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Meclise ••Osman BOlükba,ı davası •• da getirilecek 
Mebuslar bölqel erindeki 1 
seçim ihtilaflanm ele alıyor 
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~üncü Menderes 
kabinesi düştü 
İstifayı kabul eden Cumhurbaş
kanı 5. Menderes kabinesini 'istiyor 

Ankara 2 - Başbakan Acınan Menderes bua1ln ıatltll6Ulı CUm
burbaşkanı CelAl Bayara vermıo. CUmburbaşıtanı yeni kablnenln 
lturuım1111 ıçın ıtene Adnan Mendere&l vazlfelencıırmı~tır. 

Yeni kabine kurUluncaya kacıar müstafi kablno vazıteıııne de-
.,_ ecıecektır. MUletveldll ~ilme (Ueı-amı: Sa. :ı. Sü, 7 de) 

BAŞYAZI 

ARAMIZDAKI 
UCURUMLAR 
KALKMALI 

Ahmed Emin YALMAN 

A 
nkara, 2 - 11ıın Böy01C Millet '.\lecllshıde altı.rö& 7enl 
'.\llllrtuklllnln birer birer ı.:onıtıre ırımrlerının ·ve and 
ıemelerlnln fRhldl oldum. Rrr l!lrt en ıör.el MJr.lert tekrar 

edı1ontn: u\ 'atan '" mllletln saadet 'e rlAmetlne \e mllletln 
lıiı11t.tır. eartıııı h41dmlydlne aykın blr ıare tıı1'1p etmır~-ttme 
l"e camborlJr.t r.aaıııarına adalo:atten •rrılmı1aea&ıma ııl& veri· 
rtm.n 

J>6rt Hallen fazla bir müddrt lı,:lnde aynı 1!6&lrrt aıtıyoı 
bre cı l nll'nıd;, peli: df' dleııcell bir '"" ı;a)ılamu. Öyle oldu· 
lu h&ldr a.;ınıae >Prfnden ı.:ıııııldanmı•-onln. llrrkes, Mf'ellaln. kr
•lf bir ılyiul mücadele ı;abası nıanzara~ını ıftıterdlitlll fark f'dl· 
:tor, 111.1 ku\'ntln c;nrııı,nın halinde oldatunun bellrttıertnl dik· 
katır, heyecanla tnlıı:tp edl>ordu, 

Zıblrt sbrttntı e ıllre ortııda ,-alnı& Tflrlc \-atandaelan nr
dı: A:rnı mllbarrk > urtte yett~ıı • ., nı mekteplrrde olru)'&n, ar· 
nı nevi me~ıeklere dntıınıı, 8Jlll mllll mırllerl bir otan kan '"' 
C&n lo:ardP.flf'rl, 8Jlll nıllll )Ollann )OJCUlftn,_ 

faka t cr~lc ılemolı;nu;lnlıı ruhnna söre h&lıi .. "Ina rar.ı tn· 
tanlar araııınıta lılr \ll11fe bftlünıtl mahiyetinde kalmMı IAzım 
&l'len parti ayrılıj:ı, bunları blrblrtne dtteman ilci kamp haJlnr 
ııo,urnılletü, basın lı•(•nsııu1aıı ııınınııeıe MedlAln .atın11 tlfl· 
ern uc ıııra ile sutuııdnkl ıı.:ı ıra araııında derin, korkun(' bir 

ı11;1ırıım hıılunıı uıı:u hrr an ıırııı oluyordu. Birinin alo: drdltlnl ıtlir
rt kara ıörUyor, ıılrlnlıı hrteııftltfnden dlitHI nrrrrt rdl1ordo. 
""nı'll lo:4'ııdlmr ded im ki: uRlr :\lo•liof tein, bir '\ unanı ı 11,;ln 
ne tatlı bir manzarıı.- Bıı !retli her Törk ıctn ne acı, bir •~ 
l'Pll l-.n 

B 
fiyük Millet l\fl'rllsl onbtrlncl l'le\ ,..,.ıne baslarken mu\"ll• 
rııc ve mnhnllf mltlrtnklllertnın iki ıtOıman kampa &Y
nımııaının hrlırtllerl, dlnleJ lct. ırıuetttl veya rcnebl dip. 

loınat ıııfRtl) le l\lecll r ,ırrııler için bir 11tırprlz '"' .. 11 rtmbo,.. 
d11, Mrclls ııınaııııuıı poll lı;ordonlan altına alınmuı, or&Ja 

dotrn -1drn 3oıtarda ırnl askeri tt'l!blrlerr bq 'uru l m&8ı, mll
IPt ıı: ın nıo~ıtrek bir ornllk ~e htl~ ıtınü olması llr.ım ıre· 
lru bir ıtındt hütlln eehrtn tızerlne bir rs•lzllli:, bir hGıOn, 
bir kaııvet <,-ökmhl: mrnılekettrlcl hazar nzlotun, rahat111:1ıtın 
ICtk allmetıerlydl. Runıan ıören bir adam, mllletftlıtllertml· 

(Denmı: a. 5, ıo • ., del 

Humsl Muhabirimizden 
Ankara, 2 - C H.P. Mecııa ı:ru

pu, ismet inanü yo~ oıcıuğu i
çin evıncıen çıkamadıl!ıncınn NO
vlt Yetkln'ln başkanlırıında top
lanmllJ vo ou tobllil yayınlamış
tır: 

cGurup Umumt Hcy'otl bugOn 
aaat 15 cıe Grup Başkan Vekille
rinden Malatya M11letvokill Nüvn. 
Yetkln'ln başkanlııtıncıa toplana
rak gOndemtndekl mevzulan mQ 
ıuı!tere etmıot.ır. 

ı - Meclıs ıuupu idare kurulu 
eeçtmlerl yapılmış, netıcecıe Kema

mevamı Sn. 5. so. 8 del 

C. R. P. MBCLIS ORUPU lDARJ; HEl'JtTl TOPLA?ıiTI BALl:"i DI Zukof 
gözden 
düştü 

................................ " .. ........-.......... _. ........................................... " ............... ,.. ................ _,_ ............................... ______....._......_.. 

Rus Mareşali komünist 
partisi merkez üyeliğin· 

den çıkarıldı 

1 L S E C 1 M KURULLARI KARAR 
VERMEK YETKiSiNE SAHiP 

Assocla ted PreS5 
Londra 2 - Ma~al Georgl zu

kov bem SOcyetler B rltgt Presl
cı ıumu, bem Sovyet Komünist Par 
ti.si merkez kOmltesl azalıklann· 
<lan ihraç ellllmlştır 

Keyfıyet bu geco Moslı:ova racı· 
yosuncıa resmen ıı&n ccıumıatır. 
RU& balkının en fazla tuttu~u şah 
&Jyetıer<len biri sayılan Mareşal, Kı 
zıl ore1uda vazııcıı &~ast komıser 
lertn nüfuzlarına karşı lı:oymalda 
auçlancıınlmıştır. 

Yüksek Seçim Kurulu İzmir~ NiQde 
ve Ordu için yapılan itirazlarl reddetti 

Kremlinin olme11den Kızıl Orcıu 
aallannda temızıııte glnştlğl ve 
Zutova taraftar suba !arı or<lu
can uzaklaştırma;& başlaC1ığı aa

lluınısl Mullaltlrlmhee.n 

1 
Ankara. 2 - Bilecik h Seçim.Kurulu. Bilecik eec;imlerine yapı- P'!------.""'~"""'11111111!1'! 

lan itirazı tetk1Jı: ecıere;ı: r>eçlmlerln bozulmw kanaatine vannış, an
ca bu konuda karar almaya kenc1l&tnl ~etkili gön:nedl ıncıen du
rumu Y<lkaek Seçtm Kuruluna ın tik al ettırmııtt. Yülcııck SeQlın 
Kurulunun karar almaya yotklll olduğu Jı:aranna varmış ve cıurumu nılmakıacıır. 

(Devamı: a: il. tı Seçim Kuruluna blle11ım!Otlr. 
lmıtr scçlmlcırlno C.H P . nln, Or 

1 
du ve Nlğcle seçimlerine D.P. ntn 
yaptı"ı ltlrazlan tee1ktk -ederek reel 
cıecıen, bu 6Uretle bu tııercıo ae
c;!mlert t.aııe11k etmiş olan YtU:.ııek 
Seçim Kurulu. Balıkesir 11 Seçim 
Kuruluna cıa 1tlrazlan karara baıt 
lama yetkisi olduııunu blldlıml~ 
tir. İsı>arta seçlmlertno yapılan 1-
tlraz tse. enaklar ek&k oıcıuııun
<1an karara bal;lnna.mwnıştır. 

Bllecl.l: ve İsparta İl Seçim Ku
rulları ltlrazlan tecıklk ecıereıı: bir 
karara varacaktır. Şayet bu karar
lara itiraz vaki oluraa Yüksek 
Seçim Kurulu seçimin bozulup bo 
zulmıyacatı bakltında nihai kara
nnı Verecektlr. 

Teknik 

S. Bitar, ccTürk - Suriye gerginliği azalmamıştır» dedi ve hududa 
tahkikat komitesi gönderilmesini istedi 
ı·ork l111herlrr AJıuı~ı 

New York 2 - Surıyo ltarlclye Al\IER I K~ 8 l Hh E\ t 1 
Vekili SalAh El Bltar Surlyenln Tür 3 l'll01'HS1 O 'OTA81 
kiye alcyblnrekl tlklyetını Birle#· \ ımnl 
mtş ıMlleUor eenol kurul ı:unde- Şam 2 cA.P > - B. Amertıı:a bu· 
mlnııo muhafaza ee1ece~ını ııö)'le· gün buracıa Amerikan eefaret)nln 
mtşıır. surıye Hariciye Veklll BI· personelini llııtlencılren buı n&
tar buracıa yaptıtı basın toplantı· C116Clerl müteakip Suriye bartcıye
ııında Türkiye _ surtye ı:cmntıtl· a ne üç ayrı proteıııo notası Ter
nln azalmadıtı kanaatini belirte- mıoıır. 
rek C1emlştır ki: cBlrl~mıo Millet- KURLAR ORTAOOÖU 
!er iki memleket araıııne1akl bUC1U· h 'Al;f!TbiDE ZARARLI 
cıu t)'l gözlemeye cıevam ctmel1C11r. CI Kl\11 

Bu b!!lgeye bir tahkikat komlte.91 Birleşmiş lliUetler, New York ~ 
gönderilmesi yolune1a Surlyen n IA P.l - Suriye tle Türkiye ara
yaptıRı teklifin en iYI bal ı;areaı ıın<lakl bucıut anlaşmulıtuıı bQ
oıcıutuna kanllm • <Dnaını Sa: 6. Sa: ' de> 

İstahbul 

Bölükbası .a 

dava açıyor 
C.M.P. il idare Kurulu 
Bölükbaıı için fevkalade 

bir toplantı yaptı 

BÖLlJKBAŞI 
eıuıu llhıhablrtmııı4ea 

Ankara, 2 - C.M.P. Genel Bafkaıı.ı 
Osman Bölük~nın arutat.larl AD.. 
tara Bafgavcıaı Rahmi ı:rııu ale,hl• 
ne bir d&T& açm&J'] brartt.tıınlllJ
larclır. 

Bıı t:onucıa nrllecek C1tlekçede, 
muhakt'.me altıne1a bulunan her 
vatancıaş gibi B6lükbaşınuı da tah· 
llye edllmeal gettkUğinl, bunun 
k;in mahkemeden karar alınmasına 
lüzum olmadıtı belJrl.llecek. aavcı· 
lllll caaeTl mUdUr1uanıa tabllJ• 
emri nrmeal eereıtııtt Uade olun .. 
c:aktır. Ayrıc:a, Savcuıın tahliye 1ç1n. 
emir nrmemlf olmuının Anayaa 
.- te1Alr prenalblne a:ykın oldulU 
da bellrtUecekttr. 

C.M.P. NİN GÖRÜŞÜ 

C.M.P. İstanbul tı idare heretı 
cuma ırttnü raptı~ ıevkalAde to;ı· 

lantwncıa fU huaualan lı:arar altına 
almış ,., umumi etklra cıurunıım .. 
aını kabul etmlftlr; 

<Devamı Sa: :;. a: c de) 

mahkemes ntn cıuru~a salonun· 
ııa bir efe\ ka!lde• ırenel kurut top 
lantısı yı:ıp:nuıtır Sık 6lk yapılan 
cyarı 8l~ub espriler \C bazan da 
çekişmelerle geçen bu dcvkalA.
<te• toplııntıcın. ıcıare heyetine ba.ı:ı 
hususlarda yetki verllmC6l \e 10.a· 
nı ht'yettntn aıcııııı bazı lı:nrarların 
tMC11k ee11lmesı meselc!erı eörü· 
şUlmUştOr 

Toplantıcıa tik olarak BUıcreş 
Barosu rc1al ve milletvekili C. 
Para.sctıl\"CS Oobalacoanu b r ko-
nu~a yapmı~ ve cTUrkly•ll a\"U· 
lı:at mesleke1aşlanna. BCikr~ Baro-
6U avukatlannın eeUl.m ve bUr
metlerlnb getırcııtını ı;öy!emtştlr. 
M Cobaleceanu. C1aba sonra. İs
tanbul Bal'Ofiu bıışkanı Orhan Af'o 

CDevamı Sa: 5, &IA: C ile) 
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~!)~···~··•ifJ(ii 
izzet felilı'in 70'inci )'Ilı 

l AbdiiUıal~ vş;;:asi HİSAR l ~~Köy Yollarında Her Gece 
Vıfa yagı saflşında 

GUnu GUnunc 
Çevreye göre 
Türk filmi 

Hızlı yürüyüş 
Hızlı ytırOmcnln lmlbl ynr

dutu Ö)lrnlyor. Fnk l bu lıl· 
dlanın nf' derecrJ e ı.:adar dOC· 
ru oıııucu oıOn ı.:o n>a detP.r. 

F ıer, hızlı y-Orü) ti lialhl )Of· 

aa idi, ntıellzm ııpnıı ht'r nh· 
ın bir kıılp ha•tu•ı nlnıa•ı ,..,. 

reklrdl. Zlru lııı ntııslnr. ı.ıı.: 
antrenman )npnıaktn '" hızlt 
:rtırü>ll lf'n llrrl ko mnklnılır· 
lar. 

Ayrıca. buı:tınktl aıılayı~ bir 
ı..aıp b ta~ıııı yntar:ıı batıamak 
tan kaçınmalit \e on • hnflt 
) ürO> O ler taç l>C etmeı.tedlr. 

o lıalde hızlı > Orü> O ten kn· 
ıı ur• Acab:ı Orntll e rn ıill:· 
ılra I; l'!!J hızlı r;lımeli mi, )Ol.· 

nıOtenı dl)rn 301.-u çıt.:malô 
mı• Zira. bu ı;lbl bnllt'rde da· 
hl, aorruaJ bir ın .. :ındL kalp ha 
rır •Orattenlr \e onrıı. ı.tırııbat 

' lr normal eyTlnl bulur. Blzcr, 

tur ııızlı dn. ,ra\ da oı~a. . 

fopfancıhk c • 1 
...... ~~,~~~!.~!~~. lm•l•h 1 p e r ' 

B 
UtOn a:ınat kollan. çe.,..... 
st1ıo çok ;rakından alAka. 
Jıdır. Çnrenlıı .sanatçı71 

hazırladığı Teya r;üçut sanatçıla
rın çeTrelerlne bllyllk lilçUde t• 
lr ettlfl birer sosyal cerçektJr. 

Dunun tek taraflı tek istisnası. 
film unııtında ı;ilrlilllr. ı-·ıını 
sanatı çevreye değll, çevre, flllll 
sanatına tesir eder. Umumlyrtl• 
bunun böyle olduğunda r;Unö· 
muzun rn ünlü tilin s:uıatı na. 
zulyecllrrl birleşir, Bunl;ndaıı 
Bela naıa:u, daha da ileri gide
rek: dlatti os1allsl cemiyet· 
lerde bile, fllm ıı:ınatçısı. mev· 
cut çevrr şartlanna. ve l<!Uenlıı 
zevk vlyeslne 1ıil bUttlıı arla 
çedrenıe:u der. 

j7.7.ET fül lıı 

doğrudan doğruya bakkallara 
intikal cttlrllecek 

Şehirdeki Vlta yağı aıluntıaı ha 
len devam etmek edlr. Nitekim Vail 
Prof Gôby da ıon o arat şehirde 
yap ı bir teftişte aemt balı:lı:aııa 

rında lhtlya kartıla acalc derecede 
vııa ya ı bulunmadıtını ıorerelc da. 
ha sert tedblrlerltı alınm nı tat& 
m4tlr. Hatırıarcıa olduğU üzere bun 
dan b r m ddet enet Vıta gerekııe 

nebati ya toptancılanna umumi 
bir ihtar yapı arak bunların bakkal 
tara daha munta am Te dnha sürat.
il bir şekıo.cıe :rıığ teni etmeıerı bil. 
dirilmiş n alı:al halde plyu:ıdakl 

toptancı fonlihonunun ortadan kal 
dırııacağı açıltianmı tı. Teftiş 1!4Ila 
aında bakkallann durumunu bir 
kere dnha ~akında.o ı;Oren vıııı Prof 
Gökay yağ mevzuunda görülen dar 
lığı barlfletmeıc için bundan bOyle 
fabrika lmal&tının do nıdan do ru 
ya balı:kallanı vcrtlmealnl n tonptan 
cıtıtın ortadan katdınlm1141 gcrekt.l. 
tını llg111leı-e bildirmiş lr. 

Vali Gö.ıtay tanıtından t-erllen bu 
emrır. tatb kine yalttnda başanacak 
tır Bu mevzudaki t:azırlılclnr tkmt.: 
edilir edilmez Vlta ya~ını dotrudıın 
dotnıra bakkallar alıp, utacak n 
toptancı 111nıtı ortadan lı:aldırılmış 
olacaktır. 

Nesime Moralı 

Amerikaya gidiyor 
Amerikan kız kol~Jlerl otlalnl ıcur 

mıık meyzuunda tetlı:llı:ler yapmak 
Qzere Bayıın Nu me Morah Amerl. 
kaya d vet edllml•tlr Bayan Morali 
bu maksatla ı;alı günU Amerlkayıı. 
hareJı:et edecclı:, bir mUddet beş A· 
merlkıın kolejinde incelemelerde bu· 
ıunacaı:tır. 

Sahte evrak tan%imi 

iddiasıyle iki kişi 

tevkif edildi 
Mlha Katıno adında bir lcııdın ile 

Nllco ı Saturyıull.s adında bir şahıa. 

nObetçl mablı:emedelı:I dUnkU IOrg\1 

rındadn ııonra tevlcıt edllerelc ce
u eT ne gönderilmiş erd r 
İdd:a edlldltlno gOre Mlha Te NI 

lco:.a sahte evralc tanzim ederek ta. 
pu &ahk'klr ı ı yapmıelardır 

Belediyenin 1958 

bütçesi ha%ırlanıyor 
Belediye taratındıın 10~ yılı bUt.. 

ç inin hazırlıkları ile ilgili çalışma 
lnra ba aumı~tır. Bu me't'Zu ile il 
glll o arıı.k Belediyeye ba lı bütün 
daire er, murat bUtÇelerlnl poyder 
pey Hesap t eri MUdUrJOttıne gön 
derm lı:tedlrlf'r B tçeler, mUdUrl lı: 

arafınd ı;ı teker teker tetkik olun. 
ı maktadır 

BUGÜKKÜ 
A V A \ ~<llkoY teteo 

roloJI i ıuyonu. 
nun tahmin lerine r:ore bur:ün 
ş<'hrlnılzde \"r civarında haTll 
p;ırçalı tok bohllhı geçf'Cl'k olııp, 
nz bir lbtlmalll" f•&ı bf'klen 
mektedlr. Ullzg ırlAr po)razdan 
mutedil olarak ı• ttektlr. lll\uün 
en yük tk harareti •o, en dl\ 
ffik l$e J6 antlı:rut ol:ırak 
kn\dedllml•tlr. 

TAKVl.M s ~' nı 111s1 
PW.All 

1\\ ıı - nl':s :ıo - nızııı ııı'! 
nı 'ıl ı:ı73 - • ıd'ı zı 
ıılnıl 1377 - Jleb!UI ıır l\J 

SABAH 
ÖOLE 
iKİNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

\'asa ti Ezani 
06 34 01 29 
11 58 06 S4 
J445 0{)41 

1703 1200 
1837 0133 
04 1\4 11 49 

Gazetemize ıı:önderllcn ya 
ınlar n 1tSlmleı banlli!D 
baglmasıD IAde edilme%. 

