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r iktidar Basınındaki Haberden MECLİS YİNE 
GÜNDEMSİZ 
TOPLANACAK ~' 

r D. P. Mibusla rı da Habersiz D US11S1 Muh:ı.blrlmb4eD 
Ank ra. 10 - Büyük Mlllr.t l\feo

llat yarın rınnt 16 de toplanacak• 
tır. Ancak. ı:tıncıemındo herha.,ct 
bir madde bulunmadıilından YM· 
nnkl toplantının bir iki dakıka ka 
dar s(I rcceltl tlllımln eclll.mektcdtr. 

Grup ~aşkanlığına, seçimler için Meclis tahkikati 
is teyen bir tak ri r ve ril mediği bildiril iyo r 
c.n.P.ÇEVRELERI HABERİ «İKTIDARIN MALUM 
'f AKTIKLERINDEN BiRi» DiYE VASIFLANDIRDI 

D.P. İL KONGRESİ 
iÇIN ÇALISILIYOR 

Demokrat Pa.rtt, bllcn 1kt ;rıltl&n 
bl'rt yapılamıyan D.P. il ton~lnln 
toplanmuı Ye teşkllitın b&şlna ar
t.k cdlraret.11 n tunetlb bir idare 
kurulu ıeurııme.sı mescıeıe:ırıe cld· 
dl olarak meşgul bulunmaktadır. B1· 
11ndlll gibi, D.P. teşkllltı. tOzUğü· 
ntın ablne hareket ed~ lkl )11· 
dan bıırt tcbrtmt.zde ltonıre topla· 
madılından bulcuk1 bakımdan •mün 
tealh• ıa11ımak tehllkul lle tarp 
karşıyadır Konı:renin toplanama· 
mam tae daha ziyade D P . Kuımpa· 

p lı:onırulnln lptal edilmesinden 
ileri gelmelctedlr. nçe konçelerl ta· 
mamlanamadıtı için de, 11 konire· 
ıl yapılamamaktadır. 

-._,,,,,,, ... ,,,"••-•• ••••••••••••••••N•tıııtt .. ıtff•••••nıııınıt ınıı•ff•l••-•••••••••••• .. •-••Ml tffM t .. ••••• •••••n•ı•-••••••nınıııt••••ıııııııııııııııııııııı ı 

$ÖFÖRÜ ÖLDÜ _ ıınn ~ast tG d a Z lnclrll\;UJ ııd an "I il ı tıı. aın ellıı l' l:t'lnıekte ııl ıın \i l nrnı.-
oı an lda rr •lndel;I 2()10"? pltil;alı belf'rl l)"''" alı bi r ı .. crHhe oıobü,ıl linı frtl'nı 

~aDıtdıtı lr lo ıııı.ıo ataraı. hendf'I~ ' uı nrlnnnıış , ,. pnrea. pnrtıı olnıu•tur. o tolıü• lı:lndekl •Mor d•• 
l&ınııan '" , ll <"uıtunun nınbtl'IU ;ı-erlnlndtıı oıır ~l'kllde ;r ral ıınıt• ,.,. '\ I antıı• ınılakl l •ı;I ' I· 

lortatarı bMtall~"lne lo;aldınımı tır. Ha• lanr- doı.:tortnrı düıı ı:eee &e\" vnı.tı "ororun öl-
düıun u hlldl rml•leııt l r 

•• iSTANBULDAKi 
YORUMLAR 

Dcmokra: Parttnln Antara ve 
l.ı;ta'.lbulda!<:t oı"anları dfl,k!ı u
yılarında D P mlll~tvcklllarınden 
yüz kac:ı&nnın •ı;eçlmler halı:li:ın· 
dn M"Cll!\ tahkılcatı açılması mı.t 
sac:ııyla blı teklH hazırl•<lıli:lnrmı 
ve bu teklif dyeslnde c H P nln 
m<'mlekcttc \'ııptığını lddlı· ~tt .
lerı cttlr10 baskı ve ilayr me•rıl 
m(lcncıdr l~Ullerın ın. vatıı::cı~ıa

rı blrb r •nl' li:atma ı.c :voluncıatJ tah 
rlkler nın. memı..rtarı te'ıdl•l~rı

nın. meşrl'I ~oldan kazanamadık1a 1 
n ı ıctıdarı gasp ıı.uretıyle elde e:
me 5'• !'C'tlrnıoln • ort&)'B c;-ık:-::a~ı 
gaye:slnl ııüttOklertnl nı-h·eldlıı 
bir şt1kllde etkin umwnıvcye bll
dlrml•lercllr. D.P. or~anlırı «!rn 
takrir netlceı.tnde bu vıkıcı hare
ket ve t~ebbOtiler bUtcın vuz"hu 
ile ortara çıkacak. ı;eçlmlcrln .la· 
1111 bir cere) an ta;ı;lp ı>tU(;I tam 
hlr ı;arahatle anlıışılncak. bütfin 
ı'l\:çlarına rağmer.. Meclise şlrri't 
\'C l!Rlıte bir tazallllm ıçıncıe ve 
bir C1Avacı ımıo ı:tbt ~elmlye çalı: a n 
Halk Partlı;.ı:ın, fieçlmlerın Mecl t. 
te konu ulması roıundakt maJQm 
an:wu da tom mAna.sı le h a ttA 
fazlıuıl\ le tahakkuk etmı oıaealc:· 
tın ICld ıasını da ııerı ıı;Ormu~ıer
dlr 
ıH I H 1 \t.:IJJ\I • ltldOlll '1 ·ı 
\U ,l,I E .. I : 

Bu habcrlu bü\'ük ıı:ı 
mı~tır Bununla beraber. 

< Drı 111111 "'il: !'i 

BAŞYAZI 

PUSUDA BEKLEYEN YARI 
Ahmed Emin YALMAN 

CHP Grubu dün 
toplantı raptı 

a nıün ıtnırıtn , 111rın ılohrak ıl l) r ı:On lf'nt lr ahır lçlndP. i t· 
H li kUI ıeınılf' hl'!lillyoruz:. \ caha " " ıtoıar.at!' ' Arll n mecll§I 

e1'11ııılt ,,. nıalOnı tarzda bir he inci \ablııe mi, ) n1' a hil· 
tlih 'fUrliltrlıı lr ro hryetl ırı ıı, lf' mft ,,. ,,.ı,; me§•uıı.retıer tıı,ıdı tı 
tıın euurıı ıı11 tamamı, le ~nb l p. tr-mklnll bir hft1'0meı mi~ Rn ıın· 
111le uamızda hunu bll"n )O\;tıır. 

\ en i katılıırn ln \-urnlu elillne ' " pronamına ı: ı rl" YR e&kl 
:ıaı • llU.Plrr. in a tlar, ırnrurl ar !cinde denm eder.ek n yn ınıın 

11namızıtf'L1 ~lndt muı.: a,.emr!tl n D.P. mrcll~ c ropunun m ecra• 
::rı,, l li:llıt ar llderlerlnl ',. bllha •R lld r rlerlo lldertn l nlhıı;r#I in· 
baııa lf'tlrdlilnl ılir•ceclz:. Hunların h eP•I tallht ı.aımı f'J' ltr-

' ICenıı t ne lia~ı ve hlitUn b ir bür dlinya)a li: ıır,ı ~li mfthloı ve 
tı!astı \UUPlf'rl nl ıın htiı111i bir ta r ihi mlllell n kaderinin. h lll 
lf uıun bir ' " " ranı ınsaı;ııı ıı.:ı dndnıı:ının ara.~ıııda dumıa~ı cld· 
ıı"n ocı hlr t~ı·rlllıllr. lll'lP o rant ln•an : ) l'!nl bi r dr.moı.-ra_<l '" 

llrr13l'I n lznnıının rıı.ınt•"ı oıfatb'lr. l.;a~ınııza çıL-mı•. be yıl 
~lidı!Pt hlzr. ııo rrl3 e tin hnı•alıııııı rtml•, l litldar me\ lillnde l l't•I r· 
L ~ hlr kıoım lınllhanınrl ıı b ir nrıılrı.: J UZümfl7.ü nıarımıs. nıemle· 
: n htıı.ı Aı llıırlılndl'nhnl lf'('lrıtlCl DM lf'ı·rftbf'lrrl :raımıctan 1 rıııu, tılr 11 ortl ı.u rııcıı•ıı hulunursa.-

llrplıııldn 111011111 çr-limeııılle ı.ar$ılıı.:. o.ı>. lldt'rl, tıu yornı a 
~f'\1ıllıııı" olrııanııı ıtr\· ı.tııı ~·f'k•.-. rerahh&• n ı dD3sa yine ı•anınııa 
1;11" 1naı:, K•ııdl•lnl nııHll anbf'rl ırCırınr!dlnı , t•n ı.at r~lınlrrln" ba 
a'torunı : t • lıl süler y üzlü, ııınamıı., hıı • U laılbll \dn ım ~Jtıı 
4fraı. bir ıııııoı_ \ tızu ırlllruf13or, taşıııııı aıır ;rfi1'11n ııa.~kı•ını 
al'lfllrtte du) ııuııı lırlll ... 81.ı.e af'lmıyorsa. araba l;f'ndtne dl' m i 
ıtı 11111>or? Rlrlıır. I dr.rf'!'f'de 11ıeo'ull3 et mevlillndr: hıılonan hlr ada· 
o.,.1"• norıııııl 3 ollnrıt a ,- ür.Unır inin, m lllrlln frraıratıı hlznırtlrrl ıı 
ıı · ııcıraııl haı.lardıuı , tir.rtflrntl'n müreli:lirp b.,-ırlı m linet i hazı. 
"'~"e ertsmr lnlıı pr "klll mfiml..tin oldutuno litndM ne hatırlata 11 bir l r li ırrı:d; doı;tu da mı >Oli:~ 

Top la ntıda te~rii faaliyette takib edi
lecek usul hakkında karar verildi 

--, Husu 1 Muhablrim'7den 
Ankara. 16 - c H.P Mec!la Gru 

pu buı:ün ~at 15 den 17.30'a ıı:a · 
dar <le\ anı ecıen bir toplantı Y•ı>
mı tır Toplantı M>nunda ıı· ı ıeb
llll yayınlanmı tır: 

ııC.U.1'. \Jl'r ll C:ruırn hııcOn •· 
at ı :; d~ t oıılaıınıı tır. Au ıopl aıı 

fDnamı Sa: 5 SO: ' de) 
--o-

Haydar kuyusu 
c i n o y eti n e o i t 
duruşma başladı 

Hu ud ~ulıablrimııden 

Konya, 19 - Afif 'Tılma:z, Osma n 
Ye,ııöz, Veta Ar&lan ve Kerim Kah
raman adınc:ıaıcı dört ntandaş, pa· 
:alarına tamaen tabanca ile öldürU· 

( ()enmı J!a : S Sö: 4 de) 

llunı!d ıuııablrtmlzdeıı 

Anıar•. Hı _.. Buıtın lkttdıınn 
orı:anı olan Zafer ve Havadl6 ıa
zetelertnı el ne alanlar, b.lha.~a 
• D P Mebtll.ları seçim hakkıııda 
Mııcllıı tahklkatı talep ecllyou ~"it 
llndekl iki 11fıtıın llzerıne iki Elltır 
olarak vl'rllmlş başlısı hayretle o
ıtumşulırdır D P. mlllctv•kil?crl 
h11bcrln metnini okudukça <1ah11 
çok b&)-rete dUımU•lercıır. ÇUnkU 
haberde. u•e<·lııılNllt' 'J ı l rk "lllrll· 
nl rı 'J drtn ll l ıııa ı .ı/. lıcı nu ııı nrn' 
kalı\ rı ( ', 11.P . n ın im hnlnı rtl nl il.; 
tlcları noııtemadl ajır hücum- . , lt
hıınıl ar allııııt a huluntlıınııak U· 
ı ~lhlr- ı elAChe ı•nlı tıır ı l ıtllla I'• 

dllml'L t r- \ I' ö)h' dl'ııllm~ı..c.-ıllr : 

-. 
KAZIM İS~l.\İI, GÜRKAS 

• - Bli:\ \il \ ' \l.t Ol,\('Al\:'111'11~1 ? 'OK 

İSTANBUL . 

llİZİPt.ı:R DE EKl.F.:Si:SC E. • 
Demokrat Parti bir yandan ton• 

gr~lerl roluna koymaııa ç•lıJJrktn, 
öte )'lından da blztple•melerle ut· 
raJmak zorunda kalmaktadır. Bazı 

şaha! dQştınceler de kongrenin 1:ec1k 
mulne Amil olmaktadır. 

öte yandan, İstanbul il konçr$1 
t.oplanmadıltça, D P. büyük kon;-re
s1nln :raıııtmuına da lmltln nlma· 
maktadır. 

11'-t l hhetı l ıneııtınl arıl ıın O" ldl' 
t•tıl ı:lıııl ı

0 

nınl Omnto ı:hrr. C.11 
P. nln bn ına"k at lı ' " murPI· 
'"" ro:ıll) e ti ile ıılnkoll olura"k 
11.r . \ltrll <lrupıına ı nkıllm ,._ 
dllnı.-k flırre bir takrir h~ır· 
ı annııık ı ıııtır. nu ın ı.rtre ll nh n 

V 0 1 İ 0r1Y0 r İki.n~i Asya 
grıbı süratle 

l md lıl f' ll ~ ll zd.-n fıızıa ın . bıı· 

• Un ınıza ı..o~ ıııı ca h lrlllnıl't 
tedlr ... 

Halbuıtl b\lı:ün te:nııs 
ıoeı anıı : !ia: 6. 

Birinci namzet Ord. Prof. Gürkan' dan yayılıyor 
daha şimd iden il timas isteyenler var 

fııtanbtıl Vali \'e Belediye Relal isin 

1~11"'"'~--'?~fll\!llF'°::--- Prof. Oökayın B~rn büyük eıçııııı 
ne tayin edllm~ı. bir catın me-

Hastalığın tedavisi 
lüzumlu ilCiçlc:ar 

GANDI GONO Turı. • n ııırll • l :ı ıı Ktıllur Crml>l'llnln ka· 
rıılnıa• ı ı n l D.}ı-l> l r ılü ıı 'f t' l.;tıll,; t nh erslte· 

de ııı r uOand l ı: ıınun ~ ıı ııı l ıııı, tır. ·ı oplıuıtııLı ilk oıaral; ö r. alan 
Prıır. tı ı.r,.ı :\ ıırtn hıı ınlllf'tl t'r :ırn,ınıtııı.ı ı.o ı ııı r nıiln ıı•l'IH'tl~t1 n· 
dPn hR h•ttıııl•ıtr. l>ah a onrn \ ali nı ua' in i :>. nı.ım B lnnıı•lı d a 
Pror. (; uı.. &) 111 hlr nll' •lı,l lnl oku mu• \I' nllHl\ f't ltlıııll~ lllll Sl' fll· 
rf'll lld l'n ıı ı r nı R,lfth .ıtııı la r "ko ıı ıı•m ıı•lur. •ı optaııt ı llandln l ıı h ıı> aıı 

h Rlı l.ııırtıı &o•t l'rll l' ıı hlr tıınıle .. on hu'lnıu•ınr. Hu ı opl antırı ) oı; el· 
ll3e )Okın t ' nh Pn;ltrll ı aı..ı ıı ı•ı oı istir. 

f>l'tlesı:e h allne ~ımıo ve dUıı '"" 
birde • Yeni Valinin kim olacağı» 
konusundaki 116ylentiler alıp yil 
r1lmüttOr. 

B u arada eı:ı çok adı KeÇen a
bts, yeni bir ordlnarytls profesör, 
hem de bir tıb ordlnal")'tls profe
ı;Qrü olan, ıtizım İı>mall Oürlı:an
cıır. 

Dün 'b':l &öylentılerln ıç yazana 
( DM"Bmı a. 5 so. I? de) •• !Vali Gökay 

!Menderes 
ile görüştü 

bulunamıyor 
Vlllı)'et a&lllık te$kl1Atını ~Onlen

mc&i» bakımından kati bir çattaızll'k 
tçtnde bırakan ltı:lnd ura grtb1 &al· 
ı.ını. atıraUe yayılmaktadır. XendUe
rl lle gOrüttütümllz bütün doktor
lar, aon günl~.rde tedavi için ml'lra· 
cu• eden hastalar arunıda. .-..,.. 
6ıJ'lb1ne yakalanmış olanların harll 
arttıtını ttade etmelı:tedtr.er.. 

Batlık müd!lrlülü Uerl gelenltti 
d~. .ura gribi konuaunda dünlcti 
lzahatıarında, yeni bir hali:tkaı.t or· 
taya koymu~ardır, Verilen tzabatta 
eo1ıe <leıımekted!r: 
•- Aaya ırrlbl ıatı:ınını Onleyecelı: 

tedbir, aşı tatbikatıdır. Fakat tı:t.fl 
derecedıı Asya gribini llnleyeak qı 
bulunamıyor. iklncl önleytcl tedbir 
de, «tecrit> alatemldlr. ~lı:at, bu 
tedbirin do A~ya gribi için ta tblkt 
ımtAnaız oldutundan, pek itibar 

Rııııııt l\lnhıblrlmlzden gOrmemelı:tedlr. Bu bakımdan Asrn 
Ankara. lY _ htanbul Vali ve gribi mevzuunda, Onlencı tedbir im 

Beledile Başkanı Profesör FQ.h· klııwzdır, Bllttın ıaa1ııret, h&&talolıtın 
rettin Kerim Oökay bu sabah ya• tedavlal içi marted, en gayret a· 
taklı t renle şehrimize gelmiştir. bllmektedl::'.> 
Kendl!lnl ıaı&&yonda tDarşıla-arı ı:a Bu ıonı,, doktorlar tararınd&n da 
zetecllcre. havanın Ankarada çok umumiyetle teyit olunmakta, fakat 
güzel oldutundan bahseı.mtş vo AaJ& &rlbtnln l:ılrlnci nla:ın devre· 
kendlııtnc cıaba :ru.la sual ı;oruı- &nde açıklanmarıp tenkld edllınek
mııınnı önlemek mak8adlylc bir o-1 tcdir. 
tomoblle binerek 18tl5)'0ndan ayni ö te ıandan Alya gribinin tedavbi 
mışıır. için lüzumlu olan UAçlann bulun· 

<Devamı .. : s ıll : ! aeı maaı da mümkün deııUdlr. 

CMP GENEL iDARE 
Kurulu toplanıyor 

11 bl unıı h13 atımı.ı.da h rllrn 4ah•lyellrrl ıı bl rblrlrrlııl çelir· 
\1 ıntmroırrı, heııtıı.: lddlal a rından ı aı:ırecememrlrrl, takım hR· 
1 llnde çalı manııı ibl'oılnl do1nnıamalnn bizim e.a.ı hu la· 
~&•ınız._ Bunun nice t OrlO•OnD clirdllk. Hu e7.rll hali otaıran BY• 
tı ııı., hrr ryl kı-ndlmlu dert l'lmemrl;, &.ahırdan l;endlmlzl ı.o r· 

IMRE NAGY'NIN 
BiR KİTABI 
BATIYA KAÇIRILDI 

•••••ttıııetttttıttıtılll•ıt111 1•tl1111t1 111111111n11111•11 ... h11tı1111•ıttltltttlll •111111llllllllllMltlHfltlllt1 1 tııtıı111 111111tltttHll•t• tlıtt ıt1_.1ua11111111" 

23 Kasımda yapılacak olan fevkalôde kongrede 
seçim sonrası s i y a s i durum görüşülecek 

rın 11 ı.. hazan ı ı:ımtzıten ,..,ıı ,-or. ' e çare ı.: ı pomıl a brl.ll3rııle ı 
( De\ aını ~o. $ :sü. 7 de) Anadolu Ajansı 

Viyana 10 - Geçen Mnbahar-
dakt Macar lhtillılt sırasında Ma-p• d • tik carl6tan Başvclclll olan imre 

ıyasa a ıs ... ar N~'ye a lt baz.ı vcslkal&r Demir-
& ' perdeden kaçınlmıştır. 

ı 0.35 sonları Ue 19511 yılı ba-

u•. Dl ı· d ı· be 1 ı· r ı· yor oında yu:ılm~ olup sonradan neş redllen bu Vl!fllkal&r komUnlzml 
bir çeşit .Makyavell%m olarak va
aıflandtmınktadır. 

G d dd / • '/ k • • / k Nai}''nln kitabında 1953-55 11-
I 0 ma e ert I e pamU IÇln 0 inan arar raınııda Naıry"nln kendisinin Baş· 

O/fln ve zeytinyağı liatlarını geriletti \'l!ıt.ı oıd~J~ ... :~r;.~:ı-1;11:~9 ~:; 
'tıııa --- ------------- - ---- - - ->tııı ret Vekllctt taratıncıan ya-n=-------~..,,..,ı,,tl'1ıuı aıda m addeleri ve pamuk 

ltr •rı konll!undakl 11on 11trkQler-
lll~ı~'.J'asar:ı1 treni~ tepiciler yarıı 1 
' ııı 1' t - sa ~da madde!erl Ozertne 

h 1t •ııuı ve ııpekülltıf amacıarıa 
-.,:aıı buı tOccarı..rı cendişe) u 
lt ıı ecıen bu karar cıolayıalyle, yet 
tıctııeneıer, cııon zamanlarda ı.
tıcı, dan mahrum bir b ale ı:eıen •a,., ınacıdclerı ft a tlannda buı dü 
tııtt~ olacatını ve piyasada la· 
İtııı. cıurumun tahaddüs edece 

t ifade etmektedirler 
'aıı le Yandan, 200 kilodan fazl a o 
t1ıtu°llnuıı:ıan11 boyannaıneyc tllbl 
tıı.t oıtıaıı ı, hUkQmeUn ıcııfli\eyo
~'bıı ı>cıııuıı:llBu nın sonucu olaraıt 
tGr11., 

1 
b ecııımektecıır neıırtlldl!lme 

~it u Y•lkt pamut rekoltcstnın, 
ı~ ' '11 l'o!lara nlııbetle dUşOk ve 
~ 'Ylc yetecek miktarda oı
tt:..1~1 Hbeblyle, pamuk flatları 
'-lar e Yülclelmelcte ve dlO plya
t-.,:~ı ııamutı; tıatlarıyla. ıç pi· 
t"lıt.ıtı~I Paı:nut tıatıan birbirini 
'-rı.,: •ktadır. BQkQme:ın bu •e-
~llt &ltı:ıııa. böJle bir kararı TEKA- MÜL KURSU Kadın Brrı..rıerı ~klm9.l Kun u dlln IJfYOf· 
~l Ve Pamulc alım utımını kon - lu Mlı sokatınclakl lokalde açılmqtır. Ku r· 
"> .• l\'l.nıeıt lüzumunu htueltil l ıu takip edtn l!jnnellu, kursun bltanıınb lnıtJhana uııı tutulacaklar 

lheatecıır. n ıaanna" oıaııtan .:aelfdl7• tıu nt6r ehllJetnamPSh> nrtıecetıtır. 
CDenmı ! a : G. 111 ı cle ı aesı., ını ..,.tea ııır l&hnr.rl ıesblt .ıtlyor, 

TURKIYE'DE ATOM 
Busllll Mubalılrlmbden 

Ankara 19 - C.M P . ~el ba.,.-1 
kan veldlt Fuat Ama genel idare 
Jrurulunu fevkallıde toplantıya da 
vet etmiştir. 23 kasım cuınartes 

ıı1lnü yapılacak bu toplaotıda se
('!m sonrası durum ve ıı1yasi olay 
l&r ııörtışülecelttlr. 

Bölükbaşt'ya ait 
dosya Keskinden 
Ankara'ya geldi MERKEZi KURULUYOR .~R:\.4. İRTA'iBULDi 

Ankau. 19 - C.M.P. aenel baş
kan vekl11 Fuat Arna bu aabah u
ı;akla İltanbula aıtmıştır. Amanın 
aldtş ııebobl açılcl "11Dl1Ill14tır. 

Husul! Mullabfrlml24en 
Ankara. 111 - C.M.P. Gııcel Da~ 

(Denmı Sa: 5 sa: • de) 
Dulles, NATO'ya atom verilmesinin 
Paris'te karara bağlanacağını söyledi 

1 lı rl; llıUırrlf'r Ajan•ı 

1 
Vashtnırton iP - B:.ıırUn bir ba· 

sın toıılantuı yapan Amerika Ha· 
rtclye V~lll Mr. Dul!es, Avrupaı!a 

ııüdümlü mermi 011lert ınıru.ması 1 
ıç.n NATO'nun önUmO:ı:deJı:I a y 
Partile yapacatı toplantıda ıı:arar 
lttlbazının muhtemel olduğunu 

sö) lcmtşt.r. 
nuııcsın llive ettiğine ıröre NA 

TO memleketlerlnde aynca a tom 
merkezlen de kurulacaktır. 

BelırttldlA"lne ı:öre, atom mer
kezinin kurulacagı memlekotler a· 
rll.'>ında ·rarklyee de butunmüta
cıır. 

Blrl~,k Anıertka narıcıye Vekili 
Tun~a slllth tie\•klyatı nn'f>e:~ıne 
dcı ı ı•nıllb ııtmlş \ 'C Fraru;anın pro
tcı;tosuna it arşı Ame:-ık ll?lln büyült 
b r tCC$$0r duyduğunu lfııcıo et
miştir. 

l\lr DullCbln kanaatince Fraıua 
ile Tunu11 arııııında llilih aevltlyatı 
husw.uncıa bir muta bakata var· 
maı.: muhtemeldir. 
Hıt.RIK \IÜTTEFİIU.t;RİlliE 
\ t' 'I ~il.AHI.AR 'ERl!CEK 
Atıı;utlta (Georıııaı 19 (A P. ı 

Bu~n burada Cumhurbaşkanı El· 
r;enhowcr ile raptıR"ı b!r ırö:1l~• 
yt mOteaklp basın temşllcller!ne 
beyanat veren :o.um MOdafaa Ve-

CDnımı S& : l Sü: 4 ele) 

. . 

