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HER GtJN T AM 
SAYFA SPOR •• 

Güniin bütün haberlerini resimli olarak her gün 
SPOR sayfamızda bulacaksınız. 

• 

GENELSE iMLER BUGÜN YAPILIYOR 
~-4 Oy vernıe saal 8den17ye kadar d vam 

;~:z. J--ır=========· edecek. Şehrimizde 980359 seçmen var 
Bu def aki seçimlerde milletvekili sayısı 61 O olacak 
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SOGUK MU, 
SICAK MI? 

Ahmed Emin YALMAN 

A m"'rlka4a ('lknn ye r.ld4t btr ıuete ~.,...ıan Artatıon 
adlı ıı:unltllı: hnvaeıllk ıı:aute.'1 1911 baMr1 veı17or: allu•lar, 
; "ıı.umda fhUHlllnlııln kırkınl"I yılını \-ntlolarlı::f!n, AYA Jf!nl 

hlr fftıtf! atı\C'.aktıırdır. nu fflıtf', .,. ... ,m rtmıı:lne boYl\1'at?llktır.n 
Ro haht'r, doa:rodan docru:rıı lıa.valln mah ulll blk'! olJıa, z1hln

ltrde ne ıı:lhl hlr hP.rrllmP.~ büküm sflrdOtftnttn Ye ln,anhtm 
"" lı::aaar ~kln bit lıf!vf!can ve trllş ıctnııe bulandaianan bir be· 
llrtısldlr. l nınml surt'tıe f'Sf'D bava. ı..1.ramet ıı:ttntlnün arlfr.1lnde 
'ıtııt IP.llnen lıunımııtı havadır. 
hlinTIU'll hllldm bulnnan ltl bttyftk devtet, earp~ma ~llllll ı dlJf' artı'll 

li!..:tıcnı.: lrti"-Inl:dn aıır ~ıntrtanna •ıllıımıyoı1ar. bUt1ln sıı~erS batan 
htnatı hal'P meJ"llnnı dlJ'f' llf'çml ıenıır. Ol'J"Ct Ru ya, fn.aya bir 
~" ntma'li n bunun df!Vamlı df!\tranını Umtn .-~ı.: aal"l!tl,.'1e 
lt&r dtiQJ'IQ a m~dım~klımnetnr. Kıtalıır fıl'.Mtn4a fftlf' atnııının 
lnı11 l;;tnlannı ellnde ıattupnn, telmlli: ba11Jte fi t•nlllii• ,... t@IP!t-

ti• lio J;.enctl elini' ıı:~tıilrd ınnnııtın yi11tlne kll'11 11.,.ınna~tı ... 

• 
l 

lirı tclnde tlf' va~ '\alnız Ro,. lhtııAltnln tnrlruıcı ,T1ld6n9ınll 
mona'if'bP.th1e trrttp r.cııımte bir nftmll11.t •iT Eltwttf' ddll-
1stl1Aı ı l1>•lmflnlı: e ki rOy ını ıtel'C'f'\:l~Ul"lllf!li: için Tar 

kıı,utıyte harrı...ıe ıt~ml , OrtacıoınJ'a ~ 11zatmı Tf! Sarty.ck bir 
kôprcıb~ı ı.:ıınnıı , bür dtiDJ'a.71 ıarıı avtamıe. vııblm bir balıraı:ı 
lı.aıı~ıııda bırat.-ıııı tır 

. . D. P .. 
- -
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Mahmut YQkael, RQftü onner, Hueamettıı:ı 01· 
ray, secı.at Çctlntaş. 
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TASNİF İŞİNE SAAT 
17 DE BAŞLANACAK 

ALAETrİN KtJTLU 
Bugün, Z1 Ekim Pazar. Milli 

mukadderatımwla mühim bir rol 
oyncyaeak ve neticesinin hayırlı 
Oıhnuında milletçe en hiliiane 
temenniler.imlz bulunan bir hl
dıBe cereyan edecektir. Umumi 
Milletvekili seçimi, normal vak· 

1 
tinden 6 ay önce, bugün Japıla
cGtır. Böylece, milli iradenin 
tecellis.inde bir vasıta olan 10. 
Büyüt Mı11et Mttl:lsi yerini 11. 
el Büyüt llillet Meclisine terke 
decettir. 

(Det"&ml !!L fi, 80. g 4e) •• 
VALİLIGiN 
TEBLIGI 

tSTASBUL \'ALtLtÖİNDE." TEB
Llö antLMtsrta: 

27 Elc1m 19117 paur ırtıno yapıl .. 
cak olan mWetvelı:tllerl eeçlm!nde 
d.lkka; ocıru:o.ı icap odmı ıı:anuı:ıl 
mMSUl&r tturln4• V1lAfet. Seçim 

(Devamı sa: ı sa: 1 de> ---------" ....................................... ..__....._ ........ ---· 
Amerikan - ln giliz 
Tebliği neşredildi 
Türkiye' ye yapılacak tecavüzü 
NATO kendisine yapılmış sayacak 

IUtıertn ömrııne uymat;; HtttlJle ahnım eııtrlli:a tertıplert et.:· 
•llı.atzdlr. imdiye Udar aman .ttından ,.u 'flröıınelt Ye ııes lue 
heUce alruııgı tercih eden Rulıır, bu defa yalanlarla bir heyecan 
lıaı-au yarattıktan 11<ınro, ıuıııtılı: ııil4ha dınranır ıı:lbt bir TUlyet 
•lnıışlarıtır. Devam ~ı .. .ıı rıoıı:uk harbin ber An ııcaı. lıarbe (efl'lle
tttı tehdidi en buhranlı blr tekilde lllııya;n tıannıetır. 

~loıko\a .salctıncı emellerini ması.elemelii tein lıa;ralinl 10n 
lıadııe li:aılıar ı:orlamı tır. Orta.Ya altıcı oycturmn maeala llire bta 
>enldt.n Arııp AlemlnJ htlltl f'tmet;; ve Omıanıı lmparatorlaıta11a 
tPkrar lmnnak h""'r.stne dOtmO Uz. Amertı.:a bh:I dt.11tdU7onaaş. 

B. M. GENEL KURUL TOPLANTISINDA LÜBNAN DELE GESI CHARLES MALiK (sa§da) TÜRK DELEGESi SELiM 
SARPER'IN ELiNi SIKARKEN. ORTADA GÖRÜNEN DELEGELER1MIZDEN SEYFULLAH ESIN'DIR 

AlledOlv A!aMI ı
V"~n. 26 - ~Ulz • Amert-

kan ı!irüşmeler1lı.I mlı'Ukip dllıı •it· y lda "k" kanaat şam ııqrOO.Ueıı bir ıeblltde blldirU· 1 1 1 
ut1>e7e Yllll•catımıı1 ııatdınt. bu mak~adın '1ir0ttllıat.11Jlr. usıu 

Ilı. adım imi Hll)darpaeadan 1 tanbula ıecerkt.n bir motörbOtla 
beraber li:ll) bolllD ınerlkan PGlola ('Jlntuı li:endl elleı1ııe ıeçmı,. 
hıınun l<;ln de mil terelı: ealdırıt kararının lnUr li:ııbal dlDM ve
•llalarını bolmuJ!ar-

Bflttin bu yalanlarla tartblo tıı bft.Ttlli: aabtrklrtıtı J11rtltlllr
ı.en \e Aunı bir ıullnllk ,..ratılırlı:en, bnstla: a.Uesle oynmn• 
tının dile Amertkaya tehditler ya&dın)"'or, Ruııyanın en ıllzde Ma· 
re,aıı oıaıı Kondantlı:ı K. Rokouonlrl bizim badudıımaz 'bo:rıına 
~~ı.umandan diye )Ollanı or 'e boraya 1'fllll miktarda &1lı:er 71· 
"ıtdııı:ı n barf!kek! ledlf!btkceil bllylece ima oloua7or. 

A caba blltfla Arap Alemi blr altın tr.JKI l(lnde blıı.e ozatıın. 
ullunu alın!n dl.re Araplar ka1'9ımızda dl• ctıı..aeler, Talvaru-
lar; 'llanu kabul etmeli batırının kenanndaa ıreelnıblleeek 

l
btr tet,; TOrk bulunabilir mtT T11rk.mllll mlHlı: i111111f!U biten fttk• 
lite ebedi 6Urette matolmoıtur. B1ı1lm telı: arzumuz, Al'llll' -ıe

ı. .. 11er111ı11 ısuı..rar Açlnde :Jaeıımalan, bölıemtzde IDl'll, letlkrar " 
1 illldl'l hilt.tlm rıflnneııldlr. 

llıı•lıır, blıızaı yalan oldutana bildikleri tanatıan bir tek -.il· 
t•tıa )aımorıar: Ortadotunun lilbdlnde. Surt.rede bir k61trtt"9ı 
ıırnıaca lmlıin bulmaları, ondan ııonra bin ttirtl fesat Te eetrlka-

>J• bah"llrarak baton petrol blHlflllnl ve 1ic klta arıwndakt ıtrate
lk ırçldl hlklmlyeUert altına ıf(.lrebUmeJut-

,.._ Har dfin7a ıı. mabadın da, mtvcat teblllıenln de rarlı:ıa4adır. 
• ..., ko,anın hlr dftnyaı:ıın basına ıııeunııtı toımıat, taıirlnl sh
t,l'lllete \e onaııtı •Taodırma&a b .. llımıetır. AııaerUran Rarief)'f! 
Nuın fÖJ'le baiırmıetır: KTarldye, l!itlltlya airana. ııt:ı yalJUz "ır 
llıodataa barekett eekllnde ;rarduıuna kotmakta talmı.racaaiı:&. Hl· 

fDev-ı Sa: 5. 81: 1 4et 

Suriye yeni hava 
Alanı inşa ediyor 
Yeni alan Türk hududuna 8 Kim. mesafede. 

