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.. NA TOTürksahillerinde 
atom tatbikatı yapıyor 
Tatbikata müttefik denizaltıları. İngiliz Kraliyet hava 
kuvvetleri ve Amerikan altıncı filosu iştirak edecek 
8. Milletlerde Hammarskjold'un 
Türkiyeye gönderilmesi isteniyor 
SlJRİYE SINIRINDA TÜRK 
KÖYLİİLERİ ÇOK SAKİN 

BAŞYAZI _ ____.ı~ 
"Ullh I', '''IH"D\: \loll .ı 11 \ 
lll'ıfı- ı..arbılıl.lı ·ı ıırı. \e ı.ıırhl' 
lıa,rıılil11rı a••lıdır. •ı Orı. IJ•"" 
taı;ı 'C Türk ~ıııır l.11r11t.ıJl11 dR 
a~lındll. !"urhe toprııı.ıurı kine 
l•abl't l'lrııeı.tı•ıllr JlPSlıııdt• u
rlJ e ısını rı oııtlnılc nrl\edll!jımız 
ı: ztıı..tı,or. 

\l,I •·• \ <ılı,tı.I hlldıri~or 
Hatay, 25 - Son ııtınlercıe Tür

kl~e ııc Surl}e ara.sıncıa yapılan 
knç11kçılık hılaıaelerl blrof'nbtro 
durdu. Şımcıı ıunırın Suriye 1tıı;

mı ta:rıamen ma) ın Clllşell. TUrkiye 
tarafı da bllhattia Kilis ,.c cl\'a· 
rında mavın dolu Öyle kl. bura-

t0f'\ amı Qn· 3 Qo: • dl'• 

•• BAKANLAR 
KURULU 

MÜŞTEREK ................................................................................................................. SURİYE 

TEHLiKE 
Ahmed Emin YALMAN 

S ;•r. ı.:ıınaıılurdıı hlrhlrlf'rlnl tnklp eden ne.rı•aıılı ceıı~nıe
,., lrnr ••ıııdn 'J urk Te \ unnn m111rtıı-r1 derin drrln dil· 

lllM Reliıınırı. \f' Yl'lll ı.ararlar \f'rnıeı. :wrondadırlar. Komll· 
1 .ıill.I) 11 'ta. urlyf'dl' bir kllprübnşı elde f'tınl , Al.:dl'nl:ı.e lnıııl• 
tlün, 

8 
e lmnnıııdıt bir ü :ıhlhl ol mu tur. lmdlJI' ı.ndar hllr 

111111 l~r abmıı &Ulhü ı..orıınıafa )ara)an teknik tı tlııılfik sıu
ü l 11 • "Z~lnra Ilı. ııe~ ki attınııı.ın birinci olau O\Jl'I Ru!)n. 

h l'rdl'dl"ıı dflıl)Rll\ 1111'\tlllll oı.ıınıal'll ba•lıımı tır, 
lılrhır:' ?arunıda hur dil~Jll ml'mtrı.eııerlnf' dö rıı ııı. ıı\7.111', 
hrıe 1"r 11" nrılıııaı.. 'ını ıkı bir birlik ı.urnıııı.ıır. Ru l~tllA 
liııırın nı kıııtıaıuıı 'e ııı:nıwü bir l•lh•n harbine alt lhtlmnllerl 

R l'nln 1'11 ,,. lrll •olu budıır. 
\ uııa ilhn•~:ı :'1i \ ı n·nu"n do:u ı.oıonu te•l.11 edf'n Torı.ır,. llr 
rı-c..-•tnı tının kl'nıll araı:ınndn huküm ımrl'n '" dü mınılık •r 
''il' ııe 'arnıı llıt llfiln hi nı, etle ı: •rt ll'r rnmaıarı ,-e bu lo;(llu 
ra•ı' \e ~üıenlllr bir hnle ı.o;rmaları artır. bir ururet nııtnxıı· 

nı ntnıı~tır. 

dr ı'lür duınıı ~tıllıünllrj o~rııı. nırrkcı:lnl tl'•kll edrn blhtıı. 
ııı~ı~·llrrr ~ınır h ırlılıııll' dnd .. J.nlmnı. "" tedbir almak lclıı 
ııtuıı~e Ce•nrrt \c-rmeı.: lll.lnıılır. Hunun da f'n iri çnl't' 1, ını:ıtı~ı 
1!'1(,.

11 
a bııluıınıı ı Hrkhcı "' \ uıınnı.ıaıı clhl lld "\ı'10 ml'ııı 

'"lliı ııın. aıll'tl'rrı. tl'hlllil")I ı:ordtlklrrlnl •f' mu trr .. ı. uııı ,,. 
11 , lll't he•lrflııl l•r.r ... .-111 ıı•tıındf' ıotıuı.ıarını bf'lll etııı,.h•· 
nıırı~ :-. \ ıo ll'•nııüılUııtl <-Dnlanllırmaı. "" peklr tlmıl'ı. bnl.;ı 

nn Pi f'le ulıl'fı !Jlr rol (lrıtaınnlnrıdır, 

D 11>ınu1; l•llııw~rıı ttu• f'OIPf!r)nll~mlnln ı trr ı;.artıli ld:ır•" 
lndı•, 1 trr slrıııllkl ı..mı nlknp nllında ne 6'bl bir l~hllfıl 

1111~1 '" lôll ctllı;lııl Tı rr.lrr l\l'I il'< rübl'lr'I' nrtlc"l'!>lndc ıı;rrıı· 
ıtr ~rdlr. Hu hllııl h<!r 'J ürk'ün 1111:1111" l~lrmls. 1.-nnına cirmi._ 
ırı~nıııııı:ınlııarııı. ortodnı..ı ı.ııt~est 'oluTla 'r hu~ ilmi' l•lllııı· 
ıohılıı,11 11 1'StP\.lrıııııe"1 ıırl'!ti)le 'los"kof «IJııwtl tararııııtaıı oyn
ı·lhıııı arı '" ıuzlf'rlıılıı hn1:ıonılıcı dcılrleı olma tur. Fııkat 
tı l<ar1thurı.ını tııkh• f'ılt•ı• l.;ornılnl•t .. aıdırı ı u~ bnnun yamtıı
nan e ~ hnrhl hıı tl'hllkenln dl'h f'lll'r dolu mlnıısını lıl'f \ 11-
ruıııın' ne !iOlo.ınus, hOrrl 1'11 H 1 tıı.ıııı e\f'n bu Ynnnnlınııı 

R 11 a,ıtaıııı~ı ır. 
lıı nn<"ııı:~n bl'r iki l.;0111~1111n11 mtlll 1'8rlı1:1. balr.ının hurrlyell, 
ınl'l'l,.;ı ahlJ ""· bl r ucu e~kt 'onun nırde.nl)ellnl' ııa,-anan 
ıı..1 ı. Jrttıı '" hurrhl'lln 1'11.11 tıarhıırtıca t.ar ı mildııfan•ı; 
tnrfh !>tıııu mlllrtııı ınııııın1t•ına. tııllbaba ıelm~lne, ll'DI• hlr 
ltHr "\e ı1lıoJ11 ı:orü~üıı,. •:ınlına•ına tıa:ıı bir bale crımt~llr. 
larını ~ll>aııın ınltdnfap l.ııtPnıtnın ıı.ı ı.om•unun •imal hadad· 
lunınu "ildi tç hntko ına atnıasıuı "" hlu azami 1ıınıımda bn· 
lerı0111'1111 mtımktın ı..ııııı:Rk en b1 ı.;ıırr.. Tllrl.; "" 1. onan mlllrt-
111'1ı bl dü ınanı·n bir moııa•elıl't tnn.ını el tılrllclyle '"' l.ar ı
ııınunıı r ~nlaJ ı in ıkı bir 1 blrlll'lll!! ı.;r.rlmırlf'r1 t'f! SATO nun 
rn,ını nnıı dafnaJ ı ı.aı.,nıındıuı bir ~ ük cteill. bir df'fOtek manza• 

111alarııtır. 

G ~·ı:ını tir. ııı-r·nınrla ırcruhe rttıı.:: 1 Orl.; Tf' Yunan nılllet
,.rt nra•ındıı ml'ntnnt hlrllr.lrr1, rnlf ;raı.,nıııı, zevk ft 

.. 

PAKiSTAN CUMHURBAŞKANI - lluıı oı:lı•(l••ıı "ıııra 'ıat 
ı:ı.:ıo dil rhrlmlır r;; 

ı..ı ıııı.. ıııııl3cli.' lı• ırlrıı l'Clkl•I uı l'uıııhurrı•l•I hııııı ıılnıııııcı:ı t 'um· 
tıurh~kııııı l'1'161 Hararla. ı. ftn~ıul \ nll•I t ıı hrrdıllıı l\rrlnı (.oı.ny ltı· 
rurııııtaıı ı.ar-.ılaıımıştır. ihtlrııııı ı.ıı·ıı.••111 lrftl~ f'lllliırn "onra ı•.ı · 
ı.ıııtnn l'umbıırhıı liıuıı ,. ı, le hlrllt.tr lllltono cıımlştlr. 'nnı 18 
de ı:auteclll'rl kabul rdt',11 ı-ı..cndı-r ~ıır~ıı kı•ıı bir hr.-anatııı hn· 
tıınnıu•tur. Pakl•tıııı Cıınıtıurh ı·l.:an ı l'ort ,.1.;17 'e l•ıı.ın",.n) ı zlyart't 
l'deCl'ı:lnl. ı•akl•lıındn bir m ~oııra •ııııııncıtk ~r<;lnılrre k ıdar 
l•tlrahat l'lll'(_-e&lnl ,.ö,ıcrul owıııll'kf'ılıılıı R.ııdııı l'111<1ına ı.:n~ı ıl 
rl ucı ıaahtıutlert )erine crtlrecr.ı:lnl ır1'rar ı•drrrı. M>zlrrlnr •on 
\erml~tlr. ' ''''"'"..................................................................... . ..•............................ 

73 kilo afyon 
ele geçirildi 

MESELESİNİ 
GÖRÜŞTÜ 

Erol .o\luoJ blldlrcyor 
... 

Ankara, 2J - Bugün Bakanlar KU· 'ARl~I TCIHi, '~Jll<:J t:llh'EI.İ: Dur1L~I Molla Ralll l.li)l:i" llmlut t~I k J'Ü tam lktye blllrr. l':t'• 
rulu oaıocıen Onca ve ötledcn ııon· ll'r1n )nrı~ı url)l'll, yarı ı 1 e TOrktttr. '\ ul.nnda köy f'\lerlnl yandan r.r t":n l ın b..,ındal.1 Türk 
ra M('nderealn b8ı;kınlıjtında lkl ııühettl ı cllrülrıır"trdlr. 
toplantı yapmıştır Başbatan aabah _ -----------------------------------------
ı.;ı toplantıdan önce Amerikan BU- ı 
l Ut Elçl.61 l\116tcr Warrıın ile bir te- s 
rtı ctaho görUşmUştUr Bu görüşme· 
de, ~url)ı.ı Cumhurbaşkanı ŞUkrü 
EUcuneuının Kral suuda göudcr· 
dııı bir meaJla arabuluculuk tek· 
ıırını ;en lmaaını tatemeat üzeri.. 
ne dettşen durum lmrrı&ınd takip 
ecıllecek hareke~ tarr.ı etrafında ko
nu,ulduğu tahmin cdllmektodlr. D8f 

EÇİMLER YARIN 
bakan Atendctts, daha aonra sabah· 
iti Bakanlar Kuru u toplantwna baş 
unlık etmiş •e top ntıda bUJUlt 
b r thtlmallc orta)'ll çıkan yeni du 
ruın ıtareııındı Türk! enin ı.akına· 
cifi tt.'l'ır üzerınac acnd olarak ko. 
nu~ muştur 

İl Seçim Kurulundan sonra dün de 
İstanbul Valilili bir tebliğ yayınladı 

ö leden sonra yapılan toplantıya Yann uııt s den itibaren 15aat -
at 16 da ıı.tc rl bir uçakla yurda 117 ye kadar seçmenler oylanıııl E"ISENHOWER 

dönen Patin nu ıo zor u da katıl kullıınacııktır seçım kOtUlı:lerın-
mıştır Blllndllll gibi, Zorlu, Suudi de mlcrt bulunan vatandaş:ar, 
Arabistan Kralı Suudun yaptıtı dl· ıertnde seçmen kanları olm8611 1 • 
vet uzerlno Cumhurııa kanı ve na:r dahi nüfus kiiRıtıarını göstererek AY'A GiDECEK 
bakanın birer meaaJını hamil ola vevn iki seçmen tarafından kim· 
rnk Suudi Arabatana gltmlştı. Ve ıı~ı taayyün ctt'kten ı;onra oyla- -- • .. -
Kral suutla lkl görüşme 7apmıştır. rını \"Crcbllcceklcrdlr FUZE iMALi 

HükClmete )atın cevreler. Zorlu.. 
ııun toplantıya kııtılmruıı un görll~· Seçim günü 6lneı:ı;ıa TC tlyatro-
melerın Suudi Arabtatanın arabulu· lnr saat 17 ye kadar kapalı knla- • -
culuğu tckltflnln surıyc tnrarından cak, 6l11ih tıı~ımak, tçkl. ı;atmak iÇiN EMiR VERDi 
reddedllmuı uzertne Kral suudun ve kullanmak y ak olacaktır. 
Blrleşmtş Milletlere getlrece ı reni Rey pUtiulaları ıınnc11kların lkl 1 
bir teklife tek.alt edildiğini belirt.- >az metre ötC61ndo olmak eartıyla 

"' , "'" 3 ... n , ,_ ll>evanıı a: 3 fi: G 1'111 ı 
Anadolu AJansı 

Vaş1nı;ton, 2S - •llllaatle Wcek• 
mecmuaııının blldlrdt:ıne core. •Bat 
kan Elsenbower aya ı;lde::ek ilk f..ı.. 

ıtenln yapılmllEln& emir vrrmlş r 
Başk•n. Enlwetok ta yapılan •Far 
Side ı pi tuze denemedntn munf 
fıkıretle netlcelenmeslul müt le p 
hua onıuau mtıteh8S$1Bl rından al 
dıfı ma!Cıınat tıı:ertne bu emri Tl'J' 

mtştlr. Ayıı Jıldııcek füzeye, fezada 
aeynhıı. ti esnruııuda topladııtı malCı 
matı ııatıecıecet birçok Aletler yer 
Jeftırilecettır .> 

Mtldafıı.a VUAletl cMl&alle Wf'Ck> 
ın vcrdttı bu h&berl teyit HYI ıeıı:. 
zlp etmek latememlştlr. 

---4"C01>----

ı 

lıı.ıı lll'~11 >ııt1 lırıız .. tllklrrl nr. KtT8•1)8 blrhnrbln ,.arattııı \a"'•· 
ı~ınde retıPrdrıı oııra ıııtıırı. ,,. \ l'nl:ı.rlo&. dlı•mnnlııı hlr an 
~lrıaı. 110 llua:a Cl'ı lrml'1'te hiç de znrıuı. ~:eı.nırınl•lnıllr. 0f'Ul'rml 
lürı.ır'8'111 'llll ktıl!tnnrta ınrıte ha ınd ahnlnııduın ,,. Ata
'"'"" 1 hN 7.nnınııııan !•kı bir 'aı.ınııı.: &.urduıo aırada. ma•
tı.11 Adil 'lnfnıtd ıuı. lllll•ll'rl'li dlplonıatlı. lenulldtn, 11.,I tnrafı;ı 
batı~,.111111' ~•nnl sl•t,.mlnde tam bir 't;;oordlna~ynn knrmaı.taıı 
ıe catt nıı tf' hu flklrlrr o ııraıanıa her llil millete ı;oı.: tatlı 

YAKALANAN ŞEBEKEYİ BİR DOK- !lliıil~~-" lflakarios 

EFLATUN NURİ 

Bugünden itibaren 

1' AT Aı\T'da n P CurunıııO•tür. 

ı.,ı~ 1~f01n bir ı:ıı..ar .rol aramanın oreJI: ıı.1 taraftan hlrtnlıı 
Clıt~ -ı.oı~ dlt;erlııln körtı l.orüııe J apma.•<ı drı;ll, ltıtıı•h orta· 

TORUN İDARE ETTJ(;i BILDiRILIYOR 
ıııuı 00 ırnıaı. için nıll•trrrr. bir l;rl nl;rf't o)anma.'ı ~ ıı ror· KaçakçllU: maauı memurları blr 

1

-
d,.111 11~nbtıl edllınrsldlr: uKıbrı" tı.ı mlllf't arasında 11.1ını·ı cloktonın perde utaııından ıcıare eı.. B ı k • 'd b' 
llıı.1~11 1 1'!31trlri lılr nıll olmalıdır.n Bir tll'fa bn nor.tnJll \lltıl• U&I bQyük bir afyon ıtaçalı:çıl1'J hl a 1 esır e ır 

nır ;,onra tnıı,ıı.aı için hin bir hnl ı;al'f'•t aranır t"e bulunur. dı.e.stnı onara ,.ıkarmıtıarcı,r 
•ıııa nı ımuı .. ıı cırnthll' lıl'll lol'nıtl hesRblOIR ı.ono•llJllll: na Uzun bir hazırlııı: devrcalna•n &OD• 
~ı •nııa 11 ~arorl'tlııl ıwıı buı:-üıı mil lf!rrk bir Ru' tf'hdldl ı.ar- ra tebekenln •ra&ua ,..r '" bu H ft d d.. t 
IJtı)UJ<ı kt fı•1111ı, dı•&lllnı. l 7.UI\ l'llr'lerdlr IJn lhll)aCJ '!lddf'tll' tebeke mensuplarına ltl:nlL l.Cak n a a a or 
da :l'llfl~ıını l'lllllrtl«'ram•ı bn"ın en•tlta•üııün 193"! dl' ı.ondrll'· eden altıncı tıaım memur..arınd:ın f 
'''ınrıe~ıı looıııredr •ı ıırı.: ve \ onnn ıautf'<'llcrtnın bir nr•YD Uuatala Bayer iki kaçatçıyı 73 ki 
tırıanııtınr '" ıı.ı ııılllrtl hlrhlrln" 1 nkl~tınnaı. lı;:ln ı•mlnl ıın- lo afloıı le blrlllı:tc ~aka amaya 
ııoı" ı.ıı 1 fll.:rlrıl ileri llrıtünı 80 tıloilr ı.onı;rc tnrafıııdan ıa'· muvaffak olmuştur. Cinayet oldu 
ııı:ı! ile ;~~an111, h••rhlıll•,. ll'~ınPk tlztrr hıma nzır,, Hrllıll. Af7on aııcı.aı rolünde ıtaçakçı~r a. 
lilrıı e h ·•:I nr~Mnda bu nıRksntla AtlnaJR bf' 7.l!•ttl ;raptını. ruına ııtren ve bol para harcayarak 1 
llırııı ra ayır ı!Pmrıll, rnı.nt J.;nrşı tıırot talbll-"ata ıeı:mtıl' bir Jı:açakçıl&rla lçkı ve kadın Alemlerln 

oı ıı~ıı·ı \Juhal>lriıni7ıtrn ı 

Balııtesır, 2$ - fıımız huduCırı 
içinde bir hatta urtında ö~Umle 
biten Clört clnarot lşlenı:nlştir. 

\rİı~ınenı11111, ılnlrna nr03a bir eyler ılrdl. do bulunan Mustala Boye dUn ıe 
lılr lnııh hl'r ıı.ı tnraf tı•lıı dl' hıl'&k \eml&I' tll)anmı•tır. Taın cc afyonu aatacak olan Hüse)'ln 
1 ,ı,.1111, 11~ha •nrrıırız~ııı., ınrlhln "" btl~ Ut; 111flf'flnl hf'rtıl>erı't" ltahvccl Ue bir otomobile binerek 
11ltıııı, 11111111"111 1 Y· \lo•ı.nr l'tııper) :ııı~nılnlıı, ranhla,-lıtın. ı.n- Be1oıı-ıu, Plremıcı aotıı.ktatı 27 1111· 
dlt,.r tıır r lınrlıart•a ~l'llrrlıılıı >•lıııı hlr tıırarı tırüklf')f'{'l'A:lnl. Jlll nln önüne ı;clmtşlcrdır 
ılt ı.,.,1111 n 1

1 ı.,.,rııı,. tııraııa .. nı:ını nnır ok. an[·•k '" aııcııı. ı.,. 11 • Afyonu ııaı.acak olan Hti5C)1n Kah 
, rıı •1 Rhlııt ıııı• ntıırıı7. •t~ı 27 .u711ı evcıen çeri girmiş •e 
.......... ,,,, fOr.t'ttm1 ~n: 3 '-fı .. •··• 

lllt1 .. ııt111111t111111111ıtt••ttı1ıtttıı11111111111111ıtttlllllllllllllll ıııtıtllllllllllNlt11111111111n1tıı11Mı111ttıttttıı1111ıtıı1111111111111111111ıt111 

r 

$ • 
AAT KUYRUGU _ Dtın l'atlhte bil' ~tçl7e •rurukla uab in celmesi üurine halk sabahın er 

lıt~ btiıleıenı lıen uall nden ltitı.ren dllkk.lıı.ın o.aline un olmu,tur. Resimde aut alı:nak ıtln 
~ cöruıuror 

Koyun oUatmak mruluıncıen vu· 
ima ı;elcn tkt ctnıı.Jette, 1Yr1udlnln 
Ergama nahl)Wndrn Halil adında 

biri Bakacak köyünden Ahmet 6a· 
rırı. Burbanlyenın Şar köyünden 
İ mail Yörük de arııı tcıyden Ha. 
111 Sczalyı tabanca ile vurarak öl· 
dUrmü !erdir. 

Susurıutun i~dtye köy mubtan 
köydeki dU üne relen Manyuın 
Ya :oa kö)iinden Fazlı 'I'aJkını bıçak 
lıyarak öldürmUştür. Dördüncü va· 
ta ise. şebrlmlz otellerinden birine 
gelen Burhıı.nl)dl Ömer Y&H$ adın 
da biri, kızı ile kendlıı1ne blr oda 
kiralamak için otel tltlb1ncten oda 
ıaı .. mı . boş y~r olmadıtı cevabını 

alın a kızarak bıç•kla klt p Recep 
Ka)meııı bir taç darbe ile asa~n
dan ynrıılamıstır MUteeavlzln elin 
den bıçatını alan R'cep de Ömerı 
deli.it deşik ederek aıtır yaralamış. 

fazla kan kaybeden ~aralı, h~.ta.. 
ne)·e tıı dırılırken yolda ölmü,tür. ---·-
Şapka yüzünden 
Yine bir ölüm oldu 

ll 1 u•ıuı \luhııblrımlzdf'n) 

Ballkralr, " - 'B!ı;adl~ln Çekir
dekli tOJUnden ıamall T\U"to~lu, çl· 
mento yüklü bir :tamronıa •eb.rl· 

( mıı:ııen kOJilne s;lde?'ken rüzglrdan 
ppk8$1 uçmu.. '8Plı:.utnı almak ü · 

1 r:f'rc hm3ondın atlayınca biti Cla. 
rlne düşeru ölmu~tUr 

F.1 ı e Ralıl.: Kurumunun depolıırınıl 11 balık ;rcrlnc muhnraıl\ edilen 
Ozflmler. 

9ö%de1ı 

düşiiyor 
Anadolu Afan .. ı 

Atını 25 - Yunan bal.ınında 
Kıbrı.s nıhanı mecll&lnde ba,p!üo
poa Makarlas ve Olrne Plüopoau 
Klprlyanoe araııında rekabet vo lh
tlWın mncut oıııutuna dair son 
i(lnlerdc :rcntden bazı haberler n~· 
redllmelı:todlr. Hatırlanac:ıjtı üzere 
Makartoıı Ye P::lprtyanoe aruınııa gö
rüş tarlı:lannın mevcut oldulu u
run ı:amandan beri blllnmekte olup 
bu lhWUlan ıuıe lçln birçok tıı-

ÇAKAR 
ALMAZ 
HAFiYE 

Yi 

S 06 UTU LAMAYA N BALIKLAR :;~;;:;:,;;;~:; Çizmeğe başladı 
TEKRAR DENl.ZE~~o··!u~··L~··v!R~=~~-~-=-~-~-t~~· ~~~i=~~=a~=) : 
Sebep nakil imkônt ol- 1 

maması ve soğuk hava ı 
deposu azlığı 

Allkalıların lfa:le cttlklcrıne 

ı:lire 2Unde ona ama olarak ıstıhsaı 
edilen b n ton balıjtın varısı ı;atı.
cıııctan 11onrn dliicr yart11ı cıenıze 
dlikOlmcktodlr Böylelikle balık aıtı 
nının devam f!deceltl 5 - 6 ,.Y bo
.geldliil ')ere ı:önderilcociU iddia ,,_ 
dllmekteııır. Bunun ısebebl, bol 
yunca on btnıerco ton batılın 
miktarda balık talep eden Ana· 
doluya nakli lmklnının buluııa
mam11&1, &O~Uk hava cıepo!arı lh· 
tlyaca cotap \cnncdliilnden 1hra· 
cat yapılamamasıdır. 

