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H.P. seçim h3diselerini 11~.. ~d 

l'. MECLİSİ TOPLANDI. İNÖNÜ 
llUGfJN 27 EKİM'İ AN·LAT ACAK 
Son üç 
''Kahir 

rakamları karşılaşhran seçime ait 
ekseriyet sözünün 

K. Gülek: 
artık sonu gelmiştir,, dedi 

Buıud Uuhablrfınl7deo 

Ankara. 111 - C.H P. Meclisi bu 
ııun parti ırenel merkez.inde İsmet 
İnonünun Bqkanlığında öğleden 
evvel ve ııonra olmak Qzcre ikı top 
lantı yapmıştır. 

Saat ıo dan 12.ao·a kadar de
vam eden &&bahkl toplantıda ön
ce Yozırat Cezaevlnde tutuklu bu· 
lunan Cemli Salt Barlas'ın toplan 
tıya ırelemlyeceltlnl ifade eden tel· 
ırrafl okunmuş ve Meclis adına la
mcı lnönQnün Cemil Salt Barlasa 
ou telgrafı ıröndormesı kararlaı;tı
nlmıştır: 

uTe 1crl\fın11 it an 11 artı l\ttc 11- ı L;a;..~:::;ı~lfll!::7iııiilll 
si Oytltrl cok miıtthLo;sls nlfln· 
lar. Parti :\leclt-1 )&kında ııt- \ 11\'iDERF.S \ ESi YAl'ILA'i \"Ol,J,ARI GF.ZDIKTF.'i O'iRA cı0073» Pl~(KAr.t l\IAKAl\I ARAB~:>I\"LE \ iL!\"ETE nö,;t,'1·0R. 
rtfle ı.urtnıaraJ.; vulfeJe h~la-
manızı bekleri.en ayn aşrı ev 
ıı:ıttr ııonar.n 

Bundan eonra ııeçlmterdekt olay 
ları ve yolııuıtluklan hlkAre eden 
merkez idare kurulu raporu okun 
muştur. Daha ııonra rapor üzerin 
de gör~e açılm~. ııöz alan üye 
ıer aeçımde yapılan usulsüzlükler. 
ıııçlm neticeleri. parti ı;alıımaları 
nın yeni bir düzene aokulmaı hak 
kında flklrlcrtnı ll(lklamıolardır. 

Konuşı:nalnr eonunda. seçimler
de yapılan yolsuzlukların ·..e hak· 
ıuzlıklann vesikaları ile birlikte a
çıklanmıısı ve Meellae intikal etti 
rll!Desl karurlaştınlmıştır. 
Öğleden sonra 15 den 19.30'a BAŞ KANUÔINDA .....___ _____________________________________________________________________ _ 

kadar devam eden ikinci toplan· 

1 
tıda, toplantılar 80DUnda )'aflO]a. 
nacalı: tebllliln hatıannı huırla
mak üzere bir komisyon kurulmu rransa iki larallı 

lemin al isli yor 
1 

bir heyeUn Yozgat& s;lderel: Cemil 

................. !~~.~~!!!! ..... 8: •• !.!~ .. :.~~~ 

f aimoğlu «Giresun 
secimi hazin bir 

Tunus'a verilen silahlar için çıkan 
ihtilafı NATO dün de halledemedi 

• 

hikayedir» dedi 
Bnms1 MubabtrlmlzGe11 

BAŞYAZJ 

BESİNCİ MENDERES 
Kabinesi hazırlanırken 

.. 

Ahmed Emin YALMAN 

8 ti:rGk llUllPt :\ltcllılnln 110 blrln('_I dcvrt inin B('llı ındanlıerl 
on hr.s ıun ırçtı. lltr biri, birer y1I kadar ıız:ıın ıör6nl'n ı;ı. 
lnnıııı. O.r.OutlilO ~Dlfr ... 

t Bn t1nacıa tlitıdarın ınorrıt muhltlerlndrn tOrın tflrlO tasınn 

11
111'-llf'rln lfAdt'ltrl ı~ıtı: nlktlıtar llı'ltrl. dGrt :rıt tein metil! ıru-

1 11~11dan hnıtut nı aJAhb rtler l•tl1ecekml . ıenılekette otuz: kl~I 
ltı \'Pkllln.e 5Ulı.ftnrtf: varılııcnı:ına lkıtılar m ılfrltltrl lnıını,.orıar
rı lf. l>artlden çıı.oıı \C.fD çıkarılan mlllttıl'l.lllt~rlnln mf'hn~lnlila· 
~1111n 1 ı.aıına dair bir konun, hııskı ile ıruptaıı ırclrl le<"ekml9, 
bı:~ıı, nıttz:nktttltrlnf: san tir konnlııC'al<. bunlar ,.aıııız: """mı ııa· 
lt1ı ra Cllrr. ya,rıntanabllrcckmls, muhaldet Te ba ın leni :Vl'ol 

cıııı.,r ı.a,. ı•ında b1raını enlinıı'-" 
~o Bouın bunlar, ı.;")" idarenin dabo mnttak te trt bir hale 
bcı~olınuına alt hasrt'!Uerlıı bellrtllerl idi. ltcllıı ırupnnctakl mn
•tt llertn mnh ltlf'rlndr.n ubö1ıe r-1 olnuuı!» tarzında cslf'r TOk· 
t~l~orcıu. Fnkat mutedlllt':rln. frf:n va7.lfeslııl ıı:llrerek kndar tP lr 
bt ltrlp ıli•ll'rrml,·e<'tlı lertnl ı.r. tlreml:rordnlo;. Mbll)et ('nk üli.Or 
ıtı,""nıbe &ttnıl mrydana cıktı 1;;1 tıôyle bir fr«-n \Ordır. (t'$1rlldlr ve 
ı, 1 ,nıl.,kettıı ı1ıııı:ı, Dmıokrat Parti tktıaannın muhnkkak ,., açık 
, 111 ı rıa tan ı.urtuın o ve Adnan ;"\ l tndtr6e bir can kurtaran n· 
ı,rıtı tarunda mQhlm vnzlftler ıı:önno tür. Bnzı ııınbatrfet ııöıcU· 
llıı._j ıaxrtf'clltrlf: konu urken, bu yotdaı.ı etli meyi mOhtmstme.. 
lı rrını ifade tdf'celo; tanıd bir llııan lo;ulloumı lnrdır. Dnnn çok 
ııi:' t ttUI;, D.P. mutedlllertnlu milletin rnhundnJ;;I hoınr. ltldnl. 
tıu ~t btırr l ~tt arz:nlımna tucüman olnbllmelert \il lddet oı.ııı· 
tcıa nı durdunnalan: bir intikal \C 8&$1.,ntık cıenlndo totnllter bir 
llıa~e he &bına ııır yıldırım baskını > npılmıı-•ıııı llolemlştlr. Pe1' 
l arı ı'lııt mıı..tanta hazı z.lhlnlenlr. )'&$ı)an ke)ft huyıırmn ihtiras· 
lııı bu ıa~f'de ta_\fl)eJe uiramıunı5 bile oı~a. memıtı.etteı.ı ytnl 
ta ıı"'"'' mUn7.enr 1, enrıb,nn clhl tehllkf!lerln bnskı.ı, palınlıtı*ın 
le :1rrınıo111 asan lf'hllltlrrl, ıerıln dünya durumunun 1t·ııpl11n htiY· 
l • r r taııtıyeyl tf'drlrl ırnreıte mutlnkn ıınilıyacaktır. Bu ıı:aytniıı 

Çektesme• I için hiç olmazsa zaman \C lmk!i.n ıotzanılmıştır. 

S '>asi ha,yatımıuta bar;ün ,·nrılan safha. )eni bir ı.ablne ı..u. 
rnımuı ve proıranııoı bize hlldlrnıesldlr. r.nho ttmlz:. l!:lı, 

lıaıı basiretli bir \&tan t.\erlu memlclittlıı \c cihanın bur;1inl.O 
lt~ lldt ideal dlTe TUrlıJ>e bf' ahına hMrctlnl duydnı:u knblne ne 
•ııa Ga bir lı.ablllfdlr'f Bizce bu ııuale trredıtOUOı:ce verllecl'k CC\"31> 

llr: Memleketin bfltttn kuneUerlnl bir ar11Ja katacak, eatı 1 
<Devamı a: :ı. sa: 7 de> 

JEAN - JACQUES GAUTIER 

Bir Cinayet işlendi 
ÇEVi REN OKTAY AKBAL 

k
1946 Goncourl Edebiyat Armağanını 
azanan büyük aşk ve macera romanı 
PEK YAKINDA VATAN'DA 

Parlıl 16 - Fransa buırun B 
Brltanya ile B. Amerika. Tunuaa 
temin ettikleri 6l1Ahların · asla 
ıı:encııatne karşı kullıınılaınıyacak· 

ıarı huausunda teminat ıııtemıo-

tlr. Keytıyeı. ) etklll Franııız kay· 
naltlanndan Oğrenllmı~tır. 

Franaızlar a yni zamanda iki 
devletten. Cezayirli milliyetçi A· 
111lere el ııltından all6h intikal et
mem~! için TUnuaa mahdut mık· 
tarlarda malıı.eme ııönderilmcııını 

IDevamı Sa: :ı. Stl: t cıeı 

Ankara, 111 - C.H.P. Giresun il 
B~unı Dr Galip Zalınojllu bugün 
saat ıt.15 te C.li.P. genel mreltuln· 
de bir basın toplantı.aı yapmış Te 
&eçlmler aımaında oıresunda yapı· 
lan ;rolauzluklan aDlatıı:ıı.stır: 

•Giresun aeçlmlertnln hazlo bir 
hlkAJ'r.sl Tardır. .OZU lle kODUiJ]1a• 
ya ba,ıaran zaımocıu, O!.ruunda 
ıeçlmlertn birçok ham:a u kanuna 
aykın u.aullcr yüzünden pek aa tark 
la C.H-P. aleyhine netlcelendlAlnl 
ttade etmiş •e törle deıı:ıı.şttr: 

mnamı ııa: s ı;ü: t GeJ .................................................................................................................... 

İ. E. T. T. OTOBÜSLERİNİN .. 
200 U DEPODA DURUYOR 

Tramvay seferlerinin 
tahdidi zorluk yarattı 

Dllhaua 1.mar n !atımın taallyeU ııebebl Ue rayların &Ökülme1ı ye 
b6yleco tramvay ae1orlertnın tahdit edilmiş olmuı. 4ehrln vaaıta aıkın
tı.aını. On p!Anda fikAfll~ konwıu haline get.lrmlşUr. l:lı:mek , et, au 
•. a. malQm dertleri araaıııcıa Tası ta aıtı:ıntı.ıu, bir numaralı dert oımu.
tur. Halk, .eneler aened blr türlü halledllemlyen bu mueleye, artık 
cgedlkU dert• nazarı ile balunaktadır. Aynca, yedek parça ııkıntısı da. 
vuıta derdinin tuzunu, biberini ~şkll •~mekı.edlr. Zaten ihtiyacı tam 
karşılayamıyan ve ilik ııık boz:ulma kabiliyetleri maJ<lm olan Belec11J• 
otobQslezlnden mühim mllı:tan da, <Or.\amı Sa. !\ SO 5 de> 
. . ... . ..................................... ....... ......... ............ .......... nııntıHtHIH lnH•••····--·· 

GÖKA y CANBERRA'DA _ ı.ınınnıınu:da nıt•nflr bulunan 
tün atahllcn Cıın lıerra z:ırhlıtı 

kıımımdanı Captaln t'rıını. n. nrumby, Jr., ıtoo Ct'ın ldl! l•tanbul Va
ıı,ı Ord. Prnft•iir t'ııh~dıtln Ktrlm Glil.l\Y. Rlrlnel Orıtu Kumandanı 
••ıızıt Bllıt. ,\mlrnl Zt!.il öıaı. -re htınlJlll ınertı.11 h~,ı.oıııolosıı 
:\fr. Rnbtrt ı; . :\Jlnt'r eerttltrlnl! bir öılt yrıneıt Hrmlttlr. \"enıeı.
ttn onra dAvetlllerf' er.mi &f::ı:dlrllml~tır. GllkllT \e herahr.rtndekl· 
ltr bllla a rad>O ile ae\ liedlltblltn fllıelerle llcllenmltlerdlr. 

5 inci Menderes kabinesi 
bu hafta da kurulamadı 
D.P. Genel Başkanının duruma hakim Meclis grupunu memnun etmek için rejim 
konulannda sakin bir yol tutması bekleniyor. Başvekil dün imar sahalannı gezdi. 

Yeni kabineyi kurmakla ödevlendirilen Adnan 

sına rağmen dün de kabinesini kurmadı. Başbakana 

ita n haberlerin hala tahmin serçevesini aşmadığını» 

Menderes, seçimlerden yirmi bir gün geçmif olma
yakın bir şahıs «V. Menderes kabinesi etrafanda ~ 

söyledi 

1 
Evve lki gece ehri-ro~m=?ir====t 

mixe gelmiş olan Adnan 

Şehirdeki ,•a•ıta sıkıntı.ı elin ı:eç
tıı.~ artan hlr lddettr. ı.enrllslııl 

hl ettlrmeı..ttdlr. Bu vıul)eUe f'vlrrlne )ctlsmet lcln n!'l'le f'ı'lcn \ll

tanıl~lar cchlr ayaı.ııı.11 ytr lıulnb!lmtl.: ıctıı :rtne «l'mt.ı.ıanı traın· 
,-&J lara mOraeaat ttmek zorunda lı:almaı..taıtır. Rt5lnıde irnnl\a):\ 
a ı l an taltbtlcr cörtılUyor. 

VESAiT SIKINTISI 

Menderaı'tn «kahir ekseriyete> 
raı;men Kabineyi kurmam~ vo
~ a kuramamış olması bazı çevreler· 
de ckaranın:• -Olduıtunun bir dellll 
olarak g6stullmektedlr. Bunlara p 
re, Başbakan, D.P. il milletvekille
rinin dejllşllı: nıcırlertnı bir araya 
toplıyamamıs Te bu durum k&rfı· 

mevamı SL :ı sa. G da) 
-0---

Amerika dış 
yardımını 

arttıracak 
Aaşoeıate4 Pres! 

Vaşington. ıe - ÖnUmüzdıltl -
ne dış ,ardım programı lç1n Elaıın· 

hower htılt~etınııı kooı>rodtın 4 
milyar 200 mll10n dolat talep etmc
to huırlandı:t buıün bllcUrllm.ı._. 
tir. 
İki bOyük mesele hcnüıı. aydınlan 

madıtı için bu rakam muv&kltt.t te
ın,tı edilmektedir. 

l 1 Gcleceıc ay Pariste hllktlmet 
Baf):anlarlyle yapılacalc olan NATO 
ıoptantuıtıd& dış yardım için sarf· 
edllıı:ıesı ~ken meblAI dt41şUı:llk· 
tere uırayabllecelttlr. 

2) Ani ihtiyaçlar için ce miktar 
para ı zım olabilecektir. 

Hülto.met geçen aene konıı:reden 
•.400.000.000 dolar tal~ etmiş ve 
tongre takriben ı _milyar dolarlık 

Jı:ı.aı.ntı )'llpmıştı. 
•••uuıt•H••n-ıunı--.ı_ ... ._.._. ..... ,, .... ,,, . ............. , .... , ,..,.,,,, ıııııııııunıııııtıHuıı11ııt•ııuıun11ı .. ııı .......... ı ... ı1.ı.1nH•Hııııtııııııııı 

İstanbul'da ·difteri ve 
tifo vakaları görüldü 
ASYA GRiBi iLE DIFTERiNiN DAHA ÇOK EYOP VE 
ŞILE

1

DE SALGIN HALiNDE OLDUGU BILDiRiLIYOR. 

.Noruosmanlye Camii yanında 
çamurla boaupn bir ntanllaş 

Fırtına 
devanı 
ediyor 

Denizlerde fırtına drram etıı:ıeaıne 
rağmen sühunet. dereccıaı dün bır 

miktar yükselınlı n +9 olmu~tur. 
Hava dün caman oman tunr ,... 
4ışlı geçmiştir. ~Ta .muhaleteu )11· 
znnden dtın do bul uçalc aeterıert 
yapılamaı:ınşur. Bu arada Buraa H• 
terleri iptal edilmiştir 

Dün Oğlcden 10nra çılı:an J'lldız . 
ıı:arayel tırunuı, denlz:lerde uyrü· 
ıe!ert hayli akaatmı.stır. Seferlerde 
ki abama, bllhaıaa Bolaıda. sen!f 
Olı;üdo vukubulmuştur. 15 motor 
•e 4 geml dün, fırtına aebebl Ut 
Büyültderede beklcını>li. ıı:orunda kal
mış, denize açtlıtaıamljlardır. 00· 
btr battı npur aeferlert de b0)11Ic 

u~~vamı: a: 6. 60: s d el 
Şehrimizin muhtelit aıımtlerinde -----------------------------------------------------------------------

tifo. Aı;ya ırrtbl ve dl!tcrt vakaları I 
görülmooıor. Bllhııssn EyUp vo 
Şilede M.y irlbl, dlftert ııalgın ha 
!indedir. Bu arada Eyüp. Taşlıtal"-1 
la göçmen ı. ilkokulunda bir taıe 
bede tifo butalııtı ı:örülmoetor. 
Talebe lz.lnll olarak derhal okul· 
dan uzakla,tınlmı~. cvlndo todavl 
altına alınmıştır. 

--o---

1rabzonda 
D.P. nin iki 
başkanı var 

Huıusl Mubablrtmbdcn 

Trabzon, 111 - İl başUnlılı rtı· 
ıflnden D.P. de çık&n lltlllk devam 
etmektedir. Şu anda il idare heyo• 
ttnın dokuz .U.ınnın dOrdü vo a)Tl· 
ca befl tarafında.o &eçllmlt iki rela.I 
mevcuttur. Dört reyle seçilen Mu1-
tara ıtarantıı, beş reyle aeçllen Hü.s· 
nü A)'baydır. iki taraf ta durumu ~~ ...... _._....1... 
genel merkeze blldlrmlştır. Merkez· ı 
ce •erllecek karar merafıa beklen· 
mekted ır. 

%00.000 j Kıl:LASDI AHA - Mil il Plya~oda :00.90t lira k&zanaıı lıöTlO ntandaş d6rtte •lr Mletıala 
kuplılı ao.ooe l1ra1ı almıştu. aeaım do taUhU vatandaş cörillllJor. 



\'ıl.gonunda 

Bu zengin çekilişe 

htılmak için muhakkak 
bir hesap açtırınız. 

Her 150 Uraya bir kur'a numarası 

EFLATUN NURi 

. . ................................................................ "'"' ........................................................ " ........................................................... "''''"'"'' .............................................. . 
........................................... '" alncle olan btr EndClJQs Yahudi.fit 

~fjijJJg'.~~~f~f.~>~it. 
1

~~E11J ~~~~§~~~~~ 
'" "tt ••« '"'' ,, • .,,, ol· ~ ~ tup bUyUOO .. YqjlUOI mob~I""· 
ııı uııtını, tıtltOn eo~>ıısıııın Yll· nı aycıa bir terkocter, eteklerine 
ıunda Utlbe olııruı. çnlı tı&I Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 10 yQ ıec:ııııı malları kampa taşırdı . 
;ııurcıa·Jıı nlt oldu,unu ltlrllf Bu mallar türlü türlü ıcıı, yalnız 
eder. Rex bunn ıazmnuıış ı:llrO· na hak verecekti Rex' tn aözlerl önOııdo bu man· tütOn rn slgarac:ıan ibaret ctelUl-
nOr. aııy, blrı.ııı: ant sonra Diye cııvap vcrctı. Rex, arabactan Demek ıcı Lutıı ııo kıırşılaşacaktı. zara cıınlanc:ıı Allkerıertn bep~I dl Lejyon aslı:crlert ııabuıı, dlk~ 
nrx·ı rıırls )akınlarında otur ınemecıı. Yol o lı:actar bozuktu ki Hayalıncte ııı:ı ııene enelkl ııoQuk b rcıcn lttşc kalkışa barakaların \'C llinesl, mektup kfl~ctı gibi oeyler 
ııuı..ııırı ki\ kte bulamaz 'e deh· tckerlelı:.ler çulı:urtanna ctalıp çıkı· bir ocak B&l:ıabı canlanctı JtulObelerln arnsıncıan koşuşuyor- de ıamarlarıanıı. Bu adamlar dün 
ete düşer. ıordu. RC%. blc bir lı:ellmc Bllyle- \ ' du Bunıann bepsı güneşten yan· yac:tan çekilmiş olmalarına raıtmen, 
unıtıukl Rex'I tıınımaaı&ı bir meden c:ıamın yanına oturmu~tu. mış, her biri bıışlı:ıı etil lı:on~an. yıne do bir takım ihtiyaçtan ek· 

adamın (Ped ro Gomf'ı) il\ oı.:atı Köprüye '·arctılar. Rex, arka cam· t:LKI \ p cıeıtış ık diyarlardan ı:elmtş cüretlı ılk olmuyordu. Fakat en çok muh 
Cbanon Parl~e meçhul bir 1 cıan baktı. Ay ışıtıncıa ev seçlllyor actamlarctL Kaleye cıoıtru çıkan taş taç oldukları şey, tOtOnctO. Bu, 
ıı:ııı ,ıııomıeı.tedlr. du. Oenç karısının lı:encııııını ora· Hayattn öyle rastlaşmalar vardır ıı yolda yOkselcn toza ve <turna· heprılnln tek tClielllsl sayılabilir· 

Avukat kat'I bir aesle: 
- Bir dakika, hattA yanm da· 

kl1ı:a bile bekllye:nem. Halı:kınız 
var. fakat vazife her şeyden üatOn 
cıor. Sizi ynrın 15abah kahvaltı za. 
manı buraya geri aetınneııe ııöıı ve 
rıyorum. Fakat benı bekletmeyi· 
nlz Zaten çok vakit kaybetmiş 
bulunuyoruz. • 

cta bekledlltlnl bile blle yola çık· ti. daha bunların ıl mAnası or- na bıısrl'tle bakıyorl ardı. B raz son dl. Afrtka çölünün ortasındaki 
mıo bulunu)orcıu. taya çıkmac:ıan evvel ufak teterrü ra bir toz dtıman arruıından tnrtlıı· çorak ve ısaız bir yercıe ya.,ıyor-

Avukat Charron lı:enctlı!lne yQk· atını bile hafıza zaptcder. eaklar nncta aıtır yQkler uı,ıyan iki kll· ıarcıı. Oünctüzlerl insafsızcasına 

sonra şo!örOn o:nuzuna 
ralt 

ıenen vazifenin en aüç kwnını ba işte Rcx Oarrett ile LUIA Lurrııga çOk eşek belireli Arkalannc:ııın el· yakıcı bir ııtıneıı altıncta idiler, ııe 
tıınnış olduliunu hlııı!ettllll için rıı· nın ilk rastlaşması cıa böyle olmuş lerı sopalı, uzun 11 ynh entıırıll cclert karlı tepelerden esen rtız· 
hattı. OcnlŞ kenarlı siyah şaplı:ııııı tu. Rcx, bunu 2lhnlne1en geçirir- aı1amlar geliyordu. Kampın bOtün gO.rttan tıtrerlerı11 . Bu ruzır(ır da 
nı ~zlerlnln il5tüne elidl ve ctcrln ken, kenc:tını lejyona alt hl\lı:I ünı köpekleri. bunları görür görmez. gUnet 1tnıar onların yUzlerlnı ve el· 
bir uykuya dalc:tı. Rex. yanıncıa <>- forma ile ııözönüne ı:ctırirdl. Sert bircten şen şen havlam ~a bıı.,.ac:ıı ıcrını yakarctı. Oece nöbetini tutan 
turmuş düeünüyorctu Arnbn o ka· ellili rüzgürının esl.Şlnl yüzünde Bu köpekler, köpekle çakal araın ııır, buz gibi esen rüzıt4rın altında 
dar hızla llcrllyorc:ıu lı:I önlerlncte hlssec:ıercıı. katırların ve tazo bn· ı:arıp mablQklardı Solı:un kış ı:O· ölümle karoııaı,ıınış gtbl ürperirler 

vura· uzanan parlak ~oldnn başka hiç dana kokan kulObelcrtn kokusu· neşının altınaa llerllyen eşekler · dl. Afrlkac:ıa ııök kubbe. yıldızlar
bir eey görmOyorctu Kafasının 1· mı ctuyardı. kırbaç yıycylye yoku~u tırmımdı· ıa sUalü ıcıı, ama bir cam ranUB 
çlncte \'O gözlerinin önünde dostu o sabah Elkeyf kampında tütün lar, patırctı ve gQrülLO ıçıncıe mey ıı:ac:ıar &ert ve ke&tln görünUyor
ve eski lejyon arkac:t~ı Lut Larra da ıtıııyorc:ıu. Demir telli sabanın dana varctılar. Onları aüren adam, du. 

_ Haydi, :.ıarcell Decıı. 
?.lotörün hınltı.sı duyuluyordu. 

Rex, tl!redclütle : "a·nın ha'-'all canlanmı~tı. "lr'• yerinde duran adam Klau ıcıı başını ve yOzOnOn bir kısmını ör _ Böyle nıııııl ~deblllrtm? Bir; 
olmazaa ona vazıyet! izah ede· 
ylm. 

Otomobil hnreltct etti. Rex he
men iç ne atlactı : 

oeıccetım. fakat bir saniye 
ı e kadar ıııcıeıım. Dedi. 

