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s:;::: \ KABiNE NiHA YET 
ithal Yarın ilôn edil • ıyor sen esi 

Ticaret Vekili : Amerikan 
istihsal faıfası yakın 
lcırnanda pazarlarımız.o 
9elecek dedi. Fiat tes

biti devam edecek . 
ıı Başvekil Menderes, dün gece, 5 inci kabinesini 

yarın açıklayacağım Anadolu Ajansı vas.ıtasıyle bildirdi 
::~'~·ırı:.'.!~ Vk•:rar1!1r~~d~ll~r~:. A KARA'DASONTEMASLARINI DA YAPAN BAS· 

8 tepk lerı devam etmektedir 

F::~~:~~?.1\.'.~-:·:.::.~:l':: VEKİL, D lJN AKŞAM U~AKI,A ISTANBUL' A GELÔİ 
tt r U!<Omctçe devam cdılme;ı:te- "1ısos1 Mutubtrımıı•t• rr. 
ecı1:ıı:Seıınıldttıne ııöre a nca bu Ankara. 23 - Adnan l'llende· -------------. 

111111 rlcr ınllll korunma kanunu· 
tııec lcııereRı ıııbı ıoıemesıoı tem n -, res'in riya. etindt. ı.urulacaı. olaft lf" • • - • • ı 