Gerçekten Beolkta • Fener ve Ka
raa aç ısoıtuk bava .cırpoları, &ün
de ancak 100 ton balık alabllecek 
kapa.sltedBdlr. B lkt~takl Et Hl 
Balık Kurumu depolarında ırun
dc 30 • 40 ton balık dondunılabı
lecektlr. Depo, buı:ünden lttbarc:ı 
ba;ı.Jı: kabuıone b~layacaktır. Ba· 
ılkıarın ııondunıltılv.ı lçln 10 ea· 
at tünelde bıraltıiınuı ırereklne&· 

IOP.\"amı a: :ı ü: J te 

..... 

kar&ı Klprtpoaun tarafını tutmak· 
tadır. 

.... 
... .. .... ... 
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eAT• Aı 1 

.............................................. 
H o 1 1 a n • bin kişiye :ılraat 

cıa. cıonra· l Yazan ı bll.ı;lsJ Rrmek 10 
e1a okuma lundan ı:t!Çmek 

.Yuma bilmesen Prof D K • aunt111e bu ıun. 
lertn say ı 111• • f e erım kU yUktek ta 
fır olan te.x: • • nm ıevtyeslne u· 
memıekett r . l k Omer Çağlar ıa mı,ur. 
ta.'ll;!l 6 y~ıncsa Zirai klllle, 0 
başlu ve orta kul e kunl.ırda 
Oıerin<1en Ün • yetiştikten bl4-
\ ert. tere lht ae ve C1oktora •a ka Hollane1a ziraatını yüıt· 
ka:ıar ıııcser. Ufacık Hollancıa•ııa aelme,e e\kedt•n başkıı ı;cbep-
6 Onıver.s te ve &}nca mütıtak\l ler <1aha vardır ki onlardan biri 
dl'.Srt fakOlte varııır Cnıvers tcler- de e1c\·let n zıraat saha: ıncııı araş-
den b.rı Waıentnı:encıekl zırııat tırm ö retme ve ikaz yolları Ue 
Cnherı; tes o up buracııı tah 1 a cıırıı moes r tedblrlıırcıır Ftlba-

a.'"lm yıl ık b r ıstaJdan 11onrıı 5·6 kika devlet n köylOyO dalın) eurctr 
ene <1evıım eder Ziraat Onlvel'BI· te tetikte tutan bir yayma serv:sl 

test, b.rl Hollımda iklim ııarılan vardır ki bu ıeşktlft.t konferanslar. 
!çın. lk ncısı troplk bölge'er iç n . f 'mler ve resim ve broşürler. ra:l· 
OçOne(bQ bahçeetllk. dörc1Uncü.'<ü yo ve mecmua yayınları çltl!lk z. 
mutecsı. k. m ormancılığı. bt' n· raa•leri \CJ ııece mOnakl'Ujalıırı le 
C!6 de trop kllmler ormancı.ı- halkı mütemad yen a~dın atmakta 

ı olma üzere bq bö!Omde m zwı dır. Mcm cket bu maksa•ıa bir 
ver.r çok bölı:elere ta!ı:ıstm edllmlş o.up 

Hollanda'da ayrıca orta 2.iraat ve l ayın ma~anrlerin.n lbtlıuııı aaha 
orta 11ütçülOk okulları, çlftllklertn- ıanna iöre bir çok yardımcıları 
de çalışan köylü çocuklarm mes- vardır. Dıı mcmurlann hepııl On!· 
lek bll4:llcrtnl arttırmak üzere ltı' verstte mezunu zırııat m0bene11111· 
:ı.raat okulları, maballl idareler dtr. 1 lertnde müstakil olan memur 
veya mahalli ziraat teşkll4tlan ta· !ar aacsecc faaliyetleri koonllne et
rafıncsan kurulan ve hOk'Omet ta· mek tçın bir merkeze balhe!ırlar. 
rafından himayeye mazhıır olan Bır yayım böl~ının ııentşlllil oo 
z.raat Uk okulları vardır ki bu ııo- bin cıönüm olup, 7 btn çUtçl alle
nuçlar tenç ç!rtçtleri ziraat için ıılnl tçlne almaktacıır. Her )ardım 
03811 olan ıeknlk bı:cııerle bllhas- cı a \'ıısatl Uç hektar sahaya ııabl;;ı 
aa teçhiz ee1erler. SOr~ı dört yıl :ıoo • 400 çl!Ullı: isabet eder. 
olan ve (Oeult.an lften ayırmadan Köylüyü oer, zıraa: ckııperl, ek&
haftaı1a bir buçuk ııün meşııuı o- per yarcıımcw, bıı.ş 115llitan ve a.ıılıı 
den mektepler.in ısayaı 209 dur. tan Onvanlyle aycıınıatan memur
Nitekim Hollancıa•da umumi ztr• ıann aaylllı 1270 olup, mcmleke:ı
a: için diploma ııaıtlayan. ha;; van mlZin bu nlabctte b r tcşkllAt oebe
) etiHlrme kolla.rındıı apcııtallze ol· k~l kurmas.ı için 30 bin kacıar o
maya yarayan, kooperatif t~ktlılt !A:nan kullanması ııcrckmektecıır. 
\e ıcıareııı. toprak \·c:-ımııııı;ı. çlttı- Halbuki Türklyccıc halt bazırcıa 
!Ilı: ldarttıl ve mOhend!allıtı. zlrailt Devlet .;lzmctl ııc rbelıt 61lhada 
m&ktneleri ve ı.ütçtılOk alanların- çalııan zıraat müheıı<11151erlntn )e

da ele::nan JCt~tiren m0tea<1dlt ktlnu bunun yüzde 6 sını blru. 
kuı:alar da tertip cdllmektccıır. ı:cçmektedlr. 

Ayn bir konu olarak e.e alına.-ı 
bahçectlllı: lçln Hollanda. orta bah 
çeclltk okullan ve eti ıarı :uı

men lıemen zırantınklne bcnze~e.ı 
kış bııhçec ilk mektepleri 'ardır 
ki Hollanda'dal:I bütOn z raaı o
kullannın ll.ııtCtilnl eöylece ıııra.a· 
yablltrız. 

Ziraat Unh·en;ttaıl 
Orta Ziraat Okulu 
Troplk bölgeler Ziraat. olı:ulu 
Orta SQtçülOtı: Okulu 
K~ Ziraat Olı:ulu 
Araz. lı:Jahı KUl'BU 
Ziraat iı;c Okulu 
zıraı Tıcarct Okulu 
Umuml ve Hl.16uaı Ziraat 
Kunıu 
Ötretmenlere mah6 kurıs 
Orta Bahçccllık okulu 
Bahçeclllk kı olı:u.u 
Balıçec .ık ı k okulu 
8aı1çeclllk Tıcnret OJrn,u 
Umumı le Hu uı;ı Ba.ıçe
c 1 ıı: ltun.u 
Ojireı.ıııen ere malUua 

Yeıı:un 

Cet\'clde 

VEFAT 

Atlet 

ı 

3 
8 
2 

41 
l 

.W9 
4 

1474 
18 
2 
8 

64 
~ 

Merhum lkıncı Sultan Abdül
bamtcıın ıı:erimelert ve ııabılı: Ad· 
l!ye Nuırı Arif Hikmet P~aııın 
te\ceı muhteremelerl 

~AiLE O ;\U,;oöLU 

Hol:andacııı müstnhfı!l kendi arn 
ııında Z1raat ceml;et:crl du kur
muştur Hail hnzırcıa bu nevicıen 
derneklerin aayı.sı 175 dlr Azn ,.a 
yl6ı 300 binin üııtündcd.r. 

Çiftçi oıııanı~onlan o:arak 
1896 yılından itibaren Jı:urulmııya 

b&Şlanmıo pek çok krecsı. latibııal 
ve ııntı~ kooperatınerı varııır. Yal 
ııız kredi kooperatıtlerinln aııyuı 
1300 dür. 

önOmüzdekl yazıda Hollanda zı 
raatı hakkındaki ca~ıcrımız ı.a
mıı:nlanac tır. 

T.unuslu Hürriyet Müca-

h i d i anılacak 

Dün iki trafik 

kazası o ldu 

va:ı Konaıtı caddes 73• numa
rada oturan Leon Hae1deier. busu• 
6l arabaslyle HLıcıoğlunC1ak1 Kum 
baralıane cade1e51ndcn çeçerken ı ı 

)'1lşlanne1a Ramazan Kıl!'iöll ae1ın. 
dakl ç<>cuıta çarp ak yaralanına
tiına 11ebebtyet vermtıstır Aıtır Y•· 
ralı o an çocuk. ŞJ4ll Çocuk Bıııı· 
tahanesıne ka!dınlmıe. ııuçıu yaka.
lan rak tabk1katn b~lıınmıştır. 
Aynca. oorör Salll.battln Durma
zın ldal'ftllndeki 1>4513 numa:uıı 
tak.si. l\Icrtıaba aokaıtıncıan geçer
ken 1 5 y ıne1akl bir çocu a çarp
mış. ağırc yaralamı~tır. Çoc\U. 
Ouraba Hastahanttılne k :ııınl· 
mış. ııuçlu e<>för yalı:Alananık tab· 
klkata ııcçllın!ştlr 

Esnaf sayımımn 
neticesi alındı 

Rcledi)e 7.abıta Tc kilatının yap 
lıiı s:n'lm sonunda, ı.chirde 45 
bin esnaf bulundufu anlaı.ıldı 

BeledlJe Zabıta TcşltllllLımıı uzun 
bir meaaı aonunda yaptı ı euıar 
sayımı neUcc.sınde tchrtmlzac 45 blıı 
eano!ın bulunduf;u anlaııtmı$!ır. 

Buna göre Hbıta mUdUr!iıtıı üçer 
nüsha alcll, takdir ve cen f.ş.lerl 

haurlamış bulunmaktae1ır. P41er ı 
kuımc1an itibaren eanaıa tovzı eaıı. 
mek Uzere bUtUn belcdlre vubelerl· 
ne nrllmt,tlr 

Ayrıea her brantta çalı~n esn:ıta 
alt. Belediye Zabıta Tallmauıamral· 
nln alt.kalı made1clrrl de kl'nd!lerl 
ııe verilmek üzere fi .ere ı ,.., olun 
muştur. 

Dl!ler taraftıın Delcdlyıı Zabıta MU 
dtlrlUğUntın bazırlamı• oldu u bU 
fişlere bir ırnzı eklencreıı: rapılan 

hicrin gayM! anıııtılmakt.a, esııata 
yeniden b r külteç ıabmll edl:mtre. 
~ı. htanbul ~ ehrlaiulD &a{:lık, 
ıel!ımet ve huzuruna dl b rll • ı e 
daha iyi ve mUsbat hlzmaUer<1e bU· 
ıunulabllec~I blldlrllmekte1•r 

Çemberlitaş Kız Talebe 

Yurdunun temeli atıldı 

Yanan caıı:ı ÇenberUta, 11:121 orta 
okulunun yenne yeni bir ıı:ız tale. 
bo yurdu inşa edilmesi df.Tuı nl· 
bııyet tahakkuk etmiştir. 
Qenbcrlltaş kız talebtı :rureunun 

ln atı ielecek dcra ~ılına kadar 
tamamlanmış olacııktır. Yurt 300 
k~lllk olacalı:, ve mevcut 1htl)'llcı 

tıamen tarşıla)'llcalttır. Yeni :rurt 
blnaaının temeli dOn törenle atılmış 
Ye temele ilk barcı Maarif VekA· 
letl müat.e;an Osmaıı !"anık Verim· 
er koymuştur 

Belediyece yaptırılacak 

yollar 

Beyazıt meydanının çevre rolları· 

nın inşaatı 824.MO, EmlAt caddeat 
ve civarı kanallannın lnşa.aı 60 blll, 
Harbiye blnaaı önOndekı ı.etln kal 
dınlmll.lil ve tanzimi lŞ\ 250 bin, Bur 
gaz aduı yollan 130 bin, Kınalıada 
yolları 84 767, iatınrc ve Flndıkh 
parke lı:.ale1ırım ln.şuı 39.107. Çt:pıcı 
Baı.ınabano yolu aatıılt lı:.Aplacıuı 
5345, Çubuklu Hıdıvın kOşlı:U astalt 
kaplam ı 76.823, Kııdllı:öy İbrahim 
aca eoıı:.acına çeşme tealııl 8418, l"a· 
tıh Kaaidect. Mevlutçu ve Hlarev· 
pap aokatlannın kan llzaı1on in· 
patı 32.lllll, ve Ku~lll Şenlı:bey 16-
ıı:a ı tle Dere pzınosu aokatı ara· 
ııındnkl Kurbafılllıdere kOprUs\lnQn 
ikmali inşaatının 799!1 Ura mukab\ 
Jlnde emaneten yaptınlmasına Be
lediye EncUmenlııce karar verilmiş. 
tir. 

Seyyar satıcı saltanatı 

devam ediyor 

Son zaman.arda. ı br n muh·e· 
~ r yerinde ve bllhR.! ~a ırt1n!ln cç 

aat erlndc. e>rta a çıkan se· var 
)' l'Cı.lt mııacıe ıuıtıc1lı1tı n mı 

l ı ı Or Saat 22 cırn t barc, 
ça aRa ıı; a a:-1an 1 

ç nde. Ga ıua ttöpr anan her it 
a ın R bı\rck ~< sıındlh çç le. 

Ttıııe.den it ban'n Taks me kadar. 
caddımlıı U:l tıırarınılııkl ıııu:ak 
b !arını tutan sucuk - elrnıek'Cl-
cr. Kadıköydo iskelenin 6n0nde 
lı:ara~ h kurmuş olan aandövlçç.t
ler etae1yomlann lçlne1c ,.e ano::ı
dekl • ekmck'çller ve niha
yet fcbrln her kalabalık yerinde 
ııllt ııık görülen ı.e~ yar köfteciler 
ıırtık, cbrln sağlığını tehdit eder 
bir hale ielm14t1r. 

KOfte. ııo lfı. ııucuk. HIL'n ve 
eııu31l maddelerin mabll etini •OP 
heli gören ve pek lptld&I tarz:ıa 

&a•ıtışını Lıtanbıll ı:tbı medeni 
bir oebrc yakı~tıramır n Belediye 
Sağlık Murakabe t~klltttı. umumi 
BAltlıRt tehdit eden bu t!U'2da vi· 
yecok macıdeleri satışı Ue mQca· 
dele e ~ rlşme e karar verm~tır. 
i g illerin ifadesine ııl'.Sre. bu mo
cacıele kaçak et kesimi mücadelo
ı;I 1 pııralel olarak yürOtOlecek ve 
kıaa uınancıa m(l bet netice alı· 
nacaktır. 

• 

t~OILIZ O \ \ F.KILt R.\ ROLD \f\C Mfl.L.\ ,; 

Anglosaksonlar birlik -
yolııııda öııeii olııyorlar. 

Fü:e iistüıılüğüıııııı Rus
lara ge~ıııiş olıııası ciddi 
eııdişelere yol açııııştır 

H itler. Kavcalanm adlı 
kitabının hlrlnel cildinin 
onuncu babında şllyle diyor· 

tı:BüyOk yalıuı ısöylemektcn kOrk· 
mamak llzımdır Ynlıın ne kadar 
bOytık olursa. ha!k buna o ka:lar 
çabuk inanır.• 

Dünyaya tnbalı:küm 6ev<1ası ba 
kımında.n Hltler'ln bo~ bıralttı!'P 
yeri razlııslyle cıoıcsurduklannı her 
suretle belli eden Krı.ışçef ve arıta· 
daşları. Hltler"ln ö~rettııtı C1ersl 
aon haftalar ıçıncıo ıenış ölçütte 
tatbik etmtşlenllr ITürklye Surl· 
yeye hücum edecek. bunun Ozerı
nc OçfincO cJhıın harbi Jtopacü• 
cııye kocaman bir yalan uydur
muşlar. bOtün dünyayı teli.ş ver
mişlerdir. 

Füze üstünlüğü 

Bu yüzden kopan klllilrııa. hür 
e1ünyanın UderlerJnl eı:ıdl•!!

ye ııcvkee1cu bl11clk tiebe:> 
dılıtı.cıır. Ruslann 184 libre a;tu .. 
ıııııncsa bir peyki rezayn atmalan 
bunun llı:I mlllll aıtırlılhnda bir 1 
kine pc ki atına~a hazırıanmn a· 
rı. Amrrllı:anın ıae a ırluiı ~ nnı 

b r buçuk llbrcele baret olan 
p klrrlnt hııl~ harr cto ııet nnt· 
melen ve b llıa:ı ıı kıtalar araı ı 
!Ozeler atmakta Ruıılnrın çok llc
rl IPttlklerl:lln anl~ılm115ı. hOr 
dünyanın bütOn ııcıerlertnı dertn· 
den derine dQşündOrmeıte başla· 
mıftır. HQr dünyanın baş llderle
rı meı.·kllnde olan Blrl!llilk Ameri· 
ka lle lnıt!ltere. birbirinden ayn 
bir etyuet takip etme e çalıamak 
auretıyle ne ka!lar hatalar tşledlk· 
lerlnl nihayet farketmlşlerdlr. ln· 
ııııtcre Krallçetıı Jtllzabeth lle 911 
Prenıı Phlllp'ln WMhlnııton•u ZI· 
yanıtı münıuıcbetlyle tnı;lllz Ha
riciye Nf.zın Bclwyn Lloy<1 ve A• 
mcrtkan Hartctyo Nlzırı Oull ye
nl ve çok vahim dünya durumunu 
beraberce ııözden ceçlrmlşlerdlr 

E enhower. resmi ziyafette vere!!· 
tı nutukta oöyle cıemlŞtır: «Am~ 
rilı:an ve lnııııız ilim adamları ba' 
ba,a araştırm lar yapmalıcıırlar 
atomun çerçııvC61 içinde kucıretle
rlmlzl. 1nunlanmıza. kaynak ve 
ım anlarımızı, ı;anayilmlzı vo rab-

DERLEYEN ~ 
llM.H.ZAL 
rıkalarımızı bir araya Jı:oymalıyız.• 

Nato teşklllıtı umumi t!ttbı 
Pauı Henrt Spaak C1a e1Qnya cıu

rumu hakkıncıa cıanışmalara ~rlş· 
meıı: Ozere W&6bınaton•a ko4m11&
tur. 

1941 de olduğu gibi ... 

B 
ır Amerikan ~ete ı. Anı~ 

rlkan D vlet Reisi tle ln;ıl· 
l\z Bl:}veklll arasında Wa& 

hlnııton'da yapılmakta olan mü
Ulkatı, on altı yıl evvel Kanada 
5ularında Amerikan CUmhurrelal 
Pranklln D. Roosevelt ile inıılltere 
Bıışvektll Wln.ııton Churcblll ara
ı;ında cereyan eden bulu;maya beıı 
zetlyor. 

o zaman yıl U:Kl." Fraru;a harp 
cıı ı olmuo. İngiltere. üı>tün Alın n 
hııa kuvvetlertnln ateşi altında 
harabe e dönüyor Denlzqın Hl'" 
ıenıcn yts ecelt vo ha:n madae • a 
ıy aıı ı:c.-nl kafllelertnden bOyOk 

bir tısını yollarda brı.tırıltyor. Her 
şey karanlık, her fC:f amlt.ıı!z... :mı; 
le şartlar nltıuda Atlantlk beya:ı· 
ııaıneslnln µnınslplerl çlzlllyor, ın· 
kı bir lşblrllltl b~lıyor. 
Buı:on hür dünya, aynı derece

de vahim tehditlere maruı: bulu· 
ııuyor. Sovyet Rusyanın &!yası veya 
lktlllad! acbepler yüzünden çökece
IU ha!ı:kında bllbL'IS& Amerlka ve 
inıılltenıde b lenen ümitler lft'r· 
çekteomcmıotır. Amıırlkanuı teknık 
meselelere!c Sovyetlere k~ı OııtO:ı 
ıoııtıuü cıevam etttrııce~ı hakkın· 
da tabu diye kartılana.n ve huzur 
)aratan kanaatler trlba utramı~ 
ur. Rusya'dakl telıtıl.ie araştırmalar 
da aon zomaıılarda insan bl1':lSI· 
nın buı hudutları aı.ılm~. ıezır 
ya bir peyk l onanmış, kıtalar ara
ııı ııevkcdllcbllecelı: !Ozeler rellftlrll· 
mıotır. Ruı;yanın dlnılil sanılan 
diktatör ölm(lş. yerine geçen adam 
ncfyee1llmı;. Nlkita K~çer·ın l.c· 
tldıırını yıkmak l<:ln bir teşebbCls 
yapılmış \e ııetlces!z ka!.ını;tır. 

TEHLiKEYE 
_.....,.. • ••••••• 4 4 •••• 4 4 •• o 4 4 4 ••• 4. 4 4 4 4 4 •• 4 ••••• 

TEDBiR 

Beraberlik çaresiz 
olmuştur 

B 
QtQn bu vahim cıurumda ve 
Ortadoliuda kundaklanan 
yanaın ve fcııatlar karoıııın::ı 

Amerika. tnı:ıı tere YO l&tlldAllnl 
korumak ,.e medentyettn yarattıııı 
lıak ve nimetlere 11ahıp kaim~~ 

nın üz'-rmde durulacaktır Kızıl 
Çine \C Milli Çine karşı tnklp e
C1 11ecek ıılyasct. ııı:ı Arııılo Sak on 
rnemleketını blrblrlndrJJ ayırıyor. 
Son SOven kll!iırvaıııncıa iki tara· 
tın arası acıaın akıllı aı;ılmıştır. 
Bundan başka müdafaa dilvaııı:ıa 
alt buı met5el~ler ve Nato•nun is
tikbali •• akkıne1akl flkl.rlcr de A· 
mertka lle ln;ııtere araıııncıa lbtl· 
ıu mevzuucıur. Dı er taraftan aür 

!Devamı Sa: ü. titl: ~ ile) 

- ------· -. .. 

V A T A S - !6 EKiM 1957 

GUnu GUnune 
«Basan 

Bu'unursa!» 

Y •dl Tepe dtrı:lslnln aoıı. -. 
JU•nda, kırk kadar 1azar, 
ıalr ' e rt'JI llr ar ınd ı 

sapılnııs bir oru tumıanın ce 
vapları vıır. 'ıoalr, hlkll.:rccl, de
nemttl, pi) f' J 11U1n her Yll$" 
taa •natçılar, •Biz meYsim 1· 
cin nrlf'r hazırıı,orı;unuztıı IO• 
rn unu l"l'\aıııandırı)or. Ctvap
Jar, b t P•luln de daıı:art:ıi;ında 

lllr şe) ltr bulnnıtuıunu &ö t,,.. 
rlyor. Fakaı hemtn htp inin de 
cnabı: •Ne uman yayımlıyacatı 
1111 llllnıl> orunıo, ukltap halin· 
de t;ıkabll~etlnl umu1orum., 
•Kitap halinde cıkarmak lstlyo· 
ruıu.~, eBuılmamı, bir romanım 
cekmtttde bekllyor.• •Şiir klta'lu 
ını ha .. unnaı. bil) orunı,n cıFır
ıat hulıın;am b&.~tırar.ııJ:ım. bir 
ba .. ıııı olııl"!I !ıı. ı•ntr e1e hlkA)e 
ı.ıtaıu cıı.amınk arzu undayımn 
ııııı l~tt ı.. \e ıll leklrrle bltl}'or. 

\ f'dl Trpe•ıılıı orusuna tt• 
'aplııııdırıın hf'r 'aştan , -e çc~· 
rt'ıltn l aıarııı htııırıı htıı 1 de 
hlrblrlul nııdıraıı lıa bltli etim 
!titri, ı:Oniimllz TOrı.: yaznnııın 
en bOJOk probl"mlnl • sorunun 
ıayPSI bu oımadıtı ve ccvaııı nn 
dıranııır IW)le bir fl'J"I ~ıı.ı de 
dtıeOnnıecııı..ıtrl halde • atı:ı: 
lılrllt;lyle ortayn ko> ııyor. 

'1 (irk y!lı:an, • P.rlıı l ha llt'.&k 
ve yayıcaı.: mili' s~cltrıleo ınah 
rıı ııı. ı·roıll 'J l'Pe'ııln JS F.1.:lm 
19:1'7 tarihli ııayıı<ındıı adlıırı "~ 
cnaplıın y&)ınlanan ı.,rk a· 
natcı, ıeıttek yıl il) nı Lonud 
bir ııorul u ı·tuplandınrkt'll, 

b il' illi bir cotunlnlila. l\Ylll r· 
trltrl ı!lrnlı, acııkllr. Zira 'l Ork 

) azarı, CP.He.alnlıı okuma kısır· 
ıııına rııırnrn dP.,nnılı bir ı:ıo· 
il ıııc lclııdrellr. nnat dl'i:rorl 
t~ı;rıın .... ,r oliıı) nnlnr nrtmıı
dııı:ı \C bö)le t•er lıasıın avın· 

evleri çop.ımadıtı halde, o glıtlk 
\·e ılaha coı.: ~f'r \emıt'1'1r:dlr. 

