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n' Yar1nki 
Vatan' da 

Bileci çim Kurulu d kil S.e •• u 
C. H. P. nin itirazını kabul etti 
~ihai kararı Yüksek/ Secim Kurulu verecek 

Prof. Dr. Fuad fföp
rülü'nün yeni bir ya
zı serisi. Bütün oy
dmlar bu yazılar 
üzerinde uzun uzun 
düşünüp konuşacak

lardır. CBPSECİMV AİDLERİNİ KANUNia 
ÖZCAN ERGÜDER'in se

çimlerden b iraz e vvel 

B. B. C. telev izyonu nda 

konuşmak üzere Lon

d ra 'ya yaptığı s e yaha

tin hikôyesi. 

~ 

teklifi halinde Meelis'e =ıetiriyor 
Ana muhalefet partisi, rejimi tahdit eden kanunların tôdili 
ile mebus maaşlar1nın 800 liraya indirilmesini isteyecek 

'f 4NIŞTIRMA KOKTEYLi n ~111 • \ ayın ve Tnr1zm 
- "Oı!lirlfiı:fine 3 eııl t<IJ in t"dlleıı 

~lqnls ı alk Ozıııı 0' 11 1 tanbııl hasınııın tanı tınunk mnl> adi) la 
lfun ı•arkotl'lde bir' a..oktl'> ı ııartl tr.rttp edllnı1$tlr. Ko"kteyldc tanın· 
~ıı :ra.zar ,e ır:azetl'cllrr. \ ali Dr. G •kn3. ınllleh-r.l>lllerl de lııızır 

1 
Ulıııımoşıardır. R!!!lnıde Ozan 01 \ ali OllkftY"la tonu urı.:en ıorü• 
ıı>or. 

. . ... .. tlı•111tı•tl•ttı111tt4•111Ullll lllllt11HIH .. lltttHl lllHlll .... l lhllJUlllUl l l Ullt .. llft tHIMlll .. l lUI 

BAŞYAZI 

Dolaşan bir rivayet karşısında: 

Kuruntu 
gereek 

mu, 
ıni? 

Ahmed Emin YALMAN 

E vnlkl aı.ııun Anlrnrallan BJ n lmllZdRn rnrl \.nlalıma bir fi. 
V8"et ır;tldl. Dotm olacaiına hlr l\n bllP. ih timal n nnedhn. 
81\;rlf'n tln• ıriire Btıvfllc lllltt ''""llııılnln mflzakrrelerl, ıı:az!'tt' · 

ltr tarafından' l>l'ııdt btİhbarıan oınnk &'fino ıttnilne nP. redlltml· 
>'•ceı..~1$. ancak zabıt ttr1111' ine c~ttı..;cn sonra orııoaı.:ı eeJ.111t re 
16re Tazılablltte.J."llt l -

0.">Jlf' bir 6•Te lnanm nk bir A!l bile hatırımdan crçmtdL Kanıak, 
lıaı ı.; Par tld oldn to için muhalefd r.ephP.stnln knnıntuya ı.aııılf'l ı· 
iına hül."Uldtl m. Nanı lnanablllrıllm ı.:ı Rllytik Millet lUtcllsl mtır.a
kr,...1nının her demokrat ml'tlllrkl't için tabii \'e nOTmal sayılan 
iertıest basın mecralan nd an nıllll'te ııı.sedl!llıcnıl'St; hAldmlyetl n 
lllblbl olan mlllf'tle onan emanetll'rlnl bir talı;ım ını eartıar altın• 
lla tııeıyan BUyOk !lllllrt ~tecllııl arasında bir u çurum açmak de
lııtktı r. 

l>eınokrat mf'mll'l>rtl t"rt iletll, TörklTrde!ı.1 Uık vıırtl denini lllçO 
dl) e lı;abul etmcı.: IAz:ım &t'illrsl', o de\ lrde bile R•rtk ;:ot"' ı.rt clbl 
bor fikirli \Atand~l ar tnrafındıın l\lr<'ll te llrrt Ortılrn tl'nlı;ld l l'r 
kllll' telcrt" ll'l;l'bllml • b rlr. ıo-ı:; tenımn7.oııdaıı ı;onnı: i!el:ll l\lerllı 
hıUz!lı.:rnlerl , Unlk Parlblnln ıı:ldl ıcrup topl antılanndıı llylrııen 
laıırr de bUt tln ince tat llltl:rl e ı:aı.etelcr tarafından erbr•tçr n~
redıımı tir. 1!H7 temmnz.nıı n takip •den normılllr.$me ı;afbli' ınlla 
itan ,: P artl§I ıı. tıdarı bıı•ın h Orrt>rtıne tanı bir nycı 16stermı~. kt"n:t l 
llı~ııı ıruıııına alt toplantı ları cnzetect ıere açmı \ e memlel>ct1 nl· 
tanı ' " ı stıı.rara kavu~tıırmaııın en nı Okt'nım.,ı yol unu n bn.~ın btır
rtaunı b ir emlnyet ıüı•~Pt d l:re ttlAı.kl \ C kabul etmeı. oııtutonn 
takdir etmıstı r. 

M lllttıerarMı du rumun çok Cl'rı;lıı ve trhllbll oldoin bir 
dr ,·lrde, h nllt d llrnr 1 l lh.ırn ı:elen blıılllr zor d \'i ı olan tılr 

m r.mlekelln muı.ndıteratınıı nlt nıe•'nllyetl in IJRD bir l ı.tldar, 
~~bl'tte nizam \ e ı.uı.rıır ha.udlnl dııynr. ~ akat buna uran yolıı 
.,,· ır" aetm•k. men~ubıı bnlnndoinmuı hür dünyanın muı.alld•ı 
1'1dııı prenıtp ve osnllu den ozaı.ıasmamnk. bu tt'mJ.1nll n oııun 

' (Devamı a: li. Sft: "l ete) 

__ __..,__ - ....---

Kayahklaki Ev 
Yazan· v. WiLLiAMS 

flf k~ tıı~cera~ polis roıııaııı 

• * * * 
8 Kasım Cuma günü başlıyor. 
8 Kasımdan itibaren VATAN'ı 
sabırsızlıkla bekliyeceksiniz. 

1 
B.urhan ARPAD bildiriyor 

Blleclk 6 - iı aııçlin kurulu Dugün 5 muhalif reyo k&lll 6 mu
vafık oyla ve btr aaat ııürcn heyecanlı ve ço:ıttomeıı bir toplantı
cıan eonra C.H.P. nln 29 ekimde Bilecik ııoçlinlcrlne yaptııtı itlru
ıarın mühim bir kUIIIltnı vnrtt a5rerek kabul etmiştir. 

ıı seçim kurulu başkanı ve ağır ceza nıl 1 İbrahim Şahin n 
O P. il d!Srt üye muhali! kaunışlardır. Muhall! Qyeler seçim kanu
nunun 66 cı maeldeııl ~retıneo yetkilerinin tıadece C.H.P. nln yap
tığı ltlrazlara gereken formalite kademelerinden geçirerek tekimül 
ettlrl11p ettirilmediğine karar vermek oldu~na dair b!r şerh ver
mişlerdir. <Devamı ~a: ı>, l'ft 2 de) ........................................... " .......... ._. _ _.... ........... _,,,_ ........................... . 

Son tahdit şayiası 
hayret uyandırdı 
«Meclis müzakerelerinin nesr.i 
Anayasa 

Barutçu 
ihtimal 
Vermiyor 

Rn5Ud 1'1uhablrtml1den 

~ 

altındadır » 

1 
D. P. meclta çrupunun, •B&sın'ln 

Meclla müzakerelertnl )'UmMına en. 
ıet olacak> bir ıı:anun taanaını 

B.M.:M. ne ıetlreccil lı:onmuncıa do
Jı:uıtıkla Jtarfllanmıştır. İyimser çev 
relerinde btıyüt bir ba;ret Te ~ş· 
kınlıklıı. ıı:arşılımmıştır. iylmare çef 
relerde bir ~u dnanıııamallllb la 
karşılanan bu hu.maun cAnayaııaya 

açıkça aykırı olduğu belir.ilmekte 
ve D.P. nin bu proJeyl B.M :.ı. ne 
getirmeye cccaarct edemlıeccltb &OY 
lenmektedlr. 

Öte yandan, beliren umumi itana. 
at, bu konuda daha çok ckötüm.ser 
dllştınenlerb haklı çııtancalt mahl
rettedlr. Bellrtııııııııne göre, bMın 

<Denmı Sa: 5 " ti: 4 •!r • 
--4.•0•,_ 

Başvekil 'in 
dünkü 
temasları 

.Anlı: ara 5 - Si) ası çevrelerde, 
baauı .kanununun tAdll celllerek 
Mcclliıo verllecek öncrı:e, tekllt ve 
tasanlann metni lle Mecus mü
zaıcerelertnın safahatının tutanak 
derıı:lıılndo yayınlanmadnn önce hiç 
blr :rercıo yayınıanmıyacaı;ı bnkkın 
cıa blr kanun tııaarıııı he!•lanmak 
ta oldu~ teltllnde a!Sylentileı ~o
laşt.ıRını bUcıtrmıotık. 

Bu haber muhalefet çevrelerin- Öç ıünden beri oehrlmlzdo !>ulu· 
cıe büyük bir tepki raratmıotır. n&n B&fbalı::an Acınan Menderes dün 
Kcnc1Jg1yle ~rüştütQmüz c.H P. sabah, beraberinde İçlolert Batanı 
Ankara m111etvekilt ve grup baş- Namıl:: Gedik Te Muğla mllletveklll 
kan velı:Ul Palk Ahmet Barutçu Dlllvt'r Arvun ole1uğu halde, imar 
ounları göylmntştır: aah&larını gezmlt ve llgUllerdeıı iza. 

cGazotclerdo gördüliüm bu ha· bat almıştır. 
berin ulı olmamak ıı:crokir. Zira Başbakan H "MraberlndekUer, .._ 
anayasaya göre, Meclis müzakere- at 11.40 ta 0073 p!Akalı alyab oedll· 
lertnde aleniyet es85tır. Mecllııte- lac'la TllAyete gelmlşlel'dlr. Batbalı:an 
kl konuşmaların harfiyen yayın· v!IAyette de imar n laUmll.lr. ıaaıı.. 
lanm~ı bu alenilllUn tabii netice- yeUer1 bak:kındaltl çaUşmalan göz. 
s.ldlr. MecUsJ.n kendi zabıt ceride- den geçlrmlo ve pl1n üzerinde ıza. 
alnelo henüz yayınlanmadı dl;o bat. almlftır. 
naııU Cllnleylc11ert loeatarıncıan Mcc j Başbakan bu arada, daha önce Ti. 
la müzakerelerini cıınıcmektcn lAyete gelmiş bulunan ıı:mın Kalafat 

Ol !'VDJlll Sa. 5 SU. 6 da) < Dr,·amı !"L 5 Stt. 6 d a) 
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EVLERiNDEN ÇIKARILDILAR _ Hl r ınüddtt önı·t Oıı.rttl a<'l'2f' 
• ı r llarıııdn !ı. I harınaJJarın -

d ıı ıı rıkarrlarıı ı. ı·111tırlnrıı ,.., ... tiri leıı allt•lf' r dıtn ı oıılu h ıı.Jı'le vlll:rf'· 
te ıı:h1 r.rl' I.:. r:ııtı r l Hrıla lknıneıl ıı >Dl. la :ın ı.ı~ ıırhrhlylr bllhll!l!la ('o• 
r.n ı.l ar ıeııı zorlu k ' ' ttlı llkr. urzt'tt ltln t •01 l l' ınl ltr \ .ııtdrn !ı.tll • 
d llf'rlıır ol nraraı. Jt'r tr.ınlııln l Is ttnı l• l t'rll l r. R«'<lmde \ lll)et lı;apı· 

~ından ıı~n cadır &nlı;lnlt'rl cnrtılmr\.1Nllr. 

Tunç Yalman günü 
gününe duyduklannı, 
gördüklerini, düşün
dük. erini •Ne Ha
ber ? • başhğı alım
da her sabah size 
anlatacak. 

SADUN TANJU, Avrv
pa'n ın en zengin menr 

leketlerinden biri olan 

Belçika ' nrn bugünkü ha· 
yatın ı anlatıyor. 

Fatih 
Edirnekapı 

Tı•a11ıvaglara 

Kaldırıldı 

Yüksek Mimar Argun Sakol'un cesedi Moda Ceviılikteki arsalarında bulunan 

bir kuyudan itfaiye tarafından çıkarılırken 

ı .. tanbul Bclccılyest, oehtr 11aktn• 
ıerınc :raıı blr ııürprtz ha:ırlamıo 
bulunmaktacıır. Bilhassa Ecıımeka· 
pı vo civarıncıa oturanlar tçtn ııo

tuıı: bir cıuş t~lrt yaratacak olan 
bu 11ürprtz, cıon aqam geç vakit 
iazctecllcre açıtlanını tır. Verilen 
malQmata ~re bu ııabahtan ltl· 
barcn l"atth ve ıı:cıımekapıya tram
vay ıoletllmlyecektır. hı:ılUer, B~ 
yazıt meycıanının tanzımı ve ya· 
ı:ıncıa başlanacak olan Vezneciler 
yolunun ınoaaı.ı Clolayıst:rle. aefer 
lertn muvakkaten kaldınlmasına 
lüzum hasıl olctutunu belirtmlt· 
lercıır. 

Beleellyc, bu mc~ucıa ou açıkl .. 
macıa bulunmuştur: 

ı - Ecılrnekapı lle Balıçekapı 
arasıncıa otobü.s 11oforlerl ibda.s 
ecııımışıır. 

Kayıp mimar dün 
Olü olarak bulundu 

2 - Beşiktaş • Fatih araıııncıakl 
otobfuı seferleri bu battı takviye 
bakımından arttınlmıotır. 

3 - Fatihle, Mııçka, Kurtuluş vo 
Şl§ll arasıncıa ıoııren tramvaylar 
bu aa~nhtan itibaren ancak Beya
&ıda kadar s;elebtleceltlerdlr. 

4 - Ecılmekapı ile Şelızadcbııtı 
ara.sıncıa tramvay 11e!crlerinln kı~ 

b
• • k b . . men yapılm1151na çal~ılacaktır. lr Cinayete ur an gıtmesı 5 - Bcşlkta., • Fatih tramvay-

ı 
!arı ile Ortaköy - Fatih uamvay 

Savcılık, Argun Sakol'un 
ihtimali U··zerı" nde duruyor ıarı da ncyazııtan ucrı gcçe.'Tlı:ve- • 

<Deumı: 'a: 5, ~ti: 5 dr) 

M. Obuz 
R. Özal 
CHP.ye girdi 

Huusl Muh.ablrlmlzdi'n 
Ankara, 5 - Büyük MUlet Mec-

11111 eoçlmlere gıtme karan alma· 
dan önce o P. cıen ıstıfa eden ve 
6CÇ1mler sıra1S1nda C.H P. propa
ırancıaııı yapan eekl Konya mlllet
veklllerlnden Muammer Obuz 110 
M. Rüştü Özal bugün C.H P. ye 
clmılşlerdlr. 

C.H P. Merkez 1d&re kurulu üye 
(Oevamı Sa: G. ~O: 3 de> 

Sputnik il 
Yeni bir 
Enerji ile 
Atılmış 

Layka isimli köpek bir 

hafta sonra, bir ilim 

hadimi olarak dünyaya 

dönecek 

A~oclatrdd Prrss 

Londra 5 - Rusya dun ikinci 
peylı:lerlnln atılmll!ında yeni ve 
çok gellştlrtlml' enerji kaynaklan 
ıcuııancıııtını açıtlam~tır. 

CDnaını la: ı. 81 : C 4e> 

1 
Gazetemizin dünkü aa)'Wllda cu. 

m&rtnl gününden beri nine d6u.. _...., _ _ """"'_ 
medlğlnl n pollaçe arandıtını bll· 
dlrdlğlm!z 29 yaşındaki yültselı:: mi· 
ma.r Argun Salı::ol'un cesedi dllıı aa-
bab çoculı::lulfunu geçlrdlltl eaıı:ı ev. 
Jerl.nln bahçeslndelU lı.UJU lçerl&in. 
den çı.tanlmı,tir. 

İlk b&lı::lfta ale!Ade bir 1.nWıar T&
lı:uından ileri gitmeyen hldlunln 
tahkikatını idare ee1en Xad~öy ııav. 
cı ,.ardımcııı. buncn çolı. u.staca 
p!Anlanmış bir cinayet olaca~& 
dair do ihtimal paylan ayırmıştır. 

Savcı yardımcuını dQşündüren en 
mühim nolı:talardan bir ıaneaı lı.UJU· 
nun tız.erlne oturtulan mermer haf 
lılctır. 

Kuyunun aıııındadn 30 aantim JUlı: 
teklllcte olan n bir botumla çapı 
50 eantltne lı:adar d&ralan mermer 
ın.tıııc, cNet ku:;unun içinde olduğll 
halde, dün &&bah üzerinde kocaman 
blr taşla tapatılmıı bir fetllc1e gö. 
r!llmüştür. 

J:auen. Argun Sakol'Un arb.c1a'1A 
n 1ntlbar üzerinde dnraralı:. kaybol 
duğll gecenin aabahında kUJ'UJ!Ub Arpn Salı::ol"lln annP. \'P. bııt.~ı elim hlllllM",rl Gil'f'n• 

<Devamı Sa: 5. 8 ft : 1 de l ıııı.ırn !iOllra hlt\.ln bir \RzlJtttP. 
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, fi{0lllltUliliill9 
Operasız lstanbul 

Savcı, Fatma B unun ela $1· YAZAN ı lululı:ları dojtar. 

• ııtıınhul'on nü ro~u bi r 1 ııııcn ı.: nıllrı•n• yaklatıı. 

b r aannt, cıal'ıa lükle bir araya ı:c 
:~:vteıre:~~; Ahıııet :!~:!an~~ır,k:; Karasu için 15 yıl G • d • 

:~~~ :~:~ Kutsi ;:;;:ıüçt~:ı~
1

ıru~1:. hapis istedi 1 ıyo ruz 
• den ıanıtlar- na bedel, bu11an 
d an biri oldu· Karaıu ağlayarak, · Muhterem ••• TECER heyecanı lle ken H akim, beıı kaatlllm. f ak at gll-
tu. callba. unu· cıııııınden me;-cıa nahtı. bir kaa tll... dedi, 

:ılthrlıı bMındak\lt.r b il 
10, ı uım~·ıa ~ıı: ~ılı: ııınnıı,.. 
ltr. İ•tıın ııuıııa t1nhrr~ltr ,. .. r. 
lıtr ııraıı~tnn :rllk«tk n'knll ıır 
\Ar. 'l'ıırı..ı,r. ııa-ııııııa l-tl\lıhnl 
ıııı-rlirıllli Pıh•r. h ıııııhnl, TOr• 
l.h r' ıı lıı , ııı.:ın eıırı.ııı \I' nal• 
'k~ıı ıarıı; İıı• ı-ı htr 1ınyt1l,; •e· 
ııır. htııııbııl'ıl nl.I tarih 111ılıtr• 
lrrlblll oıı tırc y(lr., ılı n•an blf 
,.,,.1111,1 'ar. 

tutuyor. Konu,.. na relen cıınıeyıc 
ma lnııanlar aruıncıa her CünltQ cıo- rrunıarı hatlı;ı ararlar. Konuemn 
tııı 'kUllanışı:rte bir unat deterıcıır. ııana•ının gelt.şmesı bakımından 
Pottn'bOyL!ı ne lcıelır nııım. ayna ba buncıaıı dnha uycun şart cıa ola· 
ııında saç bat ) aıımak ne kadar rnuı. Seçim geçtikten ımnrıı bu 
heykel. bir kacıınıı anıcı oıcıuk\1· arılar cıetıur Miting hatlı;ıllğlnln 
nu söylernck niı kaılar 111ln;e, her ~ rını daha cıar OlçQCle Meclis. 
sUn, her saat. herke51n. her yer- Jcoml&yon, lcon11rcı voyı konferans 
cıe atzıncıan çıkan Mlzler 1111 ko- hatlPlllU Alır. Siya ı allkı cıışıncıa 
nuımı unatı ile o tacıar ıııı ııcıır ki umtnlercıe. ba 'ka b"'lta konu• 
Bütan anıtlar,, tn an kişili inin lal'CIL konumıa ııanatınııı çeşitli 
fU \fi)'& bu kabiliyeti Uııırıne ..,,. Omclı:lerı görOlür Bazı memleket· 
ıanan bir yaratma g(lcül1ür. Ko- len:ıe. hele JOri usula buhınan 
nufma eanau aa. ın~nın 801'! ka· rerlertıe hukuk hntlplll!I. ktııtOr 
b.ıtyetl tııertne aşılanan lt~l.5el llayıı~ı caıııı fe ııerı yerlcrcıe kon· 
bir yaratma ıeıcıır. Amacı, har •• Q'rc hatıpllıtı. ııün11ellk nuatta 
nata oldul}u Elbl, netıcecıe ona etıtıın veya tııcır ıılanıncıa konre
• en acımı vercıııtımız bir faallye ranıı hatlPllllt sorecıurur Ne :ruık 
ı ııoııyıl ç vre l(lnde crtıı il ,. · ki ıı nl blr çevreye &ahtp olan l• 
tını alan bir de er vıırcıınnekttr. man ve vıccıan batıpııııı yetkl 11'!· 
Bu da eOııtertyor ki bu tı n kabl· llk, cıeri11k cıoıa~ ııslyle hemen ho
ııyetı dayanan bir t rcıı tarata. bir men h.ç bir varlık göeterememek· 
cıe ona tCl!lr etmekten gorı kalma· tecıır. Do rusunu ararsanız. lton
ran bir &06yal tara!! var SC:ı:ün terane hatlpllll cıe blıcıe henuı 
rell.Şi. bu iş cıe insan oıtluna ve.-. rerıcıır. M1111ell paralı bir konfe
Sl batka başka alanlaroııkl 11eııer ranı, belki dı hiç muıterı bulmaz. 
yaratma faallyetınln ~el bir ko- Man&YCI& en kof bir yem14 vayı 
ludur. EBlı:ller: c~~,tertsız metl' en çUrtık bir aebı nln bile para 
aay111ır ı cıemııtar. ötemııcı kiler tttıaı bir c1evll'Clıı aııaba bir kon· 
bir başkasına hltaı;ı etmeyen b.r feranataıı cıa tayelalanılacaıc bir ııu 
l!anat tuuvur etmek bllo ıüçt.ür. fikir çıkmaz mı? Elbette çıkar, An 
Sanatın 1aın12 bu yönU Qzenncıe caıc. pıralııı töJle cıurıun, paruıı 
cıururaalr:, bUtUn aıı.natlar ltlndı ır:onferaruılıra bile ralbıt olmayı;ı 
hangıaı eskl.cırln cıııtabet• cıeellk· na bakıp ta bu memlekette fikre 
!eri konuıma ııanatı kaaar tııze tıu cıeAer venim CllRLne ntıkmetmeme:ı 
olayın en canlı ömeıını \'erıblltr? cıır. nu r&lbcıtalalll n bqltoa ı&

Karşımızda bir lnsan konUŞU· 
yor. Ufalı:, bQyUk bir toplululı: ha
ııncıe onu cıınııyoruz. Or&)'& o.in· 
lemelt tçın bltl çeken veeHe ne o
lunıa oıaun, n cıen baluecıorae et· 
aın, &az ııCylıyen adamla blıılm a
ramıacıa aeçen bir olay var: Ko
nutan ne:rı cııııne dolam a onu 
b.ze kabul ettırmelt lçln çabalı· 
7or. ~nuomanın kOnueu bizi cı n 
lemelc lçln oraya toplayıncaya lca
cıar muı:ıımcıır. Oncıan aonrası ko
nutL'l kimsenin bu ıtıckı kab 11· 
:yetine kalmı5tır. Sanat kolların· 
cıan nıç blr!AI bu kactar Cz. bu ka 
cıar yalın bir halde, en kısa bir 
zaman içinde yıırattıllı &anat cıe-

erının b1113aruıı v ı• baearı1.1z1ııı1 
nı açığa koymu Bir konser cıın

lerkeo, bir bale, hattl bir pıyea 

ıeyrecıerlı:en buna çok yakın bir 
cıurum 'ırcıır: ama. çalınan kOn· 
aer parçuı, bal YI nıeycııına ıro
tıren raıualar. bir pıyaıı canlandı· 
rıın ıe:nııll uzun uzun huırlarunlk 
tadır. Oerçı batıp cıe ııöyllYıceRı 
konuya cıaır bat.ı ha.zırllklar ya,. 
par s a Ne cıe olııa ıconutan acıaın 
dlnleyic lenyle JUZ yüze gelince 111 
ca ı eıcı ına oracıkta tııu.ıı:acagı 

etklYI cıoıonun koyar cıa ö; le 
ı.:onu ur Konu ma ~anatının b07 
le bir Ozeııı~ı vartıır 

Konuımı 11nau, urıhın l:ı<'I 
cıevre~tn:1e. tatat bn•lıca cıemoıt 
rMI rı.;.hu tle b ı nen çe\'relorcıe 

büyült bir :ver almııtır Qa!ıımı:ı: 
<1emokra: 1 cıea tn n msel1 li mı 
~re ko u~n 11aııı ı.ıa bu ça d.ı 
çok Onem vr.rmek ıllz nıcıır Eı>kı 
cıeruoı.rM .enıe. ha ın formdu 
ve' ı agoracıa top a dl ı dev r cr
cıe konuıma 11 atuıın en aat hal!)' 
ıe uyrulancıı ını ıoruruz. Orta 
ça ı:ıa elini cemuuar önuncıe ra· 
pılan vauıar. umanım12cıa ille ıntı 
11 vo Mllletlerar15ı plAncıa aıyaııt. 
tdm ve, a ilmi ıurıkterele ~eııttı 
konu~ma ıetdllert cıotmu tur D.r 
ııııttnı hıtıp.18 , bir kongre ve~ ı 
komısyon hıtıpll ı. bir konferaııs 
haUplttı ı:tınumaıdckl konuşma 
aanatının belli b~lı Çetltlerıcıır. 

oemolruı hıreketırıın uranı.aın· ı 
aanıı.rı mıtınır batıPlill b1zcıe cıe 
e.tıemmı:vet almat başlacıı Her 
ne kacıar alyul konulara ve gc. 
ç.m t.amanlarına ba lı kalaa ela 
yına cıınıeyıcı olarak ııonıı ölçQCle 
konuıma •anatının 11üzel ıırnokı .. 
rıncıen faycıalanılablllr: et r il r
çekten ı:tızel konuşmalar yapılır
H.. Se(lm r.amanlarl toplum ba· 
yatının heyecanlı artlarıcıır Dola· 
1ı.ai;lı bQyllk ClçQcıo dinleyici toı;ı 

betıı, lyl lr:onferanaçı bulunmamı· 
sıcıır. K ndlnl tannan ıyı bir kon 
rerınaçı, pıılr: cıe parlak olmayan 
ıaıiyle muıuırı ç ken •artucı 11· 
natk&r kacıar cıa mı muetcrı bul ... 
mut Bulur. Yıtır ki ltonf1ranaçı 
Jctltıın. 

