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P. Grupunda kuvvetli 
bir mukavemet belirdi 
122 MEBUSUN SERT POLİTiKA 
İSTEMEDİGİ BİLDİRİLİYOR 
Mukavemetin yumuşamaya sebep olacağı ve 14 Kasım 
~lantısının se r t geçeceği söylentiler arasında 

--
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HuıusJ Muhablrfmh:den 
Ankua ı ı - D.P orsanları muhalefete kar41 

aaır hücumlarda bulunmaya devam ederken. ö~e 
yandan bazı D.P. IU<?r bir &nllfm& zemini bulat>ll· 
mek ıçın muhalefet çevrelerinde ısondajlar yapmak· 
ta.dırlar. Ayrıca.; O.P nın iyi niyet sahtbl oıcıutu. yu
muşamaya ve anlajm.aya hazır oıcıua:u ela ııusıemU 
şekilde yayılmaktadır. Styaal çevreler o. P. ııerı S&
lenlerının anttctemokratık Kldtıı;l tasvip etmıyen mıl
letvelı:tllert karşısın-:ı.ll güç cturumda buulnmaları yü
zünd.t'n bu yola aıtttklerinl tahmin et.n:ıek.tcd.1rler 

Nltekım. D P. m.illetvekıllerının mühlm bir kı ... 
mı 5. de!a kabineyt kurmakla vaztfelendtrtlen Adnan 
Menderesin bazı vektlJert tekrar kabineye almasını 
i6tt-memektedtrler. Bu m.Jllet.vekllleri e.ert pol1tlkanıu 
parti aleyhine netice -verdıtını söylemekte, O.P. lçln
de nıilfrıtl1gt He tanınan roUletvekıllerlnln kabineye 
a:rmemtt'i ııcrektıtın.t. alu.i h&Jde sen. polltik.İ.nın 
de"t,meeıne lmkıl.n olmactıtını belirtmektedirler. 22 
kutl oldukları blldlrtlen bu mılletveklllerının aet.lrl· 
lecetı e.öylenen yeni tedbirler! t.a&vlp etmecııtı, bu 
tedbirler ıı:anunlqtı&ı taktirde de D.P. den U>tltayı 
kararl~tırmı.ş bulunduktan blldlrilmeJr.:tecUr. Söylen
tiye a:öre bu 2:.ı rnuıetvekıU yüze yakıtı mUletveittU 
tarafından deetcltlenmektedlr. 

Öte yandan yent mUletvelı:iUert He eörOşlerJnı 
ötrenmelı: ıçıu temaslar yapılctıti blldirll.ınekted.Jr. 
Ancak. halkın lçlnden yeni aeıen antldemok:r&tllc. ve 
5ert tutumUQ. hallı: arat.ında lyl karşll&nmactı&ını bl· 
len mılletvekHler1n1n. bunun kendJler1yle tem.as • 
denlere bUdLn.UkierJ, vaad.lere tnanma.cııltlan öjp'enll
mı,ur. <Devamı: 8&: 6, 811: 5 deı 
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B.\'YA.R, iT.\LYAN REiSİCUMmJRUNU HAV:\ ALA..NIND.\ Jt..\RŞIUYOR. S.\ÖD.\ REŞiDE 8.AY.-\R, SOLDA İSE İ'IALYAN CV!\lHURB.iŞKASINL't 
EŞi GÖZ'CKÜYOR 

a 

Dost ve müttefik Italya 
Reisicumhuru Ankarada 
MİSAFİRİN HAVA ALANINDAKİ KAR$1LANl$1NA 

ORTA OGRETiMDE MUHALİF ANKARA MEBUSLARI ÇAGIRILMADI 
EKSELANS GRONCHI iLE iKTISA
Df DURUM MOZAKERE EDiLECEK i Kİ SÖMESTR 

M a a r i f Vekaleti 
da~r bir tamim 

buna 
yayınladı 

O'ıın:eN.itl!' ve :ı,•,Ha •. ;c or·ıııarımızda tatbik: ·<11-

ı 
lt>n kış ve yaz eömeetr u.ı1 ullt-rıu~n. orta dereceli o
kullarımızda da tatblkt nıe~le.!11 kat'lleşmlştlr Bu 
hU6uatak:ı tamım. Maari! Vekı\1-f"tınce bOtUn ı.·:ı"" 

P r O 1. ..,G,t PRo::· G•k"""'a· Dly..,.e H.\ESBİlllç\LDEı· mı· oluyor ~~=.Efit:.':i.,.~~.::~ı~ 
«Orta dereceli okullanmııda 

ders ;-ılının ı Şubatta başlayan ıtı 
h&ftalı~ bır tatılle. iki &örnettnı 
bölilnmeaı \'e bir kıı aömebtrl &o-

t bölünmesi ve bır klf ıaöme-&trt 50-

st b 1 V lis• b h t k nunda olmak Ozere yılda iki deıa an u a 1 u us us a ç 1 an kanaat D~~~.::: 1~.';'J$,u;f'~ ::; 

Şayialanneteyid,nede tekzip etti 
--r~========================:;;ı 

«RUSYA DAiMA 
TÜRKİYE 'D E N 
ENDISE EDER » BAŞYAZI 

Dümdüz orta 
''Yol varken,, 
D. P. Millet Vekilleri, memle
ketin selfunetinin, birliğinin, 
huzurunun delice bir kumar 
ınevzuu ya p ılm a sına 

ıneydan 

Ahmed 
verecekler midir ? 
Emin YALMAN 

l.a tıhnr fıkrayı elbette b11trıı:lnlz. ~eye sormo!ll&rı 
~ - tn1sı mt ııtveroı;ln. :rolrnıto m11! 

Dtve t'tvap vtnn ıı: 
- Döz 10la k11an mı Sf'ldl! 

1 va11 Pn>tM!~:~n ~~~!M~~ 
yUk Elçllltıne taJln ed1lf'Ce yo
lunda bir h&bl!'rt duy&n 30 kadar 
eazetecl, diln. ıabahın erken ~ant 
lerilldeo ttıba.ren Vllivet bınuın1 
doldurmu.,ıardır. Gökav. ıazeteclle!-o 
rl aaat l ı 30 da kabul etrntş ve 
hemen o anda parlay&n 15 nA.ş 
bln:len, hl.ditsf'Din önemini b!.r ke
re daha ortaya koymuştur. Par!• 
yan fiAolan. kesit bir sual yağmu-

<Devamı Sa: l. Sü 2 dt> 

Olin 11abah Dt-lhJden fJehrmlze 
ıtlen Mkl NATO kuvvetltrl lı:u

mandanı ve Amerikan ıııenet kur
may b91!1k&nı General Alfred Gru
enther ı:cazetecllere •lmdı Anıerı· 
ltan Kızılhaç teşkllıltının reh;l ol 
cıu~nu açıkladıktan sonra şun. 

<Oe,aını EOa: ~ so: ı de> ___ ........ _ ................ -................. " .. -· ........... , .. .__ .. _ ,, ................. . 

YENi DAVA AÇILDI _ \Prrı ı..aca,.cıtııından ~anıı.. olarak 
~·ıırıı:ıtnnan Pa,.t:ıt GOltnuan adın

dalı;.l bir bnr sııhlbl ihbar ft:r.f'rl nt ölüme <oebf'blyet "e fuhn!ja tt -
vlL lddlasıyle halıı.kında ,-eni bir dl\"'a açılmıştır. (Haberi 3 üncO 
flQ fadadır.) 

İTALYAN REİSİCUMIJ URU A.."JITKABİRDE 

URFA YAGI YOZ 
görümlüğü istiyor 
NARH/ 650 KRŞ. OLAN BUYA~, DOGUDA 12, 
HALEPTE 18 LiRADAN MÜŞTERİ BULUYOR 

Piyllıada Urfa yagının bulun m.aııı maıftmdur, Ticaret Borsa
sında da en a.on olarak rrra yagı J7 Aralık !956 cıa ylni bundan 
bir !ielle evvel teı!cll edllmlı,ı. on dan ısonra teecıı y&pılmamı,tır. Bır 
seneden hfı'rı plya!amıza Urfa yqı nın relmeme&intn !ebebl eeçen ae
ne çıkarılan bir alrltülttle \"al tt atlarının pera.ktnde ol&rak 650 kU 
ru.ştan u-abit edilnıNldJr, Hal bu ki Urta. Mani in. Diyarı bakır ve 
Ş&rk vilAyetlertnde yalt 9- 11 liradan muamelt- gön:nektedlr. HaleJ)
te 1.ae btr kllo :vatın 18 lira oldu· tu blldlrllmektecıtr. Bu durumda 
piyasamıza &adeyaıt vetlrilemlyece lı tabUdlr. EIL~n. Vlta yatlanntn 
da vaa:on vaaon Anadoluya aevke<lıtdıtı ve eadey&gla.nna kartttırll-

(Denmı Sa: 3. SU: t de» 

Ankara. 11 - Doet ve mUtte-fik ı--------------. 
Hususi Muha.bltfml~den ı-

İtalyan Devlet Relı.1 ek&e!lruı Gron
chi ve ma ett trkl.nınt hamH ö--
zel uçU buaun eaat. 14 ıo da E
eenbol• ba,·a. alanına lnmlf l"e mı
ı;a!ırler bü:ı;oQk bır törf'nle karşı
Janmıştar4ır. 

Kıymetli ml9aflr tç-ın ı:rtlnl('!'den 
beri )ı.·apıtan huırlıklar bu '°abalı 
da devam etmi'I. yollar, k&Jdınrn
ıar temizlenmıı ve şebrtn muhtelit 
rerlerıne taklar yapılttıt ve ana 
caddeler ba.,tan başa Türk ve ttaı-

fDevamı Sa: 5. $0: 7 deı 

lzmir' de yağmur 
büyük hasar yaptı 

Hu ıuıl .:\1 u b ahi rl nı 1 z dt n 
hm.il', ll - Bu aabah erken aa

atltrden itibaren baf.layan flddetlJ 
blr fırtına tebir haya tını aıtu.ıt eder 
ten a.kşam ... ı. 17 aıralannda tor· 
t:unç a;UrUltülertı aaa:nak: halinde 
J'&tmur yatman bqlamlf •• fe,btrde 
.bayat. durmuıtur. 

Bu f1ddetl1 )'atmur aıruında teb· 
l"1n ana cadcleJert dahi bir neblr ha 
Jln1 aınuş, tr&!1lt tamameo durmut 
•e halk aıtınacat yer aramııtır. Ya
rım aaa.t Jtadu de•am eden bu f1d· 
det.ıı ptmurlar neUce&lnde ş~hrtn 
içinde •• keııı&rında yüslerce tYl au 
bw.ıruf, blrcok gecekondular yıkıl· 
ID.1/1. hatt' en mabtwı aanayt mın· 
ta.kalan dahi au1ann l&t!lıl.&ına ma 
rua kalm41tır, Arnca dU.M:n yıldınm 
lar •• ardı anlına patlayan rJm.ş.ek 
a;11rilltWerl balkın heyecanını •e 
korkusunu bir hayli arttınaatır. Bu 
arada yükaelr: yerlerden tnen aeller 
bert-be.rinde ıetırdJklerl buyük mo 
IOll •• kum yıjmlan.nı fe,btln ana 
c&ddalerine Yltmıt Ye bunlaAn tfl. 
mb:lınm•I de blr hayli uzun ıUr· 
maıınr. Ham.aııu m:un mQddet ıtır 

fDtvaıuı Sa: 6. SU: ı de> 

L.\\"K,\ 

BULGANİ N 
LAYKA'NIN 
YAŞADIÖINI 
SDVLüYOR 

Anoclated Prf'U 

!\toeıı:ova ı ı - 5(1vret Be.tba"lı:a· 
nı Nlkolaı Bulııan:n pua.rte a:ü
nu fiOn defa pazar IUnil a:ınıın 

ma!ı1ınata aQre Rw.yanın feza.:1a· 
ltı kopeği LaUı:anın ha:atta old.U· 
tunu bbylemlftr 

İbvlçre büyUk elçU:ttndekJ bir 
kabul resmlnde p.ıetecllerle ko
nuşan Bulaanin. paıarteeı ırünü 
La;.kadan b•Ç b:r haber &lınam .. 
dıl;ını, fakat; pazar ıranu &PUtnııc: 

<De\aoıı: sa. .;. bü. • de) 

lr'I iktidarın 1951 df'n •onra\.I cldfıı;lnr baln:ıronm. l\ntinde no,... 

1 '1, d8mdtlz, raıı.at. doi:ru. 1"f'r1m11. orta yollar dorurkf'n. bun
: ra blc tıtı fat etmı,..or. 8117.an lnlıltre kf'ndtnı kaptın;ror. baı:an 
ıı•rp J'okneıara tırmanm.a*a oırlll)U'or. lfrattann her ntrlnr bl.Yt· 
k!or. Zorluklarla lta.rwııaaınt'a. \abahall lı.:f'ndl ludtn ba.,\a her
,.., te bu1ayor, ttllllanıyor. Gfkf'YI bal kadar lf'zlz '°' tatlı bn_ıo-
1 r, klldrtt haeına varn1or, f'trafa yıldınmlar ya.-dırmalt. her)ı;f'~I 
,.'•tnrmaıc. ber btlrr1rttl tahdit etmek heve!iılne ııa,uyor. Bll!!iında 
'-tl ll dı tından etki.Yet eltisi taskınllk.l.arın a'ill \,;endi emrlndt\,;I 
~teıer tarafından ıııtndlllnl, bunıann ölçO 'f'e kanan tanıma· 
111tı ann1, lttlbat "' Trralıi:kl dtvrln1n 'Ullhçı Tahslnlerlne mabıa• 

-·0 - H I OI HOHHO_O ... OO-H O .. H O_ H __ OOO OOOIO IOI H I OOH I NOOOOOOOHOH•l l HOONoOl l OI OHOOH IHOH O .. OHOIHOO! OOOOot••IHHIH H H UI H HO•O---On•t---tH.OH ... 00-000 .. 0 0INOO O_ O .. OOH l .. H I OftO .. 

'•nl ırıa etrafa !laldırdılıi.lannı hlc farJı;.edtmlror. 

a entm ıcımı yılıi.an. nokta ı udar: DlnamlL ve tt!iıDr bir lldf'r 
diye mll1onlal't'a çatanda. la berabrr benim df' ba\.kında 

t'ti &enelerte ba,yranhk dn1dnınm Adnan 'fıpnden-•I "herhalde 
ttı )a.da cörmedlm. BGyle bir adam J11lart"& mtlddtt ıl1uet sahne
ll ı'tGe vardı, vakit va.ldt at1uı ralıı.lıHtrlndPn bile 111 namara U· 
~ teParUmlzde böyle bir adam ,·ardı da na. .. ıl oldo da coumedl~. 
ttı Ddf!!lnden f1.1dalanamadtk'h> db'f'nler tıktl. Sezisi ka.rvttll ıt
tı '1G1orda , norm.al yolları ı.:eefrtmeıı. aıır hatalara lıtndlnl kaP
,.:"1amaıtı, hatalardan dönmeıı. cebir derli. ikna ~e arlıi:ada,elık 
~ ll at11ıe buını ldart elıneıı blllrordn. h.ore llarblnt katıln1ak 
~ •to•ra ılrme&:I temin etmf'lı:, müdafaa lı.:uVTetlerlmlzln yalnu; 
r::ııızat bakımından de&ll, talim 'f'' terbl)t balnmtudan da Ame· 
~ '-htırdan tam urelle ı tıf df' elınt lnt lmll oımak. f'<'ntbl •tr· 
~ 'Yt ,.e Ptlrol \,;anun ı a.nnı cıı.:armak clbl nıf'•elelerdt ı abeUI ı · 
ltt Ono, azmini, ceıaretınl, parti ine çr ı.:end1 eahıına alt endlse· 

den mıın mt'ntaatl datıa n'tftn tnttuıonu belll f'ltl. 
da 1854 ıı.~lm mftcadf'leııl acıtdıj:ı zaman Drmolı.:rat Parti llt.tl· 
•t 1'l, ntnhallf p artllf'rln radyoları lo:ullanmatanna. dllf'dlkltrl clbl 
4~1P tutmaıanna renlt ıurttte lmlı.:ln v-enll. S.oranm 'ilze: Bandın 
t _,-ı ortalık lianıu mı, bl-ızat Dtmoı.:rat Parti zarır .-ördü mft? 
itil lltrı bir eımaı mlllttl kadar ~tu"kkanıı '"' trmklnll olmaıı bl· 
'flt.n \ı 1'tir\, mllletl, bf'r tarafı dtnlf'tU. qonra f'('lm ~andtJının ba.,ı· 
'' oıtu, rf'yln t kallandı. Bu rtJ df'. Dtmoli.rat lli.tıdarınt detttk
ttı~''4 ona sOnolnl ezlt'l htr aıcftde bf'lfrtmtL. mullale rrtın rrt 

Dnuıno bf&:tnmf'mtlı; TOlondudı. 
~f'ml,lı:ete hu:r:or 1"enntk, r batc~ l't ıGrmek itin bu lı.adar 

<~amı: SL 5, sa. 7 d•> 

Seçinı arilesinde yıkılan 
gecekonduların hikCiyesi 

\ , I 

-

l:AZISIZ 

-

"''s TIK 

YIK EMRiNE UYAN 
İKİ MEMURU PARTİ 
TESiRİ SUÇLU YAPTI 
M1UetvekJU .eçlmlerlnln yapıldtjı 

27 Eklm pazar .ı;:üııilnUn artfea.tnde. 
fiaküdar Slnelıtlltepe c1Yannda yıktı· 
rılın 100 ı ~akın eecekondunun ar· 
Jı:a.sında acıklı bir hlk&.1·e aaklı dur
ma,tad•t. Bir Amirin emri ile b•t· 
!ayır. ltüçUk bir memurun ı.et.ı.taaı 
Ue aona enn bir bllt•yı ... 

Ald.l&ımır; bllilfe ıısre bu bldlM 
aynen f6yle cett:van et.m(fUr: 

2S Ekim cuma iU•U. ClkDdar ftay CAMBERRA' NIN ASKERLERi _ •FUır at•n.o CamO.rra ., •• 
mıı.lı:amhtına, Slneklltepe cln.nndı ıazorfinUn mUttW.f'batı fır 
100 e yakın ıecelı:ondunun lı:ıta edil tanbohı lf'7nıtıe ba.,ıanuttır. \ mf'rlı.an ıeml<"llt'rl, urnuml:f"rtlf' ti· 
dit! bllc.lrllmlt .,., hemen ihbar m.. ltnc-e ;rerlerlndr ıörOlmelı.:te 'f'e 1-ttanbulun (<tadını f;'ılı.ııırmaıan a· 
h.alllna sldllere~, aecekondultnn yel' zlmll 1Grıinntl!'lıi:tedlrlrr, Df'nlzcllerlnln 11daha Ut'ltı.>J f'J;ltnıntlf'rl l«:>ln 
lerl teablt olunmuetur. ıura::ıı eoDl'a Amerlkalllar Tflıteldt' <L.ı;.O.> ıı.ııını ırnlllıilerl bir tllf'nt"e )f'rl ı.:ı. 
d& Belediye Zab1t141 merkez lmlrl ralamışlardır. R.eılmde \ltrlolerı tetlı.Uı. 'den Amf'rllı.:an bııbrlrrlller1 

<Devamı: Sa: 5, sa: 5 de> ıöraıu,-er. 



0·•!•j·:~~i"'1' '~m~-~ !oEMoııAs; voıuNo ~ Neden ıkıden fazla -:::._,:..,~~-~J" & •ı 
GUnU GUnUnô 

önce gösteri~ 

I• Eglfım Ensflfusu - Jf ~5 1950 par ıye muhtacız! mezunlarının derdi: = • -
T 

ilrklye'de bll'\"Ok "yler 1a· 
pıldıtmı \'e batıdan blrçoıı: 
fl'ylrrln benlmseıımeJe b&S 

landıJını kim lnkAr edebtıır1' 
Uunluk yaşayışa, umumi haY•" 
ta, r"smi işlere dalını bir yeni 
\e lyl taraf eıııennıc-k, 1<arntJ· 
rılmak ıayretlerl kuçum!enemrlo 
\'f'nl \e ıenl eebir 1~1 Te fe!llt 
dm )Ollar. mesafeleri ınsall .. 
motorlu ırtıı adt>rlt'ri, Adala~ 
pırıl pırıl beyaz vapurlar, ylrı
br milyon ıı.1a çıkaralı opera 
binası, iki lntaJı birle tlrec!'ıı 
ı:oo mtıyonluk asma köprü. U· 
tanbulıı bir başlan ölekl baş• 
yirmi dakikada dolaşacak Metro. 
,eblrluara ı seferler lçlu dört 
rnoUirlll uçaklar, demokrasi reJI· 
mi adına rnllletnklll aeçlmlerl. 
•)llllr.t hlzmetlnde)'lzı> vrcüell 
nutuklar • 

reni ne..ıın tde-
a.ıat te111Allc1le. YAZAN : mla411er şunu ılı.!. 
rtnden ııızetecl tertr ki, HOrrtyet 
arkac1aflm1J1 Öz· Partıaının. Halit 

)fevzuattaki garip bir aksaklık 
yüıündf'n '\'üksf'k Öğretmen Oku· 
luna alınmamaları 5ik6)etlf're 

yol açtı •n J:rııüder bun Dr ArJıan v Partıaıyıe birleş· 
dan ltıaa bl.r mUd • V .. • mest h•klltat~; 

H ılı: cE(rltlm Enstitülerine. ilk G"re•.-
dn ~nce vatan • Partisinin kUI " 

Ko• ·,.,.., .. ,
11
• • es 1 men o u ve il e mezunları alı-

0.uteatnde yaz. e eblne olmıya. nır İlk öğretmen okulu ve llP 

-DÜN, BUGÜN 
4ıtı blr başmaka cak. esaaen De- mezunları. vükM!k öRretmcn o>:u- -. ı -
lıde Hü~-e Par moltrıt Partiden !una da 1 bili • -
ll&lnln ~~it PartWyle b!rleşme..lnl ayrılarak HQrrl· retmeıı ~{~ıu ~:r·iı!ak:ı;:ı:~~ıt~· _-==_~= M ~~~~~~::.~~: 1~e::~~,::.~ ı.nın etti cı ı. Jet Partl&lne geçm~ olınlarcıın bir oayet etıtt:n enstıtOsü mezunu ol 

:eu tekltt nazari mantık bakımm çotu böyle bir blrleıme halinde ya muşlarsa. Ycıkseıc Öğretmen o:ru raıı Sr.tlrmeS.te olduju. 
dan. ilk b•'"ı•ta --k bahis mev- tarataız kalmayı taclb edecekler, ıuna ... .. hak ııfin-n 'I' dO ünrn her ':ı· 
zuu olan 1kİ partr~;rek me!Ilıckct mutlaka bir tarata Utlhakı da,a cıemek'~;;1!0"' kını kaybetml•lcı tand ın nıaıamudur. Yalnız 
l"ln fa cıaıı ve c••Jp "lbl -"'.Jınıı- nenler Çin de ıııcıııecek yer her- nınddl 11ıkıııtılar. yol.;lulllar de-
• - • o;v•" halde Hal'" p ı Balıkesir Necatı E,.ltlm ErıatıtQ ııı mAı 1 t ı o 11 :rorııa da kanıattmlzce böyle b ir .. art ı olmıyaca!ttır 0 " • tt\ ıs ırap ar '' z ıı· 

f""ln t&!lakkUku hem "Ok "''"tür Diğer taraftan muhaıere~ parti· El T
0

alcbe Cemiyeti başkanı N~ tüler de içtimai ha>alta derin 
• , v .,w,. lerı 27 """'ln im c P Qngör. d!ln TM TP. m' rke ı ı h ı L bil hem de bir takım realitelere uyma "-A ı acı; lertncıen evııel in<! ı r uzorsuz u .. )aratı)or; • 

:ı:naktadır. yayınladıkları ımçım tıcyannameıe- z e Y•Ptııtı basın toplantuıında, tun dlma&lan \e ruhları teea-
Özcan E....,'de-ın. •·••••ında ""tk rlllde n~bl .seçim alatemlnl tabak· mevzunLtakl bu garip vaziyeti. ~u - sılre, rndltt")e ıe,·ı.edlyor. llN3 

.... • ,_,., ..., kuk etti ki ı ı kanCSakl tekilde izah etml•tlr E t ıııu ı ı ı k 
"il t .. rlh edilmemekle be-ber &on rece erın mil ete alcıı n "J 1 En ~ rıı ,,. ııeç nı rr eoııuna a· " •• taabbOt t ı ı " t m stıtcııerının eıııtım eüresı 1 aanıercıe bır•• da mo"a haline .,.~ " m ş erdi. Muhalefet '""" iki ü ı ar meıı'ut n normal bir lnkl· - "' .. ~ hesin! t k" ~-.- • Y kl!ek ö~retrnen okullarının len cmeml•'"etln bOny-ı llı:l p•~- n opye un lktıcıarııan dahil ,..1 1 şnt ıöstereıı Tör!.; demoı.raıılıl· 

~· ~ - fazla ld ,. ..... .. e.: t m süresi l&o cıört aenecıır. E- 1 tiden f••ıuına ma••"ammıı d~ rey a ı,.ı .. vzvnünde tutu- ğl im - ıı ıı, bilhassa 19:16 • 111:17 de - -=• ~- lurıı b ...,, '-ü : Enstitüleri talebel,..rt. Mlil?U 
l lldlro te'"llndeltı nokta'" ~•zarın 8 u,.wn• ııeçım a!Btem•nın er v ı1l cctl"k parti, tek şdn ıılıtrmlne 

• ,. ·- ,.,.,. d "I ti ıı " ek etıne bu ak51klıl!ın dü:ı:cı:nc-tftllrl "'• ""'rOlme .. tecıır. Bu h'"c"• .. -, e,. ~ r ece,.ıne inanmamak 1 1 1 - hJ ınqı 'e 11137 ıeçlmlerlnln "- "u • -- lçln hiç bl be s ç n müracaat etmeğe karar ver 
tak1 ıörüşümüzü izah etmek iç n Bil ük l\111~ u P r<>ktur Halen mlşlercıır. :Ralıkesır Necatı Etlttm - bö~ le ıerl bir zihniyetle > apıl· 
ııe eTTell mMılekettmlzdekt iki Y et Mecll.slnde çok az Enstitüsü Talebe Cemtyl'tl başka- - ınıuı. m•mlekellnl sean uı dön 
btlyülı: siyasi Parti halen taay:ycın ;em lcbı:v,e ah P olan ııl'i'asJ ı>•rtl- nı Necip GOnııör. bu •· irin bu· - 'anın bıııönlıifl eart11rını bl· 
eunı idi 1 er nuı 6Cçlm ıı teınl kabul e<1 - "' ' len her insanı karanlık dötUn· 

ı m r aua ine cevap vermek· lir ed ım,.z buaünkllnOn &ekiz on ı:tın Ankara~ a çıcıecelı:tır. Necip 
it bqlamu tcabeder. misli bir kuv~ete daha ilk an"a Gilnit6r. dün bu konucıa ouııları - Cl'lere sar0ı.;ııyecek mah!)ette-

