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BA VEKiL, DUN D. P. GRUPUNDA BULUNMADI 
Menderes yeni D. P. mebuslarının nabzını yokluyor 
MUHALEF.ETE KARASI. TUTUMU FIATLAR 3 YiLDA: 2 MİSLİ '.ARTTİ 1- ı*· ~ -
CRUP'TAKI HAVA TAYIN EDECEK klldar 
Dünkü toplanhda seçim yapan basına 

~~1::~~~:~:ıı~:~:nı; . .M.:ı~~ saçıyor 
aet divanı, Meclla idare Amlrlerlnln 
ad&7larınm aecımleri tçln 31 ekim· 
de 7aı>DUftı. Bu ıırup toplantı.at da. 
ha ld)'llde aeçimle llglll bulunctuıu 

!Çin ılyaal bakımdan mllhlm bir 
mlına tapmamıttı. 

l'akat C.H.P. nııı son teblll!aden 
sonra D.P. Onıp İdare HeyeU u.
rafından yayınlanan bir tebUide, 
ıırupuıı 8 k&&ımda topianacaA:ı. bu 
'oplantıcta C.H.P. ye cenp \·erecek 
bUdlrllmiftL Bu aebepledlr tı, D. 
P. nln bugünkü çup toplantwna 
llrul çevreler btıyük bir önem nr 
m1', Bafbak&nm bizzat ıırup top. 
lantwnda hazır bulunarak reni D. 
P. mıııetveıtuımııe genı, lzahat 
nrecql tabmln edllm1$tl. F&kat 
Başbakan Adnan Mcnderea Oileye 
dofıru uçakla İa'aıobuldan telırimlze 
gelmif, blltlln vekUler bava meyda
nından ıırup toplantıaına 1$Urak 
için mecllae ııeldlklerl halde Bafo 
bak&iı Adnan Menderea dotru Baş. 
bakantıp altmlftlr. 

&yaal çevreler, Başb&kanın b~Un 
kü ııntP toplan tıaıaa 14tl.ralı:: etme
rtşlnl muhtelit •eklllerdı tef61r eı.. 
meıtıedlrler. Bu telalrlere göre, Baş 
bakan Adnan Menderes yeni D. P. 
Grupunun D&bzını yoklayacak ve 
mllleiHklllertııln .kendi alyaıeU balı: 
ltlnda talı:lp edeceltlen )'Olun ne 
olabueceaını t.etltll; edecek ve öl
renecek. oadan sonra ıırtı.P toplan· 
ıılanna iştirak ederek. f1klrler1nl 
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• 

• 
• 
• 
• 

' • 
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· sebze meyve 
_., & .. A ,,,. YAN TRAFiK Din caıaıoı1tındL lıilçök eanınııcü:ıır . .Bafb&kan .Adnan Men-
""" YA UvRA • - bir traflli kaxa§ı olınu • bu dereııln buıtın A:?UP• tşt.ıralı::. etme. 

>•ıdıo,ıı trafik ortalama bir baçaJı aaı ı.:aııar ı.li amı tır. i•tımb:JI'· J'işln1a te:ı: sebebi de. yeni mllletr 
•-. llteden beri ınıosllana ıetnıelite nlan bu ılhl trafik ı.uaıın. a,ynı ..elı:Ulrr1n1n haV&llllı ~renme 16-
~da ~ıohlr ıraflilnl ııe uliıuayn niratnıaktadırlar.n teıne&inden Uert ı;eldlfl bellrtllmek 

- tedlr. Ytne ayni çırueltte göre B& 

BAŞYAZI 

Manevi hazinelerimiz 
TÜKENİRSE .... 

b&kan, D.P. Grupundakı .konupııa. 
ıannın. mllle~Hk1Ueriııln )'Uıa\lf&k, 

n:ra aen al}'llll!~ tülp edUmeaı 5ek· 
Uadekt anutaruıa aflre s-apacaaı 
beklenmelttedlr. 
p;p, GRUPl'.SUN TEBLiGI 

Anlcara 8 <A.A.) - Demoltr&t 
Part1 Meclis Gnıpu bugün aaat 10 
.,. lS te p.ptıtı toplantılarda grup 
reisi, rela vctlllcrl, idare heyeti •e 
bay&lyet divanı aeclmlertnı yap· 

Sebze meyva fiatlarının artışı 
dar gelirlileri sıkıntıya sokuyor 

Ahmed Emin YALMAN 

mıştır 
Bu aeçtmıente ı:rup reıauaıne oı. 

ruun mebU&U Bayrettla Erlı.men. . 
tela HkllllJı:lerlne Dentzlt mebuau 
Ba!ıı AkŞ!t ve Bakl.$ehlr mebu.au 

(DeTamı SL 3 so. fi dal 

S on zamanlarda 15tanbul sakinlerinin sık sık görmeğe alııtıkları manzaralardan birini de "Seb
ze ve meyvelerin üzerindeki üç rakamlı etiketler teşkil ediyor. Rakamlar her yıl, her ay, ve 

hatta her gün biraz daha büyüyor. Resmi makamların zaman zaman tekrarladıkları çeıitli beyan· 
lor, giriıilen çolıımalar ve nihayet alınan tedbirler, bu geliımeyi bir türlü önleyemiyor. Biz yine 

la enıltketln uzak bir k69Hlnlltıı bir mektup- ~111 ki lc'I 811• 

191 la.rın bir ldeallıt \'atan "'"· dert dlllnntk fbtıracını 4aJ• B · ı • k 1 1 
nıa , llift!: \&zlfl' ini Yl'rlDe ırtlnnPk l•teml - !\fe]ı;tubOD• 1 e c 1 seç 1 m 1 n e •• tô) ıe dlror: cıBlr ttınlt ı ısı ıra.ran Oınltslzler clbl bedbin 

~bin dtıettnClrken. aklıma ız ll'ldlnlz. Ru eçtmler doları lyle 
~ıtılekette 11)11' hldlff'ler olmuetar ki bunlar, tamamlyle ahllk· 
••tıııtın. ecl)eı;ıaıııın "" eabsl>et~ızıııın nttlceltrldlr. Bu mlllet d 
ll&:rıe nıl olaralitı: ~izden rtcım nya .1lze dOStn var.ite: Her ~ • , • d d d · ı • 
lııı~. \"okıL ıılzl temin edrrlm, sonumuz karanııı.·tır n llerlenek 
bıratcın. bir abli~ ııe<1re \e •lh~lyrt :yaratmak mftcaıleleıılne atı• ı· 1 r . z re e 1 1 
lıııııan ız.ıtır. eer lnlnllp ıerl ııtmlşUr, BltOn Politika etkblTa
lına ratmen, btP birden bıtıyoru7.a blrblrtml&e ıt\llmla. ı'lh·r.-
lltııııı kalmamıetır. MllleUmlz umumi urette bir temkin n nkar 'Y'(} K KURUL İTİRAZIN GEÇ lıııtıbaııı ımrtrken. oııunluiuna teretle btlll f'drrlil'n; •ah81 meu- KSE 
'"t '" iandalyı lfla bir ınaım mOnerrerlerlmlıtl meçhule doi· 

t·,·0:~:::!::.~m bir vatandaetan ır.len bu aM ferT•t dertlerhal y APILIŞINI SEBEP GöSTERtYOR 
Jlu1Uıl Muha'blrimlıden 

tuele41, beni derin •ertn dll90ndUnUl. Hiç eGpbem yoktur 1 
ki nice temla Tftrk vatan~enrl, bu anlyede aynı ne't'I •· F d k 

t•nttıll'r içindedir, atTltl bll)'atımızın bulanık mıoıaraaı kartı· Ankara. 1 - Bilecik İl Seçl:n 
•ında kan aaııyor " mlnP.Tt bulneıertmııtn ıllaaöre tlketlldltlnl Kurulunun Bilecik eeçlmlcrının 

1 

ın 1 
llltı1cı1tct. çatfflzllk içinde lı:JTJ'antyor. 1ı>tal edllmeıll.ne dair alm~ oldutu 

Mektup •ablblnln >~nlf'n ıöie kadar balı:Lı var: BtlbaHı dOn· karar da.yuı YOkaelt Seçim Kuru • 
rlrıın buıOnkll durumunda bl!hmızın b.. dettetlnl, llnleme luna aelmıttır. YQuek Seçim Ku lh 1 nı 
lllkantarımııın ana ka,rnatını mluel1 hazlnrlerlmlıde aramak il· rulunun C.H.P. ntn ııeçtmlerde yol raca 1 
lı11tdır. \ lcdanlann aeııl ausaru. ahllk ureddlye atrana. ııect.u. aualuk oldutunu !abat edebilmek 
!~•l1et. fedak&rtııt. reruıt ,-arıtan ııunetler tele; baltae dlteıv, tçln ııerı ıurcıoıo delilleri tnceıe- • 
~llUnılEln lnbltat 41eTlrlerinl meydanı ıetfnon menfaat ve n•· meden. müracaatın kanuni silrı:ııl y ı F sk 
••t llıtlr..ıan. kin ntrt ıallıalar aruındakl kör dlliOeler1. abli~ içinde yapılmadılJ sereJtçeelle ti an 1 z il 1 O» 
tlııt1ı11ıt11slıkl11, 18r9'klel'lel bir cere,.an halini alına: ldeallat ,... Seçim Kurulunun kararını reddet. ''-

IDenaı Sa: a. ıe: 7 deı m11t.lr. 

• - -- ......... ::, • .. , !.!:! Yapabil~or 
«VERESiYE İSTİMLAK>> Bu suretle ihracatçı 

• 

b(TN FmTINA KOPARDI 
Belediye Meclisinde bir üye; yarım milyonluk bedeller der
hal ödendiği halde 40 - 50 binlikler geciktiirliyor, dedi 

Belediye Mecltatnln dün 11&&t. lS 
te pptıtı 01&1antlltü ot.urumundt. 
ııır Qye: •- Vıl'Mlye iat.lmltJt oı. 
maz. Once para bazırlıoır. ~ 

<D~nmı l!IL 5 l!ltl. il de) 

Gazi AnteP 
Mevknfları 

Yozgat allr 
Cezasında 

lfıuasl llalla'blrlmlzden 

komisyoncu • haline 
getiriliyor 

Bundan bir müddet onee reni 
tındılı: bareminin llln edildi.il ma· 
ıtımdur. Bu yıl ihraç flatlan F.O.B. 
Karadeniz tuz kll<>«U 100 doludan 
teablt edllml oldutu için 1lgllller 
bu natlı ihracat )'&pılabllecetınt 
bellrt.mrktedlrler Ancak ıtıracat 

(lff!\·aını 8L 5 l!ltl. 8 dal 

Mebus Gülek basınla 
ilk hasbıhalini yaptı 

C.H.P. Genel Sekreteri, Meclis 
mesi, milletin ışını milletten 

müzakerelerinin gizlen
s ak 1 ama k olur, diyor 

C.H.P. ııeneı eelı:nterı ve Adana 
mllletvelıclll Kasım Ofilek. ~•be
rinde.. Adana mllletvelı:lllertnd"n 
Turaut Yeıreııı ve ebeyu eldivenli 
hllı::lm• Hamdi öner oıcıutu halde, 
dün aabah uçakla Ant.aradan oeh· 
rimlze aeımı~tlr. 

ötıecıen aonra. C B P. ll :ınerke
ııne selen GQleJı:. il idare Jıeyetl 
toplantışı.nc1a bulunmuo Te bu arı· 
da, ıazetecilerle bir cbubıllab 
yapmıııır. 

Önce, cB.M.?.L mUZakerc!ert ile 
ııcııı neıırıyat.ın tahdide t.Abl t.u· 
tulmuı• konmunda ne c1~1lndül!O 
nü 80ran ırueıecııere.. Oülek. «Böy
le bir oe:rın oıııcatına inanmıyo
rum. Bu. mıuet.ın Jı:endı ıaıerını. 
kenCllalnden Hltlamak demek olur. 

Adana. 8 - Şehrimiz cezae't'ln· 
de mevkuf bulunan C.H P. Outan· 
ıeı:ı milletvekili adaylarından. eaki 
Ticaret Bakanı Cemil Salt. Barlu 
tle 2S artac1.şının durupalanaı 
Yozırat Alır Ceza M&bkımıeslnc1e 
bakılacatı Otrenilmlıtır. Cemil 6• 
it Barlu ve arkad&eları bu mııc· 
utla 4ehrtmız cezaevlnden Yozıra· 
71 naklecllleeeklerc11r. 

FÜZE ATAN GEMi - Blrleelk Amerikanın tn modPm ıremllerlnden biri olan Cambnra 
aan saat 13.U de lrmtrden ~rl m1le seımı.tır. Gemi llmummsdı 

~ ı•D kalacak n balkıD llbaretlM ııetk tatalııcaıuır. 

Meclla muaatereıertn1n liZlenmest 
a•ll batıra seıırt Parllmento mil 
lettn meclıatdir. Orada ııörQıWen· 
ıu, mtlletten Hklanablllr mı? tn. 
ctltereae. böyle blr ıey ula bahta 
mnauu detildlr. tnııııı parllmen· 
ta.unda Jı::onueuıan her 'ey ltayıt-
1111 ıartaız buına tntıltal eder. Dün 
rllllD hlçblr yerinde böyle bir teY 

(Dff- aıı. 1 il. 4 de) 

huctar orsanı pzflteler aon ı:nn. 
lerde muhalefete yönelttlk.lerı ti.bam 
tan ıııttlkce f1ddetlend1nnelı::.tedlr. 
ıer. 

Bil arpalar dünkü razııannda 
tenJı:idlulne başka bir veche nre
rck, bu defa dt., kat.! IOzler aarf~t
meıe bqlamışlardır. iıttidann :ı... 
ıanbulda çıkan organı, aeklz atıtun 
üzerine J&)'lnlad~ı blr :yuıda •BU 
~ unaurı.anıun mlltemadl tah· 
nklerl lı::&rfl.5U1d& a!lkllt. edip kafa. 
ma)'l21 Zorbalardan hcaap ııoraca. 

tızı HAdlaeler meydana c;ılı:acaktır. 
inonnnun aon t.eıgratı bir tahrik 
parolasıdır. Sanltl HIUer dlrllmtş 
de, llbalc edeceıı b1r b&flt& dıdete 
Qltlm•tom vertyorl işte Jldff'lsrlnln 
Yerd!ğt bu direktif, ell aopaiı. t&· 
bancatı partızan.l&n udınnıtm. Blı: 
buıııar. blglne :Jı:alama,ız. Kemle· 
tet huzur n 15!ltnl:na muh~tır. 

(Devamı 81: 5, 81: • de) 

Büyük Atalürl< 
yarın amlacali 

Türk Dewim Ocakları 

beyannamesinde, «A

tatürk devrimlerinf ya
ıatmak için yaııyo ... 
uz,» deniliyor 

Büyük kurtarıcı i&tatQrk'Oıı • 
bccıtyetıı lut!Jı:altnln 19 unau rat· 
dllnQmQ mQnmelHIU~ yarın 
muhtel f t ekkfiller tarafından 
anma tıırenıerı tertip edllmllt.tr. 
Anma törenlerine. bQtQn tehir 
halkı ve ıençllk kıtııac&ktır. 

At.türk'ün 15lt1m ııünü man .. 
sebetıyle ochlrde bQtQn etıence 
yerleri :rıallyetlertnı tatil ec1ecek· 

<Del"amı: sa: &. scı: ~ de> 

T ashf ariada 
• 

differiden 
iki çocuk öldü 
Aa:;a ıırlblnden aonra eehrlmlzde. 

lı:I okullarda difteri va:ıcaıanna da 
raatlanmakt.ac1ır. Hut.alık bUhasll 
Eyüp ve Taşlıtarla aemtlertnde aal· 
ıın tehllk~I ıı&tenı:ıelı:tedlr. 
Taştıtarlada acın otara:ıc uc m: 

okul talebf$nde difteri oldutu Ma· 
arıt MlldUrınttıne lhllar ed!laıte 
bulunmakt.ac1ır. Bu 110 taleMden 
biri difteri hutalıtı neuceaı. bü. 
tün tecUvllere ratmen kurtutamı· 
yaralı: ölmUttllr. Aynca, gene Taş. 

lıtarla ilk okulu ötr811cUerinden 
birinin Jı:ırd~I de dlfter1den ötmüe 
tür. Dlftttlll talebeler, dller tale. 
brlrrden tecrit edllmeltte ve aılı:ı 

tedbirler alınmaktadır. Okullardı 

aşı t.atbllcatıaa ırlrlfllmlsttr. ~ lfl 
auraUe devam etmektedir. BJ(lp, 
Taşlıtırla ve Zeytinburnu ııemtle
rtndekl a,ı fullyeU. bU&(la "e)-a 
yarın 1Jı:mıl edllecelı::tlr. 

EiSESBOWER 

Başkan Eisenhower 
komünistlerden 
kuvvetliyiz, dedi 

Asaoclated Prtsa 
\Vııshtngton, 8 - Bir harp vu· 

kuunc1a gittikçe kabaran RUıı kud 
retlnln Amertıtıyı cciddl bir ~e
lı::tlde zarar verecetlnb &Oyllyen 
Baekan Elııenhower. cıan kendlıtne 
ıtml mevzular için bir motavır ta 
yln euntıtır. 

Bqkan Elııenhower"ln kODU$m• 
eı. Ru6ların peyk ve roket. ııahala
rında ka;drttlklerı ceıı~meler kal"
IJ1$1nda Al:nertkan halkını teminat 
nrmek m&Jı:aadlJle hazır1ınmıe ol 
maltla beraber Bqltan bıızt nokta· 

(De\"llml SL ~ 150. 8 lla) 
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eATP&r t 

1 

• • BiJ~l •E• 1»İfJtJI 
Meclis müzakereleri 
ve Basm hürriyeti 

~~'.~ IKTIDARIN 
VARLIGININ Esnaf, ihtiyacı 

olan maddeleri 
bulamıyor H alk ldare-aıııe da} an aa:ıe etmemekt(!. 

tr Bu d~moltra-
mayan ba· inin te:ncl pren-

aı memleketler plertndcn b rı-
dı~ındakl bOtün .r. lAtaQbul E5n t ve Sanatkt.rlar 
m em l e k e ı- llal ba}le ken Dernekleri Blrtıtı tarafından cam HİKMETİ NEDİR? 
lerln all'll6! ha imdi basın llQrrt tevzııne devam edllmekted r. ön· 
yatı en ytlbek eı.ını kwnak ceden, vllAyet kar.atıyla blrllk'e mil 
oekllnı millet in blr takım :racaat 1.1tını, olan lbtıyııç sablplr.. 
m e o ı ı s ı e- en 1 tedbirlere rint' aıraları gcldll:çe camlan veril· 
rinde bulmakta· BŞ\Urulacal!ı ro- melı:tedlr 
dır. Teşrii l.leclla undak Qaflalar Fakat eldeki cam atolmnun lbU· 
adı verilen Mlllet Mec!Werlnln 6- un.dan u ıflatmaktan ba:ıka yaca ltdfl gclmemesl üzerine, yeni. 
nemi yalnız m~ıaetln idare 1 bir •·c •ıırrunı acaktır. Ger- den bir mıııtar cam atpartş edilmiş 
ır n k ı "" J Ur. Önllmüzdelı:I gtlnlerdıı mOblm 
• ·ımun ar hazırlamalanndan çekten buı;ün tktldann do"ru-ııerı -ı T 

1 
"' bir mlıttar cam gelmesi bcl:lenmek 

,.~ mez. e ri Mecl lcr s:ü· dan doğruya ve ..erbcô~e propaaan tedlr. 
nOmüzde falnız ko.nun yapmakla dasını ) apan. muhalefete ve icabın ö 
kalmu!ar, aynı zamanda hOkQmc- da Qa..'ııslara ber tarla teca\'\l•Jerdt: te :randan umumiyetle lbtl)-aç 
t k , "' ~ madd~t roklu~. sadece :l.r.tanbula 

ontro. ede::-ler. Esaııen bir çok bulunan ll'&Z el r. ajanıı ' racı o lnlılaar etmemektedir. Yurdun mııb 

ve menfaatına 

samimi 
Ammenin hayır 

hizmet fikrine 
bağlanmak, buna 
yalnız kendi 
tabi olmadığına 

surette 
ait ölcünün , 

takdirine 
inanmak ... 

memleketlerde hükQmct tqrti lar d~nda herkes n bUdl &ebeı>- telif böl .. elerlndc bulunan c~nat 
Mcclla içinden çıktığına tıOre, !erle iktidarı detıtekleyen b r çok te~elı:ktıllertnden i:ıtnnbul Esnaf Dcmoknı:ıl, el:seriyetın idare· yarıdan fazlasının ,1cdanf'n taa-
t~rll Mecl!ıılerln memleket ha a· aözde baıtınunz gazeteler de var- ve Sanatkflllıır Dernekleri :nırllıtl· 1 mAnA ına ı:cllr. fakat a)· dik edebileceği bir nızıımdan gay 
tındaki önemi bir ka~ daha art· dır Muhalefet organları ise ımkAn ne. pe:ıderpey b3zı muracaııtlar yıı nı zamanda demokrasi <le- rısı lbdas edllmernelldlr. 
maktadır. Bllhıısıa bl.Zde. Anaya- ııız.lık içinde \C z.a,ıftırlar Bağım- pılmııkta ve ihtiyaç maddesi temi· nıek, parti ııtııterql demektir. Bu lçUmaI nizamın meşrulyııtl, a· 
saya aöre Türkiye BOyUk l\l,llet aız le tarııfsız ocklldt ı;az.lfe ı:ö- nlndo güçlük çeklld! ı blldlrllmelı:. sistem, iktidardaki partinin d~ dedi mahdut del!ll fakat ea;ıca 
Afeclial. milletin )eiıAne ve ha lkJ ren bir kı:ıını ı:a:ıetelerı de doğru- tedlr. Halbuki iatanbul Esnaf Der mcmek. iktidarda olmayan parti· büyük bir kitle teşkil eden fert· 
mameıııı111 olup millet acıına hıl· dan dotru a muhalete• il organı nekler1 nırııaı taratından temin o- nın iktidarı ıılrnak hususundaki lerın hUrrlyetınln temin edllmo
klmlyet hakkını kullanır. eaymak haksızlıktır. Bu durumda ıunan, lbUyaç maddelerl, iataobul meyillerinin derece derece sert ve ııt)·le tamL"II olur. Mutlak ekscrl-

Anayasamı:ı:ın bu hükmU «Haki· basın hürr yetine ~ent tahditler d:ı mevcue esnatın lbUyacına bile lteııkla tezahürlerine ı;ahne olur. yet aranmadan yapılan tasarrur-
ml)ct MJlle•lndırı pre116lblnl do korunası yolunda bir c royanın yetmemekte ve Anadoludan yapılan hı:tıdara geçmek lııtııyen partlle- lardn muhalif olanların muvafık 
tekrar etmektedir. Blnaenaleyh na bııllrmosı, iktidar partl.sJnln, ba- muracaatıarıı mllsbet bir cevap ve· rln ellcrtude tamıunlylo mlnevı olanlardan ııayıca osuın olmwıı ıh 
sıı hükıimet B.M M. si adına icra ının oitnl kolunu bnklnyao hali rtlememektec:ıır. kuvvetler vardır. Onlar vatand~ı tımall dalma vardır. 
aellUılyetını kullanıyorsa. B l\I M hazır rejimin cıevamı halinde bile. ikna etmetc çalııırlar Bir taraftan o halde iktidar, iktidarı tahdit 
de mlllet adına biklmtyetı kullan- bil.len kendlııtnı dcstek:e;en ~aze.. Pazar •• cik:ldnr ıyı idare cdruntyon. dllicr etmelidir. Tabcııt edilmeyen ık-
mnktadır. Bu J>ttnslplerdcn çıkan te!erln taratsızlıta d!Sncceklcr n· O'UDU taraftan: •Biz daha 1Yl idare ede- tldarlardan ~lebllccck tehlike dl· 
netice ,ucıur ki, hüt:Qmet B~ M. • cıen entt şe ettliUne yahut da taraf Ö ccgra.• lddtalarını, kendllerlno gö- ğer ııalıalardan :tlYade ı;lyııset &a· 
aını ve BM M. adına ıcra ael hl· ııız gazetelercıcn çeklndltlne ışaret nı delilleriyle Uerl ııürcrler. huında :ıararll neticeler cıoııu-

e " e ndtr• prensibine da• bir endl'c ve çekinme lkthlar par ikna kUv\·etınden baaka kendhılnl tı hükmetmektir. Memleketi idare 
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kabul et.nıcktıı gtıç!Ok çckllmuz. 
ÇilnkU şc!i yapan bir zumrc do 
erııeç mahruti birleşmelerle alt 
üııt mün cbetleri kurar Yapılmak 
istenen işlerin iyi neticeler ver
mlyeceıtlnden bahscdcbUecek cesa
ret aahlbl olanlar, eıter ~efler ka
fi derececıc ıruvvetll iseler tasfl· 
yeye tAbl tutuıaralt azalablllrlcr. ~ltyın; ~flll11ant1an hOkllmetı dlAkl· aa~ılablllr. Bu takdirde de böyle SU yok Buna knrvı tktldarclakl partının. rur. Çünkü ıruıanın en bOyOk zea-

yanarak daimi olarak kontrol et· tlııl için bir zaaf ı~kll edecek· iktidarda tutmağa yım)acaK ted· etmek sallhlyctlnl elde etmtş o-
mek hakkına &ahtptlr. Bu kontrol tir. • Yeni dO enen Kl!lıtbane • Edlr· birler alması imltAnı vardır. Bu tecı !anlar kendi tasavvurlarını ve ıc- p arti mensuplarının ıetıere 
bir taraftan geçimler. diler taraf· İktldıırı o!ııa ol a kendi ıcraatı nekapı ıaaıe hattının 1atanbul ya· birler arasında meşru olanlar bu- raatın1 hll ,.o tııtlkbal ıçtn en ha- ltutı tablllıı deler bır mev 
tan ela bMID yolu ile yapılabilir. ve halk tarafından tasvip edllme- kuını beslc;cn boruya baQ!anması lunacal!ı ııtbl, ııayrl me ru te!Altkl yırlı addotmete mcyledeblllrlcr zudur. Çünkü. umumi ııu· 
Bu ııebepledlr ki. ııeçım hOmyetı yen harl'ketlerl za} ınat 'l>ll.r De- doıayıaıyıe 10 kaaım pazar günQ p. edllemıyecck olanlar da bulunabl· Koydultlan tedbirler daha zıya. rette itaat insan vicdan ve oahsı
llc b1&ın hürrtyctlnln daralt.ılm ,. mokraslılln her c:. den weı halka bah ııaat 8 30 cıan akşam 20 ye ka. ltr. de kendilerinin tktldarcıa kalmak yeUne aııır gelen bir >' ilkttır. Fa
bir bakıma mlllı eğemenlltln da- h ap vermek. devlet l§lerını hali: dar iatanbul cihetine ıu: aı.t Teri VAkı lktldann varlık tııkmetl ıçın: hürriyetlerin tahdidi oldutu kat insanlar bu yükQ lıafıtletcbl• 
r'.11tı1maından ~ka bir ee1 <le- tan alzlememıık. akıılne halitın Jccck, bazı kısım.arda aular tama kendi lıllklmlyetını de\'am ettır- halde bunlann memleketin korun ıecek, aııırlııtını du~mayacak aıı-
llldlr. gözleri önUne ıııırmek demek oldu- mlyle kealleı:ektlr. mek dcl!U, immenlıı mcnfantıııı rna&ı ve yQkaelmesı için eıı 10· rette flklrlortno ve hislerine l.stl· 