Konuema ııaıııtıııcıı acıam Jetıo 
mek için mu alt ıartlar bulunma· 
ııcıır. Nuıl cıe::ııoıcraıııye yön 110 
bareltetlylı eıyul ııatıpllle blrcıan 
revaç nlc117ee, her turıa toplantı 
C1L konırelcrcle, cıomok.lercıe, 11 nç 
ilk ıturumıarıncla C1l!lllokn11lye cıa 
ha elvırltll bir yönolııl• her alan 
cıa ıruı ı lconuıma unatının ııerlo 
meııtnı .hlıme~ ıcıtlmıı olur. Ttırk 
cıııının ve TUrk ecıebiyatırıın bun• 
can bUyak Clçucı taycıaıanac .. 
tını cıa unutmayalım. 

Okul proırraınıarıncıa CArencı-
Jerın konuımı etıtımı cıe cıtı Q. 
nülmuıtUr. Naıııl uyııulandıtı ·~· 
rı bir konu. Unıverıılte ve yUkaek 
okul ııançllRI aruında Y•P•llll 
münazaralar cıa ıtıntınlz faycıatı
cıır, takat hu mtınuaralır da. ııcl· 
ilk a&torılıırı kabilinden, ıaman 
ıaman 11az t lercıe ,OrUnUp çl· 
yor. Yok r aaıetclt.ro çen:er, 
1erlet:.nlo bir elfltlm ruhu llc her 
zaman )apllmakta olan mtınuata• 
ıar araııncıın nel 11111) ı çtltıcolc 
de rcıa olanları lae o b14ka. 

Bu konu llo ucıııı bir nokta ela• 
tın: Bir çok m ıetı: toplantıları o
tur. !eınlll r.bll 'kl~llcr. tızıırıncıe 
cıurulmaya cıoııer t ıcırt r ııt rtr, 
ııııet rt .. ıı. ııo1ııı konuıma r a· 
parlsr füııılar unutulur. ıt er 
n r top anıı. b r : m. on 011 ki• 
ti ı ı u mı. k.Uçn.. bir cı u o~ c. 
Jıavaııı. beklenen b.r Laruıma ru• 

u uyaııır Bu cııbı top.antılaı'Cla 
m le ın faycı1111 batumıncıan oldu 
au kadar y rtııcıe ye tiz.el konuı
nıayı cı ıerlencıırmeıc bakımından 
cıa konuemııları.n raııya alınmıuıı, 
hattA ııaı çevrelart ıçıncıo ) ayım· 
ıanmuı ıcıet oımalıcıır Hem bu
nun aerçeldıımceı o kaelar {t(!Q 
de Clefllcıır, eC!a alıcı araçlar bU• 
ııon o kacıar kullaoıııı, o kaelar cıı 
ucuı ki • 

Beynelmilel Kavaksılık 

Komisyonuna seçildik 
Beynelmilel Kavık~·ılık Konıl&

~onunun Partste yapılan toplantı, 
uncın. Yakın ark teillSllct.sl olımı.k 
lJUteh&Mtalar I>&lml Komlt ıno 
orman Umum MUaUrlUğU AR•ç-
ıanaımıa Şub ı M<ıcıuru Tl\IAt E
ren &eçllmL,tır. 

Fatma Karas\l'ııun Uçunca ARır 
Ceza Mahkc:nr.sıncıe de\'nm ec1E'n 
dünkü duruşmıısın11a ı;ncı, dıı:na 
dı \'e damal1ının mtel't'6lnl oldO· 
ren maznunun 15 eneye mah'l;.ıl
mlyetml ııstemlştır 
Duruşma ııonunaa kencııatno atı• 

verilen maznun! •MUhtenım Ha. 
kim Ben kaııtıllm. takat ll'(lrıabı!ız 
bır kaaııı. e fkıt vl! t acıarnn 
kurbanıyım Blıyl olmakla beta· 
ber AClaleı lı:arşı ıncıa ı;uçluyum. 
lşıecıııtım bu ı>Uçtan cıolayı çok a· 
zap çextlm. 14 ay olu~or ki gece· 
!eri ıtöz.üme uyku girmiyor. Da."'lla 
dııııı öı:: kızım kadar çok uvenllın 
Sizin y!lkseıc aelalııtınızı gtı,·eııl• 
yorumı cıemııur 

Fııtına Kara,, u bu ııözltıri söy· 
!erken aıtıamı,tır. 
Duru~a katar için bnümozcıe

kl Cunııırtesı rıoııone kıılmı,ur. 

Sarhoş bir şoförü 
trafik memuru 

vurarak yakaladı 
Mt'hmet Tınayon acııncıaıd trA

fık m11muru, kaçmalı: 1 tcyen ııar
hOş bir eofıırtı tabanca ile a:;aDın 
cıan yaralamııtır. 

abrt Tezcaıı lclar tncıekı &Gl22 
pllkalı takııl evvelki ıon akeam· 
üatO Unkapaıııncıan llulval"a cıo~ 
r11 ııtmektt lken taıceının önUıııtıı 
oturan bir olh111. ııeıtcerod•n ba· 
eını çıkararak, ·oldalı:I vutfoll mı 
murı otomoblll dul'Clurtmuını ııOy 
ıemıo fakat memur. cıucıuıı: çaıcıık 
ıan gonra twtnııı cıunnaı:ııııııı 

ırörünce b~ka bir otomobtllı ta
kibi! koyuımuıtur. 

Taklıl ıotörU Bulvara çıkıııca a· 
rabaaını cıurcıunnuı ve arcııncıın 
)'lltlten trafik memuruna tonıavl· 
cıı ile uıcıırınıe vl! kaçarken cıe 
trıı.tık pollııı tarıfıtıdaıı tabınoa 
ile ynralanmıttır 

Polis kal'llkoluna ırötUr<llen ınto 
rün eon cıerec ıarııoı oıcıuıu tC$ 
bit ecııımı,ur 

Hür Fikirleri Yayma 
Cemiyeti «Sohbet• ler 

tertip etti 
&tın bir iki ıcncıdlr kayela cıe er 

hlr ıaallyııt ııö teremcmıe bulunaıı 
Hltr Flklrlıırı Yayma O mlyııtl, it 
b..,ına ır len yeni tcıare Hnyotı ile 
blrllktıı ~eni faaltyct cınvr ıııe 
ırırmı, bulunmaktadır Cemıyııı 
~etlı:llllerıncıtn il renııcıı ine ıı~n!. 
cnumtııcıııkl kıt cıavl'ft!incıe. ı•I· 
huıa ll'ÜnOn me'"'lcılert ııo ııııtı 
( obb tl tere chıımmıycıt Hrllec k 
ur Memleketin tanınmı~ fikir a· 
cı11mları tarafından lc1&1'fı ecıllno k 
olan bu 11ohhctlcrln mevıt\I\\ tnp 
laııtı ıünü bt zat nhhcU ) ıııı acl\lt 
ııaıu.• tRrnfıncı11n "" llrcek•ır 

1111: ııolıb ı buıon Hııt 11110 cıa 
aemı:vctlıı c nb<!rll n 'takt Evknf 
okat;tıncıı D llmlı Aı>hrtımanının 

l kfo•ıııcıakl loltıl ııcle :vıpılncn 
\"ıı ııohbetı ııukulc Fa mtlll!t ôn1 
Pror lıırlne1ım Abdülhak Kmılll 
YCrük ıcıare cıec kUr. Bu toı;ılan· 
tı7a ııırtı eerbııttlr. 

Ayda bir veya lld dtıfa yaı>ılıı· 
eak olan bu ııohbtıLlcrı müteakip, 
m@mle1t11tlmlıc1e lllt defa olarak tıo 
r uı kontııran.ııııır u ulü dtı cıuı.11" 
neeektır 

Garson ve auı kursu 
Otel lokanta ve mUm.aalU turl&tllı: 

7erltrcıı hl.utdlltn praon ve a,çı 
ihtiyacını aldtrmek için ı. .. ite• 
Bulma Kurumu Umum Müdilrlütün 
ce açılan ırnra, ı kaaımdan bert fa· 
allyetıne Clnam etmektec11:. 

Kurumun Topbınecııkt ittanbul 
"ubes1 MUdUrlUCü blnaıııncıa açılan 
kuraa 50 lt1fl donm ctaıektel1!r. Ted 
rtaat s ay devam ecıecek, yapılacak 

lmtUıanıırcıa baprı 10&t1renlert dip 
ıomı nrllecektır. Kul'll çallflllalan 
cılfcek a ne Claha ıenlt kadrolu o
lacaktı:. 

Yazan : 

Naiın TİRALİ 
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ccYa ya ya, şa şa şa 
ismet Paşa çok yaşı» 
21 Ekim Pazartcııl akeamı otorav 

blır.l Manısaya ır tırcıııındo hava 
bir haylı karannıetı Or. Vatı Erır 
ile Partiye uıracıık. incnu•nun ft· 
mırcıen harcıket llttllJlnı ve M•ııl
uya lllrtnıık Ozere olcıuııunu ıııı:;ıe 
diler. Henırın toıııantımn apllııca 
Rı ılııonıa l!lalonuna ırıttık. sıııcınn 
ııalon\1 tıklım tıklım doluycıu. An 
cak pcrcıo cıvarıııcıakl, vutfelll re 
aynlan kapıelan lçcrl vıreblldlk 
KUnıtıdo tustata Akman vardı 
Kuııımı, 11 ın raıımcn ICalabıılıRı 
cıaıma heyecanlı tutuyorcıu. sıne 
macıakıt r cıaha çok Mııntııaımı yor 
lllert)"Clt Atna ıçııırıncıe tnllnu·~ 11 
ııoncıcıtktı mltltıRCI• dlıılııtnek için 
11r.lml1 vo kllylcriıııı dnıımemlt y11· 
kın köylüler cııı varcıı. Mllııtara Ak· 
man, bl1:1 ırOrünco konuemayı bl· 
20 bıralmıak uzero ~Ctlerlno ııon 
\enncktoyell ki dnllntı ııııllyorl• 
cıecıııer ve bir alkııtır koptu :Mue
tata Akman küraQden ıncıı fakat 
ıortınurlenıe klnuo >oktu. Zaten 
kalabalıktan bir •ey ırOnnok lmkA· 
ili Qa bulunur Rlbl ClDllldl, lnl'.'tt\a 
ııalonuııu cıolduran ve cııııarıelo 
toplanan kalabalık hep bir il ıı. 
dan: •Ya ya ya, ııa ea ıa. iıımııt 
Pata çok y~alı diye ııürııUI bir 
tempo)la baRırmata b~lacıı. 

nu tllr.ahtırıL bııt dakika cıuvam 
«ıtmlttı ki bırcıoıı ~ıcıcıeu ncı A· 
ını ıı ıı ıcıcı tlıındl anki 11ıııe
ma ııalonu yerinden oynıyacak 11&· 
ıurdını• Herk"' ıncalttan ter için· 
do klllmı , acııı kıınlıncaya kadar 
baRırı)ordu Uç lıeıı klotnııı torluk 
la yarctıııı kalnbalık ortaııında ın~ 
n!I kaıııaaıı 11:.,rı ıııra n raberııı
cıeıuı@ı k lhbnlıklı. ııg ım eın 11 ~o 
ctrnrınıııı l<ordoı ) aııatnk ol nçı
~orlıır< ı Kalııtıaıı < ><IE!ıtıct<'n bt' 
mNı ilk tıı ııf ·ı iki Uc,; dnklkadn 
alab 11'11 ı n nt. nihayet kflrııll c 
çıkab ıcıı Aıııa lınlkın tt!l'!ahtıra ı 
bltmıık lıllm yorcıu Arada bir. ıı
llyl nlondakl kalabalıRı ı ııım
hıyan fnönu mikrofona yaıı ııı: 
cManleahlar, ııovırııı htımtllhrllo
rlmh cııye hitap l!Cllyor, takat gO
rllltll ve tl'Zahcırattaıı hiçbir ,ııy 
anlqılamıyorclu. b irkaç kere vaıı
folller mlkrofoncıan halkı ııUkClno
te cıavet ettılnr: •Tezahürat cıo
vam edenıo Paoa konutamıyacaıc. 
ıuttın ııuulırn, ıuuon 11\IJ!ahma 
cııy ı ıe11nı cıu:rurabllm lı: ıçın 
bUL<ın kuvvetleriyle baRırcıılar. 
Dır an için acaba bir tertip kar

§ı.sıncııı mıyız cııye C1QşUnC1Um Çün 
ktl tezaııuru cıovam ctuııı takcllr 
cıe iııön!l'ıı!ın konuşabllmesino lın 
kAn yoktu. Ama nihayet knlabnlık 
baıtınnaktan yorulmuş olmnlıycıı 
ki onbeıı dakika sonra teHlıilrat 
llaflnecıı ve bu fırsattan faycıala
ııan tnııno Manwltlarııı ıstıtaaıı 
ile cıınlocııklerl. kı a. \fCciz vo bll
hMll• çok ııcVl)·eıı bir konuıma 
yaptı. 
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Konuşmacıaıı aonra sıtıçlUkl cıı
şarı çıkıp otomob!lc b.nebllen inö 
nU. adaylardan .Mehmet A<lannlı.
nın evın110 istlrııhnta gitti. An· 
cak knlııbnlık kuıa bir zaman ıçın 
ele e\'in önUncıo toplanmıştı vcı 
cıaJıılmıık lsteml~ordu. Polill tara
tıncıan da ıtıldı. 
İntınUye ıı&ıtcrilen ecud tczllhü

ratı o ka11ar içten, o kadar can11aıı
cıı ki bunu ırtırıın o P. iller ııcçım 
sonucundan şUı;ıM~ e cıüşm(lş, ucıc
ta düşünceli bir hal almışlardı. 
Ocrck o gQıı yapılan C.H P mitin 
cındckl muazzam kalnbohk. gerek 
o ııece lnönOye yapılım tcznhılrnt 
tc•kllAtııı tıırtıhtylo oıma111Aı için 
ııerçckten hüyOk bir mAııa ıtndo 
ecıı:;or, Manin scçlnılerincıe O ıı P. 
nın QOk ıamılı 01aueu ıntıbaını u
)'anc1ırıyordu 

Son konuşmalar 
Propatıancıa YMll ının başlacııtı 

gOnc kacıar Manleaııan ayrılma
dun. Salı gecesi GOlı:çckOy•e g0tar-
11!1ler beni. Dön<ııto ovada )'Olumu 
?.U da kaybecıırı beş on cıakıkıı o
yalandıktan ııonra ana yola çıkıı· 
llllc11k. Cipin kenarları da ~ı. 
olduı;undan cıönüşte bir bayii rtız 
ııAr yodlk. Ert ı ııunü c ıt.P. ıı 
mahalli gazetenin o aüııkU ıayuıı· 
nı hazırlamakla mcşgu111Um. Gazc. 
tcyl güya fazlıı bDBlp köylere &ön· 
Clt'N!Ct'ktllı: Ma~bııada l koycıuıar 
Son ı:ııo cıe Manlsanın ıctntııı Ka
rnkoy scmtıncıe ıl başkanı Faruk 
Çelebi ile birer konu,ma yaptık:. 

Oradan da Göçmen mahallesine 
ı:ııttık 

Blı varoıııımızda D P. lller kapa· 
11 aaıon toplaı1t1Bı yapıyorıarcıı. Ye 
ııı açılmış ol an kllçQcük parti o
c&1ım1a oturduk D P. toplııntıeı ili 
tıııcc Faruk Bey ocakta bir konuı 
ma yaptı Fakat ancak C H P. iller 
toplaııcıı Tararı111Jır, o P. iller top 
lantımııuı aelmckt n bile korkuyor 
ı arcıı Dalla öııoıı cıe 1al1ldl olmuş
tum, Bilbıı.saa ıröçmenler ül'!crincıoı
kl baskı lıer tıırıo tahmlnuı Us
tllndeydl 

ilçelere yolculuk 
Perşe.'l'lbe eünü artık propagan

Qn yaııa~ başlaınııu. Partinin il 
mcrkl!zlndo toplanarak adaylar se
çimi takip tıdcc lllmlt llçelıırt tea
blt ettik Stçlmtn mücacıcıoıı geç
mesi tahmin oıunıın llçeıere av\1· 
kat aelnylar göııcıertldt. Bana cın 
Sarıııoı·e ı:ıtmenı ııövl&nCli. cHny 
haya cıcrtlrn Sıırı 111 A1114llhlr'ln ıın 
ht~eslyken c1ııha yeni ilçe olmuş
tu ve lllM eçımındo de CHP nu 
D P cıen cıaha fazla \•crmt ti. 
BCitün bllı: m bu kııdardı Sarıgöl 
lıakkıncıa. Bir cıo orada blrltaç ı:tın 
kalmı olan Dr Vafi Erar, •OOk l· 
YI yer. ı~ı nrkada 1 r da van C11· 
\'0rC1U O ıroc , 111?çlnıı takip ıçın 
Kulava aıcıeeek olaıı adavlnrdıın 
Avukat .v.ım Qcıllk lln Aln,ehlrtı 
ımıtalidık Al\lm Qellk llıı de ııa· 

ıa ıııce uııurı boylu örcı,cmemtıı· 

lılrı:lı ıı Knııııııııııtın "ıırlh tılll..ıııüılt'ratmtm ıarı111ı·ıın \"ahn•J•k k<17iln • 
de afçlnı sandılınm konuıduftu t'aml kapıu D. P. afi lfrly lı ıüs ltnmı,tı. 

tık Trcııcıe hayli ahbaplık ettik. rı nonnaldl. lklıinela ııu manzara 
Alııııeıııre varcıı1tımıı:ıa pıırtıde kim ile karşılaşıp toıoııra! çektim. san 
sc knlına.mı~tı o l?CCC Alaşehlrcıe cııKların konautu )'Cll"llo D P. &fiş· 
kal11ı.k , e crte11l ııabah kııııdl böl· ıerl 115tlıydı. Hem bir taneı;ıncıe 
ı,:elerımızc hareket ettik. kanuna aykırılık iki katııycıı. oıımı "l'd i nın kapısına D.P. ııfltlerını Mrala Sar1go e seç m mıtıar. önune dıı cçım 111.ndınını 

koyrnueıar. D P. il oldu~ ı;öyle
ııen sandık başkanı raıan oRlu fi· 
lı\ııca da kemali ck1C1lyetıc:ı vazlfe
ılnl yapıyor, tllu kan\ln~Uzduh 
<J,edlnı. Cevap: tDu nrı~ıero aıaını 
eucn clmM. Zaten ınıııet burnya 
ccımel1en karannı \eriyor» E\·et 
anın. o kö~<1tı ki ecıı ycııınaynk ki\
) üdUr. ıos. cıe ııcçımı o H.P ka· 
::aıımı,kc.1 1957 ır.çlmını OP. ı:a
zandı. Seçlm ı;aııcıııtı başına. cıımi 
kapıaına D P atııı Mttran veya 
asllmaınna mani olmıyan S&nellk 
Ba.?kanı da o köye seçimden iki 
üç crtııı onoo ılUıılttır. Dll.811~ oı
ınaa ııtı ıçııı dl! koııutmuıtur. l"a· 
t.&t. 111111 f ct.ııı uncıuı bıışkaııları· 
ııın cıeııı do Devıtı~ RaQ} oııunun 
kdnuımııısıycıı. Oeıcııaımııe ltllyle.-. 
cıe yıuıımıaa y&klqan o H P. il kör 
!Qlt.r daha rey aı.ma iti dl'!vatn e
cıerlı:cn bUyUk bir tunııeır.ıııc lçln· 
d •kOyc1c kuaıuıııtız ne fııycıa. 
her y rcıe kaybııcıtyoruz bey, radyo 

Sarıgöl<lo otobüsten inip sora so 
ra ı;ıartı ııçıı merkt!\\lnl bul11um. 
Qalışma hııllndllydller. Müş1lhıt k4 
(:ıtlurını cıa(ııuyorlarcıı. Tlllllftık 
Oç glln Uç gece kalaeaıtun Sarıgölo 
hem<"n ıılıŞillıştıın. Bent nılııatır o
cır.n, partllllercıen Mehmet O ne r 
olaun, pntU ilçe başkanı Mc:hrnet 
Çekkaş. idare heyetıncıen Mehmet 
Horıısaıılı, Holll Oecllk oısunıur, 

ııanıu \ttun ııamandır tanıClıRım 
klmsolercıL 

Seçim ırana 7ııkıa.,tıkr;a şu ve
Ja bu tekilde ynpılnıa:;ı muhtemel 
"olsu:tlukıarı önlı>.rnel;. kıuıur.ı hak 
lanııııı aranmn.sını u~ıamak iç n 
llÇC!d.c avukat bulunmasını canuı
cıcm nrtu e<llyotlarcıı. o ıcacıa~ ı;o

noıacn attıu ecıırorıar<lı ki •D n 
ele yıırı avukat uyılınm. Hukuk 
FakültMlnl bltlrctlm> cıemeyo cıııım 
vamıaı:ıı Al ııııırcıekl partili ar
kacııı.ıııanıaıı rıca ettık. avukat M!l
elt beyi hem 1!1!Qlml1ım Onc , hem 
seçim ctınü Sarıgöle aöncıercılleJ". 

oumırteı1ıy1 Paura ııaı.tlıyaıı ue 
eo hrrk hr.yı•can içindeydi. Ta· 
rartarlanna taaylk: yapılm118ın cı -
ye bütün part1lllcr gece tıeÇ Vakte 
kacıar nı halle aralarındıı cıoıaor 
maktan. h r Uliranıın e~e n ııon 
uıtrn:nış olmak için çırpınmaktan 
kencıııerını alamıyorlnl'Clı. O geco 
erken yatıp ort<'SI sabnh ınn ışır

ken u~ nnclııı:. cıaha Clollruııu Ml!h· 
mct Çekkaş tıırııtıncıan uyandırıl· 
cıık. 

Bir kanunsuzluk örneği 
seçim Sang61c1" hrıdlscstz ıtCÇ:t. 

nem ııan11ıkları dolıııı> or, ••çim 
k nununun ııcıaylır 'cr<lt t hal..· 
in kontrol uzııemı yapıyor. hıorı 
de fotolr rtar çcklJOrdUrn l nll• 
maralı 11aııdık yıı:ııııdan aynlmtıı· 
tını ki b r boloQly ~nvu u ve ba· 
r.ı D.P iller ile rıunda bir maıııı 
ıcaşa oldu Kareılıklı zabı~lnr tu 
t\lll1u Dabıı sonra kl)ylerıı..., ııeçltı:ı 
n1111 ı ıaı (lt 111ye buı kn li!rl cıo• 
la.• ık c plc Qo \ınCla ç'mın 110~· 

öylUYor ... 11 diyorlardı 

Şen olasın Manisa Jehri 
Sarıırlll içinde OtUI'! lclrk farkla 

CHP. kll!ancıı KCylorcıen cıo ııo· 
nuçlar llço ııoçlnı kuruluna ııetmc 
yo baıılamıştı. Kat'I sonuç ııabaha 
artı alındı. :a N!Y farkla n P. ka

ı:anmıştı c H P itilir kııtOklerdekl 
nok aıı ve ) anııoıar ftll'!tıncıen ne 
kaelar rey kaybottıkl rını hl!l!aı> 
ııdl,orlar, kayıt itleriyle llyıkıyla 
uıtraeamadıkları Jçtn, unkı tıUtüıı 
kabahat kondllerınınnııe Rlbl bll'
blrlorını ıuçlıındınyorlardı, 

sarıırölcıo bu ıır.tıcc alınınca. 
::ı.•anıaanııı ölı<ır llçeıerlndrm iyi 
t.abcrler bııklenornucıı. Artık hllr• 
kcetn kula ı racıyocıa~cıı. Memlo
kııtttıkl unıumı ıuıtıc lerı merakla 
bekliyorlar. dl rlndelU kAl!ıtlara 
ı teıer yıı;ııyorlarcıı. 

Pıızart ı aUnü C lecıım ııonra 
Sarıırö!Cleıı ·~ rı1cııııııncıa lllllll. blr-
ı:<>1t e kAyntıerlıı ıBCÇlm neticesi mııı,; 
11uı11u oır .... un ııe nlmu~tu. ou.ı 
11tHl'\I nıı olmu tu. Koııva ne ol· 
rnuotııt Demokrat P11rt11ıııır tıın 
ııeıncrı bir oııvulcu bulmuşlar. Sa 
rıa(lltln ortlll'llllda lkl rt\Y farkı 
tutluyorlarcıı. 

ııı.nl.saya lfC!CO \farcııın. Partinin 
içi cıol\ıy<tu. ıt rk blrblrtncıen ö
bür vllAyeUerı ııoruyar, araca bir 
ıtelen telefon haberleri buır bu· 
ıunanlara bllQlrmyol"ll\I. BilyQk 
l!llloncıa ~llnlllı: vardı Çaıııı çalıyor 

oyunlar oynanıyortlu. Gerçi bir
çok yolııUlıluklar t bit eıılllp k,...· 
ııunl mercilere nıOracaattn bulu· 
nulınU.'}tU. Ama ktmsc<lo alınıın 
neticeden OmltıılzllQe düşmek gibi 
bir cıuygu yoktu. Bütan partlllltr 
kendilerini Clııha kuv\'etll hl&edl
yorlar. ı;:elccck seçimlere aiml1idon 
hazırlanmaya ba.,lamanın lO:ı:umun 

nnıun ııuıılur )liııli' 1Clı j!l'f 

~·rl.ll'r. t'ıtkot hlr ~t'rı;ek ılnhl\ 
, .ır. \ ıllnrılnııht'rl htııtırım ııır 
ırı•rtı•ı... -nııııııııı ho• ~ı·rl' ııe1'· 
ltıııı-kll'. Rıı ıtiıll•ll' \I' bu anın· 
'ıtlll ıı ahı ıılre ~ ıllar ti n !•na· 
Hrt. lırkll)l'<'rı.. t-ııııılıul'lltı lll 
İn bir oıırrn• ı 'oı... '" ııına o
latllk ılıı toıılıılııı.: olııra1' ıla. 
lotnnhdl &llıl hlr kUltilr ınrr· 
\Pr.lııP. tılr oıırrn ıı:rrl!\;tlll. ııa· 
lllııı >le ı..tın•e dlı UnmCl)or. 
zırıı orıera» ı ..ıııııı ııır ı.ıı•· 
ı ıır nw,t·l~•I olarnk ı.:ılııılrıırn 
ııır rr•ııı\ otorltf ı.nıun~:nıl ı. 
t-ınııhııl' ıı ıı hıı ııtı, ııı.: r!<•lll 
çol..ııııı •lıh'tlllrdl. 