................................................................................................................. 
\ ÇAKARALMAZ HAFiYE 

Akıyordu ... 
2-

Akhisar'm «Malalya,,sı 

H anıidive köyünde gördüğiinıüz aliık:ı ho uma gitmiş, gün•nl
mi artımuştL Bizdt'n sonra konu5acak lıatip arkada ·Jarınıı· 
ıı beklemeden, hazır bulunanlardan 17.in isliyrrck otomobi· 

l e atladık. O gece programda bir ikinci toplantı daha vardı. Ria 
gidip toplantıyı aç:ıcak, konu mıılııııı başlıy:ıc:ıktık ve o ara(la 
llamidi)e köyünde konuşması bltt'n arkad:ı5lar )·eti eceklerdi. 

Otomoblldc partili arıı:acıaşlar gl --
dece imiz nahiye hnkkıııcıa zahat ı dan, Onıvcrıılte mubt.arlyetlnden, 
veriyorlar· «Yayaköy. Akblsnrın acın teminattan söz açarıılı: bu ko 
l\falat ıı.sıcıır Bütün ııeçımıerd(' c nulan iyice anlamamış olanlara 
H P &ine rey \"ermiştin dl orlar- bunların ne oldu~u anlatmı:ıa 
dı Kapalı salon ıopıııntı.sının yap.ı çalışıyordum. Herşeytn ba,ı bUr· 
lacafı lı:ah~cnın önancıe otomobili rtyet.ıerımızııı. Günlük hayatımı
mlz durur durmaz kopan alkış t.U· za kBClar tcslrtnl hlsSettıren lktlsa 
fıınıntıan cYaynköyıe neden Akh • dl havnıımızın ıı:üçlllklel"lnden tU· 
aar•ın Malatyası• denildiğini daha tun da. yolunda gitmeyen ne ka· 
iyi anlamıştım. dar işimiz val'6a hepsinin gelip da-

'ıırıı:lll C.11 P. ilçe ııır.rı.ezl llııünıle klrnlnnnıı bir Jlp 

Bu yerleşmiş glirO il, hareket 
nokta ı alarak Tilrk tllmclllilne 
bakınca, hf'psl birbirinden berbat 
yUııercıı kordelinın büllin sorum 
lulutunu, sndcce prodOkU>re 
ytıklenıemek ı:creJdyor. Zira ber 
şe7den oncıı bir scnnaye adamı 
olan fllm prodilktörunUn g6ıll· 
nllııde bulundural'aiı en önemli 
$f'Y, ııara ını en nrtmll ,ekllde 
i letl'hllnıektir. Turk film pro
dliktörUnlln hn isteğinin "n ve· 
rlmll şek ilde yerin~ gelmesi s~. 
meydana koyar.atı kordel.lnın en 
kalabalık saJld:ı se7lrclye bf'fteıı· 
dlrlJtobllmeslylıı kabildir. Tllrktye 
de eylrd yıfınl:ırını, prodükt!ir· 
!erden gayrı teslrkrln hazırladı~ 
da bir r;erçektlr, 

Lüb IAmba arının aydınlattıııı yandıl!ı yer hOrrtyetlertmtzdı. Hür 
büyücek bir kahvede, yüzlerce Ya· rtyetlerlmlz temlnataız olunca kU
yaköylü toplar.mış, hemen hep.si ru bir kcllme<len ibaret kalırlar
ııyaktn. bir m11.5a üııtüne çıkarıılı: dı. İlk de!a hu konuşmada boğru:ı 
kendilerine bitap eden mJlletvckl· mın kurudutunu, 11etılmln biraz kı
ll adayı, ve:ı a partlllyl heyecanla ııııcııııını h edlyonıum. 
dinliyorlardı nenden önce Akbtııa• Öyle 11anıyordum ki seçmene, re
rın uyanık ve kıymetli ı:cnçlr.rln• ylnl c H p 11tne ver, demektense., 
den Veli Scrdaroğlu konuştu. Sö- reyin ne oldul!unu iyice anlatmak 
2üne, hiçbir partiye kayıtlı olma- demokraııının nasıl bir idare tar-
dıjtını belirterek başladı. B r za- zı o\du[;unu lzah etmek gerekiyor 
manlar Demokrat Partıvı d05tc!tlıı- du Elinde bazı gerçekler olnn seç 

Yazan 
mış. O mokrnt Partinin llı:tıdnrıı menlerin reyini dnba babetll ıı:uı

g lmes nı canı gönUlden istem ş laııacaııı muhakkaktı. BOtün me
otmıı:ıının sebeplerini ııçıklıyaral: ııele bunu temin etmeıı:tı. Pnrtılc-
buııünkü seçim macru:ıcleslndc par rın, partizanlı~ ve küçOk menfa- 'M.T • TJ. HA J J-
tlll olmacııaı holde köy köy dola· atıeri bir yana bırakarak çalıtilla· 19O1111 ' J 

şarak bazı hakikatleri hemşehrlle ıannı bu istikamette tek81f etme-
nne duyurmak t5teyişlndeltl mA- ıerı ı:erokmekte:ıdt. Şahsen çok 
nllJ ı izah et.ti Meseleleri iyi açı· memnundum. hıc ve ikinci konuş 
yor, dlnleylc sini ııık:mıyacn1' bir malanmı yaptıl;:ım toplantılarda 
da Ue comlc.ertnı uzatıp tıaa!~ benimle blrlllı:te konuşan adav nr-

mııııını beceriyordu. kadaşlar olsun. partili nrkadıı.r 

t ce alınmış olaca tı M llrt kA!I 
derecede a~ dınlanınca bu 11eçlmde 
CHP ine rey venneılnden da
ha tabii bir n tice beklenemezdi 

Sigorlae1 ve hatip Sırn bana geldlltl zamnn onun lar olsun parttler üstündo dur
lndlli:I masaya ben çıktım. Mahalli maktan çok, meseleler üzerinde dU 
dertlerden çok memleketin umu· ruyorlan1L Onlnr için de mUhlm 
mi mc clelerinden ba.>ısedlyor, re- olan 11eçmenın meselelert anlama· Yn a;.ö de bir hnyll uzun 110-
J m konusu üzerinde duruyor, ba- 111, reyinin dcıtertnl bllmealyell. B r ren toplantının en heyecanlı lı:o-
111n hürriyetinden. lııbat hakkın- ıcero bu temin edlllnce zaten ne· nu masıııı adaylardan MUlitara Ak 
-----------------~--------""""'.".===--- man yaptı. Akmaıı•ın 1954 ten de 

1 
adaylık tecrüb vnr<lı Kon~ur-

Çok Acı Bir Kayıp 
TAViLZADE 

Hacı Hafiz Hüseyin Tavi\oğlu 
vefat etmiştir 

Rize eşrafından, şehrimiz arma

törlerinden HACI HAFIZ HÜSEYiN TA-

VİLOGLU kısa bir rahatsızlığ ı mütea-

kip 2. Kasım. 1957 Cumartesi akşamı 

vefat etmiştir. Cenazesi 3 . Kasım. 1957 

pazar günü öğle namazı nı müteakip 

Fatih Camiinden kaldırılarak Edirne· 

kapı Şehitliğindeki Aile Kabristanına 

defnedilecektir. Mevlô rahmet eyleye. 

Çel~nk gönderilmemesi rica olunur. 

EFLATUN NURi 1 

, 

kcn, 11esının tonu lfndetılnın akı· 
cılı{iı ve ~tııtı kon..ıların can 
hlıl!:ı il dinle} ıc ının lig sini u· 
yanık tutmayı bil ordu ıııtnbe• 

k4bll yeıı lr. lı: nd ne v ııııvct çıı· 
pında b r öhret tem n m ti O 
ıtüıı ltlınbl r açıncı konu m ı
nı )apı ordu Seal ltısılmı tı Fa
kat n kı.sııı: kon masınıı da
ha teo;lrl b r hal n v rt ordu Ak· 
man. kc m n n tam mtmw lyle 
hat pt V h ı öhr • Man ada 
o ka(l.ar a ııı <11 , C il P ada~ la ı 
nın ıo o ranarını yaymln an b r 
mahallı ıınz •e Mw. ata A man ın 
foto rafı altına meslek olarJlk şu 
lkı k l m ~ ma ı ı ım , •nw· 
m t S r a ı lrn ip 

ince hesaplar 
Yayn!ı:By'den yanı Ak:hı arın 

l\hlntya ındaıı alkışlar ara'lındn ay 
nldık Althlsaı'dn parti merkezin· 
de b rer çay içtik ve ben otomobil 
le Manliıayn e16ndüm. Manısayll 
\ol'llıl!ımdn 11&at. gecenin birini geç 
mtştl. Toztoprak ıçınc:ıcvdlm Otel 
de yOzQmü yıkamalı: güecına bllo 
buıamac:ıan hemen ~attım. Erte
si günQ saat ıo da knlktığım za
mıuı yol yorgun1uıumaan, uytu
ııuzluRwndan blrııey kalmll!Ilıştı 

Kendi kendime o ııecckt toplnn
tılnn düşUnünce <laha da ~vklen
mı;ıtim. Afanl6a'ya yeni gelmiş bir 
merkez adayının daha ilk ııonan
de CHP. nın kuvıoetll olduğu, C. 
H P nın kalC61 diye adlandırılan 
bir nahlyedckl toplantıya gOtClrül 
mesı hazırlıklı olmak ıcabederdl. 
Hesaplı, kltnplL propaganda lGln
dc sıstemll çalışan bir teşkllAtın 
bunu dQ•Clıunceı 14zımdı, Ama be 
nım o nahiyeye gidişim tamamen 
tesadOfı ldl. Man18acıa da TUrklye
nın hemen her yerlnde olduıtu gl 
bl parti tP.şlı:ll4tlannın böyle ınce 
hoııaplarla uıtrıı.şacnıc vakltlert bile 
yoktu. 

«Hüdaverdi Arif» 
Pıırtl 11 merkezine ırlder ıı t.

mez. Kırkaıtnç•tan ıe en bir telı;:rar 
gl!6terdller Kırlı:atnç•ın birkaç kl 
lometre yakınındaki Bakır ocaıım-

da bir toplaııtı müsaad~I a ınmı, 
Bunun için acele hat p ı t yorlar. 
Orada bulunan ndaytaroan Avu:rnt 
Bahri Pchllvanoıııu ses lı:ısıldı!ıı 
için konuşnmıyonnu tı D kanı 
Faruk Çelebi, adeta sııuıaraıı:. çe
kinerek: cStzd n rica et.ııek» deme 
ye kalmadı «Hay hay Faruk tıeyı 
dedim. cDerhnl ~ola çıkalım ı Mn· 
nlııada bulunmanın galiba bll'lka 
bir sebt>bl de yoktu Tam yola çı 
karken o sırada idare heyeti oda
tilntı giren bir ııonOllü arkaC!aş da 
bana katıldı. 

Yolcın tanıştık Kencı s ini YOk· 
sek MUllend Arif ~zvıl<tırım d -
ye tanıttı Tabı! ismi hem('n h4!ı· 
ıı:ama yer et.modl Ama kendi lyle 
daha uzun boylu bcrab('r dolaştı
iiım için. birçok toplantılarda YClk 
sek Mühcnd Arlf Özyıldırım dl· 
ye onu tıınıınayanlara ben tanı~ 
tım. 

Hangi bahts nçılsa Arif Ö ıldı
rım•ın edilecek sözQ \ardı B r ec 
nebi petrol şirketinde çalı tııtını 
ııôyleyen Özyıldırım, bir haftnlık 
evli oldu~nu ve karısıyla llı:I gQn 
berabrr kaldıktan 110nr propnııan 
daya çıktııtını da açıklamaktan çe 
lı: nmı~orou Hem de bizlere ae
ıtıı. kendisini dinleyen kalabalıkla 
ra üstelik bunu sö~lerken keyifle
niyordu da. Arif vzvıldırım ilk 
tonuşmnsını l3Bkır C H P. ocaıtı 
mikrofonundan > aptı Tt>Slrl mClt
hlş olmuştu. Konusmnsı nruına 

ı;okuşturduf;u fıkralar da bir hay 
il beğenilmiş. dinler nıerın ltnhka
lıruıırla gQlmeıııne vesile t şkll et 
mlştl. Do[;ruııu ben m konuşmam 
Arif in konu maııı anında pek ya 
'an l"e oldukça alı:adem k kalmış

tı 
Yeml' ı Dakır"da par 1 anı Ah 

t Yıldırım ın ev ncıe ~ dik Ye 
m kt('n sonra y n birer konu ma 

ap ık Bu cı ın ı;esl b raz açılan 
Avukat. Dahrt P ı:ıuvanoıtıu dn 
konu t..ı Ve dollnı Kırkaıtııç a ha
reket e t k. Kırıı:aııaç n da aJt
şam ha\a kararırken yaamurlu kö 
yüne 
Ynğmurıu kö ünd kahvede, 

kli ıaıertn tarln\nrclan d nm ini. 

Aile, okul, basm ve tllm ıtha. 
litçısı. Türk tllmlerlnln se> ırcl 
J ıtınlanna zevk l"e deler istika· 
met! veren belli ba$lı orumlu· 
tardır. oysa, yQzde srksenl okD• 
ma ynzma bllmly~ bir toplum· 
da ailenin killi ur se~ iye 1 orta· 
ııın pek çok aıundadır. ilk, orta 
ve ) Uksek öiretlm mile seselerl 
nln vermekte olduiu değMlendJr. 
me ölçlilerl, götus kabartıcı bir 
sevil edo dt'illdlr. Dlnt tefrikalar· 
in uydurma foloğratlı çıplaklık 
ropnrlajlarını yanyana nrşrcdeD 
bir basın da, daha seviyeli bir 
Türk tllml dlnsın:ı, dota11nyla 
prarlı olm:ıktadır. "\urda sokttı· 
fu kordelı\ların yllzne dok5311 
beşi film sanatı bakımından biç 
bir değer ~ınuyan fthal!tçı, 
seyirci yı~ınının zet-k ölçüsUnll 
devamlı olarak bozmaktadır. 

Ne var ki, bOCOn bu hattnetJ 
rl st'bepler, TUrk film prodOktll. 
rUnüıı sorumıuıutunu bllsbOtön 
ortadan kalddıramaz. Mevcut 
şartlann her bakımdan aıeybte 
olmasın rağmen, pastırma tlca• 
retlylc film lmalc!Uil arannda· 
ki rıırkı ıezebllttek bir prodlik· 
tör, biraz olsun m nevt bir so. 
rıımluluk duyar. Tam kırk yıllık 
bir geçmişi olan Türk fllmcllliln 
de, sayılan tek tük de oha, bU 
mlluet-1 sorumlDluiu duynıut 
prodüktörler görOJmüştor. Kırk 
yıllık koskoca bir prodllksüyon 
blll'lnçosunda eli yUzU dOzı;Un 
bir miktar Türk filmine rastbn· 
ması, onl:ırın eseridir. Fakat bir 
lctlmal düzenin bütün aksaklık· 
bruıdan drce Ttlrk film pro
nOktörUnU orumln tutmak, ger. 
çekleri görmemezlikten gelme1' 
tir. 

Burhan ARPAD 

Tedavüldeki para 

3 milyarı geçti 
~ e-.n k ~ ı~ lp akşam n ::na ı ı kıl- Merkez B nltuı tarafından ne ..tt
malnnııı u un nman klC'd k. Nl d len bat atık bOltene ııııe, ted•" 
hayet b rer ıı: şer toplımdılar, tı(ln vüldtkl para mllctan geçen haftl' 
düzkll konuşmalarımıza ben r bl içinde S9 910 303 ltra artmı tır. 1361 
rer konuşma yaptııc. Biz konu mn-ı lece embyon hacminin, 3 mll)"l'r 
mızı bttırlrlı:en bir motor s ı dol S22 milyon 654 bin 004 lirayı buldU· 
durdu kö~ ün meydanını Dinleyen ili blldlr1lmelttedlr. 
!erin yarı ı kim ı::cıcıı acaba dlycı -----·-------~ 
mernkln dışarıya çıktı. Oelenlcr de 
kahveye ıtln:tller. Hürr yet Partısl 
aday ve hntlplerlydl. Bız ''eda & 
dip ayrılarak lı:ahveııln knlnbn ı ı 
nı HUrrlyet Partililere terkrtt k, 
Dııha sonra, beıtenllen konuşmala 
rının etrafta uyandıroı ı t r ) o
züncıen bir aday arkacınşımız ta
rafından kendlalnc. Mantım t(' k -
JAıınn yardım ıçın blrdenblro ten
dlllltlndt'.n çıkıp gelloındcn ıı:ınaye 
HUd4verdl 1 kabını taktığı Arif 
ÖZyıldınm ve dit r nrkııdaşlar Kır
kaRııç'a dönerek part nın bir ma
halle ocağında &0hbct ettik Bu 
tek taraflı bir ohbetU. Arif ko
nuştu. Herkes he ccanla dinledi • 
O geceyi. ııaat ıı de yemek yedlıc
ten sonra Kırka{tnç'ın bir otelin
de geç rdik. 

Köy çahşmalan 

vardı. Muhalefet partller1n(1en bil• 
:ıııannın kendi cipleri vardı a • 
cıaıın çok cip kiralamak suret 
ı~ ırörtıyorlardL ilçelerde parti tr 
kllfitındakllcr gOndUz uyuyor. ııt'" 
co çalışıyorlardı, Köy!Qler r;nncıa 
ı inde gücünde diye. her parti 
~e ıı:ece gitmeyi tercih ed o"'" 
cıu .Mıınlsa vilayetinin bem n ıı r 
llç inde hava knrarmıya yOz u· 
tartten cipler farlarını yakara!C 
k yler n yolunu tutuyorlaroı B 1 
kl de 5eçun öncesi propaganda 
gQnlertnln en güzel, en m.Anall 
hareketiydi bu Her defa bir c rı ~ 
karanlığı yırtarken o anda bu 
TOrklyenln avnı şartlar içinde <"" 
lıştııtını, bOtün kazalardan 11rr 
ııeoe köyl('nı ciplerin yollancıı nı 
dOşünür. partlclleri btıyQlı: bir ı 
vanın. bu memleketin kalkınl"la· 
1:11 , uyanması d4vnsının birer n· 
cüsü olarak kabul etmek ısterd :n. 

Dutun pnrtııer ön plllna köy ta Ama gerçek pek uzaklarda de I· 
Jışmalarıııı almışlardı. Ke:abalar- dl Glttıllmlz köylerde bile yık ı 
dakl mtt1ngler ikinci plrıncıa kalı- propagandanın tzlertne rastlı~c.I" 
yor. 05tellk lıerkt'S tarafından da duk. Köylerde konuşan o P. ııı('r ıı 
mitinglerdeki kalabalııtın p k ııı- dini ıılyııseto Alet etmekle kaımıı· 
cıatıcı olduğu kabul ediliyordu, yıp flstellk inönüye asker lı:açıı ı 
Köy çalışmalan da maddi lmkflna dlvccck kadar lüfı ayal!a dü tırdblC 
dayanıyordu iktidar partıalnln he- le nı duymak insanın ümlt!erınl 
men her ilçe t klllitında cıpıert kırmaya yetiyordu. (Devıı.mı ur> ............................................................................................................ -............................................ " .................. .. 

Sessiz Dünya i> Orünırnln hlr mahzuru )Ok· 
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''"'"''''"''''''''"'' 
Jnı•ııııı•s - \ , ,., C 'ou,ır ıu \"e 
ı,ouls IDll!''ın n-Jisıırııııı:ıı altın 
d a \'«'\ rllmls bir F ra11sı1. tto
ı..ıııııarı rıııııı - Kaııwru: t·ıt-
111111111 l'l'lıOll • 101.lk: \ \I'• 

Hı•nuıı rlrıı • o, ıın' 11ııınr: Prl"• 
ıll'rh• llnıııa , \lltt'rf F'alı•o ,.., 
t"ill~ı•"' ıı•ınl•I iıı•ıtııları - •·ıı. 
ıııln ıırljlıınl nıtı: ı .r. mııııılı• ıtıı 

için tutunca birden oaruıının dön• 
düğünü ve oyunda knzandıjiını ııö 
rOr. Du, dalın aonrakl deneme 1"" 
de de ayni neticeyi verir. cyd 
Cbar!Me llkln. bir kwnnrabz ta· 
rafından yok!an ÇMrllmeısıne ltı• 
Zlll'6a da sonradan o da cow-bOY• 
a <Dan DnlleyC llı:t duyar ye fllrll 
lkl sevelllnln birleşmesiyle ı;on• 
erer. 

