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TURKIYE iLE il ALYA 
GURU MELERI BA LADI 
[)IEVLET BAŞKANLARININ DA KATILDIGI TOPLANTIDA 
~YAS 1 VE TICARl MESELELER ELE ALINDI 
• emaslar dewam ediyor 
ICaıtamonu 
itirazı 
lleddedildi 

.:a•aal 11111Jualıtrbn ı zde.n 

Huud Mula&blrimladen 

1 
Anlı:ara, 12 - İtalyan Cumhur-.. 

tallı Oroncbl n mai)'eU ile aiyUJ 
Ye tlcarl &Orüt111e1er buıun ötledeıo 
Once Harlcl7e JCOtltUnde b&flamlştır 
Cumtıurb&fkanı Bayar, Bafbakan 
Menderea, Patln Rllttil Zorlu, DJ.f' 
işleri Ba.tanııaı Genel seıı:retert Me
lih J:ııenbel ve llılll daire Genel Mil· 
dllrlerlnln ltatıldılı bu ubatı.tı top
lantı lltJ aaat devam etmıttlr. 

Bu&ünltü toplantıda Ruaların Or
tadotuda t&kıncbklan tavır U&erln· 
de durulmuş, 15 aralUttr. Parlate 

ITALYAN CVMRURREISI ORONC nt·vıı (SOLDA> A"iKARA FAHRi REMSERRILIÖI \ERILMF.K 
ÖZJllRB YAPILAN TÖRENDE CUM HURRl!IRI &AYARLA 

Tekzib 
için tefsir 
Teklifi 
Yaplldı 

Erzurum C.H.P. MilleY. 

vekili Nusret Safa Coı· 
kun ayrıca umumt af 
için de teklifte bulundu. 

Ettlncan CHP mlllet.e'lı:lll iırue 
~t Safa Coşkun. baaın kanunun
daki telızlp müel6eeealnln ııon ... 

(J)evarnı SLS H 4 ile) 

İNGİLTERE'YE 
OLAN BORCUMUZ 

Türk Hılt,.rlf'f _. ... ., 

~ kara, 12 - KMıamonu 
"a tı ertne C.H P. nın yaptılh ıtı
~tlr le<:tın Kurulunca reddedil
~· Bu reel kararına C.H P. 
b 1~ llı:tncı B .. k.anının yaptı
" tt TüJı:ııek Seçim Xurulun
lııtnı..ıı Clkııı: edllmlf, tı aeçım Kunı
buılıtıar recı lı:ararı uaule u:vırun 
!-.. alı: C H.P. Bqkanının lti
t.ıaı.:::edllmlttlr. Bu aureUe 
llutttr. u Htlınlert tU<1lk edil-

Ba•baltanlar ınıy..uıcte ıop•anacalı: ----------------------------------------

~~ ~~ DP'DE MUFRIT • MUTEDiL 
Londra 12 - tnalllz Ticaret Ve 

kili. Avam 'Kamanııııncıa buC(ln 
öltleden aonra yaptılt toplantıda 
muhali! mebualann Türkt:venln 
İn&lltereye olan bOrçlanna dair 
sordukları sualleri oe"Yaplmcsır-
mışur. 

~ H. P. Merkez 
idare Kurulu 
Dün toplandı 
.... ~ .. ••ll•lrt•ı .... 
~ i:~ 12 - C.H.P. Merkes İda 
~ıu bUCQD K•ım onıek'ln 
~tr •tında ııaat 18 dan 18 ao•a 
tır IGren bir toplantı J'apmıf 

ıı.&u. toplantıda ııeçlm hlıcllaeleri 
~il Olarak muhtelif mense 
~ er yapan mllletvek1llert ı
~rtrılftlr AyncL ııım acıa:n s;: ınnıe,eıc1ctı bır d3küm&n 

tUbelıt kunıl!llMI nrarl ... 
• au tu'be:se ballawıcak 

~•v•ı~bGMn 
~ lı:et nıe9elelert. lktlaadl Ye 

!.fi aı konuıarcıa toplıuıııı bllaı- CAMIEBRA' 
1 
A ~~it edecek vıı bôrlece mll· 

~~ lertnı.n llleclla çalıomaıan 
~'ftırıımııı olacaJı:tır. 
~ tea idare JtUrulu Jı:ldeme 

~;;n~u~:~:ın~~= haslD toplantısı 
l'ltı ~ ııöndertıenık kOnarete
\tt . ...._ toplanmaları ıııteneoıılt· 

o... Kumandan, g ü d ü m 1 ü mermilerden ve ~P. Oruı» !danı Kurulu da 
•aat 10 dan 13•11 ıı:adar ao- Akdenizdeki Rus denizaltdar1ndan bahsetti 

tDnamı BL a ea. ı de> 
--.....;,;,;;,;,;;;;;;.,;,;.;.,,;.;;;.;;,ıııı1ıı1------------~ Birkaç tı(lnden bert limanımız-

da 'bulunan Canberra knıvaz3rO

BAŞYAZI 

ttliııl BASİRET 
Giineşl d•aeak ıaı? 

Ahmed Emin YALMAN 
A hlıarlldan t•lt talr ıe tıelft ltllbert..r s.tı,.or. Ô,.1e ııörtlaber 
fiil ki ıırt ıabal pnrtır. 1alla1 ba7.rma lbtlraıılan, ıallıl laa~ 
hlı_ lar :nısanden m•ınl•lı•tt ff!lllı•tlett. lraranlı1dara ıart11ı11,. , 
~lı •ldtet n tetalltertllt f!f!rP,.aalanna 1r11191 D.P. •ttilı sn· 
Ilı 1'91111.. •&ilam " sinde malıaftmet1er bellnnl•tlr. Ban..,n. .:-ana po11tı1r .. tıurt~ ne ... ffttJ'e lılldar tf'lllrlt olablleeetln1 
t..:.~•- •n.ı,..,. .. nk1tll• Mr n11ı.1tlnllle lıendlmlsl lt•hl'lllAk le
tı~ eı ... tutı sueteel .. tau,.le ,-...,Ufff!ilmla eeJ", -leb-
ll lel-•tıne alt f!fttlllf!1e,.en mumnnı alan kallaatlerl8lal ea 
:'~ aw1m1 .. r ı•rette o.U,.a i16Dlelı. b•lret aallllll D.P. 
..... •lıUJerlnl• __...na daa etlılelı Ye p ftJ'• b1I 11 .. me He 
..-;:. .. ı.&lterllk ,..uanna Mnmelt •-•nı •a,.anıan lllduett•-

.... ,.. bıralml--ı Allalltan eH_..lr. 
~ '-• tartlıılnln • ....._ ft nallt bir d6n8m .. ktMllMI .. 
U 1IL Teblk baknl ... ...,. ....... ee.e ...... ıanda. ,. 

..._. 111 bir barlll ... ,,....11, ~1rarııa kua-lı: lnlCmte ...... 
ı~ ••tt.nklmt• .&merta bir ••H•tler ıanete kapılmıt. e .. 
~Ilı lb•al ....... _,. Df!911!7erCe ııemtnln eflt-11 ealıta• 
~111 ~arattıtı teJınllı: .. tanıa1ı allllletıerı a .. ınDila 1ı:a1ınrL 
~-~"· k•Dill lı:enillnl tealı:ld •tme&e Slrl•ınl" birinci 4lel"ttf!de 
~ aewıanaı IM!ferltf!r et.ete ımnıma'" De\Pl•t ••lal ••-· 
~· ttrahnı b•nlanlan marek~ bir lı:anaa:r bf!7et1,.1e ee-

leur. 
!.-. "-ertltanın rlild1 ••tlllf!l•rlnl &lslemectllL btlr ill117anın mlı· 
111, lı Vattıll beubına tltl"f!dltl ba dalıtbda bls ne !it> lllf!Unll•T 
ıt kıaıaıau.. tarlll bo71111H blnblr llıere ınlaa atram" bir ı.t .. 
~11ı •l•temlnl ltelldl b11nnaa zeyklerl lleaabına bir lıere dalla 
ıı.:...._-..ete ealqmak!L dltt>r lı:ıaımlanmıs btb'lk ft>l&lıetl Onln1e1e. 
b:!1•1ıeua ıııtılı:ranaı. mllletla baklannı. blrrt7etıertnı. fttan· 
~ llQlllJ'etlnl. buan11• lı:onmata •tnıfmakl- iti• en 
.._~an tanh •• ki blJ1e sarartı bir .... eme 7 ... alı letı)'ftlW. 
._... Jı•rrtnt •kaılelNlllla H•erterl n lı:alıraaanlancllr. tlı:tl· 
~ .._lıU ... e baelan Mnm•tar. Keadllertne eolı: aılu •artlara 
" ••11 .... bir -anet llallade ftrllen eallllt;rwtlerlo aaln•1-S ... " mlautlar, -•ebttn lıf!Del talul ı;lrtllkl•rt o1••P 
...::-.. • ...... enllr. ean• -•tıa•ılardır ki b• •I• nrnn 
~ basan ,....,.an 'llltaodaelann. aeeml• ... ı n aellıt nHll· 
~ ...... aleeek n..ıllertn allaYI " ebeet llalılan ...,...,. 
.. • •a1ı11ı:aıea ..ıuettmıa. ,..anıa tıendlılae lı:a"1 lletıı. 11t•t1a a lıer Cb7an lıarl• bir talı:ıın ••ili• " .... tenli: ...al• 

.... lert terllal n ...... bm,.ıe ,..,ane p&tnaelli unnttaCe
~-... ....ı,.etttaı .. eel&metıaı. mim .,...befl ••llU. bir 
~ '9nıamuı emreder. Taeılllll atır ,.elıaa aıu ... a nlln 
n..;~kaJa eeaaret nrm••lııln, .... terek dAY~a alt -'alı,..tte
~ ~ ea .. •rl• bir lf!kll•e kaYnAııtımıaı ye Knl"f!de Oraettnl 
et·-.ıtımıs ntlıııelı ıotıbabın ı.11& 11nam ettıtıaı batan bar 

llJ--a bf!llrtmemıstn 7ola badar. 
111111111 lıeneımısı toplaınaualı. dGllJ'anın bu nallı tı mınlla ıe
~bir ınanııeue a..m ballne pl--lı. Tana Ilı! dn. ltlr 
t-ı Ilı •17 ... ttne dotrn fldebftlr. Ba da blııe c.'911: paJıah71 malo
~ .... a ••lıabU, aranıuda .un b•lret n tntlbabın dnetl 
~il eotana. eoauanmıs llftt~lrter, enlli n eneret b•lartar, 
~· ea ••••• ıtnteJllı WIPlt b91111Dla &ıldM bir waal 
•'9 llM tellt. malllıem ı.ır lıale. 7-• bir lethlat aalıaaı 

....... baelar. 
.. ..... !ela ae.. D.P. meella sn•-••Car. 1111ll•tla llaHnn
!'tıa ._....,. bertne ettlllilerl ~ıae a&7P lltterlne. tıe,.n idare 
ıııı.ı 1•1 ...... .. .. analı: olartana .. ftftert ba,.atı olaealı:tı•. 
...._~ _ ••lıal»IL memıetıetl medlal " lıaranlılı lbttaallere ınar•ı 
._.atllılan " ...ı 11f t.rdllılert talıt.ll'lle ftballert Ye mea·au,.et· 
~ı ...._... alır il•lftlllıtlr ..... t Adnan 11neenae ba .. 
~ •tereee1ı ea ... ,.., ... tl•lı. lreadlalae mllU lnttbab •e 
!'tıı. '"'• euı nrtaraaıaı uatımaıı ft lıe7fl ıdareala ctpalı ae•
-.ı.!aa ...... ıaı " •-lelıetl uuaı ... an ıa1111ı1 .. ..aaı •• ... •Qr. 

nQn kumandanı Pranlt H. Brumby 
dQn Abalı ıemlainde bir ba.an top. 
Jant.tat tert.ıplemlfUr. Jtumandan, 
a-tecJlerfn muhtelif auallertnl 
«:eYaplandırarat escüınle eunlan 
.ıtrıemttıır: •Bu ııemı atalı yulı:a 
n bundan on yll öncıı Yulfe(len 
çıkanlmıf. ırQdOmlQ mermi atan 
bir knıft9lln Onrtldlkten IODft. 
1968 da tekrar vazifeye vertımıetlr. 
B1r a7daJı bert 8. nloda bulUll• 
maktadır. Bütün aemııertmıa aıra 
11• muhtelif moıanıa ç&Iııırıar. 

(Devamı 8L G 88. 3 dto) 

lımir uçak 
Seferleri ' 
Yaptlamh 

....d .....-tın.ide• 
iııımır, 12 (Buaual) - Aıtnadall 

beklenen uçalı: buSt1Jı ban mu.ha· 
ı.ıetı aebebl7Je seJ-emıttlr. Anı· 
cıa. t.nıır - iataııbul H tsmır Alllta· 
nr. ~alı: ..ıerterl de ııtleden aoma 
,.apılamamışıır. 
& AZA 

Dün baflaJ&ralt bue1ln de de.ana 
edeD al4det11 yatmur H fırtına -
DMlllda tıırıucıe tehllltell bir ıtaaa 
olmuf, Konalı: • Ka1'tyata aeterl ya
ııeıı lltea Yapuru K"'1J&lta lalı:el• 
alJle J&ll&fmalı:ta llı:en ıırıına :ruzun 
den tiddetıe 1alı:ele7e blndlrmlftlr. 
l!ademe netlcealnde lalı:elede mruıım 
bUar nılcua ıelıııılş. ltalın lıaf demir 
ter etıımlfttr. O.mide mnbtm blr 
•rar oımamaltla beraber, bidlae JOI 
cuıar aruuıda bU)1llı: he:recan p
ntmlftır. 

Yble busQııktl ra&murlar aebeblJ· 
le Tepecllt. Katıçepae H ZeyUDl11t 

(l)namı 8L S 80. !'I d•) 

eelelerl, Sur17e bidlMlert H Orta-

~~~~ TARTISMASIDEVAMEDIYOR 
ltanlıllnda itr.17an Dıtlflerl BUan-

Türıcı:venln bOrçlanna aadık k.
lan blr devlet oldutunu bellrten 
İngiliz Ticaret Vekili. Türk.!yenln 
tediye mQvazeneelnde l'(lçlQlclerle 
kartılaşmakta olcıutunu. bu 10.Z· 
den buaünlercıe borçlar maelnl 
ile 11&111 olaralc 111111 müaüerelere 
ırtrlşllmeetnin doinı oımı1aca&ını 
aıs:vıemıotır. 

~~~~p=~~= Tedbir almakta geri kalmıyacağız diyenlere 
tıda TUrlt • itaJJ&D Ucan&ln.lıı p-

tnııı ll• ncaret Vek111 ll!ıslerta• 
tunları llive etmıttır: ~ 
hOkt\metı 1nııtltenı Ue tmaalaımt 
olduıtu anlqmaya aacıık kalarak 
borçlarına mabauben ber rJ llO 
bln •terıını mwıtauman lklemelt 
tedlr.11 

!::ı'!'r·~~~::~~!n!~bı prekU karşı bu sözleri imkansız bulanlar da var 
itıncl atJUI 1ıırüt111• ,.ann aıı:..

c Devamı 8L G 88 5 de> 
--0--

İNDNU İYİLEŞTİ 
H•nd llallülrlmldell 

.ADUra, 12 - lUr baftedaD beri 
MJ& sribin• ptatanan O.B.P. Genel 
Başlı:aııı iameı ~n11nnn aıe.& bU
ınn tamamen dQfmQftür. İn3nü 
doktorların tavııı:veaıne uyarak cu 
ma tı(lnüne kadar evinden çıkmı· 
:vacaktır. 

VALi GÖllAY 

GöKA YIN DURUMU 
ORTALIGI GENE 

KARl$TIRACAGA 
BENZiYOR 

Vali ve Belediye Rela Velrlll 
Prof Oölı:ayın durumu dQn de 
gOnOn mNeleal olmaJı:ta devam et 
mit v11 hem~! bir katıyet ıı:a

zanmamıııtır. Prof Oökay. dOn 
de lıendl.ıltnı talıtp eden aıızeıeeı

lere halı:Jı:ındakt hahf>rı telcsip ye. 
1a teytd edeci bir beyanat Yerme 
mııtır. Umumi kanaate a6re Prof. 
Oökay bu açıklamanın blaat 
HOlı:l\met tarafından yapı!mMltll 
arzulaaıalttr.dır. 

fO.\unı a: s !41: 3 del 

lhıaad~ 
Ankara. 12 - D.P. orııanı~ 

muhalefeti .ıaıı:rırı eQkQn• datlıt.-
111 mablı:emelerl• Ue tehCSlt eder-
'lı:ea muballf mUletvek1Jlerl bu 
tebdltler CUJt11nClleblldll1 tein O.. 
züntQlertnl tfeCSe etmekte. D.P. 
mllletve'lı:lllert ile cbunlann hep. 
al m<lbal&lal•• d-elr;tedlrler. 

Mtlfrl t D P. m111etvelı:llleı1 ıaıtat 
ıı:anwıu ile Meclla mQzaJı:ıınıler:l
ntn yayınlanmaeını tahdide tabi 
tuatacak lıanuoun Mecllle ııettrı
leceıtıne ihtimal vermemekte Ye 
oo:vıı demektedirler: 
~ timdi yalnı.s mtıdataa Ye 

tauna ....--= MMn ec1t1w-. 
ı.meı .... bUmeUdlr ıa. l'(lrCL!tO.. 
ye pabuç b1ralcmı7&ellitL BJa 421 
kltt:vız. mnttehldlL Şimdiye kadar 
ltımet P .. a iktidara :vumutaJı: daY 
ranı}or. C.B P m111et\Pekillert tu
tumun ııert olm•ını ıattyorıarcıı. 
Bu defa milletvekilleri yumuşa
yalım dlvor. plfa kabul etmiyor. 
Bu tutumu memleketin aleyhine 
olııoaJı:tır. ÇQnltQ C.H P. nln ııeçlm
den eonrııkl tutumuna münfalllL 
Tedbir aimaJı:tan ıı:erl kalmıyac .. 
tız. Sanki C H.P. iktidarda tmıı 
ııtbl blzl bM'lı:I altında ıutuyar. Bu 
b6)'1e devam ecıemeL• 

(De\PaJDI 8L 5 18. 2 de) 

çlTURIŞ 
HUDUT Dl$1 
EDiLDi 

Yunan tebalı 
Aleko Qııurıa. 
Bakanlar Ku
rulu kararına 
uyularak enel
'lı:I sQn ıı:dıme 
hueluı ltapıem

Clan yurt d ... I 
edllm.11 .,. Yu
nan maıı:amıa. 
rına ıe.ıım 
cUlmllttr. 
dınao Sn~ 

.ıu __,... 
nJn lnn'ucu 0-
:vıııertnden 
lan Aleko 
tuna. 111511 ,.... 
ııncıa -ı1eıın 
dller :ıcuruou
ıan ile blrlUtıe 
aakerl matıD
me taraflDdall 
Yarıııl IU1JD1f n 
aonrad.an aerbeet bıraJı:ılmıttı 

Aleko Qıtuı:tııtn ltarcletl Dtmıırı 
cııurı. ese mmıletetımı. 1Qln mu
zır 8rfllım barekeUertncsen dolayı 
bir :vıı önce hudut hancı edllmle
tl. 

Vertlen bUClJe a6ra, eenetlert· 
nı Ttlrk13'ecıe yapmJt. Etnlko B
nosıe cemıyetlnJn •kert m~~ 
ele yarplanan 40 kadar faal Qye. 
alnden bir klllml cııurıa kardetler 
Sibl huelut cı11ı eclllmlş. cUlerle
rlDln de ayni ıekllde hudut dlfı 
e41lmıılerı ıçın BaJı:anlar Jturuıuo 
c• karar alınmııtır • 

BEYAZIT MEYDANI TEKRAR DOLDURULACl\K - eeıe 11>1"010 bir ""anı11 , .. 111 
Baidad'dan seri 46nm .. t1lr.ıt e .. 

ber atdıJımıaa sltt bir mffdetten beri a&TUI• murat \C " ıtı ıöc8 ile OTUlnıalıta olan Bquıt mey• 
danının telırar dolil•ral•-Da brar nrllmlft:lr. tısııııer, ırrek me7 danın oyaı. batinin 171 bir ........ 
ra anetmemeal n prelıae H.t7e Din bal•nmantı ,.uzcındeo te.lı:rar doldarntm•ını d ... nliiitlli '-'• 
mıflardır. Bn meYSada ealltmalara strlfUdltl de beHrtJlmekledlr Hö7lett bir 11111700 Unıra ;ralı:JD 

bir _..., bota sltmlt olmaktadır • 

Oktem,Hür.P., HürP 
olarak kalacak, dedi 
G. Sekreter, fikri itbirlilinin devamına 
mOsalt ruhi fClrllar kalmadı, diyor 

aor. P. lıılnal ..a.ıen Dr. lbrablm Ölttem, dün saat ıııao ca - ---------
parU il IDll'Umad• bir blllllll kıplatlll yapmııtır. Öktem, 27 eıı:ım 
111Çlmlert w bu aeçlmletle bl9ll olan at:v•I durumu &6&Clen ııeçlr
mıı n part.ıaının al1'Uf oldutu netıcecıeıcı ~mert tahlll etmlttır. 
öıı:tem, aynca ııueteciler tarafından aorulan mUbtellt aualtıırı de 
onaplaDdırmJt&lr. 

ÖKTBM'iN BBY.\ ATI 
tbrahlın Öttem 13alertne aynen t3>'1e batlDUltır: 
•- 1nıcıar partJatntn bir ıaknn blılkı ıedblrter:I lçtııde btr 

..ne Oııoe aldlll 89Çlalerin ~ Y•fı: 11160 de lktldan keuctl91De 
aail•Yan prolram H nacllertne 11t olaralt air:lftill tcraatının mem· 
leketı 1ce)'ft bir reııme ıGrtllcJem.a lı:Uf1&1DdL aeçmanlert tlc1 ııJttan 
blrlalnJ tercih etmek durumunda bıraımı.ı olmUIWI'. 

D.P. UCSertnlıı ~ nu'1ıltllınnda tebartb eutrdlll aibi Ja 
1(11111 muhalefetli btr oet aıatemlnl ikame et.met ""alı.ut ela lktl
dan. mncut muhalefet partilerinden blr:labıe denetmek dQfQncea 
hWm uııaur olmuttur.11 
ôıı:ıem bll&bare nı&DıdaflaıUı, bilb... Btlr P. ye re7 v .. nııeıerı 

beklenen ntaııdllflanll, eeo1mlar fDenmı 8L 6 e S de' 

1 C.H.P. nin Kocaeli 
ı seçimine Hirazı 
1 tetkik ediliyor 

•anıl Mana1'1rtınkdn 

tımııt. 12 - C.H P. tarafından 
Kocaeli eeçlmlertoe yapılan itiraz 

11 aeçtm kunılunea tocelenml$ ve 
ıtırasıar "artd tıör111memıotı tı 
aeçlm kurulu kararına :vtıllllek ııe
çlm :turulu DBCllnde itirazda bu
lunulmue " bunun Ozertne tı 
lleçtm Kurulu llQll aeçlm kunıııa
nna. ltlraslann \Parld olup olma
dıluıın ıetklk edllmııeı t&lebtndt> 
bulunmatt.ur • Kaçalıoılılı ıaoe tıe matbt ,,. .,.. 

rUea Dl7analıırllald Dide Mn .. 
lılbl .Palıtae Gllerı:u lla'ılılM• ... 
lucıhp 71D .... lllasa lllı.ular ya-

Yfldelı ıabe71an ilen ,..,. ıaa ....aaıe dlJtlo•alannı aı ... Jnır. lhllmde Ohl 

81mdt bQUln torbalar açılaralı: 
lı:QtOklerle blrll:tte :vıınlelen lfÖZden 
.-çlrtlecek \Pe nihai ıı:arar bundan 
IOm'a veı1lecekttr. C B P ıııer, 
eldeki Yeaatk1e ııeçtmıerın yenile· 
neblleceltnl Uert •Ormelıteıllrler 

Jldmıtlır ......... Palı:tae .. ...... 
UYtJlıktaa eılıartıH lk9 .... ' • 
fHaYadlıl 3. UJ'fadaJ. 



e·ı~ı·•:• 1•İeı11 
Gençlik Tiyatroları Festivali 

~uiiln :fstanbal- y AZAN : ttzamını sallaya. 
da, Türkiye Mil· cak daha b!rçok 
11 Talebe Ftde· kimselere de lü-
nayonunun ter- AhJJlet zum vardır. Daş. 
tlpl~ICI lL Mil· ita hiç bir Lanat 
letleraruı 'Onl· kolu bu kactır 
nnıtte Oençllk K tltSİ ııentş bir oraant-
Tlyatroıan Fu- zuronl\ ıntıyaç 

tlvaıı başlıyor.. TECER ııoatermez. nunu 
Tam ııeklz gUn bilenler lçln ı:enç 
-Urecek. Oeçen aeno lerın başanaını 

bu testlvaltn llkl talı:dlrle kartllama 
de •mı tarihlerde 7ap11cıııına rore malt tmlı:lnaızdır. 
ilerde de !uUnl lçlıı bu tarihin Oençlllı: tlyatrolanna maddi :rar· 
ıı:tıtnek haline ıetirllece 1 dtlşünü· cıım ta4ar mAnevl 111rdımlırda cıa 
leblllr. Her halele F~eruyon·un bu bulunmamız ııerelı:1r. Bu tklnclal bel 
tarihi aeçerlı:en l.sabetle tarar nr- ki de en mllhlm olanıdır. Oençlllı:le 
dlltnl ııOyleyeblllrlz. Çünkü bu ta· Usllenen r=ml kurumlar, bu tcşeb· 
rlhte ünlnrslteler, okullar açUmııı- büalln bavan11 için onlan deatekle
tır, sanat çevrelerinde canlılılı:, ha· meli, &anat çenelerimiz bu harete
relı:et başlamıştır: mnalm cıe. :latan te acytrcl kalmamalıdır. Oauteler 
bul için, çok defa ~verişli bir meY· onlara alltunlar ayırmalı, unat a· 
ııtmdl.r. <1amlanmı21 bu ıütunlarda tllı:lrlerl· 

OnlYerslteleraruı Oençllk Tirat- nt bildirmeli. Bu ıençler ber bakım 
roları f'e4Unllnln ltlnclllnl de ter· dan bndllerlyle 1Jgllen11Cllllnl gllr
tlplemcıı:ıe Fe<tuaşyon'un geçen yıl melldlrltt. Oeçen aneeki ıecrübe, bl
ı;cçlcl bir hnt.! e işe girişmediğini, ze bu ııene lçln de taı:la bir ümit 
belki bu teşebbtıaün kunetll bir verml)'lr. Yanuı:roruz: çtıntU tl:;at· 
latetın Uııeleııl oıcıuıunu tabut et· romurun ilerde kazanacağı bUyOt 
mek IAzımcıır. İstanbul Ye Ankara deı!:erler bu ııcnçler anı.ııından çık· 
ttnheraltelert ıençllk grupları ken- mua bile, ~utıecelt cıe:uıerl an· 
dl ııtrenct birliklerinin ve Fedcru- layışla karfllayacalt, onları asıı <le· 
ronun kunetlc cıe.sı.ekleellğl birer ıerlendlrecclt lnnnlar 7tne bu &t'nç 
faaliyet koludur. Gençlik Tlyatroau· !erdir. Fn 1)'1 tiyatro aeytrclal, genç 
nun hır 711 Emlnllna lokalinde tem ııaınde az çok .aabne lle Usllenmlş 
&llltr 'Yudltlnl. diler üniversite H olan kimselerdir. En lyl yazarlar, en 
bazı okull&rın da her yıl kendi çeY- iJI tenklelcller, en l.;ı l tlJlltro ıcıa
rcıerlnde aurekll blttr tem611 faall· recllert ıcnçlltlncte aı: çolı: Ahne 
yeti ıı:O&terdlkluinl biliyoruz. Yine lle llallenen bu ıençler ara.undan 
bu gençllk srupları lmkln bulduk· yet~cclctır. Bunu unutmayalım. 

