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Günaltay: ''Huzur hukuk devletindedir,, 
O. KÖPRfJLfJ'YE GÖRE Yİ)RDDA 
'rEDBİRİSTEYEN DİJRİJM YOK 
Tahditlerin kanun yerine kararnamelerle yapılacağı sanıhyor 

MiSAFiRiMiZ GiTTi J1 Kasım'danbnl memlf'kttlmlzln misafiri bulunan dost •tı 
"' mıınetlk haı1an Refıl rumhuru ek,tlans Glonnnl Gronrhl 

.ut G.F., t1tLILI 
Demokrat Parti Mecl!ıı Grupu

nun evvelki ıı:ün yayınlaı:ııtı teb-
111! muhalefet partllerı oe-hrlmlz i
leri gelenler! arasında beklendi~ 
kacıar cnObl.mf>enmem~tır. • cum 
hurlyet Hallı. Partlal İstanbul İl 
Başkanı Profesör Şemaett.ln Gü -
naltay toblllil «müphem• bulmu~. 
C.J.I P. Genel İdare Kurulu Clyesl 
Supht Batur cbu pek acayip b!r 
teblll! demiş. Hürrı~·et Partisi tı 
Başkanı Orhan KöprülO 14e cteb
lllidekı muhrJefet kcllm~i Uo HOr 
rıyet Part~lnln k&!!tedllemlyece'1-
nı• ileri ııQmıüştür. 

1 

Oünllltay D P Orupuna cevaben 
•st'rt tedbir değil, hukuk devll'tl 
gctlmıeyh teklif etmiştir. 
TEK Ç.\RF •• 

Ganaltav bu konuda ayneu eun 
tan söylemiştir: 
cMemlekettmızın maddi ve mA 

nevi huzurunun ladce.I vataın.-ı ve 
rejlmln aellmetl ve Amme hlz
metıerlnln iyi ve aaratlt yürütül 
mest için tek çAnı bir •hukuk dev 
ıctb nın kurutmasıdır. Hukuk 
11evlett kunılaun. dahili huzur da 
harici huzur da tceıvıüıı eder. 
1,IUERl.ERIS TELA~l.I R.\U.F.RI 

C.M P. il Suphl Batur t.ı;o şöyle 
cıemı,ur: 

o s·rriüiin"B'OI ll'kb·~ ş ı 
yemine dfivet edildi 

Hususi Muhabirimizden 
Ankara, 15 - YükAelı: Seçim :ıtu• 

nılu. EllllC aeçlmltrlne yapıla?ı tU· 
razı reddeden Ellzııt tı Seçim Kuru· 
!unun Jı:a.rannı unu.na uygun bula• 
ralı: ıaadllı: etm!Ştlr. BOylece !:Ilzıl 
ceçimlert tU<lik edllmlş balunm&k· 
tacıır. 

KOSVA 
Konya, 15 (Hmual) - 5tllhlyetmı 

ilk ıı:aran venıereır. TUlı:&elı: Seçım 
Kuruluna ııondertıen tehrtmlz aeçlıa 
!erine alt !Uraz dosyuı Yl'nlden tı 
secim Kuruluna iade edllmlştir. 

il Seçim Kurulu bugün toplan· 
mış, dllter ilçelere de ıııraa •llı:I ol· 
dugundan bu ıtınzıarın Ude ı.oplan· 
muına. ltlrazlann tetlrtkhıden aon· 
ra kat'i karann bundan aonra alın· 
maaına karar nrilmlft.ır, il ~ım. 
kurulunun gelecek toı>l•nt111n<1a .on 
tarannı almw muhtemel<1lr. 

C. H P. Kadıköy 
Cafer Ağa ocağının 

b i r teşebbüsü 
Cumhuriyet Halk Partisi Kadılı:6Y 

carera~ ocaRı. Ugt celı:tcl blr te· 
tebbllle glrtşmlşUr. Bu ocak, 27 E· 
lı:lm aeçlmlerl sıraaında gerek mu
halefet ve ıereue muntalı:.ata men 
cup vatand&'1&nn oy •erirken aan 
dik başında ve lı:1ltt11tlerde karşı!&$· 
ı.ık1an trııclllklen Ye her tlı:i tarata 
mensup ntalld&'1&nn lı:1lt111tlerde 
ıatmlertnl bulamadıklanndan oy 
tullanama<lıklannı g6z aıınnde tu· 
tara.:, kendi eemtleri tçJnde dolN 
ttıtnkler tesbltlnft karar •ermtştJ.r. 
Ocak. bu mataatla bir muhtıra da 
hazırlamış •e bunu, ~mokrat Par 
ti, Hür. P. ve C.M:P. ocalı: teşkfllt• 
lanna tevdi etmlftlr. Muhtırada, 
kUtUlr. tesbltl 1'lnde elblrllitl yapıl 

1111 
'"fllıuı il" malyf'tl dl1n saat 10.ID da bUS\Uı 11çaklarl;yle memltlıf'llml1den aynlmıslardır. Kıymetli 

ta laflrlınlz, Ye lllıöy han me7danında Relslc:umhnrumua Celil Bayar, Vf'kllltr, V.all n mebuslar tarafın· 

1 1
11 Ufbrlanmıftır, Thrklyr ye İtalya Relsfcumhurl.annın yı:dalaşmal.an büyük bir samimiyet Ye dostluk 

~lldtı cereyan etmiş, .. ııııelAns Glonnnl Gronthl. TtlrlıiYf'Y" reldllılerl ründrnbul n~lp Türk Milletinin 
~ terdıtl llCllk muhablH't "' bllytlk snrl ıeuhftratına ceşeklıUr etmiş ve Türk lllfilellnf' refah, saadet n 
'1 11••traklyf't cemıı.nnlsl11d" bulunmuştur. Muhterem misafirlerimizi rllCllrmtlıte olan açata. Türk hudutla· 

il.\ kadar Jel pllotlanmıı rda!Ut etml lrrdtr. Rtslm, l"rştllıliy han alanındalıl meraslnıl trsblt ediyor . 

....................................... "-············· .. -······ .. ···-··-··· ....................... -·········---···-···· ................................ -............ . 

«Memleket efkArı umumly~inln 
&eç1mlerl1e aldııtı tstlkamet karşı
sında Demokrat Parti içinde v.. 

(01"\'RIDI sa.~ l"ll 4 deJ Meclis Reisi F. Apaydın hu da· :ı~t:::::a:ı::~ ~=; 
vetini « y o k » diye taınaınladı ~~nd:~~!~~~:!ı.: ~= tı:. l':lşlerde kütükler için gerü?1 

Meclisin dünkü toplantısı sadece 15 dakika sürdü\ ;n:~~-:~ ::
1

:~H= b;:: 
Haııaal Mubablrhnbıkn B.l\ŞYA7.I 

Muvazenenin 
Kerameti 

ViTA Voğı 
~80Kuruşa 
yükseldi 

Ankara. 16 - Mtcllaln burtınk(\ 
toplanı.ıaı 16 dakilta aümıll,tUr. 
Toplantıya 15 ~ndenben evinden 
çıkmayan C H.P Genci Başkanı 
lısmet inönü de ltatılmıştır 

Ahmed Emin YALMAN 

a lr korlialu rQ1a4an ltenlı ayanmıt ClblJ"IZ. Öfkelerin e•ur· 
lU7.lurıı içinde ml'mlekrtlmlaln malı:adduatının meehale ve 

1 hruııaa doıra ı1lllleııl ihtimali artık llnlenmlt H)'llablllr. 
tııcıa1 mahkemeleri. Tal."l'trl •UkCln kananlan. tetblt makaadl)'ll' 

0t•~ lı;tetnln alllma.,ı. törlO tftrlft tabdll çe tlddl"t tedbirlerine bat 
' 1rııırnuı ıtbl; mGfrtt dlmallanla bir aralık yer dtltı .&yll'nen dtl· 
•llnr,ı,r lflha a&ramıe. k&11rca n~ 1eıraml't llnlenmı .. nenre vara· 
l~*•nı. ne rlhl nrllCt>ler doıurabllettlhıl tptldadan kestlrmd: mtlm 

1 
" olnıa:ran klHtl akıntılar dnrmaıtor. takat kanona stbl tedbirler· 

o' denaokra 1 ttJlmlnln ti kllktlnden baltalanmuına çok t8k8r IDCY• 
an bırak1lmıunııtır. DU ınme.k, tfdblr aımaı.. anl•maı.. mllll öl· 

~ıd"' bir ftblrllıtne zemin buırlamalı: için vakit Ttl lmkln elde edll· 
.,. Itır. 
lı. Korkanc tıazı ff'IAkeı lstldatlanoıo llnlenml'llndeld b• lmlll, 

1 
Dnet ınu\aı,ne inin l.l"raml'llnde aramak doiru olar. Vatandııt· 
lrdan yanıından ı;oinnun iktidarın ıtdlttnl beil'nawdtttoı IOD ffl

~~llllrrdr belll rıme ı, her '"'' ratmen Btıytllı '.'lllllet Mecllalnl' iki 

Evvelce fabrika tarafından top
tancıiara 365 kuruşa verilen Vlta 
yaltı perakende olarak 420 kuruşa 
Ht.ılmalctaydı. Diln bu flatlar 11e
ltltt1rllmt~ ve ~ 15 zam yapılmış
tır. Bu cıurumda Vlta yalının ye
ni perakende flatı 480 :ıcuruo ala
nlı: teablt ecJllnıtştlr 

-0--

Şimdi de EOKA 
Yunanislana 
Çahyor 

Aasoclated P1"I 
Lefkoşe, 15 - :zou teşkllltının 

cuma sunu datıttıtı bir rlalede. 
Yunan hQlı:Qnıetlnln •Anglo - Ame 
rilcan müstf'mletecllerlyleıı mütteıtk 

olınaaı tenttd edilmektedir. 
'~umı Sa. 5 80. 7 dl'> 

T. M. T. Federaıyonu tarafından 
tl"rtlplrnmlt olan Beyn•lmllel Ünl
nrıılltler Talebe Tly.ını Frsth·tlll 
trmılllerlne Dram Tiyatrosunda de· 
nm edilmektedir. Ancak, 'l'uıosla• 
ekibi relmedltlndtn diln ıtc• proı 
ramda detlsllılllı ;rapılmak sorunda 
lıalınmıthr. Rffimde pron ;rapan 
flıl talel>e ıörilnllror. 

> il' Taliın ad,.tt• bir nıubalefl't J.;uvvetlnln ıtrebllme.I ılyut ha 
k•tıınur:ın bün)Hlııl, ruhunu kök1ln4en deilttınnııtır. umumi f't· ,•r. llOfuı '" tuırını dn>·unnauın )'Ollannı balmuıtor, mnbaldel 
t •ruı,.rı temklııll bir tarı.da bl:ıımet başında sar aınııeıardır. '.'ll tl • 
,:~ıı Tllrk ba~ını. kendi varlıiıııı tehlikeye tı:oymatı:tan Cf!ldnmeyl'
beıı,Uzlfeıılnl Mın hadde kadar fnaıatıe y-apmıetır. BOtOn bunlar, 
•ıı oı.rat Parti Mecll• Gruponun içindeki bull'f'tll ve lttdalll un· 
lı rfar için df'sttk hl~ml'tlnl ıörmUtltıf. 19~7 ıeelmll'rlndl'n onra 
,:'••nııza çıkan ıehllkeıt ihtimallerden memlek,.tln çok ıtlkilr ma· 
it n hıratı:llma andaki bııt ff'l't'f payını Ol'motrat Parti Mf'cllı Ona· 
)":nıın ba lretll unı;artanna a,-ınnaı.ta bizim hiç tettddtldOma:ıı 

11 
ktur. sar olınnıar, himmetleri n.r obun. Onıpta\:I mukanmet. 

t.1:0 1111 dlı:lr için eoıı bot bir ıll1'11rl~ olmut. ıaymetl tamaml,Se 
dlr edllmlsllr. 

ft Unlrrce ıilren harar•tll mbakerrıenıen aonra oemo\:rat Par
W il Meclli Grupa, umumi ba_ı.atı111ı:ııda takip ettllmHI lbım ıe· 
ltlı; lrn Jaytlert, Tayınladıjtı tebllltle 911 SPkllde ifade Pdlyor: ıı'.'lll'nl 

!Birbirine zıl 
iki karar 

ttıınızın maddi \e mlnl''1 baıurunon ladHI-. Vatanın ve rrJlmln 
<Devamı 8L 5 80. i del 

Kış kapıya 
DA.YANDI 

Vapur e uçak seferleri aksadı. 
Suhunet sıfıra doğru yol alıyor 
-=------------: Birkaç günden beri QIC!ttetlnl 

1 
arttır&., 601tuk havalar dün 1stan· 

h..~okrası' yolunda bullulara eıkmtılı ı;aaUer yaşat-~ mıştır i!ıtllllıır bu durumun bu· 

1945 • 1950 
ııun de ayni oekllde devam tıC!ece-
tını hat~i\ &&bahlcyln &t.ıı oım~ı· 
nın bile mümlı:On bulun11ul.\unu 

u~RP-o---SONLJNDA sö:vlemektcdlrler. Dün ııelırlmlzdc '1 b~n bQtfln ıran yatıeıı ve soıtuıt 

OONYA Ve Tu 
.. RK/YE ııeçmlşUr Suhunet altı derece el• 

vannda olmue. bazı ~ı daireler 
de llk defa olarak &0ba ve kalori· 

Yazan•. terler y&kılm~tır. cKalorlferler 

Or 
yandıydı. yanma<lıydıı m<ınaıca,a· 

dl Prof. F, K6prülü 
lan da. apartman ııablplerl tle 11:1· 
racııar araaında eon derece çekte· 
meli bir hal almtf\ır. 

Yarın 

l'ATAN'da 
Te:Uköy meteoroloJI t.ııtaııyonun 

dan bllellrildltıne K15re eehrtmtz
de hav~ buıtOn de çok bulutlu ve 
menli yatı~ıı geçecektir ROzı:tr-

ıDevamı Sa: 5 Siı 6 dal 

Bölükbaşı ve Atalay için verilen karar
lar bir h u k u k i mesele doğurdu. 
--------·----- Anka~ 16 - Dokunulmazııgı 

1 
geçen devre kaldırılarak aleyhın· 
de takibata gfrlşllml~ olan C.H.P. 
Kanı Mllleıveklll Sırrı Atalay ile 
C.M P. Kı~ehlr !\Ill!etveklll Os-

KAÇAKÇILIKTAN SANIK 
Be1otlu, htlklil caddesinde ıtıı a&· 
71h kitapçı dukklnının sahibi Ha· 
:rllı l\llyonyan, diiYlz kaçalıçılıtı ıa• 
eu ile adliyeye ttr!lmlftlr. Aynı ınç· 
tan müteaddit ııilnkau bulunan Ra· 
ylk'ln lıu el.da Am.rllıalı ıı:emlcller· 
den d.iiYll satın aldıtı te.sblt edile· 
rf'k CIZ1"rl11<le bir nıllilar dlhh: bıı· 

lunmu,tur 

man Bö!Okbaşının haklarında se
çimler yenilendikten sonra öcıemış 
ve Ankara Allır Ce:za Mahkemeleri 
btrbtrinl nllkzedcn kararlar almıo 
larctır 

Dokunulmazlıkları kaldırılarak 
haklanrlela takibata elrl.şf!ınış o
lan iki mlllet\·eklllnln tekrar mil 
letveklll aeçllml'Slle bir mahkeme 
nın verdill1 mevkufiyet halinin de 
va.'Ilı. C!ll!:erlnln 14e divanın tatil: 
hakkında \'l'l"dll!l kararlar onaya 
hukuki bir mesele çıkarmıştır. Bu 
meselenin n116ıl halledllcceıtı bllln 
memckte11ır. 

Ankara Allır Ceza .lllalıkcme11lıı!n 
Osman Bölükb~ı hakkındaki kara 
rı oÖ)'leellr: 

cDnamı sa: 3, Sil: 7 de) 
-0-

CHP ltle«!lisi 
toplanıgor 

Ra1111I Malıablrtml~d'n 

Ankara. 1~ - C.R P Mecll&i yarın 
aaa t 10 da Parti Genel .Merkezinde 
lunet tnOnllnün Ba$1ı:anııtıncla top
lanacaktır. Pazar sttnU alt .. mına 
kadar devam edecetl tabmln edilen 
toplantıda, Mçlm önceaı n aonraaı 

olaylan ııözden geçtrtlecek, C H.P. 
ll1zl tutumu tubt~ eclllı:cektlr. 

Toplantıda. önce geçen oturum· 
tarda bulunamadıklanndan yemin 
etmeyen mlllı t\'l'klllert yemin e~ 
mette Clavet edilmişlerdir. Bu Clo
kUZ mll!P.tvekl!lncıen DP Bit, s 
Millet vekili Selühatt.ın inan, Hak
ıtllrı mllletveklll Ubeydullah Seven 
Kanı mllletveklll İbrahim Us, Muo 
mtllctveklll OıyMCttln l'!mre kür
süye ııelerek yemin etmişlerdir. 
Bqkan Pllul Apaydın, Oııman Bö
lükbaşını yemin etmeye d81'et e~ 
mıı ve hl'>men arkaıııından kendi 
kendine cyolt» demtotır. 

Bundan sonra. Adnan Merutere
aın Başbakanlıktan t&tlfMı Ue ye
ni hükllmetı kumıaaına ytne ken
dıatnl memur edtldllil ve hükO· 
met kuruluncaya kadar Bakanla· 
rın ocıevlerine vekAleten cıevamlan 
hakkmdakt CUmhurbaşkanlıtı tez 
kereııl tıe açık bulunan Adalet B .. 
kanlıliına Milli Savunma Bakanı 

IDeçamı c:ln. ~ RU. 6 da> 

Kabine pazarteSil 
günü belli oluyor 1 

BAŞ\'t:Klı , 

Ru11111 Mu ha blrlınlldıın 1 
Ankara. 15 - Başbakan Adnan 

Mendereı bu altıam iatanbula ııtt· 
mtotır. Menderesin latanbulda 
Cumhurbaşkanı Ue ıcuruıacak ye
ni Kabine balı:ltında ıatışarelercıe 
bulunacaıtı ve Anlı:araya döndük
ten aonra Pazarteal lilnO Meclla· 
te Kabine Oyelertnl açıklayacaıtı 

t.ahmln edllmekte<11r. 

DUN MECLiS ONüNDE 
bir hôdise cereyan etti 

Ten\ Kabine ile Uııtll olarak 
muhtelit ı>Öylentiler <!ol~ .. 
dır, l!tat1 olarak bilinen Sıtkı 
Tırcalının Kabineye atrme&lnln ka 
rarlattırıldıl!ıdır. 

Bir mebus resmini 
polise yakalatarak 

çeken 
elinden 

foto muhabirini 
filml e rin i aldı 

TEVKiF EDiLDi - Üç rün önce Rursanın Hamzalar kö;ptlnde epoUse 
Hrar saıarkrn yakalanan l!yas AJ n ıuç ortalı 

Yaşar Filiz, dün Cçl1ncl1 Sulh Ceza ~lahkrmeslndrkl ıorıuıarından ıon 
ra lf'\klf rdllmlelrrdlr. lll"rlkl m'tznun da bucün ıuç 1uı olan Bar 
saya rllnd•rtl.uk •• Bursa Adllyealnr teslim edllttelıludlr Ma:ıınun, 
ıorcuıu sıraunda, ıuçunu IUraf etmiş n krndl kö)'lülerlnl de kötftle· 
mrkten ctrl ıcaımıy.aralı: •Ramu.lar kö~ il esrar Htaraı.: Jl'Çlnlrn dr
mlıtlr. 

1 

Rusud lllıılıa•lrlmbdea 
Ank&r9, 15 - Seclmlerden (ince A<lalet Baltanlı&ı ııro.-.an olan Tt 

etındl Kaatamonu millet.Yelı:ill bulu nan btr zat, bugün .Mecll.I aıı1lnd.e 
totocrafını çeken foto muhablrlerlnden Ha.eyin Ezer'l pollalere raJt.alat
ml.f, elinden ıtlmtnl &lllllf, uurtnl aratmıo ''o savcıya şlltlyet etmlttlr. 

.. ....................... -.. -................................................... -........................ . 

Sovyetler 
Hindistana 
45 milyonluk 
Kredi açtı 

·ı 

1 

Rus yardımı cırtarsa 

Batılılar Hi ndistan'a 

pora vermiyecek 
4 tıl!nf'l I t l"l'I ıt f' r,.,.. 

Londra Hı - Haftalık Ecoho
rnlM de~tıılnt.ı blldlrdlltlnc !:!!iri'. 
R.uavanın Hlnl1ıstana yaptıı:ıı 45 
milyon fngtllz ııralık kredi . bu 
memlrkl'tln Batılılardan aldııtı 
yardımın çok '1tındadır Rusya 
Rtndlatana kredi açacal!ını bu haf 
ta içinde lllln etmişti 
Oe~lnln lllve ettlltlne göre. iki 

memleket arasında bu hususta 
yapılan anlaşma •artları Ruı; ma· 
itine ııevktyatımn 1959 tçlndl' b~· 
laması ve ilk taksitlerin 1961 den 
sonra muacce:ıvet kesbl"tmr ın 
6.mtr bulunmaktadır 

Ekonomist t.Hlndlstana vapllan 
CDl'nını illa. 5 ı<fl. 6 da) 

\ UI Gl1K\\" 

VASITA SIKINTISI 
HALLOLUNUYOR 

Vail Prot. GOlcay gazetec:llerl• 
dün Beledlyeele bir tı6rüşm• yap• 
rnıs Ye çqltlt eanaf tqetküllerln• 
ce yapılan zam taleplerinin tet• 
ııır ecıumekte oldutunu .Oyltmtl· 
tir. Bu arada dolmue rıatıanna da 
%20 • 50 zam yapılmaaı bUluaunda 
da blr teklif mevcuttur 

06kav nsıtıı. aılı:ınuaına temu 
ederek. 03 o tamirde olmalı: uzerc 
neıecııyenın elinde 400 otobüs oldu 
aunu. ayrıcı ceşltll firmaların oı.o-

1 Dn amı "'•· :ı o:ıı. 6 lla l 



eA T ~A • ı 

Rcx'ln yaltuına yap14tı. 
- Beni ırı dinleyin. etedl. Bura

da. bu evete Oarrett bmlnete bir 
1ngtllz nnnış. Onu muhakkak be 
men cömıeıırım. Acele bir le için 
kendisiyle vakit ı:ecırmeetcn ı:tı· 
r(lşmem lhtm- Durun, iyi etlnle
ytn • onun bugQn evlenmiş o\dU· 
ğunu da biliyorum. Fakat ziyareti· 
mın rıebebl o tadar mühim ki onu 
beyle bir ırecede bile rahatlilz et
melU göze almam icap ed11or Bu 
1nıııllzle bcmon ;örüşmellylm. Bu 
bir ölüm cıırım meselesidir 

Bu sözleri blç ııoluk almadan 
Te çok eldell bir eda tıe eöyıemıotı. 
Ara eıra gtız klrınyor. Netee almak 
ıçın ağZ!nı açıp kapatıyordu. 

Rex. aynı sakin tavırla eu ceva
bı venıı: 

- Bana her şe~ ı ııtıyllyeblllrs:· 
nız. o aracıııtınız adaı:n, ylinl Gar
rett benim 

Garrett mt? Uanı cıQn Parlııte 
n im ııerı: ı ll(ılan Oarrett. sız mı 
a .:ı z? 

Konya' da suhunet iki 

dereceye düştü 

Havalann bayii qumu, ve m e11 
almln ilerlemiş olmıuıına rağmen. 
şehrlml.Zdelı:I olı:ullarda aoba Te ka· 
lorlterlerln muntazam yalı:llmadıtı 
ı;OıUlmelı:tedlr. Okullann ço~unda 
daha bir müddet bu otlı:lret!Mln 
denm edec:eAI anlaşılmalı:tadır. Bu 
arada, bilhassa husu.al okullarda. 
soba ve lı:alorıterlerln ynlı:ılmay14ın 
da, ticari zihniyetten dOllan bir 
tıuıarrul gayretinin &mil oldutu. 
,11ı:&yet konu.su olarak ileri sürül· 
mektecılr. 

Okullann çot\ında !ebeler, dua 
lui palto, pardeaU ve ııalr quk
tan koruyucu kıyafetle takip zo
runda Jı:almaktadırlıır. 

Mudanya kıı vapur 

seferleri 
Dcnl:zclllk Bankası Mudanya bat 

tı vapur &e!Eırlerl klo tarlfealnln 
tatbikine, 19 Kasımcıım ıtlbucn 
başlanacaktır Tarifeye ııore. 19 
Kııaundıuı itibaren Muetanya7a her 
aün sabableyın saat il da tıldlş ve 
Ol!ledcn ısoıırıı 16 da dönüo rıeter
lerl yapılacaktır. Pazar. Salı vo 
Cuma gQnleı1 Mudanya vapuru 
Gemlik ve Armutluya da ujtraya
cakur. 

Pcrocmbe ııünkü vapur cıa. ım
ralıya uıır yacalı:tır. 

Hür.' P. de işçi 
komitesi kuru ldu 

D.P de oldutu ı:lbl, Htlr. P. de 
bır il 151.:I komitesi tcıkll etml•tir. 
'.Komite, Işçllerle yakın temas temin 
etmek TC işçi dl vaları ile caulı au· 
rette a!Akadar olmak malı:Sadı ile 
kurulmuştur. i,çı dert ve ollı:Ayet· 
ıerı.. Oncc bu komite tarafından 

etUd edllccelı: ve bu kanalla umu· 
mi etklra lnUtııl ettlrllec:elı:tlr. Ko
mite beş kişilik olup, Hür. P. ye 
kayıtlı. muhtelit işçi t~ekkUllerl 

ldarecnerlnden müte kklldlr Ça· 
lışma merkezi. parti il blnftsı olan 
lıçl J:omltesl. salı ve perşembe gUn 
!eri olmak üzere haftada iki ı;Un 

Konya, 15 IHuau&J) - Birkaç ı;t'.in top anacaktır, 

Belediye için yeni 
binalar yapılacak 

... .. 