·ı tık•lııı'ılı>lıl orırrn hlııao. 
llt'r ) ıı ı:ıklltılnn lıf'ı>•I hlthlrln 
''"" a.•ll•ı& hl\lırrlrrf rıılinırn. 
hnl5 k:ıpkarıt bir ı .. ı..-ırt. 0) a. 
oıırra hlıın.Jnndıın ııtı.: (.'Ok coıı 
ra h&elnnıtaıı llrledlJI' ~arayı. 
hu ) ıl olllukı:ıı hlrJn :rtık eli· 
~ıır. Olr knı: )il •ilıırn pnrll\k 
t llrfıılrrle 11,·ılııı a• ı tıl'k ıııu h te· 
mPI. 'l 'ak ım·ıı <'t.I ı..o ı ıı..:ırıı bl.I"· 
lt'I \t:l ıı lıh~ iP lılr l~hıııln ~ Urılt 
nıek. rllıl'l ı lı• ınıkl\ıı •ır.. l'nkllt 
lılr ~ıuıınıı ıı:ı11 hlnn•ındıııı ıııı 
\ lllr;l'(ll•r, l ,ıııııtıııl şdırtıır 
hlr oııerıt ıoıııuıııı:ıınnn 111111• 
nııınu nfilcıı cıu Unııır·k l•te· 
nınln. lll'Jtl lstnnbııl. 011rrll) ı 
hnı.: etııı:ınt şı-hrlrı bıı.,ınıı nı.:tıe· 
re l'C' 111~11 knhul rtllrrll taıll 
tıl r htı\•U k )' il ıtr~ il. 

l•laııhııl t.on•cn Rhl\"llTl'nııı 
ıo:u~-llll nıt'nlııılnl ı.11 1••> ış 111 il 
aıımrreıılııcl f' çoı.: ıı ıı~ırılı cııırrll 
!raıııı nnııırı ıııı ıı ıın ııtrıl\'lrt, ııtt 
ılln aycıc ıı hrmsl'rlltrlıılıı ıoıtll 
@illlfl kıılııırt ıııı tı. • ııtoıın in• 
ı,ır.n aıı.ııs 1dnıuru oltıııı1n 
en uıı Atıhnl')I' fırtıy n \ nll ,,. 
lll'll'tll)e n elAI, ııençlrrl trtırlk 
l'l nı l \il 11130 l'unıhUrl)rt tın•• 
rıınııııdn i!!<'hlr oıırrMının ııı. 
trııuıı ı ııı nıUJdl'll'mt ti, 111!\0 
t'uııılıu rl\ ~t hın rımıı ili, ı ıı~ı 
Cuıııhıırı; .. t hn)rnnıı cıa uı ı1 I 
ıır\· tl , All.a ııır te h rn\tılnr ıı· 
rru ı ııdn >•ııılrı ıı bir rl* mi vnl l. 
prk \'RhUk ıınuıuıcııı, 

lli11 \llr ki, erb tr npcr&Al'ltlll 
~ıı.nınr.R MJ\:ulın ~•11111 ntl'•UI O 
hıanhul \ ııll ll! ııelMl)I' llrl.t 
ddll. ııkıırn Jll' \ ll'l 'l'I> atnı•U 
<ltııel '.\IUdUtOcl Or. li11 rıı l 119 ) ı l 
ıuıııııı 'l:llrıırl akonklı k\nrııııı) cır 
ıtıııı l~ll'lllnl', lıu ıoıı hlr t o rı 
lıılıılıı C11'1'or \ C nrkC'!trR•lllA 
knıl nr ınııı k111 ıro1 ı n hnfı nıt n 
iki atin l• t nn ııuı·a rıılııdnııı rk· 
il! ı·r. ı uıı ı rrrn rıııır. Keıııtl 
nı:ı ı ıııo ı.nrı ııınynctıaı tııc ııır 
ntıııı• ~nıııııı harrkl'llııt tll• 

lı ıınııııtıl Nll'llll'lllllııClrn il Pi IP.I 
ııııt,·l'•lnl ıııunuaııı ınrııra 11n· 
kon Hı arııt l'•l~rlıı bir bil) 11 
lıırp11l ııı111fi•ına ~llhe'I• olnıı Jf'• 
ıır ı ıııüılllrıltl r. l ıı.: ıııuln dll 
1•11'11111 olıııu ıılb t , I Aıanlııı l 
l.lrhl r opt'ra•ı IAh ıııııı ı ıı lıı \ rr• 
ıll. ı·nı.nı 111!1.cırcı ı.ın~·Rıı lıl r .. ,. 
lıt•l ı!Rhn \lir. ılnııl ııtr INl 
ı.ı~ıı ı ııll ıl ılr.ı tı eıı.ı ı.utınııa· 
hlllr, ıın ı a ırk bir k11ı lcıuı hllr 
kaı~a. u ıııııı ıııı~n ıı tılr nnda 
ııııılıll' rnı nı"' > ınr J'Okgl'llr. 
lstnııhııl \ ıılblııe '" tim !el 
tıyatro•ıı 11l'nr ı nınııorDııl' tav· 
•111' rclrrlı. Hlr llkııkul'llA 111 
tın lı ııt. ııc ıınııııtçtırrlıı ıırınya 

1:ık11rı11ı ı tıı rıtrntort'J ı bir ıcır 
'ıınlrr. Oııt Oıı çelnırl l'tr. rnl 
nı C' ll, l•tnııhııl teh ir oı ıerR•t l\te 
ti ni ll'U~ H llAlçllrr devıımettl 
rl>or. 

Burhan ARPAD 

dan bahetCll)"orlarcıı. onnun b1rinae hiç ümit ctml!" 

Halkın 15 dakika suren tezahüratından sonra 

Ertesi ııun A~tıllarcıan kıılkacak cııııım bir fudc bir kOylQ •bey bert 
uçağa yetişmek üzere l\tanısacıan seni hatırladım Bizım köyde kO" 
ayrılırken 111 ııun lçlndıı i\tanısaya n~u~tunı 11tyf'Cektı. Qoklan d• 
bu kadar ıılı~mıt olmama şll!jıyor- ııa Manlba<lan ayrılmal1an ckueu• 
cıum Atlay arkadatlarımı. IJllTıhıl ra balana eonı gcçcmcellkl deme!: 
1ıatır1a111 ım hatırııyamacııgım ııar lııoollAlnl bile ılltıterlyorılll"dı. mn 
tııııerı, cezacı Mustafayı. cHUdıı· lerco seçmenin ıtı.macıını kıız.ıın~ 
vıır<1b Arifi unutmak koloy mıy· mak, reyini almak... Herha!Cle bU 
cıı?. Otuza J&kın kıınutma yaptı• aa en aa mcbUB ııeçllmck ıcncınt 
~ım Manisa 11çe ve köylerini unut mUhlm. mebus ıaııçllmek kacıar ~c-

inbnü'non Manisa1titiratfujdesı: C.H.P. ıktıdara 
Gelırse Çıftçi Mallannın F yatını Arttıracak 

IANl SAU l ç tKAN nosı.CK , lı\llA ı.u OAU:TEJ'ı11N BEÇ İM Jç lM 
JIAZIRf.,\l>lÖl ııuscııl BAYI 

mıık kolay mıydı? rerııl4:ıı. - uıı u .. -................................................................................................................... 

Bir Alman kilise tiyatrosu 
•er: .ıederm•nn, \ 'azan: Huıo 
Von Ro!fmann ılahl, Toplulut un 
adı : .. Kanınıtupl~lkre ls c: ı.u. 
beck), Sahtte)I' koyan: Walter 
Rud~r. Oynıyanlıır: Jlorlıı ;\Jarıı, 

t·rsu ıa ltudtt. Verena 8cbley, 
llan s naınaschkf', ll•lnrlch Hllt· 
man n. l:fll'ln Krrsen, Woltıın.
Kloseo. (Alman !"eııtonıa kulUbO 
sıı.hntsllıde) ) 

BURHAN ARPAD 
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A YC$~u17alı talr Ye t17atro p. 

da, ll•Qlct de olaa, blr avunma ara
mıttır, Sah:burır fNthallncıe n M•• 
Rılnharch'ın reJl&lnı aadılt lıalınıı· 
ralı: ı.eaısll edilen Jedermann'larıı.ıı 
ı:•rrısında, tlratro ıan•atı bakıınıD 

ClAn bir öı:elllk aramamak gerekir· 
Hattl bir ltac )'lleltr bu yoldan aJ· 
rılıı> lıelnbarcwın rejisi yerlne Er· 
nat Lothar•ın )lenl bir reji deneınr 
aını ele alın Balıbur; tclililUerl 
blll', cıea~rıncıen pek ka7betınlştır. 

Alman klllaealyle çok ıakından il· 
lbalı bir topluluk olan •Kamuıeo>· 
p11lkrelu • Lübeoll• tı1aıroau• uuı> 
i.~nbuldakı Jıdermano teınalll ı.ae. 
ne bir dini tören tem.e111ydl, nı dl 
l:ılr mod1r11 deneme nbnıeı oyuııU• 
Melin de, Hotmawıt.ahl • RelntıAr· 
dat lşblrlllllııden hayli uzııklafDllt' 
mıştı, 'l'eutoııla ea!ınetlnln kUarot
tızllll ve lıt.dro darl!Aı da, altyhl• 
uıuurlardı. Bu ~ llZdta, bıatıırıD 
urw yan)"a azaltilınıt Ye aynı art!S' 
blrlı:aç role birden çı1tarılmı,ıı. Fnk•' 
bUtUn bu aleyhteki huauslar ıöı: 
önUnde bulun11urulaa <la, •Knmnıerll 
pıeıe. lıUl>cck• tiyatrosunun, AVUS
turyalı Hotmannathııl'ı tazla Alın•ll 
bir wılt'lpla o~ nadığı için 1adırı;aıı:ı• 
il. Hem, Jcdermann, later Hornııııı&o 
tahl lıı eseri olaraıc ıle &lııwn r.;ıer· 
ıe aadcce bir dini tııren teDı4111 ol•· 
ralc ttabul ecııwn, yumuşak ve dUJ'· 
gulu bir u.alt'lplı oynan<lıCı ııaıı:ı•ll 
dır iti, m1nevl b r mır yapablltr· 
Oy.sa, Teutonlı aahncıılnde 1ordOJU 
m<ız Jederaıann, ~rt hareketlet• 
le vo zaman ıı:aman pek fazla 1>" 
Cırılan bir tWüpla osııanl1ı. ııeıe G
ıum 1ııat"fl't1Wı çattal.zılkıe ırıvrı.
nan Jedermamı'ı canlandırmak lçlıı. 
!:rwln Kenenin bütün gırtlalı: ı;U
cUyle haykırmaaı, Schtller'ln ıbtııAl 
el plyuı cHaı;.dutlar• dakl f'ranS 
lltohr'a yatışırdı, ancak. BUtUn ıeıtı· 
silin, e.serın hııva.,ına ın uygun ı c ti 
n11nu11 imanı temıill ecıen ursu•• 
Ruder ..erebildi. , 

8ıtıctnın acııuı, onun kalın, yu
karcıan ııtatıya yumurıa llbl u· 
• an aucıaıcıarındaydı • 

dlıh. ya..ı cıcdl. •Bana Y• ıı:ız. 
7a tıtlfa cııror, buna ne cıertın. 
baktın. 

Oıllp ıynlmak !Ater ıtlbl: 
ıEyı oııum :ıı decıı «Zati ne ... 

man bl bOyQk Mlzü cıınlecıımı • 
cNeyı Cllnllyecoktlmh cııye b ... 

•ınr Hllacu Sıtıu. ıııunu ınut v .. 
~k mıycıtm kızımı?. Sen 1111 
onun aayııı ın. n ıbl utan bu il• 
!ı etmeye ı 

Oıllp bakışıan)'la onu eırnek 

:lııtedl : 
•EJI > cıecıt gene •Seni buraya 

ıctırencıe kabahat .ı 
cLen. aıa. eeıı cıe emme cıe ko

nuşu on. ha? > Konı.tı g!lıste~ 
reli:. cOftrl beni bura koelun deyo 
6enin kulun kölen m• oıucek· 
cıım? • 

Galip tülı:OrOr gibi bir hll alCIL 
XL!abacla kencıını blllr tanınırcıı. 
Gayet yavlil,i bir bnş bareke~lyle 

cSush cıccıı 
csusmayacım.ı cıtye bll§ınl kal

cıınıı Sıtu. c.Yettl cürt canıma • 
Ollllp az ııerlcytı;ı kafasını yanı 

çertrerek· 
cOehennrmln dibine kadar yo

lun var. > cıecıı. •Git. bejtcncıııt nl 
yap • ri1 

Sonra Kene ~ B\'&ş yava, yQ • 
d!l. c t.tl 

sıt.ıtının atız.ı ac;ılıp knpandı, 
lı:ekelcctı. aöz aradı, bulamadı, ar
dından aceleyle. 

cTuhb 11ccıı 
oaı p haflfce irkildi .cıupnu,.. 

ıu O zaman Sıtır:ı bız: a yQrOCIU. 

Edebi Roman 
TOJ)rılc ay altları al tıncıa layaı 
aıbı oıcıu. aııııyüaU çatıacıı, cıort 
cıtrck U tüne tutturulmuş bu yapı 
çatır çatır yıkııcıı. n"'ını kaldı· 
Mp lkl yanına bakınınca. her Ot'YI. 
uııana &allına gelip ırrçen ıneaıı· 
!arıyla. cıuvarlarıııcıa. uçları yır· 

tık Ncvrozin ilanları l apı~tırıımı~ 
e\'ICrl. <IUkkAulany!a. kab,·rıcıen 
ı:cıen cızırtılı gramofon ~le 
bütün kasabayı kenellne uzak bUI· 
cıu. Her şevin çehresi deıtı,mt , 
yahut keneli kıı.ııab ı Rlbl oımuı
tu. 

Dollru c\'lnc gitti Uaııanlı Muıı
tafa k.OillfU CoCUkllll'l)'la oynU)"Of" 
lll'dl, 

•Len. bade, e\'e girin 11 O.iye ba
ıtınıı. 

Qocuklar, babalarının h~r !a
ınanıtıncıen ba.,ıta tarttı bntıl'd.ı· 
tını anlamış albl satıam pUklUfD 
oıcıuııır. 

Sıtkı ıçerl sırınce, hayatta, lcı· 
pır. Jı:ıpır ıe gt;re."l karıııı &fatıya 
ba tı A11am mertUvcncıen çıktı. 
lı:.aıııetını attı : 

•OICll~ oruz ı deC11. clııtıfa ettim.• 
Ayıe cıoncıu, kaldı Şu n11a ko· 

ca.sının daha b!lyük azantoıer ı
çın11e oıautıunu düşünerek bir 
t"Y cıcmecıı. eormadı. HattA mem
nunm~ lıibi: 

Tefrika No. 37 
•EYi > dedi 
Sonra hem n dunra 11ırtını Ye

rin oturan eıtkı ı ıaıerok: 
•Ekm le )'l)'CCtn mıh dOCll. 

cSO'rayı kurııllm mıh 
•Kur .. • 
Ayşe Bl'ı!!lencıı · 
•Kız. MUnener. Saadeti Hadin, 

bubanız ı:cıcıı, eofrayı kurun ı 
Kızlar hayata çık!\ erclller. Oğ· 

lanlnr cıa gelmişlerdi 

Sofra kurulunca etrafına dl• 
t. ıcıııcr İki J;111 bir yancıa. lkl oğlan 
bir }nnl1a. kan koca cıa k~ılık· 
lıycıııar. Sıtkı ka.,ıaı kıılcıınnca· 

•DtlrıUler ı cıı:vc 11öylcncıL «Ne 
len bu~ Etmecıtklerlnl komaelı· 
lar .» 

Ayşe hiç oralı gö?.UlanUyor. ko
CMlnın cıamarına bıwnıık istemi· 
yol'd.u: 

cNc Uman?» C11yı 60rC1u. 
cŞlnc1i ı eledi ıcıam. cHepıılnln 

ııurauna tOkUrelüm • Atanın da. > 
Bl\fka &aman Oluycıı. Avıe he

men sorup anlamak l&tercıı. eımcıı 
e1.111tu. Yalnız. 

cNe zaman gtdl)ozh diye tekrar 
sorcıu. 

Çocuklar bakıgtılar, başka r.a• 
mankl gibi blrtblrlerlnt cıürtükle
mıyorlardı 

&Nere anah cıecıı Mwtaıa. 

YAZAN: 

KEMAL BEKiR 1 
Kadın bunu cıu:vmadı bllıı. Ko

ca.<ıını g(lzllyordu. ı.fClnoYVl!rİI! ea. 
adet cıe bir analarına, bir babala
rınıı bakı}orcıuıar. 

Adam lokmaltrı hırsla çlRnel'o 
keıı: 

«Hemen• Cledt. clkl aç ııun M>n-
rıı ı 

AYfe pl?k çabuk anıacıı ki. bu 
) ııtı mnsı kolay bir öfke deıtllcıL 

Ollzlert l anıı. belli t'tmecıen e
ıının tNlıl\'le alldl. sıtkı onu Q:3" 
rüncn yUtt8tnı:ıe karıı b r noıcta 
belireli. Dunu kenıı.ını y17eıı bir 
ötkcvle eritmek tstecıı: 

cA!;ilama, kız.> dedi. • Aç açık 
kaldıQımız yok ya • !Mmtz d\ırup 
cıunır .. ıı 

MOne,·ver anasının :ranıncıay<1ı. 
•ltnı uaatıp dUrtüklccıı. e.ntarıeını 
çekti: 

•AnL nere;ıı aıcııyoz?ı cı cıı. 
Saacıet de, k~ııtı uzatırken ba· 

41nı kalcıırcıı\ 
•Ana. noreb c11}e 110n1U. 
Aroe. aıtıamaııının belli olması 

na ııldınnacıı bumunu çcktl. ııö:ı:I~ 
nnt aileli' 

Çllz ekmeAlnızl yeytn, kı:ııım ıı 
Sonra tekrar, bumunu çekti, ıııııı 

lerını ıllcıL 

X\ I 
B r aabah, ırün dollarkcn, kaı;ııva 

·bir yaylıyla. bir )'Ok arabuı ııoldı 
sandık. npllı, cır.nk ecııırnıı :va• 

tak, yoraaıı. 111'! vanın mercıınntıı 
ıışallııııııa latif edllını,u. izzet, k• 
rısı, sıtkı, Ane dımklorin U!tUne 
oturmuttuııır MUııevverle Saacıet 
kıyıcıaycıı. KOr ııarız ınıırttl\'entn 
alt bMııtnaıına llltmıe. hiç 1e111 
(ıkmı)orcıu Jlaııaıılı MUetata bir 
yolculuk ııavıncl lçlnelc lçerı, ııııa· 
n 1ırıp çıkıyortıı.r, lltekller, yana 
yıkıla ortak hatıralarını konutuyor 
lard.I. 

sıtkı araba tıkırtuıını cıuyunca 
cıoıruıcıu. 

d::ı, ııeıı:ıı, ı,ıe • cıccıı. 
nuan cıa kotarak ırırcıı: 

«llllbL yaylı llt'IC11 ı Cledt. 
Hoı;ı ı dtı &Ya a kalktL Btrı ııenç, 

biri orta y"'lı iki arabacı kapıda 
ırUrüneltl sıtkı 

,şuııları yOkleyelım.ı CiP.eli. 
Denkleri ucıarıncıan tutup araba 

ya attılar lr.r. t cıo ttılAşlı tclqlı 
ileri ııcrl koıtul'\ıyorCllı. Ayfe: 

• tuııt Eteneli, Ali ilsen, sen otur.• 
cıı:vorau. 

Jııııtın kır1111 Hayrıro cıe: 
cNolucak AnAnıın, varaın aıs

tUl"l!On.:ıı Cllyorcıu. 
oıııanıar yııylıya blıunıııorcıı bl· 

ıe. Korn•u ar kapılara (tlcmıılar 
klttıl çocuJunun cllerıne } apıemıe 
kimi kucııııına n'mı,, bakıyorcıuıar' 
Bir tkiııl arabaya V•klqrnış, yardll"n 
etmek ister ı?ibl bir l!Opetın ucun· 
11an tuıu,or; 

CUı:\ ıınıı varı 

Keço, tekenin toı 

vurma11yle yaralandı 
Zeytinburnu, Tenıcıollan Mahalle

eıncıe ili uncu eokak ve 70 eayıh ,,._ 
dl oturan 4S ,.a,ıncıakl Hılll Keço 
Yetııteı;ıecıe lıeoıh!rlnl otlıhrkın tı 
itenin toa vurmaaı Ilı ııaaıkların· 
cıaıı pralanmış ve ıedaft ıoın oer. 
rah a1ı11 hu•anHlnp ıı:aıctırılmı tır. 

H A v A , .• , llkllr 111• 1•0 
roloJI 11111un 11. 

ııun tıhmlntrrıue ıllre ıı uıUn 
tl'lırJnılr vıı clvarındı han par· 
cnıı ,·cık tı ıııuı ııı H' r.ıımıuı fa· 
111011 rntıeı ı lll'c:rcekllr. ıtnılllr. 
ıar ııııHnr.ılıu ı lrnH i!tl hf! l'lte 
rl'ktlr. 1111111111 rıı ,.nı..ıırk hnrArıı 
il + 211, rıı d l! Uk l~l' + 1:1 illlll• 
ı ııırııı ı•lnrnk kn, 11rııtı nı l2t1r. 

TAKViM 11 K\ l'\I 111:17 
l 'Altl'A '111 \ 

\\ 1 ı - 110~ :ııo - ııızrn il!:\ 
iti MI 1:1111 - t1ti1 M 24 
ııh·nı ı:ın - llrlılOltltılr 13 

SADAH 
ÖOLE 
1KlNDt 
AKeAM 
YATSI 
iMSAK 

Va11ıı Cıanı 
0007 01.87 
ıı.08 0867 
14 42 00.42 
1'1.00 12.00 
18.44 Ol 33 
O.Ui7 l 1 65 

Gar.e t~mızı ıron dtrUrn 1• 
11 ıar " resimler banl111ı 
baaılmuı• iade •dllmtL 

ııarı Hofmaunstıbt'ın 11174 
10291 Uoııı taert Jederınann, 

pek ••ki :ruı: Y1ll•rııı bir kilin o. 
fUnUndan mulhemdlr. xıv. yüzyıl 
1nıı:ııız klllatelnln Btıryman teınelll· 
aıın JCClermann•a ilham kaynağı oı
cıutu rakın ramana tacıar allylenı.. 
)'ordu. :tn aon tetkikler, bu Uhtm 
lıayoaQıııın bin yıl ııcrllere Yf Hol. 
landa klllıN.ıne kadar uıı:andı4ını 
llcrl ıtlrmtktedtr. 

Jcdermann (herke.) dUnya nimet
lerinin ortasında turlu günahlar 
işleyip ahreti unutmuf bir ınsanojl. 
lu, bir herkes'tlr. Durumu ııoren 
Tanrı, ölUm elçisini gllnderlp Je· 
dernıaım•ı öteki 11tıııyaya aldırır. 
Kıırşıaına blrdfnblre dlklllnren 1), 
ıumıe tencıınt ıoııııran Ye bUIUıı ya. 
Jı:ınıan tararıncıın yU:ı:UstU blrakıı. 
dığını gören Jeelennahn'da YaPtıkıa 
rıııa pişmanlık duyup Tanrıya ııf;ı. 

nır -re imanı teıntll ~dtn bir mele. 
{!in yol ıı&ttrlclllRl)'le, Otekl dOn)'ll. 
nın yolunu tutar. , 

Hormanrut.abl'ln iyi işlenmiş bir 
&abne şUrt halinde yazdı~ı Jedcr 
mann, ıtonuaundın da anıışılıcaııı 
llzere, koyu bir hrlstıyanlılı: propa. 
ı:andasıdır. DUnya aabne edeblya 
tındaki şOhreıtnı de, metin u.staUf;L 
na deılll. Avııııturyah btlytlt tiyatro 
a11ımı Max netnbardt'ın (1813 · 1943) 
yep~enı blr anlayl5la SolZburıı t•tl. 
Yıllnde sahneye ko7mut oıınaıına 
borçludur. Birinci cıuııya eauşının 

lndlrdlltl ilk bUJUlc darbe Ilı aaraı 
lıo Avrupa orta lJllıfı. Salzl>Urg ,eh 
rl tattdrall OnUnde Ye ikindi uurt 
baflayıp ı:Uneş batarken ııona enn 
bu yeni mistik açık bava oyunun. 

Otuz yılllk bir arad!!.n aonrn 'I'Ot 
ttyeyı rıyaret eden tik pl'O!esrontl 
Alman tıvııtro toplulutunun, bir Jel 
lise topluıuııu tarafı aıır cıa bD 
daha baf&rıll olması gereklrıü. 
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Giresundaki· hadisenin 
hluhakemesi dün sona erdi 
2.9 Ekim gecesi yapılan nümayiş yüzünden mahkemeye ve
rılen C.HP. il Başkanı Dr. Galip Zaimoğlu ile Mustafa 

Faizoğlu be raet ettiler 
'"";-----------------, nuıu l tubablrlmhdrrı 

it r 
Olre5un S - 20 ekim 11alı ec ı a Ya oehrfm ıı:cıe ba ra:n enikler }&• 

pıllrlten b r b :ıı e olmu~tu. Halk 
Partlal blnMı önünde cıanıl zur-

cumhu rrel
•sı• na ile hora tepmekte o:an ıoo ki· 

flllk bir ltalabalılt. aralarına C H p 
il b~kanı doktor Galip Zalmoıtlu 
nu da davet ctmlş'er ve blllharc 

G l 
o~'UI'I o;;namak az re Belediye mey 

e l•yor Clanına llarek t edilml.Otlr. Bayram 
. olması dola ıstylo lOllann kala-

balık olma5ındıuı. ka abalılı:: çolı:: 
,.. llu ııst l\Jİıhablrlmldfn büyüm~. önde davul zuma cya a· 

tı llkarıı, 6 - T(lrktye~ ı 1'('$!f1Cn Y• şa ııı a ismet Paşa çolı:: ~aşa. 
lı~b t edııcek olan ltal~a Oum· CU:nhurtret çok yaşa, TOrk m ııe

kanı Olovannt Oroncbl ve t1 çok Y~ıı» dl~" ba ırarak ı.er
l•ı. ıı 'Kıunm Pazartesi ROnO aut llyen kalabalık Depoyda doktor 
~ da özel bir uçakla Ankara~·a Galip Zaimoıtıu omuzlarda kaldı· 

il.-~~!r. Ml:sa!irlerl ba~a alanın nlmıştır. 4-6 bin kiolYI bulan ka· 
-\Ullllurba kanı Bayar ve ı !abalık: b r lnıan seli ha!tnde tez&· 

K~layacalı:lardır. bOrat. şenlik yapnrak ZalmoR-
1'\:"ltcıeıı ııonra Anıt-Kabri ıtıya· !unu omuzda Gut cadd ıne inip 

ecıecek olan misafir Cumhur- Dcledlyı; me cıanına eelmtşttr. Em 
tt...:ra:ıı. aını akşam eeı ı Baıar nl)et müdürü yol tıo:1unca birkaç 
>t:::.e'ndıın eretıne bir aıı:,ıım cıera kalabalı ı dunıurmaıta çalıı 

t tı nrileccktlr mı a da yürü üşü dumurma:;a ım 
!tıırıesı ll'(ln, mlaaflrlerfn kaldık· kin olmamıour. 
''Cekharıcıyc köşıttını:ıe tertip cdl Gazı cadele!Jndc yol boyunca ev 
~tı bir t6renle misafir Devlet Jerdl'n penoereyc çU:anlar da ıen· 
l'lı: ine Ankara şehri fahri hem .. ch ilk yapan kalabalıtı alk~lamışlar
ıı Paycsı tevc ıı edilecektir. Saat dır. Beleelbc mercıanına varılınca 
lııı~e 1.te Ekse!iina OronchL Ctrm· Janıtarma er okulundan alınan e: 
cı kanı Bavar. B bakan Men- ıer ve Jandarm morkcı: kuman· 
~ italya B bakan Yardımcısı 
"- bı41 terı Bakanı iusetf Teli&. <1anlııtındakl cıevrı ... eter ve poltalıır 
i;"let Baltanı Zorlu. Genel Setre· tarafından toplulu un datıUlma.aı 
ita .. ~ lth Esen bel. ltaly nın An· lçJn mOClabaledo bulunulmuş, bu 
tı-" llOy{lkelçlal ve Roma nnytııı:: arada doktor Oallp Zalınoıııu da 
tıç~l:z:. Cevat Atıkalının katılaca· toplulu a hitaben: cB!z kanunlara 
tı· "''Clnll bir toplantı yapılacak- vo nizamlara hürmet eden partl;t:ı. 