Gel"Çekten B.M ll.t ve onun hü- ~nu en mükl'Inmel bir ıekllde Anadolu ve neyof;lu yakaaının ııaıtlamaktır. Devletin aiyMetlııl 11· zumlu olduı:tunu Uln ederler. 1k· kamet verebilirler. Şeflerin erlıtık 
kllmetl, eıtemenııgı millet adına mildat a eı.m ş o an btr partln.:ı aulan namını oarak verllecekt r. ilam eden bir takım esıısıı prensip tldarda bulunan 11artırı hareketlo- !erine ve inandıkları muvattakı· 
ve ondan aldıklan yetkiye daya· flmdl iktidarda ıken bu s;ö~ün- lere riayet etme& icap eder. İktı· rinde gerJletecek kuvvetler varaa yctlerle ııl)zlerl kamaşarak onlara 
narali:: Jrullandllı:lanna ııore eıte- den ayrılmll:iı ancak kendi aleylıl· Bir tüccar Milli Korun· darın Ammenin menfaatini ı:Ozv- da bunıann malaiadı t.cmın edebil· karşı her an artan bnıtlılık hl.ssl 
menll!Un Mil H.'ılbl olan halkµı ne olablllr. nQnQndc tutarak llareket etmeı:ı. ınesı ıçın teşrii iktidarın Oııtilnde duyablllrler Bunlar ııamlm1 ına· 
bu fllJ'aal ku\-vctler Oze:inı1ekl k6n Mecus mUzaterclerının basında mada mahkum oldu gercktıtını hiç klmlo ınklr ede- birtakım prenslblertn mevcut ol- nanlardır. Ert~mtş olduklan dün-
trol ve müdahale haklarını tabii rayınlanmıısı huausunda talıdltlc- mez, fakat limmenırı lıayır ve men duğuna inanmak ve bu ınanı~ta ya nımetıertnı ellerinden kaçırma· 
ka11ııa:naıı: yalnız mantık deltll, re b-vuruJaca"ı hakkındaki haber Toplu Milli Korunma Mabtcmeııı laatlnden anlaşılması icap eden bütün net1celeı1no kadar ııamlml malt lçlıı şeflerine boyun e~enın 

.... - İshllk Benaonn•ı dilnkU duruşm&Q ld ,..,, ı ananlar da aynı zamancı& ı:anun ıcabıılır. Halle ler yalnız bıı.gn hürrl)'etlnl de ı. hakikat nedir? Du lıaklkat, yalnız olmak lılzımdır. uygun o UDwna n 
hl.klm!Jetı prensibinin kola c Meclis mOza!ı:erelertnln a'entll ını 50nufıda bir aene hapse, 500 llra ,.e yalnız ekseriyet tradaılnln te-

1 
Yardır. 

ve Çabuk ı:erçeklcşmedllUnl kl'ndl <te bozacnlt mahiyette oldukların· para cuaaına Te bir aene de Uca· \CCcüh ettiği lı>tlkamette m. aran ktldann varlıtının hlkme;J Bir taraftan partilerin buı;ün 
tarlbl?nlz ~etermelttedlr. Bunun dan .An a ,

0 
b nnetıco halk reıten men'e mabkfım etmiştir. maildir? lmnıentn hayır ve menfaati tAbl oldukları sert dl.ıılplln. dlıter 

la beraber, eon on yıl ıçındekl ı • hlklmiJctt prenfilblne ykırı cıa e- ishak Denaoan tablş flatla sun•ı Mlll tın tem.sııcısı olarak hare- olduğ\J tlkrlno çok samımı au taraftan iktidarın en bUyQk nı-
yasl ·n s~yal ıreltşmeler halkımı· cektlr. oenl•le)en cıevlct mckanız gübre utarken yııkalanmış ve bu ka• edcnlcrın ckserlletlnln her tilı rette baıtlanmak ve bu hayır \'O metler sağlayan bir kaynak olma
zın m111i hllklml:yet prensibine no mosı ıçıncıe rolU ve tcs ri ç tt kçıı auçtnn )-arı;ıılanmıştır. ıtı t ırll usarruflal'Cla bulunabllo- menfaat ölçüsünün )alnız kendi sı, partllertn lc;lnden gelen frenin 
kadar ballı \e bunun kwlm&! ı kar aza:ıın ferdin haklannı ııavunmn Kayın pederini döven bir ccğl \e bu arada hürrtyctıerı \'c takdirine tl.bl olmadığına inan tl'1llrll olmasına meydan vermez. 
cı.sında ne tadar h ııs olduğwıu \e hala;ız.Hklara kartı koyma bakı- lıakları. ıı:endl lktıdannı koruya. mak ıeabeder. DemokrMtnın Partllerln bu(:(tn tl'ıbl bulunduau 
ısbat eunşıtır Halk. hAktml;etı mından • bllhıı&a tarafsız ı:ıare doktor mahkum oldu cak 1;urette. dlledlltı ırtbt tahdıt ıür münakaşa rcJımı clarak cı~ sert dlslplln hakkında Kelsen dl· 
kendi aııına kullaıuıealı: olan B.M. ve ınsan haklarının ttokunuımn~- ecıcbllcc tı kabul edilemez. Kabu ınm edebileceği hakikatin bir ne- ror kl : cŞe!lertn bariz eahaıyet-

~ Bir doktor. OçQncU A.gllye Ceza k kllA .. M alnl teşkil edecek M111etvekll· lığını c rç klcştlreı:ncm ş olan edilirse. demo!ı:raslyı itham eden« uccsı olarak umumi lıakları \"C ıcrı. dcmo rattk cı;ıııs teş .. t .a. 
!erinin tiCÇlmlndc t'fikl61ne nlsbct- mc:nlekctlerdc • te~rtı meclislerin :Mabkemt'ftlndckl dllnltü dunışmaaı re hak \ermek llzımdır. Sayıca O& hUrrtyetlen tahdit cdecet tedbir----------·---· 
le daha dikkat ı da\ranmakta \'e 01uhalııfetlıı v bııımıın kontro!Q bapse :ıoo lira da mtınevl taamına tan olaıılann, daha kunetıı olduk· terden dalma kaçınmak ll'ıZım gel- R b A d"" ııonunda bıı mabkemeco dört ay 

1 hfıklmlyctln dlll r kontrol \-aı>lta ı ııltında olmıı: ınelan Clııha bU u•· !arı için dalla haklı oldukları sö> dll!lnt iktidarda bulunanlar iman U en sa un 
.. ta mohkfım edllm ş ır. 

olan basının bağım ızlığına ve bir ga ıt me~eut drğlld r Doktor ATram Melik. ıtaruıı ile lcııcm~z. Du, cKUHCt bütan en el ctmellı11rlcr. 
b rrJ;,etıne..ıay;ı ıı terllmtı61nl la- M1l!et e n ıa a ında cı ıı ıriln mtına a ederlı:en aralarına giren lr lir,» 11afıat86llll tıulruki bir kn· llalbukl ıktldarclnk1 partinin b•t• .. •• .. 
temektedlr 1!":- n saa hırln dah bü Uk de~ lk ka ınpederl Vahram Aııador~anı ide hal ne ı;ettrme • o ur c;tndckl fikirler ve bh§ler her za- u un gununu 

Yine son on rıl tç ocıekl o.a;· 1 kle:- >apabl ec!" b r cıcvlrde hal dOğmü ve bu suçtan yarcııanmıştı. r.un le her ~erde bu ıstıkame:. 
lar ıı&term~t r kl, halk b ınıı kın Mecl müzakerelerin ı:unü M a .QI bir mOllhau tıe ek· takip edemez. Çok zaman parti Adi' ed I • d" 
ka~ı yapılan tecavQzlerl iyi kar- ı:oAn .. onc tbak p etmek !m.ltlnıııdan Oevy Erlih'in veda resitali :v ... ec~~ejt kı.ırbeu"flbeltntlnırccme ... ··~rublrl· ıı~ı·nerde oaıçuıpk vneyetalcckdacpalıkumd~taldcrcl- ıy e geçtr 1 
oıtamaıµ~ ve ba ın hUrr1yetıne n m .... rum ırakı ması hem ana ıı.ı • Şehrlıntzı1e bulunan Franaız l:e· ~ ·~ 
d rııen her cıarbeyı kendi hlklm. a hem de buın lıürr ~et n ın- man vlrtuoz•J Devı E:ıtb ıı Kaaım teıt 1 k r ,·ardır FılhalUka bO· müııaka 11&ız &urc\tc birleşen et: Sanık 00 da\fıda bulundu. 
et ntn ..,161 n ı le b r osa ını dlr lml4 o r a ır aar nıaeak pazarteı günü sarayda b!r nda tOn !er er n ttıfakı temin edl· !er ortaya çıkana. onlara mutla , Kaçakçıuıı: auçundan he kında o-
r ır re:ıta .er e r. rmc ıu l\t lı- t n hiç değl sıı .. urette ıtaa etmeli zarure ııı j tuz küımr dlTa nçJlan uuben Aııa, 
Bu ıa ı ~ a anı • ······················••n•t1•••· .. ··············•1111uınıutıtılHll"lllHlllllllllllllllll .. lltıııııııııııııı11.. ................................................................................................................... d·tn bUtün ünUn \ Adll~tdc ge .. 

ıannın ası ı:a e.eı- ' çlnn ştır. 
menıaaUeri ca ı basına tarııı Clü ÇAKARALMAZ HAFiYE EFLATUN NURi Ruben .u:ı. bu mUıtdet içinde BI 
mım ~e lld k crl ve halk b •le m yo- rlncı Atır Oemdakl dokuz dhaııın· 
tın n ı;eçlmclen 1>0ııra en tuvvc il da, Dokuzuncu Aallye Cezada>:! bir 
bekÇtııi olan b ının hürriyet nl -r dAvaamda bulunmuş Ti'> ıturuf!Da 
daraltmalı: Hı hatıl ortadan kaldır 6 aralannda da koridorlarda, karıaı 
mali: 1ç n kanunlar çıkarılma.aını ile konuşma fırsatı bulmu~tur. 
ı tedlklert do aık 5Jk "°rOlmQ.ştQr. 
Basının kontrolünü azaltmak ve 
kaldırmak ııurettylıı halk hlldml· 
Jeti aleyhindeki barekctıcrını ııtz-1 
!emele isteyen bu çeşit ıyuet •· 
damları baıun aleyhindeki ava•
ıanncıa cVatandaşlano 41eref u har 
al) etlntn korunmu111, ıtkttdarın 
rahat çal~a.~u ~lbl b.r takım l!C· 
beplere dayanmaktadırlar. Fakat 
buııtınc tacıar edlnllen tecrübeler 't::> 
baı;ın hOrrtyettncıeıd cıarn!tmalann 
hanı:I vatandaelann oerer Tıı harsı 
yetlcrinln ltorunmaııma yardım eı 
tllilol ı;llııte~tlr. Yine aynı ba· 
hane Ue acaıp bir fekle ı;okulan 
tekzip müeMeııC3tnln tek taraflı 
lfledlltl ve tktlctar mensuplarının 
baııına ke;J11 olarak tasarru! etme
lerine sebep oldUi\l kı.aısenın meç 
hulü de ildir. 
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mek husuııunda hQrrlyeUnln cıar 
olduliu cıa me)dandadır. Esasen 
basın hilrrtyetınl lnııanlann asıl 
makt.adı da muhalefete aıı haber· 
lertn basında ) ayınlanmasını On
!emektlr. Aslında iktldarcla olan 
bir partinin muhalefetin kuvvet
lenmesini ve hele bMın tarafından 
C!tt,.eklenmee1nl ıatemeslnl bek e
mek saflık olur. Ancalı: iktidar
dan, kendisi do C!ahll olcıuıtu bal
ete. bUtQn siyasi partller ı~ın it 
oartlar ı:etırmesını ,.e bunları mu 
hafaza etmesini istemek mlllııt.n 
en tabU hakkıdır Millet llı:tıdarcıa 
oıan parti lle muhalefet partı:crl 
araıımda e~lt muamele bakımın
cıan hiç blr farlı: gO:ı:etllmestne :mü- Gec;estı..iR. 
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ÇJKAS Ki Ml.S OZETl -

la!IJ ile Ru 1enl "1enml$1er· 
.ır. ETlenmeden tld ay dnce ta. 
JUJ?llll olan ı;en~ ttlntr, Pıırls 
Jakuıtanııdakl k51klerlnde bal 
aylannı ı;eçlrm.,ktrdlrlu ,.,.,. 
mekten 10nra utak odadan cı· 
kınca. nllllk, ıaad~: ve doıtlult 
tızertne llonufm&1• tıaşllmı lar· 
dır. 

- Pariıl'I b ç ıevmec11 1 halde 
b z.e bu evi terke4ebllmek için on 
~ gtın feblrde kalmağa rıw oldu. 
Böylelikle balayımızı bu rahat rer 
de ııeçıreceğlz. Saadetımız için e
tinden ne reııne yaptı Biliyor mu 
aunuz ki ..• 

Sally ı:ocuını encı~e 1 bir bakı.o 
la aüı.dQkten liOnra lif.ve etu: 

- Btll ·or m\lfiunuz ki bana tel 
ıırafla on bir nll61ha~ daba ver
cıı. 

- Ne? Buraya mı a-öndcrm '' 
- ETet, biraz evvel Baptla•e 

bana te:ı:rarı verdi. 
- Umanm ki 11 zı l anına ça ırt 

mı or. 
saıır. 61n rU b r tavırla ıü·dO 

ve cevap \erd · 
- Belki o da olur Ama ıımd ilk 

kahvenizi 1Ç&e:l z.. 
Elini kOC ıııın avucundan çekti 

ve Mızlcrlne devam ett . 
_ MarclL bllh bu 'tomak· 

tan tçmentzl ete ta\"SI e etmlttl. 
Kahve ııncanı ile konyak kade

hini kocıu;ının önüne ııürdQ, ~ 
gözlertnt Sall "drn arırnııyordu 
Alaycı b r ta,·ırla · 

- B raz evve tltrccı im z r· 
ıe:n •tın;z. Bunun &ebebın ötre
ne ~ı r ııı ;ım? Bunu ba: a tô e
m z a• yorum Mutla a kencıı 
undlnıu ou 6uaıı ıoru)ol'l!unuz: 

: 
Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No:2 

«Acaba eu h ç tanımadığım adama 
varmakla ı ı m ettlmh 

Sally hiddetle cenp 'ercı. 
- Hiç <le del 1 N edl~e bO\ le 

bir oey dtışünillorı;unuıı? sız n 
uakkuıızcıa b lmex ıı"edl~lm her 
JCYl öğl't'ndlm Harpte rııptıldan· 
nız.ı. nııı ıı dölü tülflnüzü, btıtan 
muharebe esnaı;ında er olarak ne 
kadar ıırarhk rı&terdl ln!Zl duy
dum. Sonra ı~ı bir ıııın atltAr oldı.ı
ğunuzu da biliyorum. Eli r mak· 
bul bir rCS$&ID olmau dınız. e;an
at müzesi tablolannızı kabul eder 
miydi? 

- hkot a leme dair b r ter bil· 
m_yorsunuz? 

Sally, yOzUnO bu~turarak· 
- Kıı;ın anam cıa yok! Buııa 

da memnunum. Rex dün ada ıcım 
l!Clllz oımacıııı:ına da aynca ı;e

v ncı m 
- Şunu cıa biliyor musunuz •· 

caba? Arltadaşlannız muhakkak 
ki dcdlkoduı.unu )•apmı~lardır. 
B r r.amanlar Pranı;ızlımn ~aban
eı ll'J~ on aııkcri tcşkıllıtında bu
lundum 

- Bı.. erer zıııc cıeğ ı k 
- Evet. ama bazıları buncıan 

b~lanmaı. Fakat unu da aö}ll~e 
yl:n kl ben bunu t ~ l'?'ek yap. 
tun Palı:lrd m Re!ıtm ap:nak için 
Şart·a ;itmek lstljore!um. Ancak 

lejyona c.rerek oralara gldeb!llr
dlm. 

- Çö lrrt' a t tablolarınız. eser
lerinizin en gllzellerıcı r. 

sonrn tatlı bir esle ilave et• 
ti 

- Rex, şunu biliniz ki edendi· 
tim ocıam hakkında nelr.r bilmek 
~tedtmsc hepsini OJttııdlm Harp 
esnasında mertçe Tazlfe gördü· 
naz. IJ ı bir ııan'atklr&ınız. deha 
sahlbls ıılz. 

Rex. ııöz.!lnü kesti· 
• Deha kı.<;mı faz.iL d ıa bir 

çok ela!lkltrl olan iyice \'e usta 
b r reM&II1ım işte bu kadar .• 

Bunlardan b~lı.L 
Sa!ly, birden c ddlleştı 

Aeıl mühim olan tc:r: Beni 
ıevlyorı;unuz. Cst tarafı bana vız 
ı:rıır. Eğer beni tanımadan ev\ el 
b r ürO kadın evmlŞ&Cnlz de hiç 
umurumcıa dckll Geçmiş hlkli~e
lere kulak aı acak dl'lflllm. 

Rex caıerek başını ııa !adı· 
Oeçm hf.kA ell'r diye bir 

ıcv ~ok. Bali). aevı:lllm Şlmdl)e 
kadar biç bir kadının haıatım ü. 
zerinde e111111lı bir tl'$lrl olmamış· 
tır 

Sall • muzip bir taurla kocası
na bakarak 

Her erkek kıı.rı ına böyle 
IÖ !er detıı mi? Dedi 

Reıı: blrcıcn c ıldhe~tı TC törle 

kon u· 
- Bent etlğcrler nden daha mQ 

ıı:emmeı telAkkl etmeni 16tem • 
~orum. ta ·at ounu ı;öy1e:nek 111· 
terim ki şimdiye kadar ha\'atı:n 
çok mtı,kül şartlar 1çıncıe iadf'Cıı 
erkl'k muhitlerinde ı:eçmtotir. Hat 
tA hayatımda raınız blr!al nrdır 
1:1 en yakın doatum \e arkad~ı::n 
cıır. 

- Demek ki hayatta çok yal
nızlık duydunuz.? 

- Hayır. ruim yaptım, Sana· 
tim bana ~ ctlyorcıu. Ancak lllze 
rııı tladıtım zaman hayatımın ~ 
ıuıunu hissettim. 

- Kadınlarla fazla t!"ı:was e•me 
m e bir adam olmanıza ra~rn 
ne tadar da güzel iltifatlar etme· 
eını blllyorı;unuz. lllç enaıoe et
meyiniz, Rex, sev~ıım... Sizi ol· 
cıuııunuz tılbl ııevlyorum. 

- Bana itimat ettl!tlnlze de 
t-mıntrn. Sally. Fakat &!zden de
ğil de arkadaş!annızman emin de. 
jtlllm 

Sally ırüler~ cevap verdi: 
- Marcla'ctan bqka benim bu

rada biç arkada41m role ti... Hep-
81 Amerlkada. 

- Tanıdıklar var ya.. Böyle bir 
denblrr. evlcnmeıte karar VP.rltlnlz. 
Sonra da hiç merasıms.z: bir dO· 
tun onları bir hayli oaşırtmışt}r. 
Onlar l!;lll evlenmek demek, ltiliff 

de merasim, .,.tatatlı 'elln elhl&e 
lerl. Ziyafetler tllAndır. 

Sally, bir kahkaha attı: 
- Do ru. hakkınız var, Rcx . 

Şimdi kim bilir neler sl5ylerler. o 
deli sorn. .. ancın neler kon\l§tutu
ııu duyma·~ !.sterdim. 

- Ben &ize S(lyltyeyım: cSally, 
('Ok iyi b.r kıtdır. Ama o Rex de 
klru? Nenin Delil? insan hiç taııı
maııııtı bir erkekle bayle b rden
blre nasıl edenlr? Ostellk cıe lej
yonda bulunmu • mutlaka sıınıerl 
nln blrl<llr. Her halde kızın para-
11nın kokuaunu almış olacak.• 

- Aman, Rex böyle ısaçnıa oey 
ıer .ı;!lylemeyln. ne derlerııe dosln· 
lt'r Biz aldırmayız ki •• 

nex. bir taç C!amta konyak içti 
,e ı;özlertne de\"am ettı: 

- t~ın doliruısu ela ıu: Deni ııa 
hlcıcn çok aı: tan•yo1"6unuz. Belki 
de- onlar haklıdır. naratımın bir e
EMlı nokt11111 var ki onu bllmenlz.I 
muhakkak lstllorum. 

Sal!; telA~la koeaııının eline aa• 
nldı: 

- Bizim ahenkli blrteememır:o 
mllnl olacak blrıey mı? 

Renırı aııp&arı olmuştu. Rex he· 
men yerinden kalktı ve karı.sına 
yaklaşarak ona nrılcıı : 

- Tltrlyonıunuz? dedi. Aman 
ııe,·glllm. beni bu kadar sevdiği· 
nl tahmin e•mıl orcıwn. 

- Qolı: .. nem de delicesine ııevl· 
)'orum Reıı Niçin beni korkutlı· 
;orııunuz? Bana &Oyllyeceıtınız fil)', 
sızın için yüz kızartıcı bir uey mi
dir? 

Reıı birden cJddllettl: 
- Biç de böyle bir eeY detti. 

<Duamı vaz) 

Tanzim sahş 
yerleri yeniden 

diriliyor 
Dün TllAJette ) apılan ıoıııaatıda 

,ehrln muhtelit semtlerlndı. 20 tan 
zlm aatış maballl açılına:ıı ıı:ararlaf 
tırılm~tır. Toptancı ıaclrler. mUba 
1aa etttklcrt gıda maddelerin~ Be 
Jrdtyrye vererek bunlann balka tn· 
tlkallne yardım edccekll'rdlr. 

•raıı:.ııım, Kaaımpap, Fatlb, Şlfll, 

Akııaray, Topkapı, EyQp, samatya, 
Koc:ımuıtaCapap, tiııkOdıır, Ddlme 
kapı, Kadıköy, Bakırköy, Kurt.uluş. 
Joıecl<llycköy, Beşlkta' n Zeyt.lnbur. 
nunda açılacak tanzim ııatış yerle· 
rl Beledi) e Fen Heyetince teablı. n 
ln,a edilecekt r. 

17 Yaıındaki ır:z: 

düımanı ceza yedi 

~ezal Ka)-aalp adında bir ı;enç, 
dQo Altıncı Aallye Ceza Mıbkeme
a!ııce, bir uoıı <törı. ay hapaıı mah 
lı:fıın edilmiştir. 
BuçtıatU bUkUmlertne göre yargı· 

lanın 17 yaşındaki Sezal Kayaalp 
9 yaşında bir kızın ırzı na tındd 1 
&uçundan yargllanmı,ıır. 

VEFAT 
Nimet Paşakıı) •ın e ı, Sara ve ~ 

ra'nın b:ı.baaı, Rabml Paşakay'ın 

a4abe;al, Tulga YUza.tlının kalııpe. 
deri, Ceydcı Aziz ve OelAI nonabıı.· 
nn enişteleri. 8ataeddln Karanakçı 
n Talba Altmba• k'ın bacanaıı 
Emetli ocneral 

R \ŞlT P\ !\KU' 
7 Kuım 937 gece.si hakkın rabme· 
t.ıne lta vuştu. 

Cenazcal 9 Kaaım 9.57 cıımartcal 
atinü oıııe namazını mUteaklp Be. 
şlktaş Slnanpaşa camllnden kalıtırı· 

lacak ve Edlmekapı Şehit! tinde a· 
ue ltabrlatanma tevdi edUecektlr. 
Allııh rahmet eyleye. 

P \Ş.\K\ \" ,\il.ESl 

BUGUNKU 
H A y A \"e llköy mıeo-

roıoJI hıuyonu. 

nun talımlnlerh\e ı:;öre bıır.ün 
şehrimiz .,. rır.-~ın ııa han par· 
c:alı ııuhı llu gcçec•k. rı11ı:• rfar 
ünc~l~rl df'f"il" ~onlndln, '"" 
ralıırı lodosıaıı hafif olarık • e. 
r~tlr. flunUıı rr. rlık ek tıııra· 
retl "I, en dil Ok ı r. +t? 
antıı:rat ol•rak ımydrdlıml ılr. 

TAKViM u ", .. uı ıo:n 
t'l \t\H1f,I 

.\\· il-Of:\ 30- K \~1\1 2 
ın \JI ı:r::ı - F. K ı '' ::i 
ııtcuı ıa~~ - ıı .. 1ıı1ıırıııır lfl 

SABAH 
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YATSI 
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06.41 oı.u 
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Gazet.emlH ı;llnderlleJl 1a 
tıl&r ve resimler lluılnıı 
lıaaılmallll iade edllınez.. 

nununun ıınırlannı hOk!lm&üz bı 
rakacaıı: te:>lrler )'arat•b!ltr. Parti 
ba~·atının reaııtul kareı ında fert
ler pek az demokratik muhtartye
ıe Sahip olabilirler• 

GeleHm etı~ r~n!P.re - 'Bu, mcm
lPket.n uı:rıumi e!k6ndır. Umumi 
e!kiır muhtelit Vll."iltalarln belirir 
Aydınlanamıyan bir umumi efkarın 
kenqı .kencıını hlsııcttlrmeııl ı;:UQ
tilr. Bunu a~cıınıatmak Uz.ere bıış 
,·urulacalt vll6ıtaların bertaraf e
dilme&! iktidar için ırüç değildir 
Soz. yazı, tnı>lantı. lıalJer alma hUr
rl)"Ctlcrl •ki bunlar tab 1 haklar aa
yı'ırlıır • iktidarı rahatı;ır; otmıye
eek derecede tahdit edlleblllr, ser 
bcst münakaşa önlencb lir. Buna 
karşı iktidar kendi craatının ısa
betını tclklu etmek hmusunda 
her ttırıo vıııııtavı kullanmak ım
tlyazına ımbıp ol ur 

Halk için ııelım h16lerln ya\'aş 
Yll\'8Ş U} anmasını bcklcmclcten 
başka b r yapacağı kalmaz. Fııkııt 
bu acllm his mer'i kanunlann 
teııl.s cttllU hukuk nizamı ne tah
dit edilen h!lrrlyetlertn ellmlzılen 
almamı~ ncnk blr hak olduğunu 
ifade eden vicdanın acalylo crcl!C 
mutlaka uyaııır. l){)vle~ namına 

~ apılan tasarruflar. bu araıta 
\'AzcdUen kanunlar. ıııun olarıı:ı: 
ha z olduttumuz haltları \'C hUr
rlyetlert tııhdlt cdlyonıa böyle kıı· 
nunların llga edllmc51 lilzım ı:el· 
dlğl kanaati umumi \'fCdanda yer 
eder. 

Objl'ktlf 1lukukw1 la ıı <ldcdo-
mlyeccğl taruıa haklara sahip oı
dURlımuz hakkındaki ımanımız; 
kUV\·etU .kalmalıdır Bir takım 
haldarla dünyaya ;eldllılm!z ve 
yaşamakta olduıtumuz kanaati 
aannımaz bir surette dalma ıçı
mtzcıo kalmalıdır. 

D 

emokrasl tıılen uyı hAkl
lllli utldlr. Hu maddi ıı:uv
vı: tin mılnevl u \'VCt haline 

geıenllml'fil içlıı bir takını caula
rın yürOrlQğOnü pe§ln olarak kıı· 
bul etmek zaruridir. İıı ıınlnrın 
ellerinden alınamıyacat lHikları \C 
bürrtyctlcrı olduğ\J hakltlndllkl 
kanaatin bütan vatanda~lar ya· 
yılm~ bulunması, ~atandaşların 
yılmadan bu kanaatini ge
çim 2nmanında reyini kullo.narak 
ız.har etmesi •. Bu ııuretıeGlr ki 
ın.ı;anlıtın en makul ıetare tarzı 
olarak bulduğ\J demokraside fert· 
!erin kltloyo hG.tımıyett öolenebl· 
lir, lktldan eünde tutan parıl 
menauplan da muhaliflerinin hUr
rtyet vo haklarını tahdit hU$USun
dakl tekııtlerı kabul etmekle 
kendi hürriyet ve haklarını ıla tah 
dit etmiş olcıuklarına ınnnmalıdır
lnr. 

Bunlar parti oe!ler1nln maksat
larına hizmet etmekle llk nazar
da kendllcrını koruduklarını r:an
necıerler. Halbuki onlarda oetıerin 
karşısına ou veya bu ııuretto t4bl 
münkacı ~azıretıne dü~erler. Şet 
!er evvell parti dı.,ındakllertn hür
rl) ııtlertnı. kendi parti me05upla· 
rının reyi lle tahdit ederler, ıa
kat bunların içinden çıkan tcn
kldcllerı do ııynı )olla ııuııturur
ıar vo baııkı altına alırlar. 