FELIX GAILLARD 
iTiMAT OYU ALDI 1 

Türli: ll abrrll'r AJan~ı 

Parts 19 - VcrgUert aıtırıa,tır· 
mak ve devlet masraflanrıı azaı~
m ak için Mılll Mcclt11ten ı:Onn o
nı talep eden yeni 'Başvekil Oaıl· 
!aram bu talebi Milli Ml'cltstıı ye
nne ııctırtlmtştlr. 

Gatll nrd, l\ fec!lst;ı yaptığı konu~ 
mada. ,·erglltırl azaltmak ve de\'
let masratlarını kısmak hususunda 
grn.ş ı:zatıat vermıştır. Fransız Hıı 

rlcl~l'I Vcktıı a\·rıcn Batılıların Or
tadoğuGakl boşlul!u dolduramadı
ğını ve Sovyetlr.rln bu böl&cyc na 
fuz ettllclertnı bellrtm~. Franaa
nın Kutıey Afrlkada böyle bir cıu
ruma m ü saade etmlyeeeıtını ı;öyle
ml§!Jr. 

D lR"er t a raftan, bu rıabah Parls 
te bıı,şlıyan ve bir milyon kitinin 
ıotııik ettlll arevlet bavatı ku.
men felce uğratmıetır. 

O revcller ücretlerinin artıırıı
muını ta lep etmektedirler. 

..................... . ..... " ........ _ ................................ ............ _ ............................ t ................................................. . 

Kı:rııtn11ra"k Kayı datı ca4df'sl clvıırındakl ı~ e yakın ao\-a"kta ıl'dıa 
lr-rdn bir mtlddf't entl •ı li:ı hl r onarım faııll1et1 bqlamıe, takat 2: 

l'li:lnı ıı: iı nfinrıeıı oııra bütllıı anır lf'lf'f liazma ktırd.ltrlnl toplıyarali: o li:aı.ı arı trrketml lerdlr. Beın ee 
h arabe H bataklı k hlr vaı:l1r:tte- Zvnıce &0kaldarı dOztltllecetı iti n evlnen emı Hklnlerl, elm4l 
.ratınurlann d a batlaıauı tserl ııe baı aıııı ı. ıa ı:rn-111 li:almışıaııtır. Resimde alclatılaıt .. taldarf• 

inut lkT'ln feci duama iörlaft yer. 
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1 

ithali imkônsız bir 

... 
! Tansiyon ve yaş ! 
İ \ r.,ıı klnı•f'lerln, en ~"'" korı..: 
*tokları tf'blllit-, taıul)onıannın,. ! rn71n )0\,; elme~ldlr. Zira beyin_. 
* ı..nnııma•tnlll, Crl1:lerln ''" liAlt>! * hıı.•talıt.larıııın. bıı tan h on• * ,uı...~elill&lle ,aı.ın at ka ı oldu• 
! junu bilirler. :; 
* Anıa. umııml>elle, nıtmı beş• 
* :r.,ın•aıı ~oııra. tnn•l)otulıı .. '.! a,ırı bir •01.•etme cllı1ltnır.nu•ı.: * teıtlr, lıllhn••ıı erı.eı..lt'!rde. • * li ıllnlarda durunı bö) le ol·• ! makin tıerotır.r, onhmla tansl·• 
*>Dl\ dr-tl~melerl daha barizdir.: * <;oı.: drfn :ra•h ı.:ııt1ınlardn. il·• 
* atle aıı~ınllrllllt'eek nıthldetler• ! l\·lnıtr. bir iki to•l)On derece·! * ı inmeler , e çılinııılnr nıtl· • * şnheıte eılllrlılllr. • ! 'I ahll, bUI ıl ıı tııı h ıllerıte. ! 

1 ÇAKARALMAZ HAFiYE 

ıt be)ecan falitllrU tıa rotu O>-• 
..,, namaktaıtır. Zaten pek <,;ot.; de_. 
: ro. lrnnetll mtheklilnler, 11111 • 
• st)on dU,ortıctı olııraı. lrnlla·: 
: ıutırlar. 'e ı:tyaıte:ıl) le fa) da• 
+ \'f'rlrln. . "! -
·····••il.-tı:-tı:-tr-tr•-tır«ifiliril••• . • ................................................................................................ ., •• ,, ................................................................................................................ . 
............................................................................... h\ç CP\'ap \Crtnlyordu 

if ~J.§;[~~D~;~:~f~~ \ ~tf Jt'.ll~t;.~o~~iıım~ajn~~~~;~~:~~~ ····· ... ~.. ........... ....... ~-- " . . . , 
•dtr ,,. onunla 1ıost1nı..1ımı11 ıçını:ıekl ispirtolu içkiler ve lıele 
do anmt)l' ba ınr. Tercüme eden: Rezzan A. E. y ALMAN No. 13 ab-enı etilen eıe ırczerllı. 

R":t ali) adlı bir ı.ı:r.ıa o ı::On Klau. kampın, cA6ker ocat11 .15-
l'\1enmı tir. Bir zaman onrıı - Aııker olmadan )'llfayamam. cl\ıymuştu Onun kendi kanından, mini taşıyan ollııııını ııd!!lemek e 
liocımnı ı.ö,lit~ ııuınmı)nıı ı.ı.ı: sun hepe! bir <teıtıl mi? Pirene llaR Bütün hayatım buna ha ıı ... N!· kenlll ırkınaan olcıu(ıunu ee:z.mıe meşguldü. Oraya ~ıne yeni bir par 
drh et lçlnıtedlr. tarının ber iki tarafında Yl.$&Y&n• oanlarımı. rütbemi ellmllen aldı- bunu daha bilmeden onunla ar- tre yapıyorllu. Günlerdcnberl bu 

- lsmıntn de oarrett olllu!lu 
mub&kkü mı eankl? Her leJvon 
Mkerl ek&ertya ısını ve hüviyetini 
g r.ıer veya lııtm cıeıııştırlr. Orada 
aynı bayrak altında aynı teh\lke
lere ıröRü• ııeren bütün bu ıruıım· 
ıarın hemen hemen hiç blrl&lnın 
nıı mll\IYetl, ne hüviyeti ne <1e la
mı maıwn deııııcıır 

Rex ııöuertne ıayıo devam et· 
ı. 

- Annemin S07acıı Garat ldL 
inırlllz tabuı olduıtum zaman. da 
ba dol!nl6U inııııtereao bir koleje 
ı: rcııtım zaman ısmı.mı Garrctt o
larak kayllcttırcııın 

- Garat hal Bu iki heceıı 111ım· 
!ere eksertyetle Labourd ha~ alisin 
de rMtlanır. Oralı mlflın?? 

- Ha~ ır. Uatnrttz•Jlylm Yıı aen? 
Lıırraııa Y-"m unıye tercctllUt· 

ten sonra cevap verdi: 
- PQrturalett,y m 
- br11111 İspanya de 1 mi? 
- Evet am• BL'lit olduktan •on 

lar aynı ~oydanlltr. ıar Faka: içimdeki aşkı da a- kad8'1ık etmeıte karar vermişti ışe jpzll çal~ıyor. herkesin ollaya 
- Evet, evet, hep &flll ııoy, ay- mazlar yL. Fas'a dlllüftüm, Harp Şimdi aralannda kurulıın bu balt dolllU!iU saatlerde eserinin üzerini 

nı kan ·· meydanında iki defu yaralanllım. blr kardeşlikten bile da.'ıa yalmı bir bezle örtüyordu. Arkaıı&,ıarıııa 
Re.ı: de toraddütlü blr tavırla Harp ctmelı: benim lçtn en bQyOt H daha ıııkı bir OC}dl. Erkek arka· dünyanın en ııtızel kallınınm res-

ı;.orcıu: a:evk. Başka tOrlü bir hayat ta- dl lıklan. hele böyle köklere lla• mini yapmakt olllul!unu ııOylü· 
- Peki LeJyon•a n!çln geldin? ııavvur edemiyorum Her an döltOı yanırııa. büsbüt(ln fla lam olur. yorcıu. Nihayet bu onhescrı mey· 
- Bm. Buka ihanet etmez. Bu mek olııa. bencıen mes'ut adam ol- o ııabahkl konuıme~arıncıan cıana çıkarma zamanı geldi. Klau 

nu bilirim. Onun için eana ııer ma acak. Fakat böyle bir •er yap sonra. Larraıı:a. geçmıı:ı hayatına çok ıçmlştı Tablo meydana çık· 
oo}I &Oylıyebillrlm Larraga uıı mallan beklemek beni Olllürüyor. a!t bir tek <tefa daha bau şeyler tııtı a:aman Rcx, hiç bir oey ııöy-
mım dollldlr. Aıılının ne kı}metı içını çekti. Piposunu ıııllktl ııon- anlatmı~tı Bunu da Rcx'ln ken- lemelll. Bu: klfislk pozlla. başı U· 
var zaten - ra llclll ki· dlslnl Klau•un &arho$luıtuııcı karoı zun taraklı. elan tel örtUlfı, elleri 

Ben 1 panyol orlluaunda b,r ıtur - Artılı: bu JAfı kesr.:ım Faka~ mOClafaa ettılU ııün yapmıatı. Klau, kaı;tanvetll bir lııpan)ol <tıınııözu 
may eubayı idim buırünllen ııonra doetuz ile ıı mi? iri cosııeıı. adaleli vacutıu, seyrek llll. Relılm en Adi bir tarzlla ve ıu-

- YL .. Demek ki 6yle idin. Elini uzattı. Rex, bu eli aıkarken aarı .c:ı.çlı, fiş ve kUatah bir eurata arlardnkl kaba snba bovaları andı· 
- Başıma belAlar gellll Aııkerl k O()yle dclll: gömülO olan ufttcık ıor.lerlylıı ııa· ran blr ıcklldo yapılmİştı. Kamı•· 

ten koıtulmak korlı:U6lyle kaçtım. - Yalnız dOfit mu? Karlleı._ rıp bir mahı<ıktu prw;ya lı a a· taltl Almanlarla Rwılar hayranlık· 
Beni ıııyaben mahkQm ett ter. B1111k'lar kan karde,llllr, unutma.. tayınlla ı;ubarlık ctmıı. 1914 de tarını belirttiler. Bunlar epeyce in 

- Fakat aen hlll tehltkcdeııln. \ ı inıımz:ere kuoı korkunç bir şe- ııandı. Hep 1 <10 Klau•nun zorba· 
Günün blrtnlle Lejyon 1 panyol or ili \ \R ut:!nıJ kilde 11avnşmıştı. Şimdi de karşı- ııııından çekinirler, onunla an boı: 
cıuatyle ltbırııaı yapabll1r. Ya ac.- Bas,k'lar blrb rlne çok bathllır 11ınlla Reıt •ı tek lnırtıız olarak gör mak tııtemezlcrctı. Rex'ln auııtuğu. 
nı tanırlana?. Bunlar Alleta bir kablle Rlbl kıın· dük~e hıncını ondan almak lııtl· nu görünce, Klau atdtp kitap oku 

üç ııene lÇlnde çok deRt.etım. telAkkl ettikleri Jçln ara:arında bir ror, alay ediyor, lnıtlllz Mkerıerl· de durdu ve ııert bir oda llo sor-
- Yine de tehlikeli bir vaziyette ilk varcıır. ne Almanca b r t4blrle •Domuz du: 

ıın ?-açın bunu #•Ptın? Rex de kampla ı:orcıuıto bu aa· köpeklen dl;orııu Fakat Rc:ı:, bun - Y 1;enın .soyllyecek blr 115-

TEK DAMLA YOK! 

Batdatta toplanan Arap petrol 
ekspcrlert yen! ııetrol ımtlyazla-

BUGÜMKU 
H A v A \'t-flllıOJ .Meleo

roloJI tııas1onu-
nun tahmlnltrlne rllre, bugün 

fthrlnılz "' clnnnda han sa· 
bableyln sisli, 50nralan parçalı 
buıuııu reçe.:ek olup, ru~ılrlar 
J>oyrazdıın mutedil olarıık •secelı· 
tir, Dünün en )llknk sıraklıtı 
-+-H, en dllftilı IH' .+-1 Santıırat 
olarak klyd~dllmlsllr. 

TAKvlM !?O I• \<;!'( 111:n 
C\R \\IR:\ 

Al' ıı - nt :-.· :ıo - "'"ur ıa 
ttnıt ı:n:ı - hA~rn 7 
ııtnd ı:ı;; - nrhllHAhlr 2i 

\"asa ti ı:zanl 

SABAH 06 53 02.06 
ÖOLE 12 oo 07.12 
İKİNDi 14 3!! 09.45 
AKŞAM 16 47 1200 
YATSI 18 23 01.36 
h!SAK ııs.ıo t:.ı :.13 

r~ .. l'r t oan a ı later Fran ız o •• 

- Du b11yrak beni korur. Hem llllerını &}nı ırktan, aynı kandan yorclu. Durmadan onu tahrik ~dl· mnkla meışırul olan İni!llzln önün1 

Larraıta. elını Rex'ln omur.una kin ve k:enlll halinde allama kaı,ı ıara biç al<1m4 etmiyor. hatlı\ zün yok mu? 
dayac:ı n &ôzlerıne dl'V•"' etu: farkınaa olmayarak bir :rakınlık Klau•nun eözlerıne ya Cülüyor, ya (DuaınJ nr) '4 ____________ .,. 

Gazeıtrnl1r ıllnderUen ya· 
rılar ,.., resimler baııhın 

b~"l'lu ın iade edilmez. 

V A T A :o.; - 'ZO l\.\!111:\f J9ll7 

~lll!~lı~ıı~ı 
Beyazıt faciası 
Sorumlusu kim~ 

Samuel Bcckett'ln methUr •Go- ralt lla hep zenci oyuncularla :B ; 
dot• 6 u, yeııl oyunları olan •Sonu tonda görcıum. ReJI ve oyuncu! r~. 
(Fln de Partle)ı u •SO:uuz Oyun dellşlkllltlerlne rağmen her aeıer;.ı. 
(Acte sana Paroles)> un yanında de Beckett bir deha o!arak ta , 
çok Jytıııaer ltalıyor. tOodot> 4a her ma çıkU. •Sonut ve •SOz.aü:ı: 0J\111ı: 
teY• ralimen aabırıı bir bckleyı, (ve .ae bu yıl önce Franaızca ola~, 

ı it) Londrada oynandı, aonra da J'1lrl.5 bcltleyt.şın içinde sızıı b r üm var y•rı-u. Bir bu,.uk "ıldır oynanıro'.· 
dı. •Sonu• 01ununda l.so, yerdeki " -.. • , 
ber çöpU ve tatı kaldırarak <ltıı:ene Beckett'ln yeıı.t e.ertnllı tercume ~ 
"' güzele tr1'11ltk 16teyen Clov, bir dlldlAI ilk yabanct dil. yanılm1>"0 
anda bQtün toı,ıladıklarını yere a- um Türkçe. Çevirili, Kolejli iki;_ • 
ııverlyor. ÇUnkO artık •Sonu• gel- rcıncl (Berent .Enç lle Herman tı ı 
nıı.tır he.rşey1n ! zaten, blrlncl oyun rı)'an) 7apnutlar. Oyunun uıını rııı· 
dan aonra tçlnızcıe ı:oraltl bir Umlt mlyorum, ama temlzı TUrkçtlt t 

kınntw ııaımı, bile ol.aa .. •56:r.aUz den dolayı bu gençleri tebrik euııd• 
Oyun» artık klınRdo ümit kalmama llzım. Umarım ki, ımkAn bulur '\'f 
aı gerektlitlnl açıkça .belirtiyor. E- bu tercUmelerını b&1tırablllrler. < a 
Elyet, eı:ı,-et ve öl Um~ i tte her ıeyln nılmıroraam KUçUk Sahnede o)'ll 1• 
ıonu ..• nan cOodo~ oyunu da btıll ~1 

samueı Seckett, 190S doğllmlu bir madı). b t 
irlandatı. Adet olarak irıandalı!ar Plycalere ıelln~. cSonu, tam d"' 
Londrııyı ıethederler. Nede~e Bec· Beckett oyıınu. Alltılmış antaıııetl 
kett, Porlsl fethetmeyi aeçmlş. Ro- bir planı yok. Tabii bu hal. neclt es 
man ve oyunlarını Fransızca ya:ı:t· in scrlrclyl şaşmaz bir keslnıtkle t • 
)'"r İlk olarak •Oodou oyunu ile meslne mlıol olmuyor, Yar.arın rııll 
dU~yaca tanındı. •OodoU yu önce ratro bllglllne ve dehasına ı:ıaY şıı: 
Colhlt Irgat'lcı KUçük sahnede, aon olmamak kabll delili. D:.ırum ne
ra Bert Lahr ııe Nevrorktı, aon ola Bir felçli ve kOr ihtiyar var. /.~110 

alyle bab&1ın1 birer çöp tenek u• 
kapamış. Bir ile cılız •e kambur d"' 

Şişhane geçidi yapıla şağı ı-ar. Ftlçll, uşaftına, u~k 
10

r 
erendlalne nl:rct etmdeen durııı:ııı e!C 

ö rendi ımız «öre, Belelllye tar. Ya,adıkları odanın bir pcnc 
60 mec..llllnlıı tıul\'lblndcn geçmiş o· aı bir çöpll\Ae. diğer peııcerr-'1 
1
• 

lan cŞlşhano ııeçldl• plli.nı. Bayın- hl9 kıpırdamıyan bir dcntzc ,.e ~ 
dırtık Bakaotııtı tararından tasdik ı.eptz bir gökyüzüne bakıyor •• ~ııı 
edllmııtır. Gtçıaın lnŞllSI için be .sır11 çöp tenekelerinden b&$•nr d• 
ledtvcııln Yf'nl mali ~ ıı bütı;r.sıue kılldırıp konupn iki ıı:ıt11ar ,.e l•f 
ııcrekH tahs. at konacaktır. Ycra! g.:r 1klııl •Sonu• nu bektıyor 
tı geçidi, Ş §hanede trafik ıııkın· Hepsi bu. aıı 
tıııını azaltmak nzere inşa edile- •Sözsüz Oyııu» 11 gelince. adıııdaöll 
cektlr da belli olduğu ;lbl bu oyunda ııı•· 

yok. Sad~e bir pantonlm'den O' 
ret. Bu ytı:r.den Robert Kolejli 11ı 
yuncu Julluıı Surkla, bUtün ı,.ı ıııo 
yetine rııjtmen bekledltlmlzl ve~ eıt 
dl. Bunu ol•l&n ka,.ııamaıc gel" ııır 
yar. ÇUnkü pııntonım amansız nııll 
tanattır. Buna ıcartllık cSonu• SJIO 
b•f rollerini oynayan Benent u· 
ile Man!red Bormıınn haktıtııteJl ~r· 
nutulmayacak bir başan tnzandl ııı· 
Hele Bencııt Enc;'lıı acel vo (fU tllr 
ıtlm prote111oncı oyuncuların ıııır ıro 

KISA ~EHIR HABERLERİ 
* rıF.ll'I"~ - Oıtrendlilmlze 

ııöre, hemşerllcrı araııında tesaııüt 
vo 110 yal yardımı temin ııayeaJylc 

inebolulular Yarcıımla,ma Deme· 
il allınlla bir demek kuruımuı
tur. 

* F.RGI - Türk Reuamıar Ce· ın inanıp ııııııenemedtltlerb dl~yş· 
mlyetı, Ankanıda Türk • Amerikan nu, Uyatro severler için bir ı; ııı.o• 
Dcrneglnde, mevılmln ilk bUyllk tet oldu. •Sonu• için. hiç çetin trO' 
realm eerglalnl açacaktır, 23 k&&m den (\·e bütOo profeıronel tlf•reı> 
eumartııaı ıünü açılacak olan aarııı- !arımızı da ııö:ı:Omüze da bil ede 

0
1· 

:re, 87 rusım, 103 tablo ile !4Uralt ıon zamanların eıı muvarrıı~ 
etmektedir. muş oyunu dlyoblllrlz. , .... • ............................................................................................................. 
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mttD l~duncular, Odunu narh 

~~=~:. 1 !t!n:~z!~n ~un !r:!: I s!i~r~ h~~ !. 
1/ıtnarres. romanıık bir ısrar$ kolOJ ık baskı aiti nda tutmaktad1rlar 
lıı huzur lstiJor. Huzur insani ı Havaların aotum111ı ebr1mi2de-
~ihtiyaçtır, htrkl'51n hakkıdır. ki odun aıkıntıaını blrar: daha art 

rı •kat l\lend~rt" huzur lhtlyır tımuştır 
lııtıPe.şJnde maaıe d huzursuz- Oduncular flatların arttırılmuı 
td 1.ır )aratmakta, kolayca elde \'e narh flaUarının deS'l§tlrilıneal-
IU tbUtteıı bir netlce:rı cünden nl temin etmek l~ln çeelt.11 yolla:-

ııe lmkı\n lQ rötlirmeklt>dlr. 1cad etmektedirler. 
lt.ı'8lze öyle cell:ror ki, l\lendere , Oduncular önce moracaatıa."1 81 
ta sa bir müddet için bir tole· raya koymakta daha .sonra aıruı 
))f:ı tes:lmllh kürüne clrsf', o ~!enlere bu e!Atemın dettotılilnl, 
~it. •rzuladı&ı hazura kanıp· odun alabilmek için depoda aıra-
dıt • çllnlt.U . .)oktan yere kad e- ya lnrip. beklemeleri icap etUli. 
ıo rnıs darcınlıkbr, husumetlrr nı ııOytemeJttedlrler. :Böylece halk 
l'tına trtctk, kısaca ı topyekun lüzumsuz zaman kaybetmekte ve 

111,rtd:re hın.ura kavu acaktır. oduncular tarafından J)S1kolojlk 
Jlı lldrrt in, ne kendinin, nr de bi r baskı altında tutulmaktadır. •e rıısının huzurunu bu bllyıık B rço!c semtlerde oduncuıar. o-
ııı l<'rtek huzurdan ayırablleccil cıunun çeklı!lni 28-31).32 lira~ a. 

S&nıyoru:ı:. narh flatı ile adeti alay ederek * ııatma!ı:tadırlar. Bu yUkaek flata 
ın~vet, yoıwın 1en fcad t'dll dahi oduncular, odunu bir l!ltur-

..! kırrınlıklar n hu~umetıer. ta bulunurca.<;ına blnblr naz 11e 
•nisai rnl? satmaktndırlar. 

ıe~lese11 bannla iktidar mUna· Bugün İtltanbuldak:I Odun depo 
eıı, lan lfitUısal bölgP.!erlnden oduncu 

U.~l!ndnrs, basının kl'ndlstnl, lann odun getırune:neal yüzfln-
llı i iktidarı kullanış tarzını sn elen boş denecek durumda~ır. 0-
111 edltı ııanaatınd"dlr. Buna üzll- duncular kışın yakl~asıyla fi• 
))er ınU, kızar nıı? uzUldüfllnü atları zorlamak için çeşitli mue-
llı k ktstlrem•ylz ama, kızdıtı retler ileri 11ürmektedlrler. Geçen 
ca~bakkaktır. Halbuki a ıl kızıla sene:cr ~hrın ihtiyacını rahaıça 
ICi ''Y. basının kendisini sever karşıla~an hizar maklnelelrn n •· 
tt rtııınıesl olurdu. Eter r\-gl ll!ıncıa bir cıeğlşlkllk olmadıl!ı hal 

11 
tıkldslz. mulıakerne iz, şahsiyet- de eııerındetı makineleri Günlük 
~ blrfPY dej!ll c.. kapasHelerının 20-25 çeki oldutu 

,,, trçekten de basın len deresi, nu 'e bunuıı talepleri karşılamadı 
"" t !tını ı;{'ıvtemektedlrler. Odunculara 
t.ab utumu1ıa niçin ffY in? o ıröre odunun çektelnde na!ı:llye 
ııo dltl"rd"n Te hakarellrrden mL~rafı olarak 6-7 lira llcıe:nektn-
tııııra, sevcı olsa ol a kUçllltUcll dirll'r. Yine kendi ifadelerine -"re 

r tty olurdu. ..v geçen acneye nazaran mdııtatısll 
I> * köylüye daha yilkMlc Ocret öde-

'llıdı~rum muhalefet için de ..,.. mekte \'e odun kencıllerine 23 ıı-

nonnaı olduğw1u cıaha ucuza ıcıa 
re etmediğini Miylemı tir. 

.Aıllıntıa oduneulann k6)10,e ö
dedıklcrı miktar ve nakliye flatı 
olarak ller! ı;ürdOklert rakkam:ar 

lıaklk11te uymamakta ve 
yüksek ııösterilmektedlr. 

kuden 

Oduncular 11arb ııaunın kaldı
nl:n&6ı veya detııur ime ı için bO 
tQn 1tflçltri1le çalışmaktadı~!&:'. 

. S raya mal olmalttadır. 
CD~Uhaletttln Mecllsle dün 10 ~ Hürriyet Tepesinde büyük bir 

Kf'•llPn odııııhtr ı.orrtrre dolduruıu,-or 

ıı.ırnessııı vardı, buııın uıo. l\lu. odun depoeunun aahlbl narb ııa-
rıa tfettn, yıuıl TUrklyenln ya- tının az oldu~unu bu tlatla odun 

......................................................................................... " ........... -.......... " 
İKİ AY ÖNCE KAYBOLAN BİR 
KADININ CESEDİ BULUNDU 

1 an da fazlasının. \'e huzur, 'bu 11atmanın cenaylllkı olacatmı; bu 
arıdan fa:ı:IAnın da hakkıdır. gün 28-30 liraya odun ııauımaaının 1t::!z, burada, huzurdan, teşkl· 

tıa nına, ıeıı me, fikir 3a1ma 
tı lııınından Jklldara qlt hakla· 

1 
\'e kanuni himayeleri kastedl

ı oruz. ıenderrs • Ba••rkll - hu
rıura lhll}açtan bahsedrrken, bu 
• 11 hesaba kıatmak mecburl)rlln 
llıtdlr. lluzıı ru, lmkin.ıza gotür
lıı~ııntk için bu ~rıtır. ..,art ,e 
ta 1darın mrnfaatlne en UY1Un 

1 fe.Udlr. 

