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BAŞYAZI 

Son netice eri 
tahlil edelim 

Ahmed Emin YALMAN 

B tlyllk l\llllrt '.\fecllslnln ::rrnl dr-rrHI dun atıldı. l\fttll~te 
kartı kareıy l ıelecek alyast kunetlrre alt kat 1 rakam· 
lar -lllrazların U'reblleceil neticeler harfe tııtulmak 

tartıyle - ll(·ılttın arf'ff'~lnde ~mt aul'f'tte llAn f'dlldl. Df'mnkr11t 
Panınııı taflarında 4::1 mlllehrklll. C.11.I'. de 178 ı.ıeı. HOr. P. 
ve C.l\l.r. de dördrr mlllrueıcııı U7.lff! almıştır. 

Denıf'lc ki (lrnınkrat Parti iktidarı Ra, Uk ~Jlllrt 'lrcllıln,ıe 
kııtı utttte ü(te ikiden fazla bir liuHetf! sahiptir. Fakat lktl· 
4ar bn nf!llt'f')'I nkl bir zaff'r. takip rttll:I hnapsız ~e ı.ryn 
lldl~lıı mlllr.t ınrarıııdan tllS\ltıl \P. buna dr\am l\"Jn l.rııdl lnr 
\ektlP.t ve ıııu \rrllmrtil ıfl>r tr.llU:I rdf!l'lif'; lı;t'ııdl Lendlnt al· 
ilatır \e ,olunu ııl!ırır. Oe~f'li maıı:ıarayı blçr •AJara~ Demok· 
rat Parti tır~aı11na llrrl ı.Ortılrn mflhalı\&alı \e \f'hP.leJI iddia· 
lar, lıer ff')1 <>ldutu ıtbl ııırrıı mo~talill 'atandaşları huhalde 
llcaa• n tatmin etmez, tok ciddi n :rerlnıtr elLtrP.t ~bt'ptuı 
Olan mııhalU partili uıandqlan 1sf! sOr.endlrlr '" kıadınr \'e 

114detıP. ınuhtııc oıııu:tumuı mllll huzur n ltldalll. milli blrllk 
'Ve Abenıtn Llilıleşml'slnl çok yazık olarali ıeclktlrtr. 

R eylttlUI L-ııllanan t"e ı.uııanmAJan uıanıfaelann mlktan· 
nı n nl11hrllnl , ıruııanılan rrşlerln lktldarla mahaldel 
araaıod.l ne &eL11de taksime aıradııı me 'detin! bir ta• 

rara bıralillhm ve ıırf mlllett"f'klllf'rlnln miktarı baklnndalil 
"'sını lllııı lilçö ııı,e kabul P.df'lhn. Rn takdlrdr. derhal &ÖrO· 
ruz lil bö> le bir lllrU bllf! rzkl aatf'r lddla~ınııı t-amı:rıe ;,-er
siz ve haksız oldııjuııu "" Tllrli mllletınln bu df'fa nrdltt bOk· 
nıtın D.r. iktidarının keyrt ,·e hHapsııt ıtı1ıeını brtenmemeal 
ıuınasına ı:f'ld l ilnl tsbat rtmeıe kiridir. 

1930 ıf f' ıırı:llrn "li7 nıllleh•rklllııln 408 1 llitldara, yttmtıı do
kuzu. nıııbaltrlrl'f'. dokuzu daha zlyad... Df'nıokrat Parti ll&lf'· 
tr11nııe )f'r al an mttııtaklllf'"' aitti. Temiz bir l'çlm dlJf' klbal 
~llnıf'ı;I c:nk )'f'rlnde olan 19114 ıeçlmlf'rlndr 51 ı mllletTI'kllln-
4rıı :I03 il llitıdarın. ancak 36 aı mabaırtl!'tln, ikisi D.P. ıı.ıeıe-

<Dennıı: Sa. 5. 80. 7 dt!) 

Cemil Salt Barlaıı tıöyOk ntln :'.\lrb met taratınıfan niurlanırı.rıı 

Cemil Sait Barlas 

Yemin töreni q saat sürdü 
Muhalefetb · ısrarı 
Bölükbaşı'nın 

Hususi Muhabirimizden 
Ankara. 1 - BüyClk l\lJllf!t Meclislnln 1 l . dö

neıntnln l. dcvreat f'.n y~lı m\lletvektll olan D .P. 
istanbul Millctveklll Ali F'lıat Cebeı;oy tarafından 
Faat ili de açıldı. 

~ıınıeınon ııajfınd&kl iki ıııra. kürsünün önün· 
den itibaren ı;alomın sonuna kadar muhalif pa~ 
tllere mı,nsup mıııetvekUlerl tarafından doldurul· 
muştu. Bakanlar kül"80nün ı;olundakl koltuklar· 
da oturuyorlardı. Başta Amerikan BOyOkelçlsl ol
mak üzere yabancı devlet temsllcllerı de yer al· 
mı,ıanıı. cumhurbaşkanı locasında Bayan R~lde 
Bayar ve kızı Nilüfer Gürsoy, yandaki locada ı.se 
Yaraıtay ve Genel Kurmay Oyeterı bulunuyorcllL 

Ali Fuat Cebesoy Meclise ve Milletveklllerimı 
başarılar diledikten aonra yemin merasımıne ge
çildi. Mt>rıı,,tm dOrt saat sürdü. 

Pıırtllllf'r lil'ndl mlllf'l\t'L11lf'rl i;ürstı;--e ~·ı· 
Lnrken ~ntı•lrrtıerlnr Jlll'f' L-ı•a 'ern uıun tı-

ı:ıhltrııt >llPtılar '" alkı !adılar. D.P. •lrlllR• 
rındn rn fnıla nlkı tnııoıı ' '"ndl!'rt'A ntdıı. lnö· 
ııu>" ınrası ı:elinre c.tı.P. lllrr ayaıa kaU.tı· 
ııır \e •hrarn» dl)e btıltırarali. tezaharnt ,-apıı· 
lıır. 
D.P. lller Menderesten ı;onra en çolc Samet 

ARaoiflunu alkışladılar. 
Bunn sebep, alfabe ıraııına ıörl!', :'.\fıuılsa· 

nııı Mnlatya)ı ıaı.ıp etmf'.sl \f' Samt't Ataoilıı'· 
nıııı fnllııttdf'n sonra liürsOye ı:ılı:ınaM oldu. 
Cllııkft D.P. lllf'r tnöntıye yapıtın ııamımı tt'za· 
tıürıua bir mukaht'lf'de bul unmak ,.,. 
acı~ını çıkarmalı; lıtrmııl"rdl. 
Sadık Altıncan. Fevzi 1.'lçaner, Lımall Hakla 

Tunaboylu, Ha&an Polatkan. Emin Kalafat, Rıfkı 
salim Burçak. Bürhanett.ın Onat. Kemal Balta. 
Namık Gedik. Nihat Eirlboz. Berver SOmuncuoR· 
ıu da alkışlananlar arasında itli. Slnop·ta D P. nln 
kazan:nas.ında büyük ro\ oynayan Nusret Kuruya 

• • 
ısını 

üzerine 
Mecliste 

O sınan 
okundu 

1 
<Devamı Sa: 5, !':fi: 4 del --tıi&MM• .......... ........... M ....................................... _____ .. ____________________________ .. 

ı MECLIS KORDON ALTINDA iDi 
BAŞŞEHİR'DE DÜN HAF iF TANKLAR, DEVRİYE 
GEZEN~ YER YER SİLAH ÇATAN ASKERLER VARDI 

Du~ut Mabablrlmlzdf'n 
Ankara. ı - Tüı1rlye Bfiyült 

Millet Mecllıılnln 11 inci toplantı 
döneminin .açıtıaı dolayıslyle bu
aün Ankarada oıaaan üstü tedbir· 
ter alınını tır. 

BQyOlt Millet :Mecl!AI &aat 15 
de toplantısına başlamış. ilgili 
makamlar herhanıt bir nah<>v hı\· 
dlaeye meyda."l vermemek için ı;a. 
babın erıten ı;aatıertnden ltlba· 
ren Meclisin çevl'efilnde olduğu ka 
lfar ı:enl~ "caddeler! ve bulvarları 
askeri ve polt& kordonu altına al· 
mııur. 

dün tevkif 

Bilhassa Mecltııln çe\ rcs! saba· 
hın erken 11aatıertndo çok ı;ıkı bir 
tekilde sıUUılı kUV\'etlerle çevril· 
<111ilnden halle buralardan grçenıe
mıı ve lşlertne, evlerine gitmek •ıı 
teyen vatandaşlar arka 60kaltla~ 
<lan dolaşmalı: 2oruuda talmışlar-

d 
· ı d 1 1 dır. Mecllatn karşısında bulunan e Ankara palasa girip çıkmak htr 

1 1 meaele olmuştur. Oteldo oturan
lar, mlsaflrler kapıda bile durdu 
nılmamış \e polts tarafından 20~ 
la lçert BOkulmuştur. Hatta caze-

C. H. P. Meclis Uyesi Barlas, İnö
nü'ye, «Paşam bunlar geçer,» dedi 

AnklU'a. ı - C.H. Parti Mecııaı oreıertncıen Cemli Salt Barıu bu 
ll&bah tevkif ed.11.mlştır. Cemil Sa· lt Barlasın evine ısaat '1.30 da ~ 
len iki polis kendl&lnl aavcılı~adavet etmtı ve Ankara aavcıluın· 
dan Ziya tllaener tevkif kararını ııaat 8 de teblll etmiştir. 5 saat 
ceza evlnde kalan Barlas saat J3de otomoblUe Adana!;'a • s:ötürOI· 
mQftür 

Hareket etmeden önce Ceza evi 1 
ne İamet İnönü, Kaııım Oülelt ve 
Pal!lı: Ahmet B&r11tçu attmlEler, 1-
nönO ıı:ır~ıı olaun Cemil Salt ü· 
ıı:Olıne• <1emtşlen1tr. Cemil Salt 
Barlas da •tlz'1m01'!>rum P1111am, 
bunlar aeçen cevabını "9mllıtir. 

ismet İnönü 
Ankara 
Radyosunu 

te fototnıfçılan da uzun zaman 
tototrar çekmek için beklemek zo 
runcıa kalm11lar, daha sonra Em· 
niyet MOdQrlülüntın Kereken tznt 
vermesi üzerine Mecl16e rtrebtlmtı, 
lerdlr. 

Alınan tedbirlerin •ekli BQyült ı 
Mlllet Meclııılnden uzakl&1tıkça de CHP 
tıomektedlr. Gençlik parkında ve 
Büyük Millet Meclisine gelen 110-

<Devamı Sa. 5. il. 8 de) f Kalafal'a cevap verdi 
Şemsettin Günaltay: «Memleket meseleleri ancak kültürlü, mü 

j ~~~.~~ .. ~!~~!e0!B~ norma! insanlarla görüşülür,» diyor 
naltay, dCln, saat 1'1 de 11 merke-1 M B 
zinde bir cbaııın toplantıaı. yap- • • 
mış ve Devlet Veklll Emin Ka· I rg, 
lafat•ın iddia ve lııııatlanna ce- • 
vap vermiştir. 

GQnaltay, ezcümle tunıan a6r- s L I dl 
ı~::ı:eket ttıeselelert ancak, kQl· - oy a 
türlü. münakaşa wıullerlno vakıf, 
normal IManlarla ır6rQfOleblllr. 
Kalafat'ın yuııarak eline verll· G 
ı:n1ş olan klğıdın ııuretlnl taze- oa. r u·. ş tu•. 
telerde ben do okudwn. Kendt· 
ıerlne alt \'asılları bir araya to~ 

c.e.P. s ts SEçhı KURı ı.ı s' Tti\ Dt ETTtöt 1tcu.Asu,.\IA· D" ed ek 
)118 SE('\IF.S KARTLABI ava ec 

S e e im iti r azı ... :~·:·~"~::'."::::: ..... 

• layan ve demagojik bir ifade ile 
bl2e t&ıat edilmek l&tenen ter · 
ler hakkında vatandaş hakem:ıır. 

Ben Kalafat'• dc!ıll. memleketin 
münevver ''atandıışlarına ve ta
rlbe hitap t.'<llyorum : 1957 !atan· 
bul ı;eçlmi demolı:rasl tartblmtz 
tç1n bir lekedir. OözümOzün 6-
nOndo ve bOtün münevver :latan· 
bul halkı ile yabancıların müta· 
he<1e&l altında cereyan eden bu 
seçimin haltlltl mlnaaını, hiçbir 
tehdit. hiçbir demaıroJl aaklıyamı
yacaktır. Bu hakikat, oldutu ~ı
bt tarihe intikal edecektir. Benim 
ıayem de bunu tarihe intikal et

Bu konuımalarda Su-
riye meselesinin bahis 
mevzuu edildiği zan
ediliyor 

"-7 • k k K ld ııı :t&met foöaü Ankara radvom !da· • Ü se uru a =~:=:;t~r.flbst dlT: açmayı ita. 

lstanbul seçiminin iptalini isteyen iti
raz çuval dolusu vesaike dayanıyor 

htanbul H(lmlerlnln iptali kOnu.runda C.H.P ıı idare Kurulu ta· 
~an nrllmlş olan ıuruın, h Srçlm Kurulunca reddi üıerine C. 
b ., durumu Tübelt Seçim 1turu·lu11a in~ tal ett.ırme:re karar nrmlt
tar. (l)ey ... : aa; " •• : • .. , 

İnönü, Sarcıııta Tmlltl dlle.lcç~e. 
radyanun aeçlm gQnll oy nrme •Ü· 

rwl bitmeden D.P. nla ltazandılı 

oylan blldlrereıc kanuna arıcın pro. 

paıanda yaptılJnı, amca radro lda· 
reatnla yabancı gantecllere kendi 
ataadan 711lan demeç ·rerdlllnt be
Urteceıc Te bunların birer ııu~ oldU· 
tunu 1ddl11 edecelı:tlr. 

MtS 
TU( 

tirmekten ibarettir. 
Kazananlar, eğer vlcdanı'n 

mO&terlh olarak oturacakla't$a. 
mevkileri mübarek olaun. Oünal· 
tay, lhtlnııı peşinde ıtoean bir in· 

(Dnamı: Sa. 5. iL 1 de) 

ORUAS 

O. Köprülü 
lıbirliği 
Y aplldı, dedi 

Hümyet Part111 iı Batkanı Orhan 
ltOprülü, dün il merkertnde bir b"' 

(Deumı Sa: ı, 81: 6 dıt) 

Londra. ı - fnırtllz Dıololert Ve 
kili Selwyn Lloyd bu&'(ln Tnrıı:ı:ve
ntn Londra Büyükelçlal Muharrem 
Hurt Blrırt'YI makamında kabul e
derek kendtr.I tlıı bir mOddet ır&nıı 
mQftür. 

TClrkl~e Büytıkelçlııtntn anıusu 
üzerine )'apılan b uaörüımede Or
tacıotu mes•eJelertnın bahta ıtonu
IU edildiği zannetııımektecıtr. 

fngtllz Hariciye \'elı;lll daha ön 
ce Irak na, fllil'lçlsl 1111' allrOşm•e 
tar Bu ttl:lrOşme hakkında da bir 
açıklama yapılmamı~tır. 
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liJ'l~l•J:• 1i;fJ(JI 

Fransız hükumetini düşüren 
C e ı a y i r hakkındaki tasarı 
1 klncl DCln· ----ya Hart>Jn- Yazan çe Ceza:vır ıstııcuı 

~mm ADAi' MI OlDUN 
İzmir vapurunu f(QNU~A(Af(SfN 

yüzdürmek için "f 

Gunu GUnune 
Satılmıyan oduna 
Belediye narhı 

O 
dun depolannıa ıöze ~ar· 

P•C'&k yerlerinde anlı ııuca 
k~a tabelllarda b~lrdlJ• 

narhı yazılı. :'\lete odununun ee• 
ldıl knllmlı en teslim Z3 liraya 
satılacak, Fakat bu narba odun· 
cunun hiçbir ıııtsı yok. Dalı& 

dotruau narh fla tına odun ala· 
bilmek, yerine ıetlrilmesl tmkAn· 
ıız bir silrll şarta ballı. hk prt. 
l«f' yarın aıra7a ıtrmek. t•aı.a~ 
sıra ıeldl&I zaman da depoda d
dun bulunması llzım, Sıra ıebe 
Te odun da bltme.nılf olu bllf', 
bıçkı mal<lııeslaln ıOnlllk çalış· 
ma aııco mesdrsl fıkıyor, orl9 · 
7a. Geçen 7ıl uçar gibi çaluan 
ıuçkı makineleri ise bu me.T tın 
ıdeıa ıı:OçlOkle 1 llyor. ,\ma bil· 
tün bu şarllar :vrrlne ı;tl e de, 
nakil vasıtan meselesi meı·dana 

çıkacak. Oduncular, deııonun bir 
kaç yilı mf'tre öte.ine kendi "T&
aıtalarını ıöndermlyorlar. 

den sonra llne karueamı-
kuruıan ·ınnı DA69ent D Yacaktı. Fraruıa-
çtınco Fran- -,.. re nın ille cıckllnd,."'I 

sız Jtabınesı de Yılma..- 12 ncı maddenın 
dClfmUt bulun- ,., k ncı Para ·•h 
maktadır ve hA· AL,.,(}{; halen Framanın 
IA Pr&Mada ye- ı muhafaza ettl-
nı hUk\lmct ıtı :retkllerden b r 
kurulamamıştır Dört ay önce 43 kısmını Fran-
yqın<t&kl Maurıce Bourg sız P•rlcmentooumın federal ma-
Maunoury 1ş başına 1883 tenberl lı:amlara terk edebllece nı bildir
en acnç başbakan olaraJı: geçmtştı ml'lı:•e ıdl ŞUı>heıılz bu paraeraf 
Real.at b r adam olan Bourgcs•ın CCzaylrll MClBIQmanlar lehlr e idi 
bOt<ırnet bir takım c ddı teşet>- Pakat taısannın ııon ~ı nde bı,; 
büıılcre g rişm ş bu ara mali sıkın- parar.ar Jca ııınlmı tı 
tı an önlemek ç n Frank de~aıoe TW!ımnın Uk şek! nde 14 ıson 
ett rllm şt Buncıan ısonra B rı-- oek. nııe ise 12 macıııe de de~ ş•ı-

•• • - ,,, r lmlşt•r 
m.., .. mıetıerin On ikinci Oenel B 
Kurul top antısıooa mozakere e- u maııcıe federal lcra heyetine 
d lecelı: olan Ceuıytr meselesine de dairdi. İlle eekllncıe heyetin her 
b r bal çaresi aranııı. Birleşmiş l>Olge mecltı; ncıen gelecek eşlt u
Mlletler Genel Kurulu geçeıı Şu- )'tda <leleıreJerden teşekkül ecıe
bat ayınııa Cezayir meselesinin teıtı. he~ete Franııanın Ceznylr 
ıtbanşçı. demokratik ve ıı.cııı.. bir §lcrı Bnkanının başknnlık ccıccr
hal ç&re11ne ba ıanm&61Ilı tavsiye iti takat l~lerı ııeıeeeıcroen .ı;eçJlan 
etm ıtı Bunun ıçtn Franııız hü- btrının yaroteceıtı ve Federal ıc
kılmetl tarafllld&n dol • cadreıt ra heyetinin tecıeral mecıı.ıı ka
lı:a<lro kanunu denen b r tuan ha- rarıanna ıcra e<leccıtı yazılıycıı. 
1:1rlamııtı. :s ı tasarının hazırlan- Bu madaenın ıson §eklinde bölge 
m1111 h ç <le kolay olınıurıııtır mecllıilartnın BCÇlm<lcn blf buçuk 
Bakanlar e ıı ki lkl tasan mü _ .vıı sonra Fran ız hflkılmetının 
\e<lcıea nı gon hale sokuncaya ıı:a- Parlementoya federal icra heyetı
dar acıetA blrblrlertne 5P.rm 1,.r, nın fonıııyonlannı tesblt eııeu 
bu arada savunma bakanı An<lr6 blr kanun tasanaı ımnacatı bll
Mor ce fııtıta etmek trhdldlnele dlr imiştir. B:.ı auretıc federal Jc
t>u unmuştur. Morlce•e ııöre tlli!>an ra heyetinin no ırlbl işler gl5rebl
ea&yırc baıtınıaızlık va<lc<llyordu. leceğlnl önceden bllme;ı: tmkAnsız-
Tnm•rrya ı:ı:>re doJcuz milyon mü.5- dı~uarının ana hatları ve esaslı 

an ve blr mil on Jkt yüz bln hOltümlert bunlardır. Bourg~ _ 
Avrupa!ının yaşadıaı Cezaytr altı Maunoury•nın alyıW parti lldcrı~ 
bölgeye bölUncc it ve bunlardan L

lk ıncıc nrupalılar ve dördünde r1 ile görüşmelerine raıtmen Par
ise mOfilOmanlar ekseriyette bulu- lementocıa şlıelcıetll tenkitler ya
nacaklardı. Her bölgen n yan b r pllmıştır. Bir zamanlar Ceza··Ir 
t l Oenel Va ı.sı olan balen De 
eşr mecıı.sı olacak, ayrıca bir Oauııo taraftarları ll<lerlerden 
recıeral icra heyeti ve federal mec-
lis bulunacaktı. Savunma. Dış~- Jacquea Souııtelle ctuarının Ce· 
leri Maliye ve Adalat Partaten ı- zayırın ba[tımaızlılı: t.obumlarını 
dare e<lllecektl. Bu önemli işlerin attığını• eöytemııtır Boura6-
Partaten Jönetllmeııtne raıtmen bu Maunoury Cezayir tuarıaı için 

uet P:aıuıanın Cezayir meae- Fraıwz parlementoııunu olatan· 
ıeatnde yeni takıooıtı b r tutum- Ciııtil toplatıya çatırmıştı Bu toı>-
11u Federal b r teşkUAt kabul lantıda aatcı mebuslardan Jean 
ecııı orou. Bu yeni &latem<le mil&- Lou18 Ttsler • Vlımancour ş6ylo 
ıamanıar 125 yıllık Pnımıız hlkt- ııemtştJr: cBlrleşmıı ıı.tıııctıerde 
mtyetl canaııınııa ilk defa olarak muaheze edilmekten bahııedl)-or
Avrupalılarla c ıt olarak oy vere- ıunuz. KJnı bunu yapacak Llttle 
b ıeceıı: erdi Federal mecıtııe her Rock'da mMum QOCUklan ancak 
tıO aeden seçilecek kimseler ııe- a.ıılı:er hlmayesıncıe okula vollayrı
lecek ve buracıa mil uımanlann bilenler ml? Yemen eaırclleri mi? 
QOtunlutu elde etmelert tlbll ola- Yolaıa demııo perde acrtslm1ekl 
caktı. • Bu çoRuntutun bağım- dQımanlanınız mıh 
ıılık tat ecetı de filphe5ızd.lr. Franııayı liln<le ' milyon cıoıa

f'üat tMarı cıa Fransanın bunu ra Yakın maarata aokan Cezayir 
'ffa!Celtne ııaır bir kayıt mevcut harbini bitirmek için taaarunnı 
del leli Buna mukabil Cezayirtn aeçlmıek lateyen batbakan ııtyul 
Pransaııın bir parçası oldu~u rı- ll<lerlerle yaptığı aörütmelero v" 
manlar iç Q bir ümit tasarının tik projeyi onların arzularına ı;Ore 
manlar ıç n bl ramıt tıı.sannın llk detııtırmeıerlne ratmen Mecllsde 
ilin ecı len şeklln<lo mevcuttu. karşılaştıtı il <ldetll muhalefet 
Gerçekten ııonra 22 ıncl olan ilk aebeblyle ııon b r fedaklrlık <laha 
t arıdaJı: 24 ma<l<le aynenc Fran- yaparak oy durumunda Avrupalı-
6a Ceza ır müesse8elertnln gello- lara Ol!tOnlük tanıdı. 
mN ımklnlannı tanır ve ıara:ı ı Biltiln bunlara raRroen federal 

eler• ekl nde dl Tasarının ta· bir t~;cllAtın ller<le Fraruıa<lan 
h 1 1 ıı5J aynlaca[tın<lan kor:tan Fransız 

bul e<I im iç n mu te r 15 Y mebu !arı lıilk\'\me.lerınc ı:cıvcn 
parti dt>r eri -lı:omon tler ve 
Pupa<ll5 er harç ile başbakanın o u vemıe<lller Yapılan ıııtatlatt:ı:

lere ıtöre Pranııızlann yOz<te yet-
ap 1 1 ı: rüsmelerdl'n aonra u- mtş Ceza ıre bağunsızlık vertıme

sar ın t> r çok maddl'lert deil t • ı ~e a daimi harp oıklan araııın· 
r ım le ıo maQ eler l.E 

.ı m Cld 22 ma!l<le da barb seçmtşlerd r 400 IKY.I 
le d rllm r Fran ız &!k r Ce-ıa rcıedlr Harp 

la:ı maess n- a n acı ti ıı \ am 
k feri bÖ cc B uru n kn ı ı 

f :ı ral t r ı tında Cl!Za r ı ı ıt rtı c o.n 
par! ento- B r t"Şm ş M 'Jetler J apırı hale 

un teklifler k :ıcı tavı; \ n ıı re • arı ı 
demokrat \r Ad h b r h 1 ça
reeı bulma<lı ını g rercK Fran.sa-

ba !Dll!ızlııta mani oıınasını nın aleyhtncıe atır bir karar 6~· 
utıı acaktı Bölac mecJWe::i vr. retı knbul cc1tıcektır Tunu!; ~e 
federal mecltıı b ıtıınııızlııta tRI'ar Fa.s Blrl~mı~ Milletlere renl bir 
v reeıer dahi Fran ız parlemento- plin 'et nnektc<llrler. Bu Kute~ 

buna U"'"'n karar \•crme<llk- Afrika KonfederllSlonudur Maıt 
tıU '•- il rıb-1 Kebir cı.enllcn bu tasarı ta-

ltaltltuk eC10"Se Kuzey Atrlkada 
Fas, Cezayir ve Tunua Fr&llll& ile 

1 

bir Kontedcra.ııyon halinde birle· 
occckleroır Ceza) ırc l)a!iınısızlık 
tanıyacak böyle bir durumu Pran-

Kalp ve kan 
Edrm denilen 'e 1:oı.: defa ba.s 

talann llJ alilannda bl'llren eı' 
lılnllklerln ebeblnl hiç merıık 
eıthılz mi'! Bir çaı,; ralitörler ı.n 
iti ,.apablllrler Hu burusu. nıe 
fell l.;alp cihetinden tt'tlıllı:e
drllm. 

Kalp Jı;trll)P.t ızııaı olan bir 
ha,tadn, kan akımında bir 111· 
v119lanıa \llrdır. Zira. akcll:erlrr 
le, 'Ocut dokuları arasındaki 

l liaıı ponıpalanmıı ı bozulmuş
tur. Hu durum. derinin <lertn
Jlklerlndel>I ufak danıareıı.ıar
dan ı.anııı ıu ı.ı•nıının. do'ku
lara ıznıaı;ını orta) a çı\i:arır. 
\ e bu bal, ll)&ldarın ltml'lil 
ıeı.llndr trzahOr eder. t.ıer, bu 
elş1'1nll&ln, li;albln "t.lfa)et ızııtı 
nln hlr belirti 1 old11tun11 ı.arar 
tt.rır,.rı.. kalbi tat."lf)e elnıPk 
leap rdeceı.ıır. Hu takttlrc1f', 
pompalama ıor.O rıomıale döne 
ceı. '" nrtll"edr. edem deıllt:l· 
nılz 61 ı.ınııı.ıer ortıuıan ı.aıı.n- ' 
ealı.tır. t 

~-·~-----------~-----...----~ 

l!anın kabul etmesi ıu sırada ka
bil dcğll<llr 

Pranı;a eonuncıa Cezaylre ba
j:iı.mı;;ızl ık tanımak z:orun<la kala
caktır 

Mllllyetçllertn !ayanı bastırıla
mamış ve Fran a ile milliyetçi 
milcahltler arasında tercih yapa
mamış mllyonlaraa M~Oman ya-
vaş yavaş •İatıklll veya ö!Um• 
paroluına inanmaya başlamışlar
dır. Prıuuıanın Cezayirliyi ken<ll 
memlelı:etln<le lktncı aınıf '·atan
daş olarak aönn"111 bir tUrlU de
!Hşmeml.§tır. Biltün bunlar tera

Zlnln kefeııılnl baıtımııızlık lehine 
attır bll8tıran faktörlentlr. sonun· 
da hak yerini bulacak ve Cezayir 
bağımsız olacaktır. 

i····~:·:··::··~~:~ı ··~:=~~::····i 
·~~o:· ~ ı, :..wı., ·~··:Hll·:·nıt:·:·::W:•:·.tll>':'.tıı, ,. :;: ~,_.·ı 

SON 8 GÜN 
Fırsatı kaç1rmayın1L 

Bugün ve yarın 

Saat 17.30 da matineler. Ak
şamları her semte otobüs 

sen·isleri vardır. 