Tl'TO 
<Kıs - ıns &lllü> or> 

Kızılordunun gOzde Mar~all zu
kov. Kru.oçev•ın ustaca bir manev
rrıııı ile alt edildi. BOtün bir hat
ta partinin menez komisyonuna 
karşı tendlnl müdafaa ed!Ol Zu· 
kov•u kurtaramadı. Zira ber ıey a
leyb!ne ld!. Kru.oçev pUi.nını usta· 
c hazır~u. ZUkOV maRlObl· 
yeti au ıbret verici aözıerle kabul 
etmek mccburtyctınde kaldı : cHa 
talanını kabul ecııyor, bunları za. 
mania Clüzelteceıtıme ısöz verlyo-
rum.• 

Bu rıuretıtt Kruaçcv ı numaraıı 
rakibini tasfiye ederek Stallnvlrl 
bir kUdretc ve ımkAna sahip oldu. 

DAHA AGUSTOS 
AYINDA •• 

Kruşçov en bUyük fınıatı Zu· 
kov·un Yugoslavya r.cyalıatı zama 
nında j'akalamıştı Daha ARuı;tOI! 
ayıncıa, Krutı;ev ile Mareşal Titr 
Romanya·da buluşarak ~:r.ll bir an 
lıışma yaptılar. Bu iki ıararıı an 
ıa.,ma mucıblnce kızıl lletcr Dol,iu 
Avrupa memleketlcrıne yaptıl!ı baıı 
kıyı azaltacak, buna k:anıılık Tlto 
artık Rusynya çatmıyacaktı. 

ta-Dol!uda hiç yoktan meseleler 
çıkarıldı!ıını anlatıyordu. İkinci 
Dilnya Harbinin orıenerall zuıtov 
parti ePflne hakikaten çok klZ• 
eındı. Ne oluna olsun ırtzll pollat 
partinin emri altına vennemeıc 
karannda idi. cKruşçev lstcae da
h b .. 

ZUKOV'U OYALAYIN 
Tlto valyetı derhal Krueçev·e 

blldlretl. Ce\'ap ooyle idi : cZU• 
koT'un RU5yaya dönü.şünCl gecl!t
tırın. .A.rnavutlu~a giderek Yu
goelavya • Arnavutluk münaacbeı 
lerını takviye eetln.» Tıto bu plll· 
nı tatbik etmeıte muvaffak oıcıu. 
Zukov Yugoslavya'dan eonra AI'
navutıuıtu da resmen Ziyaret et.
ti. 
Kruşçev ile ııaıı kolu Anutas 

.Mikoyan cıerbal ıoe koyuldular. 
Zukov'Un zoru 1le Müdafaa Ba· 
tanııaına getlrllmlo olan Mare
tal RokOISliOVaky, TOrk ııınırları ya 
kınlarında bir bırııae tayin edil· 
dl. ltaatklrtıı;ı Ue tanınan Mare
şal Rodlon Y. Maltnovakı Zu
kov'un yer ine ordunu n başına ııe
çlrlldl. Mallnovskl, .MO&ltova ve Le 
nıngrad'dakl mühim mevkllere 
kendi adamlarını actırttı. ııüven· 

dlllt tümenler! başkente ı;Ordü. 

TEDBiRLER 
Zukov•un Rusyada olup biten

.erden habercıar olmamıı.sı !çın 
ner türlü tertibat nlınmıo bulu· 
nuyoretu. Oerek Yugoıılavya. ı:e
rckııc Arnavutlukta Mareoaıın blQ 
olr haber alamamıuıı için bu mem 
ıeıtctlertn RUB clç1111tlerl tarafın· 
dan lüzumlu tertibat alındı. Ge
ce güncıoz Mareşalin ıı:alcıııı yer 
ıer tar866Ut altında tutuldu. T• 
raftarlarının Zukov•a RwıtYad.akl 
tuznk hakkında en ufak bir ha 
,er vermesi böylece Onlendl. 

ŞiMDi BUYURUN 

ccklerden biha
ber, huı;usı ola· 
rak göncterllcn 
bir uçaRa bl· 
nerct kendi 
ellyle Kru;çev•
ln tuzaııına etü.1 
tQ. 

Kendisinden evvelkiler ıtlbl Zu 
kov. Kruşçev·e itimat etmek ha· 
tuını l§lcmıotı. Zukov•un Kruş

çev•e güvenmesine bazı sebepler 
vardı. 

ESKi DOST 
Üç yıl kadar evvel Zukov, 

Kruşçev•ın Malenlı:ov·u Başvekil· 
ilkten atmasında mühim rol oy· 

Zt KO\' 
( llal>er~l7 .. ) 

Mareşal Tlto. bu arada ııcrell 

Kru§çev'den. ıı:erekae Polonyalı ıı:.ı 
zıı lider Gomulka•dan Mar~aı 
Zukov bakkıncıa oıcıukça itham c 
eticl şllı:Ayetıcr etlnllyordu. Zu 
kov•un J.eml ııün geçtikçe 4!nem 
kazaıııyorcıu, Zukov orduyu par- Arnavuıtultta:-tl z\yaret1ııl do bl· -, 
tının füıtündc tutuyordu. Zuko\ '!ren Zukov. Ruı;yaya ııclelll,il gıbl D 1 r 
yeni Macarlbtanlardan balısedfyor denlzyolu ile d0nmej1 c10şünü· emı rag~ 1 n 
du. Nitekim Mareşal zutov ~eçcn >"Of yolda Kırımdaki Ruıı kuv· 
ay YUg<lf!lavya•yı ziyaret ettlfıı za· veıİerlııl tc!ıl.'I eune11 de pllınh-
man oldukça 60RUk karşılandığı· ~·ordu. Bu r.ırada Kruoçev•ın &eit· 1 1 1 
nın tnrtnna varcıı Tlto cllberab rcteı1 telefon ederek. parti bı;~k• ~a" s e 
bir KruQrcv·ı cNa1>0ICOllD var! bir nının 7 Kasımdaki komünist. lhtl· rı erın Belediye Şube MCldOrtnklcrl için ... ö 1 " ı ı 
Zukov'M tercih ccıı•· ordu. !Alinin 40 ıncı rıld n ım .. meras • yeni binalar raııtınlmaaına tarar • 1 vıısı 

verllmtttlr Bu binalar tube b!lro· Öte yandan Zultov. Yugo.s.aVJ: n• mini hazırlamak için en &er • b 
da T to ı C ık Olarnk K ... ,... tavla roeı:nll'kete cııınmeslnl ısted - •• • • 

tarından bıll.ıta evlndtrme aıcnu· ...... - -:-1 gore ır mıras nu ve çe itli dQl::kAnlnn ihtiva e ç v hnkkında kon\J4u or. parti· At \ ıtdtro 
de~ktlr. nı rı. ordu Jşlertn(' kanşu~ını, or- llylrllklıı Zukov b~ına gele- , 

. .. . . . .. . . . ... . . . . . ......... ... . . . ........ ............ .................... ........... . ..... . ............... . .... . ....... . . . . .. ' ... . ......... .......... . . ' ' •••• 1 ................ . . ......... u ••• , ................ ............................. . 

TAŞ DEVRi 

· DOGU SINIRIMIZ~N cUNEY SINl/.!JM!ZIN YA. 
'J!JSINA 1<:AQ4R G(jz AıABİl.DİGİNt= U Z A 
NAN siR. cti1.. vAR. oıız.. suf.!Ası BİLİNMİYEIV 
Bifu;EoİR. OAAYA &IOEN il/<; /.!./MSe &1(,Ü_ 
NE! lf.,Al>~ll... GEtz.1 otiNMF.[Jı: 

-...:: ----• 

MiSTiK 

ÜLKEHtZ/N KlL 
i!EY BATI SINl
RJNr:t4 MEIZ

KANUA ()F.Nİ4 
VA/l.01~. gu/l.A 

H~l8AU~ 

t;.IL/ll.f.,A; ~: 
Nl'e. 

EFLATUN NURi 

. ' 

meselesi vok 
Vefat eden Nun Dmllrağ•ın ml· 

rnsı bir crneseleı olacaRa bcnz.I· 
yor. 

«Merhum pcdeı1nlz bir vaeıyet.
name bırııktı mı?ıt mıııllnl, mcrhu 
mun oııuııarından Galip ve Kaya· 
alp Demirağ <tün şöyle cevaplan· 
cıırm1Şlardır : 
«Babamızın yoklu~nu §lddetle 

hlBSCtmelı:te oldu~umuz şu anda 
mlr.ı·ı etüşünecek baldo delllllz. 
Maamaflh babamızın çocukluk ar 
lı:acıaşı eski mülklyecı ve tüccar 
terzilerden Hayı1 Çavetar herban· 
~ bir \'aslyetnaıne mevcu; olma
cıııtını söyledi. Bu cıurum karo•· 
ııında hukuk muşavırımız bu ıoı 
h8llecıcccktır Bızıer. tekrar e
diyoruz, IJlmdillk mırı:ıtı et~Une
cek baldo deaııız.a 

Saıııatya ve 
Yedikııle 
karaıılıkta 
Samah·M ve Yecııtulo acmtlcrl 

yırmı cıort aaattcn bert «karanlık· 
tu bulunmaktadır. İlırtlllerln be
llrttll!lnr: göre bu semtlere ccre
Y•n vrren bQyUk elektrik kablo-
1 rın~an birisi bir cyerlnelen• pat 
lamıştır. Hilen bir cuııtn• bu llht 
lnRın kablonun neresinde oldul,iu 
nu tesbıt etmek için çalışmnk:ıı
dır. P atlak bulundUktan ııonracıır 
ki. bu iki ı;emte yeniden cı,ıta ver 
mek kabtı olacaktır. 
'il "L.o\JUN AI,Tf!'Dt 

-~--L ~ 
Öt.c yandan. iki ııececıcn bert e· 

lektrlRe hasret kalan bu ııemtıcr 
ııaklnlerı bnbudıın kalma ışıklan
oımıa aracı olan cmwnı " bı:ş· 
vumıuşlıırcıır. Ancak mevcut ınum 
lar kısa zamanda bltt ıııncıen, b•· 
matya rn Yecııtuledc elmdl eto 
mum ckuyruğu» ba.'}lamıştır. Raik 
elinde mum kalıuı ba!ı:kallıınıı e>
nOnde birikerek kuyrut yap:na • 
tadır 

<Devanıı var ı 

h IJl ll f' KIMI 

Dr. ERTUGRUL KUTLUC 
Her ııün saat 15·18 arası. Ca· 
taıoıııu. Nuruosmanlye Cad. No. 
9, Yavuz Apt kat l cıe hasta-

larını kabul eder. 
'rrı : 22 -:-z on 

.. .. 
BUGUMKU r 

HAVA \ 'p llkllJ Meteo· 
roloJI lstas10· 

nurıun talımfnltrlnP ıöre burun 
fehrlmlz n dvannda JıaTa par· 
~alı çok bulutlu ıoeçeeek olup, 
rilzıllrl ıır poyraıdan ııunPtll ola 
rak t'R r t kllr. DUnü n en ytlks~k 

sıcaklıfı + 12, " " dilşUk tıe +s 
Santlırat olarak kaJdt'dllmlftlr. 

ı R ı.:ııs ı:.-.ı ııı:r: 

Cl IAJtTF!oil 

A\ 11 - O{l:-,• 30 - li !<ll\I il 
RI "' ı :l'::ı - K \ f' 1 M :~ 
ııtcıd ı :ı;; - Rf'hlOIAhlr ı:ı 

SABAH 
ÖÖLE 
İKİNDi 
AKŞA?ı. 

YATSI 
İ.MSAK 

' a ali 
06.48 
11 59 
14.34 
10.50 
18 25 
05.06 

F.znnl 
0Ui8 
07.08 
09.44 
12 00 
Ol 35 
12 15 

Guetf'mlze ıonderllen JB
n lar n reılmlff basılnn 

KRUŞCEV 

<Zaferi tesld> 

namı§, .l\lalcnkov•un ordu bQtçe
sını azaltarak balkın hayat sevi· 
yeatnı yük&eltmck latemeslnln 
memlekete zararlı oıacaı;ını ldella 
ctmı~. buna karşılık da Kruşçcv 
kendtıılnı PrezldlUm'a ııoıanuıtu. 

Geçen Haziran ayında ise ZU· 
kov Kruşçev·ın hayatını kurtar
mıştı. Prezıcııum'Un Malenkov ve 
l\lolotov'Un tesiri altıneta Kruş

çcv•ı bllıŞtan atmak (!zere oldul!u 
bir sırada Zukov, Lcon B. Kame
ncv l.ıslmll bir polltbüro Azııı;ının 
bir mektubunu okum~tu. 1935 
te Oldürülen Kamcnev kanıyla 
yazetıııı bu mektupta artılı: kendi· 
sine ıokencc yapılmamasını lfıte
mekte. ancak gene aynı mektupta 
mavi mürekkeple au kcllmcler o
kunmaktaydı : ciokcnceyo devam 
edin. V. Molotovıt. 

Zulı:ov ııözlerinl bitirirken, btı:V· 
le zallm ktınselertn buluııduı;u 
bir prezlC:lurn Azası olmak tateme
dlltlnl &Ozlerlno llAve etmıotı. 

Bu ıllzler üzerine hava değlşmte. 
Kruşçev hakikaten postunu kur
tarm14tı. 

NE VAR Ki .• 
Ne var kt Kremllnete hiçbir 

closUuk uzun sürmemekte idi. zu. 
kov kumancıanıara. askeri şahıs· 
lora partllllcrden daha ıyı gözle 
bakılmasını emrediyor. Kruoçev 
ise buna karşılık en lyt eleman· 
lannı orduya yerteotlrlyordu. 

Zukov. Lenlngraet'da ver<llğl bir 
nutukta ctcmlzleyıcııertn de temiz 
lenmeslnetcn• bahsediyordu. Kruş 
çev Stalinın bir numaralı ctemlz· 
leylcb !erinden olcıu~una ı:öro nu 
tukta bnhsedllenlerln arasında 
Kru~çcv'in do buluııma.~ı pek muıı 

1 
temel eti. İş otmetl lıanııı tarafın 
daha iyi ve dahli ~·abuk hareket 
eetcceğlne kalmıştı. Kruşçcv oyu
nu kazanmış ve ilk defa fikrini 
~roskova'dakl Türk büyük elçlll· 
l lndckl ziyafette ac;ıklamıını. zu 
kov tecrübeleı1 ve kabiliyeti ile 
mfltcnaslp bir 1şıı tayın edllecek
Ll. 

DÜNYA HAKiMiYETi 
llntılılıırı lıa} fi'' dOşürrıı m~e 

!" gılordudaki Zııl:oı tarattıırla· 
rının ııırn saılcrıııı çıkarmadıkla
rı idi. Kruşc;cv anlaşılan, kendi· 
lorını çağırarak: cZukov•u mu? 
Yoksa Dilnya bliklmlyetinl mı ter 
clll edlyorsunuzh etıre sormuetu. 
2 ncı ::>putnlk'ln atılışı Kruşçev•ın 
bu sözlerıne lnanılablleecııını bir 
bakıma lsbat edlyoretu. Klzll li
derler Dünyaya hlkım olmak sar 
boşlu~ içinde bütün cıostlukl• 
ra ı;ırt çevirmesini gayet iyi bl· 
llrleretı. 

Cevl rtıı: 

1. KOHEN 

GUnU GUnUn5 
Değişmez 
Panorama 

Ha:vdarııaşa Tt~a sır!;rfJ 
ıarından kalı.an tttıı• 

lf'rt h lnt'nl t'rl ddl~rntı 
lllr p anora ma ııeı.lf'r. Trf'nln 
J'J.<ılrt'•, ' Iotllrltl \'f'Ya podll 
ıılmıı~ına ı:üre hn p anora ntll 
ıı~ırıa,ır \'f'YA hı7lnnır, ıaı.;.ıl 
ana clzı:flt'r hf'p aynı :ı.:ıııır. 
Bir de nır\',ını deilelklU·lrrl. 
b u Jıat boyu panorııma,ınıta 
aııııı ı:ıı k hlr deitsıı.ıık mrrc'I•· 
na ıf'llrl r. 

t:\ l rl.ıır ı 'l'PYll n nyd arpR$a ııır 
lanndan yoln ı:ıı..nnıarın ı:ıırr 
ıore ~·ıuıırı::ınıaı; oııtn ı:u Jıu ıı• 
nıırarnııııın f'll bt'lll bA l ı 6-
tr.lllı:I, ı-ta•,·on ~nt ıeı ı arıdır. 
Trt"ııln d tı rdutu t•tıuyon11n 11-
lll'mlnf'. eh ıırın llzelll r:lne rıı•" 
• ime ı:ure u tnk df'tlstkllıtler 
hlr 3nııa. hu atıcıl ar da ht
ıııen hı·p blrhlrlne bem :er. f>O• 
(•fılilrr \ c lh llyarlar cotunın1'· 
tııd ı r. Orta > 11$11 oı ıınıan m: lfll· 
r ıilür. \ ) raıı. sn, simit, tim" 
nn A. ı.ı r .ı.r.. ur.um ~nınrı ıır. '\ tıı 
ıt ırıırrıı eknırıln ar:ı ın a 9ılı\W 
ıırı ı 111 19 birkaç rt lolmıa ı , ya
h ut bir d ili m 1.-ııtarmıs p al a· 
nıut s ar ıtnlar d a vardır. Trt· 
nln ıara ıırrıır lyle )Ol r.11 pr U• 
l'l'l't'ye koşar, ·atıeı ıreııc ısa!· 
dınr. Yol boyunca karnı acı · 
ımu HYP canı l!ıkıl ıın yoıru 
hll'fCJ' f ıır l!Rlln almak ıctn ('111'

1 

nır. "oı:nı.tım e llt rl morarnıı! 
kucllk l!atıl' ılar, ıttın~un ı.ı· 
ruıld amnz h a le reımte ı ııtırıır 
saııcılar. salepterl nl n nyraıı
larıııı lılr ım önce t(ll.;ctmeı.: I· 
<:in ı.ıısuşıırl ar. Sonra bir t rcll 
ılUılllill duyulur, yolc u eııııdt 
s i mit!~ le ıcerı ctktllr n ııatıcl 
tc tisi) le 1.;nı ııı.ıııır. 

AnıuJoln • Dt1lda t aemll1'1>" 
lnnuıı tş lf'tmtie acıldıtınıl•~j 
heri, . emplon • Orlent Exı>rc" 
TO r klyc•ye l şlemete başlBYllıı · 
btrl, b u h ep höJledlr. Del"lf" 
!er detıemı , T OrJ.;lye•ntn &04

' 

> ıı ı ıınıo:enı bir cok değlşlk111'· 
lere ııtramıs. t a ka t bu b a t bO
y u aııs - \'erıeı h ep aynı ı.al· 
ın15t ı r. Zlrn Demlı')Ollnrıııı W 
ll'ttnlf'r, arada bi r r;ldlp r;tı• 
cıı ı.ıtrl nntı tılkelerlnln ı.ıP1 ) on bflfelerını ve trenıerc'leli 
srn·nr lıfifecll f'rl, tendi ıntJll• 
leketll'rl için de ı:erçeı;ıestırıııe 
il hntırlnmamıst arııır. bir ııııı 
ohun. l'ffaf liAtıtıar ıçınclt 
türlü otuk ff'me lt.lu satıııı. 
f'l arabalarında > ırecek ,-e l('C' 

ttı:l ıı h t'r tOrlü ona \"810na ,e 
ll n•n l• tn•.ron ııatırıl arı '1'111" 
ı.ı, e lclıı hal4 uuıı.: ve ıoıe1 

bir h ll)'aldlr. 
Dem!Qollarının bqındn ıııı· 

hmaııl nr. dcilşıııez menııır .,,, 
ta•ı> l ıı dOşOndO l.'çe, cıuruııı 11 

m azur hulmak tein bin ttırltl 
l:Cl'\'tklrr llıırl sOrt'blllrte r. f fl 
kat lş l t' lt lf.. lnl t rt nl rrdc uı·uı 
\t' tP.nı lz Sf')yı;r bilfl'ler 1ıuııı11 

ıturmaıarı ınl'rbu rl)elln c'l eJı ı.;ıır 
tuhıın nLl nr. Z ir a nıoderıı onlB 
rıııdu umnınl unı..ıı vasıtı1• 1 

1 l etuıt'clllS:I, lıısııuıarı bir yer
den hl rH•re n ııa~ıı oı u r.ıa cıl· 
~ ıın tu,ını uı. ıteilltllr. ıet1eııl 
ıııtnıl t' i; ellf' rıl f! ın~anl ar, ın ıııı 
u l mııııııı btıtnıı ha} ~lJrl l ı: · 
zonııııııe ı uııı ıurak naı.ledllfr. 
IJf'm, ı;ııı ı f \ C tıcret farlı;ı b 11 

ISIP Ullf' lllll hlr rol 0~1111ııı o ıl ıı.Jl• 
Am a lı lzlın IJll> Ok ,·aıoııınrd• 
bir ımnıh it• ı e eıı h ll> uı.. ı:ar-
13rd ; ı hl r ~ıııı. 1111 ıızflm ıııııııın l' 
hile nns cı;erJıll r. 

Burhan ARPAD 

MEVLID 
Emekli f>ıtma Savaş BnşkaII" 

Jarıncıon 

Dr. in:.~:-; Ef,G l:O." l" 
ebecııyete lntlkııllnln blnnci >'11 
donomcı manascbetıyle J7 J{a• 
~ını Pazar gQnu Oıtıe namazıı11 

müteakıp Mevlidi Nebevi okll" 
ttılftcatından dost ve din kili'" 
cleşlerlmlzin teoruını rıcn edı!" 
rlm. 

Eşi : :'\'rzlh t F.l ı:!!!-' 

Genelik Tiyatrosıı 
«Balet» efendi 
..;» 

ve 
J'sl'r: llUlt'I, yazan : Re,nt :"'n· 
rl Darııı:o. ııhneyt' koynn : Ze· 
ki D1111:ıu-. Dekor: lıhan Çeı lk. 
O ) 110> anlıır: 'feonıan t plcl. 
!'i fııııtrM ll ılrO I <u. J\lerlh Din· 
~·ıı> >. !':una A ı.~ın. llfeldıı Ptr • 
ClllnL 

G ençllk Tiyatrosu, lııtanbul· 
da ııayı.sı ıtlttlkçe artan t.t
nıvenııte tlyatrolannın llkl· 

dlr. Beş yılı bulan bir ırec;mıoı 
var. Lıtanbul ünıver.ıılteııl Talebe 
Blrlttı acıına tenuılllıır verir ve 
kadrosu, muhtelif fakülte ve yOk
&ek okullardaki tiyatro ı;ever gerıç 
!erden meycıaııa gelir. 

1957-58 ınııvsımını 12 Kasımda 
açan Gençlik Tiyatrosu. iki C6er 
sunuyor. Birinci o,un, Reşat Nu
ri Dnrago•nun ı~asıııı ilk cıeta 
tiyatro yazı;rı olarak k&r$ıınt:ıa çı 
karnn HAlct. b:ıncı orun. Mol· 
Dar"ın C'.ocukları. 

Çocuklar. geçen mevsim ~onun· 
etı; da oynanmıştı. Pakat Gençlik 
tıyatroeu acıma çok baoanıı bir 
tekrar. Geçen deraya kıyaala ta· 
ııınrnayııcak kactar aeıtı~mıo bir 
cQocuklar.• ille oynay~takı acemi· 
l•klcr, konuşma bozulclul:lan orta
dan kalkmış. Raha t ve tabii oynu
yorlar, anıa.,ııır bir nııne T Urkçe-
61 konuşuyorlar. Bu iki huııııs u
zcrtnete bllh a duruyorum. Ba· 
tı Tlyatroı;unun Türklyede mev· 
cut olınavaıı deneme ııabnelerı öı'
ncııını bir görev dlYc benlmııeyen 
blzlm ünh·cnııto tıyatro!arı için 
ı>ek önemli. bu teknik btll:'ller. 