Jiırlia )akın Türk ,a>:ıınnın 
birkaç yüz e r.rlıılıı. hıonı de 35. 
t'ıııııtııırl)l"I )111 t' lıı:lnde. ('l'k· 
nıl't,.-dc ı.11ı111ııı:11 nıııhkOnı olma 
M. ı:rllp ır:l'çrn bUtlln lllnarlf 
\ tı.ıııtrtnı ucııınll ı r cak dere· 
Cl'•lr. olll'.mll l,)lr lakıadır. ZI· 
rn :H Jllln resm1 kllllür cnıı • 
ııııılıırı , yetl~r.ıı ııı••lllnı• hlrrr 
ıtlııloma ~ncınmaı.tnıı ulf')I' ,..,. 

cemt'ml tir. ııeı" eu son on yıl 
da tetir ve ten:ilme 4derll e· 
erlerin clltllice dııhn az bil! ıl· 

dıitt '"'t'l'lll. kara kara dO On· 
dOmıl'lldlr. 

Dtlıırnnın her tararındıı ,..., 
h l'r :ıaman ytıılerce )llzıınıı 

hl nlt'rt't! ' trl hf' ll bir roıtftllr 
bl'klt'ınlstır. dl) e de işin lcln• 
df'll <J)rıl mıtk lııı\:tln•ır. Zlrll 
Ralı ılOnyıı•ında cdltOr l1e\;ll· 
)en rstrlerln J Ol.ite dokunı 
bir \f' blrı.;aç )RJlnPtl tnnıtııı· 
dan nınhalikak oktınm115 \e en '"'il bn chrpll'. hendıı ba.ı· 
l anıaıııı,tır. nıuıe <•Da•nıı bııl u 
ntıraal11 fll5 e ccıuııcceıle bl'l..11'· 
rıı yUllUCC f':Hrdt.ll htlllf'll 

hrv ı. bir lek tdllnr t.arafmıtıın 
1111' tıf'n07. nkıınnıomı tır. Ru 
acıklı dıırnm da, batılı editör 
il' ıı:ırı.ıı t 111 ara~ıııdal.1 utıı
runı fıır\;111111 1>o•111111·11. 

BURHAN ARPAD 

Kız kaçı rmak isterken 

Dağlar kll;<Oııd" bir yaralama 
hMlsesl vukubulnıuı. Arif Nutııuı 
lıılmll bir oahuı, aynı köyden Uatl• 
ce Aykutu kaçımıalı: tııterken mü· 
<labalode bUlunan kızın atabcj ı"ı 
tarafından çifte lle yurulmtııitUr 
Yaralı h1&tahaneyc kalcıınlara.ı;. 
auçlu, ııuç i.letıyle birlikte yali:a• 
lanmış ve tahltlkata başlanmıştır. 

lııteyen dl er memleketler tçın blr 1-----------------------------
blrlerıno ııımsıkı sarılmaktan bn~
ka çare kalmamıştır Bir zamanlar 
lnıııı MUhaf&llkllr Part1Blnın 
Amerlkadan ayrı bir ılyıısııt takip 
etmek ve tıçı part tne ıtaroı bu 
b&Ycde üstünl!lk kurmalı: yoluncıa 
b~ledllll runeller tam bir ırJf.6Ja 

nctleeıenmtGtlr. 

Amerikan Devlet Relı!I ile İnı:ll
tero Daı velı:lll arasında dün baş:a
mış bulunan )eni ıuOlikatta blr 
taraftan Atom araştırmalarının bir 
leşıırtlmCl!I, cıı •er taraaan müş~ 
rek bir <lüııya &lyasotı mevzuları-

l•nnımın•cw:.J 
«PAZAR POSTASI» 

VE EDEBiYAT 
Tahir ALANGU 

25 Te~rtnıevvel cuma 6abahı 
Rahmetı Rahmana kav~uş
tur. Cenaueı 26 Teşrinievvel 
Cumarı ı (buııonı Kızıltoprak 
Baıte1at cade1M ndekt evıncıen 
ıtaldınlaratı: Yahya Etene!! De:vL 
bıne1a 11tlndiyl müteakip namazı 
ıtılınarak Tahra E!enc1ldeıı:ı malt· 
bul matı&u&aaına defnedllccekUr. 

Vilôyete yapılan .. ................................................................................................................. ....................................................................................................................... 

Çelenk ıllnderıımcmcaı rtca 
olunur. 

E.vini'lin du"'arların ı 

çeı l tl l renltlerle 
"ü ' ı ı ye b 11 ı r ' ı ..,, l:r 1. 

SABITLUX 
MARKA 

ziyaretler 

Tekn k Unl\'erslte Rek«ırü ve 
Lübnan BaşkonaolOf!U, cıon ıabab 
VllAyote gelerek Vali Prot. Göka
yı ztyaret etın1oıercsır. 

MARKA 
Boyiılar her türlü hoy11 

thUyacınm •" üstOn 
i•kilde lcarııfar 

l ÇAKARALMAZ HAFiYE .. EFLATUN NURi 1 

tllltl ll tntttlttllllll llllll llt l lll .. lll lllll ltlltllll tl.ll tllttltllll l tlllllet 1 1 1 111 1111tttttlltllll l lllllllll ll'lllHI llll llll lll llHlllll lfllll l l l llll ltt l t l l ll l l ltllll lllll lltllllllllllllllllttlllllll llll l llllll lllll l lllllllllllllll 
..................................... " ............................•.........................•....................... 

cıaı.. Aakerde)"ken bir arkııe1aşı ko
nuşma aırıııund11 anıa~mıştı. Nere
de? Ne zaman? Nlçln oturmuoıar
cıı? Söz nerede.ıı açılmıştı? Çocutuzı 

Peynir çalıyorlardı ... cSoyunucem ... 'lt 
cHaC1e, ıı:el, onu da ııoy ... :o 
«Soyunmaz-• 
cNeyeb 
cDortoı:u eorucek onu . > 
«Sen ııoy."ıı 
cSoyamam, evlm yok ... ,. 
cKaçır-• 
«Atım yok ... ,. 
«Sırtına • .. ıo 
cOOcOm yok .•. • 
cErkei del l mı\ eenh 
cYok ı 
cNe yokh 
cAyaklannı (Spllce:n. ,. 
cEeeh 
cEllcrlnl, mcmelerlnl öpücem. .• ıı 
cEeeh 
cooıuoecem. l!Oyle•eeem .. 
cE}'l. hade dön • 
ıYok. ben ıt!d p &0;unucem • 
Dükkll.nını açtL Sandıllı kan~ıı 

;ıp mencıııe ısarılı olan ııe ı a!Clı. 
Feblne koydu. DUkkünı tcıı:rar ka· 
padı. bcm do tı:ttledl KOpek ayaıtı· 
nın <11blne1e do!aş~or, aanltl kcnd • 
ııe &öz atı~ın dl)"e yalanıyor. dll • 
nı çıkarı1or. hırlıyordu 
Şükrü ıı·e ı: <1en yolda biraz vo 

tadü. 60?lra uta ı;ııpıp bahçe ara· 
1arına ı:ırdL Tozlu yollardan ı:uıer 
ken bir köşede. kan ter lçlnd!I 
bekllyen Hancı Murat: 

cLen. ŞOkrO.• dee1t. <ıınere ı: <11• 
)Onh 

şoıı:r cıurup baktı. 
cBııhçro~e • 
Adam )O?ı:UO tan tc lıjllvdı 

~ nından ,ıpır P r •kan terlen 
eli ,,, eı ın ordu 

tı:Hali» cled • c~ a \ı, b;.um blliç&-

Edebi Roman 

re cıe u~ra da Al!Asen bl. çocuıı:nan 
anahtarı yolla.ııınlar. Kapının ~ 
noocıc..kalcıım. B d cak kl GI 
d~:n yom so~ ey ~er ııe • tez getir 
~ n çocuk Den ~uraya oturup be.ı: 
leyem. hacıe . • ıı 

cOlur • 
cHa:le. gözOnü ııevey m, pek ~o

ruıcsum, ı:ıcıcmıyom ... Babanı:ı brıı: 
ı yor. de.. üıen. bııhçe1 e gttm ~ 
ler, haber de ~cmılyorlar Had". 
~zona seveyim • 
ŞükrO adamı ı:er cıe bırakarax 

yürüdO Moyva a aç arının da a ı 

bahçe duvarlanndan arıı:ı~or içer 
!erden bazı bazı ballırıe. ça~ın,ııır 
ııeı yordu 
nacı Muracıın bahı,;Ctilnln önün· 

esen iCÇerken acıamın dedlklerlnl 
hatırlae!ı Kapının önOn<Se durdu 
Kapı uten lfıretl cıuruyorııu Ust 
kısımdaltt açıklıktan ıcanacsı tutan 
tahta mandalı kalcıınnca kapı ar· 
dına kae1ar açtle1ı, küt diye vur· 
du: 

cTevze.• dl)"C içeri b r ae1un 11t
tı cMurat atnca anaht n istiyor 
cocuknan ı:5nderece!ı: mi iniz . 'D 

Hemen çerdc ya,lıca bir kadın 
önane pathcanlan. domatesleri al· 
aııştı Ba ındakl >azma la yüzOml 
burnuna kadar kapa ıpl 

«N'eraeh aı:;e wrdu. 

YAZAN: 

Tefrika No. 26 
rDce. Çarklı bahçenin köı}e51n::ıe 

Tez 18tlyor • 
Kadın ıçr•lrore do ru •Kız. MO· 

rdveth d )e Qnlcr en ŞllkrO kl· 
pıyı çekip çıktı. ~oluna devam eı.

tl. 

KEMAL BEKiR 1 • ae1ı ney<1l? StmMı nıııııldı? Hlç bl 
rını düşQnmedı. araştırmadı. h:ı 
ııenç duc1ak açılıp kapandı. Oatün· 
den iti yılın ııcçtlfıl llCti kulakların 
cıa titredi: cYa. öyle yapmış ıııte. .. 
Kimi kendini ı;uya atar, kimi ip
nen asar O da öylo yapm19, ç~ 
\"lrınlş tabancayı, r.oltınuı arızının 

parma~I Clren yertne baktL başını 
kaldırdı. Göz kapatı:ları arıuundaıı 
11lrebllen ıı:enio dünyanın bir par
ı;ı:ı.sını. başını a •acın ırövdetilne da· 
~ ıyaralı: ı;üze1ü. Yukarılarına doltr'J 
kuraklıkla slvrllen, tcpCl!l ııarı çl· 
çekil, ~~ 1 umırların ıı:crllllnde. 

Bahçelerinin kilidini açtı. ı: rc11. ~tU kuru. çalı. çırpıyla uzayan 
ouvann tı;-ısından d plere <lo ru bahçe duvarı, onun cerl•lne1e, b • 
yüıildU Sap dipleri gök. olma~·ı tlşlk bahçenin meyveleri canlı cnn· 
beki ;en domate !er. her Yanı mo- il parlıyan aıtaçlan, daha ierllcn1e. 
rannış patlıcanlar. kütür kOtür bl· ırone in reniln! göğe karıştınııtıı 
bı>r er. fMulveler. ç ~ 1 burnun.Sn s lliı:. ölQ bir dnll'. hepsini kucaK• 
hı ar ar boy u mıAırlar ye,11 Ja'P" lıyan. leylek ı:lbl. kart 1 ilbl uzag 
rak ar arasında baz ı ımllanı 'lr, ıı:u,11\rın. yahut ııerte gibi kırla.-ı· 
toprn a değ vordu Dipte kook lCa ıııç ı:thl yakın ltuşlann noktala:lı· 
b r dut ıııtacı varcıı altı. oturu dJ· fıı, cıenn. ı>arlalt ısonsuz mııvlltk 
ııu. ııcrlnlendllt iç ıı ~e~ıl delildi gözler ne. ~·üreıtıne, cHıerlcrtne ıı..
Ş(lkr!I ı:eçıp koca dutun k lın va ~lbl <1oldu. Ar<1ındL kulakları!l· 
ı: vd ne sırtını vcrd.. Ötcdıı • cıan, alnındL"l aonra b~llyan tı.r 
ma ar dallannda dalla yeşildi F,.. karıwlık dOnya ç!lıyordu. Kapı 
r itler o muşlar, ııarı ısanydılar. Or- arıısıne1an bakan ktz oracıaye1ı. )'il• 
tada mısırlar. boy ~ermiş. henOz ıı:ü. kara bir tahtaya yapıotınlmıo. 
ı;OtlOye!Oler. Oün~ kocıı cıqtun renkli resim ı:lbl hiç kıpıre1ııma• 
arıııncsa alıyorcıu. Anın ŞükrOnün dan, ilJlmcden, aıııa:nacıan. büyü· 
ı:öz eri önüııdekl mavtlllil pırıl pı· mıyccek. lı:Oçotmıyecck "lbl tıpKl 
rıı ııarıatıyordu. Kara başlı k!lpe,c: bir ölü gtbl cıuruyorou. Dortoııu 
oradan orara ko ıuruvor. hı.şırtıh da hiç kıpınıamıyordu. klrll dle!erl 
se zllk iç ne1e. kulaklannı d ke- iÖrünOyordu. ısa.nkl gülerken blr
rek. bazı C1eğ lı: Cer nlcrden ı: cıenb.rıı ö'müş. donup kalmıştı 
len insan sesltrlnl dini ;or ııanıd Bu karanlı ı birden lkl ı:enç !IU· 
ba\ amaya hazır bekliyordu dak lı:ap!aı11. bOyOle bOyüle reldl. 

Ş!llı:rU dizlerini ç~kınlştl. T&- aycsınlıt:a. bofluıta çıktı. ŞOkrünü:ı 
b&ı\ca; ı elllie ııJdı leUn 1 aret söz trl önııne dikile!!. İki ıenç ClU• 

ıçıne. Ben )'apamam. kardeflm..• 
ŞOltrO tabancayı kalclırtıı. oıızıe 

rı ylrml üQ yılcıır, ııoıemedlltl, bu
ıamacıııt bir ll'ÜIÜIJ(i ıçtne aldı. cıu
dakları kıpırdamadan ctU;e• diye
rek bütün eaırııtıne, tatlı yalan• 
burun kıvırdı, önce, y~llll, açık 

mavili, açık morlu, aklı, Jı:araıı man 
zaranın. cansız ı:lbl i6rtıncn. canlı 
noktalan oldu u )erde durdu. So:ı 
ra. bO!;'Uk ı abancıı sesiyle ) cııll cıe 
mavı de ka~ıp karan\'ercıı. 

Kyca dutun dalları arıı:sında oır 
kuş ürktü. kalktı, bir ba.,ka dala 
kondu. Jııprılltlar tir tir tıtree1ller. 
Kara bıışlı köpe;ı: boynunu döndür 
ııo. tcı>tane ~aı1erı bulan<1ı. kuY· 
rutunu ıı:ererek qaıtıdan yukanya 
kıvırcıı. ŞOlı:rüye cıoıtru karal'81Z lkl 
aııım attı, <1Urdu, Uı::I adım dalıa at 
tı. 

Erikler urıydllar, pınl pırıldı· 
ıar. Ataçlar Yeşildi. yapraklar ı,ıı 
ı~ıldı. Koca dutun damarlarına 6U 
rürQyorııu, domateıılerln ııap Ciple 
rt ese kızarıyorcsu. Patıcanlann Qş. 
t0ne1el:I koyu yeşil camarlar. ıyıce 
koyul~ıyor, kararnıa;L ınorarma-

. CArloU I varı 

Yalçın Kaya ile arkadaşı Tun
cay Yılmıu:. HAl önünde dunnakta 
olan Mtg:o TOrl!:'ün satı~ kamyon 
ıarının birinden 6 kalıp kıı.~ar pey· 

nlrl çalarlı:en Yakalarun~lar vıı halı: 
ıarında tahkikata başlanmıotır. 

BUGÜMKU r 
HAVA \'etil köy Jeteo

roloJI htasyonu 
n un tahminlerine ıııre buıoıı 

ı•Jı rtııılr. '' ~harıııııa llll\R 
ıııırı;o ı ı (,'Oli b ıılııtlıı \ I' ınnh· 
trnırl l'ıı ~ aı: ı ıı ı:cft'f'rli, rq,ı· 
ı,:llrlnr drıı ıı.: )liıılrrtll'ıı e•c· 
ceı.ıır. HOniln t'll ) ııı. rı. ••· 
ı-ıılilııı:ı +t2. rıı ı l ll fili l•e 
+ ı :ı sııntluııt olnm1' ktı.)11 1'· 
ılllmhttr. 

TAKVl'M 26 }:Kl\I ~ 
croı \RTF: t 

.-' \ 10-nc:-. 31 -nı~m ı ;.a 
R l ~I t 13'73 - •'Kl'I 13 
Ul( 'Rl ıa;~ - Rf'blülft.hır 2 

SABAH 
ÖÖLE 
İKiNDi 
AKŞA~ 
YATSI 
iMSAK 

\ 'autt Euııt 

06.24 01.09 
l l.68 06.44 
14.53 011.89 
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18."7 Ot al 
04 46 11 30 

Gazetemin ıonderllen ya. 
rılu ve ttsimler baııl ın 

buıımaaın lade edllıııeı. 

Harta ık •Pazar Posta.sı11 ııazetc
ııl uzun bir ıırı:.lıktan ı.cınra ı Ocak 
1956 da döre1üncü yılının birinci 
eayıııı ile yeniden yayın hayatına 
eırmtotı. Bu ııazete ele alCSııtı ı.I· 
Ya:ıet, lktlaat ve kOltQr ml'A!elelert· 
nl kendine özel bir r;öra,ıe 1·onım· 
lar, okuyııculannı C1a daha çok ar· 
csınlar arL<ıında bulur. Yeni ıserlsl· 
nın llk tıayu;ına bakanlar araya iti· 
ttn cıört }IUık btr duraklamanın 
ev.ete; o bir değişiklik gctırmecıı

eını. e..<ıkl tanıe1ık lmznlara ırenQ 
delterleı-ln katılm ına raRınen, 
b.çımlnde. dOzenı,,nıııncıe oııı.uııu 
kadar yazılannın niteli inde de 
D r ı;üreklllll!ln mevcut oldııR\ınu 
görtıOJl'lr. Sanki rEııhab-ı kl!hb hl
lrnyt!l'llncıckl ırtbl ll(ll't)lt blr uyku;;a 
cııılmı.şlar, uyumuşlar, uyanmışlar. 
bıraktıklan yerdıın y~a:nalanna 
yeniden baş!amışlar. Yenl ı;erl iki 
yıldıınberl cınzcnll olarak her haf• 
ta çıktı. şımcıı lklııct clle1tnlıı 38 
&ııyışına erlşml'i bulunmakta. Bu 
ııazctenın aydınlarımız.ın dOşünce 
yıı:ıavııııanna b r yeri olan ç~!tll 
alanlardaki ıtönt,Jcrını, çalı§maları 
buı:Onkü konumuzun cıı~ında ~a
lır. Daha ilk aa)'llıınndan beri kül· 
ture ve sanata vercıııtı önemli yer 
vo ıınrcll çalı.şmalan hlcc belirt
mek lııtlyoruz. Bu yoldaki yazıları. 
yeni ııertslnde cıe ııenıı bir yer 
kaplıyor, r;Ondeu "One daha lı:üo.· 
lü. taş cııııı. yeni l ollara yöneliyor 
Unıo Ata~ ustaııııı konu uıarın
dan, ıöyleş!lerlnden sanat \'c edo
blyııt sayfaları artık )'Ok&un du· 
rumda. H r sayı.ııındı merakla be .... 
lenllcn bu yazılar pek sarell olma· 
mıotı. ama «Pazar Post ıı nın 
her aayısını &Ataç ne yazmış?» cıı
ye alanlanmız çoktu. sonra ııaze
tcyl, her aayunnda dellıecn bir 
ııenç imzalar kalabaııııı doldurdu 
Bunların her aayıın bir ııOrµrız nıı· 
llno getiren birbirini tutınnz ya
zıları. ııtyB!!I yazılarcıan ca~ruını 
okunmaz hale ııct l'l'n. göz!crl ı.~ 
mıren, insanı kahr en de~lştk 
puntolnrdakl hıırfl r, cı ~ ı kar~a
ııalıklarından ııonra ır etenin aon 
aylar lçlııde hor )Öndım cıüzcldl· 
ıtını gömıekteyız. 12 ııııy!ıı!ılı: bir 
gazetenin yurt içi ~e dıoı blr hat· 
talık slY116et vo ekonomı olayları 
lle blrllıcto çok defa 5-6 68ytuını 
da ııanat ve edebiyat b&htslertno 
arırm1111ı oımıııye kadar blztm b&o 
ııınımız<1a gOrOlın~ bir olay deltll· 
dlr. Bugün bizde ıPazar Posta.<ıı11 
na az çok bcnzlyen cAklsı <1erırı
ıslnde bile bu konulara bu ölçO:ıe 
yer aynlmamaktadır Hele cOnd&o 
ilk ırazeıeıerımızın aponı hor ıran 
verdlklerl yeri on be~ ı:Gnde blr 
o?&un ııanat ve edebiyata ayırma
dıklArı dOşOnülanıe. •Pazar Post .. 
sıı ı:ucLcainln buaüııkU blliınımız 

da ıanat ve ee1eblyat konulan'l 
yaptıllı hizmetin derce ı daha tyl 
ıınln~ılır kanıııındayım. Bu yaz ba• 
oıncıa bu gazetenin ııanat ve cd,_ 
blyat yazılarında ve tadroııunda ö
nmıll değt.şlkllklcr yaptııtını ~ıır
dUk. Bu konulardaki yazıların çc• 
oıaı vo aayıları arttırıldığı gibi. 
göze çarpan yeni ve de~erll bazı 
imzaların da ırazeteye toplandıkla· 
n ı:örüldO. Aynca tiyatro \'e ıııne
mııya ayrılan ı;ayfalarm cıa benıı: r 
lerı anııııne1a en başanlılan oldu· 
ııunda herkee blrl~lyor. 36. Balı· 
ıııne1an bMlıyarak her sayı:;ında 
ııllbetl~e bir oaır ve hlkAyecı lçtn 
özel bir ııay!a açma: ı d& bu ı;a• 
ı:eteyl artık tam m4nas1ylc ııauat 
ııevcr aydınlann ııazeta;I haline 
ı:ctırdl. HlkAyccı to ~airlerln re• 
11lmlcrt, kıııa btyoarafllerı ile ıı{lj;o 
lenmiş bu eayfalarda sanat alanın 
<lakl yeni eQlliınlerı ve cıcııerlerl 
takip etmek k"bll olmakta!1ır. Son 
gcleıı 211 Ey!OI &ayl8ında blkll.yecl 
VOı:lıı: O. Bener'ln cYaşam ızı a
dındaki yenl kitabının çıtması 
dola)ıslylc Tevfik Çavdar'ın 1azar 
la bir konuomuı ve Er<1al öz•nn 
bir ol6'tlrmcaı vıır. Günümüzün 
fin:O aııat dl'!lri \•e ııa.ıetelerıııın 
11011 &&Yılım ile cPazar PO&t :• 
nın •on ıayı11nı, helo adı ııeçen 

yazarVOtiat O. Bener Ozerlndckl 
yazılannı. ayrıca ttya!ro ve ıılnema 
sııytalanne1alı:I yazllan karşılaştı• 

rınca. bu ııanat de~llerl heı;abına 
üıülcıam dotrusu. Sanat derıJlerl· 
mızaeki yıııarda.nbcrt ııOıilp ıı:cıen 
o bir te\'IYellk, her ııayının blllnen 
eski reçetelere çöre pleirlp kotarı• 
i1G.arı yerine bu gazetede daim• 
"ell~en blr çabanın ~öze çArpı~ı 
umut ~erici bir del!IOlklllı:. Tevfik 
Cave1ar'lll al~ uct, ekonomi konu· 
ısurıılakl yıı.zUarını ııover ve oku• 
rum. ııon :zamanlarda sanat konu· 
larıncıalı:l yazılannı da cıtkkatıo o
kuyorum. &>6yal araştırma usullo
rını ııanat alanına da uyıı:u1ay14ı. 
çolı:. ıı:ıaır, kOlı:.aüz eleıtırmcclllAI· 
mıze yeni bir hava ııetlrmek ıstl• 
dadında. Erctal Öz de blkAyecıeı:ı 
ııonra deneme yaz.ılarıncıacıa belll 
bir deRerın çoktan Q.ııtüne ırııçtı. 
Son ku§ak yıızarlan araııında kcn· 
Cine uygun bir ortıım bulamam .. 
ııına ra&men en çalı~kan ve umuı 
verici imzalare!an blrlsl de ocıur k i 
nıııındayım. Sanat cıorgUerımıztn 

bu yeni rell.§meler ve davranışları 
kııroıaında kcncıııerıne bir çekl dil 
zen vermeleri zamanı çoktan ieldl. 
Gazetelerin bu yoldaki hizmetleri 
her zaman için caıııancsıncı, hız ve 
rıcı olmuotur. «Pazar PoııtMI» nın 
)'oluncsan ıııcsen cıerıı ve ı:aıetel .. 
rln çok oım uıı aunw arzı.ıl• 
JOI'. 
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Pil Oi"Bi obası Ali Tekin' in 
c,e~azesi yurda getiriliyor 
Bır bobrek iltihabından Paris te ölen 

yetiştirdiği büyük bir 
Ali Tekin, 
pilottu 

ordunun 

Mes'ut ÖZDEMIR 
Tahı:nır. •. 1 b.clt4ırın r(~ , ·. · · · kadar önc@. Ba. 