1 
Fertler kcndllerınc taııtırmak 

arzusunu dU} abJIJrlıır. Aklı ba· 
şında cemiyetler ise, IDBana tap
mazlar. Ancak kcncıı hlz.nıctıerln· 
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P.l'(P\;tl'n tın ıanmn~ ıo· 
t'lınlar, ı.oıuırn ıııı.:ttP 
ıımıhlllP lnıııl hlr tanrı 

nlııll'll ~nııırtıır. kulthrlf' ııo•· 
Tlll il Uırnlıı f(' lı-1" ) akınıııtını. 
JOflllf'llH•zllktf'JI 1tllrl"r, nııtlll 
poııııı.ıuıııı ı.mıııra '"'n ı.:nıınr 
süılO&ll mP) ıtnna ıctlrdlttııl 

l 
lıllmPz ıurOııiırı .. r. O)!:ı ıeçml• 
şln \t'Ja (uı::ınıı~ın bUlllıı ınr· 
drnl)l'lll"rl. soS\lll ılil:ı:t'nln or
lıt) ıı (·ıı.urıtıııı ~mıııtlnrııır. ıut· 
1fı ı•olllllill)lll knltıırıııı ıkı tı• 

# ki J nkınlıı:ıııı ~·ok ı:Ozel htllr 
len )1'111 bir ı.rllnıl'. lı.ııırl voıı· 
)a "'a' ı A\u~ınr)al••ının •llt· 
toiDııe ılmılş bulunııJor. ~o·· 
)RI oııı,ınrht ~nııaı 'e ı.oıııır ıı:r,-
11,11 ... ıPrlııl hlr arnııa > ıırıııcn 
)a~arlıırıtnıı ı..1ııtıır-1ınlltlı..ıı ,ıı

znrı dlJt'! ıı, nçı)orlnr. 

Dizim Okta~· .A kbnl ı'la. IJ 1 
nl)rlll \e ı:Pııl )Urrt.11 bir ı.tll· 
tür Jnz.ırıdır. t•aı.aı u 19:;7 r· 
1:lnı çeı.:ı nırlerlne ı.nıtnr poıııı· 
ı.ıı \e hrle le ııolltlka nl!Qll' 
rı) in ıu~ı. "" llııllrııııılştır. ~t 
\ur ı.ı, cçhııtı•rıll'ıı ııtl'f' hıısll 
hl')t'c·aıııı polıtıı.a ,-nzılarıyla 
ıtıı.:ı.:au çrktt. 

ı.ıını•ın dQnlift tıkrım dll 
cıKilllllrf' önem \rmıekn bıı•· 

i 
lıjıını taşı) or. llıı ıı:ıtzrl bıısll· 
tın attı uda, uHtr tııı.c, ı onrnı· 
il r..ı ıan. •all•J'lı '"' llJ e ıtırı ı.: 

1 
kılıııı 11 ülkede , rıl en in nnlll• 
rııı ldllltirce ileri olmasıdır."• 

cdl:ı"ıı - Yıı.ı ın. lklldıırların de· 
gll oıı.rııılziıı bOIOıı aıanlal" 
dalil çalı ınnlnnnııı propaı:an· 
ılacı•ıdır.ıı '11ıl hepsi blrtılrlP• .( 
ilen doıcrn ı:liru lrr > rr nJı'.l'e>r-~ 
l 'nlrnt lıu dnıru '" I07el ~aıır·ı 
lar, )f'ııl Ha•ııı - 'l.AJııı ı ınıını' 
l\lfiıtllrUııUn lir :nuan tılr ı.ı 1 
olnıa ı l.;nrşısındn. birden yön 
dl"iil tlrlJ or. l>bal : Cl.,ı. F. O· 
:ı:nıı•o>. bu l.;onıılurda ,-enJdrP 
umut dUJ ıııanııı.a ebcp oıduıı 

'"'.. tnllı h~Allcr ı.-urmnsıı 
lıRblı~or. 

llnsın - Y11J1n 1\IOClGrlOı;ll· 
11011 J>.1'. lklldannıu ı nunuı· 
ralı propaıı::andn orıııııı hallndr 
l~ledlil ıı:el'(~i:lnl' ratuıl'n ıııı 
derece tatlı ıınıutııır he ıı,-cıı 
Akbnl'a imrendim. taı.at ı:ı•r• 
~'l"klerl lııı ılf'rece çalını. 111ııı l• 
tutu lçlıı de öfk!'lcndlm. t:.ı.I 
ı ktltlarııı llCli Oıııo' lılr :'111111 
t.i:ltlın Hakanı Jtanıanıııda ı:trt· 
1ıllrıı ı;enl lilçUıtr. bir ı.oııor 
ı;rferbertıı:lııl ho retle )AıtedCP 
<IO•IUlll, )t'dl } ıllıJ; D.I'. lktldil• 
rıııın killtür çoraı.ııtıııı da cıo· 
ı~ıııı,1ı• hrllrımıe oluyor. nıa 
bu derce~ r..r•lll \e r.rt ıer~·ri' 
ka~ı.ııııla .J lıır bir tallı nnıııl 
dıı) nbllme ı, ycn;l:ı kaçı}or. '\ r 
ol lla ııı - 'ıuııı llllldllrtınlid 
bir ııuııunlnr lirler > n7.mıs ol· 
11111~1 ıll'&ll, llıımıll olan. önrııı• 
il olan U.P. 11.illrlannııı killtOril 
ııa..ıı ııııtııdıcı 'e }r.tll )ılda ııc· 
in > aııtıı;ı-:o lleın >edl >ılın bl· 
llin~·o unu > apmııta bile ııır.uırı 
>ol;. ft;tıdarııı hn•lanmad•l1 

ı:: ııı•lt•lrrlu birer lı!rcr 1.opnP· 
mo•ı, D.l'. ntıı ı.uıııır lllçlt•11Ptı 
orta) 1\ kll) ıır. ua.,ııııı.:ıınlıı:a ıııı'· 
lı lılr ııınuııı ıııtiıJurlnliteıı ne 
br.l.;lt•ıııeıı: 

de çalışanlanı kııraı hilmıet dU· 
yarlar. Akıllı lneanıar, tapılmaktan 
Jaı ka:plertn derinliklerinde kok
letmıo mınnet ve ııa~ cı h ıerının 
ııaadct ve oererı içinde ya.şama)'ı 
tercih ederler. Çilnkil put! ar yı
kılır. Bunlar tablatıı aykırıdır. 
lınltıukı rcraıratıl Iılzmetkre karşı 
d.ı:vuıau lıüm<ct b ı,;btr zaman al· < Burhan ARPAO 
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<<Küçük mif ologya sözlüğü>> 
Mıınrlf VekAletı Batı KlAslkle

r• çe.-.c.er!ııln ya~ınlacııııı o ve
rimli ) ıllar da. herşeyden çok Yu 
nan kliı.'llklerinl okuyup anlaya
bilmek ıçın bir mıtoloı:ya IQgatı· 
no ihtiyaç duyulmuştu. Rahmet
i! Suat Yakup Baydur'un Eckart 
Petenıich'tcn çevtrdll!I cK!lçQk Yu 
nan mltologyıııııı. lugat düzenin· 
de olmamakla beraber. yıllarca lh 
tıyaçlarımızı mUkem:mel bir oeıı:ıı. 
de tartıladı Mltoloııya bahlsleri
ı:ıı edebi ve tarihi bilgilerle mu
kayeaell bir l)eklldc anlatan bu 
kilçClk kitabın 50nundakl ıncıex 
rahatça kullanmamu.ı sağlıyordu. 
Ylllarclanbcrt klA.ıılkler dünyasına 
girme c çalışan herk~ln elinden 
dO,mıyen bu eserin son yıllarcıa 
mevcucıu tükenmiş. bakanlığın 
mevcudu tükenen diğer kitapları 
lıibi ) eni den basılmıştı. Varlık ya 
yınııvl bakanlıjiın ihmal ettıııı 
bu ço;ı; !ay<talı, aynı zamanda kAr 
lı bazı e erlerı scrtslne alıyor, ye
niden baııı~or. J3u ay yayınladıA:ı 
kitaplar arıısıncıa odı geçen mıto 
logya kitabının yerini tutmak 
üzere de{iıırlı ellr Bchtr.t Necati• 
gll'ln lıazırladığı bir kilçOk lll;ıat 
var: l\:Clçilk mıtol<>tı}"a söz!UğO. 

Batı kQltürOntın ncred!!n balcı· 
lınıa bakılsın temelini teşkil eden 
Yunan kll31klerını okumak iste
yen gençler için hazırlanan bu ki· 
tap. bu alanda başka cııer olmadı 
it• ıçın (llmdlllk ıırııştırıcıların da 
ıhtıyaçlannı karşılayacaktır. Deh· 
çet Necat cıı tılbı. bu konula az 
('Ok yatkın. düzenli bir çalı~a 
gücüne ıııı ı P bir kimsenin elin
den çıkmış olmıısı da Varlık Ya· 
yınlarmın. hele çevlrtlerinln\ ıııııı
ı;Jne n86ıbolmuş bir mazhariyet 
olmacı ıı:uıı 8liylemellyJm B Ne
eaLigll, kil abııı öıısöz.Oncıc de be
lirtti 1 albl hcnıen bütan madde 
lerı almancıı küçük bır mıtoloı:ya 
ıaııatlnden çevırmış llazı et:alklo 
rı !Çin de Y\lkanda adı ııeçen lı:l
taba b~ \ umıu,. Datıda bu çeşit 
küçült lOııatlPrln derece derece 
büyü en ve geıılşllyen çeşı tıerı 
bol olduh için, ktıçQk IQgatler
Clekı ekslltllklert başka kaynaıtıar
daıı kolaylıkla tamamlamak kabll 
olur Ama mıtoloKi bahlalerı tçl:ı 
l:ıil.le:ı e.ım,:ı:dc bu kQçQk kitaptan 
b~ka e er mevcut dcllldlr. Her 
Yaştan ihtiyaç ı;ahlblnln ınıısa!a· 
rında bulunduracakları bö le b r 
eı;ertn 120 easıaıık bo3unun ko
nuııuna nlebetlo çok kıt tu uımuş 
oldutunu aanıyorum Hazır a ıcı
nın örnek aldıtı escrd !d lgUo
rı bile tam olarak vennl)Pn, bazı 
no~taları anıa,ılmaz bir hale go
tlren kıııaltmalar yapmııı;ı, hele 
Yunan tarlbl ve edebl)·atı ile ll· 
Kill bllı:llerı kaydetmeyı~ı. aynı 
madde tlzerlndc farklı anlayış \e 
ı:öru~ıere rer \'ermeyişi uzun müd 
det bU konucıa başka vasıtaya u 
hlp olmıyacak klnuıcler için üz.an 
tü veren bir haldir. Döyle bir IQ
ı:atın heroeyden çok Yunan vo 
ve batı klillılklerl içinde yer almış 
mıtoloırl adlannı, konulannı tel
mihleri. bllırllert anlamak için bir 
anahtar vazifesi ~rmC81 lbım 

geldllit halde, ancak iıll:nlertn çer 
çeuıamde bazı açılı:la:mnlarla l e:i-

Tahir ALANGU 
nllmcııı eserin başlıca kusuruıtıır 
Yayıoe\ ı. hazırlayıcı ile anıa,arııı: 
bunu ıhtacıaıo gibi b('Ş llrnlıll: ıc • 
taplar boyunda hazırlatııaydı, uzuıı 
yıllar işimize yarayacak, satıaııı 
bir r.ser mC)dana getırllmlş oıı.r
du. Hnzırlayıcı, onııözündc bu çe
şit fayıllllı bllıtllcrden bllh.S-" 
uzak kaldığını &Oyltıyor, ama bt11 
bunu yapmakta ıstckll oldu(tUPu 
J>Ck sanmıyorum. Bu ~eni e1ıer 11 
bir boştuau kısmen doldurcıuııuı:ıll 
kabul etmekle beraber E. pıı•er
ich'tıın çevrııen ıKOçflk yurıatı 
mltoloayasıa kitabının yerini etol• 
duramadığını da söylcmellyıı:n. ,.. 
ma > azann önııözQndo aöylcd ıı · 
benim de buracıa bellrttıllm clC • 
&alık le k~ıl~tırmalı btı~ir 
den yok unlub kitabın her ın• · 
desi için söylenemez. Dazı ına • 
deler, benim tstedlfılm gibi, lhtll•: 
cı tam ka11ııayacak bir nitelik t• 
~ıyorlar. Agamemnon, Acdon, .t.ııı: 
~e daha blr çok maddeler yazarı 
nın iddia ettiği tılbl tarihi ve 
debi bl~llerdcn arıtılmış deıtillt'• 
Knabuı macıcıeıerının iki b01ı1• 
olCIUkla»ı açıkça ırörülüyor. ygır 
nn kitabı lıa:ıırlaelıktaıı ııonra ı;ı• 
Ealtmak zorunda kalarak bazı ııı•d 
cıeıert özetleme yoluna glttlllı;ıl 
ııanıyonım. 

D Neeatıgıı·ın bu tltabı h .. ır
larkcn tutacağı en ıyı yol, il t 
küçük IQgat kitabına bel bdlll' 
maktıın ~·ok, mltologı bllırııerıtı1 

dabıı scı:ıış ölçodıı veren osxat 
Seyterttn Cibl bu alanda Jtlll!ıı: 
olmı.ıo bir kitabın maddelerini b • 
zım llıtl;,açlanmıza ~re (IZc~I 
mekttr. HattA antik medeniyete • 
en gQzel yardımcı kltaplarcıan il· 
rl olan bu eserin biraz k16altıW 
rak beş liralık Varlık kJtap111•1 

boyunda çe\Tllttıcaı çok ;-erıod 
bir lıarekot olurdu Böyle ~ apıuıı• 
dıi!ı takdirde Yunan tlüslklcriP· 
den yapılml§ çeviri kitapları ııc 
mltoloıı;anın 1kl bOytık kayıı•~1 

«İllada• ve cOdüsseia. dalti ııısd· 
delerin taranarak gö2den geÇlri1~ 
mcııı, h1ı:atın bu kitapların an1~1 

maıııııa yardım edecek bir dOztlle 
~okulması ıcabcderdl tl'stellk ıııı 
iki büytık eserı > ayınıı~ an yePtJe 
yayıoevı do Varlık yayınc\'i oldll 
tu düşQnQIOrı;c, bu lügatin bU Ç 
ıerlerle llgııı b r yapıya sahlt>O 
m ı gerekir. Bu iti deı;taP111 

Varili• ~ ayınlarından çıkan çe"ırl 
!erini §Öyle bir karıştıran, tıtaP1~ 
dakl mıtoloııra f61mlerının ço~. 
bu tüc;Uk ıoı:atte yer venneıtll 
nı ırörOrler. Behçet Necat1g!I. b~ 
lan pek '1n akledeeek bir ar~t, 
rıcıdır. Hem edebiyatımız. he%1'.1 11, 
}'ayınevının kltaplan açısında?l 11 • 
tanıak, eserin hazırlan)f ölç(lt!Otı\I 
de açık bir a::naçaızlıfıın oıcıul 
ııörü!Ur Ama sız dl)eceıcs nıı ıı:\I 
•Dilenciye hıyar vermı~ıer .• 9 • 
el& doıtrudur. ne olursa o~un '' 
ııılan işin bu kadan da dtııtfl • 
\'e doıtru yapılmıştır. İklnc bll' ~ e 
11ı için belki bir uyarmaya ,e 8 
olur diye hazırııyana da basan ( 
yayana da bu d~t tcnkldtrl~. 
•Çoban emıağanı çam ııakızııt ıc 
blllnden ııunuyorum 11 

llf'hçrt l\'c!'Dtlttll. l\OçUk 111ıı:, 
mllolog-a&ı. Varııı. JaJ'lnları. .! ıı 
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PANORAMA 

SAYFA S 

~ .r lltemlf olmanın ratmııı.a. mWe- ı 
Un, kuneUI bir mubaldetln te· 
~klllllne ,-ardım etmlş olınaiJ 
mı'l' Eter, nı.aııdaşlann 1anc1&n 
fazla ıDJn iradesi bite sa1ılmak, 1 
~rırn dikkate alınmamak hı.eni 
yona. l'OI açıktır, Uer1Je ı:idlle. 

KISACA 
KESK-IN s·ıRKE. . blldl!I kadar duam ~Ueblllr. A· 

ma unutnlllmak L\zımdır kl, bir 
tlddtt ııolıtlka•ının urarıanna, 

iktidar orı:anı iki cazete, dunk ı sadece muh&ll'fet eden cyandan 
ınan etleriyle yine bııylık bir n • far.la 1 detti, tlmlUt-rlnl hli11 71· 
tanda.ş c;oklul!onun huzurunu ka ıırmrmlş olan cyandan azn d• 
c;ırdılar. c1\Iuhaldet fena yolda· katlanmak nl)etlndc deflldır. Böy 
dır•, •7.orba.lardan Jıeı;ap •oraca. le bir :rıolltlkanın •onunda yapı. 
tızn ba Jıklarının la ıdıtı mAnn, lacak ilk •rdm, kendisinden m~ 
ban polftlkacılann hali lçlndr det umul.an , 1 temin uıAsını illn 
bulundukları vehlm'den Jmrtula· eımele klfl gelrcektlr. 
madıklannı göstennrlıte Te takip 
rdllrcek bir şiddet potlllkn ının Vehim içinde bulunmak, kf'n· 
umuınl ha1atunıı: fizerlndt! yara dW ı:lbl dlltllnmqenlerl düşman, 
tacatı kötQ uslrler, imdiden öl. hain, alçak cılarak damr:atam&k, 
c;lllebllmcktedlr. her an bir kudln ı.urb:un ol. 

Um11ml.rclll', nefl'lyatbn lkUda· maktan korkmak, sıhhaWzllktlr. 
nn tanı tıattkeUnJ, dlltllnccslnl tnlrlerlne, suuruna hlldnı ola 
meydana koyan bu iki gautenlu, mamakıır. Ualbuld sikin olm&k 
tam ıı. P. Grupunun toplantı l'llP lbımdır. Tedbirli daVI'llnnıakla, 
tıfı cllnde aynı llkrf bütiln tld· delıtet u1andırmak ar2usunda bil· 
dctlyle mlldafaa ıayrcılne düş. ,-Uk farklar Tardır. Tl'dblri terör, 
mclcrl, 1tldalll bir politika )'lu • baskı, korku milnasında kabul 
au•undakl tlmltleıl lnklı.ara ut• etmek, ula aranan huzuru ıe 
ratm.akıa, D.P. lktldannın, ken. tınnez. Bllikls uykulan kaçınr. 

-3-
:Paııarteııı sabahı erkenden B B c. 

~n televız;on ııtüdyo!arına ıı:ıttım. 
tö anorıunu proıı:ramının prodük· 

11 le ile inıı:ııtere•nın Ortadotu al· 
yııı>et1n1 blle ltötülereb1l!rd1k. 

iŞ TAKSiMi 

nıpac1an ook uzaktır. Vapurla bir 
buçuk saatte ııeçııh·eren o M~ 
denızı yok mu, 1ns:lltere7ı A,.ru. 
padan hemen her bakımc1an .kopar
mlftır. o Mant denizinin inı:llte
renın dolayıaıyle bütün dünyıı.nın 
:!ilyasetlnde oynadıiı'ı rol üzerinde 
ciltlerce kitap yazılabllır. Mane·ın 
1ktlııadl, ıslyesl rolünü bir yana bı
rakalım, lnıt1ltere'de 7 yıl )'aşamıo 
b.r lnaan olarak bent aııı kızdıran 
biltün Avrupa memlelı:etlerlne hat. 
~azı yaşama Adetlertnln o küçücük 
boğazı aşıp inı:tltereye ııeçememtş 
o.Ufudur. Dolnl düı11st yemek ye
mek, mesela. Sonra bir kabve!:ıane
de oturup konuşabilmek. Sonra u· 
muml bir reıı:ıe bir kahkaba atıv• 
rebtlmek. Daha bunlar gtbl blr 
&lrQ k1lçüc0k oey. 

DEDi F\d dllm11nııı bir nııınıırnlı ~nr•· 
- ~•n bomha•ı. lirallı;t- t:llınhl'lh'l 

ıı:orllr ıı:ilrnıl'I. utuı. ıı:u7ı.-1'1nlw dı•ıneı.tl'n ı..rnrtlııl nlnmatlı. • l .I'• (,J ıt~ ~ l.17larıı hlınll Cllınlııln ıı.ıtl' 
11:1'1'1' inde Kratı~·e rııını·dr rol alan artistleri ttlier tüer tebrl'I. etmlıtır. RP•lnıde Jünllt•e ~ıan;ıtırld '· 
in l'llnl ~ıı.nrı.rn ıı:örUlllyor. 1 

dblnl y:ıpraımak te ebbilslrrlnl huzuru bour; ve f te asıl o ,.._ 
devam ettlrecetlnt halk erkAnna man -.urq• e mini olmak tste· 
ilin etmektedir. yenler, onu ,-aratmı oımıuı.ııı me,; 

nu Tchml arıtuıuı nedir? l\Ju· ulhttl allında tdllrler. 
halefetl t.t.manmı ıllmek, yok eı.- · Sadun T ANJLJ 
mek ı:ayrellertnln, bunu •tıkra 111 Mtchael Peacock ile o ı:ünkO 

rro2ranıın rejisörü dostum Cbar· 

8~ Whee!er beni be:ı:llyorlardı. 
tı Udyonun kantinine giderek birer 

.................................................. Mıııus11111ıntlHHllllllHlllllllllllllt•lllffllllltllt•••••••••••Hlllllllllllllllllllllllll••••11•11•••••••••••Htıı11111 
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ııcan kahve getirttik ve konu~ 
~Ya başladık'. Önce bana «Pano
-..u hakkında mal<lmat !'diler. 

11 MiLYON ING LIZ 

'I'e!evızyonun en çol: ragbet ı:ören 
ll~aını cPanoramu. Yanm saat 
:lınaıı: üzere haftada bir yayın.a· 
ıror. Bu yanm ııaatln scytrctı;ı 8 

:!111ron Ue ı ı milyon arasında de
oılflYor. Prozı-am 1:aret aktüel Son 
bır hatta içinde dünyada ne olmuş 
~onun ıaın bir panoramasını ~e
lcı~orıar. Nitekim bundan beş a1 

1 
~ar evvel aynı p~ı llazır· 

r'hrı. ıkıp Charlts Wheoler'ln lda
l ~t altında yurdumuza kııdar ıı:e
trek 'Kıbna dolayıaıylc Türk • Yu· 
~an munıısebetıert hakkında b r 
.. roıı:rıım hazırlamııya çalışmıştı. 
:u arada Bqbaltauıa da konuomu: 

1 
'tnılşler, takat yüz bulamamış

arcıı Bıışbakan bir anda Türk ı;:ö
l'tlşCinü ıı milyon İ01rlllze iletmeyi 
~it mühim bir eey ııa7Jl'lamı.ştı. o 
llroıı:rıundıı bizden remıı bir §abıs 
b 0nuş:namı~tı. Yunanlılardım ise 
le t!n Aıakar os, hem ae Karıunanlııı 
0ıı~muştu. 

DÖRT KlŞI 
•• 8u fıcfer Surl~t-'Clen bahsedcce"
.. ıc. Yarım aa.atlllt Proıa'&m\n H• 
Cece onbcş dakikası biz ayn:ını.ş
tı. Bır :masanın üzerine ııertlm!ş bü· 
~~k bır harita önünde toplanacak· 
ı.< Ben vardım. Londra Unlvers.

~esintn Do ·u il!mlerl Fakü:ta;lnde 
ürıı:: tarihi okutan prorc:.ör Ber 

narcı l.ewııs vnrcıı \'e B.D.C 'ntn he
tı(lz Burıye'dcn dl:lıımo~ diplomat.
lTIUlılıblrı Woodro\11 Wyatt • Cço
ıntız konuşacak, münalta'a cdcccıı:
tllt Ve bizi televizyonun en tanın· 
ınıo röportııJcııanndan Cllr'.!ı Clıa· 
ta'9;'ay idare edecekti. 
Sı>or meraklıları Ghaıaway•t mu· 

takıtü; hatırlıyacat:ardır. Oxfor:ı 
ntvaraıtesı ır.ezunu o!an bu ı:enç 

te:evızyoncu bundan b rkaç yu ev
\ ti bır mil Jco~u rekorunu kırmı;r 
tı Gayet zek , ıayet b lı: 1 \"C r.· 
C1 ÇO;c Wita 

E\et hep era er koı u aealttı• 
ll r kAıııttnıı oı.;umak o .. LU. isted -
a nı:ı vakit ba ıı:uının ı;özünü ke
eru ara ·a tendl fıkrlnlı ııok~· 
tUrablllıı:ıln ~ Her cdl m ı. aO • 
eıı:uıkte aerbe tt ıı: bterse bu ve-

Ben Türkl;e'yl b.ll:;orcıum, Wood
row Wratt Surtye·;ı b!ll:;onıu, 

Pro!. Le...ıt; lse ta-"iht. Ve t.abll Cha· 
taway heplmlzln blldlilnden b r 
§e:;ler blllrordu. Onun b!lı;:m ol· 
ma:sı çok mühmıdl. Zira sual sora· 
caJ;, vertlen cevabı tartacak. le&· 
bında :;eni b:.r 11uaı soracu, kısa· 
elli proı:ramı ıcıare ecıecektl. Biraz 
.konuştuktan tıonra Chatawa;•ıu 
kendJnı bu 1 e ıı:a e: ı;:üz.el hazır· 
ladıgı bellt oluyordu 
Sabahı programın teknik husUB· 

lan Ozertncıc ıı:onu~makla ııeçırd!k. 
Bu arada proı;ramın Jdarecllert be· 
nı.m \'C daha sonra bize .katılan 
Prof Lewıa Ue Woodrow Wyatt'ın 
görüş:erını de anlam~ oldular. Bu 
arada bilhassa bana her istedi imi 
:sO~Jemekte ııe:beııt olduğumu ı;ık 
sık hatırlattılar. Niçin buna bt!has-
ca lüzum ı;:!lrüyorlardıt Niçin bunu 
bana hatırlatıyorlardı da meııelA 
Prof. Le'IV16'e hatırlaımıyorlardı? Cc 
\•abı ortadaydı : Bu adamlar bir 
hafta iç n de o!Jia bundıın dört. 
be ay Once TQrlt1;c·ye ı:ellp btzJ 
ı:arm~!erdl 

SEÇiMLER 

Sonra hepsi b una top.anıp se
çimler hakkında aualle: ıonna;a 
bıt';ladılar. Kım kazanacak? d iyor· 
ıarcıı. İkt.darın telll kcıde oldu~
nu 6Öyledlm. O &ırada hükılmot 
ı:aze:eıennın t:l:ttıdan kat'iyen vcr
mıyeceaı . dcdttlerı ı;:ı::ıı, cbtlda· 
n kat'iyen ı;ermezıen diyemezcıım 

ya. Hcrhanııı bir memlekette de
mokrası olduğunu iddia edel>!lmek 
iç ı:ı o memlekette 1kUc1ann tehll.ıı;;e 
de olma&ı k c1ar ı.a!:ıli bir ıey var 
mı? Hem ben o zaman lktıdann 
degişeb.lece(clne inanı~ ordum 

AVRUPA MI? 

Ögle~e yakın kantlndllll çıkıp 
bar kı ına geçtik. Tıklım tıklım 
dolı•ydu. Jnı:mz!orin ço u ltkl &e
ver. \'c ya yeme.kten evvel tçcrler, 

a da }emekten sonrL Yc:ne.tc 
lçkl çt.klerl nadirdir. E&ascn ;e
meıt ; emesin! b, lmezler. :Buna ra • 
men Avrupa'nın en ıı:nzeı lolı:nnta· 
! arından bazı.arı da Londra'dadır 
Bu . ol:anta.aro.a yı~ en 1ııg ltzlcr. n 
ço il 1>unlıır mü te terin pc .. 
uını t~ ı ederler-- aıoanıa ço 
ı: zmi Avrupa•vı ı:t5mıQ. A\rupa
nın u:ıını trı.~ı kimse eıı:ıtr. Av
rupa mı ded m? ~et, Jnı: !tere .... ,_ 

NEDEN? 