Sıtma savaş işçile 
ri hakkını almakt 
ad1r •atma uva~ işçilerinin 
hallMilmemiş herhanıi bir daval 
an nya kanun, n17.nrn H' tali· 
matın harlcln<te ceryan eLml~ <ı
züntüyü mucip bir durumlıın 
mevzuubahis değll<tlr. 

Slhhat ve İçtimai Muavenet Ve 
kAletlnln 15 Eltim 1055 tarih V" 
~-132 sayılı emirleri gcreıı:ınce iKi 
yevmiyeleri ~ veren vekili ııı!atır 
le Sıtma mücadele reısıııtıncc ıııı
nacak rayice göre t.esb.t olunma
sı iktiza etmektedir. 

İstanbul Ticaret Od ının 23 7. 
1957 tarih ve 26230 ııavılı kararty 
le 8 saat mesııı kartılıliı oımuk O· 
zere ıımetenln g(lnctclll!'lnln yecıı 
yüz kuruş. erbap amelenin ise ~an 
cıeıııtının yecııyoz elli kuruş oıcıu 
!l;u bllctlrllmlotır. 

işbu rayice ral!'mcn Sıtma Sa· 
\·a, bölge başkanlığı erbap amC?lo 
nln kıdemini nazarı itibara ala· 
raıı: yevmiyelerine (1) lira Clahıı 
zam etmek &urctıyle aektz buuçk 
Hra üzerln<1.ın ter.vlye etmektedir. 

İ<:şllr.rln her hauı;t bir toplantı 
yapmak huııuı;unda Bölge Ba~kan 
1ı •ına müracaatları olmacıı!l;ına eti 
re mlnl olundutu yolundaki be~·an 
lan <ta hlllfl haıcııcattlr. 

Bölge Dıı.şkanlıtıımız slnestncıc 
banrnı.ınııtı ioçllerlnln bll'uumm 
dertleriyle yaklnen allkadardır 
SaygılanmlL 

Wılıc B~t.nnı 
Dr. \edat Anan 

ça raz a,ıarı ı:artında yabancı mem Peeleraa7onun tertlpl~I bu .ae
lelı:etlerde 71pılan üııiveralte tiyatro nekl teııtlvale şlmdUllr. keatn olarak 
lan futlvallertne de ltatılırorlar. Me katılacaıını bll<llllınlz memlekcUtr, 
&el! bu rıt da Ankara ttnıveıaltell· Almanyn, ital71, Yuıoslav:;acıır. Al Giresun vapurunu 
ler Tiyatro DemeCI Almanya'<ta bir manyadau Uç, Yuı;osla1")"8Clau da 

Batı, genç 
dimağlara 

•• • 
guvenıyor 

Atom bombasının ilk infilak ettiği 2'nci Dünya 

Harbinden sonra Dünya yepyeni bir devreye gir

miı; bir ilim ve teknik yarııı baılamıı bulunuyor. 

Ruslar fezaya fırlattıkları Sputnik 1 ve Sputnik il 

ile bu yarışta öne geçmiş gibi oldular ve Bataya kar-

ıı fen sahasında bir galibiyet kazandılar. Bu gali· 

biyet, ilim ve teknikte daima önde olan Amerikalı-

lar tarafından sportmence ve soğukkanlılıkla karşı· , 
landı bilôkis Batılı ilim ve fen adamlarının çalışma 

metodlarını bir defa daha gözden geçirmeleri gibi, 

müsbet bir tesiri de o ldu. 
Dünyanın bugünkü Dinamik Çağını hazırla· 

yan genç dimağlar, Sputnik 1 ve U nin çaldığı alar
mı gayet iyi işitiyor ve Batının yeni zaferlerini ha

zırlıyorlar. Bu sütunlarda meşhur atom alimi Dr. 
Oppenheimer'in bir konuşmasını ve Amerikah 
genç alimlerin kısa biyografilerini bulacaksınız. 

Dünya, istikbalini qenc dimağların keşiflerine bağ· 

lamıştır. 

.. 

ıesttva~ 1ı:auıcı1. Bu tıniYeraitc ti· üc fehre menaup tınt'Yersine ekipleri fareler istifa etti 
yatroluının ıı:cnç deterıertnı alkııı- gel170?. italyadan da Venedlk ta· 1.--------------------------•1

----·----------------------------lımamak lr.ab!l değll. Onların bu tılıyor. Gelenlerin &fiil yukan 130 CUmnrtesl ı;ünO nat ı ı do iz. 
canlı. yapıcı, mt\lpct ruhlu davra- kltl oldulı:lannı <la a6YIUJorlar. Ta· mire hareket edecek olnn o resı.n İkinci nnnya Savaşı ımasın<la biri fakat en chcmmıye lz1<11r. İ· 
nışı bıyranlılı: uyandırıyor. UniYer- bil ıon daıı:ııı:acıa ır;clece ı haber 1 . vapuru fareler ıara!ın<tan t1lı\ Loe Alames Fenni Ar~tırmalnr llmle uıtraşmanın tehllkell. ehem 
aite ençlt::ının diğer faaliyet koli•· ıınau başlı: memll'kotler de buluna edilmiştir. Laboratuarı Ba-ltaııı olnrnk \•azı!e mtyetelz hattll pek şerefli bir şey 
n da n.r, fakat bu kollar arwncıa blltr. Bizden ele .iatıınbul ttnıve.ral· gBren Amcrlknlı lllm acıamı Dr. olma<tııtmı C!Oşünınek zararlıdır. 

BugQn Karacıenlze .,.ılıp kükürt b o h ım ı "I Faka' batan m"•kOl"t Amerikan düzene lı:onmaaı, yürütülmesi en gUç ıesı oen"llk Ttyatro&u, Ankara finl· ..., J. Ro ert ppen cı er m,,. • .... a 
• ralı:mak 6Uroth•le 1arelorln ltllf Prl t t} 1 it 1 el ! l1nlk1111n lime k 0 "'1 taltın<lı"°I ta olanı füphealz tiyatrodur. Çünkü yeralıelller Tl.YRtrosu, :tatanbulda t)'. • ..., ncc on n ven; es ıı o c..n ,.... -.. r. • 

ııllçlük, tiyatronun ken0.la1neledlr. nlversltell ,.1n,.lerlıı kurd .... u Cep l§lnl tamnmllyacat olan Glreııun hasında yeni he<teflero erişmek O· vırdadır. Duı lı:lmselerın bu lime 
1 • ' ... vapuru cumartesi ı:ono aefero ha· ere g nç uım adamları }etl•tlr- karşı geldikleri gortıımektocllr Bu Raatgelı tcmall nrilemez; tcn:uıl Tlyııtrosu, bunl:ırın yanuııra dhet- zır olacaktır. z ki <! 1 lmakt d nuıı onOno ancak nnk u klmı;e· 

tçln aabne, dekor, kostüm, alı:ııeauar, ıı olarak ıa Robert Colleg" Galata· me e meşgu 0 a ır. •~ 
l -. ı nln tctebbOs!lyle &cçlleblllr. 

makyaJ takımları ve daha b rçolc oeJ' aarar ı.ı.eaı. saın; Joı;ephe Frnnaız Ekimde evlenecekler İkinci nonya savaşındaki çoıı~-
ıhım. Bunlıırdan daha mahlm oln· Llaes1 H Alman LJ.&ul tl.YRtro elı.IP- malarlyle tcmoy(lz eden Oppcnhe- Ruslar bQyük bir cıo~andırlar. 
rıık çalışmalarında aılı:ı bir dlalplln. lert var. Ne yazılı: ki 1ea1.lvalıı lı:atı- Evlendirme memurluklarından ımer nthovet ntom bomba.oıını bir Fakat bir şey lteşfr!ttlklcrl vakit 
bir orır;anlıaayon JAzım. Oençler iten ıan clı:lplerlmlz aruıncıa bu aene e<tlndlğı.m z bllC'lye ıısre ceçen e- hakikat hallne getirerek cıanyada bunun lnımnlığa ı:etlrecctı fn}CIO· 
dl araıannda bunların hepgtnt ba· Teknik 'Onlverattelller Ttyatroau klm ayı tçln<tc fehrlmlzde 953 çıt· ırenıe akisler uyan<tırmı$tır. tlç yıl lan cıcıounr.rek memnun oluruz. E-
fBrlYor. M111eUeraraaı festivaller ha yclı: tin nlkAlıları lı:ıyılmıştır. Evlenen önce aleyhinde yapılan lt· "er bulctukları bir nazarl)e tnbak 
~ırıayacaıı: kadar da Jı:endlne cUvenl Kııaımın 011 Uçtınden ylrmlslne er.tekleri 815 ini bekAr. 67 alnı hamlar ltan!ısıncıa hakkında tnlılı:I kuk ecıenıe. varışı kavbtıtml~ ol· 
var, Geçen aenelı:l festivali -rahat- kadar tam ael:lz &Un matine ve au- cıuı. 81 ini lı;e boşanmışlar teşkil kot yapılmış faltnt sonundıı k»n- l!ak bile bunun 1\1 bir lieY oldu· 
sızdım- takip edenaedlm, ama. bazı varelerdekl temallluden ba&ka tınlf etmektedir. Buna mukabil kadın d!SJnln memleketine batlı sadık ıtunu kabul ederiz.. insan bll;ılslnl 
auaklıklar oldutunu Wttlm. Bel· ır.a toplantıaı, ııeyrectllen oyunların tarın 103 0 boşanmıo, sog u ba- bir tnsan oldutu arıla,oılm1Ştır. örten manialar aşıldıkça bun<tıan 
lı:I bu aene de biraz akaar. Çünkü, her gtın tenlı:ld!erlnln yapılma&, bu kire, 41 ı ıae <tuldur. Tcsblt ecttl· Oppenhelmer birkaç g{ln tınco ~~ ~~~ :~~~d~~~ak kimseler yl 
tdlndlltm blJıllere göre, bu teati· ırada. birçok ta lı:onfe:anıı var. O· dlğtne g!Sre bckllr erlceklerdcn Amerikan haftalık <tergU;I News
yale de, reçen aeııe olduCU ctbl, tam yunlann tenkl<llerlnln :yapııac:aaı 745 t bnklrc. 16 til dul, 54 ü boşan- week muhabtrlcrtnden biriyle yııp Fakat bu durum tablatıYıe 6.000 
mlnaa1Jle maddi lmklnlar &atlana- toplantıları sa71n Haldun Dormen'tn mış kadınlar: Dul erkekler<ten ıı ı tııtı konuşmıısın<ta Rusyaelakl fen mil giden gOdOml!l memıllcrcıen 
mım1t- Halbuki blzlm daha anlaY!#' idare ocıecqtnı Oıırendllı:. Çolı: ıyt. bo~anmış, 21 1 cıuı, 25 1 ise bakire nl <:a"ıışmaların lstlkballn<len bah- bahsecıııcıııtt vakit avnı cteğılctlr 
il danaıurak onıan daha ıyı haıı:ır- FcC!erııısyon, festival müddetince, ile; bo§anmış erkeklerden do 39 u l!etmlş ve demtıtır kt: Fen ııahnsınctnkl keşlfier ancak 
!anmaya teşvik etmemiz gerekir. Sabne Kapıaı adında Türkçe, İngiliz bakire, 4 tı cıuı. 38 ı do oooanmıt «- Ruslar Amcrlkadan tlerl<lıı- ınsanll!':ın haynna ltullaııılırso 
dten<tlllkltrlnden bu kadannı yapıv ce, Fraıuızca razılarla çıkan bir kadınla evlenmlolerdlr. midir? Bllmlyorum. Plzlk anhrıSm· hayranlık uyan<tmr. Akst tak<tlr-
btuyorlar, nrlılı:lannı cıuyuruyorlar, aevlmll ıazete yayınlıyor. Futınl <ta Ruıılann çok iyi olduklarını de yanıtacatı tek tesir dehoet o-
o halde 1arcıım edilmeye hak lı:a· proııramını ve haberleri bu ııaıı:et• Yeni bir otobüs hattı 11!Syleycbl11rlm. Bununla beraber ıur. l\faamarıh fenni nraştınnalıı· 
zanmışlare!ır • <tiye dUşünmellytz. den ıııırenmek mUmküncıar, fizik konularında yazılmıo olan rın neticeleri kendllerlne bll<tlıll-
.Nlteklm Sayın iat.anbul Vail ve Be· Bana ı;etlrllen programı inceledim. t E. T. T. idartt.I, yarından iti· S<l\'yet kltab ve rl!ialelcrln<ten zı- ctlltçe hıılk hiç bir zamaıı kolay-
ltdlyı neıaı. bu tegtlval için onlara Dellt!lt cauler aeyredllecek. Millet- baren Topkapı ile Bakırköy ara· vade Amerikalıların yazdıklarını ca oaşırmu ve cam a\"lanmıız.. 
Ştbtr Tiyatrosu Dram BölUmünU ıeraruı ıeııtınllercıe eilpler kendi ıııncıa otobUıı uterlert ihdas et- tercih ederim. 10 bu noktaya dn
Yermlf Reıı:ııl bir tiyatronun kapı· cııııerlnde oynar. Teınall ecıııen '3Cr• meğe karar vermııttr. 92 hat nu· yanınca b kalarıMan <taha akıl· Yapncatımız tek şey, ellmlzdo 
ıannı bu rençlere ıçınıısı oıuıecelı: ıerln birer llzetı ıeytrci:;e aunulur. marasını tıı~ıyaeak olan bu oto· 1ı veya aptal insanlar deli111crdlr ı mevcut bQyOk kabuı~·etıer<ten aza. 

ti B b U ile-'"' ı~ın b m! derececıo 15tt!nde etmektir. MU~ bir hareket r. en un • ,...,, • OyunA ıı:aten ıı:endlnl ırO..terlr. Biz· O !er 11<11.o ve ıellşlerlnde Taıt• Dr Oppenbelmer Amerlka'<la fen 
daha ııenl.ş ölçUde bir •!Akanın bat- elen katılan elı:lplerin P'"""ramındı Jı:cci - Merıım • Davutpa.şn k14la.sı - nl bllırtlerle tam olarak mücehhez terek meseleleri hep birlikte mO· 

--.. naltaşn ecııp ı:örü!'Ill mlz gerekmek 
!angıcı aayırorum hemen hiçbir yeril eser yok. Sadece .Pabrtkalar • Hunecıar • Babçcllev- çok ktm5e buluncıujiunu kabul et tecıır Hem çalışıp ö~enlr ve hem 

Gençllk t!yatrotannı yapılacak blr tQçUk ıdıı.ptnaıon nr na ıı:a ler • 1nclrll ve Tayyn~cl Faıııl n1Pktr \•e şfüle devam ctmı-ltte<llr. <le b\lnlımn ta<!.ını çıkM'tnZ • 
mac:\dı yardım r ~erinde blr bare memleketlert> giden eJdplertmlz de me\ danı güze.raAhını takip ede- «mnlyet m~r.le;>I btz m } ııvıı 
ıcet o ur Demin ~ aörledlt m g1 (111'\Rıııı "'il • ., 11. ı; ıırı Ct"li:lere!lr \ilrüm mı;;ıte b ı~ de tıebeplc.deıı ~. ' · 
bı. tiyatro trute· r b!r aan.at .tolu· .......................................... " ....................... . 
:::ek~:~ı e~I~ ~:;~~!e ba~=:}~ ........ ç ... ~.~~~~~~~ .. ·;~;~·~·~""""'"""'"""""""""""""""'"'""" .. "'" .............................................. EFLATUN NURi 1 
belki cıe dıter aanatkollanna nau. 
uran 'dıı.ha ehemmıyetllellr. Bir 

DUSUNEN 
GENÇ 

KAFALAR~ 
nırır lk .Aııı,,rıı.;n•ıta l'rlnı·I'!· 

ton t'ııhtr•ltesl lıerl \r tır 
nıalnr ı rıstılhstJnılt• ilim oıtamı 
lir, cıııııl'ııbl'lnıtr lıı tıl'.ıorı·ıt 
aıııııcıa cnıı~nıı 'e fizik sahıı~ın 
cin lıfl) Ok knhlll,eı ı:ll•tettn \· 
mrrll.alı ı:ı•ııı: ilim nrlnmlnrııı· 
tlnıı stl.lzlııe ır~l'lllrrılr llin-n· 
ıe ııl ıııı \e ıulıt.llfat H'rllınl•· 
tir. Uıınlnrııı nrn ıııdn :"nhr.I rı 
7.lk l\lflt.ntntını kıız.onnn H' n~
len Çinli olan ıı.;t ı:enç de \lir 
dır. Ccılıımbla ( nhersllr•ln
den 011111 :ııı > aşııı'1nt.I 'fı.uııır 
l>no IA'e ıı,, 3~ > a~ıııdnkl (_ıuıg 
:\lnıı 'nııı 1110•8\Rl ııntnr1)e
ler1 hoU.'lndııl.I oraııtınnnlıırlJlı~ 
ilhret )llllnlı tonJır. .Amulko-
ıln >erle ınlş olan tın ıı.ı ı:en{· 
Çlıı'll Hııtıııııı 11il5llııeıı ıırııç 
r.;11rııtı1rı nrnsıııcııı 3 er altıııs hu· 
luıımııktntlırtıır. 

1 lrlk sNhn ııııln başarı ı!l•ır
l't'n dlıı••r ı;elı.lz Aııırrlknlı ıeııç 
fillruhı "1ııılnl ntıılııdır: * 3131ı~1111ın olan .Johıı Un)· 
l!On ııııııtınnııı; \e ırnznrt rı1.ıı. 
il'! şôhret Jn111111 lır. lznfl>•'I 

, ıınz ırh c•lnl Oztr1ıııı .. ı.ı \'l\lı nı.ı 
tarh h• trııııııını ıır. 

ı-BUGÜMKU 
H A V A Yt llkll1 ıeteo· 

mln.11 htHvonu. 
nun tabnılnlf'flne core burun feh 
rlmlz ve ..ıvırında han pa~ılı 
çok bnlutlu ve aralıklı :;alı h 
Jt(ttek olup, rttııarlar poyraz· 
dan St"rt olarak Ht"cektlr. llıın!ln 
"" yüksek barar"tl +20. en dil• 
~!ık ise +13 Santtcrat olarak kay 
drdllmlJtlr 

T AKViM 13 1wmı 10:1• 
('AR \:\IB,\ 

A\"11-01':S30-KA l'l tl 
Rl',tl 1373 - EKhI 31 
ıılcnt 13;7 - nr1ıı1111hır ı:o 

SABAH 
ÖOLE 
fKfNDI 
AKŞAM 
YAT:;! 
İMSAK 

\luatt !!zanl 
08.45 01.62 
11 58 0705 
14 36 09.43 
16.63 12.00 
IB 27 01.34 
0503 ı2 ıo 

Gazet~mlze ıtllndcrllen 11 
tılar H reılmler buıhın 

basılmasın iade edllmn. 

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

400.000 
L rahk YILBAŞI Keşl<tcstnc 

katılmalı: lçtn 
Hrsnp açıınnaı:ta 

gecJkmcyJnız. 

ISTANBUL BANKASI 

V ·' T ' S - 1ll 1uc;1'II J!IS7 

~t\11111~1111~ 
«Kadınsız 

' Sokoklar»dan 
Yana olanlar 
B u başııı.; altında yayınla· 

ııııım yazıya \nadolurtan 
ıııeı.tuıı ıtöndtren erktk• 

lrr, e•» h·mek l•trdll.ltrlml IU'P 
ı .... ııı,. rııftnolıındınyorıar. l\a• 
tlını 11'1\rnr t.npı ark:ı.ıııa ıte• 
ll'J rn, rrrl ıtör!lşlfıı yana çıı..ıır· 
kl'ıı. hll..lııl ınıuoın ııllJlıırdad 
\I' ı.:ırıl ı·ıplıık ı.ııııınlardnıı ~o& 
a\"ıyorlnr, h.-11. Adını 'f' lnn:n•I• 
ııı ""' ııınılıı:ı hnltlr. ını•J.;tnl•nn 
hıı stıtıııılnrıln Ja)ınlanmn.-ını 
l•ll'Yl"n bir oı.n.ruco do llJ ııı 
)Oln tUlnms. Dört l.o•kocn sa!• 
taııı,; mrı.tubıında hep bu ı:nro 
eo a\urıu)or: 

- Sokakları dolduran kadın· 
lar. kocasını, yuvasını ve çocu· 
tunu lhmal e<tlp ken<tt zevki 
\"c kendi hanın ı>e,lnde kOlaO 
kadınlardır. Pllljlarcıa bacak ve 
knl<:a ı:astermek. stnemaııırcıa 6-
ııUomck, parklarda randevu ,·er 
mck, çırıl çıplak memeler ,e 
apaÇlk kollarıyla ııokalclnrı ~·· 
tak odası haline ııctırlrlr.r. 

\ "e ıne\"11111 uliııyucıııııııı mr\;• 
ltıhıı •ayfıılıır lıoyunca hrıı tıöY 
le ıırı.oıte s:ıhrlarln de\•nnı rt• 
111..tcıı soıırn •i11.U bıı,ıııa ı:ttıre

reı.. 611 &ıirllşlt'rl ııe bt'llrtlJOr: 
- Sizler bayak mentıu.tıer 

için bazı ıtöz!SııOndekt hakikat· 
!eri bile inkllr etttnl.z. Bir dtı 
bnsın hOrrıyetl tstlyoraunuz. O 
zaman camilerin kapatılması 
l<:ln makaleler yazarsınız.. sız. 
bu htırrtyetslzllğe llyııı:sınız. 

