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D. P. LiDERLERi BÜTÜN 
GUN TEMAS HALiNDE iDI 
'leni iklidar muhaleleıe 

·lcar,ı laklik ara,ıırıyor 
l\ABiNEDE MÜHiM BİR DEGİŞİKLİK BEKI.ENMİYOR 
imar işleri için Devlet fANKARA'DA 
'lekaleti ihdası muhtemel DOLAŞAN 
D.~. Grupu_ ~evcut meseleleri karara GARİP RİVAYET 
baglamak ıçın 8 Kasımda toplanacak 

Alimi \'nnıa 
Q lkı r:OnC!enberi fehrJmlzC!e bulunan Başbakan AC!nan MenC!erM. 

Un ııabahleyın Plorya K~kQ'ndc. öllecsen &0nra da vtlAyette uzun 
~cıcıet çalıomıştır. Bu çalışmalar. Devlet Vekili Patın Rüştü zorlu. 
ı.:;ıet Veklll Emin Kalafat, içişleri Bakanı Namık Gedik. ese katılmış. 
it ır. lJ&şbakan, bu aracıa, Gazlan tep'ten yeni d&ımü, bulunan Mil· 
k lı!acıataa Vekili Şemi Ercin'! cıe l:;abul etmiş ve :ıccndlıslnden bu 
0nucıa bllıt almıştır. 

ilk ba.,brıkan Acınan Memteres. ölUe azerı. bakan arlcadaştarı:;ıa b1r
lı te Plorya K~kOnden çıkmııı "'" CUmburbaşkanı Cel&l Bayar ııe 
ı..:~ M. Reıaı Refik Koraltanı karşılamak üzere Hava alanına ıreı
--ıtlr. 

Saat 13. 35 de, Özel uçaıtıyla Ankara'dan s:eıen Bayar n ıto
~tan, Hava Alanında, Mencıeres ve cııtcr bakanlarla buluom~lar 

11 <totruca VllAyote ıı;elmtşlen:ur. 
1 Alqamın ~ ııaatıerlne kadar. vtllyette Bayann ri;rıısetlnClo ça
~llıalara C!evam eC!llm~Ur. Saat 17.30 cıa Bayar. vtllyetten ayrılmış 
e cıotruca Şale K~lı:Qne a:ttml§tlr. Bayarcıan hemen sonra. Gire-

...___ (Denurıı Sa. 3 Stı. 7 de) 

BAŞYAZI 

Kayıtsız, şartsız 
Tesliın teklifi 

Ahmed Emin YALMAN 
A nkars. 4 - Cnmhurrl't.lltlnr. 11çtıııcn ılrfn oıara'li: ı;ec;lltn a

J ın c.'eUll oıırar, cçlml mOııll5rbctl> ır nttyük lllll't llfeclhl 
hnznnında bir hitabede bıılnnmu" l'e 111111 \'lltnnın l'VIAUnn 

llldııtıımuzu. liunl'lll. llrrl \C mOrefrrh bir TOrktye ldrAllnln ser
rJ.tkleşme•I •cin rllılrllıl' le caıı mamız icap rttıılnl, demokratik n!-

Hususi Muhabirimizden 
Ankara, f - Bu aqam 11ty&1t 

çevrelerC!c, bQ.kdınetln milletvekil· 
ıerının :Meclis bıışkanlıtına ven
ccklerı sözlO veya yazılı soru öncr
ıı;eıerı, genııonılar ve kanun tek· 
lifleri ile kanun tasanıannın me
tlnlerlnln ve Mecliste bunlarla ti· 
glll mü.ı:.akerelerln safahatının tu
tanak <lerı:l&nde yayınlanmar:ıan 
önce blçblr yerce yayınlanmamıı-
61 hakkıncıa bir kanun tasaruıı hııı-

(Devnmı Sa. 5. bil. 8. del 

Hür. P. 
Tebliğ 

Yayınladı 
Tebliğ'de, partinin ilk 
geliıme safhasını ba
§arılı Jekilde geride bı

raktığı bildiriliyor 
Rusud l\Iııhablrtmtzd•n 

Ankara 4 - Oç eQndenM?1 do
va.•na tQı:>'antılar yaparak i<eçl:n 
ıaonunçlarını te&blt. eııen ROr. P. 
aene! tdaro ıcuruıu bugün blr teb 
lllr yayınlamıotır. 

Teblll!ıte. D.P. ntn ısüratıe art· 
makta olan &jyast ve lktllladt buh 
ranın :ıccndl aleyhine net!celenc
bllcceğlnl dü~tınerek &eÇiml öne a t 
C!ıtı belirtilmekte •o fÖJle denli· 

(llcrnmı: Sa. 5, ü . 7 de) 

Kurul, itirazın yerinde ol.up 
olınadığını Ankaraya bildirecek 

nnsust Mnhablrlmlzden 
Blleclt, 4 - il Seçim Kunılu J&· 

nn aaat ıs te toplana.ralı: C.B.P. n1n 
Blleclk Eeçlmlert halı:tında J&ptıtı 
Jfüaıı tet.tlk e<tecolı:t.lr. 

Blllndtjll Clbl. C.H.P. tll::AyeUerl
nln bir kıamıncıa dojtnıdan doğru· 

<De~-amı: 1'ıı: 5, o: :ı del 
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İNÖNÜ 
GÜNALTAY'A 

TESE~KÜR 
EDiYOR 

C.B.P. genel başkanı bmet 1n5-
nü ııeçlmler cıolayı&yle İıltanbul 
ıı ldaro kurulu başkanı Şcmııettln 
Günaltaya ou teıgratı çekmlotır: 

c.Pok ısnyın Şeımettln Günaltay, 
C.H P. il başkanı, iatanbul Büyüit 
Mlllct Meclisinde va:ıılfeye yeniden 
başlnmamız münasebetiyle lQtfet
tlltlnlz tebrtklcro yüreJcten t~cıı:
ktırlerımı sunıınm. Devlet Te mil• 
ıet yolunda en btıyQk zaferleri 11e
rcfie ba'ararak C!emokratık reji· 
mın yerleşmesi yolunca nrtettııtı· 
ntz müstcana aayrctlerle ayrıca 
ıntımtaz olan l!Jyasl hayatınızın bll' 
vatandaş oıaraıc mınnettan ve talı: 

dlr ed1Cl$ly1m. lıtanbul teşkilAtı· 
mızın 1eç1mler<tek1 vatanpene:a
ne çalıomaıarı ile ııöllaümüz heye
can ve itti.horla çarı:>m&ktadır. tı;.. 
tanbul teşklldtımız. en akıllı ve 
tabll vıccıanlı tııııanın önceden talı 
mln cııcmtycceil;I ~çlültlcrle karo•· 
!aşmıştır. Bu ııQçlültlcrıe müca
dclcmız. floıtcıuyu \'e 1maf &&bibi 
büyük vatandaş küUe&I ı;6.ı:.ünd• 
vazı~·etlmlzln samımı \e aoğru ma 
blyctlnl l)'lco bellrtmlftlr. Bu hl• 
ztm için büyük bıt:,arıcıır ve ııa! 
vatanda.,ın vıcaıuıına yerleşecek 

kanaat, mlllctler ıı;Ozünde en kı~·
metll müeyyidedir. istanbul teOkl· 
lAtımız. 11157 uçlmlertnde mille· 
tin ıcenııııerıncıcn bekledlltl ocre! 

COe\nmı a. ~ , ü. 8. de) 
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lnı \?. hOrrl>et fikrinin nlz m ve l•tllirnrll:ııı ıı.nı 0Jam13acntını, 
«.\fıııı lradt-nln ht" tQrlll llPhl' \e tl'reddOtteıı nz t!r.» bir ımretıe 
ltt~ııı ettttıııı, cı'lllll lrndı•ye rtlm olmaı.-ıı !Azım ıeldlilnl Dert ıflr· 
llıOşuır. 

SE'.111 EHGl'i 
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~ AL Tl/t/I t-
lJ Dı tthlllıl'lrr w• lı;: lhtlYstlar karşmııda milli Jşblrllıl rlhette 
lnı bir ıarurt.ltlr. lll'mlel.l'ttc hUrrlyP.lle beraber nizam ve ı,tlkrar 

rııtmacı, utnncıaşlıırın birbirine ııllven ctuy cıık. birbirini dcs· 
!ekıırtcrk hlr hole ı:eınıell'rl mutlaka ıızımdır. Hrplmlzln lmlblmlz· 
~ huzur hüktım ı;tırmedlkçe \e le barı' k6klP.$1111'dll;CC'. mllletlmlz 

r.,fııh, ıınndrt \e tcraklit yollarına 1.: vu arnıu:. DQtün bu noktalarııa 
taıtsııı t 'ehU Dayarla herabl'rlz, fakat \ 'llk•eli: eelm Kurulu talcım 
1 ı.ım lllruıan hrnoz tetı.ıı. rUrıeden. hfiyilk bir ı.-ıaım •vatıındas· 
1•rın mil•br.t drllllere dil) anarak ileri l!flrdllklerl :rotnzluk iddiaları 
1 :ııntn rdll'I bir lmtllıan tAbl tntulnıııdnn: ""illi lradt.nln brr tftr-
1 ~Ophe \t. tereddOtıen llrl bir ı;nrrtte tecrlll l'ttltı ı-e buna rlm 

: nıaı. 14zım Cl'ldl&ln ileri flrfilemu. B)IR CdAI Dayar. bu t n:dıı 
f lr 11 an lrnllaıımakla. taraf ız bir delltt rdı!I dt&ll, :ralnıı bir tara-

1 tutan bir parti mr.nsubu clbl hııreket etm1$tlr. 
Bayıır. n noktanın da llurlnde hle dormıımıstır: Dır ee

~lllC!cn maı..at. >nlnıı llllletveklllrrlııln intihabı ddlldlr. Hf'r ae
~ nı bir plebl•lt mablyf'tlnl ~ır. Tllrlfl Ulrltt bu\ı n )oliu'l.luı.: 
.t Cldlaıarı hlr tnrafa bırn~ı ıı blll". 19S7 rclmlcrlndc \atandqlann 
arıdan rııLln bir ı.-ısmı • rr.smt rnknmlarn ıore • mubaJetete rey \er· 
~15 ,.e hl.lkQmetln tuttol;n ıtdlel bcienmedlılnl ap~ı\: belll ctmlı· r, 

S 11rın Cumhurrel•lntn ıe anlh hakkındnld ı;ııderı: her türllt 
lrnlilı tf'ııkld u IUrazları \e '5tlkllal hnkkında duyulan ciddi 
l"ndlşf'leri hlı:e saymak •urctl,- ı+~. kayu •~ \e ıırt ıı: an rette 

hlr teallm, mutlak bir oo)un c-tme tekllfl mııhlyellnl tıııııyor. Ahenk· 
il hır h; ulba be: t.ılr tarıırııı dlterlne kayıt ı.ı:. ur eartaı:ıı avrette 
ht>1un dmcsl ,nı u;rla dejll, knrııııklı anııuı ın. lı:nrşılıkll fedak&r· 
ıu.ıa" her oe,-den evvel de ı tıı.bale dair inanılır ı-e ıthmtllr temi• 
llat nrıını,. ı au rellJ'Je nırılır. 

:\fncut durumda isabetli harrket tanı ap lkln'lır: nAho hl· 
111 titr, parth:au lllctılrrte dcill, rulnletln tnrabıı l'C mnUıı1' ölçftle· 
t1Hr. tasf13c;rc utramalıdır. ldnrc lmlrlcrt aruında ııll(IU kimseler 
\arsa blc bir aureue himaye ı rmemdldlr. Bundan sonra bir t tem 
11llılllnde yttrOtOldOifl iddia rdllen takım takım :rotnztuı.ıı r. ta
'•hız adalet ıtızıecıerlndcn ncmeJI, tıpkı 111:10 ve ı~ dl" oldatu 
llbJ ~çimlerin netice ı bOttın muıet tarafından dOrft t n temiz; 

(Devamı: a. G. o. 7 de) 

Suriyeli'ler hala 
harp lif ı ediyor 
Şom Radyosuna göre sivil giyinmij 
lürkler hududu aşarak çarpışmışlar 
.. __ .. _____ ------ Auoebtd l'reS3 

\ 

New-Yon:, 4 - 8Ur1Je bOy(lk 
elçl.51 P'c:td ZeynOCSdln, C!Qn TOr-

1
.ktye • Surl7e hU<IUdunda bAlA 
harp çıltmuı lbtlmall oıcsutunu 
50yıemı11tır. 

B r &azetecl. SOvyetıerln cıeııtek
ledlğl Surtye 11l1tlyet.ınln Mue~al 
Zukov<un azlini umuml enı:linn 
dikkatinden ltaçınnak maksaC!lyle ı 
mı yııpııcııgını sorm\lftur 

ZeynDCldln. .ııunun Air zuırnv- • 
in hiçbir all\kMı yoktur. Hele 
Ruıılarla hlr;a c vabını venn,ıttr. 

Zeyneddin. SUrl\"c<te hiçbir ya-
bancı d vletın ONıtı bulurunadı~ı

' ty GA:0.11 ı llALA~ - .. uır 1:amlı nı aövleml.ş ve ~Ne Rusya n' de 
1:1•h111 seherinde • ısrara ne hacet ~ka bir kUvvete Qı!ı verecek de
~e lılllbUI • Bil kalblmlzln bahçe· jilllı;ı dcm~tlr. 
111 ilde • Can nrdl senin Sti7ledltln • URh f ~ l:s \ESİ BiR 
t 1•· lmıa Yah:ra Kemal delil mi b"'TIRA 1 • 
._tcııııız:t Ahmet uaılmln oldufunu Şam, 4 - Şam radf05Unun bu 
t rır.ıcııarla 6trencller bile bilir ml ~am blldlrC!llilne tııre. aıvtl Ri· 
11 '1orsunuz'l' Eh, baklmnıı. llaktısı ytnmlt Ttırklercıen mtıteşcltltll bir 
ıı •ına bu hakkı Papbabçenln, ıınıP Sun e • Türkiye hududunu 1 

::1''•tı kuru bir taktııçlllkten lba· aşaru'lt Suriyeli mvll mukavemet 
la. t sanan 16ı. uhlplerlne nauı an. tf' klllt.ı m~uplan tle çarpı~m~ l 
L tacakunız. Rr imdeki tabık TUrk tır. 
"ftlıtııın Tf' san'atının ;yUukı, Ja· ı Şam rad~ııeu bir müdde• dova::ıı 
lı.a.t bu haıln hıta Ue de mllnevnr ecıen ç rpışma aonunda Türl!:lertn 
~lltllft'fntn pabah lılr tet)ılrl olu· ~rı çülldljtlnl ııtve etm~ buC!u· 
lor. (Devamı L 3 tt. 8 de) 
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Peyk Türkiye' den 
BUGUN GECIYOR 
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Suni Peyk dün akşama kadar 20 devir yap
h ve 250 bin kilometre mesai e katetti . Al tın yükseli yor 
Yüksek 
Öğretmen 
Okulu açıldı 

1stanbUl. YüU&k Öğretmen Oku
lu. Eğitim Entltlt08Q \'C İlJc Ö~ 
rotmen okulunun bir aradaki açı
lı.o töreni C!Qn aaball ti&&t (91 da 
bu okullann Çapadaki ıı:on!e.raos 

Bnlonuncıa yapılm~ur. 

TOrene ölirencller bancıoeunun re 
fakatıncıe istlklAl marııtyle b~· 
mı.o, ark ıncıan ölrctmenllk marşı 
ııöylenmlıtlr. 

Müteakiben ıı:orsoye gelen okul 
mocıorü Nihat samı Banarlı. ö • 
rencllere hitaben bir konu~ma yap 
mış, okula yeni ıtelC!l öğrcncııercı 

boş ııelellnlz demiş ve ezcümle şu 
IU!'\'lımı :.a. :l ~ti. 3 deı 
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MUDOK 
EREMEKTAR 

7 KASIM 
PERŞEMBE 

V TAN'DA 

1 'J'. n. A. 
Londnı, $ - 6o•yetler1n dUn aa· 

bah fezaya aaldıklan ve lçlnde bir 
de köpek bulunan llı:lneı eun'i peyk 
arzın etranncta bu aq&ma kadar 
20 den f1Zla devir yapmış ve 250 
bin kilometre kactıır m=ııfe kate~ 

(Devamı ıı. 5. o G. ıtıı) 

Seçimden önce 114 lira olan Cumhuriyet 
Altını seçimden sonra 116,60' a çıktı 

nı 
Seçimleri takip eden 60n haftıı 1 

içinde alt.ın tlatlannda mühim 
yükselmeler olmuo ve b01'1!ac1akı bu 
dalaalanış, llgtll çevrelerde alt.ita Patrik 

Muavini 
Konuştu 

MIGno 'l :-o ~ATI!\ ALDJÖt nm•oöı,u DAJ.TKPAZ...\Rl~"Dı\'kl tm· 
l\11 lll\(a7~4 .. J 

FAKİR SEMTLER DURURKEN 

MİGROS BEYOGLUNDA 
BİR MAGAZA AÇIYOR 
Ermis bakkaliyesi satın alındı. Mağaza 100 bin 
lira sarfıyle yılbaşına kadar hazır olacak 

Uz:un ıı:nmandanberl hWiusi krım· 1yl kaliteli s:ıda mnddetılne lhtly ç 
yonlarla ıehrin bcr taratıncın hal· csuyulan bunca tallhslı; semti var
ka ıııda madcıelerl satan Mlgroıı. ken. nlııbeten en iyi tartlara uhlp 
!Ilı:: BRblt maıtazuı tçln. Boyo~ı.ı bir ;erde. Qstelllı: k r ıı;ettren bir 
Balıkpazarını UYi\ln bulmu~ ve mnıtazayı devralmanın mali külfet 
ııehrln en bQyOk ııdıı maddeı;I ma· !erine ete katlanarak ilk Mlgrmı ma 
1tualanndan biri olan :E!rmus'I ay- ıtaza ını açmak 16abet$fz bir lı:arıır 
da 1700 lira ııe klrata:nı~tır. Maka· olarak vasınancıırılmış ve s:ayaıl 
zanın lç dekorn: onu için 100 bin b!lb&Sli& dar aellrll \'atandqlann 
lira ch·arında bir ma5rat yapılııcat hlz."Jlet1ne k~mu olan bir mües
ve bl:sylcce İstanbullulara rn ıeç ı;esen1n bu cscrece ba•aıı hareket 
yılbaşına kaClar modem bir ııcıa etmesi hayret uyandınnıatır 
paz,arının ömeğ1 vl"nlcceıttlr Ar.· ı MI~ iki ııı enci faaliyete aeç 
c:U, tanrın ucu~ t.cımız, hlle6U: H <Devamı ı. 3 SU. 4 de> 

11e Jcarşılanmı~tır. SCçlmlcrden bir 
ııtın evvel 114 lira olan Cuınhurı
yet. altını. seçimlerin hemen n.n
blnC!e 116.60'a: Reşat altını 137 it· 
radan 145 liraya; kQlçe aıtıııııı 
gramı 16.75 ten 17.12 ye: ouıcıen 
107 llrrıdan 109.60 ye: lnılllz al· 
tını 141 den H6 liraya y ilki! 1· 
mtltlr .Altın flatlanndakl bu yQk
selfeln nerede duracak! henoz tnh· 
mın ecıııe:nemckte<tlr. , ,. ____ .., ______ """""_• 

19M yııına nazarım attın flatııı-
nrıcıakt art.1t' yüzde soo·tın üzerın
decıır. O yılın Nisan ayıncıa 83 l!J 
lira olan CUmhurlyet. altını müto
nklp yıllnnn Nisanında ııırasıyle 

30.70 - 47.25 - 40..20 - 61.60 -
83.00 ~c 111.70 olmuştur. R ııt. al· 
tınınııı tGlı:> ettiği yübıellş ııeyrl 
<le ıu rakamlarla lfnde edilebilmek· 
tecıır: (1951 - 1957 Nlsanlan ara-

(Devamı a. 3 ti. 6 dul 

Genç bir 
Mimar 
Kayıp 

Arırun 8&1:01 Ulmll 29 yapnda bir J>\1ıtlK Hl\lıl EMILOA'.liOS 
mimar, cumnrt.caı gllnO saat ıa ~o 
da !odadaki evinden çıkmış Te ıı Romımyn ortoClokı; klllseıı ne bağ 
ltıl.ıetlndtn bu güne kadar bir haber il papaz ı·one ku Alekı;andru, ev· 
aıınamamı,ıır. Mullltlnde 800 ı:e. en rlkt ııün Fl'::ıer Patrtkhıınesın
rece ma~ut. ve aaıttn bir 11131ln ol:ı cı Atbcna~rw la 3 611nt kacıa~ 
raıı: tanınan Argunun gaybubeti, ıtı 1 bü n bir onu~ma yapmış ve re· 
defa entarktU.. geoçlrmtf thtlyıır ha· meıı:ı do Patrllt n da~cuısı olarak 
tıuı ile h&at.a anneaını derin bir ıe- bcrnber ycmış:crdlr. 
emüro ııevlı:etmiş bulunmelı:tnClır. Du ıı;Orüşmcler bakkınC!a Patrik 
cMlda ınpat şirketi• n!n aablplcrtn vck!ll Emllyanos: 
den olan ~alp gencin muntazam bir «- Bu ıı;öt11şmelerde ben hazır 
hayat geçirdi~! ve ış icabı olarak bulunmacıım. biç bir ıer bllmlyo
:ranm ua~ geclbe dahi bunu evine rum. Bu hususta ancak mubtereın 
telelonla bildirmek lt1yadınCla oldu. Pntrik ıılzı aydınlatabllln tılbl k .. 
~ aöylen.mcktedlr. Şimdiye ıı:adar çaınak ceuplar ı.crml§tlr. 
rapılan bütün aramalar bnşa 1ıı.. .Bu ara = nı çekmek btlyen 
mlf ve genç mlmann tzıne blçblr toto muhahtr nln obJektlflne elini 
yerde tesadüf edllcmemtştlr oen ka.dırarak mdnl oımu ve resmı
cln 6kl'bctl merak edilmekte n n n ıı.ınmıunaısını Jstemtştır. 
başına Jı;Otü bir hal gelmlf olmasm Sö-Ltıne devam eden Patrik vei..ı· 
dan ltorkulmaktadır. Potta, tahkll:at ı •. 
" aı&malara devam etmelı:w:llı <De,amı n: :ı u i ılı> 
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BiJ!liJ~• 1»jfJlli 

Fiili evlilik ve ı~m'~ Sarhoclarla 
Afyon kaçakçıhğı 'S 

nişanlanma 
M edeni ka· çocukların tanın 

nun reıımır- Yazan m111ını kabul e:.-
evıenme ak 1 _ ti 

dine at nat et· Ord, Profesör B z :a.ıee1enı 
ıneyen karı ıco- Kanunun &ile 

hadisesi Adliye'ye 
intikal etti 
Dr. Faruk Esen 
lsu&lan reddetti 

ca ha atını (1 • mttn-betlerını 
ııı evllllk ımam ... 9*-fG tanzim. bazı il.. On ıran önce. or:ta a çıttarııan 
n klhıJ tl'ca?ıOI ır• '19.,_ .kat hükümle- at on lı:~akçııannın dunıtmaları· 

na dQn bqlanı mı tır 
etmektecı r Bu ftee •ı rı bulunduluna Şebekenin re ı oıe1utu eldla e-
kanun Yalnız ev y 1 kani oLmalı:la dilen Dr Paruk ıı:ıen ııunk du. 
ı o ma~ an ba a bera er, he i 
ya evi o mı an BELGESAY umumiyeti! le ta- ruşmaaıncıa da pollııtelc ltadealnde 
an-.. an cıo....,u• ellllne taraftar ve lk llOra'\I unela o ııutu ııtbı tıı• 

-.. ,.... • natları rectdetm ş r 
çocugunu tanı- ... ____________ ,, ı1eiilll:a, bu t~ı- 1 Duruşma başka b r aQne bırakıl 

ma hakkı vennttt r O çocutunu ta !At ile o kanunun l ükııek ahllkl mıştır 
nımazsa hAklm baballlima hükmecıe hükümler nln baltalanm111ınelan Ç l"ul. 
bil r Fakat babalııta bütün neti• korkanz N tekim, Zikri ıreçen mu- Gpa "'Vretmen okulu 
ce eriyle ancak kanunun tayın et- vakkat kanunlar ea111111cıa makul ted • ba 1 
t iti hallerde hUJtmolunablllr. C11· olmakla beraber tatbikatında M.K. rlSGta f adı 
ıer hallercte ııaelece ana lehine bir ın makul bazı hükümlerini balt.. Çapa Yüksek ötretmen okulu • 
miktar tazminata hükmolunur, ba· lamtşlarelır. Her kanun Klbl, me- .l!!ğltLm Enııtltüaü ve ilk ötretme.ı 
ba olmanın net cclerl tahakkuk et deni kanun da trıaanların taoll llla okulu, dün eaat 9 da ~apılan b r 
me:z.çocuk babaya varlıı olmaz. ba· ve temayüller!, malı:ullt ııöz.etıle- töreni müteakip 1957 - 58 cıenJ l ı
banın çocuk (lzerınele vellyet, o- relt teı.ır ve tatbik edilerek teki- lına batlamıştır. Törenele okul mü
nun ııe.ırını ben.ın&eme hakkı ol· mü! ettirilmelidir dürü Nihat samı Banarıı ve peela· 
maz 

Mideciler ve 
Kii.çük oyunlar 

Yazan: 

NaimTİBALİ 

-4-

Sarhoşlar, mideciler Hlklm n ana leh ne hQkmedcce
tt tazminat, aı Doğum ml5l'&fları, 
bJ Dolumdan evvel ve 11onra dör· 
eler hafta iç n ı~e masrafı, cı Ge
belll n ve doıtumun sebep olduıtu 
el ter mııı;raflar, e11 Çocuk 18 ini 
b t rınceye kadar b r kıııım iaşe 
masra!lanelır: 

B z. evvell bu yı. Pranısanın Lıl· ıroJI öiretmenı Fevzi Selen ötret· 
le şellrıncıe 31 Ma;ııı - 3 Haz ran menUAtıı önemını bellr:ten birer 
arası toplanan b r konııreele IVata."l konuşma yapmlflardır. Bu sene e
maltalemlz hükmi bakımııan met· ıtıtım enııtltU.üne n erkek. 83 kız. 
reıs hayatı 8 Temmuz 19571 ıonra. YOlı:selı: ötretmen okulunun çeı t D ağ ltö !erinden Manıaa•ya ıı .. 
istanbulela Mukaye6ell Hukuk Enıı il bölümlerine ıı erkek. 23 kız ve at onb r buçukta ctönmüt-
t t(ll;ü toplantı&ında evlenme akdi ilk ötre men okuluna 34 Oıtrenci tük. Daha önce yemek ymıe-

:Babalııta netlcelerty.e hQkmolu· 
nab ımeıı: <;in ya ana ile c nsı mü· 
nasebet kanun bakımınelan suç, 
yahut baba anaya münasebete ra· 
zı etmek lçln evlenme vaael etmı~. 
) Ani onunla nl~anlı olmak aere-
1ı:ır. 