Unıversıtelller araı;ında bu yeni 
merakın, tiyatro oynamalı: meraıı:ı
nın rnCl8~ yola ııırmesı. CIUzgün 
konuşmak, ycız ve vücut hareket· 
lerlrıı mlınalancıırmak eıbı en ba· 
ıılt sahne bllı:tlcrlnln benim cnme
eıne baıtıı. Oysa ııen~·ıer. bütUnoy
le de. türlü teknll: bllgllerıyıe de, 
tiyatroyu kencıı başlarına ötren· 
met zorundalar. Bu da, otmdlkl 
ıartıar ı;QrdUkçc, tiyatro oynamıııı: 
la olacaıta ben:r.ıyor. Gençlik ti· 
yatrosunun ıÇocuklan tekrarı. 
buna bir örnek diye ~&terlleblllr. 
Aynı Pf'081"amın ilk eri olarak 

ıunulan Halet, üç çeyrek saat aü
ren tek perdelik blr ptyes. Kuru
luşu \'e gellşmerıı bakımından, oy
nanmaktan çok okunmak için ya. 
zılmı~ bir büııyeı;I var. Yıllarca 

BURHAN ARPAD 
ayrılıktan ısonra dOnıın~o c,·ı~ 
bomboş bulan bir erkek (HAiet ... 
!endi) ve evete kalmıa bir ~n(' Jt ıı 
un <Sertaç) yalnız ya,aınatct•. 
&elen ruh bulıranları dlle ı;etltl~ 
nıek wtenml§. Fakat O smanll c"" 
mıyetlnln bir aktiak tarafını dil J,. 
nuşturmalı: ietdl ı sezllcn dlf,. 
loglara raıtmeıı, HiıJet pıyeııı. ~Jfl 
deco kulaıta hitap ediyor. ııiiet 1• 
iyi oynanm&111 ve ilgiyle aeyrcd 9 mcsı. konuşulaııların çok ıyı ta1'~ 
edilmesine bağlı. Eski Haltcvl ' fi" 
!onunun ııkustlill. bunu hayli e ıt 
gclllyor. iyi lşlenm~ de oısa ~ ıı: 
01>manlı • TUrk ııahne ııııının ,. 
tcmısllln heyecanlyle, ba§arııatlltl' 
mıı&ı da Halet·ı büşbütün aıcs• 
yor. ~ 

Pakat Halet gibi bir piyesin ıe I' 
Sll edllcceğl ısabnentn, Gençlik r,. 
Yatrosu olmadıtını drchal r.lJY gı.I 
mcllytm, Konuııu 'e ısa,·undıl 1• gOrüşler bakımından, cıııı ve ~iC 
yatro teknııtt baltımıncıan, Gl·P'<~ 
tiyatrosu ddll, Halet plyasınııı ıı 
nesi. 

11
• 

O}sa, proırramda cPercıcnıtı:I •' 
çarke.n» başlıklı notta da: en~ \1 
Nuri Daraıo•nun yazmı 01dııı:1, 
cBalcb ı ele alırken amatör b 11 
ti) atro olarak vazl!elerıınııd~, 
blrlnl daha yerlnıı getırdt81Jl11il' 
inanmış bulunuyoruz:. ı:ıbl göt • 
savunuluyor. Gençllk tıyatrot:f ı 
nın \'e amatOr toplulukların ' ıı 
oyunıııra yt'r vemıeal, ııattll b1ıD'° 
tazlaca öııcm vermesi elbette d0 e
rudur. Palı:at buııu yaparken. .;ı. 
çııecek plyeııııı her bakımetnll• 1ıı 
oıuıasa kouusu ve ı;öru,o baıı:ıJll ~ 
cıan. ııenç olm ı gerektıtı u!'v. 
oartı biç bır zaman Sôzden 1ı 
tutulmamıı. Halet'ln tek ol~ 
vıı lk1 kııhramnı, Oençltk TIY11:.ııı 
t.U reı>crtuanna. bu bakun.I .. ~ 
htç mı hiç uyııun cıeaıı. ıı•· 

İstanbul finl\·enıltelerlnln il rJ' 
Yak o ı d u R u gençlik ıır•1 p• 
6U harekctlnln Türk Ttyatr°"ıı p 
faydalı olm113ı için ilk fart. cıı:..ı 
ve ıı:enç eserler oynamalı:. çevre! (!' 
nı ve problemlerin! dlle ııctırcı:ciJ• 
)Unlar &eçmek. Telif veya tc ~ 
me. önce buna dikkat etmeleri :ıı 
rclı:lyor. T elU eserleri de rıne x~, 
aralarından ı·cya ltendl probl ııl,. 
rlno ;yakın yazarlardan aaıtlaıtl ıı •' 
rı lazım. HattA. tiyatro teımılt1 il"' 
kımından zayıf eııcrlcr de oJ.511 
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ahreyn ihlilCilı 

gillikçe biiyiiyor 
IRAN'IN ADAYI iLHAK ETMEK iSTEMESi ARAP DEV
LETLERİ TARAFINDAN 1Y1 KARŞILANMADI 

A ~ocıatPd Prl'!~ 

l ISTANBULD' A BUGüNE 
1

rl3~fdiM 
kadar 19 f ınn yıktınldı ~ER~t~~~z 

T
rnııHa, hnt tının ı.ııırtırıı. 

Aksaray semti 
tehlikesi ile 

Şehnıı okm~k CIA\llsının her gün 
biraz daha kötOre doğru glttılt! 
bf'!Urtllmektedlr. İlgililerin lfade
ı.inc göre. rtt.ml makamlar tara· 
tından gerekil teelblricr alınmadı
liı \l.I bugünkQ şartlar devam et
tlltl takdirde, ynkl makta olan 
ki$ aylarındn §ehrln ekmek lbtl· 
racını temin etmek başlıbaşına 
bir ml!fie.e halım~ ı:c!ecek ve bel
k, de eehtr r;oktnıerı için arzulan· 
mıyan durumların doğmll.'lına se
bep olacaktır. Bu durumlar ara
ı;ında. oehtrdc ekmek buluna.-na· 
ması ve hattli ekmeğin karaborsa
ya t1ı!Şml'51 ilbl hus116lar da bu
lunmnktadır. 
ot·ı..,n: ~·ıoh \OKt.. 

fırınsız kalma 
karşılaşıyor 

1 

tlıııı ~rmtlf'rdf' oı uranlıt· 

f. TA YLQR rııı hail )iirtl.ll'r nrı~ı. 
ıı..ıı.ı ,.ı.r. ılf' o 'f'nlllf'rdl'll hlrlıı· 

verilen mOddtıt de ynıncıa ı;ona 

ere~tır. Fakat Belecıtye Meell$l, 
bu mevzudnkt hazırlıkların henOt 

Hong-Kong' da 
Hastalandı 

aona enncdlğlnl dikkate alara:t Assocta~d Pros 
müd<1etln 1958 yılı sonuna ka.- Hons:konıı. 111 -lBurada ı,uıu-
dar uzatılmasını karar altına &.:· nan 61nema art!Btl Ellzabe•h Tay-
mıştır. 1 lor Cuma ııünü hastalanmış• ır 
Dl st ~(11.0\0R... Doktorlar güzel artıatln apaudlalt 
Diğer taraftan ortııtekl stok yok lirnzları RQ;terdtğınl eöylem ~ıt>rd r 

luğunu dikkate alan Belediye, 1•· Artistin kOC&$1 Todd c1nş&illlah 
nnlara bir tebll sapmayı dü~On- b.r amellyntı gerektirecek duru:n 
mektedlr. Yapılması ı:nuhtemcl bu lOktun demiştir. 
tebllMe. fırınların her an .çın el- Artist birkaç atın daha doktoria 
!erinde buluncıunnaRa mecbur ol- rın nezareti altında bulunaca!< ve 
duklan Uç ııunıolt atoklarını bir ha5talı!!ın ı:ô terecııı ııeyrc eörA 
an evvel trmln etmeleri blldlrılt'- bir hastahaneye yatıp yauruyaca!lı 
cekttr. belll oıacattır. 

Bir dünya turu yapmakta nlan 

lzmir' deki Nato 
konferans• 
devam ediyor 
Ru•u'i .\fuh•blrlmııd~n 

karı-koca Honı;-Konıı'da blr cıom-
• larının t!\'lnde kalmaktadı:ıar 

Bir şef garson kaçakçı-

lıktan tevkif edildi 

İzmir, 13 rHuslıal) - Şrhrlmtz 
barlarından birinde te!ıı:arııonluk ya· 
pan Emrullah acııncıa biri üzerinde 
kaçak dolar buluuclurmaktan aanılt 
olaralt bugUn yapılan muhakemeal 
aonunda beş ay, yırın! beş glln ha
pis ve 833 llrn para cezaıınır. m•h· 
k<lm edllmtşttr. 

ıll' '11·ı~or•ıııı117_ "Dlıııh ıık•nrıı 
'ilrll,-rrtl,; rnıldf'lf'fdrn ı:f'tl)ur
sııııu7. \ n dn tıklım tıklım oto· 
htl•ll'rl' hlnmrı. 1(10 ;nrtı11nor
sııııııı: .. Trıım\ıu,ız kıılmnnııı 
ıll'ı•ını •17.ılrıı I> 1 bllf'n olnhlllr 
mi';' TopJ.;npı '" ı dlrnf'liopı 
~f'mlll"rlutlr oturaıılnr ,.UrOııı,.dr 
nı nl.i:n .. meı rrkorlnrı :ı.;.,,, ıırlar. 

TA f<llrnl"l\apıdnıı rhrln ıı:ohr· 
11l11r. ı..oııar ) Urll)l"rf'J,; ı:rlı-n bin 
ll"f!'t' J;l•lllk ı..artıf'ln ~ııhohlnrı. 

ol.; aıııtnrı lılr •Pi ıılirllnll il alı· 

,or. lı•lerlıırtl" l;mllıılar, curuLlnr 
dtt hulunıııı trnıın ııpız sl'mllt'· 
rlıı ln•ıınlnrı hn iiı:Ucıı durumun 
dahıı rır li:ırtar slırreeı:lııl ı.r.uıtı 
lirndlll'rlne soru) orlnr. \11111 ,.,.. 
\1111 nlam" orlar tahll. Cflnkıl 
trnııı\ıt>••.r. ı;l'nıtlPrln ıır. :r.111111111 
Jl'lrt•rı.. ı.ııııar la ııa La\1l~lll'll• 
41111 hllPrl [pJ,; J,;I 1 ,oJ,;. 

lrotnnıu rtnbıı uzun Jıllar ı. 
tımhııllulnrın "' ı::lll•I ulrnııktu 
drı nm t'deı·eı.:. tn-rı ııatı rhlr· 
lPrlnıll" trannll,) drnl'n ta ıııu.r 
~·olitnıı tarihe ımrı•nıı • oı lıl· 

lir, naııııınr ıcııı ıı:•,,•:rul•P- mnl 
01011 nlr.r. l"Jll'r bl7f11' hAIA l"•LI 
drt:f'rlrrlnl muhafaza etnıllor 

mu~ Ml'drnl ül keltrlo coL-ınn 

1..!...!.! A_t 

:ı.; ıııotıp &l'C:tlklnl sa:rraııırı bl:ı:· 
Jrr hlr tllrlO olitıJ up biti remi· 
,roru;ı. l ıllardır bnT.ı Lonulıtr O· 
:.r:ulndl' ı.t,.ln liorarlnra nırnma
dıl>. liolnylıLln ı.urltılabllr:crtl· 

ııılz çıkın ıllnnııın ··~ nlamııııık. 
,,.rdr kaldı lil trnm' ay ~bl I'· 

hlrll için ~oli ,-ıırnrlı hlr 111'•111'· 
JI knldırııı ııtnlıııı." Hu &ldi•lr: 
1 ram'&\ dt'rıf'ıı JPtml ıaman la 
ıtı cı thıı uzun, co\,; ıızıııı >•llar 
hRŞ ıac·ırııız ı..ıııncııı..ıır, ı.:nımnh· 
dır. 

't' ıaııınıı l•tnnbııldıı mrıro 
rhrlir.•1 ı.urıılıır, otobll•ll'rln ı.a 

J ı•ı hl r liaı· m ı-ıı artnr. bllLI 
•trııtlrre ınılf'JhOdtr l•lrtlllr. 
nnrnli o ı:ün trnm'l"P) ra,-ıarmı 
sl\liüp ntnb111r1~- OtobO•lf'r ıli· 

ufin brr untlnde o;otlayacnı. litı· 
ılnr dolDJ l.;f'o, ılolmu•lıırda ,...,, 
buluııomvı..en, tr m\aylar sal• 
Lıııı "ıçnı.; ıı:lhl ıı:ellrkrıı tutup 
d ı rtt) ları •llknıtk hl' ap•ız. an 
1 ını .. ı: hlr hıırrkrt olur. ı:a imar 
hnrr\;etlerl denl'n calı•malar b 
ter bn•arıyl ı, l•trr lı~nrı•ı7.lıl.;1.& 
01ıu\•la11•111, '11pnrnı:ını11. Gt'Y o 
bf'ııeııııırdlı:tmlz \'aı:ı ı:eçmlc dr 
ıilıılml1. rıu ıarı yerı .. rıne koymaı. 
lir. \ atıırııln ın 1 1'Pner ı;cL-ml" 1 
lrnr ılıliınrtn ııır.denll rt ııö~trrl 1 
olıııa7. \ olların ı:rnl ıetllnır~ı. 

nırJ ılnnlnrııı n• ılma•ı pohasına 
lılnll'ree ın.aııı11 3rrı.lı: :ruruuz: 
lıırııkılııın•• ıın.ıl dut:rn ılf'lllsc, 
oıohil•ler t rnııu aydn11 ı:lize dn· 
hn ı:üzrl ııurllııfi)or dlH $~bir• 
ıı, 1 ıakıntıya okuııık ozoeo \I' 

H~rı;lz hlr l•tlr. 1 ııııı l ıllardnu
bf'rl katırımııı ~l"kl'n ırıınway· 

tar bu ı;ldlşll' ıtnha ç<ık l.abn· 
11117.I çeLrctı.. t.ııınbulluııun ~ı· 
l\ınıısını. üzOntll•ünıı hnflfle
trcrı.. !ile \UZlk LI bu bliJll"-

OKTAY AK BAL 

Fransızlar 
konferansını 

N A T O 1 
Kabl~. ıs - Bir Arap Blrlltl 

Blr an evvel giderilme!! gere
ken alt&aklıkların bn.,ında, ofllltt' 
bu •day aıokunun bulunmay!fı gel 
mektecıtr. Sık ıoık ifade edlldtrılne 
ııöre. Ofiste. ilerde vukuu muhte
mel. arzuıanmı)'an haller ıçın ay
rılmı~ ı>tok bulunmamakta ve şe.:ı 
rın ekmek ihtiyacı. ancak günü 
~ününe tl'mın ecıllcn unlarla gide 
rtlmettecı.r. Yine a)·nı l!aelelere 
göre, eııııalı mübayanlara ı;:lrl§llme 
mııı ve ııünü ı;unüno daRınılt böl
gelerden temin ecıllen unlarla şeh
rin rlcne.k lhtlyııcının gtdertlme
&lno çalıtılmı§tır. 

İzmir, 111 - Şlrlnycr'dekl NATO 
Taktik Hava Kuvvetleri Knrargt. 
hında dUn b~layan konferans bu 
ırtın dl' devam rtmıotır GOneydo
ııu Avrupa Hava mOdafaasının na 
sıl mükemınelleştlrlleblleceRI mev 
zuunun mozall:ere ccıııcııııı bugan
ku toplantıda. Tfirklye ve Yuna
nistan Taktik Hava Kuvvetleri Ku 
mancıanıarı da hazır bulunmu~ıa:
dır. Önce konll!ian Amerikalı Tüm 
aeıırraı Allen muzakereıerln haya
ti elıemmlyetlııl belirtmiş vtı şöy
le demiştir: 

•••••• .. •••~•n•ıtıtıtııııııtııı••••ııtııın1Mı1.ııııtııııt.tıtıttıııtııeııtttıfttııtıet tttııtıııı-.ıııtııııtııııuıtıttıttftttttıııııtııfııtıtııııınıı•tıııınıı..,. .. ttıı .... 

ı;iizc05!1, Cuma ı:nna, Araplann I
ranın Bahreyn Cizertndekl halı: ld 

1 
dtnınnna muhalefet cdec~lt!C'rinl 
açılı:lamıştır. ' k SözcUnQn iddialarına gOrl', Bah-

• reyn, «bir Arap ülkealdlr • 
El Abram gazetesine b.r beyn· ter ettı notta bulunan Arap Bırllğl l\ÖZ• 

cUsü, nırıııtın son zamanlarcın Bnb 

t'unııs'a silô.h 
E'raıısa'yı 

veı·ilıııesi 

sinirleııdirdi 
>t Tfirli ll:ıb.,rlrr AJnn•ı 

~~· IS inglltue nı Blrlt'~llt toplantıyı trrkctm!ltlr. 
•trı tanın Tunıwı al!Ah anketme- Praıwz deleg&I, ingllttte •e Bir· 
b.: ~ATO devlrtlcrt araaıucıa ciddi leı\k Amerikanın bu harelı:oUer1nln 

ll llllf :ruratmı,ıır. NATO devletleri nra.sındnltl tffanO· 
ne.~l'acla ıoptnumakt.a olan NATO dO bozduğunu aıırıemtştır. 
ıe:. •tttrt Parl.Amen to Hcl otlrrl Kon 
1'rı ~ııı.n bu aabahkl celııl'Slnde .PralllllZ deleı;cal NATO VekUler 
t:Jı: ~ drlegeaı, inglltere ve Birle· KonaeJinln derhal bu mcacleyt görQş 
~ilcayı protuto mabadı ile mral !hım gdd!llnl llATe etmiştir. 

sı oda'•Jardan 
Araplar da Baıbıül!nln tanınmıı ı:azetecı ve 

yazarlanndan ~ki BOkrııo Du~ Ole 
Elçlhğt ata~emlllterı 1h!5an Doran 

MUHARRiR IHSAN 
BORAN ÖLDÜ 

rcyn üzerindeki İran \ddıaıarmı 
reddooen hlr karar l'luretı kabul 
etmıo oldukunu açıklamı~tır 

B1111ra Körtezlnell' bulunan bu 
ada hAlen tnı:Uizlrorln btmaycstn
de müstakil bulunmaktadır. trn."l 
Parllimentosu .!on zamaıılarda bu 
acta az~rtnde bak iddia "tmektc 
'l"C adıı:ıın 14. e'l"'alet olarıık irar. 
topraklarına katılması için ~aı~-
1!!,aktacıır. 

MEVLOO 

ur!llll ile blZlerı aonauz acılara 

ı;ark eden kı:rmetll ltard~mız 

bTIMI K t:DtU:'.'. FIRl'\L.\R 
\ t: • \UKIK '°"'O'\ '\lf'.~t.LF.~t. •. 
Diğer taraftan son ıattmlAk ha

reketleri esnasıncıa 19 fırın yılt

tırılmıo \"C bu bölgelrrde ekmek 
lhtlyacının gldertlmesl için ııı.mdl
se kadar hcrbanııl bir tedbire blllj 
vurulmAmı§tır. B.lhuııa Aıtı;aray, 

Ldlcli gibi yr.rler, llerde tamamen 
tırın&Iz kalmak ı;tbl bir tehlike Jle 
ba,b~a bırakılm~ıır. lıııııııer bu 
durumu eu gü!Unç tedbirle tehll· 
ltcslz ır&ıtenne e çalışmaktadır

lar : c-Bızım tatlmUUı: eııııtımız 
l>Qlgelerelekı holkın ekseriyeti E· 
yüp, Tıı.~lıtarla vı.ı civarına yerleo 
mlşlerdtr. Halbuki bu mınıakalar
da dabn blr müddet evvel b~ ıı
rın açılmıotı ki. bu flnnlar yeni 
ta.,ınanların ihtiyacını ııtcıermek 

için kifayet eder zannınday1% .•. » 
.Bu l!adcyo ııöre, r.emtlerlnde;cı 

!ırınlar l&t1mllik cdllmte olan bü 
ıan eaklnlenn ııucıc ekmek&t.z 
kalmamak için Eyüp. Tnşlıtarla ve 
cıvanna nakletmeleri ııerekecut!r. 
Halen oehrtmızcııı 2511 tınn taa!l· 
~otte bulunmaktadır 

ıo tınn ıstımtrık edlldll,ll ha:dc 
uzun mUddottenbcrt. gcreltll .ko
laylık Hl ynrdımı gönncdlklerl lçln 
faaUyoto ı;cçrmlyen Sütlüce ve 
HUrrtyett 1':becıtyecıekt ııı:ı elektrik 
il eknı~ fnbr1kıı.-;ınıı da çalı51I1a1i'a 
bıı.~lamaları ıç.n her hangi bır teş 
\'lkte bulunulmomıfjtır 

•E:!er NATO Mlen bü}•ilk blr 
tehlike ile karcı karşıya lııc buns 
Eebep modem 11l1Ahların ve muhıı
rl'hl!l"I! hazır kuvvetlerin temini bu 
~1.18Unda devamlı ikmal çıılışma
larınının ehemmtyeUnl kavraynms 
mış olan 11tvl1 halkın Mdece NA
'l'O''l"U kAfl bir mOdfaaa organı 

olarak ııtımıe•lellr » 
Gcncrtıl, Tilrklye 'e Yunanl•te

nın NATO"ya lltl yıl geç glrc1lkler1-
nc işaret cder<'.lt ·ehe geç brı,ıan
dı. Geçm:o başarılnnmıza rağmen 
gayretıerlml:ı:.t ı:evşetemeylz. NA
TO bOlgelerlnln en bilytl(tü olan 
bu mıntıkacır. rlvcrıoıı bir hnva 
maııaraatıı tııal!i etmek gibi ı: yet 
muazzam bir veııte ile ka:,ı kar
oıyayız.» demlttlr. 

Ayrıca, huııilnkQ toplantıcııı. bir 
mOddet önce yapılan bUytlk NA· 
TO man,.,•rfllarının kr'.tlit cıe yn
pılmı,tır. 

Pamuk fi atlara 
iki misli arttı S •ı ;.. • ı dün anı b r hmıtalık netlCCEI ha· 

l.s l \ayetçı er ya~e!~c~~cs ~:a't~~~ınn ba -

.llnelıolof Dr. ıı>MAll. Ttmur·un 
vrfatının 40 ınc1 gününe mtı.aadt! 

ıe 11/1937 eumartr.ııl gUnQ ö~le na· 
mazını müteakip Fatih camllndl', 
aziz ruhuna ithaf o.numok fızere 
Memlcket1mlztn aeçkln mcvlütbanla· 
randan Hafız .Meclt Sezlgllr, HAfııı 

Esat Oeredc, K.ıni Karaca ve Aziz 
Dahrtsell tararıncııın .Mevlüdu Şerif 
kıraat ve Kur'anı Kerim tllAvet edl· 
•~elt ve ClullSl İatanbul Bele<llyu1 
Mezarlıklar MlldOrlUtU Baflmamı 
Duahan Hacı Harız N'W'.ret Yeşllçay 
tararıadDn yapılacaktır. Alı:raba n 
cıostııınmız:.a merhumu aevenlcr dl· 
vrt olunur. 

·rımıır n Jlrruıtoflu aill'lerl 

Öte yandnn şı.:lılrdekt bütün fı· 
rınların kendi aralnrında b.rle l'

rck. fabrlkıu;) ona ı: tmclerı için ~ 49?\ıı>acıa otobtla actulcrl baktın- ı;ai!lığı eliler z 
ll.ıaJ, te.tklklerde bulunduktan AODl"IL .................................... " ............................................................................................................................. , ... , ...... . 

brnlrde.ltl bir okuyucumuzdan al• 
dııtımız mektupta. pamuk ıtauann 
dakl artıştan bab.ledllmckte Te bu 
tatlkraraı1: ylllt!ellşln, mcmlcke•te 
huzursuzluk dofturdutu belirtil 
mrktcdlr. 

FEZA YA GITII - Hıı.lnrııı, "lll•lıılli 11 nlıı h;lnr ı.t•)dul.lorı frılnl liöıırı. .. llr•lnı "111t1nlL il 
rnııra ~aııuııınıınıı tılraz r.\\rl \·t>lo:llıııl tır. hllprı;lıı ıı ı O:tl'rlııd•· ı•rım Laıııı 

ııır ıtrliı. dı• ıı;urülmrı..ı,..ıır. 

~t !'& COnmcltte ol n Kahire otobüa 
ııı.~t'ltttncıen blrlnln sahibi Moham 
il\ıııı. Saleın dün gazctrcllere, istan· 
~v kullanılan Sltod& otoblUlert 

............ _. ................................................................ . ............................................................... "''''''"""'''"""'''" ...... 

tuunda tunları .orıemıotır: 

c~·lU;: de tiz.in gibi az dövizimiz ol
lıı:~dan bundan bir mUCldet Once 
toıı aç laoe.stnl aldık Çekoslovak o 
cııııı:.U.lerıntn fcun olduklannı gOr 
otoı; .. ~ bdrtz kuaurları, motonıu. 
~< W<.Un l1llı:.UnU k&ldıramam!\.llıdır 
ç, °;1' tabrlkııaı otobllalerlnln Wlk· ı 
löro. trı.a bir olihrcte a.ıhlp oldutunu 
t1ttı Ulı:tertndeu flmdl b:ızı tadil& ta 

ırı.ı, bulunuyorlar• 

a, .\9?ııı;ıa7a btlhaaaa otobüs uhlLSIU· 
cı?ııuan yenlllklcrl OArcnmeJc mnk 

ıııeı!:' ı:ıtttğlnl izah relen Mı.sırlı, 
btıg tltetının yakında bir oto
olaca ~e kanı)'OU tnbrlka.aınn sahip 
~:tını •11ıtladıktan aonra e&ltl 
111 !'et Baıcauımtz Abdullah Ater!· 
laca l.1111trın batka memleketlerden a• 
<it 1 Otobtblert, TÔ.r1tı1e:re ihraç e· 
te~~e dair izhar ettt41 Omldtnln 

'"41~tllnl teyit edememı.tır. 

oıcu:rucumu 
demelttedlr; 

melttubuncıa eorte 

•Memleketin menaucat lhtı:ıııcı 
nın yüzde ao 1 yerli ııana)1 tarafın 

dan trmln edilmeye başlDnmıftır. 

P'atııt pamuk flatlanncıakl t.ııtılı:rar

.uzlık bu s:ın11rttn calısmaunda b(l 
yük ro:luktar tevlld etmektedir 
Bu C111t artışı dıı tamamen ııpekOIA 
törlrrlu ııarıulı raallyeılerlndl'n ııo 
rl ı:rlmelı:tedlr. 

