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Meclis iç Tüzüğünün Alın Yazısı 
iktidar Milletvekillerine Kaldı 
Anayasa Komisyonu'ndan, ôni olarak geri ahnan tôdil teklifi 
DP. grupuna getirildi, ilk toplantıda bôz:ı DP. liler de aleyhde idi 

-ı TEKLİFİN GRUP KARARIYLA MİLLET MECLİSİNE 
KABUL EITİRİLECEGİ MUIIAKKAK SAYILIYOR 

t 

-

.. -• 
• -

TAPILAN NO:llAYIŞt. ERDE VAK.&l .AJl'.Uf BiR GJDlÇ BAS TADANKYF. KA ı.nnur.ıvoa._ 

B. Milletler !unan 
tezini kabul etti 

20 YE KARŞI 33 OYLA SABAHA DOG RU YUNAN TEKLiFi KABUL EDiLDi. 
312 ÇOGUNLUK OLMADIGIN DAN · iTiRAZDA BULUNDUK 

geri alıııınasıııdaıı sonra yapılan DP grııp 
5 saat siirdü. 'C HP grupu tebliğ yayınladı 

Teklifiıı 

toplantısı 

Ankara, 12 - D.P. Meclis ı;rupu 
l::KOL ,\Kı>OY bildiriyor 1 

idare heyeU tarafından Mecltao ge· • • """· " "'"" "'" ""'"' ..... ( Kom.ısyon daki m üzake r eler) aaat ıo dan itibaren Anayasa Ko-
mlayonuncıa &OrU.şülm~e başlanm~ 
tır. 

Rize mUletvektll oaman Kavrakoa T ki il A :unun başltanlıltnda uat 13.30 a 

~~ =~::.~·:r:z.::::.~ı e ı n aya saya 
~~:ıeı~~ıoça~:::.ınıcı~~::~~:::. AY K'I R 1 GORULDU al, icra orıanını Meclis karşısında 
kuvveuencılrmeat bakımından tere!· 
he ça:van olmadı&ını bcllrtm~erdlr. 

Komtayon üyeleri ()Alec1en aonrakl 
toplantıya ııeldltlerl r:amıın başkan 

Kavrak~lu üyelere, iç tüzüt t!dl· 
<De~anıı ba. ~ bO. il deı ---..--

UZEYIR AVUNDUK 
D. P. İS TAN BUL 
T E Ş K i L ATINDAN 
GERİ A L 1 N 1 Y O R 
Dün de blldlrdlllmlz gibi, D.P. g .. 

ncl merkezi iatanbul D.P. teşltllfı 
Undaki kaynaşmayı önlemek ve iki 
flldan beri yapılamıyan 11 tongre 
ılnln bir an önce yapılmasını aa&· 
lamak amııcıylc bir •ı:eçlcl U tcıare 

kurulunun• lturulmuına karar ver· 
mlş bulunmaktadır. 

C. B.E.'llG(} GEl.İYOR! .. 

Geçici 11 idare kurulu ba;kanıııtı· 
na getirilmiş olan wı Devlet Ba· 
tanı Cemil Bensu. buı;nn Ankara. 
cıan telırlmlze gelecektir. .Benı:n· 
nün, şehrlmlzdek1 1enı mesai arta· 
datlarıyle, buıün bir gOrUşme ıaı>-

11»!1 muhtemeldir, 
KURUL, 4 &İŞİYU: 
Ç,\J.IŞ.UIAZ 

Kemal Öı~oıı:ııı 

İKİ D.P. Li MEBUS DA 
TADİLATI İSTEMEDİ 

EROi. Alt!'OV Olr.DtRh'OR 

Ankara 12 --Meclis iç tOzül!;Onün <1etlşt!rtlme.. 
el hakkındaki D P. meclla gnıpu ıd..:e kurulu teıt. 
Ufının eör\1,almeslne bu aabah B M M Anayasa 
Komisyonunda ba,landı Tekli.tin öRleden ııon. 
ra geri alın maıına kadar ıOren müzake
releri 11ır111ında kon~an ıre?E?k llı:tle1ar m!lletvMll· 
!er. ve gerekılo muhalefet sözcmertr.ln ifadeleri 
arwnda cyalunllklan bulundu~ ııozcıen kaçma· 
m~tır Komıs;oncıa yumuşak b!r havı:. esml~tir 

Sııbtlıkl toplıntıcıa mubaltf mlllrtvekillcrı ~ 
nel olarak lç ıüz Oğün bir kanun ruaıel.esi olmaması 
üzerinde cıumıu l arcıır Blllncıııı ıııbı. ıç ttlzük 
mıııctYeıttııertnın IMecltstrıı:ı barekeUertnl düzenle. 
yen bir Meclis karan mablyettncıe olup bir kere 
eöı1l~Olür ve Cumhurba.,knnının llAnına tl\bl cıe.. 
ğlldlr. Reııml Oazete<lc de yavınlanamnz. iç tüzü· 
tün bir kanun olmaması sebebiyle bunun mevzuu 
olmuı gereken buı hükümleri de ihtiva ctmeat 
ayrıca ıcnkıcı konuau olmuştur. Metnlıı okunma· 

CDevamı Sa. s Sil. 6 daı 
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Ankara Resmi Tebliii 
EDİ I~ İYOB T ENKİD 

Birlf'şmle 'lllletler ,,_,.w \'orkl 12 - Dlrll'"mıs \llJletter Kurulu ı.rası Komisyonu. Kıbns•ıa llıı:ı il mtıZRkf'rıotrre 
fl!\fllırtıenıln kenıll mutrnddrratlannn blt.1m olınalnrı prl'n lblnloKıbrı hnıı..ına da tatbıı..ını nııama ıı:n>~I ııe n 

devam rtmıs Ye 
l~blrllcl ZlhDIHll 

Öte yandan, balihızızda faaliyette 
bulunan bir D P. U ıcıare kurulu 
varken, niçin bir •ıeçlci kurula• ıu. 
Elltıı baaıl oldugu, D.P çevrelerin· 

Tebliğde Bağdad Pakti üyelerine yapılan ya rd ımın kifô
yetsizl iğile Cezayir meselesine dokunulmayışı dikkati çekti 

BAŞYAZI 

ENFLı\SYON MEYDAN 
• 

MUHı\REBESI 
Ahmed Emin YALMAN 

D ünyının hrr tarafından haykırıstor ıellyor: ııRnflll•Yoll yan 
ı:ını ı.apıyı. harayı um115tır. ı;nnA•.ron bir numaralı dtlt· 
manılır. c;ünk11 onun )arattıtı l~tlkrarsızlık n hohrnn. ko-

tıılinlım t'mprr> allznılnt' en koln1 srkllde fırııatınr 'eriyor." Bu 
dUsmonlo pt'nçelı-sml'k ı111.1mdır!.n 

8ö)le ft'natlnr &.;opnran bir S.ıRım mtmlPketlerıll' lll'nrdr.n sr· 
ltfJ r olan ttaı l\rtı&ı, ) Ozdt' llil ı:lbl bize nl•betle ('Ok ı.Uçük hudut. 
larııı ıc;tndf' ı..ılnııştır. Onn rııi;nıfn tr14ş \e beyrrnn umunılıllr 
,., IPılblr aranınklR oıııı.aıı münakaşalar, devamlı orttte ün ıınf· 
ta rtr alıJ or. 

BiT.di' cıtıınca bir manzara alan flat artısı:ırı bir mfiddttlt'r 
llittdar taratıncıan IJ 1) e )oruımu~ yOk r.lrn bir ıe<;lm l'\1~1' lnlıı 
ll4mf'llrrl dl)e cıı.tl'rtlııılsllr. u.ır ıellrll kOtlelrrln ac·ıt.h fcrJ'ollılM 
'" taı.ını taı..ını ıı..ıntılar \C tıııu&.;lolilar nPtlceslnıte nlha)el ıll:ı
l~r a~ ıtınış htl1'flınrt rıırtA•J ona korsı " ııı•lı bir taarrur.a ıtri ml'
tr l.;ıırnr ,·trınl~tlr. '.\l t<11se \trtltn ııı:;ıı blltcrsınıle bunun bellrll 
al&nıttıı-rl rnrtlır. 

'.\trııınunlyf't ıı> .rnııırnn not.tn şudur ı.;ı muhalif partiler ve 
ıııo~tıı t. 11 ıazettlt.r, tnrıll~Jon nıuhnrf'hl'!lnıle hl',raza ı.ııra deınt.ı.. 
\t demaıoJI sllllh larına sarllmnk mtJ !ini ıu termeml~lt'r ,.e b01'fl· 
ltıttt. dl' ttklrme&t. hozı r otıluklannı dtrhol helll tımt~ltrdlr. in· 
hlsor madıltltrlnt' olon zamlar hakJ.'lnda ıautell'rlo lAtıte sütun· 
11\rınıta atılan ta Iıırı . bunun trkzlbl diye karşılomamRk. eııı.ıı dl1e 
lıos ırönnek t4zımdır. 

P 
ti. tntıll olarak. lol!)I' \rS.lllell enrtllsyon mryıton mnhare· 
bt'~lnln umumi ı..arar&Ahıdır. Gelirimizden tszla ını ınrftl· 
meı.: ı tıcıaııınn bu \ rkl\let frtn vurnea&.; teıtavtıldt'kl para 

h11cmlnln artmıııııa;nna )ine o, bekc!llk Cdttektlf. llnlbu&.;ı daha 
bOıce hazırl anırken. \ fail> f'mlı. dltf'r \ 'ekAll'.llertn b kı•ı ııtıınıla 
taıını • bcr \ ekAlrı. ıeraatını yürütmeli n &.;endin! &llstenncı.. 
leln ı.aml ılettceı1e para ı.:oponnata bakmı~tır. Mali ~e iktisadi 
lstıt.;rarın tl'&kll rttlcl umumi \"e m05terek memleket <1AvA ı bir 
lraıı ı. \ "tklllrtlrr ıcın ıı..ınr.I 'Pltluda lmlmı~tır. 

ller \ tkAll'lln fada taMl•nt alabilmek için cııııınm~ını bir 
lıatı.ınıa tabii ıorıııf'k ıenp ,,ı .. r. Fıtkat tinnu dtl Onmt·lı lAıımilır ki 
ın~.s.lr, l' lt" lf'C'l'll p:ıronııı rıılktarııııta .ıeılt. ~atın ulma ıı:tıctlıııl~ 
dlr. t.ıın ııllııılz nrıın:ıılıııı , ... ıı..tı•ııdl buıı}t!mlıde •atıum bir ınlı. 
\nzrnt. ı..nrul ıııaıl ıııı. ortll) :ı ıııırn t11iı.111i'&:P dt'\'anı t'ılf'rsek, bıı pıı· 
'•nın lııHııttl bir ııtızht. azAlıııat;.ı ıııııhkl'.lnıııur. Rıınıı clnJannralı 
lııı.arııaı:aı. l5ler ıte ıı ~aıu ıın f'llı~tlc mohııuı lrnlır. hııtt4 tahslsııtııı 
•rtnıa•ına rııırııırıı harını ltlhnrl}IP dnrıılır. Hu ltlhı.rla PntlA~)on 
ınııl\arf'lıe l nılf' hrr Ol'>tlrn f'\ .. HI \ r1'1111'tlerlıı tnsarnır ıllhlhını llıı 
lllAnn almaları '' \ lali' f' ile l5blrlltl kurnıalan Ulıımıtır. t'al.:nt 
lll't.; tabii olaraı. 19 bıııınnlıı bltıııPz. Jtntııl!l)on Afetini' karsı ı::eırıırk 
lstı>orsak. lıntil• tınnı.:aırırımız olmak Uztre her tıcal'" \'e ıııııl mü
~. f'srnln, hf'f allenln, htr ff'rılln bu mOl'lldtlenln saflarında )N 

•l ınaları iti> ot, arzu '' ze\'klerlnıtrn frdakllrlıta razı olmaıan. 
blrblrlf'ı1nl' 1) ı örnf'&.; olmnlorı lcnp eder. 

Arkaıı a bıraı.nıai:ıı çnlı tıırınıız plAn~ızlık \e ırı polltlkacılıli. 
dtnlndt pek ~"()k ı raf. pl'k (Ok he ap ıztıli \e mlra~yl'!dlllk \'Drilır. 
'littıcelPrl dllştıııCllıııeıtrn. ıürııtll bir takım ıı:r:llşl ı:Oıf'I harekrllcı 1 

cnenmı a: il.. o: , dl'I 

telnilıo )eni müzak.-relrrln ,.,. mil.\ 
nakaşaların ııcıımasını temenni 
Tolunıtaı.:ı \"onan &.;arar ııorellnl 
Adi U:sf'rlHtle J..nbul etmiştir. 

Bu ı..arar surttlııln rr>yr ı..onul· 
mıısı sıra ındıı 30 OH lthtt, 111 U· 
,.,. nlryntt oy kullırnmıe. 27 11J c 
cır milıitrnı..ıt kolnııştır. 

Kanada. D:ın_ıınarka vr !'<orvec; 
tararından "rrıımı, oınn toı.rır \ip 
t \'abı mucltıe:ılnden ba7.ı tlldlllPr 
ynpıtoııe olan KıbTı• naı..kındakl 
knrar •urrllnln t11m0 de l?O all'Yh· 
tr ve 33 lrhtf' oyla kabul l'dllnılş· 

lir. :?~ müatt>nklf ı..atmı,ur. 
Bııııunla beraber TOrJ..l)r, bu 

karar:" Ornrl Kuralda Oı;te ıı..ı 
c:oıunluk bUhtrlDladon alındıtını 
n bu dar•ımun Blrleşml,ş \llllct. 
lrr .4.nnyau•ına aykırı olılutunu 
belirterek itirazda bulunmuştur. 
Kanada, Şilt. Danım.arka ve Nor 

no delegeleri uıratıncıan bazızlanan 
dOrtıu bir takrl.r komite baµanıı 
tına verilmişti Bu taltrtrtn mahiye 
Un! açıkla:ran Kanada delegeal. Yu 
nan takrlrlnde bazı dejtlşlltllkler ya 
pllmaaın aavunmuştur 

Bu taltrlr üzerine ııoz &lan YU· 
nan delege& Averof aleyhte konuş· 
muş ve bunun Yunan t&krtrlnln 
karakterlnt dcğlştlrdlıtını iddia e~ 
mlştlr. İnglllz delrgeal Noble tae tak· 
rlrtn lehinde konuşarak taltrlrı dea
teltleycceklertnı belirtmiştir. 

Tekrar kon~ıon Averof, yrnı bir 
tadlllt tokl1tlnde bulunmuş ve bu 
tetlltlnde ve ıtertde yapllacalt ıO· 
ru,melertn self determlnatton'a yol 

<De\·amı SL 5 80. ı do> 

IDernmı <:n. S O. :? del 

GiDEN MACARLAR _ Orçen yı l ınl'ııı lrt.ıottınlze ı:rıeıı Tıfl3 '1ııe:ır ınuıterhlıu'lrn lılr ı;oru 
('t' 1111 Al'htrıli'rlP ınr111lekctlnıiıdrn R) rılmış hulunmaı.ıodır. Dun <il' 

"'Rıı Olorcın \lll»UruJla Trlt~ıc·~l' ınilt evrı·<'lhrn 113 ı..tşlllk bir ı..ntı le l'hrlmlzdeıı barrkl'I rtrnlstlr. 
~tbrlmlıdr fıtllıon :?0--2~ nlllltf'rl ilaha ınl'v<'nll ur. liıtttntllt;lmlzr &ıı l't", hıınınr da ,-aı.ında ılılP<'l'ı..lrrr 
ıllr. rı urrı, .. ı fttıırı ~ıacar nıulttd Teri tı1l'm1t·ı..rllnıl1.dr kl'ndllrrlnr tt'J.llr eılllerı 2;-so ıırnııı. ıUndrllk 
0<'rPtlnl a:r. bnlınRktR ,.I' me•alltrl nln bl'ılf'llntn ('Ol.: ılnhn tnrt.IR ol mıısı ı:trl'J.tlıılne tn11nmaı..todırtar. 
:'llnl'tlrlar ıhl'mleketlmlzdrn aynlır ı.rn ırldlklrrl zaman&.;lne &il re ı;ok daha fRLIR eı&.;tılar. Oep ı de 
ı.:anlannıtş. canlanmış, lilhhallarıuı kazanmışlardı. 

Husu 1 ~luhnblrlmlı.df'n 
ı "' Anlcnrn ı:ı - Bııtcıaıı Paktının 

Orıa-cıotu Oyeler!nin toplanusı z EYTI N y A G 1 N ~.a~~~~e~~~~rg~ ~~fan~ ~~ 
50 KURUŞ ZAM 

r.uncıa ya~·ınıanan resmi tebll~ae, 
bu dcvlctlor•n esıcıcıenbl'rl aı;ıkla
dıklan .kanaatlarcıan farklı bir görü• 
mevcut cıetııcıır. Bllbll&'!a Fdlsttn 
meseleı;l hlll:ltıncıa umwnt ı;özler 
her dört Govlettn Mlllctıeraraııı &a 
hD<la aldı ldarı Hızlyetle::de b;r cıe
IU.şlklllc oımııcıığını KOstermekte
cıır. Tebliğ.:- Flllstln meselesine ay 
rıca temas etmesinden mabaı:ın 

Hurost Muhabirimizden 

Ankara ı:ı - Ticaret Bakanlığı
na yakın çevrelerde dolaşan ıöy
lcntllore ı:Onı, hOkô.met birkaç au 
ne kadar zeytınntı flatlanna 60 
kuruıtuk bir um yapacaktır. (~vamı Sa. 5 811 5 dd .......................................................................................... " ............. .---

iktidar safında 
ihtilGI ithamı 
Zafer' le birlikte aynı demagojiyi tekrarlıyan 
Medeniyet, C.H.P. yi kapatılmakla tehdit ediyor 

Husos1 :\tabablrlmlıdrn ------------
Ankara, 12 - Dnnıcü ve bu;ıa:ırü ı 

Zafer ııazete&I clhtUAI metocıu:a ı kt 
başlıklı bl• yazı seri&! yayınlamak· ra an 
tacıır. Bu ruı &erısıncıe komOnlst 
ltnn lhtllll metodlannı na..~ı kul 
lancıııı:ıan anletılmakta. komünist 

IDevamı SL 3 <:Q. 8 del 
.. . . ._.l ... 9-ll .. lll-l l ..... ff•l--11 1 ... U All l l .. l llllll l llNl l UUll ... l .... l lH .. llM lllll lHU• ll - l t•I lllllHQlll .. I Hhlll ... l t t•tltltllllMl ... l lHh ll l t tTI I UH l lMl l l lllllH•llll• llll•ffl•l ... llllHllll .. 11 .. llllllll llll llllHlll .. l ............. " H l•e111 11Ull ll•1Ul llnl 

petrol 
Hissemizi 
Alamıvoruz Oduncular Belediyeyi! 

BiR DEFA DAHAALTETtl 
ODUN ÇEKiSi GEÇEN YIL EVE TESLİM 21 LiRA iDi. ŞIM 
Dl iSE DEPODA 23 Ll.RADIR. BU DURUMA GöRE, ZAM 
GERÇEKTE, ÇEKi BAŞINA 2 DEGIL 15 L 1RAD1 R 

Odun me.ııeleslnde Belectlre. odunculara bir defa daha marııop olmu,ıur. Zira oduna 1apılan r:am. 
dikkat edlldl!ıl vatlt, tıptı ıırıımaJını indirmek auret.iyle ekmrtıe yapılan ıı:am gibidir. Bugün için odunun 
çeklıılne yapılan zammın 2 lira olduğu açıklanmıştır. Fakat ııeçcn aene odunun çekisi eve tl'lllm 21 lira 
idi. Bu aett'r, odunun depoda teslim f&rtıyle çek1&1 23 liraya çıkartlmı,tır. Binaenaleyh nmmın ude· 
ce iti lira oımacıııı açıkça terkedll mU:tedlr. Bir çeki odunun natllye murafı, semte göre s llA 20 Uro 
•raunda cıeğtşmclttedlr. Vasati olarak he planabllecek nalı:llye maara fi 12 lira et varında olmaktadır ki, 
bu dunım karşısında odunun çeklal başına yapılan zammın 15 lira clnrında bulundutu apaşlklr ortada 
cıurmal:tadır. Umumi olarak Bclec11yenln oduııc:uıar karşwnda, b1r defa cıaha maıınblyett kabul!endlıtt 
ifade edilmektedir. ı Dnanıı a. s _o, 5 del 

KUPA VERDi _ Orhan Brandtellst il. net SPrclıl komite ba,unı 
TIY ınqawı•J t, ı•rr.k pulcalatu ll'$YIJılndt, cerek· 

se sersinin açılabilmesinde &lhterdlJI 1ardımbra karJılıtı: olarak Ame
rikan Haberler Btlroau mtldtlttl n Basın At&JI' 1 Mr. Keltb ,._ Adam 
ıon•a cOmUtll'!n mamul blr ılld nnıdftlr. llulm, Orhaa Brandt'ı ıı:ü· 
muş şlld'I nrtrk•n costumektedlr. 

. 
Bu ihtilôfı lô-Haye Diva· 

nı ile Bağdat Paktı Kon-
seyine 

şiz ..• 
götürmiyecekmi-

nuıusı llfııhablrlmhden 
Anknu 12 - Buncıan bir mOd· 

dl'!t evvel ba.<ıında çıkan bu:ı ha· 
berlercıe. hüktl::ııetımızın. Musııl 
petrollf'rl azerıncıekı h!Bsemızın y. 
rak tarafıncıan ııcıenmemesıncıen 
cıoıan lht!IAtı l.ıi·Haye Mllletıer
ar~ı Adalet Divanına ı:OtOrınemeııe 
kararlı olduğu bllcıtrııtyonıu. 

Ötr!'ncııtımıze ııorn bültQmrt bu 
meııclcYI 27 aralık ı:Onü ;apılacalt 
olan Baıtdat PakU Konse\·t toplan 
tısıncıa ortaya atmak istememekte 
cıır Dunun ıtıbl hükQmet bu m.,._ 
lll'leyl MlllctlerarMı Adalet D IVL 
nına tzl:ltürmek kararında da deW 
dlr. Resmi çevreler:ı:r hAktln ol an 

<Devamı tııa: 5. SU ! de) 



Yiik.ltliilı. fs111uilİŞ/flEN . BiJ~,·•:•ııioııı ıs EH i R 
Kıbrıs ve Anadolu HABERLERİ 

Halk soruyor: IHARP'TE VE 
B izim kndıır. nşçı devletlerin 

başkas ı n a Yazan: blnb r fedaklh-lık 
zarar \er- la 1>ağlamak !ate.. 

mu deıııı. ra- ~etlıı • d1kler1 Yaıtın-no-
hatl!ız ctmeı - I' f ııu tiükılnetını 
ten bile Ç<'kl- lı:arıetırarak. bun 

«Zam yapıldı, odun 
bulabilecek miyiz?» 

nen bır m l'rt A IITAl\' dan favdalanmn-
d~a ~~~- ~ ~ B• mışttr. de.neb _ ,.a kalloonrnı;: , r cdlv":ı n odun narhıııı ılnı 0 _ 

Ur. Bu herhal- (Kıbrıs> diye .arak değb<tlrl p, çeki başına ki 11 
tutturmuş ratık b ir 2'.aill yapması. ş hlr sa 

de ıruıanlık dttert balmnından çolı: Fakat, bu defa Hayır BCltfın kinleri aras?nda sotuk bir fak~ o
üııtün bir /azllettır ama biz bun- TQrk mlllett h ıldetle a}'a a lı:al.c- lnrak kaoııılr.nmıştır Bu zaın~an 
dan Pl'k çok: z yan tıördClk mıştır ÇOnkü. KıbrıE, Ana:l->lu sonra şeh:-ı; bırnz bol nılktıırCl'I _,_ 

Tar hin en t'hkı ça !arınılan be- çevırmesın n rn Mm \ e C'n tehıı- dun tlrllcct•!iJ tahm 11 otu 1 mak-
rt ınsan kRYnağı olan Asya·d'ln aı- eli halkıısıdır tadır Bövlrce B letl tH! ile c ıınr 
:ta arkaya çıkan ln•an kollan, Ba- Yunan Kıbn ç ntle profes- nrru;ındakı ı:- r mııcatıC'I dahıı. Rt 
tıy do nı l!lforek buralann be>-; sonel taktl{Hn kullanıyor İlkin lcdh l'nm Pn lmeslJlc sona ş 
ve ham toprak nnna Ut ınsn:ı ko- papnzlan k!Jlktrtı)or papazlar da t r Yapılan znm. oduncuları tat· 
k\18unu. llk a ııınııııı ve metle.'lcye- aşagı tabuaıan. onııan sonra kn.'l mın ettl!t takdirde. heJ)liln n. civar 
ti ııetırml~lercUr. Bütan bu kollar- dökmekten zevk duyan b r i>Ubay bölıtell'rılc ellerinde tuttu !arı 
la b z TOrltı r. a ·nı tnyııak~an, eskisi yo!luyor vo cinayetler baş. atoklan, derhal şehrtml~e gc•tr•c
,)rta-A.6 a·ııan çıkU!tımız için, acı- ııyor. rek. plya'!ııya ııüreceklcrıne !nUha& 
.an ne olursa olsun. hep aynı soy- Aynı ta~tıtl Gir t aııMını cas· kak naznn lıe bakılmaktadır 
onnız GUnev Batıya gelen e:ı es- ederken df' tatb k tmlştl. Pn- Öte vane!n:ı dün bu mevzuda k"n 
:ı:ı ve as.ı n.-ıan toplulukları pnzlarla ba: ınttıtı hareketi 18ıı7 Clllertylc ı:Bnı lOğOmOz vntanJn~
Elt\m lar. Aka lar, SOmcı-ıer ve de Adaya !Pzlıoe çıknrttıtı htı.ıhar lnr kısaca unları sövlemtı;ıler ır· 
U ut·. r bu t OyUk kaynatın kol- Miralay va~o~ h&ydudunun , ııv- •- Belre!ı>• nın bu znmmo\ nı- ı 
lan 1dller. lru;anıı~a en önce yer- ıe devam etılrmlş. insanlı .. tarı- çın Ulzum ı;-BrdUtüna bir ı.arın an 
.e:şmr., çalı~mı:. toprağa brııtlanma. tıtııııe benzen bulunmıl an b r vah- lı}·amatıık Zatım odun bulamıyor
eulh ve 110kOn lçlnele yaşama ör- şetıe 1stıva k&2asının bntnn TOtk· ıluk l:I. ucuz ve\•a zamlı nlalıın 
neklrr nı Vl'r r bunlardı. Arkadan krlnl koyur botnzlnr c.bt bo!luz· Yok olan ı,.r Şl'\:C' ac zam yaµılır 
s;elen s~1çuklu İlhanlı. nlhay"t ıatmıştı mı hiç?» 
Kayıhanlı Tdr!rler de ilk cc:le:ının Bu arada panayırcı, komıs:;oıı- B r d 
donattıkları bu (l)kclerL Anado- cu ve tcllAllrrını medcnlyC't mcr- e e İye, SÖp kafdırmak 
•U'fll kültür \tı folkloru çok zen. tezlerine saıa.r ustaca tertlpl~dıtı 
s:ın en ailze' b r yurt ballnJ L'I!- yaygara, sa!satıı ve yaftalarla ı~ ı 
tlrd .ler. Butt.:ıa. tarlalarında. .:- ııtıcü ile n 11ut tarihi ı:crçeklcre 
caklannci" rahat ve sakin y~a- natuz etmc{ie vakti olmt}·nn halkı 
maktan b~kll bir şey dOşQnmettı- dini muıralAtalar tla karışurnrn~ 
ler Fakat. Anacıo c·nun tarihi ve dAvasına ya·dımcı çıkarmaıııı •;«· 
yaman bir komş\18u ~ardır. Bu kü- lı'ır. 
çOt ltom.~u küçük vatanıncıa ı:e- Kıbn mesc1C"Slnae Yunanlılar 
': nmekten Aclz oıııuııu !çın. gözü nynı tarih' tekrarlıyorlar Bir tark
hep Anaaolu'C:adır. Geçimini orır la, ki bu cıera komünistlerle de 
aan. başkalı.rının alın ter!ndPn ortnktırlar Hakikat ve tarih bun
ı.ağlamak ister. Fırııııt ıtözetJnr :Rıı- aan lb:ırett?r 
2.an Oyrus"Un acretll askeri ola- Anaııolı.: eıı cııkl. en asli, rı:ı 
rak Anaao1u·ııun tçerller!nd:? d:ı- b(lyQ!: bir ırkın kademe ve tabıı
lıışır, ba;ı:an lrnn ve Hlnt hazlnelc- kalarlyle Jrurulmu~ b r , a•ancıı·. 
rlnln başd~rclürücü cazibesine t:a- Bu vatanın çocukl~n yalnız gulh 
pılan BUyük İskenııer•ın peelne \e sükQn ısterler Kcnd.lcrlne ao
tııkılarnk ııtne Asya içerilerinde kwıulmazsn kiJruıcyc zarar ve ta
çııputa çıkar, bnzan cıa karıuıtı!t nalık yapmnz!ar 
\e kanşıtr: ha\alarda kayık san· 
cınıınrtylo gelerek Anadolu kı\'I· Yunnnlıln.'"lla kendı nasip \C ita· 