B. M. 'de Amerika Türkiyeyi savundu 
ALt GF.VO!LlLt BlLDtRhOR 

d141ıı• gOre: • 

ıe= ,ı:~,.. m=~= notu verilmesı 
el.aba aenlf bir 1'blrl1tl temin etmek 

~~~A~~!ıı:a.:wı::eu1!: kararlaştı rı ld 1 
r1lU &rttumaP çalıf&caklardlr. 

cA.mertka Rel61eum.buru, atom • -----
DMJla1 taııuı:ıuııuıı, iııguıa • Amerl· Aı:ıkara, 26 - MaarU Vetı:iletlzldea 

·-• 1t u Alim tebllC edllmlıtır: DA ,.. dftU doat m ....... f • er ru aflarında latanbulda topla. 
ler1ııin daha aıltı blr lşblrltllııe lm· ı:ıaı:ı 100 llu müdürüı:ıCı:ı almı4 ol· 
lc&ll Tm:Mlt eeltlld• detlotlrUmealı:ıl 
koııırredeıı ıateyecelttlr. Atlantllt ıt- duklım !tararlar meyaı:ıuıda blllu· 
Wakı be.\:•mmcı.aı:ı, Nato koı:ıa.e)'1nlı:ı ı:ıaı:ı, orta dereceli okullarımızda k> 
aralılt aruıcia ~Rı toı;ılaı:ıwıın na.at deTrelutıılll üçten lltlJO indi· 
hU5U&l bir mahiyet arzetmes1 müm rUı:ııesl buauau. tallm n t.erı>lY• b• 
tcı:ıdur. Bu !hl.imal, Nato teşltllAU 10tıı:ıce tetltllt edUmtş n neticede: 

Orta dereceli oltuUanmızda der• 
ıtcı61 ..ıtnten Paul Beı:ırl Spulı: yılının ı ouba.tı:.a b•ola:yaı:ı 2 hatt.a· 
U. do ~mtışt.tır. 

caer iki hükOJn•' ltolletılf güven Jılt bir tatllle 2 aömra!re bölünmeaı 
lllt mOTSUuncia .artedileın carretle- "° biri t~ aOmeııtrı, cUA•rl de yas 
rtı:ı., 1kıı.d1 ıttılrllll aahuı.nda ı;ö&- 86meatrl aontannda olmak Qzlre J1.l· 
tertlec:elt faall)'tlt.ıule de desteklen· da ıtı defa ta.nnt notu nrumut 

Gaziantep 26 - SUriye bir ı:ıatt&danberl 61nınmad&n 8 Km. &- aıfllll ııerektll!n• ltaı:ıldlrler. Her ıltl unun bulunmuştur. 
tcde bulunan Aaez'do, yeni bir hava alaı:ıı ID§asına başladı. HaTa .. bUlt11met a,.nca, Türktre1e yOnelU· 
lanı, Ruıı teknlayenlerlnlı:ı nezareti altında yapılmaktadır. Buracıa e&• ıea 8o'f10\ t.ebd.1ılertıı11l, Nato üye
t:ıcıen kalma bir bava alanı mevcutsa da. bu ıamamen ıcrkedllm1' lerlDd- 'b&r1no Jal)llaea\: aUl.lllı bir 
bir durumdaydı. _ ~ d1ier 11Jelen de tecaTtlZ 

Öte yandan SuriJe ıı.ınırnıda:ı cotenlerln ııçlkladıtına ıtöre. Mı· addedlleceli yolundaki pak\ hUtmtı 
ınrdaı:ı Surlyoye ~ncıerUcn ordu blrlfltlerl. Halep Ue .Azez arwımda ı:ıtı ,.. Teeibel:IJı.1 daha eııemmıyeuı 
meTld aım~ıarcıır. Bu bölı:ede. taDŞlıtat ııon hadde yülaıclm1şttr. ltılmlt o!dutu buawruı:ıda da tam 

iktisadi Bilimler 
Akademisi ıçın 

fcanun haz1rlanıyor 
Görtı~tütüm remıt bir Türk ,aıısıyetı. b~ bana. <Sınırımız 6- btr ~ya ftnlll4ladır. 1 blrl 

fi UR hT. mll.t.GA l O~ V nünde ben(lz bır surıye blrlitl mevcut. de~lldlr ııdeOJ. Ancak, c:I· cAlmaı:ıyanıı:ı hür nçlmler • e; An'lı:ara 26 - h:tı.acıı C!evleı t• 
1 dl d li1 r1' ruJ llA Uıilmesl m-lai laO esull Pfcler> ecklc1lller1nln daha raE>YOnel çalı• 

H \ OS KAC \ KCll.HH "A'ill\1.ARI 

Afyon kaçakçıhğı 
sanıkları tevkif edildi 

<IU:ı Eın1 nıyeL Müııorıü~ncı n Actll eye acvıce<t le:ı ıı.tson kaçakçUan. 
ktncı Sulh Ceı.a Mahkemeain deki ııorsnılaruıdan eonra Wi'ıtıt 

~Herek cezaevınc rıönderıtm.ılerdir Üç yıldan beri atroıı kaçuçı· 
1 r.ptıı;ı iddia edilen Zeytinburnu Beleı1ı:re do.-toru Panık Eren. 

«Duamı Sa: 5. !il: 1 4el 

m nt uy orııcıı a var köylerde mııt.ıı teoklllltı ku muştur. Bu teşlt t, Suriyeli \U- d- ..... o'~k•· cı-·- etm·'-ı .... ır. 

--------------~--------------= b 1 t _ ... d +••tiril .. 11 tlrllmek VM U40 il&AO - ~·- ..... ,,_. aatıılmesı makı<adiyle rıersone! :ve 

SOVYET SAVUNMA 1 
ayn: ~~:~ı;.:.:.e;n h:-::e t:n~ =~yOndm :·~~lmat el11· =::' t:ı= d~ı!~ıe °: ff:!~~:abd~~~ıaa:ı!~~111: 

lir. l>-6 klfl aeçllmlştır. Bu gabııılara. Çekoslovak rapı& cSkodaıı Jl'ralW2 d0&t.ıanmızla bu huuuta hükO l"t bir tanun tasarı&ı huır
tüfeıı:ıcrı ile 125 fi ek ve S acıet de el bombası cıaıtıtılmıştır. Bununla muta.bık ltalmtflardl. lamaktadır. Bu ıı:anun ıaıarıaı 
beraber ayni rcımıt Oal:ııllyet, bu lruvveti mülı1m5cmlyerek, «Baldın dler l.lt1 hü~t. Atlantılt Palı:· ha 50nra yeni t~ekkül edeoo5ı: lllec 
çıplaklar alayııı diye eıratıancıınn~tır. rI>evamı sa: 5, o: 6 dal 1160 sunulacaktır. 

KILOMllTREl.ERCI! 8l~JK ----------------------------------------v E K 1 L 1 AZLEDI LDJ Hat.ay ııınırunızı tamamCll do- l rıpıı .. .----.••• 
ıaotıktan sonra. bu aabah, OllZl-
antcbe ırtttım. Saatlerdenberl Tür-

:'t ;ıı~~~~ı~~ıına::f~~~ı! 
Maresal 

~ 

Zukov'un yerine Rodion 
Laminovsky tayin edil d i 

A ocla ttd Pl'eS9 
Londra 26 - Uoısl:ova racıyoau bu ı;ece Mareşal Geore; ZU· 

l::OT'un SoTYet SaTUnma VekllltRI yazlf lndeıı affed!ldlğ!Dı eöyl~ 
m tir Remnl Sov).•et Ajansı Tııııs Zukov·un verine Manışal Rod!!:ln 
Lam!nonkY'nln tayin ed1ldlklnl btldlrm~tlr 

Havalar 
Kapalı 

Geçecek 
DUn ubab 11&&t 03 do başlayan 

Oldcıetli bir yatnıur ıaat 06 ya :ıı:a 
cıar kıaa kealntllerle cıevam etmif 
tir. Kuvvetli ııaianat ancak sabah 
leyin hatlfiemış Te yatmur bir 
mQddet &eı"Plnti halinde de-ram et 
mfJt1r. Y~Uköy Meteoroloji Jstu
yonunun blldın1itme ~öre cıan 

fDevamı ı: 3 u : 2 del 

Tass A]a:w ou tebtığı )"a.Vll'UJ-
1 ur: t.Sovyet Sosyal16t B;r111';1 YüX· 

l sek Presıcııum'U Sovyetler B rll~! 
::;a\ unma Vel:Aletıno Mar~at Ro-

l 
cııoıı Lam!nouky'I tayin etm~ı.ir 

. Marevaı Gcorıı Zulı:oT Savunmii 
VektllikJ vuıresınden affP.dllm'e
t r 11 

Bu al>:l.b Mookova rıı4soru İ· 
lı: ne Dünya Hıırbtı:ıın en meşhur 
lbkerlerıucıen 61 yaşıncıa bulunan 
Zukovun Anı.& vu tluktaı:ı MoaltovaJa 
hareket ettıitlni blldlrm!ştı. Zu· 
tov Balkan devletlerınııe yaptı~ 
blr turu tamamlamıştır . 

Sovyetler Btrııtınde büJült Dir 
nüfuzu olan ZukOT'Un ull bU· 
ltıncıa hıç b.r eebep ll:(»tenım .. 
mıocr 

ı Uc• ıınıı a : ~. eıı : 1 drl 

dan bir cıere, sağında lae, Surıye
ıuere &it yol uzanıyor. Her iki yön 
elen de köylOler ı;ıld1p ~lyorıar. 

Fakat çekltl1ıcn bir halleri var. 
Suriye lı:öylOleri, benimle konu:
mattan taçınıtılar. 

'I IBlı;uEl'i GE~E:li \Ol, 

Ayıaraanberl, surıre u.ratından 
Türktreye, sunye pasaport! u .ıuç 

bir kimse ı;elml~or. Türkl)'cdım de 
Sun7eyc giden yok Her iki bO· 
kllmeı. de, birbirleri için vtze ver
mllorlar. 

Sınır kapıları tızerınde «Dıır, ya 
aak,ı. ı;ıeçit kapuan arada liiıraca 

ııpaııııvan• ııcıı verılen özel ıznt r.a
ıııyanların ccçmesı tçtı:ı li:allı;tl or • 
cıPııı;avanı. cılvardaJ;l topraklar ilze 
rinelo çalıı:;an köylüler tçtn verıll· 
yor. 

Bunun a~ıncıa. surı.yoaen Türld 
yeye, Türlttyııdım Surıyeye bil' kili 
bile uçmuyor. 

MAMi\.R.&LAR DUAM 
IDhOR 

Bu arada Gazlant.eb!J:ı tıemen 
her bölceamde d&tı!m.ııJ \ a.ııyetto 
meı-cudu 10 bin aakere varan Tün: 
birlikleri NATO çerçeyeılllldeld ma· 
ıı.onalanna v11 normal talimlenne 

<D~amı a: 3 8U: 1 Ce> olma~tur. 



Gec11ıis Zn11ıan Fıkraları 
.a > 

Ç Ocu kluk ~Geri bir 
Kahve dagıflmını 

a 

, 

Z a. m. a n 1 a r 1 G~:r~k~~~~!nr.!~Pır~~a! Istı• bdat rnamlanamadıgı için dağıtımın 
gecikeceği belirtiliyor. 

BiR KAYMAK ZiYAFETi 
C1M rcıe me .. .,,---- Yazan ----ma ııı; ibaret cıa 
et er n ço- illi urdu 

u, cı~ ann :ıa- Ey m t r. ıı:ıl 

ur ,e rıcaıarı e A :ı..du·· ıııa".. namlıı. n. 
Ter ı r Toınru U A bu cAn cı :1 r 
lk ı.u c;ı Ham cı ıeıt lf e 
D in babası A· Siııasi lbl"lk ve r cıa 
r r Be vak le. -.3i h lptecı rl 
Baharı e • ıev evı 

81
. SAR Bu be) t n nliz.ı 

han ne g d ı&.· mı. bu l v nın 
çe. Şe h E!en;ı • tab l, bu c;e:çe ye eben eayen z e .,.. _____________ , )1 cıı.,ara asan 

Eyüp Mollat.ı o urum cıerıılhcıa ahlbl, hepı;I cıc, h( nüııı~et ııah.
harcmdek ha::ıımlara ve a dm ıs b • n emnun ve morteblr ol.sular 
cıakl ca~ara ı nı; r ı nır r kayma'>t bı o bu lptldlilll.ı: 'e bu C<h C't 
zı afeti vereceglm• denn ~ Gü Öl •O ınUtccavız görünüyordu ad, 
nün b r.nde ele up Mollaaı ta~ın bu m anrıııı:cıe uluncıuıu evcı 
ccı im ş Ancaıı: lenıı r erle mev UQ a ra amcıan b r hanım bu levha :ı 
o.an ka,Ymak ır im mi ı; ro.nce ıaııamınül ecı mcm ca· 
Şe h Efencı , r gün, bu m..ı· mı ırmıŞ ı;andık ocıosınıı ı..tırmı 

a mt'rak 1111 Art B e: cAman ıehpa ve havlurw cıa ~emek ocıası· 
hanım ar pek ıı;rac ett ter Yc.ıl na )O latmı cıı 
bir prkı besteleml.'1cr. LQtıen ge. OQ NAN MA 

1 ıın cı ounu cı nıeyıv rtnh cıem 
Tııkke'ntn ilt ncı )tatıncıa. baremıe 

ae limlı arasıncıald c;ıt ~o un lı:a GECELERi 
pıııı açı,a.raı: Ant M .ıa. a akcıa. 
ha:ı:ır.anmış Ha. mdc, p anoııun 
önQne anne annem oturmuş. Şe1b 
Etcnd n chanımı <I e anılan tıa 
remJ v aır ııu hanım dahıı a nı 
blr lıbcnk. ııa. ı a ko ı.l u ar· 

&Arif Bey cıe Mo la o.muş Eyü· 
De, 

lllr gün olur, ka ~atı: }er z tıep 
ylnel 

Gamlı zamanlar da ı;~er, eapne 
ne? 

Bir eün olur, kaymak yerız. hep 
::;inel» 

Arif Be1 o kacııır mahc;up oı
mue ki, ertul günü Eyübün mey. 
bur taymarıı Ulbalı:lka bareme 
cıe aelimlıta da lenger len .. er aö
kCltı etmıa Han m ar oarıı:ııarının 
mült4fatı olara cıııı:ıcrı o ka 
ma(lın ıezz t n b r tür u unuta
mamı ar, bana cıa an atmı~ ıırcıı 

\ 

ŞAiR ACEM 
FEYZi EFENDi 

mıu 

VELED 
ÇELEBiNiN 

TEMENNiLERi 

Çocutıuııumcın. ııenecıe b r. aıtus 
tOtiun on dokuz.uncu gÔ.nü ı:ec • 
nın, cı ter celer arasında b r mı 
6US e ı o uyorcıu O ı;:ece akraba· 
!arımız ve> a C10titlarımıza cıavet e
C1Uml4 buluourcıuk O ı;ec ş rket 
vapurları tarifeııl ııeıı şml.ş olur. 
donanma ıererıne donanmış vapar 
lnr l!iler, Bo!lazlçl mahalleler ve 
yalılan önlerinden geçerek bnhc;e
ler1, baBları ve cıaıılanncıa mumla· 
n yanan fenerler şt r ıııkl rmı 
C10ktUlr.lerlnl .1eyroder, bir mahalle· 
cıen başka bir yere ııtcıcrkco bir 
b nblr ı:cco maııalı dlyanna uıır• 
mış olurduk. CJOrdüklerımız rüya 
lara benzer. ~nOI ı;Ctiler cıu~ uran 
\ ııpurlar bC8lrnJr, , bu r ı;;;ce-
1 r nı a arımız ~re g rcr B~ 
ı;ece er kadın ve er e l r n ha ırıı 
lan ıçlnde ~er n ınll Bu ı;ecc ercı 
L>tanbulun 'e iıı aııbullu.arııı ıo
Jclllcrı. hU) ları. lıd t eri, eri n 
değ :nıo ırı.ı görünür erdi Bu ıı 
ee!er ben bOyük bir yorgunluk ve 
uytuı;uzluk cıu:ıarcıım O ha. e ıı: 
gec;m ş zamanlarda bir lmpnrator
,uk ııcceıerınden biri Claba ııeçmış 
bu unurcıu • 

DONAN MANiN 
AKiSLERI 

Sovyet 
Cumhuriyet 
Bayramı 
Hallrlıklan 

da idaresi 
[Moskova bugünler

de ön planda bir rol 

oynuyor. Rus rejimi-

20 E m Cumhur! et Ba ramı ha nİn medeniyet ve 
zırtıkları Uerlemektecı r 

Ba rnm günü rn g ~ ç n hukuk ölçüsü ile ne 
Trar k Şubes nce ıı ttkll tedl>lrter 
alınmış ve 20 E im günü u ah· gibi bir mana tac.ıdı· 
tan t ren &onuna kadar Ş ll - Y 

Karalı: y anısında tramvay seferle ğı bu srrada 
rı kaldınlmıştır Motörrn vıııntnlar tabii 

edili-!Be Dağcılık Kuıa1>a. Tal mhan olarak merak 
Tarlnbıışı, RefU: Savcının Cilz ıııi· 
hıııı takip ecıeceklercıır R 1 

Aynca Tak81mde yft\8 kalabalı· yor. US as ından bir 
ğı tn:ı:lalaştı!!;ı taktı n1c Tnkelm 
meyaanı ve lstıkldl Cacıcıı~I vaıııta 
tratııtıno kapatılacaktır. 

Tören sırasında ve 20-30 Ekim 
günleri 17·24 ıırasıncıa Gümtııı.ııuyu. 
Mete cacıcıcsı. Tanım Oıız no u ö
no v Talimhane Cadd lerlnde 
par ) apma yasaktır 

Karak C1C'n ge p Ta c; ka 
calt ,ıı;;ıtnlar Dol a n ıçe Kadırga 
ıar ' M e eacı e eri ~olunu ta· 
kip eelec k lrlcr Sırase \Uer )OIU 

M k So aıtı başına kac1ar a-
çık utulacaktır 

Lübnanın Türkiye 
B. Elçisi geldi 

elç 

cıa p cı rp 
n a \ d lecek' r 

Üsküdar izci oymağı 

ikinci yıl çalışmalarına 

başlcıdı 

et· 

Amerikan profesörü

nün yazdığı aıağı· 

daki makale bu me· 

rakı çözecek 

~ivettedir. l 
bir ma-

S enelcrco mocıcıe: baz.ı alı:lı 
b&flnda adamlar cıa Rusya· 
Clakl rcJlm tecrillx61ne Bııtı 

medeni et ne mahsus ternklı:I an· 
a.nelutnln bir devamı. ileriye doıt
ru bir radikal sıçrayış ıı;özllyle 

baktllıır Halbuki hakikatte Sov· 
l et liderlerinin ı.crı lc;tlmal ıcıcıı
alnrı > alnız ınrta kalan bir şeydir 
Sovyet rejimi. Batı mAnııslyle t11r 
il rle iş te il etmez Aksine ola· 
rak, ger c <lollru bir acııo1, Adi ne
\! bir totaliter 15tlbe1attır. modern 
C1 moli:rll.'ilnln ne kadar esaslı pren
s b vanııı. ııHıılk Dcmokraısl.61• buo 
ları kökünden lnkdr eder 

Toptan çözüntü 
us lhtllAI nm ilk 5afbası, mH 
cut hukuk nizamının tam 

m . nwıu ı t 

Rusyada rejim De
mokrasi yaftasını 
tajır, fakat De-
mokrasinin ruhu
nu kökünden in-

kôr eder. 1 . ..................... . 
ınren bu ıcıcııa da bo~ bir llıftıın 
Jbarettır. Rus~anın emek uhlplerl 
fert olarak hiç bir hakka. kanun· 
!arın hiç bir blmayeı;lnc tiahlp ba· 
lunmu3orlar. Hnklkatta Rusyada 
ancak komOnlat pıırtl61ntn, daha 
doğrusu bunun içinden ı;lvrllen 
bir oligarşinin veya diktatörün ı.a. 

tlbdacıı hüküm aürcr. 
1036 ı; ncşlne kadar ticaretle 

me cuı o.anlıırın, ücretli loc;l kulla 
nnn arın. papazların, hocalnr•n. 
b.zzat kazanılmamış Gelirler yazan 
den ya.'}ıyanlann, eski memurların 
ı>ec;me haklan yoktu Sec;me baıc· 
kından mahrum olanlar ıse. verı:ı. 

yı ecek vcs knııı, mesken bulma. 
çocuklarını mektepte okutma ba· 
kunıncıan !arklı ve fena muııme.e 
ı;örürlercıı Bwıa k8J1ılık Sovret 
hudutları ıçınde yıışıyan yabancı 
I.şc; lerın l!cçme, ııcc;llme haklan ve 
cııl: r lmtıyıızları v11n11 

1036 Anay ıı.-;ı, işçi olma~anıa

ra 6eçlm hakkı tanıdı, fakat vatım 
dıışlar aruıncıa diğer hak ve mu· 
amel farklannı cıevıım ett.nıı. 

s 
Ferdi tasarrufun 

hudutları 
ovyot kanunlarında arazı 

~eraltı, t.u. ormanlar. tabrl· 
kalar. doıtırmenler. macıen-

ÇAKARALMAZ HAFiYE 

~·n Lts 
<lstlbltadııı kurm·ıı•u> 

eden illet ve vllbıtalıu-dır.> 

Diktatörlüğün ~Yazan 

temelleri f Prof. Vladimir. ~} 
: GSOVSKI # R 
# # 

\~·as'hiugtouda Gcorgctown ~ 

w; komanıst de\le ncıe <Ka· 
nwıun hdktml)ctıı, <Eıaıo

rıyetln ıracıesıı ve (llilrrı

'Üniversitesi hukuk hocası ! 
Jer. cıemır yolları, gu ve bava na· 
kil vasıta!IU"I. bankalar, pOllta tel· 
grar.. telefon, racıyo gibi muhabe
re vasıtaları, bü~ Ok çiftlikler. fC
htrlerln Amme hizmeti mQ e 
ve va:ııtaları. ı;cntş mca;ken teoıc 11-
tı devlete alttır. HU6usl te~ebbü
bÜll eaııaııı yalnız el 1 ler yle kil· 
ç;ık ölçtıcıe çlttçlllkun ibarettir. 
Bunların Ucretle acıam kullanmak 
halı:ları yoktur. noıırucıan cıoııruya 
bir müşt rl hesabına çal14ırlar. iıı· 
tlbsal l!llcrıno para yatıramaılar. 
Kanunun müsamaha le karı tığı 
tasarruf hakkının hudutları, emek 
~·esinde kazanılan paralar, tasar
ruflar. meskenler, ev crva ı ve rerı 
ıerın l.ıitlhllk 'e zo\·klno b zmet 

yet ı <1 ~e biç bir fCY }Oktur. Mak· 
bul ııayılau biricik hedef, <llktatör
lQlttUr Duna raıtmen Rua komü· 
n15tlerı, bazı tadilleriyle benı.ber 
hllA yürürlükte olan 1936 Anay85a
&ını cDOnyanın en demokrat Ana· 
yasa:ı1> cııye göstennello ~cltenır
lor Zııhln şekil ltlbarl:ıle ortalıkta 
bazı aemokraıı. ~terııcrı ~ok C1• 
!';ildir, takat ana rubun lı;Ubcıat 
ol<lullunu Stalin cıe !nklr tmeie 
lüzum görmemi~ ve şöyle cırmlştır: 
eller eeyln cı;nı;ı emek ıınblplerl· 

nln C1lktatörlül';üe1ür. Komünlııt 
part ıılııın i.mtl~nzlı rolOnU yeni 
Aır11; asa değiştirmez ı 

MBl"J:'ın escrlerıncıe <llktatllrlnt.: 
b:llısı yoktur. Bu. Lenin ile Stallnln 
mArlfetıdlr. Lenin, iktidara gelmez 
den CV\el <llktatörlü~(l 0Öyle tarif 

(Denmı Sat • Sil: ı de) 

Y A T A N - 27 F.Tihf 1957 

GUnU GUnUnü 
Sanat armağanlar1 
Ve kazananlar 

B n 7ıl lince nrllen inontl 
Armatanı, politik &ebepler· 
le cerçl aoaradan durdtı• 

ruktu. t 'akat kısa bir aradan 
ıonra özel 7ayınnlerlnhı teşeb· 
lıüıü7le batlayan ve TOrk Jlll 
Kurumunun da katıımascl7le ge. 
llşan daha ı:enlş bir armAian 
cereyanı ko.r ısınclayır, ~lmdL 
Son olarak, Nurullah Ataç adı· 
na kızı tarahnclan yapıl.an bir 