A at knt ı bir 9e$!c• 
Haycı •• Mnrcell Derhal >O•a 

.-. ı 

• ' "' .. c:ı rııı b Haftalarca rüzgjl.r rsercıı, tozu 
- ELKEYFI Dlrde•ft ElH~lluf diye bir nAra at· ten siyah bezi açtı, san e u t 

~· • k b cıumana katardı, ıı:um ırıınaııın· 
Bu, aralannc:ıaıı:t parola ıcıı. Bu· 

nu ancak ona Lut& ı;öne1ereb!lln11. 
Pedro 1sm1. biç şQpbes1z taltına vo 
uydurma bir isimdi Bir tek cıalı:lka 
ıçıncıo Sallyye bunları anlatablltıılş 
p ,a dı. içi rr.hat oc:ı.ecelı:t,ı Avu· 
lı:a t r olüır. et .n m 't:'! llcmlş
u Sally muhakkak ki bll.r.eı dı o-

tı. Bir aydanbcrl tütüMOz lı:alc:tı· ruıuk yüztı ile baı;ı umu ve dan aöz gözO görmezdi Öyle&ne 
"ı için •inlr 1çlnd• bulunan otuz kı"ıı sakalı meyctana çıktı Bu k 1 .. 

0 
w k eaenıı ki kulObelerln apı arını, 

er'"ek bu •ese ben birden tulalı: actam ayda bir Elkeyf ampına af 
.. 

0 

" 0 1 dl"I 0 cı çe""evelertnı sölı:er atarctı. telgr 
V•rdl. KIMu'n r.l'l!l l b r m e"afon tOtün getirirdi. et r "' ı: n e ·v 
~ • " lbl k ti d ctlreklerinl koparırctı. Dal; yama~ "lbl kuvvetli ld . Vaktl"le Potııc:ınm bır ba~·rl\fll gQnO g u anır ı Ah 

• ' ı bl ı ı !arından kllh yagmunıan. k toz. "'ı•lft"'nda iken aynı kuvvetle emir Adamın be!kl c:ıe ası r sm var 
,. • ...... ı ı y h c:ıı h de dan percıeıer iner gibi olurdu. ter v r,rdl Şımd de tütOnün gcle11 dl Fakat kend s a . u . em t \rl.u•ı '' " 
ğ.nı müJctcıtıorcıu. Yahudı ır.ı;;ıı.ın en ~a ı m~rtebe-

MIGROS'TA DA 
zeyf inyağ ı 525 
kuruş oldu 

Öl!renc:ııııımıze gl!rc. Ml~os·ta. 
420 kuruşa satılmakta olan zeytin 
Yaliı, düncten itibaren 625 kuruş
tan ııatılmaya başlanmıştır. 

z.,:rtlnynıtı flyatıanndnkl bu yOk 
ııellşln. Vlta yatına yapılan ııon 
zıımln ııııııı bulunc:ıuıtu tatınıın c
dllmcıktec:ıır 

Ihsan Boran bugün 

defnedilecek 
<:n11·1~..ıırr ('ı•ıııı,ı•ılıulrıı: 

Gece Poııtwn gazetesi muharrir· 
ıerınacn Cemiyetimiz azası İh•an 
Boran Hak'kın rahmııtıne kavuş· 
muş bulunmaktadır. 

Cemiyetimiz idare lıcyetı bu • 
cı kayıptan dolayı teessürlerini t 
llrtlrken muhterem arkada,lanmı 
zın merhuma karşı M>n vazifeyi ı 
fo eylemek üzere 17. l ı.o:n Paza; 
eünU ikindi üzeri Ak.saray Caml
lnde başl yaeak olan cenıızo tô
renlncte bulunmaıannı rica eder, 
azız ıırkactaşımıza Tnnrıc:ıan maıt
flret diler. 

ı:ııfJ1Jillij:O:Jj:j011 
* KONORELER. - Unıvorıute ve 

yük&ek okullar talebe cemlyetlcrl
nln yıllık kongreleri yakında baıı· 
lıyaeaktır. Bu arada M.T.TD HU· 
kuk Demc~nln yıllık kongresi 20 
Kasım 1957 Çaf?amba gOnO saat 
14.30 da Eminönü öıtrencı LOka· 
ııncıo yapılacaktır. 

r BUGÜMKU 
H A V A ı'eıllk!iy Meteo 

roloJt' lstuyo· 
nun tahminlerine ı!ire buıUn 
fehrlmlz o clt"arında han parça· 
1ı (Ok buluUu ve muhtemelen 
yalı lı reçttek olup, rüzrlrlar 
poyrazdan mutedil olarak eıtttk 
tir. DUnlln en 1Uksek sıcaklıtı 
+13, en dil Uk ise +9 SanUgrat 
olarak kayd~dllmlştlr. 

TAKVİM 17 KA l~I l!JS7 
p ,\Z '" 

,\"\ t 1 - Gtl~ 30 - l{ASl\I 10 
mnıl ı:ı;:ı .- ı. \ lM 4 
ııleRI 13;7 - Hrlılllt4tılr 21 

SABAH 
ÖOLE 
iKiNDi 
AKŞAM 

YATSI 
iMSAK 

\ '115atl Eznnı 

06.60 02 00 
11.50 07.09 
14.34 094<1ı 
16 49 12.00 
18:.15 0135 
05 07 12 17 

Gazetembe ıöndnllen 7a 
nlar n reılmlrr banlnn 
.... . , • ...,,..~,n '""~ •tlttmn 

ikinci hlkı\ye kitabı cYa1anıasız• 
119571, 11anat lıııyatında be9 yıl 
ısllren bir aralıktan ı;onra eltim a· 
yı lçlnc:to Doıı• yayınlannın döl' 
dOncü kitabı olarak yayın alanı
na çıktı V. Bener, bu beş yıl için· 
ete ancak 16 kOçOk hlkı\ye yaza
bilmiş. Znmanının çoıtunu asker
likten ayrıldıktan M>nra kendine 
!kinci bir meslek olarak &ı>çtlfil 
hukuk ölirentmlne ayırmak z~un· 
da kalm~tı. PakOlteyl ve stııjını 
bitirerek sonunda ikinci kltobı ile 
birlikte sanat hayatına da dön
mQş OIU}Or 

V. Dener-in ilk kitabında dokuz 
hlkAye varctı Qoliu Ayvalık taraf· 
tarının ve büyOk ışehrln gf\ndcllt. 
yaşayıoınc:ıan çıkarılan konuları 
anlatan küçflk hlkAyelertnııen m ey· 
dana gelen bu eser, yılların On· 
ıo unatçılarının çoCunun takctlr· 
lrrfnı kıızanmıştı. F..senc:ıaı•m mo· 
<la olmaıta başlıyaıı etkllc:,rl blkd· 
ye anlatışıne11l ve ctlltııcte hle~e

c:ıııır cıarecede idi. Kınk dölW!t. 
yanm kalmıo cümleler. ritmik tek· 
rarlarla dolu kon~malar, hlkü· 
yelerino bir canlılık bir ısamlml· 
ilk havası vcrlyorlaroı. Ama bu 
gün için bu dil ve anlatım yeni· 
ilkleri olctukça esk1ctlr. Günümüz 
yazarlarının çoıtu. artık konıış· 
ma <!iline verıtl, klt•bı, kurııla ırlr
memlf dil varlılitnı ecteblyat dili· 
ne alabllctlltine BOkmllf ve yaygın 
hale ırctlnn~lerctlr. V. Bener ete 
bunun tarkıncta olacak ki, dil ye
nlll(tınc:ıen bir adım daha ileri git
mek:, hlkAyelerlnde kendi yarali
tıtı kelimeleri kullanmak istiyor. 

Daha ilk hlkAyelerlnc:te belli o
tan bir (izcilik, yeni hlkAyelPrlne 
kadar başarılı bir ölçüde aürO.p 
ırelmlş: GerçeQI ona baQlı ayrıntı· 
tarla caıılı bir şckllcte ayakta tUt· 
malia çalışan kuvvetti bir ı;özlem 
gücü. Oerçekı;t ıınlatışta aözlcmı 
sanatçıya has bir ölçüc:te deQcr
lE'nc:tıren, kl~e olmaktan kurtara· 
rak. iyi seçllm~ ayrıntılarla de,_ 
teklemenin <!eğerini çok iyi anla· 
mış ve kullanıyor. Birçok .. ııınat 
çımız, nectensc bezgin \'O ı:U'\SOZ 

bir davranışla ustalar ellndu mın
cıklanmı~. bıktıncı klişe acl"Çek· 
lc.r peşınae blt.mez tükenmez hl· 
kflye tııslaklan karalayorlar. 00-

nOmazon blküyecllertnın ~ntın· 
<la bulunmıyan ve bir türlü dnla· 
şılmıyan bu yön. bence V. Bcnrr'· 
in en umut vertcı yönüctOr Oıı
ctalı:I psikoloji unsurunun. bireyci 
bir anlayıııla, çözümleyici bir dav
ranışla k~lnln rub cıertnllklerl· 
nl araştırmak ilke.sinden '1:t!ln1cdl· 
tını. daha çolı: blreycten b•lttlne 
varmak latlyrn bir anlayış olduıtu
nu ~anıvorum. Toplumda çörctO· 
!;ümüz CtUzeııslzllkler. rahııtsııtlık· 
tarın blreydPkl yansımaları ve et.
kilerini gözllyeceğlne, bireyin ya· 
şıunııııınc:ıan topluma yükı!clmeii 
çaıuıtığını d~ünüyorum. 

1ık klte.bındakl kttllrr. hlk6ye
cllllttmız.n geleneğine uyarak, hep 
küçük ac:ıaınıardan seçılmlştl. A· 
ralarıncta bir çok maoevt bal;l&r 
olmıısına ral!men V. Dener'ln sa· 
natı, M.Ş. Esenc:ıaı•ın iyimser, şalı:· 
rak. umut verici sanntına kareı 
ıcıı Ayctınlara hıııı yaşamalanndn· 

k\ o mAJ(IJ şllrlyeto Jı:enc:ıını lylC" 
kaptırmış ııörnnoyordu. Y111a:na· 
<ından uzakla mış. htkme•ıe yak
.o söZ.:erın pe~ınc:ıen aelen hareket 

Tahir ALANGU 
vokiuRu ırözlemlerlnde aydın1tıctaıı 
\IZalc. hayalleraen, görtlntülcrd fi, 
kuruntulardan gelen eıtrlllkll"f o
nun bazı hlkflyelıırıne hafif b·t 
Katka hav&~1. yaşamanın ıınçn r 
lıliını savunan bir camus ıezz•d 
\'eriyordu. Son kltabmc:ta bu ıır 
vaıara kendini c:ıaha fazla kapur
mış ı:örilnmektec:ıır. 

Yeni kltabınc:ta da ilk kltnbın • 
erııtıltl usta Olç~llere uygun ıı • 
kAyeler var. Ama ::vıne de yaz • 
larda bir kendini aşma. daha e
nlye yönelme çabası ııçıkça ı: ı11 ; 
mektedlr. Bir lkl hlküyes.n 1 (İlki - Yaşamasız • Kanı. g !'('< 
ayc:tınlıktan çıkanp bir çeşit • O: 
yutıamu yoluna götürmek stccl• 
ııı ıtOrülU}'Or. cKan• ac:ııı hlk ı 'C' 
sınc:ıe etliden gelen karanlık-IY"' 
ıtueu bir orta tamda kurmuş ll ~ 
klycıtnl. Hllcüyenln gerçek çe\lr • 
ııtnı. :ıcıoııerını, kuruluou k&\ r~ 
malla meydan vermlyen sıı\•rı.J ' 
blrblrı tızerıne nbanmış ıı:ıırı~\, 
lmnjlar ortasında açılıp kapnıı11 • 
puslu bir aydınlık lçtnc:ın olup t,. 
teni kafa patlatırcasına anıar:ı ,

1 
ııa çnbalı)'oruz. Yazar ka~uıı11;, 
çıkan çözümlenmemiş. aydınıat~0 
mamıo bir yııtın ırerçel!ln ıçın _ 
oradan oraya sıkıntı içinde d611tl, 
rek, belki kendi anıac:ıııtı , ama bcı• 
mı bize ul~~ı.ı:maıı: için orı- t 
bir vasıta bulunmac:ııııı ısoyut ~ıı: 
ortamda, şiirden alttarılm~ kOP r
ııözler içinde çabnlıyor. v. ~rıı 
in emek vererek yönelmek ıste 1• bu yeni hlkiye biçiminin bell~t 
lerl eski hlkdyelerlnde <le yer n" 
aörOHlrC10. «Dost. ve ıKorltU• • 
kAyelertnde bu anlayışın hı:ıbe~ ... 
ısı olan çıkışlar varcıı, Bunu • 
fllerln bir yönO, anıntıoıı çeıı:~ı 
ilk veren bir unsur olarak kil 
ediyorduk. Hemen her zamnn fı 
taca ve )'erinde kullanıhyorllll' ı• 
Bu kadar yıldan &anrn ı;tın~I" 
yenıcıen ct6nüştln heısabını ,.er

1
,6 

ceıııne, kendini aşmak ıstercc 11)1.1 

bir davranışla içine düetO!ıO 
1
r 

aşırı yolun, klşllli!lnl b\llm\lf !ı• 
sanatçının ölflmü olacaıtını ı; rt• 
yorum. GQnümOzün hlkf\yecll~.,.. 
nln c:tönop dolaşıp, yeni bir tJ ıı.ı
ler yapmak kav1?U1ı ile, ı:ellP ıı: ı" 
şısına dlkllellklerl bu ckarantık• ı:ıı· 
ötesıncıe hiç bir şey yolı: gayrı. 

61
...

karanlık gör(JnP.n gerçek, içten 
0

,_ 
tan gelen baskılarla tortop olı:XI il" 
kirpi gibi dikenlerini dışarı cc' o· 
mlş kişiler, çaıtımızın o yapışkan b r 
mut.euzluk havası. çOzQmleytcı nlll' 
glldeınle, ay<1ınlık bir yoldan ., pıl 
tılnblllr. Bu yoldaki aıerlerln ll~I"' 
unutulacak, geriye yine btzıın ııfı' 
çeklerimizi anlatan aydınlık il 
yeler kalacaktır. rd' 

Bu yenı kitabındaki hlkAycıe1111• ckaranlıb artık bir kuruluş ll11 ,. 
cıecıır, b.r ı:ör<ıştcır Bütün ııııı:6~t' 
de kellmelerln &eçlllşlnc:te. cnın.11 • 
lerın kuruluşuna kadar bOtüıı ':,ır 
surlar karanlık, bu hale l:('lınlŞ ıı:ıı> 
hlklyede yazorın kafııııınc:ıa ı:!ıııı· 
ııllncn llayflller, ıtacıesını bUl Jj~ 
un ııayıklamalar ~ekllslz blr .0r 
vııtını halinde önümüzde c:ıuru>11 r Okuyucunun bu yıtın lçlndeJ1 

1.yoı bulup anlatııanıan çözO~._. 
meısı, yazann kurmak tatecılli ss
ıııya erişmesi ac:ıetl lmtansır: 1 
nat eseri hC!'§Cydcn önce yaz:ır b r 
okuyucu arasınc:ıa bir köprOdUr. . 
ortak dil ortamıdır. Bunu ze<1eli111ı· an.nııtçı lçlnc:ten çıkılmaz bir Jl]C • 
nızlık dQnyasına yönelmiş dl 
tir 

11
,,t' 

\ n••at O. Hrneor. 1 ıı~ıınıa•ı:t. ırıı 
>o•)ııı lar ı : ~ . Anl.:ara: 19;;; :ı 1 
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DiPLOMATiK AN 
:\lı.ır Mıllı n\uıımn \ rl.111 \I' ıırıırl ı.ıırnıu~ ha,ı..1111 ·ı Hını:rnn.ıl 
\bdl'I llnklm Amcr (or1Uıl 1), ı:~ idi illi l•'l't'•I \IO•l.O\llllRl..I "''" 

''tıııcı li.!ı Ddl' bir rrsnıl liahnlde ııenerallo nıl•aflrlerl nos l•oınünl•t l'nrll•I 
.... _:.~'hrhe, (f;Olıta '" ıtn• nnş\t"J..111 l\ll..0111' nolı::nııln'dlr ısat;chı>. 

u•ıwl •1'1'rttl'rl ~ıı.:Iıu 

... •••••••tıtunııııııııınııııııııııııııııııııııııııııı .. tııııı•ıııı ıa.. 11 ıııııııııııııııınııııııtınnııııııııııııııı,.ııııııtııııııııı•n • uııııııııııtıttııuıı 

GOLNAR' I 
SEL BASTI 
ka~Ulııar'da yanm aaat devamlı a 
l:tılf !eller, geniş bir ı; baya J&)'ll· 
ııı:ı"ı:hır n civarında tahribat ynp 
<1 lı:lı:l Bu aradn çarşıdaki birçok 
C!::tu ııın iç tamını aellcrln ıı:Otür· 

S riye, B a h rey n adasının 
i r an a verilmesine muhalif 

Va bUdlrllmelttedlr. 
tara ZIYetıe aJAkadar otan 1çcl Vallal 
te&brı.ıı iki milyon ııra oldu~nu 

liu t etınifttr, 

Suriye, Türkiye hakkında iddialarda 
bulundu. Lübnanda bombalar pathyor. 

'111 rı.: llnlıtrll'r AJıınsı 

SO() b~ıııetço ael !elAltetzedelerlne 
Şam 16 - SutWe bUkflmetı 'bu· makt.adır. 

gün bl.I' tebut Jllyınlayarak Bahreyn 
adaaı tıze:!nde 1ranın iddialarını ~·~~ı~~!:~~RIETBI!;> 

G. G~;~h i :cı~'~ktlr. 
Bayar' a telgrafı 

reddetml~ıl.I'. 
Tebllğde, Bahreyn adasının Arap 

dı.lnyaaının bOlünmez blr parçaııı Ol· 
dutu ve Bahtt;rıı balkının Arap 
mllletlnln bir cüzOnO teıkll etılil 
~llrtllmelne. Surlyenln, iranla o!an 
d0&tane münaubetlerlnln bozulma· 
sını 1ııteme<11ıtl llAYe olunmaktadır. 

SURİI EXİ:o." 1 E."İ 
ioÔiALARI 

b~ ve ınOtteflk halya CUmhu. 
ltıceun: Olovannı Gronchı me."ll· 
b~k izden aynlırk n. Cumhur
~Cn lııı CelCıl D yar'a b r tclgru 
\'?ile 1§. kendisine Türkiye ıı. ~ös-
lııh ~ ını1111ttrpenıcrl Re ve <106~ Şam, 16 (T H.A.} - Suriye hUk~ 

<:ı C1eltlı:Or etmiştir. met! bugün ne.p-ettlil bir teblltde 
lı:t 1tonClıı iki memleket araaıuda- Ttlrlı;lye • Suriye hududunda eon 
ııtıı •btrtıttnın deamlı Kl'llşmct..· günlerd• renldeu bazı bldlaelerin 
ııtıııulıtlantık Paktı ve Garp tCfia· cereyan e·tııını b!ldlrmt,ı.ır. 
ıı, al içinde sulhOn emniyet altı• Şam ::ı.d.roou tarafından yarınla· 
lt'd.e ııunımnn yardım edeceııını nııo :ı teb.ltde ' Ttlr.t uçağının 

Cu etıntştır. Surlro semalarını lblll ederek lkl 
Clron ltlhurba kanı Ccldl Da} ar, Suriye nakil vıwtauııın üatQnde. al· 
)& "'~-·yo verdiği cevapta, hal· çak uçuş yaptıjtı, bir Türlt hudut 
tcrı -"'1TlhUrbaşkanının sözkrtııl dl'vrlyeslnln bir Suriye dcvrlyestnr. 
lıtgı:ıe. tcıckkur etmiş, dostanl' nteş açtığı ve SurlyelUerln do buna 
lir rının kabulünü rica eı.ınıt- mukabele ettikleri, fakat her h nsı 
... ; • .,,,. bir ızayl.at kaydedllmedlil iddia olun ........................................................................................................ 

Be)ruı 16 ıAP) - Dün aabah hU• 
kflmet tnnıftuı bir meba.a olan Ht.· 
Ul Hlbri'nln evine bomba atılmı,_ 
ıır. Epeyce bau.ra sebebiyet ver• 
mekle beraber ln6Rllca zartat :yok· 
tur. 

İki aydanberi LUboanın b&fşch· 
rinde aık sık bombalar atılmakta· 

dır 

<<NATO hava 
müdafaasi 

arttı rı ima h >> 
nu 11sl ~luhabirııntzacn 

İzmir 16 NATO GOneydoliu 
Avrupa kara kuvvetleri kuman· 
danıııtının Şlrlnyerdekl kararııAhın 
da birkaç ııtındenberl devam eden 
kenfcrlUlti neticesinde Türkiye ve 
Yıınnııı.Stıındakl NATO hava mü· 
dafaıısının arttınlmesına mutlak 
6Urettc zaruret olduğu bug(ln a· 
çıt anmı~tır. Toplantıya başkanlık 
ecıen Amerikalı General Ailen. kon 
reraneı unüsmır vl' ııydınlatıcı» dl 
ye vMtrlandımı14 ve btlh~ n &• 

ıann verme, radar ındaıtl mu
habere fnaltyetının dahn aüratlen· 
dlrllmeslne çok ehemmiyet vertl• 
dlfılnl slıylemıştır 

BlldlrllCUğtnc g!>re. bu hu usta 
cF'orward. Scattcr» 1111'.tcml denilen 
ve uzak mesafeler arasında ara 
ıst 3•on kullanma lüzumunu bcr· 
ıaraf ecıen en mükemmel muhabe 
re ıılstemlnln kurulmıısı Hızumıu 
ı:örülml'ktedlr. 

Konteran5ta hazır bulunan bir 
Yunan ııenerall bu lüzumu şu ısu
reıte ifade etmiştir: cEn büyQk 

al'aumuz., biz bertarnf edllmecıen 
düşmanın atomik darbe kııblllro
tını yolt etmek olmalıdır. Bu de
mektir kt. hücumlanmııu başara

bilmek lı;ın vaktinde hııber alma· 
lıyıa. Altıncı müttefik taktik ha· 
va kuvvetlerinin kııroı karş1ya ol
duğu dAvalann en mühimlerinden 
blrt budur. Harbe m.Anl olmak ıı;ın 
bu dlv6 kazanılmalıdır ı. 

KarargA.lı kurmny ba.şkanı Tüm· 
~eneral Şahap Mete! de cdcvnınlı 
.,ürprlz tatbikatı» yapılması ıuzu
munda :ısrnrla durmuştur. Kon
feransa katılmış olan bütün eene
raller 6. Taktik hava kuvvetlerini 
NATOnun en randımanlı ve (Is. 

tün hava kU\'Vetl hallne ~tlnnek 
ıı;ın devamlı gayretler itÖf>tertlme>;l 
hususunda mOtabakata varmıeıar 
dır 

MESUT BiR NiŞAN 
!·~--------~--~--------~~~~--' ıııııı1 1111ltert>CS" 19SI ra:ıı teni' kıyarelltl'I basın mrnsopbnna cöstl'· Gazetemizin toto muhab rlertn· 

teıı1tlr, PAl ff'U elbHnlnl, ılyah bir :rön blQz ve fl'U resmi 1 lenen den Re:nz! Hakkan ile Vildan Sa· 
bir pamuklu •teklik ı:l7mrkte ve elblie .rna lıöpetb> ile !amanı vaşır dün nlşanlanmışlan1ır Gtnç 

........... anmaktadır. nışanlıtan tebrtk t"Clerı:ı. ..................................................................................................................................................................... 

TUNÇ 
YALMAN .. 
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Hudut harici edilen Cituris 
nasıl zengin olmuştu? 

iLK KAZANÇ EROiNCiLIK ÇiKOLATA FABRiKASI 
MATBAA - KIRTASIYE MAGAZASI VE Mil YONLAR. 
Otomoblleleıı ınen a<lam. iki s. 

vll pollsm arasır.da parmaklık ka· 
ı>ı.ı.ıncıan ırt>Çcrek pero:ıa çıktı \'e 
ııene onların hnreketlertno m·rn , 
llenyc, katara l!A"" edllen yaban· 
cılua mahswı \RROna doğru ller
ıccıı 

Hoparlörlerden « Semp!on 
Ekstl~I hueket etmek O:uorecıır 
ısözlert işitildiği zn."llan ber OçO de 
\'aı:ona ı:ınnış \'C arka!armdaıı:ı ka 
pı g!lrU!tO ile kaparunı~tı 

Bo bir ko:npartıman bulup yer 
leştııer Hiç birinin palto " ap
kalanııelım başka ellertnde e~·aıa
rı yoktu. Hemen oturdular. Üçün· 
cü adam pençııre b~ına lllşm!l)tı . 
Kınnızı yımaklan, kitçücUk göz· 
teri ve pırıl pırıl ıınçsız başı ile 
dikkati çf!klyordu inı.lllz kumoi:itıı 
dan c•lblsc:;lne kravatının altın 
ıııneatne, !N!Dk gömleğinin mantet· 
lerlndelı:J kol dUlımelerlne dlltkaS 
•·den bir kimse adamın hayli ıı:en
ııın olduğunu ııôyllyeblllrdı. 

Faknt yüz lfn'1ffilndc bu zengin 
ligin rııllstıı)iına rastlamak mam
kün değll<11. 