e tir S . . D p 1. 1 
. d icra vekillt.ri htl"('fİ li te:.inin 

1 
~o ... •• ... eye 

t.~CÇon ecno!er 140 bin ton CI• eçı m 1 1 s es 1 n e ı razarle'iİ l:UDÜ ilin edileceğini e 

~~~11~f0 °~~ t~~'ll~:da~~:~:ıın b: • İ bildirnıege Anadolu .\jınsı me· 1 llllllltO~~ bıı• 
a• t<etccıır a· miktar dahlll 68• ı• zuudur. 
ct l in lhtl}acına klı.fl ııe;ml~o- k b d h. A I Ba.şbuan Adnan Mendere.s. dün Jlf fi ft Jlf IJI fi 
tı.ı/111tn bir mlktar pamugun it• oy e en 12 k ak~am. aaat 19 da beraberinde Mut 

ll !le muhtemeldir 1 o 1 m 1 la mllletvü,U Dilt\ver Arı:un. ~ eıl'ıl u ene TOrkl}e paınulı: ihraç ı:el Kalem Müdürü Muzaffer Ersü •Rnadl•• hakkıııdakl muamma 
ltaı·>"eccxıır İki bOyOlı: firmanın l 'e ş !lk Fcnmen oldu u halde. u- hAll çozoımemlştır. DUnkU aarımı:ı:·' 

• -'"la \e t\nl olar·" Anka d eh da blr şlıc ret raı:ısı 'f&rdl. Oa:ı:ete-1 
Ar...: 1 yapmal!a b~ırlandıgı .....- """ ra an ıs 
~ ton pamu~un ihracı durdu· e s k 1 1 1 1 • ı d . rtmlzt' gelmı~tır mlz t't ba yazarımız balı:lnncıa Zl· ı 
ı:ıtı .... ~tur Ayrıca pamuklu cıoıcu 1 1 s e r 1 n e v e r 1 1 Menderes, doilruca Parkotel'e t:lt fer ve Havadla ıı:ı:etelerlnde çı..an 
:
11 

!:na.it rıatlan da soroer Bank mıo \e orada bir müdClet dinlen- bir YILlra Ankara .,e iAtanbul Cum 
lrı <ilkten ııonr1< eaat :ıı de Dllftver hurlytt Sl'rcılıkları rotu ile nrdl• 

ta 1 esas O•mak Oı:ere tesb t • Arııtın ve Muzaffer Ersü ile btrlll•· timiz cenbın ancak 2'7 utırhle bir 
1'bCCl!ktlr Ayakkabı flatlannın te Parktel'dcn aynlmıştır. kısmının Handla ı;ıazetealndt çıı.:ma 
lıııııat.nae de Sümer Bank deri. B o n 1 a r 1 n a d Başbakan önce ayrıldığı için aından dolayı duydutumuz tet.!allrü 
t',ıı Urıı mO Stı>Ctilnln flatları ı rasııı a daha ı.onra Parkotcl'e çelen yeni belll'tml.ş Ye Ununun emrettljil eşit 

t; ııoncıc bu.undurulacaktır. İstanbul vaı sı Mtıı:ntaz Tarbac t- ilk prenalblnln Cumhuriyet Savcılı· 
t~ •rıncı e ve tuuıye tlat arı la •k • T • • • • ıo gl!rüşemcmıuıır. tı ı.aratınd•n mı, )oku 11llt11h ;a 

'1 ınıntalı:alannda bit b r mO~ 1 1 elDyız uyesı var Bcllrtlldıit ne ı;:öre. B~ba.-a.-., İs.- ~ete ı.aratıııdan mı bozuldu:tıou 1 
ı rır., aıııı a. 5 u. 7 ıır.ı tanbuı·cıa birkaç ııan kalarak 5. :nerat aıtlttmtzı ileri ıümıOştük. 

nuıull Muhablrlm•ıd~n Menderes kab ncsl ıle llı:ıll cnıhai DünkU zater ı:a,etulnl alınca ce· ı 

BAŞ.YAZI 

ESASLI TEDAVİ LAZIM 
Ahmed Emin YALMAN 

a lr. ı~ı ıOnıtcnbcrl hUlftmet. Dabalılıia ı..111 ıe ıı.ce blı 
ınac dt'!l' a ını$Ur. Gl1l 1 litt!I bir unda alınan tedbirler. 
bit uphe 'oı. ı.ı uthlillr, tf' adöfldlr. mıı1'tad a .. erer bir 

~~tıh,.t tıı ıdılilnn elbellt'! lddl:ı eıtlleıne:ı. t-'a\.:•1 tutul•n 1 t1 ı.an1et 
""'b'llldlr. • nrımonuıı '"' bunun yaratn&ı pnbRlıhıın aıır bir 
ba lalıı.: olduı:u nihayet tf'ollm edllml ~e llftc nraınaıı:a ba5lım· 
llıı~tır. 

,\nl:ara. 23 _ Mebua adarı oımıtı; ça!ı•malaru ıoehrlmlzde t.anumlı· nbımızın, kanun n emrine u:r un 
üurı 9azıtelerlnden. btlta etm(f 

0 
yacaktır o:arat ne$l'edlldlllnl memnunlyetle 

lan n ıeçlmlerl taı:anamayan bazı l SK \R \DAKi Tl.".IUS(~\R gördük Vuttelertnı taın bir kınu· 
Bu arada Ya~ıtıı\· e-.. kı o~ r.nn· /ı.ntara, 23 _ Başbak•n Adnan nı dtlr06'10.o:'e Yerine ı;atlrdllı:le:ln· 

tJ.ylnlulDe de"ram cdllme.o:teııır. Mendens buı;Un Pat.in RU.tU Zorlu, <Dnan1t :.a: S u : ~ de) 
Bu arada Yarı;ıtav ı>kl oyelerln· sıtl:ı ı ırcalı Emın Kalafat, Ethem , 

den seuhattın M·anoğıu ııe xunı ucnc1cru. ~aım öıı:meıı • oııher Kızılların 
~edlmo lu. A t.ındal esli:! ceza )11.ril Arı;un.a muhtelit ı;lırUtmeler yap· 
cı Muammer Yazar, Ka'l'~rı a,.ırcc· mı.ş:.ır 

za mablı:eme.s. c.skı başkanı Cndet Bu ı::örUşmeltrdcn aonra Ethem • b• ıh 
can. s:aıııamonu 1ı. ırceza M hı.eme Me~ertalP Nedim otmcnın aut yeni ır SU 
al eakl Uyeşl Şemsettin Erkmcn, Sa 14.4.0 te Ba ba!tanlıttao b.r!11ı:te çıt· 
llhll c.sıı:ı Cum'?ıuıi'l'C l\lüdde umu• tıtıan ıorülınU •ür GCl::U$llldet eo-

(Dcumı a: 5 ~il: 4 dcJ ı Cllt"l mı : : :>. ~ü~:. deı taarruzu 
'nıııtotu Janıı Yeni Vali : Başvekilimle 

görüşmek için geldim, dedi 1 
Bir ııı~rn ha ola r:lrlldll.tcn sonra 1nını:ı: llZRml rıatlıırıa. nıırh 

•rıı l•ln 1C1nilen cık1lnmıracııtı nıotıaı.:a forı.el111l'ce\; n C'~a•I• t~ · 
11 ~11 llıı borı blltOıı ııtıtrthlr: kendini ıtu;rorocaı.ur ~u d11 .ınltı 
lllat'ıtl.ıır lil enfll\~Jon ,,. pahalılık yalnı:ı bir ı.ı mı ntaıırta•lurııı 
ltı.:ırn zorluıı:u dlhll•ı !lc&llrllr; bütün ııumc-mlıı samn bir ı.nn•r 
~hı, 11.hlılkın ,,. r .. ııaı.:irlıtııı ann lrnynaklannı ı;;emlrrn hlr At rıın. 

11Pk.,nnıı, ıarııtııııı:t.ı tchıllt "den hlr muslbeıln ı;;a"ı.ınıtayız. Hu· 
11 ilıtlc-mrnln cnrı·lt'rlnl ıır.rhal bnlamıızsaı.:. hastahtm aar••nt .. ıııı 

<tııctıı. rnı.ır hrp birden celo;eceıı:l7. uÇuı allanma l'<•" para do'41n· 
~l\aııı, ,arıııı.:ı hııhraııı ı.r.ııdl h~abıma kola)•'ll ınlerlm' yolun 
• rtıı•ıım·rll'r~ ı.ııpılanlıır ııldııııılıklannı ıınlı11ça1'lardır. 

• ntlb>on hn•tnlı~ıııın hlı: bir mt'!cbol tarnrı 101'tıır. nr.rdln 
/'rl blllıı«'u bir •l'J ıtır. nl'tlcl'll'rl nice ıncıııle1'etır ddıılıırla ıo 
tülınu, ôh;tılmn•tur. Hl:r.dr1'1 dnnımda trda\IJI dl\ba fıızla lbmRI 
1 tıı«'ıı:c hal ıc mernl !.:alnı mı tır. 

MOl!kOT&, 23 - Komünl6t thUll 
ıuıın ylldönümü fenltklrrlnde ba
~ır bulurun~ olan ıı:omunın nıem 
!~ketler d(ln ruı:oslavyanın ımı:a· 
lamadığı mü terek teblttden M>nra 
bu;on de atom harbinin te!ılikııle 

t>lnl belirten ve bütt.ln at.om ıılldh· 
ıanııın men· ııı ıııteycn bir ma.nl· 
Cesto neşretm~lcrdır 

DUn Sovyetıerın n~rettıklerl bu 
manlfc.sto~u Yu~ı;lavya da imza· 
ıamı ıır 

Belı:raddakı komünlat kayna.el•· 
n. Yugoslavyanın batı~ıı ı!ya-
11etıne devam etmek arzUAunda ol 
cıu unu ı-e paktlara ı:ırmek l.lteme 
dlglnl aö~Jemlşlerdlr 

Fakat aulh manifestosunu ayn 
b1r m le telAklcl etmişler Te YU· 
~aY basını bunun tam ı:ııetnl· 

<Jlnıınıı a: $ sü: ' de) 
-o----

150 lira asli maaşla tôyini yapılan Torhan 
da Başvekil gibi bütün gün Ankara' da idi. 
Valilik vazifesine Perşembe günü başhyor 

8 lr haotnnın kıl'!!l•tnıla bnlununaı.:. nr. 1oparız: «~uıı haıı
ta oldu'.' Mclıı hasta oldu':n dh'e ıntioaı.: alarla "aı.:ıt ı.ay
betmeıteı rau olur nıoyu:r.'! ~adece onu IJI etmesi ı:ayr erli· 

111 rlı, bunun için tldr.n ne r:tllne ,-nparıı. 
fil Orındıtkl hıı•tn. lıl'plnılxı!f'n ıııörelo;ı.ep olan bü,rlıı. toıııuıuı.:tıır. 

1 
ı lirııııınılz. ~ııratlr lfo bulnıak aı.mlnde blrle•nıeueı.:, buuıın 

,cap rttırııııı:ı sıliııııılnra, pcrbldr.rt- ;önül ho•lıııı:uyla ı.:at11111maı· 

1 
aı. lı ııı.:Qrurtlıı trı. h •ııııı urfedr.r.r.ıt ıı:;ıt• retler. tıelo;leneıı netlee· 
ı:rı liolay ı.:oln> \f'rrm"z.. \lflll a:tlm ıe ın"ocadelr. ahalnnnda. hlr 
•rıı ı:anıanıntln oldu&ıı 111r1ıı11. umumi bir rlrrhtrllıc ihtiyaç ' r· 

dır. JIUl.iflııırt bir polltlloa mlıtıırcı.c 1 ıı.rı.-nraı., nıuııaırretl. mus· 
~~ı.ıııcrı, lta•ı:ıı 1117tr.-)c ,-aı:ım1alı. ınlllell ~ırdıış diye l.:abul et 
&ı 'll. hrr ~··•I oıın a4;'ıı.:r.:n ~ôylcnır.ll. tedınl l(ln llınlıı Tr. lhtl•ıt· 
b n f!ınrrtılıl hrr et~ln H11nldtCI l.:nnaatlnl hÜIUll Vlll&ndll llra 
lııun hllr ııuıtHı)a ıl"rnıcllıllr. 

1 
F nrı •)on. bir .ıı, ı!O manın bn•kını drrl'ct-•lndr ı.:orı.ııııc O· 

11ltı bir ıehlllil'dlr. 01111 mutıııı.:a ncorumlltır. l zoıı •tntler .ıa
lııoııya cltıl tılr du•ııınnın bOctınılorına J;an;ı muı.:aTcmet ıö•terrn 

1
1111 Cinin ıırtı sırf enflA '"on. )Ol uduı. ,,. nbltı.1 dfl kilnlllı.: 

~LU011eıı yr.rr &t'lnıl• allı > Oı: mll.,.on ntıfu•lo hlr lll\;c ı.omüol:r.· 
t t liaptırılıııı ıır. Blrkll\' ) ıl en-el \ unanbtan öldtlrficü bir 
.:rıa,>on tıuhrıınınılnn 1011 •anlyedr. dnr ı.urınrılmıetır. :-Oaıl Al· 

1 
•n1aııı11 prrl nn olnıa•ınd ı. mütıcflli.ll'rln AllAhlıırı ,,. btıcunı

o~rı lındor, llltlrrlıı nııııı uınnn hl~e •aydııı enfli•fonun ll"llrl 
<luııı lıaı.ı.ı,ıc lll'rt •llrülf'blllr. 

T Rlılnt tlf'nılnln ıtrıı mrz bir ı.anıınn rnrııır ı.ı ILtlolll l•ll'r· 
de f'lr. u-.ırlııl matıııı.a ıtu.rarnr. ln•anlar hrr f"'"'" liOlaJın• 

r 
1 

lltmrı;I" mi' lrdr.rlcr, ucart ıııuı.nemet lhtlmııll her ne la· 
il ta ı;orunur r. o tarntn doıru akarlnr. &lılerlcr. 

tıı uratıt'! ııır. Rff'll'r a ıııaı., tiırlü turllı zortaı.:ıarı derhal 1«'0• 
:tı~I\ &llıl ~· .. ıın tılr dAlA ı.ar"ı ınıta bıılıınnıı. ı.nbı ı.a1>ınıı aıcıııırnn. 

dırını !liratlnde bir ı.;ıııı.anıııanın ha<rt'tlnl du<ran O.P. llitlılırı; 
ille\ aıııı u. 7 de ı 

' .J 

ÇAi.IS\"' llll°CE\ 'HERl.EROL!\ BiR Kl:l:\11 

VASi: 16. Soygun sayısı: 32. , 

Çaldığı eşya değeri : Yüz bin 
Arsen Lüpen yavrusu bir yl/ suren faaliyetten 
sonra, dün, gecekondusunda uyurken yakalandı 

Hll'f>!T.hk ma sası memur arı, b r l"nedcnberı,, 
aranan 16 ya ında bir bın;ızı dü•ı ubah yakala· 
mış.ardır Bu güne kadar, Cthanı:ır Şı il .,.e Tak· ----ı ı;!m ı>emtlerlnde 

32 apartman dal· 
re5lne s:ı rr.r1'k 

1 

hll'l!l'lltk aı.ıan 
Ha .. an Yılmazın 

en az 100 000 lira 

1 
Bölükboşı 'n ı n 

1 

dosyası dün 
tekrar Keskin' e 
gönderildi 

H u u l Hubablrlmlıd•n 
Ankara 23 - Şehrimiz Atırceza 

JJ.ahkem~ı C.M P. Genel aa,.;anı 
O.mı.an Bölülı:başıya a lt dAva do.>· 
"Yasının eulklllderlnl taınamlam~ 
ve d yayı Keskin Aıtırceu Mi.b• 
k:cmeı;lne ı:öndermtşttr •. 

K kin Aliırceza :\lah'tcmesı dOll 
}·ayı t.nccledlli:ten &onra Bö!Okb~ı 
nın tahliye edilip edllmtvece~ hu 
r.ıu,unu karara b&tlıYacaı.:ur 

BÖLÜ KB,\ 'J'~l~ '\ O.LLU GU 
nmiı .. mYOR 

Hn•u•I \Jutııılılrlnıtır!rn 
t!.nkara, 23 - 1nklt ed:ldlltten 

ıonra kcndl.Jlne bir muteme; t.A71n 
ettiren C..M.P. Genel Baş.unı ... 
Kır~ehlr mlllıtnldll Q.;man Bölülı.· 
bı,ı, aeçlmlere li:acıar olan mllle~n
kllll#I yolluk n uhst.satını Ziraat 
B•nkaaındau bu muumedl •uıtaal:r 
le aldırmali:ta idi. 

Öirendljilmtze ı:öre, mlllet•ekllle· 
r1ne seçimlerden aonra Yerilen yol 
luklardan O.man Bölllkbaşı1a alt 
olanını almalı: üzrre Zırut B&nli:aııl· 

1 

değerinde ~ya 

ve o kadar da 
müce\"hcrat tal· 
dır:ı tah:rı n t.d l· 
m ltte<1 r 

oa ı:~dvı ınutemede Bö.ükbaşı,.. alt GÖKAY'IN ÇAYf - Rl'rn R o,;ıı, l"h llls:lıır. tll• in f'ıllltıı l•tıln· 
roııu~un bdtneınırec~tı b!ldlrllmlt lınl \ aı ı ,,. Rrlf'r!h,. Rl'l•I Ord J'rnf. 
n bunun aebebl de lzah edllmemq-, C.hı.ıı .. ılbn ,ehrlınl7.rff'l.I fııretnırıı ltorr. \r maarif nırn•nplarınıı hlr 
Uf Çil~ '\'f'fmhflr. ( \ Arl•I 3 İllll it fi~ fartırtır. 

Anııı>ı babafl 

\ 

bir llt1 yaşınaa I· 
.. en ıı.en ve bir 
!.>ar kesi erıne eı
lltlık olarak ve-

1 

r len Hasan Yıl· 
maz ııeı;cn aene 
yılb~ına kadar 
bu kadının vesa 

ıık·-··snn'i' ....... ın·e·ıe·o·r·u· .. ·-... dik·n 
.L~nıerika fezaya fırlattı 

}et nele bulun· 
mu • Ka.ı;ımpa:ıa 

orııı okulıınun I· 
kinci 11ınırına lı::a 
dar okumu ve 

Saçma büyüklüğünde olan meteorlar Güneş et·j ~------
rafında dönüyorlar, Aya gitmeleri de muhtemel 

ııonn anaıııtı tıe ~"o .. ıııteılıl rre•8 
lı:a~ı;:a r.derrk ev U\S\'lı \ 11 -'l .\Z :Redford ~ııv11achtuuırıt-. 23 ·- B Amerılı:a Hna 1".mnı. er. dfln 

den ..:aı;mıııtır minik alfimınvum parçııcıklannda n ıbaret ollln iki tr.~tfflru b r lo.•· 
Kendi~ ndec 10 raf blı)'Uk tAbı· robee rokf'!t'ııden fezaya fırlatmıştır illm adamları bunlaıın nızlı· 

••h nacı Can ile arlı.adaşlılı: turan rını ~aatte 40 000 mil olarak tııh mln etmt.:ler ve 10 aaatt ı ııra n· 
Kuan Yılma~ bllhuu ıUndul!lr 
r "

1 
içeride ktmu~nın bu!tınma- rablleceklennt •övlemı;lerdlr Bun unla beraber a\•ın tun ver n:1e ol• 

madıl:ını bellrte.n Uım adamları. ı>arçacıklann gunq ı arafında:ı 
cııtı apartman dalrelertne. kapı ki- çekılmesınln de muhtemel oldutu nu tıerı stirmııo:erdlr. Bava Kuv• 
lltlcrını torna,•td• ı e açmak ıure-
tll le ~lrmlş "Ffl bu ırnretle ııtmdlllk 'l'etlerlnln oambrtdı::e Ar90tımıa M erkezlnln flzlk '1lmlertndtn "-l.JU• 
tesbıt edılcn 3-t apartman dairesi rlce Dubtr~ bu aun•ı meteorıtıcrtn ınııanlar ıare.flndarı d16 ft1!rya 
~o mll.6tur gondertıen ilk meteorller olduğuna tnanmak tçın elinde deliller cıl· 

Caldıtıarı ~yalan ~lrkecı • Hal· dutunu ııllyleml' ~e RU8 lllm ııdım !arının bu hU6u.ı.ta neler yapu~a· 
ltalı banllvosü ü:ı:erındekl Menck!e rını b lmedlltlnl llAıe etml•tlr. 
•·~ onunun nn uırııtında kıra· Atllan metcoı11er bir eaı;:na b ı.ı~ı.ı.ı.ıo:c;undedlr KAZA 

Rllınl \aı-ıu: 
Te.nı İ!tanbul Vaıt ı-e Beledi e 

Re 51 Mümtu Tarban aün ı:ece 

1 

aat 20 23 cıc uçak a An~ar&daıı 
ıehr mı:ı:c ı;e.mtıt r Hua alanın· 
aa Yali muuını Nlzım Bqlamqlı 
l'C cmnı et ınOdQrü Ravrettln Na· 
.t bo:;ıu tarafından ta~ılanan ..... 

uça ın clllı: lneu yolCU!Uı ol· 
m tur 
\\Zil t \ t H\' I \~!AK 
il."" ı.ı ı ,,rı ul'ı 

Uçalaan ncııkten ıonrı .. ~dl,I· 
nı ıtal\>ılaınıl a crelenlcr.e tanıtt14• 
tan Ye lkl akrabas ·ıe ıı:ucalitl a ~tı•• 
tan i!Onrn Tarhan ııı 5:Uetecllerı 
ı lı; •~U c- Bura ı. B~nkıltını 
mutAitı oıı:nıya ~cıcıımı dtı:nek ol· 
mu tur Buoaan liOnra. lt:nl "a.ı 
.ıe aaıetecller a~at>ında cayak~tJ• 

<Den.mı ~a: ı su: ' dtJ 

6 toru n 1 u bir 
evli kadın, damat 
a 1 m a k istediği 
ôşrğryle tutuldu 
Hayriye adında 1a$11 bJ.r lı:adıa. 

dUn zina auçu lle /ı.d l:rc3 t ,.erli mı.· 
tir ElU btt raıında olan, uttı ~o
cuıu ve allı d• torunu bulunan k•· 
dın uıvcı.ıta vudltı ı:ıdtalnde, ıu• 
ç.mu ikrar etm s ve otuz Uç llJU1· 
cıatı • .. aı ile •ekiz "n~en beri dU 
fUp ıı:.nlktıtını it.Irat e mı tir. 
Kadının 33 aene Ilı: koca.aı ı n:ıı.• 

den ben ıı daıı d.tıııı aııa.lı. nnl• 
ki ı:tın, kerılil4lne ~OnderU•ıı blr 
ihbar me .. tubundan ıonra ın,a%11L9• 
tır. 

Po:oaın raptı ı clinnümeehu~ , 
tadın, o. ıcının tendUe:ı it n .. ıra. 
ıacııaı n ıs ıı; nde blr ttt.t~ı Hd• 
rıka anmıs Aşıtı tar \)ahçe duu.nıı 
dan atla;varat l:tçmısıır 

Bu nldbeden aonra, akil banna 
ı:eıen H•rrtyenın koeoı •- Terek· 
telli delll. her nman beraber 1'1• 
ıunlar diye ortanca kuımtZJ tt.ıtı 1 ııe nlendlrmete lı.ılkıyordu.» dt-
mlttlr. 

Rn aı.•am nıı ton OtrJlnıl• ı ıırunln rn •on rlı lllıl mn11dltrl ll!•blr rll•ctk olan 
•rlll ""'"""" dnn l•ıanhnhı '" hn ııraıtıı. ~·• nf• a, Jnııl;apı "llrıı11 &lbl urltıl 
'lAf'lnın t:an t·n dr dun ıeu uruı PArı•lfn erh rlntllt 'rlınl•11r 

•rtııtlı:ı "" ır nde -ra·ıı:ı ka.ktı.c· Eo!'lrulan "'r rnıı üıcnn • D ıb n, u ml!•eor ı ... rı.n ·~· fid b ı-.. 
ları blr g~reknndu•a ıtız. en Te ceı.l •rın •ncıı'l: hunu t H>b e•m .. nln (oı. ıt•I<; Ctla~ııtını -"O o•m ltlt 

ı utıııını "'"· l'ı ..... ıı ıt.ı , .\m•r,kan m~te<'.lr ıHlnın agırlı.: ı ueıamı "ıı : ~. tll :ı ıtt ı 

İ?ınlrıtl' t'\'H'li."1 Cflll \h11nrak \il! lf 'Clll&r Rnlıarıırda 
etrr ... .,,~ı iki oıooıo MI ~•n>• mıo. oıomnbllln borda· 

hat Jılllue ~lml•tlr Çarl'•!On oıo mnbll lnl1,.n hlrl Aınrrl\an loioo· 
tnltuln&ana ıo.llttr. FID ntnını>hJl1n ltlnrlf' tıOIOllAn hlr ı!JpJomat 8VJ' 
•llrf'tlr raralanını•tır. Rr~lm tın ı.11R'1 'O•lrrnıf'l.lrdlr 

> 



WA T PA ı t 

eıı~ıiı:•'lif4l11 15EHiR1 
Pamuk fiatları HABERLERİ 
ve son tedbirler 
H 

ükQmeUn ' ,_ __ 

aon almı: YAZAN : 
_ __ _.. nın böyle 7 lira 

ı:tbl hakikaten 
korkunç cıcnııc
bllecek b r seviye
ye çılttıtını izah 
edecek hiç bir mu 
h k sebep yok· 
tur o hıılde pamu 

oldutu ita 
rar ar ve bun· l"1 J 
lann meyanın· ueı•son • 
da b lhas.5a pa- ~ 
muk azerındekı 0--z, EL 
karar fımır ve 
Adana'da pek 
çok Te flddettı 
tepk ıere ı;e ep olelu Memleketi· 
mızın bu en mühim istihsal ve 
ihraç madeleıs1 bir ı;ünde bütün 
ııcrbeıs nı. bütün he3 ecanını lta7 
bc::lerek uıbe·ı meçhul bir rejime 
tAbl tutu.mak nd •eııl içindedir 
B 11.lasaa bu 1 e bütün ııervetlerlnl 
ve hattı\ bank ı1akt bütün krcdll .. 
rln. • tiranlar, ııabı.btnn akşa:n.ı. 
ne o ncak'arı meçhul b r halcıe 
kalelılnr tzm.r bol"llıısının bu oı· 
marııı: kencı n enm • cı bdebe· 
il ma ı, b r ço klm.Selerı lnlcıen 
z:enı: n eelcn, An elen de ba•ıra:ı 

bu çok telılıkell malı bir ancıa. 
bir kaç aatırlık bir kar rla boynu 
büitülmü~. Akıbetini bekll3cn bir 
mahkılm haline doııcıo Pamuk. 
memlekettmlzJn bu be u altını 
bir anda, bora da bütün oa"şııa ını 
lı:aybettı. Bununla beraber bu ma
la fazla JcıYmet veren. onunla ateş
le o nar gibi oynıyanlar, bir llbza· 
el ne oleluklarını şaşırdılar. Tür· 
klyen n bıışlı:a oehlrlerlnde yqıyan 
lanh bu Xararın önemini, bu mah 
ıuıan latlhsal edildiği ve bllhusa 
alış verişinin yapılttıtı İzmir ve 
Adana s: bl muhitlerde bulunmı.
dııcça. bu kararın mcmleket~Umuı 
mab!yetlnl anlamaları pet ı;üçtür 
Bu k dar ırcnıo ve §ldelctlı tepklal 
olan bu mal ve bunun hakkında· 
ki karar neden bu derce mühim· 
ııcnıyor ve Oatünde duruluyor? 
Şımcu bunu tetkik edelim. 

BlllndllU s:lbl tz:nır borsasında 
cereyan eden muame.eler Mlllt Ko
runma Kanununun ctımuınne ırır 
memektedlr. B u imtiyazlı muam& 
le gören mallar arasında en kıy· 
metllal ve en !lnemllai pamuttur 
B lhaasa İzmir tüccuıan bu ma 
Jı yalnız dahtlde ııartedllen kıymet 
il blr tekstil ham madde.&t. hariç 
te aranan kıymetll bir lhraç malı 
değil, aynı zamanda ııı>ekOlltörlc
rın de çok kıymet verdlklcrl ve 
U tOne bOfük mebllRlar oyn ı1ık 
lan fevkaldde cwp ve bazan da 
o nlsbette ıcortunç b1ı 6peküll5yon 
malı olarat kullanırlar Ege böl 
ı:cstnln hitihsal lı:apasıtcslnln O& 
tOnde, bon;ada pamuk muamele 
ıerı olmaktadır Bunlar cıa çoQu zıı 
man kaflılıltlı k!r ve zarar teati 
&.ylc nihayete ermektedir Borsa 
ıcıar ı bütün ı:ayretınc. alelığı bQ 
tün tedbirlere raıtmen bu 6pekü 
IASfona mllnl olmamaktaelır P• 
muit rtyatlannın yOlaset temevvüç 
!ere ftluctua onaı tlbl olm1161nın 
mühim ebeplerlndcn biri de bu 
pcıcUIAa onlare1ır B ı günde 40-50 
kuruş g b muazzam b r miktarda 
atça ıp o elm nde hep bu o-
unlann bUyult ölçucıe tca1rlerı 

olmaktacıır. Halbukı eııasına ba· 
rsa pamu • t aUunmız §imdik 

a el h r a ıı: r hraca lmk n 
elt e on başıncıa 

an k 

gun normal ola· 
rak muayyen bir 

seyir takip etmel!I lcap eden flatla 
rı niçin bu ractdclcre çıkmaktadır? 
:;;ımcıı asıl bu mühim noktayı tet· 
kllt etmek icap eder 

Pamutun borııacıa M 111 Korun· 
ma Kanununun şumüWne cırme
cıııtını söyledik. D eı taraftan ay 
nı pamuk !Şlenmclt üzere fabrtka 

a g re1ıaı antta ıse bu kanunun 
oumCllüne cırmektedır Mllll Ko
nınma Kanunu lmll Atçıya mua..v
yen btr kik hatıdl tanımıştır Ke· 
za toptancı ve pcrakendcc ye ele 
muanen kar haıııerı tanınmıştır 

Şlmell ıuraela basit bir hesap ya
palım. B r malın maltyetı ne ita· 
dar pahalı olurısn. üzerine llAve e
d llccek ,kı\r nlsl>et aynı kalır ta· 
kat kdr miktarı artı.r McselA ı>a· 

muğu 3 ıırncııuı alan bir fabrika 
bunu ıı:umq haline getırmolı: için 
cıeıterlnln 8 misil ııartcttlQ nl ita· 
bul cdcnıek tumgşı 24 liraya mal 
eder ve mes A bunun ozerıne '"'• 
25 ımal&tçı kin koydu8u tıü:tlrde 
kuma:ıı 30 liraya satmak suretıylo 
metro bqına 6 lira kdr ecıer 

Dl er taraftan pamutu 7 Ura· 
dan ea!ın alırııa ve yine 8 mis ı 
blr maltyetle kumaş hallne ı:etırlr 
ac bu eleta kumaşın maliyeti 56 11 
raya çıkar S6 lira nzertncıen li::a· 
nunl hakkı olan -. 2.5 ltdn da ek· 
lenlnce ltumıış 70 llrııya ı;atıtır ve 
metre başına 14 Ura kazanır Şlm 
CU ııOrOm oldutuna öre y nl ptya 
u bu fiatlara mal eatın aldı ına 

eöre bir fabrika pamutu 3 llracıan 
alıp metre bqına 6 lira ll\I kazan 
malı: ister, yoku 7 liradan pamU· 
~u a:ıp kumaşın metreıılnde 14 1 
ra mı kazanmak l.IJter? KAr ntabctı 
ayni kaldığı halde kir miktarı bir 
mlallnden fazla artmaktadır. Bu 
itibari ne fabrlkatör, ne toptanc 
ve ne de perakendeci tlatıann tn· 
mcıılnı istemez. İhtlltAn önlemek 
için konulan Mllll Korunma Ka
nunu. bizzat kendtslnın ıtoymuş 01 
ııuau kanuni klrlarıa lbtlkAn tcş· 
vık etmıe olmak durumuna düş· 
mektectır Burada ı:erek fabrikatör. 
ırereltae toptancı ve perakenelccl 
kanunu harfiyen tatbik etmekte. 
takat netice lfitenlle:ıtn tam tensi 
çıkmaktadır • 

Yukanda iz.ah ettıRımız aebep
erden dolayı bir aerbcst rekabet 
rejiminde y(lk.selmeaıne nıç bir 
muhik ısebep bulunmtyan pamuk 
metaının, it\dümlO ekonomi ile 
varmak tstedlllmtz neticenin aktı! 
Dl vermesı bllhaııııa burada rol 01 
Dl an M ııı Korunma Kanununun 
ta dtıdan zıyado urarını ortayıı 
l::o3mktaelır Şimdi ı;ildümlO cko
nom ye her gün bir aııım daha at
makta olan hükılme ımızın bu ı.oı 
tnı:namıylo aerbll6t bırakacaaı l'er
de başka t tblr erle tıat artışına 
mllnı o ma tem aca a n cıe
r:c ka ar cıoğrucıur? K ırme 

n~m t m11tı 
ı an b r e a!!lt11 

1 

1 

«Eğlence zaruri 
değildir. Tarifeler 

serbest olmah» 
l üks go zino sahipleri bu 

iddia ile zam veya 

besti istiyor 

ser· 

Şenrlmlzdo :yılbaşı hazırlll::ları flm· 
diden ba lsm1$Ur. Belectlre IkLlaat 
MUdurıtııunce o gecenin zamlı ta
rlteıerı tanzim edilmektedir. öte 
7ancıaıı oehrlmlzdekl IUka ı:azlnolar, 
ııatıarının belediyece teablt edllml~ 
olınuıııa ltlrn etmektedirler Plato 
lannın teablt ee1Umlş oımaaı .-z:ıno 
cuıarca Turizmi Teşvik Kanununun 
ruhuııa aykırıdır. E lence, onlarca 
zaruri bir ihtiyaç o madılından U· 
atlarının attbesı bıralulması veya 
hiç olmazsa yüzde 70 • 100 bir zam 
rapılmaaı tı;tcnmektedlr. 

Her yıl oıcı utu gibi bu yıl da çl· 
çekçller, çam katliamına hazırlan· 
maktacıırlar. Bu aracıa rılbaşının rak 
laşmaaıyla hlndJ tlat.ları da ytıbel· 
mcktedlr, Ortabof vo canlı bir hin 
dl buıün 17 - 20 lira araaınela aa 
tılınaktadır. 

Yılbaıı gece.si lüt.ıı gnlnolarda 
Jtr bulab imek için yapılan mUra· 
cı.atlar oımdldcn au 7a konmakta· 
cıır 

«Abd urrahman Çolak mü

ıc6fatı» nı «Sendromla r» 

kazandı 

Aktüol konulım taeıran llml tıp 
kltaplannı cıeğerlcncıırmeıc için te 
ala edilen •Abdurrahman Oolak Mü· 
ltAtatı• nı, bu yıl, Pror Dr. Muzat• 
ter Şevkl Yener, •Sendromlar> lıılm 
ıı eaerirle ltuanmıttır. 

1944 te vücudo getlrllen ;es14tcn, 
her rıl, Tıp Oemıretı Komlayonu 
nun takdir c~ııaı bir esere, 11000> 
liralık bir mültAtat ve:llmelttecıır. 
MUellıtın bundan Onceltl eseri 

cVıtamlnler ve Vitaminlerle Tedavi» 
adını tatımaltta idi 

B U GÜ H· K U ~ 
H A V A \ etllköy Me~o

roloJI istasyonu 
nun tııhmlnlerlne göre bugün 
şehrimiz ve clvannda hna par 
calı bulutlu geçecek olup, ruz 
cArlar poyrazda n hafif, uman za 
man mutedil ol.ırak e ecekllr 
Dünün en :yükıek aıcaklıfı +13, 
en dü tlk 1 e +s Santıırat ola 
rnk kayded llmh t lr. 

TAKViM ~4 " " l'.\J ıo:n 
P \ Zi\R 

A \ 11 - O 0:-1 30 - fi !; 1 '.\I 17 
H U'.\lf 1'173 - l\A'<l'.\1 11 
11 tcnl 1377 - Crmn1.l)elc \ '\CI 2 
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1200 0716 
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Bir Kralın 
hayatı 

tehliked e 
KR&L H0SE'lı'i:-J 

Hüseyin muttasıl 
•• 

Urdün Krah • 
ıcın .., 
• 

s u i k o s t p 1 ô n 1 o rı t e r ti p ediliyor 

NASIR 
PERDE 

I 

VE SA. C .,, 

ARKASINDA. 
rülmcmı~ cesareti varcıır Jet uça 
~ını ya~ otoınobll!nl büyük us 
talıltla kullanır Sevellltlııri, kendi 
aıne ellkkat etmesi lllz:ım gcldiltln 
batırlattıkca. ıı:endlııl bQııbütün 
dlkka~lzlcşmekte. olınıyacak hare
ketler ~ apmaktaelır 

Hf'JI: Ueolhcrt l\laıııı, o~ nı· 
) nhtr: t rııf'st Borgıılne n · ı ~ 
Ulalr, t:Sthcr Mlnıılottl . • rıınr
> u: Padıl> <"hn) l'fsk~. Koıııl'ra: 
J o l'P lı l.achf'Jlt\ Mtlz:lli: Rcıy 
\\ t'hlı. l'roılllk•l)on: llumııt 

lll'cht Harı ı.aıırastf'r. Hl r 
ıc l 'İ1't:D A H'J' f !'P•ıı flltnl. 
Rf'ııl\sh:. J ıııltlzı·e. LAie !nema 

111111\. 

Kra ldan Diktatöre 
Bir Mektup 
Duncıan iki ııv kacıar r.n·eı, Mı· 

ııır - ÜrdOn hlltılaelerl daha he
nOz kız:ı•madıliı bir sırada. AbdOn 
nllsız. HQgeylne ı:arnt naz klnc ita 
leme alınmış bir mektup göndere
rek Arap menCa11tlcrl bakımından 
.Mısırla Orcıon arasında hiç bir 
fark olmadığını bcllrtmlştl 

Ancak Mısırlı C11ktatör mektubu 
nun tıonunela iki memleket arn.sır:ı 
ela münlllltıl>etlıırin elaha ela düz:cı 
meal hakkında Ürdün HarlcJye Ve 
.lll samı Rlfatnın elettıotırllmoo'.nl 
ı.ı~u ve temenni cdlyorelu 

Hüseyin kısa fakat tıcrt ce\•nbın· 
da Har.clye Veltlllnın çalışmasın 
ııan ve hlznıetlııden tama::nen 
memnun oıcıuııunu nçıklı}or, l\lı· 

aırh bir polltlkacıelan cm.r alma· 
l:a hiç ele al14ık olm1tdılını yazı~or 
dU. Genç hükümdar melı;tubun11 
not olarak dl le ayal!ı k93mn.ı: 
Uzere olnn t>!r Mısırtıdanı eltyor
u 

Bu CC\'ap Nı\aırı C1ellye çev mıcye 
ycımıştı ,;ıra e~ ve ki ıscneıcr.ıı 

•lası oanıptyonu kthiıı<li sulu a 
m mieketlnın ııüçlü ıerını yeneml· 
for t>u >'"(lzoen hnlk ar~ında prO! 
ljlnl bllsbütnn ka}'becılyordu. 

Nôsır'm ! ntikamı 
"lsır mektubuna cevabı alınca 

ıarekcte ııcçmcnın zamanı ııcldl(! 
nl anlaelı tlrdtınele Krnltyet devril 
meli. Batı tc ırtnelrn uznk bir pey~ 
ıOkQmeı teşkil ecıtımellydl 

Amerika Ordılnı· vurdımh elcvum 
tıttli!I takellrdc Nlısır bunu l>O Ok 
ıer arasında vuıı:ut>uıncak sıyaıı 

müzakereler ııottc ı durduruı11ca· 
Rını ümit ecll~ C)rdu. Hart et polıt:· 
ıcanın del!4metıl ıçın Jı;e daha mu 

lr çareler eltışOnü~orcıu 