Her neka"ar bu""' .. ... -"yleml&Ur.· cıır. \ alnız hareketleri> le de•ıı, ... ,. ... n yur .. umu:ı:· sahip olabılec•'-Jerdlr. "" ~ • 
da blrlıı! l'"tl"a.... dl"ert h ÇA ııözlerl ile de h örrlJ et " demo\;. • " • ua .. mu a .e- Meml ketunlzdc bir partiye da- D ,. tette olmak Ozere zah rem iki bO «- uydu.,umuza &tire bu yıl ra•I aleJhtarı oldu&unu lfııde· 
yQlı: ııartı mevcuı.aa da bunlann raııan llttldar yertne biç olmaz Ankara ve iatanbulda iki yültııl'lc drıı çeklıım!Jen ııır tlitldar \ e 
her ikJal de prptekl manl:uyle bl- sa lk, partiye lstınacı eden bir hü ö~retmen okulu açılacakLır İırtyo- oııuıı >arattı&• rl'Jlm buhranı 
rer elyaal t-e"kOI lmk t k kClme; bl!baasa idare Amirleri ve ruz ki. eğitim emtıtüsO mezunları- _ lıiarıısında. hu endl--lerı. bu 111• ""' • 0 a an ço bllcümlc memurlar rfn "e bir •· n b j ı•· .,.. uıaıctır. Ne ııty1111ı mazisi en eslı:J v u _. a r avantrı \er ... ın ve yübek ııraplıın tabii ıörmek icap e-
clan Halle Partı.ıı ne de henüz on tlkrar Amili olacaktır CUnkü ı:u- öğretmen okullarının üçilııcü ııı- der. 
iki aenellk bl t kkül ruı herke&ce kabul ecııımelttedlr nınarına Ce\amları ı;aıtlansm Bu llaklkatler ne tı·"ar acı olur· 

r eşe olan De- lı:I, herhaı1°ı bir iktidar de,.l•'kll"' su tl ük 1 bl ö nu mokrat Parti, tam manlllıyta bir h 1 • ",.. ,.. re e m emme r tretmen tıa olıuıı .onları tesblt " mu1111· 
'llNfldtn dlter n..ııe lııtıltal etmiş il inde nuıl vaktiyle Demokrat olmalnrı mümkün olacaktır Zira hf'ılf'ıtl'tı ka~·ııımamak llıınıdır. 
partilerdir. Her iki parti de dokt- Parti idarecileri Halit Partlalnl tu· Eğitim EnstıtOııünCSe, herhauıı bir Uuıtıtnı.u ı.or.kıınç reJlnı lıuh· 
rln partllerl olmaCSıklarına ve her tnn veya tuttuğu zannedilen mc- bran~ta cıermleşme tmkdnı ) Oktur : rnııı. ıırtıı. glzll!nınrı. lhtl) ıu·ı 
ııı:ıııı de kuvvetli birer •efe dayan- murlıır mevzu unda tqkllAtın t.az- Bu lmklln Y!tlı:sek Öğretmen Okut- l>lle duyul mı) an hllrrl~et H clr· 
d ki " Ylklne maruz kalmı !arsa yarın !arına de\ anılan ııal'ılanırııa. P.~ltlm : 1 anna \"e dılayısıyla oahıs pıı.r- Halk: Pa.-tısı ldarııc.ıerı de a~nı ne Enstlt!lsü mezunlarına Lemlıı ecıll- rııııı.rıı•I dU~m:ııılıı;ıııd.ın lll.'rl 
t aı bulunduklarını& JıÖre bu parti· vlden tazyikler altında kal abli c k mlş olacaktır 1 cı·lrı ı .,ı.tedlr. ıı.\t'ahn ) l'nl nwı·ll•, 
dıtlanna Te dolayıaıyla f&bıa par· lcr ve &L'lllml arzularuia rağmcıı - totalHt•r ıtdtır.:e kar~ı ıeltt't"k 
t l dl)e baluıetmek için ı;aklt ÇOlı: Partlzaııca h k t .. bil ki Almanya'da rakıya 1111'.' flUkOnwı. ı:ıttııı .Hılun ne 
erkendir. U tellk a"ı "'"""en ııı:ı par are e e .. e ece e:-- " d " ·~~ dlr Hem memurları pa.·tııertn te· .. a ar trhll keli oldııauııu ıııılı· 
tl<ıen :ralnı:ı; bir tanesi lktlı1arcıaıı sırıncıen ııtyanet deb imek he:n de ğbe ~ ııruı.. ı.rndl•I için dl'. m .. ııılc· 
dü~tUkten aonra da hayatiyetini memurların partizanca hareketle- ra t ı.rt 11;111 de ba~ ırlı ııeınoı.rııtlı. 
mUhataza edeblldıtını bllflll ırös· rtne mıinl olabilmek ıcın mOstalı: _ bir ~oı tnı.ıcnı,; ıııı1n imdi lıfi· 
termtş. diğeri için henüz böyle bir bel iktidarların sadece tek bir par Almanya ve 1sveı;de T l rk içki- tün tlhhılrrde ııu lllrltı ı>Uallrr 
.tıraat zuhur etmemiştir. t ~e inhisar etmemesi llizımdır !erine olan rağbet ı:ıttıkçe artmak- ıtoııtııı ı1ot1L,maı..ıu ,,. lıl'rl.t• 
Dcmokra~ Partin n iktidardan Yalnu:ca bu htısuswı n hal b r e tacıır Almanlar bu sene. inhl ar- lr1tcldül "' ı•tırıııı 1\·lııdc illi· 

a'nl"ıktan h ı t --• lar İelaresln"'en 1 5 mıı on i l re -' " ııonra mu a e e; Vou.<• k lele hallccıllmesı dahi memlc c- " ıllsrll'rln ını..i aflııı hcl.lı!mel.;· 
.tuıne munttatlyetle deHm edip timiz için hı.•atl ehemmi et h ~nrap it hal rtmr.ll:tedlrlcr. Şıırap- leıllr. Tarı. dl'nıtıkra ı.ı, lılrkA'" 
edemlyece"lnl •tmdlden k-tırme.• z"lr. ' Y e a- Jar. Alman tankerleri vaıntasıvıe ' ., .. ~ ~ " ,, - , ı llıli hnzlıı bir srrllemrılf'U on 
Cldelden ırtıçtür. O halde bir an I· Eğer buraya kllelar rıızcııklanmı derı>ey sevkedllmekteCllr. rıı. teı.rar nıırmul llerlcyl ine 
Çin nazari olarak iki büyük parti zı hul~a etmek ıcabcderı;c, dlyebı İnhisarlar İCS~lndr.n a~Tı ola- mı ııeum rdt'c4!kllr! ı·oı.ııa. bu 
atatemını kabul etsek dahi bu iki llrlz ki, memleket lklcıen razla par rat hususi 6mlller de yılcıa 600 bin _ ıerllcme ıııe de\llnı edip ka· 
ı:ıartıcıen hiç olmazsa birinin, yeri· unın mevcucııyetınden ve lnklşa- lltre oarap ihraç etmektedirler. rauııı. \e lrhııı.etı hlr \lll.l)ete 
nl llerlelıı diğer bir partiye terket tından zarı&r değil ancak fayelıi gl)- Öte yandan Almanyada. her mem mı dllşl'cet..llr'..' ~lllletln mut.;ııd · 

Yazan 

Prof. Dr. 

Fuad Köprülü 
w• cıııılıuıdırııcaı..ıorcıır. o yıl· 

ltırdıı l\eut11; çoeuı.ıuı.; caııarın
da bıılıınııuı.ıarı lçlıı ınuhllle
rlııdeJ.I ılyıul faaliyetlerden ha· 
hrr .. ı:ı kalım buıtUnkU ıenç ne
•11 lbr, ııu;-, tlf' mt>mleı.etu. ı..a
~ ıtsıı n ıart11z hılklm olan «tek 
tlarıı, tek tefıı 1.lhnl)etlnlıı. beş 

ıenellk ı.111 lılr mtıddet ıctnde 
na~ıı ortudnn ı.alktııı:ını ve 111;;0 
•rclmlerl> le TUrı.IHde deuıoı.
ra•lnlıı na,.ı muzaffer olduıu· 
nu eıı canlı ~afhaları ile ıöre
crklrr 'e hıı 'erenı 1111.;ııAtıı > a· 
ratan başlıca Amilleri :ıııh> a· 
caı.ıardır. 

191:>-l!t~ ara ında Türlıbc
det.ı demoı.rasl mUeadrle ıuı U· 
nıuıııt ballarıyla tanır \·e l.ı:ab 
elfl'ıı bu ıııuı.aıeıerlıı, bllhıu~a 
bu mııı•adrle drHeııhıl ldrılk e
df'mlnn ldrallst \ e ını.ılAP\'I 
rıırı.. ccnc:ıııı için faydalı olıı· 
cıı*ıo ı Uııılt edl>orum. Buıtıntt 

ı c ouıüıılln farUarııı ı ı&yıı.I). 

l l' aıılamııı. lcln, dUııU ,.e dtlıı· 
ı.11 eartııırı lıllnıl'k birinci ııcre· 
<·ede ıııUhlmdlr. t:&er buıunuıı 
b11dl5elerlııl Jıl) ı.ı.ı~ lf' anlamak. 
düııtın hlidlııelerıuı " eurtıarı· 
nı hlllıı öırennıtce bn&lı olmH· 
ııo dı, 11tarlh11 nltlılde bir ltCt'.ıı· 
•lt8 ıtıc\ 1.uu ol mas.tan Heri 1111~ 
ıııezdl. 1111ı11uı.1 lııun cemi' et
lerlııln her ıurıo raall)etlrrı 
\c oıılıırı me\'zıı olaraı. ııltuı 

htılllıı ıctınıal lllııılrr. ancnı. il•· 
rllıln Htrdıınl> le. '11111 <ıdUnn ü 
bllmcı.ıe ıcıılqılmış n ı.urol· 
nıu tur. Rlr mıııeıın buııııııı..o 

ııarıııı, ııuıoııı.ıı ~ı)o.•ı, ıı.;ıı 'u 
di, lçllııınl bıln> ~ı. 111:ıılı , e ) u· 
ı.ın lılr mazının mub~ulutlur. 
•• Oüıın ile ınul.aJese eııucılo!ıı 
•buıunıı ü anJamata lınJı:iıı ol· 
uıa.ı:. 

mlyecetlnl buaQncıen kimse temin recektlr. Bu itibarla Hürriyet Par- lekettn özel içkilerini ııatan ıWcm- ıll'ratı ile do&rudan ııoıruya ıı· :ez:;:-· Nitekim öteden beri! iki ti.si gtbl bUyClk bir leleallo kurul- paa lıılmlt otrketln seçenlerde ı;a- - 1 1\1.;ıılı olduıu cihetle tıuıı:tın her 1 letl' .kı"ıu~a izah ettıtlrıılı. bıı 
y f,artlyle idare edilen ngtl muş ve bünyesinde bir ı;ok kıymet tın aldığı 300 litre rakı husuat ti· - )ıtri e\er Tllrı.ttn. üzerinde de- M'hf'lllerdrıı dola)ı, 19'13-111:10 ara 

terede, şçl partisi pek uzun ııeno- it elemanları topladııtı hcrkı'SCC şeler ıçıncıc ııatılmı~tır. Rakının rln tlerlıı dtı~Undiıi:tl itti) tıı.. dl· ~ıncı111.;ı dl'molıratıı. lnkl,nhmıı.ı 
ler AVL"ll Kamarasında Muhafaza. teslim olunmuş bulunan bir parti beğenllm~ı halinde acıı ııcçen şlr· ı.ı... uısılr edrn oo mııı.alelerın. tıu· 
kir ve Liberal Partilerin yanıııdıı nın avrı bir hüviyet muhafaza et- ket memlekC"ttmlzden bol miktar- ıı:unı..ıı n•Jlnı hııl\rıııııııı anlaııuılı 
ııavet zayıf bir oelcllde temsil edl- mcstncıc memleket için de büyük da ve devamlı olarak rakı ithal o- nı,, burada bu ııııallrrr dot· huıusıuuıa bU>llı. yardımı ola· 
lirken yavat )&vaş kuvvetlenerek layda müllhazı ediyoruz. dcccıctlr _ rııclaıı ııoıırny.ı t'4'\UI' \l'reccı. cııııııı lahmlıı ctll)oruz. O sa· 
iki büyük partiden birisi haline cle&lllr. )lııl.;udımız. ıı\ auum ıuaııııı eıırlları , r hAdbelerl haı.· 
ll:elmlo 'e b r mOddrtten beri par- il> llOrrhf't~·ı llnll.: rartl•l. \ a· 200 t ld' ,utuıııarıuda ııeşredeceılmlıı: bu ı.ınflo u:rllrn ıııuıoıııntı husu· 
lementocıa Liberal 'Partinin yerini tan ı::ı11:elr•I i Kımm rnJ; On çay ge I - ı ıakaltler ı.erlslnde. TUrkl)enlıı ııUn eartları \ C ltldlııelerl ile 
aımıetır • ..... ._ ........... -............................ .... iDU 1 = d~nıollratlk lnl.:1saıını zaman ınuk&J~e ~tmeJı. aurethl~ bir 

HUrrl t Pnrt1 n n Halk Parti llft F , v.zhı., ı \ n manımı~a Alman bandı- - • • • · * • r.11 '• 1 K· raıı Morsum \"apuru ııe 21 t = ııuııan daha r~ı.ı de\ lrlerr lıl· wı.; Uf'llcelcr rlde cımeı. kııbtı 
atyle blrleştıtl takdirde muhale!e- .,.. KU Hl - Kabatq Erkek L e· kimyevi madde, 36 ton cam. :l7 ~~ :; dıı.r uzatmakla beral>l'r, lıllha • olacaıaır. Uıı l>llılııln \e ııu 
tin kuHetlenecet nı ü::n d emek 111 edeb a~ ôliretmenlertncı n Ah· cam nşa malıem1'8I 178 ton el ıı: : n llH:'l-l9JO )ıllan ar8'iıııdal.;I ıııuı.ıt>e~•·h·rtıı. zihni) et, rıııı 
d .. realite e pek u ırun değ ldlr ZI met A mutlu tarafından azıla ı ç\tbu 438 ton da ~ulıteı 1 ç a. : tref'llllerl ıı .. tr rlh '" ıııah rı- '" lrnde tr.rhl)rl"rl ""kımtııd uı 
ra 27 Ekltn l\C ter n ne b c:ııer bu r kuru ı ala a•ı a Of- B~fıır bancııraıı Chr ro m .ı::ıı; .1 : ııır.ı.tır. l"a•Hıırı 1tftıarl)lf' 11 11 .. ,. dit \·oı.. ru,d.ıh ulaenııııa inanı· 
~lltca ı: m r k t· anımı b a • • le ni,\l,ia ı r 1cı çt ~00 u : rı,_ ı•ol.: 1)1 hllt•ııtrr " 'R n ıı· Joroz. ~lı'sf'l.l ırıı;; de ııı. ıle· 
~~ı1~:\u nt~~~a ad~m~~:: / bun~ ~~~1 :v:ı :ı:a:a~~a• b an• o-1çıı,ı.· \ 1"lfun~ bMdıraıı Belglı:ı 1le ~ ııır. ıııı ııınknh•h•rfr, hııriı.ttl~rıu· ıııttı.rıı•I 111fk11t1,ır-lıılıı ııa~ıı 
M ilet Pırtla ne tmesı tabı olım 10 1 öze 1 ıtı ncı cı r 1 23 ton ycın ~c 76 ton beton dernı- : cin slllnııırıt" )tlt. tnımu hlr1;ııı. ınııııtrrH. ıııflır.reddlt hlr ,eı..ıı-
bırçok re ıer bO ~k: şehirlerde h<-rt ............................................................ ~ ... ~!!1 tir. : t)lerl ,~rıldr.n hatırı1,acalı:lar •le.- hn"luıltıanı, 11mun1t hlr ı..ur-
ne olU1"8& ol&un D P ):1 iktld.11.rdan 1 .......... -.............. "'"'"'' ........ _ .......................................................................................................... " .... . 
dlltürmet pyea1yle C. H. P. :ve ta· / ÇAKARALMAZ HAFiYE / 
yarlcen. Balıkesir, K1rkalrell, E41r EFLATUN NURi 
ne tılbl b rçok yerlenle de C.H.P. 
nln kazanmamasını temin ka&tır-
1 a Hürriyet PartL!ılne veya CUmhu· 
rıyet('l Millet Partlıitne rttmeal nor 
mal olan reyler D P ye akmııtır. 

Tini 27 Ekim ııeı;tmlertnde ııerek 
C H P gereli: D P. nın aıcııkları rey 
ıercıen blrçolu nonnal •artlar al
ıında diler partilere gtcıeblllrcıı. 

Yukandan beri verdiğimiz bu 

İyonların esrarı 
Kand.l Ye \ÜCUtla, muhtelif 

elemenllrr 17on halinde lınlu· 
nurlar. Bu eleınenller 't'Ücudun 
ha7atl blrçok fıınksl1onlınnda 
wı tahlbldlrler. Dahnt n C"erra 
_, hastalıklarda eksllmelertnln 
'ft)'a fazlalıklarının lıl11t11l ehem 
mt1ell Hrdır. 

Potaa)'Um slbl lılr f)'ODU fıız 
&nüne alalım. Kalbin kasılmasın 
da, sinir ha1aU1etln intikalinde 
n t11cudun feker lyarlaınaıın· 
ılL lıu element llhmmludur. 

Amellyatlanlan sonra, lılr po. 
taQ'um rkıflmesl olur n bunun 
telltbl için pota11um 't'ttllmeıl 
uuandar. 

Jlilırek kllı1etslzlllderlnıle n J 
tolılanla ite lılr potaa:rum art
ınau s6rtlltır. -... ......... .._.. __ .._.. __ _......._~---~ 

('!KAS iti :'.\fi~ ÜZF.Tt 
8ally ile Rl'.ıı yeni e, lenmleler
dlr. Ellenmedl'n llıil a) öner 
tanıımıı olan ıenc 1'\lll•r Pa· 
rlı yakınlarında hlr klltktc 
l>ala.Jlınnı neırmtkltdlrler. 
ll'mekten M>ıtrı e\llllk, uadet, 
do tluk ftzerlnde konusma, a 
bqlanııtlardır. hı,; ıecelerldlr 
bu. 

R•:ır. e\"ule• ı.ıe.11onda bolun· 
daıunu. all)~nın zenıınııct· 
nln ıudellerlnl 1Gl1tllnceilıı 
ilen lıortıtutuna tirler. ally ıle 
ııenıtn olmadıiını. baınıı r.t>•· 
nın 7anınd1 Ullbe olaralı: ça
ıııtıtı Marcaı·a alt oldu&unu 
itiraf eder. Rr.ıı buna Lız.nıa· 
mııtır. 

Jfehnn Ote taratında1t1 kllt.!enln 
saati tekrar çaldı. On ikiyi çaldıtı
:rıı beraberce dinlediler. Son tınlıı.
ına 11• beraber U%aktan ııelen ve 
:vokutu ı;ıkmaıcta olan bir otomobı 
ıın Mil de duyuldu. 

't-A"AT Bil İLXEL YA.RATll.f.LA R .. 

DAN /ZC/WAI\/ Mıl-lf.?AN1ANı oı MAZ 

.ı\MA ~ZU,MEYIN, T~k.AMÜL 

C01:1CEKLER /VA51L OLSA. 

NG OEO~Nız, BF:~L;~ 
'it ME.Z: l'VllSiNtZ O l'A. 

oıı ı,.· ! :;Avccr; BIİ?. ı.:Aç. 

Mİi.YON 'YILC/lo:. t AN'"'· 

PE.l<ALA,GIDEt.ıM l.Jll. 

12AOAN. KAiNATTA 

CJOLA$/vl/11' ı'ç iN tvf' 

YA1<1T LAZIM Bı~c NE 

OE FÜZE. 811ZAZ KA_ 
c.ır, &'tzAZ NıiİIUP~. 
r.i1t. OE" Ftl!t;:.A IUl.~Fİ 
"'"'1..4 BUNLA. il./ 8"ll•M41<. 

TA FÜZI!! Y"1 PN!Alıı: 
KA ~iZ t;Ü'-. 

Tercüme ~en: Rezzan A. E. YALMAN 
- Yaklaşmış olan otomobilin motör 

ıtnden başka ıükOtu boun hiç bir ııeısi &urbaıtaıann ııedasını tamamly 
alda )Oktu. Yaldııtmakta olan oto- le baııtınnıetı. 
mobilin BtıSI blnlen yükııeldl. 

Rex in munııı ve tefkatll tavrı. 
Saııy·ntn içine tatlı bir emniyet 
vermlttl Boynuna ııanlarak: 

- Bugün akp.m içimde bir kor 
ku llardı Sanki b r fellket akla
tı:vonnuş rlbl ilr'.ı:Qyortlwn Fakat 
eızın yanınızda. tollarınır.ı.n ara· 
aıncıa iken iç m rahat ecııyor sızı 
o tadar antronım tı. Rez 8 ı d• 
bana karşı ıyı olunuz. ne otur? 

Bundan aonra yaşıyacııtı koı:ı
kunç ve fellketll günleri eankı ön 
ceden htıısetm ş gibi kocasına so
kuluyor. ondan kunet n te.a111 al 
mata çalışıyordu Nihayet ftl~lo 

ili 
\f,'.\I RIR KE"IF 

HAii, /~TO Eı~ t.;t;::"r6EN 

VAf(A. s/ı! uc- 1SÜıv11 E:A~tıM 

dulu satırları 
yorcıu: 

okurken &ülümail 

•S• ııariıı mıctra ... Salnt Rapba· 
f'l'de ~l ... !erin ÇIJ ına Clttlm, '\'eme· 
ııe dr aııı..o)dııl:ır. oııııu,ıe arıııı:ı 
h01mıcı11. J>at )olunda ı.ar:ınııı..t.ı 
yaınıur aıtıudıı kalanktım. ('oı. 

korku)orduın. Bir ("ltroen aratıa 
llr ı.nreımıı bir tnıı:UIF. ('ılo;tı. Col. 
""'lıııll lıll .. Hlz~ ).t!.ın hlr f'\dl' 
111 ıırııuıun"ıı >ıuylrdl. \ aiınnrılıın 
ıUllltlam olmnttum. Aralıayı bir 
tUrllı tamir edeınl>onltım. ~nl e· 
rlnl' ıııttırap •lbl~lerlml kurutma 
ıı:ı ı .. ı.:ıır 1'111. ('oı. ısrıır elti. l.a· 
bul rııım, ~fıın·ıa huıııı duunıll 
ıılur•ıı hlr ~ıııır lmlırıını ll'(;lffhl· 
llr. 'tl ıınıııı ~ozlnl ı•f' I.. 'ıı:uuı ... 
"ııloıııın nl• Jtıktı. Han ıı ıı:ı.ı bn
ıırladı. Htr lıald~ bir unatlli o· 
lacııı... lltı\tırhırıl" lıl'p rt'•lnıler ıı· 
ıoırı ..• Coı:ıı \trll\11 \ I' Rh ll'rn nıaıı 
r.arulnrı ... Ototuohtl L.utlttnu1ıuını 

'" ıı.mılr ctml'•lnl ı~ı biliyor. er 
ıılın ıtrah.1.11 lelf'tl'lılldl. Rlr ınrıır ı 
tıı..nnıııı,. satınhll') lıı ııllıdn C• e 
döııılfıııı.11 

~ıııı~. -ın rııt:ırı oııa~ıırııı.. oı.u

ıııaıııı ıll'\ ıını rll ı: 

ı.u "' ı.nyıt•ırtık ha\a•ı lı,:lnıte 
IJlll' ıuı-ıı ~u mı I• ı:l'll ııı:ı. teı.. 
ı.ıarll r.lhnl~l'tlıılıı onu ha,tır

ıııat.; itin wldııı ıın turıo ııv.· 
,1ı. tl'ılhlrll'rlıır racııırıı bOtUıı 
nıf'mll'l..1'111' ıııı•ıl , aJ ılıp > rr· 
11',nırır ha,ladııtı. t1M6 da bir· 
dt'nlıln• oııe alınan 8t'Clnılrrln 
ııa~ık rtJ, ıızıı tlbnlf» ıı~ııllyle 

\l' a~ır ırnsı.ııar ııltıntla nıı•ıl J a· 
ıııtıııcı. •ı·~·lınll'rılt'n soııru ;h"
\ıtnı rttlrllPn > lldırmıı .. ı.teml· 
ııln mili! lraıırnln rııul.aHııı~· 
il ı.ıı~ısıııılıı ııu•ll lll'\fl'nıek ı:o· 
rıınıt.ı kulılıtı. \t' ııtheHt. htl· 
ttııı ıntııılrı.rtıt.> l.11\\etle t91'1l 
hUrrl)et '"' dtnıoı.r8*1 hR\'8•1 
ı.ar ıııııda lıu >ola ıırnıekll'n 
bqı..a bir erY ) npılaııııyaeatıııı 
anlı)nn (~11.P. ıı.tıdarının. 11111· 
hıtlrrt't tıırarıııılaıı dn tıı ''ip e
dilen drmoı.rauı. bir 1«:lm ka
nunu (·ıkararas. ııır.o cır dtlı11•t 

bir .,r\•lnı } a11tllR•I. lıUUl 9 btıtOu 
lıo hBdl5eler tnfslllltlylr otrenl· 
llnee. huıtınc \e J arına rnınl· 
)f'tll' ııaı.mok kahil oıaeaktır. 

\lrnııeı.l'tl ht'r tllrlö ıc t"e dış 
tehllı.etudeıı ı.cıruyabllmetı n 
> ü.k!il'ltmf'I. ıcın hftrrl1et ve de· 
molıirusl )Oltındaıı b8'ka bir )Ol 
ııuıuıınıodısıııa inanan bütün 
ıı·arı. rntıındqları n bllhaHH 
1·urı.: 111'11('1111. llN6-ı9:ıo ara· 
ıııııclHı.I clemokra ı macadeleıılııl 
ıetı.ıı.; rdl.'r!.eıı, llu yıllar eaıın

~ınıııı C.11.P. nlıı temıll ellltl 
uteli PHrli. teı. şefıı zihniyeti· 
nln 1113-a tlcr• 5Unra yavq J a· 
u~ l>.1'. > e na~ıı hulOI ettııını 
anl11nıak lıosuıundı blıı:oı.; mu 
l.:a) !.'.!it' uıı~urları tide edereı.ıer· 
ıllr. llUrrl)·et \I' tlrnıoı.ra ı ldell· 
llıır tn .ı ı.ı eri.ilde hatlı oıau 
" bu idealin ıercekletmesl için 
lıldr.lle ıııııcadl'le eden 11.P. il· 

dı•rlı-rlııln. 111,\.t drn 11onra btııı · 
ılım nıı•ıl ııı.ııl.lııştıklarıııı , .. 
lll-t6 dakl c.ıı.ı•. ılhnl)etlnl na· 
sıl loit'ndllerlne mıl ettiklerini 
ha.ı rrı '" ıhrt>tle sörecrı.ıerdlr 

' 
ıumamt.rlr uzak lıaldını. C.11.P 
~e hııklı \I') a hakını. hUeumlnr
tlR hııltınm11ı... J>.P. ~ 1 ıııull.ı.kıı 
ınııııntna rtıııeı. sthl ıııal.ııııl· 
hırdan lııııııııııl) it. u .. rnııııı. 

Çünt.tl, ı~u eeelnılrrlnl ua· 
nıl d flrüstlflkll' ) apıuı ve • uıu 
bıldctırkl h11zı hıııaıarınn rnıt· 
nıl'n • l!l:\7 ~eçlııılt'rlndf' hOrrl 
)et \'t' dt"moı.rn 1 pren~lplerlııı 
ınUdataıı eden C.R.P.. baınn 
11M6 dalil htl\ iyeli ile taban tn 
b:ına ~ıt >eni bir hU\l)et ıılını~ 
bohınu,or. 

llNJ denııerı mOdafııa eıtııı:ı 
prensiplere bUJUn hAIB sadık 

olıuı. 111.lrlrrlnılr \C tıare.kı•thı· 
rinde do5t111ı. \CJ'll dOşmıınııı. 
hl•lerlnln esııretı aııııın düşnıl· 
Yl'U nıUHalı;ll hlr \alantlaş ıfıı· 

UYll'. batı.a tOrlü hareı..et ede
mezcılnı. IHdlıelerl tamıımlylr 
obJel.;tlf oımato çatıearaı.. tu 
lir ,.e izah f'derlirıı. hiç l.;lmıe
> e tıırl:ı fikrinde oımadıı;ınıı bir 
lirre daba teı.rar ede)'lm. 

PERŞEMBE GÜNÜ: 
IKtsct DÜNYA HARBİNE 

KADAR ,--
ACI BiR KAYIP 

Çok kıymetli bOyüğQmOz fs
tanbul Beledtyeııı muayene ko
mtııyonu doktorlanndan deri vo 
znıırevl hastalıklar mUtehuısı· 
111, Fatma TUmer'ln e~t. Can 
Kartal"ın babaaı. ihya Kartal'ın 
kayın pederi Semine Kartaı·ın 
dede.si ve Umft Ulke'nln ve Sk· 
raçhanc Emn~et Sancııı-ı ajan$! 
nıüdQrü Sabri Ullte'ntn da~ııoı 

Or. il t'RRI' '.'il 1 t'MF.R 

11 ıı 957 Pazartetıl güoü ııabahı 
vefat etmiştir. Cenazeııı 12 ı ı 
037 Salı aünü öğle namazını 
müteakip Kadıköy Osmı.ııağa 
camii şerlftnden alınarak Yalta
cıkdakl ebedi ısttrahatdhına 
defnedilecektir l\le\•IA rahmet 
eyliye. 

Allr.sl 

( 

Bıı ııızeı ve ilk anda iç açan 
~z..lerla, kr.Jlmelerln ve hattA 
bir kısmı gerçekleşmiş işlerin • 
ı:Uzeı taraflannı cornıtmez!lk· 
ten celmek olmaz. :o<e var ıd, 
bıltun bunlJınn atır basan tara· 
Cı. ytızde :rtız yararlı olmak d .. 
ili de. yapanın ve) a 1apt1ran111 
~o,ıtrı, illt'll. 

Dar yolları cenı,ıetırken 61· 
çil bu, pml pınl beya7. npurda 
öltll bu, dört mollirlil uçakla'• 
opera binası ve11 uma k!iprO 
projesinde ölçü yine bu. onee 
ıı:österlş" ' 

Bütün iyi niyetli 1 ıerl bir 
\'lkmau ı:otilrrn bu gösteriş nıe 
rakından iki örnek daha: 

nkara'dan abahları kalkJP• 
akşam saat tli.30 da Haydarpıı$8 
carıııa cıren Roiazlç ı motorlil 
trenin 1, iskelede yeni n ,oıel 
vapur bomboş olarak bekler. vol· 
cuıar rahatça ıı:ellp npura bl· 
uer ve bol bol yer bulurlar. S .. 
vlnllttt'k bir medenilik örnell, 
demekte fazla acele etmeınell· 
Zira saat 20 t'lnrında ıara ı•· 
reeek Adapazarı treninin 1ı&ll 
yürekler acısıdır. ı\dapazarıyla 
Ha)·darpaşa arasındaki bütün lı· 
tasyonlınn yük n yolcusunll 
alan treni. KadıkG)'11nden ıelell 
dolu bir vapur belıler. iki qpu· 
run halini 1ö2le cömıek ılzım• 
Orvlet Demlryollannda tıanıl 
zlbnl1etln afır bastıtı o zaman 
•nlaşılır. 