Nl§anlılık ile geç et b.rleşmeler 
araıunda ctığer ou lkt !arka cıa lşa· 
ret etmek aereıı:ır. 

a) TeııaelO!I b rlesme!erl temin 
ve a ldlme ıçın verllmış heellyeler 
aert alınamaz Halbuki nışaıı bozu· 
lursa h diyeler gerı alınabilir. 

oımaelan devamlı kan koca bay .. kaydeel imiştir ;,e vakit bulamamış oldutumuz 
tı (flllı evlllıkı nlfanlılık olCIUitU· Al O I k için o saatte pa11tahane e ıııe1erelt 
nu müdafaa ettllı:. Binaenaleyh, man rmanCI 1 karnımızı CIO'.l'Untıak nlyetlneley-
flill illik b k cı g dik. Pastahanenin önünde aenç 
Ana ;~uk ~~~a ıı:~n~C:C~amı:a-:: Profesörü tehrimizde bir köylüyle karşılqtık. tıban'ı ta-
balık ClivMı açablllr. PJlll evlıllltl 1atanbul Unıveraıteel Onnan Pa- nıyormuş, onu ela dAvet ettik. Ko-

nutmalarında partili aörOnmek en
bozan da, nlıanın bozulmuında kfllteal tarafından konteranalar dlşeııl ııez1llyordu. BlrteJler yeyip 
oleluıtu gibi tazminata mahltWiı venneıt üzere davet eelllen Münlcb çıktık Aynlırken İlhan'ı bir kena· 
eelllebıllr. 'Unıvenılteal pro!Narlerlnelen Dr. ra çekerek bazı eyler .ııöylecıı H .. 

MAnevl tazminata dalma. atır J. N. K&tler memleketimize ae•· ııncıen, tavnndan ~e kulatıma k .. 
tıallerele bükmolunab.I r Sebep- mlf bulunmaktadır. dar ~len a.özlertnden anla,ıııın. 
siz ltendlllltlnelen aıcıen, tkametlf. Dünya ölçUsünele bir ıöhrete ıı&· paratıız kalmıştı ve tıban'dan harç· 
hını deltıotıren, qı.ıı takip eeleml· bip bulunan Pro!. KOııtler buııün hk ıııtlyorcıu Buna benzer tipler. 
~en tara! tazminat Jateyemez. P .. aaat 18 cıa Orman Pakültesıncıe her vllAyette olelutu ıılbl l\larıııı .. 
kat, uzun müelelet 111ının hl:m:netl• •Bakım Mtlelahalelerlnln Analitik cıa cıa mevcuttu. Her partinin et
nı yapmıı, blrleııımeaı JQsünden olarak anıttırılm111ıa konulu, 8 ka- rafında bır takım tnsanlar Ulı1l· 
alleal .le, münMebetlnl keamıt. ııım çarşamba ııünü aaat 15 ele yor. sağa sola koşar ııör:Unerek ı:e
meııletını bırakmlf, buauıılyle kOtü Yine Orman Fakülteeınde «Tatbiki rek par:tllerl:ı elar ve,•a ııen ş lın· 
b r tanatla ııokü ortasına atılmıı AmenaJmanııa SllvlkültOr Pllnıı. kAnlarınelan faydalanmak, ı:erek&e 
tarafın tazminat aLm1111 llalı:lıdır konulu iki konteranıı verecek. cMo zenaın partllllerln veya adayların 

• 

bJ Geçici münasebete son \eri· 
lince taraflar, cınııı münııBCbet ıouç 
olması müııtesna, bırblrinelen taz. 
mınat Cll\a ecıemezler. Halbuki nı 
şanı 11ebep iz ve ağır kusuru ı e 
bozan tarar. bo:ı:u ma yüzünden 
cıcr n ıatırap çeken ve bozulma· 
ela h ç kabahati o mı an cıığer ta. 
rafa karşı mlnevt tazminata malı· 
kCım ecUleb lir N ıanı bozan, veya 
bozulmasına sebep o.an. lı:usuru ha 
t t ille, kusuru oô.lllayan taratın 
nişanının bozulmasına ihtimal ver 
meııen yaptııl'ı evlenme hazırlık 
masraıla:ını tdügun, ev ıı:ıraıama· 
aı v & ı ôelemeıı:.e ruükellet tutula· 
bilir Nişan bozuım&M llal111Cle tu 
ınınat miktarı ha ıero ve şartıara. 
tarafların b rbır ne karşı tavırla· 
rına göre hAlı:ım tararınelan 11crbeat 
çe takdir ecıııır, nı an bozuımacıan 
ene! taratın taz."lllnat taahllOC1Q 
hültüm.~üzcıür 

Kanunun nl.fanlılılı:, ve a evl • cıern İktlaatta Onnancılıltın Vazl· merhamet cıuyırularını lattamar et· 
ılkle. erkek re kadının ııeç el te- reıerııı mevzulu UçOncu ltonterana mek yolunu tutuyorlardı. Yalnıa 
sae1on münaaebetıerını tefrik et- ise 8 kııııım perşembe ırana ııaa• u zavallılar olsa par:t !erin b~ın
mes nln eebebl fUClur· 18 30 cıa Hukuk Fakülteııl vnı N:ı 1 dakl tıell ytne bt.qey eletlldl. Bir de 

Oeç el mün ... bette tarafların lu anftalnele verilecektir. Konre- takım tak m mldecller. menfaatç • 
b:.rine ltl için ııözlerı yoktur, ... rans!ara ııırıs ııerbeet olup tam.. !erle sarhoşlar varcıı. Menfaatçi ve 
7e eri muka4eleratlarıoı birl91t1r- men Türkçeye tercüme edilecektir. mlelrcller her zaman tktlctar par:tı-
meı1: cıetllellr. Nııanıı veya evli on f ıerının çevreı<tncıe toplanmayı atar 

JılANİL\ ILçELBJllNDD lillOÖL Dl! HÇİMt TAKIP ımnua 

larcıa ıse bu huııuata verıımıı kar- Esna Konfederasyon ecıinellklerıne1en muhalefet partlle-
oıııJı:lı ııöz varcıır. • rl onıann lstılbına uıtruyor deni· 

Tarar ar uııaııcbet.erı uza;: araıc 
Jı:er.ıı ıerın herkl.'bc e~ il slltiterm~
lerııe lıaklr.rınela hanıt büküm.er 
ıa• Jt eel .ecck? 

Dt"vam ı ma 1aı:.c et rııe tesr.dO 
ıı Unas bete ııaır ıClkümlcr tat· 

Meel n ıtanunela • 
k a • 

Kanun bakımından. nııaıııan
mak tçln açık konutulmaı aerek 
mez. Zaten. kanun nişanlanma 
evlenme vaaell ile olur diyor, ev
lenme merulmı vıwelll' le olur de
mi or imam nlklhı elenen mer .. 
ı;lroslz bir akitle, tıUen blrleşmeit· 
le ızımnt akit> cıe olur, e\lenme 
vaaell tara!ınelan mOnuebetlerını 
de~a:n ettlrecl'klcraıele a eni ve a 
g zıı auıaıımalarıdır. İ61Am hultu· 
kunda evlenme ele bu !el 

H!tlba meııenl kanun bakımın
dan n an zımnen vapılabllece -
ne ~e n 1an ı k ç n azami b r 

üelcıe t ta ın ed medll ne aö-
taraf ıınn evi nın ma-

rn de ı t en b r ('a ı 

a tıncıa rıı >er aşama arı I> r r.· 
n e\ eııme vaacı n tazammun ... 

a de:'l' n şan ı ı ıükUmlerın n tat
heel e er e b k nı lltt za eder 

b r xaç ııtın aonra s p yok.. ı -----,--------

kongresı Iemezell Ama yine de bazı menra 
a ç plcr bavayı voklı)'arak lk· 

E'.\'hll ayının 4 ünde Slvast11 ya- t 8 n mzet görCIQklen parti c.· 
pılmııııı ııereken Türkl~e Eımat ve varınela cıolafDlaltta, 0 par:tl men 
Sanatklrlar Dernekleri Konfeele· mil görünmek. o par
ra11yonu kongrcı;ının bazı sebepler· ıı yaranııa çalıgtığını ihsas et.mf'k 
le ııerı bırakılması ve şlmellyc ka· ıçın hiçbir fıı'5atı kaçırmanıaltta 
dar ela vapılnıll!llaı;ı ı:tınat u1111ın· idiler. Hele sarho~ıar .. Kö~den 
ela bo nutııuz!uk uyındırmalttadır ıehre ıneııler lokantada l'emek ye
Bu mevzuela cikl et eri dikkate a· meyi ralı:ı içmek manAsına alı or
lan şe ır m z Esna! Dcrııcııdcıı B r- ıardı Karavı tuttu"tan sonra a 
ı ğl lelarecilerı korıfeelcras on kon partilere u(iramak. büyük bir te:t
ııre nln b r An önce l' apılma.sırıı ıu11ı.ı ıc ıçımtc idare hevctı ocıa
ııatıamalı: aa 116ı ile Bakanlıga ~e ıarına ırırcrck her !Ata karışmak 
dl ter llırll makamlara b .. vurma· Adet ıükmünııe~ d Büt<tn ç m 
~ a karar venn ıercı r A rıca bu a fes ıı;nnıerınd h r an kovanı 
hususun apı acak kon reııe d ıılb şl en CHP Man a 1 mcr· 
ert tenle d ere ol açac .. ı b d r • ezlncl cı " relıc dart' h O· 

;:ne:ıı d ele n rek ada lan ba baııa 

Devy Erlih'in orkestra 

ile konseri 

it ki' me onu m mk ı ım 
n!"ınım bı aı an bir t a ım 

o laıdan bM>lnn ü;:, 1 k O P m • 
ı rıı ecı n tipler

di B r ııeç m havası iç nele b•'Ç· 

hlt llstelerlnl tanzimle meşguller. 
hçc bqkanı avukat HUlleyln bey. 
Jlçc merkczlnele yapılacak mıtıne
lercıcn çok köy Çallf?Dalarına t'a
rattar. Her ııece köy çalışmalannı 
bül Qlt bir ıııtızamla devam cttır
cı11tlcrlnl söylüyor Hemen o gece 
h r kö)e ıııcııyoruz. Olttlğlmlz köy· 
do tc§kllAtı }okmuş C.H P nlıı 
Fakat b\lnıtaıı boce yapılan teşeh· 
bııaterl atlatan ltöylOler bu defa 
kcııcııırrl müracaat etmişler. O gu. 
ce kövde bem teşkllltı kuruyoruz. 
hem do konuDmaıar yapıyoruz 

Oönüete bakıyoruz ki cipin akQmOIA 
Wrü eleşarJ olmu~. Aynı köye ırel· 
m olan Hürrlyetçllerln cipinin 
akümtı.At5ründeıı b z mitini şarj 

eaıvoılar DöııUtte netlceden nıem 
nunuz Otırç ancak oıuz kırk le • 

ıı b r kal& alı a konuotuk Oaz 
lılm s; ının a7dınlııttı~ı kOçOc!lk 

İatanbul"a gitmek kararını verelim 
Mlaaflr lı:alııııtun evelen saat 2 ele 
bMtahaneye bir telefon açtım On 
elalı:lka Once bir oğlum oıcıu1tınu 
öğrenctlm. O anıla telefon başınela 
lçlmelen sanki sıcak bll"fCyler ııeç
U. İlbaıı'ı uyanelırııım. coııum oı
elu İlhan, oğlum oıcıuı eledlm. Sa· 
bahı iple çrkerelt yatıp u~udunı. 

O ııün Oğlc Ozerl 1stanbul'da 
lellm. Doğru hastahaneye kottum. 
Qolt gQç bir eloğum \apmı~ olan 
karımın ltarşunnııa. ilk doğumun· 
cıa yanında bulunamamıt ol:nak· 
tan dolayı kenellml Adeta ııuçlu 

hlMeellJordum. Kı.rım o sabab 
kendine ıcelmlııtl Bana ltıııPn ol· 
cıutu belliydi. B ru ela alç ede
rek : ttBart kazanacak mıaın ?ıı cıe
dl cKA&lırıılUlf .-ıa ..... _. 
d m •B.ı b r mücade e tnanclı :n 
bazı tJ.k r.erı aaı p kılma maca· 
dele&I Ben kazanma&anı bile, Ha· 
san büs ü) Qnce, doğumunela ne 
için bulunamadıtunı öğrenirse 
mullaklı:ak memnun oıacaktır.ıı 

\' A T ~ 'lf - S IUBDI ttllf 
~- ---
Gunu Gunune 
•Kadınsız 
Sokaklar» 
Ve ötesi 
B 

ırımc bll>llk Phrlnılııtrn 
llll rıı<1ud11 ı..11<1 ıııa Pf'lı; d 
raııtlıındııtı bir ucı ıııel'('ek• 

il r. llPle l'Oll , ı llarda ı.acıııııo 

hıi•hülUn kapı ıırı.asıııa lttııııe
ir ııa~ıaıımuı, aı·ıdıuı d a bf'ter
dlr. Maı.sallı bir ırrlllk lııuııl• 
daıımaaıııııı sör.iP ııörCUeu bıellr
tl'I olaraı. ı;o~)al hlr tehllt.e l a
l'Pllıllr Hu lrblll.r) 1 pek ~oıc 
a)dın ıleh~rllr ıördlli:ü l~·lııdlr. 
, aını;ı; \ ataıı'da eu ııra 11;1111 
konuda Uç )'UJ cıkU. Okt., 
Aklıal, A:r.ra Erhat '' IM'n. tıep 
ba tr.blllı;eJ 1 belirten )UJl&r 
J&Zdllı. 

cıKadınaız aokakıanı 1'ontı"L 
oku) uca, u da >akından nııtıen· 
dinli. \urdun muhtrllf k~r· 
lerlnıleu mı•ı.tııp > azaıı olrn) u· 
r ular, ıörCI !erini bellrtlUer. 
T•frada doiuJ> büyü:renler, d• 
rumu maaur a::llstenaefe çal,.. 
tı. 1'aıradıı iti dol&111111ır. otu· 
ranıar. aynı tehllı.e1l 18att.t et• 
ti. • alı;at bu ı ı.ı ııılrllııl' kaili• 
mı)nnlar da \ar. Oıılu ra ıllre. 
Anadoluda böyle bir probleıa 
)Ok. BOyGk tehir .,dmlann• 
makııatıı Ti' k6l9 niyetti bare
kdl. nıen·ut olnıı,an bir ıınıb
IPnıl \llrınıı ılbl IÖ ır.rmeli: lıı
tl)or. 

.\ntak)"a'dan nıektap 1a:r.a11 
ve Adanalı oldu&unu bellrt•n 
bir okm lll'U, bu ıorü Cin ılpllı: 
bir llrııl'ılııl \eri) or. Kız llıır8i 
n maalllm aıelı;tr.bl 6lrr.ndle
rl) le memur kadınlannın ııo· 
kaklarda ıörüldüaıınü belirt· 
tikten ııonra eöyle de.V&Dl ~-
7or: 

cHerhalde siz muhterl'Ttl be
yimiz Aelana·yı en a:ı: ylrml ııe
necıır ııörmemıı olacaksınız. 
Yahut da Adana sokaklarında 
Bikini mayolu ve <lekolteıt ba· 
yanların ı,;Htetclll oynıyarak do
laşmasını istiyorsunuz. o hal· 
ele beyciğim, lıernen uçağa bi
nip Parls'c l'ldlnlz. Bunu ora· 
cıa görürııünüz. Falı:at ne çare 
ki oraela da tlftetelll yok. Hal 
Anlaelım. herhalele Aelana•nın o 
mlrut yerlncteltl ııokaıtında da 
kattın JOlı:lı> 

\e lı;mlnl a('ıı.ıamaltan o· 
111111 ıuııııa utandıııım oktı)ııru· 
ııuıı ınl'1'1 ubıı : cE'.\'et anlıyo
rum, )Ani bu ateştn erkeklertn 
kactınları ~ok mudur da bizi 
mubltlmlzele tAcız ed!J;·orlar d"9 
melı: ıatıyorııunuz.ıı tarzında 
mastebeeu blr telmlble aonı 
ert1or. 

Adana'dak1 Atatlrk oarı.,n· 
da Köyll Kldıaı lbldetıllll ~·ıır· 
eaflılann Orke Orkl' 81'ytt.tclıl· 
ııl 19:Jfl tıkbaharında ıördtını. 
uKaılııısız ıı;ukakları> ı )ll'l!ıtı· 
ırım t arlhtrn bir buçuk )il ön· 
ce. Bir balta lı;ıddısım Adaıı.ı· 
da, oliula r;ldeıı ı.111 çocukları. 

ıt.ı sıkıya 6rtlll8 Jı;.ö7lCl kadın· 
!ar. a~le acele aııeverlfle mrıı· 
ırııı h:ı:r.ı liadınlar \f'. me~hnr 

\dnıııı bıırlanıuıı ı.onııonıatrb 
ıınnmlanndan ıa>n bir kaılln 
an:r.Oml" çarpmadı. '.\lahte eın 
mil> oııer 'ili Alan ~rmtl bite 
>lr nınıı•tır ıuı:ı:ııtına bftrCln· 
mü•lfl. 

ııtak> a"t1an > a:ııan ot.'l1yıır11· 
...... ~trWAt:ılıl ...antan, ka• 
dına "fit J f'r unı1111i) sn ıwn
'it feodal ,:ıılh11lret111 6meil 
l\uııu111111 ele aıınma..1t111a 1tUf' 
t.Gpürli)or d a ) u.ara sat!:& tel· 
nılhler ıwıırıı> or. 

Burhan ARPAD 
a • ı an ar&tın alelı ını ıacıe le mu ı E k k ld da Bel 
ke .. ! tU U..ması Clolanelırıcılığl tCŞ- ft az Q ırma e-
v k cııer Hlk m n ana ile u::un diye-Müteahhit ihtilafı 
zaman yaşamış, çocuk.arına bu· 

Flljirmonı Derneği enton it or
kestrm;ının 7 kuım perşembe gQ· 
nQ &aat 18 30 da Sara ıı nema· 
&ında Cemal Reşit Rey ldareıı ıı· 
de \"ereceği abonman konse:1ne kc 
man Oııtaelı Drvy Erlly &0ll6t ola· 
rak lştırAk ecıecektlr 

.u h• ı kırmamak ııa.ııoş 
cııı. ol a onu dinlemeye mecbur 
kalmak part!cllerln bü;Ok çlleı;ty
cıı. 

ah\ e zat n daha fazlaınnı almı· 
vorelu Ama Dc>mokratların kalesi 
olan b r k yıdc ocak açmak ı; e dik· 
katle tak p edilen bir konutm& 
}aµmak elbette ıyı b r sonuç. He
le er:tesl ıoabah Soma·nın pazarına 
ııelecek partlltlere partinin clplnın 
ııönderllmesl ~c D P. illerin elple
rın tıı ııöncıcrllmemeııı bizim parti· 
illerin K(l~Unü kabartıyor. De
mokrat Partilileri cıe cipe alarak 

C.H P. ıılnl Bu !deltayı D P. lller
cten de cıuymalı: tuhafıma ırtdlyor 
Demelı: lı:I C B.P. eten ciddi olarak 
çekiniyorlar diyorum. Çünkü böy
le bir aöylentınln > ayılmmıı ancak 
D.P. nln itine yarayacaktır. Bu
nun farkınela oımıyan. ya ela f&ı'

kıncıa olelukları halele blllluaa bu 
}Olda yayın yapan iki lzmır a .. 
zetesl cıe var : Demokrat tzmır ve 
Haber ııazetelerı. Manlııa"ya varelı· 
{:ım ıranııen ltlbaren bllb-a De
mokrat İzmir ırueteeının hemen 
lıer sayuuncıa Manıaa·cıa 11eçımı H 
P. nln lı:azanacatına cıaır bir b .. 
ber ) ayınlandıtını ııönırek hayret
ler ıçınııe kalıyordum. C H.P. nln 
aynı ııuete tarafından «Dev a4ayıı 
ve •~v ı bafkanb diye a11ıancıı
r lan tzm r ~ b .. kanının bu n.,.. 
rıyata ne kacıar teıı rıı oıcııııtunu 

talım n etme cıoıınısu gQttn. 
n.'lla h çblr zaman bu )Olda b.r 
neşrl}'atı önleınek teııebbüstınd 
buluıunamaın Manlııa'da keneli l 
alevlllnde bir hava yaratmıştı. Dolt
ru veya ) anııı, C.H.P, Manlııa il 
teoıtUltıncıa. bu ıılııtemll yaymı 
cDev il b .. ıtanııı nın bir küçQlı: 
oyunu olarak kabul ederelı: buna 
alcıırıo bile etmemek ıemayülıl 
Vardi 

Sonra eve kottum. Aaya arlbln· l 
elen yatan annemi :aıyarete. sonra ~============~~ 
ıazeteye. bir ııtıaeı ve temlı çalış- -
ma şevkı ıçlndekl arkadaşlarımı Bu bava lçlnde Dr. Vatı :ıtrar il• 
aönneye. ve erteaı aabab aün ııır- Mıınlaa'Yı terkettlk. Çünkü Paz&l"' 
lı:en bir aonıoıı: tatilim aona er- teııl ıana Oörcıee•te yapıımaıııP• 
mı,u. Karıma ve oiiluma veda et· karar verllen mitinge lıatlp al
tım. mak için OOrdeıılller ırelmlflerdl. 

n:ıı , herke e kencıın babıı taıııt

mıı ktmıenın baba.tiiına bülı:mc
dememeı> e bab86ız çocu.. ııa· 

l'llllnl korkunç miktara • Qtselt
ml'kteel r B rb rın taklb n mu~
:ren müı1<.'et•e nc~rolunaıı üç ıı:a
nun bütün evlllık barıcı doğmuş 

Yolcu, dikkat ' 
İnsan bayatını tehlikeye ıötft. 

rebllPCek her husuı, artık ilmin 
ı ıtındaa kurtulamlyor. itte, a. 
zun blr 1e1ahatln, insana ne şe
klide zararlı olabllecetl bu ışık 
alllnda tellıllı edllml,tır. 

Arnavutköy • Bebek yolunun cıc
n şletllmeı!ll"le llıtlll olarak Lstlm· 
IA.lt ecıtlen Boıtazlçl Llıı~I binası 
enkazının ltalcıırılmıııu işini taall· 
hüt ecıen müteabblt.. taallhOctünü 
yerıne ıretımıecıııtı için mukaveıe
aJ Belediyece feabedllmlı;.ır. Bi
na enkazının bir an eı; vel kaldı· 
rılıp ,are1111ınıo yolı. kalbectllme61 
tçln Beleellye mOteahhlelln te:n -
nat llkç.ııını tl'Ml kareletml" ve ba· 
kiye ı müteahhit nam ve he$&· 
bına yaptırmalı: 1l2ere buııttn 90 
bir. l ra a bir baoka moteahb de 
ihale etmııur 

14 gecelconclu yıkhnlclı 
Hask y ye Kaııımpaşad.a on 

günlerde yaptırılan 14 ııeoekondu 
.Beıeııı;e sııcomenı kararlyle yık· 
tınlm13tır 

Programda. Mencıols&ohn \"e 
S mpllonle Eaııaanole de Lalo bıı· 
ıunmalttadır 

Dünkü mahkumiyet 
kararlar. 

Altıncı AalllEı Ceza Mahlte"Jletılıı· 
de bakılmakta olan ellvaıarcıan 
üçü dün aona enni tir 

Bu malılcemecıe bırııızlıktan al'" 
ııılanmakta olan Me6ut Korkmaz 
8 a~. dört y~annda iki kız ço
cutuna ecavilze t ebbü ten yr.r
aııanan Yusur Peltşlr n dör:t sene 
~ e bir aelamııı 200 llıwıını zarfçı· 
ıııc l!uretıyle elolanelıraıı Mu tala 
Ö.ııder üç ay hapee ınabkWiı e<lll· 
mıııenıır. 