Kahire Konferansı 

nln, kız:la tanı~macıan önceki du
rumu. kızla tanıştıktan soıırakl 
tepkllerl ... 

l\luhtcva.ı:ıakl bu aykınlıklar, si
yah-beyaz fototraflarla, •en iyi 
biçim• lnl l>uımu;ı ııayılablllr. Bıl 
hlll!lla. Marty ile Clara'nın hlrllk· 
te ctolıı.ştıkları cgecea bö!Omü, ı.
raıannela büyOk bir 'qkın ba~la· 

maııını anlatan •büyük plln• lar 
usta bir rejisörle, URta bir kamera 
cının. bu konucıa ne kacıar tltız 
dııvrancııklannı göstermek ıçın 
ıyeten ebcp!ercıtr. 

Özet olarak eö:plemek ııerekirse. 
u•ar Gltt!lderl tara! meydana nla 
beUe daha aaklndl E6tneQe b~· 
la an ıı rln bir saba!l rOzı;:lrı kes
tane • açlannın çiçeklerini kelo
bekler ırlbl uÇUruyordu Daha öt& 
cıe ne pollfiler btrtlanlştl. Cbar
cıon arlcadBıjının kolunu elQrto
ret: 

- 1ete, hapWıano .. Decıı. 
Chardon'Un bu eözlert. ortalıkta 

garip bir tarzdıı aklıı l llP~L ÇünkQ 
biç ıcımııe yükselt sesle konuşmu· 
yor, ancak aralarındıı fıaıldnşıyor
cıu TA uzaktan gelen ugultu ela 
artık pelt duyulmu ordu B rden 
ka~ııann• mahdut maltıne ç1kıvcr 
cıı. iki yültSıı' direk ortaaında Uç 
köşe lı:eflkln celllı: bıçatıyıe giy~ 
t n mak nes 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 17 

h areltet ıı:endtslnln ıründelllt, ufak 
tefek ıoıerını bozmasın. Orta ya.ş
lı ve zenı:ın bir elulun hayatında 
çok rol oynayan hlielt.ııcıercıen ba· 
zıları. cı~manla:namalc için perhiz 
etmek, cııcıının buru~mıısını önll
yecek teelbtrler almat;., yeter derccıı 
cıe dlnlenm"k s:ı • e:rıercıır. Btl· 
tQn bunlar arııııınela ııcnç bir kızın 
lnaellyle uırraşmak. zorunda kalma· 
ısına lçerlcm~tl, SallY'nln Rex'e A· 
tık olup mutlaka onunla evlenmek 

Amerika'nın ünlü televizyon ya
zarı arınelan Pacıcıy Chayet.sky'nln, 
bir •Televizyon Oyunu• olarak ha 
zırıacııııı Marty, dra.onatık yapııu I· 
tlbarlyle, fazla «Jll!lkolojl yükü• 
tqıyan bir mm olarak ırortıncıyor. 
Orta ) lılıRa yaklaşmı,, çirkin bJr 
kMap çıralı olan Marty !Emest 
Boranıne ı, çlrklnlll!I yüzünden, 
kadınlarla ııırı kuramamıs ,.e ev
lcncmemıo blı acıamcıır Qev~ı
nın aOrekll itmesine raıtmen, bu 
konuda ıbecorlk61zı oldulluna inan 
mıo ve bu dunımun gellotırdiltl 
bir ı~alılık duyı;usua na kapılmıs 
tır. Bir gece. çojtunlukla t>f'kArla· 
nn elevlm ottıtı bir dans &alonun 
cıa, yine kenc11111 gibi çirkin ve ya l 
nız bir kimya öıtrotmenı olan Cla· 
ra !Bet.ııynııı.ırı 11e tanışır. 

Marty, tnsan davranışlarını açık 
va seçik olarak çözümleyen. ro
toıtrafi1141 ve mQ~llyle aon dere
ce ba.,arılı Amerikan tıımlerınııım 
blrlellr Bunlara bir de, Borsrnlnc·
n n o hı\rlkullldo oyununu kat
mak ırereltlyor. 

Hilm i \' A n :z 

B.r fenerin la, ıoıRı attıncıa bu 
ceıırıt makinenin ıvı llJleyıp t.şlem& 
d ııını tetkik eı:ıcnler vanıı Maki· 
nenin t& yanına b r itam on yak 
ı~:nıştı. iki adam bunun içinden 
uzun bir sepet çıkarcıı. 

Avukat Chardon. t trelt bir a 
le Re:ıı; e şu eözlert 66flecıı. 

- Şurada kaldırımın kenannııa 
durul'li&nız. onu tam ar baı1an iner 
ken ırtıreb ı l'6 nlL Ben haplshan& 
re ıı:atıar atdeccıım Belki birbir!· 
mız b r elaha ıröromeylz. 
Avukatın he tarafı titriyordu 

Gözleri dolu dolu idi, ytne !teke 
lemette b~ıamıotı. 

- Ben Ben Tekrar Buraya 
ı; e'> ıecelilm annnyorum 

R x n e ın &ıktı ve hemen ora 
Co. ı zakl~tı 

O n atarı~ ordu ı:ane~ın ilk 14111; 

.ırı kesta.'lo aÇlarının dalları a· 
raaınelan <ıızıyorelu. Hapl.6hanenın 
üst !tat camlan parlamaıa bqla· 
cıı Dalların ar1111ıncıan ku• ııcsıerı 
ıı:eıı ordu Ortalığı pembe b r ışık 
armıştı Poll.6 ıı:orcıonu harekete 

ı: çtı. Halkı zaptetmeıte hazırlan· 
dı Meyelanelakl utultu aankl art.o 
m~ ır!bi ıcıı Fakat yine cıe her ta
raf ıı~l.Z ve huzurııuzdu Bir ara· 
ba g(Srtıncıü. bunup lçtncıe rcnırı 
;tıne~ten tunçla: mıo. 111yah aaçlı. 
amele kıyafetli elleri tplıırle baıtlı 
bir adatn varell Oazetec ler, pol18-
lcr, ve ahali nefes almadan gözleri 
nl ditm şler ona bakı~orıarcıı. A· 
dam. alev ilbl yanan ırOzlerlyle et 
rafına baktı Birdenbire ortalıtın 
ı ızııtl tç nı.t adamın berrak bir 
sesle şu ııllzlert ııöylecııai duyul 
cıu 

- Teşekkür ederim. dostum. 
mç ktmse br 6llzlerı kımo t>Oy 

ed Rint an amacıı Yalnız ırı cO!!I 
acil pog bı~ ıklı bir ıııvıı pollıı gı 
yotın maklneııının bıçağı harcketr 
g ~irken ııcnç a:ıamın ıtöz erı ) aşı 
olarak başını öte tarafa çcvırmt 
olduRunu tarkettl. 

\111 
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Kıtmızı kum~tan kaplı cıuvıır

ları. eözele On Altıncı Loultı dev· 
rtne alı uydurma 4amdanları. her 
hangi bir ma~azacıon utın alın· 
mış dmar tablolan. b1111ma kalıp 

eşyaları ve pe:nbc renlı:ll örtüleri • 
le <1 lnyanın her ycr1DC1ııkl btıyülr 
ve 1Uk8 otellerin oelıılan b rblrlcrı 
ne benzer. işte .MarcJa Oreer de 
Part te böyle bir ot"lele oturuyor· 
elu Sally'ye her zaman eöyle der
cıı. 

- nntnn bu otıvük otcııerın iÇ· 
ı rl birbir ne benzer. iftter BrOkııel· 
ele. ister Madrltto o:ııun, yutıltı 
yorıranı 'Ncw Yorkta'.lttnln veya 
Honoıuıu·nunlı:tnın CŞldlr. 

Kllelın. Parltı cıvanndakl ıroze. 

evini muvakkat bir ıı:aman ıç.n 

Sally ile Rcx'e bırakmıştı Onların 
zevkle döşenmıo gazel evde balaı 
annı geçırebllmeıen için kentııı 
otel• tn ınmıştı Otel oelıısının 
ıe\ kıılzllıtıne katlanıyor ve bu fe· 
dak!rlııtı ı;eve ııeve ı;öze alıyordu 
Bwıu Sally'e olan eevetatnden & · 

yacıe. fedaklirlık etrr.ıs olmak ıı:ev 
ki ıçln yapı:pordu. tlstellk de bu 
aralık Sally'e kızı:ıncıı. B r mütı· 
det evvel bir ahbabının yanında 
çalışan Sa!l;·ı ayartıp yanına nim~ 
tı Muayyen bir yaşa ~eıcııkten 
ıonra varlıklı b.r kadın. haya tta 
klmrıesJ olm8Z5a. yalnız yaşamak· 
tan Orkcr Yanında kendisine ar
kaelaşlık eelccek. m~lttuplannı ya
ueak, beraber ya,ıyacak ııenç bl· 
rısını arar, İste Sally cıc, Marcıa· 
nın ranında bu 14ıert ı;örmet tçın 
aylıkla çal141yorcıu Oünün blrtnd6 
bu ıı:cnç ve ırfızel kızın evlenip gJ· 
deceıtını 11.tucıa Pekli! tahmin 
ediyordu Fakat onu kendi buldu· 
ııu ve münasip ırOrcıütü birisiyle 
evlendlrmf!kl isterdi. Sally'nln ken 
dl bqına bu işi ) apma.sına fena 
halde ıçıırlemıetL 
Marcıa G reer. herkesin ılYI :Ca · 

dıncıır• eledllii bir tıp ıcıı. Bu ıı· 
tau lı:azanml§ olan bütün kadınlar 
ııtbl, herk ten e\'Tel kendlatnt, 
keneli rahatını dü~Unürdü. Fa:.Caı 
ftnl ve içten gelen bir kararla cıa 
t>lr doııtu için büyük blr tl!dakllr 
lı!t yapıp rahat6ız o mağı cıa ıı:ıızıı 
alalılllrdl. &ıvenr ıu bu ;aptılı 

ısıeytşl Marcta'}"ı evveld şa~ırtmıo. 
,ı.onra cıa kızdırmıştı On ııeklz ay· 
danbert yanınd11 çall§an Sally'fl o 
!tadar benlmse!IJJ§tı ki bu acvımıı, 
hoş. fedaklr, Jfl huylu kızın ten· 
dine mahsus arzuları ve kuvvetli 
bir ıracı ı olablleceııını unutmu~ 
tu. 

G ünün blrlnele Batıy, Rcıı: ile 
evlenmele karar \'Crdljtlnl caııtı ve 
ıradell bir tu·ırıa kenell$lne ı;Oy
leyınee l\.Iarcla buna hemen itiraz 
et.ıntştl, 1a~at Sall:;'nln kararı 
kat'I ıe11. Marcıa. e1oeru yolda cıl· 
mae1ıııını &ö:;lemekle ona ka~ı o· 
lan \Ulfelllnl yaptığını ııanıyorcıu 
Du evlenmeyi münasip ı:ıırmomcııl· 
ne ı:ellııcc, 60bep, Rc:ıı;'lıı zenııın 
olmamasıydı. Fakat etraftan yaptı· 
ııı araştırmalar netlccı;lnde. Rex'Jn 
ıtıtlkbaltn meohur bir rcll6amı ola· 
blltcl'l;lnl öğrenince ve hele eattı· 
ğı tablolarla Olmdlden epey para 
kazancııııını ötrenınce, l'Jarcla yu· 
muşamııtı. MarclL ııenç ressamın, 
Sally'nln mail vaziyeti hakkındıı 
lllç bir oekllde ııual sormamış ol· 

(DO&mJ VU) 

nu tanıoma, aynı elı::ı!lklllU ,.e 
yalnızııeı duyan iki klOI arasında 
derin bir aşkın başlamnsına sebep 
olur. Film, Marty•nın, Clara'ya ev 
lcnme tekllf ettll!l «telefon ı;abnc
sl• yle aon bulur. 

Konusuncıan anlaşılacaıtı ı:tbt 
Marty, aşajtllık cıu1ırusunu işleyen 
pslkoloJlk bir mm oluyor. Ön pll'ln 
dakl bu görün~e raarnen, tllm 
ayrıca eosyal bir yön de ta.,ıyor 

Orta sınıftan bir Amerikalı alle-
6lnlu ya,ayıaı Marty•nın davranı 

!arının collftl{il bir vnsııt olarak 
belirtilmek llıtenmıo Ve bazı cav
kırı durumlarla• olayların, kuvvet 
lendlrtlmesı cihetine cıcııımiş Bir 
yandan Marty•nın cevlenmeyea !· 
tllmıısı. bir vandan Marty'ntn tc~· 
zeslnin oğlu Tommy• ile karıaının 
eeçınuıızıııı:ıerı Marty•nın aunceı-

Paris Tatili 
ReJI ve senaryo : Nornıaıı Krasna, 
Oynıyanlar: OUvla de Havllland, 
J ohn Forsythr, lyrna Loy, Adolp 
he tenJou, Kamera: Mlchel Kel 
mer, Prodüksiyon: Norman Kru. 
na, Datııtan : Unltr.d Artlıu, P. l r 
HA. >IRA S lnrınaunda. 

Roma Tatlll'nln gOrcınıu bQyUlt il 
gl, dtın;vanın tanınmış fehlrlerl.:ıt 

kendine konu alan tumlerln blrlbl 
rl ardına çentlmesıne 701 açtı. Şlm 
diye !tadar böyle rıımıerelen Venecıııı: 
Tatili vo Aşt Qeşmeaı cThreıı Colna 
n the l"ountalm gibi örnııklerl TOrlı: 
sinema ı;eytrcllerı daha önce ııör 
m Qşletdt •Parla T1I tll ı ele, asıl 
adı •BQ}'Qlı: Elçinin KIZl• oımwna 
raj!men Otelci tılmlerden pek farklı 
delll. 

Parla'ln tanınmış yerlerinin yanı 

ıra, tllmde Chrtatlan Dlor'un ç~ıı 
11 ıcreuyonlan da yer alıror. Parls 
a4ın •tatlı. fakat b&alt bir mace 
ranın etrafında renkli ı nemultop 
olarat tanıtılıyor. 

Parlt Tatili vakit geçtrmeıı: için ıı 

ıulmacıan ıe) redll~bllecek bir tıım 

Ama o kadar. ALI GE\ Gtı tı.t 
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Üniversiteliler 
Tiyatro Festivali 

O nınrsue • ilin MU• 
lttll'r arası 

Tiyatro Fe.stlva 
Jl istanbul'da 
ikinci defa ola 
rak vapıldı. Kıı.· 

sımın 13 • '21 1 
araı.ında, Tepe 
ba tiyatro sah 
nrslnde ünlver· 
ıllell ı:entlcrln amatör tiyatro 
çabtmal:ırından muhtrllf örnek 
ter sunuldu. \ abanr.ı Onlvenıte
lllerdrn bu drfa halJ'ıınlar bir 
temıll le ve Almanlar dört ayrı 
0711nla katıldılar Fakat geten 
yılki testhalln rn ırı:ı çekrıı o· 
'un örnrklcrl ver mı, olan '\ u· 
goslavlar, proı:ramda ilan edıınıe· 
!erini! rafmen, yoktu. istaııbul 
Teknik t:nh'ersllesl gibi ıençUk 
Jiyatrosu ıılanında bUyıık b3P' 
rılar saflamış olan bir toplulu 
tun katılmnması ıll bir ek lktl . 

ilnlversltell gençlerin, bir iki 
yıldır iyiden iyiye merak saldığı 
tl:yatro ı;anatı alanında, mllletıcr 
arası temulua da yer vermesi, 
memnunlukla karfılanmatıdır. ta 
kat iki yılın bllinçosu, bıı ıyl 
ıılyelll çalı ıuaııınıı daha çcrııu 
il olabllmeslnln bazı ciddi lilçil· 
!ere ve bir pl1na baClanmasın•tı 
crrektlflnl ortaya koyuyor. 

Hu fkl )'ilki festivalin tertlP 
lcnmeslnele yapıl:ın llk bü)tık 
3anhş, UnlYrrsllell gençlerin pro 
te yoncl tiyatronun stylrclsl kar 
ı ıııa çıkanlmış olmuıdır. Ge· 

çen yıl Şan atnemuı ve bu 711 
Tepcbaşı Jiraırosunun bu oyun· 
br için seçilmesi, üniversiteli 
ı:ençlcrl, lstrr lstl'ml'z, prof~yo 
nel tlyatrolar•n uylrclslylc karfl 
rarşıya rellnnektedlr oysa, bU 
durum, gcnçlrrtn ytı:ı;de yfiz aJe)" 
hlndelr, Zira sanat anlaY•Sl re· 
rl ve Uratro bilgisi b:ısmııkalıP 
djl olsa, proll!syoncl artistin ıtc· 
vamtı oynanuktan ıell'n bir sab 
neye hlklm oluş ve rahat oyıa· 
rı UstOnlıllU nrdır. 

ikinci yanlış da, mevsimin en 
clvelvll bir zamanının 511çU111lt 
olmasıdır. ekiz tiyatronun ve 
diızlnrlrrle sinemanın bütün hı· 
zıyla çalıJlıfı bu tarihler, hliY 
lıı bir hattket için hiç de unun 
dl'flldlr. Zlrıı seylrt'I ve hattı 
"nkldçl. avnı olçOyU gençler l(ln 
de kullanacaktır. ona, Şan sine 
m .. ı ve Tepebaşı sahnelerine çı· 
kan crnçler için böylo bir li!çU. 

•ini\ la alı:-yhteı11r. 

L\tlllellerarnsı bir fl'sthıılln ırr 
tip işinin birçok maddi \C ınill 
ı.ısuslı;rla pek yakınd3n Uı:lll ol 
dutn da. bu J ıı fazla lhnısl e· 
dlJmlJtlr. Resmi makamların ps 
ra yardımı ıı:ıflanmacıan, oyuo 
l:ır lçln salon bulunmadan bliY· 
le bir ~e atılmak, çolı faydalı o 

ı.ııccek bir lıal't'kPll bir mıccrıı 
şekline $Okar, halt~ bOsbQtnD 
söndürür. llcr$rJ'den önce kendi 
ı;evrelerlııde bır tl)atro hareketi 
•ara imaları ı:rrt'kl'n cendt'rın. 
htanbıılun trk re•ml ıı,.atrosuıu• 
bir halta kap.ıttımıal:uı '" ııır 
~nuııllhpönılyertni ı:nl bıraktır 
maları da, bllytlk bir yanlı ıır; 
hal l!, thatro sanah çalışmaları 

kı ır bir •ehir lı!!sabıııa, bir sil· 
nahtır. <.rnçlrre bunu bllbasSll 
bcllrtmPk C"'ll'lılyor. 

Robert Kole j'de bir 

münazara 

Kahraman 
~Aüdafi 
ReJlsllr : Serglo Grleco, 01nı1aıı· 
lar: Wfttorio Gassman, .Anna ııı•· 
rla Fe.rrtro, Constancrı Smfth, ' " 
mera: Ahara l.\Janconl, ingl!lıtt• 
t 'erranlat'ulor, Sinemaskop, ( 1.uıı.s 
Sinemasında) 

Avrupa•nın Pranııız Kralı P'rllıı.su· 
va I ile Alman Kralı v. CharlCo' 111 

siye.at mUcadıılelerlne sabno oıcıut~ 
sırada, İtalyan devletleri baştanıar 
nın en trlkaları ara.aıncıa kendini ,ef 
ınıyen, yalnız, buzumuı bir Jtaıyııll 
komutanının hlkAyesl, 

Kahraman mOClafl, genaryo Ye re" 
JI rönünden Oyleslne kı!O.yetl!Z tı:1• 
tam ytııı beş daklka kumandan oıo
uvannl'nln (Wlttorlo aassınan) ne
den huzursuz olduıtunu, onun e~ 
rinde çalışan başka bir 1tomuıan1 

neden hain oldutunu, Almanlar ?ı~ 
tabını çıılıştığını anlamalı; mumlı:ll 
detti ııııaız. anlaplmaıı bir tlliıll• rı 

Komutan Olouvannl ballı; tarafta 
orunen, topraklan elinden aıııı~ 

mi$ bir devlet battanının ıntıkJ1;. 
nı almıılt için uvap atılır. ce&Ur• , 
nllmez b)r adamdır. Ruhi buzuf!U ııı 
lultlarını huzura tanıtturmak iÇ e 
de aall bir lt1Zl ıever ( conatall~ 
Smlth) çeıltll gOçlOklercıen IOll 
evglllltne ıcavu,ur 

Filimde aşk teması reni, 111 bir ~ 
kilde lşlenmeııııı ı:lbl, o umanıo tc' 
y&al olayları gerlalndeltl aosrat il 
bebler de hlıı ı;OrünmUyor. Ba t~ı· 
11ona en ale!Adealnden bir aşk. ın c 
tam, hainlik, ııava, dOrtgenl tçıııd 
e1onnp cıuruyoruz. 

11 
Filimin tek aeyredlleblllr tar•fl . 

reltetll ltameraaıyla Alvara Manco~ 
nln rotoera!ları, rer yer kIUllt r 
elmcten faydalanmış. Bu aıı.ıııere b 

11 
de Oaasman'ın ırQç bir durumda 21ı:: 
reketU ,uıtn bir oyun cıhrdJCını e 
emek Sl'reklyor. O 

Demir ôıı. 
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Gökay, öğretmenlere 
dün bir veda çayı verdi 
Yeni Bern Elçisi, cchayatlmın en büyük zevki 
bir ilk okul' da öğretmen veki iliği yaparken 

Eskişehir' de 
geçti» dedi. 

ı~r Büyükelçllli ne tA n ec!t· 
Ilı atanhul \ali ıı e Be cdl e Re· 

Ord Prof Göka dün. ,. rl· 
~elcı öttretmenlere ve maarif 
a11~11UP1arma bir •çav Jvenn ş r 
Jıl nctıt ırtbl. üç yıldan bert a· 

'-'lintkte otan bu ça ann. bu 
~ Yapı anı önct'kllerden farklı 
11 Clurum uz.etmekte ve bir v • 
a~.S.•cyıa mahiyet nı taııımaktadır 

"#; su• et, CKt:ı c ı 
Cl l>an rıaat 1& 30 da Tab m Bcle
Cl l"e Gaztnoııunc!a vrr len bu •VP- G ka u adını taşıyan bu oı r. ~öy 

• çayıa nda Prof Göka . ı;ık e.ık le has amak aoır 
:ltıııarıa kes ıen bir pt'd6 ko- 11Garlpllk c:ıııao içe. buıfln flz:atın. 

halkla 
askerler 

U)nıuı• l apmı~ «hüzüın den bııh ı hıı~ıın "" 
~trıııetır Sözlerine. •Bu yılki toı> \alimiz eJı:I oıııu, onun için ~a • 
lntının avrı bır ırAııesı oıııu u- 18' ım f 
~Ua belirtmekle başlıyan (l k•~ tıım ~el.iz 'ıı. ıılıtnıı . çarp IS 1 
,8-r Yll ekim a}ını1a toplanma· tık unK bil 
'ttı 'r.tr teatısınııe bulunmak Adeti· :-oıı:ın hıraı.un bizi, ah ~f'nl m .. r. ' 

l&Q, Bu yıl ekim ayı başka meş hnmeı-ıı. .. n 1 
::ıeıer arL~ındıa ırec;tt. Kaııım ayın ·r •rı, [Jl\'>l'rll'r \Jımtı 
111 

topıanmak nasıp oldu Btıı~or- j D•tdıt, 23 - Şamd&n bura:ra ıe-
~Ua KaMm a ı aonb&harııır son len aon hab .. rlerden anlaşıldıtına 

525a ) 
52:500 
5 inci•Menderes 

kablnesi 
CJ c::ı ( ~) ır::::c-~ 
:J c::J 

bUll 1UllBKETLERi T.&VA!IUDI 
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KISACA 
BASIN HAKKINDA 
t( politikada öyle bir d•nrye 

ıırdlk kı, bütun kıymet hukum· 
lerl tamamen buıusl bir mantık 
.1Uzg•rlndrn ıeçlrlllyor n una ı:o· 
,.. bir hüknıe Tanlıyor. Buını 

•dütmanıı olarak n11flandıran 

llaıı müfrit pollUkarılar, dü•lllk 
lerl bat.anın azametini rlbette ki. 
anlırarak durumda deJlllerdlr. 
Kazanılmau gerrkrn bir kunrtl 
lttıııraf •imek, ona karp durma· 
nın ıı:ararlannı gördükce n•lretlnl 
arttırmak, kızmak, Donlıltot pıl· 

lıoloJlsJ ile saldırmak, llu.ını kU\• 
fttlPn dUtürmUyor, bl!Alıb daha 
da lı:lıdrf'tll bir bale getiriyor. Bn 
rün artık dUn,.anın hiçbir mede· 
nl m•mleketlnde basına kar,ı gel 
nırk, onun elini kolunu batlamak. 
kudretini reıce utraımak ılbl bir 
rureı ıöıter!lmlyor. Bu mürad"· 
leler ge(tn asırlarda yapıldı n 
buın, lnhlaattı zlhnıyete her de· 
raunda gf'l'f'ken deni Terdi. 

mlaıl:ret. tıaunıu ani kunetldlr. 
Memleket menraaUerlae ıırırun 
n7a &Jlıtn hareket etıııul, yatan 
ae..-erlltl, prenılpltrtnln iyi 'l'fJ'& 

rrna oıu,u, flkrl cepb•sl. telı:nıtt, 
personeli u htr t•JI il•, lluın 
halılıında huktlm yerı>eelı olan· 
ıar, sUphrslz ki, .... d•c• halktır. 
F.n yanılmaz hllknıü Terecek olau 
o.:lur. \'okııa, rlbette ki, menfaat· 
Jul zarara ufra~an buı lılmseler 
n1• zümrelere ıöre, bu hüküm· 
lrr dellflkUr. Baundan. mua:r:ren 
kimselerin kıymet hUkllmlertn• 
rla1et rtmeJI beklen11mn. O talı· 
dlrde basın. 1:a ıatııı alınır nra 
t.azyllı altında tutulur. Baıım 1&• 

tın .. ımak, halk •fklrını 1atın 
almak ılbl bir ıı~llceyl heder tu· 
ıar ı.ı. 20 nrl a rın ikinci :rarı· 
llDda, Jıer nen alikal:an llJBDmlf 
bir ıoplulutun dllşöncul üzerin· 
de htlbdat :,-aratmak ıa>r•tlnden 
başka b r t"J olarak nufl:andın· 
.ı.amu. "tlnl :,-lrmlnd asırda • lr 
paıarları yrn!den ıı:urulama:ı.. Bu 
rlkrln ı:ühınrlillil bir "•na,. lnı· 
Unuz.Uf! da m•ydandadır. lııgl· 

Ilı Parllmen tosu daba 189l sene· 
ılnd• buının her nen aan~ürd•n 
muar tutulma11nı kararla tırara.lı, 
bu anlayıp ıöıtermeslnl bllmlttl. 
lngllt•r•d• 1695 te tesis edilen ba 
11n htirrl;retınln ltS7 senealnde 
Türlılnde mücadelulnl :rapına.lr 
hazindir. 

f'«l &r l'C1ebl at dilinde büz.Un I· ı:: r o undu tan ~nra Oökav. gOre. eur renin Derrlzar oehnnde 

96
..,ldtr. Sonbaharda apraklar Aretmenl tanıımak r.ıem Suriye ı!IAhlı lı:unetlerl ıte halk •· ı 

b .... 1ıır Hazan ın kend ne ı: re v aha ı;onra. o.'lk•Y a b r buket ruında tlddetlt çarpıımalır cereyan 

Beyoğlu «Kumarhaneleri» 
talebelerle dolup 1 aşıyor 

•Türk baaını henıh ml'Sullyell· 
nl müdrik hale reımedi11 diyorlar. 
•Çoluk çOt'utun kal•m hneslerl· 
ne m•mlektlln ıerteklerl feda e· 
dllemtz- dl:rorlar. •Buın cıtırt· 
tıanlıJını yaptıtı hllrrlyeıterr hf'Je 
ÜJlk olmasını bilsin, o uman tah 
dltler kaldınlauııur. diyorlar. 
Buını nte.Jdan mltlnılerlndt", bal 
kın onllnde hakaretlere uıratıyor 
tar. B&1m1, mesuıı,.euız. takdir· 
ılz, mllll n yatanı Jılilerden malı 

Bugün tnılltered• ber ı"' ki· 
tldrn ili ı bir ıUnlük gazete o
kuror. Am.rtlıaıla öç lıltlden biri 
ıazde almak itJ.Tadındadır. Gazıt
telu ltl7lm gllll 40 • M blıı - en 
lıabada1m 150 • 200 bin - traJb 
delll. • • 5 m~on tlraJb olarak 
lntltar edlJ"erlar. Bir •Newı of 
the World• ı milyon nllllıa lıualll 
llyor. :ırew • l"orlı Tlmea"ln pazar 
nllıhalan :n ııalılfe (ılıalıRl3'or. 
'J'lraJları rnll1onlan tıa111 olan 
gazell'ler hakkında. blllıtmell ten 

Q lr ecteblyatı vardın demi~ ve ken ç çe le güm O b r totoııraf çer- etmiştir. 
ı.1!1~ de b r ötr,.tmen olduğunu çe~ i hed e ed im tir Gelen haberlerde llln edlldltıne 
ıııl'1' ettirerek, oö le devam et- Bu aracıa Gaka cıavetlllertro bir- gOre, bu çarp~alar Suriye al!J.hlı 

ttlr: 1 kte muhtel t r~ımıer çc'"tlrml$ ıı:unetlerlnln, ballı:ın vaptı~ nUma 
::ntor.u ıu;~'IF.l I ve et ndekl kırmızı karant ıı ı;allı· mı ı ddrot kullanarak ııağı•maııa te 

\lat::u., • yarak sevimli poz.tar vcrm tir sebbüı etmeleri tizerlne TUku bul· 
'tU~- ValıllR m ıııruıncıa ,.n bO· Toplan•ı yan ncııel • an •hü· nı ı, TP bunun n"tıcealnde btrt atı· 
lı: :ı:evıı:ıerlmden b rl, açı an o- z nlü• b r han içinde ııona ennı~ bay olmak ııure 4 tlşl ölmüs n 
~•nn kurdelilannı keame;c• t

11
r.\RF '°F.T rl( ..,, HF.l.LI Df.ôlı, , birçok ktm.ae de yııralanmıştlr. 

) Uın ı.ıtertll ki. B koz da on n ,, 1 Od k k 11 
.!,!>ilan 1lkokulun kurde buıı kr- B m BO OkelçlllR ne tayln edil· un eser en 
b'"'lın. 11ı:ı: öıtretmcn arkaQa.,Jarla IIL bulunan Prof Gökay•ın haM-
1,.! aracta olayım. b r ıımonata., zı :cet gnnu hcnaz kat1 olarak t"""' yasında bir çocu~un 
~ÇJ'lın. Reunt ııııatımıa 6 zcıen b t ed lml"TII şt r. Oökay. yann ııa-
:ırıtıyorum. Memleket hlzm ti hu at 14 30 da mut&d M>hbet toplan· ölümüne sebeD oldu 
.,, l ve ölçü tanımaz Sizden a • tl$lnı l•pacak olan Vl16yet Umumi 
-.&1'-ru ali "'"'k .. ... ı•- .. h*~ır bulunarak ü• e- l!:5kl1'ehır. 23 IHuaual • :ııt11ra-•- •v tn aına. mu im uv ay .. a .... ec ..., n..,c - • ' 
_, Yanınızııa olacaktır ıero vPda t'dece tir. cay k~\\·n ilkokulu hadf'?D!!!!I Mak· 

lla ı 11ut bahr,.de ndun k1'51'rkl'n l:l'l!I· ... _ .. ._Yatımın en zevkli günleri. Eıı ı. 'J.'J'.t. n n t ı 
1 .,...,ı m T • b Federu o en ocıuntan toplamakta o•an ı ı l'eı. r<1e b r ilkokulda bıtretm n TUrklYC Mı "'" e A. vMıncıa S01t\V& Börünfln ba•ınıı 

•-~ııııtı ~ aparkrn ııeçtı Kara tah· nu İdare He Ptl dün 11abah vıı • 
""'ltn b .Bil O'"' ı tll"ln,. tB\ in haltıwı \"lırarak ömmnn,. 11ehep o 
1... aııında lf"""lrdlltlm hu ııon- e•te Bem Y ,.e ç " 
~· n ~, ı ti" '"•n mustur ocıacı hakkınııa taktbatıı ta. hltıraııını. tabutuma Jı:ae1ar edtll!'n Prof Göka ·ı z are ........ 
k;' ac.tım ş mdl bir ııaz.ct el ar- cı 51n Vaı\1 1 \'e Beledi " Re~lltı gcs""iiııl•lm•~İıt•r••••••ftll!lll•• 
, Q .. benım ç n b r ş }BZinl' ~ıru.ıncıa gordüklerl maz&heretten • 
~lıia~. ~en k taplar o :n a dola ı te ckkürll'nn b ldlrmtt. teb 
G;'ıaaı. dl'm t Bu ben m zs en 6· rtk ve ı ı temenniler nı ttacıe et
~dlr En &-\ C11tlm aöz B k· m t'rtl r 

' 
400.000 
Liralık YILBAŞI Kesıdc:.ınc 

katılmak içın 

Hesap açtırmakta 
aecikmeyınlz. 

BU KEŞ/DEDE 
Konforlu 

Apartman Daireleri 

12 
MESKEN K.REDi1'l 

S0.000 
Liralık Para İkrami~ esi 

A\"RJCA 

BAKIRKOY 

Ajansımnda 

10.000 
J,İRALIK HUSUSi KEŞtDE 

GÜNÜN' HER SAATiNDE BU SALONLARDA CANTASINI BIRAK
MIŞ VAKiT GEÇiREN GENÇLERE RASTLAMAK MÜMKÜN 
Be)o~ıunun ara aokaltlan, talebe· !anamaı. ı:nklerını tatminden aonra daha 

ıerl oırnldan ır:açmata a&Tkeden 1ı:u· <>ıırencller, buınne kadar ne bir b•Jk:ı. znklerln peşine takılıyor. Be-
marbanelerle dolmuşıur. polla memurunun, ne b.r ötrnme yor;lunun •ra aokalı:tanna ıı:anyorlar. 

aunUn her aaatlnde bu 7erlerln ntn n ne de bir ötrencl vellalnln Çocuklardan bir tantal dün bu 
kapıaından içeriye f07le bir ıoz •· utramadıtı bu J .. rıenıe ceketlnln ıı:umart.anede bulu.tutu arkadatla· 
tanlar aata, ııola ıelltl güzel bıra· yakuındakl okul rozetini bile çıkar· nna Beyotlundakl ııenel Hler ıo· 
kılmış okul çantaları, kltaplan Ti mata ıu~m ıörmed .. n kum•~ Aler.. katu.ıı. stttııtını. bazı kapılardan I· 
maaa blçlmlnde 1.ıetlerln üzerine e- !erinin demir çubuklarını çekerek çeriye ur:andıgını n kadınların ktn· 
illmi• demir çubuklan Jı:arşılıtı:ıı o bir Aralı ırlb~ urııılmaltta ~c tr.pln dlainl ayıpladıtını. hattl bir tane 
ıarak çekiştiren okul ötrencllerl ile metıeııırıe: dnln kulağını çektll nl bU7lllt bir 
ıcarşıtaşırlar. işin daha kli'üı ötrer.ciler :>:ı memnunıre• e Te en ıon •rıo lle 
• hin tuhafl, "bu kumar 11&lonlan r .. rıerde. an•·bahalannın kendllerlne anlatı ordu 
nın duvarlınna aaılan ıı:artonlann nrdlkleri remek paralarını kumar Bu konuda llılllltt •Oralara cıre
ü elne; •OD aeklz ya41ndan •tatl o- haneye kaptırmakta ızıra bu ynler r.ln çıkanın rlltıı• kAlıdına mı ıı.· 
ıanlar ııremez.• •müşterek bahta tu de kazanmak diye bir eer yoltt11r) kalım?• diye tı:enıUlerlnl mazur ıöa 
ıuıamaz• gibi komik .aözler 7az1l· n bUtün gün aç kalmalı:tadırlar. tereblllrler fakat. okul idarecileri 
mı tır. Halbuki günün ııanıl J&a· Bu )•rlerln car:tbHlne kapılarak Te !)trenci ve111eri lhmallertnl llrt· 
ılnde gidi ırae gidilsin bu yerlerde başlangıçta okuldan kaçmayı &det meli: için ne tadar dU,ünaeler bir 
ıs yatını ııeçmlş hiç kimseye rut- edinen bir kıaım çocuklar. oyun eey bulamazlar. 
··········"'" ........... - ...................... - ........................... "'''''·---·--·-·__..... .......... 1111 

KIZI SEVDiGi 
hıeakla öldürdü 
Kızın öldüğüne kanaat getiren kaatil gelinlik 

elbisesini de üzerine örttü 
lhuuıl MlıDalllrlmlıtea 

izmı• 23 - ıı:ocaeııne batlı C.Tc• ı pılan Jl&lllbe Jı:endı.tnı tonı1119ra 
kOrtınde bug in feci bir cına:ret te- kalkıeınea, OUkrU bıça&ını teJlerek 
ıenmt•tlr Bu köyden, 6UkrU ıı:raan kıza gelleı gllzel aaplama,a başla· 
adında bir phıa bir ml)ddetten beri 1 mıştır. 
ı;o ko)dutu 25 1• ıannda Habibe ŞUkrU, kız: öldürdUtUn• kanaat ı 
Arcanın başka bir gençle nı~nlan· ıı:etlrdlkten &0nra. kızın brYolaaının 
mııııı u erine bir glln OnceClen lı:lZln başı ucunda duran ı;ellnllıtlnl ala· 
,rat.ak oduına ııtrtp kaf)'olaaı altına rak üzerine örtmüş Ye hldlse yerin 

1 

ı;ızıenml tir. den kaçmış~. 
Her zamanki albl 1tar:roJuına :r•· Kaatıı. bi.dlaeden aeklz .. aı aoura 