Clcrlerl o!an ena vııt 11· lnrlyl :, e-

için kamyoncularla 

anlaşıyor 
Beled ye 'Iıeınlzlik İşleri MOtıllr 

lüğünan cl .!lciekl vasıtnlnnn ıbt.
·nca klifl ;:c:meme üzerin" .lgl-

1 ll'r. Yl'nl tC'dblrle.re başvurmak ı>o 
nında kalmlflflrdır Bu aracın "" 
hlrdc.:ı bıızı 1 usu i karnyon?ıırııı 
ıırMp.rr! 1 r dr• anlasma ynpılaraıt 
bunıann n l IJ\H·n ımatlerde ıt t 
rllen böltıelerden çöo toı>la.'?loları 
voıuna ı:lt'l'm ~tir Nitekim <Hin 
ubah tıı. bazı husust kamyonlar, 
Ayazpqa v,. eh arını <toln nrıık bu 
raıınkı çllplt rı toplamışlardır 

Kaza yapan taksi şoförü 

mahkum oldu 
!nnna tırmanır Gerçi her tie!l'· unm•ycret anma, Anadoıu·ya. A
rıncıe bu toprııklann sahipler! ır nadolu halkır.ın alın tcrıne göz B nncı Attır Ceza Mahkrmıosmae 
muz.lannı alltlnce çll yavrusu gl- ~tkerlcr Bu maksat için dfü1•·u· ~dlkknt.alzllkle ölüme scbc... "t• 
bl cıaıtııır, denize ClökülOr. geldi- " ' ııı yere döııOp rıııer. Ama gene da yapmıyl'cakian köt<l!Ok de yok- suçunda'l y:ırgılannn Hasan \"örük 
oe rahat durmaz. hep pusuda ya- tur. dünkü du:-u~nsı r:ınunda aç sc- j 
tar, HulOaıo. Anaclolu'YU sarma ve Anııdolu'daıı kopmuş olan, Anıı- ne dört a'l' hapso 833 l.rıı d para 
·rnrma m ıoounda usta kesilmiş- cıoıu•nun öz topra(tı olan Adala:-ı 1 ecza.sına mıt .Jr:O:n c:11':nl !lr 
tir hazı tır.ıat!ar sonuncıa. ıtafll b r Basan YCrıı •aıa:. olarn:ı: ·alır 

Bu arkası ııelmlyen kronik tA- cınııyl'.flın g zü önünde kC'ndl "le tırııı~ı otoıno:1: n Londrn asfaltı 
ez ve ba,,,t.ırlnr yüzünden. Ana- mal dtl. Aı &dolu Aun net '>o- Ozerlndç d vır:n 'i lC Oç 
cıo1u·nun bir 11arçası Uzcrtm:te tch- rulannı tıkaııı Şımııı de Anacıo- IOın(ln ~tı 1' oım· ~u 
;ıkell bir gedik teşkil eden ve a~ lu nuv bnğn önünde duran \e Gazinoların yılbası tari. 
tık b.r ııeful: lit aarayınııan ve mcz- kendi vatanır:aan çok uzaklarda.iti 
hrp ka\gııl.ırlyle blrbtrtnı yiyen Kıbna ncıasın11 el uzatmak aııre- feleri 
bir ralıiplPr yataJıından başta blr tiyle Anaııotu·nun kalbini ıııkmak 
t'.e •er ve önrw. tıı.şımıyan Blzıuıs- ı.stı~·or. 
ı nlmak zorunda kaldııtımız zır Bugiln ortaQa bir Kıbrıs cıtıvası 

yüzde 30 zamlı 

olacak 
man, tarihin hlil4 hayranlllı:la deı:tıı. bUtilrı Anadolu acinları <1 \- Şchrtmızııekt ğlence yerleri. yıl 
ce\ rettlğl o btlyQk tnaanııt Jestıy- ,·ası var Kuı:at1a: ı kıyılann:ln ö- ııaşı gecesi tçın hazırlanmnkta. bu
:e ya nız atrtıtl'Jlk gthenllğlmlzle ten bir horozun sesı Sı:sam acıasııı.. aa muvazi olarak Belecııye İktl
:etln rck bura<lakl lınlln yaşayı- cıan duyulur Çeçmc•nın rıhtımın· ııat MOılürl(lğ(l de tarifeler mev
~lyle, mahıll\c•erlyle. elini teşk!Ul- cıa yürüventcr. Sn!tız acıa.•;ındnn ıı:uunclakl ı;;ull!jmnlnrını ilerletme& 
~ vlc. Patrikhanesiyle olclujtu gl- cörUlOr Bodrum'da ovnıynn TUrk tcdlr. 
hı hür ve ıııert:bst bıraktık. cocultlarının ~en kahkahaları İ:.-

Oene avnı z.aruretle ailvenllk -:.ıınköy•cıen tşltlllr. Hele Mela n'1a- llf~ğlence yerleMndl!r. r:elrn tc;ı;. 
perdr.m z Balkanlara doğru sür· 8 1 Anaclolu)n yap~mış b r ke:ıe er ve lrCÇC'n yı lorda tatbik O· 
met C<'rf'kt ğı zaman. imparator- clbltl r ıunan tarifeler etüıı etlllerek bun-
luk çrrçevcsı içine al<lııtımız bir- lar için. ııınıtlann:. ı:öre ııenı ta. 
çok dr.vlPt vi' mllletlerln hak ve rl!e!!'r ~apılacaktır 
, 8, 11ıantıa aetlertne aynı mO· komşumuzun Tarifeler l>namazcekt hafta nl. 

amaha ı a\'lll hQrmetl cBııterollı: hal Şeklini alacak \e alfikn'ılara 
e> ırnanr kı lmparauırıurıun :Mo- e ı ğ o unııcaktır 
ı ntte e1> nıı n daha kuvvet- Ilı: lllttr b ı ılk tarıtc rln ac 
ı datıa teşk 14 ıı daha zınde tızdr otuı: znınlı o acaıtını belir • 
olarak orta " çıkmışlardır Tarih ... rın 16 \a•ıınına •ö ' ı • mrkt ed r 

SULH'TA 
GÜDÜMLÜ 
MERMİLER 

Amerika'nın sahip olduğu yerden yere 

JUPITER 

THOR 

POLARIS 

ATLAS 

TRiTON 

NAYAHC 
C::NARK 

uzun menzilli mermiler 

30 

13,5 

21 

45 

9 

16 

2100 
2100 
2100 
7000 
2100 
6500 
.5501) 

15 

3 
1 
1 

(*} 1 Mack, sesin bir saatteki hızına tekabül et· 

mektedir. 2,5 mack, sesten 2,5 misli hıılı 
bunlardan daha yük k bir örnek un D rkaç uz b n nüfus Yllba ı ıeee için mürakaoe 
v reb.l r mı• oc~ bır l'&tı.rı o moıtıes· n kılıC'ıJ bnhs nele de BeletllV• cerekll ted· demektir. 

AnaClolu'lluı~ gUvenl tını tehd - rJtında bırakı.ıımaz b rlerl almaktadır -----------------------__ _ 
d Clcn ve b rPr parçn.sınd&Il ba..,ka •••••••••••••••••••••••••••••••"••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,, .. ,,.,, .. ,,, ••••••• ,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,, .... , ... ,, .. ,,,,,,, .. ,,,,,, ... ,, ................. , ... @. 

b r OCY• o mı ıın bumu dlbln:1r.t.I • l ı ı 
Attalan ti o devrin gerekleı1ne ) MiSTiK 
ı:nre Akdenız·ın uzaklannııan ııa- TAŞ DEVR 
nn ırcı ık ~e vurgunculuk ıç.:ı _!:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::::::::=:=:=:::::::=:::::::;::::::::::::::::::::::;-;::=:=:::::::=:=::::=::::::::::::::::::;r::::::::::::::::::::::::::=:=:=======~~· 
ccım~ Cl'r.ev.z Venccllk ve türın · 5 " .. .- EVDE MLJW\FIZ 

Dl 
türl!I şövalyı.ı ocaklarından, kanlar MUDOK YORC:JUN AR ...._I VERGi KAÇAJ<ÇI iNi GOTURc:N MU-
pnhtıaına. almıştık. otrlt acıasını ~tN EViNE DONUYOR HAr=ıZLA KA~ILASTILAR MU!XJK HALA DÖNME 

T>i • YE~I< İc,.İN N~ _· da ancak Ml61r'la muvasnlamızı NE AVLAM/Ş ACASA ~ ılf~ll!!v 
ı. unın koıııan!arn vataklık yap- :11 • lio ~ 
mtJttP.n vazıw:croedlklerl için o.-e
ne Venedllı:'lllc rden almıştık Biz 
bütün bu aııalar<lan hangisini ı 
Yunanlılardan alclık? Hlç blrınl. 
Böyle iken komşumuz. buralıı.:du 
oturan bir wıtt11r attnırcrcl ve 
bnhkçı Rumlarını ileri aorcreıı: 
bUyüt bir vatanın litratejlslnl hiç 
kule almad&n dalma ııahlpllk ld
:ıı~ıncıa bulunur Dünyanın her 
tara!ındalı:ı tomtsyoncu. telliıl ve 
ajanları vasıtaslyle ı;tırckll, ı;_.,... 
temll oeıı:ııcıe Jo:opardı~ı yaygara ve 
eatsa•alarla birçok satdllt !eri kan
<iırmıııta c-ntı•ır Dnzan ·~ h.r pa
nayır tıava:n ıın:ını aıır. 

Biz tı;e hak ıla::n h&'I b.r ıısale~ 
ve cıaaı' etle. öteCle.1 ııe:ı bu paı111-
yır gürOltüler'.n Onem vermedik. 
Ama. hata etn:.1 • , Açll;cuz tom
,umuz znyıt :uı.mnn· .rmuzda fırsat 
buldu Bu a1alan ele gec;lrCll. Bu
s:ün öyle b•r durum h~ıl olcıu ki 
Anatlolu"tlun güvenlltl tama::nly'e 
tehlllteye glr:nl•.•r. 

Son za:n:ınlann hfıdl•"'e:1 :rt">• 
cıandnaır nunın dcllt.ler ::ııze ka
Gar &OkUl!lll tö•Q n• etil lro!ll u 
11ulh zamnn'nrm~a !:ıyılnr.-ıı:aa 
balık ve t :ıı;~rler mlzl a.ı;ı:ıı:. 
fırsat buldukça s yasl tıorsaıs..~&:ı 
satlaaıı;ı. ya~ımlarla <ta harl:ci
mız tadar aoı:uıma•- cüret!nl ~!Ilı-. 
terır 

En son. B rınct canya sav.,mı 
mateaktp, Annaolu'Ya goktuıtu as
ker e bitti t Jnclakçı ~o çapulcu
; ann h p ını toplaaık.gcne ac ilik 
\e nccabt .. ım zc uyarak keoe113lne ) 

ÇAKARALMAZ HAFiYE 

~IUJ( l<RAJ,..A. İl-IA
NETTİH? ... CEZASINI Bİ
LJRSİN .. AM I NE BİC.İM 
?EY! •. VERGf ALl~~Z 
EJUNOAN. GıT, HAYOJ ... 

TİIZEı 
CA84'? 

EFLATUN NURi 

ı;ynen iade ettik:. ~ 
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ahlı 
-

;vemck toku u duyuluyordu. Mutfa Sftlly. duvıuın dibinden vn:ilme 
(tın bacıısınııan duman yükseliyor- Tercüme eden: Rezzan A. E. y ALMAN No. 39 ile ba,1acıı. Yolun kf'narınııa ım-
ııu Hava ya\ru, yavaş taranyordu. eısıııa bir nı1em çıktı Son derccc-
Bu eski ev ne knclar da &aktnaı. k!":!U<I!. Ke.pının üst tnratınclıın Otomobilin kapısı lekletlc kil· tle nazik bir tavırln bıışınııakl kır; 
Sakin ve karanlıktı Sally yemek le ç rpıyoııcıu Sandalyaııını k :ne- bir el ıtönlndQ Bir adam ltC'ncllnl pandı fı;;crıyc .ki gölge girdi. Bun ketı çıkar<lı: 

--~ .. ldu rıyenln knrarılık bir k"--ıne doo;- yukanya d~tru çekti Kapı ka.-ıa- lardnn bıru.ı ınocencls idi. Ötcl".t' M , odaıunın evin arka Jauuın ... a 0 • ..... ~ .. ının "-t<ı.ııo kaılar yük e•rtı ve bir ..,.lrrlnc ı;arılmı!I olarak ı:elen - erhnbaı Dedi. 
.... hQlnne•tı ön taraftaki pen- ru çekti Hayaletin beyazlığı tlu- u ""' .-~ ., ... nn • kendini bahc•• tararına attı bir erkekt' Bu. polll! memuru Barbler ıtı. 
cerelerın hlçblrtırtnııe ışık roktu. varın rıınııtyle kan ıyordu Bal;ı;o. 
Heps tle kapa ıydı İkinci kattaki nun parmaklığına tla~anmış, tıpkı Du. Rex ıd Günün 11011 ı~ıkları 
yıkık Te harap bir balkonu olan o- kefene aarı:..mı$ bir hayalet ırabl cıu yüzünü avC!.ınlatm~tL Ba.,ını knl· 
danın l alnız blr penceresi aydın· ruyortlu ArkMtncln e&lı:I ve harap dırara1': etra!ı. baktı. kulak ver:ıı. 
lıktı- ev cıe. tıpkı blr mezara benziyor. Gölgeler arıı:ııncla biri.sinin olup r:ıl· 

ortaııııa iyice karanlık &lnmtştl. cıu . mnclığını anlamak ıtıtedl Başıncıa 
6all:v. ııaııtln kaç oıauıtunu seçeme. Blrcıen teyaz şe!ı:ll kayboldu. şapkn yok\u Gözlerinde heyecan 
aı D tkatle bakınca tahminen o- Sanki ııccenın karanıııtına karı~n:ı• ve en<li'e okunuyordu Fakat o ka 
nu çe\"rek aı:çtıı;ını farkedebllcll . Eiblycıı 6a!ly ancak duvduıtu ııvnk dar t.uvvP:ll vtı kararlı bir hali 
Birdenbire evin içinden bir 808 yük ı;estnııen ve J'lf'!'ccrP.ntn kapnnırkrn varııı ki onu bö~ le görmek b11o 
ııela1.- incecik Ye falaolu bir ııes şar- ı;-ıkarttığı A:ıcırtıdan aörcıll n şeyin Snlly e ccsa.rrt verdi Ortnya <;ık· 
kl ylCl\ordu. Acalp. hazin ve hiç bir haklkP.t "'<!uğuna hlllrnıecıe~ll- malt. kıındlr.t g&:tcrmC'k Ozerc I· 
b r mu ki taıt1esıne uymayan r.. mitti. Oturouııu ııanaalvcden tırla
henkıılz ve gartp bir &et5tl Birden cıı Elbise tutusunu eline altlı ve 
bu şarkı <!urdu Sally. başını tal· karanlıkta bcklcmcjto dernm etti 
dırıp ll.'lmaların arasından kamer!· f ııkat tam o ıııracla batıçen n öt~ l 
yenın üst tanıtınL seAln ırelıııtı tL tuafınaaıı bir takım gürClltillcr 
rafa cıoııru baktı Balkonda beyaz vmaıeldl Salh <inha razıa korktu. 
bir •ekil gördU Daha k~rlyecıen avrıtmarta va. 

Bu, b~UJl a.<ırı ıya beyazlar gıy- kit bulamadan sesler çoRaltlı ı .ı 
mıo bır ın nncıı Rah1Plennlt1ne kanatlı ltnı:ıının lç tarafından ııe
benz yen b , 'kUkUleta başını ve 1 yordu. Sıdl· tapının iki kıınacıı
vozQntın b r kuımını örtcıvorcıu. nın kımıltlatıı ını farıtcttl Her hal 
5a IY rena tı& cıe korktu. ı:öı:l•rtnı dı b.rl!ı kapıyı zor luyordu Genç 
taıtonaan a~ nı.-nıyor, l>albı oldıle: ka<lın ı;Ozlertnı açıp bekletil. Q 

J.:en. hlr otomobilin geldlllnl du:;
Ciu Bunu ReJı. cıe rarl:etmıştl To
recldüt t-tme:ıen kapının (izcrın-

cıen atlaCı ve kayboldu Ba.h~eden 
ı:elen ıs~er motör ııeslylo knrı~tı. 

Otomobil !:oma çatıyordu. B 1· o~ 
kek yüksek Sf'sle •Catheı1ne» Cilve 
haykırt11. İhtı\ar kadın titrek ve 
tel.AşU adLmlnrla evcıen çıktı elin• 
ııe bir IAmba tutuyoıtlu Sally'c yak 
lqara'i: : 

- iote aeıcıı. ocoı. 

Mutfağııı açık knpısınııan ııızan 
ı ık, dona İr.oçecıa·nın ~-ozona av 
dınlattı Yilztınün hntlan gcr;:m. 
<!Udalı:ları kı ıktı Cn•hcrlcn. Snlly• 
nln önUnde duruyordu. tnoceııcıa. 
onlnra bakmııaan yUrtlyllp seçt .. E
ve girerken şöyle eledi : 

- Lcancro, şu kıza bir JCvler 
verip ııavınıı ElblStıYI bırakıp ıııı-

sın Pro\·a ·ınpıımıyncn!iım. Çok yor 
uunum 

Ji,rkct. ıı;eııııı Jtcnerlı şnpka•ın ı 
rıkar:1ı. Snlly ''a 1ı yflzünü. llmoıı 
gibi ı;arı rengini. çukura ko.c;mı, 
sulu ı:öz!l•rın! e;ördCI. Adam cep
ıertnl kanştırdı. Elbise kutuaunu 
altlı ve Salll'"nlıı eline bir miktar 
tıara verdi Blr taraftan ııa ııulu 
sulu sıntar&'k ı:enç kaaının ko
lunu tutmaln çalıştı S~ly ııerı çe
k ıcıı. para ~·C're cıoştO Ada."n bfls
biltün sırıttı Küçük acıımlarla en 
cıotru yQrildO 

\\ \( 

,. \1,1,\ BiR HIJ,,\\ l : ul:o.ı.t::\ İP 
P.,Z.\Rl.l(;,\ llllll,.f\ OR 

6ally. çe>.~ ıışırnııştı. Fakat J>C>
!ls memuru Berbıer•nın hiç :ıo By
le bir hail yoktu Yuvarlak ve 
ı:Pnç yClzClnde hiç bir hevecan e
ınareal yokt11. Orada beklemı~ •,t
<luğu herhalde muhakkaktı. Sal-
ıy·nın kcndts ııl tamdııtını anlamış 
olduğu için .endin! tanıtmaı;a tü 
:zum görmecıı. Genç kadının yfi
rüme o dC\'am ottl lltl ırörün::c pe 
Cinden yürüdü. Ve vöyle .söyledi: 

- Böyle ı:cce vakti bu knyalık
larda yalnız dola: manız hiç ııe 
doğru bir fey deıtll. 

Sally, soıtuk bir taVlrla cevap 
verdi: 

CDtuuıu var> 

\" A TA !'\ - 13 \n \t.I~ 19~1 

«Borç bini aşmca» 

1., stanbul ll& 
kdl.•esl, 
!indeki 

pıları blrrr 
''r ll)or. 
kılııı ) ıkılııı pa- lııılltı•'-'•iıl 
rası bir ı Ur Hı o-

Amerika'nın sahip olduğu yerden havaya 
denınıyru bin· lii**~il lerrc )apı jçln 
buluk ııorrlık de lli•MllıMıJiılj .. 
o ı sa bırşf'J ler lillılWıi .. iiııilİ!j• 
H•rnırk ~··rı·ld· güdümlü mermiler (*~ 
.ı nr. Zira Vil:hel ve Jlelrdl) l' Jıa· 
ııısını a,ındıran alacaklıların !· 
simleri \e resimleri, basında pek 
sık ı:nrUlmeğe başladı. 

TIP BOY 

(metre} 

TALOS 4,8 

BOMA RC 14 
TERRIER 8,5 
NIKE-AJAX 1,5 
NIKE-HERCULES 12,5 
HAWK 4,8 

H arp, cryilzünden ı,.nsanla· 
rın l.ste~erek \'eya ı.s:emı
yerek. giriştikleri ve dalma 

çok pahalıya nın: olan bir buh. 
randır. ı;>a~manı alt etılp zaferi 
kazanmak için pek çok varlık 

harcanır. Yıınl tip allAhların imal 
edilip kullanııaığı dnha do(truı;u 
her safhaelyle tecrübe eclllııltı 
haı:p &enelerlndcn sonra bu harıJ 
~ncıostrlslnl sulh gayclerıno tcv
c!!ı etmek icap eder 1007 ele u
çan ilk motörlQ uçaktan &ınra 
Dlrtncl Cihan Hnrblntlıı uçaklar 
.ır hava hnrblnln movcudlyetlnl 

"'rta}a koydular 11!20 de l93D n 
ıcada: te<:rübo safhasını ı;:cçlren 

havn ccmııerı !kıncı cuınn Har· 

AGIRUK 

(ton) 

1,1 

4 

1,5 
1,5 
4,5 

MENZiL 

(Km.) 

65 

400 
32 

32 

55 

72 

HIZ 

(mack) 

2,5 
2,5 

2,5 
2, 1 

2,5 

Gellrlylc clderinl bir türlil dil 
zrnllycmlnn eski mlru ·cdllrrfl 
şıı sıra pek bt!nıryen ısıanbul 
Uel~diyesl, saplaııdıCı ınalı ok· 
mazı, tıpkı o e ki mlruycdıttr 
gibi, rllndeklııi a\-ucundaklnl sat
makla orılemete çalı ıyor. l'a · 
babadan kalan köşklerin, hanla· 
rııı Te )alıların uruz pahalı de· 
mrylp elden çıkarılması gibi, şe
hirlinin malı binalar \'c tesisler 
birer birer ı;atılıyor. 

İlk s:ıt1< geçen )Jl 3aınldı. ııe· 
yoaıundakl o ko,koca sinema • 

- Uçak, balon ve umumi oln. 11.ıaıro . apartmanlar bloku. on 
rak herhangi bir bava ııenıt.sın- ı bı• milyon kar<ılı~ı rldeıı ~ıııa· 
den ;;ero llcdeflcrıno atılanlara rıldL nu arada ı;:ılonu sauıao 
•havadan yern ııucumıu monn,ı sı·blr l'lyatrosu, mahalılplllln· 
hava .ıedeflerlne atılanlara «ha· drn klrnrılığa duştii; ki"künıl a· 
vatl:n llavava ~idümlü mı•mıl• ıaı-.aklıya kaplırııı bir boliıie ki· 
c!cn.r. r:ırı olarak "gınan mlra,yedl ınl· 

- B.n~.r şekilde nllltş mevkii ı;all. 
kara veya dC'nlz ise ıyerdcn yere> 1 Belediye Emlak :\IudürlllfUnilD 
veya eyerden ~avaynı ı;:üılümlcı 1 kayıt defterleri gurülmeden, bU 
nıermllcrı. bab.s me\zuu olur. 

1 

arada dalı~ kaç par~a mülkün ti 

BATI DÜNYASININ den çıktığı kestirilemez. takal 

1 

on iki milyona satılan '.l'alulnı 
GÜDÜMLÜ MERMiLERi Uelrdlye ga:r.lno~u, haraç • me.zal 

• cellr sağlı.mak prensibinin deva· 
Ufılen Batı cıan~·tsınııa ı;;cşltll nıını ı;öslerl)or. İstimlak borçla· 

boy. gün, tür'ııı vtı caya ııo kul. rını ödemek için nereden pııra 
anılan tecrübi \'C.i'• tntb.lı:l ma- bulondufu sornsunu revaptan· 

hlyette güdümlü mern:I mevcut• dıran )eni \'allnln: •Ben matl· 
tur. Bunlar birer harp t.:Ghı o-\ yed) lnrn dt'dlğl yazılmııtı. ııüt· 
!arak ordu veya hava kU\VCtlıırın- ı çt"slz, gcllrsiı yol ve meydan 
cıe yer atmakla beraber çok ya. şehlrc!ıttlnln ıırıtını eldeki ıı· 
kın bir lstlkbaldB fC'Zn ıtemlleri- vu~laklni satmakla kar ılnmak 
nln e5a:nnı ıeşkll edecek b!lır! ve bir mallycdlllı ustalığı lmlı ı:ibH 
lmkllnları b.zlcrc knzandırncnk- MallyecillCln boylhlne Osmanlı 
tır: mutlakıyet mall)eı;lnln son )ti!•· 
Hntı dünyasının ellnao bulu. rı~cıa ela rastlanırdı. 

non bir ço!t g!ldOmlCI mermi. her ısıanbııl'dakl bina yıkma ve 
banı:ı b.r harp ihtimaline tart_. yol cenltleııne maccra,ının ne 
Uııtınııı envunma aücOnü arttır- zaman ve nerrde duraca&ını keS· 
maktnd\r. Yerden havaya, hava• lirmek, isıanbul lleledtyrsını I· 
dun havaya ve havacıan yere atı· dare rdı·nlerln, r;allba )elldsl d•· 
lıL."l c.nsıcrı olan ve hızları ses şı. ııu macf'ranın mali akıbeti 
t;Ura:ının bir kaç ml.ııll bulunan hakkında bl'lkı de bu JUzdell 
bu ınermllertn ırer.tş stokları A- hiçbir açıklama yapılmıyor. ııu· 
merlkanın elinde bulunmnktacıır rum böyle olmuaydı. rakkanı· 
Bu yazıyla birlikte n~redllım bl; larlA n k~ln çlzıı:lll bir acık!•• 
cetvelden Amerılmnın ıtüdüınlü nıayla her$e)' istanbulloya cok· 
menni kuııretı nakkıncıa bır fikir tan anlatılmış bulunurdu. httrt' 
ısnhıbı olmak mCln.k!lndür u kadar para r;ld!!Cek ve knf't 

Ru 1 
lıl!ı şu şekilde bulunarak, deni 

S GAYRETLER lirdi. nuı;nne kadar hlcblr ,. .. ,. 

Aynı mevzuda Ruslıır ııa bU. 
yok çnlışmnlnr rnpıyorlnr ve bu 
yarıştn Batıyı l:l'Çtllek için bil· 
yQk gayretler sar!cdl) orlar. Ecll· 
nllen malômata ııörc hCılen Rtıs. 
Yanın eltncıe kısn ve orta menzil 
il bir miktar cücıOnııo mermi vur 
dır Çok kısa menzilli M·I tıpı 
mermllerl. u\ak sııvarlarıın kulla 
nılmaktatıır. 15 ktıomr.trn ylll:ı;el<. 
ıııte çıkabilir 1'-7 tipi gUdilmHı 
mernıllerlnln ağırlığı 3.4 tondur 
ve menzili 50-100 kilometre ara· 
ı;nıdadır. Orta meı.zlllt cııııcımıcı 

mennılcrcıcn T.l tipi olanlanı:ı 
Rusyaııa ııcnt.ş atakları vardır. 
Alman vıı lerının mOtekllmll eek 

kiti bunu )apmadı, llellıl de ıııç· 
bir zaman b6yle bir Şl'1 olmı)ll" 
enk. Zira yetkili ve sorumlu belli 
det il. 

• akat ) etkililer, halltrlndtP 
memnun. İşin kolayını buldular· 
\'apnı yıktırılan İslanbulluların 
l'ilne mııaınelt'll bir klğıt tultı · 
ıurnıak, al.ıraklı fazla sıkı~ıırın· 
ca da, birkaç parça mulku daha 
rldı•n çıl<arn·nınek. \ına ne ka• 
dar da surrr bu? ııeledlytnln t 

llııd~ lılr ııayll ~·apı, ııark vı• 
geıı1> ~eni~ ıneJdan •1u. ıı~tıA 
şu bitmek üz.ere oldutıı bdlrti 
kn llrlediye !'.'ara)·ı bile. lllç d~· 
tllse lpolrk kar ılıtı para bııl· 
mafa \'arar. 

Ul4"vnmı "iL :; ü. il rıeı ı ne yep)'.Clll hlr ııtrateJı unsuru 
ı.ctırcıııcr sıvıı lıa\·neılık itınc ,--

c ıan harbinden sonra ıtell ti. riiiir=:i:riiiiiii;iiii;iiiiiiir~·~-~~:i~iiiil 
o culuğ\lna hazırlanan medeni. 
Buıtün güılUmlcı mermiler !eza ( 

cıe harp &llAlıı o:nruk tecrübe 
ııevrtnı arzcdl)or Çok ~ Clıcsek lr 
• fnlarn erişebilen cüdümlü mer- --------

rollerin ıtcnçllk hllb\nltklnrı zn· YENi• E,j·SER.LER manınııa ııtdertlln.o bugün harp ~ 
sllflhı olan bir roket yarın Ay'a 
gidecek feza ıtcmlslnln ~övclcslnl 
teşl:ll edecek ... 