Elimizde bira bardakları barda 
ıe' ezellk ettik. l3ıı.na, cGerl gelip 
tekrar buracıa oturmaz mısın?» de
diler. cOelmem.• dedim. ıı;Nedcnb 
dediler. Anlattım: 

cÇünkü,» aeaım. •hlml çok 60-
viyorum. Dentlh '.l llPtılını !~in ay
nını yapan en az ıoo ktııı var Tür· 
.it ye'de: ben de onlann hepsi gibi 
en mWılm tşl yap~!;ım kanaatin· 
Clej'lm. Çünkü bir veye tnıı.nıyorum 
\ti onun itin çalışıyoruı:ı:ı. Ve Qa
tellk lnandı8ım ı,ıcyiıı tahakkuk e
deceğine de ınanıyorum. Çünltü al 
zın 160 yılda yaptığınız ı ı b.z yap
m~ a tqcbbüs edeli sadece 11 yıl 
o:cıu ve daha ıoo )·ııımız var bizim 
vo bu 100 yıl Umttlnl ol6un aşma· 
l&lım. Çünkü ben oturdul!um ma· 
haileyi z;cverim. kfı§ebaşındakl tü· 
tOncül'Ü severim. Çünkü türkçe 
dU)'IIlak lster!m. l31zlm denlZln ren· 
ı:ınt se\·ertm. Çıngcno palıunuduna 
bayılınm. Bir yıkın arkad~ım var, 
onlnt'Dl.Z yapamam. Trenle giderken 
bozlar ı::tızeı görünür bana. Din 
tane derdnnız ,.ar. bu dertlerden 
bana cıü,cıı payı ı.stcrım. Ve ntha· 
yet ben patlıcan jemeklerlnl çok 
ııeverlm. oyı:ıa in~ltero'de ı.ıatlıcan 
yok!ı 

Dunun üzerine bent bir otomobl· 
le koyup patlıcan H1ebııeceııımız 
bir ,okantaya ı;;Otürmczler m1- Ak 
~am 8 oo de 6tüdyoda buluomıık Q. 
zere yemekten sonra &>Tıldım ken· 
d !erinden. Gidip Türk ıseflrtnl t.t~ 
reyim. japııca m 1 anla•ayım. 
Tfirkı:venın ~rü.şüoa ak!!ettlmıcs: 
çın < mızıı ııtız l b r tın;at oldu· 

tunu ısl!yle~lm, dedım. 
Yarın ce!iplomntlau 'e •(lıplo

ma ti den bah edecdt.'ll. 
(,\ rl,; •ı ' r) 
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Rus-Amerikan sun'i peyk 
yarışması hızlanıyor 
AMERİKALILAR SALI GÜNÜ İLK PEYK'İ ATACAKLARINI SÖY
LERKEN RUSLAR ÜÇÜNCÜ BİR SPUTNİK'TEN BAHSEDİYOR 

A. • tr A. P . Sputnlk'i ;ralı:lnda fezaya tırlataca· 
!likaı:o, 8 - Wa btrn:•onlu a· jiını ileri Qrmü!llerdlr. 

~&ılıı Willlard K pl nqer, dOn l3 r- Bunun ağırlııtı bir ton olacak ve 
•1!1ik Amerikanın aelecck hafta lp- ikinci peyk C'lb çen1lnde canlı bır 
~~ti bir peyk atınaıta hazır.andı· köpek bulunacaktır. 
""il l!Oylemlş ve Salı ı:llnü a•ıl· KÖl'I' KTE'.'I; lli\H• H '\OK 
~ası ihtimalinin bU wıdu unu da l'.IODkova. 8 Tass AJanı;ı. dOn 
"Rrencsıtını lllhe eımı t.r. geç vaınt. tele:netrlk istas;,-onlar.n 

dakl 68 inci turunu tamamladılıt
nı bt!c11rmtşı r 
"'ı vl n:\" 1 b 
Pi 1, ÇI li \ H 11 .IH 

MDflkova. 8 - Sov~etler sır:ıtı 
P T .T ldares !ezaya atılan ı.k 
aun'ı peyk dora~·ıısı)'le bır batıra 
pulu çıkarmıştır. 

Elektrik cereyanına 
Kııııını:er WaaMnı:ton Mektubu'· Sputnlk JI n.n hareket erini kay

ııun nAştrl bulunaı:ı Klp!lnı:er. bu d~tmeğe aevam ottlklennt bUd r
l:ı.abe~ ötrcndllil kaynatı açıtlra· ı:nlş. takat ıçtndekt köpek yolcu· 
?1tYacaRını ı;.öy.cmı~tır. dan h ç ba~etmemı~t.r. f rak o"ld" 
;ı üneıı "l'l ı, t ı,; Dır gece C\'\tl ver.ıerı. habcrıcıı:ıe çarpı a U 

Londra. a - umumi} etle 1)1 ha Lalka'nın durumunun tar.mtnklr lzmıt. 8 (llususı ) - Şehrim z. 
btr alan kaynaklar buıün Sotye:-ı ol dutu blldln!mtşı.1 l de ~il Güç adında bir ızenç. e · 
ler Bırııtını.n ikinci un·ı peyk n Tıu;s. bus:ün saoallıı k 111 aat 6 lektrlk cere •ıınına kıpılara:t. feci 
bır ı:nıııu bOyOklü8ünde tıçüncü b r te Sputnlk ll. nın Diln:ra etratın· &urct~e Olmü tür. 
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Mebus Gülek 
csaıı ı Uldd•) 

~·oktur.> 
Bu 111rac1L OWek'ln yanında o

t.urmalı:ta olan Günaltay aöze kart§ 
mı~ ve cHattl Salazar'ln memleke
Un de bile yoktur.» deml§tlr. 

GO!ek, bir mllletvek!llnln parti 
deıt~ttrmcslnl önllyecek ciekat Ka· 
nunuı tasarısı hakkında 1M ~un· 
ları 6l!ylemı~:tr : 
&Dunıar, ancak, kendinden tmln 

olmıyanların dü~Qneceklerl tedblr
lerdlr.ıı 

D P. nln ekabir ekacrlyctle ikti
dara ııeldlltl> lddlalanna karşı, 
Gülck, ekabir ekserlyctten. almdl· 
ki durumun tamamen tersini anlı· 
)'Orum.» demiş ve daha sonra c!ı.lec 
itse Uk olarak ııet.ırecetınız tai!a· 
rılar nclerdlr?J sualini cevaplandır 
mıotır. 

Kanun tasanıanndan ance, a;e
ç mler aırasında ve yuıı:ı.un bazı 
bölgelerinde vukubulan olayların 
Meclise ala;ettlrlltteğtniıt ifade e
den OQle!t, &Bu olayların başında 
G&Zlıı.ntcp ve l1;el olayları ı:oll· 
~or,ıı deml~ttr. 

Yurdun bQtün seçim bölııelerın
de. tutanaklara ~eçmto olan oyların 
C.H.P. tarafından ctıt.ızllkle tııs
nırı edlldlllnl beUrtcn Gülek, cŞu 
reyler neııredllstn do görelim. Eter 
onlar yııpmazlıırsa biz ne~redecc

Rtz.• demiş ve daha sonra. Günal
tarın acçllmıımtş olmasına cçok ü· 
züldüğQnüı ifade etmiştir 

H.\ ... l"\' 1or1 ... \'.\'TI:SI BUGÜ~ 
Oülek, buııon 14.30 da, ayrıca 

bir ııbasın toplantıan yapacak ve 
D P. ı;:rupunun tutumu ile muha· 
Jctete k&Ilı bollrcn tcmn:;Qllcr 
hnkkındakl ı;:!lrü~lertnl açıkll,Yacak· 
ur. 

Lastik salmaktan sanık 

bir er tevkif edildi 

iunır, 1 (Hııauzl) - ŞQl:rü Dııt· 
~ıu adında blr er bugün bö.ük de
posunda bulunan 16 adet. otomobil 
lbtl tul çalmaktıın &anık olarak 
tev&tr ~Umlştlr. llAdlse, er Şükrü. 
yU Dozyaıı:a·ra ıı:ötUnn ve orada 
odunlarla OrtUIQ lfıatlltlerl iz:mlre 
getlrmtııl latenen bir tabt '°!örü· 
nUn 11ılr.ırı lle meyd.ana çıkanlmıt
tır. Banık er, askeri makamlara tes 
Um edilmiş ve ~rı;:uııunu müteaıı:ıp 

tevkıt olunmuştur. 

·FAY İLE 
HERŞEY 

Bilecik seçimine itiraz reddedildi 
eıklık meydana ı:e•ırtımte. bu su-

ORDU retle seçmen karılan vatandaşla· 
Ordu iı Seçim Kurulu D P. nln rın oylarının kullanılm ı 1çln bir 

seçimlerde yolsuzluk oldu~u ldc11 nsıta değil. eank1 oyunu kullan
~lyle yapmıo oldutu itirazı kara maması için l5tenerelt bi r zorluk 
ra ba~lamaya yetkttı olmacURJnı ve bir keemekcş vMıtası hallne 
blldlmıtş itiraz dosya.'lının Yük- ııetlrllmlşUr. l3unlara lldvet en Jı:art 
&ek Seçim Kuruluna ıröndermıotır. lar, D P. 11 muhtarlar tarafından 
Yük&ek Seçim Kurulu, yapılan ıu aancıııı:ıann kapanış ııaatlne kadar 
razların ınce!cnerelt bir karara bal!: sahiplerine dııtıtılmıımıetır. 
lanmosı ı:ercktl~l.nl belirterek yet 3 - Makeatlı bir eekllde bazı 

(Bap l 1ncl4e) 

kl81zllll: kararını kaldı~tır. klmsc!ere Jkl, hnttd üç 8CÇIIlen kar 
HATA\" tı verilerek mQkerrer oy kUllandl· 

Hatay tı Seçim Kurulu, D P. rıım~. bu elbet mahallinde tutulan 
nın seçimlerde yollluzluk oldutu- ı:abıUarla teısblt odllmlştır. 
na dair yapmııı olduğu itirazı ka- -& - ilçe Seçim Kurulu taratın
rara baıtııımakta l .cndlslnl yetıı:ıu dan undık kurulu başkıı.nlı!;ına 
ıı:ömıemı~tır. D P. nln bu kararı ka mühürlü zarnar sayılarak verildiği 
bul oımlycrek Yilkııek SCçtm Ku· halde, bazı 15&1ldıklardan ıazıa mü· 
ruluna intikal ettirmesi üzerıne hürlü ıart çıkmış, bu aurctlo ha
doı;ya tnceıerunto. Yült&Ok Soçtnı rlçtcn mühürlü zarf da!l;ıtıldıl!ı an
Kuruıu ıurazı karara bal!:lamak ıaşılınış ve bu vatalar da zabıtla 
husw.unda yeıktll olduliunu Hatay tetıblt odllmlştlr. 
h Seçim Kuruluna blldlrmlııtır. 5 - Mübürlü bazı zarflardan &eç 
A\ DIS men ıarafınc1ıı.n farkedllcmlyecek 
.Aydın aeçlmlerinln iptalini tattı- küçüklükte matbu O.P. ltstelert çık 

:ren C.U.P. nln mOracaatı !.'le, Ay· mıo ve bu zarflar lı:Ullanılırtten ı;;O
dın tı Seçim Kurulunca reddedil- rQlerek zabıt ıutulmu tur. 
ml6tlr. Ancak. kUrulun venıııı ka 6 - Seçim ııüııQ ana .kütükte 
rnrda müracaatın rcddedUmestnc adlan bulunduiı'u halde ııandlk ba· 
6ebep olan delilerin açıklanmama· eındatl acçmen ll&tclerlndo adlan 
ı;ı yOZünden Yülaıek Seçtnı Kuru· bulunmayan binlerce aeçmenln İl· 
lu, Ayı1ın 11 ııcçlm kurulunun bu çc SC('lm Kuruluna yaptıkları ka· 
kararını bozmUGtur. nuni itiraz \•e müracaat nazarı iti· 
ERZl Rl lif Erzurumdaı1 mllletveltlll &etilen bara alınmıımıo ve bu durumdaki 
Malik Pırat.'ın yll!jının seçimden ısec;menlertn blr teki dahi oy kul
Once KCttkll mercllerce düzeltildi laıııımamı.ştır 
ıtı. mahkeme ııAmı ue anlaşıldı· 7 - Adalet Bakıı.nlııtının eum
ııındıı.n mllletvckllUlıl mazbataı;ı hurtret Savcılıkları v ıt ıyle yap 
tasdik edilmiştir. tıliı 23 Ekim 19li7 tarihli vo ıo &a· 
ntı.u•t !iT•: n n ııA:s yılı tamim CJI.P. t~kllatından giz. 
nlıc z \UIT lenmJş, bu ımretlo her ııaıııl.sa kQ• 

Blleclkte ııon çünlerde cereyan tüklere ~·azılmayan btnlerco \'&tan· 
eden ldaı1 ba: kı hl\dlselcrln1 bir daşın Al!llye hlahkemC61nden karar 
müddettcnbcrt yayınlamliktayız. alınarak oyunu kullanmMı lmt nı 
7 Ekimde Bozüyük \·e Sö!';dt kııza yoked!lm~tır. 
ıannda C.H.P. mebusların• kar§! 8 - Seçim ı:ünü daha vatandaş
idare AmJrlertnd.c yapılan en son tarın yarl81 oyunu kullanmadan 
ve büyük mlkyaııta yeni bir ldıu1 radyo 1>aat H 30 aan itibaren seçim 
baskıcı an da tafıslll'ıtıı; la bahsettik. haberleri vermek suret.ıyle propa· 
Dün bu huausta bllll'I sormak Ql!:c ~anda yapmıo ve ticçmeno teııır e~ 
re B!lecik Vali: ini. :Blleclk Emnl· mek Jııtemlştlr. D P. n ln her t un!· 
ret MüdürtlnO 'c Bllcc k Savcısı- ta kazandığını temin e çıılllj ıın b u 
nı telt'f(lnla arad.ık. Valinin ilçeler rayıular, va~and lan kcncıı nınhııl· 
cıe olduıtunu. Emnl)·ct l\fOdürQn11n les.i, kıı.sab ı, Jlt acıuııı endi e o 
maka:nında bulunduğ\ı cevabını dü•ünnü~:ür. D.P 7 :ıcııı,ııc lkt da· 
verdiler c. Sııvcısı cblze akııctml• rı esıııısıııda vatanda ı verdiği OY· 
bir hidlse yok~tı" demekle 11ttlta .ardıın dol ı cczalıındırmıe veya 
c:tı. müklı!at!ancıımıışı.ır. Muhalefete 

öte ynodll!'I c H P. 11 idare ı:unı o:; veren mert ilçe, ilçeleri bucak 
ıundan sıandcrllen bir zabıt z;ure- )apmakla korkutmuıı \e &tndlr
tlnl aynen neott'dlyoruz: Zabıt. ml§tlr. Mıılıalcicto o:; veren köy-
11eç mlerde yapılan '"eltll seçim kU· ıerın suyu, yolu. okulu yaptırılma
ruıunda varıcı !:'Örülen :BozüyQkde m~tır. Racıyonun ı;eçlm iUnU yap
tı ldarf baskıyı tesblt için vak'a tııtı yayınlar, Seçlm Kanununun 
mahallinde tanzim edllnıl~tır. 184 üncü madde&tno açıkça muhıı.-

Zabıt varakru;ı ıcret te~kll etmi~ttr. 
1?tl.IO.{l:\7 ı:ııııtt 8:\t 19.3:$ t'll' f. Neııce olarak .s~mcn üzerine a· 

ııönll hlll.:aıııttlııl' !"iple Bozöfilk ğır bir baııkl yapılmıı,ıtır. Gazlan· 
dl'n 'oın ı.;ıı.uı,;. fnlinfi> e ayrılın tcpte seçimlerin iptali hakkında 
yolun yımınııaı.ı le<."lıle J:l"ldltııntz C.H.P. nın itirazı yukarıdaki <1~ 
dl' ıı..ı Jaıırtarınn !it- :>otumuzu ııuere dayanmakta , b!lhııaı;a 1kl 
kt-~tll,.,r. Sr.tt3e ctıtııtmtzl ~onıu partl ara:ıında farkın 237 oydan i· 
ınr. ı.:endllerlne lnönflye ıttııtımı baret olması \O Jlcrı ısürülen OlkA
r.I ııli>ledll;;. Kıısabartan çıt.ıııanın yet ıı:onuıannın eeçJmln neticesine 
ra.~ak olducunu '' ıı:ıtml'mlze nıü te&lr edecek durumda bulwunaısına 
a ııe eıml)•'•·r.klerlnc !1311' emir binaen ,uçl.mlcrln boı:uımasuıa 

aırııı.111nnı Mi)ledllrr, kl'nt'lllf'rlnr kat'l nazarın bakılmaktadır. 
bUf1~ bir fn1lr \ertlP.ml.recct:lnl "ıl ............................ ,_ ... , ...... - ............ .. 
rn n.l'. ı:ıuın ı:ıtml olıtnlilannı 
il) ırnıls•tk dl! ~aııııadllıtr. nunuıı 

1lzrrlne blzznt (','I. l ııııımtllf;lnr 
Uııhl'll bildirildi. l'.''· l nıuıntılı:I 

'R7.lf"' 1 olnıııdıl:ını llt'~nıı l'tıl. J\l'n 
dl lıll' ?ılı• olnıııısn ;:lirfinıırll' :ii 
rilıı (. " · ı nıuınl•I ııınhntttııe ;t-

İzmir' de dün de bir 
1rafik kazası oldu 

drrrk btuaı ı:örnıll~ utduiinnıı '" Hususi ~lııbablrlınlzdf'n 
lıo>lt"rc l>Mııhıı Jandnrnı a ı.onıoıın izmlr, 8 - Son ~nlerde derln 
nll ınR ııtındır:ınn drılr znlııt vıım· bir oelı:llde devam etmekte olan 
ı.:n•ı :!tı. ıO.~~.~ trafik kaZ!llan zincirine ııuaun re.. 
\hnıl'I l>ıınıeıı ~ll'hnırt nıınrtııD nl bir halka el:lenm~. bir .Amcrl· 

il. Fı tİı.: l•ııınll liüt~ll kalı ça.vuşa alt huauıl b ir otomobil 
t ' ıı.ı•. '\h lo\ZI \VUI' Ue .Mııntaa pllıkalı bir taka1 aaba· 
r.r.hıı ı nlM. ITIJtA7.I ha kıırşı Muata!ııbey cıddulndc Al. 
Gaziantep. 8 - Gaziantep aeçlm· tıyol a&zındA .ttorkuno blr oekilde 

ıertnln ptn:ı hakkında. C H.P. ta· çarpıµuşlardır. 
ratından 3npı!an ıttraz iı Seçim Bu aademe oettce&lnde arabaların 
Kurulunca tetkik edilmektedir. C. ıatıqmetlerl değ4mlt. btt 1kl ara
n P. n n itirazı ıu 6ebeplere da· ı ta da yol kenannda bulunan elek· 
~ an:naktadır : ırlk dtreklertne blndlrereli:: hurda. 

ı - .:ıaı oy farkı ile kaybedilen baş oımuttur. bt btr tesad!lt ne· 
seç.mlerde OazJantep merkez ilçe- ııculnde 11\&llnca kayıp olmamı.o. 
ısJnde ıo 000. KUtste 5 000. N z,pte ••dece taklide bulunan Arten Yıl· 
4 000 • .ıaıahl~cde 4 000. Oğuze'I A-1 dırım adında bir Jcadının t.oıu kı. 
ra'band.a 7 000 olmak üzere ceman rılmıftır Tahlı:lkata devam ec1llmek 
30.000 sctmcnln oy kullanamaması· ıecılr. 

na çeeıt.11 oyun:nrıa mtıuı o!urunur Arkadacını av t "u'feg"'ile 
tur. Eu husus tesblt edilen ııste- ., 
lerle itiraza iliştirilerek 11 Seçim o"ld"rd" 
Kuruluna tcv4 edllmlatır. U U 

2 - Seçmen kart! n karmo.ka· :bmır, ı Hw;nal) - vıı yetimize 
rı~ık, Seç m Kıınununa ta.'llamen b•Alı Torbalı tazuıııda dün ııcce 
aykırı bir ıckllde tanzim edilmiş geç vakit 'bir clnayet ttıenmıo. Faz. 
ve binlerce ı;cçmene kartları verll· ıı Kırdı ae!ındıı bir ahıs. Uç ıon 
mem ft.r. lince kavga ettlltl Raşl~ OQncrl pu. 

Ayrıca. ııcrmen kartları ve illet· su kurmak aııretı:vıe av ıuıc ı tte 
men liııtelcrl b.rb!rlertle mOnasebe- öld.UrmUştnr. H4dtseyl müteakip 
ti o:mayıı.n mahalle!ere vertlmek ııu kaçan ıı:aatıt, lı:ıaa bir umıın ııonra 
reu;Je içinden çıkllmaz bir kan· ;akalanmış n tevlı:I! ec11lmlşttr • 

ÜRDÜN'DE MISIR VE SURİYE 
ALEYHİNDE NÜMA YİSLER OLDU 
ONBINLERCE KiŞiNiN KATILDIG( NÜMAYiŞLERDE 
HALK MISIR VE SUR1YE'YI Ş1DDEnE TAKBiH ETil 

T. n. A. 
Amman. a - Mısır ve Suriye cAJçal:ça Te cani.yana :t.omploıı d!. 

hükQmetlertnl prote&to mabadıilO Je tavatı P.tmlştlr. 
bugün Vıı:ıün"ün her tarafında bil Rad.JO, daha sonra ıtral Hlltt:rl· 
yük n{lmaytı;ler ; apılmıştır. nln sonunun yalı:laştıtını .0!1t'ınlş 

Bu nQmay14lere.. Kahire ve Şam ve Ordün haltını krala :ıı:ai.şı lhtl• 
radyoları ve matbuatının Kral Hü llıle dilvet etmt.otlr. 
scyın·e karşı aı;mııı oldukları kam 
panyo Mıbep olmuştur. 
Ammnndııkl nüma~ işlere onbln

lerce kişi katılmış ve Mı ır ve Su 
rı:re a~ır b•r §ekllde takbih edil 
m!4tır • 

Diler taraftan Cnıan hükdmııt! 
aldılı b ir kararla Mwr ı;:azetele
rlnln 'Urdilne ııtrmeeinl yasalı: e~ 
miştlr. 
JR I> .\ R \B Uı.t CL'Lt: 1\: 
\".i\l'll'OR 

Ba d d. R - Ürdün tıe Mısır a
rasında başı:'5steren olddetll ~crı:tn 
Uk trok çevrelerinde endloe uyan 
dınnıştır. 

lrak din a!1ıı.n:ıları Urdan Kralı 
~e Mı:sır Retı;tcuı:nhunına birer 
telgraf ı;:!lndcrerek aralarındaki 
muhııscmata Arnp mllletlerlnln 
menfaatleri batımıno.an son ver
melerini talep etmıotır. 
KAHlRE, l'RDÜNI Cl .ERI 
İS\'A~ \ '.IESVİK EDİYOU 

Kabl.re, 8 - Kıılıtredeu nrşr1)'8t. 
r:ıııan cArabın Seab radyosu bu 
alı:şamkl ncş.~yatında 'Ordun Kralı 
Hllaeyl.ne karşı ağır blr !kan kul· 
lanmıştır, 

'Orc!ündc Xral HUSeyin.I dcv.rmt'.k 
için yer yer 1ayanlar cııı:utını .ııı:;y. 
lcyen •Arabln Sr.sb Öre!l\nlü idare 
ellerin Amerıu. vıı.sıtasıJle :l.sl'&ll ile 
llzl,ce görüşmeler yaptıltlarını TC 

Kudilsün Ördün kes1mlndeld Ame
rikan toll60l0&1oun aon günlerde 
hemen hemen her ıı;ün i.1r&lle ı;I· 
dip geldlğlol illin ederek, bunu 

M.F. OZANSOY 
1 KOMİSYONA 
REİS SEÇİLDİ 

t.na4ola AJansı 
WMhlnııton, 8 - Mllll turat t e

~eltküllcrl mllletlerarası blrll t t, 
Washtnı:tonda akdetmekte oıcıuıtu 
yıllık toplantuıındL Baı.uı - 'Ya;ın 
ve Turızm Umum Müdürü Munııı. 
Faik Oun.soyu Orta·DO''U kom16}0-
u u rel.sllğlne seçmiştir. 

nu rcl511R'e Mısır talip bulunmnk· 
ta idi. Aocak Türklrenln Orta-Do
tudakt durumu vo bu reisllkte ev· 
vclcc cld~ ettiği başarı dikkat e a· 
Jınnralt umumi heyet Türlı:JyC?j'I t c: 
c:.h etml§tlr. Orta~DoRudakl turtz:n 
taaltyctınc dair raporu konferans
ta Türk ~eJ I tcms!I etmekte olan 
Nev.-Yorlı: Ha:>erler Baroııu Mlidü· 
rü Nuri Eren &UOOJ.U~tur. 

Pamuk fiatlarr 

İzmir, 8 (Hw;uısı) - Pamulı: tı. 
atları 110n günlerde çolr. yükaeimlş, 

buı;ünkQ ptyasacıa 608 kuruşa ka· 
dar aatış yapılmıştır. 

Bir kara koca çocuğunu 
öldürmekten sanık 
Dün Savcslıkta 
çocuğunun ölü 

ifade 
olarak 

veren Ayşe 
doğduğunu 

Öz bay, 
söyledi 

Savcılık, Hllu;tn ve Asfe Özbay adlannda bir :tarı • koca ballın. 
da tahkikat açmıştır. Kan • kocanın. :renı doğan c;oculr.lannı ölı:t~e. 
rek evlerinin babcuine gOmdllklerS 1ddla ecııımektedlr. 

?.'tteıı:ım bu iddianın tlk kwnı r--------
tabakkuk etmiş 'l'e Hin babçuln· 
de gOmQIQ olan erkek cocu8Un ce
sedi C1ün utıab çıkarılmıştır, Sav. 
cıııaa lbbıırı, karı • kocanın kom· 
f\llan yapmıştır. 

Kadının doılUnı:ıasını bekleyen 
ıı:omşuları bu tşin olup blttıitlnl 
tarl:et.ttlı:ten sonra bir müddet da. 
ba beli::lem!ş ve :tadından mtıapet 
bir cevap alamayınca endişeye ka. 
pılara:t. durumdan savcılııtı haber· 
dar etmişlerdir. 

Ane Ö21ba1, aaveıııp n:dltl ua. 
de.sinde, ıı:ccen &JUi 24 ünde cıo
tum yaptığını. çocuğun dün:rara 
Olü ııeldlAlnl n eenut masrafını 
kal'fllayacak paraları oımadtaı tçln 
de, cocu8U evlerinin babı;e.sıne 

sömdQklertnl aOylemt.otlr. 
Qocuk dün, mezardan çılı:.anldılı:· 

tan sonra merıı:a lr.aldı:ılmıştır. 

Morg, cocuAUn oıu doatlP do mn 
dıılı veyahut da aonradan OldQrül 
dUitil haklı:ında rapor '!'erecektir. 

SATILIK FABRİKA BINASI 
Sıliıhtarağa sanayi mıntııka ında asfalt Uzerinde 1000 

M!!. arsa, uzcrindeki S60 M2. yeni ve modern betonarme bi· 
nasıyla s:ıtılıktır. · 

Telefon: 22 60 58, 27 16 Rl, 22 63 63 

Evln~n du"arlarını 

çe$1tll renklerle 

s Ü~ 11 ye b i 11 r s İ"n 1 z 1. 