Dır zamanlar racıyocıa orkestra 
\•e nla!ranga müziklerden tır

ı&at bulup TOrlı:çe şarkılara has
ret knlmıştılt. ŞtıkV.r, o ıntıza• 
ma ırtrdL· 1nşallah sizler cıc ın· 
ttzama glrerıılnız.. 

h:ndının >1ne kn!l'.9 arı.asıntı 
lleleııme.ı ini 811\ ıınıınıara r;!lrt, 
ııokııın (•ıt.;uıı J.;odıuııı ı:uıü nııı· 

hııt..liıık oynnşt11dır. t:ılııden (0 11' 
ıııııyan t.adıııdan ı;ıı:nı~ıııııc tt· 
frt Joklur. BöJle dil lııırrılt'r, 
demir kapılar ordındnı..ı ıarııt 

t.ııtlıııları nra•ııula allı>) urliıntlS 
reıııl«'tll'rl. ı.artıııın elinin urıı· 
uıı ıııı~ ııtısttrınf'J;ten Cl't.lıııllcl 
ııe, trlrrde mnhallenın "" lffl'lll 
l'\lnılen don - ıtomlrk çıknrıııuı 

rnııııınrnları, hllml'z ı:örılnttyor• 
lnr. Kıııtıııın linrl.;un(• lııısla ııl· 
tınıtıı tııtıılıhıı:ıı ı•rmhrtı.-rrtr 

"'"·' rtnıı.ı l:l'lrn ı:a.ı rltahll ı·tıı<I 
ııııın ısl'Jıeııı•rl \C ııapıı.;ııı.;ıurı. 

lıltııı .. 1.ınl~ clbl koıııı$ıı)orlar. 
1'adıııın oı.ııı;ıı ı;ıı..mn.•ı <h'" 

mcı.. kadının toplum klııllrı.;1 
e it Jerinl ıılmıı~ı demet.tir. ı.ıı 
ılının esir ııaı.arı meıııı aıııı pa· 
ra, ıa, malin satın alınır halden 
liıırtulup, in anııtını ı.ozannın· 
.sı tlenıl'l;llr. \)nı ıııpltım ıı:lıı· 
ılel.I erI.;et.ltr ı:llıl ot.ııyup yetlŞ 
ırıe•I, t.nfMını 1 ler hole ıı:ettnııe 
bl, ıtlleıllil mede~ı ııecmesı. ça· 
lı~ııı hın ııtını ka7.ıınıır.ıı.; p;ıru· 
ııtıtı.ı~ıı ı..ıırıulrıın'ı ıleıııcı..tır. 
oı.;uHııı. l\nfıt'I l•lrJl'll, lıo)ıtl•· 
ııı t.ıuaııaıı l\:ıılııı, hu ~l'rııestlliı:I 
ıılıı drıı:erlrıl l..U\ rıııııı,.ıı, 11.l ııı 
znnıııtııln 1> 1 lılr nıı,ı , ı· t> ı ııır 

t·~ıtr. l'flrı..ı,t'ılı• hıı şarllıırn ıııı· 
ı·ııı. Cıınıtııırl)~tll' '"nıı•ııııış o• 
lan kadınlar arasında, bu ser· 
\'ekleri lırııll7 ""' rnnıaını oııııı 
ıar tar•n. lııı onlnrdıın ~~ıı.., ıııı· 
lnrı )ell llrtnlerln ~uçııttıır. nır 
ılr. ~oı.akıııkl kıutınıı lırr rır~ııt· 
in nlıış3rut.. ona nılt't't' lıtr ıt!• 
şt cllzliJ ıe bat.ıınlnr, bııctıııı;U 
hru:ı aı. aı.ııı.ıorıloıı oruınlu· 
dur. 

Burhan ARPAD 
ıı.ratro ekibinde - eter razar da 
ıçterlnden biri değtl.ae - blr reJ!aör, 
blr ubne mOdürü, kız •re erkek lU· 
zumu Jı;&Clar aıı:uır n yecteklert, ııuf· 
lor, lflkçı, perdeci, <tekor r~mı. 
maranır;oz, terzi, kunför. naatre ı;I· 
bl bir rıtın klınae bulunur. Bu al!Y· 
tedlklerlm, aı:ııatllr tıyatrogu da oıu.. 
uhneY• çııı:mılı:, bir tem.sil verebil• 
met tçtn bulunması oart olan ele· 
ır.antardır. Bunınnn dıeıncıa prog· 
ramı, afişleri, biletleri, salonun in• 

* 32 '1.11ılllllıı bir klıtı.\Dıtı•r 
ol:ııı il 111111111 '\lııffltı llnn.ırıı 
( ııhe,.,,ıı .. ,ıııııe )nrdııııı•ı ıırv
rr.or olıınıı.; ı;nıı ıııııktndır. 
'\lufrllt nıoleklllll'rln rlrt.;tronlk 
bün> Plr.rt fu:erlııdc tnnllyı•t ı;li< 
ll'rınl'kte 'e nıoın 7rrrt'lerıııı 
lınr:ln)nıı ku\\elll"rln rl>ıı:ı.1 talı 
llllerlııl >nııınnktııdır. 

* 39 y~ında olan Rkhard 
r. f'I') nınnıı ııııznr1 flzll.1,'ldlr. 
lirıı.ıı-ı mı:: >•lıııııa zı >RŞın· 
da ıı.ı•ıı ''°" Alnnıo ·ıtııı.ı ıııııııı 
ıırıı•t ınııl\ ıııer!.c1,lııde fnall) ..ı 
lii~lerı•n tılr ı:ruba bu kRıılık 
dıııls "' 1110111 hoıııhıı.-ınııı ha· 
zı rınıırıııı ııırtn > ıırııınıcı ıılıııııt 
tur. ·ınııtl Cnllrorııla Tet.ııolo
JI Eııstlttısoıuıe ııroföilr olpn 
.-eJ 111111111 nrıı,tırnıııl:ırlJ le ftıı 
Al,,mlııdt hııyttJ.; dit.kati \·cı..ını~ 
tir. 

tai.iij·:·mitiiiJ 

'"IS 
Ti~ 

* Corl I>Jrras 1 3-1 >atınrtn· 
tlır. \l)tııııırta cıotıııu, olau 
1'Jcra .. ı Anıtrllonıı \ıttaııdaıtlıi:ı 
ııa J.n!Jul edilmiş ıııııuıımaı;;tn· 
dır. 19:1-1 de l>Nrult'dc Wa.ıııe 
t'ııher!illcı;lııe profr ör olnrııı.: 
tH) lıı tdlll'ıı DJenı !il kortlzoıı
lorı talılllde )'811tıcı \'nlı:sınaıar 
ııı. ıoııınıııı~tır. 

* 3.'.'i Jıışıııda olan Aogc Hohr 
ılnm oln u:Sll'! lll'hruıı oıııı
ıtur, f'ldliçl oturak tnuıııuıı 

Holır ııııkleoıııınıı tek olııııık· 
tıııı lfJ nılc toplu ol ıırnk deHcl 
ıtıılııl tıırıııllllr. llrıııl \l' bu 
J.;ı• rı Ilı• hu~ Ilı. hlr ~olırt't ~ot 
ı.ını"ıır. nıılıMı 1!1:16 yıtınıın ••• 
llll'kllJ e R> rı!ını'a t.euıllMI l\o· 
ııı·ıılıuırıtnlil :Sıı11ır1 t 11.lk •:ııs· 
11111sıl :\ıtl dllrlilı:llrıe ı:et1rllıııl5 
tir. 

* :\azar1 rtzıı.cı olıın l\lnr
rııy C:rll-Maıın 28 JOŞll\dadır. 
('nlltoırnla Cııh ı•r ltesl 'J'rlrno
loJI Jln•l 11 llsünde profesör 11J11n 
<lrll-'lnıııı dahn ı.IJade atom 
lıı!llAl\lrrt onnndn ıne,dnııa ııe 
len urrell'r üzerinde lhtı nslJ 
le tıuıınnııetır. 

* 3G Jll5111t!D olnıı ~ilet. Sle
lııberı:l'r 11111.nrl rıztt.çldlr \e 
nıtıilllı. ıuıı.nrl)rlerl lahoralu· 
'nr ı;uıı,nııııon onunda çözmek 
le l•lnı Jaıınııştır. Kr.nilt.ı bli
ll'n Colıınıııta tlnhersltc•lnde 
çnll$ınRliln•llr. * lkrllıııle ılotnıı Wolfıaııı 
l'aııof•kJ 38 J ıışııııtııııır. Dir 
rt1.ll\çl 011111 ı•nııur ky 193:1 J ı· 
ııııtla nırıe ıı.; ,\ııı.-rlkııJa ı:It· 
ıııl tir \C l!l:il ıleıı hPrl tıııı· 
torıt t'ııhrrsltl'l>lnrte vrort ıır
lıık 'ııııınnkt ııdır. ımsck ı:tl.11 
lılr 7rl.11Ja ı;ahlp olAıı l';ııı.ır~ı.,-

x ~ırntıırı \e "'"" ı111ı1aı11r ü· 
urtııdc ı:ösierdlGI ('ltlı ıııaınrl) 
le ınnııımı•tır. 

lstanbul Teknik 

Üniversite Televizyonu 

yayınları .. 
İstanbul Teknik Onıvenılte te

levizyonu, ya}"ınlanna bıışlamıt· 
Ur .... Yayınlara. pıı11cmbe ıranlerl, 
ı 7 lle 1 I! arasında cıovam edile
cektir.. 14 kl!!ım 191i7 ı>ertembc 
ırQnü yapılacak neşriyatta. ropro
C!UltsQyonlu bir ltonuıması Uo kn· 
rtkatürt&t Mıstık • Mwıtafa Ere
melttar, şiir ve mazık saatinde A
ti! YesArl vo sair programlar yer 
almı~tır. 

Denize dökülmeyenler 
Oeçen ekim ayında Balıkhaneye 

30M392 adet palamut. 341610 a
det tortk. 120 t.on <ta çeşitli balılc 
eelmlttlr. Balıkların ııatıt bedeli, 
2.471.932 lirayı bulmuş ve bel&
<11ye bu ttten 111.329 lira sellr ut· 
la.'Ilı ur. 

Bizde Çi~eı•on 
Eski Röma·cıa toı>luluklar kar· 

ııısıncıa en dokunaklı aısz 
söyıtyen adam olarak tanı· 

nan Mnrcus Tullluf! Qlçeron'lın 
O!Omünün 2.000. yıto.OnUmU dolayı. 
sl7le italya'dak1 (Clcero Halı:lı:ında 
Araftırmalar ll!erlı:ezl) nde ıı:urulmalı: 
ta o!an kütüphane tçtn TUrlr.lye'de 
71yınlanmı, onunla llglU kltaplım. 
ondan TUrkçeye çevrtlnıtş eserleri 
g&terlr blr blbllyoırratyanın cıo
zenlenip ıılln<terilmesl bizden tı;. 
tenııcıı. 

Qlçeron kimdir? Onun hayatı 
ve eııerlerl Ozerlne kıııaca birkaç 
sısz &öylen<tlkten sonra. bizdeki 
Çlçeron yayınlarını taıııtmak tat!· 
.roruz. 

l~a·cıan llnce 1011 yılında İtalya
<1a Arplnum yakınlnrıncıa <tol)an 
Qlçeron. 64 yılında Konııül oldu. 
Asllzacıe Catlllna'nın &ulk:Mt te
ııebbusOnü önleyip 163t auQ ortak· 
tarını astırdı. Bu yüzcıen keııdlııl· 
ne Yurt AtMı denildi. 68 yılında 
ııü~ne ııön<terfldl Bir yıl aonrıı 
Roma·ya büyük bir zafer alayı ile 
<1!Sndü. İlkin Pompce, sonra CCSar, 
<inha ISOnra Pharsalo tııra!ından 
tutuldu. Phan;aı~ ö!Oncıı, Antol· 
nc•a §lddetle hücum etti. Onun 
kıırşısına Cesar'ın yeteni Octavc·ı 
çıkardı. İklncı Trlromvtrllk (Trl· 
umvtraıı tarafından atırOldO!l;ü 
yerden kaçmak lııterken. Antolnc
ın ve karısı Ful\'te·nın ı;:!Snderdlltl 
kaatlller kendlıılnl Formles y kın· 
larıncıa tutup !Sldarcıotcr et Ö.431. 
Söyledtıtıne gllrc, Pulvte büyü>: 
hatibin cıııını bir tımbayla oycıur
muf. 

Verimli, 1evımıı vo aıımıı bir 
<telıanın yumuıaklıRı. cııı ve (iş. 
lubunun uatalıiiı ile acııı bellııat
te eşsizdir Slyıısl • belAaatte cıe 
DemostenOıS kadar ku V\"etJI aayı· 
lablllr. Yazar olarak Çlçeron dU· 
ruluk. zenglnllk. incelik bakımın
<tan L4tln dll \"e üslubunun o.:ıı 
yüksele ömeklcrlnl verdi. ıDc orn· 
toreıı, t"BrutUŞıı vo cOratorıı ıadlı 
CBerlerı. "t:<lcbt tcnklel örnekleridir. 
CTusculanesı, cÖ<tevlerıı. ıCum· 
huriyetı ve başka felsefi oaerlıı
rıncıe ycnı Akactemlnln a;eç~llltl 
(eltlektıımıını uygular. Aneaıc 
bunlarda dokümanter, tarih! tay· 
<ta ctüşunceal ~tüne!Clr. cVcrrl· 
nen, cCatlllnalresıı, cPro Mllo
ne». «Phlllpplquesıı en g(lzcı 1;tya· 

111 nutuklan arasında anılmalcta
<tır «Mektuplanı en büyük ligiyle 
<teıtcr bir tarih anıtıdır. Bunları 
azııtlı kölesi Trlon <tört renaı h•· 
lln<te cıerledl: ı - ıAd !amlliıı· 
r~ıı. 2 - ıAd Attlcumı: :ı -
S - cAd Quıntum !arutwnı: 
4 - Ad Mnrcum Bnıtumıı. Hc1:ı5l 
864 mektup. Yalnız çıçeron•u. tıa
yııtını. duygu \ e düşüncelerini de
ııı: çağının bütan ı;lyasl tarihini 
cıe öğrenmek lçln son cıerece 0-
nemll<tlr. Edebi bakımdan, bu 
mektuplar tabllllk. canlılık. belli· 
ı:at llmeklerı <tiye ı:östcrlllr. 

İtalya ve Fnınıııı'da hattl Tar
kıye•cıe Çlçeron adından tClrcmlş 
clnı> talmlerı, 61!atları, filler ve 

Türker ACAROCLU 
Earflar Tardır. ömettn, Çlçcro 1· 
un üsltlbunu takllctetme o «C • 
çeronı..,tınnab cıenır. Bu ışı ya
panlara ıÇlçeronlenıı denllmc!ı:tfl" 
<lir. Çlçeron hayranlarına da bil 
isim verlllr. Cl<:eron fuıhlbuna. 
Ql<:eron•a verı:ı konu§?Ila cekllnıı 
de •Olı:e:onranıamı denir. ttıııraıı 
tılAYUZ!annın atız kalabalıtı ,-uztıll 
t1cn. oclılrlcrcıe yabancılara ki&" 
VUZluk edenlere de bu acı takılır. 

Bizde karşısındakini bastırııcat 
şektlcıc yQkack &CBle konu,an, ço1' 
aöyllyen çenesi kuvvet.it ltlnu;eıer 
<le verilen cÇaçaronı aıfatını dıt 
Olçeron·cıan ıeıme uymak yanllf 
olmasa ~rck. Aynca, çok ve ytııc:· 
ıck ııöylemP.yl veya eürültU et.ınll" 
yl anlatmak ıc;ın kullanılan ıc•r 
carıı zartı ile halk aıtzın<ta revcıt· 
yayearacı anlamına aeıcn ıcıır

carıı ısıfatını da Çiçeron•ıa ııııııı 
ı;rörenıer vardır. 

Çıçeron yayınlarımıza 1eııncC'· 
onun hakkında rahmetli Haydat 
1'onıımaz•ın Yunan tarihti• 
Plutarque'tan dlltmlze çevirdi ı 
bir tek kitap var: cQ.lçeronıı. VP" 
kit kitabevinin ıg36 t1a çıkardı~! 
bu orta boy eı;er D5 ııaytndır. ıı· 
yatı 40 lı:r. Blr müddet Roma·d• 
oturup konferanslar veren tarlll" 
çinin Eakl Yunan ve Ronıa•ııın 
mqhur adamlarını cMuvul ı:ı.•· 
yntlarıı adlı popüler eserln<le t•• 
nıtu~ı bıllnmelı:tccıır. Burada yu· 
nan tabibi Demostenoıı ile ııoın•11 

hatip Çlçcro•nun hayatları yanya• 
nıı anlatılır, işte, Yonılmaz•ın <"" 
vırısı, bu eserin Çlçeron böJilı:nO· 
<tar. 

DlllmzdE'kl Q!çeron çovırııerl 
yalnız iki tane: cOoatıııkıı ııe 
«İhtıyarlıkıı. TürkAn Uzel'ln çevır
dljtl cDostlukıı un asıl acıı coe" 
amlcitlaıı cıır. 1947 de Ankara·d• 
M111t Elltlm Matbaasın<ta b.a5ıt• 
<11. Milli Eğitim VekAlettnln (Otlll" 
ya ed biyatın<tan tercomeıcr 
Uıtln klllsitlerl ı lit'rlıılnln ıs. ıı:t
tabı olarak yayınlandı. Orta b01 
III • 7G say!a. fl~ atı tlO kr. 

Aıııl acıı cDo aencctuteı oltft 
dhtıyarlıkı ısc, AY§e Sanı;ö!IO• 
nan çcvtrtsı: 1951 cıe 1stanbul'da."1 

Milli Eğitim basıme\·tncıe basııdt
BllkanlıRın aynı eııerının 28 ıctt•; 
bı olarak çıktı. Orta boy IJ·6 
ııııyfa, fiyatı 70 kr. 

BIZC!e çlçeron halı:kında vef11 
on<tan çcvrıımış <taha bıışka eııet' 
lor yok mu? Belki \•ardır. paJc&t• 
bizim .. Türkiye blbllyoııratyıı:oı'j 
nda, Btısma Yazı ve Re61ııtı~r 
Derleme MildClrlO!tü. i&tanbul O· 
nlveı'tiltcsi KOtcıphanesı, Bcyaı.11~ Genel Kütilphan118L Ankara ?Jll 
KUttıpbnnesı gibi memleketin ııo 
bOyUk <lokfunantasyoı:ı. merkcıJC
rlnln kataloglarıncıa yaptı~ıı:rı 1• 
bir incelemenin aonucu ~ımdlllıc 
buncıan ibaret kalıyor. nen:. ~e 
ıınzete kolekstyonlanmızda çık•ıı 
yıızılan inceltme dıoı bınıktı!;. 
Ancnlt. •Trre<ımeıı <terı;!alnde r~: 
yınlanan bazı Çlçeron çe,•ırtıe 
nln önemine toaret etmdly~ 

• 

\ 



ll·K SUAl ••• 
Ot.... -ı- «Rus lar ve Suriyeliler lôr!~~ du.ıuıı:aaa ne kada· ev 

cıu beb l.r? B.ıtün dcrcı..m bı.; 
lıreınıtecıııı:ıertmızın yan ını 
aıızn :rcceıtım zııen korku1 or-
n n 1 Fa at Clıntav. a\' glb b 
cıe bı ttare.ı altınlln h• r üı;Umü. 
r.ııattecııtım z her şeyı rahat 
aa anı&ü}llHblldlk Ş mdı bura 
nut:ıı •tacaklanm kıırşılıkh to· 
tııır. a litklltıııe olncıı~ B.m:.ı 

Tü rki ye'nin Suriye'ye 
hücum edeceğini söylüyorlar 
böyle bir şey var mı?.» 

ıu d~~· çaııı:mak çok zor Beı 
llıtın heri;:., ııı ııöyledlğln" ta· 
Pt.:te.~ ıacııt knlnmıyacağm 
l'\ııt 0bunıar daha zıyııde tefer 
ıı:ı 2c.>rt.nde oıacalı:. Konu~
lçı~~n havasını da vcrobllnıeıc 
nu 11 tarzın en lyll!I olduıtu· 
ili( •nnC<lıyorum 

HAYIR 
SUAL 

au O!ıaıaway ilk suali bana o:-
ı.ıl .,.;:~asıar "" surl) ı•lllrr, 1'fır· 
crtı n ı n ıırl>P>r htıl'uııı l'c11'· 
tı r ~ÖJ I O)orlıır Rü)lc bir .. , 

mı ,,, 

Bu i llt bi a} et &çit, TO ızavct b&· 
nı 11 r ıuatdl Cevabım da a • 
:tır -.'receae nçık ve ba itti Ha· 
Bôyı cıecıı.m «Böyle bir ff' yok 
fak bı bir fl'Y olması tçın n en u 
'1a•e r gebep, ne ao en urn • b r 
bcı1 \:ı. var. Ama ııon nltı aydan 
Geııı Uı!ya hcru hala. he n d 
cını~ Yolu ııe Surfre)<' ıb.l a· 
'Ub • ctetaııırca mtall sllA.h ve 
b.ucıay Yll'!:lirk<'n bl:ı:ım de Güne 
ın ucıumuzcıa bnzı tectb rler al 
rı::1tz tabiidir. Rl.L!ya·nın su
~•r/11 llllAh ge\ ki} atı a ağı ·u
llıtııabl r 111 evvel ç1kl\Il sovcn 
• f1 ile ba ıar Bu yeni bir 
, 1': Qaeıuıcıır. Bunu bizim kHC1nr 
u~ e btlırorsunuz. Ayrıca bun 
bu hır ay kndıır ••v\ el Türk ye 
et~ cturuınu Blrle~mlf l\llllctler 
ktt ~S?nen l~nret etmı tir Fa
ç1 1 unu bir propaıı:anda. bır 
la rtganıık veıılles1 olarak kul
~-~aıııııımız için Clünvnnın na 
'tıırt~~klcatını cel betmcnı ıır. 
lnu le en tabii yoldan duru
t:nn 'Çlli:lamıo. sonra <ta lcaııdı 
'1?n lretı için acrcken tedblrle=ı 
\lr.:ıtır. Mesele bundan Jbaret-

cıı O!ıataway, wooarow W\•at••a 
ncın: 

Tılrk dü manlıtı 'ar ama bu 
pek zora'-ı bir Ol'Y. Hem halkın 
~'Ogu bunun ıarkındıı <1eli'll ıt 

Chataway burada Pror Lo-
wıs·e döndü 

nllil nıeıııırı.eı nrn•ındnl. l et ıı 
ınıınlık ~·oı. r•\;I mlı11~" 

DÜŞMANLIK MI? 
«Eğer ortadıı b r dUfmanlıiı: 

ı; arsa, bunun kartı ılıklı oıcıuğ\.· 
nu far:ı:l'tmek do{iru bir ey ol· 
mau <ll~e c vap verdi Pror Le
wıs cKaçalı:çılık hlldlıielerı do
layı vıe bazı hudut köyler! ha· 
riç. çot:u Türk'ün Surlyelilrr 
hakkında fazla b r flkrl olduğ"J 
nu zıuınctml}orum llele cnef
rı:u «dOsmanlık» gibi ht.<ılc:-ı ol· 
cıuıtunu hiç zannetmı~·orum ı 

Burada ı-ö:r:c ıcan9arak. bu me 
&".ode Surtyelllere fazlıı hücum 
eımememız aerektı(:ınl ve !J e 
<1abq çok bir Ru.s oyunu olarak 
bokma.'llıZ !Azım goldll!lnl SÖ} le· 
<tim ' 

«Ortada zorıkı olarak yaratıı 
mış sun·ı bir krtz var Tamrunrn 
sahte. tamamen &\ın'l Bunu 
blzım kaonr Ruslar cıa biliyor 
Sun~d !er cıo t..•ıyor Hat•a l\lı· 
&ır da b ıı or Nasırın Kahıre 
oıtaklarında bü ük mera mler 
dı>n sonrıı Suri. eye l 200 a:skerlllc 
)lr b rllk voUayı~ınctan anin a
b 1 rsln z bunu Nasır. baıp ola 
cak ~ere ııııker yollamaz. De· 
mek l:l bt'itün tara!lar ortada 
bir harı> tehlllı:esl olm&dıliını 
b.llyorlar » 

cıo haldr bül(Jıı ırn ıO röllllJe 
~l'h<'P ııt'dlr"n 

SEBEP BASiT 

cı 8unıt a 
ınlT» 

SEBEP YOK 

ulatılllr 

«Muvaffak olmSSJ !çın 6t..ber> 
yok. Yeter lı:l Batı lkl husustn 
çok dikkatli. çok titiz olsun n 
rınel.$1. hem. Rusya tlbl p~oı:ııı· 
ıtanda lle. hem de hareketlen 
ile Arapların zıhnlne saplanıp 
kalan menfi hlslerl slllp kopar
aın M la. Sunye önleıtııı 6 
Am!!rlitan m~u gideceğine. A· 
merlka.'l yanımı cemilen ıııı.ııııı 
Sonra Irak. Sunye. Uraün. Mı
ııır suudı Arabıstan ıı:ıbı bütün 
«akraba• memlekctlenn heı)• -
nı birden içine alamadıkça Bağ 
dacı Paktı g,bJ bir paktın Rus
lann menfı proııagnnda ına ço': 

üzel ôlct edllcblleccgını unuı
mıısın. 