Tefrika No. 34 
çııu.ız hale (: rt orcıu ki, ıu ufak 
enge de ortacıan ıcallı:ınca. .sanlıp 

öpüşerek lı:ol kola ırtrec lı:lert san -
ıırcıı sı•kı bu z;e şaş ına d n
d 

M hmet Er nd naz det ı be· 
n decı Ne e nruı ecı Cı:'m? • 

Doı-to lu b r konuşma aıraı>ınaa 
oaka edl onnuş gt • 

<Eel.', ne buh dedi 
Durumdan Sttkı da hoşlanıyor

du Kızıncıan söz açma a utanı-
or. bö~ e b r at aıım satımından 

konu ur g,b anlaşıp mese e ı ôn 
bas tmrk ordu Ama sö lem ıı: 
zorunda lı:n dı Gerıe llp büzUle
r ölüp ıı: rr. ıı: t> karaını;al d•.ıy 
au ara g mQll'rl'k 

•131.'ıı m kız Mehmet Efendi• de 
C1 cdnha urak. • 

Onun. kızının ufaklığına ta.matı 
etti!; n b le b le bunu 116 lrmoıt 
ço acı ge d Scs1nde DAiı ıın ııı
zım ızım 11ızlnl an bir tltrekllk 
vardı 

«Da a bOytıtU evde • d e de-
vam • Onun b .e ııırllflı ııe me-
d daha.• 

Dorto lu aı1tnsına ka ki arak, ııe 
!eıı darlı •ı geç rl ormuş ıı b b r 
ta ım hın ılı tie&ler ar ında 

cEeeh d dl. 
&Olur mu heç but. Sen &6yle 

YAZAN: 

KEMAL BEKiR 1 .. 
rı ger ini 11 

Dorto tunun aıı:zına bakıyordu 

O b r an dalQı. Yüzünde. duru. ber 
rak b r ııC\ mll .. k dalgalandı Du
dajj:ıncıakı yara izi s llnlr g bl ol· 
dU G zlerl acı b.r t.treytşle par•l 
dı or kucagl~mak e e.ı b r .. h 
bap ı: b bakıyordu Nenıdeyse en 
tcmız er ncıcn. başkalannın üru
li ne tıpatıp benzeyen ancaıt b -
raı: u lı. Qrııun yO re inden :ı r 
11 s kopup ge.ecek:, cdoğru olmazı 
dl ccektı Ama gelgelellm, sat ya. 
nındn duran bir ağır kııııa \ardı, .. a 
saba ı çcpçe\'re çevrclıyen. lçlndo 
kö lerın bulundu[ıU, uçsuz:. tıuc:ııı: 
1>ız çiftlik vardı, kookoca dültkun 
vardı, parmaC:ı kıpırdayınca elpcn· 
çe divan duranlar vardı •Dortııli
ıu mu? O mu• O kookoca aliadı:-, 
dllnynyı alır l'allli.» diyenler vardı. 
İşte, onlar yerlerinde kıpır kıpırdı 
lnr. dört l anınc:ııın nortoıtlunu ıcıı 
oatmıştılar. Onun çarpan > Ureil, 
eo~ leyen dili, &Oren gözO olmu tu 
lar. Ne derler&o oorıof;lu da onu 
d JOrdU: 

ccNeyo oımııSın? .. 11 dcd 
Sıtkı ona şaşkınlıkla. 'llrpercrek 

bnlı:tı. İçinden b r tezlikle, bir ıı:or 
ku)la geri geri kaçtı. 

co:ur mu bcç ağa? . BI düşUn. I! 
Dortoğ u Sıtltının omuzun doııt 

lukla vururruu.:, ı;: bı eıını n. a, a 

vurdu: 
cOlur bel• dedi. o.Sen de emma 

sın, ha? . Bak duyma an da ka -
uıamıı Herkesin dlllnde ina'1n 
mı blndlrccen lgl?.I" 

ııarl sıt.kı ıç.nden ı:ıcnc ı:erı 

kaçtı 

cYok, Mehmet efendi.• Cled., cGO 
zel göze! ı;0ylU)Om tiana.• 

Dortoiilu, slı:emles nde bOytldQlı: 
~e bü) llyor, ko !arı Bıınkl kartal ka 
nadı gl ı açılı:ıordu . 

clşt bizde gözoııırıınden sötlü· 
7oz ana Sen cıe anlamı:ı on kl. > 

Sı !tının baııı omuzlan arıısınn 
ı: mClldü 

cO çocuk ctaha ~ıebmet efendi 11 
Dortol!: u l.'11111 salladı 
cNe çocuRu bl', koca kızmı~ iş· 

te.11 
Sıtlı:ı kendini aşa ıl8' mı~ bul

du: 
1:Dnha büyOliü evde • 
Oorto[:lunun a ızı )'Ufiyuvarlak o

luyordu. 
&Olsun.. No \'Brm~? .. • 
Sıtkı başını biraz uzattı 
•Mehmet Efenaı. öyle deme ..• 

oortorııu hıh-llıh·hıh C11Je ı;:eraan 
kırıırak güldQ: 

cOnu da veririz birine. • 
aıtkının lı:aşlanvla llBÇlıın arasın 

dalı:! damarlar oışu: 
Döyle konuoma da elmdl Meh· 

met Elendi ı 
Dortolilu el nl 6ne uzattı: 

«Hem ı;en?. Ne bu? .. Kö1 köy do 
laşıyon;un .. • 

Sıtkı, boynunun damarlan ı:erı
lerek ba,ını Oç defa aallacıı: 

<Denmı var> 

•il .. ııı·e \il \ ' ın .. nııt-ııııla. 
19..ı6 yılında Cnnnes P tm Festi

valince b rtııclllk: kazanan bu 
lı:urd 111 doküman fılmelerl içinde 
eşsiz b r yer tutmoktadır Bundan 
öne Epnveıı adındn bir dokClman 
fllml do sapmı1 olan Jacques 
Yvea Cou t.eau bu t lm.nl huırla
mak Jç n tam iki yıl Akdenız. 
kızıldenız \e Atlas O yanusun
da Calypso d nızaltı arll!llıı geml-
11lyll' dolaşmı 'e yınnı b bin 
metnı pcllkOJ kullıınılmıştır 

Filmin denizin 75 metre cıetln
lllilnde çeıtllmlş olma."'ı bize şim
diye kadar gönnedllilmlz dQııya· 
lann knpuıını nçmaktn \C deniz 
altı alemi üzerinde bir çok )eni 
bilgiler vermektedir 

Pllmln aynca ren!ı:ll ve sln1>
mııskop 01u,u da ııeylrclyl bOyü
lcnıektedlr. 

Büyük bir sanat (lSCrl llıı karşı
laşmalı: !Bteyenler bu !ilmi mu
hakkak gidip görmcııcıır 

Las Vegas Kumarbazı 
llo) Rowlıınd'ııı reJll\llrllll:O 
altında (f'Hllınl bir mert· 
m11 nıllzllilt liomecıı~ı Knm~ 
rn: Hobt'rt llrııııııer • lılılk: 

lchoın~ llrml•ık> - 0> 11n>a11· 
lnr: Dıın Jıaıır,, C>d l'hnrl~se, 
Aı:11rs lnorelıead, I Jll:ı11e lllon• 
teacdıl 't J llwln orUluııt adı: 

Jtock il ut on 'e J arı~ n ) ııınn 
l\lrct me hı ı.a \ .. ı: s. l} !\ 1 
:ın.l.f.K 81nema.,ııııın. 
Koreogratısı Hermes Pan tara

ııncıan hazırlanan daıı..'llarla mey
<lnna gelmiş olan bu ııım belli 
bir komool k,araktertne uı~mak
tan çok uzak kalmıştır 

F imin mevzuu da oldukça ba
ı;lttlr. Zcnırtn bir cow - boy her 
yıl Las Vcgll5'a g lmekt.e ve çlft
lll!:lnden kazandı ·ı paralan kumar
da yemcktccıır. D r gün yanından 
ceçen Cye1 Charlsse'ln el nl utur 

Bu satırlardan da anlaşılnl:ıllC" 
celil Ozere filmin senaryosund• 
hlçblrşey yoktur Fakat çeşitli şal"" 
kılar vo Cyd Chart.sse•ın dansın· 
rılo süıılenm tllmde seyırcller h°"' 
ça vakit. geç rebllecek bir yön blY 
lablllrler sanının. 

Her Şey Senin için 
nour;ıas ~lrk'ın rrJI llrlil~O 
altındn '-""Vrllıııl bir Anırrl• 
kan filmi - Kanırm: R ıı ,1'11 
lltP.tty • 1'10ı:lk: J?rank "'ktn· 
ıırr - 0> na>nnlar: Jantı \\I' 
111011, nork nuıı on - ı ıırnlll 
orlJln:U ndı: Ali thnt flell\eıı 

lln'Rll - l • :st AR Slneınn;;ııı
ıln. 

İki çocuklu bir dul annenin llıt' 
kı ve çocukları arasında yaptı ı 
ııeçme üzertno kurulan bu cııı:ıı 
S iz DUnya'dım aonra haftanın 
en iyi fllmld!r. 

Jane Wyman•ın ba.,anlı oyunu 
vo Douglns Slrk'ln başarılı mı":ııı· 
&eniyle güzelleşen bu filin seyırcl• 
YI hiç 11ııanlldnn ı;onuna kadıır 
ııürtıkleyebllmektedlr, 

Roek Hud6on'nun da Jane \.,. • 
man•a Aşık genç bahçe ~çl ı r<r 
!ünde gereken tAbllllltl gl56terd ~ 
ısöyleneblllr. 

Aynca tılm, pl4nlann uzunıut"U 
ve lı:ısalıl!:"ı ve birbirine bal!lan a
sı batımından da b_,11 &iellık L.,. 
şımakta4ır. 
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~EÇİMLERDEN 
~LHAMLAR 
IL~t l'lı"E OLACAK? 

Vtt, herkeıı b rblrln• ı;onı
l'~rü cŞımcıı ne olacakh o p 
t rlüktekı kanun sas e.ıs nde 
t en

1
e Un <!arda ıcaıcıı . s z l.ıited -

k~ :ı: kacıar cıeyıu k , ş md ki 
nu un Yer1ne 1950 Seç m Ka-
l nu merıre•te ola dı, DP 
::ıu lkt darda deki cı Jo:ııet. 
l:ı.aı~ ne aptı Y•Ptt. Türk e 
111 ının çoıtunıuğunun lııte ı 
l>e:~ırıa te ye~nde kaldı yal 
b 1 blrt bu nım .. t n kadnnt 
'tıc:r'k bu 11erer o:sun herkesin 
hu ea t t krarı. ucuz uğu, ç 
ıııı;uru meuııekete ııet reoek 
ÇQ Unıumı kanaate ııöre, hayırı 
Ilı ntü. o, bu der&t<'n bre a -
RU • lı ç benzem or Daha tik 
aı nn, ne ceıer resmen in e-

lnıeae:ı b le, Raa o ııazetee 
:nırıe öy e üst perdeden teh
Q tler ıavul'llu k ~it ll'ldl!J~ 
"'&ın edeceg unıun her ta-
~ına batıra batıra JIAn etti. 
to 'l Eıntn Kala!at"ın aon b111ın 
!c Plantıaını okUmacıınız. mı, ... 
~ l'&:ııkı ... Ama lruıan arın ço 
cı itte böyledir HAdlaelercıen 
cı erıı alına ı b ıı.cıeraı, zaten 
ün:vacıa ııorcıüRümtlz akaaltlık

o.8:ın bir çotuncıan ec1er kalmaz-

~~J~o1RILMİ5 SEÇMEN 
""'lt'İLELER.i. 

to Seçmen kütükleri marıteılerf, 
Q ~ara dqıtılan ve elden ele 
ı!ı "an HÇinen kartları oyun· 
<lo klt! ııe mertnce. aaat 16.30 

1,
1 

ru ıb ndlrllml.ş ı;cçmen Jta! • 
b er• zne dana ı;QrOIClü Sulh 

1.:ınııertnden alınan top an ı-
~ lar •&resinde düzinelere 

tonlara doldurulan, nereden 
;' CllklerJ, tım oldulı::ları b11lııme 
'};.en naan kaf leleri. aaat 17 ye 
b 114ar ııehlr lçincıc b.r aemtten 
Q r •e111te, bir sandıktan bir ıan 
ı:a llleklk dolrndu. BOtOn bun 
• 

1 
a. racıronun uaıı bozucu ~ a

h Oları, rey pUlllalannın &ayım 
llnerıerı ve torba kaçırma el 

t!Uklukları da katılınca. ço
:ı:ıı luoc kencı llilnılen Nilaı>-

11 oluverdi .. 
lif e Yalın ı;öyl ye m. ııenel 

~Urtnayından b .. llyaralt. teflı::I· 
bltın en alt kademe ine kadar 

1 üyQk b r maharet e tatbik ed • 
cı'°.. bu p An. t6.b e ve takt te 
0•l'Uı;u hayran oldu Her ne 

~ııııına olunıa olıiun aeçtmlert 
h ll'O.Clıltını Claha Cnoeden lllna 
'Ur anmış b r ek b n bu e:ça

u!şınaa tarzı 1957 seçimlerin n 
ııuıuımaz bir lıatır•ıı olarak 

; atancıaıııarın hafızasıncıa ~&!il· 
o. &caktır Vatancı .. ıann ak ur 
o. •n asla çıkmaracalt bir nokta 
b a. h.9 ftlpheıs z. bUtOn bu b n 
~ enııeıe raRmen muhalefet n 
r e yalı:ın mebusu n•ıl çıka
_::ııcıitldlr. Herkee &)!arca şıı.şa 
tı ' bunu blrblrlne anlatacak
cı r. 1116' cıe aeçlm kanunu ta
l ıı ectlllrken bu tadilin mem
'kete alıllk denıl vermek iç n 
llıapııdıtı sö lenmışt Çocutı::.arı· 
ru 'l%a çok yl ab'Ak derwı verlJO-

z cıoıtruııu 
~ENLER VE 
"'\,;N!Rt BASIN 

Perşem e aıı:oaııık 
aı e& b r kaç l't'ne aazete ''" 
""&ıı!ı ı e n ııa ara 

'l'Ur l'<I t'Ç n 1 r 
Acıı an Me derM aratın

"~ ka ı r b r ekaer e e ka
~ııtın olmasıncıan ü Qıı; 

11 
eı:nnuııı e duyduk a ını az

, 1lt ar ı.ı bal amııra ba ancııra 
1) ıı attı Radyo Oa etı nı- söre 

P ıı u ııı•r e11 '" d ırü 
~ er.e kazancıı(( b ı n ı mu 

1 •trakıyeı., her ta afta "' nç r 
ıı.e karşılanını ır Rad o a-azete
v • bunann sonra. ecııcbi ajans 
:: ııazctelertnı b le bu kacıar 
n 9tnnun eden bu mutlu n"t cc 
'l'I n bı:ı:cıek mullalı! part eri ııc 
•tncıırmemış olm1111ına tceseQf 

tlRıııı eöy ed 
.\ Şuna beni b r merak aldı 
a Caba bu ecneb aazeıe.er ve 
11 

&nıılar b zcıek ııeç m kanunu 
ç u ·encıı memlekrtleModek ııı&-
l ın kanunu ııtbl m r.aııned or 
ban B z mkınde kııç tane asa· 
t u uncıutunu. muhallflertn n~ 
ltılrtlar a tıncıa 81.'Ç m aanııııına 
'C1eb d'k erin b ı orlar mıf 
Q Unları bllaeler ve ru ıertıı üz· 
ı; t2 •in alanın :ı 3 ~e Uzde 
be 1n a anın lıie a nız l 3 nıa
l' • ncıe kauncııtını ötrenae er 
'&ılık arı ıcıcı a o.unan meth -
~'1 •rı )'ine yazarlar mı} dı? Kım 
te •rtncıen sorup ötrenmeğe cıe-

c OrtakllllJa b r 11 yapan Jk tüc-
ar, 600 lira tutan klrı taka m 

ltr; n hesaba otururlar Blrt öte· 
tıe cıer ki . 

l:ı - Klrıo üzde 68 zı aen n 

11 
&kıtındır itte ben yUzde t:ı 
en h lefille d tı en 400 ı ra ı 
~1 orum. Ger kalın 200 de ııe 
ınıur 

?I 
lillı Set nı uetlceeı bö .e olmadı 
~ b ......... tMııHıM••••t•el• .. t • .......... . 

~11lgaristan'da 
"'•m kararlan 

\1 Aıı&0clated Prf'•• 
ltre1Y•na, 2 - Bur&)'& ulaşan baH.r 
>t Söre 8oytMla 'l haftadan Hri 
~ ~llanan bir ıuruptan buılln üç 
D._ lı:ıaaıa n S8 k1$1 muhtelif ha 
"ıı cezaıarıua çarptırılmııJardır. BU 
it& ı.ıar devlet mUesııe.aele'finde lht. 
ı.11 rapaıaktan aanılı: olarıılı: yarııı· 

ııt&ktardllar. 
~ "lluııar gazeteler! bir yıldan bert 
>.,' et 1 letmeler1nde ııenlş ölçüde 
ttr~uııuıı: oldutunu )'&Zllt'lmı.,ler 

Amerika' da Türk 
ordusunu öven bir 
televizyon yayını 

Anadolu ı\Janıı 

,,ıır" orlı:. 2 - c B 8 Co omb a 
it tıaclcıı.atıng alııtem te erlzfon ••be \':1· dUn Ttlrlıl7ede cumhurtfet 
it t?aını merulmlDI ıo.ı«erelı: Tür 
>ııJ" .. e Tllrlı: ,ordusunu o-.en ya. 
..., ~~ rapınıttır ····· ........ , ........................ " ..... . 

OLOM 
Ilı llay ve Bayan Taeef '.Menııu.• ve 
,, eıo.ı, Bav ve Bayan h:alc Menase 
'lı:,nıı 1 ı Aseö Menue. Abulaak Es
' ıı:ı:. ı. Becerano. Amram. s
' ti a Kaııav . Danon. Adut. Tre
h~ Ac muı atlelt'rt anneleri ka
a., rı 'l'ııhcıeıerı. bOvtlk anneleri tey-

er 'r akrabaları olan. 
l>ııı h111 an Kin :\lf!n&lle 

~ CDntu u A "6) 
ıı a eı t nı ve cenaze mera.sim -
..._ buwn Pazar 3 K•ıın 195'l 
t~ t 12 de Ha cıarpqa Hendat ts
~ S nasotunııa icra olunaca ı 
it tı e b ld r l r Vapor ıaat il 30 

111'1.ı en hareket f!Cfer. 

Ru•ıul Mubaltlrlmizdt'D 
fzmır. :ı Doıtu Almanya tem-

&llci p asaınızcıan tütün m ıba 
yusma başlamı ır Bu akşama 
kadar apılan a unlarıu 2-2 5 m i
yon kiloyu buldu lenmekte
d r Tamamı Amcrııcan arat olan 
tütüı !er iç n f a 440 kul'U$ cl'l"a
rıncıacıır Blldirtlcı lt ne ıröre önü 
müzdf'k ıünle.rıse Çelto. ovaltta ve 
Polon a heyf'tlerı cıe ııeıerek 101 n 
mlş tütün müba}aasında buluna
oaıı:ıardır 

Bir koleksiyoncu 
Salih Acar'ın bir 

tablosunu aldı 

Particilik yGzünden 
lzmirde iki kadın 

döiüttü 
Part mü

bUS(ln biri ev 

A.A. \C A.P. 
Lefkote 2 - Sokaldanna meçhul 

klmaelertn çlz.d111 inııllla ateyhıan 
rum\Uları allmejl reddeClt'n •Trlco
mo• kOJü haUm1a karşı tnııuız ma 
kll!Il arı bu köyün Cı gün müddetle 
adanın dtaer mea&O.n ltwımlarındaıı 
tamamen tecrtt etm.ıştenıır. 

Xöy haltı en aonunda bu ,-a11Ja
n atımegı kabul ettttinden, bu kô. 
re tatbik e<tılen tedblr kaldmlmıo
tır 

Öte :yandan iki .Magcsa kuabuı 
muhtarının reaml mühürlerinin dün 
ııece iki Rum Kıbrıslı ııenç tarafın· 
Claıı zorla aııncıııtı re&men açıklan 
mışt.ır. 

lllvvelce bUınn muhtarlara EOKA 
tarafından latlfa etmeleri emri ve. 
rllmlşt1. Dün geceki hareket muh 
tarların hareketler1n1 11k1ştırmalt ve 
hUkQmete bulı:ı )"apmak yolunda 
ı.e.tılr eclllmlat1r. 

Dulles Seato 
toplantısına 

iştirôk edecek 
Auadolu Ajansı 

Bevan Washington'da 
W111>hlnııton. 2 - fnııııız ftçı 

Part sı l deri Aneurln Beva.n b ı
hMııa Hariciye Vekili ouııee•ıa po 
llt k meeelelerl müzakere iç n bu
ııun uçakla bura a Relm ıst r. 