* 111 l'otıtııraeı, bir sanatklr rlbl, 
lıdıan PllkoloJlıine itina olma• 
lı ır. Polltıkacı anılyl snıı:lnln, 
lı tııuru, huzurun dojurdutunu 
~llıtlldlr. Nlfeklm, dU,tUklerl 
lı Dıan da srvll"n v" huzurlarını 
ı.;ruyan pollllkarılar. bunun 

fle oldıııtunu bllenlerdlr. 

11;ıenderrsl yedi yıldır bekliyen 

Memurlar Kooperatifi 

20 ma§aza açacak 
Hususi Muhablrlmlıı'ltn 

Istanbul Memurlar Kooperatifi, Ti 
carttı Vl'ltlletl n Belediye İltthat 
MUdürlUl!U ile ctşblrlltt. rapmalt au 
retıyle. halka cucuz gıda maddele• 
rh satmaya denm etmektedir. 

h:rıır. 19 - hlanı~adan alınan <la b lıtı vuılml~tlr. 
b r ha'>ere t:Ore. Manlf\a zabı•a.sı Yapıla:.ı tahlc.kat neticesınııe çı-
ıson yılların uı korkunç cına~ct 1 ı ıı: b ı 
hldlselerinden birinin tahkikatına rı çıp :ıı lr 'az Jette ve yan be-

line kadar topra~a aömillü olan 
el koymu~tur. Bütün Eıe bölgl'- kadın celle<linın, lkl ay önce e.sra
alnde geniş bir tepkL yapan bu hA İlgililerce bellrtlldlllne ıore. ıtoo

peratllln lıcamyonlarla Japtıtı ae:r-
yar tanr:1m aatıtlan •mUabet netı

dlıııenln tafallltı ıöyledlr: renıtlz oekllde kaybolan Hatice 
Oökdt'nlze alt oldugu anl•,•lmı~ 
tır. Kadının paruına tamun öl
dürülmüş olması kuvvttle muhte
mel olmakla beraber. bir lntika.-n 

celeu Termekte n bu aebeple koe· Hatice adıncıa bir ka<lın bundan 
peratlf, Beledl~nln Jardımıyta kam 1kl ay kadar önce esrarenırıı b!r 

ıektıcıe ortacıan kaybolmu: ve o 
:von mlltt&nnı arttırmaya karar ur 2aman<1an beri zabıtanın hULOn 
mlş bulunmaktadır. aramaları bo~a çıkarak kadın bu-

Öte yandan. Kooperatif, tehrln lunamamı~ \'" tt>rar percıesı de kal 
muhtellf .emtlerlnde, 20 aatış mata dınlamamıştı Nlhayl't d'ln <le\'• 
r:uı daha açacaktır. İfade edlldltlne rlye auen Jancıarmalar merkez ka 
göre, bu mata:ı:alarda da, cıda mıd zaya baltlı Çayırllyurt k!l\'ü cıva· 
deleri. cmli5tahallden alınan nr.tıar nndın geçerlerlten yarı beline ka• 

alma kaııdlyle de cınaYetln işlen
miş olm11111 mümkfln görülmekte
dir. flglll makamlar tahkJkara e
hl'mrnlyl'!lll'! devam etmektctıı~·Jer. 

la» aatılacalt ·n tik maıtaııa Akaıray dar topra!ta ı:öm\llmü~ bl: kadın r-
da açılacaktır. Bunu takip eden ıı.r cesedi ırönnOşleroır Durmada~ ı 

tük :uırer, 11nun tıı ıon za· 
;1'&nıarda romantik bir ısrıırlA 
:
1
ttdlt,J hu.zıır'daıı ba ka bir ey 

bı•ınaz. nuna biz rmlnlz. <hle 
bir huzur ki, U milYOnıı e it 
t r •ekllde sarsııı •e bütün mü
r:'"""l"rle şahı lamı hayılyf'tlr· 
t ili lıürrlyrllerlnı ayın şeklld" 
a tııln kıl ın. ıre bize •partinizin 
.:1 Oemokra ı olmuş da ne ol 

hafta, şehrin bir Hmtlnde yeni bir derhal Jınduma kumandanlığı ha · l 
1 mataza taaıırete geçecektir. berdar ecııım ş ve ııı.·rıcıı ~.ı.,·cı1 : a ~ 

1-------·--ıi 
11
"" dtdlrmıe ln. 

E'C .ı\F &All • 

ti a:ı~ bu ualln arııasındakl zeh 
• o 946 ile 950 arasındaki de1-
~l mllcadelrnln hrbi olup ı:I· 

ı ı. •Ind"kt uhrl hiçbir ntan1ever ! .. ı,ın~ 
~.~~~~~~'~'~!:!!~~ 
Bir C.H.P. heyeti 
Bilecik' e gitti 
llusust Muhabtrımlzılen 

11::k•ra, 19 - CHP. mllletveıı:llle
~,~1'11 Turgut Göle. Ferit Mtlen.

1 
la t P'ırat Mehmet Kartal. Ali RJ-
1ıe1 o\kbıyııtoğtundan mu te ek.kil blr 
ille tt &eçlm olay annı tahkik et 1 
'tttk üzere Blleclk'e gitmiştir. H~ 
llt.ı dônUşUnd" raporunu C.H.P ıre 

ıııe.rezıne nrecektlr 

Saat 21,30 da 

ISTANBUL RADYOSUNDA 

«tOCUKLARINIZI GANGSTERLİKTEN 
KORUMAK İÇiN» 
Proıramını lütfen dınleyınız 

* 
YAP 1 ve KREDİ BıNKASI 

G ENERAL 

AIJİ FUAT CEBESOY'on 
1\ 

S VASi HATIRALARI 
SATIŞ A Ç IK TI. 

Satı, Yerleri: Vatan Gazetesi - lnkıl6 p Kitallevi - Kiprüde 
vi - Beyo§lu Kitap Sarayı 

Ketna l Kitab .. 

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

.. 
;'it OTEL DERDl.Nl.N Hıı otf'I mrtıelf';!!lnl hRlll'tntl'• df'<'P&lnbl batı f'dlJor. Hu hl~ • 
.. nlıı ,oın a:n,f't liolay hııtbakl. mf'I., 'kartıtıı. ha:r.ı bllnıtıır ıırnı. • 

ltalJ&. ı~\lçrr.. \lmın:ra. "' .. "' bir tlrn't aıı,orlar, fHliat ınuıı· ! 
'it HAL ÇARESi. ıurJa &llıl mt>mlekf'tler mi· ml,.f'llf' hu ~l'nl~ler rf' mi tıı· 4 
; ı.romml'I hlr o.mı ı,mlm•ılar ye rtıım te,f'liliüllerl ıarafınd&n ,. • 
.. huna ba,arı tir tatbtı. f'dlJnr- b&nl·ılara ~ırr ı.nlıı• ııı. nl•~ıı : 

l 
i 
i 

! i 
ı t 

ı 
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D 
emlr;ollanncıa nL~ıı iki 
ray btrbırlne mOuzı ~e. 

Ankara•aa çıkan 7.afer s:•· 
zetcı;ı ile lstaııbulda münteşıı 
Havıdlıı gazeteleri dfl o kadar 
bll'blrlerine müuzldlrler. Zira 
ikisi de iktidarın. yAnl Demo,;:
rat Partinin n~lr orııanıdırlar. 
btrbtrlerlndeı'ı farklı terler yaz. 
maları beklenemez. 

1"akat lııaanı aı;ıl hayrete dO· 
türen oer. bu iki ıazetenln ııık 
1111t dlltcr ııazeteltri atlatmaları
dır Teknik bakımcıan dlter aa· 
zetelere Ol;tiln det ldlrler. en ıyı 
kacırolara &ahlp oldultlan da 
aöylenemez, buna raltn)en her 
lkll;lndo de dllier ruetelercıe çık 
ma; an haberler ıraret. iri punto
larla ve garip bir te&adü!. aynı 
ü."110pla neşredlllr. Zafer ve Ha
\'adlıı bu husu ta eşslzdtr!er. Bu 
ıtldişle bL<ıında şOhretlertnln da
ha da artacağını tahmin etmek 
zor dıoliıtdır 

Günün havadisi 
Dun iki ırazetede de m~şetl 

tqkll eden haber guydu: ıD.P 
mebw;Jan seçimler için l\IeclU. 
tahkikat ıaııop ediyorlar » \ c 
izaha: \erillyorcıu Son mebu11 
11eçtmlron C.H P uın tOrlll baskı 
\'e gayı'I meşru mücadele usut.e
rı altıntıa cereyan etml.Ştl . Vatan 
daşlar birbirlerine düşürülmüş. 
memurlar tehd t edllml~. me.;
um bir mOcadele tarzı tutturu
larak lkl darı ga11betmeğe teşe.:ı· 
bU!o edilmişti Bu cıurum katlı· 
ısında malidur me\'klde olan ik-
tidarın kend.nl mCitıafaa cunut 
şart olU)"OrdU HUkümet gerçi al· 
dıfıı ~ erın<lr ,.e zamanında ı .. a
oı rterle memleketi te:Aketıen 
kurtannıştı . "l<'akat llerek dahilde 
\'e gereıu.e hariçte 1)Ct1darın har
ı;ıyet ve şerefinin llakkl~·le koru· 
nabılmesı için mecllı; tah~lkatı· 
Jla lhll~aç vardı. Her §<'Y açıkla· 
nacak. müzakel'e edılecck ,.e 

\ karara bailanacaku. İktidarın 

1 424 mt•buau. muhale!ettn 182 
j mebu w1a karşı kendılerını mü· 
l dataa edecekler. sonunda oya 
: mtıracaat edilecek. muhalefetın 
ı auçlulukuna karar verlldllil tak· 

LC•F 
01 illBJ. •> PM m 
Arife tprif 

Sıtır. dllıb \'e körler, pa· 
ur Jinli yıptakJan koaırede 
·Aman!• clemltler. •muhale· 
fetln bdrial bilelim. Çünkü 
muhalefet pek fıydıh bir 
~ydlr.• 

Ba.Du söyllyenler; satırlar, 
körler VP dilsizler- Bir de, 
ıörealerin, konupaların ve 
duyıalann neler söyllyecek· 
lertai varm siz Juy11 edill. 

ADNAN VELİ 

Çekoslovakya' nın 
Yeni Reisicumhuru 

dün seçildi 
Anadolu AJantı 

Viyana 19 - Çek06IO\'akya ko
mUn!.!t partı.ı blrlrıcl ı<P-kreteri 
Antonın Novotnl bugtın milli mec 
ııs:e 1ttlfalı:la re1slcumhurıuıta !oe
çJlm)fttr. 

53 yaşında bulunan Not'otnı, a 
nı zamanda parti birinci ı;ekreter· 
t•ti vuıfeı;lne de cıevam edecek· 
tir. 

3.\3 ki iden mQteşekltll Çek par
llınentoeu bu sabah Prarı'da !et'
kalt.cıe bir toplantı aktederek No
rp~nl•yı 1tti!akla Relı;!cumhurluğa 
seçmiştir. Parlimentoda Relalcum 
hurluk için ı;adece Novotnl aday 
~6sterllmlı;tL 

UMMAN DENiZ 
MANEVRASINA 
KATILIYORUZ 

Atlıt0clatf'd Prlu 
K.uaşl ıo - Ram kaynaklar, 

Umman denizinde ~·apılacak ma
nevralara B AmerlkL lnılltere. Pı 
kl•tan ve Türklyenln kıtllacatını 
ve 8 bin asker ile 2a harp gemlı!i 
nln ~·er alacatını blldln:nlşlerdlr. 

2.~ kasımda başlıyacak olan ma
nf'vraları Pulıitan donanması or· 
ganıze etmektetılr. 

Mane\·ralara Pak tan. B. Ame
r ka ,.e Jnırııterl' uçakları da ka· 
tılacaklardır. 

lzmirde Amerikahla r 
sürek avı yaptılar 

bmır 19 (Hllfltıınl - Blrkaç 
SOndenberı limanımızda bu!~nan 
Amerikan cıonanmMına mensup de 
nızcller buııün Urla cıvannda blr 
ıürek avı tertip etml~lerdlr. Bu 
sürek avı netlcealnde Amerikalı 
denııcller 5 domuz ile 3 o;ırtlan 
\'Urmuşlardır. 

1 .1 T ~ A • 

"._. ........................................................................ _...... ............................. " ................................. . 

Eczacı Okulunun 
f akü ite olması 
teklif ediliyor 

Eczacı Oltulu Talebe Btrııtı b .. • 
kanı GOltelı:ln Altan. dQn aaat 
14.30 da Marmara loltallndı bir 
basın toplantıaı yapmıotır. 

Top:antıda Eczacı Oltulu 8tren 
ellerlnln dertlerinden babaedllmlş, 
bu arada Eczacı Okulunun Tıb 
Fat.oı~ıne baf;lı bir okul olutu 
ş.ddetle tenkld edilerek d:CZacı 
Okulu FuOlte olmıılıdır. bu te11-
şen ilim ıcabatıdır. artık Tıb Fa
ktllteslnln bizi tııtlamarına ıon 
vermek zamanı ıeımtıtın deml1· 
tir. 

Daha 111onra blljltan. Dto Rektm
ııııı Okuluyla müıt.erellın kulla· 
nılan b1nanın ~tımllkin!n bir 
ıı:ün me!oelai oıcıuııunu beltrtmıt. 
Eczacı O!rnlu tedrisatına urırun 
olarak restore edilen AalJeri Tı::ı 
Oltulunun da imar pllnı ırerelln· 
ce lstlmlAk edllecetı aöylenttıerly 

le Ecıacı Okulunun yeratz ıı:aımaıc 
tehllkcelyle kartıl1ttılını aör\emil 
tir . • 
Ayrıca talimatnamedeki aaalc

lıklardan babl5le fabrika atajının 
meslek tç1n oart olduğunu ı:erı 
ııonnoş ve ııon olarak da Eczacı 
Okulunda bir tek kıtabın mevcut 
olmacııııını. talebenin h!'r dertten 
not tutmu zorunda kaldığını, ay 
ol zamancıa hoca aded!Dln de ktfa 
setsiz oldutunu 11ll'e et.mlıtir. 

Dinamit ve kapsül 

sa lanlar aranıyor 
Slv .. 19 (Bwıuıı.i) - Şıhrlıl\1-

Zln Kuşka;a&ı civarındaki malze
me depoııundan 75 kilo ı11nunıt 
ili' 3000 adet kapaül çalınarak ali 
türülmüştur Meçhul hıraızlar aran 
maktadır. 

'Stevenson'a mühim 
veslk.ılır verildi 
DULLES - STEVENSON GÖRÜŞMELERİNDE 
BiR ÇOK MESELELERE TEMAS EDİLDİ 

Anadolu ,\Janıı 

Va.inıtcn 19 - Parlst• hük~met demokrat lider Adla! Stf!unsonan 
relıler1 kAdemea!nde yapllaealt NATO dUn Harıcı1e Vekl1t DuUn n Har!· 
konftranaının huırlıklan m-1ea • dye VekAleı.1 Müate~rı Chruttan 
• ............. ·--·---.. ,,................ He.rter ile J&ptıtı &örüşm.enln :tonu 

FRANSA'DA aunu ıeş1tıı etmLJtır. 
Bu çörtltllle aonunda. l>lr beyanat 

MEMURLAR 
veren Stneııaon, Dullealn :ıı:eodla1ne 

1neeıeyecett buı Te&lkalar tevdi et
tiğini ve bu nalkalar hakkındaki 

GREV YAPIYOR müphe<lelerlnl gelecelt hattalar için 
de açıklayacaııını sOylemtştlr Ste· 

A ... ola AJaasa J Teııaon, Dullea ile pek çok aayıda 
Parts 11> _ Parı.te Te vlllyeı- muelelerl lnceledlklerinl bellrtmlf, 

lercıe bulunan çok miktarda me- takat bu meeeleler haklnnda tefer 
mur merbut bulundukları •endi- ruatlı malamat Yermemlşttr. 
katarının ıetetlne uyarak ma~la· 
nna zam talebiyle bu .sabahtan 
itibaren 24. aa•Uk bir ırev llln 
etmtflerdlr. 
<ıRF.\ t._- TF.~IRJ,t:RI 

llemurlann ııret'l dolayıı;tyle bu 
ıan Orly Ye BoU%1ret hava mey
danlarında ban traflltl dunnuş
tur. Bu meydanlara inmek için 
celen yolcu u~aklarına Parl81n ban 
UyöaOnde bulunan askeri Bretlgny 
bava alanına inmeleri blldirtlmıe 
ıır. Ayrıca. Alr France penıonell 
ne de ırrev yapmaları hU6usunda 
bir emir verılınlş oldUR\lndan :ıa· 
rın da hava trafi~lnde karıraşalık 
!ar mel'dana gelmea lbeklenme.ltte
cıır. 

~ ı y u s ı h o b e r 1 e r ı rı ı tı r o t ~ · ı h • ~ ,1 y e \ ı 

GAZETE BAŞLIKLARININ ARKASI ! 
j «Kamyon Faresi» 

'•hıhf'llln •ırat 

dlrde cıc. bir dalıa bö ıe ı:ayrl 

meıru metodlara başvurulma!olnı 
kan olarak önlemek ıçtn •illa· 
betli tedbirler. alınacaktı 

Yeni sanılan eski taktik 
Zafer vıı Havadlti c:ı:aten mu

halefet de bunu !stemıyor muy
du?» ttl;orlarttı. o baldıı onla· 
rın istediklerini iktidar yapıyor
du Herke11ln uc;ı önüne düşı> 
cektL Ak mt, kara mı belll ola
caktı. fktıcıın sorguva çekmek 
.ııteyenler yanılıyorlardı. Asıl u: 
t !dar hı-sap ı;oracaktı Su('Suzlu· 
ıtunu da bazırlandıtı miljde!e· 
nen takrirle lııbat ccııyorcıu. Du
rum: hıkkıncıa dl\8 açılacıııımı 
öll'renen bir adamın daha evvel 
da\'ranıp dAva ac;muına , .e için
den eben ııana göııterlr1mı de
mesine ben:ı:,yordu. Ge~ltte bu 
bır taktikten başka bir fey deltll
dL Öyle bir taktik ki, iktidar 
muhale!ettn ka~ısına bir mağ
dur hüviyetiyle çıkarılıyor. ma
dafas halinin yaratacaıtı küt
lel!'§me, teaanüt. kader blrllll'i 
keyt11·ctt ırözönüncıe tutuluyor· 
du İktidarın verdiği bu fırsat
la muhalefet mebU6lan mOth.ş 
bir yaylım ateşi açacaklar. mrşru 
bir iktidara kartı ağır ııöz!er l<ÖY· 
llyeeekler, itham edecekler, bazı 
müfrit iktidar meneuplannın tl 
biri ile içlerindeki kin ve ııayz•ı 
dökP.cekler Ye ondan ııonra D.P 
Orupuna dönül<lp şöyle denile· 
cektı : •Bir de bu adamlara kar· 
fi pek &ert davranmıyalım dlyor-
11unuz. Bakın g{irtln, haklı olan 
ben :mıyım. alz mısınız? Bunlar 
ellerinden ırc:lııe ıılzı tıara~ıcınıı 
çekerler. Böy!e bir muhalefete 
k~ı ıre"liCı: davranmak. krud l 
kurumuzu hazırlamaktır. Bun
lara mQmkün mertebe ııcrt.. in· 
11atııız davranmak llr:tmdır. Ben 
bfıdlııelerı ı;tzlerden daha iyi ao
rüyorum ı 

... Aması var 
Taktik tüarlanışı bakımından 

b_,arllıytıı ama. bakalım tatbiki 
mOmkün olacak mıydı? Böyle 
bır tt>.şebbtl!oten de anlaııılıyordtı 
ki. Orup toplantılarında Atınan 
Mencıereıı'ln bazı mtıkan•metıer
le ku1ılattığ1 doğnırcıu Sayıla
rı ilk nazarda bile gQc;ilnuıcnemı

yecek bir hizip • bazı aylalara 
tıöre 100 kişiden fa:ı:laydı - arup 
ta fren vazıresı göruıordu. İlk 
plinda aüratle çıkarııacatı umu 

lan bazı :r.ecrl tedb rlcr bu mu
kavemet yüzünden auya dOom01 
ıü Yine bu mukavemet yilı>.iln
den halk nazarında pek aem:;>a
Uk olmayan bazı ea?ııılyetlerln 
kabineye dahil edllmeal aüçle
şıyordu. Bu ısebepten hükumeti 
teşkil etmenin gOc;lilğO artıyor· 
du. Bu parlamento llı!anında cıa
pedliz ckablne buhranıı olar!!: 
\'&sıtlandırı1ı1·or ve Bqvckllln 
seçL'nlerdeıı eı \'el Fatih mitin-. 
ı:lnde halka slıyledliı &özler bir 
kat daha mlinı kazanıyordu • 
Mcnder~ Fatihte ıAUalı ltlllh 
a•kına muhalefete rey ven:neylnı 
cıenııııı. Yoksa huzur boaulur, 
Pransaya döneriz demııu. Baş
vekil bu bakımdan ileriyi eayet 
ili! ı;önna~ oluyordu. Zira kUY· 
vetıı bir muhalr.tetın sadece dı
varoa dellll, Parti ırnıbu lçind• 
de t~ekkOl edeceğini her halde 
tahmin etmtıtı. HOJı:Qmet kur
mak huawıunda da - bütün ltor
kumu:ı:a rağmen - Praıaaya tıen
zem!Ştlk. Zaten aakınan söze 
çöp kaçardı. tote 18 ıOndilr ae
çıc. bir kabine tarafından ıcıa-

re ediliyorduk. tılere cıört f!lle
ı;arılmamız ıereken bir devrede 
~·er, 4'er dakikalık MecHa toplan 
tıları yapı~orduk . .Meçhuller içln 
de çalkalanıyortııık. Bari oldu 
olacak. ııadece kıl:ı!ne buhranı
mız!a cıckll. dlter bwıualarda da 
Fransaya benzeııeydlk tıe. ı, olup 
biuıeydı. 

ikinci yaylım ateı 
, Zafer ve Hav&cıl4'1n dilnltO dl
iter bomba haberi de C.H P. nin 
~ölge kabinesi hakkında;·dı. Ha
ber bir atın evvel Hürriyet aıbı 
pek de ,ıılyui lddl11111 otmıyan 
bir •Yüksek tiraj• aueteı;ınde 

çık.mı•tı ye Halk Parttelnln bir 
gölıre kabine ~kil ettlltnl. bü
tün mevzularda lhtl.roaıı eahlbl 
ltlmM!ler tarafından memleket 
meselelerinin tenkidinin yapıla
catını .:ılldiriyordu. Haberin ı.:ı
zı.ıcak, teli.• edllece:t, malaıattı 
ırörOlece.h hiç bir iararı yoktu. 
Nıba3et bu bir tramültıü. De
mokrasılr-rde kendilerini sonun 
birinde iktidara namrt.t aören 
kunetll muhalefet parttl'ri bir 
golge kabine teşkil ederek par· 
lamento çalışmalannı daha mQ.ı;. 
bet bir mecraya ııokarlardı. Zlra 
DemokrasUerde hiç b!r iktidar 
kaydı hayat ııartiyle 1t başına ıe· 
tlrilmeıdl. Günün birinde lkti· 

dar dei~tıtı saman da. vaktlY· 
le aötae olarak memleket lflerl
ııı takip edenler mea·uı mevkile
re aeıırııır.ce acemilik çeltmea
lerdl. Bu bir nm ııtaJ devresiy
di. Son aeçtmler <le ıı&termlştl 
ki, böyle bir etaja ihtiyaç va~ 
dır ve muhalefet. ennon birin· 
de kendlıı~e millet taraııncıan 
verilecek lktldar mevkii iç n 
huırlık&ız olmamalıdır. 