TOrk flava Yollan, seçen 111· 
danberl bazı hatlardı kahvaltı, 
ff'mek ve ll'rlnletlcl teyler veri 
:ror. Jo"akat llu bazı hatlarda, ha 
ıırlı rf'sml r:ldls ıellş hatıan· 
ynı emrk veya kahvaltı aaal· 

lerlnde srtf'r )apıu öteki uçak 
larda böyle bir usul yok. Se 
den deme;rln. Öteki haUar ı:ö 
lerlş bakımından pek llnemll de 
tll de ondan .• 

Bu llmeklerl sayfalarla uzat 
mak kabil Faydası dokunmal• 
Zira, lince demokrasi kellmHfnl 
bu ııöslerfı merakından kurtar 
malıM 

.. al.Hl blzt-.. htı maı.aleltr ee
rl•lııdt•ıı ııeı.ıeıııaııııı.r. en tıııyuı. 
hizmet. , uı.ıırıdıı da tema~ t•ı 
tltlnılı ıllıl, hürrl)l't "' demoı.. 
rası idealine ııasıı bUıtın \"atan 
daşların •uhuıuıa n dlmaıtın 
ııa. mlllf'llmlılıı tyıuıl olııınlu 
ruıııı ltıınııı hls.•lııl bOslılllllıı 
l.t1\\l'tll'tııllrnıt' ı \C' hl~· tılr 
1.U\\Pllıı ıııırıı n! terakı.tvr ko 
eaıı htı nılllell karanlı&• v~ ıerl 
'e ıtölöreml)cCdl imanını ,·er 
ll'~tlrmesl olacaı.tır. llM6-İll:IU 
ura ıııııu. trk ııartı "Elhnlyetlııln 

her nr. Pllhn ıııa oluna olıun 
lıa.klntl)ellııl cle\anı ettlnneı. ı~ 
trdlll \C !\llllet :\lecllılndeı.t e· 
zıeı \'ot.;lııtunıı ıı:ü,·tııerek bu 
lıu•u tıı ıcdblrln nldıtı zaman· 
lor oldu: tılr ıoı.:ıın za,rır ırade· 
il in• ııılıır ı ıı hnndAn l;orlo;u)·n. 
ilmlı~lzllir. dü tllklf'rl ıı;llrfll
ılıl. • ııı..ut tııııılııruı lıeıısl llf'llp 
ı::ecıı : '" tılr uıııan ~rıcıı ı,;ı 
cııt•I.; pnrll, tr•· dı• zlhnlJetlnln 
esiri 011111 ln'l&nl:ır tıunııan 't'a:& 
&l'(mrı.: zornııdo kaldılar. Grııc 
l~rlıı hlı; bir zıımım unıııııınınn· 
l.trı lftııın ı:•ll'n ııır hnı.ıı.ııt var· 
dır: lııeıııı~ı insanlar. ballı ol 
duı.ıırı idealden aldıı.ınrı ııuv
ıet ve imanla. her tarın tnz,.ıı. 
1e tehdltlrre mukavemet edt 
blllrlrr. Fakııl. ynıııı, ,.e ııerı 
htr dil~llnrr)ll' \ l' Mrf ı:ıh•I mrıı 
raııtırrlııl korumak nıak~adl)' ll' 
bareı.et •deııler. imandan mah· 
rıım oldukları h;ln. dalma z11ır 
ıe Al'lz hlr ıazlH•tıe ı.nıınarıı 
mahı..nıııdurlar. lcırallnt buııı 
imanlı tek adam, ldealdtn mıh 
rum '" lman11ı bir mllyon •· 
dıınıdıın dııha ı.ıı\\etlldlr. 

HALDUN TANER'tN OYUNU 

1 
<<DiŞARDAKlLER>> 

Denıoı.rıı•I tıırlblmlzln t!H6-
ıtt:ıo yıllan ııra ındaı.ı en .ı.ı,. 
nıttll 'e llıreUI devresini ıımu· 
nıl çlzıll•rl) le taaılr 'e lır;ah I· 
\•in > ııılan bu nıakaltll'r 1erl· 
ı;lnlıı bqlaııııcıııa llOD \erir· 
1.rıı, ın elbet! bllhaasa belirt· 
mek laterlnı: Hrr mln88t.rle ta
rııf~ıı olarak J uınata \"l\lıltı· 
ıım bıı ıeçmltt alt >azılarda. 
tariz \I' teııl.;ld döeOneulnden 

TEŞEl<KOR 
Ebecllyııt Blemlne lntlkal eden 

ııevııtll ve u:ız qlm. annemiz. 
ablamız, teyzemiz, kayın val
dem 
A\'~E RASA s.ua \"A\'ER 

Hanımefl'ndlııln 
Cenaze merasimine. başta muh· 
terem meslekdatım 1stanbul 
Valisi Ord. Prot, Dr. Pahrettın 
Kerim Gôk•Y"a. aonııuz acıla
rımızı paylaşmalı: üzere gerek 
bizzat vo ııerelcııe telgraf ve te
letouıa l~tlr6k eden bcıtun cıosı
lanmıza tn candan teıtkkür ve 
minnet hlslerlmızı bllcıtrtrtz. 

Pmf. Dr. Sanı \'aver, Beria 
leııırn. TRrkGzO, Erem. \ "on. 
tuııc le Gll(•ı;av allrlrrl. 

BUGU~KU 
H A v A Yf'9llköy Metto· 

roloJI hta111onu. 
nan tahminlerine ıllre fl'h. 
rlııılz \e eh-ıırıııda hRıR çok 
bulutlu. ı:anıaıı zaman ııaınıılılı 
lf'Çttl".k, razıArlar batıdan urt 
olarak l'steektlr. 

11nııı..1ı •lilııınrı n1.ıımı :?J. n•· 
ıtnrı 1S ıılaraı.: kRlclrılllnıısıır. 

T AKVIM lı KASDI 19:17 
SALI 
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Guetemlze ıcınderlleıa 1•· 
ular H rulmler buılııa 
butlmasın iade ıdllme-z. 

H ttAye yazan Haldun Taner. 
nihayet o~"Un yazan Haldun 
Taner olarak Devlet nyatro

•U'nlla görünebildi. GOçlü bir hl· 
ltlyectnin lıiratro alanına ıırebll 
me.sı, oyun yuarıı~ı kıtıı&ı oeltt· 
ltn memlelcettmlz için .evlnlleeelı: 
bir nokta. 

Yerli oyun yaı:arlarımıı:ın u.yılı 
oluşu, tlyatrouverıerımızın üzUo· 
tUeU olmuştur. Birçokları da bu 
alaııdaltl boşluıtun doldurulması 
için edebiyatın oteltl tı:ollarında ta 
lem oynatanıınn ı.1yatro alnına 
atılmaları ıerelı:tlllnl belln.ııılşler 
dlr. Oktaya Rl!at • .Melih Oevcıe; ve 
Sabahattin Kudret'ten aonra Hııl 
dun :raner'ln de bu alana ııtrebll· 
mesı, bu yönden sevindirici oluyor. 

Bununla beraber Taner"lıı bu ııe 
çtşı vertm!i olmuş mudur? iıt el· 
de soruya olumlu bir cevap ver· 
melt gerekir. Yine de bir noktayı 
teııblt etmek !Azım : Bilindiği gibi 
hlttıye teknlı'!lnln, tiyatro t~ltnlğln 
den arr:ııan yönlen çok. Ne var ti 
bl1ttln lf, bu ıerçC:I urıulıyabllmet 
tı. 

Haldun Taner'ln göze batın tel: 
ırn.rıuru bu noktad& .ortaya çıkı~or. 
Yazar, lılkiyeclllı'!ln verdlt! im· 
kiııları tiyatro alanıııa da uyııulı 
yabllecetını aanm~ Böylece ilk çıı 
lıtmalarındakl tiyatro gQçaQzlütn 
nu hlkAye alaııındald ıücu ile &l· 
dermek latemlş. 

Yazarın bu tutumunu oyunun 

Erol AKSOY 
neye toyacaıı •Yümno Beyi bek 
1 me• teklinde birkaç konuşma il• 
ışllyerek nnıeydl oyun teknik rt
nilııden oldukça ltuneUenınlf oll' 
cıktı. 

Haldun Taner'ln hlkiyec11J4inde0 
gelen ikinci bir etki de şu: sahne· 
ler teker teker ele ılındığında. ba,ıı 
bıfına bir blltli.ye olabiliyor. oaııa 
ba,ta bl.r 5öylcylşte. rahneler 11ra· 
lannda sadece Jclşl bağıntıları olaP 
ayrı oyuular şekllııcıe bellrl;vor. 

Bununla beraber bu tutum d• 
ttya~da bir ttlr olabilir. Ya-1 
da eırr Gmrünün ıon gOnlertn• 
gelmiş YUmnO Bey'1n bir an pal'" 
tayıp llllnen ımanınr arasında ra 
yabllmek umudunu bellrteb!lıner 
.çıu bu tilrlü kullanmış olabll•r' 
Ne var iti bu ıutum, Haldun nıı· 
er• in 1llt elde Qıteeiııden ıelebll,.. 

ceıı bir tutum dellldir Her uhPO" 
ılnde başka olayııı ııörüııdQIQ bit 
oyunda bütUnlUk aaıcamak, klşıte
rın çok sağlam çtzılmeıerlyl• 
mümkün. Esuen ıırt tiyatro 1" 
ır:arııaının bu yönünü tamamtıyaP 
bir .sanatçı tiyatro pzan oınıuş 
demektir ki, aahneye konan ilk o
yun uyla bir yazardan bunu beli:IC
met bayll ı:üo. Haldun Taner ••· 
dece bu ltarlne ile hareket e~eydl 
'Uttutu bu 1oıun oldukt;t çıpraşır 
olduaunu anlıyablllrdl. 

•DlflnJ•kller• de TQrk ühncsl· 
nln ilerde !yl bir tiyatro yazarııı• 
sahip olacacını gOsteren bellrtll~ 
de nr. Bir kere yazarın oı.&f1U1 

mahalli bir çerçeve1e oıurtmuf o
lufu slize carııı:vor. Bazıları moderll 
tlyatrocıa mahallllllt lktncı pllnd• 
gelir, dt1ecekler. Yine de meınle-
ketım.tzın tıyamı prtlırmı düşü· 
neret bu roıu savunmak ıereJtlt 
dllecrtım. Tarlı: tiyatrosunun Jtl· 
fllllt ıı:aunabllmeat için önce tna
balll han)-. önem nrmeU. Tüf!: 
toplumunun gllrilnüşUnü Yeren "' 
runlar yazmak, biç olmazsa tıra" 
ro tekııltlndeltl uyırıtlıCı biraz ol· 
ıun Orter. Bu yolla elde edllecrıı: 
lmkAnlarla mücerret tiyatroya vll" 
mak daha ronra gelir. Bu tılbl O' 

:vunıara bir tiyatro ttımrtul gözOY
le bakmak da mümkün. 

kon\l.5Unu anlı ttıkt.an aonra tepat 
etmlye çalı~ak yeriııde olur: it
tihat 'l'I Teralttlnln ve bu devrin 
adamtanııın büyük hı)'ranı olan 
YUıİınCi Bey, OmrUnUn .roıı ıünlı:> 
rint düşkünler evinde teçırmeltte
dlr. Bır gQn müessesede teuslkat ya 
pılınca Yümnü Bey e'Vlne dllnmet 
EOruııda kalır. YümnQ Bey 1an gün· 
!erinde bir meşgale bulur: ittlhat 
"' ı·erakkl devrine dil uzatanlara 
cevap vermek için yazı yazmak .. 
Fakat bu meşgale başına ı, açar. 
Yazılarında şiddetle hücum ettlll 
blr adam. hakaret ocllldlCI iddia· 
ılyle Yümnü Bey aleyhine cıAva •· 
car. Yümnil Bey ~tor damadının 
pıra hırsına turban olur. Evinden 
delil mablyetlndeltl •4',ıllkllan ça
larlar. Dha)·ı açan tah11. YOmnU 
Be7'1n tekrar dü•kttnler evine ıııt
meat prtlyle dhaaından vaqeçıı
ceatnı bildirir. YUmnü Bey, baya. 
tındaki son dayanıklan da kın!· 
mı, olarak eekl yun11na dllner. 

Konu bir ihtiyarlık pıs11coloJLl1 
içinde ele alınmıya çılıt1lmış, bu 
arada bir aşlı: da tttn tçlne 11kıttı· 
nlmış. 

Haldun nııer olaylan bir hllclye 
ıeknıtı içinde ııellştlrmlft.lr. HlkA· 
yede ıenel olarak kullanılın olııyı 
bellt bir noktadan bafl&;ma etlll· 
mı. •Dıoardaldlen de de göze 
çarpıyor. Oyunuıı dUfkünler evi 
Ahneatnden baelatılmaaı bunun •· 
çık bir <>rneıı. Bu ilk aahneye tlyat• 

Haldun Taner'ln konuflJlalard• 
öyle göze batan bir kusuru yok. 
Konuşmaları Jtl!şlerıne göre dUzen· 
llyebllmul mahalli çeneyi taınaın· 
ıı1or. Bununla beraber uman za· 
man başvurulan ucuz alkış yolları 
yazarın bu konudaki bir ıcu.mnı O' 

ıaralı: beliriyor. özellllcle son salı 
nede Yümoü Bey'ln J'lllar ıınce öl· 
mQş tarmnı hatırlıyaralt tuıııııııı 
içerici odanııı kapı.sına dayaYIP 
dll.mA• diye ae.rılenmeal, duyguta· 
nnı bir ihtiyar agztyle ınlatınaııı. 
romantllt aeylrelntn tı:ılblnl burkll" 
)Or. 

rocu gözüyle btkıldıaı r.amın tam 
anlamlyle &Preblz. 

T1yuro<111 genel ilke olarat olay 
beli! bir noktadan başlatılmıyor 
Daha dojlrueu lllc ııaııne teablt 
edildikten ıonra oyun ıüres!nce 

0)-Ull BQrUt Ttya~'da Ahııt•' 
i:Ylntau 911bne:re ko7du. EvlntaP. 
:v11:ann blklyecU1&lnden d~an kil' 
aurlarını haUfletecek bir aahne dÜ" 
1:eııı ıramalll.lf. Sadece llllzlerın dr 
terlendtrıı,n.ı yoluna ııtdllme)-11' 
de, bu .O.lerlu daha ııncekl aabn9' 
!erle llglal aranarak bir dilzen tel" 
bit edll..,,dl. oyun biraz daha tılf 
bütünlüğe tanıeablllrrll. 

Ru .. nç lı:anaına hayranlıkla ba 
lı:ıyorctu. Ay ıoııı altında tucıı~ı 
renırt saten elbllesi ve boynundaki 
incilerle h8\'U:tdan çııı:mıo bir peri 
kızına benzi ordu Uıun kirpikleri 
parlıYor. dudak arı t trı:vorcıu Oöğ 
ıQ heyecandan kabarmııtı 

- Bu ıece. bizim ıecemız._ De
di Sise aevırtmden baolı:a verecek 
bir eeyım yok. Onu kabul ediniz, 
Rex 

Rex. onu tollan araaına alarak: 
- Sally... Diyebildi. Dudalc du

data idiler Nefealnln tatlı koku· 
eunu duyuyorcıu Zarif ve narin 't'O· 
cudOnün ıevoed'I nı farkettı Ay. 
ıııtr b utun arkuına sı&ıendt. Bah· 
çıyı ıoıce kapladı Kurbataıann ae 

lconuıtu · 

- Şlmcıt 11 z.ı ~o cıaklka )alnız 
bıratacatım. ıııaannııı bitirir. n
ıırıııntz. sızcıen uzak olunca lı:endt
ml ı;ok bedbaht hluedtyoruın Ça
buk geliniz. 

Eliy le ona taUı bir 1 ret ederek 
uzalclaşırten · 

!!ali~ . lcocaııının hed.yc etmiş ol 
dulu ae7aha• çantaııını açtı, için
den mr: in kaplı bir defter çıka· 
np tuvalet mau&ının tızcrlne ko7 
dU Bahçeden döner dönmeı ııo
yunmuş. açık yeşil ipekli rıece

llltlnln Ozerıne sınnalı bir ııabah· 
!ık aeçlrmlştl Aynayı bakarak ııaç 
tarını dUzcl~tl. Sonra mMıı üzerin 
de duran defteri a~ı Marcıa. Sal 
l)"nln s:Clnlük hatıralarını razma 
aını ıııteınl~tl . Uzerıncıe Salty•nın 
marıı:alarını ta ıyan deri kaplı bu 
cıefterı ona hediye etm!Gtl Günde 
ilk h(ldl eler ve lılıilcrı bir ~ere 
kaydetmenin nsan ıçın iyi bir dl 
ılpl!n wıuıo olduRunu ileri &üren 
~iare a. bu deftere en az 111:1 se
ne her s;Qn bir ceyler ) azmu• 
ıçın uırar etmı,u. saııy•nın hatıra 
defteri tarlhltr, hld~er, hlıler 
ve dQ§Qncelerln birbirine kanıtı· 
ııı acaıp ve lcamıalcar14ık bir oe;· 
cıı İçinde bazı öyle acı \' e (!7 ha 
klkatlar vardı ki bunlan okuyan 
lar bir ınaanın bu derrcecıe ıamı 
mi ve açık olabllmesıne tlfardl. 

Salt), kenesi kıındl&lnl dalma ff'n· 
kld eden, inceleyen. zart! 't'll lı:eıı

kln zeklya sahıp bir lcaelındı H ç 
bir &ün bir kaç ııatır oleun yaz. 
madan yatmamıştı. Bazı günlen 
tek b r ııatırla şı:eçırcıııtı de olur
du. Her gltt11!1 dlnte, toplulu~. 
oradn g!lrClOllü ım~anlara dair b r 
şe lel" yazardı Sayfalar cıo:usu hl 
kl'l'e!er anlatır. sonra da bir teıı: 
kelime lle bir hldlseyl tc bit et,.. 
ml'fi!DI de blllrtll. Bu deftcrcıo en 
acatp ve birbirine a~kın ıatırlar 
yam ana aelebllrdl. Mıı11el6 cBuatın 
on kilometre için bir şişe ben%ln 
kulltmdıka cUm!e11lnln yanınaa 
dle diye acaba bana en sotuk re 
len r.rkr.kler. bana en coıc fazla 
kur yapar?a gibi b !r ııuale rastla
nırdı Velhasıl Sılly bu defterinde 
n~anlar ve hld18eler hakkıııda her 

içinden gelen aamlml ve doet o
larak kayeleder, vakit valı:lt dünya 
ile alay ecıercıı. Deri kaplı defterin 
bir de kll1dl varcıı. Küçücük anah 
tarla bunu açtı. Hiç lı:tmae. ba;tA 
t.Jarcıa bile bu deftercıen bir tc.t 
-.ıır okumuş d~lldl. Sally en aon 
olarak :17 Mayıs günü cvll'runle 
olduıtunu kaycıetmı,u Sayfalan 
çevirerek ııerlye doğru bir ~ıız aı:.
tı. 17 Mart ta.-ı:ııı ailn yazmıo ol-

[lll . ıart - J>eııı..rntı ımıt cıtl' I · 
ıh• Zl)a"'te ıeldl. Ona ~ııııııı llml 
mi IÖJ lcıuııtım. uıııtın otrllerdeld 
> ahaııı·ılarııı lbteıilnl' 1111.kıp bul· 
mu • hmı Rex Gırret,_ Yanıl· 
ın11mı9ın1, re•ııanı lınl:ı, muı.emmel 

rran ızca konu uyor_ hıı Sfae Pa· 
rl•ff' ıııızrl •aııallııra de\ nm l'lnıl•. 

* 001.~ll 1:1 :\IO]'OIU,AR 1 - Ki~ 
ıncwsımının ı:el•e6l \"e havaların 
sert ıoııosa geı;meııl BCbeblyle Kfip,. 
rO - Haydarplfa \'tı Kadıklly ara· 
&ında ıolcyen motörlerln bu ay ııo
nuncıan itibaren aeferlerlne son "" 
rtlecekttr. 

klşllerln tıaa ıcıaa aOılerlyle, za 
mın raman geriye dönülüyor, 
aeçmlş zamanla oyun zamanı ara 
ıında bir batıotı kurularak, olayın 

elden geldiği tadır genı, bir ıa
manı kaplamasına çalıfı!ıyor. Hl 
lı:lye tekntıı llı tlyatro teknlll ara 
eıııda ·tabii bunu Taner'ln o)'Unu 
na ııllre .orıu:vorum en açık ayrım 
burada ortaya çıltmattadır. 

Yümııü Beyi de Ahmet Evtnta11 
oynuyor. F!Ylııtan'ın oyunu eski ııa
tıralırlyle yatı:van bir lhtlyarı ctı,I\ 
lındırmaaı batııwndan gerteçkttJl 
Ovültcek bir oyundur. 

Öt.eki yandan ne Aynur"dı TtJeP 
Par"ın. ne Gazeteci lfllc"da gerıo> 
Atşann, ne de Damat'da Tclt P 
Akmaruıo7"un oyunlan •Dıt'll'(lakl 
len in bavuına U)'Uyoı 

- Sakın beo dakikayı geçirme
yin. ıtedl 

Kavarak eve do ru yürQdü Ay 
buluttan ıııvrılmı.ş ve ortalıAı ye
nıcıen aydınlatmııtı. 

llahlnn l"f'•mlınl )npmıııı ttı.ııt 
tlmedl. \"oksa fazla laubali oldu· 
ıuua huı.nıederııım. 

<Deumı \lrJ 

* "TIHAK - Kumkapı. Pl)er
lotı ca'.1CIC! . Vatan ııokak 5 ~avııı 
evde o tu ran 5:1 yaşırıcıaıı:ı Aroaloa 
Apan kezzap içmek suretiyle lntl· 
har" ;,. ılkıomı~ ye tecıavl için Es
na! Hastabaneıııne kaldırılmışLır. 

Buna gOre yazarın ilk aahn1>yl 
atarak. bu aahneylc aeylrcf.ılne 
Hrmek L!tedlCI te) !eri lltlncı ••h 

Yümnü Bey•ın kız kardetl roıoıı· 
de Semiha Berkııoy"un oyunu ııır 
ıı berlst iyice dUşünO lmCit bir oyuıı 
olanılı: bellrtllmelı:tcdlr. 



klRMIZI IŞIKLAR YANDI 
Pro -3-

aıua, 'lraııı 9 da ıa Saat 8 de 
cıııtı..:4a bu.uşacak k 'eya h ç a.- b r cıera prova cdct:f!kt 
Ptor t~arn 8 de &tüd oda o.dum 
"1t~t rnarcı Lewıs \e \Voodrow 
~leeaı <la oractı dil ar Oba• awa 
b 11 Peacıoc1c ~e Charles Whe 
la~ ktreııadı ar St0<1 o epey •· 
tarı1;'.!tı. Bunlardan bir ltıamını 
l'\ıııarı raunı Dlkerler:ln n de Pano
lııaını ın Ilı: ne! on be daktkaiı.k 
ıııtıı ncı:a konu acaklarını ölren
ıı lele tıuncı kl6ım Londranın fa· 
ıı, rıne a t bir programdı Da· 
cıe ııoııra bu proııramı seyrettim 
ııı~elıten katılcıım. Nasıl ııo -
~ıır::ıı1, Yol6uz Kacıınıarı Yola 
Y'fları e Cemıyetının Re e ı el 
Oztır nda b.r kadındı On b r 
tar Drnıaaı ve bC\yOk bir kasket, 
b ıGn:l'oı.ıa lı:adınlaru c1lyor ama 
tu be~tn kacııntara düoman o cıu· 
>'11rQci 1. Altmış . •t1larında. fakat 

BİR DAKİKA SONRA 
IIMIL YON İNGILIZ·in 
KARŞISiNDA 
OLACAKTIM. 

Ota vaıcıt ~erleri titretiyor. 

aıu KARŞI iKi 

am bütün Roll woocı fllmlertnı 
asak eder'ılll. bütün daruı ng.erı 

kapatınm, evleıunı en kızlara ruJ· 
ları ipek çorapları. uzun uma' • 
lan menecı rım Ben. d lOr ba~arı 
general Omrilnde b.r tek bata ı, 

lememış insanların mOsamahuız
lıl! lle. ben kızken diyor annemin 
d zı dibinde oturur, nu:ıı ıoıer-
dm \e Ç&)'ln ııu runu kaynatır ve 
akşamlan pis anoda Mozart'ı çalar 
ve pazar ııabahları k lllieıılll koro
uncıa 1 lh ıer okur ve annem por-

takal marmalltı }&parken yarcıım 
edercıım \e kraliçe V ktorıa·nın re 
5lllller n b riktırır ve kedi> e pem· 
be hırkalar örer ve bahçeden ç •• 
çekler toplardım n :ratmurlu lıa
nlarcıa babama ıazetelertn ölüm· 
dolum &Otunlarını okur ve Noel· 
ae ataçlar 6U6.eroım 

HEPSi YANACAK! 

cı.!ı_Trıca Rene aYnl yaşlarc1a ıı:ı a 
t~ltı~lal de blrblrtncıen &ctnep . 
Itrı • an korku or ıııb b r hal· 
~ı ar. Oçu malı: nenın .arşısın liil ınunaıcaşa edecekler Adam
l>-iıı:':. biri bilmem ne cemi) et n n 
~I ı. Londrada resmi umum
l:>ıtıırt' &çılmuını teklif ccıı~or. 
taıı 1 Cle başka bir cem yetin ba: 
tı~ ~ Cla aynı flklrcıc galiba Ga
lıırıa ~~0ruzn, çünkü kacıının ya 
lt~111 Otu. oncıan korku~or aıo. 
flltbt ~n Yalnız OnUorma&ı <tel . 
çlıicıe 1 

c1e var. Kencı cemiyet I· Tam ııeneraıı sevmı o bqlıyaca· 
eııl'ıı:ıe aeneraım1'. Oçonu b r aracı• tım. cYa buetınkOler. c11yor. ııo· 
1'1ltıe,: h&lclk•ten pek hoş bir teo nahlı:lr. ahli!t&ız. Avlre. HepısJ c& 
lıaaeı l Kacıın kat'I eUe umum· bennemcıe yanacak.• 
~•rııı aleyhinde, Peki ama ao- Ama cehennem b~kl de 12 m ;. 
'ac.t? f&hifeıerıe dolu, onlar ne o onluk muazzam b r şehir Kıyı. 
r~n. Cllyorıar. Siz onlan bana b.- arında rt farelerin danaettıtı pe: 
~ı.n eliyor. AmL"l aalun bırak rol renııı bır nehrtn tiı: ye bölc1Q· 
Cla!ia. • c1tye aöae kyı acaktım a.: Q cıev ııtbt b r eh r. ıturounl b r 
~ ACilll?llar<tan bır oılUnkln ıı(lkOrt ve aarı neon !Ambalarının 
cıızuı~ır fikir aö)le) nce, •Ne de- aıuncıa pazar ııabahlan en em 
•ar kt cll;e oOrle bir dojlrulu u b seııı le ı se e ilden rahmanı 
tu, kendimi tutamayıp gCilu ..ı !Ui"lllar yok K rll pardUaO.erının 
~u !aıccıım ecılltrken evli o du ,., ne aklanmllj Malt• ıı komlıiyon 
~ lrenl)orum. Kocll6ı da ~nı cuıar. sannıı.ak kokulu italyanlar 
lı:ıızı. 'etin clt1bl ımıe Bir mera- ve 6ank e.hruı lllımlı.klarını arı
Clar., .. ~&nıy0r ki- Mubültak • an Rumlar.. Ve ııarhot Amerl· 
cı~l&ı ırörmeıı: 16tl)orum. mey- ... an ıııalı:erlerı ve eeı.na kokulu mu· 
btıt~ :Vole Kacıın bir iki ökoürUp ıızzam sinemalar. ber ııtın bM:ak 
butu llllkrofonıarı titrettikten. atan. ııöltClti satan dudak Htan 
lttıcı111 teıevııyon daıaaıarını cıalıa ucuz gazeteler ve bOton bunlann 

rııı.ıttan eonra dl~or kı: içinde, bunlara karfı ancak Vllt· 
•BEN OLSAM• tor &}t hatırlıyabllen bay"ll ııene-•t--- raller ve aünepe cemiyet b .. kan· 

çaktan bakınea ranıp sönen mil· 
·onlarca ıııkları ile .sanki nefes 
•lıyor "uazzam bir canavar ııtbl 

KREM VE PUDRA 
Makyaj ocıasına g r:tyoruz YUzU· 

mOı:Un parlamamuı için önce 
lı:rem. ı;onr• renks1z bir pucıra eü· 
rüyorlar. Koyu renk elbise ıılY· 
mem yanlışmı Televızyoncıa fula 
ckontra&ı olmamalıymış. 