l!atııım dikkat edeceği ııcıncı 
şey 15e kenaı içindeki bırııııı 
bozmamak. Şlmdı ııu 1>on mcso 
levı alın Surlye. Ortadoğu•oa 
küçük bir memleket. tlı;tellk fa 
kir bır memleket. istllcUıllnrı ye 
ııı lı:ıwu~uş. Yaııaeak binlerce 
l~I \'&r Harp düşüruncs tçın 
hiçbir 11eoop yo.·. .Maz.ıde Fraıı· 
~ız \e lnı:llızle:lc mQne.s~b-tl ~ 
rlnden Batıya karşı tabii ola
ra: şüpheli bir tavn var. Rı:s
~ a bundan ı tUade caerek onun 
mlllfyetçlllliinl en lı:6tü bir tnrz 
aa istl.5:nar edıyor. B8$a <la bir 
RYuç maceraperest ceçlnce 16ah· 
ne hazır. R~a koruyucu me
lek rolOnC:e ortaya çıkıyor. 
cTQrklyey·l ıku oder z Surlyo
ye b.r tecavüz VUk\l\,nda knt"lı
ııında b zı g5recc?>tln diyor Or
tada bir tecavüz emeli olması 

rı~ ' it. hPntıı u rt~P.rten donıtlt · 
•tıl.. Onlnrın 1" 11rı.h"'" hllt'ııııı 
ını~:ı. ıllı l h ır nlHtlrrl \Dr 

tilç ZANNETMiYORUM 
«Sebep basit Ru ya Orta-do- kat',yen mevzuu bnh o?nındı-

ıtu;a verlt'}mek tatıyor Bunun ıtına göre ne Jiizım? E!bırııııı ile 
ıç n ne lRzım? Asırlarctan beıı hep mızın bu propagnnaava kar 

\\'0o•l-t ıç zannetmı;orum a de ı mfist<'mlekecı de\'letıer tarafın şı ı:elmcmlz lazım. Ortacta bu· 
cııı arow W) att «Bölyl' b r \ dan ısttsmar edılm~. a ırlık ı.ec nu toplu olarak llAn rn ldd a 
liz~ilnıneıerl için dell olrıaları rübelcrdML mllna: cbetlerderı rctebllt.'cek mcıselll NATO ı;!bl 
ita ın. Bir kere Suriye şu ru.da sonra Dn•ı\ a notunu verml A b r ttııkll •t \'ar. Fakat ne olu· 
tııfln•lı:arı~ık bir \'er Ktrruo ne rap ..ı mvasındu «kurtarıcı• ro- )Or? Yunanlııtım. NATO'n1.m btr 
oıaecı!tını bllmlyor Kımın nr ıono almak Ama buı:on Batı· nzası. rn<llR't e.-mcğl. ırıy<1 lU ".!· 
l~ u.u da bcllı cıeıı ı surı c. nın aııla\ ı,ı d ğ.:şmı • mcı .. t, rr.. bıse\'I bile Amerikan pnrası Jlc 
ıı bnı:ıı ihtiyacının bt'1 o~ m IE' cc ı k J!UI etml Buaün alan bir memleket. tek bn•ı ıa 
k, allfth aıtıırıı muhakkak 1-a· Fran"a n Tunus \e Cezayir I· ı:rupt n aynlnrak 1tSuılıyr llak 
ı.; Surı Piller bu 11 llhlıın kt· & t \UZfindl'n hep mlz kızı· lıdır. biz Türkiyeyi desteklernı· 
Ott llbllecek in anlar deı;tllrr ,ı;.:ın.ız Bugün lnı: ıtere Atrıka• yeccğlza <11yor 
)() acıa doğru dürtl5t bir ordu nın Batısın<la cp1cnı bir de\• l Dl'umı n r) 
ı._,~· Surtyeye ı:ıu anan ıı.lih o ıeı n dol'!;ma.o,ını tencıı clıyle t.a· ı: 
lbe ınası, bütan ömrünt"c e'~- ha ı tırı or D mek in Ba· «Gandi günü» tertip 
lı ı<ten ba ita bır ee yemr-:n tıya ü t<'Inlcı<ee dl e çııt na· 
ın&flı:a bir oey bulaa da a ı.- ııııı mocıa-ı 2~l)Or Fali:oı ıte- 1 d.ld ıı.t tyı beceremtyecek. J a da ~ 'le de den nı nele. bu o unaa ıs- e 1 İ 
Ilı lnlde.<Jtnl b<ızacr.lc b r in.sn rar etmemek için b r eebep lJOk 19 kasımdıı Teknik Cnhcrıstteae 
~ ... evın., l6talcozınr haV?ıırl••· B r takım sun·ı krizler vara!.-

\'1 • ..,ır nııcııcıc ı>elne v ır. \ mak 'sonra bu krizleri gtctl'ren. bır •Gancıı OünQı. tert P ecı imiş 
1~ı·ınuına ben:ı:.t or n1..;ıı lllh· probl mı rı hallecıcn. Bat.ı a bulunmaktadır. Htndt.stan Bıı.:;ın 
b 1 nı ltlnı kullanacak9 Kul ana ıca. ı Aı:ap Clüı ~asını koru~ on 1 ve Kültür Ata: elerı dOn aabah vl· 
lcµ~1klcrını farzcctellm ııe tçııı tele dost tek Adli tuvvet ola· 1 ete ge:erek. va:ı Prof Gökn;, ı 
lco: ••nacaıı::ıar? VAkıa ortadn rak ortaya çılanak toıe Rwı· aa Oandl ııününı: dii.vet etmışlcr-

..... ,:tııtıenmı , kışkırtılmu b. va bı mı ~ apıvor » dtr 
~·•••••••••••••••••••ııııııııııııııııııııııııııııııtıııııı••••••••••• •••• • ... • •• • • ••••• •••ı ı ııı ı ııııııııııııtııtıııııııınıııııııııııııııııııı.aıııııııııııııııttıı ı "'' 

Saat 21.30 da 

ISTANBUL RADYOSUNDA 

«İNSANOGLU FEZAVI FETHEDİYOR» 
miıztklı hıklıyeyı lütfen dınlcyinız. 

Y A P 1 VE K R E D İ B A N K A S ~ 
....... 
'~ ..... 

ltı111111111H11111111111tıltlllflllllllltH1111 1111111111 1111 111111111111 
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BAKIRKÖY 
AJANSIM!ZDA 

Hesap açtıracak mü~terilere 
Cazip açılı hediyeleri 

Aynca 

10.000 
Liralık h u susi ke ide ile 

400.000 
Liralık Yılbaşı keşidesıne 

iştirak hakkı 

2. Spulnik'in 
sesi ·kesildi 
La ika yeı•e iıııııiş. İlkAlıııaıı 
Peyki de yakıııda atılıyoı· 

Radyo Sr"rvi irıılıdra 

LONDRA l2 - Buı:un Rus rr"sml b,rı dün gece ııazııtcııtne çektıaı 
çevreleri 8 gündür tezada ı: tmeltt• bir telııratta iki numaralı aun ı pey.: 
olan 2. Sputnllt'ten gelen alnyallerın ile fezaya atılmış 9lan Lalka adlı 
kWl<l!glnl blldlrml$lerellr. köpej;tn yrre inmiş olduğunu bildir 
Aynı malıflllerc ıı;öre bu müdele.t, mektedlr 

evvelce tesblt e<tllmlf bulunurorcıu. Oazetl!ııln ııowırd Norton adlı mu 1 
6lmdllllt 2. Sputnlltl ancak gözle habtrlne g!lrı.. Lallta, Sputnlk 2 nln 
veyn radarla tesblt etmek mOmltün ı tçlne ~erleşt!rllmlş 0 1 n hua~ı bir 
o.acalttır cihaz ile dışarı fırladı Ye ltöpelt 
İn iliz 11.llmlerl 8 gün için yanm paraşütle MosltoTll clnnnda bir ma

ton uk bir aun'I pe)'lc'ln ft'2ayı fır· halle 1nm!ştır. M:.ıhablr. bununla 
latılm:a:;ını ha'\'retıe karşılamakta: beraber, :rere inen lcöpetln ölü mü, 
Ruaıar ıııe llzım gelen ma!Omatı al· diri mi okluQu hatltıucıa bir mnlil 
dıltlarınaa ıarar etmekteellrler. mat elde ede~r.dı&lnl de ilave etmek 

ted!r. 
l.AİK \ i :o-e11 lş \f.J\1\' SU:"' İ l'l:1' Kl 

Baltlmore 12 IA A.ı - •Baltımore Wuppcrtal 12 - \\ uppertal'da Er· 
Sun• adlı ı:ıızetenln Mostova muha mı Mohr adında bir mühendla, be:» 

nelmtlcl. Jeofizik ı;eneaının hitamın 

D P 
'

• b' hf cıın Pvveı cilt Alman sun't peyklnh • • 1 ır mu ar ba\'ll}a atabileceğini blldlrmiftlr. Er 
n~t Mohr, ikinci dünya savaşı sıra· 

hk "ld' aıncıa tik ıank&avar füzelerini lmil ma emeye Veri 11 edenlerden blrtellr. Halen Mobr, 
•Alman tüze telml 1 araştırma ko-

Jlusu i \lu hııblrlmız cıen mlte.sh nln tıyeal bulunmalctaelır 
tzmlr. 12 - Seçımlerle tlg il bir ı ·\ 1' \ Ginis • 11;\IF. 

ıaaıa daha mahkemevo ntlknl et- ıı.ı;soı 

. 
j 

/ 
i 

I 

Pakize'nin, 

\ . • • . . 
\ 
• 
' ' \ 
' . 
\ 

'l'\Zl:SJ7: 

yanında 

l.t.TPA ! 

bir kadını 

,~ıs 
'Tllı( 

da 

mlştlr Bu dt!altl s;nık merkez ?.loskoH, 12 ı AP ı - inıııızc:e neş 
ilçe) e baği ı Ze) tlnllk mahaJleo;I- redllen l\tosltoYa ıazetcal Mcalı:ova 
n.n D P il muhtan Ali Gczer'dır. Haberlerl •Yıldızlar Yolu» acıındaltl 
Kencıl&tnın. henüz TClrk \"atanaaş ve !eza aeyahatıerlnt taavlr eden bir 
h •ını lktlsnp etmemiş 357 göç:ne Sov;et llml tıımlnln bQIAaasını Yer 
nı seçmen kOttlR'üne yazdıl'!;ı ve mlştlr. 

mahkcm" knranna raı;men bu:ıla oaıetc. tllnlln, Sovret Ulm acıam· ı otel penceresinden 
çalışan 

attığı iddia ediliyor 
rı ktltül:ton silmeyerek rey kul- tarı tarafın<lan tezada ınşa e<ltlen 
!anmalarına lmklın verdlğı lacııa plitforma, oradnn aya Ye tekrar 
edllmcıı:tedır dQnynya yapılan serııhatl aösterdl· 

4 ..Ul!~ıı Ceza Mahkcm"5lndc "'" ııuı yazmıştır. 
pılıuı cıunı~ıı ıncta unık muh
tar: cO. H. P. nln IL!razı tızertne 

mal1keme kararı teblllt eaııcıı. Nıl· 
!us tczkerreı \'Oklııması y&ptım. 

Sadece 89 klatde nüfus çıknındı. 
Onlıırı 111ıcıım.ı. dcımtştir. :\fabke· 
me. kfitüklerın celbi ve tedk!kl I· 
çın b •l:a bir ITTine bırııkılmı~tır 

Kaçakçılık suçu ile blrmcı a ıtır\:eza mahkemesi nete yargılanmakta iken. ocva:ı: kadın t.cııI'f'tl 
)·aptııtı ve Doğu Ekııpres.lnln koncıaıctörOnCI trencıcn aşağı attırarak bu şah ın öJQmtıne sebep o.duğu 
,hbar eaııen. Dlyarbakırdakl Dicle Bar·ın ııahlbi 46 yaşındaki Palı: ze Gülercan dün geceyi cıc Emnı-

Yıkılanların yerine 

yenileri 

inı:.ıterede İkinci OUnva Sava ı 
<'$naı.ında evleri yıkılıp açıkta ka 
lan \'eya zaten lyt b!r lkametcii.b· 
ta oturmıyan klm.5eler için. bu vı
ıın yarısına kadar 2 693.280 yeni 
ve son derece modern ve ln•a e
ctllmlş bulunmaktadır. Hal'P 11onun 
da bu bOktlmetı lı:arşılıyan prob
lemlcr•n belki cıe en çetınly<11. çQn 
kü harpte bırçok ktmsenln ha
y tlarını kaybl'!tmış tılmnlarına 

rıııtmen memlekettn nüıusu art
mıştı ve bCltUn memlekette me\"
cu~ olan lli,CJ00,000 lkametgli.hın 
6.000 ooo u boınbarcıımanlar<la yo 
tamnmıy:e >-ıkllm~ veva tahrip 
ed lmışt 

Bir pavyon sahibi tevkif 

edildi 

1zm r 12 IHu.susıı - Bı:ı:ıct 
Korcıondokı Kazablanlca pavyon 
ve rt.'!!toranınııı ~ahlbl NeJat Se· 1 
ıerosıu bug(ln ııörUlcn ık cıa' a 
aonunda esrar Ye kaçak do:ar bu· ı 

• .uncıunna'k &ı.çlnrından unık O· 
!arak tcvk.f ~ılml§tlr 

Bir Doğum 
Gazetem z t:ı:mıt muhabir! Ne

~ım Akka~ a·nın bir kız çocu!;u ol 
mu tur Anne \O babayı tebrik e
aer. küçu,, Emel'o uzun ömürler 
ot'ertz. 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;,;;;;;;;:;=;;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;- - - yet mOdürlül\Cinde ııeç.rmlşt. r 

ı Nüfus klltıdı olmacıığı ıçın. (:t · 

retli yerlerde kım olduıtunu ı:oo;-

PAZAR! _ ' rhrln •ıı ı.e,lf trntlı. hlitı:r•I nlıııı Knraliö), ac:ııan nırJctnıı Me-
lntle biraz feratılaıuı ı.rn. dllr.ru~lzllk > Ur. tınden, 1'•1'1 haline taş 

{'l lmrı nc.ıli: hlr krsmrkl'~r ı;fır61'lrıını,.k11•ıllr. cı \lr)danın hos bırııı.ııııııı•ııı. H\llballl ll;; '" lntlt.am ızlı· 
ıın ııı "·' naımıı.•ınıı St'lıl'bl) "' rt'rnıl•, hrr l't' it \ a•ıta, t'J"J ıır ı;atıeı \C kı rıecllrrte ll"Ul•lı bir ln•nıı 
l.al abatı cııı ııı dolıl ıırduı:ıı rnl') dn n. J 1\\ ıı 'ma bll p:ıııınnn dön mü ti! r. :-.Olbroct l.:öbııe bir teı.ne üze
rırı .. ı.ıı rıılmıı • u) dıımııı bi r barn~ıııln lı::ua ntı ıanııa da bn•lanmış, bu uretle mr)dan \ t' lllt'J· 

ct ıınd nl. I l.r•ıııt'Lr drııllr doıcro llcrl r ııı rıcr. hn l aın ı•tır. :\l r3rlan ı:ll ıt lılr ııl'llilı u: peri ıın bir b al 
almak ıa. llıllllPr rhrlıı hıı Lnrsuı. noı.ın,111111111 ull ıtllrrlnhı <'•lrr.r.mr.Llr"ıt! rler. Ml'ydnncıa nlznm \C 

l ıı tlzıımdıı ıı haşl.ıı h~r "' ıcur1t ı mrl.;1l'dlr. Re•lıııdr. cıburaJa ı.npıanı d rrya ı.anş ım dl)en ıcarn ba· 
Jll \ C ml'J ıl nnııı nrıı.ıı hııll ı:orfılmeı. ıeıtlr. 

·· siyasi haberlerin rorotsıı hiköytsi 

1 

tennek tçtn Diyarbakır Emnı>• t 
müctürlülıOncıen aldııtı t abanca run 
ı;atını ı:öııtcren Pakize Gülercan. 
dün akşumüstcı sivil memurlar ne 
zoretlnde su·cılığa ıılindcrılmlşse 
cıe ı;avcılık evraka cölelürUlc101i'Ci 
iddia edllen kondüktör hAdltıeıslnln 
Ac len tshkllı:b ku aını koyarak 
kencıısını emn }Ct. mücıOrHll'Cine 
ıad etmı,ıır 

HAdlsenın gazetelerde rayınla.n
ınD-'>lndan ı;onra bar 6ablbl kac1ın 

halı:kıncıa yeni. )enı ihbarlar ya
pılmal!;a başlanmıştır. 

Nlteltlm, ZUhtü T.şkıner ac1ında 
bir ı:enç cinayet ma.'>1151 memurla· 
rına müracaat ede~k:. P aktze Gll· 
lcrcanın Acıanada bar l~letlrken 
yanında çallştıraı(;ı Scvlm istemez 
adında b r kactını Yücel Palas o
telinden aşal'!;ı) a attığını iddia et· 
ml.ştır. 

Aynı ıabıs, Pakize Gülercanın 
yanında çail.ljtırdııtı kadınları ken
dll! ne köle etmek tçtn bu kaaı.ı· 
!ara bol içki ıcırcııkten ı;onra Ken 
ctllcrtııu nçılc borç ııcnetlerı .ruza 
ctt ret ğlnl ae bu aracıa polisteki 
ihbarına eklemiştir 

Pak ze. evvelki ı:ao fo oı.ratını 
çeltnıe6 nler dıye )Uzlertnc çanta 
ını fırlattı(ıı foto muhabırıcrıne 

CIUn tcbctisüm ederek pozlar \e:-· 
m t r 

Pakiz.o Oülercan muhtemelen 
bugün konc!Uktörtın trencıen atıl· 
dı ı lzmıte ı:Onderllerek lzmıt ad· 
IJ Clilne ı lım edllecektlr 

lzmirden yapı lan 
ihracat arhyor 
Hu ıı 1 lll ııhablrlmlzden 

1zmır, 12 - Ticaret Odasının 
tanzim cttf~I l.atatıstllclere ~öre. 
wn bir ay ıçınac İzmir llınanın· 
<1an mubtellf memleketlere vapı
lan lhrı:cntın delterl 44 mllyo:ı 
572 b!n 551 ltraaır. Bu mlktnr ı::<'· 
çen yılın srnı de'ITffine nlabetlc 
20 m iyon 400 b.ıı 306 llralık b:r 
artıf 'arcıır 

ihracat n.afidelerlnln ba lıta!a· 
rını tütün. ozcım. !nclr. pamuk. 
pamuk çeıı:ınıeıu kfisbest. seker. 
manganez. cıemır cevhcn ve lı:rom 
t.cüll ctme.kteaır ihracattaki bu 
artııa murnz.ı olarak ithallt cıa 
yükselmı • bir avlık devre.de 15 
milyon 265 bin 885 lira <leıterır.-ıe 
muhtelit emtia ithal edllmışur 
Geçen yılın aynı devreı;ın<tekı ıı
ha!At O mll)-on llllS bin 083 l<l .. 

lngiliz televizyon 

seyircilerinin adedi 

Bu :vılın lklocı üç avı :ıarfınc1• 
inilltıırede televizyon alıcı cihaz.· 
lan 1çln rCQtli makamlardan a· 
lınm11111 icap ccıen televtzyon ruh
satlarının adcctl birdenbire ~lblt 
bir artış kaydetmişti. Bali hazır
da tnııııteredl'! 7 160 609 kl~lye te· 
levleyon ruhsatı verilmiş bulun
maktadır ki bu. yllın nıc üç ayına 
ne:zaran :.103,235 fnJadır Daha 
§lındlden inı:lttercn.n 143 kasa~a 
11ında televizyon ruh6&tı alnnla
nn adcdt. ractyo rulı5atı alanlann 
adecttndcn razladır Londra radyo 
ıunun rayınlac1ıRı rakamlara ı:5-
re yılın ikinci Qç ayında. te:evtz· 
yoruıuz racıyoyu .aınıı:venlerfn a· 
dedi Qç mılyon azalm14tı. 

Çamaltı tuz İ5tihsalinde 

rekor 

i:ı:mır. 12 !Bu usıı - Gıunn:ıı 
tuzlası bu yıl tuz 111t1tuıallnde h!r 
rekor kırmaktac1ır. Şimdiye ka
dar eıcıe edilen tuz mll:tan 300 
bin tondan fazladır Önümüz<1t-kl 
yıl Japonvaya mah.m mlktnrd<i 
tuz ihraç ecıııecc::ı haber '"ertlmck 
tedlr 
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r.+aBRoKADABiRHA~:c;ı 
L- Bts. ÇOK IOSA, FAKAT ÇOK GUztl gtR SEYAH'ATiN HlK.hESIDIR J Aya gitmek isteyen 

Amerikan kızlan 

tcşltllAtı men.uptannd• 
Bart A Floyd'u 20 yıl bapııe 
kQm etmtştır. ----------- Bu kararı tefhim eden yar'lllo 

cceza kanununun. maaıeeet ... 
ağır ceza olarak 20 yılı kabul .. 
mı~ oldutunu, bunun ııı..,.O 
11uçun vehametl ile mtııen111IP 

_,_ 
To'.lrna de ırürültülQ bir öğle 

Jemeğ ) ecıı.t Sonra eehrt dola~ 
majJ'a çı tık \' •rtnlertn cazJbl'$Ul 
cen kurtulmak zordu Bolluk ve 
ze\lı; r.~a h 1'4('}. a mak, dur
maııan para harcamalı: nrz unu 
vert ordu Ha l• cebimde Os-
ıen d de ru rn .,..,. ııın çu 
ha ı az r ncıo 300 
tranktan onra. topu •opu ı 700 
frank kadar b r kalaıı t B i
tan ııerve• m u cıu. Ka m t'• 

yım cure aıkı ııııu:ı a muııata:ı:a ed -
orcıum Cüzdanımı _, u orcıtım 

Canım bir teri çok çeue d!! para
cıklarımı harcam a kı amı or 
dum Del:>lokaJ uru Uzer ııden a
lınan 250 liralık dövJz;e büttln bu 
nlmetlercıen tatmak. kı;ı:a yarım 
kilo da o~a çukU!ata almak. blr· 
kaç pake• Jllet alma!t, tırnak el· 
l~ı a.ma'.<. bir gömlek a:mıık. ka
rıma b r bluz veya öyle zevki ce 
bir yun elb ıı ma , b r yon fa
nı t. aımaı.. çocuta fU oyunca ı 
almak. fU b blo~ 1.& a mak., şu d bl 
tutmaz tavayı almak. şu gaz 110-
basını ŞU Ota u. u basH. kUçO ... 
fakat htıyacımız olan buz cıola· 

bını almak. eu mencılllerden a . 
ma §U pı;.rcı oyu almak, şu trı 
çekirdekli. kavrulmuş buram bu· 
ram kokan kahvelerden almak. 
hep almak Utıyorcıum 

HASRET GiBi 
Bu bir hasrett tyı ka! teli. 

zeYkll. ç tıı. makQI tıatlı her 
nevi eşvaya karşı lçlnlzdekt has
retin ıız zorlamasıycıı Ben de ln
ııanım diyordunuz. Ben de eabah· 
tan altıama kadar çalı~ıyonım. ba 
zan ba,ımı kaldıracak vaktim ol· 
muyor, yemeğimi, evimi unutuyo
rum, e~e sıırhoş g bl ııellyorum, 

yorgunluktan bitiyorum diyo:du· 
mu. Ben de meoent bir liltIIlıle 
yaşıyorum. du gulanmla. aklımla. 

mantılımla bu asrın çocuıtu ol
cutumu bıl yorum diyorsunuz. 
Ben ele bütan bu çabalamaların 
onunca truıa."\a teselli verclıllece 
yorgunıuıtunu unutturacak beni 
yarına ve ııc ecek ıranıere hazırla· 
l acak her tOrltı dünya nimet.ne 
llyı~ım cıyordunuz. onları ıııt ~ or 
dunuz. onlan öılOyorcıunuz. arı· 
yordunuz. 