Bundan iki ay enet 350 kuruş 

olan pamuk !latları bugtın 7 llra· 
ya ytılı:Jıelmlştlr. E~er pamuk llat· 
lan dondurulmuş otaa n müstah· 
a11ln pımu~u 4 liradan mubayaa 
&<:lise bu dAva şimdiye kadar hal· 
!edilirdi. Halbuki şimdiki cıunımda 

pamulı:, borıa metaı oldutu için 
milli korunma menuatına da gir 
memekte Tt apekillUOr. iki ay ev
vel 350 kuru$& aldııtı pamuğu bu· 
rtın rabıt rahat 'l ll.rae1an aatabll· 
mekı.edlr. ~er bunır. karsı tedbir 
alınmayacak olunsa. 7arın, pamuk 
flatlanuın Claba da yübelmuı mu 
ltadderdlr • 

-0-

Bir senede 2.709.940 

Metresini yaraladı 
sonra intihar etti 
fımır, 15 - Ayvalıkta cıün kanlı 

bir hll.dlse olmuş .eski bekç ba
şılardan Hüımtl 5mlnde evli bir a· 
da.'11. bir mfidelııttcnbcrt milnMe
bette bulundul!u evli bit kadını 
saraladıktnn sonra, halkın elin· 
den kaı;amıyaeağını anlnyınca lıı 
tlhar etmiştir. 

Hlid~c çarşı ortn ıııda ccreyaıi 
ctml'<, Hı.lı;nü bir mQddcttcnbc.rı 
kcndlllladen yüz çovıren mctrcııı
ııı ikna edemeJ ince tnbnncasını 
çekerek arkııı;ındaıı ı aralaını,tır. 
Kaçarken peıılndcn ko~an halka 
da tabancasını çeviren ve .:ı;oku • 
mayın yakarım• dire ba8ıra.n ~6 
zil kanlı A.şık, biraz ı;onra taban· 
cayı 4akatına dayıyarak intihar et 
ml~tlr. 

D. ALMANY A'DA 
8.000 SiYASİ 

MAHKOM VAR 

re~rkıye ile Mıaır ara ındalı:I tic:ı
ııı ltll.ftı~ı ~kellrde Tfirk · l\.lısır 
le1~~bct1c:-tnın de d ece;ıtnı aor 't11r: ıtohammed Salem, Mıaın-. 
lıtr 1Ytye zatacıı ı tefler anuııncıa 
4 t't,.ıı otomob.l ve kam)on ıu. 
lıçUt ıııınuıt, zirai mahsuller Te kil· hayvan Üzerinde tecrübe ,\nadolu .\jan 1 

Ok!utunu aOylcmlştır. lnıı11terıı Oahlllye \'eklletl Berlln ıs - Dol!u Almanya.da ha 
~~;;ı:rıı l.f adamı, Türklyeye, Utan· tarafından ntŞredllPn resmi bir pisten çıktıktan .sonra batıya geçen 
~ rı. m~ur camilerinde cumll na· YILIN KAOINI INGRID BERGMAN i ~ııııı. bir ,.,ııııLtrıı ~ıınr:t lnırld Htrr;m:ın'ın \;o- rapora nazaren, l!l56 ııeneslnde ukl bir mahkQınıın ıınlattıtına ııo· 
'il~~rı.ı kllmak makııadlrle geldiğini Pa,ınd:ın ıı~ rılnıR•• o l;nıtıır ı:rnl! ııı.t•IPr :rnpmı~ bn· tıhbl abalarda 2 709 940 hay- re, Dotu Alman:ra haplahanelertnde 
llıeıııtırı.ı,, bunu yapmaktan duyduCU Jnnmnıanrlır ı.ı. inıılllz ıııızPtl"lerl J,,l"..ıt dllhPrdl"n u~ ılın l.nılııııtı ulnraı.. lıah•rtmt'l.trdlrler. llP•lnı '"an üzerinde ttt.rObelrr yapıl- 1 hllen 8.000 alyaaı mahlı:<lm bulun· 

nunıyeıı ııadr etmıttır. nerıı:mnıı•ı btralJtrr.r fllııı ~t\lrrı·oı \nıerıı.111ı ı.arıılı.lrr ıırtbtl <'ar~ <lraııt'lıı ı . .oııdra h&\11 ııııuıındıı mıs ve rozde 87 sıncıe hıç anes- ı maktadır. Bunlardan çotu talebe n 
•• .,, c:nvuı:r ~URDIS ıılhterl)or. tezı kullanılmamıştır. münevnrdlr . .............................................................................................................. ............................................................... , ................................................................ G .. E .. N ... E .. R .. A .. L .............................................................. .. 

v!:1N ! 1 ZfJZ illi ALİ FUAT t;EBESOY'un .. • H lk kurahıp ı:rnl$1rtllrn, yıllar boyu \Jnca ııalkulcrl Talanda lar· • ; a evlerı' erpfllp ı:rll en, o ı:;üzel, o tay- da. hlihassa crnçl~rdr, bir birlik, .; 
• dalı. o lüzumlu cur,ran bir •n brrabHllk bts inin ı:;rllşmr;ılnr ~ 
'it y da klikOndrn kcslll~rdl. •esile olur. bu ocaklıııda rlblr· " ;.. enı' den llti lir hazırlanan ırınilller, rr• .\lf~ .. Bu Jıırçınlılttıın kim nr kaıandı! cilrr, por :ostHllt'rl crmiyeu ... 

Binalarını elludea alm•kla C.H.P mlıde npırı bır diittınrentn 

" 1 L 1 
• 

ı.aııı> n ı;rll'ııl ı:li•terı.llLtf'n h •im. 
dır. Rt'•lnı bıılucunun bnııımını 

Rus casusu 3 yıla 
mahkum olcl.u 

ı.oıııtrn do tılr teltçlz.yoıı t'rıl-ln· 
dr tr tılr l'<lllrıı l ulrnrııtnl.;I Atr:ı. 

ı.01111 nııo ı dn nıOmJ.;011 lalmııı.tn• 
All'tl lrnllnnırlieıı ıı: strrtyor. 

Kanada' dan S gemi 

alıyoruz 
~ k 7e bir klitülllk rdıluılt olabilir· nyılnıasına yol açardı. : 
~ urulomaz mı". Cll, falı.al llllkcvl harrkellnl 7ok lhlkf'Ylf'ri"nln baka bir fayda· ! 
.. ~ etmrk iktidara nr ıcaz:ındıracak· ıı da dnrlmll"rt ayakta tutmak, T S A T 1 Ş A Ç 1 K T 1 , 
~ tı? Sayın Jtndrrr , ktndlııl <>· hrr turlu ırrllllP k•r~ı koymak : ~•OC'latrd l'r•"• Ottav;a, ıs - Mlldafa• Vekiletl:ı· ._ 8 ula}a<'ak daha başka tya l mr bu 11 ıuında oynadıkluı mus • S y / . V G . ,. k / ~ K • b • "/ Nevyork ıs - Amerlkada rakala· den NATO kaf'fllıklı yardım p:0gra 
• tr lnkıUlp çocufu olarllk, ı:alrlrr fıkm•dan öne., bile, lılr brt roldü. Jtl atış ef efl .' atan QZeteSI Ve n I Op ifa evt I e nan en ytlbrk rUtbelt Rlıa CUU&U mı geretlnee 'Nlrkl)·e~c vrr!Jccek O· 
... Drnıokrat Parti ye kız.ısı· k tk ı ı• 1 "" ; nı.ndaş olara lla n er n ıı Bili Un ııu faydalar bir kapris ~ olan Alba7 Rudolf I. Abel, devam et- lan 10 Kauada B:ın~or &ınırı ahit 
• lerı·n ının bir ıtbcbl dl" llalke' s.,mllM utranu.k lht11acını duy utruna yok edildi. zararını hu • bilumum kitapC_. ı/arda melı:ıe olan rnuhakemeaı sonuncıa ttfalı:.a~ ıem!lertndeı• b~lnln :ı:ı ta 
"i ııoıııı~- luynlJllarıdır. Hrm bunu mu7ordıı lhtluı•I. o lakdlrd., kr ten "Ok sınemadan, kahn • ti cuına günü 30 Jll bapac ve 8 bin ıımcıa Müdafaa \'tlı:.UI Pcarli:PA tarıı-
" "• "" icabı bir temlzllk sa- ıu bllh ıtt k • d ı h,.,.. ... il _, : ••re. m rtl' ve usa ı:ent e ar· den ba k• ı:ldecek yer bulama· t o ır para crzasmı ma ... m "" - tından rMme;ı tuo.ılm l!dlleeeltleri a• 
~ ·-, una. korkunç bir &oıuk 1 1 d -- il" ... 1 ·ı ''"l • -. • nı 1 ı f enen suçun ne '·-~ u• yan, kim enin sahip ç1lımadıfı, • m ş. r. <:u. anmt .ır. 
~ ~!ftt' ı~~lkya:~~~~:j n!ırf ;~~~.~~ !~k oldutıınun farkında dejtl yol ıöstermedltl bilırtınun ırnt : """'""""'""""""'" ....................................................................................... ~ ................. ,, __ ,.,.,,. ... ., ... ,.._.,,.,.,,.,,.,..,,.."""'""""""''-""-'"" .. , ... , ..... , ........................................... . 

Tt ı,'ıın dl}P. yapılan bu hareket r. ll"rl coriiyor. ... HOŞ MEMO y d at ' ' AL CAPP 
Tt "'rtlltn, bütün bir ı:ençllte, bOtOn Fakat bu suç CMtrkten bllyük Bııı;iln bu konuyu ele alm•k ... - eme, yanın a y • • 
.,, ... ete ı labll "'I 1 tür nç dry(flm tuhafınıza ııı.- lüzumunu llu7mamı. dun • Va- • 
• u zarar 1 0 tth n na· meıln. \"•r olan n fa7duı doku • -. >'• ~ı. dQ50nmedller• ma öte ıanoıda çıkan bir havadi' ebep • 
... rt" nan bir ryl durup dururken 70\ı: ,.. ı ·ıııı t "ili · -
w flld .. an Klın dUtllneeektl1 ~nla oldu. ..rı ncan .. e n. ••U•· • ! 3 •tına ı:;öre bu ılbl kararlar etmek ınç dtlll dr nrdlr1 rd Safa Co kun, Halke•lerı·nın • 
Tt .,.:['n l\Iendere 'Lrn çıkıyor. a· HdkeTltrl nln faydası ı:erçrk nya tıuna benzer bir te k!Utın : 
~ ti o vaktıyl" Hılkrvll".rl'nln em lf'n büyüktü, Düşünün ki onlar Jenlden kurnımau husu unda ,.. 
~ 

01
ne utramadıyu, blr nıtandaş sa7eslndc hl'r mtln balkı bir .Mf'elbe bir 6liıltı ı;oru önerı;rıl • 

.,, •rak bu ocaklardan raydalan küttıphaneden, bir okunıa oda· unmu~. a7111 Coşkun·un t:.ml· : 
'it ~dıysa, le dolaylsl ili" mahiyet- ıından, çoftı unun bir spor sa nonu Ualktvl Başkanı olarak ..,. 
~ lt•ıl\dtıı habrrdar drııı ldly e, !onundan, ç<'4flll konularda lb· ı:oıtrrdlCI mu•bel faahyeti, ora· • 
._ 

1
,b lı:•vıerı•n., Jııyılmam3u için ne llsas li&hibi kimseler tarafın nın ı;rdilılf t olduıt11m ıünlf'rden, : 

• ta./P katırdı orıada? Kim 111 dan !dan! edllrn ilci trklcl kurs iyi hatırlarım. Halknlerl dava • 1 
~ "" <'df'cPklı7 na 111 11111 F.tnıe· !ardan, 11k ''k •rrllen konrrran• unı ortaya armakla hayırlı bır • 

1 • ıı.ı' etıf, ama dlnlt)en kim? Mu !ardan n dıha btı &ihl bir 11lrıl adım atmı oldu. Ama ıtlrrlt• : 
• Do: rret mi~ lllakııat zatrn onların faaliyetten f•ydalanmak lmk:l· ıını, kf'ndhl C.H.P. il naıknlrrl ı,. 
,. hı atını söndllrmtklJ. yanık, nına ı;ahlptl, Dıı faallyetltr 011• 'nln onPmlnl kavramı' buhı· • 
~ 11 tar Uhlbl ll.l'. lllrr mi! oular sine ç~ltll olurdu ki, hemrn hl'r nan n •llrlldtn ayrılma.k ce~re· : 
._ rı~'ı itiraz ediyor ki? ttalkevıe kc.s kendi muhitindeki Halke· tini ıo tnrn D.P. ıı bır ırup ..,. 
• 11, kurtarrıuk için teftertntn vl'ndrn fU veya bu f"klldr isti boyle bir mllh davada c.n.P. ile • 
: ıe:"••Dda klltll k1$1 olmaıa, mim fade etmenin yolunu bulurdu. ı birili! rtmrdliı takdlrdr. Coş· : 
'it de ınetr drtn miydi hiç? "t:re· ll<'le t•hrlmlzdekl Cmlnnnü kun'un 10onı!'.ns11 l'kallyette ka· ..,. 
~ 

0 
° hbayltıtı vr.ra Kadıköy Halknlt:rl ııtıl ltp !Jt" htrmez araya kaynar•· ... 

~ lletı~~ oldu. Jl•lkeı-lerl'nl biç bti,.Ok m<'rkezler yalnız bir sl'D'l l'Rk. \ 'e ıllz ıoıe yıkılan nke e:r : 
.;. tıı -= Partiler üıttı birer kOI te detll, b!ltün , .. ııre fa7d•lı o· lf'rln, kaçırıl•n fırAtların ardın .ıır. 
.;. b r, eaıum, ıpor v.s. mrrkeıl o· turlar, istanbulun ı.oıtor h•Y•· dan f'nl"I de lcaç krre dtdlflmlz • 
~ ti t~k denm ettirmenin çattle tında rerçf'ktf'n önemli 1ılr rol ı:;lbl, •l"uık oldu. ama f'lden nt : 
"'t-t •ranaujına, nke emeklrrle 01J11rlardı. cellr'l'• deyip ll'tecl"clz. ! 

~ ....... f·····~·~······························••+•~~f···~····~···f 
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A.. Camus ı;;aı ı sı:ror 

isyancı 
A.Camus 

1956 Nobel armağanını aldı. 

1
1 

aveç Kraıtret. Akıcıeml&I Not>tıl 
edeb!J'at armatanını bu yıl 

F:aneız }'azan M. Albert Ca-
nıus-ye verdi CartıUl"nOn en zor
lu raklbt Andn.ıı ~alraux'"ycıu. Bır 
~uetecinın ıorcıuıu ıııoruya vercıı. 

&1 tallılltta camuı •Bı•n Jilr1de 
ol&ıydım. oyu.onu Malraw:•ya 'fl!'nr 
<llm• diyor. 

Camus 1913 cıe Ce?.aylr't1e doğdu 
Kr.r.k dOrt yt ıncıa Nobel anna.ıı;a
runı al~ olUYor Bu armagaoı 
aenç s·aı,ta a!mı 1a~arlar çok .,. 
tıaı.yu:ıacıır Camus ıil:renımını Ce-
:taytrae J"IJ'!:"lıttır P'l'lAcfro o!::u:nu1 
tur. 1938 df'~ı bu yana ı:ıutrctU;ı;: 
apı;or. Daha 6nee çe: ıth ı.tlerdP. 

çall.tmtştı. 

Ca.-nue·non Nobel arroaA:aoını L 
muı Pranı.ada ve ba..1kı Qlkelerdo 
sen)f teptJleı- }'ltattL Yazarıııı. 
,.u~r:ert üz.enccıe ~ıta ).·orumıara 
yol açtı. B'.r takım çevreler, bu ar
ı:.atanın yazarlık aerüveu1n1 ıa
mamlamıı >·azarlara vertldillnı, 
Camu.·nun daha aon ısôzü11ü eöy
lemedlllnt belirtirlerken. b!r tıa
m1 onun bu arrna~a:ı.ı çoktan ba:~ 
ettlltnı yaıırorlar. Yaıarıııını. cı.o 
ıontt:lü&ünü öten el• var, yeren 
de. 

BQtUn ta.rt!l}malar b1r ran&. bt· 
;;ı:lm .çtn Camu. cBatııı yazar• ın 

belll en g:Qzel Crnettdır, çatımız 
ıçtn. J:Clebıyatı, dQfUnceden. abı

J'On'dan a1ırrnıyan. ftlozot - yazar. 
ıonunda bir L"ıllk~ı. lrı&anlltın a:c
leceııne 141~ tutan bir dü,ünür 
o:uror. 

Demir ÖZLO 
dan ıeçı:ror k!.01 kendin! mutlu 
yapmıyacak ber türlü balı reddet· 
melldJr 

Camus·nun 1ruıanı lltln baıtsız· 
dır, ko.,muı:tur ama umutludur, 
anlam&tzları anlamlı yapmak ao
rumluluğunu yll:ıtlenmt~tır, blr !'! ... 

VIUJa atılmı tır. ı.,ı. doğru, delerll 
olanı ~çmelldir ıcı hem kendisini 
lYl faJ)liın: hem cıe bütün öte:.tl 
lr:şan:ara urne:< olısun Cilnk:ü bır 
ınaan 'bUtUn ln,anla!'Cla:ı ıorumlu
dur ... oan~·aaa httr ne 7t.man blr 
ınıııan1n htını~·et rl 11nıeıı alıruoa. 

avnı :ram.anda b.:rım cıe hOM1ve·ı

ı:rıfz rlfmtzden allnmıı 11a;ılır.a 
Si!IJpheın e!l!lari\"l't ne- kadar a~ 

:ıı• duyar.JJın. aorurnauz:uit;n. 
içlncte e •La Pe11ıe - Veba• o ~a
dar antamtıra. ııorumluya cıotru 
bır atılmadır. Yabancı·nın ı:rı11z. 

vurdumct.u:-.·mm: ınaanı, anlayış 

K&stermeye, öteki tn&anlara yar
dım etmeye mecbur olmuttur ar
tık. cRemarque aur ıa revoltt::• ar.Hı 
denemedekı eaçmayı aşma fl)ı:rı 

Veba romauınd.a yertnı buluyor. 
Veba a>al&ınına utra~an Oran •eh
~.nın çareelz ıruıanları her fe!te 
ratmen ya1amaya ça11tır:ar. ı:tu bir 
randan ıııal a:tındakl Fran a oı
dulU kaCSar. ınııanoaıunun çatunız 
d.akt durumud.ur dL 

Ex.Jıtentıall5te olmadıtını eöyle
}·en Camua. çoıc: keod.ınce bir yol 
tutmu.ştur. Ktrtesaard'ı kendtııe 
;öre yorumlacııtını, özel bir Kler
keıaaro:çf oldulunu eöylQyor. Biç 
bir doktrıne tamamen ballanmı

l'&n yazar; çaQ:ımız ınaanının de
Ca.mus•nun çıkıt rerı &ün«muz ıerlt oldutunu •avunuyor. Gırct.ıtı 

tneanıdır. Çatımızın o;aylarını in- roi.da camue. eser;erındekl ırlbt bil 
ce:ey:p. a:ertatndelcl ınıanı bOtün tün ınısanlıtın aorumıuıutunu yük 
açıklıtı:vıe teıtbıtıe ba.1tıyor ll;e ıenmt.ttlr. Artık olg:unluk çatında 
OUnOmüs tnaanı •nanç!arda.n top- &ünümüz ın.ıtanına }'Ol sö.tterme.ıe 
muştur. ır.t:ıntn. tnan:ı. kendtne onun ıörevt olmu,tur. Ama dene
&'UVt>n4'bllen. ezllm1yen lnı,anı de- blllr kl 0, aünümüz. ınaınını beı 
itidir o ırtılt. D!lnra büfüic: bır b:r yarın fikrinden kurtarıp. ıu
annnunın ıçındedır. h11anca de- nünü ,.e kend:nı deterll ~·ap:n~ ı 

lerll cıtye belleyip durdufı;umuz ötretmeltle ıünümaz ıruıanına ye
.flkırıer kiSklerınden. aannlmı9tır ıer derecede faydalı olmU!jt.Ur. 
Maklne ımanı ecnıo. onu cıegera;2 Camus'den ö&rtneceaımız ço~ 
7apmııtır; dünya aava.ş:an, o;en:er. t;e:ı var Çoaunluk ın1anların ken 
i.kt.ıaacıl detı,ım. buhranl&r ın~a· dını aldatııA:ı, ır-rıcı aieımtarın a· 
nın ~endlne olan ınanını ıanımıt .ıp yUrOdu ü, eorurr:ısuzıuaun. f&.:ı 
tır. 1xaanol!U blçHk duycuauuun. at çlicarlanna eımaıkı baıııııtın teİl 
aorumauz~utun. ıuç uıuıun kenar ıık:elt bir te'.til aldtA:ı O!kemlzde 
ç:zr.sme lt.llmlft!r. BütQn çırpın· Camus mut.laka OJC:unmalıdır. 
ırıa.ı.an. utraşmalan aonuncıa bır oı:ımlzde onun Utl çevlr:.aı var: 
ıe1 bwamu Çünkü bu dClnya y b 
uçma. anl&m1ız ve bottur hwanofı; a ancı ıuzun hlkAyeı R.N. OOn· 

teıcın. Veba <romanı Oktay Akbıll. 
lu 

1
bu ortam ıç1nde ıaman!a da tıcı e&er de Varlık ya71nlan a ra.-

bat.1 detıldtr. Oe~tlt; Cetıotı&ı tıında 

eOyterulen zamt.n insanın mut!ulu -:::============:: 
urla uzaktan. yuından llııtll de-' ~ 

tıldtr Bır zamwun aeıecetını ve 

o Hman ın.anlannın tamamon · t PUL ALINIR 
mutlu olacaıcıarını beı.:eıne;ı;: be 
bır ınaoçtır. tman, rMadıtı zam.an Dwnaa.sıı. veya Damıalı Türk 
tçınde vardır .ve zaman de&amet::e ı JXl9t& pullan ıyt flatla aatın a-
ıı:ıştye dejera, tyl hiç bır 4ey ver- lınır. Saat. 12-14: aruı Vatan 
mez. Yarın d•ve b:lr ıey roktur. Guete&111de NeJ•~ Özdag·a 

CamU& tcE.trao~r - Yabaııcı müracaa~ 
adlı uzun h!ltAyeısJnde .... u anlam-
•ııhtın ortaaıncıa her 4ere ıtareı 1 • 1 d 
ı;;ıce ıı.ı112.etm1'. 0091uıunu. hlç ı:mır sema arın a par-
ı·gını :raoıyan bir uı.~anın tQıbttı· 1 k b" · · ·· ··ıd·· 
nt )&PlfOr Öyle le adam annetJ· 0 ır CISlm gotU U 
n.n b!Umuae ııza:m~z. ;t>llttlıüael 
blr adam oıcıürür, yaşadıııuın bt
llncıne varmaz Yabancıdan önce 
a..."\lau:ıı 1önQnden önemII lkı e~ert 

vardı 

c:L•rnvera et. .i'encıroıt• tte cNo
c .. • 

Ne yapmak &erelıc? An!a:naızııta.. 
cıun:ranın boılua,ı.ı.na yenılıp ötüp 
ıt:melC mU Ca:nua tıır ara bunu 
dOşOnOr aonra k&rar verır· Kencı.ı 
kendıoı OldUrmeir. .ı(,şıre cıe, ıerl· 

cıe bıraır.utı dUnraya da blr •ef 
~azanaırmıracu:. Her oe.; e ratmen 
yaşamak. d'ünya;;-ı !taplamıı anlam 
eızlllı:IL boflukla. hlçtı.:-cıe sava'
mak llzım. Bunun ıçın taran et· 
me:.c prekl;or Klflyt bir hıç du
rumuna a:et1rmı1 ba~:ar:a. ~leneit 
ler.e. z. hnıre:ıe ıavqmU cL'llom 
me revorLte - !eJan eoen ın.ean• 
adli te:tiect de-nem :nde bu ı.ıya
nın ıe~k:ıuı:ol ••,·unuror ııc ... 
mu. Ona l"ire medenn·ttler iki 
•alha gt'Çlrırter• S.r1 din ea!huı· 
1ır ln!\anlar d.Onya ile kencıııerly
le. yannlart1le lllill bütUn aorum 
lan m.toa'la u:t:qtırır!ar ve ra· 
hat ederler Oinln ölütl"rını tar· 
ı14m•1z kabul edetıer ttınc: 11at· 
ha llle tsran ••!b•ıdır. blllm Uer 
ıtyor !tutııal blllrıen aetrr:er yı
ıcıııvor. ~n.anlar ınançgııııtın ıçıne 
7tJvar;anıyo:-.ar tnaana yeni bir 
yol ı tennc.->r -ecre 11 O yol 16yan 

t•mır ll Hwu.au - Bu a~m 
ı•ç •alı:lt. tımtr •emalarınd• ıOrU· 
len parlat btr clıım, halkın heyeca• 
nını mucip olmuttur. Saat. 20 a.ıra 

larında Çatt.Jka)·a ıema:arında ;oru 
len ıa~·eı. parlak •e normalden çok 
bil:FUlı: bir elamın RlU!ar tarafından 
blr mUddeı: oncc aeı:nara rırlatılan 

Suputntlt 2 peyki oldu&una dair 
p1talar çılı:mı,tır. Bu a7la aUratle 
tehlrde yayılarak çot kalabalık hallı: 
topluluklarının aahtl• birikerek bu 
parleıt cıamı t~~a tttlkler! ıı:örü;

mü,tUr. Ancat, bu ciamln olduitu 
yerde alblt llalmaaı, Rus peyki ol
madıtı ıı:anutınl umum1ltştlmı.l(itlr. 

uzun mQdClet aynı "etllde parlaklı· 

ıını muhafaza ederek duran bu meç 
hu el.sim bllihare ıorden kaybol-
mu tur. 