Kızgınlık 

Bu derece makul. meşru b r 
hakkın iktidar çevrelerini kız
dırmuı, bt:- vehim ve aşın sınır· 
llllk halinin devam ettiSlni a&· 
termek balnmından mlnalıdır. 
İktıdann kabine teşkil etmekte 
utradıtı bunca mClıjküller röz 
önündeyken_ Halk Partt.ıı.nin ko
Jr.ylıkla bir g!ll&e kabine t~kll 
et.meı;l müfrit orııanıan ziyade
elyle ainlrlendlrmlş ~rünUrordu 
Aalında bir aöl&eden bu derece 
bQyük bir korlnı~a kapılmak, 

bunu ilin etmek Demokrat Par
tinin kudret ve kuvveıt hakkın
da vatandıı.ş topluluklarını oilP
heye düourmekten b&§ka b1r oel' 
dejıld1. Zafer ve Handlliln buna 
.ıakkı l oktu. Zira hill bliyükçe 
hır vatancıaş topluluku Demok
ra• PartJ,nln ıvıerı evırıp çevıre
ce•ıncıeu, bu yan!ış tı;tlkametten 
dönecetınden ve memlekette ye 
nı b.r ilerleme devrinin açılma
aına önayak olacaııından Omldtnı 
kesm o <leilldl. Partinin hata! .. 
rından donerek, 19H dakl. 1930 
deki ru.ı.a lCDlden l41lere o;anl
muı. ~dlndıgı tecrübelerle l;;ıa 
zamanda noksanlannı telifi et
meaı dört ıözle bekleniyordu. 
Hal bö~ le ilten lktidar orııanı iki 
ııazete bütün 1yl niyetlerin üze
rine bir kara ilam.sa bumak, her 
1Jey1 k•ıth ıröııterınek. memleke
ti bir anarıının qlğtnde olarak 
taavır etmek. muhary1lede yara
tılan düşmanlar, efilaelcr, haya
letlerin klbuau ıçınde huzurııua 
tutun Mil menbaı olmak 1&tl· 
dadını her seçen CUn biraz daha 
tezahür eı.ı.umelı:ten aeri kalmı
yorlardı. 
Şükürler oıaun ki, millet artık 

bu nevi plln!arın altındaki aer
çeıı ıörebllecek 61.yui oıaunıu
aa lahip olabllmlttı. Yokaa yara· 
tılmak iJtenen korku ve tellşın 
bu cıerece liOll\lltkanlılıkla takip 
edllm•tı:ıe lmkln olmazdı 

Sadun TANJU 

! af kanununu 
! bekliyormuş 
l 1 •Kamyon fa~ ı llkabtyle tanı
\ nan Şahabettın Fırat•ın cıu~ma 
~ !arından birine cıiln tlçunca Ağır 
ı Ceza Mahkf'mffinde başlanılmı~ 
ı tır. t Şahabet•ln Fırat 1955 aenea n:ı .. 
1 Kartal'da bir kamyonu sovmaıı: ı;u 
ı çu ile yannlanmakta<lır. 

DQ lk(I dUru~mada yargıç ken<I 
l!lne blcıl e~ ı lııtırlayıp ha~ırlama 
dıliını aordu 
Hakkında • Qr:den fazla dlTa o' 

cıuğu halde daimi fırarda oldu~ı.. 
için b r tarltı duruşmalannda ha
zır tutulamıyan Şahabettln Pıra• 

c- Evııt baUrlıyorumı. de~ı 
Yarırıç &enra. 1ııtanbul'a ToptL't 
Cezaevlne munkkaten mi ıretlrl -
dlltlnl aordu. 

o da· 
• :F,\'et. • dedi Sonra dlnl a 

geçildi ve Şebabettin Fırat' 
c- Bu bt.cıl.se ile hiç bir ııektlde 

alikam yok.ıo diye kesip attı "' 
oımacııtını da tııpat edecetıni yar 
aıea uırarla söyle<!!. Duruşma ,,. 
htt:erııı celbi için bil! ita bir aünıı 
bırakıldı. 
Şahabctttn Fırat ltoridora çıkın

ca gazetecilere ar kanununun çı

kıp çıtmııyacatını 11ordu. Sonra da 
Bolu cezaeıinden. Buıtıaya orııdşn 
İstanbul Alay cezaevlne v,, orad•n 
da Toptaşı cezaevlne aürgün edll
tıllllnden ıılkAyetıe •- .Beni h.ç ı:.•r 
cezat"\'l kabul etmiyor. Ber.•e ar 
kanunu çıkacak diye u~ıu u .. ıu o
turuyor te kaçmıyorum.• d,,d ........... _._ .................................. " 

Kadın yüzünden 
katil oldu 

sıv1111. 19 fHı.:ausll Şcktfa 
kazasının Kale lı:llyOnden Veysel 
Davıt adında biri. kadın yüzün
den Halit özcanı tabanca ile ya
ralayarak öldünnOotOr. Kaatll auç 
llett Ue yaltalanmıı n Adliyeye 
verllmıour. 

Kadınlar hamamına 

__________ .._.. ................................ ______________ ....,. ________ ....... ._.. ____ ____. 

erkek kasiyer konulunca 
SIYU. 19 (HllllUIU - Şehrlm.z 

kadın hamamlanndan blr:.na er
kek Kr.s yer l:Or.muı kadınları tur: 
dırrnıt Ye Belediyeye müracu• e
dılerek bu meselenin halli tsteıı· 
mııtır. 

\ 
1 

l>fln hu ı.ı.-tde t'lırlmbr ır· tar. Çare n: HaTa alanında. diye ı.urulnııı • lll'n; ım hllnırı- • 
} :rı tıırhtll'rlıı ıı.A,rtd nhtıısn trl'n ı~ıa.~Jonlarında Vf' ,oıc•• lf'R faydatımmaı. lı;ln rl'nel>I nl· • i ~~,~~~11 bf~~l~t~ı~,.~~ııııı~!~~\.~"~~~: =~m!ı;;!n'::.r::"~!'!: "ı.~ı'::::!~: ~:.ı. 0~=~n~~~ı:· o f'hrlıı •ahan : 

.................................................... _ ........................................................................ ........_, ... _____ ,.. _________________ , ......... ____ ............................................... ... 
'it 

1
' rnını ele ıııııı. lııu.ı hnl .c:ır•· Her biri icabında teli m•mıırlı H•ı ltftrolanla .raın11. otrllr•ln • 

1t 'rl ileri ~llreı•,.ilııı. ldarf' !'dllrhll.,ttı. ba merkP1.ler dl'Jll. Plln§l,.onıarın, \I' lr:ıhrnda • 
'it tıı l<aııııı.ııırı otPllnln trmlı ol · ırlf'n her JOlcaya kala«'ali 1er f't'lndl' paralı ml•aflr barııııııra· : 
~ ~ "31 ıııcıan, tııtlzaııısıztııındnn. bulmaı.ıa mlllıf'lld. \erli oııııı· c·aı. odası olan allf'lertn ıtr lls· • 
'it 

11
'"r\l•ln bozııı.ıuıunıtıııı ıtrrı "" llr ,e,.a bir Otf'ld• oda ann· t~I tar. OtPllerde )Pr hulun· • 

'it rı:1ortar drnıl•llın f 7.~rlnıtr ıtur mı• tıaıananıar bunlara nirıı- madııı :ı.aman bnnıara it"'! \ti· : 

} 
11 
ldıiım, faı.nt ıırlrn , atııını•ı· mak IU:r.nmana du>m•;ror tahll. rntnror. t'akat her hıtldl' n• • 

\ 11~n ıı. •ık hnhlıi ı.onıı•ıı rot- fal.at dtıı:erlrort tc:tn ba merlıf'r.· ;tapıp vapıp herı.f'~ t.if'ııe~lne '" • 
'it ı. lrrt ba ka bir nokta da. utrl· ter hüJ Ua.; bir kotaytıı. sa&hTnr. mtaml.UnM" :ır.ı klor uyınıı bir • 
} 'I' ra., Hr tıııımaııın ıııttlllr;ll. flldlp oradaki mf'Dlara ben '" 1•r lınlnnu>or. : 
'it > "1rraf ı P' n nıPkt uıııa llnl'eden \;ııdar aec:e itin e• tan bir otel Bir , andan bu ı.oıa.rıırı HC· • 
'it ı "r ~Jırtııın111•. \\ruıınıla do- df' <1öı.ıı Tf'J'll lddla•ır~ mf'fliu.ı IBJ&n, ır lıö)lellklr a.;ımNtltln 1oo • 
} t~ırkf'n linl hlr kararla knlkııı , .. ,. ıııılcln ,..,mttf', v.a.ı, 8n tan kalita ı.aımama~ını t\f',.a ccl.n· : 
'it <'ltıınııuııı ll'lrnlrr ı:oıı:11 znnıaıı hlr oda tban:rola, hlUIJ'oaar.. :cıklanmamu•ıntı•I münıkUıı kı • 
\ lı ilden ı;oı. nılısldll dıırıınılıırdıı du in, tf'k yataklı. ('tft 7ataı.ıı. lan. öt• )&ndan otrllf'fln ır. · • 
~ ı:~hrınr. Huırn )f'r a,ırtnı11a.; I· '· . ı l•tl)oınm, \Crtblll'tttlm mbllk. lntlıanı. n 11•n l•lnl : 
'it tıırı ll'lflraraaı etmle olmak, hal· para dı u kHar. dlrorHDlll. «'lddl ,.urette kontrol rdrn. hl'r • 
\ \ Olf'l ld:ırf'•lndrn mll~bf'I N'• :\lf'lllUr, t>llndekl Otl'I 11~t"lnl llf'tl fllilyf'tln tl7.l'rllldf' dnran. .. \ ı:• ııtmaı. bllr ı;atıama hatla· 16zden ıeçtrl)or, lstecllttnlı ,art banlann ~ebeplerlnl hf'rtar11f : 
~ ata Y"'tmlyor. 110 da 3rtmcz.•e tarı hanıl Otf.llf'Nle balıbltCCf'jl f'tmf'&I' ('&lıŞlln bir Tnrl:ı:m Tf' • 
'it :!"•Ilı turl•t ne )ap~ın!n dhe· nlıl kf'ltlrt,.or. u bunlara lelro· kllttı divanın b"lı<"a derili'· • 
\ "lt.atnı~ Rf'n de onn dl)orıını. fon l'fllett'k blrln•en blrtn~e 91· rlndf'n birini halletmıe demeli- ı 
\ ti ilanı kalkıp nll>or, «Rana o· ıı.e bir oda ll,Tlrtı,or. B•nao il· tir. Ba ıı.lhnlyPtl "' yukarda t· • ! 

11
1 llldf'tml tlnl7. ıı dhor. mok • zerine f'llnlıı.e.. namınıza rııınıoa uh etmf're çalı tııtım U•al tar- • 

,. 1:1'1p aııatıynrlnr. çoİıı.o mf'!i•· otelde u ., .. ar ı•tt için bir O• 7.ında hlr ıl11tf'ml ıatblı. etnıro- : 
\ l'I •ıtı.ıonluıı •ahuı nttfurlo bl da arntmı~ nldui•na blldlrt'n te 7an&fm&dıı.1:a. deıll tarl:ı:nıl, • 
1t 

11 
• "'Ya kapıC'ıyı umemııun r· bir ve ika \l'r11or. A7nea teh· l'D ba•ll ml~•fll'PPn'f'rllk kıılde • 

~ llfl@tı' bir ba~ka nıll teri ayrılan rln lıarttuı tııer1nde otPltn ,.. lf'rtnı bllf' tnklr t>tmlt olara;ı. • 
•t.t+t. IJ'a )l'rl~lvennlş. rlnl ıhıerlror n erııya n .. ıı ııt· Rllen ;rapuıınııı da bu ıaten. ~ 

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

HOŞ MEMO - Yüreğin de var mı ki ? 



• 
1 

ara a St't r:net 
ç n T o. 

nel"de b r «Pla 
tl'rlat KulUbO. 
açıldL Pul ııe

r lerı ııa•M mağazaların ınn
de biriken kuyruklar ııa•el". •
ıerın detçe fazlalnttıRına bır 
l•arettJ. Ama .tu!Op açılmasay
dı bu acıecıın ne derece faz a 
olduıtuna ınannmazdık Daha 
ziyade Musevi \e Enncnı vaton 
daşlanmızın pek lltlfat t:ttı • 
bu ltu!ObOn b kanı orh:ııı 
Tlrond t azalan b rb rlne takd • 
mı bil" ça• da yaptı Tanınmı~ 
terıllerlmlzden ı rıırı.c \rıhııl 
on dört )'lllındalU oğlu il"· 
nın pul m ra ·ı ti Unde ter
zlhanestnden bir ıc:aça:nak ya
parak .Flaterııtltrın Kll!ObO· 
nan açılljına a ttL 

Bu hafta nçtlnn kulüpler ua 
aıncıa cfıı aı:la:nlan• ve ıo.:a
tasara KulOblb de var 1\Jc
caı1arın b.rb rı le 1k aııc ı: rü
oebllcl ı bu ı:uıa.ı:ı Atıu sıne
maaının sota~ınaakl b r apart 
manda açıldı KUçtık Sa!ı:ı nın 
faal idare mQC1Qı11 c: tıp an 
burada da faal rol oynadı Fa 
kat açılışı ıçın vullen kokteyle 
iıının çoklutundan ı:eıemedt 

Oalawarav Ku!UbO ~e spor 
la a!Atalı olmıl lln fakat y ne 
koyu Oalatl\Ulra !ılım b r nra
a aet ren ae\ mıı b r uıop. 

Yakışıklı memurıarımızcııın 
adıl.; <·l:ı: kenel!Jilııe çok yakı· 

ıan eşiyle b rllkte açılı~ ııece
slJ:ıe ırelmiıtl Tr' rıı.: il < ııınr 
\il Ywıan heykellrrl kadar mov 
zun ,·acutıu ~ı f O nıı Cııı r 
da oradaydılar 

Carven•Jn htanbul'a :U Ka
sımda seleceAı haberi !Ataııbul, 
hn•td Ankara hanımlanru he
)'CCandan titretiyor Hılton O· 
tcUnln müdürü Mr. J.ııncı o ba· 
.kanıanız bu ııte otel be~ cku· 
rut• bile kazanmıyor. Ha'ti 
ırt bunu lyUık oıaun dire )"a

pı;, or Allah Ali ıh 1 Acaba otel 
ldareaı :latanbul halkına daha 
bqka bir I:> ilik yaı:ımayı mcı;e
IA akşıı:n!la•!erl, m02lkle ça 
lçenll'rden 8 60 kuru J'l'nnc 
2 60 kuruş ır.bl no:maı o r pa
ra ıtlmatı dü§Onmayor a.u? 

Otel n naılk takat z.e!<1 mO
d!lrU, «12:1 lira adam ba .. ına pa 
ra mı aa ı ır? Onların burada
ki maaraflannı ancak O<I eh • 
llyoruzb diyor. Ama aız b r de 
bu parayı ödcmeıte rnCf:bur o
lan I06yete h&nımlanmıza ııo
run llepııl. cO!. gelmez o:U~
dı ıu Carvt'nl• d orlar ama 
yln" de lt clerlnln a ız.arını 
açmaktn mnhzur ııormayorlar . 

Jatımbul un ;;. deoıtıtU: ta • .: 
da yapılan apartmanı Vali Ko
naiının eonundakl apanmon· 
lardan biridir Her kat. ev tek 
llndedlr lç ndekt merd unle 
yutardakl 3 ııtak odalarına çı ı 

lır lıımı ıSDnbtıl• olan bu a ı
zol apartmanın il numarası 
~cnç bir karı koca)a aittir Du 
ç ft bu ka•ı ırtızel "yaıanııa 
bQ:ıbOtün stızellctotlrlp cennete 
çevırmlşlerdlr Oeç<'n hat a il 
numaranın me ut sahipleri 
tılıı \e Emir Dlltırr b r pa"" 

verdiler Yakın ı:ıostlan ''"ha· 
bat ve :'l.azır • rıııcırr-ın ııozel 
kı:ı:Jan Blı;e nın 18 qına r.· 
zln'ln cı 2ı·ıne b ması ercf • 
n \Crllrıı bu part do ıcrınn 
\bnırl • ııılrı \ aını uı, '\rnıılıı· 
Ö;ı;tr Rrzmrıı. '-aklr fcı:ııulıtl.•I 
Monnllıla tablo unun canlıaı 

lbtl ve ~I \pdl lpr1'('1 lllr<ll 
ı.oncıra'dan )cml ııe.en 'l.r)· 

nrıı l.ıımlnelekl c el ltız.m B ıe • 
ye h :ı e ttıi lk top'.lklu ıs
karplııler çok be mıcıı. 

Qec" ı ı eten aonra mn a ·a ı; 
len po tı.nın mumla ı 1l ı:c Y6 
Sezin in netuilo ıı6ncıa ve 
ııartı a I> ha kadnr devam et
• ı MI aflrler de lı1tanbul un 
en c cı ap tınar. ınd an s c:ı1c
ye ıswml'Vc 11ynldı'ar 

GÜNDE DEVRİ ALEM 

acııı.: bir ton ııre hıırrı.:etc ııu.ı:ırlıınıyor 

~----------------....... ~----------------------------------------7 
1 ~l!litl'J iDl&tJ •l lil! tJlJ 
Saniyede 32 milyon film 

çeken fotograf 
makinesi 

Soyyetltr Blrlll!I, dlln .saniyede 
32 m,l)'on film çe<cebllen bir to· 
ıograt maklne31 yaptıcını iddia 
etmlştlr. 

:lofoııkon radyosu, Lenlngrad 
Kimya Pızııtı ı:natltüaU terarın
<lan tertip edilen bir konter&nata 
bu makine hakkında bir raporun 
n~edlldıtını aöylemıştlr. Makine 
hakkında radyo tula izahat Ter· 
memlştlr. 

Radyo, bu makinenin ilme bil· 
rllk hlmıetlerde bulunacaıını eOy 
lemlşı.tr. 

Küçük bir arabayla 

Afrika'yı dolaştı 

kala Jpc ıutun&mamı, ve yere 
dOşmllştQr. Mw :ıcıızabeth olduk 
ça alır )"art.lanmıştır. Moncrctlffe 
lerln mua.zzım blnaaı bUıtün de 
yanmakta idi. Yangından mQte• 
Telllt be.re.ret o derece )'Ukaelttlr 
ki. itfaiye erlert ,.angına rakla· 
famamaktadır. 

Jngileterede cinayetler 

artıyor 
inı:llterr.de clnavetıerin sılt· 

ıılde al"tmakta oldutu. bunların 
faillerinden çoğunun gençler ol 
du~ tesblt edllmı.,tır. 

Dahlllye VekAletı tarafından 
bu huısusta ya~ınlanan bir ıııta
tleUl!e ııöre. geçen ııene 1nııllte
rooe işlenen clna)·etıer blr Mne 
evvelkine ntsbetıe yüzde 17 nl.I· 
betıncıe bir fwalık g&termck· 
te, bu senenin llk ayındaki el 
nayetlcrln 1056 aencal ilk altı 
a~·ında işlenen cinayetlerden 
yüzde 19.6 fazla olduııu teeblt 
ecııımıotır. 

da Leslle Walker adında tek ba 
caklı bir adam evnlkl gün bu· 
r ava ııelml~tlr. 

ı.e.~ııe Walker, 45.000 ldlonıet 
re tutan bu yolu k6h yürüye· 
relt kCıb. meccani surette oto:no 
b!llerde yer alarak katetm~ıır. 

Odun yarma rekoru 
24 Oduncu ara11ında odun yar 

ma m<ıııabakası tr.ntp edllml~ 
tir. MO.Sabaka: en kı.ııa zaman 
içinde ıoo odun par~uı yannaktı. 

Ooerwıll şeıırıncıe oduncu Al· 
bın Andrek 100 odun parça.smı 
'7 dakika 12 Mnlyede rarmak •U• 
:retll·le blrlncuııı kaaanmı,tır. 

Cenevre'den kalk 
ınöddet zarfında 

-... .....,..... ....""" .... ~"...._,..~ .... ..... 
M.aa ......... , .. .,....., J .... '-' .... • 
dünyayı dolaştı 

J Weldon !aminde bl~ 4&htı, 
l:Uçllk bir Morrts llllnor arabasly· 
le Cenubi Afrlkanın Capetown 
kuabaııından başlamak n Johan 
neaburg, Sallabury, xuzer Rodez
J"I, Tanpnlka, Nalrobl ve Ekua· 
tör ü:ı:ertnden Ne • yukl • Muru yo 
lu}la Afrikayı boydan boya kat
ettlkttn aonra aynı yoldan Jo
hanneabur ga dönmek gibi mucl• 
ıevl bir &eyabat yapmıe bulun· 
maktadır. Mamafih mucize eadece 
ı;öı11nüştedlr, lşln ulına bakıl•· 
cak oluraa bu hldlle aade~ 4u 
küçük inalllz arabMıt Morrıs MI· 
nonın nelere kadir oldulunu göı
termektedlr. 

Yaralama, soygunculuk ve hır 
ısızlık vak'alannda dahi mUhlm 
artışlar vardır. 

Tek bacaklı seyyahın 
başarısı 

Dundan 14 ay CV\el, cebinde 
200 1nııııız lir ı olarak Lher· 
pool'den hareket eden 32 y~m-

'\ lmılnl'f .rOzJ ılııı onıanna do,rn y 7.dıtı ""'abat ronıanlnrl~ le 1 ııl.1111 nr: 
dftnynnın her tarıırınııa h0} Ok ilhrrt Joazıınmı olan •'l'ancız nınhar- "rJııhat,. Centnl''nln baça a la nındın haşlanA<'llktır, Bir Pıı:ı:ar 
rlrl Jnl 'rrnln 111~3 dr ı eı.~en t.ündl' nrul lemn lldlı tılr l'•r.rl çıli- &llnil saııt 16~0 de ımtımn ,-oıru tnnarr•I sah r;Oııil uat 21 dt ııh:ı 
mı il, fürr bflYllli ıı~ı.a 111 ndırdı. uYaılılııblllr, )npıtanızn ıll:re l'Ok Tok)o ıınu nıl')ı111nındık 1ıırnlinraktır. Bıırada, tıır ~ut 5onra kalka· 
hararetli monaı.ıı. • tor oldıı. !\rndon ~rı.:•tıı dllrt ıı,,n,. ıecllı.trn son· ı•ak, ııneJ.; rıır taH·arr 817:1 l'ıınıa a ııno Aa:\t on birde ~rwyorı. bı'n'al 
ra lııull ,,.ı.~rn ı:ıııııır ıldll. aııı a!inı1e dünya) ı ıı:nmrnln liahll Ol· Dll')daıuıııı ıutli recektlr. ı l.'!O bnsı.:a bir taYYlll'f'J'C lılnl'rtk .\tlantltl 
cıntıı nnl ılm;ıı.ı dır. llunıı trmtn Pdrn tıın•ıtrrlf'rdlr. Ta.narPlrn1elil nacak \C t 'umnrtr.•I ıı:Onll ıınat 13.'.?0 dr. Ctneuf' b aça ntf',danına tne-
ıırll nıl'ler dt\ıun tıltror t10111nn ılt\ reınıe dnha lnsa %rn ın 7.nrlında ~k•lnlz. nu surr.ı l r. altı ıonı!P dtın)oyı dtHtlmle oıaraİ.ı.ınıı. 

kııhll olııt':ıkt ır. Hu urnn "' uııat ;:1:1~ f~, l('rt franıına mal oınraı..tır. Ytnıtı. I('· 
Şatosu ile birlikte 

Ulr ı,,1\'"' ı:aulr•I hu hu•n• tn dllil.ntl ('tlir.n mnlflnıat \rrl)nr. mrl> hunun içindedir. Tnnıırr.de ,-ııtAI.; hlznıttlnl ıoreeeı. ıooıtuı.ııırda 
lllın>nnın, hu ıas:ı zaııınn :zarfında nıı•ıl dl'Ul'dlleettlnl u ıır,•tlt n.rıınııık J.:nbllıllr. yanarak öldü 

'V 

PADi AHLIGA KASIM 
ayında son verilmişti 
MECLİS BU KARARI İTTİFAKLA VERDİ, BiR 
MÜDDET SONRA HiLAFET ILGA EDiLDİ 
K 

ım a:> ı Milli l\Hlcadr-lr 
tarlhlmızcıo mChlm bir rer 

al eder iııtıkl Harbi 
zaferle nctıcelcndlktcn. MUdo.nya 
mtıtareke imzalandıktan &onra 
Buynıc M net Mecll ı bu ay ıç ndo 
blrb rını müt lc,p mühim karar· 
la: vennı ti. Vekayll ıı:ıaaca ııözden 
geç relim 

!eri hıyan ti \atımlye kanununa 
te\'flkan cezalandıracaktır 

M cclla bundan ııonra ayrıca 
ou maactelcrın 111.nını ltarar
laşurcıı · 

c- Te kll6tı E6ıınlyc .kanunıy-
1 Tart.iye lıalkı Hukuku Hllct:nıy t 
~e hUltümran :ılnl, hnklkl milmeş. 

il olan Türkl e Baytlk l\llllot 

!erdi. AbdQlmeclt E!cındl de ,dev
rin detıomıo olmasına ra~rucn, ay 
nı tarzda hareket etmişti. Bu ha· 
reketlerı hıllfctııı ıısııııına karar ve 
tilmP.Stnde ba1lıca Amil olmuştu. 
llfecll!lln bu kararı umumi elki\r 
taratınctan ıne:ıınunlukla tartılan 
m~tı. 

ful ' I abslıı Th, 
Mecl .nln mln d a ı ı et nde.

1 

__ 
terk, teceu ve fcragntı kabil o •• 
ma:nak &uretı> le temsile, bilfiil 
kullanma a ve milli radeye istinat 

Eski inaııı:ıı allelertncıen birine 
meoaup olan 81r Davld Monçn
ltte enelkl gece tututan 4&to&U 
ile birlikte )"lnar&k ö'lmüştllr. 

ddonçrcltte ot the ilk» Jn 23 
üncü baronu ol11n Slr D&'fld 
Monçreıtre, eV\'tlkl gece şatosu· 

nun 1klncı katında bulunan ktl· 
tOpbanenln yanma>-a batlamaaı 
11a tafkın bir halde köpeklerini 
)'Il&gından kurtarmak lsttrken, 
binanın bu kanacıı blrdenblro çök 
müştür. Bulunduğu katta mah· 

' •ur .kalan kızkardeşl Mlaa Ellza· 
1 beth Monçrelf!c, ranaınd•n ~ur. 
~ ıulmalı: için eline geçlrdlll çar-

l 
atlan b1rtblrlne ekleyettk T•PU· 

tı iple •tatıya lnmeı:e baJlamış
.a <la zemine talı:.rlbcuı 10 metre \"AZI iZ ..... vroı .... : .. ·v:ını ............................................................................................ u .................................. . 