GÜDÜMLÜ MERMi 

ÇEŞiTLERi 
OCldClmlü mermiler Jçlndc ha.. ı 

reket etUklert mekAnın cins ve 
mahlyetıno göre çeşitlere ayn
labll1r. Bunlar ntmosfertn lçlnııe 
atmos!ertn cl~ında tezada. kara
dıı. denizlerin dibinde hattü toır 
raıtın lçlndo seyrecıeb!llr.' 
• Yerin dibindeki ııcyahnt mcv. 
zuu tTerra ıetı tüblr ecıııcn 
~.1dümlü mernıı ile bir gün bcllı:l 
kabil olacaktır, bu b\1$us bazı 

f.llm!er tarnrınaan etüd edıtmet 
tetllr Yakıt. tahrik sl!ltemı ve 
r_1uı:ııve:net meseleleri büyük ıı:or 
ıutlar arzetmııktcııır Delki blr 
• aç asır aoııra ıJerrrı • Jet.len 
birer volkan sttJıl yeryüzüne tıo
kırncnklnrdır. Ve korkunç blr 
harp auıuıı olacaktır. Normal o
lara!t gacıcımıo menni cıenıııncıı 
ve aksi aöylenme<lllı:çe havada 
•ejrcdon bir nıerml hatıra gelir. 
OüdUınlü mernı!ler, merminin 
bedert ve mermlnln atıldığı mev
k• bakımından ıı~ıtlara ayrılır
:ar 

Bir gün herkes kcndı bahçe
sine, derlerse •. Hazır mısınız? 

-0-

ömEMİR ASAF'IN 
\eni ~ıırını 

~irKapı 
On önde 

SANı\1' Bı\S()IEVi 
VUVARLAK :\lı\SA 

YAYINLARI 
C ııaıoıuu. Molla Fenari s. :ı4 

FJ)·atı 250 Kunış 

BUGÜHKU ~ 
H A V A \'I' llkuv teteoro-

JoJI istasyonunun 
tahmlnlf'rfne ı:ore, bucün ~ehrl· 
mlL '" dvarında hava çok bu 
ıutıu 'l"I' ıı:ırır )lll!"lı cecl'Cek 
olup. rllzr;irlar lodo tan hafif, 
zaman zaman ıcrt olaı'lk esecek
tir. llOnlln rıı yüksek harareti 
"f' 14, f'ıı cınşuk ı e +ıo sıntlr;· 
rat. olarak kaydedilml tir. 

TAKVP·~ ı:ı rn\l ı~ ııı:;; 
" • ('1 ,, \ 

\\ l:! - (;(h !lı - K~l""l :111 
Hl '11 ı :ıi:I - h'. \!-.J\I :10 
lllc·rt ı:ı;; - C'l'llllıtl)l'ICHl'I 21 

SABAH 
ÖGLE 
iK1Nct 
AKŞAU 
YATSI 
İMSAK 

Vnsntl ı:,,aııı 

07.17 0236 
12.08 07 27 
H 28 01147 
1641 12.00 
1820 Ol.Sil 
05.30 12 49 

Gazetemize r;llndrrllen 7a. 
r:ılıır n rt.!lmlrr l>nsılsın 
l>asılmasın iade edllme.ı:. 

DÜŞONDO~OM GiBi 

S ııır \'e edip Munis Faik O· 
ıı.ansoy. unat meseleleri 
lıakkınelakı Clüşüncele.rinl 

bu kitapta topladı 
Daha önce şllrlertnl ııı:ıc re 

1948 yıllannııa çıkan dJQ;•üt mA
bccllı:ı eşığınııe• ve diayal cttııtım 
gtbb nıılı iki kltepta derlemi« 
bulunan ~aır o z..rı:anaan bu y,;_ 
nn nesirle meşauldOr .. 

«DClşünııcıııum cıtıı. adlı ııon e 
.sertnclo iki bö!Om var: ıDOşOndO· 
l'Om ctbb bölümünde bllhıma eı
ır, tenkld, edeb!Ynt ve ıınnat ba· 
hıslerlne dair yaz:ııınnı buluyo. 
ruz. Sonraki dru;anlnr ve kltnp
lan bülQmOnclo ise; Atatürk, A::>
ClCllhak Hılmıcı. Ynbya Kemnl. Jo. 
hıınnes Ecıfı!ıt. Oecrces DUhl\meı 
Colrtte, Pnuı cıaudrl. Enis Dchıc 
Korytırr.~:. Mlthet Cemal KuntııJ. 
Cahıt Sıtkı Tarancı ve Puzull ı:t· 
bl yerli ve yabancı büyük sanatçı. 
tar vo eserleri Uzcrtnııo durulmaıc· 
tadır. 

Munis Pallı: Ozaruıoy•un bu yazı
larının üslObu kuvvetli. özlü ve 
alımlıdır. Dili zenııın. ti uru ve tn. 
cet1ır. Bu deiCerll il.itap. en ırcızeı 
edebi tenklıl örnek erini ihtiva e
diyor 135 sav!a. a ııra-

Ormancılığı mızın yüzün

cü öğretim yılı dolayısiy. 

le yayınlanan eserler 
18 Kasımda onnaneılılhmızın 

yüzüncü öğretim yıl• b(lyQk tören
lerle kutlanmıştı Bu manll.5ebet. 
le kitap, yayın VP. rotoııraf M'nll· 
ll'rl de açıldı Orman umum mü· 
dürlül;U de kPııdl ıNeşrtynt kata
lo~ua nu ('ıkarctı K&tııloı;:. Umum 
Milcıürlük yayınıarıncııın 300 tııra 
numaraeını t111Jıyor 20 yıllık ya
rınları etraflıca taJ]ıtıyor . 

Yüksek Ziraat Müheııcıısı Ekrem 
Knruıu taratınııan hazırlanan kL 
toloıta. kitap ııcrtıerını, kltaplann 
alfabe sırasına ıröre aıılannı ve 
sıra numara nnnı ıtösterlr cetvel· 
ler eklendl!tl 2lbl. yazan ve çe
vırenlertn escrıerınıc sını numa.. 
ralarını bellrten bir cetvel do 
konmuş: Aynca 1931 den 1057 ye 
kadar eon 20 yıl<la yayınlanan e
scrlertn miktarlarını içine alan 
bir 11.ste de kaulmıo XVI • ıs.ı 
ınyfa. fiyatı yok. 

İstanbul Onıvers!teal Orman 
Pakülte&I <le bu müııasebetle Türk 
çe ve yabancı dllltorııe olmak Q. 
zere iki p;ert hallndP y~ınlamak. 
ta olduğu dergisini?' özel enyıln· 
rını bastırdı. 

A sert.sının 7. clltllnln ı. sayı. 
eıncıa Fakillte Do~ent ,.e profesör 
lrrlndeıı Şeref Nurı ilkmen, Hay· 
rettin Kayacık. Aılnı.n Berkel, Fili: 
ret Saatçıoıtıu. AIJdüıgatur Acatay 
Kurt Lohwaıt. Sclfihattln inaı' 
Mehmet Sevım. iıımuıı Eraslan ve 
Muharrem Mlraooıtlu'nun Türkiye 
ormancılı!lının bnzı ana cıG.vaları· 
nı lncellyen yazılnrının Tilrkçe 
metlnler!yle Frıınsızca ve Alman. 
ca tercümeleri bulur.uyor. 269 say 
ıa. 

B &er~lnln 7 cllııının ı. eayısın 

Türker ACAROöLLI 

ela da Şerci Nuri İlkmen. Asa! ır 
mak, Acınan Berkel. Fikret saııv 
çtoıtıu. Muharrem Mtrabol!lu. O!" 
han Uzunsoy. Besalet Pamay. NcC" 
det Tunçbilek, Selmıın Uslu, sar 
nt Huş ve Burhan Aytu(t•un TUr· 
kiye ve Pnınaa ormancılıtı ııe ti· 
Glll tellf vo tercüme yazıları 'l"cr 
atmış. 179 sayfa. her iki derı:ııı· 11 

fi) atı 250 kun.ış * Orman PnkOltc:ıl aynca f'•· 
Jı.Oltenın tnrthçest öğretlm ve ara• 
t.rma orııanlza5yonu üzerinde nır 
kitap ;a),nluııı 55 any!a, fil aıı 
!Ok 
Y~U Türkiye Ormı:.ncılar cenıl' 11 

tinin tlüşQncelerlnl yayan 11·~·1 

Türkiye> acılı aylık gazete cıe f'a
ııım - Aralık 1957 tarihli 81-82 ~11 

rılnrını özel sayı olarak bir arııJ 11 

çıkarcı. Bu ııayının toto~ar1nr1 

ve dokllmanlarınııı hnzırıanmnsırı 
an Avukat Kerlnı Yund'un s;eıı• 
ı:ın özel kOlüphanesındrn çok fo:ı' 
<lalanllmı~. 8 bClyü.k nyra. 250 );ıJ 
rue 

Mucizeler yaratan ülke 
Amerikan ı•ncıcıstrU;lnln bir bl• 

l:Ayeslnl Katherlııe B. Sblppcn 17 

bölüm hııllncte yazmış Nennln :'.\f • 
tar dilimize ~ovırmış. Neblo"IU 
vayınevı ayda bir çık:at111iı .no· 
tün Dtın~n• dercıstnın 16. tııe• 
ımyısı oınratı: ıDünyayı ayclınıatııD 
kitaplar serisinde yayın1arııW 
tir. Ki tabın r.sıl adı, cl\tlracle ııı. 
ınatlon•. 

Bu kltrp, ensözcle de bcurııl
dl!il ıtlb. bir mll!etın nasıl oO' 
Yük cayretler harcayaraıc ınu•" 
ram eserler vücuao ı;et1r1t1ıtını .-e 
ınüclzelcr y:•röttığını ı;:ıı.,temıeıt· 
te<llr. Du bakımdan. eseri otc1" 
yup kıy~ler yapmak. biz Toridl'r 
için çok ıayc!alı olııcak. 

1 Nemıın .M lur, gerçekten ırııı:
btr dll ve Oııl\ıpla eseı1 dıu.nıze 
>:nzanııınr.ıı,. Herkesin istekle ,.,.. 
l:uyabllecclil bir eser bu. 104 r.llY' 
fa. ıoo kı.ru§-

Ma tema tik prensipleri ve 

felsefe 
Şımıııve knc!ar ı ı eseri çıltrtı 1f 

tıuıunnn Kemal ZO!ftl Tnncr'i11 

ilmi feJgefo yayınlarından olııt' 
bu eser. blllm ve felsefe ııc ur.
r anlann Uıteklerlne cevap ver
mektedir Problemleri ç~ıt11 

baıılıt.ıar altı'l<la toplıyan b\l ıcl' 
tap. Öns'lzııne özel bir ııcı ıı6Y 
terllmesını l.ı;tlyor. Bu önsllz: "' 
kuyucuyu kitabın çeşitli tıö!Oı!l" 
lerı arııııında ti aha ıınzırlıktı bll' 
ıundurmak tein yazılmı~ 
Kıtabın dokuz bölümde ın~; 

tnmetlk vı• felııcte, metnmetll: ' 
mnntık, sayı problrml, ak&'l:Yoı:'. 
ve akstyo::nııt k, liürekllllk. Farcı-11 ııtzllk vo ııo•ı~uz. ycnı mantık \"I 
lojistik, 1!1tlmııllyet prob!C:ıl ' 
noııtfüü ve ) eni geometrııer. 'r:': 
tenıatlk \'C düşünce konuları •11 

celcnmektı <lir 
Matemetll: öl!rettmı cızcrın" c

•an çkte. mı.tC'mntlk proara:-..ı.ı:: 
rlyle bu cıemın kitapları 'l"C ö 
rctımı hakkınon tıırtlllercc v ~; 
ıen raporlonn tahlil ve tent:1 

vapılmaktnc!ır İndeks ve "'1'>1~ 
vocrnty~ı aonııa. 180 ı;ayta. 
Jlra. 
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Talebeler Ankara'dan elleri 
boş olarak döndüler 
öğrencilerin, lisan meselesini halletmek için Maarif Veka 
!eti ileri gelenleriyle yaptıkları görüşmeler netice vermedi 
Lllan meaelMl halr.kıııdakl mura· 

e..atıartnın Senatc :a •l&edllec<'.;ıne 
.tanı olmadıklannı beyan f"df'relr.. 
~&fl'ei:U ve Maarif Veklll Ur ıtınif
llielt. uz.ere AnkAra:ra ıtden Ünher!ıt 
ı. talebeleri şehrtmıze donmUtlerdLr. 

ntn maıi:Jmu de Udlr. MUracaatlar:ın 
kl b~~lp, Sı:::ıatoca m•i~bet bir 

karar alınmış olJıa dah:, ••i<lt seci· 
rlldttU:den yüzlere• t•lebenın bo4 
Jerf' b:r 6tD.e kafbetmelPrto.e aebebl
yet verllmlş olacaktır 

Zorlu dün 
Paris' e gitti 

Nltek1m, şenato dUn' U 1.oplantl· 
ında da lı..an men.eıeaını or:• me· 
mı,tır. 

Sf'uatcnun btı da•ranışı. talebeler 
arasında uzuntU •ealleat olmakta-
d". 

Dahiliye vekaletin
de yeni tayinler 

\nadolu \jan.,,ı 

Maarif Vek&.let.t Uert gelenleri ile 
lötU~n talebeler, Anır.aradan eU IX>J 
ıeımı,1erdlr. Veltı\lettn kendlltrlne 
"erdtll cevaba gore, Ünl•enılte Se- 1 
:rıat.oau lldn m~lealndek.1 aon Jt&.. 
:rannı blldlrmed\kçe. berhanıı bir 
ı:tıı.tdaha!e yaptlmaracaktır Ancak 
13enat.onun da bu konudaki kanaa
tin! açılı:lama:aı harıı geclkectte ben 
.ıtmektedtr. Zıra. ı ıı.ar. tonU8Undalu 
talebe muracaatları., tttktk tçln se
:rıat.oc'a. üç kl,ılllt bir koml..\)·ona ha 
"•le edllm!:ııtır. Komi.ayan talı.şmaıa .. 
nı:ıın ne aa.tbada old ı gu kım.ıı.e-

\nadolu .\jansı Aı. ·ara 12 E• Kı Traı roı \·a. 
Ankara 12 fA.A.ı Ha:lcJJ'O l:ı-1 ve GümO~hane mebue.u l:sma1i 

Eisenhower' e 

\-ek~U Fal ı Rü.ttll zorlu ı;:ı A- Hakkı Bavkalın Tr.nzon. e~i(I İ1'. 
ralıi:t• AvruPa Koı~erı \'"lull•!r tanbul t>n1ıııyet ı:nıldür mua,·ı:.ı 
Komttt>,lnln yılltlt ıçtımaınja hn- ve Adana mt-h\.lf>u Ahmet Topal. 
!unmak vt· b.h\hare IR Arcılık~& OR'ltınun Hatay. eak: Sıvaş \'il!'.~\ 
'SATO kO.t:.'7eı-ının toplantı.~ı:ıa Kadrı Eroıtanın Urfıt Trabzon va
Haqvek:l Adnı.aı :ı..ıcndere.a·ın ba-ı- : :.Sı ~luhllı,. Babaog:ıunun Ç~nltın. 
kanl.Jlında. t&tıtı;.cak TUrk htı·t!- Daiıllıve Vek:Aletl nıll~tMı:ar ıntıll.· 
tlnt• .ltıhn'r:. etmek üzere buıtttn fil• \"in! Ruhl Ç~>Jışların B:t!ı& ~[ü~:tıvc 
at 10 3() dE uç"kla ParlSe baı._ :::. .. t b&ıJmüfetttşl llllmı Da~cıoı;:ıunun 

eı:nıştır Kanı. Bursa mııdctel1.1mumııs1 Tura:ı N. Bulganin bir 
Mektup gönderdi 

narıcıytt \'t'l'lllmızte bırUkte l'"la· Kapıtıılının Burdur İller tdur~. 
• e Vekil .. Birinci Oaır~ l-... ımum mHelllrü t-'etb Samsul"un 

:num ~lüdürC TalAt.t Fenler. h:.l:~cı Tunceh \·a:ıt,ıkler.nr yt"nldf'n ve 
oatnt umunı ?\H\dürü Nı-c:r..eıtın :"'ıtklr.n tavhıleı1. Urt• vaıu.;ı c .. ı&ı 

\<;~oı·Lılt>tl J'rr~' TUn<"e' Hı 'itll Ktılf'm 1.hldü.;·ü 7.l- izci Vt' Çankırı vali 1 Pua~ A:pl'°" 
Londra. 12 _ Moı ova nı.d, u, ya Te04 f' · VI" ·•çoııı:ou Da.~edeıı rın mf'rkct. emr.nde vo Burdur va-

Clun ~cf' ~·yet B vekili Nllı:.olal Reşaı.t A:·ı' P:• ın cır lıs Af .. ltmct A: Çe Ukln Dahılıff" 
lı:uııtanln'ln Batkan El.af'nhowt'r'e bir Dün gelen mallar \'ekA:f"t111de tf'tkık kurulunda ta· 
l:ntktup ibndı rilltln iırykmtft1r. .l!fttrılmtılllrı. Kara \'al.:-l A~ım Bli-

lla.J&anın bıı Utf' 11u , •B. A y, ., \f" •. a·ıı .ı.• 1 JUıklQnı1:ı m<btteear muav.nUfttnc, 1 
llıerılcanın !latı Avnıpadakt a.skrr1 ıoo t..oı n•lvaı ılı ilÇ 05 !•ıa ·ı.ıt· lonlil.Ulda';. valı111 Cclfüettın Ün"'-c.lln 
tne'ik..tlertnl ku•\·e\Jl"ndırmestntn P· .ictne vatı 19 l ·n le! ha~a~ '115 to ı vUAvet!er idaresi umum muı:ıar-
Cl"'t'e harp tebllkl'.elnt arttırnıa<;.•an f!IÇ !ıl ton dı mır ~·ubuk 28.; t•ıı l 'UA°One. A~rı vtıll.ı.sı Alı Aitseven,n 
ba,ka blr ı .. e l·arıımn·acatı.nı• Heri kiğı' 18 tor. ün. :.ıo toıı ~ilk bo-- mOlk'h·c m!lferttşlıiıne ve Çana:.:.:. 
•urm.uttur ru, ıi ı.on ('tm~nto fatırlk~t o.at- "l:al,. vaU muavini oluµ Tunceı. 

Bu mektupta ı<;uzey Atlant..ı.k Pac z'mt'Sı ~ltkf"l ~ıltOlyle 1544' ton \'aL:ığlnde 18tı!ıdam edllen ı:sıtıtı 
ı1n1 ıaara u#ratmııt. için bUYllk c•r· beton a•mırı. ~o .. yeı tıaııdır.ııı Po- Arkanın da lktııcı 1oınır mülkiye 
tttıer aarfetmekte o!duklan dlktaı. beda ıı"emtslr!r. de 31 ton muhtf"lıf nıiıff"ttıoııtıne n&klen ta•:Jnlerl hak 
ten kaçmamıııtır. e. ya gelmı~l!t kındakı kararıuuneler bugO.n :ük. 

.-;:::;;;:;:;;;;;;;=======================~ '·K .. -.d:ke li<ı raı etnı 1tlr. 

Çukobirlik pamuk MAKSIM TiYATROSU 
iSTANBUL OPERETİ 

Bu aksam o;;& .. t 21 drn itibaren 

CIMBIZ NERiMAN 
Ope ·et J Pf'rdr 

'\'atan \t ıı~ik ~a}1.nevr kovan Deknr 
)f Karaca K. Ka,~uçelli :'.f. llepgüler '.\f .l\la~ltin 

Çar~ambJ halka tenzili'.ı:lı, Cumar'esı, ı>azar günlerı sa
at 16 da n1atınC: Pl'r:iembe suv.1re '"" Cur,1;.ı:.-tcsı matınc tale
beye tcnzilittlı n1atine. 

VILBASINDA 
KALAMIŞ KOYUNA 

Nazır 

APARTIMANIN 2 KONFORLU 

ıs 

Dairesi 

12 

Müşteriye 

MESKEN KREDiLERi 
Ayrıca 

so.ooo 
LiRA PARA iKRAMiYESi 

u 

* 

alımına başladı 
Adana.. 12 A.A - Pamuk fı-

atların 11üıcü;ııetc;ı bi:ınr n 
M>nra keneli orıa;ç,lannın malları 

:çln bütün bölgede a~al:ıdaki ba. 
rt>ınltrl t~b.t etm:4 ve bUtıOnden 
ıtlbarf'ıı hu UJaı.larla mübayaa 
tıaşlamıştır 

l' rf' .. t"li h.iıllil 

'1rnnıt t'lntıııi 
(ukuro\;l Fhat t·ı,nı 

A 417 168 
l B -11')5 160 
2. A 38~ 1.1() 
2 B 11\,') HO 
3. 3'0 130 

naıa~ 

1 A -1:.?~ 117 
l B <!O 103 
2 A 390 1"3 

TAVZiH 
8 Ara:Jk :;ayımı:zd ·a· ~nlanan 

:\Iev1ld ilı\nında v..r.l~ ıı.::a Ze.tl 
Pamir ı·ertne Rllaı A.uncı ıwnı 

çıkmıştır. nuzeltırtı.: 

Ben uyurken 
Duv .. nm: tırmandın 
Güllerimi yoldun. 
Ve btitün şiklı.yctin 
Sen uyurken 
Bah('cr.e gırenlerdcn. 

-0-

0ZDEMIR ASAF'IN 
'f'lll ,.ıı rlf'rl 

Bir Kapı 
On önde 

S.\"1 \T 8 .\SOIEVİ 
YUV\RLAK MASA 

YAYINLARI 
Catalo ~fo\!a F• nın S 

F ·l:ltı 250 Kuru 

Sene 
Sonunda 

LCMF 
01i1J••)f'fif[1 
Yükseliyoruz 

1111~ nı rıahalılu.:ının, hl•· .ıı
ına .... ;ı oldıoı;u .u•rdt durmA .. ını. 
tf' .. ın1 \:ıltllt"rt Jll\f'llf'rtl... br~

ll)ordut.., dı•ıll ınl';" iliz hf't..li~f' 
ıluraıını '.i';•nı J ıtrıoıı 11"1..r,ır ha..: 
Janıı"ıt hf'n7lyor. \lt.,f'IH. "''rf 
"" .. on 011 ~iinflPı..I reı,m1 fi~ ııt 
:ırtı~larına bir bak\anrza; 

İstanbul il Seçim Kurulu 
DUN DE TOPLANAMADI 

..,l(ıu.ılaı :ı '7.anı 

h·ı..llPrt Znnı 
h.lhrllf' Zam 
ı .. tanl}ul da 
nıtuna Zanı 

E. öZDEN uYALNIZ EYÜP SEÇiM KURULU 1Ş1N1 

1 ~ -~m~u~ıu~ı~ eo~;.,~~~rde ~=~~.:?:rul:~~ ,~az~ 'U::r•nd~ ~ e~n ~•~• 
1 

me\_ 1 •ebebı~·ie dlln de toplana. k&n ,.e azaiarı hLi"-ında red hli"ı r•Ptığı ınceıeme:er aonucunda. 
no&n1\1illl'. mızı kullanarak. anık kanuni ta- v&rdıtı karar;u :se. 25 madde ha

c H p n:n btannul a~:ın.erıne ıtıbat ıa.teme:ıt -ı.amar.ının geldll .. ne lıncıe toplanmakta ve a:enel o;a-
: Zam 

l 
,,,.,, .. ı . 
olohıı~f' 

t ll'l..trlıt,. 
..;,ına 

Sonra bunun 
ıı lnun .. 

~ ~:::: l\ 
dı : Demokralik 1 

da:r ıtırazlarını tetKtk edecf'.t o-, de i(;anl buiunuyor;.ız. 1:çe ~·m ra:.;:. verllen &eçmen l\Amları üze • 

l 
ıau tun.ıl):ıJ!ind:Q:J w.bı ba.<,:kan ::;11.0; kurullarlndan :1 seç._m kuru:una r:nde cıurularak. E:rfıp Hçeatndekı 
rı Ak~Otk'\n ra!'ıaı~ıziııtı cıo:a:rı- , a:eıen razıla•dan Fyop ı:çea:..n:n. 146 ~ımdtltta muhtt"l.f m&.'liı:eme. 
ı;,.yle caha önce de toplanamamt;· bütün Ralldtlo::lata e.unıı tauı:lt.1ı lerın 1741 k:flye a.eı,.men lliını ver 40' .\:S \ "E Li 

Papaz Ihsan 
hapishaneye 

girmekten memnun 
sa~ıt.aıııı::-Clkn Papa.z• lUkat:ı ·• 

le ta'.1111en l:1Fan Papazogıu Onı..:-. 
,.u A!llıy~·C2ekı dUnkü C2uru"m:a."ı 
f<>Ont.ındll Oç B' hapse lfıO lıra da 
para ceza. .. ına çarptırılmıştır 

Kadı'<:ö\· •fkele~ınde, vu;ff'll hır 
po!i . ., meniuruna hakaret ettik! tç·n 
hak1r:ı!1da dl\:a ac;ılan F-~bıka.11 dfı:ı 
kü karardı.t• 11.onrL Koridorda «Al
lah b11na arıd:. kıtı cc::zaevınd!' ..!'e
cırecf"C> m d ·erek ı:ıPvınmı"•ır. 

Bir yılda evlenenler 
Ka.::i.l!n a\•11,C:R ehrımlzdekl t·\ l~n 

d!rme mı:onı..;rluklarında JO(l3 çif
•ın nl'.<Ahlar1 kıyılmı~ur. Bu !'iu:-et 
.e 19.~7 yılt;-;dn. f"l'ltr.enltrln saytı:tı 
,029Cı'a yük~f"'m1rştır. 

Belediye Meclisi bugün 

toplanacak 
Beled: •·e 11.trcııaı bufi::O.n saa: ı.; 

de fevkalAc:ı" olarak toplanacU:tır. 
~tecUs.ln iÜOdemln6.f' t. E. T. T . 
tdaretıının alacall:ı ıoo troleybO.e 
aıt teldtfler. bazı imar mazbatala
rı bulunmail:tadır. 

ERCtJMENT ÇiFTÇi -
ErcUment Çltt('I dun uvcıhta müra. 
caat ederek \k ls derıhl aleyhine 
d1Ta acılmaınnı istemiştir. Akl mec 
muasının ıtçen haftaki sa)ı~ında, 

ceml1et &btunun da Erır:ün1ent ('lrt~I 
hakkında bir haber ne rf'dllmlt ve 
!otofratının altına. •BüJük bir ak
tor yetı,ıyorn diye :.auımı~ıı. 

C. M. P. il kongresi 

Ocakta yapılacak 
C.~f P H kcnırret;ının ocaı a~-ı· 

nın M>n haftalarıncıa yapılma .ı.a 
rı.rl~tı:-1lm14ıır. Bu mUn~e·Jf"!lc 
ıı :o.eı.treterı llçelert' bır IArr.ım 

rröndere-rt.k k<•nrırırler:n bır a.ı .ln 
ce ~·apılm~au ıetemıtı:r. 

