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NUMAY 
-
1 E YEL TEND 

Türk Elçiliği kordon alhna allndı 
Çoğu talebe, 5000 kişilik bir güruh, Şam sokaklarında 
Hatay'ın Türkiye ile birleşmesini protestoya kalkışh 

İşçi Partisi' nin 
Kıbrıs görüşü 
Hav retle 
ka~ılandı 

llıu~•I 'lalıatılrtm•,.ılt-11 
Anlı:ara, 29 - tnılltz hçı Parıl!J· 

~in Kıbrı.aı. tııılll olarak yayınladıtı 
bt b.ıt eehrlmlı alyul çenelerinde 

r •Urı>rlz yaratmamakla beraber, 
btı,.uıı bir baya! kınlı:ltlı meydana 
•tıırııı1şıır. 
1181,.aaı çureıer, insuız 1-çt PartW· 
ct tebuıının Uç nokta üzerinde la· 

1tıııelıtedlrler : 
t l - kıbrı.a muelealnln aılı:let mer
~•llıı •8elf Det.ermlıl•tlon• ua tet· 

1 et tıtı lddlaaı. 
it 2 Self Det.erminatıon'un tubl· 
b ltıcsen Once Self Conrnment'ln '9l
b llıı Ye Türklerin halelannın azınlık 
~-Ulı:una ıore •yarlaıımaaı, batlıea 
~uııııuıuııun Rumlara Hrllmul. 
lı 3 - kıbna mueıeaınııı inıı:tUs 
1llı:1hııeu ile ada halkı mnme•Ulert 

(Devamı SL S 8L S dal 

ft\eclls dun 
120 saniye 

' 
llA Dl GCLllK .VC KU TOPUSTID.l 

...... llullülrtmlsıha 
..._lıııı:arL 29 - BüyOk Millet M
'"I b"llfln aaat 16 de İbralıtm K.1· 
~!unun b .. lı:anıııında iki da
-~ cınaı:n eden bir toplantı J&P-

HP tahkik heyeti 
DON DE CALISTI '•tır 

11 Oturum açılınca Elruollu. Meo
.,,'__ lı:omıaronlannın yeni tııtekkOI 
İı-.ıı' buıunm•ı yttaOncıen umumi 
•>ete mabat& ırelmedlltnı. bu 
~~Ple gQncıemcıe madde bulun
~ıtını e(!ylemı, 1'e ceıar.;ı tAltk 
--ıtıır 

111\ı tö1ıece Mecııaın ıo uncu oıuru
.__ cıa bir ter eörQfülmeclelı eona 
-·<ııiftır 

Göle açıklamada bulunacaklar1nı söy
ledi. Polis ifade alm(l)'a devam ediyor 

BAŞYAZI 

YATAN SEVGİSİNİN 
PROJEKTURLERİ ALTINDA 
Ahmed Emin YALMAN 

8 a antta ba eatırlan olıuyan '"'"" olnt71lcanan 11talnft 
aonno1oram. lılın olclatuna bllmlyoram. falıat Oyle fan 
edlyoram ve umaJOrum 'iti lınıcllal, nonnaJ rallla bir 

:latanbul aeçlmlerl cıoıayıalyle C 
H.P . aleyblncıe devam etmekte o
an tahkikatı incelemek Qzere ff'b 
rlml&e ııeten C.B.P. m111etv •kUle
rı dün de çalıomalarına C1e1'am et
mtoıenıır. C.H.P . Meclla Grupunca 
Odevlendlrtımıw bulunan bu 11elclz 
mllletftklllne, dün flç milletvekil! 
cıaha katılmıotır. Aynca c H P 
Kara Mllletveklil Turgut Göle de 
dün Ankaracıan oetırlmize ıseımı.
tlr. 
9.30 - 11.30 

' 

uıodaıecıı Preaa 
.Şam, 211 - Çotu talebe, 5000 kişi 

tahmin edilen bir c!lrub bucün oam 
aokakannda nümaylflere k&lklflne&, 
polla. Türk ,,. Amer1ltan Hfaretleri 
etratında aıkı -niyet terıl!Mıı.ı al· 
llllftlr. 

:eu n ümaytşler eaııt :fakenderun 
aancaıının (Hat&J) yeniden Türltlye 
ile blrletmea!nla 111 uncu yıldODümU 
ve aynı umanda Plltatinl lltl inama 
bölen 11147 ı.arlb11 8. Milletler .kara· 
rının ıo uncu yıldOnümU m!lnuebe 
tiyle tertıplenmtştir. 

Sokaklara dOlı:Ulen numayttçUer, 
•Plllatlnln t.altllmlnl .-bul edenlen1 
61Um• ,,. •YafASln İakftıderunun ıa
cı.ı leblndıkl Arap müc:adel•b si· 
bl telterlemeler haykırarak dol&fmlş 
tardır. Polla otomoblllerl nümaytfçl 
ııruptannı yakından takip etmlflene 
de '1ddet bldlaeal oımamıttır. 
.Baaın haberlerine ııore 8urtyen1n 

dl&er bQtUn tehir ,,. ıı:uab&lannda 
da buna benzer nümay1fler cenJ&n 
etmlfUr. 
Yarın 20.000 kadar çocuk, her ilt.I 

olayı proteaıo maltamında mektebe 
cltmeJ9Ct1lı:Ur. 

Bilecik, Kayseri 
ve Bitlis seçimleri 

tasdik edildi 
DUIUJI 111dlablrtmh•den 

Ankara. 29 - Hür. P . ıı::ayııerl· 
n ln Develi llçe&lncıe bazı sandık
!tnn eaat 17 den (ince açılmuı 
gebebtyle blrçoıı: aeçmenın oyları· 
nı kullanamacııtını ileri aürere!ı: 
Kayseri aeçtmlertne ltlru etmlf u 
bu ıttraaı ıı aaçtm :ıruruıuaca k .. 
bul edllmtttl 

Maballl -.tJn IEUrulUDUll kka
nnı ttlrasen inceleyen TQbek Se
çim Kurulu. oy kullanamamıo o
lan 5067 seçmenin l!Onuca teıı1r et
mlyeoetını belirterek Kayaeri M
çlmlerinl tUdlk etmıotır. 

Aynca. Seçim Kurulu, itirazların 
Bltlla .ı;eçlmlerı ıçın C.H.P. nın yap 
mıo oıcıutu itirazı reddetmııtır . 

C.H.P. Bilecik aeçımıerıne yapıı
tı itirazı il seçim kurulu yerinde 
aör<1ıııtıı halde )'Ukaek seçim kU· 

(Deyamı SL & && S de) 

. VOROI CITt:KIS 

- \'ElllLKÖYDE DC!li RA l.P.F, SELP.Fi t:ÖVKURKl!li. 

• 

Times gazetesinin 

Türk iye' ye dair yazısı 

• iltimasla 
ilan mıt 

lnılltr.nonln tanıamıı ıtallt 
ıaııetelerloden Tlme•'la TUrkl7e 
hak.unda Ja~dı&ı makaJenla -l· 
ol llf&ltdadır : 

Yeni TQrk bOkllmettnın yaptıfı 
ilk ltlf'relen btrının buının bütün 
lllnlarını alıp dakıtacak bir reııml 
ajans kurmak olm&11ı üaücüdür. 
Resmi Jlln TUrlı:l)ede tablJ olarak 
hükılmcUn konlrolu altında ol· 
muştur Ufak gazeteler bu lllnlar 
kesııcıııı takdirde bOvülc zararlar 
aöreblllrler Faltat y!llt.ııek tlra,)11 
gazeteler hual.161 lllnların a&yeftıt
de \'aziyetlerinl kurtarabllmeıcı. 

<Dnaaıı iL & •a. 1 ... 

8asbakan dün .,, 

Bakanlarla 
i s f i ş a r e etti 
Ankara. 211 - Batbakan Adn-8 

Menelerea•ın dün D.P nın en )1111:· 
aeıı: organı olan ırenel ldue lruru• 
luncıa yeni b!lkCmettn iç politik .. 
da takip edeceltl 1t1ueıın ana b at
lan üzerine fllı:lr tee&Jatnde bulun
cıugunu n muhtemelen l!tabln• 
ıırotıramı menuunda da eörQfme
ler yapllcııtını blldlrmlıtım 

Emin kaynaklarelan aldıtı19ız 
bllsıve ırore. Bı141:>akı.n Menderea 
d!lnkü ıroratmelenıen Hara 1'&n· 
lan kararlar ~rçeyeaıncıe hükQmaı 
proııramını bazırlamqa bqlaaııt· 
tır. Bu mOnMebelle baı Bakan· 
tarla aık aık temuıanıa bulun· 
mu~tur 

Proeramda Anayua ,.. iç tGzO· 
lün dettetlrilecetı. lktllaclt ted• 
blrlerı.n arttırılacatı. yatının polt· 
tlk••nda takıp ecıllecek yeni ro
lun ıaaıı edllecett ~abmln edil· 
m~ .. cedtr 

M!lkılmeı prosramı mubtUMltıı 

l 
"~ümtlzctek1 Salı ırıtnü O.P. sru
puncıa. Cartamba sdnü de ııeoıı. 
te okunacaktır 

Istanbul Gökay'ı uğurladı 
Her sınıftan binlerce klılllk bir insan seli Hava 

' Alanında yeni Bern elçisine tezahüratta bulundu 
Çeşitli teşekküller tarafından şehr in en 
verildi. G ö k a y sık sık B e r n ' d e n 

sevilmiş valisine hediyeler 
lstanb u l 'a «ka çacak> 

ITBFASOS PAPADOPULOS YOBGI 8. P.lTRIRAKIV05 

1 TARHAN ~ELEDİYE 
MODURLERİLE DÜN 
TOPLANTI YAPTI 

Vali ,,. Beled1Je Relll M!lmıu 
Tarhan dün aaaı ıe da Belediye Mü· 
dl1rleı1 ile bu toplantı J&paralı: ken
dileriyle •:rrı &JTI &anl,fllllfUr. Be• 
ledl19 Meclia Alonullda J&paJan bu 
&oplaatıda, yeni •ali, mUdOrlerle ıa. 
D1flll&81Dı mOW&ldp, ilk ZlU~nu 
1'vmlft1r. 

(Duamı 8L ı Si. ı ele) 

DOn Yetllköy ban alanında u 
calı: bileti kuvvetli olanlar, Prof. 
Oölı:ayla 1'9daJqablldller. Yeni 
Bem Bü)'Ulcelçlllt, .kencı.ı t&blrl ııe. 
•f.tanbulluların kalbi muhabbet 
" HTirllertnt SOmüt bır kutu I· 
çlnde beraber .OtürOyordu • Taa 
lavlçreye kadar . • 
Uç-tın eaat 12.20 de han:t.,t • 

decetı evvelce blldtrlldlll halde, 
alan çok daha öllCfıden bir ınaan 
eell tarahncıan dolduruımuıtu. ı.. 
tanbul, eevdıtı 1naaııı uturıı:ra
caktı. .. 
8. A. S. IS' AZtzLIÖI." 

Evet, Oökav saat tam 12.20 de 
1atanbulcıan aynlacalttı. Ve 12 ye 
dotru alana seldi. K&r11lanış b .. 
klkaten kaJptencıı. Koca ael bir aa 
da •mini mini vaııaının• etrafını 

fDevamı iL ı H. ' C•) 

"•tand•ıtır. utan ,..,.ıstıtnın pre,.1ıt0rte~ •rt:~~ ~~.::~: 
.. berrak bir 11urette s&rtb'or, bayır ile ,..... • ·• 
•e1ıı botatnı•ını adım Mını takip ediyor. biat ı•are etleıılertn 
b•nıara ııös yammalannL poltt•ka lbtlnıalannın karaDhlılan.: 
Ca blrblrlerlne IAf ,.etqtl..-te atnpıalanna, bts., 119111• 
llt luymetll aamanJan llMer etmelerln•, alın l'JlerJUerl..!:.ral• 
•tl'lltnıaıann1, bir dalla •le jleÇmea fııruUan kaelrm DL 
Plenı "' azap ıelnde IM'J'frt'I 'e flllılt oıu10r. 

C.R.P. mllletnklllerl dün sabah 
il merkeslncııı aaat 9.30 elan l1 30'a 
kadar Genel Sekreter K•ım G!l· 
lek'ln b .. kanlıtı atlında çalıımıı 
ıanıır. Son olaylann ıncelencılil'I ve 
buı prensip kararlarının alıne1ı1Jı 
bu toplantıya mtlletveklllertncıen 
Bülent Bcevlt, Mehmet Hazer, Ham 
dl öner, Suph. Baykam, Ali Rıza 
AltbıyıkollU, E.M. KarakUrt 1'Q Fer 
cıa Güley lleı C.B P . Genel tcıare 
Kurulu !lyeııı 11bam1 Sancar ka
tılmıolanıır. Bu ıırupa öllecıeıı ııon 
ra Aııkaradan ııelen mıııetvelcllleı 

rtnden Nuri ClrltollU. Kimi! Ta 
balı: 1'e Dunıun Akçaoıtıu cıa ll ti· 
halı: etmişlerdir. 

Yunan tebaall .üç kişi 
Bl&lın blrblrtmlu stnnftlll& ylslnden 8•rtye ile V•nanb· 

tan tıımarnııetır. bin tOrtO dolap ~rmek clr'•tlnl,ı :1e~dU:.'!;: ile 16rl)nrler. •alaıa P••ada duran k-tllllet aa- 11 • a
lllnaıse balanılı .ada tirli tirit a.rttpler ll•ırtı1or. Bizi Ortlll 
bo1n•nun l'n ııılkrarlı mllletl diye tan11ıın. bize d&JIUl•alı • 
llJ'aeını ılddetle •a1ao mltten1ııer1mıs ku a&llYOrlar. iN 

MECLl~B eJR SORU \ 'AR!. ı h• • ..J f ı · 
B!llndlll &lbl. C.H.P. milletvekil Bakanlar Kurulu kararile çılcarılan üç Yunanlı'nın a ey ımızue aa,. 

ıerı bu çalıtrealan aınııınncıa öna- b I _..ı lcl tesbı•t edı·ı1..ı1•• 

dün hudut dışı edildi 
Sis. l'!Yllll ok111•ca b•DlanD bl'tMIDln farlıJndMUUS. • 

ae,., aösOnflır. _.11ıtır, ,.atan ııevıstnls uyanık ft eotlıllll bir bal• 
tleaır. Dıt tehtlkeler n dl1'1lar lıartıaında milli ~ıaemııı.ıa 
ta'" bir reıe haJln• dlemeııının eda'ını alz aeı aeı dayu10111aa•L 
~tıra kf'>n buyurma zevlıl yOslnden llıtludl Ulıalarda ı•P•· 
lan hatAıann ka1'111ında letnıa vllllJllalıla lıalm179r, ~im 11• 
lıınıı .. nııı )eni bir ~kll ber ıln ılal lı11'randır970r, )'11Yanıııa 
lıaaut ııoka1or. ıeınısı. ıe~nlsl pertpn bir halde tahıyor, la
tltıtıaıı hnap etmek. tedbir almalı ımııanıanndıuı ma1u11m•u· 
ll•ı. etiniz baalıdır. mftlllelıl'tte: 1ı1111ana cl81'anaa. me\'Mld 
tl•rumıann lcaplannı llltıaula llem. le&bı ber ae 1ae .. r1ıaı 
J'&Pan. her vatanc... 81'D• 191'111 He ballım. llJllı ...... ~ ..,._ 
teren. baıın 1ae&Janlara ,.. yann plec:elı ııealllere .ıt d1'411 
-.nıaatıert, ırenıı1ı politika •uı dl1e llattamaktaıı aalıınıın. 
ııuııı 1ıı11nalıların eserine titreyen. ..-lA ormuıanaııım yolı 
et111aaının M11ını cıayıın. iter tlrll hırut "' .. lı&lllan ko1181'an. 
lı•ntantan azami Cel'ft'e41e lattfll'leye bakan. ılr'atle ,.. 'ftrtmı. 
itle, en ,.ınanta bir dnlet ldarnlntn ll•retl lcl!MleelDIL -

S ıa ll'vıstıı olıayut'L ntan ııevııtaınln pro,.lıtlrterlyle hl· 
tan banlan IOrlrlıen. dayarlıen. ldeallerlalaln at..,ı1ıe 
raııanas. '11Clllanııııa narlanırlıl'ıl. mllletln derdini drlr-

lıea. dn-uını blllrlıen: mu1ıacı•eratımısı ldar. etmelı mee'all1e
ttıu .... ıvanıar acaba ııe yap17ort~ Bl•lm s&rlr ..... .._ iti· 
tir 1ıuıaıımıa. ....... mltterelı '11Clllanımıs stltl llarellet etlllek 
91e.·aııyetlnl t .. ı1ıııııar ve banlan 111P111-t• mınettn llanran· 
tla >emin etmlt olanlar n• n,,. metpldlrlerf Ne yaılı lıl han· 
lana ı6ılertnı tllttru blr1lmletor, ntan H1'slllnln proJelıtör
ı.,rt. on11r ıeın ortalıtı ııydınlatam170r, 6flıe ve praran lıarao
htında m~bale dotru adını atı70rlar, dln1anın itin bir ttt. 
rtltı.df'n ı~lrdltl makemm•I derıılerln lea»lannı yerine ıell· 
~k. bu d•nlerl bilenle danı1111.a1ı yerde, maltm ve buıt mP
.. leıerı bir, bir daba dO.. lıallıa bo7Ufla tettlbe etllJOrlar, mem· 
1•kl'u elM'dl bir tttrGbe talltuı llallae lıo.t 111orlar." 

O rtalılıta bir mlnalıaeaclır ıstcll70r: ccRu•nı boaall bell de· 
tnım eft111nl"n Hep ba Mil ve ben.. Yla elU :Jll eneı 
IOdmesı aetıtıınıs. bekamwn .,..enlyettn teratılıllert• 

"e DJ'malıta oldalwın• btfettltı•lıı. ltlnltlr lllıl'fttle 11ert1e dot-
l'lı llCınıtar ataıaaıı strltUtlml• .. n*tlbert llf9 ba aenllu eni 
••YayohıL Tlrlıt1rde ltb•ına ııtTrtlftl okam..aar; ld•ler eıar
lıwııa olıunıar. ııı•tlalıa dltıDanlan tnlnClrettlı. C•tlan be
ettı. ı-atıındaelan arıataealı ıarette hareket l'dl1erlar. Gl'lell 
lltl•tıl a•fttıyor, tıetertn beteri oıdat•n• blu dayarayor. 

or. artık bıktık. a11&Rdık Rmır.enuslulıtan .. ııııın dalla eelı 
111.,. ııı oııtaıuaa ıııe m•ralı etını1onıL Anuk hasar tıttyonı.. 
'•ı :nda~ar ar•ında ••lb t•tlvoruL lıiardf't ,..,..... lıtl19nıı. 

• Peunıı: SL s. sa. 1 ••> 

müZdekt ıranıenıe Mecııae b'r .ıo- yeffe u UnuU a11 u 
<Dnamı 8&. & 80 11 del 

iiİiiİİİİİİr~~i;,rr~iİ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiİİİİİİİİiiiiİiiiiiiiiiiiilii~iiiiiiiii~;Jiiiiil~~ıı Tunantebaalıbtrsaaeteeı1lelki lo adamı dün eecıe buduı dıtı edil· 
mıotır. 

Balcanlar Kurulunun kararına 
uyullp'alt hudut cıııı edilen her üç 
tahaın da memleket1mla lçtn mu· 
11r faaliyetıe buluncıuıı:ıan ıeabl& 
edllmlftlr. 

ihtiyae 100,000 
stok S,000 eeki 
Oduncular, Yalova' nın Bursa' ya sevkıyat yapma 
sını sıkıntıya sebep olarak gösteriyor. Dün bir 
peynir kuyruğu 7 saat kısalmadan devam etti 

Karakıtın :r&1clRJIDlıfi1na raıtmen depolarda odun bulunmamuı v• 
ya pelı: u mevcut olm&!t va•anda,ı derin b r endlteve H1'1cetmekte
d r \'atandaş. ocıun b u amı o"'-1.r.. C1P.rke'i1 alllcadarlar. «:lleraıe 
e&me;ın. bollaoaca~ı demektecıı rıer cvnamı la: 1. ıı: 1 ,., 

l&mlrdf' N 'TO lilrarıAhında er 
olarak vazife ıöl'l'n 8 Amerllııı 
it nnlkl ~ 1arı11ndan aonr.a. 
«81belıı ıett lıulObOne ıttmıeıeı 
ve bir bayii ıetıkten eonra. bir 
ara lıapadılıtan bir ~itten 

Pfll!elı lıte,yen bir artlıte yol 
nrmemlelerdlr Olaya mlıtah· 
cleııılerla mtıdahaleel l:ırerlne 
birden kızılr.a kıyamet lıoP••• 
ıe ortalılı bir anda kantmıeur. 
ille tokat ttlrblrlerlne ııren 

mlatalıdemlerlf' Am•rllılllı,.ar 
dahı ıııonu ;ıolata mablıeoıede 
aloııtlardır. llulmdl! AmerlkaJı 
aıılıerlC"r mablıemedtı s&rOID>or. 

Buntarcı.an '11 y .. ındakl Bteıanoa 
.Papadopuloa acın bir aq J'll 109' 
rllinde Yunanla\andalı:t 11-telere 
dnamlı tekilde Türltl7e aleJ'blD
de :vatlar YUID1'tır 

(Devamı iL ı so. ' •eı 

TEDAVULDEN 
~&MİLYON 
LİRA ÇEKİLDİ 

Huıall 1ı1uıaa•ırım1ır.dea 

Ankara. 29 - Hükılm8'1n Pi)' .. 
sada ~ulunan para mllı:tarmı aaalt 
malı: yolundaki ıcarannın ta&blld118 
bqlanmıttır 

Beçlmler aıruıncıa 3.318 282.940 
lira 50 kuruoa Yfllaıelen bankont 
mlktan 48 35t 88' lira ııo kUl'Uıf& 
azaltılmıottr Halen teelaTille1e bu
.unan banknot mllctan a 821 899. 
282 liradır 

BiLET KARAIORSASI - 81neoıa mevıılmlnln b•lamuı ile 
tılrlllıte bllet lıaraborııaeılan 1enı• 

den ortaya ı:ılımıe ve ll('llıtan açıl 11 lıarabcına 70la ile bllet •atıtlan 
Ya»ılnıata bııelaooıııtır. 

Hemen de h•r 11tn n Be~ntıa•n da bOyOk ılnemalann lnaMe. elo 
l•rlnd• torııar. t-ar bilet tutan n yqlan 111 ile il an.ada de
i*n (Ot'Dldar ıstee 6nl•rlndelıl ka yralılardan bot MnenleN ... 
lurpmalıta ve llıl 1111111 ft7ata hllel ııatmalıtadırlar. a.lmCe el ....... 
ııtma btletlerl bulanan biri mftat .-rı bf'lılerlıen s6rllltyor. 

TAŞ DÖŞENiYOR y _atan Oaaeıuı l'uı lııerı MldOrlOPne. Oaaetf'nl&tn 28/ll/IM1 t .. 
rllıll nOılıa.~ında a .. l'f!dlleıı uRutm ve !1 l!lılmden berlıı bqlılılt ,. 

~ım altı ,uı11na r.evaptır : Basene kadar hl~ imar IOnnemıe bati araııtden mtılfta ve eaaıaca ıa
topralı olan lhaıltopra" Kayıfda& raddf'•lndtlil ~f'\'bt be;r tokatının topralı tenl1e.ı 1'1'111 llıaal ~il· 
mıe olup kınnataı fl'l'flYallna df'Um edllm•1'tf' <Jldatu anlatılmalıla berabe;, lla 1ol•n ılratıe ı.
lc;ln oılteaJıbldlne dlrelıtlf nrll•lt b•l•amaı.taııır. lb7flyeıtn b• eetrtlde tanllllnl rtea ecerta. t.ua-

• ı.aı Belediye Jlelll \ '. Manto Fallrl Cea..._ 



T Qrlcly e d e 
ı;uçluluıtu n 

da olduilu ı;:i-

Yazan: 

Cihad 
BABAN 

bu merhamet ve 

l 
cıoııruıuıı: hWerı 
nı ayakta tut
mak için mOca· 
dele edenler zın 
danlara ııtdlyir? 

b r ç~k~:~a'!-1 ! 
bi, ~anlı;ı; dun
yada yapı!mıı 

olan tetkl!tlert 
uıuna Ra"retl. okumadan lba- ____________ _, 

AcabL mücrim 
kim OIU1'1!8 oı
ııun onu cemıre 
tın toptancı hü· 

kOm!erlnden ve cıotayıalyle ''rrln· 
den mi kurtarmak IAzımdır? Yok· 
&a crmıyetı mocrımın şerrtncıen 
k:ıınaracalı: tedbirleri mi aı::n:ık 
lcab eder? Voltalre. crena!ık yap. 
ma a kalkan kim.seye elinizden 
ı:eldlltl kadar kunuıu~ çaresi ıı.Oıl
tertnızı. GOrcceuınız ki ııuçlar a
zaıacaktırı ıı dlyorcıu. 

~t kaldı, bu ışın nadir merak· 
!ıları. V<'Ya Avrupada tahsil ı:ar
maş olanlar eserlertn TOrkçe te:
cümelerl olmadı ı için onlım 
yanlı;ı; onjınaı metinlerıncıen oku
yabllmtşlerdl TOrktyectekJ Hukuk 
fakOltelerlnl bitiren herkeş bir 
Beccarta·nın bır Lombrozo'nun. bir 
Garotaıonun. Perrt•nın mcvcud 
olduklannı b ıı~ordu. fakat, prk 
az klms(', eseı1ert 1 anımıza tercO· 
me edllmemı, olduıtu için. bu bO· 
yük fıkır mimarlarının. (ıbidelcr -
nı bir bütün hallncıe karşıdan tC'
maşa edebiliyordu Öyle olu."lca cıa 
o tıkırıerın içtimai \ e f<'tscn kay
naklanna inmek. muıtaye e ı;e ııe
cıuctıon yoluyla milli bOm·e ıç n
cıe anıııtırmalar cıa yapmak mom
l!:On olm\:yorııu 

Türk ceza hukuku ftalya:ı hu
kukundan ıloıtn:cıan cıotruya ter
cüme ecıııerek alındığı ve belki cıe 
aon otuz aene ıçıncıe ıçtlma! ha
yatunızda cıa bazı de~tşlklltler 
olcıuıtu için, müte:nadl tadillere 
u~radı Hu usl kanu!Rrla )aratı· 
lan )eni ııuç?ar, ço~ cıeta tercü
me ceza kanunumuzun karakteri
ne de uygun düşmedi. 