Tren btıtOn trenler gibi hareket 
etmişti. Garın gürültUIO hali geri· 
<1c knlmıştı Lokomotltln ve va
gon tckerleklertnln çıkardığı ile&· 
ten başka bir ~ey ıaıtılmlyordu. 

Adamın muntazam bir ışektlele 

ke&llmıe tırnakları manekürla ıcıı 
ve pnrınal!ında lrl bir şövalye yü· t'll ıırl• Blnıılcrll'rln 
zOk parlıyordu. Altın yüzü!';ün or- Çiturl.sler, gclellklertnln ilk llt.'-
t ıııa A. Ç. har:flerl kazınmıştı. nelerinde işportacılık yaparak ıce-
Adamııı ismi Aleko Cıtuı1&tl. çindllcr. 
Evet geçen harta pollsler1n :ıe- Fakat baba Çlturıa lıayattır..-ı 

zııretıncıe Se.roplon Ek&preslne bl· çok şeylPr istiyordu. Öyle ıı:•ınü ı;ıü 
nen ııon yolcu l1udut harici edlt· nüne çalışmakla kazıuıılan pı;ra 
mck Ozenı g\ltUrillen Aleko Çltu· hl\'tl. Çok kczanma!ı iyi ı.·n rnhnt 
rtstl bir hayat 11ıınnell idi. O znnıan da 

Aleko cıturıs, 19:.16 ı;enes~n<1e Yu en bHyHk parn eroin ıoıennde dô
nanıatandan TUrklyeye pabuçı,uz nOyordu. 
gelmlş bir babanın en bOrOk: oğlu Illç bir tırsatı knçırınaynn Alek· 
idi. tandr Çlturıs günün birinde bil· 

Aleko o zamanlar 17 yaşlannda vtııt blr oebekenın toı>tancısı ola· 
idi. İki lı:ardc~ı daha vanıı. Dımltrl nık ortava çıktı 
ve Yorgl. Kısacası baba Aleksandr, B!r lkl ııcnc zarfında eroln tş1n· 
karL5J vo Uç oğlu ile Yunanı-tan· den, o zamanın parası ile yOzbln· 
dakl eefnletten kaçarak memleke- !er yaptı 
tlmlze aıtınmış ve po!'.tU i11tanbula Poll!'. kendt.ııını yakaladıjtı za-
atmıııtı man Al ksandr yüzblnlercc aayrl 
••••"•••••••M•• •••••••••••••tffı ıı•ı ı ı-.ı•ınıı•ı·..-•ııııt ı-.ıııtıı111•••••• ••••••••••1111111••••••••••••"••M .. ••1 
l'OPRAK "1 \JISVLLERİ 
Ol'ISi~İS BİR 
AÇIKl.AM \ Sl 

.Muhterem ı:azetenızın 16/11/1957 
tarih 5921 sayılı nU&baaıada chtan• 
bulda buıane kadar 19 rır:n yıktı· 
rılcıı. batllltlı yazınızın ikinci paraı: 
rafında •Ortate stok yok> batlıltı al 
tında neşrC'dl!en haber dolayıaJyle, 

•f&Aıdakl acıltlamayı mubuat kanu 
nu madde! mahswsuna göre neşrini 
urun ı:ıırmeıı.ıe:rtm. 

Halen teşkl1Atıml%ln Haydarpaşa, 

Ha köy ve Kuruccşmo depolarında 

32847 ton butday mevcuttur. Deı":lr· 
menlen1e de ofla malı 38000 çuval un 
vardır. İstanbul tebrlnln - mOJha
kau dahil - 45 gOn!Uk ekmeklik ı;to 
ku me,.cut olup, her gOn de ebri· 
mlze 50 llt. 100 vagon buğday gel· 
mekıedlr. 

Ar:ı:u buyrulduııu takcıırcıe depola· 
rımızı beraberce gezmek ve mevcut 
butdayımızı beraberce ı;örmek her 
zaman tçln mümkündOr sanıla· 

rıml• 
Toprak Mahsulltrl Ofisi 
l5tanbul Boısr l\ludiırti 

Avni GUnrörür 

Pertev Arat lzmir'de 

noter oldu 

Füzeler fezada iken 
imha edilebilecek 

Anadolu AJan11 
Albuguerge ıe - Hava JtuvveUerl 

araştırma merkezi lllmlcrlnden .Mc 
Pberııon Morsan dün ı;ece verdlil 
bir be~ımatta, Birleşik Amerika kıta 
Jarara.•ı bale.ııUk ınzeıcıre kartı. bun· 
tarı lezada imha odcock vaaıtalarıa 

mUdataa edllecelttlr• demlftlr. 
.Morgan 16 mruı arkadaşı 1111 be

raber, fezadaki ıılbl bava.sız bir yer 
de vuku bulacak atom tnruAklnln 
tee!rlcrtn1 nraştırmaktadır ve atmos 
!er öttslndelı;l lnt11Ak1n deniz acvl· 
yııalndeltlnden ç-0lc daha farklı ne· 
tlcelcr vereeeClnl b1ld1rmektedlr. iri 
haber alan lı:a}'Ilaklara gôre. bava 
kunctltrlnln feza lnfllAklnln tesir· 
lerlnl !llçmrlı: mabadlylo yakında 
fezada blr atom ınfl!Akl ttcrObes1 
yapacatı anlaştlmaktadır 

Tıbbiyeliler Marşı için 
müsabaka açılacak 

Ankara 16 <Huııuııt) - Ttirldye 
Tılı Talebe Blrll!ll ııenel başkanı 

izmlr, 11! (Huaıwı - SAl>ı:t iımlr Çal!;lar KırÇak yarın bir bMın top 
mebwsu PertPv Arat bugün İzmir ln.'ltıııı yapacaktır. Kırçak, basın 
ikinci noterlltlne t&yln edllrrrk va· teawlcJlcrlncı Tıbblyclller martı 
zlf~ne başlamışt.ır. 1030 aene&lnden bestelenmesi için yurd çapında 
bt'rl İzmir mebwsu olan Prrtev A· bir müsabaka açılaca~ını ifade ,,_ 
rat. 27 etimde seçimlerde namzetll· derek Tıbbı~·elllerln <1c bazı dert· 
jtlnl Jı:oymamııtı. lerını açıklıyacaktır • ........................................................ " ...................................................... "'''' 

.. 
tecrDbell ev hanımının tavsiyesi: 

bu gördüğünüz tava 
daima tertemizdir ... 
Halbuki hor kullanışımdan sonra 

is iı;inde kalıyor... Ye iştP o znınan 

FAY imdadıma 

Ra hm i BERKSOY 

ı.:ırııı ''" maıı:aza•ı 
menkulle!' satın alm~ ve bunları 
knrısı ile çocuklnnnın (lstOno ynp 
tırmıştı bile .• 

Babıı Çtturıs Cezac\'lndekl mab 
klimlyetlnl tamamlarken o~lla~ı 
Aleko. Dlmltrl ve Yonıı Çlturls e
roin kaçakçılıliından gclt>n paralar 
ıa işler kurmuş ,.e bUyük mehldll;· 
tar kazanmaıta başlamışlardı 

Çlturıs kard~lcrln ilk teşebbQ· 
60 o zaman için büyOk ayılaıı bir 
matbaa kunnak oldu. 

Kardeşler matbancıa mOrettlp ,.o 
makinist olarak çalışmaıta ba•ladı 
!ar 

Az zamıınd11, Çlturtslcrln ma:baa 
lşlerlnd.e ~tl'l"Cllklerl tıtlzllk k~ 
411crlne 1stanbulda büyOk ,ııhret 
raptı ,.e bu oöhrct babalanntn e
roln kaçaJtçısı sıfatını unuttunıu. 

Aleksandr cıa hapisten çıkınca 
boş durmadı o da bir çikolata 
fabrikası kurdu. 

Çıturtsıertn artık gayri mc=ru 
yollardan kazanç temtnlerlne kıı.l· 
kışmaıanna ııızum kalmnınııtı 
Altlarında otomobiller!, Aelada ev 
lerl ve Nl~antnşında apartmanları 
varcıı. 

BotUn yabancı koıuolosluklar 
ve bllh a Rus kolonisi evrakları 
nı Clturlıslcrln matbaasında bastı 

rıyorlardı. Bu sebeple Aleko ve 
Dlmltrı Clturıs birçok diplomat· 
la tanışma fırsatını buldu. 

Yorgl Çlturı.<s lse aliabeylorınln 
en şn'şaalı devirlerinde lilm~tn. 

Ecnebi koloniler arasında bulun 
malt Aleko vtı Dtmltrt)·e 151~ et sa 
basına da atılmnyı ilham etmıı o
lacak ki 19-16 yılında Alelı:o Ellnlkl 
Enooıa Cemiyetinin bıışında &Orü• 
yoruz.. 1933 yılında bir yardım ce
miyeti olarak lturulmut olan El• 
llnlkl Enoslfi Cemiyeti All'.ko QltU• 
rısın başa ıretlrllmesı 1"1 tamameı: 
Llyasi bır \'cçhn kazanmıt oldu. 

Fakat Alcko etiz önünde olmak· 
tan a perde ark1111ında bulunmayı 
tercllı ettiği için b •kanlıktıın çe
kildi. 

19.~6 yılının sonuna do~ru cemi
yetin muzır faaliyetlerde bulundul!u 
tesblt e<11ldlgl ve knpatıldııp za-· 
man Aleko Çlturıs ile kartı.esi Dl· 
mıtrı bu cemiyetin sadece t- rcr 
(iyesi olarak aöt11Jtlyorlardı. Hal· 
bukl cemly<'te mllyoncrlcrle blrllk 
te siyaseti de sokan Kıbrıstakı ted 
hlKI EOKA'Ya parn kaçırtan ken· 
diler! idi. 

Aloko cemiyetin dl er 33 üy!l61 
ile blrllkte A&kerl mahkemede yar 
ııılandı. Fakat delil bulunmadıltı 
için ııerbl'3t bırakıldı. 

Cemiyet kapatıldıtı zaman baba 
Ale!tsandr tehlikenin kendi.sine de 
ııtrayet edeceıtlni anladııtı için çı· 
kolata fabrikasını atarak parala· 
rı ılc blrllkto Yunanlstana kaçtı 

Kala kala Çlturt.ııler<1en burada 
.\leko kalmı tı. Matbaası ile, Bey
oıtlundakl kırtasiye maRazası ha· 
rıl harıl işliyordu Aleko Askcrl 
Mahkemeden kurtulunca İ6taııbul 
dakl Yunan tebalı Rumların hG.ml 
sı olarak etrafta dolaşmal!a başla· 
dı. Fakat ker.dısinı zeki zannt'den 
budalalnr polisin ııın ı hl'r verde 
daha çok kolaylaştınrlar. 

Aleko Çltur!B de bunlan1an biri 
olduğu !Çin geçen hatta bıı.oıncıa. 
ı;tyasl polisin peşinde oldu~ bir 
işte elo ıceçtı ve hudut dışı edil· 
mesıne karar 'erli dl. 

OIC \\ \ R~I. 

