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KIBRIS'TA DURUM OK GERGiN 
üK, ANKARA!A GELl!OR FAZIL ~Kü 

Yunanistan B. M. Genel Kurulunda müstenkifleri 
iknaa çalışı yor. Irtık da Y Unanistanı destekledi 
IRAK'IN HAREKET TARZINI BlJYUK 
EL~ISI NEZDiNDE PROTESTO ETTiK * S. KOMİTE 

Gençlik büyük bir miting yapmak için izin istiyecek 
Amerika'nın B. M. e yeni bir teklif getirmesi bekleniyor 

Y"ü"'N"'i"'N"'i"i"'[i"'R"""'""'"i"Z"i'"i"i"'i" 

li.ARARININ 
iç YİİZi:i •• 

Anadolu Ajansı 

ATlNA'DA: 4 AMERİKALt · DÜN 
BOMBA İLE YARALANDI 
Atına, 13 - Blrleşmlş Mllletler Sl-

7ilrk Haberler Ajann li 
hAi Koml~nln B:lbr14la UgW oıa. 
tak almış oldutu karar Yunanıııa. 
rı bayii t1martmış ve bu ytızClen A· 
lln&da tanlı hAdl.seler cereyan er.
llılftlr. 

Bu cümleden olarak taoıunlılı:lar 
tıpan bir grup, •rurk. Amerikan H 

lnı;ı~ aelarctlerlııe bUcum etmiş 
~e bu arada Amerikan Haberler .Mer 
.. eline bomba aunıştır. Ayrıca Ati· 
tııra ratıu bir aalterl bava alanın· 
cta patlatU&n bomba netlcwnde t 
"1nerlkalı n bir Yunanlı atır auret 
I• Jaralanmışıır. 

A tlnMla polla aılı:ı emnlyet tcdbır 
1-n al~ Türlı:, Amerikan ve ingıı. 
tere l!:lçlllltlerlnl aı.Uba!aza altını 
•ıııu.tır. 

8u bAdiMlerle uaııı olaralı: bir t>e
taı:ıa ı veren YUnan Bıtvtlt111 Kiri· 
llıınu., bunlenn lı:omüıı1atler tara· 
lından Yunanlaıanın Natodalı:ı pres 
t!Jını aaramak mabadı ile yapıl~tl 
tıı iddia etmiştir. Karamanııa bu be 
tanaunı Parl&to vermiştir 
Ö~ yandan, bu anbahlı:.1 Yunan ga 

reıeıerl, Blrleşmlt Mllletler tarannı 
b:ıan ette lrl puntolarla ne~reclerek 
~enınunlyetler1nl bellrtml$)erdlr. n. 
'"'illetler ıtaranna kar•• Yunanlatan 
lıtııtumet adamları da çok memnun 
Oblcıuıı:ıarını bellrtmişlerdlr. Atlnada 
lr hUlı:1lmet .Ozctııü bu huaua•a: 

b
•au karar, muatemlekec!Uk üzerinde 
tlrtıt bir .ı:afer teşkil etmelı:tedl.r» 

ctenıı,ıır. 

AIAK.ıRIOSA GÖRC 

Altrılf't Bakanı dün aal)ab Anka· 
rıuııın ecbrlmlze ıı;tlmlştır. nııı.an 

bu arndn hl'r llil Adliye)!' ıtldtrrk ıııııtıerle ll'ıntulımtu bolunmu•. 
tur. nıtPden enel OUyftli l'o~tahane blıııısındakl Adllyf'ye ıı;ldl'rrl. 

1'teyyork, 13 - Blrlefmlş MWetler 
llıUıatereıerını talı:lp etmeiı: üzere 
~~vrorta gltmlf olan Karıı Papaz 
... tarıoa kabul edilen ıı:arar suret.1-
~ı •Tunanıııanın mt.bevt ıı:aferl• o-

l'llı: kar;ıladıı:ını &Oylemşltlr. 

a\cı ynrdımeılnrı llt IJlr toplantı .ropmı tır. Toplantıdan sonra BL 
liaıı • .rnnındn htnnbol a ı:ııı Olcnbl Dine olduiu halıft bAlilmll'rl 
te mahktme lialemltrtndt caıısnn tarı z.tyartt l'tmlştlr öte ysnıtıın. 
dün ı.endl•I ile cllrOşen ıı:azeteclltrln 1183sın sucıanna dair cczalL 
rın ntırın~tırılııcatına dair bazı •fi> lf'nlllcr var, oe dtrslnlz.~ı> aua· 
llııe Bodakotıu, ccDakanlılita. bu konuda berhanaı bir bRUrlık 
;,oktur. ııdlre ceçap Hrmlatlr. 