çalışmalar arttı 
Batık geminin yaralan kapatıldı, 

sulann bo altılması işine 
ba }anıyor 

Batık İzmir vapurunun yQzdJrQl
mut için :yapılan ıaallyet, son .ııaf· 
ha.sıua ula mat. üzerrolr. Sancak t•· 
rafına yatmış olan vapurun au ala 
caıc :yerleri kapanmaktadır. Bundan 
aonra bölmelerdeki autar boşaltıtacak 
ye drızatann glderllmet.t !a&llyeı.lne 
b&şlanacalı:tır. Vapurun yüzdllr1llme 
at için aahll lle ıemt anı.sı Ohun· 
klng adlı bir tarama gemisi tara 
tından taranııcak ve gerekli derin· 
ilk elde edildikten aonra İzmir va· 
puru ~UzdilrülebU~ektır Yüzdür· 
mert mUmJı:Un kılmak 1çln llz:ım· 
ııelen bUtün aııır makine ve Aletler 
temin edilmiş bulunmaktadır. 

Esnafa ceza f i,leri 

dağıtılıyor 
Be!e<llye zabıtası tarafından ha· 

zırlanan ceza ve değerlenellrme 
tl§lert cıanııen 1t baren ı;ehrlmız
<lekl eEnafa cıaıtıtılmıya başlanmış 
tır. Devamlı bir kontrolü mümlcOn 
kılmak tçın bu fişlere vukua• ı:u
nil gQnOne !41enecektlr. 

Bele<ll)e zabıtasınca 45 bin ola
rak te;blt edilen rakam lıstan· 
bul<la bulunan 140 bin esnafın aa
ııecc Belediye zabıta t~kllltınca 
ıııbbi kontrole tAbl olanların mlk 
tarını g&termekte<llr. 

Belediye zabıtası teşkllAtı, 1>u 
tlşlerle beraber. ı:ıaıerln ne maıc
Mtla tertıplendttını belirten bir 
)azı ve bir de Beledl~e abıta Ta
llmatnam11111nın esnafla llıılll maıı
deler1nl havı bir l!ete de cıaıtıt.
maktadır. 

lranh bir iilet kaçakçısı 
yakalandı 

Muhammed Alt adı~da lran-
tab'alı blrlal Cliln kaç'1tçıllk 6UÇU 
ile yakalanarak A<lllyoye gön<lerı:
mlo ve hakkıncıa dlva açılmışur. 

Doltııan paket Jileti satarken ya
kalanan Muhammed Ali. <IQnkU 
BOrgwıu sınııııında Jlletlert lran
<lan aetırmedltını ve İ&tanbu!cıa 
satın alcıııını l<ldla etmtotlr 

Terzilik gece kursu 

Terzilerin ıh tıaaıııı Jçln Erkek 
Terzııııc TelcAmill EnstıtOııiln<le a
çılan ıraudUz kurslanndan başka. 
ıo saatlerınııe <lilkkAnlarınııan ay
nlamıyan temler için de gece 
ıı:unıları açıımıatır 18 yaşın<lan oü 
yQk terzilerin lıJtlrAk ecıeccklerı 
bu kunıta. tenJl!k ııanatının btl· 
tün incelikleri ameli olarak ıırıre
Ulecekttr. Kutıilar her cOn &aat ı 8 
den 21 e kadar devam edecektir 
Yakında kacıın terziler için du 
kunııar açılaca.liı belırt11mekte<I r 

Yeni otobüs hatları 
S par13 e<lllen oto!:>Oeler n pc)

derpe:r '1! melen Ozertne. 1 E. T T 
darcsl. eni haUar . hOa.s ecıı rek 

zum ı: rtı'en ba•lıınn da ta ·v -
ne arar ~crnı r Bu araı.1ıı. 

dün sabahtan itibaren ıaçıca • 
S r .. ec ile C hanaır - Em ııöno Ld 
len. hat lhdM edilerek ııcrvı e 
aınn.ştlr. G4 hat numanıııını ta· 
şıyan Maçka - Sll'keel otobQslcrt. 
şlm<llllk Hbnh ve ak§am saatler !l• 
de Dolmaba.'ıçe yolu ile g1<11p, ;ıc
loceklerdlr. 
Dl~er taraftan Gayrettcpo - Ka

raltöy otobils hattı cıa. Gayrette
po - Sirkeci olarak detıatırllmlş
tlr. 

iki amele kuyuya düttü 

Dokuz metre dcrtnllğln<lekJ bos
tan kuyusuna dOıen Turıruı Eralp 
Jle Fazlı Atlı adlarındaki amele
ler,• te<lavı için. Haydarp&§& Nil· 
mune Hastahanesine kal<lırılmı,. 

Jar<lır. 

Kııııklıııa Toygar çlttııtınııeıu 
bo6tan kuyusundan vinçle t&§ çı
karmakta olan bu şahıalar \inci 
hareket ettiren elektrik cere~ anı
na kapılarak kuyuya dü~mooler· 
dlr. 

J(01;0k bir ı.o~ ı.nh\e~ı. F.111 altııııs kl~I \nr l{'t'rtlf'. :\e oturac-.11', ne cif' a~nı.ı.ı cıuraı·ıııc 7er 
ı.alrnıt. c.·ıı~larınıın ktU:. Tıını 24 ~.ıaı llııı·e t ıuııtıııl'dan hnrt'ket l'lııılslın. \'ol )urıı:ııulıııı:uııııııı wr
dlll tthaH·I l~·lnıı.-~ ıııı. ı.oı.. IAnıbn~ının u.ı dınlı~ııııın hayatımda ııı.: defa ırördUıııııı \f' hf'l lil ltlr 
ılaha da hiç ıvrnıl)l'l"tllnı ln•ıul.ırla liıır ı 1'arş1311~ıuı. \ a.,lılar, ırn1;ler, orıa )n lılnr_ Hf'Pllnln 
bu t.o) ı.:ah\P5ln•tl', n> ııı zamanda pnrtl ocaıı olıııı bu 1'11> liah\ultıde toplıınmalıırı ~rhep!!lz df'· 
ııı. h:li)lerlııe lt'lt.ıı hatipleri ıtlnlr.rrcelı;ltr. BOtOn ıtflnlf'rlul talı mali.la ı«lrınlf, 311rıuıılııt..tnrı J'lll
lı•rlntlrıı oı..111 lııı lıısıııılnr lsllrahnl ,.unllrrlııtlrıı ff'dnklirlıı.: )llJ>:ır.ıli hlr nrıı~n ınııt.1111111 hır, Yaı..la· Yazan 
un rçlııı ıtOıılerlnln lır)..:r.ın!ı lıınuı unlnrı ılu ı;urınış. \ nsadıı.:ı.ırı ııırnıır:ı.ethı lıltırrsl hıı•ıı~uıuıa 

rr)lrrlrıe nıilrnc:uıt rdllnı,...I nıılan ıururı ıııılln)or ....... ııırıten lılr ı.ıt.ıın lıı•nnııınıı ıeu.•ııın ı..unuılt
ıındıı ı.all.:ıp AJ"Rklanna J.:nilar e:rıınelerl uıılnr.ı dt"ııını.:rası1ı ıııs,l't tlrl)or. t mitil, fınılt•l1~ canlı \P)8 NaimTİRALİ 
c-ıııı•ız bııı..ı lnrınııa bu mAnRJ ı &I'· 

tErr llhl nldıııı:unı bir ıruıla hlr 
ıtrkaıln'; ""imdi ~l:Llt'rl' ııı.: oınraı. 
f'lıuıı•.ı ('.11.1'. nıllltl\eldll aıla>ı 
Pi ılnı '1 lrııll, ı.oıııı•ıll'aku dl,or. 

ih ıe rnhııU ı ı.ın, r., le ır:ı-11.1 ı:ll.ı.rl 
~lı.•llı)ur ı.ı lın raııatııı;ıı. hu it ... 

il lıtOLelllie il) arııı.. l\ah\eılekl ka· 
ahalı tı ııellmlı) or \P ııö:r:e hatlı· 

torum. Bir nutuk f'dası,ıe rtetll, 
lr jıjretmenln, .;e,·dlıl H! lnıındı

•ı hlr knıııı, 11 anlatım tılr 4ııtrl'l· 
ııırıılıı rah,ıllıtı ile ı.nnuşıı,·orıun. 

J\l'rıleıı ırııııaııııı. ııeJ·e ıelıllglıııl. 
ttı unda ne h;lıı bir ara1 ıı toplan· 
ıııış olduıumuzu nııl ııtnıı>a caıı,ı
J urum. Dil> ük IAf etıııtıltn. se•l· 
uıln tonunu ınfihıılllcıılı ttlillıle 
J oı. Pltlp nt<-aıtnıaılaıı ı.:onueııı&ya 
denm edl)Orum. Belt.I ,-arım llft:\t 
knaar ı.oııuşııraı.: M>zl,rlml bitir!· 
1oruın. t;ıcaı.:. içten, anili) ıstı bir 
aıı.ış._ 

Bir bqka arkadqım talo:dlm edl· 
llrktıı mendilimi 1;ıı.:11rıp trrlml ı
ll3nrnm. \ e ilk tilYa•i ı.uııuşnıa· 

nıı )apmış olmaııın Hn'llıtl bir tu· 
hııt bls içinde aday oıuıum, :yo
la cıı.:ı,ım bir !nema şt":rldl ıttıl 
ııızırrlınln ünOo<lf'n geçiyor. 

TELAŞLI 
BiR ADAM 
o. Ekim 1057 Çarşamba aanü sa· 

at 21 <le Ban<lınna·ya hareket eııe:ı 
vaµur. Galata Yolcu Salonu önUn
<lcn hareket etmeıı: Ozercyken, bir 
ellnCle çanta. bir ellnde valiz. Jı:o,
tuıtunun altıncıa bir paket aflflo 
bir yolcu telı\şlı telAolı vapurun 
l&kelcstne tırmanıyordu. 

BQtün gon IDln<len ayrılamamı~. 
ancak vapurun kalkmaı;ına bir sa· 
at kala bir otomobile atııyarak o
vınııen vallZlnl ve çantasını alel· 
acele alıp rıhtıma koşmuş oıaıı 
bu tellşlı adam. şu anda okumaıı:
ta oıcıuğunuz aatırları yazan gaze
tecıııen başkası değllel.1. 

ADAY 
GOZUVLE 

SAhJ TlRALİ HARiTA l,..LERİ~DB HChl BÖLCIESI ~t OÖSTERhOR. 

lerek C B.P. ıenel ııekreterlnln netice C H P. lçln btç <le parlak •rı- nı lllı: defa cıuymuştum. iıban, ben· 
C H.P. nın merkez acıaylıklarından yılamaz<lı. D.P. nln Manı.a•ııa al- den iki ıran önce cttmtştl Mani· 
birini kabul e<llp etmıyecellml öl- dığı rey C.H.P. nln aldılı reyıo ea'YL Bir telefon konuşmasında 
renmek ı.stedlğtnı bll<llrlnce olr bir ml611 1azlayııı. Hdrrlyet Par- cgellrken partl<len propaaan<la a· 
an dUşün<lilm : Mllletveklll adayı tıeının, bOyQk J<ICllalarına ratmen tıolerlnden almayı ihmal etme• 
olmak mllletveklll olmak deıtll<ll. Demokrat Partinin yarı reyini ala- deml§tl. Yanım<lalı:I atıeıer o aflt
tlatellk bu adaylığın, kendi seçim bllmeelne ihtimal vertlemezdl. lerııı. T4'1Yablleceıtım kactaruıı 
bölırem<len olmıyacatından bir llaY Ama Türklyenln her yerin<le mu· partlcıen aldımııotım. 
ıı pratik zorlukları da varcıı be- baletete umumi bir meyli varaı Peroembe aabahı hava ayııınıa
nım ıçın. Kazanıp kazanmayı &M:· Belki Manll!a'da <la iktidar ı>artl'il nırken Jcallı:tım. Oldukça aıkıntılı 
la ıetınnecıen önce kıaa bir mU<l· az farkla da olaa ıeçlml kaybe<le- bir tren yolcuıutu başladı. Ancak 
det için de ol&a ııyaaeı hayatına blllr<ll. Yola çıkmacıan ark&<llflar- Balılceslr<len aonra elvarımııa otu· 
fillen katılmayı ıateylp !ateme- la, tanıdıklarla konuomalarımız ran birkaç kl§lyle ahbaplıtı ku
mem bahta konueu:rdu. Hemen ıca- hop bu minval azereydı. Seçimin rabllmıotım. Hepııl 11e lzmtr roı
rar verııım : C.H.P. aday olma:;ı C.H.P. tarahn<lan ıcazanılmaeı çoıc cU8Uydu. Şundan buncıan ııerken 
kabul edlyorııum. Tabıatlyle C.H. gQç göranen bir vllAyetın acıayı il! slyuete lntllcal etti. Karşım<la 
P. nln en aaaıam aöründORQ vı- oluşumdan memnundum. aıcıecek oturan genç D.P. ntn kalkınma po
IAyetlerden birinden adaylıtımıo çalışacaktım. EAer kazanıraaıc ..- lltlk11111na hayrancıı. Tasvip etme
konulmaaını ıatemek ırtbı bir ,.. retli bir aallbtyet alm14 olaca~- dlll eeylcr vardı, ama bunlan an
çıkaözlülük yapmayı ya <la llle ,~ tılı:. Kazanamazııalı: Jet bu lhtlmal cak aorııutunuz zaman ııöylQyor
vlllyeı olsun ıııye ıarar etmeyi ta- çolı: el.aba ırallptl. memleketin .u cıu. lzmır·cıe aeçım oaneını O.P. 
mamlyle ycnıız aörOyordum. Bu y111t hayatında bir aydın olaru ye veriyordu. Yanımdaki CIJadan 
yUzden adı ıeçen vllAyetlerden. blz<len beklenen vazifeyi yerine ve fototrat makinemden anlamış 
İlhan Enaın de orada cıtye Manı- ıettrmtıı olmanın ııonuı rahatlıll olmalıydı ki meııletımı aormeğa 
ııa•yı Jı:abul ettim. Mani.sa daha ôn- lçln<ls J.elerlmtzln bqına döne- 10.Zum ııörme<len banal cazetede 
ceden birkaç kere ırörmilt 01<1u- cekıllı:. çalıttıiımı aordu. Söyleııım. Ko-
ıtum bir vllAYetti. Manı.ea·ııa sar- nuemamıza daha 80nra orta Yat·ı 
rlyet Partı:ıının cıe kuvvetli ve YOL bir hanımla bey de katıldılar. Ha-
ıcı.ıııaıı oıcıutu aöylenıyorcıu. Uç nım muhalifti. Bey cıo mUhallf 
partı arasında ıeçecek aeçım ına- ama <laba mute<lll. 

seçim arefesinde cVatan• tçln caııcıesı her balelo ligi çekle! ear- BOYUNCA Manl6a'ya vardııtımızcıa vakit 
Doğu Karadeniz vlllyetlertndo na- balar ıırzedecok ve bunları bir y& lklnelly<ll. Hemen C.H.P. il merıte-
bız yoklamasına çıkmış. iti hatta zı ııertalnoo toplamak mümkQn o- zıne gittim. İlhan bent ora<lakl 
ka<lar suren bu ıcyahatten istun- lacaktı. 1ote vapura binmeden tıı Vapurda. yanım<lalı:I ıucteıert partllllenı tak<llm ottl. Birkaç a-
bul'u yeni dönmüştüm. oıreııun·- hep bu ıönden ele alıyor, bir a- okuyarak vakit geçirdim, Kamara <lay vo Parti ll ıdııre kurulundan 
da kaldığım birkaç ı;On ıçtn<le, c day ııözüyle ıtör<IOkler1ml ıazet&- arkaClaşım daha vapur hareket et- bıızı kimselerle tanı tık. Daha aon 
H p Giresun aday 11.titeıslnde yer mo yazabllecoııım ıçın memnun ..,_ me<len yatm11Jtı. BUtOn ıece hor- rıık.1 günlerde birçok özelllkler!V· 
almam bahis konwıu oımuıı, ta- ıuyorııum. C.H P. nln Manıaa ada ladı. Dotru dilrüııt uyuyamadı:n le tanıyacatım o tnsanlann o ııan 
kat ııatonın teşkiline alt <1eb p rı olarak ısımıertmız 11An edll<ll· Ertesi aun Manıaa·ııa Jcarşılaoaca- için islmlertnı bllo batınında tut.
lcr yüzünden çekimser kalma ı ğl sıra<la Manlsa'nın 1954 aeçımı tım aday arltaelqlan merak ecıı- mat: bir hayli meseleydi. 
tere h etm t m B r ecç m mUea- neticelerini de öğnınmlıstım. Du yordum. ilhan'dan ba$1ı:aaının adı. Adaylardan çotu ll1;elerde kalıp 
d leıııln04 katılmak ıçın kend mı - ---------------------------- köy Çallf!Ilalannı !<iare ediyorlar· 

J.tanbulda odun alacak rurt&a· 
p çıkınlan hPp5l birbirinden et 
lln bulUn bu ~ncellrrln tek bir 
~rbebl "flU', Oduncular, brledlye• 
n1n narhını belenmlyorıar. ~. 
ırmt'dlklerl için de btaabala 
lhtırarın pek altında odun ır· 
tlrlı orlar. Boy lece yaratılan sunl 
odun darlıtından faydalanıp çe· 
kisini kırk liraya kadar •il· 
1orlar. 

Belediyesi bakımmd&n bahtsıL 
lann bahtsızı olan lstaalııuU11, 
naJdJ n11l&sı ~rtpnlılt, yeni:ı:· 
ilk, :rurtsuzluk s1lnnt1.1ı n ala• 
blldlllne bqı bot flat kllıusuna 
ilin •imdi de odun buhranın 
dan kıTranıyor. Borç harç bul. 
duklan blrkac JO:ı: lirayla depo
dan depoya ko .. n, aokaklard• 
sabablı1an, d•pocuya paranyla 
yılnnp fak&ran on lılııleree h· 
tanbullu, gerçekten bahtsu tn· 
aaıılar. 

J.tanbulun belediye meclisi, 
lıeledl1e relııl, belediye zabıtası, 
milli murakabe te,kllitı nr. is. 
tanbulda ticaret oduına Jıayıtll 
dlldnelerle odun deposu "T&r. is· 
tanbula dnr ormanlarda da 
dallar ıtbl odun var.Blltlla ııun· 
lar nr, fakat btanbul'da odnD 
yok. Daha dotruau narh tıatına 

odun satan yok. Bu nrlık için· 
de yokluk, karakı• etlllnde il 
tanlıullunıın rfiJ'uına lıaplıara 
n buz gibi lılr Jdlıuı olaralı 
yerıe,ıı. Bu kapkara klbus, ııa· 
raın,taa da tlrkOtttell. ZJra, h 
tanlıul, dller yıllar "'kfen de 
olsa lıılr takım ilı:tlsadl tedlllr 
lere lıa•T11ran Beldelyenln gittik· 
ee yurdum dnymuhtını debfel• 
le ıllrOyor. 

lstanbUllllDDD eTf yılııbJOfo 
t.tanbullıınuu tramn:rı llJktllO· 
yor, latanııuıa et gllnderllmlyor, 
htanbullıı en 7.aruri ııda mad 
delerlnl alamaz hale crllyor T• 
lıtanbullu, karakışın buz ıtbl 
tırtınalannı tltrCJerek ırçlrme· 
le huJrbnı~ or. 
htanlıulun lllr belediyesi ur. 

Sultan Mahmut Ttırbesl dnrın• 
da ukl lılr konaktadır. Kapmn· 
da •iıtanbul lkledlyesı. 411• bir 
tabel;ı a ıhdır. 

Burhan ARPAD 

k:Af der cNI hazır 1 ıı uımu or, I , .k mı' Bent cıe hemen Şenuıl Çe bl 
ıınze ec1tııtl ş :ne kovu :nuş olma.- Munıs Faı Ozansoy Cam ordinalare ile Akh~ar. ııöndenl !er Akhl· * "1 \ 1 ' 1' Dl'!ITf' - Be 
an n.ızur ııuyu orııum Partllerln 14r 'da çok acele b r ~emek ~·ı~c- tll;i. Uzuncaova ca<l<l~ı 87 ~ ı 

acıa tclcrl ırın ~ d ırr. ııen ı•:, Basın· Yayın Umum dağıtılıyor :rek bir c P bir otomobille oır evde oturan İbrahim Qe~Jzl n :ı 
gOıı önce. eri k arkadaşım ı:a- Mu.'du"ru·· oldu İstanbul Esnaf ve SanatkAr!ar köye yo!lan<lık. İsmini ııonratt.m bir buçuk yaşıncıakt kızı Aı n 
z_etecı_t 'ıan Encın matbaaya ıe- liğrcn<llktm bu kOy Hamlc11)e ıcıs- Çeyizli, bahçede oynamakta Ilı: ıı 

Demeklerı Birliği tarafından lhıl- yaydü. tik slyL~l Jconu~ıımı yap- eu kuyusuna dilşmüş ,.e yetışerı-

dost 1 
Cclll Bayar, ismet inönU, Fa

lih R. Atay, Hasan • Ali Yliccl, 
Yakup Kadri, llemduh Ş. ı::scn
dal, İlhan Başgöz, '.lfetin Eloğlu, 
T. Ça\·dar, Suat Taser, A. A
raz, Cahıt Jrgai, Şer!f Hulftsi, 
Feyyaz Kayacan, Sevgi Batur, T. 
Kakınç. Orhan R. Yüreğir, Ha
lim Yağcıoğlu, Hüsnli A. Gökııel 

2. Sayısı çıkh 
ı Lira. P. K. 133 -.Ankara 

Ankara. l (A.A ) - Basın-Yayın 
ve Turlzın Umum MU<tUrlOğOne 

Ticaret VelcAll!'tl ealı:I milııt~an 
ve Baııvelı:Alet mcııavlrt Munla Fa
ik Ozan60y tlyln edllmlo ve ka
rarname yOJı:ael!: taadlke iktiran 
etmiştir. 

yaç lahlplertne cam ordlnolan da tığını bu köyiln acıını lıertııılcıe ıcr tarafından kurtarıldıktan sorı• 
tıtılmaktadır. Bu arada bazı lh· kolay kolay unutmıyacaktım. ra tedavi için ŞJ.tlt Çocuk HaM*' 
tl7aç &ahlple.rlnln camları, camcııa <De\amı rnr) hanesine yatınlmıştır. 
ra lOkaek flatıa aattıkları. bunla- ................................................................................................................. .. 

Munlıı Palk Ozanııoy, yeni vazı. 
fesine başlamııtır. 

Fırında kanlı kavga 

rın da bu camları Jcaraboraaya in· 
tıka! ettlrdlklerı haber aıınmıttır. 

Bu durum Jı:arşıeıncıe lııtanbul 
Eıınaf ve SanatkArlar Dernekleri 
Birliği ıhtlyaçlann yerinde kullrı

nılıp kullanılmadıtını te.blte bat
lamıt ve karabonıaya ırebep ola.'l· 

DUn Mahmutbey bucağın<lakl !arın ceza ;örmeler! lçtn alllı:aıı 
bir elı:mek tırının<la kanlı bir kav- makamlara müracaat etmlttlr. 
ra oımuıtur. Aynı tırınııa ı.şçı o- Yeni bir tayin 
!arak çalı~an Raıılm Demir ile 
Mehmet Yar<lımcı, fınn motöra- Ankara, 1 (Huauatı - lstanbul 
nan çalışmaması yQzOn<len kavga tlnıverslteal E<lebJyat PakOltaıl 
etmtıılerdlr. Kavga esnaısın<la Ra- SoayoloJI kürııtlAü onıınaryüe Pro 
ıılm Demir, Mehmet Yardımctyı feııör!OtOne FakOlte Profeııörler 
ekmek bıçatı ile ağır şeklide yara- Kurulunca eeçllmlf ve Senatoca 
lamıetır. Suçlu yakalanarak hak· ı tuvtp eıııımıı olan ayni Jı:QraU pro 
kınııa aerekll tahkikata b4'1anmıo- feaörü Hilmi Ziya Ulken'ln tayını 
tır. uyırun aörUlmOftOr. 

«Habil 
Orhan 
ınizah 

Kulesi» ve 
Keınal'in 
yazarlıiı 

Tahir ALANGU 

..................................................................................................................................... -.............. -....... ----------------------- Çalışkan yazarlarımızdan Or
han Kemal, kitap halinde çıknııo 
eserlertnln 15 ııını buırilnlerde 
yayıntaııı: ıtBabll KUIMı.. Dergi
ler de aazeteleroe basılıp kitap 
bıçlınlne gelnıek için &ıra bekle
yen Oaha 10 tane eecrının bulwı
dujfunu dQşUnilyorum da ı;on 
ırtınlerdr. Ye<lltı"pe dergrgtnln cNe
ler hazırlı}·orsunuz?ıt anketine e&o 
vap veren bir ~alrlnılzln cBaaan 
oıursL .. ıt diye söze batlamasında
kl acı tarize hak verı~orum. 