K1rkağaç ve Soma 
ilk mlttna 14 ıı:ıı:ım aaballı ııaat onbuçultta Som&'} a kaııar ııetlnnek aureUyle 

otoray ııe KıZ'kaıt~·a yollanıyo- onlara da bir Jest yapmıı oluyor-
rum Yine hoparlörle yapılan Y• lar Ç&J'1&mba ııünü SOma'da yalına 
l'ıncıa konuşuyorum Gece tlyll!lt Dev Backanın C.H P. mltlnıı yapmaelı. Biz o ıe-
ltöyüne ıı cııyoruz. Aynı kalıvecıe f ce ele bir köye ırtttlk. C.B.P. ntn (ahpnaya devam 
bı:r.cıcn ııonra da HUn1yet Partili- yeni ııcllşmekte olduıtu bir köydü. 
ler kOCUfU}Or. Lğrg"L oyunları Er:tetl ııabah Kırıı:ataç•a ırtttllc. o akşam yeniden Manıaa·cı,v-

0 aün aday arkad&§lardan avu· a T a Perşembe ııünQ cıe Kırkataç•ın p.. dun. Elimde çanta partiye doğru 
kat Muvaffak Gürsoy ııe tanı ıyo- zarıydı. Bütan alyul partiler mı- yakl&§tııtımı ııören iki partlllelen 
ruz. o ıteee Kırıtağaçta kalarak Ça11amba ı:ünO Soma•nın paza· tınıı yapıyorctu. C.B P. nln mitin- biri : cNalm bey 11lzl bekll;ordulı:, 
erte ıtün ele vıııe b r konu nıa n Köy!Q kalabalığınctan fayda- 11 en aon saate elOtmQftO. OJle ol- Hacıalller Jı;öyOnele toplantı var.ıı 
yaparak dolmuşla Boma'> a ıı cı yo- laıımalt için H P. cıe, CM P. de, D. eluıtu halele bir bayll ala& ıop- dedi. Yorgun vo uykuııuzdum, ama 
rum çantalanmı otele bırakıp P ele mıtınc yapıyorlar .İlk defa ladı. çalışma arzuıuyla doluydum. •İki 
karnımı doyureluktan 50nra do • lJbQr partilerin mltınırıertnt takip \.Veli Serdaroitlu. Mustafa Alı:- lokma blrşey ylyeytm, hemen alele
ru parti ilçe merkezinin )Olunu ediyorum Heı:ıııı de C.H.P ne ça· man. Muvat!aJı: GOreoy ve ben bl· ıımıo dedim. Avulı:at Semih bey, 
tutu'l'or:um. Dalla önce cıe bır k"9 ı.ıyorlar. Hatt& D P. batıpleri bir rer konu,ma yçtıJı:. Dalla önoelti bır Tlbblyell arkad&§ ve cııter par
re Soma•ya uı;ramıo olduıtum için ete IJU leldlayı or:taya atıyorlar : kOn\lflDal&nm bep kapalı yer ıı:o- tlltler cipe atlactık. 

D.P. iller cıe mltını yçacaklal'· 
biz mutlaka onlara cevap vermeli• 
ylz diyorlardı. lııteklerlnde haklı -
Clılar. Biz Dr. Va!I Erar ile heıXI 
Menaeres'i, hem İn5nü'yü dini~ 
mekten ııartı nazar ederek Göreldl 
mltınııtnele bulunmak üzere ak• 
~amelan Akhlaar'a barelı:et e t il: 
Gece Akbıııar·ııa kalelık. Ama ora· 
da cıa bot oturmayıp kenar mahal· 
ıeıeroe yapılan ilet kapalı ııalo:'I 

toplantıaınela konuıtuk. Pazarte"l 
ııabahı Arif Özyılııınm cıa bize ka· 
tılctı HPP birlikte Oördes"e yol· 
lanelılt. D.P. miting yaıımlldı. sa· 
atımla gelince konu~alarımırJ 
bitirip Akhlllar'a oradan cıa otora1 
ile Manlııa"ya dönd Clk. 

ilçe bıışkanını ve e1ı1tcr arkada la- Güva CHP. Manlsa'<la H.P. n1 nupalarıvcıı. Bir kOy odMUUD Erteeı gün partlclc )lno merkez 
rı tanı orum. Onlar sandık mü,a- dllliteltllyecckınlş, H P. ııe izmlr'de veya QOyücek blr kahvenin ne de lldaylarınııan Dr. Vatı Erar ile ta· 
..................................................................................................... ....-....... olaa fazla reanıtyetl oımıyan bn.. nıştık. O 1rece Başbakan llcncı~-

1 

EF• ıı:TUN NURi ı .;:,ıı lçlneley<1t İlk defa bınlerce kiti· res Manı.ııa•cıa HükOmet llnOnde 

KARA• "" ~ ~ HAFiYE LA tık blr kalabalıla kOraüden bitap ıece Jı:onuımmıı yapacak, bir ııUn 
ÇA UTil"U. ecılyorelum Aıt.ııamıyan bir konu!;- 90nra ela inonn :Maıılııa'\'a ııelecelı:--=---------------------------===============================::; ma yaptım. ooırruau Jı:enellm de ti. Manıaa•da öltleden itibaren bir beklemiyordum o kadar elüzııün ıı:o- takım zabıta tedbirleri alındı. 

.___. .... .._.. .. " ................... . 
Blıı 1nönO'YQ dinlemekten tera

aat ederek GördN mltlnırtne • t
mııttlc. ama Jı:uımetımlııcte Mani· 
aa'da lnönü'Yü dinlemek varmış 
Qünlı:ü daha yolela Otrenellk iti 
inönü ııtıncınıı yapılan mltınwe ıre
lemedltl 1çln ııece kapalı aalond• 
ıı:onupnaya karar Yennlf. 

~ ,, nuşacağımı. Ama kalabalıltın ve Kamyonlar doluau D.P. l'Olll!tll v .. 
mikrofonun ıruıan üzerlnele tullat tancı .. Manlaa ııokalı:lanncıa ırııete
blr teıılrt oluyor, ltonuıan izahı rl yapıyorelu. Manlııa'da taklar 

(Dn-ı var) ıruı; bir ııaven içinde konudan lto- kuruluyor, bayraklar •tlıy0rcıu. 

nuya atlıyor. ınanılmıyacak bir ko- -----------------------------
laylık ve rallatlılı: içinde ıronupa-1 o 
sını yürütüyor. IJ 

Mltlncrten ııonra parti ilçe mer-
kezinde birer çay içerek A'ltblııara 

hareket etttlc. Biz Akhisar"• v&l'ılı- L9;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::.:~;;;;:~--------------• ıtımıııcla BahkMlr'Clen tzmlr'e aeo- ... 

Ve ıllrülmtlftilr lıl, u:ıun bir ııe 
yallatt•, ayakların sık sık uzatıl· 
ma111aa "J'• ufak blr J'ilrilJ'Ü~ 
7apllmaınası, kanın. ıtamarJıır 1 
flnlle ıiill~mealne n ufak pıhtı. 
Jann te,eklıll etmesine sebep ola 
M1-kt .. lr. Bu ıb. alıtlierlerde 
bir tlkac:ın dotmasına 101 açaaıı 
lir. 

Bu buıallan ıllz 6nünde tutan 
lar, oıo-ııu ueak n1a trenle 
ıeyahat edenlerr, saat batında 
lılr defa AJ'aklanllı baftket et ti· 
ftrek uzatmalannı nya afak bir 
yDrU,.U, :rapınalannı &anl1e et. 
mekteıllrler. 

mekte olan Şemsettin GQnaltsy, 
Altlllııar"ın bir aınemaııınela ıı:onu
ıu:vorcıu Zamanında Man!A')'a 
varmalı: tçln AldılAr'ela hiç bekle
meıılk. Manlıa·dan da bizi sece 
TUrııutlu'da yapılacalı: lkt kapalı 
aaıon toplantıaıncıa konutmak o-

Seref Akdik ve ... 

............. ···--·---·· 
c1ııtı!amı vertyom ıı cıecıı. cfatı

tamı. ıı 

Rauf batını yan yatırcıı. Sıtkı· 

nın kolu altınela kapı~a baktı Sn· 
kı, o .kaelar akıllı b r aptallık için· 
deYCll k • onun nere ı aozıecıttını 

b le b le, Uııtünde b r feyler arar 
ıPbl b14ını ıt p balı:lnelı · 

cVerlcem ı.ııt tamı deyua ıı deell 
cVertcem. emme bl kon~ucem 
aennen • 

Rauf -ıtkınm O!ke oıııutunu 
.ııra orcıu ama bu ö!lı:enın karar
-.ız. ne apacatını b Lmes b r öfke 
oıe1utunu anladı O zaman b r ken· 
d ne ııüven aelcı • Uııt penSeelen al· 
dl 

cS zünQ b 1111 deell cAt.zınııan 
çıkanı kUlalın cıu ııun ıı 

sıtkı masa:ıı dönüp ona sokul
du 

cUlen. pczlvenklıo dcell. cDAva et 
beni lı;Lersen. en Batırıp çaıtırsan 
da. bura a elllem cıo.sa cıa. dı &
c m aana deyw; Uıe.n. ne çıkarın 
var ıı n n bu ışııe. ba?ıı 

Rauf un ıı zlerı kapıla Jı:aydı, e
l ı g&tert're 

cCancıamıa ı çalırınm ıı dedf. 
dX>Aru konu • 
Sıtkının e.ı bua a kalktı. Du· 

dak annaa. ııözler nde Dortotlu· 
nun ka ındakl gQ oı bel rdl E
li a ~ avaş ıncıı. birden hala· 
nıp Raurun aura•ınela şakladı Ra
uf ıı: nel n ser a·arken lakemlea 
de ka dl Bu bız a ıı:ıru atı haval• 

Clııtüncıen b .. ına 
ın k e a ırııı Kıra

nela ka an dudak arı t t
orelu 

Eclebt Roman 
cBatırınm ,ımcıı, ırtt burctanl• 
sıtkı b r elınt mııu a dayamı , 

onun oıııone ıaıım t 
cHılılıı etil e ııüldü 
Rau!un aöz'erl. kırava ın lti a

nında !ılelır tııcıır elonü or ko la• 
nnı ısıt mlen o k1 ıııtına apı • 
tınnlf. kıpırdıyamı ordu 

Sıtkı. artık zlcrtn n kendlnl 
de, kızını ela lı:Qçültrn ecei nı b • 
lerelt Jı:on~uyordu· 

cLen. namUMUZ.• deell cHeç ı n 
aQcün lca;maııı da Dortoııuna pe
zıven!dllt etme e mı kalkelıyııın Ki
rli Haele. baıtırııan ya, batır ela b • 
berke. ııeııı n. ııe onların yanında 
le tokaelı .. ıı 

Sonra elini ıcaıe1ırcıı. vuracakm1' 
g b Raufun yüzüne ııötürcıu. Rauf 
küçük. ıı:orkul u bir lı:ıpırctayışla o
nun eline baktı Sıtkı ıı:ıravatı iki 
parmaıtı ara&ına kıııtınp aşaıtı • l· 
ke eel Bu allkele;tıle Raut ikinci 
b1r Qrpertt aeçtrdl. 

cHıhl• diye omuzlannı Jı:aıcıınıı 
sıtıı:ı 

Böylece yanm dakika kadar b• 
ı tı ar Sıtltı onu a<ımıtıvor. h ç 

b r ~ dOşQnmOyor. dUllaklann· 
da. ıı(!zlerlnde o keyltıı an Of t t
~ yordu l\aur. sus puıı o muş. u· 
ta ıp ta mı,, ıplı:ı bir çocuk baba· 

.......... _ ................... , .. , ___ .......................................................................... .... 

T efriko No. 36 
ııının karşıstnela nasıl cıurursa ö 
lece du~or, ıı zlerı Ulelır rı elır 
döno or. Sıtıı:ının ııe cıü ünıınıtU· 
nü ara; tın or, ç nelen cb r ıı tll . 
bir g t.&e • d c ııcç r ~orcıu P rde
ıerlıı arll6ınchm stnon ıı:ün ı ııtında 
toz zerre l'r ıkıntılı ısıkıntııı uçu· 
§UYOrCIU B r aineıt Tl21ltı la g • p 
sıtkının kU atına. konııu sı ki ba· 
tını sallaelı. ıılnelı: nzı tı la ha' a· 
landı. dönelü. cı ndü, Sittl Rau!uıı 
bumuna ıı:oncıu Ama o kıpırdıya· 
madı S nek belki kanını eaıd de 
ııene kıpırdamadı sı tının iç nde 
bir bo'luk .çııe11. K&11ıaıne1a san· 
iti ne!e5 almaelan oturan, güçsıız. 
e1ennawııı. insanların en açılıeı. en 
&Cl!S z lbl bakan Raucu ı;Uıctü 1-
çınele boglult der nlett . 

cHılllıı el e ııülctü 
Eltnl Raurun ııuratı önünde aal· 

ıaelı. 11 nele vızıl tıl la uçtu, o ııöaO· 
nü kırptı, başını çekti 

cHıhlıı cıecıı Sıtkı 
Doii:ruldu. B r iki adım atıp seri 

e1öne10: 
cVerd m ~te ıst tamı ıı dedi. 

cE~l mi? ıı 
Rauf. erlnele k pıreladı. omuz

ıarını. lUltarcıan qağı ovnatt , 
cohıı deell. Artılı: nereı alcııtı belll 
oıu:;onıu. 

YAZAN: 1 
• oallp :ı;av&IJ yavao 1lerle1ıp ona 
aokuldu: 

KEMAL BEKiR 

sı kı el kile! li:l yerden onu ııüzü· 
yorelu 

cDaleverecllıı dcı1 <Sana daha 
b mercıan daya ı çelı:meH. emme 
Bö ıı elersen onu da baı kası a· 
par korkma.. Ne ıstedın len ben· 
den? Ha. ne ll!tedln? Safi n ele çı • 
mı7or heç B deııen 'a. leıı Dün 
çolc: ıı:oııuşuyorctun. baele. b ııell 
eti' ıı:onu Buraya oturup da.. ıı 
Şa rdı, ııö l emecı cMf!ydanı bot 
bulunca o ele uacıan ela korkmam 
ben, o Dortolt u oluc:alt elürzüdon. 
rmmc Len, ha bl konuş .. ıı 

ıtou!un ı. zını bıçak açmı or, b r 
ıı tae cıtye bakıyordu. Sıtıa bunu 
anlamış l'lbl: 

cGlellyom,ı dedi cıı dll'Om. Ha· 
ııl baıtarıccm, d yorııun, ba(iırsıın 
ya , Köp'o&lu köpek ... ıı 

Sonra Rauru suelan çııı:mı balık 
r!bl oracıkta bırakarak kapıyı aç
tı. Kaparken Rauıun hiç blr fey 
olmamış gibi yerine yerletmekte 
oldutunu. kıpırııandığını a<lrdü 
mz.a yQrüelü 

Vakit öltleye yaklaşmlf ı Bü$ Qk 
Jı:apıdan çıkarken ardmela Galip 
pe Clablancıı · 

•Sıtltı , ııı e 11eıılend 

Sıtltı dönüp baktı, cıurcıu Du· 
daklanncıan birden o gülüş ııeçtl, 
r.,te, blrı elaba .ıı cıecıı içinden. 

Ne o? P lt hızlı ıı cı!J;on~ .ıı 
Sıtkı. ona her saman oldutu ııı· 

bl ene de olaa büyüktür, blzlmkl· 
nın ağuıaır.ıı d ye bakmadı. Galip 
btınu ı;eZ.'ll ş, l' eri nele rahat.ıııselı 

sıtkı omzunun üstünden: 
«Anasını belled m Rau!un .. ı. cıe

cıı 

oaı p katlarını çattı. kızcıı, ama 
be il etmemeye çaıııtı 
cŞ ndl • el ye ekledi Sıtkı 
Konatın kapısından b raz ayni· 

n ıştılar Galip fürümecıı. ııurdu. 
Sıt ı cıa e1urdu tç nele tamamlan· 
maıııı b.r ey, b r botluk bUluyor
elU A~zmı 7ayvaıı yayvan açtı. U
zamış ııakalları etik Clllı:tı, Galip o
mın auratını sQztlyor, karşıııınııakt 
hu;ımı o eluğu lıAlde memurıyette
kl cıereceslııeıı bir ı;antım aşatı 
elü mü~ordu: 

cE 1 halt mı <ettlnh cıecıı. 
sıtkı ipi koparttı, yahut cıüğüm· 

leel ; 
cN•etııelellı:n?ıı d Je b~ını ııall• 

dl. 
Galip a<lılerlnl onelan ayırm1-

yore1u: 
•E ı .ıı cıecıı. •Elinden tuttuk, 

bura:ı a yer e~dlrdllL •. ıı 
sıı.ıı:ı .eıını ııallıy&rak · 
•Aıta.ıı ı1edl, cvertıom 11t1!amı, 

korkma. ıı 

Galıp bumunelan çıkarcıııtı bir 
seı;le 

cHıh » cıee11. 

<Arkalı nrl 

zere hemen Tursutlu'Ya 16nelenll
ler 

Bir alnllk ara 
o arada par:tı aekreterl Kenan 

bey :1atanbul'dan telefonla beni ara 
cıııı:Jannı, etimin cıotum yapmak ü
zere haııtahaneye ıı:aıcımıcııtmı b .. 
ber verdi. Tursutlu'Ya aıcııp .. uıı
lı:en aklım bep :1atanbUl'claydı. Ge
ce yansı cıı>ner dönmea telefonu 
~tım. Karım ?llll ıı:urtuımamıt
ıı. ErtMl ııabah lmnlr'den uçak ile 

r BUGU~KU 
H A VA Y..ıtıılJ ... ._ 

POleJI bta11oaa. 
nun taJ11nlnJertn• sin lıu,.. 
febrlmlz ve clftftllC& bava par
çalı az hutuııu "' zamu saman 
'atı ıı &f!ee<"elctlr. Blaslrtar de 
ıııııc yöıılenlen kanetıtre He
relctır. Danın •n 1aıcaeıc hara
rrtl 2'ı. r11 dltftk ll'f' + tS 
ımnııırad olarak kudedllmlttlr. 

T AKVIM 5 ıu:~i~ 1937 

A\' il - OCS 30 - HIZIB UW 
RU:\11 J313 - E&I~ 23 
HiCRi 1311 - ReblllAlllr 12 ·-&I ..... SABAH 06 36 01.H 
ÖOLE 1 UI 06.68 
ııtıı.oı 14.43 ou:ı 
AKŞAM 17.01 12.00 
YATSI 11.35 01.33 
İMSAK OU8 11153 

oue...- ......... ,. 
alar " rntmler ....... 
lıUllmall• .... ..u-. 

S elllr Galer ıılnde. reesam Şe
ref Akdllt ve B!lfieyln Bııı,ık 
birer .seraı açtılar. Şeref 

Akclilı:. benim bllelttıme .ııre ı.. 
tanbul'da ilk de(a fabal bir ısere 
açıyor. Halbuki her yıl, birkaç ııer
ıııye katılı}orelu 

Onwı ııeıırı.ını ııezerıtefl, itte 
o her yıl katllelıliı ııertrılercıen bir 
çoıtu cıözlerlmlıı önünde canlandı. 
Rmmln •manzara resmlıt, cportre 
reııml• ııı e nevllere ayırelıtı de
virlerde yetifmlf olan reııeam Şe
ref, cGalatMaray Serıtllerlıo nde ıtO 
rtılmeAe bqlamıtıı. Gtızel Sanat
lar Blrlltı•nın Alay Köfkü'nde 
açtıliı ııergller de de dnterleureıı 
lerınııen örnekler bulunurdu. .SA
rl Akellk'ln portreıılıt nl busün 
batırlıyanıarımız çoktur ... O Sün
lerden bustın kalan nedir? Yine 
manzaralar, manzaralar.. . Ama 
o ırünlerın. daha cıoınıau seçen 
yılların, reeııama lllve etttlltl bazı 
unaurlar var. Bunların başında, 
icra kolaylıQı aeııyoı'. .• Ö)•le sanı
yorum ki, nıaııam. haniele)'&e ırö
zQ kapalı reeım yapabilmek ıı:oıay. 
lıtına Ulll§mış. Hanıt tabiat par
çmııntıı önüncte dursa, paleti cıe
ltıomıyor: Alııçlan ayn! yeşilden. 
denızı aynı mavlden, ııoıu aynı 
beyazıma: ıırı veya maviden.- B .. 
nı, valör ü&erln4e bazı &Paklık· 
lan, lnaana amatörün mnlyetlerl 
l'lbl ıı<lrünüyor. Bu eerstalnde, ee
lı:icten kalma kQçQk t8"1erl cıe 
var. Parla'te çalıttııı 711larctan ae
tlrlLmlı tebtr manaaraları ••. cLOk 
sem bura bahçeıılnden• ler.. BU· 
tün bunlar, ııerııt1e bir hatıra z.ev
Jı:I dolduruyor. 8ankl mutden bir 
rüsııtr esiyor ııtbl - Bu rOzdrda, 
tabloları yer 7er lcaplayan ulu çı· 

Zahir GOvEMLI 
narların. çamların da payı oıacaJC 
herhalde. Memleketin ber tarafın· 
cıan esen bir meltem .• İşte ,uracl• 
Bdlnclk'e tırmanan yol ••• itte 6te'" 
ele Akçakoca'elUJ bir aabne. .. aert· 
4e ebedi cKu~llb. ııer~e BQyo•· 
acıa." Edebiyat lı:ltaplannın cıııu•ll! 
cVa~an coğrafyMı. burada c&Jl"' 
tanıyor. Ama biz IJU anda ecıet>t
yatıa m"ııuı olmadııtımıza a<ıre. 
Şeref Altellk'ln, zamanla bttyOS 
hamleler yapmacıııtını, belit blf 
resısam çehresi takınmakla yetlll"' 
dlltlnl aôyllyeb1llrlz. 

İklncl Seral Hüaeyln Blllşllt'ltl 
reıılmlerlnden meydana ııeııne 
Genç bir reaeam oları Bay Bil • 
oık· wt.aıana a.ıap btrıııı di-

JOlc. Her telden çalıyor. 
JtileOluz. tam akortla ~ 

ıeııer, ellf aerçeiiln pre' 
aOrünütüne balll rct'ltll"' 

ı ..._ kendimden ıtatayJJll. 
b raa *üoerret aanat 7apayım dr 
ell mı beflıyor adamakıllı boCalr 
n\ala. Tabiatı taklit eden reıılıtl 
yapmak nlabeten ıtolavııır: 1toııı• 
P<)Uıyonu 1çtnde. rengi ıtınııe. 
cı..ru içinde mevcut... Ama it 
lı:ebdtmelıı yaratayım bahl!lne P
ıı.noe. reMam, bir türlQ halledr 
~l blr:takım me11elelerlo !tal" 
şı karşıya kalıyor: N111ıl lltlf et• 
meU? Tablonun ıathını bölef'kell 
baaaı parçalartıı ne nlsbette bll
yoıı. banSllerlntn ne boyda 1ı;üçil1' 
parçalanmaııuıı kollamalı? suı1• 
lan nıııııı cıatıtmaıı namın yaıil• 
ne? Sonra renk leltelerl var. al "; 
hı beyazı var 1ıin". BulAııa b 
dert ki, CIOl!tlar b&§ınelan ır~ • 
HQııeyln Bilişik bu .cıertlerıe tr 
11alanmıo LAkln dermanını ı:-uı .. 
mamış bir tOrlü. tnşallatı bulut. 



t 
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~ '9 A ? ' ' - ~ l\4!'<T\f t!t'i1 

Sovyet tankları bir yıl önce 
bugün Budapeste'ye girmisti 

B. M. deki Amerikan delegesi hadiseyi tel'in 1 

etti. Macar başkentinde hadise olmadı 
\nadolu \Ja.nı.ı IH: 

Bud.apqte 4 ~ac. hı. ' l'JI vu .J ou an ayuta, ... a H d' J ' 
lnnuncıa Sovy;t tanklannın B:Jda J>ette>'ll &11 .. ıoJ;; kanl· aoka'i: ç•n:ıtr a 1 an 1 n 
trıaıanna p "'ll •1aı aünUn ıl ıönü:nOııe ru ran buctl nrı \ta-

:--- -- car t&d.)"06U nC" de lt.ıl IJ! -il Bak nlıgva 
isi b 1 ha 1 

oneeaım haur.a .... iç vasm a an u s 1 n da buluruuamııcr Bundan başka. 
SOV)'.t Uıtllllıuou roıaonuınu do:·- Getı'rı'lecegv ı'ne 

T l 
yı ıyle QP. aokak\IU'da lJaı:ar bay .. eknisyenlerinin ;~~=-~:., ço• kozll •>avraklar 

1 Ote ynoan B"! l>lleller- İtiraz ediliyor 
l\ \ Z \ \.\ lÖR'\\"A'i OToet:oı.C~ HALI. 

1 & 'V .. _.__! 

~·-------------------------------·' 

KISACA 
Koalisvon 
S

on ffınll'rılt b:ın ıı:nzl'tf"~ 

lpr bir hoaıı .. ,on tıııı..n

nıPıl U7.f'rlndf" ıııırn)or-

lıır Tf' bu ho"ıı"tıı ıırı .. ıh'ıı , ..... 
~f'hh11 .. lf'rdl'n bııh .. f'tll)orlar. l I· 
ı.tr, Sf'1."f'll hoırca \1Han·d:1 t:ıı..ıuı 

l)lr hR--,mııı..alf" llf' orta~ il atıl
ını~lı. Rıı .. ınııhurrlrlnıl1. \hıııf'ıl 
F.nıln '\ Almnn. lro:ıtrnlı\t·aı.. bir 
'.'iE"nl hfH.nnıetlu ı..o.ııı ... ,on1a .. :ı
hı1, ola(·nıı ı .. tıı..r"r \f' hu7ur:ı 
ıııı.rf'l t-tn1ı, ''" htOlf' l)lr lf'şf'n
hflı.ıln unıunıt hll)<\11Rll7. Ozf'• 
rlnılf' ~ aratal'aıı:ı nıl!"nıuunınıı:n 

polltlkaC'ılara &ö .. tpnneh. ı .. te-· 
ml'Jtl. 

alahilf'l'Pı.ıt. 'ani muh:ı1tff'
ttu d.ıhıı l"Ok 8'.\ ıda nlf'hn ('I• 
ı..ı.,ma"'ı daha atlll t>lr nt>tll'f" I· 
dl. t akal şimdi .ı.uııunıtan .. ıııı
lf'm nf' olur"a ot .. un- lı>lıtllllr 

ı·ıınl bir llf'llre- \ıtnlır l"f' 1.0· 
ali löll tıı..rı tııf'rlndf' ı .. rıır e-
dt-n0lf'rl dt- bu nı·tlr-f" tınt 1 .Jr ılıı
.. ur111,•J..lf'dlr. onıar .. o,,ıe 11n
.. uuu1orlılr. Ul)orl.ır ı..ı, uma
ıfrrn ı.ı 11.:lldar hlltllıı nı"mlf"· 

l..t'ı it' '.' ıtıd"' r;o·, ı ;ı .. nn hir ınn· 
hll.lt'ft>t lıı ınr\ ı·uıll~Ptlnl so•4_·tm
lt'rde \l'rllen o_,111rıu ın. .. nlfl llf' 
~ınlaıııı .. ıır; o hııldl' btııı:ı ra;
ınf'll t·lfnılf' hııhın•lunıuı-u ı•J.
.... rı, .. ıı"" l..4"ndlnl ııtılatn1anH1.l1. 