J"J.k bır ıc:a·· bkaa hava alanında bt 
lct>yltl"den ·• alık top&a.nmıştı. Char 
laJlar; &a &elm!f 11laanlar. h&'9& IU 

bl ?bQ~h'~tt«Uer "e nıhayeı ecne 
lllCdaydın;_ er Ben de onl&rıı:ı. ara 
tt11utxı.ıl7.Un ~tp brraber. dört bava 
r. takıp f'dl .•tıldıl;'ı bir .nı.l.&abak.t.. 
•Chır, Dırarb!orduJt, Balııı:e.ır, Eski 

ltnne aı itır ,.. Bandırma baya 
Uit~nı k t je~ Pllotıarı, b!rl:Dc1\.k 
lçhı acın enqı ll41erlne .ı.aıundıru.ıalı: 
~aPai bo::z:utrlnl a&rff"dlyor!S.:dı 
l IDtrda •arıruu alf'vlere boyadı 

tı)·or. at~~ dtvamıı ktlde a:es ,. .. 
•tı•ıarı ln..ı rme, mak:1ntıı .,e bomba 
nt &e:İrıyorru to,pra ın ~. 'n. oaıu 
•n .U.ırı,: du Heplmız b.r heye

•tt.ıları &At tçtııde ldlıe.. Kurumu' 
"9.nıt :ııZJ, &Oje açıyor, aıe, ,.. 
tıı:ı. naa ~ltu?an ar&.ı;ıoda daıı:ı.ıı:aı.a 
ltt.~11 ~ 0 ıeç l~lııl ao'aa;.17ord\ıl... 
"1'1l•r ka devamıı Yf> mubte,eaı bol 
ı:tıUtab.lt.• '"•lalnda Kanadalı aaiı:rrl 
lıetıtrere!'°ın. ıne danın tçlne do&ru 
rıadtkları ' •Ttnçten ıobf'lt atıp O)'· 
hlar &tırülüyotdu E'fet ıtanada .• .,.,ela. ....... . 
~trltrtne co.....,. aUyor, aonra da 
lrrı cı.erıe:önup.. elde edtıen netle• 
rur •e h .erıne lllflktyorlardı. Gıı. 
l~l~ı. eyecan ıuıcıertmı:o:e kadar 

J~tıeı- bl 
it bu tbırını ı.atlp edlrordu. j,. 
tunu ,~•da teıı: bır Jetin ..u.aUldt1 
dar ıeıcı.ı Ut. l-leyd&nın üzeır1ne lı:•· 
b:ra:can. •• ~k&41nc:la bir dumaı:ı. 
duıııaod lı: !lerUJordu. K.an.f1k b!r 
lalDı.ştıı/ bu• BUtı.ın dUı:lı:at.lm.lzi top 
ha:ınde ·t ~ınaoıar, peşpe.,e Uç lı•rf 
llk4tın OJ>;.andtıar. Ve göjlün ma•I· 
dı: .\11 • ırt renkıe bir lalm 1uıı.. 
Arıtad; d 

kın, A.IJ urır.n köyl'Cller; •Alt Te
tanır0 .. 18 Tel.in. dtye ba~ırdılar. onu 
lar da· t'dı, Btltbn dUnya ıtbl. on· 
cıı bu ~lllforıard:. l:Te~ A!I Teir:tn· 

Je• · oge !ti.mini ya;;au ta.un • 
ita:~"cı.a.&rt durrıanıan birdenbire ar 
rtn U?ıen bıraıc.ara.ıı:. anzUld(l. Hedetle
ıı.ın tor ne lı:a<ıar ıeıdt. Bir bomba.. 
be<ı&t .~un9 ıaıııırn duyduk. va b1r 

tena7.""' 1•Auııda yurda ıe1ttf'k oıan RJnba,ı \il Telı:ln (SatdaJ 

t ~' Oldu. 

lten Ali * l>tvn~ı Tek.tnt o ıün. t.anı<Um. 
ldı. 14 n en kudretli ıecrtıbe pllotu 
tan Te~(i&lı.t.ra bUe parmak wr
''t'?"Ubete n., 0 ıtınft kadar muhtel1t 
'-rııar k re 1:•t:1nım1ı, ve &ayıaız b .. 
tevazu 

1 
azanı:nı,tL Y1ı:ı.e df' aau blr 

daa h1 bçlndeydı. Oaıun ıo.sanııtıı:ı.-
A.ltıa ç ır feJ' kaybetmemt,u. 

turcıu;: bir loır.anttıya ta.rşıhltlı o
Oltrıuıtu~trı ?.aman llk ıuallm ,u 
tıta:?> · •Uaratta. neden torkaraı. 

8trt h 
•Oçaroa atıı C'thresınt masara ettp: 

bı.ı txı.atıa.n_. dedt 

Son ol.Irat ıe-ç.en 111 İtalyadatt u· 
tuş mU..baUlanna hakemlik lçln 
d&vet edllm:, •• yolda Yunan •e· 
malarından ııeçN4ı:en at.ete m4rus 
bı.rQ.Jlmı!Jtı. 

hmbe, Tettıı.ıe e•ll 141. 
dlseri Jedl ra+ında oı.-..n 

Bir\ tıç, 
Ahmeue 

73 kilo afyon 
efe geçirifdi 

C885t~raf1 ı nc:ldt) . 
az aonra .tırtında. bır çunlLa .,. ,a. 
nında Selt.battio Boit&ncl &dmdaıt~ 
taht.ala a.şagıya 1nm1ştlr. 

Polt.a memuru 73 kilo atron be
de:Jnl çıtı:arıp Tt'Tdlt:en aon:a. çu. 
.,a..ıı nt.omobll içine atmış Te taban· 
c-aaını ("f'tereır. kac;atçıları da oto· 
mol>llt .ıtrmeııf' mecbur etm1$l ı?. 

Nilgunün babalarıydı ve 31 yasında, 
blnb&-.,ı tkeı:ı. a:öklf'rdeı:ı. arnldı. 

Cenazeal. Parlar.en memletet.lmtze 
ıetlrlJeret.. aateıi törenle detı:ı.edU• 
cet. 

Oöklerlıı. üstün tnaanıanıuı:ı ı... 
ları •g oı.un ... 

Soğufufamayan 
balıklar tekrar 

denize dökülüyor 
<Da.-;tararı ı ncldf") 

tedır Bır deiad& 8-10 ton balık 
vüklen<1ı&L ve me .. ·cut 3 tUnelden 
lkıaı kullana;acas:ı 1çın 2,ı !&at:e 
30- 40 ton ba!ık doncı.urulabı:ece~
t.ır. Oond.uru!muş balık ı;ınrın al· 
\.mda 18 cı.erecedekl ıa.uharua o •· 
ıarırıa a..;ınma!UadU' Bu od.Lard.a 

tırı 1 t~'"•P Alt TekJnln bUUlın ban 
1Cınra •de ecU;ordu. Ntteidm tk.J Yll 
buıubd onun Wda.,ı ıçtn AYnlpada 
Cla bı uııu u.manlarda. B&ı:ı.dırma 
""1.ı~ kornutanı Ut ta.r,ıla tım. İlt 
da 0. nn" Ali TPıtln oldu, Farkın 
'fu111~trıadan komutanı U7m\l,tlim 
ı:ı~1 e bUt' b•kmadan• •Alt mıf,. 
ffıı.:e·n •A.11Jt Caz.la uç\:. nıahvetıı. 

Se~e utradıtlarını anlam&fac ta 
çakcllar emn.rtt müel'lrlülfinde, he~· 1·8 yüz ton bıı.lık muhafaza edl

«"r. ıtırar eımlll«"r .,e ebeM::eyı ld•· !t.>b.!~ce.ittır. 
re edPn doktorun ı.111ını dt' açı•- Deponı;ıu bu kıı.ıJUttual '\·acı 
•amı .ardır l ıı:arıı amak1aı.u UZ•I:: bulunnıaK~a· 

°'dkt A"ntpada tflda•I t<)lllyar, 
b1huo "rln Ustan 1ruıanına ıeretll 

:,~ı.
1

~~:m~t~till~rd~~rek~~ı 
.kaeı~ı l'&ttLCtı hll.8~.lık bir tlırlü ya· 
ctan bı?"alı:rnıyordu. Hutalık on
- ' 0 la.e ucuıtan ya7ç~mt3o~du 

An<'at dün ırte yalı:aıanarıı..t aır-r 

keze ıotttrUleu doietor. iddia •e 
ı.snatıan re-cı.dtunt~tr. Bununla be 
raber. polla, dottQr a~eyhlncte d@!U· 
!er el@ aeçırecettnden em.lnd:r. suç 
ıuıar buııun adHJl!Ye •ertleceklerdlr. 

EKiM 
- . . 

ÇEKILISINDE 
KAZANAN TALiHLİLER 

l o. 000 TL. 
Atikali Ajansından Bahri Demirbatak 

1000 LİRA Kazananlar 
l - Ay~e AzaraıJ (Tarlaba ı). ~ - Q,man Kılçıı 
C\1crkez). 3 - Ali.attın K ıral (A maaltı>. 4 - ~1ah· 

cıır Öte )'andan Anadolu;& b&:•ıt 
ıeıvlı:I de ınümklln ol&man1&ktadır. 
O Demir Yolla.rı İeiare&I balık;ın 
raillız eaıtea va~n!arı Ue naklt
no m.üaıUKle etmekte:, rn&lın a::--
1ttttlğl .hueuaiyett ca:kkate a:ma
makt&dır. Halbuki marşandız il~ 

&("\ ked!len mal. anca.it 7 - 8 K1lnde 
bf.lenllen yere varma.Ata. ve bu mı.1d. 
det. :zarıında kokma.ktad.ır. Balık:

çılar İ:;tanbuldak1 ııatıarıa Anado
luya. ba'.ılt ı:ıata":>ı:eoek.Jerını t.f"rt 
ıürerek, bunun ıçın sadece pos
ta trenlerıne bit vaa:on 1.lAv~tı.ıı 

.ıatemektedir:er. 

Et. •e Ba.:.ık Kurumu, te~lerı
n)n tmkilnıa.rını eenı§lelmelt Uze
re teıeubi.ltte ıı~çntl~tır. Ba.iıkları, 
b&.şica memlek@llerd.e yapı:cı.ıgı ıı:· 

bı aotıbıyot.ık~ı buz ı.e muha!ua 
etmeıc ü:ıere t.etktkler yapılmUt-.
dır. Bu ınuhatazıı. U6Ulü lnkişllf 

e'ıır ~d..:itl :a;ccı.ırde. balık ı.hracının 
ko:ayla§-.tatı ı.erı a;urf.Umektedır. 

Bu ıu-aııa Et. \tı Ba;ıA Kurumu 
ı.it-pola.rıncı..a Et. ve Biilı!ıela !lrıaı o~

tı.ı.ıı.) an emteanın aa muhaıua tt-
dı:wtı:1 ~roıme:.;.;edır. Ştmctık.1 bal 
de A:mauya.ya ihraç edilecek olan 
-iUO Lon ü2üın bOkUk hava depo
.arını doldurmaktadır. A5rıca ı 

o~n cancı.ık yumurta ve dtker ma> 
ıar da aowutuımakıaaır. liaJ.ıt 6a· 
t"""-'.arı şıınctıye' ka.daı· Allnanyaya 
ıouo ton Uzü.m thraç ecı.eu Et ıe 
Balık: Kurumunun. b!.raz da ba
Jıii: tbracı üıenncı.e durınaaını t.ıiı· 

TarLa talep etmek.tecı.ırler 

Bakanlar Kurulu 

Nato Türkiyede atom tatbiki yapıyor 
cB~tarafı ı nı·ldf") leketleri Surtyeyt, X:ral Suud'un. 

!ar kO:,. ıtl.ler1 ar:alar1ndak: na.ı· arabuluculuk tekltftnl kabule .c>f'-
~uıu d&hı t.a.:.dıramıyor. Bu dU· !&maktadır. 
nımcta kaçakçılık l' pmak l&e düoı i':l!\,tDA -4.L\R\f \F.N;,ı.;ftt 
yanın en 1mkAnsız iti. Ka('&.kçı- Şam. :l1> Btr Suriye hük'llmet 
!ar raaHret' i amamPn tatıl ett;ı· afu'cüsa. dör: Tüı·k uçatının. Ü· 
J.er zık.i}·e ltmanı açıklannda Suriye 

Bunun!a berabeır ıınıra 1·&kın ı kara suları uzerıncı.e uçtutunu 'W>,. 
Türk köy•erıncı.e hıç telt\ş &ltlme•t lemıştır. Bu ara.da HAve edlldtA:ıne 
~·o;c. SN&;:z .ı.f'dllbız çall.fıyor:a.r. &- RÖre hır beışıncı TOrk uçatı hudut 
&#en sınırda TOrttere a.ıt too- ; b0lgea1ne f&lun blr ftrd• olan Ke· 

1 

ra:ıcıar tiurı:re; Sur.yetı".ere ait bazı mıçll kaa&bası au-rın<1e dOIL'lmıt-
topraıtlar da TUrkıye ıçerıaıue ka· tır. 
dar uz&nıyor. Bu muazzam top- LA.zıklye açıklarında ııeçpn uçak 
rUların aabıplerı hep birer klı;iı !ar 200 rnettf! kadar ırtıfadL l'il
ÖteK! köylüler 1.'.>& bunların ecl- neyden kuze:ıe cı.ogru uçm&kta.ydı 

~ ·~ SLRI \ t;\ f KORL\ ORLZ! Halen Newyorkta bulunan Suriye 
DOn .Mol:a H&:ı~ adını tqı;.uı Oışlflert Bakanı Vaz.l}·etten baber

•ınır töyUmüze gı,tı.m. Bu kadar d&.r edllmııtır. Bunun. Btttar'ın 
garıp bır durum ııe kll.I'fıl&.1&e&ltl- Gl!'nel AeamblOO.e TOrkt;r~e çat
mı hiç zannetmiyordum. Bu kö:;- Olak ıçın yeni vesileler ortaya ~ı
de bulunan ı2:t numara:;. k1lome~ :ta.racatı muh&k.ic:aktır. 
re t&liı e\·ierın tanı orta yerinde: Dtter ta.ratıan Surı;·e Dı!Jl.şlerl 
bir evin }'arı.ı;ı surtyeıı. yarun llıe BUanhgı Amerika ile Türktyeı·ı. 
TürklyeU. ı~ın daha ııar:bı, bız.m Genel Asamblede TOrk - Surlye .bu 

dudu lff't&'.lnlltlnln müz&kere&tnt 
eınır kar&ko:umu:ı ve b..,·ra.tımız yeniden tehir etm~k ıı;ın çalıomaıc 
da Suriye hucı.ucı.u tçtnde. YOz •-ı ta itham etmlştır. 
dt.m ara. He b:r tarafta Türkiye, Surtyelllt're ıröre. Türkiye ve A
öte randa f&e Surı:re bayrakları merlka Kral suud'un bu m~elede 
da:ııa:anıj·or. Surıye!ılerı.n 11ı:ı aüm arabulucuıuıc yapacatı nv&yf"tlnl 
rük me:muru ve Ik~ tane de Uc- çıltarara!ıe tıyelert oyalamata çalıt
retll a:.:ıterl var. Türlt karal&:olu m&ktadır. 
ae.Jcerce çok .kuv,·eıı.. Surı~·elileri Öte yandan buııon Şamda cana.. 
bfle bJzım:ırı:er .koruyor var dOdOklert ötmüş ve hali;: ı;ıa-ı 

Sanki !ki memle~et araeında ı:ııç Deklare davet edllmt,tir. 
bir ~er yok... Hükılmeıt çevreleıruıden bunun 
cc~lzt ('\""'l 'o\ Z.\''l0 t'R1..J':R!.» ı&ebebl. Radarların hüviyttl meç-

TOrlı:: ve Surırel1 kOylü.ler bı.rıi.ıır hu! uçaklar teabıt etme&J olarU 
ler.yle kardctçe geçiniyorlar. Kö· izah eıdllmlısttr. 
yün &uyu Türk tar&tındL Suriyeli Tehltke lt;.aretine ratmen tokak· 
!er iat.eel.Htıer. zaman Türk bölü- l&rdakl halk btç btr teJ' olmamı• 
mane ıeçtp, auları.nı tedarık e..11· ııtbı aa:-.·et e&kln bır şektıde nor
yorıar. mal bQ"atlanna devam etmette 1· 

Molla Halil kö:t•lülerl bot aoh· diler. Hatta tr&ftk poll.ı;lert blle 
bet lnııianla.r. Ben1mle epey Urllen- vazifelerinin baş.ında bulunuz"Or 
dller. pltp seçen vuıt&lara yol pten.. 

Bu ııııı Surlyeltlerden de &el• re>rdu.. 
dt. Surıyell gümrükçtlle-r ve Mker· TÜKK BEYSTİNIN 
ler kendi karakollannın önüne çı· Gt'RÖS:\IEL&Ri DEVAM 
kar&.lt, uzun müddet. .ba.reketler1· mivoK 
mı takıp ett.Jler. Ayrllırken .b616 Tahran. 25 - Suudt Arabıetanda 
aı-dımdan bakıyorlardı. buluna.o Jl'at.lı:ı. l\üı,t.U Zorluı:ı.un b&• 

Belirt de beni eıvll ıırınm11 bir lr:anhtındalr:l Türk he~ett bucnn d• 
Türk &Ubayı zannetmişlerdi. Ora.da Kral Suudi& s6rtipıeler1n• dnam 
belki Surıyeııterın dun.ımunu fo- eı.mı,ur. 
ıotra!la teabit ettlt:lmJ. d<L9ün- J>ıter taratta.n Jtral Suud thtU&.tı 
ıntıoıerdl.. Zira d&h& önce cı..e, Kı..- halletmek Uure Suriye Oumburreiat 
!ar Sara)'ı"ncta Surıyelılerln yap\.1- Şükrü El ıtunetll ile temall&'rd& 
aı atper ve çacı.ırla.rın fototra!lnl bulunacaılını btldl1"!D1ştlr. 
al.malt t&tectitlın zam&n, biz.im m~- şi:unt Dl!: Zt:KOV 
hatızıar bu harekeumın. yukarı- T(RKiYEvt TEDDİDB 
el.akı dU1üncenın teaırıyle, be.ntm K\l~KYŞTI 
caı;us o:dugunı kanaatını rarata- Virana 25 - So•yet savunma BL 
cağını ı:e-r~ sllrmü~leraı. tanı M•tef&l Zuko•un buaün Ama 
Tl:. llCIR 'ti!'.. rotlut:ta. cTUrtlye, pye; SUrireye 

Öle yandan, Sur!ye köy~erlncıen tarıı a.ateri bir hareUta b&eJ.ar., 
rıelen baberlere gOre; eınır cıva-- IODU meçhul bir Wbete dotru ıt
rındakt Türk töyJOleri 1htıyaU decekttr• ded.1.11 buıün Tiran radyo 
tedbır ola.rak Surıye tç!ertne teh- su tarafından blldlrllmlfUr. 
cır olunmak.tadır Bu durum bU- ZutOT aöderine cSoTyet Ruaya. 
hasoa tal:ıklm edllen LAıtlye el· 6uriyeo1n •azJyet.ln.t elleri cebtııd• 
varındaki köylercıe eö:ze çarpmak· H}Tetm1yeeett1n tetllnde de'f&m et 
tadır. Surtye hükOmet.1 mUht@mel mtşttr, •fcabettltt takdirde lk1 mü 
berb&ngt bir hareketi önlem@k l• tecavtzt durdunnak için lüzumlu 
çın, Türıu:;·e Ue olan eınırında tedbirleri atacaktır.• 
Tür.it Ulliiiurlaruı ctazla• mJktarda Zukovun tutettlQ:I bu tkt müt• 
buluıımanu11;ı.na azamı aayret sar- ca•IE!n Amerika •• TtlrldJe oldu&u 
Ietmek~dır. anl&f,llma.kı.dlr. 

Şın:ıcı.1 a.ınır köylerının çoR:unaa 6o'fJet Sa.vunma Batanı 90yıe d• 
mılıa kuvveu hal.ine retirU.m.ı~ •am etmı,ıır: cAmertkadatt reaDt· 
Surı:;el.;lcrcı.en bat'• Jcı.ma.e Jıial- ;oner çeyreJer aulh aeyer blr mem.. 
ınamı~tırl lek&t olan Surı;er• k•l1'1 bir aü.e· 
B\~D.\h.AS rt harellt orıa.ntı:e etm1.fler •• 

Son dakıkada ögre.nCliUDe aöre ba• rolU TürldyeJe •ermı.,larcUr. A-
B b mer1Jr:.a tarafından lı:.ııı.Jtırtılan Türk 

&1 akan Adnan Menderes evvelki bOto.metl, kendi memletetlnlıı. men 
run Ad.ana nutkunu aösledlkten taatler1nl dü•llı:ı.meden sur~ye)e tar 
&oııra bır otomobille Gazıantebe 
a;e:mış ,.e bu bölgedeki bırlJıt:erı- •ı aaır.erl bir harelı:.ı\ta glr\e:ecek. o
nıtz.11 tıazırhklannı b1zzat. lnee:e- luru. aonu meçhul bir lltlbtte aU· 
nı.:şt;r rüklenectkt~r. 
f'l \fflLRt\t- 'I IJ\\H.'\\11,\ fSOı'}'f''. hükılmf"~I. Amertkanın ld• 

Öte ;ı·anda:ıı. Tihk ontuau CUm- rf'e1 ~ltında o~anıze Pdlle.n bu ma.. 
burıret ba:ıranunı surdumuı.uu er-ra ka~ı.sında:ıd durumunu ve bu
ber y.nında otdutu 1101 bllb~ ,. nunıa olan uctstnı de.tatarca aç-tk· 

lamıttır. Şayet bır harb çıkacak o
Küney bl.Slsrerntzde de d:kkatle h.ı· luraa. bunun me.51.tlil &ovyet Rua;a 
zırlıyor. Bu eebc-pla ordu blr:Jıt· otma:;-ac&lttıt.• 
terimiz büyük _çapta buırlılı:. ve !\USJR GESELK'L"R..'\U.Yl 
manevra yapmak~adırlar. Bayram. SLRİYE\'E GİT::\tjş 
da Türk On:IUtiU her vakltklnden 
Qaba başarılı otmak tçın büyük 
ııa.rret sarfetmektecır. 

Kahraman oraumuzun r&terl· 
lerı merak ve heyecanla beklenmeie: 
tedlr. 

~ATO ATO.'.\J 1'.\1'BİKATI 
\"AP.\C .. \K 

izmır, 25 - NATO Güney Dotu 
A\•nJp& MUtte!lk Kara KUYVell@rt 
k&r&l"l'ı\hıncı.an bild.irildta:ıne Söre. 
NATO Güney Dolu Avrupa KUV• 
vetlerı 31 Ekim ııe :l Kaaım. tanb
ıerı arasında Türktreınln Güney
batı sahllleri tıe kOril!JU 11uıarında 
cereyan etmek tızetf! kara. bava 
ve denız bırllklertnın tıtıraltıyle 
«Rt-d Epoctı ıaımll blr tatbtkat 
yapacaktır. 

Bundan avvelkı tatbikatlarda ol 
cıua-u i'•bf. bu tatblkatıa d& mef
ruz at.om taa.rruzları yapılacak ve 
bu auretle hem atom harbi etıtı
mının weıtştlrllm~ı tJatıanacak 'fe 
hem de a.-;lı:.erllk tırnt ıatıasınctakl 
60n teklmüller tatbıke konulacak 
tır. 

Tatbikat. Korıı~neral Harktns ku 
mandL<ı.ındakl Oüney-dogu Avrupa 
Kara KUV\•etlerı. AkdtniE Malta 
Df'nlzaltı Kumandanlltındıaı mOt· 
tetik kuvvetler denizaltıları. in· 
ırtllz Kraliyet Hava Kuvvetıert •e 
Güney A\'rupa deınıı dt'&tek kUl'"· 
veıtı olan +merlkan Altıncı F:ltmu 
tıtırak edecektir. 

Kahire 25 - Henüz te:rt.t edilme. 
ren raporlan ıöre, Surlye 'fe Mat?" 
mU-!:>tt"~k tunetlert tumandanı •• 
ı.ı1.11r ordul&rl B&.flı:.umandanı Gene
rel Abdülh&ttm buaOn Surlyeye ha
reket etm~ş.ttr. 