ÇAKARALMAZ HAFiYE EFLATUN NURi 
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Orhan Kemal'in valctlyle cTeh 
adındaki mizah <1ergl8lll<le 1054 
115 yılında çıkmış 22 tcrrıkalık 

ISayı: 1-22 7 Aıtustos 1954-l ocak 
1965) cBabll Kul1111b adın<lakl ro
manını herkee hatırlar. Az: gelir
li bir iatanbul kOçdk memurunun 
uygunsuz kazanç )Ollarına aapı
tını. Jı:ürtaJın bir soeyal hastalık 
olaralc başka başka sebepler altın
da zengin ve fakir tabakalar ara. 
unda yayılışını anlatıyorııu. Ba
bll kulesi ııembolü altın<ta blrblr
ıe.rının dllln<len ve derdln<len an
ıamıyan, ferdlerl ve 809yal taba
kalan birbirinden iyice kopmU§ 
bir toplum dOz:enın hicvini yap
malı: için kurulmuş bir roman or
taya koyuyorıu. Birbirine ııırt ('e
virmiş lnBanlann kaynaştııtı Ba
bll Kulesinin !1.ııtanbul oehrl 1 ıçl
nl. çarpışan kUV\'etlerl. ıruıanlann 
cıaımı bir mc·nfaat düzeni etra· 
Cın<la ba.lilanıp çözüleceıtını ıöı;
temıek için büyilk bir aanıtlçı ıe
t:lfl ile işe ırtrıoıyordu. Konuau
nun ve l'.6erdekı ana d!lşUncenln 
iyi bulunmua olmasına ratmen, 
Orhan Kemal, eeerıertnln iç dO
kuauncıa BOn l'lllarda birkaç eee
rln<le ıı6rü.ldilıt0 ırlbl ihmalci ace
ıecı bir pertşanlığa ııaşcıyor, ro
ınan<ıa hel"'fey cıemek olan aynn
ulan ana t~maya bağlıyamadan, 
esl-rln aııının ve konulan <lil~nce
nln bQyOklOIO yanında cılız bir 
eserle ortaya çılı:ıyordu . Bu ıı<leta 
bir bOyük romanın, çatuıı çok 
s~lam kurulmuı bir eaertn taıı
lağı ıcıı. Toplumumuza ır.lt bu ka
dar büyilk bir tema Ozr.rtnde ya
ıo:ıımış bir romanın, bir mizah 
<lergf5fnae yayınlanmaııına ı·aıt
men, mizahla hiç bir llglal yoktu . 

dıklarım \'ardı. Orhan Kemal ın 
ktlçillı: hllcll.yecl y6nilnü ve cıe r
rını blze bir kere <laha hatırlatan 
bir eser. Ama bunıan birer mızab 
t'Sert olarak kabule bir ıarıa gön
l!lm razı olmu7or Orhan Kemaı•ın 
hlkAyelerlnde ve romanlarında 
--oldum olaııı- mizah unsuru var 
denecek <lerece<le belll detııcıır. 
Soeyal meıııelelert incelerken, fa• 
kir ve ıoçt çevrelerini, bily(lk oeıı
rtn kenar mahallelerini anlatır
ken onda mizah lle yan yana yıı
rUyen bellrll bir satır bile aörül
mcz. BUtün anlattıklannııa t*' 
ra!ISlz 'e aoğuklı:anlı bir mte:ı:ı· 
el albl <lavranır. Kltllerlne kız
rnar., onlarla şakalllflllaz. belki 
onlara acır. Bazı tıplertnln daT· 
ranışlarıncıa beliren bazı unaul""' 
tar onun kaleminde mizaha ııotrıı 
cıetll, ırerçeJ1ln tefsirine dotru ıre
llşlr, Bir mlzalı eserinde kızırın· 
lık veya buna yakın bir hlale 1ta
n31k oll!a bile temel ıraımeye da· 
vanır. Orhan Kemal'dekl lılfllere 
ve olaylara bir tarıcı gQJıımtyoruı. 
ama <liltünQyoruz. Mizahta iııe dO
,unce ile lf(llme, evvel veya aonrıı 
<lalma birbirini taklbe<ler. AClam her uba.'ıkl g bl gerinerek 

uyancıı, kenııını evııen sokal';a at
tı Elıncıe makbuz Jcoçanları. bazı 
<IQkkllnlara gırlp çıkıyor. onunla. 
bununla konuşu/or. o sokak. bu ı.o 
kak. tşstzler c bl avare!enıyor, do-
Jaı;ı orcıu d 

Oüne ıaıaını arıtınna a b~la- E ebi Roman Tefrika No. 33 
<11 ı. sokaklara ışııPnı olanca ıü· rlrnrdu Doıtru. norıoııunun dO~ banca sılaıınlar, bazan oaoınıın y0• 
cQyle ll)dıtı atradL a nckler can· kAnına Clrdl Yalnız: yan dQlı:klnın ıunu kU!"§Un, bir clli;erı delaln. IA
lanır, naantara u uşutıu.. çaıter· sahibi H!laeytnln kendi.il nl bir hO$ te<llkler! kadar Jcan oyııausınlar, 
ken 115maıı kahveııe oturup biraz ça aOzııaıto aıszcınııen kaçmadı, a- gilvev yumruklanp <ıııtüne au dölC
d nlenmeıı: tç n Dortoııunun ııaıı: ma cbıh, deyuııh deyip iç nııen. al aOn!er. bu en ı;onunCIL bir lOreıt. 
k4nın önOnden ııeçllordu Akşa.n- dırmacıı, aınıL b r tatlı <ili. bir taze kızın aon 
dan beri b tmenıtş, ııonu ae:.mcm ş Dortoıtlu. her zamanki c b e- ~rlilğünO gl5rme ~ldlr, iote. Oor-
b r tel, b r ıııkmtı yUreğtnı bur- rtıı<le kurularak oturuyor. aln 2 toıtıu bunu böylece bil r, hiç ııe
makta dı Tam bu aınuıa bu ııu kalc:n JcAıtıtla utraşan. tınta çak!4 ltllee bir an göz.eri ıraıer. Sıtkı 1ı 
ıru bUtan a ırlıj :vıe iç ne çölı:tO uran taccarlara benzer bir tavır- bl bir fukara <la ol6a kartlBın<la. 
B karanıızlıjiının. lı:aranıızca yllZ iL ilci elinin pannülannı blrb _ sevimli bir damat pozu alırdı. 
buruş urmaısının, aoz kırpmaııı:ııo ne ıcavuoturm1.14, oynuyor. banıta Sıtkı, önco yareıtı ııuru or. oır 
ııon bulmaaına aebep oldu. Hani, mü<lilrlerı srlbl <10fOnOyorııu 7a- boşlukta yuvarlanıyor gibi oıııu . 
ınııan bazan. yorgun kll.busıu bir but bu hail Sıtkı içeri ırırer ırırm z Ne <llyecl'ğlnl bilmedi. Dik dik. ıu 
u kudan u a.'lıncıı, karanlıkta ter k ı ı 
61 döner. kapı ııı~e duvara çarpar. üstüno aıııı. ÇQnkil. endts Ye pırdamacıan. ıt!lzUnil kırpmaııan 
Ked , kaçaca <lelik olmayan oır Sıtkının durumu. aralann<lakl b baktı, böy:cce bir an geçti· 
yere tıkıp ddviln. bQtün korkunç tın biçimi, derceeel. onca. ilci ıröz «Alta. sennen b konu~uecm , 
ıuğu .a, can ııavll ıe ü tOnQze ıı.ı lü, ıkt kulaklı bir ımıan olaral!: de· On<lan ııonra eanlancıı Gün 111-
ıar Han akrep de naçar kalınca ı ı. ndl)'la &anıyla Dortolilu oıarnk oandaydı, dflkkAn ıcölgeycıı, a:na 
kendi ıcendln öldilrOrmU Bunun belllycıı. apaçıktı. latltlnl bozmu- alnı ıcınotı, ı:özlerı büzoıcıu. ellno 
, bl b r oan tepemtzcıe a yor. gözleri ııaıoyor, hAll parmak koluna b r <lavranıo ııeldt. Dorto;ı
nar da. kaşlanmız çatılır, alnımız lanyla oynuyor. ckonu.,. dtııllyom. ıt lu da lskcmleslnt gıcırdatarak kı· 
ktrııır, göz erım z kamaşır, coU, •eler ıtbl duruyorııu. Sıtkı onun b.ı pırdadı. B~lan hiç bir OoY an
canım aıkıldı. hava ne sıcak.• de- halini ııörüoce bir an, den, :yolı:aa lamadığını göstcrl~or. kalın ııuııu: 
rız:. ıçımızcıen aeıen duyauları da- ııenç mı bu a<lamh ıııye <1QşündO. lan çoğu zaman olduıtu ı:lbl ha7· 
§ard&n ge :ror ııanınz Sıtkının yü Dortolilu blllrordu ltl, bu ziyaret retle ara!anıyordu. İruıana hiç oır 
zil ııararı or, ducıal:ları titriyor, vergi tahslll ıç n del idi, b&Ok• oey dO anmedllU. kataııının tın tı:ı 
,areıtl tıp tıp edl ordu. ama ne b r alış ~eriş iç n de değildi Bil· OttilğQ dunuawıu verı~ordu. Bu 
S{lnc ın sıcak ıt nı d0$ünil:ror, ne yordu ki. Allahın emriyle, Pe>ıam meseleleri ancak kendi ken<llne ol 
de ~ Jerlnl büzü or. atzını ya7- ber n kavliyle b r kız alıp verme duıtu zamanlar, bacaklannı yaya· 
va a van eçı orcıu ÇUnlı:O, ar· ıoıyd Bu memleketin dO}Qnlert:ı- ralc dilşOudQltO lçln it hayatıncıaıı:ı 
t .ıı: 0 n nereden ı:eldıtını k•U- ile, tatedllı:lerı kadar ııa~~·a , .. cuııııııını bir an kaybetti. Nı ko 

' 
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YAZAN: 

KEMAL BEKiR .. 
nuşacak. ne aöyllyecektl? 

cGel, otur . • <ledl. 

1 
Sıtkı otunnaııı, ı:ene amup kaı· 

dL cN'oldu? N'ettlm? Neye atrcıım 
bura~ a?ıt diye dOoanoyorcıu. Yan 
<1tlkklın<111n HUsC' nln duvara ku
lak dayadıtını sandı Hatt4 bir &• 
rL ı: zil <löndü <le. onu, kafaı ını 

dQkkfınıı merııkl. uzatınnıo g bl 
ı:örc1Q O zaman terlemeye başla· 
dl. nefesi hızlandı. Dört cıuvar ;ı 
ra: ına kıııtınl<lıjiını, üsttlne çulla
nıl<11ğını, colacıık, olacak.• diyen 
seslerin kulaklarına& patlacıınını 

ııandı. Bir ara. sııçını. başını yoi
mak. •ARn» demek. ckoyver yaka· 
mn <lemek, co malmüdtırQ cıurz ı» 
<lcmek cO ayardıyor, 11enl .ıı deme;: 
ı:elaı tçıncıen. Bu aurumda, bu a
dam böyle otururken. şu ltendlııly 
le ö!ect'kmle gibi meraklı herif ba 
şını duvara dayarken. bOtOn 'ta· 
ııaba bir olup ken<llne balı:arke."l, 
evde d15rt çocuk t'kmek beklerkl'n 
ba.,ka türlü ;apılamazcıı Ama Sıt 
kının bu içinden geçenler. daha 
çok içinden geçer ı:tbl olan bu cıuy 
gular. bu yaşına Jı:acıar ıt!lr<lü :O 
ola :ardan konu~tuıtu klmııe.crdcn 
d'rle<llklerl:rdl. O, dOpe<IOz, <115\·Q
''n hayvan, fare l' lyen kedi, arat>• 
ya kotulan at rtbt yaşamak ı.ıa-

yordu. KonCll yflreğl. kendi kafası 
ne d\yorı;a. ıı:vlo yaşamak alnının 
çtzı:ııertnı Allah çizdiyse: o çlzırl
fcrde. o yolc1a. c11§ına bir karış çık 
madan yürilmcı.: ll!tlyorcıu : 

oOturmıvacaını dccıı. &hemen ko 
nuşup ı:ıcııcem .. ıı 

hıı;an ne olursa ol5u11. a.l;:Jı ne 
kacıar yalan 15teklerde, yenı bir ev 
") Olaıeltmekte. çlftlllilne çiftlik tat 
makta. Ji aşına l akışma7an işler pe
ıııncıc koııımalcta. hem de bunla:'"l, 
elini, parma ını oynatmakla yapı
\emıekte olursa olııun, Sıtkının 

dll,}lr\ll&nnı ııczcr, kavrarcıı. Dor
to ıu ııa anlacıı. Malına, mülkClne 
güvenerek ısö lc<lllil bfltiln cart 
curtıu sözleri olmdl 66ktaremıyece
ii nı anladı Daha çok cıa ı~ı boz
mamak. l oluna korınak cn<llşetil 

içindeydi. Çeşmeler, l'Ollar yap•ı
ran. ömrcına iyiliksever işlere har
camış bir 2eııglnln babacan eda-
111~ la: 

sıtıcı. onu bir ancıa umcıuıtunela.'l 
tOtur, Sıtkı Efendi, otuı·.ıt de

c11. 
dalla ~ıınıuşak buldu K nının. he
yf!Canının ıı6ı1lnen Janlarını kazı
dı; on<la leı tatlılıkla halletmek le; 
teltl varııı. Bakındı, Rautun her za 
man oturduğu 1 kemleye <loğru ya 
rürken geriden başka bir iskemle 
1;elttl. Ma anın kôşeıı!no çöktQ. nı
raz dilerek <llrısetını masaya da· 
yacıı DuClaklannın tltremesının. 
> Oreğ n n tıpırııamasının önfl:ıc 
gcçemlyorııu: 

<Oe\ anu ur> 

* RF.Dll GORBO~ - Operatör 
cıoçent Dr. Bedii Oorbon hazını 
kanalı ve dahili ICraz bez:eri cer
rahla! Uzıırindo tetlı:lklercıe bulun
mak üzere yakıncıa Londraya ha
reket edecektir. Doçent Oorbon 
avdetinde bu konucıa konferanı;Jar 
verecektir. 

BUGUMKU 
H A V A \ t'şllköy M~ll'O· 

reloJI htuyona. 
uun tahmlnlerlne gire lııug11n 
t'hrlmlz 'e rlnnad& ban par· 
çalı rek bulutlu ıeçttek olup, 
hafif >•fış mubtemrldlr. Rfiz· 
&lrlar porrazdan mutedil ol&nk 
esttektlr. Dllnlln en yoıı .. ıı ba 
rantı +ıı, en dlltülı be +ı3 
•nllgrat olarak kaydrdllml tir. 

TAKVl.M :! K\ı;DI 111~7 
Cl \IARTF.SI 

\Y il - Gt ~ 3U-R17.IR !'il 
iti '.\lf t:\7:\ - t: I{ 1 '1 '.!11 
Hl<'Rl 1371 - RrbllllAhlr 9 

SABAH 
ÖÔLE 
İKiNDi ' 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

Vasatf bani 
00.32 01.27 
l l.!18 06.63 
1448 0941 
17.04 12.00 
18 38 Ol 33 
().l 52 11.47 

Guf'temk• afnderlle• 1•· 
aıar " resimler Nnlllla 
buıtmana iade Milmes. 

Şimdi elimizde bulunan. Dilşün 
yayınevının çıkarcııııı kitabında 
htt romanla acımdan başka bir 
ııı:ısı yok. Bu kitabın içinde Or
han Kemaı•ın eskiden ııer~ler ve 
gazetelerde yayınlanmı,, 28 hllı:l· 
FClll yer alıyor. Yayınııvl. bu kita
bı yeni Te baıoka bir mizah anla· 
yışının mahııuıa olarak tak<llm e
<llyor. HlkAyelertn hepelnl oku
dum. Bunıann çoğunun şimdi 
cıerııııerımız:ı dolduran hlklye.Jer
den çok QstOn, başanlı kOçük 
bllı::lye örnekler! olduıtunu ıtör
cıum. İçlerinde evvelce okuma-

Bu kitapta aneaıı: bir iki parça· 
da «Otobüste• ve cMatrakıt ço!C 
hafif bir tonda bıraıuımıe btr 
mizah unııuru bulabll<llm, arn• 
hiltlln kitapta ııeııı. Yayınevının 
kaıs<lettlltl bt'rhalde bu cTonıt dıı
kl bir iki hllclye olacak. BundaJl 
evvelki yaz:ılanmııan blrtn<le yıne 
kaydetmıotım. Her milletin ken
dine has bir mizah tonu Yardır ..,e 
bu ton mııııııır. Blılm mizah ıo
numuzcıa öyle pek hatif ııetll• 
alı:ıılne hayli tuzıu biberli ye hlC" 
ve meyyaldir. BaıJarılı bir mııaJl 
bizdeki belli blr çizgiye yaıcıaoııı-
<tıkça dalma ml&ahtan pek batka 
btreey olarak kalır. Orhan Keınııl· 
ın bir tld hllı:lyeııınııekl ısade 
Suya mtzabıt ın ancak inırııtetr 
de hota atdecelı:: bir tonııa oıcıuıu· 
nu, son zamanlar<la blz<le çok re" 
ııoen ,bir bayii başarılı eserı ot'" 
ıaaa ııuran mizah uatalannın ya• 
nında, Orban Kemaı•e mlzabÇ1 

olarak, adına uygun bir yer ,.ıırı
leml) ecefıl kanısında~ nn. Keııdl 
voıunda ustalar arasında en örıd11 

bir yeri olan Orban Kemaı·ın ıııı· 
znh yolunda dümeneıııae razı oı-
mıyaeağını ı;anıyorum. ucııcO 
•Bahtı KulCBb Orhan Kemaı·ırı 
gazete ve derırllerdetı datınık nl• 
klyelerını derleyen çok aazeı tı r 
eıııerdlr, çok verlmslz bir hale ge
len kQçük hlklye alanında onııı1 

gQcQnU a158teren b:.r çok örnek!" 
rl bize }enfdl'n hatırlatmaktadır 

Rahll Kıılı••I. Orh:uı Krnıal. 
Dllellıı 'ayıııe\I. tı..ı ııra. l•• ııJ
bul: 19:i7. 
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KISACA 
MECLiS 
AÇILIRKEN 

ft.tln kunılmaaını caıı.4a.n bte 
mt.lr.LeJdl. D.P. 7l lktld.ar& ı~Uren 
.ın.UJonlarca 01·un bnemll bir 
Jnsıru bu anta('la Terflmif:tl. C.H. 
P. Uı:lldannı detlftlmte"k. istemi. 
J•n, fakat D.P. mub.&kfetlnt kU\' 
Tetlendlrme7l dotru bu.lan vatan 
d&fo ~lm IODUCU lr.a.rıuında ... 
fU11Ufl.ı. D.P. tlr.lldan. ıellnce dt 
eskl dunım detllPlffll. Bu defa 
c.e.P. 6t mlllet\'f'klliJle aunhkta. 
kald.ı. MecU.ste ezici cojunluJ:u 
kaldınnak m.Umkti.n olamadı. He 
ıe 1154 seçlml~r1nde C.H.P. m.11 
Jttvt..lr.lllert urınıun :ıı e tnme .. ı 
mecliste muhalefet ınıpunun o. 
nemini bir lr.al da.ha. ualtt1. ''u · 
halefetl kUY"t'ellendlrmelt baJal 
Itri blr kere daha uı;up ıltll. 

Tarık BU~RA 
. &. llal.iıfat·ın muhalcff't ""' 
lnontı irin kullandtll tAblrlf'ti 
~kttdunuL :Nf" aj;ır l;iflard1 onlar 
OJle? 

REKTÖR ALİ T ANOGLU' NUN, T A.LEBELERİN MARM ARA LOKA
. LİNDEKİ TOPLANTISIN A GİDEREK KONUŞMA$/ İYİ KARŞILANDI T 

B.M.lf. J t. dene caıı,maıan 
diln bA41l&dı. TürklJe c;,:ım. 
hurlJ'etl tarihinde ilk defa 

llununla bf-rabt"r. JbtJn1aı da 
ha. •lırl.arı da :aı;ıyltntbllir. ••
kal tuukabela. y4ni ınudafa.a in' 
kıt.nı varktn. :Siteki.nı. bir • ran 
sız Teya ınııuı: politlJ,al'ıı.ının 
daha rıh ku!urltr. d..ıha kat·t. 
dil.ha. vh.ıh ithamlarda bulundu 
ilınu lfitiJoru.ı. 
Dıuırmun bl.ıdc u.de<-t bır •

dt>p, bir M'\-IJf' rııt~l'leı.I olmak· 
lan çıkarak uıtelltktud bir ıra 
lt'Gi ballnt yukM-lhl, o)"lt" sanı
nı- ki, 1 lt' tt mudııfaa. ,.e muka. 
btle- bakkuun bulunına:n ıııdaıı 
dır. 

!\imdi, bir an. h,in, Kalafat·ın 
harl'adJtı o till.arın Kalafat i~lu 
IOJ"lt>nlldi&inı. bunların da ıa.ıt" 
ltlı-rdf' )'er aldııını dU unttnuz. 
1111 '>alırıarın 1aı.arı, bir ı•-ıl'le
rı olarak b1.1:tlft bir ihtimali an. 
"•k lirpert"rtk aklından ıeı;trt 
biliyor. Zira o takdirde btublr 
lnustlwtın. re U çf' it b;ı.,,kının 
tıını l:ılr para. a Jldl'Ctktlr. 

fakat. Kalafat dü~unmtlldlr 
ki, pırthlnt- nJ ,trm1Jtn t,u 
~atanda" ~-.,tunlniu. kendlı.lııdt"n 
l•ban tabana zıd Jı:anaatlar ta ı 
hıakta, krndl ınııı kotu dedlklf'· 
rJııe iyi, iyi dt"diklerine kötU dl'. 
hıf'iı.~dlr. "'" o bU)·ük vaıanda• 
futunıuıunu hf'aba katı •ak · 
ı, Kalafat da. Kal.arat·ın yanın 
Clakııl'r de ancak ıaf :rıpmı olur· 
.lar, ıal )'apmaktadırlar. Niçin'! 

* t,et Nlı;ln ... 
Gl'rçl'k df'nllt'n ~ey oba olsa 

hlt bu kadar aı;ık, el'ik. ke in 
•b.bJUr; TUrklTe'nln liahlbl olan 
lı.hkirl'lill'rin )·andın çoğu D.P. 
l1tuı11arından mf'mnun dejlJdlr. 
l'ıt>çinı dedlkodtılan, önlenl'mt'z 
kırga.şalıklan blr yana. undık. 
4tdan okan rey s;a:nları bu ırr 
~•ıU ltkttbl lmilnuı: bir tekil· 
CI" 1'tl' ort.aya koydu. 

811 durum k.aqısınd& O.P. tk· 
Uıtarının tem llt'llerJne dUlf'n 
•tidi~f'. bu nıen1nuni1·thl7llilıt 
-t'brpltrlnl ıra.tırmak, bu !if'bep. 
Iere k<tr 1 t<'dblrler alarall". tar•f 
hr ~otallma.ıtlan ba Ju&. ne ol.ı
lıHir? Elbette- h.lçblr şt') 
~lteklnı hlzıal Kal&Jat·ın ~ 

ha~ın toplantısı da tf'dbir ar• 
l:l"lak endbl'ı.inden bı~ka bir til'Y 
d"İlldır. takat. ııt' tare ki .ıynı 
ha.ta.ıı ı.lhnlyete kole oırnu, bir 
beJhude tırpını 

* Tekrardan blltmımale U.um; 
kurtanımamı:J hlçbic reJlııılıı ik. 
t:iad• dllzt'nl ol.an,aı:, ve Turkl 
)'l'nln ilk d.n·aı.ı, l'n mühim dl.· 
l'a ı rf'jim d,,,,a ıdır. 
Kalaraı ın Bıu;v<'kili. ~etlnıl•ri 

~bu.ıur. :Uıti)".a('ı Hl' one a.ldı~ı 
hı soylemiıJtl. i,ı,. millet, 1"Jf'l'li. 
.llııe dOrl. ınl 11 daha fı:ıla bir 
ltı.ıthall'fl'l .ı;Undl'rdl. hndl O J>. 
iktidarı hıı:ıuru neredf' 1r;1J.ı<:.ık":" 
kırk paralık bir mantııc. '>11 u 
lll, daha ıtrt 1:ıtıdltlerle alyt' 
l"f'vapland ırat'akl ı r. 

ı.ı :. ,,,, Uoiversıte diırı ·apı 

lan ;,;. ıt'- .- ·.,nm.ı muı..ea 1p 1957 
1958 dera yılına ıtrmı,tır. Bundan 
Cıncekı Jlllarda oldutu ıı;lbl. bu yıl 
da, RekWrlU~ün. ünlver.aitf> açılış 
tören1nde talebe~ .Ki;! hakkı 11ertı. 

mes1 htUU4Undakl ısteaı reddetmea1 
O.zerine, talebeler ayn bir \oplantı 
yapma a karar vermı.,.lerdlr . Fa.-.at 
Rek.U>rl~Un, J'Tn Faıtu;reaı :ıtonfe

nıuı .aıonunda. tertip etıtaı ~ılı• 
torenı, tal.ebelf'r 1ç.n tam bir sur 
prU Wflı,11 etml'" Rektör All Tanot· 
Ju. IAtanbul Onıvenlte.el Talebe 
Btrlhd Baflanını mtltrorona dA\·et 
edere& taleb9 1~tDL!lc1a!ne "'6~ hakkı 
ıan1mıttır Amca. tl'nl•eralte Re~t6. 
ru. ıa:ebelertn .1ta.nnan. alnema.ın· 
da. tertip etılkler1 U>rene ı,tıraıc et.
mlt ve bir konuşma. yapmıştır. Bu 
ıureı.lf' lıer d~ra yılının d•h• ba:;ı· 

ıancıeında. talebelerle hocalar ara. 
aında b&fla.~ren aof\lklut, Rektö
rün bektenmı:ı.·en hareketi lle tza. 
le edUmtşılr, 

F.E.'i .F\KÜLTESINDE.Ji:t 
TOPL:\~l'I 

Fen P'a.lc:Ultea:tn~kt tören, Reicı.ör 

AH T&ıloQ:lU, Vali G6kay. f&kUlL• 
de:ır.anıın •e lıırrettm Uyelert. l'Uk
aek oku. mUdurleı-t Llt da11etlller ve 
bt1yü.k btr ()trenci toplutuıtunun lt
ııra ı U• 1&&ıı. ıo da nlr.tôrün bir 
tqnu&ma.ıı ile baflamı.ştır. Rektör 
TanoQ:lu. iatanbul Ünl•enılteai.nln 
tarthı oneml UUrlnde durduktan 
.anra çeJltlt talebe mt&elelertnden 
bahaetmlş 11e talebelerln har1ç~e ça
.ilı..ctı.Mı konusunda: •Ünl•era1te ta
:ebea1n1n c-aıt.tmumı ben aayet hoş 
targ::arım. b temini muelulnt, i.t 
t.anbuı Bl'!tdl~ealnden bekiemek ha!lı: 

ımızdır dtdlkten •onra ~a!ebey~ 

bura temini hu.wnında. •Burgun te. 
mlnl b!r hUkO.met me11eluldlr. tint
veraltenln ya.pacaıtı t-1ey, bu 1.e rnU· 
rahlr olmalı:tıt'1' demlıttr. 

Ali Tanottu, bundan •onra ünlver 
ı1tenln muhttHf tu!lytt ve problem 
lert üurtnde durarak ııenıı;• ıaf.elllt 
•trmıtt:r . 

86Zltrlnln .onunda Lıtanbul tini· 
vtnıltuı Talebe B1rl1tt Ba~nı Ay. 
dın Tantan kend.Lr.lne blr buket 
takdim. etml.ı:ıtlr. Rektör, bundan 
ıonra btrllk ba$İ'anını mikrofona 
d4vet etmlı, ve aoı: alan Aydın Tan· 
aan t.alebeler.ın aUretll aa.ttl•n a
ruında. bu harekete teııellUr ede· 
re.it talebel"tin bocaıara aanı •e 
ba~JJlıgını ltade etmJ~tlr. 

Bundan •onra mikrofona. gelen 
Vail Oökay, •talebtlerln yurd dl-va. 
ıının bUyUk bir dlva olarak ele 
ıJındıA:ını• ifade ederek talebelerin 
BelecU1·eyt ııauendlren ana thtly&ç· 
tanna t.t-mu etınl..ftlr. 

~IAR,fAR"- SA.LONL'NDAK.İ 
TOPL4...'i'TI 

Talebeler:n )..!armara alnemıuında 

tertip •tı.ltlert törene rektör All 
T&notlu 'e vaıı a&kay da 1,ftırak 
etınt, 'le bfrer konutma 7apmıflar

dır. 

Tınotlu konu~muınd• çefltU tale
be dA•alann• temw eım.l.ş, bunl&nn 
tıalledlleeettnl ,e a.Q&khk.lann dQze 
lece«1nt .ıô)•Jemt,tlr. LlMn meaeıNi 
Uzerlnde duran Rektör, böyle blr 
meaelenln aıetcudlyetını tabut et. 
mit. bunun teknik bir tş olduğunu 

•• bu tonunun e.a,aıa.n ele &Unmaaı 
ıerek\llttnl tfade etmlftlr. son o
larak Tanotıu: d>Utuncelerlntz:l aer 

isletme iktisadı 
7 

Enstitüsü açıldı 
46 öğrencinin yazıldıgı Enstitünün 
açılışında hatipler bu veni branşın 

ehemmiyetini belirttiler 
İktl.sa F k1ılt.eal İ'ileıme ilı:ttaadı 

EnıtltUı ıun, yapıla.o bir torenle 
ça:tı;ma:ısma baş:amı.s bulunmakta· 
dır. Bu m.Unaııebetle. ı:nattı.O ltü
dO.r\l Pro!. Dr .. 'iabrl f'· thµener bir 
açı• konu"'maat raı>mı~. isletme llt
t.ı.sadının rhl'mmi)'et1n1 bel.rtf'rek. 
talebelere-, bU ıırocram de•rttinde 
başarılar d1ltmtştlr. Bundaıı tonra 
kUn117f' selen Har11ard t)"ntTeralt.eal 
Prcıfesör!t>r1ndrn Roı>et ıc. stone. 

i, ,e lflt.•mecn:ıın halk df'mek 
tılduğunu, ht'rlle•ln ttlmadıuı lcaz.a
ııabllmeit için dütU.tlilıl:Un tik baş· 
ta. lf'ldljlnl t:ıahla. •Ba.ıkalannın 
a!ze nasıl muamelf' e'mealnt tat.~yor 
aanız. aız. de onlara 01ıe muameie 
edin• dt:rerek. a:onus.muını bltınDlt' 

men, Tür.ldyenln bUnyealne göre tl 
dil edıldlt:lni anlatmış ve 114,e ev 
mittir: 
•Şu oturduğunuz aan4alyeıer Tüt 

tirede ımaı edıtmlşttr, ama. belkl 
ıandalye fllırl dtışarıdan &elınJştlr.> 

Eu.ıtıtUde, 1-l.lhnl, tınınaman, mu 
haubfo, mallyel mubUf'bMi, b*ri 
m.Una.ebetıer, plyaaa ı.e.1tnıtı. işçi -
Lsnren müna&ebet.ıerl •• hitabet. ko 
nuıarı okutulacaktır. 