Jılr ·ı.oııl1"'111ı htılı.Onıf'IJ "ura· 
rıtı.., 1f·lndt lıulunan J:.Uf.' 111attla
rı f'i ııtrll&I llt' h.ılll"tınrnln '.\Ol· 
J;ırıııı ıırıuu:ıııııır. Bu uı.ıın ~l\<11-
lt'rıllıl )nldur.ıı 

BMM , ki 1 cıeatı Amerl);.an aeleı: He.ar,; Ca-den iste eri bot I..od&f' bOrr.yet ul:runda &ava- c H. P Kastamonu Mb:slanndan 1 ı;an Macarlann Bovyet &ılrrtızuna .Mehmt~ Tlla:ıaı: Dcrell, ut· Adllye 
maruz K.a.ldık.:arı &ünQn )"Jid11:ıU- Velı:ilttl mo..&te$8n Had~ Tan'ın Ad· 

~~n~~I B~':~n ~~1fı~~>;t~~~~ınd r ~':eı~ . 1~ac~ ~~~:~'lb:ar ~:~~: ~~)"eüı::ı~~ıe~ş~e=~tı~~e::~ı ,.:e~::;:~ 
.._~erı •l&tadar f'den mt'f'Ztllarda t' -reaa.rett ıl'l1mle anmı• .,. 4 K• H ~ \elgnft ıtındermı,ur: 
~ talep 'it t emenotltrd<'! bU1UD- a.tm ıırQnünQ, tar h:;e .kar& b r )"aJl ·ayın \dnan ltendt"r"e Da. Vf'lıı:ll 
ltıllft.ur. ırak oldutunu sö lt>mtşt r isl&nbul 

:) Ore ... hatlı ile ıı eod~k.a hurıi --- •retkıt buyuracatınız tablneye al 
ı. K b I bıt Adalet. Bakanlıııt mU.t.el6n HL lb tltı.!n Aaa;·aa ıemlnau altına aıın t dl Tan·ın Adalet. Bakaııı olarak a;e· 
'r "1 \'e f~v yapma .ııf'rb~Uıtnln. , rıs a tırllecetını buııüntu iaıanbul gaıe-
~t ı~ıaıne de muasır mUletler telertnden ögrenmış bulunuyorum. 

Dün lzmir'de bir trafik kazası 
oldu, 3 kişi öldü. 13 yaralı var 

\ rada.ıı f(•t. tı:t. hlr 7aman ır<·· 

nıl; oııua ... ınn racnıf'n. hllha.""'ı 
nıune,~er nıuhlllente fllı;.rln ııt:f"· 
nl!t bir aIAı.:a ıoı>lıldııı, hattlı 
bu hu. uı.ta bazı. '-Rhı.;brtlerlu 

7f'mtnı ) oı..tanıaL tf'ıı.f"hhu .. ı,... 
rfne ıırtı;;tlJı.ltrl ın.r.ı•tf'lf'r"" ._.,. 
ı.an babf'rlerdf"n unıa .. ılı)-Or. nu 
llf"\I haberlf'tt ınıtn"Pllf'rlndt' 
~ f'r \t•rnıf't.le dt- bu llUf'ltlPr, 
iı1o.rı df'ı,u~k1ed11...lrrlnt ıı:eıu .. 
halk kCHlf'JerlDf' af.·ıı..~·a 1hı-M 
e-dlyorlar. 

8ı))lr hlr fikrin ,., tt"l.llfln 
lıllha. .. ~a lkthlar 1ff'rl ıtf'lenle-rl 
taro fınrtan na .. ıı ı.nr..ılanaı·ıı· 
ıtı fıQl.IJlldR hf'r hıtnl:'.I bir 
t;tbnılnflf' bulıınulnlu)O,..!\ d:.ı. 
hu ıt:tlnf' ınııı.aı Ptn1ıs ,.e hıi.
lf"n ll·lnde l}ulunduıunıuz 11art
Jarı ıı:öz ~nünde tuıuını. 1;ıın-
tl"f"lt l)a.z:ı tahllllf"r 3apıııaı.. 

nİRmt.On ıürlilltl\nr. 

''"4;'fnl ııf'tit·f'lf'rf tlttrhtdl' '.\3• 
JJllıin t.ıhlllh·r bu t'l..Udı• dO· 
!ootıııl"nltrl hal.il c·ıı.:ırı;ı,n,....ı da. 
tlı.1lılıırııı ıı~ııl :erJ.lhlt- dıl~tlllf'• 
ı·rilnr t>f'l.. lhthnal \f"nnl~orıı.r.. 
Zlrıı. ı .. ıanhuldıı. l ııtlh ıııllln• 
Jt1nıll' Bu:ıo\Pkll Adnan 'It'lldf"
rP!!'-111 .. o~ lf'dltl "Ü7ltr bentıı

ı.11ıa1t.lanıan .. ııınnıtınhttr. B~
\f'l.11 hul.Oınf"Un l lllıı.rarlı lf' 
lııı.r.urıu bir t·aıı uııl tlf'\rt> .. Int 
lhth ~t·ı olduıunıı lfadf' e-clf'r• 
l..t'U

0 

cd.1l;r. lı.U\\t'tll bir UtUhlllt
, ... ·f.,lf'nıboru.r.ıı tlı>ınl~ll- Aıı"

\t'lı;.11 bu "üılt•rl!h'. hiç ntphn
ıı-r.-1 .. 11: hlr ınNll~ln hastttını 
trndt- f'lml-.tlr. J .. 11ı..rarı1, hn7n
ru. T31ldlUHU11 hlc.: tıhl\ylf'l> dt'· 
mf"l"l'll: htr tf'l..lllf' «f"\t'tı' dl)e 
t•I ·J.:nldıran bir ınf'dl .. tn tf' .. f'I..· 
ı.uıundf" anuuı"ıır. ou~tınN' l
nl tıf'nu.t. bir ı.Kt flln f'\•t>I bu 
drr~·.- <il\rıthılllr l!:\df' E"tnıl!J 
bir ~ı~a ... f !;llh"l)f"lln. huna ta· 
han ıabana :rıt bir ttl..Jlf.- rıxa 
ııt:O.,tf'r('t"'l'&I hf'l..ltnf'lllf"Z.. 8.:L'l\t'-

1..11 lr.f'nıtl parlf .. lnln l.adnııı.n 1· 
._.ınıtf" kalmacı tf•rrlh tdf"l"t'l..tlr. 
Hunıı rnınıt•n bir ı.onll,.~on htl· 
J..Oınf'llnr bt\ı;lanan tııuıtıer lf>r 
f·f'lı.h'"f'ınf'Y ıııt~· Bu Jfln. bir 
tol. ıııtlnf"\TrT 'l' J:l'ıtl hlr halı. 
toplulnt:ıı ı.oaıı .. ~ouıı r:ıtmPdf"ıt 
tlf' 11..llda.nn bir Nl\;. bıı.taıar

dnn rı;t'rf dtinf'bllf'rrılnt. antl
dt'nıoı.ratlk ı..anuuıarı ı..aJdıra· 
f·11ru11. n1f'ntlf'kt'lln umumt ha
\8lındn nıf's·uı \f' u ınlt1l l)lr 
(tp,·rın a('ı!nıa."ıoda C'lllldt'n Jf'
ltnl .. l\Tft'df't't'CIOI ıhnlt f'df'bll
ltlf"l.ledlr. zıra iktidar l('ln tf'I. 
ı-s.n-;. f'l1ne «f'drıllı;:I bu "on fır 
..atı t'll hl ı,tlı;.llde ı.uıtannın ını 

bilmesidir. 

eıt •lınara; vertlınesl... Hacıl Tan'ın m.azb&taaı ıtıra:z.hdır. 
Ilı ıı soıa .. ,ııı Sendlka!Ar Kanunu. 3 o o R :\lü&bet dellllett daranaıı 1t.lrazıan.. 

\ltı blJ&Untu mutlak hQk~mletl.nllı mız. henüz adli mereUcrde net.ıceı: 
~dan Jtaldtrılarak. hür bir ndl um 1 karara batlanmamışt.ır. Tekaüde RV· 
•lar kanununun merdaoa af't.lrll· f tetme kanunu yetkLslne aatılp ma 

ıtı~ı. ı tama ııeç1m ma1.batasına ıttra:r. tdll 

N mlııı bir .şahsın ıeılrllme&Iyle etk.L 
h 

3
J t, kaouououn bu Unun earı~a •• •ş nuınumlyemlzde ve Ka.ıııamonu C. 

l rıa ROre ı.ali.h edilmesi. bUbua& uma yı H.P. mUlet'lflklU Mla)·lannda husule ~ ,., ıs. m.addelerını.o daha Adll ıetırec.etı &eulbr ve haklı .$1.k:Ayet.l 
lara bııflıomuı. t:at:d.rtet1J:ıb:e flmdlden ar-zederlm. 

cı: '\) lı,çl .,. ~vertn ıır:wnda atde- y C.11.P, Kastamonu 'ıuıetyeklll 
ı;1tce-t olan kollettl! mukavele 11ı. a p tı adayı ~ltbmtt )"ılmaz Derell.-

lttlntn teııen kanunla ttrı.lmuı. 

tı.s_ı_ J:l•ı:at rtıarının arzeı.uıı Vu"ksek o"gvretmen 
__,, durum• u.ııun ola..ak .,..,. \ u latedd P<t• 

et te.b~t. ed.tımeat. Le!k.Ofl', $ Dün ctn.r btr ita ld 
•ı Bır lı,, yertnde l aener! doldur- sabada rururu, rapan ve ~a, a~an okulu açı 1 

~uş bılttln IKlhıre J'flda bir defa 300 tadar Kıbralı Rumu po!J.sler 
RUn UrrttU ızın 't'erıımeat. coplaria da tıı:utı&rdıt Araları.ıı.da 

71 M ıs )"aflnda bir .k~ da. bulunan en 
~ ltınır 'te ntımart:ş rapabUme ız U• Yunanlının l'&ralaodı ı btldt-Urrtyeılertniu hıaan Hatları Bı>van " 

btıanıesıı:ıe uyılın b:r ftktlde ıı.ı•rbesı. rtlm1ftlr 
l.ra.it.ıın:ıa.ı. !Art dt't.:. ,il.,enllt ırentl karar. 

glhından pol!a!ertn datııınaıan hu· 
f'aı Tall611Jtt1n1 randa b:ra•mış suaunda .,erdikleri emre taş atmak 
·lt-re rar:m kalan üt, orıa. ıı.ae. ıa mukabele ct.ttiderı bUd::rllmlş;tlr. 
!llheraıte tatulllerını ı•m ) ~eb1l· ouvenUk k.U'l••Uen aruı.n.da yara· 
lJl rıerıı:ı1 ıemln ~ecek •ttUde ıı:eee ıanın almamıştır. 

"lttepler1 açılmuı SİH . .IOH'l Jl\RDİS(; l.OSDR.\ \ .\ 
11 1 Önce bufiik slllai ,ehırıertnd:t U.\REKF.'l' ETTi 

01 1llaıc ürere 1tı122l1t ısııortaıının btl ı..enote 4 A.A J - Kıbrıs •alhl.. 
rrı:n_. ıtı.emletette ..şler bale cetıril- Cine SJr Htıab Poot.'lın tiytn ed.11 
-....ı.. meaı u.·ertı:ıe eatt n.U Yatt aı Sir 
~~ t, roaı:ıkemeltri tan ununun re· John Hardltııı bt: un u.;a,: la Lcındra 
...... Yona tAb: ıut.uıartk daha tyl ya b11rrlr:eıt etin. t!r. 

r bır haıe aeurıımea1 Gelen mallar 
llıı İ~l mNkeı:ı dAvuıntrı bir bü- İC 

1 
ıı .ı:tnc.- ima amııa hveç 

11nı.tt Ptoa:ramı olartk eıe alınması. bandll'&ll Tbulrland , ı . •:J ııe 31 
l2j İşçi S1&ort:alar:nın •.ı.lAh f'dlle toıı karbonat. dO aud. 9.s ıou cam. 

te.c Ihurac-a cevap Te-r!r bir baie s~ too. aud tostlk. 378 ~n ıaze~ 
htır,lrne«I. Utıdı. 21 l4n zımpara tlQ;un. tal· 

{tçller ruurıdakt t.aleplertnhı bl!" ran bandıralı Camplı.loıUo ile 14 
•n tYveı rerıne 1<etlrllmulnl ı ı dev ton ~ 1'ıçı. 21 c.on tına ve Hl ton 
te BU)·Uıt Mllltt :ı.ıttllslndt'n bekit JpUJt o'.mak UZM't! crmaı:ı 83.S ton 
ltl"ktedırıer ltllal ma ı ıc:mt "!r ................................................................................................................... 

ısa ı tncide) 
hl'At>e<le hulunmuş\ur: 

töı;retmen Okt~Earı. ha-çasında 
ıötrctmenUk ruhU• denııen. mu• 
kaddee razgtir dola.'jan ve bu nlz
il:iir:a dolu, feytzll ha..-a tenerra.:ı 
ec1 ll'n. mabed mekt<'plerdlr 

Bu mektE"pierde- alzl hakkiyle 
lil'tttmtn yapacak tıl!nm. fılzt- ve-
rııen btlı;r!lcrden .. ., Y<'tı.;ııerden zl
~·ade, tılze teneffü.6 et.tırHt>cek bu 
~~tmenltk ruhundadır. 

ötretmen okullarına plen .. -e 
orada rrtişen her vıı.tan eocutu •.. :vı 
ne orada her ne ·apana. bunu ol
retmen olmak ıra'.'l:StYle yapar, 
Yarın. yurdun mu.?1telıf nıemle

kl'Llerlnde vatan çocuklarıuın kar
ııaına na.-.ıı, .ne rub:a. ne ktrateııe 
ha.net bliııt~·ıe \'ıkacatını chltü-

n"'° ö~ret.menllk bu bl :t, eıka~. fa 
~ilet. .. -e Unan me61ett. teUat b1: 
üntfomıa Slbl. onun azız vücudu-
nu k\•Caklar. . 

Aıtz öıtretmen adayları: I.şte "'1u--
1ıun Jçıudır kl öKreııuen ru~u 
uneııt: \'t'}·a en çok. ölretmen le
~iŞt ren mt\eaeae!Prdo bulunur. 
on:arın havasında tl'n"ffils edı· 

hr. Slz1er. buaün • te bu havayı 
ıen.-cıaae başlqoraunuz... 

Yann. T&tan çocuklunrıa. hattll 
l>L:- )t.-1.ıne öğı:etf"hllmentn ha:z.;r.ı 

Hl ıı.adetlylf> tıqbaşa kalacaıaunız. 
Ylne hepıaız bJUyorsunu:z. kl }'Ü
ru. Ket1D..12 aı..12eı yolun n;ı; durak 
Jat1 ar&....ında. buaün (m&hrumı;reı 
böl& H dl.ie anılan uzak -çe ücra 
vatan k~eıerı de vardır. 

• ta.llrumlyeı; bhl~e ı .ae demeii:
ttr? 

Bu azız ,·atan kÖfe!crlno .ntçın. 
Jç.ucıe ııt~ı btr eızı ve özlem bu-· 
lunan bbJI le bir ıatm' verUJyor. 
Aıtz arkad.aşl&rırn. at~ aerçel! 

-6y.J.yeylm. 
Busun hıl.lii. :ıaLlırunurct bQJge.ı 

aenıh•n bır :-u.E.un va~ıın :ıı::öoeler;

nın llalclkaten mahrunı o:dugu en 
bQytl.k ntmet eızıen;uı!z. 

1 O btil&eler. aaurlarca ve e.o. çok 
aız.lerden malınım ol<luAu iç n 
malırumı;eı. bölRe&l b.allı:ıcte :yaşa
<. 

:sızın b 1&1. hı.zııeı. tman ve ın 

ı :e~i;!ıe'rık~~~~11~~1;~~l~i~u~~ 
ıaru.c&lı.L:.r. 

Ç'ünkO 61;.ı;tn cttt~.nız. biZl:i 
evtle. CUkü ı;e, imanla va.:z.Jfc KO
tt~tuılz 1ercse mahrumı.ı; et. kal• 
mu. ı 

::;.ı!ıı o yer.l'ero ırOt.Ore<:etınız. 
.ieı· eyden önce ınlidhet. .Unı ola
cıı.&tır. Bu ı;mı, a.ı aoa.:·a. dönece

uuz Slutflarınızda Tt lAbora•tJ· 
\İ.r:arınızCI!i e!tıeı rdeCeb.1nız.. 

Fa'.{at vatan k lt•ııne )'a.ıtıı:z ı-

1 nı.e tıtmek klfl dellldlr Sizler, 
o ı·erlen1 mili.Det. ıUm.e berııı.ber. 

blr ıa"iauna ne esi, bir t,.·~ıızr.a 'l'\'• 
,;;I, bır yurdu ıü.z.C'ltqtırme zev"; 
ve- ~ır nr.:ll!ıi.lt!raen ve yoicsu:ıuiC· 
:ardan !tUrtarnıa enerjl.61 ııötOl·fl

ceteintz. 
Qocuklarınız.a mocıerıı dünyaaa. 

1.erlemenın Zf"vltınl ,.~ aııelet.n. tu 
nıtkew.t. en mühtmmı, oı:ıtnn bu 
nllaraa onlara bnırlri. o.aeaittiını2 I 

' Yurdumuzcta fılzlert1f'n Vt' do; .... 

1.14.nı ha~. d.iş, adale. siııir, lu.mbago, 
roınatızına ag-rılarını lt>~kın eder. 

Grıp v~ neli~ lıa~lııııgıcııııla hir~ok fena
lıkları ünlemek bakımından faydalıdır. 

Çarpışma 
da cereyan 

bir askeri vasıta ile 
ölenlerden etti. 

bir otobüs 
de üçü 

orasın

s u bay 
Huı.usi ".\1uhab1rlmb.den e olan Mkerl bir aııı.ıc arııbuının bu fıtrada alail i&tUt&metLen aelen 

Bornava otobüaUne ,tddet.ıe çarp· 
mJttır. Sacıeme netlcl'61nde her lk1 
v•ıta da hurdabq oımut. ı.; kişi 
ajpr &tol'f't.t.e yaralanmıttır. Bublar
d.an aAkeri araba içinde bulunan 
binbjı Necmi Ka~,-ı!Jlı::an. yQzb~ı 
Şadi ırıan. tetmen Kemal I1tk 
taldınldttları haatahanede Glmüt
lerdlr. Ayrıoa O&tetmen Necdet. 0 -
~z. trtmen Rafet öztok, tetmen 
Hilmi OUr, utea:nıen Burı Yıldı
rım e• şoför Binali atır yaralı<lır
l&r. 

izmır, 4 Bu ı->&bah Bornova Bomovadan tzmıre reımekte olan 
aata!Unda çok tect bir kaza ol· ıc:J yolcu <tolu bır Belediye otobO
mu.ş. üç kifl ölmüt. 12 kışı de a- aüne tarpması netlcesinde vutu
ktr flUtette yaral&nmı~tır. Hldi&e, bUlmU!)tUr. Yapılan tabltikata aö
aaat 7 2S te Bornova ıopeu aıarına t&. re. GMC ifOförü önünde buluna.o. 
m.Jrden b:r aubay l{rupunu götürmek btr auı araba!•l aeçmek Jtitemt~ ............................ -.. ·---·--~------·----
Migros Beyoğlunda Poınıık 
bir mağaza açıyor Fiatları 

m ...... h 1 ncld•J y iikseliyor 
tlil 2ama1. erek !svıçrelJ ve ee
rf'kSe Türk 1darecl1Pr şirketin aa
}'f"ler\ni gazPtf"ler vMıtasırıe bü
tün i.ı tanbullulara ilin etmtşler \e 
btlha::ısa ce<tnı aııcınt.161 çeken, te-
mız. ıJI. bil !ı.. ucuz ııda .. ·a h111r
ret kalan vatandaşlara bu ıht1Jaç
larını gidereceklerınt mü1delemlş· 
lt•rcıır. Şi.mdt uıc ısab1t. ma~azanın 

Be)·otlu aıbt, ~eb.rtu en 2ena:tn mu· 
hıı.ın<te açılma.-.ı. bu aarecı.en uzak~ 
la!,!llmak ıatıda.:ların• ~termektc
<tır ve herhalde. eon iki sene lc;uı
de Mtgrocısa bu hır.mette bulunaun 
dire .hüküm.et tarafından 25.5 mıl4 
}'On tıralılt biliük bır krec.u açıl

mam.ıştır. 

MtQ:roeun ld.arecılcrt ale~ıl.de bir 
tıca.ri ztlını;retle hareket. eunecı.ııt
ıen.nı ,.kasa i ve I06Yal endışelerı 
olan blr tırket olcıUktarıuı her tır
~at.ta llÖ)lemek.ten \'ekınmemıoıer
dır Bu tonk.Btyonu bellrtmenın cu 
uıünasıp oldugu b.r zamanda lae 
ta.lkıp. Bt•yoğlunun aöbt:tınde. eu 
zrııgın muhılte. pahall bJr mağa· 
zarı. çok Juymeth olan de,·let kre 
dJ.aıhi Adetıt.. tıı.raf edercesıne ·ıar

cı.,.. arait kendllen.ne maletmeıt &iiı• 
fttıne do~mo ter ... e böyle<:e .~ 
dı ıı:enc1.ılen.nl t.elllp et.mtıterdır. 

Bugtı.n. bıhndltl U:tere. tehrlu 
Bt)·tu.ıt &:lbı. AIQ..ara.y &:lbi ıcn.1 
mı'.Q·au;ta llltlnııılk faalt~·etlt>rıno 
aahııe olmuş acınıleı·Jııde halk Jl• 
kılan <lükkıinların yertnl ıutacak 

bül- tt~ b.r maka:tanııı .ı.lltiretını c;e:i 
ınelttl'. bu yüzden büyük ıkınıı

l&ra utramaktaoır. Bt70Q'lu B14-
lıkpazarında lfie lhtıyaca yctece..ı; 

kacıaı' a:ıda maddetııt 11ıatan maıtazaı.~ 

lar, dükkfı.nhı.r mevcuttur. Esucu 
Mlııro& JdarecUcr: ele Ermlaln eıtı.ı>.I 

mo,ıerller!rıı na.zarı cııkkate al• 
ra~ Rum tebaalı bllll!blod.en düA.· 
k nı dcvra.Imı~lardır. M:~sun DU 
büyüiı; hatası derhal ta.mır etmeı-ı 
ve Beyaı.ıt, Aktiaı·ay, Fatih ırıb1 yüz 
bıulerın oturduğu ta.'.dr muhtıler· 
deıtl ı~~anbullula.ı:ın a:önlünü &!.· 
m1m.1 1 zı.mcıır. 

Fikstür tesbit ediliyor 

!od Ktlme rtlp 
ak.fam ...._. 1'1bt..ıruou 

ıcın ıoplanmıst.ır. 

.l[oml eaı d\ln J 
te&blt etmet 

--------
yıatyle hiç bJr feyden mahrum tek 
bö:srı kalma~,nca~a tadar a:aız va
zıfenı.ı.e devam edtnlZ. 

Yolunuz •lmdlden açık ve a.·ıdtn 1 
llk ol.ı;.un.• 

Toren. olı:ul un ~Cl&JrOH bkretmf'
nı F~ ... zı St>len tarafından.. tskre 
men m,.vzuunoa verilen «Ult der: 
it' aona ermt t. r 

mımıd M.ab.abırtınhdea 
1mıir. 4: - Pamuk piyMa.oıı haf

ta ba.;mda oldukça alL'calı ııcç
mJş, fia~lar bir ha;:.-11. artmıştır. 
Hazır pamuk buirtln 575 lı::unıştan 
mua:nf'ie aörmü., tür. Aralık vade
lHtr 590 il 592 kuruştur. 

Altı silahlı bir 
Kızı kaçırdı 

uusu!ii :\Juhablrlm h d f'n 
Sh•a...,, 4 - Dıvrııı ka:z.Mının 

Tf'n~r köyünden ~fehmf't. Ta.,kı
ran He Uı:t otlu .,. bir tıı.ı yanın. 

da oıdultU halde Bulaur ötütmek: 
üzPre Gören töyüne fliderlten Ka
racıere mevkilnde önlerine tıkan 
&ıtı aıllhlı tarafından at'nll.. kızı 
eollerın4eıt alınarak ka('ırıtılh t.ır. 
Kızın kat;ırılmuına yardım ecten 
beş 'ktşl yai'l:alanarllk n&zaret. altı
na alınnu,,,-,a da. Btzf'rt kir,d.ln<ten 
Mustafa Oo~ltun il& kız hAll bu
lunamamıştır. 

Jiri Koble' nin konferansı 

Ot.obüııte bulunanlar arası.o.da 

da başta toför Süleyman KOçükok
ıu olm•ıe üzf're lkl kadın ve beş 
erlı:ek yolcu atır eurette yaralan
mış ve b&ıetahaneye kaıcıırılmışlar 
dtr. Hldlacntn rahkikatına Hırtll 
adli makamlar devam et.mekt.edtr. 
Ölen aubayl&rın cena:z. lerl yarın 
aırs.keri törenle kaldırılacakur. 

Gol - lsviçre'yi iki 
defa yendi 

Cardlft 4 CT.H A. ) - Gal ama
tör milli boltl takım, İ&vtçre 1ıe 
yaptı&ı ıkt karşılaıpnayı da kazaıı
mUjtır. 

Galliler tik ınO!i.abakayı 6-3, f
klncı.sını ı&e 7-3 tazanmaga muvat 
1'ak olmutlardtr. 