BU defakt il konıttf'Alnde. ıl td · 
re he·;et.ının tama.n.en ı enı .~ırn
~ercıen ıeştJlı tibı bır cercy11ın te
Jırml~tlr 

tır :ı; aı.lbıtll buına te'fdı eC.t}·orum. J.A d.&:1 ıfade edılm~kte. ancak. bu 
Ü.ll>t , .• , tt\..ıf' tanbu;un b;r ııçeainde )"apı:a.:~ ,_a· 17~1 ktıının heptıının o)·larınt kul 
TOPf.\,Tl'I nuna a:;kırı harekeı;tr. ıtıraz;ar:· !anmadıkları da a;rrıca be!ınilmeiıe 
Öt~ yanda~ C.H p .ı ba:fıi.&n ve- mız. bu 3;aı.ıda _ ~ı hlitım•n im· tedır. 

k:; C:krem ÖZC!C!D dün blr b&.~ın lii:ı101 muhtCVid\r • ~Lfi.Ç& a;ôzlllt
tcıpllntılll rapu.tş v" aon m:ı:~tve-ı nıeii.ted;r. Bu ta:idım "ettıgım ve-
k:llen ~eç.rnı eırasında İ!il&nL1Ulda ... ı:.ı::a.. Eyup ılçe ::ıtcım kuruı.una 
yapılan ıkanuna aJkırı harclu~t. baglı !»&Ocilkların cıı..rumunu açı;i 
:er• hak~ındaitt C!ü•Oncrlenni ö- lanıaktaelır. Bütün. dl&er ı:çe a.
zetllyerek. Eyüp th;~ b~tm ıı::urı.;_ ç:m kurullarından da, böyle ner 
ıunun \e·Jden hazırladı&• ıitıra.z b&ndıgı te~er teker ıfacı.e etm~ı 
rezltK&ıi• n iazettcıle~ tevdi e~. takdtrıncıe. ı~~anbulda.<I ;,eçım du-

iktidar satında 

mı, ır ruınu bütün çıp!a:<ıııı~·ıe ortasa 
u'll..,IRR\,J..•ı \l(H\l'\\TL\ll c,·ı~acaktır• 

EArer.::. Özden tun'arı aö;·ıe:n:,. ıc h \,l, .\ .\(.lh(. .\ 
t!r \l hlHJ ıı 

t.Yük...,elr. Se(tm Kurulunun cıtı· 

raz;ar:n mahallınc:ıe ıncelenmC6l• 
yo.undaitı kararı ou·nne. ıl ~ım 
kurulu. bu aur,.ti~ muame:f'nın 

lkmal.nı ilçe •t'Çim ~ uru\lıırnıa bıl 
dı.-ml!ltı Bırçoıc i:çr: ~tm kuru
lu ba1kanı. hı\k:m.rr. mütead.ıı: 
ve ır.u."'lı rraııc nıllracaatla.rımtza. 

rag:men. 1'.Urui.u t.op.a."lla.Uızın k.E..1 
<11 oaşlarına. ;,~izde tetktkaı. lapa
rak \·&rcuit:arı net:celerı. il ~,:n 
kurulu ba-~.ıcanına blldırmektctl::-

ler. Ht\klm!E"rtn bu mevzuda mi'.1~
~a,..u o:arak. htç b:" eıfat ,., aa:ı'.i
hıyeıler1 olmadıgına sıöre. bu keY
ti harekl"tler: ~ıK'ı'.:et ve ıt;ru 

mcı,.-zuu ·apılacaktı•-• 

11Aı11·;1'\ utn \llRh.lZ.Ul''' 

t.Kanuna it'.· Kırı ve A.deta bir 
nıl"rite:t.den aiınan ta.lımatla ıo.are 

t-<ıtJnor.n; hı.a ;nı veren bu ha-

Özden d.aha M>nra. bt,ı;;ım.er.n. 
re..mi ve. a li tatlı ~nıerLnc.ıe 
- mOttaceı ı~:er mth.teıtna - ıaal;· 
)etı.e bulunmuı ve ıeçmen u•mı 
ııa etme-,ının tD P ıltt:derı ttıra_ 

:-ıncı.a•. l95U ;;ılında çıkarılan ti16lıl 
~a\ ılı ~anunun :.! maddedıne •L 
çıkça a:ı·kını oldu~ı.nu bOylem•~
tır. 

h \" l '~lZl.L h.L\lU:'\ 
h.IT\UI 

Öle yandan. İ.ıi.tanbul C.H P. ıı 
te:;.~ılltı. İ.:stanbul aeçımlert •ıra
aında }·apı:an bütün kanunz.uz ha 
reketlcr:.. bır kLtap halinde top
:alllayı dili>Unme<c:teel'.r. Belırtlldı
g.ne eôre. bU k!tap fiOn C2erece IC 
nl.ş olacak ve .,·esııtaıara dayana
cUtır.• 

ı; il 
E:;up ilçe ıa~:m kurulunun. bu 

<Da ı ı lneldf'l 
ler~n orta c:o u}·a ,ızma uaıı!'.e:-ın 
d,.n bah..~ectı!rrtktedır. Yazıe2a ko
mOn'stler'.l ı.on ı;eçlm!ere ta.zıt 
göaterdllclerl yakın llıtntn aad~e 
1klldarı ı:ıea:ıı. ıynl zam&.."lda r:ıu 
httlefetl de c·O<;UndürmH>i s:;e~k~'
gı Oterınd" a~rulmaktadır A:;nl 
'·uıda. tntSnllnOn kendıaınr. ıw>r.ı
İan Jr.uaıı ı-.aı.ı Cf.'\·aplandırm"\11ttı 
ifade edHIT'.ei::tE:<llr 

Bu auaı s •e 6 Aralık tarlhlt za 
ttr'de tnonıl"e te\'cıh edılm-.şt;. A 
Aralı'<: ta:-th': Zatt>n:le İnön0nü!1 i 
Aralık qi.nO ~ecliste r•Ptıkı 1'1· 
..an hak1!'.r1 e\·reıı:.el bfııyanns.m~i 
ne tema.-ı eCf'n t:onu!Şnla..o;ı ba.1·e 
konuiu rc::.lm1.kte ve töyle <le-
nllm.'!ktt> dl. 

cclnoııu ıı;n hıtldr yalnıT. lhll· 
uu nıttodh.rı llt t>•lı5tııını iti· 
rafhı ı..nıııııyor. a~·rıea hunR 
mf't>tlur hırRkıldı,ı y' ktndhıln 
bu ınenllf'l.l"ttt bir lhtllfıl Y" 
paruk l.Ardf''lf ı.ordf' e 01&lt'ltıt

nı111nın pt·l-ilii. ralz t'f' haklı hlr 
hArtl.l't ı·ldııınno lıba.t f'tnıtxt 

ı.an.1~1.'or. 
Hu böJI'" nıldlr, dC"ıll nılcllr• 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
B:lındll' ;:ibı. lnönünün kon-...:~

ma,;ı!ld& akud.u~u ,.e Zafer·ın z.t
rettllfı 1n .. an hakları evre.ru"l. t'ıe-
vannamt".Stnın lliılı maddoa:nın 
1ıetnı uctcr: 

siyas i hoberlerın ıorolsıı hi •öyesi ıılh .. llnın h.tlbdat ,-" ba~ı.~'a 
ı.:tl"'iı ıoo:ı ~:a~ oıara .. a)a\.Jın
nHtJ·a nıf-ı·ııur kalnıama.~ı ıtln 
ın~an hnt..tıı.rının bir hut..oı. rı•
Jlnıl 11" ~orunma .. ı rCia .. ıı hlr 
.ı:aruretılr.o KORKUNC BİR TEHDİT 

G
ene; adam. kapıdtJd polıl!!f'~ 
•Acaba ba\•cı ıçer(le mt?• 

d!ye sordu. 
tE,·et!• 
Uzun boylu. bı:,.-ıklı gf'nç a· 

elanı. Bıt"j1'l\"CIOIO k.aptl!.1111 ba!ı!
ço llkırdaıarak ıçerı iırdl. 

Sa\•cı_ 1r1 yapl!>I ve ııakln ha
ıvıe koltugutla yJU!llanmı'}. kım 

bıllr nf'ler d11~ilnavorcıu. 
ı<Oo. ~f"I baltaltm:ıı cıedl. Gaze

;ecılerc karşı. bl!hM?oa M>n ı;ıene

'"°rde •ıthıa.ıııı pP..k. !azlalaı,mı tı. 
Uzun bo:.-ıu. bı;•ıltlı eenç adam 
cta bir 11a11ttede (alı~ıyor Ytt her 
ı:a:u~tecı R'lbı -,a'fcıyı tanı~·ordu. 

ıBt•ru latem146in1z• <ledl. 
Savcı ıırayet babacan: 
cHe-le oı.ur şuraya bakalım• 

Clıye hlc oralı olmadı. 
ıSen ıı~::ııanlıyon;un galiba.!» 
Genç adam. ı;avc.ının bu tah. 

tıi ah1.kmsıne2an tuhaf blr meın
nunluk o.uydu. o. dev&m etti. 

NERELERDESiN 
"Nereıerd~.n bıracıer? B.r Ui· 

ra.\·•ı> merhaba demtk de ~·01ıe 
mu?• 

Adam ı;ıUldO. •Bı.ıe ftrl!iaı bı. 
ı·a:<mıyorısunuz ki..» dedt; «Gö
recegln!z ıelltMı aratıp bulduru
)'Ot'bUnuz. Bız cıe ona ıruvene
rek • 

bözuno ta.mamlıyamaelı. Sav
c• 
tı:Ne o eenın yazdıtın :.·azılar dy. 

le? Kanunlardan baberın l'O"
mu?» 

Varı dedi. aenç •dam. 
«Peki vaı da.. ıııye yuıyor-

60.n? Kaç nevi 5uç ı§lecııgınt bi
lıyor mU&un?• 

•Bılmıyorum• dedı genç adam, 
cNe .toUÇları lşlcmlflm?» 

•Daha ne olqcalt? Senin $ftbl 
\'aL~ever bır adama orıe yazı
ıaı: raznıık yakı-:;ır mı? B uz &Lbl 
dOktrınal yazllar yazmış31nl Yo:ıe: 

faklrllkmı~. ua;rt.pızlıkmiıt. çL 

! murmu.ş. ekmek yokmu,; bUtün 
bunlar ne? Ne ..ışın va.r da tutar 

~ T~lıtarla hakkındı \'ltılar ya-

Zat'fitn. anlL"'ll&m ki .. 
Genç adam: 
•Doktrin&) dcdııınız 

mı?• dtro 6ordu. 
bunlar 

«Tabii. bunlar .. Beledlye:rı. ı.a
bıta:,-ı ac:z tçındeyml.ıJ gibi ı0tı

termek.. vatandaşlaı ar&;tncıa te. 
l~ uyandırmak: A.mn1eyl heye
cana verıcı neıırtYt.tta bulunma.ı:: 
daha ne olıiun?» 

AMA ORADAKiLER .. 
:Ama oradaklh:r dert.ı ·a • 

d .-:enç ııazett>CI ıYaz.ma· ,·a:.. -
!emeli. Ta: !ıtarlada poll.'!o teşlı:ıl•\ 
tı olmadıtı için ""a\" ş boı.u.ıt 
Oerı>ktıgı kadar karakol teıus e. 
rt;Jsin dlye yazmanı IA1:1md1. 8,• 

•rv l\ar }·aıtınca halk ı'ideta mall
bUr ka!ı';"or va ... ıta bulamL~·or 

e..::rt:ıelt bulımı~·or. lşıne ııtı..ıernL· 
ıo')r \'f!I çocuıcunu m~k~he .... n. 
dı•ı'f'nth•oı·. Yazdım k:l alukacıar 
ol,.,unlar. bllmeellklertnı 6 r .. ·n
sınif'r: halkın bozulan moralır.ı 
C2üzeltfilnler. A ti vat&nbeverl,JC. 
bu dekll m!dır? .Eger bu yazdık
larım ·ıır iki ldarecının Vt" b:'" 
Jk.J polltı'-acının ra.: atını x.a
çırdır~L hatuna ıııtme<11yıse, be. 
nım nasibim, ısııııı kapalı olara.: 
l!ade Cttt8:ınlz ııbı ckomunL&t· 
llk!e• tth&m ed.tlmek mı olaı:oak ! 
Bence a6ıl bu au .. unce. ,·atanse
verıttle kabıH tel;ı de&lldır NL•i 
retle reddederim.» 

Sa\·cı, yıne oaoacan ta)·rıuı 

takHtdl. 

•Hadi hadi. de<lı. ı:z ıençısın . .G 
<lah&. kabınıza l!itgmılonsunuz. 

Ben enı ısevt>rım b.lıraın Kab~· 
1 tyetH çocu.:.a,un. lt.llkba!ın vıu, 
Otur. tatlı tatlı o a:Ozeı tısı u. 
bunla yazılar yaz Nf'ne IAzım 

canım. bMŞına dert açıp ta ne 
yapacakaın? Sonra ıaçlarınt ke· 
aer:er. btrık:arını tra;ı ecterle;. 
de~er mı }'inl?• 

Genç iaZf"tecı a\·cının yanın
dan çıktlKI zaman kalaı,ınLn ıçl 

karmakarll)ıktı. Bu kadarcık ten 
kıde k~ı bu nl! tahammülsüz.. 
HHctO? Yaze2ıklarıntn h:ç b•rl 
~·anlı deA:ıldt. o halde, ae~·ck. 
lerd'n bu dert>ce ürkmek. bır 
tllkırn ldarecı:erın kendl becı•

rı~<ı.iz.&lklerını örtmek ıçın ıır.~ 
t:klerı bu lekeleme ,.e ıttıra kam 
pıuıya. .. ına ıenerzül etmek ntçın
dı? Tenkıdı sı.u:ııurmakla nf" i\L 
zanacaklardı~ Btllk:e. hildıMf'le-

.J 

r: .-enem eceı:t: hatatan dO
zeitme;<. derttert iLdermek ~lbl 
bit ımklnda.n ma.hrum kal•ca;<
lardı. Bu hal. ieh'erıne det&!, 
aıeyhlerıneycıı. Bır kurt ıc;ın ıçın 
her 'ie:ı 1<.emırectii. ve sünün 
bırınde C'ö;ç:ünLO muıı.adder ola. 
c•ktı 

DEÖER MiYDi ? 
Genç >lU rcınırı Ta~lıtarla 

!çın ''Udl.IU a;.ılarcıan ve sa,·C'ı 

tal'ıfırıdan çaı~Tılm~ındın b.r 
kaç giln "-Onra. L.ıanbulun b 
1.Pr:O•rr )·uva~ı gemtlne bıra.ı. •· 
,Akıı gi»ter:ldl İlk iş olatftk 3 l!it.· 
l. kııraltol tes\8 f'dllcıı. ve &."ıa 

lf~lzltk harrketlf'rıne ka~ı tl"d 
bl: i.:ındt Vasıt r...,ızh.lc ve tk-
_a.,t .. ızlık mrvztılartyle !lıt::t'nll

dt , .. e Q;t'n\ aa f"tr("ıye "Allah "en 
df'l rL. olı ln nıektup:arı ~I· 

dl. 

SON DEFA .. • B: ~1Aı :,;eı ın rııer:ncıen 1 :.tı 
.. l"nf' 'Ç l bu: llnU\"Ordu. At"nl 
ra/.et"'Ct bir çok ~ıctL muhteıır 
\etillelerıe ... avcının hu:zurtına çı;c 
:1. Son defa. ıte<;en hafla. •aa:. 
:Ji fiUlarındL ('a.lıştı,IU ırazettnın 
: C!iU) mildünl )ıfatı'fll!'. avcı .. a 
telefon ed!yor ve bu defa ıro~
rneye ".°<end!&I talıp oıu::ord·u 
Da.-;ı yine dtre2e l':rmtştl. Şeh~ 
·a~an ~lk kar. zaten bo?:uk dU. 
•"ıı olan tf'hnn haJ a!ını alt(L..,t 
ctnı:ş, halk. 1-2 bant:m kar·ı 

~vrUnct" fırınlara odun depo~a· 
rına h!Ieum etınl$tı Fınn:ar xit
ıı miktarda ekrnrk \'lk&ramıyor. 
!ardı Octun depo:arı lı;e boştu. 
F'a~a: neden!\l" bunları yazmak. 
~darcc:ıcrı mOthı kızdırı·;orcu 
Kıza-ınlılt o Jert>C'cdeYGI k_, tı;;. 
tanbtı:ı..;n ne kadar l~aza..r,ı 'ıne 
her bıruıden. Beledı~·e 'ı..:.t.e mO· 
C2Urlrrlnın ırnı:~ı ııe bır tc4.ı.; p 
mf'k.tubu ~r:huıştı Hf'p:;.ı ~e «Ka 
ıamız huctutları .('inde e.,mr:.i 
ııır.ın:ı.ı.ı olmamı~tır. O~un de. 
poları doludur,. dı,·or:aır ve ba· 
sın :..;.anur.u ııcretlncf' ttltzıp.e· 

rının ne~nnı bUyoriarcıı. Genç 
ı::-a •t"C: hunun ıç:r, :c.a•;cı arı

or ıu Tel,.. onı:ıa ıı: .a:a ınea 

ALO, HiCABi BEY! -BiJ• ıto :.ı·:lt•"ı dı. e dunı·1ı 
att Yazılanlar hılı\fı !lak· 

oll'>a .. ır ıunu tek7 1 ,,.. mr 
olanlar Zf>~·t:nbumu Sarı~r Fa· 

~ırıcöy. Uaküdar ''e 11L. Beled~ye 
oube macıurıerı dealldir. vaıı. 
Be:eaıre adına nlçln te~ı:p et
m:yor?,. dedi ve foord.u · 

«Kanunları nıçın bu derece 
ab!l.I te::.;re m&aa ,ekle aokU· 

yomunuz. Niçin haklanmızı ko. 
ru:nuyoraunuz?? 

Savcı: 

•Hadi hacı.ı. dedi. l'ôenı !leTe
nm bıllra:n: tf'lt'z:p:er: a!ta.lta 
lto:.uter. ol•Un bJ~.aın » 

Genç ırazet@Cı, ıa\'Cldan bır 

111ed~i. umnıa:;ınca vaarı aradı 
ve kaldUtı oteldf' buldu. \"all: 

•Ei'·:>et.tc ;;oyaca.üınız• dı~·o; 

du t.Tamamen maila: lı hl r net
r.;:atta bu!unuyorsunuz. ŞehlrDeı 
f'.;:mek l'e odun ısık:ıntıı.ı yokken 
bunun a:.csın! yazınık' f":bPttf" bu 
f"lti.ldt- C'f'Za!ancıırı:acaktır. 8Pn 

bu hareket. iolZırJ vatanst\rrllıt .. 
n:7f" ya:.;ı tıraıu1\·onım.1 

VaL 1>1nlrllY<1l ve aı,:eş pOslcll· 
ruynı·ııu_ Halbuki bir ıı;iln onra
.lö.J 2azetelerde. ek:ntkçller c.ıerııe 
j: ac.ıına o:r bıoer ne>tredıll:;or . 
Fırın:arın kıta:;etsızlhiı:lnden ve 
kar yagıncaı. nıctn h eJane:C ya.. 
pılablldhrnden uzun uzun b&h
... ed!llyorou. Odun me\·zuunda 

e. kOC&.'Tlan ır naber vartıı ~ 

Odun ve.sıka if' ,atılacaitl• 

SUÇLU, NERDESIN? 
Zan1an i'eçl, .Jr ıa:..at zınnıret 

..ıeı.:::-~ınıyordu İk:ldar. ktn<l~ mu 
;·affa~n·etsız:ııcıerıne durmadan 
.. ebep arıror vr suçluyu da;ma 
b&..~1-uı zannecıırorau. Da~m• ıı
ham ediyordu. Bu ıthaml&rı nt!ı' 

re-re kadar vardıracagını da. .on 
proıraınının baıt tarafında tllı.n 

edtyordu. Bu memlektt:.e- en lt
keleyıcı suç tKomünl6t:ık.» u 
ve en mü~ır ıtham da oydu 
Bır adama c KomULH•l• damga. .. ı
nı vurmak bıc de zor dekıldı 
Heı ten1'ı:ıcUn aıuncıa bır ma . ..;
fiat aranabtlır ve harelç,et «VL 
taruteverllkle kabllt telH l'Örill· 
:neyebtlır• dl. Böylece a.!ul vatan 
btverler. Mil mıllet ~ıkları. a
bli n1Une\·,·erıer bU.Sturuımak. aın 
dırıln1ek ıatenebll:rdı 

İki stnt e,·,-e, nenüz burıOn· 
ku ~ehda t>a\ r-ı.madan ev,·el. aav 
cı a· nı •:Ahı b:r eenç aa.ıt-tr-cı_ 
re kar r:ullanmamı mıydı? 

O • ., f'I •ndım. · 

SADUN TANJU 

zaıer·ın bt.ı neşriyatı lle llt:ılt 
olllI'lk fıkrıni l!iOrd.ı.gumı.z C.R ~ 
Genel Seıtrettrı K~ım Gülek ,öy-

1 

le demi tır: 
ccC. H p lhtlUıl mrtodo \.ol1:tnA.· 

ı·Rı. ~arı ar ' Atan menraatı,.rlnl ti& 
ııtını, oı..ıt.~(lı raı.tl;rlf" ıı.tll,•rı bı 

1 raı.oıa.ı:dı. ~lfldf'ile tt"ddedtrlı. n 
nıaer !!1'8ftan. o.P. eır;kl Ordu 

~fılletve-klll Ft'y:z.I Boztepe tarsrın-
dan çıkanlmPkta olan Medenı-ı;-et 
sµelNıır.:n dO.nkU nmhaısında Roz 
tcpe·nırı ı.m:rll!-ıyla rarınlana.n bır 
bL"makaleaf' -.ynen fiOyle denılmek 
tedtr· 

4c~on unıuıni oı;;r~:ln11f'r "":ıı .. ın.ıı. 
oı..,un ~rdnılrrdf'n ı-.onra oloı;;ıın t
nonli'ılH turlıı ,,. .. ıı,.lf'rle l.f"ndl .. t
nln ıı..ıııtarıı t.rlrnr .. Jnln muııılı.• 
~nrt oldntııı•u U!\Clf' f'lln\o; \.f' lln 
.. nrın .. on fı,....'.tt tl"lklıılnl e\.lrml;-

1
11 r. 

1 f\rl. ,aı.ht>I ft<;\l..:tnlır. onntt 
• tııııulnıı l~l\lf" beJ.lf'.•f'tılf'lllf'~ t:llı1 

lılr ruh tı.ıllıH· IP .. 11111 OlllHl'I ,,. 
hu ruh h:tllnln e .. aretl nıtınıta htr 
ne\ ı ll""f'lıhu .. i' ha .. , urfthlh•c\'ılue 
d;lir <h•lılltr \t"rıtıhtlr. 

Kendisini \"e lideri bulundutu ıl· 
,ıı ... i ıtııtl..J.1110 ıı .. ıno~ratn .. ub:anı 
i..ıu bn dPö'f"N" tf'hll\.tll bir ııurıı· 
ınR •t"llff'l' ın(.lnU. df'nto\.ratl~ nl· 
ı rııııcıan ı..at·ı hlr drrs aını.uııtır. 
Ru df'r!li Halı. Partisinin \.ap3tılnıa. 
.. ı -"f't..llnflt' trt'f'lll rdrhlllr \e ~o
ı tıııtı .. t- ı;:Orl' lH;ılltan b~J..• bir ht11 

l ıarn ııa ~oı..tur.n 
Fevzi Boztepenın bu maf:ll"' l 

1 
tıakktııda fıkrinı M>r<IUjl:umuz C H 
p ~ıecıl ... Grupu Başkan Vekıl! .'\n 

l 
ırara :r-.1;ııet\'t>klll Faik Ahmet Ba
rutçu 'Şöyle a~mlştır: 

•BoJle şey olmaz. Zira C.H.P. 71 
lı.apatınuı.. tek ıuırtl '"i<iiten1lne 6011· 
ıurl. dt>nı.•1.tlr. Bunw da &§la 101· 
ı..11n '.'"OJ.tu~.ı 

YENi BiR YILDIZ 
Oo!lllarınıza )·al başında ne a

layım diyP düşünmeyiniz. Husu
si olarak piya~aya Adalet • Yıl· 
dız marka battaniyeleri çıkarıl~ 
m1ştır Renkleri düz ve tallı, 
k.ı~-nar suda dahi yıkanıta sol· 
":'laz. Etr1fı kordelBh, gayet ~ık 
Yıldız marka Adalet bat1aniyele 
ri t~m dosta \."erilecek güzel bir 
hedived!r Toptan satış yeri: Sul 
tanhamam Çorapçı Han karşısı, 
Ula r.Jan zemin kat, Uhan Eren. 
Perakendeci: Anilin boya firması 
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1 İstibılada savasa 11 ,, -1 
KREMLIN'IN YENi DİKTATÖRÜ KRUŞÇEV, ORDUDA TASFIYE'YE BAŞLAMADAN 

YAZARLAR! SUSTURMAYI DOGRU BULDU. 1956 YILINDA STALİN'IN KÖTÜLEN

MESi iLE BAŞLAYAN KISMl HÜRRiYET ARTIK SONA ERMiŞ BULUNUYOR ... 

ı •• ] ! lj j1J ~~.~ ! !n~~~ ~ !~ .. !!,' .. ~ ı 
Amerika'da bir istatistik yapdıkları, ne gibi zararlar ika lan mükemmelen konuşmaktadır. 

Yapılan enteresan bir latatlıtl· 
j!:e ı;;ore. Birleşik Ame.rlka'da 14 
bin 613 alnema eılonu mevcut 
bulunmakt11dır. Bu alnemılardakl 
yer pyıaı 9.200.000 dlr. 

enikleri ı:~terllmlştlr. Papanın blldljtl ve konuştutu 11· 
Bu hayvanların Hollanda rollt· aanlar wntardır ; 

ıorundakl rolleri de hu.aual bir İtalyanca, Fnınıızca, Almanca. 
kısımda belirtilmiştir. İnglllzce, İspanyolca, Lltlnce. 80 

K 
ru çcv kalf'rr n kılıçıa,ı 

kune tı o d\lğuna ınanmı~ 

b r tıl) il! eL aıınmıdır D\1 ) I. 
lın l:ıaşlanncıa Ru yadaki yazar~a· 
la a k rl onlı yetlı-r n ısynna doğ 
nı g ttıklennl gOr ınce • \ it önce 
yaza !arla mücadele etm!\ e ka.
rar \erm t r 

B• ll.Um d m ı;a,nşıııcıan ga .p 
çu:ıncacıır lı: kızıl lktatör orcıu· 
dak mal\'lm tem zl e ba,laml§tı:' 
6aMOr aznrla.a \&pı an bB!ilcı 

bıldl8 ının b tün ClOnyada .cıu. 
rutmasına mln c muştur 

ORDUDA TAS Fi YE 

Ş mil en aşılı\or k Zuko\·"u.-ı 
d~~ z:annecı ld nden çok da· 
ha der n lı aplara da anmıı.ıtta • 
dl ZUkO\ bUiilnl<O komQn.st IC1a· 
res nden memnun olmı an bir 
tümreyl trmıı etme te~Cli Bunlar 
ı:erek orel\i a. ııere e Clonnnma.a 
part po itik.., ınm ıılrm1'61ne U.· 
rattar de ildiler. 

Rusya•da 
yazarların 
ihlilCili 
nasıl 
bastırıldı? 

Ayrıca arabalarından inmeden 
otomobllcller1n bulundukları yer· 
!erden gösterilen tllmlerl ııeytr e 
debllmeıerını aa~lıyan •Drlve tn• 
tAblr edilen 4587 alnema mıhalll 
bulunmaktadır. 

Birleşik Amerlkada ıılnemılara 
hafı.ada 45.800 000 aeylrcl ıııtmek· 
tedlr 

En beğenilen 

sa'antkôrlar 

Yere tükürmesi serbest yaşında bulunan papa, bir mQd· 
detten berl Ru.aça otrenmeı1e baş 

olan otel lamıştır. 
1958 atletizm şampiyo-

Blrl94lk Amerikanın hemen he· 
men bUtUn otellerinde )'erlere 
tüktlrülmeslnln ya.sak olduğun1. 
dair levhalara ıastıanmaktadır 

nasında iki Almanya 

birleşecek Arızona'd1. büyük bir otel ge· 
çcnlerde, hayretler uyandıran "1 
le'l'hayı umıştır: 

•Evinde yere tükürüyo!'Elln, bU· 8tockholm'da cereyen edecek 
rada dahi aynı şeklide hareket et 1958 At.!etlzm Şampiyonasına ba· 
o~ellmlzde kendini evinde sanma· tı ve DoğU Almanyanın tek takım 
nı ıstıyoruz.• ho.llnde lştlrf.ldnl saıtlamalc üzere 

Batı Almanya ve Doğu Almanya 
Amerlkada her sene oldutu albl, Doğu Almanya'nın Atlotlzm Fede.raayonıarı arasında 

•The Motlon Plcture Herald• der• tam bir mutatııı.kata vanlmıştır. 
ıı:lal hangi aanatkflrlan beRendlk· nÜfUSU azalıyor Her lkl bölgenin en iyi atletler!· 
!erine dair geçen ay Amerikan 1 nl seçmek üzere b!r aeçme ko-
hslkı nezdinde bir anket açmlf" DoğU Almanyanın ~ürtıau 1950 misyonu ihdas edilmiştir. 
tır. Ankete verlle.n cevaplardan seneaınden 1956 aeneal nihayeti· Urak yangınları 
Amerlkalı\ann en ram bfllendlk· ne kadar 700.000 e :valı:.ın azaldığı 3 

\eri .ranatklr\ar beğenllla ı;ırulyle bildirilmektedir. 
şısyledtr: • Dolu Almanya Cumhuriyeti önleniyor 

l ı Anthony Perkllıs, 2) Sophla saınamesb 1955 ~eneııı ııonlarında 

Ordudnltl tutl)t' hareketi hl· 
en devam l'tmektea r. Rus bası· 
nını talcJp etmek bunu antamıya ye 
ter Ordunun «Kızı\ Yıldın. ıRU! 
donanmwa 'e •Havacılık• mec. 
mua\arı her iiln !Cabahatınl itiraf 
rocıen Ruı ı;ubaylan ile dolmakta· 
dır 

So.a olarak bır dl'nlz subayı O· 
lan Ooooev iJU ımç!Lrı IO!t!mekten 
tham ecılllyordu cGemıııınııe par 
•ı toplantılanna ız,n vermemek. 
parti politikası ha;,;kındn nutur. 
vermek ıstlyenlen ı:emıı.ınc ıso .. • 
ma:nak • 

leıaeydl, Oooııev muhakkak öl· 
ClOrülürdO Kruşçev ise onu Vol· 
ı:a·va flürmekle yetinecektir Bu 
ııılertn iç yozo dahi\ aydınlanma· 
(!a muhtaçtır. fakat Moı.kovadakl 
Batılı gazetecller. t;lmdlllk bir 
fCY vazamamaktaııırlar 

YAZARLARIN ISYANI 

Loren, 3) Jayne Mınaf1eld, 41 memleket nüfugunu 17.832.232 Kullanılan yakıtın ateş ılmuı 
ooıı :ı.ıuraay, 5) carroı Baker, 6) olarak tesblt etmişti. Halbuki ııayeslndc uçaklarda yangın çık· 
.!\.tarha Hyer, 7> EJvla Pre.ıılcy, 8) 19~0 sayımı 18.388.000 netlcealnl ması. bir İngiliz Kumpanyaaının 
Anlu. Ekbe~. 9) Paul Newman, vermişti. ı:cllştlrdlll bir .ıılsU!m sayealnde 
lO) John Kerr, 11) Harry Bel•· Gltslde daha büyük blr azalma tamamlylc llnlcnecctttr. "Oç yıllık 
foute, 12) Jo van Flect, 13) Julle Jtnrdeden Dolu Almanya nUf\ıau, bir araştırma netıkeslnde cellşU· 

•1alnız ı.kmekle l'aşanmu.ıı :ıutabının yazarı VladlJnir Dudlnt~n de London, 141 Anı.tıony Prancloaa, Batı Almanyaya ,-uku bulan fi· rllen bu alstem, yakıt tanktan• 
Kruşçev'e bo)un etdt. 