SABITLUX 
MARKA 

Hu ıı.ı noı.ıanııı özerlııile ı.1· tılr lınl \ar. * 
..,. • ı;aı•ıı duralım: 110rıı:anlz.nS)on Uth llııUıı ll(•lı llf'CC"•tnıır. ı>h· * ': B ır aydıuı rıııtn bir ı.runım· moı.rmoıell3 r.thı tll'rkl'n 111111 rlııılıdl'LI nırrlkatı dlıııonınt· ! 

dır spor \t. r.rıı "'RraJ"ın l,;lbtf!ıllrorunı: 'l l'm•ılln bıı•lallı· ıenn hııttn snnırsnnı !\ml'rUnn * 
..,. da ıemslllr.r \enul'l.te o· ı:ı nndan "onn Ndlıt lınn kaıfor F.lCl"lnlıı. "POr '" "l'rı:I "arn, ın· * 
• lan 11Uoilıto' vıı ırr ı odlı tıııı ~iri ler, ı,;ıkı ıar. hıırrli~lll'r ıö~ ıtıı bıılnııdııı:nnu ı:azt:ll'll'r ynz· * ••11••1 ..... ,, • •••••••••• ••u ••••••••••••••••••••••HU•••••ınuıııı•••••••••••••••h••••ınn••••••--••unııM• .. •-••••••••h•••n•uın••••n••••-••••.,.. .. ı•••fılttı•••••••••••••• ... •••••uı•ııııııııııııııııı .. ı••••••••••N••••"'' .. ''''•N.....,H•••••••••••••••••••••••••••••• 

• rl'\ O•ti bu İık nnı ~on tf'ın ili· lf'rlll'rln lıirlblrhıt takip edl I, mı ıı. 'l rm"tll !it'J l't'IU'lrtrn on• ! 
• ııı \erhvr. nllnırm ıtttlnlı mi" ı ıı. oyunıan, renl,;ler l'n ut11ı.. r11 hıııııııı briki de bir 1eR •1111 * ! G!irmrdlnl:t.••· , r! l'&tr IJıı ııl.· trfernıatın lollflar oııcelll'ıı dil· '"nl oıııınıtıı:ıııı ıtcı-.ındUnı. il ı * 
:._ am vaı.llnlz: mü• "'" ı.n\.ırnıe· ünü!Op terllplenmı . H lc lılr ıııı o)lf' ı:tll)Or lil, bu rı \O \· ;'! 
.ıı. nıanız.ı ıa'''~" edrrlnı. ite\ ö bir I") olorunıı bıral,;ılnıanıı•. Trm· m.,rıı,;nnın rlı•ııuı. ırr pmıtükt •r * 
: dl"Ca alabllllt&lnt- ~eıır:lıı \e ilin 1ırt 1 boJunca en urnı.. n· ltrlııe pıırn ı.nxaııııımı:ıı. m !.· * 
• Cllz alıcı. O to;odor lil «n,et o ma l'Jl urnı,;. lılr nlisanıa)a. bir .. ndlll' cıı.1ıınmı•tır. \ınerlı.an bü : 
• don•lıır. ıuınrrllrr. nbolıa~ııer. il,) ı.:ıntıia rn llnnnıı3 or. '" 1 in \:fımttlnhı müı.rnııııtl bir orı:n * 
• L;o tümler tıuz üzertndt- drtıı ı:üzrıı bu l.n'n~uı.Juıa nıal.:lnn· nlzn•Jllll H l<l;ılrlltl orııtll ;;u. * t ıı .. b"r 1ıanıl bir ıııınedr tal;;• t~madıın eri ilmi : lırr C) tı· nan bu lır)cll dralel.lt'llli:lnl * 
• ilim f'dllse)dl ;ene dt. li!!ndl tnr- kır tıı.,r 1 ll'dlı::I halde o;rundn tnhmln P.dhonım. fı>IC ılci;ll•e ; 
• zııııta durt bo ı mnmıır lılr tl'm• bir rahntııı.. bir rıı.ıl"lllli 'ıır. !ıll,. dt'•ieı.ırm.,ı:c ııi) 11,; bıı ht· * 
• il ml'ydan ,.,ımı~ oınrdtı. A• llatti en trhtl'l>tll oumıırııl rı, ~ "'· ıırııı dlrrıdlrbor. lırıu in\: * 
~ ma O~tl'lll,; ıııııüıı bunlar huz buz fiztr1nde t'll ı:llı• har..,krt· rtlr tophı)or. h~ııı ıle ıııtmh•ttl,; ! 
• flıf'rlnde ~uıııııu~or. Yani l •iıı lrrl ,-apart.:en bllr. ıı~·uııculıırın hn~aıırııııın hll'()ol; •'f'J•hl'lrrln· * 
~ bir''" ııor \t, htınn tıır.ıh \'or. ~·ü1.tınııe trbrs.!illm et il,; olnııı· ili' yu\i.Jııt;ıınn dn"tıı!nıııııı il' • * 
..,. \uı:ı r ı\ilımn a~ıl tal.dlr etti• :yor. Dıız rö\il•ll tdmlk ınül,;rm· ı..11111ıaıımo \I' 1•tılrıtaı t\•ll•ları· ; 
.ıı. tim n ııurndıı Uurlııdr dnrn1a"1; meli) rt ~lintlıtıll'n oldutu l.:n• 11111, 11r.ıı; Nıptn. fnl.'1ll nı1ıkr ın· * 
• tsı..,rııııtm cıhf'tl bu dtı11. \ a· dar, bıı aıııaınıata c:ııı tıı:ını :ım nırı urııeı..ırrını "ıınu,or. Hııı '* 
~ h:ını·ı ııırıııl.,\,;t!tll'tt ıurıtl')f! ~ı· ursıız. ptlrtıı~ll:t. tlüıuı hakınıııı ro\il<liııti ~on il\ l('lıııl,., onhln· * 
• 1.ıın bir rıl\il topıuını::untııı se· dan da mrrlı.a '" AHup11da 1>1· l"rcr \atnıııt ~ ~f',rrıtl, nnıa tııı ! 
..,. ~lrrlll'rr tıo ea nıı.ıt lt(•lrımr ııı raı eti!, anarır. ı.ı.ac~ı n lanı MOa•larılıın ""~'<it. rıı3<1aıınahllc· '* ! lltn daha tabii Uf' otablllr! ~in· bir tC" 1.1Uit ı.:nnııa prcn tblnl' C'CI. olaıı bnzı •ıırnıll ~llbM3l't• * 
• \'lllf'nr ini \:llTbrtnırdrn bnı il· d~nan her aha3 n lıAl;;tm olıııı lrr r:l1"1ılll't ınt arnbA!' "e> rtt• * 
"" trrlndl'! zarnfl'!lle , tır1lnı""' w ıılbnlreıln ıözll' c:llrtıtnr bir il"' mrdllrr•l' yaıık. ıınzme1Jrmr.ı111,;. ;: ! Ta ı ıırıtı cnmbaıhi,;lnr ynpnı:ıı.: neılnl ortara Loynror. lf'rl H:\tı 41tml zlhııl)t-11, 1,;01!11 * 
• dl\, \1lcut 311pm musıılt her in· t blrlltl zlhnlf"llnr erlin~.. 3ntnlnr bir ı,;onıprtmr. ballnd" :: 
• •anın zaınan. ahır \f! ldmaııla u \O bu bal.,mdan da llmek le$ a3al'1arınn kndar Ct-lml ıL l llJ'· * 
4 elıtr. f'drbllecetl netlcelrr. Yok. ı,;ıı edect\: bir mflkemmrllll.'tt'. ıtaıanahlllrtudL * 
~ . 
iı ....... ., ......... il., ...................... ., .. .,., ......................... ., ......... il .................. 1"..,.,~ .... ~i'.,., ............ , 

HOŞ MEMO Hörmet ederim generalim, ben Memo, Memo!! . AL CAPP 



imf=.BtloKADABıR.HmAC->l 
L 1"ilt!I su. Çt>ıt •ı:ısA, fAKAT coı: GOm m SEVA~ •ddnsli>ll J =--------------
PİPO I SAKAL VE 
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-J-

v aıtlt oıııeye akındı Ohent te 
Salnt - N co as k ı.ses n 
ı:ezJyorcıuıc K ço.- çıngırak 

!arın , .• duaların uğu.tusu nsanı 

oıııert !er ' nele b rakı ordu s · 
yah e ::ı seli b r aııam. mihrap n 
papazın 1anınııa el z çökmü9. el
ler nt ka'l'uoturmııştu. H l' balıı 

b r merMlm y pılı ordu Wç fü· 
tur.ıuzc aıralar arııı:;ıncıan yürO· 
rerek mihraba elollru flerledlk. Bır 
J &§lı a~ıı:nın, b r kaç yıı ı belli 
olmayan ıtaııının anından geç
tim Ön 61raııa b r kıı va.-dı, ço • 
ırençt • benzi uçuktu. ı;ı: c:rı M "' 
yem.n .tasvirine d k m. • ı. munen 
aracııııı &!eme er ~m c manın 
rahat.ıııı 1ç:.ııcıeydl. Nı o bö le lt!l.t; 
künılü, ruye y amali:•ıın çok ö
lüme :vaıundı. bu yaşta ba.ındıın 
geçen neydi, cıerdl n cı • araıuııı 
ne ııı, dualardan beklecıııt neycı 

ÜSTAD RUBENS 

'ar:ıa. hepısl, beş frank mulcabllın• 
de. ııeıın görün ey tnaanlar. be~ 

frank mukaolllndc aeyreımı~ordu 
Ucuz. t,;cuz. Ucuz. 

KAN KOKUSU 

tçınııe memnun Te meşut ya.,ıyor 
du. Ta.,anıarcıa kuklalar. yerler
ııe ısehpalar. kınk dökUk hevkcl
c klcr. testi er. vazolar. kllı.m par
ça.arı. masa'arılL k tap ar, mec
mualar. dnğılmıt k ıtıt parçaları. 
boya ar fırçalar. her tarafta b r 
cet ı ıınzc•ı k. b r ııa~ruli:luk, b r 
Jcatlllakal'I llclllt ki. ZC belki tu
haf ~lccek, lll.'lanı hiç rııbau.ız 
etmiyordu. B r tahta meıı.'llH'nle 
çat ı katına çıltılıyorııu Aynı cıa

ııınıklık orada da varcıı. 

ÇAPKIN 

B z btr ba ka ocıaya götürdülıı.· 
Onıcıa ela J va., Eyc;c:'ln tab o arı 
rnrcı ı A ut eeylert &el' retmck be
ni müthıe büzünlencı rırorcıu. Ba
omı c llelın kılıcı altına huzur. a 
uzatmış acıamta onu 01cıt\nnek ü
zere o lan ccl!Adln raha•lığı kor· 
ımnçtu. B r kadının ve bir kaç ço 
cu1iuı1 ~ frzlerttıctekt cıeh et, korku, 
mda• beklemek ttacıolert ı:.lmıı L iıcı büyüt. cı ı. an. o kan:ıklı~ 
ın n. bu tablolarda b~eri otan arasıncıa. i tlca eCIUeceıı: bir k6 e 
ne el e ba ırırdı. İlll!M• ra Jcar- crtbl inSanın ~On& çarpıyorcıu 
cıe ı:. do tluk, merhB.Illc • ııerıcat B zım ııaka!lının kııelın zlyarctç -
telkin ecı ıme:ı:: •.s•enlrken bu dUY· ıerı biraz bol olmalıydı. Sa~a 
gulnrın nııısı. b r kan dOkücülnıı:- ııolcıa bu zll'areıçııercıen arta ta
l tahrip ecıııcıııtın Qrpermedcn lan bazı ccylerc rastlıyordunuz. 
ııe redemlyorcıunuz. o.nlerın tart· Bir çok nl6Ille ba~lanmış ve bıtl-
hl .. k rllmemlştl Belki böyle51 cıaba 

.. an okuyorcıu t:vıydl !mana ne de olsa Uerısı 
SAKALLJ için bir ümit kapıııı bıralcab!U-

M hrai>ın llnünden geçıp sa a ~ordu. Bltlrllm:.ş bir iki ~im 
lnvrıldık. KOçOk b r Ealona beşe• Dütün bun arcıan ı:.onra. b r ö., bendt\ sevglll do6LUmuzun rCtiII!l. 
frııni; vererek ıtrcıılı:. S rabtar ı: • le yeme~ı ~tah!a remeıte lmk n çapkınlıkları iç n bir vasıta eııın
yJrunlş cenç b r adam Rubens m var mı? Da:nme'da eslı:I b r bina· e1ıtı lntlbaını lı:u\•vetıe uyandırdı. 
bir kaç tablo unu e1ını bir vec::ı nın önüncıe indiğimiz :zaman h ç B r mıtSanın üzertnııc. bir kAliıda 
içinde :z yaretçllere takcıım ecıı or de neşeli ıleitlldlm. cLaır.me Go- aceleyle yazllmış iki kadın ısını 
cıu. B r takım azizler, cıın kurban· edzalı:ıı ın lokant 1 bur114ıym~. vardı. Biz oradayken. telefon 
lan. ıstırabı -raZ:ertnııen oı.unan Dar bir kaptdan eı~ırın bir bara mutta.sıı çaldı. Tltzıeı. yama.'"I a
kadınlar. erkekler, ıııııl'ların ö e- ıtırtnce kendime gelir gibi oldum dıııncıı Bil' ara. kenıllslne yapılan 
ıııncıen tallh!lzllklcrınc acımamızı Tahta masalar. hasır iskemleler şakalara memnunıuııunun lfacıc-
1$ lyorlardı. Adam bize !!>imler sa· 'e tatlı b r sıcaklık veren Jtöşe::l&o 111 olarak, banyo ııaıreslnt. yııta.ı: 
yıyorcıu; sanki ıatırabı görmüyor· ki §6mJne. Ohent•cıe kapıtııırıım oıla5ım bile ı;&tercıı. onnü ı;:ünü
d<ık, bir d tutmuo ııahiplerını hüznü alıp gôttırdü. Bunıııı bir ne y~ayan bir ııenç acıamın bCI· 
tanıtıyordu. RC8Samın hUtiuıılye:.- ev kaııar 6&r'lcı rn mutlu.uk verici tOn hava!llğ! ve ııamsızlıjtı lçln
lertnı uzun uzun anlatıyordu. idi. Küçük kaılehler içinde ııunu· de ou küçük ta.'lllbada bile mttillt 

:an porto·ıar nefisti. Sonl'a lokan- olmanın fel efesini yapıyordu. 
Renk.en. n.çln tercih ed ldlklerl· tanın a?ılbl olan ressam geldi. Her halde bu yoldan acalp tab -
nl, o.sırlara nıı.sı. mukavcme~ eL- Rube~·ın. Van Eyck'ln tablola- atlı, macera dü$künü pek çok ya· 
tlklertnl dı.ımıamaı:&'!ına tzah edi· nnda.kl azizler ı;: bl ,galı;&Jlı bir banCJ kadınlar. ccnç kızlar geçi
yordu. O ıstırap ı yüzl r Adeta B lçl.kalıydı T tzııeı Hal;ı; Plaman· yordu. Bir Flaman IUISBmın hu· 
ll mw.rıc ka~u turu mw;.ardı. Şu dı Kumral ealtalı mavi kısııc ıı:Oı.- ~ hayatına karı~ak b r sııya-

1" A T .4 S - 9 KA!l;IM 1H1 

oünvAnın T~DI -TUZU 
Futbol hakeminden öç 

alan gazeteci 
Beuno.s - Alres'te ı;eçeıı haııa pa 

zar &'flnU mahalll llı:l b!l)'Ulı: klüb 
arumd&. blT ln;lllz h akeminin 
ıııareslnde yapılan futbol maçın. 

ela, eebep oldulu tepki bakımın~ 
dan çok enteresan b!r h lcllae ee 
n:ran etmı.,t.ır. 

ır. Meaele adındaki bu inglllı 
hakemi. rulmlcr çelı::meltte C!.ln 
bir totoııra!çırı .sahadan çıkarttır 
mıştır. Bu hareketi pro•.esto ma. 
h!)etl n.de o:arak orunu taklp e
den llO 1o~fçı h ep blrde11 ce· 
klllp clt.mlşlerılr. 

ı:rteaı gün çıkan bUytıt. tln>Jll 
bir mecm\;ı:ı. mezlıQr futbo1 maçı. 
na tahzia etmiş olduğu uhlferı 
bembeyaz çı>:a:ı.mış ve altına şu 

cümle;1 yazmıştır: 
cl.lr. John Meade tarafıtıdan 
uııaüre tabi tutulmu&ıur.ı> 

Bahis me l'ZUU mecmua kapışı!· 
mıştır. 

Sostakoviç yeni bir sen
foni vücuda getirdi · 
Meşhur B.ua kompoz:ıtörQ aoa.. 

takoTlç'ı:ı:ı yenl bir senfoni Tilcu. 
de getlrd!il ha beri alınınl.ftır. 

Bu eser n tmlt.rl Soıı:altovıç'ln 

11 "mel aenfoıılai oıacal:tır. 

lI ine! Rnronı. '1 Jcaaım gQnQ. 
lllt de!a oıarat Lentnaracıda çalı· 
ı:acaıcıı:. 

Üzerinde radium taşıyar 

adam 
Toronto tebrlnde Gunder &uln 

aelınd& bir Alman muhaeın. rad 
yoaktlTltıı tasıdı:ıncıan doları der 
h al tcTkl! edllmlttlr. 

T o."'Onto parlı:ında dolaşırken, 
aergller pa'l'lronundakl paalf mU· 
da!&& gönUllUlerlnln taşımakt'l 
olduklan ceııı:er aaraeı ibresi çı:. 
gın hareketlerde bulunmuş bunun 
üzerine Ounder Kubn muayene
ye 20vltedllmlştlr. 

Neşretmelı:te oldu~ racısoutı 
Yitenin 50 nıntgen elcrecea1nde ol. 
dulU tesb1~ edllmlttlr. 

1l'zerlntı: aranm111nela cebln
ele 20 ı;ram :radıumu lhtlTa eden 

b!r ş! cı bciuı:mu~tur. 
Ounder, bunu acklz a y ene! 

Lubeck'te alcııtı:ıı aorıemı.tır. Al 
manın yüzünde radyoalmnı.e e 
marelerl veluın:nıı. radyoalttU 
maddelerin karLJtıtı tesblL edU. 
mlştır. 

Hıklı:ında aıınacat tedbir. aıom 
enerJlal komlsyonuoca t eab t ed1· 
'ecel::tlr . 

Fransada mesken buhranı 
l"raııuda mesken buhranı hael 

b r raddc)e yarmış bulunmalı: 

tadır. Bu mt3ele ııe U;;m olarak 
·a.nnlaomaıı:ta olan .Populatıon11 
derırlsl tarafından blldl:lldltlne 
kore. yalnız Parla bötswnde :uo 
000 aile •meıılı:en> adı '1'er11eeek 
bir meıce'den mahrum bulunmıılı:: 
tacıırlaı. 

Bunlardan 180.000'1 otel od&IL 
nnela, 110.000, akrabaları ura 
do.stlan nezdmde, 80.000 1 de möb 
Jel. evlerde kiracı olarak llı::amet 

ctmtktedlrler. 

Dünyanın en uzun isimli 
memuru 

DUnyanın en uzun 11 mil me. 
murunun Honololu adlnda bir d& 
lre memurudur. 

Adı: cFloyd "Ru1keal3.lı:auaoka
lanı Kcrllıwaııanamu ıe .ıtamaun. 
uıhalalı:aıpp Hoopuıt 4lr. 