TIOLL..\SD\ \E KtB\ 
Dl.J,EGELERt TCRKİYE'l·t 
DESTEKLİ' OR 

New York, ( B ~r:e,mtı ~tılletıır) 
25, (T.H.A.) - Birleşmiş !.1illetler
de burtınkü surtre mozaıcerelerl 
ısır-.;ında töz alan Küba ve Hollan· 
da deleıeelerl. TUrklye'n!n Surtreye 
k1U1ıı berbanııı bir tecavüz emeli 
btr.Iemed.ll1nl nert sürmüşler ye 
TOrkl;e'nln adrü~OnO. deeteltleml .. 
lerdlr. Müzakerelere Pıu:arteel ııu· 
nü devam edtıecetttr. 

.. 
BAKIRKOY 
A.JANSIMIZ 

4 
Kasım Pazartesi günü 

Açılıyor dut ~re .. uliyetli İst. Bel. :\lemur ve \1Ü!i. Koop. <Fa· 

tıhı. 5 - .\vnam .<\.buduram CBc)"Oj:Ju). 6 - ~farya 

i-oi:cl (8C)OKiul. 7 - Lıdya Taki (Galata). 8 -

Saıme l::.r (\1er5'cı). 9 - Ömer Linfti Bcogü (Tarla· 

ba,o. 10 - Nezahat Bi..ıyUk OıL.an ( . .\l~cara~ı. 

Avrıca taarruz tL.,ıt söre• kuv· 
(83'tararı 1 ııdrtı.-> vetılldeın b~ ta ROOITrlt •e Run

metı:.tedirler. Bu telı:llfln ne oldı.a;u ı d.olph uçak taşıt gemılerı olma':t 
ke&ln olarak belll d~ihie de. Surl- üzere Albanv ve Saleım kruva.zör· 
yen.lı:ı. Arap Blrll.'1 içinde tararlı bir ıerı tte !iı'ÜdÜmlU mermi ta.~ıvan 
un.sur halluo ıeldleJ, tlkrı ile Suudl C..nberra. a(Cır iı:ruva:zorü de bulu-

1 
A.tab!..stanın. Sur!)·eııln . ı.kteklc:rıne nacaktır 

BU AJANSDA 

lle~ap aotıracak müşterilere 

cck ciıip açılış hediyeleri 

AYRICA 

Muhtelif para ikramiyelerini kazanan 

310 Talihliye Mektupla 
Bildirilmiştir 

flddetie kar;ıı duraca'>j:I aö)·Jtnmeltt;e.. n \ '''' \R 'f\'i:JOFI .D'l '\'. 
dôr. ·rtRh.i't' 'b (itL,IE~t 
owı yaıidau atra i çevrrler, surl· t.ı,TF'\'.l\"OR 

1erun ara buluculuk te.it!trlnt k..tıul 
•ttltt.en aonra birden bire teklife 
11rt. çevırmWnt, Sovyet Rıuyanın re· 
nl btr taı:tttı olarak yorumlamakta 
dırlar. Bu talttıA:ln. Arap memle· 
lı:etler1nln menraatlerlnden çok Sov 
yet. Ru.ranın menraatlertne hl2met 
eıtitl. böylece Sov)·e~lerln, Batılıla
ra. meylede-n Kral Suud ile Buriye
nin arasını açmak latedlll btllrtll· 
mektedtr. Aynca. Suriye, bO»le bir 
taktlQ:e boyun etmtlı:le batılı deT· 
ıeuer kırnaında mU&kül mevlı:.te dU· 
~ctıt. dolaruıyle Ru.aya, Suriyeyi 

B. ıtıııetı<"r. 25 - B. ıtılle:ler 
Gt·nel Sekreteri H&.'Tllll&raltj~ld'

un özel bir barıoçı 'aı.ıfeelyle Tür
kiye ve Surlyeye ncı.erılmefil hak 
kındaltl cereyan rııtttkçe kunet· 
ltnmPktecHr. 

iyi haber alan çevrelerde e yen! 
O.ye devıettn daha bu tıkli "MnJm
scctlkı bildirllmekted!r. Bu f!k:nn 
t&rattarlan Cuma ıııtınü öğl~eın 
sonra ba. .. tıyacak olan müzakere
ltr<ll'n f'\'\'el bu tekltfl Ueri aı.ir· 
melt nıretındecttrler 

Öte yandan bir kıı;,ım Arap mtm 

AYRICA 

10.000 
LİRALIK HUSUSİ KEŞiDE 

ve 

Umumi keşidelere iştirak bakin . 
lsfanbul Bankası 

Suriye 
İki Türk 
Askerini 
Ele geçirdi 

Türk: Bıbeırltr 'Jansı 
Şanı. 2f, - .nuaun buracı.a ya.ytn 

la.nan bir teblltde bildlrıtdfllne ıö 
re. Surtye m&ltamtıu-ı Türk.ive .bu 
dudu c!l'atınca Halep VUAreunın 
Abatıan kö> ünde Ucı Tür.it ukeri
nt ele ıeçırmıvıerctir. 

Öte yandan bir sözcü. Şam şeh
rinde önümOuteld günlerde 1&kert 
tahkimat yapılacatını. reçen p.,. 
za.rt.eal ırUnü Halep tebrlnde tabkl 
mata başlandıifını ve halka ıtll~ 
daa-ıtımına devam edilmekte oldu
tunu &öylemtttır. 
BiR bLRIHl,I Öt.Dil 

Şam. :25 - Şam radyosu buK{ln 
Türkiye - surt)·e hududu cıvann
d&kl btr Suriye köyünde, b:r m ... 
ylnJn patıadııtını ve bunun netl
ceı;lnd.e bir kişinin öl<lütünQ. bil· 
dlmılşttr. 

Şam radyaeu bu mayının TOr.k
Jeır ta.rafından kondutunu 1l&•e 
etmiştir. 

Seçimler yarın 
<Blftaratı ı uclde) 

ae&stzce daittılabllecektır. 
nLILIÖIS TEBLIÖI 

lsta.nbul VaUllt:lnden teblll • 
dtlml•tlr: 

27 !:lum 19b7 Pazar aünü yapıl .. 
cak olan mılletvekıllert aeçlmınde 
dltkat edllmeel ıcabecten kanuni 
mevzular üzerinde Vlllyet Seçlm. 
Kurulu baıfkanlıaı tarafından y ... 
ymlanan tebtıt .btltümlertne mu.a. 
t.er@m hemıehrllertm!zin harfiyen 
riayet ecteceklerlnden emın butu
.nuyorum. Ayrıca v.ınıg1.m1z1 Ucl
lendlren atatıd&kl huauaları <1a 
muhterem İ.ı:st&nbulluların dikkat
lerine arzedtyorum. 

ı - VılAyetımız ve ııebrtmı.z cı.a
hilınde muhterem 15eçmenlerın ııu 
ıur ve &Oklln ıçersınde reylennı 

kullanmaları ıçı.n aerekU sıkı em
ntret ted.btrlerı alınmıştır. 

2 - r..ıuu lr&dentn tecelli edeoe
ıtı rey &andıtı bqında vatand&1l• 
rımız .huzur lçe.r51.nd.e reylertn.ı. 
kull.anacaklarctır. 

Herhangi bir gekU<1e 't'atandq 
hU2urunu &~ırmata ve aacdık 
etratuıda gereltlı &ü.tılııett ihWe 
t1t9ebbüb edenler .hakkında e.o. oid.· 
deth kanunı takibat. cı.er:ı:ıaı Japı
lacat:tır. 

a - Vil.iyet ve şeh1r dab.Jltncı.e 
emnıyet ve 1nz1bat kuv .. ·etıerı d.ev· 
rıye h&U.nde atlı. motörlU ve y .. 
ya olarak dol&§&caklardır. 

ol - Seçım &ünü eıab&btan ıtı
baren l9blllt M>nuna .kadar ıç.ıu ~a
tı~ ve k.ullanılm1tı1 yaout.ır. 

O - Keza oy vermeı &iinü ordu 
ve za::ııta meı.upıarınelan ba.,.ıc• 

tarı 6.Illı taşıma \·eıaı.i:aıarı.na m.., 
lık d.ahl o!baıar bıçblr •uretle 1111-
hUı ta.-,ıyam.ıl·acak:ardır. 

BOtOn bu hu!oıu,..arcı.a ştmdire 
.ıcad.ıt.:- l üa!j(!ıt oı,unıu.;:arını ıru~ 
harll\ Dlll')8hede eıtıgım mubtereaı 
b.e~ehrtıerıınıu bu ımtıha.nı da 
m.uı·aııa.ıuyetle Kt"Çırecek!ertne e
m.ın oıuak Ulu Tanrıcı.an cUmJ.,:.. 
mlze &&adetler dllerım. 

İstanbul 
Ord. 

25tl0/1957 

ValiA1 '\'e Belediye Re!Aı 
Pror. Or. ı·abred.dlıı 

Kerim GöW 

"'" iL SECl'ı KLRLLL~LS 
TEBLIGI 
İıı.tanbul tı be<'lm Kurulu ~ı..an. 

h&ınden tebllı edllmlıtır: 

27.10.957 tarthlnCe yapılacak 
.M1Jletvekillerı &eçım.1 içtn :l&ta.nbul 
da mevcut , . ., aeçıme .taulmış ola."1. 
telanll aıyaai partilerle batımaız 
adayların İatanbul seçbn çevreai 
dahlllnde bu&Oncten itibaren aeçlm 
rtınü de dahil olm.&k tlzere eeçim 
propap.ndMtllt b•vl hlç bir yazı
yı llltıva etmemek t'&rtlyle yalnız 
oy pUblal&ruu 5erbestçe datıtabi· 
ıeceklertn1 ve sancı.ık: ıturutıarına 
da tevdi edeblleceklertne karar ve 
rilmlo oldua:u tebllt olunur. 

1ı Stehn Korulu Rel l 
Sabri A.k;ybreL 

Dış ticarete dair 
yeni sirküler 

Anadolu AJa.nn 
Ankara 2.5 - ı - Dıt ticaret :reJl· 

mı b&ltJUndatl 1/9/1953 ıarihll vt 
4. 1360 .aayılı karara etli IV aa1ılı it.
bal .tıat.e&toe .953;3302 • ıümrük n.
rtfe poaiayonlu •J*lnııı yılan aeru
mu• -nuı:ı. da dah!l ed1lmffl. 

2 - Yln• ayni lleteye da.bil 2i7/887 
ıümrUk tarife pozlayonulu •reçine
ler. -.mklar• lbar6ıilnlD l:arfUına 
,yalnız toıoron. zıraaı •ekıi.ıeunıo 

nöceden müsaadeatyle• lbareshıln. 
3 - ltc-ı.ltOr karara eklt 3 ıayılı 

tthal llltulne ctahll 2311711 ıumrtık 
tar:l!e pozl.Bronlu cya.ln12 tereb&nUD 
yatı• ibaresinin kır,ıaına da <1Zira· 
a.t Velr.lletinln önceden muuadeıly 
le> tbaru.lnln lll•eai unun ıörtıl· 

müttUr. 

Rio de Janeiro B. Elçimiz 
Ank•ra, 25 (HUsual) - Tela•I• El· 

el.si Şr-rkatl İııt1nyellntn Bürük Elç1 
ün'\"anırıe R!o De Jenelro BOrOk :l:l· 
çHltlnl tedvlre memur edtlmeaJ. B&· 
kanlar Kurulunca kararlaştırtlmı,._ 

ttr. 

IAT'J'.t. 1 

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

KISACA 
Otobüsleri 
Arttırmalı 

$ 
f'hlrdp tl.$ıl ıı.ınııııtı .ınn 
ırc:tıı.ce elddl!'tlnl artı

nror. Rl'le ~on ayJon'la 
ıırı llPıı hnar har'f'lı;f'Lll'rt yu. 
ztlndf"n alt tt~t °'lan <'addf'ler 
bu ~ı.,ınhl't bir ml!!H eoıatttı. 

Bir :rerdl'n bir rerP ıttml'k le· 
ı.eınee halini aım1et1r. babab· 
lan ye alq&mlan, ltt, okula 
ıldle • dönfl.ş sıııallerlnde Ok· 
hın uı.ıım otobüılett. trAID'fAJ°• 
lara. dolmuşlara blnnıplı; bir 
ooıt ı.ahramanlık otnror. l\ı· 
fın ?aJrlqufı JU ılinterde , 
Bf'lf'dlfPnln tqıt fllkıntı. ını ön· 
lf'melı; f(·ln bazı teıdblrlf'r alma· 
11 (f'fP.,-ınelıı.tf'dlr. Ama b6ylf' 
blr f'ndlee yetkili lıJ51Ierde pelı;. 

ıortllnıttror 1lh1. 
Sasırornm, BelPdfyp·nın ,.,.,. 

ı.ııı. ""Ornnıtu ki ltprl al. aınıarı 
saat 17 dtn '"'onra l!if'hrln rıut· 
tsf'lf'rlnılt", otobO'!I ,,. ınmnl.Y 

dnralıı.larında hle dolaııımazıar 

mı~ O arıına ladar dolu, La· 
dln erlıı.r-l.. eoluk c:ocuı... Lur
lıı.une bir J.;aJabalı11n birbirini 
rxttt'hlnr otobO.,lprr aldın;ı· 

nı bir df'f& olı.un ıömırnıl lf'r 
midi~ Bu m anzaralar karat· 
11nda 1(·1erl tltrtınt~ mi! Ta· 
tıtlara Uli:ılan tnıanıann ~l· 
ttklert •ıLıntıyı bhsetmezlrr 

mı,.e-n. dayma.ran tınan boa.an 
ıerceılnl bllemf'ı., anhyamu. 
Sıuın Yali Te Bf'lt>dlyf' llelıt 

eıer bir alı.eam ftc;ltt ~ultanah· 
ınt>t tıuraıınl1an bir Ll'\·t'nt oto
bü tıne binmeye (allt a anlat· 
tıııın '§lkıntının nt tı~nıek: ol· 
ducunu \.at'ramaı..ta ıeelk.mt1e
c:e\.Ur. 

4.ma özel ntomoblllf'rlf' (,,,._ 
rlne ıldlp ,,.ı,.nıer uı.ıını ttlıı.· 
lını otobds.ltrdf', tram,·aylarda 
~hPnntm a7ıııbı teJ.tnlf"rtn ıs-

ıırabını anla:raınıu:. Sthlrlfntn , 
'-uzblnlf'rt'e 9f"hlr ln.ııanının ıa~ 

bah ... ant c:elı.tııl uaba bir 
Mn 'fermelıı. o Jıi.adar zor ma! 
İ1;t,.n<:llıt taı..nınt,.. bu lfkf"nre 
yan :rarıya haflflttlleblllr. Ben· 
ce ilk :rapııarak ıs. 11abah ,.. 
aı.. am ~aatıertndP t rl'rt (ıkan. 
ntobll11ltrl bir nıl1öll arttınna1'· 
tır. Otobfl• azdır deneblllr. n..
polardıt tamirat tein btldr,.en 
arabalar ı..1 a ?.&manda ealısır 

bale ıtUrllmeıll. bunu tf'mln 
tein nt mftmkftnse yapılmalı .. 
~onra olar otmu: ff'Yltrt ıı:lm· 

dl111.: bir yana atara\ BtlPdlye 
otobiiılerlntn a.a.11,ını arttırma.,. 
ya bakmalı. Bn \;onnrlA m&.1ral· 
tan J.;aeınıınıamaıı ... 
notoıı bunlar ylllnır. btnlm 

ıtf'ıll. ene c:eı.f'n 'falanda'!lların 
dlltcfdlr. Sayın \"aHmh: ıı;u l&· 
eıt liıl.ıntııını bir nıtM'lt olarak 
ı.abut eıltif', dlkLAt '" 11ıf.,;lnl 
bu ı.onu Ur.f'rlnf" toplaaa ıtb~ 
't'e tehlrllye en llliJtlk hJımetl 
Ji apmıı ola<' al.. Taşıt tnı..ınttıu· 

nt UnlryP<'Plıı: J..lm.11t J tanbul· 
loların ae,·1111 1, ıözdetıl b&ll· 
ne Jt'lf'ttl.tfr, bnna J.;tmse 1ft1J
be etmesin.. 

mi~ Dotruıu •n, bir ıstırabı OKTAY AKBAL 
bir rorluıu kendi ndılnde <••-.__ ___________________ __J 

TATBİKİ GÜZEL SANATLAR 
OKULU DÜN TÖRENLE ACiLDi 
MÜRACAAT EDEN 254 öCRENCİ
DEN 72'St KABUL EDİLDI 

Bu ötretim rılından 1t. ··ıa.ren fa· 
ally«"te &eç«"Ceic olan •Tatbiki an
ı.el Sanatlar Okuluı, dün &aat 15 
de Ak&retlt"l'dekl OtUl binMında 
r91>tlan bır törenle a.çılmıştır. 

Okul salonunda yapılan tören· 
d6, önce, Mllıt Etlttm Bakanı adı
na, mtl.steşa.r Omnan Faruk Veri· 
mer, bir CAÇlllJ KODUfDl•l• J&p
mış. <1aba sonra, Okul Müatırü 
YO.kBet Mlınar Doçent Sabrı oran 
okulun kunılUIJ ea;l'SJ. hakkında 
buı izahlarda bulunmuıtur. 

«Memleket sanayllnln ihtiyacı 

olan mnteh .. ıe, teknl~yen ve sa· 
oatklrlann her bakımdan retlt
meıertnt sa&:lamak. el sanatıannın 
ve endüstrılerinın aelişmea1ne hiz
met etmek ma.'cı;acı.ıyl&• kurulrnu, 
oran o:atuıa er:<ek ve klZ s&na.t 
enatltOlerl mezunları He Yapı Pn.li 
tıttbU mf"zunlan ve lıtıe ile diller 
okullardan aeıen ötrencller kabul 
t"dllmektt-ctır 'l\Ulracaat f"den ötren 

eller. önCA bir •lt&bU •l!'t 1mtlba· 
nt• na ·tabi tututmU:ıa ve df'~

ceıerine aöre. muhtf'lL! şubelere 
k•bul oluıunaJctadırlar. 

Okul müdürünün veırd.111 1.za
hata. aöre. bu yıl okula 264 ötren 
el mOracaat etmt• l'e bunlardan 72 
at k..t>uı olunmu'Jf.ur. ötrencller. 
bu yıl önce umumi hazırllk böl O· 
m'O. adı vertlen ve ihzart m&hıyet 
te olan blr ötretune tabi tutuıa
Calı:.lar ve bHlbare, o'kulun mub· 
U-lff ıubeterine de•am edeceJ::ler
cUr. 

Olt'Ulda mobilya ve ıç mtma.r:ık 
şubesi tek&tll ve moda ,ube&t. Ora 
tik 8&n&ll&r ıut>eeJ. Dekoratif Sa· 
natıar ıut>esJ ve SeramlJI: şubeat 
ııııtı. 5 ,ube bulunmaktadır. Sabri 
Oran. il erdeki yıllarda. hır MPt &! 
'\'e camcılık 11ube6ln1n tlı&&l'l&nm&k 
ta olduıtunu bıldırmtşttr. 

ötretım mt1ddet1 3 )"ıl ~:an n
kulda. 4: ya.hancı profeeör bulun· 
maktadır 

Bl UA BİR KRAJJÇE - lloll)l\"ood'OU nteebur olmak tein htr 
tlirltı ı:arf')f' ba 'uran ctne ı..adın ltırı. \ lrl.I vuıran·ın bulduıu \f' 

tnfofı;bur ,.ıtııl bu eılbht'Ylf' rl'l.abtl tdemt-mf'l.tedlrlf'r. Rr .. ıın (llı\'.Ü'lf"I 

""ırl lıı.ralkf',.\ı• oıaralıı.. \asıflandırılıuı An1f'rllo.an !fliztllnl «(in Tl)at· 
ro"uu ıHlalo.I bir ı11ıa ıect~lılf" 1:ıd f'rl..en ıu~tf'rt, or. 

ESRARENGİZ BiR 
HADİSE 

Finfandiya'da kabine 
buhranı devam ediyor 

PortalM !New ~ıexicoı, 2~ fA Htla!nkı 2.'> fA A.) Fın!lnctı-

A) - Dün Pona!N şehr:ı. muaz· )"&da reın Kat lnf'!y: kurmakla ~ 
2Lorn örümcek atlarına benzeıvl'n revlendlrflen SoeYal Demokrat Par 
b!r madde ile brtülmU tor. Bazı ti lldrr:!. Tannf'r bucUn ReJelcum. 
yerlerde uzunlukları 16 metrerı bur Keıc::konPn'e tf'l}ebhtısUndto mu 
bulan ve teılefon, telıı:raf direkle-- vaffak olamadıtını blldtrmııtır. 
rtnden l!arkan bu taR• lar pamuk !:akt hükilmrtte eotunlutu tto.ı • 
ve nuaır tarıa.ı.annda m&hsulOn I kil eden çırtçHeır hariç. komtın' -;; 
toplanm•ı t&.11'lllal&rına mlnl ol· olmasan bütün diler p&rtJler Sa&
IDUftur. Albuquerque tıMünden ~·al Oemokratlar:a lfbJrııtıne ta
blr mühendtaln blldlrd!llne K'Ött. raftar eörün:nO~!erdır. 
atmosfer 1çlndrk~ milyonlarca toı ÇJ!tçt parti61nln Parl&n-.ento rm 
pa~acıkları. atatlk elektrııc j{lk· pu billhare neırettilt bl"" tebl!d:· 
lenerek bıri)!line bıttşmııt •• c~ 
nımcek: atlan• lf'ltltncteki örtu: .. 
r1 meyda.na ıı:e-tırmıttır. 

de, Solyal Demokl'atlarla müzake· 
reye ha.ur oldu.io.:Oanuı. f&ka.t. Ta.ıı· 
npr·ın kuracatı bOkllmete tıt.rl.i: 
edem1recekle;.1nt b1ldtrm1Jl:erdl!" YIL SONU KEŞIDESINDE 

DORT 
BAHÇELi 
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EV. 
ve 

100. 000 
LiRA 

Her 150 Liraya Bir Kur'a Numarası 

DOGUBANK 
,_ 

ı.ır. 

MARANGOZLAR 
DERNEGI SİTESİ 

Ed.ım•· : pı Dut" ıc nıttkl n:le 
1 ~anbu Un1u1 • \faraıı ~:ar Dfı~· 
nell:ın!n ' \·rr• \'t'" t1tameıt~ı\h ola
rak :n~a ett~receıRI :.!80 hanelik :
ten'n ~f'UU!l atına •ör.n1 dOn saat 
14..30 c:ı.a yapı:mı1ur 
Ayrıca cıvarda krndi!eır!ne ııte 

yapmak !çin arazı alan Kerestecl
leır de yalunda tnı;aata b..,lıyabll· 
mek 1t>1n ı;alışm.ıarını h1zlandır
m11ıard1r. 

lACI BiR KAYIP 1 
ı 

Ga.iataı.,ara~ \•oıe; b >l tL·nmın \ 
daı:ı. ıoymPtıı ı;porcu Stna.n ~r~ 

cem·ın babuı muztarıp olduıı:u 
ha.stalıittan kurtulamıyara.1: 

l HUli:ın rahmet:neı kavu~mu!!-· 
~tur. Kı· mPt:ı ~porcumtıza bq· 
ı, •atlıtı;ı ve abır:ar dılerı:ı 

HOŞ MEMO - Şaka dediğin olumsuz yapıttır ! ! 
HALlluKtlVr/JV 
.s44n.e=;e [Jç'i/ 
GÖSTEli!iY~ ! 

IMYAN .5447.: 
LERlNİZİN 
JJEPSİ JllREJ! 
S44T a-eli!f ' 
Al-iNMiŞ.'! 
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EV 1' KAIJIN .J< MODA , Sophia'ya benzeyen 

~· 

IEnclki gun \'efat eden tanını.ıu Fran~1z ter
ıisi Chrı..tian Dior'un son bulııslaı ından biri 
olan bıı manto moda aleminde h<>ğenilnıektedil' 

oünvAnın TADI -TUZU 
Fransa'da alkolün 

tahribata 
Franaa Sıhhat ve içllmıl Mu· 

avenet VekMe 1 tarafından res
men t.u.b!t edlld tine söre, Fran· 
.. cıa t.aplrtolu lçkUen: rıı be• çolt 
fazla artmıt bulunm:ı.lttadır. 

Bu buamı. beyanatta. bulunaı:ı 
muk<ır Vekt.ıet atı cUa brr 1a 
nm uatte. bir l"ranaızın içki ne
Ucu!nde öldllttınü açıt.am tır. 

Errol Flyn tevkif edildi 
M~ur alnema sanal.itin Erol 

l"lyn, urho ıuttın ve polislere 
k•!'fl geldltlnden tevkif ve bap· 
aedUmlttlr. Her ne kadar bu ıs•· 
natkinn btrçınlı ı malQm ı.se da 
bAdt.ae bOJUlı: b:.r tepti yaratmış
tır. 