'hteı:rı!ekettn mubıeıır yerlerinden, 
Unt11enılte)·t veya yılluıe.k okulu bf· 
tırml• 150 müracaat 116.kl olmuş, &e· 
çtm uatılüylt, bunların ancak 56 il 

kabul t'd!lmlştlr. 46 kitinin 1 al ba
yandır. 

lıaJhulr.I altın an:"lhtıır, ıu·ıl 
11 m açıl ıı.ırola ·ı. o ııtırın l' 
llndedır Hltrr•yt"t tf'1\ir hurrl 
J~t nlla.k, htl~ hl'lt hıtrrl]'rı •· 
lır hilcunılar ıııı ırtirırnıı • s,. 
hıuna"'bı·ı' ın lt"nl-ı Jıılrrhf'l 
kinde ıuutı;ılt•ft•t Kalrıfıt 111 HıY 
lı dlklerlndeu daha ,;u:::ırını mı 
löyle.)·<'cektlr .aaııkl" 

.. tir. 
Bııı.ı.u.u. ICA TeşklllU attı, Har

.,.rd Onl•ereıtuı "e ?Anınmı, 'Iılrıt 
mJl'UUf'lert taratındıı.ıı. mAli btııru• 
larda deateklenmettedtr. Bu arad& 
biri kız olmak Uure 26 ır::ıtre de 
bnr.$ verllml!}t-lr. Çok yalnnda, bir· 
tac dı.lden tercume ya.pabtlen •Sl
tnultanf' ı.ımıl bir makine aet.trUe
rf'k faydaya arzedtltM""kt1r 

lll"rld" ını ııbl bir lmk. n dıı 
ru.ı:or: Kurtarsınlar tf'liml. ı.u 
ltın muhalrff'tf' rt• ve:en ba 
lını517: talanda tarın "blJTll'l lılr 
Co unJufn O.P. nin <ıa.lın;ı lf'(t. 
Cektır. ve Tllrkl)"f' rlsJ<o~ t•:I', df' 
dlkodu uz. ftklrlrıin ı.ıtrtı.:r ı;ar· 
J>ışhtı bir tılkf' olacaıcıır. 

* !:Tf't NI ln1 
\"enı u.r. tklldan da bu ,ı. 

hn anahtarı kuJlanınadıt1 tak. 
dlrde. TUrkt1e ıarlhl. Kalatat•
la.r•yla birlikte. onun heubı:l.ot. 
bu •nkln• 1 l't'\'aplandırmak ~·o
rıında kalacrık11r. flıı rhlC nlcin" 

Pıı11111k f iııtı 
yiikseliyoı• 

rranu1 Matublrlmildea 
tımır t - Pamuk fi•' ranndıt. 

C..va:n11° bir . J('rtemcı cOrUlmelttt·· 
C1lr 'Baatınk•l boDa mua.ml'leJer'.n 
Oıt cıe piyasa dev mıh surette Uat 

rrnnş ve alıcılar tıa.tlerıııı 1nun 
17.aın ıekıldo yO!eoeltmı .ıenıır 
Huır pıı.nıuklar için 6nc" fil35 kU· ru. o!ıın alJCI f atı )'8.VllŞ :ı. A\'t&! ~73 

ru a kadar vo eı sat cı 
fl•tı kap aı:ııtt.a 575 k -,~ 
\lkrn tı 

Ruslar incir ve üzüm 

alıyorlar 

Oıı:oncc otırak tnrıny• clkan, ,-ı_ 
ne Harv11rd Ünh·eraltr.sl t let Mf' Jl'a
kll.teıt Mallyf'l ~IUh&M'bMI Proreaör 

l 
lt>nnden C"?larlea B. Bllaa !hl'. 30 Jll
dan bt'tl bu programl tatbik ett.lk· 
Jerı.nl lfıt.d• ede~k. pl"OSf&mtn, Ame
rtlr:adan Hh•l t'dllml!I oımaaına n,,_ 
- MEVLID 

~terhum 

CEM l l 1 P E K Ç 1 ' nin 
na ı:.h1ı.• mei< üzere vefıt.~ının bırıncı t'nt61 Olıt.n 

3 KAS 1 M PAZAR GÜNÜ 
?ohı.ç,:;a. Bror,z Sokaıı No. ı Başarı Apartım&nında 11aat 

• de Me\'lldi t-lt-r. f ::cıraet. edtıf'cetınden merhumun 
akraba ve ctoı lannın t"şrıt:erl rica olunur. 

lPEh.(."İ A1LE~l 

KASIM 

AJANSIMIZ 

4 
PAZARTESi 

Açılıyor 

BU AJA"<SDA 

GÜNÜ 

HESAP AÇTIRACAK )1ÜSTERİLERE 
ÇOK CAZiP ACILIS HEDİYELERİ 

AYRICA 

10.000 
LİRALIK HUSUSİ KESiDE 

Ve 
tn!tnll KESIDELERE iŞTİRAK HAKKI 

Istanbul Bankası 

-

tı:nır, ı - ( H·. · .- ıı ı..ımıt.nı
trı12aa bull ı:, ' band:-all 
bır sı:emt 2~ ıon kuru nclr "e 
lltllJn vflklt>:n~ktedtr ÖnQmU'Zdf'kl 
8'.Clnlerdc bir ba..,ka Ru5 rcn)ıııtnln 
1 "!'nanımıza ıelcrt!it kUlllyeTlı mık 
ttrca ıncır vtı Oıtı:n alacalı bll
Gtr:ımektf!dlr -
ŞEKERBANK T.A.S. 

KSAR 4 Y SUBESİ'nin 
Hususi ikramiy• çekilisi 31 Ekim 1957 günil ube b'narnız da Bahçekapı ikinci !'\oter 

Ümran :"Jazif Yiğit~r tarafından )·apılmı · ve a~atnda i9im ve he.sap numaraları yazılı n1ü'

terilerimız ı:e illı para ikram ıyeleri kazanmışlardır. 

Hesap "So: isim 

~32 Rifat tJ. 
1889 •• ••• · •• •.. 
184R 11üvedd•t '~IK 
82!1 Ayse ERGİ:\ 
155 Cevdet Dl'Rl: 
1:!37 Ş•lıka TOLA'i 

2.000 Lira 
385 Hesap :\o. lu \!azım BERK 

1.000 Lira 
160 Hesap No. lu ~fellha Özkan 

Lira H esap No. İsim 

:;oo.- 1886 Fethiye GÜNAY 
500.- 740 Ahmet ERSEVEN 
100.- 982 Rifat WAL 
100.- 982 Rifat ÜNAL 
100.- 1523 ...... •···•• ' .. 
100.- 1162 Cahide YE::-IİCİ 

. .\yrıca 4!5 talihli müşterımızc mubtehf para ikramiyeleri iiabet etmiş ,.e keyfiyet 

Lira 

100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
kendi-

'"Ş"Ei<EREANK 
YÜKSEK İSABET ŞANSI 

be ;e Jtade l'debi' ıraını.- Elaa olan 
budur• demLt:tr 

•Heye!'an bir cemlyeun en venm 
ll ve l'n )'aratıcı kudretidir • dlyf' 
ııöze beıijla}·an ,,,. talebe lhtlraçıarı 

vt bu arıda yurd dlVMJ u.zerlnde 
duran Pror. OOkaydan ıonra muh
tel!! hatipler birer konu~ma yapmı, 
!ardır. Bu arada mlif.ro!ouda, Adnan 
Mendf'te.1in, 1elefonla ~ö~ne i,ftlrait 
edf'ml'mekten du)·duau UZ\itıtUy1l 
blldlt<IIQ:l ifade edllmı, •• tôrl'nln 
hitamında topluca, vefat etmı, o· ı 
lan Tıp FakUıte&I pror~rlerlnden 
Kemal Akiı:tidertn cenaze tôrtnlne 
l•tlrak l'dllmhtlr. 

İstanbul ımar plônını 
İDİL BIRET GİTTi - Genç mU 

çızen Prof H .. zb1on jdll Blret, 111\lıı. Adana. vapu-
og ru Ue l\Ia.rsll.ya)'& müte11ect:lhen ha 

re.ket etmı,ur. 1dll, Parlıte mü7.lk 

T 1 1 k A b e d 1 e <alı•m•lanna dnam ede<ek n bu Ur a 1 e erine an.da muht.ılt konmı., T<'""'""I<. 

* KO'""ıf:RLER - Ş'mdl;e ka
dar Pazar aabahları Yent Tiyatro--
da verilmekte olan Konservatuvar 

muhalefeL partllerf ıN Jc411Lk bir 
ınıpla te.msll edUmt.ktedlr. lt4& 
dan bf'rl "ıec.ıısı.e n\ub&1efet me-\ 
buılannın U.JlU bir tUr1U lto U. 
bulamam ıfl"L .En k&lab&hlr: ıdn· 

terinde bile muhalefetin wuı 
7t 1 &fa.m&dı. Bu ylkden de de
ıııokra•l rejimin• ılrdllindz 1145 
yılından beri :Ueclil ça.Iıfmaları 
tam anıamıyl& dl'mokratllc olama· 
dı. YU:z.Ierce mtbuıluk bir çolun. 
ıuta d1.1a.nan iktidarlar bir aTUe 
muhalif melturu en ha.itil t.enkld 
Jert 7aptıtı ura.lan!& bile suıtur. 
manı.n yolunu butu1orta.nh. S&· 
J•ca aJ: muhaltfel, ezkl ~lr ço
tunıup Ahlp llr.tJda.rın kartuın 

da caresl.z slnl7or. halr:h ıartııına. 
l&rdan bile hU.ıl% tıktıfını, çıka. 
rıld1tını blldill tein l'ıteclls mft· 
zakerelerlnde ya,q JaYat :pa.slf 
bir tanr ta.lıı:ınma1a b8..f.11'"ordu. 
Muhalefet pnıplanıun tetrll ıo
rt,ıertn.l cenkiltl ılbl Jerlne ıe
tlttmemelerlnln u.raruıı 4& mll. 
ıeı çekl,fordu. 

secmen f'Of\lnlafn ltH dt.a ~ 
rl Mec:llıt.t kanetll "lr muhal• 

27 F.Jrlnı ~eclmlnln en bnemll 
n~tlcesı, Meclisteki :ıı:unet muva 
'&entıinin az cok kurulmu• olına. 
.._,ır. U>I O.P. mlllet.velr.lllc.e kar 
1 111 c.n.P .. 'H\lr. P., 4 C.:'t1.P. 

millelvek.llinln c1kmuı. ~ıttllatt. 
kuTvetU bir muh&Jerel bttftn 
Tatanda.flan ııe,lndlrml$Ur Cs
lellk ı.eçmenln. 1D:ıılle 5? ılnden 
faz.laJının oyların& dayanmanın 

ıU•enlltl h:lnde ı:ıulunan muba 
ıetet., Mttli• cahflllalann.d& eıkl 
ılndtn daha bq&nh, 4ah& 'ltrlm 
ll olabllectktJr. ~fubalefetl lemlil 
t.den birçok deterıt pJulretfn 
millet 11elr:Ul ff('llmesl de l'ılttll.s 
mUı.akertltrlnln tok bararelll ıe 
çeeetlnl önl'edtn. belirtiyor. Bu 
ıtadan t&raf•ıı. dt.mokrUl S..ıtı 
,aı.a.ndatı memnun etıne.ıe J't-ter 
ml bilmem, ama hlı; deJUse, ıu· 
:zf'l bit 7olun b&fla.nJlCl a&Jllabl 

"r .. 
OKTAYAKBAl h d d

e ko~rlerı. daha fazla dınleylcı
nln 1&titadea1nl temin lçln 1'7 Ka-ayran im e 1 sım.Pazarh&balundan it.ibaren Şan 
6lnem&6ınd• verilecektir 

' 
...... " ................................................ . 
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B.M.de Suriye İfinin BJrkaç haftadan bert izinli ola· ı çın ellndekl lmklnlann cuıaınt -re 
rak Almanyada bulunan Beled.lye para mikd•nnı ancak o bilir• ce-
ımar JflerJnde vazifeli Profesör vabını vermJttir . 
Höaır evvelki aeee ıehrimlze ııet· Profmör Hön kendlr.lnln. tmar 
mittir. İetıanbuld• üç b&fta kalır.- pllnını çizerken. Blzıt.Dl!i eıaerlert
catını ve bıraktılı yerden çalıtmır.- nJ muhafaza ve Tarlı:: eaerıerınl 
ıanna bqhyacatını söyleyen Pro yıtmaıta çalı1tı1tn& daJr tenatlan 
feeör Hallc'ın tızer1nd.e üçüncü reddecıerek ıunlıt.n &öylemıttlr: 
köprünün ne zaman kuruıacqı «Bütün Türk &bicıeterını mub&fa
auaıınt fU fek.ilde cevaplandırtt\,ıt- u. etmek için ellrnden ııelent 
tır: «Trafik ne vakit onu ıozumıu yaptım. Onlar& dokUnmamata ve 
kllac&k: derecede artarsa o vakit.. şehre hlk!m olacak •ekle ıııokma· 
Ştmdlllk blltroraunuz. Galata köp t& çalıştım. Şayet Blzıt.na e11erler1 
rUl.llnQn yayalara t.&bAUı edilen kıs nln de kalmalıt.rı tc;ın a•yret s.at'o 
mı d•raltılmıştır. Su ıtmdiki trır.- fettiy&em bu sırf 1atanbul tarihi· 
tıtı kaldırma•• klft aelmekt~dtr. nln bir partuını tetttı etUtlertn.. 
Halıhazırd• Botu.içinin üzerinde dendir.• Hön, Beyaz.ıt. Süleyma· 
bir köprünOn bulunmuı dah& Ea· niye ve Rüatem Pqa Camllerının 
ruridlr. etrafının açılmuını mt&al ıtietf're 

müzakeresi sona erdi 
T. Q. A.. 

Nevyorlt ı - surt:re, TUrklye aley~ 
bine yapmı, oldufu '1Jt&r•t1• uauı 
oıarat Blrle1"mlt Milletler Oene.ı Xu· 
rulun& sunmu• oldutu ta"trirl sert 
almıştır. 

Bu takrirde, Türkiye • Surir• hu
dudunun her ikl taraf1nda tahlı:L. 
kat }'&pılmt.aı, yedi devletten mUte
şekkıl bir kon:Usyon .turulı:rıuı ta· 
ıtnmekteycU. 

BiR. SURİYE XÖYÖ ATEŞ& 
TUTULMUe 
~. ı - 1'urad• yayınla.n&n blr 

l"lı6m1 teblltde blldirlldi&lne ıöre, 
hudutta. bUlun.an eurt1enln Kunartı· 
ra köyü, dUn •ece TUrk topn.t.ır.nn 
dan ranm '""' müddetle at.qe ıu-
t.uımu,tur. 

Tebltld• b&c1t1entn cereyan &tUll 
bölieye derhal alvll muk&Temet t.ef 
kllltına men.aup blrllklertn aevll:edU. 

dill UITe olwıma.ktadır. 

fAM GAZETELERiNiN BİA 
YA.L.\NI DAHA 

Bai;dat. ı - Buı Şam pzeteleri. 
40 TUrlı: aubayının 8urifeY• iltlea. 

ettııınt yumıfla.rd.lr. Bunun U:ı•rl· 

b• Türklyentn Batdat. BUJUk ZlçUııt 
bustın. blr ıeblil ne,rederek bu h ... 
berl k&tlyetle 7alanlamı,ur, İstanbul 1m•r pllnının ııaııcın reıt TUrk Abidelerine karşı otuz 

fizer1nde OçOncü bir köprünUn yıldııuı bert dU}"dutu hayrantı•u t.e 
mevcudlyetlnl aöetermesı o köprü pat tttaınt &özlerine ili.ve etnıı1• 
nün erteal ;ün )'ıt.pılmMını mt'C tır e 
buı1 kılmaz. B 1· ımar pllnında · 
her .zaman 30 yıl aonrakl 'la:zJ19t. Baaın mensupları ltendlalne 1-!m· 
gözönUnde tutulur.» Ier Elll:rederek: btrook t:OçUlı: ca· 
İ6tanbulun imarının kaç ylld• mıın yJktırıldltını belirtince Pro

bltece11:ını aoran bir ıazetectye Al fe&ör: «Bunlar bentm pl&nımın tb 
man pro!816rü: «Bunu bana dettı tlv& etmed1il yerlerde y&pılmıt
beledfyeye aorun. İşi bitirmek 1- tır• demtıttr. 

Surtyenln ta.krlrint ıerı çekmesin
den aonra Japon dtlf'le&l taranndan 
verilen ve batılılarca. dteteklenen 
takrlr de gflr1 aun.mı,t.ır. 

Böylece TUr.klye • SurlJe lhtll&tı 

ile tı;Ul sörütmeler Genel Kurulda. 
reye mürael&t. edllmeden .on• er· 
mltt!r. 

M. ZUKOF HATALARINI 
İTİRAFA ZORLANIYOR 

, ....... .. .,., .. , ., ,.,.,.,. .. ,,., .. ,.,.,,.,.,,..,.,..,,..,., .. ., .. ,.,.,. ... ., ...... ,.,.,.., • .,,.,., ... .,,..,.,.,.,.,., ••• ., ... ., •• ,.,,.,.,.,,..,.u1tU11-•nouuouunH•n••nouun.,tffHtUH•U-1uenotHUtUfOu.ıı-"""" 

\1lıi.ye t<>itt büyı:tk •e muht.c
cıem kal)U1 •a!onu ıideta a:aı:('· 
tecı:eı· tarafıncıan ,.,ıul ccıtı
ıniştı. A.vlarctır blrbtrlerinl ~o· 

remiyen btı·çok a:uetecllt.r el ,....ı 

kUıı:ıorıar. ayak üstü blr kaç IQt 
edip baıka bir erupa 1ltılıa.-ı: 

edıyorlardt. cNerelerctealn & ıkl 
aözüm•, •birader bu ne ve!a811..
lık• aibl aırizırt.hlıt.rdan sonra 
bÖZ hemen 0 aünkü toplantıf"' 
intikal ecuyor ve Devlet. Ve.tllt 
Emın Kalatı.ı.·ın bıraz sonra aöy 
leyeceklert ilzer1ncıe t&hmlnler 
yapılıyordu. Bu. aeç:mlerden ao.ı 
ra Hü:-cümet adı.na yapılacaıc. o-. 
lan Hk. l:>cyan&t. olıac:&ku ..,.e an
lq:llan sert. eda.ı;ı biraz hatııı~
aın dlye bu işe Etnln Kala!aı. 
memur e<l.llmlşıı. K&l•taı. ne Ka
dar bert sözler lo>Ö~·Jerse 60yle
tun b.,ın pek d.ebşete .kaı>ılmaı:
dı. Zlrıt. b&blnl& Kalafat. &rlWUn
d& ne cı.e ola• bir hukuk.• va..
dı 

GELiYOR •• 
Derken blr kıpırdanma. Oldu. 

Ayakt• lıqblhal edenler &~ na
H eekllndelu büyük ma,:,;ıının et 
r..ıını. oıurcıu;•r, blru t>Onr& da 
Devle;; Vekili, yanında yenı .. ıa·. 
buaı Umum ~JUd.ürü ~unıa Faı . .;: 
Ozail60y oldugu ha.ld.e aaıoıuı. 

i"lrdt ..,.e babacan olmoKa Q"ay~ 

ret. eden bir ecıl ile hatırunu 

ael6.m1Adı. f'Jlbakika ertetl ıi.1· 
nü iktidara menaup ha.ıı ıa1e-

teicr aadcc~ bu tit-llal )'UzUa
cı..eıı toplantının «Ptk dtmokra.
ıtJı;ııı oıcıuauııu sazacak:araı. 
sanıı.t demokraı b!r memle&et· 
ttı d.eı.nokratı'ıl. blr toplantı en
der i"Öl't.ı:ur hlr şeymli a:ıbı .• 

KIPKIRMIZI 
Dcv:et. Veltı.ı l'erıne oı.urur 

oturmaz ccblııelt.n bir tomar ı.,;ı

il:ardı ve ;ötlOklerını ma.eı.nın 
üzerine bırakaı·a"" bumunu o-. 
auı:-turdu. Etrafın• ba.kınar•" 
,ıseıım R•3tP her. ıeı ,oöylc ıa~ 
nıma ot.Ur• dı\"e Son Po!ta'nln 
•Domoiera":.• aaı:ıı~ınt eat tar;ı
fına bu:ı.·ur etti. oognıeu iltt1-

dara mensup bir ~alv.lŞ"et ko
nuturken iki tarıt.hnı.ta da aü
venııır adamlarının bu:uuduQ:u 
ııu hat ırlamah ve ona ı5re ko-

ı nuıtmaıta bıt,.Şlamalty-aı. Bu ba
~ Jı::ımdan Sel:.m Ragıp Emeç" n 

l
t •&g tarafta.in bo~ıu.ıu do<duru

u Uiabetll oldu. Kalata; Lıira.r 
!iOnra muhalefete. bu ar•d• H&.11:: 

siyası haberlerın toralsıı hikıiyesi 

KALAFAT VE DORDüNCü KUVVET 
P&rttıının ı \derlerıne en atır 
.slı~lert RÖylrmeke ba.~ladııtı za
man sayın ba.'jyaı.ar f-ık ı.ıJc b&· 

l ne taısvtı> ı.şaretlerl ııapac•'.~ 
ve B•kı.nı ~e\·k• getlrec"kıı. 

Emin Kal&tat:ın yüzll kıpkır

mız.ı td .. Bu ıı:ırmı:zılıx: beyana
tını otumaıta. ba.,iadıjı zaman 
tlaba cJ• arttı. lnönU vt' OUna:. 
tay lla~·duttu. ellerl ve mazllerl 
'<anlı idi, ne yüzle mıııetın hu· 
:ıuruııa çllan&k cesart'tln! bu
luyorlardı. o bunları eöyl"rken 
('ogu ıtnç olan ve mut lle de
tı:ll i&tıkhalle al6'C&lauan blrçok 
aazetecl dlkk•tle Emuı Ka.:a
ıat·ın kızaran yOzüne b•kıyor
ıardı. Bakanın gittikçe ılnlrlen~ 
dıgt törtllü?ordu. cBu adaml&r• 
bir hıra-ı pırı içinde ıuurları~ 
nı ve mu,·azene!ertnl k&fbet· 
mtşlerdl. İhtlyarhk y64larınr:ıa 
ı;on bır bıt.nıle y&pmıtlar vtt mu
vaffak oıamam!J!lardı. Şimdt lıh1 
detlerıncıen lr:uduruyorıarcıı. Bır 
dOrt ~"1\e beklemeleri ıçın ö-
mUrlerl vt'f• etmtyecektl. Bun. 
cıan korkuyor:ı.rdı. Bu yUzdcn 
milleti birbirine ClüeQrüyor:ar· 
dı. Ama yatın& yoktu. •Kılhlr 
e~er:retleı işbaşına ıelmLş blr 
1kttd&r bnyle ckeyfl» ve dbtirıu. 
eserlı cıavrıını,ıarı durdurma!(& 
en &tır ıekllae cezalan4ırm•ıa 
elbettek: muktedirdi. 

KATAlAVIS? 
Oazetecı.er topla.nt.ırıın ma:1ı

;etlnı blrdenblre anlayıverdi· 

ıer. Bu «lktldarın gü}·a kencıını 
n1Uda!aa edlt1 ı>et'de~t altında 
savurduğu bır tehdit• ti. Her• 
keıı akllnı b~ıı1a dev;ıırmel::v· 
dl. L.ter muh&lt'fet llcttrı tl:· 

bUO, ister •zetecı o:eun «şurı11 
yar•tmaj;t:a çall(lanları cezt.ıarı
nı aörecek!erdt Pekı aına kar
a:a,tJık. huı.urauzluk ) aratma 
ölçOleri necıen tek tar•flı kul· 
!anılıyordu? Bır ıaı.etecı ı 

«Bt•yefendt. dedi; .&011 seçim· 
ler ıoeterdl k!.. muha.J.efete re:r 
verenler, 1"t:.dara rey verenler
den fazladır Yani \·atanda la
rın en az yarı&ının fikri •:ztu
i<.I ile uyınayablltr. Bunları ak
B&ttınnek. veya flkrlnt •örleme,,;: 
n1çın .suç otuyor \"e nlçln bu 
lf!bi h&ıcketler «turiş a.r.ı;.. 
mit.kıt olarak vaaıtlandırı . fOr?• 

ALLAH RAHATLIK 

VERSiN 
Ka:arı.t o tllclrele cı.eflldt. HU

JcUmetJn o:rı.hatı çahıtmata lh· 
tlJacı vardı ,-e artık herkesin 
vuift.ei bu rahatlıgı bozmatnaıt· 
u. Bu raha:.i ıtı boı.mak l ~~ 
1enler h:ç cıetllse \'abancı\ar· 

dan ut&n.1ınla.rd1. Onlar neler 
razı}·orıardı? Seçimler m&avl 
ıartl&r Jç\nd.e yapıldı d:yorla~ 
dı . İ~e zerrece hile karu~macıı 
dl;·ortardı. Türktye yiııe kuv· 
vetll bir hükı:tmetı le bqına ıe-
tırdl ııı:ı.·orıaraı. ı,ın doııruauna 
hak&nı&nlZ hepsl de bunlan raz• 
mıyorlardı. Eh onları da tutup 
Emin Ka!a,fat. mlftal ıetirecek: 
C1ellld1 YL Ya .k1ın aet.recektl? 
ıı::ııet.te ki muhaıef Pt. Am& mu· 
haleret bu mtaa.llert ıeurmeQ:e 

b•ladt mı damşayı ylyorcıu. 

ıŞurt~ }'ar&tmak ı•:··rett.• Yant 
kıyama teşebb06 etmek, yanı 
lhtllll çıkarmak .. Devlet vekili 
kucıen tŞURİŞ• ke11m•1n1 xuı
lt.nıyordu. Böylece yapılan it• 
hamın aaırhgl aQya h&flfletılt .. 

yor vr büyük kitlel"rden ıu
ıanıyord.u 

BEYEFENDiDEN 

TELEFON 
Bı anatın okunmaı;ı b:t.miııtl 

k ııenç b!r adam teıı..ıa ıaıo
na a::rdl ve Kalafata dotru ya. 
rilrt.~k kendl.l!ı!n! tt.lt.fonı. ('.a· 
t:ınıı:ıı:!annı ııııa!rd.J. Böyle b:r 
mühim toplantıyı tam onuın
da ancak «bir k işi• t nkıtaa UR:· 
ratablllrdl. Devlet. Vek!ll tel~
ıa sıı.tı ve uzun sayllabileet..1: 
bır mUddet Rerı 4önmedl. Her
halde c!:>Cyefendl• toplantının 
serrı ha'.tkında mal\lmıt.t. &lıyor

du. Vuıyetı."I nıwt oldukunu 
ııoruyordu. Belkı de «&nıt. fik
r.n• dıt.ha açıt;. bir eeıcllae lfa.
d~ edilmesini ~htar ediyordu. 
Böyle olmaiı}'dl lcJ, blru ıonra 
Kalafat döndüğü ıaman gue
ıecııere verc:URt 6Gz hakkını 
tekrar kt.odı"' icutıancıı ve b:ç
blr münuebetı yok~en clnaan 
ba_,·atınııı kırmet.l ı ol.madıij"ı. 
mllletin karıl& aulandıtı. !naan-

ların b.iç hesap~z kurtuna dl .. 
zlldlA'ı• b!r d"vlrden baheet.m.a
ge b ... laaı. Bu cı.evrin kahramı.n
:arı ıtmdl daha het;aplı ol.rua
Iıydılar. cAhlA.ıc:a kabili tt'!I! o:
mı.;an teıtfebbü.l.Jt.~nlnt 11dde:ıe 
c· ~a:andırı:aC'a 'in lmelivdi· ,., 
GARiP MUKAYESE 
Öyle kt. muttMll demokrat:.:

dt'n evvelki bir devreye atıflar 

)'ıt.pılmat. &uret;rle e;ankı, ıimdl· 
ki cıevrın kusur ..,.e zuf!arı ma· 
zur aöı.eter1Imete ça.lışllıyord.u. 

Kalafat muttuıl 1946 elan T• 
l9JU cıen balıledlyordu. O cıevır 
n"ydl? o devırae, bir reni reJt· 
rne ıeçmenln mücacıeıeat yapıl· 
mıror muycıut SütUn muka\•e
metler, t.ek Parti hiltımlyetlnl 
devam ettirmek: ıateyenterden 
ıreımtyor muydu? Ve tek part 
rejlmlnl yıkmak tate;enler, çok 
partili, muralı:abell bir Cl&moic:
ratılt r&JJmln mHll ha:ratımız& 
ye.pyenl ve meısut bir devir a
çacaaın• ınanmı)·orıar mıyd.ı? 