tan •nç ıı:ııı: bir müddet aonra u:ru· yaka,lanmıo "~ .atırı;uıunu muteaklp ! 
muştur. Eııaaen ltı71n bu Anını ır.ol· ted:.f edllmlftlr. 
la)an Şükrü, Jı:aryolanın altından RAdlae muhitte teNl1lr uyandır 
çıkarak kızın Qz:ertne atılmış Te mıştır. 

rum olarak ıorüyor n 16sterme-
1e eah ı:rorlar, ,.,. basın, bUlün 
bu haksız muaml'lel•rln kar ısın· 
da kalıramanca dlr•niyor. Çoeulı· 

ça ithamlara ıülftyor. Zihniyetle· 
r! h•nllz aıurlan a,mamıı modern 
denlleylerlnln bu böytılı kune· 
ti lıuıdllerlnr rarnetmrk utruna 
glrlftlklerl mücadele dr, rtttlk~e 
d•Tlttl:ror ""' korkalllann nhlm· 
lrrlnl &rttırıyor. 

Vicdanı. fikri , mantıtı bur bir 
llaıını itham •lm•.lı Jıola:r mı? Ru 
nun ılltllltllnü, bizzat o balıuı 
ltlıamları :rapanlar anlıyorlar. 

Çünkü bHın her gön, fllırl7lt'. 

nl:retl:rl•, PJ'Hl71e o1ıu1urunun 
lıartııına eılııyor. BliJIHlne bir a• 
fıklık; lılçlllr polltlkac:ının J'•P•· 
mlJ'acatı, göstenmı,.ecett lla ta• 

l\ld f'dl) or dlJf'. politik talıılntl• 
rl hallı buıurunda en açılı n 
lkat"I dıllr lıötlllUJ"or dlJ'e lılınse 
klıpltn bloıml1or, yıldınmlar :r•t 
d1rmı1or. t•rör 711ratmal• lı:alk· 
mı1or. Çiinlıli hlllımli tıallı 'fttt· 
cek tir. H•rt•>' onun huzurunda 
crre.rau ~dl10· ve ballı, l:rlllkleri 
oldutu Jıadar JıötUltiklHI dt Talı:· 
tinde otrenmell istiyor. 8811nı 
lıulıı altında tu imalı: bu ••:rden 
nttl klStüluklerl ııt&lemek 191re
tlnln uf'rlıllr ve lı!itlllülı:ler clzl• 
nine aulr.ınlar. 

Sadun TANJU 

nmplr gibi kızın Oteıılnl berlalnl MECLiS 
emmeğe başlamıştır Gecenin karan 
lıtıı içinde müthiş bir korkuya k•· 

YARIN DA 
TANICMA ÇAYI _Dön aaat 14 d• Klllah,ıı fllnden \rtl!lf'nlP.r Df'rllf'll ınrKrınıınn \ez.necller KD· 

" bllly 111hı nanda bir tıınrema ('I'' \lllllını~ tır. llf'nırk ı Aralık 19~7 etini 
n....-uııtakl mHkez hlnalıınnda Kfl t abya hlndl'n l l'lltf'nlf'r Df'mf'tl 1 tıınhııl ı:;ube .. ının normıl lıon
K..;,.ı yapılacaktır. RHlm. tanıema \"8) mııa hulunıınıan ıö tnl)nr. 

İstanbul Bankası 
Hem kendisi yandı hem 

de dükkanı 
........................................ " ...................... - .. . ...................................................................... " .................. .. 

~ki ,.hır. 23 (Huııuah - :\Uh•· 
lıççılt: kazaınnm tanııunış terzıle
nnden birinin dOk:kAnında çalı· 
an kalfa Haııan. benzlnle temizle 

GÜNDEMSiZ S. Ruıya İZMİR VAPURU DAVASINDA 
Mesut bir niıan 

DIF•• •u TOPLANTI l(ıbnı TOrk xıııınr n .. m .. cı tıırarııııtıın 
IW - ıu ..,. 20 '\raııı. ıı:rcrlt'rlndt: e•hrtmhdf' 

Ankara 23 IHU5uııll - Bayan 
Nuray Oamanollu ile CUmhurlyet 
Gazeteeı Ankara Muhabiri Yurda· 
kul Flncancıoıtlu buıtün. yapılan 
bir tören•e nlfanlanmışlartlır 

PUL ALINIR ._,t a.ttlert tP.rtlhlnf' ı.ıırar ,rrllml•tlr. illin bu mak~aııa ttml· ;et aeıueterl ~e,-zat l\araall hlUiı ıı a luhııtt.ı bulunmuetnr. C•nıl· 
'Un k•ral•tandan ve lllJ'f'lf'rlnll f'n bah,rdf'n t1ekrP.trr. t'f'mlJ"P.(f' Damııası:ı: veya Darnıraıı Tt\rk 
~r aeıır temini ınakt01tdl..-lr tt:rtlp ll'nf'n IP.ct'l•rlle eehrlmlzdrkl hlr )>':llta pulları iyi fiyatla aa•ın 
,.,an terzi tarafından lllk11rn f'lhlıtPlf'rin t~hlr edll•ttıını ıJhleml•· alınır Saat: 12·1" araııı Vatan 
1lr. Sekreter buraııaı.ı ııanııt •h•t• rı~ındt'n ı;onra Ani.ara ılaııa. lıı:- Gazetftl,nde Nejat Öz.dal"& 
lltlr ft Londrtı)B ılde~k orQlnrdıı da birer ıG&terl :rapacaklıırını mOracaaı. 
..,.,etrııetır. ~-----l!B!Bım!!~-rlfl 
~" ...................................... -········"'''"'' ............. " ....... " ......................................... _. ..... , ......... __ " 

TUNÇ 
YALMAN 

Kopma)~an 
Zincire 
Bağlanmak 

7ln dorumn ne olıı.•n dlyf' dll· lmlundu&ıı A.lemln dllıı:rnlnl arl· i 
tındöm Ch•ll 1'1 hl~· ııışmanıa" tımaak ıı&runda eahalamıeıar- • 

IAzıınrtı HıııtüUI' 1'adKr m•mlP· dır. • 
Lf'tlml7.df' tatmin ertlM bir Ti· Biz lııe kl'ndlmlzl yll7.yıllıırra .. 
, .atro ı arlhl ı.ıtabı rılimaınr ıır. o Alf'ıııln dışında 8ft) nıı '" ilv :: 
Hu bo•lııtıı ııoıııumıak rııaı.~ıı- il' sııyıln11eı1. oı .... ,.ıa biz ut,. • 
llh ıe Maarif ıo zamanki Kftl· tanhuı·un fl'fhln df'rlZ. onlar ola • 
ı urı Balmnııııırıın Hf'dttttlıı taobulun dilttteO•ı derler. ı !"un· :: 
Tunl'f'l"P. 3azdınlıtı ııThatro Ta ra JÖ& ki ur J'll n-nl, TC hf'lt' ,.. 
rthl, nln. \ ıınnn 'I' 1.ltln ti) ııt Hn otuz bile J'lldır, n ıı:lnrl" • 
mlannı ı~ııır alan ilk rlldl 1!1.18 ha&laıınemıek lııtemlelz. HU • 
"" 1000 nusha olarıık ,aynılım· kadar IOH umanda bu tahll ki ! 
mı~. ama , allrllllrn rtıırr Mil· nıflmkftn olamazdı. t'akaı ,... • 
ıertn arlilllit ıı:eıınenıl ; o illi kın bir lf'•:ınıee kadar bu uııır· • 

Surada hurııda rııuhlf'IU df'ra cllılln de buıttn ml'\l'llllU '""- da hle ll•itllııe bir c:aha ve dl'· ! 1•• urmf'ktf'1lm. Gl'{rrı ılln ,,. ı ~ 
n h 1 ..... 11 lls• ·- 1ırıl••rsllf'. J>ev· \amlı t~\lk 16rOlüyontu. lir I? • ı anmııı hlrlnlll' bir anı.f't ..... •· .. ı ıı .... , ı l•t Kon.,.r~aıunrı '•&-rınll•rl hl Batı köıtöröntı. f'llf'!) )atını. • 1f. ,.. •Ptım, \1Rk8ndını talrh,.lrr rı ~ • ' " ' •· "I H t " 

t> lfn•ı költftr H! bll&t M•\hr•I lf' thaıro tarihi nliunınflıın )f'll )atroıınnn, ımn•aıını 1" 8 1 
• 

ılt lıalılıında bir fikir !'dinip pro&• ehorlar. \ enılmı,or•ıtın Orhıın rnf'df'nl)f'tl denllf'll er) in f'!la'r ... 
ı I'& Rorlıırı !lirli l\on.,•natuar ın hD hunlara daJ'Bnır) mf'ınl,.kf'IP .. 

i uunııı onıı 111" a,nrlııınalirı mal etnıf'k. ya:,-mıık husıı•lıırın : 
~ ... Tl1atm 1 arlbl nlıtııl:ıı !{in 1'flr11ft•tt bııe liııldı. ııa ~ıaartr RakanJıgı mnnzzam ::: 
&oııııar l'Jkl \onan ll)ıııro.ıı· nıınu lılr nıl•ııl olıtrnJ,; "'" al• hlr cıı)rf'lle lşP. Hrılnıı~ıı. Rıı • 

ı llun parlak dP.\ rtftdf'n bıııttne dıın. A•lınrta ti) ııtr°' a mP.raı.ıı ıftn mP.mlf'kf'tte 0 ha\ a 1) ll'e ! 
ılt ıı..tar lttf'n ~300 > ıllık zamanı ıı:rnc:lrrlıı hatıl\ th ıılro mf'MllP· duruldu. Setleedf'. tıa1'13orum "T' 

!: 1elne Blı)ordu. Ama tiyatro. top ınrının S.rrılll ..ahıılıırıııdakl dn da. huıtınttn lf'n('lf'rl bf'nlm n•~ : 
; 1•ına hllap f'ılrıı hlr aıı·aı ı.oıu rumııııa. ıtııha hln:oı. b~l.11 t!R- llmdrn ıtaha bll&t~lz. rtııba uz .. 
'ft oını.,.ı dnl•11 1) il' hP.r ı:nıda ta· halarıtn ıın r ısllamak mtını"ftn. Batılı. lı:lf'rlnde lnıtllı.tt hilen • 
'ft •lllt ola1ıarı 110~) al c•f!l'f'\ anları t•ln " a'ı ıına 1111) anı)or: Hll• daha rok bell.1, dan!!f'df'n. kı7.lt .. 
'ft akwttırır. Urr drulıı thıııro~u ıı rtnn alıp lieıılllnılzf' nıAI f'lll· •·11 ı d ı hllf' ı • 
::t,. rorı.e.. ara ann a rı f'ıtf' ı !::,.. ; ,aratııdıtı llnrln dllellııme 'e tlınll bil"\"O" Adrt. lf'l•lll'k u: daha çok: ama Rııtı mrdf'nl)e- "T' 

,.,ama tanınıu 7.f'\ kinin. ııha• ınüet.'11' f'lrr hfıt lln 1:,-1 nlnllml· tini l>f'nlmlf'mrntn nf' demr1' 
, .. ınınıı te,.lrl allındadır. Ru 7.1' rai:men brntız 1anm yamıı· oıııuıunu kaı-ra)anı '""' a ırr· 

'ft bakımdll(l aon %~ yılın hrlll lak kabnllenıımı, •azt) ... ttf'. Han ı:t'ktl'n hf'nlmlf'Jenl daha aL Ti• • 
,. 11 .. ıı tı,atro lf'llemf'lf'rtnl irine ıann ,.,.ıı,.ı. llzll lelml7A' •lnınl'· ,-aıro Tarihi ıırrıılndr ,aptıtım • 
,._ •lan 1«trul11rdan mf'J"dana ıeırn ınl Ru ""'"letlmlzln ldal'f'"lnıtf' an1'P.tln nP.tll'f't!I bana bana blr : •
1 

bir anket o ıınrulan Cf'\llpl:ın· " C"f'ınlyP.t ha,-ıtımızıta olılotıı """' llııhıı hatırlııttı. ,.. 
:ıranıann t13ıılro bllıı,.ınıırn s.ııııar. ilim '"" l'nnat ıılanlıırııı· Rıı •nida ıırrlf'mrtr df'vam f't· • 
..... tarih. balta !!O )olnJı hll· dil. hıtlta ı .. llrmlndr blle ~· lllf'7. ;k. htıkftmrt '" 'lıııırır t .. ,.. • 

ı lltlaı. n umııml kiltıtıröntı or ı:ıı :raınnn bli) lr kllltımn. Ratı ktllttlr n ılllııtln· :: 
.. t.,a kOJBt'llktır. "'"'" olmR•llll bt'll.I llP tıthll ..... ını hı7.la yıı:rmak Prf'll•IPI ..... 
.. hf'r biri lllUhlf'Jlf hl\ltınılrrP. i,;Ol'ljllllntRI. lftlll11 llHll liflllftrfl rint' ııırt Çf'\IMl'!lf'. ·ll"rl 111' 11111'• .. 
"' brııuı 2'! ıral lli•rınıı ıunı l"l· H''a ml'rlC"!ıl•Pll ıı .. ıııtlnıl7. ~· ml,·f'c·e&lml7.f' ıiitt.· nerr,e do&· : l llırtakt talrbf'lf'rln hf'p~I rn n· F.•1.I \ ıınun ıtnıı hıırftnr koı>- ru .-ııırrlz bllıneml • 
,.. _... llllf' mf'7tınu lllJIPr. \ nrı· 111a,nn hlr :rlıırlr hallılllf' de· NOT· ! 

ı 
ılaia faalaıu bue ı..1111 \f'rdl, he· um erlfoıı;f'lml•tlr. \uırpıılı hlr "T' 

illan ıaallf'rlıı ancıık dllrUe bl· 1,.nç. nnıı dili ne olurııa ol8nn TUnç Yalman·ın d!ln çıkan: 
tini eevaplandırabllml ti 11,;ı konusmııt ı anlanıaitn. hl'le oku •Film 11eÇtmı ve teııacıurıer• ba • 
~lann eoto :ranıı~ \I') ıı U\ · ma&a ı.ııııındırı andan lllhııttn ıııcıı rıkra.ııında •Sesııız ııonva•• 
._,..•dı>: netlttde ınırta. a- 1'rnlllnlıı ,,. lt:lııdr )a ndııı ..... ve «Avlre• tllmlerlnden bah e·• 

,-. ltlıaıııncıaı konu baklıırıııaıct mhf'lln n liopnıııyaıı :r.lnı irin dlllrken cbunıann teı.acıut n: l •-••t bllatll 't'BHta )Blila an bir hall<R•ı. bir drumı nldnıtır· pt rllmlş ole1ujtunu ~anı o-,. 

4 
telı lıltl balaam..Sıaı ortaya nu hl•,.f'll•r llnmrrn tan huıu nımıt cUmleal bir d zgl hatAaı• 

"1 t1"1, ne hlltftn B~tılı alrlf'r. yıııarl~r. olarak cbunlann teaaQQfrn ı:e-: 
4 ••• eaee prtp bu1dnm. nTI •anaıcııar. hf'~ldıArlar. tt!N'ımı· t rtlmte oldu~nu 5anrnı:;o- • l htren 1»• dl'rece benlmM'mle tar. mlmıırlnr 1'flldl•I l~ln 'ıırat nmn şeklinde çıkmıştır MlnA·:: 
.-, .... , •• kaıılar calllll olarlar mıeıar. hOtftn ff'Tlf'ı'Onar. tllm ı tamamen de[tlştlren bu ha·• 

dlll elbisenin kunımuını bekle
meden Otüleınek uıterken f'lblae
n n parlamasına ebep oımoı.dUk· 
kln llc kalfa H11681l yanmıştır. Ter 
zı Hasan fazla yandıtından lrnr
tanlamamıo Ye ölmQştOr. 

Ankara 23 - Büyük Millet Mcc 
llıılnln puaneaı ıtünU rapacatı 
toplantının gttncıemıncıe h ç bır 

madde bulunmamalctaaır. Bu ba· 
kımdan oturumun bir ilet dakika· 
<lan fazla devam etmırecelı tah· 
mln edilmektedir 
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f:. . ... •iter aklltlrltl» ıenclerlaıl· adanılan. hu1'ulı~nlıır mf'n8111t tl ı düaeltlr. öz.Ur dileriz. • 
...................................................................... 

SUveyı'te 

Uıtler 

TGrk B•berlfr 'Jıınn 
Beyrut, 2J - Kablred. .. lnıl'BJ'& 

selen batıerlarden anlattklıtına gOl'I 

SoTyet Ruaya. Mıaır Ilı ım1111ıacııtı 

anlaşına muclblncı l!lüTIJ'f Kanalı 

borunca aaıı:erı Ualer ınta edtcekt.ır. 
Gelen haberlerde blldlrlldliln• 16-

re. bu Uıler atom bombut atabll• 
cek l'Olıetıer Ilı t.ebla edlleeelıttr. 

Maymun 
olan acayip 
bir · çocuk 

.lnadola Ajana 
Saygon. 23 - 8•r10n Putör 

ı:nııtıtöaüne tevdi edllen actıp bir 
çocuk mQş&bede altına aıınmıotır 
Bıld rııcııııne ııöre. bu çocuk b r 
mavmun ile bir ka<lının bırleşme 
ıılnden meyae1ana aeımıe bulunmak 
tadır. 

Çacu~n <kanunlı babaııı duru 
munda bulunan zat. enatıtn men
ıubınıne eu ızahatı vermııttr. «Do 
kuz een,. e\'vel kanınla ormancıa 
lcunı odun toplamakta lkl'n duy
duııumuz ırarlp bir ııeı Oıerlne 
kaçmqa ba,ladık. Bl'n karımdan 
daha 110r'atll kottutumdan b r 
müddet ııonra onu ka•;bettlm. Bir 
11ene ııonra kanın ııa:vrı tabll bil 
doııum yapınca. ormandaki kaçıı 
11ıraısında bir maymun tararı:-ıdan 
yakalandıtını Ye en büyük baka· 
rete marua lıalcıııtını itiraf etti, 

EnatltOye ııetırllen çocuk 1 Y• 
oında ve boyu 110 aanUmdlr Bu 
çocutun başı çok lı:.UçQlc olup ve 
mOnhuıran meyYa yemelc\edlr. 

C. M. P. yann bir 
tebliğ neşredecek 

Rnsuıl Muballlrlınlrden 

Ankar' 23 - C..M P. Genel ida
re Kurulu bug(ln aaat ı~ den 19. 
30 a kadar denm eden bir top
lantı yapmıştır 

Osman Bölükbaşı. Saadet Kaçar 
Necatı Taşb•t Ye ~yfl Özt,Qrk•Qn 
mazeretlerine bınaen lcatılamadılc 

tarı. bu toplantıda aeçlm oıavları 
U:ı:erlnde dunılmuı. bundan bövle 
taklbedllecıek polltıkanın •ula
n Ozenncıe .aörUtOlmUıtur 

Genel lcıare Kurulu çalıtınal• 
rına yann da d'1'"11 P.dleek te 
bir teblıl r&l ıntayicalctıt • 

HADİSEYİ TESBİT EDEN 2 O 
dakikalik bir film aösferildi 

Runıl Mııbablr!mbden -
hmır. 2' - :fzmır 'Hpurunun bat- taraf ..ekliler. de deııteklemı.!e:rdtr. 

aıulrte neticelenen dınııı kasaaının Bunun üzerine taraflar hazır oldull· 
dunıtmuına bugQn ııebrlmla Birin· lan halde mahkeme " bUI~ h• 
et Atırceza Mahkemutnde dnam e- yetlertne fllm glllterllml•tlr. :ao da
dllml.J. l>!llrltl.'1 tahklkatıuın tamam klka aünn nlmde. İzuılr ftJIUN• 
lanmadıtı anlaşıldıtından mebll la nun Jı:azadan aonra Narlıdere ııabl· 

ıeııın1ttır. llnı aUrüklenıeı. Jı:urtarma amell:re-
Bu arada. AmerUı:an '11ebl kapta· ıerı gOrUlmelı:te idi. 

nının ... 1t1ıı. t•rıııtın• ııraıında A· lfetleııdf', filmi kopyalanndan 1ıi· 
mer11tan ıemlalnde bulunan bir rtnln tetkik edilmek Qzen blllrll'1 
kadının çekmiş oıauıu tumın ııöa- heyet.ine te\"dllne ve durufDl&IUJl ı.
terllmlalnl ıatemı.. itil talebi dller !itine Jı:arar Terllmlttlr. 

Yılı . 
Sonunda. 

*· -a 



e .a.TttAı t 

•

• 8o17etede ki mll 
ılm vnlta var. 

K a b r amanların 
adeti d rt ama 
1 im ertnl açık

larük ltı:rametln 
:.1 kopa ı muhak 

• kak Onun için 
ı:el1n b al e rı an atalım. 
siz de in ç nden çıkın! 

B rln 1 blltlye En genç ae%1r· 
lutm den r.y e I.stanbu un en 
tanııımış tıan:.mtanndan blrt ara· 
aında Cf'repn ed )Or Cienç ı;eUr 
hunna a a ar nın altındalı:.I mub 
te em arofar!'t b nas nda yalnız 

bem de pek 7a nı.zdır Han m ise 
41k ı ve bol paraaıylıı. tnnınmıt 
bıaa mlarım dar. b r1dlr Sene er 
denbUI 5evdlğl yatı t ı b r zat· 
uı:ı. tr..ı ;en •d r iç n va rçt ı 

r n t e<1l r. lla nı din.emek 
için çı ı Avr pa aeyahatınden 
<IOner dönme ıı:cnç aeflrt ziya. 
rcı.e 11 ııı 1 de rlYA) e er ara.sın 

<la.dır Yakında mP&elenln bir ne
Uce e bil lanacaa;ı tahmin edU 
mek ed.r. 

İklncı hlkAyeml:ı tanınmış dok 
torlanmız4an btrty.e memleıteU· 

mlnn en zengin tticcıırlarından 

bırlnlıı hanımına alt. Yeşil gOz· 
JU. aarı n hanım. a!nema yıldız 

?arından b111ne pek bcnzetılen 

dokı.ora kalbl.nl .kaptırmış. Soayc
te ıca;ı!ann<lan blrt de bu gibi 
Jıallert.n kOc:&lar tarafıııdan mü· 
aamatıa ne lı:&rfl anmsaıdu. Zen 
ıın tllccar bu ışı ıtend ne satı· 
'3n b1< olgunlulı:la kabul etmiş 
u çıkuaı ATrUpa aeyaııatlndey

l:en. ~xarıcıtım, yanıma sel, bir· 
lilı:tc ı e!lm, be1'071 unutalım• 
demlf,. Onul hanım, yaltl$1kh dolı: 
tora ne yapması ıuım geldlğl.nl 
aormuş ve •ltoçaı:ıa dön.sen iyi o
lur• cevabını almış. Şlmdl meını; 
ç tt Avrupanın en lüb otellerin
de bala;p1arını ıı:eçlriyorlar ~ru· 
su ıatılı:bala Qmlt.la bakaı:ı ıı:eı:ıc 

tı:ılam bUndan cıaba tımltalz llı:.l 

blUyc anıau amazdı ama no ra· 
palım kt, dedikoduyu anlatmak 
n:ııı eına-

Dormen Tiyatrosunun en yeni 
aktrislerinden yeş ı ı:ö IJ., alçak 

all SL"HE'l' (,.\ A \' KVT tam sbne 
7e a ı ınlırlı:en KUçillt Sahneden 
a:rrı dı. nalbulı:.l SU!ıeyl nın deko
ratör qı ERTEKlS bllo sabı:ıo \1A 
runa m eaını terk e mış•ı. saro 
yan ın Hey Mrrtıaba• l.5!mll pi· 
ydlnde nlcUtı ba» role çılı:mal& 

hazırlanıyordu. Fakat Anlı:aradan 
Ertcklnlerlıı babaalnın ölüm hl\· 
beri ıetır gelmez ıeno E&natltlr 
çltı. aahneden aynlıp başşelllrde 

7erleştller. Böylece Baroyan'ın 
•Hey Merhaba.atna» •ElTeda• deıı· 
dl. 

* 
btanbul Hlltonda lllı: yumruklu 

kavıı:a cumarıc ı ıecesı Root Bar 
cıa oldu ye bU~ült bir uatallltla 
kı.ea zamanda baatınıcıı. 

* Şadırnndakl Pepe'nln Bolerosu 
.f.tanbulluları teahlr ediyor. AU 
ES!lT etaoL'un kızı ):KGL~ S A 
Bı\K ın tırtn karıaı ı\' St:l.I öyle 
ea rinde kalmı k , doe.t.an iten 

dlalnln b MO d nterıne başlap· 
ca ı:ıı dd ed rlar. 

* n<len bah· 
• ma fena. balde içer 

Jefen AKIR F.CZACıB \ 1, - e 
te ııaya ına b r haftalık ara ver· 
d111 çtn bllha.aaa m davtmı ol· 
du~ Kull4 ve Garajda çolı: ara 
nı)or KüçUk Eczacıbaştnın ıaa· 
!lyetı. u:ıse bö ündD. Fabrlltada 
me ı müdlirlü UnJ gündUZlerl, 
geceleri ıa.c cdltörlüiünll yapıyor 
İ.Jt.lncı nde de birinci Jtadar mu· 
nffalt olan Şalı: r. cTıpta YenlUk 
lar> adıncıakı mecmua için altla 
ıe ebllecek berıerı yapıyor. 

PITPJT 

- Hev Taı:abb!m .. Ne Ta~ r 
&anki, eök yQzQndekl ayla bu ka 
cıar u{traşacalı:? Buraııı !Çin bh 
şey yapamazlar mıydı ııanlı:I? •. 

- Vallahi bllmlyorum ama lı:&? 1 
deşım: benim aklım fikrim dU· 
ruverdl. Köpeltl ile kedisi Ue ırök· 
yüzünde piyasaya çıkarlarsa. za· 
ar yarın öbür ıı;iln. etenlzln al· 
tından da çlmendlter yClrOtecek· 
ler. A:na ben ne yapıp yapıp bu 
Cuma Atlkall camisine vaaza g\. 
ıı:e-lmlşlnl ecçmlşlnt hep ı;oraca

oünvAnın IADI -TUZU 

ğım 
gelmtııtnı hep .soracaltım. 

- Soor karde.şlm, aor ... Aklıma 1 
ı:eımtoken ben ~e ııana bir şey 60 
rayım. Acap zeytlnyaıt için gaze
telerde bir ~ey var mı? .. 

- Ucuzla~ acaıanış diyorlar. 
Muhtar Cemile bnkan;an, zeytin· 
)'altını dondurmuşlar. 

Roket yakıtlarına karfı 

plastik muhafaza 

16tlltball tA:rtn eden erkeklerdir· 
Biz devamlı olaralı: erkeklere :ıı:.ar 
fi mücadele etmek mecburlyetUı· 
deyiz.• Mellna otmdl Keltb Mlt
chcll ve Pııtrlck Mc Goaııamla b9 
raber •Çingene lı:LZI ve cent.il· 
men• fllmlnl çevtrmelı:teellr. 

Jukov dünyanın en fazla 

nişan alan askeri ı 

A! MEHTABI PE!KES -1 
- Aaa. nıye dondurmueıar a· 

caba? Havalar da pek o kadarıo
tumadı ki. 

- Vallnhl niye dondurdııltları· 
zıı bllmlrorum. Zeytınya[:ından 
sonra vlta yağını da dondurmuş 
lar ArU tıer oeyl donduracaklar

13 ve 20 kasım araaında Ams· 
tcrdamda açılacak olan milletler 
ara& Maltrop!Astlk Puar'da İngl· 
llıı Pllatllt End!Utrıaının teşhir 
edecejll şeyler arasında, roltet mo 
tlırler!nde mubarrllı: kuvvet ola
rak kullanılan aıvı yakıtlara kar· 
şı korunmak için ılyllebllccelt 
pld.stllt elblacler bulunacalttır. in· 
gllz Pllstll!: Federuyonunun pay 
)ODU, ruann CD bü)'Uk p&V)OUU 
olacaktır. İngiliz pav)·cmıı bllhıı&
sa, atom endüat:-lal dahil bütün 
endüııtr. kollarına plbtllt endÜI 
tr!Alnln )aptııtı bllyült hizmetleri 
tebarüz ettirecektir. Pavyonda ay 
nı zamanda, pl6.ııtlk maddelerin 
ev ve çalıflliB hayatında timdi ne 
büyült bir ~er işgal ettiği ıörO· 
lecelı:tlr. Bu arada plla'lk frijider 
ler, muşambalar • .soira takımları, 
hortumlar ve btnblr çe it mutfak 
eşyası gOrüleblleccktlr 

vazifelerinden atılan Ru.a MI· 
reşalı Julı:oY'un dünyanın en ıaı 
la nl.şan alan aslı:.erı oldu~ ya· 
pılan tetkiklerden anlatılmıştır. 
Nlşıınlan kıymetinin 20 milyon 
Fransız frangını geçtıııı. bunıar

dan dolayı almakta olduğu ı;eUr· 
lertn aenecıe 15 milyon frangı bul 
dutu ldlrllmektedlr. 

En ltıymetll nlşantan bir buçuıı: 
mil) on ıran it dejlertnde plAtln ye 
altından yapılmış •Mareşal» rıl· 
dı:ıı, ıı:ı milyon franlt kıymetinde 
91 elm:ıa ve !I yakutla yapıtmış 
cMosltovanın kurtuluşu• p!Akıı&l• 
dır. 

O ıt ce abaha kadar yatmur 
>altdıfı ıç n. Pa ze Hanım· 
lann muttali: dunrı adam 

ıı lllı ı lanmıı. cıuvarda asılı dU· 
rnn p rlnç torbaııı bile ırıce nem· 
lrnmlştl Pakize Hanım. çh·l>O 
takılı tel dolabı yere ınetlretlkten 
onra. do~a'>ın rarıarındakl ıı:aze

tf" k ığıtlarını cıetı~tınneye b~la 
dl. 

Bizim mlbe;nlmlzde rahııtııızlı 
f:ın Uiklrel151 mı O!UmlUŞ? Gir 
beş dakltalı{tına kuzum. 

- Sen ete zaar iş cızerındwn. 
Mutbakta mıydın? .. 

Akçakocacıakl damadından, tam bak 
20 ı;ündar mektup almamıştı. Kı- rlnç 

Sorma bemıııre. B zlm mut 
altmı~ Tel <lolnpta ne p!
unu bırakmış. ne do bara· 

zı Ayten! merak ed yordu. Zaten rot 
uvrucak yola çılı:maaan bir tı11n T a . Sabahleyin bahçeye 
oıce nevazııe ya .a.anmı tı. Şlm· tenekelert. kOpü 11!An çıkarmış· 
ı mbıl r. ne halde idi. sın Ben de ta?ı•aboştan çördOm 
Bu sıracıa kapı çalındı. Pakize de. kendi kcnd me cZııar Palı:lze 
anım, kıyma it ine aoltulmail: hanımlara ltıtlmllle çarptı• de-

n fırsat kollayan tekiri koğ dlm. 
duk;an sonra. takunyalarını aü _ Yoo kardeşim tııtımllk. bak 
rüye ıı0111ye, ll:•dlp kapıyı açtı. kal Kcrım·ın bir arşın ısa!ıından 

- Aaa. Buyurııunlar kan:ıeıım ceçl}or. Bize uğramı or: Benim 
Bu urun Şerırc .banımcı&ım .. O r derdim yaRmur. Ydmur. btzım 
Alla&en IÇe.Tl~c · mutbağı sergi edip çıkarmış. 

Şerire hanım elindeki ıenblll - Valı vah Kiremitler mi OY· 
kapının iç tarafına bıraktı: nıımı$ acap? 

- Olnnlyeylm hent$lrecetım - Kl~cmlt değil de olult ... 
dedi Sabah .sab11h rabatınz etm~ Yazetan beri yaptıracağım. Bir 
ııtu bir fı.lcmı var mı?.. türlü elim değip ete yaptırama· 

- Aa. ne etemek lı:ar<l~lm? dtm Gel Allast'n eurııcıkuı be~ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

mtD 
- Aaa. ne biçim iş bu karde

şim? Bakkallık kalkacak da. or· 
talıb dondurmacılık )·ayılacak 
desene ... 

- Vallahi benlm de blld!lıım. 
dakikacık otur. Çene yarıştırırız. kınca Ol!leyln oraya varılı~·orm\14. çazetelerın yazdı"ı. hem•lre .. ieaı 

Melino Mercourı erkekle-

re meydan okuyor Haa bak, sana bir llavadlslm de İkindi Uzerı oradan ka!kıp akşam lah sonu 5 el6.met ~ıkar .. • 
var. Bllmem duydun mu?.. eıanında tekrar buraya eellnlyor - Amin karcıeşım Amini.. cıru:ıyetlnlzden memnun muau 

- Hayırdır lşallah- Kôr Me- mu~. - Bir nohut içer mısın hem- nuz? sız memoun olıanız bite 
llbat mi evlenı~·or? - Desene ki eOnO birliğine eır ,uh ~ıldız .Mellna :t.ıercoUr! de-

- Aman, yerin dibine batsın eıcııp ıtelccekler. Vallahi, ne ra· e... ' 
Kör Mellhat. Benim dedliim hatlık.. K"•ke blzete de yapılsa - Hiç zahmet otme kllr ola- ıııı. Son derece gözle görQlebllecelı: 

..., B ö ı ,,. d ı •·• ı kadar aşlkAr olan cıııst husual:ret •ev, ?.Iellbat ı•ı. Sabahat !•! de- da, EmlnönOncten Edlmettanıya yım. en O Y o .. apı an « y..,,n z 
.. ' .. v "' ı 11 h d -'dlm H dl !erine raıtmen Mellna, tabiatın "il llhzanın lç1nde "ldlvergclı:. Bu •a a " emeye ""' · a ar • • ıı: ld ı •ıı-•· t ı kendisine bahşettllll Tücut ıı;llzel· - Ya ne 101 karde"lm?. otobOfilarda zı~·an zebll ola~a"ı- tı ıı: ey m "' aua eman" o· 

"" .. ' ., k d ı uab 11 ı " ü llğnlden memnun de lldlr. cçlin· - A"ol ""Yko d!ve bir • ey na, tnaan 25 kuruş fazla vere- ar es m. = ecce ıır gur reen ' ... ~ ' '" ıa ıs ı kU11, Mellna diyor. •bu hayatta 
duymacıın mı &en?M retten Tahatına bakar. 6C m ı; Y e... güzel olan her feY ttlı:elı:ler için· 

- Yooo • Ne pe;okesl?. - Aaa kardeşi. Arap Se!fihad· - Olur .tıcmşlre Söylertm. dlr. Himaye eden, dOltUşen TO 
- M06kot peyke.si canım. dinin <lolmu~ otomobili defli ya - Hadi Allaha ısmarladık kar mütebakkJm &.şık olan erkektir. 

ouy:nadıın tardeşım. bu.. Emlnönündcn Edlmckapıyr. d~lm . Bize do buyur. Clnalyetlmlzln kudreti balı:lı:ında 
Ayol Moskoflar ı:lık yU'zün· adam t ımak için yapılmamış. - İşallah Şerife banımcııtım. ~biz kadınlar ne dMaelı: diyelim, \'A z 1 s 1 z 

deki ay mehıabına ı:ıdecekler- mam eşikten d~an. aya acıam Sen de Peyzullablara ııeUlm &öy- ) 
m~. ~türmeye mahsusmuş. le .• 

- Hayırdır lşalJah .. G ldlp c:ıe • ................. ................................................. ........................ . ......................... . " ._. ... ............. ........ . ........................ ................... ........................................... ... 
ne ~apacaklannllj?.. \ 

- Ay mehtabın ı keştetme{te 
ı:'ldlyorlıırmış. İşte oraya ıtlt.mek j KÖPEK KÖYLÜLER 
için peyke dlyerekten bir maki· ŞEREFLi 

VESSELAM!!. ne rap::nışlar.M Peykeyi havaya a- INSANLARDIR 
tıynrlannış. Havada dönmeye baş 
Jıyormuş 

- Ecece ... Sonra?." 
- Sonracıliıma içine L41ka'•y ı 

cıa oturtmuşlar .. 
- Hane-ı Utlka•yı ıcard°'lm? .. 

J\tubtar lMnall H11kkının baldızı 
Lllka}'I mı?. 

- Yolt hemşire. yok.. Bu Lll· 
ta denen şey, köpek 

- Baldız olacak karının da 
köpekten bir farkı \'&r mı &an· 
ti? Körolasıcanın derdi ıt(lnQ 
büyü 

- Hemşlrecıııım benim dedi· 
ı;ım LA.ika. resmi köpek. Ylnı bL'S 
bayaı;ı dört ayaklı köpek 

- TOvbe cstnğflrullah Yııralr 
ilim. Anlat. anlat kardeşim Na
ıııl şeymiş bu peyke deçtııtln?M 

- Vallahi ben de pek bUmt:ro
rum. oı;ıan gazetede okum~ eta 
bana anlattı, Bl'n de onun yalan· 
cısı~-ım. 

- Ece. nasll şe~mll! bu? ... 
- Uzunvan imiş. F'!Şck gtbl 

Jıavaya atıyorlarrnııt Ondan sonra 
da dünyanın e:rafında. fırdolayı 
dönme~ o ba,ııyormuş. 

- Dönüp cıe ne yapıyorrnuı? .. 
- içine radyo komıı~lar Radyo 

çalıyormuş 
- Bır yaşıma daha girdim tav 

beler olsun . Radronun hikmeti 
neyml39 

- Pe kenın iÇ nele radyo Çal· 
dlltça. v<'r<le t ler cıe d nl ~orlar
mış 

- Zaar saz ·akımını içine o
turııuıar Udisi. tanburıs. lı:c::na· 
nısı heı>S pe\ kcı;e yerleşti Moh· 
tap Alemi vapma a çıku:ar bea.
bell! .• 

- Vallahi bilmem ki kardeşim. 
Akıl ııır erer şey delil ki Radyo 
ça:a ç11la havalarda fırıldak gibi 
dönüyormuş da Avrupa mcmle
kııtlerlııln üzerinden de ıreçlyor
muş. Hau. ı:ıur, dur ... B izim oR· 
lanın demesine bakılırsL İstan
bulun ü&tOnden de aeı;Jyorm114. 

- İşallah Beyu.ıt kulesine çar 
par dL Harbiye Nezaretinin bah· 

1 
çealne düşüverir. 

- Ner<le kardeşim.. nerı:ıeeeeı •.. 
~~~~~~~~~~~~~~~ Yüz minare bOyu yerden geçiyor 
"': mut. Çarpacak elbl delll .• 