Dünyanın en ıiıman 

genci 
Moaton'da çııı.an •Komao-

mılakırı Pravda• ıa etealnln 
Parlae gönderilen I01l nuınaıa 
nndan blrtnde olrnndu ına gô~. 
vaııa Pavlo,. adında 1.5 buç111t :r• 
şmd& bir genç ı T1 k lo gelmek 
te n D!lnyıı.nın en man deU 
ltanlı.aı sıfatını kazanml.$ bulun· 
maktadır. v~.a Pavıov. 1 metre 
75 bortınd• gCY.!üa çeYr ı de 1 
metre 37 dtr. Bu genç a nı ıa 

manda b!lyUk bir kuvvete de sa 
hlp olup $imdiye tadar hiç h&e 
talanmamış_ 

Yanlıi bir hormon 

tedavisi 
Broolclyn JUkM!k mahlceme&lnde 

avukat HAnT H Llp51& tarafından 
abıren açı mıt o;.an dlva. Ame 
rlkan Ad ı e tnrlbtnde mUhlm 
bir yer alacaktu 

D.\vı ed len d tor p ps 
Lomt»rd dır Dha ı açanlar hu 
vıretlerl • ıklanmaran b r ba :ı. 
Ue otludur. bunı e urar ,. 
ıazmıııat mlktan b r ml on 
dolardır. H d e ıdw 'B n o 
yaşında bulunan erk ıı; ç it 
1952 aenr1lnde b•ba ı arar ndan 
tamı ftlkanda yaz lı dok ora aı 
&)ene ~tiri mi• ve dolt or, er " 
hormonlarını nıuhUvl Ye P ıa 
da m~bzuıen buhınan blr ıtlç nr 

ve; ~ ap cı.uı ııır erıı:cııın 

c nal hla .-c Jtarakterlatiklertnc 
5ah1P oldu:U ıtbı, tolt 41dcıew 
c1na1 lhUyaçtar lçlnde klvraıımı.-

a ba~amwır. Qoeulı: cıokıora 
bfpertro11, amlgdaUer, allerJUer 
ve denm ı nezlelerden dolaJ1 
mua>tne et trUm1.4U 

Brooklrn ıtıluıek mabkemntntn 
verec l karar bllJ'llk blr a!Ab. Te 
men.it a beklenmekıeıttr. 

Viycına'da sefahat ale-
minde yakalanan 

gençler 
vıyana pol!AI bUrtlk bir aparı.. 

manın boC1rum katınıta yapmı.ı 
oldu''ll baskın nctlce.ıılnde 15 1a· 
'1nd:ın ı:;a#ı 16 genel, catrlpt 11> 

yapan aynı r•Jta Oç kızla bir· 
1 itte eürmU me~ur halinde :ra. 
taamı tır 

Polis bu bOC1nımda J•ı>tı:ı • 
ra ırmıda, clvarcıa bulunan bir 
10 antanın mahıcnlnden çalın· 
mıı 300 şişe şampanya n takt '8· 
rıp bulmu tur. Bu &Jşeltr, bl~ 
kwn tçllml vazlye~uı tdl. Otnç· 
ıer tevlı:lr ed ımış.;e:dlr. Bunlar· 
dan euertsın n yükl!elt allelere 
meıuup bulundut?arı ıeablt edil· 

mi• r. 

lngilterede işçilik yapan 

kadınlar 
Londrada çal mı Vek Jeti ta· 

rafından nt recıııen cetvela göre, 
bu raz. fnglltereda tşçlllk. rapan 
kadınların mcıılek ttlbarlyle sayı· 
tarı şudur : 20 demırcJ. 915 ~~~ 
maklnlıtJ. 146 ocatçı. 153 6 gc• 72 duvarcı rardımc~. 5 

d~lr olu ra:r arı ame!e.sl, 6'11 de 
duvarcı ve 4177 çcllt ve demir 
fabr talan fırınlannda çalıpn· 
!ardır. 

Hayvanları Himaye 

Cemiyeti 
Sovvct Ruı a ıarııflndan ycnL 

l!en hanyıı fırlautacak pe~'ln 
lçerbln bu defa b• ı ha,;.anl&· 
rın konulacağını ha.bM aıan FrllD· 
aız. inıı Uz. Alman Bay.anları 
Kormna cemiyetleri, Sovyet Rus 
anın Parla. Londra. Bonn bOJ'11k 

e lltlerlne birer te raf gönder 
mı er ye barvır.ların bu gibi 
c rü!:ıe nde 1tuL.anıımama!annı 

PARISTE 

MODASI 
Bu ene lı:~ elbıcc:erı a ır başlı 

a:ıe. kolay ı:.yılebllen. her tipe 
p71n teklllerıtlr En acaylp model· 
lcr } aratan tcrzıler bl e bu 5ene 
Meta ısöz blrllf(t etmiş g b • acıe-
11~1 tercıh ettıler ~lodellerde ık 
~ze çarpan dcğışııdl.ıt cteklcrın 
Jmıalmıısıdır Fuat bu hueuı;ta hiç 
blrJı;I uyu muş defi11C1 r Her bü~Ok 
teru kendı mocıe.ıertn kendi tı~ 
tığ uzunlukta ynpmıştır. Son ka· 
rarı te::ınek kadınlara cıoşoror 
tabıl. Bu kararda en büyük rol 
oynayan şey dtı vücut ıenıı.1übü n 
bacak ııazellltldlr. Bu rıene Par s•ıe 
moda Onclli!ü en ı:enç 'c ııcnçlertn 
terzlal olan P1ure cardtndlr. onun 
modellerıntn etekleri rerden 48 
ıonntım kısadır. Ondan hemen aon 
ra Lanvıı:ı CM'lllo ;:e ır o 46 ve 
40 antım ıarıasında o~ ar. Paton 30 
Chanel 38 Baımaın 37 ı.anttmetr.,. 
~ tere h etmf'kted r D or ı e 40 
6&nt metrecıe ıı;rar ecı ; or Kı.aa :ı
telı:lerle beraber elb clerln de 
oeklllerlnde değışıtlllı: vardır. Da· 
ha dotruııu çuval elbl6e veva ııöm· 
lek elblEe Jıı.-nlnl alan kC!'neralz bo' 
\'e \ Ocudü Adeta bır ye tık kıllfl 
ı;:lbl saran sade \"e dümdüz elblse
ıerdır Kış mevıılmtnln başta ı:elen 
şahane ı;Jyah renginden başka bu 
mC\ııtm çok renk.il rOnlüler de m:ı 
dadır Karanlık \e pUE>lu havalar 
da mavı.er, firuze )C illeri denız 
renkleri gönüllere ferahlık ''ereceı> 
ve .ç açacakur Mavi bu kı~ın c>n 
ço;c eevı.en reng <lir Ondan ııon.oı 
bütün kırmızı renkler ııe ır. D o
run mode.lerınde ;eşli pek çoktur 
Bu :reşlllerin batında T> rol tor. 
lülcrln n elbl.ııelertnı ı;(l6l~en acı 
yeş l ~llyor. Yc~ııın tabii tamam 
la; ıcı rengi de hiç tOphe~ı.z ki &&· 

rıdır. 

Kış tayrö•lerının beltuı dar de· 
ğ!ldır. Geçen mev11 mkrdc belle:l 
tneeeık )'apan Te kalçaları dolı:urı 
g teren tıı.nör er artık hiç yoK· 
tur. Cckt"tler yıne terz..ler n keıı· 
dl ZC\ kler ne göre defi1'ıktlr. Da·· 
mıln'ln tayyörler! kalçaları örtü· ı 
~ or. Faka~ Lam ınınt!ler bl'le .ıı::a 
dar inen boıero §ekllndcdJr. Cardın 
ı.se uzun ceketıerı tercih etmekt&-1 
dlr 

Mantoların pe ... çogu kurk aka· I 
lıdır Yualar bü ilk ve oaldır. 1 

GUZEL 
KIZ 

Scllla Gabel' n ha atındıı:ı memnun olma: ı lı;tn 
b r çok rıebep \ardı. Bunların bırıncısı çok '• pa 
ra ı:etıren bır ışte olımısı .cıı Scllla Allahın ı.er
dll;I blr n mct.e ınnnılm&,Jacaıı: kadar Sopu a 
ı.orcn'e bcnzemekteydl Btı Uk nldızıı. ha; ran· 
ıarı çoı;u zamıın yanılarak Sc lla Gabl""1n )olunu 
kesiyorlar ı. e mznsını rıca edl~orlardı. 
H\\ \1 1111\ A\ı,::.i 

Se111a Gabel 1938 da Adrı:yatlk kıyılarında Rtml· 
ml'dc doğdu. Daha henoz. 16 yaşında ikt'n doltdu· 
ğu :yerden ayrılarak Romaya ı;:eldl ve l;l bir meıt· 
ttııtc tıratro dersleri atmata ba ladı Az zaman 
sonra dlkkntl çekti ve «Clfte Güze:ıer:a lsınıll bir 
p.;·eı;tc bili] rolü aldı. Pn n mevzuu Sophla Lo
ren·e ve G!na Lollobrtgıcııı n benze en iki ı:enç 

kızın başından ı:eçen D r ~k hı.kA C1§ ld Sc lla 
Oabel bu pl)tste kabı et nden zıı.acıc ı:ozell1ğ. 
ı.e Sopla Loren'e olan benzeri il• ı e C nec tta ıttal· 
yanm Hollywood'U) reJıaör er n n d kıta• nı çekti 

.Az zamancıa Sopıa Loren•ın rasmı cbenzt>rlıt o. 
du. Alla Hı .lohn Wnyne gibi !in U Am rlkan ar· 
t.stlerı tle filmler çe\·trdl. llayatını ı;ıayet ıy. ka· 
zanıyordu. Sophla Ua pek ı;ı anlaşıyor. pek ır.evı-

oıyorlarcıı. • 
Fakat yu·aş yava bu ke.ndtsl olmamak dalına 

ba.şka birine benzedtlıl ıç n beğenllmek, b~ka b -
rlnc bcnzedll;I için hayatını kazanma kendl5lne 
pek aııır gelmeye başladı. o Adrlyatlk ten ı:eıen 
ate~ll ve haris 

Gahel'ln dn duru unda sn :ııhlıı'nın lılıtllıı ctn•t razlbul 
ıutır. ou110 cllln tı;aı1ar reJl örıcr de bll1)orıar. 

kız olmak ııst ·fi 
)ordu ı:c::ıc. Ha~-

t6 Ro:na'nın ıli:l~-

cı dercccll ply~le-1 
nndc O) nama&a 
bile razı Jdl. G:.ı· 
zclllıtını olduğu 
kadar l!anatına da 
güveniyordu. Arka 
daşları kendtıtnln 

karakterli bir kız 
olduğunu &Oylüyor 

V İDİ - V İDİ · . WALTER LANTZ. 

rllla Gabel, ~opblara çotı; benzer. 

tardı. 

Bu ;ölge ha)'a· 
tına 6on vermek 
için kat'i bir karar 
almak IAzundı. 

ScJIJa Oabel bu karan ven:cek karakterde idi. İyi bır optratôre 
giderek ) Uz.tinli dc!;l§t.ırmek l&tedUllnl l!Öyledl. Avrupanın tanın· 
mıe plı\&tık operatörlerinden olan İtalyan doktoru, Jbtemıyerck bıça
ııını L'llelı~at mll6aı;ında )atan ı:ozelln bumuna vurdu. Aradan blr 
kaç ıun ıeçmeden ~enı bir artı&t cıoıtmueı.u . iıımı Scllla Oabcl'dl ve 
ıt.ımeye benzemiyordu. Bunda.1 böyle hayata yenl b~tan yeni bir 
çehre ııa atılmalı idi. Son olaraıı: dublörlük yapa yapa Sopbla Loren 
drn kaputa bazı hal \il tavırıarcıan da kurtulmalı ldl Onun ı:.bl yü· 
rOmrk en onun gıb konuşmaktan bıkmı u. 

anı; d<'rhal Sc ı a'ya ııüldü. 8uı:ün 1ta!yım Ulme ıcrı kena c 
\ k f m çln kontra• unza.amış bulunu orlar ilk defa •Mıı
Günl o &ımlı blr fı,.mde ı:;ı a!aeak sema Ga el tckl'ar meer 
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KURTKAPAN NERO 
Şapkalar da ı;adc rn tüçUktür 

A.nı ve l üzü me danda bırakaca 1 
1 ıeı de a• a a doğru g, ı r Da· I 
'l.1 arı ı;a* ıı:ıı ın ıız r ııe tıo ru <1ev \_ 
r Kılr. 

R J \ . 

oıı.na.a. takat bu .. eter };end ne m~ue bir ç bre v 

SOS' R•HhT. - lJlor'Un moda Alemine son hedlyesl 
verilen bu rahat Ye pratik elbl e ıenllr. 

* goç (%1 lılan - ZO Nl.aaJI) ı.: 
!fimlt, hatta tahayyül etmedlgl· ... 
..-nız btr aşkla karşılaşmak ilZero- :: 
*~~z. ~ t BOi1A (ZJ Nbu - ıt Ma.711> ı w 
*timldlnızı kratlllinlz bir münasc· ... ! bet makul, meçhul yola ı:ırecek. ! 
,._iKiZi.ER (21 Ma111 - ZO R&&truı 'lo 
•M!'11lekı hayatınızda büyük bir ... 
! kazanç Clamak üzıırwnız. ::: * \ 'C.";<i&Ç ızı Hu. - zo ramm.>:• 
* Bir tali:ım projeler kururonunuz. ... 
!Paltat tatbik edecek enerJt yok. ! * ARSlAJI (Zl Temm. - Z1 &tus.H ... 
*Bugünlerde aıaeatınız bir haberJıl. 
:, ı, ve hla hayatınızda bürtık de.! 
*tlşlltllk 1apaca1t. Jıl. 
*BAŞA& <Z2 &tus. - U C)'ltl) :• '! KazaDCJnız alze çok ıunır veri·! 
* ,;or Ye başkalarını hakir E6ril1or JI. 
* •unuz, ırı dcgıı. • 
:uuzı <ZJ EJıtu - ıı EIWD> ı! 
*Her aörlenene tnanmanu: yünln· 4 
*den bugün biraz tiz:ülecekatnlz. • 
*bOf)'erc.. ! 
:: All(RF.P CZJ ElıJm - U Kısım>: ... 
•Çok baranıt.ll bir ı;ün ı;eçlrecek· JI. 
; alnlz. sata. ııola kooıcak, çok ro ! 
*nılacat:aınu:. :ı,; 
*TAY (ZJ Kunn - !O t.ıaıılı) ı• 
* Utak bir hAdlle canınızı aıka· ! 
:!cak, falı:Rt bir arkadaş ltedcrlnlzl • 
•daj!ıtacali:. • * OGLAK 121 Araıııı 20 OcakJ :_: 
!sır hftdlsenln zannettııııw şc. • 
* klld11 olmadl~ını ınla:r•calc veJI. 
* memnun olacauınız. .,,. 
:KOVA C!I 0('&11 - il Sallat> ı! 
*Unutulan bir dost aıze çok 111·.,,. 
ır ı.em edecek ve mabcup olacak·! 
* ınız. Blr mektup nr. .,,. 
*BALI& (19 6nlllat - 21 Mart) t .. 

*Bir harallnız baklkll~ oluyor. Bu ! 
:::bakımdan ga;et m~' blr aun ... 
..,gt-Çlrtrorııunuz. • 
ı•••••••••••««•••······ 
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.. • Soıa Ct:et '1l Sata ı - Türk cıenlz tl-
2 _ fllosunun en büyük ecmısı. 
tı. a 13Jr vtllyetımız: Bir ııoru cda
tt~ - Bir kuş 4 - Oyc il - O'lr 
14lerı s - Blr meyn: su. 'l - El 
ııı:ış ~cıe kullanılan seyrek dokun 

l lr kumat. 8 - Kurucu 
ltr ~kıırıaan AşaRıya: ı - B!!ce!t
ı;ttere benı:crlert. 2 - Zart edatı. 
« _ .\ 8 - Açık ınçık oehovt eser 
'ltt~. llsı:ıın: Bir peyııamber. il -
7 ..,. ~ aur. (1 - Bir hayvan: Su 
llııı. l&a zaman; Yor 8 - TUrk 
Gtıı~ nılıttıunıarından blrt: Dır-

~-U~ l\ O nuuı ~CAlSl'.'ô il ~u.• 
""''Q -.... t'. r ııata: l - Şartröz. 2 -

a ,'t 1 8 - Nobran 4 - fe; Ah 
~ 8 •Urhıun. 6 - Ama; Ra. 7 -
lb~.- Mızıkçı. 

~,""'Vidan AeaRıya• ı - Şantiye 
!l:ıı_ 6' · 3 - Rabıtalı 4 - Ter 
lltı-.~ - Rakı 6 - Nah. 7 - za 
.~-LA.Mut 

\·~~i ,Caminin tamiri ılolayısiylc 
llıııcı~· caınıın ıçtnd mı nbertn ya
)t.tı.a.:ı kı Pencerenin üııtü c.'lklden 
bt~ b tıı.umıann lı!tylc pek ber
'l>ıı tr haıo gcımıo. blnado şimdi 
b~ ç llıalı:ta olan tamtru esna:ıındo 
llııı l'k nıırıın cıe dikkate alınma· 

aıaıuııııarcıan rtca ederiz. 
ı:mrı..ıı !\lboy 

Srvkl Müfllıoı:ıu 
llu fiat artışı ne zaman 

ıı önlenecek? 
~r ~Yln fi) ap eenecıeti r,ene~e 
tt ıı eıı ı:Ont1 artı~or A dıl':ımlz ı>• 
~~ teçtnemez ıiaıe geldik Artı& 
(l!\ı l:uru ekmek )'ıyeblll)"Oruz 

~ızıııc~an ço~utı:ıurımıt zayır 
~-ıı:or,, llııı tuınrırrtız çoıfıllıs-or 
~a Çare bliJullniaull lrltttl:ı:e 
~ ( tııüşlı:ül ~uruma düşeceğiz. 
ııı,lı~ctlıı bizler gıbı ııeıırı uz ve 
t,t\.rı Ut klmı;clerı bu ı;ılı:ınmt.ın 
t~ l'lna:ıını dört ııözle bekllyo-

\ l.ıllrııt>1'nııı: Kııclrl Lyı:on \ ''l· . "Ilı • /.•·ııı;lıılı-r nıtı lt•sıııı hıılkııı 
'ı,~ıı l,4tfc•I h<'r t!Cl lıı fil ııtıııııı 
lı 1 11111<11) en nrtııı~ıııdan m o tc 

tıt 1•tııLtıırlıHlr. Hıııın {İIJll")"l't•k 
~ 1 1/tdtılrkr lltlhuı: clml•k elı;enı 
S ııı ıılıııı~ur. 
~tlucede karnk gece kodular 
1 )tlpıh)OmtU 

~lınaı aramız oınn ııccekonJu 
öt Ll hük~eumızın son ve Jı:at'l 

~ıı ~·arına raıımen bu ııoz .m •~ ı 
l'::--:ı Üllüce ıseınttncıo Dademııı- oa 
ltııı ~ kaçak lnflltl.l.r. devam otmcıı: 
it r. 
b lııuna 1ta11ı ~terilen ııayrııı;ız 

,, nelo(ııu ta; maltarulı8ı bclecıı
-4 ~itil tına şifahen bildirdim 
ı :,~Utıııııu onllyobtıcccıı:ıuını vaad 
~1 trı h41de kaçalı: inşaat muıo· 
le ren Yapılıyor. t.tllyonlAr ı;artly. 
~ 'ktz emeklerle oehrln ııozclle~ 
~u ltnıırııo 1tablli ıeııt olmayan, 
ı~t 11 ve nız11cıılara artın bu ha· 
ıı:_~ıı önlenmcaınt bir vaı.andıış 

ti; rica ediyorum. 
~ üp Uotınrl) c cadd 1 Mı J 

ı:nıcı.ıı: aııdl riorno 

f>t"ııaknı t \'ekAletinln dikkntlne 
llh \'ullar ıidare inin yanlış 
0 bir hareketi 
~~eıı ııün Yalovaya ıııunek için 
t; ' \apuruna binerken bılctiml 
~~ ite!~ almış tun. Yal o\ acıan do
tııı1: eksprese blnlllm. Dilet kon
' hpım memura elimdeki bt
~aı ran claiprc:ı farkını vere-

•l eöyledlm. 
~Q'1'enın emrt mucibince ekıı
~l!l bllotını tamamen alaeak11ını1:1 
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ET/BANK UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

INSAA T YAPTIRILACAKTIR 
Bankamızca Adapnznn Trafo sahası ile şehir içinde ve 

Tuzla Trafo sahasında yaptırılacak olan binalar ve bunlara 
ait dış tesisler inşa:ı1ı kapalı zarf ve birim !iatı esası üze
rinden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme (11. Ksım. 1957) tarihine rastlıyan Pa· 
zartesi günü saat 10.00 da Etibank Umum l\lüd!irlüğünde 
toplar.acak olan cksiltmc komisyonunda yap

0

1Jacaktır. 
2 - İşlerin muhammen keşif tutarı (1.335.491,11) ve 

muvakkat teminat miktarı da (54,420.-) liradır. 
3 - İhale kararı ek iltme gününden itibaren (10) gün 

urfında blldirileceğinden lsooklilerin Banknya tevdi cde
ookleri muvnkkat teminat mektuplarında bu hususu nnzan 
.:fikkate almaları. 

4 - isteklilerin dosya satın almalan ve eksiltme şnrt
namcsinin 8 lııcı maddesinde yazılı \•esikaları en geç ı. Ka· 
sım. 1957 Cumn günO aat (18) c kndar Etibank Umum 
Müdürlüğüne gôndennclcrl ve eksiltmeye lştirAlı: için yeter
lik belgesi almaları şnrttır. 

5 - Kapalı zarflarin cksntme şartnamesine göre tan
zim edilmış olarnk eksiltme gilnU saat 15.30 a kadar EU
bank fnşaa~ Şube ine makbuz mukabilinde \'erilmiş veya 
göndrrllm'ş bulunmaları lfizımdır. Postnda vuku bulacak ge
cikmeler nazıırı itibarc nlınmaz. 

il - Bu inşaat l!;in lllzumlu olacak clmenlo ve betonar
me demiri Banka tarnfındnn özel şartnamede yazılı olan 
şartlar!a temin edilecektir. 

7 - Eksiltme closyalnn Ankara'da (Etibank Merkez 
l\lüdilrliiğilnde) t tnnbul'da (Etibank İstanbul Şubesinden) 
50.- T1 sı mukabıllnde temin edilebilir. 1stcyenler bedeli· 
nl posta havalesiyle göndererek Etfbank ferkez l\lildUrlD· 
ğünden dosya ıcmın edebilirler. J 

8 - Etlbank yetcrllk belgesi verip vermemekte, ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

(14887) 

lzmif Deniz Saf ınalma Komisyonu Bşk. dan 
1 - Kaı>alı zarf usulü ne 5000 kllo sUt. 6000 kilo tava yo

ğurdu ile 5000 kılo klise yoğurdu tın alınacaktır. Mu
hammen bedeli (17200) lira olup muvakkat teminatı 
(1290) liradır. 

2 - Eksiltmesi 11 Ka ım 957 Pazartesi glinü saat 15 30 da 
Gölcük Deniz Satınalma Komlsyonundn yapılacaktır. 
Evsaf ve lizcl s:ırtnfımesl Ankarn. İstanbul Levazım 
Amirlikleri ile Komisyonumuzda görülebilir. 

3 - isteklilerin teklif mcktuplannı en geç eksiltme snatln· 
den bir saat ev\ clınc kadar Komisvonumuza vermeleri. 

(2731 - 15146) 

- Tütün ikramiyeleri ilanı 
1 

- lstanbul Askerlik Daire Başkanlığından _ı 
1485 sa~lı kanun mucibince harp malQUerl ile şehid ye- 1 

timlerinin inhısar bryb el erinin sureti tevziine dair tallma 
tin 6 ncl ımtdde i mucibince bütün harp malülleri resmi se
net, rnpor ve ikrambc cliulanlarlylc, ııchlt yetimler! ise 
halen du!, bekar olduklarını tc\'slk eden belediye veya köy 
ilmUbaberlcriyle ikramiye cllzdanlariyle en geç 15 Kasım 
1957 tarihine kadar mıntaknlarındakl askerlik şubelerine 
müracaat ederek her sene ynpılmakta olan yoklamal arını 
yaptınnal_an lfizumu ilnn dlunur. (2679-14901) 

M. M. V. 1 No. Lu. Sat. Al Kom. Bşk. 
höından Ankara: 

Askeri birhkler ihtiyacı kin 3 kalem 9Chzc sntın alınacaktır. 
ihalesi: 6.11.1957 günü saat 11.30 da kııpah zarf usum ile yapıln· 
caktır. 3 knlem sebze bir istckfiyc ihale cdi1l'bi1eceğl gibi her ka· 
lem ayrı ayn isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnnmelcr .~er 
gtin kom~nda ve f tanbul levazım fımlrlli!i flfin kı mında goril· 
lcblllr. tsteklllerln bellrtllen gtln \'e saauen bir saat evveline 
kadar teklll rncktupl:ınnı komisyon baskanlığına vermeleri IH'ın 
olunur 

Cinsi 1'fiktan 1·. rıatı T. tutan G. teminatı 

Lnhnna 32 ton 50 Kurus 16 000 Lr. 
Pırasa 52 1 52 27.040 5482 Lira 
Ispanak 52 • 58 • 41.600 • 

84.640 • 
(2594-14585} 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden 
Teşklltıtımızda mllnhal bulunan 15 \'\:? 20 lira asli maaşlı 

kadrolara 788 sa~ ılı Memurin Kanununun 4 tincü maddesin· 
deki vasıf ve şartlan haiz, her hangi bir okula kayıtlı bulunma 
yan 30 ya5ını geçmemls 1i ve orta okul mezunlarından fi· 
ili askerllk hizmetin! yapanlar arasında icra edilecek mü
saba1<a lmtilınnı ile memur alınncaktır. 

imtihan Orta okul mezunları lçin 11 Kasım 1957 Paıar· 
test gUnU saat 9 da lise mcıunlan için aynı gün saat 14 de 
Başmüdü-lük bina ında yapılacaktır. 