O hıt.lde bu mut.t•ıl eertye aö
ntışOn, kapanan bir devrin kö-
tü mısallertne aa.rılıtın min11&ı 
neydi? Yokla yine 1ktıd•n her 
ne balla.sına oluna ol&un ver· 
mek: .ıatemiyen bir lktldıt.I'l&, o 
hl.klm.Jyetl mll!et lehine ve men 
1aatıne yıkma:.c 1ar.eyen bir mu· 
halefetln mücadeleal mı tekrar
lanıyordu cı.L bakllcat. mJlletten 
aaklıt.nm&lt i6tenı)·ordu7 ı 

VElHASIL •• 
VelbL.'11 iktidarın Emln X:ıt.la· 

tat vet;ı: ı~·le ::apua:ı sond&J 
beklene.nı vermemıtU. Baeın şu
urlu ve memleketçi öl(ülerını 
1ktld&nn tek ta.raflı aörüşüne 
u;·durm.alca il' 'a nırerll delildJ 
«Vıccı.ı.nınız.ın &e&Jnı dlnleytna, 
•haberlrrl Cllh& 1}'1 bir aozaeç. 
ten rıeçırtn• tıt.V5Jyelertn1n.. ar
kaşındakt tehd.it. ba&ının d.ü
rw.tlügünü bo2ID.flk& &ebf'p teş
k:l edemez41. B•ın eacıece su• 
rUr okıama:ıc ve çl.tol•ta He ç~ 
cuk kandırır rıtbl a1.-utmak I· 
çın •Dördüncü kuv,·et• de8'll· 
ctı. B11ın kuvvet ve kudretini. 
lktldarın flk::r ve n1yet:ertne hlı 
nıct eı.rnei<le delil, mıııett.n re
)1fl& ~ bqına ntlrilmlt tk•t
<ı.arıarın d&iml kontrolünO dü· 
rüeUUkle yapmUl& lı:uıt.ntr.ıı 
Basın umumi efkAra hizmet. et· 
tiki içtn «Dör(lüncü kuvvet• ti. 
Yoka& mlllete raltmen cbU6tl!t 
P!kiru hl2met etmeQ:e Jcalkarısa 
ona dördüncü kuvvet detıı cal
d.atıcı .kuvvet. afyon verıcı kuv· 
vet• demek llzım l"eUrell. 

SADUN TANJU 

Ana4ola Ajansı 
Londra, 1 - Batımınz Franc 

Tıreurıı i'AZ~testnın bll4l:-dllf:lne 
ıröre 5oV)"f't Komanı.at Partisi Bl
rıncl Sekreter! NlkUa Kruşçcv , N 
ki ~Iüelat&a VekUl ]\!areoı.al 7.UltO\'U 
bat&ıarını Hlra!a .zorıama!ttacıır 

Zukov'Un böylf" bir : tırarnamf'fl 
imza.lamayı re~detmesl yüzııncı.en. 

Maretal'in lklbetı hUkında mı 
bir &Çlltlamıt.da bulunulııur.L'":'laT•a 
dır. 
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VEFAT 
Saaı.ıo;un f'-~rafından armatör mt.r 

hum Yelkenc1:ıAde Şükrü Bey mah 
dumu, ~ı:onıre Ye!kencının ~evcı.. 

Ntlf>ıme Saka. Mıthıt.t. Yelkencı ve 
Verdl Kortanın babası, Ne,·Jyye 
Yelı::encı. Leman Kutman. Emıre 
İılkeflrellnin attabf\'1. En\·er Yel· 
kenci, Htımı Dt.relt'nll ve Samt ':ia ... 
kanın d•Yıiil. Gü~re-n Yelkencl ve 
Dündar Kortı.nın kayın J)('derı. J;.. 
aer, A1°'en. TOJn \'e Hü1)l Sa..<a 
!le Ved•t Yt.lkenoının btl}·ük baba· 
1.u, Hasan B&kıt.'nın kayın blraııerı. 

Remzi Şahtn'Jn hacarıa ı. Or. H~· 

dl1 Ron& Ue K11ım Konanın :tJ· 
ı:ıura. Münev\·er Şabi.n'ln eni 

AR'f.\TÖR 
LCTFI \ ELlinCI 

teaı, 

kuıa bir baatalıtı m0teı'41p t 
Kuım 193'1 teCH.1 vefA• etmı ti~. 

Cenbt'M 3 Kaaım lM"t Pazar aünU 
ötle namazını::tal'l aonra $•tL Cami-
1nden kalaırııarak Zinclrllkuru ltal> 
rt&tanıııa defnedLlect-ktır. 
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HOŞ MEMO -Coğrafyada devri ôlem !! 



ETEKLER KISALIYOR _ \'oliandakı '" ınıııt. aaba cok u
) atro) a gtderJ.;f'Jl rl.rllmekte olan 

bir elbl f'J"I t~hlr •tmeJ.;te olan ıtüzel modP.1 rilrtllmelit•dlr. 

Cildinize iyi bakınız 
Kış mevalmlne rtttrken JU ı:ü· 

HAFİF BİR YEME n~nden ve açılı: havadan bozulmuş 
olan cilde daha l;t bakmalı: ~m 

S U F L 
dır. Güneş lelı:e.erl, cilt aathınd& 

E sorun n incecik damarlar. li:unımuş 
ve ltınşmaya ytız tutan elit muke. 
ler saye inde tedavi olup ııüzelleş
tırll r. 

Sufle l·ap::nak hem çok ko a Gü eli k enstttU erinde ve mata· 
hf'm de çolı: BUçtüt'. Sut e ~ 1\ 1 c za arda (tabll bundan li:Mdımız ya· 
kabarır ya da hemen ısönUver r bancı memleltetlerdlr) hazır maüe. 
O zama.-ı da l ç kıymet ka m~ ı r b ılunur. Blzele bunlar bulunma· 

Sufle baflt yemckt r. hem b dı ı için tabiat mahsullerinden tay 
!er. hem de Ş1$man atmaz E .ı. r '-teyva menlmlnde çl 
malzemesi aüt ve yumurtadır. Tap- lek salata ılı: ve havuçtan çok fll7· 
yoka sufleler n ha! f o mııı;ına 1 z da.ı maske er yapılablllr. Havuçta 
met eder Yumurtaların akını li bol mlk arda /ı. vlt&mlnl vardır. Bu 
lınlaştımıaz. şuf elerln ço ç • el dl bu:er ve ııe••şemeye başlayan 
d i \"ardır Peynirli. balıklı be in· yU ad ,clerlnc kuvvet verır. Havu. 
ıı. janbonlu sutlelcrden b~lca o- cu rendeleyip saf ıınollnle ıtanş
kd.ataıı. llkörlU m va ı, an l· tırmalı ve ytıze maske yapmalıdır. 
7alı sutıeler de vardır. Tuzlulan SQt. bal, llmon, zeytinyağı ve yu. 
:;emeğin b~ında. tatlıları sonun-
da yenir. 

ı·e~ nlrll suUe: 
4 kişilik. 4 ka ılc taıı ıyoka, 114 

litre Ot, blr tutam rendclenm..q 
Hindistan cevizi 4 yumurta, 7~ 
~am ıtraV\ er peynir , b r kahve 
kaşıkı tereya , tuz. karab ber 

B.r tencereye Ota. ıu u. H n·ı 
d tan ceviz nl koyduktan li!lnra 
~a natmalı, ltaynar;ı:cn tap 7 0 11 
ç. nc acrpe 6erpe döltmcl • 3 dak • 

ıı:a kanştı.ra karıştıra pişirmeli. 
Bir b&şka kabın içme tereya ını. 
yumurtaların ı;arısını ve rcncıe.en
mıo ııravyert koyup 7,ce ı:anştır
malı B r bll§ka kapta da yumur
taların aklarını ı ıce vurmalL Son 
ra hepııını blrbirtne kat.malı. Bir 
aufJe kabını ya ladtktan aonra 
Oç:e Jk!15 nl bununla do durmalı. 
tlzerlne b1r miktar rendelenm~ 
ı:ravyer peynir serpip fırına Jı:.oy· 
malı. Hafit sıcak tınnda 20 dalı:!· 
ka p!şlrtllr, pişme e.snııııında fırı· 
nm kapa~ı açıiDlaz, hemen sot
raya gelmelidir. 

0.-)11111 ı;ufle : 
Peynir yerine yumurtaların akı· 

na h&Şlanıp püre hallı;ıc ııct rll· 
mı 200 gram bc~ ln katılır. 

' ani!) alı tı fle : 
4 kişi ıçın: 4 ka ık tapyoka. 1/4 

ı tre sat. 80 ııram toz şe eri. •I 
umurta. bir mlktar ~ani 'a.. ı tu· 

tam tuz. 

murta, her meul.mde u her yerde 
bulunan ~7lerd1r. Zeytınyaıtı ka 
dar badem :raıtı da faycıalıdır Bu 
yatlar n yumurtanın anı;ı kuru 
cııtıere ıyt gelir. Yumurtanın beYL 
ıı ı.ae ya lı cıltlerln maalı:ealdlr. Bal 
ve Umotı cUd. yumuşatır. Limon ita· 
buklannı atma11p. işten aonra el· 
!ertne ~ren nice ev kadınları var· 
dır. 

Gülauyu meumatı kapar Te cildi 
düıgUn hale seı.ırtr. Maakeltr hafta 
da veıa on bef sünde bir yapıı... 
bilir YQrde 20 dakika bırakmak ltA· 
tldlr. Ilık au ile veya gQI au:;u ııe 
temizlenir. 

Clldde sllı1lnen ince damarian IH 
le etmek tçın 4u maakc tavalye edl· 
llr: 

Badem yatı, 15 ııram talk pudra
sı, kola n 5 sram oJı:.ald dll zeniıl 
karıttınp hamur haline getirdikten 

sonra yuu aurmell. 20 dakika bır&· 

kıp ytızü ılık su ile 71tamaıı. 
ıs aram ıhlamuru bir litre audt. 

kaynatıp buna tUlbend ba~rıp o 
tüll>endl ılık olarak ytızc li:o7111alc 
da bir nnl maaltedlr. 
Yallı ciltler lçln maıı.e: 
1 yumur~nın beyaaına bir kaşık 

erimiş bal ve bir kaşık limon au:ru 
kanştırmalı ve bu muke)1 20 dalı:!· 
k& müddetle ytızde bırakmalıdır. 
otldl bealemeıc için fU multıı de ly\ 
d r: 1 yumurt&nın 'beyazına 100 
gram un ve bir çorba lı:aşıtı bal 
tarıştınnak. 

Kuru ctıcııer lçln maske: 1 JUmUr 
tanın sarısına birkaç damla Umon 
ve>J'11, bir :rumurtaoın •rıatna bir 
Jı:aşık ya zeyt.lnyaııı ya badem raııı 

verahut eaf l&nolln. 
Sotııun clldler için muıte: 
SütUn IJı:ayııamaa17l11 Um.on au:ru· 

nu iyice k&n,ıınp 7üze aürmek çok 
iyidir. 

Bir ak .. mlılı: muvaltka' tarant 
temini için maalteler: 

1 :rumurtanın aarıaın& bir atılı: 
klturuıu 1ap1rto urış~np ytıze aür· 
mek ,.e kurumaaını beltlemelc. Bir 
müddet aonra evvt1ll ılık aonr& ao
fuli: au ile ytızQ 71lı:amali:. 

Bir yumurtanın bey&ıını bir traş 
nrçaaıyle ')'tize sürüp, uzatımak, l:rl
ce ıcurumaaını beklemek, .onra ,.uzu 
J'tltaınK. Bu mulı:e baflf kınpklan 
munkkaten alderlr, ytızü ldeta 1ltü 
lM. Qolt ek T&pllmuı 111 değildir. 

R. E. Y. 

Spor ve Sergi Sanyıada 

• .. 

SON 8 GtiN 
Fırsatı kaçırmayınız 

Bugün ve yann 
Saat 17.30 da matineler 

Akşamlan her semte otobüs 
servisleri vardır. 

1 

Y A T .l ~ - KAllM lllf 

~-~-----------------------~ 
oünvAnın TA.Dl -TUZU 
Altı saniyede yemek 

pitirecek makine 
Amerikalı unınm~ 13 ada· 

mı John T. Pıerson altı eanıre· 
de J>emek pişirecek mak1nenln 
tici nya üç yıl içinde plyaııaya 
anecılleblleceıtını açıklamıştır. 

Plerson. pişirilmek tızere ha
zırlanın yemetı dondurucu bir 
hararette muhafaza etti.itten aon 
ra ıetenlldlltl vakit a!tı eanıre
de yemek masll6ına ııetırllmeğe 
e:vertııı ol ab!lecelt şekilde pl• 
ııren bir makinenin plinları· 
nın baıırlandığuıı da ıK!zlertne 
lllve e:ml§tlr. 

Otomobil llistiii ve atom 
.B. F. Goodrlch kumpanflL'll 

otomob11 11.&t!llnl. sıcağa daya
nır hale eetlrme lştncıe atom 
enerjlı;lnden istifade edilebile· 
ceıtını bllCllrmlştır. Atom ener· 
1161. ı;ubunet ve kimyevi maı1de
ler lbtıyaeını bertaraf etmekte· 
dlr. .Bu usule 18tlnaden çeıtk 
dölcu.m kalıbındaltl llıit!k bJ:
nülı:lear reaktörde lstlheal edilen 
radyoaktlv malzeme Uzerlnı1e ya 
V&fÇa dönmektedir. 

Goocırıeh ltumpanyuı bu bU• 
au.;ta şunları belirtmektedir : 
cist.Jkbalde nUltlear enerji lktl• 
aaı1ı bakımdan pratik bir hale 
ııeldliU takdirde otomobil !Astı 
il &otuk olarak &ıcaıta dayanır 
hale ııetlrllebl.lecektlr. Böylece 
otomobil llll!tlll latıhaal&tı btl· 
yük ölçüde hızlanmıı olacaktır. 
Halbuki h'1en tatbik edilmek· 
t.e olan ueuı 300 dereceyi r.oaıı 
blr hararete ihtiyaç ptermeıc
tecıır. 

Cereyan11z: lambalar 

yapıldı 

New York'ta açılmış o:an «A• 
tom Endtıat.rılerl Ttcar1 FUa· 
rı• ncıa. on 11eneden fazla bir 
mOcıdetıe ıeık verebllecek. ba· 
riçten cere:v~ıs atomik 11.m· 
balar teşhir eı11lmlftlr 

New Jerse:;'de Morrtıtown 

§ehrlnde cUnlted Stattı11 Radlum 
COrporaUon• mO-eııelert tara· 
!ından imal edilen bu llmbalar 
hllfiusl bir U5Ule t.ibl tutulmuş 
!06for trl.&taller1 ile yapılmı~

tır. Bu kristaller şeffaf fakat 
tamamlyle kapalı tüpler içinde 

t.. ,c 1 .. ~:ı l .. HrolilLl f' 

Bu IAmbaların madenlerde. 
nakil vasıtalarında, gemilerde 
ve ağır sanayilerde ltullanııma· 
lan pek bOyilk faydalar utl1· 
yacaktır. 

Bir eteğin dindarhğı 
Roma tle Napoll arasında, Işer. 

nla cınnnda Hırlatlyan azizlerin 
den Salnt • Franço1.&•ya alt mın 
tan bir dlnt lytn aıraa1nda ge 
dlrtllrlcen, yol .ıı:en-.rınd• bulunan 
bır r~l'tln ön ayali:lannı bQterelı 
diz çlllı:tQ{iQ ve azızın mintanının 
geçlJlnden aonra a:r-ıa lı::aU:tııı 
hayretle gOrülmüştOr. 

İşenıla nahl:rm mOdQrü ne 
memurlar keyfiyeti teJld etmiş 

!erdir. 

Tokyo'da 328 metre yük· 

sekli§inde bir kule 
yapılıyor 

Toıc:rocıa Shlba ııarlı:ında muaz 
zam bir telev!zyon kulül.nln ltı· 
paına b&$laomıştır. 

Kulenin irtifaı 323 metre ola· 
~it n Parlıteıcı Eytrl kull'slntn 
yükııekllltlnl 8 metre geçecektir. 

Dünyanın en güzel 
kedisi seçildi 

cP&rla kedi lcu!Up• 11 tarafın· 
dan tertiplenen 31 lnc beynelml
lel kedi aerııtsinde te b.lr edlleD 
400 ltedt içinde d~n:ranın en gU. 
:zıel kedlalnl seçecek olaıı beynel· 
mlkl Jüri heyetl. :rı.t-.dan Deagran· 
dea adında Partal! bir kadına &it 
İran kedlalnt r.eçmlş ve uhlbl. 
Fr&1161ıs Cumhurreıaı urarından 

verilen 1tı1111etıı vazo711 ıı:azanmı~ 
tır. 

Bir18'ik Amerika hüku
meti bir dakikada ne 

sarf ediyor 
Yapılan bir 1atatı.tııe göre Bir· 

leştt Amerika bUkQmetı eyalet 
va ,.lllyetlert dakikada 2111 iM do
lar &ar!et.melt&edtr. 

Bu bımıııta masrt.tıann 1940 ile 
1957 ıeneterl •r&alnd& altı defa 
artmış oldulltı, 1940 senf'.Slnde sa 
at başına 2 mll:;on dolarlık mu· 
ra!, J!l.5e aeDMtnde 13 milyon do
lan b\llmut oldııtu belirtllmek
tedlr. bulunmakta olup ıaııar vuı· 
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Yapı isleri 
NAfıA VEKALETİNDEN 

Danı 

sata vanilya ve tuzla ita naı
malı. Kaynayınca vanilya çıkarı

lır. Tapl.:;olta konur 3 dakika p~l
riUr. Ateşten lndlrlllr. İçine yu. 
murtaların ııansı Ue eeker llAve 
edilir. Ywnurtalann altlan vuru· 
lur. Kalıp ya~lanır, ba!ıf yana."l 
flrµıı1a 20. 25 dakika p:şlr111r. Fi• 

1 

nndan çıkar çıkmaz yenir. 
ÇIJ.;nlııll\h ı.IUlP. : 
Yumurtaların sarısıyle oekcro 75 

çram çıkolata ılAvc ecıuır. Çlko a· 
ta blr k~~ süL veya suda er!tllır. 

C:< 
.~.,~-=""'t*'' ~ 

o:::ı....._.,..\ ' 

ı - Ek ılımeyc. ~onıılan i~: Orta Dogu Teknik Ünıver ite 1 fçin 
}eni fccli ~in:m saha ında tah s edilecek bınanın kalorifer 
kazanları ve teferruatı idır. 
Kc if bedeli : (53.145 90) liradır. 

2 - Ek ılıme 12/11/1957 alı ı:ünü saat 16 da afıa Vekaleti Yapı 
ve imar 1 teri Ek itme Komısyonu odasında kapalı zarf usn
lil ile ) apılacaktır 

3 - Eksıltmc artnam ı ve eklen Yapı ve imar i leri Reıslilindc 
goıiilcbılır. 

4 - EL: iltme}c gircbılmck içın ısteklılenn 1957 }ılına ait Tıcaret 
Oda ı belgesı ıle umlu daı resinde (3 912,29) Iıralık muvak· 
kat temın .. ı \-ermeleri. 

5 - İstek1iler g rçck tek kısı vey.s tiızcl ki i olac:ıktır (Özel ve 
tescil edilmemiş ortaklar tabut edilmez.) 

6 - 1 tcklılerıo bu isıo tekmk 3n mınde bır ı i ı)İ bır urcttc başar· 
dıAını \e}'a ıdarc ve dcnctl~Ji ır.i 15tJ:ın yar:ır bclgelcrıyle bir
likte ıhale gününden en az. (l:ıtıl günlen hariç) Uç r,ün önce 
Nafia Vel:ateti Ynpı ve imar isleri Reisliğine mUracant ederek 
bu ısio ek ıllmc ınc girı:bılm ek ıçin ehliyet vcsıkası almaları 
§arttır. 

7 - istekliler kendılerinden i ten ilen vesikaları ıcklif mcktuplanyı"' 
birlikte zarflara koymaları ve uırfın o.rkasıoa yapı~tınlac'.tk 
mumun para ile olmamak uzere "eya ımza ile İ)İCe kapatma· 
lan ve ek ıltme gunu saat 15 e kadar makbuz mukabilind.: Ko· 
misyon Rei li ıne vermeleri lazımdır. 
Postada olaca!.: cccıkmeler kabul edilmez. 

Isparta Belediye Riyasetinden 
(15189) 

İsparta şehir içme su şebekesi tevsi in~atı yaptınlacak

tır. 
ı - Keşif bedeli (Boru bcdcli barıç) 352.605.83 T. Lira· 

sıdır. 

2 - Getıcl tem nat 21.604.2Ş T. Lırasıdır. 
3 - in aat içın li.ızumlu borular K::ırabi.ıkten \'l.mlecektir. 
4 - Hususi aksamı mUteahh t serbest plya adan temin ede-

ccktır. 
5 - isin eksiltme evrakı 50 00 lira muk:ıbilinde beledıyeden 

temin edilir. 'cya Beledı~e Fen i lcrındc öıiilcbilir. 
6 - Eks itmeye gırcceklerin iller Banka ı Su t leri MÜ· 

dürluğüne mü,. ca t ederek '>u ı önemındc ış laptık· 
lanna dair )Ctcl'lık bel MI nim la ı lhımdır. 

7 - ihale dolalı ıylc b lcumle ilan. vergı ve rusum müte
ahhide aıt r. 

8 - Tatbık proJe i muteahhid tarafından lapılacakt.ır. 
9 - Vaktınde )apılma)an murnca:ıtlar ve po tada olacak 

gecıkmeler kabul edılmeı. 
ıo - Teklif mektuplarının en geç Bcledıyemizce 12 Ka ım 

957 Sah gfiniı saat 12.00 )C kadar makbuz mukabıli 
teslım cdılmc ı lazımdır Geç getırenler kabul edilmı-
yecektlr. 

11 _ Projenın tatbıkatı Belcdıyc Muhendısli~ı lle istışare 
edilerek yapılacaktır 

12 - idare ih:ık:> ı ıstedığınc \erip vermemekte serbesttir. 
(15351) 

DİKKAT Dlk"KAT Bu~ün Cumartesı saat 14 de 

HER ŞEY VAR 
Harıka ~ ) .. HALI - AViZE MÜZAYEDESİ 
Tş•iloJ <' Şaka~ ık Cadde ı Altınlar Apt 42~8 

Tc vıkı~e Karakolu karşı ındakı okaktan gırıhr. Ihla
mur Yolu KraPO konser pı)ano u, alon takımı, on model 
:>emek oda ı )ulak cıda ı harıka avızcler, otomatik ('amaşır 
m kınesı. dıkı nıakıne , e ektrik supürge ı. dantel tüller. 
J,in.,:afon halı, salon takımı. Astragan kürk, Muton Dore 

- mantolar v . \ Poruıkal. Tel: 44 54 59 

- iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 
Saflnalma Komisyonu Reisliğinden 
ı _ lspırto t fıvch:ınelerınde elde edılen ve cdıtı:cek a~a· 

Jır çoğalır 7000 kıio J.•UZEL }'ağlan me\·cut şartnamesıne göre 

paz<ırlıkla satıl raktır . 
2 _pazarlığı 13 11 957 Çar amba gunu saat 15 de Jstanbulda 

Tepebasında lnlıı arlar Umum Mudürl•ığu Satınalma Komisyo-
nunda yapılacaktı~ 

3 _ Şartnamesı her un kom vonumuzda. mallar da bulun· 

dukları yerde orül bılır 
4 - Talıpler 630 !ıra ık mu\akkat teminat makbuzu sair 

ftllaıklerl~ le beraber bchrlı p;ün ve saatte komisvonumuz.a müra· 
caatlar: Ildn olunur Tf'm natlar. muamelelerı Tepebaşındaki Umum 
:Müdurlü.,il:nlıı Sa ın im Kom IS) onunda ) apıldıktan 90nra. Top
llanedekl leznemııe ıhale atınden C\vel )alınlacaktır (1:>360) 

ı,ıı,;ıırııı ~urıe: ···~ 
Ywııurtaların be azı le ııarısı uÇ[;\Al..ıı \fODA~I ' \l iLI\ OR - Rc,;fmde ıtlttllı~e yayılan nrU u > 

blrb rıne kanşLırılmaı1an bir ka· iki çnrnı mcıde.ı rlM&c &Drtılürcır. 
deh portakal. altın ve a dl r 
cıns ı kör ı Ave ed 1 r H. f'. ' • 

Fırında elıııa -
'! tane tı ı ve muntazam elma. 

nın ortalarını. oJ1D•lı. çek.lrdeklert I 
nl çıkarmalı ve lı:abuklar\Jlı IO>m 
ıı. Bir tepsiyi tere ağı ile l"ll lama 
ıı ve bir tutam tarçın ekmeli. Her 
c manın ortıı.sını t oz ker e doldur 
malı. 40 gram kadar tereyıı mı erı. 
tıp e.maların n erine dökmeli, Altı 
ve ustu yanan bir tınnda 20 dakl 

BAŞ AGRILARINA .................................................................... ..__...... ........ "' ... '''''" ................ ,_ ... , .......................................... . 

ka pl~lrmel . it. E. \'. ............................ , .. ,, ..................... . 

• K.u., ı .. • ... rt - .. o Nısu.> ı: ! U.. • e• cd ~ n z b rtnden •ş • • 
• teeeı;ıntz b1r f".ÖZ gizi çok üz • 
; cek :Mukabele etmeı; in ~ 
•nolh ı•ı ı.ı~an - ' •,:taJUl Jll. 
;Para ıltlntınızı ha!lfletec lı: .:ı ·: 
• zı rırsa a,. çıkacak. llitıracıe e · ~ 
•m nl b ıın .ıı: ... ,,. 
~l&İZl.1':& ı:ı Mant •• ~ flutran ~ 
Jll. lçın ze kapanıp karanlık d • • 
Z: ~cE".erden \"ugcçın B raz a ·! 
lf dın ııta çıkın _.. 
: \'"E."1GEC :"I .,,?.. - :?t YP.aıaı.) : 
•B r kaç arll:aCIM arasında fa ·• 
•dalı b r anıaşmaya varacak.il-• 
!nız.. Şaıuınız açık : 
• ARS!.A!'t ("1 l'emm. - 21 .,. .. , :.lf. 
: 1 • kballnlz açık. çal~ııtınız: 
•Yerden c~!l!yon;unuı.. Maa1ı·• 
! nız artacak ! 
•B.ıl!J!lll ı~! "PL - r- C,ltl.I> ı.ıp. 
•Bazı teAll!lerle lcarşılatıacaksı·: 
!nız. İy cc tetk k ctmells!nlz ..,. 
•Tı;a,zı 123 ıı:yııu - zz btml ı! ! Gilzc' çUnlerlntz bütan par-.. 
_.. laklıltı ı c dE"vam ed CC.( • 

! AltRF.P 4%.1 f:Jılm - Z2 Ka11m>:: 
•Bugün sevdl!C.nlz 05anın aıtın • 
• alruta.sı le karoılaşacauınız ! 
!a:ılay~lı o.un ,,. 
... \'AY (l?J &aaUll %9 Aralık) ı: 
!B raz daha sabırlı hareket e- • 
•d n. Çalı maıarıntz dcva."Tl " • 
Z,ı>ln ! 
•OOLAK IZJ Arahl 29 Oc&Jr) r• 
•Boş yere 11 n rlencı il n z aUn·! 
: ler olu or Kcncı n zı topar a· .. 
•manız !Azım • 
!&OVA (ZI Oe&lı - ti S•b&J ı! 
•Gayret n z ve s zı ıseven ııı;a·.lf. 
• na karşı ıı&terdıR n z ) &kınlık! 
!azalmasın ,,. 
•aALJa <19 Salla& - H -.ro ı,. \ 
:,au~ alaca ınız bır me;ı:tup! 
•• z çok &<!V lndlrec k '* ••••••••••••••••••••••• 

ve muayyen 
zamanlardaki 
sancılara karşı 

FAYDALIDIR 
l•l#•Hi baş, di§, adale. 