l'A7.Il!iJZ 

'----------------------------~ duıı eden eller. ıu korkuyla açılan ıerı ,.e daimi tebessümü :c ya· !:latte unutulm 1 lı!tenllen ozıın- 11.A'I ' Rl! S A'.\t T ITZG1 L mmh r.ı.ıR• roK "lE'ISl,:\' oı OU 
~~~,u~v~~pm~~~b~~ı~nMWn~~~m~b~Wkrd~~sıt~~~~~ıns~~~r h~fü~b~ ~k~ mb~~c~~~~I ~arda\~ --------------------------·-----·----------
ıızl.k, eu damar!arı ııor lm..ş bo- !arını erıtıvel'.lyOrdU. DOtOn ha- ariı:aılaşlıgı ile bir müelılet kur- ımrtuıma ferahtıllı vardı. Bizi birer kö eye fırlatılmıştır VİDI" . vı·oı· 
run. fll lhtllAçlı parmaklar, au kı- l ataı bu 3 115ırlılı: e.,ıı0 cı:ıç!~or· tuıma • bir cdellllltlnı hatırasına kapıya kaelar çıkıp u( rladı. Ru- ı 
lıç, ı,u kara cüppe ı,u kan, eu ta· du Aşağısı bar. orta kat lokanta. 11ıüılp ~lmak, bütün bunlar, Tltz- benı."ln. Van Eyck'ln rubuma çö- YAm~ 
ze itan, ıu boltazlanış. ou cıuvar· (lst ka• da atOJyc idi. Yemekten ı:eı•ın hayatını yapıyordu. kortt181 ı:ıııııeıcrcıen beni kurtan· "•Iııhzun Knd.ınl nr •.ınnllSUrt, 
larelakı her şey, ıu kırmızı. ıu aı- sonra bize atıılyestncıe kahve tıc- Snallının yanından ayrıldığı- şının hatırllfll olarak ona bir tah· DEGl!\J 
yah şu korku. şu karanlık, ~u ne ram etti. BllyQk bir da~ınıklıl: mız zaman hepimizin tçlnde bir taıt~ılı: ve bir plrtnç ıııııara tabla- ._ _______ -----·• 
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! 

Bir mutfağa 
neler lôzım? 

11ıeıa z ıe ;:ı;raımez d rle r 
Mutfak~n cıa yemeklerin :munta· 
zam vo lezzetli olması için ıllo
te ihtiyaç Tnı·cur Bütün bunla
rın ı:"receıtı vazifeler ıcml'kle
r n mat mmeı o.mMınl temin 
edecektir 

* 
Kilo almamak için 
neler · yapmalı ••• 

Kilo alıp ~anlamak her.otu ı:ünde 2 400 kalor.ye ihtiyacı v r· -, 
.1(1n makbul e1eılldlr. Aynı ınman· elır. Perhiz ettiği zaman ıae 11111 
da sıhhatli oımamn lllçüsüılc şl~ kalori alarak hem :zayıflama! ı ay- 1 
manllk cıeıtııııır. Yirmi beş yaşın· nı zamanela da kuvvetten dQşme- ~ 
dan sonra tn ıınıann hep cıeglll!e ylp çatışmıı:ıı için su perhizi tav- * KOC !1 · 1art - .!O !IOlt.ıınJ :* 
ele a,ağı yukan aynı kllodn kal· siye cıllllr. ! O llzel ı;ıunıe:ınız b~ll)'or. Her! 
malan l'-zım aeıır. Sabahleytn ıOO gram elmA u *bal\:.ımdan meeuı ve memnun * 

iotahını trenı~evı b lmcyen- :ı-a portakal 50 ııram etmek 200 *otacablnız. * 
ter ~lşko olmağa mahkumdur. Ye- gram kııynuıkııız ı;üt. (Kaymalı;· ::uoGA (21 S ba.11 - zo hla~ısJ :: 
medı{tlnl \e ya ~ecııgını iddia ız ııayet ı:vı cins E.ütler tçlndtr. *Bazı terle~ Onem verlyo:, 'ba- * 
od p ııe yıne <le ıımanlayanlar bl:ı:delcllerın zaten lcaymajı yok· •:r.ılanoı :ae c ddl~e aımı1orsunuz.* 

- .. -
"•••H•uıııunıuın1••"11 ... ııuıı•ıuıııtıtıM11114"'''"'' .. 'u"ıı1ııı11ıı•11 •1Hıttıı1111111aMınınıııınınıııuınııhtıhııııtıını••ntnı11hıtnH•ı...-.ıı 

KlJRTKAPAN NERQözm• - tıoınf'r l•tnıll bir ('oeuk '' ""Pl.nn ıar adını lll(ll· 
3 an hl~ at•tllıt~ır.r c 'r•r~ı ı nrahndorı ı.n ınıır ... 

hem kenelllerlnl hem ele karflla- tur ıı:ııı !iKiZLER (21 lllayıs - 20 naz >:,!: 
.. itli rt •'da·-aktadırlar .. K d' ·-· ' n .... • • e ................ " ........................ n••••ıuı ... , ........ n•••••tHMt ...... ıbı .. ın•u•n••••en• .............................................. " ................. . 

rın ... a e .., _.. • Öğleyin 200 aram elma 200 * en .n ...... o.a .~,.~n "~ m.* 
He: za::naıı perhiz eı.:nelt bcm (tra.'n portakal 60 gram ekmek 80 * nı:ret:ntz ıam olmall. bir mek : 

ı ::ı:Anıuzdır hem d• lüzu:ruıuz- gram peynir (Şayet bulunuraaı ! tup alacaksınız. * 
cıu:-. Fakat nonnal ölçülerin elı- 1 fincan eokeraız çay veya k ahve *' E...,GEÇ (~1 Hu . - zo 'rtm.J : * 
tında yemek '"edikten wnra, mu- (o da yok) • Bugünlerde bir :ıa:arA u~rara.* 
h3kkak lt1 munzeneyl temin etme A"'~am : 200 gram ekme.: ve : ~alc.aınu:, malınıza muka yyet ~! 
·o çalışmak !Azımdır. O Uzel bir k..,. '-ah 

1 
* ıun. * 

yafetten veya fazla ~ta!ılı b r ee enılz çay veya .. ve * \RSl.AN (Zl Tem, - :: ı Ai us.> : • 
("Oncıen sonra insan kendi kenııını alı pcrhlZ hem aıhhldlr hem * Biraz elaba itinalı harel:et etme·'! 
cezaya ltoyması artdır. :Bazıları de kolay yapılablllr. Hatt.ü bir : nız aayeainde muhaltlı::alt b tara..;. 
ıçln belki bllJlo yapmak büyük elefa yapılırııa ıı:tızel bir mU\azenc *cat.sınız. * 
lr mahnıml ett r. fakat a~ınmı~ t itli edcblllr *D\,U\: c:::ı tu. - 22 E,JllU> ::; 

o a.'"I fazla v ıazurıısuz hatta mu- R E. y ! Bır dost ,.0ya 1a1ı:ın altrabanızta* 
r .kiloları vermek cır. bir çokları _,0,_ * baş'başa bil' tş ıconuşaı:atııınu: Bu* 

için bir zm·t olabl'I •' Aynı :za- * alzln için atlfadell oıaeaıı::. * 
manda güzel bir lraele tecrtlbcsi KADINLAR <<ÇUVAL)'' *TERAZİ (%3 EyUll - :?2 Ekim):! 
de yapılmıo olur , :Haraunız QOk baalt 1 eçt)"Or. Neş-* 

Gerek aıhbat gerek ı:üzclllk ba· • •~ızııeınıze bu ıebep oluyor. de-* 

CEF COB 
ARTll' IC.l~IM 1 

• Hİl;V.ANL.l'Z. 911lAJC. 
t-\l't.AcAC!ıM , t\AIMA 
0ERA9ER 01.ACA
tıM ONl)tJ~ .. 

uçu olmı.ran ömnı Guıır 

kımıncıan iman kenCllnl bırakma- ELBiSEYi. SEViYOR * itlfllı:Ult arayın. : 
malı kilolarını dalma kontrol e~ : .\KREP ( 23 Ekfnı - z.: Kaıım) :* 
melidir. Lüzum&uz bir kaç kllo- * Bir lkl gün iç ncıe bir yolcuıuaa * ................................... """""" ............................ - ........................... -.... w .............................................. - ..... . 
yu tmak için harta bil' iki ırü~ Her yıl bômba ı;:lb patıırım ka· * çıkacal\:.aınız. :ıtaı:anacatınız ele&;., ! 
meyva perhizi yapmak ı~t olur dın modasınııatl yenlllkler. bu yıl !ıuklar devam edecek. * 
B.r buçuk k lo elma. ve~a armut "!!:er kadınlan de·ııse blle erkek'· *vn· (2l Ka ım - ı:o \ralıkJ :* 
çok tııtıı o.mamak artı le üzüm ıerl epey ırttı. Zira bu tıo lca· * Enell'.'e geçen bir hAdlı>eye hAll! 
portakal. et a!I veya Grcpfurt dınıar beli ~ e ku~ııl!:ı olmran cçu- t uzulüyonunuz. İtlelallnlzl muha· ıt-
1emek ne lcadar zeykll ol11blllr. Bu va!• e!bıscıer ı:ı,cceklerl * taza edin. Zaman unuttun>cal: . .... 
b r buçuk kiloyu ııort beş ovaı.e * o ( a . \K <2 ı Aralık - zo orak) :* 

. _.. 12• Bazı Fransız yııratıeıları bu ye- * * takılın etmelidir. ,..""ıı. . ,, ve Ketum davranmar.sanız başınız" 
1,50 lltreııe maden uyu bu per- nı.t!lln tutulacal!ınılan ° k'1ılar o- : derde glreblUr. Herkezı dO&t bil* 
hlzl daha önemlt bir hale getirir mınlcr it • gcnlf t;apta konfck&\oıı ılı ınemelWnlz. * 

b le rapma~a başlamlŞ bulunuyor· * 
Meyvayı ırı baz etme n Vı:' *KOV\ u:ı ocak - ıs uııa.u = .ır 

a ba •ın;ııkları bu perh!zo masat lar ;Bazı alı:rabalannızdan pek tazlıı+ 
oımayartlar SQ• ve muz pemtzı HattA bl15lt cçm a:• clb'5t'lerln * bir ~e1ıu bekllroraunuz. Bunun• 

STIV ROPER 

.............................. _ ........................ ...-............................................... . )apablllrler Pransaııa 40 liraya ııatı.aca ını aısy ** tçln 1;ulı::Otu ha)-ale Ult'&Jac&IW·! 
Kaymaiı alınmıt bir ı tre ı;üt le k inanır muıınız? *nıL • 

Gnocci 
Jlu acayip h .. .m ı hamur ışı 

r.etll Te yapılması lı:o.ay bır 
mekt r 

Bir tene re;ı1 
5 elea\ ı tre eu 
20 ı:ram tere) atı 
1 tutam tuz 
2 tutam ıı:arablbe:- kovup kayna• 

malı ve ıcıne 150 ara:n un ll&ve 
e tme.\. 

Bir tarıta k..,ıkla tan t.ırdı'tta.1 
80nra çlne 50 ııram rendelcnm 
grQyer ~~ n r ko ma ı ı dalt ka 
ate.şte bırakma ı. Sonra ınıı rml'll 
ve içine 3 yumurtayı ı lcı:' vurııuk 
tan ııonra !:an tınnalı Bu barııurt1 
büyükçe ze~t n tanıttil tacıar pıır

çalara ayınp yuvar ama ı Bunla 
n 5 dakika kBdar kn nar ~ü e P. 
o nneıı. süunel B r t ncc.t 2 
aram tere a ı \ 40 ı:ram u ko 
malı Onoccıtertn p şt ~ aü e ita 
rı •ırma.ı ve b r çe ret taııar k • 
tıkla k~tıraraıı: ıı eınr. 1ı 
meli B r tencerenin lçlnı: ıınoec; 
ıerı d zmcll. Qz ı1erlne P<'V r r • 
meli. daha üstüne ı:.e bir kat sa'
ça dllkmelt, tencereye bu ure•ı 
her b r'nden b rer ttat ıı:orarıı • 
cıoıcıunnalı En ~t kat pc n r o
laeaı ur Fınna ıto up p rmrJ ve 
ııcak ıııcak aotra a ıı tımı ı 

ıı l \ 

omıe• yapmaz pek ko!&J ı: bl 
ı: ranor. belki de ö ıecıır takat 

ı ve 1 tll b r omlet li apmak 
tin bazı noktalara cı ıı:.ta• etmu 
lılzııncıır. 

Omlet n ı ı olmııaı çın ı:ı yu· 
murtaılan tazlas.lyle yapılmamalı
ııır Bir bU ük omlet yrr ne aCla."Il 
başına bl~l' küçllk omlet :vapmalı: 
dalıa ıyt olur. 

YumurtalW fazla vurmamalı ır 
Bır çok ktmı;eler omletin lyı o ma· 
ı it n vumurtanın fula vurulma 

ııı ıcap et iğini l!&nlrlar JPaz!ııvu
rulan yumunıı sulanır G yumurta 
ın il n 1 le ocyazın ı beraber o

larak 1 dal. tıı müe1cıcıı \c ça~
ıa vurmalı, içine 5 tutam tuz 3 
tutam lcarab ber bir kaı ık cıo raıı
nış maycıancrz llVt> etmel 

Tcrt m z b r tava ı ıı eu koycıuıı: 
ton ı;onra lç nde oo gram tere a ı· 

nı erttmel Yat kır.ınca yumur~a· 
an lı::anştıra kıınştıra p ırmell. 
umurtal&l" katılaşınca omleti ka~ 

!ayın Tl" ıy ce ızarması iç n tava 
l ı &allayınız. om:e•ın yumu ak oı 
n::wnı tere h ecıcnler yumu:-talıı 
nn ka ıl~B.!ını beklemeden .at 
ar a . Omletin tu a a tem& e-

n tarafı \l!t.e ıı:elmeli:: Ü'Zt!'O t• · 
bağa konur. 

O:nlctln lyl olm~ı 1( n bir ~art 
daha \ardır Tav&J ı vaınız o:nıe• 
p m U er a ırma ı \e ıç ncıe 

il' a h ç ..ı r e p ~ rme:nc d r 
B.C.l 

ııe altı muz y rm cıört ı;aatlık cÇUvah el'l)l.selcrt b lh a Jan.e * n.u.ıtt (19 uıı.ı - 20 Mart> =• 
;ıcıayı te kil etmelidir d n yapılıyorlar. Fraru1acıa bılhusa * Son gOolerde ııızıa yorulmanız• 

BQ~·le perhiz ıronıcnncıe taı:ıa elden kadınlar. satıcı, sekreter ! chhatlnlz için hiç d~ ıyt netı·!' 
hareket cıllp yorulmamak llizım- olımn bu yt'nl moııeıtn 'crıııtı ko· ,..celer nrmlyor. ~ 
dır. Evıncıe iş gören bir kaılının !aylıktan pek memnunlar • ..,.,.,.,.., .... .,..,..,., .. .,.,..,.,, • .., .... ., .. 
<1•••tuı•ıt1ıı tını1tHttıttttutt• ... HH ... '"t"llttttuHııu" .. "'"""""'"'''"•""ı townın ııuı .. nı Htttuutı111ıuı 1tı l'ltUl ... M H ..... .,......,,,..,, .... ,. .. ., .. , ,,, ..... ,, ... ,,nıHtt1nt1tttıuttıfttl•t ııtıııcuı ı ıııt•••••n• ı •ı ıouo• • •1 ••••••••••••• •0 ••••lt ıııı tıı ı ıutııııınıuıınıı ııtıtut111tıutttı tt•tıttt•ı•ttffHMt1t1Hf.........,tttıunıut1uu•• 
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SO Armoni mızıka.sı 
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E·s H A·M ; v E 

i~.\~ v i l L E R 

l \TA' - 8 K11,ını 19717 
l'S1' \ ,Hl"J, OOR \Si 

l94g fetıır:raıı t,o •.& ıoı oo 
1938 İK 'J. 6 23 \X> 

1 
1ı.t1ı.l K. t K. I ı 26 . :?~ 

1
:1 D.D Y lK iV ı 109 00 

1 
l OD Y. İK. V » 108 Ot.1 

ı:~ı 1atıkra~ı ı 102.93 

1 ~a İ8llkrazı • ıu3.33 
19 

11 Amortlbman t ı 1U2.25 
~5 Amorti.aman II • ıno.oo 

Z.B 111 ı UJ2.6fl 
Z .B ıv ı 102 ıo 
Z.13 V • 102.ıa 
Z B VJ ı 102.10 
Z B VJII ı 1Q4. M 

194 1 DDY \., ~ 6 10200 
KAL. I ı 102 -;:~ 
KAL. II ı 102.00 

1..._. KAL. IIİ :t 103.50 
"'8 1ST. l ı 102.00 

19-la ts. ıı , 102 ıs 
19-ı İST I ı 101.50 
:::ı Ô.OY. I. » 21 VO 

1 
ı on Y. ıı . • :u.sa 

941 0.0.Y. IIL ı 20.8-ı 
h-1. M. I. 70.15 
M. M.. n. 21.50 
?ı.I. M III. 21 60 

ZB IV. 21631 
Z. B. I 21 60 
Z. B. II. 110 2~ 
Bt,K..\ Of'iSELERI 

t@rkf!Z Bt.nkUl 155 00 

5 
Bant.Mı (Nama> 130 00 

0
1nat Kalkınma B 175 00 
ltantı Bankası ı 12 00 

~tl!gaı;yon And ı. ıı 170.00 
l rluye Kredi a A Ş. 132 00 
l' &pı Kredi B. A Ş. 625 00 
lı.~ Ticaret Bank A. Ş. 55.0J 
lı. bank A Ş. 1200.00 t 
rııan Çimento 1oe uo rlri: Dettrmenlert 153 00 

tn&r Bant•ı 20 oo 
Cı.ı At.Ti' BEStBIRLIKLER 
ı:ı._ll'lburıyet Ata 66500 57000 
~•t. 1015000 106000 
~l?n1t 83000 84000 
\1 Zıt 72500 73500 

&htt 72500 73500 
be KCt,CE ALTIN t'IATLARI 
ı. ırueee 1710 1715 

81e)t&ıko 1710 1715 
tancıar-cı 17015 17 ıo 

l'erıı 1100 mm) 1705 1710 

BORSA n~Rtct ALTIS 
FfATLARI 

Ctunhur-ıyet Ata 11680 11700 
\rlhıt 11300 11400 
Etetat 14600 14700 
?Ulcten Holllnda 10950 1097.J 

1 rıaııız Lıru.ı 14800 14900 
Nnıııız LlrM>ı 14100 141111\l 

4anoıyon 11200 ııs:)O 
Vf~re 10600 10700 

BULMACA 

b,~lclan ıa~a: ı - Otçlm. 2 -
a rnan ı kesi Kıııa zaman '. su. 
a -.. Bır kadın aCIL f • Mamur. 
t-.ı- Gök 6 - tlr.:ametıih. 7 - Ve 
ltıeıl.lık; etme. 8 - KocaoQ:lan, iıet 

~ ~Ukarıtıan aşaıtıya: ı - l\Ii.lıtır 
bıJ'\ 11Ukümı1arltk alA.mrtlerlnden 
t,. · 3 - LAylhL 4 - MI.nevi le
Cn $ - Akıbet.; Bır not L 8 -
ı "~ll ta.vır, B:rll. 7 - B&.IBa.klar 

h· ApukuryL 
~t"Kt Htl.,l~CA1"J~ RAJ,Lf 

.\c. Can ıa.aa~ 1 - Mayıs.. 2 -it: Asa.ın. 3 - Öküz. 4 - Tay; 
4:ı 6 - HQaeynL 6 - LA.; Mı. 'l -
~ın 8 - Araka; Ne. 

ı, ~k•naan a.şatıya: ı - Ma. Ha 
}il - Köt.U. Er. 3 - Maku: 
e , , '\_- tlyeıtt. ş - Yaz; Ya.na 
-...__ ~; ln. 7 - Santim. 8 - lse 

ı~==.J 
~~!Yon he1ii1an hakkında De· 
lryolları Umun1 l\olüdürlüğü· 

nün cevabı 
Itıa l!atırköy tataı;yonu umumi he
•tı ltıın •u tesı&atı ikmal edlier'"'k 
t:tı.,.,"erumeye başlıanmııur. Su oı
~ı 

11 
an d.ller tst.uyontarın te.~le

•tı •Pllrnakt.a. ikmal olunanlara 
Verıımekted!r 

T.C.D OY İ9lP.tmest 
't Umuru Müdilr1Utll 
~::;ldakl manlfaturacılann klr 

Cri vesalre hakkında haklı 
istelderi 

t4!'-~ıcten perakendecilere ~ 15 
t,tb verııırcıı ıtı aydanber1 bunu 
"ttı.\J.k11k: etmiyorlar. tıtanbucıa ı>•· 
tıırı u menaucat fabrikaları toır 
~:ıva maı ıatarken ımaııtcı tl
~t •n başka toptancı klrınıda 
titr 'her almakta ve toptancılarla 
tıı:ı.~tıendecHere perat.endecı :tl
l:ı'..ı llarak mal vermektf' 'rler. 
l~rıı 15\Jtetıe perakendecilere kir 
ıı,.t rtıemekt.e bunlar ancak nak· 
~ •eeatr m•raf tarşıııaı ola
~,. ltene1ııe-N11e bırakılan c:;, 4 tıe 
,., · •atabilmektedir. Bu tahıa ve 
b,I! lnüeMeaentn hem lmalA.tcı. 
~ rn de toptancı ve bazencıe p&
hı ~ctecı k&rı almuı. bir ktuU!e
\:erı em lthalltcı toptancı. per .. 
\erı aecı tlrı vertlmNl biz -pera· 
11::ı., d.f!Cı Nnafı çoıc: müşkül cıunı-
1.tın dü,orOyor. Bundan ba1ka 
ı.(itımcııarın ekaerlıl ttıccarın ıa
tıı~tı rnaıı vermeyip aralarına •• 
':llt '8.ı tnümkün olmısan ve ya 
t~1 bekllyecek malla.oda aokmat· 
ııı rıa.r. Bu atır ıorluklarla kar-
ıı:•n bızıertn dert ve thtiraçla
tıt ;;ın bir an evvel ;lderllmHI· 

rnennı ediyoruz. 
Çan.kın manifaturacı 

~ e11n&fı 

• sabıbt· VATAN Gazetecilik 
e Mttbaacılık T A Ş. adına 

A.rtl\tF. D B~ttN YALMAN 
ltnumJ NeıfrlJat. MOCIQ" 

& Özcın ERoeoER 
u 1rıav1da Yazı tşıennı tıııeı:ı 

1ctano eden me~uı m0ı1Qr· 
Q ÖZCAN ERGth>IB 
le ~t.emıze yazıların yenı tıarf

tle IOnctertlmeslnt rtca ederlz. 

Zeytinburnu 
cinayeti faili 
tevkif edildi 

tlç &tln öne• ze-. · ınhumunda 
rengeal MUŞerı"'!f': .ıçatlırar&t Gl
düren :ıo ~:aşını1a.lı::1 'Mu.ta!• Tun
cer dOn. Ba.lı::trköy SUih Ona l\I&h
kemMlndet.ı aor;u6Unı1an •onra 
:t"vtlt ed.llen!!k ~zaevıne ııönderll
mıtılr. 

Arnı mahkeme. kat.llın at•~JBI 
Halı::Jr:ı Tuncei.'ln tevkıtıne lüzum 
ııörmemı,ur, 

lluat.afL ı>0Uate olctutu ctbl dün 
kü e«>r'l'1J8U •ıra.tında da ataheysl 
Hlikının. kendıatnı ıuça t~vlk. 

1cıdıa!arın1 reddetmlf ve yenıeaı ile 
tesadüfen kU"fll ... arak ctnayetı lt
ledlltnı aöylemtŞt.ır. 

Halbuki aıtabeya.I Hakkı Tullet!, 
pollae venllll ifadede. kardeşi ~ua
ta11t1:1 karıeının petıne kenctı.aının 
taktıll:ını ı· .raf etml.ftl. 

Garip bir boıanma 
Dün, ı2 ncı A~Hfe Rutuk M&h

kemeai •tonunda, ıı~: çet..ıcl bir 
d&ı-aya ı,.kılmış. çocuklarını Al
manyada okutmak tateyen 8. ten· 
dla1nln bu anuauna muhalefet e.. 
den karı.at C. den botanmak t.t.t.edl· 
Q:lnt aıOylemlftlr. IUktm, ..lı:.an _ ko
cayı dinledikten .anra aynlaıaları 

na karar verm1';tlr. 

Kadınlık 

cazibenizi 
artbracak, 

yüzünüzü 

güzelleştirecek 

bir pudra 

... 
\to.udfcwf 

Pudrası 

1 «Veresiye istimlak» 
dün fırtına kopardı 

<Bap 1 lnddtı) 

yılum işine ıırt,11.ir.ı demiştir-_ AY· 
nca ı.umııt bedellerinin belenme· 
i!. ı,1 de k'nklde utnmış •e mU.. 
nakaş&lan 101 açmıtt.ır. 

DUnkü oturuma, mllletvetıU ae
cııen Si Belediye Mecl1-l üyealnln 
yerine dl•et. edllen yedet üyeler 
de katıJmışlatdır. iıt oıarat mlllet 
reklll ae-clml netJCMlnde bo .. lan 
Daimi Encı.imen •e İhtıaa. Koml.t· 
yanlan üyelllr.lertne yenı seçimler 
yapılmı,t.ır. Bu anda Dalml BncQ. 
mende mUnhal olan iti Qyeıı.te 

Mehmet Kunn ue Hayri ıtniotdu 

ıetırtımtşJ.erdlJ', Seçimler artteaınde 
lat.ltuı hatlr.ında muhtellt söylen 
tiler ileri •Urülen Hayri. Erdofdu 
nun daha ilk ıanlerde yeniden Qat 
i:ade.meıenıe ••:dte almaaı dikkati 
çekmiştir. 

Daha .anra Bular İdarui ne t.E 
T.T. id•reıl muraluplıtlan için .._ 
çim yapılmıı •e İ.J:.T.T. mura.lı:ıp· 
ııaına Şemaı OQnerı, Sular fdareaı 
murakıplltına ıae Vehbi Bezer ı•· 
t.ırllm1.f,ienllr. 

seçın:ııetden .ann, ı.tıml.llr: ı.,ıe

rl için 10 mllyon llralık et t.ahat 
aat ıet.lrllmeal huauaunun müzake 
realne ıeçtımlş Te aOz alan Uyeler 
.ert tenlr.ldlerde bUll.lnmuflardır 

İlt olarak konuşan İb.Pn AJtun. 
eı, lıtimllt bedellerinden llep&lnln 
derhal ödenmesi ıerektltlne lpret 
ederet: ·- m.ooo lırah.lr. llt.lmllk 
!erin bedeUerı derhal 6dendlll hal 
de, 40 •eya SO bin llnııt bedell• 
rln t~IJUI ısı geclttlrlllyor. Du
rumun bir an ance dUteltllmeıl 
tlzemdlr.• diye lı:onuemuft.ur, 

Hayri J:rdoldu ı.e, makamın ıe 

tip, buton 1attmllk heaaplan bak 
kında tzabat Terme.ı. ıenılr.:tllınl 

beltrtenk, .Otlerlne fl\:rlı de•am et.
mı,ıır; 

•- Hl~blr amme mUeueseıılnln 

terde borçlu oldu,tu ıortıımn, JeJ' 
detlldlr. Bu olamaz.. Aytptır~.• 

Daba aonn .az alan Dr. Ömer 
hnıJı.: Sarsut. da: •- Öç. dart •Y· 
dır e•terı ı.Umllt edilen "t"at.and•• 
ıar, Hesap t.ıerı MUdllrlUIUnden 
adeta alay edilerek ıert çe•rlllyor, 
Bunu her an 1-bat edebUlrlm• dl· 
re batırmıallr 

Mecll.t. net.lcede 10 milyon ııraııt 
tk tahaı.atın ıettrumuıne tınr 

rermı, Te gGrüfQlecek b .. ka mad. 
de olm.Mhtı lçln t.oplanıı aona er 
mittir. 

KISA SEHIR HABERLERİ 
1t '\:".\Pll.\C<\K. \"01.1.AR - BL 

le&ikçl, Bormaa:ır •e PQr-tellf ao 
taktan lr.aldınm lnf&&tı, vU&yet 
Tomnı..lı:. me•kll H"t"lyealnln defter 
darlık. katına lndlrllerek meydan "t"e 
yollann tanaımı, Bebett.etl Mwr 
Setaret.hane.l, Bebet BabçMi öoO 
parke •e aataıt. lnf&at.ı Beled.leyoe 
emanet ıurettyle yaptırılacattır. Bu 
hu.ua.lar için 636 bin lira tab.alaat 
ayrı>mtttır, 

f•.,.kallde inc:tliOi sayesınde cildi
nıze deh• iyi intibak eder, size 
aihirlı bır calibe kıı•ndırır 

7 

* t·z,ıA~ - Ziraat uzmanı Ha 
Hm Karaman, YU.Uek Atıdeml Eua 
tlttlaUnde dral baf&nt mOcadeleal 

ı denemelerinde bulunmak uııere Al· 
man~·a'"a "itmiş.Ur. 

SAV 1 N DOKTORLAR 
Consorzio Neoterapico Nazionale (İtalia) 

Nı >(O f.ıı Sımpll• aıop 

Nrotıı rar ar.ıf'n'caı amp. 
Neoff lar leeltblue amp. 
Fen.ıına 20 comı:' 

Formaceutici Dr. L. Fontano (İtolio) 
!.lornır.al arr.p. 6 cc. 
\lorrucaı amp. '> cc. 
Morrucal et. Vltamıne B 12 amp. 

Laboratoire Genevrier (Fransa) 
Neurınaae Solut.ıon 
Neoıri:ıaae comprlme9 
Alepı al compr.lmea 

Laborotoire Nativelle (Fransa) 
Nat.ıaedlne Comp. CPhenobarbJtal + Qulnldlnel 
cumurnl milhelı:kın} 
Qwnteard.lne crımp, csulfate de Qulnıcııne) 

Dl1Ptaline Natlvelle Solullon 1:1000 
ouabaıne Amaud 6 amp x 0.2& mır 

PEDRELLI TİCARET T. A. O. 
T~I: 4.4 08 81 • 44 81 32 P.K. 33'!. Galat& 

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

A.11.kerT birlikler ihtiyacı fçin 1 O ton sıjlır eti kon~rvesl sarın 
alınacaktır. Tahmini tutan 101.000 lira olup geçici teminatı 6.300 li
radır. lhale.i: 13/11/1957 g!lna .aat 11.00 de kapalı zarf usum 
ile yapılacakırr. Evsaf ve ,artnamelcr her gün komiıııyonda ve fstan· 
bul Levazım Amirlill ilin kı mında görülebilir. fstellilerin belirti· 
len s:nn ve saatten bir saat evveli ne kadar teli.lif mcltuplarını k,.,_ 
misyon ba~lanhiına vermeleri ıH\n olunur t277.5-1S303l 

Senelerdenberi Hasretini Çektiğimiz 
Stil Eşya Müzayedesinin Ziyafeti 
10 Kasım 1957 Pazar günü saat 10 da Nişantaş Emlik 

Caddesi 55 No. lu lllRAMAN Palas Daire No. 2 (Emlak Cad· 
desinin nihayeti) teknlili ovma Renesan. stilinde 10 parça· 
dan ibaret emsalsiz yemek odası takımı, Paris malı tekmili 
altın yaldız stil Louis Sez. kumaşları Liyon 5 parçadan iba
ret harika salon takımı, 1 kanape 4 koltuk, Paris malı 3 
ıdet hakiki Berjerler altın yaldız ve Lak. 12 kişilik tam komple 
Avrupa gümüş çatal bıçok takımı RCA 1957 model Otoma· 
tik Radyo, Vernimarten Loui.s Kenı: stilinde bombe camlı 
Paris malı Salon vitrini, ~Iarköteri ve Parköteri işlemeli 
komod. oyun maı;ası. kadın yazıhanesi, &alon masası, Sifon
yer yazıhane, Paris mah bBrika avizeler aplikler ile beraber 
Sevr. Saks, Çin. Kapo, Viy;ına, şekerlik, vazo, şamdan ve di
var tabakları, kataloge hArika tablo kolek9iyonu, Keşan, Na
im, TebriJ lıah ve seccadeler, biblolar, kristal takımları, 
minyatürler, 8 mm. sinema c;ekme nlakinası, salon masaları, 
teknıili fildişi blri.ka Japon paravanı, müze parçası, hirika 
komple bebek. 

P O R T A K ı\ L Ttl: 44 54 59 

lst. Dz. Teknik Mlz. Sat. Al. Koms. Bşk. dan 
1 - Kapalı zarf ile 6 kalem çelikte! halat ve 6 kalem agaca 

Havıabaı demir vlda .. tın alınacaktır. Muhammen bedeli 21.303 50 
lira olup muvakkat teminatı 1597.76 liradır. 

2 - F&!il~meF. 22.11.957 Cuma günü saat 11.00 de Kasım
paıada İst. Dı. Tk \Ilı. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır. 

3 - Taliplerin teklıf mektuplarını en geç ihale günü olan 
22.11.957 Cuma &tinli saat 10.00'a kadar Kom. Bşk vermeleri. 

t - Şartname&ı her ııün öJledeıı sonra komisyonda görülür. 
(15258) 

iktidar basına ateş saçıyor 
tUqtaralı 1 nclde' hesi olm•ın, ctemt'kted:r. 

Bunu bo&mata te.,ebbUA edenler Aııkaradakı onıan da ırupa tul· 
timler olurea ol.aun, trtltt.p etti.lı:... tuıu cıtılı:• tL ._..,t"Ç1mler bit.ti, 
lerı aaır auçlann huabını •erecek ,ımcıı hükUınet. llı.tm.• vecizeliotY· 
len11r. Bunu bOyle b1lııılnler• ıtbl le ıOruµ buna lı:arıt alacaktır,• 

ba~ııtıarıa. f1md1 de ortaya bir •he :hlarında bulunmaktadır. 

eap aorma• me.eleal atmış bUIUn· TlDJllŞl"lı.IK fTH\'11 
makt.adır. t;t"J.t',("Tflt 
YOLLARI TJKA~AK... Ö 

Anlı:aradalı:l organ da, ytne aekla te }'aı1dan, UIUI ıaıetNlnd~ 
eütundan çıkan •Muhalefet tena yol dün ısekl7. sütun üzerıne yarınla
dadır. Mabat, hütQmet. \datulnl nan hır yazıda bu itham ve 1o.ııaı. 
muhtel bir bale ıetlrme..lı:.tlr. M1111 lara C.H P ınlllet.,·ekıllerlnden Fa· 
bünre Jçln tı;lttlkçe muaır •e tehll lk Ahnıet. Barutçu, Kem&l Satır, 
teli bir mahiyet alan bu r.ertlpler İsmail ROftü Akllal, f'ertı Melen. 
tarşı.11nda yalnız bUtQmet.ln deAll, Turban Feyz.ıotıu, O.sınan Allelr· 
mllletln de 1ayet dttır.at.U ve ted. oaıu ve Bülent Ecevtt. ayrı ayrı 
birli bulunmau ıazımdır. Çünkü cevaplar vermektedirler. Ulua'un 
ıörülmelr.t.edır Jel, büsUn artık mu- ba.tlıklarında ,u sözler yer almak
halete' her- t.ürlO memleket endlte ı tadır : 
•inden kendini T&reate aayaraır: men «C.H.P. mılletvekıllerınin teb.· 
raat.çı, haaut, tin ve ıaraz lçl.nde d~t.lere cevabı· Memleketin hakl