Sonra bOtUn bu çaba'amaların 
ııoııunda. sızın durumunuzda olan 
bir Belçikalının. bir Almanın. b r 
Amerikalının. bir tncııtzın. Pran
eızın. Kanadalının hayaundakl rll • 
ha•ıııtı, mecıent II13an olmak sevin 

(ıP(;t'h !lirtıf" 

•

• ıınt.l'\Prlrrlıı 
üı:llııtfılrrlıı • 

ılt'll lılrl Kıı
~tıı.: .. hlll'lllıl 

1 

ııaxııııın•ı>dı. 
tırrlirs bir rı

• • ı.ır llrrl .. 1ırd ıı 
Kimi nrll•llerl bohem hO)llll· l 

ı ıın ı.:l"nrtllerlııl razıa .. ıyl ı ı.111•· 1 
1 ıırnı.ıl.la (lil bıııııın h;lne 1<•1..1, \ 

U) ı.ıı~U7.IUI.; \dhn•ıl ht'!r ırırın l 
münııı r.beuızııı. ır:lrcrclll, ı.ıını 1 
de ınılz ınsızlıt; '" 11rrnı1ınrı l 
tot;lb eınwıııeı.ıc 11 hıını r.11 ı. 
Toblı ıırll•lltı· lııınl11rııı hiç 
birini cllnleıneıll. Uahn llutru• ı 
•u bir ı.ulıılilllrındlln ı:.irlıı il· \ 
bürüııııen t•ılitı. "'oıııı ııı:ıınm. ı 

,.; tııııll ı:ulltııı tın •r.ıır l\tll'üt.; 
"ahne·nııı t'ftlı ı.ıııı. nıuııtaznnı 

a r tl•tlrrl cır. > D\ • 'O\ n l;ı•ıı· ı 
Glltrlııl b<ıhl'lll h11y11tıııııı lıll· 
, ına t.;nptırı)orıar. ı;ı.ınıı:ı 

bun il fiylClllPltl' \ llnnl)"Or' il• 

ma orıalla bir ııaı.ıı.nt .11n.a 
o da l>l'ndllertnı:ıen l'01' l') brli 
ledlıı:lmlt; ıenç \e clrtcll nı..-ıor· 
lerln ıe< t' yllrıl ırı ık ıli eı• 
leııre Hrlerlndıı ıı:lirtlltıır•I! ! 
Mr""'IA c<Tt'> :ıt'•I ı ııln lintırıımll• 
nı • rol 1111 tılr hutun ı ı:alıılll· 
ııü t.:npıırınll•I tçl;l)lt rııdn .. ı- l t ı.ı fıı.;ı rtıı•tlıı1' c•ımr«lııP \l'•llt' ı 

\ olu' or. okın ı.ızmn•ın ı.nnt.uı 1 

i y ıı1rtıı:ıını:ı; için ımııı ıtrıst ıı. ki 1 
ı.11tı ""'ll'nırll. "'nıı ııı nınıılıt;, 
pıırn rıııı .. z ı.nt·tık sıııııı .. ııtıı i 

2 lolpllnll reJl•llrfl ıınıcııın ııur· 
\ ml'ıı in ı.ııııııııın t•nzı ıı.ıuınr rı 

ı l dıım:.<li )lnr. lıh:lrrııı boreıı: t 
*** . l•tllnbul un rn ııır hur lırr· ı 

htrlrrtnrtrıı ııtrln(lr'n lılr ":ıh· 1 
nt.: i 
"arı •açlı. nı.:tli rtn1' ı:özlfl. \ 

ıllll'l bl r ı,.nı: 1;11~ sat·lorı r•lit 
tablrlt' ımıa ı:ltıl H' topo1'1nrı 
na lıınır•e bllt" omuııınclıııı a· 
şaıı:ı ııa~mll•. t nı.;ıı ı berht're r.r. 
itli Vt' IÜJ:t'll~l'Cf'lllll dl) l' t'• 

\1111'n O•) rlr. l..11111111 llt"1C'•I 

yoli. ')anında oııu11 l.:nrtıır, bftl· 
ı ta ı.11.m •111 ondnn blnıı: ıl:ıho 
t ııtOztl bir hıuııııı \Dr. '.\lııh:l\I'· 

~ "' u: 1 ıı ııcıı lilllnı ı:rı ı.uranııı 

l , .. r. ıı ·:ı~ını ı.:rutr. Bali 1110- 1 
ı d ~Hl il) al'!'ıın ıır ıı:ıızcı olııc aı.-

\ -ııı: : 
\ - ,,. olur. aııııerlr;lııı. IHıır 1 

ı 
f'llnl'lln' ll l'rıı babnm rt:ı liat I· ı 
) rn btrınl> or. 1 

ffr.rbı>rdPl.l tıill llıı hnııınıınr ı 
'\ ı.rmlllrrlııl tııtnnıll) ııı: 
1 - \ n:ıık tınnııııdr11dl. ne 

ı 
ıı:lıırl ,at tun \Rr! "'c olıır ki" .. 1 
tlrnıt'ıln. \ 

ı.tıınbıılorı kıırtııııarı .ıı:ı \l· ı 
nıa l)lr ııır hıır. •ımorıı. ıırrh!'· 

1 rl ~ ıbrı t ır t; 
ıı- t f'Ct"h,ı dhor. artıli ı.n

rar verin: Her alı rllntle\ u ı
lır ınız. Rıı MI) a Ct'll lll'C ra) iP 
4öııf'f iniz. 

t'ırartıuı )lıl.,rlen acıklı ,,,.,. l 
tPr \ nn t;ız ı.aıı.ıp ı..ııpı)ft rtu: 

! ru ) OrOrlrr. 'ı.~ una srflııı f rl.· 
l ocı ıı ıı:Uı:el ı.m H" nlıı •il lıt· ı 
' nnı lie•ılrmrnı""I hıı-ıı·ıınrl:ı 
1 ı.ıız 11111;1 z:ır .. rı ı.11n in lılrlllat' t ti'• ld tllrr. 
1 PITnT ... --------------..J 

l LAN 

Ocneral Ayhan Ecza DepOf;U 
Ltd Şirketinin eıruı mtıı10~· 
lüiO vuıteııl uhde::nde bak 
kolma • tlzcre rketı allkacıar 
eden T c ı1 MU Ur Qk le ıılA· 
kamı tıtım !An eO r m 

l oPllf'fRI \\ lı 1111 f <'Zıt il'" 
pu•u ı t(I ,.,,!, 'll.,~11 1 
!\tnıtorıı J:ı znu Klın
yattr :o.. r et Ra t'&r 

-Pazar 
Sovyet Başveklll Nlkolal BUi· 

ganin. cıan ilci c.ırenç ve gQzcb 
Amerikan kızının Sovyetıor B r· 
lllttnln aya s:ôruıereccQI rokete 
ıtönOll!l olarak blnmeJc tızere 
m!lracaat ettlklerlnl ısöyleml4-
tır. 

eımadııtınu 60ylemlftlr. 

c nl. ııaadetln dU una or. için z. 
cıc kopan flrtına arn zor dnvanı}or 
cunuz. 

ViTRiNLER ÖNÜNDE 

bllm orelu . Dünva n metleri bu 
kadnr çe itil de idi. bu kadar ya 
kında. bu kacıar erışllır değildi. 

tevekkll!On uyuşturucu. mıstl.ıı: 

.ıavıı: ı iç nde ıbu hal mıze ele şQ-
ıtUn C1 melt ~ok dına zordu Ştm 
dl öyle m ~dl? ş md Brükselde 

r apartmanda kaıııcılık ~apara:. 
bayatını kazanan kaııın ll!tlrahat 
at.er ncıe Parıa•ten naklen te eYlz 
on ge redeb il ordu cLa Rot! e· 

rıe Ardenııa c> ı.:nmonu. hııı:lnın· 
da apacngı sene k t •ı 1 için 
ş mdtden proıırnm hazırlı:1ordu. 

Mösyö Claes'ln ltüçtıCOk apanma
ııı ıtUŞ ~ m ıısı ıı lydl Sonra bl'n. 
kızım hıuıtalanınoa J tanbulun no 
.acıar ecnazesl varııa cıoktorun ver 

dtlıl tılcı arı;;orcıum Et bulamı
yordum. Vlta bulamıyordum. su 
bulanuyordum. Havagazı yanmı

yordu. elektrik kesiliyordu, 80 li
ralık pabuç tık ;;ağınurda l·ayılı
vertyorcıu. elbl•cllk kUmaş, kapa
nın elinde kalıyordu. 

BiZ KATLANIYORUZ 
Hayatu:nız ne kadar zordu. Ha· 

;atımı;ı:ı )'apmaıta çalı~ıyorcıuk. 

DOnya nimetlerini bile blle ken
cımızı onlardan mahrum ediyor
duk. KatlanıyordUk. Kızım lçln, 
çocuklarımız lçln; yeni, l!zleııllen, 
arzulanan bir hayat Jç1n katlan
maıta mecburduk. 

Niçin bö;v1c dO~Uncelerlmln aıtır 
!ılı altında ezlltyorum? sızı nı
çın hüzOnlendlrtyorum? Halbuki 
neşeli oeylercıen bah6etmellylm, 
dü~Undüklcrtnıı deıtı:. gl!rdüklerl
ml ııöylemellylm. Gerçekte görü
len eey mühim dcjtll. Büttın gQ
zelllklerl, bOtün ft'vkalldellklert 
meydana ııettrcn dt\şüncecıır. Bel 
<;ikalı dü~ünmetılnl bilmeseydi bu 
hayata ııahlp olamazdı. Bu geni~ 
yolları, bu temiz yOzl(l binaları, 
bu fabrikaları. bu lm;anları yara
tamazdı. Belçikalı dü~Unmesını 

bllroC-'!Cydl, kamınelakl tuQlayı ne
reye yerl~tıreceıtını bllemezcıı. 

Bulıınnın. kızların ısımıerını 
ve Amertkaııın hangi bölııcaln· 

den olduklarını eöylememıotır. 
Yazdıkları mektupta. kendllert· 
nl «23 ve 24 yaşlarıncıa. gtıı.el 
,.e ıııhhatll• olarak tarif ettik· 
!erini söylem~tır. 

Bu teklifin cleldl bir şekilde 
nazan itibara alınıp ahnmacıı
tı hususuncııı bir oey 6Ö) leme
ml~tlr. 

Mirasyedisi yeniden 

kocasından ayrıldı 
İyi haber alan çevrelerde co

la.şan el!ylentllcre ııöre. dünya
nın en maruf mirasyedisi olan 
Barbara Hutton. öntımazdekl 

günlerde. altıncı kocıı:ıı olan 
maruf Alınan tenl.&çlııl Baron 
Oottfrled von Craınmdan ayn. 
Iacaktır. 

Yine dol1111an ııöylenLilere g~ 
re. Barbara Hutton Amertkacıa 
büyük şöhret ııalilamıo olan bir 
ıııaiısiyetle evlenecektir. 

En büyük oyuncak fuarı 
DOnyanın herhangi bir yerin· 

de §lmdlye kacıar tertiplenen 
en büyük oyuncak ıuarı önü· 
mtızdekl ocak ayının l ı ıncıen 
17 aıne kacıar lnııllterenın Har
roı:ate kasabuında dünyanın 
her taratından gelecek alıcı ve 
ziyaretçilere açılacaktır. DUnra
nın birçok memleltctlnden gelıı
cek acUar Claha ıtmcııcıen Har· 
rogate otellerinde yer ayırtmıo 
bulunmalttacıırlar. Her yıl ter· 
tıplcnen bu fuarlardan dola~·ı 
Harroııate kaaabasına ıO:;un
cak K~abııı;u denmektedir. fn· 
gllterııden en fazla oyuncak it· 
hal eden memleket Amerika· 
dır. 

Bir zenciyi hayati bir 

uzvundan mahrum etti 
Binnlnııhıı.m (Birle~lk Amerl· 

kal Ceza malıkem~I bir zenci· 
yl en hayati uzuvlarından blrın 

l!Pn mahrum ecıen Kuklm: Klan 

-

YAZllllZ l ''orııı: Honmar enin OcOncO ı.1111 1 
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BASİT GERCEKLERDEN .. 
BÜYUK BULUŞLAR 

NOBEL FiZiK MÜKAFATINI ALAN ÇIN'Ll ALiMLER 
MADDELERiN DE «SOLAK,, OLDUGUNU iSPAT ETIILER 

Her ) ıl ıere 11ana• çeHelerl. ı:e 
reksc ilim acıamları Nobel :tıO:td· 
tntının kime vertıeceıtını mer11kla 
beklerler Zira Nobel mü&:Uatı ;al 
nız kazanan klmııl"ye cıeıtıı. mll· 
!etine de ec:er ~ertr. Bu rıı •im· 
d ye kadar ilk dc!n olarak fizik 
Nobel mtlltll!atını 1kl Çinli alıyor
du 

HAien Amertkada yaşamakta o
lan bu lkt ııenç ilim acıamının 

1 maccıen n tartfı ,.c tanııunosı sa
ha ıncıa gctlrdlkl.,rl yenlllllln bun· 
dan 35 yıl önce Rr.llltlvlte kanunu 
bulan F.lnstelnlnkl ka:ıar muııım 
olduiiu eöylcnıvor 

1 1 H : \ \ "'(; 

İki ıı n tınıver&ltede hocalık e· 
den bu ecnı;;ler Columbla onıver
ı; teelnden Çını • Oao • L1 ile 
Prtnceton unıvcnıteslnden Çan -
Nlng - Yang'dır 

Ok\lyucu için anlıışılması ı:tıç 
olan teorilerinde, genç Çlnlller eım 
cı;e kacıar cPartte benzeme» ka· 
nunu olarak b !inenleri kökOncıen 
çürUtmüş bulunusorlar •Parite» 
kanununa ııııre Atomun dahlllncıc 
blrb r ne benzı)·en parçacıklar a 
nl kaldelero tt.bldlrler. Ot'ne bu 

1 teorıye ııııre bu pıırçacıkların aol 
el ıı ııa!i ele benz CllAI ılbl birbir
lerine bcnzemeıen e.zemdtr. 

Is IJ\<: I'\ \ 

tığı teki t oımu~tur Z ra Berke
ICJ deki Beutron ile Brockhaven•
daki Koomotron illetleri •Partto
benzeme• kanununa hiç te uyma· 
yan neııceıer elde etme.ltteydller. 
YapUan tecrübelerde birbirlerinin 
eşi olan iti madOenln parçalan· 
ma netle~! bazan 1kl, bazanııa ü· 
çc &)Tılcıığı hayretle görülüyor· 
du. Zira Parite kanununa ııöra n e
ticelerin tamamlyto aynı olmaları 
lfızım geliyordu. Bunun tııorlne 
bu ııahıcıakl çalışmalanyla kendi· 
!erine ııl!rc şöhret )·apmış olan 
Pro!. Ll ve P rof. Yang'a müracaat 
r.dlldl İki Ctllm de beraber vo ay
nı 11ahacıa to görmekten hotlaoan 
ıc~elerdl, derhal çalıemaya ko
yuldular. 

(;1' 1 E\IEG I 

Fakat her keşif ve bulu1ta oı
dulu srtbı bu yeni teorinin temel 
fikrinin bulunmaımıda da t!!$ac1U· 
fOn büyük bir payı oımuotur. 

LI ile Yanıı her ça11amba a'(lnü 
yemeklerini bir Çinli lokantasın
da yemeıtı icıet edlnmt !erdi. Gı> 
ne bir gün otcrmuş yemek yiyor, 
hem de zlblnle:ıncıe cParlte» lta· 
nununun akultlıklannı Cl~ünü· 
rorlten, btrcıcn ikisinden daha. 
genci olan Yan~ )'erinden fırlar. 

Aklına bir fikir gelmiştir ve bunu 
tecrtıbc etmf'ler! gerektir. 

~oı. '•: :-; \(ı 
LI ııe Yaıurı bu aahacıa çnlış-

.ın:a a aevkeden iki Amerikan A· Aradan ııeçen ııtınler. ıı.ylar. 
tom merkez nln kcndll"r ne laP- Ynnınn o çal'famba KOnO lokan· 

-- tacıa pek mühim bir d!I anua tar-

KISA SEHIR HABERLERi ı 
zı bulcıutunu ııastermlttl Yaoıı·ın 
tdcıııı.sına göro maddeler de ln&ao· 
ıar ı;lbl ııolak w·ya normal olablll· 

' yordu. ı:>olak tab.atll ulan mad· 

* KO(: O?I :\fart - :?O Nls.Ln) : :: ! Bir volcunuz var Pllkat ı;ell· :ııı. 
* tini pek arzulamıyorı;unuz.. .Fa- .ııı. 
* kat ı;ellşl ııh:ln için hayırlı o-: 
* ıacnk. .. 
: ııo(h (21 Slsan - l?O M&)'U) : ... 
• Yıldızıııız knrarsızlııtınızı art- • 
: tın\or Terecıdut ettlltlnlz ıı s-! 
* bt>tll' a'tıılltk çıkacak .. * iKi Z i .ER (21 l\la)'JS - 20 n az.) : .. ! 6 zlnle iş hw;usunda kil.Cer b I'• * lliU yaptığınız ortaıtınıza bır.Z: 
*haber yetıutırmcnlz lcap ede-.. , 
* cck .. 
: YENGEÇ (21 Haz. - 20 Tem.} : : 
* Beklemedlltlnlz bir yerden he- .lf. 
; diye ve kazançlı bir Is teklifi : * alacal:ınnız. .._ 
**ARSLA~ (J?l Tem. - 21 Aeos.) :• - ... * Yazanuzu ~Uldilrecek bir hll· .lf. 
: dlse var. Buı:tınleroe bqlı~ a-:: 
* cak. .lf. 
!BAeAX (22 Afut. - 22 Eylfil) : : 
* tlııtanüzo aldııtınız bir 1$ v .. r .._ 
: Fakat ııonunu getirmekten çc- .lf. 
* klnlyonsunuz. : 
:T&RA.Zl < ıl EJ1'11 , - 22 Ekim) : .lf. 
* Seyahat ietne heveellalnlz tutu: * lacakı!ınız. Yapablllı'Benlz ı;!zln .lf. !: için manevi ve maeldcten ray· • 
* dalı olacak. : 
*AKREP ( Z3 Jl!k1m - 22 ıtasım) : .lf. 
!Aıacaıtınız bir haber 61zl çok: 
* üzecek Bir mektubunuz var. • 
*YAY (l!l Kasım - z• Aralık) : .lf. 
!sıntrlertnlz çolı: bozuk. İsttra- ;: 
* hat veya malt durumunuz lyl • 
* ise seyahat et.melisiniz. .lf. 
* • *OÖLAK (21 Aralık - ZI <>e&k' : .lf. 
! oanan olayları Ue çok meuuı ;: 
*ııilnüz. Biraz da alzl beltllyenler ~ ! le m~gul olmalısınız. : 
•KOVA (21 Orak - 11 e oba\ ) : .ııı. 

! tyı haber al acak!ınız. fakat ::: 
*bunun arkıı.sıntıan n:ııuımenlz • 
*muhtemel. .IJI. 
!'.n.\LlK (19 Subat - 20 M art) :! 
i;. Doetlarınızı 1yl aeçmealnl btlln.! 
: Aleyhinizde cereyanlar var dik* 
4 katll olun. ~ 

······················~ 
deler dlRerlertnden tamamen deıı • • ZAYi * (,f.l,f ' \J \ U ~ H - OOn • Şik alaıülimeller ~stereblllyor.ıı: 

mnnımıza lnglllz bandıralı L ver- dı •Parite• kanununun bulucusu 
no Tapurlyle 1291 ton makine maeldelerl iki ele benzetirken bun 
ya ı, 320 ton amonyum nltru. 32 !arın ııol ve aak olarak ayrılabıte
toıı baraj malzemcs 62 ton muh- ceklertnı aklına gctlreme."lllftl. 
tel ı eşya ha'yan bandıralı Sam Ll ve Yanıı•ın ıretır<llklert bu )C
Geoııtto vıpurtyle bır miktar ttı· nll1kle atom kuvvetlnden daha 
r s ve 58 ton cam eş~ a le 72 çok tatlfade ecıllecektır. SalAhlyet· 
ton muhtell! eşya, Türk motörü il çevreler bu buluşun aun l pcy.ıı: 
D m rıı ili' ı e de 350 ton çimento ve füzelerin atılıaında da bir yen • 
,. m ulunmaktndır ilk getireceğini bellrtmektecılrler 

İthal malları !!at ko::ıt:ol 
dalre.s•nden almı§ oldul'!um 2; 
5 057 ıran ve 706/10728 No. ıu 
fiyat t~cıı talepnamesini zayi 
tttlm Yenisini al11caıtımdan 
kisinin hOknımnz olduıtu lllm 
olunur 

ll fl• ıı ıı t 'rul 
K lır~t.;ı.;l l f' r lltı lla(• ilan. :'\o. ı:ı 

MAHl<•M-.. VAICtA 
~VOll1 SANA MU 
~i Ac;ııc A.Çlıt 
ANc.ATMAl.1$1N ıı;. (. 

~""'~~~~''~'''''''""''''''''''''''''''""''''''''''''''''''''''''''''''''''"'""''''""'""'''""'''''''''''''''~'·~~ 

iDEAL VOCUT -
•Truvıılı llelrn• flloıl il!! dünya 
c·apınd ı olırtı 3op1111 ltllhnıı vıl· 
dızı Konrna Podtsıa, oyunu kadar 
'ıınırt ı:h1clllı:l 111' dl' ııl.ıl.ıı ı rı.· 
ıııelitt'dlr ı•ortr~ı , \ıııtrlkalılıırın 

l ııoll)\\Oud'ıl ı lılr film ıe\lrml'.ı••ı.: 
lifini reddetml ıır. He im ,ııh ıtal· 
)'llO dllllerlnln orlJlnal bir '1107Unll 

rü terlylr. 

SATILIK 

Tam te ısatlı demır atelyesi 
satılıktır. 

Müracaat: 41 35 15 

$ ~ 1 N f M A l A R ter tıım Renkli . TQrtçe t ' 13. Hafta), 
~ l 'AK SDI (Tel : " 31 91) : 

i B B y O (; f, tı Ev!At • Hint f ilmi • Türl: 
·e U G UN BUGECE 

Alil'\" l'f pl: 48650:!1: çe • Hıntçe eartıh ÇF~'ltB&Rl.IT,\S (Te J ı J 1 YA J R Ol AR '41.?'l• ı 
~ 1 • Papat;a özcan Tek· TA:" creı: 41 07 ıo): 2.? 58 9?) ı zara Han • Ani· TEYzı:st: JComecıı Çal' 
# gül. 2 • Bir Fırtına Gece Konan Tuzaf;ı · Stewart ta Elı:berg • Vlctor tda- eam,a, Puşembe, Cuma, 
~ al Ved:ıt örtı Benıtı Granı:er • Vheca Llnd!orı ture • Reııkll • tııg. şada ftT&ftOL&JLI CUmartut, Pazar r:uare: 

1 
~ Berrin Aydan Renkli • lng. M \RlH.o\ftA ITel: UlS60) DaAJI &ına (Ttıl taıJl) :U de. Cumart.nı Pazar 
~ i\l.l' ~Z\K CTrl: 125t•~· tl:o.' \ L IK&aımpaşa. Tel: 1 ·Kader De IJllleE. 2 • •KABVJCHANı:. Yazan: Matine aaaı 17 de, Ouma 
Allı:oponun oQlu • Pn.n 5' 93 osı: l • Da~lan bek· Kara Atın İntlk&mı. Ekrem sunp r • Sahııe:ve ıalebeye 17 ele - Kara 
atzCA ıeven kız • Srzer Sezln • l'ESI ı Şeh:ıaClebaıı: Tel: &:oyan ve dekor: Mu &ta~ıar .1.u .... 1 Oram 

' ) t Pazartesi, 8alı ıuare 21 
ATLAS l'Jt l:44 oa 35>: Kenan Artun. 2 • Oellnln 2% U U : Zara Han • AD Metnectı • ıı:omedl ı per de. Sah 1Z1atıne 17 cıe, 

Kanlı Av Rabert Ta:r- muracıı . Filtre' Halı:an • ta l!!ltberg • vıtctor Ma- d e. Suare: 21.00 de. Çarşamba talebere 17 de 
ıor Stewart Oranıcr • Penin Par. ture • Renkli • nı:. nNt ftT.&ftO del ı taTAJnaOL ol'Dftt 
Del>ra Paıet. VENi AR !Tel: 44Wt)ı \ 'E."11 ( 8 , 11:117 • Tel: .....,_ ı (Kalrdaıı T178tnn) 1 "' 

ELHı\MRı\ ITd: 4H3'4) Heı,ey Senin tçln • Jahn '8 Hı: 1 • Maceralar Bel. cDELİ> • ltomtdl 3 per· 1"1Jbu.t0t: OperııU percle 
Flrtına Korku.su • comel w:nnan • Renkli • lnıı dul • C Gable • S. Hay• cıe • Yazan: Refik Erdll· ı.:-reamııa. ou..,..._ 
wııcı . Dan vurrea • Jean \ ' •· N 1 Mt:LE& (Tel: ward. 2 • Tefti Gözlü E. ran • Suarelıır : 21.00 de. Par.ar .. , 11 cıa mau. 
Wallacc. ııre • K. Douaıas. ~uıu ol'Dftl De. Pertemııe. owaan. 

o 4219J: Yann Alla:raca· K A D 1 • ö T -...İVAL·. MQ-'kal op• • ...ı~- __ _....... --1'\ t ' I l'lel : 4!USO:ll: ,. 81Lll Hn""'ard .. r ...,• ..,. " .. ._...w .... -· 
.,ım 1 n ' - r re• • 3 p•rde. 12 tal>• f •-· 2 Sihirli yUzL!k • Hint tıı HALE <Tt l: 31ti12): • ~ • · --' 1 •• 

mı Ttırkçe • Hintçe '8r ZU'ER: CKuımpa•a • 1 • P&&lfllt Cehennemi. lo • Müzik: Karlo Ko- p ol ı" s • 1 m da' 

i 
kılı. Tel: 4~9304): ı . Uçan Da 2 • Uçak 6o71unculan. poçıllı • Çarpmba eaaı 

!reler M. r.tarlow • J SÜREYYA 1 Tıl: :MOll2) 15 tı tlı:ızllltlı maUııe • 
ı.Aı.F. C l'el: 4' 33 UJ: Taylor. 2 • Zara Han • v. 1 . Zorlu Plloı:.. 2 • c a. oumarteaı ı:ı ~ talebe 

Cöl ı:le)'tanı • Ralph Me• M h•re A Eltbe"' 8 k k" wı•..,.,. 8 ""lu a... • · ••· navarlar tııatt. matinesi • 8uare: 21.00 4• ı ır " ' • ~ ey.,.. 
ter • Marla ftal!sb. t 11 T ,. N B u L uaac.e Tt"f&'l'aoaıı 444644, Bursuada 1118603. 