151 
Very Mllet. Hl) Katheryn ıarlardan 1\erl gelmcktodlr. 19~7 nın içinde ltdfl miktarda nitrojen 

Bu ısuç» Stalln zamanında ış- ıd Poznan hldlaelerl, Macartz.to.n ona ı:ııre yazamalttadır. oraut. 171 Jobn stıı:on, 18) Andy .senesinin ocak ayının başlangı· gazı mevcut olduğu takdirde ha· 

Bir Hintli gözüf le 
bugünkü Avrupa 

Yazarların komünl:ıt rejimine ısynolnrı oldu. Yaz ı:eldlıtınııe Kruşçev•o ltlfa Orlfflth, 19) Dorotby Dandrldge, cmdan aralık &J"Ul& kadar batıya vadalı:.I oks!Jenln. bir alevlenmeyi 
isyanına Kruşçcv'ln 1956 da :ıo el Kruşçev bor ne kadar nutukla· tutabilen yazarların sayısı ;ıluya 20) Barbara Ruııh. iltica eden Almanlann uyıaı 250 de.ııteltlemeslne lmkln ltalmıyaca-
parıı lı:ımorestndo Stalln aleyhin. rında bu bddtaclerın yabancı em· lnml~tl bile. Dunlann arasında bini geçmiştir. ıtı prensibine dayanmaktadır. 
de vercıı~ı nutuk ısebep olmuş- peı;alt:.tlerın ışı oldUR\lnU söy· Margaret Altıcr adlı bir de yaşlı Fare ve sıçanlar sergisi Bu eurııtle, bir yıldınm çarpma&! 
tur. ıo onıa da ıçınden biricik sebebin kadın bulunmaktaydı. oııerıerı ı. Altı lisan bilen Papa veya harb esnasında dQşman u· ı 

Stallnln zalim ldn:'esl a tıncıa su! ynznrlar olQul!'unu 'blllyordu. Ya. se hep erkekti Hollanda da TtlboUl'i ışehr1nde, çaklannın U:abet. kaydetmesı SU• 
mıva mecbur kalın• olan yazarlar zarlann dcrha. parti cıısıpllnlııc Kruşçev «tatlı. eOz:Qn en iyi yol Holl•ndada bulunan bUtün fare Rusça öğreniyor retlyle, :rat.ıt tanklarında yangtn 
artık hOrrıyetın geldlllne hükmet girmelerini emretti olduğunu düşunel'eK 6 ısını da bir \ ve eıçan clnalerlne dair enteu· çıkmaaı tamamlyle önlenmekte· 
tiler. Yeni bir devrin başladııtına Yazarlann çoliu bu emre bOyun z:iynfete davet. etti. Burada kt7.ıl aan bir ııergl açılmıştır. Bu sergi· Papa 12 ncı Ple mükemmel SU· dlr. 

ın~cıııu ddı.~~~ukeab~Mll~ve dmu~~~rey~~ar~: L-----------------------------------------~ Nitekim ilk eserler derhal bn· aUelerını eeç~ııınnek ızorunday· «Mncar lhtllf.llnl ı;Jzln gibi ya-
aılmnya ba.,ıandı. «Yalnız: Ekmek dılar. Eski kafayla gitmekte ıı;- zarlnr yarattı• dedi. Sonra elınl 
le Yaşanmazıı gibi kitaplar. cMos- rar edenler. toplantılarda tel'in e. tetlkte-ymtş Rlbl t.utarak: «Eğe-r bu 
kovu gibi eOebl mecmualar yayın dlld,ler Knuıçev şahsen verdi~! hal bizim do b~ıınıza gelecek o- 1 

ııu••••ı.-ıııt•••••••ı"ııııııııııtııııııHııı.-ııuııııttt"1nuıı•••""""••••u-e11ıııt11ıııııııı111nııı11ııııııtuınııuıııaııııııı1111111N•11•1111111uuııı .. ı.tt1•••• 

VtDt ViDİ 
Bu yazısında lngiltere, B. Almanya, lsviçre, ltalya, 

Fransa Yugoslavya ve Bulgaristanı anlatan Nirmale· 

udu Dotta komünist memleketlerinden şikôyetçi 

lannıa9a başlandı. nutuklarda bunları ıyt )ola dl· !uru. tetiği çekmekte bir An tered 
B u yazarlar ömürlerinde ilk de- vct etti. dOt etmem» dedi. 

fa Rusya hakkında tıakikatlert ynz ' 1 Fakat Marıaret A\lger'ln bU tıöı 
1 DUO NTSEV' N SONU .erı duym1151 ııe tıa111ıp yere yı-

maya ko;'ı.lldulnr. Yazı annda ıra. kılma ı bir oldu. Du hl\dl&eden bir 
cıc bOrrlyett ııeyab•~ hOrrlyetı ve Yazarlar teker, teker •apılnn bns iki dl" ı b yaba:ıcı edebiyatı ıeklp hürrl) eti ' ny 60nra o <la .,er eri ı:ı 1 

tnıııt l'P, F'ran.o;n. Almanya. iıwı;;: 
re. itaıva Yuı:oelavya ve Bulga:'l~
ınn•ı ırezd t n 110nnı umu::nl iıı~ı
ı..am u oıcıu· •Belki hakikaten n-
1;ıının vatar.ı g!bl yer yoktur. Pil· 
kfit ~Ul'll51 n.u &kkak ki he yat.an 
cı dlyann ıd ne aöre çeklcı ta· 
rafları (Sa ır:Mcuttur • 

İNGILTERE 
Batı Avrupa de\letlcrl arasında 

2nırııtere mubakkak ki ı:anıaı: kon 
traııtları ı e çok dikkati çeken 
memlekettlr Buradı. resmi ve mu
hef azakAr artnokratıarın yanı ı;ıra 
mıaaıınıcı~.. ve > nıı:ııı hır ışçı ı;ı
nııı ııörürsOnUz lnglltereyı z v:ırot 
çıye ilk ırünc! n ııcvcııren taratı 
mem\eli:ett" e en hOrrıyet ve ser
besti hav·.~ıaır Fak at ne var 1-1 
renk vo ~ 'l4nl ıııu nsnnı burnlar
a n çnbu b dırlr 

Kasaba \ ıı IH) !erdeki ha\ a• ııta l 
danlı ıLıvıcr l barıç tut.arut.ı 
J'.vnıpada • n ükllclt olan ver• lr.
ıı ı tere<! r Bu t b r kb~ 1(1 il es •ı· 
de r Q) o Ç-ma:ıır mak naşı ha' ı 
• lr\ z on ı , tı 1 illi n z Şı h n 
z~ z ı ,.. a ılı kov v" k 11-
balann I" ır " ı:uzrll ti; 

ır ır Pak un ıtmıı alın. kı 
lnıı:ıl z e rle .ıı ııı ı ı cng ne ı.o
aya:ı rabrlkı.•ar tııı: .ter n n hı 

f;Onkll kµ<ll'f' n n t.ı.msRı :ıırıer cııı 
GOn ı:eçttl<ç azalan 1 ı;aıı h•r 

11e artan TL~.ar iıııı:ıııı-re~ı t>rı""' 
mışa b nzıvor 

BATI ALMANYA 
Jnll'lltercclt: • •onra Bntı Alma'lva 

lktls:ı.cıııı ııı.!obc çaldığı bir (llkc 
olarak g ze çarpmııktadır Alman· 
~ayı ilk defi\ 1052 do z:ıyaret , t•ı
lilm zaman hın-bin vurduğu öldurı1 
c a dnrbelen ı:ormO tüm Faka~ bu 
~ ı oraları ..;ot' pek çoli: de ı Jnı 
t:uıcıurr. Y 111 yc.nı b.ııalar es:.ı ı: • 
birler n it ıy '.. kasabaların • ozn
:ıl.ı deıt ııtıru. ~ tanmmuz hal 
t nnl tl Bu <'emek deltlldlr ki ?>u 
ı:ün Almanv'l'da b r ,. butı.:ını 
~oktur Çojtu tal be.er hlUen )atıı 
cak er ve ~ rt bula:nı.maktııl•r· 
iar ö yercıım Batı Alman a cn
nas rt ) DÜI" n O derece ,!erte,,.~ 
tır Ki. Yuı:oısi ' a v Bulga:'lsta ı 
ıtJb, m m cket er ele lht \ aı;lıtrını 
Batı Alman •ı;. mamOllerl le kar91· 
lamaktadırlr.r 

Buna k rşııık hnvretlc ıı ı~aa ~ 
le: bugün a Alman genç! rı . cnz 
muugınt ve Amcrıkan fllrol,.rlni 
koru;er ve t"·aı ro 11 tercih eımcktJ 
cıır Deni Czt ı başka b r nokta ... ı. 
taret 4'!dllen hır yere eirl'rken ı Ba· 
~ t klll&e.rr elahlll para 11lın:1:ası 
o.ı.ıu Buııün Batı Alman a ı;cııc. 
meıcte H harbin ;ııııralarını ıınr:nal~ 
tadır Fnk11t bt nun ne kadar .ı.ür""' 
cııecee nı kir ec>yl v me~ 

İSVİÇRE 

Pnili'tQ 

palınlı 

:&kat halk buraı:ıa ıstcdlğlnl ısatın 
n!ırkrn sıkıntı çeltml)or. çün •• ü ı· 

yı para kazlU'ıyor. Belki de bu 
rüzcıen lsv1çl't'ye obancı lşç!I• r a· 
ııtın ecı oı 1 a\vıınlnr ıacarınr. 
ııa•tA Alman u• lnR11lzlCT bıl mem 
c;ce•lcrtnı b rukarak burala. &"" 
yor!ar Her şe~c retmen ts,·ıçre·-

n n lntılltne ve Almanya·cıa:ı mı.l 
thal etmeı;ln ,ıı.ı;anııı havı;alıı ı al 

mt\'Ot" 

İT ALYA VE FRANSA 

kı a c:ıayanamı)'arıık parti dl&ipll- halıı:a yanlış yolda olduğunu açık· 
olmaııı~ını açıkça tenkld etttler. nını kabullenml)e başladılar. Ko- lıyacaktı ... Allger ltırafnamesıncıe: 
Rus büroknıstsınru yarattı!tı zor· monizme karn tutarı Rm;yanın iç uıazan moral ve C!tetlk kıymet. 
.uk ardan belıs ttı'ıcı ruzono anlatan Vlı\dlmlr Dudınt· ıerı alyo.allerln üstünde tutarım 

Kremlin nu için için kıynıyan 6C'I' ilbl kllllıieler halk önOndc yaz. d.~orııu. Fakat ne de olsa bir ııı-
~azarlan &esslzco ı;cyredlyorııu. ılı .ıannııı doğru olmacıııtını, yan· tllill sona erml$ Kru~çev galip 
Kruşı;ev Rus e<lebl~atının s:cıışc- lış yoldı. ıııt.tıklertnı açıklama!;a eclmlftl. 
b!.mcsl için biraz olsun yazarla. mecbur tutuldu iki hafta f!Onra kızıl diktatör or-
ra serbesti 'l'ertlmesıne taraftar a6 Dudlntsev Lcnıngraeldakl bir top duda temizlik hareketine tıaşlaml§ 
rünüyorııu. lantı<la ttlra!namcslnl okumaya tı. Artık Ononııe bir mf.nı yoktu. Fa 

Polonya ve Macaratanda <la a y- ba !ayınca dinleyiciler, cllayır,. Ha kat Knışçev ounu \:nutmamalıydı 
ol )lan esmekte. yuarlnr burada yırı Hakikat:! yazdıkların, lnkAr ki halt bOtün hakikatleri belki de 
RW!yaelakllcrcıen de tleı1 lllderek etme» diye bağrışmı~lardı. Batı ClOnyasıncıan daha ıyı biliyor. 
idare tarzının deitışmcslnl talep Ducıını.sev şımcıı parti d!.o;lptını· takip eellyor vo betU:.ordu ... 
etmekteydiler. Bu yazıların netice nt kabul etmiş olup yeni kitabını Ce\lrrn: 1. K . ........... ,,. ............................................................................................................................................................... . 
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Apartman Dairesi • Arsalar 

yılının çok daha 

ZENGiN 
1 

Çeşıt/i Para ikra!"ıyelerı ikramiyelerinden 

11.AN FIY ATLARI 
2 ve :ı ünril ııavfa 8 - f,lrll 
lllın .ı.aytıııarı • 6- • 
Ölüm, UO{;unı. Teşck· 
kOr. Mcviüt 118nlıırı 
5 Cm c ı·aııar 50 - • 
Znyl 8.- • 
B~llk 40- • 

-.!Sin UJ,Ji:i'll 

Dr. ERTUGRUL KUTLUG 
H•r gi!n ,,.aet 15-18 arası. Ca· 
ıtalolilu Nuruosmanıye caı:t. 
No 9. Yavuz Apt kat ı de ?lwı· 
talannı l:abul eder. 

l ı 1: tı: 71! oG 

PUL ALINIR 
Damı:a.sız ,·eya Damgalı TOrt 

p06ta puııarı iyi fiyatla satın 
alınır. Sııat: 12· 14 arL'!ı Vatan 

1 

Yükleme Boşaltma ve Taşıma 
İşleri Yapılacak 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge 
Müdürlüğünden 

1 - İstanbul ;Sehir ve limı:nı dahilindr Ofısimiz namı· 
na yapılacak hubu'bat, bakliyat V<'~ni:- maddelerin bir yıl 
müddetle yykıeme. boşaltma v~ deniz ta~•tlariyle taşıma j-. 
Jerl açık eksil•mc ile ihaleye çıknrılı:uştır. 

" - İhal(' 19.12 957 tarihıne ras11ıyan Pe~embc glinil 
saat 15 de lst:ınbul Bölge MlidıirHiğli bınasında tesek.kill ede· 
cck hususi komisyon önünde yapı lacakt ır. 

3 - Thtekli kimselerin 75 00() lir:: geçici teminatlarını 
ihale saatinden bir saııt önceye kad:ır oııs veznesine yat1r
m:ıl:m ''C alacakları nıakbuılar ile Komisyona başvurmaları 

laLımdır. 
4 - Ofis, arttırma ve eksiltm,.. kanununa tabi olmadı· 

~ınılan ih:ı leyi yapıp yapmamokt:ı se,.hesttir. 

Ya~ama tııı-.ı:ı bakımından l~ııl'ı'B 
.:c Fransa nr .. ında b<lyük bir rx·ıt 
~örülmeı-. mır iki memleket ılo en 
ha çok z.ırai olr mc.mlekettlr Jlcr 
ıkl cıe\le•ı•, ba•kcntınin ı:ctz•lll{tl 
dtllcre d tan takat köyl(I kulübe 
terde va•ıyor Her iki memh'leııtte 
Ge turtzn. b ı uııcy ı halin '-'Otl· 1 Gazetea.ınııe NeJat Öz.dalt'• 

5 - Bu i;;e ait şartlaşma ve sözlcı;m e tasarıları 5 lira 
mukabihnde Toprak :"llahsullerı Ofisi İstanbul Bölge :'ıliidür· 
lügiinclen temin edilebilir (17425) 

KURTKAPAN NERO 

........................................................ -............................................... -·····································-······ .. ·······--· ........ .. 
CEF COB ÖZET - ·ıh'ııa Wyn, tabanca ile vurulur ,.. ıuatıı unnı ile tutula• 

Guru, idama ma.ııııam edilir. Cd Orvln.ı:'Jn suçı;uııutnna inanır •• 

ZI~ VASl'IET GOILEN ADAM 
OLooeuMu ANcAK o So'lt.İ''l&
SILtll' ZA'TliN BU ıf;'TE Te'M· 

l.tKw [)6 YOK' 

rtlmlş fa!(at balıca fnrk hall:Ll tc';;imii;i;i;Oii;r;iiiaciiia~aii;iti;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;o;;:;;;;;;;;;;, 
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Bu ha Do u a doğru gittikçe Günahsız Gönüller • Mmr Reşit Oürzap. Altan K&· 15 te tenz11ltlı a:ıaUDe Cumartaı, Pazar •U&re l 1 T f A 1 y E tren-vapur-uc. a ı il T & N B u L 9.00 Saz eserleri 
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re kadnr ıı!H rt ıt.r İtalya lltı Y .ı· K t Howıırd &eeı "% ... 15): 1 • Qlft<ı cına- g \R~C.\ TİYATRO <Tel: ulııbeye 17 cıe - lt&n ea~ırt•y 11644t. Be•""IU ID. DemtrJollan eardat· 8.00 ~abahm üz:ICI 

1 
ba ·ımıı.d , büYOk fark va:- Pa- An Blrth • ıns. yet, 2 Çıl;ın Modeller. 06666) &i•ı:~r t.ııuula ı Oram 444644. Burcnact• $18603. : - 8.30 Haberler 12.00 Öğle konseri 

ruz bir klm.ıl z 5teellğlnlz ye· 1 ATLAS IT•ı:44HU>ı (,' t~IRF.RUTA (reı ı ma~ınesı suare: 31.00 ete Matine aaaı 1'1 de. Oum• 7.57 Açılış ve Program 10.00 Program ve kapanu 

go: lav o 11r1Uıı dn ha ·at ııtand:ıı· ı ısme . "' ..., .. u ,ub pasa ıeot7~ sırıcecıı 11.57 Acılış ve proaraııı 

1 

at Yuııo l,\)ll Mare al T tO'UUll F.LDAM&A ıTelı 4"394) MARl\t4lU 1Tel:Z?3l!IO) cmALf KARAKOtiO , go Paıarteıt 8ıb euar• 21 8üJUltaC1a 516081, C\lbUJclU ::) rrat~°"!.77.ıO:~ 845 Sa:rı eserleri 12.30 Şarkılar 
--------------, . .. ar nde ıı .. r enıekteellr ı,çııe..,. I Oevlerin Aşkı • Ellıabct l Pllonun BcbeCI; 2 • medl 3 per4•. çar,&• ete, Salı "Datlne 17 cıe, 680001 eo, er.ııır:o:r 55204' 9.00 çıgan melodileri "' -~" llJahkfımun Istırabı. ... "--a-- ._ ... ,,. Çar~amtıa uleben l'I et• tlbbaraıı *40207> - ıeeb\f 12.55 Serbest .uat 

tıazı tl'~ llı\t ~ ural>llm4'!krl ıı;ı.ı ı- Taylor, J Dean • Re ....... • - .,,..... ,_. ......_. r Plo?T& 138992. Ballo O• Ratlan ..... ~33> ıaau 9.15 Şarkılar 13 oo M s • "BM haberler 
zln veryımı.s o•mıuıı Yuııoalav\.ı'yı ins. YESt (Şeluadebaıı:Tel: lJ BaJJı: maunMt. OU. lSTANBÇL OPERETİ ııa 229!!39 eaııcıoıtıu : ~ - · • · · ""' 
')Iraz da ol o ellğer komOnll!t :nc:n '"el ı •reı: 4!U:>9:>ıı 22589?): l • Çitte cına· ma ıal•beJe ıensı.a' l"9 <Makılm ) •Tel: 443134): 552948, B~y~ltaee 1118403. Yollan · 4t4.790_ •e '138240) 9.30 Kapanış 13.15 Napollt~n melodiler 
.eketlcrden ı:.yırı:ıor BCitCin bunla Devlerin A$kı yet, 2 • Qılgın Modeller. sar m.auıı.. uaıaneı. PANTALONSUZ Aşra fatanbttl 214222. fatlnY• POIİS • lmdaf 12.27 Açılıt ve Proı:ram 1330 Salon orlı:estrıı.u 
ra ıı:.a,.,ılıt Ytt:llfilavyaela turistlere ı ~La (Tel: 44 3.59S)ı VE.'li <B. &ll:r ·reı: ıı~o C'namba., OUmar".-t. Oenıs 368020, s:acıııo:r 12.30 Hatif melodiler 14.00 Şarkılar 
karşı vapı'a.-ı nıun:'llelcyı hiç betten De "ı ı ASkı Ellzabet 6S 261: 1 • Nehir kııı, l • K(ÇÜK SAHSB <Tel ı Paaar .. t ti CI• mau. 360672. ııc.ınaııaaa 518S:I~ (ll.t.anbul ı 274JOO), (Be- 13.90 Şarkılar 14.30 ırn!lf orkestra 
m<"dlm Hükumet turist n e!lnılrkl ı ver n Canavarlar yatal!;ı. ı•o•.·,~ı ne Pe~mbe ...... 111.-- R&ınl 2, .... 11, .. etQdıu 1330 Haberler 15.00 Şarkılar Ta"lor J Dean • Renkli • • a O ı & O- • • • ..... ..,.. ·- -· u rnlıu : 2741101'. !Anadolu 13.4' Türkül•r 
abancı pııravı mak !çın her tOr · ' ' · e•L"P. <T•J ı 351' 1 ı~ıı rEYZESf: Komecıı • Qaı- • llalt.a ~luı ~ 86094.S vatUJı 21~021. J • 

•ü kaııı..nu e kamu bulunu}ıır ; Inı: " ~ 15
·
30 

Vala, tllngo 
# LUKS ı ıeı : 441laOJı il hl K b J 

14·00 Orke.'ltrıı. müzıtı 1600 Program ve kapanış 
BULGARIST AN 

Bu.ı:al15tan dıı rMml şııhııılar to
opera: nereli'! . ilmi çalı maıarcıan 
modem c ftl 1' lerden baııaecı ~·er. 
ı;e. n ıı5rün.ıt hıılk hlılf. kara U · 
panla ı in g nnektedır Bul.;ıırı:.
• an da Yut.il'> vyn~a oldu u ıılbl 
tal be <'f IT'&'I güç1Ukl4'!r }OzUndcn 
oku~·a."llar-.n tadırlar Hail< turt te 
... a1:1ı iyi cıa~ ımrr.ak lliter fıJı:ilt 
ı:ızıı polis» kc rku u buna mA.11 ,,_ 

.ur Turl'S••n her hattı hareltt"ll 
«ilzl poluı• tı.ra!ından teııblt od • 
ılr Y r bulabilmek ıçın bilro turıııt. 
11011.s;ı mOrl\cae.t etmek z:otı.ı-.da· 
dır Gt'ne Yuııosıovyada oldu •ı 1( 

bı buracıa u eotomooıı. moto.o;I ı .. t 
~ıbı nak 1 vıı.,•talanna ancak :>< • 

Sa~ıe "llyoner . Eddle 1 • " ann k ur! anı, • c i<iei<««•••««««•«-tı«-tc«««««•• ıt•Jt•ıtıt•ıt•••**••ıtıtıt••*** l4.30 Şarkılar 16.57 Açılış ve Pr""'ram 
.. - Kahraman A ıncı ar. * '.\ı. 15.00 Kapanış -• 

Constantlne . Domlnlque SCRF.YYA ı Telı Uoa?) * 17.00 Dans müzltı 
\VllınJa · Fransızca. Cici Gelin, 2 • Fırtına * KOÇ ı:n 111arı • 20 NISa.D) • herhalde anlaştıtını z: blrlne danı.- YAY 123 r>uırn • :?O Araıııo Z: 16

·
57 Açılış ve Pzograın 17.30 Şarkılar 

AS: (Tel: 486480) ~\- Korkwu * Yıldızlar huzur ııetlrlyor. Bugün malısınız. lll.ühlm bir karar ver· fttnııı bırakmak zoruncıa kala· ..Y. 
17

·
00 

Beraber tarkılar 
de Bir latan bul &ızı • Tu· OPERA <Tel: Si OS 2l)ı ! kendinizi nlhaycı bir aablle arak mette m~bur olacakaınız. Çolı: cakaınız. Yıldız testrı en iyi du- : 17 30 Akşam konaerı ıe.oo Çeşitli müzik 
ran serrıoıııu. Bel;:ln Do- Las Vegaa Kumarbazı * b:ıamış ıtbl emniyetli bulaeakaı· cıcıcıı neticeler Tereblllr .llüblm· rumda Her hanııt bir dctlştkllk • 18.00 Şarkılar 18

·
30 

Radyo köy poatuı 
ruk • Türk rıımı. \"URT (Trl: S& 117 118) ı * nız. Yakınlarınızdan blrtnın evin aememeı:llk etmeyin sızı ürkütmemeli. Uyanık n h•· • 18.20 Zabıta saaı.ı 18.40 Türküler 

An:ı ı g-lbl (Sönen I ık) ! ete cıogum nr. l'Cketlhlnlz. Venüıı beklemedlll· ! 18.2,; Came:;ıe Hali 18.SS Serbest aaat 
D~~.R:e~cı'~~'ze;: ~6 ~~~- ÖZE.Ö (Tel: H 9S 24>:;: BOG.ı' 121 ..,

1
san !O Mayıs) B.\ SAK 122 Atuıtor • 

22 
E:rlül) nlz bir hlktı:ve hazırlıyor. • 18.45 B!r varmış 19.00 l\!, s. Ayım baberlH' 

hla Loren, Vlttorlo dl Si· Leke < lcaüz '(nrum ı * inun çalıştırmayı bllml)·orıunuz. Y.:endlnlzl mahvolmuş h1&ed11or- OC.LA& ızı &raıııı ZO Ocak) : 111.00 Şarkılar 19.15' Tarihten bir yaprak 
ca ncnltll Fransızca. J 1 y A J R O l A R * Hnlb\lkl Jardımcılarınız oımızaa runuz. Bu sadece bir duygu hali· Bugün, aon gtılen iyi güler eli· lf 19.30 Haberler 19.2(') iki me!Odl 

r 
... 