Portekiz'de seçimler 
ı..ızoon 2 Botun Portek zde 

ann aenel aeçlmler yapılmakta· 
dır Bu aeç mler ııonunda Portekiz 
m ileti 120 mebu.- eeçeceltt.lr 
Ba.şvek l Antonı O lvelra'nın mili! 

B r k Partletn n bütün mebualuk 
!arı kaz.anması bt'klenmeıı:tecıır 

27 kilo kaçak kalay 
bulundu 

Hu~u.ı \lııhııblrlmlzdrn 

1 11 r, 2 Telefonlaı - Buırün 
Bu.mahaııe iııı11SJonu c varıncıa 
ebacımı ıröre çok a~ır olduku an
laşılan b r 'allz pol!llin Qpheııl 
Uzerıne açılını ve içinde 27 kilo 
kaçak kala\ uıunmu,tur KAlayla
nn b r otel müstecırıne a t oldu(IU 
anlaşılm14 bulunmakta \O ı;aııık· 
lar arannıııktacıır 

BAKIRKOY 
AJANSIMIZ 

YARI 
Açılıyor 

BU AJANSDA 
HESAP AÇTtRACAK MÜŞTERİLERE 

ÇOK CAZİP ACILlS HEDİYELERİ 
AYRICA 

10.000 
LİRALIK HUSUSİ KESIDE 

Ve 
UMUMİ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI 

İstanbul Bankası 

Ş A N Sinemasında yarın 

itibaren Suareden 
Evlenme Yaadl)le llfal ecınen çok ırüzel bir kızın ~kları. ızcıı
rapları -.e babaaına oynadıtı en büyük oyun. PUŞKtN•ın dtln· 

yaca metbur romanıncıaıt 

Agfacolor - RENKLİ 
E\ \ RARTOK • WAI TKR HICllTER'ln )&rattıklan 

Postacının Kızı 

TASIT SIK INTISI GUN 
GECTIKCE SIDDETLENIYOR 

l.E.T.T. idaresinin 438 otobüsü ihtiyacı karşı layamıyor. 
lstanbul'un taşıt sıkınhsını Metro ile önlemek mümkün 

195:1 yılı Ttlrlclye &llzell AYS• Denlsell, lııtanbnl Amf'rlkın Kou90-
loııotu Df'nla Atate !\luavlnt Lt. Cdr. Konneth ile din Konııoloe
lukta raıtııaa ılMle bir mnasımıe ntennıl&lerdlr. Ane Deaızeıı h l· 
ten Türı. ooaaom1111nda f aal b ulun an Alb&7 Muzaffer Denııı:eıı·
nln ınıı:uur. Lt. Cdr. raaer 32 >•tında olup İkinci Dl117a n Kore 

Rırplerlne iştirak etmı,ur. ................................... _._..... ......... ....._.._, ..... _,,, _______ _ 
.... .-..... ................... _ .. , ... -·········· ............................. . 

MİD0$ 
EREMEKTAR 

- Cezayir isyanının Gaillard 
3 üncü yıldönümü Program 

Anadolu AJan11 
Londra 2 - .OeJS&:vtr Ml111y&tç1 H ı 

hanılıetb nln blr temallc!Ai Cezayir azır ıyor 
ll)'&Dlnııı üçüncü J'l)dlSnUmü nı1le. 
alyle ntf1'9ttltl bir teblllde, Oeııa
:ylrlUerln milli n lçtımal hüm:reı 
için mücadele ettıklerlııl belirtmek· 
tedlr. 

7 KASIM 
PERŞEMBE 

VATANDA 
eHe • etll t • •••• • ........... . ' ' ' fUlfffl.lleıMellll 

Bir Türk km Amerika'da 

burs kazandı 

Tebut şöyle denm et.mektedldr: 
•Bu mücadele ulı:erl bir arerıe ııo
na ermez. Cez&ylrdekl lhtlllfa Bl.r. 
lflfDllş MUletlertn de tavat1e ettıtı 

ırlbt, adUlne, demokratik n mwı
llhane bir hal oare.1 bulmak 1çln 
müzakerelere ıı;lrlfllleltten batlı:• lılr 
yoı yoktur. 

D~ P. Ankara' da 
seçimi Belediye 
yüzünden kaybetmiş 

;euııu 1 l\luhablrlmlzden 

Ankara :ı - O P. nın Ankaracıa 
mllletvek ileri aeçımtnı kaybetmiş 
olmasının kabahati bele<ttyere yQit 
lenmiş bulunmalrtacıu:. Belediye 
başkanı Orhan Erenden 11<1nra bu· 
ııun cıe basın aekreteri Cemal Sal· 
tık ve protokol §efı Perldun Umar 
ve icraat sekro•erı Mahmut Elbe
ylol!luna lşden elçektlrllmJ~tır. 

B. B. C. televizyon 
servisinin 25 inci 

yıldönümü 
Türk llaberler AJan•ı 

Lolldra 2 - B.B.C. Televtsfon Ser
.. taıııtn 25 tncl yıldlSnllmQ münue. 
bett:vle bugün bir be:vanatta bulu· 
nan inııuu DabUl:re Velt111 Mr. Batt 
ıer ezcümle delll1ştlr Jd: 

•Bat1maulılr. B.B O. in a!Aııııetı ta 
rtkaaıdır. B.B.C. lı:ararlarını dalma 
kendi kanaatlerine ıı;öre alır n m11· 
11 mlldafaalannı cıaıma obJekU! o
larak abettlrtr, 

Mr. Buttler B B c. nin bu anane. 
yt devam ettlrecellnden emin oldu· 
tunu ııö:vıe:verek 'buııun lnıınız hal
ltlııın Yüzde douanınııı televizyon 
Prorramıannı takip ettııını Ul're 
et.ııılşttr. 

Komünist Çin Cumhurreisi 

Moskovada 
:Bir yıl önce Hlltonda ça!141rten 

bir Amertlı:an lı:arı • koca lle tanışıp 
onlann vuıt&.!!lyle Ame.r\lı:a:;a gl 
den •Kahn~I tuıı• 8Umer Zl'tutun. 
Tennusee Ünher.slt..Snln bursunu Mcı&kova 2 IA A) - SOvyet rad· 
kazandı ını memnunt:retle ~r .. ndlk.

1 

)osunun blldlrdlltlne ı:öre. kopıü· 
Cop ali ı ile Amerlkaya &iden Sil. nıa Q n cumhnrreıaı Maoçetunıt 
mer Amerikan llaealllde bl.r 711 o ve ma yet mlek. hOkılmet beyett. 
kudulı:ıan 80nra üniverstıenln mPC: ek m lht A n n 40 ncı ılcılinümU 
canı ımtıhanlanna gırmı, ve kaza mermı mlnde bulunmak üzere bu
nınlar araatnda yer almı tır Ame ıran M0&kovaya ırelmtıJılr. Komll
rllı:ada bu ıure le 11ç 711 daha kal. ıılst Ç n Cumhurbatkanı hava a
maya halı: ka "Anan S D\er mektup lanı ıcıa Mareşa Voroş !ov Kruş
lamıda m ! kll'lfetıerlm r.le ba la çev, Bulıı:anln \e Mlkovan tarafın 
va ıronderllme nl ıatf'melı: edir cıa ı a ııanmıştır 

Anadolu AJaııa 

Parla, 2 - Framada kahlne bub
ranının 32 ncı ııunttnde Ba•veltll 
ada:rı Pe.llx Oalllard, MWl Mecllee 
ıunacağı hllkQmet procramını huır 
lamakla me'8tıl olmutıur. Bu prog
ram hakkıncıaıı:ı tahminlere &61'9, 
mali mevzuda, .Baş1'elı:ll ada)'I, 19ıı1 

lktludl tedbirler almalı::, vergilerde 
bir arttırma rapmak aureU7Je geliri 
<'.otaltmalr. ve hariçten nnl lat.ılU'aa 
temin etmek nl:yetındeellr. 

Oezaylr meııelııaln• ıeıınce QalllllA 
dııı t-n kanunda ıı:lkrecll en Av
rupalı aaınllk ~in ıatvl:yell ıemlııat 

hükilmlertnl tekrar ele alması mum 
kün ııırnımektedlr. Yeni Batvelı:U 
ada:rının mllll mUdafaa mevzuunda 
reni blı te lı:U&tıanma taaarlamuı 
muhtemeldldr. :Bu ı.ae, blnlel'Ot' aake 
rln terh1a edllmMlnl ıeıelr.tıreee'lı:.. 

tır. 

Hür. P. nin lzmir 
organı «Haber• 

gazetesi kapandı 
Ruıud Muballlrlmbdeıı 

izmır, 2 - Şehrimizde bir moıı
detten beri Hür. P. iller tarafın
dan neşir ocıllmekte olan «Haber» 
adlı aabah ııazeteııt kltıt talıaisi 
alamadı~ için yarın sabahtan ıtt 
baren neorlyatını tatUe tarar "Ver
m.tşt1r. 

Arap petrol uımanlan 

toplandı 

Jlaidat 2 (T.H.A ) - Arap Blr
lltlne dahll UYI memleketlerin :ı;ıet. 
rol uaınanlan. bustııı bul'M!a ıopıaıı 
mı.şiardır 

Uzmanlar petrol hııkkıacla mOfte
rek bir Arap alyaaet1 hazırla)'-1:.· 
lar ve Arap devletleri tıe ecn.tıl :ı;ıet 

rol flrketlerl aruında haUbuır ,,.C. 
rol tmtl)'llzlarını lnceltyeceltlerdlr. 

Bu toplanı.ııa Arap Birlltlne 1118 
olmayan Kuveyt, Bahr117D .... Katar 
da mUş&hlt SOndermlflel'dlr. 

Meyhanede kendine 

bakanı ~kı ile öldürdG 
Dün ırece Tophanede Necat bey 

caddesindeki bir meyhanede ıcmelı:: 
te olan An Rıza ıırmın adında bt. 
rl. kendlıılne baltan Mehmet U-
20mcare e ntrlenerek meyhane cıı
şıııa davcı etml~ ve dl arı çıkınca 
da ceblnden çıkaı'cıııı çalıl ile Meh· 
met tlzClmcQyO ııat memeıılnden 
aıtır surette :raraıamı,tır. İllı: yar
dım heııtanes ne kaldınıan Meh
met 6 müş, ta 1 A 1 Rıza ıuç A
l•t 1 çakı le a aıanmu tır. 

............................................................................................... ,. ........................................................................ ..... 
• 

«Df'r Potııtmrlırtl!nı A~D Ftt.'.\I 
Gıtelerıml.z ber aabah saat 10 30 cıan 1t1bııren açıktır 
nlti eneldm atcıınnız. kal&balıla kalmayınız 

....... -.-....-..-.-.. ae_,an......,ııı .. ar-.;,.ı .. -.. a=-.. ıı .. -1=-su .. are= . ... e .. .30=;.;;.;;;;;=-.r=---/,/ YEMiN ETTiLER - 'f'n l lfl\'lleıı Alnıaa melnwarı Bıuıdeııl&1 ta Jeıala etaltlerdlr. Bealmde 7emlo 
..reiU llrllltlN. 

KISACA 
S'INCİ MENDERES 

Onblrlncl Bü7ük MllJet Met"ll~ 
en~kl .an IUı ıoplantımıı yap· 
taktan mnra 15 ıünıtlk bir tatil 
dnre&Jne slnlL Bu müddet ııar 
tında llrtllar partisi, hllkômet 
tf'şkll etmelı: "" ~nl Pl'OlraJDJnı 
huırlamalc için lf'ttlren u .. b. 
bUsJerl ~apaalı;, muhaldet parll 
ini de bir hayli çi!'Un olautı an· 
lafl)an mttlls müzakerl!'li!'rl için 
şimdiden hareket tarzlannı tes
blt i!'d~.klenllr. Şuruı herkes 
tantlıı4aa lıa111ll eCDIJor ki, en. 
.. riacl JIU)1lk Millet Mi!'Cllsl ol 
dukp llrtıaalı w elektrikli Ah· 
Jtellft ptıh olacaktır. lmdl7e ka 
dar hlclıılr dffred• b• de,_ lnn 
ftW bir mllhakfeı, medb ıctn. 
ıle tctelllkül etlDeın.ltti. ~t 

fşll!rt asla bng-tln oldufu clbl 
kan11k 'l'fl halli (1lç mi!'seleler ola 
ralı mUl.,t-.eldllerlnl düşündürt· 

memlJtl. Gerek ank -YB ldaredt'kl 
kumrlann n ıerekse tabii ıell 
menin hlnl ett1tt lıu ıllç111kler 
llttrlnde en sert tartı,malar bu 
mi!'CllStl" olacaktır. Kl!'ml7f!t ltlb&· 
~7le antalı: umumi hf'yetln llçte 
ltlrtııl teşlı:ll eden, fakat mlnen 
en az iktidar kadar kendini ııu-.. 
fttll h1-den bir muhalefl!te br 
fı. &efkll edllet't'k MenderH hü· 
kilmellerl bir hayli ·terlt'7ttelder 
ft çok bUytllı: lılr ihtimaldir 'ki, 
Jt~ • 1957 den'estnde tlld1et 
menuu olan 'birçok mese'lf!ler, bu 
mtinalı:aplar netlnstnCe dalla I&· 
llm ltlr lııtlkamt'te Jllnt'ltllettlı.ler. 
dlr. 
Şimdi bOtlln rG~er Mendettı.ln 

t"''lı:IJ t'det-etl •be,lnrl kabine· 
dedir. Bu nlılne haklnD.da ,ım. 
diden yapılan tahminleri pek Is&• 
betU addetmiyoruz. Kabineye ne 
nlsbette yeni dmalar ~ektir! 
Elk1 kabine balan, ı;alqma prt 
lan oldnkı;a deflşlk bu yt'nl dn· 
reye ne c-..e intibak edect'.k. 

IAYrA I 

lardlrf Jllmt .Adııa.a .MeJtdt'ftl. 
proırunınıla Jta ılbl :ren.lllkler 
setirealı: w Jıalea şlld7e\ mu 
zuu olan :meselelere kUlı nasıl 
bir tavır takınacaktlrt Şlnıdlllk 
bUtlla ba ıuallere kllfll rskl mi· 
aallerl ıoz inllnde tutarak ilan 
tahmtıılrrla cuapbr nrm<'k pelı: 
dotru olmasa ıerektlr. 7.Jra bu öl-
çUlerle çabur.ak Umltdzllte dllş. 
mek -.e blitUu memleket 111Uıın· 
da &J'nı bedbin ııava71 estirmek 
Jnilmkündür. Halbuki biz, fU aıı· 
da hPr zamandan fazla llmiUI 
olmata, ıelecek iyi ıllnlere inan. 
lnaia mttburın:. İtledmJzt, ılnlr. 
ltllklt, liOJllUrUıanlıkla, dll maa· 
lıkla hallıedemlyecetlmlzl :ııııı10-

ruz. Bir umandan beri hasreti· 
nl çekUJiınlz ıuıer yüz n tatb 
dlUn, halU çok ıüç cibl ıorilnea 
mnelelenle 07nayuatı mlisbet 
roltı ihmal etmi!'k hatadır. 

Çok çetin n tıtraf etmell ki, 
ı•:rrl mllllılt prtlar içinde lılr 
seçim mür.adf!lesl yapıldı. Bnnun 
ılnlrllllil bil& dnıun edl7or. Mil. 
t>.ss1f hidlııeler ce"',-an ettilf.al 
bizzat Ba bakanın radyo be7ana· 
tından llfnndlk. Bazı ithamlar 
7apıldL llidlııelerln mü ebblbl e
larak muhaltfet partileri -Y• on· 
lann fefltrl ıuçlandınldı. Biz, 
19" da bö7le bir usule tenentll 
etmt7en bucllnkU lktldann, .,._ 
ıanseverllllndrn asla filphe edll• 
mlyecek bir muhalefete lıu dere· 
ee atır lılr ınıç hnad et me~nl 
1ıll7llk bir haksızbk olar:ı.Jı: nnt· 
Jandınyor n ıeclmlerde iktidar. 
dan fazla o)' allll1' lılr muhalt'· 
letln ondan daha az ntanaenr 
olacatını aklımıza bile ıetlrml1o
ruz. Bu a.ln lrllllk sona t'rec:ek n 
Jt'rlnl aklı aellme. sotuklı:anlılıta. 
haktlnulıta 1nrakacaktır. Muha· 
lrftUn kıınetU oldutu lllr mee. 
lhte. mUU me.ntaate u7pn iç&· 
rarlar, his n he7ttanlarla defll, 
alı:ı1 n manUk ,.01u7la ..erilir. Bl· 

zlm bu balmnılan sliktinete fhtt· 
111cınıız nr. l oksa 11lk1lmt, b7. 
n bir cldl,e karıı atzını arına· 

malı, boynunu bOkmek 4ıetnaır. 

Sadun TANJU 

~ .... ----------------------~ •Meee111n ..... 1 1a111_....._.. .. , ._ ....... .. , ... , . ................. , .... ,, ..... , ,, ...... ,..._., .. ,, ..... .. 

SiY AH ELMAS _ Zı-.rıtn de ır.lyab dmu olup çıkU. E ı.tdr.n 
sabab lı:ab nıtııannıa harcı Alem mlCld~I 

olan aeytlnl, lıtanbal ııaklntuı eı mdt ancak par.arlarda tıf'yredeblll· 
yorlar. nem de lı:erlndekt altı il raııı. mubteaem elllıo;etlı-rıe._ Hıı 
balomdan aon stlnlerde tıtanbııl halkı, zeytine lıo;ara t'lınu adını 
nrdl. l nkarı4ak1 l'P.lllmdl! de 1180 ırnrnaıuı. etiketi ile brnllz ili e· 
ne enellnt- iki liralık zestınlnl r:ll rft~1'8nnuz_ 

....... " ..... " ........................ " ............................ _ .................. ...._...... ......• 

Ailemizin 1 

uğuru için 

yeni bir 

hesap açallm 

614 ~talihliye' 

4 BaLçeli Ev 
VE 

'100000 
LIRALIK PARA iKRAMiYELERi 

DOCUB&\NK 

5 immmE Pazartesi alqmmnclm itı"baren 

ATLAS SINEMASINDA 
Tzigan hayabnın en ateşli sahnelerini gösteren 

hlrilrulAde bır film 

~TEŞLI KAN 
• BOT BLOOD· RENELI • SiNEMASKOP 

Artistl(.!'l"i: 

JANE RUSSELL - CORNEL WILDE 
ilaveten f O X nntNAL 



KIJRT oünvAnın TADI -TUZU 
Bulgarhıtanda bır 

sahtekarlık 

ıutıt; ..u.~.1.uı.u1 ou ur .. ı. 
ltatarı raydan çıkarak d ., I• 
m t r Ölü ve dokuz aıtır oJ• 
mak: üzere :?6 7aralı vardır 

•
::;F:::: 
çlfUCr1n Yalo
va BUl'E& - Ulu 
dalı; - Adalar n 

, • aall'e ı;lbl gUzeı 

yerlerimize ı;ıt. 
tiklerini bUl.nl k ama CUmhurlyet 
Bayramı gibi kısa ta tlllerden la 
tllade ederek GO cUğe gltttklertııJ 
bllmlJordulc, Bunun ne kadar 
detişllt b:r c.enee oldutunu 
CUmburtyet Bayramını Gôlcükte 
geçiren A \ ımı. - "1L7IN l R 
Ye fitNA • E.'lôDER •'LRT :; çlf'. 
ılnden dlnledllt ve akumıza m: 
f'ırutta oraya ııı merı lto;dult.. 
Anlatt ka.rınn göre Gülcük, ı;ü· 
zel p!AJı, e!t ordu eYl, ön:lnde
ıu Jql! ctmenJ ıı Uo mllıteana 
kazıılarım:.zdan b!rl. He c bayram 
mUnaaebetıyle Heybeltadadakt Do 
nt& XolcJlnden geleıı on .kl 1111: 
caz orlteatruının nrd ı;ı ne!ts 
ton.eri bir tUrrn unutamı1orıar. 
Tilrklyede böJ e bir müz le ton. 
seri dlnlemedlkle:1nl &Oyleyen 
A}"&r n Purtun çatlerl •İ:ı~nbul 
!ular bu orke.stra71 dln.ulcrae 
plA!t('ılarda dolaşmaktan va"ieçe 
cetlen d1J'Ol' ar 

OSMAN iN 
llO milyon frank tutarında b r 

meb Altı ahteldlrlıkla ellcrtne 
ı;ı.ıçlren hır devlet !etmesin n 
61 men ub nı hakkında açılım 
diva sonunda, sotya mahkefe-
51 bunlarttan 3 ünU ö!Um cezası
na çar;pıınnı tır 

D c~ atı 6Uçlu 20 ısene blrl 
Hi eene hapı;c mahkı1m olmu~ 
tu Oen kalan 61 ı;uçlu muh
t ı f hapta cezalarına xnahkCım 
o mu larcıır Dliva iki a danbe
rı dcvnm etmekte ldl 

Sun'i peyk i~oret 

vermiyor 

13 B C nın bir aözcfu.O bu ~· 
bab .<lınlcme merkezlerinin tıtr 
haftadan beri ııun'i pe\kln tel· 
ıslztnı alamadıklarını btldlrnılş• 

r Peyki l!C\ k ecıen fCl:teye ~ 
1 ncc. So et müteb~ııı·annın 
hesap arına g re .ıaat 16 04 (; 
m t J tuze Londra·nın OııtOndcll 
geçecek r 

KEDISi 
Japon denizcilerinin 

grevi sona erdi 
Se iz gün en·cı b~la an Ja

pon den zcı er nın ıtreVt den z
c lı.:r sendikasının b r arabulu· 
cu teklı!i knbul etmesı üzertno 
bu~n sona ermişt.ır 

Tren geçit bekçiliği yapan 

Prenses 

ı;.ıtercdc- Rodbrtdı:o do tren 
~eÇltl bel çlı; olan Pren ~ Ma· 
delelne Ga rlello Alcxandr& 
\'on Demb nska. mane\ rasına 
nezaret ett. ·I b r manşandlz ya 
ı:onunun çarpması netlcl!tll bil!>" 
tahaneye kaldınlmı tır Polon· 
:. a Kral aı:csıne meru.up otan 
hat be çisi inııııterede <loğmuŞ 
tuı· 

* &bibi bulucdu:U ,ırtet n en 
genç müdllrlulnden ORHAN A· 
KER'c ,.ıne bir do'l'let kU$U lco
nuror: Birkaç ay ııonrn ikinci 
bir Anupa e,.aha• ne çıluyor. 