EL KRALl(ELERININ 
-Zarar enini bOyunu hesaplı S E K S A P . . g~:.::~~~~~~::~~~~~:: 
- Bana kalınıa. ıey. Bani lı:~ 

M 1 1 J RUSSELL pelt ııadık hayvan olur derler ya. 

K e eg..., 1• Peykenin lçlndekller l"Ollannı Oruyucu oa ıracak oıaaıar. ltöpek kısmı or-

• • ;:~~ı~~rl:y:o :
0

::a~:
1

::cs7~ 
berkc5 ıılzln ı:Ozcıııtınızı ,.e oayet ~özle g<lrmedlkten ıonra. bir tüt 
vansa kablllyetınızı takdir eder lü ınanamı~oı-. 
::sonra etrafınıuıa gize ne kadar - iııanılmıyacak tlbl deltll ki 
itina eden insanlar olaa b le ıttıne hem~ıre Gazete, realmlertnl bııa 
en iyi itina} ı kenet! nchılnlzo kar· mı~tı. Hatta lstanbulun ıcaıısı 
şı 5lz ~sterırstnl.ı Hiç klnu;e bu- bile &li;;Jecıl. 
nu 15\zln kadar ıyı beceremez. Jane - Ne akla hizmet etmek için 
Russe:ı-ın bu nas hatındıın bu yapmı !ar bunu? .• Hanı ııöz tem-
şöhretıerın ne kadar lııtıtade et- ıılll teyyare ıılbl adam mı ta ıya-
tlklerl bUlnmez. Fakat hepsin n de caltmış? Yoksa erzak mı götürüp 
kenetlneten emin hallerine llaklltr· 1retırccelrnılş? 
H bu şöhretli ıldızın az <la olsa - Galiba aya adam ıa,ıyacak· 
nas ha:ıerının <llnlendlğ nı anlıya ıamıı . Aya ıııııtp ge!me51 <le. blr 
b liriz. •ı nrhan öur ıı:Onlült lşml.ş. Sabah buraetan çı 

~s""'ı~·N··E··M···,···L·A···ı·····o;:~~~:::,·p~~:··;~······""'e''''''"'u"""''"'G'"""'"_"""~"'''N""'''"''""'''''''''''""'""'''' ...... """ ................. p~ii;~""fm''d''a'ı''''''''''''~~~:~"::''''''1 
~ 93 M) · ı oaııan bet: u 8.27 Açııı, ve program 
leyen ıı:ız · Sezer Sezln 8.30 M s Ayarı haberler 

a g T o (; L tJ Kenan Ar tun. 2 tlelliil!I lOltlu : 27tS011. 1Ana4olu 8 4Ş o;.u~ havaİarı 
AK 1 N !Tel : 4l '3 O'.?J: muradı Pllı:ret Hıltan Poncıa. 2 • Çöl ŞeJtanı ENSES OPEllETl (Tel: pmba, Perşembe, Cuma, BUrtınaa 515081 Çubut:ıu vakaaı: 27"5021. 9.00 Batı TC Türle müz 21 

l - Sokalı: Kı7.t Suzana . Pe"ln Par. OPERA (Td: 31• ZU : t4 IJ 93) Oumarıeaı, Pazar euare 880001 60, ırronköJ 5!120tJ R A D J O L A R 10.00 Kadın Patı 
Roslta Qulntana. 2 . Ro-- '!ı"ES1 AR !Tel: tUISl ) ı Pllı::nlk • itim NIYU , WU İV 21 de. Oumırıeaı Pazar P'lorJa 738992, Ballo O& 10.10 Yeni be.ateler 
ben.son'Un Maceraları • Coşan Gençlik • J oe Tur- ııam Rolden , Renkli • l"B8T AL: Mül11k2&1 OP9- Matlne uaı 1'7 de. Cuma 10.30 Şundan bundan 
Renkli • inı:. ner • Cbolter Ca mpbell f ı:ııı rl\ • 3 pe!'de, ıal> talebeye 1'7 de - Kan nız 229939• Balıcıoııu Z4/11IJ951 PAZ \R 10.4Ş Serbest saat 
All\'Z'K l'l el : Otlll".!• YF.NI MEUIL (Telı YURT • CTelı SC97U)ı lo • MOzlkı S:arlo S:e> 5!12948, Heybellada 518t02. lSTANBlJL 11.00Mlkrotonda pazar 
Kör Kuyu · Fikret Ha· Yarın Altlıyacatım • SU· l Öldtıreıı Şehir. 2 • Ber r~~ll ıe~r:ım:au:S' Pa~~!:~. ~a~~d:~ar~ra:: İ.\tanbul 2ıt222. İııtlnye 8 27 Açılış ve Program 12.20 Serbut .saat 
kan ıı~ö~Ul Bayban • .an Havwar<I • Don T ay· du,. Cumarteaı 15 ıe talebe de, Salı '11.atlnt n a e. ~e:;~, ıı:~6:~ı~~·da it~~:::. ::~~ ~:~!rı:U:ılğl l2.30 Yurt.tan ae.ııler 
TOrk m · or • Renkli • lnı ı .ı" • matinesi Suare: :n.oo de Çanamba talebeye ı ? ae 12" Serbut saat 

ATI.Ali ıTel :« Ol 35lı ı'lıftal T 1 J AT R o L j R KARACA TlYATllO !Tel: l ST,\NBUL OPERETi (Tel: Rami 242711. CatQQar 9.15 Türküler 13.00 M. S. Ayarı 
Nehir Kızı • Soph!a Loren , ı•uun fa • .. ,,,, &•J 3609.U J 30 Dinleyici lıteklerl 13.15 Daıı.s •"rkıları 