5
n. c- . •• ll •t> ** ı••ntzı yUrtıtemcz.sınız. oev•ekll· dlr. Yıldızlannız bUt!ln hara tınız yeceblnlz. Çok memnun edlc1 b!r ! 19 45 A"•am ınüzl,.1 19 25 Tarım ltonu$maal 

A .. "" .;.: we " 1 .. • için iyi dunımdr.dır Sıhhatiniz ti 1 1 .... - • Yavruların Katili • T Ar· t;F.Jli" Ti'-"ATR'ISU ıTeı·. *• gınız yılcıızların eseri. Bugün bll· ne cc a ıs·orsunuz. Bahtiyar ıııı· ..y. 20.15 "'"d•o aıızc•·ııl 19.35 Yurttan sesler 
n ,a , dOzcllyor. Para sıkın tınız taybo· b dil l it d ld ol ·- ' • "" 

temel, L Oralotlu 4121 57) (Dram Kı mıı : * hıasa gevşeklll!lnlz alzl düşünme lacak. ~~~ ı:~k o~:C: ne a ar C e . : 20.30 Operet melodllerl 2000 Şarkılar 
fA."1 ITelı "07 40) ı SULAR ALTINDAKi YOL: *• :re mecbur edecek lf 20 su Dereci en tepeden 20.15 Radyo ı;azeteal 

Aşk anı:eı Şeydir • W ya~ an: Juo ADOUllh * iKİZi .Ut l~l \laJIS ıo Oulranı TERAZi 123 F.vlft) 22 Elılm) KOVA 121 Ocak • il Şubat) : 2l.OO Şarkılar 20 30 SerOest aaat 
Hoıcıen, J Jonee. suare: ıı de * Değmeyen ııır lnsıuııı mlıhlm blr Ölçüyü tRçırırııanız bt'raber çalı, Kendinizi l aşlanmış hl&&edlyorııu lf 21.30 Kitapseverle 20.35 Şarkılar 

VESi Al~ ıTelı 44?1~1) • VE.'lil rl1'ATRO •Tel ı ! sır kaptırat':ılcaınız. Ailenize ya tıllınız kimselerden sert bir tepki nuz. Kunetlendlltlnlzl de bunun ! 21.40 Kl&sllc Türk mtızlitl 21.00 Konµşma 
Yannı unutma • Barbara Ut4"9 : * kı:ı olun. Size ihtiyacı olanlar var. bekl~ytn. Sarhoştu#unuzu dolunay la beraber kabul edeceıcsınız. Gün 22 E 2l.lb c t 
sıanwyck Pred Mac Mur· •YİNE Mi ÇOCUK?• Ko· * Kan;ııızııcınız üzerinizde. lapıyor. Bir gezinti ihtimali var. içinize kapalı aeçlyor. Akşam 111· : .15 nvcr Kıpelmın 21.4l H::ta"nınna kı onu•-uı 
ray fnı: medl 4 perde · Ya!an : ! YE.'llGF.Ç ı:?J naz. ııo t'emmuı:J Çok eğlenecel<alntz. 211 huzur ırttlrecek. lf 

22
.30 Müzik mecmuıuu ·-

ye.;t MELEK (Tel: 4442891 Andrfı Rcnwln suareler: * Yeni bir çalışma ba \ıyor. Yol lh 8 .§.UK (19 Su bat . %1 Hart) lf 23 00 Seviimi' iki ırub 21.55 Serboııt saat 
Ktrü Hayat • TTrone Po- 2100 de * tlmaıırıe de beraber Netlceııl a· ' Rt.P •?.ı Ekim 22 lta51ml Sovmedlğlnlz biri ile buı:ün açık l 23.l5 Haberler 

22
·
00 

B. M. M. bueün 
wer Kim Nonıı: • aenıı:ıı- sE.-.; sıı:s OPEnETi <Tth * ızlmklrhJınıza ballı tl'mltll bir İki küçült çocuk bUtOn !lf;leden açık konuşacabınıı:. Bu mesele lf 23.30 Program 22.15 Şarkılar 

19:il! 1 IC-''"" \ o1'zfl,I - Of'lf'. 
('f'l; , ıl '\l•un (1 ı p ırl•lt" >nııılııt'<ıı. 
mıı·ı~b ıı. ı•ıı ırnı ıı ıı'llı. ı raıı•a ı:ü 
:tı•ll •l'çllınl•llr. llr•lıll 1 )ıt•lll · 
dat.I f raıu" dt C:ılll'>1 ı:o•terl>or. 

z .ıııın olanlaı sahip olabilm • tt ... 
dlrler Ayakt.abı ve clb!Ae r atlan 
da korkun aerecede yOl<ııcktlr 
Yalnız ytyecr mnc1<1elerl nıabe •• m 
c.nhıı bol '" daha ucuzdur Tur~ 
tın etrafı ~rme ıııe. polis kontr.:>-
10 hllt'Jka•en rol\nı olmaktadır Ö
te ya:ıdan 'l'l:Ze ~enl!emek veya vl· 
zc ıarıhın uzatmak gibi mua:rıe-
.el~r Dut.ar hOkClmetl kat'!• etle 1 
reddetmekted r Böy e'lkle b r tu. ı 
.l'St.n bu m ekctte ıı çırcc ~ı ... a 
man tamaı.ıen ı;ayılı oımattıtdır 

lng. 11 03 ımı ! hava esi)·or Bü~ült blr kazanc sonranızı dolduruyor. Akşam ken· temiz bir şclı:llde hallediliyor . .: 23.33 Dans müzlll:I 22 45 ll. 8. Ayan heberıer 
z.U'ER: ıttasımpaşa FESTİVAL: MOzttaı cp• * etinize dü eb!Ur dlnltl taptaze bulacaksınız. son Bundan aonra da hiç bir açık ta . ..y. 24.00 Kapanış 23.00 Oeco konseri 

Tel: 4~'106 : ı Nehir Kı· ret 3 perde ıı tat> * ARSI .,~ c21 lem 21 &tuıtosı derece Onemll olr haber alıror· pı bırakma111cak fe,kllde te.zln ha· ..Y. & N g A a & 23.30 Dang mQzlğl 
zı. 2 . Tokorı K!lprü&11. ıo • uıızll: ıtarlo ııc.o- * Aklınıza eunı işlemeden enet .sunuz. relce' etmelı&nır. • 'l:rt Açllıf n Proı:rıı.m 24 oo Pro;;ram ve &epıtıU 

•''''''"''"''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''"'""'"'"'''''''''''''''''''''''''''~'"''"'''''''''''''''""""'''''''''''"'''''''''''''''''''"'''''"''''''''''''' .... .., 
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~ - 1ll RALIK J9:17 

YUNAN TEZİNİN KABULÜ 
, cnn ı ı ıncıaeJ 

l~k bir şelr.tldc yapıtmaaını şart 
"'>lllut•ur, 
ta'tfat <lelegesl Sellm Sarper ise Yu
~ rı tatrırtnln kabul edllemlyecetl· 
~ hJet kabul ecıUccek olursa Kıb· 
"" dahtll harp ve kargnplık çı
~tını ve karg~alıtı tqvllc \e tah 
tu •. ~enıerın haklı ıı~terllmlş o;a 
-&ı.ııı 1racte etmiştir, 
ı. llırıeilntş :ı.tllletltrdc bu akşam 
.\~' Kldllmeıı muhakkaktır 
t \lı Kı\M \R.-\Sl:'\l>A 

{)" \ 6UÇl.U Gİlll i.ILVÜ 
,itorıııra, 12 (T.H A.) - Bu Un A 

1 :ıı lt11marosında işçi Parti.sinin bir 
rı.'4' takrırtnı ceYnplnndırnn ingUte
tıbAıllatemlekeler .Bakan Yardımcuı 
ı 113•a ıon çıkan kar&aıalıtlardan 
~"ltl EOKA'yı auç:andırmış Ye bu 
l ltaşaııtıann EOKA tarafından 
._~ıııış Aıllletlerdelı:I Kıbnı mU· 
lı ttleıerı mOn~ebetl) le çılcarıldıtı· 
0 b!ııı1nn1şur. 

1, le )'Bndan Kıbrwn muhtelif böl 
'l'lııııe bugün de yer yer karga

~~lar çıkmış ve bu kargaplıklan 
tırınat için emniyet mensupları 
~ kutıanmalc mecburiyetinde kal· 
1: ır. 
~,~LMh m \1\ ho'I 

~ >ııııtara, 12 - Kıbrısta EOKA tcş 
~tının TUrtlcro karşı > nptıtı 
b alim ve hicrete zorlanın tcşcb· 
~ lcrı ·rark seııçJ,ğ, arıısında bil
~ k bı r heycc:.an ve nefret h ıssı 
~&ııcıınnıştır 
le~u nıünııscbctle ıııııı Türk Ta· 

e 13Jr11RI 16 Aralık pıızartcsı 
~il 'ehrlmlzdo bır mıtını: tertip 
Ilı eğı kararla tım.ış ve ı: rokll 
t ~denin lstıhsalı lçln Anko.rıı 
'·ıtıı:ııne mUrcaat etmıottr. 

b Öte.vandan Mllll Türk Talebe 
t ;rı ti ıtenel. Dıışkar.ı Klbrutakı 
rı'nlı ol11yl11rla ıısııı olarak oıtulıı· 
!la terıemıştır· 

l\l•Mt•h KO~ l MA 1 
._ rı ?!eş..'l'lı l\l'l'etlerdckl delcJe!IllZ 
ı~&rı>cr, lklncı konuımnsında 

&rı eöylcmııtır: 
it 'f:nosıs. propasanan ve ta:.rlt· 
ıt :ı, Jı;ııms Tilrklcrını. latcmecıık 
t 11 bir hUkılmetln ldarcsl ultınn 
~l'ıııeınck v11 gcreklrso karşı kov 
11 'lt IDnkıındı,vlo.. mOdofaa teı!'llrle 
Ilı llınağa zorlamıştır. Adada lkl ce 
tı '8.t arıısındokl ge~nııı:ıın haki
t llebebı buıtur Her Oç mem ehe
~. ıncııuııyet•erını mtıcırık cıcvlet 
~"'Ullları bu tehllke kaynak!annı 
ıı11-a.an lrnldırmrıııa sa~ ret ctmo-
Clırı~r 

tı.~eneı kurulu taılr altında bı
.-.ııı.aıı: dü$ünceslyle., Rum tedhl~ 
ltıtıı&tı tarafından tertiplenen 11ü 
~:Vlşler Kıbrıs Türklerini cndl
•ve düşüm•ektedlr. 
l ltıbrıı; TUrkJerı, Yunanıstana ter 
1 tıı tınıo dlRer bir adadaki Türkl 
~ıbetıııı mlııal olarak 8 Uır-

ESH .~M VE 
l AH V f L{ .ER 

1 l!. 12.!1.l7 l'ı•r·~m lı~ 

mektedlrlcr 
GIUIT MI J\l.t 

18!l8 de o 2runan blr Türk ıuıası 
olan Gtrlte Yı:nan pre115eı>ler nııeıı 
Oeorge mllletıerar~ı bir anin ma 
ııe yükısek komiser tAyln edllılık
ten aonra lıt ne zarfında n:1a
ııın müslüma.1 nü!UllU 40 000 l:ı~ı 
21zalmıstır Kıbrıs Türklerinin, Yu 
nan idaresi u!tına ~rcllklerı tak
d.rde, ı tlkballcrlnden endltl'Ye 
düşmelerini hlikll ı:öııtcrccek diğer 
misaller cıe me\'CUttur. Du endl•e
Jerln anln.şılmamıı.sı, Kıbrıa nıe

ı.eleslnln tatmınk4r surette nailin! 
ı.<ıçle~u:ccckt r lir. Averof, ada
nın polis teş~.ıltıncıa Kıbns Tür~ 
.erın.n ı azla olm118ınC1an §iki\) et 
ettı. Bunun l!i bebı, Rum polisle
r n güvenlı.k teşklllltı ile l'ablrll 
tı > nptıklan takdlroı.; ted!ıltçller 
tarafından ôlüdürülmcleri veya 
)ıldınımaıandır Yunan hül:Qme
tln n orı.anıar:, Kıbm Türklerine 
nnhoıı \e hal:sız itham ve ırtırn

larda bulunmaktadırlar. Du ı:!bl 
hak61Z itham.ar, Kıbrıs Türl:ler1-
nın gayrı ld ı bir idare atıma ı:lr 
mem k azım \ c kararını arttır::ınk 
tan başka net ce n-mıez. 
l\JRSEI C ÇOK BA K \DIR". 
Kıbrıs d:\vası mllll bir varlıtıu 

ba01maızlık mücadele&lnden d<r.· 
muş de"lldlr. Kıbrıa, üzerinde blrl 
Türkçe, <1tgerl Rumca konuşan lkl 
cemaatin )aşadıgı bir adadır. Ada
nın hemen üstünde tıatımaız bir 
Türk mllletl ve 700 mil kadar uza· 
tında da ba ıınsız bir Yunan mil· 
tetl vardır. Eter Kıbn.ııta hUkUm· 
ranlıtın degişmeııı, Ye acıanın bu ı ı 
memleketten birine Uhakı bab1a mcv 
zuu W:, bu takdirde müaıkczc et
mekte oıcıuğumuz mesele, bu iti 
memleket anısında tublt edilen hu• 
dutların cıe:ı~tlr11mea1 meselul olur. 

Adada Y<ı bütün bOlgede bUyük 
bir gerglı:ülte aebep olmuş olan Kıb
rıs dlvaaının daha ciddi b!r mabl· 
)et n~ası cllın neticelere )Ol ı.ça
blllr. 

haktan petrol hi~
alamıyoruz 

1 1 

semızı 
<Da$ı ı lncldrı 

kanaate ııtırc. Türklyenın böyle ba 
reketıercıe bulunm&aJ BaRdat Pak
tı içindeki ittifak ruhuna pek uy. 
sun da~mlyecektır Bununlıt. bo
raber, bükQmet lralr'a karşı mev
cut olan alacak hakkından vaz
gCÇmelı: nlyetıncıa de cte!ılldir. Ni
tekim bu alacak mlktan yenı 
bütÇede de <21ktden oldutu sıbı 
sembolik şelı::llde yer almaktadır. 

Bununla beraber, NATO ıçıncıe 
Fransa ile müttefik oldURu halde 
Birleşik Amerikanın Pastaki tıca· 
rf ımtıyazıarı meııelcııını birkaç yıl 
Cince Milletlero.r ı Adalet Divanı
na glitürmü~ olduRu bu vesile ile 
hatırlatılmatta \'C bu 81bl mcsc. 
leleri Mllletlerarası kaza! makam. 
lar Cinüne getirmenin. ittifak bat 
ıarı ııe ene ıısısı o.abileceS;b ao. 
rulmaktadır. 

ÜZEYIR AVUNDUK 
bT \ SIUJI IU l lH!Mil ın:ı,ı 1 lııclc leı 

::t9 lııtlkraı:ı .,. 4,5 101 00 <le tartışma .tonu.su olmaktadır. Be· 
aa h~ "1. 5 25 OO llrtlldlıllne ı;Ore, 11 kişiden mütcşek· 

IQ lt M K 1 K 1 • 26 00 kil olmaaı gereken il idare kurulu, 
1 tı OD\ lk ıv • 10800 tUzük s:ueaıııce ancak as"ı.ı.rl, 5 kl· 
~I DDY ite V • ıos 00 fl.Vle toplanabllmettedlr. Oyııa, bilin· 

ı 1:<>ı t tlkra:ı:ı 103 60 i dlll gibi, 9 kişilik u idare kurulun· 
lı ~ lstıkrnz • 104 (lJ 1 dan Orhan KOprülü lstlfa etmı,, llç 
1 Arorır ı;man 1 • 102 '1~ ı ı üre mllletveıtlll aeçllmlş, YC turuı 
~ Am,.,rt ı; .a. il ı it J b(lyl ıtıe 5 ı;ışıre düşmüştür. 

z B IJJ • 10" '5 llA \Hl E1:ııo{;oı; IJA 
ZB iV a 10 5!1\ iSThı\ EDİNCJ:•-
z B v • 102 66 ı o rendi imi e gııre, bu 5 klll anı-
z B Vl • 100 8S rıında bulunan Ha}rl Erdoldu da, 
Z.B Vlll • ıoı 40 seçimlerden nemen sonra, il idare 1

941 o o y vı c;;, 6 102 50 .ıı:uniıu üyeııııncıeu ıatıra etmı, ve 
KAL. ı ı 103 85 kurul l>Oylell.kle 4 .kişi halinde .k&· 
ltAL. II. • 102 SO hnca, tüzüle gOre ctoplanamau ol· 
KAL JII • 102 85 muş, D.P. senel mrekezl lae bir cge-

19.ta tsT ı • 103 oo çisi kurula• ştmdlU.k tuzum olma· 1 fıı8 isi ır ı 102 ss dıCı ~babı muclbC31yle, Üzeyir A· 1 1liı IST ı • 102 00 vunduk'u lstanbula ;llndermlştlr. 1
141 o.oy JI • 21 75 Avunduk, ı;enel merkez teınaUclal 19.tı o oy nı • 21 10 olarak, bir :ı inci ıcıare kurulu üyeıı 

l'lt M r 20 50 &lbl, ldare ln:rulu toplantılanna 
M.l\1 lI :ı 1 25 katılmıştır .... 
MM uı 21 so l'U,oız.ı so . ..,RN 
z B ıv 20 55 BE bıcı AVAM 
z e ı 21 60 inanııır ita> naklardan ölrendl41-
z B u' ıoıı'oo ' mıze göre. senet merkez, idare tu· 

ı, l3ank~ı ,·Namal ıso oo ruıunu tamamlamak uzere latanbula 
Obıı~lll!ron Ancı ı rt 17000 gOnderdliU Özeytr AYUndut'u, sert 
'l'ıa. l!:redı Bank A. ş. 187 00 çelr.meğc karar "cı'o~a' ku'!.ru~aı: ... , o 20 :;o böylece 7enlden n ye v ... • 

n~J;.~ nt :.ı.En l ca. tüzük ıeretınce çalıtamaz balı 
~fltez Bankası 159 00 ııeımı,ıı:r. 
~inat Kalkınma B 17500 ~ \'AP::\L\L1' 
t •rantı Bankası t13 00 Kurulun top!anamamıw üzerine, 
l' •ııı ve Krecıt Bant AŞ 650.00 te tl!Atta başlayan bwrumızluk dün 
lı 'rlcaret Bank A. Ş 53 00 <le be!lr;tı~lmlz gibi ıenel merkezin 
lı ltbanıc A ş 1200 IY.I dikkatini çelı:mtş ve bu detıı. •be· 

~raıan Çimento 106 Ol> flncl acıam• göndermektense, ton· lr" 1'eğlrmcnlcr1 53 00 ı;re yapıfıncaya lcad11r bir •geçlcl 1· 
rır Dantıısı 20 00 dare kurulunun• teşeklcülünU UY· 