..... 
sinir. lumbago romatiz· • 

ma ağrılarına teskin eder 

le14•l@i nezle ba§langı· 
cında haşarı ile kullanılır 

KURTKAPAN NERO 

STIV ROPER 
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• 16.30 Türk musıkteı 12 55 Sf'rbeııt saat = 
~ ı;\KA' <Tel: 4' 1'54i): 17.0 Melodiler 13.00 M s. Ayan § 

B E Y o Ö L V Sessta ounr-. • Dok1lman. 17.15 O}·un havaları 13.15 Türküler S 
\KIS (Tel: 41 U OZ : ter tum • Renlı:ll • Tadı:çe 17 30 Pllklarla b&fbata 13.30 CUmarteal konııeri E 

E 1 ŞehTet oanaı • Nlnan (2 Hatta). 1 S T A N B V L ın1r Pençeli Adam. • Olenn 3 perde. Suareler: 21.00 de de. Balı m&Une J7 de, 18 00 PMtl be)•etı l4.l5 .Beraber earkılar is:I 
E SeT!lla • Türkçe 2 • Alda TAKSl:\I (Tel: t4 :u 91): \l.ElfD.\ll (Tel: z%3113> Ford ' B&rbara 6t&nW)'Clı:• SPSSI OPDSTI Çarşambll talebeJ"e 17 de. 111.30 Oaruı mO&.litl 14.45 Konuşma 
i Kaybolan Yıllar: s. Uaıu Öınrtımc:e 5enlnlm • Türk Renkli • Türit:çe. <ltALDIRIM XİBARLAltb llT&JnRJL 0.Panl 111.50 Etıtım eaatı 15.00 Şarktlar 
! J:.ıı: • Tllrkçe • i Özbay çe · Ylldınıa. Yarıp • To- it AD l ıt Ö Y MUzllı:al operet • 3 perde, C...- ~) s 19.00 Haberler ıs 30 MOZlk programı 
~ ALKAZAR (Tel: 44%5'?> TAS (Tel: '8'74IJ: ny Curu.. Plper IA'llt'ie R.lu <Tel: 31tl ızı: g t&blo • Yazan: Belli tş:eiıU.töt: Operııt3perde 19.30 Haberler 1600 Kayıp mektupları 
E aeııımı Muradı • Fikret Hacı B&ba'ııın Maceraıa. BULVAa (Tel: zı 3S 71): Kumaaldakl K&dıtı • 8e1 seleni • Müllllı:: Xarlo Ko Qa,.._... ~ 19 45 Gitar kuarıeu 16.57 Açılış ve P:Oil'Am 
:. Ha'"·n Tllrlı: nimi rı John Dt'reıc • El&loe A:sa Seya.hat • K1cren M& :rar~:!.'~~rplflyor. poçelll • Qarpmba •at Paar .. , it ela -• 20 00 Şaı'Jular 17.00 çocuk ısaatl 

.... ore L. Maxwel. Ölüm 5.,.,... •A < :!'el: UMI?) 15 te tenz111tlı ıa.atl e na. ,..,... .... ...__ __ _ !. ·•r• •s <r·ı·.•• "••ı·. liteo'liart Retılı:ll • Ttırkçe d ....... n • -- 20.15 Radyo sazeteaı 11100 oanıı müzl,.t .. ..,., ~ ... ..,, ÜSAL fKa Kayıgı: A. Fareııı. Ka er ..._ışuıez • Tren cumartesi 15 te talebe • llallıa MllS!lltb -- 20 1 .... " 
=.· za- Han • Atlua .... b·-· • 11nıpaşa • Tel: Ko-·nları _.. 80 Dlhleylc -tekleri 18 3o İncesaz •• "'"' ... •• 3 06 1 00 ÇE.\IBERLiTAs <T e ı ı ·- matlnea1 • Suare: :n.oo de fa. lllUt ıı •• "l 00 ş it 1 ~ v c oı Mature • Renltll '" 11 : • nahlı:Ar • OPERA. T _._ • • ar 1 ar Jll 55 Serbest saat 
: 1n RaJ Kapoor . Narı;ıa . Z2 zs IS>: J Dün:;-. ou. T llh X ( el: 3' Ol :?lJ: ıu.a&C.a u•&ft090 1 j D Y O ( a 1 21.30 On bet ,.Unde bir l 9 00 ı.ı. s. Ayarı 
iö I· Tilrkçe. 2 Canclter Kar. zell · Jane Manatleld • a uşu • Slrlı:tekl CJ.. cTelı ...... • 
~ F.LHA»RA (Tel: 444394> deşler 1 utbolcu • "'··n Tom Ewell. 2 • Uçan oal· nayet ci:e1t.Lt .KARAKOLU Jto 22.30 CUmarteel 8ecetl 19.16 Tarihten yaprak 
f zorlu Pllo~ Bob H01>e. Martin . Jcrry Le;'; reler • Jaan Taytor H YURT <Tel: 319111): medı ı percae, ÇaqıuDo 2 Ka111m

1 
1937 Ctımart,.9ı ~g:~g :::~ 1

1
9
9

2
3
0
0 8

Serbest sa
1
at 

; Katberıne Hepburn • aenl. T\lrkçc Marlowe Renkli TQrlt~e Oeatan • Çin ltorııanJarı be • Oumanelı '-11111• STANBUI, 23.33 Haberler eçme me odıler 
• .\URMARA <Tel: Z?JMO} Ttırlcçe IJ Balt matt.,..., - 7 57 Açılı• ve pro-- 19 45 Radyo köy poat11~1 : ıı ın;. \'ESi \K <T·ı·. 44•.a•ı •• -- .... - .. ··-·· 23 33 o·~· mozıtı • .. Yıldı Ton:v cur • !Aleben ~Ull& .. 8.00 Sabah müzltl · -- 19.55 Şarkılar 
~ isci {Tel: Ctl 45 9.i): Herşey Senin için Jahn tl.s r;,~:ı,a~uİre . Renk· J 1YAJ1OlA1 :r -u... ...uı!..., 8 30 Haberler 24.00 Kapanıo 20 l~ Radyo ııazetml i Aya SeJ'&hU • K1eron ıı<> Wayne Renkli • ing ı 
: ore • Renkli sınemauoı> \'EN 1 J\IELEK (Tel: 11 2 • ömrümce senltı m· •arta --·--ı ••• 11.30 8 45 Saz eserler! &lil&&U 20 30 Serbeet saat i 
~ LALE (Tel: 44 359SJ: Lav Ve aa Kumarba::ı . Tlirlı:çe. 1 D&UI iDi •n•uov - 1tilÇC& l&llH8 • BAL 9.00 l.panyadan melod1 e.27 .Açıııo ve procram 20.U Spor haberleri ! i AY-. Seyabu • Kteron Mı> C d Chartue Dan Dal. \'ESi (Şebı.adelııı.p: Te : 1111 tTel MnS'fl DtJN DOallD •Tel ı 9 15 Şarkılar 8.30 Türküler 20.45 Alı:altıın orke trıı,, ! 
• Lota •ııx-··ı nen~ U H 9?): ı · DIUI)'& OU· •KABVmıAn. Yazan: 4dn•: 9 30 Kapanış. 9."" Sabah m ... -ııı.ı 21 00 Şarkılar ;"·=_ : ore • •' w~ • • ley Renkll • Blııemas on ld Carı o ld f ..., ... " " : 81 az1ı: ,., ze!I · Jane ı.ıanafle • 0 o ouı, Çevtren: TllYZES : KomecSt • çar- 12.77 .Açılıt ve procram 7.15 orun havaları 21.30 Serb8t 11aat 
E 11 

Ü nem op ZAFER. lltasımıaaıa Tam ıı:wen. 2 • Uç&n DA· l:lı:rem 8uzıcar • sahneye pm.a. ~be Cuma 12 30 Hatif mOalk '1.30 Hatif mOztk 21.35 Şarkı ve dan• 
! L Ks ıTel: 4411118 Tel: 449316> ı De• A· ıreıu • Jean T&ylor • R. &:oyan 'l'e dekor: Maıı cumartaı, Pau; ıuanı'. 13 20 Melodiler 7.45 M. s. Ayarı 21.50 Kanser kcınu~AŞı 
i BU:rük ihttal • Marta re. dam • C arlı: Gable Jane Marlowe • Renkli • TUrJı:ce Meinecke • Komedi 3 per 21 de. CUıa.arteat. Paııar 13 20 Haberler il 00 Birer ıaı1tı 22 oo Şarkılar 
i la • Pedro .vnıendarla • Rıaae Renkli • Türkçe YENi (8. dJ • ":ft!: de. 8uare: 21.00 de Matine saat l'I de, cuma 13 45 Şarkılar 8 80 Batır melodiler 22 30 MelOdllcr İ 
~ Renkli · Pranıızca 2 2 • Safar • Vlctor Mature, 6128): ı . Korsanlar Ha· nHf Tft&Tao •Tel ı talebeye 17 de - Kara 14 15 Saz eaerlerı 9 00 Proırram ve kapanış 22 45 M s A)·arı ! 
: Haftaı Janet Le b • Renkli zınm Robert Newtoıı ......,.1 &laçlar &lhada: Dram 15 00 Karııık müzik 11.58 Açılış ve proın-am 23 oo Tatil ııecetıı : 
: ~.\S: F onun Bebe 1 · T Renkli • Türıtce. 2 • De- •Ovıı:T BABA• • Komedi Paıarteal. Sah ıua:e ı1 15.20 Hattanın proıramı 12 00 Armoni mQzlka.sı 24 oo Proııram ve ı.;aparu J 
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~ T A H - Z KASIM ltlt 

BULMACA 

• .. 
• 
•Boldan aata: ı - P&lı:Ulteler ara 
ı~kııet kurul. 2 - •.. 3 - :eı
• _ Yen. anlqılmayan ıeyıer. 
lt~ Tarıht bir cıevlet, Bir uuı.ma 
l<ı:rı ı 6 - Kepaze: Zamanın hö
te le:lnden. 6 - İlı\ve, Bir mey
llz 7 - Ayı yuvası. 8 - Anlayıo-

ve aayııusız. 
il \'utandan Aoatıya: ı - Vertm
'tu 2 - Damen. 3 - Deıtenılz. 4 -
e ?vetıı inanç 6 - Yaram112hk 
~:Ven. 6 - Avrupa memleketle
't den blrtnln b&foehrl. 7 - Bir 
~ll:rı&§ : Nleane. 8 - Bir vllı\~ctı-

ı. 

~!l'"Kfl RUl,,lı\C;\SIS RAl.1.1 
~ ""l<1an ııaıta : ı - Kerkenez 
~ .._ Ara. 3 - Rayiç; Km 4 - Ecıe 
'tJ. 't 5 - Metelik. 6 - At; I.A. 7 -

el!: İt. 8 - KakL 
~~Ukandan Aşajiıya: ı - Kerem 
lQe 2 - -· 3 - Rayet: Ev 4 -
l '1. 6 - Çeltik. 6 - Na, RI üa) 
-- Erkeklik. 8 - Zamk: Ata. 

SUUDi KRALiÇESi -
. uuıll Arnhı.tnn Krnll ı;ıuud re~loıdrı ıörülrıı 16 )aşıııdaı.1 Ferini 
olh• ile t:\1rnmr)I tasarıanıakta•lır. terıaı, ı,Hbnıın H~bakaoı :lamı 
olh un ı.-uzlnldlr. Kral oud, ı rrlal'ı Jk,)Fut•n yaptıiı !IOn :r.ly t 

r•naRında tanımı ıır. Halıt'r nlın dııına ı:llrr, bt'm ~uudl ~;a:ı~~a 
nın, llt'm de Petrol DUm a ınııı aflı kralı kızı l"t' men t.aırp et 
ml9llr. "'t'.rlal'ın ,-uliarda ıilrülrn rr•ml lf'lr

0

folo 111' ı:rtlrtllmlştlr. • 

si'~~;~;--··-··c~ii~fi·~"·ıne«:iis···u·· ··· 

C. Mayer Grubu dün 
Merasimle 
Gömüldü 

Toplandı 
Hususi Muhabirimizden 

lt.T.T. İdaresinin ıslahı için 

~Ofusu iki milyona yaklaşan 1&
te bulda amme hizmeti gibi &ıtır 
l:tn rııes·uııyetll bir vazifeyi ()zerine 
ç'2 ış olan t. E. T T idaresinin 
Çfıı lttırdııtı binlerce memur ve it
i lıı arasında hakklle ıı ıırörmek 
rlteJen1erolduıtu kadar benlmııeme &o&dola .ua-
,~- •adam ıende» zihniyeti ne ha Hollywood, ı - Hollrwood'un 

Ankara, ı - C.H.P. Mecltıı aurupu 
bugün aaat 10 da Meclis salonunda 
toplanmıttır. Toplantı açılınca 1nOnü 
.reni m1llet vekillerine dış Ye iç me. 
ııeleler etrafında açıklamalarda bu· 
ıunmuştur Daha aonra umumi ma· 
blyette gOrUşnıelere seçllmlştlr. ~~ edenler de çoktur. İdareCle krallarından blrt olan Louıa B 

;;•lllen her türlll akııaltlık. otobllıı Mayer cıon. ıı nema başkentinin 
ıeıı:rarnvaylann lflemeelndekl dO· vapabllecetı en ıa taalı merasimle 
tııl llllkler, arabaların aık aık oo- toprata verllm1 tir Dınt merası
~ ?rıaları. tırılmalan harap olma- mln icra kılındığı havra. Amerikan 
llıeınlıtenlldlltl atbl randıman ver- tlnema Alemlnln bOtUn yıldızlarty 
• elert ve ııaır yolııuzluklar hep ıe dolmuş bulunu orcıu ıtayer 
, '&lreıerını tamamlyle yapmayan 1924 yıııncıa M o Mayer Sinema 
ı:cıaın lt'ndecllerln» yüzüncıendlr 
~ tre, ıı:ontrol için muhtelit nam- Şirketini turcıuıu zaman şunlan 

Yapılan seçimler sonunda C H.P. 
ıurup başkan Ye.lı:lllllı:lutne Paık 

Ahmet Barutçu Ue NQvlt Yetkin ıe
çllmtşlen11r. 

öıtrend tlmtze gOre O. P. ırurupu 
rarın sabah, c .H P. ııurupu da oıı. 

ledrn sonra toplanarak ırurup !da 
re heyetlerini ve hayatyet divanı U· 
relerini seç~ceklerdlr. 

1'21 altında bir takım adamlar kul· sOylemııtı · cBu tlrket ıröktekl yıl 
il 1:Vor Fakat bunların çojtu ya- dızl&rClan daha ziyade yıldıza ... Amerikalı bir er 
tı:ıteaıı:ıan ııı lı\ylklle bllme:ve.n. ııı'l hlp olacaktır » 
ırı:ır Ye ltÇl!erln h&lı:klle V&ZICe ır;Ör• çalmaktan IQntk 
q• erını ıı&alayacak, onlar üzerin· Spencer Tracy, Mayer·ı öven bir 
l't 0torıte temin edecek, alaıakla· ııöylevde bulunmuş ve Mayer için İzmir. 1 (Huııual) - Şehrimlıa o
lıuıaıııerecek, kudret ve kablllyette ctnaantar ara&ında bir cıev idi. fa· tellerıncıen birinde kalmakta olan 

Unmıyan klmııelerdlr 1 E T T Cbarleıı acımda Amertkalı bir er, 
l1ta~ · · • · lı:at lw;anlan anlamak ve tanım-'" ıı1-.,..ı adam ıçın ıı ihdas edilmiş - aynı otelde yatıp kalkan Vürlde 
~ r C1alre olmaktan ziyade kudret- ır;lbl ender lı:ablllyetı olan bir deY !almll bir kadının 1800 liralık befll 
bı eııercıe ıız adamla çok ıe ııra:-en ldb demiştir .Jeanette Mac4onalcı blryerdeııl ne pudriyerlnl çalm&k
ll r ıtıüeume halinde çalıtmalıdır lMı meraıılm aıruıncıa ıarkı ııöyle- tan aanık olarak yak&larunıotır. 
1-,Uııu temin edebilmek 1çlnde lda- mlştır. Amerikalı aanıtın muhaltemeııinc 
lti- tettı.ş kadroııunu (ehil klmae- -------~:-------....:..y_an_n_b_q.:;.l_an_ac.:.ak_t_ı~r. _____ _ 

:~ı::a:ı~11;e)~;:.~~11~~;!~ NAKLi.YAT YAPTIRILACAKTIR 
..__r tvafta dolaşmalı, her )Cre gir 
~. alrııaklıklan ıiUZl'l!lllSllkl • 
~Ul' ve mlhUhtemlmn ~ah,. Toprak Mahsulleri Ofisi İttanlml 
'1' arını ır:örmell, 'erecekleri rapo: 
aı._Uzertne ıcıare eeuıı surette ııı· Bölge Müdürlügwünden 
~~ta ııtrtşmelldlr idarenin mer-
q;-uıde ve oubelerlncıeıtı amirler- t - Çorludan Tekirdatına 8000 ton ve Lllapaşadan Edime'· 

111
11 eunu da temenni ederiz ıtı: ye de 455 ton hububatın kamyonlarla nakli yaptırılacaktır. 

1 .. alarıncı.au 1>1k sık uzaldqıp Clı· 2 B • 1 · ,trıcıa halkın içine ıı:ırsııııer. nai(1l - u 1 ~re aıt eksıltmeler a ai!ıda isimleri ya7.ılı Ajans-
~~ıtaıannda herkeııln çektttı aı· ların karşılarında ı;O.Slerllen glin ve saatlerde İstanbul Bölge Mü· 
"'tlları bizzat çekaınler, müesae- dürlilğil binasında bu işler içın tesekklil edecek hususi komisyon 
~in ıı yerıerıncıekl çalıomalannın önünde yaptırılacaktır. 

" 11 olduğunu llOl'llUnler. i ~ Atıf RlROL 3 - steklıle:in şartnamenin 4 üncü maddesinde yazılı bu-
lraat mübendls~rlnln mebuı· lunan b~lgelerle ve yıne bu ajansların hizalarında gösterilen ge-

lanmııdan dileği çıcı temınatlan da eksiltme saatinden bir saat önceve kadar Ofis 
Q ~nlıara Ziraat mUhencıl8leri o- veznesine yatırmaları \'e alacakları makbu1Jariyle k

0

omisvona ba::ı 
~ umumi k&tlplltlnden aldıtı· vurmalan liızımdır. · 
Clt uzun bir yazıdL orta cıerece- 4 - Bu işlere ait şartlaşma ve sözleşme tasanları İstanbul 
ı\rıt&h8ıı ır:öıteren bOlır;e ziraat otuı Bölge Mildürlliğil Nakliyat servısindc hcrgün görülebilir. 
ıııe le buna muadil aııer ziraat 5 - Ofis 2490 sayılı srttırma \'c eksıltme kanununa tab'ı ol· 
~ ltteplerlnden mezun olanlar t· 
ı:ı açılacak mesleki telt&mül kurıı madığından ihaleyi yapıp ~apmamakta serbesttir. (15523) 
~ ncıa muvaffak olanlara mühen· Sevkedettk Ek.~llt m~nln Geçici 
ıı,_ıııı: diploma ve unvanının veril· mahal tarihi - " s _. · ·""" ... nu a •• ı Teminat 
~ ine dair bir kanun llyıkaııı .ıııı 
llın~dıtı. muhtelif teşeklı:üllerce 
ı.... ... bet olarak kareııanmayan ı:ıu 
~nın Büyüt Mlllet Mecııaı 
te a ıtomlııyonuncıa da muza
~! ııruıncıa yeniden yülı:aek 

4 1 
lek okulları lhd•ı cihetine rıl· 

l'lı~eııının u aun l!OrUldültO bll<11· 
:ı,.~elue ve «her yıl ııseıerlmrıı 
~al ecıen çok aayıdakl ırençlcrı
~ için milteııc1dlt üniversite V'l 

,!~t fakülteleri açıldılı ve bun-
11-"1 adedinin daha da arttırılma· 
~otunda hClkllmete büyük bir o
>oı Jı ıart eClllCllll bu cıevlrde ıı:ısa 
~an mühencılallk unvan ve ıııe
~ Yetinin bu iş için kiti <lerece-
1\r trıücehhes bulunmayan eleman
~· tevcııının memleketimiz.in .elt 
~ ıahaıarcıakl lnlı:tıafl cızertndıı 
l\cı teslr yapacatı dikkate alına· 
~bu tMarının lı:abul eıtllmemeeı 
~~!~.~::~., ____ _ 

ZAYi 
11'°atıh NQfuıı memurlutuncıan al 
l' hın nüfus cüzdanını zayi ettim 
'~laini alacatımdan eetıaının 
~u yoktur. ıtto ooaanııa 

Rulp otlu Fllı:ret 
Tu11ak 

ZAYi 
"Şebek~I kaybettim Hükümııü:ıı-

r Tıp 406 Ahmet 
Rcmt'll 

Çorlu 
LAiapaşa 

Sevı:es 

8.11.957 
8.11.957 

Cuma 14.00 
Cuma 14.00 

6250 Lira 
500 Lira 

Saxe, Viyana, Kanton, Bakara, Kluazone, Gaile, Ro
ıental, Limoj, Kpm gıbi kıymetli ve seçme 

eserleriyle süslenıni§ bir 

MOHIM EŞYA MÜZAYEDESi 
3 Kuım 1957. Pazar ıtınü saat 10 da 

TAK SIM Talimhane Abdülhak Hamit Cad 38 
VENÜS APARTJl\IANI DAİRE 4 • 

Modern anlayışa gore çizilmiş •QUEEN ANNE• üıtlü
bunda yemek odası takımı, rahat berjerleriyle salon takımı, 
Lion kumaş!) le kaplı koltuklar, İngiliz oyun masalan, salon 
ban, her dekora uygun kutliphancler, aynca her ev kadının 
rüyası olan muazzam ve gayet pratik clbise ve çamaşır do
labı, mağun yatak odası takımı, hakikı Thonet sandalya ve 
koltuklan Sevres, Saxe Viyana, Kanton Bakara Kluazone 
vazo ve biblo. tabak takımları. Tebriz, Kafkas, Kayseri ipek 
yol ve taban halıları, 12 kişilık komple çatal bıçak takımı, 
Bakara ıu takımı, Tulralı gUmli leri, tablo ve minyatür, 
ayn ayn motiflerle markoteriyi andıran Bronz kakma saplı 
şaheser çatal bıçak takımı, 5 ayak Frigidaire lSuz dolabı, 
Hoover çamaşır makinesi, Elektrik soba ve uuı, Coleman 
borulu petrol sobası, Undel'\\ ood yaıı makinesi, hakiki Lino
leum mantarlı muşambaları. Ağn radyo9u, 3 vitesli ve pozlu 
Paillard Pikabı. mutfak takımları ve her köşesi müstesna 
temiz ve pak bir eşya mlizayedesl.. İ. BEHAR 

İzmit As. Sat. Al. Ko. Bşk hğından 
Asker! ihtiyaç için aşağı da yazılı sığır eti 25 Kasım ]J>57 gOnU saat 15.30 da İzmitteki 

Sat. Al. Kom. binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. Evsaf \"C şartname Kom. da her iş 
gOnO ıorillür. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveline kadar Kom. na verile
bilir. 
Cln!!I 

Sığır eti 

• • 

Miktan 

360 Ton 
100 • 

3.'i • 

Muhammen bedeli 

1080000 TL. 
•250000 TL. 

87500 TL. 

Teminat 

4612.'i TI,, 
13750 TL. 
3625 TL . 

Yeri 

İzmit 
Kandıra 
Sapanca 

(2843 - 15552) 

lskenderun Tüm. Sat. Al Koms. Bşk. hğından 
Askeri birlikler ihtiyacı için kapalı zarfla 180 ton kuru fasulye satın alınacaktır. Eksilt-

1'lesi 8 Kasım 19~7 Çar5amba gil nü saat 10 da Komisyon binasın da yapılacağından isteklilE'rin 
ırıuayyE'n saatten bir saat evveli ne kadar t~klif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri 
ilin olunur. (2702 - 14995) 

Cinai 

lunı Fuulye lW 

Tahmlnl W•ll tık teminatı Evsaf ve ıarilınn göriiltteğl 
Mlk Kilo Lln Karuı Lln K"I- yerltt 

180000 540000 - 253~ - İstanbul, Ankara Lv. Amirlikle
rinde iskrnderun Kara Sat. Al. 

Kom. Bark. lığında 

Yehi B. M. Meclisi toplandı 
ıa.., ı ınc-ılfr• 

öa Ka.ııım ~nrre,·l'ye <ıe teiablırat 
yapıldı, Kadın mlll tvelı:tııerı ije 
hararetle alk4landı. o. P. lller a· 
zııılık temııllcllerlnc de tezahftrat 
yaptılar. C.H P 11 lnllletveklllerı 
en çok Turban Jl'eyzJotıu. Ka'>ım 
Oülek. İsmail ROştü Alt al, Faık 
Ahmet Barutçu, Avni D<>Rnıı HU· 
st.•yln llalık ve Celı\l Dorayı alkıs-
l&Clılar ' 
Hllı.('KH\i'il' I :\ bHI 
Kırşehir .Mlllet,·eJclllcrl ye:nlnc 

çııtırılırken Osman BOIUkbaşının 
acıına sıra gelince muhalefet sıra 
kapaklannı vurarak büyük ır;tlrtıl
toıer )aptı ve lantlnln okunmusın
da Llrar etti. Bunun üıacrtnf' B6-
10kbaşının adı okuncıu 
Basın-Yayın•ın eatı Genci .Mü

dürü Halim Alyot yemin ettıt•en 
eonra ycrtne c!önerkeıı basın men 
ııuplannı hatırlacıı ve ıı;azetcclle
rın buluncıuau balkona dOncrek se 
Ilın vercıı. Yemin aurett 600 afıız
cıan tekrarlanırken MeclLI bunu 
ekı!llmeyen bir ııır:ı ıte takip ettl 

·"lll"tnlilllf'rlndt'll ) aıııu: 1-
ı.ı~ı t':ll>f'ft' \f' )aUllŞSl7. Jf'llllll 
etnıl'St' mautraı. olablldl. \'a· 
zı lı \l'mlıı ~uretınl oliurkl'n 1"1' 
l.f'll'''l'lllf'r 115hz \l'rlrlııııı yprlne 
ııyeıııln t'dl'rlmıı dlyf'nltr. be~ı.a 
haini ar 'ııpanlar ııırtııdü. Htl· 
tün :'llf'rllıı parti farkı araıımn 

dan imt ihan nı llmevylzll'rl ı:I· 
hl h11rl'lil'I l'lll. \l'nıln rdlllr· 
ı.oı t'n kli('Ük halalar U.ı:t'rlnlll' 
durdıı '" dthıellllmeıılnde ayaı. 
dll?dl. 

R\!1 K \ :-. ıo:ct!'lt 

cKdv\'etıı. ııert ~e morerteb bir 
TOtt17e ide ini tatlakkUi: ettir
mek için bir tira1tan ıttıaacıt kı.
ltınmamız.ı, hızıııı kaybettirmeden 
<levaın ettirmek. diğer taraftan si
yası ve ıcıarf hayatımızda buııtıne 

kadar elde ecııımı.o olan neticeleri 
tahkim ve tarııln ederek daha :la 
ileri ırötümıek çarelertnl aramak 
ırlbl mühim vu.lfeler, bizi bekle
mektedir. 

Bu ırayelerln tahakkuku ı.se bü· 
tQn meııelelertmlzde, memleketin 
yülcııek mentaatlertnl ber ocycıen 
üstün tutan ve milletçe bekamı
zın temel oartlarından biri olan 
milli teııanüe1ümüzü rencide ede
cek her tcırıu hareketıercıen s&lı:tn· 
ma)'J eaaa bilen bir ruh ve z lhnl
l ete ıahlp olmamıza ballı dır. 

Filhakika çok parttll hayata bat 
ladıtımız ancıan butıüne tacıar cıe
vam eaeır:elen eıdcıetll mücadeleler 
huzur ve ıOkQn ihtiyacını bQabü· 
tün hlaııettırmıo ve milli hayatı· 
mızı 1n1ı:ıear ve lktıaacıı kallnnma· 
mızı tahakkuk euırmek için nı· 
zam ve tstlkrann lüzumunu bir 
kat daha tebarüz ettırmıe bulun
maktaaır. Demokı;atılı: reJlmlenn 
ve hilrrt:ret fllı:lrlertnln n.zam ve 
istikrar mefhumundan ayn mü· 
talla edllmeııı esa.seıı varit olamaz. 

BCtyük Mlllet Mecllıılnln onblrln· 
cı Clönemını teşkil eden heyetını· 
z.ın bütün karar ve isabetli te;t
blrlerıyıe, azlıa vatanımıza hayırlı 

hizmetler itasına muvaffak olma· 
sını cıııerım 

llfTA~BLl,O\ 
Büyük Ml11et Mecııııının ı ı lncı 

cıevreııının ilk toplantıııı cıolayı

ıılyle .cıon alı:şam şcbrtmlz elektrik
lerle tenvir edllmlotlr Ayrıca ve
ni Relslcumtıur Celı\1 Bayar da 
101 pare top atımı llc sc!Aın.an· 
mıştır 

. ................. #11111111 ........ ............. . 