Dr. Nihal Erdener 
Doçent oldu 

f.ıstanbul Hukuk Fakülte l Dt•· 
!etler hukuku aaıatanı Or. Ntbat 
Ercıener lmtıbanlırırıt başarı ile 
\"ererelt hukuk doçentl oımu tur. 
Doçent NJbal J!:rdener Huku~ 1'•· 
knlt~ ındf'"I tklncı ka:ıın ötı:r,.~ım 
ti"eKldtr İlk öaretım ove~ı Poma 
Hukuku Prof~r•t Or. T(lr'.•An 
Rado'dur 

I' 
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DünvAnın TADl-T 
Arnavutluk \'e nefret uyancıırmtftır. 

Atom enerjisi elektrik 

Güzel ve zarif olmak için 
kadınlar nelere dikkat 

Rual!\r tarafından havava fır
latıla!l. peyk, Varşov&da Sunan 
fıkra mevzularını t~lr.tl etme:ıc 
tedlr. 

Bunlardan en muvaffak olup 
büyı1k hır revaç kıa.zanan ,udur: 

Küçük ara:ıısl ve ancak h~r 
mıırona rakın nO.f\llSUyla, Arna
vudluic Sovyet. Rusya•nın en kCl 
ÇOk pt>ykl idi. 
Rwıların cSpuntlk• acıını ver 

cıuc?~rl llk P<lkl havaya fırlat
tı~ları .ı Ekim ıono. Arnavud
lukta mılli bayram lr{lnü olarak 
ilin edllecektır. 

ÇılnkO o ınncıen itibaren, Ar 
navudluk, en küçük Rus peyki 
olmaktan kortulmU!JtUr. 

enerjisine tahvil 
ediliyor mu? 

:Ba.i.:u"da münteşir cBahuu.•1 

Rabohat• aaU:te.aı tararınd•0 
,·erilen bir habere g:öre. Az.e.~ 
beycan İlimler Akademisi f1Z • 
ve ma:cmatlk enstltUııü prott
•örltrınat>n Talib). atorn enerji~ 
61ni doğrudan dogruya eıeıı:tr 1 
enerJl&lne tahlil 1çln bir uıu. 
}ı:e~fetmı,~ır. . 1 

Frot. Talıt:ıi. bunun ıcın biLr 
eemi-koncıülı:törlerle atomık bı 
batarya ıı:uııanmak.tadır. 

tmelid • 

ır. •• 
OlU•l •• zarif olmayı Llte.ınet her 

tadının hattıdır, .fataı bu meyll 
ifrata t'ardırmamak lıblmdtr. Her 
tadın ı•de •e dtfa.rlda te.ı:a.iz ıtyln· 
meyi, ae•dlll insanlara ho• ıörün
m•yl tıter. Sorulan auallere nt.· 
m\l&luea •• dotru cevap •erer•k ten 
dlnl21 imtihan edebtliraı.nlı:. 

&>kalı:.ta: 

A) Yalna eA:lenceU •e •Q.alü Uln
lara mı bakan.uuı:, .. dece camekin 
ıarctakl e,yalar mı dllclı:atlnl%1 ce
ker? 

B) Bir dlve~ tçln mi? 
C) .Evde tocsnızta b&Jba ... c~tre 

cetınız bir aıt.pm mı? 
KUrk manto almaaa tudrettnız 

yoba? 
A) İyJ blr kumaft.an manto mu 

faptınraınız? 

B) B:r tar.ıı:: alabllme.t lçln l>aJ]c.a 
mNr&flar1 llll kısaraınıı? 

C) Kürk.O ıauıue m.1 altnlıı.ıı? 
Cuval elbiaeler mQdadır, can1n12 

börıeıını ne dl)·e çeker? 
A) Rahat otdutu tein mn 
B) MOdadır dtye ml? B) Er.keklerin t1u batıp batm&

dlll.ll& dltka.t eder mt&LDlz? C) Yokaa erkekler belenml:vor 41· 
aynada re yapmattan yaz; mı ı~eratnl.z? C) Her camelı:lnda •er• 

lı:en41ntz1 aeyreder mltlntz? 
Giyinme bah.!ılnde: 

A) Bir bOtce .kurup ona ıore mı 
maıratıannızt Ayarlarauus? 

:S) Bir ıun evvel başk:aaının 'Us• 
tünde cörüp betendlfinlz bLr pyl 
hemen lı:otUP &lır mı.aınız? 

C) O anda h()fUnuza elden b!r 
efyayı hemen clrlp aatın alır mıaı· 

nıa? 

Berber• nı :zaman slderslniz? 
A) Muayyen eünde ml? 
B) Bir dl•et munuebetlfle :ml? 
C) Sactannız tlrlen1nc• m.1? 
Pa.nıoıon ıtrmet •l:r.a ,ak1ft1Ufor-

'"' A) Köyde oldutunuz :zaman ytoe 
s11er ml.dntzf 

B) Başkaları ııytyor ta• 1l1er mi· 
atnlz? 

CJ Yok1& hlo mı ılyme.ıntz7 
Yeni bir elblaeyl ne uman a:l· 

yer•1n1z? 
A) Her hana:ı bir zamanda mı? 

i~ Evde elbise ~l 

1 E~~~~~ ~?.!!~~~~ ,.Jı 
ı~::!';ıa~:r:' e:~.,:~~~:~n:~~. '::~) 
ıyaf!akJJet u.llanabllir. 

E'f'Yell etek baskılann1 tök 
'mek, düfnıe ve ıırıırları cıkannakl 
.IA.ıımdır. Elblsenln temiz. 'fe le· 
1 ke-11l:r. olmu.ı farthr. Yatmur ıu· 
ru ile daha ili nttl<"eler elde e 1 

dlllr. Pamuklu kuma<ılan sıt"ak 

su lif' yıkamalıdır. \ 'UnlUlerl co· 
venle yık•nıak tyıdir. \çık rt•nk, 
yünlOltr, toz ııabun l•rla yıkanır. 

fpfkliltr ılık bualu ıuda 71-ka 

nıı> durulanu-. 
.Boya, kutu nra paketlerln1n 

üzerindeki tarlleyl tatbik etmell
dlr. ElblseJJ blak iken boraya 
karıştırmalı, tıer tarafının bOJalı 
u içinde kalmasına dikkat et· 

! melidir. Son çalkama auyu rt.nk 

1

11.z cılı:ıncaya kadar çalkalünalı, 

ra"ıa ıılr:nıamalı. BoJa ile ellerde 
hl11l olaı1 lekeleri, ç&mafır ıu1u 

· •e blru limonla çıkarılır. 

R.~:....!.-_, 

B.,.ınıza bl&Udl tatmalı: •e ıouı
IUt mNteal yapmalı: cünQnQe tae: 

A) Haberalz ııelen ml.aafl.re o hal
de çıkar mıauuz? 

B) l:\ldl!I yok mu dedtrtlralntz? 
C) Hemen ı;ı.tanp yanlarına mı 

cJderalnlz? 
zter (A) harflertnln yettllıu çok

aa, mantıklı ve uaulpetel!ltalntz. Bl
raa daha fant.ezl yapabUtra1ntı:. 

fB) harfi çoltaa. fa:zla aatbl oldu
tunuz meydana çıkar. Modaya faz· 
la kıymet. •ertyor.sunuz CSemektlr. 

(C) ıer artana, ifrata •anUtıntta 
hükmedilir. HJ.elerlnlz, mantıtınız.. 

d&n üatündür, dlttaı. ediniz, 
R . S. Y. 

A'&ZINIZIN 
ôuil itiJı 
Çeşitli 

salatalar 
Fa .. ulyf' plyau, blliııen ye aevilen 

bir Alatadır, !akaı buna Jef:il fa
sulye lliYe edertk ç.e,-nislnl dejlş· 
tlrmek de mUnıkün4Ur. 4 ldtl için 
SOO ıranı 7eşll fasulyt, 250 ,.ram 
kuru raırulye, :r:tJtinJatı. sfrlı:e, ma7 
dınoz ye dereotu. 

Kuru fastlJeJI l'tttden ulatıp içi
ne ltJr kaşık da k•rboııat katmalı., 
sonra h•,lamalı. YeflJ !asolJeyJ ayık 
!ayıp tu1ıu suda ha,ıamah, t7ice 
ıtı'lmtll. llPP'ilnl birden bir çukur 
kaba koyup bol 7eyllnyafı, sirke, de 
rf'otu, maydano7. ll.ivf ederek iri· 
ce karu:trrmalı. 

ltolı:a &alalı.,ının da çeşJUbl ola.
blllr: 6i khl için bir demet roka,. 2 
bilJUk elma, 50 ıranı kabuksuz fın.

dılı.:, tuz, ltlber, teyUnyatL sirke. 
Roka11 ı1ıce yıkayıp 1aprak Jap· 

rak ayırdıktan sonra, elma.lan aoyup 
parça :parça lı:esmeU Ye blrlblrlne 
katmalı, aa.la.tan ın içine fın4ıklan 

da lll•e etmeli. Tuzu 'e biberi ta
mam, 1eyt1n1atı ye sirke tle iyice 
karı,tırmalı. Çok det{flk bir satata 
olur. 

R. 1:. Y. ..................................................................................................................... 
Temizlik terbiyesi 

Bu mt:vzuu çok kerre ete aldık. !&kat VL'clt vakit tekrarlaınaA'ı 
yınr- de fayd.alı buluyoruz. Stbebi de sü.ıilü 11.ylncı.ıtı. lavanta aürdütü 
h•lde- yine cıe yanındalctıert ter koitu6u ile rahatsız edenlerın yine pek 
çogaldı(l:ının fark edılmN.ldtr Yıkanma tmklnlan mahdut olanlar da.
hı mazur (rörUlemez. Çünkü hl'\r zaman. tekrarla4ıtımız ıtbl bir teneke 
ıu ısıtmak en !p .. tdai ve kontor1uz evde bile mümkünd(Jr Ç1ntıt Te 
c!ellı blcll! barı.yolan olan a!)a.rtmanda oturanlar haftada bir ev •illi· 
hının ıutrett!Q'i ıtu ııanono bekllyerek yıkanırla.rsa elbette ki Yıt.nların
cıa oturanları rahatsız ederler. Hunları mazur ııörmeye lmk&n yoktur. 

Koku neden tlert &,.lir? Tt>n1en. vciludun yattı ıfrazatından vt;ı;n
ıre. Evveli kokU!'UZ olan bu ter durmakla koku ı>t1•da edf"r. S!,-:ııan
ıarcıa. a:vnı mcayye'"I. atlr:lerıncıe. faz.la heyecanlanııcııtı zaman "ev• 
&!abıyet halinde, yenilen fa.:ta baharlı yem~kler yüzünden .tl'a:ıa-:. 

'..l:o~ıııblltr 
Kadınlar erkeklerden daha u terler. (Koltuk altları mü'\t"'11nal 

Qocuıcıarın teri kokmaz Ancak ısuddeıerı faal1yete ceçtlll zaman hu 
bal batlıı.r 

Kokmamanın çareeı nedtr'1 E•vell temizlik. Sonra yine temizlik. 
Dab" kUV\'"!tll a:ozel bir koku He ter veya kir kokusunu örtmeye ça
tı m&ma'.' Ter ıuddelerl en razla koltuk altında olduıtu lçln te-r ora
larda toplanır, tlbl~lenn bu kı.aımıarınds kuurr ve kokar. 

ı. Koltu~ altlarını tras etmei( ve teml1. tctmak. 
2. Tl"r k"!!tımeren fakat kokuyu yok eden au vtı krem. lcullanınak. 

Oı3arona Sudarona. mum ııb•. Bunlar memlekette butuann ve ucuz 
olan e) lerdlr 

Hartaaa bır iki defa &Unnek yeo;er Bazı cıltler bunların ıuıların

dan tahrı.11 olabilir. O zaman daha hatır olan kttrnler kullanllablllr. 
C:terlerin<itıo nasıl ,.e nt ekllde knl\anılaca&ı ~·uılı oldutu için tek
rarlamaıtıı lHzum ııörnıUyoruz Sad,.CC bunların piyasada bulundu~u
nu hatırl&.u~·oruz. 

vncuau hf'r Sün yıkama lA.21r.1dır. ElbıaeltrJ ter kokutmtımı'.< 
ıcap t>der Yokıa bır keırre -.nıı;muıııa vücut temiz oıea da \l')kU elhı
ıede lr.al~nı~tır YlnP. !tı•knlın rahat11f' 1tdt'1' 

Ter koleu~una ba..,ka c:areler de ,·ıro.ır. F.ter tf'rl~ek a 1QIYet?e•1 
tlf'rı ırelıyon.a ıilki\nıt verıcı 111.clar alıp terlemellt önlemeli;; kabHdir, 
Fazla su ve alkol tçıne-meaııyle teı1cmeyt bnlror l:J;cr el vt evaı.::tarı:ıa 

Bir ana, üç küçük 
çocuğunu astı 

Toronto avukatlarından lfel
vılle o·cıonolme nin eıruı~·ıe 4,3 
ve 2 yaşlarında ve :Muareen. 
Elleen, Katblecn adlarındaki 

küçük kızları evin bodrumun
da ar.ılı olarak bulunmuşlardır. 

Mary Jo adıncıa:.ct henüz 6 
aylık dörel.Onco kız dahi uııı 

olarak bulunmuı ıısede. vaktin· 
de t.urtarıllll'alc en yakın huta· 
hanerc kaldırılmıştır. 

Çocukların anneal kattlden 
aanık olarak tevkif edllmııur. 

«Dünyanın en müthio cin•· 
yetb olarak anılan bu cınayet. 

Toronto·da umumi bir deb.fet 

Bu hllbusta aynı auetcd,. rıb~ 
rettıQ:l hır yUJda Prof. Tal. 1 "# 
enetl-:.O.cıe müeulr semt-korıdütl# 
törler ı'llal edlldllı:lnl 't'9 me2k ~ 
eostltüyo menı,up Alimlerde ..• 
E Sa.J.aev•ın bu semı-tondQkt.0• 
ı~rıe a:üneş entrjtalnl kull&J'.l~ 
bilmek met1eleelni halletmf't ıt· 
zere bulunduklarını bildın:ll 
ıerotr 

Esmer kadınların 
iştahları 

Galtup Antet Eınattttııo. t~ 
fındao yapılan tetkiklere IÖ a
umumlye; ttlbariyle 5mer_!n# 
dınlarm ıştlbaları aarışını .. -
klnden Cazla imlf. ı:•· 

E8roer kadınlar. erkekler 
dar yemu ytyorlardl.ml • 

ZlSIZVA 

DERi ELBiSE - Resımoe 
cöroıt-u 

IJu flç eık bayan derlılen el
bt .. eler teşblr ediyorlar. Deri 
sırf caroltOr olarak kullanıl 
maktan kurtularak ceket ve 

\-VIDi VİDİ 

1
\ t-lt>lse olarak diler maddele· 

rfn yanıbaşıncJa n1tlblm bir yer 
tutuyor. 

:KOÇ (21 Marı - 2t Nlaıı) :: 1 
*Bugün ııkıntılı btr rtın geçlre•Jıl 
*eeıuınız. Bize yatınlıt l&teren·• 
:ıerden bl!e nefret edecetalnlz. ! 
* BOÖA (Zl .Nisan - 20 MaJııJ : Jıl.. 
:Yıldızınız .Ue tyt ıünter tnüJde·! 
*Uyar, fataı aabretmenlz !Azım. ._ 
: İKİZLER C21 l\1ayıs - zo Uaz.J : :. 
*Gösterllen bir tytlU::e tar~ı mu·• 
*kabele etmek ı..tı;orsunua. o.-• ! ha zamanı detU • .onra da olabı-.: 
*lir. • 
*YENGEÇ (%1 Bu. - %0 Tem.) ı "1-* lt;kJye ta.rşı tahammuınnu.z"l
:oımıdıA:ı halde içmekte birar edtf 
* 1oraunuz, b&J.1nıu bl.r telüet "l
* 'eleblllr. dlttatll bulunun. "" 
!ARSLAN (21 Ttm. - 21 &luı.) :: 
*Alıcatınız btr habere zlyadeelylelf. 
*memnun olaeauınız. i&ttkbal al·: 
: ze ıoıoyor. !atat enerJınızı taJ-"1-
* betmeytn. • * BAŞA.K. (U Afus. - U CJ'Ull) :• 
:İyi •e k:öt.UyU ayırmakta. mü.fkU: 
* lAt çeklyoıaunu:t. Slıln için bu.f. t. çok zararlı olacak. :: 
*TERAZİ CZ3 EJllU - Z:! Eldm) ılf. 
*Bize buıünletde bazı üZUcU ha· '1-
;berler ıeıecek, .fakat bunlar ıe·: 
*çtcldlr. Kunet mlnıvırenW tır· lf. 
•mayın. • * ... *A.K.REP (23 Ekbn - 22 &atım) ı• 
*İat.1.tbale ;11venle bakmalıaınız,• 
t,ııacaj:ınuı bir haber alzl çoıt l 
*ae•lndlrecek. _.. 

!YAY (%3 Kuıın - 20 &ralı.k) :l 
*!:llnlı:e geçen mUhlmce bir p&· _.. 

*rayı lüzumsuz yerlercle aartedt·• 
t,ro:aunuz. iatıtballnlzl dOtünme· l 
*llalntz. .. 
•oGLAK (21 Aralık - 20 Ocak) :! 
::Aile erradınua karu ıurçın dav· !ıljl 
*nnıroraunua. Bu yüzden alzden • 
*•otuyanlar vat', haberiniz otaun.: 
::KOVA C%1 Ocak - 11 Şubat):. 
*Htr oeyl kendim ;apacaıtım ld·.f. 
*dl..,.ında.aınız . Bu tılı:trııen vazge• 
:çın. Oörecekı!nlz, daha .fa~a mu: 
*••!talı.: olacabınız. .lf 
;a.1us (19 Şubat - 20 !'tut) :.; 
*Şanaınız çok az, fazla çatı.ısı1·or· • 
•aunuz, fakat. takdir eden rott. Ya• 
*tında •.ımmadıgınt7. bir yerden: 
!bürülc rırdınııar R;Örecek81nl.z. • 

t••···················· 
ZAYi RUHSATNAME 

i-.taııhul Tıcattt Oda.ıoınd&n 
mıı olcıuıumuz 3541 No. lu ıthallt 
tı rulaatnameııını zay-1 et.t.lk. Yeni· 
•ını alaca.-unıadan eekısının bük
ınu JOb;;tur 

.................................................... -.. -........... -........ "" ................................ , .. __ , .... ,, __ ,,_, .................. -~ 
CEF COB ÖZET - Tlvlla Veyn tnlJanea ile vo.rulur. sueo olm1711.o Orvtnı Odfi 

kıatll &aDDt ile tutulur ... 

de\.·&mlı ve ınstçı bir terleme •·arsa onların da çare~J bulunur. Yalnız k.:ırntıalh 'Ieıı..,tıetll 1'011ar1 
terledi.-ın:n ve- bunun netiCf'«: olen kokudan ba kalarının rahatı-.ız l't'ınll \l f>rt·an ,-" 
oleluıt"unuu tr.rkına varn1ak IAzımôır H. E. \ oglu 11a._ .. ruı \tt>rran 

,_,~,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~''''~''''''''''''''~'''~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~ 
t 1 N f M Al AR TAJtllM (Tel·""'"" G -- 13.00 iki .. ı. 900 Hat!I müzik 
l g,.ııt _ mnt rılmı , Tar.k B u u N 13.30 Haberler 10.00 Proıram ve kapın14 

çe _ Hintçe prlı:ııı c2 net l 13.t& Şarkılar 11.67 Açllıt ve proırarı'l 
e & Y o Ö L U hafta). l\ 14 16 Caz müzlll 12.00 Armoni mOzlk&SI 

ARI'l CTel: t86lU~): T.\N ('I'tJ: Cllltın: lft5 Saz eaerleri 12.30 ~arıcılar 
1 • Papatya - Öı;can Tek· zorlu oeıtn . ftobert Ta:v· Kara Atın İıı.Ukamı. J ı y A J R ol AR TEYZ&Sl: Kome4J çar- 380~ 15.00 Uç ıarkıcı 12.55 Serbflllt aaat 
a:Ul. 2 • Btr Fırtına Gece- tor - E. Parker Rentll . YESİ (Şehudebası: Tel: tam.a, Perşembe, OUma, tren-vapur-uçak 115.20 Haftanın procramı 13.00 M. S. Ayan 
at . Vedat örtı Banın · ON.tL CltUU11pa.p Teı:n zs JSJ: ı ~ De• Adam - Cumarıe.at. Pazar aua.re: 15.80 Dinleytcl istekleri 13.15 Türküler 
Berrin Aydan. 5413 HJ: ı . Dalları bet·Clark Gabi• • Jane Rua- ~= &JI!~~!:'= 21 de. cumart.eai. Pazar 16.00 Cumartesi konseri 13 30 CUmarteel konlerı 
ı\l~KAZ."-R t•r,ı: 4.l'!.1fi:.!• ıeren kız • 8eıer aeaın .ıel - TUrlı:çı. 2. Sirkte bir ı.ta;ıne saat 17 de, ouma (0. oemırıoııan BaJdar. 16.SO Şarkılar 14:.15 Beraber ıarkıl ar 
Allı.:oponun ottu - Damek Kenan Artun. 2 . GellntnClnayet • C. l\Utchell • cıtABVZHANg, Yazan: talebeye 17 de - Kara paşa.: 3GCH.7S - ISlrteci: 17.00 Melodiler 14.4ı5 Konu•ma 

Ekrem Suna:ar Sahneye &l ıa. &Jttnda ı Dr&:n " ı1 
RoJ · Robert. Berri .. Fran muradı • f'llı:reı Hakan .Anne Bancrott. t.oran •• dekor: Ma:a: •c ' 223079) - (DenlZfollan : 17.30 PlAkla.rla bqbqa 15.00 Ü'nl•erıtte ko~ 
ıtıea. PtrTl!l Par. YENİ es. Köy . Te.l: Meınecke _ Komedi 3 per Paı:srtesl, eatı suare 21 f91896 rraıu uatıert fa. 18.00 Faaıl heyeti 18.00 Ka:vıp mektuplan "' 

ATUI C Tel:4tUU)ı Yb'İ U <Te.ı: ffZl51JıllZ6J: 1. Hacı Babanın d • Suare: aı.oo de de, Sah onatlne 17 de, tlbbarat· '40207) - 1$ebtr 18.30 Dana müzltl kapanı, 
JCanlı A• • R&ber; T•1" Herşey Senln lçln • Jane.Maceraları J, Dıreclc. 2. YENİ TİT&TRO cTeJ 1 Çar$aınba talebeye~ da Hatıan: 444233) - fHan 16.50 Elitim eaatl 1857 Açıllf ve pro6f'&J".I 
lor • St.ewart Oranıır • Wymr.n · Renkli • tnı Maakell ea,.arı • R.. ?.-fora '4.Ntb: İSTAH15Ul OPER Yollan· fff790 •• 7312t0) 19.00 Şarkll&r 17.00 Radyo çocuk saat· 
Deb- P•ıet. YENi """LEK Ö (Malr:dm TtJatron.lı.. p ı• 1 d t 1930 H b 1 1800 İ 

... IUL (Tel: R " o l .. " cD.ELb • K.omtd1 3 per- tsntR.LtOt: Operet 3 perde o 1 s m a . a er er . nceaa:r. 
SLILUlKA fTel: 444394.J 444?11J: Yarın Atlayaca. o.ALP! (Tel: lCtt 1?); de. Yazan: Refik l:rdu- ...__mba, oumar1MI. • 19'-5 Gitar kuartett 18.30 Köy poetaııı 

a.ıanuele • Elaa ~fartıneı- l:ım · Suun Hayward. 1 - Öm.rtlm.ce Seninim • ran . suareler: :n.oo de. ;::;;; aaı 10 da mtıU. 20.00 Şarkllar 18.'-0 TOrküler 
il Pedro Armendarlı. ZAl'ER: < Kasımpı.p Oaby Andre TUrkçe. 2 . IVfllS OP&&ftJ (btanbul : 274.500), (Be- 18 fi~ Serbest saat t"'"' cTtl: 48-1393t: Tel: 4.593M)~ ı . AteJllAltın oaıın Esrarı - Leıı: Fl:STİVAL: MQıtıı:aı ope. :e·b::::,1~m= roıtıu: 274501), fAnaC1olu 20.ltli Rld'!o·o ıruetest 19.00 M. s. Ayarı 
AıJı:. ve kumar • Orhan A· Kan Comet Wllde. 2 -Barlı.er - Mala Powera - ret . 3 perde, 12 tab· te. Saaı 11 de f&RtaSJ: 27~2). ~~:gg ~~~~T~~ı i!'lteklerl 19.15 Tarihten yapra. 