Hem bu ı:e!er programda Franaa 
nr. Böyle iş ıe,.abatı doat.ar 
başına. 

* htanbulun bırlıı:rtne en çok 
ratışan çtıtlerlnden wı:ı. n 
CAN SAKA. perşembe güntı Y• 
n1 Melet a1ncm&ı;ında.tl güzel 
filmi tam :teyitle ıe)'?'ctmeltten 
mahrum oldular. Zira Can, ra. 
:tın arkadaµrınd&n ORHAN 'OL 
ıu~~ın beı:erltlllllJ aaywnde 
aldıtı 1300 liralık pencere camı· 
nı daha ne getirmeden ltırdL 

Allahtan bu camlar 6yle unu
rupla tınlm4tı iti, b rkaç ruz 
liralık zararla, omanın birkaç 
saatlllı: çalışmaaınc!&n başi:a bir 
zarar ;roktu. Can'ın c m y°'"lu 
Cunda bu bldlaeyl ııon d rece 
ao~u.tkanlılı.tla lcar.,ıtııyıp Yeni 
Me ektek1 locaaın& g rer glrm ;ı 

an!atmaaı n ne :tuuı ne de ta 
yınvııldulnde en uf'ak bir uzan.. 
tü beUrmemw alnema:rı o lı:a 
:tadar r:!!'Yltle aeyreden Oman 
Volkanda pµınlık yaratn Ne do 
oln kabaıtın kendi ba,ında pat
ıa,.acaıtını hweden n1akAr dost, 
•kuzum nwl bıı lş1 böyle aoğuk 
kanlılılcla kartılarııınıı?• d ye 
sordu. can ııuterek, 11benlm• de
di, •ba,.at telae!em Tardır: Blrl· 
mlz Qzüntümüztl hep benıbe::
paytapnz; iti h!Qle;e dilşen uznn 
tü az ollun. Ben de hemen aı· 
lnntımı aörledlm ama llrdü~m 
gibi a • .:ıntı ilçe tablm edil nc:e 
o::'tllda üzUlecek şey kalmadı• 

BUtUn ailelerin bu lcollektlf Q. 
r.!lntü allıtemlnl Jcabullenlp dal 
ma n~ell o malannı emennl et. 
metten baı!a çare lt&.mıyor. 

* Demokrat Partl'nln a•eııı m 
dafllerlnden iAtanbuiun rıh 
ıüzc11er nden TO tanınm ş sair 
ve romancılanndan SU7.t\ o. 
ZEN İtalyaya gidiyor Sebep: 
Şairin İ alyada pet ıw..tenllen 
b!r e!!rlnln aeııaryo haline eti· 
rllme.sl. Genç icadın, i a ya)'ll gl· 
derelc bu ııenaryoyu tetkik ede 
cek. 

* Seyaha•e ~tanlar ara.aında 
MEi llAT Te GtJ:NDCz KIIÇ •• 
da var. Spordan başta bir }1 
pek düşünmlyen Gündnz bu 
aeyaha t nde lcal'lllnı 6n plAna 
almaaı gcrelclyor. QQnlcü uzun 
yıllardan aonra lllc ae,..ııa tıerı. 

PITPIT 

S eblevenc1 Hanım, alır artır 
Yürüyerek ca:nının avlusu
na ıı:trdl. Şadırvan dlrekle-

rıncıen birinin c1iblne yerlC3t1rJı.
mıo olan 11eçim aandııtına so
kuldu. Gençten al§manca ada:Ia 
dönüp: 

- Efendi olı!um, dedi. 81 nu
maralı aeçim ııaııdukaaı bu mu? 

- Sanduka demezler bunun .. 
dına hanım.. Sandık derler. 

- Jyı ya ~te olilum. Ben o .ıı:ıo
dar tatam4tını bilemem. Rey ·~
maya ıı:eldim.. 

- Seçmen kartın var mı Benin?. 
- Dün akşam muJ:ıtar Talip o-

ıendl haber :yollamıo. Kartını 
yumaya vakit kalmadı, de:nIO. 
Nüfuıslyle ııtdlp reyini ataın de
mıı. 

- Nütusun yanında mı7" 
-YanlmdL. 
- Peki!A." H~I malıallede o-

turuyorsun ısen? 
- Şerctıye mabal!ealnde" 
- Sokatının adı ne? 
- Bc:tArlar aokaıtı. 
- ı;aç numara?" 
- Ya 33 olacak, :ya da UM eım 

<il aklımdan çı t:ıvercu. 
Adam. yanı:ı<IA oturan ar.tada• 

daşına döndü: 
- BeltArlar ı;olta~nın kütültle

rı acnde mi?" 
-BUr&aL. 
- Ver bir d&ltika eunu. Beltir-

lar ao:taıtı mı demiııtln hanım?" 
Kaç numara idi? 

- 33 z&ar. 
- Adın ne? •• 
- Şehlevend. 
- Soyadın? 
- Altıbıyı:C. 

- Nene !Azım aentn Altlbıytk?. 
Beş bıyık dl)'emcz mlydln?" 

- Ayol, bq bıyıt c1iyc muomu· 
laya de:ıer. Benim rahmetli efen
dim. her daim bı:yııı: altından ıı:a.
dilğü içln, ısoy 1mı1 olaralttan Altı 
bı:yılı: aımıotı. 

- Altıbıyık, netameli bir lif 
değil. Bak. Kadlköydeki Altıyol 
a nı bile lııtımll.!t edlp, beş yo 
ağzı yapacaklar. Kendini bilen, 
oımdlk1 zamanda Altıyı kan~tır· 
mıız. 

Sandllı: ıcuruıundan zayıt, ka· 
ra .kuru bin ıua :tan=tı: 

- Bey kardeşim. Prop~anda 
yapma.. H rk m eoyacıı. aenın 

ne Qzertne vwfo?" 
- Yok ylnl, bc:ı onun tyll!ğl 

tçln aöyJeııım. Yarın öbQratın ta· 
puya olsun. Belediyeye olılun o r 
·~ dCişer&e czl~ct çeker dlyereıı:ten 
ımnniyeUijjune konuştum... i:la
nıml.. Şehlcvend Hanım. Sen l:ü· 
t1llı:te adını görmüş mQydünt_ 

- Den btzım Te,tiltle muhtartn 
önQne Çitmlştım Tevfik bentın 
adımı buldu. Klğıdın en üatün:io 
benimki 1yıwlı imla. Altında da 
T~ !lk'in' .. 

- Tevfik kim? .. 
- Denim ortanca olilan . 
- Onun soyadı da Altıbıyı.ı: 

mı?M 

- Yo.. Onunkt b~~L Onun 
soyadı Etekçtgll" 

400:000 -liralık 
MESKEN K RE O İLERİ ""°'-' ı.,,,, ... , 

ı MWı ı•ı i sıı~ı~~ tB !. 
Ankara Belediye Reisliğinden 

A) Temizlik İşlcrı !IIUdİirluğü için kapalı uırf suretiyle 50 
ton yulaf satın alınacaktır. 

B. Muhammen bcdelı UR.500) lira olup mu.vakkat teminatı 
(1337.50) liradır. 

Cl Şartnamesi Levazım Müdürlugundc görulcbilir. 
D) ihalesi 11 Kasım 1957 Pazartesi günü saat {16) da Belc

dı} e binasında toplanan Enclimende yapılacaktır. 
E> Tekl r mektuplarının mezkur gfi'ldc aa~ Cfo) c kadar En

cümen kalemınc vcrllme:.i ıarttır. Postada vaki gecikmeler kabul 
ed.ilıne7 (15127) 

r:antezı• 1 
-·~ _J 

na hanıma ko up rü amı tnb.r 
e t rtt m Hesna hanım da dedi 
k «Eokl ~un ne olsa altındır. 
&en re~ ını ismet Paşn a at. So
nun se.nmettln dedi Rüyada ma 

- Halı J.şte balı:. 33 'lumaraoa - Söyle Talip efendi. mabkeme5t var Orayn ı:tt. HAit - tam oldu bana.. Onun için ben 
Tcvtıt:•.tn adı ~azılı.. - Ne apıp ~npıp bu ~mı me derdini anlat. Suna bir IUlnı ona atacııtım. 

- Benimki de tam onun il&- İtimet Paşaya kıızandırmamalı verecek. o ili.mı al A nı sandığa _ Öylc)ı;e, karışık l.şicre beni 
tüne1cymıo. Tevfik ııöyledl. Söz temt;lli Demokrata rey atana ııel. Oraelnk:llere 114mı ııöeterlp knrıştırmn hanım. Ne halin var-

- Onun U&tüne1e Paktze Demir 20 lira ~eri on;un deltll mi? rcylnl n• a gld p endin ı;:ör. Demınden· 

Grevin de\am c~t ğl mOddet. 
zarfında taknben O mllyon ton 
tutarında 1 400 'apur J npon· 
ya 1 manlannda muattal bir hal 
do kallnı tır. 

Japon denize lerı ücretlerın n 
e 20 nlsbet ndo bir zam ı.ııtc
meıı:to idiler 

lngilterenin hidroien 

bombası 

Elbise çantasında 

gezdirilen peyk 
can var. Korkma. e ı. ver. ıı:na 101 aaıtlam - AILa Tallı> Efendi. ı;eçlm n beri 6ana çeno ça ı~ oruz. Jş mi 

- E. ben Olme11 ne yapacnıtım? ba la.. Yo!a;a Jsmet Paşa ~trar ' Bugünkü «NOWS CJv'ôrucleıı ca fng llz havacılı mQteh&Ml51 
Elimde madem nü!uaum var, a•ı- lcazandı mı'-"dl. Halk Pnrt.lııl btı· iftarı ııaat b ıe imiş. Beşten 1100 bıı:aktım. aenınıe ul';rıııııyorum zet inin hlldlrdl!itne ıı:öre, 1n- Sır Roy Dobson, .,.,,,..nıerde cQe· 
Tereylm rey mı.. tün Ça"'atıı' kadın ara naylon cıon ra rey attımııyacnklıırmış Beşe HA14 bana zart zurt ediyorsun. ı:lltere. KL'IUD ayının llk yarıısı -"""~· 

- Kütükte adın .... -ıtı de,..I•.. ıı:··"dl..:,:_.._,._ Ona -"ro .. A-ı_ kadar ııenln ııö)ledlitln işler ta· Hnydl çek 1 g.t ouradan Sen n- içinde. en kudretli hidrojen en Ellzabetb• volcu vapuru ıte 
,_ ••""' .., ·~ .... ....,.,. "'u ,uu mam olur mu? Hem tamam olııa le u!irn acnıtıma. hamam böcekle bombasını deneyecektir. inglll:ıı .Atlantlfl ı:eçerken bir valizde. 

atamuııın valide. - Peki, ben Olmdl nasıl rey •· bllc, benim buntan yapacak ba- rıyıe ur;raşırım. dııba ıyı. 41lmlerı. ıo megatonluk bir hld ııun 1 bir peyk: ıııınıatQnü eöyle· 
- Canım. ben yabancı değil m taeağun? Niye beni yen! kütüto Um vnr mı? rojcn bombMının neşredeceği mıııtır. 

kL. Deni beklrlar mahallesJncıe yazmacıın?. " Sonra. çat diye pcnocreyt ıı:a- rad~oak:tıvıtenın ~ari derece- sır Roy. hlkiycyt C1ün t.'1m 
kime sorsan, tanır... - Canım, insanlık hail bu.. - Sen kimo rey atacabın Yal· padı. Şehlevena hanım orta :yer ye lndlrilml!I olduıtunu &öylo- zikretme iz.in anlatmışur 1!a-

- Olmab valde, olmaz. Sen ı.m Yazarken unutmuşum. No var cıe?" d kala kalmtıjtı ister .ır.temcz mektcdlrler. bu sebepten Chı-18- da. ne a re gcm!Cl kend ının-
dl muJ:ıtara ıı:acıar ıı!t.. Seni ıı:ata- bunda?. Kabalıat benim cıeRll - Vallabl no yalan eöyllyeyım geriyo d!!ndü. Yokuşun merdiven tmas adaları civarındaki tehlike kine bitişik kamıı.racıa bulunan 
ğe :yazıp yazmadıfını r.or. Mub- :ti". ismet Paşaya atma· ceııyor içim- lerını ağır ağır inme} o b~ladı. 11 bölge 76 000 mllkareden 60 bir volcu bu peyki B . .Amerika-
tar u.na yol ıı:ll6terır. - Ya lı:tm1Iı? dert Dün akşam bir rüya cıır- B r yandan da. kendi :ıı:end ne bin m lkanıye !ndlrtlmiştır ya götOnn .te ımı1. 

- Hay Allah .. Daha eve ~dip - Sôyledım YL Kürt Oı;manın dOm. Yeııll ııank:lı hoca. eılme mırıldanıyordu. Ç k I ky d b. Av. Roc Et Knnada havacılık 
de, torunumun bez:lerinl ylltaya- kedlalnde diye.. Ama ben o kediyi altı tane bakır parn verdi. Son- - Nezahatln deli otttan, ııc- e 05 Ova a a ır f mıasının umum müdürü olan 
caıtım. Kapı kapı cıoı~aya vak b r yakatıyayım, beUnln orıa ye- ra da kayboldu, paralar küflen- c;ende bana esen milli ıradeslnı tren kazası Dobııon, ~üphe O:ı:ertne acıımıa 
tlm var mı benim?. rıne bir 6Qpürııe 60paı;ı ,-uruı:ı mıo a:na. en! konu ağır. Ben pa- dcmlotl Zaar p.ç lı:urusu beni va\lz,nl ~tırıp 5UI1'l ay"ı gördü· 
Şehlovend Hanım ister 18tem'.'lZ dıı Osman Bölülı:başıdan beter rıılan kQllo uıı-unea. ıık:ır eıkır aldatmış. Yoksa ben (lyle milli Dün akoaın Slovak)'a:ia. l\fn - ünU 6öylemlş t kat. bunu uııı-

acrı clöndQ. Aıtır qır yürüyerek yapmazsam. bana da Şerefiye ma altın meydana çıkmaz mı? Sc- irade f,!ln olsam, Kürt Damanın QC>va Lehotka ile Trtlil6iaska !&- vlrdr.n ltaçımnıotır. ) 
mUbtarlıh geldi. Kapının önü a- halleıs1nln muhtan Korsan Talip vinclmden kan ter lc;lndc uyanı- ked 1 yüzünden. e m bölirümdc 
na baba ııünOydü. Ama ıçertcıe demes nler. vermişim. Bu saba?ı hemen Hcs- kıvır mıydı a canım?. ~---------------------------

nım. kendlal gibi başörtWü b r re atmaya eni konu ııeç kaldım 
kimsecikler yoktu. ı;;>chlcvencı ha- - Or11Bını anladık ama. ben ı.;----------------------------------------------------------

kadının yanına sokuldu: kard~ m. Bana bir yol c&terse-
- Hemşirecıııım. dedi. Muhtar ne .•• 

Talip efendi içeride yok mu?" Va!ll ne c11yeyim .hemşire?. 
- Sorma hanımcığım. Tam bır B r yanlı.şlıktır oımuo. Sen şimdi 

aaattlr b1z de kapının önünde dosdoğru caddeye çık. Bir tramva 
bekliyoruz. l\IUhtar iç n, :timi, 110- ya atla.. suıtanahmette ı;cçlm 
çime ı;:it.tl diyor. Kimi. kahvede----------..,...--
kAtıt oynuyor cıtyor. Klml, ı::am .. 1 ....................................................... . 
yon çarpm~ eliyor. Kimi de. mü-1 
liyemctllk olm~ diyor. H~ a.ı
nln li!lna inanmalı, ben de bll· 
mJyorum.. :. AUI,. ızı atan - ZD lllbUU ·: 

- Vah vah. Ben de kütüf!Q JıJ. LUZumsuz üztlnt terle ha,.atı• 
sormaya ııe.ilDlştlm. •ıı:endlnlzo ıı:chlr e<ıırorııunuz, hal.il-

- Aman sade aı.z mı hcmııırc?. ::bukl Jstlkbnlinlz çok pnrlak gö-': 
Biz de Jı:Qtükler1 &0rmaya ııol- .. rünüyor. ... 
Clik.. Ama adamı kodunsa bul. +uoOA (21 Htaaıı - ıo ll&JU) •ı 

- Şimdi ne yapmalı bilmem !uzun zamandır cıırmedllllntıı bl-... 
ki? Daha eve ııtcııp do mangala ~rll!l ııo ka11ılaPC&k ve hayırlı• 
kömür lı:oyacaıtım. Ondan sonra- !habcr.u alllcabınız. : 
cığıma. kıza agda knynatacalJm. •iKtZl..ER , 21 Mayq _ 20 euıru1.ıo 

•SOnra da dolma içini hazır ede- ... Sobepslz yere arkadaşlarınızı lcı·! 
oeğlnı Kaç parça olayım bilmem :rıyonıunuz. bu huJUnuzcıan vaz~ 
lt1?". Bu sefer rey atmuı;an kuru •ı:ecın. uzun bir deniz yolculutu+ 
ıuuıye on beş liraya çıkacak d&- • • 
dilor. Çıkar mı çı~ar. Hadi Allllha .ı;. yapac:a.taınız. + 
emanet ol hem~ıre .. Mubtarın evı .ı;. VP.~GEC <21 n:ı:t. - H 'l'emm.) ı ı;. 
:ne blr bakayım bari. :=:Dürüst. çalışmanı n müktı.raıı-z 

- GU!e Q'Qle kard~tm. Eter ev ;oı.nl yakında gOrecekatnl2, blruı;. 
de ır.o buraya kadar bir zahmet ;ıp.aabredln. Hafif bir 1r:ırı;ınlık go.,.. 
ıı:elı!.ln. z:çıreceuınız. ::: 

- Olur. &Ö)'lerlm hanımcığım .ıı.AR IAN <21 Temm. - ZJ atu:ı.H• 
Şelı!evend Hn:ıım, ağır ağır ca "'Son ı;tınlnrdelcl >~arışınız al-: 

minin arkasından dolnnıp mercii- !zı ısevcnlert çok Ozilyor. Kend "Jıf 
veııli bayıra ı;aptı. Dizlerini tuta •n ze birn21 çe.tldüzen vermeniz gc4 

tuta ~okueu tırmandı. .Asmalı e-1 ! reltlyor. :: 
Ti:ı önünde durup :tapının tokma _.oA .&& <U Ata•· - u 1t111U> '• 
ğını tlQ de.ta vurdu. içeriden ka- •Epey Eamandır canınızı 111tnn• 
lın.. bir erkelı: eeeJ aeldl: !bir meaelc arzunuza gOrc gerçek·:: 

- Kim o?... ;ıp.leşccek. Bu fırııatı 1r:açınnarın. ... 
- Benim, ı:ıon." Şe?ılovencı ba !n:RA7.1 en c,ıru _ z: ntm> ı~ 

nmı ııtılC!L .. Hayatın yalnız kötü tnranannı.ıp. 
Kafesli cumbadan bir baş uzan 4deıttı. bira da ıyı tararıannı...,. 