ıle 
Ct\\ J l1 '.\ I R 
Nlgr.nlandılar 

_ Bak rköy 16.11.9S7 
.::~~~-..::=-:~!"-'!!!" .............. ~ 
~~~~W~\\i~~~~~ 

MEVLID 

Aziz ve kıymetli eşim ,.e an
nemiz 

t'\HHh '' ı f' \ Zlonı. ı 11uıı 
vefatının 40. ncı gününe mu
sadll 18 Kasım 19:17 Pazartesi 
-<!!ile namuını ınütraklp. Teş-
vlklYP Camii şcrttlnde Me,·lld·I 
Nebevi kıraat olunacaktır Ak· 
raba 'e do tlar1a arım eden 
zevatın teşrırtrrlnl rica cdenz 

l •I \mir •·r,"Zloılu 
oı:ııı: \luı:ırr .. r ı f')"'ltocı11 

•r~I 

KISACA 
VUSLAT 
NE ZAMAN? 
• 
1 l.tldnrııı bir ıııımıımlı nr•lr 

nrcaııı zıırrr Jı87.l'll'•lnın dilli 
ı.u hllt!>lln•ı oldul.('a ctıı.ı.n· 

el ı·l'l.lrltllr. 'lııtl'dll hlr ıllllf' 
) a11lıııı holunan tıa•J andn lflj~ 
'""lınll'rlnln pnrtllf't Hınlındrıı 
hlr tahllll ~ aıııııııııı.ta ·", hıı> 11k 
""'''ntl'O liüllrlrrlnlıı mlnrıııı al· 
mı olmnlnrı dll.ı.aır · ıılıııarııı. 
llnll.; Pnrtblnln 11mü•fl'hllkluln, 
lll'ntOl.rat Pnrllnlıı tll' ııntfı•!Rtı• 

.. ıııl'rhı ı.rndl •aflarııın ('t'J.:tlı.11'· 
rl llf'li<'f"Sllll' 'nrılmaı.tadır. l n· 
;r.ı, ıı nrıa rıı.r1 ot;m 11rıı• n \l'r· 
ınl'J.: l•tl) nr: cıf'llh•l.:lt;a 11111 ı.: 
Parll•I 19:;-: •f·dmll'rlııtlt' oldnl. 
ta hll) ılli bir S•'•'ntl'n kullt'Slııl 
t;rıııll l'I r:ırııuıa ıoplnHıhllıll. 
l 'nkııt ı·oı.: J nı.ın IJlr atltlt' 111111. 
ı•.ırtl•I ı.rndl,lıu• rey \ l'rl'n ıııO•· 
tl'hlll. l.ıılll'll'rl l.ıt) hl'dl'ı:t'l.ılr 

Zlrn lılr JRlltlRıı l'tlh•RI nrt.ır.ıl., 
hlr )Rndnn d:ı Ju71ımlu lhflJB\' 
H l•tlh141" marhll'll'rlnln ltlınll· 
rıp ıtaha raTla ılöti:r. tah•I• .. ,111 ... 
lılll'c·Pkllr. O zaman ınPmlt•l.f'I 
ı:oııııı. cıııı~tanlık olaı~ktır. 

llrınııl.rat Pnrtiııln l•llhsall art· 
tınna " btllıl41'1 ti' llJ.: rtınr 
J>0llllli1L~ı 7aft"rr uln•al'l\1' '" !!P· 
çlrl bir dl'nl' için dacılnn rt'Y:lrr 
tl'J..rar Ul'moı.rat ı•artlnln «'l ra· 
fındn h:ılknlnııal'aı.:tır.n 
Jlünı.ü Z8'pr, 11'tılll,.ı '11' I· 

ıııınnındıı;ı haldr bunlnn llylıı· 
)Of. 

Do rıı.trltr 'mtrrP bir b~ )ıt• 
:ı:ıııın ınırııın lcln•lt kal•~dı. 

hl'lt.I pl'I. dr üurlndl' dnmıain 
.ırınındl . .,1\1.aı rıı..ır. nPnıokrat 

l'artlnln üz malıılır. Ba.iiHl.lltn 
ht'ınf'n hf'r ı.:onu•me•ıtıdıı hlr > ıı 
iıll')I' nttı«ı uctll'N't.: mt~·nı ti'· 
f:ıhlı ıııııılC'r.ı müJıll'•lnhı P•n•ı 
hu rıı.ırılt<llrh•r. t~tlh•nl orıa
ı·aı., mal ı.11ıarat11:, dlh ltlml7. bl· 
rll.l't'f'I., onunla lhtbal'ıınız olnıı 
malları it tını f'<lt<'l'il:r., ~ıı.:11111· 

1 .l T 7 .l 1 

tar unutalataı., bir bolluL: dP.nt 
ba•lıroca\;.. ''ıarl uc yıldır b• 
ma>al anlatılı> or. Onun arı.aı;ın 
tlnn 1111111 fh atlnn ı 9!14 df' ~80 
ııra lkl'n 19!17 Ka•ımında ı:;.' il· 
ra1 a rıı1nor. Tl'ıla~fıldl'lil para 
ı.4•~.ooo.ooo Jlrıt ıı.rn 3.!'ı mııra· 
rn ,. ı.ıa ırnr. 9U Kıırıl"tuı.: Plma 
4 ıİrR~R. iııo ı.ıırıı ·ıuı. u.-tln fi 
lira) ıı. ı:ıo ı..ıırıı ıuı. tıuııı, a ıl.!I 

llrııı a (·tı.ı, or. \ rfa 'a11 19!'ı6 :uıı 
ııa.ınılıın l.ıl'rl lıoN<ada ıorunn>rıı 
ol111or. \Itır ı~·ln ınllll't ı.u:rruca 
ı:lrl~ or, illi•• bıılnnnıınor, pl'nrf'• 
rC' t•11mı ,,.,ıı.;ayla \l'rlll~or. Jll'Y· 
ıılrf' hn•rPI knlıııı~or. ı>:unıa~ın 

nıelro•ıı ıoıı lfrıı)a rırlı)or '" 
\\1 ıat lıl'P hlr h ı.:a bnhara ı.a
lı)Or ı C'mr.ını.:. bolluk, "'"aadlf'rl 
poll111'nC'ılnnıı dlllnlndi', pah•· 
ııııı., ~oı.:tuk •ııtanda«lıırııı "~ 
IPrlndP •. ır.artr dl' 1'nıı.mı ı.urt 
J..tt7n lılklht',.I anlatıyor. 

\lll<tnh•ll llt'ıııokrnt t'artl~I 
tıılu>omııı• da T!irS.l)l'Rln l'ft 
hfirlil.: l•tlh nl bulı:f'll'rlndl'n o\· 
ılnntulo ı<l'ı•lınl urdl'n nnl\: Par 1 
tı,ı k&7.lllll\Omlll•~· 'ok DIU•t .. h 
ııı. ı:Pclı'I ı-ıı.ıntılann p l\:olo
Jlöl llıı JJ:ıll.; Pnrll•lnP ~:r lf'rl· 
,omıu• ıln t,ınntıult1a tlf'cttn 
İırtlrt' tl'rı. ol U> omııı•! Kourı· 
tin ııl'ılrıı ııınhnlr.11'1 11.tJdar par 
ı i•tnıll'ıı fnııa ... , ıııııtılllyor· 

11111•! ' nJ..•n l\on\lı tı11tt1ay au· 
hıırı oınıaı.ınıı (•ıı.:ıı ıın hanr 
) I> ıcı bllyuk ~PhlrlC'r ml'yıınına 
mı nttl! Bııtlın tıunlıır Hftnn 
ıınsı..a bir "' tlf'jll. nrm llyle 
ınrınr ı.ı. ) azıırınn bir oJ..kalı 
JUrrlıı dl'nırl.1rn ln•nn ı.rndinl 
alılin~am13or, 

Ulzlm tnııcllnkd mr.;;plelf'rlnılP 
hu ı.ndar hıı•lt, U\llıınna. •il(· 
mn. h:nhlnrla tQctınlnnır lnl'!>P· 

ll'lt'f t'lf'ıtlldır. MUhRll'frle "("f' O• 

nuıı Pn hllytıı.: trm•ll<'l•I ulan 
llnl\: l'nrtl•lne \l'rllrn 03 ıar •· 
rRJ ında dılrdr yaşı) nnlıınn ol· 
ııuııı liadar kü)f11' 3nTnyımıana 
dil hl"P"I "'"nntır. Hl71' nıü•lnh· 
!illlrr n~ \t'rdl, onl11r11 mtl~trh· 
ııı.ırr o,. \l'rlll dl'llll'J.. ıtlbl bir 
ı:ülllncıiıtP dO nıl'ı.:. l't!lö 1'1'(1m· 
ltrlıulrn iktidar çrnrll'rlnln hl· 
IA ı:~rrı.rn lntlbnhı ıılmadıklan
nı r;!\ lC'riT. 

Sadun TANJU 

SEL FELAKETZEDELERiNiN TAHLiYESi - ıı kasımda ı. 
talyndo l'olt•I· 

ııt'dt bir M'I trlAlittl olmu•, lıMctll vaıı:ınnrlarıa ~fili t>ll'n Po ııth· 
rl, dl'llalla blrçoli: yrrlnf11'n tn arnı. blnlrrcr dllnftm araziyi ular 
atlında hıraı.mış n blrtoı.: ı.ım e l'Tiilı. 1'nlm~ıır. Rt•lmdt :ı.urtarılan 
çlftçllrr ııllrlllml'ktl't'llr. 
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Zukof' un azli ve 
Rus dış siyaseti 
ile olan alakası 

" "'•nclattd J>rr-• 
.Moskova, Hl - M&rqal İnn sac 

ramlyan, dün Sovset Müdafaa Ve· 
ltlll Mare.-ı Zukonın azlinin Sovyet 
dış al;ruetlnv tesir etınlyecetını &Oy 
lem iştir. 

Diplomatik blr ,,. mi kabulde ga· 
zetecl rrle tonu n Sovyu MU<lafaa 
Vekll Yan1ımcısı en mühim meaele
n\n So'l')'etlrr Blrlltl ııe B. Amerika 
anısında cltlmadın yeniden kurul•· 
bllmrAh oldu~nu söylemiştir. 

TEŞEKKOR 

Oıtlu:n Mehmet Sercıaı onaç·ın 
do =u aıl'll!ında çok yakın n 
hll'DlyetJI alAka ve yardımlarını 
eslıııemlycn başta SQJeymanıre Do 
tumeYI b~hckımı şaımı Konu
ralp olmak üzere Baş H. Mu Satı 

Çava , Dr. Zeki Kol, Dr. Nurhan 
Turha.-ı, Dr öznur Aykaç. Dr. Ll'
man İklncıotıu. Baş bt~lre Mil· 
J:eyyım Oral llo ebe heıtı§ire Hlk· 
met Şafak. Ayoc Alı:çay .,e servıs 
hemşiresi Neriman Jnnalı:'a va bG· 
tün bastahan" personeline ıonsuz 
Oükranlanmı wnanm 

1- mlnlinü ıımnlyct \miri 
"'Davt Ortlll! 
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B ai:ka.! Tanq·ııı "-ıraeuı oıı~ 
rtıb.._ Hanım. o &lln ;:ıne 
oumunc!an soluvordu • He-

rıfıı dedta ı kocMı. tra., olurkc;n. 
Yuvarlak el a)·r.a.-ıının kf>nıı.rına 
kıllı ıabun köpülih.O defJdtrcı di
ye: hatuı.uıı. cıuıer bııı ını ll":llt
mllŞtO. Zltl'n olur alınız htr f"

r bahane eô.!p. ıdaının ':ıa.~ının 
etın t yiyordu. EA:mt1': htç!\RınL 
111.,.•nııı ı:ı~tOrıdı- ııörilnce 111 .. ım 
ıb. pa:-1,ıdı 

YHz t-efeı ısöyledlm ıııına 
t"ltme't bıc;ı1tıy1r l:mon :~e tUctt-n 
1C>nra bu,; atı ı 1 dı~·p Ben ttn tıu 
·a.,tanoonra tO:lf' bıça.:.: otacak 
halım \'ar rr.ı"' Sf'n nf' tıyuntu 
h1":'1f:fln boyle? 

- Bana bak hanıru Rf"ıı 'lana 
tıyuntu her:! dlyemezsJn. Benim 
erkeklik Vf'i<.anm. kocalı!< aurı
rurn vır Borır hakaretlere 'ı
hammuı tdemf'm ben_ Ne dt>mıe~eo 
hl'rıf oluyoı· ır.uşum' 

- Tahıl ya._ fft'rtt olma~•:ı ıse
çımt kuanırduı. Beni Gl' &()Ulrllr. 
küb:k kö k!erde oturtur.tun. Ar· 
tık bu ı~e:ıconducıa ömür çürtıt
mekten bü:lım lUi&ndıı:n H&nl 
ne~I'! kıldı o koca ltoca IAf:a~ 

rın1 O araba ClolllloU li.ıtı;clı!ı· 
rın" Sf'Çtmden önce zırt zuft r.tı· 
yordun. Seçmen kOtOiclerının yaz 
de.ını he- "P•ayıp. Mklzle zarp 
Nıp. ondan :,onracuomı üt:e lAk· 
aım f'dıp. yüzde yüz mebwı olıcı
&Lm demıyor muvcıun" Kablh4t 

eıendt detıı. btnde. Btn de se
nın litına uyaraktan. tutup ken 
dl kt'nd:me hayaller .kurdum. 
mobılyat-ıları bir bır dola1tım 
Pt"rı1elerı ,.~tını. Begendlklm ka
napeletf' n an koydum Evın mu 
famba.-.ı)·dı, avlzttsıydl, çanıa~ır 

nıakınesıra. dJ\·erekten gı:ınlt'rCt" 
dOkkln dU .-tltıi.n dola tını. Rüva· 
larımda ıpl"k d~eklf't"de uvudl::n 
Hlttnetçınln a~·tıtıncıan tut da, 
dUduklıl tenctrt"}"f' varınca·.·a ka
dar. hef)l!lnın llatesını yaptlm. 
Ama lienın !Aflarına kanıp da. 
t"llmln bötromae kaıacatını ne
reden bıleyını?. 

- Ben ana mebus o\acagım 
cı.edlillM'. bakla falına bakarak.
tan demedim ya .• Seçmenlerın 
nabzını yoklayıp da df'dlm 

A'·oı Keltoş her1tl. Her n•
bıı )·oic!ıyan-mf'hue oJAaydı. Dok' 
tor milleti Çın·l m4çuna Pad!~ah 
)ı;e l:rdL Nabı:z )"aklamakla adam 
mebus mu ol\~rmuıt? 

Sen böyle eeylerden anlamaz 
ınn hanım. Bunlar Pol1tıka me
aeleler, Sl'nln anca!c mutfak lf~· 
nl'! aklın eı·er. 

Töbelf'r oı..un artık mutfa· 
&:a fllln aınnem Peıttemall önü
nt hıglar, bulaıı,ı8a da. yemerı:e de 
aen ır~reraın Bır dl.ha cıa aday-
11ga t.~vbe edersin 

Nly(" tövbe eaeyım?. Buıron 
oı..."Ila~a bır sene aonra Yine ıe
çıme ıırecetım. 

- Yüz ıieta lll'6em yıne de 
kazan &maz.,;ın. 

- Ne<ıen kazanamıyor muşum? 
- Ben t seçmezler ayol 

Bana bak hanım. Be:ı bu 
l!lefer aeçımı kaybett:m , ırt 
:\Iuhtar Zf'kerıy~·anın yOzClnden 
ka\'beı tım . 

7.ekerırranın ne maza:-rat
ııı:ı dokundu liiana?. 

Daha ne mazarratlıjiı doku
nacu? Seçmen l!e:elertnı baştan 
bqa dell\ttrdtktf'n mada. bana 
rey atacak adamların hiç bır::-ıı 
kütilQ:e 1·az..mamış. Rer atma•·• 
kaç kl!JI ııttıyae. adını kUtüJr:.te 
bulamamış, Sandık başından ı;ıe. 
rı dönmüş. Afilli tracıe:ı.•c kan;ı 
yapılır 'ey ml bu?.. · 

- Canım sen de ba.tın ısıkı· 
şınea. mtllf iradeyi diline dolu
YOTl'IUn. Bunun uıı Mhabını ben 
ana yüz .-efer anlattım_ Tine de 

katana ıtırmez .. 
- Neymlf senın· anıattıltnP .. 
- Şımalkl zamanda mebuı ol-

manın farzı da var. ıünnett de .. 
Bunları yaptım mı?, Nacıyen1n 
enl!Jtet51n1 &örmüyor muaun?. 
AR:zınaan. •Evet ete'ndlm• d~n 
bqka ıar çı«:ıyor mu?.. Bell:-ıe 
ba.k bir ke-re. nasıl iki büklüm ol· 
muı? Sen daha aşağıdan yuka· 
rıyı dogru bır temenna etmHıı
nı bıle becE>remlyonoun. sonra da 
mebus oımaF& kalkıyonııun. Nah 
.. na 

- Hanım. bana bak. Senin aa
h!den hiç blr'1ere aklın ermiyor 
Ben mebua o4aydım mOst&k!I 
mebua olup, yapılan işleri tenkld 
edecektlm. Söz temsili Beyazıt 

meydanını kazdılar. kazdılar. kaz 
dılar. earya kuyusuna çevirdiler 
Ştmdt de tekrar doldurmaya baş 
!adılar_ :\teıer yanlı1lık oltr•U'1. 
Ama meydanı kazmaya bir mil
yon lira aıttl. tııte bu paranın 
zırın oldulunu ortaya atıp he
tıap 110racaktım. Ylnl t.enkld ede· 
cektım. 

- Ayol aodoş .. Tenkid men
kid deyip cıe. benun cıe başımı 
nıl.re rak.ma. Ben de seni rabıtalı 
bir m~b\.l.8 olacalaıın ıtanıyorttum. 
Sen meg!'r tenkld mebu u ol&· 
cak.tın ha?., Tuuu Allah mu ta
hakını veraın senin .. 1:,-·ı kt oltna 
mı.şaın. Rabbını bf'nl korudu. 

- BOyle cahil cahil konu -
muvor mueun. vallahi tepe:n.den 
a,.aQı kızııın yagıar dökülüyor aa 
nıvorum 

VATAN 17 K.A.51)( ıt!! 
atlattı. Neler yumırormut nf'ler 1 
Yatalc odalarından tut dL ban 
:vonun tl\ıflanna kadar yazmadı~ 1 
1~:b~~E~~~~~~h~ii~~f~ 1 • 1 i 1 i t 41 1 ı 1 j • 'li • 1 • i! Fl ı 
radan gelıyor. 1ı.febu!\ olup da Be 
yazı: meydanının çukuruna. bur· 
nunu sokac&kmı . Tuzlı)·ayın1 da. 
Jeklrcla zamanı. cep har·ı;Jı~ıın 
çıkflıu. kokoroz 

- Hanımı. Dtlrüha Hanımı. . Ar 
tlk llendt'n çekt18tm )·etL11lr. Beu 
memleket ıııerıne &e-)·ırcı XAl•
mam. Benim mUcadelecı bir r.ı· 
hum var Haksızlıklara karşı her 
'Z&.'ll&n l"Y•n edertm. Söz temelli 
tul ıA!cat meıselet\ınt a~c ıün· 
dUz dOşUnUyorum. Uykularım ta 
çıyor. 

- Ne allkan var senin ıakatıa? 
- Helbet alltkam var. Iakat 191 

ufak tefek hır mt"~le d&ğıl lı:I . 

- A)·oı ~kata o kadar dü,kün 
11>en. mezarlık kapısında nö~t 

tut. Her ~nazede bir lkl Ura top 
laraın muhakkak Vallahi bizim 
hE>nf zıhnınl bozmuş. b.febus o
layım derken uıkatçılıla döküyor ,,, 

- Yarabbi ısen bllil"!ltn. Tevek· 
kelt ckarı kL6ltlının cahili. lodos 
vunnu1 ilhana turşusuncıan bt-
ter olur• dememişler. Ne de ıra· 
zel &öylemlıtler .. 

Sen bana baksana herifi. 
Seni emenden blr yakalanıanı 
hem vallahi hem bllllhl. renırı 
au1114 muhacir donu ııbl, taşın 
0Zf>rlne Çarpı çarpıvertrlm. Ben 
benım böyle her daim müllye::net 
ilk lt&teraıaını.e bakarak.tan. dl· 
llne yancııre.n otu sürüp de ku· 
§ıma geçmeye kalkma. Allah bir 
ıoenı paçandan şişirip sam yeli 
r02ııA.rında urunetıenınceye ka· 
dar, TOrbe erillnln bUyOk dalı· 

na çekersem. kaba etlerine lAttlo
kum ununun 1Ap~ını ko~'b&n yt· 
ne de ,ıra bulamaıı1ın. Seni ırldi 
manolva ııübre~t l!lenı. .. Seni sldl 
kaplumba.ta Lahall seni. Seni &I· 
cıı nalbant zımpara.ısı seni.. Haydi 
baka~·ım. batıa ,u (5nlügil önilne. 

«Sputnik» e dair Yu

goslavyoda günün 
fıkrası 

Fezada dolaşıp duran Rua peyk 
ıert hatıunda Yuaoalavyad.a umu 
mlyetle hUll:üm .aüren klln&ate ıö
n, bu peylı:ler Ru.alar taralından 

detıı, ondatl Alman 'llmlerl ta· 
rafından yapılmıştır. 

Beiııratta bu mUnaaebetle fU çok 
ho., fıkra anlatılmaktadır: 

t:Sputnlk• aya yakl&•maktadır. 

bunu bUytl.t blt meratI• takip 
eden ay ona .tarar: 

-- Oovorat po Ruakl? 
- Ylnt Ruaça konufuyor muau· 

DU2? 
Sputnlk, aya eu cevabı verir: 

- Neln .. 

ilaç yanlışlığı üniversite-

linin sınıf get;mesine 

mani oldu 
WJlmlngton rhrlnde Bobby Ha

le adında bir OQ:rencl, erteal ı.abah 
yapılacak Qnlveralte imtihanına 

hızırıanırken. hafızaaının berralt· 
lığını temin lçln ve lmtlbanlardan 
aonra.aı için ra.hat bir uyku çeok· 
mek Uzl're lkl lllç tedarik etmı.,,. 

tir. 

Bir teklif 
Beynelm1lel t.emaşalar tertip • · 

den Zsan adıı::ıda bir şaha, sovret 
Ruayanın. Londra Bürtıkelçl.at 
Zarublne mUracaıt ederek, 1ktncl 
pey-.:te btılunan •Layk•• adında· 
Jr:t tOpeJr: cınlı oıırak yere Jndttl 
tıkdlrde, onu iki .1ene müddetle 
muhtelit memleketlerde teşblr er· 
temek tızere 250.000 inıtıtz Unu 
mukabilinde kiralamak llt.edlllnl 
blldlrmlftlr. 

r.aın, köpeıın tt4b1rlnln kendi· 
alne ~ bin İngiliz ll.nlık kir 
temin edecetlne emin bulundu· 
tunu ıazetecllere btldlrmlıttr. 

Hint sinemaları 

Hlndlatan ılnemacılıtının aellf· 
meal hakkında verilen malümata 
ıöre, bu memlekette 255 ilim kum 
panyuı, 900 tevziat kumpanyaaı, 

eo ıtüdyo, 40 l'boratuvar bulun· 
makta, alnema aanaytınde 100 bin 
klfl çalı,maktadır. 

Beethoven'in 3 mektubu 
satıldı 

ı.Ielbuma·da me,hur mu&ikl· 
ıınu Beethoven"ln üç mektubu 
)"apılan mozeyedede 33.600 mar-
kasatılmıttır. 

Polonya eski Milli Emni-

yet Vekili muavini 

hapsedildi 
Va.reovadan alın.an bir habert 

&öre, VatfOva atır ceu m&hteaıe
ıl, Polonya e.11:1 Milli :Emniyete ve 
ktll MuaYlnl Roman Romkowıkf· 

rı 15 ıene h&pff mahkfim etmlf· 
tir. 

Gizil polia tqlı:.Ultı reı.l Joıe! 
Rozanaky 14 aene, aynı vekile~ 
yübek eabalyetlerlnden Anat.ol 
l"eJaln 10 ,.eı::ıe hapı. ceıuın• 
çarptınlmıflardır. 

Kazaları önleyecek 
cihaz 

Zürlcb ıehrlnde bir mtıhendll 
fabrtkala.r ve ıınal muee.aueıer 

de kazalan önleyecek blr clbıtı 
yapmıştır. 

•Ko.ıratont adı vertlen. bu cf· 
haz ell'ktronlkle ıtıemekte olup. 
maklneye takı.lmaktad.tr. Clb&ı& 

merbut 1'1r mlkraton 't'&rdtr· 
Tehlike ka~ı.sında bulunan ifÇI 
makineyi durdunmadılt takdlrd• 
aNlenlı::ıce eıettronlk cihaz mıtl· 
neyi derhal durdurmaktadır. 

•Hoatrt.fon.• aynı ı.amında. blD 
Jı:• ve hutahanelerd.• ı,. ranr•· 
caktır. Hapları ceblnd• karıştırmuı ne .. _...,,_ _________________________ ., 

ttcetlnde Bobby Hale, uyku hap· · 'I 
!arını yola çıkmadan evvel al- il 
mlf, derin bir uykura dalarak. ıa 
saat sonn. ıözlertnı açınca, ken· 
dlalı::ıt haatahanede bulmu.ştur. 

.~ \\ Çekoslovakya : \\ 

çikleti yaptı ~--
Bir çek tekerleme tabrlkaıı, ~ -- ...ı4-~ 

memlekette llit dera otarat çUtlet · ı' " 
ımAI ederek plyaaaya aürmüttür. 

1 
\\ 

Fabrikanın çıkarmış oldutu bü· ~ 
\·ük miktardaki çiklet, birkaç a&· • • - • 

~t içinde tükenmlştlt. Altcııann • _ .... 
ço!lu gençler ve çoeulr..1ar olm\lf"" '------...,1-------------.J.--------""' tur. Y.lZJSIZ 

ilk 

Olr mutt&IL. Şu dolma tencere
sinin Qlblndekl k&rayı ırıcır ıııcır I 
etmeden seni de eerbefıt bıralctr· 
Nm. bana da Salıpazarı kr&llçetl 1 
b.feşrutıyet Sünetı. t&bla kalça 
Dllrüba dempglnler. Gözü kör o-

ıuıca ıtenl. Olr bakayım mutfa· ·- - - --·-------------------------------------' a;a.. Kelt.ot!. ., ........................................................................................................................................................................................................................................ 

KÖPEK KÖYLÜLER ŞEREFLi 
INSANLARDIR VESSELAMll. 

................................................................................................................................................................ .............. 
Ben mi cahil cahil konuııu 

;rorum. Sentn aıtz.ına parmakla
rımı takıverırsem. lohu • rata· 
aında patlbka yırtar ıtıbl yırtıve

t1rlm. Cah!I ben mırim. yoUa 
aen mı in? Akıllı olan adanı, k'
nln ı:cıbt. Akıa mecmu~ını oku· 
yup da. konu kOill.'JUY& a.vaz a
'V&Z anlatıı ını., Bak ıcoskoca 
VaH bile Akla okuyor. Ama ıe

nın ııbl aıenı okumuyor kL. Oda 
cıya. uautcıı. .telırıp akşamlı~·ı ev· 
de oku\·or. Yukarı mahallenın 

baş kwMerı Akla okuyor. Ama o 
da ıızıt oku~·or. Oitudukta.-ı ııon· 
ra da klmfltl·e bir şev Myiemc-
den kendi kendine kılur kıkır IÜ 
lüyor. Cümle Alrm okuyor. Zaten 
o mecmuayı bir okuyan. kf'!Skın 
turşu ısuyu ıçnıt:ı, a "ll rahatlıyor· 
n1u• Oecc:ıae ~hlberra hanım 

Şehir Tt7atro1u· 
na pçt.ıını müJ 
d.tledıt:tmlJı' '.\lÜ· 
'.\:IR Ö7.Kt.: I~ lto: 
tutunun alt n 
da bir do.) s. 
cotalllar(la • ~ 
nı roıııntı ez~H·r 

'ııror. SeYlmll a.r:utroa. b11•u11 h•· 
ya'J. pek 11 bit y.arl\·eı: ır?e:mı 

ı yor. Zln rüıd.e rtU: •vlenmıj:e 
nlJetltndlli c;OLP\"'i İl.ll"S"dan 
l•rrıldıtı babt-t!nl •erdi. Son ıün 
ıerd• !toyu t>ıı.tntrUktf'n açık aa. 
f"l.1ilDlıt• ıeçen ~enç ku .. mımı 
arlcad&JJ. 'SEORET oCVESC'le ko! 
ıtoıı ıeıer"en bu •>·nııtı Pl'k hl•ı 
~aeımt!dll:ll'll tah::n ederiz. 1 

Bu ıUnlerde Clhanılrdı A..alan, 
Yat.atı ıokatınd6. blr apanman 
dalrulnd.e ı:rı.avı ılı\yörden a;eçll· 
mlror. Gllyörlerln lçlı::ıdr tendi· 
nl kaybeden ev aa!ılbesi l-;r çok 
ıtuet bir hanım Gönderen de 
a.ıodı:ı el! neye detııe altın otan 
ıenç bir ıs adamı. Clhan:ılrde 
çiçek bombardımanını maruz ka 
'ıan hanımın l.atlkb&ll hakkında 
tık.it 1\crt yUrQttn. kom ular ••· 
bırsızlanıyorıır. 

* KLÖB. x·ın her balod•n aonra 
utrak yer1 olduJu herıı.eaın ma· 

'lümu, Att;lı: atrıp • teue )'&p&n: 
.ı.ar14ın hatunun JltJU bUrme;.tne 
mı, yok.ta t· \İCO adınd&Oı;I ince 
bel!! hpanJOl dantözUne mı bl~ 
mıyorus ama burada ln.1&nı mık.. 

ı::ıauı stbı çeken bir t97 vır. M•·, 
aeli bu h.ıf'll ııaı1·a·nın RtLlicum. 
buru Stanor GROSCHlnın fl!"r• 
tine no:mabahçe sıra:r1nda yer• 

'len baladın 110nn. bJrcot diveı.
lll•r aolulu Klöb • x·te a;dıiar 

Ba>o dedik te, aa.ray ba!o1arı da;-) 
ma okuyueulırın a:Akuını cezbe 
der; b1raı ~ıa!ı.at "'relim Ytı::ıe 
:herke. reci ıureı.te tık. revkali 
de blr büfe, 1'kl au slbi a.ıı;ıyor 

. ve ınaanlar n e:ırdl. B•>oda ııü 
4.el kadın dlve b.r tefrl:t yapmak 
kabıJ dettldt. Sadece UÜBECCEL 
ERS \'.\i"ıı::ı ırl aa:en üzerine ren· 
ıiırenk 1ncı ve t• lırla ı,:f'mt>ll 
dapradacık ıece e:bıset.l a:~erl 
kama,urnı. Aüaranın bırıetrecı 
ler ırupundın Zl'lı \ T!PEDEl.ES 
in eşJ l.E\'L\ HA.'\'ll-1, kıraıır. 
kadı!• tuvaıa•ın~n lçlnd.c a:e., &• 
Jey rantyordu. \YTE:"ıi AKYOL, 
art :•n elb1.ae.!l ıctnde al.lı:tn.. 
ama aü;o:eldl. T \'.\I \R \ SE:\JLi 
bQtUn gençıeore ta' çıkart&o.::a:.. bir 
çe9l.Jr.U1t;e Klöb .x·te keyfini dr 
vam eCtlrd1. &:vım.ı ve ker V•· 
Hm1z FAHRETTIN KERtu GÖ K 
.\Y, •'1 N U .CFER GÖKA\""!' tY· 
de. rahatliıı bıtakmalctan ötürü 
pek ı::ıeqe!l detl:dt S.\D \ N '.'ıl[S 

DERES. beyaz elb!aes!nl kendi· 
ne rıiııştırmı4ı.1. ItalJan Reisi· 
cumbıırunun hanımı, Tllrlr. ha 
nımlırına brnf'k ola<"ak kıdar bir 
eadeUk ıc;tnde1d: T'Jc. ıtıaü. U· 
ra:ı: bLr ~!dl. Ama bu şa: ne 
mavi. ne urı ne de sr~ •tıron 

du: ıon derece bUlt .,tfon blrl 
f&ldl. 

Her balonun 1anu a;bı bitme· 
'fen a.aray b&lOIU eriten da ıldt 
· •e K.löb • X'te eıt!encel·• devam e· 
d·ldi. 

* Yeni rı.ıe:et ılnemasının proml· 
yerleri, Riltonun cuma sunu çay 
!arını andırı;cır. Hanımlar 'bert 
moda•ıyla lktlfı etmeflp mUte· 
Vl'fl& O orun ruhunu ınclıtnf'· 

ınek ıçın onun e:ıı.rıe~ne tıarfl· 
ren rtareı ıed.tyor r. ap.1eaıar 
aanll ba eçtrı.m buz COrblı 
ları ! e.ac ann he1>31 t.ori)&da ak 
&andı&ı ıç~n ID111nın aiı:luıa ,,... 
caba kel W'• suau ıcı yor rım 
ıun geçı~ıc:çe oturak mod.uını · 
arar oıac•tıı Hele ,ımd1 Clrven· 
ın aeıecetı moda tııc1p edenıerı 
btlabUtUn tasırttı :\IEI. \il \ T '\· 
TlKKAS'ın kırmızı torbatı bunun 
en ıyı mıaaas .. dl. Y•n1 ).fel tn an 
tnalnde herke• cına balu70rdu 
'.\:(KHF.T ERESl:'O I. le açık bej 
ırı Ye n.onna. t'b&U&lr:1 bt'res1yle 

~ u.l'lıtdtn .'k~- PITPIT ,, 

HOLLYWOOD'DA 
gençler saltanatı 

1 
SANAT DEGERI AGIR BASAN FİLM-ı 
LERE RAGBETIN ARTTIGI AMERIKA
DASINEMA DONYASI YENİ VE GENÇ 
YILDIZLARIN DOGUŞUNA ŞAHİT 
OLUYOR 
Amer.,:alı:ar bu 

•tneld Vened1k 
.P'llm Fe•th·allne 
•Bir Şapka Do· 
lwu YıQ:mur• (A 
hktfUI of taln) 
adlı bir r:ım1e 

aırd.ı•er. Va rı:m. 
Venedlkte bır hay 
l1 b&~rı Hila· 
dı. Blllı::ıd1jl ıl· 
bl Veoedllt Film 
Fea•ıva:ı a:nema 
alanında iddia aa 
blb1 olan devlet 
lcrln boy Dlçllı.ıtfl 

IO b~r ferdir. :BU 
h.._. aon aene 
Jerde So•Jet Rw 
,.-a dt. bl,rtıtrln· 

deon ıureı korde 
ll:arıa restlva;e ı 

tlrak etme7e b...
l•)·ınea. HOll)"WO· 
od ·aa. bu r .. u. 
Yale dü.en 't'& 

Don 'hırra~. nrroıt .. f''! deıtı.nnıı roltindt 

,_.KOÇ f21 :\lart - 20 NlsanJ :. 
:1yt netleelrr almak Lsteraenız hl·• 
*ctı.e~ere ae;-lrcl kalmayın. Talihi·: 
*nlz çok açık. • 
: eota czı t(lla.D - 20 MaJıtJ :: 
*Blr!llne iıtırtı olan alakanız ıün• 
t ıeçt.ikçe artıyor. Artık te.,tbbü&• 
* •tme 11ruı ıeldl. acele edlnlz. Z: 
*İKİZLER (ZJ Ma7ıt - !I HU.J : .. 
.$Çok aevlnecek. bir hldlte ile .k&r· • 
*el karııı:vuınız. Belki bu haratı· • 
:: ııızın dönüm nokt&aı olablllr. Z: 
*YENGEÇ (Zl Haz. - zt Tem.} , .. 
* Hareketlertnl.zl dalma kon.trol:: 
!.altında tul unuz. Kırac&A:ınız U· • 
*!ak bir pot, ai.7~ mü~kü\ duruma• 
*aolr..abll1r. ! 
:ı\.RSLAN (21 Tem. - 21 Afus.) : ... 
* .Blrlslnden bir aöz bekllyoraunuz. Z: 
: Bu yakında tahakkuk edecek ... 
* çok aevlnecelı:llnlz. • * B..\SAK (%2 ıttuı. - U E:YIOJ) : :, 
* çok borcunuz vır. Fed•kltrlıtt • 
.: &07.e alııar&ie bunları t&t!lye ,ıme· • 
• ııaınız. 1.atlkbıllnız lyl olacak. ! 
:. TER.AZ.i <23 EJ'li.J - Z? E.klmJ :_... 
*Acele 1f ıGrtıp blrbltlne katıror-• 
* aunuı:. Bu, ııızın lç-ln r.arartı o· 'Z: 
:ıuyor Alacailınıı bir ml'ktub&• * cınıı::ıuı sıkılacak? : 
: AKREP (Zl Eklm - 2~ ft U UD) 1.IJI. 
*Allentır tarµ çok bı•ln davranı· .IJI. 
*rorıunu~. Hattı hırekettnızı d•·'Z: !' jlştlrmellalnlz. Jffo 
*YAY (Zl Kasım - 21 An.l.ık) :: 
: Bir ıe) .. h&te çıkıcık ve arada • 
*tanıştıtınız bltlal ile unutulmaz • 
•soı::ııer ~eçlrecekalntı:. • 
* oöLAK (%1 Aralık - !t Ocak) ı ; 
:ı:n bUJOJr: kat.ancı 11miınl almalı: • *'• temln edecetalnlz, Sabırlı o· • 
: ıun. ıı:ıkıntılarınızı atlatacaksınız. : 
•KOVA 121 Ocak - JI Şubat)= • 
*nu~ünmeden karar yer1yorıunut- .: 

ııre çok ctcha a,ırlaştı. Slneın&)"l 

ar:ı" blr hıllt ea;ıenculnden z.lrade 
bir aınıt oıar•k kabul etmek ıere· 
klfordu. Zira •ncak bu dU,ünce ile 
ın.eydana ıe~~rlieı::ı fUmler, Avrupa
lı produıc.ıorıerın ve SOYyet Ru.sya 
nın meydana ıt:etJrd:tı !!imlerle bof 
ölç tebUlrdt. ZaLen aon Hnelerde, 
artık, Amerikan halkı da dahil oı 
mak uzenı dUn~·a a:ı.Uleılerl, •dece 
tendHerıne birkaç h°' aaat ıeı;irt.
ın.eıcten .tlJade. bır te.6 •l\.lbl oıao 
vrya bir !&nat deaerı ıa~ıyan Ulm· 
ıtri trrclh etme)·e b&. tadılır Bu 
tip filmlerden ~farlon srando"nun 
•Rıhtımlar Oıtünde• tOn The Wa 
tertront) ve Jamea Dean'ln •All 
Gençlik.• fRebel WtLbout a Cauı;e) 
adlı nımıerının ne tadar tutund 11· 

1 

tu ma'.Qmdur. 
Hollywood bOyle '.e.ı:ı ve,.-a blt 

11.naı deılf'rl tlill•n nımlar yapma 
J& b&~l&Yln<'& Bro&dW&}" a&hDtler!n· 
dtn •f' tıyatro oltullarından d& a~ 
Wıt. ı,oplamarı bı tadı ve dolayatJ· 
ıe aon ıaınan:arda d(),n}aya bır •G 
rü yeni artblt tanıttı. Bunların en 
ba,ında Yul Brynner·ı aıvabUırıı:. 
Sonra Don a.turraJ, E•a ~tiril' S&tnt 
John Rattt, Tony PerklM ılbllert 
ıeuror- ı:ıc~rrt.ııı de l.ltlkbal için çok 
~Jler Y&&deden ıençltr. 
Amerlkalıl•rın Venedlk Plim Fe• 

Uvıııne ıöndf'rd.lklerl t$apka Dolu~ 
.u Yajmur• adlı ttlın de tamamen 
b<ıyle ıenç kabl\lyetlerden kunı:u. 
.Bunlardan bllhııaa Don .Murray·ın 
oyunu Ee dlkk•tl çeJc.tlll aöflenı
yor. ~J\80r P'rtıd z.nneman. rıını.tn 
konu.auna zem:n te kU etmelıt ü7.ete 
bir AmerUcın ko'filn.Dı dçml-. B~ 

tOyde ya ayan bult b•r ailenin ar 
yonkeı.t çoeuıu Johtı.ny Pop~ ınon 

~rurr•Y', her türlQ a.tırt.ba teve.k· 
kOUe katlanın lı::arıeı ceııa ızva 
Marle saıno, ıcırdesının arroı::ı:.ınu 

temin etmek lçlı::ı &;!ar IMl.r Mrvt-
tlnl eriten atabeyi < Anthony f'ran· 
cl&Aoı Ye ıçacatı bar lçln ot;ulların 
dan h•btre pın lıtl'ien blsl z b.r 
bab& (l.loyd Nolanı film a1:ahramıı.n 
ıarını tto bıınların dörd!lzlU ıoııc 
df'Jesl, filmin l;onılM'Uno tt kil l'dl 
)"or BıJ arad.a 'tGY hııtnııo .ıaman 

aman aı:e~ ltat ı ıostrrdlli rnt• 
alfont.ın da ftlmde &ntmlt bır ,·er 
tuttu&u .Oylenlyor. 

Ama tB~r Şapka Doluau Ya~murı 
mffruun.dan colı:, •rtlatltTlnln kud· 
rr·lt oyunu lle vened.tkte bı$1rl .1ıt 
ıactı. Bu dı Hollywoodda aeno f'l· 
d111 nımJ"etlertnı • ezilen Oneı;nln J>f:lı: 
boı.t olmadıfını ıaıttrtyor. Hele. bil· 
h&al& Tab H•ınt•r Sal :..rıneo. zıvıa 
Pre.slev ııııı tltm V•lf'•'.ndf'n. ıern 

de artlatlk tıbıllyeııtrlnden !arttı · 

de edllebllen yıld.ttlır orta:va çıkın· 
ca, bir tı~la iki Jı:u, vurmak Uteyen 
ıırodüll!.drlerin bunlara önem yerme 
al rayet tabll. Çevirdi#! fllmlertn 
ar•ı..tıennı pvet t!tltl!kle intihap 
eden reJUör o;to Premlnıer, aon 
ç~vlrdl4l •A2\ı: John• CS&lnt John) 
filmi için yenl ve i!enç bır sanat· 
kılr oıan J~an Seberı't lntUıap e
dınce Hol!J-wood'da ıenç namzetle· 
re verııtn de~er 1}1C'e artı . Hele bu 
Jeın Sebera;'ln d&ba or.Hk.Uı )"&'1ll· 
da b!r ttımın ba, rolunü ornadıaı· 
nı dOşUnüraek, Hollywood'da yava, 
\·a•ış bk gencll'r 3altaı::ıa~ının ku· 
rulduıtunu .töyleyeblllrl~. 

Tl"RH.\S ÖZER 

oa.mıaıu:ıı ve··a Oama:alı Türk ! nALIK cıs Su bat - tt !\tarı) ı! 
ıx-ta pulları ıyi !!atla ıatın a· * Umlt etmedl&lnlı: bir anda bazı • 
lınır. Saat 12·14 ı.ruı Vatan *m&&t•flara ıtrecebinlı. Fakat ya • 
Gazete5ınde Nejat ÖZd<t4'a !P•C'a!(ını~ bir ı, bunu kat ve taı ::, 

mHracaa.t + telifi edecek. ... l 
PUL ALINIR 

! :Bugünlerde bir it Ozerlndt1lnlı: ... 
*İyice dU~Qnün, te:hllk@ll blr 1f. • 

, ~····················· 
S"~''''''''''~''''~'''''''''''''''''~'''''''''''''''''''''t'''''''''''''''~''~'''''''''''''''''''''''''''''''''''~'''t't''''''''~~'''t''','a'•'•'~''ı'··~''''''''''''''t'''''''''''~''.., nfe Odller 12 30 Yurt.tan steler 
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~ 1 N f M A l A ~ TAl<SIM <T•" '

0
"

1
" B u G -u- N 1<.ıO Şarkllar 12 50 Serb,., oaaı 

Evllt . Hint ttlmt · TOrl: )•.45 Pazar koruıert 13 oo M s Ayarı 
8 E y 0 ('; L u çe Hlntçe .-.rtııı 12 ncı \ 15 30 Şarkılar 13 ı& Dana ıarkıları 

A. R 1~ fTeı: rl86~o:?ı: h~::~ · (Telı 410149): ::: o:;ı~.;e operet 1330 Orkeatra i !o•ı. p:~a~·i~ Fı?~~~D ~~! ~o~rı_u ;ıe~~e~~b~~~:ı~y: K~~~t:~~::::~: Tel: 11 y AT Rol AR ~u°:.~tu~rıe:;.~ ;::;:;. tren-vapur-u~ak ı1:00 ~azar için müzik ::_-: g~k~~Z18l 

l 
•I Vedat örrı eeı::ııu ÜN'AL ı x.asımpa,a Tel: 22 zs ısJ: ı . De• Adam • şm:ta t'h&TllOLAIU !!a::-e .. C:,m~ı:. oua:ı.a fD. Demtryoll&n Haydat. ~~·=~ ~Y~1~ haraıd~~ı 15.00 TOrküler 
Berrin lt.\'d&n 5413ÖGJ· l. Oatlan bek· Clark Oable. Jane Rua- oaA.M .IUlllO (TeJ MZI S1') ~alebeye 1'1 de - Kartı paea: 360fi7S - 81rkec1: . a meo er 15.15 Şarkılar 
\l.K~ZAİl CTf'I: 4.1'l.1fi-.: leyen k;ı. • seıer seıln ael. Türkçe. 2 •Sirkte bir dtAHVE!lANE:t Yuan: .t.l~l&r &Jtın da 1 DratD 223079) _ fDeot170l1an t !::: ı:k~~zıtt 15.30 Pazar koruıerl 1_ 
Alkoponun otlu • oamet Kenan Artun. ı · Gelinin Otnıreı · C. Mltchell • ttrem eunpr Bahney• Pazarte•l. ısaıı suare ıı fflllH {Tatil eaatıart t. 19 oo earkıtar 16-00 Prosram ve kapı~ 
Roy Robert Bern • Fran muradı · Fikret Hakan Anne Bancroft. ııı:oran •e detor: Mu cıe, Salı "'.llattnı 1'1 de, ılhbarat• 44020'1) - C$ eblr 19:30 Haberler 16·67 Açılı, ve proıır 
u.:ca. Ptı"ln Par. YEN1 (B. KöJ · Tel: Melnecııı:e komedi 3 per Çarsamba talebeye 17 de H•tl•n~ 444233) - tlla•& 19_45 Kü Ok koro 17

·00 DIU18 müzıaı 
ı\TUS fTel:ff 0• 35): YENi AR CTel: 44:?151}: u 2,ı: 1 • Hacı Babanın dt. Suare: ıı.oo d• İSTANBULOPER!:I"İ 4Te1. Yollan· 444790 .. '138240) 20.l& Ra:yo IUt"tal ii·~° Kıt;~ saati 

Kanlı Av • Rabert Tf.J• Het$ey Senln için • Jane Atıceratarı, J .. Oereck. 2 · YENİ TiYATRO .-reJ ı 44 Jl 34) Pan ta.lonsu:ı Aşık 1) o 1 ı' s • ,. m da f 20 30 Beyaz per<1t>den 1 8.0~ ~ar lar 
lor Mewarı Oranıer Wyman R.enkll • tnı Maskeıt Süvari •. R. Mort 44Hth: ( Makslln TtJa&ron) ı 20:60 Tarthımlzde 18.30 R aıa_r OOvenır ı.ıtl 
Oebra Pa~et.. y EN ı !'lELEK (Telı K A D 1 K ö 1' t:DJ:Lh Komedi • per- tşst:Rı.tOi: Operet 3 perd• 21.00 Şarkılar . ld)'O köy po• 
ELRAMRı\ CTeı: 444394) 444219J: Yarın Allayaca- RA.LB (Tel: 36 01 lZ): de . Tazın: R•Illı: Srdu- Qılrtamba, ou.~ (İltanbul : 2'14SOOl. !ISe· ~1 . 30 Spor ve müzik 18.40 TilrkOler 

Man·ıele 11:1.aa 'M•rtınel· ıım . suaan H&yward. 1 • Ömrümce seninim. · ran . "Suareler: 21.00 da. Paar aaaı ıe da maıa. •otlu: 
274501

1. f A.n aaoıu 2 ı.!50 Şarıcıı ar 18.33 Serbeet ıaat 
11 Pedro Armendırl-z. ZAFER: fKasın:ıpasa Oaby Andre Ttlrkçe. 2 · !081 1!1 ona.nt: ne. 1'9* m be. OQmıu\9- 22.16 Oezıntller 19.00 l\.l S. Ayarı 

l' C' I CTel: ı s ı :;Ujl! Tel: 4l9306): ı . Atefll Altın Datın Esrarı • Leı f'BBTİVAL: Müzikal op• 11 t'ı.al .lıi:a tellSU&t.b tan. Y&lı:a.sıı 274502>· 22_30 Konçerto 19.15 Tarihten yaprak 
A~~ ve tuınar Orhan A Kan . Cornel Wllde. 2 • Barktr l\.fala Powera • reıc . 3 perde, 12 tat>- {ft euı 21 ... R A n v ,, l A ' 23.15 Haberlf'r 19.20 ~:lelodller 
nburnu ~r-vıııl Öz.polat. Cınayet ~ıaaaaı J. Webb. Renkli . !nı. ıo • Mtızlt.: garlo it<> 1 J f A ı y E 

23 30 Program 19.25 Satltlı: konuşnı~· 
Li ı ..ı. ('l't'I: •• llt5): 1 s TA. N 8 u L StlREYl'A 1 Tel: 360612) poçelll Çar.,,mba aaa1ı 19.35 5arkliır 

Kar l!a ).luharebe e.rı Al.E.'tDA.R (Tel· t2ll13> 1.Altell Adam • Henry t5 te tenz.llA~h matın• 17 KAS i l\l 1957 PAZAR 23 ·33 Dans müZi8l 20.00 Spor haberleri 
Giaıına ).farla cana le l • Kader Dett rr:ez · Jl'nn Fonda. 2 Çl)l $•)'tanı • Cumartnı tS t.e talebe 8akırlı:6J '1&&44. Beyollu fSTANBUl 2-1-00 Kapanlf. 20. 16 Radyo iUf'te.11 
Jorce M.atraı. .uzca. 2 · Kıra Atın İntl· OPERA (Tel : !6 oa zı J: matine"! Suare: ıı.oo d• ff.MH, Bursazad• $18803. 8.27 Açılı~ ve proırram ANKARA 20.30 Serbeeı tııat 

ltKS fTel: 44 U IOJ: kamı · Türlcçe. Piknik • lttoı Nlvak • Wll &AR.ACA rlY&TaOl lJ BllrOkada sıaı. OUbuır:ıu 8.30 Tatil •abahı tçln e.:ı7 Aç1114 ve prosram 20.30 Dana müııaı 
Kartaca Muharebeleri BUL VA• fTel ! ti 35 l l J ~ Hım Rolden Renkli · .-Tel: ....... 580001 80, Bl"en.k6J 532043 9.00 Ha~erler 8.30 ı.t S Ayarı 20.46 Tan bur tololatı 
Olanna Maria Canal · 1 • .ı\.-;ık Cengılver Klrlıt İnı CİBALl KA.RAKOLtJ Ko Flot'f& 7381192. Haliç Dft. 9.16 Türküler 8.43 Oyun havaları 21.00 Şarkılar 
Jlrge Mıatral. Douaıu E!M M•rılnelıı • YUllT (Tel: 3191 UJ: mldt ı P9f'd• Qaq&m nl• 229131, H&Iıcıotıu 9.30 Dınıeytcl ı.teklerl 9.00 Türk. müzıtı 21.215 serbeet •aaı 

$.\ N: içil Kadın · Jo- Renkll • inr ı · Kıra Bahtım • Atıf ba OUmarıem ten..aı&ı. 552KI. B•Jbellıda 518402. ıo.oo Şarktlar 10.00 Kadın ıaıtı Saat yamı bir otUJS 
ht.nna Maı. . Erik SehU· ÇE..\IBERIJTAS CT e J Kaptan • Nevln Aypar. 2 b 8alk mattaMI CU. İttanbul 2f'222 t.etlnJ& 10.30 Şehlrd.e bu h&fta 10-10 Yeni beeteler 22.16 Münir Nurettın 

i 
mın. 2% U 9?J: ı . Dev adam. Eb!dlyet• kadar · Oüllatan m.a We'oeJ• MDlll&t Pt Deni~ 308020, K.adık6J 10.4'5 Allller orkettruı' J0.35 Şundan bundan 2~.30 b.ielodll~r 

SARAY fTel: U 16 5'): 2 . Slrkt• Bir Clnlyeı, GüzeJ Rettı Ollnap sar mau na UaıtDelet ~SOG72. ltınah&dı sıMU. 11.00 tat. KonHrvatuarı 10.45 Se.rbelt uaı 22.45 M. S. Ayarı 
Sf'MlZ Dünya ootüman. M.tRMAR 'l ıTe l ~ZZ3160J Ktlc tnı. SllRN~ BAl tlSO R.amı Z4271l, 0&1ı:Uda1 1300 Şarkılar 11.00 Mtkrotonda pazar 23.00 Dana müzttı 
•er tı:m Renkli Türkce Kader Detlfmrz. 2 · DUN OORllD rreJ rsvzsef- &omeaı Ç&:> 18094Ş 1330 Haberler 12.20 Serbeet ıaat 24.00 Ptoıram vektJ)II1~\, 

''''''''''''''''''''''''''1'''''''''''''''''''%'''''''t\\t\\\\ \t\\\t,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,, • .....--



~ N - 17 KA nr 10;;1 
• 

ESHAM. VE 
I AH V i L LE. R 

\ yı' - ı:; Knsıııı Hl!l7 
1949 ı"l'A'\BUL DOltSASI 
ıaaa 1aLlkrazı 'i'o 4.5 101.00 

it. "' 5 2500 
1941 ~ M.K. hL 1 • 26 25 
llJ4t O .n 'Y, iK lV a 109 00 
ıası .D.Y. 1K. v • 109 oo 
ın~3 ~tıltru.ı • 102.9:5 
1935 tJJtrıızı :t 108 sŞ 
ı;ss Aınortısmıuı ı 11 ıo2 s:ı 

.\ın06tlsman ll :t 100 00 
ıa nı • 102as 
Z.B iV a 102 20 
Z.B, V :t 102 40 
Z.B. VI a 100.55 

lQ.ıı Z.B, Vlll :t 104 IY.I 
D.D.Y. VI ~ 6 102 Oii 
lt.\t. I • 102 60 
ıtAı.. lI • 102 60 

ıa.ta ~L. ut ·,. ı03.50 
1948 i.R-· I. ıı 102 6Q 
ıa.1 ıı· II • 102 75 
1941 T l. ,. 101J50 
194

1 
D.D.Y, I. ıt 90 95 

1941 D 0.Y. II. • 21.50 
~ D Y. III ıt 21.00 
._; M. I, 20.76 
-. M. II. 21 50 
11.l\ıl, III. 21.75 

Z. B. I. 21.'15 
Z.ll. IV. 21.40 ı 
Z. B. U, 110!15 

ltert ~ KA HİSSELERi 
ı, ez Ilanko.sı 155 00 
sın Iııuıtııııı <Namal 1SO 00 
<la~- B:alkınma B. 175 00 
oi;°"lltl Ba.nkaııı 112 00 
l' ~r-.ıyon Ancı. ı. IL 170 00 
l'. redı Banıı:. A. ş. 132 oo 
l' t~ ve Kredi Bank. A Ş. 625 oo 
Jı.tb IC&ret Danlı: A. Ş. 55.~ 
lı. llıl!: A Ş. 1200 IY.I t 
f:!
ıgılıı Qlmento 106 oo 

Değtrmenlert 53 00 
Bankası 20 oo 

Cu AtTı:-; DEŞ tetnı.tKum 
ite lllhurıl'et Ata 68ÔOO 58500 
it ltt 110000 115000 
lı. -;nıı 90000 91000 
\'!~ 79000 80000 

..... ıt 79000 80000 
~tlt~ ALTIS i'IATl .ARl 
iı'""Ull&e 1735 1738 
8 tbııco 1735 1738 
l' ta:ıdtrd l 730 l 735 
erıı 1100 mm) 1730 1735 

boa A HARiCi ALTl:S 
c,,_, FIA 'Il.A ltl 
~~Urtyeı Ata 11900 11950 

...... ıt 11000 11700 
~lL 16500 15550 
~Clt')n HollAnda 11175 11200 
ı,,~,ıız Llraııı 15500 15600 
ı;"""lız Vlk. 15100 15200 
ı~l>olyon 11400 ııM>O 
~ 1080010~ 

.....___---~~~~~~ 

O\ 
lllunun hademesi kadar aylık 

ıı. alan öğretmenler 

a, :t b 1 arka<1 b r it y oıtulun
~ 0 reımenız m hıRe eni ı: r-
1::, ~ctut\lmı.zdan a~ cıa el m12.1~ 140 
'"ıı ı eçcr nı crıı-r nln aylıllı da 
il'tı~ıa 200 liradır. Du kö~ de 

tıır ""'tnlere mahııus ın~ken yok· 
~le~~bırımız ayrı ayn evlerde 
~,, ıi ..... ılzıe oturuyor ayda yınnl· 
l'ıı 

11 
l't kıra veriyoruz. Geri ka

to.rıu tra Jlc bu pahalılıkta ber 
l:ıııı, lnlhrumıyetlere katlanma• 
~lcııt~tıncn ııcçlnmck kabil oı-

r 0 Clıın çok sıkıntı çekiyoruz. 
l~ , ıtl'l!tı:rıcnın yamalı clbl.se, yır-
1\tıı n lkkabı ile vazife ypamll!ı· 
~ p~~ru oımacııııını bllenlerde
~e -.at böyle devam ederse bu 
!oruı'.1~ccettımlzden adeta korku
·~ 0 ıcıamız .kuru ekmek "' so
t.ııııı:ı ltbUır &.'UJlla harici kıyafc
ıı~n UJa:uıuuzıutuna nıııuı ta· 
l~ ~ Cdeblllrlz? Herkeııln kar
tJ.ıı e Yle çıkmamız mesıeıtımı-
~1teUne do aykırı olmaz mı? 

~tle eıt1znızde yetl$IJ1emlz için 
l~t rce Okuduk dirsek çQrüttUk 
~lı:1ı1~tınıze ııeçen paranın ancaıı: 
"'lcıtr Uzun hademesinin a~ıııtı 
ıı~ olcıutunu :ıı:ıme söylesek 
1-ıı.ıı lZ anıma haklkııttlr. hıı:: 
'rıııı, 1 bile olmayan bu hademe 
~tııei!o lira alır. Bu vaziyette 
ltr) haves ecıen ne kadar o
~b 1.tııınıe.1ı:ctın muhtaç olduğu 
,._ııl.tıcıcn tıızıa öğretmen orduau 
·t:ı b vo ne zaman yetişir? Bun
~'1tıy0 Uyakıerımızın takdirine bı· 

" ruz. 
tiA lr lılly oırnıu ııtrrtmenlerl 

vl• Jt 

• "lretınımler \'Ok esaslı bir 
llı'1Jelr.,e temas etmı,ıu
fllr, trnuml olarak ele alı· 
llaeııtını tınılt \e temrııııl 
tderıı. 

Ferik" oy mezarlığı yolunda 
kaçak inşaat 

'ıc b~tııy 'rürk mcutıııtınn biti· 
~'ıı GQkJtln varttır. Burada ı:ı.e
~'t 0:J'tıııyorlar. Bu dilkklin ka· 

et ilk 2.5 metre vola tecavüz 
~~~ Yapıınıııtır. ·Ke~f1yetı a· 
''r'aı.ara bll<llrdlk bir netice 