Altın yükseliyor 
< Ba!.ı ı tnddel 

ı<ındal 37.70 • 41.85 - 47.15 -
55.60 - 70.00 - 96.50 - 130.00 ıı
rL 

Kü.lte altın 11atları 1ae aynı 
möd..det içinde 4..97 den 5.M -
6.16 - 7.33 - 9.03 - 12.o::ı ,.e 
16.M a JOkeeımı:ııtır, 

sµorılf Oyunlar Federaa)·onu TO.. Altın bonuısındai<:ı bu bUyük dal 
leybol antrl!nört.l Jlrl Koble "arın aalanı'im l'k:t.~adi hayatımız Oze
Amertlr.an Haberler Büroaunda tıım rl.ndekl ıeıurıe-ri df' o nUı.bette de
"" proJeJuıl:;-onlu bir konterana 1'fl- rin olmalctadır. Halk:. &ltıu flaı
reeektlr. saat 18.30 da batlavaeak llU'ını havat pahalılııtının baro
oıan kon1't'ranata bllbaua voleybol metft"Sl olarak telakki Ptmekto ,." 
deki aon deı.':lşlkllkler Te ileri tek.. ttatıa..-ı.n yüıı:..elmeainden haklı bır 
n!t meT?lil&n acıtıanaeaktır. endl~e <1uymalctadır. 

EMNiYET SANDIGI 

BEYAZIT AJANI 
7 Kasım Perşembe günü 

Hizmete giriyor 

Adre;: Beyazıt Tramvay Caddesi No. 131 • ISS 
Ttl : 22 38 33 (Turistik Ot.ı aıtmda) 
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1.-Borulu veya Borusuz Yanar 
2. Üstü Çini 1 Büyük Model 
3. Küçük Model 

ı-~ııhn.ı..ıı..n .. h. "I tarihimiz· 
de- ilk dl!'fa olarak muhalerl'tln 
hu derT('e li.u\"f"lll oldu11:u hlr 
tf" rh de\re)r ıtlrllınl<5tlr. l 0111-
1111 hr-.,f'lln tl('lf' biri nl .. bt'tlnde 
n111bai"fet nıebu~ıannın bu· 
Jonduıu bir ıntt'llS tik dl'fa tP
l'Jf"Ll;.01 e-d!J;or. 'I!' JID{' hlllnl· 
) or ı.ı. 5ade~ bir "t'('ln1 hhtl"· 
minin \f"nllıl netl('f' nlt\rak 
parlamf'ntoda bu nl!<.betıtr 

mt>Jdana ıf'lm1':'tlr. '\oı. .. a !'>C"t·
ınf'nlf'rln \·erdll..lf"rl oy ı.oıuı .. ı 
nf'tll~ tlztrlndt tam n1an''"' 
llf' Rl.5"1f'bll .. t)dl, 610 mcbu • 
ıuııın anrak 300 tane--.lnl, hu 
ı;On ınecllo;;te Utte- 11..l llf" eL. .. t'
ri) f"ll tenıln f'den tı.tldar parll- Sadun TANJU 

O. P. liderleri bütün gün temas halinde idi 
(Ba4J ı fnelde) 

sun mlltrtvekll -ç D.P. meclıs irrU 
pu b115kanı Hayredd1n Erk:mf'n ııe 
l1ı;ktşetıtr mUletYelttlt ve D P. ıırup 
bqkan -vekıll Abidin PoıuoQ:tu cıa 
vU&yetten amlmlfl&rdır. 

Yarım. aaat sonra. Kalafat yalnız 
olarak v1Ii~:etlt-n ayrıJ:nL'J, 6aat 
18.3Q da da Menderta, Zorlu \'fi 

Oed.ik':e birlikte Şale köşküne Kıt. 
mlştlr. Toplantıya Rece ~ale Köş· 
künde devam edllmışt~r 

8ababtan aJ4amın ll'1; s.aat.le-
rın~ kacıar devam ede-n bu top
iannda, w;enel olarak 5. eı:ıcı:erea 

tabln~nln tqklll. blUOm•~ Pf'Oıı· 
ramının ana hatları ıte r.eçtml r
elen tionrak.l durum ve yurtta vu
kua etlen 5on tılja&ı olaJilU' üze
rinde ırorüşüldütü. tahm.n edıl• 
mek.tcdır. 

Mt H \ l.E.f'ETE :S.\ SJI, 
D.\, H \, \ 1\1.l ?n 

Bununla IJera'ler. a.sıl tızennd 
duruldulu .. nııa:ıı n:ıe~e. muh&· 
ıetete kar,ı ııa.aıl davranııacaQl• me. 
selcııJdtr. BtllndlC;1 a1b1, C.H.P. meo· 
ue anıpu. aeçımtenıe yapılan f0.-
6UZlut oıa:ı;:arını b1rer Onerac ıle 
B .. W.M.. ne eetırm.ei'e karar \er· 
;;ııJo ve çalı~m&ıarına lıa.Jlamlf ou
lunmU:aaır. İyimser çevn-lerde 
aOylencıttın& el're hazırlıklı ve ea
tilıtne D&:z.araıı KUv\·etll bir mu
baleıeı; anıpu k&tftll!ld& hükü.mt:· 
tıh ıaıtıp edeccrıt pollt.llı:anın uen. 
ııaını vera rumutaıcııaını. D. P. 
ırupu tarın edecckUr. 

Bu aebeple. D.P. meclia crupu, 
a k•ım &ünü saat ıo da top:anmı 
)"& cıaveı edilmlf bulunmak.tadır. 

öarendillmlze aore. ~P. •H&:i ha 
ıır mıseıeıert ~rüşmek ve ııere
k.en .kararları vermek• ıçın top:an 
uya çatrılmıştır. 8 kaaımda Japı
laeait olan anıp toplantısında. 5~ 
Menderea kab1naal takdim eCUe
cek , .• bük.Umet proeramı okuna
caktır . 
.. OTl.OÖ LL: t ., L\l\ ET 
TEOBlıt l 

Öte )"&nCan dünkü toplantıya. D 
P. mec!hı ll'UP b&)kan \'ek!ll AO•
cıın Poıuoaıunun da katılmuı, bu 
bak:tmelL'l önem k&:z.&nm.Lf olmakta 
dır. Bu &uretle il tuımaa toplana
cak olan D.P. meclia ıırupunda A
bid.in Potuo&lu; Haircttın Er1'.~ 
menın 5. Menderes hllkllrnetıncıe 

er a!m ı e botalan l?'UP b~kan 
,Jtına aday aö3terııecek , .• hlç tUP
h<*.:.ll kabul e<l.llecE'lı:'tr. B~kan a
da:;"l Potuoglunun. hükumet.n tel· 
:ıtıll 'e hı.1kılmcı proar&nıı ile ıl;:!lı 
ön tal~malar aı:.ında «baztr bu
ıundurulmllit• ıın.ıpa k~ı bı:
•emnı~et. teelbi?1» oıartJt vasıflan 
dırılm&ktad.ır. 

u h...\ Hl \ lDL: JiJ'll.ER ' \ R! •. » 
Dün:<U toplantıdat ckablnenln 

tetklll.• tızerl.!ıCle cıe ctunıldutu tah 
min O<lllmektedlr. BellrtJlcıttJne aö 
re. Menderee v kabın ı. bır önce
klnden pek rarklı oımıracak ve 
ol. :Mend.cree kallıneıunın «Sec:Umı
ycn Bakanları• hariç ,Clllerlerı. ye
ni ka!>Jn e )er aıacaz.ıarcıır. B~ 

aracıa kabtnenın. ıu ıekıl4e kuı·u? 

mlıı\ı cıa muhtemetcıır. 
B&ibakan Adnan Mendere&.. Dov 

:et Vt:ıltllı Cett\l Yardımcı. De\'ICt. 
Veklll Şcm·ı Eretn. Devlet Vekılı 
Samet. A1'aoillu vo Devlet Vt'~Uı 
Ba.ıun ı~Iertnt ted..-ıre memurı E
mın Kalata~ AdlıTe Vetııı Hadı 

Tan, !çlflcrı Bakanı Namık Gedik. 
Dı ıotert Bakanı FaU11. ROştü Zor 
lu, MaUye Bakanı HMAn Po;atkan. 

~atıaYl Bakan: s.: .:ı Yıreatı. Tica· 
reı; Bakanı Ai...uwiJa..'l Ak.er. Çalıot
ma Bakanı Harrettın Erkmen. Mat 
1ı 8avunma Batanı O~. İıınıa.ı 
Hllkkı TunabO;;lu, Baymdır~:k Ba· 
kanı Yed.eni Berk. Ulaştırma B.a
kanı Am.ıral Sadık A:tıncan. Ziraa: 
Bakanı Nihat ltrıboz. :Yı!H Eltltun 
Baltanı Tc-ç!!k !ıtrt, Sallık Ba.,;; ... 
nı Nat.z Körez, Tekel Bakanı Ha· 
d . Hltaman. 

ı•O l. '\I \ K ' t- \ \ 
01.\J\'1 \ h.: •• ıı 

Öte )andan Mu la mıııetvekıa 
Dı ''er Arsunu.o. ela ı:e.o.ı. kab.ne!>e 
alınacaıı ı:;.Oylenmektecıır. Bu kO· 
nuela teııell6ıy:e a ro,tüt;ümüz o.
lflvt'r Araun, •Kııı.bınei'e a:rmea!n!l) 
itila ba.h15 mevzuu olmadığını• ıta 
dt cUnit ... ırülPrc!;. •Bakan o ... 
mıılt mı. A.l&h JUdt-.ıi.• boz5un. 
ııe:n ist-nbul valllıtJ,n!n ner.t var
cııt• demiş r. 

Bu e6%lere ratme.o.. Arcunun k., 
btneye ııırecekı konuı.uud.a ltiraru 
t:ı.1ıı.2ı .Oylent ıcr ı:ıoı maıttacıı.r Bu 
aı-adL c1mar Ta J&Umllk ıılenn. 
ıecıvıre memur• :venı blr De.vet \o'e 
Klletı lhCSaı; edılece 1 ve Dı1ivPr 

Aı:aunun bu vekA- '" ııeUrUL-<:e&i 
iJa.?ı1a konusu edllmekted.ır. 

C:t.:Bt .... 0\ l\" .\RWLLLCLLC0ll 

Dü.D.kü toplantıda, General A. 
Puac Cebe6oyun arabuluculUk me 
eeıeet de eörtııoımaş olma&ı mU!ı 
teme:111r. Bun~ raım,en wnumt ka 
naat, D.P. pnel ba~nm JeD 
bir «Bahar havuı• na. ckat"yen ta 
ranar olmadıja merkezlnöedır. -------------

Bir dolandırıcı 
mahkemede 

suçunu itiraf elti 
lta•.·er Pertld adıncıa bir • Juae•l· 

n1n tıunışma.~na d.On 10. Mltye 
ceza mahlı:eml6.lncıe bw:lanılmııtır. 

1em&il Taşdl"lOlr adına.a blr T Jr 
ki tan mu!1ac1rıntn 7686 ııruını 

dolanıııran Afçer Per dünXü du
rutma.da suçunu tal)ul emıı.e 'te 
.- B.r ta.zacıır olClu. Benı aerbftı· 
bırakın da çalıttP paraaını lidCl • 
rtm• d.emı tl"r _____ _ 

Suriyeliler hala 
harpten bahsediyor 

fBqı ı incide) 

dtı A.;ıllü bu tuvvt-~terın 6 kıit• ol
cıuıu heUr~~mtft.Ir. 

BiR \ '\J f:RİK \LI\ '' 
U \KKL'UZD.\Kİ SÔZLERl 

Ro:nL 4 - TOrktyeye ) apmıı aı .. 
dutu btr eeyaahtten avdet etmei· 
Le oıan Demokrat me-buelardan Ja 
m \Vrtırht, Jr .. dün. •Krutçev. 
2:anDedHdlğl tacıar ~tikrarıı t-.r 
at!am .ıse Sur1)'9 Türktyeye lan,l 
hır bal"bt ba;latmç&l'aktl de:Dı 
ur 

Wrtaht, «TOrk k:1, -çetıert surır~ 
y. bır bai'tada eQpürebil!rl~r Te 
sun.ye Udert ri de bunu bilmeii.
tedırlerı cıem Ur. ·r,iE:Nia .. ·=·v ~ı:~·~···<l~·;i·şT~;ı:-: ............ . ot-UHUUUt U Ot.UU .. tot•tnUHOHHll_t .. Ullfl ... j tU-•HUUUotUU .. HUUOHUOOl•IOUtU• UUO• t .. ltttU .. oUOMIO. t H llHOUOHUOUU•UllUtllOUUHUllUU t 

' "uKA!tG"J<I SU>a:ı\IYA 
l<A"!CilYOJl.Cl!! ....... ..____ 



Cazın taçsız 
KRAllARI 
iYi BiR ŞARKICI, AME~IKA'DA KAZANÇ VE ŞöHRET 
HUSUSUNDA ARTiST ÇOK DAHA ŞANS L 1D1 R 

Rock'n'roll. CaJypso. Çaçaça, derken bütun Amcrıka) ı bır caz 
salgını sarmış bulunu)or. Bir nC\'1 çılgınlık halinde gençler ara·. 
ında yayılan caz müzığının ba ında su altı ısım goriiluyor: Eh: ıs 

Presle)', Pat Boone, Frank Sinatra, Tab Hunter, Harry Belafontc 
\e Tommy Sand 

BOttın AmerUtan ııençl tmın Ali- ı;ma ebcmm t ~ rı Mu~ 
itasını ObtOnde topla an bu altı a .. ı h ç <len ccıı: kndar azdı. Fa· 
erkeğin tek milşter • t ratln ı kat bır dinli' .ştc hnnıtt a,kuıın 
enrkıcı olmalandır Amcrlkatı ı\'1 kencııs no g tteceğlnı anlnr. Clah 
arkıcıyı, 1} 1 snhnc artı Un ter- clof(M.l!'u h c d('r 

c h eımclttecllr Bu Qzdeıı Snl MGM lıd\00,arındn Trea 
l\llneo g,b tanınmı ıma.arda•ı nıce - Bıına i) ı Oauanı il> mit rıı
tutun Robert Utchum a ıı:aıınr mı eni çevırm o olan Prc 1 y b • 
herkes caz ~ıırltıcıııtın- he\ eıı - zı şarkılnrının bu kadar me<!hur 
mtş bulunu or. Janı Stcwn-• da- cim ına tendi ı d a.'ınlnktndır 
h (Ntı;ht p • Gcc Geç dl) Yeni parçalara çalı ırk ba:: 
m.ı f lmtnd ö.ıcme e notlnr nlır. şarkıyı çalacak nr -

özen orı el lanna lüzumlu C: r t1t er v • 

T S ds rır D r p ı doldurm bn ommy an tltOn bir gün ııOre G c bil ü 

F'OJ: ç n 
Saııcıs 

b r 

m =~eni r \ peraon ) orgu 
luktan b tl'r:-t('n. Pret.I 
şa:ıı:ı ı en baştan o)lemeg 
kı •ığı ı:ön.11Ur 

Preı;ley pliklan tçın ar.ı:ı 

I rkcn de 11ahnedck kadar ı;alln
nır. Bu dn onun sırı alkıe topln
malt için un! hareketler yaptı ı· 
nı l\Ö) llyenlerin ne kaClar yaıı •. 
dığını göı;tenncktedlr. Prc81e • 
•Eıter' sol avaSım olmazsa. .l!O
rtım demektedir. (Prcaley ııor ı 

ııöyterkcn yalnız ııol a~·a~ını ııaı
la.'1'lnktadır) 

ikı Hldır ı;ııtt1kçıı oölıretın n 
artması se onun ııellp geçici oı
duıtunu tdcıta ecıenlerln tsabeUl 
bir fikir ileri aormecııtıerını ııtl&
ıermcktedtr 

Tab Hunter 
Presle ~e Sııncı in ta.'1'1 ıcrı.ıno 

Tnb Huntc-r arkıcılıktnn aahne
ye deli ı. sahn ucn arkıcılı a 
dônmüstnr B )0Zd n dini cı
ler nln k~ısındn d deri ltııelar 
kendl.s1ndm C'm n cıcıt ld r 

İlk şnrkı&ı olan ıYoung LO\e 
ocnçlik Aş ıı bir ay içinde btr 
mUyondan fazla sauımı§tır. Dü· 
tün bu muvaffakl~etıne rnıtmcn 
Hunter hAld çekınııcnııııını bırıı.
ltamnmıştır 

Plfik doldurmnııa girdiği znman 
kend n «gaz oduına• glrm 

• 

DllD aqam Batı H Yeni Mekal· 
tadı. yumurta şekllnde. bZll renk 
te ve ~n daha hızlı ı;eyredtlen 
b!r cl.&lm, birçok kimse taratın. 
dan aörülm1lştnr 

.Amerikan mllll tahklkııt komt 
tut 1l:relerlnden Jamet. Let. cls 
mın bir yerde )"Ol üzerine ıncre .. 
blr müddet. durdutunu blld..rmlş 
Ur. Bunun dller seyyarelerden 
gelen bir feza gemW olabUecr i
ni blldlnn Jamca Lce, bu hu 
surta Vaş1nı;tonıt. bir rapor ı;:ön 
dermıştır. 

Tek.auta blrlblrtnden uzaıt me. 
sa!elerde Uç •rn fllbıa. gıırlp ciJI 
mln ııörünmesl 11e otomobUlerlnln 
mo«lrler!nde !rıza bU$Ule ı;eldl
~lnl, IAmbalarının ıöndUtün!l 
bl!dlrmlşlerdlr. Tcli:U&lı Jusc 
Lonı; adında b!r ~hıs, takriben 
7 metre boyunda olan c smın yol 
üzerinde tam otomoblllcrlnln ö. 
nane indiğini, yanına aıtmek lçln 
ar1.basın<1an at.lar atlamaz cis
min derhal hanlandııını eOylc
mhtlr. 

Muh~l • mesleklere mensup ıı:a 
dın ve €'rtc't 454!1 tıısıın al'l1$1n· 
da yapılan bl:- aı:. ·~ gö:e. Fran 
ıı ıar. umumiyet !t!baıırıc 11ün· 
C:e 4 par~a :ter :r~ekte imiş. 
ler 

Ölümden kurtulan 

güzellik kraliçesi 
MiM Amerlca Unvanını taş:yon 

Bl'6S Mretten. pol:.sc, ltoc 11 bal: 
kında şlltA:ret e bulunmu,ıur 
S:ibık MiM Amerlca bu aa'b:ıh Jı:o 
casının yatak Oda.sına ı;ırettk 
ı:end sın~ taarruzdn bul\mcıul'l
nu. plJamnlarını yırttığını ve bo 
ııazını aıkmal:: 6uretlylc ôldUrmek 
14tcdtllnl söylemiştir 

Besa Mycrııen'ln :tocuı ctaar 
ruzda bulunmak ıuçundan• dola 
)•ı tevklt r.dllmlştlr. 

/" -
1 

1 

i 

l'r •le~ lıa) raıılarııı:ı lmı. ı dnğıtı3or 

----------------~--------------------------------------------------ıtrcı ""' ı;.m muhakkak ki :ncmlş r cBen kcnd kendime a-n-:---.-------.- • 
Harry Bcla!onte'dlr. Haldı olaraıı: dam oldUm» cıemektodlr VIDI . VIDI 
kcndtstne cCalypso, kralı» dencıı- Henüz 41 yqıncın yıllık koznncı 
ğlndc pek tolnlrlenmekte. dkn yal- 1 mllYonU gcçm~tcı:ıır ki bu snh
nıza Calypso şar!tlcuıı olarak bl- ne ıotndc btr nrtısttn nlnbllecell 
llnmek .l.stcmlyonım. Belki cCalyp- en bOyOk paradır. 
sot bugün Rock'n'roll'un pabu· Bu yıl başlndı n üç filmi cıe 
cunu dama atmıştır, fakat ben bltlrmc!t üzeredir 1940 da Ame
hcr torıo \e her memleketin ı.ınr· rtkalı ~nçler n gözbcbclil olan 61-
ltuıını eöylemek 15teı1mt dcmc;t- nntra•nın lOSO do moc1 ı ı:eçmtş 

• flLl'ZCtt gln ylc en Tnb J-Iunt r t dol'. bulunU)Oreiu 
Fakat ne oıurea oısun oura 1 A'l"u Gardner C\lenı hem mOz.Jk teknl ınııen pek nnlnma-

8nnd.5 maktndı Fakat bu yUzcı n Tal) nubakkaktır ki cCalypso çılı:ın- ı ını bozmu hem çalışma:mın 
lıgı» nın yayılmasında Bcllafo;ıte· .ünl oımuljtU Fakat kendisini 

liralık 

Hunter•ın ıırkılannı ıınha bO-
ült b r iç cıuyu rn nrnlmlyctlc 

sö llycbUdlltl ddlııı C'dllm<'ktecıır 
11111 blı1ncJ derece<Je rolO olmuş- çabuk toparln.-nasını bildi. Bug!ln 
tur Son olarak ııöylcc1li:I şarkılar- 81nat.rn gene Amerikanın en çok 
dıın mOteşokkll dört plllk albü- \"ilen \" tutulan şarktcıları arn-
mOnd blrtnın satı§ı bir buçuk eında ~er almış bulunmaktadır 1 
m Jyo bulmuş olup dığcr biri Frank Elnııtrn cıaımıı gece ça-
™-' milyona l&klaşmaktadır lışır, ııOndOzlerl e pek az uyur 

Muvaftııkll etinin sırrı. din ley\· 

Son sıralarda (Wlth you in m 
nrm.s - Kollarımın Ara ındaJ acıtı 
ııımın fon mnzıtını ııOvlcmek•c 

olan Tab Huntcr, akında b r dl' 
bn! rolünü oynı ııcavı rnozı al 
b r f 1 ç \ recekt r ~arkıcılaı

an n çok E la Pti z O rald ı 
Doldurdu u pllklarla bü il c • 0 tnrkıyı yalnız kcndlfil çın 
r\C ):&patl genç Amerikalı şar- ylQ om:; ll 1 \r.l"C'bllmcsi- ........................................... uı11nuınn•n11•••••UHH•11•n.1.a&&•••U•&t•HllllltHHtllHUUı1•nt11tH•HH•HtHUHHl•••HUflllllHIHUIUtltllUI ... 
ıcııarcıan biri de Pat Boonc dır \en Ta ııunt r ı;t ndı ı \ b -

n ıcı ı mu d ç arkı l!IÖ ı m A n't that n ııhame? Ayıp deli ı cıır 
m ?ı ıaımıı b r pll\kla m hur o- -

1
--g n et o cıu unu açıklama ta

ır l\Hlzı ... ç vr<'ll'rl e Ta!> Hu -
ter'ln daha ) ıllar yılı ı et ınıt 
arkıcı olarak kalncntından cmııı 

bulun U} orl ar 

lan Pat Boone ııı;len bir Unheı-.ı
tel <Ur Sevdiği şarkıcılar sırası 
ile şunlardıN Perry Como, Pnınk 
S natm. ve Jo Sta!forcı. .f. ü :ı.' Sts;uı) . ::_ 

<IJ.S!zdcn , ıt.ber ıJ!!.kuycnlc: Tar,• 
Z:1hmalltlrlık edlycraunuz. RA- ... 
•ha taızlıjlı&ız !:ıs& zamanda ge-: 
• çecek. Jf. 

Harriy Bela font e Frank Sinafra 
cCıılYJ>i!O» ·eı m tntn nıı:ın ı; - FrAnl: SlDatrn mektep yilz:Q ~r- ;[ •coO,\ 121 ,ıgn _ ıo ata1U> ,..._ 

f. J .:b bayatınızd:ı yep~enı bir tek·! 
ı Hatay Yagvlan Türk Anonim Sirkeli ::!~nk~~,·~~ia:1~.ı~~z uetıccdent 

• !tKJZlıR (ZI Mayu - il ll&llr&.D I : 
..,.Hl4 ha>'lltını çol: hareketli, bu• 

H A Y A T :uçarı barcltetlnlze blrtız ara ve=· ... 
, • 1 ı • * menlJ: menfaatiniz icabı. ! 

Hissedarlara ilôn 

Tıcaret Kanununun 364 \C Şırke' as mukavelenamcsinin 
45 inci maddeleri:ıe tevfıkan irketimız hissedarlan adi genel 
kurul halinde tonlanmak lızere 31.10 1957 tarihl için dAvet edil· 
mlşlcrdır. 

Mezkur gunde ek erıyet nısnbı ha ıl olmadığından toplantı 
Be) oğlu İstıkliıl Cndde i Hıdı\'yal Palas No. 465/77 \'C vuku bul· 
m:ık fizcrc 30.11.957 taııhine müsadlf Cumartesi günü saat ll'c 
talik cdilmi tır. 

Zıkrolun.ın maddelere tc\'fık:ın 'shu ikinci toplantıda hazır 
bulunııcak hısserlnrların temsil cdP<'eklPri sermaye miktarı ne 
olursa olsun hırinci toplııntııla mnzakcre olmak üzerr. itan edilen 
aşağıdakı r:iındcm mlızaketc ve karara bağlanacaktır. 

* n:.'llGEç czı Da&. - ze 'l"emm.)I ... 
* Bir meseleden Otllrü canınız çok• 
;sıkıllyor: durumunuz kus z:ı...! 
* manda düzelecek. • 
*ARSLAN czı Temm - :ı &pa":• ! ÇQlı: &evdlğlnlz blrl.51 lle muna.JJ. 
* kaşa etmek lhUmnll var, bl:!bl ! 
* rınızı ı::ınnamııyn dlkknt rdln. )1. * BA All. (Z2 &Clla. - U C7l1U) :Jf. 
: ue: ~yl ubepslz yere kendlnıze: 
* dert yapıyo?Zllnuz. bu burunuz-• 
* dan vaı,eeçln. + 
:TERAZİ CZl EJIOJ - t2 Dlm> ı: 
* Yeni tanışacaaınız blrial ıstık·• * ballnlz tızcrtncıc mühim bir te-• 
!aır lem edecek. Kararınızda th-,! 
•UyaUı davmnın. ,,,. * AKRF.P (ı:l •:ıı:ım - Z2 11.amn>:• 
:Herk~! Jı:l'ndlntz. gibi gOrmcııız; 
* ba$1n!Za çok ı,ıcr açablllr, dllc· • 

KURTKAPAN 

~ıs~~ / auq,a..,,. c:suıı.ıız • 
1',t~IMI \IUllO\)(.AQ• 

NERO 

* tntll olun. Jf. 
: ol:ı...&& czı &raJılı zo OcalrJ :• ...................................................................................................... " ........... " ....................... " .......... " .......... " ..... .. 
*Hla hıı>-atınızla ıe hayatınızı ta·! IV RQPER GPNflEM: 

ı - Iılarc Mcclı ı \ <' murakıp rapurlannın okunması. 