GJ: ::_genın. o ıı:aman mesut oıaı:atını. ! 
- Ha. ı;cn mısıu he~tre?. Jf-ı:& emin olun. -"'· 
- Bıınim Talip efendi. Rahat.- JıJ. AKREP CZl &ldm - ız Kamnu:: 

aız tum seni. iotn çok mu?" :::aon conıe:cıe tş!eı'inızt biraz lb·ı;. 
- Tabii. işten baş aldığımız ol lP-mal edlyorııunuz, dlklcatll olun."° 

muyor k:I .. Gusulhane}i hamam :nır mektup alacaksınız. : 
b6ce~I sarmto. Her tarafa flla '51 +VAT f2l Kuım _ zo Aral11ı) , ... 
Iı:ıyorum. :~nelerdir &tlrüp giden bir miras: 

- Arot Ta.ip Efendi. Ben seçi· +mcıseıenız ballolac:ılc. lııılll:balinlz'f. 
me rey atmaya ıııtmlııt.ım. KUtük •cok parlak gl!zUlcüyor. 'lf
ıe aııın :rok diye atıırmadılar. H~ Z:oöLAR 121 &ralı1ı . Zt Oe.J.aJ ::: 
bUki benim ortanca O!ilan kütük Jıl.A'1n lcıskançlı:tlarınızla aızı se·.\ı
te benim acıımı okumuştu. Acap *venlert çok OzQyorııunuz, biraz• 
eonradan ıılllndl mi? **etrafınıza itimat edin. • ... 

- Haaa. Şehlevend abla.. O kO 
tültlerın başına bir kazıı ıı: 111 *KOVA <ZI Oeu - ıı SaltaO ı4 
Evvel ı akşam ben ~azı ~ azarlcen : Günlerd r C1üşündO#llnQ.z bir me Z: 
kapı açık kalını . Maı>anın Clsıüıı *ıeloyl bucnn haleedeccıblnlz.'f. 
de bir eıee ~tlnyali vardı. n raz *Bıhlıntlnl.ze dikkat ee11n. • 
da peyntr ı.ı groı;tan aimı um. :!BALIK 09 Sallat - ZD Mut> ı Z 
Halit Partlll KOrt Osnıanın eşoR· 1tMubltln1z taratıne1an çok uv11L4 
ıu lı:edlııl peyninn kokusunu al- *~or ve talcdlr ediliyorsunuz. it• 
mll· Dlzim m~anın üıcrıne atla- :; hayatınızcıa reni gelişmeler ola-! 
yıverınce. hayd bakalım •ıı:ı- * cat. • 
Yd ş &es1 ltütüklerln Qzcrtne bo- * ..................................................... . 
ca oıuvemıez mı?. Beynlmın ıçın 
den ateş çıktı zannettim. Sonra 
da o ııece o:urup, sabaha kadar 
ııözilmü kırpmac1an, lı:OtOklcrl bir 
daba yazdım. Muzur adamlıırın 
muzurluğU hC>p bize dokunuyor. 

- Kürı Osman dedllttn de 
kim? 

- Km olacak? Oyuntunun 
biri. Zaten Ha k Partlt. ndcn dok 
ru dQrtıst. adam çU:ar mı? 

- Belki de keııırı mah8us gön 
der:nl~lr 

- Ona ııe tüı>he. hemşire K;ı 
nun. nasıl o && hayvan :tııımına 
ceza 'e;miyor dtyerelı:ten, kedi 
:tö:ı:ıeltle iş görüyorlar. Vallaha ben 

Üç kişi peynirden 

zehirlendi 

Şehremini, Kızılelma caddesi 44/l 
sayılı evde o~uran Ömer Çatal, na.. 
bnr Çatal ve Mohmct \'ama yeclllt.. 
l!'rl peyn rden zehirlenme JAmeıı 

aösterdlk?eı1 için Oerrabpaşa Hasta.. 

n ne ltaldınlmışlardır. 

Peynlı1n Çar41tııpıda bir mezeci 
de_n allndı~ı tcııblt edllmlt •e dU .. 
tin aahlbl hak.tında tahtltat.a ba~ 

oa:ıa bir eoy aöyllyeytm m ?M ıanılmı,tır, 

.. 

ŞİMDı K()l:EK KôY~ 
eı l)G. SEREFiYe T'A5FıeJ 
ÇEKTJ/ı?tl>,. YAT~A~K.11 

.KÖPEK KÖYLÜLER ŞEREFLi 

VESSELAM! 

...,... ,,... ....... "" t ••••••••tt""'".,"ttHı111ıtu•••••'"•......-•"-''''''"''"1MtfttllltNtttntaııanııtnPtlut•ıııınnttttttttttuıııııuııtt:thh........,..n1Nııu1HttttıttttHDtUM ..,,,,, ııtttımın•nut~ttınınnnn1M111wtıımıt:aı w•nn:tıll~ 

i=_=_· sH'i"ii"'E*i41iM•ı·ı~·";~~·;.;i~ · (Tel: •ı 31 91): B u G -u- N ~~:: :a~::;-tuar ;;;g ~~~ ae:ier 
Ka7bolnn Yıllar: S. Ualu 13.30 Haberler 12 55 Serbest aaat 

E B ı: y o c; L u - i. Özbay 13 45 Tatll 'Dlelodllerı 13.00 Haberler 
__ : .&!UN (Tel: CSISl:!J: J.\:S (lel: •SO'l•Oı: 14.15 rtılar 13.lS D:lruı GBJ"lı::tlan 

Hacı Baba'nın Mııccraıa.. zell Jane Man.&!leld • J 1 YA J R Ol A R KOCOk Sı\UNC • DAL 36067'2, Kınalıada 518623, 14.45 Pazar ıı:on.ııerl 13.30 or.teatralar 
~ 1 • Şehvet Daııaı • Nlnon n • John Derek • Elalno Tom Ewell. 2 • Uçan D~· DUN DORMEN cTel ı Raml 242'71 ı. Uaküdar 15 30 Şarltılar 14 oo Şarkılar 
ğ ısevtııa • Tllrtçe. 2 • .Alda Stewart • P.enlı:ll • Ttlrkçe reler • Jaan Taylor • B.. U0211•ı 3609-W 16 oo Opera operetler tt.30 Oda müziıı1 
~ ••Mr lSAL (Kuımp&ia. Tel: l\Iarlowe • Reııkll TOrkoe 5E111K tl1'ATROf.ARl TEYZESİ: Komedi 

1
. J f A 

1
. Y E 16.30 Ş&rlmar 1500 TllrlcUler 

E 11.x ·Türkçe ••930 ): ı. Günahl:fır. l\R'IAR!\ Cll'l::?:?l!GO) DRAM JOSMJ CTel "21571 • Ça"' 17.00 Pnzar için müzik 1
•

1
• "'a""-ı!•• 

- "' şam,a, Pereembe. Cuma " " ..... ~... -:;. ALKAZAR (Tel: ~) RaJ Kapoo::- • N ~ • Yıldırım yarışı• Tony cur dCAHVEHANE> Yazan: ' 17.30 0)Un havaları 
i Oellnin Muradı • Hicret Tür.tçe. :ı • Canclter Kar. t1a • Plper Loulre • Renk· Carlo Goldont, Çe11ren: Cumarıe.,ı, PılZ:U' ıuare: 17.4l BIU Haley 
• Bak Tllrt filmi ı Dea 11 2 Ö Umce ıcnınım aı de. Cumartcst, Pazar d.&ıanbul : 2745001, (Be· ! an • • deşler FUtbo cu ; _ __,_ n ..... kç-e mr • E'.trem Sungar • SBhneye Matine ıı:ıat 17 de, cuma yo"lu: 274501), (Anadolu 18.00 J"'aaıl heyeti 
: ATLAS CTel:'4113S): Martin - Jerry .,.,.... A .. r • tı:oyan ve dekor: l\I x talcıbClO 17 de _ Kara .. 18.30 Dana ve caz müz!ltl 
5 Zara Han. Atin& Et~· TUrkçe. n:...-1 <~hzade1ıaşı:Tel: J.ıelnec:lce ·Komedi 3 per yakaaı: 274502). 111.00 Şarkılar 
~ vıc~ Mature • Benkll • l ru-.i AR CTel: '4.:?!:il): %2 53 9:?): 1 • Dllnya GQ• de. Suare: 21.00 do Aiaçlar Altında ı Dram 111.30 Haberler 
a inç. He!"fCY Senin için • Jobn Eell • Jane .Mans!leld • YENi TiYATRO <Tel ı Pazartesi, Salı ııuare 21 fcen•vapur•uçak 19.45 Üniversite lı:oroc.u 
E__ ELHAMRA (Tel: '44.l!H} ~ man - Renkli - lng Tam Ewdl. 2 - Uçan Da- t40tO!b: de, B:ılı maUne 17 de, 20.15 Radyo ı;azc~ııt 

1 EN ı MELEK <Tel: !reler • Jnn Taylor • ıı. •DELJ. Kon:ıcdl 3 per- Çarµmba t.alebeyo 17 do, 20 30 Beyaz perde 
E Zorlu PUot Bob Hope • ı.a9 vcıu Kumarbnzı • Marıowe • Renkli • Tl.1J1tçe do • Ya:ı:an Renk Erdu· iSTANBUL OPD.E'l1 ID De ı ııa 20.50 Tarihimizde bu hatta 
E Kat.ılerlne Hepburo ·Renk Oyd Charlae - Dnn Dal- l'ENI (O. Kll7 • Tel: ran • suareler. 21.00 de. ıMıkslm Tl,yatrosu) ı paşa. ~~~5 ~ ::r.~~~~; zı.oo Şarlular 
E U • i:ıııı. ley • Renkli • Slnemaakop 68 Z6J: l • Korııanlar Ha• SENSBS OPERl:'rt {ŞBİRUÖİ: oı;ıcret. 3 perde 2230711) - CDcnlzyoUan : 21.30 Spor ve müzll: 
§ iNCİ (Tel: •& '5 9!1): Z..WF.R: (Kuımpap - zineal • ltobert Newton • Çarşamba, OUmarıeSl. 4:>1896 (Tatil aaatıerı f.&. 21 so Şarltll&r 
i Aya Be)'&baı • Klcron 1110- J'el: Of306): l • Dev A· Renkll • Ttırkçe 2 • Do- •KALDitl.IM KİDARLAIU• Par.ar u.aı ıo ııa mau- tıhbarnt: +40207) _ (Şehir 22.15 Piyano dUnraat 

l 5.30 Pıızar ltonsL-1 

16 00 Pro;tram 

a&1 

18.40 TUr.tüler 
18.M Scrbeat saat 
111.00 Haberler 
l9'15Tarl.bten bir yapratı: 
lD.20 :hı melocU ~ ore • Renkli • Slnemaskoo dam • cıarlc Gable • Jane mir Pençeli Adam • Glenn Mllzllcnl operet • 3 perde, ne. ~embe, Cuman.o- Hatları 444233) _ (Hava 22.30 Konçerto 
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• Ba~. di., odale, inır, luıııbago 
ıığnlarıno ka11ı ıoo d,.n-re 
fıı)dalıd ır. 

• Grip \C nezle ba~lııngıcındo 
bir çok fenolıkla rı <i ıı l ı'r. 

• Suratle h azmo lur \'C ,ıerhıl 

······-····· .................................................................................. . 
Hazırlayan: ESAT HAM DUN 

Soldan sata: l - Küfürbaz: B ir 
memleket 2 - B r nota, Ekmek; 
Bir be61 m&C1des S - Bir t~ıt, 
Dır r enk B r uyı; B r vlll etlm z. 
4 - Güzeli k, Ayı yUVB5ı, Eakl 
Cilçtılerlm zcıe:ı b rl 1 Müelllt mah 
ııulü, B r tezyit n cıııııı. Yapı tıncı 
bir m adde. 6 - B r tezyit nlcıııııı, 
B r zar ııayıııı. 8 - Memba. B r 
ııüs aıtacı. il - Kıskanç. Faaıla 
ıo - Küçük gemi ııandalı Ç<ı;ı: 
ıyı; Alaz, Kutaal' h rlen1en biri. 
11 - Kocaoıtlan, Atza a ınmıyocaıt 
kadar çlrk n Eştnl dostunu her 
zaman aravıp ııoran 12 - Marlz: 

ırcnel adı. 3 - Bunaklık: Uzman
lık. Kör 4 - B r eıt.ence yeri, B r 
mad n 5 - :Pali~lama, B r kuş; 
Örme 6 - B r sn ı, B r nida: Eski 
ı; ~ ı rOtbAleroen bin 7 - Dl p
" ne ııokmak 8 - Hububat tozu 
İıı A.mın şart anncııın blnnı yer ne 
ge•ınnıı klmııe, Ba ita, B r nıcıa 
O - Dua nakaratı, Gemi azı a al
mış ol.ınak. B rll. ıo - Bir ti&)ı; 
Bir ünvan: B r ç ft scıııı hıırf; B r 
soru edatı 11 - Yıycccklertmtzdcn 
bir kısmının genel acıı. Sanat 
12 - Seçimlerde rol oynıyaıı ııey, 
Bir oyun aracı: 1ııtnnbulun pro
tet>)Onel birinci kOıtıe futbol ta· 
kımlarıncııın biri: Meşhur Aşıklar
dan biri. 13 - Tarihi bir devlet: 
l{ıııa zaman; Ap bntııtı. A~cıınıat 
mn araçlarından bin; B r nida. 
14 - Yırtıcı bir kuş: Darma<1aliın 
16 - Bir mcml .. ket, Serseri; Bir 
ırmak. ı6 - Tıınrını~ rahmetinden 
mahrum, Mükemmel Haşmcı
mcnp. 17 - B r bıışlık; Bir mey-

İstanbul Barosu bir· f oplanh yap fi 
(Başı ı l.ııc1de) 

aalı Bükreşcı davet etmt~t1r. 
~t P('Rlili İLE KAH\ E 

Daha ııonra, he&ap raporlarının 
tıısdllı:lne ııeçllmlştır Rapor Oze
rlnde ııöz aıan avukatlarcıan b rı, 
rıopordı. görülen 2500 Urnlık cmü· 
tcferrlk mwırıırıarıı ı anlamadıliını 
l o bu pııralarııı nereye snr1edlle11-
ğlııl tiOralU§tUr. MuhMIP üyenin 
hıahıncıan sonra, Orhan Arsal, cBu 
paraların içinde b,z:un Ç&\', kahve 
parıılarımız da var. M!l.saacıe eder· 
scııız. bu kadar cıa olsun• <1em"i 
\e bu söz gülü melcre ve cOoooo, 
cıemek kahvo bulablll~onıunuzh 

gibi mırıltılara yol açmıştır. 
MUhaıs p oyC: cMOtererrtk mııa

rarııırı ın bc:;abını verirken bir a
ra. cBu arada. Baronun tem z.ııı;ıı 
de var Mesel! &Opürıre ... ı demeye 
kalmadan cDemek ııüpQrge ha. .• 
cBak o olur•, «Süpürge ile kahveı, 
heaap raporunun aııuşlar ve gü u, 
mel r arıı:ııncıa ittifakla tasvıb.nc 
hebcp olmuştur 
PA HA\I .ıs ımt.u.; 
} \ l ili ı . ı il .. 
Duncıan ııonra, ııoncıemın 5. matı 

cıc:s nııı görüşü,mc ine geçllmlı;t r. 
Bu madde, cYarcımıa;ma ı;an<1ıgı 

paralarının, ııa~rı menkul o;aıın 
aıınma ına taka<ldOru ecıcn uevre 
• croe dC\ ıcı tııhvııtııına yatırıımıık 
aurctıyle, nemıüandırıltn8'11 hıııt

kuıdat ıcıare hc;ı etıne mezun,.yet 
ve yetki verilmesi tauımmun c<1ı 
)orcıu. 

Bu maddenin mUzııkere=sı. cbü
yu;ı: ırQrültülerc• sebep olmuş ve 
&ÖZ a.ıın e.vuıı:aı.arın bazı arı Ba 
ronun 841! 000 llra5lnlll tahvil.ere 
) atırııuııısını. bazı.arı. banıtada bı 

raıı;ı masını ıstemı ıercıır. 

Bu arada bazı 1ıı:ı çek.cı tet.l.f· 
!er cıe yapılmış ve avUkat Sadıı; 
Baturu. b r cAvukatlar .Hanıı;115u 

kurulmMını teklll etml~t.r. 
Uzun tartışmaıardıu1 sonr,a bu 

pııranın devle tah\ ıııerıne yatınl
mlL'll teıtllfl re<1dee1 lmtş ve «t v
klf dilen a\ ukııt hakkında• Baro 
idare heyetının a.mıo olduliu ka
rarı ı tıı:ıvıbıne ı:oçıımıotır. 

. a.ına 81 gibi Baro ıcıare he~eıı 
ııeçun nazıran ayında. Hayrabolu
dn b r duruşma e.,no.sındıı. avu at 
Ahmet Hamdi Sa)'arl tevkif ecıen 

Kahve 
t B n ı ı ı nrltlf'I 

iç ndo de tevzi cdlle::n yecoktır. B:.ı 
nunln beraber llgllller. kahve ko
kusunun artık iyice htııeedlle1ll!:lnl 
bel rtmektedlrlcr 

Kahvckr VllA.yet Te~z:l müdür
ıoııa tarafın<1an dağıtılacaktır . 

Suriye, Türkiye'yi 
şikayette ısrar 

ediyor 
,n.,ı ı ıncliltl 

yük b r buhran hallnc ı:ct rmeıı:ıe 
Rus ıının kıızançtan z yacıc kayoa 
utradı ı burae1okl dlp'omaııar a
rasında ileri ı;Ortl'müştür. 
~ıısııc soı''H; ı~ 11\11111~ 
Os ı ı '.\\it ,. t-.; 1 b Th O H 

B rleşmt M111etler. New Yorlt 2 
(A P > -- Mısır Hartc ye Vekili Mnh 
mut Fevzi, cıan btltün memleket
i r n 80ğ\ık harp ı;tyasetıne ve hn
reketler1no karşı isyan etmelerini 
latemı tir. 

ZAYi 
H\ıkuk Fakültoıslnden aldıl!ım 

ft'>ekeml znyl ettim. yC'nlslnl aln
ca!inndnn eskl.81nln hUkmO yoktur. 

2:181 il. Gılıı ı:or Oleay 

Ba1rabolu asliye hulcuJı: 1af8'lcı E-
5at Uııtün hakkında bazı kararlar 
almış bulunuyorııu. •Yargıç E&at 
ÜııtOnlln buluncıutu mahkemeye 
htanbul Barosu a~ukatlarından 
blç birinin girmeme ı Ye cayet E
&at tlstlln, yarıttçlılı:tan aynlıp a
vukııtlı!ia bıışlıımalı: ıırten;e, İtitnn· 
bul Baroııuna kabul ecııımcmeııb 
)oluncınkl bu kararlar, genel lrn· 
ruln arzecııımıo u tenci kurulca 
ıı!kışlarıa ve lttlfaklo kabul e<111· 
rr.ıotır 

Vaktin ııoclkmlş olmlllll dolayısly 
le, gündrmdekl cıııt r maddelerin 
tnüz kl'resl için oturum, aelecek 
cuınarttııl gününe btrakılmıotır. 