tl~ ~ 1ıt')lecılye Rt')lali1ln bu işi 
asını rtca ediyoruz. 

~. lnıza ınııhfıızıhır. 
"tv 
11\ıj::a iki ailenin kömür tevzi 

'sesi umum rnudürlüğün· 
alt den lstell 

CHP seçim hadiselerini Meclise getiriyor 
IBnsı ı ınctaeı 

Sıılt Bartas ve arltac1aşlannı ziya 
ret etmesi kararlaşUnlmqtır. Par 
ti lltecltsı yarın ııaat 11 de tekrar 
toplanacaktır BU toplantı!la is
met 1nöntinün «1957 seçtmlerının 
mAnası• nı lznh ederek bir konuş
ma yapacnBı tahmin e<lllmelttedlr 
Yayınlanacak tebliğde seçim 41art 

ıarı. olaylar. •takip edilen usuller. 
yolı;uzluklara yer \'erllecel)I, nncak 
tebllltln genel havasının tatlısert 

oıııcaıtı blldlrllmekte<llr. 
....... nkara. 16 - c H P. Adana Mil· 

letveklll ve Pnrtı Genel Sekreteri 
Kasım GOlek bugün saat 14 de 
c a p ~el mcrltczlnde blr b ın 
toplantısı yapmıştır. 

OOlek. parti tcşkllCttının resmi 
kayıtlara cıayanılara!t genel me:-
kezce blldırcıııı:ıer1 netıcclcre ııııre 
ııon ııeçlmlerde 9 230 814 'atanda
şın o)• kullıındığıııı sOylemıa 'e 
§Öyle devam etmiştir: 
ıMl!U l.radeyl te?Mll ecıen bu 

dokur. milyondan fıızla vııtaııdıış 
oylarının 52,30 unu mulııılcfct 
partileri lehine, 47,70 ini ts ıın
len lktlttnrda blllı1niiıı D P. lthtrıe 
kullanmıştır C.H.P. nln ııcçlml 
kıızanamadığı yerlerde bilhassa iş 

tlrıık n16betlnlıı rız oldul!unu ıra
de eden Kasım GUlck, 1195C>-1954 

19:10 ııeçlnılerl: 
!'etmen Setime ~f'c;lnu 
~IQ ı•ı katıtnnlnr l~llrak nlshetl 

ııeçtmlerlnde D.P. mubale!etln al
dı(iı oylardan razıa oy alabllmıe
tı. Bu sebeple sık 111k tekrarladık 
lan ekabir ekaerlyetlea iktidarı al 
dik şekllnClekı ııOzlerlnln artık 50 
nu ııeımıetır. Çünkü muhalefet 
partllertnln D P. den dllha tazıa 
oy topladı(ıı ve vatandıışın sem· 
patlalnl kazandııtı bugün rakauı
lardan anlıışılmaıctacıır. Bu netice 
<Utellk yOzblnlerce vatandıı.om oy 
vettmemeıslne rağmen elde edll· 
mıottn cıemı~ttr. 

«Seçim neuceıer1nı lktlelar ni
çin neşretmool cıerslnlz• şeklinde 
tı bir suali ıbunun cevabını ga
yet açık komfşan rakamlar verl
yorı. diyerek cevaplandıran Kııııım 
GOlek, seçimlerin cereyan tarzı 
hakkıncıa mlllete tipik misaller 
verdlklerını, birinci mıaıııı geçen
lerde İzmir C.H.P. il Bıışkam Dr. 
Leblp Yurtotlunun bir baııın toı>
lantıaı yaparak anlattıjtını. lklncı 
alnı de Olresun C.H.P. il Başka
nı Dr. zaımoıııunun anıatacaıtını 
llylemlşttr. 