1 
LCKs !Teli .. 03 10)1 ALE~DAR (Tel: 22 36 13) OPDl' (Tel: H" :ti) ı a.lı ..... BU;Ultada &lll061, Ç\lbu&:lu 

:.!aear hıtlllll • Macar fil l • Knder Delilıznez . l"ran Dünya GUzell ciaAIJ JCARAXOLU . lto 880001 • eo, ErentöJ SS~ 
mi Renkli • l"ran.aızca. eııca. 2 • Kara Atın ±ntl· YtrJlT (Telı Si 97 IS): ..., a penıa. ouwa- P'lorıa 738992, eaııo D• 

AN: İçli Kadın Jo- kamı • Türkçe. ı · Karal>ıll • N. Köbal ııa ea--.ı taıuıU&" n lz 229939, Balıeıoaıu 
hanna Matz • E'?llc SchU· Bl: LVAR (Tel : ZI Un)ı 2 • Yetimler Ahı• T. 8e7 U 11a1a aallneal, 01L ~. lfeyl>ellada &18402. 

iman. 1 • Çöl ıcıırarı • w. o taney, flal!lu • M. Nar. - .ıaııeıe ceuıaı ,. tatanbul 21"222. t..uıı:ve 
8AJU1' ITel : • • 1656): 2 • İki Paralık eaadet • ııı:üçCa ı.unn 11.ll ar -Ulı• waıuı.- Deniz U8020, ıtadık6J 

Sessi% Dtınya Doktımın. Türkçe. Dtnf DORllD c'ftl • 1130 380672. ıtınalıada 5llleU. 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""''"'''''""'''""''''''''''''''''''''''''' 

Ranıı l42711, tl'a1tcııar 
36094~. 

iTFAiYE 
(İııtanbul : 274.500), (B• 
voıtıu: 27•soıı . ıAııadolu 
yua11: 274S02l. 

tren-vapur-uçak 
ıv. Dem11Jollan Rayaar. 
paşa: 380475 - Slrtecı: 
223070) - (Deııtzyolları : 
491896 rrauı eaatıerı fa. 
tlbbarat · 4402071 - tŞehlr 
Hatları: 4442331 - ıHava 
Yolları: 444780 Ya 738240 ı . 

RADYOlAR 
('.\R~A'.\IB\ - 13 / ll /ll:lô' 

lSTANBUI 
7 67 Açılı' ve proııraın 
8 00 Sa bah muzııı 
8 30 Haberler 
8 45 Saz eser!orl 
o 00 Platters G rubuyla 
9.lCi Şarkılar 
9 30 Kapıı.nıı 

12 27 Açılış ve program 
12 30 Yemek m!lzlğt 

13.00 Şarkılar 
18 30 Haberler 
13.411 Saz eserleri 
14 00 KOçflk konser 
14 30 Şarkılar 
1'4.45 Dans mnzırıı 
16.00 Kapanıı 
l6.5'J Açılla ,.e proıı:ram 
17 00 Bale ııahnelerlnden 
17.15 Yurttan 11ııslcr ok!. 
17.45 Hafif melodller 
18.10 Şarkılar 
18 30 Salon orkestruı 

19.00 Faı;ıl heyeti 
1 D 30 Haberler 
19.30 Marlno Marlnl ku. 
20 00 Saz eııerlerı 
20 15 Racıyo çaı:etesı 
20 so Şarkılar 
21 00 Yeni buluaıar 
21.10 earkılar 
21 40 İlham Grncer arka 
22 00 Tarih sohbetler! 
!22 30 Meıocıııer dl ııeye. 
23 00 Darlo Mo. ,a.kılar 
23 15 Haberler 
23 30 Pı-oıram 
23.33 Dana müzllil 
24 00 Kapanış 

ANKARA 
7 57 Açılış ve pro;ıram 
7 30 TOrkUler 
745 M S. ayarı, haber 
8 00 Sanatkllrlardan ıar 
8.30 Sabah müzlltı 
845 Oyun havaları 

10 00 ProıırL"l\ \e kapa 

l 1.57 Açılış ve pmıraııı 
12.00 Ö~le konseri 
12.3<ı tlç llllliten tarkllal' 
12.56 Serbeat Hat 
13.00 M.S. ayarı nab•t· 
13.15 Napo11den §&rltılat 
13.30 Salon orkeııtruı 
14.00 Şarkılar 
14.30 Savllıın meıocııııır 
15 oo Şarkı ve au _.r. 
15.30 Gençler için müal1' 
l 6 00 Prosnım ve kapW' 
16.57 Açılıo ve pro;rd 
17.00 ŞarlUlar 
17.15 Havır.y melodileri 
17.30 lnceııaııcıan fMll 
18 00 oonun sevllen lll .. 
18.Hi Spor haberleri 
18.30 Radyo köy pmt ... 
18.40 TOrkOler 
18 55 Serbest saat 
l 9 00 M.S. av arı babet· 
19.15 Tarihten bir SllP~ 
1920 Yurttan aeeler l 
20 00 çaııtaııların ... , 
:l0.15 Radyo ıueteli 
20.:ıo Serbeııı taau 
20.35 Oda müalll 
21.00 Kabramanlar .-çı. 
21.15 Beateklrlarımıll ıa 
21.45 Serbest uat 
21.&o Çeşltll mazılı: 
22 ıs Dllek !tutusu 
22 45 M.S. ayan hatıet· 
23 00 Oece ltonaerl 
23 30 Dans muzııtı 
24 00 Propam n lı:a~ 



i1 

... 

... 
' 

' ~'t\s 
ı · - 12 Knaım 111;17 

IOto fa l'AS'8UL UOR ASI 
ıeaa 1ri_1truı ~ 4,5 101.00 

),f h <; 6 25.00 
llJ.ıı n .... Jt. ht I » 26 25 
IOiı n I>y IK ıv • 10000 

Rus-Suriye anlaşması 
f atbik sahasına kondu 

1831 t DY. ht V • 10900 
ıo33 ı!tlkruı • 102951 
ıass ,... tllı:razı , 103 35 
lg~ "ınortl3mnn I • 102 2:> 

z ;orıısınan II • ıoo 3., 
z.n IU » 102.50 
2: tv , ıo210 

BİR SOVYET GEMİSİ LAZKIYE LİMANINA MALZEME GETİRDİ. 
RUS GEMİLERİ SURİYE'YE DAİMİ SEFERLER YAPACAK. 

HARİCİYE VEKALETİM iZ BİR ACIKLAMADA BULUNDU. z: v • 10235 
2: VI ı 10050 

IOtı O~ VIII :ıt 104 Ol> 
17 • T . VI % 8 102 00 
•"\!;. I ıt 102 ~5 
ltAt.. II » 102 00 

'D4a ff:'t.. ııt 11 ıo3 50 
IG(s Is 't'. l :ıt 102 50 
1941 t. lI ı 10275 
1941 0ST: I . » 101.50 
1941 0~-Y r. , 2100 
10.t o Y. U ı 21.50 

At 
0~ :ıı • 20.1s 

ll. t.r · ıi 20.10 
At M ııı' 21.45 z ll . 21.75 
z ıv. 2140 l . :a J. 21 75 
Z. B lI 110.25 

~r~';l<A rıf;;;;ııumt 
" J.l llnkıısı 155 00 
alıltttnkıısı <Naınaı 180 oo 
o._'"ılııtltatkınma B. 175 oo 
Obl t 1 llııntaaı 112 00 
; t:?;0~ Ancı l II. 170.00 

•ııı ~ ank A Ş. 132 00 
1' 'J" ~ ~recıı Bank. AŞ. 625 oo 
41tbazı1ı: t Bank A e. 55 o:ı 1 '-rııtn '1 Ş 1200 Ol> 1 

fı'1ic: 0 c;!:;ıerı to 106 oo 1 
~ n e••rtnenıerı 53 00 

At ltllı:ıısı 20 00 
~J~" nP. tntıuJKı.ER 
;:"nt :ret Ata 57000 575.00 
~'ııuı 108000 110000 ~ 

l t 8600 88000 

l\f't 7C:OOO 77000 
\'llııı 76000 770001 

f:ıı:~el.'l: Al,l'I!\ • 1 \1'LARI 
~~ıt;0 1710 1715 
tlııaa 1110 1715 

~trıı re 1710 1112 
flo~oo ınmı 1710 n12 

A llARfC't Al.TIN 
~ l'lı\Tl.AIU 
\''b.ı Urt:ret Ata 11725 117150 
~·ı 111100 11600 
1 tılaeıı 15000 15100 

111t:.ııı X:0llflncıa 10975 11000 
~t. t ra.sı 15100 15200 
~ •ııoı;v0:11t. 14700 14800 
~~re 11300 11400 

....::::::_ __________ 1~_00 loeoo ,ı 

- ------=-====== 
':llJHUI 

.. t J 
.--,-;......;~.:...-.:... 
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.. 
' 

' .. 
' 

8<> 
~I~ ilah• 1 - Ruııların sun 1 
eı:-°' - B r nıcıa . Nuh Pey· 
l!.tr bıı.~ ORullarıncıan biri. 3 -
il '11 e 4 A?Ro Sevırııı . 5 -
& r ıııQ,11atı ; Bir muııtkl Cılctl. 6 -

..... Ilı · lılr nota 7 - Bir tatlı 
~ l'uıt~ Unvan, Ten>. 
~t'tıı. taıt dan ~a!iıya: ı - Kalp 
ııı.'ı 8llcı eleği! . 2 - Klloı:ramın 
~' Ut, 4 - intıbnlı: etmek; Dır 
il 'lltı - Ellminnsyon. 5 - B.r 
b -t ı,,; . ~r. 6 - Duman lekeel, 

r tıaııt~ lr renk. 7 - Tehlikeli 
tıı \l\ 1k 8 - su; Cocııt. 

1ı~l1'ıı O llUl.ı\IAC 'I~ llALl.I 
~· 3 Sata: l - Palto. 2 - Aa; 
a l•ııuıı - l.lrn 4 - ucıı: sı. ıı -;- ~ı: -An. '1 - Okyanuıı. 
~ 11C.rıa. 
1 ';.. . .:_ a;ae;ıya: ı - Palyaço. 
ı ..... ot{. 1· 3 - RuJ. 4 - Adana 
'-. a~ 1ıı: Ne. e - At; Taun. 
~Kwn. 

lşıı Beledtve t"•kllUı lllL • ....,, 
t\11 .... alanmıyor mu? 
~ "ltı 
~ ~Q • llaı:nam ve Erıen• 
t ~ tlerı toz ve çamurdan gıı
~~e lıaıe ırcıcıı. Balıkçıların 
\:,~ılr t~lr.tüklert kanlı ıuınr, ız. 
~'"ırıcı •lı otcıuRuncıan hamam 

Ilı a cacıcıeııo birikerek bu· 
~~-e~Uıııez bir bale koYUyor. 
r"- t r~~ Zabıta memurları bun· 
t.~t hııtn klon halele hiç bir le
~ ç,,.'.!orıar. Amirlerin cılk· 

-neııızı rıo aec1er1z. 
\ llkBck l\lüh,ntllı 

~ J( .ıııııı 

,~kkale &bldeslnln bir an 
tl Y•ıulmasım herkes 

q.~~'-lt!t istiyor 
q1(ılıırıııı atenın Hisarlık mevklln· 
Ilı 'rı z ve Prangız!ıırın yaptır
q ~- 01tıeınrtık ve nblde1erln ya· 
Clt ll!ıı ~lın Mehmet Çavuo nbl· \ ! lqır ı;~e üzülmemek kabil 
l:tı. l.eıt -uuoo Türk şehlellnln 
~ lı.ı lllezar t~ınn f t ıı !in· 
tı,. trae llıukadcıeıı §!!hltler 1 ın 
bıl:_!l'ıu~ 60nra 0111 bile retııı
ı, •• ~ın eııll.'Up bir abıacııln ~ a· 
tıı. otı 2 a nıcnınun olmuıtuk nu 
~ill~bu1S<ıoo0 liralık bir tnlu!lıat· 
!ııt~lrı 1.'dll:nıv Kireç Tepede a· 
t.1ı: '-t tc~eıı atılmıştı. Fakat 
tı\ıt er nede~e ııcrı kalcı. Al!aç 
•t~e qu Çürtıınüı. ıı:ııraımış bir 
'l'ti trıııf"Yor Çanllkkolo muhıa
lııı•l'kıf'reı n ıın llüyük o !!U bili 
t ttı, llltıır Boıtu:ıarcıan ııe-

t'1ıı 1 llCçttkço o ııerııım hali 
ı ... _•ıa. 1~ıtıııı aızıamcıktacıır. 
tiii'ı çrıı, kocalıınm. akraba· 
~Q bfıııe llı111t1taıecıe feda ccıun 
~ llıctçe ~ce aııe bu ablc1enln hü· 

'te t lr an evvel yapılma.~ını 
~ nuıo.l'n t~ı:nnt -~-~!yor. 
~~ınıı:oz 

!>, "1'tn ıı~ ı,;t,11 
ller. ertTUCRUL KUTLUG 
t'la ttın a, ... tıu, ı. 'Aat 15-18 ar ı. Ca· • ''1.ıt Uruoaınanı:re Cııcı ıso. 

ı'1ı Aı>t kat ı de hasta· 

'tnı kabul ocıor. 
Pi! 22 7~ 06 

• 
TDrk Raberll'r AJan~ı 

Loncıra 12 - Mouova racıyosu- bu anl~a mucibince Surlyeye ve 1 Suriye aruıncıakl vapur aeferlert
nun bllellrdl lno ~re, Suriye lle rllmetöl kararlaııtınlan teknik mal ne Onümüzelekl ııünlercıe başlana· 
Sovyet Ruı;ya arasıncıa buncıan bir ıeme "° ecıevatı hfi.mll bulunan cııl!ını bllClrmıeur 
kaç ırtın evvel ımıalanan lktısacıı büyük bir Sov)et gemisi Surtyenln 11:\lllf'h t \ F.KAı,t;ThtlZIS' 
yarcıım ve telmllı: t;blrlllll anlaşma LAzklro limanına varmıştır. Hin TtıKzlnt 
sı ytırürlüRe ırtrml~tir. Moüova raCyosu aynen. Sovyet Ankara 12 - Hariciye Veklletl 
Racıyonun lllve ettlttno s:ııre. Ruayanın Karacıenlz limanları lle matbuat büroauncıan bllellrl\mlş-

, ............................ ,. ......... ,,.,"'''"""''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''' ttr· 

D.P. de müfrit -mutedil tarflşması 
<Başı l ınctdeı 

c. n. P. 
İktıcıara ıcarşı sert bir politika 

tnklp edilmesi ııcrekttıtıne lnanaıı 
Adana mllletveklll Kasım Oülek 
ı.ııc. tedbirleri karşısmcıa eOyle cıe 
mıştır: 

•Memleket &ükQn, Gldc1et kanun 
lan çıknrmaltla olmaz Sükllnun 
tartlannı Bağlamaltla olur. Temen
ni ecıertz kl, D P. bunu IC1rak et
sin• 
c. ıu. r. 

c M.P. Genel Batlı:an Vekili Fuat 
Ama da ~yle cıemelı:tecıır: 

cVatanpen-erllkle partizan lhtl 
raslar asla ba cıaııamazlar. Bu ltl· 
barla vatanperverllklerlncıen emin 
bulun<ıutumuz D.P. il mebuııla
nn çoRunıuıtuncıan bu yoıcıa ka· 
rar çııı:amıyaeaRı k'anaatını taşı

mnktayım. Bu memleket evlltları 
nın vatanın beka ve selll.meti btı• 
his mevzuu oıcıuı;u zaman en <lU· 
rüst karara ,·aracaklarından ııafll 
bulunanlar ergcç aıcıancııklarını ~ 
receklerdlr.ı 
12Z Lt.R 

AnUcıemolcratııı: ıııcıtşl tıcıtenml· 
yen 2.l D P. mllletvek 11 llo bun
ları cıcıstekleyen :ı;üzc yakın :ı:cnı 
D P mllletvelı:lllcrl l.ııe. mevcut 
mııhkemeler Ozertnde gcnlş seı • 
hlyetll mnhlı:C'meler kurulmn.mun 
düşünülCüt(lntl açıklamakta ve 
~Yle demektecıırıer : 

cBu cuışaneeler hiç bir znman 
bir kanun halini aıa:nıyacnkur 
D.P Orupunun buna müııaacıc cııe 
cetını sanmıyoruz OH P. nln ııe
ctmlerden sonrn!d tutumu O P l· 
lert ırelcnlertnı sinirlendirmiş bu· 
ıuncıumınktacıır Bu ı:ergln huva 
lçtncıe Zihinlere her türlü tecıblr 
ıreleblllr. Bizim tutumumıaz ve 
zaman bu tecıblrlerln kanunlaıı· 
mıuunı önllyecektır. 
'1\ll'l1"11.A:\ kO~V 

D P. nln tehelltlerJ muhalefetin 
bunlara kulak ıı.smıımaııı echrlmlz 

birlere iltifat etmlyen milletvekil 
lerJ D P. ileri gelenler! tarafıncıan 
ırrup grup davet ecıllerek ıı:encıııe

rıne mcmlclı:et menfaatlerinin l· 
cabettırcııtı teelblrlere cephe 111· 
mamaları lıitcınmeltte, yeni kabine 
nın klmlcrcıen teşekkül etmesi ııe 

rektlltl kencıUcrıncıen sorulmakta· 
cıır. 

Bu temaslarcıan aonra mllletve
klllerlnln grupta alncaıtı tavır ve 
ırrupun alacaııı kararla meralı: o
Cllmelı:tedlr. 

C. H. P. Merkez 
idare Kurulu 

ıoaşı ı ı nclde) 
ren bir toplantı yapmı,tır. Bu 
toplantıcıa. Perşembe s;ünkQ Gruıı 
toplantısının gündemi tesblt Nlll 
mlştlr 

Öte yancıan partinin çalı~ma· 
!arının aksamaması için Grup İ· 
cıaro Kurulu ile Merkez İdare Ku· 
rul u arnsıncıa bir lşblrllRI kuruı
mwmın çalışılmaktadır. 

lzmir uçak seferleri 
ıBa'll ı ıneıcıcı 

ııemtıertndokl be.ıı evlerin duvarlan 
yıkılmıf, uçakları lı:opmu9, lı:lremlt
lcrl uçmuftur. Ayrıca, birçok ae;aç 
cıevrtlm~ ve bir kıııım evlerin tıocı 
rumlanna dolan r.ular boşaltıl· 
cıı~ balc1e yenıcen auıar basmış

tır. 

i slyaı;I mahUllP.rlnele konuşulan cna ı ı ınclclr.1 
tek konucıur Mecllıi ırazınoıunda Oüelüm!Q mermJler aırı ucnklara 
Ankara Pala ealonlanncııı. Ana· 
dolu kulübünde mllletvektllerl bu karııı kullanılan tıptencıır Gemi· 

Canberra' da 
basın toplanhsı 

n n başlıca \"&7J1e»t ucak ı:cmılc
konu:ru tartı ına khdırlhr l\lüırlt rın ı korumaktır Güdomın rucr:r.ı 
~~J!1~1~~ı~k ~11;;nd~u;u~~~u > ~~~~ nın 'lıarckt.t sahası normu! uçnk· 
c H P. m ile v 1 ırr nl d mok, a- avar toplannıtıın cıaha fazluelır. 
5 ~ ı ı;o~ uz ırma in ltlıam r t- Dıızrn arızıı. ) apablllr fakat umu
meıct ır er Bazı m ıı ot ır 1 m ı-tle hecıı f nı bultir Şayet b r-
se c H p Ptv ıı: llcrlnt• kt ıı~ ı:ı rıne çok )'ıtkın ucan b r cıu,mun 

• t ;ı;ııre ı:rubunıı ateş e<ıll rse iki 
rın ~ en pol ti ını \UIDl. a ııı QçUntl tRb.ıı> L'<İC ııır Fakat biz 
, umu•arıamaı: ının muhnlrrcıın tu umum> etle b r tek uçnğı tıedC'f 
tumuna b lı oıcıu unu lfaele ecı tutanz. OücıOmlü mennller ekseri 
rck. c H P ı n t ı umu na yumu- ~ a hız bakımıncıan ses cıuvarını 
aklık hak m o n a ını temıne ca İlştıklnnncıan onları vurmak he-

lıtmaktadırlar. men hc:nen tmkllnsız cıbtcılr:ı 
I>A\ ETi f.H Son olarak Akdenlzde bulunan 

Öte yancıan ö~rencııııımızr Rus denızaltılan hakkında bir 
Oruotnkl hükQmet n ı:ctırcıı uale cevaben Amerlltalı kuman· 

ZAYi 

23 8 1955 tarih 750 No. ıu be
yanname ile Kç. 4000 ilk knu· 
çulı: lı:a} ı.ş kol ana ve 10 4 1956 

1 tarih 4238 enyılı beycı.nnamo ile 
~- 46000 ı;e 19 4 lll~G tarih 
5094 uyılı beyanname ile Kç 

10800 !Ok makine ve makin& ak 
ııa.."Jlına alt Oamrakce tıısellkll 
fatura ve orijinal llli()rta poll· 
çeler! zayi olmUJtur Yentalnl 
çılı:artacatıınızcıan eskilerinin 
hükmü yoktur. 

l\lehmct Karacıian \e OIUI· 

lan Kol. ŞU. l(skl ll'ram 

l'olu :.io. l Kon,.a 

dan. cAmcrtka bütün deıılzlcrde 
ı.ırensıı:ıını tabu! etml~tır. R1111la· 
r111 buracıa buluıımaıtn blzl.n kn
cıar hakları vardır. Bir ıtenlz.oltı ' 
bir ııcmlye her :ııaman tehlike teıı 
kil ecıer fnknt unutmamnıı ki Al· 
bıın hart>ıncıe matlup ettik. Dc
man denizaltı f:loeunu ikinci el· 
nızaltıların uır malı: zaten ti· 
!omuzun başlıca vazifeleri arasın· 
C1a41U C1C."ll1'tlr. 

Gökay'ın durumu 
l Bafl 1 ltle1dl) 

D ter taraftan son iki s;ün zar 
tınllalı:I aöylenttler, yeni iatanbul 
Mlllctvelı:lllcrlnden bir kwmını cııı 
harekete geçirmiştir. Mllletveıı:ıııe 
rıncıcn mühim bir kısmı. Gökayın 
lı;tanbulcıan aynlmıısını l&teme
mekte ve bu fcbrln temı;llcllerl 
oımaıan • bııı.eblylc •Böyle bir ka.
rarı vcırccek makamın. evveli!. bızc 
danı§ıp, fikrimizi almuı ııorekln 
cıemcktr.Cllrlcr ... Böylece Prot. 011· 
kay mcselC6l daha ilk ııünlercıe 
parti ıcıncıe cıe bir talı:ıın ırörOG 
a;vrılıklanna yol açm19 olmakta· 
dır. Mllletveklllerlnln bu kati be
) anlan karvwncıa üııt malı:amla
nn il> no gibi bir hareket tarzı 
takip ecıeccklert merakla beklen· 
mcktodlr. 

Aynca, Gökayın İstanbul Voli 
ve Beleellye Reis Velı:llllllnc1en 
aynlmaınnı istemeyen muhtelit 
heyetler cıc alınması muhtemel 
bir kftrara ka11ı harekete ııeçml~· 
ıercıır. 

1· \ nrı.ımh·ıı nı.ı ı.t öı~ .. 
Dlıter taraftan Oölı:ay Jı;tanbUI· 

cıan ayrııcıığı takellrde, Belecııye 
Reııııııtı vazlfcısını ae kimin üze
rine alacal;ı ayrı bir mesele olaraıı: 
ortnya cılı:maktacıır. Her ne kaı.ıar 
Kemal Hnttımıı. Kemal A~·ının, 
Cemli Den ü ve HUseyln Avni Gök· 
türlı: glbl lalmlr.rdcn bahsoc111mek· 
to u.ecıe, bunıarcıan her hanııı bl· 
r.nın Be1ecııyo Rclı VekllllRI ısı· 
!atını cıa uhcıe&ıncıe bulundurma
aınn lmklnBız nazarı ile bnkll· 
maktacıır Bu takcıtrcıe Dcledıro 
Re &1111 için cıe bir l&lm bulmak 
zarureti hMll olmaktacıır. Eıııısen 
bi r knç ııüncı<1r zarurı talmler &• 
ramakla meşırul bulunan reıımı 
nınkıunlarla, lııtanbul l!aklnlerı 
bu mevzucıa üç :veni lı;IJn orta~ a 
koyml.lf1arcıır: Rauı Onuraaı, Fer 
zan Aras ı.·c tizeylr Avuncıuıı: .. Qe 
ıııııı ısımıcre aııomıo olan :Lıtan
bul ı;aklnlcrı için yeni bir ı111nı ile 
bürprlz sayılmıyacalttır. 