bafı , 7ılın başarılı deneme ve 
makalesine :reni bir armataD 
pnsı yeriyor. 

.t;debl;rat amıali;anlarının sanca 
arunau, kültür hareketleri pek 
kısır bir memlekette 1evfnçle kar 
planmalı. Ne var ki, ta inönll ar· 
mafanından bMl, Tuileıı arma. 
fanıar hemen htp aanat d~ı he· 
uplara da7anmıtlır. On rıllık 
bir ı:;eçnılfln bu bakımdan yrnl 
bir blllnçoıunu yaparak dedlke>
dulıı çeklpnelere yol atmakta 
fa) da yok. Fa.kat mlllet'Vl'ldll 
ııeçlmlrrlnc az bir zaman kala 
nrlldlii için ııck ~esslıce cellıı 
ceçen TUrk Dil Kurıınıu: Edebi 
yat Armatanı üzuı.nde blrar. dur 
ınak cereklyor. 

'J ürk Dil Kurumunun J957 :rı· 
h f.deblyat Arın.atanına l17ık cö· 
rtilen ~er: Sabahattin Kudret 
Akul'ın ı·araıı Jlayvan hlklye 
kitabı. ı·aralı Hayvan'ın flk bL 
kl7ul fil utırıarta ba.şlıyor: 

•Sayfiye ot«ıllnln babçeatntn 
karını kürckll)en kapıcı, ruz 
metre kadar ötcııindckl durakta, 
otobll!ün durddufıınn görünce, 
kUrrli;loe dayanıp, durdu. Böyle 
kış ı:ünlerl, coıtu kere blr telt 
kıın.scnln utramncıııı. dıq.ın Ue 
Uılnln lmılldlll cünlerde, ge~en 
bir otobüs, hele ş!me11 oıcıuıtu 
gibi bir otobüsOn cıuraralt, bir 
adamın inmesi llcl1e d~erdl.• 

rllrk yazı dlllnl bu derece ak· 
iAk kullanan bir klm•enln hlkl 
)eler yazması ve bunlan butır· 
ması, kendisiyle 7ayınevlnden 

ca3 rmnı ilgllendlnne-r, diye pek 
fazla ıotullkanlılıkla dü,ünmek 
de kabil olurdu, briki! J;'akat bu 
kimseye Türk Dil Xurumn adına 
3500 liralık bir rı!cblyat arma· 
,tııııı uypn g6r01Unce, çileden 
çıkmamak kabil dr&ll. Kimler· 
den meydana geldltlnl blleml'. 
dltlm Türk Dil Kunımo Jürisi, 
Yaralı Ha)"van'ın ilk rllmlelf!rine 
ııenur bir yuıya, hattA bir ilk 
okul imtihanında rastlasaydı, cıı 
llnl bu dertte berbat kullanan 
l1Jrencl7I tereddüt ü:ıı sınıfta bı· 
rakırdı. 

Dleblyat tarafı da hayli su 
götürür bir kitap olan bu •Ya· 
ralı Hayvan• a, Türk dilinin en 
iyi 7azı llrn~klerinl en büyük ti· 
tl7llk ve tarahıılıkla .1eçmesl ge. 
reken bir kurumca armatan ve· 
rllmt'•I, ı.ıııtUr Jııyatımız l~ln 

ııtk lllzıımlu olan sıınat arma· 
j!anlarından bUsbUtUn ümit kes 
tlrlyor. 

BURHAN ARPAD 

EFLATUN NURi 

ruf atısı haklar b ıı ına bazı 

ıı z bo a ıcı fceiaJtdr ıklar yapml.J· 
tır. Medent tanuıı, medeni muba· 
kcıno uı;u.o, ceza kanunu, ceza 
mahkeme usulu, iş. arazi kanun· 
!arı~ le be:aber tıcıu1 ııenetler, pa· 
tentler vo telif hakkı halr.lr.ında 

kanunlar hazırlanmıo. malıkemelcr 
kuruımu'}tur Bunlar Batı \Uiulle
rın:ı n \O ölçOlerıncıcn a:ırı bir oe
ktı.ı UJ.emekle beraber, kanunlar 
lı r ııaıcıc &aygı cörC orcıu Onher 
11lte erde hukuk cıenılcrl okutma!ia 
\e SOvy t .ıukUk e15temln n tahll· 
Uno ela r eı;er ~ annarıa cıa başlan· 
mıttı 

.................................. "'"'"''"''''.................................................................... ................................................................................ .................... .. .... ,. .. .. 
Kltab-ı ltllnat b r 

rtı\n. 
'\ı ucucı ndaıı. ma ncı cıha· 

nı üstel cı e~ e. 
Cemi l lilenlıı pd::!m etaın unl 

ezcı nl ı 

HOSNONIYET 
ŞiiRLERi 

mek. 
cı H um te. mı her t ırlü 

806Val cılhiilardn ~aıcıımcı ol 
spor ve lz.cllılı: kamp arı kur 

Her memlcke te. z an z.amnn 
:ıa bir lbt.lll, ) ahut b r harp olur. 
Bın.erce ııu;ıııılnr o ur, unutı. ı. •. 
DUtün ou hrıtl!Selcrl etrafı e ıun 
ile }az.-na a ~alı an tar hç ıcr t:.u 
IWlUr Tarlhlc:ln uzı.n ı.z.un kil • ~,_...1c_w~rcr.."'1f.:".~ 
cıcttıklerı bu vukuatı uzun uı.a ı I ' · 
ya oıtumuo o nıar o ur. Aı cM ~ )f, 
zaman ile. bütün bu teferruat ı.a· 1 \ J 
rı mış, unutulmllf o ur DO tün bu ~ ıı.r , clııl "' ,:w ~ *.; : ~ N-"J::JJ. 
zamanlardan ancaıt mUph r , ...... ~~'"T- - - -
uwliBıı kalır Bütün bu bablar<ıan 
ancak birer cümle bCl ıın bu 
arıeraen anc b.rer ı m. bü· 

tun bu 'ıık ~arcı an ancıU:: b r tııı:· 
ra. bUtün bu tarkı ardan ancaı> 
b r nakarat, bütün bu zlercıcn 
ancalt b r nUıcte, bütün. bu t ır er· 
cıen ancak b r m.ı.srd, batan bu ı&."\ 
nalardan anca b r vecı& kalır BU 
tün bu b r eşen ta ıarr At ar ın· 
cıan b :ıe yalnız k&rı,ık b r nl 
kalır. 

Edebi Roman 

ıı cı p aRaların ltap na c 
cı ~an cıurn acıı. )allanp 
kııu oğu cu~tına a aoı 
lı oda a. cı n ü aur a ı 
Meret karı. g!lvur ıı:arı g ıt ü 
klU"I, Kınacılano kız. cıecıı cıe. ba • 
ka b r oe cıemecıı Sen Dorto lu. 
ya al'n nea n? .. Ovada tarlaların 61 
racıa cıak .lnllU"ln. han ı; b ev'er n 
var Hepı; n n aonuncıa b r avuç 
topra ın var t te bunu b lmecı n. 
A nın c; Z1f ç zg , saçlann ak: a . 
Nercıen ı;oktu teze k12.1 ııı.lına.,. 

O Jcız yumuııa ıer ıııter. cı rı ı:O 
lü~·er, patırtılı yürekler lııter • S n 
aklı cıcıtenı z baıaplard heri!, b ç 
mı akıl etmecıın? Tutup el &allama 
cıın, varsın i taln yoluna cıcmecıın, 
beıılmkl bana ıı;örc cıemedın . Ya 
un kız. 11en yok musun? . Kapı
dan nocıen öylo baktın? Yan 
ı nn ncd n kırmızı? .. Nc<len tıö e 
ııüzel&ln? Anan ı;cnl b ırııecıen nıl 
cıoııurcıu? Kapıdan, bacacıan kaç 
macun mı7 .. ŞükrCnUn }anına uc;a
madın mı? Ba: ını uzatma ı b.l 
a n cıe kapıdan o a z o lanın 
g n ona b m cı u mi'! Nercıen 

d bura ara~ ;\nan nı bur-
arcıa mı <!oturdu Ga r klyme 

yok g'(lZel ~ıntn, çat.a. ı>atla. ç r 

G .. d"" .. ••;>) or unuz mu .. 
Pek yakında ayrılacaktır 

Ac le ecı nlz 
Buı:ün Mat ne S 17 30 cıo 

A anılan her S!' o o nıı 
sen !eri \ardır 

lllKKAT: saıı H' Çır•ııınhıı 
ı:ünl,.r1 bııyrom <'1111!1) ••h il' :ıaı 
17 30 da ıııııtlııelrr •nrıtır 

Tefrika No. 27 
k n o rün o nca O r t r-
6C • ıı t cı Dortotıunun ko nuna 
A • 6 n ta >a ca. kara cıem r kaç 
k re t • bu uncıun topuzu..ı 
cı cı apı cıın otuz ı cıır. 

pe • u ucıuıı. ba llfiının. 
a ası nuncıa. korkulara kat· 
oı cıuraun. ,ımcı buldun buldun 
<la kru akıtacaıı: Şükrüyü mO b ı 
cıun? i le en karı, ılle aenl Mo
r t icarı. ııtvur karı. gölı: gözlü ka-
rı b lemccı n. Jtacı.r kı m t Tu~ 
tun. Kınacıların kız. cı dln • Var 
ga rl ııcn öldür k p it cıo Alila 
sız a ö!Clnc yecıeı: ev ncı o• ır. 

a nız bıışına. kara bahtı ıa Jcü&. 
v rem cıcsınıer buna cıa Altla. aıııa. 
aRıtlar düz. Vail • van vaaahl O'· 
cıo. g tt ouracıkta. k l:D6CC klcr cıur 
macıı. k mscclkler bl.m cı ... 

• lf l 

Dorto u ı nl ıııcırcıa a· 
ralctan. ırı gövde& n hop atarak· 
tan. b~ını ı: rı ı;erl ııa la ıp b r 
kahka~ n tı 

E e' cıecı c n ne celı:.7» 
Malmll.lUru. b im m cıer &: ı o

muzlarını kaldırdı 
D kk na oturmu~lar. ı:en a]• 

l 027 cıe me<lcnı kanuna dair tı01 
le bir l'tier ıızıın pro!eııör Mallt ki 
cı or k cKap tallst bulru la to
mun st bukukuıı ana fnrıtı şura· 

cıacıır· Kap tali t hukuk. fent n 
hakları ıı dün) ıuıın ajtırlık merke
zi cııye kabul <ıder. bunlara lıdcta 
tapınır, de\lc n mucıabale h ıa
nnı tnlıd cıe u ratır Koman t 
ele\ Jet 1.1\e. kencıı kendine cıerıu. 

rert r hudutlar ko~ar Kollektıf 
ııuırusun mevzuu, tercıın <lellll, 
de\letln haklarıdır Husust makııııt 
lrır.a frrt ere bazı haklar vcrllee 
b .c bunlar öıkı bir ııurette tııbdlt 
ccı ımıot r \e her tedlğl da!dkacıa 
aeıt t r lir ' kalelırılır > 

Ferdin kıymeti yok 

S 
ov et ıı temi, fert ıııtat yıe 
ınsanıara biç b.r ıı:ı:ımeı ver
mez. baf etlerini hiçe !s· 

~ar B r topluluk olarak ancak e
mek ııah p cr!nelen ibaret bir tek 
ııınıfı t msıı etmek ve ttlğer ııınır
ııırı yok etmek lddıasıncıadır. HA· 
.ıı: m sınır <il e kabul etUklerıuın 
har c ncıc kalanları doğrudan cıoc;
ru a cı man 118 ar. lı:encı !erine biç 
oır hak tanımaz Halbuki koma
nı ~ entern onııluı n programına 

1 YAZAN: 

KEMAL BEKiR 

n konu u kom!furıarıı:en &Ilı. dö
nüp dol ıp bunu, bütün kaı aba· 
mn CIU\dUguna ge!m o. Stıkının 
alttan alta 11 cııııı, kencı.ııe g re 
b r çıkarı o cıuğu &Qoucuna varıı-
mı nra Ma.mucıoro. 

cHem kaçı or. bcm yaklaşı;on 
cıem t 

Dorto !unun tıpıtı ıımarık b r 
o lan gıbı gülmesine de cbep bu 
ııö cıü 

naut: 

cEvelJ ıtün mü}dü ne,> cıed. 
cölikn . u Pulcu Recepten cıgara 
alı orcıum O zıoylecıL Tabı :va 
Sıtkt, ya cıa lzz.eı yaym~tır. Ma· 
ıam ya, onların arası peıı: ıyı Bıt· 
kı kurruıtUil<lan aynlmıyor izze
tin.> 

D<>rtolll u meraklıca flOrdu: 
cNaıııl lı:onuşuJorlRr acab•oıa 

bencıenh 

cKlmlerh 
•B zım buralılar,. 
Raur elini salladı: 

•Geç, be atıam. r.en cıeı.. Sabi, 
umun;u or mu un?ıı 

Dorto ıu umunıamayı erkeklllt • 
ne 'ccııremecıı · 

cYok, ok.-. cıecıı, cba, itte Oyle 
oruyonım ı 

•Mehmet Etencıı, kuaura bak· 

. . . 

BUGUHKU r 
HAVA \e llk07 l\leteo

roloJI htas7onu 
nun tahminlerine cUre bııgUn 
şehrimiz n civarında hava par· 
çalı çok bulutlu ve aralıklı :ra· 
lı lı ~çttektlr. Rüzcartar poy. 
razdan mutedil, 7aman zaman 
srrt olarak e ece.kt1r. DUnun en 
yUkıek ha111ttti 17, rn dllşlik 
he 12 ıan t!grat olarak,, kııyde· 
dllıııl<tlr. 
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Gazetemize g6nderllen ,-a . 
ular ve resimler basılsın 
ba ılma ın lado edllmn. 

ma, t>cnın b(!mşerln bunlar, ama 
ne yapayım. ıı;öz görüyor Buıılar 

uyu uk !ıı•rJflf'r. Otursunlar, ç~ 
ne yarıştın;ınlar hep. şımcıl har· 
ntan zamanı gl)ya. ~ıt, bak, hep 1 
knbvede •rembel herifler Hcp~l 
cıc kaelın gtbl 'eriyorlar. knra kafa
ya. Yok. lfll şöyle olmu . bu My
le o mu , ötelı:ın n fe5 • bcrlklntn 
kOllbı t."lan, 11Bna ne? G t. bak 
ııı ne> 

Dortoglu baı:ını ı;al ıyorcıu: 
«Ya, } a » dedi. cHepııl, tıepsl .. 

K ndı m mı ıı:etım. b n bile ı;O:ı· 
!erim At e H~reccıt.; n, tutuştu· 
rncak ın, oncıan sonra yeni b~· 
tan s apll ın. emme . , 
cEmm~ dedi. blrllZ cıurcıu. Can 

ı;ıli:ınt1&ınelaıJ1 aklına ne &:ellese 
t<öylcrken ıotc. böyle emme cıedl, 
cıurcıu. Bir an içinde. m'mleketl 
vakamı>-acağını. ~akarsa en c;ok 
kencıının zarnra uğrayacarıını cıü
şüncıü de aptal aııtal fiırıttı: 

•H•? Deltll m.h diye cıe bo' boş 
(!klec11. 

l\lnlmOdtlrtl gözlerini ac;arak: 
«Nesıl cıeğlşmeıı. nesıı.11 cıedt. 

cOoğu~ or, cıünya var mı, yok ı:nu 
ı:örmOyor, giriyor toprnıtın altı· 
na.. Okumak, acıam olmn:.C. bQyO· 
mek, dellll mı cı:encılm? .. Yok .. Hiç 
klmııe bilmiyor •• Var mı ~öyle bU· 
radan çıkıp cıa bir bUvük acıam O· 
lan? lln? .• G uı.n. ı;clsln cıışarılarıa. 
yabancı yrr.rr ı;önıOn Değ l mi e· 
ıencı m7 istanbula. tzmıre. Ankıı 
raya gtt&ln, ı;e!.ıı n . Var. yok cıeıtıı .. 

(Arı.1151 rnrl 
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H! · r ı .ı lı ~ı ,, , :" ·~ ·:~·: ıı;: ~~~ ı 'F ~ iı. ,,;::I~ ı'.jı, :: .. , :1 :t~~ ıL~~~: !:t~~~ ı~ .. ~·~ 11 ,.~L 

.......,._._ .. • a • e • 8 a .a .LLL a...a ı 1 • • a A .a 1 • ı • e 1 1 1 1 e a 1 1 1 1 1 l ı 1 1 ı ı ı 1 1 1 e 

BÜYÜK iHTİLAL 
(l,a l'sr.onrlldal Rf'JI: ffotıertn 

na, nldnn • o.rnlll nnlnr: Pf'dro 
\rınl'nclnrl7~ '1oria l·ell~. Anıl· 
r~ ~nlpr, ,\rturo Nartlıırz • Se 
llRl')o: .:ın•c Hc\-uf'lt '· Holı~rıo 
ı.a,ahlon, nuntlıl'r Urr%.!ö • 

•• ııoınıı: narırld t ııorrol\ • :\10 
711;: nauı ı,a\lııtn • Dal!ıtan: Co 
lunılılrı • t'elııd • llfl'kıılko Fil
mi • ı.I ı;;s ve txcl sınemaıa. 
rında.,. 

Roberto Ga~ aıcıon•un ı;eçen vıl 
h:nhrııman si <Th llttlest outlawı 
acı ı tllmlnl ııörm(lotük 
Mıguel N. Llra·nın bir romanı

na cıayanılaralc hazırlanan Bll>ilk 
thtıllll cıe Roberto Ga\ alcıon•un e
linden çık:mıotır. Fılmln konll5u 
J9 yüznl sonu ile 20 yüzyılın tık 
yıllarında diktatör ıcıarc~e kr ı 
MC'lc:~lkalılann savaş ıırıncıan alın· 
mıştır. 

P imin konu u z.amnn z.nman ro 
mnntik tı.mlcrln konuswıa yak.a~ 
makta ille de reJlıı6rün oyuncu arı 
idare etmekteki ustaııııı '>u k\U!uru 
örtecek bir gCic; tıı.şımaktadır. 

1 anınmış film oporatörü Gabıl 
el Flgı.ıcroa•nın fotoları cııı oldukça 
baııarıı ıcıır 

.Mekfllka tı:.ınıerının memlelı:etl• 
m.zc ne kadıır az ce!ıU ı cın,tlnU· 
lecek oluma MekHlka tllmler! o. 
zer.ne f kir ccıınmeıı: istc'\"cnlcrtn 
bu f imi lr.açırmamalnrı ıtızımcıır 
Şu cıa var Jel, bu film. Saray &ine· 
:n:;B.$lne1n g1lfıterllen sr •iz UOıı> ,, 
hesaba katı.mayacaıı: olunıa gene 
cıc hattanın en iyi ı lmtcıır. 

MECHUL DUNYA 
O orbhldl'ıı l'lıttıl'l ) ttrJI: t'reıl 
Mr.l.eod \\llco.ı: • 0)11 ı)tııılor: 
\\ allı•r l'ıtlıeoıı, Anne t rnıwls, 
l ,PS!lt'! :\iris""· \\'nrrcn 11'\l'llS. 
Jaı•k h:elly \e robot Hobh1 • 
..... nııl')o: CJrll ııııme - Kııme· 
rn: Oeıırı:e .ı. t ol•r.y • t.lrktro· 
ıılk nıılzlı..: ı.oul~ "e 11.•bf' U:ır 
run • l'rfoıı it ı.s13 on : "ll'hııln.~ 
"oytııı·ı.: • \ılı: 111;;5 Aıııer1kırn 
•·ıınıı • ·r ı,\s ıııuem n.q ıııııa. 
Varsayılan • hımlcr (Selence 

Flctlonı ütertne Bollvut'Un za 
man zaman bazı tıımler çevirmek 
ten kencıını alamacııjtını biliriz 
nunlano bazııan çok çocokııu ecy 
lenıe cıe baz.en H. o. Wells'ln Ulln 
> alnr ısıu an acılı romanından alı· 
nıp c;evrtlcn l.lüııyalnr Çarpışı~ or 
(War of tbe Worle18) tıtmlncıe ol· 
cıuııu ı:lbl bc~ıı blr cıcıcıııık BOTlye 
ıılne ul mattacıır. 

Me1,:hul DOn:ra filmi cıc ıtmln 

Anne Fr1111cls ıtM,çblll Dllnran tt lmlıılo bir sabnetlnde 

eon 1lerleme!crlne aayandırılmalt 
btenm;ş&e cıe irvınıı .Blocıc ile Al· 
len Acıler'Jn bir romanına dayana· 
rak senaryoyu hazırlayan Cyrll 
Hume tılml trajik bir havaya bil· 
r<lmekten kencıını alakoyamamıo
tır .Fakat filmin kamerac1111 yanın 
da, daha dört kameracının çektik· 
lerl özel fotolarla ııım göz bQy(lle 
ylcl bir öz.ellllı: kazanmlftır. 

F imin renkli 'e alnenııııslı:op o-
1 uşu cıa seyirciyi oyalamakta bil· 
yUJı: bir rol oynamaktacıır dcnlle
b ı r. 

CANAVARLAR YATAGI 
(Tbe Blc ı.ıındl RPJI: Gordon 
IJoııı:ıa .. • 0> ııayaıııar: Alan 
l.ndd, \ lrrtnla l\lıuo, t:dnıoıııı 
O'Hr1en. Anlbooy Carıltio, .Julle 
Ulsboı•. obn Oualem • S!"nnryo: 
Dil\ ld Hortort, Mıırtın Rocklıı 
• Knınera: .Johıı Sr-ltı. • MO:ı:lk : 
llll\ld Bııtıolp • ı•roıtoksl)oıı: 
\\ .ırıı!"r Brn;ı • \ılı: 11157 • A· 
nırrıı.aıı l'llıııl • r.Aı,F., t.ur ıı 
n \ uı lJUl,\'Alt Slııt'nıoınrınıll\. 

Errol Flynn•ın başroıu oyııacııııı 
\!ara l\laru tllmi ile gcc;en yıl gör 
cıağomQz l{Plblnıtn ~11rı.,s1 IBln· 
cerly Yours) filminden hntırıacııııı 
mu Oorcıon Douglas Hollvutun ıo 
filmlerini yapan rcJtsörlerJ.J:ıcıen bl 
rldlr. 
C:ınaurlar \"ataiı cıa konwmnıı 

Amerikanın kili.sik (tmencııtcr yo
lu döşeme mücacıeıeıertncıen alan 
bir ~ filmidir. 

Fakat rejl.ıiör tılmln renkli n 
ıılnemaskop oıu:u lle rejlııOrüıı 

ııenarroyu !~leme tarzı bu filmi ıre 

ne cıe görOleblleoek tUmler katına 
çıkarmıştır. 

VATAN KURTARAN 
ASLAN 

IThc Oun That 'ff'on The Wr~t) 
ReJI: nıııııım casııe • Oyna3an 
lnr: D..,nııl l\lorıan, Paula ff ı! ı 
111oud, Rlcbard Dfonnıc • Seonr 
)'u: .J11nıeıı D Gordon • Kame-

ra: llrnry Yrculleh • ProdOkıil>on: 
('ı>lunıbla ~ \ılı: llJjS • A111erl· 
lian l"tlml • CE::\IBERlJTAS .,e 
\ t,:'\ 1 Sinemalarında. 

Beyoıt u mnemaıan birinci vız· 
yon filmlere artık yetmemeıte bü 
ıacıııtı 1çln ara<lablr, İstanbul ya· 
kaşıncıaıtı elnemalarcıa da blrtncl 
vizyon tllmlere rasUanablllnıyor. 
llattA bunlann ar115ın<1a. geçen yıl 
Marmara altıemMında ııa&terııen 
'un Kilpril mmı ı:lbl, kl.ml zama:ı. 

iyileri cıe yer alıyor. 
Fakat V11taıı Kurtaran Arsııın 

filmi no yazık ki öyle ahım tahıtıı 
bir mm delil. 

Yerlilerle Amerikalılar arasın.1a 
ki savaşları kencılııtne konu ala· 
rlllt alan !Umde gene her sıracıao 
Vie6tcrn kun1elA rastlanan bol ko
nuşma ve hareketi bulmak müın· 
k11n. 

Nedir ki, bu UlrlO tllmlerlıı be· 
11 bir ae)1rcla1 oıcıuııuna eöre bun 
ları. gerçek fllmlero uygulanan ıh 
Çülerle deıterlencıırmek te hiç cıo# 