2 _ ı B.1956 - 31 7.1057 dc\'resi bilançosu ile kiır ve zarar 
hesaplarının tctk k ve ta dıkı ve kar \<' zarar hesaplannın sure
ti tahsı ı hakkında k •·ar ilt hazı, 

* rı•ıınroraunuz. bu E1zln aleJhl.• ST 

~ _ İdaı·c :?ıtcelisi flzalarıle murakıplann ibrası, 

.ı .... idare tecil ı ncıc; ve azal:ı.rilp murakıpların 

nın tcspıt • 

:!' nıuı olu)or. Bir yllculult ı:OzükU·: 
* yor JI.. 
*VAY (%3 Kanm - n &ralılı) .... 
!Bırtsı ıılzden :rnrctım ı.ateyecek.~ * arzuaunu rertne getırinıcnlz ao-• 

ücretleri· ! nunda &I trırlı çll:acatııınız. : 
*KOVA (Zl OeU - il Şaht) IJf. * fş ha)atınızda yeni fırsatlar ı:u. it 
*hur ııdccek. lııttrad~ etmcsını bl ;. 
;tıın. Hatır bir kınltlık goznko • 
*:ror. • 
*RALfll (19 Sallat - ZI MuU ı! 
!Karıırııızca hnttket.lul~Wc b.r • .ı,. 
* çok ııuzel tınatlnrı kaçınyorııu·_., * nuz. nır mektup alacalı:, çok ııe-.Z: * Tlnecl'k&ln • 

idare ?.IL>el ı ı 'c mur klb n raporlar ile bilanço 'e kiır ve za· 
rar bcs;ıbı Ş rkc>t merkez.inde hıs edarlann tetkikine amade tu· 
tulmııştur. R .. cdarlardan ı bu toplantıda hazır bulunmayı amı 
edenler duhuliye varakalarını alabilmek içın toplantı gfin{lndr.n 
en az bir haftn cnel hamıl oldukları hi sc senetlerini vey~ bun· 
!arın tc\·dı edılmış bulunduğunu mlibeyyin vesikayı tevdı ey·lc-
mcle.r.ı ıkth .ı cd r tdare lrrlisi ·················~····~ 
, .... _, .............. " .. "'''"''""''"''"""fMl9nfMINHRfHH41MUIUltM ....... __....._ • • u.uıııuıou111Uıt•M!"" .. "'Hn••••ııuıı•ın•1t••n1tınıft"'"'UMt1tMUttt ... ııtltUUUHIUll"'' 1" 1 '"'11111"1 "'"' 1••uın1uıııınıo1•1tııııtttHHtffMlll•• ••• •••UOUMHllHUt•an ..... t1111t1NllHHIHllAllt1UlltlUtUttlıltlll•Ul"*"ııtnl•n11nu.aı unn~ 
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: llı: • Türıcce • - GU h~Ar . MAR IARA ITel: tmGO> DRAM IUSM'J l"J"'el ffıtSn """'··· p ....... mbe, ou" Qaı- 1 T f A 1 y E 1" •7 Açıl .. ve pr-rım 13.ı5 Film yıldızlan ;: i'. •t L"A"''"I' (Tel: 44?l62> "' !13 OG): ı . na - .....- " ~.... ma .,.., ..., -• -"' ........ • RaJ Kapoor • NarııUı · Yıldınm Yanıt • Tony cur •KAHVEHANE• Ya an: Cumarteal, Pazar suare; 17.00 TUrkQler 13 30 6alon orkeııtruı i 
i Ocl•ntn Murndı • f'lkre; T11rltçe. 2 • cancıter Kar. tıs Plper Loulre • Renk· Carlo Ooldont. Çevlren: 21 de. Ouıııartczı, Pazar 17.15 Hafit prkılar 15 00 Şartıılar ~ 
E Hatan Türk filmi. de,lu Futbolcu • Oe&n 11. 2 • ömrümce aentnlm· Ekrem Sungıır • Sahne.ve 1 (i&tanbul : 274300), (Be- 17.45 Şarltllıır ı4 30 Meloc1Ue :; 
~ TLA (Tet:"4 oa "): Martın • Jtm t.ewts • Tl1rtçe

1
• 

1 
.koynn n deleoedr: .. ~ .~!b~~e a;7 

1~ed'::. °:~ yotıu: 274501), <Anadolu ıa.oo MUzlk 15 00 Solo ıarkllar i 
E Ate~I Kan Jane RU&Sell. Ttlrkçe. l'E.'li C~elı~ı: fi : :.ıetnecke • Kom ı " P -- )-atası: 274502). 18.40 Saz e3erıcrı 15.30 Dans m11z1ıı i 
E eornel wııcıo • Ren'kll · ıı:sı AR ereı: 4C?UI): %2519:?): ı • Dünya OU· de. Suare: 21.00 de Alaçl:aı Altıac&a: Draıııı 18..S.5 Trafik oatı 1600 Prosnım n bpanış i 
S Sinemaskop. lluşey Senin için • John ı:ell • Jane Mallllfleld • 1'Zl'l'İ 'l'lTATBO •Tel ı Pazarte.1, Salı suare :U freft•Yapur•uçak ıfl.00 f'ull ?ıeretı ı&.57 Açılış ve program E 
5 ELHAMRA (Tel: '413!H) \";;rrnan - Renkli - lns. Tam ı:trell. 2 • Uçan [)&- ~= de. Salı ".DaUııe 17 de. 17 00 MUzllt ~ 
5 zorlu Pllot • Bob Hoııe • ' t: r.: i MEi.EK <T~I: !reler - .Tean Tayıor • H. •DELİ• Komedi 3 per· Qa1'1&mba talebeye 17 de. lD.30 Haberler 17.30 Şarkılar :; 
! Knthertne ll'.epburn • Renle Lns ve;ns Kumarbazı • ı.ıarıowe • Renkll • TUr>:çe de • -ı·nzan : Relik ErCIU· lSTAN'BUL OPlalf!Tf _ cD. Demlr)'ollan Baydar. 19.t.i Sevilen pltı'klar 18 00 Orkestra ~ 
§ U :I~. Ofd Ohar!aııe o n Dal. ı·E.st (8. Köy • T"I : ran • suareler: 21.00 de. (Makdm TlJatıos1a> ı paşa: 360475 - Slrkecl: 20.15 Radyo ı;azoteaı 18 30 Köy POSta.oıı = 
§ JNci (Tel: 484SIJ5l: ley. Renkll. Sinemaskop '8 261: 1 • Konıanlar Ha- S~SZS oPEKE'C1 iSBiRLföf: Opttet3perde :2a30'701 - (Deııizyol!arı: 20.30 Chanaonlar 1840 Tllrküler ~ 
E Aya ae;,-ah!lt • K1cron Mo- /\FER: fKaaıınpaJa • ztne.!1 • Roberı Newton • cKALDIRlM ıdBARLARb Çarşamııa, cumattelll. f91896 rratıı uatıert .f&. 20.50 Ordu ,gaatl 19~ Serbest. saat = 
S ore _ Renkli • sınemaııkoı> :ı·eı: 4tt306): ı . Dev A· Renkli • Türkçe. 2 • De- MUZJkal opere~ • 3 perde, Paıar u.aı ıe 4a aıa"· t!hbarat: 440207) _ ıŞebtr 2ı.oo Şarıuıar 19.00 Haberler ~ 
;: ı,At.t: <Tel: C4 3$9S): dam • Clarlt Gablc. Jane mır Pençell Adam• Olenn 9 tablo • Yazan: Bellli ne. Perşembe, CWlıarı. ııatıan: <144233) _ (Hava 21.30 Şiir dünyamv 10 15 Tarihten bir y&prak Si 
~ A}'& Seyaha; • Ktuon :.ıo- RU&el • Rcnl".11 • Türkçe. Pord • Barbara Stanwycl:· aeıenı • MUzilt: Kıırlo Ko c:ı halta temıU&th t art. Yolları: 444790 u 

7382
'<1). 21.50 Şarkılar 18..20 Radyo ile :fngllizce 1 

!: Ol"e • LO!& Maxwcll • ltnnk 2 • Safari • Vtcıor Mature, ~I • Türkçe. pOÇSlll • Qarıamba uat fe. Saat 21 ete 22.00 Müzik IOhbe1.1 lD~ Şarktlar ~ 
E 11 • sınem&aop Janet Le!Jb • Renkli • it A D ı it o Y 15 te tenzılAtlı matıne • p f ı - R A D J O l A R 22.45 vıroıont.at E. Erel 20.00 Dini mtıaahnbe i 
5 ı.CKs <Teı: 003SOJı 'l'Urtce. e.iu (Tel: :suıı.:ıı: cumarte.!1 15 ıe talebe O IS. lmdaf :ıa.ooMnztıc ıo.ıoTUrıı: mıızı:ı j 
§ Büy(Jk iııttlll • Marta Fe. i T A N B U L Xumaldakı Kadın - Sef matinesi . suare: 21.00 de 23 u Haberler 20 ıs Radyo gaze~ı : 
- •rm nda-'- • 1 L•u •ıı (Tel -•HJ) 1 ,..__ 5 Kasına J937 s.u.ı -E lb: • Pedro "' e "~ ' ,..,....,.o,. : ...-- )~re er v-.. IŞ1J'Cl7• ıtARACA rl'fAT&OSll 23.30 Program 20.30 Serbt.at Aat ;: 
5 Rııntll • Pnınaızca <2 ömromce scnıntm • Türk si1RE1'l'A c 'l"el: S60U"?> •Tel: ~ Bakırköy 7111444, Be;otıu isrAnUL 2 ! 
i Hafta) e • Yıldınm vanıı • To. Kader nc:ıs:nezı • nen 444644, Burpauıa 518603. 23.33 Hafit mUZlk o.:ıs Türk muzı:ı 5 
• .,.1 e be 1 P1 • A rı Ko-nlan otBALİ KARAKOLU Ko BOYllltada 516081. Qubu1tıu 7 57 Açtl1' ve p-:am 24.00 Kapana 21 os Temsil = ; •<s.·.· ,,. onun e • ny OUrt!ıı • ....- .... u e · ·- ,._ .... : 
- " .. - mecıı 3 pena. ....rıam 68 8 00 Sa ::_· E \?" : p05•11c1nın kııı • BUi.\' R (Tel: zı 3.5 11): OPERA (Tel: 36 08 zı : 0001 • llO, Erenköy 552045 · bab müz!:ı .Al'öKARA 22.eo Milzlk 
• it \"al - RI h ~ 8 h "''-•n ••- Talib "' Slrkte'"I Ol DA Oumartuı teııatl&r, flor'- ...,0 ""2, Haliç • D 8 30 Hab••le.• ·.: 
~ = sa;~kll " .. ~!: . '[a :ı~~ ... ;:'"~ ö.Ô; naye: ... utu • .. b eaııı: maUneaı, CU. nlz •• ~- Ralıcıotlu 8.Cl Saz ~rler• 'i 27 Açılış ore pro;ram 22 Cl Haberler ~ 
: \RA'\:' ı'l'el: CUGS6>: KaJ'lll: A. Parelll. ·n:ar (Tel: s&trı61J: ma talebeye teıızuaı Pa 5S294a, Heybellada 318402. 900 Orkestra 7.30 Türküle: 23.oo Gece koıuer ~ 
~ 6~ Dl1n:ra • Doküman.. ç~IBERIJT.& <T e ı ı Destan • Çin gonanıan car aıatına Maantıu Utanbul 2a222. :iatınye 9.15 Şarkılar 7.tS Haberler 23.30 Dam m11z1eı !' 
;: ter :film • Renkli • 'l'Urkçe l!? Zl 15): l • Dtınya Oü. Türkçe llıl.30 Denlz 368020. Kadık<IY UO Kapanıt 8.00 Oç r.ltı 24 00 KApantf 1 
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l9i l:q ~\lH J, HOi< • 1:0-1:-. 

1'139 İstikrazı <ö 4,5 101 oo 
8 İlt. ... 5 :lSOO 

191 At M İK I ı 2G 25 
ıa.! D.D.Y. İK. IV ı 109 00 
l&sı ~DY iK. V ı 10800 
l9a 41itlkrQZ.1 ı 102 95 
ı 3 lstıkraı.ı ı 103 80 
a8:: Aınortlf;man I J 102.20 

Anıortısman 11 ı 104.40 
ı.n. 111 1 102 :ı.> 
Z B. IV ı 102 ıo 
2.B. v » 102 40 

1~ ~!: ~:I : ~~:ı 1 l>DY. VI 'ö 6 102 00 
kAL. I » 102 25 
kAL. II J 102 00 \ 

1~8 fAL. III 11 103 60 
1 la., ST I ıt 102 00 
ı~ 8 İST. Il ıt 103. 75 
ı~: lST. I » 101.50 
l~I Dt>Y. I. » 2190 
1~ 1 l> D Y II. » 22.20 

DDY. JIJ. » 20.80 
Al M I. 20.75 
Al. M II, 21.50 
Aı M. 111. 21.50 
Z.11 IV. 21.65 
ı n ı. 21 so 
2. B. lI 110.25 

!ft hA'S K Hl El.ERi 
rccı Bankası 1116 oo 
ll~kll$1 (Nama) ıao oo 

rı':'~ Kı:ıtkınma D. 175 00 
o 'ntı Bıınkası 112.00 
'tıı.~tsyon Ancı I. II. 170 00 
t Ye Kredi 132 00 
l' 'Ilı ltrec:ıı B. A Ş. 625.00 
4(~lc:ıırct Banlc A. Ş. 55 00 
~l!ık A. Ş. 1200.00 
,': ... llı Çimento 106.00 
~ Değlrmenlerl 53 oo 

" Bankası 20 oo 
~·1'1\ llE~IHiRLIKl,f:U 
~ lıurı1et Ata 66500 57000 
ıı~;t 97000 9800(1 
4ı ı 81000 82000 
... ,lıtt 71000 72000 

I{ {) 71000 72CIOO 
~ l,çp, Al.TIS flı\JJ.ARI 
~C. !lıe 1710 1715 
8 lko 1710 1715 
'1' ~ltarc:ı 1705 nıo 

ıı ı100mmı nos nıo 
fion ' llAHIC'I ALTI~ 

f'IATl..ARI 
%urıyet Ata • 11700 11710 

tıı'~ 14400 ı4500 
~t 11300 11400 

,' 11800 11900 
, il~en Hotırinc:ta 10975 ı 1000 

1 
lı Vlctorta 14200 14300 

ı:, ı. L rası 14600 14700 
l 1>oı1oıı 11100 11200 
~-'<re 10000 10100 

r1i11:m· 
'

1 
2 3 ' ıs • 7 • 

~!;:-________ _ 

'ıı Qan Sağa: ı - Tiftikten ya· 
' bir cim; ı.nce kumaş: Serkeş. 

~l!frth. 3 - Mc:ıkcn ııahlbl ol· 
1ı. 1n baş c:ıerdl. Genişlik. 4 -

1 
rı' 5 - Dlr renk: Telmih. 6 -

B r ıpor aracı. 7 - İllP 
t lltyc:ıut: Vlllıyct. 
'rt,. andan Aoağıyıı: ı - Ciddi 

2 - Allliıı.ın: B.rll. 3 -
• ec:ı tı. 4 - Vennc, Dlr mcm 

l 6 - Bir erkek ac:ıı. 6 - Dır 
l - İç eOrc:tOrücO olarak kul 

•n bir bitki. 8 - Sofra eşya· 
lı(' birt. 
8ç, \ l\j) UU13.I \CA!oo;IN llAll.I 

~! a ttıın Salia 1 - MO!eyyln. 2 -
... - LAme. AtL 4 - Enik. 5 -

6 - Ve; Ana. 7 - Ecel terı. 
't CkL 
~ 2.-ancınn A,atıya · 1 - MO!ev

' .- Ece. s- Llunba, Ek. 4 -
"'l 5 - E&at 6 - Anane. 7 -:-:::__s - Aka, tı. 

ROAD LUG lastiklerinin meziyetleri: 
• Taban ı, 63 daha kalın 

adi 
lastikler 

• Ooho geni,, dr>ha ıazıa çCJ<me 
kuvvet• ve daha az a!jınmllk IÇ•n 

• Tabanın me~kczlndcld gcnış çız. 
gı sarıunl•)'ll mbnl oltırnk yol uze· 
rınde fazla k•lomatre temin eder 

• Bır• kı•• bırl uzun kohn ve t k· 
v•yeh dı$1cr, arazi nasıl olursa 
olsun, ıozıa ç kmo kuvvet• ve 
emniyet ıemın der. 

• Lastiklerin omuzları mUmklin 
Arızolnr göz önUno alınarak son 

, derece takv•ye edilmiştir. 
• Aş•nmoya son derece mukavim 

yeni kauçuk hamuru ıastlk iskelet• 

• o unynnon en mukavim bez i olen 
3 T bczlerilc imal olunmu!jtur. Bu 
suretle ta• ve çarpmalara kar!jı 
azomT emniyet temin eder. 

.. 
~ 

- ~~-.. -
eder! 

.. .,. 
.... ~ ..... 

' 

.. 
goren 

ROADLUG. 
t.astikleri 

yol olmayan yerlerde en kuvvetli çekme 
• kuvveti temin ettiği gibi muntazam 

yollarda kilometre başına olan 
lastik masraflarınızı azaltır. 

fazla kilometre yapmak için çekme kuvvetin· 
den fedakôrlıkı yapmağa !Oıum kalmamı1tır. 

ROAD LUG lastikler! dünyanın en tecrübeli 
kamyon lastik fabrikası tarafından size çifte 
hizmet görecek bir kamyon lastiği temini için 
meydana gclirilmi\lir. 

Aıınmaya en mütehammil bir hamurdan ve 
Goodycar'e münhasır 3T bezleri ile imal olu· 
nan bu lastik yol almayan yerlerde size eri~I· 
lemeyecek bir kudrcı ile yal olan yerlerde 
binlerce fazla kilometre temin d r. 

Dünyanın her bir tarafındaki bayilerimiz size 
bu emsalsiz lastikler hakkında izahat vermeğl 
vazife bilmektedirler. 

GOOD/i 
CJDn1ının lıtr bir tırafındı Goodyear lastikleri ile diğer bDtUn markalerdın fnlı yük tlıınır. , 

Cinsi 

Türkiye depozlterf : 

T TKO • Otomobil, Lastik ve Makina Ticareti T. A. ş. 
MERKEZi :-Taksim Bahçesi k~rşısı No. 35 Tel. 472030 

: lstanbul Mecidiyeköy 
T AMiR ve YENlt.EME FABRIKASI : BüyUkdere cad. No. 7§ 

Tel. 47 21 7'5 

lst. M. M. V. 1 No.lu Sat Al. Kom. llônlarr 
Mlklan Tutan 

Lira Kr. 
G. Teminatı 
Lirı Krş. 

ihale 
Şekli 11ıale tarihi İhale Saati 

Kapalı Zarf 19.11.957 11.00 Kasar peyniri 5000 kg. 32500 00 2963 00 
Beyaz peynir 2000 kg. 7000 00 

Beyaz peynir ve ka ar pey nlr ayn ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 1hale yeri: İstanbul 
Sirkec • Demirkapı 1 No. lu Sat. Al. Kom. dur. Kasar peynirinin muhammen bedeli 650 kuruş, 
beyaz pe~ninn mulıammf!n bedeli 350 kunı5tur. Evsaf ,.e sartna mesi her giln öğleden sonra 
komisyonda görülUr. (2814 - 15483) 

lzmir Askeri Saflnalma Komisyonundan 
A a;ıd:ı muktazl bilgileri verilen yakacak maddeleri lzmir Askeri Sat1nalma Komisyonunda 

Kapalı Z::rf usulil ile satın alın ncaktır. istekliler bu lşc girebll mck için teklif mektuplarını 
ihale günü ihale s:ıatından bir saat CV\~l Komisyon Rei li~inc vermeleri sarttır. Gecikmeler 
kabul edilmez, evsaf ve şartna mesl komisyonda görülebilir. 

Ciııst Miktarı Kilo Fiatı G. Teminatı ihale gün ve saatı 

Karışık odun 12 Kasım 1957, 11.00 

• Kansık odun 

300 Ton 
410 Ton 

10 Kunıs 
10 • 

2250,- Lira 
3075,- Lira 12 Kasım 1957, 11.30 

(2701-14996) 

tir \'atanda ın Belediye 
a •. ~abuasuıdan lkli) eti 
""41bı oıc:tuğum 55728 numara· 
Ql(sı otomoblllnln ön Llist ;ı: e-
tn birisi suıtanahmcttc incili 

llOkııliının başında bugan 
'aı tamirle mcşı:ul iken iki be 
e zabıta memuru geldi. oto-
Jı kalc:tırmamı &O~lcdllcr. Vaı.I 
~!'ıstercrek tıımlr blUnclyc ka· 

'Oka ~ere ııötarmckllltlme 
ıı oımac:tığını bllc:tlıı11msc de 
ııırııı ııürüklcycrck incpı Qıı· 
~Oknıtınc:takl Belec:tlye zııbıt14 

le "ılne götürüp bir oc:ınya kapaya 
QlJak attılar orııc:ıa iki saat 
'~· lll\dl5ııyl haber ıılan orta 
ul'Vanyolunc:ıa llL'!tlk macııseae 

'11.bı Rüştü Oülıır mUdc:telumu 
ihbar etmiş oradan memur 

, "i. ıaı zıibıt tuttular doktora 
't unc ettlrc:tller Qç günlük rıı· 

•erııc:ıı. Tanı.im edilen evraııl 
Qeıumumlllk bu memurlar 
llıc:tıı Memurin l\luhakemat Ka 

qt~ nıuclblncc takibat icrası ıçtn 
'ıı S7 tarthınc:ıe 80399 numara llo 
buı vlll'lyctıne yollac:tı Belo
tabıt ının Vatanc:tnşı hırpalı 
zarara ııokan hAc:tlaclertn. kıı· 
ı: ı:nuıımclelcrıııın Onlenmcsı 
llflkalılıınn dikkatini çekc:l.z 
~nlntu :'.liet':ıtlbcy cadde lııde 

~oı tin oror O•nııın Alkıın 

~ 
t • F. l'IV \1, - T • .M.T.P nun tcr-
Q-tt II. 1inıveraltclcraruı Bey. 
l Tl;rıı tro Festi vallne, bu ıı& 

ı,~ Yabancı ve 5 yerli Uya tro iş. 

12 
'<:eccktlr FcstlVlll tertip heye 

~. (. klf!den tqckkUI eden bir oe. 
.:"llı oııııt ı kurmuıtur Ac:tı geçen 
~te bus;tın fnderu1on binasında. 
'-ı:ı:: 11 ınablyetto bir toplantı yapa 

~-~~~~~~-
ı. ZAYi 

İz~i~~~~~.z.~~~~1~l1~~00K!m~1~!?~~. B!!:,~.~.~ 1 
Muhammen bedeli (184750) lira olup mu\'akkat teminatı 
(10487) lira (50) kurustur. 

2 - Ek ıltmesi 20 Kıısım 957 Çars:mba glinü saat 15.00 de 
Güleüi>•C Denız Satınalma Komi yonunda yapılacaktır. 
}.;v af \'C oU'l c:~rtnamesi Ankara, İstanbul Levazım 
Amirliklcn ile Komls) onumuzda görülebilir. 

3 - isteklileri t teklü mektuplarını en gct eksiltme saatin· 
den blr saat cvvelınc kadar komisyonumuza vermeleri. 

(2805 - 15421) 

lst. Dz. Teknik Mlz Sat. Al. Koms. Bsk.dan • 
1 - :\lilteahlılt nam ve hesabına açık eksilbne ile 600 kilo 

İngiliz sicimi satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 11.940 lira olup mu\'akkat teminatı 895.50 

liradır. 
2 - E>kslltmesl 11.11.957 Pn zartesl günü s:ıat ıo.oo da Ka· 

sımp:ı~a'da ist. Dz. Tk. Mlz. Sal Al. Kom. da yapılaciliır. 
3 - Şartnamesi her gün öğleden sonra komisyonda görü· 

Iilr. (15256) 

lst. Dz. Teknik Mlz Sat. Al. Koms. Bşk.dan 
1 - Kap:ılı zarf Uo G53 kilo kaba üstübeç, 400 kilo kayn:ım1~ 

bczlr yağı \'C 1500 kilo san oksit badana boyası (toz) olarak sa· 
tın alınacaktır Muhammen bedeli 21.284.78 lira olup muvakkat 
teminatı 1596 36 liradır 

2 - Eksiltmesi 15.11.957 Cuma gunü saat 11.00 de Kasımp:ısa 
da fst. Dz. Tk. Mlz. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır. 

3 - Taliplilerin tekllf mektuplarını en geç ihale günü olan 
7.5.11.957 Cuma glinü saat 10.00'a kadar Kom. Bsk. ,·ermeleri. 

4 - Şartnamesi her gün öğleden sonra komisyond:ı görütur. 
(15020) 

İsi. Dz. Teknik Mlz Sat. Al. Koms Bşk. dan 
ı - Açık eksiltme ile milteahhit nam ve hesabına 12 kalem 

elektrik malzemesi tıatın alınacaktır. Muhammen bedeli 28.644,76 
lira olup muvakkat teminatı 2148Z6 liradır. 

Sahibi: VATAN Gazetecilik 
ve hlntbaacllık T. A. Ş adına 

11'\lf D 1 :\Ilı\ l.\LMA:S 
C'muml Neşriyat MOc:tQrü 

Öı.cnn ERGltDER 
!§:tııbuı sımııyl oc:ıasmc:tan aldı· 
ı-; ı 8 a 957 tarih ve ı 9704 &ayılı 
~' lçın muvakkat ihracat mü· 

1 ı.a~ ı ettik Yeni nı ataca· 
ıın cülııtn n hUkmO yoktur 

~llhnrı <.,ıl\\n \lll \I' Orlnklnn l 
A> \ nn•arll) :-;o. 60 1 1:: 

2 - Eksiltmesi 13.11.957 Çarşamba günO saat 11.00 de Ka· 
sımpasa ist. Dz.. Tık. Mlz. Sat. Al. Kom da )'apılacaktır. 