• Daliılının diye ncacıa buıurunu~-
r,~&Inba gQntı misafirler ere- tur. 
ı~L_ &abablertn h\pod.romd.n. yapı- ......... _." ................ - ............ . 
.--.: tecıı resmlnden sonra. An· p k 
,._~Dlvemteslnele yapılacak bir a mu 

~ -.. ue Enelins Gronc!ıl-ye Hu· 
t~ Paktıltesl Fahr! Doktorluk pA 

l rııccettlr. F·ıatları , ıı...ı 17.80 da ııtı devlet müme&-
ı~lerı arwnııa bir toplantı cıaha 
bJllııcak ,.e sant 21 de Ankara 
,
0 

a!ita verilecek resmi kabulden 
t~ra ıı:ıısnf!rler özel bir trenle lb-

I bula hareket edeccltlıırdlr. 
taı~a Cumhurbaşkanı Oronchl 

~ be~berlnıt"lttler cuma günO t':t ıo da öı.cl bir uçıı la İtalya._ 
ltc tlıCteveccıhcn İı;tanbulcıan ayrı 

'klarıı.ır. 

lisenhower 

Artıyor 
JfusuJt Mulıablrtm!Tdeıı 

1zmır. 5 - Pamuk ply ı bu· 

Vaka mahalline vali ve cumhu· 
r!yct mQddelumumt&I selmiş. u
fak tefek buı hareketlerden gonra 
kalabalık ntha;·et lnıı:ibat lı::uvvııt· 
ıc:ı tarafından daliıtılm14 ve dok· 
tor Zalmoı:ıu ile toplantıyı tertip 
ve idare ııttll!I ldclla olunan ~ua
ıafa Falzotıu aa\-cılılla cıılbedlllp 
re'ce eaat 3.SO za kadar ifadeleri 
alınmıotL 

o co bu bldl ecıen sonra bay
ram oentıklcrt t t.ıı oısıımıa ve ao
kaklarda &ıkı lnztbat tecıbırlert a
ıınm~tı. Doktor Galip Zalmolilu 
ile Muı;ta!a Falzotıu toplantı ve 
ııtl&terJ yUrtlyOşlerl balı:tındalı:l ka 
nuııu lhl 1 ettikleri Jddlaııtyıe m&b. 
kt\lTIC) ıı verıımııııerdl. 

Carvamba tüııü Ut duruama ya 
pılını~ ve 13 Cihldln dtnlenmeal 
ve maz.nuıııarın sorınılarının ya
pılmw 6 saat ı>ürmtıotü. Duruşma 
cumaya talik edl~tl. CUma ~Un 
kU cıılııcdu yeniden tahltler <lln· 
lenmiş ve C H P. illeri avukat Sa· 
llUıatt.ln Oüvenç. avukat Nalllı Şen 
yurcl ve avukat eaban MalunUt 
ErısOzı Kelepclloillu müdafaa et· 
mıoıercıir. Neticede, ıı.sllyo ce:ı:a b&• 
klml h!dlsedo bir 111y1t1! mak6at 
otmadıtına vo toı;ılulu~n bayram 
Oetllndo bir ıı:ôstorl yürüyO§Q Ol• 
maıııtıııa dair kil.fi delil bulunnıa· 
dııtından Oallp Za.tmoıtlu Uo Muıı
ta!ıı Fatıı: oı:ıunun beraet.ıertno ka 
rar vcn:nı~ttr. Hldl&enın beme.n a
kabinde ne:ır yıııııı&ı :ıı:ondujiu 1· 
çın bu lll1dlıie ıtazetelerde yazılma.
mı tı. Duru~ma sırMında avukat 
Şaban hlııhmut Ers!lı:ün talebiyle 
mııhkcme neşir yıuıaıtıııı kalcıınnış 
tır. 

itiTUNc"litER ... __ _ 
SEHRİMİZDE 
TOPLANACAK 

llır 11•1 nıuhahlrlnıbrll'n 

ICabinesi --·o-
l 1 Sovyefler Bir Amerikan filosu 

RUn de o?dukça harareuı ıı:eçmı;,. 
tıatlar çok yükaelml Ur. Aralılı:: 
~ıcıeıı pamukların 593 kuru1tan 
muamele sıörm 1 bu işle ııı:ıaı o
lan! arı hayrete cıü arma tür. Fi· 
atların 6namuzısckt ~nlercıe cıa· 
ha da artaca ına mubakk k ola
rak bt.kılmalttaıtır. 

İzmir, n - ~ehrtmızcıe tütün 
ihracatı ile tıırtll çevreler, Türkiye 
TUtUncUler Federasyonu tarafın
dan önUmüzdekl hatta latanbuda 
yapılac&Jı: olan toplantıya büyüle 
ehemmiyet Yıırmııktodlrlcr. Bllcll· 
rtlCllRlne sıöre. bu toplantıda RW! 
ya ile pcyklertnln Türk tütOn flat 
!arını düşürmek üzere ba,vul'duk 
lan tertipler ıı:özden ıı:eçlrflecek ve 
bunlara kaf1ı alııunası ı;rcrekll tecı 
birler ar~tınlacaıttır. 

Op anıyor ızmire 9eıecek 
A odatcd rres1 Silahs12lanma İzmir. 6 IHUSU51) - Amerikan 

lı '\\" lıtnı;:ton 5 - B~kan Etı.en· cıonanmııııına mensup 5 hıuı> mı 
~er, tablneııını buı:ün özel bir K d ıslnden müteşekkil bir filo 7 Ka· 
.;:ıı &zıtı~n <lavct. et.mı,ıır. Beyaz TaA lı' omı'tesı'n en &im Perşembe günü ııababı llmıı-
~·7. hükOmetın ıı:clecck ııcncld nımııı:a ııeıecektlr. hmtrdo birkaç 
c;--ı Proı;:ramlarını ıı:özden geçire- gün kalncnk olan mısıı.flr denizci 

• ıı.tını n sovyetıcrın ıttncı eun·ı Çekı'ldı"ler ıer oohrl vo turıstık yl'rlert ııo:ı:c-
1.::: ~~::rıe ııı;:lli olınadıtını .çııc-

1 1 

cokler<llr 

lt:~ııııunıa beraber masrar proı:ram, A oct teaa rrr. s Tor"- 44 O. p. fj Hür. 
ıııı 1 ır6z.dcn ı:ııçınrlı:en 8 °"'eL 11' Bırıeşm o Milletler. New • P. ye gec .. ti 
'l &eıı mcıerınııı nazarı ltlbara s _ Sot etler B rltlU. dün B Mil· 
~~1~ının zor olduğ\Jna ı~arct ıe•ıer 8 l&hsızlanma Tail Komite- Ankara. S IHusus!J - OQlvcrcn 

"",tir. ılntıı ralınnaJıınnCSan ""klldl,.lnl Ocak B~~anı Abdullah OönQldaş 
-o- • •-· "~ " ile 43 arlı:ada,ı D P den tııtlfa c-

açlltlnmıetır: Tali Kom•tentn üye- dcrek nar. p sine gcçmtşlerdtr. 
ÇEKQSLA VAKY A ıert. 8 .a.m r ka. ın;ııtere, FransL lsmaı'I lc:men'ın bı·r · Kanada Ye Sovyet Rusyadır. 7 8 A Ş K A N 1 Sovyet deleır 1 Kuz.netısOY Yl.11· 

HASTALANDI 
blr ~lecekte allllban:lanma korıu~ oğlu oldu 
malarının cereyan et.ııılyecetını eöa Tülün 1tmon ııe. arkada,ımız Y. 

'\'trana, 5 (A p 1 _ Pragda, dün termelttedir. MUh İ5D\all t,men·m bir o~ullan 
an Antonln Zapotocky'ntn 

1 

KuznetaoY. hükOmetınln al!Ab· olmuş ve küçüğe Mehmet !Qnl ve
~iaaı bir ~cıı:ııcıe h&'ita> olelu!iu ınz.lanmaya adım adım uıaşılab!le- rtlml t r Mcs'Ud anne ve babayı 

1tıanını tır. celil kanaat ndo oıcıutunu söyle- tebrik eıscr, k(lı;Uk Mchmcıda ur.un 
b fla~y0 72 yaşındaki ko:nUntst mlş ve Batılı devletıert ccıaıma ömürler cıncrlz. 

,kanın ha:ıtalıliının mahiyetini karşı teklifler yapma ve sll&bsız· FUAT ARNA'NIN 'çıitlaına."rtıe takat kend!Alntn bir !anma m eıeeını mUsbct bir ec-
~e"let u.n;to~·omuna• kaldırıl· kilde balledecek tekllOerl baltala· 

... ~ .. ~:.~.~~.~.~.~ .. ~!!?.~:::ı:.~.~~~ ................. ~:.~.ı.~:. .. ~~~~.!.:~!!:!~................... 1 F AD ES i ALIN D 1 

Meyva 
kestikten sonra 
lekelenen bıçakları ••• 

ııusutl • luhablrlmlıdfn 
nu ııst nınhablrlnılr.ıtrn 

Ankara. 5 - aM P. Oenel Baş
kan Vekili FUat Amanın buıcın 
ıaat 11 de uçıml l'den önco yapı 
lan C.M P Kırşehir mıtınıııncıo çı
kan hlldt.'lelerlc ıııı:ııı olt.rak Anka· 

1 ra cumhuriyet l\Hlddclıımumtılıtln 
CI'! ırııdNll alırunı~tır • 

SABAH GAZETESi 
) KAGITSIZLIKTAN 
A DÜN KAPANDI 

ııu ııd l\luhablrimlıden 
Ankara. 6 - tıı ırundenberl 

fehrunlzde yayınlanmakta olan 
Sabah ırazııteaı, .kli~ıt tahsili edil· 
medl • ndeıı buırüıı kapanmıştır. 
Gazetenin l ayınına on vermesty
lr 46 ı ı;t nçıkta ltalmıotır 

Rockefeller, lstanbul 
Senfoni Orkestrasına 
Vardım ediyor 

•f/1•111"---~ 1 Annrlatr.rl rrc•' 
Newyorlı::, 6 - Rockeıııııer Yar-

..:Fay Tef\'\meme tozu ter• 
temiz ve pınl pırıl yapar. 
lslak bir bez üzerine bir 
miktar FAY döküp bununla 
karanp tekelenen çatal, 
bıçak, ka9ık ve alümin
yum eşyayı •öylece 
silmek ve sonra bot 
8Udan geçirmek klfidir. 

------------------···· 
FA 't fJlltJmum bııtaşıA 

kaplarını, isli tenccrdcrt. 
tauaları yrnt gibi temizler. 

PA l' Temi:ll'lntı Toıu 
tınyo, laı•abo, nır.rnıu, rint 

uc emaye 1'.ŞIJlll/I temiz· 
la ve parlatır. 

~ ı dun Fonu iııarecllerı. dün İstan
bul Senfoni Ork tr ına mClzlk 

l ı-nstnımanlan alabilmesi için 40 
bin ııolıır \'ereceklerını açıklamış
lardır. 

Markiz sahibi 
M~hkflm oldu 

Avadis Ohanyan Ça

kır, 18 ay hapse, 5000 

lira pora cezasına ve 5 

yıl ticaretten men'e 

hüküm giydi 
Bevoğlunda!d Markiz PMtabane 

inin 11a!ılbl A vaıı~ Ohanyan Oa· 
kır dün Toplu Mllll Korunma matı 
tm ncıckı du~ası ısonuncıa: 

18 ar hapse. 6000 lira para eez.a
ı;ıııa ve bCf ı ne de ticaretten 
mene mahkQm edilmiştir. 

Ava::ıııı Ohanyan Çakır. fazla 

herşeyi 
1 

DAHA iYi temizler 
flat ve eltSlk aramajda 'PUta utmak 
ııu~mnısan :;areılanmakta idi. 

Toplu :1.11111 Korunma ma11keme
ılnln bu karanna Avadlı Ohanyan 
Çalcınn. d.ına önce t eli ed len 
bir ay hap ,. 110 lira para cezası 
mahkQmıyctı de etıencccktır. 

B. M. KONUŞMALARI SONA ERDi Rlllııdlil ılbl ıere 1.: "11rlye'J1lıı Sf'rl't.•e Jnpn;IJ"a'ııın 
llul aördılklerl te ı.ıırırrl Cl'r1 almRları Uıerlnı R.l'ıl. 

det.ı url3 e nıfi:ı:nlı:l'ttll'rl ınna l'rml•Ur. nC'Slm ( nld n .aıa> •• ,. fnllall F. ın, 4'mull\an delrı:;l'ı.I 
l.odı:r. rllın ~ıırpr.r n tnılllz dl' leıeEI lr Dhnn lllr arllıla ıorOltl ~ or. 
•H••t••HeeHlt•H•lltlltHı•ııı•t tlttttHIUlllllltltHtlfNllHtltllll •ltltttllltflftMtllhlllHlltMttl .. lllltllttlll .. lll"lhHIUtttffttttthtlH ........ H ....... -

SUR 1 YE MISIR KUVVETLERi 
1MUSTEREK MANEVRA YAPTI 
Suriye B.M. 'e yaptığı şikayetinden vazgeçmiş. Ürdün radyosu 
Nasu' ı tahta kı hçh bir D o n K i ş ot ' a b e n z e t i y o r 

AasoclateC Prtu l ldella etmeltt.ecliı'lcr. açmatla itham etmltt.lr, 
-Şam, 5 - Surt:renln Türklyeclen tRDÜS RAD\'OS\.', l\ASJnA Radyo, Mıaır liderlerinin isralllc 

ı;elen bir taWA LeJılltulne mlnız cT,\llTA Kll!1CU ıtaıı ııaıı temulard& bulundultlan· 
bulunduauııu ileri aarmeaı üzerine DON"Ki OT• Dl\'OR na dair ellulndo " U: olduaunu 
ıs Blılınde Mıaınn bu memllletrı Amınan, a (AP) - Crcıan hClı:O· aöyleınlttlr. 
gönderdli1 takYlyo kuvvetlui Ue m°' radyosu c!Qn geee Baf)tan N&. Radyo, Nllıra bit bQcumlarda 
Suriyeli blrllklcr ilk karma ı:nanev. ıın ÜrdUne kartı reni lcoınünlat ;&- bulunmuş Ye Tahta KılıgU bir Don 
raıarını yapm1'1ardır. !anlarından ıtıııreı blr cltampanra• Klşota benze+..nılşttr. 

Ycrll ba.sında çıUn haberlerdo 3 -·-··-··•·•···········-·· .. ··•• .. ••• .. , ............... ,, •• _ .. ~ .................................. ,"." 
aaat ailrcn topçu ı:naııevruının •SU· 
rıye feblrJerlrıdon birinin yalı:ınla· 
rındr. cenıyan rıttlib tallllı::atıa t•ıık 
nvar alllhlar Ye uııun ı:nırı~ı ıop 
ıar ıruııanııcııcı kaydedllmlftlr. 

idari ı:nalı:&mlar taratındu te,ld 
t<lllmeyen bu baun h•berlıırtrıe ı;6. 
,.. cbüyQt bir ba nylB> eereran • 
dıen ııu taUılkatta StırlY• erduau 
Kurmar Batltanı Tilmı;eneral Afif 
Blz.rt ve milfterek komutanlıl!• men 
IUP subaylar h•ztr bulunmuflardır. 

Suriyeli ldarecller, Türk lruneUe. 
'rlnln Suriye hududu clY•nrıdan ı:e. 
rı çelcUmeıerıne kadar mt\dat&& ted 
ııırıcrtno ıev ül ecıııecetını l.lıl.rla 
btJlrtmlşterdlr. 
ıınln:, E.'1 ı..ını iDAıti 

lABANCI UÇ~KLARA 
ATE AÇ,\C.ı\K 

.şıı.ııı, :ı (T.H.A.) - Arap Haberler 
AJaıwnın blldlrdllln• naıaran SU• 
rtycı ııllAhlı kuvvetlerine, Surlyo ae· 
malarını lhlll edııcü bütttn J'll
bancı uçaklara ateş açılmuı lçln 
eınlr verttmı,ur. 
Aynı o.Jıııuıın, SurlJe rumt :mr.lı:arn 

!arına aUcn l!Avrı rıttllllne gllre. Bu
rl:re hülı:ilmrıU, Blrletmlt lı.Ulletler 
oeııel Kurulunda Türkl:re aleJ'hlndo 
yapınış olduatı flkAyeUnden, Tart 
btıkQmetının, surty bududundalı::l 
kuvvcUertnl ıı:ert çclı:ecell üınldl ile 
nz;aeçmışt.tr. 

D ııer taraftan, bu u.bahltl fJam 
ıazeıeıerı, dün Laztklye b61ıealnde 
uçan YC 6Uri)·e uçabt.var toplarının 
r.t~ln• ınlrUz kalın hüTlycıtı ıne<ı• 
hul uç klarııı, Sur1Je Ye Mı.aır tıır. 
lltlerintn menııcrını ıeıblt için k 
fit yapan Türk uç lan olduAUnu 

HELIKOPTER'E BiR iŞ DAHAI Dellkoptr!rden 1\f'r sııhailıı 
lıitlfadıı edllmel;tedlr. nn t.1acar yazarlarmın 

durumu belli değil 
HJ l'dC ) Ozlf'roc'! hlU at Jmrtarnn htllı.opter rcılmde bir idi! ıınln 
hacını kilit.re )l!rl!' tlrlrktn &llı11lil)Or. ................. " ........................ "''""''"'' ........................................................ , .. ~ 

AtıaOola AJ1n11 
Takas, tütüne de Bölükbaşınm 

Budıp"te. & - nudapeştede ıızll 
celaedı cenı)-an eUllııkte olan Macar 
yararlan ınuhalı:eınralntn karara bal 
ıaııdıtına cıalr dUnlttl rlnyetler bu• 
gUu teyld ed!lmf!ml•tlr. Tahmin t.. 
CllldlClne 16re, tarar nrtlmet Uz• 
re iten aon daltllı:o.da Yerilen bir 
emirle tararın te!hlaıt tehir edllmlf 
.,, bu meııcıle de bllabUtün bir .u
rar per<lealnf' hOrllnmUetUr. 

te~mil edildi Duruşması 
Bugün yapı~ıyor 

ÖLOM 

Yapılan eörOımeler netle inde 
Ziraat Banka.5ı elinde bulunan Ka· 
radentz menşeli lOH mahaulO tU· 
Hlnlcrden bin tonluk bir partinin 
ihracı muk blltnde Türlt demir 
döküm tabrlkalırı Anonim ıırıı:e • 
tının kendi tbtlyaçları olan bam 
maddelerin ıtballne izin verıımıe· 
tir 
Ayrıca aerbl'Jlt d!!vtzle &atıeıarı 

mümkün oıamıyacatı kanaatine 
Ortal:ltliımn.ın c;ok de erli Oy 1 varılan 19~' va daha eııkl yıllar 

\'. \1 \rı:;ıın \ Koı. mabeu!Q 8 102 ton tOtUnOn eana• 
on lyl erlerini vonmıkte oldu u ytcllıırfn ihtiyacı olan haııı mad· 
bir çn~a hayata ıııızıerını yumdu. de mukabilinde tnraçlan uyııun 

Cenu ı buıı:Un ı indi namazın· rıörülrnü~tür. 
dan ııonra Kadıköy 011manalia Ca· ltbal edllocelt ha.'11 maıscıeııırın 
mllnden aıınan.'ıt Knracaanmet ııanayıcllerln altı aylık lhtlyac;la· 
mezarlığına ııömülecek. rıııdan fazlıı.ın ııı1ter ihtiyaç eablP-

Acılar lçlııdckı allııalne. büttln !erine ..-erllec~ktlr 
yaımılnrına başsıılllıiiı d1lf'ı1z. ı 

:\I t n \ İthal edllP.cck madeleltırln cıevır 
'lltıınrııı. uurn•tı ve &atıeı ya: aktır. İtbal6tı yapacak * tırmalar. 111111 aanayl od ından 

ÖLÜM 
ihtiyaç veııııı:a:ıı almak ıouretıylc 
Merkez Bankııııına müracaat ede

Merhum Operatör Cemil Beyin 
torunu. Doktor Ar&h S111tol n ir
tet Sako! banımetend ~in oı;ıu. 
Mlda ~tımarlılı: Şirketi t.alıtplerfn· 
den 

\'. 'llııııır \rı:ıırı 11ı.oı 
çok ııcııç yaşta hayata gözlcrını 
yummu ~ur Cena:ı:eai bulf(ln ıkın· 
dl namaz.ındıın wnra Kadıköy o 
manııiia Camllnden kal!lırılarak 
Kııracııahmııt aile kabri tanına ıı:a 
mülecckt r 

Kederli a 1 ıne sabır. mubumıı 
Tanrıdan rahmet ısııertz 

ceklerdir. 

Beşikto~ 
antrenman yaptı 
Bcfllttaf haftanın tlı:incı idmanını 

yann aut 14.30 d• yapacaktır Ta
tı:ıın muhtemelen ikinci lr:tlmecien 
bir takımla cumarte:ıl gQnQ Şeref 
Stadtndt. bir antreııaıan maçı OY· 
nayacalttır. 

nuıuıi • luhablrlmlzduı 
Ankara. 6 - DüyUk Millet Mec 

ıııınt tahkir ettlti ldıllaııtylı halt· 
kında d(lva açılan C.M.P. Genel 
Baoıtanı 'o Kıroehlr Milletvekili 
Osman BlllOkbaaının lktncl duruı 
maııı yarın ııaat (l,SO da ikinci A· 
Rır Ce'za Mahktını inde yapılacak 
tır. 

Bö!Okba,ının aVUkatları, yann
ltl duruşma ile ııı:ııt olarak c M P. 
Genel Merkezinde bir toplantı ya 
parak muhtelit kararlar almıoıar
dır. Avukatlar yarın aat 8 de bir 
toplantı daha yapacaklardır. 

Hükumetin istifası, 

resmi gazetede 

yayınlandı 
Ankara. & CHU8Utıll - Seçimle

rin yenllenm ü:ı:ertne hOkOmo
tın latlfa etttRint bildiren Ba.,· 
baltanlık teı.lı:o ı ile istifanın ka 
bul edlldlQlnl. yeni hükılmet :ıı:u
ruluncaya kadar er.ki bükQmctln 
vaı:ıres.nr. devıım ıetmeısını bildi· 
ren CUinhurbll!Jkanlııtı tezkettı!I bu 
günkü rM?ni ıı:azctede yayınlanmıa 
tır 

Ayrıca. Aıtalet ve Çalt§?Da Ba· 
kanlarının aeçlmlerl lıayl>etmlllll 
yUı:ünıtcn bo~alan Bakanlılı:lımn 

da velı:Aleten idaresine dair teüe
relcr de re6llll rıazetede yayınlan· 
mııtır. 

IATPA 1 

------------ "' 

KISACA 
iMAR 
SERüVENi 

N 
uıı li<lllR l'rl'ce:ı ınırılcn 
ı.r. .. ılrllf'nıl'J"l'n hnrrı.r.ıtr· 

rr. ~rrfiHn drıılr. Onun 
ıcın 1 tonbııl'an ı;on arlnrda nlı 
ili' oldııtn J'lkım 'apım l lrrlııe 
ıırtıven nıtını 'erl~orunı. Çfinl;tı 

en y ıl.llller hile 1111 1 in nn•ıl 
bltf!l'etlul bllıııl>orlar. Uu nracta 

ı birli dr. lı4!l'fhf'nln sonunu nır.· 

raldn, heseC'anlıı br.kllyor. ne
mrn h~rırfln Reye.zıt me:raıtanın
<lnn bir lli1 defa l:l'l'l,uruın. llr.r 
ıtdll.ınıtn 1111 tnnınıııar. ııaıe ır.· 

ll'n mrsdrırıı hıl:ı:flnll' bf'Jrelmek· 
tf'n krıırıtmı alaııııyarum. ile) a· 
zıt mt)ctaııı, dilim alı nııı bu 
1ııllze. l nk a ıl4-ya7.tt cuLnru ae
nıe&ı ıerr.t. l\letreltrce ı.nzılan 
bıı lo;oeamarı çukurun tctnııen 

nuıı cıkıla!'ak anlı) aınıynrum. 

Diri!! kalkıp nılmıır mı m. e· 
hlrcl nıl in de dlJ ı!lılllr. Am~ 
hunca >Ildır ~ a1aıtıg11nız, ael ıtlğl 
mlıı: hlr •chrln ı.1111 .. rı, le llıı;lltn 
mf't. ht!phnlzln ıı:urr.\ 1. 