ru olmaııa ı;erek. Salih RiR!i.tı:L 



Suriye yeni bir hava alanı inşa ediyor 
ma tararı ı nctae> 

lttL'tı e4170rlar. G&:ı:lan•eı,.e bulu 
~l.'l A.ıı:ıertkıuı teknl.ey«ın Te eubay 
llr aa bu ıııracııı orcıwıwı 16' nen 

•eV1) eye ulıışmııın maknc1lyle ny
reı ısıırtecııyorl&r 
lllRl.1 °''.\il"' 'Iİl.I fl 1.P.Ull• 
.uu.ntK<\ ·rlıcKht\I 
!\'[ :suu 

2 
ll rl~ş MJUeUer CNew Yorltl 

6 (A.A ı . Dün ırece Btrlqml~ 
ı.tuıetıcr ıreneı kuruıuncıa Surtye 
~~'8e1eaı ır~rüşülc1ütU ıııradıı Amc-

'kll Clclcır~ı ırnrulu tnıır ıı tın· f' bıru&n kUvl'otlt blr nutuk ııöy 
trı:l14t.ır. Zaman zamıın Sovyet cıc

~eaCtiı Gromykoya ba arak ve kuv· 
etı blr t.onlıı konuıan Amerikan 

cıe:ebesı, surırcnın 11111 a ve itlıaın 
~~"'lnı t1c1c1et.e rccıcıettlkten ve 
""\'tetıenn notuz li!"\ etler1n.n 

'ltll..~hç"6!nl yaptıktan ııo:ın. Türkl· 
tı:len bahl.ıı o demıştlr k 
«'?'ürk ye bükllmetı. Sov etlerin 

~Urtye(1ckl fııa I> eti karşı ınela. Su 
e hucıucıunu kuvçetle:ıellrmek 

:ııı~aat~le bazı müdafaa tcdblrlen 
'-Jnışıır. B.lh a, TQr ı en.n ırtl· 
~ey hucıucıundıı b r SO\)et. ıı !Alı 
z:ııot.u meydana ı:ctıtllıne&l lbt • 

1 
-.ıı. Tllr.ktyen n yukarıda bah&e:-
ttın harcket1111 taınanılyte ha.dı 

t~a~receıt mııhtyettııdlr. ve Suriye 
~ bJr ısurctle tehlike~ e maruz bı 
S• llmaınıGtır Türltlytı hükQmetı. 
t ><l'tye• c tecavüzü illi a hatınna ge 
Ilı ltııeı:tıtıne.' 8Ur1) enin iç fflferıııe 
, UıiabaleYl asa d~Oıune<11tlne, 
.! lllaıtı tedbirlerin aırf ınüııataava 
"'llııtenıt bulundulfunıı c1atr Surl
ftl'e defaatla teminat vemıljtir. 
cı 'tQrklye Blrl~to Milletler lçb 
~.ı.ı çaıııımaıan ile mÜllltaz bir 
, vıu al etmektedir. Gerek Oü 
, en1ııı: Konseyinde. ~erek lkt sa~t 
e lçıımaı ltOtısel de Qzerlne c10şen 
:~ f<'.ert llyıklyle deruhte etmı,. 
cı' :Slrle;mle Mtllctler umc1e!erlnl 

11 
~teklemek huırusuncıa kene11.51n· 

.... '? istenilen her ı.ı >erin• rct.ir
-.nır 

nrlrlonn~. Acaba TOrk yOkaelı: 
ku::nıınc1 ıı beyetlnden ctörc1Qnün 
parllmento uç1mlerin• ı ttrllc 
makııa:llyle lııUfıı ett1kler1nden bu 
zat ha'l:ıerdar mıc1ır7 Aıık r1 teca~u
ze hazırlanan blr memlekette DU· 
nun oıamı; catı q!klntır • 
J,IR\A, 1 Rh E' 1 
Dt'1'1TFKl,hou 

Trabl arp :ıtı ı A P l Hafta· 
!ık Trablua ııazet l buıııın Surı7e 
ntn aldı ı tedbirlen T& TürkJyenln 
hudut boyunca yığın->:: yaptııtı 
hakkında ll MUletlero IOtUrdütü 
şikayet kuvvetle cı~teklemlotır. 

Loı; Anıe. 26 IA P 1 CUmhıı-
rl~etçl Se;ıatl:lr Wlll ıım 1' Know
lıınd caer in patl.mayıı hazın 0-

ıara.- vuıtlancıırcıııı Ortadoğu cıu
rumunu tahkik ıçın B :Mil etlert.n 
b r he et ğ(indermtıı1.nl bUSÜn tav 
ıtre etml.Ş r 

Hudut. b&lı;:elerlndek ııali:ert hıı 
rekl.t.ı tabk k ec1ebtlm l lçln B 
MU!etlerln evveli Ttırklye ile SU· 
rırecıc:ı bu huausıa ız n almıı a ça 
lı;masını tavg; e etml§tır 

:\11 .. IR • D. l~IA .... \A 
'.liCJ.KEf !'il ~Hsf 

Kahlre :16 iT H ) B~n bu-
rada ııusır htlkılmeU ile Dotu Al 
mıınya arasında b1r ttearet anla.;
muı ltnZalamnışur. 

B r hafta üren G'llıilşmeler ne
tıoeı;lnde imzalanan bu anlıışma 

mucl1J1nce iki mrm:eket arasında 
tıcare. :müııııaebetler1 lıi tttırıı 
cekt r 

l l'll A.RAUl 1,l CULl:K 
'Jt lil.h tst t.ER1 1.:\11:5 
Şam 26 iT HA 1 - Suriye hO· 

kQmetı !lzcOSünün b\liün açıkla· 
cıııına lire. Kral suucı, Türktye -
Sutlye llltl!Arının ballec1Ume.l 1· 
çın yap:ntf o.cıutu arabuluculu;c 
teklUlertnde.n vazpçmlıtlr 

Sözcü Xr&l 6UUc1Un bu lıU6U ta 
lü:lll o!ara .. Surlycı Cumhurreıaınc 
bir mesaj yoUadıtmı Te lı:eyfıye~ln 
B rleşmlf Mllletlerc1ekt delc;esl ~a 
ra!mdan açıklanııcatını llAvo et
m şt!r'. 

~--~~~~~~~~~ 

Havalar 
«:S rlrşlk Amerika. lcomünlat t.e

c:,vazıınu ııetctmek için Kore;te 
~rleşznı~ Mllletler bayratı altuı· 

Çarpıomı, o:an Türk Mkertnln 
~tlı&rett önünde hayranlıkla e~U· 
... ı1tır. mn tar rı ı ncıae> 

i&tanbul ve havatl5ln<te metrelcare 
t 'l'tırlı:lye Macar16tanı ~ulmü al- ye ortalama olarü :ııs Jctloııram 
cıllıtta inleten meı:nleıtetle llemhu- yağmur dütmtiltUr. 

Ut olmasına rııtı:nen, Macamtan- ÖnümUzclelcl canleıııe bııvıı çok 
11~ komunı.st mezallmlnt. takbUı bulutlu ve ısılı: ıılk yatııolı olac&kt~r. 
~cıe:ı .Birleemto Mlll •ıer kararını Eğe dcntzının ıcuzeyl, Marmara ve 

U"vetle cı teklenılttlr. Blrleşmış Batı Karatıentzcıc ıtlc1detll bir poy 
~ lletter. t kilit anayllb~ının bil· rıız hük(im &tınnektedlr B lb a 
tın vec b lerlnı t t!Zllkle yenne Bat.ıkaradenlz. poyrazın tesirine 

fettren bu Uy ı ııe ıttıhıır etme- daha ıuta maru'll tatmakta ve kü 
Gır Acaba kendlelnl itham eden çük mo•orlar için tebllkelt ol&b'· 

:er n tctlı:llit lçlııc1elı:I hare .et tarz lecek bir cıuruı:n hıısıı olmaktadır. 
arı bu kadar ıyı mldr? Bu sebeple balıkçı kayıtları dün 
Buracıa brkaç hıık li:ate a&ba te- Karııdenlze çıkmaktan imtina et

llı&& etmek ıstıyorum So\ et ~eraır. Talımlnlere ~ı:ıro bwı
~Q ıcıııııı ec1l7or kl, TürJı;: ııcnel dan aonra havalar. en az bir hat
&Urtnll)ı Amerikalı m~ııvlrlerıo ta. dalma kapalı Te za:ı:ıan ıı:ıı:nan 
b.rlltı:te sunye~ o tccavtız pllnl .na• ) at11ıı olacaktır. 
111'•••••••u111•••tt11ıııııııııııııntııuıı11111•11ıııtttıff••Mtl•••••••••nıaıtıtnı"'"'''''''''''''"" ..... • 

OKULJNŞASI 
iÇiN 800.000 
LiRA BIRAKTI 

Olutıı•t ltıhııblrlmtzden ) 
Gazıantcp :ıo - Şe!ırtmızin ta

~ııım.aş 11ahııl~etlertnaen Abc1ullan 
Cpkep bugün ölmüatar Müte-

\e!rıı. ö.üıı:ıünc1en önce aervet nı 
anununun lı:cne1hılne bıılışettlkt 

ln,Jttann tamamını t~O<ll ede.ı 
cı rtto üçünü. okul aptırma U· 
t re aHrdl!iını vası e• e mı.et r 

Abdu lab Ktııı.eıı n mmkul •c 
ta n menku """e ı b r m ı ·on 
l rıı ı a km o \il.I bııkıe aelıliı mı · 
ta~ 800 bln 1 ra ı u rna ııc1ır Ge 
nıızl.'at buııun r n il ıı:aldınım 
bu ııırllcıa eh r br.nc106U. &5kt"r1 o r 

k er ve meru;uµ o cıuııu pıırt !er 
hazır bulunmutlardır Abc1u .ıııı 
~CPkepln bııtıtalıkının kn.-u;er o • 
<1Uiiu ı;öylenme .. tedlr. 

Demirperde 
Tütünlerimizin 
Fiahnı baltahyor 

Oto u ı ı11uhııhtrtmtzdl'n ) 

izıntr, 26 - SoTTet Rua:ra ile ha 
ltn Ankanı.da bulunan peJk ıııemle 
\ette• tlcııret ııtaşelen arııanda 
'turt tütllnlorlne kafll bir takım 
r!ı!ı ııOrtı;meluln ve tertlplertn :ra. 
Pılcııaı haber ııhnm1'tır. Demirperde 
blc;ıu ticaret ata elert tlltünlerlml· 
tın flatını dD llrmelt için baıı ter· 
t.ıııer ııazırlıımaktadırla~. B ı aebep
kıı Türkiye TütUneüler l"ec1erııı10-
tııı 8o•yet Ruayıının bu flat bıılta. 
lt.ı:ı:ıa ııarelletlne kııreı mukabU ted 
b.rıer almak tızuı derhal tol>lantı· 
fa çaAınımıştır 

Ö e yandan, izınlre ıetmelerl bete 
1eııen Dotu Almanra n Çeltoı;loTıık 
tt. tJtUn mUbayaıı heye tm de ha 
len :ı.ıanbuldan har .. ıı:et etml'ml• 
ler111r -

ISVEÇ 
BAŞVEKiLi 

iSTiFA ETTi 
4na0Dl• A.Janıı 

5tokbolm :16 - laveç :Başvekili 
Taıre Erlanc1er. 806Y&l demokra t ve 
çtftÇ11erln ko&l!Ayonunc1an müte
fekkll olan ka'l:ıllle ;ntn tlfaııını 
Kral Guı;tav'a vermlf!1r Çiftçi par 
t inin koıılbıyonu bozmak ve bO· 
kllmctte!tl dört. \'ek1lln çekmek ..a 
rıın bu tlfayıı e.ebep o!muıtur 
İ!veçte 24 ylld&nbert 1lk defa bir 
hOkCı:ne~ bubrıını b&Hfl4termekto
d r 

Fidanlıktaki 101 ağacı 

lces n iki köylü 
yakalandı 

8ln.!, ~ (Husut) - JJerlı:eze bal 
il Karapınar töründen ibrııbtın ve 
Rıfıı~ adındı iki klş1. bir hlmltnet 
rtızünden tör muhtan tabı>: Altın· 
taşa aıt tlc1ıınlıktatı:1 1()1 aııacı t&
ıneltteıı 1110111: oıarıık rualıınmı.ıu 
•e mahkemece tenlt eClllmltlerc1lr. 

Londra'da bir polisi 

boa yılanı soktu 
Londra :ıs (AA ı - Bu ıba!ı. Lon 
dranın Sobo mabal'ea!nde dolaşail 
b r bola yı!anı b r pol me.."IlU· 
runu gokmuştur. Bir fabrttı:alıya 
aıt olan vııan muha!Aza edtldlğl 
dolaptan kaçını, bulunuyordu. ou 
rumu atır mmıyan polla memuru 
hastaneye ka dlrılmıotır 

Çök n köprü 1 O ki,iyi 

öldürdü 

Parla 2!1 (AP) - BUr&Ja ıelen 
bwn raporlarına ıör bugtın ısa,.. 

;onda tahtıı btr tOprtl çökmtlf Ya 
üzerinde bulunan 10 tlşl ölerek eo 
itiş! de rarıılınmıttır 

Daha fa a tefrrruat temin edili. 
mı-ınl •ır 

* * 
en zevkli ve rahat uykuyu 
size ancak .-

yorganlarımız 

temin eder 

Valiliğin tebliği 
(Başı ı ıocldeı 

Kurutu b~anııtı tararuıcııın 1a· 
yınlanan tebllt hOtümlerlne ınu.tı 
terem b~rllerlmizln harnyen 
rtayet edeceklerl.ııden emin bulu
nu,-onım. Ayrıca VııUllıtımtzı llel
lenc1lren aeatıdakl bU& an 4a 
muhterem :lııtıınbulluların cıırıı:at 
lerin• ıınedlyorum. 

ı - vıayettml1! n ochrtmır. da· 
hlllnde muhteıem r.eçmeıılerln hu· 
aur Te eükQ.n 1çer1ıılnc1• re;,1erln1 
:ıruııanmaları 1çln rerekıt aı.Jtı 
niye\ tecıblrlerl al~tır. 

2 - ?.Ulll lı'adcntn tecelli eııeoetı 
rey eandığı baıııncta vat.ancıaotan· 
mız bur.ur lçertamde Tll:Jlertni ku\ 
1 anacaklardır 

Ber~I bir ııekllc1o Tatanc1~ 
buzurunu kaçıımaya ve ıııındllt et
rafında rerekll aUkQ.netı Jhl61e te
ıebbtıa edenler h&ktı:.ınc1ıı en tltı· 
dotll kıınunl tülb&t Clerbal rapı
lııcaktır. 

3 - Vtllyet ve oehlr dablltnııe 
emniyet ve lnZlba~ kuvvetleri dev 
riye llallnc1• atlı, ınotörlü n .,. .. 
1 a ol arak 11~1 ~ac&ltl ıırcıır. 

' - Seçim rQnü aabahtan IW· 
b&ren tııımlf ııonurıa kadar 1çlı:1 et. 
ıışı ve kullanılmaı11 71111alttır. 

& - Keza oy verme rontt ordu 
ve zabıta menııuplanndan bııokala 
n ıilAh taşıma \'er>lkalanna malik 
c1ııhl olealar hiç bir •uretl• all&ıı 
taşıy.mıyacalı:lardır. 

Bütün bu h\1$\1.S!ard& Olmdly ka 
dar yükııck oıııunıuıcıarını defalarla 
muoaııeııo ettlitlm muhterem hem 
şeıırilımmın bu tmtlbanı damuvııf
faklyetle ı:eçlrecekler1ne emin o
larak Ulu Tannc1ıın cümlenlze ıa&
detler dllert::n. 

htantını Valtal v BcledlJ"e Relıl 
Ol'C. Prof. Dr. Fahrettln Kulm 

06ke.T 

Cam tevzii devam ediyor 
Eıma! Demetleri B!rlllti ıara.tın· 

dan 1httyaç aahlplerlne cam tevzı
ıno cıevııın ectllmckte<llr. Bu arada 
bazı eamcılare1a cam bulunmadıl!ı 
.rotunda yapılan Oikll,eıtıır hakkın 
da tahkikata başlanmıttır. 

IJ.YPA J 

Olen FoT'il ile Ele nor Po"ell cırtı Doll;rwOOt'I'· 
MESUT YILDIZ - nn H ml"$ut alleAlnl tf: ı.:u edl,.orıar. ıo ,-ıl· 
d beri evli bolu.nan Fom altesl tob bir b11Jattan nı:ııli, uı.:ın bir 
:~ide yas rlıır. ıcaııor Poweıı tanınmış blr dans ,.-ııaııı ıı.rn be• 

o rde)'I terı. etuııetır. Glen • ord n e ı tnrma dODYll!ınııı nıe"!: ~~ltlertnln başında r~lr. Rffimde Gten Ford'U Hinde ctlnlentr· 

ken görtı1onunn~':...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

KRAL SUUD 
EVLENİYOR 

:Beyrut 26 (T .H.A.) - Buı::Un bU· 
rııcıa ıı<;ıkJanc1ııtna ,ere, uudt ~ 
bl&tan Kralı Suud. Lübnan BafVelı:I 
U Sam.1 El Sulhun J'tlenı Pertyal 
Uümtuı ı:ı SUlh il• ıatında nlen• 
ceıcıır. 

ANKARA 

BOKSÖR YILDIZ GUıel Dln:ltte narcıot &eı:enlerde ıtllCJoela bokli sahasuıc!a ela ııuılılr oldul!unu 
- r6rtrrml'1' f i rgtını bulmuttur, l"flm çeldllşl 11 ra.sıJld& kendlJine Arlnnt.ıbk 7ap• 

malı: bteJen blr genç ıılrgltte Dardot•11un aert 7umnıklan ile naıan-ı olmuştur. Orada bııı.ır bulunan bir 
fototrafçı bıı rırsatı kaÇ"trmaınış, rllrdUiünüz tnıtanıane7l cekınlşUr. 

Öte yanctan, VllAyot. tarllfıntıan 
kaymakamlıklııra bir taınlm rapı! 
mıo ve ihtiyaç enblp1ertne ca:n 
tevzii aırMında bazı te:re<lc1ütlerln 
bUl!Ule geldiğinden bahAcc1llerck, 

Blllndl~I 11:ı:ere blrb~ de!ı Hlen· 
mı. bulunan Jtral Buudun halen '° tca4ar çocutu nrdır. 

U NİVERSİTESİ 
~KASIMDA 
AÇILIYOR 

lruınıd u~bırtmh4eıt 

BIZRI- • urı,e l•rııeı Kurmay il 'Laıuı AfU nızrı. cıroıcıa> 

urkrn .. 

İltttsat ve Ticaret Veltlletlnln cam 
tenli llakkındakl 37 numaralı ııır 

kQlerl kenc1Uerlne gönc1erUmlotlr. 
Kaymakamlıklar, &lrkWer hüküm
lerine lt'Örc hareket ec11lme5lne ne 
zaret ecı.eret:, ballı: arasmda hasıl 
olan tereddütlerin &1llnmtıı1lne ça
lışacaklardır. 

Kahveci esnafı bir 

'kooperatif kurdu 
:ıtahvecl ıııınarının lhtlyaçlannı 

tek elden tem1n ııaycslyle bir !& 
tlbllk ve sat~ kooperatifi kurul· 
ması buııuııunda u:ıun müc1c1ııtten 
berl devam ecıon ı;ııl~ıır mos
bet oekUc1e netıceıcnmıı TO ltoope 
ratl! nihayet ırurulmuştur. Paallyc 
tc ı:cçcn kooperatif lımhvccı etin • 
tına bllhL'llla çay barcıatı. kahve 
flncanı, t bak. çay k ıııı ve dltc? 
lüzumlu m&lze::tıetilnl temin edecek 
tir. Bu maeldelertn mübayaası için 
ıtmdlden faaliyete ııeçllml.ttlr. 

Aynca. Suucıun e&r&JUidll 200 e 
yakın muhtel!! memleket ve ırka 
mtn11u:ıı ~o Te stızcı kMllı:ı cart· 
rellk ;rapmakt&dı:r. 

lzmirdeki dişi aslan 

düşük doğum yaptl 
fzmtr, 28 uıusus11 - Bir müd

det. önoe bütün Türktre bMlnmı 
günlerce m~l eden Te tantana 
ıı bir menıatmcıen ııonra Ankaralı 
cPüsunla• e\'lenen izmlr fuannm 
Yılmıız acıındalti Arıılanının ~ı 
bugOn cıa ük dolium yııpm~tır. 
Daha normal doğumuna 20 gün 
qlmar.ına rıılı;men cPüsunıı un ilk 

rnrusunu böyle düşük olarak dQn 
yaya rctlnnoal llt:llllert te1ı,a Ter 
mıour. Bir keC1l büyükltlltünc1e o
lan c1~Qk yavr\ı erkektir. Veteri
nerler cFillun» UD c1abıı birkaç 
yavru dünyaya ı:etırece ını blldlr
mekto<llrler. Bu y0%c1en bugün Fu· 
ar Hayvanat bahçeııi meraklılarla 

dolup tasmıştır. 

YENİ ESE 
ATATÜRK'tİ ÖZLEYİŞ 
R~en Eore! tlnayc1tn•ın At.atürlt

e cıaır hatır&Jannın «Zafer> b~ 
1ııı:1ı birinci kitabı, Türkiye ıo 
Bankaaının (Atatürk Te cıevrtm ııe
rl!ıl) nln 8 numaralı 7ayını olarak 
Ankııra·cıa basıldı. 

Birkaç 111 önce. Anlı:ara'da çı
kan ııtınlük bir ıırazetec1e yayınlan
mı~ olan bu hltıralar. yazann bl· 
tıra c1eftertnc1en noUarla ba,lıyor, 
c Özleyt;11 b~lıkll •ıs razı ile eürüp 
ıııcııyor. 

Öneöz ıtöyle bltıyor: cAt.atOrk· 
Un dehaeına hayranlı mıı bllc1lnıln 
diye c1erlec11Rlm bu ufacık hltıra 
demetin! derin sanı ile O'nun A· 
nıt - Kabrl'nln ayak ucuna bıra• 
kıyorum.11 Eı!er yer yer Ata•nın re
elmlerlyle euaıotıür. 166 eayfa. 5 
lira. 
ATATÜRK VE DEVRİMLERi 
BİBLİYOGRA1''YASI 

Türker ACAROCLU 
öGRETMENİN KE1''DI 
KENDİNİ TEFTİŞ llEHBEnl 

tzı:nır ııttııtrettm Müfettt~ı Ne
cip Alpan•ın e$erı. (Yeni okulun .. 
na dlvııları) aer!Qnlll lklnct kita
bı olaralt katmalı bir aekllcte yeni
den baaılc1ı. 24 ııayfa, 100 ırunıo. 
TIP FAKth.'~İ1'"'E DAİR 
Din ''ESİKA 
Eczacı lcütüphan~ yayınlıınnın 

6:1. ııayıaıııı rabiııetll Dr. Aııım arar
cıan oıtlu Avukat İmıall Arar eliy
le bAtıra olarak 1ntlkal eden 
J G28 tarihli blr veıılltaya ayırm* 
tır. Tıp Fakülteıııntn Harcıaıııaoa
cıan :latıınbul'a nakit meaeıeıııM. 1' 
ıe ııııyta, tırııtı yazııı cıeııı. 

ECZACI - KİMYAGER CEMİL 
TUNA 
Aynı kOtUpban• yayınlarının 113 

8ayısı da İlhami Tez.in 1 hıızlran 
1057 ıranü !:ilen Cemli Tuna br.1t· 
kındık! blyoırr&fya llOtl&rlllı lb• 
tıva ediyor. 14 - ıs eayfa. fiyatı ya
zılı dclUI. 

Ankara, 28 - Ankara Unl\'eraite 
ııı t Kasımda Dll, Tarih ve Oo~at 
ya Paltültel!! konfcrana salonunda 
yapılııcatı: bir törenle 1957·1~8 
derıı rııı açılacattur. 

Rektör Proreısör Doktor z hnl 
Erençin'1n açıl~ konu~ll8tndan 
ııonra Profesör D<iktor Kimlle Mut 
ıu cEnbrtyoloJl'nln genel lllmde ve 
tıpta mcvlı:Uıı konulu açıı cıerııtnı 
verecektir. 

Oumlıu~aoltanlıtı ııen!onı or
ker.tnısının Jton&etlncten eonra, tö 
rene eon Tcrllecelctlr. 

Orman memurları ile 

30 köylü döğüıtü 
Ankara. 28 (Huııus1) - .Buırtın 

Anlı:aranm Çubuk 11çe inde beş cır 
man memuru ile 30 köylü anısın
cıa blr ka\'ı;a Ç"lkmıftır. Ka\'lt& 1 an 
darmalıır tarafından bastırılm1'1!a 
da, bir orman memuru ile blr kl:IY 
lü qır yaralanmıotır. 

. . . 1 -

BAKIRKOY 

Aiansımız 

4 
Xuını Pazartesi gunil 