3 - Şartname&! her gün öğleden sonra komisyonda görfililr. 
(15107) 

Bu eayıc:ta Yazı ieıertnı fillen 
ıc:ıare cc:ıen mesut madar· 

~UH '\ T 'Jl 
Oaı.ctemlze yazılann yeni harf· 
lerlo ırl5ndortlmC$lnl rıca ec:ıerız. 

Bilecik İl Seçim 
Kurulu 

ma•ı ı 1nclde) 
ya ııeç!m emnl~etının bozulduğu, 
l"all ~e dljler idare 6mlrlerlnln baa 
kı yaptığı ileri aUrtllmcktec:tlr. Verilen 
m~aller ara.sıucla ilyaabet Nabiye 
MüdUrUnUn C.H P. nln ÇıınışkOy 
muhtarını çııjlırarak, •Eı;er alz mu. 
halefete oy vertn:cnız köyünüze biç 
de yardım yapılmıyacaktır•, decUQI, 
Bllecııı: Vallal ihaaıı Eııılnln D. P. 
adaylarını ruml vUAyet arabıııı.1yle 
dolaştınp ııoçmcıılerc talı:c:tlm ettır:ı, 
n cOylarııııı.ı D. P. ye ver1n• de
cııı;ı, BozOyük tazaaıncıa Jandarma· 
!ar tarııfından bUtUn yolların tutu. 
!aralı: C.HJ>. merkc lyle teflı:Ulu 
aruınc:ıa her tUrlU irtibatın kesll· 
dili ve böylece rey pualalannın dll• 
1tıtılmaaına mAnl oluncıuCU iddia. 
!arı vardır. 

Bugün ır.eııdWylc ıora,ıaıam Bl 
Jecllı: Agır Ceza Relal, iı Seçtm Baş 
kııııı Hlıklm İbrahim Şahin, durum 
hakkında şunıan .ııOylcdl: 

cSeçlml ıcar:anan mllletvelı:lllerlne 
mazbataları vertııneeye ır.ac:tar Halk 
Partisi tarafından kurulumuza biç 
bir ollı:O.yette bulunulmamıştır. Maı 
hatalar ıtırazaız ıı:aydlyle 28 elı:lmde 
verllmlttlr. 2g eklmc:te yapılan C.H .P 
itirazında aoçlmlerln lptall 1atenıL. 
dttınc:ten ve bu buııuatA Seçim Kıınu 
nunun 113. Mııc:tde.ılne göre YUlı:aek 
Seç.m Kuruluna alt olc:tutundan. ıı:u 
rulumuz ae!Ablyetı;tr.IU: kararı ver 
mlştl. Nitekim YUJr.ııclı: seçim Kuru. 
ıu, dosyayı ıac:ıe ederken ıtıraz1ıınn 
kanun bükUmlerlne urıun rıetllde 
yapılıp yapılmndıtının tetldlı:lnl il 
temettecıır Yen leme ır.ıırıı.rı J1ne 
YUlı:aek Seçim Kuruluna aittir. Biz, 
a11c:ıcco ıorulan buauıııarı tetkik ve 
teablt ile kendilerine bllc:tıreceğ.z.• 

Yann ıoptanacak olan 11 Seçim 
Kurulunun 10 Uyeııtnelen UçU muba 
llf parttlerc:ten Uçün ele mtıatakll 
Beledi)C MccUal üye.erindendir Bu 
4eltllde Bilecik il Seçim Kurulunda 
D.P ulu 5. mubaleteUn 6 oyu mev· 
eut bulunmaktadır. 

S/\K!\lt\"A, r.ı ırnls \'& 
K \ASIN llURUlllll 

Anlı:ııra, 4 - C.HJ> tarafından 
.seçim.ere yapılan it.razı lı:ıırara bail 
lamak hususuııdıı B ı:ar)a, il aeç.m 
ırnrulunun yetir. ti•ı.llk t.ırarı almıı.11 
üzerine C H P • 1 !razım Yt:.ltsek se. 
ç.m Kuruluna intikal ettirmiştir 

YQluıek Seçim Kurulu c H p nııı 
bu tlra:zı üzcnne Saknr) a il uçltn 
kurulunun aldı ı yetkisiz! lı: kararı 
ııı kaldırm tır itirazın yerinde o 
lup olmadığıntıı anl&fllm için 
ıuzumıu soruşturma ve lnceıemele 
rtıı yapılması ı;erektl&lnl ilgili ıe. 
çim kuruluna bllellrmlşt r. 

Ayrıca Mardin il aeçlm kurulu 
nun yetkl.s zlllı: kararı dıı kalc:tırıııı 
rak evralı: ıerl gOnderllmtştır. C H 
P nln yapt11tı itirazı r dell'<len Kon 
}a tı Seçim Kuru unun rcd tara. 
r nın YOkııelı: Seçim Kurulunc:ı in 
Cflenmeal uı.ertne gönderilen evrak 
ıııe ekalk!.k erı tamamlanmııır. üze 
re llglll seçim ıı:uruıun geri ıun. 
derllmlştlr. 
!;'EllRll\llZllt:: 

ıı Seçim Kurulu dtınkQ toplan· 
tuıın<la. c H P Sanver lıçe 1c:tare 
Heyetinin acçlmler<le yolsuzluklar 
yapılc:tıtı;ına c:ıaır şlkfıyetlcrlnl tet· 
kik etml~ ve netleeııe ıc:ıc:ıııı c<lllcn 
~oısuzluıtları ruc:tc:tetmı,tır. 

tı Seçim Kurulu. bu arac:ıa C H 
P. il t~kllAtının ileriye sürc:t<ııta 
ldc:tlalıır ar115ınc:ta ccı.a~ ı ml15t('I· 
zlm 6UÇl&r lnl'll&. bunları SllVCllı• 
tı;a halale etmek için karar almış
tır. 

"Bund n b~ka aynı kurul. C.B . 
P il t.ctltllAtının İstanbul ııeçtmlc
rlnın lptıııtne dair şlkrıyetlcrını de 
Yülaıe!t Seçim Kuruluna bllc:tlımek 
için karar almıotır. 
IZl\IİltDE 
İzmir, 4 (Huııu.ııl) - C H.P. U teş 

lı:UAtı İzmir Eeçlmlertnln iptali bu 
.suaunda buıtın YUkııek Seçim Ku. 
ruluna ikinci bir ltlraznııme dabıı 
göndermiştir İl Seçim Kurulu r.ıı 
neliyle Yllk&ck Seçim Kuruluna gön 
derilen bu ltlraznamec:te, b:mır &O· 
çimlerinin iptal edllmcsi gerelı:tlltl 
blldlr1lmektcc:tlr. 
KO!\Y.U> \ 

Konya._!_ (Huswıll - MllletveklL 

Peyk Türkiye' den 
bugün geçiyor 

(Başı 1 incide) 
mlştlr. fı:ıglllz Alimleri yeni peykln 
verc:ııaı sinyalleri munta:ıaın aurette 
almaktadırlar. 

Bu akşam Moııkova radyosunda 
konupn b ir So,.yet llllml, peykte 
bulunan köpeğin halen canlı oldu. 
fiunu, uzun mUc:tdet ~aıamaaına ye
tecek miktarda yiyecek ve ııu bu 
ıuncıuaunu ıs0rıeıntş ve peykkı k6. 
p~ln bütün hareketlerini teııblt e 
c:ıecek bir p1A8ın muntazaman ça· 
ııştığını 11Ave etmııtlr. 

Dtter bir SoyYet Alimi cıe ı:ama. 

ııı gellnce köpe81n peykten ayrıla· 
cağını. bunun peykln arzın etrafın 
dakl deveran çenestnln daralaca ı m 
man olacaitnı ve lı:öpetln aaı ola. 
ralı: gen cıoııeceğlnl blldirmtştır. 

Bu Sovyct Aliminin bellrttltlne 
göre, bundan aonra yapılacak peyk· 
terde insanlar da bulunacak ve bu 
peykler insanların tekrar arza dön 
meleriııl aaaıayacak clbularla tak
viye olunacaktır. 

Aynca. bugün Londrac:taıı:ı SaYyet 
Büyük ElçUttlne mQracaat ec:ten bir 
çok töpelı: aevere, hayvanın canlı 
oıaralı: geri döneceaı ve ııun'I peylr.le 
seyahat etmek için birçok gönUllU 

ilmin mUracaatta bulunduğu ve bu 
nun kabul ecıumec:ıııı bildirilmiştir. 

sun'i peykln yarın aqam Türkiye 
Uzcrlnden geçecec. huauau da. ay· 
nca 111\ve olunmattac:tır. ------

Patrik muavini 
konuştu 

(Ba ı laclde) 
«- Bu ziyaret hakkında ııerekll 

açıklama mutac:ı Patrikhane bülte· 
nınc:ıe yapılacaktır Yon~lru bazı 
ıazetclerln yaı.c:ııtı;ı gibi no ı1cııpot 
ne de patrik veklllc:t ır. alelllllc bir 
papazdır. 

cTransUvanlu \•apurunun 1stan 
buıc:ııı hır müc:tc:tet kalmasından s· 
tlfncıe ederek bir nezakf't ım arct 
~·npmı.ştır» c:ıemlştır 

\ f,Ko'"c11 .. o" :-;.: ohoıı~ 
Romanyall papaı Yonesltu 'ya c:ıe

fnkat eden Romanya vlskoıısolo u 
c:ııı bu ziyaretin bir nez ket zt ıı· 
retl olduğu hususunda ısrar et· 
mış \e Yonesku'nun Athenaı:orıı a 
2 c:ıın kitabı ile Romnn1a~a alt 
broşür ve resimler bec:tıye ettl8ını 

belirtmiştir 
Yukıırıc:takl izahattan c:ıa anl~ı· 

.acağı veçhlle. Rumen papaı a. 
tanbula baıırlıklı ııt"lmlotır F.nıll· 
y aııosun cAlcll'lc:te b.r papaı.ı cıe

mc:ılne ratı;men Romany vlııkoıı 
euıa tencı sinden «De pot> c:ııye 
bııh etml§tlr. 

Hl' Kll.i"'l l:\Vf,:S 
\lf,l•'llP c.ııul 

Patrik Athcnagora.su1 Rus or· 
toc:tokfı k.llsc.";1 nacn ııelen aııvcte 
icabet c.:tcrek Moskovayn slc:tıp git· 
mıyec:cıtlne c:ıaır sorulan aualı Eınll 
yıınoı; !iöyle ccvaplanc:ıınnışur. 

•- Evet. Rus ortoc:tok.ıı kıllaeöln 
tten bir mektup alınmı;tır, faka~ 
cıavct mcvzuubııb.s de8llc:tlr Mos 
kovaya gidip aıtmlycccıtını yine 
muhterem Patrııı: blllr.• cMolıttu· 
bun muhtevuı Rus ortoc:ıota k111· 
ıeı; nın. Bol§e\'lk rejimi ıçtndcı 
40 ıncı yllc:tönümanan tutıanacn 
gı hakkında lc:tl.» 

lerl seçimi aıraaı.nQa aeçmen llatele
rtnln aeçlm kütülılertııe uymadığı: 
ı;eçmen ır.artlannın muıı:errer verU 
dlltl ve ıeçlm kQtUklertııc:te ıaımlerl 
olmayan birçok klmaelertn ellerinde 
ki kartlarla müteacıc:ııt unc:ıııcıarel• 
oylarını kullaııc:tıltlan C.H.P. liton,a 
İl Başltanlııtı ı.aratınc:ıan ileri aürü. 
lerek it Seçim Kuruluna itirazda 
bulunulmuştu İl ıeçlm kurulu, ile 
rl aürillen aebeplerln aeçlm netlee
ılne tc..olr edip etmlycccğlnln tak. 
diri. milletvekilleri ıeçlml kanunu 
unn 123. madc:tulnln 4 numaralı 
bendi mucibince YUkack Seçim Ku 
rulunıı ı;öncıertlmes1nl ıı:ararlaştır. 

mıştır. 

Konya Nafia Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ilgın kazası HükQmet k<>

nağı inşaatı isidir. Keşif bedeli 365131.88 liradır. 
2 - Eksiltme 14/11/1957 ~rşcrnbe günü saat 15 de 

MUdürlüğlimUz odasında kapalı zarf usulli ile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve ekleri MlidürlUğümUz ka· 

lem'nde görülebilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için fstek111eıin usulline 

ııöre 18355 2B liralık muvakkat teminat vermeleri ve eksilt· 
me şartnamesı mucibince 1957 yılı Ticaret Odası vesikası 
ibraz etmeleri lllzımdır. 

5 - istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
<Özel veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

6 - isteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir 
surette yaptık1.ırına, idare veya denetlediklerine dair bel· 
gclcriyl birlikte ihale gUnilnden en az tatil günleri hariç 
ilç gün önce Valilik makamına dilek~ ile müracaat ederek 
bu i~ın eksiltmesine girebilmek için ~-.?terlik belgesi alma· 

ları şarttır. 
7 - istekliler kendilerinden istenilen vesikaları havi 

kapllı urflarını 2490 ayılı kanun ahkamına g!ire hazırlıya
rak, eksiltme saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlı· 
ğına vermeleri, postada olacak gecikmelerin kabul edilml· 
ycceği ilan olunur. (15044) 

Deniz Eğitim Kolordu Kumandanlığı 
Karargahından 

Giivertc sınıf okulları Kumandanlığı Topçu Sınıi Okulunun 
uçaksavar atışları 4, 5, 6, 7, 8 Kasını 1957 günleri saa~ 10 • 12 
ita 14 • 16 aı·asında Yassıada'dan yapılacak1ııt 

Atı tar için nsağ1da hudutlandırılmıı; bulunan atış sahası teh· 
ilkelidir, atış günleri Deniz ve Hava vasıtalarının mezkur saha 
dahilinde bulundurulmamıılnn önemle ihtar olunur. (15283) 

A'flS SAHA. 1 : 
A - Arz: 40· - 51' - 45• + 

Tul: 2s• - 58' - 40• + 
B - Arz: 40• - 40' - 45" + 

Tul: 29• - oo· - oo· + 
t,; - Arz: 40• - 45' - 30" + 

Tul: 28• - 48 - 30· + 

Eskişehir Belediye Riyasetinden 
1 - Belediyemiz için ampilifikatör, hoparlör, mikrofon, 

izolatör, hat transformatörü ve yeteri kadar 2Xl,5 mm2 lik 
kablo teklif isteme usulu ıle satın alınacaktır. ' 

2 - Bu islere alt ihale ev rakını mesai saatleri lı;lnrlc 
elektrik isletmesi mhdürlü<ıündo görebilecekleri gibi taşra· 
da bulunanlar i letmemizden isteyebilirler. İhale evrakları 
Derele tabi dc~ildir. 

3 - Teklif mektuplarının en geç 1 füısım 1957 Cuma 
günü saııt 1G da elektrik işletmesi miidürlüğünde bulun· 
ması sarttır. • 

4 - Malıemel~r F.sk!şchir Elektrik işletmesi müdürlü· 
ğilnde eksiksiz ve isler halde teslim edilecektir • 

5 - İşlcıtme işi ihale edip etmemekte ve dil diğine 
vennekte serbesttir. (15195) 

,... 8.Al"'FAt 1 

IAŞYAZ1NIN DEVAMJ 

Kayıtsız, şartsız 
Tesliın teklifi 

(Da ı ı lnelılrl 

cfl•e 1'11llul rdlleCl'lı. bir balı· ıı:elnırll. (il Alı'nUll' hı-llrtn ellpbeler 
hllllın ınllltlln ınlı tı•M'k nhltllı:lvlr ort dnn kaldırılmnlıillr. 

ıırmolirıll Pıırll. srı;lııı rınnl3ell hl"•llhllln 11118 il" 111:\0 arn<mda 
llı•rl .. tırılıcıı:il aıllı tı•nılıınl \I' lıl ıre Mhıızınııı •e\lnılrrc l>ıırışınnma•1 
)oluııılalı.f tııll"ıılrrl lıııtırıı ı;rtlrıııı•ll, \cl nlc-1 ıııeı.nn lznuı,ırıın ha-ı.:ı 
ııııına uıııımu•ı. l-tlkllillıılıı -arsıtnıa.;,ı, ldııre ndnnılıırının nıOdıhn· 
lt"lrr1, eclııı \;ti tüt..lerlııtıı ı..oın r rdllııw~l .. ırasındn > ol•ıı:ztuı..ııır ) R· 

111ımıı'ı •ııretl>lr sb.tt•nıde ııcıtrııı rabuelrrtıı .. ,~ıı ıırette tamiri· 
111' ıı:lrl llnıt11Cllr. sı, ns1 bııl\lnnuıı:r.ııı lırl\çl•I ~ıfnll> il' a~·ıı. rıır ~u· 
retle lflll• rdl'n b&!,ıboıuı. muhl ıırlıl\ •I teminin 1rrtnc lltrt cte
mokrat memırı.etırrlııdr trerübweıı r;rçeıı 1 trnılrr t.;onulmalıdır. 
lie)rl şrfllt.; ,l,IP.nılnlıı ıerkedllı11ll, 1> P. ıılıı l!UO dr-ıı r\ clt..l 
ı•rrıı-lplerl dulrı•slnde ı;t"rçel\ drınoı.ra•I) r doır;ru ır;ldlleceı:ı. lltlrrl)e· 
tr t..ıır ı olun ıoııırııt•r lebdlılt•rlıı t ı'rl)ı• oluııac·arı ı-e lddctlr 
mulıtuc ıılduguruııı ı lııbııı cııı:ırının drrhnl u~ıhu.:u:ı $6ıle c:ıcı;ll, 
llllle belll eılllıııelldlr. 

Ş 
unu ıınutııııı,alını : Denıol\raı ı•artl HIUJ l'('lmtcrlnilrn sonra 
o :ıaınnnlit ıı.ıldnra ram ulwıııı bir aıı bile hntırıııdan ıı:eçlr· 

nıeıul~ll. alı.anı \e asa, ı ı bozıııamıık için :llcc:ll ı;lnneı;e 
r.ıtı olınue. ruknt lıııt.;lı lklı>etlerlııdrrı 'e frudalı nıUc:ıdıelt'lt"rlnılPn 
hlr uıı bile \87.ltf'\'llleml • bu srııat \e azim ,.., hıdr. de memıeı..rt 
clılrllst hlr st'~lııı •l•lrııılıır ııllıUJl'I ı.111 ıı oııı , 'l llrJ..1,rdr iktidar 
ıt•nılz hlr .. ro;lnı m•tlcı·~ıııııe ilk drfn olarııJ.. el ıleı;lşllrnıl , l tirı. mil· 
lt-ll htılllll dUll)Ulllll h.ı)r:ııllıl!llll liU/.:JllnJl tı . 

iı.ıııınr. ~Cldrt tl'dtJlrll'rl)1e leııt.ld \e 11'1i)rt t.;ııpllnrıııı t.;ııp:ı· 
lllllli ~tırrtl)lt• lllf'llllt'J..eıte Oliiİn \C hUlllr J..ıırıt!Jllcccı;lrıl \C l;,ır· 
Olllll,.lal.I ~.urlul..lıırı lt'I. b,ışınn Jrnel..illet•eı;lnl UlllJOrtill t..entlblı.ıl 
alılatıJor. mzıru ılerdloıl:dn deıusı l,;11,}tl ız \C o:ırı u: trsllm olnm112., 
ofl.e ile lıu ctıırumıııı ullıudnıı kall.ılauııız. \Ulnııd~lıır nrusımı' tam 
lıl r ı;ilu Ol bo~ıuı:unn \C ·JıııkliıınlJ rtt• dııJaııııu bir aıılaşnın' n \ar
oıuı.. H" uılllı rııul.udtleruı b.ıı.ııııırıtlaıı )ı•nl bir .. a,rıı a~ ıııut.; Jlizını· 

dır. Hunu lemin etmeli tızere \il l'uud Cebe"'' ıtlbl ıurııfMZ deıleı 
ti mlanuııı ıırıı lıulııruluk rdct'et..lert h ı.ı.ımıuı.ı haberler J üreli· 

h-rt• ,,u ı•rpıııı tır. Hııııuıı doı:ru o;ıt..nııısıııı \C rıııuf Orba, ı;llll bir 
nılltı o.ıh,IJı•tlınlzlıı dr ura oulııl'ulıık l~lndc blııınırt ıc bluneUc· 
rlııl e Irı:cwt~e:.lııl candan dllrrtz. 

Ahmed Emin YALMAN 

Hür. P. tebliğ 
yay miadı 

CBaşı 1 incide) 
mektec:ıır : 

l!Hır P nln hen<ız lnkLşaf lın 

llnc:te bulunc:ıugu bir c:ı vrcye raı • 
ı.anııan bıı e<:lmlerde iktidar par. 
t ın.n part crarası eşiti, kJlll· 
yen lh!Cıl eden ı>anuni ve tıılı ner 
türlll t db.rll'r lne rağman vııtandıı 
ek8erl etin n oyl arını tktıc:ıar aley 
h ne kullanmış olması h iç şüphe· 
61Z Qzertnc:te dikkatle cıuruıınası 

gereken bir mlına taş1maktac:tır s.ı 
çimlerc:ıe kullanılan reyler mllle. 
tarafından muhteill part1Jer ara 
ınnda yapılmış bir tercihten zıya. 
c:ıe umumi memnun vetstı.l aın ve 
tt k part idaresine c:ıoıtru g c:ı oe 
son \ermek lhtl~acının b r lf c:ıe

ısıc:ıır 

Seç mıerın bu nctıces karşıau;

c:ıa par ımız 1kl yılcınnber karvuıı· 
na ınııııfıııı.ca çıkarılmış ol an ÇO· 
ııLll mfınılero ratmen kurulmuş 
\'u temel tcşkllfıtlııııma devreııı gl· 
bl en güç !lk gcltııme ımnınsını ba· 
~ıırılı bir ~ekllc:tc gerıc:ıe bırakmış 

olmanın huzurunu c:ıuymaktac:ıır 
llu huzur ıçerıaınc:ıe bundan aonra 
yapacıııımız imanlı ve aı.lmll Çilli~ 

oıalan1a mllletımıı.ın ıııyaııl olgun 
luğu ve buhranlı zarnanlaıı:ıa tııa· 
betli tıırar alma yolunc:ıa tanlı t>o 
yunca göstorc:tl81 mQsıesııa bulet 
llitlkbal hakkınc:tııkl amıc:ıtmızın 

başlıca teminatı olacaktır.» 

. . 

An1<ara 'da dola~an 
garip rivayet 

(Bap ı incide) 
zırlandııtı hakkımta &öylent!ler 
çıkmışıır Söylentilere ~re. radyo 
ile Ar.ııc:ıoıu Ajansının bu konu
ıarc:ın yapaca nqrlyat, getirilecek 
kanun bükilm:ert d~ında bırakı
lacaktır 

C H P ılnc men&up yetkili bir 
~ahstyet ı.se şöylo c:tcm ~tlr : 

«Böyle b ir tasıırı. haber alma ve 
haber venno hürriyetini aşırı de
recede kısmnklıı kalmaz. Anayıısa
mıı.a c:ıa nylı:ırı otur. BOyle bir c:te· 
jllşlkllğtn uır.ııt edllece#lne 1ht.t.. 
mal vermı;orum.• 

Hüküm te yalcın çevreler bu ko
nuc:ın blçb r oe~ aliylememcyl ter· 
clh etmııııercıır. 

lnönü Günallay' a 
teşekkür ediyor 

(Bap J lnclde) 

il vazifeyi hakkiyle başarmışlarc:ıır. 
Bütan arkada !anma hUrmet.leri· 
mı ve takc:tlrler1ml aunarım. 

C.11.1'. Grnel D:ı,ı.:anı 

ı~met lnono > 

lstanbul Sihhi Kurumlar Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

ihale günü : 15.Xl.957 Cuma. 
A~:ı!iıda cin~i. miktan, muhammen bedeli ,.e fik temlnatlan 

yar.ılı ihtiyaçlar Sıhhi \fucssc~ler için avrı nyn \'e hizalannda gös
terilen ulin \"(.' ~:ıııtlerde C"aiblo~lıınd:ıki Sıhhat ve fçtim:ıi Muavenet 
Miidilrlii~ii bin:ı~ında toplanan Sıhhi Kunımlıır Sntınalma Koml5Y~ 
nıınca hi1.alarında ynılı c;ckilde ih :ıle~i vapılacaktır: 

n hteldilerin cari ~eneye aıt Ticaret Odası vesikası fie 2490 
~ayılı kanund:ı ynzılı hclceler ''e'1ıı i~lerc yeter Ok teminat makbu· 
111 \'ev:ı TI:ınk:ı m~ktun' ~ <ı!dııf:u halde. 

2) Kapalı 1arf u~ulü t'k~rıtmeler için ihaleden (bir saat) evve
line kadar (makhııı mukabilind,.) 

A - fhllenin i;-ra~ı için ıe~bit edilen saatin bir saat eV\-efüf 
t ıil <;:ıntın:ı rn~tlamMt halinde zarfın ~erilme saatinin sonu on ikidir. 

3) Açık elcg1tmeler için ihale saatinde teklif mektuplarını K~ 
misyona vermeleri, 

4) Postada vaki gecikmeler şayanı kabul defildir. 
S) fsıekliler hu işlere ait şart nameleri çalışına günlerinde Ko

misyondR görebilirler. 
6) f n~aat ve onarıma taliplerin ihale gllntlııden Oç cün evw.1 

R:ıvındırl '• Mlldürlfi~ünden vesika olmaları şarttır. (15131) 
\ffieuere Miktarı Muhammtn İlk 'Ekslltmc gün, 
Adı Cinsi P.cdelı Teminat saat \'l' sekli 

Haydarpaşa Nümune lS.Xl.957 
Hastahanesi ihtiyacı 2843,22 213.24 Cuma saat: 15 
24 kalem linç Açık eksiltme 

M. M. V. 1 No lu. Sat Al. Kom Bşk. Ankara 
Askeri birl klcr ihtiyr.cı için altı kalem meyve satın alınacak· 

tır. İhalesi 19.11 1957 ilnU saat 15.00 de kapalı ıarf usum ile ya
pılacaktır. 6 kalem m~ ve bir istcklil e ihale edilebileceği gibi her 
kalem ayrı ayrı veya b!r kaç kalem i teklilere ıhale edilebilir. Ev
saf ve şartnameler hergün komisyonda ve İstanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat 
eweline kadar teklif mektuplarını komisyon başkanlığına \'ennele· 
ri llfın olunur. 