Ceza tatblkatımızda. ne mabke· 
melerımız. ne tem) ız. ne ııe infaz 
mü elerimlz. auçıu ile a!Alta· 
lanmacıııar. :1an1tz auçu ete aldı· 
!ar Yanı h~!ayı cOzlerl ırOrmedl, 
P e ş ı n hazırlanmış reçetelerle 
hastaııııı tecıı.vıye Jı:alkctılar. 

iııc defadır ki Türklyede 11150 
ısenesıncıe Hukuk doktoru Avukat 
Muhtdctln OOk!O. cr28lann a lını, 
ve ceza vermenin hukuki men ot
nı aramış olan ve ıslsteınin• J J 
Rousscau gibi mukavclecı bir r.
ısasa cı yandıran D cearia'nın ısuç
lar ve Cezalıu) !simli ll.'!ertnı he
rttanlı \ e renkli ltalemı ıte dili· 
mlze çevirdi 193 &ene evvel 26 VM· 

eıncııı ırcnç bir cıellkanhnın o de
Vlnleli:I düşünce ve tatbikatını 
anUthese•ı olarak meyctana llf!lrtl· 
tı bu r kir ublctesl o za.-nanda"I 
sonra. bütün cıan;a dlllertnc çcv
rHcıııtı halde iki ura yııkın bir za
mandan beri ıısanımıza mal edil· 
meınit~ı. 

Halbuki sayın Profesör Baha 
Kantarın dertıtı ırıbı Beccnrla. 
ccıevrıncıe çamura atılmış ~erl

yetln bay11lyet ve şerefini mOClafa· 
a etmişti » Ceza bir intikam vaM· 
ta.-;ı cıeıttıcıır kanunlan ihtiva 
eıtıklerl zulüm ve kötülük: m11:1· 
deler ncıen ayıklamak !Azımcıı 
Beccar a t('$ rını bütün medeni 
m lleLlerın ltar.unlarıncıa g5sterd 
onun ıçıncıe eczacının ba~ucu it • 
tabı hal ne gddl 

Muhiddin Oök!QnOn tanıtmalı: 
ıstecııııı Oarofa!o,nun cıa eseri tıp. 
kı Bcccarta·nınkl ıtlbl, dcvr:n KOi!· 
yal cereyanlarına bir antlthese o
larak doğmuştur Garofalo')'a ııo
re cOrüm moral ırayrl t bili l:t('.n 
müteveıııt bl~olojlk bir gayrı ta
bllllktlr. O bu neticeye ıe~ den 
1934 senesine kaelar yaşadığı mücı
det zartında rn bizzat tecrübe ve 
tatbikat lçincıe yuvarlanarak \C 
lı:encıı zamanına kadar ortava a· 
tılmış fikir cereyanlarını tııhlll 
ederek ulaşmıştır. 

Esertnde yapmak ve anlatmak 
lstedlltl şey. birbirinden çok ayrı 
duyııular ve an·aneter lçtncıo ya· 
~ayan toplumların. te!Akkllcrtnl 
ı:özc1en ııeçlrdikten ııonra. heııeın
cıe müşterek olan ııuç?ululc vasıf· 
lannı bulup çıkartmıştır. 

Muh!Cldln OökHI. Türk hU!tUk 
ı e tefclı:kür Alemine' kazandırdı· 
it• bu llı:l büyük eserle Bacon·cıan 
mülhem olarak zahmetli ve aza
metli cıcıaıcıe ortaya ecrptıtı tnp. 
lumların meyvelerini hemen top
lamak niyetinde değildir BllAld.s 
kendi lhtlmam ve sabrını. kendi 
dllterklm çatışmasını da ortaya 
koyarak 11 bırla hasadı idrak etme
nin yolunu RÖ&termektcdlr. 

Talebeler lisan muafiyet 

şartının kaldırılmasını 

istiyorlar 
İstanbul Onıveraıtesı talebeleri, 

Senatonun evvelki ı:Unl!:O toplantı· 
11ncıa Uaan mesrıeaını ı;llrüpnemeııı 
Qzerlne. müracaat ve ştkAyeıterlnl 
daha Y6lt&<ılı: makamlara intikal eı. 
tırme:e karar nrmı,ıerdlr. 

Talebelerden kalabalık bir ıırup, 
dün Unlverıılte tımtıntnde toplana• 
rak yeni lı:.ararlar almışlardır. 

Tesblt edUen 10 lı:lşllllı:. bir heyet, 
20 bin Unlveralte talebesi acıına B8f 
Yelı:.Jlle gllrüşınelı: üzere salı ııunu 
Anl:ara)a lfldecektır Talebeler, Baf· 
ve.itli daha evvel ••hrlmlze gelecek 
olursa, kendisi ile daha kalabalık 
bir heyet hallnde burada ıı;llrüSllle 
ile çalışacaklannı bildirmişlerdir. 

Talebeler, üçüncü aını!a deYam e
debllmeıerı için lisan muafiyet im· 
tlhanı nrmlf omaları rtının lı:.ııldı 
rılma.aını latemelctedlrler. Talebeler, 
il.san muafiyet lmtibanı mecburiye. 
tinin 8 aomestr aonur.a kadar uza· 
tılmuını ı.eltllf etmektedirler. 

On ayda 5308 şoför 
cezalandırıldı 

TEMINATSIZ YUKSEK SECiM KURULU 
SEÇiM EMNiYETi MEVZUUNDA HER MEMLEKET
TEN ZiYADE KANUNİ TEMiNAT iSTEMEK, 
T 0 R K MiLLETiNiN H A K K 1 OLMUŞTUR. 

(ADNAN MENDERES *) 

r.l:n makanlzmasının kurutm&<11 
bakımıncıan temennl)e ~avan gö
rQ!mOştür» 

JJAKhtLERİN TE:\ıiSATINI 
(;İDEREN KA"SU"SDAS SOS· 
RAKİ DllRUl\I 

1954 acçlmlcrlnden ııonra ;ı:abul 

edilen 6422 sayılı kanun tse. du-
'nıınu tamamen drlUotll'dl: ısıo-
temde büyO\ı: ve giderilmez bir 
geellk açtl' 1954 ten bu yana bir 
blrtnl takip ecıcn antldemokrat!k 
kanunlar allııll~! tçlnde I numa· 
ralı mevkii işgal eden bu kanun, 
mahltenıelerır. lstıkUUlnl. hlçolr 
demokrasıcıo eşine ra.ııtıanmıyac&k 
surette zecıeıecıı Artık Yargıtay ve 
Danıştay tıyc!ert dahi. 25 senelik 
,hizmet yılını ikmal ctmlolel'l!e, va· 
7:lfccten uzalı:laştınlabllmcktedlr· 
Jer. Nitekim &özil geçen kanunun 
Anayasaya aykırı olarak Adliye 
Vekiline tnnıctı!iı yetkiyi. bir Hü· 
ııcyln Avni OöktOrk. Yaııııt:ıy 
Başkan ve Üyelerine karşı bol bol 
tatbik: etmektm çekinmedi. 6422 
ııayılı kanunun, Adllycmi?. için 
ııe büyük mahzurları davet ettlil. 
yargılama vazifesinin mahiyetine 
\'il hukuk dovletlnln lcaplarına 

ne derece aykın oldu!lu üzerıncıe. 
fazla durmak <!.ahi lüzumsuzdur. 
Meseleyi objektif olarak ele alan 
her hukuıtçu. bu h ususta ııynı 

ıtO~ü müctafaa etmektedir. 
Buracıa ııacıece bir noktaya do

kunmakla yetınecetız: 6422 ııa~'llı 
kanun. bir taraftan cıevletın teme
li olan acıaıet cihazının bağımsız· 
ıııtını zadelerken; ıııter taraftan 
tla aeçim emniyetinin bekçi.si o
lan Yükack Seçim kurulunun ta· 
rafsız kalma tmkAnını, objektif 
bakımcıan gidermiş bulunmakta
dır. Zira llctldar partlııının üyesi 
olan Actllye Vekili. sözü ııcçen 
kurulun ço~nıuıtwıu teşkil eden 
Yarttıtay başkan l'C Oyelerını dahi, 
lStedlltl anda vazifeden uzakla tı· 
rnblllr Bu. şartlar karşısında. 
Yüksek Seçim Kurulunun. narıı

ıor iliıtancıe blr cıunıma sahip ol· 
ı.uıttJnU IC1dla etmeıte tmlı:lln 90~
tur. Bllllı:ls iktidar part.IBl, YOlt
sek Seçlm Kurulunun tıstanrte. 
vanı ona hlktm ve müessir bir 
mevkie ııahlp bulurunaktacıır. He· 
.e YOkııek Seçim Kurulu Uyeleı·lıı· 
den bazılarının, iktidar plU'tlsl· 
nın be!;enmee111ti kararlardan ötil· 
rü vazifeden atılması hall:ıae. 
ı.anunt teminattan mahrum oıu
~u. ~üphcılz ki kUrulun kararları· 
na esaslı ııurette tesir edecektir 
na monaacbetle üzOlcrek hatırlı
;oruz ki, J954 seçlml<'rlnctc ll:ti· 
dar partlslnın hoşuna ı;:tt:nıyen 
bazı kararlar vermiş olan YUkfıek 
Seçim Kuruluna dahil Yaraıtay o
s·e ve başkanları.. Mııü geçen ka· 
r.una dayanılarak Actalet Bakanın· 
c vazlfcdf'n ıızakla tınlmı.ıstnrcıır 

lşte bu t>ebeplcrle, 6422 ııayıtı 
kanunun bir an tlııen ka!aınlma
ınııı. seçim l'mnl~ctı bakımıncıan 

da zarurı ohtu unu bllha.ssa be· 
ı rtmrk ıııtrr z 
L2i2 S \ l'll.l K \~U •. L\ \'A· 
PILAS DEGİŞİKLIK 

17 2 1954 g{ln ve 11272 "&yılı 
lrnnunla Seçim Kanununda yn· 
ııılmtt olan defjişlkllk aahl. 6422 
ayılı kanuncıan sonra. seçim .. :nnl· 

yeti bakunından aleyhte bır oııuıa 
ifade etmeli& baıılL"lllştır: lll50 
Kanununa gOre, Yüksek Beçlnı 
Kunııuııun Uye!erl, Yargıtay ve 
Danıştay üvelerJ arasıncıaıı gizil 
c;yla acçlltrııı Keza 1ccıelı:ler, Ha,.. 
kan ve Bıışkaıı veklllerı ılf'. yine 
ııcçim netlcc:ııncıe bc111 olurcıu. 
UlS4 se.ııeetncıe yapıl an dejttşlkllk· 

VATAS - 30 KM!IM I~ 

mıınıeımınm 
Beyazı tta bir fa 
cia yoktur Vata 

N azrtP~I \ a7ı fetl'rl :\10· 
dtlrlllillnt': GauteıllıJll 
21111 ı ırn.n tıırtbll ııo,1ıa 

sındıı ttH~> azıt Farln§ı !'orıını 
in o ı.trn•ı bıışlıfıı lir. ı;ıknn yazı 
ile ııcııı olarak aşnlıdnı.ı hU· 
ııslarııı ocıı.ıanmn ııuı ıo.ı:unı 

clirlılıntl lllr: 
Bt') azıt mcyd:ınında yapıl· 

maı.tıı olnn lan1.ını \C test11' 
nnıtll)f'•lıılıı hlı,:hlr ııtfına dn· 
'an11111ılı1ı lclclla•ı dor:rıı ıteJ:ll· 
;lir. Hu ıunrlbl')t'! lıllhahn o· 
7.ıın > ıllardnıı beri ı:lrlitn hlııa· 
tarla (·eHlll \C ıırıoıo ı.:nıoıış 
hııluııaıı tnrlhi t•rrlerlıı !Ot')da· 
na cıı.:nrılmn.•ı dO•ilnr.esl)IC ha· 
Ltrlanmı5 bulıınaıı tnı:u ptını· 
ııın tııthlkl ~urcll> le l'levaın e· 
ıııınıet.leıllr. Bu ıılllnd;ı. tıırlbl 
t'•f'rlPrlıı hl') bf't u• ili ll&Rtnl01 

tılr ı.nt ılnh:ı ıırııırıııuk ıııaı.•a· 
1'11> il' ııır• elan .. ,., 1) l'•lnln 111150· 
rlllme ı elti finlllmıı tflr. Bu pıa· 
11111 ınthllil netll'l'•lııfle \'l'ı:ne · 
eller l'lhrtlntll'll """ te cııı.ur· 
ıln k.111111• '"'' ı::llrunrıı nryn:ı:ıt 
Cnmll tıu ılurumdnn ı.urıanımı~ 
olneaı::ı ~lhl llJUı \RZl)r.tte bU• 
ınn:uı Hey·azıt Kütllphane•lnlıı 
ıll" ttı.:mll C'tphrlerlnln ıa11.ın 
scvlyrstndrn ltlhıırrıı tam oln· 
rak ıı:orıınO 11 s:ırlanncakll"· 
Keza. t"rn t'nt.Oltt'•lııtn \'ezııc· 
rller clhellııdrJ.I r:linıotn kal· 
nııs c-rııtıe ı de bıı dıırumdnD 
ı.urtulııı115 oıacaı.ıır. 

nu tarihi mt) dnııın tımıtn1I 
dolııyı~I) le ttl.nlk lr.nhlara U> u· 
larnk a~·ılan kanal \l'.SRlr çukur 
" brnı!Pklnlulo ('llkeu ı.1sıın · 
larınııe ı:ayrl nıOtt>eoııls bir :ıa· 
minin müttl'Plll~ hlr lınle ı..-on· 
ııınsı tein )Ol temelini \ e ınıı•· 
nını ıslııh etnırı. nını.sadl> ıe za· 
rurı olarak hnrtı;tt'n 1'nmyo!J• 
ııırın ıı:etırllen ı.unı \C IJalR!l 
) ı j;ııılnrını 'e buıılnnn zcmıne 
•erlldlt;lerlııl ı:örl"rek uE.> ,·ah 
fazla t.nııhJı, lt't.rıır ıloltlurtıill· 
'"m ıil"!.llndr n~rlyatıı ı.aıı.:ıe· 
nıak \C nıeıraı aramnk pclo'. u· 
nınıı•ıt. 1e .rcr,ız bir ır.ııl.ld uııır 
lllllllllHIR) il. Bu hlı~ ilk \8 nıo· 
auıını ıılAnııı tatili ı.ı ıc:ııı ;f'rc· 
il ı:tıncıoılll ınodr.rıı ıııaı.tnelrt• 
ıe c:nlışılınRt.ta olıtııiıı ııa ıa)TI 
t.nblll lııt.tirılır. 

naıı.amııın Jll'k muuık'knt tıır 
~uman itin ohıııı trıunvaY ı:ı: 
t.nlnıanın~ı ıcın ıne.nıanıtao ,ıı· 
t.üleıı trıuınn:v lı11tlıırınııı ~il· 
tııchane öııllııl' nnliledlldlll ı-t 
hafrl>atın dcnm eltlltl ıunıcr· 
dl' mıı1·a§l\fanın hu uretle tf'• 
ıııtrılne ('tılı~ıldır;ı eOnılece ııııı· 
ınııı hlr t.t) fi) ettir. 

\'rnl lıatıın l'lö rıınır~lnc bM" 
ınıuıı tı 6U on ı;üıılrrcle ıııu,aı.· 
ı.111 hallın ııa ı.okO lın ı· ı Lııro· 
rl'tl hahll olnııı•lur. \r.ııl bal· 
tın lt.ııınllue hl"r z.ıııı1111 oldll· 
ııı sıtıı ıe<'l'll ıuucıozıtı ('ıılı•ıl· 
ıuoı.ıaıl ır. l'l'k )aS.ıııdu 't.ııınl t· 
ılllerek ırıını\U)lar )ine ll'Jnlllll 
~ferlPrlııe l>ıt.Slı1ncnklarc1ır. na 
nıtlddl'I lltrfıncl :ı hnlklıııııııı 1t1· 
eıııı Jolf..1111ı.ıııııı onleııııırsl ı~·lll 
llA\r oıotııı-. seferleri de !bela 
cdllnı1$ ı111ıunmaktııdır. 

1\.1') fi) l'tln hu oel.llde tın7.1• 
hlul ril'n f'fl<'rlın . 

f•taııhııl Bı•IPoll\'e ilcisi \ , 
'lllıt\ in 

Fahri Centel 

Samsun ve lskenderu11 
gemilerinde tadilôt 

yapılacak 

Yaz aylarında Akcıenızcıe rıııf 
seferi yapan Denizcilik Banıcasın111 

Samaun "e İAlı:enderun vapur arııı· 
da. Amerikan ltalyan. Yunan ft 
Mısır rekabeti karşısında. tacııııt 
yapılmasına karar verıımıotır. 

Bu aracıa bUlıassa 3 ünca nıc"· 
ki yolculanna mahsus toıtuşıar ıı6 
:ünerrk 1H klşlllk kamaralar n~ 
!ine ımkulacaktır. Avnea 3 onc, 
me\ ki yolcularına mahsus mevcU 
yemek salonuna l!Ave oıaratc ıc:oıı• 
tortu bir nturma ve lstıraJıat aa• 
tonu yep•ırııacaktır. 

Bir sarhoş tevkif edildi 

Hatıl O. P ve ııcıerı. ııeçım cm ten ı;onra ıae. bu Kurulun tıyelr
ııtyetlnlıı. ıonunda huktmlerın t<ı· rı. kur·a ile tesblt olunmaktadır. 
mına•ına baltlı olcıu~nu pek ı;ı Ba.,kr.n. 7~ı;:ıtay Birinci Başkanı
lnrketttıtıncıen. • o zamanki movzı. dır. On& vekillet e:ıecck ~ahııı da. 
at, Yüksek Seçim Kurulu Uyelerl· en kıdemli cıaıro ba,kaııı veya 
ne ve il Seçim Kuruıu Ba~ıı:anıar!· u;eııır. Yede •!erin kim oıcıu~mı 
na tam teminat baboottttı halele cın. yine kur·a t&yln etmektedir. 
bile • hulı:lmlerın bal!ıınsı:zııtın• Şurası bir hakikattir ki, Yük· 
&ağlayacak yeni hükümler konulm sek Seçim Kurulunun üyeleri ııe
aıuı tavıılyo ccıecck kactar Hen ı: • ı;tm vıııııtııstyle teısblt ııdlldllU za· 
mekten çeıunmemtoti. D.P. nın ınan. Yc.rgıt11y ve Dnnıştay Genel 
- Ce141 Dayar ımza.aıyle • tıım he- Kurulları, pnrtllere lı:a~ı en ta-
yetıııo ırönı:terdtğl raporcıa tavsıy raf.sı'>. ve 11ynı zamanda lktıdar111 Ahmet acııncıa bir sarhoş dil~ 
ccıııcn C' 11.'!lnrın 4 unctlsü olarıık. muhtemel baslcıınııa enerji llc kllJ'o DördOncü Allllye Ceza MahkeıneSl 
aynen şöyle denilmektedir: cSeçı ı;ı durablleceı: rn ct.aur Ovelerl de tevkif ecıllmlştlr. 1 
mı müralı:abe ecıecek hAklınlertn 1 :seçeceklerdir. Kur·aııa L&e. bu a- Sablkalılıırdan olan Ahmet errt1' 

lklAI vantaJ ortadan kalkmaktadır. ıı:-ı ırcce. Tophanede bir hayli ıçt • 
t ini tl'mln ııactcellnde ayrıca Keza Ba.~kanm artık - 1950 Se· ten 'onrL kendi evi dl"o bl= b&Ş 
kanuni hOkümler konu!nıaaı.. ' 

< Deumı Sa: ıs. Stl 2 ııeı kaınnın evine ıtlrmhtlr. _...-
Bizzat hım Hey·ctl de, hazırla· ~ 

tam bir taratsızlıkla ıcıare ccıııe-

dığı •Mllletvrklll Seçimi Kanunu 1 ~ 
tasarısı ıretttçesıncıeıı, ıseçlmlerln j 
bllmP.ııl. ) nnl hAktmlerın lktldıor' 

1 Jıartlıılnln tcslrl ve bBBkısı altında 1 _. 

::~ı:ıı!.~:ı~. ~:s::~yl:-Oyu~nla~I~ uı· R H •noı· BE.., 
tltlıllkle cıumı~tu· cHeyetımız. .t• ... 
birçok m•m!r.ketıercıe olduıtu gl· 
bl seçim mekanizmasında yarı:1ca 
lr!'nlş bir yer vcrmoğl, ıııı<;lml~rt o-
nun lll!Zllrl't ve mOralı:abesl altını\ 
koymayı ve ilçe ve n seçim kuruı
lanna yarı:ıcırı ba,kanlılı: etmesi· 
nl. seçim lhtllüflarının. tabii fonk· 
ı;fyonu olmak itibariyle yamç ve 
yargıçlar tarafından hallertllmcsl· 
nl tabii ve znruti gönnO~tür . .Son 
Fransız ve İtalyan Anayasaların
da lhe1B.!l eclllml~ bulunan ve 
\cl nlf't Hnt.nnııtı 111' bir atht.ıı• ı 
hutunıııa>nn \ 01.sl'k \'arıudık 
'lf'c·ıı-ı gibi bir kurulun lhe1a.~ı. 
yı.rgıçlıırın zat l~lerıııın bu kunı· 
ıa \ erlltnı!eJ, Emek iller Kanunun· 
ııa gereken dc!ilşlkllk yapılm~ 
ve:ıaır suretlerle Yargıçların t~ 

mtnatının ıırtınlmıısı, iyi bir ,;e-

r 
H 

BUGÜHKU 
A V A Weflllui1 Mete<> 

roloJI hta11nnu 
ııun tahnılnll'rlıır ırılrt' hll · 
ı:Oıı rhrlnıl~ \e ı·harııııta hıı· 
ın par~·ııl• ı:oı. ırnıuıııı \f! 
uıubll'nıeJrn , nj;ı lı ıı:r.ÇPeeıı 

utuıı. roıır4rtnr loılo•tıın hıı· 
rır. :ı:nınıııı znman •l'rt oln· 
rak t'•l'l't•t.flr. IHlnOıı tıı ~ilt.· 
'"" 1>lf'.1l.t ı ıı:ı ;-13. t'll fiil ııı. 
l•r +R -..nntlırrat olaruk ı.11) · 
cll'•lllml lir. 

TAKViM :ıo "''1" 111:17 
('ll \f \llTt"SI 
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Gazetemize conderUea 1a 
ular n resimler basıbın 
buılmuın iade edllmu. 

Resim ve Heykel MU1esı•ncıe, 
Osman Ha."l1Cll Bey"ln eserlerinden 
mürekkep blr ısersıı açlldı. ÇOnl•fi 
Hnmdl Bev. ııacıııce kıymetli ve 
mllletlerarRBı değerde bir arltc
log, Aur-ı At1k11 l\lllZesı•nın ku· 
rucusu. re&Slfm değildi. Ayni 
zamancıa. cihan ,aheserlertncıen 
bir lı:ı.snmıııı kopyalanyla Türk 
ref!Samlannın e.serlerlnden mey
dana getlnneı: ltıtecııııı ru-sım '.f(I· 
:ı:eı;l'nln cıe müteşehhlslydl, Onun 
bir türlü ı;:cr~·eklcştlrcmecııııı hu 
teşebbOS, ozamankl Sanayı-ı No
!l.sc Mcktebl'nlıf bir küçük od&· 
ıııncıa. 27 Ekim 1916'tc ~ılmış 
ldlyse cıe, Blrlncl DClnya harbi bu-
na cıa engel olmuştu. lşıe o eser
lerin hemen tamamı, buııünkü 
Reslm ve Heykel MUzesı•nııe hu
lunmaktacıır. MUzed11 bir Or.ınan 
Hamdi ııerııtsi t.ertiplenmesinln 
t.ebebl cıe budur. 
Reaım ve Heykf'! l\IC\zest, Ham'il 

Bey'ln Pserı11rıncıen yana hayli r ... 
1 kir. Galiba ıtı tanı) tablosu, o da 
ı rnlı:ın zamanlarda. mOzece satın 
n:ınmıştır. Daha !ince, Türk o. 
caklan'nın tııııısıncınn ııonra l\lü· 
zcye cııwrıırtllcn c!)l!Ah Taciri», O· 
cak:lar yenldr.n açılınca HL'Tldul
lah Suı>hl TannOvcrın ısrarlyle 
Ankara)'a ı:ötOrOlmOş ve cŞarlı: 
Odası• t pinde bir odaya hapst'dl· 
lerek rutubetin havasızlı!lın \eta 
c:cşltll öldUrüc(l ııebl'plerln rllno 
terkedllml~tl. Bu eserın yenıden 
maz.cye laele51 gercktıl!inl, bu vc-
ıılleyle bir kerı- daha hatırlatınz 

Hamal Dey'in. ı;ereırıı ıııın:ı.n 
eserll'.rl, rahmetlinin otlu sa~·ın 
Ethem Eldem ı 12 eser) torunu 
ııayııı Cenan Sarç (yt.'<11 eııer). 
aayın tı..met Knracıoıtan lüç eser), 
11ayın lhaan ipekçl Cblr eser), 
Unlyon Fran~aıııe ı bir eserı, Ga· 
yın Haldun Simavi !bir eser) ta
rafına an lrlyet ot arak vPrl!m!o
tı r Kalan Uç ~erdım lklPI müze
yi' aittir. Diri de. yine mOZl'\'e aıt 

~------------""' ı tlmak üzere, ç.aııı tarafıncıan ya-

Zahir GOVEMLI 
pılmış. Hamdı Bey Portreı;!'d1~ 
Maamaflh .ııerıticıe. blrcotc e!!'"\. 
ııanatkAr kendisi mocıellik ett~I"' 
ne göre. portresi epeyce var 11 
mektır. Ama bllhusa hocası JJ0

,.1 
:angenıln Parts•tcykcn yaptı~ 
rf'Smlyte lrnnOlslnln yine o de''1,.. 
d<'n lı:almR Manet-vllrl profll ı;;'r. 
trcsl bambaşka bir çeşnıdr • 
Bu kadar eserini belki bir d11~ıc 
kol ay kolay bir aracıa ı:öl'fll ı· 
mllmkOn olmıyıu:aııı i~·ln, bu 1~el 
metinden dolayı Retılm ve geydllr 
Müzesi MOctürlOı,tüne ne kil ı•· 
teşekkür etaek azdır Yanlı.ıs •11ı•' 
macıımaa. Akademi l\Uldürü 1'11 r 
sıreı•ın bıına söyledlltl ıubi i'l~ 
hAll\ kendlıııne mescl6 gazete 1,, 
cıen tele!on edlllp Ham dl ncY ·•· 
ııaıı; olup oımadı~ı.. yahut kaÇ )ıı• 
oıncıa bulunduğu aorulctUliU

0
,. 

göre, bu sergi bllh., sa fayda;;;\ e. 
mu~ cıcmektır Çünkü ııc ı:-SI 
merhumun ltuıa bir hnl t<'rcoııı 
t!P, l:ltfıbe ıtlbl. yazılıp konu~~ 
tur. Sergi Pazartesi ve Sall oıır 
ba,ka he rıttın, 10 dan 16 yak! re. 
aratııaıız a\ık bulunacaktır. sO 
~'!!başına kadardır 

Osman Hamcıı Bııv mer11uı:ııU~ 
sersııcıeıcı escrJrrını ınceıerkeıı. ı~r' 
ha önceden bildiğimiz bazl 

11
.,. 

hurtç. bllhasııa ufak ve) a eski tel" 
ıoıan karoıaıncıa. onun yeni c ııı 
helcrtyle tanıoıyoruz Yeğen1~1 ,, 
iki portresi arasınelaki !ark, eli t~I"' 
iki resmi arasındaki ı;aıışma ıol"' 
kı, yarım kalmış ırörUnen uı.b JJ;I 
rlyle bltlrllmt.ş eserlcı1 arasınd ııı. 
farklar. onun çalışma tarı1 r 
renk zevkini lylee bellrtccelt ~fi" 
blyette. Du itibarla. scrııı. ötc~ı· 
beri bilinen resimleriyle blll ıtıl 
enleri bir araya getirmek ı; o

tatmin ecııcı bir vaztto eısrınoş 
luyor. 