Programın bqlamaı;ına yarım 

ııaat 'ar Bir kere prova edelim, 
cııyor.ar. ma'lı::lnelerln önüne ııeçı

s·oruz. Her birimizi ayrı bir ma-
1\!ne takip ediyor. Ayrıca bqka 
til,r makine de lıeplmlzl bir arada 
alıyor. BU~-cııı: bir mııııanın eı.ra
tına toplanıyoruz. Maeanın uze
rıncıe B•lkanl•rClan Baera körfe
t ne kadar Orta<loıtuyu ııötıteren 

bUyUk btr maket var. istersek par 
maıtımızla işaret ecıerek bu harita 
nın Ozerlncıe konuıablleceAlz. Reji· 
aör «SU~alıml• diyor. herke& aıau 
yor. Bu aacıece prova. 

PROVA 
Cbr:tıı Chataway procramı açı

yor Makineye. yanı eeylrclye ba
hrak konuşuyor. Önce beplmtzı 
teker teker tak<11m ecııyor. Sonra 
ku;a bir ııırış yapıyor, problemi 
orta a lcoyu'l'or Sonra da ıı:ene 11&-

rcııere, 1.0elln önce Surlyenln, 
sonra cıa TUrklyenln orcıuıanna 

bir bakalım.• diyor. Evvelce çeki· 
len bir film 2 veya 3 dakika için 
aeytrctye ııöııtertllyor O zaman biz 
ortada yolN&. Plim bitince tekrar 
Chat•way önce bana bir ııual ıso
ruyor. Cevap nrivorum. Bu ısefer 
Prot. ı.ewı.ıs·e. t.Slz ne cıemntz?ıı 
diyor ve arkadan Woocırow Wyatt'a 
hitap eaı~or ve proaram böylece fırt 
diyor Hepimiz flktrlertmızı 11öyltl· 
yoruz. 
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IATFA J 

Bir kadın ölüme sebe·biyet 
ve fuhuşa teşvikten sanık KISACA 

FEZA ÇA~ININ 
iNSANi OLMAK 

dır. l:a suzeı lbtlras da )'eal im· 
klıılu, :re•I ıüzelllkler, 7enl &n· 
!anılar, ıusacau 7rnl dllnJ&]ar 
lı• f•tmek dtill midir! 
Fezanın Ple (PÇlrilmesl, dÜD)'a 

la.anına J•pyenl, bambatka lılr 
ki lllJı nrtt•,lı. Otrkl dünJ&lara 
ula mak anıarı, ınrano&lunu yür 
yıllardır kendini 11yıramadıfı b• -ı Kaçakçılıktan yargılanan Pakize Gülercan 

L C • F 
1 

adındaki bar sahibi bJr kadın, kondoktörü 
gı iBJ, i1 P'fi m trenden aşağı attırmış 

Kaç.atçılık auçu ile Blrlncl Aır ll)or diye kompartıme114an •8• )'1 
Ceza Malıkemmlnde yargılanan J>a. alarak ön taraftaki vaıoıılara aürük 
.tıu ooıerc:an adında bir bar &ahi ledl. es. kaçırıl•n kadınıarcıa:ı blrı 
bl, dUn seç v•ktt dUN$11Uldan çı ıcıı. Kocaaı komp~mana &lrerek 
kınca koridorda bekleyen iki potta Pakize ouıercanla botaz bot•za sel 
memuru tarafından yahlanarak tik dl, takat trendeki kan.sıLt bulama· 
Once ZmlnönO Smnlye; t.mlrlll_lne d•n indi, 

B azı ıazeteler, okurlarına, 

•Sputnllı olmalı lstPr ml1· 
diniz'!» ti.iye &0ruyorlar, Bô)' 

it lunlanlan kurtarac:alı:. SaY&.$· 
lar, mOr.ııdeleler, a(lık, ııefalet 

ıfbl önü alınmar sanıluı faC'la· 
lar 7ok olacak. Sputnlklrr, daha 
batııa adlar ıa 17an rna ırmlle· 
rl, peykler, ytnl bir çatın ba~lan· 
ııc:ı sııyılanııtır. in1anojtu, feza 
ç.ıı&ına ılrmlş bulunuyor. Bu ça 
&ın lnu.nlan olmakla ıurur duy 
malıyız. Hepimiz böyle ılı>rl bir 
,-aja 1akıtma.ra çalı.şmal)J"ız. Dün 
yanın uzak bir kö eslndr c:err1aıı 
eden bir harrkd, az umanda 
blılere kadar 1ell7or. KlmSf', git
tikçe küçülen dünyanın nrrr•ln
de otursa olsun olaylara sırt çe 
Ylrrmez, il&llenmemullk edemez. 
••eza çajı lnııanları, artık yüır. 

yıllar öncenin konulanrıa. me· 
.. ı>lrlrrl7le kafasını yormamalıdır. 
\rlık o r ki derterlrrt kapatma· 
lı7ız. \"eni dü,Oaceler, 7enl bam 
lrler. yrnl ceuretlere sablp ol· 
20alı71z. 

YASSAH 
B ilyük Millet Meclisi mii· 

:ıakrrelerfnla yayınla•· 
masıDUI yasal edUeceği 

rivayetleri ortalıla yayılınca, 
• dlslpllnli demoknıiciler• he· 
men duruma açıkladılar. ·Ca· 
ntm• dediler. •Neye etkir e· 
dip duruyorsunuz! lnciltere· 
de parlimento mlbakereleri 
yı:nalanır mı yial!· 

Banan üzerine Kasım GÜ· 
lek de, hemen beyanatı oturt
tu, ·Radi bakahm,. dedJ. •İD· 
gllteredekl AVllm Kamarasına 
bir telgraf ~lllp darama 90-

ruverellm. Var mısuuz!• 
Bu beyanatı okuyunca, aldı 

beni bir lbtlattl. 
MeeU. mtiıakerelerillia •et

ri yasal edllecetf lfia delll 
hua! lagHtereye tetınf eek· 
mek yasal edOecetf ldn-

ADNAN VELt 

Hüsnü 
Günel'i 
Kaybettik 
.latanbul cemiyet hayatının çotı: 

aevıım~. çolı: değerli 11lmalanııcıan 
blrt olan mühenc11l; Hüanü Güne!, 
Ankarada bulunduğu bir sırada baıı 
talanmı • ııösterııen bUtUn lhtı
mamlara ratmen dün Abalı &öz
lerini hayata yummuıtur. 

HO&nü OQnel uzun seneler Ana
dolud• natıa vazlfelertnde dOl&§
mış, 110n Ankı.ra barajını meyd•· 
na retıren MUhenc1lllllk MCleaeıse-
11tnın ortaltlanncıan biri ısıtatlyle 
aerbest teoebbOa h"fatına atUmış. 
tır, memleketin iman iflerıncıe 

bir hayli htzmetıert dokunmuıtur. 
Merhum. Büyükada Anadolu Ku

lübünQn ıcıare mecll.ıslnde lza idi. 
Uzun &eneler (Vatanı Oazetecilık 
ve Netr yat Ştrıı:etının idare mee
lla1nde de la olaak balulllllutıur. 

Ha.na ocıneı bund.aıı enel -
nelenıe faa.ılalarla llı:i kalp rabat
ııızııtı aeçlrmlttl. Buna ...amen. 
neşesini. h"f•t teYklnl dalma tam 
olarak mUbatua etmtttır: 

Merhum bütün hayatı mQddetln• 
ce h ç kalp ltınnamış, cıaıma ha
yır yollarında yürümüş, pek çok 
ısamlml doet aahibl olmuştur. Ve
fatı. kendllllnl wıeeYıılerf çolı: derin 
bir "-Cll'lt botm'OftW'. Kederlt 
eııı bıı..Yan ..._ oane1·e. ıı:arcıeıt 
Tabııtn OClDle•e, diler bOtOn aile
si etnıdJDa vr. dmtlaruıa teeucır-. 

ıertmısı bildirir, lı:endltıl hakkında 
cıa Allalıtan rahmetler cıııertz. 

ACI BiR KAYIP 
Susan OUnel'Jn eş!, mOıeftf· 

fa l:Cllp Oünel, Osman Odnel 
ve Rabla Beltün ile Aree iten· 
her Ye Tahaln Oüneıın karcıet
lerl, Macide oııneı, Ayte Gon11ı. 
Baylı:aıı Güne! " (leYket Kerı· 
ber•ın lt..,.ınblnderıerı, Melih 
OClnel ve Aytln OODel'ln enlt
telert, BUlent Kuraner. İbrahl:n 
Kenber, ErcOment Kenber, E
mel Alp ve Ooner Kenbertn da
yıları, merhum Seza ve Sata 
oonel ile MUYatfak, Muraı Ye 
Fatma. GQnel'ln amcaları 

M8hendlı RC SC G~llL 
kıııa bir haııtalığı mUteaklp An
karada yefat etmlttlr. cenazeeı 
13 Kasım Çarşamba ııonü, öt
le namazını mUteaklp Şltli ca-
mllnden kaldırılarak Aıırl Me
zarlıktaki "1le makberlne tevdi 
ec11lecektlr. Aziz ruhuna. fatiha. 

Tuz ihraç edilebilecek 
Memleketin blrQOk bölrcıennde

kl tuzlalarda IJıtltıaaı ecı.ııen ıuzla
nn. btıtün Dünya thtıvacını le~ 
şılııyacak" cıerececıe bol oıcıuRunu ı
tade eden İnhlısarlar "1arf!l!!I. ıatııı. 
ısal tul•ını ihraç etmek o.zere te
tebbUse ııeçtnlf bulunmaktadır. BO 
tün TOrk:lyenın twı lhttvacı 320 
bin ton clvarıncıaaır. Qamaltı ıuz
laıunda ıa·ıttaaı edilen 3llO bin ton 
twıun 150 btnı 1bracata tahsis edl· 
lece.ktır. Oceen aene Japonya. Yu
ııoslavya, Bulııarlatan ve Romanva
ya 63 bin ton ıuıı: ihraç edllmlftlr. 
Bu IM!Ile ıoo bin ton ıua ihraç e
dllebfllrııe, memlelcetımıae 210 bin 
dolarlık döviz ıı:lnıceltl heııaplan
maktadır 

•Demokrat kmir• aley-
hine iki dava daha C1çdch 
1zmır. 11 llf\ıııuıııı - Şehrtnılz· 

dP. münt~lr cDf..'tllokrat izmlrıı ıı:ıı
Zllteslnde Savcılıihn y~ına rağ
men Mel'Bln v• Oulantep hld!Be• 
ıerı haklı:ıncıa ırenıı ç•pta neşriyat 
yapılcıııı Ye aynca ı;~ımlertn ar!· 
ftfllnd• cl>t>mola'at Parıl aaavıarı 

teıılnc1• b r rıeııılntlıt başlıltı altın 
da neşredilen ·azıcıa lzmır O P. 
adayların• hakaret edlldlltl iddia· 
rvıe ııue•P. meııuııerı aleyhine bu· 

ıran iki dha cıaha açılmıttır 

oradan d• Be~otlu Emniyet lmtrııaı Jk1nel "e mUhlm hldlae, eıuprea 
ne gOtOrtllmüttür • hareket ettikten aonra TUXU buldu. 

8&Ycılıta yapılan bl: ihbara aöre, Pak!H OUlrec:anuı l..!.ıc• &damı bl· 
Dl;rarbatırcta Dicle Ban işler.en P• zım bulundutumuz ikinci mnkl 
lılze OUlerean, 19"41 Hn•lnln Atu•· kompartımand• oturuyordu. Halbu· 
toe ayında •Upremle Dlyarbalura ıt· ki elinde üçüncü mevki bilet vardı. 
derken. katann kondUklO?'UnU tren· ı Kondüktörle hayli mQnaıc-.. ettiler. 
den ...tı attırmış ve bu eaıwn ölU BJı:aprea Iı:mJ~ten aonra tQçUk bir 
müne Hbep olm\lftUr. ı ıataa;rondan hareket ettltt uman, 

O zaman kaza olarak kapanan ben ve 1>a4ka bir kadın koridorda 
bldlle)'l, dün aavcılı&& bir cinayet duruyorduk. A)'lll lı:ondUlttOr, vap 
olerak ihbar eClen 2t .Yatındaki iL nun 1>aıamatından kapıyı ııçmata 
ö. adındaki kadın, Paltiae OOlerca· çalışıyordu. Aa önce krndLll ile mü· 
nın. Dlyarbakırda kendlalnl de o- nak ... ettl&l P&ltizen1n Mlamı ı.ae 
telin UçQnctı kauııdan •f&&ıya •t· kapının kolunu içeriden çelı:t:rordu. 
ı.ıtını YI bu hldlledı:ı.._aol aJ&tının Tren yol almıştı Te aon •Oratlı ıl· 
Juntı ile kurtuldutunu da aavcılllı: diyordu ki Palı:lı:enln adamı kapıyı 
takt ihbarına ekleınlf YI bar patro- hızla ıttı .,. kondüktör tıe.nden Y•· 
nu Paklae Olllercandan dt.vac: oldu re dUıtU. 
tunu blldlrmtştır. Adam biz! koridorda aıırcıottı için 

BeJOtlu :l:ınn1Jet t.mlrlıtınCle dQa tehdit ettı. Biz de o an lçlıı •uatuk. 
.- pç W"Kte kadar ifade Yeren B. AClamın sonradan öldüttınU "' bt.· 
O. Mfmdan ıeçelllerl şu tekilde an dlaen1n kaa olarak kal>8Ddı&ını aa. 
latmıeur: zetelerCle okudum. 

11161 •neatn1n .Atuaıe» ayında idl Dtyarbaklrda beni de otelin üçOn· 
'ft ben Çin barda Ç9lıflyordum. Bir cu .katından aNı itti. Sebep Cle ba· 
ııece bir müttırlnln lllaM•ın• ça&ı· nnCla 50 lira yovmıre ile çaJıftııımı 
nldım. Adam bana rılı:ten: •Patron bir memura. ııorıecııtlmdl. o ana ka 
Knl bel•nmlş, Dty&rbakırda.lı:I ba· dar lO • l5 Ura Ucret nrd1flnl bU. 
nnda Q&lıfm&fl kabul eClerRD, bu· dlrerek W'tr&l kaçatçılıfı :r&Pl)'Gr• 
radakl lı:aaancının !iti ml&11nl W"ert- muş. .Nlteltlm aonnClan hakkında 

le blr şeyden boşlananlar da Yar, 
boşlanmı:ranlar da... Çolu lıCi7le 

lılr Rrilttne lıHHll SirüDÜJOrsll 
da, ı, ıertekleşlnce. kaçı.ıı kaçı 

HZliaü &utar, bllınem. Gazet•l~r 

de olnııluk. aııı silmek için vak· 
tiyle para nrlp bilet alanlar bite 
aua•ı pe7kln crl'(elı:lepneainılen 

IOnra ortadan ka7bolmu lıır. Öy 
ledlr, ı~ek bat)ıadır. Ha7al dün 
1'Slnda kendini avutmaya ben· 
zemu. inYDo&lu aya, yıldızlara 
sttmeyl ytlqıllıırdır dBf)ertndr 
ıörOr dunır. Jlöyle bir lble1l•t•n 
hoılanır. Ama. aoauuda sun'I 
peyk ıerçeklefU mi, itin hrnıll· 
..ı kalmaz. Spatnlkte buluama1a 
can athjıaı ııöyleyeJIJerln cllUJ· 
rua .., ıezlntWnen denıllll za 
man aJnı lıHes n beıec:anı ıos 
ıereeeklerlnl 11ek sanıııı1orum 

•otrusa-
Sputıılk fezada dolaşıyor. \'a. 

nn lıaşka blr ıputnlk, &J• Yara· 
c:.ıılı. Dalla aonra ötekt 71ldızlara 

da birer lılnr alaşılacalı:. Darup 
ııUalenmeksbin çabfan, ilerleyen 
lnaanotla, baklnaıı: bilinen nlee 
ha)'allet1 cerçeklqtlnllıtne ıöre 
te:ıa:rı da e.lllet ele ceçlrenktlr. 
llllrekll lllr llerleıneııln 6yktlıll O• 
lan lnaanlık tarihi, bize ba tnan 
c:ı nrlyor. Araran, ıırqbraa la· 
aaa HklA, bUlnmeyen ne lbtlru 
nna lıepmlııl ~zmek Uatlraunda 

Feza çatının öadıö Umonnk 
lıuanotluna cesaret dersi Terdi. 
ı.tmoncak"u lıatka öncülrr kon 
l&,J'acak. Blr ıoa lnsanojlu ıuven 
il bir fna )'olcalutuu çıkmak 
tan çeklnmt:recek. o cünun çok 
:yakınımızda oldutuna inanma 
mtt ırrek. SputnUılerln fezaya 
aalındıtJ lılr çalda 1a .. dıtı111ızı, 
o çatın prrJı:lerlne u:rmamızın 

kaçınılmaıı: lllr ta>' ol4utunu bir 
an bile anatmamal)'ız. iaYDollu 
:rııpdllı çata ;ralaşmalıdır. Feza 
çatının S:ı1&nı olmak :zor, ama 
b&.$ka tutulacak )Ol ;tok. 

OKTAY AKSAL 

ceıı:. dedi. 38.000 lira. nral kaçırdı&ı için dba :Palı:at şimdi, aynı hidlae)'I gören ç:ıcutu iatacbulda J•lnııo .kalmıştı 
İş yeri dellfttrıııı•mlz her zaman- açııcıı. Te 1'1tenler de benimle berabrr. Bu Ar. 11e>nra öldlllünü 61renc1tlı:. 

lı:l hldlMlerden oldutu için adama Pencereden atılınca •:ralım klnl· kaçalcçıhit dlvaaını tıraat bllel'U, DUn geceli nezarette geçiren P•· 
•Pelı:l, patronunla aörüte)'lmı de- mıttı. K•ndlalnden dhacı oldum ,.. 

1 dlm H ırı.1 ıünü buluttuk. Pa- 0 aman tnnc1ekl lı:ondüktörUn na- cemiyet n•mına dlncı:vız. kin GUlercaı::, tu~ teşTlk ve b ü 
klae ouıercanın tekllnert cidden ca· aıl OktUrüldOtünU de anlattım, fa- Dly&rbakıra. kaçınlaıU: tuhf& tef· me aebebtyet suçl•n tıe ınııun ad 
aıptl " ben Dlyarb&kıra. altme)'l kat blrter lapat rdemedlm. vııı: eClllen kaduılal'dan blr taneainln llyeye nrllecetur. 
kabul ettim. H&aırlık yapmak içln ............. _ ... , •• ".................................... -·"-............... ,, ....... 

:~~F: :;~;~=:~ LÜBNAN CUMHUR BA$KANI EKSELANS CAMILLE 
E:r~~,;:::~:;1:= CHAMOUN'UN MADRİT VE ATİNA'YA RESMi ZİYARETİ 
a1 de lıandınlmıttılar. 

l:luprea heııtız tıareket etaıemlştl 
Bir ara. PııktJıe ooıeıca.nın adamJa.. 
nndan bir ıaıa..ı cS• nln koeaaı ae-

ACI llR KAYIP 
Merhum Mllmtaa BeJle Nulft 

HanUllUl ıa.ı. -mı• ADJıara eeıı
mntıılertıJden Aaat tlba:r'm ..ı. .. 
dla. earman. Calıid tıl»':r. Semiha. 
8uçaoran, iunet Snnan, Nahit tı. 
bay n 8eW"lm BOke"nln anneleri, atı· 
leym.an Vardar H AW"nl Srbora.·nın 

ablalan. Mecdi Sa:nuıı, lıfazun SUo· 
_.... 1'at!s aman. Te'rftk BOlra. 
Jleıaaba& .,.. Jale tıtıa)"ın ka~ 
Jerl, oenı. llaJWftluotıu. inct o. 
mır, Ani n AAt ııeıı:e, J.l11atu 
aman. C>Ja, ı-ı. ...... " ..... 
tltıar'Uı bOyQkanllelerl. Dooe• 8a. 
JJ1r Znnall'ul ı.,.aı 

AytB ~T 
dUn ba,..ıa aozıertnı a:a.pemıetll'. 
Cen&Mlll. bUsQnJtU salı gonu, ~~ 
ıtde HalJ.aklr Gazi e.addealnde hba1 
a,p91' '"IDdan kal41nıa.ra.1t. Olfll 
aamHDde 1k1ndl namazı ~ıaa 
~ ZIDelrUkuJ'U muarlJIDıClaki 
a1le kabrine blraalacaltıU". Allah 
raıa-ı eyle1e. 

GAZİASTf;P IBÇl!WL 
llRI Btl\1}11: BiR OLGUNLUK 
içinde yapılmıttır. Rey farla 237 
delil 1136 dır. Ballı: Partlalnin ıtı
ruı mazbatal.r verildikten sonra 
yapılızııttır. Sayın ıazetenlaln 9 
Kaaım 19&7 tarihli sayıeında çıkan 

\.\. 

Ek•lanı ChClmoun ve la yan Chamoun upakta 

Lübnan Cumhur Başkaru Ebeliııs Chamoun, refakatinde Bayan Chamoun olduju halde, 
Madrit ve Atina'ya yapacalt re1 mi ziyaretler dolayıaiyle, Beynıt 'tan ayrılmıştır. 

Eksellna bu aeyahatinl, !ıliddle Eut Havayolları <K.E.A.) nın, Super Viscount uçajt ıle 
yapmı"1r. 

Gulaııtep menşeli bir yazı baş- ıF-.--

tanlt ... hllt.ıı hültı:attlr. Bu ya- Haftadan Haftaya 116Tle m.ır ııa:ru cellilftller ye nAlanna bakarak hlf bizim an- \ 

o-.oonH•H•H••••-.... ...,,,,.,., .. ,... ... ,... •• ,..,,,_,.....,.,..,.....,...,..,. ... ,....,,.....,,._...,....,,...,......,...,...,...,._ .. ...._,......... .. , ... ,...,...,... 

tuda Demokrat Partı•nın Gazlan· blrblrterlnl jkna edeme4ller. h: lllJ'•tımıı:a uyma1or. M..el6. , e-
tepte .eçlml 23'1 rey far'lı:la ka· tldar, dn• lf'llnce. milletin df!- xll"I eotanluk, allzlnde.n ı.lıt ne 
aancııtı ve 30 bin 11eçmenln oy Se 

1 
tllllnl ,.-.11eaaını anladı. Banan anıarnnız! Menu. tabii ııeçlnı-

vemıe lmltlnını bulam.aııtı bil- çı·m er sonrası... 6aaae ıeemelli leln bla bir en· ler oldatuna ı6re. •mıllleıteo 
Clırtlmtıtır. pi eıbnll. a.aa ratmen nıll· en çok rPY almalın, dejtl mi• 

Hakikat fUdur ki: Ouıaııtep Z I . "l"k let. :n Bllilm sana • tarlblmtu Halbalı:t ona mplker. ııne 7&PIP 
ııeçlmlerl bQtCln Oazlaııtepl11erln Or a iYi I secettlli bir ... d&lı8l • llalaltlen yapıp Mecllllde daha eolı sarı· 
&ösler1 önünCle •UkQnet içertalnde dedlilnl ,...,u ft 1ııarrt:ret1 ~ da m•ba• balandannaı.-ı. aılnA 
dQrOıt olarak yııpllmlf IOO ltüııur o. P. llıtlClan dedi llil: tl ama. bir de a..-.Una d6nlp ııını nrlyor. 1ı ıne mHf'IA. umll-
Andliın hlcblrinıM kayda deler _ ana her te:rden enet iMA- balı:U llil, ealı:tıl sene yerinde o- ıı iraden d•:rtntt.. umlllrtln •k· 
ıeıı: bir hlcııııe olmamıttır. raJ ,.. falırlka. it.um. laaa ille tal'llJ'Or. Balballil. venlltı reylr. Jlf'rlyetlnln ı idin anı .. ıımalı 

1 - tı Seçim Xuruıunca me- onJan ,--.acaaım ve HnJ 11.allııo rtn ..,-ııın• 16re. ondan llianaı llı:ım selmez mi! ptker, malta 
buelara. verilen mubatalar da iti· •ıracatım. mae olacalttl; falı:at lliartalama- llflerln aldıtı ,...,. ııa.nsıyla llı:tl· 
raaız olarak aeçıme Jatlrlk eden MIUet drdl ıı.t: mıeu lttr.- dann aldıtı ,.1 sa:r-..ı aruınd .. 
" partinin temallcllert taratılli1an _ Ben baraJ .,... fabrtlı• lıte it bananla kalıa. sene neJı;e ı.ı farkın • )ine kf'ndlılnln f'V· 

imza ecııımıştır mes olur ma:rum hlç! Ama, ya ne1dl. Her zeclmden ııonra oldu· \f'lee Yf'nlllt rakamlara naza-
2 - Seçımcıe D.P. 71076. Halk nı ınra. mntlalı:ıı btırrt1•t de I•· la albl, ıtmdl kodamanlar bir rıın • blrtıırllerlıı lf'tılne oldnıru· 

Partla1 iM 8ll940 rey aımı, bu W· terlm. Hanlar bir arada olmaz ar11Ta ıeHp. ötede beride llialmıe na anamın ırfü11nf'relii. u."'llll 
retle aracıaıcı farlı: 23'1 cıetıı 11311 mı~ b8rrtyet kınnuıannı da yok et• irade ile iktidara ıelrn ..... df'JI· 
yı buımuıtur. D. P. lktldan declll ki: mete c•nler anyorlarmıt- Ru rl AP aıışmı :r.ahlr' 

3 - 11 Beçlm Kurulunun Yenli- _ BanJar bir arada olma EY itlerde (elli nııta oldalı:lan tein ve yor. 1 9 ·-
ti nımni rakama a6re ouıantep de ban•• maY&ffak olaealtlan· Rad70 oazeıeııl lıf'r bakımd:ın 
Vlllyetlndelı:l ııeçmen adedi 1711113 nll baraJ ve fabrika. earrt:ret na •••ile ~L" Me1eü, ortada lııtıfııdell dotnı u. fölplkert din· 
ıseçtme iftlrilı: ecıenlertn açw !Mı arkadım ıeıe danan... tyl. k•t• :ranaa bir telli kaıutll ırrken ,lktldann o ıanlHde n,.. 
lf9'18 Clır. Buna .Ore aeç1ııne itti- ~~ ... ..!. ld~alarm 99UIA kalmıttı. timdi ona •• lı6rlet,.. ıer hazırlamakta oldutana da 
rak lllabetl '%15 rey lı:UI anmıyaıı '* ..... ellMI ...., ....,_ reklel'Wll .. Millete, llınldl Mee- sezlyorHnH. Of'~ nr yapılma~ 
lleçmlD adedi 29827 dlr 11:1 'Ilı 100 ruL •tnııMa ıl• ltlr C8k ... Hainde, :rlnt Millet Mec:ll lııde lıtenlldlitnl ııc:ıkta tı6Yl•ml1or· 
tştlralı: ola& bile yine Halle Parti• •eler ..,19UJ1tai ••1111"11U1a. ııa da. clml•lerln ııraııındaıı. t•h 
ııintn iddia euııı aoooo adedini ..Uer nr. 8 - bea .... ltlr _,. callilanaı.. 8oanı. arlıadan dö- dit ve ı1111a1ardan &f'lfff'L ıı:t1n-
bul11DU711C&ktır. Kaldı ltl 95" - =1'..':.. 9!: '::~--=-= n• •tıı:e dl:rtteldernalt ki: ıertn naıııl bir bava yaraıacaıı· 
çlmlertnde de Outaıııeptelı:i lftl- - Rem ıııeD 1167le ee.rlert li· nı .. a&ı yakan ka\'Tlyorınma7. 
ra'lı: Dı.betl 'llırl CITU'lllcladır. Şu ::.;.ee.:: ... eı:t~ ~ renl• ne YllPACalı:sm! Sana kal· Onıp toptantmna kahlM'Ak t· 
açılı: lıakUta.Uer '" reaml rakamlar ('IB Mil at. bir ker. ltealm dedi a- Jlamllır. ile• sene lılıı:I zalar b• yayınlardan ilham aıı-
a&nerıyor ki Oulantepten Myın ilmi ,...,. lhftll blrrt:retl nr. •IUlıılr euerlJetlen HCUn , .. it yortana. \erlll'ttk kanutann ne 
ıraaetenl:ae &önderllen yuı mubt.- BaraJ •a. fabrlb da _...,. da· lf' ııtıı: de ıoenl aorla kallandıra- l•r olllf'atını 6nl"f'dftl keıtlnnrk 
Yly•tı lı:Olllyen yalandır. Olsa olsa Ilı• kol.,. olar. eımdl il• lede bl catuı. nı!!l!llml- lft( oımnyor. Maal. ı tızah. Met: 
bundaki malaıat •e pye efkln u- Dotra ıı6ae ne denir! Ba:r Al· Ilı ıahldlcall ctbl parllm•nto 