Mr •u t üzoımtn 

Müşteri kapmak yüzün-

den otobüscüler birbirle· 

rine girdiler 
tzmır, 12 (Huı;usll - nuı:cın 

Santral ııarajda iki rakip otobUa 
tırmnı11nın acıamıarı aruıncıa moo 
teri kapma yüzünc1en mUthle bir 
kavı:a çıkmı~tır. Taı;. sopa ve cıo
mlrlerle birbirlerine giren Mıklı 
ıı:ııı uzun mocıcıet boRu~m~lar
dır Bir mocıcıet &onra yetı•cn po
ı~ıerın mocıaııaı~ıne ve ıorıuıı:
la bıır.ınlan arbedecıe kavs:acııann 
tıeklzl cıe yaralanmıılı'ır. Bunlar
cıan Enver acıncıatı oaham duru· 
mu çok tehllkeııcıır. 

Kahlrecıe mOnteşlr cEl Meea~• 
acılı aol temayüllü ııazetenın aek\z 
k ım tarihli nOshuıncıa Başve
lı:llımızın İ8rıııı Başvekiline &öıcıe 
ııöncıercııııı bir mektubun metni 
lntıF,ar etmııttr. 
Tamaınen havali olan bu mek· 

tupta, bazı şartlar tahtında. Or
tacıotunun. Türkiye ile lııraJI ara
ııancıa takıılml tolı:Uf ecıııcııııı kay
cıecııımektecıır. 

Her türlü asıl vo eı;utan Ari ol· 
cıuRu e ııııen mahlyetıncıen anıa,ı
lan bu uycıurma mektup, TOrklye
nln karcıeıı Arap memleketleri ile 
araııının açılma:ıına matuf tezvi
rat lı:ampan:yasının yeni bir teza
hüründen başka bir ter cıeıtııcıır 

Tekzib için tefsir 
ınıı. ı 1 ınl'lıı,.ı -manlardft mfltemacıı ·P.n ııullııtımaı 

edllmN1l kareısında BflyOk Mlllet 
Mecllslne verdli!J bır teklifle. ka· 
nunun bu hw uı;ıaıc hUkümlerl· 
n ln tcfs,rln ıstem ştlr. 
Coşkun teklifinin ııerekçeslnde 

şöyle cıcmt.otır · 
•- Son zamanlarca savcılar Vl'I 

resmi makamlarca ıtazeteleri mes 
!eki hn~ıııyet ve teknik bnkımlar
cıım çok zor cıunıma sokacak cıerc 
cecıe ölçüsOnO vo mevzuat bak:ı
mıncııın ııaje&lnl kavbecen eltz ı ı.ı 
müessl!Oin; nın ıslahı ve eaas pren 
ti bin t blU zaruret !lalini aım14-
tır Bu ııwusta BUyOk Meclleln 
bir tcftılr kararı alması ııerekmelt 
tecıtr ıı 

1 ~il ~it AF' h:bi 
Coşkun, umumi af Jçln cıe bir 

kanun teklifi ha ırıamı~ vo DUyüt. 
l\UlleL Mecııaı başkıınııı;ına ver
miştir CHP ACana mllletvekılı 
Sarııbrahlmoıtıuııun bll.'lın suç.a 
rının artı hakkınc1akl kanuıı tek 
lifi tle blrıtkte ikinci olan bu tek 
lifin ccrcçlı:~ndo oöyle cıenılmok 
lCCllr. 

c- Yeni bir çııtıtma Cevrcsıno 
glrmcsı dolayıatyle. Büyük M1:cıı
ı;1n bir atıfet ~tcrmt:61. komü· 
nlatlcr, croın !malcı eri, fUh§a t~ 
nktcn. mükerrer katllcıen. hırsız
lık ve cıoıancıırıcılığı meslek halınc 
ııetınnekten mahköm o.ıınıar müa 
tesna, kacıerın evkı ile .bürrıyeı 
!er ı ı k a:ybetm o ~ıı tekrar cemı· 
yete kıu:ancıınlmaıarı creken malı 
kllmlar için umumi bir af çıkarıl· 
mıı ını tekil! caerım a 

Pamuk fiatları 
lzıntr 12 CHuaUBll - Bus;ün. ba 

ı.ır pamuklar 66~ ve ocak vldeıl· 
ler ıso 700 ltU!'U§tan muamele gur 
ıntı~tUr. au arıcın yaR flatlnrı cııı 
blrcıenblre ytıksclmı~. sabunluk 
Zc) tınyar:ıar toptan ()00 ıturu~a 
Çlltmıotır. 

Ormancılık tahsili 100 

yaşına basıyor 
Ankara, 12 (Huausl) - 1857 yılın. 

cıa iııtanbulda açılan Ormen Mekte· 
bl ile ba 'aran ormancıtılı. tatıııııı 
18 kaeım pazarteal günü 100 )aşına 
baıımış olaeıılı.tır. Bu mtınaaobetlc 
İstaubul ve Ankara ilnıveraltelertn· 
dt> uırenler )'apılacak, Ankara Dil 
Tarlb, Oo rafya Fakültesince bir ıu 
ıt açılac:11ktır. 

P.T T. ldıırw iti puldan lbftret 
bwıll$l bir. ııerl tccavuıe çıkarnı 

Çamaşır yık.arken 
sodalı ubunlırın tesiriyle 

eleriniz buru~ur, serlleJİr, kır

mızılaıır, zerefel ve güzelliğini 
k•ybeder. 

PRINCESSE 
EL LOSYONU 
Cild t•hribetını enler ç•tlak· 

l•n geçirir, nasırları yok eder. 
Size pımuk gibi bembeyaz 
ve yumuıık eller kazındırır. 

L~,. 

S H ORGÜPLO RUS ELÇlLlGlNDE _ Komnnıst lhtlllllnln 40 
' • ınc:ı 71ldöntlmtl mtlnue 

bet17le Rıı17a•nı11 Vaılnıton Btl70k elçfllflntle verilen rumlkabulfl Tür· 
kl7enhı \mtrlka n. l!lçlsl Suat Ha yrl tlra:flplQ de ııtmlıUr. Resim Ruı 
Elcisi Oeorıl 7.aronbtıı·ı Orıı:Upltlytt karşılarken g6sttrlyor. ..................................................................................................................... 

Hür. P., Hür P. olarak kalacak, dedi 
(Hnsı ı tnrlıteı 

cıe hanııı cıa ancenın tC"Slri altın 
cıa knlCıkları hu•t.16UnCa tem111 e
cıerck şövle cıevam ctmlRtlr• 

• - Partımıze cın ma şu zlhnl· 
ye: hl'ıkım olmuştur· Memleket 
mcnıaotını parti menfaati Clstün 
cıe tutmak işblrllRI teklltımız bu 
zihniyetin mahsulüdür Bunun 
partlm;zlıı gell~me5lne zarar vere 
ce[ı.nl hcııaba katmııdııtımızı c1ü· 
anmek venıızdlr 
Mubalefııt partllerl, ıra; retlerini 

ve kuv~etıerını blrl~tırebllaeycıı
ıer, nııtlce büsbütün baıılı:a ola· 
caktı Dununln beraber ortacıa btr 
hnkılı:at vardır. o cın vatand..,.a. 
rın ekseri; etinin kt.cı r • ı>'llrtls -
nın aleyhinde vazıyet aıcııııının 

anlaşılm~ olmasıcıır 

Seçimler )apılalı UI ııün oıcıugu 
balae. tıcnüz umumi rakamlar rcı1 
men llln c<lllmeml~tlr., 

Hür P . nln, ııeç,mlercıekl rolü 

Türkiye - ltalya 
Ula ı ı lnrlcle ı 

Uatü Başbakıınlıkta yapılacak ve da 
ba ııonra l;)lr mtışterek tcblla 7ayın· 
ıanııcaktır. 
KOUAl,T,\SIN ÇA \'1 

Ankara 12 - Büyük Millet Meo
llal Relal Refik Koraltan bugün litl· 
at 17-4~ ttı Marmara KöşkUntle, m~m 
lelı:etlm•zı rumtn 1:l711rct etmekte 
bulunan kıymetli ml.&atlr :ltnlya ne
~ıcumhuru Groncbl feretıne bir çny 
•ermiştir. 
iT \l,\'AS ilci İCUMHUUUMJ'N 
ZİYARETi.ERi 

Ret.:ı(' ... ınhur Olovannl Groııcbl ve 
retıkaıı Baran Oronchı ile İtalya 
Ba vekll ı.ıuııvlnl ve Bartcıyo Vekili 
Oluaeppe Pellıı, buiUn a.ı 10.30 cıa 
Hacıbayram aemtındekl tarihi QsUat 
mabedini v~ mUtl'.alı:lbcn <le Hacıbn7 
ram tUrbCA!nl t:lyaret edcrct tetkik 
lercıe bulunmuş ve alı\katıınrııan tza. 
bat alm1'tır 

Dost ve müttefik mllleUn devlet 
reW, blllhore arkeoloji muzeaıne 
pde:ek burac1alı:I tarihi e.erlerı in· 
celedlkten ve ilgililerin nrdlll lza
bıı tı all\kııyla dlnledll:ı.en aonn bu 
kıymetli tarihi uerıert ııırmekten 
duydul\u memnıınlyetl lt:har etmlf· 
tir. 

EkSelAna Oronchl, mUnden a71'1· 
lırken şeref defterini lmt:a etmle ve 
kendlıılne bec11ye edilen AlncaböyUk 
Kral veya Prenı meıarlannda bulu 
nan GünQ Kunıu•ncıın doları t• 
oekkUrlerlul bildirmiştir. 

GROSUIİ, ı\?liK 'il f'ARRI 
ıı~'ı ı:nısl oı.ou 

itaıra Relalcumhuru EuclAna Ol· 
ovannı Gronchl'ye bugün aaat 11.30 
Ca 111.rıcı1e Köşk{lnCe yapılan bir 
ıôrcnıe Ankııra tehrl ıabrl bemoelı· ı 
r111k beratı Vali ve BeleClye Rel.a Ve 
tııı Kemıı A>ıün taraııncıan takc11m 
ecııımı,tır. 1 
iT \l.\"A REJSICUllUll'Rl'l'>l!N 
71:\CIH F.'ITiôl Nl A~ 
nı at Tm:ı.r.ıt ' 
Ankarıı 12 - İtalya Rel.alcumhuru 

Olovannı Oronchl, Türk • :ltalyan 
Costlut ve ıttıtııkının ve ber ınha· 
cıakl l•blrllıtlnln taraıu " ıelltm .. 
ılnde bllytlk hlzmetıert ııeçmlv bu· l 
lunan hükümet erkAuı ile ilim a· 
Camlarına ve alvll ve ukerl zevnta 
BU1111ı. Hno nı$anı, Orand ı:mcıer 
ve Komıındatore rütbelerini tevcih 
eımı vo bu buauatakl berattan sa
• t 15 30 ca ııarlclye Kllşkütlc1e yapı
lan tllrende blllat kencıııcrlne tev· 
clh etmı,ur. 

IT\f,\AS JU ININDA 
RliİSkU un RUH Zh'ARETLERI 

Roma 12 IA.A.) - BOtüD italpn 
basını Cumhurbışkanı aroncbltlln 
Türkl7eyl t:lyaretıne ııenlf yer ayır
makta ve büyük baıtıklar altında 
ziyaretin illi: ııtlnt\ tafıl!Atını vere
rek italpn Devlet Batkanına Türk 
devlet acıamlan 'e balkı tararıncıın 1 
ııGsterllen aon derece CIOAtane ve 
hararetli kabule bllhaııaa tşaret et
mclı:t.,Cllr. italyau ıazer.tıerı bu ı:lya· 
retln Atlantık İttl!atı ve ltaı:vanın 
Akelentz bölgP.alndekl rolü bakımın· 
dan ta,ıdttı ehemmiyet üzerinde cıe 
durmakıııelırlar. 

C. S. Barlas ve 
arkadaş/an yoz9at'ta 
Ankara, 12 CHuauıl) - O.Hl'. Mcc 

ıı.sı üyesi Cemil Salt Bıırlııs, Gazlan 
tep ll bqkaııı Oı;wan Bıleıı. Cum 
hurlyet ııazl'tul yazı itim mOllUril 
Ali İllfian Oölü ve arkacaoıan bu 
B'iln Ac1ana cezaevtnôen Yoz;at ee. 
nevine nakledllmltlcrdlr .. 
ŞebrlmlzCen mcvkuflarla ıl!rliıı

mek: üzere avukatlar Yozsata ııtmı, 
ıercıır. Bayan Cemli sıııt Barlasın 
da buiün '.Yozı:ata ııttıtı öRren!l
mlotlr. ...................................... " ........... " ..... . 

nan ehemmiyetine 14aret ecıen ve 
mrcllse adet ıtıbartvle uyıf cırı
şıne bizzat vatancıaoın üzüıcıoııu 
nü ilen süren Hür P. ııene1 ıelı:· 
retcrı sıız:erını şöyle bltlrml.Ştlr: 

•- Siyasi hayatımızcıa beklec11· 
!timiz ılerJ merhalelere ulaşmak I· 
çın. mllletce büyük ıravretler sar
fetmck ve daha birçok ıııkıntıları 
ııöl!üslcmek zorundayız Hı57 1111-

çlnılerlnde iktidarın takip ett gı, 
ömme vicdanını inciten usuller. 
buncıan l'vvel oıcıuıtu ırıb. ııerekll 

teıı}tıyı rarntmaktan hlıll ıtaımu·a 
calttır Seç.nı slstenı nln \"e bizde 
hena cıeııı ınıyen lktıCar usulle
rinin tesırıerı ile ekalllyetto ka • 
mış olmasına ratmen. mebus ço
tuntuıtunu elinde bulunduran D 
P. ıırupunun, Mencıeres taratın· 

dan getlrtlccelll söylenen bııslı:ı tecı 

blrlcrl kıırşısıncıa takınacaQı tıı· 
vır. tnrıhl bir mllbl) et arzetnıe.ıt· 
tecıır Memleket &eve.sının. akıl ve 
şuurun kencıllerıne rehber olma· 
ı;ını temenni etmelı:ten baıılı:a oım 

dllllı: yap:ıcaıın.ıız bir feJ yoktur.• 
İbrahim Öktem bllAbare uallo· 

rl ccvaplanaımııştır OazetccllerJıı 

sordutu ısuaı ve Öktemtn verelll!l 
cevaplarann bazı.arı ııunlarcıır: 

S . - İlı:tıdarın takip eııcceııı po 
lltıka csert> mı. yoku cyumuııak• 
mı olacak ı;Jzce? 

C. - ~!endere:ıın mizacının te
alrlerını. önUmü:ı:Cekl tedbirlerin· 
de de B'llreceğtz 

8 . - Hür. P. nın cıııter partiler
den birine lltıhalı: ecıoccRI rivayet 
lcrının aalı nedir? 

C. - Aısla iltihak bahis mevzuu 
deıtııcıır. Bu gibi haberler, muay· 
yen bazı kaynalclarcıan ve lı:ııaıtıı 

olarak çıkarılıyor. 

::;. - Mencıercsın tablneyt ıı:ur
roak:tıın )'azıreçebllceıı: ını. D .P. mil 
ıetveklllcrlne tıatırlııttı ı &0) lent· 
~or. Bu vant olabilir mı? 

c - Mencıeroon, bükCmet tur 
muıttan kcnd, arz\l.3U llo vıııııcçc
bılccetıne inanmak, ealCllllk o
lur . 

S. - lşblrll!ıl müzakerelerınııe 
üç mUhalıf parti aruıncıa blıiıı 
olan Uklr ıwlıı.şınıı.s.ı devam ecıııcek 
mıcıır? 

C. - İ§blrllllnClckl fikir anl~· 
m&ı1ının devamına n1üıı&lt rutı 
oanlar ortııcıaıı kalıunı§tır. 

:s. - Fuat KoprUIUnün Hür. P 
ye ııırıp ııırmıyecelll konuauncıa 
muhtclıı ~ayıaıar çıktı . Bu ıa:rJa· 
ların aslı necıır? 

c. - .P'uat Köprülünün, Har. P. 
ye girmek ıtln bir talebı olmacıı 
ltl, bu konucıa bir ıey ııllylenaın 

isi. Dz. Teknik Mlz. Sat. Al. Koms. Bşk. dan 
1 - Kapalı zarf ile 6 kalem çeliktel halat ve 6 kalem agal'ıı 

Hav~abaş demir vida satın alınacaktır. Muhammen bedeli 21.3(}3.50 
lira olup muvakkat teminntı 1597.76 liradır. 

2 - Eksil!mesı 22.l 1.9~7 Cuma glinü saat 11.00 de Kasım· 
pa~ada ist. Dı. Tk :mz. Sat. Al. Kom. da yapılacaktu. 

3 - TıllplPrln teklıf mektuplarını en geç ihale günü olan 
22.11.957 Cuma gUnll saat 10.00'a kadar Kom. B~k. vermelerl. 

4 - Sartnamesı her glln öğleden sonra komisyonda görillUr. 
(15258) 

Sahibi: VATAN Gaıetectllk ve Matbaacılık T A Ş aclına 
A il l\I il D fl M 1 ~ \' A L l\I \ ~ 

Umumi NCJriyat MüCOrQ: Özcan ERGtlDER 
Bu aayıcıa Yazı ttıer1nı fillen !danı t!Clen mesuı mtıcıar: 

ÖZ('A:-0. P.HGroım 
Oautemlze yazılann yeni harflerle ırııncıerıımesını rıca cıcıerız. 

IAVFA S 

Feza yolcuları 
kulübü kuruldu 

ANKARADA'KI KULÜBÜN ÜYELERi, FEZA iLMiNE 

HiZMET EDECEKLERiNi SÖYLÜYORLAR 
Raeu 1 l\fahablrlnıl:ı:dtn 

Ankara, 12 - Buııan eehrlm ztn kanat ıeçllmtetır. 
Bahçelievler •Fala Yolcuları Ku- Kulübün ııa eaı eucıur• cCUm· 
!Obü• ı:uruımuetur. (!~ üyesi olan hurlyet kanunları cıaıreıııncıc ıc:ı:a 
ku!Op buıtın ilk lı:OnB'fC8lnl yap- Jlmlno hizmet etmek ve tatbıka'
mıı, Baştanııııına Oökşln TUnç· ta verimli net celer eıcıe etmek • 

••••••1•111111111111111111HllllllllllllllllllllfflllhlllhlllffHllll 

NORFOLK'DAKI 
MUHRİPLERİMİZ 
ZiYARET EDİLDİ 

Anadolu Ajansı 
Nortoııı:, 12 - Washlıınton bO· 

yükelçlmlz suacı Hayri tlrı;tıplO, 
buraı:la bulunan C!lrt TUrlı: muh
rlblQL' ılyareı etnılı:e üzere Nor
!olk'a ıeımıo ve Clt!nlz os,cıncıe 115 
keı1 mer1111lmle ka~ılanm~tır ne
nkll tamiri tamamlanaralı: yeni• 
leştırıımıe olan OııztantP.p ve OP:n 
ilk muhrlplerl. vurciı cııınmek ü· 
Zl'recıır. Oellbolu ve Olresun muh 
rlplerlnln IBC Portmuth terBhlknl' 
ııınae tamiri henüz cıevam etmek· 
te<Slr. 

lHlyOkelçl. berabertnc1ekl heyet
le Oazlantep kumancıanı tarafın• 
dan muhrlbcıe verilen yemekte bu· 
lunmu,, erte.si l!abah cıa tershanfl 
kumancıınını ziyaret etmiştir 

lzmitte kasaplar 
et kesmiyorlar 
llu•u!lt Mnhatılrlnıl7ıtt•n 

fzmıt. 12 - lzmlttekl ka~aplcır 
narhı az buldukları lçln iki gfln· 
denberl et kıısmemekted lrler Vn
tondruılar rt tP-mlnl için clvnr ti· 
çelrro ıııtmekt.e veva buraıarqnn 
aıcıırtmn ttıdır Kıısaplar en ucu a 
~ııııtnn ıııcıa macıde inin et oldu· 
~unu ICdl11 ecıerek bilhassa toyu 
nun 7 llrava çıkarılmasını L~tır 
mektedlrler 

Belec1lye lı:asaplann bu isteğini 
tetkik etmeye ba•lamıetır. 

TAYiNLER 
Ankara, 12 (Huawll - Milli ı:Ql· 

tim Bakanıııtı Yübelt Öiı;retlm Oe· 
ne! MOdllrluttıne, ııeç mi kaybeden 
O P acııylarından Palk Bina!, nca
l'lli Okulları Basmtırett4Uaıue ıe. 
çen dnre mı ll'tvelctll olup, bu ele. 
ta ıeçllemlyne B:ıhattın Örnekol 
tAJ1n edllmlşttr. 

Seçimlerden ıın~e llıtlfa eden Adli• 
na mıntalı:a Ticaret MüdürO Salt 
BllAI Qakırotlu ca aynı vazlfeye ye
nltl•n tarın olunmuftur . 

Orkestra konseri 
Kouservatuar konserleri ean 111· 

nem'"ıncıa verllmeıte b~lıyor. 

Şehir orkeetrası !lnümüzdolı:I 17 
lı:aınm pazar nbabı saat ı 1 de De
mirhan Altut ıcıaresıncıe ilk kon· 
ı;erı: hwrıacııtı s;üzel blr proııram 
ıa verecettır 

/ngiliz Hava Mareşali 
geliyor 

irnıır, 12 UIUl!Ulll) - 1ns:ııız 
Hava Marqalı Dowers Cuma rı:a
nn Oıeı bir uçakla Kıbnatım 4ch· 
rımııe lfl!leeektlr. İnırlllz Mate~ıı
ıının ııı;ıecıen sonra Ankaraya ge
çerek mühlnı bazı tPmtl! lardıı bu· 
tıınacıı.f,ı blldlrllmckteaır 

Felix Gaillard' ın 
kabinesi nihayet 

tamamen kuruldu 
Anadolu AJann 

Parlı Il3 - D vekil Fel ıı: Gall· 
larcı buı:ün 18 cıevlet veıctll ve 
bir lı:ablnc:re Clahll müıteıann ıs
mini açılı:lamlf \e bu ısuretıo ye
ni Fransız kabin ı tamamlanmış 

tır. Oalllnrd ı;eçen ııalı ııano cı -
ıter 15 vekilin lmllnl bllellrmış 
bulunmaktadır. 

Oalllarcıın milli mecUatc lfüYen 
oyu a.masını aaRlayan cıoıı:uz aı

r851 ıırup tema lc!lert ile kab ne
nin kurul~u bUliusuncıakı ı:OrüJ 
meler uzun aOrdOitO cihetle ka
bine bir haftıcı tama:nlanabll· 
mittir. 

Brezilya'da grev 
Rlo cıo Janeıro. 12 CA A ) - Brez ı 
yac1akl hnva )Olları kumpan &ları 
nın 2000 J~çısı cıün ııece )ansın 

cıan itibaren ıırcve ba lam~lnrd ır 
Bu ııeocpten bOttln memlekette ha 
\"n f!l'fcrlerl durmuştur. 

Konya'da bir ytldız 
görüldji 

Konvn. 12 rHU5\1 1) - Buırü!l 
F.rel!ll kazRŞının s malanncıa ha • 
ktn 30 • nec1f'n h r1 rmedl ı r 
vılcıız cüncş ı ığıncıa parta:;ıı tır 
Bir m<1dCet ııör0ne10k en 5011ra 
Eür'atle kaybolmu;tur Bunu lhtl· 
yari r. SO genOCl'nbcri ııömıccı k c 
rı bolluk aıtımet• yılcıız oıcıuRu:ıa 
hamletnıı,ıcroır B lr kısım halk 
bunu uçan cıaıre. dl r b r kıııım 
ballı: cıa cSputnııı: 2• olabllecrııı
nı ıı6ylcmıe ve bu yüzden halk a· 
ra.sıncıa münakaşalar oımuotur. 
Yllcıız batı tııtılı:ametıncıe kas bol· 
muştur. 

Günün Yazısı 

GENÇLiK TiYATROLAR! 

FESTiVALi 
IDaşı 2 ncldc> 

cok defa tercüme ucrlerle ııldlyor
ıar. Bu böyle olmamalı, ama yerli 
aabnelı:rtmızcıe b ltı henüz pelı: az 
ı.eııı eaer ırGsterlllrken, onlann böY· 
le yapmaeını kınamak batınmız:tan 
geçmez. Böyle olmakla b~raber genç 
lerlm!ıln bu aıaucıa cıa cıaha cesur, 
cıaba atıt&aoı davranmalarını, roJI· 
ııor · alı:tOr · yazar tıçgcut içinde 
normal bir ball kurmalı: rtırıe :va· 
zarlannı da kenc11 aralannc1an yetlf 
ttrmeyc çalışnu.lannı dilemek en de 
kend mı alam17acatım. Onlara .O· 
-renim o ltac1ar btlyük. 
ırer balc1cı bu fe !valin bize Ot· 

nıtcceııı. bize dil•Oncıtıret l c1aha 
birçok •ey var. ilerde bu konuya 
:rıno cıonece~m Şlmc11llk göz, f~•tı. 
vale ıı:atılan rencllk tiyatrolarının. 
Bütüu tiyatro mcraklılannın bu glla 
tertlerl ll&lyle takip ecıecekltrltll u· 
marım. 