Bizde ilk defa beııı konul~ 
cıayanan kompozisyonlar k.U~rı• 
ııu &öylenen ressamı, böylece d 
1)1 anlamı~ bulunuyoruz.. 



I 

Dengin, yedek parça 
yokluğu için bir 
sözlü soru verdi 
llusuıl Munabirımı,.ten 

Ankara 211 - CHP. An'-ara mll
lotfrklll Recep Dena;n buııun Mec
lle Ba•kaulıtınıı l~I l!OZlU soru ö-

1 

ııerge&J \'ermiştir. Oenııın•ın oner
ı:elertııde Ticaret Bakanının c&
vap andırmasını ısted.ğl şeyler ~un
lardır ~ 

1 Yurdumuzda demlryolu al-
) &!>etine mu vazı olarak motörlü bir 
kara naklsatı politikası bqlamıt
tır Bu 61) uetın ı:f'rek tıcaretımlı
de \e ı:erekse milli li(tı.ndlyatımız
lla 'l"e Amme hlzınetlutnde haiz o:
dUlitı ehemmiyet ma)lim 'e sabit
tir Hö) le oldu!lu halde. uzun za. 
man.ı1anbcn 51rr 16.">tlkı;lzllk ve J• 
ıır.s: parça: ızlık yüzancıen adına o
tomob 1 dcd.!;lmız bllcfimle kara 
nak 1 \ asıtaları raall:ret aö&ıereme· 
mekte 'e er ~·er trafik kaza.an 
\"Uıtubulmaktadır. Bu "lı:onuııa ted· 
bır ıı<ı,anillmekte mldlr? 

KISACA 
Cesaret 
uooo ... tıı ıtaha •t>rbt•I ııı i· 

•ln~n dl,orlrıı. "11Mrı,ıır•ııııu7. 

'" fl•nıtı. hlfılll.lf'rlııl •Orıt~nr
•ıınıı~. •U > aıılnrıtan •unrıı hl\
IA kf'rl ııı.maıtılar ıı> lf' ıııı 'ı• 
dl, I" •iri ıııı:ıı '" aı:lı~ 11rl:H. u \• 
fuln. Arrrtn. eoı. 1'1'•nr , nJO:ılıır 
)&ıı,or<>unı> ıll~orlar, 

Diı•tıntı,or..ıınnı. Hıı ıtrrrı ... 
hR.' rırnlıı. uyandırırn r<'•&rf'ttnl· 
7.1 ölçüp hlı:l~o .... unuı. liı ı .. 
ı•nhı>0hlımıtıtı ı.adar. ırıpıa ,.. 
ıtlldlr;I ı.ııdıar mıihlnı olnındııı
nı Lf'ndt loif'11ıtlnbt itiraf mrr-
bt1rl,•tl11ılf' ı.aıı,orı.unoı Hü· 

IATFA 1 

rlnl muhalf'ftlt :fUIJrmnl. btl• 
lfin munffalil>etılzllkltrlnıtf'n 
onu nll'•ftl addf'lnlf'~I. ha.-ıııt 
patıaıııııını •l'n raratıyo,.,.un. 

ı.arabor•a, ı ~"n ynsalt) o .. nn, 
ınf'murıar üırrlnfll' ~"n ba,ı.ı 1a· 
pı,or•uıı . benim harlı1 "'d!lhl· 
il ltlharınıı •1'11 •llrMHır•un. 

.. rıı brnlııı knltuıııfı& ıll;r. ıllt.1-
~ urıli.un. "'it'U had ı..ı J..andı r•.' nr..,un 
llı•nır•I: ellııılı·ı.ı tııııtııı ııııı..1111111-
rı ımııııııııraı. llhnııı '" tthdlt 
.' ıhlırıııılarıııı ,aıdımıa.•ı: on
ıtnn ...oııra dıı. ııı.ır l•tlt.IA
llııln ~on kırıntılarını ortnd.ın 
l.aldırnınk l\ln IRZl'IPltrln lltln 
,,. ı.;Aııtıarı ıu;erlııde t~I ıörül
nıcnıl• bir monopol ı.-urnıa•ı: 

hr"'"'" rnınırn lı.tldtırıtn S.111· 
mııı. hır•ınııı ttzahörltrlndf'll 
hıı•lia bir f') ıltr:lldlr n böJ le 
ırdlılrll'rl• IJ.tldHrdn !.alınmaz. 

Ollll•rlnl iktidar hır•ı hOrıı

ıııü• ııoıııtkarılnr htr zaman '~ 
hrr 'rrtl" hn•ıı•I mtl.'ll•lf'rdf' 
ı.ontı•ulıııılnra 'e hlrhlrl arıtma 
11ıılntıla11 lıt.rııl11r11 ı.uı11ı. \l'r
nı 1) orl ıır. llltltr lnıon> &•lllda. 
l'l"r<ıll 7..ıınıanıııılıı ~rJııntlllfll' 

uarıc·e···· · Uldecek·· "····o ·ur·e·n·cıi'ere 
ayda 50 ser dolar verilmelidir 

~ .\1 ı l ::;uuwna emrıııcıekl 

\'NU~a.ar harıç, de\'let ve vat&ndlllj 
malı mbtörlü kara nakil va:sıtaları
nın allcdl ne kallardır. Bu vaısıa
iarın. cınsı. marka.~ı ve modeli ne
dir? Yurcıa hıınaı tarthlerde ıtlıal 
ecıllmııılerdlr?• 

:lla ı~e BaiCanı taraıınııan cevap· 
landırılması tııtenen ıklncl öner~ 
cıe yurdumuzcıa kaç ııaraJ bulun
duıtu bunların ne kadarının tamir
hane olduğu ~onılmaktadır 

Samsun'da hafif bir 
deprem oldu 

IOn 'aıuııınu: ba•ına ı.aıııııı 
,oıu,-ıa ı.oııulaıı tnhdltlf'rlıı ı n
('l'\f'•I l~·!nıtr ıc-ııklllrr 'apnhll· 
ınf'k, fi lirini "" lt.,f'bllınrk 1111'· 
rrlludrıt llt'rl ıl.ıtı ıııl)nr. Hln-oı.
htrıııııı <lllf'lllC IAzıııı, U.tlılardıı

Lllrrl ı.ızıtırıp ha•ııııı tlf'rılt nıl 

•aı.111'1\aıııı.ı r .. ı ... r ... ı~ ır su•t ııı.
ıarı \f'R hB\lllfltll •IHIAll lı:ıh
•1'1111.lrrl bir •ırııılıı ,.17. \&l!lrr· 
nlıln htr <I') f' ra;mrıı ırnı.lı 

rlınl'I., ,..ı;~ ll'Hhilf't·rı.l<'riniıl 
li;rlf'mrı.. oıtıuınına iman c-ııııl•

••nl7, blP hfitıın t.nhraııınnlu:ı
nız bu. \ltılfl'nl1l Jaıiı,or•ııntıL 
dlı" ~17.f' tın) rırnlıı. ıtuı ıı~orlnr 

t 11'rlnl7.I imanının ,.11, IPmPI. 
lılr ,,., kalliıfl'lll< olııral< 111lrüııfı · 

•or. '"ılın• < ftnı..o flJ.fl'. •l•ır 
••nl\1dr ıahAnımııl kAlııııııtı fil 
A Hlll bir 1.111' aoır 111'(' 11rlnıl• lıl'• 
on dll.tatnr kafalı ı•olltıı.aı·ı, 
ıt O•iınr.f'.-1 !.afat a•ı11111 iri nıtr 
hap•l'lllll'I., nrdıa ı.alnıacn 11\Rlı• 

ı.rım l'lnı<'l.lr rahata ka\ u•:wak 
larıııa lnanl\orlar. t•ıı.rııı ı.11-
raolılc \l' ıılıllll1' lçlnılf' rıı•ıı 

ı ıııı.ıaıönı c ttlt fıkralar ııııl:ıtı· 
tınlı lltut!l'lt'r ll;tldlUI ll'nl.11 
r•ll'llll'ılrr, ıtlllller 1'11 nıf'lllll't.r· 

il fc-1111.rı .. ııotııru,0 ... 111111 "'lıı .. -
•ollııi '''rlııl ırrı.rı dl' nılllrl 
hıınırn kıl\ 11••111111, uP•ron. ın<'t· 
rr•lt'flnlr uıtıııı .. ı.eıı bir tııtnıarı 
dlJ POIP7.IPnll. \mı. hıılt. arB•lll 
ıtıı. hıı•tı•I ml'rll•lf'rılt hrr biri 
kııııı.ıtha ı.rlzlrrl > ııratan ı.ııçüt. 
hl t.ft' l'lrr nnkll'd•rltrı.11. Rıı hl-
1;;1\)f'lf'rln bir ınA11A ı olmR•ı ı:ı 

11nı ı:rlnH'T. mhıtl~ ııaıı. bil fık
ralıırı ıı'ıtıırurL•n, ı.arata•ı t-
ı lıır hnıı•l'dllrn dll•lillC'l'•lnln 
hlraınk ol•uıı taı,11.lnden ı.nr· 
ıııımu• olııııı)or ıntıHlıı!' \ l' nl· 

Sa!:Mun. 29 ıA Al Bugün u-
DONYA'DA ECI YOK _ krallçf' F.llzabl'!h in 11f'('rn IPr.f' 

'I ~f'rllf'n hl r :ıı, af Pt dola.n•IJ 1• tal" 
tıaH•t bıı aıılaıılnıılnr. ı.nıaı.. Dün toplanan Teknik Stajyer mübadele teşkilôtı kongre

sinde bu hususun Maliye Vekôletine aksettirilmesi istendi 
&t 17 ~ı 10 geçe dipten ı:clen \"t 

b~ ~anı~e de\'&m eden zaran;ı?'. bir 
tııı mür:"' l\rraıın dünrada htr t ı olmadııı 'o' lr11mtl.trıllr. Kf'~lnııle 
Kr:\llr• F.llnh•lh, ta~· ''' me muıu•thrl ı, lr k•ıııll~ln• Rr1'7.llya Relıl• 
rumhuru tıırafındım hf'ıllJf' •dllt11 l'lmıı• '" aloiumarln tı ıanudan 
'apıtmı, ı.oı,. \f ırnpf'ltrl taliıırl.f'n ıorülü,or. 

ınn ı.uıaca dllıtf'n dllf'. nıer-
ll•lf'n nı•rlht'. ~ıırutll' ,., te~lr· 
it )HJılınıJorlar nıı,dı'" llithtıır 
"' 01111 l'llndl' tuta11 dllitatör 
hu fı~ıttılan ~u.turabllhnr 
nııı) l\u? Ru fı•ıltılann :ırhlrln· 
ıl•11 knrııııııtılll) or mordu? illi· 

deprem ita cıeıııımıotır. 

'r "«Hletleraraaı teknik StaJıerı--------------------
l:o0badel'6! Tf!4kllltının yı!lık 1 
11 

nareaı düıa ııaat 14 80 da T(lt· 
,
1
·lt tinı\'erııte Makine Fakmte-

•alonunda yapılmıştır. 
ı. 'topJ&ntıda 6nce 19.57 mübaae
''-'ltaaııycu hakkınd&kl rapor n 
il a M>l\ra da Aachen Konı:re;;I 
aı!;;nı nl!:tınmu~tur. .Rapoıra aıt 

er de ıoruımu~tur 
ı, 1'u arada. ıabancı memleket.
il r1ı tönderılen .St al erlerin dl> tftt ııaralannın ödenmemetH ten· 
l1!1 •t.re ~ol açmıt te cbunıarın 

11 ntı§lerı nıçın düşünmmtıoyr> 
tnnı14ı r 

ı,!.1lr:.ı:ıyeye ııelen 11taj) er ta ebe
l'e >er tedarik ed lme:neı;I. uc-
llı t er arasında ahmk6 zl k bulun
ltuı <la t&rtışma;ara Eoebebl et 

l'lnlşıır 
ıt f><ll~\R l'f P ff\R(.LIÔI 
lı:ı~•ha ı.onra 1958 mObacıeıesı hak 
te ela ırö:-ü~me!er yapılmı._ Mali· 
111 8aıtanııtı aözcüt.tı cYabancı 
lıot:nıekttlere ı:ıdcn talebeluın 
111~ttnJanlannın aırıaı1 hadde ın
~ lneıılnb talep etm~tır Buna 
b 11'P veren lzmır Sana ı OdMl 
il -.ıı:'nı Omıan Kıbar, cBu ıote 
~';" cıızn,,rt durannıaıı ız. yılda 
ti! • 400 talebe harice çıkacatına 
1:, 100 ıı e 150 bın Turlt llrtıbı 'o r 1 
ııiı •alık llzımdır Ha bukı lta:tancı
tıı ı 160 bın lirayla muka>~e eıı 1-

't tcet kadar çoktun ııemlştır 

~(AMERl.KA, ORTA DOGU'DA ı.urmlll'tııl; a3dınlıt. "' nı:ıı.ııı. h·lnd• ~llAh ı l''knıı••lll<' tl'n lh 
rdh orlar. RI\\ lf'l'I' liPndl ~I) a•1 
harıııtıırını ıtıııürı blrlııdt ıır-

• rlşıın f'dtl'tklf'r \f nıilıtRfaıı lnı· 

ENERJiK HAREKET ETMELi
• !.Anı bili' 1ıuıaınııaıııı..1ıır· htı 

'-'- Lı•rı·•ıtl maalf';.f'f ıormııınrlnr. 
il _ Bir ıı.ııdarın btıtun ff'na i!l•· 

Şehrimize gelen lsveçli gazeteci Hollström ccİn· 
giltere istese Kıbrts ihtilôlı düzelirdi» dedi 

Evve.ı~ı ızece Stockbo'mdan •f'h-1 dl elerınden fa) da.anarak ona yar 

1 
r.mtze ı:elen lsveç ııazete ı c::\lor· ciınıda bulunmak r.uretl)le Orta 
ıren B.aııe" ın dLıı politika muha· Dotuııa ilk adımı umaııa muvat· 
bırt :B;örrı Hol<A•röm. dün Sur· e tak oıcıu.ı 
Ue Türkı e arasındaki lhttllra te- Amenkalı.arın bu böl;edetı po-
ma.s ıcıer"k. ııHll~ eler TOrkt:re ile ıltık&ıarında ı:O&terolklerı ııcv~c.ıtll
surı;c arasında harp çıkabllecegl· le çatan Mr Holl6tröm. cŞaret A
nı ır&ter ~ or Faltat 4ahııen bunun :nenka!ılar daha enerjik bir 111> a· 
3 'llncü DOnya Harbinin patlak ae• takip e~c:erdt buı:ünkU ,.az· 
verme ine ı;ebep ola'::ılleceğlne ıh~I- yetln zuhur etmemi~ olacali;ınıa 
ma• Hmılyorum.• 11emıeur. ~ozıerınıı ılhe etmı~tır 

TOrkll e Kıbruı " Surırcde tııt
L.'l"l"Çll ıruetecı. Rtıı-janın. Sıırl· !tikler saptıktan ~onra Orta DOlrU• 

~ td" hlkıml)•et tH>lıı rtmeaını ö • da bı.:zur~uzıu.- ~aratan ıtı m•e· 
ı~ izah etmletır · cSurl"' İ11ra!lln .e ."1aıı:.-ında daha il l bır ,tlkır tdl· 
:ıucum:arından end ~elendljt.nı1en. nebı.ecegını 66yleJ;en ci\foraen Bl•· 
ıne:n:f!ıı:etl bır ııt!Ah ı-ı~ınına çevir- detD ın nıuh11.:ıırı. Kıbrl6 ııııluınaan 
mekten haşka çare bulamadı R".lı.· inı:ııızıer çer:ı:ı:ııaı takdirde. ada· 
ya. Sur.yenin bu &rzu&undan tatı- nın ıcomuntn Kıbrıaltların eline ı• 
tade etmesini blldl Surı:venın en· çecetı leldluını redCletmıe. şunla· 

n aöylem4tır : cKıbtı1> halkının 
<",O 80 ını Yun&nlılar. ,_20 ı>lnı 
TUrıı::ler te~.-:11 ediyor Yunan aai· 
kının 045 ı komünist. ~35 ı m I· 

um•r•I alzllllır ınnhkOnı etnıl'· 
11111 at.ıhrtlnılf'n kt'ndlnl karta· 
rahllhor nııı, ıtıı? 

SADUN TANJU 

tı •ltrar &ôz alan Mallre Bakanll
lle 'öacüau cep harçlığı olara ... 20 
it ~lr 'er lecetını sö>leyıuce Osman 
'it ar, «Bu uzl)ette h çb r t&lebe 
lllt lrly& çıkamaz Her ta eben n ~.
t<ı 

1
'e Clönü o m111>raı arı te ar :.ı: 

1 <1 <tten başka. a nca c p arç 
a,-J1 o.ara 60 dola \rrı.mel d ı 
le 11olar ıokaltlıırcıa do a ma a b . 

KRALiÇEYLE YEMEK YEDiLER _ Prrn Rainlrr ılt Prensts c; rur in ı.ondra1a birkaç ı:on ı:rçlr· 
ınek ıçln ı:rldlk1'1ınl duyan Kraliçe, crnç çifti saraı'da bir 1r· 

1 
mrtr dint elmi~ n krndill'rl ile bir bııçıık .aaı mrscııl olmu ıur. Rrslnı, dônU it bir çh;rkçlJt utray 

an Pren• '"" Prrnsr>I ı:lisl~rl,-or. ................................................................................................................................................................................. 

j 1t)'ttÇlll•r Mlllllet~·tıerın Hl!Atna 
Türk.enn tes.lı:ll ettiği 20 yl .. &· 
~e edel"6cll Z Kıbrl• lların :15 nln 
Batı tarattarı oıc.uııu meyllana çı
kar Yanı Kı rıs ıı:omüııı tlcrı a
zınııkta ı.:a.malıaadır Onun için 
lı:o:nün~tlcrm acıacıa bır ıtonıtınla 

ıeJ.m ırnrmaıarının tmkao:ıız ol· 
duiu netıceı>lne \'&rllır Bence Kıb
na lbtl.itı kıUllienın bak \'t nuku
kuna teca'l"üz eıııı.mecıen h&lledlle
blılr.• 

er tttnez ~f'A ncıe ce'ap v nn F 
~.O•eaklben bU ~Olllak d le t. ra nsa 
\o"'"'lUlmQ.ş ~• ıı.tek erın Ma e 1 
tıı~let ne bllcıırllmeslne karar ve- b 'wl 
~tir. m ·-............................ "............ a g ı 

Cez:ayire kısmi 
sı:zhk verecek Mr. Hollsttöm. cTurkı~e ııe Tu- ı 

nanlatan NATO·) a ı:•rmekle, tarih 
oo) uııca iki memleket &r1161nc1ak1 j 
her türıu an!~mazlıitı kaldırmUJ· 
ur.• dlycre.-: cort&Cla ya.nı;ı. Ktbrl6 
mete!eo;lntn .ı;aldılını» aö~lemı tır. 
ıı.Şııaı !lkrun. lngll tere lateıse) dı 
Kıbrııı meseleAI çoktan ll&!ledUır
<11,a deml~tl r. 

Gaillard, bu kabul edildiği takdirde 
oyu 

... 
teklif 

aksi sayacag ı n ı , halde ise istifa edeceğini 
Eisenhower 
f;İf tliğinde 

istirahat 
ediY.or 

Taıııamrn 1 pan,-adaı,.~\
rllt11 cc'HIJoutlrl'!i anrlalr 

dt .ıunt - 'lthtap lm)unwuııırm adlı son fllnılndl' Rrlılltt Rordot 
kızsın ıı> bir hoıa lll' ıü~ıııtk tt'dlr. ' ' \ar ı.ı boıa >•rlnf' ı.uııa
nılan hllJ''l"&n bir lm~ı. olıtııı.ıan lıaşka. lnl'&:ln a)aı.ıan da baılan
mıı bulunmaktadır. 1 1 f'mnl)rtl' haılanın'k l('ln hııynncatısa atılt.n 
morfin ıcnf'IMI •~ lntı: lhlrıu .. on ra olılürnıü•tur. 

TRA. ,--
Parls. 29 - Jl'ranaız l\lllli l\.lecluıı 1 Ga!llard bu hu.~usta ve:'lleceı: 

hllen Ceza .. ıre merkeze balih ol· re) lerı &üven ovu t.ellkld etmekte. 
mıyan ıili!>te:nle tumi batımsızlık altıll tah&kkuk eUllit ta~dlrde btl· 
vertı:ne ı 'e bu bölgede en ge-

1 

ta edeceıtını ııe>·lemektedır 

b\'f!Çte ıntı~ar eden 200 gazete
den 8 ının Stockholııı'da bulundU· 
tunu ı;ôyleyen aazetecı. bU&Cln An· 
1'&r•Y• aı11eceımr. Orada bir ll&tta 
kaldıktan :sonra •ıras.}lu Kıbrıa .,. 
Surıye;;i z.ıyaret edecektir 

YAPILDI -~SORGUSU 
tt.:!, once, Tatlıtarlada karı11 ile 
ftıı 1 llıdan birini balta ile oldu· 
llttı •nıaıı Tiirlıtr diln -Adll1•1e ıe· 
ııt...::• Ye ıora;uıu yapılı ur.Halen 
~il ede altında tutulmakta olan 
'al; 1e tamlrdsl hmall TOrlıer 
~~ııea cinayet hldlsellnden onu 
q lllüzekkereıl krıllrnl• n dlln· 
~truıu llu 11.Tabl ınklfle 111111 
~apılmı tır. 

ç.m .:sterol t~anlannı muza rre F.skl Fı-ansız Başvekillerinden 
etmı.-kted r l\lendes-Francto ise bu pllnın aley 

Başvekil GııJllard yap•ııı müte- h nde li:onu~muş. CeZ&l lrlllerlr mü 
ı.lldlt konu•malarllı Ceza ır mt:ı1 - u.kcrrlf'te ıı.rt~enın tek çıkar 
eıesının tek hal çares nın ı::ı I<)i \O! oldu!Cunu belirtmiştir 
bı ımsızlık olacaıtını bellrt:nlş \e Fransız Mılli Mecll ının bu ak
Tun'Uli • Fa& &rabulucuıutu.1u red ~am ıı:eç nkltlel"lle bu huausta re-
detmiştır vını ıı:uııanma.sı bel>lenmektedır. 

iZMİRLİ TÜCCARLAR DÜN 
PAMUK İŞİNİ GÖRÜŞTÜLER 

Devlet ve Hükumet Reislerine telgraf çekilmesi, pa· 
mukla ilgili komitelerin müpereken te .. bbüse 

geçmesi kararlapmldı 
no•u•I :\lohatılrlnılzflf'n 

izmtr, 29 - Pamuk tıatıarının bin tahminler be!.rtııırordu Pamu.; 
hami 430 lruruf olarak teablll hak ı ıa &it.kalı 1\IYR:l•<t mua konuşma· 
tındaki karar bu;tın h:mlrde ı:ünlin ları ııetıcuız kaldıktan 19nra, otle· 
tek ınenuunu te•kll etmiştir Ha· den aonra bütün pamukçuların lt
ber. bor.sada uınuınl bir tef'~ür ha- tlraklyle bir ıoptantı :rapıtaralc du· 
T&al raratmWl!'. Pamukla lştııaı rumun mllzakerea1 Jı;ar&rlaotınlmlf· 
eden tüccarlardan hemen hepalntn tu. 
bli)1lk ntabette zarara utradıktan Saat U te Ticaret Oduında ya 
llert aürü!Uyor Karann muhtemel pılan toplantıda ileri .sürülen baJll• 

haıtıı:.ında birbirinden becl ca mütalblar ounlardır. 
ı - Dnlet n HUktlmtt Reislerine 

birer telgraf çekilerek durumun cld 
lllyetı tzah edilmelidir. 

2 - Daha enel )apılmış olan •· 
llne aaıı,ıar aebebly.e tllccar bırbl· 
rl7le mahkemellk olacaktır. 

3 - Bu menim b&)lnda apekUl&tlf 
hlçbtr müdahale olmadan plfaa& 
~ - 550 kuruşluk tlatia açılmıştır 
suna söre elmdı, t.zeml tlatın bu 
derece düşllk tutulmuı. lktl.Mdl ba· 
lumdan hiçbir şeltt!de ızah edile 
mn. 

4 - Yeni hemi tlat ııeıece.lı: 711 
rekoltenin düşülı:. oıaıaaıııa rol aça· 
bilecektir. 
~ - Tüccarın zarannı önlemek 

için hülctlmet mallret bedelleri üzt 
rinde müdahale ınubaya&lannda bu 
ıunmalıdır. 

6 - Eıe ve çuırurova pamukları 
aruında kabul edilen 115 kunı~lut 
tıat farkı çok dü,ük tutulnıu$tur 
Hakikatte bu farkın 70 ile 80 ıı:u· 
ruş olması l&zımııır 

Zaman zaman ço:C hararetli mü 
naktlila!an yol açan bu konu•ma· 
lar aouundı. Ticaret ve Sanavt O• 
daları ile Borııa m~lek komıtele
rının mClşte?Uen teşebbür.e ecçme j ıerı. Reısıcumllura. l\leclte ve HU· 
lı:ı.'lmet Relt!leı1ne birer telarar çe-1 
it lmuı kararla~tırılmıştır 

IQ'RIS'TA YANAN UÇAKLAR _ Kıhrı~ın ıtın•.r bııtı böl 
~ıı IP5lndt'l;;I bir U(•aı. hın 

Husuaı konuşmalardan anl~ıl· 
dlıtına aöre karar ale;hlne DeY· 
let şuruına müracaatı C1!lş0nen 
TClccarlar '!"ardır. Bu arada. izmlr· 
de ı:arann 100 bin lira ile bir mil 
yon lira ve daha yük!ek mebl111lar 
ara5ında olan pamu.-çulann H~taı 
nın 30 k•dar olduğ"u ilen aül'Ul· j 
mektecllr. 

11' \ •• 1:ıı.an 7anıında 11'1 11Caoherran tipi ur:a'k ;ı-anmı ıır. lnıl · 
s'Ta kDYTf'tltrlnlıı Kıltrıataı.. f'n mllhlm alanlarından hlrlndr 
"laa ba 1anıının hlr ~baotııJ f' nl otctaıa !!011f'nmtı.tedlr. Realnı. 