1 b l ... ··-"•• • yarılım• 7an ... 11Taa ı1 .. u. 
mumlyr.y u andımı- ya_.._ nmu 0 saman ııen •"' ııı..ar- lab razı ol anı_ tıa:raunın m•kanlıı:nı•ıııı teşkll 
'\'ICdanında fÜphe l'6 teıeddtlt y.. Radyo Gazetesı· Pdrn mae f'llf'lertn banıtıııı bÖY 
ratmak ve nihayet ltlraaluın ~ l81'. ır mP.1111" bir hal• aell'tt"lnl ld • nı - B97ır. olmuı.. Zaten Nil , "' 
kik edlldial ,u ıra erde fU n:ra 1 - dla f'denlf'r -k "Oktıır. Fakat. 
bu .. tllde ı.ır lera edebilme h1llo ita ltl•rılen ne an anın! ... r Kadro Gaıı:eteıılnln Unaklıl \frcllııln ..,.111 ... "ınd; lilllllrrnı ., ... 
yıuıına k•pılmaktır Hakikatin umu blrrtrettlr tattanna .. anı Bir oldam. Dlnlemedftl yapamıyo- mını•rını .... rad.voda dlnlrdlilnıtıı: 
mi efklrca tam olaraıt blllnebll· rı:ret neymte aanllil! earrı,-etı ram ft ller dlnledllıee llıtldann mabterf'm mebu ıanmıun, par 
meal için B•ın Kanuııu•nuıı hü· lııte:renJer aranııı:da kac kiti llil': e .. nkl n8baını yollil-•" libl llmento ~•lı•mıılıınnın bu ... ım 
kilmlertne &Öre ceyabl yasımızın :WIUetln fOlanan b6yl., 9111lf'rle olayoraın. ca .. amba aqamkl de l•lr.r ~&..;tılmıı ına lırp • btr-
ııueıeıtlaln tik çıkaca.lı: A)'Wnda. ::!!~ .!:'~:a~~k. o!ı~~:ıe:,.:~ ırı17ınında. 9Plkr • ıuını en JRP dftl ruı olııcaklanu. lnanma-
~ynı !~!~ ve yeircıe a:r~ı p~ntoı;r- ne •• cetlrtyonm, batdaTl•n· :'.::.":~r ıı;:''iı:.::~:.;:,a:rı:e yanıanmız .ta f.'Ok Ukttr IM'rll.1· 
:. n""Y"~ •Yll annmı a r ca e e- ' na on karat fUla vert10ram. rer.lı: lliltnapa marifeti! mplkl!'r - lerden u deilldlr. 
ı Oaıı:l1111tep nı•b••lan adına Jlepe.t U,atlıırUlda• -••-· ö:rl• .-.ıer ye ce.ıeıer lnlUan· SClffet ŞAV • 

ouıanlftt •eııuu 111 _.BııeliiE!ii!!kaii!!!ibiii!!l!!!!r ~tei!!!!J'!!l!i!!t•!iiml!l!!To11rt!!!!ar!!il.&••d•ı11kl•illt1İpi!!ı!ıtl!!!!!!lı:t!ltaltll!İ!!ll!an!l!!!lld!!!191alı:!iliiimiıllıiı·lıii!i!iii!!!!!!i!!!!!!!!!i!!!!EE5S=:;;-...:=,:~ uır1111an &anınet '-!! ----· ................ ··-"'"'' ........ ,_ ... ,.,_ .... , ...................... -·--------------------------------------------------·------
HOŞ MEMO - Bi şey var bu kızın suratında ! ! ALCAPP 
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f;.J:BElööôABıRHW-:ji-)l 
L "1. ıu. Ct>K ıtıs.. FAKAT c;oıc GOzn 111 stYAttıımN Nilc1mıoia J lsrail Baıvekilinin yaveri 

intihar etti 

ları ile kanştınlmıyacaıtını bil- yafetler tennek suretiyle a(SnOI 
cllrcrek, cBava kuvnıtlerlnln !erini almak yoluna koyutmuı
bunıarı tahkik etm~I çok ııırı Jar ve böylelllı:le yüal1e ,.oz va
çekıcı neticeler verebilir• de- nalan kazanma &evd•ına 1101------------

11 Oldüreceğim onu 1 ,, brall Bacveklll Beııı Gurlon·un :ınıotır mOşlerdlr. 
Yaveı1 Albay :Nehemla Arr.ıv. Sovyet Rnsyada at ya- Bu hAl11se ve &kanl1alelen bıl-
ot.omoblll ile blalkletle rtcten bir h-a bah&eelen «Sovyet Kültil-
gencıı çarparak onun aıtır ımret rıcfarında sahtekarlıklar rilıt adındaki gazete Dunları )'d 
te ) aralanmasına sebep oımı..ıı- .,. maktadır: 
tur. ~oekovaelan alınan bir habere «At yanşlarının ırayeet at nea 

Albay Nııhemla, yarahvı ııu- göre, M~kova hlı>edromunl1a llntn ııılA.tııctır. Fakat ıımcıt b•· 
tancre nalı:letınlş ve l!iabaha ka- büyük: bir akanelal meydana çı- hl& meeeıeaı bat• aeçmlı bulun 
dar başucunela kalarak onu bek karılmıştır. maktadır. Yanşlarela b&lıll!i usu 

_,_ 

O s•enct de b r bar Vakit acce 
an ını geçm Masaıarııa 

k nu an ıra Oşen. Clalınn 
ela irin çlı: ın çen ıröz .:öze ba
kışan ııev en ç ftler gruplar var. 
Sapun bcntz1 yaka ı bo!il'.IZlm 
uran s :vah On kaz.altlı. çolttl!t ya
na~ıı b r genç çocukla y~ı bir 
ha ıı ııeçk n c DAi arzuları buı ın
dan her hallncıen belli olan bo-
1a ı rıüalü b r kacıın anımduı 

aıasacıa oturu orlar Kadın cesur 

\I' ata Çocuğa arılıyor. öpüvor. 
orasını buraıııııı sıkıyor. kıaık, 
muhtens kahkaha' ar atıyor Qocuk 
durırun Qocuk et \orum, 17 • 111 va
şınctan Cazla g6rünmu or Cllcıl bir 
enç kız teni kadar aüzırtın Göz. 

Jertnı 11ozo il sinirime Clolmnu~or 
Ha~ketlertncte ertekçe olan biç 
b r e ok. Ama ıeçltln kaeluı c.. 
na bayılıyor B r ara dan et~"lete 
kalktılar. Ho uma eıun yor ra!ı:at 

ne de C(lzümO onlarcıan a~ ırı.:nı
oru:n Ductak cıucıa a danı; ı:ct -
orlar Bencteıı b~ka ela oııl1..1la 

:ne ııuı olan lOk Acaba ben nı 
böyle CL'!U luk vaptıkJmın rar l!l· 

cıa olanlar var mı Cllye etrr.funa 
!:>akını orum 

HERKES KENDi 

ALEMlNDE 
Rerkes ltf'.nl11 AIP.mlncıe Barın 

önü kalabalık, pUıtte bir iki çift 
'ar Uüz k. tn.ı;ıına bir evı:ııının 
kollannda olmayı özletiyor. Sat 
tarafta. !:alabalık bir ı:nıpun otur
auııu maı acıa ant bir ııarüıtn olu
ı;ertyor. Şhımanca bir ım:. tombul 
ve yine de ırouı. ayalı:tL ötlı:E'll 
hırçın \C ıroruıtaca otura., b r 
başka kızın b~ma omuzlam.a. 
ıırtına rLo;tgele vuruyor vuruyor. 
DurcıunnHk ı tlvorlar masada otu
ranlardan bir kaç cenç actam onu 
uzaklaştırmak için utra ıyorlar 
DövOlen! meraıt ediyorum. ML'l&· 

a kapanıJor. başını kolları ara· 
lilllda l!i&klamata. yumruklar<lan 

mOmktın oldu u kadar Hl:ınmalta 
çalı ıyor. YOzünO tıôremlyorum ö
tekine nazaran çeltmelz olctuıu sır 
tının zayıtlığınctan belli. Açılı: kum
ral saçları var A~lıvor olmalı, ba
tını masanın üzerinden kalctırmı
~or Ona acıyorum. Kim bilir ne· 
d r? 

BiR AŞK HiKAYESi 
B r kL!!kançlık o:U ırerek diye 

cıa anoyorum. Ş!eman kız bir a
damı sevdi Al1am aozeıcıı. Sonra 
bu çıktı ıronoıı birinde. aralarına 
girdi ROya bozuldu. ııııık ne!ret 
oldu. it n oldu. Bu akfam karşıla
f!Terdller, lı:ln a,evlendl, onu elöv 
mek degll öldürmek isterdi. araya 
g nneseyelll!!r, ölcıaronrn de, öyle· 
s.nc hınç ıçıncıeydt. Peki ama ö
teki, masada oturan. ba,ını yüzOnO 
f'llerl arasında saklayan niye o ka
dar korkuyorelu? Niye esen sevdln-
ıse ben cıe ı;evdtm, benim de kalbim 
var. ben de &aacıete hasretim, o 
bana ıre:dty&e, aenl terkcttıyae, be
nim ne kabahatim var.o dem!Jor
ctu? Şu mııııadakl erkeklerelen biri, 
cutruna kavga el111en• Clclll miy
di. nı··c se,·glll&lnl korumuyorl1u? 

BiR ŞEY DECIL 
Kugayı çıkaran kızı zorla. ı;O

rOkllyerek ııötOrClOler. Hıçkıra bıç 
kıra aftlıyorelu Kenl11ıılnl 110rükll-
1enlerln ellndeıı kurtulmak, aerl· 
ye dönmek. onu çılgınlar g bl hır
palamak içln çırpınıyordu. Uzun 
ıavorlll. kn ı rcık saçlı garson, e
ni bir konyak - aoela'}'ı masaya ko
yarken •bir şey elflll, dedi, ltar-
Cleş kavgaııı .» Ve hlkAye~·J öıtren
ctlk. O al11en ablasıymış. Barlarda 
çalışırmış. Şimdi kareleşl de bar 
kızı olmal• özendlil için hınıınl1an 

~ kuduruyomıuş, meeele bu kactar
cıkmış .. 

•ÖLDORECECIM ONU» 
Nuıl da bult bir hlkl} e İs

tanbulela olsa beni bu kadar cıu~
aulandırmazdı. Her ırün bir yııtın 
hlklye ctlnllyoruz. her aeçen ı:on, 
her an. başımıza neler ıretırecck ,-

BÜTlN BELÇİKA\'I ÇOK R.\Jl\T BİR OTODÜSl.E VE NE E.W B iÇ 
BOZ\;L.".\DAX DOIA TIK 

blml)oruz. Kalktım. OStend ı:ece
leı1 ıslak vo 60itUktu. Ne taraftan 
gelmiştim Cllye clilşUndOın. şu 

kırmızı ışıklı t1abun lllnına lyl ki 
Clllı:kat etmlşlm dedim içimden. O 
tarata ctotru yüracınm. Bir matazı
nın kapıııında iki gölge vardı. Yan-
1 anndan seçerken tanıdım. barı:ta
kl kızdı. Duvara 11ayanmış, ı.1rtını 
ıtör<IO Um bir adam da ozerıne a
banmı~tı. Kız kıvranıyordu. seaı 
titrek n botuktu. cÖldüreceaım o
nuı «ölelürecetım onuı dlyorelu. 
Kurtulmalı: lııtlyorctu . Aelam bırak· 
mıyorctu. Oll!isüne iyice abanıyor--

du. UzaklaştıRım halde seaını cıu
yuyordum. Kim bilir hayatıncıa ne 
acılar varctı. neler ı;clı:mtştt. neler 
ırörmn, ve ö!lrenml~tl. Hıç olmazsa 
kardeşi bu ııtrctaba kapılıp tıotuı
masın l5tlyonıu. Muvaffak o lam• 
cııı:ı tçln çıldınyordu. !ı;yanı. aı
ke.sl. klnl bundandı. DU~üncelert
mln alırlılı altınl1a uyumu~mn. 
Sabalı baktım ki, ıreceyl, barcalı:I 

kızı. onun atlayı~ını, çırpmııını. 
her ışeyl unuunuşum. 

1 
\ ann : C.\R<il - P.ı\2.\R-1 

ıemı,ıır. Bu hueuata malllınat veren 10 kalctırılmalıctır. HIJ>Oelrmnl&r 
Ert".sl gün Albay c\llll1e ınu- l.!osko\'a gazeteleri bahislere a•· kumar yen olmL'ttan k:Urtatıl

har etmiştir. Bıraktııtı mektup ~enlerin çolunun cokeylere zı maıı11ır.a 
ta. bOtOn mallarını yaralactııtı 
sence. kurtulama11ılı taltdlrele 
onun zevcesine bıralı:tıtını bil· 
dlrml~tlr. 

l 
Tokyo semalarında infi-

lak eden garip cisim 
Dün ıtecc Tok)o'nun muhtelif 

bölgelerinde hlrçok klmaeler a· 
t~ten bir kOrenln lnflllk eele
tek bir kıvılcım yaRmunı haltn-
cıe 1111.:nıcııtı:onü ~örmüşlerdir. 
Tokyo rMatbancsı bunun cıoşen 
bir yılctız olması thtlmallnelen 
bah>1etmı,se de ilk 11un·t peyk 
olması da mllmkUn ı:örmınekte· 
cıır. 

Bir xenci ile gezip tozan 
bir beyaz kız yargılandı 

Amerlka'da Fort Wayn çocuk 
:mahkemesi, blrblrleı1 Ue ırezlp 
tozmakta ısrar eelen. on yedi 
yaşlarında bir zenci çoculu Ue 
aynı ya,ta bir beyaz kızı :vuaı· 
lam ıştır. 

Zenci ctellkanlı altı ay müct
ctetle, beyaz ırenç kıa l&e bclir-
l!llZ bir ııaman ıslahhanede kal
maıta mahlı:Qm e11ıımı,ıercıır. 

Geçen hafta gökyüzünde 
görülen garip cisimler 

hakkında 
Yeni Mekalka Onh·ersıte;;I Me

teor Araştırmal&rı bölümü eli· 
:-ektörü Llncoln Lapaz, ger;en 
hafta .ç!n<1e yenı Melı:ıslta ve 
Batı Tcltsaııta aörülen yumurta 
ıo klln11c parlak eiıılmlerln me
teor taşları veya buna benzer 
semavi hlellseler olmactıtını ıöy
le:ntştır. Lapaz, bu c!ılmlertn 

t teknik bllaııerıne ııavenlllr Jı:lm
ı;eler tarafınelan mUşahecte edil· 
cıııtını, binaenaleyh meteor t~-
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Feza yolculukları arhk 
hayal olmakf an çıkıyor 

*······~· ...............................•.••. ... . 
! Bir f ii:e dem-i f ante:isi i 

1 27 inci qün 1 
* • 

Bu dakikada Rwıyanın b11lnm• 
yen bir 1töeeaın11e bir kızıl pilot. 
muazzam bir vu!fe ıc;,ıın hazırıanı 
yolı:. Doktorlann, palklatrtann,~ret 
menlerin e11nl1e defalarca imtiha
na tlbl tutuıacaıı: ve nihayet U;ı: 
feza roketine binecek. 
IJPVT~ t K il 

H 
llı:lytı bizim amanımıacta de 
tıı do iSiN a nes nde pçmelt 
ıe Ama lnAn ann buıı-ünk 

!erden pelı: larkları yolı: onların da 
b zler ıtb dertleri ve endişe eri ele 
•llt degıı. 

nl ted:ı .' reaörUn bulundutu ,.r 
de .. dece b r nlf&n U llltl ile lı:ol 

Bu günOn telmesı bazı lnallt:ıı 
blla nlertne aöre pelı: yakın. dller
!rlne ııöre ıee henüz tmlı:lnaıır.. 
Halı: lca euctur lcl Sputn lı: JI ,ım 
dl>• kadar re •'>• atılan on bQ 
yük c:lalm öte ~andan tea~a 
1çlnl1e bir insan bulunan b r ro
kr.tın atılma: ından evvel bir kaç 
köpeg.n daha tecrObe mahiyetin 
cıe hava.va fırla ıln'IL51 !Azım ııcl
mekteellr. 

-············ .. ··········· ........................................................ _., ....................................................................................... . 

An a ılma bir eyler olur, ıs•ıı.: 

balln korkunç mes ull)-etl birden bl 
re beş 1ıı5anın omuzrarına yüklenir 
Bu beş taun aynı anda, ;özle gö
rünme en Ye ne o dutu anlaplma
ran bir Jı:uvvet tararınd•n )'&pdık· 
ıarı muhitten u1.a1t:a tınlır. kenl1l 
!erini öteki Alenıl1en etme bir reza 
gemlıılndıı bulurlar. Buntar, Alman· 
yadan Profesör Klaua Bochner. Jnııı 
terecten Eve Wlngate. Amerlltadan 
Jonathın Clarlı:. Cinden Su Tan ve 
Ruayactan ela han Oodlaky"dlr. Öte 
ki Alemin bir yarauaı. arzı taı.lll e
elecelı:lerlnt bu bqlne blld rlr. Amr. 
lı.til&dan enet ırzın uzerlndekl ın 
unlar yok olmahelır Bu 1t1 de bu 
betıne baHle eder. Her blrtne için· 
de Uç tane altın renıt kapsül bu 
ıunan birer kutu verir Bu Jı:utunun 
içindeki ltal)lüll9%' birer 61lilıtır. Bir 
tekinin ıeaırt ıooo mil aharı kap 
ıamaktadtr Kutu ancak 1&hlp!erl· 
n!n rıza11 Ue açılabllmelı:te Ye teal· 
r de 27 ııın aonra nihayete ermek 
teellr. 

Bqi de aını anda anlaşılmaz bu 
ku\'vet tarafından a:ene alınl1ılı:ları 
)ere bıralı:ılır Fezalarcta :rolculuk an 
calı: bir iki aanlye ıUrmtıştür. kim 
u onlann ortadan kaybolduklarını 
rar etmem~tır H•ttl ellerinde k!i 
çOlt kutular olmasa onlar da fena 
birer rUya a;örd Oklertnı zannedecek 
ler. 

Eve wııı;ate bu aıı,ır Okteu kur· 
tul~alı: için ku ,,. deni e o.tar çın 
il ıı:acı,n ınUhar eder. Prv,esö; :Jcc.ı 
ner New York'a ııarelı:et eeler, Jona 
han Clarlı: Anıe: ıı:o.ra o;elmeyc ıcarar 
nrml• olan Eve wın;:aıe·~ı karşıl:ı 
mıılı: tı ere hıva me ctanına ı;;lder " 
klmae tara!ınelaıı tanınmın.:aı: için 
takma aakal taıı:ar lvan Ooelotsk· 
ve zAbltl tararınctan aua ı•kmuru 
na tutu ur. Zira bu arads ôUkl Ale 
m mhlılkları, ractyo •tyuını 
cı .. rdurarak bu beş;nln 1&lmlerl11 
dtınyaya ilin etmı,.er<llr 

Bunun Oıulne bütün cıon1ayı 
müthiş bir panik aarar E'l'e Wlnga 
te Ti! Jonathan tnaanlardıın kaçmak 
için dal baflnelalı:I bir ku lıbere çe 
killrler, malı:a&tlan 27 a:Unü doldur 
ma .tır han Oodotaky Moalı:ovadu:ı 
•mtrlerlne heaap t<ermek Ozere tev 
ıı:ıt edilir Proreaır New Yor.-: • n 
rınca bir hutahaneye }&tar "' gö 
hapatne a ınır Hepaintn .urarı. tu 
tuda ne oldutunu ıt .ı utmalı:tır 
Matıatıan 27 günü dolcturmakur 
Fakat tvan Oodotaky Moakovactalı:l 
Amirler nın ta ıı:ıne daha raza d• 
yanamıyarak le ı•unun Jtork:unç 11r 
rını ıt eder Rus n atLatl açık 
ıaı:tı ı ,.aber sefirleri Ta • ası 1 e A 
mer.ı.11 ııara b el rl r Rualar e er n 
de.lı:I bu Uç lı:al)ltlle ıuveııerek Ame 
rtkadan Şarkt:ı.kl kunet.erln seri 
çelı:melerlnl taterler. alt ı halde bu 
lcapaül eri kullanma a mecbur kala 
caklarını anlatır ar Amerika eeTap 
nrmeden evvel kapsüllerin elenildi 
tı kadar ıı:orkun~ olup o.madıliını 
t.ecrübe)'t ıı:arar ~er.r KapsQIQn ın 
aan mah aku uzerlnd" ı t~.r mü 
hlm o.dutu için bir fed&IJe ihtiyaç 
b• Oster r Saha olarak Ar ~·e k• 
rar nrllmlttlr Konreraıa:ard• ha 
z r b ıunan ProteJOrlerd n Neuııa 
us lamlncte b:.r Al m ı:e dtnı recta:ra 
haı.rdır Da ıı:an. bu teki ı: • ita bul 
e medl ini ııö le ince. PrOreıor Neu 
hına uaaen kendine ö!dürllc mlk 
tarda zehir erk ettltlnl. nuıl oı.. 
ô ecel! in bu uğurda ötmes ne mü 
eaade ecı ımeaıot rica eder Heyet 
Arkr!A'e hareket eder ProreJÖr Boc
bner etleme ku.esınden kuturu 
a aralı: lı:apıül hedere yollar. ıı:n e 
re b nb r ı na e :rerle •ırt!ml olan 
l et erin b rtnln ı ret ve:mesı 
ne m ctan kalmadan ltapa 1 lı:or 
k nç tahrtbatuu :rapmış ır Az n 

uatl dcrmalı:tadır. 

Amerika Dotudan ıı:unetlerlnl çe 
eoetlerlnl rl\kat R ~ıann da orta 

Anupadan çclı:llmc erini şart ko,ar. 
Vaad etınelerlne raf;men Ruslar söz 
lcrlnel" durma tar. Bunun Ozerln• 
Amer ka h:lncı hedefin kendi kıta. 
arı oldu~ınu anlamıkta itcllı:mez. 
Nltelı:lm yanılmamı$tır. ile 28 ncı 

gUnUn alı:şamı Amerika üzerine kap 
g lllerln atılacagı ha beri alınır Bü• 
ün memleket teı.ı, içindedir. Ullk 

bir adada lı:apsfilleTln fonnülünO bul 
malı:la me5ul olan Profesör Boch· 

BhB.\~I ~l:\IO'\~ 
Şımcııye kaelar en Yılkaek nokta 

r• uçabllmıe pilot bll1nl111il ırtbl 
Blnba~ı Oavl11 O. Slmons·cıur. Bin 
ba ı sımoruı geçen Atuatoata 33 
kılometre ) Olebekllkte 3~ &aa~ 11u 
rabllmlıtı. 

ner·e bu haber gelince, Alim bir kalp Bu bakıma belki ete Ruııların 
rlzl geçirir ve haştahaneye kaldm· ı bir n!;llnı fezaya atabilecekleri 
ır. Mukabil tarruz için J>roreaörün ı:tın pek uzak deltlldlr. Fakat mu
elnelelı:I Jı:apaUller ıee yaramaz hale h m o:an tnsan amıaktan zı al1ıı 
clmlftlr. çtinkü buntan ıı:utuctan onun aaı aallm ıerl dönmesin 
çıkarmak için ProtC.Ortin rtzaıı ol· aag ıyabllmeltt r. Bunun 1ç:.n ilk 
malıdır. oyaa bu bllJ'tlk kararı vere· ı, :;putnlk n eten daha büyük bir 
cek durumda deAlldlr. roketin ıma!i olacalı:tır. Bu roı.e-

ÖZf, r - Th'lla VBTD tabanca ile vurular. Suçu olllll)'aa Omnı ouıtr 

Rwlar kat'! urarlarını nmıl'1er· tin insanın y~ıyabllmeııl Çin lü· 
dlr. tnn GcdoU!ı:y'nln bu p1Anl1an zumlu bütün Jllecelı: vo okıljent 
h ç haber yok\ur KaJ)IUllerln tu1rl !htl\"a etme& lbun ı:clecoktlr. 
onun hayat:a olması ııe tAlm olaca 15 \ ıı , 0'KA 
ı için ııhhatıne tıtlz bir itina &ös Bunun temini tçın cıonyanın 

terllmektrdlr Hl!rlı&nıı bir ;raban· 11111 ı:elen llım adamları 6 ııenelllc 
cı ile temas etmea1nden çelı:lnllellltl b r çal~ma llzı.'Il ge!Cllilne tnanı· 
için Ooclofaky btlJilk •et'ln aarayına ı:orlar. 
)erleştlrllm:,ıır. Oodotıky o!up bl· 

Gelecekte, hattA btllı.1 on )11 
sonra A)• ııtmek artık normal 
o.acak, dünya m elelcrı ne de 
oıı.a fezanın büyuıı:.ıaıo içinde 
ebeınmlyetlerln\ kaybel1eeelı:ler
cıır 

•enlere bir mlnl nrememekte, en· 
Cll.$e lle 27 ıünU saymaktadır 

•hu duraldan• reılmde 
ııtmelerlnde 

ırllrtlldUlll anıı olacaklar ve roketlerin, ua 
Uk merha leJI teflı:ll edecekluıllr 

t t:Z.\ 'OLCl'LL"KLlRI 

Anca.it aya Te~·a dlier 6"YY&re!e
re ıııctecelı: llk yolcunun bir pllot 
ıractar kura ııonncış. ve ııım alanın
da ııerıemı, bir kimse olması lwm 
aclecelı:tlr. 

Ancak vacutça çekilecek zorlu.ı:, 
roket atılctıktan hemen &onrakl 
bir tkl 11alı:lkaela ııona erecetlnl1en 
tık feza yolcularının Zlhnen ileri 
kllIU>elerden seçılecc~I anlllljılmaıt 
tadır. Çocuk mecmualarıncta r•t 
ladııtımız de\' uçan adamlar cıeıtıı 

blll.kls ufak tefek yapı11a klmaeler 
ayın ılk yolcuları olacalı:larctır. Ya 
ıın lae 25 HA 40 arasınl1a olacatı 
tahmin e111lebllır. 

nuoua DUR\K 

lıaatll ııannı ile tutulur." 

Nihayet 26 ucı ıon aellp çatar. BU 
ük şef ıara~ının ceruına çıkar, o· 

nüne Amerikanın bir harltuını ,.a 
yar, kırmızı llaJJı:alarla !taret edil 
mlş Uç ayrı mıntılı:a)'a bir kere da 
ha ııız attıktan •ona elinde açılı: 
elman lı:utu:ra batar Artılı: ltal)lill 
ıerl hedere yollamanın zamanı ııl 
mlştlr Bir kııç aanlle sonra Amerl· ı 

B lbuea Ameı1kalı ilim a11amla 
rı aya nya diler seyyarelere ırt
decelı: roketlerin, teza•nın ortuın
Cla bulundurulacak 1>un•ı bir ~du
rab tan faydalanmaları llzım ce 
leceaını icklla eellyorıar. Bu durak· 
larelan a~ a veya et ün:; aya en ya· 
Jun seyyare olan :\Ianı'a ıttmelı: 
daha kolaycı. mümkün olacaktır. 

ilk Amerikan reza duratınl1a ...................................................................................................... " .................... _ ___... ...... ..__. ... ...... 

itayı )er yoznncıen yok edııc:eıı: olan 
bu aıun reııglnelekt kapaOllenlen 
özlerini ayıramıyor. O ara teraaala 
ıvan Ooelotılı:y ıırer. B.r ancta bü 
Jilk etin elindeki lı:utuyu, yarılı o 
ar. haritayı n nzertncıuı kırmızı 

halkalan ıörtır. ıtııalce kendt.lnden 
u.lı:ladılı:ları kötU nı:retl derhal an· 
ar n bU:rtılı: eetln kapaüllert hedefe 
roııamıııına meydan bırakmadan O 
zerine atılır Artılı: hiç bir teY clllf{I 
necek nz ye\te deAlldtr. Bll:rle bir 
hareketin ıııum elemek oldu&unu bil 
mekle beraber. kendi ıenzenıı .rU· 
zünden ınunıııın mahvına a;öz yum 
mayııcaıt kadar temiz bir kalbe aa 
hlptlr. Bo UJDla neLlce.?lnde Oo 
dotıky çolı: atır yaralanır Büyük 
er ıoıu:rarak )'erinde Clotrulur, ıUç 
Ukle muarıı :raıı:ıa,ır, ıı:utuyu eline 
alır Te tam ıı:a.,.üHerl hedere yollıva 
atı anda o dıkllı:•r• kadar alun 
lbl pnlda:ran lrapıDllerln kül oldu 
unu gllrllr Ald ıı aıır ,..racıan Go• 

dotlk.r ü.m • kapı;U terin dl' tl'l! r1 
yok olmu ur 

Bu ne•ıceden aberlerl olmayan 
diğerleri Amer kada ıuslzce dakika· 
lan .. :rmaktalar Jouatban ııe EH 
bulundulı:lan adada blrlblrlertne ao
o;u muşlar ı.n rlert harap eden bir 
ııeyecan • ne eyi l>elı:leme~edlrler. 
Ruıların bu korkunç hareketi :rapa 
catına inanıyor ar. buna raımen 
koskocaman med"nl bir memleketin 
bir lı:aç unlye sonra 701ı: olabil• 
cefılne ihtimal nrme.ı:t.e ıllçltlk çe· 
klyortar Jonatııan Washtnı,ıton ile 
tela1zle tema.s hal ndedlr. Denlldıtı 
uat ve daltllı:edıı artık muhabere 
teıılllnC'e. o da rllndekl Uç kapsUIU 
ollayacajiı hedefi ıeçml•tlr Falı:at 

onlardan ene! dnranmam•J'• lı:a
rar nrml$tlr 

28 ncı ıun ıeçer 27 net ıün bı 
ıar. saatler ilerler, cıalcllı:alar eblllr, 
canlreıerı ıa:rmara başlarlar Beş, 
dört, Uç, tlı:I, biri Alo Waahlnltoll. 
Kıaa bir duraklamadan llOOr& w ... 
h!oıton cnap ..erir 27 ncı ;On de 
böylece nıııarete ernıı,ur Jonnııan 

ı.e Eve btr tek telime söylemeden l 
b.rlb rlerıne aarıltr ar 

Al mancal1a ceTlre:.ı 
Bal~ '\edat Kli~TAY 

dünya 11e irtibatı temin eden fü· 
zeler 11urakt• çalııanıara temiz 
hava teınln ectecek lüzumlu Alet· 
ıer. b.r ral1ar. ırünetln enerJt11ın
den ıatıracıe ectecek bir tertibat 
cıurakta dolaşacalı: feza a11amıan
nın boşluta uçmuına mAnt ola· 
cak tlleler. foı.o&raf malı:lnelerl n 
nihayet ırene tua adamlarının yü 
rümeelnl ealla~acak çelik hatlar .. 
bulunacak. 