BAŞYAZI 

DÜNYA D.4VALARININ 
ÇERÇEVESİNDE BİZ 

Ahmed Emin YALMAN 

Bu 11tırlın olrudnlnnıız sıra:ııı -Allah kt•mtt l'df'r!il'
brn l'arı 'de bolunacaiını. Baş ıı;annı, XATO lif' H: mnlt 
)ardım lmklnlarhle llıtlll olarak bostınlerde oralla een>;,nıı 

l'dt~k mooalıaşalan >akından t41..1p rtmf'k \e ıı:e bnber ulaştır· 
nuıı.tır. l\ıhrı~ mesrltslpln nıırlık ınerk1'71 tnılllf'ttye ıtf'ctltl len 
Pn.rıs•ten MJnra ı.oııdra')a ~df'ccıtlnı. dbrumu derinden derine 
l!IZdl'ıı ııeclreceJlm çe lntlbn'lıırınıı ı;lzr :razaı•aiım. Oçtınell bir 
lıedtflm, Rııtı Alman>u'nın ılftlAlan ,,. Almnnlarla olan mOı'ılll!ebet· 
lrrlnıh: hakkındal;I bllgllerlnıl tazelt-meli H uımnnııanıaUır. Sı>n 
oıarnk da ln1ere•,e ıı;ldrce*lm . C"11do heııı Profesllr t'ahreddln KP-
11m Oölı.R:r'ı vnıltı• h8'tnılo drecttlm. lıPm de llllrtltnırıı•ı RMın 
Enstitüsü lcrıu Kıınıllt'•lnln toplnııtısındo 'hazır bulıınacalırıı. 

• \3 lırııan btrl bu ııfltıın tardn le dllvnıımnıı; ttrofındıt lliıı.z vn
ıtrrı.lnl yapmrııa te bllyük mıı.tarılıı vııtıuııtıışııı Oztıntılltrlnt tt'l'<'i1· 
nıan olmnAa (•atışıyorum. Rn ıı..:ızlar ti' dit.er rırkn•t aşlannıııın a,-· 
nı zf'mlnllf'ı.I ııt rıratı, ıı.thtarı )anııs ,>nldnn ~c\lnnrıe kAfl ıtın1f'· 
<ti, rııı.at hu : f'l•mllıle lmkftn hnl11nd11&11 müılılf'ICP, va7.lfr~·e ılf' · 
'ıım l'tmı-ınf'k lcln bir scbtP deaııııır. Tllrı.. mlllttlııln h aı. '" hllr· 
tlJtl nizamına nlıııı ıııf'llıt batlılı~ıııa tnııı imanımı:.: \Dr, bu Hılllll· 
ı.ı mtleııtf'lf'ltrln tnlıııle. uıııııııla mlllellnılzlıı b,,.abırıa ba,an lif' 
Dtlktltııtrtılııt btn, bOUln ruhumııı ınanıJorunı 

eu ı..aııu var ki ıc mUcnıteıenlıı moll)yen bir eelillne dalınCL 
hıaın bir taraftan bıınnlı)or, 11ıter tnrafilnn da le dı\valanmızı 
dtın,11 dl\alarının cer\-e\e•lnıle müta!Aa l'tmrk ıt11aı11 z.ayınıror. 
no lllb:ırfll Oc hafta mUdııet hariçte yaııacatım tema•ların, anı 
tazlftlt'rlml ,-rrlne ıetlrmetl kolll)l11Stımcııtını t..'llnetıe oma10· 
rom. 

H tir dftnyanın hAll bo eanl3ede eltiden Pf:rlşan.. Amrrllilıı 
C'umhurrelsllil Yardımcı ı Rlchnrd :-llxon•un detıııı ıclbl. 
bu durum kar~ı5ıtııla nı:ıa,ıp ıı.ltmokla \akit ıeçlmıekte 

ll'IAnıl )nk... otnk kanla tedbir almak l !lzıııı-
Mn ı.o,n 'ııın hOr dtln,a~a '"' hlltde&ınl. tam bir dOnyn tahnk· 

lı.Umıı knnnnılıl;("a rllhııl etmc3eceı:lııl. ı;ablt flklrlerln ve deılşmn 
bir ldeolnJI taııs ubunun r•lrl oldutunn zaltıı htplmlz. blllrornz. 
Fuuıer ıtbl rnühlrn bir teknıı.; snhRdnkl ll•tOnıttttıu h01te aaldın· 
eı '" ıtü mıııı bir ı.:11\\ete ıı:f'\:nırsl hlc üphe 11 bOton hClr insan· 
lar l\·ln enlll e lllt'\"ZUUılıır. AmPrlknn pe) kinin froımya u~ıırulın ı~ı 
•ırıı<.ııııta rn~t ıtl'llntıı on firırn ıııııııml endi cltrl arthrınışor. 