,..,, ·\ L1· ıs tıns tnl nı.tRı.ım ıpın bulmu,tur. 
~~~hu:rıyet Ata 53000 64000 u. KOSGRE i ~E 7.A:U.\S 
;~at 05000 100000 cemU BengO'nlln ba,kantıtındalı:l 
~'llnıt 78000 790000 yeni geçici ıı ldaro kurulu, konııro· 
\' 12 67000 68000 nln toplanınnaı lçtn çalışmıılara 
&lııt 67000 G8000 bnşlıyacattır. Bellrtlldltlne göre, 11 

" l<ll ı.CE .\LTI~ Fh'I ı AHI tongrea1nln •en kua E&mand& top-
ı;:ıu91ıo ıoıo 1615 ı:ınmuı. lçtn gayret urledllecek Ye 
elcaıto 1610 1615 kongre mubtemelen 19S8 OC&ğlnın 

~·anaard 1605 1610 ille yarısında yapılacaktır. 
~rıı 11000 mm) 1605 lGIO 

BORSA ıı .rnırt ALTIN 
C\ı Fi \ Ti.ARI 
\' ı:tıhuriyet Ata l!OOO 11050 
llııt 10700 10750 
~at ıasoo 131100 
ı lJ!cıcn Holldnda 10100 10150 
ııııııız Llrıısı 14100 14200 
~11tıtız Vlk 13800 13000 
ı. •ııoıyoıı 10400 ıosoo 
~. 10000 10100.J 

l<A YIP MAKiNE 
~ lo Arntık Sıt.lı aonn 11nat ıs 35 
~ ~ÖP••lı!eıı Kadıköyo hnrekı-t 
lıı eıı vapurda (Erlkal ma:ica 
l1Jr l'a?ı Mı.klnt!lll uııutulm ı, -
,1 r ,Knraköy Necatı Bey caacıe 
'I' Gayret Hnn. a\'ukat l'llhat 
rı~l'ı!ı. ııdreslnc totıreıı mem
't il er.ııecektlr. 
~1~rııı1: il ll7 ıo - 311 18 8l 

~ 
•13aı:ııbı: VATAN Gazetecilik ffi 
• lıatbnııcılık T A Ş acıınallı 

.\ınrr.o l!Ml'ö VAl.l\IA'll 1 

C:tı:ıumı Neşrlvat MOdOrtı ı 
~ Ö~<'lln F.RClflflf R 1 

ıınyıcıa Yazı teıer1nı fillen 
IQan> e<lon m~uı mOQO:r• 

() ÖZC'.UI ER OCDD 
le llıetcınıze yazıınnn rcnı narr
~!röndertımcsını rica ccıcrtz. 
~ ~ 

Kamyon faresi Şahabet· 

tin Fırat yargılandı 
cKamyon ı:aresb olarak tanınan 

Şahabettın Fırııt•ın auruşm!lsı::ıa 
dün de Cçüneü Atır Ceza Mahlce
mealncle devam edUmlştlr. 

Pendlkte b r kamyonu '!Oymat. 
suçundıır. ynraılanan Şahaoottln 
Fırııt. dür.kü cıu~ma.'ı sonunda 
müdafnası ıçln mehil ıı tcm~tlr. 

:Mahkemo rrr:hllaen başta üç 
poll.s mcmu .. unurı da cıınııonllmeııl 
için dUnı'$lllrt ı başka blr ~o bı
rnıanuıtı" 

Amerikan Kız Koleji me-

zunlarının resim sergisi 
tstnn'l>ul Amerlkon Kız Koletı 

Mczunlan Drrneğı Ankara Şubftll 
t.arafmdaıı hazırlanan •MOdi!rn 
TUrktyede Edebiyat n San•a;ı; aer
gısl dün 1>aa• 15 30 ela Oüzeı San·
ııtıar Akaderr.ls1nde açılmııtır. 

SC'rt:lde Gaz Ll.seııl, Devlet Kon
E rvatuar VC' Anlı: rn hususi ko
ıeıcsıyonlıını:ıdo.n muvnklta•c:ı n
rtlen bazı alrlcrlmlzln. hldkyecı· 
ıertmlzln res..mlert ile B. na.'lml 
Evübo~lu. Eren E;übotl\1 ve Ha· 
ı;o.n Kaptan gibi ressamlarımızın 
da tr.blolnrı teşhir cdllmektedlr '.::===-

İsp arta As. Sat. Al. Kom Bşk. hğından 
et l. Isp:ırt:ı garnizonu ihtiyacı için 60.000 kilo tel bıılyalı1 ~u;: ııı Satın alınacaktır. Muhammen !~deli 23 100 lıra olup geç cı -

•ıı:ıtı 1732 lira 50 kuruslur. . . 
11

.
3
0 

~ :?. Kapalı zarfla ihalesi 2 Ocak 1958 P<'rşembe günü saat 
lııparta As. Sat. Al. Kom. Bşk. lığında yapıl:"~aktır. 
3 !-~saf ve özel şartnamesi m~sai saatler• ıçınde Isparta As. 

Sal Al. Kom. Bsk lığında gi:irü !ebilir. 
·'- 4. Teklif mektuplarının ihal e günü saat 10 30'a kadar lsparta 
"'· Sat. Al. Kom. B k. lığına verilmesi • (3318 - 17574) 

Alnınııdı husule gele n 
çizgıier HA VILLANO 
Kremi ıle yapıeığınız 

masaılarlı pek ıli gi· 
derilebılirle r. 

Yınıklerdaki çizgilerin 

derinleımemesinl HİI· 
lamık için hergün 
HAVILLAND Kıemı ile 
masaj yıpınıı. 

Boyun çizgılerini. HA· 
VILLAND'ı Fon de len 
olarık kullınmıklı 
kaybedebilirsint r . 

CILD BAKIMININ YAŞI YOKTUR 

4 

Fllheklke: 

Oevımlı surette mantırlaııp olen 
ve tekrar yenilenen eild in bu key· 
fiyefinl dalıa b üyük ya~larda da 
intikal ve d evam e ttirmek için mu• 
hakkak mükemmel besleyiel 
lıramlere ihliyıç vardır. 

FERHAT NACI ve Ort. 
Cağaloğlu, Taııvir Sokak, Tasvir Hıın 10-5 - Tel: 27 41 71 

1500 Ton İstanbul Döküm kumu 
safin ahnacakflr 

İşletmemiz ihtiyacı için 1500 ton İst:ınbul döküm kumu kapa
lı z:ırf usulü ile satın alınacaktır 

ı - Buna ait ~artname ~yoğlu 1stik1Al Cad Santral Han 213 
kat 4 7'o. 48 de hergün mesai saati dahil:nde görUlebilir ve ica
beden mıılOmat alınabilir. 

2 - Tekli! zarfları 20.12.957 tarih Cuma günü en geç mesai 
saati sonuna kadar büromuza (evdi elm~leri veya posta ile gön
demK?leri 1Azımd1r. 

Postada ''aki r.ecikmelerden mümessll!iğimiz mes'ul değildir. 
3 - İ51etmemiz ihaleyi yapıp y:ıpmamaktn veya dilediğine 

yapmakta tamamen serbesttir. (17363) 

TÜRKiYE 
DEMiR VE ÇELiK iŞLETMELER) 

ISTANBUL MOMESSILLIGI 

1 M. M. V. İst. No. 3 Sat. Af Ko. Bşk İfônları ' 
ı - İki adet foıuz dolabı onanmı yaptırıl:ıcaktır. Kesif bedeli 

4000 lira olup mu\·akkat teminatı 300 liradır. 
2 - Açık eksıltme ile ihıılesi 30.12.9"7 Pııuırtesi ~ünü saat 

10.30 da Demirknpıda 3 No. lu Sat. Al Kom. rla yııpılacaktır. 
3 - Ke~i!, e\·snf ve şartnam esi Kom. da gl!rilll.!bllir. 

(3:H7 - 17575) 

Güdümlü mermilerden 
•''''''''''''''''''''''''' 

feza yolculuğuna 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Harp'te ve sulh'ta 

güdümlü mermiler 
<Başı 2 lll'lıle} 

it olan bıı mennlleı !l50 kllomet 
reye kadar ulnşabllmektedlr. 1600 
kilometre menzilli T-4 lerın lmı. 
U ıçın çalışılmaktacıır. Rtıslar 26 
Al!uı;tos ı 937 <le ilk kıtaıararn.sı 
ııocıamlü mermilerini uçurcıukla. 
rını lllln ctUlcr. Verilen rak&.'tll a
ra ııöre bu merminin boyu 45 
metro menzili 3500-8000 kllomet 
rc<llr. • Fa!ı;,at Rusların tıto.larara. 
til gUcıUmlu menni ııw.u•unda 
Batıdan en az 2-5 ısene gcrı oldu
ıtu da unutulmamalıdır. 
Rtıslann 60n olarak uçurdukla. 

n aun1 peyk Sp*1tnlt. ıır· 
zın 900 kilometre ~töne çıktı ve 
dünyanın etrafında dOnmoıte baş
ıacıı. Dünya efkArı umumlycsln. 
cıe ııenııı alı:tııler yapan bu hdd!so 
Batı lllcmlnln bu mevzudaki ı;ay 
retlerini hızlandırmış bulunmak
tadır. 

CiHANDA SULH FEZADA 

SULH 
DOıwanın muhtelit memleket. 

lcrlnde gUdllml<ı mermilerin bir 
harp sllı\hı olarak hezırlanmaı;ı 
\'e stok ecııımeııl mevzuunııa AQe 
ta bir yıırı,ma var. En kucıretll 
mermiyi en uzaıta en yOkselte 
kim ulaştıracak U('aklar<lan aH· 
lan roketlercıen sonra orta men
zilli mermiler, aonrt1 cıe lı:llalara
rası uzun menzili! mermiler imal 
ecııtmeye başlanıyoı BOtün bun 
tar medeniyetin elektronik > a. 
kıt nevileri. acro cı•namlk b11lllltlk 
sahaaıncıa ilerlemeler kaycıetme11ı 
ue yol açtı. sulhta ıııvıı lhtlynç
lar ıçın ı;oze ahnamıyan büyük 
mMrııflar ııster1 maksatlar ıçın 
akzı açık b(lyük bütçeler buldu. 
Aynı g(lc!ümlü mt-rmlnln b8'$iı. 

ıtına bir atom bombası konulur· 
sa insanlık lçln bil Afet. bomba 
yerine 11un·ı peyk konulunıa pt
lot veya ıremlcllertı yol ııtısterl'n 
bir çoban yıldızı vı-.ya hava tnh· 
mlnlerl için mOken ml'l bir ıs:as 
yon olur. 

lluııtın roketler lçln de atmos.. 
ferin !lııtüne fırlatı.an fare, may 
mun veya köpekle: ycrıno yanıı 
lılSanlar rezara çılr.ac:"alt ve yıl
dızlar arası boŞlukta kolayca )'Ol 
lacııklarcıır lnsonluın feza şart 
lanna tahammül <ltrecetıl feza to 
babetının tcklmü'üne :yol açu. 

Bir robot bava ı:emısının kul· 
lanı~ sahası ııskerl maksatlardn:ı 
çok cınlıa tazlacıır Meseli\ pllot· 
suz Jet cı>05ta - Jetleri• çok ya· 
kın blr Jııtlkbalde ııervıso ıııro
cek• ır. Güdümlü mermiler ıııbl 
fırlatılan poııta roketler! fezny.ı 
cıoııru fırlatılacak çok yQkııelr. ır
tUalarda vükı;ek sOr'atlerle &eyrc 
dip yerine varacaktır. Normal u. 
çaklarcıa pllotun emniyeti için 
konulan ve hava gemisini aaır
lııştıran tertibat posta roketlerin 
ae olmıyaeakur 

ELEKTRONiK ENDÜSTRi 
Güdümlü mcrmı:erın teklma

lü bllhasııa elektronik endüatr.· 
sinin ilerlemesine es.Wı bir şe
Jı:llcıe l ardım etml~tlr. Güdümlü 
mermlll'rc yerleşt•rtlen illetlerin 
küçUk boyda. uzun ömorıa, haı. 
&M ..,.l' dayanıklı olması bllhııssn 
ıırzu edilmektedir Bu icaplar va 
ımm ttlbü yerine transıstorların 
konulmasına yol açmıştır. Bu. 
gün bomba yerine translstorıa i
mal edilen rodyolaı daha küçük 
cıaha hafif daha dayanıklı oıcıu
tu glbl çektıtı et-11ıyan daha az 
oluyor. Benzer şekl!de mateklmıl 
telemetre tcrtlbat•ı.n südUmlü 
mermi endüstrıalııuen dotm~-
tur. 

Busun ınaanoğlunun elinde 
yUkl!ek irtifalara erl,ebıleceıt , 
fezaya çıkabilecek canlı varlıkla 
rı taşıyab1lecck, Yt.'ı çeımnınden 
kurtulabılccok heı türlü lmkln
lar var. 

Bu ımkllnıar Mtomla blrleşere.ı< 
:l(lnya içinde karııı.ıklı mahva ııı 

dobllecek kadar koı ı:unç bir hale 
scloblllr, ama bu ııucıretı klına· 
tın bir zerreııı oluıı ar:ı:dan dlğe: 
zcrrcsı ohm tatıll peylr. Ay'c. par· 
ııık yıldızlara sıtnıek için t:u.la· 
nıısa lıısan «Fe.ı:nı:ın fotıh ı • ün. 
vanını hakkıl lo ı:nznnacaıı.tıı 

Yoksa Mertbten ıelenıerı ır.ı 
L>C1'lc:nek ıcup ecıccı.:k? 

Komisyondaki 
müzakereler 

ınuı ı ınrlı1~· 
sın<lan sonra tümü üzıırıne açılan 
sııru~meıercıc llk sözü C.H P. grup ' 
başkan vekill Ankara mllletvetlll 
Faik Ahmet Barutçu aldı. Ve kısa 
ca şöyle ctedl: 
1 ııııı. ı \znı A'.\H." 

•Tl<lll tekll!lno )·erinde bJr ee
bıbı mucibe ile bn~lanmıı, fakat 
maddeler demok:rallk rejim ile bl 
zlm ananıııamız hükfunlerlne ta· 
arruz haııncıe vazecıllmlştır. Tü,ü
ıtan tadlll llzımcıır Fakat hangi 
Lııtıkamettet TC§hl8 koyup oııa gl) 
re hareket; edilmelidir. Muclp se. 
bebe hlklm olan anlayış, hükam. 
.ere hAktm oı .. n anla)•ııla tezat ha 
ııncıecıır. Çünkü bizim anayasamı
za Mecllsln tlstünlüt11 prcnıılhl hd 
k.mdlr. Getlrlll'n hükümler, bu 
prcruılple ilgili olmıı:yan blr tcreıı:
lı:ür tarzının J!adesJdir. Son l!iOz 
mıııetveklllnlndlr.> 

Bu ıurada Ba.'Jkan müdllhalo o
Clerek. ı;on lllizün mll'etvetlllnc alt 
olan hükmün esas metinde bulun· 
duğunu, fakat diz~ &ırasında yan 
h~lııtıa dlzlln,"mlş oıcıuğunu trııdc 
etmiştir. 

DIKT.\ TURl.fGE 
K.\R Şl İı;l'AN ••• 

Barutçu denmıa dedi ti : •Anaya. 
Hmız icranın dlkıatörlllıtUııe kartı 
mlllı l.syanın bil lfııdesld l r. icr yı 
da netslndıı ttm~rkU.ı: et ti mı iştir. 
icra. Mecıısıe Qeımı lttısaı lıal•ıı:ıu 
olacaktır. Bunlar MeclWn ıenı)a 
karşı uaıunıugıı pl't'ıırılbınln dayan
dığı tualardır Tüzük, Annyuanın 
mütemmim bır cUzUdür. Anara.aamı 
n muhalif hükümler ı:oramnyız. 
Parllmentoıu hUkQmo; al.aleminin 
tartt vasfı ırranın v&41taaız ve de
vamlı surette müratabesldlr. MOnı· 
kabenln Yllaltaları vat.ancıa,ın isti
da vermCJSI, aoru. ıenaoru, ankettir. 
&n müeutr vuıta ıemo:udu:r. 
Mrr'I tüZUt ıenaoruyu dondurmuş· 
tur Gensoru eski iktidar :ı:amnnın· 
da bir cıera açılmıştır. Gensoru Mec
.ıs çotuıııutuuun kabuülne v~bl'ıi!e 
tutulmuştur. Eterlyet grupunun 
kabulll hCiıtQır.elln kabulü demek· 
tir. Soru mUeaııcealnln bozulmuı 
ııeıırıorunun lşlememetlnden dolayı 
dır .• \fakanlzma ı,ııyor mu? J.laka· 
nızma işliyor, umumi mUzali:ere açı 
lamıyor ve bu yüzden :ı:arurl olarak 
•oru mUe$Se.!esı tartışma hallııe gel 
mlştlr. .Muhale!etttn ıttıdara gelme 
nlu, iktidardan mUbalefete geçme
nin tccrübelerı blrl~ret dUzelme 
ildir. Denmlı alyaal talih yoktur 
sız muhalerette bulunuyorsunuz, biz 
iktidarda bulunurormuşuıı &lbl ha· 
reket eaeraek do~ruyu fe matulu 
buluruz.• 

Falt Ahmet Barutçu, getirilen tA
cııı t~tllflnln Anayasaya uygun tele· 
it sokulması yolunda muhalefeUn 
ya~caıtı teltınlerln, •muhalefetten 
ı;tllyoro diye reddeılllmemulnln g•· 
rettıııını belirterek aözlerllıl blt.lr
dl. 
AN.~ V.\ S.\ 
ÜSTilN H!T U l ,MAJ.IDJR 

Oaha aonra eö:ı alan D.P. (Afyon) 
mllleıve.klll Kemal Öıçoban, Barut· 
~uya t~ekkü• ederek sOzlerln.ı h~ 
!adı ve •Nlıamnamenın decı,urll· 
meal ılzımctır Fakat bu detlşltllk 

yıpılır.ken Anayaaanın Oatün tutul· 
maaı lılzım ııcUr• d~I özçoban, 110· 
ru müeaııeaealnde Jt•nl hUkümıerlu 
ı;etlrllmesının rt oldutunu ve A· 
nııynannın 22 net maddut üzerlndo 
Barutçunun fikrine katıldıtını be
lirterek : •Temennim: daha ileriye 
gidelim, geriye ctcaıı ... Tenatuu. dü· 
ouımaş noktalar var. DugOnkU earc
lar devam ettikçe tanunları çıJı:ar· 
mnnın tmk nını ıOrmUyonım• diye· 

IA'fFA S 

BAŞYAZININ DEVAMI 

ENFLAsYON ~IEYDAN 
. 

MUHAREBESi 
ma~ı 1 ınctcıcl 

,.:ıraııııuııı.. bteıııııı,tır. Bu knrı:ll$. lık ltlndl! snnru ı , .. tkarl'I lili'· 
; 11 1. ıntı\\llt'llt'll htr ıı..ıı•.ııll ~l•lr.mlıı h-aplarııı11 ıiirr .ıetıı. p~kll
IA•Hı1111 1.;nlaJ \11rıı:unıt ıı;lirt" m arlnıımı.. ı.enıı I ıntııtnaıır.rlnl tını
lar; y1J~•tltnırı.ıt aramış. \l~rlmll lll'Ptll" l•ll"lllml)t il mtleı<0t•l'lrr 
ı..tnı11 aclzltrlnln bedl'llnl halko lldetnıl~ltr, rıatınrı onlıırın nın· 
il) etini' ıurıo a) nrlı> an ıyt hlr 1$lt'lml') r. &ahlp moe~•estlrrln l'll. 
nıo (rJ:tr ham nıuılılPlr.rl 'nrı<al J.;olny '" ıttııl lillrlnr ıteçınl tir 
Ornı banim ı.r~dlltrl)le 15ll>rn 11nn&JI mlic .. c f'll'ıl, hortlarınııı 

fıılılnl nınll>clltrlııc kıılmoı. çc hnlt.;11 lldclm"k lmktlıııııı bol· 
nın lıırdır . 

A cılmıısına çııll•ılnn )eni llitl ndl ve mail lntlb:ıh ııru:I, ratnız 
ıııaddl mllnlllar latilllll)or. Ticaret ı.lemlndekl nhlt\I.; buhrn· 
nıncıan 'e bunun ıtellrlrrl dar, rakot ellerlndeı.ı mDdahnle 

ını1'4nları S:f'lll5 bir ı..1•1nı mrmorlarıı lrll)el l'tml'•lnden ııır.nılr.· 
ı.r.t çcıli znrar J(lrm6 tür. Bu cıı::ırııı llnOıııı ı:r.çllmrz.~c \C umumi 
hnJ ıııımır. , urı:uu " znhmeı iz kllr hrdrUrr1nr. ı:llrr. liylir l'dlllp 
aldl'l"!it". Jalnız 1111'1111 ıuı.1111 lkll•ııdl \l' mali buhrnnlnrn mııruz 
oluıaklıı kıılmayır.. \artıtııııı:ı: ıcblllo;rJe dtı5cr \e nrsıııı.n bünJec!c 
tııı.ını tat.;ııu mlkmplnr > u.rı > ııpar. 

.:\leH·uı ('ttln durumda hükllmeı, lı<llflıı TOrk halkını 3olılas 
vr aırcııı~ dl'l' ı..ahııl l'tmrll, l•IJlrlltrlnt \'Rtırnı~llılır. Hln11ı ı..ı•nılı'I 
lhtl•n•ln ıloııı~ınaılan \t' m·llı·Pll'Tl hı•sıııılıımlltluıı fı•,rı ııılınılır 
ııımıımalı, ııııtucu ~·ılun ılalı1111 ~al;lııııı , ~urı•!ill ,,. lu·•nıılı olılu
ıunıı dıılr hfltiln nıllltfl' ·alhrn ıcıı..ııı • lmrıı, lınrkı ltııı:ırımıı:ı 
mııhl.t'm lılr trmf'l 11'-t'rlııc ı..urınnlııtır. llııliOınet \ 'nl.. \'Dhuk ~il· 
runıeli \I" blr hamll'ıll' çok ı, eıknrmak 1 ll~nr. fnk:.t ıı:l"Çtrdlı:lnıh. 
tPrrOlıtlt'r hl'.:ıpsız .. rırnı ıı•ıı ıneııılel.ell' hnJ ır ırlmrillğlııl, llnlJ c 
ıınırrıı ntılıııı uç aılıın JPrlııt~ ı: .. rtyıo oııı nılım oııldıtıııı, lkli•m:ı 
hııJatın 111.•aılıtını, ı..ı men dıın.ıutunn belll ı•toıl tir, lıru;lrl'tli \C 

hl'•aPlı harrı.rtııı daha )11\11$ ı:iirOııınrkle lı~rıılmr ı:oı. \l'rJınll 
dahil l•nbelll \e 111'11~ lıakımındnn dnbn Orotıı )ol oldııı:uııu 
ıecrObtler ı: ırrml•tlr. ııaı.omct rnfl JOD nır.~rıe~ııırıc lın•lreı 
Joluııu ınm lılr •urrttr tutur•o '~ Jt'ııl )ntırım \e imar )Olundaı..ı 
arzularına ııı•m \tırmntı lılllr•I': dı•\nmlı bn•arı \t' ıımunıt ıııı. 
\f!ll )Oluıııı )ıtlo.lıışmıe olneaUır \e hrr nrattan Jnrıtım ı:Grecclı:tlr. 

Ahmed Emin YALMAN 

Danfaş ·Ticaret Türk Anonim 
Ortakhğından 

10.1~ l 957 tarihinde akdi :nuknrrer şirketimizin hisse
darlar umumi hey'et ildi toplantısı h;s edarlardan herhangi 
birinin gl'lmemi~ olmasından dolayı yı:pılamamış olması ha
sebiyle, bu kerre 1953 ve 1954 y1lla'"lnıı ait umumi hey'et 
ildi toplııntısının 8.l.195ll Çarşıımba günü ı;:ıat 15.30 da Yeni 
Vnldc Han 47 numaradaki şirket bllrolnrında yeniden yapı
lacaıtı. sayın hLsed:ırlanmızın :nüddPtinde müracaat ederek 
bu toplantıya ait giriş kartlarını alm:ıbrı rica ve Tıcarei Ka
nununun 362 nci maddesi gereğince 1953 \°C 1954 hesap dev
relerine a!t Meclisi idare ve murakıp r11porları ile bilfınço 
ve kar-zarar h-:!.aplannın toplantıdan onbeş gün önce :ıirke-

tin merkezinde hissedarlann emrine Amade bulundurulacağı 
ilAn olunur. 

GÜN D E M : 
1. - 1953 yılına ait İdare :ıfeclisi \'C murakıp raporları

nın okunma9ı, 

2. - 1953 yılına ait ~irket biltın~ ve kar-zarar hcs:ıpla
rının tetkik ve tıısdikl, 

3. - 1954 yılın:ı ıolt İdare Meclisi ve murakıp raporları
nın okunması, 

4. - 1954 yılına ait şirket bilanço ve knr-zarar hesapları
nın tetkik ve tasdiki, 

5. - İdare )leclisi tızııları ile mm:ıkıbın ibrası. 
'3 - Ye1,1i idare l\Ieelisınin \'e yeni murakıbın intihabı. 

İDARE IECLİSI 

ret sOzlerını bitirdi. Feyzıoıtıv ~ız de bu nok•a:1a cıu. 
HUr. P adına komı.yona katılan mutabıkl7 • Komisyon <la ılırken saat 16'da 

Burdur milletvekili Bebçct Kayaalp KOçt'K l'\RTh.F-n ~l\ÖDl"R topl11nmt1 knrnn slınmı.şsa da, o. 
tse, iç tUzüıt u.tllflnln serekçutnı 01.~fl ..,.,. it! P. Mllletvr .ll!<'rtnın ı::rup topı.uıu 
redde tmUn olmıadlfını: ancak tll• Feyzıoı:ııu ııözlerlne şöyle devam l ı:ıınn kattlmaıan vo teklltln o P. 
dil için set!rlleıı maddelerden azün. etti: cSeç•:!ı sıst.emımızın esasen Gnıpuna l?'tltnı ottlrtlrneııl 6ebe
tU duyduğunu · <lokunulmaı:hlı: mU· matdur e:tı~ı küçük partlll'rln bu blyle komltyon ö(ttecıen ııonrllkl o
e&esea!nln bu tekll!le darbeler ye- u ııereklr Kc.mlsyonun bu no1':t:ı\ ı luru:nunu yapnmıımıotır. Komıs
dl~lnı, ıoru mOe.ssese.!lnln çok ı:&· ltUhaz !!deret mP.\CUt ha!a;ızlt~a von yann top!ımtı.ııına dovam ecıe
yıtladıtıııı. grup teşlı:ıll için ıs mil· bir yenıtıını cı.ıemek ıırnbr.tll oımıı celı:tır 
letvetlll kaydının taldırılmuını: ııa rııroklr Krıınlıyunun bu nrıktııyı l:ho yaqdan bazı D P mlllctvc· 
kaç mllletnklll oluraa oııun grup ıruıafla mtıınllln ecıecelilnden ~f\p. killerinin m evcut tAdll teklif nl a
teşti! Nlllebllmul gerekt!Clnl belirt- ho etmlvo•uz.ı> ı:ırlnştırll?l cıır;er b lr tekil! getirme 
ti cTc~rll mıı;;unlyet me elcslnln jte ıe1,.bb<Uı c•ı.tklert ı;öylcn:nc":•e-
RÖl.UKB.\ SI DiYOR ıı: t... bizim memlrt:etlmlr.C1ek1 tatbikatı cıır. Bu veni teklife göre, ıırup te~ 

TAdll teklifinin Anyuaya aylı:ın hakikaten batı demokrasllerırıe ki kili lçlr. bu dcncde Mecllst" 30 
elduğu noktalannı bellrUHk uzun ; L'!la ~ümnl!O olmuştur. Memur 1· Mllletvcklllne salı iP olunması ~art 
bir konuşma yapan C.M P. rene! ba•· kr.n zimnıetınt- pora geçiren, ııdl ı-oşulmaı..tacıır Başka bl:r ı;ö lcnt' 
kanı <>~man Bôlütbaşı ı.e kısaca suçlar 1 leyen ~ornr veva t;a'r!!On \il ı;ore dl' bazı D P mllllet\'e!tllle
şöyle drdl : tokatlayan mllletveklllnl ımtı7az rı disiplin cez.eına çarptırılmış 

c:>.Iuhal<'fc;tln murakabe ha't v~ lı bir \ ntand hallne ııetlrmck ı- bir Mlllııtvck Unln l\feclıs b nııın 
lmkAnlarır> l!ılAI eden bu tekllfın l'ln cın~~nOlmemlştlr Tam ak l:ıe \e müş~l'rr.lldUna girememesi ye
l:ııbul ecııı:.ıır:ı takcllrdc memleket· hükıimetlr lcrııııtına cephe nla:ı r1ne, sa:l<'C tl'plantılara ka ılmaı: 
tc büv(lk b lr huzursuzluk , e l.:ı· hükQmetı icabında şiddetle tenı:ıt ıın menP<lllınr.sı yoluncıa m~vcut 
ıeısar yaratECr.r;ı tnblıdlr. ttelkO· eaen mllletvelr.lllnln htıkilmct \e hükmtı hatltl<ıt el bir teklif .:ru
met proı:ırnı.ıı •memlekette m:ınc- ona bn lı Savcılar tarafında:ı ta· recrklercıır 
, ı ııuzururı ıPdesl zarurctıncıuıu klbedllmeaı 'c siyasi ''o.zlfı?Slnl. M ı · ·ı t.. " v .. 
l:ahsctmclurc!lr \'atllnd&şllir ara• milletten tı ! Clıj!ı \"&Zl!eyl \'!"'ine I:!' ec ıs c uzugu 
ııınılakı . ırıun:ı •ı ıırttıracalc ollLll tırmlyecel: ~ır duruma dü~c:ır.c- , 

Ankara resm"I bl\yle te:1bırlcrh ınnnevı huz•ı: el- ı! içindir Ellmızcıekl iç tü Ilı: tfı- cnaşı ı ınr1ı1PI 
bPttc ıo:ı" \C tl'til8 odlleme::.,. etli teklifi te rli masuniyetin hon ıı tekllflnln D.P. ı;rupuna intikal et· 

nu sıracııı rı f' Gnzlımtı p Mlllet aı lıallercıe ka'Oırılıırağı hu<1usuıı- tlrlldlgtnı, mUzakerelerln tehir olun 

bl k.d kili Bahr.d' D(ll"er bir 'ılt.c" ık ela hiç l>lr obJc:ktlf ölçü lhtıvıı el· dıı"uııu blldır~•-tır 61""•1 çeneler. te l•gvı• ten 1 1 VI' 
1 

.. ; .. .. ~- ,_ ••nerg~-..ı \'t'rmıotır önerı:l'nln l"n ınlyor. Sı1dccrı Hızum ı:C>rül!lrsc te• ıeldlfln komliyonda görüşUlUrkcn. 
Vl' aleyhlnele yııpılan konuışm:rnır- rll ması.nln tit: kaldırılacaııını be- birdenbire o I' snıpunn intikal eı.-

d 'I' ıtan sonra uıııı:er: oG/lrO\'orıım ki ılrtrırelı: ht>r şeyi '\fedtstekl 'kı!e- llrllm"6lnl mfınlC1ar bulm11ttadırlar. e 1 lyor :yetr.rllk önl'rı:tesı lnızun.uzllııt va- l1) etin tnıtcııı ne bıraloror Teşrii nellrtlldl ıno göre. ı-oml.s)·onda bazı 
".ntmıqtır Ocrı alı»orumı cı" ll ma tınlyPt bôyle bir cto.rbcye u.ı- ııı kili ı ı d katılma 

' raraa n!l ü"r Mecll• meMUplıtnnın o P, aı c've er n n c · 
(Bap ı ıneldeı Denizli O P M lletv•'klll Hamili hele muhalif meb\ıslann ıcrn m: ıııyte teklif aleyhinde bl:r hava cıı· 

Batı devıteıer:nı bu <!Cıvada Arap. Sancar, teklif sahlplcr.nden b rl vumı murıı nbc etmeleri çok güç- me&l ıcbebl1ıe teklif ırup11 alınmış 
larn kar..ı blrıız daha mUza!ılr <ta\' olarak. te'lı:ll!! snvundu leşlr ~ Ye ıxırıece tekllfln olduau glb1 ka-
ronmııya ıse\'kt•tmek olduğu anın- ııt \ K f.tH.ın 1.( ı.t 11" 1'\ f, , . lif nı::' 'l n~\ E'! bul edilmesi için bir grup karan 
şılmaktnu.r. Duna mukobıı tebll~ o J\ \ '1. \1:.. cTndll teklifinde bll5ın hürrıve•ı atına yoluna sldllm~;lr Hal bOY· 
ete Cinemll bl: elcııllı:llRln varlıtı c!a Dllhn sonra &6z alan c H P. S•- !lıı cıe ilgili mühim bir h!lkü=ıı var- ıe olunca, teklifin komisyonda da 
müşahede eallmektedlr Bu "Ulk· vas millet.ekili Turhan Peyzıo •l•ı cıır. Mecllll mtl:rnkerelerlntn .ıl-;rl aynen kabul ed1lecetlne ve ll.leclls· 
llk, Bn <lacl Paktının Orta-Joğu .. e. kı ııca ş\ınları ı;Ö)'lc<ll: •Meclıs ile ilgili tekllf; Meclis müzak":rc- te de kcıılnleşece ine muhakkak na
de\·letlerln•n ımcııye kadar mrıe- içinde nizam \'C sük<lnetln uru- terinin nr.<-rlnl venı kavıtlıırn tAbl u.rıylo baınımaktadır. 

.,. E;lk Amerika va iıııımerecıcn gördük retlnde herı'mlz ittifak e<leri.Z. An· tutan fı':ra ımııy&.~nya ııykın ol- il P, l\IECIJ <:RCPU:ı."t'N 
ıerl lktlsacıi \e mıkcrl yardımın Ye eak Riyaset acHihlyetlerlnl ::cen.şıct mnkla kalmıyor. münhaaıran MM> TOPI ~~rı ı 

' 
...çllnkU FAY kullanıyor! Taş 

parkeler, mermer merdiven ve 

sahanlıklar !<'AY Temizleme 

Toıu sayesinde yarı gayret sar

fıyle tertemiz, pırıl pı rıl olur. 

Temizlik işl erinde FA Y'dnn şaş

ınuyınız. Binlerce ev kadını gibi 

siz de rahat ediniz. 

bıçak, çatal, kaşık, tencerl!, 
ya41ı taoa ue ataminyum 
kaplan tertemiı yapar 

banyo, laoabo, nıırmer, 

çlnf, ut bilılmıım emn!fe 
eşyayı temizler~ parlatır 

.:. tenılzllRlnln bcllrtlluıemeı.ldlr Ger mck bunun u-mınıne kl!l cıetıı- :ısın ıc ("alı•malan ile ilgili hOkOm Ankara, 12 - D.P. Meclla ı:n.ıpu 