RENKLi 

HER ŞEY SENiN iÇiN 

CAll That Heavcn Aıtows) 

JANE \\ YMAN • ROCK HUDSON 

?ıluvaffaklyetle 3 ncü haftasına girdi. 

tıtıveten: En son dOnya havl'ldislerl 

T APUf .,_fl.MA İLANI 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: 

Çorum Vi!Ayetlne b:ı{llı 1skilip, f stanbul Vilfıyetinc bağlı Şişli 
ve Urfa Vilôveti lıf Prkcz kııznlarının Belcdi}c hududu dışında ka· 
lan yerlerdeki CBUtUn Nahiye Vf' Kiiylcr dahil) ga~Timrnkul mal
ların 5602 say1lı tapulama kanununun huktımlerinc göre tapula· 
masının )apıl:ıcağı tırın olunur. (14888) ............................................................................................. -......... . 

YIL SONU iKRAMiYE KESIDESiNDF 

• 

iPOTEK KREDİLERİ 

KAS 1 M 1 9 5 7 
Akşamına kada~ 

hesap eçhrınız. 
Heı 150 llroyo bit kur'a 



Federasyon Kupası eleme maç an 

"****************•**•• :w -,--
t A : : vrupa ::, 
~ atletizm i 
* ... * • ... 
:şampıyonası : 
* ... * Paril. 12 (T.ll.A.) - 1962 Av·: 
*rupa ıtlcUzm şamplyonaıının .ı,. 
"!oıı:ınlzaıryonuna birçok memıe-• 
*ket namzet bulunmaktadır. BuZ: 
:namzetler Belclka, İngiltere, Rwı.ı,. 
*ya, noman~·ı ve Yugoslavyadır.• 
*Dunlar aruındı Belçika 1950 ge.: * nealndelcl mtı.sabaltalan orı;antze .ı,. ! etmiş olduğundan bu organtza.s-• 
*yonu alma& ihtimali 7oktur. : * 11158 Avrupa çıı.mptyonuı mO-Jf 
!naaebeU ile ı:el~ek aene Aluııtoa• 
*ayında iaveçln Stlclıolm şehrln-: 
*de yapılacak toplantıda bu nu-.. !•11&ta karara vınııcaktır. JI. 

* .. ! lbbotson artık 1 mil : 
* ... 
* k o,mayaca k :: 

Kasımpaşa • D. Paş• 
Adalet • S iileymanige 

ile bugün oynuyor 
F 

ederuyon Kup111 rlrmo ma~ le: 1çlnde yapılın karfll&f-IJ~~ 
Jannın 111ı: haftaaında bulunu- Bey<>Qlwıpor. SlnJ"Crl ı - o. ı;ırııı'{;, 
yoruz. Gende bıraktıtımız attn te, Hasköyll uzatmalı btr il!'' ıı• 

----------------------------- aonra 2 - o ~ndJler. BU ııe.ıce 

1 
bize daha zlyade b1r1Dcl ..e tıli , 
profesyonel kUme tU:ımlanDlD 
nevi mUC&deleal demek olan f.e$' 
maçl.annda, sUTprlüer .. ıabll~r 
Jtaııaatlnl verdi. Çünkü gere~ 11ıl1' 
<>llU5J>Or ve gerekle Emni1ct. rt !!El' 
lerlnl ıncalı: gttı;ltlkle ycneblld 

MAii ve apord! ilerleme blklıı:ıııt 
dan bllbasaa tlı:lncı kOmı uıı:ııı:ı!ı 
n& çolı: faydalı olduf;u mu~ 
bulunan bu kupa maç~ s~ 
Mithatpaşa Stadında Adale~ • flJt' 
Jeymanlye '"e Ka.aımpaşa • t» ,dl' 
paşa k•I11l~lan ile cSeTaDI> 
lecektır. 

ADALET - SÜI.EYMASJYIC 

Hakem Semih Z~Junun l~ 
edeceği bu karşılaşmada ı:•~~~ 
lbrral dana ziyade Kırmızı · ~ 
!ılır tara.tına yönelmektedir. 11 
umanda mllll talı:ımı ~~111 
ran Adale~ antırenörtl B~-? 

dün tutbolcularla bır lı:onuşıııl 1' 
m!.ftır. 

Kırmızı - bqazlı ldlreclle.-e ~ 
Jı:ın çevrelere ı;ö:e bugün ti --Al 
Süleymanlyc lı:arşıaına daha zlP'"" 
ııenç bir kadro 1le çılı:acalttır. 

* .. '.! Londra, 12 (T.H.A.) - Bu mev- .ı,. 
*r.ım dünya 1 mil reJı:orunu 3,ş. .ı,. Kasım ayı ile beraber kq tra.nsfer muımrlrlrrl de başlamı,tır. Künk, yüzme, Tellıen, atletizm branş• 
*2/10 ıa ele ı:eçtren meşhur ın.,: lannda ı11ıı1et rö5Uren JPOrculann kulüp deflşUrmelel'I bu a1 lı;lnde 11pılclıt1ndan, bölge koridorları 

Ligin lllt devresini k&Jbettıı~ 
anlar :VUcilnden dokuzuncu o d' 
bl:Jren 'to Federasyon Kupası~ 
muhalı:lı:alc bir şeyler yııpmılt ıste etP 
Adaletl11mn bugQnkU maça öll 

*glllz atlct.1 Derelı: lbbot.aon. ar· .ııı. haıiraıı ayını nlsbetle çok tenha ol mıkla beraber, ıpon:ular, doktor mu ayeneıl için yine sıra 1ıeklemlşlerdlr. 
!tılı: bundan aonra 1 mllde yarıt-• .. ................ . _ ,,,,_, ............................................................. _ ,,_ .... , ... _ ,_,,_,, ...... _ ........ _ ............................... . 

Beşiktaş ve Nazmi çahşıyor 
*mıyacıktır. : * İbbo~on btındın bllyle 5000• 
!metrede koşacaRını ıOyleını,ıır. • ....................................... 

T e cr übesizler arası 
I ' 

Greko - Romen 
Bed. T erb. Genel Müdürlüğü 

için henüz tdyin yapılmadı 

Yereceklerl tabiidir. bil' 
8Ulcymanlye 1ae birine! ıtı;tell 

11
,. 

takımlı 1ı:arşılaşmanın verdiği ı" 
yccan ile müsabaka unuıııd• 6 ı· 
mi dikkat ve enerJI ile ornıY'et 
ur. 

Kı\SJ:\IPAŞ.ı\ - D.ı\VUTPAş.l 

G. Saray 
Milli takımı 

Yendi: 56-51 
Romanıa Ue ltırf11ap.cat. oııın tıu 

ltetbol mıru takım namzetıuı ile o. 
Saray dQn bir antrenman maçı J&P 
m"1&r 1'e San - kırmızılı ıa:ıcım Ö. 
zer ve ŞenctınOn mükemmel O}'tlDU 
aayttlnde 5G • 51 galip gelmt.ştlr.ı İllı: 
dencde de o. Saray 19 • 17 pUptı. 

O. SARAY: Toma (12), B~n 
(6). Şengün (6), Savt.n (il), Özer 
(17), TUtrul (4). 

JldLLt TAKIM: Yalçın CS), Üner 
(5), TUrhan (11), Erdotan {1), 
Tunç (7), Batur (2), Otındtıs (21. 
'Yavuıı (2), Ünal (2). --

Bulgarlarla milli bas ket

b o l karşılaıması 

Ankara 12 (A.A.) - 1958 aeneaı 
içinde Bulgar buketbol mlııt takımı 
Ue ppllacak m!lııabakanm Ankarad& 
cıynanmaaı Spor Oyunları Federu
:ronu tarafından lı:ararlaşmış ve bu 
h~ tlmd.den tıguı.uıe ııırtıpne 
lrre geç11mlştlr. ---

S por Oyunları Federa s

yonu topla n acak 

Ankara 12 (AA.) - Spor Oyun· 
tarı Pedel'IUyonu onumüzdekt hafta 
içinde İıtanbulda bir toplantı yapa· 
caktır. 

oiJNvA n o K HABF.RLF.nı 
Paru 12 (A.A.) - Dünya bolı:a 

tarıııaşmalın cOmlesiııden olarak 
ıu haberler yayınlanmalı:tadır : 

l> Avruııa Boka Federu;onu A•· 
rupa noroz atklet bot:.tı fAmp!yonu 
ıı.ıırlo D ' apta"ya müracaatla Uç a7 
ıçlndr, f&mpl7onluk matı ~in t.
lt()Ç)'1llı Peter Kl!!en&n Ue dllvU'1Jl!t
dn1 ltea1n olarak latemlşUr. 

Federa.syon, mukattlelerln 17 ara
lık gUnQ ımııa edllmealn1 ve pmpl· 
yonanın 28 oc:t.lı: 19~ gUnft ıapıl· 
muını 11' emlft!r 

21 Ammkıı orta .ııı:ıet bokr.Ortl 
JoeJ Otardello, Colorado eyaleıtnde 
Denvcr oeıırtnde WU! Oreavrı'ı 10 
raundda yenın1şUr 

--0-
VOLE\'BOI, 1111LLİ T\KIMI 

STRE.'iÖRfuıiJN l.\JVKA\'ELESi 
FESDEDIJ,Dl 

Ankara 12 (A.A ı - VoleJ'bOI mil· 
il takımı antren6rU. takım çalııtır
d ıı halı:lı:ında yapılın 1hblr 11%ert
ne Spor Oyuntan Fedrruyonu tara
fından ı;ueltll tahltllı:at yapılmış ve 
neticede, ihbarın dOinl çılı:ttlmdan 
an nnllrün mukave!ea! Beden Ter· 
b yut umum MOdürlüt1lce fuhedll 
ınlstır 

Antrenıır. busttnterde memleketi 
olan Çelı:01!ovakJ"&ya ıtdecekt1r. 

ı 
Siyah - Beyazlılar dün 

sıkı b ir antrenman 

yaptılar 

müsabakaları 
Patt?ı Güreş KulUbü tonunda, 

cumarı.e.sı ve pazar günleri uıt U 
te tecrübesl&ler anıaı oreko • Romen 

FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI DA HOKOMETIN 
TEŞKI LINDEN SONRA BELLi OLACAK Tann kupa f"leme nuçlannda llıln mtısabalı:alan ppılacattır. Bu kar

·I kümeden Ff."RİKÖ\' ile kaqı~· şılaşmalardı tolerana bir kilo olup, 
cak olan BF.ŞiKTA ·ııı:ır dün ıtat.- tatılar saat 12 • 13 arasındadır. Ku· 
larında uıunca ıüren bir antren· IOpler her aıkletto Azami ııcı ınuaa- Ankara 12 (Husuat muhabirimiz Orhan Şeref Apalı: ıte Bellhıttln Bel YOLSPORı\ CEZAVERll.Dİ 
man yaptılar. Henıcn bütün futbol· bit ııe tşUrak edebileceklerdir. CEMAL SALTIK blldlrlyor) - Be- llren llduğunu açılı:lamıştır. Halı:em Munhhit Aflre tecavoıı e-
culann .katıldıj!ı tıu ç&ll$ma11 emek· Genr Kar m a _ Adalet den Terblyeat Genci MQdQrlOtQne Ş1nu1 Ataman tunları söJ1emlş. den Yolaporlu futbolculardan kaleci 
t.ar Efref Ullılç idare etti. :Y ve Putbol Fedtrııaronluğu BıtJtanlı· Ur: 

lına tAylnler henüz yapılmım'":.ır. İapany&dıtl netice bizleri hiç mem Zekiye bir ~ne, belı: Zelr.1Je ıo ay, 
E~ B\ŞT.\ Kt!ı,Tl'tRFlziK G e nç'le karşılaııyor .., Hilmi. Erol ve t;ıematye 45 gttn ıno-
\'E KO u... Kendlal lle konuştutumuz B. T. o. nun etmemiştir. Telı: eeçlcl muvaf- aabıkadan men cuaaı .ertımlşUr. 

Kemal Hnllm Gürgenin çalıştırdı Müdür Vekili ŞJnaııl Atımın bu tA falı: olımımıttır. Tat seçiciye ileride Aynca hakemin de, raporunda ae· 
Dün Siyah beyazlı futbolcular ıı iııtıınbul futbol genç karması cu· ylnlerln lı:ablnenln ve Maarif veıclll- geniş eel&hlretler ve:-eceıttz. yine rlrclye hılı:e.ret ettlll için cezalan· 

topla oynımalı:tılD ılyado ko,uya ve ma günU r.aıt 14 te Mlthatp&fl Sta ntn belli olmasından sonra yapılı· muvaffak olamazu. o zaman bir ko- dınlmısı için Merkez Ceza ııeyeUne 
kQltürtızıııc mi!;bet ettiler. oocruau dında, genç tııkımlır ili lklnclal catını aöylemışıtr. Atamın a.ynca mite kurularak talı:ım yapma ael&- tevki latenmlştlr 
bunda da haklı idiler. Çünkü artık Adalet ııe huauat bir tarşılaşmı :va- !edrrasyon başkanll#J için iti isim hlyetıerı bu komiteye bırakılacak· - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:-
bllbaua llg maçlarında 00 dakika pacaktır. 1lzerlndc duruldutunu ve bunların tır. ı .ı 
kcıı&bUen vo buna nefesi klf&}et "'"'""""'"""'""""""""" ' -"'"'_,_,. ..................... ,_,_ .................. ,,, __ .............. _,. ... ,,, • .,,_.,_,. .• -.......... A t 11 

~~~~~~~ Basketbolcular yalnız iki ";renor 

~~~;~~;.~~::~~~:~;~· idareci ile Bükres'e gidiyor 
1 

Hrman 
:~;-.::~~:~~::j:·::;:;;::::.': KAFiLEDE 13 BASKETBOLCU Bu L u NA c AK 1 asta 
buçuk saat süren çalışmadan sonra B aııketbol mllll takımımızın ha.- çılı:malı:tadır. Bunlardan blrt .Jı:atıle ı-
koşarak duıun yolunu ıuttuııır. zırlılı:ları 11erlemektııdlr. 24, 25, başkanı. dlRerl de antrenör oıacalı:· r----------
K07..ANOfü.u:sv.s i. TIF \ SI 26 XMım tarihlerinde BQlı:reş- tır. 
K.ınuı. ımiı.oi te biri mllll, d1i!er lktaı temaUI ol· Namzot kadroya. 14 bulı:etbolcu 

Kulübün yaptıfı son maçlarda ıl· mak Qzero üo lı:ırıtlafma l"IPllC&k dllvet ed11mlşt.1r. Bunlardan, Moda 
ıbfı kötü nrttccler ve anlaşmazlıklar olan milli talı:ımımızın nihai kadro- Sporlu Ahmet Bali antrenmandı 
:rüzünden idare htyrtlndeıı hıtra e· au belli olmuŞtur. diz kapağından aaltatlandıtı için 
den n~lktaş 11 nrı na kanının fs· YAr~"ız iKi IDıRF.Ci ev\"elce kadrodan çıkarılmış bulunu-
tlla ı idare he,retınre kabul edllm~ Basketbol mllll takımımız lllı: de- 7ordu. Ancak Romanya.ya ;:ldecelt 
,. yerine yedek ü1e 1tüse1ln şenel ıa olnnılı: Ilı:! ldarecl ile yurt dlflD& talı:ım on llı:1 bastetbolcudan ibaret 
uU üye olarak cetirllmlştlr. '-----·------------;olacaktı. Flllaıı. aon da.klltada, Fe-

1 
deraayon, idareci götürmekten ıartı· 
nazar ederclı: fazla olaralı: bir bu
ltetbOlcu daha &OtUrmeye tarar ver· 
mlşı.ır. Federaayonun bu hareketi 
1J>Orcular tarafındın memnunlukla 
ka,ılanmıştır. Kafilede b!r ldarecl, 
blr ıntrenllr Te on Qç basketbolcu 
bulunmaktadır. 

·" UllT \ R sı:.sCER 
KAFir.E B~ KA S I 

13 Ekim tarihinde ,ehrlmlzde or· 
ıı.anan ve 68 - 57 mllll ta.Jı:ımıınwn 
lehinde son bulan bu mtl.5&bıkanın 
revanşıda elı:lblmlıı fU oruculardau 
te.şeklı:UI edecektir: 

Altan, Erd~an, Gündüz, Ömer. 
Baturalp IP.B.), Yalı;ın, Üner, Ttıno. 
ttnıl (0.S.), Tnncl'r, Yanız, Oü· 
ner (Vefa), Turban (M.S.), Kafile 
Başkanlı.tını, Spor Oyunları Peduaıı 
yonu asbaşkanı :a.luhtar Sencer ,.,. 
pacak ve idareci olarılı: ta ıntunıır 
Samim Oöreç bulunacalı:tır. 

K \FİJ.F. J9 K\. l:U SALI 
Gf. 'Ü GiDİYOlt 

İtiraf etmek gereltlr ıı:t. x:asıııı::: 
nm bugünkü rakibi tendJJlne d~ 

re bir hayli zayıftır. Bu l)atıııı ,.
LAcı vert • beyazlı lamı netlceP ıııJO 
hatça leblertne çevtrecelı:lert t.a1' 
edilebilir. 

Maç fatanbuJ bölaaaı halteınıerlll' 
den KAzım Arka! 1daru1Dde # 
nıcalttır. ,. 
f'----------- ı 

Haftanın maçlan v• 1 
hakemleri 

Adalet • SüleymanJyeı çırpınllf) 
(Semih zoro~l\I 

Kuımpaşa - D. P ... : çarpııı,,
(Kdzım Ark11) 

Vefa • Beylerber1: Perşembe ) 
( Aptı Pır11ıcı1 

Bwlı:taş • FerlltOy: Perşembe l 
(Necdet TOrttıntoı 

O. Baray - Aııa.clolu: cumarteıı1 
tNeJa t şeııetl 

:Bcylı:oz - Taltll.m: cumırteal 
İatanbulspor • EJnp: Pazar 

ısulhı awııl 

l
Penertıahçe - O&Jata: Pazar 

(Puat Ertaıı> _______________ __,; 

1 skoçya - Ga 1 
milli maçı 

Londra, ı2 (T .11.A.) - srtta~ 
Adalar Şampiyonası turnuvasıı:ıl rdj!I 
hl! olarak çarşamba ııünü C• I' 
•ehrlndo İ.&koçra ue 0111 mılll ftı 
bol talı:ımları lcarşıla .,.caklardır. tf' 

Du karşılaşma için bir hafta il' 
Yel 11dn edilen iti taltıının tadr<' lf 
nnda ıalı:atlılı:lır dolayıalyle dtğlJ 
lllı:ler ı-apllmıştır. 

A vrupa iudo ıampiyono•' 

bitti 

Rotterdlm, 1 2(T.H.A1) - Affll; 
Judo f3mplyon1&1 burada be-Ş eli' 
devam ettlkten sonra nıhareı.16ıJl 
mlştlr Bu mUsabalı:alann yapıl ~ 
Oç bin lı:lşllllı: aalondı hcrııün 
lab&lıktıın b11et bulunamamıştır· 

Bu münaaebetle toplantı l.,~~ 
Avrupa Jodo Birliği Bulgarısta111 

1t 
nc.ı A:rıı olarak namzetllf;e kabu1111ıı· mtş. YUnanı.stan ve Portetızln 10 
racaatlannın gelecek aene B•~11e 
nada yapılacak toplantıda teııc!X 
lı:arar verllmlştlr. 

ı•~ 
Alınan ı:ırarlar aruında A~u' 

Avrupa Judo pmpJronuının 
turyada J"llpılma.sı da vardır. 

Bulgarla rla milli ten"Of 

P4" 
Baatetbol milli talı:tm lcafllemlz 

11' Kuım ııaıı gUnU Yugoslav cJau 
uç 111 ite fehrlmlzden hareke~ ede
eeltı.lr. DOkrcştckl kırşılaşma!Ardan 

ıonra mili! takımımız Aralılı: arı· 
nın ilk gQnlcrlndc yurda ıvde~ et
miş olacaktır. 

Ant.ara 12 (.\.A.) - OQrtŞ 
6
,, 

K \ Sl \JP ŞA ınll'enllrü CluAT Arman Al)'& gribine tutulmuş we dlin ruyonu, J9S8 J"lllDdı biri sotr" 1' 
·' merlkan ita lıhaneslne yatmı,tır. Memnuniyetle ölrendlllmlze &6re, dllerl de Pcştedo yapılacak ıtl ~~ 

il \ KF.:!111 ER M.\ CAJt VF. 
'\'OGOSl.AV 

eski töhteUI lıalednln ıhbi durumu ılttlkçe düzelmekte olup,• ıtetl ı.ı-r-, 
36 1a dıl müsınr. Cilıaı.•a kil flfılar dileriz. nclmllel güreş pmplyonasını W 
................................ _, ................................................................. ,,,,,,,,,_,,,.,. ıııc Te aynı zamanda g1lreşÇ1trril"' o 

H e n t bold e lsveç - istişare Heyeti formda tutmak mıksadlyle ı:aUll~ 
Almanya'yı y e ndi reşçllerlmtr.:n en (olı: buıurıd ,. 

1 Dem ~r ve Şelı:erapor ıı:uıupıert s•' 
Berlln, 12 ('l'H.A.) - Erturı şeh• top amyor raaında bir turnuvanın tertlbltıt ,.. 

tinde Avrupnnın en lruneW bent- dl~ 
bol takımı olan iavOQ ue Batı Al· rar vermı, ·veı bu teşebbU• iki ~ 

Bek Ahme t dün e n s ok çalaıanlardan b iri idi 

Bültr~tc Romanya ile :rapacalı
ınıs ba.Metbol milli maçının hakem· 
!eri beUI olmuştur, 1Iao, Yugoslav 
vıı Macar hatemlerlnln ldarealnde 
ı.111anacalı:tır. 

mıınra takımlın araaında mlllt Olln.., ."f"deraa>-onu istişare heyeti e.ıseae 1!114Jndı da müabflt vrfll .ı' 
h~ntbol ta!"fılışmasında İneç ralı:I· cuma cuno &aat 14 te BOise tüdür- mı,tır. Ocrekll temaa ve nazırlık1 
bini 20 • 18 ma Jl)p etmiştir. ICilU binasında toplanacaktır. gecıımıştır. 

TEK SEÇiCi EŞFAK AYKAÇ 16 KiŞiLiK 

KADROYU YAKINDA AÇIKLAYACAK ... 

Milli tıtımın tek aeçıcıaı Eştık i&C&k olan •A• tııumımız. telı: acçl
Aylı:aç, «ınllınüzdelı:l ı;\lnlenle yeni cinin açıklamuından aonra derhal 
kadroyu açıklayacaktır. l Aralılı:ta çalış:malınnı başlıJ"&Çalı:tır. Bu ara· 
iatanbulda Qelı:oslovakrı ile lı:ırşıı.a- da kadro 16 lı:lfl olarak ilin edllecelı: 

ve •BJ kadro&Undın bazı elemanlar 
Beyoğluspor ping· pong ı da esaa kadroya dnhU eclllecctıer

dlr. 

h 
•d k Takımı gene antrf"nOr szekelly ça-

takımı Ta rana gı ece ıı,ııracaıı: ve nazırııı: maçıanndan 

BeYotluapor KulQbQnOn dAvetlld 
olaralı: eehrlmtzde karıtlaşmalar ra· 
pan tranın Tao plnı; - pons talı:ıını 
un alyahlılı.rı trana d!ttt etınış. 
Ur Bu r:t,.aretı iade etmek mıb&
dl)'le Bcyoghuporlu ping pongcu
ler Qç hafta sonra Tahranı Jtunet, 
U bir kadro Ue &ldtıeeklerdlr. 

arn olarak takım k1lltUr fizik ça
lıpnalanna d t.Abl tuıulıcalı:tu. 

~UÇI IOARC F.DF.CP.K 
Hı\KDIJ.1.'R 

Bu arada Futbol Federasyonu TOr 
lı:iye - Qelı:o.oılovaltya maçının Alman 
veya Avwturya Fedenuronuna dahil 
halı:emler tarafından tcıare ecUlmNI 
nı utem~tır. 

ders verdi 
« Futbol bir ayak spor u dur. Fakat h er 19ydert ,ıl' 

vel düıünce ile oynanması icap e der.• 

"" Bu sözleri antrenör niCK dlln 
.Gllıtu.any Kultıp lolıallnde söylfl 
yordu. Dlnltyrnltr ise San kırmızı 

IJ profeŞJ"onel futbolculardı . 

lnsUlz antrenötfin hakkı vardı 
F.vet, busün futbol artık bir vücut 
poru oldutu kadar da bir taktik ve 

leknlk milcadrle,sl haline erimi ti. 
İşle Dkk dlin topluca konuşma 

faptaiı Galatasarayb Q>orculara bu 

nu uzun uzun izah etti ..-e ıtı0ıf-1 
raıc td•rruıtlı bir nazari f 
dcuı Terd ı . ,ı•' 

P'utbolcular da bunu 1toeaı.tl ~ 
büyuk bl dl.lrkıtle dlnledllrf• ~ 
ldarttlle.rln de buluııduju bD r I" 
rl tut bol deni bir llllt ıcatla 4pı~ vam etti. Resimde anlatan ..-e c1' 
1e.nlerden ııır grup 5lha nıP~ 
başında cör1iluyor. 