Hu > ıkım ~ ıtpını cıılışmaların 

Clıııı hrntız ,·aııını blllOmOııe ırc 
ııılı ıldlllz. t-lmdlllı. ) ıı.ıın hııı 
la ıOrlıp &!diyor. u rrthen 
yUıı ali17le hltılgt ttli:dlrde de 
~cbr1ı:;ıJ;ı:. e.skl tnıten dııba iyi, 
dllba ııoıeı hlr ıörtın.ll ,. ı.ıwu
t c k ınıt Fazla umnt ht le)c
ml)orunJ. Alıtaıeıdltlııılz De>•· 
ı;ıt ınrı,rdıınınııı Nkl halini ~ok 

arayacatu: ıttılme lf'llYot. Dttn· 
:ranın murafı. 'nrttrcf •~cinin 
tmPıl, 7ttıblnlerce efhlrllnln 
yol n t9'ıt •ıı.1ntı'1 ~· llde
reı.:. mc ıerf'i\ yoı.ı.,n lmsıı:nca 
caCSdrlerln. mfl)"danlınn alçaltı· 
lıp yllkseltJlmt inden n,c fl\ylla 
r.ldl" f'llllecek, bunu hrr vatan
da, ı.endl ı.:rndlnr oru,or. Dar 
)ollnr 1rnl1lrtllrblllr. blrlnısl'I! 
meydanlar açıtııblllr, tıı.:nnıı.ııı.: 
,ııtnllf'hlllr. ııma rrdl tt'Pr. ttze· 
rlne ımrıılnıııs ııır ~thlnle mt>ll 
lr.rl, Yl•lmalnrı düteltmrır. ı.all•· 
mıık hile bile bir çıkmaza ~a'P· 
maı. olur. \ ıın;ın ııa1.1 cadd"ln 
de mrJ 1111 L11l5ın. htaııbulu o
'n ııehlrtrrlııe btn'l!r.tme> t. ımı.lln 
'ur mı".' iter rblr :ı..cndl tabii im· 
:ı.:ıınl r13 in ıuuldlr, c:eı.:lcldlr. 
t'nıJdelerl indirip 1.;aJdırınaı.ıa 
\ ali:lt ı:eçlmu•k bo una para n 
enerji harcanıa\i.llr. 

t.ınnııııı·un t.l'mllne 11\re 1-
Zl'lllklerl ı nrdır. Onn htrhaaıı 
bir Auupa aehrlne btnıf!ttme
)'17., ben:ı:r.tıurınell) iL lttaabat·· 
un lıd lllt:lnl ctt·ı::ı,urmr.>e t..lm e· 
nln hn1'kt )Oklar. imar hare· 
lir.tinin ornmııııım bu ti ili· 
te bll)ilk bir dlkl:at n !Una 
ı::oıtermrlldlrler. \ alnı:r; Beya· 
:ı:ıt cu\:urn bile lıı•anı tiune1e 
,-eıınır. ll!'lc ı.ıeın ,-aklaştısı 
1111 ııunlrrcte :rntnıur "e ı.arın 
Hl'llllll 1,"0l.urıııııı '" onnn &I· 
ııı hl'nilı: hıırrılıellLtf'n kurtula· 
mıvaıı okaLları. ı•addtlıert ... 
ıı • bl r hııtnı.ıı k b tine ıetıree.e

tını dil tınml'mek lın1'An ııı:. St::t' 
15e bir l;rre olan oldu. Hu yı•ma 
)tıpım ıertlvr.nlne &iri uı.. eıc dr 
ell!ıe hu ııerOvenden bir an in
ce ..-e bMarı)1e kurtnlmll1a calı· 
oaıım. 

OKTAY AKBAL 

'-=r---------·--------~-----.1 RUSYA iRAN' A Kıbrıs'ta sulhun 
tesisi EOKA' nın 

arzusuna bağhymış 
lı• oclntı-ı1 rre • 

LOndra 6 - Kıbrı \"&llll~lnılen 
1 t:!a eden Mareşal Slr John Har· 
dlnı;r, ııdaıta ııulhü tea~ ctmıık I· 
çtn yapılan mücadelenin henuz so
na ermeıııaını 60)lemtotır. 

llarcıını:. LOndra hava alanındıı 
ı:azetocUero eBırıe;mtı Ulllctler
delı:t mü:ı:atereler arzularına uy
mın bir ~ekllde corcyan ctmecıtıtı 
taktirde EOKA tecıbloçllerf yeniden 
ba,11) acaklart telıdldlnl ııavurmuş. 
!ardır• <1em1Şttr. 

öto yanılan Kraliçe l'..,lııabetb 
buırün an•.nnevl mer11111m1e 1nıı:ııız 
par!Amcntosunu açın~tır. 

Kraliçe Ellzaboth açı.o nutlı::Unda 
Kıbrıs meselesine de te:nas ede
rek ini!!~ hükOmetınln bu mc
ııelo hakkında nokta! nazarını ki· 
ııaca izah etmıotır. 

Buna ıöre, 1ncııız llükOmett ıtıb 
rıa meııeleelne hakkaniyete unun 
ve dCYıımlı bir bnl çaresi aramıı· 
~a çatı;acalı:tır. 

Vatan partisi 
Genel Başkanı 
Tevkif edildi 

Vııtan Pnrtu;i rıoneı başkanı Hlk· 
met Knııcımıı dün Eyüp 8Ulh ce
za mahkemesindeki &orııuısun:ı.ım 
ııonra tl'!vJclt ecıııcrek cezae' tnıı 
g!Snderıımıotır 

Du partinin başkanı iddiaya ıııre, 
g ç n ııııçimler arl!e8lnde, Eyüpte 
yaptı ı propagaııcıa m&hlyetlııdelı::I 
konu,ıııaaında komtınlzm lehlııde 
116zlu ıöylemlt ye ısını. alyaııetı &Jet 
etmı,ur. 

SPAAK TÜRKIYE'YE 
GELİYOR 
Londra il (T.H.A.) - NATO 

ne! sekreteri Spaak. !nırlll:ıı bUkO· 
metı ııo aroruımelerde bulunmalı: 
üzere buııon b\U'al a muvual t et
mlıtır. Genel aekrcter 6pank, bu· 
rııda bco gün kalarak bu mUdclot 
zortında NATO Velclllor Konaeyt
nln ıı lecek ay Parıstc yapacaRı ıop 
rantı ile ıısııı oıaru mUzakere
ıerdo bulunacaktır. 

Spaak, İnilltereden sonra NATO 
dovlctıcrtnln ba.,ltenUerlnl bu •· 
rada Türkiyeyi de aynı malı:ııatla 
ziyaret ecıecektır. 

• 

ARABULUCULUK 
. -

TEKLiF ETMIS • 
A. oeıateıı Prf' s 

Moskova 6 - Sovyet basınının 
bugün açıltladııtına göre, 8oTyet 
Cumburba.ıkanı Klementl Voroşt
lof, İran Şahına müracaat ederek. 
Türk - Suriye hudut thtlllfında 
T(lrklyeye karoı kendilerini mi
nen cı teklemMtrıt lı!t.emtıttr. Fa• 
lı:at bu talep lran Şahı tarafın• 
dan red!ledllmı,tır. 

1zvc:ıtta gaı:~t 1 bug(ln iki cleY 
!et relııt arasında t atı edilen mek 
tuplan neoretmıtttr. Vol.'OOllotun 
rıtektubu 17 eylQI, Şahın cevabıy
ı;a ıs ekim tarlblerJnt tatımaltıa
dır • 

Qah yereli ı cen})ta. ban' için 
cal~mata hav.r oıısutunu, tatat 
Türltlerfn huduttaki yı ınr.k hlei· 
• ını gayet açık bir ~ekllde mü· 
te ddlt defalar açıklamış oldutun 
dan bu konucıa yapılacak bir oe
fln bulunmadııtına kani olduRu
rıu blldtrmektedJr. Şalla gore, 'l'Or 
ldyc:aln Suriyeyo karcı hiç b:r te
cavüz emeller! aatmedlll aıııı: r 
dır. 

FEUX GAİLLARD 
KABİNESİ HAZIR 

Anadolu Ajansı 

Parl8 6 - F llx Oa llard, dOn 
ı;reco 1arısından biraz sonra ba· 
11na l>e)'ıuıat v rerek t:lı::abtnem ku· 
rulmuştur. Fakat hOkOı:netın to
eekkül teklini evvclA Cumburba:;
kanına blld.lrmclı:: istiyorum• cıe
mi~tlr. Fellx Oalllard, dalın aon
ra kabin de Başvelı::ll de dahil ol· 
mak Ozere 17 vekil buluncıu unu 
ııöylemto n hükQmeıı eosyallat
lıırden ._ cumburtyeıoı halk hare
ketinden 3, m06tak:tllarden 3, 1'&• 
dllı:al flOSyallatlerln valolıl lı:olun• 
elan 2 ve dlter :ı;ıarUlerelen ııe 6 
vekilin ıeeıı:ıı ecıceeıını acılı:l aııne 
tır. 

BOkQmette ayrıca 12 mUst~ar 
vardır. Fakat biç bir AyAn Orost 
)"Oktur. Birçok &yAn Oya!erı müıte 

Garlar arasınııa tayin edllecelı:tır. 

Sal!lık müst~arıı~ı vrı bir ntıı 
ilk haline ~otırtımııtır. 

Fcllx Oalllard htllı:Qmet 11.steslnl 
C\lm.burbqkanına aunmak Cıere 

Rerıe 00t1 Ue törQf-ttnl IÖYI• 
mııttr. 

Beyoğlunda ATLAS Sinemasında bütün hası!lt 
rekorlarım kıran 

DONYANIN EN MUAZZAM 

ZARA DAN 
Sahe erler şaheseri filmin 

Renkli ve Türkce sözlü nllshası 
Bugün matinelerden itıbııren 

tıdihamın bnünc &eçmek için istanbulda 
4 sinemada birden 

1 - ŞElll,\DRUA I: \' E . i 
2 - Ç E )1 R ı; R I. i T A Ş 
3 - KOC~'\MU "TAFAPAŞ.\: İS TAN BUL 
4 - Kı\SBIPA ı\: 1. A l' E R 

Sinemalarında 

HERŞEY SENİN İÇİN 
CAll That Ilea\tD allowa) 

JANE \VYMA'S • ROCK HUD ON 

M·ıvaf!akıyetfo 2. ncl haftasına &:irdi. 

İlllycten: En son dünya havidislerl 
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fGJBl!JIJi 
f~ tOJ ~[g ikinci sun'i peyk 
f 
S pt'e3'ln genç a&-

1 
~~ii~~~k~:~ 

Peyklerin 
füzelerle 

yüksek maliyeti bunların 
Mflı\no şe-hrtnde bir müCS'I .. 

6C İııkencıeriyeye 140 tRDe tazı ıs
marlamıştır. Blr Türk ~llcblyle 
Cenova ltmnnına gönderilen tn• 
zıları Mllll.noya nakled.C'cek olan 
nakliyatçı fikrinden ca~dıltın· 
dan hayvanlar ıımıının bir han 
garına kapatılmıştır. 

- _ Avrupa aeyaha-1 
• • tinden m e y u a 

döndü. Sebep: Buradan giderken 
bt'l'abcrinde gOtUrdUğll alpar~ ııs 
~ne en ba.şta bü)'Uk merakı o· 

~ lan olta iğnelerini kaydetml$t1. 
# Fa.kat evdeki he<:ap çarşıya UJ'-

il <Iili old11ğunu •• • 
gosterıyor 

i 
madL Genç adam el1ndek1 avu
cundakini güzel kanaı &\ t EI, 
ERTETİK'e cüze! şeyler almak 

~ iç n harcadı. Ancak tayyareye 
ı bl.ndlfti an bizim pa:amızla bir 
# lira bile etmeyen olta lğne.!lnl 

1 
unuttu~nu hntırladı. Kansının 
'Tnlha ErtııW:'t teselli etmek lçln 
.ı>IJ8S8dakl en taze tınlıklan sa· 
tın aımaıı belk1 yerinde olur. O 
uman Talha'nın yüzünün &üle-

i c:ı ~:::l::ı~ ~at~ uçlı 

1 
güzel aahne aktrtaı, Dmıı.nımwn 
en müthiş lş Jtadınlanndan n 
fllmcllerlnden, d.b:k C \HİDE 
(ı.O~KU) DORt;K birdenbire ev· 
ltııiYerdi. link oyununun üç ol· 
duğUnu .Oyleyenler cahlde Hanı 
mın tıçtıncü lzdlvncında saadete 

~ ı.avuştu~na tn:nıyorlar. S 

f Dokuz ıı:ııo aldıktan sonra yaş~ 
ıı:ann, •Bir dirhem et bin arıP $ 
örten eözünü en lyt şeıtUde te-

l 
rld eden Maçkalı RE~ AS 'kendl 
dik tlği ctızel elblaelerl her par· 
tide ayn ayn &lyerek birçok ha· 
nımlıı.n ş:ışırtıyo:. E.'lkJ ef!yle ba 

' rışacaıtı dedlkodulannı da Alman 
$ 111dan henüıı dönen TA!li'JU KE
$ .s&BİR'le IJ1 artadqlık ederek 

i ~:::ü~
1

=~o;u, htanbutunl J en aempatllt. en ucuz şekilde en 
' tık yapılan blr lokaline ltavu· 

B uncıan üç yıl önce, ı:ene bir 
Ekim ı:tınü Roma'da top.a
nan ilmi 6CJ6Yeteler konfe-

ransı aııııııı bir kararda atmosfe
rin üatünclekl bo~lutun tanınma· 
111 için aun'i peyl:lerin uçunııma
ııını karar altına alıyordu. 

Konterama katılan Amer11t&11 
heyeti ise bu lluausu Amertkan 
hükümettne kabul ettlrecetunı um 
cıuııunu Uerı sürüyordu. Nitekim 
i9.55 yılının b!r Temmwı &tınO E
lııenhowcr Beyaz Sarasda ırazete
cilere Roma'ıla alınan kararın t a t 
bik 11&hasına konacağını açıklıyor 
du. Amertka 1W7 yılında 1aatte 
18 bin mJI •Ur'atl olan ve ııünde 
6i2 bin kilometre t:ateclebilecek 
bır aun'i peyk tırlatacad:tı. Am&
rlkan Re!slcu:nburu alınan malıl
matın bütün dünya mJlletlerıne 

e§lt olarak ııatıtt:acağını, peykten 
endişe eclllmeme&I lizım ııeldiiıint 
açıklıyordu. 

Gazeteler bu haberi büyültOyor, 
sütun. sütun yazılar yazılıyorcıu. 
KruşÇev ise oı::nd.1 töyle diyor: 
cBız yumurtlamadan ötm.eyıa.ı 

Amerikan liUn'l peyki cVanıı;arda 
çalışmaları. Elseı:ıbowertn buına 
yaptığı beyanatla bllılillamt§tı. Bu 
projeye çalışan:ar Amerikalı birin 
el cıerecell Alimlerin ı v:ı nın bu· 
lucusu Wemher Von B raun ırlbll 
kenctııerıne verlleceğlnt u mdular. 
Pllkat yanılılılar. Ordu etinün en 
muazzam roketi J upiter'i, •uu'1 
pcy.lı:"e çaJıoanların emru:ıe vermek 
ten çekln.ml.ştl." 

Kencıııerıne 20 mllyon dolarlık 

bil' bütçe ayrılmış ıtamanıa bu 100 
bine çıkarılmlştı ıuat .lb.ıtyaç 
yarım milyar cıoların üatündeydı 
V&n&arcl'a çalı~an Amerııı:aıııarırı 

ıcıcııuına göre bütün lmkA.nlar te
min ed.lleydt, Amerikan ıun·ı pey
ki blr yıl evvel havada olacaktı ... ı 

ouror: Oda Tiyntro·ımnun fua· $ 
ye'al. 5ahlplert, KQçUk Sahnenin $ 
datıldıktan aonra birleşen bir i 
grupu. Orupun tçmdo ıutlCAF 

~ OFl.t,;OGLU, S \DRİ Al.l~IK; 

ı 
K.hft;R \ S Y[Cı;, [" J,E Ollı\l,. ilk s s f" p k" 
OGLU, ""ı:all\ı.ı.~ Al.JSIK ye ovyel un 1 ey 1 
ertem galer141ı:ıln mQtC4ebbLI aa.-
lllb1 iRFA.'1; ERTF.ll var. Bu grup İlk 11un'i peyltln b~luRa rırıam 

S ctınlcrdir elleriyle, kafalarıyla ve masının doaurdutu tepkller aona ! zevkleriyle bu şirin lota!! hazır· ermeden, t>ovyetıerın Bol~evUt lh· 
$ !adılar. SUSA ye AIUIE:r tl. TEL' tllılllnln f() ncı yıldönUı:nünün y &k-

l
ın h&Zlr!ıklarlyle meşgul olduk. laştıtı bir tarihte lktnci p eyki ba-
lan Oda Tlyııtrosunun PUayegtn. §arı ııe boşlul!a fırlatmaları bü tün 
de her gün nefla pl4klar çalı· dünyanın dikkatini SOvyetler Bt r ll-
nacalt. Kahn barlç netlı içkiler ğlne çekmıt bulunmaktacıır. 
ikram edllecet n bir iki hafta sun'i peyıt•ın boşluta tırlatum .. 
aonra da rcnlt renk koltukle.rla 6ı kendi başına tabiata dalla fazla 
aQşlü tiyatrosunun kapılannı is- hilk.lm o:mak yolunda aıılını~ bir 

i Lanbullutarn açacak. adını o.arak t~ıcııaı değerden bq-
ka dclület ettlğı mü.na bakımın· * d&n cıa son derece önemlidir. B u· 

# l\lfütTAZ FAİK ı E.,-;iK'ln Brllk gün !çın &Un'ı peylt'in başarı ile 

i
# .sel BUyÜk Elçlllıtıne Ulytn edlle-1 boşluğa rırlatıima:u boşluJc ve yıl· 

ceı:ı şayiaları htanbul sosyctcsf· cıızlar ı\lemı bllkkıncıa bllgı eıcıe 
n1 en çok meratlandıran dedi.. ccıııruesıncıen başka pratik bir tas-

., todulardan biri oldu Daha he· <la. ı;ağtamamaktadır. Fakat &un'i 
# nüz birkaç ay önce Brütsele t4· 1 ~ "'n ed1Up orada )'el'le en Eıt.ııe-I peyk"ln rırıaıı mMı iki ~crçeğln 
... J" meydana çıkmıı:;ma liebep olmwı· $ IAn.s RIFKI ZORl.l'"nun durumu tur. Bunlardan blrl Sovyetıcrın 
' ı.ae m~hul • Birçok tlmscler Rıf 
; .. 1 Zorlu'nun Brüksel'ln havasım ~ kıtnJararnsı &üdümlü füzııler jma
# • ~ ııncıe ve bunlann kullanılmas'ıncla 

! ııltıCl buld~ıtunu ve daha c:ınlı l Batılılardan ilerde olduıtu ve ilmi 
bir AYrupn şt'hrl.nl ıercih edece- ııraştırmalarla 'e:ıtn1k bat:ımaan 
tını SOylürorlar. Biz sadece dUY· Ustünlü"'ü ele """lrc1i"'d1r. Bru.lu-

$ 
duklanmızı naklediyoruz. Önü- 6 .. -Y .,. -. 
mDzdekl günler zorlu • Fenik ı:a tırlatılacak peykln beller kıloau 

~ m~eıesını aydınlatacak. için onu ıırıatacak rotetıu ağırlı-
; tına bir ton mı.ve ecUlmcsl ı:.:rek-
$ * 

1 
mckteaır. Sovyetıer tararıuııan ilk 

$ D P. ınebınıu llC(tidtkten sonra olarak ııı·ıaıı;an pcytin oo kllo vo 

1 
Mecllstc yeminini edip yerine o iklııclnln 608 kilo cıvarında olctu-
tururken sa.un Locııaını ee!Am- ğu cıüşfinülecek olunıa bunları rır 
lıyıı.n ıı4bık ıı:ıaın Yayın umum !atmak ıçın SO\'}'etlerln cıclden 
.l.lildOrtı Dr. H \I İM ALYOT dUn i muazzam bir fırlatıcı rokete liablp 

~ istanbula geldi. Sevimli cnnııkta olclt:kları kencllllll!nden anlaşılmak 
# le mebuau, acı;l.ınlerin netlcesUl· tadır. Amerikalıların boşluğa fırlat 
$ den memnun ama, ııeYg111 valde- mak için (!zerinde çal~tıklan pey-
$ •inin rahataızlı!h için mutlaka kin ikinci SOvyet pcyklndcn 50 
$ ınzumlu olan llli.cı iııtnnbulda bu.. cıefn küçük o1dul:u ve buna rağ-
$ lamamuı Ytızünden pek üzgün men boşluSa tırlatııamadığı cıüşü-
# * nülecek olursa Amerikalıların kıta 
$ Yeni Buın Yarın Umum 'Mü· lararası balllatlk roket bahsinde 
; dUrll. ıu:.is FAİK oz ~'SSOY Sovyetlerden tıerl olmadıkları an-
~dün ak~m 1lzeri Park Otel'de laşılmaktaclır. Amcr1kalılar tarafın 
~ basın mensuplar yle ka~'llaşmak dan Sovyetlerinklnden 50 defa kü 
~ için bir kokteyl parti Yerdi. 

1 

çük olan bir peykln fırla~ılmıısı 
# PITPIT !Çin yapılan cıenemcler ele maalesef 
~ müsbct bir sonuç vermemiştir. Bu 
(.~"''~''''''"'"'"'"'''"''"'"'"~ bale ~re Amerikan peyk.inin fırla 
.. a........................... . ....... 
İ İkinci sun'ı peyk'in içinde bnlunanlan 5oylece suala· 1 

mak nıumı..ündiir: 1 
* Gıineşin ır;ınlıınnı tetkik edecek cihazlar, 1 
* Xosmik ı~ınl:ırın tetkikini sağlayan a:ıetler l 1 
* Hararet ,·e lıasın<'ı iilçen bir iılet, 
* içinde IJir lf'<·riibl köpeğinin bulundu:u bölüm. Kö· 

peğin feza )o!C'uluğundaki durumunu tetkik edecek 
cihazlar ve köpeğin yasamastnı temin edecek yiye· • 

cek ,.e su. .,"o'"nd•rilmesı·- .ı 

i 
* Elde l·d ilrıı i nıi malumatın dünya:t-a " • 

ni temin eclen lü1umlu mekanimıı. • * Kısa dal~a 7,!'i ve 15 metreden devamlı yayın yapan 1 
verici poı:.ta, : 

* ı.uzumlu elektı ik enf'd isini temin edecek j ener atör. 1 

* Sür'at i ~anb'e<le 8 Km. dir. • 

tılıı.bllmesl tçln ber oerden evvel 
Blrleş.k Amerikanın ellncıe bulu
nan roketlerin ırcllştırtlmesını bek
lemek lılzım gelmektedir. 

Esııııen Amerıkan 6Un'l pcyktnln 
fırlatılmasının bir kaç clefıı ııerı bı 
rakılmaı.ının &ebcbl cıe budur. 

2. Sovyel Peyki 
8oYyetlerln 3 Kaııımda fırlattık· 

!arı lldncl peylt.ln SOS t.llo yllnl bı.. 
rtnclalnden be.ş defa. bUyQJt oldujlu 
ııözönünde tutulacak oluraa kıtalar· 
araaı roket bahsinde Sovyetlerın 
Jı:aydettlklt'rl başarının tahminleri 
de aştıijı kola:rca anlaşılır. O:ğer ta· 
rattan ııun•ı peykln boşluğa tırıatıı.. 
muından ilmi veya pratik faydalar 
aatlanabllme.:ıı lçin bunun ban J1as 
aas Uetlerı radyo ve bataryaları lh· 
tiva edecek bUyUlı.lükte olması ge
rekmektedir. Aka! halde peyltten bir 
bil:;! aıınamıyacağı için ıırlat!lmasın 
dan da fayda aağlanamıyacaktır. 
Sovyetler s:rııı:ı tarafından başluta 
fırlatılan ille peylcten blr çok tıml 
bilgi ecıınııcııı:ı. çünkU 90 kilo ajjır

lılında olan bu peyke bir çok illet-
lerle radyoların rerleştırllme;;lnln 
mümkün olduğu anlaşılmaktadır. 
~:ın ıırlatılan peyk 508 kUo ağırlı· 

tında olduğuna ve diğerinden da
ha u:ıaRa fırlatılarak dünya etrafın 
da c1önmeşl sa~landıQına göre evvel 
kine nl.abetle daha fazıa ve faydalı 

bilgiler salflıyııcağı a$1k4rcUr. 

feza yolculuğu rüyası 

gerçekleJiyor mu! 
Bilhassa tk1nci peyke bir köpeğin 

yerle.ştlrllmeııı baha biçilmez bilgi.. 
ler elde edilmesine yanyııeak Ye in. 
aanlann aya ııeyaha.tı lmkllnlan ko
laylaşace.ktır. 

'P~yke yerleştlrllen llk tezA yoıcU• 

sonun lkıbetlnden endişe eden hay 
nnseverlerln endişelerinin yeraız ol. 
duğu anlaşılmaktadır. ÇünkU bu yol 
cu köpek huaınıl '8kllde yetıştlrll 
mış olup muayyen uatıerde muay. 
yen miktarda yemek yemege alıştın! 
mıf oldullcndan yanına konan ku. 
manyayı bir ay idare edebilecek du 
rumd&dır. llundan ba:.ka lı:Opei!ln 

aaıııııtı hususı lletle,r sııyt81nde 

kontrol edilebilmektedir. Fakat en 
önemli nokta. henüz resmen te\1d 
edilmemiş olmakla beraber, peykln 
ı..tcnlldljtl zaman bareket noktası· 

na geri cettrllebllecegl lhtlmallert· 
nln mevcudlyettdlr. 

Bu takdirde in.sanların feıa Jolcu. 
lutu rUyası gerçekleıecek ye 11.lc ~ 
!arak aya gidip geri gelmek mum. 
ku n olacaktır. 

Sovyetlerın fırlatma baltımından 

Amerikalılardan dah& kudretli ro
ketlere sahip oldutlannın yeg&ne de. 
llli nrıatılan peykln Amerikan pey· 
kinden so defa daba aıtır olmasın
dan lbııret değlldlr. Amerlltan peyki 
ekvator hattına muvazi olara:ı: dUn 
~'llfl dolaşabllecek ~kilde ıırlatıta. 
ealı:tır. Halbuki SoYyd peylderl dün 
yayı enine deıtıı boyuna yanı ku· 
tuptan kutba seyretmek 6Uretıyle 
cıola.'jllla'tt aclır. 

Peykln ekvatör hattı yerine ıtutup 
lardan geçen bir daire etrafında 
dönebilecek Gekllde tırlAtılmL!.I Uıe 
daha zor olup cııaertne nlsbctle daha 
bU:VOk bir fırlıuma gücüne ibtıyao 
ı;öster.mektedlr 

Bu pey.itler bir tek roketle değil, 
fak.at ltademel1 olarak fırlatılmak.ta
dır. Son fırlatılan Sovyet. perklnln 
3 kademell otaralı: boşluaa atıldtaı 
anl~ılmaktadır. 

Sovyetlerln tabiata h4klm olma 
yolunda elde ettikler! bu baoan n 
llatUnlüQün arkuında şüphealz l<I. 
ileri blr llmln ve teknltln varlıj!ı 
Batılıların gözünden kaçmamıştır. 

Londr& radyosunun bUg!alne bBŞYUr 
duğu bir inıı:Ulz lllml bu bap.nda 
ve UııtUnlUkte harpten şonra SoY· 
yetler Blrllflne giden Alman lllm
lerlı:ıin na dereceye kadar payı ol· 
cıuğu ııoruaunu ~u $ekllde cenplan 
dırınış~ır: •Alman Allmlerlnln l:iov· 
yetlere muhakkak faydası olmuş. 

tur. Fakat bu başarı esas itibariyle 
Sovyet lllm Ye tekniğine altt.ır.• NI· 
tek.im SoYyet ııım ve teknllllnln 11e
vlyes1 hakltında İngiliz bnaınında çı
kan mukayeseli lncelcmeıer bu İnı;l· 
ıtz l.llmlne halı: verdirecek mahiyet 
tedlr. 19M yılı tstatıı;tılı:lerlne gore 
o yıl Blrlefllt Amerika devletlerlnlıl 

yctlştlrdl!tl !IJm adamı ve teknl.!}"en 
lerın ııayııı ~.000 iken SO\•yetıer 
Birliğininki 72.000 dlr. İngllterenın 
aynı yılda 8000 ve Batı Almanyanın 
daha aı: •ayıda lllm adamı n tek· 
ulsyene ııahlp bulunduktan düşünüle 
cek oıunıa aradaki farkın bUyüklUiiü 
ltenelll1ğlnden anl~ılacaktır. 