ZUKOF 
<Hn•tnrııfı 1 nclde) 

ZUK O\ l S AZl. t U1 ' 
ı;h ..,t,ı ı •ıt sl ıt 
I' Ot,('Hilll i S 

Wıı:ıh nırton 2 (A.A.) - Yetlı:lll 
Am rlkan ç He! r nd hı\klm o
lruı kanııate nıızaran Sov$et lı:omü· 
n t part •lderı Nlkltn Kruşçev 
Mar 141 Zukovu ıız ı t ebbo.ııünde 

ha il ı;üçlfi lcrle karşı.n mıştır Bo 
zı ç ueı re g{ıre Kruşçev, Zu
kovı;n a lınd n eonra. Stııl n ı;.oı • 
Kr ml!n n teıt il k mı olncak ve 
bunu Solyet dış yasetlne1c scr:
lcşme tak p dece tir B14z:1 ç v 
re ere i'Jre kom.ın ııtler yeni b r 
su h taarruzuna hazırıanmaktacıır 
ar Buna, ı:e cek: av Par ıste t p 

!anacak olaıı NATO lrnnseyı ça.ış
ma arı ırasıııcıa bll'llama arı muh
temeld r 

Teknik Universite 
ı~ ı ı lndeleJ 

si, R ktör or Dekan ve Profesllr
ler, Gen rallcr, Amırnller vo ta e
be er hazır bulunmuştur 

Is• ile li marşının vıeaıeıslnden 
ı;onrıı nçıo nutkunu Rrktör Prof 
Muııtarıı tnıın vermiş, bunu tale 
beler acıma lstıınou: Teknik tlnl· 
vorııltcsı Talebe Birliği Da: kanı Yıl 

maz Işıkçının konu,mnsı toklp et 
mlştlr 

Doktora <11plomııları ve AbdUr 
rahman Al!;aoğlu mükll atlarının 
daıtıtılmasından ııonra talebelerin 
sürekli ısrar arı karşısıtı\la İ6tan· 
bul Vallsı '° Be ed ye Re &I Prof 
Gokay kısa b r konuşma yaparak 
d m ştır ki' 

ellen de M ıhendlıı mekteblmı ıı r 
mek lııtem şt m. kL8lllet olmacıı. 
Tıbbly ye g re1lk Meml ketin n 
ücrıı yer er ncıe, mıı.ırum.)otlor ,. 
çerlıı ude kar ve kış dem~en ça· 
cıırlnrd.a Orlertnl ~eç ren mü· 
hcnd er e!A.mlnmakla bahtlyıır 

oıcıum ı 

Çek ve Polonya tütüncü

lerinin tetkikleri devam 

ediyor 
Cekcıalovııkyn ve Polonya t!ltOn 

mubayaa heyetıerı, $Brın izmlre ha· 
rcke~ edccclı:lercUr Tütün ctspı-zle
rlnden teşeıı:kül eden iki he~et 'l'Urk 
tQ Jnlerl ü rinde npacakları kıt. 
kik ve mua}enelezcıcn aonra, hUkQ 
metlerine birer rııpor sunacaklardır 
Rapor mü b t karşılıınaııı takctlrde 
hl'r iki memleketin, Tllrkl7eden bol 
miktarda tUtUn ithal edecelll bildi· 
rllme .tir 

Dün 223 turist geldi 
D n nt ıo da limanımıza gelen 

Ro:ııen bandıralı Trauslh anya ge
mlsl 223 A man turlatı ıet.rmlştlr 
Turlat.er sabahtan itibaren lı:aflle. 

ler halinde şehri ge me e başlamıf· 

tar ve akşama dolru gemiye cıcınmüt 
lcırcllr. Gemi, bugün llmanımnıian 
ayrılacaktır 

Sıvas'ta et fiatları arttı 

DEFiLE _ Pa rls d ı• fllt l r.r m P111le-
J. ı• ıl ıll r. l'511o; ~ 1 1( )Dili• 

lnrı d etllrll'rd l" ı:llzı• I !!llll rlpr ı.a
dnr ı:lıztl :ı..ızlar ıı n d ll\ ka tt t; t'ker. 
llr,l ııı ılr )l'nl ırıodı•I lıl r ı•ll.ıl'e t ııl.. · 
d l ııı f'Clen bir ınnııı.erı 1-!iruıu, ur. 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
1. (345.140.05) lira keşif bedelH Yalova Sağlık Merkezi 

Lojman ve Garaj inşaatı işinin 12.11.1957 tarıhinde Sah gü. 
nii saat (15 3G) da İstanbul Nafuı lüdurlUğü binasında ka· 
palı zarf usullle ekslltmE'si yapılacaktır. 

2 - İstekliler, bu işe alt mukavele ve ek iltme evrakı 
ile Naf12 isleri umumi \ (> husust şartnamelerini, keşif ve 
projeleri ve buna müteferri diğer <'vrak1 dairesinde göre
bilir. 

3 - Eksiltmeye iştirak edebilmek içln taliplerin (17 
bin G5'1) lira '60) kuruş muvakkat teminat yatırmış olma
ları, 1957 yılına ait Ticaret Odası belgesi ibraz etmeleri, ek
slltmc gUnünden tatil giinlerl hariç üç gün evvel vilAyet
ten ehliyet vesikası almış olmaları. bu işe alt evrakı imza. 
lamaları ve teklU zar!lannı eksiltme günü saat (14.30) a 
kadar komisyona vermiş olmalan earttır. C15050) 

Bir insanın karakter nl, yazısını 

ıncellyerck anlama ıınnatı Bir re
eım cetveli. 13 - Hararet, Kemer; 
Kabız!ıt 14 - Yapıya aynlmış 
toprak; Gelenek B r İnırtllz öl
çüı;ü 16 - işaret sıfatı, Yakınlar 
toplututu. öıtrencı 16 - Hazır; 
Bir bôcek Kudurmuş 17 - Der
hal. inşaat malzemet;lne1en b rl. 
18 - Tibet papazı Bir a . 19 -
B r no•a, B be 11 hlve 20 - Dan 
&öz K şler yurdu 
Yukarıdan qaıtıya· 1 - Soylu

luk. Günün pek erken zamanın· 
da Bir nida 2 - B r vlllyettmlz 
Yemeni süsU Osmanlı imparator
luRu topraklannııan bir tu;mının 

va, Bir ay ı8 - Bir meyva: Bas- ~ 
ta yemeklerinden biri. 19 - COz'!, ~ 
Hükümdnrlık allmetlerlnden biri, 
Kt!tiln; Ncter 20 - Şey, B r bal
tama edatı: Sayısı veyıı miktarı 1 
azıw:nak. 
nulmacanın h alli 1arınııı wımızda 

Sahibi' VA'r.AN Gazetecilik ve Matbaacılık T A. Ş. adına 
il lll ı: il t' 111 t ıs 1 A J, 1 ıs 

Umum! N~rlyat Müd ürü· özcan ı:ıwt'ııım 
Bu sayıda Yazı lşlerını r ilen idare ecıen mc:ıul mocıar· 

SADL'N TA ·.ıu 

Oazete::nlze yazıların \enı harf erle gönderllmcııtnı rica ederlr.. 

Anadolu 
yakasında 

is tinli ak 
Anadolu 1a1tasındakl latlmlt.k ha 

nıketlerlne yatında :renlden ba•lnna 
caktır. Haber aldığımıza göre ilk 
olarak Kndıköy İskele meydanının 
dUzenlenaıeeı işine glrlfllecoktlr. nu 
it için cıe hAI blnuı Ue ktıçUk parlı: 
kaldınlarak, yerlerlııe gen!t bir mey 
dan açılacaktır. Bu aradı yeni mey 
dan ile Altıyol araııındadkl caddenin 
aat kwnı da ı.mamen latlmllte tA 
bl tutulacaktır. Aynca Öaküdar ile 
K&4ılı:Oy aruınelakl yolun 50 metre 
genişletilmesi. Karacaahmet mezarlı 
tından da 2S metre alınmaaı, kealn· 
leşmiş kararlar aruıne1adır Diğer 

taraftan OakUdar ile Beykcn araııın. 
datl yol cıa 30 metre:re çıkanlacatı 
için, bu bOIOmdelı:I binalar da ta· 
mnml'n ııtlm!Ali:P tAbl tutulııcattır 

Kesilen ağaçlan 

Belediye yakacak 
imar ve latlmlA!ı: raallyctlerlnln 

başlangıcından bu gQne tadar, ia 
tıınbulda, Belediye taratınııın 12 
bine yatın ajlaç lı:eııllmlş bulunmalı: 

tadır. Haber aıcıııımu:a ı:Ore eehrln 
muhtelif .semtıertnden tes!len bu 
ağaçlar, Belediye tarafından kı, ay 
larında mahrukat olarak kuıtanıl&. 
calı:ur Baylece her aene mühim mııı: 

tarda odun mUbayaa eden Belediye 
mü~elerlnln mahrukat talıaU;at.

lan bu gene imar ttlerınııe tı:ullanı 

ıacaktır. 

intihar mı, cinayet mi? 
Rıza adınııa b!r phıı cıon aavcı 

ıııa bir dilekçe vererek, yej!enl Ha 
ticenin intihar etmediğini, bıtAkla 
tocau tararıncııın OIClürUldUtonü 
iddia etmiştir. • 

.Bu fllhaln ileri aUrdOIU buıualara 
göre, Erzlncaqın Refahiye kazuında 
otura n ve Uç af önce evin tavanın 
da asılı bulunan yeıtenl Hatıcenln, 
tocaaı taratıdan Oldürillm!lt ve hd. 
cııseye ıntlhar süaU vermeli: için t.a· 
.-ana uılmıştır. 
Rıza lddluını kunetlendlnnek 

için yeğeninin tocaaıııın batlı:• bir 
tadınla düşüp kalttıllını ela bll<11r 
aı!ftlr. 

Sncıht. Rızaııın dlletç ini Wıı.. 
tik edllmet lç!n Erzincan Sncılığı. 
na gOnderecelı:Ur. 

ıuı ı ı: tıil: o :1 J :1 na 
* ziYARET Almanyacıa geçir· 

dil?! izinden cıcınen eehlrclllk m!lte
hassı.aı Prof HOgg ile Romanyanın 
eıı;kl B0)1lk Elçi.si cıun sabah •llAye. 
te gelerek Vali Prof. OOkayı maka.. 
mıncıa ziyaret etaılflerdlr. * KONTROi, - Belediye Zabıt.a&ı 
ekipler! tarafından ıon ıo ııon için· 
cıe fe}ılr dahlllnelekl 511111 esnnr mu· 
aycne ecııımı, ve bunlardan 2844 tı.. 
ne ihtar, 403 üne lıe para ceza&1 H· 

6.ı\ ''FA 1 

.. ·~,,ı . ~ 

aAŞYAZININ DEVAMh 
... ;. .. , 

ARAMI._ .. 1 
ucu 

) 

KA 
(B&91 ı incide) 

zın tkl dO~mıın konıp ı a nlmn ıthl bir netlreye hnıırlanmıs 
olarnl.; 1\Jerlls blnn~ınn ~rl)ordu. 

ln•ıına tr>oelll '"'rl'trk )alnız bir ııolitn vardı: l' n yaşlı mll
lrtuklll ıCathll' rtl,Jlk nıal.;runtndıı 'I Orl.; tnrlhlııe mnl olmn • 
~l'rrUI IJlr ~ah· t)et. bUtlln bir OmrO harp mt,-danl ıınndıı mil
li \nrlıl.; ul:rııııa mOeadelt• ile c.-çlrml • 1•tlk!Cıl ıınrblnde ıuaı 
ı..unrllrrhıl ı slil~ehlrt1l'n ıııı,ı.tırtnıO,. bir es1'1 ııs1'r.r, bir par
tinin llshslnd«' mil•tnLll ıratı> le cı;llnııe olmakla ~f'rnber 
ınemll'kPt~I rıılulnıı hiç bir ~noıan o' rıtmamı otan (.rııeJ'lll 

ıı 1 11 ıd C'rlıe!'CJ) oturıı)ordu. Rl"l•llk nınknmının torol•ız Te 
nıüstnı.ıı olııın .. ının f l\d ısı derhnl gl\rtlldO, ı.ıstl'lerl ot..-nynn 
t.fill p , nır rhlr lllll'IH'J.lllı rl ant•llllla O•maıı Blllükbnşı:nın 
aılın ı ııllm,ncıı, nıııh lrfl'l ırulnrındn ı.ıyametlrr l.;optu. Eger 
rt'I ııı. ııııılinıııı. tuıaf tutan hlrl t ~r:ıfındnn ı ııaı rılll•e) d l 'l°C 

tıaıuıı ıı ınnıl rrlll•«')dl dalın ilk ıllnden l'llm h ddl•eler cıka
lıll<'C'l'ktl. llrn•l,pt ki rnınakk t rl'ls, O•nııın IWlllkba ının 1 mi
n in ok ıınnııısı ı~zını Cl'ldli:lııl kAtlbe ll) l r.dl, he)ecan bir an 
ıcııutr )ı:Uıstı. 

M 
('(•!ise > nlnı:ı: dlltl mlllt>Cuklll ı:llndetthllmls olmnlila bl'
rutıf'r ııh sı.et AIPmlmlzıle ~oı.: •:1)11 knzıınan nrdh ve 1ls 
t 0n bir· l)u....-t" )olunu temsil eden llOrrl)el l'artl•l adı-

na f'l'thl <;rllkbnş ilk fırnttn bir sulh t~l'bbfl"1 7aptı. 11.;1 
dO,man ı.anıp arasında 'ııtaııd c bir kOprO ı.unnak Is Ced i. 
Rrlsllk Dhıınının •l'clmlnl \rsllt• l'drrck kllrslhe t,:ılitı, bu 111-
\unın t'k,.Prl)f'I ıı :ırll·lı·l detıı. bOIOn l\INll 1 ı rm il d Dll' 1 \ C 
ı. 11 , \ tlll bir hale ı:eh•ıı muhnll'fclln bunun !cinde yer l\lması 
ıuzuoıunu lll'rl slınlO. Ull) lr bir nıUzaJ.rre lcln 2'.t'ml n h T.ır
lannrnını~tı. tekrnr reb s~llrn Refik Kornltan. il• nı flki1n 
!lljO de ttl:r.zaı llcıııokr:ıt ı•arıl namına mOtlnfıı:ı edllml olm ıı· 
ııın rajnıcn, tnı.rlrl re)e ko' mnto lüzum bile ı:orml'dl. llalbnkl 

bn, ) npıl a)tlı, hns\ etil tın\ anııı daıtllmMına doıtrn il k adım 
nt ılnıış olnt'nlill. na.~'ekll Adnan Mı•ndr-rrs'ln Ahondnkl nut
kundn nıPmlcli"ttt 'O<·udundnn arı acı ,ıı. \l'I Pttltl l t hllkell 
ııcıırumun ortildan ~ aldınının•ı dlh ı aıcniı ucıııına e le alın
mı h ıılıınncnktı ••. 

t ceıı~ı n onhlrlncl dP\ re•lnln acılı ıı:Onllnc o.it lntltıa•ıar 
d n b 11 r11dn lıllml> "r ' ıınnı.:I >V.ımdn bu lntlba'lıınn h l l.;A,feel
ne d <' ' anı eıle<'<'thn. 

Ahmed Emin YALMAN 

4'üncü Menderes 1 C.H.P. Meclis grupu 
Kabinesi düştü 

(Ba$ı 1 lncldr 
mtş bulunan Adliye Vcklll Hfüıe~ln 
Oöktürkün yerine Adalet Bakanlı
ı.tına M1111 Savunma Dalmnı Ş m 
Erı:ın, Mümtaz Tarhanın yenne 
Çıılı ma Bakanlııtına Sanay! Da a· 
nı Samet ARaoıtıu vekllet ecıecek
lcrcıır 

6. Adnan Menderes knb nesin n 
önümüzdeki hafta ıçınııe kuru a· 
caı:ı tahmin ecııımektedlr Bugün 
11aat 16 10 cıa uçakla. bernbcr1ncıc 
Emin Kalafat vo Fatin RO tO Zor· 
ıu oıcıutu halde İstanbula ıtıcıen 
Adnan Mencıeresın avdetin! mtl· 
tealdp mllletveklllerı ile tat şare
ye başlamııııı beklenmcktccıır. 

Meyve ve sebzenin 

(Bap 1 incide) 
U Bayazıt. Adli Sa~rolilu, Hıfzı 
Oltu B keta. Mehmet Kartal, K ll
mll Boran. Şdık SOyer, Hıısan E r
do an ı;c Ahmet Sım Hocaojt}U'• 
nun ıseç ıcııı;ı anlaşılmıştır. 

2 - 'Meclis Grupu Haysiyet D.
nnına da Mmtafn Nuri Okçuol(· 
ıu. Hamdi öner. Zeki K umrulu. 
mı.se in Balık. FUnt mlrelı:çL Ne-
0 t Çı.ıbuıtçu. Necatı Alp, Rlfat 
Oünıoy ı:o İbrahim Saffet Omay 
ıscç im ıenıır. 

8 - Türkiye Büyilk Millet Mec 
ı inin cıtınkO lçtımaıncıa CHP. 
Grupunun katıımocııııı bir karar
la 16 gün için çalışmalara ara ,.e
r ımıo olması üzcrıncıo durulmuş. 
memlolı:etın ııon cıerecııcıe mühim 
Acil tç ve cııo slyllSt\t meııelelerf 
ile k~ı karşıya bulunduğ\ı vu 
ırQnlerde vnpılan bu tatllln mev

rllmlştlr 

Aynca, 00 CIUkltlln mQbUrlenerelı:, perakende satışları 
22 müessese de Milli Korunma Ka· 

cut artlorıı vo BüyOk Meclis te
amüllerıno uyııun olm&dııtı hwıu
ıuncı it ırak eaıımı~tır. 

4 - Buncıan sonra c H P. Mcc
:ıs Grupu hemen ele alınması, 
Türk ye Büyük Mlllet Mecltıılnc 
ıntı al ett rtlmetıl gereken konu
lar ıı nde müzakerede bulun-

nununa aykın hareketten dolayı 1 iatanbul Sebze ve Mcyva c,ınarı 
mahkemeye aevkedllmltLlr. Derneııı. Tlcııret VekAletlnln Ur 
Diğer taraftan teşlı:UAtın dah a d& hadlerini Oat rçn ıosı aarııı toor 

gcnlıletllmeal lçln açılmakta olan cıt.ııuyon karanııdan m va •e se'b. 
kurslan n uçOncU Cle•nal. yanndan zeyt it.kadar eden k.I m.annı bir 
itibaren faaliyete geçecolı:tlr. tamım halinde bastırmıt. camlı n * IRZ nü :\IA'SI _ eaman uzun. çerçevell olarak e.anafa dıt ıtmalı: 
er adında bir genç u~onco Allır U:ı:ere hazır amaya başlamı tır. 
ceza Mabkemealn<1ekl dOnlı:U cıuru~ Dernek idareciler! taranndan be
ma.aı aonune1a bu mahkemece altı llrtıldlilne göre. bu tam m, esnaf 
sene, sekiz ay hapae mahlı:Qm edil ve halk için en muteber ve vekl 
mlştlr. Jetten ta.edikli blr tarife demektir. 

On dokuz yaşındaki Oaman Uzun· fd recller: •- Böylece meyn vo acb 
er, e10rt )'B,ınela bir erkek çocu~· ıenln perat~ncıe aatışlan tamamen 

muş ve rekcn kararlon almış-
tır. 

5 - c B p Meclis Oruı>U 14 Ka
sım ı 7 P rsembe günQ ııaat 15 
cıe toplanmayı kararlııştınnıotır • 

C H P Meclis Grupunun Mecll· 
o ıı: t r ceıtı konular arasında. Ot;

man D IOkbıışının tahllyesl 1çln 
karar ıılınmıı.sı hususu ve geç m
ı roeld yol&uztuklardır. Nitekim 
Orup, Genel Sekroterıı~ın talebi 
Uzerlno tatil sırasında ıscçtm bölnun ırzına ıı:etmelı: suçundan yar 

gılanmıştır. * ;llAllKÜMh'I:T - bine! Aıtır 
ceza Mahkemesi mQşteret hıraızlık 
auçlarından yargılanmakta olan Ce 
IAI KOprülO lle Mehmet Şenııoıo al
t ~r av hapae mahir.Om etmı,ıır • 

nlz:amıanırken, aynı mcvzuun top- gelerlne gidecek m111etveklllcrlnl 
tan satışlarının cıa hAl talimatname a rıca kendi bölgelerine yakın o-
111 vacehestnde nızamlıınmaınnı lup cıa ııcç m yoısuzıuııu ve lhtlli 

mu 1 fi çııonış ıııerc giderek dert dln-
belılrmek hakkımızdın <1emektedlr- ıemelcrl , e cıuk'Clmıuı toplamaları 
!er. tararlaştınlmııtır. 

. .......................................................... ................ " .............................................. ".""'"'''''''."'' 

Puro sabununun 
müstesna mevkii. .• 

Sevimli Ses Sanatkarı ve Filim YıldıZI 

"Her Hhah kullandığım çe itli 
tuvalet malzemesi araaında PURO bno mc\• kıi 

i~gal eder .. diyor ... Çünkü Puro bem 
mükemmf{l ve emsalsiz bir tuvalet sabu· 

nu, hem de en ala kremdir. Puro cildi 
korur ... besler ... ttızele~tırir ... 