1 7..AnR • pa .... "" .. 44 ırı H > Pantalonıu:r AJık .... 
Renkli • nıı: • • 1 f k 10 00 Sevıımı f,Se.slcr 13.30 LAtln Amerika or-

El.H.OIRA !Tel: 4443941 Tel. ~9304) 1 . Meçhu ŞEHİR TiYATROSU (Tel: CİBALf ltARAltOLO S:o car.t.mba, Oumarteııl ren-vapur-uça 10 30 Şehirde bu hatta 14 00 Şarkılar 
Parla Tatil! . Ollvıa De DOnya • W. Pldıec>n • H 2157) (Dra m Kısnııı: mtcll a perde, Qa.r9alDo Paaar aat it ısa maa- 10.45 Edmondo Ros 14.30 Oda m UZ!ii 
Havllland John Foray•h• Renkli . Türkçe. 2 . Kum KAHVEHANE: Yazan: be CUmt.rtMI ıensu&• na. Penembe Ouman. 11.00 Konsl'rvatuar 15 00 Türküler 
Renkli • inı saldaki S:adın . J. OraW- Carlo Oolclonl Suare: ıı Bal& maıllıemt. ~ &I bala ıenzuıuı ıarL ıo Demıryollan R&yaa r 13 00 Şarkılar 15 ıs Şarkı!& 

l'iCI ITe l: 41H~llll: ford J. Chandler. Türk- 2100 d•. - ..ıeıı.,e MUJlt .. te eaaı 21 Clt paşa. 3604?) - Sirkeci 13.30 Haberler 15~0 Pazar ~on.seri 
e ~ •r -·•tııa. .. _ .. __ ,_ • · 2230791 - IDenlzyollan 

Kahraman Müdatı • vıı. ç YENi TtT&TllO oTeJ - · --- 1 J f A 1 y E 4918118 (Tatil 1&at1erı ı.. 13 4;ı Tatll melodileri ııı oo Program Ye .kapanış 
torto oassınan. Anna Ma· S T A N 11 O L 44Mlt>: 11

·
30 tlhbara'. 44020'71 _ ısehh 14 ıs Şarkılar 111.!17 Açılıt ve program 

rıa Ferrero Renlı:lt ·Si• ALE.'1DUI (Tel : 2%3613> •DELİ> ıtomeaı 3 pel' KUC.'UK S ~HNE <Tel : H8'ları : 4t42331 _ ıHave 144J Pazar koııaerl 17.00 Dans muzııı 
nemaaltop Kahraman Müdıtı. ae Yazan: Relik &rcu· !Tel: H 13 5'J saıtu.lı:öJ 711H44 seyotıu Yolları: 444700 •• 1382401 15.30 Şarkılar 17.30 Kitap natı 

LALI. (Tel; .. 3$ 95) ı BUl.\"AR (Tel : ıı 35 11 ): raD . ısuartler: 21.00 ele. rEYZSSİ : ıtome41 . Çar- 4'40M. suraa.ı:ada 51853. et.tan bul . 274~00), (Be 11100 Operet.e: 17.45 Şarkılar 
Marty ıcnıuı Borınıne • ı 1ı. ıl\ Cenıher • s:trlı:: 16.30 Şarkılar 18.00 Yaşar OOTenlr 
Beuıv Blalr inıı: Douglaa Elu. Martlneııı <«««••••••••••••••••••••+ ıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıt•ıt••ıtıtlt·ıt- 17 00 Pazar için mtızllı: 18 30 Köy poataaı 

LtlKS C'.l'el: 44 •3 11ıı Renkli • tnı ! • 17.30 0)un havalan 18 40 Türküler 
Kahraman Müdafi V t- c;&.~BDt.lTAS CT e ı ı * :: l7 45 OIU.rlat D!az Cano 18.55 Serbut saaı 

* KOÇ (l:I Mart · 20 Nisan) davranın sarsacaktır. Haı:ırlıkll olun. Bir ıs 00 F•••ı heyeti 111 oo M ı torto Oas&mann • Rtnk 22 58 92 1 • Kanlı AT • R. * • - . S. Ayan, haber er 
il Jng Ta~ıor, S. Oranııer. 2 . * Alle içinde hayatınız dUzelmlye .\RSl~\S (!1 Tem .• zı Afusloll mektup alacaksınız. • 18 30 Konuşma 19.lS Tarihten yaprak 

Ş • .s ·. oı·• Kumarbaz Meçhul Dünya. * ba,ııyor. Sizi rahatsız eden ba Ummadıtınız bir ı:amanda kar,ı VAV (23 Kasım . 20 Ocakl : 1840 o na " aı 1920 ilı:ı me.odl " .. * r.ı kl1114elerıı~n uzaıı:ıapraanı:ı iyi lı,acaııınız birisiyle 1) ı vakitler Bazı ır-şebbllElerlnlzcıe mııvattaıt • 19 00 Şartı ar 19 25 s 111 Jı:: ıı: 
Madelelne Lebl'au • Jean M \R\1\RA ITf' I: ??3ı&eı * olur geçireceksiniz fakat ileriye göt Ur olamıyorsunuz. Pnkat Unıldlnlzl • 19 30 Hab r r 19.3.5 ş a kı ı onuşması 
Denet · Fransızca Kahraman MUdaU * BOGA (%1 Nl!ian 20 ~a,y ıı) me;rtn. kume~ln, ... 10 45 KU 20.00 Sap~/ :~berlert 

S ,\RA'!ı' ıTelı 44 ı& 5611 \' F.Nı •Saıuadella ı: Tel: * OGl . \K (21 \ralık 20 Ocak • · 
6uslz DUnJa Doküman. 22 2.5 ısı. l Kanlı AT • *• Bir iş için mühimce bir para ya B'ŞAK <%? .\ t ustor • 22 F.y ıııı ı • 20.15 Rad o uete ı J0.15 Radyo gazetut 
ter tılm Ren kli Türkçe 2 • :ı.ıe~hul DUnya. * tıracakaınız dlkkatll olun zarar M~lı aıkıntılarınızı blr iki ııun I· Aile muhltlnlZ<lc bazı anla$Illazllk • 20 30 ae az perdeden 20.30 Serbeaı aaat 
15 Haftaı YE."lı' 18 KOJ Tel: * etmek htlmall fazla. çlnde yapacaıtınız bir !$le atlata ~;ln~ar. Bunu du:ı:eltmeye gayret : 20 50 Ta im ele hatta 20.35 Tanbur .sololan 

TAKSIM (Tel ı « 31 91 ıı 68 211): l Kara Şönl:re· ** IKizl.ER <Zı lla711 • H Haziran) cataınız. ... 21.00 ,_,kılar W 50 Das müzıııı 
KO\'A 121 Ocak • 18 Şubat) ... 21.30 Spor n mll:ı:lk 21 oo Şarkılar 

Anaaı gibi . SuaYI Tedll nın intikamı. 2 • Plknllt. 1r Başkalarının işine karıtmayın. TERAZİ 123 Eylül • 22 Ekim) Buıı:lin gll.zel bir &Un geçirecek ve ... 21 .!IO Beıalıer f&rkllar · 
Şaziye Moral a a O ı a Ö \' * Kendi lşlerınız ba.şınıııdan atmış. Yalı:ınlannıza ve arkadaşlarınıza ııunu doııtlarınıı her zaman anla:: 22 l!I Pl71Ulo dünyııaı ;~:ı 8'::ı~ea:ıu~at 
TAJıl (Tel: ue7 tOJ ı a.lLI! (Teı · u eı IZ)ı "% sızın lçln daha iyi olur. atır f&kalar yapmaktan çekini tacakaınız ,.. 2230 Kon erıo 22_15 Şarkılar 

54 93 06J: ı . Slhlrll Tll· ı . Kahramanlar Şehri. ir \ 'ENGEÇ (Zl Haz. • ze Temmuz} nı:ı: Onlann da Q)Ultabeleal alzl BAi.IK (19 Şubat • 20 Mart} ... 23.15 Balıerier 22 30 Orkestra çalıyor 

ı
zülı:: • Hint tuml · TOrlt 2 • Pembe Maılı:e ! sızı aenn blrlzJnl çok ihmal ectı llzeblllr. Ümldlnl:ıl lı:eatl.Alnlz bir borçlu· ! 23.30 Prosram 22 , 5 M. s. A,.rı 
çe. 2 Son Haydut oaıe SVllft'!ı" A ı rr ı '6VA?J * yoraunuz. Halbuki o ılzln için her .. KREP ( 23 Elı lm · :?Z Kasım ı nuz al e paranızı tacıe edecek ve ,.. 23.33 oaııa ıaıızlli' 23 oo Danı mftzıt 
Strom Türkçe. ı . Lekeli Adım Re nrJ • şeyi feda edeb!lecek. DüJüncell Bir etoatunuzun haıtalıfj'ı alzl cı:>t.- çok memnun olncaklıoız. • 24 oo Kapa• 24 00 Program ve ltapanı• 

.,,,,, ..... ,, •• ,.,,,,,,,,,,,, .. , ''''''""''''''''"""""'"'''''''.'''''''''''''""''''""'''""'"''''~~···~ .... ""'""'"'"'"'"'"'"""""'""'"""'"'""""~~""'~ıı-.ı-.~"'"'"""'""'""'"'"'"'"""""" .... ~ 



~ !'< - 24 KASl:\I 1951 

\ '.\tAs - 23 l\n•ım 10~1 
11149 L 'l'A:'\"lll r nons ısr 
1939 ı tlkru.ı ~ uı 101 00 

K '1'5 2:100 
11141 ~MK. 1K. ı • 26 25 

11141 DY İK.. iV • 10900 
l&sı ~ D Y IK V ı 109 oo 
1933 tlkru.ı ı 103 :ı.s 
ı~ lstııtrazı ı 103 55 
lh:ı ~orttsman ı ı 102 55 

z ~Ol!tl&nan II ı 100 00 
z nı. 1 10275 
z :a IV, ı 10285 
.. Jl v. 1 10250 
":a VI ı 100 6:1 

11141 Z0
l3 vur ı ıo.. <Y.> 
Oy VJ '!9 6 10200 

ıtı.ı.. ~. 1 102 85 
ltAL. II • 102 85 

l&ıa fAt.. lil • 102 85 
11148 ST I. ı 102 85 
11141 }

5'1' u • 102 85 
1041 0

ST, I. ı 102 00 
1841 :Oy I. ı 21111 
ıkı ıoY. u ı 21 •o 

.. D Y III ıı 21 00 
"'M I. 20 llS 
~M lI 21 20 
~ld nı. 21.76 

z :a ıv. 21 95 ı 
B L 21~5 

z B il 11025 

l.ferıı 8 " "'"" nt J u ııt lı il tı Bankası 11515 00 
81ıı,;-:ıt1131 INamaı 130 00 
Cllran Kaııtınma B 175 oo 
C)b tı Banıtuı 112 oo 
'l' it~ Jon And l II. 170 oo 
la dl Dank A ş. 132 oo 
'l' ~ te Kredı Danlı:. A e. 62S 00 
'-kb~~t Dank A ş 1115 00 ı 
'-ili A Ş 1200 00 ( 
şlr,an Clmento 106 o:>: 
fıı:..r ~ llrmenıerı 53 oo ı 

" lltllt11111 20 ou 
~'·'tıs ııı:: tntnı.ı"ı P.R 
~athı.ırtyet Ata 55000 555tl0 
~it 100000 101000 ı 
.\ı ı 89000 90000 
\ı '1ııt 75000 76000 'ı 

l(t• 715000 760CY.l 
~CF. .U.Tl'li l'IATI ARI ı I 
'1~, k 1655 1660 
8ı1qı0 ° 1655 1oeo 
l'erıı al'd 11150 1655 1 

1 <ıoo mmı 1650 ı6S5: 
lort A llAıtll' t ALTIN 

Cıııtıb Fi ı\TI RI 
\''hıt urıyet Atıı 11200 11250 
~at 11000 11100 
Clt a 13400 13500 
kaı erı Hotı&ndn 1~00 10525 
l?lıı ı L rıısı 13800 13900 
t<,~121 Vık. 13400 ısııoo 
4lı. on 10500 10600 
• _..,re 10200 10300 İ 
~ -~ 

il !.tcJımct CtlAI P.rte-cım 
'a.köy J kele Caddrsl ?\o. f!O 

1 ııı Belediyesi Sirkeci Gar 
0kantası ile alAkadar 

ll I\ olmuyor mu 
I~ ~tcıcıelı:ı ııar lokantası ııtttlk· 
~ ~~lu10r. Yemeklerin. ıçııecek. 

lt~acaıı: ııeyıertn 1yıııaıne. te-
~lı e &10.ka pteren yok. 

lıt; t~ıı başlıca garının içinde 
~ ~ 

1
11 binlerce kişinin, t.urtııtle

~"lıret~IRı. ııördül!ü ve oturmak 
"ıı~ nae kaldığı bu yerin bu 

bıraıtııması doıtru mudurt 
~ HDsrıQ \enen 

4~ıtkililer Yardımlaşma 
b Derneğinden : 

~ıı'l'lıeğimlzin Yıllık Umumi 
ı '<gr~i 8/12/1957 tarıhinde, 
~lQP hasıl olmazsa 15/12/1957 
~r ıtünü saat 14 de Çember· 
ile ) lıuaııımlcr Birliği Lokalin· 

tı 'Pılacaktır. 
~~r gUn ve saatte flıa hem 
'~ri crınılzin teşriflerini rica 

fl .. ı. 
{UNl>F. 1: 

~be'!ı İdııre Uey'ctl ve Mura· 
, 1 CY'etı Raporunun oklın· 
~ \'e ibrası 
3 ::: Dılekl~r V.s. 

Yeni seçimler 
f datt Hey't.tl 

br, htıt in t.:IMI 

a ERTUCRUL KUTLU~ 
r t'!, ~ •aat 15·18 ara ı. Ca· 

. .., 9 NunıMmnnlyo Cad 
''1-tıı "•vuz Apt kat ı do ııu-

abut ecıer 
"-. 'l'f'l: 22 72 OG , 

İlk sun'i meteoru Amerika fezaya fırlath 
fB .. ı ı ıncldel 

lan birkaç gramdan lbarett!r. 
'.\IERIKAS OÖKTA 1 ~RI GVNEŞ 

HTRı\Fl"\DA nOstn ORl..AR 
Pasacıena ICalifomtaı. 23 - ca

llfornıa Teknoloji Enstitüsü Pro
feııörlerlnden Fritz Zwlckl •nın bil· 
dlrdl~lne töre 16 Ekimde New Mıı· 
xlco'dan fırlatılmış olan ı;un•ı ı:fıli 
tRl8nrı, hAlen gün~ etrafındııkl 
mahreklerlnl takip ederek dc5nmek 
tectlrler. Frltz Zwlcky, bu gök taş 
tarının fırlııtılmıısıncııı çaııean il· 
!imlerden blrtctlr. 
1 IK E:SFRJl"l\111 t Lh":IDI 
Rt;ı;; ROKJTI 

Bir Rus diplomatı dün ıtııce Sov 
yet ilim acıamıannın ışık parçacık 
lanndan ibaret olan Photon·ıarııı 
lşleven bir feıa roketi O:ı:rıncıe 
çalışmakta olduklannı ısc5yleml'° 
tir 

Photo;:ı•Jar ışık aür'attnde hızlıı 
llerleyen parçacıklardan ibarettir. 
Dunıann aül"'atl saniyede 186 000 
mlldtr. Bc5ylecc roketlerin de kor
kunç bir hız kazanacakları hesap. 
!anmaktadır 

Fakat Elnstetn•tn izafiyet nazıı· 
rlyesl biç bir küUe ışık hızına erJ· 
şemtyece~ını ileri sürmektecıır. Bu 
nıızarlyeye göre ışık &ür'atıne vıı· 
ran cisimler enerji haline geçer
ler. 
l'UTSlıi• l:>ı l'F.\'Kl 

Dt'~"1A'\ı\ I>O ( l'OR 
Chcııhlre, 23 <AP ı Dünyanın en 

büyük racıyo teleekopunu idare et 
mekte olan 1nı:tllz ilim acıamıarı, 
dün ~ SOvyetlerln blrlncl aun·t 
peylı:lertnl fezaya götüren roketin 

dünya atmwtorine cıo1tru s:ırınclte 
başladıtını ııöylemlşler To düome
aının bir kaç ııaatlllı: me.seıo oıcıu
ıtunu lllve etmişlerdir. 

Dlr Amerikalı profe80r, durumun 
hl!.ll'll çok •heyecanlı bir ııathada• 
oıcıuıtuııu blldlrmlştır. 

Aynca Sputnlk ı . ın blrakç ııar
ta daha dolıışmaıta devam edebile 
ccııını ııözlerlne eklem~tlr. 

Roket, <IOr.yaya doğru yalı:l1.3tık 
çıı rıtm05!cre ısürtünmeden dor.a· 
cak hararet yüıUnden yanııcalı:tır. 
Fakat bıızı ııım adamları, roketin 
baıı parçalarının dünyaya dllome
ııının muhtemel oıduaunu Gl.lylemlt 
!erdir. 

Eigij:ljilM:Jj:)Oli 
ııt ıtıt .. ı - R m Y Heytel MQ 

2ea1nln ıturulufunun 20 nc1 J'lld!lcQ 
nıü münuebetl)'le dün 14.30 da Alı:•· 
retlerde bulunan mUı:ede reaaam 
n arteoıoa Osman Hamcıı Bey'ln 
eııerlerln<len mUteşelı:lı:U bir cergl •· 
çılmıştır. Serginin Wışhlrl bir mUd· 
cıe• devam edecektir. 
* EVtlP o:root'Sl.ERi - Otatçı 

lar yolunun tamiri dolayıalyle mu 
nkltat bir uman içle Beyazıt, g • 
ytıp, Takalm ve Beyaıı:ıt, EJUp oto
l>ü lert dün sabahtan itibaren Sa 
vaklar yolundan gidip gelmete bat· 
lamııtır Yolun tamiri ikmal olunur 
olunmaz: Eytıp otobtıalerl, ytce eakl 
gQ2erglhdan leleyec:eklerdlr. 

Türkiye Sanayi Bankası A. S. 
Hazulik Heyeti Başkan/,ğmdan : 

Bankamızın knnunt form:slitclerl Aralık ayı içinde ik· 
mal edilerek Esas lılukavelenamesi Ticaret VckAletinc ar
zedilec-eğinden sayın ortaklarımızdan aşağıda\i husu!lalı 

önemle dikkate almaları ilan olunur: 

1 - Ortaklığa girmiş olupta henüz asal\ıdaki vecibele· 
'l'ini ikmal etmemiş olanların 10 Aralık 1957 akşamına ka· 
dar; 

a) Taahhilt bedellerinin 1/4 lerini gösterilen Bankalara 
vntırmalan; 

b) Noterden tasdikli iki adet imza örneği; 
c) Ticaret Odasındaki kayıt sureti veya mahalle ilmü· 

haberi vesikalarını göndermeleri rica olunur. 

2 - 10 Aralık 1957 taribme kadar iştirak vecibelerini 
yerine getirmemiş bulunan his~darlanmız taahhütlerinden 
feragat etmiş sayılacaklardır. 

3 - Bu hususlarda fazla tafsill'it almak Miyenler 
(444122) telefondan veya (İstanbul, Beyoğlu , İstiklal Cad· 
desi 471 No. lu Arda Apartımanı kat dört) adresinden bllgi 

1stıyebllırler. 

PE RE-JA 

Ambalajlı 

olarak 
isteyiniz 

Çukurova Elektrik T. A. O. dan : 
İskenderun Projesi Büromuzda istihdam edilmek llzere 

Yfiksek Ticaret Okulu ve Ticaret Lisesi mezunu elemanlar 

alınacaktır. Taliplerln Almanca bllenlerl ve en az iki sene 

askerlikle llişlklcrlnln bulunmaması 6ayanı tercihtir. 

Sahibi· VATAN Gazııtec1111ı: ve Matbaacııııı: T A Ş &dinil l 
An ltlD E llN YAL IA:-1 

Umumi ~qrlyat MQdüı1l: Özcan ERGVDF.R 
Bu aayıda T'aıı teıertnı fillen idare ecıen mcsuı mQClür: 

ÖZCAS !ROCDER 
Oazet.!mlze 1azııann yeni tıarflerle S(lndertlm11C1ln1 rtca edertıı. 

Yeni Vali: «Başvekilimle görüşmeğe 
geldim» dedi 

fRı191 ı ı nrlllf' ı tir. 
ou konufllla ceı·eyaıı etını,ur: u~:ı.n 

S: - Vazlfenızc ne zaman baş- Böyleltkle, ayın 23 ünde, eaat 
lıyorııunuz? 20 :!3 cıe 1.stanbula gelen yeni va· 

C: - ÖnUmUıdekl peroembo ııu ıı, :.J dakikada hau alanınctan 
nül... Parkotele ıııtmıt ve bavullarını 

- Şimdiden Lı~anbullulara ::ııı bıraktıktan gonra otelden ayni· 
Cllrlleefllt bir ıneaaJınız yok mu? mıotır. B vekil otelcıen daha ön· 

- Daha ·nzıteme b~lıunacıım. ce ayrıldığı için, yeni valtyhı ııö
Rem bunlan Antı:ııradalı:I ırazeteci· rüşeınemtştır. B u <!uruma güre 
!erle stirüamootOk. Burayıı sadece Tarhan, buııün Dıışvekllle cörüoe
Da.,veltlllmle ~~meye ıteldlm eektlr. 
O!lrO§tülı:ten ı:oura t krar Ankara- :o. içi'\ A' KAR \D \ 
ya ıtldecetım. DF.ÖIU 

- Demolı:ra~ Partiden ne zaman DUnka Resmi auetede, 150 
tl!a edeceksiniz? lira a.sıı maaşla l.stanbul vallllil· 
- t... ne u~ın edildiği bildirilen Müm· 
IDu aoru ozerıne. Tarhan, kısa tu Tarbanın. cAnkaradan iatan· 

bir duraltlaına ı;eçırmıo ve ı;ıkın- bula \'Ulfeye başlamalı: tçın c1eğU, 
tıYla ııuıumaıyerek .. - Dunu da Başveıuııe ııörOomelı: için ııeldlltlt 
ıannecıenıem Ankarada ı:Oylemlş· huauı;u, cson derece ıtarıpı karoı 
tim• demıotır.ı lanmı~tır. Çünkü, Başvekil, vaa-

- Ba.şveıtllle ne zaman eörUşe- den. ortalııma bir buçuk ııaııt öıı· 
cckıilntz? cc Ankııradan lstanbula gelml4 bu 

- Hemen bu geceı.. ıunmaku. vıı eıtor bir ıMeııdera 
o aırada alanda bekliyen lsı Tarhan• ııörüşmeal yapılacak idi)· 

00001 pi ka ı İstanbul Valllllll ma ııe, bu ıı<:ır1.l,menln INl<;ID Ankarll 
kam araba.sının yanına yalı:lıı.şmı~ cıa vapılmaaıRu hu.'1\13U fazlaca 
bulunan vali, otomobl!e binmiş, •merakı mueıpı bir husuıı olarak 
ve otomobil hemen lıareket ctml~ kartllanmaktadır. ...•.............................................................................................................. 
Seçimi D. P. liste
sinde kaybeden 12 

hakim 
ı Bap ı ıccıaeı 

ml61 Ali Bayaoy, Turba! eski Hukuk 
Yarııcı Namılt Önder, Adana eski 
Cumhurl7et TCI yardımcıaı Celll 
Kılıç tak! görevlerine ~Ayin edllmtt
lerdlr. 
Ayrıcn Ankara CUmburtyet Savcı 

ıı Rahmi E?gll, Anlı:ara Milli Korun 
ma Sııvcıllğına. Ankara Cumhurtvet 
Snvcı Yardımc~ı Mehmet Ziya Uı
genıırk Ankara Mlllı Korunmıı Savcı 
.ıjtı başvardımcılıRına tAyln edllmlt
lrrdlr 

KıZ1llar1n yeni bir 
sulh taarruzu 

c Bası ı incide) 
nı verm1$tlr Manlfeı1to<1a «Alman 
mllltartstlerlnlnı yeniden sllllhlan 
malannın önler.mest t11tenmekte
dlr, 
HIHI 1'"'11" ~ıh U:Tl,t:RDE 

Öte vnndan B l\I deki Sovyet ı:ı~ 
legelerı neşrettlklPrl bir tıeyamıa
mcdc Sowet RUl!YB'nın d3 M S!l!'ıh 
sızıımma Komtr.yonuı çalı~all\n 

na katılıunıyncaklıırını açıklamış
tanıır 

Sovyet Clı•lcgelıorl batılı dcvıetıe
rl ıhallı:ı alCIE.tma ve bir ato:n har 
bine hazırlık yapma alvaııetlerlııl 
kamutıı- etmr.Jteı çn!ışmakln itham 
etmişlerdir. 