Batılı lllmlertn kanaatine göre 
Sovyetlertn bu ilim ve tetntt ba· 
şaru;ı ile tıııtünltıklerinln sebebini 
her ;ürlU lmltfm Ye v~ıta!Bnn saı: 

!anma.sına. ye tekıılf edllmu.lne mu 
it olan Sovyet aı:vuı rejiminde 

aramak Uzımdır. 
Sovyet peyklcrlnln fırlatılmaaı ile 

bUtün dünyada meydana gelen tep 
lı:Uerln ııebebl tablatlylc ııadece Sov 
yet mm ve tekniğinin üıtOnlQğU ıcar 
,151nda duyulan ha}'J'et ve takdir de 
ğlldlr. Peyklerin atılmnaını mOmkün 
Jı:ılan gUdOmlU roketlerin askeri a· 
landa doaurabllecejlt kuvvet mu
vazeneaizllRI de tepkiler yaratmak· 
tan gerı kalmamıştır. 

Jabiara hakimiyet 
Ne olursa olsıın, bllbasaa lçlnde 

canlı bir varlık bulunan ikinci Sov 
yet peyklnln fırlatılmıusının ınsıı.n 

!ık için tabiata hlktm olmak yo
lunda atılmış bUYtık bir acıım oldu 
ğu n :reni bir devn mQJdcleyen 
bir bıışan teşk.11 etttğl muhakkalt.. 
tır. 

sun·ı poyk'ln 11eal olduğu gibi 
gorüştı de olsaydı, görccejll tek şey 
küremiz olacaktı. 

öte yandan baberl alan Amerika
lı IJlm adamlan kendi aun1 peyk 
!erini takip etmek ve dinlemek ü· 
zere kurdukları muazzam Aletlerin 
ba,ına geçerek, r&ldplerının attık.. 
lan peyki tetldke başlamışlardır. NI 
te.Jtlm Amerikalılar ilk peyk •Spout 
nlk> in takip ettiği yolu Ru.alardnn 
daha do!;ru olarak hesap etmişler 

dlr. 
Juleıı Veme'nln zamanında bir 

mermiyi aya göndermek için ıuzuın 
ıu itlctin Everest tepe:;! boyunda ol-

fırlnttıiı J.öpt>k 

ması lA.zım geliyordu. Yıllarca ııürcn 
araştırmalar bu boyu pek azaltama 
mıştır. Bu Ytızden Ruaların bu a
ğırlıkta bir ııun1 peyk atabllmele
rlnln sebebini atıcı roketin büYtılt
Jüğünden Elf1\de yeni ltlcl madde
lerde aramak gerektir. 

Ne nr kl bu peyk ynnşına ııerıılt 

Amerlkalllar gerekse Rualar taratın 
dıın dökülen paranın sırf ilmi btr 
merak vera araştırma uıtnına oldu 
ı:una tnanmak için pek aaf olmak 
ııı.zım gellr. 

:Muhakkak ti pey't 1anşmaııı Ame 
rlka ııe Rusya aruında blr askeri 
kudret yıınşmaıııdır. Bunlann füze
lerle alAkadar olduğu muhakkaktır. 

Bu yanşmacıa Amerika ş!mcliltk 
ııert kalmıo görünmekteyse dıı bu 

Bunlara lttlnde 80 litre 5üt llıı 
25 kilo ekmek !Azını gC'lmekto 
ise de llmıın ldare51. bütçesin· 
<10 buna dıı.lr mıısraf kaydı bu· 
lurunadııtını lltr• silrereıı: tazı· 
!arı besleycmlycceğlnl blldlrmc
sl üzerini! Cenovalılaroıı.n bazı· 
!arı bu hayvanlarıı tııllp olmuş
larsa da arzulnnnın ls'nfına im 
klln olmamış. 

Bu arada tazılardıın 14'ü 61· 
mnş. Genovalıların 100 litre süt 
250 kilo et. 500 kutu aQt ve kö
pek yiyeceği hcd.yo etmeleri rı. 

zerine tazılar açılktan kurtul· 
muşlardır. 

İnı:lltere hayvanları koruma 
ceml~etıyıe. Ccnova cemiyeti 
bunların yiyeceklerini deruhte 
etmt;ılerdlr. 

Aşk kıskançlığı sebep 
Aşk, kıskançlığa sebep 
I.ced.s mahkemesi reisi a.,k. 

ve kıskançlıktan 11er1 ı:clC'Il bir 
cürme d&ır karan tefhim eder
ken «aşkın hiç bir vakit kuı
kançlııta ı>ebep olmadıjtını. kıs

kançıııtı hodkAınlıl;tın doRurclu
ııunuıı beJlrtmıetır. 

Yalnız kızıl saçlı kızlara 

mahsus yatakhane 
Şlkaıc>'da büynk bir kız kol· 

lejlndc çok modern bir yataklıa 
ne tesisi için 20.000 dolarlık ba
tışta bulunıı.n şehrin ıı.englnle

rinden blr1, bu yataklııınedc yal 
nız kızıl saçlı kızların yatma
sını ıııırt koşmuştur 

Fransada ölüm nisbeti 
hakkında bir tetkik 

1970 de üniversite 
öğrencilerinrn sayısı 

artacak 
Amerlkad 
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~::ııt ııooo ı aoo 
~·ı 14000 1411&o 

aı aen Holllndı ı 107& 11 ıoo 
~/it Victorla 14800 14400 
·~ıı Lıruı 14700 ııuıoo 

l iyon 11200 11a;ıu 

ilı11tM' 
, ı • & • ' • 

ilan EllilB: ı - Tıızelllı:. 2 -
lııt. 3 - ZeJl'cll:.. 4 - Bir ta. 

< S ~ Zcfbel!: acaaı. G - Bir tr
'Gı: Kısa taman. 7 - l'Urelllı 

l a - nır balık: bir reıııı:. 
i:trıdan AşaAıyı: ı - nır ;e. 
~ - Drreden tepeden. 3 - YaC 

ı, 4 - Bir oyun kCı.jlıdı; Bir tayt. 
llir lı:ab: Araır.. G - i:omşu bir 

,;.t: 7 - !lir hayvanın e:l:ejtl; Bir 
~· 8 - Valı:ıtyto bir C:ednlz f&. 

ıı ' uğramış bir tra~tlanUt 
.Jl:IO Kfl BUl~UCANIN llıU.Ll 

\,,"ill'n Piti; :1 - Şali; l.ııl. 2 -
ı"l<ııııı. 3 - Kira: En. f - Ara~. 
~~ilan: l:ııı 6 - l.s; Raket. 7 -
l · 8 - Şatı: il. 

l Qltlrıdnn Ap.gıya: 1 - Şataaız. 
' A.nı: .u. B - Lar. f - lta; I· 

$ - Ali. 6 - Acı rllı:a. 7 -
~t. 8 - Çatal. 

a 
~t«lve T emllllk D:ılrf. i tamir 

atÖtyesi i ('ilerinin haklı 
'- istekleri 
l?leaıyenın ış )Crlertndekl kim 

~ lı ı., l!:anununa tlbl olduırla• 
llde ıemlzllt dairesi tamir t

i r-.ıntıe çal şan biz tşçllere bu 
'\- "ll tatbik e11ıımıyor Müracaat 

l:ıııt nf!tlO I• kaltıı Bize ıSll 
"'llıuı.unuz ltÇI tıeıtıısınıa M36 

ı kanunun ıo uncu madC1eSl 
-:lb!ııtnlz İ&tenlltılltl ka11nr <;ıı· 
lltaınız cııınıııyor. Eıter bit ba 

•ten mezıcllr 111 uncu maııcıeye 
~ı lseıc. aynı maC1dey11 tAbl oıan 
~ O.tyenın dll!er memur vt mil$
q Oeınıerı rıısrnt tatillerden l8ttfa
l\ı •ttıklorı ıundıı 8 il aaat çnııo
~ıı'rı halde blr.e neden anır t~çı 
!tt~cı .. ı tatbik oıunurort ı ıoı 
~ necıen çalı~ıırılıyoruu neden 
ı.11 1 tıtlllfıl'<lıın va ııınelllt izin· 

faytıalanmıyoruıf Huta l)lun· 
\~ecııın ooktora cöntıcrıımıyo

Bu baklanmı!l arayınca bo
'-.ırı tıımıu nıhayeı vtrtltnftll .. 
l:t'te uyaun mudurt Belccıırenln :t llQllcrl tlbl blılm aı it ıc .. 
~\illa tlbl tUtUltnamııı laUyı> 

h elPll lJ• Teonı lıllk Clalrul 
?( tanılr 11tUJJtll IKlltrl 

~111°t: Ruııııırııı vaıılyfllrrl katil et 
ltıı ıtıeıı ıntnııır V•Y• ltCI 011211 i• 
llb:ııı ınre tm11ıı ılbl muaıntle>t 

t uıuınulıd ı r. 

Amman' da bir 
komünist lideri 

Bilecik il seçim kurulu dün C.H.P. nin 
itirallnı kabul etti 

ına ı t tnr1r1t-ı 

C H P. nln buııan knbul el111en ltlrazlannın mClhlm bir kLmıı 
Btteclk seÇlmlıırinln cereyan ı;ıra ıntın tdnr1 ba.'!kı yapıl11ığ1, ııahtr. 
oy zarflannın ele cç rtldlitl ve seçmen kCltuklcrtntn yanlış tanzimi 
ruzoncıen bazı seçmenlerin oy kullaıımactığına tıaınıır 

İl ıseçlm .trurulunca 30 cklm tnrııııncıc verilen karıı.rl1a itirazlar
dan Ucrl sürülen vl\klliların ııeçımın lptnllııe mUtedalr karan ile 
&nlllılyetslzllk kararı verllerct tıo6ya yOksck seçim kuruluna g11ndc'l· 

rllm~tl. Bu karar mevcut on ü ~e ,-
ve başkanın ıttıraıı:ı Ue verıımı' ıırupu ıcıare heyeti buna cevnp 
bulunuyorttu. lerccl'!tını blldlrmıştl. Fakat is-

BugOn verilen ıt razıann vn"lt 1 tan lctnn gelen bir emir üzerine 
olduğu karannın ıse seç m ıı:anu· C H P re verilecek cevabın gnı· 
nunun 112 el m cıcı sı ııere nce 0 , pun ta.'!vlblnctcn ccçtıkten ı;onra 
bnl karara bağlanın k üzere yük· yayınınnması 1 tcnl11ğındt'n grup 
ııek «Çim kurulun11an geçmcsı 1• cumn ııünll toplantıya çaıtınlmıt· 
cap et.mektecıır. Bu bnkımcıan 1108 tir Aynca, grupun sık sık toplıın· 
ya yann tekrar Anknraya ı;:önl1~ tıya 11avet etıllmc:sl ve CHP elen 
rtlecektlr. ııeleccıt her tUrlU ~ltllyct \'C ten· 

h seçim ıturuıuntıllkl bn ımııız ktdln ıruPQn cevapıan11ırılm111ı ta 
Uyelerle bütün muhalefet pnl't ı rarlaştırllmıştır. 
temsilcllertnln Bllecık aeçlmlerin· Öto yıuıcıan yen! mlllctvekllle· 
11e yolsuzluk yapıldıaı halı:kıntıa r nln h!ll<llmctı murakabe etme]( 
birleşmiş bulunmaları nauccsl bu· kararında ol11ukları bllhas.'ln re
ııun verilen karar o p ııı r hariç Jlm ıı:onulınnda hlllll!lll davrana
bUtiln Bllecıklllerl r vkal&cıı mem- cakları blltıırtımoktetıır. 
nun bırakmı,tır. IH' 17;J.1 >:f.('hıb t: 

öte )'anctan O ıı P nın ıoı~lmler h lınz ıuwnı:ulı.ul 
tıe idari baskı Japııaııı iddiaları· Deıı.lzll 6 - ~flllctvellllleri ııe
na adı karııaıı ve hakkında muh· çımıncı yolııuıluklar ve usuıeıız. 
telif ubıLlar tutularak ti 18ç,m lükler oıcıu~u ltıtııa.~tyle tetırımız 
kuruluna verıımıt o.an ıralı lıhnn C ıı P ll tcşkllG.tı tararından 11 8e
Engln bu movzucıa kuıaca ounıan çim kuruluna itirazda bulunul• 
ııöylcmıeıırı ıMcbua •~imler ne mutı vo seçimlerin ıptaıı ıstenmı• 
ıtırnz movzuu acın makamları il· ti. 
ınıencııtcııııne ıröre bu hwıuııınrn 11 ktşlden t~eklı:OI eden !I se· 
alt hlQ bir matallat1a bulunmıyo- çim kurulu buaıın toplanarak u 
caıtım.ı zun nıüzllkero Ye tetktltlel'Clen son 
c.ıı.I'. :"'ıilN KASUN ra 4 muhalif ve ı çekımııcre ırareı 
1'llKı.1f u ıtl C1 aıeyhto oyla ıuruıan ekseriye 

Ankara 11 _ c H p ırtecllıı -·· le recaeımıştır. 
h •• w tı seçim kuruıunu'l reel kararı 

pu ltıare cyetı buıron eaat 16 na karşı ııımız c H P tqkl!At ·Ok 
11en 18 zo kadar cıovam ecıcn btr eck sc • 

1 ~ 
toplantı yapmıııır çım kurulu nezdinde ıtıru-

Bu toplantıda ıİtto ı konular o- cıa bulunacaktır. 
zerinde konueuımuı. a.ıı P beyan ~-----

namesi 11• mllletıı uaa eaııen hu- M. Obuz ve R. 0-- zal suslann peycıerpcy kanun ttlı:llfı 
ballntıe Meclı&e ıretırllm ı karar-
lııştırılmıştır. 

Bu karara ırGre. Mel!llae 171! o H 
P. mll!etveklllnln lmzııslyte veri· 
lecek olan kanun tekllflertnln baş· 
ııcalan şunlardır: 

a> uıuııı ı.aııuıınnun 11111111. 
bl \ Uk ek hllL.lıııler tnr ı 

ı.urulnıB11 hnkkıuda uıklU 
el Emekli aıııtıtı 1;011111111 

ııuo B!l. nınddl'!!hlln llı;ll!ll hnk 
ltınlln teklU. 

dl ıemurtnrn tıH~ lek1 te ~ı.; 
kOlll'r \'c 8endlkıı laırmı hakı.ı 
ınıııııııın~ı hnkkııınn t•ıııtr. 

el ~ectnı sl•IPmlııııı ııl bl ırnı 
sil I' a.sınıı ı:ııre Uhllll hnl.:kınıla 
teklif. 

tl lln•ınn 1 ıını hnkkı tanı;, 
ma~ı hnkkııııın kanun tl'klırt. 

ıı:> Mlllcl\eklll ıııoA! tıırının 
800 tiril) o ludlrllıne 1 hnlil;ııı 
ılıı ıekllf. 

il '\11111 l\orunma Kııınnıı 
ııuıı llaa ı hRlı;kınıın tcl<llf. 

hl Ôl'llr \l'rıtlııtııQe 11-•ıtaı1 ır· 
çim hllllıllıılıı , oıı t'llllnıe 1 hıık 
klııılıı lfkllf. 

ı ı leclye ırc\' lılikkı tııııınııııı 
il bakkınill\ lt'!klU. 

IJ.P. '\UCJ.I~ llltl!l'U 
ıı ('K( '\I E'l I ::11Vn liAUJI 
\Z ,l hlll-ı 

Ankara 6 - C 11 P rnecııa cıru 
punun bir teblllt ynyınlıyarak Mec 
lllilD ııı aanuıt taW ırarırını ten· 
kl11 etmeııı nııcrln• o P. mecııı 

AMERiKAN EXPORT 

111~1 ı ııırı " 
teri ile tıuıııan ve Konya l!c<;lmle· 
ri lptııl eClll\rae yllpılacak seçımlcı· 
de CHP nd~yı olacakları söyle· 
nen Obuz ile Özal C.HP. ye gırlşlc 
rl dola}'ı&lyle şu beyanatı vermiş· 
lcrdlt 
•- Memıeıcetımızcıe retlm mese 

lelerlnlıı he11eytıen önce ııııllecııı
mceı unırctı son ııeçlmlettn l> P 
tararıncıan ltuanııı,ı ve cereyan 
şekli il ı.şlkAr bir ııurcttc t ıa· 
hür etmleLlr ŞOkre ,ayandır ki. 
bu &arunıtı vatıı.ndaıılarımııt bl!nlm 
scmlt. bunu 11 ıı çimde vercıııı:ıerı 
rey netle ııtıe ıcat'lyetlcı lfnda et 
m şlercıır Mllletımıaın ruıton ı:o
ıtunluıtunun a~ularına uyan fi· 
kir \e ırannatları tutup bunları 
tatbik etmıık muıbet lcuvvııtıcre 
tckalt eylemek. bu ııuretlo dl' ek· 
scrly tın inancını tahakkuk 5af· 
hıısına ula,tırmak ımkAnlarını n· 
ra:nnk ııetıco lııtlh~allne1f' favcıalı 
olncakLır B nıtru1r.ıımıe bClyUk mil 
lı 11rıvnlar, feraıtat ile ve her tür-
111 ııhsl menrnnt entıı,olıırtnden 
uznk kalarak vazıtc başına ko;;n· 
cak mtınuvverlerımıır.ı tıaııtetlP. ve 
sür'atle bell:lcmektocılr l"lklr ve 
ıs yaset tcşekkülll'rimlz C1e maziyi 
unutma! n ve hıllhu.ır vnkınlnra 
ecııup teşkil cl1r.cck milj<lell yolda 
lblrlllt ile gayret sarfetmelerl tc 

mennlye de!lcr Bu knnaatte old\I 
jlu lçın bugün c H P. uflannc1B 
hizmet al11ık ıı 

LINE - INC NEW.YORK . 
Limanımızda 

b ulunan 
EXAMINER 

Yıpuru 

7 K a•am Per
scmbe akşamı 

New-York - Phllad<?lphla - Ncw-Port News - ı 'orfolk ve 
Baston limanları tein eşycıyı ticariye alarak hareket edc
cekHr. Fazla tafııllAt tein Galata Tahir Han 3 üncü katta 
HAYRİ ARABO(Hu ve Siircklisına müracaat. 

Trlefon: 44 49 !lS, 2 · 1 

Deniz Eğitim Kolordu Kumandanhğı 
Karargahından .. 

Gfü•ertc sınır okullan Kumandanlığı Top~ Sınıi Okulunun 
uçaksavar atışları 4, 5, 6, 7, 8 Kasım 1057 günleri aaa' 10 • 12 
ilfı 14 . 16 anısında Yas ında'dan yapılacaktır. 

Atışlar için aşağıda hudutlandınlmıs bulunan atıı aahası tch· 
likelidir, atış günleri Deniz ve Hava vasıtalarının mezkur ıhı 
rlahilindo buh:ndunılmamaları önemle ihtar olunur. (15283) 

,\J'IŞ S AHASI 
A - Arı: 40 - 31' - 4:1• 

Tul: 28° 58 - 40" 
B - Arı: 40' - 40 - 45" 

Tul: 20• - oo· oo· 
C - Arz: 40• - 45' 30" 

Tul: 2s· - 48' ao· 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden:) 

Türkiye'de yangın. nnktıyat, kaza \'e hayat sigorta işle
riyle l llgal etmek ü .. erc kanuni hükümler dairesinde te cil 
ve llnn olunan Türkb o Genel Sigorta Sirkeli bu kerre mil· 
racaalla İstanbul .n. Acenteliğine Sirk~t nam ve hesabına 
yangın, naldıynt. ka7n ' hayat si~orta işleriyle meşgul ol
mak ve bu ı Jerdcm doğa<'ak dAvalarda bilttin mahkemel er
de dtıvncı, dtwnlı ve Ocllncü sahıs ıfatlylo hatır bulunmak 
ve İstanbul 7 ne! Nolerll(?incc tasdikli 4.9.1957 tarihli 9307 
sayılı vckAletnnnıedekl )etkiler verilm<?k lizcre 1stıınlml'da 
Beyoğlu, Hllton Otelindeki Bürosund:ı mukim Thc American 
Exprcu Company Inc')'I tayin eyle<U~lnl bildirmiştir. 

Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin Tcrtls ve :\lur:ıkabeslne 
1 dAlr 1149 sayılı kanun hUkUml<'rine uygun bulunmakla Jl~n 
1 olunur. 

ı,~:::==;:;~=:::;:;:5:!!=:::=::::::==::.:'.::;;;..======:~...=..J) 

lzmit Deniz Sahnalma Komisyonu Bşk dan: 
- Kapalı ınrı usuıu ile 5000 kllo sUt, 6000 kilo ta\'a yoğur

du ile 5000 kilo klse >'olturdu sabn alınacaktır. l'ılu
hıımmcn be<lt'll (17.200) lira olup muvakkat teminatı 
(1200) liradır. 

2 - Ekslltm ! 11 Kıısım 957 Pazartesi günii saat 15.30 da 
Gölcük Dt'nlı Sntınalma Komisyonunda yapılacaktır. E\'· 
saf Vt! 6zcl ıırtnAmesi Ankara, İstanbul I.evıızım Amir· 
llklcrl tıe koml~yonumuzdıı gttrlllcblllr. 

3 - İstelct:.lcrin teklif mektuplarını en geç eksillme saa-
tinrlen bir s:ıııt evveline kadnr komisyonumuza verme-
leri. (2731 - 1!'>148) 

Son tahdit şayiası hayret uyandırdı 
ıBıısı ı ınctdf'• için her hangi bir raptın fU Teya 

hürriyetini 11aba çok kısacak ve a· bu tatm altında neşrini ~lı:lcmet 
nayaaa)ı açıkça lhllU edecek bir iılbl bir u.suıe müracaat ec1Umemeal 
mııhteTa ta ıyım bıı .kanun taaan. cıc yerleşmtş bir tcamUIUa me,.cud1· 
aını aevketmekle. D.P. tlttll1ıırı aynı yetini ortaya llo) maktadır. Teşkilll.. 
zamanda muhalerctc lı:aqı tııktp etle tı Eııa.aı~·e Kanunumuzun ııaraball · 
cejll polltlkayı da ııçıkça ortaya koy ne ve teıımUIOo mevcuc11yetlne raf:. 
mu, bulıınncııktır Bu polltlltn, ıılç men çıtanımuı melhuz bulunnu bu 
bir umno cuysal ve yumuşnk> ol· )eni kanun kanaatimizce Tefklllitı 
mıyacak, dalma •daha sert ve daha Esaıuyo Kanununun bir lbllll ola· 
şi<ldetlb olacaktır. Kötümser 11U şü· catı ıtbl bıunnımızcıa dıı yeul baş
ncıılerln tııoantlne göre. bu tasan, tan ağır bir aurette t.a.kyldlnl tazam 
muhııleret için dtötü bir bııflangtç. mun cdecclttlr.• 
tır ve bu tn.sanyı, antıcıemolı:ratllt ııi'R ı•. 
muhtevalı b.r tntım ceuprea ka.. Meclta mUnkerclerlolu neşri bak 
nuıılar> takip el1ecottlr. l:ln<la Har. P. İstanbul 11 başkanı 
Gfünı.T \ •Ol.111\Z• Diı'OR Orhan Köprülü. 

Dl'. grupunuc, B M.M. ne bu şe- •Bu rivayet tabaltlı:ut ec1crac de. 
lı:llde bir proJe getlrmeatne dhUmal I moltraalmlz için hakikaten çok )'&· 

vcrmlyen• lylm.serlcrln ara.sın<la C zık olacaktır. Böyle bir hüküm, A. 
H.P. tı Bqlı:anı Şemseddin ounal· naya..-ııyı ve haberleşme bürrtyettnl 
tny da bulunmıltta<lıdr DUo. bu ko açıkça lhl!I etmek olur TemeDnl 
nudalı:I rlkrlnl aorduRlJmuz Şenuıed- ecıcrtz iti böyle bir yola ı;ldllı:ne.ııln• 
din oıınnlta)' tunıan .ıırıtmlftır: demiştir. 
•DOylı bir ıuarının demokratik Orhan Köprülü aynı tamancıa ınll 

bloblr illımleketuı emaall gDttııme- ıetveklll maaşlarının azaltılması tek 
mittir. Binaenaleyh, tahalı:ltulL elle· lifini memnuniyetle k&rtlladıllını be 
mu u rılan bir )'la oımıık lcab ıırınılt ve bunun daha Oncı HUr. 
ecıer_. P. ı.ıırarındao u müdafaa edlldllil 

Künaltay, daba sonra cya tabak. nı ıöyleııt\ftlr. 

lı:uk Pd~rae ne olacak?• auallne u.a --- --------
ıuıerek, dhtım.aı vermiyorum ama, 
!lkrlmtzı tahaltkulı: ettikten 90nra 
eOylert&• deml,tlr, 
IUTl RUN KA!'fAA'l'l 

O.M P umumi idare he1et1 au11 
suphl Datur, l)'nl konuda eunlın 
aorıemıetır 

•- TUrk11e BUyülı: Mlllıt Mecll.11 
mUHlterelerlnln atılt olması VI net 
rı bwuaları T&fkllatı Esuıre ıcanu 
nunuu 20 ncı maddesiyle te111lnat 
altına alınmıtUt Ancaıı. ıızıı celle 
ler mUaakcrcıertnln netrl .ı.ı.eclla ıta 
rarııuı ba!ilıdır 

Dunun yaoıbıtında gerık memlı 
keUmllUle, ııerekae ıııuuır demolı.rtt.. 
111lerde parlCı.menıoıar muzalterelerl 
nln basın tarafından yayınlanmuı 

Fatih Edirnekapı 
tramvaylan 

ceklercıır 

R - nunıarl1an avn olnrall Tak• 
•im • Beyazıt ar1111ındakl otoblli 
rını ecferıcrlnln cııı artıırllmMı 
na karar ver imi tir 

Bu sabahtım itibaren tatblkln 
başlanacak olan yeni karar Fııt h 
ve &:dırnl'kapı gibi iki bUyOll ın 
tin saklnlrrını çok ııü<: b r cıurum 
11& bırakacaktır 

Sputnik il yeni bir enerji ile atılmış 
fR~,, ı nrltl,. 