---- ... 
-~.~-' 

l\luıian a 1 ı areke.sln n mzaııı
nı m!l ea p Avrupa şch r cnııden 
b•r ndt' ııullı ın!lzakerC!!lne glrl•ll· 
me kararla tınlmı tı ı tıınbu 
bUkılmt•tl bu mO:ı:n e e katılmak 
~tedl Sadrazam Te\ Uk Pa~a mi -
.ı hükllmetln mümC"s.<ı,11, Hll6 lnh· 
mer İkinci Rtlııl Hamit B y ,. ı-

•Cl \' \l.n F.I nl C - nu yıl •lbl tasıyle Oaz.l}c b r mektup (;l!nder
stJNln ~ırtı önündrn daha sUslrnc· 1 dl Bunda. yakında toplanacak o
('t!k, RPılnıdn bir ·~unl• rıııı enin lan konfernma. Cljklfıl gibi her 1kl 

etmeyen hiç bir kuvvet \e heyeti . ~ ~ . .+ 
tımımnmnRa karar verd gı clb.otle *KOÇ <~ı ılart - to Nisan) • ,,_ 
l\11111 :\lllıalı: hUdUtlan içinde. Tür- *Baııı mUtkllltlarla Jı:arftlaşıocak·• 
klse BUyUI: Mili t Meclisi hükıl· :aınız, fakat kısa zamanda bunl•· : 
metlndt'n başka htıkOmet oekll ta· *" t>enarat edeceksiniz. ,,_ 
nımaz. B naenalcvh TOrkıyc halkı, •BOÔA (21 l'lt~ - ZO 11la1UJ ı,,_ 
oalısi hAklmlyeto mtıstenlt olan ıs- !Oönut işlerinde biraz lfrada ka- .ı,. 
ı.anbul'Clalı:I hükOmctl 16 Mart +çıyorsunuz. Y11kın ark&d•'1artnı·: 
1336 00201 cıcn ltlbaren ebediyen *zın tavalyelerln1 dinleyin. .v. 
tarihe mal olmuş H;maktadır.ı * 1Ki7.LF.R 121 DUJıs - Z1 BU.) ı• 

ırtı cııroıuror. tnrcıt da~et edlleceQıncıc.n evvelce 
ı:örüotıp anııı.,ılmuını Uitedl. ' 

Türkiye milli tavukçuluk iııu 161 harbı lstanbuı hüküme-

komiteıi kur.uldu 
J 1-1<1 k.aım tar blerı ara&ındn 

re mi mOeascse \ e husual ~eti.iti· 
rıcı tcın&.lcller n n 1.$tl~'chle yıı
pılım Tavukçuluk Toplantısının 
ça ıımaları net cıos nde CTürkıye 
M l1l Tavuıı:çuluk Komltrs!l lnı· 
nılmuş va buna a t tallmn•namc 
llazırlanmıotır 

Kom te bqkanlıll:ına Ankar Ü 
n ~ ersıter.ı Ziraat Fıılı:Olte ı Pror 
!erinden O:han DOzıı!ln . ba,_ 
kan yardımcıJıkına Yem Bana:;.ı 
uml>m müdllrü Durhan 'Oorult, 
ı;ekretcrll e Zlrnnt 11 U MUdOr
IU a Tavukçu.uk Şubcııl müdUı11 
lı!ma ı Boranct aeç.ımıoıerdlr. 

Tuukçuluk ve k<lme ha vanla
' nnın en 1)1 bir •ekllde lnktoafını 

temin çln Ttırk ye Mllll Tavukçu 
uı. Kom tCBI bOnyes.nde a rıca 

1
7 tA\ı komite kuru.muı bulunma. 
tadır. 

PaınPan 
ın 

Çarşamba gecelerini 
unutmayınız 

Bu gece MERAL POLAT 
1 ti - 1'rl: 48 2! 7ol 

tının hıç bir yardımı olmadan ka· 
zanılmıştı Yarelım oOylc dun.un. 
Saltanat Anadoludakı mOcacıcl<ıyl 
tcaırısıı. bırumnk ıı.ın ellnd.ın ~o

len ııa;-retl aartetmı ti Bu müna· 
ııebcıtle tetvalar çıkanım~. mem· 
lekctı kurtarınata ('alıoanıara bl 
denmlf, bunları •rkacıan vurmak 
ıçın bir onıu te~klllne tc,şebbOs 
edıtmtotL lstanbulcıakl hOkOmetın 
zaferden aonra hCıUl xcndil!lnde 
wz ııöy!cme.ıı; hakıunı ı;Ormeııı 
pek garipti 

l\IOrııcaat. Ankarada fena kaI'§ı· 
landı. Falı:ııı Tevfik Paşa Milli M!l 
cadelc~ e kı.l ben t rııf• nr nnmus1u 
b.r ihtiyar olduıtu için kendisine 
ters b.r şey e ylenmeel • .udece 15-
tnnbul hOkılmctının kontcran a 

tlraklnln m!lzakereyı l?{lçleştıre· 

ccgı bt diri.eli 

:Karbetıı~ınız bir teYI bulacak·• 
Karar ittifakla verildi ve alkıt- * ıını:ı:. A)tfama en geldltlnlıde::: 

larla karşılandı, * tuhaf b!r hldlae ııe ıı:artııapcak .ı,. 
Sarayıncıan bir türlO ayrılmak * aınız. • 

lııtemc~en Vabldettın, mllletın bu : YENGEÇ (!1 Baz. - zo Tem.) •: 
karan az rlne, ıoın ciddiyetini an- * Cok gayretli davranııoraunuz. E-.ı,. 
!adı. Jnsııızıere iltica ederek 17 :metiniz! yakında ılacauınız.• 
Kliliımda bir lnırlllz 2ırhlııı ile *Biraz aabretmenız llzım. ::: 
memleketi terkottı. *ARSLAN (21 Ttm. - ıı AtuL> ı.ı,. 

M 
eçl~ hlldtet hakkında eu :&ıııukkanıııııa duam edin. sı-: 
kararı vermıııı: * 2.l çekemlyenlere lar•ı UAtaca • 
cHllltot Ali OMnan hane- • taktikle mukabele edin, mun!•JI. 

*tak olacauınız. • 
danın alt o.up halıtellfo Türkiye !BAŞAK (!2 Atuı. - u Cylti) ı:: 
Düyülı: Mllle~ Meclisi tarafından *Xarşını:ı:cıa mUhlm bir enaeı.ı,. 
bu ho.ne<lanın Umcn ve ııhlr.kaı: *ur. Bunu a mak çok r;Uc olu·• 
c11ed \d r~Ulh olanı intihap eCJlllr. ; yor. Fakat bunu eanata bulaealt:: 
Türkiye Devleti b.lld!et makamının * ıınız. • 
ı tınatglllııdır » * • 

*TERAZİ <Z3 E:rllU - U Ekim) ı .lf. 

r ... .. 

Bu ccvaıı tızcr ne Tevfik Paşa 
.kinci bir telgraf çekerek cBAbll1· 
ı.nın aıı.eml ıcabetL devletin altı 
asrı mUtecu ıı: b r zıı.mandanber 

mU!:ti<!es \"c mabfı.:ı: olaıı hQv,yctı 
ıarıhlye!!lnl ınellrasa mnhlrnm e
dece Ull• b ldlrel 

Mccllıı, bu karar Oz.crınc 18 Kn- * MUhlm bir zararla kırşıla~mak• 
sıaı 1023 de Abdülmeclell hallre * tehllkw ııe kareılaflroraunuz. JI. 
ı, n eıtı. Yeni hallfo sarayda )er- ;nıkutlt bulunun. : 
ıeşt, cuma l?{lnlerı. Padıeahlılı: za- * '\KREP (Z3 Ekim _ z2 ıtasımJ =• 
manında olcı.uj:ıu ıııbt:. selllnılık re- *Teşabbill ettllllnlz bir itten bü-• 
ıılmlerı yapılmosınıı b~landı Hali· : )'Ok bir Urla çıltacalmnı:ı:, mu-: 
tenin bu müna ebctıe aldııtı tıı- • vartaltlyetınlz cıevam edecek, .ı,. 
\lr, 10 Şubat 1924 cıe, hllAfet büt· *YAl' (ZJ ltanm _ 20 &.ralık) :lıl ........................... " ......................... _,, ....... "." ....... ,....,, .................. " ...... ,,,,t ...................................... n ....................... .. 

çC4l söraşül(trken Mecliste ço.c :Buıon tahmlnlerlnlzden razıa: STJV RQPER 
elddCtll tenkldlere ııebep Oldu, • ille karşılaşaca!Wnız. Arkadaşl&·.lf. 
3 l\tart. 1924 de bll fctln 11gasına * -~ ı .ı,. 

Du tolgl'aftıın an.ıı ılı} ordu ki tarar vurııctı * nnıta gtıvenm~,~. randa ita a· • 
sara hAIA kcıncl1.&1nao bir haı; te- * blllr. • 
rnlınüm ediyor. eöz 6ahlb. olma.: Abd!llmcc cı Efendi lıoll!e bulun *oÖL.\K (21 Aralık - 20 Oca.kJ ı• 
l!U)Ordu. l\tccl sın J K ım 1922 elutu mllddct kendlıılnl lıOk(lmdar ! Bir tııllh kUfU batınızın Uatlln· ! 
tarınıı top.antıı.ın<la tc ıırar.ar o- &lbl ea) ıyor. Padlşalılık devri mev- * de dönUp <luruyor. Bir plranıo ,. 
ı:unelu \'e he~ecnnlı bir müzakere cutmuş gibi hareket ediyordu. Cu· *alın. kazanmak ihtimali var. ,,_ 
old\ı Bir çok mebu:ılar Snra~ \e ına namazına bazaıı ultanat tlevrl !KO\'A 121 Oc&k - 11 .~ubat> ı• 
Blbılllln n mllle e ve mılıı cıCıvayıı nııı arnbalarıyıe, bazan nt sırtın- * Şanaınız çok a,ıt, teşebbUa eı-: /. JJJ:j 
karaı ırtlk p cttıı:ıı h 3anetler1 an· ela ı:ldl~ordu. * Utlnlz işle: ıyt bir aanıada. Oö-•~ f,;. * 1 t kl • '1 .... lnttıktan ı;onra şu kara: verııı:ıı: amıuanela Kncllr gecesi Aya· ı * nü 1 ıerıncıe de bazı mun ta ·.... · : 

ı - Büyük l\Illlet Meclisi BAbı- R 6013 camllnde büyük ı\~ın- ;yetl~r olacak. • 1~ 
iillntn telgrafına ceap \ermlyece.. ler yapı.ırdı. Padlfahlar bu- *BALIK (19 $ulıı.t - 20 rııart) •::. ~ 
tir •'ttıt ba,ınıza hiç dikkat etmiyor-• 

2 BtıyUk Mllıct Mecl..ııı 1'6113 nu kendilerine mabııus kaıesıı mah l *aumız. Biraz kendinize çeki dU·... ~ 
kanunlarımıza aykırı harekette bu !elden seyrederler, kendla.ı;le 'bcral !zen verin. .aıı • • • N: ~'j 
ıunan istanbuldnkı e has ı;o heyet ber gelenlere meyva ikram eder- .-ı:-tı-tı-l<ilili<ilililiıiliı:ililil-tc••-tı:««~ 

~····································· ... ,, .. ,,,.,,, ...................... ,,, .. ~,,,,,.""'''""''""~''''.,,,., ... ''""''''''''''''''''''''''.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , R 12 .5!1 Se>rbelt ... , a.oo Sabah mUzltı 
, r 1 N E M A l A TAS ('Itt: "

07 40
'

1 B u G -u- N 13.00 Haber:er 8.30 Haberltr $ .J Zorlu Gelin • Robuı TaJ• t.ı.1!1 ).lüzlk 8 45 Saz uerlerl ~ 
$ .., lor - E. Parker • Renlr.ll • 13 30 Salon orkealraaı 9.00 Melodiler 
, a F. \' o v L U Cs \L Utasınıpa•a • ·reıı , · ı 
, A K 1 :'.'>{ (Tel: 41 u OZ): 4 93 OG). 1 • oaaıan bek• •SULARIN AL .... lNDAKi 14.00 Şauılar 9.H Şaritl ar 
# · 5 • ael • TUrkçe. 2 • Sirkte bir ,. tam.a, Pe.rıembe, cuma, f k 14.30 Pran.aı:ı: prltıları 9.30 Kapanış 
' 1 · Sokak Kızı suzana 

2
• leyen kl:ı: • Seze: Sezin ' Clnaru • c, Mltch•ll • YOL • Yaı::ın: Jean Ano- Cumartal, l'aza1 cuara: ren•Ya!!Uf •UCa 'ı5 00 Şarkılar 12.27 Açılış n pro;ram 

$ Robensonun Maceraları Kenan Artun. 2 • Oellntn Anne Dancroft. ullh • TUrlr.çul: Yılmaz :&ı de. CUma~ Paıar - 1!130 MUzlk 12 30 Yemek mUZlll 
$ ALliA~Aıt u:ıı: 44ı:~~~ı muradı • Fikret Hıltan • n·:111 (n. g 111 • Ttl: inal. Matine •at 17 de, cuma ıD. Deaııryollın Baydar. 16:00 Proaram ve kapanış 13'.oo Şadalar 'i Kör KU)U • kret • Penin Par. 612'): 1 • Bacı Babanın RSi Ttt&TaO 9T91 ı talebc7e 17 Cle - &ara pa~aı 360475 - l!l.rkecl: 16~7 Açılış \'C program 13.30 Haberler 

tan OönUI Bayhan • \'E:O:I ı\f! <Telı U?!ll}I Maceraları • J. o ereclt. 2 • '40409»: ~ıu &ltaaCa ı Dram 223079) - (Deo1eyollan ı 17.00 Şarkılar 13.4!1 8a:ıı utrl•rl 
TUrk filmi Cc n Oençllk • Joe Tur· Maakell Süvari • R. More cDl!!Lİ• • ıcomedl :s per- Pazarteat, Sah ıuare 21 '91S!le (TatU saatleri t. ı·.ı5 nana mUzıtt 14 00 XOçtlk koııaer 'I ATLAS ı'rtlıt4ffDSJı ner • Ohoker Campbell il A 0 1 g Ö 1 Cl• • Taun: Refik Erdu- de, Balı 1111atlne 17 ae, tlhbar&t• 440207) - IO•hlr ı~.30 tnceaaz 14 30 Şarıtıter 
Nehir Kızı - Sophıa Loren \'EN 1 MEU:R <Ttl: o.tu: ını: 35 oı ızıı ran • suareler: 21.00 de. Qar mba talebe71 17 da Hatları : 444233) - IBan 18.00 Melodiler 14.43 Chanıonlır 

&Lll!\l\1ıtA ı'HJ: 4Hl90 '44219) 1 Yarın lıCla711ca 1 • ömrtımcı Seninim • $EfflR :rtY TRO ti i8TA.'\'l!UL OPERETi (Tel: Yollanı 44-l790 H T31240). ıa.ı5 Spor haberlerl 15.00 ıtapanı, 
Manude • Ela l\lırtınel· tıaı ~Snuıan 1:•r:r~. oaby Anelr . Türkçe. 2 • ıJstanbul BC!lllmil • Ca 0313•) Pantalonıuı .lşık 1830 Köy poataıı 16.57 Açılış n proııram 
il • Pedro Armenelıırız. ,..A• .. 1 a 1 P sa ; falolhı iitrtnrl J.olulln· (Makslm TSıatronJ ı p O 1 İ $ 1 m da f 18.40 TOrküler 17.00 Bale aabne:ırtnden 

lscl tTel: 484llU:lı: Tcl: 459306>: ı · Ateel Altın Da!ın &ıran • Lcs cıeı: AŞKA sUSA~UŞLAR· t.şntıu.ıOl: Operet :ı penıe • 18~5 Srrbeı~ aaat 17.ıs Yurttan &'-'ler 
, Afk n &umar • Orhan A· Kan • Cornel \Vllde. 2 • :~~~~ : f!:~ Powerı • DI • Yazan: l\fellh vauat Qare&ınba, OUmarı.ı. 19.00 Haberler 17.45 l.felodller 

1 
nııurnu • 8eTıı;t özııolat. cınarı~ Maaut • J, Webb. İST saur, OPl!RETt (nl: Paar aaaı ıe cıa mau. (~tanbul: 2'1'500), (Be- 19.15 Tarihten bir , .. prat 18.00 Konuıma 

t U L • t:REYY.\ c Tel: 3'116'2) • voııu· 27•501 ·--" 1 • 1 LE ('Ull 0U~' 1 1 T " N 8 ı . Lekeli Aelam • Henr:r 81!NIEI OPDrı1 aa. ... .,..mba, Omııart.ao • 1• (..., ... o u 19.20 Yurttan ıuıer 18 10 $arkılar , 
Kartactı Mubarebeltrl • ALE.'1DAR (Ttl: 22 3613) Fonda. 2 • Çol $eytanı ; FESTİVAL: MOzlkal op• • llalb Mıll.l1l&U> 1&11. rakuıı 274503>· 20.00 Qalışanların aaau 18.30 Salon orkeatruı 
Olan na l\1arla Canııle • ı . Kader De:lşmea • Pran OPERA (Tel: 31 ta :ıı )1 re; , 3 perde, 12 tal> ta. lut il 4• R A D y O l A R 20.15 Il.adyo gazetesi 19.00 :F'aLıl heyeti 
Jorge t.hatral. sızca. 2 • Kara Atın intl• Piknik • Kim Nlvak • wıı lo • Müılkı 1tarlo ıı::o- ı T f A 1 y f 20.30 S.rbeat aaat 111.30 Haberler 

LÜK 1 reıı 44 0380J 1 kemı • Türkçe, ııam Holden • aukll • poçtlll • Çar .. mba aaaı 20 35 S•n ıololırı 19.45 Melodiler 
$ Kartacı Muharebeleri Bt't.\"AR ı·ıeı: 213l10: Jnı 15 ta taı:ızllt.tlı 111at1ne • A~KAR.A 21.00 Kahrt.manlar geçiyor 20.00 Saz eurlert 
$ Olanna l\larıa Canal 1 . Atık Cen~t.ver · Kt:t \TnT ('fd: ss 91 ll)ı cumartesi ıs te talebe Baıcıno1 71MM. ıeroAJu 20 lUSl\t 1957 Çarp.mba 21.15 ııestcklrıanmız. 20.15 Radyo ıazetea! 

i 
Jlrgc ııııatral. Douglas. Elı.a Martlnelll · 1 • Kara 'Bahtım • AtU matlnell . suare: 21.00 el• fı44Gtt, Burpzada 518603. i.27 Açılış ve program 21.45 Serbut ,.at 20.30 $arlı:Uar 

AN: D!ıl Kuınarba:ı: Renkli • inı: Kaptan • NCTtn Aypar. 2 • ıuuca ftT&'l'llOltı BU1Ukada ıııc10&1, Qubuır;ıu 7.30 Türküler 21.so Müdk 21.00 Konuşma 
Maı:tc'elne Lebeau - Jean CE"1D&nlJTA CT e 1 ı Ebldlyet• Jı:adar • OUllatan •Tth ...... 880001 • IO, ıı:raııt01 5520U 7.4S Haberler 22.00 B.111.M. de buı>ün 21 10 Şarkılar 

# ornet zz ss •~): ı • De,, adam. Oüzey • ne,ıt Gilrup CİBAU ltAJllAltOLt> • s.o flor,-a 7319lr.1. eaııo • O. 8.00 Birer şarkı 22 ıs Dilek kutuau 21.40 ilham Otnçer 
$ SARA\' c eıı 44 ıs Si)I 2 • Sirkte Bir cınavet. attlçt)a llABııta llAL meıll a P'fta, ~ na 229939, Balıaıollu 8.30 Sabah mUzlti 22.u Haberler 22.00 Oda ork11truı 
$ ~ DOn:ra • Dolı:Uman. MAIUIARA •Tel: 223860) OVl'I DOIUd:Cl'I «Td • ıı. cu.m.anm &auü&• 632941, B11tıellada 818402. 8.fl aa:ı: eserleri 23.00 oee• konaerl 22.30 Soprano N. Pınar 
# ter rıtm • Renkli Türtce 1 • Kader Detlfm<Z. 2 • J 1 y A J R Ol AR il 11.a aaun-. Ol&. taıanbul ıımı. iatıı:ı.1• 9.00 Hatır mUzık 23 30 Dana mazıcı 22,4ş Müzik 
~ TAESOt cTclı 41 Jı 91H Kara Atın lnutamı. ıu ta.le'lleya -.Uat Pa Oenlz 388020, S:adU:OJ 10.00 P.rogram Ye .kıpanıe 24:00 PrOgram ve kapanış 23.15 Haberler 

ZROl 1. H \ °'1 t,;OC l 1\1..AH I llolh \l'OOd dd nıts UI ııllı>ll'r 
mr\rDl Mtlllllr llrnlr. isi!! bıına bir l<ll•ıııt' t.roll Fhm &lif' 1. ite• 

lmllt: ıınlü rıım yUd11.1 11'1 f,'O.-ııcıı ile tılr arıuln ı:örUIO)or 

# Evlllt Hint mmı TUU \"m·ı ı Şohındrbuır Teı• •r aatı11a Matlııılet 360672, ıtuıatıacıa IH~. ıı 57 Açılı, ve program 23..;ıo Pro;;ram $ çe HIMçe .-rklll 12 ncl 2usuı: 1 • De.. Adam dEBİR T1TATR01.ARI ı$30 Rami 2U711. Ouücıaı 1200 Ötle konseri ISTANBtı 23.33 Dan• ıaüzltl 

. t~:~~~''''''''''''''''''~~~~.~::~!,.~.~,.~.,~:::!.~~,~~~!:~:!2~!~~~.~:::.~~-:-•• ~~'''"'''''''''''''~~~;,:~~:~.~~:~~, ••• ~~,~~~~.;:,:~~:., •• !~~.:::::~~ •• ,, •• ~ 



ES.HAM VE 
1 AHViLLER 

\\l\N - lll KR ım 19~7 
1949 ~l'.\~IJUL UOUSASI 
1938 t tllcruı '7o 4,5 101.00 

K. C:.6 26ı.l0 
1~ 1 AIMK, fK. I • 2625 
1941 ~OY IK iV ı 109 00 
l&sı D y IK v 1' 109 no 
1953 ~tıkrazı » 103 30 
1955 tıkraz.ı a 103 so 
ıas~ .\nıorıısmau ı ı 102 35 

Arnnstfsman ıı • 100 oo 
Z ll III. ı 102 70 
zn rv. , 102ao 
z a v. , 10245 
z.n vı , ıoo 55 

•Diı Z.n VIII • 104 ın 
OD Y VI ~ 6 102 00 
Rlı.L. I ıt 103 70' 
kAL lI ı 102 60 

1348 fAL. Ul ı 103 30 
life 1sT. I 11 102 ııo 
l&>ı t 8 II D 102 75 
lOiı ~T I ı 102 115 
lit D Y. I. » 21 19 
lt41

1 g D Y il • 21 fiO 

>.ıDJ 1m ıı ~~~g 
l.s. M lI 21 40 
f.f M lU 21 75 
Z B lV 21 50 
t B l 21 76} 
Z B ll 11025 

l:erıı: RA" l<A rıl ELE!l I 
it ll ez Bankası 166 oo 
8 ıı.ılnlı:a,,ı INaınaı ıso oo 
Clar l!:aJkınma B 17500 
Obıılntı Dıınkası 112 00 
l' t'•ron Ancı ı n 17000 
lt l't4ı Dank: A ş 1s2 00 
l' ~I Ye Kredi Bank Aş 625 00 
4lı:b~tıret Bank A e. 55 O.'> l 
4rıı lı: A ş 1200 00 1 
Gt:'tl:ı Ctrnento 1011oo1 
lııılr Detırrnenlerl 113 00 ı 

lıankası 20 oo 
C-Jııı~·'rl'i Of, flllRl.fKI F.ll 
~tt urıyct Ata 66000 111000 

'tıııı 110000 112000 j 
4ııı t 89000 00000 
\''hıt 79000 80000 

1( (' 70000 80000 
l:ıt~ 1•C..'lt,\l,TIN tl,11 \RI l 
lıe4~tı ı 680 1685 i 
8 tıı o 1680 1685 1 
l'erı 0ard 1680 1685 ı 1 ııooo ı:nmı 16ao 1685 ı 8

01t A llı\HICI Al..TIS 
C, FIATl.A RI 
\'~urıret Ata 11460 11480 
~lt 11300 11350 
~~ 14700 14750 
lııtı~~n Uolllnda 10775 10800 

l
lııı ltz L!r ı 14800 14850 
tflPot Vıt. l4ri000 14550 
la, ~oıı 11200 112ı10 
~ 10600 10650~ 

':liJHQg 
.. a ı • ı • ' • 
.. 
.. 
' 

ı ao a 
, lll?ı !ala: ı - O~n~ü Ozı:ün. 