·~ılıyor 
BU AJANSDA 

H s p açtıraeiık müşterilere 
çok cazip açılış hediyeleri 

AYRICA 

10.000 
LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE 

''E 
Umumi t~ldelere f&tirak hakkı 

ISTANBUL 
BANKASI ... 

, ı 1 aıı ıarınıı de \anı edllnırktedlr. Re imde nohut tıınıı:lm ııııtı ı )llllllırlil'n ı:örilUı,or 
~OH l ı -: .. ? .. ~!!~ .. ~ ................ ,.,,,,,.,,,.,,,,,,,.,,, .. ,,, .. , .... , ,,, .... ,,.,,,,, .. ,,,,,11,.,1 ,., 11 , 1 ,,, , 111,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,, .. ,, .. ,, .. ,,,,,,,,,,,,, 

İstanbul Belediye KQtüphanesl 
.MUc1ürU M. oman Durw;oy ile Be
yazıt Genel KOtOphaneııl M0c1Clrü 
M Muzaffer Gökman'ın hazırla· 
cııkları bu blbllroıra!rıı kitabı, 
TOrklye 1ı Bıınıuuınm (A tattırk 
ve devrim rlt.ll ntn 6 numaralı 
yayını olarak çıktı 

AMERİKAN - JAPOS 
1(}, .A EBETLERİ1'iN ON 

11LI, 1931 - 19'1 SiRKECi ...................... 
Neclô Ate_ş 520 subay adayı Bir talebe mektepteki 

Ankara. :ı6 IHU5u~ı - Bugün sırasını çalmıı 
1i'cvrortc 2!1 (AP.) - Türk d&nl6ZU ı.aat JO C1a Harpotulunda ~apılan 

Ne .. A Ateş Atadrtd •toau cece kU· bir törenle a: kert ve alvll lt&eler- ısına, 28 cır~!) - natlk kil· 
1!1bftnde •'nıe IAt!n Wııy• tatmll aen gelen 820 genç ısubay aııayı zaaının Tekerb köründen verael Y•· 
7enı rnüde orna~tct r ancı lçmlolerdir. Konuşmalardan ıtıcı adında blr talebe, okudutu mek 

Aml'rtk&Cla 6 1l'm çc•lren Nee!l aonra törene bir ceçıt resmi ile tebln a:ruını çnldıtı lc1Cllaslyle bu· 

~=~ ... !!!::~~~ .. ~~~~ .. ~!!!!~.~.:!.~~· ....... ~?.?..~~~}.~.1!:.~~ ..... '''" ...................... ~~?.~ .. ~~~.~!!!~! .. !~~!~~!:.ı.:: .......... .. 
akşamından ttibattın 

ATLAS SINEMASIHDA 
Fılimcilik llemınlıı en muazzam şaheser! 

ZARA HAN 
•7.ARAK· Renkli • lnem kop 

Yaratıcı lnn: 
A. ·iTı\ EKBERG · \'İt"IOU l'ılA1'URE • 

IİCHAJ:J, WfI,DbG 
Buı:ün Seanslar: 5-7 • 9,15 

bA et F O X :JVRNAL 

CUMHURiYET BAYRAM! ŞEREFiNE 
29 Ekim Salı matinelerinden itibaren 

YENi MELEK Ll!tcsınin en nefis 
filmini sunar: 

Sineması 

LASVEGAS KUMARBAZI 

CYD CHARISSE 

LENA HORN 

Hcnkli Sinema kop 
Ba~lıca yarntıe1lan 

MITSUKO SAWAMURA 
DAN DAILEY 

DiKK.\T: Seçim dola)t i~le Pazar gunü eansJar: 
5.15 - 7.15 ve 9.30 da 

F. ARNA'NIN 
BASIN TOPLANTISI 

ı il usıı•I \luhnhl rloılzıl<'ıı l 
Ankara 26 - lluııun ııaat ı 7 de 

C.M P ııencl baştan vekili Pi.la~ 
Amıı, !icçlmlerl taltlp etmcıte cc
lcn yabancı b ın mcnsup1arı Ue 
bir bMın top1antuu yapmıştır. 
Yabancı aaz tccller daha çok d~ 

meı.ııtc er hakkında ıorular 501"' 
mu~lardır. Bu aracıa ı:azctecllcr, 
harp bl:l'ı: ıncıo bulunan TQrklyo
ntn b kentını çok uktn bulc1Uk· 
lıınnı l'e bu durumu bııyretle kar
~ııacııtıarını bcllrtı:ııiElerdtr. 

TEŞEKKÜR 
Aziz ve muhterC'm büyQ~Umtı.z 
nl' 1\11'\ <' lllT ' J,Çl:\ 'ın 

ufulU münıısebeuyıe bizzat zlya
rt'lttmlze reımck. cenue mel'll5!ml
ne tıttralc etmek. çelenk ıtönc1er
mak, telefon. telgraf vo mektııpla 
tazlyııtıerını blldtrmeıc ııuretlyle 
matemimlr.e iştirak etmek IUt!un· 
da bulun1111 lıükfunet rlcal ne, 
dostıarınıı. m lekdıışlannıı. takdir 
k!lrlarıııa. rC'~tıı1 \ c ııııyrı ttilllll. 
a1yul vo ıayn alyaıl, yerli ve J'R• 
bancı bllccımıe te e .kOl!cre, ve 
bu meyanııa bllh8';: a Türk ~~nçll 
tının teeMUrlerını vo merhuma 
mcrbutıyetlennı emeals z bir beli• 
tatıc ıraııe etten mumtaz \O gü
ıtldo nıtım ilerin en derin mln· 
net ve Ukran bl&.erlm!Wı lblAtı· 
na ~~et n in tcrccıman olmMını 
rica ecıenz: 

\ l.( 1:\ A. ILI sl 

Kltııb.ın nwl bazırlandıl:ı ön-
6ÖZc1e anlatılıyor. E6er; •Türkçe 
kitaplar• ve cYa?>ancı dil kttaplau 
diye tkl bölüme avnlmıı Her bö
IUm kendi ar ında yazarların eo)"
atıına ı:önı alfabe aıraıı. Türkçe Te 
yabancı dil kitap adlanna röre 
tek ıncıelai 80nc1adır. 

Önümüıı:dekt yıl bu çal~m&Jann 
ark1Bı olarak hatırlanan cAta• 
tilrk ve c1evrtınlcr1 makaleler blb
Jlyo;:ratyıısu m blzo vado<len cıc

terıı blbllyogrananmm bu fııyda• 
ıı çalışmalarından ötürü kuUanıt. 
1'4 sayla, 3 llrL 

EDEBİYAT TARiRbıiZDEN 
Hasnn - Ali Ytıccl•ın bu e erlnln 

blrlncl cllc11 1111 Ttırklye iş Bank ı 
kllltar yayınlarının ı. l!erlatnlll 6. 
kitabı olarak :yayınlandı. 
Yazarın Olmdlyo kadar b ıtmıa 

:ıs csertnııı. 4 oıır kit 1'.ılyle ' okUI 
kitabının listesi b~ tarafta yer 
aımı,. 

Bu eser. ilk anda 6&l'lll&btıecett 
a1bl, ec1cblraı tarlhlmlzln blr dev
rinl delil. yalnız Yalı:up K cırt 
Karaofmanolilu'nu lncellyor. Gen~ 
ıııı: yıllan, yazarlı a b~layışı, 
Fecr-l Atı 1:amanınc1an ısonra ten
kldcllllU ile hlklyeclllRl üzerinde 
cıurulma!ı.:tadır. Yeni Usan ,.e Yıı· 
ıcup Kadri, Ziya Gı:ık&lp ve TakUp 
Kadri ltonulanndım k11;naktara 
tıol!ru bir geçt.ş yapılıyor, Es r. 
Karaosmanoıı1u•nun yaltlnlarının 
ve ı;atd~lannın resimleri. Seda~ 
Nurl'nln karikatürleri ile gtıslü. 

Tıınınmı~ bir flklr ve ııanat •· 
cııımımızı, yıı.,ac1ılı çr.şlttl tıe~trlo

rln kişileri ve olaylan lçlnt1o ıı&ı
termelfe çalııan bu monoırr&!ya, ııer 
çekten c1etorl1 bir er. İkinci cll
dlnt merakla bekllyecelilı.. 307 HY· 
fL 8 lira. 
AGIT 

Halk aalrl Aoık HOfteyln Yıtcıırım
ın «lftıra yoluna ltUrban ı:ıcıen bir 
31tlt n hAt1r8l!ı11 na ~azdı ı bu 
broşOr. Ankarıı'da b&aılc1ı. ' HJfa. 
25 lı:Ul'Uf. 

Ankara Cnlve1'51tesı Siyasal Bil· 
ııtler Fakülteııl Siy.al Tarih Do
çcntl Dr. Pablr H. Armaotlu•nun 

rl, Pakültc yayınlıınntn 7' - 58. 
tıtaln olarak çıktı. 

.Japon - Amerl!:an dıı polltlltMI• 
nın un&urlariyle meseleye ı:ırllc1llı:
t.cn aonra; Japonya•nın Mançurya
yı ele ı:eçlnne5l, Çin'e &aldırması, 
Ul39'dan Pearl Barbor a kadar olan 
durum üzerinde açılı:la::nalar yapı· 
lıyor. Zenı:ln blbllyoıra!yll.'5ı, ekl&
rı. arıa ve lllc1okat var. :ıu ııayfa, 
675 kuruş. 
BiR AVRUPALI GÖZÖYLE 
AMERİKAN KAPİTALİZMİ 

İtalyan vo İnll'lllıı asıllı Prof. Dr. 
Masslmo Salvatıorl'nln broşOrü, 
ı 91!6 yılının ilk altı ayında veril· 
mıo bir ııert 1tonrer11D11 eeıııı alına
ra!t bazırlanmıetır. Kon!eram;lar 
•Amerlcan capltaltam: A Liberal 
vıewıı adlı eaertnden meydana ce1-
ı:ntş. 

Ankara'dalı:l Amcrtıı:an Haberler 
Merkezince çıkanlan b~t1rc1e A· 
mertkan kapıtallzmlnln öteki ül· 
telerın kapitalizminden neden baş
ka olcıutu. pllnlı mı - pl naız mı 
bulundutu. bu ekonomi ııstemınln 
neleri mümkün kılc1ııtı kıınlatıl
aııılttadır. Broottr şöylece $Ona er1-
yor: 

«Amerikan l!konomlsinl işleten 
bUltOmet cıeıtlldlr. Bununla beraber 
hülı:Omet. ~ muh!Unc1e vücuca 
gelen ııar&1ntııann glc1crllmesıne 
yardmı ec11leblltceltlnl bilmektedir. 
B:.ınu cıa Amerikan 81atemlnln esa
ııını t~ktl eden Hürriyet çerçev~l 
içinde yap:na..'-tadır.t 12 sayfa. fi
yatı yazıtı deltll. 
OFİlıt r:m.h ET 

twrtn ~sr""nı 
ietanbul Tratık Müdürü Ortıan 

Eyübo!llu'nun kitabında. toförlük 
ıınavıarıncııuı başkaca, tratlk ıe> 
ru n karplıklt.rı ile cıter bazı 
gerekli bllı:Uer bulunablllyor. Tra
fık Şubesi F;ğltlm BUrosu, motör 
r.oruıan:rle karşılıklarını cıa ha
zırlamakta lmlf. •o uyfa, 160 ku
l'UO· 

ŞUBEMİZ 

~ 
830 ayer Derph ne tasdlkU 

GÜMÜŞ M.ADALYON 

ZAltlF 

AÇILIŞ HATIRALARI 

DOCUBANKt 
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ft;ı ra aj-111 -~~~antezı·· ı 

Ş«>klll,rinf ku. ı 
ran ve bunu \ 
dc•am eltlrcn, 1 
rejisör aktör U al ! 

~ dun Dorme:n; 
• ıaıııı: l7• adlı 

pl7esln pronbnııa başladı. Ka·: 
rlkaturht aktör ı T \ ERBU· \ 
LAK a Hlr rolü nrllml .E'l"ll bir 1 
adamın ba nyb o na,acatıaı 1 

yleyen itan, \ \ hııam Holden•a ! 
ralup olacaı. Onun itin 111 '1U15 
Jıu dU,mrk bizden' 

* 1 ~ btanbul UnhrnltesJ lnoloJI l 
i mlitrbas ı ı Cdiledd ıı v.anc j 

bir apartnuı.nın bodrum katında 
bir Çin lokanta açtı. 
:Uenıleketlnde blrçoı; lokanta I 

sahibi ulan Profl's6r bldere tat t 
tırdıt;ı Çin yemkelerl) le lktUa 
etmeyip, • urmozo Ja burada bu. 
lamacWclannı almak l~lıı ı:Utı. : l 0 1le 1ıı. blzlm ata utUıuuz •Cnıı i 
botaz.dan cdlr bu~una oylen t 
ml'mtşllr. * ı 

isanbul •o )ete l, Ke"an.a. 
rllJ', Kordon Uleu n Rlob • X 
a.rıuında nıeklk doku) urlar. An \ 
karada uıuhtc "m bir dütüıılc 1 
evlenen u b:ılayını btanbulda !I 
ettiren KUR' lar bu lokallerin 
hcp5lnl dulyorl:ır. 

Ki b • ise cumaları ~k df'. 
t;I lk olu1or. ilanı llllton un çay t 
cünli cumadır ;ra, buranın da j 
••ık. ı:ecelul cuma. llcle llmdl 
J."ad" isminde Dlt'~ur !İspaJlJ'ol 
dan uru de rellııce Klob • *'in 
önünde kuJruk uunır a µşma· ! 
ınaıı.. ~ 

* 1 
Perşembe alı mı LA:rlıı (0 ı 

NI ) ) ve ARll \ltllL .... Te Ti· ' 

l 
klyo Palll!ita bir partl -rerdller. 1 
.Clleııdlklerinden beri vercceklc· : 
rlnJ tan otılklcrl bu p!irtf7e ı 
ev saJılb ı u)lbn ıu;TCL l\L\ıt. 1 

l 
Dls, DlOıt'l N olUmü mUnuebe. l 
tıylo bazırladıfı yazı ıUzOnden ! 
.fUetcden geç çıkmış \e partiye \ 
do ceç cclml Ur. nu \lb.btlln i 
UAt 10 da l.lmun edilen meşhur 
cllardln l'ılantı. unı Jemcte ıe· 
ti ehildi. l 
orıa · Do u Ça11$nıa EıutJtü ı 

5ÜDden .ıo:sEı;, MESı;)JEB 'l't 

EKMO. ZADiı: ln do tluğu tıliro 
haricinde de df'\anı ediyordu. 
arıarını daoıalııUı Arı 1apan { 
t::\ iı.. ~SDAl.Cl, kocasının 

aıe,u nutukl;ınnı dlnll1ordu. 
NiLGt;!ll "E.'11;1, partıuln ea l 

1 zarıt kadını, arh ıu nDIN, re. l cenJn en 7&1uµklı erkeff, :nı,. 

} 

oını:u Kınd:ııoı.. cecenln en 
aevtmll ad&J1U1dı. 

PITPJr , -----·-----.... ~ 

Geri bir istibdat 

Köle i_şçiler 

S ovyet lda efil üç seneden 
fazla b r müılCI t lçm bap,,o 
mahkOm olanları köle ı.ı..vı 

t kılltıncıa ıı:uııaoır Euncıan ba.:: 
ka biç bir ııuç ıvıemeı;en, fakat 
oaıııu1" Nezareti tararıncıan •İçti· 
mal baıu=ncıan tehlııı:el ıt ııanılan 
t = er beş b nelik bır mUd.:tet 
ıç n ki>.e şçı lı:ıı.."!.plannn )Ol.ana· 
.ur Bunlara tıav oıarıız. H :le 

17 yaşlan ara.sındakl ıenç er· 
ite ve .kalap nede ı;e)[U ruz 
t> u .e b r on arasıncıa b r 
tame. aı>ker ıg barıclndeıt tı. ..::ı 

~e t rb ~· ı • ııdı a.tıncıa llıL:.ne 
blzmet ne çaaırıtırıar. üntverılte. 
ıeraen \e me&ek mokteplenncıen 
ı anlar. üç Ue beş &ene arasında 

b r mccıcıe • i: ncı.ıer ne cıevu:t .a 
ra.tıncıan ~tcrı.cn vM,fode çalı.ş
c:ı ıa mect>unıur.ar 

Tam bir inhisar 

S 
özün klı! ı • ovye~ ıelare
&ı. komUn?.St part s. l ııer 
ttırlU r. ı. ıçt mo.ı, lkthia-

dl barek tler üzerine olan lnb.sa· 
rına cıayanır Fcrt.enıı ruhi baya ı 
cıa partın..n mu lak bııı; ısı altında 
cır Koman ter n (Deme.> rasıı 
acı nı \ rd l rl alııtcm. Batı mil· 
nliııo .e el mokr1111 n n tam b r lnltfı 

ml.naı;ına K r. Yasak o an •c 
ma an tıare1' t er ııras ı cıat hu

dutlar beı nı zıı r Te her türlü ce-
lar keJ11c11r. ikinci c han bar'b~ 

cıe fen re ver en bazı bat.ar ge
ri alı.ıım~tır Sta.ın ıı ö!UmUnııe:ı 
110nra Rlli!arın b raz ne!l' a!mağa 
ba T} acak.an halt ıncıakt üm!tler 
~~Q~ü tür. 

- Hcllol. Nere.ı ora,ı,ı~ 

- Doktor Nlyw :&eyin e.ı 
- ŞaC!Jman gen mtııın n ono-

tu:n? 
- Bcntm a z 11:~12? 

Ayol nasıl tanımadın? Me· 
z. et ben 

- A Me'zlre• sen ml.61.ıı? Va!· 
ahi ~ ne taelar ela de&ltmı..,?. 
Ü~Uttün mü oba? .• 

- Sorma cıarl~. Kf'§ .. e fil u.· 
ee;rdun. Keşke verem ol.Nydım, 
keşke kam;er o!Baydım da. bu a· 
cı ı ı:örmucydim. 

- Ne o, lıo§anıyor musun yo • 
sa Aman saltın öyle dellltt ya· 
pa ım deme Vallahi ne aen, ne 
de ben. b r daha böyle enayl ko· 
calar bula:nayız DuyduğUma ı:o
re ya.tında bacı aga kıtıı ela 
t>1.ı.ıyacakmı.ş so..-akta tcaldıtı· 
mızın resinldır yint .. 

- A,oı lşacıımaııcıtım .. Ne d ye 
tıo anayım? Ben kocamı &eTl}ı>

nım. Derdim o cıeğ!l k1 benim .. 
- Ya nedir. ıı5yle;ıene •• Meraıı:· 

tan çatııracaayn ma puol do
nör-. 

- Ayol eluym1.dın mı b ımı.za 

ı:elen.ert?"" 
- Yooo.- Nereden duyayım? 

Jkı ıttındOr bir yo:e Çlktığlm yo .. 
ti .• Ancak yarın ~am BalQkla· 
ra bezile ı:ıdece;tm.. 

- Ayol D.or ölmU,, h aberin 
)Ok mu?.-

- Aman ne dedin? AUatı ~ıcı 
na bir datıa aôyle .•• 

CbrJ.ı;tıan Dıor ... D.or aiz!ere 
ömür •.. 

- Doğru mu ııoylüyomun Alıa
l!en7_ 

- \ a.labl doğru, no.ncoum... 
- Ayol cıeıı oıacaııım. K l,m ba· 

ber verdi ııana?. 
- B rıu: önce Suzi telefon et. 

tL 
- Eynaaabl~ !llttlm Mezl7et 

çıtım. Mahvoldum.. Deınelı: PUD 
dan l!Onra Dlonı d a kaybeı.melı: 
alnımıza yazılmış. Eyvatııar olgun 
Mon Dl;ö._ 

- Dur, ŞadUDancıtun. dur .. 
Hemen çocuklar tılbl alilama;a 
başlama.. Zaten ben de:ninde.-ıbe 
rı dlaya atlasa per41an oldwn 
Şimdi ytne ..• 

- Naısıl aila::nam Darllnz.- İz 
mlrdeki dayım öldü~ zaman ol· 
1e bu kadar ı>eri§an oluimıllJtım 
Deme!: ki D!or OldQ ha?l. Ama 
tmlı:anı ;yok. öıe::nea oıor kat.i
yen ölemez. Bu kadar büyüle bir 
&anatkAr ölüı:müZdür. 

- Evet karcıeşım elbette ölüm 
6UZdUr. Sen ölmedin D.orı .. Sen 
bl.:lm kalbunlzde ebediyet~ ta 
dar yaşıyacauın O!orl 

llab &:ıkına ı;ue non~ 
Şimdi cıtıtıOp b&lılacağım. Nal> 
zım müthlV ;vültı!Cldl. Tamt:;o
num müthiş dü§tü. Yoksa ölüıor 
muyum neCllr7 

- Ab ııabırlı b.1 ekertm ... Ta· 

Turyağt tevzii ferahlık l 
yarattt 

Eana!a aoirudan doı;ruya t ab
rlka:nr taratıncıan ve Eıın&f Derne.ı'; 
lerl Birllii kanalı Ue turyağı Te
rllme&tncıe:ı sonra. tmalll.tıarıncıı 
fal kullanan e6D&!m durumunda 
tıırıız olsun !erahlılı: temin eC!ll· 
mJştlr Demete muntazaman veri· 
ıen yağlar, derhal esnafa tevzı e
C!llmektedlr. Bu şekilde yaıtıann 
cıoı;ruaan C!oğr\lya 1bUyaç 11ablple 
rtnc verllmeetyle. blr müddetten 
beri orta-a çıkan lı:&raboraanın ta 
mamlyle ortadan kalJı:acatı belirtil 

fl!t'tccllr 

Milli piyango talihlilert 
7 E:ctm 1957 çeklllflnCle 10.000 

liri\ ve daha fazla ikramiye kaza• 
nantardan buırtıne Jı;actar Milli 
Pıyango BOrolanna veya Ziraat 
BankMJ 5ubelerıne müracaatla p a 
ralannı alan talihliler şunlardır: 

200.000 Lira kazananlar: 
.Arpaçay-da tüccardan ısınan Boz 

ı:un. ve Yunu Onkan. 
50.000 Lira kazananlar: 
İzmir. Mimar Kenıaletıin cacı

d~ Ktzılkaya ıpartımanı Numa· 
ra 2-111 de Şenet. Karayel: 1'tan· 
bul. Kadım Kitlp Sinan Mahalle 
si No. S de pazareı Ztya Kayalar: 
htanbıil Vl!Aretı Prot~ol Şen 1!11· 
SCYln Nuri ÖZkUl. 

20.000 Lira kazananlar: 
Ankara Yenimahalle Qınar So

kak No. 123 de Mehmet TUran Ay· 
kanat. İzmir Azlz!ye !JallallMI 
1060 SOkalı: No. 3 de Kahveci ömer 
Cancı an. 

10.000 Lira kazananlar: 
Trabzon Orta Saray Mahallesi 

Dere Solcalı: No. 18 de Elektrikçi 
Abdullah Seyhan. İslclllpte satıııc 
Memuru Nlzıımettin Al.-soy, Ayan
cıkta Terz.I Ce:nal A tlCl. Sl:Ta'ta 
üocar Hllsnü Teki$. imılr 4 üncü 

Zırhlı Tuı:ay 4 Onctı Tank Tb. 8. 
cü Bl. de Ast.subay Mehmet Ot.. 
man. Qankın'da Tiftlk ıaeearı 
6uphl Yiğit, Mentfon<!a Acar Ec
:zan 1 kalfası Ahmet Y&man. 

1.Gıtik evziatı 
VU&,yet teu.ı mtıdartüıtınce cıun ı's 
ıısıtaya 270 C!L,, 40 1ç ı~u, ınuh 

f lh' \ 1C !ah'p!erlnc Cle 6 ton 
em.r tev.:ı o!unmuotur 

am.al.: ve onun batıra ırıı ar.11 1.11 
:r.eıuı:.e y~atmak beptmıze borç· 
tur. AU&h atjıtına ağlama ben 
cıe perl!:an etme. Hucıı orrö<'ll· 
arı. 

- GOie ~le non()fj.ım Seı de 
a.e!Jd,ne b4kim ol Tanrı tıa,.ıta 

acı ~lit!tenn~tn 

* - He'lol şıı~ranc.gım &e.ıı aı 
6\Jı? 

- Benim elenCl..m. K.m o ~ 
~üyorum? 

- .A;ol ben Mc tyet. l\fezı e. 
Tür.i.{er. _ 

- Haaa ll"n mı n er ? A ol 
~abahtan bert ne cıı::ıc telefon 
mcdin? • 

- Şekcrım. ~aoall.e ın <ı0 ı 
banyosu rapmı t.ım Sonra b· 
bere ı:lt.t1m peCUkür çın B zu.u 
.Boby•ye b1raz Şar üt5rJ ıı;marlıı· 

cııı:ı:ı Sll ah ı.cıecı ay&kltabı.on::nııı 
tılrlnel provası çın Kanca rııa· 

~ma uğradım. Sonra ja 
Dur bal:ayın.., ne apmıştım? At 