Gülek buncıan ı;onra. &0n üç 
mllletveklll ııcçlmlertnde vatanda· 
ııın lı:ullandııtı oy miktarları ve 
partnere göre da~ılışını ~terl'n 
qaRıdııkl cetveli baııın mensupla
rına verml§tlr; 

8.905 576 7.9Ul.O!l1 ~88.88 <k nlıbell Mil. \L 
.. ayı ı 

~ili. Vk. 
ıılshetl l'artlltor Aldıklıın or 

DP. 
CHP. 
Millet P. 
Baıtımaızıar 

Yeı.:tın 
19~1 eçlmlrrl: 

4 242 831 
3 165 098 

240209 
267.955 

i.016.091 

seçmen 1111yw; 10,105178 
Seçime katılıınlar· 9,095 617 

53.59 
39,98 
3,03 
8.40 

ıoo.oo 

408 
69 

h 
9 

487 100.00 

Seçime iştirak ntsbctl: ~00 % ııl~betl :\ili. '"· 
l\111. , .... 

l'ıırlllf'r \ldılilan "l 

D.P. 
CHP 
C.M.P. 
'l'KP. 
lşçt partisi 
Bağımsızlar 

Toıılıım 
l9i< liP.(•lııılerl : 

5 313 G5' 
3 193 471 
480.249 

50.1139 
910 

56393 

9.0fi:J IJ17 

Seçmen aaym ı 12 77 143 
Seçime katılıuılar: 9.230 814 
1ştırfık nlsbcti : "' 76,43 

58 2 
35,11 

5.28 
0,66 
0,01 
0,62 

ıtıu.oo 

.. u, ııı..ı nlsht"tl 

503 !13 00 
31 570 

5 0011 
o ııo 

o 00 
2 rı.n4 

--- -
Ml ıoo.uu 

Seçtme katılmayanların aayıaı : 2 848 5!KI 

Seçime katılamayanların nlsbetl: "i023 57 
S ol beti l\111, \'k. Mil \'le, 

Partiler Aldıldan oy ııayısı nlshetl 

DP. 4.403 190 47.70 424 611.50 
CH.P. 3.768043 40.82 178 29.18 
C.MP. 663 295 7,19 4 0,68 
HOr. P. 356 410 3,88 4 0,66 
Bağım.sız ve muıı-

telltlcr 39.88'7 0.43 o 0.00 

Toplam 9 230 814 100.00 610 100.00 
Öte yandan. QOlekln. son eeçlm- ı tan hakkında bir bilgi venncmeıte 

terden C.M.P. 600 bin oy &ldııtı· bllhll8lla itina etmişti 
nı 116ylemeııl, daha evvel ıeçlmlcr- Kanaatımızca. partilerin aınııo 
cıe bir buçuk milyonu mütecaviz oldukları oy mlktannın n~rı kıın
rey aldıklıınnı ld<1la eden CM P. dllerlne alt bir keyflvcıttlr. Aslo
lllerl kızdırmıştır. Bu konuda baş lan. aeçlm neticelerinin resmi ma 
kan vetlll PUat Ama oöylo d&- kamlarca neşir ve 1111.n edilmesi· 
ml;Jt1r~ dlr. Buna raıtmen a!Akalı makıı.m-

cC.M.P ı;I seçimler! miltcaklp 4 lann bugüne kaelar ııOkut etmesi 
Kasım tarihinde nqnıtUğl tcblll- ne kadar manidar !Be, bir muhııllf 
de; teokllAtımızın vasıtaıılyle ı;e- vartının dlıter bir muhali! partiyi 
çlm kurullarından aldııtı malama- kUçilltar eekllde beyanda bulun
ta nazaran vaınır. CM P lehine te· mıısı da, Kasım Oülek. beni mazur 
celll eııen iey yekQnunu blldlnn~ gönıUnlcr, bundan daha çok dik· 
ve dlııer partilerin ııldııtı rey mlk· kate şayandır• 

Fransa' daki 
tren kazası 

A oclatedd Press 
Orantonyan (Pransa )16 - Bu· 

ıan bu mevlı:I yatınıarındıı bir 
motörlü trenle bir yOk katarının 
çarpı,mıııu neticesinde 25 kişi Ol· 
mUo vo 12 kişi yaralanmı~tır. 

Kaza mahalline yarcıım eltlplerl 
'önderllmlftlr. 

ltalya' da bir 
ressamımızın 

büyük başarısı 
Ttırk Oaberlu AJanıı 

Plorann 18 - TOrklyenln genç 
re&Samlarından Bayan Ayhan Du
nıoıtlunun Floransa ochrlnde 2 Jı:a
aım tarihinde aÇmlO oıcıuğu r&
ıım aergla1 büyUlı: bir alAka topla
mı~ dtalyanın belli ba.,lı gazetele
rinde ııcnç aanatklrdan ııltaylole 
bahseden yazılar neoredllmlotır. 

Bir Amerikan uçan 
kalesi kayboldu 

Anchorage CAlııııkal 16 (A.A.l 
Pasifikte uçu.s talimleri yapmak
ta olan bir Amerikan uçan talealn· 
den cuma ırana aaat 5 denberl bir 
haber alınamamıştır Uçakta 10 
kltllik mürettebat bulunmakta i
di. 

DOn ırecekl hava muhalc!etln· 
den ara verilen ıırıı.,tınnalara ea
ıaltla beraber teltrar başlanmıştır. 

Felix Gaillard 
itimat istedi 

.\ oclnıNll1 .,,...,4 
Parlıı 16 - Başvekil Fellıt Onll· 

tarcı. dün mllll mecl16ten vergileri 
arttırmak ve hültümet masrıırınrı 
nı kısmak hususundaki plAnları 
için itimat lstemlştlr. 

Alınan tedbirlere mubıı;lf olan 
muhafazııkAr gruplar kenellı;lne I· 
ltmat vennedlklerı tak.tirde, Gali· 
lnrd, istifa etmek mecburıye;ınde 
kalacaktır 

Meclis, salı günü itimat reyine 
müracaat eı:ıcccktlr 

lıçi Sigortalarında 

yeni tayinler 
Ankara 16 (Huausıı - Trabzon 

mllletveklll seçllen Ha'an Polatın 
yerine işçi sıııortalan genci ma
dürlilıtU teftiş heyeti müdOrlORü· 
no İzmir ou~ı müdürü Peth 
Tannverdl, İzmir ııubesı müdOr
lüRüne de müdür muavini Neı:ıret 
özulua tavın edilmiştir. 

Hidrojen bombası 
enerJ ısı sanayide 

tatbik ediliyor 
Anadolu Ajansı 

Londra 16 - Yetkili kaynaklar
dan blldlrlle!lillne göre, lnglllr. A
llmlerl hidrojen bombııııına müt
hiş tahrlpkAr tuvvetlnl yapan e
nerjiyi sulhçO gayelerde kUllnn· 
mak üzere tahvile lmkln veren 
bir metod bulmuşlardır. 

(~ J. ı~t.... ....... -
~arven 

MODA DEFiLESi .,. 
MAX • LEROY KURKLERİ 

2~ lLA 26 KASIM ARASl~DA 
ÇAYLI VE YEMEKLİ DEFİLELER 
Mlın •yırtmak için Metr Dotel'e rnüracaet 