~, a r duvarcı illeti, Mün ~i le· 
~,( - nuı yerlerde kadınların 
~ , ~lleıı:terlnc taktıkları bllcz k 
6 .... :ıı lı:•nıetgAh, Kııın ve kalınca 
~ lt nota B~1'a bir nota. B -
t-~ "lltıın klBımıarından Dlr ı;por· 
', ;- llır erkek adı . Dır mabut 

l'ıııı: •t h Y•an hAvc. 
ı .... •rıaan aşatıya · ı - Adlar 
~ ~ııuı aıcaklııtı 3 - MOkem· 

t - Akrabadan biri fi - Bir 'r • llletı. 6 - Bir hlzmotkAr 7 -
t. 11

11 bıtıu.aı ve bu bitkinin çıçe-
lıt - Eıı1u P<>8tacı 
8.ıt 'l\ü HUl.M\CASIN HAIJ,t 

"ıı. allı taRa· ı - Mail. Ar 2 -
"'l'Se 3-Burıa. 4-Ata, Dana, 

t •• Oruı e - Fefı, ön. 7 - BD· 
l 8 

- sos 
' :arıdan AşnRıya· ı - Blııt . 
~ ı._- Mı..stnta 3 - Atıla Eh 
'ıı l · Sil.'! ~ - LAndo, Do 6 -

~=~ 

ı"O~ e ;:Iilkflı 
~~ 

'l'aııı· . . 
qt l&ıye ,.e fenerler idarelerin· 

~ısıntarın haklı dilekleri 

\ 1, trıı:ııızaekı fenerler ne tab· 
h,tl;;ı1~•Jı:ıı1tı Denlzc1llk Bankasına 
~- bir' Burularda vaz tc yapanla· 
L"'Qı: ltıcı:ııı ücretli, bir kı.rmı ma· 
~Ilı ıt 1İcretıuer tekaüde tı\bl tutul 

t\ı., 0rır, ll&lbultl hepimiz nynı 1'1 
~"t'G.ı ' bu uturda ııenelerce emek 
~r 70ruı. Tehllltc~cı atıldıtımız 
~ ~~0lı:tur. Dafkalannın bayatla· 
1't •ttı ttırı:ııak için canlarımııı:ı bl· 
' tttı rız. öıenlelmlr. eter Ucrrtll 
~ rıı ete lı:ıııaıı alle e!radı 71r<lım· 

11.ıı~~ ıı~hruııı, sefalete mahkum o 
t..-:'tte llltanın hayatı pabaaına ee
ıııS.ııı..;aıı,t141 bir yerdrn latlkbal 
~ la ha1t1ı:ı delll midir? İdare, 
~""' t rıııa netten arrı ayrı mu· 
~ ıı,rııırou a1r ıııamına ukaut 
\ ı il lı:ı tanıınamaaı cı~ru mu· 
Ilı •ııtı ~etın de bu haktan latır•· 
~ tııı1ıın teminini rica ccııro-

2'aııı1ı17e vr ftnl'rlcr idareleri 
\! üttetll memurlan 

~kıtıda köprü isteniyor 

Piyasada istikrar İMRE NAGY'NİN 
BİR KİTABI {Bap 1 fncJdtJ 

Pamuk alım satımının durdurul 
ma.sı. al tın p l asına ııa tesir 
et.mi§ ve. 154 liradan muamele 
eörmekte olan Re~at altını. karar 
namenin çıktı~ı sun. 15:1 liradan 
satılmııya bqlanmıııtır Bu k11rar 
lımn piyasada Hnl bazı ırellıme
lere yol açması ve mcı.elA, zaruri 
ihtiyaç maddelerinin tenle tAbi 
tutulması beklenmekt dlr. 
lzUIR UOH"o\"l!\11\ 

Jzmır, 19 - Pamukla nltıknlı 
lı:ararın ııklıılerı cıevam etmektccıır. 
Bugün Borı1a ylnc muamclf!f!IZ ı;eç 
mıo. aadec~ muhtemel k ra:-tar 
hakkında konuşmalar yapılmıt-
tır Bu arada, Ttcaret VckAJ •· ı t ı 
rııtıncıan hnzırlanmakta oln!l yf'nl 
lrkOlerln esasları hakkında ;:naıa. 

mat alabllmtk Clmllllylc Ankcrn ı
ıe devamlı temııalar yapılmı~tır. 
Bug1ln şehrimiz akseden h • ho· 
bere göre. pamuk için ııadccc ba· 
mi ııa: te.sbıt !'Clllece{tl lltır, O· 
rülmektııdlr Ticaret VekAJetlne w 
Başveltllete. ıııtıhı;a mrrk ılcı il• 
aen telııraflıır ııönd rlldl{tl v • !'ki· 
cı aleyhine kanır almmııma ının 
temenni olunauııu bıldlrıımcıktc· 
cıır 

Pnmut bc1 an name 'enn11 mua
dett bu ak~am sona crmııııır Sıı
at 17 ye kacıar Tıcaret MOclOrl!ICU 
ne 'erilen l>tıl nnamıııertn 111\ ı• ı 
217 cıır 

'1 lt'AHET ı, \Zt'J t'I 
KARAIU.ARI n.:-.oKlr 
HDhOR 

iz.mır, 19 - Şehrtmlzde lnt.lşar 
etmekte olan Ticaret Oazetreı bu 
gQnkO nOııhıısın<la cher iti karar 
da hatalı ve urarlıdın b~lıt!ı a!· 
tında bir başmııkale neşrexlt!rek. 
Veklilet tarafından pamuk ve ııı· 
da maıldelerı hakkında aıınıın ııon 
kararlan şld<letll bir llııanlc t"n· 
kit etmekte<llr. Mııkalede. pıımu
tun 6 liradan yukarıya yOk.&elmo
ıınde epeltOlls}'on tesiri otmaııııtı. 
Tartş ve Sümerbank'm da hu flat 
larl mübayaa yaptıklan kaydedil 
<ilkten sonra töylo ııenllmekıecıtr; 

•Bize" pamuk mevzuuncıa olddet 
yoluna gldllmeıı büyük 'bir h1t.tll· 
dır. Memlckntln :ı.lraatında oleun, 
ııcııeeo ıııınayllndc olaun mühim 
bir ana macıdeyl teşkil eden pa· 
muk ve pamukçuıu un l&tltball· 
nl ııölıreleyecek neticeler tevlld ot 
mesl cıe pek muhtemeldir Sıddl't, 
aermayenın aman.sız .cıuımanıdır ve 
hiç bir yerde ırorun önünde lto
fan sermayeye l etıoerelı: ona hll· 
kim olduğu görOtmemıı. t~ltllme-

ınıour • 
Al.Ti'\ 'F. ZMT"\'\(Jf tBa'11 incide) 
I· 1n1 \lll~D \ D('~'lll 1956 ya kadar Macarls:ana hüklm 
oı.nt• olmuf bulunan Stallncı .Makyos Ra-
İzmlr 10 - Pamuk piyasasında koa l'nln tdaresl anlatılmaktadır 

ı;on karar<lan doğan ıııOteredlllt :San. bugUnkll kukla Janoa Ka· 
hava •üratlll bir ~ekllde lll~or pi· cııır lıtı ılnıetıne de t ıtblk edllebi· 
f11salara tesir etmektedir. İki ııun lcccıt şu &tlılerl ı;öylemekte<llr: 
ııııce 157,6 liraya kadar çıkan Re-' «Lider durumundaki klmsele
ıat altını buııtın H5 llra)·a dO§ rtıı. lıalkı k!ltle halinde mııhkcıııe 
m<ıııur. Öte;andaıı, zeytlnyıl!ı pi ye ecvkııtmelcrı. mlılium adıuuları 
:va: lll!lnda da ka)"da değer ııertıc- öldftrmeıcrı ve onlara l~kence yap
mcler olmuş. geçen lıa!ta .zarfında nınları beynelmilel tahrikler. ilet • 
635 kuruştan muamele ırörcn 5 udi ubotnjlnr. orgnnlıı:e etmeleri. 
nııltlılcr 450 kuruşa düşmüştür Bu nntuzlarını sullstımnl etmek .sure
tlııt llOşmeıerının lllfer madelelere tiyle halk a!cyhlne ciddi ımç!ar iş 
de sirayet olunaeatı tahmin olun- lcmeıerı ,·eya b.,lca kimseleri bu 
maktadır. yollara ııevltetmclerı Amme alıla· 
\ 11 \' \ nuıo" kırıa knbUt telif detlldlr.» 
Aılana. 19 Pamuk stoklarının 

tesbltl ve ıklncl bir ıı·ara kadar 
evvelce ta\ln edilmiş olan 111;gari 
flatların üstünde ~atışının vaıul
mamıı:;ınıı dair hOkılmctçe alının 
knrnr ırerek çırtçllerımııı ıi:ercbe 
tOçeortarı encıı1Çfe CIUtUmıtı,tllr 
nu yıız;tııı bı11on 'rlmıre~ ve Sa· 
nıı.yı Oda&ında, Tlcare~ ve Senııyt 
Odnı;ı temı;ııcıırrı, zıraııt Oc;Jl\liı. 
Qıftçı Dı·meiı. Cıtıçı eırııcı Dıı,
k1111ı11rı bir tııplaııtı yııpmı,ıııntır 
San~ 11130 d11 tıqtıyan ıopı1111ıı· 

lla Ticaret Hrı nnlı[:ırım alıtııı ıte 
rıır alizcıon 11\!Çlrllmış, rıınllım ııı 
cıaıoıc, m111,yet1 ııso ı:uru•u hnlıın 
ıııunullun 11ı:rıırına 1111tılmaı11na ka 
rar verlldlli! anda bir çok tüC'c11r
lıırııı 111l& edeceııı ve çlftçllıırlml· 
zın Banka borçlarını ödeyemeyecek 
<!uruma dOşeceklerı bellrt11mı1cır 
AlAkalılar. flat artı~ının eptekuıO.
uı hareketten ileri ırelmecıııtını be 
llrtmekte, pamukçulukla uııra~an 
ıann atok yapmalannın tııb ' bl:
hActlııe olnıadıliını ifade etmek~e
dlrler Yine bu çevreler() ııl\re. ma 
ll)etl yOltııek ve randımanı az o
lan pamuk ııatıarının bir mlkt.111" 
yOtııellşl karşıı.ında alınış natı o 
lan 660 ıcuru~tnn aşarıı d!\ <trü'· 
dOlıO tıı<tııırdo ~niş ırnı.ıııt.r olıı.c11.ıe 
ur. Hu l!lllt:lıır her sahaya te31r e
decektir 

Gerek ticari çevrelerde eerekılc 
bugOnkO toplantıda bu mevzudıı 
Ticaret Baltanı ile temasa ıeı;lluıc 
ı;I uyırun ~öru:muş. yann Ankımı 
ya aıtmclt üztre bir heyet 11eçlln.l~
tır. Adana heyeti 1zmırcıen ııolc
cek ticari heyetle birleşerek per
şembe ıruno saat 13 de Tlcarrt 
Bakanı tle ııö~ecekler<llr. Alınan 
karar karşısında ticari sııhadn 
meydnnıı gelen durum bugOn tel 
ıırn!larla Bıışbakanlılla le Ticaret 
Bakanlıliına bildirilmiştir. 

C. H. P. Grupu 
c ttaşı ı •ıı••ldf'I 

tııııı crup te.1rtt toall)rtlnıle tal.ip 
Plllll'l'f•I\ ıı,uı lını.l.ııl<lıt ı.11rara \il· 

rılrııı$. ıwı:lınll'rlt' tııı:ııı l)an mı•

'E°ll'll'rln ıııııı.ıı.ı "" ıllrt>\h•ndlrl
lt•n ıırlllı•ll .. ı,ıı1t•rlıılıı neıırl.uııı.ı<ı

rı rııııorl.ır oı.uıııırııı. ııııl~aı.t're r
flllınlştlr.ıı 

ÖQl'f'nelltlmlte ııöre, Grup ldıore 
heyetı bu raporlara da:;-n::.r.ult 
Meclise seçim olayııırı ile ııııtıı bir 
llnente verecektir 

BÖLÜKBAŞI 
cnı~tnrırı ı ıırlı\1'1 

ır.anı oımıın BlllQkbaşı)-. alt dlva 
dosrası buıun Kesir.inden posta Ue 
ıelml~tlr Doıyanın ekallı:llklerl An· 
kara ikinci atırccza mahkemesince 
tamaaılnndıktan aonr& tekrar KeA
klne gOndrrllecek ve tetkik edlleeeıc 

tir. Bllltıkbauoın tahliye edilip edil· 
mlyrcetı Ke.skln aAırceza mahkeme· 
aınce ıcnnırla5tınlacaktır 

Türkiye' de atom 
IRA•I 1 lnı•lıt t>ı 

kili Meli Mo Elroy. B Amerikanın. 
Avrupalı mOtteflkl~rıncıen bazı· 
:arın11 «beşlnnıııçta boklenlldl[lm
<lcn çok daha erken bir tarihte• 
orta at~ menzllll atomik roKct1cr 
temin •deblleceRlnl açıklamıştır. 

Haydar Kuyusu 
İstanbul Vali an yor ı Rnsı ı tnC'lde ı 

lUp bir yıl once 13 Nlnn ı:unu ıton· 
yaya 33 kilometre meaa!edekl Hay
dar Kuyı.ıaunıı 11tılm1$1Brdı. O gUn· 
den beri aırn bir tUrlU çOr.Uleıııt:ren 
bu cınaretln talllerl olduğu aanııaıı 
Rıret Sar&ç, Arhan Sabir Altınta, 
adındaki ,ablllar yaıı.alanaraıı: adli· 
yeye verilmişlerdi. Bir mUddettenbe
rt Konya cezaevlnde tutuklu bulu
nan bu sanıklar buı;Un aaat 11 da 
Atırreza mııhkemeslndc rarıılanmış· 
tardır. 

ınnsı ı ınrldr yormuşum? BUtün ııtın sn dan aoı 
konuşmak için profesörü muaye- <lan telefon ... 
ne haneııinde zlyaret ettlRlmlzdo, - Peki işin dolru!U ne? .. 

k ld rcıı - Ben cValb .. Yok canım!. He:n 
hemen ellerini yukan a 

1 
bana vallllRI kim teklif etm1'1 ki. .. 

ve eöze bıışladt: Yazın: vaıı olmam bahis mevzu:.ı 
- Aman Allahım, Olmdl de sız.. cıcıtııı. Daşbakana ve vllAyoto 11e 
- Aman Beyerendl. bOtOn fOh· bir başka mesele için ı:Ittımı. 

rtn dilinde lıımlntz dola,ı:vor. ı - o mll6ele de neııtr? .. 
- Vnllahl buııtın bir hMtn gol - Efendim. 1ııtlm1Ak Malllm 

karşıtığında da beş ahbap ya. bizim Ouraba hastan~! vnr ... 
Hep aynı ocy. vali mı olu· Yııcıııyor mu. ne otı..yor. bir baka· 

Vali Gökay 
f na ı ı lııclde J 

Saat ıs 30 cıa Ankara Polıı.sa qe! 
mlş kendlfllnl beklryen 11az tl'Cller 
tarafından k:arşılrırun~ur. G!)k:ay. 
uncalı: hasbılıal etmek art \"le ıra· 
z tectlerle ııörOocb lece!!; nl iradi' l't 
m ştır. Ve ı:azetecllerın Lı ker Lr.
ker hııtınnı ııonn~tur Bundan 
sonra ıııızctecllerln sualleri baş· 
ıamıştır. Oökay sorulara bllal 17. 
ce,•nplar l"ennış. lstanbula müthlt 
yaıtmur yal,t<lıtını. Ankaranın tsr 
ıı<lllük gQllstanlık oldurıunu. sob 
ha karşı kompartımanın pencer~ 
sindeki bu7.lann n ıl crtttııtını an 
ıatmıotır, 

Bir gazetecinin: rsızın Bera DU 
yOk Elçlllllnc tayin edllecoı:ını:t 

saytenlyor 4nknra;-a bu ııcbt!µle 
mı ııeldlnl:ııh auallnc. eben İsvlç· 
reye de Hollandaya <la ııtttım Cok: 
güzel vakit ııer,;lrdlm» ceval"ını 
\"erınletır Bir gıııı:etecının ııyaaet 
ıo .meşgul olup olmıyacatı 11oruıu 
nn da czaten elya t ıçtndeytnı• 

şeklinde ceup vermiştir. cSetır ol 
malı: ıııtıyor m\lliunuth auaıınc 
•Allah &On!One ııöre versin• diye 
mukabele etmiştir. 

Bir ara Oökay gazetecilere ıh· 

ınmur ıkrnm etmlf, koııupnalar eu 
şeklide devam etmiştir: Tanımadı 
ıtı bazı ııazetecııcrın tıılmlcrını ııor 
muştur. cBuıran Otle yemeııını ki· 
mlnle yedlnl:ı.h sualine cevap ver 
meyen Vali Oökay. bu aracıa Baş
bakan Menderesle beraber Ollleden 
ııonra otomobllle Anıı:aranın cıra 

tını ııezdlklerlnl a~zmd an kaçır
mıştır. Bu sözünden de Oöknyın 
ö!ıle ye:neııını bugQıı Bnobaknnla 
beraber yooııtı ve k:t ndlıl ile u
zun boylu konuştu~ anı~ılmıı· 
ur Pro!e&ör Oôk11y ne zaman Jıı· 
tanbula döneccrımı ile sOylememlş 
tir 
ıa 'IAI. \"11f:s' DE :\ı"JZET 

Ankara. 19 - son daldknda al• 
ııığımız bir habere göre. Ankara 
vaııııt ve Belediye Daokan Vekili 
Kemal AYaün. kuvvetli bir lhtlma 
le göre fstan bul V alll HU ve B~le
<llye Ba5kanlıRınn getirilecektir. 

Öte yandan, yeri boşalacak olnn 
Ankara Vali ve Belediye Başkan 
Vcklllllt ne, hlUen sınop Valllit .. bU• 
ıunan Necı m Evllya ııetırtlece tir 
Son doklkacıa aldıl!ımız bu hubt.'" 
rtn tllhlı:lklne lmltı\n bulunamrunış 
tır. 

Milli Korunmada 

bir mahkOmiyet 
Sahte ıatura t&nzlm etmek auçu 

ile Toplu :.ııuı Korunma Mahkc· 
meslndc rnrıı:ılan.ıı.n baıall OUn· 
gOr, dUn bu mahir.eme tara!ından 
bir aene, on bir ay, on ııün hapse 
mablci:ım edllmlştlr. 

Amerikan ordusu istih· 

borat batkanı geldi 
Ankara 10 ıııwıuaH - Amerl· 

kan Orduııu İ&tlhbnraı Bıı~konı 
TOml!'cneral Rol>f'rt A Schw bU· 
ııün şehrimize ııelmlştlr. MI.ut r 
General ııızuılerle temas eaecclc· 
tir. 

ıım. Hem bir de ckooperntlh var .. 
Den başkanıyım ya; onu konuştum. 

- Peki, vaııııııı teklif ctı;clcr, 

ne der<llnlz? .. 
- Aman etcn<llm .. B lr kere tek-

11! olunmamış bir 1ey ıçın ne &ö:V 
ll~eb lirim ki .. Allı> olur ı;onral 

- Telefon edenler ne Clt)·orlar" 
- Bnz1&1 ırı <!Iror. bazısı da kô-

tU 
- Necıen kOtn~m(lf? 

- Mcslcıtı bırakma. .. B z ııeruıız 
ne ccıcr z fiilin .. 

- na,ka?. 
- Bıızı an <la valllll!lml oımuı 

bltml~ ayıyorlar. !;imdiden lltı· 
mM 'Jile !Atlyenler vnr, valllhll. 

- Oescnıze ışıntı ırüç olacak. 
- Aman no <llyon;unuz .. Saltıu 

~ok !azla bir şeyler yazmayın hul 
\'ali Gökayı ctabammülıı \"e ce ·. 

prb <le hiç de ııerı bırn1tmıy1U1 
Pror Kı\ıım lıımall Gürkan cVıı
lllllll> tekzip ıı<lıyor. 

Bilinmez. hAdıseler onu 
ecıecek mı? .. 

Oünvanın 

tekzip 

A!\ırcua Relıı! Cemli Aralan, Aza 
Naciye Oönt!nç, Aza ~enare ozan· 
alp, l\lllddelumumı Rıza Mengüç 
idi, HAdtu lle llglll dokuz dneya 
mahk~meyc ııettrtıdl. Öoce KonY11 
Sorgu HAklmltAlnln IUzumu muha· 
keme kararı okundu. Sanık Ra!et Sa 
raç'a bu l:onudakl bilgi.si aoruldu. 
Rafet Saraç, •Hepal ) alanctır Be· 
nim hiçbir oeyden haberim yok. CI· 
na)etl .ne mUnterlden. ne ele mu,. 
tcreken '1eın.edlm Tutuldu bulun· 
du unı mnu lçlnde euınl:ret neu 
rcttnde bana her tarın işkence ya. 
pıldı. Ellerime, vucuduma lll;neler ao 
kuldu. hattA ırzımo. ııeçmrge bile te· 
ıebbüs ~ildi. Bu itibarla emniyetin 
nrıı:u etttğl ı;ekllde Uadeye mecbur 
kaldım.~ dedi. 

Bundan aonra unık Ayhan Sahir 
Altıntafl,n ltalltal alındı. Bu ııa auç 
la Jı:atlyen alı\kaıı olmadıjlını, hAdi· 
ae gUnQ ve bunu taklbedl.'n diler 
ı;!lnlerdo Buraada bulundufıunu ve 
bunu mekan phltıerl ile lıbat edece 
~ini aöyledl Ve Konya Sortu HAklm 
ııtıne vercııtı ıtadenln emniyetin t&z: 
yıkı netlces.lnde ııöyledt.alnı blld!rdl. 
Duruşma, bazı aafbaların t•bltl 

için 8 Octık 19.58 e bıralı:ıldı. 

~ to llı.tııde Delice dere.1 Qıcrtnde 
it tııı~ llı.ıtreıııı: bir köprU yapılmış
~r ,:rı orta ayatını ceçenlerdı 
c,,' 'bir \llrdutOnden kOprü ııecll· 

1 ı\'1 it haıe geldi. Bu kOpro can· Be>yotlu nurus mcmurıueundın a • "'/Qt11 ~t_Uırnıak nahıreıl • sunıur dı!ıım n<ttus cüzdanunı tayhettlm 
ıı.. ·cı lı ....:er1ncıec1ır. YUze yalcın kOY Yen ısını çıkaracaııımcıan ~ldstnın 
~lr. ,.11tadan aeçmek mecburıyettn hükmü yoktur. 

ZAYi 6 kıfasında 
Yu\'aların 

'<~ "l•ı Jt 'll'tlflll Sp\ :J<lf bt tıır11• n bu dereden ıcllı:ı ııltme 1 --------------1\ ıı t llt, KOprünUn ıı~r lkt bDP I· 
~'-~ı. ~e ~lam kalmıttır. Derede 
tt t lıet~b:ı ve a&o.çlar da bulundu
~;t tt e bu orta a:vaıın bir an 
~ lllltrak l!:l'Çldln teminini ı..