•talıların mr,dına ıetırdııı enı.azı IÖ•lerllor. 

·'· ' · "'A.P. 
V&fıııı~n 29 (AP ) - Ot<:lrıllil 

hatır telç ıı:rlıılnl ınllteakı, .. tıık 
durumu aüraıle ırıııte )1.lı: tuıaı:ı 
Dnleı Reı.t ll:leenhower busun din
lenmek üzıre otomobllle !turadan 
Pennaylnnla eyaletinde. Geııyaburı 
dald çlnlltlne hareket etm\ft1r. 

Öte yandan, Bitkan ll:benbower1 
ıaktben Gettyaburp bir pHteel a· 
kını ba,ıamı,tır. sadece 50 )'ab&ncı 

muharrir Ye fototrafçı otellerde yer 
'arırımışlardır. 

Ba,ıı:an, çlftlltlnde taın bir !at.ıra 
baı.e çekilecek takat hemen her aö

Ct\ dPl )l.\RPI'.\ -400.000 
Liralık YILBAŞI Keşiduine 

katılmak için 
Hesap açtırmakta 

'ecikmeyiniz. 

BU KEŞiDE DE 
Konforlu 

Apartman Daireleri 

12 
MESltE!'lıi ltREDİ!'t 

SOYLEMEZOGLU 
TEKRAR SÜRGÜNE 
GONDERİLİYOR 

Kaııada'dan 
Beş geıni 
Tesli111 aldık 

Auorlated rrl'»• 
S~dney, 29 - TUrk dentz ataşut 

Celt.1 Eylceo~lu. mtmleketlnln ıta-

llt&nbul c :..r.P. il Batklnı HllenU nadadan dön ı;eml daha almaca ha· 
Zekı Sörlemezotıu, dtın aut 20 de zırlandıtını aöylemlşt.tr. 
Beyotıu İatliclt.1 caddealndet. evine Buııün be, Banıor tipi hlmare ı•· 
ı:lllerken Jlple taklbeden pollıler kı·n ml4!, Türkl~el• teaUm edtlectktlr. 
dWnl alarak suını:ret MUllUrlUtOnc Aynı tıp b~ eemı, bir müddet aon• 
aötUrınUt}er Ye Kütahfaya allrgüne rı teallm edilecektir. 
sönderllecetlnl blldlrmı,lerdlr. SOy TUrtl:reye verilen aemtler 2. dUD· 
lemezoııu hazırlıtını yapmalı: n bu· ra harbinden bert donanmaııın 
ı:un uaı D da t:mnt:ret MQdUrlütUn· Polnt Edward üaaunde durmatıa:rdı· 
de bazır bulunmalı: üzere mllAaade l lar. TUrklJ•re nrtlecek ıemllertn 
uı.emlş n bu ta!ebl kabul edilerek 10 dan ta.zıa olaca:ı. 1111: olarak dün 
aerbut bıralı:ılmıştır C..M p İl Baş cece açıklanm~tır. 
kanı buıün Emniyet MDdUrlüAUn· Ma nisa - Turku tehirleri 
ce ıtırırtın yeri olan Kütahrara ;ön 
derllecekttr. rü n meşıull)etl bUtlln dunrara so 000 

)'&)'llac&11;ur. 
Ba.ıtanın huauaı dok~ Korcene • HUsnQ Zeki Söylemezotlunun Nll 

ara11nda satra nç 
müsaba ka·11 ral Sn)'der, ç.ftllkte kendlal ile bir· Liralık Pıra İkrami ... esi !et ıazetea1nde çıkan bazı )"Uılar· 

llkte taıacakı.ır. Baaın ıtkrıterl Ra· A \'RiCA J dan dolayı altı ay hapse Ye altı ar Mantaa, 29 ıHuauı.I) _ 39 hatta· 
ıerty iM B~anın çlftlltlnln üç da KUı&brara •Ur&ün cezaaına çarp dan bert devam eden satranç kanı· 

DÜNYANIN EN BÜYÜK mil ıMHfede bulundutu Gett:ra'ou.rs tınlmıştı. Duru~muı mnkuten cere laşmuı berabere nettcelenmtıtır. 
kuabuında lkaınet edecektir. BAKJRKÖY san ettljlnden mevkutı7etlnln )edl Müs&bıktardan biri&! MaıUA llaeal 

ELÇANTASI :_n•r ·•~in tn hll --<>- buçuk ay aürmeal ltlbıı.:1:rle hapis mezunlarından FethJ~e ıa1nlll bil' 
1uı1ınu , ııı•· Lordlar kamarasına cenaından arıan 45 ;unun. bir gU 1 ı•nç kız. dl!ıerı Ptnlandlranın Tur· 

mRkla lftlhıır f'dtn Amrrlkalıları .\jansımııda nüne Uç gün hesaplanmak ııuretırıe ıcu tehrlnde ikamet ecıen Peter ıa-
lıı11lll7. ltr. ti ı·Rııtıuıı meuuıında kadınlar da girecek ıo.ooo 135 ıunıo:t ıürgün, cezasından dU· mlnde bir bantacıdır Mania .,. 
llf'rl bı raı.mıe hnlunu1orlar. Re•lnı ŞUrülmUttU. Geri kalan 45 glinlllk Turku eehtrlerlnı ıematı eden ık! a• 
df' :ı !ilulınt lir ; ~ubat ııns dt Loncıra 29 tA Al L<trdlar aUrcün cuaaını da haziran arı için matör satranççının posta kart.lan 
l.ondradh~ ... ' &Pi ılıu-aı. .o,ıand df'trl h"'ı. ~.amk'-~nr•daınhcı(la'"·!'1ına2:dutatr•~ı·nrdanretoannu- l.İJlALIK nnml't KF.ŞİDE dt KUtahyada çekmlşt.1. Bu hapla lle hamleler yaptıktan nt.ranç oyu-
' a \f .... 1r tr ~rı • n t I'$ r ., " "u ~v •' cenıındalti 45 ;Qn faıı:lalığın ıür· nu. bugün Flnıanıtlyadan ~elen 3b 
f'dllf'C'fk olan pratıı. (: ı f'l ~'.\1118•1 nulan tuarıyı işçi Partlıl parll· lstanb 1 B k it t ti 11\riılürnr. lnılllz modtll ··ranı·H mento ırrupU da tUYlb ttUltlnden u an ası 1Un cezaaına mahaup edllmls olma• ar ta aon dı:rum ile .. hın bare-

' 11 menuata arkın &örülmüş Yf bt.6121 kald il cöa:ertlmektedlr. Ta· 
'mtrll'an• ı .to bo)ondat.ı eanııoı kadın.ann bune1an böyle Lordlar rarlar, hiç olmaz.sa bu dtfa bir ga-
ı.uııanmaı.ıan Pf'lıi mrmnun ıilrtı· Kamaruına ııreh:l:nelerl ••ilan· renlden 4 ~ aylık ~urıun cezuı çe· llblvct temln r.tmek lçtn hemen lklu 
nu,-or. mtş bulunuyor kecetl blldlrı:mt.şur. el maça batlamıştır. 

iioŞMi:M-o-~'"'"A~-;;;~·~·;;.;;;·~-b.;;~-ci;'!"!~-· .. ·--·-·--· .. --........... ""'"""""'"'""'""_.a .......... _ .............. _.Ai'""'cA.PP•-m•-
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YOZ YIL SONRI 

V4TAS 30 R \ . J'JJ!!!. , 
oünvAnın IADI -TUZU 
Saadet haplarının tarifi lundulunctan dola:rı mUşkQI ~t 

ruma glrm. n başlıca me,...c 
ketler nebatat ensUtü ve l&bOf~ 
ıuarlarllla moracaatta bclun•r& 
cPollenı lbtlyacının temin ecıııııe 
alnı tatemlştlr. 

Baıtan aşa§ı plastik 

HIYIT 
Bütiiıı işleı·i ı•obotlar göı•ecek~ 

·ıııaya ilıtiyaç kalııııyaeak~ açlık 

daıı kalkacak. Ay'da tııı•istik 

koııııs· 
~ 

diiııya· 

oteller 
olacak 

cSaıı.det hapları» o lı:aı:tar tesirli olactı:tır ki bu ka· 
çak dinlemeler dalll dinleyiciye biç bir zevk vermı
yecektlr. 

Ay'da turistik otel! 
Amerikanın ı numaralı mm adamı Dr. Wcmheı 

Von Braun yüz yıl aonralı.1 hayat hakkında tetkikler 
yapan heyetin b..,kanıdır. BlllndllU gibi Von Braun 
Almıınyanın V2 roketlerini ıcat eden adamdır. Von 
Dranun•a töre 2057 nln adamı tntlllertnl ay"dakl tu
ristik o ı otellerde coçlrecelı:tır. 

Son artar içinde ptyasaya çıka· 
rılmış otan ,,. ınnnıarı rahatlık 
ve aaadete lı:nu,ıuracalı::tan bildi 
rlltn ~doı hapları• nın aatışı 

gQnden güne art.makta Ye bir ea
tış rekoru derecesine ulaşmalı:ta· 
dır. 

Bu haptann ne gibi tnydalnr ı.. 
mın eıuaını tarttnameaı •u ıu· 
retle aırala91aktadır: 

Para lllkıntılan vo dertleri, hu 
tallklar. ölQm, eYlenmeler, a:rrı
lılı:lardan doğan enctlpler, dtrt
ler, fikir antaşmulılı:lan, aileleri 
nzfyeUerl yüzünden çoculdarcta 
ıörülen endlfe halleri, ıonçlerln 

ha)"8ta aUlmaları, ıtarıııa caltla 
n güçlUklerden mtıteveııtt endlfe
ler. 

giyecekler 
Oxford n oambrldıı;e Onıverıl· 

telerlnln OUney Amerika Ek1P1
" 

dlayonunun altı üYeııl tepeden ur 
naaa terylen'den mamQI elb1'f· 
ayakkabı ve aaıre ıtyecıılı:tlr. Pi· 
Jamaları, ratmurluklan .,. elb1'r 
ıerl de ıeryıen'den yapıtmı• o •; 
cakUr Jl'ake t bu lı:adarla c1a 1'• • 
mıror: Eupedtayonun ıı:uııanıca· 
111, halatlar sal ,,. aandallar, ~
dırlar, namaiyelu, yataklar. ., • 
hlaıl hcrecy ıer)'lene'den yapllıııU 
olacak~ır. Eıı:.apedlayonun lt&P ıt•· 
caıı, kovalar, '1•eler. )1yecek PP 
lan, çatal· bıçaıtı. tarak. ıırçı " 9 

aaıruı de pl&sUkten Jftpılacakllr· 
Fakat herhalde 1ırecelderl d

9 

plutlkten olmıyııcaktır. 

kıırıılaeak iıısaıılar ayııı boy 

S PUTNİK'LER, meteorlar, roketler devrinden 100 yıl sonra hayat 
nasıl olacak? Amerika'nın en gözde sekiz ilim adamı işte bu 

suali cevaplandırmak üzere harekete gecmi_şler ve oldukça ilgi çeki
ci neticelere varmışlar. Amerikalı ilim adamlarına göre torunlarımız 

Ne var ki bOtün ııün yalnız d!14ünmek. hap 
yutmak. b1ra:ı: olsun heyecan du)-mnmaıı:, ay•ın tüzel 
lllı:lerinl dahi (o da mevcutsa) tadamamak muhakkak 
ki pc~ lslcnccclı: bir hal olmayacaktır 

Sünger avı 

Kebaplara elveda! 
Sablllerlnde aunaer avıncıa bu· 

lunan l'\lnanlı a'l'cılar ııu aene 
insanca atır oyla ta s:tramışlu-

II dır. 
raun vo 7 arlı:ad..,ı bir cOtoplu dan rüyalar Bu hlUU.lta verilen mal~mata 

hiç de eğlenceli bir dünyada yaşıyacağa benzemiyorlar. Aleminden bah!ed!yorlar !aknt bir şeyin saat ııtbl gOre, 7 <lalgıo botulmuş ve 13 ü 
işl!yec<'Jll, hiç bir yiyecek sıkıntısının çekllmlyecclll felce uğramıştır. 
bir hayat ne cıereceye kaclar ıı:cvıı:ıı olacaktır? sı:nto-

Dört buçuk ayda intO 
edilen hava terminali 

SiKiCi 
Bir varmı~, bir yokmu~! Bakın neye: 2057 nın odamı aı:tırhtını ve boyunu 

kencııaı tayin ecıeb!lccek lstedllilnl !löylemelı: için 
ccıüşünme&b yetecek, ductaklarını kıpırdatmuına 
lüzum kalmayacak. Hiç bir şeye kızıp sıntrlcnmlye

cek. soıtukkanlıhliını 1taybetmlyecck. hoyecanın na 
olı:tuııunu bllmıyecek Her tOrlü duygu vo lstekle:ını 
haplarla kontrol cdebl!ecck. 

tlk gıda ma<ldelerı ve biraz da zerzevat yarının aı:ta· Motosikletlerle geçmek 
mının tek yıyecetı olacak, köfteler lı:obaplar ıarthe Loncıranın Kenaınaton aeınuıı· 
karı3ao•lttır. yasak de ıa eskiden beri aellp geçenle" 

E
ıter nsanlı!ı::, bldroJen bombaları. rotı:e•ıer vava 
icat edıtccelı: başka bir öldürücü l!lhl dOn· 
ya yQzOnden s11lnmezse mm yüz yıl sonra. 

nın adamını rahata bORacak ve onu şımartacaktır 
ÇOnlı:ü 2057 ;•ılının ln6&nını ne halledilecek blr meso 
le ve ne de bir üzüntü bekl~cc kt r H rkes yeter 
derecede yiyecek bulunacak her ne\i hastalıt teda· 
Ti edilebilecektir. 

Bütün tşler robotlar taratından ve sOratle ra· 
pllacak. hattA Te hattA konuşmaya dahi lüzum kal
mayacak. 

Yaşamak veya yaşamamak! 

Haftada 4, bllemedlnlz 8 saatllk m~al yetecek rın nıızan dikkatini celbeden ~, 
l§ln geriye kalan kuımını robotlar uapaca .. •ır Motoalkletler yQztınden knyde- gayet ~irkin "0rUnen Q,...ıın tel• 

ı •• c11Jen zayiatı ne.zarı dikkate alan • D ... ıı 
Çocukların ikiz Yeya üçüz do-~ı. erıı:-•- -eya llnde b l>lt aahıı. vardı, oradS """ "" • Atına Emniyet Umum MUdUrlU· t kız olmaı.ı, hatt.A aan~ın veya e&ner olm ı tamamen ttı oehrtn I> ıc 18 cadde ve rcllp gteenler dl o aabaı:ta r 

anne ve baba taratından karar1nRtınlabUen ıııer o- mlz •e rüıel, muazzam bir ııııı•· 
1 

..,.. meydanlann<ıan motoallı:lerle ıeo ., 
acllk. Dollum sancıaı. ebenin coıııunuz oldu• diye meyi şlddetle menetmı,ur. tıın Yültıeldllllnl ronnekte ve 
hcycoanlı haber verişi cıe nııı:ı:ıyc karışRCaktır. '1"P ltalmtJı:tadırlar. Çtınktl dall• 

DOşunun bir ı.ı:ere . Hcrlcl'S avnı boyda olacak. Postacı kapıvı hı"ç çalmıvacak lsveçli alimler «pollen» dört buçulı: ay evvel orada blotı~ 
Lorel Hardllere. Mar!lyn ııonroelere. Jane Man ılcld ı J ftY yoı-ıu. Bu bUI• ıu:.A. ııı 
!ere elveda edilecek. arıyorlar (İngiliz Avrup:ı. HavayoltArıoınl 

tıı.ın adamları, mektup ı:Ondcrıne zevıı:ını de 2057 ycnı terminal blnWdır, BütD
0 

«Zihni konuşmalara yüzünden ı:azeı konuşma nln adamının ellnden almnııa kararlı görOnüyorlar ta.eçll t.llmlerln Pollen aradık· bina, evv ıee fabrlnda ııaıırl:D· 
&nnatı da l'e?YOzUnden kalkacak. Churchlll. Eı.aenho- .Mektup yerine, dQnyanın etratını dolu.şan sun•ı lan resmen açıklanmıştır. Çiçek- nan parçaların çabucaıı: çaUlın'" 
wcr. f kirlerini açıklayabllmek için konuşmalı: mcc- peyklerdekt radyo tcstl!leri verilen mesaJlan alarak !erin ~releri hal:kında çalışma- aını:tan meydana ı:elmlş buıuıı• 

M. Monroe'suz bir dünya! 

burıyctlnde kalmış yeteri tı:acıar medcnllcşmomla ın- istenen yl'r<lo mektup sahibine yayınlayacaklarcıır. ıarlyle dünyaca bUyQk bir eObreıt makta Ye an modem 1nşaaı 111,. 
Hayat hakikaten mükemmel , 0 ıı:u unıuz takat sanlar olarak anllacalı:larl Amerikalı 8 ilim acı.amının raporlarını inceleyen &ağlamış bulunan Stockbolm el· todıarına gare in$& c Uı:rılş ııuıuo• 

belki de bu yOzden pek sıkıcı olacak O kadar aı- «Zlhnl konuşmu nın en ııı:ı çelı:leJ el!lencell ta· ıraıetecller okuyucularına. •Şükredelim ki 0 devrin 'l'&rlllda Bromlna cPallnoloJI> lA· maktadır. Ycnı terminal blnaalt 

jOLBCIK 
kıcı olacak ki bu!l(lndcn ya,anmııP;a detml)ecerı nl ra!ı kartılaşıl&.'l fallısların lehte oıcıuıtu ı:lbl aleyhte acıamıarı olmıyacaıtıu domekted1rler. boramarı isveçto en az çiçek bu- 5 ekim recw ıe"l.se ı:ırmıstl. a 
iddia edenler bile var... düşuncolcrlnln de aynen öl!renllebllmesldlr. Fakat ı '·------·------------------~~ Çeviren: • R. '° 

u., ................................... .............................................................................................................................................................. n•u•a:•••••••UHHll ... NUI ................................................................................... nıııı ........................................ uuı1111111ıııu11111H1••••••••1111111111111••••H•••••• .... •••.tıı ..................................... , 

vtot . VİDİ 

i Yenisa~luvalelleri l Buz Dolabı nasıl kullanılır? 
uz dolabı alellıde bir tel-a dolap veya kiler deRllı:tlr 

labın içinin havalanmıısı !Azımdır 
Hunun için raflarına örtü konmtt:ı: 

dır Blrtsl gıcta :naddelcrlnl kurut 
ması, dtıterı do kokulu bir maddi>' 
nln ctlllerlertnı kokutmasıdır. Bu· 
nun dıı çaresi vardır. Kuroyabllo
cck ı:ıcıa mıı:ıcıelertnl pllstlk kutu 
tara ve~a torbalara koymalıdır. 
Kapların a~ınn pllıstık örtüler ör 
tülerck ırıcıaıarın kurumnı:nasına 

dlıt at ectlllr 

ıaralı: ıı:o:vmaıı: da olur. 
Fazla buz yapmak istenirse. plAs 

tik buzluklar alınabilir. Bunların 
küçük buz parçalan \cyn tek buz 
parçaları yapmak için hazırlanmış 
olanları da vardır. 

He1 bir ıı:°'eaının kendine 
mabsW!ı ayrı bir soğukluk dercccs 
olan aotuklujtu ıo - dan 8 + ka. 
dar ddlten mecıenl bir illettir. Do
labın her bir lCÖfeslno herbanırt bir 
ıııcıa maı:1dei!l konmaz Uer birinin 
kendine göre ayn Ye ayarlanmıq 
rerlerı vardır. şımcıı bir buz dola· 
bının kapı ını açalım. Evveli Qs
tunde kapalı bir yeri vardır. Bu
rm;ı deep !rceJo dcnııcn kıaım
dır buz. yapar. Et. balık ı:lbl yiye
cek maddelerini uzun ı:Onler kııs
J;:aıı hale getirerek h ç boZ:nadan 

Üzeri cıe örtülmez. El!or cıuvnr için 
de bir koltukta ise hiç olmazsa ü t 
kısmının yırm beş !lantlmctre ol· 
&Un açık olması farttır 

1•11111111 ... l•Hı••Mı .... -.ıııı• ............. ,_ .......... ,_,_ ............................................. N ........ ..-... .............. ........_ .. .._. .... ...--

KURTKAPAN NERQ ÖZET - Romer isimli bir coculı lfkaplamı ıar adını ıııfl' 
rao tıtı ıanısteı ceteı:ıı tararındaıı katınıır-

Dolabın tapaıtını aık sık ııçıp ka 
pıunalıdır. tçıne konacak e~yalar 
o gün hazırlanmalı ve bir defo a· 
çılıncıı hepısl birden yerlc~tlrtlmell 
dfr. 

Kokulu maddeleri bilhassa kavu 
nu pi tık örtüye sarmak vefa do
labın hususl bir ı:özüno yalnız o-

Dolap çok lüzumlu ve faydalı 
bir Cılcttlr. Faknt süs deltlldlr. O
nun için yemek odaııına ve evin 
fazla ~o görünen yerine konmaz 
?.lutraıı:ta veya kilerde durmw en 
münamp olur. n. E. Y. 

/ muhafaza eder Bura a o şe lçlndo 
\ c; a ma; 1 hal nele e tı:onunıa der 
hal buz o.ur Ştşe eri çat'atır 

Bunun altındaki kısım do.abııı 
en ao uıı: yer dlr deeı> freeJe'ln 
eoıtuk havaı ı hemen ora) a dol~ır 
hararet dercce:ıl O ile 2 arasında· 
dır Dura) a aaha çabuk p..şlrllece.ıt 
olan et veya balık, peynir. tercyaE: 
ı:lbl macldcler konur. SoRuk bavıo 
bu madde!ero temas ederek hem 
onları 60l\ltur hem ae kenılt.sl ısı
nır. Dolabın O.aha alt tısmıncıa 
camlı ıı:utular vardır Bunlar rutu
betli blr soıtuklulı: temin içindir .• 
Buraya sebzeler! ve meyveleri koy
malı: llizımdır ıu s~elertnı. ı;ütü. 
maden sulannı, peynir ve yumur
talan eter dolabın kapısında yer 
~ar ll!e oraya dlımelldlr. Eter do-

,,... lapta bôyle b~r tertibat yoltaa o 
zaman dolabın yan duvarlanna >a 
kın olan orta ıı:ıııımlara yerleştir-

, melidir Cıda madctelertne temas e
derek ısınan hna cıolabln içinde 

~ de\ lr raparı:ık tekrar ı;oğur ve on· 
ları sotuıur. 

Küçük. büyük her buz dolabın-
da hep aynı tertip yerler vardır. 
Her aile kendi nütusuna ve aldııtı 
ı:ıda madctelertne re kendine uy
cun bir dolap tedarik etmelidir. 
Buz dolabına verilen yüıtaok ücret 
ıııda maddelerinden t:dllccek kArlıı 
ımııı zamanda te?a!I edllcblllr 

Buz dolabının bakımı - Fazla 
buz tutunca ııöndüı-!llüp teml:ı:len
meııdlr. Bazı yeni tip cıolaplardn 
bunu ı~aret cctcn bir dlet vıırdır. 
Klm<Alndc ıae yoktur Buz taba\:a-
111 ~anm 8antlml ııeçıneden dolap 
ı;önı:tnnnmc.ıcıır Fazla buz tutıın 
dolap bem fazla urtıyat yapar 
bem do her türlü kokuyu tutar ~c 
emelı:let1n çc:ın~ını ııozar. 

Y Dolap dalma ılık &odalı au Ue 
tem!Zlenıııelldtr Sabunıanmaııı:tır 
Sa!:ıun ı.oıcu bırakabilir. LiStlt Te 
kro:n tı:ısımları nemli bez.le ı;ıtınıır 

Ru enenin r eni ~aç eı.111,,rlııılt". ve İturulanır. Emaye ıı:ııııtnları "m 
1,;ı~rt"ıli ,e ..ıl.; onctOIP •l\·lanu g· ıay ile temizlenmelidir 
rlnl ııox '" c;oı. nı: ondüle ~açlıır 'e ~laba tazla ııcak yemek ıı:on
almıılitacıır. \ uli rıctalil •:ıc .. ı.ıı mamaııcıır. Evve!A yeme ı biraz so
ll'rl ra•ıncta ıı a ı.ı•ıı ı.~ıınıı~ dü1: ğutup öyle koymak ltızımdır. 
a~larııı muhtl'lU tıırnnı ş,,ı.ııır alt ısoba nra ka.o-

rlylr • Ozlrrl dobn mllnalondırıtı&ı rl~~:~ı~a~cta ~lmt.5ı şarttır. 00-

o;g'.u .. ··•·eıb·ıse··-mod"a·s·ı 
Bu 1ı:11 moda sacıeııte ve rahat

lıh do ru ırıdıror El ve makine 
örg(lsO elbtseler. mantolar kuma$ 
ell:ılile ,.e mantolann yerini alma a 
b&$lııı:tı Bun ar h m vucucıü ıı.caıt 
tutar. hem buruşmaz.. hem d rı .... 
be'en cıaha ııcuzdur B r man o 
ıtum~ının pa 111111 ı dtlı: $ para5ı 
Ue bir çok kadınların yapamıy -
cıtı kac!ar kıymet 1 b r meta ha• 

• Unl a.mı tır Kuı:naşın ırısı olmaz
aa dikit de ır göı-!lnmez Sonra 
moı:teı bulmak da bir meselect r 
Halbuki Orııü manto ve clbl&eler 
ırı bir yünden :yapılınca bcm da· 
yanıklı hem de zartf otur. Hele 
bu ene elbıse dümduz çuYal ı: • 
bl. torba uıb. D.çlmde İbte enler 
qa~ıdan doğru bol bir kemer ta· 
kıyor ar Yünlü elb:.wlerln bclıne 
!~tik veya gevşek bir ku ak kona
b1llr B:tyük örgü elb w•Cr1 elde 
orınck hem uzun hem de daha kO -
te:ııcı r Fakat makine ö~O ko
lay ve daha ucuzdur 

öratı manto mocıaııını ilk orta~a 
a•an italran modasıdır B r kaç 
ıe:ıeo.enberl kış yaz eteklerle cı
ytlen yon bluı ve ceketler gün· 
cıel!k ıı:ıyafet olaraJt dünyanın her 
uratında b r çolt Mnıf kadın!ar 
tarafından kabu ect!lmtştır 

Bu gü\tter ve cekPtler n Ka 
aır yflnünden ~apılmıt en paha-

ıı anndan aıe.Ade )Onlc yapılmış 
olan en ucuzlarına hattl yaz me'I"· 
s m iç n pamulı:lularına her şeh r
de. her ma au:ıa tesa:ıüt edl· 
l r 

Prat.lı: ve rahat modalar hemen 
tutulur ve b lhıw;a deYam da e
der Ş md bu ceket ve etıveter 
mod odan ı;onra Vrzü elbise ve 
Orı:U mann modası da her halde 
bir çok memleketlerde tutunacak 
'e cıevam l'decektır 

Bu moda her ya takı adına 
yakıtan b r mocıaoır Yalnız vü· 
cudün tazla şlpnan ve b.ç mstz 
olmama ı ldzımcıır Bu me'l'zuda 
en çok b zdc ~ardır Hıııtıı:a mem· 
lcketkrde ı:ıızac o.dutu kaoar kn 
lın bacaklı ı:rnı~ kn ça ı bnlcım 
sız vücutlu kaı:tınlara pek az ?L'.lt 
laııır B zde bu hal oldukça tab 1 
karşılanır Etıkıoen erl bizde 11ade
ce uz ı:tızelllğlne ebemmlyet vc
nllrdl Yeni ne il vücut ı:ü:ı:elllğ · 
nın de bir kıymet hattl daha mu. 
hlm bir kıs-met oldufıunu tal:Olr 
eımeıte ba lamı ır vocudün her 
taratını iyice saran ve en ufak 
ku&urıan bile ortaya çıkaran örırO 
elb seıert vı eb imek ıç1n b'ı;lml. 
\e ı:Ozel bir 'l'Ocuı:te sahip olmak 
llzımdır Bunun iç n de 11\zım ırc-
tn tedbirlerde kuıur etmemek 
cap e4er ll. ıs. P. 