STIV ROPER 

Sun'! peykln vaktinden yeell yıl 

el vel atııcıııtını söyllyenler be$ yı 

la kalmadan aya leya ıeyyareıere 
aıdllebılecel ne inanıyorlar Öte 
yandan New York't& ·~ ı pan;elle
ylp hektarını 800 tranka aatan büro· 
ya Oç g(Jndo on bin müracaat \'a 
pılmış bulunuyor. 
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Kanlı AT · Rabert TaJ• Perv n Par ta Elı:be?iı • Vlctor M&- YElfl Tft&ftO ~ ı 
lor Stewart Oranıer • \'al AR ITel: 4421$1}: tııre • Renkli • İne. ....,_ı 
Debra Paaet He11ey Senin için _ .Jalın \"ENi (B. Kily • Tel: •n.Lt• . Komedi 3 peır-

U.B.Ulll.\ CTeJ: 4o1UMI Wyman • Renkli • İn& a %il: l Maoeralar Bel- ele • Yaaan: aeıtlı: l:rdQo 

::~n~ ı::r=e~ ~'!~ TBMI M&LH (Telı '!.':~~; .0;~ ·~~a~ :.ı:,;.:u:.=.oo de. 
Wıllace. 4t U it): Yann Atla yaca· ıtre · ıı::. Douaıu. Jl'l!!!ITtv AL: MUZU::al op• 

l!"CI !Tel: 4143931: iım • Su.san Haywıı.rd . K A O 1 il Ö Y ret • 3 perde, 12 tab· 

t4Ullı: 

TBTZllSI: Komeaı oar
şam.a, Peqem~ Cuma. 
Cumartul, Paur ttıare: 
21 de. Cumarteaı Paur 
Jılattne ua; 17 ete, cuma 
talebere 17 de - Kara 

ataflar ...... ı Dram 
Puarteal. Salı suare 21 
de. Salı 'll&tlne 17 de. 
Qarf&m°b9 taltbeJ• 17 cı .. 
tn.urauL onant -
(ilanla TIJ&CNR) ı 
f.o:atat.töt: Operet 3 perde 

(Tarwaaıııa. oıı...... 

...., -·il .. -· .......... -~ 
• ııaıa -.uaua tarL 
, .. laat 11 •• 

81blr11 yür.Uk • Hint rll una: (llasımpa,a • HALE (Tel: 311111)1 lo • Müzik: Karlo Ko-
mi Türkçe • Rluıçe .. r Tel: 459304): l • Uçan Da l • P&altlk Cehenn-1. pooelll • Qarşl.mba ,_.ı p Ol ı' S • ,. m da t 
kılı !reler • M Marıow • J 2 • Uçalı: Sorauncuıan. l5 te tenz111Uı aıattııe • 

IALE (Tel: 443$9~)1 Taylor. 2 • Zara Han • V. SCREV\•A ı Tel: a.12) Cumartell 13 ıe talebe 
Çöl .. ytanı · Ratpb Mee. Mature • A. Ekbıırc. ı · Zorlu Pilot. 2 • ca. aıatıııuı • auare: :u.oo de Bakırkll1 71MM. eeyotJu 
kır · Marta l:Dalllb. 1 8 'I' A !'I B U L navarlar Yatası. IU.UCA Tl"r&ft081D tMIH4, Burauada 518803. 

LÖXI (Telı ... ,..,, Ar.DiDAR (Tel: 211113) onu (Telı 1t•ll)ı t'Nı...... BtıJOlı:ada 5leoll, Çubuklu 
Macar hıtıııu • Maear tl1 1 • itırat Daklkaaı • M. Dünya Güzeli ciB.u..t EAUKOLU • ltO uoooı • eo. Srealı:ö:r 55~ 
mi • fteultll. Pranaızea. Morpa. 2 . Ovalar Kap. YURT (Tel: SllT•)ı lledt 1 ,...., ~ rıoın 731112. Bal!Q . o. 

ŞAN': İçll Kadın Jo. lanı • K. Douılu.. 1 • Karabell • K, Kök.lal ita Oı• '"° .._.... nla 22"39, Balıcıotlu 
hanna ll.lat.z Brllı: SchU• BUL't'AR (Tel: %1 Sl11)1 2 • Yeı&aler Ahı • T. Sey b Bala ........ Ga &s»48, BeJ1MllaC1a 118402. 
man. ı · c;ıaı :aı.ran • w. Dlııney. tıotıu • M. Nur. - .. ...,. .._.... ,. t.ıanbul 214n2. t.tlDr• 

''RAY ITel: 4'1111)1 2 • İki Paralılr Saadet • &öçCa SAIDl9 Ul aar -u.a llactael• Deniz ~. KMlllı:6J 
Seaslz Dünya Doküman. Türkçe. ome ooaııaae o'lel 1 ,... 380872. ıtınaltacla sıaca. ......,.,, ... ,,,, .. ,, ................ ,,,,,,, .... ,~,,,,,, .. , .... ,, ................................. ,,., .. ,,,, ... . 

Kanı, H:.!7 il, 0.UUClaı 
36094~ 

iTFAiYE 
(h'8DbUI : 27~), (B• 
Yotıu: 274501 ı. 1Ana4olu 
raıı:aaı: 2; 4502 ı . 

.. tren-vapur-utak 
--- ' -

10. Demıryoıtarı Hıyaar. 

pa~: 380475 - Slrtect: 
22307t) - CDeııtz:roUarı : 
ff!IN (Tatll aaatıerı t. 
tlh'barat • 440207) - cŞehlr 
Hattan: '"4233) - (Hava 
!'ollan: 4'4790 ,.. '7312tOI. 

IADYOIAI 
SALI lt/ll/Jt57 

ASKAK\ 
7.27 Açılış \"e proaram 
7.30 TOrkO!er 
7.4.5 M. S Ayan 
11.00 Uçer şarkı 
8.30 Hafif melodiler 
8.45 Su eaerlerl 
9 00 Qetltıı müzik 

10.00 Proııram 
ıı.57 Açılış ve proaram 
12 00 ötıe koııaer! 

12.30 Şarkılar 
12.65 Serbeat uaı 
13.00 !ı S Ayarı 
13.15 Melocıllcr 
13.30 Salon orkeı.tra ı 

14 00 Şarkılar 
14.30 Fran iZ earkıları 
15.00 Solo ıarlı:ılar 
15 30 Dans mozıtı 
16 oo Proaram kapanlf 
16.57 Açılıı ve proırram 
17.00 Manhattan mUUlı:· 
17.'IO Şarkılar 
11100 Daruı orkeatru;ı 
18 30 Köy poaıuı 
18 40 TürkOler 
11155 Serbeıt aut 
19.00 M. S. Ayar ı 
19.15 Tarthten yapralı: 
19.20 Racıyo ile İngilizce 
t 9.35 Şarlı:ıl&r 
20.00 Ahlilı:I muaahabıı 
20.10 Türlı: müzıtı 
:l0.15 Radyo aueteal 
20.30 Serbest •aat 
20.35 T!lrk mozııı 
21 05 Temsil 
22.00 Cefltll mozıt 
22 45 M. S. Ayarı. 
23.00 Gece ıı:onaerı 
23 30 Danı mnaıtı 
"·00 Proaram. tapanıt 

lST.urBOl 
7.27 Açıllı ve proaram 
8.00 Sabah mazıtı 

11.30 Haberler 
11.411 Saz eaerler! 

9.00 Piyanist Lııcıana 

O 16 Şarkılar 
9 so Kapanıa. 

12.27 Açılı~ ve procram 
12.30 Küçük orkeatra 
13 00 Şarkılar 
13.30 Haberler 
13 45 Baz eaerıerı 
14 00 Kanıık orkestra 
14.30 ŞarJı:ılar 
14.50 Uç elana parçuı 
15.00 Kapan~. 
16.57 Açılış ve proa:ram 
17.00 Türküler 
17.15 Şarkılar 
17 "6 Şarkılar 
11.00 A.aırlar bo:vunca 
11.26 MelOdller 
11.40 Su eaerlerl 
Jl 1115 Trafik saati 
19 00 Flıl!ll heyeti 
19110 Habtrler 
19 tl5 Sevilen pllklar 
30 ıs Ractyo aazeteal 
20 30 Meloctller 
20 60 Ordu natı 
21.00 Şarlı:ılar 
21.30 eur dünyamız 
21.40 ŞarkJlar 
22.00 M_. eohbetl 
22.45 Emlı'ıe Em 
23.00 Şarıı:ııar 
23 00 Şarkılar 
23.16 Haberlw 
23 30 Proaram 
23.33 Karqlk aU&llı: 
2• 00 Kap&Dlf . 
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Soı._ 
~ bl '-la: 1 - Giyim etY•· 
!l ..... '1r l'1. 2 - Birli; Mektup 
it r 11oıa, :arL • - Bir çalırıcı; 
, ı._ 'Bltl - Bir memleket. 8 -

' lııııııan. '1 - Enstn cıenıa. 
l~. i a - ;:ıı Atatıya: ı - Soyta

b ~ rk91; Beyan edatı. 3 -
~rı. 4"1rı tuvaıet malaemeaıncıen 

r ~ '."" 81r l'lll7etlmlz. ll -
Gttl •• .\yı YUVMI' Bir IOru .. 
~ ;. Bir harv~: VebL 7 -
"'11. •lllılazı au yürüten. ı -

~I 8UUIACAHIN BAU.I 
~ ı _ ~a: ı - Blnlhaye. 2 -
't ..._ ~ taryL ' - Atet: Ani. 
'~ ı 8 - tranı. '1 - Yem, 
l~ - Al: Yamaıc. 

t 2 _ ~ Atatıya: 1 - Blllrl 
~..._"-Oto, 1:1 3 - Nitekim. 
'-. 1 · a - Bar, AtL e -Aaya 

~A~ 

tRUSYA DAİMA 
TliRKiYE 'D E N 
ENDi$E EDER » 

~ ~,.,_ <Batı 1 lnelC'lf'l 
ı, lle"Vllllttlr: tKızılbaçla Kı

~rı"-a lı:acıar •ıkı bir ltblrtlll ya
tr'1'aaı <IGnyacıa o derecede mil 

ıı: 0•ııer.ı a?ılayı, artar• 
~ 'Yın Oruentber milte&lttben 
~e :rap Çalışmalarını övmOt. Del 

fer~&rı. beynelmilel Kıaılay 
t~llr· :a lttlrlk ettlllnl aöy 
~ tr l9IS onreranata hanıtt mev
tt 'ttıı o.. 1'1ltüıdoıto aualıne Ame 

corı.ın::ı'ral '. tSlvll balkın harp 
~J) 11151 ve bemoıreıııın na· 

1 ~ lı:blr nıealek haline aotuıa 
llcı lton onu1an 86rtıooıcıo. Bi

t Oıııeı uc:a harbeden tarafların 
't, it erının OstOncte Jtızua:; 
~' t.rı~&ılbaç tşaretıerl bulunan 
a ıııe bombalanmanı•ıyla 
Ilı Ilı 1tıJClaıııııcıa Çallfan ilk yar

lı11g erıoın üstüne ateı:ı etme 
'1"'1 t Uauııcıa bir anl .. maya var 
ı~ 1t.ıı:U•ıuıı ectllmlttlr. Bu t• 
1'r ~ Odlll!e bile atom ılllh· 

ıl'J ilen tatbiki ırttç bir ka· 
lı Sııu 1ıı~vabını vermıour. I 
tıQ, k.o it \ e fOzc meaeleleri hale 

t'°ııı, .:utınayı rcdde<len aeneral 
( 11 Utnık ıı ete ırön<lerllen 

t r ~kıncıa ou ı;özlcr1 ı;arfct· 
'1ı in Opcıııı maa e.ıcr ö!dU~ 

~- Ua ölreıımı bulunu o-

l' tı ~~ll lı:ızııa> ın §ere! ne ver-
4'1, lfetten ı.onra dün ırece 
~11: hareket etmiştir 
" ' ı ırenera ı aııl be a-
'1ı~•çınını aınız NATO ıtu 

'r ,ı!en liÖ\ ledl~ b r aözO 
, 't .. te e ı ı n tir 

••• ;: Q CI• ı, eden ner zaman en 
"':'o. ... lıcak ır • 1 .................................. . 
1hlir' de yağmur 
bürük hasar yapf ı 

4141 °' •ıı ~ <Batı ı incldt) 
t, Qı "tır 1a ücret mukabilinde a · 
"ıı oıobtteı !arken birçok yerde taka! 
'-O.. lıı4'"'ıı :rükarlen ıular orta 
rı;~"ti:. " Yapıp cıurcıuıcıan ııörOI 
~~ hlr içinde btr can kaybı 
~D~ll btraııer, civar lcazalarda 
~İ'l ltı te tuıı çok ııenlt tahribat 
~ 'il ı. 411fen J'llctınmlann bazı 
~ ııu11~•rıtına Mbep oldutu tah 

CS.taııı'kteGtr Yarım ... t kı 
''llııı. eden Ye frhrln umumi 
r~ U&uıı ıııuctdet telce uara 

t-ıı,.~ 'il U:· ... ı 18 de batltlemlt 
'-..ı._1r a.&lalarıa ratml.ll' denm 
"-~ ttt eri 1traı,.e btrllltlerl au ba 
~ ' 8ı.tııı,.. Ue meflUI bulun 
~ 1( ~ u •racta yılcılaa bazı • 
~ ~ lar, elektrllc Ye telefon 
~ .. P&rııalamıt buluDlllak 

~l Urfa yağı 
ı. Rı lıt,. <Batı ı tndde) 
~b ~:ıı llelllmelttecıır Bu aebe:p-
~Q~1 ~alı:kallarcıa Vlta yatı ela 

t, "aey Ulun11tııımekte<llr. tıırı
~"ııııı,.~ atcıan narh kallanacıık
ı.; oı~ 1acıa yat bulma&• im· 

1'ı IJ1ea1ın1 belirtmektedir-

'~ )~ 1 ıaı"1' t!rta yatı ismi altın-
ı .'1t~t Y•tıann 12. 14 liraya 

Orta ~-;:;i:d~""iki 
~Siıııestr yapılacak 
'l'~lllr <Batı l incide) 
~ ...... Qı. 
tıı\) hlo den lnlatılacalı ırtbl, bu 
r ~ .. , dinlenme tatili yapll· 

btı l1ııt0'e lı:arne <le verllmlyecek· 
ı,sene kacıar tatbik edilen 
~it?; Q Uç karne ııst11mlnde ta· 
-~~it ~~ noı toplamının sınıf 
1(1 :::~ı ııaırarı 14 olmasını h&o 
~ıt ~ · Bundan böyle. artık 
lltı:ı ~!ıc notu verllecetlnden. ıı
t t ""'1 için iki not toplamı· 
,~. 9 tutmuı eaae olacak· 

Q~ ..... 
n4tı~Y9flitecle bir tayin 
~""it 11 IH11&uaı1 - latanbul 
'1..:-l ~ı l:cteblyat Pakült•I 
!\)~ ıııosü orcıınaryOs prore--

: _ tQ btı ıc~ıııııa Halli inanç 
"\Q .. tir 

'lcl ~ devrildi 2 kiti 
, '-t,ıı: G, 14 ele yarah var 
~ a ~ ıı ıHuııuau - Buıtün 
~·-~ 1 &rıncıa Buaurluk yolu ltıı~ıı 0.e'cJ. lı:lftnln ölOmO "' 1' 
~b..._bır tYlralanm•ı ııe netle~ 

Q'ı:ı ·-.~11 ratık kazası olmuttur 
\t le it ınııe ıııöre. :a.ncıırm• 
tt l'lııı~ •ııııı: bir ı,çı ırrupunu 
Qllt "1ıı, .. tınneltte olan Kara· 
'1ıı~nGe1t~tl toför izzet İfblllr I· 
'!'lıt"1~ trnır pllkalı kamyon. 
\ l'Q ~~ lcöprQaQne ııeldlilnde 
~"_ile le Clıı. ktlprüu cıren bir 
~'le •~11 .. mıt tiOrOyü çil· 
~'tt t0ıı ..,~n cııreutyon kınnoa 
'' ~ '""P'1ld11n uçunıma yu. 

ıı ~ttır Bu lı:•acta tıçller-
ıı:ıı ~ı111 lı:!11ünct11n O.man Koç 
ı. ;'tler;lır "1ehmet Bıııın derhal 
S""1ıcı llastaneye lı:alctınlan 
~ 'etıe arı üc;onün cıurumu en-

~llı:~~lr Şoror teYlı:lf edllmıt 
' b .. lanmıttır • 

Prof. ' Gök ay El~i ıni oluyor? 
<Batı ı lochle ı 

ru takip etmlt, fakat Gökay. bO· 
ton auaııer1. ken<11ıılne bu cümle
l eri ile he mceTaplancıınn14, hem 
de cevapeıs bırakmıttır. Bu ba· 
kımcıan 30 ırazetecl, 20 dakika ka· 
<1ar aüren bir mücad.eleden eli boş 
olarak çılan1tlarc1ır Oöny. Bü
yüle elçi olup, oımıyaca'lı yolunda· 
iti ille suale ıu cevabı vermiştir 
•- Bir lnaana bir ter 100 lcere 

aöylenınce oıumıuı • 
•- Y&nl büyQk elç lltlnlz de ta

hakkuk ediyor mu demek 16tl or
llUllUSh 

c- Or1ı&ını bilemem. Haberi çı-
lcaranlara !Orun• 
•- Telczlp mı edlyonıunuzh 
c- Hayır.:1 

•- Şu halete taavlb et.melı:teel· 
ntıa 

c- Hayır. Ne tasvlb, ne de tek· 
stp edlyorum.:1 
Oökayın, verd il cevaplar. ıraze

tecllerl hayli mO.kOl cıurum<1a bı· 
rakmıt ve hemen bepel yeni bir 
ıuaı dütünürlcen, lcen<1lll atıla· 
rak : 
•- Hem aız beni bırakın canım 

Ben iavıçreye ırıtmltlm veya aıı.
memlşlm . Bakın herkes Aya ırtt· 
mete çalııı~or. Sputnllc midir, 
necıır. onlarla uır.şın daha tyl • 
•- lyt amma büyült elçlllll· 

nls? ••• » 
c- Dedim yL Haberi çılcaran

lardan sorun • 
c- Onlar alz1n teıaıp edemlye

ceıınızı ileri ııürtıvorlar.ıt 
•- Onlar ırlctecelt eliyor Slz 11· 

cıeceıımı ııöylüyoniUnuz. BI• ne 
yapalım?:. 

Ouetecllercıen biri mevzua bel· 
lc1 daha l aklıuıablllrlm üml<llylc : 

c- Haletlnlz kim olacak?I au· 
allnl aorunca. Vail Prof. Oöltay :lO 
dakikadır tatlı dille yetlttlr<lll!:I 
cevaplara bir yenlalnl lllve etmlş-

Ur: 
c- Halerım mi? Bilmem. senin 

ismin neydi bakalım? Çoktandır 
ıtörünmOyordun. Nettlerdevdin? 
Ya21 işleri müctOrOydOn detıı mı 
ııcn? Yok yok lııtlbbaraı mOdOrQ 
Nt•? Muhabir :nl? Niye terfi "t· 
medln baku; ım• Ehil. arkııd~lar 
Buııtın!Ok bu kadar. Slz &ene de 
ne tek.zıp. ne <le teyıcı etti denıı
nız :1 

Ve böylece gazeteciler. şa kın bir 
ecıa içinde salonu terketmı~ıercıır. 

Bununla beraber iyi haller alan 
ka}naklar, büyük elç llk hllb rl· 
nın ) Ozde etm s ihtimalle doğnı 
oldı.;jlunu belirtmişlerdir. 

ulDARI HA\ATl:\I DA 
(h LE OLDU-» 

Diler taraftan va•ı Pror. Oölta
un. dOn aut ıı de kendlıılnl z•. 
yanıt ederek bir rozet leren TOrk 
Baııııı Birili! temsilcilerine blta~n 
yaptıtı konuşma da ha}'ll mlııl· 
dar k9r1ılanmııtır. Gökay bu ko
ııutmaaıncıa. b~atının en büyü.ıt 
zev(ç.lne «mürekkep ~alayıp. kalem 
cı21rdatmakla» vardığını söyleyip. 
6Ö2lerıne ,öyle <levanı etmiştir. 

«- Matbııatın nAçlz bir ıısvu 
olarak hayllta atılmak nasip ımı~. 
Sonra hayatım heklmllkle ve ı;oı,
yal çalı malarla ıtL>çtl. Her zamıın 
\'azl!clcrtmcıe ve ıaaııyetlerlmcıc in 
san olnıal';a çal~tım. Talebelik. a
sıstanlık ve hocalık havatımcıa da 
bir uzvunuz olarak kaldıtımı ve 
birlikte çalıştığımızı asla unutmH· 
dım. idari hayatım da öyle oldu 

insan olaralc lll8anın zayıf ta· 
ratıarı da vardır. Fakat nrıı lı:U· 
&uru yenerek çalışmaktır. ).Uzan 
iki taraf cıhetını cıoldumıaııcıır. 
K~eye adın necıır iOrtrıamak. ula
şılması lcabeden bir ••Yedir. Ce
miyete «Iztırabın nedlrh diye ao
racıv.sın. Bunu öğrem1lk. 

BİiJrsınız. Paatör : 

cSOracağınıı ıey, nen yar, ıatı· 
rabın noellrh oımaııcıır cıer.11 

vaıı Ollkay hayatının n~ubtellf 
aathal•rıncıan Ye idari çalı1111aıarı 
üserlnele cıumıut ve basın menıup 
larlyl., haııbıhallnl ~u ııözlerlyle bı· 
tlrmlşt r. 

•- Bütün hayat mOctdetlnce va 
:z.ıtcmlz {'etin imtihanla ı:eçtl . B r 
ııafh•ı ııa tataııbulun en hareket
li zamanlanna lC ttunıeıı gQnle-
rıne rnstlamaktadır. 

Hanırt vwtede olunanı olayım, 
m atbuatla allU:ıtrnı.. bOyOk mes
nettır Ve lakaılr.ıımız matbuat 
olmuştur• 

:\U: PTUIEL \Al.il.EK 

Öte yandan Vali Prot. Qöltay, ls
vlçnı bilvOlt elçlllllne tMın IKlll· 
dlll talc<llr<le, Jatanbul v,ıııı~ıne 
kimin ıretlrlleoetı huswıµ, şebr -
mlzde ırunon ıuall olmuıtıı~ Tı:t
klll çevreler tlmdlllk tıNlıCft ırn 
Uç la.im üzerinde durmaktııcıırltr: 

l - Kemal Had.ımıı. 
2 - Cemil BcngQ 
3 - Kemal Aygün. 
Buııhırcıan Kemal Hadımlı. Qö.. 

kayın tıç aylık mezunlyfltl eıruın 
da. rıııen lstanbul vaııııtıncıe bu
ıunm1.14 olması ve tehir lbtıyııçla
nıııı vakıf bulunmaııı bakımından 

uzer1nde en çok durulan isim ha· 
llne gelmiştir. 

ileri sOrO!en lklnc! lhtlmale ırı5-
re de şeçlmlP.rde mllletveklllltlnl 
kazanamamıli olan aabık Çalıoma 
Vekili Mümtaz Tarhan Ankara Va
llll~lnfl tayın l!Clll-k. buna mu
kabil Kemal Ayırün ıae l.atanbu!a 
'ali olarak ıtetlrllecelı:tlr. 

Uçünco ihtimali ıae Cemli Borı
ıtü teşkil etmektedir. 

Bllhaııııa bazı •Janılar, bu dev· 
re mllletvekllt aeçllemlyen aabık 
Devlet Veklllnlıı lamı üzerinde u.
rarl11 durmaktadırlar. ....... . ......... ,_ .................. _ ............................. -·-····· il il .......... . 

---:;::. = ~ 
~ 
~ 

--~ ~///lııı 

işte mükemmel bir llkçe lastfllf .. 
-Nihayet, dayanıklı ve elverltll bir &kçe lılatiği ınem· 
leketimlzln her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır. 

e I OLF ÖKÇE LASTiKLERİ, fennin en son terakkile· 
rine göre, tamamen otomatik makinelerde ve 
hususi kalıplarda imal edilmektedir. 

• 80LF ÖKÇE LASTiKLERi, patentli yepyeni bir şekle 
sahiptir. 

e 80LF ÖKÇE LASTiKLERi, 
kunduranın tabanından 

fevkalade sağlam 
fazla dayanır. 

olup 

e BOLF ÖKÇE LASTİKLERi, kunduranın / ökçesine ta· 
mamen intibak eder ve yürüme kolaylığını arttırır. 

Yeni• alacatanıa nya ökçe detfşUrlecetinlz kundura· 
lannız için ıvarla GOLF ökçe lialltl lateylnlz. Her boy 
erkek f kunduraaı için. muhtelif 4 numaralan mevcuttur. 

rıının . ehll t kundun1et 

OLF 
tikçe , llstlil ' kullanar 

İzmit As. Sat. Al. Ko. Bşk. hğından 
Askeri ihtiyaç için aşalı da yazılı sıtır eti 25 Kasım 1957 ıünil aıat 15.30 da İzmitteki 

Sat. Al. Kom. binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. Evsaf W! ıartname Kom. da her iı 
gunll görülür. Teklü mektup lan ihale saatinden bir saat evveline kadar Kom. na verile-
bilk. Teslim 
Clui Mik&an Mahlllllllea bedeli Teınlaat Yeri 

Sıtır eti 
c • 

• • 

360 Ton 
100 • 
35 • 

1080000 TL. 
250000 TL. 
87500 TL. 

46125 TL. 
13750 TL. 
3625 TL. 

*'-- 1 LAN 
TİFDRUK MATBAACILIK SANAYİİ ANONİM 

tzmıt 
Kandıra 
Sapanca 

(284.1 - 15552) 

ŞİRKETİ İDARE MECLİSiNDEN 
Şirketimiz hi1Sedarları aledde umumi hey'eti, •salıda ki gündemde yazılı huauılan 

milzakere ve kararı bağlamak üzere 28 Kasım 1957 Perşembe gilnil saat 11 de, Divanyolu, 
Klod Farer caddesi, 7 numaradaki Doğan Kardeş blnasmda toplanacakıtır. 

Hissedarlarımızın bu toplantıya iıtirlk edebilmek için sahibi bulundukları hiue • 
netlerini veya bunu mll5bit v esaikl toplantı tarihinden bk hafta evveline kadar firkete tevdi 
ederek gıriş klğıdı almaları ve toplantıda kendilerini bilveklle temail ettirecek hiııaedarlann 
vereceklerı vekaletnameleri şlr ketinir.den talep etmeleri reca ve toplantıda hazır bulunacak 
hissedarlann esas mukavelena menin 50 inci maddeai gerelin ce, aahip oldutlan hiue mik
tarı ne olursa olsun, (10) hlue için bir reyi olacatı ve lııer bir blaaedann (10) dan fazla 

reyi olamıvacajı ilin olunur. 
GO ND EM: 

l - Beı killden tbaret bulunan ıirket idare meclisi b l adedinin, ıtattbnllzOD (21) 
inci maddesinin cevuına mlls tenlden yediye iblağ edilmesi. 

2 - Gündemin birinci maddesinin kabulü taktirinde yeniden iki idare mecllal bhı 
secilmesi. 