b.er feye, ama ber tefe aaldırmat. Ju menfaatı kuru tehditlerle mu
ta, muvatrat oldutu takdirde de halefetı .!ilndırme t~ebbW.lerın
yıtıntılar Qııerlnde bir bayt\lf ıtbl d.en vazıeçerek, ıon aeçımlerın 
ötme.ır: bahaaına dahi ol.ta, bunu bir verdıgı de~t.en ibret almak 8Ure-
11ater aaybaaı tellktl ~t.mlye h•zır. th·Ie do&ru yola celroektır C.H 
lanmakt.adır. Bu aat:m yolu tıkaya P. l'I tedlılıjçillk.le it.ham etmek 
rat onları ı.z·ana dl•et etmek ıt sacı.ecı: iülllnçtctr ~ıemlek:etı.e hu 
tıdarın bem tanunt batkıdır, hem z.urun hüAünı. sOrmeatnı ve sı:,·a&t 
de tendlnl aeçmhı bulunan mlllett partıler arasında ıera:ınllk seri· 
lı:&rfl borcu •e vaztteaicUt> başlıklı ne ~•rdeşçe ııızmet reh.abeunın 
yazuıında ı.. tYollan tıtaın&t• tan c.ıı.rı olmasını CHP. yUrekten l• 
balıV'tmektedlr. ter.» 
cMA.GŞLŞ niR Oh_, __ 

Her- lkl orıan da Ttlr.lı:çe. Anpça •e Paraça 1ı:an,ımı t mat•uf - tan. 
lj.lk• bir dille yer alan bu yazılanla 
bir ıarattan memleket ıçtnde ade 
ti bir •tedhlp ba"t"UI ett.111 kana. 
atl ve.rlf'~tlr-Umeğe çaıı,ılırken; Gt.e 
yandan da, bunun önıenecetı ye ha 
•aJl ya~tanlırda - ti burada bu 
havayı yıratanıann tım oldutu be 
llrtllmemetle benber, yazının umu 
mi h&"t"aaından b••ta İnönü olmak 
Ur.ere C.H P. ileri ıelenlertnln ..lı:.aa 
t.ed:ldltlerı anıa.,ılmalr.:tadır - mut 
laka hesap aonııacaeı: lktıdann bu 
nu yıpmaaının hem bak. bem da 
bOf9 te~kll et.tıtl eflı:lrı umumiye 
ye aşılanmaıta ulr&:'lllmalr.tadır 

Nlt.f>lr.lm llı:tldırın .f.etanbuldatl 
a4acüş0 İnOnOnQn aeçım dolay~lyle 
Bafbıtana çett.IQ:l telııntı d!Une do 
layarat ~yle demettedlt; 
«MUHTERiS DiKTATÖR 
BMEKl,İSln ; 

• ... öıt.elli: bir de tehdld: İnGnQ 
bea&bı ileride Büyüt Millet YeclWn 
ete yapacatmı•I Sanki 8.M. Mecll 
alnde bUyOJı.: etse:rıyeı teodlalnde 
imi• de be.sap aoracakmııl Bu taht. 
rtlr.lerlnln hesabını aaıl BUyülı: Mil 
let MN:llal onsan aoracat •e bu 
mullw-rla diktatör tonı.elrllalne, elbet 
te kanunların QıtOne çıtarat. de"t" 
!et otor1tu1yle oynamanın ne de
mek olduğ\lnu g&tprpceır.t.ır.• 

İktidarın .OzcQ1'ü daha M>nra 
:jU aöılerı de ıarfetmettedlr : 

ıt,met fnönu·nun kuru sıkıla
rından dL çekinecek lnaanıarda.n 
dellllz. Devletten. HQ1ı:1lmetten 
hesap soracaıtını aöyleyen. lnönU
ye şunu lht.ar ederiz kl. aeıl zor
balardan biz hesap aoracaıtız • 
ORLP~ ıılSIKıt TL Tı\,~R 

Öte yandan. Demokrat Parti 
Meclta srupunun tam toplanıp 
•hayati• kararlar almak Qzere ol
dujtu bir sıracıa yayınlanan bu 
ıpat.ırdıllıt neşriyatın ıtddet yo:. 
!arına doA:ru bir ıı,ık» mahtye
tınl taşıdıtı ııözden kacmamaKta· 
dır. Öyle ki, İ6tanbulcıakı orsan 
yaz15ının !!onunda •bakla• ;yı aQ:
zından çıkararak. «İktidar partt
l!ıl srupuna blcıit.elert aür·atıe ve 
lı\yık olduıtu ehemmiyet.le tetkik 
etmek: ,.e bunların bir dt·fa daha 
telı::errürünü önllyecek tedbırlerl 

d.erbal almak bakımından çok mü 
hlm vazıteler terettüp etmekt~ 
dlr. Orupa hikim olan a&ıltdUfU
nun. mf'ınleket Jçın en hayırlı ka
rarlar& •ancaaından tımaentn tUP 

------ --
Büyük Atatürk yarın 

anılacak 
(Ba ı ı tncldt) 

ıenıır. Hu11w l bit P?CHP"&m buır 

!anan radyolarda y&lnız habı>r, 

konu1ma ve kllsllr." nıOzlk neşriya
tı yapılacaktır-. Avrıca AtatOr-k·e 
alt öz"l bır nl"'"[tyat. protrramı ht.
ıı:ırlanmııtır 

Yarın teruplenen tlirenlerın Hkı 
taat 0.06 te Calalollu Halk Eıtı .. 
t:m DemeA:I 1>alonuncta >·apııacaı.
tır. Ayrıca :ı.ıT T B tarafından da 
~aa~ ı4 acı da Baray Sınemuıncta 

ayn bır anma ttirenı tert.ıp edıl

mııttr. ~ITTB üyeterı. At.atürk
ün Dolmabahçe l:iarayıncıa vefat 
ettlıtı odada cıa ıaat O dan 13 e 
kadar ıhttr.ıı.nı nöbet.J t.ut.acaklar
dır. 

C.H.P ıençllk kolları teşlE.111~. 
d&. At.a'nın olüm &ünü münMeDe
tıyle yarın Beyoaıu ılıce meri..tf
.ıınae uır aılrua t.oplantıaı ıertıp 

et.mu~llr. Bu t.Orendt: C.H.P. ııenel 

e,;.ret.erı Ka,ı,un GUICK. ve U baş• 
A.ıull ~eı:naett.111 Oüııalta)' d.a huır 
bulunacaklardır. 

T.M.0.T taraıındaıı da yarın 

ıoaat 16 cttı At.l&.::ıı oıneill&::ıında blr 
tören t.ertıp edılmııt.ır. Bu tö
rende, Orcı. Prot. F K. Gö:ır.ay, 
Or. Cıhat Abaoglu, Ooç T&rl.li. TU· 
na~'• ve Jtttıı,;et Keuıa• <.;aglar ıtu
nu acaal\hı.rdır . 

Türk. Devrım Ocalı;.ları taraflrı
dau ııe§rectllen bır btıyannauıedt, 

10 KUIIlJ ııünı.itıüll bır «Ancı ou
DÜ• olar&i. ~ab\.11 edıldı&ı b.ictırıl· 

wekt.e ve fÜile cıeume&t.ecı.ır; 
«At.a~Urk. 'ıt bevaıuııLI, onu yılda 

bir aglıyarak anm&Ala degıl, htr 
ij:Ült, ;ıer •aııı.io onun yolunda ;ı ll· 
rumekıe. devrunıerını kollayıp ko 
rumaklL cecrlerını taınıunıamaıt .. 
ıa beıırtebılecegunızı biliyoruz. 

AtatUrk'ü; Atatürk devrımlerlnl 

yqatmak ıçın yaşıyoruz. HIYMt.ı

ruızın insanca sebebi. ıev..lı:.1, hede
n budur. 

Nasıl P.nııellerle kA1'll&.'!11"8ak 
karşııaşahm, ne ceşıt auçlükler 
karşu;ında kalu'::iak kalalım, At.a
tUrk'ün yoluncıan a~rılmamaıı:a. 
Atattlr.lı::'ün devrimlerini Jtorumar 
a:a bU bOy\.lt iünde blr cıaba ancı 
içiyoruz. 

Sinema İşleri T A. Ş . İdare Meclisinden: 
Şirketimiz hissedarlar unıumi hey'eti Adi surette 29.11.957 

tarihine rasthyan Cuma günü saat 10 da §irketimiıin merkeıi olan 
Beyoğlunda Aliyon Sokağında No. 13 deki hususi dairesinde top
lanacaktır. 

Umumt bey'et t~planhsır.& iı:;tirak edecek hissedarların sahibi 
oldukları hisse senetlerini toplantı gününden bir hafta evvel şir
ket merkezine te'"di eder~k ınukabilinde rnaktbuı almaları rica 
olunur. 

GÜNDEM: 
1 - İdare Meclisi ve Denetçi raporlarının okünması ve ka .. 

bulü, 
2 - 1.9.956 - 31.8.957 hesap yılına ait bılAnço, klr ve zarar 

hesaplarının tetkik. ve tasdıki, 
3 - İdare Meclisi ve denet'°inin ibrası, 
4 - 6 k:işıden ibaret ıdarf! meclisinin 9 kişiye iblfiığına ve 

bu aıaltklar için Lemi İpekci, Nurettin Gürpınar ve 
Günen İpekçinin seçilmesi, 

5 Şirket gayrırnenkullerinin satılması ve ipotek iraesi hu
susundaki evvelce \;erilmiş olan Umumi Hey'et kararla
rını teyid ve bu gibı muamelatta İdare ~ıeclisl Reisi ile 
iki azanın ıfirket nı::mına müştereken hareket etmeleri~ 
nin karara bağlanması. 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 

(MEMUR ALINACAK) 
1dıremiule münhal bulunan maeşh memuriyetlere im~ 

tihanla lise ve orta mekte:p mezunlarından memur alınacak
tır. isteklilerin 15.11.1951 akşamına kadar memurin Kanu· 
nunun 4 üncü maddesinde y~zılı bel&eleriyle birlikle 4 üncü 
Vakılbanda Vakıflar Başmıidürlüğüne müracaaUarı iliın olu
nur. 

Türk Mühendisleri Birliği 
iST ANBUL ŞUBESİNDEN 

Şubemizin 1957 yılı Umumi Hey'et toplantısı 23 Kasım 
1957 Cumartesi günü sact 15.00'de, ekseriyet olmadığı tak· 
dirde 30 Kasım 1957 Cuma~lesi günü saat 15.00'de, 111!yoğ· 
lu lstikllıl Cad. Yeşil Çam Sok. No. 11/4 deki Şube Merke
zinde yapılacaktır. 

Sayın flzalaritnJZJn teşriOeri rica olunur. 
GÜSDt;M: 
1 - Toplantının açılma!<>I ve yoklama, 
2 - Kongre BaşkanJık Divanı fie-(!imi, 
a - İdare Jley'cti Faali:\.'ct ve lf('. ap Raporunun okun

ması, 

4 - ı..ıurakıp Hey'eti Raporunun okunması, 
5 - İdare J{ey'eti Faaliyet l'C ltcsap Raporu \'C 1\lura

kıp Hey'eti Raporu üıerine müzakere, İdare Hey'· 
etinin ibrası. 

6 -· 1957 .. 1958 senesi bütçe müzakeresi, 

1 
7 - İdare Hey'<t.i ve 11urakıp Hey'eti, Merkez Umumi 

Hey'et delegeleri seçimi, 
8 - Dilekler. 

Türk Psikoloji Cemiyeti 
Cemiyetimizin umumi hey'et toplantısı 16 Ka~nm 1957 

Cumartesi günü saat 10 da Edebiyat Fakültesi Psikoloji Ens· 
titüsUnde yapıla~ağından üyelerin teşrifleri ehemmiyetle ri
ca olunur. <Ekstriyet temin edilmediği takdirde 23 Kasım 
1957 tarihinde yapılacaktır. 

idare Hey'eti 

Fiatlar üç yılda 
fBa•ı 1 tocld•) 

LeJ ini altı, elmayı Uç Undan 
yemede de"t"am edJ)·uruz. Hem de 
r•rın b1ra11 daha pabalılaşac•k
l•rını bile blle ..• &naf, Beledtye 
JJe girdlgı her mücadeleden ıa
llp çıkıyor. Hatt.A o tadar ti, 
l.atemcdl~t mıh tehre aokmuyor 
bile ... Utat bir- narlı te~ebbüal\, 

•un·ı bir buhranın baJ}angıcı o 
1uyor-. Ve bu darlık, Belediye pea 
deyinceye tadar devam edip gi
diyor. Memleket ao{;an boUuııu 
içinde tir.en, Iat.anbullu, aotana 
tıasret yaşl}"Or . .f.etlhal 1>öl1elerl 
patates atıt.lrkeı:ı, İıtanbuldı ele 
geçmiyor, Bu bal, ea.nat Lat.edlgt 
tt&tı elde edinceye kadar denm 
ediyor. 

1947 den beri de"t"am edegelen 
bu artış bilhassa Hl.54 ııe 19.5'1 
aenele:rl ara.unda korkunç bir hız 
kazanmı,tır Yukarıdaki ıırant 

terde de •GrOldllıltQ ıtbl. ıH7 ae 
neainde 100 kuru• alınabllen bir 
aebz.e. 1950 de 107, 1"4 t.e 124, 
ı9.57 de lae 244 lr.uru~ yülr.:aelmh 
tir Yln• 19~4 te 100 lı:lJru.., alı. 
nabllen bir mey•a ıae. 1950 de 
104. 1954 t.e 110, 19.57 de lse an· 
calı: 231 kuru~ alınabilmektedir 
Şimdi berke•, •baıs döndllren• 
yUt.aeıı~ın BOD& erme.! için alına 
cak re•ml tf'd.blrlert bekliyor. 

0.\7.t:TE'\IZt~ 7 h.AfOl.11\f 19l7 
'"'"f~"'ı'ı' ntRf,C't l'Sayta-
ıııında çıkan Yüktiek Seçim 
Kurulu yeni k.ar&rlar al· 
dı başlıklı yaı:ının devamı olan be
,ıncı sayfa altıncı 11-Utununda Bile-
cık Valisi baskı tdcııılarına ne di
yor b&şltlı altında şah .. ıma attedl· 
ıen timdi kaymakam ctı arıda arsu ı 
eden;enlz çaı:tırtayım da C B P nın 
iddiaları hakkıncıa ıtzı t.eovlr etaln 
Bın.n otun ki bütün bunlardan ye
ni haberdar oluyorum. Sızı mef>lelıti 
ve tahsl terehmle temin edenm ki 
bllhll.Sba Bozüyük hld!Beelnl cıan 
z.atıAllnır.cıen öl:rendlm ve derhal 
teletonla kaymakamı &radım. Bü
ttln bunlar kOlllyen aanıaızdır Şu· 
nu da sUyleyım ki b;zzat C.H P U
ler bırçot yoı~usluklar ıapt.ık.lar-ı 
hal<le taıubata uııraıu&m)flardır. 
zıra D.P lıter- maaletıeı mütecanıa 
çalışmamu;lar ve takibatı mümkü..""'l 
kılmam111ıardır Hem blllyoreunuz 
iti bırçoıır. yerlerde C.H P. den elli 
veya 80 oy farkla aeçunı ıı:.azanm11-
tır Halbuk.ı Bılecıktekı fark bet 
binden fazladır Fark büyüktlir, 
oyıe baıskı ıle talan elde eoııemıye 
cek kacıar ru!actır. sonra memıe
ketln muht.elil yerıerınde seçim 
cıotayıııyle:ı cereyan ed.en mı:.ıesı&U 

hı\dıaelerden hıç blrı&ı Bıl~ıkte 
aurt.ıımenu,ur Bu da Btıecıkt.a 11e.. 
çımlerın tam bir emniyet. ve hu
zur 1çınde ıeçmış oldugunu &ô .. 
terır feklındekı beyanat tamamen 
nııAıı na.1ı:.1ıc.attır ve bırıncı SQfa
ctakı roıogr.ıı.tın ı1• cı.tırt. ı·ıı tınceye 

&ıt buluua..n Van ıl&venızdelu rea.
mımın klışeeıncıen baöılmıtur, 5 
kaJ>ımda ;ı.ıyareume welen ruuha
bırınıze mebua seçuıılertne ıtıru 
ruev;ı.uu üzerındtı bıçbır mütalila
da bulunmı)acagımı .Oylemıştım 
Bu cevabım aa ö Kuım Y.57 tıUn

iü nlk>ha&ının betıncı asa.bite ıkı..nc.ı 
eutwıuncı.ıı. kısmen cı.egl.ljık. tarz.Jı. 

> ayın.ıa.wııııtır. ö Kaı.ımaa t.•4rar 
oenı ;ı.lyarea. eden mullabırınıze ao
çıme &ıt. ıtonuıar dtlnkll. cevahwua 
lt&il&nllll~Ur. t:-jtmCU fU vıtrıncıe'• 
muazzam memleket t&nunlarını 
&örmek l.llıter mJaıuıı deymce m\l
maııeylı valilik makamında bulu
nau vilıl.}etımJ:un yer llltı servet.· 
lerı kolet.on·onu ıle Hsııe~ ve 
kenctı:;lne Bıleclk.te t.ernell atı.ı&ı1 
koruoervu !tı.brık&ıı Uc ınoası mu
.ıuı.rrer porıı.elen fabrt~aıu haKJtın· 

da pek tıea ıetııcıe bllııı venım~.
ur. Aramızda ıeçlm.Je ve partılerle 
ııaııı hiçbir ıı<>nıtme )·apıımamı.t

tır .. ö73a aayılı kanunun ıo. cu 
m.&dde&I U)'arınca a:u:etenızın aynı 

ısahıfe ve •üt.ununda keyfıyeun tek 
ı1D ve tavzıhinı rıca ederim. 

Olledı. \-allıl Jibau ~nıhı 

O. P. GRUPU 
<Bae:ı ı ıocldrı 

Abidin Pot.uotıu aeçılmlşler<Ur. 

Grup ıctan he)'ettne, Çorum mebu 
ıu Kemal Blberog:lu, Denııu me
busu Hamdl Sancar-, &ılt.l&ehlr me· 
buau Hlcrı sezen. Olreııun meb\lJlu 
Hamdi Bozbalt, Lspart.a mebusu Ke. 
mal Demlnlay. iatanbul mebuau 
Ali Harputtu, K.aatamonu mebusu 
Hilmi Dun, Konya mebuau Hlm 
met Ölçmen. Mu, mebuıu Şetlk Çat 
tayan, Sılı:arya mebusu Sellmt Dinç 
er ve Zonııuldat mebusu A•nl Tur· 
dabarralr. .ll'çllmhle.rdlr. 

Grup hayalyet divanı ıuııtıanna 

lae, Atfon mebusu Osman Talu, 
Aydın mebuau Na1l Oevecl. Isparta 
mebuau Said Bllıtç, Konya mebU
au Tank Koıı:bet •e Yozgat mebU4U 
Talat Albay seçllmhlerdlr. 

Seçimleri moıeat.tp, rann 9 ka 
aım cumart.eal ıono saat t-5 te top· 
!anmak üzere içtlmaa 10n vertımı~ 
tir. 

Fındık ihracatı 
<Batı 1 incide) 

mtuaade 1 •dece Ftato BlrllA• .,._ 
rltdltl lçııi ne fındık kırma taD
dtalır-ın& ne de ihracatçıya yapa 
cak ı, lı:.almamı,ıır. Bu aebeple, 
her iki ll:lle de uıııenenler durum
dan ı:ıiddetle şlklfet etmektedirler. 

Fta.ıı:o Dirilt umum MüdUrü Zetl 
Da•utotlu ile ihracatçı blrlltlert 
idare heyeti. dOn bir toplantı yap 
mı-ılar ve bu me•lrudakt ,ıtlyet

lerlnl umum ıx.Udüre anlatmıflar· 

dır, Umum mUoür durumda her 
banırt bir dt'tlflkllk yapılamınca.. 
ğını bellrtmı. ve lbracatçını.n an
cak tom1ayoncu olank çaıı,muının 
kabil olabllecetını ıtOylemiştl:r 

Bu durumda, !ındıt ihncının 

blr t.elr.el mevzuu haline geldllı 
anlaşılmalı: tadır. 

Umum Müdür, l&dect tQccarın 

malını mubayaa edebllece..lı:.lertnl •e 
alr.redltltln maim telllminden 15 
run önce açılablleceaıoı ••ad ıt
mişt.lr. 

Bununla benber, bunl&r tbtaca: 
çının durumunu toıayıa,ıır-malc bL 
.tımından tltı t.edblrler tellt.ktl 
oıunmamakt&dlr. tııuııer, yapılan 
birçok tecrübelerin, rumJ ae.lı:tör 

tırarat'lnd•n t.ıcaret. yapıtamıracatı
nı ort.aya toydutunu, buna nQ:nırn 
tındık ihracının Flato BlrllA:1 te· 
kel olarak •erllmeaJnde.lı:I anırııı 
aynı Je.lı:lide kOtU neticeler •ence· 
Q:lnl ve tındı.il: mahaulUnOn ıteçen 
)ıllr.1 ;lbl tide taıdıttan ıonra ta. 
ku muamelelerine yol ~acajlını 

be''n etmekt.edlrler. 

Baskan Eisenhower • 
'"a'ı ı lncldf' ı 

larda Rualann kudr~:tnı aotuk bir 
fekllde methf'tmlıttlr 
Eısenhower. •benlm kanaatimce 

ve ırüv~nlltr a.akert ve !im! mtiş;a· 
TlrlE"rın C!e l•aret et.tiklerine göre 
Sovvet.ltorln buı rokeı ve özel •~ 
halarda btlh-a aun·1 peyk ıelh· 
t.lrtımeel ıetnde blzcıerr ileri olm•l• 
rına raAmf'n hOr dOnvanın bü
ıon asl<er1 ııücO. komonıat dün·:a 
111nın:ttnden tuıacıır,• ctemlttlı'. · 

l.lVFA S 

9A$YAIININ DEVAMI 

Manevi hazinelerimiz 
T ÜKE NİR S E .... 

fBafl J incide) 
lanııl'\trln )&zdtıı ılbl. ortaıııı karanlık b.lll>lr, ll'!lrlardıınbf'rl JJ!r 
ı.ı~ıın e\lldıııın buhran dat..u .. aıanndakl ttodakArlıcı '' ff'raJıH 
&JQt.ı,lndl' rn \'.etin \artalan blle aılatan bu l)Ü)Ul. m1ll~t. taın 
llrhl tlrlü Gnılt \~rl<."I flntal vr imi.Anlar ı..arsı .. ında bulnnduı:u 
bir dakikada, bauıarın hiç blrfnd•n l"itlfade rdl'nırz bir bale ıe
llr, tellkete doırıı '!OrOJ.ll'nlr. 

:uaı. .. adınırı. ulup bltt>ııht su('lanıı.ı l shn:ı b1r tara.fa atmaga 
calışmaı. dl'Slldlr. Hepimiz bata ,·e ı.aııabatl•rdf'n mtt a' 1 p~· ktı.
bul edellnı. taı.at btp birden ıoı:OnıO.tO acalım, &"idi in fecaatini 
ıtırellnı, l t' oturalını, tf'dblr alıLhıu .•. 

'leınll'lı..t'tte elblrllıh le ('alııımıı.ıa oturabllnır-k l('tn, birbiri· 
ınlzlt" ntU".ıı.' ıı.I itinde l.arııı;ı ı.arsıYR ıe(nıeli.. Rynı dlllt", aynı ölı:fi
ll'rle ı.onu~nıak l('fn, tahll ııll'emlz olan l(' bnnıs.ı l~l'\'f'ı.ıeetır
nırı. lc,·ln derhal l>lr mOta~ı.e yıprnqa lhtl)acımı:ı \ar-dır. Bu· 
nuo da tılısunı 'e bqlıca t•rt• aıdett IUdaldlr. 

Hot bir te attor oııralı:, tam bu.-Atnlerde Dl&l" t adlı Amerlı...an 
derılıılndr bir Anıerll.an flJı;.lr adamı.uın ıu ~zıerıuı okadam: «eTea. 
ıerı:eı. tazllrt, tlldaldt-n ibarettir. 

Faı.11et dl)t ı.at>ul •lll&:tnılr. b'r ne van1a, 1.ncaJı;. ltlc'lallr blr
leftl&I lRlı..dlrde, fltldalı ulalJlllr. Cr'<attt 1)1 8f)"dlr, fakat atal..hk 
çıJıııılıktır. Ta .. arrutun ifratı ha..,hllk Clbl ('lrl.lu bir ırtı..ll alır. 

Hadtllnıll'll faız.lıı Sl'\.ll. şuunıuz bir tapınn11.>·a \e •atmalama) l 
yol •\'.•r. Feraıatl ('OL llert ıötlrllrMnl"I \e bir mq:dur tı,·rı ta· 
lı..ınırttaııı:ı. hl'rl.e:slıı h,:lnl l!ı•ı.nr .. ınıt.. Cocuı.ıarınıızıı ltlnıı ile ba.
ı.alım, faa.aı Ourıtrlnr tul• düenı•ı.; ı.endllerlnl lhnıal Ptm.rı;. 
lı.adar aaral'Jıdır. D•r ff'YI dOsOn•llm. lll... Falı::ıt bunu ırrata 

\&rttınrsaa., harel..et \e t el>bOs lt.Udl"t'tlnl "'-•>!>ederiz.. f'ull>el 1)1 
bir e~>dlr, fakat bunun ifratı, ıııxı euunıuı. '' ınftn~ıı. hareı.etıer~ 
•Or-Dkler, Den1e._ lıi.I bOlOn raı.11,lletln en btlytıın mollalf.a itidal 
dlr.u 

BuıOnkO flrlla.r aıund• l>ldın 1tln de trk can kurtarıl'ı lnıll, 
bit ~uptı.e )Ok ki itidaldir. Göder dönmutcnr, ihtiras atqlerl btr 
tarafı tutusturuJor. ltldal ıil.>•"ilnde 1•nıınları bullrmaı.. ıaıu

nıuada IJlrl~enı•ut ... her 5~Y nı•thulr doıru ılder. maddl oıeu· 
taat ,,. norı11. yıırışı o ... t pl'nleye tıLar. 

Bir ıou elb~tlf' alıı:lın111: haı,ııuı~a ıelttelo;tlr. Pak.at ııeç ı..aJJr
~alo., ııs ltleu &l'te:blltr o zam.an ooıuna dövttnOp dorunıL 

Ahmed Emin YALMAN 

YIL SONU iKRAMIYE KESIDESINDE 

·----un
lfll'l~ll ~il\lS\ 

ARS ALAR 
CEŞiTl; PARA 

1A1ts;ı . ve 
iKRAftt:~ 

Ayrıco 1 F:lfRı., 

.400.0DD~.,,. 
İPOTEK KREDİLERİ, 

KAS 1 M 1 9 5 7 
Ak~amına kada~ 
hesap ac;:tırınız . 

Her 150 liroyo bir kur' o 

EMNİYET ~ SANDIGI 
Her zaman olduğu gibi yine bir yenilikle 

karşılaşacağınız 

Orijinal Amerikan Eşya Müzayedesi 
10 Kasım 1957, Pazar gUnü saat 10 da 

O R T A K Ö Y • Muallim Naci Caddesi 105, Emin 
• \P"ali KOMliU, 17 numaralı villlda 

(Şifa Yurdu Tramvay Durağından gidilir.) 
10 sandalya ve 2 koltuQ,u ile tam komple orijinal ye

mek odası takımı, güz•I motüli plAstilde kaplı berjerler 
yaylı ve Rubber!oam yastıklariyle salon takımı, aynca sa: 
lıııcaklı koltuk, ikl kişilik yırtata tebdil edilen kanape saloıı 
yazıhanesi. sigara ve yan n1asaları, Diskotek, bir ve 'iki ki
şilik çirt ve tek karyolalaı, Coldspot dipfrizJi buz dolabı E
asy Otomatik Çan1a$ır makinesi, Miks Master, kıtırlık, 3 

1 

de-
virlı Hi·Fi Radyo pikap, Sunbeam traş makinesi, buharlı ütü, 
elektrik, Singer dikiş makinesi, 1250 Waltlık Transformatör 
kauçuk köpüğünden fevkalide Joeçesiyle, Adeta bulutla~ 
üze.rinde yürünüyor hissini veren Amerikan Maket halıları 
~enmor y'1tpare havagazı ocak, isgara .. fırı~ biblo, kah~ 
fın_canları. can!ı renklerjyJc Lamp Abajurlar, 76 parçadan 
mutetrkkil 12 kişilik gümiiJ bordürlü tabak takımı, kristal 
su takımı, Royal de Luxe ya:ıı makinesi, orijinal desenli, boy 
boy bardaklar, mutlak takımları, pireks, plistik eşya, muh· 
telıl tabakJar, şamda~ ve c;içeklik takımı, şömine takımı, ~ 
cuk oyuncakları, korıdor halısı, vazolar, ütü masası ve ori· 
jinal sair eıya. 1. BEHAR 

MENSUCAT FABRIKASININ 
YALNIZ KENDi PERAKENDE MACAZALARI 

i~ln hususi olarak imAl ettiği 

Satış 

PAZEN ve GÖMLEKLiK POPLINLERI 
satı~a arıE"tmiştir 

yerleri: lstanbul Harb;~e Cumhuriyet Cad. 
İzmir Pasap\Jt(, Atatürk Cad. 138 

315 A 

Filimcilik T. A. $. İdare Meclisinden 
Şirketimiz hissedarlar Umum! hey'etl idi surette 29.11.957 

tarihine rastlıyan Cuma giinU ttaat 10.30 da şirketimiıin merkezi 
olan Beyoğ'ıında Alyon Sokağında No. 13 deki hususi dairesinde 
toplanacaktır. 

Toplantıya iştirak edecek his•edarlann sahibi oldukları hisse 
sent"tlerini toplantı Rilniinden bir hafta evvel şirket merkezine 
tPVdi P~dı:-r•k mukıhilinde makbuz almaları rica olunur • 

GtlNDEM: 
1 - İdare lıfecHsi ve Denotçi raporlarının okunması ve tas

diki, 
2 - 1 Eylül 9ö6 • 31 Ağustoo 957 hesap yılını ait billnço, 

kir ve zarar hesaplarının okunması ve tasdiki 
3 - İdare 1'.feclisi l't' Dtnet('ilerin ibrası ' 

4 - 5 kişiden ibarPt idarr merlisinin 8;<' çıkarılma~ı ve bu 
11ahklara Şüktii Önkal, Lemi ipekçi ve Günen İj>ckçı'· 
niıı seçilmeleri. 



il. Fedarasyon kupası 
maçları bugün başlıyor 
Saat 12'de Beyo~lospor • Sarıyer 

14 de de Emniyet. Hasköy karşdaşıyor 
5 lr"atll ıtten bir uı dtfrt

ıııloden ~-ıe t~pıuıya ma(·ların 
dan 110nra nlbayf't 11 l"l'df'-

tu1on kn-paaı f'llmlnüJOD nıo a
ıtakalanna bnı:Dn "'llthatpaıta Sta 
dında batlanaeakhr. 

Geçen yıl uı arasıodn. yapılan 

ba mftsabalı.":alann bu df'fa iki dev 
rr arasına alınması vt ellntlnıw
yon ı-.arııtaamaJar1na iL Prore .. ~o
neı liftme takımıannda dabll Nil 
mf ı ır. Ftdera~ron kuıuısına ay
n bir vttbe Tf'rmf'Ltedlr 

Rlltndlıl ıtbl a:t"ten yıl Fedf'rt111-
yon lrtıpan macıannda blrcok 
srırprtzlrr oımus ,.,. Galata&arny 
taldmı Ff'nerbah('rJI f'ltdlktf'n ıt0n 
ra. final mft~abalıi.alArıntla mo\'ıtf 
fak olamamıt ,.,. pmplyonıuı:u De 
ıtLtaea kapttrmı tı. Bu bakıına f'P
df'rMJOD Kup ma('l3n ile m:w-
ıa.r1ndan ayn bir hf')f'(·ftn t~ımak 
tadır. Bonon tein df' bu ;rtl aın
plyonJaıa nlhasrt olaralı.. ıtııf' f'n 
teknik takım df&:ll, depta. .. ruana 
en fazla da)'anabllen takımı ıö

tOrlmektN'ltr. 
euıdn l>Ae:la)'l.("ak olan ır. f?df'

n...<ıyon Kupa...<iı nıo .. ahakalarında 
tllı. olarak Bf-YO&;lu11por • 8Rrl)'l'r 
l.ınnl7et • Ba&lıı;ö7 lı:ateılqll('al;.lar· 
dır. 

sut t! de 1apllacak ıtonön ilk 
ın~ı etro&Joı;Por ile sarı,er ara
.undadır. 11. ncl kUme Z tncht <ıo;a
r17er'ln, Bfroııuıporla yapacnıı 
ba macın oJdokta ~lıı;f ntf"ll «~ 
nıe.1 mubtemeldlr. Bu arada 0o
ıaz1n knVTttll ta.kınunın. !-lan -
Sl1ab1l takımı Yf'nm1'41t nıuhttnu·-
11 de. bn ('ok Za.J ıf bir lhtlnıaldlr. 

SAiM VE ISMAIL - Galat:ı .. a ra) ·ın u.ı mtldarn J.al('a 1ansı ;raparlarktn. Saime bakıtınıa )Oral· 
n1u!f olu ı·a s. , 

İtalyanların 
Morali bozuldu 

Loodra, 8 (T.H.A.) - Qarşamb$ 

gtınU burad& Wembtey Stadında 
f;Umall ltlanda • İngiltere maçının 
seylrclleri arasında on tkl t.an• de 
İtalyan mUf&hldJ hazır buJunmu~ 
tur. 

ftalyan m.Uf8hltlerl. 4 Anlıkta 
Beıruı. ıehrinde kanılaşacatlart 
Şimali irtandaya yeolldltl taicdlrde 
kendl gnıpunda derece alamayarak 
Dünya Kupuı !lnallerlne katı: .. 
mıyacakıır. 

Şlmaıt İrlandanın tevkallde oyu.. 
nu •e ptıbtyetl İtalyan mUtahlı 
lerlntn mo,.Uednl ttozmu,tur. 

ltalya lig inde puan 

durumu 

Roma, 8 IT.H.A.) - İtalya ııırt· 
hin 9 uncu hatı. Jr.ar,1la!Jm8lar1n 
da llder JUventu.I Ut. del• yenllmlt 
ve :namatl6p ünvanını .kay"betml• 
t.ır. Llııde aon puan durumu fÖY· 
ledlr: 

G. Saray 
Sıkı bir 
Şekilde 

alışıyor 
Sarı-Kırmızılı fut· 
bolcular bugün Ro 
bert Kolej takınt1 

ile karşılaşıyor 
ı ngiliz antrenörü Dic~ 

dün Galatasaray'• 

gene sıkı bir ıekilde ça· 
l ıştırmıştı r. 

Saat 10 da Ali Sami Vt11 S~: 
dtnda yapılan antrenmana JD.d; 
takım haricinde kılın Sarı • '-: 
mııılı profesyonel lntbolcullf' 
ıene takım elemanlan llatıJıılll 
lırılır. ı 

Antrenör Di<k bilhassa fut~ 
rulara kültürfülk har•ketl:.r 
yaphnnıs ve oyunculan fııl• ~ 
la terletmlştlr. Daha sonra f~,. 
bolrular iki takım halinde kan · 
laşmışlardır. 6 Diler taraftan İngiliz antre• 

0 rünün 3 neü antrenmandı oY" r 
enlan bu kadar yakınlık göstt 
mesl ve takımı sistemli çııbş~ 
ması Sarı . Kırmıııh çevre:Jeno 
memnuniyet uyandırmıştır. 

BUGÜNKÜ MAÇ 

Sarı • Kırmınh lulbolcular b~ 
ıün de aaal 14.30 da Ali S~. 
Yen Stadında Robert Kolel ~ 
lumı ile antrenman maçı y•P" 
caltlır. Dick bu ıureUe t•ktıo1. 
dijer oyuncularını da tıkJJll 
çlnde tanımış olacaktır. 
~~~--~~~~~~~_..... 