barının ı;&hlbl Sotlrt<len b~ ' • 
ııe Skoç vakisi &Jcıım Pazara 
çim oıcıugu lç n o ı:on reöml'n 
i!aLam~ hııspam... Daha bOll 

ra aa eve cıöncıüın a:na 6aat cıörı 
te Koço m&ş&Ja ı:eıcıı. ".l ıı.ı:rt o 
rada Ziya Be, iKi teneke bc:saı. 
peyı:ıır yollamWJ. Onları lçert a.· 
dım. Yani een.n anlıyacagın • 
ten tı~ kalC!ırıp da telefon edece 
ili:! dakika bulamaclım nono um. 

- Oökar provuına ı:ıt.medın 
mi?. 

- Ab bOrma Şükrancığım ô 
nln. oıup b.Lenlerden babertn o 
ı:altba. Hani gaııa o ye il ~ece e 
bllie&nln bel bUı;ı:Ulerlnl an.av 

- Al: anın nonoşum Ajtlamuıa 
• b tmtr.ıı k1 Zaten öteki arka· 
daş.ara 111\ telefon ccıeeeıtm. Ya· 
rın biz de toplanıp Dtor için 
b&at 10 cıan il e kadar bir •it· 
lama ean ı terup edeceğiz. B r 
aa aııtadılı:ta:ı eonra Dorun 

r mtcrını ellişer cıefa öpec:eı; 7.. 

Sonra da onun 60n kreaııyonla· 
rın<.ıan torba modelini en kısa 
umıındı A azpıı,ea. Maçka. N ıan· 
ta ı. ş ı ve Otımanbey böJı:e.e
rncte yayacağız. Böj•lellkle ona 
karşı ııon vwremız.ı cıe ifa ecıe
Cl' iZ. • 

- Anladın mı non~umT. 

H t . Şllkrıını Nonoşum. 
6ana bOYIOyorum .. Yann ısaat 10 
cıa b .ı;e ı:cl .. Törene .. Olmaı: mı9 •. 

ŞU ranl o.maz mı d.yo:-um 
eana Ha1cıı. 

- Ağlamadan cevap ver .•• 
- Peki. Mezıyctcıtım. 

* - Hcllo Neresi cfe.-ıcltm? 
- Ml>$vo Necatı apartman 
- Desplna. sen m!llln? 

Yarabbll Sen bize acı Pc
hamot cıe bayıldı ı:a.ıba. Hcllo, 
bello .• 

f 

ı 
l 
\ 
1 
1 

l 
' 

nın en binasını 

geı.ecek 
Bua<ın New • York'tı ziyaret 

edecek olan Kraliçe lı;!lzabeth •e 
Prens Phlllp. C!On anın en yil • 
sek b n~ olan •Emp re Stnte 
Bul!Cllng '» ırezeoeklercı r 
KrııUçe va maiyeti ! 'inci ita t

t&n eo·ıncı lı:a a kadar ı.r ııs•ıı· 
ııörlc ve bir ClakıkaCla ı,;ıkaca tır. 
.Afiansoran ma ne.erJ ve kal> o· 
lan cı klc:at. bir muı~encde:ı 
~ tlr'lmekt cıır ikı 1>0118 müre • 
t şı &$&IltiÖr tes ntını tar&Sbu 
altınd l.luncıunnak a vaz fe· 
lcndınımıet r 

Kra içe ve maı1ctı 80 lnc1 
kattan 102 ncı kata b~lca bır 
llfian örte çıkacak ve oracıan oelı· 
rı ~rcdecektlr. 

Kralltenlo bu zıranıtı eıraıın 
d;ı, bina dı ında 200 'VC bina I· 
ç nde 100 Pol memuru nllbe' 
bekllyccc1tt.r Aynca b"2 sivil po
ııs memuru bıııa iç nde mubto
ııt lerlerde bulunacaktır. 

Emplre Stute Bulldloı•ı ;ünde 
ortalama ıu 000 kişi zl)'aret et· 
mektecı,r DugQn binaya z yare.
c K rm ıne müsadc cdllml o
C<'k \O ~nca b nr. içindeki bü· 
rolarcıa çalışan 15 000 ki inin z • 

aI't't tııt nceye kodar d~an çıt· 
mı.arına t:ıı n verllmlyecektlr. 

- Ben m hıınumefc:ıdl . 
- P ra c roıc mu orada? 
- p ra1e bıınum oımcıı b.raz 

raat6!.Zlık olmuş-.ur \& ba~ 

ı 
- Hcllo Pchametl Ben de ait· l 

lıyorum toto .• Ne olur c11nlo beni- t 
Hidrojen atomundan 

elektrik istihsali 
atar. 
- Ne oıcıu. neıı var?. 
- Çok raata.zcıır ve ba~'1lml.§ 
- Peki ama. ne olmuş? .• 

- Hel.o Fehamc• - ..... . 
- lehametı .• 

Hani varcıır bir terzi kl me- - Febamecee••. 
euraur fraı:uıız.. Acuna Chnlııtl•rı 
D or &ôylerlcr. i~te o terzi ölmü:ı- - ___ .. 
tür 'c b zım banumefenctl duyuu - --· ... 

11 
ı 
' \ 

AmenkaClakl Elektrıt Kum
pan1a11 lildroJen Atomundan 
ucuz elektrJk ıs•ıtısaı için bır 
programı araatırma llboratua· 
rı tesııı cttlgını b ldlrml tir Eu 

~ bUrctıe c.cıe ccıllecck hararet su-
1 (... -!'1~~~!llne ııctırınekıe n 

Atom enerjisiyle işleyen 

yolcu g e misi 
Amert anın at :n ne 

ç.;uı an :.ıı. uo onıuıı: :çoük- o.· 
p An an hazırlan· 

aa den ze inCllrlle-

ı. zı ız 

mı~tım ya. 
- Eoeee?l 

CM ki ölC!ü. kendini intihar yap-

1 

__ -_:::._ 
zn&k ıcı.n bı,aı:az musluk açın- !!!!,!:z;:;~~~~1?~0)1'~i'zı~"'i~;;:~"ı'.';"'7j'!d~;;'.;:::"7;;::0,"".;;ji");~~----'.:"" ..... ~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ıt::::z~ 
cas. tam zehir :rutuyor, ben ye- ... ~lııiflıll~iilli :21iiii~Ji4iiiıi~iıJf;~ 

- .'ı.rtık onlan giymeli: lı:wnct 
olmıyacaıc. 

- Kısmet olmı1acak: mı? Aa . 
Ne diye kwnet olmıyr.cakm~P 
Hllit·- Meziyeti .. Sana &ô~lüyonım 
oekeı:lm .• Neye kısmet olmasın 
A L. Alılıror mwıun ayol? .. Ne o 
cıu &ana 1\lczl,et? Allah aşlı:ınıı 

eıs,ıeune-
- Duymacıın mı kardeşim? 

- Yoo, cıuymacıım ma paro. 
- .A1oı Dlor ölmO -
- Ne de<lln?. D or mu? 
- Evet. Ma;l5röunan. 
- lmkii.nı yok. Er y&nlı !ık 

olaeaıı: her halde.. A) ol.- Dur ıa· 
\&Ş anlat.. Alilamacıan anlat... 

- Evet- Ölmü~ .• 
- Nerecten duydun Geri? 
- Blraz önce Montckarlo eö • 

ıCdl. 

- Ab Mon D yö lnar.amı o 
rum. l\lub&Kkak bır ~anıı, ııt 

'ardır-
- Gözüm kör oıeun ki dol!:'U 

11li)1ü;rorum. Ben kendı kula(ıı;n
la cıu~ ctum. Zaten >arın ı:aze e
ıerae de o.nın;un 

l 

t ştlm \e ın.rtarmlşlm canına ve "I • 

1J mdlk l\I&~ö Necati üç cıoktor 
len konı!ulta yapar. Siz ne eöı· 
ııyccek. ben ona &CSyler.-

- D plnacığım._ Lütfen Pl· 
ra,eye söyle Yarın &aa~ tam on· 
da o tenı için bizim ev<le bir ~OJ> 
lo.ntı yapılacak. B ze muhakkak 
ı:oı~ 

- Peki hanumefenc11. Bizim 
b&J an ne zaman bay~nlık ı:eçcr. 
ben o zaman eöylecelı:. Size ~e!· 

n ç n. 
- Peki, meni Dcı;p nacıtıc 

* - Hello ..• Fehamet .• 
- Söyle nonoşum .•• 
- mor ölmüş duydun mu,. 
- Aman Yarabbi cıo~u m.J 

tiO)lOyorsun? 
- vruıaııı cıotru non~um. 

;).lontekarlo ııöyledl. Yarın btze 
~ellr mli!ın? 

- Hello . ,...ellametc ıtmı. Sana 
aoyHiyorum M~ert.-

- Fehamet!.. Bedo. bello •. - -····· 

1 *KOÇ czı Man - z. '"-• •"" * ~ıcıen beri 15Cvmed tınız ı>ı·! 
:: rı lr karşı aı aca ~ını l\1(,i· :ı,, * nak~o c.meı.ncke ga ret. cWn.4 
,.uoô• 121 1111 an - tD ,,..,.,, , •: 
*Bir kaç aün )Orulnıadan. ı:;;nlr-• 
tırnmecten avranın 11ıztn lçl!ı:ı;. * ı:ayeı. ırı olacak : 
*iKiZLER ırı 11ıa1n - zı aaıtra.nJ • 
tTeı ılık kusurundan vaz• 
+ s:eçln D ha ım!ı:ln oıurııanu.• * ııızı ııliikadnr edecek blr itaba-: ! hatı Oğronebllln;inlz. • 
*\' t:S GE\ ' t ıı llaJ. - ıe :rQ1m.)1.: * Scvcılğınlz biri eızı ı;ıok üzü·• 
! yor. O cıı. aızı ı;evdlltl için bu·• 
* nu yapıyor. Hoıı görün. • 
*"R81.AN ırı Temm. - 21 &JaLJI: ! Bugün çok çetin bir tıün ~l·• * reccltsinlz.. Fakat yılcıızınız: * m U\ artıl!t1~ et tmklinlan veri·• 
*~or ,. 
;BAŞAK (2% &flJL - ~ llJltl) : JİI. 
* Lüzumsuz ı;cre alnlrlenmeıı:• 
*yüzünden sıhhatiniz tehlll:eye! 
* ıt1rebU1r. • 
: Tf;ıuzı <2l F.JllU - t2 Dlm) ı • 
* tlmıı. ctmccıı~ız bir yerden! 
;: elinize toplu bir para ııeçecck.• 
* Fakat C!lkkatll urfectln. • * AKR&P (l!J Cirim - u ICuı.m) : -: 
* Sevcı jiln!z b rıne t:aroı dil·• '! şündOtQnOzO ifade ecıemtyor. :ı;. 
* sunuz. o.rııın olun. : 
* YA'f (ZJ ll&IUD - :1 Arala& ) ı :ı;. 
!Bazı 31cn;lz hareketlerinizle• * etrarınızcıakılerin aleyhinize : 
* dtişmelertnc sebep oluyorsu·:ı;. 
* nuz. :ı;. 
!ol':t.AK tZI Arah lr . %1 Ocak) : • 

Su isale hatlarındaki + mıı hayatınızda!d ~üphelen ! 
; vapacağınız bir deneme ile • 
+.!Pdereb ı raınız. • 

arıı.alar giderildi *''°"" ız ı ocai - 11 h batJ •! 

HAMERIKANY A BiR 

VATANSEVER ARIYOR! 

• Ka~ınızd.aitl tmltAnlarla ya."1· • 
Sular İdaresi, ebre &U vere ha :ıı, blr intiba u~anc1.lrınalı:tan • 

ıarcıakt arızalan tamamen gıcıer- * kııçınmr.ıısınız. : 
mişt.lr. *B.\LI K (19 $Qbat - ze lllut) ı • 
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~,. A N - :!7 F.Kht 1957 

J\adıko""y vaımr iskele indeki ta· 
ranıa isi nasıl gidiyor? 

ııu]{~clıköydokı birinci Uıke!enın ô-
1lıınıoıcıuğu için vapurlar maneua 
il akta gUçl(lk çekiyorlardı De 
b::ol.ar icıareslnln bir tarak cıu
l:ıe~ 1201 gUndür burıı ı t mlZ:e
llt il t~ olctuıtunctan vapurlıır tlmctl 
bur,c Uıkeleye ) ıına.,ı) or. Fakat 
ıe)'e elan Adalara 'e Yalo\Bya ı~
Cla Yn vaı;ıurıarıa ııraba vapurları 
l:ıer 01cu ve yük a.ctıkları cıııetle 
~&Un bmlerce kiti mü~kOlılt 
ıı, bt~ktedtr. Bu cıurum karo~n
ııu b a sabah le akfanı tzcılha 
!Qe önlemek lçln vapurl r blrtnc1 
11 .. b e:ve Yıına.,t?rııcıııtından taraıt 
16 e~ ancak aııbah aaat ıo cıım 
çıkarı kacı.ar çalıttırılıl or. Denıztıeı:ı 
bt1 ·an çamur, moloz vcııaıre du 
-.;,;rıa Uzak metıafeye götürülcrc.ıı: 
lıı.rı0 Clcııızc döküldüıtü clbetle bu.ı 
~ k ıldlp gelmeeıne kactar taru 
~ a!cıııtından tarama müddeti 
ı, t~Cıık 2-3 ııaattır. Bu gıcıı~ 
tecıı a ıaı aylarca devam edo
"'•e{° Çekilen zorluklıırıı bir ıın 
C:ı;.blı> nıtıayet verllmcsı için tarruı: 
ete ının gccelerı ve tatil günlen 
~ Clevıunıı olarak çalıttırılmMını 

~Uudan rica edertz. 
A.ı Kndıı.ö> Kutal KB> ıbt.ınl 

r lllıteıu ~kiyeUere \'e dilekle· 
\ i.t.T.T. İdare lolo ce\·aplan 
~t;; icıarenln ücret tarifesi ttllo-
1'1'! ıısınadır. Buna göre T114 ı 
lı."ı~ ı~ n 35 kuruş bilet Ocrctı a· 
it akta idi (1 ı Ocak Ul57 cıc ı 
ıı:ı11:ı:n tatbike konan yeni tarife 
leı Q ince Eminönü Taşlıtrırla ol· 
ıt:ıı cretı 40 kurut olmuştur. Yol 
tob~rı bitince Yılctıztabyeye do o-

:ı • 1'ıletılccektlr. 
c:, - Kurtuluştan her ıo dakika 
ııtın llrııaraya \'e 12 dnklkadıı Emlnö 
lecıı: tramvay hareket ettlrUmeıı:· 
btııı 'I'Unele 7 dakikada bir oto
lı•r "arcıır. Ayrıca Kurtuluftan 
bıı.1 ııoı dakikada yo:a çıkan oto
lo 11 er Dotmabahçe ve Unkapıını 
tt:Uto. llo aeferlerino devam ediyor. 
tı, r nıar çol!alctılı:ça Kurtuluşa da 
a azJa otobüs lşletUecoktlr 

ll 0 - Kacııtby ve Ütikildar şebeke 
ıı:ı. tobaa ~ c tranıvay tar1reıerı .ı· 
tı~IYctıe lapur ı.aatıerıne göre 
~~anınıştır. Sabah tııe lr!dlş ve 
r~1 ıotcn dönüş ııaat.enncıo ac
t..:.ıer ııttınlmnktadır Bazen fcv
ll:ı.Qg Qe haller. trafik oartlarının 
o:o~~eaıızıııı ve kazalar ctolayısıte 
ıı vl.lll hareket tarlfelerıncıe zaru. 
'1l~efıış!kllk.pr olmaktadır Yeni 
~alar ı:oııncc Anadolu Yakast'l 

a 0tobaa screrıerı arttırılacaktır. 
t,11aı- Knctıköy rıhtım cıurıııtınıla 
l't:iıi ı bir ı:ı klcme yert lnş1151 ld3 
~, ıco kıırnrla.,tırılmıtı, hazırlık· 

6 hli!Jlanmıştır 
ltıey- Kactıköyctcn Bcykoza ı:ıtmek 
Qtr en yolcular Kadıköy • Üı;kü· 
1':11 lll'aııtnda ıoıe~ en otobüslerden 

t acı.e etmek 11urct1le aktarma 
~,,~ile seyyabat ccteblloceıtlnd.ın 
1( ılar - Duykoz otobüıı.crlnın 
ıııe~llı:öyc temclldl faydalı görülme 

tecıır. ı. t .T:r. .....___ ____ _ 

ÇAPRAZ KELiMELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN 

Soldan aa a· ı - Tabanı sdlam kit aynı kalan yllctıı.Jar topluıuııu. 
olmıyan yerlerde temel tuttunnak Aynı hareketi birbiri ardından bir 
için ağaç veya betondan yapılan çok defalar yapma 2 - Sanat: 
tabanlık, Nezretmek 2 - Kısa za· Duman lekesi; Mecll&; Zamanın 
man; Umuml ~ardım. Oeçmlljte. bölümlerinden 3 - TEıBtere balı~ı
oımcııkı zamancıa veya ııcleco .te nın başka bir acıı. Yardakçılar 
kandaşlıkla birbirine bal!lı bulu· 4 - Çok memeli hayvanlann yav· 
nan.arın topu 3 - G :nı teltnlltil· rusu, Utanç, Dır içki 6 - Tabiat· 
nln 11u l('lncıe kalan kısmı, Zablt'n tan \'O ger('okten çok. hayale daya 
başı, B r ta•ıı. Berhayat. 4 - B r nan c:ıer. Dlr arıyı, Sahip. 6 - Dır 
memleket, Modası seçmiş bir sn· cotratya terımı. Şart edatı. lplliıt 
va~ &emıısı. Gelenek 5 - B r nota. lelt, Bır ecıat 9 - Btr bilim, U-
Şatonun yarıııı: Tıpa çckmo bur- 7 Varlık ıtade eden b r 
ııusu 6 - Talan , Kötü. Daıtışıa· !inek Toplu halete ı.sya:ı 
ma, Çivi; D r ı;oru edatı 7 - etm k. 8 B.zım me6-
P!ntlllk, B r hlzmutklir 8 - Şıuı· Jalı: tefek ve ııev mil, Bir hayvan 
111: Olabll1rllk Mahcub ~et O - 10 - Bır nota. Koloit lyonlarıncıa 
Martiniyle dağ an tnletcn m hur molekül yığılışmuıncıan meycıana 
pa!uracının mem keU. B r renıı:. ııeıcn ve yalnız başına kotoı.:ım 
Babtlyarlık. 10 - Yıl.:tıııların be il bütün nıtelll!nl taşvıctııtı kabul :
bir zamancıatı yerlerini götıtere:ı dlleu kıııım 11 - YemeQı pı ıraık
cetveı: Bir ay. B r nota. 11 - ten ııonra ıı:ap.ara bölQştOnne, Ve
Argo: Metellkıı.z, Uı, Kuzey Af· ıılka, Büjaı. 12 - Ta:ıctlknıune, 
rlkatıa kurulmu~ blr tarikatın men Tuttuıtunıı koparım. Çalışkan 13 -
ımbu. 12 - Giz, B.r macıcn. Ho- Kuşlarda ııogaa ıtemıgının Oatünde 
rozun Utlharı medarı 13 - Etra- ve iki kanııd arasında bulunım !/ 
tında olup bitenlerin 111r1tına var- btç.mlncıekı ınce ltenıılc, Bir baQ 
mıyan, Melike. sıcUlanıo ~oııı:anı J4 - Bızı besllyen tıayuınlarcıan 
14 - Ziya, GoçUmeeı ve çıkılması b 1'1· Dız. 15 - Hüll:Umctarıııı: ali· 
gOç: Tıraş bıçağı, Beyan edatı, metlerındcn biri, Dcrlnltk, Mütı· 
Yarım. 15 - Yüz, Bir t ylıı .'lı:ı tez, Ntşane. 16 - D,r nota, Dıu.ı 
kenar arııı;ı, B.r hasta ık, B.r tatlı lıa ta'lıkların deva.:sı, Bır notı&, 
16 - Fasıla, B r ö çü 17 - J p r- Nev'i vnhllıııa münha&ır. Dtr ıçe
tolu koku esıınsı, Bir b .• un. T I· cek. 17 - Zamanın bölumıerıncıen, 
kinin lruyru~ 18 - B r H} ı. Tan· Ka..'ırn müıstccıcıesı, Bır ıçıı:ı. Da
rıya lakarış, cüz!. Arabın ·aha· kumrıların en Actt:ıı. 18L Şöhret. 
yır. ı. 19 - Eski bir ıs kkem z. Şen, ı,ıakaeı ve güldürücü ol:na 
Solcıan onra g len, Tanrının rah- hail, Su. 19 - Ynlvanna nıcıı:w, 
metıncıen mahrum, Cömert. 20 - Elmlek, Anııızın. Dır hayvan, Ke
Kıısık, Yapıcıa yayvan kemer, Iraıı: mık özü 20 - Muclp sebep, Bir 

Yukar.cıan aşağıya ı - Oô~tc. me.sıı:encıe oturma, T&hasııcır uı
blrbırıne göre durumlan her \"a dası 

~==~======:.::::::====================~ 

Türkiye İş Bankası A. $irkefinden 
Bnnkamız Kambiyo servls!erinde çalı~tınlmak lizcre as

gari orta mckteı- mczupu lisan bilen daktilolara ihtiyaç var
dır. 

Memurin ser-

--

vazife gören 

ROAD LUG lastiklerinin meziyetleri: ROADLUG t Tat>ıın 1. 63 daha kalın 

adi 
lastikler 

e Ooha geni•, dnha fazla çekme ı 
kuvveti ve dııtıa az: aşınmak lçın. 

• Tobnnın merkezındek l geni• çız• 
qı snrs•ntıyıı mani oııırak. yol Oze· 
rınde fa zla kılometro tem•n eder. 

• Birı kısa bırl uzun kahn ve tak · 
vlyelı dıtlcr, eraz:I nasıl oıur1;a 
olsun, ıazıa çekme kuvvetı ve 
emniyet temin eder. 

• L.astıl<lerln omuzları mUmkün 
6r1zalar göz önüne aıınorak son 
derece takviye edllmlttır. 

• Aşınmaya son derece mukııvlm 
yeni k.euçuk homuru la&tık iskeleti 

t OUnyanın en mul<avım bezi olan 
3T t>ozlerlle ımaı olunmuotur. Bu 
suretle ta• ve çarpmıılara kart• 
Azami emniyet temin eder. 

Lastikleri 
yol olmayan yerlerde en kuvvetli çekme 

kuvveti temin ettiği gibi muntazar.ı 

yollarda kilometre baıına olan 
lastik masraflarınızı azaltır. 

fazla kilometre yapmak için çekme kuvvetin· 
den fedakBrlıkı yapmoğa luzum kolmomııtır. 

ROAD LUG lastilclerl dünyanın en tecrübeli 
kamyon lastlk fobrilcosı tarafından size çifte 
hizmet görecek bir kamyon lastiği temini l~in 
meydana getlrllmlıtir. 

Aıınmaya en mütehammil bir homurdan ve 
Goodyear'e münhasır 3T bezleri ile imal olu· 
non bu lastik yol olmayan yerlerde size eriıl· 
lemeyecek bir kudret ile yol olan yerlerde 
binlerce fazla kilometre temin eder. 

Dünyanın her bir tarafındaki bayilerimiz size 
bu emsalsiz lastikler hakkında izahat vermeği 
vazife bilmektedirler. 

GOODİiEAR 
~Unyının her bir tarafındı 1loodyear lastıklerl ile dlDer ~Utlln markllardn furı ıylik taıınır. 

Türkiye depozlterr: 

TATKO • Otomobil, Lastik ve Makina Ticareti T. A. ş. 
MERKEZi : Taksim Bahçesi karşısı No. 35 Tel. 472030 

: lstanbul Mecidiyeköy 
TAMiR ve YENiL.EME FABRIKASI : BUyOkdere cad. No. 7& 

Tel. 472175 

lstanbul Belediyesinden 
B~iktnş Amavutköy Bebek yolu üzerinde 87 ada, 8 par-

el ve 2,2/1 kapı sayılı Bogııziçi Lisesi binasının bakiye en
kaz hedmiyatı ile Jll(?VCUt molozoo nakli i:ıl, trafik 7.arurcti 
muvacehesinde müstaceli) et aıuttiğlnden l 17 .752,07 Uro
lık keşfi çevresinde 2490 sayılı kanunun 51'nci maddesi ge