Cin 1 :l\liktan T. fiııh 
Elma 28 ton 155 Kr. 
Ayva 4 ton 85 • 
Armut 7 ton 150 • 
Portakal 75.000 adet 19 • 
Mandaline 11.000 adet 23 • 
Limon 14.000 adet 17 • 

Yekun++ 

T. tutan 
43.400 Lr 

3.400 • 
10500 
14.250 

2.530 • 
23.800 

97.880 • 

G. Teminatı 

6144 Lira 

Erciş 120 nci Syy. J. Alay Sat. Al 
Kom. Bşk. hğmdan 

Alay eratı ihti~ arı ıriıı evsaf, sartname ine uygun bir kilosu· 
nun muhnmmen fiatı 2 lıradan 40 000 kilo S1ğır cli 20 Kasım 957 
Çarşamba günli aııt 10 dn Erci 120 nci J. Syy. Alayı Satinalma 
Komisyonu bina ındıı k:ıpalı 1.arf usulUyle ihale edilecektir. 'Mu· 
vakkat teminatı l'i 250 lira o'up evı;aflı şartnamesi Ankara, İstan
bul, Erriş, Van Jandarma Satınatma Komisyonu Baskanlıklannda 
görül,,bllir. İsteklilerin kanuni vesika \'e muvakkat teminat mak
htızunu ha\·i kapalı zarf teklif mektubunun ihale saatından bir 
saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri. (15015) 

M. M. V. 1 No. lu. Sat. Al. Kom. Bşk • 
hğmdan Ankara: 

Askeri birlikler ihtiyacı icin 30 ton ıspanak satın almacakbr. 
Tahmini tutan 24.000 lira olup geçici teminatı 1.800 liradır. İha· 
lesi: 18.111957 gün:ı saat 11 30 da kapalı ıarf usulU ile yapılacak· 
tır. Evsaf' ve şartnameler her gDn komisyonda ve İstanbul Leva
zım fımirliği ılül' kısmında görlilebilir. İsteklilerin belirtilen gilıı 
ve saatten bir saat ewellr.c kadar teklif mektuplarını komiçyon 
ba,kanlığına verme! ·ri illin olunur. (2807 - 1M19) 

-
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lspanyollar 
BURHAN'I 
soruyorlar 

Milli takımımız Madrid'de antrenman 
yaptı Maçı radyonun vermesi muhtemel 

Madrit - ~ Hususi 
Çarşamba günü lspanya'mn en kuvvetli ter

tibiyle karşılaşacak olan Türk Milli takımı 
bu sabah Madrid Chamartin stadmda sıkı bir 
antrenman yapmıştır. 

But 10.30 da batla11111 antrenman 
CS d.aldka ıD nnllJ Te t.allfmaya bU. 
tiln futbolcular katıımıJtır. Antre 
11ör lzrkely bllhaua ktıltllr • fizik 
'aphnrıış n rutbolcutann nefesle. 
rtııl acmaya çalqmııtır. Top çalış 
ması ise kua ırllrmllstllr. 
B . ALI MA Al l'APTIRJ\'OR 
Takımda sat bek ornayacak B • 

.&il bacaJılanna hwıusl ıurf'tt., nıa 
uJ 7aptırmalrtadır. Ali, Jsta.nbnlda 
olan hafU sa&ktbtını ba suretle 
geçlnneldedlr. Bu futbolcu çarpm. 
ha •ünO talumındakl Jerlnt alacak 
tu. Dl.fer bütün fatbolcalann .ıhhl 
•urumu l7ldlr. 
HERKES BUIUIANI ARIYOR 

Jl"utbolcular anırenmanı müteakip 
otele glderelı: latınbate eeldlell. Alı:· 
pm Qzerl takımın kaldıtı otelin tn.. 
pıauıı meralı:lılar doldurmuştu, O 
JUncular fthrl dolaJID&lt üzere oW 
4en çıltartı;en. uzun müddM genç 
ttıtbol mera.lı:lılannm detterlerlnl 
ımııalama.lı: mecburiyetinde kaldılar. 

Meraltlılar bllbaua Le:tterln etrafı· 

:nı anror ve fctbolculanlan !atan. 
bul maçının kahramanı Burhanın 

neden Madrite gelmedlltln1 ııgreu 

met 16"1-orlardı. 
Pu\bolcular. akşam Qzerl Madrlı 

Türk lı:onaoloalutuaun dbeUtal;rdl. 
Gece erken ıattııar. Yarın ub•h da 
hafif antrenman ra~ralı: ~leden 
.anra antnnor szetı:el)"nln tal.ma· 
tlDl dlnleyecelı:ler, 

MAÇ SA."iTiAGO\'A AU...,'DI 
l4Qaabatı:a İ&p:ın70J Futbol Feds. 

raa10nunun aldıtı karar gere:ınce 
çafl8mba ırünll uat 14.30 dıı. ~&C1 
1'1t.1ıı ıalı:'ln banU:vo.tı oısn San 
soda ll0.000 lı::!Jlllk Santhgo Br. 
Jıa'bo a+.adında o;~ıı.t.. 

' - ....... ~- . . •v~ 
4.a 

·--

f.r.ıanyollar bu maça bilhassa ö 
11em nrl)·or. Gazeteler mQaabalı:anın 
ruorı.ı olarak tıındllerinl g&ıter 

mekle beraber, 7lne de talı:ımıannı 
tenkitten fr'rl ltaluuyorlar Bllbaaaa 
ıaıı:ımın muvaffalı:1yeıı Dl Stetano. 
:J& batJı,_ 

MAÇJ ll.\DYO VF.RECEI 
TUrlı: Jtaflleal ile btrlllı:te buraya 

eelen Nl:vazl Sel, Madrtt radyosu ı.• 
ıemata geçti. Nlynl Sel, rac1ro 1d!o 
ren 11• anlaşmara varablldltı talı: 
cl!rde, m.çı Santtagodan nalı:len J&. 
:vınıaracattır. 

f PA~'YOLI \R CEŞITJJ 
'CIDlı\S f h 

Arnca ls;ı'l ı lr. mllli takım tela 
~Herine TUrkl,re Ue her bnın ta 
sık tema htedlklerlnl blldlrmlper· 
dlr. 

Kaflle llAJklnı lf:ısan [kin be. 
cpor ldarı-dlerlne tekl'!ler1nl istan· 
bu~ dönllnca al.!lkalı mercilere blL 
dlrecej!lnl ıa1ıc:r.lşt ır. 

hpanyolar, bllha :ı nUeU:un, 

"B,, Milli namzetleri 
film seyrettiler .. 

rnı·ı:ıt=t 
ispanya B. Milli 
bu gece geliyor 

İ•panJB 8 m1111 taıamı !itin ı:r.~ 
tle bd:lenı'IU:I hnldc 1 f'&llkn1e &t'l· 
menıl Ur. 

hpanyollar teıımfla aneat bu· 
ırttn aat 21.ıs df' ebr1mh:de bu· 
Janablleeeklertnl blllllnnl l,.rdlr. 

Mena Zamboğlu ceza 

heyetine veriliyor 

Pazar gtınt.ü maetan ı;onra Galat• 
~ray ld&rt!Cüıl Mena Zambollu. 
maubalta;rı idare eden hakeme ha· 
b?Ct etuıı tdd1aa1Jle ceza beyeti· 
• ... ıı: edllecelttır. 

n:ıskotbol ve şu ıporlannda daimi 
teınu istemektedirler. Bugün istirahate çekilecek takımın Eşfak Aykaç 

tarafından ilan edilmesi bekleniyor 

Y 
arın Mıthatpa,11 ,,. adın ela 
oynanacn • olun Tartclye -
İspany •D• milli takımlan 

ın&Çına Yeşllköydekl kamp yerle
rinde hazırlannn Mllll Namzetler 
cıQn ınkı bir çalışmaya tı\bl tııtul· 

muşlurdır 
Saball crkcn<len kıılkara 15 cıa

kll:ıı Jı:UltQr-fizlt: y pa!l nıımzl'tlcr 
il aa antrenör Cihat Armıın'ln na
zari cıenılnl takip eunl!!ler ve ıo 30 
ııe 11 30 arB11ı bu O!irendlklerlnl 
eııhııda tııtblk ctmı,ıcr<Slr 
ÖOl.E "0"il' t•\l.Hi\IAo;I 

cB• Mılll tııtı:n namzetlert öğle 
ycmc#lnl milteaklp 15'e ktıcınr ~ 
tlrahat etmişler vo 15 ten ı;onra 
cıvıır sahada nntrenman ;vapmıolar 
cıır. 

~·lıM" C10"Tl'.Ri'°'f 
AJ;;şam yeme ini mOtl'aklp cDı 

.!\filli nıımzctıerı. Orcıu Te:nıı!I BO· 
roı;undnn t<'.mtn edilen muhtc. t 
futbol tllmlcrtnı ı;eyretmlşlerdlr. 
nnııa eonra tn!<un mıısl!rü bO· 

tün lutbolcuıara masaj ~apm~tır. 
Hl r.i t .. 1 lıt \il T 
tll lı.t.l'U;: 
Nıımze•ler bu aabah yap c:ıklan 

15 dakikalık ıı:cıııur-rızlk antren
manından onra bütiln ııOn ü;tl· 
rahat cdect"k.rrctlr 

A'.l'nca b(ltiln ıutbo'cµların ıı. u· 
de olmalnn cıa memnuniyet uyan 
dımııı!ı:tacıır 
T\Kf\I Cll\1.A...,l\OJl 

Dıter taraftan teı;: ç el E fak 
Ayknç'Jn •B• Mlllı Ta ımını btı· 
gün açıklaması muht.emcıcı r 

ı- Jiri Koble 
hakkında rapor 

• l atanbuı volerbol teşvik turnuva. 
ıının final matında, halı:emın 

)'llnında oturarak ona bartket-

f 
teriyle ~lr tden mi.ti tnlcım an 

Muha ızgücü bu sabah ırenOrU .ıırı Kobıe hattuıcıa spor 
Oyunlan Federuyonunun hrimtz.. 

lran'a gidiyor dekl rnlan ıaratmdan rapor tan 
zım cdllmtaUr. Du rapor bugUnlerde 

Ankara, 4(A.A ı - Türk! •e ama- Spor orunları Federuyon Ba,kaniı 
tör k(lm• tBmP ~·onu 11.tuba!ı ctıcn tına IAn'tnraya) gönderlleeelı:tır 
futbol takımı. va!tl dl\vet az r ne :.taç oynanırken, o Sllray ldııre
üç mnç ynpmak Ozerr "ar • el.si Mrna Zambotlu, 1ah1> .ıı:omturl 
buh aaat 8'de uçakla Tahranu ha- ile ajana müracıı:ıt cdercı:, antrenö 
reket c<1ecektlr rUn bakcmln :ranıncıan kaldınlma 

Kame. ıı:oc ba kanının tdarl':iln aını ıaumlşse de, Slln tırmızııııa. 
c1e 18 kl11.<1en ibarettir. rın bu arzusu - l\11111 takım nntro

nörU - diye yerine gotırllememlş. 

Arsenal'ın meıhur beki ur. 

Malaya'ya gidiyor 

Londra 4 fT H.A.) - lnrtıterc 
milli futbol takımının senelerce 
kaptanlıRını yapını olan dQnya
nın en meşhur bf'klerlnden Arse
nalll Eddle Hopg()Qd lalaya PUt
bol Federas~onunca re5mcn anm
nör menecer olarak l5tenmtştır. 
Hopıood, bu teklifi kabal ede

cektir. 

On beş cun evvollne li:ae1Dr Darilşşa 
falı:a;rı çalıştıran ve feder&1Jon ta 
rafından yapılan ikazla bu mesal.11n 
den Hl'gf!Ctn Kobleı, pa:ı:ar günü •· 
eıkça Y~ll • al;rablıların lı:az:ınmaaı 

için gayret sıı.rtetmetun ;erı tı:al· 
mamışur. Anctlt, o. Sarayıııarın 
balı:lı ttı.raztan .ıı:a"ı.aınd• feded?U
:ron ıemallcll~l .J ri Koble hıı.lı:lı:ın. 
da rapor ha1:ırlımışlare1ır. Bakalım 
b~kanlıtı: ne ackllc1e karar ~erecek 
Ur. 

~-.• 
:'..!"~-
,.~ 

, -.r• • 

Madrit - Londra - ISTANBUL 

Federasyon 
Kupası 

baslıvor 
Şthrlmlzde Federasyon ~ 

maçtuına bu halta cuııı'-~ 
cllnu l\Uthatpap ıta4JoJll~z,et 

baflaıı.a.caktır. tık olarak saat JI 
de ı lııcl kümeden Emniyet : ıt 
ncl itilmeden HasJı:öy, saaı ı•j.rdır· 
B. Spor°"· knJPr karfı!Apcalı JJ 

Öaftmllzdekl hafta !cinde d~tıı•' 
aUer 7lne &JDI olmalc tızrre 111 rı 
paşa Stad1omu.JM1a yapttacak fl}J 
derasyon kupau eleme maçıan 
t Uril şöyle ı erUp e4llm!ıUrt 

J3 Çarpmba: 

Adalet • Slllefm8JÜJe 
:ıtasımp.af& • Dantp&IA 
H Pertembe: 

Vefa • Beylerbe;r1 
Beşiktaş • FPrlkö1 
ıı Cum.1rtesl 

Jteykoz • Taksim 
Galataaa...., • Ana4ota 
n Paur: 

htanbul'J>(Jr • Eyüp 
Fenerbahçe • Gala&& ..... f• 
FedPr&SJOn ltupuuıda o. PP, 

F. Bahçe :n Bt;Jlklqın ınaçıat1 
ima ıon olarak oynanacaktır. 

Mathews Avus
tralya'ya gidiyo~ 
Londra 4 (T H.A.I - tnı;ıtıttJ 

birinci liginden Blackpool V0 _../ 
takımın meşhur ııataçııtı staJPc
l\latıbewa bu meVlllm liOnund• ~ 
zakşarktıı altı haftalık b1r t~ 
yapacaklantır. Avustralyalı o ,,r. 
nlzııtl5rler bu turne tçln doıtrudıı" 
doğruya Mattben•a tekllf 1~ ,, 
rak kendlalnln b1r takım tCŞ~ 
derek turneye çıkmaaını tat ır 
ler ve neticede MattJıewıs kendl..nıı 

Madrttte llalun&Jl Milli t11tboJ takımımı~ dün saat kımı ile turneye çıkma :tar .. ~ 
ıuı da 90.oot kisilik CH.,MACTiM Stadyomunda 'S vermlştır. _;d• 
dakika stlren ııkı bir antrenın:.n yaptı. Resimde antren· AVU6tralyıı ve Uong • ıcoıo6&o 
man esna•ında yllrüTfiş yapan l\11111 futbolculanmın maçlar yapacak olan BlackpOOJ?fe' 
ıörllyorsunuz. (Soldan) TURG.\l', ı, AJ.l iSFF.Notv,\lı. nOşto Amertkadan ~erken r 
KADRİ, SACI. Al' in.·, JETİN, SZEKLl,Y (antrenör), Yorkta da muhtemelen bir ıı:ı.tf 
Hlı;\ıl, B. ALİ, BASRi, ÜKRO. l~ma yapacaktır. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~----"" 

IF. BAHÇE 

(A. P - VATAN) 

l1 'BASIN,, a 
Yaklaşıyor 

[Bir l~i Nok~clJ~ ~~J 
~ 
~ 

I·sP~NY . . ~ Ftnerbalıçe idarecllerl bilhassa A MiLLi ~ 
Nn cilnlenle basına nluieden ı.. - ~ 
kulüv C".tmluındakl anl11 . - .6.. · • ~ 

mazlıldar mn.,uund& l\laçkada Tq \ ~ 
hk ga:ı:lnosıında caylı bir basın top. m • ay es 1• ~ lanlısı yapma1t düfllnmektcdlrler. mafiJ n ~ Dtın bölı:e binasında bunn ı:ante· ~ ~ 
ellere a(ıll!Aran F. Bahç~ll idareci, • spanya il" bilhassa Madrit'te •apacaıt.mrı "-elmll~ b!'o ~ 
avukat Sadun F.rdemlr, basın ~m· 1 .... ~ 6' wç;ru ~ 
•llrller1nln bir san • IAclvrrtli lda· şılasma, Tül'Jı:: futbolünün DUnyasa tanınması bakımından bü- ~ 
l'M'I bakkıııdakl ,ıki1eUPrlnr •o 2at yük bir önem taşımaktadır. Ay-yıldızlı formamız Avrupa ~ 
çok stnırıı ve ataktır, aldınnamanu: ahalannda çok az tanınmaktadır. Futbolde söz sahibi olanlar hlı· ~ 
lcabeder. Tapıkla bunların hepsini * ::=;:::::;::::: konuşur u anlatım• r-kllnd., ko la Türk futbolüne bir kıymet verememektedirler. Arada mrada ~ 
nııtmııtıur. elde edilen iyi ncticcJer ıse bu hava içeri inde unutulup gitmek· ~ 

u:ıııa .sonra ant,..,nmanıara por lcdır. Herkesi .,.aşkınlıga uğratan Macaristan galibiyeti bile be)·· ~ 
muhablrlrrının oı.uımıımuı met' r..clmılcl alanda Jllyık oldur<u dc!'!cri bulamamı ur. ~ 
ıuuna 1rma eden Erdemir bunun 5 ~ ~ 
da dllzeleceıını ve Fenerbııhçe: kapı. = Yarın '.Madriftc (Chamartin) stadında A\TUpanın kudretli ve her t;eyden ~ 
lannın herke r açık oldutunu :ı - CV\el çok tanınmış bir ekibi olan İspanya ile yapacağımız kaııılasmanın önemi ~ 
ve4!:ı'::!f1~nıcmırtn bu fı'klldr ku- - \ c kt) meU, bütün bunlardan sonra kcnd iliğinden ortaya çıkmaldadır. Bcynelmi- ~ 
nuşması ha ın tem~lklleri arasında, - Jel çapta bir söhret yapmak ve futbolü muzu tanıtmak istiyorsak eıım .. iı.e==g=eçe=n===~=::% 
nn,.rbabçell idare<'llerln bauna kar _ bu fırsatı jyi kullanmalıyız. Çünkü milleUerarası futbol piyasa· = :;:::::::::: 
fı daıın mü11ylm bir har~ket tarıı. sında çok şe;vler y:ıpmak mecburiyetindnyiz. Avrup:ının muazzam ~ 
nı terrJh Ptmeyc ha ıa3·acaklanna _ stndyomlarının hıncahınç dolu tribünleri öniindc onbir futbolcu· -- ~ 
bir dellı ola~nmıştır. = muzun rıkaraca~ı oyunlar ve alacağı iyi neticeler futbolümilzün ::= Ay • \ ıldıı ~ 

Türkiye birincilikleri 

May15ta yapılacak 
Volerbol TOrklJG blrlnclllltlerl ta.

rihl belli olmuştur. 'MUsıı.bakalar ma 
:rı& ayında Ankara Spor Sarayında 
yapılacaktır. 

ve dolııyısiyle memleketimizin en büyük prop:ıgandası olacaktır. _ :::1';.
1 ·~;.:: ~ 

_ İspıınyollar il~ ynpacağımıı 90 daltikalık mücadelenin önemi işte tt~~~':.ımu:~~n". §f@ = buradadır. Ay· Yıld1ılı formayı tasıyacak onblr futbolcu, Madrlt- , ~ 
= te bu gıı)c ile meşin topu takip etmek ve iyi bir netice ile saha· Mlldrlt'tf' ı,·ı ~ nelkf' alma·~ 

; dan 3).mak m. uriycti. dir. UD :D1Ji1] mn 81 IAzımdır •• 

G. Saray (50· kişi ile) 
Rusyaya gidiyor 
idare heyeti, Haziranda futbol, basket' 
bol, yuzme ve sutopu takımların•~ 
Moskova'ya gitmesini karar altına ald' 
G ala~a~aray idare ~~yeti dün gece kulüp lotcali,,: 

de ıkı buçuk saat suren uzun bir toplanh yapft'llf 

tır. 5: tır. ı1' 
Reis sacın~ aız•ın b~'kanlık et- Bu aeyatıat TOrktyentı:ı airııdA 

ÇOK t.\' llEKl.I Xh'OR tlitl ve bUtOn llı:alıırın kııtıldıkla· kadar yapmış oldutu en bM'~ 
rı bu toplantıda muhtelit mevzu· spor tcm&.'iıdır. G. saray antreamanını se)ttden ldarccllrr ve nlcK lıır karara bııl!lanmı§tır. 

Dick'in ilk 
İdare heyeti, Dlck'ln ııııan ba· lokomotiv geliyol' 

ıtımıncıan ailçlflk çekeceıtını eöz ı' 
önancıe buluncıurarıı!t ııenc tokım Du arada Moskova ı.o1toıııO V 
antn:nııru Doltan Kaıoıııunu tnııl· tuthol takımı cıa 1958 Ekımıı:ıd:,iJ 
llz antren6rilne yardımcı olarak tanbula gelerek burada ınutı 
tP.Splt ~tm1ştlr. milsabakalar yapa~ 

Dolian Kalolilu. c1ıılmn D.cıt•ın 

antrenmanı 
:vanmda çalışarak oyuncuıa:ıa an- Moda Sporun 
lıışmaaını ısatıayaca>ı ve aynca 
kendısının antrcnörlilktc ııerıeme- lokalı" 
61nl .&ağl ayacalttı r. 

Rusya seyahati tamamlanıyor 
<1. Sararın Jl'lll i~uız aoırwurfı 

Dlck, San • lurmızılıbra Uk antren! 
manı dün yaptırmı~tır. 

ut 14.30 da Ali Sami len Sıa. 
dında yaptl.:ı.n antrenmıınd3 futbol 
rnlar net &tuP halinde çalışmışlar· 
dır. mı arada iki takıııı nlckP'Dln 
nnareUnde çift kattı o;rnamış ve 
takımı. n :yl 3 • ı maj!tup etml tir. 

'.lııklmlar: 

c\o TUUMI: Sedat, onder, Ergun, 
ı.m"ı, Dursun, "llko, l\ltte, ~iman. 
l'ılnıaı. \'aman, KPmal. 

IH. Erkmen 
1 Beşiktaş'a 
1 Antrenör oldu 

Orelı:o • Romen gtııde federaıı· 
yon antrenııra olan HOseyln Erk· 
ml'n B~lkt&'l k!Uiıil ııe anlaşmı, 
\ e bundan bl5;1e siyah • beyazlı ıo 
reşçı eri ça!~tınna;ı kabul etml§· 
t r 

Eritmen önümüzdeki aünlerc1e ro 
nı •Ulfeatııc bqlıyacaktır. 

c11. 1 'Kl'll: AV"nl, ı uuı. uıur, 
1 met, Cand~mlr, c .. mıı, \'ıldırım. 
Ahmet, tur, Enu·r, alim. 

Uııalın katılm:adıtı anırenmanda 
G. arayın Yunanlrtandan traıuff'r 
f'tllj;I t'eknl.k Onlvenltt'ii futbolcu 
ll'lko da denenml tir. 

AnttTnör bir ara ına(ı #Jlnda k&o 
serek ru tbokıı la ra na:ıarl d"rs ver· 
nılş ~e atı~brııı nuıı vapılAcaftını 

co•tem1I lir. 
\nlrenmanı ı:aıaı.·uaraY tdare be. 

O ier tara!tan, heyet Ruayacıan 
!relen tctltfl ıncelcmlş ve uı~a lla· 
zıranıncıa futbol bıısketbol. yaz. 
nıe. autopu hranşlanncıa oınıaı: il· 
zere 50 klşlllk ıı:arnc hallnt1e Mos 
kovaya aıtmeyl karar aıı.uıa alınış 

yeli de ıaı.lp rtml•tlr. • - - ~ 
Dünya Boks şom·\ 

piyonluk maçı ı ı 
Buenee Alrcs 4 (T H.A 1 - D!ln· 

ya sinek ı;lklet 11amplyonu Arjan
t nll boksl5r PMenal Perez. 23 ka 
sımda burada Unvanını. İspanyol 
ı.ıamplyonu Martine kar,ı ortaya 
koyacak ur 

Du mQ•abaka Boce .Junıors k.u. 

bünUn 100 b n kişilik futbol gta· \'US\~İSTANl.I 
dında kurulacak rınııdo yapılacak· rUTuoı.cu ~iKO: 

Gf;!o;Ç tlı,ıJ 

tır. 

nun G. SaraJ" 
aııtreamanında denendi, 

Mod~por k!Obanon. uaııutd; 
Turistik caadcslncıe yeni ıne• ~ 
tirdi#! lokali CSnamıızcıekl -~1ıf! 
açılacaktır. LAclvert • beY~ 
lokallcrlnln bir An evvel ~.cı.ı" 
için çalıeınalannı hızlandı~ 
dır. 

Basketbolcular 
bugün çallşaccıK 

el' 
BMkctbol milli ta.ıı:ım ad•J_l~rıtf• 

lıomaıanna d vaın e~et~ıı 
Bugün de O. Saray KulübU ~ 
ıpor mlonunda aaat 17 de •Jl. ttfll' 
Samim Göreç'ln nezaretinde aJI~ 
man yapacaklardır. Halen ıı:ad ıt 
on no baıı'tel.bolcu mevcu~ oıuP. ı,t! 
Klllilmda 12 kişilik ntbatl kadfd0 

bit ed1lmif olacaktır. 

AH~IET Di\Lİ lt\DRODAS 
ClKARILDI ,_ 

M1111 takım bUlı:etb:ıl r.nırt~ 
nında dlZlnden aak~tlınan )!o6ırtıı'' 
lu Abmet Ballre ıs gün uı ~ 
verilmiştir, Ayr. • umanda 1>\J 
~etbolcu lı:acltodt.:ı. çılı::arıtaıışıal· 