çekten Irat. lran ve Pnkısııırı Tür- , dlr. Asıl u,kvtye eC11lmesı IAzımıc- ıer tn~ıması ıır:rel:cn iç tüzü!tc ~.!l'~ buglln ()Cleden aonra Baha Akş1Un 
ltl)·eden de dahıı çok olmak üzere len riyaset n manev1 otori~ldh llt. dışı ı;-tlışmaları \"O basın hür- ba kanlıtında toplanmıştır Müzate 
bu yıırcıımlann ıızlıRıncııın haklı 0

- Bu ıse tıırııfsızlıkla uğlana'.ılllr rtyetlnl kayıtlsyan bir haküm ırnn relerin bhşlangıcında grupta bir lı:aç 
ıarak tlkAyet etmekte \'e So\•yııt Fransız Anl\v&•ll!ının deaıııı ıı bl mıtSı ayrıc11 hukuk prenslple:-!ne Bakan huır bulunduğu halde aon
sızmal arının ulmlslnc ulaJmnııı cı;rhpeı:ilndhz frak giyerek k:ünıü- aykındır Böyle bir motlııle aı.!l rndan tebrlmlzde bulunan hemen 
ve Mo ko,·nnıı. Suriye \'e Mllllr Ye çıkan hlr.cııse riylll!iet etmek ı;c hakların •alıd!Cll şöyle dur.sun. ka- l\tmen bUtUn Batanlar grup toplaı:: 
eibl de\'l~!leıe nzımunmıyncalc 111 

reflne nail oııruş mlllll\'eklll: fil- nım mcvınııı olmalil ııerokcrı llO· &18ına l•Urlk e&mltltrdlr. B&fbt.kan 
çUdc lktlsnıtl yardıma başlnmıuu yaset kürsılsüııe ("lktııtı andan it'· llilmlıır IC UlıYIC! ıolrnt•nıa:ıı t Atlnan Menııereı de ıaaı UI aırala· 
ka~ısında Batı camınaına bııltlı Or baren ııan,ı rertıyıı mensup old11 ' t: liiı . C't.\ \ t• \ .-ınn ı.lolıt rında grupa gelmiştir &at 1.5 de 
ta·doıtu de\'letlerlntı dohıı fazın yl\r fiu tamamlyln ııııutma1.11L, hiç blr Fcyzıotlı.nuıı konuşmasın.1un başlayan müzakereler ak m 20 re 
dım yap:lma. 

1 
kanaatini snun:nak iç tülük hm:mil :\leclla mUzakere Mnr"- CHP Bingöl Mllletwık:lll tadar devam atm!şt.lr. 

tRı:lırlnr Hattl\ kU\·,·etll blr l!~y- ıertnı &eJA.nete ulaştıramaz• Muııtafa Nuri Okçuo~ıu va Adana c.ıı.P. •fN :n:nıJôi 
ıentıye aııre Nuri Sall P ~a .• ın •Grup t~~ııı bıhsl\ıe ıe:ınce· Mllletvekl'I Hamdi Öner S(Jz aldı. Ankara, ız - BugUn Otleden aon 
Wa.shın~on seyahati Ortacıo~ıılu teklif ıııını::ı arkadntlanmız bazı Hamdi Ö'ler konuşm11111ndn bllhas- nı topı:ınan c.H;p. Meclla srupu a· 
NATO devıetıcrının bu C11leklerlnln Batı devletlerinde muayyen bir aa Bakanlat"ııı umumi menfaat rr.ü eaJ:•:1atl tebliği y&Jlnlamıştır: 
Amerikan hükOmetıne aksc_ttlrll- gayıda m'llctveklllne sahip olma- llhazaaiylo ııbzlO sorulara cevor ~o H.P. ?Jecll.s grupu 12/12/19~7 
mesı içindir Şehrlmtz ıslyaaı çov- )·an alyu.i pıırtllerln buna sahip vermekten imtina edebileceği hnk- ı cana aaa• ı:ı cıe B~kan veklllcrln· 
releri bu meselenin Ankara top. olmıyacı.ğı yolundaki örnekleri ırıs~ kınQakl bakam Ozertnde dura:nk, den Malatya mllletvekUI NUvlt Yet
:antısında ııOr<ışaımemııı olm~ına tereblllr Fakat o mçmlekeı.te!'dc 'öyle dedi· ıı:ının baıkanllğında toplanmış ye 

ıhtlmaı vermemekle beraber. bu ı;eçtm mevzuatı soz onünde tutul cDu hükOınler. lcorunınak iste- oOndemdt balunan meseleleri ınce:ıoktanın tebliğde açıkça ye• al- maz.ııa. mukayese noksan olur Biz r.en ,eref ve ltlban rencide l'd.er. • 
m8&1nın dah~ faydalı olaca 1 ka- de bir partı ıo bin oya bir meb\J.5 Vekil cevap verme n mecburdur. ltmlşt.lr 
naatını izhar etmckte<llrler. çıkarır başka bir parti 1150 bin Bu kayıtlayıcı teC1blrler M!ıells!n Sf'Çlmlerden aonra hatnmetçe. alı· 

Bun:lan b~k Bırl~lş Mil- oyla bİr mtiıllb çıkanyo:r • itibarını ı:öh,eleyecelı:tlr. Glzll du- nan ve senlş kitleler üzerinde e.kls,I 
ıetler Genel Kurulunun cezaylr 0 ~O J\ f \D \ :\IU1' \BlK l7. ruşmo.lar yüııüncıen Adalet ıztırap bulunan iktisadi tedb!rler ve bu ted· 
m~ıeaı htltkınd son defa aldı!lı Buraıta Oı:ınan BO!Okb&ıı 110 Pey çekt!CI ırtbl. lmtıyazıar <la kayıtla- birlerin Atide doğunıbllec~ sonuç
kararıı müııbet rey vr.rmıo olan zıoı:ııu arasırıdı: ou konusma geçti: yıcı tedbirlerden doğar.• lar azertnde gOrüşle:r ttatı lldllmtş 
C1(irt devlet Lemı;Jlcllerlnln bU top Bölükh~ı cdaha fazla, daha faz Daha sonra ııöıı alan D.P. Bur~a ve konunun yetkili ihtisas lcomla-
antılar Vl!Siltt.lyle do bu dlvn hır.le 1 l\!lllctveklll Müfid Erkuyumcu •A- 7011lannda ıneelerımeat tararlatmış· 
kında.ki !lklrlulnl ııçıklamallll'ı ve a~yz!of,lu· cBen Kuım Oülrk'ln nnyasa komisyonunda anayasaya tır. 
Fa.<ı ve Tuou.<ı un arabulueuluk tek illin ettııtı ıı~tcyo ııöre konuıuy~ aykırı hükOm!er çıkannamatıyı~ ı:ncamen n lhtlua koml.syonları 
lıfuıl övmeler! beklcnlrkıın. tel>- rum. c l\f.P. c:e tıln etseydi.• Yalnız muhalefet anayasa duyııu- çıtı malan üzerinde de fikir teatı
ıiğde bu noktaya hiç temas eı!.I!- Bölükba.,ı · PHükQm"t cıaha llAn ııunu lnh!Eu altına almamaınıın alnde bulunulmut ve tanırlar aıın-
memiş o!mw;ı tenkit koııus•J <>•- etmedll <ledl ve teklıfın aleyhinde bulun· mıştır.11 
maktadır. ----------- -------- --- ------------------------

Oduncular 
UJn51 ı lııchltl 

öte yandan, ııa.tlıırdıkl bu zamma 
nı men. ntanda• nıhat bir 4ctllde 
odun butablld!Qi takdirde, fazla '1-
Uyetçl ıörUnmemettodlr. Belediye. 
nın halen, ancak Kaaımpllf&dakl dı:ı· 

poaunda 500 çeki odun bulunmak
tadır. Bunların da c;;,40 ı yaştır. 

M. M. V. lst. 1 No. lu Sat. A ı . Kom. Bşk. İlônları 1 
Cinsi 

Tutarı 
l\llktan Ura Kr. 

G. Tt>mlnatı İhale 
Lira Kr. Şekli 

Limon 53.000 adet 7950 00 597. 00 K. Zarf 
İhale yeri: ist. Sirkeci -Dem ı::kapı 1 Xo. lu Sat. Al. Kom. dur. 
Evsaf ve şartnameti her gib öğleden 90nra Komisyonda gö rUlıir. 

İhale 
Tarihi 

30.12.957 

İhale 
Saati 

15.00 

(3323 • li569) 



ceıaı Yardımcı, Orhan 
eref Apak ile görüştü 
Şinasi Ataman, Federasyon Başkanhğına 
Apak'ı isliyor. Hayri İrdelp istifa etli 

rllmektodlr. ,.• 

11111~'11 ~ \llf,:\Kl 
KA('\' t'1RSı\'l' - ı.ctıu Jcrr ıtll ~reı. ı>asını Turbana 'crmlşll, foakat Tıırhnn tıııııa ntı~emMI n topu ı..alP:H ımptınıı. 

Ankara, 12 (HuSUlll) - Başkentte 
hemen biıtün ı;por çevrelerince me· 
rakla beklenen •Yeni Futbol Fede
ra.syonu b~kanı kim olac:ıı.kh me· 

selul bugün de aydınlanmamıştır. 
Bu dunıma başlıca ı:ebep Mllll Eğl· 
tim Bakanı Cellıl Yardımcının aon 
gbnlerdekl fazla meşguliyeti ı;öııte-

Bilindiği gibi Yardımcı l>&şX ı,er 
te yapılan D.P. Mecll.s rruPll ~ 
ııı.ntılanna ltatılm.ıı.ktadır. yatııılildoı 
defa Beden Terbiye& Umuın )l~ 
veklll şınaal Atam.an•ı ve bil ,r 
de Orhan Şeref Apak'ı ~bul 

Bahçe Vesto '· res ı • 

2 -1 mağliip etti ••• 
İsveçliler, birgün evveline nazaran daha 

bozuktular Fenerbahçeliler ise ' . 
1 y ı, 
Beşlktaıın di'retllal olarak eehrl· 

'lllze gelen Ve.sıores takımı dun ı
,:ncı karşıla1m.ıa.nı Fenerbahçeye 
aflı yaptı Btr gün ene. lllt maç 
annı BeşUcı.aş ile o:rnıyan İsveç 
.er dun blraıı: daha düzelmiş ola· 
ıık rörtındtı:er. Pakat karşılaşma 

.ımumıyet itibariyle vaoı dereceyi 
dahi bul mıı.dL Bunun böyle olmuın 
.s muhakkak ki kötU bir günlerin 
.e olan aan . ıtıclverı!llerın de rolü 
' Uftlktü 
,,unııu11uu11111ınuuıtnı1111nı11uıuı111ıtııuııı11n1 

H'\f,RB\llCt: * :: 
"01.rll - :'l.Prtlnı (Orhun), S 

Xecdl'I <'"•dlnı l - Hır;un. 'u· S 
el, i\\nl ('e dPI) - Şertf, 5 
r: \"' lrrat. IJ f -rı R, ~!) u.ı 5 
ITıı;an). ~ 

\ntrl'nör: Molnar. 5 
Knptan: Sacı i 

_ \ •·"' ronv•: * s 
ı.osot.\ \l.t. - Umrot. l.ln· i 

drr - J ktılm 'ÖOERıoTHOll, ~ 
Clrönı., ht - Pf'tter•on, h:nndk. i 
'l•t, Ol•on. Ht"rıcluııı.. Damberı. ~=====-~ 

\ııtrı•ııör: \\ rt~blınan. ~ 
Kııplaıı: Pelleı•on. 
llot.;!'m: tnruk TalO. 
t'iryl rcl: IJ.4 11 ı.ı ı . 

11 ı•ılat : u.2ın:::; lira. = 
•·ollı•r: IJanıtıtrı: ıoaı.. r.ı. § 

: "lrınt (llnl.:. 121, ( 'an rnaı.. ;r:ı. 5 
\, flOIUUlllllltUllUUUttUlllllltllllflltllllUlllrllUU~ 

• 

l 'Jkjafllkçadumlc j 
iıwın. dllnkü maçı aeyrederlı:cn 

kendini rahat rahat bir lklnct kü· 
me takımının ır.arşılaJmlUlllda zanne 
deblllrdl. • 

veatorulllcre herh ide Fenerbabçe 
hakkında bazı maJQmaı verilmiş ol 
malı ki, daha maç b~lar ba ıamaz 
bir for elemanlarını çeriye çekerek 
müdafaaya çekildiler ve bunda mu 
varrak da oldular. Öyle ki, a$&~ı yu
karı bütün ka!'fllaŞm& boyunca t.eıp 
Veatorn k&lwnın önünde dolapna 
aıns rağmen ancak iki kere ağlarla 
temas edebildi ve Fenerbahçelller de 
oyunun baıtnda yedikleri hatalı bir 
aolle m bıakayı 2 ı kazanabildi
ler. 

iı.K GOi.Ü 
n:sTORES ATIYOR 

Maç başllyal! beş daltUca blle ol 
mamıştı. Vu.torts aoı içi Bergtunk 
topu aantra çızatsı Uze:1nden eola 
dotru uzattı Bu pııs yerine gitme
den Naci çıktı vıı ke.sınek latedl, 
fakat topa vurnmııdı ve ıakaladı. 
Bundıın aonra tekrar topa koşac:aııı 
yerde de durdu Durumunda ise e 
brmml} et vermıyormu• &lbl bir bal 
vardı nunun eezaaını takımı bir 
gol yemekle ödedi. Naeının kaçırdıtı 
ıoııu aol açık oamberı toprak 

Vestores maçları 
futbolümüze 
fayda sağlar mı 1 * [ 'ite«ıej €,.dem * 

Y 
aııam·ı tnkımınrın ytırdıımııı.a l:t'I •f'lerl tarihi hlr hR)ll r 1'lıtlr. 
Ba•lıuır:ıı;la hııJ.IJ.nlrn 1)1 rntlrıl oy11a1uıı takımlar S:l'llr, t11t
bollar111ı11111 ı~tıraıle l'ı1111rıll 

ı;lıı,-,a ,~ ıllt:er ~ılıretll tln•lerln Jfirk fnllıolııııu sıııtnıııı.ııırı 
faHlıı ıırıutıılnhlllr mi? 

fo ı.ııt ıııı •~ r.ıuıınnlu dt'Jenrre •••lılnıl tir l'ııthol l'd)t"lt"rlnl' ıu
lalnı3cl!lll ı:t•llrlh•t. lrıl.ınılıır rııuıolomtıın r.ı) ,ıl!l )t•rlnf' ıarnr \erilli')!' 
tııı•lamı•tır. 

f'ııtbrıtıulanıı o)Ull ,ııı ır. rlıııll'. J;;ılık ıa,tıfı•tltrlıııll' ıortllme)e 
ıucl lı)Rll ak~ııı.lıklnr nııık•Bl"171 fn)ıl.ıH1 )tııı ı lıııı mıu;-ıarıo ıeJIHJ.I r.or 
~aı.ntııkll\r olnııı , hun don ı..uı nııltr ııı~ddl ıı•nııl!\1 zararı um rı~rıı 
mı~tıı. 

Op•nlöl "cııebl ını.ıınlnrııı nıa' l:trındnn tıeı.ıı-ı 1'11 ra1ıtn nnıarı•an 
1)1 I') IC"r ı.11pnrak r ıydnlunmak ıteı;ll midir'! 

nu Ulharlo > urcııınıuza ı;ellrll('('('J; cnlo;ıııılarııı birinci •lllıf ve • h· 
rrtll ı.ıııtıplı•ı olmalnrııın \e bllhn .. •a lmlltrll ruıııoı o)namnlarınn 
dlkı.nı t•ıtllml'lldlr. 

nır ınOildettrııbt'rl ı.oııtrol•o:r. ,npılan •lfJ1Ulll1at)oıı dıımıu,ıu '· 
ıınıt.ıııkl iki mnçını ı;,ürdO.;OnıUz ı,,ec_•'ln ıc\t'slon"" ı J;ınıı hlzt' 

bu l•ln HDlıl"ıı horıl ıtıfını ı:ö•l"'r dl. 
Uıı ı kıııı ı ıı!'ıra \erllert'k ıın.ıı ıı;t•llrlllr 
t'f'nerbahı:e bıı ınlo;ımla 1111•11 ınııç l.'lllııı. rdrr. ~lhn)"I aettllıl)clll 

mııı..nınlnr 1111 1 nkııııın ıı:rlmC"slm• n:ı.-.ıl nıO•:ı:ıılı• l"c1trler. 
"vor ı lt"rlınlzl11 bn•ıb<,ş olrtugu mııJOınd111 \ ııınız znına11ıa duZI' • 

lt'cf'tlnl umur,'°' üııfırüx. \m:ı hu d ıllf'n•ldl&f' IJlr )1'111•lııl lllh<' .. ı
m~>e ,., nnıın ı:öz ) UmmPJD lo;lın enin htıl.:l..ı ~oı.tur. 

\l!kalıları lknz t'dtr. ıttt" bactl) ı ~:ırnıııdan ll'dblr nlınnlnrıııı lırk-
ltrlz. 

.... -:~ ~ ' · .... ·... . ~' \,.~ - .. ' .... •-- _ .. •,' . _..'_!1_~'""~·· 

yakaladı ve Italeye dOCru sürdü. Bu 
aırada Şükrü de batalı olarak Uerl 
çıkmıftı. Damberg Nccdetln müda 
halesine rağmen topu Şükrünün )'a

nından ağlara gönderiverdi (D~). 

mm \8ERIJK GOi.Ü 

vuıorwllerln rolünden aonra de· 
vamtı olarak Fenerbabçeltlerln baa· 
kısı başladı. ' Oyun artık hep is
veçltlerln kaleaı önünde oynanıyor. 

du. Sarı • ldc:lvcrtlllcr bu baskının 
semeresini 12 net d&klknda aldılar. 

Santranın biraz Uerlstnde kaptı~ı 

topu Leftcr Canla paalaşarıık 18 ctz
gl51nln üzerine kadar getirdi ve ka 
leye ortaladı. Bu ortayı da Şirzat 

durdurmadan çektiği bir futlc role 
çevirdi. Bu aureUe de Fene:babçe 
l • ı berabere duruma &lrdl (O. 12), 

Bafka rot yapılmayan devre de 
bu netice ile bitti. 

tKİ~Cİ J>F.\'RE \'E 
T&K GOi, 

İkinci de1're de aynı ı ki ı;lbl kay 
can uhada btr botufma halinde 
geçti. Bu devrede Vestoreslllerl da- ' 
ha urtıeşmlş ı;ördUk. Hele ikinci 
golü yedikten aonra daha da sert
leştiler ve tam müdafaaya çekildi· 
!er. 

2 - ı Fenerbabçenln gallblyotı ile 
biten maçta aon gol penaltıdan ol· 
du. Şlrzıı.t topu Jtapmış gole gidi· 
yordu. SOi bek Llndcr ve orta hat 
SOder.strom mtıfterekcn f;llrzatı sı

l:ışttrdılar. Şırzat bundan kurtul· 
muştu ki Llndcr geriden bir celınc 
taktı. Hakem bu hareketi haklı O· 
tarak penaltı ile c:ezaııındırdı Ceza 
atış.ını yapan Can topu aol alı lı:O· 
feden af:lara rönderlverdl ID. 52• 

Maç da bu netice dcğlfmeden 2 1 
Fenerbahçnln ı;allblyeU~ le •netice• 
ıendL 

lzmir' deki turnuva 
Vestores ve Beşlkt~ takımlan 

buı:an uı;akln İzmlre giderek, oradn 
cumarteet ve p12ar gUnlert Alta7 
ve Kültilrsporun dil kntıldı(tı dlirt 
ıa turnuvaya ııtırllk ııcıeceklcrcıır. 

• Bir maçta 24 gol 
iaparta, 12 (T.H.A.) - Bu batta 

oynanan şehrimiz lig maçlarında 1e 
nı bir gol rekoru kırılmıştır 

Merlı:e:ı Gençlik • OOnen Oentllk 
takımlan ara.sında ynpıı,n lig matı 
Merlı:ez oençlltln 24 ·O galibiyetiyle 
netıceı~nml•tlr. 

Mısır bisiklet turuna 

katılıyoruz 

Ankara 12 IHU6U il - D:s klet 
Prderasyo11u 1058 yılı Ocak ayın
da K2hlredl' yapılacak olan Mıııır 
B:ıılklet Tı. rıına TU rlt hlstkl et.ı;llc
rtn ın <le katı•mnsına knrar vcmılş 
tir 
Çalışmalara şlındldcn ba,ııvnn 

J.'cderasyon Ankaradn kademeli bir 
dl'ncme van . ı ıcrtlı> etmiştir 

Bu deneme yanşlan ou ~ekllde 
yapılacn!ttır . 

1:\ Artılı._ 1157 

18 Arftlll. tı!I· 

11 A rııııı.. 11:\i 

1 !\Km. 

1111 "'"· 
1:111 h.m. 

tiA 1 JLllADJ - lt;;lncl Ge'l"Tede ru rnn ererıen aldı&ı ııası 1'1\lr.re aoııtu. t'a1'at ofsayttı~ 

a 

llt.ı<Allt.ıır. IK rıo ı.t - J.dıer ı>nntrnıtnn &<'tlrıllil ıoııu orlatndı. '!inat ılı\ hunu durııurıııadaıı ı..aleclnln 
ııllnderdl. 

Ankara ya 
Gidecek 
Boksörler 

28. 29. 30 Aralılı: ve ı Ocak ıarlhl• 
rinde Ankarada yapılac:ık TQrkl:r• 
bolca blrlnc111klerlne lştlrAk edecek 
olan iatanbul takımına menıup bok 
a<irlor çatışmalannı hızlandırmışlar· 

dır 
Bl!lndlğl rlbl iatanbul blllgeal bu 

blrlnc:lll.tlere iki takımla lşUrAk 
c:1t"c:ckttr. Taltımlann biri blrtneller
dcn kurulurken, diğeri de Ajanlık 
uırıırından ıesblt edilecektir. 

Birinciler ıaltımı ; Lıtanbul boka 
birinciliklerinde mplyon olan bok 
.ııörlerden kurulacaktır 

Ajanlığın teablt edece:t tnkıma ge
lince: Henüz daha bu takım AJ;ın. 
!ık tarafından resmen açıklanma-
makla berabcı şu bobôrlerden lcu• llarııl:ı.nıı Uı•ıl l'll 'l'l'rhlY~"' Konıllt• 1, ıınıı Orııııe,·lnıte H•ııt ıı.tarı lın••n toıılantı§ınrta 
rıılmMı muhtemeldir . _ rak ı:orllltt~ orlar. Knmlle n.ı~ ı.nnı f,tııl'rııl t'krPm sııı.meıı soldan hl' lıwlıtlr. 

~
5

:::~t~~:~;~~JFr~~~,. ;E~)ı: · O R D U' N U N S PO R DA 
lo: Muatafa Aktaf ıu::.·T). 63,5 
kilo: Erol Barbaros (0,8.). 67 kilo: • 
ya~r Süslü (F.B ı. 71 kilo: ~il• e e 
bah ıt ET.T,), 7!1 kilo: Namık Bey- 1 L E R 1 
han Iİ ET T.), 81 kilo · Arif OOnl· 
zı IFB.) , Ağır : Burhan Türer (P. 
B ) , HAMLELERİ 

Türkiye boka blrincUlklCTI flnal 
mllıınbakalarına iatanbul n Ankn· 
ra birincileri otomatikman katılır
kexı, dlJCT takımlar aeçınıı mtınba· 
taıanndan .sonra belli olac:ııktır. 

MOSABAKALARIN GETIRECEGI HASILAT SU 8 AY 
NK \R \ BOK:. nir.i~clL1KU:Ri 
Ankara, 12 (Huaual) - Yeni yıl 

başında tertibi kararlııttınlan TUrkl· 
ye bota blrlnc1llklerlne katılacak 
bokaörlerl aeçmek için 20 - 21 Aralılı: 
1957 tarihinde yeni in edilen kaı> • 
ıı apor aalonunda Anl:ara ferdi bokı 
blrinclllklerl yapılacıılttır. 

Eııerjia 

geliyoı• 
Ankara. l"l ınuswıll - Daha 

ı:ıvvelce yai'ıllll\ temasla ı:etmosı tf' 
mln edilen Romanyanın kuv\·tıtll 
futbol talı:ı::nlarıntlan EnerJfn'nın 
llnUmOzC1elı:• harta Ba.,kentte bu· 
ıunaca!iı tahmin cdllmel:teı11: >.n 
kara knnnnııı ile knrşılaşaeak o
ıı.n Encrjla .t-lilcn Romanya lll!ln 

de lkınc durumdnı1ır Kannava o
yuncu verecek takırnlnra buııtın 
1<lün ı bOlgP mClClürIOtOnce b ir 
ıcbllgııt yapılmıştır. 

ÇOCUKLA R I NA SA_ R F E D I L E C EK 
Ordu ev~nde bir basın toplantısı 

vapılıyorcıu Toplantıyı tüklp e
den spor muharrirleri, konuşa":\ da 
C:cncral Enver Sökmen idi. 

lıtanbul blrtncı ı:arnlıonu. bir 
müddet evle! Dı:ıdeıı Terblyl'.:ıl a
C!ıncıa bir komıto kurarak faılllyc

tc geçmiş bulunmuktaydı. 
(: \\ •' ... 

u- •ı ıırJ.:l>l''de ı-ı•orıın ı11ı..ı .. nfı 
ıın yıırdıııı rtnırk, Dl•lplln ·u~ sporl 
meııll~l t('IJ[ \e ll'mln rılt-n Jılr 

h R\R ltlnııe mficnl'lrlt• '" ,an•mn 
)ftpatıllmckllr. o yu n e•nıısıml:ı ı..::ı 

yıl ı:ı \C ~nrı~11: (•lnrak lıllkl'mlr.rln 
ırnrar '" ll'rtıntlannn rtııreıı, ma• 
\e rno .. nb:ıl.;ıı JDptıklnn rakip urka 
dn•l:ınıın 'Jlr ı)(lrtrnenden llf'J;l,... 
ıırıı tıın:ıl;ı hıırekl'I etnırlf'rltıl 111 • 
>at Jı ııllıır ı;l'llrllnıt'•lııl aı:ınnıı" n 
~· ılı ıwatıı _,. 
A~ncıı hı: komite : Kara. Dc-

nız ve B vıı Kuvvet ler! şnmp yo
n11Aı lçln, namzet sporcuları çıı· 

~il~miravı j 
lıştınnıık, Dünya Ordular am~ı 
ııamplyonMı için rlemantarı tcsblt 
etmek , aa•ıılzorı içi m<lııabakaıar 
l.t! şehıim'z tı.ntrcnllr ve Prorc.s
yo11el takımlariylc maç yapmftk ; 
her sahaı1·ı memleket ııporuna r.ıy 
<lalı otnııı"' için uğraşmayı vaılfe 
ntldct.mlştır 
M \(.' il \<;U \Ti 

Garnizon kulObOnün yapaca~ı 

mfumbnkalarc1nn elde edilen hıısı
lııt, tamamr.n subav çocukları için 
l!ı;ılaeak talebe yurtlarına bırakı
ıacak!.ır ı.ıu ııazeı teşebbüsü de
' on ettlrcl:'llmek ıçın profesyo.ı•l 
kulüptertmızın .ııık ı.ık garnizon ta 
kımı ile mac ynpmalarını ?>eı:lc

rtz. 
ElE'I \:\ 001.1.llCl l 
Garnı:ron ;..uıubünUn el1ndo çolı: 

fazla eleman bulucmattnı1ır. Bu 
tutbolcular ı;unl1U'4ır: Yülarol, life. 
tin, Ergun IG 8.1 . Metin. Sedat., 
Coşkun, Varol, MOnlr. Özcan. K. 
Ahmet (B J K.1 Gflnav. Ziya, Ay
cıın (Beykoz) . Kasaboltltı. lbrRrı!m 
ıls.ı. Şe•l'f, Yaşar. Necdet CFB ı, 
Rahmi, Muhtı::rem. Hilmi l'Je!aı. 
K. Erol IA<t.), Nlkolau, Ulkmet, 
Nurettin, NJyıı71 !K P.). Mtnıı.cııt
tln. İbrahim !Sarıyer> ile Kuleli 
ll&eslnc1en kııblllyet ıt&ıtcrcn genç 
ter. 
AD \l,J.;T "llAÇf 

i&ııınbul ı:arnlzon kulübü !lk bO 
yQ.k karşıln.,ınnsını ynnn, Adalet 
ile Mithatpaşa Statlında yap<U'.ak 
tır. Ha'ı:em t:;ulhl naranın idare 
edeceA! bu maça. ıınmtzon t.ıkm11 
ou kadro t•e çıkacaktır: 

Varol - M< tın, Rahmi - oona:; 
ısecıatı . Özc:an. Neccı t ısedatı -
Ka.saboğ!u, ~erer. Metin IK. Ah
met), Hilmi IZJ:raı, Cotkun. 

mlştır. • Şl' 
AlAt:alı çevrelere göre Bakaıı;ıı:t: 

naal Ataman'ın bu hWUAtakl ~ 
nı aormut ve namzet olarak ~A 
ı;öatereblleceğlnl (if:renmelr. tat~ 
Oene aynı çevrelere göre Ş. A • ._,f' 
namzet olarak o. Şeref Ap.X'l 
et:;e etmiştir. _.-
Bakan'ın bu mevzuda lklnc:l tt ?' 

Q dA o. ı?eref Apalr.'la oııııut ~ 
Bir teaadut eııeri olarak cet61 o-! 
dımcı o. Şeren kabul etıtll ıt~ 
O. Şeref'ln şaha! doatıarınd•ll /} 
ieıanbul vaıısı Mümtaz Tarııaıı 
konutmada bulunmuşmr. 
11.\l:Rİ iRDELP 
İSTU'A ETTİ f.~ 

Beden Terbiyesi Umum Ml1d011.,l11 Merkez Ceza Heyeti başıı:aııı .,,, 
n İrdelp bugün (dün) umuı:ıı tf 
dürlüğe tatı!asını verınl• ve ~~. p 
ıı:Ueden amnı ıaıemlştlr. lıtıı-,f 
bul edllen İrdelp sebep otarak 1 , 
memuriyetinin iatanbula nakun ol ı 
rl aürmUştQr. Federasyon b&şk•tl~ 
ıarak da ismi namzetler ara~ 
geçen irdelp'ln bu durum Jt• oı ı> 
d& Futbol Federuyonu batka 
maın lbtlmalt iyice azatmııur. 

ARCHIE MOORE'Ur-1 
BREZiL Y ADAKI MJ.ÇI . / 

Rlo de Janelro, 12 ıaususl~,
Dtın~ a yan a{!ır ı;lldet eatıı!..,o~ 
larınaan Archle Moore·ın ~~ıt' 
Amertka ıun;esi cıevam etıll 
dlr. gı' 

Archle .Meıore. yann burad• ııJıı" 
2ll>·a yarı aı:ır eamplyonu ?J 
20 ile ka:rşııaı;ac&ıctır. ../ 

~ı1lTDU A f 
l~oo~~lJ 
\ ÇIKSI 

MORAL 
Babında 

Fu tbol maçlarını hlli-::. 
\l'YB tenlo.ld edl'n J aı:11 1r 
da çok cıera eöyle cuoJ 

lere rustııınır: ı' 
.ı\'lrnılncı dat.;lka:ra li•~. 

ırr~·t>ktrıı tısı On bir O) uo r,1 
tl'rcn peınl>e - yeşlllllrr. 1pı< 
mudllfllrrlnln omntmadıli. ı~· 
hata.•ı ytızunıten bl r ıot yt! '' 
CI' morııllerlnl bozdular. ffd 1, 
rom, ralo;lp taı.ınıın. ıonıııı ır 
\Orl•I •1111ıan pembe - ) eSll1~1ı 
re ı.ar.ıı biç beı..ıenmeıtııı ; 
&Orıırlr 1aralmalanııa \eslll' 1 ,ı 
du. :'\ıtrı..ım, ı..ın onh;t-ıııorııı rf1 
bu ıoıon nrdlitl ee,·ı.ıe. "'.ıı 
taratın Ant cözOlme lndtfl ~~ 
fa.J dalanarak. iki ıoı dalla ''j
tılar ve l"lıln•'I cJeH1·dr yedDf.f 
ltrl iki ıolden ıonra 11ı.ı f 
muıtafl\aya ceıı.ııettk ınaı:ı 11· 
ıallbl)tlle bitirdiler.» 

Burada mac yazarının ı.ull~ 
dıgı ıcmoraln lıellml' ı. uıı.ı ,., 
deyimle ıcmlııen ı.uvHt» v;,_. 
umAnc\·lyntı> ol•A ll'rrkttr. pi 
ııa ccruh1 kuvvl'tıı drınrı. diri 
ılııtru olur. Htnıtıı ıur ı.ıe fT 
r1 ı.u\\etln maddi ı..uV\'etr ,ı 
ı.ııı bir roıu oııınıuıın ııa~, 
etmek IAzımıtır. fr rlll bir 1 
cır ne ı.adar maddi ı..uvvete. 1~ 
ııl paraya !'ahlp olursa olf11~ 
ıırıııeceıı l•dP ı.areııasabtlrtt,. 
kir ve zarar lhtlmalltrtnln ll~r 

1 

nt hlraz da rnht ı.unttınl ele"' 
ıner.•e nıuvafraı,; oımuı al 
~uııhrlldlr. 

:-.le~ e ... Biz. ı..endl bah!llll
1 

dıiııellm "' baııı.a bir mac ııl 
) ~-ıne ıo~ ıı;tzdlttllın : , 

«Coı.. ~ıı.ı bir çeı..ı-ıne ıcıııd 
ı:rı.-rn oyunun sek ~o yedi~~ 
llRl.lkasına aetdlllmlr. hald',i 
tarar da ı;ayı yapmaea ınu ,, 
falı olamamı~larılL Fakat ıı 
dııı..ıı.a11nn ttlbarrn datıa 1• 
~:ıtılıınan ı.ara · 51Ytıhlılar ~';,
l'n seı.ı;r.ıncı ııaklkRdR oeııı l 

.nıı. 05nnon bllml'•lne on F~~ll 
ye ı..:ıııı ılıı ('l'ltl..a)B'ın ynııt~.I 
rı ı:oııtrlr ak - beya7.lıları 
mnğlQp ettiler.» ~ 

F.vet 1>ona btn7.1'1' bir ''\ııJ 
ben de hatırlıyorum : 0111 ıı• 
ıır~·en •rnerııı. t.ıı tamı>lyoıt111, 
lırlll l'ıttcrk f'rnertıatıte - ölll ~ 
ta.~aray ınacında arı - ı.ırtJlıPı 
hlıtr Yine ıallba on ııc d• 
içinde iyi coı yemı,ıerdl. '' 

Drml'1' ki tıç dnı.ıı.a ıcl~ıtl 
iki ı:nl yapabllıneı,; dalmıı ot 

1
t 

kil11dflr. nır futbol mıtcının ,1 
tt•I ııoı.ımn dakikadır. oııli-~I' 
dnklkadn tam 30 tane flC d ' 
lıia vardır. Şu baldf' tnraı:• ~ır 
~·ın on l\.l11cı dalo;IL:asınd• 1.,ı' 
ı:oı > lyC"n bir tak;mın mor-1n,ı' 
bozulmı"ı nl' deml'Ulr't.. ~ti 
Yıt, ll'trlıle ıtnha htrhnnıcl 111 

1,
llP ıroı ) apllahlll'cek tanı l?llli1,. 
ili' ne dakll..aml/. huluıııtııl " 
dır. Bö~·ır oldujp;o halde n•~ 
il sar · ııma.~ı ve bu yO.rden Jlr 
retın a:r.alma,ı, trmı>onıın 111 f1C 
la•miıoı. tf'knllln bMnlnıB-'1 

ma dnllıtlr dl' nedir'!~ 

~ııyı ı:ı devam rdrn ııır ~~r 
cın on ıı..ıııcı daı.ıı.n•ıııdP ııo' 
a' ı:oı vlyer takımın ıot cı• 
cuları dıthl. llnOnde ıı..1 ı:ııl ,,. 
lrnrnıatıı }f'lf'hlll'l't'k noı.uı ' 
klJ.nlıın bnlondutnıııı ıtll'.ıı,

$ mrll ,." a la nıoraııerını 110• 
~ınlııtırlar. 