, rıburnu Seval Öz.polat. Clnayet Mue.sı . J. Webb.Renlı.:tl - inr. ıo . MtızJ.t: Karıo Ko· A O y Q l A R 19 20 Şarkllar 
L.(LE <Tel: 44lllSJ: 1 S TA ~ a V L Sİ!REY'fA 'Tel: 314Hil2) poçelll Çarşamba aaaı. ı J f A 1 y E 2ı. 3o On be!J fllnde bir 194:5 Serbeıst saat 

Kartaca Muharebeleri .. AIL.'10.ı\R (Tel: 22 31 IJ) ı Lekell Adam - Henr:v 15 te tenzilltl:ı madııe • 22.30 Cumarteet ıeee&I 19 &O Spor haberleri 
Olanna Marla Oanale · l ·Kader DeA:ltmeıı • FranFonda. 2 Çı51 Şeytanı • Cumartesi 15 te talebe Cumartesi - li'll/I9S7 23.15 Haberler 20.00 Seçme melodUe: 
Jorse Mıatral. aızea. 2 - Kara. Atın İntl· OPERA (Tel: Sifi 2111 matinesi Suare: 21.00 de Ba.t.ırkOJ 711441. BeYot!u tSTA.flıı"BUl 23.30 Procram 20.15 Radyo ııueteal 

LÜKI fTdı 440JltJı tamı • Türkçe. Pilı:nlt ·Kim N1•ak - Wll &.&&ACA TtT&TaOID "4644, Burıru.ada 518603. 7 ·57 Açılı§ ve pro;ram 23.33 Dana mOıJtl 20.30 serbeıst. saat 
Karta<:• Muharebeleri BVLV.tR <Tel: n 35 71) :Jlam Holdtn · Renkli · ae.ı: ....,.. Büyütada 51IOl1, Çubutıu 8.00 Sabah mUzıA:l 2t.OO Kapanış. 20.35 Orke&tra 
Glanna ~farla oanaı • J • A.$k cenıı,er - Xlrkfnı. CiBAL1 KARAKOLU Ko S80001 - ao, ErentOy 155200 9.30 Haberler ANKARA 21.00 .Beeteklrlar 
.TlrJ• Mıatral. Oouıtu · zı.aa Jdart.ınelll - YURT (Tel: 119111): med.J ı puda, Q&qıazn. l"lorJ& 7SM92. Batlo • D• 8.'-5 Saz eserleri 21-30 serbNt ıaat 

tA...-..: tçıı ltad.ln . Jo. Renkli - inı. I . Kara Bahtım - Atıf ba Oumar1eı11 teıuclllı. nlz 229939, Halıeıotıu 9 00 Ptyani&t 7.27 Açıllı ve ırrocram 21.35 Şarkı ve cıana 
hanna Mata. Erik Scbu· ÇE.'lBERIJTAS <Tel :Kaptan· Ne•ln A.1Par. 2 - b lbU: ı:aatt.DML cu. 55~. Beybeıtacı.a 518402, 9.15 Şarkllır 7.30 TOrkUler 22.00 Şarkılar 
man. 2ı Si 91): ı De• adam.Ebldlyete tadar · Oüllatan m.a ıa.lebeJ• te!lalllı n 1st.anbul 214222. tatınye ~ 30 Kapanıt 7.4.15 hol. 8 Ayuı 22.30 Neşeli melodller 

SA&AT fTet : 4' 11 Si): :ı - Slrtte Blr oınayet.. oazey - Reşit OUrup •r m•Un• lııl&Un&lu Denlı 388020, Kadllı.:öJ 12.27 Açılı~ •e proarw, 8.00 Birer oarkı 22 t& M. s Ayarı 
st .. ıs 0Un1• . DotUman. MAR.MAR.\ 1 Tf'I: :Z:ZllitJ 11.tıcUa SAHNS Aıt.l 1830 360672. ltınalıad• sıu~. 12 30 Salon orkeatruı 8.30 Hatif melodiler 23 oo Tatıı ;eCNt 
ter t1lm Renkli TQr.ıı::ce l - Kader Detı. mı·z. 2 ·DUN DORMEN •Tel ı «O!"llaı RamJ 242711. ttuudar 13.00 Şar:tılar 8 45 Oyun havaları 2i.OO Proaram ve kapan ı~ 

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... 
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BULMACA 
.. 
.. 

.. 
8o1aau 

cıııtu it"- aata: l - Bayarın cıoıı-
~lll "T· 2 - Blr memleket : Kıaa 
lı;: 3 - Duman lek'2!1. 4 -
lltıuıı Şelterlenıe. 6 - Vecıta. 6 -
I~· A.naı:r.ın. 7 - Bir yercıe bu-

lUk: Oı!lcten yaııanıarcıan 8 - .. 
Ptr,, :~an ıışaQıya · 1 - Bozuıı: 
"1. i Su: Tutamak. 3 - Öz. 
t:ı bQ - Yalvarma ntcı11:ıı. 6 -
t;ı: 'llYO.lc tanlı:ertmlz. 6 - Geni'!
? .:_ ~ı hayvanlann yavrusu .. 

1/llr eılat : Şllı:Ar. 8 - Mitler. 
flo~l(t} Bt.:l.Mı\CA~lN llALIJ 

tı~e an &ata: 1 - Kıqehtr. 2 -
a - 3 - Feza: Ma 4 - Artlu. 
ltr :eıe, Su 6-Elen; Tıa7 - Ta 

lu - Nefer. 
ht. :•ncıan Aeaıtıya • l - Ktfa· 
"ttııll - EIC.m. 3 - Rezalot 4 -
lıı&C4~ - En: Re. 6 - Hamt. 7 -
..._____a - Re, us. 

6 . . 

İtıııır Gazt'tecUer Cemiyetinin 
~1 piyangosu 

llD et r Gazeteı:ller Cemıyet.lnln ter
llıınıı: UQı piyango blletlerlndtn al· 
la~7 ~ :Sunıann arıı:uında 211 EylUI 
ıt111ı111 e Çetllecetı :yazılıdır. Buııün 
Dlh ııı. attıaı olduQu halde bu 
8ıt.:onun çelı:lllflne alt llateler 
<ı4tı1 lıllA gelmemlfılr. cAdembaba 
bttıu •öl ntn Onu kala batılı: olmuş. 
te ili ltt herkes llateyl taUıor. •BI 
eıııı !cleııı. it!, blleıten aattın, ltııte · 
'°fııı tdcn ııetırımı1orıuııT• diye 

~r. O!;;e aablbl de müflı:ül du· 
lı. ftnı kaldı . Bilet ıılanlar da halı:· 
btıeı 1: Gazeteciler Cemiyetinin 
llıtı &atılan yerlere llste g!lnde.nııe
ta~1 Yen tqldefi grcllı:Urdl lae ııe 
rıı ırı nııııacaıını bildirmemesi cıot 

Udun 
lilns; Kepenek cadlleslnde 

Anı Galip Karaarılan 
t eaddeltr motorlu vasıtaların 
,.:ırıir ve durak yeri midir! 

Oııa11~1ıncıe oturducı.ımuz binanın 
Çolı: 1 ~ki Abdülhak Hı\mlt caddesi 
t\ııta~ eıc olınasına rağmen motorlu 
<ltct ann durak n tamir )'eridir. 
~ b. 'i.tlen yUklU kamyonlar, aaba· 
lob1ı4 dar burada d unır. Husuaı o
lıtt ' otomobil n kamyonlardan 
~4!-ıııı bir tarafı kınlanlar bu 
~ tJı' çetıur. OQnlerce, haftalar· 
ltcıeı: ır, Klb tamir olunur, klh 
~l ıı l>•rça bekler. Şebrtn her ta 
~· börte açıkbna ganıJı veya 
"1et lll.ahal11 haline getırtlmls J{lz· 
~r Yardır. Alllı:alılar blT ıı:ere 
~1• lar, daha nelere bit o!Acat 

ııı.·· 'rrıırıaı ııo:r.an bu llUballDk· 
tt:t •• kalttıaını acaba ne zaman 

.. tız? 
Osman Cnır 

o.zı Çerkeşin suyu 
llt:ııı kırının Çcrkee kaaaııuının au 
~ıu "•r. Belediye, au;un bir ıı:u
ltr, tosılaııı.ıe. depoya toymuş, tY· 

l•rı~ 4~1ı:Jı:ıtnıara nrlyor. Fakat bun 
lç111 b çblrlalnde aaa t olmadıjlı 
lor. l! ertea ı.tecııgı kadar aartedl· 
lt:ıta u tebeple yUlı:.lek yerlere et· 
'1tı b.~u çıkmadıtından oralan au· I 
1oı-, .,,_ ıror. Dıılma eııı:aye\ler olu· 
«•? ""'lbutı tuabanın ıu;u o ta• 
lııııeçoıı: ki, pazar ycrlulndo ve ma· 
~ı •raıarındatı çeşmeler mualulı: 
ıt..ıı~•ce, gündüz alı:malı:tadır. Te· 
lltıt.tı '-&alı f&pılmamı, olmuı, tda 
~ı 

1 
ataaı:ıııı:ıar, lı:uab&da ııızum· 

~b1tl'e ıu aılı:ıntw :yaratmıştır. 
lıı.~t fU tı. pazar yertndelı:I mua
bt:ıı 

11 
çe,ııı.eterden ıular akarken. 

lll«ıııt erıcıetı umum.1 helA auauz n 
lçltıcıedlr. 

'l'ruı1t lif, M. 8. 
kanununu tatbik f'decek 

\« ekipler nerede? 
''1arl:ınletettmt:r.cıe motor! u TUi· 
lıer Pek çojtalmı§tır. Yurııı.ın 
tl)0r tarafına otobüsler yolcu ta
lôrı,· k amyonlarla hattA trak· 
l~ı, rtn ~katarına takılan araba· 
llıı ., rnıı: ve yolcu naklediliyor. 
!ııl,ıı~ıtaıarı işletenlerin çoıtu 
ele y &ta lı:tymet vermekten zıya
~~Q llnıı lı:rlldt ka:r.ançlannı dU
lt:a llüror. Otobtlalcre. k&m)'On· 
ın>'o_ haaıerıncıen fazla Cf}'a >Ok· 
lıcı_,;~ln Aıtam blnıtlr!yorlar. oto
Q~ tlatıertne vanncayl\ ka· 
tor )Olcu alanlar ıulı: ıılt gı!rülü· 
~11~rlya acemi ,otörler cllnıte 
['tılla •letıerıe çaıı,tınlan bu •· 
~ r YOzüncten her eenc ;uz
l:ı~ta ltt1ı ııımcıı:tc veya yaralan· 
lt'llt C1ır. Bunları tınlcmek l<;ln 
'te c kanununcıa 111ı:ı kontrol 
lt ıç ~alar kabul ecıllmlÇ!e de bu 
tııı,~ blüzumıu vasıtalı Cl'lP kaı1-
t.ıı t;o lr tQrlQ alınamacıııtından 
ltıere it ltaza olan taşra yollarında 
t~ı.011 otobca ve kamyonlar kon· r-r ~~ kalmııktadır. Geçenlcrııc 
lın ş11 acıaş anlatı;orcıu. tatanbu· 
ar, e kıızaaı ile Aıtva ve Kan· 
~ıer~ıısıncıa işleyen otobOslerln 
llııı141erı arabanın üstüne yolcu 
ı~ltllr Otı:ıbU Şileye atrecel!I 

b •Jıliıd{ltrliaılir g!111tıcslnı 
~~!lenuı Mimları arabiıılti tlt: 
'-'t l tıcııHnışl!!F o tıaıf!irıa a
~.:tııe~ldi hlı,ı lfü kontrol P.klblııe 
"1llli ltıcrnloıer. Du kcrre aııa
~n <le1~1t:itie ~lpltllm ııeyyahatte 

r y 1Ynı vaziyeti ııorcıtım. Hiç 
lt)ttet?Qe kontrol ) oktu. Her vl• 
t~ le v""1talı ekipler tayını bOt
~llcetatıaısaı işidir. Du temin c· 
,., t~u;e kadar bunlar başı bol 
"'1Qlt l'la lı:ıı:r.alar ve ö!Umlu 
lııaıı,~lyen artacak macıııı ve 
~ttr 1 ıarıırıar gittikçe çoQala· 
~ 'te llllbuıı:ı her vllAyette po
~ rı'U llnıtanna dalrelerlnln mo
~:ı_..;etYll3ıtaları ve kdfl derecede 
i\'1~ erı varcıır, bunlar mınta-
'l.Jerı cıa aııı: aık cıolaşıp bu 
~cıııe önııycbtıtrler. Elvertr ki 
ıı,~1'ııı rııe aollhlyct ve ımkAnlıtr 
ı:'.'< 1 u rneııeleyl ctüzene koy
""\ııy;1ıı acabıı cıaha ne kadar 

Cett:ı.? 

. \ . '· 
8'lıtb te ~ 1: VATAN ouetccııııt 

\ •tbaacıııt T A ş acıına 
~~\IF.l) nıtN \ALMA~ 

urnı Neşriyat MUdürtl 
tı11 Öze11n F.RO(' Dt.R 

ıı4'Yıcıa Yazı lGlertnı fillen 
re eaen nıcsuı müe1Qr· 

0'4 Ahın; T\SIU 
1tıı 11 ~ıze yazııann yenı nart
~tönaerıımesını rica ederiı. 

-.. 9 

Mil~LI PİYANGO! 
dön ~ekildi 

200 bin liralık büyük ikramiye 491893 
numaralı bilete isabet etti 

Mllll Plyanııonun 15 Kasım 1937 
çekili~! cıon Ankaracıa saat 13 80 
da yapılmıştır. İkramiye kazanan 
numaralan ıışaRıda bild iriyoruz : 

too.ooo ı.ıra : 
ı o 1 8 9 3 

IW.000 Lira: 
1%9350, 4:i4:?68 

20.000 Lira ı.azaııanlnr: 

015904 043416 155724 199895 208562 
10.000 l.lra ımzannnlar : 

005360 012322 040'19ı 092119 lOIOl-l 
131627 365179 888623 440312 453().48 

5.000 Ura ırnzıınıınlnr : 
000632 001178 03059ı 089912 103833 
202925 203837 1211864 231866 2612117 
264378 3ı9ı90 324249 352332 395363 
497283 451342 458697 4762118 4820111 

2.000 IJrn ı.nznıııınlar : 

25894ı 260770 267371 2'74705 276310 
2'17355 2789tı3 280U7 283594 2850().4 
288934 289996 292550 29~700 294196 
298052 298274 299792 300211 3ı3022 
3161'75 331680 333862 334094 335505 
336780 340215 344152 3472ı8 352991 
354258 355407 355708 85602'7 352536 
365081 368489 36915ı 370~2 37270'1 
380526 382ıo; 38249ı 383740 383851 
384877 385931 387587 38888'7 391680 
392714 897879 398582 398650 399317 
4012'72 406ı85 4ı0469 41768:;! 4ı9477 
421627 426606 42746'1 432533 434226 
434423 439443 440730 442599 444412 
448079 449304 451140 45ı660 456094 
457638 460283 46150{1 462005 4644~5 
463250 463282 470736 472624 479559 
482104 486596 489597 490477 4928ı8 
494016 49552'7 496881 497311 498186 

ıwo l.1ra ı.az:ıııanlar: 

Son üç rııka.'Dı (7761 ile bitenler. 
1110 Lira ı.azanaıılar: 
Son oç rakamı (15uJ. (731 ı ile 

btteıilPr 
ıto ı.trıl knı.anıuıl.ır: 

006796 007722 010199 018015 023743 
025969 03371H 038119 042281 043681 
043712 047195 OS4ı66 058888 059715 
060027 061439 0Gö342 076656 08llli8 
083729 089ı22 ıosoı9 103360 1080118 
113009 113724 lı9128 1254ı8 145244 
152388 167681 168235 184056 187208 
187733 199709 211688 211797 214266 
214976 217099 229455 229638 2297 ,·4 
237950 242529 242770 247186 267899 
272634 278181 281805 283343 289217 
29022ı 291312 295165 300MO 314246 
322'718 323519 330451 332295 3357115 
340899 341743 841798 347210 858485 
3Gı379 862951 363703 369775 876144 
378123 38ı905 387624 392348 392443 
3115388 404641 408295 408985 4151U9 
424611 434190 435723 444735 446343 
455479 459258 464057 478083 480962 
482539 484004 489426 49808'7 498914 

Sotı iki takıutıı illa ı Ue bitenler. 
20 Llrıı ı.. ıııııııııııar: 

Soti iki rakamı ıı5l, 1361 ile GÖKTEN iNEN ~SRARENGIZ CiSiM .._ IUıkll'll r•rıırl'lııı ıı lılr rlclııı l •kl'ıılll'rhl' ılrlil 
llknı..1111111 h ılı~·rstıı~ ılılŞlli <'I im kllll\' IJl;fıut 711 • 

ııılını•tı . 'lr ııııııuırı ıı:iiıtfliıl nııitırır iki ''8111 )UVl\ılnt.. ıllf;ı•r ınıııtııl ı iln hn ·kı tıır ıll'llk, rııı, llPr 
iki 'ınllrlllı;ın dzPrlııılP ılf' hlrn hnı.ır 11'1 ı::lirll11U7ort111 . rnıııııııır. d nıl lıflı illi hlr rllkkntlf' tl'lklt. 
f'lllkll'rl lı~lıll' t ııı ıır 011111 unu aıılı~aıııMıltır. 11111111111!1 hl'ratıl'r rl•tıtlıı ıııı. 111')1. l"f'Jft rokrlll'rltı-

bitenler. 
ıo IJra tılUüunııllir: 
Son rakamı Ilı), 121 ile bl~enlcr. 
ı.1100 ı.ıra ı~eııı uıbklf ılı La· 

,, 111111 r : 
dı•ıı hlrlıııl,.n illlşıııİI• oıııulln xıınnr•llll)or. • 

oblb 3 IÖl8~3 291893 SÔ1893 4018 3 
4118 3 42111113 4Jll893 44ılı9:t 'J5J893 
~öt893 47iB93 4Yılı~:ı 4Yu893 4b1Dlı3 
ol911113 4912113 4!!1893 .\llli4ıı3 49151ı3 
4YlUll3 49ı793 49ı803 4918ı3 49ı823 
4111833 4918t3 4!11853 491863 491873 
41)1883 491890 49189ı 491892 491891 
49ı895 491896 491897 4919gs 49189~ 
49\933 49211113 4931193 494893 4958il.i 
49Q8:l3 491893 498893 499893 

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

DP Grupuftun febliği ihtiyatla karşılandı Kış kapıya dayandı 

ı.ooo Lira ı.:ııznnnnlnr: 

Rusya • Polonya milli maçı 

002964 013261 013424 014784 021446 
022390 024557 026888 0271113 028340 
029063 033140 037103 040078 044602 
044989 047285 048939 050284 054327 
057454 057853 062620 063664 O&ı9ı7 
067076 069643 069708 071958 072243 
073284 074234 075658 078796 07915.i 
07~950 0825ı2 083476 083982 085997 
086194 095040 095210 09683i 097791 
098505 099193 099279 099877 104348 
10462ı 105472 111331 117221 ı26716 
1211497 135350 136839 ~36864 141202 
141943 153488 16382Y lli4ıtH ı5477ö 
161307 163248 166396 1678 6 1717ı4 
18ı245 186994 194803 ı9'7496 204918 
2072ı7 2132'7'1 213338 214032 216656 
216579 216'118 2ı9ıll7 22133ı 222148 
226017 22'7553 22823ı 228721 232328 
232862 232988 2341163 236173 24121U 
242172 24276824408ı 244998 250045 
250989 251176 251912 254239 258ı~5 

Varşova. 15 CT.H.A. I - Dilnyıı 
kupası eleme turunun altıncı ııru· 
punu aynı puanla bitiren Rwıya 
ile Polonya arasınııa O.çüncn bir 
,a~ılaşma yapılacaktır. 

( Ba$ı ı lnr ld~ J 

onun teori orııanında husule gelen 
oaşkınlııtın hAIA de\·am etmekte ol 
augu tebllR muncıer.-.cııtıncınn cıa 
anlaşllmııktactır Llıterlcrln telAşlı 
hallert ve Meclis Orupunda ııevam 
edegelPrı müzakereler bir karannı 
ıır:ııı apaçık lfadelcrle1lrler Blr 
mOdctet <inha deum e<leccıtı anla· 
şılan bu çcklşmelerclen ııonrn iç 
pol ltlkanm me mleket havrıııa ge
llşeceRt ve mllletln huzura kavu
şacıı{:ını nmıt Ptmek ıı.,ın bir ı:vtm 
acrllk ol ur ı 
ı. \nba m ııRA'lol \Aımrn 

cMetltCI ııenlııı DPmokrat Parti 
ıı:uruculıırı taratıncıan \'apllan se
çim usulümüze rağmen de, seçlm
lerQen oldukça ıızun bir mQCldrt 
ııeçmlş oıcıutu balcıe hükümetln 
teııeklı:OI ecıememesı filli bl r kabl· 
ne buhranının me,·cucııyet•nı or
taya ko~maktadır ı 

iıı:ı tecıeraı;yon arasıncıa yapılan 
müzakerelercıe maçın bir Garbi 
Avrupa ~ehr1nde oynanması lkl ta 
rafça da masra!lı olacağından bu 
m8'ın Dotu Almanyıının Lelp:r.Jg 
şehrınııe yapılması ıı:ararlaştırıl· 
mııtır. Maç 24 Kasım Pazar tıO· 
na yapılacalı:tır. 

cTeblltcıe lhllll C(tlle1llllncten bah 
aoıunan husuıılar IS!! millet tara-

-
eder! 

.. ... 

gören 

ROAD LUG lastiklerinin meziyetleri: 
• Taı>an 7. D3 daha kalın 

adi 
lastikler 

ROAD LUG 
lastikleri 

• Dal'>• genı,, dana fazla çekm• 
1 

kuvvetı ve daha az atın':"ak için 

• Tabanın rnerkezındekl genıt çız· 
' saraınt•Y" rnanl oıaral< yol Oz•· 
~nde fazla kıtornetro ternın eder 

• Blrt kı•• biri uzun kahn ve tak· 

11 dıtler, arezl nasıl oıursa 
vlye fazı• çekıne kuvveti ve 
olsun, 
eınnlyet teınln eder. 

tlk lerın ornuzıaro ınOmkl.ln 
• La• ,.z önUne alınarak son 

A1tzalar g... 1 derece takviye edılrnlşt r. 
• ınınoya son derece rnukavlrT> 

At k nnmuru ıastlk ıskeletı 
yenıkauçu 

. arun en mukavim bezı o lan 
• Oüny il lmftl oıunınuttur. au 

3T t>~zl~~.· ve çorpmaıara kart• 
suret• 1 eder 
A:ıamT ernnlyal teın n • 

Lastikleri 
yol olmayan yerlerde en kunetli çekme 

kuvveti temin ettiği gibi muntazam 
yollarda kilometre başına olan 

lastik masraflarınızı azaltır. 

Fazla kilometre yopmok için çekme kuvvetin· 
den fedak8rl ıkı yapmo~o IOıum kafmomııtır. 

ROAD LUG lastikleri dünyanın en tecrübeli 

kamyon lastik fabrikası tarafından size ç ifte 
hizmet görecek b ir kamyon lastiği temini için 

meydona getirilmiıtir. 

Aıınmoya en mütehommlf bir homurdan ve 
Goodyear'• münhasır 3T bezleri ile imal ofu· 
nan bu lastik yol olmayan yerlerde size eriıl· 
lemeyecek b ir kudret ile yol olan yerlerde 

binlerce fozfa kilometre temin eder. 

Dünyanın her b ir tarafındaki bayilerimiz: ıiıe 
bu emsalsiz lastikler hakkında tıahot vermeği 
vazife bilmektedirler. 

GOOD}'iEAR 
Dünyımn her bır larıfındı Goodyear lastiklert ile dl§er 'bUton mırkllardın fazlı 1yUk tııınır. 