reğince müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla yaptmlncak· 
tır. 

İhalesi 4 Kasım 1957 Pazartesi gUnU saat 10.30 da Di· 
vıınyolunda Belediye Merkez binasında müteşekkil Belediye 
Encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin ilk teminat makbuz veya Banka mektubu· 
nu hitmllen muayyen gün ve saatte Belediye Encümeninde 
bulunmalan lAzımdır. (İlk temina!ı 7137,60 liradır. Şartna
mesi Emldk ve İsUml:'ık l\Iüdürlüğünde görülecek veya 295 
kuruş mukabilinde satın alınacaktır.) (15218) 

Isparta Belediye Riyasetinden 
Isparta şehir içme su şebekesi tevsi" inşaatı yaptırılacak· 

tır. 

1 - Ke il bedeli (Boru bedeli hal"iç) 352.605 83 T. Lira-
sıdır. 

2 - G~ici lemlnn1 21.604.23 T. Lirasıdır. 
3 - fnş:ıat için lüzumlu bon.ılar Karabükten verilecektir. 
4 - Hu usl ııksamı müteahhit serbest piynsadan temin edt'· 

ceklir. 
5 - İşin ek-;iltme evrakı 50 00 lira mukabilinde lx>lt>diycden 

temin edilir. Veya Belediye Fen İ~lerlnde J!Örfilebilir. 
il - Ekslltıneyc gireceklerin İller Bankası Su f ~lcri l\IÜ· 

dllrlliğllne mürP.caat ederek bu iş öneminde iş yaptık· 
lanna dair yeterlik belge l almalan lAzımdır. 

7 - İhale dolayısiyle bilciimle lifin, vergi ve rüsum miltc
ahhlde aittir. 

8 - Tatbik projesi milteahhid tarafından yapılacaktır 
9 - Vaktinde yapılmayan müracaatlar ve po tııda olacak 

gecikmeler kabul edilmez. 
10 - Teklif ml'Jttuplarının en geç Belediyemizce 12 Kao;ım 

957 Salı günii saat 12.00 ye kadar makbuz mukabili 
teslim edilmesi lazımdır. Geç getirenler kabul cdilml· 
yecektlr. · 

11 - Projl'nin tath ikatı BelediJE Miihendisliği ill' istişare 
e<l il erek vnpıhıcaktır. 

12 - 1dare iıhalcyi 1steJiğine verip vermemekle c,.rhcsttlr. 
(15351) 

Müteahhitlerin nazarı dikkatine ilan tashihi 
İstanbul Vilôyeti Daimi Encümeninden 

22.10 ~!'17 tarihli nü hamıu!a intisar eden İstanbul Vilfiyeti 
Dalrnl Encümeninden baslıklı ilanın 6 ınt'ı kalemini teşkil eden 
Şllc Demırtas ilk okulu tamiratı Şile K:ıbakoz köyü ilk okulu ta· 
mir:ıtı olara\ı: çıkacak iken yanlış yazılmıştır. 

Keyfiyet tashihen illin olunur. (15363) 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rekf örlüğünden 

19:17·1958 ii~retim yılı için açılan Sıralama imtihanları 
neticesinde Fakiiltelerlmize kabul edilen öğrenciler Merkez 
Binamı7da llAn edilmiştir Üniversitemize girme hakkını ka· 
:uınan öğrencilerin, 16 Kasım 1957 Cum:ırtesi günU saat 
13.00'c kadar ilgili fakülte dekanlıklanna mllracaatla asli 
öğrenci kayıUarını yaptırmalnn lazımdır. Faklllte kaydını sU 
re 1 içinde yaptırmıyan öğrenci için önceden yapılmış olan 
aday ka}dı l~leminin hükmü kalmıyncağı ilfın olunur. 

(15348) 

M. M. V. lst. (2) No.lu Sat. Al. Komisyon 
Bac:lconlını ilnnlnrı 

1 - 2000 kilo sicim ipi satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 20.800 lira. geçici teminatı 1560 liradır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 7.11.1957 günU saat 11.00 de Sirkeci 

Demirkapıda M.lf.V. lst. 2 No. lu Sat. Al. Kom. nunda yapıla· 
cnktır. 

Teki 1 mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Komis· 
yona verilmesi lazımdır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edil· 
mcz. 

Nünıune evsaf ve ~al"tnamesi her gün öğleden sonra komls· 
yonda görlllebillr. (2737 - 15140) 
(t 

Konya Nafıa Müdürlüğünden 
ı - Eksiltmeye konulan !~ : Ilgın ka7.ası HükOmet k<>

oaaı inşaatı isidir. Keşif bedcU 365131.88 liradır. 
2 - Eksiltme 14/11/1957 ~rşcmbe gUnU sant 15 de 

MUdUrlllğUmüz odnsında :ıtapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şal"tnamesi ve ekleri MüdilrlUğUmliz ka· 

leminde görülebilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüm• 

göre 18335.28 liralık muvakkat teminnt vermeleri ve eksilt· 
me ~artnamesı mucibince 1057 yılı Ticaret Oda~ı vesikası 
ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - İstekliler gerçek tek kişi veya tUzel kişi olacaktır. 
(Özel veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

6 - İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir ısı iyi bir 
sıırettc yaptık!,mna, idare \'Cya denetlediklerine dair bel· 
geleri~le birlikte ihale gününden en az talil günleri hariç 
Oç gün llnce Valilik makamına dilekçe ile müracaat ederek 
bu isın eksiltmesine girebilmek için )'(lterlik belgesi alma
ları şarttır. 

7 - İstekliler kendilerinden istenilen vesikaları havi 
kap3lı tarflarını 2490 ~ayılı kanun ahklimına göre hazırhya· 
rak, eksiltme saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlı· 
ğına vermell'ri, postada olacak gecikmelerin kabul edilmi· 
ycceği ilAn olunur. 05044) 

lzmit Deniz Satıoalma Komisyonu Bşk.dan: 
1 - Kapalı :ı:arf usuıu !le dört kalem sebze satın alına· 

caktır. Muhammen bedeli (159800) lira olup muvakkat 
tcminntı (9240) liradır. 

2 - Eksiltmesi 7 Kasım 957 Perşembe gilnü saat 15.00 de 
Gölcükte Deniz Satınalma Komisyonunda yapılııcaktır. 
E\•Saf ve ı;:ırtnamesi Ankara, İstanbul Levazım Amir· 
liklerl ile Komisyonumuzda görUlebilir. 

3 - f teklilerin teklü mektuplannı en geç eksiltme snatln
den bir saat evveline kadar komisyonumuza \'ermeleri. 

(2678 . 14900) 

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

Ordu ihtiyacı tein Tiirk veya yabancı meml<'kct koclckslerln
den birinin e>vsafına u~·gun olmak üzere 2.'i il!I 200 kiloluk maz· 
but teneke kutu veya bidonlarda 10 il~ 20 ton kreolin satın alı· 
nacaktır. 

Ellerinde halen mevcudu bulunan firmatann miktar, fiat ve
sair ş:ıt11arı havi teklil mektuplarını birer surctlle birlikte şim
diden bir tanhhüdü. ta:r.ammun etmemek şartiyle en geç 5 Kasım 
957 güııilne kadar lstanbul Levazım Amirliğine (Sirkeci) verme
leri. Gerekil"St! Amirlikten bilgi edinilmesi. 

-;:::=============~(2754 - 15199) 
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Sablbt: VATAN Ouetec1llk •e Matbaacılık T - A- 6 =adına--=~ 
A R 111 B O B M 1 N Y A l !il A S 

Omuml Nqrt7at Müdüro· l"ızcan f.RoOoıı:R ı 
Bu aayıcıı Tazı t~ıcrını fillen ıcıare ecıeıı me:suı müctür: 

Selimi AKPINAR 1 
Gazetr-mlze yazııann yenı harflerle göne.erııoesını rtca ectf'rlz. 

IAŞYAIININ DEVAM! Komünizm 
Çöküyor 

\ 'nııl'lolo .\Janu 
Talpeh 26 - Anıerttan deniz ha 

nık!t dalreısl bııtkanı Amiral Ar
lctı:ht Burke, mllllyettl Çine yııp
tıkı iki ırünlük ziyareti tamıımlıya· 
r !t F'omıozadan aynlırken, komU· 
nızmın yalnız Nıyada deıtU. ':>ü· 
tun dUn)"ada yavaş yavaş çOkmok 
te oldutunu söylcmtttır. 

SOGUK MU, 
SICAK MI? 

Sovyet sıııı'i 

mnşı 1 ınrldcl 

ıJırır.ıyıı ı1nll'lırııcaiıır.. Hllyle bir .azını ve ırnrardo hıılonmamız:. 
•ııllıü ı.orıııuıuıın f'n le•lrll l nlııdur.u lnıılltrl'f'dr, bllhıı •n HD5H'· 
hH lllnc Mlllıınııı son l\ aı.hlnı:ıon e)ahotl mliıııı.,ebetl3le onu 
ı~ııı etııılstlr ki lnı::lllere ronl ııl)a_~rtt \C 1113e3I tonınnıl3le be· 
nlııısl)orlor. 

peyki sustu 
WJl6blnaton 26 (AA l - Maslı:.,_ 

va racıyosunun bllctlrctııtıne çöre. 
Sovyet sun1 peyki artık racıyo sin 
yallert eöndemıemektecıır 

lllosı.or tehdidi ~ıktır. tehlike ellır:Ue b0)0klilr. 1 akat hOr 
ı7Cln3a 03anık 1'tllırn. tıtrı. lrsr. bütün ol lmlılıır nkıllıınnı bnşla· 
rıııa nhrlanrn: ı;on b~ ı;eııe ltlııılr lıe1i Clia•lı bııhrnnda oltlııı:u ı:ı-
1:1 bil defa dn harp öıılrneblllr. dlter ledtılrler ı~~n ut.il ı.azanıhr. 

Ahmed Emin YALMAN 

Keyfiyet donanma araştırma 6-
boratuarları tarafından da teyıd 
ectllmtştır 

Sovyct aun·ı peyklnln en faz,a 
altı hafta içinde atm05fcrln kcsıf 
tabakalarına düşerek yannı ı bek· 
lenmektedlr 

Karakol arayan bir 
sarhoşu polisler 
karakola götürdü 
Karn olun nı-rede olduğunu ka

rakoldan ııoran bir ııartıo~ ı:.-ce ııa
brıha kacıar anıcııııı karakolda mi
safir ( ı ı edllmtııtır 

Nacı Blzaroıtlu acıınctakl bu ııa
hli dün gece. Beyoıtluncıa Çiçek 
Pa.'lajıncıa bir havli içip bulut al· 
bl oıctuktan sonra blr cıoımu a at 
lıyaralı: ::; lrkecıye ııclmtıı ve Slrke
cJde dolm1.11:tan inerek. valpnlaya 
yalpalavıı Ca~alollluna doğru çık· 
mııva bruılamı~tır 

Ca!talol'tlunda bir mücıcıet dolaş
tıktan sonra. Alemdara vönelcn Na 
cı. bir aralık Alemdar Polis Kara· 
kolunun önüne ı:elmıo ve kapıcıa 
duran pollMı vanm aRızla polis bey 
kardeşim, buralarda bir karakol o
lacaktı Şunun volunu bana ııl'& 
trı1r mlı;ln demiş ve polls de cb\I 
taraftıuı neyim• ctlycrP.k Naclvl ka 
rakola buyur etmıetır 

Bir müddet karakolun tahta sı 
ralarıncta oturan Naci bir aralık 
karakoldu ayna var türküısilnU söy 
lemeye koyulmuş sonra cıa bu ka
rakolda neden ayna yok diye bıı· 
F;ınp çajtınnııyıı başlamıştır 
Yanına yaklaşıp kenctlslnl teskin 

etmek isteyen polislere D•zaroıııu. 
hayatıncıan bizar oıcıutunu ve kcn 
cıısının akıl hıııstahaneelne göncte
rtlmestnı istemiştir 

Naci BturoRlu 18tectıtı vcc?ı!le 
Bnkırköy~ gönctcrllml.$tlr 

PAKiSTAN C. REiSi 
ISKENDER MİRZA 
ISPANYA'YA GİTTİ 
P:vvclkl gün öl!lMen sonra şeh

rimize ırelen Pakistan Cumhurro
!ı;I İskeneler Mirza dün saat vc
dlde eşi ile birlikte huııusl uc;aıtı 
ile tspanvava harekrt etml$tlr Pa 
klstan CUmhurretsı Pnrteklze de 
ıııcıerek istirahat edecektir 
Şehrimizde ctolaşnn rhavetlere 

ı:öre cumhurreısı Mirza Türlı:lvcyo 
Ortacıoııu vazıyet! hakkında ıcıa
recllerlmlzle fikir teatisinde bulun 
mat maltsıu11) le ıı:e,l.ml~tır. 

Amerikan - İngiliz 
tebliği neşredildi 

ınastıırnrı 1 nrh11' ı 
tından b8$kı. OUney Doıtu A.IYI 
müşterek müdafaa antıa,maıının. 

Bagdııt Paktının ve mo,ıeretı: mucıa 
raa mevzuundakl diğer anlatmala· 
nn, dünyanın mubtellt 1erlerıocıe 
tecavuze tarfı bir llper teşkil etti. 
Cine kanidirler. 

•Amerika ve İngiltere bundan 
başka, hür c1Qnya memlelı:etlerlnln 

ka~lıklı baCiınııızlık prenııtblnden 
hareket edllmm menuuncıı ve llÜ 
venlltln müdafaası ile bu yoldaki 
pyretlerln mOtteflklerln birçok l!I 
balardılı:I aııı:ı lşblrlttlne b&lth oldu 
ııu hu&UJrunda anlaşmayı nrmış

ıarctır • 

ZAYi 
htanbul Trafik Şubesinden al· 

cıırıım 31877 sicil numaralı ehliye
ti znyl ettim Yenlalnl çıkıırtaca
ııımdan cısk161nln hükmü yoktur. 

.eflk ,\tnlıı.f 

13~0 Gıızıııa~n 

Pek yakında ayrılacaktır. 
Acele ediniz 

Bugün Matine S 17 30 da 
Akşamları her ı;emte otobQ.5 

scrvısıert vardır 
t>IKJ.: \T: ~nıı \f ('ar runbn 
ıllnll'rl tıa3 ram ıtoın,ı•lyle naı w 17.30 dn mııılıırlf'r \llrdır. 

Zukov 
<8~tararı ı nrldel 

EISENllO\\ER, VE 
ZUKO\"'IDI AZIJ 

Aonapolla 2ll (AP) - Baştan El· 
aenbower eski bir allAh arkadaşı o
in Oeorgl Zulı:cvun, Sovyet MUcıa

faa Velı:llllıtln<len azli balı:lı:ıncıa bu 
gUn ber hangi bir yorumda bulun. 
maktan kaçınmıştır. 

Beyaz Saray baaın aekreterl Ja· 
aıea c Hagerty, EJaenbower ile gCI 
rtlştülı: ten sonra, gazetec lere •blc11 
1e halı:lı:ıncıa fazla bir fCJ bilme<!! 
ııımız için şu anda rorum<la bulun 
mıyacatız • ctemı,ıır. 

Zultovun az!• habertR alctııtı 11'.a 
man Bastan, ordu Ue <!onanma a
nuıın<lalı:I futbol maçını ıevredlycr 

<lu 

OV\'ET IUHAtlfRI Dd 
l•' Zt KOV 

Londra 26 IAPI - Lon<l•ıı<lakl 
Sovyet muhabirleri bu g~e Mare 

ı Georgl Zulı:ovun yakında Krem· 
!inde •yOlı:aelı: bir alyaal mevlı:le• ge. 
tlrl!ececıoe ıoandılı:lannı aOylemı.
lerdlr 
Zulı:ovun MO<lafaa VekAletlo<len 

ayrılmaaı Sovyet muhabirlerine tam 
bir sürprtz olmuştur. Bunlar. Zulı:o 

vun ııozden dil me!lnln •dUşUnUI 

meu oıcınıııınu ııöyleml~le<llr . 

ZI Kii\ KhllllR\' 

Zukov, ctünvanın en çok madal
vn almış adamlannctan blrlalellr 
lkınel DUnva Harbi sona erdlltl 
zaman Stallngrat ve Berlln çarpış
malannın kahramanı olarak ııöh· 
rt't yapmış bulunuyordu. 

Stallnln ölümüne kadar kencıııı 
n<ı hiç bir siyasi mevki verilmemiş 
ve bu eı;kı dlktatôrOn zukov·un 
t<'lhrf'tlnl kıskancıııtı şekllncte tef
ıılr edilmişti 1953 ete Oeonıe Ma
lenkov Stallntn yerine Başvekil 
olctuııu zaman zuıı:ov MOctafaa Ve-
kil yortıımeılııtına getirilmişti 

Nlknlal Bulganlnln Başvekil oı 
mnsı üzerine Zukov Müdafııa Ve
klllltlne aslen tayin edllmletlr. 

Son 2amanlarcıa komünist dQn. 
yııı;ıncıa Kruşçevle ayni sevlyocte 
tclü:kl e<llllyorcıu. 

Mallncvııky'nln yOlraclmekte ol 
cıuııuna dair hiç bir a!Ametc rast· 
!anmamıştı Batı cıcnyasıncın ol!' 
tanılan Mallnovsky lkıncı Dünva 
Harbinin krıhramanlanncıancıır. 

Mallnovı;Jcy şöhretini Ruııyanın 
güney harp aahalarıncıa Nazı or 
cıuıannı Ukrayna ve Kırımctıı ta· 
kip ccıertcn 1043 de yapmıştır. 

BucOn yapılan açıklama Mnreta 
ZUkQVUn lüdafu 'V'c'ttlllllnı1en 

ctahıı bi bir tninkle ııetırlllp getiri 
mıyccetı hakkınca hiç bir ipucu 
vemıemcktectlr 

MC18korn ractyoııu Zukovun ::ı:r 
tepkili yolcu uça!';ı ııe Moıılı:ovaya 
vardığını söyle:nlştlr Radyo ZU· 
kovun ne şekilde karşılandığını a· 
çıklamamıştır. 

Afyon kaçakçıhğı 
<Rnşlarnfı ı nclıll' ı 

pollate oıcıuııu ~bl. ctQnktl aorı:u· 

su sır&Slnda da l!inatıan ro<ldet
mlş ve afyonu ııatnrken yakalanan 
Sel!hattln Bostancıyı Afyon Mem· 
lekct Hrıstahaneıııncıe doktorıuııu 
ııırasında taıııctılını 6!1yleml$ vo 
c- HQseyln bu tBnı$ıkJık cıoıayı· 
lllYle bir hafta lince 13nna geldi 
Elinde külliyetli m!ktarda ısucuk 
olctu~nu bildirdi rn moeterı bul· 
mnını istedi Ben ete loksntn ve ııa 
zlnolarla llSl'lsl olan bir adamıma 
sucuklar için müşteri bulmasını 
ııOylr.dlm Bildiklerim bundan !ba
rcı. <lcmlştlr. 

Doktordan ronra 73 kilo afyonu 
pollae ı;atarken yakalanan HCse
yln Kahveci dlnlenllmlş ve bu •a
hıs c- Mal benim de~ll. Doktor 
Fnruk Eson•ındl ve onun namına 
utıyonıum• cıemlştlr. 

Birinci ve lktnct derecede rolü 
olaıı bu enhıı;laroan sonra. ntycımı 
evlerıncıc ll'IZlcyım ::icl!hattln ve 
karısı Mclflbat Dostancl'nın ifade 
ıcrı alınmıştır. 

Du karı koca da afyondan ha
berleri olmactıtını !!Oylemlş \'tl 

• - H<l&eyln Boa ancı bize iki do
lu heybe bırakmış \e içinde sucu!ı: 
olduııunu 1!6ylemlştln demişlerdir 

Öte yandan kaçakçılık d06y&~ına 
konan iki mektupta «Sucuk• ke
llm~lnl etfre oıaraıı: kuııanıldıl!ı 
görtılmüştür. 

Sanıklarctan ctOraü de Atır Ceza 
Mahkemesinde yargılanacaklardır. 

GRAPHO-ENGLISH 
TUrklye•nın neresinde olursanız olunuz. ııeneıercıır 

sJzc baş'!ı:ıılarının öıtrctemedllı'l 

INGILIZCE'yi 
Ancak un \1'110 - t.SIH.I. il metoduyla öıtrenrbllln;lnlz. Hiç 

masraf etmeden köyünüzde. cvınızcıe okuyup 
yazarak ve ctlnllyerek bir yılda 

lngilizce, Fransızca, Almanca ve Muhasebe 
llıtreneb111rsıulz. Unutmayınız. bu me."Tilckııtte yabancı etli 
meye muvaffak olmu& ilk te tek meto<l <lHAPllO • E"fll ı 

Biz ete Ocret.6111 broşUrOmü:ı:ü tateylnlz. 
Git \1'110 • ı :'\GI tsn hllklAI c·ııd l'lf' ı 2114, flı)yotıu 

ll~ret

lf'dlr 

---- ---

Genel seçimler 
bugün yapıhyor 

<Dru;tnrarı ı ııt'iilf') 
Bu <ldalti zeçlmlerle, geçen dev~ 

559 olan mllletnklll aayı ı, 610 a 
~übelm~ olacaktır En tazla mil· 
lctvelı:lll çılı:aracalı: olan .-ı1A:ret1mı.z. 

yine iat.anbul'<lur. i&t.anbulda bu ae· 
çimlerde 39 mU:etveklll ıoçllecekılr. 

Buna lr:Brşılık, en az milletvekili çı· 
karan vllA:retlmlz in ı mllletveklll 
ile H kklrl<llr. 

BugOnkO seçimle ilgili her tllrlü 
huırlık tamamlıınınış ve gereken 
bUtOn tedbirler alınmıştır Seçim 
kanununun blmayuln<le Jflpı:acak 

mllletveklll ıeçlmlnde oy kullanma 
hakkını · haiz bUtUn Htandaşlara 
ıeçmcn tartları da ıtılm1.$tır. Seç. 
mck hakkını haiz olup cıa, kartını 

almam!.$ olanlarınkller de, oylarını 

kullanacakları sandık lı:uriılu bat· 
lı:anlarına ıra im edilmiştir Seçmeiı 