ı:,~lı 
ltı• J\ızılırmak nalılyeslaln 

Cacıklar klirU balkı 

ZAYi 
Tophane 37 ne İlkokultıım nl

m~ otdu~um diplomamı UYI et· 
um Yen~ını n!acııtımdan c•k Al• 
nln hükmü yoktur. 

l\IU•tıı.ıa \"alçın F.lll'llı'n 

Sflhıbı· \'ATAN aazetcclllk ve Matbaacııııı: T A. Ş adına 
A n 31 1' D E M 1 S V A L llJ A ~ 

Umum! ı:c~rlynt MüdQrQ• özcan EROtlDER 
tıu ıayıcıa Yazı işlerini fillen tdare eaen mesul ınQC1ür: 

tltq l\Z('\'.'; H Ul( DfR 
t..:nıuı raıııann yeni barflcrle ııönderllmrsını rica ederiz. 

en güvenilen 

ı~ık kaynağı 

GENERA t 9 ELECTRIC 
AmpulU 

BOL IŞIK VERiR • FAZLA DAYANIR 

İktidar basındaki haberden D. P. habersiz 
cna ı ı tııclde) den biri olarak kabul. ıtmeır. lcabeı 

D P mllleh;e!Ullerlnclen hl(' biri uııı :tanaatındeT!m.• 
blh•le bir tekile hazırlandığından C.)f.P. YE GÖR& 
hab .. rcııır buluıımodıltlarını l!ode Ahmet TAhı.kıhç lae a .. lıdalr.1 be 
etmişler. gnıp ileri ırelenlrrl ise, :ran•tı• bulunmuftur: 
ııruı> bnşkanlıi:ına böyle btr tel:ll· •19.57 nçlmlerı hakkında DP. aıll 
fln geJmL'<lljtlnl gljyJcmlşJerdlr. letvekfllerlnln nıecllı t&hhlkatl talep 

Haberııı ı:ıuı.ııan ııonrakl kı5mı· ettiklerine d•lr zarn ı•zetulnde 
rıın üal\a çok hoyret ~erici olıtut;u verilen haberi ciddiye almaya im· 
l:OrOlnıUetOr. Du klıiımda da şl'lyJı• kftn yoktur. ÇOnltU ıeçlmle>rl bizzat 
denilmektedir; Demokrat Parti n hUkOmet olar&k 

•ıt'Hhtıl..lka oıı ııırbu• S{'<'llll •lmdlltl Menderes kablnuı ldnre et 
IPrl rneıııh-krtlıı hn ı.r. rslmh• mı,ı.ır. S.çlmlerln bugUnkU netıce
aıtrt lınııuttıırım ıı~kııı rnt•at- ıcrlnl fllpbell olarak göstermekten 
IPrh• lr•hlt \I' ınti•ahrıtr tılll· b&fk& bir mlna ifade etmeyen bOyle 
ıltıl albl, ('il P. ııln tiırlii hR• bir talr.r!r, muhalefetten ıelııeJdl 
in 1c akla bayalp, sıtmaz pyrl aıAııuı olurdu Kanunlann tatbiki 
ııır.,rıı ,,. &ıt)rl atıllll<t nıflrnllı'- 11e mQlteller 0İan ıeçlmlerl idare e 
le u ıılll'rl nıııııdn ı·trf'~ ~11 f'I· den bUkiUnet •seçimden evvel, ıe· 
ıııl•llr. lıaııturı rldc l'lllll'k ııA çim aıraııınd& ve aeçlmlerden aonra• 
rıııı ı nıl'nıh•1'etl 1'11r h ııırmıı· h hanS1 bir ölçUde kanunlar lh· 
Ja cevaz ıı:ören bliylcslnr. bir IA~r edllae elbntc iti bu &lbl hldl• 
tAbh t' \ r 1rrtlplt> 'nıand:ı~~n· aelerı ve meaullerlnl 

0

teablt etmiş ol· 
rı blrhlrlıır katnııık l('hl tııh ı.. mııaı lAıı:ımdır Bunun ötealnde D. 
lnıle hııhııııılınll•. ,,.,,,ır. ırıırıı p mllletveklll~rlnc seçimler konu· 

,. '"' ııılıırl ı '"'"" .ıııtıııın ııt · 
' ıını tohumlan ekli aunda düşen vazife, Türltlytde at'Çlm 
fak •t 

1"~ 1 '" ıııc .. r Hı7.llr 1 emniyetini gerçekleşUrcceıı: ır.anun· 
mi · nu•nııırl ıırtbhılltf&r ·ııtııııı·ı tar çıkarmak olmalıdır Şimdilik bl· 111..r ,,,., 1111 1 • ~ • • 1 lb t 
hllllAllılıııı•. ,,., ,fr "'ırl.ın:m zlm için teselli mevıı:uu o an c e 
avnl.l:ıııııınlArlll 1 ınr:rıııl:uı ıtor.· bövte bir takrire nihayet bir D. P. 
,j1, ~ tıtlf..Omf'h• 1111111'\l't'ı·lh tılr mebusunun Jmı:a koymuş olmuı " 
ıınAr•I hlltlR ıtllııl'tlı" hlr 1·,·ıııı takririn D . P. ırupun& nrtlmtt ol· 
tı11ıt1•ı P•llrllrıı<'1' l•tl'nmı, it ıuaeıdır. 
nu•"r•l -.,.t·hn ~ntnnttıuı 1~n7f\IU• 
111nı11,·A11 ıı.11ı111rııı l)lı ~nıT 1~· 

tıı.·ını<'lll'rtll'll ,;11,1111111 ıııı• rl'I 
ı;:ırfnlunnı n•t nr.ıı 

cıl in h11kll;ntı !Ju mnl.e7dt' 
ll.••ıı , ııı.ıınıln ıtll •lh lt'ılfii.lıııl, 
r;lhl ı· il p ''" 111 1\11"'17 11•11· 
11111~ .. , ntnıı "' Hllr ıf rıt11 lılilA 
dnam etmekte \"e iktidarı ıe
rn\ il• \t' ııınrr111 nlılırı•lnrı 
"" :ı•ı.ııı rn mııntı ııı kılını" a 
uılı•nıııkınıtır f•lt' 111' l\l,.rll• 
rıııııııııı \t'rll!nl'ı.. llırrr h11l11· 
111111 ınkrtr ıı.tııtıırııı hfltltn hıı 

Jıtın•lnr ı.nr•ı~ııutıı lın"l)l'I 
'" Fl'rrflıılıı 11111 .. ıııı ı111ıı1111ııırııl 
mn•ını ,,. hııı.ıı.nılnlıı hlltfln 
l'lflfP\;lıaı 111' uı lıl\R (01l;1ıhllıllP•I 
111 ı.tlht1nf .. ım<"l.fl'ıtlr ~ 

iSTANBULDAKt 
YORUMLAR 

ı Bap 1 ıueıdeı 

imza korıınlıırın ı tmlı:-rl \C te I· 
fln metni bilinmedi inilen ıımdl· 
ilk ıııç bır tefı;lrc gir! llmemelttc
dlr Nitekim bu konud ııör(lttOtU 
mü:ıı c H P h Başkıını Proreııor 
Şem. .. ettın Oünaıtar cııı ctcklltın 
Ur.erinde çok konuşulma.ı lrfrtk n 
fAvaııı dikkat bir busuı;a temas 
ettl!!lnl' beltrtml•· taka\ cıaıııı fıız 
in bll&I eellnlllnccye kadar bekle
mek verektllılnl stlylemlatlr Gll· 
nal tay iki orı:ıının CHP ve yOk· 
ırcılklerl ııııır ithamlara cc\ nben 

8ATFA 3 

BASYAZININ DEVAMI 

<Bası ı ıncıde> 

ur Bunlar tılr.1 h"r An kolluyorlnr. insan, bunu hatırıa.rınea. 
yt'n.ldrn ıa,'r .. ıe 11'11) or ctOnflrt ıı~ !.'Usuna dnlmna:a haklnmız ,-oı.·n 
ıtlJe ba&ınııııı.tan ı.eııdlııl alanı•)or. 

nız ı.eıııl l ~·tkltmelerlmlzr: ll)le dlllnıış buluıııı~onır. 1'1 t!ra
lııııızıt11 ne olup hlttlihıl farketnıl)oruz... ıınııııl rc·ıırhl ı:ı11rtr ini 
aı:sak. hılr ıtiln)11nırı ht•r ıwst~lııln ı:ııtlrlt<'ır ıı> ıınııııı:ını, df'hsetl' 
dU~ıllttınil, ınılbıtha &l'ldlıı:lnl. terttılr araıtrıını h1'1lrl'1ı >llXllara 
rıı•tıeıı, orıız. 'l t•l.: 1Ju•ııı117.a gaflet u1J.:u>urıt1a J.;ntıın ınl'!mleket 
l nlııız biziz;.. 

8 ır ıarııtta Hu.yanın mOUılt IUib \"P lmkllıılıırı, ıllter ıarnrıa 
Ortadolo bnı.ı.ıııcıaı.ı azıın ttıtuhat emellrrı_ Hunıann kar-
111 1ndıı mU\11zrne un•um olerıık, \ııır.rlkıının nıftenıtelPJI'! 

atılrnııı.: H ııızımlt bnawr otmıık )oloııctukl ıchıtltlrrl ,,. ıııahhOt· 
Jerl ur. Bunlar da l'lbl'lll' J.;ı)ınt!tlldlr, blzloı teı. bıışıııııza bile 
oba sonun11 Ladar moka\f'met etmrı. )oluıııtoı.ı azmimiz dl'. 

•aJ.;at şunu bllnıf!rnlz ı 2Jmdrr ki .i\mrrlkaııın bizim \&rlrıınıı7.r 
liOrıınıaı. llzerf! filli orrtte hareketi'! liorar H'mıt 1, lılzl kunrtll 
IJlr desll'k Dil'\ ı.ıınde görrnf! ine baihi!ır. Biz 1( ı.n"al rdan keıı. 
dlmlıl l.'UrtııranıaLSaJ.;, IJ.;tlsaıll ıorlıılilanmızı cllılrlltl>le ti J.;11-
liOndl'n orıuaan kııhllnnui:a ko) ulm111:•ak, Anıerlknnın ) ılnıası. J>a
r:arlık )olunu tercih ttme•I tehlikesi dıı.lmo \ardır. ı•oııtıı.;a (eli.I 
nıeltrlnln lrnrbaııı lialdrcımız. normal JOllnrılıı milli lılr 1 blrllclnr 
drrhul ıı:lrlşnıeit aznıetmrdl&lmlz. uıct iktisat dt'rtlerımızı lfdıı
' he &iri nı~dl&lrnlz, d0811Dnmızın bize )ardını t'lmelrrl lı:ln lcaıı 
e•ll'll hıl ıe 1$ıırtları hıızırlaıııuıllt;ımız ıııUdılttcc: •ı QrklJe hlll.rıırlı 
\t' Lıı\\tlll bir rıııııızara ıösttremez. do llarımıı:u tımıt \'l'fl'llle71 
talihini d:ılnıa bıılonıı.: nltak Jııllnrınııu trcı11bc l'lııırıı:e alı nıı~ 
lıuluıııııı \fo•ı.otırrıı:ırıı ı·es11rr11ııı kırnnıo:r., ortadotuıııı ı:eııecıı mUt 
bit bırlıraııın ırnrşı•ınııa 11111 ıırı bir rol O)lll) aıııer.., 'i;ııto'nuıı el' 

ııup kııluıııı caıılandırııın\'. \e \ ıın ıınlstanı tntlılıkln 30111 &t'tlruırli. 
ı~·lıı hnrrı.ete ll'('l'Dll'.7.... 

l'u~uılo 1,ıel>ll)t'nler oııtutuııu hrplnılıı: pcl.;AJA blllyornz. Bllyle 
<ılıtutu holde bıı ıı:aflcttnıız. hu lklllk, hlılün tıu polllll.n Cf'l.l nır 
ı.-rı , ıı.ıııııırııı lıu lııaUıırr, bu iUkelrrl nn ıl del' m rilrblllr": Kt'ndl· 
rıılzr hıı) rınıır dol.uunıoctıkı:ıı. boşknlnrıııın bl:ı:e bil.) rı dııLnııama7. 
8111111 hll)lrre bllnıellJl:ı H Iılrblrlrıılzt kıırşı cılau küı:Ok \C ba•I· 
hu unır.11,.rlııılzlıı ·ı ilrı.; mllleıtrıe coı., pl'k çoJ.; pnflulı) n nıalolabl· 

'"'""'""''·"""'""Ahmed Emin YALMAN J 

AMER iKAN EXPORT LINE - INC NEW-YORK 
JJnıanımızda 

bulunan EXCELLENCY 
\'apuru 

21 Ka ım 
Çal'§llmba günü 

1 ııl.rlrM ht'llrtllıllıı;lnl' r;orr. 
nlhl\\ ı•ı '""" hlr ll<'ll'rrl.lt' ııılf· 
il fl'\:'11.ı•tlrrt' ) ol tı{·ulıllııır 1'· 
tlıt:ıflıııı il•''> nıı hıı ııır~uııı 
, 1,.1 ,ı ıııııı·uılt'I<' ıarzıııın H' ııı~ 

ıoıtırırıııııı 1'.lhl'tll lt'dlılrlt•rlı• 
bu lllt'ıtlll'l..ı-lll' llnll'lll'hllnıl'•I 
kin •l'(•lnıll'rl ıı lllllln •afhıl11rı 
na YI' hatlA buna ltkaddllm e· 
111'11 h.ızırl.ııınııı ıtrHı••lll<' ~Aıııtı 
olmıık ilure ıın ıl hlr crrt'y:\n 
al.ılp elnıl olilutuııun :tılr 

""'·il• ııaııı.ıı.utı lif' orta~ a (ı· 
ı.ıırltlmu ı llzını ıelmtldt"Cllr.ıı 

~~.~v:: 1;ez!ı~~~::1~=::1:n~~u~ı~~: ~I New-York - Philadelphia - Bost-0n ve Ncw-Port :News 
altına bomba kormll-'ı cıcmektır. Jlmanları için yolcu ve eşyayı tit'arlye alarak hareket ede
Kaldı ki 1>11 bunu dalla önce tek 1 cekt.r. Faz.la tafsilat için G:ılata Tahir Han 3 UncU katta 

C.H.I'. '\h c;öı(('~(' 
İktidar organlı.rının bu müşte

rek haber\ c H P çevrelcrtnde hıç 
bir tepki varatmamı • cmalılm ter 
tıptenıen biri» teklinde nsıflandı 
rılmıştır. Siya i mahtııler aııayaı.ı.
da milletvekilleri haltlr.ında Ml"C
lls talıklkntı açrl11btleceıtıne <laır 
bir lıUküm bulunmııaıauıı Uade et 
mekıtı ve böyle bir tııkrlr O.P. ıçln 
de ancaır. btrkııç kiti tararınuan 

ııu~nnülmektedır ııımıyoruz ııemelt 
teııırler. Aııcak, bôyıeblr cıao<ıı.ce
nııı bir iki ııı.ın zarfında O P. ııru 
pu lf,'.lnde olııuıııaşabllece&ı ve ııru 
pun &<"<;im hAdlsolerlrı.n ayılııı· 
ıanmaııını uıtıycb lecell tahmin e
dilmektedir .Meclis tahkikatı nı;:ıl
dıBı taktirde meı;uller llfm eaı.c· 
c<k \'e hC\kCını e!kArı umumlyı::)'c 
bmıkılacaktır Bu bakımdan D P. 
Mcclıı (:rupunun ~apac aı toplan· 
tıyıı önem verllmckte<llr. 

Öte yandan, C H P mecll! ıırupu 
idare heyeti Uemerkez ıcıarc ırn
ruıu bu Qu bir toplantı aparaı. 
me.se en ııoru,mOştUr. ropıııntııııı., 

eeçım ola)ınrının meclı a a.ı 
be) an konu•u,masından tayda mü 
llhaza eellldl&ı acıırt.ımıt. anca .. 
D p ııln nıyeıının tc5bıt e::ııımes. 

ııenıktıg ıerı ııurOlmllftOr. Netı· 
cede btr ıtararıı vanlamamıı. yarın 
turar topıanıımu üzere oturu
uııı oon \erıımı~tır. Bu toplantıdan 
aonra C.H.P. Mecll& Qrupu cııı. top
....... ..:aıı. ~ e 011 ıı.onuııa bir teblığ 
>11)'.nıııyacaktır. 

Seçimlerle ııııııı olarak Mecıııı 
ıaıııuıtatı açllmMı !çın Mecııııo taıt 
rır vcrııecegı nabcrı üzerıne ne d 
yecegını ııorllugum C.H P. Kanı 

rulllet vekllı .Mehmet Hazer: 
cMe&er biz neler )'11.Pm!'1z da be 

berimiz rok• cıcmı,, C.H.P. Mecııa 

Grupu Batkan Vekili NUYlt Yet.kin 
ıae fU beranatı vermiştir: •Batlık 
bafka, metin başka. Hele batmaka· 
le çok dalla başka. Bunun için .babe 
rın üıı:erlnde durulması vaklt41zd1r. 
Mesele TIJZUha k&VUfmalıdır.• 

C.H.P. Genel Sekreteri Kaaım GO· 
tek lae, •Veralnler, memnun oluruz:• 
demı,, lsmtnın ra:ııımwnı l.ııteml· 
yen retklll bir C.H.P. 11 şalıllyet t.ııe 
ou beyanatı vermiştir: •Kimin ba1-
kı Y*Ptı:ını, a~lmlerln banıl eart· 
tar altında cen1•n ettl&lnl milin 
btllyor. Mecllate açllacak mUzakcrc• 
Jerde bu cihet datııı da ardınlanı· 
caktır, zarer vo Hındlaln neşrl)-.

tını D P. nln alı,ılıntf taktllr.lerın. 

111 etmı~tık» demıotır ~: HA YRl ARABOGLU ve Sürekiisıruı müracaat. 
ı ... n :nhiU.RI BU Dl.ÖIL 

'1h uf~ ~~~;::;::;::;:'f;t~l~e=fo=n~:~4~,&~4~9i9~8i,~2:·~1~~~~=~~~; 
ı~~~taııd~R~~:n~~ ~~ask~~: •· M k' K' E d' .. K r 
rek. şunları lfllle etmlttlr: a ıne ve ımya n ıistrısı urumu n 
ru~~~~ 11~;!:1,,~~yr:: !:~;~;ıa::.~ İstanbul irtibat Müdürlüğünden ıı 
Halbuki 1$te ı tetllklerı ststenıltı Kurumumuz için s:ıtın alınacak muhtelif malzemelerin de ~nlerden beri knb!ne kurıı..·m· 
yorlar. Demek ış sadccr. bir .ıı- cins ve C\'saflannı bildirir listeler G:ılata Bankalar Caddesi 
tem ı,ı de~ıı. itin içinde dııha (Haıeran Caddesi) No. 75-77 kat l deki l\lüdürlüğilmüz:iln 
bıı.şka ~e)·lcr de olmalıymış• giris kapı. ındakl ilAn talı tasında asılmaktadır. 

c H P nln bir cgöltı<> kabine> Kurumumuz.la ticari münasebette bulunmak fstlyen fir-
kunnuının aynı orıranlar trırııtın maların bahis mevzuu listeleri mahalllndc tetkik ve mU-dan şlddi'tll bır yaylım nte,ıntı tu 
tulmaııına dıı ııaı·ct eden Oün•I· temmim malümatı da Alım servisinden elde edebilecekleri 
tay, cgölııe k:abıno dımolı:rrısının iliin olunur. (16179) l 
oldugu menıleketlı:rdo kurul'Ur, D '-Eii..::ı55ii;;;;:e:!!!!!!!'!!l!;E=::;;;:::~=:::=;:;:;:::;;;:;;~~:o=:o=:;:;:::;::so:;:~ 
P. böyle b•r kablr.ryl kurmı~n ta· 
blatlyle yanruın.ıız. CHP. ntıı kur 
ması ae, lktıdara ııcldllıl takdlıdc 
memlekete tıun demokrasiyi Kc
tırece ınııı §lmellden bir be:Are
tldtr.• deml•tlr . 
KİİPRt'l.t' uh OR Ki.. 

H'Jr. P . 1i Bıı.şkıını Orhıın K P· 
rülU ise cbir tııkım klnıseJer n 
b r takım meselelerde 11uçlurı \'nr
H tabiidir );I hükOmet tedbir a.a
cııktın demeıtlc iktifa etml tir. C. 
M P . İl Başkanı Hüsnü Zeki ~llv
lem~oğlu da şu bcvanaa bulun· 
muştur. 

ih 1 l ,\ ... r; '\HIF'\~-· 
cB rlncı derecede toleran11 ah!

bl ve ııerın kanlı olmruıı aerekcn 
iktidar orı:vnında bu tr.~dll. meaı• 
leleri ad< tA empoze eder bir rdi\ 
lle tehdltkiır yazıların ~ l'r olma· 
ı:ıı. kP.ncmcrinln mıırut tlib rl~le ll· 
muml efkiırı hakikaten telli~ vr 
heyccıınıı .sevketmcktealr ki. nlt 
\'il hikmetin ne oıautuıııı c.klı tıe
llm ıcıraktPn iiclz kalnıtıktactır • 

«C H p nın gizli faaliyette hu· 
ıunduğu ldttıa edlll\"Or Vn :1 lt>t". 
bıınlan bugüne kadnr örtbaı; et· 
mek !Uzumu ııedr.n duyulmu~tur? 
Gaı:lııntep ve nlr hAdlsclcrln ı:azı>
telt'r vasııa:ılyle wnuml ctkfır ak· 
ııctttrılmcstndcıı nea n kaçılnııt
tır? .. • 

Manisa'da bir trafik 

kazasında bir kişi öldü 
hmır, 111 (Huawıl) - M•nlaadan 

verilen bir habere gOrt, dün gfi:e 
tecl bir tr&tllı: lcazıı.eı olmu, n İb· 
r&hlm adında bir pbı.s ılnema dö
nüşü evlna moıo.tkletle ıı derken 
kar~ıaına çıkan Rıza Özclenll adın· 
da birine çarparak ölmesine aeb'P 
olmuştur. Sanık motoatkltt ııUrUcU· 
aO rakalanarak adlll makamlara ı.et• 1 
llm edllııılıtır. 

OPON, rulub~lli ve soğuk 
havıılarda bir ihtiyıtl tedbiri 
ol:ırıık ;ılınması faydalıdır 

Bu akaamcıan itibaren en meollur orkestra ve ~arkıcılar 

OPON, ba~, diş. ndulc ıığ· 
ı·ı lnrıııı te5klıı eder ... nezle 
v e gı iıı bnşl:mgıcmd:ı lıirı;ok 
fen:ılıklnı1 önler 

I 

FATS DOMiNO 
JOE TURNER • CHOKER C.\:tf PBELL 

'fmtMY CJIARLES · ASİTA RA \' 
Size L İ S A G A Y E 

Touch Counors • Sterllng Hollowa~ 'la 

COŞAN GENÇLİK 
( llAK'E, RA'J"IT,f~ and ROCK> filminde 

hn ııı love ıııı:ııln Hor.ev Chlle aın•t tt a llhnme ... 
s~·rnt lovc reelin •tıappy .. 
Rockııı•on 811tıırı1a ııliht arıd more ... 

Şrırı:ııarını cıınıc~cceklerdlr. !Uıvetcn en &on c1Unya hav!~ 

hem femiıleı; 

hem parlatır 

gUnde 6 tablete kadar alınabilir 

ı•IMlllHIHHllllllHllllllllJIH..-Hl-IHlllHl•tıı••Hl ... lllllMHttlHl•lll ........ Ul ... I ................. ._, 

her ev kadınıaın dalma temenni ettiği 

temizlik ve parlakllk 
... ancak F' AY Temizleme Tozu 
saye inde mOmkUndilr. Zira 
yalnız FAY, ev kııdımııa azııml 
kola) ltk suğlnıııak Uzer• hu
susi bir Amerikan formUlllne 
göre iınııl edilmektedir. 

----------~--~------' 1 : FA y bıçak, tntnl, knşık ~·e 
ı bulaşık kaplnrıııı ter-
: teınlz yııpnr · 

1 FA y b:uıyolnrı., mennerle· 
: ri, çinileri, fnyan lıın, 
ı lllvııbolnrı temizler ve p:ırlalır 
1 
ı FA y alOmloyum eşyaoıo 
: temlzlığlndcı tektir 

1 

L----~--------------j 
fay herşegi daha iyi temizler 



M. i namzetler, Adalet'e 8 gol attı 
f-ıt ............................ ,. .... ~ 

Amma, güzel oynayamadılar!~~~[~ 
8 Aralıkta Ankarada Belçika ile oynayacak !E~;.~~~~~! 
milliler dünkü maçta cansız ve isteksiz idi r~~r:~ft .. J , •............ ~. 

1 Sacid DEMIRCAN 1 

POR• E~İBİ TA LAMAN'L.l BİRUKTE 

I• •panya Ue y1pt11ıım12ı mlll1 ma· 
çı mütealtlp, bir haftalık latlra
bııtten aonra mlllı namzetler 

tekrar cal~maya başladılar, IDvnlkl 
ıün telt ııeçlcl E$fak Aykaç tara.tın• 
dan açıklanan mllll takım namzeı 
ıcadrosu, 8 Aralıkta Ankara 19 Ma.~ 
Stadında yapacaklan Belçlt.a milli 
maçı için ilk buırlık lcartılatmaaını 

MUYiÇ 
akr bamdır 

Şeht-tijaizd.e yer e e . 
y ugoslav futbol u.sunu 
akrabaları ile 

\.' 

konu tuk 
Böyle diyen Yugoslav milli futbolcunun eniftesi Mu-\ 
hend islik tahsilini burda tamamlıyacağını söyledi 

1 

BEYKOZ 
1 Adalet pMtuYOneı ta.t.ımı ile HP· 
mış n müaabaltayı açık tarklı 

(8 • OJ kaıanmıftır. 

Bu karşılışınıya her.ıt,. milli nıı:ıı 
retleri ııes-rctmet için ııtm~tı. Hele 
ilk daklkalırdı iki gol atılınca •ta 
mam• denildi, lWllllerJn oyunlannı, 

cıo:;a dora atf?edeceğiz ••• > Jl'al:a t b!I 
bıau. 1ltlnc1 dMrenln aonuna kadaı 
bunun tamamen alı:al oldu. A 

ll!arayın ara oı.ıtklanncıa 
~,. Mlbaı •a hanı karardıı.:tan 
!Wlnra blllnmlJen bir adrf' 1 

bulabllmrk cok ı:ucttlr. 
Duna biz.zat iki ıcazetr.d dün 

,rukln•n eablt oldular. 
\11lilt bir bııJ:ll tlP.rlrml5tl. o· 

tlklarda ehlr IAmbaları peli ey· 
rek " fersizdi. 

llele o ok klann hali- 'man_, 
nu cıımor del')~ında llerllyebll 
meli do~ro'u hlr maharet ı ı idi. 

c;autrcller: dlrrlndeı.:ı bir afi· 
re~ ı.ornlanmıs ı.:Aır:ıt parçll!loı ~ali 

tıl.I rı lilbrltlıı ı ı&ında ~ık •ıı.: tel· 
ı.ıı. rdl,orınr u o karanııı. ~ııı.aı.· 
ıardll erlrrln nnm11ralıırıuı oıı:uıno· 
JU CUl161)nrlardl-

Bıı ı 7ell'dlerln aradıJ..ları '"' 
ne idi? \ e bunlar klmll'rdl? 
oı.ın ucularımızıu dn tahmin ede· 

<'tlilerl ılbl bu ır:azetrcller \.\T\'\ 

por eJ..ibl idi. 
\r nıt ıı adre~ bulonduıı:u za. 

mnn \ ,\T ~ porculnrın yütlerl 
ırnl bir tebr §Unıle kaplandı. 

Hulmuılardı artık- F.•et? •• \ D· 
ıo~ll\ mllll takımında ır:erlde bı· 

rakııgımn: pazar gilnU llumt'nlrre 
liarsı 0T11aran fotbolco '.'llt;llA'l· 
~T '\fL\ 1 in htaııbuldaLI aı.ru· 

balarını bolmu ıardı. 

* K JllYl uzun boylu ve yaliı ıkh 
bir ıeoç çtı. Gelenlere !ilmi •· 
radılilarıoı ordu. 

rıınıl n eabı mrmlelietlmlzc 
:rakın bir mazide \ oıoslaV)'adan 
ıO<nıen olaraı. ıeltu lt )trle ro 

TASUMAS, M. MUviç•bf 
REllMlsi GÖSTERh:oR. 