Kuıdili kulübünün 

kongresi 
sut 14 de yapıla<'a .. ı~ınon I· 

\lnct macında l•f' Emniyet. na • 
lı.lh le ı.a,..,ıı a('al..tır, Ou 1ntı .. aba
u11 !:nuıl1eUn rahat kaı.anmaıtı 

Mklenmektedl.r. ÇALIŞTIRDI - fnınız antttnör tı oıcı. dOn ..;arı - Kımıız.ıtı futbol<'uhtrı telıı;rardao caııeunnıtlır, Re. imde Dlck futbolculara en zor hartlı>.tllerlnden birini )8ptınrll.en. 

1) Jüventua 15, 2) Napoll 13; 
3) FıorentJna ve Roma 12, :n pa. 
do.-e ve Laneroul ıo. 7) Aleeun· 
drla, Verone •e internatı.onale s: 
10) Sl.mpdoria vı Lazto 8, 12) ıı:. 

ıın, Spal •e Torıno 7, 15J Udlneae, 
Atalanta. ve Boloena. UI) Ceno• ... 4 
er puan. 

Kutd:lt kulübünün ıaeneıtk t::0, 
areet 2+.ı ı-9~7 Pazar ırana ı• 1. 
10 da kulüp ıot.allnd.e yapıl-' r 
ı1ndan eayın Qyelerhı t"rtftt · 
rica olunur. 

BASKET teşvik turnuvası 
nihayet ba-şlıyor .. 

Takım ların tah lili ne devam ediyorux 

B 
;l<tJ..ttbol Ttı.\ u, Tnrnu\.l.."<t 
l>o•tın Teknlt.. tnheNllP 
t..apalı ı-ılor sıdonuıuıa )ııı>ı· 

Ja('alıı; ına(·l;Ulol hn~IR)acal..tır. 
f;eern l'nl'ıılu blrlnC'I , .. 2 nel"il 

olıın lt'Uf'rl)ııh<;f'ı llf" (,aıaıu .. ara~ 
M"rl l><l' ı oldulo.l;lrı h;lu bir tur al 
ıanıaı..lıullr. lllrlnl'i ı ı..llmt')f" nu~n 
up dlıt'"r fif'l..h: ııd.ım lllPlltın ti!..-< 

1ıır J('ııtn 1.tralt1rınd;1 u .. e .. llde t.ar 
ı.ıl a.ı.at·ü ı. ı:ını ı r. 
· Bııcünkil uroJ.ranı .Ö) ltdlr • 

,ı .. ıı .. ~)ucıu ... por. 
f. Tt'J..nlı.. f ııhcr .. ltl''ıl • h.ad1huy 
\ t'fa • 81' .. tktrı .. . 
'lodıı • L>aru ...... ıraı..a. 
nu ınu ... ııuılıi.alarda ~ı .. 11. Kadı· 

ı.oy \ f"fa \ot 'tocıa·nın raklıHertnl 
)ennH~lrrl t>f'lıi.ll'llt"hlllr. 

* Dün b&ş•L"Tll, old.utumuz: taJı:ım 
tarı tahl~l yazı 11121 aon k.ıa.:nını 

·•' ıcıa bı .. 'a:t&ı. ız. 

MODASPOR: 
ı .. ıantınldn bA<ılı.c-thol dt.)·lnı·e ll1t 

aklll ıı:;tlrn ktılUpltrdl'D biri dt 
'fodn..~pordur. LAı·htrt Be) :lı.hl"r 

ELENSE _ Dlct, futı.oıculan itte bOylt çalı.riırdı. :Ql.encetl amma l"l'Cf'ıt ~'"" t"U bl eıemanıannın 
ta.t"bolt:ular \u kuTn:te da)'&n.t.bllecekler ıaJ de.ralnb:t \atıtnl \fll.lftltrlnl '."8.Pmalan do-

·---•·n•H•uu•u• .......... _ ..................... ,. .... ,,,_ ........ ,_ ......... " ... __ ın~ı .. l)le bir nra da antrrnman 

1 ST ctnr n1odaı1ıarıa tak\·hr olunan 
- Spor takımın d a~[t~~:~!~~s~r.~.;:~;~~:~~Y1 

• hl•lncl takon>, t.tcftb.ıl •l•m&U· 
htrla LU\\('tll !Jlr manzara nrztt~ 

1 
rntktf'dlr. \nlrl'nör o~ un<'u Yük~ 

T d 
• ı A t .. ,., .\IJ.an taı.ımı dı ardlU\ l)' I ldıt a 1 a Y a 1 1 O rrf' ettıa:ı ta .. dlrde 'loda. llı;dl' ha ... 

J.;ı olan ~f'rl {}"ani ilk fıc tnlnm 
11ra .. ına ~lrtblllr) alatılllr. 

•lnl",'•n~~~~ı,;:,~'m::"~.,::;::t~:~·~ 

Yunanistan'dan transfer edilen Müfi
din 15 gün sonra takımdaki yerini al

muhtemel. Ihsan sakatlandı .. ması 

F ederasyon Kupası maçla rı başlarken , şehrimix 

profesyonel kulüpleri takımlarını sık ı bir reviz-

lran'ın Taç pin pong 
ı yona tôbi tutmaktadırla r. 

takımı gelemedi 
1 

Bı: arada İP.ta. ... 1u1Aporlular dOn 
ah&L. aat 10 da. Şeref Stad.ın 

aıkı bir antrenman yapmışlardır 

BeyollU8por kulObünUn daYet Necdet Erdem'ın neı~Unde yapı 
etttA:L tran Şahının btmaye.slnde-- lan bu çalıpnaya adece İh.!lan ka 
Jel Taç Pınpons ta.tun1. hllen hu- tılmamu;tır. ~filli futbolcunun aai':l; 
dutta bf'k:leınektedır Bır albay ayak bllek kem.ıtıntn ça•Jadıtı tah 
ldarecınln bqkanhA:ıne1alı:I Qç ıca- mln olıınmU:tadır 
dın. bet erkeJı: mO abılı:tan mQte- Dıter tarat~an San .. Si,rahlı ı
şeklt:ll kafUe p...,portta.rını Tah- dareci!er Ct"Çtn devre takıma form 
rand.a unutt.ut.la.n tçıtı hud.uttan ııuz KÖrdOklerl elemanları deRlftlr 
•eçemernektM.tr. Kaf\lflıden blr ktıJL mek kuanndadırıar. Bu arada ba 
pMa.portı .. n aımu ı~n Ta.hran·a zı oyuncuların d.a t&Jr.ırn barı.et 
Sf'rl d.önm.Oştür bıralı:ılmarı muhtemeldir 

Dıt('f" taraftan Ertunun Ue hu
dut araaında tranaıt Mter yapan 
otob06lf'rde mevalm dolar•iyle fa
aııyetıertnl tatıl ettikl"rın,'1en, Taç 
kulObünün eelmeal lbtlmaU çok 
zayıftır. Hilen Bf'yoıı~uapor ıtuın
bQ ad.ına. btr tem.tUct bt4 Sünden 
bert Ersurumd• İran ka.tlleeını 
beklemektedir Bu durum k&11J
aıne1a Berotıuaporluıar bu a.lttam 
Taç t.alumıa yapacaıcıan kartllat 
ma_ 1 t.tbtr etmtşlerdlr 

tran takımı ~tın.ce proaram ya 
ve~iden tmbtt ed.Ueeek veya Bf'y. 
~ilUllPOr en .on m~ yapacaktır. 

'Jff'fT'İ' Dl A.L 'iL 
iatanbutaporun Yunanı.atan A

n. takımından tranaff'r ettıiU Mtl
flt'ln l~ans muamelNI teıcA.mül et 
m.ektedır. MHU futbolcunun ııcun 
II ncı d.e•reetnd.e tak.ımdakl yeri· 
nı alacatı tahmın olunmutactır 

G. ~.\Rl\Y - t. SPOR '\t.\CI 
tlnaı·ın tranafer Qcretını 6d.emeıı: 

üıenı ista.nbul.lporta ı 957 }'Ilı lÇt
riılnde ıtar:tıl&şmuı icap eden 
San - 81J·ahhla.ra hlç bır mürac• 
atte bulunn:ıamı1tır. Bu bale.una 
Sarı • Kırmızılıların maç yapm•
dan 8 000 llra ... ı 1ıtanbUlL'pora öelo 
)'eceklert talmUn olun.rnaktad.ır. 

lf'f'rtıbf"ll r1tmaıılar ıınlarılır: 'fu 
ran. \ •ltın. "'\eJat, 'hı,affaı... \h 
mt'"I, "'\H·atl \e \011. .. l'I. ,\ntrenör 
0.' Ull('U ) tlkı.f'ldlr. 

DARÜŞŞAFAKA: 
\nlrl'nilr: "\"nl~lll Orl\olt. 
kadro: loo.eıtat Dur .. un. ''"drt'"f. 

T:ıhlr. "\kın. Gtira~. na lnı. 'a
\ur.. lltııla\enll, TnnJıı 

\ :\1("111 Urıınll ıll•l Ttırı. b;ı .. kel 
tıoıonüıı bir rııımaralı Adamı tara· 
fından tnlı .. tırılıul ll"ll(· Darfl(""A· 
faı.nıııar lJııı.ketholO ~tır·aııı o' na 
nıaktaııır. Rllhı'l.<t"B )f'DI lı..aldf'll'rl 
hl~ oıı:rendllıi.lrr1 lf"ln, )apıu·aı.ıa

rı mtl'>;thal..alarrıa :ıorlnlı: ı:eLınt)t'• 
N"kl<'rdlr, C•ltray·ın .. trl dalıııı:ll o-

\t,J~.\.,11\. Pİ\OTU 
fL'.\CER 

yunıı )anırıda bed.at. Uorsau ve 
"'\f"drrlln ut 10:ıde:Jtrl ('Ok trt o
lup t..eudllert ıcın a\·anuıJ tef'ikll 
etıneklt"dlr. 

BEŞiKTAŞ : 
(;e(;l"O r;rneulo Ilı altıocıııı •·.ıı

:ı.nh - Be>ar.h lar bu ıene de llJdf" 
iyi dere("i"lrr almak tein ('Ok eaıı, 

ınaları IA.zımdır. RllhM~a 'loda.• 
porlu \"ıU(•ın O\.asa·nın Antrtnör 
oıarn\. ınıra.Je f"dllmP~I taı.ını ıcın 
(.•oJ.. 1)1 olnto tur. 8(.l)lf'Cf' Yal('tıtı 
ant~nörlO&f' •e.tlrmf"kle IJe!jlkht.."\· 
lılar htnı hOC'ıt hrnı de h'l bir 
lı.o(' 1-.&zannu oldular. 

Bu 1M"neı..ı t.adrotarı su şeklldt>· 
dlr: llUdal, \ eJdl, Orhan. E a(I, 
'uNlaıon. Gökhan. Atl ll ı\, özıe, 
Gür~ı .. Hban. Rauf, Erdem. 

KADIKÖYSPOR: 
Gtttn "if'ntnlo 1·tdlncl!lll 'Kadt

\l>J"fiPorlalar b ll' eoı. 01oncuıarını 
ıra.n~fcr ayında ı.aybttmelerlnt 
raımen. \.adrolannda daha toı.. 
O)UIH'ulara )er -rtrmtlı.lt lı.llyıpla" 
nı telı\fl etmelıi.tedlr l er. Bu anıda. 
Fenerbah(!e ıene \'e yıldızlar taı.ı .. 

Basketbol Olimpi
yat turnuvası 

Roma ı (A.A.) - :Beynelmilel 
baaltet.bol Alemtnde bQyük btr ıu.

Jlyeı gtıze ça.rpı:naktadır. 

Beynelmilel B .. ketbol !'ederaayo 
nu nlaa.mna.mutnln muht.emel ~ 
dlll halı:&.ında ııerı aünUmU. olan 
nazariyeler mıvzuund• blrçot mem 
Jek.etlttr ba.M.etbol tederuyonla.rı; 

be;nelmllel !ed.erMyon başkanh&ı· 

na mürtıraatta bulunara.ır: taarlhaı 

iatemtşlerdir. 
R!o de Janelro t~hrlnde toplan· 

mt.J otan murabb .. ıa.r, Roma Ollm... 
pt:r-tıarı b&sketbol 01cnlanna t.a· 
tılacat. olan memleketlerin aayı.ı. 

nı ıs oıaralt teabl' el.mi• bul~nmak 
tadır 

Tet.kllilın ba.,ınd .. bulunan İt.al. 
yadan muda, taydedlle:nler, Mel· 
bOurne Ollm.plratıa.nnda derece 
sıan 8 mcmleket.tlr: Bltletık Am•· 
rtka, Franaa. ŞUJ, Sof.Ye' Ru.aya, 
Bula:artatan. Unııuar, BruUya., :n.. 
Upln. 
AfnıP• duı 3 mt.m.leket daha _. 

çllecek.tlr. Dlt;er t U, Polonyada 
yapılacak eleme kaffllaımaıarında 

te.sblt ed11ecei:tlr. 

G. Saray bütçe kongresi 

tehir edildi 
Önceden alınan karar aen:a;ınce 

dün yapılmuı ıereken Oalatuaray 
kulObünün fevkallde bütçe kon-
5tf"Ml eUertyet temin ecıllemed.ıtın 
den 16 Kasım tarllılne tehir edil· 
mtştlr 

Fenerbahçe iki kıx 

sporcu transfer ediyor 
Hataydan şehrtml:te ırıen Cı\n"l 

Konvur Jle Yunan tebaalı .Sulda 
adındaki Hd kıs eporcu bU&1lnler-
de Penerbabçe kulObUne lntısap 
edecektir. 

Sula ~lecJ olup Yunanlatancta 
birçok mtlfıahakalarda oampıyon 
olmuttur. Canel bMk"etbol. voley
bol oynad1tı albl atletl:mn de yıı_p 

maktadır 

Canel 100 m. 12.9 da lcotmakta 
ve youeıc:ıe 1.36 uzun 4.&o m. &\· 
lımıakta41r. 

'1f.:U\IF.T 0<\TLR'\l.P 
(F, B.) 

mının mu\·affal.. antre-nOrü Öndl'I' 
Dat·re tal..ımlarını lt'..,Jlıu f"tmt·lerl 
tok )erlndt olnıuıttıır. 011h•\" .. '' 
Sf'llf"ll'rden bt"rl (f'IH' O)llll{'U )4'"11 '> 
tlrnıelıi.11' Tıır .. ba~ı.etııoıttnt'" t'lneı.. 
\·rrc-n Öndtr DAi gt"ıH: l..ırını.11 -
bt"ya:ı:lı ba<tJ.t>h:lll'rl ı.ı .. a ı:anıKntla 
tam fornta .. oı.ablllr. 
Takımın l..aflro~u <ıoylMllr: Tan

Ju, 1\tu .. tafa. Ju •. a,. Dt"ınlrft,). Er
ean. TM"lan, Co \.un, E' Up. A:rtun 
Fahrt"ttln, Celll. 

ŞiŞLi : 
Galatru ararlJ Cnf'r Erlmpr·tn ('ılı 

H,tırdııı "'I. il taı..ıını, ıııüdafAoırta 
iyi olup, tlıi.•erlya htıeıunıda nrıh·e 
alamamaktadır. Turaırın dalı,.l1t 
rı n~Uce ıılmıt,.ı. ) eni L.ıldt"lf'rln 

tatbl"-11" kf'ndllerl tein avantajdır. 
Bol yt"dtlo. elemanı olan ı-.ltıllnln 
lı.adro!lu . u <;:t"klldf"dlr: Ci.tn). \r .. 
nuuı.. 8011-'nt. TtırAn, f;ıını•r, J,t•· 
n1an, '1 Ut1\I, Ol.an ı. Olıi.an il, ı u
trıur. \rta. \rot, F.rol 

BEYOCLUSPOR: 
F ki bR<ıkf'tbolc-ulardan Krl~·l<ı"tn 

hıu:ırladııı Sarı - ~l~ahlıll\r l)u l"
nt" llldl' e ki ııınn 'ft" aöhrrtlf'rlnı> 
h\)llıi. iyi dereceler l\lnlı'l)ı a.rzıı el 
IOPlıi.tl"dlrlf"r. 

l\:adrolıırı su &tJ..lldf"dlr: 
Sotnhaklr. "\IJ..o, liıı:ur, li.e('t'll

dl". \ ua"itll) ılfll... \rı11tl, f..totldt .. , 
l .. plro. Yorıl. zı.-ura .. \l" krl~l<t(lr. 

TEKNiK ÜNiVERSiTE: 
nırınt·I ı.un1e~e ''"ı terfi f'flrn 

Teknik t'11her«ltt1ller bol f'l("lılılll 
Jara malflıi.tlrler. tvı blr anlrl'ndrt" 
talı..ıınlarını te .. ılın t"ttll.ltrl znnıan 
.. ııntede tutonınıılan tol. kolıı1 

, 

--
ÖNÜMÜZDEKİ 

MİLI~i MAÇ İ~İN 
Hatalara paydos 

B
nhaı»a mlllJ maçlarda bizim. '.\Jllhaıp&fl., bir 
ana baba ıünll oluyor. E e dosta Terilen u.
yu.ız dlvetlyelerlr cL» lrlblinilne, asıl hakları 

olanların yerlerine ıınnlerln, 1>eref trlbünUne ıett. 
rllen ı;ooc-uklardan bah?>edecek de&:lllz ... :W:I!\' lm \a 
şrnda çimen, ~nra.ları yer 1er keUlklerle bir tarla 
haline lf'len 'lithatpap Stadyomunun bozuk Te 
büyük kı)mı toprak sahanın çarşamh& ıünkU hali· 
nl ııöylemek bllyoruı. ... 

::\lllh m.acla.rdan evvrl yapılan seremoninin bir 
ıılı.amı vardır. Takımların :ranlarınd& lıı:lmler ve ne. 
"biçim dura('ak, onlar be.llldtr, eldm. ldarecllerln hep. 
51 ortada durup, hakemıe.rln Uçllntl df' arkada bıra· 
kırlarkt"n, hpanyollar hakiki ye.rlerl olan takımlan. 
nın başlannda ldlle.r. İ<ıpa.n,Jol kafile bqkanı, pro
tokola uyarak Vali lif' bl!r&bt'"r tam orta yerde dU· 1 ruyordu , Tek '"dclmlz he J'eden.ıyon Başkanına 
"Yekalf't eden :r:attan daha tlerl mevkide idi. 

i\lf" çar~ambA rflnkU mllll maç böyle acayip bir 
l'~monl ile ba ladL 1htlmal ispanyollar durumu bir 

ha7ll yadırıamı~lardır. 
.\J"nı proıokol hat.al.an maç &kf&l'Oı :ıl1&fette de 

tekrarlandı. s.ankl ıündüzkl hatalara nazire ya.pılı. 
1ordu. Vt"lh&!itl 1 pan1a. milli maçlan birtakım tak· 
tlk, teknik. nı idari hatalar içerisinde ı~lp ıtttL 

• • 
lyı hazırlanahm 

'

apsnya·da turmuş oldutumuı 1lmtt. f&tolanroıt 
~fadrid m'1\"l0.blyetıyle lakambll t.Atıtıan ılb1 

yıkılıp ııttl. Şlmdl lklncl pıllll Dı89l bekte1'" 
cetlz. O maç. Çekoalovak mılll ma~ıdlr. Bunu tıı!I· 
memlz neye yarayaca.k: ankt.~ Maça bir hatta .., 
la)a kadar yine bombot. elimiz, kolumuz baıtıı ot<J 
racatııı:. Ondan aonra, milli .kadroyu m.a16m teıc:Ud' 
tlln edecetuı Bir veya lkl antrenman. bir o kad'1 
har.ırllk maçı... Tabii blr ttı aa futbolcu ıetmlS'' 
cek. bütün bunlardan 90nra. da Qç 1t.1nlük kamp '' 
11.ıaç.. Net!.cenln daha ırt olaea.ıını mı dUşQnüfoı' 
aunu.ı ... Putbol ı,ıertmlııl, ıUnlUJı:. heaapların dl' 
ıında tutmalıyız. &il.ali ıek.IJde bu ı .. aanıma111ıJ. 
Ra.zırlıkl,,rımu:, antn:nmanlanmıa mUtemm~l oıı:ıı-1 1 

ki, maçların net.lcelerl de ytızlertmlzi ıUldUnıOO ... 
Btz: hiç bir şey rapmıronu ve blr m.llll p!yanao 11 

ramlyeııını bekler ılbl bedava zaferler IAıtlyanıs. !Jll• 
hiç bir yerde olmt.z ..• Hat.t.& pl1ansod.a blie., oı:ıd• 
blle b1r bilet almak ltüıtetlne t.atlanıhror. ?.tadr1' 
hezimetinin hemen e!}!ttnde v• Çelt m.ııu maçtP" 
21 ıı.ın kala llgllllere hatırlatın:r:: Adam atılU telfl· 
dl! hazırlanın!-. 

ı:ı1:m:1J:J•t1:r.1:ı ----------------·-· .. " ........................................................................................................................................ " .. -............... , .... 

Futbol Ha/ter Şampiyonası 
Dünya · , .. 
Kupası Ira n da b a ş / ı yor 
Stockbolm. 8 CA.A.) - P'utbol 

dUnra kUpa&ı ftnal turu tefkllA.tı 
komtteı:.!, 1968 Fof'nf' t Şubat a)'ınuı 
ilk ha!tlbıncta Stoc.lc.holmda. topla 
nacak ve 8-29 haziran 19.58 a.rıuıın 
da 16 takım aru.ıncta yapılacak kar 
ıla..')Dlaların :ıı:ur·u.ını çe:,ç;ecextır. 

Bu 16 takımdan ıo u ımctıaen 
belll olmuştur. Bunlar~ Batı Al
manya, ''•mr>iyonluk ıııfau Aaht
bıı, t~veç ft@fkllltçı mf'mle:ı<et, tn 
rıiltere Cbirlncı ıırupl, FranF>a (ikin 
et scrupt, çekoelovakya (4 üncü 
arupJ, AvU&turva. es tncı ııı:up), 
Brez.Hya fbırınCı trrUPl. Arjantin 
12 ınci grupı. Para&U&Y (3 üncü 
grupı, l\tekıilkadır. 

Bu maçları takıp etmek üz.ere 
yalnız ecnebi memleketlerden 800 
Kazet("Cının scıeceR:t b!ldlrilmekte
d•r. isveç. Norveç. Oantmarka 1a-
2e~<:eılert bu rakam dtıbll d.ea:ıı
cıır. 

Yürüyüşçüler Avrupa 

k.uposı 

Luııano 8 CA.A.) - Avrupa YU
rOyUı;ıçUler KomLııyonU, )·ütüytl~çü.. 
!er aruı bir Avrupa kupa.aı tnUsa. 
ball:a.61 tertlblnl ıtararl&.itırmış.ıar. 
dır. Müaabıı.ka 1959 seneat eyllil 
nlhayetınde ppılaca.ktır, Mllabaka 
ya katılacak olan memleketlt'"rin 
her biri üçer klfl ıonderece.kler. 
dlr. 
Takımlar cogra!lk. ırupla.n ola.rak 

•ıra ıandınlaca.ır:lard.ır: 
ı,ferkezi Avrupa, Dotu A•nıpa. 

şımall Avrupa, Batı Avrupa. 
wer crupun ıallplert rtnaıe ıı:atı 

11eat'ardır. MU.&abaka.ıar için tea· 
btt. edilen meaafeleır 20 Te 30 kilo. 
met.redir. 

Tahran 8 (AP) - Buııün ötle. 
den aon,. 22 mıııeun ıratıldıtı hal 
ter .şampiyona.at blzzat Şab taratın 
dan açılmıştır, 

Bu mtl&&bakaya katılan milletler 
funlardır; Arjantin, Bulıarlatan, 
Bl~mt.nya, Mllllyetçt çın, Çek011lO
vaıc.ra. Pı.nıandlra, Franaa., Almsn· 

ra. Irak, İtalJ'&-. Japonra. LUD~ 
Hollanda, Pakistaın, Polonyt.. f 

manya, Türkiye, Amer1k&. Rue" 
İran. rtı:ı· 

Mü.aabaicalar 7 t.ateıori "(ll•rı.ıt 
df'n } .. pılacat.lır. Bütün t.aıeır0~ 
de ı,ııraıt eden telt millet f?. 
olmuştur. 

11r•tl 
HALTER ŞAMPIYONASI - nıınıa •aım oamph·•n•"' 1 • 110. 

da dtın haşlaııuıııır. Rt~lnıd" b .,ı• 
flan en-el yapılan JJ•ınplyonada d ıtrf't't" alan Tnouh~b Drart Cord 1'\• 
dA) Ue AnderM>n <ortada) \:f: Fin 11 Jaf'ldnen cıa&daJ ıurüJJtı ~a. 