Seçim itirazı 

Mllletvclı:11lerlnln tOmü yemin 
ettikten ııonra Cebeeoy Başkan. 
B&41ı:an Veklllerl, KAtlpler ve i
cıare Amirlerinin ıseçlmlenne geçil 
eliğini ıKıyleCll Bunun üzerine Ft't· 
hl Qellkbq eöz alcıı B~kanlık Dl 
vanının ıtmdl:ve kadar yapıldıl,\ı 
s;lbl çoıtunlult partlışlndrn cırl!'l, 
büt<ln Mecl\SI temııfl Hmesl için 
bllt(Jn partfl<"rln mllletvelc:UI sayı 
1>ını iıöre tetruJllelSlnln buhın'.'!'la
sının uyıtuh olacaltını, ~vll'ce Ba' 
tan Veklllenncıen biri ile KAtlp- 18a$tnr.ırı 1 ıll'ldf'I 
l1>r<1en !kl~lnln muhalefet partile- C.H P. İl idare Kurulu aokreter ü· 
rlhe mf'mıtıp blmN<ının faydalar yetJ Avuıı:u Ekrem Özden, dün İl 
temin edı>Crtınl ıteri tıdrctü ve Seçim Kurulu vuıtastyle C H.P nln 
bu konu<la bir tsnı.rı.ıe vl!rdl Oeçl İş~nbul aeQlmlcrlne itirazını "e bu 
el Başkan Cf!hesoy, ıxı:vıe bir ~n"r itirazların del111erlnl havı vealkaları 
ıtetiltı arıeat blŞkltı ı;eçlllllktetı YUk&ek Seçim Kuruluna göndermiş 
sonra ele alınahllecetlnl an!attı tir. Yüksek: Seçim Kuruluna verilen 
Derhal Bn.ıkıın seçimine ~çlldl. C.H.P. dllekçes1 30 aayfaClır. Bu dl· 
G H P iller oylarını tullanmacıılar lekçeye batlanılan vesikalar da bir 
Hür. P ve C 111 p iller bot oy yer- bllyük çuvalı doldurmaktadır. 
eliler CHP. ıttraınnda, iatanbul aeçlm. 

l\oraıtan·a !lf'çlın l('ln !I bOıı terinde, 170.000 O)"UD ziyan o!duıtu· 
rry atıldı. Roı, O) lann clllrdfl nu, 50.000 oyun, lı:anunauz olarak 
llflr. P .ı. Oc:tı 'lllll't P11rtl•I. ek llatelerle aandıklara atıldıtını, 
ıı.ı.ı df' nıııhtl'nıell'n n.P •I "il 70000 aeçmenln kütüklerde adını bu 
11'1\t'l.llltrl tarafından atıldı. lanıacıııı için oy kullanamadıtını, 

Seçimden ııonra Koraltan bir nu mükerrer olaralı: 50.000 lı:l9'nln oy 
tut llO)•llvcrek Meclise b~arılar dl vercl!ıtlnl blldlrml•tlr. Dilekçede bin 
ıecıı ve <!aha önce yemin etmemiş çöpçünün 35 nndıkta oy kullandı· 
olan Ali Fuat Crıbeııoya yemin eti" ıının teablt edlldltl, ulı:erlere alvll 
tlrCll Koraltan cıaha sonra. Bq- elbt.e glydlrllerelı: oy kullandırıldıtı 
kan Vekili seçimi ile dlter seçım- da sandıklan gllıterllmelt ııuretlyle 
!ere ıı"'ı:ıır.cl'tlnl belirtti ovıar bildirilmiş, mükrrrer oy tullannıalı: 
toplanırken bMın ıocııınna çıka· için ta,ınan aecmtn tltlealnl un· 
rak, Claha önce verdlltl önerae'lll Pt dıklara ır;lltQren kamyonların nu. 
raflı bir şeldl<1e basın meruıuplan maralan da ibraz e<lllmletır. 
na anlatmış bulunan Pllthl Cl'tlk· iZMiR iTfR \7.1 DA YtltUIEK 
baş, önımreslnl Koraltana hatırlat- SEÇİM KURULUNDA 
tı. Pakat Ba.,kan divanı ııeçllme- izmlr, ı - tııı:lr ııeçlmlerlnln ip· 
cıen önce böyle bir önerııcyl oya tal edilmesi yolun-:111 ıı aeçlm kuru· 
koyamıyacatını ııllyledl ve bu ha- :unun aellhlyetalzlllı: karan verme
reketı de D P mllletveklllerlnce al Uzertne C.Ii.P ıı idare kurulu ı:u 
hoe ıı;llrüldCl. ır;tln aynı 4eltlldelcl bir ıtırazıoı Yülı:. 

Bundan l!onra Mecl LI Baştan aek Seçim Kuruluna )'&pmı,tır. Bu 
Vekilliklerine Fllni Apaydın. A· ıtıraznamede, kartı e!m:ı.d11!'I oy tul 
gAh Erozan. 1brahlm Klrazotıu. ıanaulara, kartı oldutu halde or 
Başkanlık divanı JrAtlp!lklertne ıı:uııaoama;a:ılarn, mükerrer or tu: 
AtUA Konuk, İhsan OOlez. Ube:;• !ananlara, karttan o?dutu. takat 
dullah Seven, Hakkı Kumel. Sa· kü'tül:te talmlerl o!madıtı için o; 
bahatt.1D .S&S'!D. iMuııtata Saraç. 1- tull:ı.nanıııanJara, pyrt mesut ..ıua 
dare Aintrllltlerine Abmet Kocabı· lar tarafından dalıtı•an aeçmen ıı:art 
yıkoıttu, Reyhan OOkmt'nottu, NllZ lanna, çoeuklara ve Türk t.abllye-
het Akın geçlldllr.r. tında olmayanla?& attınlan oylara, 
t ' I "Il ı RD(Şl\A:'\I ıa:vrt ıı:anunl otaralı: alındı:t 1ddla 
:-•:chıt ecıııen İl Seçim Kurulu lı:ararıannı 

Daha ııonra Cı.ımhurbaşkanı ııe- da:r binden ıazıa vesllı:a bulunmak· 
çimi yapılcıı Muhalefet partileri tadır. 
oylannı kullanmacıllar Ttı5nlf so· ittruname bu veallı:alarla blrlllt. 
nuncıa CelAI Dayarın D.P. mlllet- te ıı do.ya içinde Yüksek Secim KU· 
vekillerinin oyhlrl!RI tle <413 ovı ruluu gönder!.lmlştlr. 
Cumhurbaşkanı ııeçııdııtı anla•ll· RI RK •" J>F.1-'A 
cıı. Bu ııırada ııaat tam 20.55 idi O\ 1\1 1,L \ :\ \:\' n.P1 t.t 
Koraltan ceh!eye yarım saat ara Bandırma. ı <Hususi> GO-
vcrcıı. · nencıen alınan bir habere ır;ö;-e, 

Oturum ııaat lll,33 de yeni CUm- Pazar g(lnO yapılan Milletvekili ııe
hurbaşkanının ııalona ırtrmeıılyle çımıncıe te\ kitle neticelenen bır 
açıldı D P il mllletveklllerl yeni &eçlm h&cııseııl olmuştur Müfrit 
Cumhurbaşkanını ayata kalkar&& O P illerden Cemalettin Çakar a· 
alkışladılar. Muhalif mllletvekll!e- cııncıa birinin iki ııandıkta rey tul 
rl. ır:eçen yıllann akıılne aya;ta ıancııtını ıı;llren Balıkesir Vllı\yet 
kalkmacıııar. iııınet inOnü ayaıta Daimi Encamen Azası Fethi B06-
kalkmaları için tlı:uıda bulunu· tancı arkasını takip ederek aynı 
yorcıu. Fakat yine Cumhurbaşkanı ıah5ı OçüncO bir sandıkta oy kUI· 
nı oturar&lı: k&111ladllar lanırten yakalamış ve adlt makam 

Bayar )emin ederken Cumhur- tara teslim etmıotır. Cemale tın 
ba;ıı:ıınının eeçııcıııtını llAn ecen Çakar r.oıııuaunaa Qç }er<lcn rey 
top atıoına başlanmıştı. Bayar S&- kullandığını lnkAr etmemiş ve tev 
mıncıen sonra ııekız dakika sOren kit ecıllerek cezaevlne ır:Ondertlmle· 
komı.şmaııını yaptı. Ur. Bu şahsın eşlnlu cıe iki yercıen 

Bundan ııonra 15 Klll!ım Cuma oy tullancıııı tl8blt ecıllmlştır. 
günü toplanılmak Uzere oturuma Öte yandan, Gönen C.H P. teş-
ara verll<ll. kllAtı adil makamlara müracaet 
l'l \fiil RD.\ŞKA:-.i l ederek buna mUmaııll yüzlerce hı\· 
H \\ \K'I~ JSUTll>V dlseyı tesblt ettiklerini blldlrmlş· 

Ankara. 1 - Rel6lcumhur OelAl lercıır. C.H P teokllı\tı Balıkeelr 
Bayar buırün Bilyük Mlllet Mco- seçimlerinin 1ptall cihetine sıcııı
ıı.sıncıe ıradettıtı nutkunda ez. meııl lçln müracaatta bulunacak-
cümle ıöyle <lemlotır : • tır. 

Şehir Tiyatroları 
Dram Kısmında 

(Bugün saat 14.30 dan itibaren 
baflıyacakt1r.) 

(ÇOCUK TEMSiLLERi) 
MA VI· GOZLUK 

3 Perde 2 Tablo 
Yazan 

Sabih Gözen 
Sahneye 

Müzik 
Mehmet Abut 

koyan ve dansları 
Ferih Elemen 

Dekor 
N. Peroff 

hazırlayan 

Haftanın En Büyük ve Harika Müzayedesi 
Aradığınız ve Bulamadığınız her şey var 

3 Kıı9ım 1957 PAZAR gllnil saat 10 da GALATASARAY 
Öme~ Hayyam Cad~i 62 No. lu Apt. nın 2 No. lu dairesin-
de Clnglliz Sarıtyının alt duvarının tam lcaraısı) Direktuar 
Stilinde tekmili kristal vitrinli hlrikulAde vemek odası ta· 
kımı, üstleri kadife kaplı Montgomery stilinde salon takı· 
mı, moderno stilinde harrka yatak odası takımı, dolap, 2 
karyola, Sifonyer, tuvalet, komodin, hlö de Sevr Roıantal 
12 kisilik sofra takımı, Bakara kristal su takımı, kristal va
zo, şekerlik ve pay tabakları, harika biblo koleksiyonu, gü
mü$ eşya kitap etajerleri, salon vitrin, koktey koltuklan, 
R_?zental, Blöblan, Viyana l\Iurano heykellrr, trikotaj el ma· 
kınası, yılbaıı ağacı, J. Renard, Aparsarida, Kadri, vs. vs. yağlı 
boya tabloları, 12 kiş<lik 65 parça gümilş çatal bıçak takımı 
mobllyası ile beraber Murano kri9tali avize, aplik ve lamp 
kolon 4.10X3.20 hlrika Keşan halısı, ıı ayak lüks model 
t~m otomatik aervE'I markalı buz dolabı, Hoover çamaşır ma· 
kınası, Yunkers Möbl Havagazı ocak fınn, Holland Elektrik 
silpfirgesi, mutfak talcımlan, apartmanın tekmil muşamba· 
lan, çocuk odası, hlrika çocuk oyuncakları Singer dikiş 
makinası, Divar Panoları, Portmanto \'S. vs. GELEN KAZA· 
NIR. PORTAKAL Tel: 44 54 S9 

Karakıy'd 
111 bina 
istimlak 
Edilecek 

Necatlbey ve Kemeraltı,..cacıdele
riııln ır:enıoıetılmc;I ve meydanın 
açhması için Karalı:öyde 161 bina· 
ııın daha latlmllktne tarar verll
mlııtlr • 

Bunlar Domu2 ııolı:alı ile Ban
kalar cacıcıeeı aruındakl adayı te, 
kil ecıen 21 bina ne Necatıbey cad
de61ne muvazı Kemer&ltı cadcıeal 

Ozerlndekı 130 binadır. Bu ıekll· 
de Necatıbey ve Kemeraltı cadde
leri Tophane Lltlkametıne ııtdll ve 
gellf yolu olarak çift lltlkamette 
olacaktır. 

Ayrıca Tünelin önünden geçen 
Peroembepazan cacıdeıı Ue buna 
muvazi Küreltçıler cacıdeııl araaın· 
Clakl acıa cıa kaldırılarak Karaköy
cıen Azaplı:apıya uzanan cadcıe ae
ntıletllecet ve çift latıkmetll bir 
yol olacaktır. 

Öte yandan KarakOy meydanının 
ır:enı~ıetllmetıl eonunila me:vcıana 
cepheleri açılan binaların bu yüz· 
!eri meycıanın estetik ır;örUşünü 

bozmamak ıçın yenıaen reetore 
edilecektir. Bu aracıa Kemeraltı 

ve Azapıtapı lıtlkametln<1ekl açı· 

lacalt cacıcıeıerın utaltlanmaları· 
na karar verıımı.tır. Bu tekilde 
oehrln en büyQk merdanlarından 
blrtne ııı;;ılan bu yolların bl haaaa 
tışın mamkün olduRu tacıar te
mız kalmaııı temin ecıııecektır. 

Seçimi kazanmayan 
Ahmed Salih Korur 
Eski vazifesinde 

Hnıaıd Matınhlrlml7.d~n 

Ankara. ı - MllletTeklll acıayı 
olmak için Başbakanlık MClsteşıır 

!ılımdan istifa etmiş olan Ahmet 
Salih Korurun 150 Ura maaşlı 

Başbakanlık F.ilsteşarlııtıııa, mUk
teeep hakkı olan 200 lira aylık 
tazminat almak üzere yeniden ta· 
ylnlne cıaır olan kararname buıı;On 
Reııml Gazetede yayınlanmıetır. 

MERSiNDE BİR 
FABRİKA YANDI 

C!t?tta,1 mnh •h1rh , ...... n 
Meraın. 1 - Şehrtmlsln tanın

m1' tabrikatörlertnden Muatafa 
OOlek'e alt Oülek çırçır ve lpl!lı: 
fabrlkaıuncıa dün &ece bir yanaın 
çılı:mış. eaat 24 te Hlnter cıaıre
slnde başlayan :vanır:ın kıııa bir 
zamancıa ır:enlşleyerek fabrikayı bir 
ancıa aamııetır. Hldlae yerine za
manıncıa yetııen itfaiye yanırının 
ır:e:::ıtılemeııını önıemııtır. 

Zarar ve ziyanın yanm milyon 
civarında oldutu ll!ylenmektecıır. 
Fabrika alır:crtalı bulunmaktadır. 

P.E.N. Klüp 
Kadar'ı 

protesto etti 
taa4ola &Jansı 

Loncıra. ı - Dünya yazarlarının 
bir teşkl!Atı olan P.J:.N. lı:IUbünün 
idare komitesi Macar Başveklll Ka 
cıar·a ır:önder<llitı bir telrırart a. cl\.la 
car yazarıan Dery Ye arlta<1qlan
nın ıı;ızıı celııe<le muhakeme ecııı
mNlnden duydukları teessürü be
Hrtmekte ve bunların mahkllm e
dllmelertnln insan haklanna tar. 
fi blr cinayet olaca~ını» hııtırlatıl 
maktacıır. 

Macar P E.N lı:lübU başkanına 

vollanan Cllğer bir teırıratta cıa· 
mıümlı:Un olcıutu şiddette bir pro 
teııtonun kaleme alınma.<ıı• talep e
cııımektedlr. 

.. Cinayet mi, 
kaza mı' 

nan aabab. ertı:rn ıaatler.te, 
Maltepecıe 8Ureyya plljının lcöp
rUııü altından seçen tren hattı ü· 
zerıncıe parçalanm1' bir erkek ee· 
ııedlne tesadüf edllmtetır. 

Tahminen 25 yaşlarında olan ce
eet Uzerıncıen çıkan hnvlyet lcar
tıncıa acıının Sabri Ulu oldulu 
anlqılm14tır. 

ilk bakıota bir tren tuuını 
andıran hı\dlaenln tahlı:llı:atııı.a 

Kartal Cumhurtyet MUdcıeıumumı 
1111 ve cinayet maıı•ı memurları 
ellı:oymllfl&rdır. 

Sıvaı'ta yangın 

SIVla. 1 !Bueuııtı - Fatma Du
ruır;öl adında kırk y .. ıncıa bir ka
dın Batik Uçeııının OOcü köründe 
bir yangına aebep olmuı. kendl l!!
vı ile aamanıııını yaktıktan ıonra 
ltomıwıu Muııtata Elltek ve Or.
man Kozııuıe alt ahırları da yak
mıştır. 

Olmanın ahınn<l.a bulunan 5 
b&f 1nak ıte bir at da bıitıra ba· 
tıra iı:OI olmuetur. Böylece Uç aı
ıenln zarar ıırarcıütu yanırın Fatma 
ntn keneli evıncıe yaktıtı ocaktan 
b .. lamıotır. 

Orhan Köprülü 
IBqı 1 IDC!l4el 

aın toplantısı yaparak, p .. teclltrtn 
muhtelif auallerlnt cevaptandırmlf· 
tır. Orhan 11:6prUIQya llk olarak: 
•- BQrrlyet Partlllnln oy aayıaı n .. 
den aa olmuttur?> 8uall aorulmuf 
,.. il bafkanı bu .uaıı, fil .. ıı:ıtd• 
cevaplandırmıtıır: 

•- İfblrllttnl meneden unulMl&n 
aonra, b&lln bu dln:n ate alm19 " 
hılı:lkaten ııayet munttat bir ... 
kilde beşararak lşblrlltl tılı:rlnl aı. 

temi! bir ~tı:llde atılamata çal19 
mıştır. Bu başan üzerine, birçok 
klmae, teşlı:!U.tını <l•h• kunetll sör 
d!lklerl Cumhuriyet Halk Parti.sini 
deat@klemlftlr. Tahmin edersiniz ki, 
i.tanbuld& cıa muhalatetın alyul 
gldlfl ıte uaııı pek çolı: klmM .ardır 
i,te bütün bu inanlar oylannın da 
ıııaıamuı için C.H.P. aını deııtekle. 

mlşlerdlr. Sayet, Demokrat Parti 
aeçımı kaybetaeyell, bu, C.H.P. nın 

d'ltl. Hürriyet Partlalnln bir saferi 
olacalı:tı.t 

KOprQlü daha aonra: •- 8aç1me 
necıen itiraz etmediniz?> auallna lae : 
•- Ameli bir net!ce alamı1acatımı 
blldlı?lm için• c-evabını ..ermiştir. 

Partide bir ıal1ha' yapılmuının 
<lüştlnUl!lp, düşünQlmedlll ııuall t.e 
fU tekilde ceyaplandınımı,ur: 
•- Partide her hangi bir ıalahat 

yapmatı dQştlnmOyor H -n bu· 
na ıazum da gOnnQ70nıı I.alahat 
delll, t&lı:vlye yoluna ıtdecetla.• 

llA'\'FA 

ou ııetleeleri 
Talılil e delim 

1 Batı l lael4e) 
rlndrıı ~"ll"n ınft.tııklllf'rlndl. 

19!11 de ıır tılınıı tur: lllllrlvrı.111 JekOnanun aııı yb ona 
< ıı.nıuıııa rajnıl'ıı, lktldılnrı knHrll :'.03 drn dilrtyh ,.ır.ı 
ıtllrdr lnnıtııı, ııııılıaleft'tlıı liunttl 1..e 37 dl'll 186 mlli:tanna c-ık· 
nıı$ıır. lt.;lldar tnrnfındll 111:14 Jllına nlııl>t'tle )llZde on yf'dl 
bu\•ulı; hlr ınıs. muııııll'fr.t N-phrıılndr lıw bet ki •r m11111 ı,ır 
artıı \'artlır. Uemolimt l'artllllerl' 80ranz: Bir lyaııt ı,ıuometre, 
umumi efliArdat.I cere) anıann çolı; naıılı bir dl'ı:l lkllk aretnHil· 
nı tıundAn datıa 8('llo:, daha lı."11\"lrtll bir etlillde bt'-111 edeltlllr 
mı~ 

H 
albu1"1 \lltand11t1n reylerl)1r ff("lltn mllll'tvrlı:llll'rlnln .. e
dl ara~ıııda hl7.dr dalma bO' Oli bir nl•MIAlzlllı ,-...cır. 

Hu hal dünyanın biç bir ytrlııde "ti sGr81mC!)l'D ve ille 
normal olmayan bir f,t'Çfm ııl•tl'mlnln nrtltt ldlr. \ ııtand .. tar
dan 'arısından ı:o&ıı ll;tldara detti. muhaldrte rry nrdl&I bal· 
de bu .a)Pde aıırak Oçtt' bir dt'ttet"Slndrn bllr. az mtııenl'klll 

Mc:llrhllmletlr. Hnd,onun bir taraflı 1."llllanılmaı ı, $t'Cim kMtlk· 
lrrlııdrlil huzuklulilar, ııeçme n R('tlme hat.tarının ıabdldl, lk· 
tldarın rllııdrlil para. lnıliln u: "uuıaıann nlr.I bir imtiyaz plı· 
llnde lrnllıııııtnıa~ı ır;lbl noktaları da hraaba ı.aıaraalı:; m1Hrtl
nı17.ln kahir bir l'l.Herl)l'llt' 11.ttdara ıOu'!nlnl bfolll t'ttlit ft 

ıuttutu lie) rı ıe hrııaı»ız yola hot ıllrdOift hakkındald lııldl-
1tl ı1r111 lif' lcadıır 'rnıl.ı: olduia bir kat ııtaha ııarabatle mesda
ıın ~ıliar. 

B 
ııtıın bu "6zlerden c:ıkaraıalı ıstt'dlılmlz mAnL btJ"-u 
(meşru' dt'lllı dl,.. ıil tl'nnrlı; deill41r. adttr mrYeDt 
hnı u •urtlar h:lndr drmokraııf mlC"adt'll'mlzde ıtagarallk 

ancak hu J.:adıır nrtlre alllhlldltlmlzl. mllr.adt'lt'mlzl' kan•n ııtabl
llııde tl'ınl.1nll ve \akarlı u ullrrlt' dr\am t'clttf'itDtl:d, it• ... 
c:lmlrrde ha)ttl verici bir ol&~lulı: 1öı.1nen Tlrk mllletloln 
b0)Uli1Hi0nl' imanımız n ııaysıaıız olııl•iuna ıearet elmdi: ı.-
11, OrU"&. 

l'ılt'\CUt tartlar kar'tıtında ~.mokrat Partinin -klı.et M· 
c:ıı.ııııdr. bir ı.I' a•t'I tnlilp elmeslıılıı, bütllıı Tür1'1erln trnı•llcl 1 
ılbl hare kel l'tmr, 1 hl'itrf ınıma.~ınııı. nırmlrlietln ~ndl' ,.., 
dıtıııda SO\en \r itibar kazaııııı.ıı:a çalı n111sıııııı, ı lt>ıllr::I aı:ır 
hRlftları ıı:urınPSlnln '" tlllırltıne,.ıııın, tıtııı lılr lntllı ıha \Omın-
ıııın bir nıruret olnucunu lll'rl 1>flrnırı. \t' llia:ı: \azlff'Slnln ar

ı.:aaıııı hırııt.;rııaıııak . l•bN" ıı.:tıd ırıı &ll5h•rllt'N"li do~tıııklanıı l'n 
lıO) flifldUr. Kanun dt:Vlt'tlDI Sl'Uştlrıııl'lı; )OIDDda atılat-nk hl'r 
adl'tı, iktidar l\"lıı hlr kazançtır. Ev\elkl ıı:ün tle ,-ar.dıııınız ı:I· 
bl. lliılttarııı \at.ıııdatlııra ~it muamele t"t-.1. n•h .. bAdlff· 
lrrln '"'"' !'1'1n ıle turar tııııııamnsı. ~rçlmlr.r ıı ıı.ı,aııdnkl şll.A· 
,etıl'rlll 1'aııuıı H' ıu~ar l•,nıııarı ılnlrt"slııdt trdl.llilnr nır)daıı 
lıırııı.ııı:ı,ı I~ 1 tıntlh:ııılar ı:el'lnıırstıw hizmet f'•lt•r. ı~ıanhulıta 
ııı ll•tuı.ıı ·.ntuıııln•lnrııı rııhuııdo tin JCr rılt'ıı türlli türlO şlkA· 
>et ll'llf'plrr1nln il ı<ednı kıırııla tRnrındaıı hl~ tetlldlc edllmr
den l'Zbl're rt'ddrıtllnıl'~I hn bakımdan bt13 ... k bir halt olma~· 
tur. Öı il' ll Dlllrlı. 1.1 \ Gbck ~etim Kftruln ba atır hRtAnın 
Ozerlnlll' durnı•nk \t' hunun dUı.eltllllll' ini lllf'ntleı.eıe 111', lktl· 
dıırn da bir lılznıeı ~ıu nı•ııı.tır. 

iki ilden 
Mebus 
Seçilenler 

Ahmed Emin YALMAN 

F. KÖPRÜLÜYE 
AİT BİR HABER 
YALANLANDI 

Btuud Muhablrimlzdeıa 

• 

Buaaal Mubablrimlzllea 
Ankara, ı - iıı:ı ilden m1lletve· 

kili r.eçUenlerdeıı Celil Bayar ve 
Adnan Menclerea iatanbul, Re11k 
Korattan İçel, .iameı inOnü M&lat.. 
ya, Kaaım Qlll•k Adana, Turhan 
Pe:rztotlu ADltara, Perlt Meleo Van, 
IUmll ıtınlı:otlu Slvaa m.1lletvekll· 
ııaını terclh ettlltlerlııden .halen Bur 
"'· Aydın, hmıt H sıvu bir, AD· 
tara da dOrı m1lletvelı:Ulltı münhal 
bulunmaktadır. 

Ankara, ı - Baı:ı gazetelerde mır. 

.............. -........... ·--.. - ......... . 
CHP Kal af af' a 

cevap verdi 
ı~ 1 lnclde) 

1&n ol.ııaydı, 1950 cıe. D P. yArAnı
nın bugQn müracaat ettlltl usul
lere bıışvurur "e bugüne kadıır 
mevkllnde otururdu Bizi tahrik 
ecıcn Amil, onların zannet.tlltl Ki· 
bl bir hıra ve ihtiras delilcıır. A· 
ma herkes mubakemcalnde kendi 
ne!slnl miyar tutar. 

Bizi tahrik eden Amil, bir ide
aldir. Demokrasi ve hukuk de~
letını yerleşttrme ideali.. Kü!Or 
ve tArizden tbaret olan beyanat· 
ta. olup bitenleri örtecek hlçt>ır 
ıey 7ok. Ve esasen olamaz cıa. 
Çünkü her fey açıkça gOrülmüş

tür. İnkArla tıaklkatler örtüle
mez. İfadeler altındaki tehe1ıdc 
gelince, bizim hiçbir eeyden :vıı
mıyacatımızı bilmeleri lAz.ım ıı;e
llr Her vaziyette. hakikati ba
ıtıra batıra ıöyllyeceıtız. Bizi aus
tunnalt Lltıyorlarsa. demokrasi n 
hukuk devleti yoluna btr an önce 
ırınneııcıırıer. :ret mOeı;ı;lr çi::-G, 
bucıur.ıt 

OUnaltay daha ııonra. ır:azetecı
lerln çqltll aorularına cevap ver
miştir. Bu arada Oııınan BOlükba· 
tının tahliye ecııımemeııı meııeıcsı 
bahlı lı:onuıu olmuş. OUnaltay, ou 
huııwıun cAna71111aya aykırı11 olılU· 
ıunu ıtacıe etmıotır. 

oOSALTAl.,IS 
ARSA'lA TELOBAFI ' 

Öte yandan Günaltay, Fuat 
Arıııa'nın telrıratına kartılık şu 
ccevabl tels;rab ı çekmiştir: 

Sarın Fuat Ama C.M P. genel 
b .. kan velı:lll - Ankara , 

31 Elı:lm tarihli teıııratınıza ce
vaptır. Mlllet Partısının 1ktldan 
deateklecııııne dair hiçbir yerde 
ıöz ııöylemıı deRlltm....Oazetelerac 
bu yolda bir ıey varsa herhalde 
benim allzUm dellldlr. Vaktiyle 
bir muhbirin tıllzlertnı Cllktatona 
aldınnıo olmaklıtımın laabetı bu
tıün bir Claha teeyyüt etmektedir 
O zaman böyle yapılmuaydı muh
bir ııöalerlnl tııkı\r edecek, orta:ıa 
müfteri ben k&lacaktım. Bu vesi
leyle aayaılarımı aunanm. 