Moskova radyosunun vaptııtı b.r 
vavımcın, Ruslann yarım ton a!!ır· 
lığındakl peyklerin\ rczava atıı.bll· 
mck l<;ln yepyeni bir yakıt kullan· 
mış ol<luklnn yolundaki Amerikan 
ııüphelerlnl tevld etmiştir 

Mookova radvosuntıa konuşan ve 
a atıl'ml tıyeııırınaen o•ıcıtın ol• 
cıuııu blldlri'•-n ilim adamı. Ruslo
nn Spuınlk JJ yl atmak !<;in er· 
ııetırllrnış yeni cihazlar Ye enorıı 

kaynakları kullan11lltlarınn söyle· 
mıetır 
eti fK \11 f>ıt!\fLI fi.'1pfo:c'\t'." 
1 1 ~\:F: ut \ t ı, ll l:f.'1~Tl.F.RI 
oı,ı 'on 

Moskova 5 CA.P ı - Rusyanın 
Tas.s Haberler Ajan.sı. dün gece 
SovYetlertn yeni sun·ı pevkler n · 
<le bulunan köpolUn tık 2-l uatlnı 
atntmınıı:llr ~artları altıntıa ce<;Jr
cı f:lnl l:ıllcıırmı,tır. 

Ycını P!!Yk Sputnlktekl •Latka 
!simit köpcltln ttııha eımctldeı\ ti· 
mi! btlyOk hlııımııtlr.r yaptıl!ı vf' 
ııeyyarolcr ara.~ı uçuıı için ııereıcıı 
büytlk malümaı venııııı bfldlrllmı
tlr. 

Sovyet ilim ac1amıarının bu 
peyk vaaıtAlllyla konntk şualar 
hakkında tın &ıyınetll malQmat tc 
mln ettllı:lcrlnl 'tnss bllcıınnıştır 
.ı ll~t·tl l'I \ l\lıoi cıihtıı.LU 
\ ot.<'lll.\RI 

.farLs 6 IA P l - Burnı:lakl Sov 
yet büyQll elçllllll, dQn ı:ı 11e.n faz 
la F'ran&ıtın Ruııtt.rm atacakl1;rı ti· 
<;QncU gun'I peykln içine ıı!llılUIU 
olarak binmek tızcre müracaat et
tiğini açıklamıştır 
Mll" lll il KOPtıti ntn 
llAf"T \ "O:\ ıt /\ \ ll ıtS 
ı:-. tnın 
Copenh~e 6 CA A.) - Bit cı .. 

nımıırkı gazetesinin Moskova mu• 
l\ablrl, l\!Oskova p finetaryumu mU 
ı:ınrn Batkın ile vaptıfıı bir ırbrüş· 

meden sonra, 2 numare•ı !Sputnııt 
de bulunan cLailı:a• adlı köpt'ğln 
bir harıava ıcacıar "el't' lnAcc nl 
bildirmektedir Bnzıun , köpeğin ı;I". 
klz gUnlOt ytyecerıı oldul!uııu, ra
ket bu mOdı:l('ttcn önce yere lıım~ 
sinin 11e muhtemeı gl\rOldllltünU 
sliylemıştlr Hayvanın yere in şl 
8oo-400 kllomııtrr. yClluıeltllk&ıı I• 
kcn ve pııykln hııteketı ile ter:ı 
yönde olmak üzere vulmbulacıı 
bir fırlama nareketı ile 11aRıana
cuaır. cLatka• nın l<;lnde buıun
dU!IU nıuhafa:ıa ıoo kllonıetreye ltt 
dlıtl zaman otomatik olnru b r 
paraşüt aeılııcalı:Ur inişin Sovyet 
topr11tlıırı Qzertnl1f! vultubulncaRı· 
nı bildiren n ilkin. •hayvanın can 
il oı11rak yere 117ak b& abllmes 
ıçln gerekil bilttln teelblr cı al n· 
dıı ClllIUl•tlr 
ıtt ı.\ltA oOın P• \ ti l :'li 
\ 111,I "'' MllHI K \llo\KI 
\ Kls ı ,ımı 

Moııkova :ı IAP) - Prucıa bu. 
Riln RUııyanııı lklnc ıun'I pe11tl 
runva atması kaıııuııntıa 8 Ame
rlkadakl tepkinin uıunlml hayran· 
ilk. pıınlk, isteri ve kUdursaııllk~ 
araaında cıeıtlııttRlnl ııerı eorınu • 
tor. 
t.s ıuıu:sı: I? ıı.ıD \ o 
..,f'\,ALU .:UI 

N•w Yorll b NBC ratı)'O )'a 
.rın tumpanraaı busun nua,.11111 
cezaya rırııt.ttıQı yeni ııun'ı porıı:ın 
yakınııı.rıncıan sıcıen rarengız raıt 

yo ıılnfallertntn B Arnel1kada A• 
mertk&ıı rll4JIO monltllrterı vo IQ&t'I' 
cllertn I OJktıtını çektlRlnl blldtr
mııtır. 

N.B C bu huıı\ll!tıııı:ı bir habet 
yayınında yeni sınyallerın. ııunc 

peykln ratıyo ıılnyallerı trekaruıına 
yakın oltıuRunu, takat ton ltlt>a
rlyle tıeRı~ııt bUluncıuıtunu kaydet 
mtetır 

Fevkalade Umumi Heyet İçtimaı na davet 
l :ısriye H:ılinıte Tif:ın Ticaret Türk A nonim 

6irkrti :\turakıplılından : 
Tasfiye Memuru l\lııhmut GUv!'n~'ln vefatı dolayısiyle 

yeni bir tHflyo memuru seçilmesi ~rekmekte olduğundan 
bu husus müzakere edilerek bir karara bağlanmak Uzere 
21.11.957 Pereembe gUnU ıaat 14 de, EmlnönU, Aşlrefcndi 
Caddesi 11/13 No. lu Plyaııa Hanı kat 8 No. :ıı-04 de !! vkıll· 
de umumi heyet l~tlmııı ıkld ve lem olunneaktır. 

Hlucdarların 14.11.0!17 tarihine kadar milracnııUn hisse 
senetlerLnl lbraı. ve umumt heyet iotimaın:ı giriş vesikası al· 
mıları JIAn olunur. 

!\lurakıp: 

1smail ~iuoplu 

Robert Kolejde Bir İş İdaresi Okulu 
Açılıyor 

I 

E. R. Squlbb & Sonı İllcları A.0. nın yaplıl!ı 12.000 T.L. hk 
teboı ruıın dn yardımı Ue, Robert Kollejde, TiirkiYenin sınat gc-
11 mf!!lnc hlımct rdecl'k lhtlsa!l sahibi idare adamlannın yctifti· 
rilmnl mak adı U hlr b tdaı esi Okulu açılacaktır. 

Ko1lcj'ln Dlr ktörU Dr. Dur.can Bullanlinc bu mektebin eko
nomi ve lı tdarcı!nde tıım programlı bir kurs vcrec<?ğinl ifade 
etmlftlr. 

l tanbuldıı flrma81Stlk maddeler lmalAt ve tcvı.laUyle lştlgıl 
eden Squibb İliiçlar A.0. nın Umum l\tUdUrU Willlam W. Eilner, 
tebenı.ıu llftn <?derken, Tiirkiyenin ilerleme inde Rober.t KolleJ· 
den yeti enlerın ~·apll~ ı yaı dımları 6ğmU9tUr. 

Tilrklyenin sUr'atlo g<'lisen endUtttrl.81 için me lc!kl bakımdan 
y<'tistirllmiş ldıırecllere A~ll IU2:um bulunduRu nu ısrarla belirtmiş, 
tir. 

Mr. Ei•ntr Robert Kollej mezunlarının ele crl)'t!tlnln mUhcn· 
clisllk tahsil etlikl<'rlnc fa.kat mczunlardın bir kısmının kordip
lomatiğe ve b:mlarının da hu~u.si iş l!Ahılarına lntl ııp eyledlkle
rlne işaret etmiştir •:'lteselC• dl'miıtlr, •SQulbb fllç Fahrlkasının 
idari vo mc lcki menıutlarının hemen hepsi Robcrt Kollej mo
ıunlıırından te ekkUI ctmi§lir. .sqıılbb İlçftlar A.O .. Zirai En· 
dll~trlyel kimyevi maddc1cr. fırına iitik maddeler. metaller. paket
leme nınl~mclerl. nv tllihlan. rnptodlcl llctlcr ve ccphııne 
imal eden Amorikadaki Olin ?ıiatblc on Chcmlcal Corporatlon'ı 
bağlı bir &lrkcttlr. 

1 LAN 
, __ _ 

İstanbul Erkek Lisesi OlmlAlle Birliği ve Öğrenci Ko
rutnn Derneğinin normal <ienel Ktınıl Toplantısı 17.10.1957 
tarihine rasthyan Pıııar gUnO saat 9.30 da okulda yapılacak· 
tır. Yönetim Kurulu 

GÜ~DEt\I: 

2 - Yönetim Kuru lunun ibrazı, 3 - Seçim, 4 - Yeni 
ı•.\ııımın, lltA A ı - Amman ı>o
lt~ ctUn eaM• hUvlyııtıo dnla.j&n 
'iı 1 11ıoı ı bir ıcnmünl8t !idari tııv• 
~11\lştlr 

s 

ı - ı-·aaliyot ve murakıplar raporlarının okunmaaı ve 1 
mUıakercsl. 

lst. Dz. Teknik Mlz. Sat. Al. Koms. Bşk . dan yıl blitcr~hı!n mllwkrrt' Vt' kabulü. 5 - Dilekler. 

ı - Kapalı ıarf llo es kalem çelikte) halıt ve 6 knlttm agaca T APIJlı ~MA iLANI ,•'hıbıı VATAN ouetf!Ctıllı: 
t M11thHOlllk T tı. 0 idilli 

Aıun:ıı KMl'll y " M.\!11 
l'rnumı Nqrlvat Mucıcıro 

öuan ttnn t n r.R 
1111 uyıcıa Tuı t•ltırtnl tıııen 

laatl' etıı1n mP.!UI mudur· 
Q ÖICAM HOCDU 

1 lletemır.e yuıııı.nn yenı tıart •rıı c:cncıerıımeaını rica ederi• 

ftaVSlb4Ş demir Vlda llatln alınacaktır. hıhammPn bedeli 21.303 50 a -
lira olup muvakkat tcminııtı Hi97 76 liradır. 

2 - Ekıll•mc.~. 22.ll 957 Cumo gilnU saat ıı.oo de Kasım
paşat!n bt Dı. Tk Mlı. Sat Al. Kom. da yapılacaktır. 

3 - Taltphırin tt'lclıf mektuplarını en geç ihale gilnU olan 
22.11 957 Cuma gllnU saat lO OO'a kadar Kom Bjk. venne!cr!. 

4 - Sarttıımu her gUn öğleden sonra komlsynndı g!irülUr. 
(1~258) 

Tapu ve Kadastro Umum MüdUrlU§Unden: 
Çorum Vilayetine h:ığlı İskilip, İstanbul Vlllyetln e bı lı Şlıli 

ve Urfa Vılftyetl Merkeı knalarının Belediye hududu dııında ka· 
lan yerlerdeki CBUtün Nohiyo v" Köyler dahil) ga}Timl'nkul m al
lann M02 say:ılı tcıpulamı knnununun hükümlerine aöre IApulı- , 
masının yapılııcağı ilAn olunur. (14888) 

Başvekilin dünkü l 
temaslan 

<Da.tarafı J ncldel 
ve Patın Rüştü Zorlu, yeni BMın 
Yayın ve Turlzı:n Umum MUdUril 
ı.ı:unı. Fallı: OzaMOyıı kabul etmlş

ı.ır. 

Sôyleodltlne göre, Kalafat. Zorlu 
ve Ozan8ay, bllha&ll, •Bl&ll Kanu· 
nu'na eklenecek >en1 htikUmler uıe 
rinde. l.stlşarelerde bulunmuşlardır. 
Bu arada, Basın Kanununa, •B.M.M. 
mUzakerelcrlnln neşrtnın ynsalı: e<IU 
mesb ton u.suncıa >eni bir mıl1de. 

nıu eklenip eklenmemesi meselesi· 
nln 11e münakaşa edll<l!ll tahmin e
dllmektecılr. 

Başbaltan ve Bakanlar vilayette 
çalışırlnrlı:en, son derece •ılı: glylm. 
il bir mllletnltillnln. Kaaım KU!re 
ırl'nln. tUfıyet clvannl1a gOrünmes1 
de dikkat.! çetmı,ur. nu arada, Küf· 
tnl'nln $. Mendere. Ublnulnde 
ter almuı da bahta ır:onuau olmut
tur 

Külrnl, vllA)'et clnrıtıda bir lo
kantada, Otte yemeğini yemiş •• bu 
araı:ıa, bazı arkadaşlarının •tebrllı:hı 
rint ltabuh etml,~lr. 

Barutçu 
•Batı 1 lııd .. ) 

mcıııetınek cıcı onnıemeıse, Mr.clla 
tekı konuıımaların ıı11nn ınnnnıı 
bMına lnıtknll ~le hnklml)'tıt hak· 
kının Mtl ulılbl olan millet •ara 
tından llArcntımeslne mAnı olmak 
tıa dU•UnCllemn ÇOnkU Mııcıı~ 
mtızaker .. ıerının ıı!enlllk prr.nalb 
eıyıı.st narrı~ etin e n ıı teminatı l!B 
yılır Bu ıcrnınatın ortııtan ıı:aıtıı· 
rılma.sı Mcc.ıs kUnıtL,ClnO hClrrl· 
etıncen korku ııebl'b.vlc ana a· 

ı;1tyı ı:ııtnemlş olmak ııhaınıntıan 
kurtulamaz. ~tlmevl derin b!r kutı 
rets..ztııtın tşaretını verecek o•an 
böyle bır volu D P nln aeçeceli n 
sanmıyorum • 

Ticaret ve Sanayi Odala 

rında seçimler 
Tlcare• vo Hana:;:. Odaları ve 

Borı;alr seçimlerinin Ka.~ım avı 
içinde yapılması ı:erektıCI. ancıİK 
'l'lt'areL Vckiı'rotlnı:lcıı ı:elen bir ~ 
mırıl' s••çımıerın bir mlld<I & lçın 
durdurııl<luıtu malOr.ıQur 
Şehr mlzdf'kl Odalar ve nr ~ ıla 

'r caret VekAletınc müracaat ct.
tnt~ln lr 11 teıerın llAnı ıerektıtU 
nı belirte~'. ı:ı yııpacaltlannı ııor 
tnuqlardır 

Bu mevzu;ı;; Ticaret Vclr:lll'lln· 
den Tlcarot BorsMına ııeıcn bir 
tebll8'11e. sPÇ!m hazırlıklarının I· 
kıncı bir emn ı.ftttar normal ~e
klltıe yapılmll!ı ~rektllll bll11irll· 
mlştlr. Bu emir üzerine Tlcattt 
llonııt.Sınıtı cıun , ıell't ll?:itlm •tır 

8 AY FA 5 

8A5YAZJNIN DEVAM& 

Dolaşan bir rivayet karşısında: 
-
Kııruntu mu, 
ger~ek mi? 

matı ı incide) 

mlllelln drı:'ek 1trmo'kra lfl' elıll oldıı!ıınu. hunu mükemmel bir 
eı.tıdr tspnı rttlglnt l.nhnl rtml'1'. 'u~ıurııını.: ,,. ,-ıırtırınnı.: yoll)ll' 

ill'tll. llrn• yoll)ll' rtırüme:ı.:. ı:lhen ~urntııı !.;. htlho •• dll)emll.ln 
lstll;llllhtl" nııııı l'mnt,etl ,. aslı bir l'kllclr ı:ell ttnnrok. muhnldl't 
cl'plıeslnln H' mü•tnklllrrln hnl.:lı tenklıl \C lknlıırınn ı.ulnk \l~rnıf'k, 
buıılsrııı icabını ~ opınıık IA7.ımıtır. IMG d:ın ı;onrn moda olnn tılr tt\· 
bitil' lktıdnr. rotııı-ıııı )'f'ntdım ı:l!nıek \I' örke. ı:urnr \l' hında O • 
Jnnırn bir ıı:tdl$1 terkl'tm"ı. :r.nnıııdnilır. Orrek memlrl<rtın hllrlr.I iti• 
bnrı, ırl'l'l nılllPlln Jfiksl'k nıenfutl•rl \I! ıerek Deıııoı.rnı l'nrtl lk• 
tlitnrııııtı hatnn•ı VI' tsllkbıtll: l;f')'O ıa•ulll'rln trrkl'llllmeıılıır, tl;tlilnr 
tt n1ub11lefelln 8"n1 ılPmokrn•I clhnııııın birbirini ınmnııılı>ıın ıı.ı 
kı•tıı~ ıtlyt knreıııınnıamın. ,ah~lrnı ınruıınıuıııe ~ou \~rıını~•lnc. 
mlıı!llıı ı:ııııemıııarın nlh1Jet b11lm11111n. mıııı f!nerJlltrln nıU,tl'rtk 
milli ıı:ııyrltr lclıı lrnllıınılııınsıııa, }trll \I' r.l·ncbl lhtl~n n dnyanarıık 
t•a~tı hlr hl.ıh:ıl cıı:ırı nı;ıım.ı-ınR ıı:ııı:tııtır. 

S 
n,llıı C'tlnl H:ı):ır. mltlı trnıll'Yf rom ıılmnlı ınr.um11nı111n bab• 
~•tnııtıır. \ ıtıınıt"'lıırııı yırı•ııırlnıı \'olu. lılltDn tahdit \c 
bı1,ı.ıı11r:ı rntnlt'n, ııuı.nıııl'lln ılıll~lııl hl'f:ennır.ılljllııl apacıı.: 

hl'lll l'llllhıf' ıtllrl' nıtlll 1rnıll'1f mm olııııııııı t11hll yolu: nıııuMn111ıı 
rııııunn 11ılık knlınaı., lııuıuıı dt\ ll'ıtne it ıııırınnı ıııe•'ııll)t'llerl he• 
nıııı~•ınl'k, totı'lll1f'r ı.ıııııııırdıııı rnr.ıl'ı:nıek " ıınıoıı \ntaııdnsıar.ı 
TUrtı ııılllrtlıılıı f'~ll haklnrn Anhlp t'\lldı alldyltı bnı.ııııı\:tır. 

llM~ ılf hDrrl)t'I, dtnıokrıul "ııtnhnt bn)rııkıarını ncnrnk mil 
ll'tln huııırıııuı \e hür ı111ııyı ~IYA !>1 sn\ıur~lııt ~ıkaıı ıırıııol<ri\t ı•artl, 
ı. .. yrı lıtartıll', 8U•rurnınk u > ıldırııınk ıı:ldltlnde. lhtl l•I hl~ •:ı> 
nıakla lıtbl l'•ll'r.1'; keıull tıttlllt \ ıırııııııı lnkllr etnılı. t.rııCll ıı:ll7.el 
ıırnırnınıııı. kl'ıııll tal\hhOtltrlııı tıtc• s111ıı11 \e ıtnhn ll'Cl!ll ııın 
) IUll'l'l'P Ailtıllllı Bıl)'lll. ~lllll't ' lec·ll lnd llllltlln O zerine lcllt.ll nıu 
t..ıııltll'• ınılı t'lrlıll'e alııırıtııış olur. 

U I'. lklhlıırı. )'alııııt mııhnlltlrrln '" mlhtnlılll~rln (lf'!ll, kendi 
ıtıuıııuıa huluııaıı utandı ıuııı coıuııuıı dı ııornıııl H lıeııı.ıı bir 

ld ın-ıılıı '" ... ımlıııı \'nluııclıtş mllnıı•elıt•llt'rlııln hıuretlnl dıı)dUliln· 
rıııı lıl's.ıhıı kulnı.ıllılır. \llllrtııı lrııdeslnl ııpaı:ıli belli etme.sine \e 
.. ı, .ı t hıt>lllııııı.ı:ııı hıo ırıı ııır ııılh'llP.l'llP dl'Heslıır. ıımıe ınt raı:· 
ırıı, lkllıl ır ı>alil ı.e)fı ılill~lndl' ısrar rdrr e. kendi nlr.)lılnc \C 

.ııenılt• ı.etrıı .:ı•)hlul' ~.ıııtnıış oıucal;tır. llJ.51 ıte ıı. ı• )e rl'J \ercıı 
•ılr ıı.ı) il e~·lııı ılnttt• ln!n tHı ıtd.ı muhnı .. rrıe \1'1'Rlcl \erıtıııııı. dl· 
ı<t'r uıcr r~l .. ı dıılre lııtlr, ıı.ılııarın lll!U ıtel;I rı.scrl)l'llnlıı ~oı. ıı· 
1. ıı-ıı,1111, IJllalıırııı lıi!Jı•llı l ıı lılrer ıı.ııı ulıluı:ıııııı uııuınıuınnı.: ili· 
• •ıııııır. lı.lhlurııı I\· tııııı..ı.ı ııu tı..ıtınıı ııı~ı· "•') mllk lıılldatııttı ıns
tcrlrsı-. ı.orıııat bir ııuıı>a '" ııwıııll'lo.ı•t ıuru uııü trııısll eıll'II De· 
muı.r:ıt I ' ırlllılerlıı lıuıılıırııı eıı•&:lui \'l'l.:Uıl'lt'rl lcıııı eder. 7 nrlhl 
.., .. ,.'ull)el, }alımı lhlrrlerıu drillellr, ıı.ıııı rı tem il eacn botun 
,ı1!11t•11eı..ıt1crıııtıı ,e tıutıııı 14",:ıl;ll.ıııııılır. 

Ahmed Emin YALMAN 

Kayıp mimar ölü olarak bulundu 
IB&tı ı incide) 

UIUnduCu babeeye glrmlfler, ra!ı:at 
mermer ba,ıığıu Qzerıncıekl taşı &Ö 
rUnt't uraıarıııaail urnnar lbtıma. 
ılnl alim işlerdir. 

HA<11ae<lcltl cllla:reı Ilı tlmaı:nı kuv 
'tctlenC11ren lltlool bir notta dıı. hı 

ırUzı bulunamaynn pnrdesUddUr. 

tıı blrlblrlne eltleyere& ou 
~ıltarmıtıır: 

netıcert 

Cesedin Uzerlnde en ufak btr ya. 
ra tıını t C1Uf eallmee11ğlne IOre, 

Milletvekili t~rilen Bele- Zira Argunun anııest , oglunun cu 
l' marteıl güııO aıııu 8.30 d:ı nden 

a~ 18.30 da evden çıkan Argun sa. 
kol yolda, birkaç ctın once beraber 
ıllründü u ıı:acıının kocaaı. n da 
batka Dlr ,ralı:ını Ilı kıırşılafmlt ve 
mUnıtnea •ti• ede kuyunun bulun. 
cıuıu ıokala getml terdir. Argunun 
:ranındalU adam bcmt.o ranıb&şla

rıoda bir turu oıduAunu bilmekte· 
dlr, MQnaıı:apııın sonunda teb tvü. 
re lı:npııarak Argunun Jtolunc1akl par 
dıı.Uııınıı alarak bOymına a~mıt ve 
gere ııere ııencı boıtaralt Oldllrmtıt ve 
kuyuya atmıotır. 

diye Mecfü.i üyeleri:ıi:ı y~ 

rlne yedekler sa§ırııd ı 

çıkarken pard 111t.1üoü de birlikte 
ıtd111111 l\Ortınııetır 

Arıuıı 8ıllol 'un ceaecıı Moda aetıı 
r.okaktalı:J e.skl evlerinin bahçcaln<le 

Bıı devrt' mllletvetll .. Qllen dtı bıılunmuetur 
ltuı Belediye Meoll&l tlr11ını11 Yeti Aynı ıokıttılı.I nltr ıı bir ıantaln 
ne yedeklcrlnln çaıtınımaeıne. ltarıır de oturan bir çocuk o gece aaa& 
verilerek ltendller!ne gerekli dAvetı 20.30 11raıarında ,.. tam bahçe önün 
Y• ırCnderllml9tlr, Meclıaın önüıatıı ile lkl tıtınııı uıuıı boylu mtınalı:a.. 
dtltl cuma gürıU yapaoaııı tnlı:ıt.llde ıa ettiklerini 4ıtmlşW, 
oturuma katılacak olan yeni Qyeler Dün E&bab, yine ay:nı aokatta o-
fUDlatcııt: turan lılr kadın lle ArJıllllun ku:ru 
nuııertn 'enn (Betılı:taş), ırnıı ctao ~ııı:aruıan ccaecı nı gör1lnc• 

Knraltelle CBeyojilu) Gani \'ahit Oe •Ben bu genci tanıyorum Daha Qç 
becl (Bcy~lu), Mehmet Taşpınar tı:UD Dnce buratıao, ranında' panta.. 
!Beroıtıu ı. HttMertrı kemal ntmaı: ıoıılu bir llc1ın oıauıu balde ıeç 
!BeyOl!IU), Nuri Beter 1Pa'11l), Fa mltth demlfUr. 
tııı Erkoç ı Kaaııı:ov ı. Fuıl Harma:ı Af)unuıı bll•llodelı:J altın tıpla 
kara (Bıın1erı ve Nuri Erolao !Oa malı aaau tam :10.45 te durmuttur 
lı:Ud&rl. J>olı.e blltQn bu lbtlmıl ballı:aları. ................................................................................................................... 

Gua~llil..trri ile mıruf ıliArr 
11aıtlı.irluımıı ııilıi •~' inıli 
ıet "oıtl..irı ve filim ) 1IJ111 

.......... ... .. . 
• • GönUI Yazar da 

Puro Tuvalet Sabunu • • • ... kullanır! 

• .. • I 

Sanntkarlaı ın t l'cr i\lıl'!linrlı•ıı ııir. <le i ıııt i • 
fade ruiniz. Uıınyo v r. la \ tılmnu7.cla 
ra•tg,.Jc eahutı )'C riıı r. PURO kul lnnınız. 

Kolite ve n efo•c t hokınııııılıın rukipt1İı 
hir fütiln l iiğc ulı ip o la rı PURO ABU· 
NU cıı mücuir gi11:ullik nı iiı1 ı ulı.ıarıclır. 

ibt.lmaller U tine ıturuıu oıaıı bu 
cinayet dıtındıı. ArtUn Salı:ol'Un tn· 
tlhar etmiş oıacaııı da varittir. E· 
metli doktor Albay baban Aı;llh sa. 
kol Uı ülatrden m~taflp ıınned 
ltret satola pet C1Utlllln olan 29 
yapndakl Argun eon günlerde bir 
arkada ıuı, araarı ıo bin lira)'& ipo
tek ett1rerck anncalnl ameliyat için 
bir tllnıı>e yatırmak ISte<llğio<len 
bahMtmlt&.lr. f'aka\ Argunu fil.kın· 
cıan tanı1ınlar, uncıw tçtn bunun 
bir lıı tlbar ıcbebt ol,mıyıca&ını Ue 
rı 1Qrmo$lucıtr. 

en, Artunun cumarteııı e;onıı:ıı 
ruhi hallnl tahlil cııeıı anne Tt tıa.. 
baaı ile arkıdatlıın, o gtln için ke:n 
dlalncıe anormal bir balo mtlama-
mı latdtr. , 

Nlteltlm Argun cumartesi gnnu 
saat 14 te radyoevlndıı. hHırlenan 
15 ıtUndc bir proıırimıne ;itmiş. ora 
daltl nat ar1tadasla11 ile gllrll ınuo. 
sonra aeycı ıuncıntı buroauna dDn· 
müt. hHlrlamalı:ta oldutu proleteri 
nl çanta11nı kormus vo aaat 17 de 
ton dl>nınüı Etlle remek haı:ır oı. 
mıd ı ıclo ~artıya cıtarat lıtebert 
nlmıt ve annea1nln haı:ırlattıtı re
mel! bU)'tllı: bir lttlha ti• yemtstlr . 
Sonra ela ltadıltOydekl arltn.da lan· 
nın toplantmna ıııuııet ur.~rıı eaat 
18 !O C1a Hden cıltmıf olan iki aaat 
çttülntıe oımue tıı bu arada kendi 
~ınıo nere<te oldu<I unu ltlmae ı:Or. 
memıe. 