Türkiye depozlterr: 

TATKO - Otomobil, Lastik ve Makine Ticareti T. A. ş. 
MERKEZi: .Taksim Bahçesi kar1'ısı No. 35 Tel. 47 20 30 

: lstanbul Mecidiyeköy 
TAMiR ve YENiLEME FABRIKASI: BUyUkdere cad. No. 75 

Tel. 472175 

İzmit As. Sal. Al. Ko. Bşk hğından 
Askert ihtiyaç için a~ağı da yazılı ıığır eti 25 Kasım 1957 günU saat 15.30 da fzmiltt'ki 

Sat. Al. Kom. binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. Evsaf ~ ~artname Kom. da her iş 
günü &örülür. T&ltlif mektupları ihale ~aatinden bir saat evveline kadar Kom. na verile-
bilir. Teslim 
Cinsi Mlktan Muhammen bedeli Teminat Yeri 

Sığır eti 360 Ton 1080000 TL. 46125 TL. İzmit 

• 100 250000 TL. 13750 TL. Kandıra 

• • 15 • 87500 TL. 3625 TL. Sapanca 
(2843 - 15552) 

" 

tından dnli I, muhalefet tarnfınctan llln~ı ı tnehlt" I 
detıı: bizzat Demokrat Parti tara l ar. po)·raıdaıı ku vvetli o larak ~e 
tıncıan lhlAI olunmaktııcıır.ı cektlr Sabable}·Jn ııl! olmıı ı bek· 
il \'Of Ml llAf,l,tlITl lenmekte<I r . Aynı L~ta:ıvondan ayrı 

Orhan KöprtllCI ise Orup • t ebll· ea ve r len b lıtlve ııöre. ıınva (?(in 
ıııncıc muhalefet cıenlllrken bir geç•Jkçe iv.ve ao~ru gtıtrcl"lı:tlr 
cte!rtkıt yaı;..ılmııdıjtına lşnret ettik Kar ya~ışı ha!\kıncıa heııaz. her· 
ten sonra. ııözlerlne 0\1 şekilde C"- hnngl bir Pmarc lı:aydeClllmernPktf'· 
V&."11 etmiştir: dlr 

• Memlekette bı-lkl, htıZUl'$\1Zlult Öte ynııdnrı son glln!Prıt" hııv a· 
yırattıl!ı O P. Grtıpunca ldc.1lıt ecı ı !arın :zaman :r.aman fırtınalı ol· 
len, bazı hAdtseıer cerey•n etti Pa ması şehi r hatt: vapur aeft'rler n 
kat bunların neşri yasııktır Ali· <le yer yer ııksamal nrn ı:;ebrb•veı 
cak rh'lı\Ct olaraıt lı:Ulllktaıı Quy- \·ermr.ktrcı ır. Pırtına ııehebl ile ,·a· 
duğUmuz bu hr.C118eler ile HUrrlyet pur ııeferlertnc.1ekl aksama. bllha.s 
Partf81nln hiç bir llgllıl yoktur. Ba Kartal • Yalova ve KôprU • Mo 
Bizim anla<11Rımıı İktlctann il:~ cıa • Kıılamış iskeleler! ara:ııncıa 
dcttlRI hava. tedbir alarak önlıye vAkl olmaktaaır B llhaMa eV\'tılk l 
cettnt lıtdla et tıfıl hava, CHP. n ln eece. batı 1<><105 fırtınlll' ı aebebı ile 
yarattıtını zannettikleri havae1ır • 17 4Cı KôprU • MOila • Kal ıı.nı~ ,.e 
llAl>lK~TI ıuı~.. 2230 Kartal • Yalova anıba vapu-

cBununla beraber bize kalırsa ru Bf'ferıerl yapıtamamLıtır ııı sı• 
memlekette bugün yeni tedblrlıır Kartal • Yalo\'ll Lraba Tııpuru ııe
alınmaııını ıcabettlren bir cıurum rertncır fırtınanın (ICde~ ncınn 'l'a· 
yoktur Yeni tedbirler korkarız ki pur ı 5 l\8t mUt:dt>tle hkelPyc ya
Qrmoltra.'llmlzl biraz daha ııertl"t naşıınıamı1. açıkta bP.klemck Zt>· 
mekten başka bir ı~e cıe yaramı· runoa kalmı•t ır 
yacalı:tır Kalcıı 'kt. memlekette •n l ' C\ K ..,, ITHl.l Rt 
yet gayri kanuni hareket varısa ıı~r \1. nıtı.ut 
bunlar takip ecıııır, ama yeni tcd Hava muhalrretı. vapur ~curıe. 
bir alınmruıına hiç ıo:ı:um yoktur ıı rinde o:cıuıtu a .bt iç ve dı~ uı;ak 

K5prülU ctebllRln beklenendl'n sııferlerınde <le ııen lş ölçUıte at· 
daha hafif oıcıuıtunuH da bu ıs.-,:ı; ~amnlara sPbep olmuştur. 
lerıne ekleml~tlr DOn, T urk Hıwa Yoll arının İli· 
\'K\H.\D.\ld \'ORl ~11.\R tanbUI • Dursa. İstanbul• Balıkt>· 

Ankara. 15 - o p Mecltı; Oru· sır, lstıınbul • Bandırrmı. ve fstan· 
punurı dUnkO toplantısıncıan son· bul • Adana uçak Beferlt'rl. fırtı· 
ra yayınlanan, cMemleketlmlz!n· na sebebi ili!' iptal edllmlştır Ay· 
macıcıı ve manevi huzurunun la· nt st>ferlerlıı. buıııın de yaoıllp ya 
deııl. vatanın ve rejimin ae!Amc- pılmıyacaRı bava vr.zlyt!'tlnelt>kl df' 
u ve a.mme hizmetlerinin ıyı '\'e tlşlkltl:e göre kararlaştınlacalttır 
sUratll yOrOtU!meı;I ıçın lüzum Hava muhı.lefetl. cıı~ hat uı;ak 
ııörOlcek ıı:anunl ve idari btitüıı j sefçr!crıncıı:- de gecikmelere srbe
te:lbtrlı:-rın nltnması ittifakla ka· blyet vermtııttr. Bazı dıo hat uçak 
rara baıt:anmı~tır. ~eıı:ııncıeıtı tel>- aeferlf'rlncıe. 24 &aA.e yakın telllr 
lıKI siyasi çevrelercıtı de!llljlk yo- olmuşt_u_r __________ _ 
rumlara yol ııçm!ftır l.6kat tekil· 
!ine ve aıter tlıtdet tt'<lbırlerlne 
cephe aımıt Mllletveıttllerl me\· 
cutken, gurup tebt .gınae ıttıtaıı:· 
tan bahaedllmeııı hı;yretle k&r11· 
lanml§tır. 

Öte) andan, alyul mahflllercıe 
hükümetın alacağı te'1bırler etre.
fıııcıa uır çok yorumlar yııp.ılmak· 
u.cıır Bunlarıı. göı·e. muhalefet 
tutumunu cıeclştlrmect.ıtı Ukelır
dtı basının yeuıden 11111ırlane1ırıı
uııuıı ~olunıı ıııaııecektlr . Bunun 
ıçın mııcbur oıunmıııııkc,:ıı ıuınu.ı 

ta:;ıırıaı ııııtırllemı~l.'Ccktır. Munte· 
ur kararnamelerle basımn yenı u. 
~ıtlar a.tırıa allnacaıtı. ııazetelerlıı 
ııl) ası ve ma~ıızın ııwıctecılere ta· 
nıcııı:ı hakların ve r~ml llfmla· 
rın xaıaırılacagı tahmUl eı1tlmeıt
tecıır. 

Vasıla sıkmflsı 
(Ba ı ı ln~lde) 

blla tekliflerini tetkik ettlklerınl 
bellrtm4tır. 

i ET.T. İdarul, hllk~mctle yaptı 
ğı temular neticesinde 10 milyon 
liralık döviz ıılmıftır Bu para ile 
çekilen yedek parça sıkın tısı önle· 
neccktlr. İdarece alınan bir ka 
nırla okul &aııtler ı ııcıe talebeler için 
otobtla tııb.81.s edllmeAlne tarar vı· 

rllmlftlr. 

Yapılan yolların tamamlanma 
aıyla troleyblla çalışmaıanna hız 

nrlleceıtlnl belirten OOkay: 
•- Çok ıılı:ışıraaıı: ntandaşlan 

nalı:letmek için askeri O M C. teri 
de ıı:uııanacaıtız• demiştir. 

A}'rıca, muhalefetin Meclla ça· 
ıı~ru&laruu .. e .. teaar etıneaını On· Osman 
le) ccek bır ta:ııırı acur.ıcccgı ve Bölükbaşı 
bOylece &3z.lü ııoru c.ınergelertnııı 

lillAnnlar tararıncıan ce~etı veya 
chııyır. oe.ı;:ltncte cevaplancıırllma:;ı 

ve soru sahibinin Bakanın ceva· 
bıncıan sonra yapacııtı konu.oma· 
nın tahctıt edilmesi temin oluna
caktır. 

Ötey andan, particilik yapan ıne 
mıırlıırııı tcııblt ecıtıerelı: '\-a:r.ıfele
rlnc non verllmeııını derplf ecıen 

bir kanun tasarıaı hazırlanmakta· 
dır. Bu tasarının ı:erçekçesı ola
rak, aeçımıercıe memurların O P 
aleyhine çalı~mış olmaları göste· 
rtlmektedlr. 

o P. nın seçimi kaybettıRI il· 
!erin Valtlerlnln Bakanlık emri· 
ne alınmaı;ı için bir kararname 
hazırlandığı cıa bllC11rllmekteQlr. - --- --------
HOZt'\ t'K c. \lCom;tnı '.\lf:..t 
:t~\HIT hıZ\l.\\IADI 

7 Kaııım ı ll57 tıırlhll gaıetenlzln 

6. ı;ayfrıııının 6. aUtununctakl daa
rl baskı ve Bozüyük aavcııının im· 
zalnıtıRı zabıu başlıRını taşıyan 
yazıda aynen : •CHP. BozQyOk 
uvcıaının da huzurıyle teııblt ecıe
rek bir zabıt tutulmliSını cıa aaıtı .. 
mıştırıı cümleel bulunmaktacıır. 

Bu me,·zucıa. tarafımcıan ımzııla
nan veya memurıyetımı:r.ce tutulan 
her lıanııt bir zabıt mevcut olma
dıRıııctan Bııaın Kanunu hülı:Umle· 
rıne tevfikan no=rını rica ederlm 

Boztıyült C. MUCldetuınumısı 
Kf'nan A tııy 

<Batı ı ıneldt l 
Şemi Eraln1n ,.e çaı~a Bataıı· 
ııııına ::;anayi Bakanı Samet Ata· 
otlunun VekAlet ccıecelı:lerıne dair 
Cumhurba~kanlığı te:r.kereeı olı:un 
muştur 

Daha ı.onra. iki )·ercttn mllletve 
klll &eçllenlt>rden Celll Bayarın 
lııtanbul. Refik Koraltanın !çel, 
Adnan Menaeres•ın Lıtanbul, Tur
han Fevııoıtıu•nun Sıva.s, Klmll 
Kırıko~lunun Sıvaa, lsmet tnönU
nün Malatya. Ferit Melenin Van 
mllletvekllltRlnl tercih ettikleri 
hakkındaki önertıel!'rl olı:unmU$
tur. ................... , .................................. . 

SOVYETLER 
<Başı ı ıncldel 

bütün Sovyet yardımlan nazan 
ltlbare alınacak olursa. bunun yo
ltQnu 100 milyon ingtllz llrııınnı 
bulur.• demektectlr cHalbulı:I Ba
tılı memlelı:etlt're1cn ve bllhaııaa A 
aıerlkadan 1952 cıen bu yana Hin 
cıı.rıtan 6000 milyon 1nııııız llraaı 
tutarıncıa !'are1ım tıOnnOştOr. Ve 
bunların b(!)ülı: bir kıemı hibe ıu· 
retıyle yapı:mıotır. 

Bütün bunları ıııı:r.ononcıe bulun 
cıurarak Hln<118t aıı.ın alyaıetlnl a
yarlamııaı taycıalı olur. Zira Rua· 
yaya olan acmpatıst arttlll nt.rıbet 

te Batılılarctan ırördüRü yarcıımı 
k:aybecıccektlr.ı 

YÜKSEK MEVKİİ İLE 1'1ÜTEXASİP BİR 

FEVKALADE EŞYA MÜZAYEDESi 
17 Kasım 1957, PAZAR günü saat 10 da 

TAKSiM Cumhurlyt't Meydanı 9, Kalmis 
Apartımanı Daire 2 

Mobilyalar: İşçilik ve san'at bakımından bir ştıhescr 
olan bUfc, vitrin Servant otomatik masa gilınUşlük ve ma· 
roken kaplı ısand;;lyadan mürekkep yemek odası takımı, 
yük~ek artistik anlayışla çizilmiş salon takımları, berjer Jfo]. 
tuk masalar ve orijinal .salon vitrini, yazıhane odası takımı, 
ayriyett'n boy boy kütüphaneler, yatağa tt'dbil t'dilcn kanape 
muazzam yatak odası takımı, ilke dolap Vt' şifonyerler, oyun 
Vt' ta\·la m:ısaları, t'lektrikli ve t'lektronik t'şyalar: Welx:or 
Hİ-Fİ 3 hoparlörlU seq alma cıhazı, ayrıca alıcı ba.ndlar, 
Norgc Buz Dolabı. Mit'llt' tam komplt' t'lektrik siipürgt'si, 
Ağa Radyo, 3 devirli pikabiyle BAR-Ktitilphan-e, meyva sık
ma makinesi. Emcrson Pl!ıstik Radyo, mUhim !lair eşya: 
Renkli ve normal filml<"riyle hlrika bir Rolt'i!lex Foto ma· 
kinrsi. İran ve yerli dnban ve yol halıları, ayrı ayrı desenli 
tül ve perdt'ler, Norge yekplre havaga-zı fırın ocak, cam 
porselen ve kristal eşya, Roscntal biblo ve tabak takımı, orl· 
jinal avlzt' ve aplik, tablolar, 

Mt'şhur Blilthner Konser piyanosu; t~rifinizc IAyık ca-
zip bir eşya müzayedesi. i. BEHAR 

l.lYF.l 

BAŞYAZININ DEVAMI 

Muvazenenin 
Kerameti 

cna•l 1 incide) 
•PHıınrll \I' fiınmr hl711ll'tlt'rln1n il 1 \'!! 5(1r'atll yOrlılill~r•I tein 111-
7:11111 ıiırulr<·l'ı. ı..ııınınl \e lılar'ı ıılltfln ledhlrll'rln ıterltnl ıııınmau. .. » 

Es~ haliınıındım bu a:a)rlerde buabl'r olmn,a<·nJ.;, llfı nı1etll 
bir TOr1' ıa•ınnır t'tlllr.hlllr nıt'r lltplmlz nıaıtdl \I'! mAnen hu:ı:urun 
IRtlr•lnl isti) o ruz. llt'plmh' 'ııtanın 'I' rrJlıııln 1elllmrtbti temlnnt 
nııınn alıııoa:ı bir m1111 be\;n dlvası Cll)f' ka'lılı)oruz. mme lll1· 
ıııellnlnlıı ı, ı H ~ilr:ııll ,nruıülıııt•ı ıcın ııı:uımu olan ı.aııunl \e 
lılnrt ıınıoıı trıllllrll'rln nlınıııa•lllD lıo•ll't ilu3malı;tn brp bcrabt'rlz. 

Etn abl ı fllilrlt'r ortohta blı.lm liıılmn:un.. atıtslar 'e ııarttııor 
ht•ıılıınA ınllll mrnfantlrrln z11rarın11 olıırn\: imtiyazlar. lnbl~arlu 
ııraıının~n. alnl "' hlı.ınt't ortnııtn relıh'r olursa. bütün pnrtllrrln, 
hOtOıı nıl'nılı>kf'tln lhtl~ns aıtanılan tnm lılr bunt nnlıu, ının «r
Çt\r~I lı;lıutt ı.a~ı ı.a,...ıya ı;eçrrlrr~e: nılııt nıenfnııllrrln mü$11'reli 
ll•nnl)lro Lonn,ııınL, ırodhlr nlnını.. L"llnırtor .. nmrli, açılan )nraıan 
•armııı.. ılOn;ı;n ) ilzflıtdl'lil ltlbnrınıı:r.ı )Ü"1irltml'1'. t'nıııl)etlmlzl ı;ai· 
lıınııı ııatlaınnli lmkAnlarınn l.:u·uşvr•z. nrtolık liı ıı zanıonda l't'n· 
nrtr ılÖn('r, 

B Jr aralık ~ok tehllkell ye zararlı yollarCa yQrümelı: istidadını ıöı 
tl'rf'n u P. mııfrlllerl '" hllhıı ı 54Y1n Adnıın l\lrnılrrrs. D.P. 
l'ıırtl (lrıırıunılııl\I mııll'ılllltrl' {f' hnslrf'tlllrrt' çoı.: ~(')lf'r 

horc;lııdur. 19'1!1 llP 19:\t ıırnsınttn ıntlynnlarcn \Atnndnşın c:oı.: 10· 
111111111. çnl< fııydalı, ı:ok lıa~·ırıı, (•nk dlııamlli ııır llılrr ıııre kobul 
1'111&1 \ilnaıı \ft'ndPrf's, 1934 ılrn !IOnra bazın hlr Hll!n uıtramıs 
ıı..rn . """ <·oJ.lnrınııı fö7llnilr •l>ll•I ha.yatı frııa bir surrlte ı.:apan· 
nıış ıı..tıı. Parti Orupun.ıaı.ı muı.o,·rmrt ~a>" lnd" yeni bir den,mr 
~ arınıaı. fıNnl ,.,. lın\.!lnın~ ı.11\'ıı mu bnlonu)or. 

li) it" ııınll rımrk isteriz ı.ı moılf'rn \'t' hür bir memleketin umu
mi rıay:ıtınılal<I \'llZlfrlrorln ('Ot. <•etin u• capraşıli bir manzııra al· 
ıtıt;ı bu dr\lrilro •Ur':ıtıı ı•l.ıhata ınutıınc bir memlet.:ttl. şabst lmd· 
retlt'! \P tııı.ııırıe ldarr f'lnıl'nln mflmktın oımacııtını. böyle bir Eldi· 
şln ı..rnıtı-tııl > ıprııtııcatını. milli mnkldctenıtı set"\: '" ldııre linht· 
il> .. ııııııen mahrum bırakaratıııı, ııırnııeJ.;f'te ftlJ dalı olobllrttk 111-
nııınl I< hn<•:ılnrıııı kfır H :ı:arnrlı bir Oflif! haline Cf!\ll'f'crtını Adnnn 
\1ı•nıl1'rt"s 11rtıı.. lakdlr rılfft'lô ve )rpyenl bir )Ol, tammalyle normal 
ııır )nl tut mat.; lbtlyncını dn> ar tır. 

Hıı rolun irabı da ı.ılnhtyrllnt ıe mes'Ull)l'tlrrl bir tek elde 
ıoplıımıınınk. mr~·uıı,rtıe mü terrk olmıısı !Azım ı::ell'n \elilllul 
lılr BnşHı.llln emir ı.nııan. hu~nst liAtıpll'rt haline ıncıırmemt'1'. 
hrr 'ıııırr ı;ııhtlılııt• mr•'ull)"('t1 drreC't'Slııde satAhl>('I ,.e ıeeebbü~ 

ımı..ııııı \ermrktlr. ldue maklnf'nılz çot.: ı~laho muhtnetır, en iyi 
rlrııı ıınl:ır. 1ınnl<~lar11, lııı•ust ll'•f'lıbll aıılııılarına kll,)mıtlır. Fil· 
kut huıilııliu lıoll)lf' \f' ~lııırlll;I l'lı•ııınnlorl)lro tıllr, hrr Yr.l<llln tam 
IPI.il, ıı,.r 111(1,tl'511rın ıııü,tt•nr, lıt'r umum nıliilUrlln kendi fiabuın· 
tin 1111111111 mııtlur, ıı• ıııcer hn nıılfe ~nhllılnlıı l.t"nCI ~abasında 

o:ıllihl)l'I !inl>llıl olın.ısı; umıınıl h.ıyatımııiln bQ) ilk bir lyll~nıe ya 
rnıııı ıı ııı ı..ıfld l r. Bıı ) ıuıll'n h•lnlar ltlt'nl'ı'rClnl kabul ttseı. ıııı, 
ıııııılıır, ı.ıııtrellerln \t' !IPIAhll rlll"rlıı tf'ı. tldl' toploıınıasındon ileri 
!:1'11'11 ııııııı.tucn it' ):tpılnıı ~~·ı. cır halnlııra ıılsbttlr hiç l;plır. 

~lııııll lıutüu iş; pıırtı pollllk~ı baliımındnn tnm bir mlltnrtı.r 
)n111lıı111sınıtmıır. f ı:rr bunu lt'mlıı rodf'nıeli, \ataııd"lar, kardetler 
ıtlhl hlrhlrlnılzle l<:ırtı ı.nreı>a ll:t'l;l'htı., nıtmlt'liet ınenraııtının mOs· 
ırrr.ı.. ıllll)le konıı~ın.ıı. )olunu tutnrsnı.:. C\el Allob, balletml>ect&I· 
mit llltbf'lf', )t'nıne)rı·rı:lm17. zorıuı. )oı.ıur. 

Ahmed Emin YALMAN 

Birbirine zıt iki karar 
ın:ı,ı ı tnclıll'I 1 ıunup hukuki vutyete ~re mtı-

cl\fa:znunun mebuıı bulunaucu talla PClllmesl Jcabetme.sınc ve ev
blr sıracıı işl ediği ldctla ectllen velkl Mec11B taratıncıan takibatın 
bir tlıllnden cıol a} ı Büyül: Mlllt1t devre ııonuna bırakılmll8ına karar 
Mecllslnin 2tı 6 1957 tarihli heyf'U verilen mebusun yeni 5eçlmlo 
umumiye kararı ile teşrii :ııa:ıu· t ekrar mebus ıntıbap oluruna&ı 
nıyetınm reddedUmıo bulunaıaı.ı- hallncle keyfiyetin Meclisçe yeni· 
na. bıınun akSıne bir hükmü ha· cıen tczklı:Ur ccıllcrelı: bir karara 
lı:tklnln halen mevcut bulunuıa- baQlanaıakaızın yeni başlayan cıev 
maııına ve herbantıl bir mebuııun renin ııonuna kalmasına dair mev 
memurluk sırasında lşlcaıı:ı ldıtla cut teamOIOn mebusun rıleyhlncte 
edilen bir auçtan ıtolayı hakkında hukuki bir cıurum yaratama)'lp 
takibat ıcraınmn dev:enın ıonuna teşrtl vazıtımtn bUtQn &alAhlyetle
bırakılm ına ka~ar \erıtlklen ~n rlyle \'C kol ylılı:la ita etmesin! te 
ra. bu mebwıun ~enıcıen mebus ııe mın maksaı:lınn matuf görülmes:· 
c; ıı cıııtı talı:C1ln1e cıevre wnuna bıra ne ve yenı M cııııı 1 .. 1 1 11 f 
kılmıı karannm devam ett!QI ete m e n .. ne e a 
emsal teşkil et mekte olmasına g6- el:ıuıı in tihap olunan şatıı;ın lü· 
re oaınao Bölükb~ının yenıcıen 2um tıOraOıtü taltdlrcıe her uman 
ın~bus ııeçllaıestyle tahllye cıııru" için te~r11 m unlyetıtıı refetmek 
ııtne cıaır taleplerin bu aeb~be ıs 11 ilb lyettnı haiz Olmasına bina· 
ttnıden rect'11ne, keytıyetın ılıtttı· en rn bütün bu mOlilhualara mü& 
tere tebl!Rtne, talep veçhlle vu tenıcıen hC.Cllsenln BQyülı: Millet 
ittifakla karar ver1ıcıı 3ı .10 .1957• MecllaJ tasarruflannın dalml:;etl 
Rela Nazmı Baytok, Aza Memaub preıııılblnln harlclncte ve yukan· 
Tunçer, Azn Mehmet Kaya Cla izah olunan Teçhile Anayua-
öaemış A(tır Ceza Mahlı:enıesl· nın llfız ve ruhuncıan anlıışllan 

nln Sım Atalar la ııııııı kar:ırı ıse mAnaya liılre mütallla olunması 
• ti\' le'1lr: ıcabetm1'. ve mııhkemece bu yol· 

• • 1 bl t 11 1 ııa kanaat tlh111!601 eyıeml~tlr. 
«ıBn•t o unan r 'uç an o •· 

yı teorll maauntyetı BilyUk M.11· Bu itibarla maznun Sırrı Atala· 
'let .Meellslnce reııcıea.ımtt o lan yın bu lı:ere yenilenen seçimde 
bir mebus haklı:ıncıı tahkikat de- yenıcıen mobuıı intihap o lunm1111 
vam ecıerlten ııeçlm lerın yenilen- auretı)'le mebusluk lcabatıncıan o 
mcııı üzerine mütealnp cıevre için lan bllctımle aallhlyetlert ve bu 
aynı şahsın yenıııen mebus tntl· mcyanııa ıeortl ma:ıunıyetını cıe 
bıp olunınaı;ı halince evvelki Meo- Jlı:tlsap cylcmlf olmasına ve yeni 
ııs tarahncıan teşrii masuniyeti· Mecııı tarııtıncıan masuniyeti teş
nln reacıı balı:ltıncıa ittihaz olu- rll:reııtııın rectdl halı:kıncıa bir ka
nan kararın bütQn netıcelertyle ra r1ttlhaz olunınamıo bulurunuı
muteber ııa:;ılarak taklbata devam nıı binaen, hakkıncıa yapılmakta 
olunabileceği BClyük Millet Meo- olım cıurutmanın C. M. Kanunu
llslnln tasarruflarının cıaımııııtı nun 253 Oncü macıcıeaı ııereğtnce 
preruıtblııe mtıııtenıcıen cıo~ünuıe- tattllne ltttfalı:la 13 Kaıııaı 1957 
blltrııe cıe: tarihinde karar vertlerck iddia 

makamı hazır olduğu halete açık· 
ça olı:unup blttrtıcıı. t:ieçtaılerın yenl!enm•lle tekrar 

mebus intiha;> olunması oeıı:ııncıcı 

tezahür ecıen mtlll tracıeye ııarc 
ıaıısın bu yeni cıevre lçıncıc mo
bu11ıuı: vaz.!et.inl ııereıı:tıtı ctbl 
daimi olarak lta edebilmesi Jçlıı 
teırıı rua.iunıyetı ile birlikte bil· 
cnmıe mebualuk aalt.htyetlertnı 
cıe yenıcıen iktisap eyleme.sJ lca· 
bedeceğtne ve ezcümle: Bir aıe
buıun ınt1babından evvel veya ııon 
ra aleyhine aacıır olmuş cnal bir 
hükmün infazının mebuııluk mOCI· 
detının hitamına tllıkını emr~ 

cıen Aua)aunın 17 net macıaeaı

ııln cıe mebuaun vazııeaını cıevaın 
ıı olarak ve Ulyılu veçb.lle Ua ecıo
bllmeeını temtn mu~acıuu aıatuı 
buturunuına ve Anayuanın 13 
üncü maıtdııalnde Bllyük Millet 
Meclta.nın ıntthabı 4 aenecıc bir 
kere ıcra edilir cıenllmekle me
buaun muayyen bir cıevre için ıı::ı-

tlhap olunacafıı tlkrl açıklanmııı 
o.maaına ııOre aıebualuk alfat ve 
aallhıyetını muayyen bir cıevnıae 
ılttıaap ecıen tahııı .tıa.lı:kıncıa itti· 
baz olunan teşrii mlll'!unıyetıntn 
reı•ı ıtararının cıa: ıs ıncı cıevre:;e 
ıntııııar ecıebtıeceaı ıteytıyetı 13 
ı.ıncı.ı macıcıentn netıceı tabllye-
11ıncı.en bulunmasınıı. ve nıtekım 

llakltında taıtıbaL icra oıuuan bir 
mobua beraattne karar verıımeeı 
halıncıo Mec.ııten a1rıca bir karar 
ı.ııtıbaallne lüzum kalmaııan tq
rll maşunıyııtlnln &\'C1et etmcaı 
kcytıretının bu dtqtınceı:nıst te
yld eylemealne ve bu nevi karar
lar tamamen §abli! mahiyette bu· .......................................................... 