Dolabın iki büvUk mahzuru var 

tirhlr için tııe\Slmllk bir \>l)afel. ıli hlr ıece lıı)afetl. 
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CEF COB 
~KoTÜ 
'+ABeRLERİM 
\'AR DR\/rNG' 
iAl(i OılN4YA 
"iENlOEN8A~ 

07.RT - Th"lla Veyrı tnbaoea ile vnrıııur. Suçu oımı1ao öntoı oııP' 
liaatll sanuı ile tutular_ 
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STIV ROPER OZL'T - .fnJa o~ ile ıuını lınbnsı 
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~ S f N EM A LA R Kadınlar HAtlml~etl - Je-
~ onno Cnıln. Kltty Kcılben, 
# Oeorge N11der - Renkli • 
# a E \' o ö L o ing. t 11 K l :N IJ'd: 48 IS OZ): \' P. S 1 MELES (TPlı 
# Sihirli Ytl Uk - Hint tll· Çılgın Modeller • Mart.in · Ölı:&Dz Ayşe. 2 - Kdtl· 15 te tuızlll.tlı mattııe 
~ mı • Türkçe. Lewl.s. Evıı Gnbor. Antta blm. Cumarıe.sı l& ta talebe 
# ı KA'.l. \11 ı ı ~ı: u:::ır.-~. Ekberg • Renkli - fng J 1 y A J ROL AR matlnesı Suare: 21.00 de 
$ Yuemlnln Çllt.sl • Enver / u t•n: ı Kasımpap · K \R \CA TiYATRO <Tel: 
$ Vcı:dl, Feruz - 'rürltçe, Hl: .ıs 93 OG): 1 DUnya u 66 65) 

i
;,, ATLAS ITdtC4 H 3$)1 ouzcll - Jarne Maooteld. ~EllİR l'İ\'ATRO v (Tel: OİBALl ıtAR.AKOLU • r::o 

Çifte Cinayet - Van John •rom Ewell • Renkli - Ing. o 21 S7) (Oram Kı 1111>: mec11 a percıe. oar.a• 
son, Vera Mllcs • Renlı::• 2 - Herşey Senin için • SULAR AT,TT!'lD.~Kt YOL: ba 0Uızıarı.ı teıızlll.ı. 

# ıı . in . Roclt Hud.!on. Jane WY· Y ar; a n : Je.An Anoullh ll Bal• mauııa.ı. cıa. 
# ELUAMRA <l'el: 441394) man · Türkçe. Suare: 21 de aıa we1>•1• 11euta1 Pa 

BUGUN 

iog. Al,E:UllAR <Tel: 22 311 il) '40C09>: ıe.30 

t'atartesl. Salı IUB?W ~ 
de, Salı matine 1'1 de, 
Çarfamba talebeye t'I de 
l!!T.\SllUL OPllRETl (l:elı 
u 31 34) Pantaıonıuı &,ık 

Çarf&mtıt., OUmartesı. 
Pa•r _, ıe cıa matı· 

nt. Perşembe, Cuman. 
.. bal .. MlllSUl.tll c.an. 
t• Saat ıı 118 

İTFAİYE I
De elı::Uf • Alec ouınne3• 1 s ·ı A N B O L YOO Tl1'&r&O tTe.ı ı •r mat1ıı• Maıtııll• 

,,et CTt'I: 41U59!\I: ı - İIAbların Kurbanı • •DELİ> • Eomeı:tı 3 pel' ı;:OçOK SAHSE (Tel: 
Ya.teminin Çllut • Peru:ı:. Hint rıımı - Türkçe. 2 • Ge • Yazan: Retık Erdi> <Tel: o 93 69) Balı:ırköJ 71Mtt. Be1oı:ıu 
Enver Vecdi - TUrkçe. Kahraman Akıncılar · Roy rıın Suareler· 21.00 cı.. rEYZES1· &omecıı Çfo!' c44644. Buıı:11ZA11a 518603. 

Deniz 
3600'72, 
Rami 
36094~. 

368020, Kac1U:öJ 
ıtınaııaca 51662~. 
2'2711, Ouooar 

tren-vapur-uçak 
ıo. oemtryollan Baydar. 
paşaı 36047~ - sırıı:ecıı 
223079) - ı0enı:ı:1oııan ı 
431800 cn.uı saauıın ı. 
tlhbarat • 440207 ) - IŞebu 
R•tlan: 4"2331 - ıHaTt. 
Yollan· foff'190 H 138240) 

Polis • İmdat 

30 Kasım 19:17 Cumartesi 
İSTA~BUI. 

7 57 Açılı~ 'l"C proııram 
8 00 Sabah mozıııı 
8 30 Haberler 
8 41i Sıız eserleri 
000 Orkeetra 
9 15 Şarkılar 
980 Kapanıt 

12 27 Açıllı. ı:ıroırram 
12 30 Yemek müzıtı 
13 00 Şarkılar 
1320 Melodi 
13 30 Haberler 
18 41i Şartı::ııar 
14 15 Dana "ite caz 
14 41i Saz ~erleri $ ı.ALE (T~: en:. 9S): Roge:ra - Türkçe L.-:'SES OPERETi (Telı eambıı, Perıembe, Ouma. BQyQUda 616061, Çubua:ıu 

$ Erke .ltr Esmerleri sever rıuı.VAR (Tel: tı :ss ~SJ ı '4 93 93) oumartesı, Pazar auare: 68000ı • eo, ~köJ "2043 
# Jeanne CTaln, Jane R\16• Yuemlnln Ç!lul Feruz, PESTİV AL: Müzıtal ope- 21 c1e. Cumartesi Pazar Plorya 738002. BallC 08' ili 00 Sevilmiş 'arkllar 
$ ı.el Renkli Envrr Vecdi - Türkçe re; • 3 perde, 12 tal> Matine uac 17 de. cuma nııı W93!1, BalıClotlu (İstanbul ı 27f.S00}, (B• 11120 Haftanın proımı.mı 
# LCKS cTeJı « tl SO)ı CE.'URERl.ITAS (T e 1 ı lo • Müzik: Earlo Kı> talebe7e 1? «le - itan ~52948, Beybcltada 518402. rontu: 274110ll, !Anadolu 
$ cıcı Gelin • Brta:ltt.e Bar- 22 SB 9~J ı - Nehir ıı:ızı, p()(e 11 Çarşamba _., &f;açlaı AJtuda ı Oram lstanl>ul 21"222. f4.:tn1• vatı:aını 274502). 

111 30 Şarkılar 
#idot, Louts Jourdan - 2 - Tolı::ort KClp:1lsü. 16 00 Konaer 
Franıızca. MAR!llARA fTel: WSSO) • «+:+:«««+:+:+.+:«+:+::iı«««+:+:+:+:+:+:• ........... ****•••••*•••:ıt•:ıt:ıt~ 16 30 Şarkılar 

s \S: LeJron oantıetl • tu.blann Kurbanı • H1nt '! .ıp. 17 00 Meloı:tllcr 
Belgtn Doruk. Pılı:rct ııa- tılml - Ttırkçe. * t 17 111 Türküler ~ kan • Tarlı: mıııı. \"ENf 1 ebzadebap: Tel: * KOÇ (%1 Mut • 20 ~tsan) prizle • ıı:arşı:aşacalcalnız u çolı: dahi lbmal eı:ıırorsunuz. Blraıı la- ... 

#i SARA v ıT.,I : 4, 16 56): 
2
z 

25 
IS): 

1 
. Nehir kw. ! Beklemedlğlnlz bir :yerden bUytlk memnun olııcau101z. Bir melttu• tırahat edip onlarız da mewul :: 17 30 PIAlı:larla b~ba§r. 

Şeytan Ruhlu lnaanlnr . 
2 

_ Toltorı KOprUsQ. * bir mirasa dahli olmu'6unuz. D!I: bunuz var. olm11nız !Azım. ! ıe oo Şarkılar 
sımone Slgnore , Vl"ra \ &'ili (C KöJ reı: * tat edin sizi sevenler çotolacak. n \ S.\K 12:? Afustor • 22 r.yıtll) OGl.AK 121 ıralık · 20 Ocak) ..- 18 80 

* 
Hot":ı\ 121 N,'lun ıo Mayıs) B u hl ki b • Dans mazııtı 

A :"i K A R ,\ 
727 Açllış ve proı.ranı 
7 30 Türküler 
7 4:5 M. s. Ayan 
8 00 Birer o arkı 
1130 ııatıt melodiler 
8 41i Saz eaerlert 
n.oo Hatıt müzııı: 
ıo.oo Program, kapaıııt 
ı ı 57 Açılış ve pr~ratn 
12.00 Armoni müzlkaBI 
12 30 Uç ~ten aartıtar 
12.55 Serbest saat 
18 00 M. 8 Ayan 
13 lli TOrkQlcr 
13 30 Cumartesi konseri 
14 ili Beraber ,artılar 
1445 Kon~ma 
l!I 00 Un!Ycslte ıtonserl 
16 00 Kayıp me!ı::tuplatl 
ı 6.li7 Açıllş ve proı;raı::ıı 
1700 Radyo çocuk aaatl 
1800 itnceaa:ı: 
18 30 Köy postası 
18 40 Türküler 
18 55 Serbest saat 
19 00 M S. Ayan 
19 15 Tarihten yaprak 
19 20 Şarkılar 
19 45 Serbest uat 
19 50 Spor haberler! 
20 00 Seçme me!ocıııer $ cıuzot : Pransızc:ı GS 2'>: ı Dev Adam 2 - * ug n ç ınllyc orç para Çok ıert harekat ediyorsunuz. Bu • 18 llO E~ltlm ti 

i 
Tı\K:.l'I 1 1 eıı u :sı oı ıı Actaız kahramanlar. * DugUn gö.sterebllecellnl:ı u,arı vcrmeme!Wnlz. Qunku parıııarını )Uzden acvdıtlnlz bazı arkndaşla- • • ııaa 

Anası ~lbl • Suavi TedU • K 
4 0 1 

K 
0 

., * bir ltlnıı e 2'0 çok feyler kazandı· ıı:ı bir daha geri aıamıyacaksmız rınızın ltalblnl kıracaksınız. • 19 00 Sabııhattın 'l'Olkan 20.15 Radyo ırazeteel 
Ş zı M 

1 
,
2 

hafta .l 
36 01 1~ * rablllr, cııı:katll olun. 'l"liRAZi 123 Eylül • u F.klm) KO\" \ 121 orak • 18 Şubat) + 111 30 Haberler 20.$0 Serbest 6BBt 

a ye ora · 1' 11 L ıTcıJ: ·'' * iKlzı.ı.ıt 121 ıayıs • 20 Haziranı ı ~ 19 45 Y!!mek müzl"I 20 35 Al:altan orkestrtLS
1 

I 
T.\S ıTeJ· 4 0140Jı 1 • Ateıten Buse. 2. vab- * Şaha gayretiniz ruzOndeıı bnz.ı Para husuaunda ııtı:ıntılı bulunan .,. • 

Napolyonun Snglllal • M. '1 Hayvanlar Dlyan. * Ufak bir mesele haklı::ında çok işlere teşcbbQa etmlplnlz. Bunlar durumunuz bugtln raılıyaca"ınız • 20 00 Şarkılar 21 00 BestekArlar 
Brando, J . sımmons. CR&V' , , rrı: s'°6SZ) ! yakınınızdan birine çolı:: &ert hı- dan birinde muvaffak oıacaıannız bir te1&dUf yüzUnden biraz dUZe- : :ıo ıs Radyo ı;nzetesı 21 30 Serbest !laat 

! 
ÖNAL ııuıımpasa Trl• 

1 
Enayiler Kralı oangs- ~ rcket edlyoraunu2 Sotukıı:anıı olun ~Rl::P 1:?3 Ekim %2 Kasım) ıeceıc. + 20 30 Dinleyici !etekleri 21.35 Şarkı ve dans 

S4 93 06 • 1 Ouua Ano · * \'[:'>IGEC <2I ll:n. • 20 !'emmuzJ nugUn epey zamandır arzuladı"ı · ı b t .... •ta t) 1f: 22.00 Şarkılar • terlere karşı. 2 • F111ptn + Biraz dlklı:&tll dananırsanız ılzl • Hı\ .IK (19 Şu • · ~v " r • 21 00 Şarkılar 

S
Esret Kolçak, Senay Ua u Kahramanı. * çok atAlı:adar eden bir me3Clenln nız bir şeyin tabakkulı:: etttalnl Htaıerlnl ılze açmak ıate::ven biri- • 21 30 On b gQnde bir 22.30 Melodiler 
TOrk filmi 2 - Pırtııııı ~ anlayınca çok aevıneeelı::&lnlı. • 22 30 c rt ı -• 22 41i M , "~tı • g•nı "'ıpçak Mu OPr.RA (Tl'I: :ı.6 ti 21)1 :1. mahiyetini anlayacauıruz. ne tı::arşı çok sert dnnınıyon.u- ,. . umıı eı; ıecç... S. Ayan 
.... .. .. T & \ ' \Y (23 Ka<,ını - 2u \rnlıli) BI u k olun nra T 23 ili Haberler "3 00 Tatil n-e 1 

"al!J. Kaynak • Türt filmi Laı veıru Kumarbazı 1'" \RS l.A:-1 ızı Tem zı .uston nuz raz yum şa • ao • w .. ~~ s $ YD-1 n ıTel: '4?1!Sl 
1 

\ 'VR1 cTu: ss 97 Q) ı + B.ı akpın o eri buytık bir ıür Şa!ışl işleriniz yüzünden evinizi l)'I )-Sptı ınızı anlao:acak:slnız. • 3 30 Proı:ram 24 00 Proı:ram kapan~ 

t """"~'''''"'"'''"'''''''"''''''''''''''.'''''''''''''''~~··'"'''"''"'"''''"''''''"''''''''''''~"'''''"'''"''~''''''''''"'''''''''"''"''''"'"''~''''"'''''' ..... ~ 



ESH~M VE 
lAHVILL .ER 

\'Al'AN - 2U l\a<1m 19~; 
l9i9 : TA~DUL OORSASI 
1938 1ııtıkrazı c;. t.5 l01 oo 

K -X.5 2.500 
1941 ?.r MK. ht. 1 :ıt 211 25 
1941 DDY. İk. IV ı 107 30 
lQsı ~Oy lıt. V ı 101100 
1'33 • tıkrazı 11 103 4.:ı 
tass 411tlkra~ı 11 103 oo 
l~s .\ınonıtaman I 11 102 60 

Atnorttaman II ı 101 25 
zn ıu 11 10215 
z ıı ıv. 11 ı02 35 
z..a V ı 102SU 
Z B VI ı 10075 

ıa. 1 z n vıu , 104 O'ı 
O D Y Vl ~ 8 102 00 
KAL. •. ll 102 85 
KAL. ll 11 102 85 

1948 }4-L. Ill ll 102 00 
l'.lf ST 1. > 102 11.l 
ıo.ı 8 ıs,. ıı 11 102 as 
ı~: IST I 11 102 00 
1941:; D Y. I. ı 21 25 
tıı; 1 ._ D Y il > :ıı 40 

uoy rn 1 211~ 
>.u.ı. I. 20 90 
1'f M Il. 21 20 
ıı.~ m. 21 ao 
zıı rv. 21 os 
Z Il I. 21 13 
z n. u. ııo.oo 

lıert llAJI' K \ "' SELERI q il ~ Banıcıısı 155 oo 
8 11 •ntaııı cNamaı 130 oo 

Teminafsll Yüksek Seçim Kurulu 
{8"1 2 ncldel 

çim Kanununda oıııu~u ırlbl -ı;e
clmle tesblt e<lllmemeaı de, 6422 
ııayılı kanundan .sonra seçlın em
niyet! baltımınııan bir zaat tcş
kll etmektedir Zira Yarıntay Bl· 
rtncl Do.şkanının kim olac•2ını, 
hükümct tnyin etmektedir. Demek 
oluyor ki iktıııar. hoşlnnmadııı:ı 
bir Yargıtay Başkanını ccmckl!ve 
scvketmektenı vo bcıtentıığl hıl
k mı de Başknno tayın etmek .ı;ure
tlyle. Yüksek Seçim Kuru•unun 
başıııa l!ltedl!tt şahsı getirmek tm
kAnınn her zaman ııahlp bultın· 
maktııdır 161. 
NETİCE 

En yüksek hAktmlerlmlzln bile 
tl!Illlnatını gldermtş olan 6422 ısa
yılı kanunu cterhal knldımıak, 

katmerli bir zaruret ifade tmck
te<llr Bu de lşlkllk, mccırnl her 
ctevletln temel nı teşkil eden matı
kemelertn bağımsızlıgını ııaı:ınmak 
bakımından bayati bir önem ta· 
şıııııtı ı:ibl. ıs~lm emniyeti balu· 
mandan tın lı:cndls ncırn \ n:ı: ge
çilmez bir adımı teşkil cııecektır 
•Seçim cmnıyetl:ıt parolasını. dört 
eenc ltenıı sine bnyrnk yapa:-ı, t -
mlnntlı hAklmlertn seçime ııl'znret 
etmesini ve nthat karar vermesini 
snvunnn. hııttA bu münn.'lcbetle 
tnv&1yc etten D P., kentti kcncıısı
nl lnkiir etmeğc ıson vcnnek ıs·t· 
! onıa. hlktmlerc. 1 ııso den önce 
mevcut kanunt teminatı tanımalı: 
zorundadır! 

(•) 'J.Jt.'.\l '11. Tııtıınak llerı!cl. 
dlln. \ 111 top, 2. Bir. 80. C'llt. 12 
ı;. GOO. 

(l ı llltlcrln parti ı. nomınl 

nmnın ~rrlır•l\·e fll..lr çe l;nnaaı 
ıeutlsl için ııarurt olnn fRrtlıır Jll· 

rnııımadıgıııdıııı. I!"' r." l!lr n•· 
\'imden ııntı rdlll!ıııez. 

ı:ıı 1111 tııısıı .. ın Jllf'•t'll Mf'ndı•· 
rr~'lıı 2.~,llH8 ıOrıu \lıwll•te \rr· 
•llil ıızuıı ıı111ı11111 tıııliııııı. (1·ııııı. 
nıık l>crı:hl dnıı. \ ı ıı, ıuıı. ı:. hlr. 
1111, ı•llt 114, :ifti • fllJIJ) 

(il f',11011 )alıııı hlil.tmlıı rl.ıill. 
lh•\INlrı ı'ırıholu 011111 ue,ı .. ı 
Bnşt..ıııınııı ılnhl, f'I\ biı) ilk l'il
rllııı nlıııı 'ııtuıuı lhnnf't »U\'llllU 

hile ı ıemt .. ı nıoını..fın ı:ürlılılil· 
{:!inden. nnaJn•nlnra lııı hol kin 
lıfıkümlrr koıııııaşlnr. \) ııı mıııı· 
tıı.ıa. h.ıı..lıııltrln df' ınadıll ınf'll· 
tnntıar ı.nrııılıı:ıııda. ı..ımuıı le , k· 
ıluııa llJ ı..ırı ı. ırarlar \erf'hllrrl'I.· 
lrrl hrsah!l ı..nuıarnı... Crzn ı~nnıı· 
llllllllllUll :!IG ıllC'I nınılılr.sltııll•. 

ııa hal kin. tıf' ~Pili' ııfır tınııı.· 
ten RCI O!nınmak 117.l'Tf' ~ft 
df'rplş t-ılllmlşllr. 

(!'i 1 195-1 seı:lmlndr \ ııı. .. eı. "P· 
('im Kurulu ıl}rllıl yapnn, 115rııı· 
dakl l•lnılrrl )ıtzılı ıııuhıf'rl'm 
hlll.;lnılt>r, cıı:llrlılf'n lil11ını ıltı•tl· 

ıırn ıtı·ıı~· ) n~ııı l'ııırı..ıı~ e ~"' l.;l'ılll· 
ııırı.. 'llrPll~·ır \87.lfl'll'rlnılt•ıı u· 
zaı..ınstırıınıı~larılı: \'ar~t:ı) Hl· 
rlrıı·I R li11111 Hl'ılrl Kill..ı•r, l1ı·ılıı· 
<'il C'f'7JI llalrt''I Ba•ı..nnı H:\ll.l \rı· 
l.lln, l>orılılnr.u ('tııı DRlrl'sl H11 • 
l;:ını ('l'nrnl Ko,eootıu. 

Clar~ Kalkınma B. 175 o.ı 
Obı ti Bankası 113 oo 
l' ~ll&llyon Anc1 l U l 70 00 
l, recıı Dan le A. Ş. 132 00 
l' ~I Ve Rreaı Bank AŞ 82.5 00 
"tb caret Danlı: A. ş. 115 o:ı 
~llrılc A Ş 1200 oo 
~lrkan CltQento 106 Cl'J 
~ lJegırmcnıer1 li3 O<.ı 

Bankası :ıo oo 

1 hattA kusurı;07: bir ('('im onıındn 
Uilldara crldlcl holde, ııazllf'rfll 
ı..urdutu nnn baJ.ıorı tanımı) nıı 

nJlnıln demol..'l'ıı•I oldııl:unu hl· 
ılla etmek, ı.lnı•rnln aklınılnn du· 
hl ır;eçoır:ı.. ı.su•f'll kendllrrl dr 
bliJ le bir yabanrılıtn ıı•nf"z:ıOI el· 
ml)f'rek, denıoı.rnsl ılllcnınnı ol· 
duklannı ilin etnıl lenllr. 

161 r.sa•en 19:>-t .srnl'•lndl'n on· 
raı..ı lrnnıın htlkllııılrrl, lktlıhınt, 
ımr•rıdn tıkan ııo,ıanııııııııtı bil· 
1 tın \"Oksrk Sf'(·lnı Kıı rulu fi) eJeo. 
rıııl, H&llr1111'n lflzıımı> ll\'f'•lıHll' 
tn."flJI' eımeı. '" tamnmeıİ 11n.u· 
sıınn uu;uıı bir he>'el )arnımok 
lmkAnıııı bili' u·rııırklf'dlr. ...................................................... 

* uEU,...; lIAl.L\R - Dün limanı 
mıı:a gelen •San :uarcoı 20 yolcu. 4 
turlst, Mı ton muhtelif eşyıı getir· 
m!ftlr, A)'l'ıca Sovyet bandıralı •Po 
beda1 yolcu gemi.si 50 ton lı:A4ıt ve 
3 ton muhtelli eş;a getirmiştir. 

' 

C\ı At'fı"\ nv.slnlRl.IRı f:R 
ıı~lııhurtret Ata 54000 641100 
;:""lat 
lı tını ı 90000 91000 
~lı. 75000 76000 
\>llıtı 68000 6llOOO 

~r asooo 6ooıx.ı 
~·~E -'LTI!li ••fA·ı ı.Aıtl 
lıe4 e 16211 1630 
8t lko 1625 ı 630 
l,~<larıı 162.5 1630 

1 
1100 mm> 1620 1625 

8on A llAlll•~t ıU.TIN 
~ PIATl.ARI 
\>'lıı~Urtyet Ata ı ııoo ı 1125 
~ 10800 10000 
<l:.:ı lt 13900 14000 
I~ ~~ Hollfıntıa 10300 10325 
1~'1 :ı: ltrası 14100 14200 
h,ııo:ı: vııı:. 13000 ı cooo 
lıılır Yon 10500 10600 
-...,!re ıoıoo 10200 ----. _____ --.-..J 

8UtMAC·A., 
• 

~IQ _..._..__. ..... ....., 
t ~t an 611ğa. 1 - llayvnn remle
~ iç 11 ~lrıııın sıılı:landııı:ı l er 2 -
~tıı_; «ıaret sıfatı. 3 - Oüzcl ea· 
~aan blrı. 4 - nayak: Ma· 
~ 7eı f - Oy. 6 - Bır kııtıın 
t'ıı 8 - Bir soru edatı Dlr hoy
~~lık - Tııtıı bir madde. 
~b·'l'ldan aşaıı:ıyn ı - Kilrkü 
Uahaı hayvıınlnrdıın biri. 2 -
~,. t; Arka 3 - Dayıntıırlık ırıır
~lee~. 4 - Aydın ilst kı mı, Blr 
~-: ııo Btr meyve, Tekrar. G -
~it~ ta, Dır şeyler ve\ a fertler 
''<lô;rl4ındc. l!ltlanaı.ı~ 'l - Pro-
~tf 8 - Knydırnk oyununda 
ııc . 

~ ~lal(u BUl.\IACA •t1'" HAı..ı i 
~~ıı ~•alta: l - Yasemin 2 
l s 3 - Emanet 4 - MI. E-

t, t - Lor. tl - Alem: Oda 'l 
~ l't;k~ 1oJeı a - Ak. ~'llııe. 
•' ~ <lan 11.'Jll:•va: 1 - Yem; A 
lıı' 8-;- Ycnıışllk 3 - Ant., Et 

t.ıı n~ 5 - Elek; En ti • MI 
~{kil, Lodlltl 8 - Ra. 

(2) Ruıı1 a·ııa dn t'('lnı rardır, 

......e.ar[ ..... ~ 
HAVILLANO PUO~ 
Cıldınızın faravelıni ve gÜ· 

ullıjjını bır ~at dahı ırttırın 
yükselt evultı bır pudr1dır 

'?!~ 

* KO:";GRE - Y!Utaek Ticaret ye 
Elı:onomı Okulu Talebe Ocrneaının 
aenelllı: lı:ongruı dün aaat 14.3,) da 
Eminönü Ôğrencı Lokalinde yapıl 
mıştır. Öç grup arasın<la müııaka· 
şalı geçen kongrede idare heyeti se
çllm!ştir. 