~cıl\ı aııo SIY&.5ta Alı:detırmen, 
\,~ ,~lı::at 31 numarada oturmak 
·'Oıııllt '"''hallemızın mubtan bizi '·t-. 1'-teaıne dahil etU. Halbuki 
~~~Ur tdareal ll&teden Lalmle 
t~ltı:ıuıı batkalannı razmış. ~ 
ıııtı-ıl'ar hrım, blr ve bir buÇUlı: ton 
ltı • ~ ll!ı.i :rakacauız bıraktı. Ki· 
Cı ~ 'r, 7tt edecetlmtzı pJırdık. Kö-
~ ~ 'ZI !.fUdUrlUğQne ıaılda Ve?'

~ıı 1 1 
•lı::OmürümQz bu ııene kıt, 

ltıtt~ç n atzı atldllı:, gelecek aene 
h.~· t!ı C1tı71nccı, •Her vatandaş kO· 
Q..., bı!ı0r da, biz neden alamıyo
> ~ t'1 Zlf>den alldlnl.%» diye sor
~~ b;:e htaap mı vereceğim• dl· 
()~ 1 kovdu. Bunu bir müalü· 
ıı~•ıı a Ylcdanına ııl!dıramı)'Orum. 
bı,';_ 11tıe t.ııe annemi aoAuktan kaybfıt 
... ıtıı. nınrırım bunun çare.sini 

Maliye Hesap Uzman Muavinliği 
Müsabaka İmtihanı 

1 - Maliye VekfıleU Hesap Uzmanları Kuruluna, Hukuk, Si· 
yasııl Bilgiler, İktisat Fakülteleri, İstanbul ve İzmir Yiıksek Eko· 
nomi ve Ticaret Okullan m<'zıınlarından mllsabaka imtihanı ile 
Hesap Uzman l\luavlni alınacaktır. 

81Yııs: K•ııenek raddesinde 
;\llL ltltaııtı Galip Karaanlan 

''ra ft 
8 

elediye ı Gar lokanta· 
cı cıeç,~nı ı lah ettlnneliıllr. 
~~ ı0~Ci'de Ankara garının ıçı:ı
~"'-'l:ıe ııntaya ı:ıtm!ftlm. BurMı 
ı.~ltı naıaran pek bakını&ızcıı. 
"Q~ erı, ıçııeceklerl iyi cıeğlldl 

ı Çııtaı, kaşık hav ıu ı;lbl 
ı lıtlltıllta ve adi buldum. 
t tı ~ binlerce kı,ının yecııtı. 

'l'e Q rerın cıaha temiz. daha 
~;' beı'-'ıa bnkımlı olmll!ını An· 

1o:, ~lyesı neden temin ede
<ıt.Yret ettim ,.e üzüldüm 

Alil Dereli 

2 - Yazılı imtihanlara 6.1.1958 tarlhiil<le Ankarada, lstan
bulda ve hmirde başlanacaktır. Miirac:ıaUar, Maliye Vekaleti He· 
sap Uzmanlar Kurulu Başkanlığına 9.12.1957 tarihine kadar ya· 
pılmış olmak lAzımdır. 

3 - imtihan şartnameleri, birinci maddede yazılı fakülte ve 
Yli'csek Okullardan, Ankara. İstanbul, lzmir'de Hesap Uzrnanlan 
bllrolarından tedarik edilebilir. 

4 _ Sartnameler mektupla bildirlılerek adrese Malivc \'ekAle· 
ti Hesap Uzmanları Kurulu tarafından posta ile &önderilir 

(14171>) 

Fransa iki tarafh f eminaf istiyor 
CBqı l IDCldeı 

ııtemlşlerdlr. 
Yetklll :ıı:ııynaklar bundan baş 

ka, B. Milletler t~lı:llAtıncıa ya
kında yapılacak Cczııylr müzake
relerinde inııtltero ve Amerikanın 
l'raı:ıaaya ta11ı cepbe almalın ha· 
llnde NATO ıuırakıııın tamamlyle 
çozuıeceaını ileri aurmu,ıerdlr. 

Tunu11 11llAh &cvkıyııtı Fraııııız 
umumı efklrlnı kızcıırmıotır. Bu 
ak~ıım b~kenttc .tıerbangı bir bA
dlaeyı onıemek ıçın A:nerlkıın ve 
lnglllz ııefaretlerı etrafıncıa po!ts 
mufrezelen .tıus\J5ı emnıyet te.n.1· 
batı alm~ıarcıır. 

:sA·ı U •ı Ul'l.A:O.'H~l 

NATO Kou.aeyı bugün uzun IU· 
n:ıı olage.uüatO bır toplantı yap
m~. ıuat oır tııra!tan Prıw.aa ve 
cııııı:r taraftan Iııglltenı vu Amo-

ZAIMOGLU 

rlka aruıncıaıcı lhtllAh b&llede
memtştır. 

Bu ııeçl1I161zltk Amerika Ue İn
ı;rllterenın Tunuııa allA.h vermele
rinden baş;öııterm~tır. 

NATO Konaeyı önUmll%dekl .haf· 
ta IÇ!nde, muhtemelen çarvamba 
ııünü bir Loplantı daha yapacaıı. 
vo taratları barUJtırmayıı çalıoacak 
tır. • 

Bu arada Fr&n.51Z Hariciye Veltlll 
t.'hrladtlan Plneau da hatta başın
da Wuhlnııtonda Amerikan Harı· 
clye Vektlı John Fo&ter Dulleıı 1111 
ııortıoecelttlr. 
A. .'iOBLU."iN 
GORÜŞÜ 

lnsııtz Dııvlet Bakanı Allan Noblı 
dün •Oroadotuda olan hAdlaeler aoz 
önune alın c li: olur.sa, Tunuaun at· 
ldh lçln B. Amerlt.a Ilı Iıı;ılltere> o 
müracaat e~eslDln u.unuıltt.r blr 
durum yaratuaını. aöylemı.ur 

Noble, Suriye 11• :Mı.sırdan banı.et 

meden Tunıa hukQmetUıln ıllllı 

alme.k lç1n •batkı blr :vere mUraca· 
ıııa~ı ı ıncldeı at et.memuının ırı bir feJ» olduau 

•Milletçe kuruluıuı ıı;ın mUç&dele nu bellrtmlftlr. 
ettıaımız hultult devleti ve tuat ... z Ayrıca. Tunu.sa ıOnderllecelt allan 
ldar" uızıı.ıuı adına. bu teli. ıara!ll :arın cezayır laller! ıarııtındıın Fran 
te&ır ve ınudııhale çoıt acı ve ıatırır.ı.ı H)a ıı;ıı.r~ı ıı;uııaııılıı~aklarındaıı kou: 
verıcldlr, Seçimler! uybetmlf bulun madıtını aö)lcmlttlr. Noble, bu hu· 
mamıza raamcıı aııııaımız netıce bir susta garanti e.lmadan llli:Utere •ıe 
r.aıerdır Olleaun aeçımını mutJıı.lta a. Amerikanın Tunıua ılJ.h •e~ml· 
O.P. >• k zandırmıııı:. için ı~areıUn uceklerını eOylemq;ır. 
daha çok evvelden lı.ararlı ve hazır- ,uu:ıtıKA 1-ı:;ı;s Ull.ERINI 
lıli:lt olduQunu gö.atercıı delll n uiwiıtııi 

Menderes Kabine
sini kuramıyor 

IB1tı ı ıncı.ıeı 

11nda •mutedlb, daha dkln bir yol 
tutma11 bUe dUtünmUftU. Bafbata 
11ın bu tutumu, gerek ekonomik po· 
lltlltada ,.. ııereue rej im tonu.r.unda 
cıa talı::lp etmesi mUmkUn gOrUlmek 
teydl. 

ll073 ÜN 1Çİ!llDEKh.&R! 

Başoaıı:an, ltalmaltta olduiu Park 
Oıel den Otle Uzert &)'?lldı. öııce 
blr mUddet 1.itlm!Alt alanlanııda do
l&fU, Ôı1le yemc&lnl Konyalıda ye
di. sonra vllAyete ıcldl. 0013 pldlta· 
lı maltam arabalı, •llAY•lln tam 
ltar,ıaında, Vail GOlı:ayın ltarde,ı :N'U• 
rettin Kerim GöltlJID matbaaaı O· 
nünde durdu O ıırada bir mUdde~ 
ten bert Tillyelte beldemeltte olan 
Niğde mllletvelı:.111 Medeni Berk, İçcıl 
mllletveıtıu ,,. D.P, Oenel idare Ku· 
ruıu Ül eal B\16e)'1n Fırat ile wze 
mllletveltlll n o. P. YOlt.elt Hara!· 
ret D vanı Başir.anı O.man Kuralı::· 
otlu vllAyetten ayrılmalı; üzereydiler. 
oı, kapıya çıkmışlardı. Bunu &ören 
Adnan Menderes uzaktan eli ile bu 
Uçlü grupa lş:ıret etil. Kavratı:oı,ııu 

ve HU.Seyln Fırııt hızla otomobile 
doAru yürUdUlez ve lçMlye girdiler. 
Du sırac1ıı Adnan Menderr.ııle beraber 
otomobilde bulunan Mu8la mllle;ve 
ıı:ııı ve Içlşlerı Bakanııaı eııltl müa 
teşıın Dllher Argun tnezelt, vlllye
te girdi Sonra 0073, lçlndeltllerle 
beraber hızla bareltet etti. 

ı retle.r pek çolttu. Seçimden evvel· Vıı.şlnsı.on, 16 lAP) _ B. Amerika 
iti z:ımıın lçln<le Olre.&Ull Tlll&I D. Hartclre Velt&letl, n. Amerika tıe 
P. lehine apaçık bir ıaall)e; gOııter- İDKllterenııı Tunu ufalı:. çapta al· 
mlş, gtyaal partilere !tartı tflt mu· i!hlar vermesini prote.ııto matı; dty cllH.1.1 M.\rnr \"OK! ... n 

amele mecburıyeUnden ayrılmıştır. ıo Franunın NATO Parllmento toı.ı Medeni Berk bu ıırada bir eoru• 
Seç1ın propasanduı aıraaınde. bazı ıant••ını terlte;meaı ır.artıaında teea 1 it 
memurları c.u.ı• temayülleri oldult - ra cevaben t.ablnede yer a acatı ha 
ıarı zan ve tUphı:ııl ile merlteze al· aur duyduCunu bildlrmı,tır, lı:ındalt1 &Oylentllerden cmalQmıı.tı 

bir 1ı: .NE\\ \OK TllllES iN olmadıt1n1> eOyledl. 
mış, faltııt diğer taranan ç~ nrn MAK ı,ı sı VllAyette ıcalan D!IAver Arcun, iten 
devlet memurlarının D.P. lehln~~ar- :Nevrorlt ııı (A.A} - BuıUnlı::ü d!ıılnl beltllyen Türkiye Emeklt San 1 

allyeuerıne açıklan açı&e. ıı:ıı ç it ~ New York T1mea cazeı.eaı. OrtadOCu dıjtı Genel MUdUrll Nuri Kınılt ve 

;::1~'.i;a~~'~ıa~k Jt;~~~B~!ı:a~:.~. 1 
durumunu gözden grç ren

1 
blrlhmaka j Vaıufiar Bankası Genel l\.IUdUrU Or· 

larıı raam n b!u:at t.eşv.ıtı; ve !Jare lelnde, Nllliırııı c.mperya !at t<raıı han Çapçı ile buluştu Derıı.berc.e 
etıııl tir Fiııdık Tarım $ahş Koope !arının• Arııp dUııya&lnı parçnladt~ı dmar ve ısttml~k• işlerini konu mıı 
ratl!I memur kadrosu 30 !la 3s ten ııı n bunun sltı;lde daha bfirlz bir jla başlndılar. \ llllyetlıı bl: bnJka 0 -

115 e çılı:anlmıt. bunlarl.ll blrç<>au hl! aldısını ııııcıc ııo tıınıarı yıızmıııc c1as111dıı ctıı., imar tom.a;;onu Uyele 
propaganda hizmetinde u lanı.mı,, tnd "" ti, Belediye Başkan Yardımcıaı Se· 
battA baııları meydan nutukları •Ürdün. keııdlalnl Surıre ve Mı dat Erk()ğlunuıı başlı::anııtı altında 
Çeır.nıl•'erdlr. Bı.ı şahısların adını ıııra ba(;layıın anlaşmaya aon verdi. plAnlar uzerlndc c;nhşı}orlardı, 

., Suudi A~ablstnıı ile ırak ise Nliaı· 
her zaman verebiliriz. rın dlktntorıuıı: politikasını protesto • K \SAi iZASl'ON 8 'c \l.ARI 
Mcmurlarııı bllbaasıı banka ve ıı:o etmekted!rlu, HattA Yemen bile, ~E oı.ou-: ..... 

operatlf &llıl para ile Bilkalı vazı Sovyct Ruayndan alldb alma ına ra~ Başbakan A<lnan ~tendf'rcs lae )'I· 

felllerııı csuen r .. ıtır ve geç m ınkıo men. ınıılltere ile dah:ı d°"tane mü n111dakl D P. illerle Abarııydaltl yol 
tıaı lı:erıı.ndo buluııan vll rctlmlz naaebetler ttala edebllmelı: için mU· çnllşm!llarını geziyor, blr yandan dil 
halkı tızezlnde aı;ır te.aırı oımu,, mil zakere:t-.re başladı. TUnıu, Pılı H onlarla konuşuyordu. 
U iradenin bez tUrlU mOdahaleden Libya ı.se dalı:ılll Nasırın gOrtıflerlnl o P. Oenel Başkanı, vllArete uat 
uzak Jte.louw mecburiyet H prenaı- teııkld etmlşler<1lr. 13.30 da döndUj;ü zaman tllt iş ola· 
bini aoml.f ve neticeye mUesslr ol Bu ise "l'tınusı.ı MQ!Jtova • Şam . raıı:, imar heyetinden, Alı:ae.ray yolu 
muttur. Devleıe alt reaml naltll v8$l Kahire mihverinden uzak tutmaca h"tkında bilgi latedl. Yolun tana 
talan D P. emrine verllmlftlr.ı calışınnk me.lt.gadlyle Amerikanın bu U:ı:aıyon bacalın işi ne o.muştuf 

07 verme ııanu aağnalt hall11de ml'mlekl'te 'al Ah nrme karannda Bcnunta brraMr ıı:omısron bu bll&I· 
yağan yağmur yUzUnden blrçolt va· en mOblm il.millerden birini ıeşk'l yl Dıııtatana hazırladığı vatlt, ken 
tanda•ın oyunu kullanıı.madııtını etmektedir Frıın.aaoın bllba bu dlal vtırıyettcn ayrılmış bulunuyor 
söyleyen Zalmotıu, oııeııen ıonra da vaziyeti nazarı itibara almaaı gere- du. 
rad)oııun D.P lehine yaydığı haber kir.• Menderu d()ğruca Beyoğlu Balık 
lnrlıı .atandası ürkUttüj;UnU ifade _ _ -· Pazarına glt;t: Etrafı ınccledl, Daha 
etmiştir. Zatmoıtlu, toylUlerln cıe b 1 ı ıonre. Park Otele dOndu. tatırahııte 
kendi sOrtışUııU teYld eder 4eltllde l.E.T.T oto u .. s erı çeklldl. Bununla berııber bu eırada 
tlklvette bulunduklarını aOyledlktrn bile yardımcıları ltendlalne hA~ çe· 
ıonra şöyle dcvııın etml$tlr: ı ı şltl! lşlerl getirip, tnllmat aııyorlıı.r· 

•Artık DP. nın 1954 ten dalla ku• tllnşınrnrı 1 nr 1 ~ 1 dı. 
.etil olaralt llttldarda Ji:atııcajtı ve garajlarda 1atmnktndır. Oaraj1ar :ı 
c H.P. nın bu seçimlerde tclt bir tıımlr için ı·edek parça bekleyen oto Adnan Menderr.s bep •latlmldk vı 
mllletveklllllll li:ıızanamıyacaııı ftlp bUa bolluğu, vHıta sıkıntuıının aır· lnınu ile utraş.ıyor; ltablne Uzerlnde 
be ve tcreddUdU aeçmenı büabo;un rını ortay ıı:oymalttadır duruıal<tnn, bunun için çalısmnktao 
flflrtmıttır Köy ve kasabalarda bu İ &.T T İdar~lnln elinde halen aanltl pelt hazzetmiyordu 
te41r daba fazla olmu,, blrçolt kOY· mncut otobUa aayuıının 600 oldutu ALI GEYGILILI 
JU vatandıış idari bir hakBızlıta uj! btldlrllmekted.lr. Ancak, bu 600 oto· 
ramaınak için oylarını tullanmamıs b'IJten her zaman lçl11 yüzde 30 u· 

•·ı rcıı nun garajlarda yedek parça n U.· 
uya D P. lehine oy verm~ e r.• mir sırası bekleellj!I, ancak ruzde 

* 0.P. GRUPU Dl1Rl1MA 
UAKİ:\l 

Dr. Galip Zalmoj!lu bundan aon-
ra, l9S4 geçlmle:tnde aleyhlerine te 70 kadarının ıerer<1e olduğu ilgili· Anlı:ara, 16 - Seçimlerin hemen 
cClll ocıeıı 35000 oy rarlnnı erttUlı:· ıe,ce de tt.ırar edllmelttf'dlr. Böyle· ııtablnde llttldarla muhalefet araı.ın· 
lmnl, C.Jf P. ıı tanınan birçok' t:Oy ce, i E.T.T. nln toakoca iatanbulda da meydana gelen anlaşllllllılt gQn
lerde ıştlraltlıı yüzde 50 den a ğt oı halkın tatlfadeıılnde 800 değil, 400 <:en ııünıı artmaltu.dır. i1tttcıar, mu· 
duğunu aoyıemlş, •ayni ı:On bazı san tadar otobUsO bulundutu anlatıl haleteU11 tutumunu biz u.1tım aert 
dıklııre. 1954 aeçlmlerlnde kullanıle.n maktadır, Her ııon, şı,ıı pnıjındn kanunlarla. aınırlamalt latemeal par· 
ve her naaıha huııual ellercıe ltnlmış 140 - 150, Şehremini ı•raJında da tlll, partisiz vatandaelıı.r arasında 
urıtarlıı. oy atılmış. dcml~tlr. 70 !tadar oı.obUıUn tamir için aıra bUyUlt bir UzUntU ltonuau olmakta· 

beklediğin! görmek mümkUn olmak dır. Bu dUşQncecıe olan vatandaş 
İZMin !IEÇbıı.ımi tadır. Ayrıca 50 yl mütecaviz otobQs !ar, muhalefetin tabii haklarını lk· 
K \RAR \ KALDl te. tamiri lmkdnaız gOrQlerek Jtadro ıı:ıarın müsamaha ile karıııııımnaını, 

İtmlr, ıs _ c H.P. tzmlr ıı ba,- dışı bırakılmıştır. e&er !ktldar. h4d14e.erln seyrlııl 1)'1· 
ltıııılıtı. iptalini ıstedıtl İzmir ae öte yandan, İ.E.T.T. otobıtslerlnln yn dotru götürmtk ıııtlyora:ı bunu 
çimleriyle ilgili dellllerl toıılama;a yedek parça ı.ıkıntı•ının, Halit oto· şldd" tedbirleri yerine lcrantı ııe 

büalerl için daha ziyadesi ile mn· )'&pmalıdır, demektedirler. 
başlamıştır. Bu deliller en kıaa llB. cu• oldu"u arıkçn Uad<." edllmekır 
manda toplanaralt 25 kasımda içti • " ' ~ehrlmlz drasl çeneleri, iktidar 
ma edecek olan ıı ıeçlm kuruluna dlr. Bu yUzrten halt otobtıale:l aer- içinde bulunan yüzden fazla mlllet 
tevdi edllecelt ve bOy.ece fzmır ıc vlalerlnde de vaaıta aıkıntısını gl- vetlllnlıı de aynı ltanaatıe olduğu· 
çimleri halı:ltında ıı seçim kurulu der~ek bir gf'llsme taydedllm 1 nu belirtmektedirler. D. P JUlı::aek 
mubtemelen nihai knrıırını •crcc•lt belı:lcnmem-ktedlr it• mdel'1nln sen hareketlerini, 
tir. Bu arada, ivnır aeçlmlerlnln 100 den fazla mllletveltlll rrenlemek 
yenilenmesi thtlmallne lta!'fı siya· F t tedlr. Ancak, Menllerc.!111 D.P arupu 
al partiler hazır vaziyette belı:lcmet 1 r 1 na lç!ndeltl bu muhaie!etl blldltlnden. 
tedlrler. ortaya bir tıkım •lddetJI ltanun tek 

o-- UJa$ı ı incide) lltlerlnl attıtın. bunların yanı.sıra 

Prof. Go• 0 ktu' 0 r k mQşltQlltla yapılabllmlftlr yine muhalefetin ÇllıJDJUlnl ltı&an 
K u ·u· ıı;;ı 1o1oıon Hl teltll! cetırcıı,aı, mücadele souunda 

1 1 k 1 
llflRı:ı n:u HISD.\N çolt flddetll ltanunlım ı;ert alıp, mil 

0 t e C i i e H \BER \ ' OK I .illerini memnun ettıtlnl, bu 
Denizdeki rırtınn aebcbl ile Kartal durum !rinde bulunan mllletveltllle· 

geçine·cek açıklarında kaybolan çimento yüklü rln.~ ehveıılşer kııblllnden dl&er iti 
•Seyrek• uıotOrQ haltkında, dUn bU nun tekllrlt:lnl kabul ettıtlnl be

ılrtmekt~dlrlM. 

Hııml JlluhablrlmbMn !?1:ıı:~~ı~[~;~~:-:'c.!:m~ş~~r ~~~t:r~~ öte yandan temu attlğ m ba 
Ankarıı 111 - Son seçimlerde ita· fırtına sebebi ile battıtına hükme· zı D P. mU etveklllerl, buncıa.n 

7.anamıyan mllletveklllerl 10 ha· <lllmektedlr, Motorun iki ltl~llllt mU böyle O, P. Oruııunuı.ı her •eye 
yatlorını yeni bir dOzene sokmaya rettebatının AklbeU de meçhuldür. hfıklm olacatını, iktidarın mut 
ul,lrMmaktıdır!ar. lltlr. P. genel Fırtına, Botaz ve bllhuıa K•· laka normal yola cıeıneceaını, alt· 
11eknıterl İbrahim Öktemln btan radeııh:de de devam etmılttedlr. Bo· ıl taltdltde ıı:rup içinde olddetll 
bulda muayenehane açacağı. par- tazın Ktlradentze açılan Jtıamında blr mUcadele tampanyaaı açacak 
tinin ikinci başkanı Enver Güreli da, cYUk.ael• acılı blr mo~rün tay· ıarını , böyle hareket edilmediği 
ile Muhlis Etenin ticaret hayatına boldutu dün Ctrenllml•tlr. Son ola takdirde 1941 aeçlmlertnden o . P 
atılacnklıırı. Turan GOneşın avu- rak evvelki gece BoQaz on1erıncıe gO· nln Umldlnl tı:e.sme.aı llır:ım 8tldl· 
katıığa başlıyacaıtı ölirenllm~tlr rQlen motorun 11.lı:lbetı hakkında, ğlnl belirtmekte n fU m!AU 
Parti başkanı Fevıı:ı Lllttl Karaos- dUn geç vakte !tadar, bUtQn araştır ve1'melttedlrler; 
manoı,ııunun vaktinin bOyOk bir mnlara rııtmen baber aUnamam~tır. 
kısmını çlftlllilnde gcçlrmeğl dO· Kimli KUçUk adlı bir phaa alt olan 
ııüncıur:n ııı:rıcnmoittedlr. •YU1taeıa .motorunun a, tı:l$llllt mfl 

Seçllemlyen D P mllletcelı:lllerl· rettobntı lıaktınd• (la, lı:eu hfr han 
nın mühim bir kısmı memleketle gl blr haber lllınamnınıştır. ~m 
rlne dönmüştür. nııtcrlerl il idare malara devam edllmektedlr. 
meclltıl Ayellıttnde, noterllRe veya 
yUltaek bir memuriyete taytn edl· 
leceklerl ümidinde olduklarından 
.ılç bir teşebbUııte bulunmayıp bek 
emeği tercih etmektedirler. An

.19 ......... -.................. _. 

iLMi ARAŞTI MA 

•Pttlktelı:I meşhur Dıılton ta· 
nunıı bütün bAdlse er için il) nı 

dır. ı.ıua)'J'eti bir sazı !tendi hac 
mıncıeltl kaptan dahıı lıjuçuııuııe 
ıolı::malı: lateraclı: net cede gaz, 
itabı parçalar ve etrafa yayılır. 

hte. bu durum, b!zlm parti al 
yaaetlmlr:e benzer. Biz ne ltactar 
tlddet polltlkaaına glderaelt, ne• 
ticede tedbirler aleyhlmlz.e olur.• 

5 

8A5Y AZININ DEVAMI 

BESİNCİ MENDERES 
# 

Kabinesi hazırlanırken 
rnuı 

('l'lil9melf'rl, p!\rtl utı mııınnı rıı-ıl11y11 n~rotnr11ı. bir 
kahine~! ... Avu~tnrynnın ikin<'! Clhııo llarblndrn soıırn 
nlmf'tlnl rnrdfllill sl~tem, 1 \'lçrt'yl lwltrt rılrn nıllıt 
tıını-

t ln<"lllel 
ı.:onll•1on 
bu kadar 
hıildlıneı 

TOrı.: tva•et ad11mlnrının ınt.ını hııllndr fernı;ntll' çalışamama · 
lan \e lktlrtıuı blru eohst çlflllk hnllnf' ce,1mıde mi') il ı:ıı tl'r· 
mf'lert yOzllnlten yUz f'lll yıl.tır ıız mı ff'lllkrl telitlliT Koca lnıpıı· 
rnıorlntu bu ) ıl7.<lf'n kıtrbettlk, Romrıı, 1, ,,nlnn bn f')lt'pll' f'l· 
dt'n liııçıntıl:, 1lne bundon dolayı yll:ı: rlll yıllllr Ull"f' ıhada ye· 
rlmlzılf' aydık, TOrk milletini Hl> ık olltutu aııdet. rr!nh. bil il. 
ııntlı k, rmnlYf'l ve l•llkrıır e\IY••lne hlr tllrlll ııln•llrnmaılık. 

,,. yalıt. ı.ı ıı.:tı.tar nıe\'kllnln Sf'Ylant car.lhl'lerl, ldrnll•t bir 
mrmlrkel sel&Mnln ynrııttıtı tntılt lraplnn kolıQca bo•tırablllyor. 
F llılrlltl' it' m~mlt'l;f'tl ı.urtamıak, yOt.•rllmf'k, hep birden bu:ı:nra 
ı.:nnı•mok yolu hlr ınrın tııtulııınıyor. 

B 
ıı mftnı\.:fln d•ıllst>, neaha D.P . llılrrlrr\ rurur \ f' ahim il· 
lt'mlnlt•n lıııt.lknt 11.ll'mlm· rılha.,,eı ınııı~tı akıl edcblleet'kler 
mi!' nııflf'tten nyıınarnt.hır mı~· noınn mllll'te ı.n~ı nıes D· 

ll) t'tlcr la~liJıt.lnrını 9lınıllyt' k dar tutl nklRn )Olun lı.endlltrlllf' 
~I' nıtınltlit'll' \ilk $f'\·lrr kn' hl'lllrıllll.lııl, hıııııııı onıı olmadıtmı 

r:ırt..l'ıll'rf'liler mı~ 
t•arlil'ıllp rını•dlt.lnlııl: l.:nhlnrıılıı ı.:ıırıılu• IRn:ı n ı>rotromı 

hlzl' Lılr iki cOn l{'lıltlf' bl'lll eıleı•l'kllr. a.: ıh\nrJ 1 lrnrma&n memur 
f't1llrn \ılıı:ın '\ll'nıltte~. yıı ah•i Jllraıılık 1 lt'ınlnı> snrıınıata 111'" 
ııım "ill'rf'k, rmlr k:ııllnrı, ıı' al, lrnlll' iz H'klll•'t ıırı)acak "'J·ııhnl 
11011111 millete gll\rn teıı.ııı eıtrcek, akıll arı lııı ıııda. ın•~'ıılhrt in· 
eıınnta ehli vn•ırta de\ ll't atlnııılıırı ıırl\ nrıık, bunlorlıı Aht'nkll bir 
tnı.ını cali ması k,ınnıııa. mü•trrek ı.aıılııe nll'••ııll)t"tl e•a-ını 11111 
ıırelıf' > ntmatn \e ~ flrfitmrı:r ı.ıymet Hreceıaır. nııııa sn adli· 

)t'rıln h ınn ı:ettrllecf'k klm!enln eııh"h"ll çok lıa• as bir ınlhek 
tn ı olaraktır. 

Proırnma ırllncr. mf' f'IP b ittir. ille bir ıııcOye ıııtmıynıı. 
J.:lm•t')I ltmıı !'lml)f'n lddlnlard:ııı, )enı tıorularındnn bıı.:tılı:. tok 
lll'rll>rn f'nfld•)On ıın tnlıı::ı \P. lııııııın korı..uııc 11etlı~lerl ha1'kto· 
ıln )etil \I' rl'nl'IJI ııııı-n, nd,ımlarının ll{'lk \f' ~rrbrst ı.oıısollıı )O· 

11111111, ıı.ıı,at llııılıılıı ır trı•rllhrl•rln rnırl'llltl tnn:da bir tedR\IJe 
ı:lrl llnıf'•lnl lslhorıız. 'l ••k ı.ı 1 f'Tltlr VI' lrnde•tne on n'mtf'k. ha
lilkllllf'rl oldutıı &lhl ı:llrnıek, ul~ınl'l \e k ıııl rnn 't"rlııe ıı:etlrnıek 

•Urf'thle hlllllıı dl'rl \e •llilntılıırııııız ı • ırr bulıııı ırntıun, lııir 
ıl0111 nılakl lllbıırımııın )l'rlnr ı:rlcrrlılne. lkll•:ırtı nılınn~ebrllcr 
h ıı..ıııııııılan lll'mlrı11•rıtr3e doıı:ru ı. )111111il11n ı.ıırtııl rRgımıza. hlı; 
tılr 111tıısıııı!e 11 ıır.11. l•llkr:ır H nıonlJk .ı,tuhııınıı' 1111 bir ıın,ıbozııt. 
ıı..ıt-ıııll ti<'\ rlıı kaıı:ııı ıl>llrre •in,. lıınnıJ orıız. 

ntıtuıı hu nnkl:ıl.ırılıı şahı~l:ırılnn ıuııır \I' ~llfl't hrr.ırnıl)orut.. 
\11111 rııı ını•llrrl' ııll ııı,.•ııll)tll lılrlııeı ılrret·rılf' ol ırnl.; et.serl)l'l 
ıınrll•I lıt•ıı b.,rohl'r in'l\or. ıı P. mecll• ıı.:ruıııı 1111111 \UZlfı•slııe uhlp 
ı:ıı.nr•a. ııorııı.ıı IJ!r ı;ltll•e nlh11\ l'I kn' ıı ıılnınsını temin ederı;e; 
mnlıolı•fı•t!ıı mrnrı bir rol 0)11011111 ııın tını. n knlm ız. hak~ı;t. şllı:A 
J"lll'rln ını·ı:ı:ıııı 011111 mfı•tnkll ıı:a7.etell'r ıır, e•kl•I ı:lbt, 11,,mokrııı 
ı•ıırtl) 1 t•ıı111ı11n ıır-teklerlrr, rııeı.ılı.-t.l'!ıtı• her ~r) )Oluna ıı:lrt'r. 

Ahmed Emin YALMAN 

ÇAPRAZ KELiMELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN 

Soldan uta: 1 - Pek 7.avır ol· 
.mak 2 - Tekrar; Belirti Gümüş 
3 - Çok ve çeşitli oeyler, Bır 
11por, Konuk 4 - Bir ııas ağacı, 
Unlem. 6 - Sahip, Kan; Bir ba -
van yemi: VllAyet 6 - G teri' 
u Ö'Zentlal olmıyıın Nerty eki, 
Verme, Blr nida. 7 - Bir balıkçı 
lta ııtı : Göıttıs. Azot ve hidrojen 
oııeışımı bir ııaz. 8 - Kamrr ay
larından biri : Bir vlUi.~etlmlz; Fıı 
ıııla. 9 - Kıaa zamıın, Bir nota, 
Japon 1mpara•oru. 10 - Söz açı· 
r.:ıı, Cüsseli 11 - Serıı:eo . Bir 
renk Şöhret, Donuk. 12 - KAi· 
nat, lblts, Kasık; Anma. 13-DOn-
1anın büyük ırma lanndan biri, 
Ba~ı.şlama, Bir l ilan, Pelt iri ve 
Kaba şey. 14 - B r erkP.k adı, 
B•vraııımızın zemini ; İşler. 16 -
UZl~tırıcı, İçine a.muı ııere~en 
4eyı nıtdırmıyan ve) a gOç aıjidl· 

ran. 16 - Bir zar &ayı~ı. Fa dtll. 
&k, Bir musıkı llll"tl 17 - Bır 

deniz, Sahne vu.lfesl. Kar.ıes hay 
vanlarından biri, B r sayı 18 -
Mahkemelerde ayak ıoıerını gOren 
kimse. Hızını azaltmak 19 - ö
lüm miadı, Baz •alrı, B:r tarlhÇl· 
mız. HükOmdarllk alAmetlertnden 
biri' 20 - Hareket merkezi, B -
kalanna k&Ill ııayııılı cıavranmalt, 

O el enek. 

Tukandan aııdıya· ı - Başka
sının payı veya yardımı o nınıaıı
zın, Zaman bakımından &ürııür
me. 2 - Mükemmel, Da.,ka. MUes
sır. 3 - Nane. L4van;a çlçclı , ıce
klk Klbl bazı kokulu bltkllerı ı;ınu 

alan familyanın adı; Boş ve mü· 
1111$tZ. 4 - Açık aarı; Madenin 
eritilip arıtıtmıı:ıı ıot. 6 - Salı ve 
soıun ortalı: adı Kamer aylarından 
biri. 6 - Meyııan, Bir hayvan, Kıı 
çd 2 - Bir uzvumuz, lslfımın 
ıartl rından biri; lllrlııtlyanlıına 
dtnden tnrdetmc 8 - F.bkl tuııali, 
Dağ kırlangıcı, Zafer başlanr CL 
u - Ltıllza, Kchkeı;ıan, Orta a.;. 
yanın at ıı:uyrultlu manaıısı. 10 -
B.r nota, Şu demek kl, Ku~atma, 
Adet. 11 - Kolay ~daıtlır bu;In· 