TURKIYE - SURiYE 
EL(ILERI GORUSTU 
Kalair~de gapıkın görüş· 

me 4ii dalıilca siirdii Suriye 
ordusuna laa:ırol denildi 

.\.P. ,.. T.11.A. 

K•blrı 11 - Şur1ı• JtUstikolçlll· ı iııer bugün Amman tehrtnde büyOlc 
ııııp meıı.up j;ılr j!(izcUııUıı bildirdi· blr miting yapmıflardır. Mltınıcte 
~ııı~ ı;!ln. T"Qrklyı; ve Sur!~ ıı BU)'tllc .Oz alan batlplrr Kral au .. 1ııı1 olan 
~çller1 ııu,Uıt Kabinde U dfkilca ballılıklarını ifade ederek, Mwr 
aurcıı bir ııörUtoıt 1fpmıtlarctır. ra<17olarını proı.eaıo etmlşler<ll. 

Bü1Ukelç! Faik Alctur ile Surtye Bu mUnaaebetle bir konutma ya 
BQn!~•lylıil 4bdurrahmaıı Si 4ılma pan Kral H!luy1n, Flllııtın dAvaa1n 
ı~ın4a cınrp.u fldcıı bu ,qrofflle dan hiçbir zaman aynlmıyacaıını 
do ~llr.ı:: • llurb• mUnazebetlerl mU aöylemı,ur. 
zakc:c konusu e<lllmlştlr. ôte yandan Surlyecıeıcı Plllattull 
ll.'RiYE ORDUSUNA •ff,\ZJaOL>ı mUltecJler de bugün Şamda Suriye 
&Mai vıı:ıtiLDi malcamlannm teŞYlkl ile Crcıun ıle 
Şam 11 - Suriye Hariciye VekA Kral HUaeyln aleyhinde nUmıyttier 

leı.t buaıUn blr teblll netre<lerek Japmıtlarctır. 
TUrklerin 8orlJ• hududu yakınlann 
da dUn ııece ve bu aabıh ııenı, öl· 
çU<le ukerı maııeyraJar yaptlltlannı 
blldlrmlşt.lr. 

B1r surı11 ulcerl ahcu.tı dı ur· 
ctttt beyanatta Türk orduaunuıı cıun 
bOtOn ıece Suriye hudut boyunca 
flmdlye kadar görülmemiş bir tekil· 
ele h&relcAt JBPtlllDI .OJlemlft.lr, S!lıı 
cUnon blldlrdltlne ;are. bu durum 
k•rt181D<la Surtyı orduauna •ha&ır 
ola emri nrllml•tlr Sur11e kabine
at de dün ıec:e yarın ol•l•nUıtü bir 
toplantı yaparak donımu mOukere 
etmlft.lr. 
RUI • ıvalYS ANLA,lllAll 
TASDllL &Dil.Dl 

.M011tova ıı - KomQnlat Partlal· 
nlıı orpnı olan Prav<lanın bll<llrdl 
aıne ıöre, 8o•yet Pnıaldlupıu. Su· 
rlye ile Ruıya araaındı f yapıımış 
olan llı.tlaadı ınıaomayı tudlk et
mlftlr. Queı.e ukerl anl•tm• bak· 
ıuncıa blc;blr .. ,. 9ÖJ1tmemektecıır. 
ARAP MEMl.EKETl.ERlNDS 
N'ÜlllAYiŞl..&a 

Amman ıı - Ordündekl Ptllatlll· 

Seçim arifesinde 
yıkılan gecekon
dular1n hikayesi 

<Batı 1 lncld~ ı 
Belediye f\ıbe MQdeıüııe telefon ide 
relt, durumu blldlrdlll aman tu 
emirle ıcartılatmıttır: 

- Derhal ılGlp, :rıkın ... 
Durum ayrıea KaJ'ID&lcama da bil· 

dlrllmlt ,.. oradan cıa a;rııı emir alın 
mıtıır. 

Bu Yutraı kutWDda 21 llklm 
.. babı, Peıı Kurulunun sOndel'dlll 
bir kamyona btaeıı 11 • J&kın Bel•· 
ııı:re Z&bUa memuru. ıııertDde ıcaıı
ma ,.. .künlcler oldulu halde. •
kollClulan JllulUlk uaere yola çıkmıt 
larctır. Blru aoııra da hAcUle mahal 
llne nnlarak, ııecekoncıuıarııı 11kl· 
mına baflanmıttlr, :rtanter tçlııde 
40 • 50 ırcekODclun yılcan memur· 
lar, ölleye dOlru karfıdan 500 lclfl· 
lllt bir lcalabalılın lcenctllerlne dol 
ru geldfttııl ıörınUşlerdlr. Kalıbiıltık 
tam ,.~ 1•14111 zaman 
ıarıııdao 1lw9ııı kert( ferli ,.. ıamblbl 
Ay<lotdu Atıç oldutunu ölnDdıtl· 
mla t•lua ileri dOlru çılı.aralc: 

•- Bu ,_ıcondulan haDSI eııcu 
men kararı ile yıltlyonunuaT Bunu 
yapamauını.. 81al durdurmaaını bl· 
lirim• diye ııatırmıııır. 

ocısıert dönmUt bir haldı adeta 
tet.ıkt• bekleyen dıter ıeononcıu 
dlclnlırlnln ete durumunu ıoren 
memurlar, later ııcem" 1•rt11 d0-
nl1p, durumu Belecllya Oube MUdU· 
rUa. blldlnllltlerdlr. M11d0r iM, 
kenclUeriııl ..aıltelerlnl tamamlama. 
lan için tekrar hAdlae mahalllnı 
göndemlf, nltelı:lm blrU aonra da 
ııecekonduculanıı mUdafU J&Dlanna 
11ellp: 

•- Buıun c:umarteai oıcıuau lçln 
tşlertml tamamlıJ&lll&dım. Sla Hal• 
lenlsl 7erlne ıeurtn. Ben pazarteal 
günQ meaeıerı hallederelc tekrar kU· 
rulmalannı aatıanm• cıemlttlr. 

Bunun tıaertne wultılertnı tamam 
lı,.arak, ıert dönııı memurlar hiç 
beklemectlilert kwlea klJ&metle ıcar 
şıl&flllıflardır. Durum, parti kanalı 

ile llılll makamlara aıcaett1rllmlf ve 
.-çlm arıı .. ıacıe böyle bir harek• 
te DUi! CM&Nt ldlldlib auall b&• 
&ıl olmllfıur. Nltelclm pazar ronıı 
mtlfetutl•r hACl&ee1• el .ko,..,U, Z. 
bıta lmlrl LUttı Oltllollu ne; hldl· 
ııe ıunu en ço~ çalıtıp, en fazla 11e 
cekoncıu rılr.tııı için elıbatı •yılan 
&adın zabıta memurlannelan Qtızııı 

Qllran'ın lfadelertııl almıflar<lır. Rer 
lltl m-ur ımlr alıp, ona ııon ha
reket ett11clertnl blldlrmlflır, faka\, 
bir müddet aoııra ber lkt memur d& 
birer emirle kartılaflDltladı~. Bu 
emlr<le, LUttl Şlfllollu11un merkez 
BAle, GQaln OOranııı 111, SııclllcöJ· 
de oturdutıı halde Zeytlnbunıuna 

nalcledlldlklrrt bll<llrllmlştlr. Şltllol 
lu. tayin ed11dllt yerde YUUeaine 
baflam!f. Oüaln Otıraıı iM verilen 
emri yerine ı•tlren m-urun ce
zalandırıldtllı bu ııarlp idare altında 
dah'a fazla kalamı)'&calını anlactıtı 
için ıaı.ıra ecmtttlr. 

D. P Grupunda 
(Ba~ı 1 ıncldeı 

Bu balcımdan D. P. arupunun 
14 kasım pc11embe aOnü yapacal• 
toplantıya bQyOk. önem verllmelc
tedır DQn ~avınlanan anlp tebll· 
\inde cıe bellrtll<lllil llibl. cuma 

aunü D P. nln yeni politika tutu· 
mu kat•J olarak. aıılaşılacatı:tır. 

londra hatıraları 

~' ..... '""'""''""""' 
KIRMIZI IŞIKLAR YANDI 

ISTEUEN IAOIR 
•B•ı s aoeUe> 

ProYll ruet ıoaeı ırtttı. ReJı..ör 
bayatından memnuıı. -AmaD. b~e
canlanmayın, tıpkı Pl'OY~ lll>I 
tabii olun. aeylrclyl unutun. dl· 
>"or. Ve bana cıtınerü ll&Ye edl· 
yor: cParset ki ıazetencıe ar•lldat
larınla milnak .. ıı ectlyoı:sun. Onlar 
la nuıı konuturaan öyle konut. 
Bir fikri belenmecıın mı a.çılcça 
ııöyle. ıateraen batır. • 

Ama buna ıoaum yok. Ber Qçü· 
müs ete eıaalarda anlatlYol'\lL Ba. 
decıe, bin onlara dola)'l.llyle ... 
ylrclye 1enı bir ıe, .Oylemek lıtl· 
yorum. o eıralarda. battl buııtın 
ete, lostlterecıe eöylenm•l elsem 
olan b1r teY· Tuılı: lı:I telr. bıım•
yım. Bir ordu ballnele stdlp nırll· 
ten11ı akıllL fllr.lrle. ııempatl ile 
fetb•ımemta ilamı. 
Protnımın b8flam•ın• bir da. 

kllr.a var. ltln:nızı ıtıltlar yanıyor. 
yerterlmi•l alıyorua. berlı:• auıu
yor ve nihayet Chataway lconu .. 
maya b .. lıyor. 

(Devamı varı 

Bulganin Leyka' -
nın yaşadığ ını 

söylüyor 
ınaeı 1 tnrlC'l•l 

ikiden ırelen telenırtrlle trMmlıs
yonlar arasında köpeğin nabzı, 

kalb atışlan ve tan.<ılyonu hakkın 
da cıa mah1matın buluncıuttunu 
sövlem!Ştır. 

Aynı toplantıda bulunan ileri 
aelen bir Sovvet ilim adamı <la 
Lalltının OlmU• olmuı gerektllll 
nl ifade etmıııtır Dahıı evvr.lcc 
bir başka Sovyet Alimi köpe!ıın 
cuma ııonu öldüğünü ııöylemlştır 

Laik.anın ne yolela öl<lülüne 
cıaır kat'I bir açıklama yapı.ma· 
mıosa da; lcöpelln !On ylyecrıı ne 
zehir karıştırılmış olm•ı ibt ma· 
il üzerinde en çok durulan hLlı· 
mlnlercıen biridir. 
srLT,IKLER UÖ,~EYE 
l>E\.01 EDhOR 

Moıılcova ıo - Tasa ajansı tara· 
tıncıan bu ırcce ~ ayınlanan !On ha 
ber1erden ötrenlldlltlne töre. bü· 
yük aun·ı peyk bu sabah mahal· 
il 9Utle 6 fi de Lenınırracı Ozerın 
de bir buçulı. dakllı.a bir ıaman ırö 
rülmüıtOr 
VcO:-;cV ııPuTst& 
\AKISDı ıTll • .\('AK~ll9 
Loncıra l ı (A A ı - Dally l:ıı· 

preu ıazeteslnlıı Moakova muha· 
bınnln ıazetesıne yolladıtı b r 
te!ırrata aöre, ClçOncO aputnlk do 
önilmUzdekı ııOıılercıe atılacaktır 

Muhabire töre. bu Oçüııco auıı•ı 
peyk blf tondan (Ula qır!Lkta O
lacaktır. 

AMUIUN PEY&! 
~K ALUIDB 
Wublnırton 11 - 1'etklll kay· 

naklar Amerikan orduaunun aun·ı 
peyk fırlatma prosramı bakluııda 
.. aııdakı bUırllerl vennıılerdlr: 

Ordunun flrlatacatı peyıt, Ame 
rlltan lllmlerlnln Ozerıncıe çalıt· 
tlltları cVanıruarcı:1 tipi peyk Slbı 
kOre ıekllncıe olmıyacaıctır. Sılın 
cıır vel a mennı blçlmln<leltl bu 
peyk blrlncl apu tııııcsea daha 
c;ok lklnclalne benıııl;v-.kılr 4· 
ıırıııı ıae Amerikan bahrlJeslnde 
kullanılan mermllerden birkaç cıe
fa ıazıa olacak ve muhtemelen ııtı 
ıputnlkln atırllklan arasında. 1• 
nı 13 kilo Ue şoe ıcuo, 1er alacak· 
tır. 

Ordu peyltlnl t .. ıyacalc olan cju 
pi ter • c» !Uzeaıne aeıınce bu. en 
ırellplf balllltllı: Amerikan mer· 
aı1alclır Menzııı 6600 kılometre o
lan bu men:nı peyJı:ı her iki apur.
nıır.ın yörüııplerl araaıncıa bl~ 
yülcaekltle tırlatacaıttır. Blr yıı 
kadar önce Jupıter • c tıpı bk mer 
mının ıUney Atlantlkte 1000 kilo
metre yQkııeklll!e kadar atılmlf ol 
dul!uncıan lr.lmlle oOphe etmemek 
tecıır ................................................... 
C. S. Barlaı ve arkadaı

ların savunacak avukatları 
Ankara. 11 IHuaual) - c H P. 

Parti Meclisi üyeal Cemil Salt 
Barıaıı. C.H P Gaziantep tl b .. ka· 
nı Oaman Bilen. cumhuriyet iUO
teel yazı ııııerı müdOrQ Ali lhaan 
Oö~ot ve arkad .. larının aavur.
malarını yapmak Uzere aayıaı yO· 
ao aşan avukat C H.P. ırenel mıır
ltezlne müracaat etmlşUr. 

B•J avukatlardan bir grup Toz· 
caıa rıcıerek, A<lıınııcıan YozKatıı 

ıı .. kıecıııeceiı: ııanıklarla ırörütccek· 
ferdir. -------------

*KOÇ (ZJ Mart - ıt NlullJ :: 
: Oayretınl& vı atzl arven inana• 
* katfl göaterd~lnlz )"&kınlık azal• 
*mamalı. • * BOÖA (21 Nlaalı - :1 lllQllJ ı:; 
İBugQn eaıu bir arlcada,ınızla tar• 
*••!aşmanız çolc muhtemel. : * irUZl.ICR f%t M&Jıı - ZO Baz.) : • 
tıta1'$ınızdalcl ınuııcıa 1yl bir bLI• 
*uyaatıırmak 1çtn gayret ecııııız. : 
*YENGEÇ (Zl Bu. - H Tem.J ı. 
İötkenlıııl rumu .. tacak bir hl<ll • 
*M olacak. Yakında bir yolculu·• 
*ı• çıkacataınız. : 
:AKii.AN 121 Tem. - zı Alna.) =• 
•Cok k!.111 bir amanda netell bir• 
İ baber alacak ve M'rlnecekalnlıı. : 
*U,All <ZZ Alnı. - 2Z KJlOll :. 
•AUe içinde kUçUlt tataızlıklar ııe• 
*'rnlzl kaçıracak. Makul hareket: 
·~Ilı. • 
:TERAZi '23 EyJOJ - U Slda) :• 
*Muhalı:kılc b ... nya ulı.-caıınıu: 
temin olmalısınız. 8abreellıı. • 
*AU&P (Zl Ekim - Z% ıtuımJ :• 
*Bmln olctuıunuz blr mcaelecten: 
: halı:aızlıta ulrayıcakaı.nız. &ıault • 
*kanlı davranın. • 
•YAY (Zl bam - ıt Arablı) :• 
tYolcunuı varsa ııelecelı:, yoka&: 
*bir yol m-ıuı ııörü.-ır..1nls.• 
•Sizin için hayırlı. • 
'*OÖLU (il Arallk - it Oca•J :: 
İB1r lf tıaklcıncıa laabetll bir le•· • 
* rar vrrlyoraunuz. Biç .. şmayııı. • 
•KOVA ııı Ocak - 11 •auo :: 
İBuıünler<le hla bayatınızdr. tıa·• * zı df!llşlkllkler olacak. Sizin• 
•ıoın ırı. • 
;a.u.m ot tuııat - 21 Mart>:: 
*Bir cıoetunu&dan 79r<1ım bekli· • 
*1oraunuz. Fr.kat bu belcleyte bu· : 
~ırunınuzu kııçın7or. • 

······················~ 
iLAN FIYA TLARI 

2 ve 3 ünco aayta 
tı&n aaytaları 
Ölüm. Dolum. Te-
tekkOr, Mevl'Ot tlln· 

a.- Lira 
e.- • 

lan 6 am. e ıcacıar ao.-
Zayı 1.-
B .. lılı: •o.-

lt 
il ,. 

a.&TFA S 

BAŞYAZJNIN DEVAMI 

Dümdüz orta 
11Yol varken,, 

<Başı l incide) 
ıenlt bir lmkln •le le(lren bir icra Jı;avu!llndro ne beklrnlr'!' •re· 
ıebbO•U •le almak, nıubalf'ff'tl tatlılıkla 3•dellne takmak. mt'mlı~ 
kette bir huzur n btlkrar. bir beraber olıeoıa de\ rl açma~ ınlllı 
eııerJllerln. lbtl~uın tt.hberlltl> le kalkııııııa hare)ı;etlne ff\ )ı;l"dll· 
me 1 l~·ln zemini huırlamalo;. memle)ı;etl tam bir ıJ>Iahal <ıtırıııa 
ka\ net unnak." 

Ne )azık ı.ı. iktidar, bana )&pacıık yerdf', ble IDzamıuz, 'tılt 
mluuız bir komar OJununa ı.f'ndlııl ı.aptırdı. Kıl'f"hlr kanıınlJll'. 
radJO haklnndakt kararlJlf'. se(lm ı,;aııunundalı;I tactlllerle, adlhe 
cihazını hllkmO altına ıe~:lrunk &il>• ini takip eden bareJı;etlerly
ıe. tDrlU tllrltt tlddet tedblrlt"rl)le urıoı. 1011100 euunazra lehli· 
kt')e ko)do ~e kumarda klybettl. 1937 de raC'IJolara lktldann lıı
hl arlı Jıorette hlklm oldutu. df'\'lf'te alt ımı.:lnlanıı nnlf ölçOdı• 
hlr taraflı olarak kullanıldıtı. ~mt "" ııeçllnıe haklannın tah· 
dldf' uiratıldıtı. mutıtarııı. mae Af!llf'Alnln b .. ıboımı. mahl)l'tlnl 
hellrttltt. lle('lm ı.anununuıı ruhuna ayliırı olırat.; idare lmlrl..rl· 
ııln ııOfuı:lu roller oynadıtı bir ı..çlmde utandatların yanımdan 
('OCo: ıldltl lıl'&enmedll:lııl, huzur, IMllkrar, itidal, lhtl•ıuı \'l'l't"· 
\eslndr 01\·11111 çahımalar bt'kledlklt'rlnl tüplıe Jı;abul etmez bir 
ıoft'tte reylle belli rttl. 

O 
lup bl~n lırr ff'Je ratmen. utand .. lardan çofu, llırtldan 
bdtün TOrı.rerln hOl<Ometl dl)e meıru dl)'e kabul etnıeıe. 

<1on bir llf'nf!lk balı; '" ııurrl)et mllcadel,.tude lete aııl'at. 
hu Jı;adarına untıkıı dl>e te\f'li)ı;OI ıoıtenneıf', l\ll'C'JI e 1118 mohalıf 
ınlllehl'klll •lnnl'lll surell>le ııl)a 1 kunet mO\azeneııl batnmın· 
dan t'lde edilen netll'f'J 1 bir kazan(.' aymata lıazırctır. Böyle bir 
\-en:r\e lçlnd• memlekettr hoıı:ur karulmaıı. milli ttpbenln rr
nlden canlanmuı. hep birden Vl'rlmll bir ff'kllde çalıtmaıa ılrl· 
ellmf'sl, kırılaıılann tamir l'dllmf'.!tl: ant"ak lktldann anlll) ıc ı:ö5-
ll'rmeslııf', lılllflıı TUrlilerln hOl.tlmetl ıfatl)lr taşııtııı:ı nıl'•'Ull)ı•tl 
ıtu) 0111-ına. milletin huzurunda ıaamuı 8Hrlne H'rdl&I J P.mlııl ı ut-
11111.'!ııta. ha)ı; '" lılirrl)et ntınrıııııa '" lııliıllp l'aaslarına aıtaı..at 
ııll•ternıf'ılııl' bqlıdır. 

Bu böJlf' olctutu halde 11.lldar: ha)ırlı '" doiru yollara ıı:o1. 
> uııııııııı.. ıaı.rtrl •ili.tin ı.aııuııtıırıııı \I' IMtıı.ıııı ınahkımırlcrlnl hıı· 
urındıuı ı:t'(·lrml'k Dlf'J llııı P!stnl)or. Eıı:er hu nırJ il önl•neınez..e, 
ıı.thlır, 111.:14 de kendi alf'Yhlnr OJ1tadı11 ı.umarın etaba nıöthlthıl 
nıeııııeı.etııı beka~ını. f'ınnlJ etini. ~t'llml'tlııl. lılrlltını, halı; , .. hlir· 
rl)el ıılumıuı tl'hlll.e)e l.oJıııaı. '" kııranııı. H m~hul lhtlmal· 
lrrl ortalll:a IHıtaııdırmak aoretlylt' O) ııamıe olaraktır. 

Dl'nıokrııı nılll1"hrlı.lll1"rlıılıı Türı. ıarllıl tııızıırundn ta~ııtıliln· 
rı ıııeıo 'ollJrl \'tll. ıııırdır. Ötliede.ıı ı.rııdl kl'Ddllerlnı ı.11Jbedrnll'r, 
il••> rı ıııe.·uıı, et lddlıı t'ıleblllrlrr. raı.111 bÖ> le lılr cıurum ıilı. ı:orc 
'arktn, l>eruuı.ruı mlllı-Oeklllı•rı vazifeleri ııl ı:Oremezlerııe. t o rlü 
ıürlQ tebllkf'll 'e karanlık lhtlm111lere kartı ı.:aıı.aıı ol11mazlarsu. 
ııırlh lieudllerlnl llffetrıılJttelilir. \!edan azııbıııdan hiç bir zarıı.ın 
ı.urıulınıJac.ıklardır. ısoo D.r. bfhttı.: ı.uıııır .. ~lnlıı reddettııı ı,,.. 
ı.aı ı.ıuıuııuıııı da e&er IJoyan r:erll'l'!lf'; hllr fikirli, tıilr \kdaıılı 
IJlr nılllrl\t'l.11, olıııuli aıhıtlJle \"Ulft' ııürmeı.. lmkloını li.ı•brdr· 
t'l'kler, Ortaçat ıılbnl)eUrııle bir polltıJı;a loncasının lr~edeu 
ıııubrum ımı..ıaıan ballu• ıuettlilenllr. 

Ahmed Emin YALMAN 

Müttefik ltalya Reisicumhuru Ankara' da 
fllafı 1 lnt"IC'lel 

ran bavrakları ile donatılmıştır Bu 
aracıa Hariciye VekAletıne aınıta.ı 
makamıarcıan verilen emir Ozerlne 
I07.Umlu protokol hazırıanmıo ve 
korteje klınlerln dahil olacaıtı cıa
ba öncecıen tesblt l"dllerelt llıılll· 
lere da&ıtllmıttır Protoko!Qn <la· 
tıttıtı llııteyı allkalılar ellerine al· 
dılclan Yaklt bayretlerlnl yeneme
mitlerdir. Cünll:O ban meydanın· 
dakl karşılama töreninde Ankara 
Belediye Mecllal Qyelerlne yer ve
rlldlll halde Ankara mllletYekll· 
len aıınmam1ttır. Balbulı:I öteden
beri takip edilen yol. Ankara mil
letvekilleri ile Ankara Belediye 
Mecllal üyelerinin merasimde yer 
almalan eelı:Unde olmakta idi Hat 
tl, aon defa memleketımızı ziyaret 
eden Alman Retalcumhurunu kar
ıılama töreninde de böyle olmuş
tu. AcabL bir yanlışlık mı oldu 
diye etrattan aoru,turcıuıı:. Sonra· 
dan anllldılı: lcl ymı Ankara mll· 
letveklllerl lı:orteJ<len çıkarııcıııı 
stbı. nıaml ziyaretlere Ye kabulle· 
re de dalıll ectllmemlttlr Buna mu
kabil hükumetin bu hataııını İtal· 
van aetaretl tamir etmlb ve varın 
alt•am ltai\'an aPfıırPtlnde Rrlısl· 
cumhur Gronchl taratın<lan veri
lecek resmi kabule ba.,ta C H P 
ırenel başkanı 4met lnöno olduğu 
halete bOtün Ankara nıllletvekllle
rl dAvet olunmuııtur Fakat iıımet 
İnönO A'va arlblncten haata 7attı· 
tı için öıGr dileyen btr melctup 
ROn<lennlttlr. 

Öte yancıan, ltalvan Reısıcum
burunu k~ılamak Ozere başta 
Relılcumtıur oıcıutu halde bQtOn 
vıklller. O P ileri ırelenlerl. Anka· 
ra Vail Ye Belediye Retaı Kemal 
AyırQıı. devle~ erklııı. ıreneraller 
hava meydanına ırelmtşlercıır Fa
kat Ba.,velı:ll Adnan Menderea ek· 
aellna Oroncb •nın uçatı plıte ın
dlltten aonrıı meraalm yerine ırele-

Mensucat 

bilmiştir U('aktan tınce ftalyan 
RelJılcumhuru, mOteakıb1tn rerı
kalan lnmıtlerdlr ltalyan Reıaı
cumtıuru ile tanıfma mera&lml bit· 
tikten aonra İtalyan ve TOrk Milli 
Martları çalınmıt ve bu arado kıy· 
metli mlaatlr1mtz ihtiram ıcıtaı.ını 
teftlt etmiştir. 
Mıurır Relslcumllur ve Celil 

Bayar ayni arabaya binerek 
kortej hareket eım14ıır İkinci •· 
raba<la Bayaı:ı Gronchl ile Bayan 
Bayar bulunmakta ıcıı. UçOncü ara 
ba<la Başvek 1 Adnan Mtncıeres. 
refikası lle yer almıştı Bunıan 
takip eden yQzlerce araba ıtehr1n 
kenar mahallelerine ya'kl .. tığt va 
klt Ankaralılar tarafından karşı· 
ıanmıotıt. Dış kapıdan Çankuyııya 
kadar cıe~anı eden buharın iki ta 
ratı talebeler. izciler. ltacıınh er
kelr.11 Anlcaralılarla dolm\lljtU Yol 
!arda ırenç mektepli kızlar mıu
rır Reııııcumhurunun arabasını çı

çeıc yatmuruna tutmuıtur. 
Misafirler Çan kayada mıaatır ko:ı 

lr.üne ıreldlkten eonra Eltie!Ans 
Gronchl AtatOrkün ltabr1nl ziyaret 
11derek bir çelenk lcoymuıtur. Bu 
aktam Çankayada Relalcumbur 
köşkünde Celll Bayar taratıncıan 

ltalyan Relslcwnhuru eerellne 
bir aktam yemeıtı verllmlı ve bunu 
reeml lcabul takip etmltUr. Bu 
kabule. Mecliste 173 mllletnkllı bu 
ıunan c H P nln ırenel b .. kanı etli 
vet edllmeclltl ırlbl. cııter muba· 
ıetct liderleri de çatınımamışlar
cıır. 

Daha enelce bellrtUllnm Rib • 
biri yarın. cııtert öbür ııün olma 
cızere llı:t miltilm toplantı ~-apıla· 
caktır Bu aracıa. İtalya le olan llt· 
tıııacıı mün•ebetlerlmlı de g z. 
den ııeçlrllecek ve muhtemelen bu 
husuata blr protokol imza cdlle
celttır. 

Fabrikasının 
tı tUn kalitelı yapaklardan hususi surette, yalnız 

KENDi PERAKENDE MAGAZALARI 
.çin imal etlirdiQi 

Buhara-Bergama-lsparta-Hemedon
Kaşgar-Keşan ve Antik renklerde eski 

KULA HALILARI 
Yeni partisi satışa arzedilmıitir. 

Satıı yerleri · fııtanbul Harbiye Cumhuriyet Cad. SlS A 
hmir PuaPorl, Atatürk Cld. 131 

Sahibi: VATAN Gueıecllllc .,. Matbaacllılr. T A ., ııcluaa 

ADMICD BMIN YALMA 
Omumı N9frl1aı MOdQrü: O.Can SKOODsa 

Bu aayıda Yuı ltlertnı fillen idare ecıan m•UI mOdQr: 
UDUN TA!fltı 

Guetemlıı:e yazıların l enı hartlerle ıtöndertlme&lnl rica eder r... 
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GARBIS ZAKARYAN 

PARISTEN SONRA BREZiLYA 

Garbis Paris'te 
galip geldi 
Boksörümüz Brez:ilya'ya hareket ediyor 

T anmmış boksör1erimlzdcn 
Garbis zakaryan Parlste 
rakibi tbrahim Gitani ile 

yaptığı müsabaka)ı ekseriyetle 
kazanmıştır. 