kartını alıimaml.$ olanlar cıa oürua 
lı:ltıtlan ı.e veya sandık kurulunun 
tanıd:tı iki şıılıaın tehadotl ile bCI· 
vlyetlerlnl t~bl t eUlrlp oylarını 

ıı:uııanabllecelı:lerdlr. 

10 Mll,\'ONDAN F\ZLA OY 
PCSUl.ASI DAGITll.DI 

BOtüo memlekette oıcıutu gibi, 
teb·ımızcıe de aı:raat pıırtllerln taa· 
Jlyetlerı ıon derece bız!Anml.$tır. BU· 
t Un pnrt ler. bugUnlı:ll aeçlmlerln 
kendi lehlerine olmaaı için, kanun. 
ıarın verdlltl tmlı:Anlarctan Azami de· 
recede ııttracıe etmltlerctlr Şehrimiz 
de aeçlme katılan <IOrt parti ve bu 
arada mtı.atalı:ll ac1aylar tarafından 

dıı ıtılao 07 puaulası aaywnın 10 
mll:ronu aetııtı Ollrenllm ttlr. M'.Uh· 
telif matbaalarda sadece oebrtmlz 
için ba.sılan oy pUAulaaı aayw. ise 
30 mll:ron clvarın<ladır. 
ı.Çl:\1 NA iL OLACAK 
Seçimler buıUn gaa t 8 cıe baş.la

:racaıı:, 01 •erme mucıcıetı uat 17 cıe 

sona erecelı:tır Saat 17 oldutu bal· 
de aıracıa olup tıı orunu kullana. 
mıyanlar, kuyruk olmalı: nıretlyle 

oylannı vereblleceklercılr. 

Sandık Kt\"JIU Başkanı &Ut 8 dO 
lln.:e aandı ın beş olduiıunu açarak 
parti ınOtııhltlerlne ~ı»terecek va 
tekrar ıc,Utleytp mOhUrle:recekUı. 

OV NASIL \'ERlı.ECEK 
Saat 8 <len itibaren s:ınclık ba· 

tın• gelen vatancı tıar, ıeçmen kal" 
tını ı;öaterlp, listede lamlnl bulacak 
•e eonra aan<lık turuıundan mü· 
bUrlU bir zart alarak bUcreye gire· 
celı:tlr. Hücreye bir lı:lıtdeo tazla tım 
aenln glrmeal yaaalı:tır Yalnız ııaltat 

veya me!lQç olanlar, bir akraba ve. 
ya bir meçmcııle birlikte hOı:rc;e 1· 
reblilrler Seçmen 01unu ıı:uııandık· 

tan 50nra tekrar Uatede acımı bu· 
lup kal'flSına tmı:a atmalı: ıuretlyle 

oyunu tullaoctıtını belli edeı.-ektlr 

Seçmenler rey verirken sıraya ıı:t· 

receklerdlr. Ancak haat.a nya lhtı.. 
:rrır olanlara sırada beklemeden oy 
kullaom:ı batkı .eri ecektlr. 

Saat ı7 olup, o anda reJ kullan
malı: üzere &ıracıa ltlm.se rot.r;a trıır 

nır ııtoe geçllecelı:tlr. Ancak, tD6Ill· 
te geçilmeden One~ kurul başkanı. 

sanctıtın t1lldloı ve mUhürünU mil· 
tahltlerle beraber kontrol c<lecek. 
tir. Buncıan &0nra aandılı: açılacak· 
tır. önce undılı:talı:.I reyler, seçmen 
tcı tOklerlnde oyunu ıı:uııanıp imza 
atanlıırın sayısı Uo kar,ı·~tınlın!lic 

Uzere ııa) ıtacıılı:tır Okunalı:aız. imza· 
1ı ve ltııretll reyler iptal ecıııcıııı:ten 

&onrı tunlte ıeçlleceıı:ur. TunU a· 
leni oıaraıı: yapıtaC3k ve arzu eden· 
ter taanlf itini takip ectebllccelı:ler. 
cıır Taanlf aımuncıa ıesblı c<llleo ne 
tice <icmal orada llAn e<lllecelı: •e 
bir ubıtla tcvan e411ecelı:tlr Zap
tın uıı sandı n ba 1ı olduğu ilçe 
seçim lı:urulunıa gOnderllecek; birer 
mretl de parti mU'8hltlerlne veri· 
lecekUr sandıktan çılı:an bütün oy 
!ar da bir torbaya tonup aynı 11· 
çe ıeçtm kuruluna tcülm edile· 
celı:tlr. 

ilçe ıeçlm ıı:urulu, bütOn aan<lık
larcıao ıııcııııı neticelen birleştirerek 
en ecri yoıcıan il aeçlm ıı:urulıına bil 
dlreccktır tı ıecım kurulu da blltün 
llçttcr<len aldığı neticeyi Antaraya, 
YUkaelı: Seçim Kuruluna ul6'tıracak 
tır. 

DugUn fCbrlınlzde 1180.358 seçmen 
reyini ıı:uıııınacalı:tır sandık yekQnu 
ise 2166 dır. 

ANKAllAOA 

Ankara, 26 ı Hu.ıruAt) - Yann ıa. 
pılacalı: genel aeçtmlerdc devlet lle
rl ııelenıerı n parti U<lerlerlnln ça
ltı orlannı Cankarada ıı:uııanııcak· 

ıarcıır. 
Cumhurbaşlı:ıuıı CelAl Bayar Te 

na,baltan Menderca ı No lu uocıı. 
ta oylarını atac:ıklarclır C.H.P. Go 
nel Baotıını bmet lnönü <le saat 
il e ctotru rtne Çanka;a<la ı No. lı; 

sandığa oyuou atacaktır. 

C M.P Genel Ba tan Velı:lll FUal 
Arna da iatanbulcta tayıtlı olctutu 
!(in oyunu kullanamıyacalı:tır c.M 
P Başkanı Oamnn BOlUkbaşı 1se o 

1 
yuou merlı:u cu.acvlu<le kullanacak 
ur. 
IZMlıtoE 
lmıır. 28 CHumıl> - Yarınki u 

aıuml mebus ıeçlmlerı aınuıı.nde 
fzmır vllAyatl cıablllode 519 000 ıeç 
men gabab aaııt sekl:ı:den itibaren 
oyunu ıı:uııanmala b•el•yacalı:tır BI 
lln<lltl ıtlbl bu 5 O 060 seçmen, mer· 
lı:ez ıı:a:ı:a d• ıll. ıs ıı:aura talı:aln: 
olunmat:.adır 

Yassıviran Saf. Al. Kom. Bşk. hğmdan 
Aşağıda cinsi ve miktarı ya zıh ığır l'll 2490 sayılı kanunun 

puarlık usulü ihalesi yapılacaktır. 
Cinsi Miktarı luhamnırn Kat'I 

S. Eti 
S. Eti 

4687 
4687 

tutan Teminat 

15000 Lira 2250 Lira 
15000 T.lra 2.!50 Lira 

ihale 
günü 

1.11.57 
1.11.57 

Saat 

11 
11.30 

46 ncı madde 1 İ fıkrasına görf 
(2798-15366) 

Şartnamenin göriilereğl yer 

İst. Lv. A. ıınn Ks. Yassıviran 
Sat. Al. Kom. Bşk. ______________ _.;. ______________________________ ~ 

Yassıviran Saf. Al. Kom. Bşk. lığından 
Aşağıda cinsi ve miktan yazılı ylycrt'k maddelerinin bir.ala rında gösterilen 

de 2490 sayılı kanunun 46. fad. A. fık:-ası gereğince satın alınacaktır. 
Cinsi Miktarı l\luhammrn Kat'i ihale Saat 

gün ve ıı:ıatlcr
(2797·15367) 

tutan Tt>mlnat Günü Şnrtnnmpc;I goriıfoceğl yerler 

sut 12s 
Yoğurt 150 

1000 125 2.11.57 11 Yassıviran Satın Al. Kom BŞk. 

Koyun eti 150 



lsTANBULSPORUN GOLÜ 

IZMIRDE BUL UNA N 

ORDU TAKiMi 
iki maç yapacak 
Şeref, Necdet, K. Erol, Güngör, Muhte

rem, Yüksel, Kasapoğlu ve lbrahim 
dün İzmir' e gittiler 

29 nim Pazartesi eünQ İmılrıı
:ııorla bir hazırlık m8Çl yapacak o
lan Ordu takımına menaup İstan
bullu futbolcular C1ün aıtşıun 20 00 
t;çalh lle iz:nlre gltmlşlerolr. 

Bu futbolcular eunıaroır: Şere!. 
Necdet. (Penerbahçeı K Erol. Gün 
ıllr. (Adalet), Muhterem fVl:'!a>. 
YW12el (Oalat.Mara:; ı. Kasaboğlu. 
İbrahim ılııtanbu~por>. 

ORDU TAKl'll Al J'ISORDU 
fl,f.l m, KAR ILı\ ı\CAK 

Paurtesl günQ İzmlrspora tar· 
eı oynayacak olan orcıu takımı iz. 
mirde Utlncı lcar§ılaş:nasını 29 E· 
kim Salı günQ A!saılcak s•adıne1a 
Altmordu ne yapacaktır 

lstanbullu tut.bolcular C1a b 
maçı ınüteattp aynı gece uçak! 
~rımızc d ı:ı ccklere1 r 

l\fE'rl:-i (G, " nnolll. l."POR,\ 
K-'R 1 T Kl'.\tlSD,\ \ER Al C.A 1\ 

01..iat araylı idareciler Pazart~ 
a acına l\Uthatı:ıaııa e,t.adında &>· 
oııusporla yapacaltları ı ıı maçını 
öne l(Jrerek ordu takımı idareci· 
!erinden halen ııslı: r olan MoUn 
için müsaade J.stemlşlcr ve bu ar
:ıulan kabul ocııtmlştlr. 

Met n B olluıspor maçının va· 
pılacatı PazarteBI günü ııaat :ın 00 
uçaıtı ue lzm re aıdecck ve Salı 
ırünl1 A1'ınorouya karoı ordu ta· 
tımın<la oynıı. ııcattır 

................................. " ......... " .. "' ..... 
Boks 
Turnuvası 

Sona erdi 
Ankara. 26 <Huıs\W) - ~ne!

mllel bolaı turnuva.'lı bu cece so
na ennıo ve ı.u neticeler alınını~ 
tır 

ı kiloda Bttlent Klter ıiat ı 
Roma ı sayı heı;ab yle )enenık t; •• 
~c oldu 

6f k1 oda P tlrof ISOfya) Kona· 
maı:ıt (Romal yı ~enerelı: b rluCJ 
tlln ed ldı 

67 ki oda Orha., T~ 1 İl!' 1 Bul
ızara hükmen ıraltp ııelereıc b rtnc 
o.du 

k ıo dıı Roma soı~~ı )me
li birinci oldu 

63.6 k110Cla vunıı inan ı:lat ı 
Ro a ı )enerek btrıncı oldu 

67 kiloda C \•ato (Romaı ihsaı:ı 
Ay ıtat ı yenerek blrıneı oldu 

71 kiloda Roma Buıııara hQk· 
men ırallp ~elerok bırtncı oldu 

76 kiloda Romn Orha nGaz orı
ıunu nakavtla lendi 

eı de Bulgar Romaya pllp 
Aıtıroa Jta;~an Bul.Barı yenerek 

VEFA'NIN 2. GOLÜ - iki net denf'tıln elll ~ııM dnkl kada 
) ııli:ıırıda &lirtlldOl:O Jt.bl olm~tar. 

İstanbu lspor 3. /-üğ ü kapflrdı. 

Vefa· 2 lstanbulspor -1 
ilk golü Sarı - Siyahlılar attılar 

l•tanbnlsporlular bfitüo tah· sırnr ııı:u:ı. ııornıııl bir futbol ka- \ 1 hlr lımrambolde aını topa ha\•ad-:. 
minin hllAfına liazannbllecek· llıesı a1tımı11 cerc)an etti. nn· Cem BACAR durdurmadan ı,:eliıltl hlr ,oue 'ıt-
IPrl bir m~ı kaybettiler. hıı· Sl)nhlılnr rnklplerlnc 11azaraıı xa· ~ liımını ıı:nllp duruma yü~U 

118 mukabil \ dalılar pncrJI ve kn ınarı :ı:nnuı.n daha tı.ıüıı olnınlan· ----------- ltf'nıberll'lıten ınailllblset.e dlf'-' 
blll)ellerlyle ttcunclllli&ll ıılmdlllt. n ı rn&m<'n ı.nı .. oııümıe 1511t ç..,ı.e- .sa\I artlar atlında O)DWıdı&ı lı,:hı ı;an·"IJ'ahlılııra bu pıt kamtt ır, 
~arantllf!dllcr ı ı \ ıı ı•- a•ı tıd hf'•~nı ı \"C "eki mrll olınu&tor. iri )OPll '\e bOtOn oyuneuıar11 • • nınıır Pr \f' <"11 • ><'.)- 1 ın :ı· • ~ v rnklp ı.:nlt•yc Oklrndllcr l"e ~~ 

sou derece ka,n;aıı "~ külli bir (ill'rlıı )ı>rlrıde nıüılabnll'll'rl )il· HllhMsa dün fr\knll\df' formdp •)o 1 rl 1 ur:-
~ahada •~>ıtrullln \rfn • l•tnnhııl- Y.llntlrıı aoı \•ıı.nraınlldılar. ıı:u: mil lnn Hbık Rc>;;lktnşlı noırııı. ı;ant· hr.r lk ıı:oııe 0 çıııaınn~a ı ecıı· 

ratorıı ıt:!'l:llliten onm yuptılı 1• eıtllcr. ncnk 311karıdıı da E~.fl ,. 
hane akınlar \ eranın r:nllbl)et li· tııııı:ı: clbl an • lyablılano _!." 
mlllrrlndtndlr. ı.ıanbul•pordan znııı~uz pas111$mııları '\C topu .,.o 
(:ünaor l.sı> nk.sayıın m ıııtnlft{l> 1 tl'li lıırında fn1Jn ıatmlllan yOr.ood:ıt 
ı, 1118 desleLlrdl \C llrrl cer! ı.:n· nyı cıı.nranııyorınrdı. natta ı ııt" 
ıışarak \lUJtf'Slnl 11\Jıı;ı,ıe >nıııı. ura \t"jll • He.razlılar bu akırı ,. 

ııaı.tm nnrmn.J bir ldnre tnrıı <lnn na .. tıı buıınımışlar 1C hot'Jl
1

1 ını) 11 başln11115lardı. ;\laç da bD -~I• 
ıu•lcrdl. .. nılt"re R\ antq.J kalılell'rt va ıc:ertslnılc 2· I \ efalılano '"' 
ne ria)rt cım .. rnrsl \C lur.uııısıı:ı: 
ırre akınları ı.esın~I o)uııun ı;ur'· tıl)Ctl)le .,ona erd i. ~ 
atini yıl\a~ıntmı ı ır. 

MAÇIN CEREYANI 
\ fto'A: tt 

ÜZC'.\'\ • MUhterem. R~U)tl• 
Artt, özer. Ö7.( ' \ " ·samı. n tll' 
MI, Erdinç. b)rnl". H ÜLES'f· 

Antrenör: Sabri Ktru 
Kaptan : ismet. 

1 TA!"Bl.l "l'<lll: ** 
Sabih - Kenan. Merlb -KlınJI 

Kadri, Glb.GliR, J.:A~AD001.t1• 
Aydemir, ibr&hım. ht~A:.i, Yült 
sel 

Antrenör: Necdet Erdem 
Kaptan: Ayde:nlr 
Goller: İhsan (Dak. 10) 
BOlent (Dak. 411 
Sami (Dll. 65) 
Hakem: Faruk Talu 
Seyirci: H231 ldşl 
Hasılat• 29718 50 T. L 

-
1'-'l'okım 

lnr o. G. B. M. A. \". P. P• -
cıs. 8 6 2 -17 • 14 ~ 

P.B 8 6 1 1 111 ' 13 
s 

Vefo 9 6 2 2 H 12 12 CI 
t. Spor. 9 4 3 2 11 7 11 ' F BAHÇENiN ANTRENMAN MAÇ/ _ illin •eo erb bçrlllrr Kadıklly taıııanoı• nınntur ı.;onırdcıı •ı nııu•ht1t::ı ile 

. blll!U•f bir karşıl~ll .rnpmı lordır. l>tıba zJyaıır lılr nntl'f'nnıaııı aııılırnn bu 

o, ıııın sliı-nlll bir rı.ııııe baş· 
lllJ an San • 151> nhlılar henıtn nı• 
ı.tp :ıha.ııt lndlIP.r u· bli'lılml>l'I· 
ferini 'lıunlolıır. f'kl:ılm·I daklı.a· 
dn Ihsan rollOk bir tırsnıı kulla• 
namndı. Dııııdan bir dnklka ı;,(ln• 
rıı da Erdinç kP.11tll•lne \t'rllen ıın· 
•ı arntn çıı.tı. OnuııMJ dakika da 
dolmak fi7.ett ı ı.en 1 hsaıı. Knsnlı· 
otlondıı.n aldıit pru tn. topu biraz 
~OrdOt.ten sonra ı;ert bir enue o
•ııııun ilk ıolünfi atlı. Bn ı:toldcn 
soıırn oyun hn:lnndı \e kllııiılıklı 
nkınlarla C('rr)1lll etml>c b tadı. 
Otıır.nnen dnklkaıla AydP.mlr, otuz 
dördOnMJ dnklkalanln da Ihsan 
ınulıakknk rotıllk nı fırııntı bebo 
r.ttller. Hn kaçım fırsatlnnınn ımn 
ra \ r. il • ~) D7.lılnr btrnı topnr· 
lnnitılo.r 'i"C rııktpltrlnl ba•lırmaj!n 
hru;lndıınr. Kır'lıhlrlııel ılnlılknrln 
t:nıııı~ .. ııı bir ıu·n pıı~ını •·akıılıı.rnıı 
nıııeııt. \lrrllıl de ntıatıııctnn ımıı 
ra şerden c,~ktlr;l eüllc ını.11111111 
brrııberllı;e nlnstırllı. ııırtııı·I ıtr\· 
rı•nln on lllirt dakll.1lsı da \do· 
lılann ııru kı.ı altınıln ıreıı 'i"C 

Ilı. lnrkbeş dakllı.n tin ııu tif'L11de 
hrrnberlllile ı;oıın eni!. 

ikinci deni'! baslar b ıanınz, nıı 
lr.ııt in soıııcıktan ııııntraforıı ı:ec
mt> ı. Sami \"e Ollml ile lsmct'lıı 
ileri ı:erl çalı mıııarı nrtlttslııllt> rn 
1.;lplrrlnf' tebllliell oım o b:llJIPılı 
ı ır. Ellllıl'!llnrl ttııL1lrndn ı~taııhııl 
•ııor ı.nı ... ı ın llnılr hn•nlr ıı:rlrıı 

B..J.K. 8 3 
K. Paşa 8 2 

1 4 17 15 '7 
,, 

3 3 8 9 'I 
,, 

8 ]O mneııı .an • IAchrrtll hücum ve mOdataa hallan karşılıklı )t>r aımı~ıardır. Kaleci IP.bmet '' "l"l'f'flıı '1111111,.bakınrtnn o, nııılıtı mil 
•ahaka)ı ı.;, t'llı.Tt>t ldııre etml tir. Ha antreomllllın t>n a!A'lıa ~ktr.t tarafı 3 a;rdır mlnO 'lı.'fl nmt>ll)utJ doıa,ı .. 1,ıc futbolu tıırnlmıış bu· 
ııınan "l'rncettlnln lılttOn çaıı,ma mtlddellııce o:rn ııınsı ~c fornııta allz0kuıes1dlr. ldıtrttllerlıı lfnf1t>~I ıır ı:ore srraı't"tlln Ka ıruıuı1 a 'lı.ır· 
ıJp, m:ı.•ındo tnkınıındakl Yf'rlnl alRCnktır. Dün lrzıu. c~ao, Ha rt, ı,eftt>r \e Turandan 1."llrıılu for haltı. IU:rilııflıı mfıdnfan rtılıı:I h 

leJe ıı: ı:oı otnıı~ ,., ma(1 ı~--a \n7.anmnJa rıın•affak olrua•tur \ukarııta '" aıı:ıda hu maetan ıı.1 l'n•tnııt "" ıı:l•rflluıur 

Amatör küme maçları Vefa - İst. Spor maçını takip eden 
Ankara. 26 AA ı - Amatör kil 

me ıtg ;,ı:;ıarına bugün b lan· 
mı~tır B~C! küme 1 11 maçların
cıa aşağıdııkl neııcell'r .alınını tır 1 ek seçici dün 

. kapalı konuştu 
Muhatızııticti 7 - Harp Okulu ı 
Havaıoca S - Kayabaşı ı 

şampiyon oıcıu 
Takım tasr.ıtlnde. 

ı - Roına 84, 2 - Sotva 30. 
- İstanbul 27. 4 - Ankara 22 

Aykaç, «B» kadrosunda bazı 
değişiklikler yapacağını söyledi 

D 
Un yapılan İ&tanbu ;por-Ve
ta Us karşılaşmıı.sını bQttın 
dlkkatlle t&Jdp ecıen tieylrc • 

ıercıen b rl dıı muhakkak ki Tek 
cç el E tak Aykaçtı 

O tendUilnl mııçın heyecanına 
mı kaptırmıştı? .. Yok B r ya:ı
dan mlllı kadroya yeni eleman
lar arıyor. bir yandl\n da lı:adroda-
11:1 oyuncuları tetkik ecıı~ordu. Kar 
ıl~a hitamında ııorcıuıı:: <Bu 

müsabakadan eonrıı mtıll ıı:acıro
ıırcıa bir değişiklik yapmayı dU· 

,onuyor ıntı5unuz?I 

Tek ııcç el ilk anda hemen ke
ıı bır Cfn•ap verecek gibi oldu l.9C 

de ı;onracııın her ncc1ell$C mllp. 
h m knnumıa:rı tercih et.tl Ve 
chenU'Z bir 1JCY söyllyemtyeceğlm 
dedikten &0nra ilave etti: cBu 
maçtan ııonra bllhMSa B kadrosun 
da bazı de~şlkllkler 1apılmııaı kuv 
~etli b r lhtlmal dahlllndelSlr Fa
kat mazur soran bunu şım11lllıt 
açı la amıyacağım • 

reıı: ı;eçıctyt balı:lı ııöroük '"• 

tılı: QankU İapanya maçlarındaki 
galibiyet halinin bOtün şerefi ona 
alt oıacaıtı gibi a!cı51 halde yan 
ma lObl)et halinde de bü•Un ~im 
fekler onda toplanacaktı 

oognuıu lhtlyatıı ve çok cılkkat 
il olmaya hakkı varcıı 

Bugün Spor 
teması yok 

pcır cumlıuı, uuıunıl e· 
(im mttnD!iehetlyle beU.1 
de yılın en dursun cuntt 

no ,-~a.rıcaktır. 
Busttn hiçbir Hbada eperttf 

tf!lllu Japılnıı.rarauır. 

Dlıer taraftan profl'AJ'oneı 
ııı nuu;lanna :ranndan lt1bareo 
ıene deTam edlleeeıctır. 

-

B. Spor 8 l 4 3 6 13 
Eınn. 8 2 2 4 8 20 6 10 
Adalet 9 2 l 6 12 19 6 ıs 
Beykoz il 1 1 7 9 JS 8 15 

..... 

KASIMPAŞ~ 
KAMPA 
GİRDİ 

Salı günü FenerbalıÇe tııı ııl 
t:arşılaşn:ı11111 yapacak olan K~ 
po.: a tutbolcuıan <1ün YeoUklS~, 
antrenör Cihat Arman nezaretlil.nı 
t:amııa (llnnlşlenıır. Bu'1'(lı:ı !J~i
b r antrenman yapacak olan ı.r;t 
ven-Beyazlılar maç ırün11ne kad 
kampta kalacaklardır. 

Organizatör 
Maksi mil iyen 

dün gitti 
?enerbahçedı-n sonra 2 aylık~ 

mertka ı;cyalıatl için 111tanbul~d 
~e Beşlkta,a da teklifler ya~ 
olan Organizatör Makıılmllyen d ıı' 
uçakla memlek8U Avuaturyay• 
rekct etmiştir. .~ 

B urad ilki dost! arının u.ııee:;cı 
ııöro .hlakslmllyen oniınıüzd -' 
günler tekUflerlnl mektupla t~,, 
tırncaıt ve ıtat•ı bir cevap ııııe1 
cektlr 

Kıul Yıld ız - Everton'll 

mağlup etti 
Londra. 26 (T.H.A.) - TU'°'-'. 

lav U~ şampiyonu Kızıl TıldlZ ~ 
kımı ingtıtere<tekl ilk maçınd• :ı-1 
bin ııeytrcl önünde l!:Teton'U 
ma !Op etmlştlr 4' 

pkarıı oıterollS)onal bolı. tıırnu \blDID Ulı. ıonuode Bolıar •e ttaı;rao bObörlerı dö&ClşOrken daha fazıla 11ual eonn.mayı terClh et-
.. Rı:ı:tl Ylld17.'ID üç ı:oıunil 

eantrafor Ooktç a~ııtu. 