14, Su, Şlklr. 12 - Zehır, Öde
me, D .ııcıınıı. 13 - YUltaek rü~ 
l>ell bır denız r;ubayı, Bayaaı. Mıl 
li. 14 - Matem, Oayrl tabii, Usla 
ılı;ılı. ı11 - Komeu bir memıeKet. 
relmlh, Umumi yardım, Kor. 

111 - Evraka ıııotırme; Bir taşıt, 

B.r kadın adı, hAç 17 - Mlk· 
roptan ileri gelen hastalık, Tan
rıya yakıırı.o. 18 - Modem, İtti 
tıUlırü, Hayat cevheri 10 - Be
yan edııtı. Uı1tu Ccyltın, Bir no
ta, B.r zar eayısı 20 - iıı:ı. But· 
dn~gı,ıerdeıı bir bitki ve ta eaı. 

(Dulmacanın halll 7arınJ 

Sahibi: \'ATAN Ciazeteclllk ve Matbaacıııt T A Ş adına l 
A il l\I l , D 1! M 1 :oi \ \ L l'll A N 

Umumi NC:flYUt Müdllrü : Özcan ırnliODER 
Bu ııayıda Yazı l~ll"rlnl flllen idare eaen mcsuı müdür: 

ÖZCAN ERCJt Dt:R 
Gazct.wııze yuılann leni harflerle ııönı:ıerıımesını rica ederiz. 1 

cak. ıc.ı.sa tılr mudııgt ııonra bu şah
ıılyetlertn avukatııııa. avukatlık 6ta 

BURSU ••••••ıı ıııı-.ıııınııııııııınıııuıııııııııııııııı ıııı•ıııııııı••••••••••••••••••••••ııı ıııııııııtııııııııııııııı••••••••••••••••••••••••••••t111ı1Hııııı,.1 .. ,ınıee••••••• 

ıına veyt ticarete ba§lıyacakları 
eanllmaktcı ır. 

Seçllemlyen Bakanlardan Adalet 
Bakanı Hüseyin Avni GöktUrkiln 
oteli ve yeni yapttrdıl!ı apartma
nının klracııan ile meoı:uı olaralt 
B111Jbakanlık genel murakabe heye 
ti baoktnlıltına Uytn edllcceııı ıra 
nan ı:clmreını bekledllll ııöylen
mektedlr. 
Çal~ma Bakanı Mümtaz Tarha· 

nın bütün vaktini Türk El,lltlm 
Demeıtıne ve Ankara KoleJlncıeıtı 
C!el'Blerlne ayırmayı lı:ararlaştırdı
tı ve bu arada a,ç1111na yol verdl
tı öıtrenllmııtır. 

Merkez Bankası idare mccııaı 
bıışlı:anllltına tayin edilen Devlet 
Bakaııı Cemil Benı:ünOn hukukçu 
oldul!u blllnelllilnden. Merkez 
Bankasında ne ile m~çul olduRu 
merak edllmctteııtr. 

o--

Tedavüle çıkardacak 
yeni pullar 

Ankara 16 fA.A . ı - TOrklyede 
onnancılık tednaatının ıoo Uncu 
yılı münasebetiyle 18 taeım 1957 
tarihinde ikisi yirmi bqer (261 
ve dll'icr ikisi de ylrmlocr (20J ıc.u
ruo del!crlnde olmıık üzenı cıört 
puldan ibaret bir hııtıra ııertsı H · 
tııa konule.caktır. 

Bu pullann bandoleUerlnde or
man mevzuu ile ıısııı dkvlzler 
b&$1lıdır. 

ı8 kasım 1957 ı:una istanbul 
posta merıı:ezınde bu pullara mah 
&illi ilk ıün damcası ıı:uııanıtacak 

tır. 

Bu pullar 3111211960 tariblnı' 
kacıar tedavülde kalacaktır. 

1958-59 Ders yılında Ame
rikan Üniversitelerinde ders 
vermek veya ilmi ara3tırma 
yapmak isllyen Doçent veya 
Profesörlere ÜÇ BURS veri
lecektir. 

Ankara'da !ttithatpaşa Cad. 
35 Fulbnght Genel Sekreter· 
liğine, 

İstanbul'da Amerikan Ha· 
herler Merkezi J.'ulbnght 
Srkreter \'ardımcıhğına 
müracaat etmeleri rica olu-
nur. 

25 Kasım Pazartesi 
)latlnrlt.'rden itibaren 

VICTOR MATURE 
ile 

ANITA EKBERG'in 

Yarattıklan senenin en bil
yük sergüzeşt filmi 

ZARA HAN 
için Ankara Bahçeli evler 

RENKU SiNE1'1ADA 
numaralı bıletlcrln satı~ına 

.,,..Jla1lanmı§!_lr;. Tel: ~~63~ _ _... 
• 

~ baş, diş, adale, sinir, lumbago, 
~ romatizma ağ'rılarını teskin eder. 
Grip ve ne1.le ba:;;lungıcında birı.-ok fena• 
JıL·lıır• iirıJPmek bakımından faydıtlıdır. 

I 



Milli ma~ı 
Ankarada 

AnJ.;ua 16 <nnso•I> - Ceko ıo
"'nı.')'a matının iptali ile, 8 Arnlık· 
takt TOrklyr. • &lçlka maçının t 
ı nbnln alınaca&ı llytentllerı çık· 
mı~tır. · 

Rlllndltl ılbl l'nrıce Frdrro 10· 
ıııın almış oldotu bir kanır ırrı>· 
ıını•r. bu mac Ankıırada nynu• ı· 
t' \:U. 

st..-A~f AT.\'\rA..- :-iE Dl\"OR! 

Dlit>r tarıtftan baıı:lln ı.rndı~ı I· 
lr 16rfi tüiOmüz Beden 'lNl>ly•'~I 
1 mıım '11ld0r :'llUB\iltıl tna.1 \. 
toman, bu bu usu ı;unınrı ııAJyle

ml tir: 

Iran' a milli 
Güre 
Teklif ettik 
İran Ordu takımı Ankaraya geliyor. 
Halterci NAMCU lstanbula yerle~iyor. H olen Halter m illi takım kafile başkanlı§ı gör•v'. 

ile Tahranda bulunan Güreş Fe d erasyonu ttk 
n ik üyesi A lp Ka rabiber lra n Güreı Feder a s yonu rtİ' 
s ine maç teklif ind e bulunmuştur. 

Hu o~ ı;url'tte sldell 

a- Fedrr11syon Türkiye • Drtcl· 
im maçının Ant.;aradıı oynanması·· 

nı 1 tr.mlştl. Biz de Dötr:eye bunu 
bildirdik. Bu srbeple b11zırlık1ıır bl 
lr. bn.,ladı. ınc nkarndn "> nıınn
r11ı.:tır. Esasen, htnnbut•a alınma· 
ına başta ben mohaıetet ederim.» Galatasaraylılar, Saim vasıtasıyle penaltıdan gol atıyorlar. Bu gol on taneden ilk idir. 

Yakın bir tarihte Tahranda Japıla· 
tak olan bu mllll temutan ene! 
bir lran rüreş takımı da memleke· 
ıtmlze lf'lrrek Ankara n ACl&Jlada 
mOsabalU.lar 7apacaktır. 

Cem BAŞAR 'DAl'I __,. 

~--::~-------.-------------........ --......-0:-----:-:....-------!"""'I----....----

* * Metin 5, Suat 2, Saim 1, Kadri 1, Ahmet 1 

G. Saray-10, Anadolu -O 
Sarı - Kırmızılı takını dünkü çamurda 
:Anadoluyu qol 

M lthatıııısn C::tnılynmnııdakt ıınyılmnzdı ve ht.lı.lenl1ordo. 

kor lr.\ hB! ını y11Lmakl11 'ıt· 
:dfr.11 m"mur dün bllh a i'IJlt'>ll bir tllrafla lılrhırl 1'tı· 

ıı.;ın..ı karşı! ınnd en eoı. Jorıı· 
lnn lmanıartlnn biri itli. 

mr.nın rn kD\"r.,111 1111.amtnnıırJıın 

\ e d"' re lldrrl HnJnta arny dlıı:r.r 
tıırıırtıı ise llilnr.I ırııın .. nln df'TI'e 
onıınc11 u olnn Anadolu. ıırıe bir an o dl!; drmlr mr.rdl· 

'rıılrrl ine çıka o liadıır c;-nt.: )Orııl· 
nıu,tu iri; Oalııtn< rBJ ıo ıınru •"nkat \ f'Şll • BPynz ronnıı.ıı \ . 
ı::oııı ttıt:ı :r.aman ım iki tıanr.11 nıuıoıuııııar "> ııııun ilk Jj dnl,;I· 
r kkamııı idnkl ırınnı JiOI ta· ı.a•ında arı • Kım11zılı tnrnrııırın 
rnra yazdı \e trlbOnlerde r;ülfi nıt:· nn bir hll)ll ılmıtılı an._r &rçlr 
ınr ~t'lıP.p oldu. ml"'ilıtf' srbr.p oldular. Hn ıtl'ne 1· 

f\r.t dün "Arı • Kırınızılılıır I· çlndr ma\• nıOlr\aztn \C dııhn zl· 
ı..ım·ı t;Onıl'den Anndolo)n tııın on Jaile ı.nrşılıt.;h 111,;ınınrta J:f'('ll. ıııu 
acı"' ı:ol attılar. ta lılr arnllli !'nim topu ıı:li ıoı.ı" 

\mnıııı bu nrllre hiç dr Orprtz lmrıırrt" ıtı vr. hlıJ ı.,,,.. linlr"1ııl .................................................................................................................... 

Bn•t.;t"thnl t~\lk tıımuvıısınııı dOn de "'por "' rrıı:I nrıı)ındıı yapı· 
Jnn mU•ııhnl,;nlnrla dr\am edllnıl• '" c:aıaıll.!inrll), n. ı;punı fH-41. 
F!'nl'rb11hçro dl', K. "POru 73-4!1 maj:IOP r.tml ırrdlr. Re imde Gıııaıasn· 
ray - B. por m:l(ından bir an cörOlmektedlr. 

................................. , ................................ "'''''"'' .......................................... . -ragmen Ankarada fena oynamasına 

Besiktas 1-o galip 
A."'KARA 111 - (Huausl mubablrl· 

mlı: Cemal Saltılt'tan) - İki karşJ· 
ı-.ma yapmalı: uze:re fehrlmlze gel
mlf buhınan iatantıul Ilı beıUıell1 
Befllı:tat tuıbol takımı, dün Ankara 
gQcü atadındıı Oençlertı!rlll!:I ile oy· 
namış n çetin bir mQcadeloden 
10nra maçı ı O kazanatı!lmlşUr. 
l'AKUll.AR VE HAKE.-'! 
B~TAS: VAROL· KAMİL, ME

t1n Ollrcım, ÖZCAN, 6edat. Nazmi, 
Recep, K. AhmeL, YOltael. Coşk\ln. 
oENLERBİRLİÔİ : Kemal, Erdo· 

tan, zE.Ki. KEMAL, KAHRAMAN, 
TEKİN, Azmi, Kemal, Orban, Çel.in, 
OUngO:, 

0 

lL\KEM: Dedrl Kaya 

IAÇIN CEREYAN! 
aençlublrllll bat hattı gQzel oY· 

ııaJarak Beşiktaş fo"etını ı:rt mar· 
te etmlş n Tek!n!n yakın manııJı 
ile Recep Atıl kalarak Siyah • beyaz 
hQcum hattını &UrQkleyememtıttr. 

Gençler blecl&l Krmal CDalı:. 23) 
te Namılnltl eatıescr b!r gollük f\I• 
tunu kortarmaaına ratmen, bendan 
dl!rı dakllta sonra. Naı:mlnln aut 
ç r ldndrn JSptıtı ortad.a. yanlış 
çıkıt pparalr. topun kalere çlrmeal· 
ne acbep oldu. Devre bu netice 11e 

ı · o Beşıttae lehine ııon buldu. 
iktncl dMre)"e 81,.ah • beyazlılar 

Recebin 7c:ıne Ali itıaanı alarak 
batladılaru da, Ocnçlu mUdataası· 
nın ıOzel oyunu baJlı:a ı;ayı çıkarma 

larına tıraat nrm"mlşttr Bu devre
nin &on daltllı:alannd& Gençler Blr-
1111:1. Bcşllı:tafl çok aıır.ı,tırmışs:ı. da, 
tor hattındaki tutbolculann becerili: 
alı: barelr.etlcrl JtızUnden bcrabulllı: 
ıayısını çılı:arıımamışlar ve maç ta 
ı . o İatanbul l1g beşlnclal B~llttat 
lehine son bulmuştur. 

Bııı;O n Slyah • berazlllar cene .,-. 
nı ataddll Antarn Uclnclal Hacettepe 
Ue oynayacaktır. -----

Cop pi, bir t r afik kazası 

atlattı 
Mlllno, 16 CT H.A ) - Duııya

nm en meşhur tentscllertnden bl 
rt olan Faugo~ Coppl, mflhtm bir 
trafik tııu&ı atlatmıştır. 

İtalyan şampiyonu. otomobili i
le şehir içinde a!derlı:en bir mo~ 
&lkleUe çarpışmış. lkt V&!lta da 
h~ar' uıtram~tır Coppl bu kaza 
yı oıcıukça hatif yaralarla atlat· 
mı~tır. 

..,, 
yaqmuruna tuttu 

ilk ımhl ,f'mrkll'n liurtnr•lı. 
PENALTI - Maçın cereyanı dCtl· 
şlynr 

,-N-e-ia-t -A-K-ÇA- DU_ R_ A_ K_, 

DOKUZ GOIJ 
li tncı daı..ıı.a lltnü;ı; dolınn • 

ı ıı ı.ı t•rrııdi) ıınn snı tnrarıaıı 
• aptııı nrtBJ ı Ahmt'I t.;ıfa lir. '1•' 
tin<' &:l'(·lrdl. <;,.rllndrn u-rll} 11n 
Metin de ı;l'rt bir kafıı $Ulu lir 
n l11cl ı:otO ~ Pl\l'rıll. 

ıındolululnr hn n1111., bir 111111' t>ııJ.:. 1'11 Crn;lrnonn satdlln yap. 
ı;ıknrQnrlardı. nunao lılra7. ıı., Gn ııı:ı ortayı Mr.tln ııııra ile Kııdrl 
lata'>nra)'IO snlilıı \e acır O} ıınu ,,.. , ) " ı:rrtrdl. Kadrinin , ı \"nleı.1. Gol 
hr.p tılnııı•ıu. •.\l't •at.;lıı \f' nı:ır ııı-ıı> 
tat.;ııt hu ,;nı.;ıııııı.; fırıırııuınıı .. ,. 
\tll,;I ,;Ql.;ftnrır ııel,; hr111l,rınl11 

t'ırl ııııının tıru ıaııınM lclnılı• hl r 
kııııııııııııt ıtnho ııo;:ru~ıı bir 11,;ııııı 
l!iııını \:ırılı. l•ı" ı~ı tnr.I <ta1,;ıı..ıı
ı1n pcnıııı ııtaıı ti ı. ııoı hıı 'nılft'' ı 
•llPll. 
FIRTINA BAŞLIYOR 

ı:; lıırl dnkll,;oılıı \lrtııı ) uıdr 
•Ilı ı:ol (IOlb)llllUllU ı:ırınl ti ı,ı 
\ naflol ıı -.ıı hrlil ~iri lııt rı·lırır 111' 
'""' <lll•ıırııtt. llnkrmln ıltıtlıı-ıı "' 
prnallı. Hunu nlın 11111 alt ı.u t'• 
•lf'll rı·ı bir tillllO ııılr. ('l'tlrı11 . 
< l·O> 

\rlll\ "BM • Jiırnıııııııar m;ıl· 
ı:ullrr birbirini tol,;lp rı-mı~tı '" 

il. 

•••***~**************' ... * ... 
*G t~\TA'"AR\\: *** ... ! Turgay· Saim. l:s\I \ tı, ·("o ! 
* Kt '· n. Aı.ı. t'" ı. · ı •"'.imi ... 
*Y\R, ı>LAT. Mtıh, KAOllt.Jıl. 
*Ahmet 'f 
'! Antrenör: D ek ~ * Kaptan · Turgay • * A' \ Dot.L: * ıf. !: pt ı..m:-r • Şadan, Ahmet ·Z: * Kennn. ElHlOl)Ul'. Namık • .., 
*Erol. Halil, TUrsut. Flrket. Ay-• 
*han 'f :! K·aptan : Kennn : * Hakem: Nejat Şener. • * Goller : Metin (6), Suat (2) .... 
;Kadri Ol. Ahmet il), Salın (1): * Seyirci: 6906 kişi. ... * Huılat: 0213.71'> llra. • * ... ..... il ...... lı lı IWot 

!ll;ıl,;. 2'.?J '0111111 30 llll'lrrtll'll 
~·l'l,;llıı:I rrıı.tk "'""" l•frndhnr 
1,;aır~,. orcnhıılı . .'iletinin 1,;nra · ıı· 
t u .. C:ol 11-0J 

ı Da"- :!iti l\ııdrl ~unıa knra ile 
ılı•rlrılt'nır•lnr. hlr !lR• \rrıll. "on· 
ıııı fla ı..ı.n bir 'urfl•lr tnıın arla· 
rn ıunılı>rınr•I lılr oltlu. ı:;.oı 

rııaı.. :1111 "'ııntın şııııı ~ıu:ııra. 
".uınıırn ı..arııırırı (':ırııt ı ır Knrl· 
rl~ı- KPlıll. Kıııırlnlıı nrıı pıı•ı. \il'· 
tlıılıı •rrt utıı \f' ıoı_ <IHl) 

n:ıı.. ~.sı t trıırılrarın nrln.•1111 
ıı•rır '1r.tln sr.rt hlr 1,;pf,) lir lllCIR· 
rn toıuıeıııı (ô·OI 

(l)Rk. •ll) "nntııı ı:l"rl ıııı ını 

\lı•llıı plfi•r hlr \Urtı•la ıoır <'t'\I• 
rhrrdl. C8-0) 

(Jtal,; flô) \ııadoıu "811'<'1•1 rıı.. 
rrt hlr tnp tutu ıınıll\ aknllnndı 
\e n)tıuıı trri,;rttı. 

Olnk. ":3) "unt ın ıtı•rlııı .. ııır.stıır 
H•rılllH pn<ı ,\ hml't sorılO H l,;Rll'· 
rlnln eller! nrll•tnılnn 10111 nttı. 
(!)-01 

<n:ı1,;. -:ıo \lrtlııln ı.nırt'ldrn d'i 
nrn ııtuıııı <;ıınt kaptı vr •l'rl tılr 
\llrU•I& snn C;ııtnta•ara~ •8Jl•lll1 
rıııııı. 

F1KRET VE lsFENDIYARIN 
DURUMt.ARI 

Kar,ıln~ııın t•ııa~ınıııı cnı..atııı· 
ıınraı.. oyıınd:rn (·ıı..an l •rrııdlrarın 
Qaı..atııı:ı hafi t olup kıı;ıı hlr tedn· 
'1 lir. Jl'('l~tlrllnıl~tlr. 

\"alnu: .\nnııoın t.all'<'l5l Tlkrr.tln 
J.öprOrılh i,;f'mlilııln kırıtnııe ol· 

Avrupadaki Spor Tesisle ri v e Bizimkiler 

Ugili şahıslar 
ne yaparlar? •• 

I 

A 
vrupavn ArTahate ıı;lden 
ıı:ıurtl'r.I nrkadMlar. rot· 
bulculıır \e lııarrcllcr 

J arda ılllndOt.ır.ıı !oıırıı orn· 
ıarın por lf'•lsll'rlııln 1111) ı h-, 
hlrnz dıı ıı:ıııta lir. ıınıııın anlata 
bl11ttınl1or1tır. 
• Daha hlrl,;&l' ıı:lln rnı•I ) nı· 
dllı > 1111 111' por seı.rrlt'rlınlı 
R:ıhllr \ rdah:ın rortel,;lz ıııır 

te•IRlnlııl melbf'tlrrkeıı, lılrl,;a(' 
ı:tın dnte > urdn dunl'n 1 urı o 
"ettıı dl' l•pan.rndu ıı:ürdlııu 
mııbl~enı ruıııoı ılhldt'lrrlıılıı 
llnOııde llnyrrtlnl ı:lzll)t'ıııeıııcı.· 
tedlr 

t'utbol o)naııon hemen hıl· 
ttın nıenıle1'ellerde durum 111: 

farkla birbirinin a> ııltllr. onlar 
futtıollın ı;tırOlıııO tarla) a ben 
zlJ l'n ı.nhalıırda o:rnnnantı) nea
ıını, rutboleıılorn ise ıhbl art· 

l lon haiz o> unm11 'e otıırııın 
J t"rlulnlıı teminini hlrln<'I pltın· 
da tutmuşlardır. 

Biz 1 e lıAIA serimizde 11,) •· 

) oruı.. t ili enedl'nbrrl lııı ıne\· 
ıudn mil lıcl tı•ı.: hlr ııdııu a· 
ı ıımıımı ı ır. ~inç l aıuu~ııl,; ıınha· 
nııı )Ot.;\ıır. f uıbıılMıhnı ha· 
rınıtırncak yer 'e du• ıınhl l ol.· 
tur. 

RJll4 ~ahasıı ıırofCS)tıllt'I i,;Jlıp 
lrr ııuıanducu clbl ı.:ıra ile ıu· 
ıuıaıı ı;tatlların haller! ıne.rdaıı· 
dadır. 

nu darıını ııar umdn nırı•uı 

onhı tar ne yap.ırlarf nuı11ne 

kııdar bu alanda proıraııılı te· 
ebbO e ıcclldltl cliı1ilmeml~· 

tir. 
\'apılan birkaç it iste be 

milyonlar 511rfrdllml , fakat ı • 
tenllen eelilldc 15tlfade ntıana
mıım19tır. 

' 1 NECDET ERDEM 

ılrıı trrhlyr•I le kllAtı ı..urııl· 
ılııinrııl nn hu Jıır.a lllc hlr uıtı•· 
hl't fnnllyette tıulunmrııınn 7.:1• 
manını 11.ı unıaı. ıa nru,nkluı.. I· 
ı:lndl' ll'l'lnnl llr. 

F 
ııthol ftdr.ra•~oııt·ııtarı I· 
•ı> hol hol konu ara!,; milli 
nın•· pe inde ı.o&ınnlitım 

l.l'ndllerlnl alamaın:ılitndırlıır. 

Bu •artlar 11llındıı ıııeml<'l,;et 

fuıholıı ııooıl llrrıı,·ecekllr. tırr
lrııır in<'! dr lmkAn 'nr mıdı1' 
Hu •orulaıı <'" aplıırı rllıette 
ki menfi otncaktır. • 

Rııs;tinr kOdRr fpdera•)On R• 
:rnlnrı az mı Si') abııt } apıı. Rıın· 
lnr ııu te•l•lerl ıönnrdllrr mi'.' 
(:orınenıelf'rlııP tnıliAn \Rr ınt• 

ıtır? "tın balde nrdrn bu saha· 
tla t;alışılnrak fa) dtılı r•erler 
hır111'ılmaı.. lsttnınrı\' .. 

M odf'm tf'•hlerr. kil\ u nıa· 

d;ın fnthOlda lltrl ıtdtı~
ilnılıl du ıınııır.ı. ha,al

dlr. 
~.ıınım alt\I ıı:lhl ııarltQııı ıı· 

n<'n ınn\ artaı.;ı, rtıtrıe clvtıntı• 

ıertt.; t'•R• dlld.l a ııarmılk ba • 
ınarn.ıı.. fııtbolumu7.a ynpılan rı 
hl!YOI\ rrnıdıl,; oımııi,;tadır. -.,.. 
Ut'lt>rılrnhrrl hAIA )trlmlt.dt 1!11· 
) ı1oruz. Artık blrnzıcık ol on 
liımıldamak zanııını ll'lnırıll 

nıl? lrvkl. eohttl \"f' '"' ahııt 
anul11rıııın mf'mlf'lif't ruı hol un· 
dan usllln tutnlnıa•ı dnha nr 
kaıtar detam ederek acalla? 

.\rtı\ ı;por işlerinin hntınıt hu 
1 tr.rl yoluna lioyarak f'VSıdta 

ı.ım elt'rln ıetırllmt 1 nzlfe ol -

lra n O rdu takımı 

Ank araya g id iyor 
ıı' 

Şah'ın divetllal olaralı: ira.nda ~ 
tel!f .karşıla.şmalar J'&pmaıcta ..11pO 
Muhafı?.gUcü t&kımı pazarteil r 
Anltaray1. dônecelı:tlr. 

~ 
Bu arada 1ra.n ordu taklll11 lP-' 

Nlan ayı ortaıarınd• memlek"t!Jtt 
1:e gelerek İatanbul ve Anıı:arad• 
~111.~alar yapacaktır. 

lra n ha lterci leri 

gelmek ist iyor 
ff 

Haltercllerlmlz centllmenuıı:ıtrl ş 
•bb: blrfeJler Oğı'enmeye ı;eJdlX' JI 
lerl 11e bQtlln 1ranın gcvglalnl dJı 
ıanmıştarcıır. Bu arada Tahran ?' 
mubtel!t halter kuUJplert, b~ 
.Urşılılı:lı temular yapmalı: ıs 
terini blldlrmişlerdlr. 

Halter yıld•'1 
M~hur 

NAMCU, lstanbulo 

yerleşecek 

Türk ıpornna bl!Jük Jard~ 
dokunan iranın ı :so. lu ııartta'!1, 
f\amcu, geçen hatta 7apııan ıl jt 
halter şamplyonaundan onrıı ıı•lt' 
taabola ıelerek yerleşeceflnl 11 
ınl5tlr. 

M e t in'in akını k a leci tarafından güç lü kle kesiliyor. 

llal«-n t? JAşında bulanan :ıı:•~ 
bundan evvel memleketimize '1•~ 
de hıııterellerlmlzle )'akından •;ı,ı: 
dar otmuş, n onların dünra t' j)I 
Jonnsınıı iştlraklerlJıl saflaını ıır~ 
terlJ halteıd memlekettmlıe yr ııt 
&iti takdirde halterrJlerlmlzl çal•! 

Fw BAH(E • 
iSi.SPOR 

GALATA 
EYOP • 

F ederasyon Kupasının ilk tur 
karşıl~ol11rının son müsa 
bakalan buı:ün Mlthatpa~a 

Stadının Balçık 8Bhasıncıa Fener· 
bahçe • Oalata lle lstanbulspo;- • 
f:)•Qp anısında oynanacaktır. 

1 ·ı \ '\H l ı ... ı·on - ta i'r 
I.tır dörcıancoııo İatanbuuıpor, I· 

kıncı kümenin kuvvctll ektplerln· 
den EyOp karşısında birçok bakım· 
lardan avantojlıctır. GC'rek takım 
oyunu \'e ırerckSe ferdi elemnnlur 
baklmıncıan. ıyı form gösteren Sa 
n • Slyahlılar, bu karşılaşmayı kil 
mc 81."kad~lan gibi açık farkla kıı.· 
znnııblllrler • 

\Jl ıırt;\JY.J, J\ ~DHO: 
Sabih (1) • Kenan (2), Ml'rlh 

(3J • K(ımll (4), Kadrt (!il. Gün· 
ı:ör !6l • Kasabollu !7l, Ayc:lemır 
!8>. İbrahim !9>. ihsan 00), Yük· 
eeı ıı ı ı . 

Antrenör: Necdet Erdem. 
Kaptnn : .Aydemir 
Başlama ıınııtı: 12.00 

n;-. ttRB \ H('t; • GAL\ T \ 
Geçen l!enenln ş11mptyonlannı 

k911ı karşıya getirecek bu mdsa· 
baka her bakımdan enteresan ge
çecektir. Bu demek deftldlr ki 
Galata. Fcnerbahçcyl yenecektir. 
Hiç oOpbe yok ki San - Uielvert.
lller raktplertnden Cıç dört g öm· 
lek Ost(ln bir futbol oynnmııkta· 
dırlar. Fakat. sahanın buı:tınlı:ü 
cıunanunu eıız önilne ıretlrecclt o
ıunıaıc, Fencrbahçenın seyri g!!ze 
hor gelen, ınco futbolunu göster· 
mesı ve kuıa, zarif pulada gole 
gitmesi çok sert futbol oynıyan 
ikinci kilmenln iddialı takımı oa
l11ta karşıı11ncıa biraz güçll'~ecek· 
tir. Pent'rbahçe için saha c:ıezavan· 
taı olmasına ratm('n. takımın fut 
bol bllıı:l&I ve ferdi elemnnla~ın 

cıa olm11l11n Oalatayı kolay malt· 
IQp et.meye lı:Afl ııcleeekt.ır. Maçın 
normal ncLlcC"SI, iki küme ara.mı-

Dboya ~amplyonlutunu ka1.anan 
Fruııu; AUons Halimi ,ampl)'OııJ.Gk 

ı.emrrl ile 

1 Sacid DEMIRCAN 
1 

dakl futbol ııovıyestnın pıukayP-
aesıne göre Penerbahçenln fa:."ltlı 

cııllblyetıcıır 

'.\U;ıı 1 nn:ı. KA llRO: 
Mehmet lll • Nedim (2), Basri 

!8> • Akgün (4), Nncı (f>). Necdet 
!6> • Turan 111. Şeref 181. Şirzat 
ıo ı . Letter ooı. Niyazı ıııı. 

Antren!!r: Mtılnar. 

Kaptan: Noel 
Başloma saati: 14.00 

~:-;:~;~} 
• 

takımı lran'a 
dôvet edildi 
Tahran 16 (Cem Baprdan) -

Son sen~lerde raııtııı iyi trans· 
ftrlerle kuvvetli bir hale selen 
t'eııf'rbahce Kulübünün boks tıı · 
besi, yurt dışından d.\nı teklif· 
lerl almaktadır. 

irandl\ dünya halter pmplyona 
&ını takip rdrn arkada ımız Cem 
IJapr'a mhracaat edrn ,\badaaıı
lar, ıautrnılz vuıtaslyle Fener-
bah~e boks takımını, Jkl kaqı· 

lafına yapmak Or.ere hana dhet 
rtmişl"dlr. 

Türkleri tnk sl'ttn n bir Turk 
lakımıyla müsabakalar Japmarı 

anula)an Abadan boks ajanı, 

Sarı • llclverllllcr taratıııt!an 41· 
,, '~' ıcldiflerlnln kabul edUmesl· 
"nl, lst«-dlklerl tarihte ıelebllectJı· 
t IP.rlnl bildirmektedir. 
(~''''''''''''''''''''''''~ 

Ame rika • t e nis ci1eri 

y e n i lgiye uğradı 

Sldney, 16 (T.11.A ı - Burada 
devam et.mekte olan New South 
Weles tenı:s ~amplyonası kardötl· 
nallnl'! tek Amertlı:alı Vlc Seixas 
da bu turda tııstıyeyo utramı~tır. 

K11rd6flnalde Avıı'. tralya'nın 2 
No. lu oyuncuaıı Neal Fraser. Vlc 
seıxas•ı 6/3 6 4 yenmiştir. 

A rjantin şampiyonasını 

Ayala kazandı 

Buenos Alres, 16 tT.H.A.) - Ar 
tııntln tenis oamplyonası finalin
de şııııı Lulll Ayala, Arjantinli Eu
rıquo Marco'yu 6 / 8 6/ 4 1112 11 ' 2 
maııap etmıotır 

Çift erkek tlnallnde İnırtllz Bec
ker. Davles ekibi, Ayala. Moreo e
kibini 3/ 6 8/ 6 6 e 6/-l yenerek ~am 
piyon oımuotur. 

mafa d~'l"ilm edeeeırttr. 

~ ~ -
Beillöi TG'liSint' 
zor yendi 2 • O 
Golleri Mustafa 

E lirrhlçrrln bu kail ar tornll il 
'rf' rrıı11 ~unu hlc bir ınoı:· 

fil ı:nrıllıntıııl tir. Doıru~u 
bu hnldl' f.l.rrblı.:Prl' hiç ~aı.ı ını 
JOrılıı . o helim •rlhn "' ıııtı.u ta· 
,·ırlnrına llh~ılan hu futbolcu dün 
) nptıaı ırırlp \I' çlrt.ln harekı>lltrl 
ile haklı olaral,; trlhfinlrrln vrou·s
to•nna mııhntap oldu. 

l•ln rıı tuhnf ıerıırı da hakrnı 
D. naba<"anın bunlara cıız yunıııı11 
sı vr o~ undan lhrnç r.tmr.nır ı itli . 

non f"rdtrll~)On knpa 1 1'11'1111' 
macııırınrla ti<' ı.oı: her ıı..ı 4.,,. 
rrdr altılı blrf'r ıollr ıı..1111'1 1,;n
mrılf'n Tıık,lml <:?-Ol yrnmr1f' mu 
vaUak oldu fakat lı>kım hnllnttr. 
hiç de tatmlnUır detll hatta ç01,; 
bozuktu. 

'\t\Cl :'I. CP.RE\"A'd \F. tı;;t 
GOLÜ~ UIK .\\"P.~I 

n .. ,· ı.oılıı lnr ııı.. dl' \ rt'dl'l,;l ııııl· 
lt'rın"ı 11 ıın('IJ ııaı..ıı.ada '1 11ht11Cıı· 
ııın ayaaı ile lia,,anııııu. 

'hı~tarıınııı 111 pa,ıaıı ('elıtlııl 
ııııt kııltl'lnln rllrrlnt dl'!dl \f.' 
l.a('arııı. aı&lara t aı.ııılt. 

Daha zlyadr çnınıır drı;ıuı ll'lıt 
dr.lil bir boıu ma halinde ıt.çrn 
mClsaha\:ada lkln<'I Rl'ykoz ı::oııı ıır 
:'>il ine! dakikada :ı.· nul'tln ııyatı ile 
oldu. \"alnu: ınp JPrdt' yatan kıı· 
leclnln ellrrl ara&ında idi n bu· 
nu :'l.u rtt raullr aınuştL 

K. o \ RRt.:;•f'\ m R :mı 

Kal'$11RSma " nMında Elıf'rhl('Pr 
dr.n moa.u.am hlr tr.l,;ml' ~iyen 'lal.; 
tolmll K. Garhl•ln llllliınttakl r ki 
anzanın nUbetmlt olmuıodıııı 

ve Nusret attı 
I pf' 

,uphf' f'ılllmeı.tr.dlr. Dorun• 0ııt1 
roıı }npılncaı. mu~enf'dt'" f 
anıa,ıı:ıraUır. -ti. 
****.*************** = * t * nt;\ KOZ: * fı'' ! Necmi - Rauf. imıet • tı -~ * !' " · Ekerblçcr, it. Erdo#!:1ııl'' * zh A. l\fuııtata, Nusret. B •• ; 
!ret. \ PTt.:U,.\11. ~ * Antrenör: Rebi! Erkal. ; * Kaptan: Ekcrblçer. ; 
*T\li8İ:\I: * .4f.ı: 
:; Matyos-Reeal. Ktrlı:or • ~ ·11 ı ·; * Avrıım, Ardlllj • Ortıan \ " i * ~ .\'\. K. Oarbls, Mlnııtı. a:o~ t !: Kaptnn: Varujan. ; * Hakem: Doıtan Babacan· ı••·t * Golll'r: Mustafa ıoaıı:. t 
!Nwret ıoaıt. 5Bl ~İ 

t~···············~~~~ j 
Moens atletiırT' 

bırakıyor 
~r 

Bruxelles: 16 ( A.A. ) - 800 1 iıD_'. 
re dOnya feltortmenl Bel~l~~6~ 
ger MoeM geçirdiği bir Y Jt'I'" 
ctolay\ Mclboume oıtmptyıt1 

katılainam14tır. ıı 

Rocer Mocns flmdl men11u"~ 1 
lundutu Raelng Kulllbtl tıe t>1t ıl 
fer meselesinden dolayı 11'11 .1 
bulunmaktadır. J#'.J 

lhtllAfın halllnden cıı:nld ,,p' 
Ro;:er Mocnı; atletizmi bit" 
karan vemılftir. 