HldlM!nln gerçek c~phtsl blr ıkl 
Un içeri.Sinde aydınlınacalı:~ır. 

* ıuı~ ıtı Mart - ID ıtııaa) ı: ! BAtıl ltlkltlara inancınız ıaz·* 
*la 06rdU nnıız rüvanız ı;tze bir,: 
* hab r rrı!IJC1ellyocıık. * 
* ıtııÖA 111 ""hae • fi fllıfU) 1 * 
!Bırtalnln ı iri altınd tnı:ı Kur: 
* ıuımaııa çalışın, YOzonna ~- ... 
*leeck. A 
: 1K171 tR ttı Mıru - to nuıran 1 :: * Dnn vıp ııtınıı menn bir bıı.·• * "katın bUı:dn t ırını ttı!lrme-• ! nlz mClmkUn : 
*fıt!<llllC~ 111 llat - .. 'hmm.)ıJF. * Urnmaoııtınız bir yerd.ıın alaca·• ! ıınıı. bir haber ıılıtl Or.ecell. fa·! * lı:ııt t ırı çabuk knybOlacak ı;. 
* Aftll .. UI (ti T•mM - tı lli'!I.,: ... 
: Yıldızınız. site IJI bir Utlkbal:: * nad adtyor. Enorıınııı uaıtma- .... * yın. • 
: Rı\Ull ftl ilin ... U llJIAU::: '* lllr ıtlYAl'Clt~l llll\l ÇOlt lnCHUI ~ '#'* C1ı>cek ve bu 11111cıen mClhlm iş-+ 
: lerınıııcıcn blrt ıerı kalacak Z: 
* 'tP:RA!l!I ıu lfllll - tı ~ilmi ı • 
: Dlr ol ara fnlll~ 1) lo llZUlüyor-! * ıunuıt. tıcıallnlt.I kaybetmoyln ... * aı.ontunaıı yakıntıa roçccek . ... 
: AKRF.ı ıtl ıı:ııım - it kasımı:! * evtıl lnlıı blrlalne1@.ı lfltııc aı- ... * nlıı bir allıı eır. ııpeyce ııaraaca:t • ! huırllkh olun ! 
*VAY fil llallm - it Ara.tık) : 'f. 
: Canıııııı aıkan m eıe:rı unut.-! * mata (•lıtın N~ ıı olmanır. ıA .... 
il- !lm (lQnkQ 11111 ıı ırenlcrl Utme-.IJ. 
! yın ! 
+ OÖl.AK iti ı\ralıl to OCak) : ... * Dır vı>rden umcıutunuıı b r pa ..... 
! ma~a çalışın Neşeli olmanız il\! 
* ıım sızı sevenleri ü!Jl\eyln. • 
.. KOVA (l!I Ou• - ı• SutıatJ , .... ! Du tın bltaıt ve tatsız bir ~an:_ 
* ı:eçlree ısınız. '1-* R.\UI\ ll!l ullıt - H MJ.'i.o .... ! Cok tel Aşlı ıııırekot <ıdlyorsu- Z: * nuz Bu da sizin aıeyhlnlze o- .ıır* luyor D kkatll oıuo. • 

~**••~················· 
iŞ ARIYORUM 

Hergiln abalı 10 dan öğle
den 90nra Rna• 15'c kaadı' her 
tUrlU ev l inde ~alı abllirirn. 
MUracaat: ııu~nlye Kırımsoy, 
Yıldız Po tıı Cad Ccdldlye 

ok. No. ı. 

' 



Bugün iki milli maç birden yapıyoruz 

22 TÜRK 
22 iSPANYOL 

~111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı mmı ı ı ı ı ı ı mmuı ı ı ı ıı ı ı ıı 1111111111111111111111111111111111:: - -

IMaçların önemil 
- -- -
; \ NECDET ERDEM 1 

IYAt!~~[f:Ş.~ 
: c1 takım lı:adar hlııılı •B• takımımız 
: en çct n ~kipleri İspanya ile uz. 
:şıla~acaıı:. 

l••••••••••••••••••••••••••••••İiiııl•••••••••= E;ler mllletleraruı bir 1\ltbol re. ::tabet! kabul edece.i: olursak, her 

"A,, milli takımımız Madrit'te 

:halde bizim ezeli n ebedi rakibimiz 

Oynarke 

:;ispanya olacaktır. 19M rılında Dün· 
n :ya Kupa.&ı ellmlnıı.ayon maçtan Ue 

:başlayan rekabetin mU111 kıaa. ır.. 

"B,, millile ri de burada d 
• ;: tat lddklaaı bü:yQk... Stmdl İapanya, 

Seyre eceğlz;:tendlatnl 1935 01lnya Kupuı ıınal 
: maçlarından eleyen Tllr~ talcımtna 
:bo:rnıı: blr hll'B beeltyor_. Adeta bUd 

T urk milli tak1mlraı bu· 
gün a.)ni günde A\·rupa 

nın fotbold:ı ileri git· 
mi, anemleketi olan 1 paoya· 
nın .\. '\ e R milli takımlariylc 
kar ı1aşıırak bir imtihan da· 
ha geçireceklerdir. 

İspan.>a ile yapacağımız 
nıaı;lann ayrı husu lyeti ''ar· 
dır. Zira bugıine kadar yapı· 
lan maçlarda alınan neticeler 
İspanyanın lehine kapanma· 
mı~ hatta takımımız üç karşı· 
Ja modan sonra i panyullara 
İS\·icrede yapılan dünya şam 
pl.)onasına i tlrakten mahrum 
etmi ti. 

Kendilerine a ın derecede 
gÜ\ enen rakiplerimiz bu so
nuçdan %1 'lldcsiylc üzülmüş· 
]erdi. Bugün 1 e takımızdan 
o zamanın öcünü almak için 
bütün gayretleriyle çalısacak· 
ları muhakkatır. 

i panyadan alınan haberler· 
den öğreniyoruz ki mağrur ra 
kip rutbolcular maçı kazana· 
caklnnnı açıklamakta mahzur 
görmemektedirler. İ5te bu du 
rum bizlm Jehlmiıedir. Bu ko 
nu malar çocuklanmm daha 
da tok kırbaı;layaraktır. 

İ yıan)ollann futbol kud· 
retlerini küçümsemlyonıı. An 
cak nıkiplerimlrln kendilerine 
falla güvenmeleri ve maç es· 

nasında \'OCUklanmızın fistün maçlarına ehemmi.)et verme· Erıtte b~n hcztmete uınıı.;ıu .. k ta- /'.:: 
mukavemeti bili uıcla boca· melerinden ne 'et edebllir _ııror Fu.bolcularımız da bUllu P- ~ • . • · :ret ıyı biliyor ve aynı eerı hl&cd!. 
lamaJarı Çeklerin, Polonya· Gecen t'lle B mıllı takımı· :ror. R~abetl canlandırm&k, :iııpan· 
lıların, nihayet Macarların duş ınız ,llithı!t Pıı a stadında Uı· :raya fır&at vermemek atıyor. itto 
tükleri akıbete diı rneelri ne· sır milli takımnıı mağlilp e· :bu iddia bugün Madrltte J'llpıtacak , 

d 
~ _ _ , :rurklre • ispanya •A• mUll takım. 

en muoıkun olma ın- Boyle derken A takunımz da \arşo· :ıarı ,maçını azamı cıerııcede he;re-
bir neUre i c Culbolumumn nda dünyaya parmak ısırtan :canlı h&le aokacalttır. 
dünya rutbol piyasasındaki bir oyunla Polonya milli ta· § oıcer tarattan bWm emektar ~ıt 
kı\·metini arttırmava yaraya· kımıyla bt'rabere kalmı tı Bu :hatpaşa Stadı cıa buıun bir mı ıı 

· • :maç heyecanına uhne olacaktır. 
e!lkt1r. Bu da lmkfısnız bir O· gun de o neticeler tekrarlana· :Her uu mem1otetln •B• mıııt ıaıcım 
lay değildir. maı: mı?.. :ıannın aralarında yapacaklan bu 

;:maçın da gayet yakından heyecanla • 
:ı.aklp ecıııoı:e:ı mubıı.klt:.aktır. ~~ 
: iote Türk e!lı:An, bir ~'llnc!an ia. ~~ = tanbulda yapılacak maçı tatıp eder

Diğer tarartan H mlllı takı· 
mımızJa karşılacak ispnaya B 
milli takımının maçtan bir ge 
ce evvel yurdumuza gelmesini 
hayretle kaf$ıladık. Bu hal ya 
rakiplerimnin kendilerine raz 
la güvenmelerinden nya B 

İ!ltanbulda Vfl l\1adriılde ra· 

kipleriyle mucadele edt>t"ek 

yirmi iki gencimize muvarra. 

kıyetli maçlar çıkarmalarını 

temenni ederek iyi an tar tii 

leriz. 

:=ten. d!ger yandan da lıpan,.dan 
:haber almak için radyıılannın ba· 
~tın' >::oşaca.Jtlar. 
:: Bizim tçln en mtıblm an her lkl 
:takımın da u.ferln.1 görmek •e,. 
:durmalt olacaıı:ıır. Takımlanm11:dan 
:bw aovlnd!rmeııln1 !aUycruıı. ı;ıana. 

<< B >> Milli takım. filiılııifmıııiiiili"iı ııııııuııııı ııııııım 
B. 'Milli Putbol talı:lmıml.!I bugün BugUnlı:ü maçın numaralı tribün Real Madrit 

Mıthatp&p Stadında ~panya B. t... biletleri tamamı ııe bltmlft!r. Bilet 
kınu ı.e aaaı l•UO da kal'tllaşacaktu. temin edemlyen meraklılar dün U• 
Takımın nlbat kadrosunu tek aeçlcl 
~fak Aykaç dün cece açılı:lamıştır. 
Olbnt Armanın çalıştırdııtı takıma 

dQn ııece eon defa 1epanrollar kar
tuıında kullanacaltlan taktllt izah 
edilmiştir. T&Jtımln moral dUTUmu 
çok iyidir. Bllhaae& dün ıı:eee kamp
ta ak1 Pcc1eraayon Retal Hasan Po
lat ta bulunmuş •• tutbolcularla 
b.Ublhal etmıstır. 

B:wıı temııllc1lerl tte ltonupn E . 
Aykaç ıae: •Netlerden QmitU olma· 
malt için sebep mueut delildir> 
demtşUr. 

ıı:un müdde; Bölge blnac n Stad 
)'Um lı:apıtannd& bile~ alabilmek 
için beklemlşlerııe de muvaffak alı· 
mamtşlardır. 

ÖZCAN U) 

SADi <Z) İSl\fAll, <3) 

AVNİ <0 GÜNGOR (5) NE.J&TC6) 

CAN (il) iıtSAN Ut) 
KAS \POGl,V EREF NİYAZİ 

(1) (t) Oı) 

Amerika Güney 
Seyahatine 
çıkacak 

ispanyanın ~hretll takımı 

l.ıacSrl; Oüne1 Amerttadan 
teltllfler atmıştır. 

,Real Madrlt ldarec11erl bu ıe!cll11erl 

Maçı lstanbul radyosu 

yayınlıyacaktır 

'Mlthatpaşa Stadından. İstanbul 
radyosu maçı naklen yayın!ıyacak• 

A. Mi lli takım 
kaptanı Tur
,gay Şeren 34. 
cü defa Milli 
formayı 

yor 
gıyı-

Madrll' le 1 panyoll.ua karşı \ , 
IlUJ takımıınııın kalesini koruyacak 

oıaıı Kaptan Turı:aJ . rren, lam ı:ı 

dda milh olmu~tur. Emln blokaj• 
lan, uzun drcaJmanlarlyle .\nupa 
ıahalannda Kara Panter 11kabiyle 
<ibret yapnııf olan kıymetli kaltti· 
mır, bucun vazlfrslui mudrlk ola· 
rak uhada takımını idare edecektir. 

* 

Saim ilk defo 
kaptanhk yapıyor 

B. 11ınıl takım kaptanı . alm 'l'ay· 
•encll 6 dera mlllii formayı cl111tlş· 
tir. Galataura;nn bu ul;Jam 'ftlcul 
lu mOdatll. tıuıün 7 ncl dr!fa milli 
formayı cıyt-rkrn aynı umanda ta· 
lıımıınızın lıaptanlılını da yapacak· 
tır. 

Mad rid'teki maçı 

Portekizli hakem 
idare edecek 

Buırün Madrld'ln yakın banliyö 
leri.nden Santl~da. 60 bin klellık 
Santlago Bemobo Stadında 111at 
14.30 da f11panya lhı k~ıla~ııcak 
olan A. milli takımımız.ın maçını 
Portekiz Fut.bol Federcyonunıı. 
bağlı Francefilto, Adolf, :Molorya 
Trt~u idare edecektir. 

B. Milli maçını Alman 

hakemi idare edecek 
Bu1:11n Mltbatpaşa Stadında 

at. H 30 cıa oynanacak D mllll ta· 
lı:ımlar karşılaşmaınnı Alınan Put
boı Pederasyonundarı GOnthcr Ter 
Dlten, .Jobanne:ı, .ıaı:ob üçlO&U iM· 
fc eıtcccktir 

• 

l~panya 

''B ,, milli 
Geldi 

• 116• 

1 i]>an) ol n • milli takımı _ • .ı. 
ıece su' tı.15 te u~ tv;,• 
mlze ce.lmişür. Daha &Jyad~ rt, 

futbolculardan kurulu takUJ11ll 1 
wtalaınası 23 tür n bu taıaında 11

1 
bir oyuncu pmdlye ltadar bize ~ 
t• oynaıruımıştır. 

ispan:rollann antrenlirllll'Onli 1~ 
pan CO TA, takımı 1çln, tckııl1' 

5 
kımdan iyi durumda ye maçı 
unmak lı,-tn azlmlldlrler deıııltif" 
Dlln bava alanına 1ıarpıaınara ııl9' 
len. şehrlmlzdekt tspan1oı .k~~u" 
ne mr.nsup bir phıs ~ ~il 
iç ın -sert fa tboı OJllarlan 
koıııı muştur. 

11111 Aııtrentir Cesta, Madrttto ya J>'i 
eak karşılaşma lçln ise, Steıaıı~o 
bala ve milli takıma 1enl ..ııl' 
Real Madrltll S. istevan'dan si~~ 
babsctml,tlr. Antrenöre cörtı. . .!_,,, 
sa bu üç oyuncu çolı tehlll'.,.. 

Bucün Mllhatpaµda btso ~ 
oynayacak İspanya B • ıını tal"' 
u.hada i11 tertiple dlzllccektfr: ...., 

\'İNCAl'O'E 
Plcalr MESTRF.5 

JllARAGNON OLİ\'ELLİ Gl.ı\'fi.' 
S. PEDRO l'EPİDiA. 

'.l'JJEDA s UUGNAN coı,"~ 

* 
Maçı Ankara radyos1 

naklen yayınlıyacok 
Snntıaııo Bemobo Stadında •:::.. 

H .30 da oynanacak olan TüTlt ıol 
İspıı.nya A. mJlli takımlar ın" ı'°' 
Ankara Ra<lyosu, Madrld rad ,. 
6UD<1ıın. sruıt 1 '1 <len I tlbarCll f 
yın1ıy acııkt.ır. 

TÜRKiYE _,. 
TURGAY (1) 

8 • .\Lt (2) 
MUSTAFA (4) l'ACİ 15) 

BASRİ <3) 
Alll\IET (61 

lt\DRİ (lOJ IEFTF.R JI 1111.-'Iİ O ) ;il, ALt (il) :llETl.S (t) 
GENTO (11) RİAL 110) nt !ITEf'ASO <9) 

ZAR.\RGA (6) GARA Y 15) 
LES:\IES (3) 

RA~fAl.BTli il) 

Kl'BAT.,\ (8) ~fİGtEI, Cf 
S \:-;TiSTER\l'o" <') 

SEGARRA (2) 

iSPANYA 

İspanya maçlarının 'kahramanı' 
telefon ile konuştuk 

Burhan "Bugün atılacak 

UURHl~ :;.\RGl~, TEl.1"HI. 

her gol beni eskisı 
heyecanlandıracak,, 

gibi 
dedi 

OZCA!! 
:Muhatltat. ki zor 
Ju bir maç ola. 
cak. Kazanmak 
azqılndeyiz. irt 
bir orun olması
nı temenni ede· 
rım. 

EIU:l' 
Maçtan eoel lto. 
nuşmamanın d• 
ha dotru olacajtı 
lı: a n aaUndeylm, 
İnşallah ltaz&DI• 
nz.. 

N&JAT 
Karşııasmanın e. 
hemmtrettnı td· 
rü: edl7onız. Mil· 
u ıormanın hak. 
~nı .ermete ça
lışııca ıv. 

KASABOOLU 
lspanyollann Jtu• 
nW oldultlannı 

blllfonız. Biz de 
ırt hazırlandılı:. 

Oerlal Allahtan .• 
,Başka ne diye· 

l\IETlN 
BeynelmUcl ııııha. 

da Türk fUtboltı· 
nan de acz aatılbl 
o.du~na inanı· 

J'OnlZ. ineııllah B 
mllll takımı bu 
maçı da kazana. 
caıı:. 

is IAİi. SAbl 
Elimizden geleni 
yapaca:ız. İnşal· 
lah ay • yıldızlı 
formaya bir zafer 
daha kazandın· 

nz.. 
:vtm •.. 

Şimdiden blr teY 
&Oylenemez... i ı ıı: 
cıeta mııu forma 
He oynal(!lcatım.. 

Allah beni utan· 
dtrmuır 

··e JJ milli takım kampı sevinçli .. Galib Haktanır tekrar 

saha ya döndü 
Bir müddetten bert antrenmanlan 

bıratan Vefatı Galip Halı:tanır telt· 
rar antrenmanlara başlamışın. 0&· 
llp, halen Yeşll • beyazlılann muıı:a. 
Teldi futbolculanndandır. 

oınmı dlln ak.Pm B 1'(llU D ta.Jnm namzetlerine il.ayran ol· 
mamall elden ceJmedl. Sanki 

zı saat 50nra J'apacaklan o lıli)1lk 
maçı dlltOnmüyormaş cıııı dkln 
-,e ne eli tdlter. Bu halleri insanda 
cok talıll olarak bir &1hen ve ıseTinı; 
bl .ı uyandınyo.rdn. 
nenıen hep t kazanmak azmi •• 

amıcıtnde idiler. içlerinde da1ıa fllı 

defa uıllll olan lsmall blle ctlnsal· 
lah k&Qnacatız.. dlJordu. Yalnı:z 
dlin kampta b~yecanlı olan llt1 kişi 
nrdı: r" Aykac Tiı c. Arman- Fa· 
kat onlara da hak nnnetı llzımdı. 
Çünkü lılrl her teyden sorumla o. 
lan tek ıeçld. dllert de anuenör· 
da. 

Antnnör c. Arman dlin mWI ta· 
lr.mıa kısa ıttren bir J'ÜrliJÜ• J'&P• 

tınlı ye arkadan da son dda top
luca nazari fulbol deni .erdi. 

DQn akpm kampın en alilıa ç.,. 
kld phnlanndan biri de Trabzon 
mebnıu Hasan Polat idi. 
rut.ıtokulara olan yakın alllıaıı 

ile Federasyon ftalkanlıtından f111eıı 
aynlnuş olınaıına ratmen minen 
balen benlıer bulun4utvn• cösc.r. 
dL 

Beykoz çahıtı 
San . al:r&hlılar. dün ııtleden acın 

ra Beykoz çayırında :reııı an~ 
ıerı Rebll Erlı:alm nezarettnde ıa 
antrenmanlarını yapmışlardır. 
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Hakemler 

DUn geldi 

Türkiye • ispanya B. Mllll tutbol 
maçını idare edecek olan Alman ha· 
temleri dün akpm 20.1~ te, Pranlı: 
turttan SAS uça~ı Ue gelmişlerdir. 

ountber Termle<len, Jocob Seb· 
reıı:tıer. Johann Malka'dan mü~ek· 
ltll maç hakemlerine hoş gcldlnı. 
dedikten aonra, Türk ve ~anyol 
ıutbolu b&l:'lı:tnda so!'dutumuz suali 
orta hakem Owıtber şu '91ı:llde ce· 
.aplandırmıotır: 

- itı defa mllletleraraaı maç lda 
re ettim. H!Q Ttırk tatıını görme 
dlm. Türk futbolu hat.kında C$8.&lı 
maıOmatım rolttur. tıpanyollıı.rdan 
meşhur B lb&o'nun maçını aeyret
tım. onıan çok ırı buldum. 

J'OCOb ise! 

- Jl'İPA gençler turnuvaııında 2 
mtaabaka idare ettim, Bunlardan 
blrl Tllrl: • ArJantın maçı idi. Geno 
ler aüratll OJDamakta idiler. dlJe 
konu~muşıur. 

Sa cit DEMIRCAN 

Mena Zamboğlu Ceza 

Heyetine verildi ..• 

Chl&tuar&Y ldanıcJst Mena Zam• 
bo#lu, pazar ııttmı OJnatıan •oley. 
bel tef•llt turnu,... tllıal maÇUldan 
.,ara, hakem n &Jana hakaret ot. 
uaı lçln ceza here,lne nrllmlfttr. 

- Aıo... Adıt.l~ f'&brtkUI mı eten· 
dlm? 

- uuyurnıı kimi aradınız? 

- Burhan Beyle ıı:orıı,mek ıattyo. 
nım. Acaba kıındlal orada mı? 

- Bir dakika, hltfen ..• 

- Burhan :;arcın·ım buyrun •• 
- ÖzUr dilerim Burhan, ben v ... 

tan OazeteEJncıcn OUngör Er· 
dal_ Nwlsın? ..• 

- \·aııatıı çalı~ıp duruyorum. ~la. 
lud, maçlar kesildi amma an• 
treıııııanlar denm ediyor ••. 

- Burhan blllyorsun yann İ.span· 
ya ile oynuyoruz. •• 

- Bllmn: olur ınu,-um Güncôrcu. 
tüm. Blılmkllrr upan:ra ne 
1Ine kar ıla ıyortar ..• '.1 ine Hkl 
iddia, rakibin çahmlarL- Ve 
ınlnç_. ısız ıevlnmlştlk. Bu 
takımın da anlıımeslnl ıstıyo. 

rum. 
- Hepimizin aruı.ıu bu tıurhan._ 

Neydi '1054 :.tartı-· Şöhretli :t... 
panrolları MIUıatpa,a St&dınd& 
ıı ıtıtın golle dize ıı:ctınnlştü:. o 
heyecanı duyuyor mu~ın? 

- o maçı tılllA hatırlarım_ l\llt. 
hal ı•a,a Stadı ~tzıııa kadar 
doluydu. l\lalı ~en kalabatııın 
onlınde .ahııya (ıkarken cAca. 
b&• diyordum... •Maçı kaıana 
bllerr.k nılrlı.. .. içimde kortu 
yardı. t'akat hırslıydım da .•• 
ÇUnkO İspan7ollar bizi ktlçllm 
umlıler ve czaten hvlçl'f'de 
ytrımh:I ayırttık• dlJetf'k ka
dar da ııcrt cıtm~ terdi. itim. 
df'n dua edip •Ab bir calip c• 
Jebfüeko dlyonlum. OJ1Jn lıaş· 
t&dı, &aliba U tincil dakika. 
daydık. Suat, Antrbalı ••ı•ta· 
rak topu bana cilnde~L Ben 
de top 8ntıme dtıferlı:en 101 
yole patlattım. Tnp attara co· 
müldli. Bu. bııratımııı en nıea. 

ut haydı ... Sevlnçlen côılerlm 
yqanıuş. belli opmel;e, tebrik 
etme.re gelen takım arkadaşla• 

rnnın boyunlarına atılıyor· 
dum. 

- Burhan o Anı ben do •imdi ya. 
şıyor Gibiyim. Ya Roma ı:at• 
rımız? 

- Onda ı o ma!illlptut, bera 
berll~l ben ııııj;lamıştım. Top 
untrbatııı ayatına çarpınca 
kalecıyı kontrplyed bınılr:arat. 
içeriye glrdl. J"at.at suatın ııol 

içten attıtı sol bartıı:aydı ... 
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GONGOR ERDAL 1 
- İşte Burhan timdi o takımla 

karşılaşıyoruz. Dünya Kupıw 
tlnal maçlarından mahrum bı· 
raıı:tıaımıs ispanya Ue... Acaba 
ytne yenebilecek ml;vU? ... 

- :\filli takımımız tlnıd~e kadar 
çok çrtln maçlardan muzaffer 
çıktı. inşallah bunda da ııtU· 
nifak olur .•. 

- Pakat ben aenln do o ıaıı:ımda 
İspanyolları yendiğin takımda 
olmanı laterdlm ... canavar, An· 
.ıı:ara canavarı Burhanın bu mao 
ta d& o uaurlu formayı giyme· 
alnı arzulardım. 

- Zaran yok Günıör- Fıılbol lıu~ 
Şimdi takımda yine ispanyayı 
yen~ııııecek futbolcular nr. 
Burhan dellL Burhanlar nr .• 
İJte Metin- lşte f~fter.. Meh· 
met Ali, Jtadrt, takımın lı:al"le· 
rt Tursa~ Tiı Naci ..• Danlar da 
enelce oldufu gibi takımı kur 
tanrtar_ Bundan da eminim 
ut~n •.. Atacalllan her gol, be· 
nl o anki kadar mesut ~,c,k. 
Gôzlertml yaşartacak.. . Tahay· 

yUl ediyorum. Yine ı.;rıı4~ 
uatın, f crtdunun koUarıP• ,J• 

tacatıın .. Halk allaşla1"~ııı' 
çılgınca alkış~yacak. .. ' ,. 
htp bır atudan o sihirli n•;., 
J'I cYa ..• ya_. )&.. •• - şa... ,1 
ta .. MIUi takım çok 1af'ıl'1f 
diye terennüm edecekler. ç ~ 
kapı ı dolacak... Evo mesıı t 10t 
rak döneceflın. Ay • 7t1dı:ılı ıı1'' 
ma~ ı gökIP.re çıkarmanuı dııı'' 
zunı içerisinde. Allah yar 
cımız olsun .. 

ARKAD !l UUZ, BIJRlll\N tıJ' 
TEl.El'O:s'l..A KO:s'U m o• 