C.H.P. Lıtanbul h Başkanı 
Şeınaettln oonaıtay 

GCALTA\ 'IN 1NÖS0 \ B C.U.P. 
)IECLl8 ORVPVSA 
CEKT1Öt Tt.:LORA•'LAR 

C.H.P. lıtanbul il idare ıı:uruıu 
b&1kanı Şemsettin Oünaltay dün 
C.H P. ıenel b .. lı:anı 1amet lnö
nüya .. aııcıakt telırratı çelı:ml~tır : 

c- Çetin ve mUfkOI bir seçim 
mQcadel•lnl tazanarak cıemokra

alyl va lnaan haklarını lı:oruma az. 
mlyle B..M. Mecllllncıeıı:ı fuılaaız 
t .. ril YUlfenıze cıevama bql&ma· 
AJS cıolayıaıyle talıaım ve ııımı:ı. 
teşkllltı acıma tebrlklerlml a zc
der, millet yolund&lı:I hlm::etlerı
nlzde daha bUfOk başanlar cıııe

llYle eayır:ııanmı ııunıu-ım • 
Öte yancıan Gnnaltay, c B P. 

mecllıı ırrupu başkanlığına cıa su 
tel&ratı çekmiotır: 
•- Çetln bir ıeçlm mocııaeıe

aıncıeıı eonra mllll ırııae 11• B 
M. Mecllıılmlzde mllletlmlzln ve 
partmlzln tenıııııt vazfeslne başla· 
mış olmalarıııcıan dolayı bütün ar
kııdatlarımıza oahlım ve il teşkil&· 
tımıı acuna tebrlklerımı arzeder. 
mllleı yoluncıakt hlzmetlerinlzdc 
başanıar dileyerek .evci ve saygı
lanmı l!Unarım • 

C.H.P. YB ILTİH.UU..ta 

iıtanbulc!ak seçimlerin g&7rl 
kanuni ve hileli oldu~nu lddıa 
e<ten Yatandatlar kitle halinde C 
H.P. •atlarına ıreçmetteCllrler. Bu 
COmleden olarak Clün de 1432 YI· 
tandq C B P. nin muhtelit ocak· 
laruıa kaydol unmuııarııır. 

Part111ne giren ı>ro:!eaOr Puat Köprtl 
lünnn Genel Bafll&n olacalı baktın 
da h&bl'rlrr çılı:muı üzertna HQr. 
P. Genel 5ekretuı İbrahim öıı:tem 
fU demeci verm4Ur: 

•Husual blr maıı:aa tla JSJl}dıtıııı 
tabmln etUUmbı bu ve buna ben• 
ur haberler tamameo &lll ve mu. 
tan mahrum dedllı:odutanıır. JIU 
declllı:odulara b&ber 6neml atfeden 
ıazetcılere açıklayıcı mektuplar g(ın 
dertlaılştlr. Ttlrlı: tıaauuna, halk 
efkAnna fUnU açılı:tamaktan tere! 
duyanz: cHQr. P. nln RIUılyatll or
ganlanDda vazife almış olan m...n 
tar az mle vatao ve millet hlzme· 
t1nde Clevam cıtmrk kararındadlrlar. 
Dün olduğu gibi yarın da vaztemize 
devam ede«atz, Baaını.mıad&n ve 
halk efk rından bu g1b1 mabatlı ;il& 
berlere lnanmamalannı rica l'ı11'ri.a.> 

Meclis kordon 
altmda idi 

!Bap ı incide) 

kakıanıa &Akerf jcep "e kamyonlar 
la ııetırıı n hafif ııllfthlarla mü
cehhez ~terler ktlçtlk partiler ha 
llnde tertiplenmiştir. 'C'lus"tan Kı
ı:ıtaya giden AtatU~ bulvarının i
ki yanında devrtye gezen aııker 

ve pollaler ıör01melı:tec11r. Yine 
hatif ıllAhlarla techlz ee11lmlf bir 
lllıler çeşitli ıuıkerf ıı:amronlarla 
Kızılaydakl GOneyparkta sllllı ~ııt 
mışlaroır Siyasi mltlnııtertn yapıl 
cıı~ı Kurtuluştaki fl<lanlıkta ı.se 
15 tadar hatif tank ve bir kıt'a M 
ter yer atmış bulunmakta tdl. Stacı 
yumla Hlt>OClrom araııınc1atl böl· 
ırecıe ı .. e bir suvar! blı1111 yer al
mıotı. 

Sabahleyin c H P. nln arup top 
lantıııı buluncıuıuncıan kapıdalrl 
polisler içeri girenleri uzun boy
lu aorauya çekmemlflerae de, Oğ
leden sonra kapıdan giren herkes 
ııkı bir kontrol& tabi tutuım~
tu;. Hattı\ Meclh;ln bu önemlt top 
lantııııncıa hazır bulunan hemen 
hemen bütUn elçllercıen davetiye
leri ııorulmuştur. 

PE·RE:JA,. 
I~ 



Milli TAKIMIMIZ bu sabah Madrit' e gidiyor * 

111111 ..-Un •aa ~ 111llllpnık toplııca Y..ıDı6Jdekl kampa ııtmı.ter«ll. Resimde 10lda11 IUtııarea DmM. Cofklta. ~. laJa il.ar 
Saat. lalm, llletbı •• innaJJ 16ı1llmelıtedlr. 

Ziya Ozan Fed. 
başkanı oluyor 

vatan 
spor 

Tek Sesici Etfak Ayka(ın 

cleiifeceli söylenmelcte 
Tenldela ı.tkU edU-k olan Put. 

bol PeclorMJonuııun ltbıılerdeıı ıet
ltll odllecell m..ıeaı spor cnreıertn 
de &1l11Dıı. anzuu olarak det'am 
eımektedk. o. eeref Apak Te 8elA
battln Belllren'den 80n.rll flmdl de 
Beden Tonı,..ı Anb.ra B6la• Mtı· 
dürü ZlJO Olll&D'ııı llJlal Umum Mü· 
dtır!Qle ,akı11 çnrelorde büyüt 
ihtimalle kOllUfUlmr.ltta, J\&t&A &JDI 
cnrelerce •ZIJO <>zaııın Putbol Pe
deru)'Onu Battanlıtına getlrilmul 
mubr.'lı:kalı: gibidir> denllmektedlr. 
TSK ssçtct DB(dşh'oa MU~ 

AnJcanda diler bir declttodu mn· 
ıuu da etek aeçlcllıtln bir bqtta 
f&hA •ertlecflldlr.> ICatt olarak bel 
U olmamakla tıenıber, aoıı zaman· 
lr.rda çolt JOrUldutunu be,an eden 
lrtfr.lt AJ~ın yertııe ~n 
Uyut BMan Skln'ln get.ırllecetı tu~ 
bol çnrelert11de ıar.rıa a6Jlenmek· 
ıedlr. 

A.gücü 
Ecnebi 
Takım 
Getiriyor 

AllDra l (AA.) - ProfOIJOMI 111 
~Janaıa lıtrlJlel 41nres111111 IOBA 
or..ı lberllle, ~I K1llatıtı, 
J111eria lkl cnrut aruuadakl ıuı

ldaa istif .. • edOftk lnaa1ı11ıctan 
lıatlıa llDJaaua :ralıalleı takma setir. 
melt la1U1111111u ııla '9rtaal faaJIJete 
awçaı.ur. 1111 etlmletle11 olarak laaf · 
tQa fataalı11la pleeek olall Çokos
~ Ta&ra ıalmııwlUll IOllra 

lılr AJmaD " 1111 PoloaJa ialnmı De 
ıaalaatıoft19 &e(llmlttlr. Çek ıakılll•· 
am Aakan.Ja seimed ile- be. 
- laallfflhnlt ft&17ettedlr. Ber tlç 
lalmnıa J&pacala ~lanll 19 lll&JIS 
ıt...... OJll&JHllUI ~in de Mlce· 
al• -nfakatl ahndltl. u,tlller 
&aıahadaa lllldlrD-k~lr. 

Federasyon kupası 
maçlar1 başhyor 

Ankara. 1 (A A.I - PUtbol fe· 
de1a7011u tarafından Ankara -
:tatanbul - İzmir profeeyonet ku
JOptert araııında tertiplenen dPde 
J'WJO!l 'ltUp&al• maı;tarma yarın An 
karada b .. tanacütır 

Bu battül maçlar, fedenBJ(>n 
kUPMI maçlarının eleme maı;Jan 
otup. 1eırts takım içinden ~!)rt ta 
kmı aynt11eaktlr. 

Pederasyonun aıınıı oldutu k•· 
rar mucibince :ıı:upa maçtan, İt1-
tantmklan aeltls. Ankara Ye tanır 
dn d6rder tumı olmak ftzere 18 
takım anıaın4A aynanaca:ıı:tır. Bu 
man.et>ette. cumartetıı n Pazar 
sQnlert yapılllC&k maçlardan neU 
cıe 111..ır d!)rt takım. ile maçları 
80ll1Ulda ftç fehlr takımları araııın 
dakl ~ maçtannda Ankarayı 
ı«mll ecl-'ı:lerdlr. 

Tarın: OQneppor • Totspor, An 
kanlGCQ • Otoyıtdınm takmıtan 
UllJ)lfllOMlarcSır. 

...._.,senenin 

lpOfCUSU ~idi 
IA8dra. ı (T.R.A.> - tquıere 

9llCll' ,..artan tarafmdall bor •n• 
~pıJaa .. 1111111Jı spcıl'llPU• aecımını 
1N _. bir mll dOD711 rekonıDU kl
ftll Denk ibboı- kmamlll•ıtt· 

ttıııct. otomobll JV1tÇ1111 8Urll111 
.,_,; ilçllncU, JrQnqt Pwter Kay, 
411dQlloQ Oalf911 Dal .... ..,..ıııcı 
tuıboleu .JohllllJ' RaJneo, aıımeı o
l.ak da Jolr.oJ' ı..ıer l'Saot -.:sı
-.ı..sır. 

Kaleden kaleye atılan gol 
llUDlab, 1 (AA.) - Aıcbelberır 

U• Krummeneclrer tutbol takım
ları -mda seçen p- acına 
.,.-.. mtıÇı. hüent Alcbelberır ta 
kimi .ı.,tılne bir penaltı nrmıo
tlr. s.&eel bu pma!UJ'l uçarak 
~ 10nra ılddetll bir 
Y1JNlla topu Urf1k1 hleye atmıt 
tır. Ki +nMıhr kalecı.t atılan 
~ JÜIDdaD taktP etmek s
çtıı ~ blru 6nftne çıkmte 
olm811 JftSQD4en ıop k•dlainl .. 
tarak ..... \üılmJfUJ'. 

1 

F Erf Eioaucf GIIRES SinEsı 
kuruyor ve Rusyaya gidiyor 
Adil Atan, Hamit Kaplan, Müzahir Sille F. Bahçeli oluyor 

U 
U:run mllddettea bert dedikodu 
halinde atızdan a&ıu dola,an 
ıııre, ıulıelt kur111ııc&1ı Jaa. 

lıert nlbaıet tahakkuk etml,tlr. 
Tanınmış mlUI cllregllertınlzden 
Hamit Kaplan. Adli Atan, D11nu11 
Ali ltrbat. SUle7man Battlmur n 
Mll:ralaJr S~7i San • llclttrtll m&· 
Jo jJo Cek Jakmııla ltJredeeelll. 

uırendlllmlze ııre Jakınu .... 
lb'ete ıeçeuk r . Babçe ıtıret ta· 
kuıu, Uç kartılafma 7apmak O:rere 
iinUmilzdekl ma111 •Jında •••J&J• 
cldecektlr. 
TECRCeuızua uASı 
GÜREŞ MCUBAKAIAKI 

Kuım a11 lle tıeralıtt cOreı mil• 
sankatan da ll&flamaktadır. Tecrll· 

tıeıl:rler arau Greko · Rom•• " 
ııertıest cllret JuırpJatınalan, il · n 
n %3 • 2t kaum cnmartnl ye pa· 
:rar ıonlerı ratlb Gllrq K11llllıll ka· 

palı ıpor aaıo11nllda 7apalacaktar. 
Milsalıakalar uat IS te lıaflaJacalı 
ye tartı saat iZ • 13 aruıllda ohıp, 

tılr aııı:ıette ber knllp luml Uıl 
cllttKI aokalıUecekıır. 

1 htanbul Erke . ı.IM' ı dlln kulllp fntbolc11 n idarecilerine 611• ,._ 
ST. SPORLULAR - meıl nrmleUr. F11tbolcnlarıa llııeJI birbirine 1aklnl .. tırnıak naaıı-

aadıJle nrtlen baa alJafet ıu•t r.malml bir ban lte..-lnde ıre mittir, Resimde htanb11l11M>rl• 
profnJoneJler n llae takımı oJ11DC11lan antren6r Nttdet Enlem ile birlikte ıı6roıa,-or. ...;~ ________________ .............. _.._ .. .___.. 

Dinamo basketbol 
takımı geliyor 

Modaspor'un divetlisi olarak lstanbula gelecek Ro· 
men sporcuları tehrimizde birçok müsabaka yapacak 

Ylldızlı 
Puan 
Cetvell 

(9 un n B A".l) 
Takımlar Aldıktan Jtldıa 

PenerbabÇe 21 Jlldıa 
Oalat-.ray 111 ,. 
Vefa 111 • İat.nbulapor 10 • 
Adalet u • IO --119 ~ bir penaltı tur 

~ aoma :ıı:artı tsata bir 
eoı atmıt otan Aıcbel'berır kaleci· 
eıaının b uhartlı:Ut&de munffala
yetl batttında takdl~ makale
ler yuıtmaıttadır, 

Aralık 117111111 011 beflnde, Bo- rtblnd• Dinamonun dlYettı.ı olarak 
meıı Dtnamo bUketbol takımı, Xo. Blltreşe gidecek " oreda tertip!• 
da 8poru11 ct&nwat olarak f8hrlml· nen turuu•ad• 07DIJ&Clr.lttır. 
A gel-ittir. BurMta O. llar&J', J'e. "!! TAUIO D& 
nerbalıçe, Uoclupor .,. Dlııamonun GauSCEJt .•• 
lftlretlJl• ısortın tılr turııUY& ,apı. Bu seyahate llclHrt • beJOzlıtar 
ıacattır. ttıa talUmlannı da ıö~ünnektedlr 

Amca UodNpcır 11 ocak 11• • lor. 

Betlkt .. 13 • 
Xaaunp .. a 13 • 
Beyolluaııor 12 " Emniyet 11 "' Bdltos 11 • 

Tek se~ İsPfltt .. '9• glttni9or. B 
takımı fnlgün entrennaen 8•paeek 

6 Ka11mda Madrit'te ispa nya ile karıılafCICak -A•, ve ayni tarihte ispanya 
ikinci takımı ile burada oynayacak • I • Miltt takımlanmız dün gece Y81il-, 

köyde kampa girmiılerdir 

Namzet futbolcular, saat 16 da Bilge bina11ncla toplanmıtlar ve lcampa 
oradan topluca gitmitlerdir. 

A. takımı gidiyor 
llladrttw, fl)MIDJanJD ... lnıneUI 

kadrosu ile Juırplafacak olan •A• 
mtW talıımamn bu salıa,ll uat 11.31 
u · lılr rranıaa 11ca1111a İspanJ&J• 
111tıtenecılben tehrtmlııden 01nla
caktır. 

lluan &JılJl'ln 1ıqkallblı: edentt 
lıafllede td&nel olarak lalm Sl!JJllell
or " lalm K&ur lıulunacaktır. 

ftpallJ&Ja pdoeek tutlıolcular ile 
pn&ar«ır: 

TarpJ, ellkrtl, 8, All, Bur!, Muı 
&ala, Coflnl11, Nael, 11. Ahmet, fa. 
fealllJU, Blhnl, Snat, M. Ali, Metln, 
Kadri, Letter, AJbam. 

Aylcaç burada kalıyor 
Dflw taraftan tek ~lcl Ztfak 
A~ is&aanlda lıaJarak 11 taJmm· 
llJD lllaÇllla IMS&reC edeffktlr. 
İlpaaJan AJ~ıa 1ertııe uııu6r 

Genç 
Takımlar 

Turnuvası 

G 
onç taltımlar ııa maçlanuın 

bitmiş olmaaı dolayıalyte 'ba
len ıençler araaı tutbol te

maalan aııalmıetır. öntımQZdekl gün 
lertıı bot aecmemealnl temin bakı· 
mından o. SAraJ, Vefa n Beşiktaş 

lmltıplerl müttereten blr turnun 
terUpıemete karar nrmlşlerdlr. Bu 
turnuya711 a ıe11ç takım tatılacalı: 
H A. samı Ten Stadlllda yapıla· 

cattır. 
Oertde bırr.ktıtımız ay içinde 

J&Ptıl& Ug kr.rtılafmalanllda u.. 
zandılı munffatl:vetıer dolayıalyle 
Vefa PfOf•JOll•l tutbolculanna ku· 
!Qp taraflndan prtmlerl tıe blrtlkte 
900 er Ura -• ftrllmlttlr. 

Tefalı profesyonel tut.bolcu aamı 
••tanl nettellDl tta etmek tçln 
prolı:U muamelelort llı:lllll etalttlr. 
JIUSQ~ ısııamaa al4-k olan 
S.m1J1 htanbulda alıko,.abllmek 
için Vefalı idareciler alikaltlar nez 
dinde flmdlden teşebbOu geçmiş. 
!erdir. 

ı 

Mesina turnuva11nı 

Merlo kazandı 
Roma. 1 (T .B.A. 1 - MMIDa t• 

nı. tumu...aı nnallnde İtalya -m· 
plJODU Mirle, arkr.d&fl D. sıroıa:vı 
1/1, 7/5, 4/1, 0/8, 8/3 1enerek .. m. 
plJOn olmuetur. 

Ql1t erkek finalinde Jecoblnl • Pi· 
erro ekibini kolaylıkla 11/ 3, 11/t mat· 
!Op eden Plotnqell • Slrola ekibi 
ıı:aza11mıştır. 

Kaıımpaıa takımı 

Bursa'ya gidiyor 
Kaaımııa.a futbol takımı ,ann 

Buraa,a slderoek, Acar İdmanla bU· 
auat bir ka"'l&flllll ,.apacattır. 

SnlıoUy ~tir. 
htaanlda 1ra1aca1ı ıs ldtftllr .a. 

mUJl taJıımı b4Nn da Y8fflk6J· 
deki kamp ;rerlerlnde 1111111tuaman 
çahfmalanaa denın tdeeekl"111r. .............. ... ....................... .. 
Milll baılcetçileri Senc.r 

p.hffırdı 

Oııtımü9Clekl haftalarda RomallJ& 
ile ka.1'11..-cr.k olan Jlaaketbot mil· 
ıt takım na111Htlert dUn akf&m üıe. 
r1 O 8araJ kultıbQnde bir antrllll· 
man rapmışlartllr. 

Yatc:ın Granitten bafka btıtQn 
baakotbolculann katıldıdktan bu 
antronmau, bu defa da anOreD6J' 
Samim 06reç ıelmemı, n buke~ 
boleulan Pederuyo11 IL Bafkalıl 
Muhtar Bencer c•lıttırmıştır. 

Mlllf namzetler aatı ıüııü -t 
17 de çallf&C&klal"dır. 

Kıt krosu 14 Arahkta 

yapıhyor 

Atletizm Pederuyonu kıt faali,... 
U, 14 Aralık cuıııar:ıeat sttnG bütün 
bötselerde JOpllaoalt olan kır kOfU· 
ıarı:vıe bafla:facaktır. Bu kOfUlarda 
büyükler aooo. ıenolor 3000, yıldız. 
ıar 1500, kızlar 1000 motn totacak· 
larclır. 

F.Bahçeye 
MAÇ TEKLiFi 
VEITORU lalmll neo takımını 

aetırten Beet'lı:ta• ile TATIUJf lalm· 
il Çek takımını ı•tlrten Vefa tulü· 
bU bu takımlara birer Ul'fllafma 
temin etmek mataadlyle Penerbob· 
çe ldarecllerlno müracaatta buıuıı

mu,ıardır. 

san · llclYertll idare hı:retı 6ntı· 
mtızdetl paııarıe.t aQnll bir toplan· 
tı yapacak H bu 1'1mıatakl katt ka
rennı adı ıeçeıı kulüplere bildire· 
cektlr. 

Bahçedeki Kaynaşma 
stiıare heyeti 
liflerin gurup 

RAKOCLU 

kuruluyor - Muha
!oplanhsı - KAV

ne tarafta ? .. 

F norlıalace Kllltllıll eamlallncta 
lkl .,. Jalıa• lılr ............. 
lıert lıeq,.._ enellıl baJe 

...,.. lılr lftalzUk 41M•111 m•· 
UlılıM. BllJaua • i l ytld)ı.ltllero 
c-.&aatwaUll Mrl ıerw flmdlld 
idare lloJetllll ~ n ıe· 
reue 111aha1Jt ,cnıpr. me11111p ola.n· 
&ar aramada taa lılr ıtlk6n ııaıt 

-•t. 
naTINADAN svvsuu 
ııuatzı.tK ... 

cek olan n ııel lıllfkanuı nusun •· 
decetl tarahll qır 11uacaltaa ela. 
tennektedll. 
RVKAL1DE KONGatı: lllt~ 

P Bahçe camlan içinde 80n 'lı:•J'· 
naşmalar •• taraftarların ıtadeal 
6nllmUzdekl ıtınlorde lııaanda tetrar 
bir •fntallde koncreo oıacaaı ın. 
tlba!DI UJ&Ddınıııaktadlr, 

Durumun 6nQmllldekl sttıılerd• 
aydınlanacr.tı tahmin edilebilir. .......... _ ................................. ·----

ltalyanİar bir lntiliz 

menecerine giz koydu 

Bu ara4a takim utrenlrtl Clh~t 
Annaa hltMlculara 1111 aalı&Ja t da 
ktl tlr • fbllr n ıs te de clnr U • 
lıada top antreama111 :raptıraeakhr. 

Amca OJUllcalar nuarl çalQJJI&· 
&ara ııla tllıl t11t111acaklardır • 

REBH ERKAL 
BEYKOZ 

ANTRENÖRÜ 
B e1kos idare he7etl, futtıol 

taın11ıı111 Jıılare etmek le 111 
Jrard11l11 teklllk komiteden 

90nra, btlfa eden rebml Olca· 
JUi 7ertlle Jedektea selen Dr. 
llelııııet Terlik B&JkaraJl ııla 
um11.111l kaptanlıl• ıetlrmlıtır. 

Antre ... , ...... GlrlıeJID bU· 
tanndall IOllr&, BeJkoa k1111llll, 
milli talıım n Vefanı11 eıllJ an. 
tre116rlertnden a.110 ErJuılla alb 
&Jbk 11111bttle lmaalullqtır. Ye 
nl antren6r ,arm4an itibaren 
nzlfeslne 11....,acaktır. Pazar 
ıttnlt lleJ'koa ~nncta iki talranı 
ha1lıı4e San • slJahlllar amat6r 
kllmetle11 iki taııımla h111111l ııı. 
rer- kaqılqma Japacaklardır. 

* 

hlla& 1111 lfla ll&blrl tarah. DUJL 
laa lı&Mrlero n.uaraıa lılllaaua um• 
m1 90Çlmlerden tonra taratlar ara· 
u11da llul JaarekeUer n 1enl b lzlp· 
lef-ler 111en11t. SllJlenenlere cöre, 
tJllMlt.ıd ldale huot111l destellli1en 
~Jllllerden lılr ırup tdeallltler 
1117e lalmludlrllen 11111ballner tara· 
raaa me1Jetnalf nzoettedlr. a a da. 
r11m ~illerde mlllıallftertıı Ka
lallllft& Jap&aklan 1r11p toplaatlllll 
u llolU GM11. Sftt, fbndllUı Pener
~e lılr l8UbUk nr, ........ 
1111 taraltarlana cıa lfadest11e sıre, 
...,......... enellıl ....aıttea ile•· 
atıor. 

Londra, 1 (T.H.A.) - ftalJOD lı:U• 
lUplert. incıııa Ug!Ddoıı iki tutboL 
cu ... bir antnnör -11-n bu 
menim jbafında anpje ettlktan aon 
ra arııt tutbolcu a1-J&caklannı 
blldlrmlşlerdl. 

Sbon Oharlea'I 2.5 mllJ'Oll Türk ll· 
ruına traııarer eden hftlltua ku· 
lUbQ flmdl de, motııur MallebMter 
Unlted kulObtnün .m•ll- a u..,.l· 
ııl .ıı-1 UurphJ'JI almak taıe
mektedlr. 

Voleybol Tetyik Tumuva11nın son maçı 

tırte&U KVIU1LU 
T OPLüflYOa 

Bir tanltan maaıaauner k1llll fa. 
aUJetlorine deyam ederlerlıe11 dllor 
7aadaa da lllHHt idare laqetl IOll 
ko11peM kalı11l ellUn Jenl tlslllo 
ıtro na PO lılr &7 arfaada dftl ... 
re k11r11la11U• toplama7a karar ...,. 
mltılr. 

Yelli thlllıteki Amir blllıtlmlere 

.are il• kunta •11 f&J'llan b&b 

.,.ıer sfrelılllr: 

1) b u 29 Hlledea tıert lıullllıe 

k&Jıtlı olmak. 
, JJ BullUll eneıııı idare " 1110. 

raJuılıe laoJeUort Do BaplJet 
DIY&lllaruaU Taıılte a1mlt 0-
lalllar. 

JJ Her .... lılr ................ 
ı 1ne1 ~ r . BüceYi 
teaul1 ...... 

aa eıı:Y oaM&N Uft&&OOWN& 
u 6u bite, 

ao11 .otlllllot'de aı.e -•• ola· 
raıı JIJlle& ... 1111ae ctrn r. BaJaçe 
iL ııc:l ...... p-. Kaftllkotlu 
laaklallda Jaalo• .. iki taraf ta 
•lılıı4entiro kou-ın.I lnl~t.a. 
dırlar. 

Dlln& .............. ..... 

Koble film göst•~ 
VoleJbol mlllll takım antreıı6rQ 

Qek .ıırı ltoble, 8 Xaum c•rtamba 
gllllQ aat 11.30 da Amortkan Ha
berler Btlroaunda • oleybol hakem n 
antrenörlerine tllm ıııotarecettır . 

Dünya modern pentatlon 

,ampiyona11 

8tocklıolm 1 (T.B.A.) 
,.apılaıı dünya modern 
.. mplıonaaını fenli •• 
rat au.sıar k&za111111ftır, 

Burada 
ponsatıon 

taıc1111 oıa. 

Perdl mQabatatal'da aua MOYlltOY 
4.7t9 puanla birinci olmut. lltlncl 
n QçUncülQIU do Bualar elde e~ 
mlşlerdl. Takım balllldo Ruaya 
13-'38 puanla lılrtnet. P111lllld1,. 
12.175 puanla lklıMıt, Maearlatan 
11.987 pur.ııla OçQnctı H t...eç de 
d6rdüncü, Amerltta lao bqlııc1 ol· 
111"'1&Nlr. 

G.Saray Darüşşaf aka 
bugü~ karşılaşıyor 
Müsabakanm çekitmeli geçmesi beklenmektedir 

Jatanbul blrlDOl kUme ToleJ"bOl ................... ... - .................... :...--" 
tef•lk tumuYaaı finali yann l:miıı· 
onıı otrencı lolıaU apor aaıoııunda 
uat 11 de O. lllnJ ll• Darll""fa
ka aruında o)'ll&aacattır. 

aeııeıortn iataabUl ye TtırklJO f&lll 
plJOllU otan aen • tırmısıtılar. bu· 
ıllll 61leden _,. toplu oıarat kam 
ıı- ~klerdll', Geçen Mil• ?ıer lltl 
taltlmııı ,aptıtı karfıl&flll&lar çok 
Uat cekmlf .. az fVldarlA DarQ""" 
tüaldıar, tocrutıeıı raklPlorlll• ıenn 
mlflenll. Bu oene tramter ayında 

San • kırmımlılanll ell 1)1 iki YO
leJ1)olcnıau Ayııan ile Tıtltı B. Spora 
kaptırdıtlanndall, kunetler muYa· 
se11eat u çok bir otmuıtur. <kllç 
Dartıff&fakalllar, bu maçın notı

alnden çok ümlW olup. iyi huır· 
1y••t''"n. 

111. Küme T8fvik 

kartılatmalan 
ÖçttııcU JıUme TOIJ9bol ~ r;; 

nu.,... buıtın baflı:vor. sus ~ 
da 1Cacfık6y Halt sttttm ~ 
ıııor aalonuııda ilk aı.lllabaıı:aJal 
oanacaıctır. 

BALKAN KROSU 
Balkan Kros ŞamplJODut 2' ~ 

lt58 pazar cünü Anltarada f& 'ff" 
caktır. Bu mtıaabataya TUıotl•._. 
Bulıartatan, Anl&YUtlut, ao--;ır 
Tunanlatan n TQB119 o.ıplolli 
Jaeüılr. 