1nıtihnna girecekler 9 11.19!57 günü sa&t 13'e kadar aşa
ğıda yaıılı belgeleri bir dilek çc ile birlikte Basmildür!Uğe 
\'ennelerl ilAn olunur. 

İstenilen belgeler: 
l - Nufus kfığıdı aslı 
2 - Askerlik terhis tcı.kercsl 
3 - Diplomanın aslı 
4 - C l\lUddelumumllllinden sabıkası olmadığına datr 

belge 
5 - İyi hnl k!ı~ıdı 
6 - 4,5X6 eb'ndındn 6 adet foto:raf. (15181) 

Lüleburgaz Gar. Sat Al. Kom. 
Bşk. hğmdan 

1 Çorlu Garnizon birlikleri eratı ihtiyacı fçln 2490 sayılı kn· 
nunu~ 31 ncl madde 1 (kapalı ıarf) gereğince (200) ton sığır 
eti satın alınacaktır. 

2. Muhammen kilo fiatı 280 kunış olup geçici teminatı 
C26150l liradır. 

3. İhalesi 1.11.1957 Cuma günU sııat 15 de LUleburgaz Gar-
nizonu Sat. Al. Kom Bnşk. lı~ında )"nı>ılaenktır. . 

4. Teklif mektuplan ihale saatından bir saat evv<'l \'erllmcsı 
arttır. Postııdaki gecikmeler adi mektuplar .kabul edll!"~t. 

5. Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülür. Evsa· 
fında vazılı (baş ve knraelğer) alınır. 

a." A. ve B Garnizonları olmak üzere (100) er ton olnrak nyrı 
ayrı isteklilere dl' ihale edilir • _ {2598-14590) 

Zonguldak Belediyesinden 
Şehrin muhtcllf sokaklarında kap:ılı zarfla eksiltme suretiyle 