&üzelJcştirir ... 

iC 
-tc 
+ 
+ • + 
+ 
+
-tc 
iC 

-

Sanatkfirlanmızın tacrOb!Sfn• 
den siz de istifade edlntz. 
Vakınşark ve Balkanlann • 
modern ve en bDyDk aabuıa 
fabrikasının mamulib PUR[S 
TUVALET SABUNU kullanımı"" 

BOL KÖPOKLO • NEFiS KOKULU 

p o 
TOrkiyenin t numarab Tuvalet Sabunu 



Milli TAKiMi U RLADIK ... 
Takım lspanya'ya karşı «TURGAY -Ali, BASRi - MUSTAFA, NACI AH
MET - HILMi, M. ALI, METiN, KADRi, LEFTER» tertibiyle çıkacak 
G 

eQen sezon çılı:ardığı oyunlar 
'H aldıtı netıcelerle ATl'Up&nın 

en kudretli takunlanndan b rl 
o dutunu l.ırpat eden mı lf talı:ımı 
mız dün de lapan a ile boy 6 çüş. 
mek Uzere Madrl • mü eveccihen 
fehrtmızden •Yrıldı. 

t.p&n70llaruı unutamaı!ılı:lan ı. 
tanbul ~e Roma maçı hatırlardadır. 
Ş.mdt bütün ~rtt hallı:ı, ltendt. 
lertnı DQnya Kupa.sı t ıulle.~den 
mahrum eden takımı bd:llror 6 
Kuımı bekllyor 

4te A milli takımı dün saat 10.30 
da Parla ü erinden yo;;a çılı:tı . Ta 
lı:ım, blr gece Praııaanın başkentin 
de ltaldılı:tan ıonnı. bugün M drlte 
gldecelı:M 

Parlalc uğurlama töreni 
Mılll tntımuıuzı hava elanında 

uturıu;vaıııann uaaında bUbac.sa 
burada lı:alan •B• mi il talı:ım nam· 
aetlert dlklı:att çekiyordu. Ay • Jtl· 
dııll e;otmanlan Ue meydana ge en 
•B• m ıtner'le •A> ıann ndalafDl&ll 
candan oldu-

l!=~ 
Spor ve 
Bankalar 

Y 
apı Kredi Bankası hakem. 
yazar ve ıporculara centll· 
menhk kupası ihdas ettJ. 

Kıymetli bankamızı cldden tak· 
d ire şayan 1ıu teşebbüsünden do
layı tebrik ederiz. 

Ancak, gllnlll arzu ederdi ki. 
baJfanncb 'V1! alnesinde pek çok 
sporcu barındıran diler banka. 
lan mu: da spor blbında Yapı 

K redi Bankasını ilmek alsınlar. 

Efer banka.l.ınmn: el blrllJlyle 
spor umuza biz.met etmeyi vaz.ıre 
edinirlerse, hiç ,uphe yoktur ki, 
en kısa umanda Türk sporu çok 
mDblm kalkınmalara mazhar o 
lablllr. Bilhassa ilk iş olarak sa· 
ha mesele ini ele alarak nüfusu 
iki milyona yaklaşan koca ls
&an bula .rlnnl beş 1ıln kişilik tek 
sahadan kurtararak F. llalıC" 
G. Saray ve Vda ııtadlannı ful. 
bol oynanır ve seyredilebilir bir 
hale getirmeyi tahakkuk ettlrebl 
llrlusc, Türk sporuna cidden cok 
bllyUk hlı.met edilmiş olur. 
nankalanmn:.ın gaye ve ıınucı 

Türk vııt:ınına ve mllletlne hlı· 
met oldutuna r:öre crgrç bu mev 
ıııı ile alilkııdar olacaklar ve bu 
IJI de mutlaka ba aracaklardır. 
işte o r:Oı,ıün tahaklmk, nda bu 
sd~r biz ~rcular, banknlan 
nııu birer Al Ti • KUPA vermek 
için blrtblrtmlzle yanş edecef;lx. 
----------- J 

Gol Kralhğı 
O ıoı atanlar : 
Kadrt ıo.s ı. Lefter IP.B 1 
8 ıol tı:ınlnr • 
Met n co S ı Recep (B.J K.> 
G ııoı t ol r : 
Nazml (DJ K l 
r; ıoı atanlar • 
Suat (O.S ), Bülent <Vefai 
4 ıoı ntnnlıır : 
bı an (İ.S ). K Ahmet CB.J K l. 

K Alt (D Si. GOndoğan (Emn 1, 
Hüsamettln (Ad ). 

3 ıol otnnlnr: 
Ntra . Turan <FB ) , Hilmi !Ve

fai. A <1e:nlr (İ.S J, M Ali (Ad..I. 
Mu tara (B it > 

ı: Sol atnnlnr : 
ş re!. Can ıP.B • iamet. Sami 

V fal. 1 rahim d 6 ı. Erdolian 
Coşkun (B.J K ), ZülıtO. Yıl::rıu 
K p ı. Atilla (Emn ), M te (Ad) 

B Erdoğan. Ztya, Nusret (D;lt 1 
ı ıol atruılnr : 
Sa m (0 S >. Eıııun. Ş rut F' 

B ı. Erdinç Arif ('\iefal. K abo • 
ıu ıis ı. D Ahmet IBJ K.>. Teo
man. Ahmet. Nurettin <K-' ı 
SO!) an cLs. A vram. Çınb ıı:atı:ıs ıD 
S ı. B bmet. N jat (Emn ı. Bur
han, Ayhan. B. Erol (Ad ı 

l•l'Odl kallslııe r:ol ntanlnr : 
Zafer, Cahlt. (Emn.l. 

lUUge M dürü Salı Sclllıt.ttln Cl· 
han ıu yine çıkış k pıaının kena.. 
nnda ıutbolculara uıturlu •LlUlı> 
kum• lı:uıutannı dağıtıyordu .. 

G. Saraydan H.lcr1 Yücel, Fener. 
bahçcd n B. Pilı:ret, Be 11ı:tt.ıtan 
Remzi Tosyalı da ıaıtımı uturıama
ya gclm U. 

idareci . topluluğu 
16 futbolcu Ue blrlllı:te Madrlte 

bor •ürü de idareci gldlyordu. Ha· 

san ~in, Haltlı:ı Yeten, Saim 8eJ" 
mener, &im Kaur katur.ye rtyaaet 
edecelı:lcr Talı:ım antrenörü Szekely 
matı l.se Nlya Sel radyc Ue ra~ ın. 
lal•e&k. 

Aykaç, takımı açıkladı 

cA~ takımlyle biri lı:te Mad. 
r1te ıttml en ıek ııeçlc Eşfalı: AY· 
ltat. uçatı: havalandılttan aonra :t. 
panyaya lı:a~ çılı:ıcalı: tertlbl açılı:· 

U P'.U R l CAÖı\ Bl?\ F IUit "\ : t;. A> kat usnımı ı.orkııı l.t'fh nıcll1or 
............................................................. ,_ ..................................................... . 

Haluk, Romada ameliyat oldu 
Geçen hafta minüsküs ameliyatı olan Ergun'un 

da sıhhi durumu iyileşti . 
Ro a 2 (Hwıuı.tı - B r mücı

cıettenbcrl burada bulunan Bt' -
1toz.u futbolcu HalOlt Eralp m -
nüs üs prof rU Dr La Cava ta· 
rar odan amel yat cd ım t r. 

PU bo cu ııat dl.Zinden dt m -
n .ıs amel ya ı o mu k&nama 
v k re1r nm kazınını tır 

Bu ameli attan müteakip prote
..or La Cava BalOltun çQrümi:ye yüz 

er n de ta-

l&mıştır. Buna gl5re e Kaaımda Mad 
rttte aahaya çılı:acalt takım eöyle. 
dlr: 

•TUR GAY · ALİ, BASRİ • M USTA· 
fA. NACI, AHl\IET • niı .. m, M. AıJ, 
• JETİN, KADRi, LEFTER.-

l&fendiyar, Suat, Ayhan, ŞQtrü ·n 
OOŞkun &atımın yedek OJ'UllCUSU • 
!aralı: ltalacalı:tır. 
Şimdi takımdan zafer buıtyo. 

ruı 

GlnlLER- Milli Futbol tnınıııııııız l ıınnya JOl<'ntn tondo: (ll Baart, (%) Noel, CJ) 
(7 J İsteudlynr, <8) Coşknn, (1)) Tnrıııy 

u nt. (4) o. Ali, es> Mu stafa, (• > 

•• • milli t kımı dü 
1 ~~J~:r Jiı1 Arl~P!!~:, 

futbolculara nazari ders de verdi 
6 Kasımda, Mithatpaıa stadında ispanya,,•" 

ikinci takımıyla karşılaşacak olan «B> Milli Takımır1'ıtı 
d ün saat 15 de sıkı bir kültürfizik çal ışması yapmııtıf. 

Ant.renllr Oihaı Armanın ne:are- flllı:öyde kampta bulunan tutbol'~ 
Unde yapılan çalışmaya bütün nam lara nazırı denı de Yermelttedlt,;...ı 
zot futbolcular katılmışlardır,, ..................... - ........................ .. 

UGURLADILAR _ RHlmdl' R llllllllerl 1 PM>B>a giden A Milli 
ır. rıı,oraunuL 

takım rkad lnnnı u t orlar\;en 

Bir saatten :tazl& aüren çalışma 
mtlddedt1nce Clbıt Armnn :tut.bolcu. 
tara mubtellf kültür • ılz11t hareket 
lert yaptırmıştır. 
NAZARI DERS 
Diğer taraftan Clhat Arman. Ye-

G. Saray 
D. Şafaka 

"f. Bahçe B. Spor' a 
hM!M,Ş) dill!~e Ya~PlY!r 
çıkacak Sarı - Lôcivertlilerin bugünkü 

maçı çekişmeli geçecektir. 

1
1nci 111: cıevrestnlD bitme&! , e 
baş'lıyan ölü sezonun boş ı:eç· 

memesi tçln bir yandan ec.. 
nebi t!Oplerle angajmanlar düşQ. 
nülürtı:en, diğer yandan profesyonel 
küme taltımlar kendi aralannda bu 
ııuaı ltarşıla'1ll&lar tert1p etmelı:t~ 
dlr er 

Dunlıırdarı bir tanee! bUıı1ln Ka· 
dıköydckl Fcnerbahçc stacıyomun· 
da ynpılacak Ye Fencrbahçe • 
Bcyoğlusı:ıor takınılan kartılaııacnıı: 

!ardır 
tt .... t .IUl:\ll Çl ' 'ı KiMi t KS I~ 
Kı\IHIO tu, en "I\ CA K 

antrenmandan sonra Seracet inin 
<112::ne1e tekrar b r aRtı be.ırm t r 
Geç rm ş oıcıu~ m nCisküsOn o ııı:-

&ctmemesı iç n Scrııcctt n bug'(ln 
Be oıttwıpor ka~ısında oynatıımı
yacattır 

Bu cıurum<lan ııa anla;!ı.acağı ıı • 
bl ı;nrı - lllClvertl er bugOn ımba
ya daha zlyaııe ııeııçler<len tı:un:.lu 
b r kadro ile çıkacaklardır 

IU \ OÖLl ı.POR 'l'A' I KAllUO 
lU O \"'il \Oll 

EL1: n no Ye5ll ı.li>e ;rapılıın antrenmıından bir 
Am ıör~rı;unuz.. 

İııtanbul cVoleybol Tep1k 1"fı 
nuvaııu nm ftnall b~ ııaa'_.aı 
<le KadUtôy Halk Eıtıt.tm De~ 
Spor &alonunda GalataııaraY ~ 
nara &!alta arııaıncıa oynan.,... 0 
tır. Her 11tt taraf t a 14 41&U ~ J~ 
maça çolı:: 1Y1 bazırlanmJŞlardır· ı:• 
çen ııeııeki ltadroeunu aynen ııı. ,, 
hataza eden yeşil - atyıahlılaı' • , 
nelerin yenilmez oamı:ıtyo:ıu 6'fl4t 
Jtımuzılılara nazaran daba torfSı 
G'(SrUnmektocllrler. 
GALA'I'ASARAVLJIA• 
J\Al\1PTA 

Eski t.a1om kaı>tanlannd&n ~~ 
han ve Ylğlt.'1 tramfer ayında!!, 
oRluspora kaptıran &an - :t:ır<P'"ıı" 
lılar ııcnçteşttrmlo oldukları ~_., 
lannı dün bir otelde um~ •lll""" 
tardır 

Hor ıero raıtınen buUıito ~ 
ııabakadan da galip olarak çv-ıJI' 
caltlarını 615yl1yen Galar.aaar.st 
n 61.ııan Erdem ~ır. 1 
f' .. ,,,,.., 

MuhteJem'in babafl 1
1 

vefat etti 
Vefa ltlübü umwı:ıt k apta%11 

Muhteşem Kuralın babMt M u!I' 
11.ıı Kural dün Hakkın rabııl" 

l
tlno kavuşmuştur. Merhunıuı:ı 
ccnazeel bugün Fatih eamııncıe 
kılınacak. lllle namazını :nd' 
teakip Edlmekapı Şehltlillncıe 
ebedi tstJrabatgibına tevdi t' 
dllccektlr. Vefalı tdareelye ,.,. 
bır ve b~aıııııtı dllerız ~ J 

A ve B milli takmıdtarında yer 
alan Fenerbahçetı !utbolcu!ar bu· 
gün De~ oğl uspora it arp oynıı amı

acnkl ardır Bu !utbolcular ,unlar 
dır 

ŞültrO. Basri, Nac Avnt. Can, 
Lt'fı.er. Şeref, Niyazi. 
s ~rtı\Cf T lh Dt; 'l l(l'JIH 

Karşıl~ma a prest j batı:ımın· 
ııan büyük önem veren 6arı • ı. • 
yahlıtar 1 ı;: çlndetı 4-0 tık maı; 
IOblyetln biraz da revanşı o an bu 
maçta tam lı:ııdro ı e o nıyacaklar· 
dır 

K HŞll ~ 'Hl A Al.AKA 
(;Ut( 

il. KOMEDE 9. HAFTA MAÇLARI 
\OK 

Geçlnnl:; olduğu mlnüs:ıtüs ame-
li) a ı dolıyıa!ylc bir hayli zaman· 
danbert çalışmaları bırakm!f olan 
Seracettln geride bırakulimıız haf 
talar iç.n<1e ı.eıtrar antrenmanlara 
başlamı ve battA özel bir maçtıı 
<la oynam~tı. Klübe yakın çevre
! rden öıtrcındltlm!ze ııörc bu gon 

Taraflar bakımından bir ha ı 
ıı:entıtn olan F'enertıahçe ve Be o • 
ıusporun bugünkü tarı.ıılnşmaJarı 

mubatı:t:atı: kl çok allitı:a çelı:cce • 
t r 

B lb a 1''cnerb tıçc kadro.sunun 
ckıı k olmaı;ı tııranar aras nda kuv 
vet mavazcncaı meycıana getınn ş 
tir 

G~!\ C 'J liUILAllDA 
O\ l\O U\ OR 

A takımları maçından evvc ~Q 
toltımlar da hususı b r kıırşı.aşmn 

Sarıyer: 7 - Hasköy: 2 
Eyüp : 1- Süleymoniye : O 

yapacaklardır. Dlltıaasa bu matın 
heyecanı ı vo çek m 11 gcçecet. 
tahmin edilmektedir. \ Sacid DEMIRCAN ı Kar_şılaşmalar oldukça zevkli cereyan etti 

Grip salgını t••··················i· : l ıı..ıın K.! 
Geride bıra tığımız: hattalar • ** ınr o. li. n. ~ı A. \ . I'. I'. ,.. 

ç nde birçok porculan.ı tutu dut * • 
ıın grip hutalı.,ı hallba şimdi de * arıy r g 1 1 1 27 o 16 3! 
nntrcnörlere ıı rn e etti * K ı: im 8 6 l l 23 s 13 3 • * P r 8 5 2 ı 18 10 J2 t• 

Diln Oiıt'endıııımı göre Vr.J nın ! Gala a 8 5 2 1 11 5 12 4 + 
uıuvaffalt aııtrcnııra Sabri K raz * B B ı 8 4 1 3 20 14 q 7 ! 
ve eı;kl Fencrbahçe l ıutbolcu B Y * Y Direk 8 4 ı 3 14 9 9 7 + 
ıerbcyJ antrenörü l\lüJdat Yctlc ncr ! Eyüp O 2 4 3 8 12 8 ıo lf. 
ı:rlbe yakalanmıoıardır. *Taksım 8 2 3 3 ıo ıo 7 o:: 

Her lktıılnl de tecıavı eden dok· 
tor 1tcndllertno ıcrckll tccıavı l 
yapmış \ e birer hafta ıstlrııbat tnv 
ı;ıyo etmiştir Sabrı ve Müjdaı1a A· 
at ~ifalar <lllerlz. 

*SUlııym. il 2 1 6 14 17 6 13 ... * Ha&köy 9 1 2 6 10 24 4 14.lf. 
: D Pıışn 8 2 - 6 7 25 4 12::: * A Dolu 8 - 2 6 5 17 2 14.lf. 
~ . 
••••••••••••••••••••••• 

I
• ltlncl proı~on~ ligin doku%un· 

cu hafta m05Abalı:alan dün bat
lımıttır. Şettf Stadında yapılan 

bu kıu1ıta;maıann Uıd S&nl er lle 
Hasköy araaında oyn•nlll1'ur. in: 
devreaı (2 • 2) beril bere kapanan 
maçın, 11ı:lncl ranaında Sanyer gü 
:ı:el blr oyun tutturarak, ralı:lplert· 
ııı açılı: farkla ( '1 2) maCIOp eı.. 
meye muYllffalr. olm~tur. 

Hakem Faruk Talunun ıcıarcstnde 
oynanan bu maçta atılan gollerin 
d15rt uneaı penaltıdan yaptllll1' H 

oyunun llı:lncl yarunndı Hnaltöylüler 
lehlerine nrtlen bir penaltı<lan tıs 
tlfade e<lememlşlerd!r. 
Müaabakanın Ulı: golünü Sarıyerll• 

ter Do~nın ayağı ile penaltıdan ıı:a. 
nndıktan ıonra (da.Jt. 10), tat tıato 
llı:l gol ytyeretı: mallOp ı'!uruma düt-

•• 

GOL - l't'naıtıdarı: llünı.fl mo çtn hakem t am 5 tnnc pı-naıtı ce ıı:ası ı. !'!mılsllr. orı.rerll notan 4. 
pennltı)l gole çerl rlrı.co. Ulec1 ~erde. top mrıere 4oir& &ltmelıil&. 

ta.er. llaalcöylll Adu.nuı <daolt ~ 
ı-e penaltıdan YUlı:aelln (4&Jı::. ~tt 
amtı bu goller Sanyett 'llosJDI>~ 
bllrutla hatandınnıştır. semen 
dalı:llı:a aonra Haııtı:öy mlldaf&&IS ~ 
zuaıauz bir şekilde :tule .e!Jeb~ 
verince. Uk yanm E&at. tçerUl ~ 
hakeıntn .verdiği tıçünc1l cua at~ 
da Dolau sayıya çevlrettk, sarı_!:(. 
2 • 2 berabere dufUlDA getiJ'dL V" 
nı bu netice ile aoııa erdi. 

Kuşılaş.manın llı:lncı yamı ~ 
rln tıattln baskısı altında ee fi 
ederek (dalt. 50) Oürbüs. (dile· y 
BUseytn, (Dal:. 70) '!"ılmu. (d F 
? 1) HClaeyin penaltıdan), (daıt._,.~ 
Yılmaz vaıııtaııiyle beş Sol :ıı:a..ıır 
H:ıalı:lly(J 7 - :ı :yenml.şleırdtr. 

Talı:ımlar: 

SARIYER: Aydolaıı, AJllaD• !! 
tay, Zültlkar, Münacettbl,. I>O!;,r 
Yılmaz. Htlleyln, Matın. Qettn. O" 
bil%. 

HASKÖY: Necatı, bMt. l)Uit'• c;. 
bla, l'lkret, BahattfJı BU.,US. 
ıan, Adnan. Necmi. YWrMl. _.A 

Gtlnün tkhıd mifnbaJra«ı ~_J 
ile Süleymant)e --4& J:ı~ 
Rıfat Atakanm 14analnd• o~t 
tır Her ilet 1&rafm tat! bir :;:, 
mlyet tes1ıı lıdemedlli !tartıl .,,,,, 
çok çetin geçmiş Ye maçı:ıı bit 1' 
eıne beş daktk& :tala, anı~ 
müdafaasının bir anlık dura'kl Jr.f' 
aııı<lan istifad e eden, eantrfot' .-n? 
dının yaklnc!An attıtı golle 51-
SUleymaniyeyi ı . o yenmı,ttr. 

'I'atnmlar: 
~ 

EYCP: Mettn, :ıtaya, ırııane~..,I 
dat, I>Mrlm, Nthat, Nth• t. v 
Aydın. Alpay, eetllt. ı 

SÖLETMANİYE: c.maı, :aıelı .,ı'ı. 
Yalçln, Gazanfer, Ytıbel, ~' 
Met1n, Tezer, Mesut, Cemal, 
rım. ~ 

BugQn de mUMbau.ıar. ayııı 6' 
ııı denm edflecelı: n aaat 12-'° il 
Deylerbeyl • Dnutpaşa, U.JO _-4 
:Ferilı:Oy Karagttmrtllt lt&rel~ 
n~. 