Çözülmesi gereken 
ı Da ı ı ıocldeJ 

den a;ılııyı ııerel: Anlı.ara Cumhur! 
7et ı:>avcılıtına, ııeret Zafer ııa:ı:ele· 

a!ııe u ektür ederiz. Bu baroket, 
blıde cevap bıu:kı baltımından lı:a• 
nun tııroıııında eıltllt buluçup bu 
ıucmndı~ı hakkında tere<ldUClümUı:Q 
daıtıtını, ve vatacdaı Ye ın~~tccl Al• 

tatırıe bl:ı:l aevınctlrmlştlr. 
Buna karıılıt, iatanbuldatl muam 

ma hA&l ç!lzUlmemı,tır. İhmal ne 
taraftan gellrae gelaln, tamir edile· 
ce ini ve kanunun emrinle yerin• 
~eUrlleee"lnl ıı:uvv~tle uıııuyoru:ı:. 

Kabine nihayet 
yar1n ilan ediliyor 

tHTt._,I ı ınrtı'" 

cunda Nedim öıı:nıeıılc Ticaret, Dl· 
:Avel Argtınun fcltltrl Bakıınlıl na 
fl't'llrlleeelı:!erl ve knb nf'nlc bu ak 
,am a ıkl:ınaca ı söyltn tisi ortnya 
çıtmı tır. 

Ancak, ııaat 17 de B&şbatanın u 
çakla f.stanbu'a glttlltl ııtrentlmlş 
ve Men<lereatıı yeni t:ablcealcl kur· 
makla ıırevlenctlrlldlll günden beri 
23 gün g~mlş olmasıcn ratmen JI· 
ne çal~ma arlı:adadancı tesblt et 
memı, o!dn u anlasıımııtır . 

Gülek bu akşam qa.:ete 
cilere yemek verecek 

Ankara. 28 !Htıııwıtı - C HP 
Genel Sekreteri VI! Adana M:tıet· 
vekili Kasım GQll'lk ynnn alt,am 
ııaat 20 de gazıotec-llere b r remırk 
verrcektlr 

Sayın Doktorlara 
LABORATOİRES CLİN - COMAR BVLA'nın 

Yeni bir NÖf!OPL~K olan (Acepromaz.ine) 

FRANSA 
TUNUS-FAS 
TEKLCFİNİ 
REDDETTİ 

'. fi;ıur•t 11 t ..,,, J•rpe• 
Dırıeşınt§ Mlllctıer. New York, 23 

• f'rllN;U: Hariciye Vekili Chrl.atıan 
Plneau, dün ııece Frımııız idaresi· 
ne k&Ill Ceıaylrde bao!ayıuı isyan
da aracılık yapmalı: lııteyc.'l TU· 
nua • Pa.s tekllfının •kabul edlle
men olduğ\lnu beyan etmşltlr 

P lncau. ıtazotecllere Tunu& ııo 
Fas'ın Cezayir isyanında ctaratsız 
olmadıklarn ıçtn tekliflerinin k• 
bul edlle:nlyeceaını &Oylemı,ıır 

Öte yanctıın . TunUs Cumburbaş 
kanı Habib Burglba bu hattaki ko 
nu~uını pezaylr me.Y.lslne has
retmiştir 

Buraıba: cvulycttn bu eırııcıe 
aevamına müısaade mı e<1ecetı111? 

dClnya buna seyirci kalabilir mi? 
Bu barµ devam ettıtı takdirde yııt 
nıı Fra~ayı değil Tunue ve l"a~·ı 
da ıılllksctar edecek. hattA bUyük 
devıetııır uzer1ndl' t~lr edııccktlr 
BUvOk dı>vletienn tıııvlkl bunu 
şımcııcıen ıtöstermeltledlr. P'ranı.a 
!çlu asıl bUyük tehl1kc ce:ıaylr'ln 
ba!lıınsııııtını. mozakeerdeo ba\ka 
\ oliarla elde etaırtil olacaktır.ı 

l'f.Z \\IH Ki R1 l l .l ._ fi \Rt:l·<F.Tf 
Hl llf:lı!\ ' \A fl'"I f\Ki'R 
f 111\0H 

Rabat, 23 <AA ı - Cezayir Kur 
tulu hareketinin Faııcta buluıaa.n 
temııllellcrl tarafından cıcın ıteee 
basına bir tebll~ dağıtılmıştır. 
Kurtuluş cepb ının tobl11tlııdc 

ezcümle G ylcı cıcnllme ;tedır 
cCezair kurtulue bareketı. Oe

calrdc Franunın ııırıouaı aav&6a 
tıoıı verilmesi hu uaunda F Krıı. 
ıı B şıncı Mohıımml'<l \ c Tunus 
Rc.sıcumhuru Habib B uı-.:ılla ya 
HartctLlklerl (:a} retten cıo:ııyı <!Uy· 
cıu~u mmncttnrllliı bildirir ı 

18. B. Kuvvetleri 
Ortadoğu' da 
kalacaklar 

"""'"'I ıır·cl l'rf'"' 
B. Milletler. •evyorlı:, 23 - B. Mil· 

!etler Oene A.asam':ıles: dün Orı.ado
lud•kl B.rleµnlf Milletler Jtunetle
rt için 1958 yılı aonuna kadar S8 5 
mılyon dolar ııarredllmesl yolunda 
21 millet tarafından deateklecen blr 
karar auretıcı kabul etmiştir. 

Bu kuvvetler 195\ ıonuna tadar 
yerlerinde muııaraza edllecelı:lerdlr. 

Sovyet bloku bu kuvvetler içle pa 
ra Odcmejll kabul etınl)-ecejltnı bil· 
dlrmlşt r. 
Sov~et BUJUkelç!JI Artady Sobo

lev, B. Milletler lı:unetlerlcln k• 
nuııau:ı: oldulı:lnrını &Oylemlt n Or· 
tadoğııda sulhu blçblr şekilde ı•· 
rantı et nıedlklnlnl llhe etmlftlr, 

M. Faik Ozansoy 
Brüksel'e gitti 

Ankara 23 CA.A.) - Basın J1111D 
Ye Turizm Umum MQdOrtı Munta 
l"alk Ozaıuoy 1958 Brükael ıergW 

;ecel komlaerler toplactıııında ha P L E G 1 ( 1 L 4° Comp. 

PLEGiCIL 
1 21r bulunmalı: Ozere bu sabah ueakla 

BrQltaele hattket etmiştir 

5 Amp. !.M. 

MUstahzarları Ecza Depolarına tcvz.i cdilmtstir. 
Türkiye l\ıümesslli: PedreJli Ticaret T .A.O. 

P.K. 352 - Galata - İstanbul 

Fatih ikinci ilkokul idare Hey'etinden 

Umumi toplantımızın Kasım ayında olma~ı icabettiği 
halde, her iki ilk okulun İdare Hey'etinin b;rleşmr.sinden 
ötürü Genel Kurul Toplantımızın 1 Aralık 1957 Pozar günU 
saat 10 da okulda yapılacağından 93yın üyelerimizin teşrifi· 
nl rica ederiz. 

Yönetim Kurulu 

Puro sabununun 
müstesna mevkii •.• 

• 

Sevlmll Ses Sanatkarı ve Filim Yıldızı 

"Her .eabah kullandığ'lm çeıitli 
tunlet malzemeıi arasında PURO baı mevkii 

İtgal eder" diyor ... Çünkü Puro hem 
"Tlükemmel Te emsalsiz bir tuvalet ıahu· 

.,u , hem de en ala kremdir. Puro cildi 
korur ••• beıler ... tazelettirir ... 

güzelle§tirir." 

« « 
il 
« 
ic 
-ti 
« .. .. 
« 

YA.ŞI: 16 
ı 88'1 ı ıncıdel 

zaman 2aman ııatıoa çılı:aran Ha
ııan Yılmaz dün ııabah uyurken 
bu verden alınarak merkeze eetı· 

rtımı• ve ııuçumı itiraf etmiştir. 
Hll!lan Yllmu. ııon defa Cihan· 

ırırcte bir apartman cıaıreslncten 
be parça mocrvlleı çaldıklarını 
ve müce\•herlerl gecıokoncıuıarı yıı 
nınctakl bir rıllıra ıtömdüklıırını 
söylemiş. polls de tarır ectllen yP.r· 
d" mücevherleri bu.muştur. 

Basan Yılmv kendisini hınıız. 
lılta teşvik ed~.n Rac• Canın mem 
leketı olan ouma,ha<"ıköye ııcı 
ıran önce Klttlltlnl l!Öylemlştlr. 

... 

Sanatkarlarımızın tecrDbes!n • 
den siz da istifade ediniz. 
Yakınşark vı Balkanların en 
modern vı en bOyük sabun 
fabrikasının mamulab PURO 
TUVALET SABUNU kullanınız • 

BOL KÖP0KL0 • NEFiS KOKULU 

p o 
TUrklyenln 1 numarah Tuvalet Sabunu 

8Al'P'A IS 

BASY AZININ DEVAMI 

ESASLI TEDAVİ LAZIM 
!Dası ı ıııetd ı 

ıııer1'rılretçl bir "' 1' \e ldıı~re kc.stlrınl'I )Ol s;llJ:l)le bnktı. Enf· 
lb>onun zahiri cazlbrlrrlıır. ımrııtdı, tıarl{'ll'l.;I do llnr t11rnCıııdaıı 
>111111.111 lkaılnrı nılllı lstıı.ııı~ ı.:ıırşı bir s:t.>ı• u:ııı.: dl)r tclAJ..1\1 etti, 
111ı p > llrO> rıı bıtzı fnall>el \I' harı•l.:rllrrl. temelli lılr imi kıncı anın 
• r zlndr. bir ırellsnıPnln ht'llrlllrrl ı; ındı. 

Bu lı!l\11 içinde IUl•ndl lıaJ ntınıız., \l"rlınll H' ll'nırlll tılr Çil· 
ıııma dr\rlnr s;ll'f'et'k, \lmnnJ aııın J tpıııı ılbl, milli ,;rnetl 1 lrr 
~rtna,)cler haline t.;03acalı; ozln l<annat ed<'et>k, nhUil.1 ı;a3elrrl llıı 
p1Anela tutacak )erde; çııbnk ı,;nı;ımnııık . ('Ok knunmnı.., pd:Olb· 
)ona urılmnk eere.>nnıııa kendini 1'ııpllrdı. nır 1.:ıılkııının denln
cle 1 tlbl!lkl deCll. lstlbsııll arttımıağ ı baı..-ııınk \C l•tlhlAklıı ıe
llfme ini ıerl1e lııraı.nıak ıtız.101 &rllr1'en. tall'P dalma ıırıın Oıe· 
rinde ı.:aldı, pnhalıhk yıırııtan istidatlar r:uz ı:ııre beslenıtl, bt:r t' 
ma r fn bo&tıldu, fllmlzdelilnden çııt.; rıızlasıııı rfetnıtll bir bollnk 
ıılllnırıı. bir mczl>et so>dıli, bOıcenın ıldan :rııa rullll ıcıırı~ mü· 
ı nzl ol mı~ ıırnk milyarlar nl•betlndc linb:ırmnsı, bir UUhıır me\"ZUU 
ı1he ı:u~ıerlldl. 

Buı;On J apmnnıız llzım ıelen ~:r. bnstalılin tnm teşhisini !.;oy
mak 'e ilmin emri altınılıı buıın kıır ı ll'ınelll bir m0cııc1e1e nc
maı..tır. ~ormııı )ollart111 J ürUmeıı. hür ı1Um nın alı ıııı u ullrre 
•nrılnııtı, nıOtteflklı-rlııılu ıı:thtıı lclkln ctınet:ı. hr.p inin bizim 
.ııudırııııııı;r;a ku~ınnlarıııı mtıını.:oıı kılma&ı ıtll)e bllnıcllyl:ı:. Bunu 
,.ııı.ır•alı. e\l'I .\llııh hı•r •eJI ıll'rlrrlz. ıoplnrı1h 

t;nfl.ı•>orıu. \fo,ı..or enıı•HHtllzınlıılıı \nrlı~ımıı:n u• btlkrııın
ıııız• ı..ııraı ~11nrnıı ıılllnıt ııı haıırln•llı:ı bir insi tanrru:ı: dt)e tr· 
ı ı..ı.ı l'•lt'r~l'I.: tıtı: nlılıının.ı) ı~ t.ıırııı )11111111 \e Dnhnhtıjiın ıırtını 

>rrl' ı:Nlrlr•el. . ılış dOşmıınlıırın ı•ıı te~ırıı bir ııı rruzunu ııurtıur
m u~ 11lıll'ııiııııı.41, ııf'eat:ı k11\ 115 ıe ııtımızı aklımı:ı:ıı lıo) malı.) ız., ona 
aurı• hnrrı..eı etıılt'llJ ız.· 

Ahmed Emin YALMAN 

Bu sene sadece ithal • 
senesı 

uıa ı ı ını:ııı,. ı 

bet esasa cıayanma:ıan kıymetlen· 
cıırtlmrktedlr 

Son JUnlerde ta.suıye flatındak 
artışın 11etıeplertnı müııtahsı.. top 
tancı yarı toptancı, :ı;ıerakendec, 

blrblrler nı artıı aktııdırlar. Mrılt· 
yet Uzer ne te ır edecek uf k bir 
tark her el <leglşı!rdlkçe bır mık· 
tar ıırttırı tarak bir çıt halini al· 
makta ve mClstehllke bOyülı. bir 
rıu farkı ııe intikal ettırıımekte
cıır. 

Bu aene narenciye lhraı; edllml 
~eceıaır. ve her sene bOltQmetçe 
narenciye lbracıııçılarına öcıenen 
pr.m bu ııene 6<tenmlyecektır Bu 
tedbirin amacı Clabil! .ıstth!Altl ra· 
hatça karşılıyabllmektlr. 

Pl) asadaki umumi kanaat bir 
çolı: madaeıerın tıntlarınuı yeni 
k rar1arıa doncıuru.acaaı yoluncıa 

<lır Son ııünlercıc alınan kararlu 
apo"UlltU ıııaıl) etlere mlnl o.a· 
calttır Bu tekll<lc ıııda ve man ırı 
ihtiyaç mıı<ldeler 11un 1 ! at anış
ıannA UltfiUil&dlt.n müstelıllkO lD• 
tlkal ecıccektlr. 

'.1 lt.'.\RF;J \ J, ldl.l :\l:'i 
ııı \.\:\ \11 

Ankara 23 (AA ı - Ticaret Ve· 
ır.ııı Abauııaıı Aıter, aıına:ı te.:ı
bırıer ve kararlarla. llıtlll ou ı.zn· 
ııatı vermıvtır. 

cBuıtüc te~kllAtımız araaında 
bulunıuı Ziraat Banlı:ası, Toprıık 
Mab&ullert Oll&I, Et, Balık. Gıcta 
Umum MQdürler1 toplanarak hU· 
tOmetln alını, bulundutu aon ita 
rarlann tatbikatı ve utı~ mcr
kezlert ıçtn Ankara'da Glma'nın 

YENi 

altı mdazası ile beraber Et ve 
Dalık MO ine a t 25 malta· 
zııcııı da ~cnuuna cıaıııı t. ad.le· 
erle birlikte başlıca ıı:lda macıcıe-
ıerlnden plrtnç. fasulya, yağ, pel · 
nır. merc mele ve nohut gibi mad· 
Clelerın mQstehlllı:o daha yakın b r 
meklinda ve ucuz rıatlar!a temı· 
nl hususu kararlaştınlmıştır A)·· 
nca bu maddelerin devamlı te· 
aarıktne Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve cııae. t~klldt gerekil tedbirle
ri alm~ bulunmaktadır. 

Yıırın Ankara valtslntn başkan· 
lıfı a!tıcda tevzi muamelcler.nın 
dab da mükc=clll~tırıımesı 
bı.u;u5Unda bir toplantı. adı gCÇen 
t~klllt umum müdür.erinin tştı· 
rülUyle apılacaktır. 

Mactdo tedariki hususunda ~u
nu dıı 114vc etmek 1Jiterıın ltl, A· 
mer kan ı11tlhsııl faılaları da tr 
tlhl k pazarıanmız çok l aıtın btr 
zamanda ıırzedl~ıo olııcak~ır • 

Ağır cezada dünkü 

mahkumiyet kararlan 
Ucuncü Atu Ceza Mahlı:emeaı, 

<IQckU dunıtmalan aonucda beş 
klşlyl muhtelif cezalara çarptırınıt· 
ur. 

1?'211 geçmek ıuçundac Şerafe;t!n, 
12 ay 20 gün; yaralamalı: auçunctan 
Niyazi 10 ay 20 gün; kUflUD çalmak 
auçuccıaıı Hlkmet Yılmaz, :s ay 15 
gün; ına geçme .uçundan Aziz, 8 
ay ıs ıtUn ve n101 ıuça iştırakten 

Sabahattin a ay 20 ıı11n ba~e mah• 
kilm edllmleierdlr. 

26 Kasım Salı saat 9.15 de 
Nefis sahneler ve ~kici mevzuu il bir kahkaha tufanı 

ÇILGIN MODELLER 
Renkli (Artists and Models) Renkli 

Paramoıınt Şirketinin şaheser komedi filmi. Yaratıcıları· 
'IARTIS - I.EWIS - EVA GAROR - A:SiTA EKRERG 

Proğrama ilAve: Renklı Mıkt MAUS ve Fox Journal 

=~ 
lif+ 

1 
s~~!~~ ~.;~!.~.~.~~~ ~;.~~:ı.~~.~-
C• bahçede garaj ve üç odayı havı bos olarak satılık. Tele
fon: 22 Ol 47 

rn 

Çapraz Kelimeler Hazırlayan: Esat HAMDUN 

~Oldan naa· 1 - K•JnUltlar e\' 
B rdenblre ve haberıılz. 2 - Ha· 
relı:et merkeıı.ı Mealel:;lnln veya aa 
natının vıldı2.1. Bir lı:ARıt oyunu 
3 - ARır eczayı müstelılm suçlar
dan biri. Baltık memleketlertncıe.ı 
biri. • - Hararet Ellçi 5 - Şlll:ı· 
ret Bir hayvan. Kayı;ı e - Bir 
nota: Kara savunma kuvvetlen 
Denaet. 7 Dlyarbat:ırın tarihi 
ıdı: Batırsaıı:ıar. Muhtıra 8 -
Bir erkek aoı . Mahrukat. 9 - Af· 
rıka mem1et:et1erıncıen biri, Pro
jektör B.r bıçak 10 - Sentetik 
bovı. cndUstrt11ınae ıı:utıanııau te
r.ıel madde. Cambaı:hane. Han·ıın 
yemlerinden biri ıı - Yııprak 
<lökııma mevsimi: lkametgıUı. A· 
yaltlanma 12 - Oelenek: Dereboy 
maltkl!.nesı . Hazır. Bir ı;ayı 13 -
Çoıtuı edatı. Dayanıklılık, Asker1 
il.mir 14 - lıı:ı. Bir köpek 15 -
Bir ibadet çaıtırıaı. Alemdar. YUz 
18 - Menfaat . tıllve. Bir taş. 17 -
Kuşatma, insan tClrünOn belit ba 
lı ve devamlı çeşltlerıncıen ber 
biri: Bllllılı. Bir mabucı 18 -
Sanat, Duyııu . Kan \•eya ko
ca, Saactet Hububat tozu. 19 -
Bir renk. Bir ıspor. Bir co!lraf e 
terıını, Gereklilik 2" - Bahtı\ nr
lık: Paklr. Demıryo . 

Yukancıan ~aı:ıı~a ı - Sal aıı 
roz eıtı!ma.:;ı geretmı7en yer, B r 

oyun kA!lıdı 2 - B r peyramber: 
Yarıtn. Ye:neklere lezzet veren 
b!tkllenıen biri: Akrabadan tiırı. 
3 - :Selı:leme. Anahtıır t - Bir 
denl2 ha vanı. Kaba ve terblyes.11 
ce bir nida. Abide iısım s - Bir 
boal macıcıcsı. Yaşlı kadın, Haa
retını çektıilmlz b r madde 6 -
Akdenıı liman oehlrlcrlnden bl· 
rt, Bir mobilya. 7 - Yemek, nır 
muı;ıtı l§al't!t , Kanatlı ve tğnell 
böc:clı:lerden biri 8 - Eşek, Şim
di eılnlıde bulunıın 9 - Bır çl
çeıı: Uzak ıearetı .Giyim eşrasın· 
cıan biri ıo - Dır uzvumuz: Ça· 
ıı.şma meuuu. Bir içki. ıı 
Mertçe, Hararot, Zamanın kısım· 
larındıın 12 - Opctııs'i'on, B r no
tıı 13 - Bir kıta, Bir sahne e
sorl, Veınetmek 14 - Mülevves; 
lhrak etmek, ~ııret aıtntı 15 -
Mil.bet, Dır defada alınncak llAç 
mıktan Bahtiyar 16 ... Rey, B lr 
akıt, ipucu, PU kU.On ucu. 17 -

Batı mazııtıncıe ayrı ayrı karık· 
terde Qç ve bıızan dc5rt b61ümctcn 
ibaret moı k eri, Mecal . Şom. 
18 Ba ı .a."Ilo Sil il kuma ı;o~a 
veya ı>Ota5 lı:arıştırılaralı: yapılan 
bir ınaddo Verme Manevi ışı)t. 

10 - M h er Hl!! I& N f • su. 
20 - Su, Ra a r \her A vu-
ası B r ziraat Aleti 

(llulmacıınıc bal teldi yarın) 
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• 

• 

1 



e Karagümrük, Kasımpaşadan 
çok üstün, futbol/eri ise göz doldu
rucu idi. Mağlubiyetine hakemin 
fena idaresi sebep oldu denebilir 

Rr-ıcepsiz Beşiktaş takımının 
hazin idi. Siyah 

sadece koşup durdu-
cidden oyunu 

8Gya7/ılar 
1or, f uthol oynamadılar 

Beşiktaş, Yeşildirek'i; Kosımpoşa 
•••*••················· * 4 

: Kı\ nn•!\ ': * ! 
.. nt LE'\ 1 • H me: Hliml"t •• * :Ka • Sabııhat n ~alıh • 7.ılh· • ! tü Nuret in, Yı.maz Ahaıet ! 
*Teoman ..,. 
* Antrenör C hat Arman • * Kapta::ı u. met • 
: 1\-'n\1,( '1RC1'. ** : 
+ Jtetal • RECEP Met n • l:l· • 
• u·ı. Cah t. nmur:ı l' A . • 
*dm Ned m o J\\R. 111 llA\, ... 
:1\Rlli : * Antrenör O ar • * Kaptan Cahlt "" ! Hakem Sulhı Gnran Z 
* Gol Aluneı Du 27 • 
• • 
•••+++++«++++++++++++•~ 

1 Nejat AKÇADURAK 1 

8 iZiM çok bilgili ve 
dirayetli bir hake· 

mimiz vardır. O hemen 

hemen bütün konuşma· 

larında futbol kaidele· 

rinden • ve inceliklerin

den bahseder. 
flu h<tkemla lıml SLLnt GAR"" 

dır. ulhl Guan dün Kuıml'a~ 
KırasOıııruk federa•1on Kupası ele 
'"" ma("ını idare t"tml tir. fakat dun 
bu ahıın hakrmlltl maalr~rr, hn 
lld taraf itin dr Tr bllha U Kara• 
cumrüklUlrr bakımından um bir 
l!lln ıılık olmaktaD ileri ııd .. meml 
tir. 

t:nt, bll.lıas.u. ltarar;ümrllklulrr 
için um ..,n ıılık 'Iıpkı ırçen 

enek! Frdrraı1on Kupası ıru.çların 

da Bt"ykoıua ba ıaa ıtelenlf'r r;lbl 
Zrr11 drr kar ıl~mayı bir ba~lıa 

lı.•krm ld.ue rhe ldı, i'aragümrüklU 
ler rn anndan, rn azından maçı 

lıuaberllklr- bıtlrrbillr n uuımalar 
l!A bf'llı>I dr lıadA rı calip olarak 
ayrılabllırdl. ÇUnkü eıı tecrübr lı 
tıakem dahi birinci de\nııln 3:1 un· 
•u yr ikinci deHraln 36 ncı dala· 

aunaa Kırmın • l1ahlıların lehl· 
nr olan prnaltıları cozü kapalı we
rtr Tt takımın moralini bozmazdı 

rıoı:ru u yazılı oldu KaragümrUlo:· 
ııııen Ulç 7oktan ı · o mailClp ol 
cıular. 

l 'Ç'fA'I; OT! \R 

DünkU karşıla raada O~an da 
kadrobnna alarak çıkan Karagüm 
rüklültr blltıa saha ortasında r;u• 
rrl pula ıııabırı ye deplhmanbrı 

ile ıt.mayüz eull,.r. nıı suretle 0111 
nun in tyatllial de .. ıe alma ııu bil 
dlltr. 
'akın mukaj;a dikkat rdrn mUda 

fuları tatmlnı..irdı for hattı lsr, 
hlrtok fıruııar elur rttl, raı.:at bun· 
fardan l•tlfade rdrmedl. Gm untr 
tor n•nı7~n Oskar re hem ileri htm 
ı!• ııul çah~an t'ahrl takımlannıa 
nuımı idiler. 