Tasdik edilen 
rekorlar 

il \"'\:'.\ TASLA'1A" idi. 
1\lrmlrlirtlmlr. spor rfk4rtnca da 

ınnınaıı bu ismin alılbl ttrarı I· 
•inin )anındn nynca futbol hakem 
llı:I dr. yapıyordu .• 

Kıon bir 'I. man oııro lrnpıya 
ıtf'll'n T \ J,,\'.\ IA'li ilk Anda hlr.17 

ırmnLln beraber derhal topar
landı '" razetecllerl lçerlTe hUJ ur 
etU. 

f aknt mnakı dc1 am ediyordu_ 
Krudl•lne lll. M t \ tc;-ıo :ııkrR· 

tı~ı oldıılo blllndlı:t u bazı 

nıalOmat rlcn•ı ıcıo rabat!IL edil· 
dl~l ö>lendl. 

ffonuıı tızerloc TASLA'MA:S an• 
ıaııı: 

a.\luhaınnırt 1\luylç ('.\Ju tnra> 
J aı.ııı alinıtınnuıır. Ktndl •I Hel· 
ırat Teırnıı. Cnhersıte ıorıe mRı.l· 
ııe milhı•nılh•lltl taıbıll etmtı.tedlr. 
ı.u~·ınrn olarııı. Tflrkl:rt1e ırlmeı. 
ll'ln ltılumlu moıımeltlrrl ıı.ınal 

ttnıl ı ır. Pek yaLıııda boraya ıe· 

llp H•rlr e\:ck H tah iline devam 
edcr.Plillr,11 

ili,; klUbO u'.\l o tam eehrtnln \ r.
U;J ıakımı olan 111,..ıç elmdl \· 
il \J F. \ o ı ara3 011 ı da ıollc oy
ııanı ak tadır.., 

~hştı 
l!kı;ltozıuıar dUn kendi ohıl&nn

da b.r bayii uzun aünın yorucu bir 
antı-enmıı.n yaptı:ar. 

Rebll Erkalln nezaret etUgl ça 
ıı,maya hemen bütün ıutbolcuıar 
lşt:rak e~tl. Antrenmanın en al1ka 
çe.ıdcl ta.rafı bütün ldarecllerln de 
Beykoz ça;vınnda bulunınalan ldl. 
Takımın ıldı#ı aon matl~bl:retıer 

hatlı o arak taraftarlın da ür:mu, 
Te endişeye anketmlttl. Düok\I ın· 
trenmandıı. ııe}'1rcller1n de bir harıt 
ıtalabılılı:: oluJU ve co.tercııt:erı a
IAka bunun en a('lk delili idi. 
Çalışmada ilk Once koşu ve kOI· 

tür • fizik 1f1Plldı , sonra da oyun
cular 1k1yo bOlünenılt çın kale oy· 
nıdılar. 
Bılhuu çift kele eanaaında R. F.r· 

kal her oyuncu ile ayn •rn me$
gul oldu ve uk allı: orunu lı:eaerek 

taktllc Te tclmlk izahlarda bulun· 
du. 

Boksta Finlandiya ile 

Polonya yenişemedi 

CAS H\RİÇ, NA:\l ZETU.:R 
sosl'KTiı ... 

l\.U:ll tıkım namze•lerl Adalet :tar• 
şuıında, kcodllerlnden bekled111mlı 
orunu ıı&ttremedUer. Buna, beliti 
abanın be:btt denebilecek bir ~ 
kllde bozuk olmuı da aebep o:tra)'. 
ıöylcneblllr. 

Fakat kanaatimizce Lefter n Me 
tin gibi l.slm ;sapmıf olAn tutbolcu
lar aahada bu derree eönQlt kalma· 
mau idiler. Hele Letterln Jile deTrenln 
ıonlarıruı. dotru ızın almadan aahı· 
11 terketmesı dotnuu garipti, 

Bu lı:ar~ılaşmı b!r mahalle maçı 
Clej!lldl. Milli tıkım namzotlerlnln 
naı:ırlık karşılaşmılanndaıı biri ıdL 

Sahada hakem ~ nr<lı, antrenör 
de nrdı. Tek aeçlcl cıe oradaydı. 

Kendlaine çık denllmem~tl. Anlı· 

* Htlslnkl. Ui tT.H A ı Burada 
\ 'f ' "' • por eı.-tbl Ta.taman•a yapılan amat6rler ar&Y m.:'li bok!. 

tl"!cl.1'0r etti \t ırne 0 çamur kartılaşmasında F nlAndlya ile Po ı 
lonya yeni emlı;f!rek ~6 berabere 

der n•ı hnllndekl okaJ.lardan mat kalmı,la>:'(!ır. 

bun ,-oııanııı. - ----------

1 Başkent haberleri 1 

elçika maçının 
H ZI LIKLARI 

Anlı.ara ıt cnuıms.l) - 8 Anlıkta 
dO Maru-. lltadromunda. yapılacak 
olan TUrldre • &Içllu mlllt futbol 
maçının haEtrhlılan duam etmek· 
tedlr. Ankan Bcltdlyul trtbllııltrt 

numaralamıt .e sah&nııı drenajını 
lkmAI etmı,ur. * 11 Kaum Alı ıunll RHlaıı Ter· ..................................... -................. * 

bl]'"J Umum Mlldürlütliııde An• 
il.ara Bölge ltldtlrU Ziya Ozanın 
da t,ttraıılrle bir toplantı yapıl· 
mış .,e Belclka milli kartılafnta· 
11nın ı.terruatı ıilrtı ülmfiııtır. 
roplanııra Beden Terblreıl U· 
mum i.'lfildllr \ 'ddll lnasl ,\ta· 
man ba kanlık rtmlıtlr. 
.Milli futbol matının protqkolu 

«ltalya futbol 
kupası» 

I Z1 Ka ım perseınbe cünl.ı l'mum • 
MlldUrlUk blnaunda Helçllı.alı 

Roma 19 (A.A.) - İtal7a Jl'utbol 
Pederaa70nu, ikinci dünya harbın· 

dell enel :rapıtmaJı:ta olan n o ta· 
rllı ten bert terkedllen ita ıran tut. 
bol ıcuııuı maç!annı yeniden lhdu 
etmekle mühim b!r karar aımı, bu• 
ıuumaktadır. 

ıemıillcllerln de ltılraklrle tesblt 
rdllPt"k ve lmıalanarak tır. * rutbol t'ederaıyonu na~anı ııa
aan Polatın 1'1lfuı meselt~ınln 

anr.ıık yrnı kabinenin kurulma· 
andan sonra aydıntanabllecetl 

anl8'ılmıttır. Zira Polat, haıır· 

ıamıf bulundugu istifa mektu· 
bunu yrnl kabinenin l\laarlt '\'e 
lılltne sunacaktır. 

ra~ı ımız taNf, ıntye oyundan 
çıkı;<>J'BUD?> diye ltendWne auıı 
IOT&n da olmadı. 

Namzet lt&droda yer alın futbol· 
cuıar içinde en çok munttak o:an 
ı.ae Cıın'dı, Bu futbolcunun flmdlre 
adar bu derece arzulu, istekli , Iş
ı.ahlı .,. tutbolu UTkle oyna.dıt;ını 

conııemlştılı:. Sabanın çok af;ır ol· 
maaıoa rajlmen Can. t.op tutmaya· 
tak n tuııull çalım yapmadan tor· 
nııe nazım rolO oynıımaaını be· 
cerdi. 

:ofamzet .kadroya dbet edilmiş on 
yedl futbolcudan onbeşlnl dün A· 
d&let kal'fı.rında aeynttlk. Namzet 
li:ldronun bat hattı dün iyi oynıra 
madı. İki rao haf, forvet hattı ile 
lrıtbatı iyi temin edemedi. Bu au
retle Kırmızı - beyazlılar aık ııık 
ııamzet kadro ;enlerini tehdit etti· 
ltt Te ller llti kalectrı do müşkül 
durumlarda bıralttılar. Bir bakım· 
dan bunu mtmnunlyetle ıcarpladılt. 

QQnltü btr llı:I kalecimiz, fllptık:arı 
ı:üıeı lturtanşlır Te lyt yer tutus
lan ile toratda olduklannı !&pat e~ 
tiler, 

DAKllULAR va GOLLER 

Dak. 4: Letterln 111uı lle 1101 po
ı.layonunt. giren Can, ,uıunu çekti 
Ocl: (1 - 0). 

Dık. IS: İ&tendlrann ort~ında 8e 
l&hıttln, Metinin t.;alı:larını p:onJon 
yaptı. Topa hllt1m olamadı. Kadri 
)"etlştl Te hafif pllaul gol: (2 • 01. 

Dılt. 44 : btendlrar.o ıra pqı, su 
atın yıkın mesafeden eutu. gol : 

3 - 0). 
Dak. 50: iamaıtın podeıtnı Kadri 

Jı:ıtt. ile Suat& aktardı. Suat 2 m. 
den aıı.ıaı ı.ut şutla 4 Onctı aa:vırı 
yaptı: <• - oı. 

Dalı:. $4: canın ~pc puı ile it.ad· 
rl, Ömer1 çalımlıyar&k, topu atlara 
yunrlayıverdl: ili • 0). 
Da~ 56: Kadri ııantrııdan aldıtı 

topla on aeklze girdi ve topu iaıen· 
diyarın önüne yuvarladı. Sert bir 
ıut ve ı:oı: (6 oı. 

Dak. 71: Kadrınln ıra pası lle 
Hilmi kalecl}1 ekarte ettikten aon
ra topu (1 p&& içine ortaladı. Canın 
hatif plAa~ı. Oolı 17 - oı. 

Dak. 80: Suat · istendlya.r anlao· 
m"ı ile geltn topu Kadri ı:rı kul· 
landı .,. •on .sayıyı yapıverdi (8 - o; . 

... 

, 

.Paıi.I 10 (A.A.) - Be)'llelmllel •t· 
letlzm fedena;onunun Anupa ko
mltul, l9S7 aenralnde erişilen •· 
tıdakl relı:or arı ı.aadlk etmltt:r: 

Pcdl!fllll:ron bu aayede, hlltn lnhl· 
tat dınreatne karmış bir nzl~tte 
truluııan :tı.ı:rao ıut.bolllnü talkuı· 
dımuık Te l)'l İtalJ&n ıutbolcutan 
retlştınnek gayelertnl gtıımektedlr. 

* l''enrrhllllçeden sonra Galatas:ıra-
11 da ıetlrtmtk için nkara 
ıpor çnrelerlnde kuwntll bir 
reryan batlamıştlr. Bllhusa GÜ· ıte spor fdattcllf'rl bu meTzuda ···-····--.. ••••• ........ , ... ,,,.,._..,, •• , ... ,,,,,,," ,,_., , ............. , ,_,,,_,,, .. ,,,,,,,, ••• ,,,, ............. ........................... , ................. , .. ._.,, ... ,, .... ,,,, .. ,,,,, .,, . ............ ..... .... ... ,,,, ........ " ' 

* ~~rr:~'~':1~~~e~!~;mı Ski maç 8aske1bo1 m ı· ı ı '· 1 k Galatasaraylı 
ı - 190 \uda: 
Oe:mar (B. Alman)'&) 0.&.9 1 
Z - :ıoo Tarda: 
Oumar IB Alman111ı 20 8 
3 - ı1IO Metre: 
oumar (B. Alm•nraı 20 4 
' - ııo Metre r.ncenı: 
Lauer (B. Almanya) 22.9 
$ - Z20 '\'arda Engefll: 
Lauu rn. Almanya) 23.1 
ı - 4Xllt Yarda: 
B. Alınanra <lO o 
1 - ırık: 

Rubanla (Yunınl!tan 4.ııi m. 

Genslerde lngilte re - lük-

semburg'u 3 - O yendi 
LUbe:nburg 19 <T H..A 1 

Genç milli takımlar arıı.ı ında bu· 
rada yapılan mım futbol ıı:a~ı'a• 
m~nda İngiltere • LükUmburıu 
3-0 ma ll'\p e:.mlştır 

lngiltere tenis klasmanı 

LQndra. 19 tT H.A ı - 1nlglte
Te T~nl& f'Cc1eraıı;onu 1957 nE> ... 
klMmanını ou şekilde ilin etmiş. 
tJr. 

Eflı:Cklcr· 1 M Dnvlcs. 2 R BCC' 
lı:er. 3. B. wuson. 4 B Knıtgth 

Kacıınlar. 1. Bloomer. 2. Trumar 
Te naydon. 4 A Mortımer 

Brübe l'deki kros yarııın· 

ela lbbotson sonuncu oldu 
BrüJcsel, 19 iT H.A 1 - Düny> 

b.r mil rekortmenl Derck İbbot 
ııon burada tertip edilen 'be\'n 
mlll!1 ıı:roe kontrt y~ıncıa 28 aı 
let arasında gonuncu ı,telm~tlr 

Bu :vantt• Yuı;o61av a•ıetı Fraıı 
ıı:.o M hallç blrtncı ııelerelı: Qçüncü 
defa a;"tlt surette kuanmı~ır. 

İtalya futbol kupası cümlealru:!en 
Uk maç l Aralık 111$7 ;ünt\ :rapı:a . 
ealı:tır. Kupa karşılaşmalarının ıııı: 

'1lnına 14 takım glrectltUr. 

Beyrutta 70.000 kitilik 

bir stad yapılıyor 
Ee;rut 19 (AA.) - Lübnan htı· 

•tunetı, Beynıtta T0.000 kiplik bit' 
ıff..ad :rıptınlmuını lı:ararl~tınnıt· 
Ur 

Ashley Cooper tampiyon 
Sldney, 19 (THA, - Ncw So

Uth Wela teni& tumuvaııı ı!lnalln· 
de dünµnın bir No. lu oyuncu· 

u A. Coot>er. artacı~ı Neaı f'ra· 
r"I 6 il 6/3 6/ 1 mııtOp ederek 

41amp1yon olmuştur. 

.. _;'.;,;,'.~~ .. :: .. :'.'..'. ... ~'..~:~ 1 a 1m1m1 z Yelkenciler 
Derek lbbotson iki istifa etmediler 

mükafat daha kazandı d 11 B 11 k ' h k 1 t t • ı;;nctl'R. l9 (THA I - tnırıllz: u n u r e s e a r e e e 1 Oazr.tecllert tlU'aflnc.tan senenin en 

g~;;:ı~r~ ~~ırc~~r~~~~ a~~!~:~ 
İbbot8on yeniden llı::l mOkAfat k•· T k K T zanınııtır. a ım aptanı uran T ezol 

Senr.ntn en iyi atletine verilen 
CN. JackSon hatırası kupasını •· d t • ıan tbbotson ynı zamanda tnıııı- mamas1n1 ezavan aJ 

Yalçın Granit'in kadroda ol
olarak vasıflandınyor 

tere oamptyoo ında rn tyl c1CN!
cc:vı elc.1J• eden aUete yer len Har
~ey hAtırMı altııı kupuıoı da el· 
de etmiştir 

K 
ı gittrken güzel sa7ılabllectk 
bir ı:Unde, \'eşllköyden kalkan 
bir Yug~lav J.\ ,T. uçatı. d un 

mllll takımımın ~m il decek on· 
iki baskctbolcumuıu iki ldarttl ile 
blrllkte Romanyaya hareket f'tti. 
na la Tıırıuı ta.kol olmak flztrf', 
ufurıamu·a ceıen samimi "" ne eli 
kalabaııtın. baµnlı bir nyahat te· 
nırnnllerl ile ucata blntn l? lıııskrl 
bol~umuz. t:rcıoıan. \itan, na.tur, 
İ>mer, Gl.ındl.ıı. (F.B.), Tunç, i;nal, 
lnn CG.11.J, Güntr, Tuncu, l'aTut. 
ı veraı, Tu ran (Moda) dan ibaretti. 

,\ ntrenör ı;amlm Göl't'çln a:rnı ıa· 
manda ldattdlik vazifesini üzerine 
aldıt ı kafilenin bıışkanlıtını :lfuhtar 
en~tr ,ap11ord11. 

Pa~ar ıllnU milli, puartesı ye 5a · 

tı ıUnlerl tenulll ruahlyettr u~ mü· 
••baka yapar.t& ı mız raklbiml7, ma• 
hlm ol41ujıı Uztrc •on Avrupa ım· 

pl:ronuında be$1nellik ı.ın ını elde 
eden kuYfttll n iddialı bir rakiptir. 

Bu balı ımdao hart'ketıerlndtn n · 
nl lıtndll4'rl ile ıoru,ıuıumllz lda
red •e bazı oyuncutarımııın mat 
halıkındakl kı1& btyanat n ıorüJIC 

rlnl aynen nrlyoruz: 
ltafllıı ııı.a,kanı Muhtar Stnerr: 
• Rllladlll ınıı t akımımız bn ma 

a 5 hafta sllten ciddi bir proıram· 
la hazırlandı. Romenler, ATl'llpa kliı 
mınında iddialı n kunrtll bir ekip 
tir, \frupa amplJooa ındı da be 

lnclllk mP.1"kllnl alırlıtn, bOyUk blr 
.arlık ı:li termltltrdl. Bu bakımdan 

mucadtltde galibiyet n mafUlblytt 
itin bir t"Y ıbylenemrı. t'alı.aı ('O· 

ruklarımızııı hep ine ıı:uwenlm var· 
dır.>ı 

Takım Kıplaııı ·ruran Tcxoı, ta· 
lıımınıız bakklllcla ne düfOndll~ü 
Juaıın .. : 

•Maliım, bu dtfa \alçın Granitin 
}okluAu bizim f~ln bllrUk bir dez
avantajdır. Romanyada ltlbanmız 
ve callblyet lçlıı oynıyaeafıı. .»u
aabakanın tcık çeld$nırll ırçrceflnl 

tJıhmln tdlyoru nı. ~etıre için bir tt~· 
d~ııu)tretlnı. Hlr miluhakad" gali 
hl>el kadar nıağlubl}el te vardır ... • 
~tkllnd~ rtVllJ> verdi 

fttdogaıı Karabelen (t'.U.) : 
•Citl rtl bir mtıcadtle olacak. Ra· 

klpltrlmlı ktndl aabalarında avaııtaJ 
lıdırlar. Bizim için \'alçının yoklu 
ıu bir kayıptır. Mücadele ~ok çeklt 
meli olaraktır .. 

Ünal BllyUkaycan <G • • ): 
•lalçın atabe7ln roklui;una ni· 

men Romenl'11.. lınrdl l&balannda 
zorlu bir ml.ısabaka yapae.1fız. ita 
klblmlz ba ketbolde kıınetll bir 
ekip olmuına ralmtn, koçuıırnu 

H ark&daşJarınıa ıüvrnl1nrum . .» 
1.\ 'fER K btil.l.F.R 

Son günlerde tatUa edecekl .. rl aöy 
!~nen Oalataaanıylı yelkencllerd~n 

Erz:Jn Demir, Mtınlr Ataltan ve Altan 
Attlı:.kan bu haberi ~-nlanlaınışlırnır. 

Ktndlalyle ~llrüştü~!lmfiz Altan 
Atıktan, her Uçtımuz de tulUbUmuz 
den ı.atıtı etmedik ve etmlyeceıızı 

dem~Ur. • 
Hııber ıldl#ımızı göre, Oalntasa· 

ray denizcilik şubulnde kulüpten 
ıynlmıık için hiçbir ıaıuı olmamış 

tır. 

Galatasaray 
lzmir' e gidiyor 

;mııı kadro h•tlclnde kalın oa· 
latuara~h futbolcular, cuma ıtıntl 
uçaklı ızmtrc ı;lderek orada iki ıcar 
fılaşma )'llpacııklnrdır. 

izmlraponın dhetlı& olan San • 
lı:ırmır:ılılar, ir:mıre 17 futbolcu, ı 
idareci, ıntreoıır ve antrenlır muı 
vını olmak üı:erc 20 ıcı ilik kaflle 
nallndo gideceklerdir 

Be~iktaş, Vefa 

ile ,oynuyor 
Devre nrası latlrahntt ve milli 

maç sebebiyle llı; ınaçlıırının rapıı 
mamaaı kulllplerlmlr.1 hwıll61 orşa

nlzu;onıarıı. sevk etmektedir. 
Bu ırada batta11 bo geçirmek 

lateml1en Beşiktaşlılar 1 Aralıkta 

Mlthıtpaıa Si.adında Vefa ile lı:ar
ıulışacalı:lardır 

Aynca llnümUzdekl ııun ude la 
tınbula gelecek fsveçtn v~ıteraa ta
tımı da tebrtmlzde muhtelit tar· 
,ııı,malar rapacalı:tır 

BlllndlRI Bibi Bt$1ktaf tOD aeya 
h•tlnde Vesteraaı 4 • O mı~lOp et
mişti. 

] 
UMA 1 
DO~RU 
CIKSI 

J.aWMttUAtiitlllll 
Davul gibi 

nefesli 
..ııt• 

G 
nlRtR•3f8\ ın :ttnl tı11·,. 
ırntr4"nörİı oırı.. f"'~rt 
ltrdf' oı..ndn~onuı , .. ~ 

tıUlıl• R oııırııı.: ııArn hl'r •t'~~I 
l"\lf'I. ılo\;•ıın dRklkRllli pt 
011111 rtrman l• lrrlmn 11e111lf~o 

Hn ı.t.f'L. halı nn t rrnilf1~11o ı e hPlr tılrtoı. rutııoıro1~111 
hlc Lale aınıodıı.ıarı blr 1-. holnı ,o.rının. his ıı.. nld11 ,ı 
H'l'hllr, U•tiln•ll' dum1nıııt 
ma•ınııı lfıı.dl' ldlr. •' Gnl:ıta•111a1ın ~aktlytr bl~111 
lnrııır antrenörü nr.ıı: ff 
llonter. Bu o•"ta tntbıılrll ~ 
antrrnurıtıı, bir llil ı;enr r rl' 
Aıııl'rlkada oıııntıınü tetotO 
uırl"ııın ı, ııuı unu) orum. I' 

llunler, 19'?.f Parl oııııtfı~ 
'ali arına ıılden futbol ııı fi': 
tııı.ıııtınıuın ell'mıuılarını ,1ı 
mi , ~·alı,tımıış, ıe~rı.ırn " ~ 
hlr nııt rı nllrdtı. :\ ıtrkl111 ,~ 
ı ııı.ım, o Tamanıar dOn' aııı11111, ~il) ılı ftıtbolı:ularını hl r ar ııı' 
t1111ıan11' olan (ek mllll t•~,ıı 
ı.a~ı-ında. ıs-2 ılbl. o ıa fi' 
ıthlıten coı. I} ı ııır n.:tırt !iıt 

ıarııı. rrerıı ııır ınasıoııl> 
ı..urtulunı ııı. ti' 

llıınter. Golııta•ar&Jın 1111~,,.. 
n!lrlUıtlınU , oparLtıı, ııır ~ıtl 
tıı ) nkııı do~llarına eö> it d ~ 

- Hen fııtbolcuıarımıı.• ~ıl 
nlk u~ tauıı,; b11ı.:ııt1ınıt•P tl"' 
dlJ..Irrımın tp•lnl oırr.t 11,. 
Onlar da l•tldllt Tf' kallll'1·;trt" 
rlııe ır:ııre, ilı:renrl'f'lilrrlııl 111_. 
l't' dl'tf'!'e liır:rtiıdlltr. W' 1,. hmıdıın •onra onlara rıırt 1,ı 
hllr«·eılrıı H' a onların deh• ~1 
losıııı ıııreııtbllrceklerl hlt ..,11 
kalmadı demektir. HuudaJI ",-! 
lr. tırnhn , aıltrnı. naıııın•1111r 
tut hokularını c•daı ul 111•1 

fl'.sllıı bir bale crllrıneı.tlr· 

o cıtnden ltllıarrn oaı.~:, 
rl\Jlı ıotbokular oll>I• aut 1 ,ıı· 
tdlldl: K.IUtıUn olduk('& '""ıııtl' 
ıuış t•l.1 •Pıırcul.ırl~ it 1 ı..ı 1 ff' 
ter dalma hu r•LI •ııorrııı•r,~ı 
fıııllıı )er alırılıl f11tb1>I 111,ı• nuııın t"lrmaıılan ı.ıot.ıııll " ıl 
lı •alonuna cıı..arıar; ıfllt 1,r 
lene, !Mili derece lıldlall '~1,ıı 
bul " bıı•J..rtııoı La1'1ııa 111 (ll 
J uııarlardL (.'ol. ır1:nıedtı1 ;,1 
lBlBJillfll) f UtlHllrularınııı ltdoJ 
cıdınııı ı:lbl nefrı>lln, )ani ,,ı 
~an da Lika) ı \ e halli ııııb91111ıt' 
l;tSını rahatca çıkanr, ıır.r 1 ııl 
el bir 111111:1 haşladıı.ıarı fili 
tlrlr hale ıeldllrr. •rf' 

\ oll'> bol ı t huketbııl "11ıı• 
ı uşrnıııarı:sıt hrr zan1ıın fil "'ı 
faı:a edilen hu nrre• ı.;u' r-' 
ııa)e•lndf'lllr ı.ı, oaıat•'~rr 
ııııntf'r tııl'mlel.ttlmlr,d«'ll ıtır 
l ı p \ mtrlt.ıon ııııln<'l)e .... I• 
Jı ı nı t.ını lıl'ş ·~ııl' O•ttı•tt tr 
iıtıılıul •anııılyoıııı ohlll ''-rıl 
ııl'rhııh1:rll tuttıoll'ull\rla 1 •'< 
(ıırlıırı. ısırrıııı ıırıı.ı ele Jll'~ n-' 
tı) nıııadıkları ııu ımdrtlf' 

1 
:1 

rını olınaı.tan bıışl.a bit f 1 

pıııııadılnr. ~ 
Dlcı.·ın de Huntrr Jll>1 ,ıt 

~erden coce t,;adar hali1'1 ,, 

Her fU ll>Oh-U) il, her O«'J dt~clıl 
ıeı, doksan dal.;11.a> ı, h8'1.,ı' 
&llJI hlUret'f'L, hol n•fl't 1 ,.,., 

ı:-.rtf's kndretlnm, bir fil .,. 1,ı 
eu) a, \ e dolayı 11 ır Hli1 

1111 
ne ılbl uaotııJlar satıııl~;I 
tı~ka bir yaııında heıırt 
çalışar.acım. 