E. O. K. A. 
I Oatı ı lncldlıl 

iiıüıccıe •An~lo Aıııerltan mU.i 
llm1Uec11tglı:ın ilaha fata ııenlt· 
!emek emtlltrl uanında tele damla 
Rum kanının atıtılma.aına mtıııaa 

de edilmemelidir> denilmektedir. 
J:OKA, Muhllfllzalı:Ar İng1Uz hQkQ 

metinin Kıbrıaıatı barbarlığını Ort 
b&a etmek için, onlarla ~blrllll ya· 
pan El&enbower ile Dulle.'ı da fld· 
detle tenlı:ld etmelr.t.edlr . 

C. H. P. Kadıköy 
ocağı 

c oaeı 1 1nrlılr 
Bu işin IJI yUrütlllmeat amac11ıa 

yann aaaı 10 da Kadılı:lly C.HP 
ilce lokalinde, bu teşebbU.sıe çalı· 

pcalı: Untnraltelllerln de katılma· 1 
&111• blr toplantı da yapıllcaltur. 

Reis • Emin Tatlı 
Aza . Mustafa Erlç 
Aza: Daha Tolunay 

BÖl.0KB.\ 1 OOS\",\SI 
KESKiSE GÖ!'ODEllll.Di 

Ankara, 15 IHwıuıl) - Şehrlmlr 
tıı:ıncı Aıtır Ceza Mablı:emealnln tev· 
kıt halinin cıevamı ockllnctekl ka
ranna !Uraz edlldlltlndcn Oaman B6· 
IUlı:batıya alt dAva ctogyaaı bugün 
Keııkln Allrceza Mablı:emea!ne glla· 
derllmlşt.tr. 

GUzel ve 
cazibeli 
olmak 
an:usu sizde ise ı 
Cı1:tl ı.'I' '1J::ıbelı yapma kafJi~ 
yrli de llAVILLANO PUDRA
Sl'ımı kenilisınilrilir. 4 

\tu.uiff~ 
Pudrası 
Fenm w modern tanda ~ij~ 
'anan harika bir ~. 

• 



GALATASARAY ************ BEYKOZ 
Anadolu 1 Mıthatpa)&: Sut 14.00 

Gala tasa ray Ana do ı u'yu 
Gol yağmuruna tutabilir 

San - KU'mızılı takım tam kadro ile oynayacak 
İ kinci küme puan 

cetvelinde sonuncu 

durumda olan Anadolu 

karıısında Birinci küme 
lideri Galatasarayın bu

gun kolayca ve farkh 
bir galibiyet alması nor
maldır. 
Bu mao kanaatimizce dalla ziyade 

bir antrenman kareıı-.ması mahly~ 

tlndedlr. 
Son aııtrenmanııınııdan ııutnlendl 

Cine g!lre Oalataaaray takımının 
karşıla$Illllya şu kadro 1le çıkmıın 

ku•ntle mubtemeldlr: 
Turgay • Saim, iamau - Coşkun, 

B. Ali, Onaı - Wendlyar, Buat, Me 
Uıı, Kadri, Ahmet. 

Sol ~ıku Ahmedln, ıso1 hafta da 

~·*******************: 
tcALATA ARAl": . ! * Turr&J O J • Saim (2). tsmalhı. 
*(3J - Coşkun ( 4), B . \il (5), O.lıl> 
!mı (6) • id~dlyar (1), Suat ( 8), : 
*Metin 19), Kadri (10), Ahmtt-\i' 
*<llJ. • 
!Antrenör: Georıe Dldt : 
*Kaptan: Turıay • 
* ... 
······················~ 

Güreş Federasyonu 

istişare heyeti toplandı 

Oürq Pedcru10nu I4Uşare Heyeti, 
FederMyon Başkanı Sey!l Cenap 
Berlioy'un tıaşltaniıtında, bölgede 
uzun aüren bir toplantı yapmışlar
dır. 

Dlter taraftan Doıtu Almanya h· 
derıısyoııu da, Ftderas:ronumuru F i. 
L.A.. :rıı ollı:lYet etmtıtır. Bu '1JcAyete 
1957 Dünya Şamplyonuında, D. Al
manya7ı iatanbula d&'let ettiğimiz 
halde hariciyenin •ize nrmemw se 
bep olmuştur. 

Tecrübesizler arası Greko 

- Romen karşılaşmaları 

Tecrübesizler arııııı ııttko-Romc!l 

g(l~ müsnbaknları bugtln Fatih 

Onaıııı yer almuı normaldir. ÇtinkQ 
bu meYkllerlıı diğer oyunculan Er· 
guıı. Ennr Ye Salim rahaı.aız bulu· 
nup, halen tedul hallndelerdlr, 

Saat 14.00 te başlayacak olan kar· 
fll&şmayı iatanbul tıölıw hakemle· 
rlnden NeJat Şener idare edecek· 
Ur 

Beşiktaş 

Ankara da 
Oynuyor 
B

eşiktaş futbol takımı, haf· 
tayı bo' ıt:tlrmrınek itin, 
iki karfıla5rna yapmak ılze· 

re diln aktam saat 11.30 da utak 
la Ankaraya gitmiştir. 

Sl;yah • bt'~azlılar ilk kaflıla, 
malarını bugQn Ankaraı;Urü it& 

dı cu:ı lnkaranın en çok uyllen 

! n tutulan kulllbll Gencltrblrlltl t 
ile, ikinci miısabak&larını ın 7a· ı 
nn aynı s tadda, ile lklndsl Ha 

ı eettepe ile yapaC'.aklardır. \ 
\ Kulllp b:ı kanı ~url Topyın 

\ ldattSindtkl kafile ile B. Ahmet 
'hariç, birinci takım kadrosunda· t ki bütün fu t bolcular Ankara:ra 
\ ıttmlştlr. 
... --l 

Spor Sergi Sarayında 

maçlar 15 Aralıkta 
O<lreş Kulübü ııalonuncıa saat 15 Uzun müddetten bçrl tamir m. 
te başlıyacaktır Tolerans btr lı:Uo len Spor ve Sergi Saravı 15 Ara!ıl 
olup. her sıklette azamı kulüpler tan itibaren ı.por mOaabakaları yı 

:\IETI'\' iki mClsabıkla iştirak ecıeceklerdtr. pılmsk üzere B T. Bölge MQdürlU 
nuıüıı ı.m: ı:oır. Tartı aaa• 12·13 arıı~ındadır.. ğü emrine tahsis ocıııecektır. 

ismet Uluğ, "F. Bahçeye 
hizmete hazınm., diyor 
Sarı - Lacivertli muhalefet lideri, idare heyetine 22 reyle birinci yedek olduğu 

isin değil, kulübe faydalı olabilmek gayesiyle gireceğini beyan etti 

F 
utbol hderaayonu Rel.ııl uaaan 
Polat'ın 6nOmü~ekl günlerde 
1at1fa edececını ve Relall#e de 

•lmdlltl Pederas:ronun Se!Ahııttl.n 
Beliren'! nıımzeı gö&terdllinl t"vvelce 
btldlrmltt k Huan Polat'ın da des 
teklediği bu teklifin teşktlltça da 
tabul edtlecetı tabmnı oıunmııkta· 

derasyona glrmwyle Fenerbabçe lda 
re beyetlnde açılacak münhat lza· 
lığa ı lncl 7e<1ek Aza muhalefet ll· 
dtrl ismet Uluj'Un gtrmeal tcııbet
melttedlr Fakat Yavuz :iamet, geçen 
yıl oaman Kavrakotlunun latlfasın· 
dan aonra td re heyetine glrme;t 
reddetm(ftJ. 

dır l"A VL7. iSMET 
Bu ııuret!e fedel'U)'Onda bo$fotacalt llıT. Dll'ORT 

bul etmem. Hlnaf'naleyh l~tlpredr 

.-azıre almayı tercih ederim. Anr.ak 
idarede yazlfe almam, muhakkak 
•·enubahçe için lılzumlu lsr, kulu 
büme faydalı olnıııkt.an hiçbir 7'1· 

man kaçınmam. Yalnız ınıe tf'krıır 

edeyim \el, 2? reyle blrlnrl yedek o· 
!arak değil, Jff'lc o zaman reisin F'e· 
nerbahçeden divet t'dlllnem 

d0$UnürllmJ> 

ıene 

ılf'rl>en. 

Taksim 
1 Mlthatpaşa: ı;aat ız.eo 

BEYKOZ'un bugün 
kazanması normal 

Sara -Siyahlılar karşısmda Tak
sim'in kuvvetli müdafaası var 

B uı;oıı Fecıcr&6yon Kupası ... 
leme maçlarına Mltlıaıpa-:" 

Stadyomunda de\'Rm edlle-
celt vo llk olarak aaat 12.00 de bi· 
rtncl llı;dv ilk devre aonuncusu 

Beykoz Ue ikinci prof~nel kü· 
meden Takııtm k&r11lıışackalan11r. 

Bu müsabakadan bllhıw.ıa son 
ha!talaroa moril ve form bakımın 
dan bir haylı bozuk görünmesınıı 
r11~en Beykoz'Un galip aynlmıısı 
noıma.dlr. 

II lncl kümoden Takstmın bCln 
Jealndekl cıeııerıı elemanlara ııe 
iyi oyununa rn~en bugün Mlt
hatpaşanın bir çamur deryası lıa 
l!nden olan futbol ııabnsıllda bu 
duruma mevcut ünalyetl dolayı-

6lyle cçamurlu saha takımı:. diye 
tslmlendlrllen Beykozlular karşı

sında netlce alması güçtür. 

Karşılaşmayı İstanbul bölgesi ha 
kemlertnden Doğan Babacan ldııre 

Oıııata•iırıt) • lstnnhul~por nım;mıl ıı. hn1't"ıııı• tt•ı•o\ üz l'lllCI lı;ln Holıte ('eıa lleJf'tl ınrnfındnn :ı ıı) ho) ı.oı 
ı·ez:ası ııtaıı t ,ütfu bn'ya dünkü antrt"nmnnda C'o kıın ıı ı topu dıı oructıı otur l"ıınn nrtıı. ıh,: M toıı )okn 

: Antrenörümüzün 
-

• 

iS'IJl.;-J 
twyJ;oz·un uıı•ı *' 

************,..*****:ıt* : * t * Ht:YKOZ: ett ! Necmi (l) - Rnuf 121. ~61 ,ı> * (3) - Hnsıın (4), Ekc?'bıçer .> * K. Erdo~ıın (6>, Ziya (7), ~~; * t.afa (81, Nusret. 191. B. ?J..- f 
; ret (10), Aptullah (lll. : * AntrC'IlÖr: Rebll Erkal t ;t Kaptan: Elı:erblçer , 

~····················· Basketçiler salı 
Günü gidiyor 
&omanyaııa biri mıııı ma~. ıı ,ıı 

t<:mslll iki müsabaka yapacak 
0 ıı" 

ba&kctbol mmt takımımızın 
zırlıklıırı bitmek üzeredir ,, 

Teknlk Ünh·erslt<ı Spor saı0• r 
da. yn•ın Galntasarny ve p:ııil;r" 
faka ile iki antrenman maçı ~.ııır 
cak olan mtlll bnüetl>Ol tal:· ı 
mız ııı Kasım Salı günü ı;aııtll• 
Cla Yugoslav (Jat) uçağıyla fi!!> et 
mlzden Bilkrcşc hareket ecdC:C 
cıır 

Turgay ve Ergun'O 
T enbih cezası 

verildi 
Aııkara ı:ı (Hususi) - Yedi a1 

6 

ce burada yapılım G. SarııY • )lıo· 
~ıenııuc:ı.t Fede~yon Kupası rrı•~ 
da hakeme tee&\'ÜZ suçundan ( 
heyetine ae'lk edtlen o ıat~ Jf 
l\lrgay ve Ergun hakkında nlh1 

ıara vanlmış~ır. ~,r 
Buııon top!ıınan ceza beyetl. , 

iki futbolcuyıı hakem ve ı:nll~b:I' 
rııporıarına t.stınaden birer ıe 
ccza.sı ver1lın1Jtlr. l)c1 

Bu euretle !ul.bOlculıı.:, 11tıncl r:f' 
g yrıntzıımı bıııeketlerlnde ııaır 
zaya çarptıntacaklardır. 

t.nlıla da en kunetll namzet ola· 
ratı: Fenerbabçe ldıre heyeti Azası DUn \tendlal Ue (OrüştülümUz h· D!ğer taraftan haber tııhııltkuk e· '\'AVl'Z i.s:uı:r ı;ı.ı·t., ı-enubabçe 
N yazı Sel'ln göeterlldlğlnl de bll• met Ulut bu hwıuata •tınlan ııöy- dcttk, hınet Uluğ Penerbabçe idare için ealı maya hazır 

Sörledikı e' ı ••• 
d lrm1'tlk. lemlftlr: heyetine ııtrerae, san - JAclnrtıı ca·ı'" - 8-U- G--Ü N Ku·· 
i SMET t:'l,UÖ'CN iD \RE •- İ$ıttltlmlz:" ı;öre ı·entrbahçe· miada uzun müddetten bert ııureee· 
HEl ETl!lo'E cia31ESi de l?OO klJlllk bir istişare heyeti ku-
llU'HTEMEI. rulu7ormuş. Ben %2 reyle birinci yr· len lltlllğln ortadan kallcacatı t&b· ı BASKETBOL M adriUen döndiıktn sonra yeni gelen İngiliz antrenö· 

rümü1 i\lr. Dlck. bizi topladı \C umumi olarak 
lwnustu. .. ~.1!~~;.~.~.:'!?..::.'.3!~.~.ı:~~ .. ~~ .. !:!: •.. ~~~.~~~~.!~~.~~ .. ~~!.~~.~~.~!~.r::~:.ı .. ~ .... ~!.~ .. ~~~.?.!!:~.~~~!: ............................ . 

iDMAN 
ı.rmnl lfııllm'lıı çntıa tırdı'ı ı.tnnbul &:l'llC: ı..ıırınn•ı ıtfiıı Mllhntı•n ıı "tı•ılııııla ~ıı.ı bir nıı

- trPııman >Dı>mı tır. Grııcler )ılha~mda mııhtrlif mnc:tar nımını. üıl'fl' H:ıtrhııt •ıı ıldt"· 
~lilerdlr. Rc~lmdr.. dün Mit hntııa a Stadında )apılnn antrenman &' örUlmrı.:teıllr. 

.. eeııınıtt ... H ..... ll .. llUlnt•n•tttt•ıttt•ttttntttt .. tt ... •ttt .. ttff .... -ttt .. •ttttttttttttltttttt t ...... Ht ... ıttttttnıttlttııtttıtttııttııtıt•ttıttllttttlllltttMt 

MAÇLARI 
Galatasaray, B. Sporla, 

Fenerbahçe, Kadıköy 
sporla oynuyor 

Baaketbol Teşvik Turnuvasının 

lı:ardötınal mll.ııabakalarına bugün 
T~knlk Ünlvenılte kapalı salonunda 
devam edilecektir. 
G\l . \T\S \R,\'\' - B. ·roa 

= İlk i olarak; hepimizle ayn a.)rı tanı tı, gayet zeki ol· _ 

duitu anla~ılan sir isimlerimizi, oynadığ11uı1. ·erleri, muvaffa· = 
- ~."':!rı~~;~~:ıe~:;;,i;; :~1~~=in~;~.~~::ı:t~~~~;:i~u!':n~:~:n~ -
_ nıüsaade etmedi. Yalnız rrsim ~ekmeleri ipn, daha söze baş -§ 

lamadan, foto muhabirlerinin bir dki poz almalarına göz : 
- yumdu. 
_ Zira bu konu ınası ga1·et mahrem ve tamamen bizim iç 

bünyeınizi a lakadar ediyordu ... 
Siiz o)un taktiğimiıe geldiği ıanıan: 
•- Turga~· kaptanınırdır. \"alnır kendisi kaleci oldu· = ğu ic:in sesini siılere an<-ak hoparlör ile cluyurabllir. Bu ba· : 

kımdan i~ini1den; ~ani forvet oyunculanndan, birini oyun 
e nR'iında sizi ikar. etme i için vaıHelenitireccğim. Bizim 

- O)nayarağımız -:istem; İngiliz iste.mi olduğuna göre, en ~ok -

OUnQn tik karşılaşmaaı Oalataı;&· 

ray • Deyojllıupor arııaında ııaaı 17 dıı 
yapılacaktır. Yeni aezona, dUnya ça
pında tanınmış bir bocanın nezare
tinde, ciddi bir feklide çıılı rıık hll· 
ı:.ırlanan San • kırmızılılar, tlk im· 
tlhanı hafta içinde milli takım aday 
tarı karıı.aında munf!alı:Jyotle nr
mlşlen!lr. Beyoğluspor kareuı:ıda, o. -
S:ırııyın lyt hazırlanmıt ltııdrosu ma 

- is düşecek adamlarımız da iki haf ve iki lı;lmlı olacaktır,• 
dedi. 

EMiN Kulü11ll'r nrn•ı t'rtırı ı nnırıl)nn:vıı ma(inrıııd:ı.n Mil~~ 
_ - hl'•tı-r l nltrd ile linkin ı•rnr: kor ııaşma•ı C••li (,'11111

11 ~•' 
: hn knıııııın Ol O mil dolm ı~ı, le trhlr f'dllıııl•llr. Hlllndlll ıtlbl P':ı,11· 

Praı: Çt"lo; tnkımtdır. lnı:ııı ı: l\tanr.lıt'•trr l'ıılted tnı.ınıı fııttıol , r· 
nt'S.1.1tlerl ınrntııuııın mnı:ın fı\\<ı rl•I r:ostC'rllm<'kteıllr. l\lıınrh~'1 \ııt in nıı-naJt'rl 'tntt Hu•lı> dl' ıul;ımı ııa (ok ı:llHıımeı..ıf'dlr. U.-5 ıı F akat bu özler hrrhaldıı ağızdan ağıza ba ka manalar 

alarak de,i!isti. Ve nihayet en popüler gazetelrrimiz· 
den birinde de bamba~ka lıir beyanat halinde çıktL 

çı kolayca kazınabilecek form kı· -
nmındadır. Bu maçın hakemleri 
OQndUz Akıuıı: ile Zeki Özta,tır. _ Jlrrhalde bu ı;öı.ler yanlış anlasılmı olacak. çünku bu ko· 

nu~nıada vardım \e yukarıdllki kelimelerden başka bl~ey 
siiylenmedi. Bu yazıyı pek çok kimseleri aydınlatabilmek 
için yazdım. Zira kimi görsem ban~ bu hadiseyi soruyordu, 

J '. llAllÇK -· K. :,POR 

- lnr:lllz ıaı.ıınıııın lllf'llllJNI toplu hrrahl'r ıı:ortılmeı.tedlr. ,./ 
111nlllttlll .. lllt•tltllllllllllllllllMlllllltltlltllllllllllllllll lllllllllllllllılllllHllllllllll .. llll ,, .. : 

';••••·····································~: Oççen acnenln teşvik, ıııı ve TUr· ·
kiye şampl)'onu Fenerbnhçc bu ae· 
ı:on C1a turnuvada lddlıı ıı:ıhlbldlr. 

Uzun boylu buketbolculıırdan kuru _ 
lu Saıı - Uiclvertlllerln rlbaunt hA.· 
kimtyctı yanında, ıakımı lçerden idıı 
Ml eden Yılmaz aundUZ glbl bir 
basketbolcunun, vazife.si dolayı.aı~ıe 

-~KISA HABERLE J 
:111111111111111111il1111111111illlllll1111111111111111111111111111111111111!1111111111111;:; ; • +-• ·H +-il i<-t.• il il +-il+-• -ili<+. il -1< -1< i< i< +-• +-+-"' "'°' 

Meşhur bir f.utbol'" 

ku'>uruma baktlma~ın ... 

SiH Si ATftMAN'IH ! G. SARAYLI 
YOZOCOLER 
iSTiFA MI 
ETTiLER? 

Ankarada bulunmuı dezavantajdır . 
Fakat her teYC rıııı:mcn Pcnerbaliço 

ı 
nın maçı rıımat Ye açık farkla ka· 
zanmıın normal derec:edlt. Maçı Ya· 
ko\'&a Bilek Jle TeY11k Tankut idare 
edecektir. 
IJİJ~fl t IN.\l.LER 7 • • 
AR \l,IKT,\ 

• • 
hakemliğe başladı et' 

Loncırıı. 15 (T H A l - iP~~ e 
ı:ınden Wotwerharnpton ~1 fi 

mlllı tatımının santrııtoru ıe• P 
!flndakl Roy Swln?:ıoume bi cıı 
katlıi!ı yüzünden ıtCÇCn tıCıl1\tJ1d 
bola veda etmek mccbunfCI 1 
tatmıştı. te'ıl 

ınh at dnltt~lnde yapılma.•ını ~al· 

8 e a natl ~f:n14~11~1d~r~ıta olduıtunn b

8

1lhm

11

ek· 

Hll)ll'Ct' tılr dl lplln H 

, a•ıta•ı olnıı •ııorun hıı anin~ ı 
l('lrııtr )npılnı n•ı l('ln •il' nıtıılnha-

Ankara. 15 cA.A ı - Son zaman
larda fUtbOl maçlarında vukua go 
len moesa!f hAdıscrer dolayısıyıc 
kendlt.ifle ilSrO~toıtümüz Beden 
Terbiyesi umum mtıdOr vekili Şi· 
nası Ataman. ~u beyanatta bulun
muştur : 

uEstfle knydeıtrs1m ı.ı, tntbol 
maçlarında 07.tıell bddl elrrt e11-
blt olmaktayız. ı'iporun blrhlrlylt' 
dö&Oemrli. birbirine )erı;tz Ddr.ı 
aıırfetmek olm ıltjını , beden tı~r

blnatnln tnm bir dl51plln •e ne-

lr. şıırttır. Çftnkil ıntbhl'I itiyatlar 
M>l.lr> dr.1111. •ııhnlıırııa hnrrı.etıf'rle 
ıı lıııır. /ımU<·tnııı, Ttır1' ııorıınun 
nıınaff11k olmasını ailamuı. nııtu· 
ı:undnıı tıuııu tr.mlne cıılı8:ıcak u• 
lcal>foden zrrrl tr.dblrlrrl ııhır11jı7.. 
Hu mUıııı t'lıl'llt'. dün lf'$k11Ata bir 
tnmlm önılt'rr.rrı. sporcııtann '' 
ldartcllrt1n dikkatlerini Çt'limlş 

olduı.. nıınuolı hrrabt'r. yaı.ında 
ımıtıp ldnrtt11ul lif' de bir top· 
ıantı yapmaca karar \ermlt bulu· 
nu)oruz.n 

Galatasaraylı 111.ıırıı ve kiırtk· 
çllerln kulüptrn htlfa ettlkt~rl 

pyl olmu,tur. 

lfabt-.r ıeç nlı:lt alındılı için 
tahkik fırsatı buluııamamıttır. 

Bu arada San • kımıızılı kll"k 
ı çl n yU&ücOlerln kulüptfn ay• 
l rılınalarına hiçbir ıebep ı;llrllle · 
ı mtdlil için haberi kaydı ihtiyat· 
l la veriyoruz. 
ı _________________ ----.l 

Basketbol milli \akımının Roman· 
yaya gitmesi yüzunden tf!ıYlk tumu 
vaaınııı d!lml final knrşılaşmıııan. 

milli takımın yurda dönmesinden 
aonra 7 • 8 Aralık tarihinde oynana 
caktır. Bu kaışılaşınalar da, Teknik 
ıinınralte kapalı apor 111lonunda 
yııpılııca k tır. 

-0-

Sofya karması 

Ankara'ya geliyor 
Anlı:ıırıı ıs (Huaıal> - 6otya Böl· 

gealnden. Ankara Bölı;ulne buıtın 
gelen bir mektupta, Sofya Futbol 
karmasının, burada muhtelif maçlar 
yııpmıık t.stedlğl blldlrllmelttedlr 

Ankara Bölgesi, Sofra ile 14 . 15 
Aralıkta yapıtııcal: maçlar için pren· 
ılp anla~maauıa nrmıtt&ı, 

TOPLANDILAR _ llnl ıtn•arıı) ft"\ lrnlıııl~ btıtçe tmn&reı;I ıthn ı Cf't' kulüp tuı.ııııııılt' Hlllllınıeıır. 
Resimde ('olılanl Rrl~ Sadık 01.ı., .'.\ecdrl Çobunıı, f'ertt lce, Te\flk Ali 

Çınıır, Oimau \lürueL \C .ıı ısı >aıue ıorülmeı.tedlr. 

Bu durum knrşuıındıı ııı ıİP 
rutbolcu, hnkemltk ~·aprnn• 

ııı vr.rmı bulunmaktııdır, JI 
Buenos Ayres ile R•0 

Janeiro berabere 
Dur.noı:ı • Alres. 15 cT ıt ~ı' ı:'g 

Burndıı yapılan temsili fut~ıe ~ 
ıl~mıısına Buenos • AIJ'C5 ti 

de J anerlo takJil)ları 2 • 2 ııe 
e kalmışlardır. 

1 
Bir Yugoslav tak1111 

Londra'da yenildi 
Londrn. 1'.i tT H.A ı - \ ı 

ıav llı;lnden Beoeraakl takıııı"' 
rada 12 bin 6cyircl önünde .J 
ııı gece ınaçındıı blrıncl ıııı" 
Chelaeaya 2 - l matll'.lP o 