Karşı1a ma 10 raunt üzerin· 
den yapılmı ve Garbis bütün 
maı; boyunca hiklm dö(iişmüş· 
tür. ltlaçı büyük bir ka1abalık ı;e. 
.)itti takip etmistir. Karşılaşma 
Parisln •Centraı. kapalı salo· 
nunda yapılmıştır. 

Garbis Zakaryan Çar amba gü 
nü muhtt-lif müsabakalar yapa· 
cağı Brezilyaya gidecektir. 

J<'ransıı gazctel~rl Garblslt>n ııl· 
tayl le bahsetmekte ve resmini 
ba maktadırlar. 

Drobny - Remy sifti 

fampiyon 
Parla, 11 ITH.A.) - Burad;ı. C&n· 

berUu ı;aloıılannda ;rapılan ka;>all 
aalon ~nlA turnuvası. çift erkelı: 
llnallnde iki ~mettar tentaçl J. 
Drobny ile Rmny tazanml$lardl:'. 

Cihat Arman hastalandı 
K&aımpışa Ku!Dbn ııntttnörtı et· 

b.&t Arman haatalılı cıolıyısl~e 11.· 
clvert • beyazlı takımın dUn Ali 
Sn.mi Yen Stadında yaptı antren· 
mana Utılamımı,ı.ır. öerencııtımtııo 
l[Ö!'e O!b.&t Arman, grlpsl bTOilflt• 
ten mtızdarlp olup, Am~rltan haıı
tanmnde 'tedaTI ltına alınmıştır. 

KULACA GELENLER 

Galatasaray' da 
neler var? 

OalatuaraJ1ılar dlrortıı.r kl, cKU· 
lObllırıDz<le antrenör meultt.I diye 
bir cUva kalmadı. Dlctı: geldi ve ça 
ıı,malara ba;ladı. ..uı.ııc bütün Ga· 
lataaaraylılann memnun oımuı go
reltmez mn Halbuki hAIA tulllbll· 
mllzı<len cınd~ ftrtc1 habUler aızdı
ıını görmekteyiz. 

* ** *** * * Ligler 25 Arallkta başhyor 
Fııtbol Federasyoıııı heyetiııin istifa etıııiyeeeği 
diiıı bölgede yapılaıı top lantıdan sonra açıklaııdı 

F atbol Federasyonu be,yeU, böt 
ı• mUdilrlDto llinı ında dlln 
Hasan Polat baskanlıfında bir 

topantı fapmıstır. Bütün Uyelerlıı 
katıldıfı bu toplantıda konu ulan 
lar henüz basına arıkJanınamJl ol 
mak1a beraber, daha ziyade ınllll ta· 
lum Te çaltımaıan menuunda ol 
dufu tahmlıı edilmektedir. 

Federa51on bacUn n farın da 111 
ru toplantı fapacaktır. 

BASAN POLAT ÇEKtTA'\tiYOR 

Ftde-ra5Jon na kanı nasan Pola· 
tın istifası hakkında bllrhlne nıil· 
racaat edilen Uuan F.kln •~lmdlllk 

böyle bir fef ""nutıbahls dcllldlr. 
demiştir, 

Gelen le 
1 

rı dinledik! 
l.İGİN hUNC't DEVRESİ ZS 
ARALIKTA BAŞl.A\"ACAK 

Uc maçlannıo iki devresi arasın· 
daJd tatlldrn lstUade edlle~k. Fc· 
denıs:ron Kupas.ı maçlanna munıa. 
uman denm olunacak n maçlar 
%' Aralık tarihinde bltlrllecekllr. :?$ 
\ralıktaıı IUl>attn de lir maçlannın 
ikinci ıansı ka.rJılapn&lan başla1a· 
caktır. 

$imdi biraz da biz konuşahm ••• 

Hakem 

başladı. .. 

. . 
semınerı 

Futbol Merkez Hakem Konıltesı. 
İstanbul Bölgesi PUtbol hakemleri
ni seminer calıın'!asıno tAbl tut· 
muştur. On gün cıeva."tt ecıccok o
lan 5C'tnlnerln lllı: ı:;nlışmıı.sı <!Un 
anat 17.30 ela Mlthııtpıışn ısıaııının 
bokH salorıunda yapılmıştır. Bul 
çalışmayı hakem Sulhi Oarnn ıcıa
re etmiş ve Merkez Hakem Komı
tesl llz.4ları taratıncıan takJp e<lll· 
miştlr. 

\'IJIJll ıoı.ım ı.arıır~ı J>arl6ll'n 
<11inııu. Uelrnlrr ı.ıınn-tolnr, 

ı.urşılnJanlar ı.onneıu. ı.oııu•u· 

!anları dlnltdl1'. Biraz da blı: lıo· 
nuşalım: 

- Dönenler hf'P bir a&uııao 
frQnt edl)Orlıır, ct.-'b- llal.tmln 

- KotO ıı:hlrıı her ınnctıın 
~oııra ıcı.rarlannn aynı naı.araı. 

\ n dlt;t>rlerı ı;eJ lrcl. ynbnnrı 
leli. •ıılıa )abam·ı idi. 'l'oııun a
~ırlıı;ı falım fllAıı-. 

- Karili" ~urda dunılOt:ft ~n 
111:111 ne••r lclıııll' ımı~ırr!-. 

- ~ .. yapmalarını hrkll~ or
duk. Aıtıamıılnrıııı 1111. n.-nı na
~•I ıı:Olmr,lnlt"r. ('01°111..lıtr r•nrlHll' 
nıorııl rtlllrıılıw tilbl tutıılııınrtı
lar nıı? 

- lln•oıı Polat Turıı:a,•u ıle· 
mi~ ı.ı : 11İİnfimlizdl' uzun zn· 
1111111 \Or. Buraıını.ı rıını;ı ıı ıl 
ı.ar.ıınuca~ınıın dO~llıırllın.n 

- Yoı. ıı Polat Federrui)Oll 
B:ı.şt.anlıl:ıııdaıı ceı.llnıd."trn uı 

mnçıudtl ı.nıoıı Lale esi Bnynham bir ı.nrııer atı ıuda 

toııu ımrıarı rı.rn ıı: örflliı' ur. 

1 NECDET ERDEM 
1 

mı ~çreeı.:ı_ 
- clspaıı3a,ı Torı.ıyrde nıa· 

haki.ak Hnerea:lz... Bl:ıe atılan 

ttcUııeU ıı:oı ınU, en a~atı ıı - 9 
rııtlre otıııı.vıtl.1> 

- Bu o.r.lf'rl uıllll tııı.ımın 
ant ttnllrü Szl'lil'tly •llylı>mlş. 

tn~aııın ı:ııyrl llıtı:rnrı cıAtmaı 
dl) t't'f'il ıı:tıı, or. 

- Knflleıll' brrlil'S tnı.ımıını· 
~m l•pan) ollara knr~ı mu\·arraı,; 
oıııucunıla m1ıltetık. 

- l'cı.ı anın ynbnncı nıfl•ıı· 
lıltltrlıı ı.nııaatıarı hiç de lıl· 
:ı:lnıl.llel'I' u, muyor. onır.r b17.
df'ıı Ostllıı OHta)·aıı ı,ııımyalıla· 
rı daha ı.ırıı.vttslz lııılıı>ornır. 

\ a rad,o. :O. lya1.l ~rı rnnçın 

,. .. , rint yuıılı~ mı naı.ıtt ti ııcn

lııı'r 
Cl•l•nlerln ı.özlerlne bnl.'tl oruıı: 

da '11111 Tnkımımı:ıın İ•pall) n
dıı ııarını. hlr a;nllhl)et ı.ncırdı
ıııııa lnnnnrnıı gril) or. 

- 110 an f,1..lıı dl)or ki: 
11." Çok mtmınunu:ı- \"nlnı:r: 
ttsml makamlardan umdufu· 
mıı:ı: mi ntırpenerllil buluma· 
dll..11 

- ehcp\' Portekiz sefaretin· 
dC'kl hlldll!f'lf'r, l•pnmn l'faret 
erı.Anını korı.uımu~ olamaz mı? 

'.'.lhn)l't ıra ıı:ell)nr ttk ı•ı.:1-
l'l)f'. nrrlif'JI konu ur da o du· 
rıır nııı~ 
nrnıı•n talmnd:ı taflllAt y.ıpn. 

c•n.cını hııl>er \Ul,or. ~ili bl•1' 
('Ol. ııolıl kll) ıyornı11~. nn ıl•~I· 

ıı.ııt:e nf'df'n lüzum ı:örfildli 

Milli Basket ekibi 
Bükreş'e jet ile 

gidceek 
Milli namzetler bu gece 

1. T. O. Salonunda Gala· 

ta saray ile karşıla$ıyor 

Bir aya :rakın bir zamandan beri 
antrenörleri Samim Oörııcln De28r&
tınde çılı~n milli namzetler bugün 
aaat 20 de f.T.'O'. uıonunda Oalı 
tasara:v ile bir antrtnman maçı ya 
pacaklardır 

l\Illll tııkımıaıızın BDlı:~W!kl gO· 
rek milli, gerek tem.&1li m!la&bılta 

larda tatbik edecefil O~"Un aatrınl, 
tutlp n ldaruı bakımından büyük 
bir önem an:etmektedlr, 
Oalıtaurayın Yalçın, Tunç, Oner 

•e Onatdan gayri elemanları ile ıcu 
rulu :.ıc. Oreııor ldareslndeltl kad· 

\ nl.•a .\ ) knc•n lsııaıı, ndnn hu-
ıı•I ııahf'rler mi ı.ızdı. Ali 111"

ııaıtı )aptı, Ahmet Kuhal!IJI tu· 
taınndı mıT Kndrl~-ı ıml hofa 
l>n.rdırarok ~bt'plrr ne olııblllr! 
Her lııılde e-rl~l'ınf!dlflmb haher
lcrl oltnı oloı·aı. ı.ı Kadri ı:e

rl, Cnn ileri. \eni tal>ım t~eı..
ı.uı eıtı. 

Haydi hRJ ırıı ı l•paı.,-n eııı.f. 
dl ~f!lllltrlıın bolmlıın. 

Tabrnndn hnlter Düıun rekortmenlrrlııden Rus \lladlnılr. 

Dünya Halter b · rinciliğinde 
Amerika ile Rusya çekişiyor 
Takımımız şampiyonada tahmin edildiği gibi 

olamıyor. Turnuva bugün sona eriyor 
muvaffak 

TAHRAN-11 
Cumartesi gecesi parlak bir törenle batlayan Dünya Halter Şampiyort0•1 

1001 gece masallarım andıran ihtişamda döşen,,;iş üniversite salonunda de~olfl 

Dünya Horoz: siklet boks şampiyonluğu masını Fransız: 

Halimi kazanmıştır. Rakibi Macias'ı (sağda) mağlOp 

Dnsn•t ıu~tte ıtden 

Cem BAŞAR -
3.500 kişiyi rahat rahat. aıaıı !!'. 

ıonda bilhassa 100.000 lira ~~· 
rtn<lekl balı ı;Ozlert kamaştı!'IJ>"'" 
tadır. ,ıı 
Ayrıca İran Şahının ünlfto::l1 .,,r 

T•vcrlert cıe gamplyonaya ayrı 
\"Cchc vermektedir. 
""111=" .u;n.ı ~UTKU -=• 1 
lranın yakı~ıtıı 6J)Ortmetı .,. ı1~ 

Rıza Pehlevlnln açı~ nutkU bll.;• 
blr alAka ile karşılanmı~tır ~ ı• 
salona llclvert blr elbise uıı ';r 
mlş ,.e bOyük tezahüratıarl• it 
oıtanmıatır. 
\ '1HRIKALll.AR lnnt \T.f rl c. 
Şampiyonaya Olimpiyat bl 11

11, 
el Amerika bUyük btr ıcıcııı 11,.. geldi. Bu arada Ruslar cıa 1yl il' ... 
zırlanmıı. F.sasen cıereceler /. ,r
rtkn. Rusya ve İran arll.'lınd• P 
la,ılmaktacıır ... 
1 \ ı.:nrnuz IUFb· fiALDl ı.ıı 

ltk cıcta bir eamı>lronaya ıcıtı ,r_ 

rosu. formda •e kunet11 bir e1ttp eden Fran51z: boksörü dünya şampiyonluk ünvanını 
olduğuna göre bu1ııntO maç. milli 1 

takımımız. kuvvetli ralı:lplerl "ııı 1 
şlllın<la tutunamadı. Esasen 23 c 
!etin t.ştlrlkl ile yapılan btr~ıJ 
ilkte <Saha iyi cıereceler aıııı 
da şlmdlllk kabll cıeıııı. et' 
Ştm<ll;e kadar aıcııtıımız net 

ıaıcımımız hııı:ıı:ındı çeşHll yenler· kazanmıştır 
<len flklr Ttreoeıı: ehemmiyettedir. 

•••••tnH•••-.'l•••••••••Nn•••• ... ııNııı..,.., .... ,..,...,_.._ ..... ,,._ ....... , .. ,,, .. "'"" .. "'''''"''' 
BllAhare antrenör •e tek &eçlcl • 

milli takımımızı 11An edecektir. K t f 
Jta~:l~':ınt•:~: ::~a b~~ ~~cau~ 1 ş r a n s e r 1 
çı ı 11e Bükre e han:kctl katll~mlfo' 
ıır. . 

GalatasararBeyoğluspor 

Fenerbah99-Kadıköyspor 

ler şaylt"dlr • ı 
56 kilo : Kayhan Bora. 9 ıı:ı:1 )' 

l~tirlk ettliU m<l8abakada .6onıJ 
cu ~d~ s 

60 kilo : Nuri ~kın. 12 :rn05,tı 
arasıncıa ıı inci ol<!\:. 

1 
,. 

87,5 ktıo: Reşit örer. 10 t:ı• ıır 
rasıncıa 9 uncu oıcıu. Bu rrıü1~,,.r 
kayı, İtalyan halterci rahaısı:r: 
<Sığı için terket.mlştı. 11,ı· 75 :tllo : Sarkls \Ga!lap, lı> 
tere! ıçtn<le 12 ne gel<11. 
J\~ hl m;RF.CEU:R ):110 Den1Uror ki •bugüntn idare ho

ıeıı müı.eo&nla değil<lir. HllA. kulüp
te blr Z11m.re Tardır ki, bunlar ka:r· 
bet tU:lerl ııütUzlarını tekrar elde 
etmek ı:ın işlerin bozulmaaını '1d· 
detle arzu e•mektedtrler. 

.. ,..,. .... " .............. ""''''"''''""' .................................................................... "'"'"''''''" ............................................ . 
cumartesi oynuyorlar ·hararetleniyor Bu ara<tu horoz eııtıette 345 aııırı 

kaldıran Rus Vlacumır. cı(ln:!' 11ı;
en iyi denıcesını yaptı. Aynı rı ı 
l(ltte takımımızı çalıştıran i[! it' 
antrenör Na:ncu 15e 320 klı· 1 ett 
çOncülCRU kıızan<lı. Aynı ~l ı;S 
2 net cenc İranlı SOnbol1 ,..., • 

FEDERASYON KUPA~ DUn bölge blnuında toplanan 

1 
Yaz aporlınnın 1 Kasımcıan SO 

bulı:etbol urtlp ltomltuı. 16 \\16lm Kasıma kadar tiren tran fer ayı
eumrataı ıınnu İ&tanbul T1;knlk t)'. , nın ıcıncıeyız Bu kış traıu;ıeı1nın 
nl•ualte aalonunda o. Saray • Bey. henuz bnşıncıa bulunmaklıtımıza 
otluaııor n P'enerııahçe • Kadıtör· raRraen ku!Qp dtğl~tlrnıe hareket· 
ıpor lt&rfılatmalarının :rapılmaaını lerl bir bayii hızlanmı~ur. 

zularından biri de Galatoı;araylı 
yoznca \'e kürekçilerin topluca 
kUlctplertndcn ayrılacak!anelır. ••ııı-ııı-:ıı **********•*" 

* 
~ Kasımpaşa ve Adalet 

****************•• • 
hazırlanıior. i 

karar TernılJtlr. A :\ K ı\ R \ '"J\ T Ö il 

nu ztıınrenln tem.Ucllerı aynı u· 
manda bugtlnkll idare Jıeyetin<le de 
ıcıtmaıcta tarar etmutedlrler Bun· 
lır Dlck1n gelmes1nl b.tlyen üto
ml:rorlardı. HalbUltl muvattüJ:ret 
lçlll t~ antrenörün deetülen 
mut t1rttır. Antrenörü la~yenıe
rln ıııe mQabet ıaau,ette bulunabl 
leetkleı1 şllphe tıe kartılanmakta 
dır.• 

i Ad~let kampa girmekten vazgeçti i 
ı•••••••«•~•~~-~c•• 

Fransa liginde Reims 

ıampiyonluk yolunda 

\Tı..ı rlz~ı Ki ı.tntJ:s( ~ 
•rn \, ... F.m,ı;ııl 

.Ankııru .Amatör Atletizm Kuıcı
bU ~ehrlmlz<lcn dört tane atleti 
cıcın trnnsıer ederek mevsimin ilk 

Söylenenlere göre buna 5ebep o
larak adı reçf:'.n aı:ıorcuıann ecri· 
cıc bıraktıCımız yazı aylan ıcttıcıc 
kulüp ıcıarecııerıncıen aldıkları lh· 
tar cczll!l öne aürOlmelctecıır. 

Sporculara yakın çevrelere aöre 
cıe tercih e<lllen kulüp Bevko~ o
Jacakt ır. 

I>enlJW ıı:ı. ddare heyeti bazı o 
laflar önünde paalf kalmaktadır 

Dlnn hefetJ ve e.ül O. Saraylılar 

ergeç mDdabıle ederek tşlerl yoluna 
kaymak lçln harekete geçeceltlerd.r.• 

Urntıml kanaat, O. Saray idare be. 
Jetinde tutlre rapılarak aynı ldenıe 
ballt bulnnanlann bir araya ıetl 

rtleeeı:ı ıııe.."kezln<ledlr.• 
Botun o. Saraylılar ku!Upto zu. 

hur eden aon hAdlselerl ve idare he
:rettnın cutumunu dllı:katle takip 
etmektedirler. 

Her •efe ratmen J1Llı:uı raınnncıa 
bUt n b1J abalı:lrlı:lann <ltızelec:eııı· 
ne t.nananlann adedi bir hayli ka 
blntur. 

KUIAÖI DEIJK 

!•················ A -re B mlllt taltlmımız i.lpan;a 
ne blri hrtmı;roe, d!fer1 Madrltte 
olmak azcre ııı:t brfıl&f?lla yapına· 
aına raıınen, hafta. tutbol maçları 
batımıncıan bof ıeçmcm!.şUr. 

Oerlde bıraktııımtz hafta lç1nde 
ikinci protesyonrl ltıden Hııüôy ve 
S:ınyerle, karşılaşan Emniyet Ue 
Bcyoğluçor maçı kazanmalı: için 
çok zorluk çeltmlflcr<llr. iıı:ıncı 11· 

gln v~ı talı:ımlanndan Hl4kOJ, 
Emniyet karşuında munftııc bir o
yuncınn sonra, ancak temdltu ma 
lOp olmUftur Şampiyonlukta iddia 
sahibi olan Ug llı:lncul Banyer !atı. 
ne:votlusııor ıcırııa.nda ı~l bir 
oyun çıkanı:ı.aaını rat:na::ı, eline ıe 
clrd ı b!rcolı: tır.ntatd;ın ı.tııa<ıe 

lle.rbaıa 6-ır Butm. oııını >•ld • ıınmonde mlHnuı 
dün anıldı. 

bir l6renle 

edemlyereıı: maçın eonuna do::U 
yedltl teaadüfl bir ııolle Fe<lera&>on 
Kupasından rlendl. 

Bu hafta )apılacalt mü :ıbskılar

mın yaptıktan ııonra, antrenör 
szeı.:eıı:v. ıutbolculırla blr konutm• 
yapın"tır. Bu konuşmadı b3ZI fut
bolcuların latelı:lertntn idare heyeU. 

dan aonra Federaaron Kupa.sının ne duyurulınaaının ts~<llj!I söylen 
ilk tur Jı:artılışaıalan tamamlana ınetı.ecıır. 
caktır. Birinci ve ıtıncl ıtümeye men 
sup takımların blrlblrlertylıı sııpa Kırmızı be:razlılar bu maç lç!n 
caklan ınusabak&lar bizlere. ltlncl kampı ııırıntyecetlerae de celecelt 
lig kulUplerlnln hakiki k\l"'eU•rlnl haftadnn I~ bıren kampa alınmaları 
göst.ermelerl batımın<lan e?ıemınlyet ~emeldir. 
anetmekteölr. 1 
KASIMPA ı\ HAZIRI SOi 

Peduasyon Kupuı llk tur karıı 
ıaşnııtanndın yann aaat 12 de J&· 
pılıcak Kuımpaşa Davu•pa ma 
çı lçtn, IAc1•ttL bcrazlılar ~on ha
urlıklınnı yapmışlar<lır. AnıttnOr 

l ırn Cihat Armanın haatı o.aınıı yll 
zOnden kendi ıcendllerln• antren 
man yapan Kaaımpaşalllır bu aıa 
çın netlce&1nden emin ı;OrQnmekte 
dtrler. 
\O lLET K ~l.\fP \ GfRXEl>I 
aıne arnı ~n. aaıt 13.45 te SU· 

leymanl)e ile ornayacaıc olan Ada
leUtıer dDn aabab aıtı blr antren· ---- -- -
Y.ugoslavya, dünya kupa 

sına girebilecek mi? 

Belcrad. 11 (T.H.A J - Dllnya Ku 
P&l1 eleme tur maçlarının ATruı>& 

lı:ıtaaının Jedlncl grupunda Y•ııoıı 
Iayyanıo ıtnale katılıp ıı:ı tılamıyaca 

tı ancat OnUmUzdekl pazar gQnü 
tıelll olacaktır. 

6ürprlz nı ynpm~tır. 
.Ankarıyu transfer olan atletler Tff' KOR\f,T 

Parla, 1J (T.ı-t A.) - Pran.ıa 11;;1 ounlart!ır . 'F.F \\ \ GIRh OR 
nın 12 ııcı hırtı.sındı lider Re1mı I .-.rdın Onur (Fencrbıhçe). Atll· 
rakibi llfetz'l 5 • ı mallflp etmiş· lfı KOkııol <Fenerbahccı. Turııay 
ılr. 'A ngöl ıoaıat arıyı, Oman Al· 

tan IGalatanrayı. 
Puan cetvellnde 20 puanla bl{lta 

' B~tktaşlı eenç atlet. cirit ve 
ı;ctlleei Atı! Kobalt yakınlnrının 
aöyledl~tne gllre bUyük bir lhtlnıal· 
le Vefaya girecektir. 

ıltmelı:te olan Reıma·ı, ıa puanla GAl~\T '"\il\\ ı.ı \'l'Zt'rO 'ı; 
LeDB, 17 puanla Monıoo, 15 puanla l\l'tıf,KC'İl.f,llh TRı\:'l.ıoiHR I EROi, f:RDOÖA:'\ 
Sılnt Etlenne n 14 puaııla Sochamc Cünlerln llU Bt>Qrları traruı- llF.ŞIKT.\5 \ c;IRDI 

takip etmektedir. mev- Dün Bölge blna.c;ında Jtullıp de· 

l ıtıştıren atletıercıen biri cıe Erol 
Er<lotan idi. 

:Blllndlll ı;lbl Erdotıın O"alaıasa
raylı atletlerden olup dün yeni 
kulübü Bcştktaşa tr~ter olm~o
tur. 

Voleybol lig 
maçları ba~lıyor 
Uemleketımızıse ııtın ı:cçtıkco &e

ytrcısı ve heyecanı artan voleybol 
Ut: maçlarına nihayet 2 Aralıkta 
ba.,ıanacalctır. 

Geçen aezon Galatasnraylılar bü 
yUk bir varlık glli!terlp namal\lılp 
olarak oamplyonhııtu alm~ludı 
Fakat 11on teıvtk tunrnvıısıncıa Da
rtışşefakalılar, Oalatasnraya ct<l<ll 
vr korkulu bir raklp haline ı:nıı-

1 
verdiler. 
Artık Gıılataı>aray rahatça fnvort 

ıtösterllemı~·eceıtı gibi. oamplyon
luk mucacıcıesınde cıe QOk cetın 
maçlar yapmak zorunda kıılacr.k
tır. 

Şlmdlfe tadar oonya Kupııı maç 
lırında dalını bDJ111t muvatrıkl,.et
ler ı;oaterınış olan Yuıoıılı 'f)'a, ıı 

nal grupuna lcatıl.abllmek lçln onu 
müzdekl pazar gllnO burada yapıla· 
calı: :tırşııaıuıada Romanyayı ren· G SARAY ANTRENMAN' mıu:ıarına haurlunan Galata•nrll)ltlar fltııı 

• - ııôah fla Ali Sami , .,.n 11tadınl1a Mi,;ı hlr anır..,nnınn yııpnıı~ınr-

Teşvik turnuvası şamplyonluğu
mı kazanarak voleybol maçlarına 
büyük bir heyecan veren Daril,şc
!altalılar hiç o«phestz ki TOrk vo
leybolünde bir ilerlemeyi <le eaıı
layacaklar<lır 

Bu baktm<lan bu Benek! macla
nn daha fazla llıt ırısreceıtı. 1;ok 
celı:lşmell ve heyecanlı aeçeceıtı 
tahmin e<llleblllr. 

1 
me.t mecburlyetlndedlr, Maı; berabe 
re blttıtı takdirde Romın1a anıP 
blrlnclsl olncakur. 

ılır. Dlc\"ln nrrn"'llndl' ,-npı lan çalaı,ma:ra 11&ılett ıo ı..ışı kııtılmış u nılllı tnkımta l'\Trtı.ı &l'Ce dö 
rırıı •nrı • ı.ırınıı:ııı fııthul<"ular antrrnınnna &lt-lflert.ır. lan • Jı.ırmı~ıh.lar U caı.ıı.a ı•r~n eaıı,. 
mııııırı mllddellnt·f' c:lrt ı.aır de 03 namı lllrdır. 

oımuotur. ·ıiv-' 
D ğcr netlcelcr<1c 4 Qneü: ~o ,. 

ro (Japon) 307 :tıı .. 5 inci: l"011ı~ 
ıı 1 Japon) 290 Jı:g., 8 net M~ 
ııo !Formozaı 287 kı: .• 7 net ;,ıı • 
kan (İsveç>. 8 inci PetkOV 
.:arı. 9 uncu Bora <Türk>· ~ 
Şımıplyonanın <1iter iyi dtı ı:f 

ı;tnı 75 kllO<la Amerikalı 420 
1 

ıııt 
kal<lıraraıc yaJllillljtlr. BU )-ell 
Dünya rekorudur. 

T ,\Kll\I ili ::>l'\DA 
nihC\"OR ~ 

ounya eamplyona,gı yarın ee'r. 
parlak bir törenle nihayete e!.tır•ıı 
Bu ara<la 15 Kaı;ım çeceııJ 'I' refl' 
Türk konsolosu takımımız t~ 16 
ne bir ziyafet verecektir. Talt1 uıt1 
Kasımcıa istanbuta motevecc 
Tahrandan hareket ecıecoktlr· 
K0'11TF. TOPl.A:'\Tl~l n:ıt" 

Dünya Halter FeelerasyonU 1'01' 
cıa )"aptıgı toplantı&ın<la ı95~6 .,ı 
ya Haltcr Şampıyonaaının _,1ıı' 
Ey!Ql<1e Stokholmde yapı~1 ıtl 
karar verdi. 1959 oampıyon ~ 
Dclhl IH!nd~tanl ele yırpıtac , 

Dünya Halter birincilikll'
1 

1" 
Tahran, 10 IA.A ı - surad~rt1" 

pılmakta olan ıHinya halter ",r.f' 
clllklerındc hatif 11ıklet moaa~ o:ıO 
lan ı;oııa ennljtlr. Hafif ı;ılı:l~r: _., 
aabalcalarının netlccal eöyled ,.,... 

ı ı Vlktor Buşuet <Rusr•;,ı,ıı' 
tı:tıo. 2ı tvan Abacef ıButgarıco"'"ı 
372,6 kilo. 31 Jan sepu ,.ııt 
ıPolonyaı 365 kilo, 41 Abdil~1~rıJ 
Aı:.lz (Irak J 362.5 kllo, 5 l r.ı•ıl" 
Tamraz (İranı 380 kilo. 61 110-
rıce Sanchez (FranııaJ 33:'> I< / 

Spor Sarayı 

tamir edilecek 
• r" 

Spor ve Sergi Sarayında nu ti' ' 
vüsünOn ıt&tcrtlert nihayet. 6' 
ermiştir Bir türlü bıuney~n tt' 
tamırıncıen ııonra şimdi de :~.ııl' 
mırata başlanılacaktır. Talil ftl~ 
kıaa zamancıa ilana! ecıııeret: ,fi' 
nun bir an evvel 6])0r tt'rtl~ 
na acılmııı;ını aporseverl• 
canla beklemektecılrler. 