Bu arada konuşan talebeler,oıtulun 

fakülte olamamaaınııan duyduıtııırı 
üzüntüyü bcllrtmtı ve ıaııetmellğln 
<leflftlrllmcdlllnden şllı:Ayet etmiş
lerdir, 

* SATI TAN hıTl'liA - Be:J&Zlt 
Sota.ıaıa mahallea1nde, kaaap cıaıı:
tinı !ıleten Muhittin 01 :un er adın 
da bir fabl&, dün aatı~ta.n imtina 
auçu ıle a<ltıyeye \'e:llmlş •e bnkkın 
da ?ı.!1111 Korunma mabkemealnde <lA 
va açılmıştır 

Denizde bir kaza 
Dün Kılprüd<'n ın 55 de n11rckrt 

('(len Uıev ~apun: Köprü - Kadı
köy tııkclcsıncıen • 50 metre kadar 
ııçlldıktnn '!Onra Mehmet Kaptan 
ıcare.slndeltl il tonluk Poyraz JI. 
motörüylc çatışmıştır. 
Çıırpışmnnın şlc1detınııcn motö

rOn n tnrarı parçalanmış ve ıı.ın 
deki lkl adet tBŞ kınna maıı:ınesıy
ıc batmıştır ÖIC\' 'npurunun lı.
kelc bo~ omu:ı:ıuıtundn hafit bır 
ezilme varcıır. insanca zayiat yok-
tur. 

Çift redriast 
Paznrtesı n '1:1•'1 .ttonren "!:ten 

tay Kozyatıo ı ilkokulu çlH tedrl 
ı ta ba9Ja acaktı• Sabahleytn !llı:

okul, Oltlcıll!n sonra ise ortaokul ted 
rlsatı yapılacaktır. 

Ortaokula, Kadıköy ve Kartalda· 
ltl orta okulların bir lı:ısım talebele 
rl denoı edccelı:tlr. 

AÇIKLAMA 

Ynscf Bnrokııs firmalı nmlıalAI 
lçerts nje baharat •atılmııkt:ıdır 

Bir :scnedl'll bert bu mesll'l:I ter 
kettııı:tmden pıyasııyıı çıkanln.'1 bn· 
haratıarla hiç bir alAkam oımacıı
~ıııı ııörı1Qğüm J(lzum üzerine il ın 
ederim 

Menfaat, her ıeyden üstündür. 

ÇANKAYA GIDA PAZARI 
Kollektır Şirketini 

Muhakkak Ziyaret Ediniz ! 
SERBFS.I' SERVİS (İst:ınbulda ilk defa) 

'ltnu#rUJ ÜSTÜN KALİTE 
V~ REKABETSİZ FİATLAR 
~l:ı_ ÇANKAYı\ GIDA PAZARI Koli. Şirketi arzettiği em· 
~ f,'t tianın kısmı fızamısi toptan fiatınadır. Şişli, Halasklirgazi 

'.ı(k f
1

: ,.-f/J~t~; Caddesi 320/1 <Çocuk Hastanesi durağı) Telefon~ 48 13 44 
~~ I~~;;;::,::==::=:=~==~~===~~~~~~~~~ 

~~: !i,!;~!~~~,::;um•· Niı!ı~~!~m~KY~~. K~~! ABo~~ !~152, R~l ~ 
\,~ve ll alı)ormus I~ Apartımanı daire 2 Louis XV ve XVI yaldızlı salon takımı, ı 
"" alık Kurumu tarafından • h ı ·1· · k lt.tı:1~ler<1e satı' mağn:ı:aları açıl ayn1, koltuk, mağun yenı se pa ar stı ız: yemek ortası ta ·ımı, 
.~ lı. • arııa muhtelif yemekıtk ~! ponclcn ve cam e:i)·a, ~atıs gü;ıü: 1 Aralık PAZAR günü 

t:ıı rrıel:ı:ır olarak ııntılıyor ııepl· . saat 10 dan itibaren. 
1ı tı t t !Xınunıyctle alıyoruz. Geçen ~-''5!!!!!!!!:::::5:5::5::5:::==:==:==:!!!!==:::===::!:!5!!!!!!!:5:==:==:5!!=::=:::::=::~ 
t 'trı:Yı beklerken ötedenberı a

lt. >"tıı ettiğimiz rn Halen kosob
q:ı b~ btrts nln de elinde kocıı· 
ıa.'>• :ı ıcınbll bulunduıtu halde 
., ra1 l'tntş oltıutunu ~örünce 
~ı~:· karısı da sırncıa idi. Tn· 
~ lıaı, blrtsı cKo.ııaplarcıa burıılnr 
l1: 'rın •r ve ucuz et alıp dünit· 
~1 aey~a Yüksek flata ııııuyor
~ flı~ h nco o ıramıın buntann 
tt.:'rııı erı:on bol miktarda et 
~"I ~ •ıı ııebcbtnı anladım. sı· 
ı tt •ince memurıı bunlara ne
' or Verııtklerlnl eortıum O c1a 
~~1~ tanı~oruz amma bir emır 
h~or1}a vermek mccburıyettnde 

~'I:' ıa Cletıı Kurum kasaplara 
)trt b~t Vertııtımı ıöro bunlar· 
" ( lı. lııının buna k naat etml· 
~1,l:ı:tr etlerııen fa}dıılnnmak 

~ tine kareı tctblr alınamaz 
~r•ba \J .. dreı l'l,liJ ıc 
~e . ifa tahanesinrle bir h•· ı 
~~ıı : 1n d erdi ve teşekkürü 
~~ r senl'denberı Gurebı& has 
~.,ı,0t nııı •ortopcdb klln.ı:ıncte 
~ttıitı aldıAım Qcretıe tıç u
~>tıııer çocuı-:umn bııkıvordum. 
11t'<llt re ~e hiç bir eebep yok lkt.-ıı 
~~it (.;~ınııc işime nllıayot ver
tt ıııı,1:::ıUteeaııtr oıcıum. Eğer bir 
~ı~tıl)lh olaa illi cvvclı\ ıhtıır 
tııtıııtlıını.ı ctnıll!lı lllzımgclme:ı: mi 
~ lltıı Yapmadı birdenbire va-

ltlar çııı:ıınnnlı:la ekmeıttme. 
t\a~· lt 1tnın nntakasmn maııı 
!tıı"ll ~r kes bir yere gl rlnce o-
~ Q itt 8 t ı k b n 1 bekler Lı-
~ t? zaman çıkarmak doıtru 
\\t \:-'-'! ll re et \enıın mo'Tltır· 
~ 11t ~nda truınftı dilşilne:ıter 
\;,.~ f"t&ı c. Doğum Kllnlğl BH' 
ıı::ıı. l'tgı Snıme Türsel vıı ııcrvtıı 
"°'r'< ıevım Turıın halime ıı· 
~~ ıı: bent ııoııum lttınırııne aı-

~t1at.:1<1tıertnc mateşr.lı:klr ve 
-·ın. •·nıma rıılnl 

:Mobilya Sana~ linin en son modelleriyle tekniğin en son 
icatlanndan mUıeljekkil bir 

Amerikan Hôrika Eşya Müzayedesi 
1 Aralık 1957. PAZAR j!lİnii saat 10 da 

Ihlamur Yolu 22, Ceyllin Aprt. N 1 ( A N J A ( : Daire 6 (Teşvikiye Karakolu kar 
</ </ şısındaki) 

O'stü formika kaplı masası ve pUistik sandalyeleriyle 
dinet yemek odası takımı, tekı?rlckli servis masası, Metal 
iplikle dokunmuş kumaş kaplı htırika kanape ve koltuk, sa
n Mağundan yan ve sigara m:ısaları. cilt yatağa tebdil edi· 
len kan:ıpe, her şekle girebilen böinmlü rahat k:ınape, selvi 
ağacından gü\'e gcı:irmcyen me.-hur Rock Sandığı, bir şnhc
scr olan yaylı Beaut)Tcst Şıltek!riylc Mağun yatak odası ta· 
kımı, ayrıyetcn tek ki5ilik karvola, komod \'e ~ifonycr, \'e
randa ve baht'CYC mahsus portatif kelebek koltuklan, şil
tesiyle katlanan pratik Amerikan karyola, Coldpost Dipfrizli 
harika buzdolabı, Wcstinghouse :i&kuli Dfpfrizer (H.A. Mo
deli), Gründig Majcstik Hİ·Fİ Radyosu, 3 de-.·irli R.C.A. Pİ· 
kabı, Elektr1k Süpürgesi, fınn tnvn ocak tenrere gibi yardım
cı elektrik cihazları, buharlı ütü, l\liksmaster, 7.enith Tele
vizyon cıhazı, Bendix Çamaşır makinesi (Yıkar, sıkar, kuru· 
tur), dövme nlilmlnyomdan mutfak takımları, kırılmaz ha· 
kiki lelmak uıbak takımı, Moket \~ renk renk el halıları, 
orijinal desenli perdeler, 33 devirli plaklar, amatör maran· 
gen takımlan, yekp!re havagazı fınn oyuncaklar, jimnastik 
kürek cekme aleti, valiz!er v.s. İ. BEHAR 

Sahibi' VATAN Gazetecllllı: ve Mat.baacılllı: T A Ş adına 
AA IED E !iN YAL!\IAN 

Umumi N~rt:vnt MQdQrQ: özcan EROVDER 
Bu sayıda Yazı t~ıertnı fillen idare eaeıı mesuı mtıdQr: 

ADUN TA">IU 
uazet."mılze razıların yeni harflerle ırönııertlml!l!lnl rica ederiz.. 

ist an bul Gökay' ı 
uğurladı 

IBaşı ı ıncldel 
111111 Herk~. orıu ııon defa bir kr· 
re ctahn ~ rn1c~. uıturl@mak eme· 
llrıdıı1·cıı. Belki de ıızıın !ilırecek 
bir hf!l reli, 20 !lııtçıkaya &ıtt19tır· 
mak l~Uyord" t,ıo tnm htı teırı, 
fınıntııı 6 A 8, ista11bullul11rıı tylll
ııını aöstcrcıı Uçak gecJkmıştı 
Hem ete bir liaat kı.ıııır. D'lylcce 
O!lkay, bir tıaatını dalın acvdl!';t ııe 
hlrtıc. sevcılğı tnsan\nrla bernbcr 
ı:eçtrocc•ktl. Buna insan seli cıe se
' lndl, Gökay cııı... Uıturlayıcılar. 
Oökııyı tıcıhal çembere aldılar. \'e 
8 yılın «mtni mini vallsl•, bu çcm 
berin 1çtncıe tam bir saat meydan 
tın dolaştı. durcıu Herkesin elini 
ısıkıyor. herkesle vedal8'jıvorcıu. 
uAÔI, \lllti \ t , AUl,.\'l'TI 1\11 

Oöstcrtlen içil yatınllk. Büyült· 
elçiyi :zaman zamıın g!lz yaşı dllk
meıte mecbur c•tı Oysa ki, o gözü 
no yaşlı g!lrdüll<I her insana. a~
l&.mamıısını ıöylüyorcıu: cEvet. gl
c11yorum Fakat bu ebedı bir ay
rllık dcğll• diyordu Vo lllive ecıt
yordu · 

"\11'111. , lnf' ol lllf'nı.ıı 
""'" rıııı. J lnt ol drvran .. ,, 
ut"\t't. c:uı.:ı, .dıtlyor.11 

"' ı• ııe 'rıııı.. ı..ı t-ınnhulR 
)Rlnız kıılhlnl bırnkı)ıır.11 

MevtıandR 8 rt bir ıilzgi\r es!yor 
cıu Fıık11t herkM dışarıda !d Hır 
ara rtrafına bakıp devam etti: •
ııu 80nsuz sevırı hııle:sl. İııtanhul'
da hcış bir seda bıraktııtımı:ı:ı ı:lls
tcrlyor Bu sıcak muhabbete. bol 
bol şükran Giderken ağla!iık ve 
altlattık Vlliivl!t l\lecll~lndekı ar· 
kadıış.arım ban ıromü~ blr kutu 
ıcdl}e ettller istanbullularırı ita! 
ıl muhabbet ve ısevgllerlnl bu 110 
maş kutu içinde bornber götilrOvo 
rum Ankarndıı iken Ba vekll!m: 
fırsat btı:dukçıı yurcıa kaç dedi ı 

l\Jeyd:ıncıaıı:ı mah•erl kalabalıttın 
ırınde her zomrccırn tn.qana rastla 
mak mümkOntıü Pnrtıll, partisiz. 
binlerce in an l\hllct\'eklllcrı. tem 
ı.llcllcr, VllAyet ve Beledlyo erkA· 
nı. ı:azetec lor, profesllrtcr, tıılebe 
!eri ve dostlıırı. 1n.~11n selinin üze 
rtn<ll' kıyamet gibi renk renk ı;l
çek dcmotletı ı:öz nlıyordu. 

T\Hll\' ıar.hoıt. 
Sanı ı:ı 30 dıı cTnrban &eldi ıı 

c~' r cı·ıyuln nlia başlııdı 01\kav·· 
ın hale! gelmişti noıı:ruca Btl tık 
rJc n · n \'onma gtdcn-k tolı:ııla•tı. 

Vo biraz sonra cıa bir kenara çe-
:tıı Gll B}, tolmla.şırkcn. kucak· 

laşırkcn. \ edn !:'derken Tarhan da 
ha ztyncıe kenıırcıa kalmaRı tcrcl!ı 
etti. Manzarayı. mütebessim bir 
çehre ile 8".'}•redlyorcıu 

Nihayet saat 13 30 tın yeni Ba· 
yQkcl('l, yeni vaztreslnln bn,ına 

gitmek için uçıı!'ıa do ru Uerletıı 
Turhoııln yıın yana mcrıııvcnlore 
katınr ıreltıller. Aynlırken k\ıcak· 
taştılar Fakat fotoıtrafçılar atla· 
mışlarcıı Durumu tc:sbıt ecıe:ntyen 
birkaçı· •- Olmadı Bir daha 01-
mııcıı • dlye batırdılar. O!lkay ce-
vap vercıı· « Oldursaydınız-.. • 

Tnm merdlwmlcrı çıkarken. m"Y 
dnnı bir alkış turanı kapladı Al· 
kış dnklkıılarcn ı;OrdQ Gökııy, e
liyle selAm gtınderlyontu. Alkış tu 
f anının arıısından aealer yük&el· 
dl: 

«- GQ!o ı:ülo Vail Baba COle 
gO!e.ı 

lllf 'l T Ü7.lll<:\ttR 
l'HOJ'. GIİK \\'' H.ıtlı.t;'.'I 
111.UIHH H: 

Bern Bü~Okelçtsı Prof Oökay. 
tıan hare ,etinden önce gaat 8 30 
cın Vnll Kona ma giderek, do:.•Ja 
n ile hasbıhnllertıe bulunmu~. F.r 
ınr.n' Pntriğlııl. Paşabahçe 1 r:lll'ri 
ndına h r h'yetı. Anadolu Lise~ tar 
tebelerlndcn bir anıııu ve YOk&ek 
Anııııan Koru~a Kurumu tClll5ll
cllt rlnl kab\11 etmiştir 
Emıenl Patriği Prof Oökny•a 

cemaati adına bir gOmüş kutu, 
Pn.şııbıılıçc lşçllerl. orta:nnda Bo
ğaz asma köprüsünün resmi işlen
miş bir tabak Anadolu Lisesi ta• 
lebclerl bir seccade. Yüksek Awd 
lnn Koruma Kurumu cıa tarih! 
blr le\ha hediye etmlıtlercttr. 

Milli Tilrk ',J'alebc B\fllltt. Prof. 
P Kerim Ollkoyı dOn hava alanın 
cıa büyOk bir anıvcrsltell grupla 
uğur!ıımıştır. 

Birlik Gllkııy•ıı Qzcrtnde Atattlr
kün Türk ııer.çllRlnc hitabesi bu· 
lunan blr Atat<lrk portresı ile Ttırk 
cençllRI acımıı İsviçre gcnç?.jtlnc hl 
tap etten bir mesııj vermiştir. 

Yunan tebaah üç 
kişi hudut dışı edildi 

ıııu1 ı lnclde J 
ı880 yllında Bulırartstnnda dollan 

Steıaııoa Papııdopuloa daha aonra 
alleal ile birlikte Türktyeye yerleş· 
nılş ve isttkllil Savııııı ı;ırasıntıa 
Yunanıstana oracıan cıa hmıre ge
çerek Yunan ırn:ı:eteıertnln harp 
muhabırııııını yapmıt sonr .. tekrar 
mcmlcketımızo ıreımtştır. 

Son yıllarcıa Türk • Yunan dO~t· 
ıuıtunu baltalar tarzdaki yazıları 
için Yunan htıktlmetındcn ayda 
2000 lira man~ almıştır. 

Yorgt Sotıri Patr!hnklyos ise es
ki Yunan komüııııstıcrıncıencıır. 47 
yaşıncıakı Yorgt Jıllanıan bert 
memlelı:etlmlzde bulunmuo te Be· 
yoğtuntııı büyilk: bir kitapçı dOk· 
ı:Anı ıoletmlştır. 

Bu ~hı.s ııon yıtb.rdB, Ellnlkl 
Enoısl Cemıyetınln idare heyet.n· 
ete bulunmu, ve komünist faaliyet· 
.ere aırıamıştır. 

Yirmi yccıı ~aşındaki Yorıri çı. 

turıs ile 20 ıı;üıı önce hudut dışı 

tıdllcn Aleko Çttu~ 'in bü~ü• oı:· 
lutıur. 

.Bu ~ah8ııı dıı baba.o;ı gibi ııtzıı 
fııalıyetlercıo bulunduğu tesbl~ e
ctllml~llr. 

T. Muallimler Birliğinin 

yeni bir teşebbüsü 
Türkiye Muıılllmler Blrllttne bat· 

lı olarak kurulan cZJ;rn OOlcalp En· 
cümentı tııratın<lan, tıırlb1 ve soa· 
yal konularda 8 hnfta devıım ede· 
cek llml bir seminer tertip edllm1*· 
tir. Her cumartesi aaıt ıs te Çem· 
berll taştaki Mualllmler Blrlltl Lota 
llnde yapllacak olıın seminer çalış

malıın bugünden ltlbım:n başlaya· 

caktır. 
Seminerlerde ele alınacaıı:. konular 

•ıruı lle ounlarcıır: 
Türklfede aoayolojl tarihi ve arıış· 

tırma'ar, Eski Türk Edebiyatında 
sosyoloJ ı ile ıırııı tllclrler, Orhon A· 
bldelertndto 806yal meseleler,Kutad· 
koblllktekl .ııoayııl problemler. Divani 
IUgattnkl cemiyetler meaclelerl. ZI· 
fi\ OOkalp'ta lktlr.at, din ve Ilıtan 
problenılerı, Preru Sabahııttınle Zl· 
ya ~kalp'ın mukııresc:st. 

Yeni otobüs seferleri 
Trafik keııafctlnl ıröz önüncıe ıu 

CHP f ahkik heyeti dün de çahşh 
maşı ı !Jıclde) 1 nüshası verilmek tızero yeni katQk 

ru önerı:reslyle ı:etlrcceklerl hl\dl- hıızırlatııklanııı belirtmiştir. 
scıer için «Clöküman• toplamaktıı· ""'KA~ u \ST '·-
dırlar. Tahklkatın hukultl ,.o ad- Bu arada. Yaıaıcıı: Seçim Kuru
n cephesi ille Oelırtmlz C H P. te~· !unun İstanbul SeÇtmlerl !Çln ya. 
ı.ııAtı tarafır.Oıın yürütülmelı:te· pılmrı!>ını istedi ı tahkikata tı 
uır. Seçim Kurulu dQn cıe toJilanamacıı-

öıtrcntıııtımıze göre C.H P. m.11- liından hAIA başlanamamıştır. İl 
lt':Weklll bu hllc11sclcr llo llıılli ola Seçım Kunılu başkanı Sabri Attııü· 
ruk ı;lmdlllk ~ıklanmıyan ba:ı:ı ha ye 'in tansiyon rahatsızlıliı cıan 
ıırlıklar da fllJlmıo bulunmaktıı· btrtıenbıro nakaeunıe ~ bu cı • 
dırlar C.HP. nKl'S l\Jllletvclı:tll Tur rum ka e u 
~t Göle bu leni hazırlıkların bir rşısında kurul toı>lantıaı 
kllQ gün lçln<le efk n umumty •ye çarşamba günü saat 14 e bırnıuı-
111t&cttır1leceıı:ı111 ı;(lylcmlştlr. " mıştır 
lnl:O.C'I ı;.; ı,\ ı,I ı, \ıtt tı Seçim Kuruıunun lnccıcnmck 
TUrı;ut Olllo bu arntııı aon olay lçln Elüıten lstedtRı do yalar dıı 

ıarıı c1okunarak, oöylc demiştir· henüz ıtııncıertım~tlr. 
c- 6·7 E}lill h6dl&elerlnln ter Kurulun bir türlü topınna:na· 

tıpclll'rl C.H P ye mütcvcccıh yo- ması hukukcuıar arasında tanıo
nı bir tertip pc~lndcc11rlcr. Şimdi malara yol ııç:naktadırlar ııuı 
den sllyllyellm ki, bu tşto nasıl bulmkçular bu gldlşlo tıcçun tah· 
başar~ızlııtn uıtrotııklannı etkArı klkatının tı Scçun Kuruııarıııııı 
umumiye birkaç lfÜl1 sonra anlı)'n çatışma dııvresı olan Qç aylılı: mOc1· 
caktır • det içinde •am ı " l'\:t,An ''KARA\A • am ananıı)ncıı,.ın<1an 

C H.P. Milletvekilleri öRleden e~dl§e etmelı:tecılrler. 
ı;onrıı da 15 de ıı merkezinde yeni- l .11.l'. ı~t \Of -:-ı KA \ ı:ı l:...l' 
den toplanmışlar ve dıılıa soııra U \I'( iZ \11\'I \ llHlı:Ct:f\ 
toplu oıarıık ıı:n:ı:otelcrı r.tyanıı et· Cuınlıurl)ct Halk Partllıl lstan· 
mışıerııır. bul 11 te:ı.'tHAtı acıına 11 ıdnre ku-

C.H P. Orupu tncelemelcrlne bu ruıu Oyeı.t avukat Ekrem Üzden 
ı:üıı cıo devam edecek vo Pazar tarafından c:n Ekını ıır~lm t:rl 51· 
i:ünt' topıu hıııtııı Arıkııraya c1lıno rasında bl'idi~elııru aebebıyeı veren 
cekUr Yalnız BU.ent Eccvıt bu ııa· ba:ı:ı ~ahıslar hakkında• adnlcte 
bah Ankarııya aıdecekttr. Mecllııe b~vurulduğunu otıaırmı~tık. Öt· 
verilecek dnerae Ankarııda grup tıı j renıııııımtze göre, Ekrem Ozııen bu 
hazırıanacııktır. , , ~llı:iiyet tıalı:kındt. bllırı vemıek Ü· 
ıı:...t.uı.~ t~·•.:...ul:11, ,ı,ut,!'\!.» zere ça~amba ~nü C.'umhurtlet 

~te yandan, tıOn de bir C.H P Savcıııı:ıınıı ııilvea dlunmWJtur. 
ocak başkanının lfadoııl alının~· Bunun UzerJne Çnrşamba lr(lnü 
tır Blllndl&ı gibi, CHP Kııdıo.oy 8a\cıllta ı:ıden özesen açılmasını 
CaıeraQ:ıı oca&ı bundan bır müel· lııtedlklerı tah ııı:at balı:kınıı b ı 
uet once &endi ıuımtıcrlndo yenı vern.,,şttr. a gı 
.seçmen kütükıerb bazırıan ... ,.11 
baş.ıw:ı~tı Dunun ozerıne uııce, 

ıı.:~ ıı 1:'11.ZurLı::.ı ııuı.u kUtU• tııızır
ıamuıa u&r~ıuı bır C.Hl'. ıl ka· 
aın u:ıen.n. aün de oc&k b~kıuıı 
ııvukat ugur K&lafatog.unuıı ifa 
.ıeıerı aııumııtır. Eıııuıyet lltrıııcı 

~UJcden b.r memı..r keı:ıd.terıııaeı:ı 
1.ı>rıırıa bu 1~1:1 neden &lrl.§tlKlerın. 

\ e &Uı.t k&Clemelerdeu bU :ı olda bır 
aıreıı:tll llllJI, ll•Wııelııı:ıarınu 110r• 
muıgur. ugur Kıı.ııııı.tug.u c~atıııeıı 

tc,eODWi enııderUıı:ıt ~e ::ltıı,;ıaı Ka· 
ııunu ııun :.ıu ne. ır.aaae.->.ııuıı ruu· 
l.ııwıı!etc taııınıın «lr.Utu ·ıtırı li.Ull· 

trol» :ı etk111lnı KUılıuııııak ıçın 11ıtı· 
rıı~.ara me.>nct ularıılt ııu:atcrmc .. 
an.acı) .a. öteır.ı ııaruloro de bıre. 

TARHAN 
ı Uıı~ı ı ınclılr, 

Tarhan ııemlftir kl: 
•- ıatanouıun meaelelerl önemli

dir. .Birçok vazııeıertmtztıı halline, 
devam olunacaktır. Bele<llJtmlZ, bü· 
yuk bir meauilyet altındadır. Bu 
mea'uılyeue ı:ıep.ınlzln hlaaesl •ar 
dır. Me;ı'ullJetler, lf)o beraber yü· 
rur. lyl it tcreı ııeurır; güç iş! ba· 
tarmu:, fabretınek 1ınktınınıı kavuş 
turur. 