Slcll: ~OCGI Ali Ştklll 
~ 
~~~~~~~~ 
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tretuvar yaptırılacaktır. . . _ . 
Keşfı 51930.50 füa olup gcçıcl temınatı 3.89a 1ıra~ır. 
ihalesi 5 Kasım 1{157 Salı günü saat l~ de Bcledıye EncU· 

m<'nindc yapılacaktır • 

tı Öı:can llHO( OF.il 
U •ayıda Yazı tşıcrlnl fillen 
lcıare ellen mesuı maııor· 

Q ll \ \t i Kl'I"' il 
ı 'ıııtenıtze yazııann yeni harf
trıe ilOnderllmrslnt rica ederiz. 

isteklilerin bir kalemde buna benzer 20 yirmi bin liralık iş 
yaptığına clair belge ibrnzla ihale gününden bir gün evvel Bele
diye Reisliğinden belge almalan. 

ihall'ye glrccckler 2400 sayılı kanunun .32 incl m.addestn7 tev-
filcan hazırlayacakları teklif mektuplannı ıhale atınden bır sa-
at önce Belediye Rei liğınc \ermeleri. . 

Bu lŞe aıt kcşü ve §artname Zonguldak Beledıycsl Fen Şu-
besinde görülebilir. (15321) 

iNŞAAT RANI 
Üniversite Rektörlüğünden 

Beyazıt Takv.iınhanc Caddesinde Tıp Fakilltesl kütüphane bi
na ına alt ·203002,15• lira keşif bedelli ikmal inşaat i5l kapalı 
zart usu!U ile ihaleye çıknnlncaklır. 

1 - ihale 4 Kasım 957 Pazartesi günü saat 15 de Reklör!Uk 
bina ında toplanacak komisyonda yapılacaktır • 

2 - Bu işe alt sözleşme projesi eksiltme 6artnamesi fiat ve 
k~if c·etv~lleri rektOrlil!Gte ı:örülebllir. 

3 - İstekliler ·15293• liralık teminat parasını nakit ve tah
vilat ise Üniversite muhnsebe veznesine makbuz mukabili yatı
rarak alacağı makbuz ile ticaret oda ına 1957 yılında kayıtlı bu
lunduğuna \'C hüviyet varakası ile ihııleden evvel en az Oç gün 
evvel Üniversite İnşant Bürosund:ın alınmış bir ehliyet belge lnl 
havi tekil! zıırflnnnı 4 Ka ım 1957 Pazartesi gUnü sant 14 e kn· 
dar RekUirlıiğe vermeleri 13zımdır. 

Postadıı vnki gecikmeler nazan itibare nlınmaz. (14833) 

BAY A. MATTLINGER'IN 

FRANSIZ ESY A MÜZAYEDESİ 

BUGÜN 
ynpılacağını snyın 

Ayazp:ışa GiimU suyu Cnddesl 
30 'lmet Aparttınanı dnlre 3 

müştcrilerimiw ha:tırlatırı1 
İ. RF.Hı\ U 

İstanbul Üniversitesi 
iktisat Fakültesi Dekanhğından 

Umumi lktı t, .Mnliye, isletme, Sosyal Siyaset ve İstatistik 
KürsUlerine asi tan alınacaktır. İstcklllerln, bildikleri yabancı di
li bellrren bir dilekçe ile 8 Kasım 1057 Cuma gününe kadnr De-
knnlığa müracaat etmcJerl. C15102) 

M. M. V. 1 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. 
lığından Ankara: 

A~keri birlikler ihtiyacı için 1 O ton sığır eti konservesi ~atın 
alınacaktır. Tahmini tutarı 101 OOt> lira olup geçici teminatı 6.300 lı· 
rndır. ihale~i: 13/11/19n gilnU saat 11 00 de kapalı ttırf usul'l 
ile yapılncaktır. Evsaf ve ş:ırtnıımeler her gün komisyonda ve 1 tan 
J:.ııl Levazım Amirlil!i ilfin kısmında görülebilir. fsıeklikrin belirti 
len gün ve saatıen bir saat evveline kad:ır teklif mel:tuplannı ko 
misyon başkanlığına venneleri ıltın olunur. (2775 - 15'303) 

İstanbul Slhhi Kurumlar Artflrma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

A$nl;ıdn cinsi, miktnrı, muhammen bedeli ve flk teminatları 

vaıılı lhtlynçlar Sıhhi Hic se eler için ııvrı ayrı ve hilalnrındn gfü 
ıerflen cUn \e ~aaılcrdc Ca~lo~lund:ıki Sıhhat ve fçtimai \hınvenet 
\fiidiirlnl!ll hinasında toplanan Sıhhi Kunımlar c;aıınalmn Komi vo
nııncn hiz.ılıırındn yazılı <ekrtd(' •hnlc•i vapılacnktır • 

1) ı ~ıeklilerin cari <encvc ıt Ticaret Odn<ı vc~ikası ile 2490 
,ayılı kanunda yazılı hclgcler ••cim Mer( veter ilk teminat makhn 
111 vcvn Renka mckttıf\lım 0ldıı~ıı halde. 

2) Knpalı tarf usum ek•iltmeler için ihnledeıı Chir saat) cvve· 
line kadar (makbuı mukııhilind•l 

A - fhnlenin icrası icin te<hit ı:dilea antin bir saat evveli~• 
tatil ~aaıına rnsılamn ı helinde zarfın verilme aatinin soau on ikidir 

3) Açık eksiltmeler için ihale ~tinde ıeklıf mcl:tuplannı 1\:0 
mhyona vermeleri, 

4) Postadn vaki gecikmeler şaynnı kabul dcJ!ildir. 
S) istekliler bu işlere ait şartnameleri ç:ılı.ma cOnlcrindc Ko

mis} ond:ı görebilirler 
6) ins:ıaı \C onanma taliplerin ihale ı;OnOnden üç gün evvrl 

Bayındırlı' fUdürlDl;ünden \esil..'a almaları arttır. (15131) 
Müesu. t! Mili.tan Muhammen ilk Ekslltmt gOn, 

Adı Cinsi P.edcli Temlnaı saat \'C 1tkll 
Huydarpnş:ı Nümune 15.Xl.957 
Hastahane l ihtiyncı 2843,22 213.24 Cuma saat: ı.s 
24 kalem illlç Açık eksiltme 

Teknik Okulu Müdürlüğünden (Yıldızda) 
l\llmarlık Şubemize öğretmen V<• asistan ile ln~aat, makina, 

elektrik, hnrlta·Kadastro şubelerine asistnnlar ve okulun muhtelif 
branşlnnna da memur ve kAtip alınacaktır. 

Kanunt eartlan haiz isteklilerin fazla tafsilat almak ve de
neme gllnlerlni öğrenmek üzere bir dilekçe ile Mfidür!Uj!ümlize 
mUraenatları ilftn olunur. (15234) 

1 M.M. V. ( 4) No.lu Sat Al. Kom. ilônları 1 
1 - Kalın maktağlı demirlerden 8 milimetrelik çapında denılr 

çektirilme i yaptınlaraktır. Tahmin edilen bedeli (10000) on bin 
liradır. Çektirilecek demir miktarı 25 tondur. Kat'i teminatı 1500 
liradır. Keşif ve artnaınesi her gün komisyonda görülür. 

2 - Pazarlıkla ihalesi 31 Ekim 957 günO saat 10.00 da Sir
kecide M.l\l.V. İst. 4.No. lu Sat. Al. Kom. da yapılacaktır. 

(2790 - 15316) 

Hoşderedeki Askeri Satınalma 
Komisyon Başkanlığından 

A \:eri ihtiyaç için hirlik :kilerlerine teslim edilmek artı ile 
2500 ter liralık on parti sığır eti 31/EKfM/19~7 günü saat 16.00 
da başl:ımak ve beşer <lakih arıt ile paz:ırlıkla atın alıntıcııktır. 
Her partinin knt'i teminatı 375 lira olup evsaf \e •artname komi • 
yanda her zaman görülebilir. (2770- 15297) 

YAKALAMA MÜZEKKERESİ 
Suç· Mükcrrl!r firar 
l\Inznun: Ali İhsnn Eren (Xamı diğer Haralambos Lu!;aki), 

yani of;lu 931 doğumlu Klcopatradan doğma, Beyoğlu Çukur Ma
hallcııi Karınıvula Sokak Hane No. 31 de nüfusa mukayyet Taksım 
Leyl~kçiçek Sokak ~o. 7 •de oturur, beUr, okur yazar ::ıofiir, l. 
Kıyı Top. 'l'b. Hzm. ktt'a erlerinden. 

Yuknrıcla kendisine isnad olunan suç ve hlivi)cti yazılı maz· 
nun, hnkn hali firarda bulunduğundan, bilumum a~keri ve zabıta 
makamları tarafından yakalanması ve İs1. Boğ. 1\lst. Mv. 'l'opcu 
Birlikleri h'.umandanlığına teslim edilmesi As. M. Us. K. nun 111 
ne! mndde~i gereğincr ilfın olunur. (15282) 

lzmit Deniz Sat ınalma Komisyonu Bşk. dan 
1 - Kal!alı zart usulü ile 10 ton odun atın :ılınacaktır. Mu

hpıpmen be.deli <48 600) lira olup mbvnkkat tcminat.ı 
(3402) llrndıi". 

2 - Eksiltmesi ı Kasım 957 Cuma günU saat 15.00 de Göl· 
cllkte Deniz Satın Alma Komisyonuiida )lıpılacllktır. Ev· 
sar \'e \izci ,Ş:\rtnamesi Ankara, İstanbul Levazım Amir
likleri he Komisyonumuzda gllrtllcbillr. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç ekslltme s:ıatln
den bir saat evveline kadar komisyonumuın vermeleri. 

(2586·14591) 

M.M. V. 1 No.lu Sat. Al. Kom. Bşk.hğmdan 
Ankara 

Askcrl birlikler ihtiyacı için 500 ton oclun :ılın nlınaraktır 
Tahmini tutarı 67.500 lira olup geçici tcmlnıth 4625 liradır. İhn
lcsl 8.11.1957 günil saat 11.30 da kapalı zarf usulü ile yapılacak· 
tır. E\'saf ve şartnameler hcrgOn komisyonda ve İstanbul Levtınm 
Amirliği ilan kısmınd:ı görfilebllir. isteklilerin belirtilen gfin ve 
saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını komisyon ha&· 
kanlığına vermeleri llln olwıur. (2592 • 1'57S>} 

Teklif Isteıne danı 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Umum 

Müdürlüğünden 
Kurumum ur. merkezi ne f stnnbul ve fzmlr Şube "\IUdilrlük· 

!erinde mevcut ticari ve tclı:nıK §arınamelerimlz esaslan dahilin· 
• de 

1 - 100 ton BIÇl'RBM~LAR ORAK MAKİNESİ BAÔ· 
1.A~IA İPİ 

2 - 60 ton PİKAPl.I OfO~IATIK BALYA l\IAKi:-.;ELE· 
Rf BAÖLAMA İPİ mıibaraa cdilcccL:tir. 

Teklifte bulunmak istcy.nlerln §•rtnamelcrimiz esn larına 
göre bazırlı)acakları teklifi rini en seç 29/11/957 günü akp· 
mına kadar Anl\ara'da Umum Müdıirlüsümilzde bulundumıalan 
ıllin olunur. (15320) 

Yapı işleri ilanı 
NAFİA VEKALETİNDEN 

- Hsillmeye konulan ı,: Or tn Dogu Teknik Ünivcnite i için 
yeni \tecli~ bina ı sahasında tah\is edilecek binanın kalorifer 
kn1anları ve tcfcrrütıtı i~iJır. 

Ke)İf beJeli : (53.245,90) li ıııdır. 
2 - Eksiltme 12/11/1957 Salı gilnü saat 16 da · Nnfıa Velciıleü Yapı 

ve Im:.ır fşkri f:hiltmc Komisyonu odasında kapalı zarf usu
lü ile yapılaca~tır. 

3 - Ek ilıme $artnamesi ve ekleri Yapı ve imar i~leri Rei lislnde 
görillebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ısıeklilerin 1957 yılına nit Ticaret 
Odası belgesi ile u ulü dairesinde (3.912,29) liralık muvak· 
kat temin .. ı venneleri. 

5 - İstekliler gerçek tek kl~i veya tHzel kf,I olacaktır. (Özel ve 
• ıeııcil edilmemiş ortal\lar 1<abul edilmez.) 

6 - isteklilerin bu i~in teknik öneminde bir ~i iyi bir surette başar
dığını veya idare ve denetlediğini isbata yarar belgeleriyle biJ-. 
likte ihale günOnden en az (latif giinlcri hariç) üç gün örıce 
1'afia Vekfıleıi Yapı ve imar f§leri ReisliJ!ine müracaat ederek 
bu i~in ek iltmcsine ~ircbilmeı. i~in ehliyet vesik~ı almalan 
şarttır. 

7 - btekliler kendilerinden isten ilen ve ilı;alan teklif mektuplariylo 
birlikte tarflanı koymalan ve ztırfın arkıı~ına yııpı~tırılacak 
mumun para ile olmamak üzere veya imza ile lyiec kapatma· 
lan ve eksiltme gOnll snııt 1 ~ e kadar makbuz mukabilinde Ko· 
misyon Rehliğıne vcnncleri lfizımdır. 
Postada olacnk gecikmeler kabul edilmez. (15189) 

isi. Dz. Teknik Mlz Sat. Al. Koms Bşk. dan 
1 - Açık eksiltme ile mntcahhlt nam ve hesabına 12 kalem 

elektrik malzemesi ı:atın alınacaktır. Muh mmen bedeli 28.644,76 
lirn olup muvakkat teminatı 2148.36 liradır. 

2 - Eksiltmesi 13.l 1.957 Çarşamba gilnU ı;aat 11.00 de Ka
sım;ıa~a İı;t. Dz. Tk. Mlz. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün öğleden sonra komisyonda görülür. 
(15107) 

SATILIK GAYRiMENKULLER 
İstanbul Vakii/ar Başmüdürlüğünden 

Dosva Xo: Ga:vriınenku11ln adreal l\t . kıvmetl M. tfomtnatı 
Lira Kuruı Lira Kunış 

4K>891 Hasköy Piri Mehmet Pasa Malı. 6244 00 470 00 
Kırmızı Minare Soka~ında "" 
e ki ve ~cnı 5,7 kapı 1551 ncla 
37 parsel sayı1ı ve 137, 32 m2. 
.1>ahalı arsanın 40/lOe hi e L 

41-3964 B'*oğlu CUmilşsuyu Mah. Tim- 5096 20 383 00 
ah sokak eski 8 kapı 727 nda 7 

\'C 8 parsel ayılı ve 53+ 23-
76 m2. sahalı 2 arsanın 208/1152 
şer his~lerl 

41-6952 Ha:;k(iv Piri Mehmet Pasn Jrfnh. 3000 00 225 00 
Tahir Zilhre Sok. E. E. 10 eski 
8.ll/1 taj 8 kapı 1727 ada 6 par-
sel sayılı ve 93.09 m2. sahalı ıl· 
tında dUkkanı olan bahçeli K. 
flvin 1/6 hi-ısesl 

41-.1818 Bı>ş'ktnş Yılıhz Mah. Köy içi 2830 00 212 25 
cad E. eski 28,30 eski ve taj 41, 
43 kapı 291 oda 5 par el sayılı 
ve 250 m2 sahalı bnhçcli K. iki 
dükkanın 982567690 
26011581455 his esi. 

41-5668 Beyoğlu Hncı 1\llml Mahallesi- 2113 50 158 00 
nin J,Olecller Caddesinde 5.E. 
81 83 eski 75 kapı 141 ada 29 
parsel ayılı ve 14,09 m2. sa· 
halı arsanın 1/2 his, 

41-2620 Hasköy Piri Mehmet Paşa Mah. 2000 00 150 00 
Harman Sokağında E.E. 8,8 yeni 
14.16 taj 12 kapı 1586 ada 2 
par~eı sayılı ve 24 09 m2. sahalı 
<1ükkllnın tamamı. 

41-5704 Üsküdar Tenbl'!I Hacı Mehmet 1953 40 147 00 
l\fah. Atlas Sok eski 37 yeni 57 
kapı 446 nda 92 parsol sayılı ve 
22,09 m2. sahalı K. dUkkAnın 1/8 
hisse i, 

41-5719 Üsküdar Pazarbası l\lah. Kün- 1890 SO 142 00 
bet Sok. e ki 3 yeni 5 kapı 189 
ada 23 parsel sayılı ve 162,38 
m2. halı bahçeli ah5ap evin 
1/3 his es! 

41-3913 Kımmpaşa Kaptan Pa a Mab. 990 63 75 00 
Porsun sok« E.E. 16,18,18 mil. 
eski 18 ilA 24 ) eni \'e taj 18 UA 
24 kapı 1457 acia 11 parsel sayılı 
ve 192,50 m2. sı:halı Tapu kaydı-
n~ göre ahsap Uç ev ve ilci ar-
sanın 10/120 hissesi. 

41-5301 Hasköy SütlUce l\lah. Tavcı ve 885 !'i3 67 00 
Yazmacı Bnyram Sok. en e ki 14 
yeni 16 kapı 1863 ada 7 pa1'6el 
,ayılı ve 118 07 m2. sahalı ar a· 
nın 1/2 hissesi. 

Yukarıda açık adre 1 yazılı eayrimt'nkuller 2490 sayılı kanun 
U}'arınca acık arttırrnn suretile atışa çıknnlmıştır. 

Aleni müzayedeleri 4.11.957 Pazartesi glinil ~ant 14 te Va
kıflar Başmlidllrlilğü lhn1e komisyonunda yapılacağınd:ın istek
lilerin belli giin ve saatten önce mahallesi muhtarlığından ala
cakları ikametgah ilmühaberi teminat makbuzu ve nüfus ~üzdanı 
ile birlikte Komisyona ve fazla bllgi almnk lsUycnlerin adı ge-
çen Müdürlüğe müracaatlnn ilin olunur. (14991) 

Münhasıran Odamızda Kayıth Olup 
Kapasitelerini Tespit Ettirmemiş 

Bulunan Sanayicilere 
Tcvzia tahi maddelerden her hangi hirini bilfiil ını;ıllltın 

da kullanan ve nıı:ı Ticaret Rejiminin 13. ünctı maddesinin 
(b) bendi gereAince sana)İCİ ıhtiyacı olarıık yedek parça, i~lctme 
m:ıl1cmesi tiili ve ham madde gibi lülıımlu mal1emeyi usulü· 
ne te\fikan temin etmek istiycn Odamız men ubu sanayiciler 
den, knpasitclerini henü1 te~bit ettlnnemlş olanların. umumi tev 
ziattan fnvdalanabilmesi için 31 Ekim 1957 akşamına kadar 
Odamızın Sanayi ve Tevti Şubc!ine müracnatla, lüzumlu for· 
mallıeyi yaptırmaları son defa olma!: üzere bir kere daha e-
hemmiyetle teblit! olunur. (15215) 

iSTABUL TiCARET ODASI 

Tehlikeye karş ı 
tedbir 

m •ı ı: mııı .. , 
dQn~ a b a ınn takip edilen ı; :ra
eet her tar&rta a amet uftramı~. 
SOV} et. Rus a Aı ada da. Avrupa
cıa da salla kaı:ıınmı tır Hele or
tadoıtunun buı:On maruz bulundu-

fu tc'1'1 ıı knrııı~ında AmcrUtacıa. 
nıtlltcredo a~rı lı rı ıstıkıı.ınetler

do yOrümc c CIC\ am etmenin re:! 
ketle nctlcclcncccııını ı:lirma,ıer, 
kavrıı:nı.şlardır. 

şahsi münasebetler 

1 kl Anı;.o Saüon memleketi a· 
r nda halledllmeko muhtaç 
olan dılvalar çoıttur, Fakat ıı ç 

olmaza& iki taratın Ucıerlert arııı;ın 

cıaıtı oabıJ münasebeUcrc aıt. mese
leler, artık Amcr k Ue ins; ltere 
araııında bir engel t~k ı etmıyor 
inııUterc B vekili Anthony Eden 
ııo Amertlı:a Hartctyo Nazırı Joıın 
FOfiter Dull biç btr zaman btrı:ı r 
lertno ka11ı sempati duymam~!ar 
~o blrbırıe.rı:vıe l>l ııeçınemcmlş!er
dtr. 

Bir Wlnston Churclılll"e gelıncc. 
kendisinin bQyOk bir eOlırctl. pe;; 
çok tecrObc:ıl, parlak bir zekası 

nrdı, bü> Uk bir ll<lerdl, takat bc.r 
but bir müzakereci idi. Bir Ameri
kan devlet. adamı. ~u hükme var
ml§tır: cChurchlll ile bir mese.e 
müzaltcro et.met. btr cansız hey;:e. 
lo kon m a, Çaıı~a a benzer.ı 

Şlmc11 b r ocy detıomtştir. Elsen 
howcr Ue Mac Mlllan llı:tnci Cilıan 
harbi yıllarında Alı:ıtenladc ve)a 
başka lCrlerıte buluı:n~ı r ve be
raberce çalıDJll~lardır. Aralannda 
tatlı hatıralar \ ıu-cıır. Blrbtrlertııln 
ctlllndeıı lı:olıı.yca anlayle&kltu' ve 
dünya maıuarMınlD kOtU ve 'l'a· 
hım bir ı;a!haya ıılrdUil ve mQote
r lt ı.oıtblr l.Azun ı;eldı ı kararında 
h r halde bırl~ ccltlerttır. 

Altm kaçırmaktan 
~anık üç kişi düP 
Tevkif edildi 
Poraek TUllaC'.lyan, LOttO ı.event. 

vo Yaııı HIClıroııu adlarındaki şa. 

hı.atar, dün nClbetçl mahkemedeki 
IOl'l'lllartndan aonra teTlı:ıt edUerelt 
cczaevıne ııcınderllm1tlcrdlr. 
Kaçakçılık suçundan J&rgılanacnk 

olan bu oaıııaıar Yunanı.tandan 

mem1eket1mlu ısoktultlan şa:ı çift 
altın kQpeyl utmak Qzero iken ııuç 
Qatü yakal11nmışlardır. 

Senmtşel okulunun llaan ııerctme· 
Dl Poıııelı: Tull•cı)'11n Be:votlunda 
kunduracılık 711pan LQtfQ LeTent ~e 
Yunan u:rrultıu Yani Hıdırolllu, ita· 
çakçılıt suçunu reddetmiş Te altın 

klipelerl 1atanbulda 1&tın aldıkları. 
nı iddia etmişlerdir. 

Manisa' da bir katil 
idama mahkum oldu 

nıu u•t l\luhablrtmlzden) 
Mania, ~ - 211 ay lcadar Clı:ıee 

HaCJ Rahmıınlı kö7U pazannd&n a
rabaalyle Akhl$ara cıönmekte tken 
ıte)'tlnratı tüccarı İbrahim K11rapı· 
nann yolunu keaerek paruuıa tıı.

maen ClldQrmekten nnık. Ahmet 
ToPÇU hakkında tcbrlmlz a"'ır ceu. 
ınablı:emesı idam :taran ff:m~tır. 

Ahmeı Topçu hal:bnda daha On· 
ce aynı auçtan telam hükmü Teril
mlf, temrız mahkemesinin bozma 
kararı üı:erlruı yeniden dunışınuı 

yapılım cak1 tıllltümd• ısrar edil· 
mlşttr, 

Tarı Vapuru ancak 

bugün gelebilecek 
fsıtenııortye bıttındın bekleıımu. 

to olın Tarı npuru, limanımıza se· 
lememtştır. uccıantı lakelelerde tar.· 
la 7Uk bulunmuı cebebltle ~bJr 
yapııııı anlllşılan vapur buıün Uma 
nımıza ııelecotı.ır. 

öte yendan Kandenlıtd!n ~en 
Hopa Tapuru han mub•ll!!ett ıcb&
b1 Ue ancak rann llmanıınucıa o
labllceelttır. 

Esnafa turyağ tevziine 

baılandı 
nafa yat teni edtlm ı ,o

ıundakl müracaatlar müııbet bir 
~ktldıt ncttcelenmıe ve cıoncıen ı
tıbaren tovzlata bıışlanm1'tır. Tev 
1:ıat devamlı bir şekilde birlik ta
rafından yapılacak ve bu 1!.Uree
le piyanda halk ihtiyacı için tah· 
ı;lıs edilen yaıthıra e:ınaf tarafın
dan yapılan hücum ve dolay1.51y!e 
bu madıto Uzcrtnde ııon ~nlcr:ıe 
meydana relen lı:aroborııa linlen
mıe olacaktır. 

Eımııf Ya# tah8181ntn devamlı o!r 
tektıdo yapılmasını 1ııteme.kto ve 
daha Olmdlden bu yoldıı harekete 
ceçmıo bulunmaktadır. 

PE·RE:JA 
~ 

J .. 



istanbulspor, çetin rakibi 
Vefa ile karşılaşıyor 

.. 
ucuııcusunu 

...> 
Bugün yapılacak olan müsabaka illi devre 
tayin etınesi bakımından çekişmeli ge~ecektir t S T ,\ :'> B U 1, S P O R ı . U L \ R - ıııakalını bııı;unkü manla)ı aşabıll'C~kler mı: Rrsimdc rı • &i)ahlı müdafaayı toıılıı bir hald• 

ı;öruyonunuz. (Soldan) Kıimtl. Kadri. Alladdln, Gllnı;ör ve • ıerlh. 

isponyollor, Modrid'te B 
lrlnel dene Ilı; maçlan aona 
ermek üzere llt•n, aek12.lncl 
hattımın en mUhlm l:arfıla 

muını bustln M!IJı.&tpaşa Stadında 
eeyreclecetl.z. Llglertn KUVVET'l1 ta 
tuııı iaı. Spor, sORPRiz Vda'lılar 
tartwnda ~Qnctı1Ulı:lertnl ınubafa... 
uya çal~klar. Llg'ltt tıaşlarlı:en 
Alya srlb1 :yQr:Uııden bir bocalama 
deYrul ;eçlren &n a1yahlı1ar ten 
dller1nl aon derece t.op&rlamıelar. 
uaer Te famplyona kareı aldılı:lan 
iki beraberlikle !Ayık olduktan du 
nımo. ruıı:aeımıeıerdlr. 

Son haftalar lçert.ıı1nde O . Sanır 
ft r. Bahçenin ı.Ukıııraız dunımla 
rı taı. Spo:-ıuıaııı yeni yeni umı~ 
ler weııı:ılt, bununla da yettnmlye. 
rek çat14matannı aılı:l.&.ştı.rıııı;;ar 'H 
•EN :FORMDA TAKlıl• ünwanırı 

ÇOK K0$:'11ASI ı.Aznı - Resimde 
Vefalı Blilentl cirü7orsunuz. Takı 
mına buıUnkU maııla11 atlatması 
için çok koıman lizım ıeteeelL 

OLTA 

KEDİ ile KÖPEK 
Fransız edibt Ruso ile Vol· 

&tr hiç geçine.mczlt~rmiş. Bir 
gUn bu geçimsiıllğin sebebi· 
ni Yolter'e somm lar: 

- Vallahi bUmem demls. 
Biz 'kedJ ile köpek gibiyiz, ıe
çlneme~lı.. 

, Volter'in bu sözünü Ruso'· 
ya naklettikleri :ıııman güle
rek basını sallamı : 

- Doğru söylemiş köpelı: 
dem is. 

Birmuham: 
Şu, Sevket'i anlıyamadım 

glttL Evvelce Fen.erli idareci· 
!erle lı:edi ile köpek gibi idi, 
Simdi de muhaliflerle demiş. 

- Doğru söylemiş köpek!. 

batlı oıaııııı: tuaDD1&fllrcUr. 
veraıııara ııuı:ıce. Yetil • beJU 

lılar bu menim 7eıı.1 oJ'UllCUlar1yltı 
bllhaua 10n batıalarda durumlarını 
düzeltmt.ş n d6rdUı:ıcOIOte J'(1be.J 
mlşlm11r. Bugünlı:U ııılı:lplert Ilı ar 
,annda bulunan bir puan, bü,Uk 
rarlı: u11ımaz. 

ISTANBULSPO& 

DAiiı\ ŞANSLI 

Kartılaşmanın ber iki takım ıoın 
iddialı oldutu muhalı:ltak . Ancat 
san · atyahlılınn 1eıı iti batta 
içerisinde oııtardılı:lan oyuıııın .. 1 
redenıer muhaltkalı: ıı:ı bu ı.atımı da 
ha pnalı bulurlar. Bllbuaa ou~r 
haf hatuna aluıdtlı:tan aonra c 
relı: müdafaa n cerew ro"etııı 
randımanı daha artmıe 'H ı.alı:lm o 
yıınunuı:ı eeyrtnt dellfUrmlşttr. Eı 
IJf elemanlardan kurulu fatanbul 
spor fo"eıının ka!lllUlda Vetı mü 
d&faMı ıutunablllne. o Yaklt ~lı: 
u btr maç aerredllec:etl glbl, ma<;ın 
net.!ces1nde de bir stırpm o1ab1llr 
Bugllnttı :t.eı. Spor • Vefa mıçuıı 
mua b&Şlne1a tA. sponın tazanmN 
ııomıal uyılır. Püat a&b&da dı b6Y 
le ınl olacıı.t7 Bunu aı:ıcalı: tatıınlar 
oyunlar1Jle urın edeeekler. 

Beşiktaş ve lstanbul· 
spor Amerika'ya 

davet edildi 
AmerU:ılt bir o?Canbal6r t&r&tuı 

dan 18 ıı:arşııaşma ıoın ,.apılan A 
merlklya ilci a7lllı: HfabAt telı:ll11· 
nl Penerbahçelllntn tabu! etmeme.. 
&1 Qzerlne adı ceçen orpntsaı6r a:r 
nı ıekllfl iatan'bU!apcrlulara daha 
IOllTI da Be,Pkı&flllan Ulı:raı'lamlt• 
ıır. 

Peııe:bahc;• aı:ı~ru ıaomaruı 
da arlCllık 7apııtı bu ltt• b1r 1hU. 
malde ber 1tı lı:u!Qblln bu aeJ&haü 
müşt.ereken ;rapmalandır. Bcnü~ 
kat'iyet ıı:uııetmemelı:le berlbtt ee· 
yabatln ııı:ı a7 clbl uzun blı" mlld. 
det oımaaı n 18 tarşıh.şma J&Pll 
muı apor çe-rrelmntn lı:anaatıne 
K(lre telı:lltııı ıı:otay lı:ola7 tabUl edl· 
ıemıreceaı merkezindedir. ...................................... , ............ .... 

Pus kas 
~ 

Macaristan• 
Dönüyor 
VlyanL 25 !A.A ı - 1nanılır 

lı:aynal!tardan alınan haberle.-. 
s;oöre meıthur Macar tutbolCU8U 
Ferenc Puekaa. Macartatana dan· 
me:vt kararlaşumııoıır 

Haber tahakkuk ettill tıü:dlr(!e 
ecnebi memlekeılerde kalan lıla· 
car tutbolculan yalnız KC>Çfll~ v" 
Cl!lbor olacaktır 

üçüncü bir moç istiyor 
Kasım sonunda Ankara'ya gelecek Çekoslovak Milli ta
kımı da İstanbul' da temsili bir maç yapa c a k 

ı; Ka.sımda Madrttte yapılacak 
fUrklfe · upanya mil ı maçı ha:zır 
l!kları flerlemekt~lr B ı araıı:ı İ.8 
pan)• Fe<lera )Onundav f'u bol Fc. 
denuı onumu eıc:ı bir mel: upta 
'3 Uncu bir r0vı. ma ının ap ı 
ma 1 uteıımeı:tcJ 
t:ÇVNd l\UC, O J \lffT 

Blılndllil gibi. i p n}ı:. mı ı takı 
mı, s Kaaıınd Ma:trlt c aımac.ak 
mac;ın nıvan nı o· ns ma k ere .:a 
şub:ıtı.a 1stanbu s s :ec kttr 

Uc bir ıezon za,fında t la1 •B• ol· 
mak üzere beş milli temaıı •pıla 

caktır 
Haber. gport.lf çe'l'rel rJe iyi tar. 

ı anmı tır 

1 Tı\ ..... UlH •• rn \G 
nm iıJ uçı 
Dl~cr ıaraflan oo~m uı ki ıy 

s.onundıı, Pıııı;dalti 1 • 1 1 ~ maçııı 
rtıvan ını oynaııııu: 1ç n Aııka:D)., 
ııelecelı: olan Çekoslovakya milll t& 
lı:ımı. tııtanbmda da :Lıtanbuı ı>ı•i 
tematll maçının ;rapılmaGıı:ı ısıe
melı:tedtr. 

Federasyon beye•ı bu bıı,~ta h • 
bir tarara nramamıstır. 

wııt•••••••n•11ıtı1111ınıııtt•••••H•H•••··••••u•,·········•••Htltllllllllllllt1'UU•Ut1111111• 1••······· .. 

SAZAIU F\JTBOI, DERSi - Dun kampta an • slyablı futbolcular antrenörleri 'SEC0.::1 
tik dtnl aldılar. Resimde boealannıdlkkatlr dinleyen İslanlııılıporlulan sörfi'"oriumıı. 

Ayrıca Tarlı: l"utb:ıl Feılenıs~o::u 
bu aon mUsablka'l:n da rovar. ının 
30 Martta Ma:ır.tt ornnnmuıua 
tarar verml tir Bu ı;.uret iaı:an a 

ORDU TAKIMININ 
SEÇMELERİ BAŞLIYOR 

Ankara boks maçlan 
bugün sona eriyor 

Bu gece Vural inan, İtalyalı 
Brandi ile karşılaşacak 

Ankara. 25 ıHuaust> - ~hrlrn,7: 
Entemuyonal Boka tumua.<ıınıı bu 
~ Ankara Kapalı Spor ulonla
nnda yapılan mü~akalarla d~ 
nm edlln\iotlr 
Kapalı Spor salonunun açılı ı 

manuebet17le yapılan turnua :va· 
nn ~kl tına! kaJlılıaşmalan ile 
nlha>etıenecektlr. 

G&cı.:KI MCMD.\ K."İ.\R 
51 ıth.o · Bülent Ktter ı latan• 

b\11), özer Peyman cAnkaraı ı ııa
:vı hnabtyle mallQp etti 

M KİLO: Peyltof (Sofyaı. Ta· 
cetı.ın lçrel ıtstanbull f aayı ile 
yeooı. 

67 KtLO · SIH\11 CSOfya). Muam 
mer Sevlınll ılatanbull ve aayı ile 
aaıtp 

60 ıtiLO: Sabatl (Roınaı . Tekin 
Yılmaz (An"taraı yı ııayı lle yendi 

63.6 KİLO : Branc11 ıltalyanı. 
Bulırar rakibi Mltçet·e klfll ıtec:e
nln en ııüzel mOtıabıü:ııııını çıkarcıı 
-ve Sofyalı botııöro S ncO raundde 
temlk nakavtla yendi Brandl ya 
nn ııeee final mdsabaltalınnı Vu· 
ral İnana lı:artı yapacalt 

fl7 JdLO; bıaan Ay <iataubuıı. 
Lfitfü Aktq IAnkaraı Oç faul yıp 
tıtından maçı hOlcmen galip bl· 
tinli 

'l'1 10L<>' Lellı:Of ISofya) , Glllte-

tın Yalçıntara cAuk&ra 11 un be
aabı .ıe matlQp eıı.ı 

75 KİLO: Orhan Gazıotıu (AnltL 
ra , Vtd&t Karakurum ııatanbul) u 
ıa), Uc Üıa lt'lp etti. 

aı KİLO. AtWA Çetin (ataı:ıbu ı. 
J lncl raundda Anupa 3 Uncüt.ü 61· 
!alto• CDı.lgarı a telı:nlk naka.tla 
m&Ah)p oldu 

AÔIR Burhan I'ürer (at.anbul), 
üç rauı yaptıtından dlakal!!l;re edli· 
dl -.e Marketin (Roma) hultmın ıa· 
llp ll'n edildi. 

TAHRAN'A 
GİDECEK 
HALTER 
TAKIMIMIZ 
Tahranda "apılacak ö!an t>On· 

va Hıı'te~ Şa:np!ronasına Mtlll 
Halter Takımımız da lştlrlk ed~ 
cekt r 

İranlı me§hur balterc «Na?r.• 
CU nun &..'!trene ett CI Mlllt Ta 
lmnımız son hnftalarcıa çolt iyi ça 
lışmı~ \'C blrblrl Qzerınc her ııı,. 
ette rekorlar lı:ınnıştır 

Bu cıurum haklı olarak eamp • 
"<lnadıı bızı ürn1t lblbl apmı1· 
ır 

Ya.mı bu z m ıırik ett •-ı· 
ıuız tik bc~nelmlleı haaer mUJ.a-
ak&sıdır Bu bal:ımııan takımı· 

mızcıan çok şe !er be~!eme.ı: b r.ız 
ıaz a ylmserllk olacaktır Maa.-ıı11-
c n bu t('mııı; muhakkak k ço11: 

11 da ıd•r 

rabrana ıncı~ıc o a.1 kat .e ı.cı 
ar r antrenör. bir hakf'm "" 

a ere deı, mU•~el:k ldır 
lllt 16 Ka.-.ım ara ınııa apı ıı 
" nn Dür. a ,,_anıp on..., ll& 

a ı::r ımı,: oö ol' " t 

Ka han Borı. 
Nurı Akın 

R~ t Orer 
Seıı: 00 .a 
Sadı.c PekOn.(J 

Met n Gürmnn 

Takım, 5 Kasımda üç karşılaşma yap" 
mak üzere i ran' a gidiyor 

5 KMımcıa ıranda üç ka11ıla. 
ma vapacal• olan Ordu FUtl:ıol ta· 
ınmımız cumhurı~ı:ı bayramı mü 
n bet ı: lzm rcıe apı aca b r 
ırd.ı maçından ı;onra tesblt 

re.;c kn pa n ınnc111t ır 

Ha:en a ı.r H oruuc.a v o· 
ıırak vazıt ıulunnn f.ıt o cu· 
ar un ardır 

Galata;,ara !\! t n Kacır YlıK 

Fcnr:-bahç Şeref Nt'?cdııt 

iatanbulı;por · Kıısııboğ u 
Ankara Muhaıız cocu l\1usta 

ta. Ertan. Rıza. Rıdvan. Sabahat· 
tın. 

Manchester United 

revanşını aldı 

"1anehetıter 2.J !T H .A ı ln-
sılterede bu liene 1~ ve kupa ~a· 
llp en arasında hası atı talta m 
dllmer. üzere tertip edt!en maçta 

Ankara Ha"a ı:oco • ""ehD'lu'-
Nwsret K MUlltafa. 

Ada et · Günı;ör. Kuçuk Erci 

~·· Bu tut)o!cular arUUldan ııe :ı 
ı c it taıcım Carşauıoa cünundt 
t baren Ankanı.cıa ka.'llpa ı ın•· 

ca \ e a ıı 3 Onıte askeri b r .,. 
çııkla Tahrana mütenccthl'n ınt:l'I 

K t m :ıden avnlacakur 

G. S~L\RAY 
antrenman 

yaptı . ... 

l(\PT :-;ıs BA ısıa - :.an . slJahhlar dun hafif bir )urü:rtıtle ik Manch!$ter Unıted kupa !inalın· 
tUa ettiler. Re~lmde TUru:rtl ten ııo nra dinlenen kaptan lJdemlrl ar· de yenı d gı rakı 1 .Aılton Vıl.a ı 
kadaşlan ue .Uala$ırken ıı:orüror. unu. 4 - O mağ!üp ederek revan~ını a.ı· 

ınıştır 

28 Ekim Paurtesı ~ilnG BP ıı• 
ıu porla bir !Is: karşıl~maı>ı ~ 
paeak olan Ga!atasaraılılar dıl r 
ı;abah Ali Sami Ten r.taclında il 
antrenman yapmışlardır 

Hc-ııen bütan futbolcuların ı:•· 
tı.dığı bu çalışmaya Semih '"I'ilf~ 
dotan ve Musa müştereken nez' 
ret etml~lerdlr. G. SARAY -B. SPOR 

VOLEYBOLDE 
KARŞILAŞIYOR 

Voleybol tcş•llı: tumuvaaıı:ıın dom! 
rınall buı;<ın O. sarav • Beyoijluspor 
arasında oynanacaınır 

KadıköJ Halk Egltlm Derneı;ı spor 
salonunda at ıs da hakem Vahit 
çoıato:ıunun lda?e$ll'lde &eneluln 
iddia ı iki ~lı:lblnln bu ıtarşılasma 
sı çok çt>ıll~ell ve berecanıı cerc 
;ran edecl'ktlr 

son senelerde llitlln rorm gö.sterc 
rl!lı: iatonbul we Türkt;re şampl;ron 
utlarını ellerinde tutan san kır 
mı ııııar tnnafer ayının son günün 
de ı ı kıymetlı l'll!'manını San . aı. 
yııh ılanı kaptırmu bulunmaktadır 

<\yhan ile Ylj!tıln B Spora geçe 
rtk Ayhanın :reni takımını çatıstır 
maaı, Mlı:lnln bu ~mplyon kıılUbüne 
)eni bir hız ,.., kunet vermtstlr 
Her ne kadar G Saray takımı ltaCI 
:olarındaki genç. kal>ntYetll ve KIY 
m~tıı elemanlarla bu ııı:ı sporcunur 
ıerlnl doldurmu ::1 da. bu abadı 
\!Öhretll mklplcrt'lln tııkvıyeıerlı 
mı\nl olamamı lnrdır 

Longin pazartesi günü 

geliyor 
Dün ı:eımeııı beklenen B'"-tllcta 

ın venı antrenörü AVUlltur;a.ı 

Viyana Rapidi, F. C. Mi · 

lô o futbol maçı 

lllchırda Longln bir ~·sraf çelı:e- ZUrlch 2S (AA 1 - Avrupa eam• 
rek ancas Pnzartl'lll ı:unil memle- pıyoııları kupası oyunları cumle
ketımıze ı:eo!ııbllcccğlnl blldlr:n.~- 6lncıen olarak VIYana Raptdl il'" 
tir F C Mlllıno arıı.sındakl tutbo. ma• 
Lo~ln gc.ır ge.mez hemen t..,_ çı 30 Ekim günU. bur&da Hard 

Daha El> ado koşu To kü!türf~j 
il" önem verilen bu antrenman 
saat knılar devam eım~ \C ~ı.fl 
süren bir çift kale ile nihayet ııı~ 
muştur Calı~mnnın en alaka ç . 
it el tarafı hemen butün !dır~; .. 
• rıu tıc slhadn bulunması olın"" 

~~! .. ~~.'.1 .. :,!~~~~11~t~•~!~~.:~~~~.::.Ht111•~~~~•••~~•~•~!~~.~ ... ~~~~!~:.~~'L'~~"""''""::!:uıııeunutt1t"'""'"'"""'"'"'"'"t•••••" 

1 Btr lanesi kal~ı I 
. 

-~ 

Bı.ıı:Unıtü ma colt rtüzcl cere)'ll 
l'decektlr Bir tararta La\'ttntoli • 
Arhan Tll!;ı• d rr tarafta da s 
naıı. De er, Erdotıın ı;lbl 'l'Oleyb 
u!annı seyretmeli: bu apor me•• 
ı arı 1 n a n bir evk olacaktır Miı.tJ B lSKETBOL ~"TR E."~ı ua - nukrr ll! yapııuaı.. olan ıtoman•.a mılh nıatına hazırlanan 

Nılıetbokubnmız düıı c.aıataı.ara Kulübu lonuı:ııla bir antrenman yaptılar. Redmdr. antrenor amlm 
r.ö~·ı dtrs vl!'rlrkm r:orürorsunnz. ı , ••••••••••••••••••• _ 

Seracettin, takımındaki 
• • 

yerını hu sabah alıyor 
I 

Sarı •• Lôcivertliler Tunusbağı takımı ile antrenman maçı yapacaklar. Zeki Rız.a 

Sporel Beyrut'tan maç teklifleri getirdi 

I 

E er Sera eıt o bu.,uıııcu aııtreıı 

maıı tar .. a.ımaaındı .ru tbo.c b•:
arab.lt: tntlbaını urandın:.aa bat 
ı.a a Ku mpa ınaçtnda takımın 

dalcı fr1nl alacalı:tır 

1 l:C:S \'.'ODAN iKİ !AÇ 

cıoııınuş bulunaı:ı f" Bahçe KulubO 
Başkanı Z Rıza Spo:-9 1'11:1 maç tü. 
lfl ile ı;;eıml t r 

Bl.li'ÜD top!anM:&• olan ldare be 
u .tunetli b r lllı ma .e Lübnan 
ekilflnl kabul edectl:t r 

T&KllM 
BeJ'?'UtUn 

Bu ka~ııaımaı.u l.d 1ı: de• 
~ •l'Ulndal:I umanda 71pılacattır. 

F E 
KASI 

YO 
D 

KUPASI 9 
BAŞLIYOR 

rofl'll'Ooncı ııs tertıp komite.o dOn ıtecr 18 dt Bölı;e hına· 
l!ında bır tnplantı vapa rak Flldera.s)on ıcup11$1 ellnlrna.'1-

·on tııaıtOrünO .. övle tesblt etmışt r· 
Kasım Cumartesi· B Spor • Sanver. t:mnı • • Ha:.krıv 

18 Kasım Çarşamba· AC2a!e ı - ırnırsmaıılyc Vefa • Beylerhevı 
16 K6 .. ı.n Cum~~ı Galatunr~ • AnatıollJ Beykoz • Tak· 

m 

li Ka:;ım Pazar fl''.l<rtıall~ • Ga ata latanbut.ı;por • E up 
23 Kasım CU?nartb :Bc,ıkt - Feri O'' Galib Yq ldtreltlt

Kru.ımp a • o ... vuıpa a E:allb Kara;ümrükle 

24 Kasım Paz&r \'f'fa • 8 eyltrbey calibi B Spor • San~er 
gal b ı e Emn e H~köynllb Adl.ltt • Süle\'lllanıve caı • 
h • n na l\CB ı 

53 yıl önce bugün İstanbulun, dolayısiyle Türkiyenin ilk futbol! 
~ kulübü kurulmuştur ... Karşı havai inin g~~ç!~ri tarafmdan teşkil e~i· j 
f len kulübe «KADIKOY FUTBOL KULUBU» ismi verilmişti ... Devrıtı ı 
t meşhur takımmda futbol oynamış ancak bir tek kişi kalmıştır. Yukcr ! 
~ rtdaki resim ilk Kadıköy futbol takımıdlf. Dikkat edilirse, o devirde! 
t futbolculartn aiydiği potinler kr ampansızdtr. Resimdeki futbofcır ! 
~ /ar sunlard1r: fSoldan - Sağa, Ayaktakiler): Leontsini, Darmi, Niko/o, l 
i Vasiliadis (Hakem ), Fuat bey, Ge orges. (Oturanlar) Sadetti, Kimotıı J 

~ ~arace, Jim, Dick, Toto .. Bu futbolculardan sade_ce B~det!i hayat~ 

\ 