K• ımpa...,lılıtra ı:ellncr son hd· 
talarda dOztldltln• u CÜUI O)'On 
larına a:ılt oldotuınuz bu takım 
blllıaua. r.aba ortuında çok darınık 
iL 
.,\t:\ÇIS ERı;lA~I 

\"F. GOL 

Korogümrük'ü 1-0 yendi 
Kpr ıı ı•ıııa, dn hıı rııh hıılt•ıt 

l~lndl' ba•lııılllar l•NÇI ınll·ııhıı 

ı..111 ı l.RJbf'll ll"r anııı. nrllı•c oıwaı. 
ı-o oldu ,,. bütün tahmin )Uru 
lf'nlrrl , ıonılttılıır. 

\ l'•llıllrrı.ııırr hrr e•dccı eur.I 
•ııı.111 nııırı.ıvı hllhu•• ı dikkat etti 
lı•r 'e ıatrn (Oli dntııııı. 0\111 an 
ı~ıı.111 fonrtlne tır•:ıtları k11I· 
laıınıaı. lmlil\111111 Hrı11rdılrr 

'd"' ııur11ııılıırı çoli 1)1 idi. 1 a· 
ı.at hu 1111 rıııııırıı dl"rll toplu bir 
takım maııı,ırıı" ı:u•tennf'dlh'r. 

Hr.ı;lt.ıı"lılıır ı .. e bılıün hııtlan 

ile rrrl ldllf'r o ı.ııdur ff'cl idiler 
lil hilcoın o.ıı1111c11ı ırı bllf' ı:aıııan 

ı.uoı ııı &••rlyr ı:rlhor \'e daıı .•• ılun 
ıı\hlr eflll!'n ııtlorlo ıopu ba•a 
lam dllihorlıırdı. KAnıll ,., o,,. ıı 

I• •t'rt h tl't'kf'llf'rl ile hlı1'1ı olarali 
trltıunlulo ıırotf'~to~unı. ucradı· 
lıır 

lfnt.rnılıı 37 m·I rtııJ.llındn oTltn· 
t'.11111 l'tl.nrrıısı r,ıırrAn ıurıım~nL 

ı.onıı mıılnrı ile hunu halit.rtnılt· 
ti. 
Kn~ıln mn o li111l11r dııtınıli ,, 

ı"• 1.•17. idi lil mııtııı c rreJ anı l\·lıı 
trJ'lllllıtali hl'lll!'ll hrıncn biç bir 
'ev oı.tu > dnhl drnllrhlllrdl. 

23 >e ı•ı tıııeıı dalillıialardn Gtır· 
eaııın '" ~at.nılnlıı eutlnrı 1:oı. hı 
\' lıırdıııı 11\UIR eliti. 

Hl ını ı ıhıl.il.ade \ı,lld lr,.ı.ıı ""I 
açık \ ıloıa1 18 ı• • lı;1ıu• 111plıı dnl 
ınışıı ı.ı Kftıııll bo o.•uıırıı,ıı ıutııı 

" ;<rre l"•lrlı t111'p1 llıııııı hpt.,.m 
~~lll>ıı ı:ort'nıf'ıtl. 

11.,, rf' ıfr fııı lııun l1:lndr u-o 
beralıf'fr bitti 

K ır~ııu~nıanın • r&ftıı,. MIJl!lnı 
K lbmrı ıo uııru ıtııı.ıı.oıla •111•· 
ıı. "'ol bPL h:»J anın ı•kııladıı;ı ı .. 
pn "'tl~f'ıı hu ınunrıı .-akın nır•ıı 
ff'dcn •l'rt bir •utla topu ı. lrl·I· 
nln rllrrl 11ra•ıı11ııııı ııclara ı:uııı 
dil. 11-01. 

Bu colrlf'rı •onrıı \ ,.~lldlrrı.lllrr 
dr bir tııılunnın ırördOndO l•I' de 
netler dPJl•medl ıe dıılın 7.haılr 
tıo•ıına ırı;rn hlr boau m1t hıılhıde 
<1---01 Be ILt~ın ıallhlJrtl llt' •on 
buldu. 

·····~··········~*·•••> . ~ 

: RI IKT ': * • * Vaıı:ıı - KA.m ı '1F:'Tl' Gur-: 
* can Özcıın. Seda• • Ved•• Naz•.ııı * m .. r, , \11\lf.T, Ycııı:se ı•o,. • 
! Kl :\ • 
* Antrenor· Eşref B.lıı ç : 
* Ksptarı Kirnıl • 
! ı ..... ıı.rıuu.K; ** • 
.. \ \'i \K . Ka ·a. Ş!\n \Rl.TT·I;\: 
* ' \ZI \f, \ il DIR l'f, !"' H \ tı, · • 
! Qetın h • '" ı. BcKlr ' r '\f\Z. • 
,. AntrenClr Bfilent G r. ! 
* Kaptan Ya ar ,.. 
: Hakem Faruk Talu • 
.,, Gol K Ahmet IDa,; ~5) ~ 
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KASIMPAŞANIN YEGANE GOLÜ KARAGÜMRÜK AGLARINDA. 

Fenerbahçe mağlüP 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

" 

Hacattepe, bozuk oynayan Fener 
bahçeyi 2- 1 mağlup etti 

.. ,.. •• ,.. .. ,.. ................ ~*: . ; 
• H \CETTf rF.: *** ,4111 
•"ı ı.ıtı - \nnt ı.ı '"· r"'' 1 ı 
!:-tl.l'Jıt. ı, 1LH.", f"'""I'.; 
• K OittaV. "'\ \tf. Hayri, ff. t.I , 

• 1 '. Sedat. ı:r-' ! Antrenör Sabaha•tın • 
•m~ S 
• Kaptaı1 İlhan , 
• n;:\ı mnııc;ı::: * ,; ! Mehmet • :-ı::ıını. orh~.,,; 

u11mım1111umımttttt111uuuum11111111mmımıu.I' • \ 1'\0t ' · Nacı, ArnJ • TUrı:ı.-· J 
Ikl maç yapmak üu:e ·"nkua· varıa:ııı:tı topu. bu oyuncu yakın • liRf f. Şirzat Basrı, Nıyasl ; 

ra ~iden Fenerbahçe futbol takı· ıneufeder. kaleye ıtara!I: t.k ;:o ! Antrenör Molnar ı 
mı. Ut mCHbakuını, Ankara ııa .o ·aptı 1-0 Fennbahçe ı:al p ,,. Kaptan: Nacı ~ 
ikinci$ Haccttepe ile .... nkuaı:Cicu l K 1 o\ ı.; l h \il\ l li l t.01. • Hakem· F alk Gök av j f 
uadında yapmıı ve tahminler hl· Hacettepe mal(.l'.'ıı; vaz yctt düıı- • Goller- 'ırzııt (Oak 251 • ı 
IUına matlllp olmutıur. ..• O~tay (Oıık 211!. Hayri tI>• ' rn:..ten ııonra akın (u,tılne akın ta J 

Hemen hemen maçın bUyük b.~ _el!yerck, urı !Acıvert ~erllerıne • 3 ıı 
kbmında. 6&1'1 ııcıverttııer hlkttn • .. •' 
ornamışıaraa da. forvet hattıncı• ~enltkell olmıy1ı ba ıacıılar. Nec- ••+••••••••••••••••• ff 
Letter ve Canın yoklugu bütün cıctın ldak 291 ~andc' nde Hani· faacıa beklerin "'erl dc"''"trılO 

A 
1 1 

nın te~ ~u~unu kata ile tamam , ,... ıı 
maç devamınca ber n bel ı o • lıvan B. Okta•. Hıı.ceı.tepen.n be- Nacı ııerı. Bun ı:erı alınmı~ .• r 
n~uştur cD ~ 

Lefterın yerine aollç oynı~ ın raberllk ı:olunU attı Bu değl~lklli> hiç bir net• ıı 
Baıırı. F nerbahçe hücumlarını tan Hemen a.ı:ablndc Nacln.n llüba memış=ıe de. aan llc.vert.ll•tr ıı 
zım ctmede muuffllk 0 am&dli!ll • bır har ket nctıcesınde aya ın Clr.vre baskılı oynadılar. Maçın ~ 

b . birçok tınıııtlardıı topu aya· ı\an topı: kapan Ha~r ert ıunış· meı.ıne on iki dakika kaime• ıo' 
~ıncıa ezerek. almıların te.ilnıtı a Mehmedi ma \'ıp etti. Go. ıırrbahı;e bır pena tı kazancll ı: 

CDak 311 Ha::ettene 2-1 ı:ıı ip cinin vuruşu u-ut. Beraber il> ~ 
alnı~ına ebep olcıu. Ftnerbah· "' ı:o•' Devre bu net ce ile on buldu u~ı da böylece heba olurken 11.ı ce müdafaası IAObalı oynamış n dıı Ha::ettepen1n 2-1 ı:allbt:Ye' 

bllhauıa Naci kötO oyunuyla takı· IKl'CI llt.\ R• \ t , 0 n buldu. 
mının malilOblyetınl bazırla:n~tır '\ l.1 ' \ ı ı ı \' l'f' \ ı . ı ı ıtatf 
l!k dene top!a tuzulı oyı;ıamak yü Penerbahı;;e bu:on lk1nel ff'r 
ı:.Unden. Hayrının ~aılblyet ııoıunu Fenerbahc:e lklnc devrede takım ıa~ll$1nı ,ııı: lıderı Oüııe~ıe o 
atmnına ve ile oldu~ gibi mR· ısa uta.; bır tactlllt ,apmıştı MOda yacaktır. 
çın t,.;lnc. yarmnı1ı da kazanılan 
penaltıvı ltötu vuru~la avutıı a a· 
~Ak beraberlik tıraatını harcıru4· 
tır . 
\1 \( ' I' ( 11 RJ,\ 'I 
\ ı c,oı.u.n 

Kar,tl.a~mada ilk rıu.ııtı Jıt.raıtlm· 
•ükhll•r ı .. arırdı Oıkardan nrfl\ bir 
p.ııs abn Barhın ıopu farl'l ıurdi.I 
n hrmen hemr.n r;1rantl bir 1016 
kl(trdı (O;ık. !~ • 

fenerbahçenin yenildiği masta Hacettepe kalecisi Niyazi ve Şerefin akınını önlüyor. 

Maça lyı b~tıun drı llc..nrt· 
ı ınr ilk dakikalarda ba,.,kı!ı bir o
\'Un çıkardılar. Fakat dakikalar t· 
lerledlkçe Hacettcpe açılarak oyu· 
nu mOtevaz n b.r hale ııo:t.tu. ku'
ıt.ı.itlı akınların blrlnıle ldak 23• 
N u ol taraftan topu ortaladı 
Turhan nıoaa t PQZ:$fOndı olma ı. 
na raııroen. Bar.rlJO ara pııı. y.e 
ı:ördU Onun Şınatın önüne :ru· 

Züht.önün ın lnrı dakl.kada ut 
d<ta vaptı ı bir korurr atışında l ıl 
mı.r topa ... rı lılr kafa TUrdu. 1 op 
dlrtf;f' çarptı n cerl eridi, bu drr 
Abmrt a1111 ..,klldf' bir kafa '' 
kantrııl1rd• lo;:alan ı.aıednln )anın 
dan maçın Jtıaııe u11 ını yaptı: 

(1 - o • 
Bu ıoldrn ~onra benllz iki ıtakl 

ka .crtmı ti kı, bır konıraıakta '" 
dimin allıtı nerh \'oleyi Bıılrnt 

tuttu <nal.: 29 
:'IOrdlmln rerllrrd•n r•tlrlp ortala 

dıtı topa Oskar r;llç pozh1nnda ol 
ma•ına rafmrn ndls bir TolP ap,.. 
tırdı takat oanuız.lık • BIUenlln 
rll•rınr clttt (O.ak. 38 • 
~undan bir dııldka sonra ıg paı 

l(lne dalan Tarıca Kuımpa ah mü 
dafi Hlkmrt alrnl bir Çf'lm• taktı 
Y• dilıüro;ü Herkr• prnıltı brklıyar 

dıı f akıt haJl't't, balirm •01una 
dnam• lµretl urdl. (llak. 3") 
11\l:'IO<'I ru nu: 

Ru dMre7e dr ıaırt bıtlı ba la 
an l\uaıumruklalrr d•nmlı itil· 

cumlarla daha ilk daklkalardan IU 
tıırrn ralrip kıııleyt urdılar. Fakat 
buabrrllk u1uı bir türlü olamadı. 

Ba lllttın!Uk ZO inci daklka7a ka 
dar Ordö. IJundan ıonra Kuımpa 

alılar da toparlandılar we hucum 
taı:olrmf,Yf' b~ ladılu 

Karulıkl. akınlarla grçrn bu dl'V• 
rtde Tarık ırnr ıolr ı:;ldl7nrdıı. ta 
lıat ı..ııbalıatılnln ctımr.>I ile ) unr· 
landı Halıf'm ı;enr drvaın lş.ıırtll 
TPrdl Hıı bal hr trlbtınlf'fdf' uıun 

proıe tobra ubep oldu. ı Dak 36 
B• ka ı;ol olma1an liar<1la5mada 

d• a ıl1ade Kırmıu 11,.ahltl;ınn 
lu•lillı ılttnda denm rttl ve netlre 
dOIJmeden ı • ı Kuımpaşanın r;a 
Ubl.rtl ile •on buldu 

Beşiktaş ancak 
tek golle galip 

.. "~ r . 1· . un ı1r·~~ · ıi ;.{: .. ·. . . .. . . ·.·· 

B e,iktaş-Yeıildirek 
karşılaşmasından 

bir gün evvel yapılan 

tahminlerin hemen hepsi 

müsabakayı Beşikta,ın 

sok farklı bir natice i 1e 

kazanacağı merkezinde 

idi. 
F'alat hlr ,.anıhn da '" lllllr•I< 

lllrr f\amP• rhmt•l•r ~· ı;oli hl 
!ınırbnmı•ları!ı nm ı.aunmaı. 
ICIP dP ulrıılt ldllrr 

Nazmi ve K. Ahmet Ye,ildirek kalesi önünde. 
···················································································································• 

Güreş Federasyonu 
mali kriz içinde .. 
I
• t•· hlı l•llfıı ılııha c.urı'• •P"· 

rıımuıılıı lıaJ.11\1 bir oıorltr O• 

inil ~ııı Kıırpbllıf'r, lrılt'ra•~on 

l~rrl•lnrl,.kl karı•ılitılil r UlUnılrıı 
hu.ı:tııılrrdr 1~11 lu•llll \ l'terf'l.tlr 

~ip linrnlıllJrr'lıı, l•llfıı eımrL 
••l!'lllf'~I ~porı ul~r ııra•ındo l>ü 
•u1' bir lh:tınıo '"' ılmı tı. 

Ulıf'r tar•fl•n ıörr trlfera!.)o 
nu ın ılı bııkımdan. büyüt; bir 
1.rlz ~çtrnırl.trdlr. Hlr !'ili' lı;;l'rl• 
~lıılfrlil mOHbaloinlara •ııpıl•D mn• 
raf"" dıın•a amphoııa;ındnn on 
rK br•Pf'lnıllt'I r .. ııerıı• .. nnnn hl•· 
if'•I olan 30 ooo lir• .. atırılıtıkun 
ıonrR rldr çoı. eüı t bir nıebMı 

lialnıı&tır ı.ı hu cııı "" hlr lııh· 
tl•al Çll."11'18dlll tal.dlrıff' DlllJI 

~""" hrrt-ııııı,. hrrh ıııııl ,,,., ıırl· 
ınill'I bir nıh•1ttıaı.anııı orc ııılza•· 
\1111111111 111111111'1111 L;ılın,•)111·111.ı ır 

f\\f'if'f' ~llrf'~l'llt"rlıııirl' 111111,ıı 
"BfllJılyıııın >lılnLl11rı ıııı..ıtırıır ııılı 
ı.ıırıııı \l'rllef•eaı 'ııaıt rclllrlll:I hal· 
"" \lladlııl urlnr ı:f'llrnı,.ıııı••I &h· 
r~çllerlr lrılrrll•) nıı rırn•ııuını.ı lh 
tllAtı bü•bürOn liızı tırıııı•tır. fiu. 
'"" 8J>Orumuı:u ('elnırll')en bıı ıhı 
rnm ıte\'llnı etttıı:ı ınüıtıfl'tçr hr•· 
ıırlmllf'I tl'm~lara ılrmrmlt. tf'h· 
ııı.eıı bir tlurum aldııı clbl ıo" 
<porumnzıta dil hlr ırrllt'm,. df'V• 
rl ııçar.ııı.tır. 

!\ahini' ı~eliliOI l'ttlll tat.;dlr!lr 
•rnl :\lurtf \ eldllnln bu durnm· 
ıa ,.akından a14kadar o111ruı uf) 
nrdllmekıtdlr rrm 8(!1,R 

G. Saray, 4- 1 GALiP 
SARI - KIRMIZILILAR ALTA YI RARATÇA YENDi 

······················-* • 
*UAI \'l h \R H : *** .: 
: 1 l'llG l '. • Sa m, l~'UİL · CO ..,. 
'*KllS , ,\IJ, Una! • I"f'E.'DIY\R, ... 
* Sua~. :.Ut.TiS, it \llRI, Ahmet ~ 
: .\l ,T \\ : * .f 
* .\itan • l 11-'I \'., Muıı ııa • Ne ... 
! J•t, Ka:r:ım Ertan K.U'A , l!:ro 1 ! 
'* Barram. Fallı:, oonrn .. 
*Hakem ORHAS GÖNÜL • 
•GOi l..ER : hftndlyar mal.;: l),• ! Jiaya (lla'k: l • Kadri: 
• · (Oak·tz , '"tin ll•ak ... 
*' li5 , Metin ( Pak: 69) • 
* • ••••••••••••••••••••••• 
1 ncıllz antrenöru llkk in 1•1nmı 

bu~ün ızmlrdr, \lla1 ııar,uında 
çok hf!trnildl. r111ıımın ndtıl 

tamdı .. Bllhu•ıı ıııınrl dfned• \lr 
tinin 4Q meııeden serı .,nua aıtıtı 
rol, lzmirliltri m"mnnn tlll, Rrlkl 
d" bu. ""tinin ukl ınirrllrrlnf: 
bir brftlJl'Sl}dı-............. , ....................................... . 

Bugünkü 
maçlar 
B ugun ;\lithatpa a ~udıı· 

da federa<~on kupa51 elP• 
me maçlarına de\ am edl· 

lecektır. 

<~unun ilk karıitlaama ı saat 

l:.! clı> Aclalf't • t:mni) f'l, on 

kııı <ıhı nıası da 13.ıs de vrra . 

Hc~oğlu&por kar ıla ankludır. 

-o-

Yugoslavya - İsveç 
milli maçı 

Belı:-:ad 23 IA A 1 - wnıpıı 
futbol Oa:!'IPl>Onlutı; IÇln lcar4ıla 
•ıın Tuırosıavtanın Kızılyılelız: tıı 
tımı ltıveç (!amııı:vonu ·orko~ 
p nır ·anmını bı.::ün 1'eltr!lttıı 

tUllll1t1UtlltllUIUftltllllllltltllll1Utfl111Utl011111t11' 

lfn•ıul snrrııe &iden : 
! 

Cevdet MARDiN ! 
t~ırronlM blh11rı,.nr ~ 

•nııınnnıı11111111tıınıuıuı1111ıı111uıııun1111111uııı,ç 

01 l~ BAl!LllOR 
"ı...yın \'Uruıu il• başlayan 010· 

nun ilk dakikasında Alla1 mtıdarl· 
lnd~n lopu kapan Jdrndlyar, bırln 

d dakika itinde! Galalasıırarın llL; 
ıolUnU ;J'Aplı. 

llu roldl'n ,onra hızlıınan oyıındı 
topa hal.im ol.ln Alta1lılu • .'i lnd 
dalo;lkada Hnnrnln ndn bır ortu>nı 

;ılrı J•P•lll ynliıılırıın h:a3a •rrt htr 
•uru la \llayı brrabtı·e durunı.ıı ıe · 

tlrrıı culıl 'aıııııı tır 

Hundan oııra hııoıını tr~ebbu"ı 
n11 rllıır aL~ıı c;aıaıa.ar.l\lılar \I · 
ıa" nı ır ahuına 1trlt erek lfhll· 
kl'lt olınıtia başlarnıl ar u I! nri 
dakikada ('o kıınun drrlnltnır•inr. 

nrdl&I pa~ı kafa lir t.amanııa,an 
h.•drl, lkını 1 ıolü "•ı•mı cır. llu ı:ııl 

I~ btrabrr ı.alatasarnlılar ba•l.ıları 
nı hh:ı da arııırnu;ıardır. talial 
bir Arallı. \llayhbr krndilrrlnl bu 
ha•t.ırtırn kıırtnrnını:o ınııHırraı. ol 
n>u tar u birkaç telıllktll akın da 
1;ıpnıı br a da <·alala aray ddan<ı 

lıunları önll'mtte nıunrtak olmuş 
" ilk devre Z • ı Gabl<tura1ın I•· 
hindi' sona umlfUr. 
11\1:\l'I llf,\Rf. / 

Rıı dnrrde \llıı7lılar lı:alt~I' trdo 
f.anı. J.rtanın yrrinP dt Co ı.unu 
lnraı. çılrnıı•lardır. 
lltHtnln ıiı. b• dıkıı.uı lamamlT 

lr Ulayın lıulim altında ıeçmlt•" 

d• oıınırror n11ram, e!le ıe~f'll 
rır,aUarı 1iullanam1.d1fından AlUy 
takımı coı çıkaramamı tır. 

'Il:HSI:\' c.oı.ı t nı 
%0 ncı ıtııklkıva kadar kar 11ıı.1ı 

ırçrn oyundan onra Gılaı.ıuarııy o 
'ıına hakim olnıa.Ra ba lam ıs u b•ı· 

nıın nrlltf"l olaroı. 24 unr.ü daLılıa 
da \idin tO nıdrtdf'n aııı:ı bir fili 
la a lınrli •~ 3? ncl daklludA da 
r•n~ '\lrlln dnrdhncil rollerı de , .. .P 
OlHflr. 

O•ıınun bundan •onrakl lil\mtn 
da n~ııı r dtChnırmh ,,. maç 4 • 1 
c.aıatıuıuann ıallbhttl)lr aona er 
ınltllr. 

Altay - Galatasaray maçında T.urgay'ın bir kurtor•~ 
••• t .......................................................................................................... " 

Tür kiye-Romanya 
ilk beıimiı Turhan, Erdoğan, Tuncer, Altan, T""'f 

,eklinde sıkacak . 
Bukr~ 23 HU8Ull - TUtı>if~ 

Romınra milli ba&nt.bol aı•~.ı'J 
rın bu;;unı ıaat ıp 30 dı fil' ~ 
Takımımız bu mata leld!ıll c~ ,~..,: 
ta ue de !norı olarak ~ 
sö&t.trtlmelı:trdlr. ıt' 

Mllll takım mız uha1• et' 
•brşı ı.e çıkacaktır ~ 

it RH \:'\ , r:ROOG \S, tt.1~ 
\1 f\S, Tt;;s~· ~(fcl1 
Maçı ı:ıır Yu.,OI av Ye bir ,~·~' 

h•ktm! l<la" rel~eı:•ır. 30 : ,Ct" 
l:Alı1rııl bu ın•ttı t.atbl.c ed ' 1 
tir ,,1' 

J aı.ınıımı7. nıa~ıan !tir ıttrı ,ıı'ıl 
sıkı !tir idman vapmış n utlt 
(tl;llınlşllr. 

-o--

Silahlı Kuvveti•' 
kır koıusu f 

Arı:nra 23 !AA 1 - 'T~ııf 
llhlı kuvvetle: 1957 kır ıP ( 
m!llabakuı b.podromd• 1 
caktır ' 

2 ı \Cnmı• .r HBf•a'nt\ Nor
kopp n;ın elline ı -o b.ı.m ~t.r 

Galatasaray ve Altay takımları dünkü maçtan ev'lei 
MQut-ıılı:a era ıc. ·a • dPP ı rİ;; ' 

u • l•ndarma e.:ııı.en ı.ttl 
d cc<ı ıercı. r 