İh'1yııçlar, artan amme hizmetle
ri, bizi normal tempOdan, hıztı tem 
poyıı ı;O~Urırn!ktedlr. Hareketlerlmlzl. 
koşar ı;lbı Ayarıarnata mucburuz. 
Hıı.u, htzraeUerımtzı aemokrattıı: bir 
ruh ıçlnde ıra etmeliyiz. Bu anla· 
yaşı, L>ütün arkaelqlara telltlıı etmek 
IAzımdır. 

iktısaııt tşlerımız. sallık tşlutmlz 
ve millet aererııertııtı tıallndekl imar 
lş'crımız. diğer belcat1e btzmetlerl· 
mtz, bir kül hallncıe onamüU!c<llr. 
Bu vaı.lfelert ı;örmentn ZO'l'k vo ıte

rer • ..ıeplmlzdedlr. 
Şuau da aöylemell;vım iti, Beledl-

1e kad=nda her hangi btr teu51 
1tat hakkındı, aldığı emirleri vapma 
ıt:ı. gelm~ ııetlltm. BOyle bir direk· 
tU Yolttur. Yalnız cçalışmıı hızımıza 
a;rnk UJdUmmıracakla~, kendllerlnl 
ten.allı: ederler> dedim. YürOme.e IA· 
:rııı: oımıııan için telkinler yapaca 
ıtız. nundan aonra ıae, naçar kalır
aak, te<lbtr alırız. Hemşehriye ı:üler 

}ilzle lı.lzmet etmeli:, eter lateıttne 
karfı lmklnııızlıl: varsa, bunu de· 
mokratlk bir zihniyet içinde anlat· 
mak bedeflml:ı: olmalıdır. Matbuatı 

da hizmetlerimiz esnasında bir ha· 
ıım gibi telAkkl etmemek ı zım ceı 
dili unutulmamalıdır. Zlrı maıııu

•t, vatındaşların ınurakıbeslnl ıra 
de eder.>> 

Tarhan c1aha sonra bazı gazetele· 
rtn vllAyet ve belediye muhabirleri 
ile de tanışmıştır. Vail ve Bele<llye 
Relal, gazetecller arzu et t141 ı:a· 
man kencUlerlııl aydınla tmata hıı· 

zır olc1utunu bcllrtlp .Ozlerıno fÖJ" 
le devam etmiştir 
•- imar, mllll btr herrc:ın ball· 

ne gelmiş ve şuura yerleşmiştir. Bu 
bakımdan imar mevzuunu tetltllı: et 
mek 'ıentm de nzlfemcllr. Fakat yal 
uız imar mevzuu Ue kalmamakta, 
etıcümün yettiği kadar bütün ıaha· 
lara 1etışmeıt11 çıılışmaktayım Şe· 
tılr balkı tarafından henüz Up iti
bariyle tanınmamamdau l.stırade e 
derQk rahat bir fcklld• kontrollar 
yapablllrorum.-
Yenı vaıı, gece, ı!nema karaborsa 

eııorını tetkik ettiğini ye bir .ıılne· 

mının kapwndakl sarhoşun etran
na toplanan Jtalabalıj!ın içine gire· 
r<"k b4dlaeyc el lı:oymuş olan poll· 
sin tutumunu lnceledlillnl do sözle
rine llAve etmı,ur. 

Dr. ADENAUER 
HASTALAN Dl 

.\uoelatedd Prf'!IS 
Bonn 29 - Batı Almanyanın 81 

ra.~ındııkl hOlı:Cimet reısı ltonrııcı 
Atıcılftuer bugün ha&tıılanmıştır 

BaşvekAlet Dıısın Dairesi "efl 
Fellx Voıı Eckartıt Dr. Atıenauerın 
rnhnu.ızıııtını caRır bir baş ncz!eal:t 
olarak tarif .etmiştir 

Ba,vekll lıafıa sonunda dinlen· 
meyi kıırıırla~tınnıştır ael!'celt haf 
ta Londrayı ziyaret tnııavvurunda· 
dır 

Amerikan Senatosu Dıı 

işleri Reisi geliyor 
Amertkan Senatosu Dı~lşlcrl Re

isi Rood Ielantı eyaleti unatııra. 
bu aece ııaat 20 45 tıe uçakla ıeh· 
rtmlze reıecekttr. 

Senat-Or Pazar ırana Ankara-;a 
aıtıerck devlet ve hük\lmct rica· 
llyle temaslarda bulunacaktır. 

lodos fırtınası başladı 
Dtln aabab batlayan loda,, fırtı· 

nası akpma doııru biraz daha art
mıştır. Rüzı;Ann hızı zaman ı:aman 
u.aLtc 15 - 20 deniz:. mili aüfatlne 
kadıır çıkmıştır. 

Meteorolojiden verilen maıamata 
gOre, rüz;Ar bugün şiddetini daha 
da a. ttıracak Te aaatte 30 deniz mi· 
il hızla esecektir. Marmarada deniz, 
küçük tonajlı teknelerin seteri için 
tehlikeli olacaktır. 

Senatör Green yarın 

geliyor 

C H. P. il idare 
heyetinden bazı 

istif af ar oldu 
Rurn~I llluhablrlnıı•den 

İzmir, 29 - C.H P İzmir ıı tPŞ· 
kll4tında bir müde!ettenberl mev 
cııt fikir avrıııcı ııan ııııce varısı 
hcveı aı.alarıııdan cıördanan l&tl· 
ra lvle açıııa vuruımu,.uır tstl!ıı e
den!Pr arasındı il ba kanı Letı.p 
Yurtoıtıunun da bulunması vazı. 
'etin <'hcmm!yet nı arttımııA•ır 
İdare !leycUntn son il konı::rıı:! n· 
C!Pn beri thtllAr halinde oıcıu ·u. 
nncıııı: mllletvekllt seçtmlımncıerı 
önel' parti mcnfaatlPrl m(l)lihr •u· 
sıv:c bunu açığa vurmaktan çclı:l
nlldl!U bll!n.vorcıu. Şimdi nnı11-
şıldığın11 ırlire, seçim çalı•mı.lan 
da bu lhtllA!ı arttırmış. hllhL"'!a 
nnmzetlenn t,...bltlnde çok mQhl:;: 
ııörilş nynhklan belirmiştir. Ayn 
ca !ll!Çlmln parti olarak sevk \I'! 

'darest de avn ~kl•mc:cr arası"lda 
C!'revan etmı t.r ş 'Tldl vl.kt olan 
lııtıraıardan ııonra ldaro hevethtln 
vcdeklorlr. tamıımlanmuı m<ıır.· 
kOnsc de. te•":llAt ,ç n:l !11\klm (iti 
rünı'n t"mnytıı fcvkal!lde bir kon
greye g<.tı.lrrl'"; h!rb r.!l' anla ahi· 
lecek şııhslyetıerel!'n mürekkep vc
nı bir heyet kurmaktır 

Bu ııkşıun geç rnktt gnyf oıtıutro 
na il' re. ıı idare heyeti ü elerlııtıc:n 
Pıtnııt Saltuıt da ıstlfuını verm1$· 
tir Böylece ıstıfa ecıenıcrtn say~ı 
bı olmu tur 

---~ -
Posta kolilerinin 
Gönderilmesinde 
Kolaylık 

Anıdolu AJansı 

Ankara, 29 - P.T T. Umum MO· 
t!Orl!lClnce, tnnhhütltı mactC!N• r!e 
cıeııerll mektup nı kutu. deterll ve 
del!enılz koli göndermek tstlyenl 
rtn posta ı:tlşr!crt önler ııtıe bektc
mclertnl !inlemek ve işlerini çnbuk 
lııştımınk gayr:slylc yeni bir kabul 
uı;uıa ihdas edllml§tlr 

1 Ocak 1958 tnrlhtncıen itibaren 
uyauınnacak olan bu usule ııörc, 
yukandn bıl<llrlle.n poııtıı maddele 
rlnl g()ndennek lstlyenlcr po ta ııı
şelertne müracaat ederek orıılar
dnn alacakları tek yapraktan iba
ret posta makbuzlannı nrkalann
ııa yazılı tzahatk göre c1olc1ul'Clu!:· 
t.n sonra ııönderec klert maddeler
le birlikte PQSta etşclertnc , erecek 
!erdir. 

Okuma yazma bllmlycnlerıe is
teyenlerin makbuzları gişe mPmur 
tıınnca dolııurulııbllcccktlr 

Ayrıcıı. ctevı.mı: 5Urette futa ı;a 
yıda kayda tnbl posta macıtıelcrl 
rıönderenlerln işlerini kolayl94tır
mıık maksacııyıc liO şer yapr..klık 
defterler halinde makbuzlar da 
bııstınlmı~tır 

Her bır snhlfl'Blne 12 adet posta 
maddesi kaydedilebilecek olan bu 
cıerterler arknlnrında göııterllfn 25 
er kuruş bedelle, toplu şekilde kav 
c1n tübi posııa maddesi gönderen 
mQc.ssC5elere. kurumlara ve arzu e
den iş sahiplerine ııat.ılnca ·tır. 

işçi Partisi 
ıoaeı ı ıncıaeı 

arasında glirO,ülmeal. 
Blllndıtı gibi, İngllterode bu 111 

umumi mı letveklll aeçtmı :J&pılacaıı:. 
tır. Bu bakımdan ıtyıuıl çevreler, Ilı:· 

tlı1anı gelmeaı dalma mamıtün olan 
ioçl Partisi lcra komlt~nln rayın· 
lııelığı ~bllltl eu oekllde yorumlamak 
t.ııdırlar: 

•İşçi Partl&lnln, Kıbrıa mcsele.ııln· 
deki tutumu otedenberl TQrk hü· 
ıu1metınce bilinmekte idi. Pııkat, 
teblll yayıulaaıncaya lı:ad r İsçi Par 
tl41 bu derece anıaJe oımamıt vo 
tek taraflı bir tebll~ JUYJDlamamı' 
tı. icra komlte:st tebll in, B!rleşml.f 
Mllletlcrde Kıbrıs meaQlesln!n ı:Orü· 
tülecetl şu ganlerdo yııyınl61lm1111 
dlkk&t.ı çettıtı gibi, m.Anaaı da bir 
türlO anaşılam&mlftır. Bu aracıa, 
tcra Komlteatnln tebll&t Jle Yunan· 
lılar lehine blr bava C3tlrllmck la· 
ıenmtıtır. 

tnn !.ET T İdaresi Ga)·rettcpe ve İzmir. 20 mususll - Amerikan 
Harblyccıen sabnhlnn ış saatle- Senatosu Dı.t MQnasebctlcr Komi· 
rinde yapılan ııcferıere llfıve ola· test başkanı Demokrat ısenotör 
rııl';: Nlaantaşı ve Ş~llden Sirkeci· Prancts Orcen pazar sabahı uçakla 
ye yeıılden otobüs seterler! ihdas şehrimize grleeektır Amerikan tıı~ 
ctmtştır. pollttkuıntn en ntıfuzlu ışahsıyet• 

İşçi Partlal böyle bir ıı:ırara varır
ken }ilrürlüktekl Türk • İnglltz doııt 
ıutunu gOz önünde bulundurma· 
mlfUr. İşçi Partlal iktidara geçl!r, 
Y'unanıatana vermiş oldutu aılza 70-
rlnc getirmek latuae. Türk - inglllz:. 
müuuebetlerıntn cıo ıena bir yola 
glrecejll şüphwzellr. i•çt Partlalnln 
ıc:-a lı:omlteal böyle bir tebliği ra11n 
lnmadan önre, her halde Yıtnanls· 
tanlıı olan doatluk n ıııenfantıul· 
nl, Türtırenlnklne tercih etmiş gö
rOnmelı:tedlr. Halbuki d~tluk değll· 
ae bile, İnglllz menfaa tlcrl, Türkler 
le dalma münasebetler Jrurulmaaını 
lcabettlr.a.lştlr. Türk • inglltz mü· 
naaebetlerlnln her halde İngiliz . Yu 
nan aınnuebetlertnden daha iyi ol· 
m851 gerekmektedir. 
İcra Komlteslnln yayınladıtı teb

ııııııe iki gaye aezllmettedlr: 
l - Kıbna meaeleslnln Blrlqmlş 

MlUeUUde g0r1l~lcceı:t fU günlerde 
Yunanl.stan lehine bir hava estir 
met:. Nişanta~ı Slrkecı. Şişli - Slr· lertncıen biri olan ııenatıır. arnı gün 

kccı otobüı; ıeferlert daa eabah· ı NATO Kara Kuvvetleri Kararı:ll· 
tan itibaren yııpılmaBa bqlanmı.- hında bir ba&ın toplantw tertlple-
tır. reccktır. 

2 - Yeni Kıbm vallalnln lft! baş· 
layacağı aıracıa ltendı.atnl tesir al· 
Unda bırakmalı:. 

IAVP'A 

IAŞYAZININ DEVAMI 

VATAN SEVGİSİNİN 
PROJEKTDRLERİ ALTINDA 

cna ı ı ıneıdel 

lklhl r sıırıannıla bulnnnn ırıllletTI'klllerlnln \C dlıı:n \ntan
tııı,ır.rın ofl.:I" ı;:ılıı:ınıno ı,;urhan ulmnnırılıırmı, Jlılt"rlrrl urasın· 
dııkt ilfkl'lllt"rln l'lf'klf'rlnl e;ı•knı •le-rlnl lstl~oruz.. mumı.abe '" 
ınubnlefrıe alt nıeı•ull)ı'lh•rl lıışı,nnlann; blrblrlcrl)le çene Jft• 
n•tırnıa~ln çn:ı:lfe ı:örülnılis olma~nMll'llll, lllke1e ft;e- ile delil, 
) ııı..ı.rk 1111111 nıl'nfn:ulı•rln llhnnı etnu• 1 ı zımr;l"lrn tatlı dilli'. 
lllrll'lll \e ln•aflı lkrı.zl rla muknlırle etmek IAı:ımı:elect"Clnl an-
lamalarını ı t11orıız.! , 

Tllrl..1)1' tlnlıııa rprbJl"r, mıırluter, bllrlt."lllıır memltkrtl 
olmu~tur. Bu lmr nlık dııklkada dn Türt; rnıunsererllcl için 
crlırnnf'ııı mnnz.arıısı ı:li terrn mO•teret; b&) tımızın bir nn için· 
ılf' eennf'h' (~\ rtlııwsl ıııOmkllndtır lkllılnr \e nıurnı.nbe :ıfla• 
rıııllo buluıı:ıın mr-'ııll)et 6:ıhlplrrtntıı nıllll f'\ıtlnlıı ıQllınlatma 
ı;alı:ı.. .. mn "n' ıı~rualan, txılltlka lhtlrıı•lanııın knrnnııtınıtıın kur
tıılııınları, bir ııırafın dlğrrlnl r:ı:ınl'~I 10111)111 milli blrtlcc ranl· 
nınaı·atıııı, lıli,ır bir ı;lsteıııln birlik decll yıı.ın bir lmrd~ 
ko\ı:ıt•ı ıtoturnrnl:ını nnı:ıma.lun u: ı;evr:lnln aıııa,ışın, ı;ulhnn, 
lııııuruıı lt'mlz a nurıu ,01111111 kl'•fetmPlerl krndl lhtlra .. ınrına 
ıtdll, mllll!le hizmet f'tın.,le borçln olduklarını nnlnnııılıın: 
mfidll'lrr, lıArıı..nınr )Rrnlınnlin l.:Arllllr. ııo, ııaı~n bu ı.a}l"de 
ııo~ Hk \I' t.lllı •tırıırh:ıer ı.;nrsı~ıntla lmlır, tlClıı)nııın rn ııo,oı. 
deı lltrlıır olz:. Ortn·Dotudnkl lsllkrnrınıı7.. ba lretlııılz yoln ı:ı 
de\'ll bıılmu olunız. 

Ahmed Emin YALMAN 

ihtiyaç 100,000 
stok 5 000 çeki 

ı Barı : ıncıaeı 

can. codun ml!'seteııl:ıt nı bir ete· 
ta dnha tnce!cc:ıık. depolan dolruı· 
tııt hak kalen depolar bomboştu 
Bu ınl'~Uda İstanbu Mahrukatçı· 
!ar Crml eti bn~ı:anı Supht Aban 
,unlan sövlemlştır . 

cEvvelA şunu tebartız ettirmek 
isterim ki. btz mL':ırukatçılar nar· 
hın kaldırılmaııını deıtll. cıevamırıı. 
lıattA ıncıırıımestnl istiyoruz. H • 
it hazırcıa btıınbulda depolarcııık 
O<lun miktarı 5000 çekldlr •e İs· 
tan)ul"Un daha 100.000 çeki odu· 
na 1htıracı varııır Dötıro Ormıın 
B~ Md nün Valiye vercıııı:ı izaha
ta ıtöre orman !ııletmelerlndıı he
men gevkı lı:abll 70 • 80 bin çeki o
ttun mevcuttur, bu odunlar gclc11· 
ıtı :ı:amnn sıkıntı ka:mıyacnktır 

Bu 5enekl ocıun 51kıntısı Y !o
va otıuncuıarının odunlarını Dur
saya ııöntıcrmelcrtndentılr. 11 
l'f\~lm H('C M 
111 \ Hl EDh OK 

Dün, fstanbullu. uzunca bir vak· 
tlııt yine cpernır kuyruklanı ntıa 
ııcçırmtş, sabahın erken ısantıerln· 
eten ü~a:nın ııeç \•ııkltlertne kadar 
bir kllo bel az peynir alabı.mu 
h;tn peynir satan dükklintar ön(ln· 
ete beklomlştır Bu meyanda Mı ır
Çal'!lısıncııı pııynır tıntıtan bir ctü•· 
K4n önancıc out JO dan 17 ye ka· 
cııı: lrnyrut et ıtınc;nıştır 
ııı ·• ıc ~ı ııııH ,ımı:.. 
"'\ llŞI llJ\H \HP.Jl,l 

Öte vancıan, cııter ihtiyaç madtıe
ıerlnln al ı.ş vcrışı. düne naznrıın. 
c1ahu hararouı gcçml§tlr. 

Bu arada. ihtiyaç.arından !azla 
mal dep, ectenler n, dilklı:lln 5a· 
h P "~ nın de ı:ö:ı:Onden kaçmadığı 
n'lln ılıyorcıu Zira ilç ctört yercıe 
c\ &tantıa.•I Tel&ş etmeyin. Her a· 
ratıı ınız bo1 bol mevcuıtur.ı eok
.ın'c ~ıızılnra rastlanmıştır. 
'!\iti '\('l\ ~. tCsTAll"'lı.l 
llU ~t'.'iU~ llf'ÖIL 

DQn ııe be lrttııtımız ırlb!, elma 
re narenc ye tızennıı ı., )apanlar, 
tesblt edilen f yaUan clı:at'lyycnı 
yeter bulmamakta. nakliye re am
ba AJ ma:ıraflan cıa nazan ıtıbaro 
a ınıırak enıııen bir cayarlamu 
ya,ılmatıııtı tatı::dırcte f!ltanbuı·a 
ma gelml} eccıtını 18rarla söylemek 
tctıtrlcr 

BllkQmetln aldığı son lı:ararlar
tıa ambalAJ ve nakliye masrafları· 
nın göz önüne alınmaması tstlh
ııal bölgelerindeki tQccarlan endi· 
oc~ e sevkctmlştlr. Bu hususta ııa· 
zetcmıze Alanya'dan ııönderılen 
bir telgrafta aynen eö7le cıenll· 
melı:t.eııır : 

cOcıır1 muz ve narenclyecten I· 
baret olan Alanya 've tüc
car ve mastabslllort narenciye hat: 
lı:ında mevıı msl'ı ve lnl venlen ka· 
rardan ctolayı çok zarar ırllrmekt&
cıır Bir sandık portakal 12- H il· 
raya doldurulduıtu besap etılllnıc 
zarar ıışlk6rııır. Bu hwıuısun taahl
lıl için tüccar rn müstahslllercıen 
müteşekkil btr heyetin yakında 
Ankaraya ı:tcıerek Antalya mebt.ı&
lan lle g(lr(lşccekleroır.11 

U; Avunduk'un 
D. P. İl Baskanı • 

olacağı söyleniyor 
Dcmokraı Parti İstanbul ti idare 

kurulu h4Hl d rt kişi ile çaluıma· 
ta dc\rı:n etmektedir Dlllndlltl ırı
b1, il idare kurulunun tam olarak 
tc ekktıl ec2ebllmeısı IÇln dokuz ki· 
tl<len me~cıana gelmesi ırereltmck· 
tctılr. 

Kuruldaki bu ckstkllk t~klliit 
içinde büyüt. huzunıu:ı:luk yarat
makta \'o hlztpleşmclere yol aç
moktaııır. 

Öte rnntıan, il ldare kurulunda
ki bu «boşluk• tarın ycctck üye
ıerıo cıoıcıuruıması mOmkün o!ctu· 
ıtu halde. bu yola gJtıılmemesı ku· 
ruı•a D P. gene• ıcıarc kurulu ta· 
rafınııan c11$andan bazı ~abısların 
ı:etırııcccıı:ı ockllntıe yorumlanmak 
tııcıır. Yeni şnbıslar arıııııncıa lt:ı:e
ytr Avunduk'Uıı ismi de ll'(!('m.Ck· 
tcdlr. Söylendll!lne g(lre, Demol:· 
rat Partinin ııenel b&,kanı, tş 
Banlı:ası Genel MOtıürOnün lstan
bul il bıışkanlııtına ıretırtlmeslnl 
tıııraretle llıtemektetıır. 

Bununla beraber, tlzeylr A\UD· 
tıuk'Un «banka ılle cpıırtb arasın· 
cıa mekik tıotumalctan zlyades }le 
Jorulacaıı:ını ileri eilrerek, bu işe 
yanıışmacııııı 80ylenmekt1!:1lr. 

Londra' do açılan 
resim sergimiz 
alôka uyandırdı 

Anadolu AJıın1> 

Lontıra. 21l - 11 inci Edlnboıırg 
tc tıvall münasebetiyle hnzırlnnan 
ve çok geniş ilgi uyandıran mo
dem 'r<ırk rcslm.lerı sergisi Olnsow 
<lan aonrn Londrnda açılmıştır. 
The l\Jatttr.:sen galertsıncıe b!r ny 
müddetle rıçık bulundurulacak o
lan sergide 40 kadar tablo yer al
maktadır 

Dünya vatandaşını 

Fransa kovuyor 
Parls, 29 {A A ı - Dünya vatnn

tırışı Oarry Davts, 2 Aralıkta fran
aayı tcrkctmck mecburtyetındrtılr 
Oan;• Dll\"llı Amme nizamına za. 
rar verecek hari'ketlercıc bulundu· 
Ru ve kanuna riayet etmediği için 
F'rıınsıdan ihraç edllecckUr. 

Times gazetesi 
cnosı ı ıncıdel 

dlrler. Yeni kıırann bir netıcesı o
.arak ırn:ı: telcrtn ç1lcmaya cıevam ""° 
c1ebllmclert, lvl hareket etmeler.
ne baBlı olacaktır ehi harekctı:n 
no olctuıtuna cıa hatıımet ıı:encıı
'I karar verecektir Pakat bu bası
nı ıı:.ontrol iç n a ınnn ilk karar 
dclt ldlr Ha aret olu tle l§loncn 
ba ın ı;uçları şttıdeUenc1 rtlmlşt.r. 
«Tart devlet ve hükQm,.tının h&v· 
li!yetlnl roncıcıe etı celı: yazılar yıız 
maka b r suçtur. Mecllıı haberleri 
huslıı;i b r şeklide \'erilmeli. hü
kılmetın yapılan tenkitlere vercı -
iti cevaplar olduğu' ıılbt bnsılmalı
tıır. Dlğ"er cezalar anısında hilkQme 
tın ı:azııte kA{tıdını tahst.sl varcıır. 
Fakat otmdlkl hülı:Qmet, ısıkı kon
trol mckaıılzm ının mevcut oı
mıısına ral';mcn bunun muhalif 
ba.ııını hükQmete \o icraatına lı:nr· 
şı dc,•amıı \ e canlı hücumlar yap 
maktan alılı:O)amadığını iddia ecıe 
blllr. Nitekim muhalif basın bir 
kııç h ftacıır ı;cçlm &ırasında yapıl 
tıııtı öylenen volı;uzlultlnr hakkın
da bir tahkikat. nçılmasıw istemek 
tecıır 

Türltlyedc, birçok tıaşka memleket 
te olc1utu gibi muhallt blr gazeteyi 
aauaaı:, muvıtık bir gazeteyi aat
maktan dahn kolaydır. Menderes bel 
ki de bu )ilZden kendlalnl mur.nz.· 
lanna karşı elindeki bUt~n &lllblar
ıa koruması !Azım geld ttını bt.r.sct
melı:tedlr. Kendi partlal içinde cıo 
bazı ıı:orluklarla k&rfılaşmış olması 
mümkOn<lür. Yenı kllblnenln 11Anı 
üç haftadan rnzlıı stlrdü, falı:aı neti 
cede yeni kabine el Vl'lklnden pek 
az ıarlı:lı oldu flinlar hakkındald 
karar, &ecmenler tararıud&n bir kc· 
re daha iktidara getlrllen n !lttt.;3-
dl polltlkaaı aayesindo zamanla Tür 
klyentn büyQlı: latlfadelcr temln ede 
eejilne tamMUlyle inanan Mendcre· 
aln ıenı devreye ısatıarını Eıklaştır
maltla bafladıaına bir 1'aret aarıla· 
blllr. 
Menıı~. Bulganlntn, TOrtireye, 

•Ortad~da ıulh ve ıük~nun temı
ı;.l lçtn tedbirler alınabUece l:ıt nden 
bahaeden n notaalnı ne pahasına 
olursa olaun mllll birlik ihtiyacının 
ba,ıı:n bir hürU o'arak zlltredeb1 
llr. Fakat TUı1ı: basınının bapna a
sılıın kılıcın, b!rll ı temin etmek 
için en IJ1 rol 0Jmadı1taı geçmiş 
ıecrtı beler ır& termlştlr. 

Bilecik Kayseri 
CRa$1 1 ıncıı!el 

ruıu itiraz tıeııııertnı sonuca te
ııır edici ırönncdlRlnden ıı aeçım 
kurulunun karamı bozarak B le· 
clk eeçlmlertnı ete tasdik etmı~ttr 

Fin kabinesini 
mebus olmayan 

bir bankacı kurdu 
T. R. A. 

Helıslnlı:I, 20 - 6 ha!tacıan beri 
devam etmekte olan Finllndlya 
Kal>lne buhranı bugün sona er
mış ve Parlllmento mensubu ol
mayan Fin Banlı:aaı umum müdürü 
yenı Knblneyı kurmuştur. 

Kabinenin cıı~r llulan da a';'nl 
ocltllde Parırımenlo mensubu defli· 
ıcrcıır Bunların bir kısmı bankacı 
ve cıııı:cr kısmı <la muhtelif mes
lektendir. 

Blllntııgı gibi, Fin CUmhurreısı 
ııl)'asi parti bll§kanlannın Kablnevı 
kurmııta muurrıık olamamaıan Ü
zeme bu vazıteyı FJnlAncııra Ban
kası umum mütıilrllne verml~tı. 

Bölükbaııya a it bilgiler 

Keskine göderildi 
Rususl Muhablrlml7den 

Ankara. 29 !Hususi) - K k n 
A rceza mehkcm nee göııter len 
lüzum üzenno Osm Bölülı:b~ı 
davııslle ligli! olarak ~elır m zıı n 
tstcııen b ıı:ı 'o Esklşch rcıe d nle
ntlcn •ahltlertn ıfade!crı Keskine 
göndcrllmt.ştlr. 

Kr.skln A~ırccr.n mnhkrm .. nın 
önümür.delı:I günlerde bir karar &!· 
m&M beklenmektedir 

Parlamentolar 
Birliği Türk 
Grupu seçildi 

4.nndoıu A.JllnJf 
Anltnra. 29 - Parllimento!arara• 

sı Blrllıtl T<ırıı: grupu umumi he
yeti bugün saat onda BQyük M l· 
Jet Mecllııl kütOphaneıııncıe toplan
mı \O rapılan lnUhap neUceı;tn
do: 

Sakarya mebusu Hamza Osman 
Erkan, Balılı:ll!llr mebusu M. HalOk 
Ttmurtıı.ş, Sııkıırya mebusu Nilsret 
Klr!şçloltlJ, lstanbul mcbuısu Naz
lı Tlabar. Konya mebusu Hamdi 
Raı:np Atacıemlr İzmir mebusu Nu
rtye Pınnr. Balıkesir mebuı;u Halı! 
imre G,reımn mebusu Mazhar Şe
ner. Afyon mebusu Osman TAiu 
ldaıe he)ctl llzalılı:larıoa le Sakar 
ya mebusu SelAmı Dinçer, Afyon 
mebu6u Murat Ali Ülgen murakıp.
il arıı Reç imiştir 
Seçımı müteakip toplanan idare 

he etı aralarında vazıtc taksimi 
yapmış \O re!slll!e Sntarya mebu· 
u Hamza 06man Erıı:an. rc;ıı velı:.11-

lllt ne Konya mebusu Hamııı Ragıp 
Atademır. umumi lı:Atlpltğo Balı
kes.r mebU&U M HalQk TlmUrt&§ 
ve muhnsebecııııı:tne ete Olresu11 
mebuau Mazhar Şener intihap cd1Jıo 
mtşleraır. 
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Mf l . J,l TA ltlM 
IHP:r ,~J Tl:ft· 
G \\' s l :RDö RİR 
UF.t \ D \ff ' 1 l R 
Kt·n : KAi.ESi' l 
KORl'VAC K Rt 
l\IUH ht \ ' \ .f.1H 
\ 1 BE"i l"!IF.l f ' ' 
m.GERI İ K \l.E· 
CiMİZ 'RK \ 0\1\ 
1 \Rl:'oilllô il\ 1\10 
R \ll f~ l'\'I llK 

F.I T~tEl'l.F. OH 
RETl:-1 RİR K 1 
O\JH ARTTI&· 
MI TIR .. 

KISA HABERLER 
* Trrrüb<' lilu arası' 

Tik nıu ... bakll , yarın """' 14 tr f'a· 
tlb r.ıırr Kulııbündr yap1lacaı.1ır. 

1art ı ız • 13 ara" nllıp, tulrran• tıır 
kUndıır. Muubakalara lşliraiı. için 
llunı rurrbıırl)'rtl yoktur. 
* t mnl)rl anırrnonı ~ukru Gu 

ı.ıtn in t Jerl dolaynlylr lclue he• 
yrtlnden bir aJ l:t.ln alması üıerlnf'. 
talnmı. ırnç takım antrf'nönı Kr
al F.rt~ çalı tırmaca ba lamı tar. 

A1'rU'a talıım haUaJı hirabat tir 
ı rı;lrrctktir 

-;, l nkap<ını futbol ı..kımının 

«BIZLERiN» EN BüYüK 
GA YESi, Ay -YILDIZLI • A • ·• 

ispanya 

Belçika 

milli maçının sayfası kapanmış, ~imdi 

maçı ile önümüzde yeni bir mücadele 

açılmı~ bulunmaktadır. ı 

JURGAV ŞEREN 
H t:r: haıııl bir bankada ça· 

lı,an mrmnr, müdlır olmalı., 
mohtr rnı bir apartmanın 

bpırı .. llt'rdt ktndl ini onun ,.,.. 
bibi ol.U;;tk ıormtk ktrrır, bf't 
tuıbolrunon da ,ıın•ı nılllı takı 
ma •rı;llmtk n oynayabllmtktir. 
lliıltr itin ondan daha ..,rdll ne 
olabilir kl,dü Unlln bir kcrr bütün 
Ttlrk i\l llltll doban dakika 1.:ih 
radyoda, kılıb •lad•umda munl· 
rak olabllmrrulz n Turk hıtbohı· 
na bbmrı rd•bılmrmlı için nf' 

dualar, ntlrr yapmaılar kl.-

llo&rusıı bu prl.: çok klnı rye 
n;hlp ollllJl)ao lôtııltan ne kadar 
haz duy.ak atdır. lf:utanede, o• 
lum doşrflndr, rad7o•uou ~onıı

"" klldıar a~mış bulun ıstırapla 
rıoı unuımıı , ıısz )a lan l~lndr, 

rn i1l ıu, ın bilim nıunffakht 
llmııJn uldııtunu ıanordnek, lı• 
aıının sonlarlhı nuyanları ta-

,,. mutıııbbrllr kar ıhyo 

dolu, ıtt rn crl•n hi•l•rlylr bili 
b.ofırlanna ba mak 1 ltmf'zlf'r mi~ 

Bt'Jçlk• mlllı takı mıyla, batır 

ladıtıma cöre "J>t'' umandanbe
rl ik drr.. oydaya~aııı. ı n,uız 
sı~trııılnln P•" !azla srrılnl, 7a
.nl futbollln lam bir "'"rk O)'U 

nu oldutunu brr zaman, hrr ha
rrkrılrrlflf' hp.al rdrn bir ıaı.ım. 

on mlllı maçlarrnd• onlar bl 
ılın clbl tıollanllaya açık farkla 
mdlCl,P oldular. Yani timdi prPS· 
llJIDI, sar ılan ltlbarmı tekrar 
rldr rlmrk için rllnden ,,.ıen brr 
ryı )apmağa çalıtıın llıl lakı nıa 
\akııranın Oııd<ıku• :Ua~ıs 't.ad 
•omu >alı n• oıacıılı. '-l ııhakkak 
~ı. btrk• • lılr r n rllll h;odl••d"n 
deu atarak •onrakl hatrlırtlerin• 
df' halalarını ır ıart rı ınrlı lmk;o• 
n ını b ulur. ll•r c•~•n milli maç, 
bul, blraı dıo ha ••ctlıbl' H hlbl 
yapıyor dt rnt. )a l.ın ohıuı. ' il 
.,, ı.ı, her ı:rren ,uo hrpinıııl 
ıı:uaıa kllr ı bır.az dah a ol;unl;1 • 
ıırıyor ,.,. küçukken bizi ilnlr· 
ırndlrtn srYlnı, atakalaııdırnıayan 

mf'utıları d mdl mumkıln oldutu 
kadar •oiukkanlı kal'$ılnoruı. 

ltrplmlı u:dfrH' 1 imiz iyJ 

Ankara' ya gıttı 
Hareketten evvel bir konuşma yapan tek seçici Eşfak Aykaç futbolcuların hİS" 

ferine tercüman olarak güler yüzle İstanbula döneceklerini söyledi 
8 Aralıkta Anka ra · 

da Belçika ile karşılaşa· 

cak olan Milli futbol ta
kımımızın namzetleri dün 

akşam ekspresle Başşehre 
müteveccihen şehrimiz

den ayrılmışlardır . 17 ki· 
ş ilik tam kadrosu ile bu 

seyahate sıkan namzet
lerimi:ıin kafile başkanlı

ğ ın ı tek seçici Eşfak Ay

kaç yapmakta ve idareci 
olarak da Hasan Ekin ve 

Remzi Tosyalioğlu bulun 
maktadır. 

DOlgrrf' menaup hl~blr uğı..r nıcı-
rıın bulunmadı haTt'ket nnında 

a$aıtıdakl 

untrhatı dlın wrtat rtml ılr Ku 
Jtıp l<ıkallndr lkam•I etmrı.te bu· 
Junan 1 nail IJlri, bir arkada t il• 
lil ~rab•r 7attıkla.n odaya aldıkları 
nu.nıaı klimürundrn :ırblrlenmldrr· 
d lr bmall lllrl, zrhlrlenrrrk iilmD• 
.,. de, arkad.ı,ı, koma hallnd• hll•· 
ı ahan ryc ı.aldınlmı.ttr, ~alı•kırn ,.,. 
trrbhf'll ıutbokunun cenate•I lıu· 
ı nn ka ldırı lacaktır. Kulup arkada 

on ınlllı umula lrndreUI i<
pan7ol takımına 1•nlldfli. ~taç 
ıonra.ı, p<'k çok t•l ı .. r ya2.1ldı, çl
zlldl, hiU d.ı dtdllrndosu duam 
elmr•lne ratmrn o uhlf" kapan 
mı n timdi 1•nl bir mü~<ıdl'lr 
açılmı, bulunu7or. Dotruau hrpi· 
m.ı.t pek laıla '<a'Lllr dıl Uyor. 
Zira blzdf' nılllı maçbra halkı· 
ınııın ıo•l•rdlil bau.uiy,.t m,.y. 
danda, kuaodıiımız, Tini onla
rın 1ıı:ıun11 ,u ıdllrdlllümüz maç 
!ardan ıonn nrlrr rapnıazlar ld. 
'.lanıyanlar, l<ınımı1aolar ,eı kal 

o•namaı. aımlylr dolu olarali; el 
dı,.oruz. lsrrndlurıo aramızdan 
aynlmaslylr ar-ılan bo ıucu R,,. 
ubln dol dunna•ı üdlnllimüıfl 
pek çok ballflettl doi;rusu. Gönül 
i terdi ki, hrr ikili dr aramu:dı. 
bo lnn~un, alıruıcak iTi Tt':f& li;otft 
nrtlı f'lt'rde on ların da hlıırıt bu• 

Jun•un. 

f,! GÜLER YÜZLE OÖNECEGIZ _ OIJen Rşlak ~ykaç dün \ nkaraTa harrkrt <'lm<'k üzere otan 
•- t.anbulu t~rteu:ııe:ıı: üzere bu drn ' l •lln n Turca'l'la birlikte ııfnrlayıcılan selamlarken. 
ındut; muz fU ııırada bUtun tut.- _________ .::_.:..;......:,:.. __ _:_:...:;...:.· _____ .:...._:_. ________ ~ 

oleu arkada 'ann hisler.ne tercü· ı • ı ılll maçlınn hepsinde hcycun 
,., ,urur dııyanm M•n c?a~ uru, ö itme~ inerim Borussia CCA'yı 6 

·ı, gtllcr ııı:;e ııura a dönmrk tçın ' 

!a rına '" yakınbrına ba,•ai lı& ı dı· !:.L---~~---~--.--~~~---~--:'.""'"""--.,.--~~-".'"""'-~-~ 
m!?dcn elen b ıtun gayrrtlt ça- dakikada yendi 

Jışara ız • 
l.rfz. 

DtCK, METIN't TEK BAŞINA ÇALIŞTIRDI - ı~:r~~ .. ,~n:~~ 
,ı ıı ma 1ııp.m Gnlntıı•arıu f u t bol talu mı. Metin ,..,. ' ıMır ı ın Jııulc; 
,,.brlntlZf' dllnmü indi. Mrtln'ln ı rıulrdrn ıelmr•I 117.rrlne Dlrı.. dön 
L!flDtılio ı.npıılı ~por salonunda Lrnd l ini 111,;1 bir frkllde c;ııııeıır
m ı ıır Rf'•lmdr. ral.;lp•l:ı •anıra fnrn n top ~tırü ıı anlrrıım anı ıi\ 

rOlmd:tl'dlr. •. " ........... ...__. ............. ""' ...................................................................... . 

F. Bahçe-Beykoz 
karşı karşıya •.• 
Profesyonel ikinci küme karşılaşmala

da bugün Şeref stadında rma 
devam ediliyor j ..-~-""I"""!'-~ 

LiG maçlartnlD lehlrl munast· 
beli ile buc lln sut HM Le 
hnrrbahçe Bc1koz takımları 

ltltbatpata tadında husud bir kar· 
,,ıa ma 1apacakhrdır. 

Milli lllkımla Ankara1a ıld~o oyun 
rulanndan mahrum olarak sahafa 
tıl<uaıı tarı • lichcrtutu tam lı;ad 
ro Ue 01u1acaı.: Be11ıozlular kar ı
u nda epeyi teblllır.11 daklkabr ıeçl 
n:celılerdlr. 

rnol'E ':l:Ol\EI. IKi ~ cı 
JtL~T. MAÇI RI 

Proftnonrı lldod küme mıtçlan

.,. lıuıün Brpj.-ıaş ud Stadında 
d•uın ed llecrktlr. iık kar ılaşma 
.... , ı:.ot de Galata · HulıöJ ara 
eında yapılacaktır. Bu maçın la •o· 
rlıl Galatadır. i kinci maç he ı.yOp 
Berlulle,rl arası nda nal 14 tO t• oy· 
unacaktır. 

-o-o-

Avrupa kupasın-
da büyük surpriz 
Ol.-eow. .9 iT H A - Buracıı ı 

bin seyirci ön:lnde yıpllı::ı AT· 
rupa kupası maç;nd• l•a ra·nııı 
Mflin taktml İlikoç tUnp YOU\2 

Boks birinci iği 7-8 
Aralık' ta yapılacak 

ıt \1 iı r.ı•F nt u ~ ' ~ 
"' nıou·t ı~'R 

Anr.ara lı:ftrıleslnd• 
tu 'holcu unıardı~ 

bulunan 

Dortmuncı 29 f'r IJ A ı - Avru· 
p11 Kupn:ıı .çın buracıa vapılan lı:ar 

17 
~ııa mada Alman Şampiyonu Bor
u ıa Dortmuı.d Romanva Şampı

onu BUkreo CCA'''' 4·2 mal\:IOp et 
mı~tır O l!l 'RAY dan· Turgay, B A:ı ~ 

mali Met•tı. Kad•. Suat, Coskun Oyunun !10 ııc dalc kasında <'C'A 
P'. BAHCE'd•n .Baıırl Naci, Can. >ıır coı aup 2-1 ca.ıp vu:ıyet<' ı:e<· 

Lef~·. l mı cır. haLAlı mUctaf11a taktllt 

Teknik Üniversite ve Kadıköy Eğitim 
Derneği, parkeleri yeni cilôlandığı için 

do ayı.ıı ylr 01.63 \'e 67 inci da.ı:.

VEPA'dan Ö can, H imi. ı::alarda Oç ı:ol yl} erek altı dakika 
EEŞİKTAŞ'tan· B Ahmtt, Recep ı ç nd 4-2 maAll'lp vaz yetıı dtlrtı\lş 
ADA'UET' en: A)han ı ır 

salonlarin1 1 'J 
vermediler 

1 Neiat AKÇADURAK 1 

$
u bokıı a1>0ru hrr ned•nse 
memleltet:ı:nlzd• &enelttrdl'Jlbe· 
•I üYeJ ~Tl&t muamelul ııör-

mektrdlr. Halbuki mucadrle tudre· 
Unl H lten:Slne ltıma• hissini kuT 
Tetlenctlnn bu •ı>Or hiç tUı>healz 

u~n cı~u t.an m~delecl n aport 
ml!ll olan memletteUmlz ııençlerlnln 
rabat.ça buarabtler.elclert bir braD .. 
tır. 

Rattıı. proıramlı bir çallflJl& 
be~lmllrl aıhada dabl çok ırı de
receler ,apablltct~lmlz blrçoi: ı,rç 

rQl>elule belli olmui\Ur. Bu balı.ım 
dan memlekeı.lmlz apor o~telrrt· 
ııtu art.ık bolu. cpo."'U ile de ,akın· 
daıı al&kadar olmalanuıo Takti çok· 
tau ıelm!ltlr. kaııaaUndeytz 

'I u ı Aralık 1113'7 ıünlerl yapıl· 
muı :ıc.rarl&ftınlmış bulunan :ta 
tanbul 'Bob Blrtııcllllı:lertnın aoıı 

günlerde bazı Jnılüplerln ttılrakıen 
,..zgeçınelrrt Q erine tehir edllece
tıne dair çıtan sı:lyleııtller OF.erine, 
ma!Qmatıııa mUracaat ettl&lmlz Bol 
•• Boka Aııı.tr.norQ !"eni TOrk tun
ları 41<>flemlitl r. 
•- 1.tanbUI bOta blrtncllllı:lrrl 'I 

H 1 Aralık ı:;Unler! Spor Ye Serci 
sarayında yapıtacalı:tı LlkJn bura 
aıııtn halen tamir edilmekle buluu.1 ---------------------------,\ZAFER YOLUNDA _Belçika 

: k!~J:r.ı;~:ıı::.~!~'reııın~~ K 1 ş T RA N s FER ı• Ankarayı elden :; 1ıldız ~~~~i:: 
ıtm!tılr: Salonlannctaıı lııtltade tçlıı l .dlH, uaı, Ayhan, Oıcan, hmall 
muracaat eHljlmlz Teli:ıııt Ünlnr- npurda naydarpapya clderlrrktn. 
_.te ,., KadıkOJ :Qltlm Dernrtı. I 
parlı:elerlnl ,reni clllladıklannı Oııe d 
~~~::fr ::t::·::,n::. ev a m 
lltlertıı :UIUıatp•ta Stadı aaıcııunda 
,..pılma.n mecburlreu hllıt olmut
tur. Penerbahçelllertıı bu acbepten 
:lı:•flllqıı:ıalara tatıımıyacakla.rını ga 
zdelerde okudum. Fakat bu dunun. 
tehire ael»p otamaz. Binaenaleyh, 
uıanbul blr!uclllklerl muhakkak ya 

ediyor 

pılaeAttır• 

Kış transferinin &on tı(lnlcrtyle runda lalın yapmış elemanları lı:en
bcraber, tranııfer plyaııası cıa hara• dl alnealnde toplama~• muvııffalı: 
reUrnmcıte ba!jlamı~ur olmuştur 
BUh~a yüzme branşında TQrlı: Oalatasaraydan Nectret Er, Eşfak 

Bn ık Adamlar Kulübü birdenbire Baytın, Enver Uzunoğlu'nu alctılı:
yaptıgı transferlerle ~üzmn ııpo- tan aonrL dıın de tramplen ati•· 

---------·- yıcı111 Erol Tutıaıı•yı tramter et-

\ 

mtştır. 
lımıt KACıtspordan da Tamer 

Öl('er·ı alan Balık Actamlar bu 
branşta kactrolannı bır bayii un 
efnleştlmıtşlcrdtr 
ti t'Rt.k CI Dt,\I 
GAl.A1 .ı\ ,..AUA\ \ <l l JJOI 

Beykoz kulübünün en ıyı ele
manl11nnııan iki ('lftecı Actcm Çav 
cıar. kulübünden istıta ecıcrck Ga· 
ıatMar11ya ı:ırmı~tır 

Be~oıtlu&por kulübünün ı:cnç at· 

l 
letlerlnden 100 - 200 mctrec Sim• 
~on idi$ cıun ıııtlfıısını Crulübüne 
ı:öndemılş ve Fenerbahçeyıı it r· 
meli: itin maracaatını yapmıeur _,,_ 
İngiliz ve Fransız 

futbolculara ne 
not aldılar? 

Lonııra 29 fT HA 1 - C'arşam
IJa ıtOnü Wembley St11ı1ında lnıl!ltf' ı 
rrnln Fra::ı.~avı 4-0 vendlltl mi\('. 
lnıııttvrede bir bavram havası ~4· 
ratmış ve lnglllz takımının O!lnva 
KUPMI tınallH1 için san.slt oldU· 
tu ICld a eııııme#e hıışlanmı~tır 

B r lnııııı:ı münekkidi mac:ı mü· 
teitklp futbolcularn ou no•u \t'r
-ntııt r 

* 

r Güresimizde 
' 

1. 
enerıı 

var. metod yok!.· 
Bugüne kadar kazanılan batarılar, güreşçileri""~ 
z:in ıahsi gayret ve bilgileri ile elde ediln'littil 

Yazan: ALP KARABIBE~ 
Gurr federanonu Teknfk Mıııehantfl 

G ÜRES Peder onu re 6! maktadır ı •" 
Sevf Cenap &rkeoJ, ı:e- Fftdcrııs onun halen bit 1~ tf 
.;en hafta mutaııaal bir terli antrenörO mc'rcuttur ft' 

proı:ramı Mü averc bcyetl top- kat. bunların da 1;aıı•tırın• f'I' 
lan tısında. he~ et zalanna ıı:aıı killeri ba~ka b~tı:acıır Tt1'pr0r 
etmlştı. tem ve mctodlu ça!ı~urtn• ırl 

Federa ıonu uzun mfidelet O· rmn. antrenör dAvasıyle I> , ..... 
zcr:1ııde tltl:ıllk:c durarak hazır- te ele alıtıuak hare1'et rJP:' 
lamış olduğu b\ı program ııar~ bulunamazsa kıymctlc:r l$lt0 ııf 
Le topyekun bir kalkınmanın mış pırlantalar clhl J,leb• 
unıri ktldllll ve lln pll\na alın· ı:fcıecektlr rr:t 
mıısı muhakklle olan karşıla • BuııUne kadar kazanııan ııtP 
mılar ile mües&escler ve orcıu- Vlltfakıyet.ler ı;:ureı:tlleri~tlG'° 
yu çalıştırma eaaııını l~kll eı.- ~ah6i gayret ve bllııllerl 11 a'S.,,-
mektedlr. inde etcıe edllmlt butunııı 

Gavet ııcnı~ bir manzara ar
zeden btı proııramla birdenbire 
yurt ııathında mClliabakalar va· 
parak yayılmak bUyülı:: bir teşkl· 
il• ve bütçe işidir Bugünkü 
tartlar a.tıncıa Seyfi Cenap Berk 
&0y'Un proııramını yürütmenin 
zorluğu karşllında muvatıalı:: o.
manın kolay olamıyıcaııı ııtın 

gibi a lkı\rclır. Yapı:acalı:: mü5a· 
bakalar netlceııtnde elde edile
cek elemanlar teknik bakımdan 
tatmin r.dıct olamaz. he b~la· 
manın verdi(;! ilk hızla Federa.s 
yonun eline bir çok kabıllyetll 
genç geçecektir. 

dır t" 
Zaman zaman türlü ııeb~~ 

le ııüreşç!lerın takımdan ~rıl 
malan btzcıe ııü~ &po!'\I fi.ırl' 
yor mu? Türk ııüreŞlnln 1 
ti ne o.acalı:? ~kllnde sual• ı 
ya~ llmMına me\ r;u ıcotll 
meır.tedlr 1 ı;t 

Güreşımlz. buııOnkO bal eııı" 
cnerjlal )"el'illde fakat. lf~e 
bir b&lde<llr. Onları. bU ır.ı ,. 6' 
il vaz,ıeıerıne tam anıasıt~erıı' 
vam cttınnenln yolunu 'FC (I' 
yon bir an evvel bulup. !l.~,iı! 
re:ııne g.derııe dı\va. naıt ~ 
tart.arla kökünden ııaııed 
olacııkıır. 

Bu gençleri müsabakalardan 
6onra tekrar kendi hallerine 
bırakarak eaklsi clbl mahdut ça· 
ltşma zf'mını çıırçevul tçerısın

de bölgelerine cıonmelertnl mı. 
yona. kurs ııönntıı. tam mA-
nMıyle yetlşmıe antt't'nllrlerı bu tef'ıll ~ 
bölgelere scvkecıcrck gençlerin Basketbol ve vole;bOI JU1' 
hl:mıeıtertne nrllmcleri dah• ııunları maçlanııa, ııu 0 ~ 
taydalı cıeıtıı m!dlr? rarııı Kadıtı:Oy ,.e :ı:ı:nınöt>Joll ,; 

rCI tim Derııetı spor ,a tP 
Buııünlı:ü antrenör lı:Uayetaı-z 1apllaca.lı: karşılafmalarla cıefl 

ııtını ııö:ı önUnc alacalı: olursaıı. ıecektlr. '/ 
ıoe ba,şlarnanın ne kadar güç ol· ı aıarın P 
dutu meydanctacıır. Ka~ımızda Yapılacak mü.sabık 
antrenor ımeeıı dev clbl dur· mı ~u oeklldedlr. e trl..r 

BASKETBOL il ncı kilıtl ııt1',.. 
maç:an. C30 kasım 19.57 c ,ı 

-,.ıı. p1t9 
Katııköy Halk Etıtırn -" 

spor ı;alonunda: ôf'" 
Saat H 30: Kurtuıuı - / 

O 
... aııcll 

Deniz H • 

cıcıl ti 
16 60· B•ykoz - Karaıı ıııl 
ı 8 00 Yelcıeıtınnenl - 1"~ td~ 
VOLEYBOL II, ncl kOın c~ 

turnuvası. (30 ıı:asım ıııs7,tıl) 11' 
tl'S1) Eminönü Halk !JI 
neııı apor &alonu. J. 

Saat 14.00: Tekel - şııll,)11"' 
14 45: Levenı.srıor - örıı p0r 
-6 ao: Sarıyer - oon~:ı;cı' 
J 6 15: Raı lmpaşa - seoııı' .,, 
bASKETBOL UI nncü s; 1951 

v x ~umu\·a.ıu. ı ı araıııc _,r 
zarı (P-

Kactıköv Halk Elltltn pi C1 
ep<>r ııa:oııu. .,., • 

Saat ıo.oo. Altınmu~~ı: 
1'' ı ı 40 Ruımpa~• - 5,.rl 

--o--

lngilizler 4 ,S oy ..,,of 
yapmıyacok /, ,.r:' 

Londra. :ııı 1T.H.A.) - ~ıf 
ha günü Wernhteyde Fr-''\ııl ~ 
malilılb eden tnıı11tere ~ııı ';.4 
bol takımı müteakip ın,.ç !''(ili" 
4,5 ay aonra Glaısgow·d• 
ile yapacaktır. 

---o- d 
Baskette, Polo"l' 

lsvisre'yi yerı~, , 
Cenevre. 29 iT HA ı -.1oıı 

Glasırow Ranı:e111 brklcrunc:ı k b r 
~!dide ağır b r mal!!Ob.ye " ı.ıt:• 
m n _..., nnmtt:.ır 

lMn KO "nn G o 
ftı • • Bun atm~lardır. 

(ar~amba ı:ttııtt \\ rmblry ıtndında Japılnn lnı:llll'rc - f rnn•a nıllh 
maı;ının t.;hlPrl l'l'ın dl'\&m rtmrlitefllr. n11 arada tran.ıt. ha•ını 

ı o maıUlp nl11n tııl.;ımları hali;li ındıı a.ıır ırnkle1 •aLlları 'ILmaı.ıaıtırlar Rr•lme11' lnı:lltl'fl'nln ııı 
ıııı ııı. sol t ran•a aııuıııa ııı. ı lır lı>tn ı1orttıu1or Ooıu Mancb~ ltr lnlltd lalı>ımınılaıı 1onımr l'ıl.Y· 
l • r a&mıltı r 1Br1u roraalıl. 

i INCILTERE Hopk nson !O• Ho 
we 8 R Mlt' ısı CIR:l"LO 10 . j 
wrıı:ht 8 Edward~ 191 no ıı:IMI! 1 ÖZARI AiLESi 
l ıgı Rob~orı 8 Taylor (81, Ha llkt• 

ıalıımımııın ddrrli •at 
0

halı Co lrnnl.ı blr
allrıi dt J.nı.-ar17a cıtmlttlr. ı ukarıdı u\lu 

ı U Par!$te Fnmn a J:l\•• ' ı 'ıl 
Polonya milli b~lı:etbO y 
dun ı::!'Cr burada ıpttJ'1 

maııı lı.v ('re mı 11 a ıtıı 
ır.ıtlfi.p etm.~tır ftM fllı, Fınne 181, Oıarı allul coıulmelıte4ir, 