FııkRI lıflr 111111,1111111, ıııııııml .. ıırtrte dnha ~tnl lııılillnlan \Ar. 
'l'f'kntk > nrı ıııı.ı ınınııı.ı.ııı tılr ı:ı•rllrmrııln cııre 1 bntonarnt1111 
Uınıııali ı·ıtlr<llr. 

817.lm lcln nsıl llıOııta ) nratııC'Bk !'l'brp. httr mtmlekPtlertn <ta· 
tınık hlr ıııııın:arn Ciblennell'rl. her blrlnlıı tfırlO tttrltl le ıı:ıırlnL• 
lar tclııdf' kıt rıınrnatıırı. )tnl bir tıırııfsız.lıl: <'t""1nıtının t'ran8,\ ıl· 
t.ı ba71 mı-ınltkttltrl 11armn&1. vt Joslmf dftl>le boy ölçO tbllerı-k 
hlrtcıı. hlir nıtmltlo.et nlnn Amrrtı.aıun vnı koH·rtlyle calı•ııc:ık 
bir hıMe bıılunmanıa•ıdır ı•nrls"lli" tııııı:Onlf'fdf' yapılacaıı mflblm 
toplantının hu durumu nt dtrttt•e kadar :rl)f' ı:erlrebllet'l'llnl ya· 
kında ıııret°"i\lı.. 

A nıerıı.a•ıım ma•rnz ı.. ıtrııt• •ııı.•lıı-ıı zorlu:. Raskııı El eııho· 
ınrln yeni bir rııhol•ı7.lılı ıtf"elrmt•ldlr. t•ıımhurrrlslnlıı 
"lhh1 ılıırnmıı helıll'nıllclııılrı r.ıı:ln §~ll"lltlf dttztlml \'f' 

l'arı~·f' llllllf'~I nıuhııkı. k bir h.ılr c .. ınıı nıın .. kln brrııber, nstOn 
1 IJe\Dml '°'Dl r,, bil 1 ıl~ 

. ........................ _.._ ........................... . 
Kiracılar da 
• 
istimlakten 
Tazminat 
Alacaklar 

Ankara 13 - 57115 sayılı imar Ka· 
nununun tatbikatı dolayıatyte 8830 
sayılı 1aUm!Ak .kanununa core, ı.sıım 
lllı: muamelealııe tuessül edilip do 
muameleleri limll edllmemlt vo be· 
Düz bedelleri ocıenmemlt bulunan 
pyrt menlı:ullerde oturan lı:lracılara 

altı aylık kira bedellerinin tazmlnM 
olarak vrrUccetıno dair hükumet ta
rafından bit unun !Aythıı.sının ba· 
ZJrlanmış olduCU n verUecek tazml· 
nat bedellerinin bu .kanunun merl• 
yet tarihi mebde alınmak aurıU1le 
O<leneceQI OtrenUm(ftır . 

Kanun llylbuı yakında Türkiye 
Bü)11.k lrllllet Mecll.slne tevdi edile· 
~ittir. -\)-
<<Elektrikli 
Trenler 
işleyecek>> 
Lod09 hanlarda 

lnzalar ytaünden 
elelı:trıkll trenlerin 
lfletllmellnden nz 
ı;eçllecetı n Sirke 
el • Halkalı banll· 
10 hattında buhar 
lı lolı:omoı.11 1.şletl 

lece#! hakltındalı:I 

haberler Uz e r 1 ne 
dUn bir baııın top 
lantıaı yaıı-n 7. İt 
letme MUdurü bOy 
le bir değlşmenlıı 

bahla mevzuu ol 
mıyacatını bell" 
mtşUr, 

Zaman, zamıuı 

tıaval hatlarda Yll 

ltU bulaıı Arızalar 

da tuh fden hıeı 
me MOdtırn: 

n•rına 

rren ha ttııını 
çok va le 1 n 

fUt!\runı '" 

1t:nSı 4tı 

ıJ ına.ııul!U 

... """" ., lıı 

TUrk HaberlPr Ajansı 
Lefko,I'. 13 - Kıbrıs mc elı.,.,;•. 

nln Bırl,.!1ml~ l\tllletlerde Yunan· 
lılar lehine nc1lcelenmcsı Kıhruslı 
Türkler arasında derin bir t"CS
aür uyandırmış ve Adadaki dunı
mu büsbOUlr. gergtnleştlnn~tlr 

Dlrleımlf Milletler: (Nnyork) 
Kıbrıa mcaeıw. dUn otleden sonra 
çok tlddctll H hararetli münaka..
ıara yol açmıştır. Yunıı.nlltanın ver
mit olduğu karar auretı tasanaıııa 

.ta"ı, Kanada, 13lll, Danimarka Y1 
Norveç ıarntından Uen aürülen tl
dll tekllflerlnln daha çok rey kaza.. 
nacatı evvelden belll ldL Bunun ü· 

Devamı sa: :s, Sa: ı de) 

Kıbrıslı Türit liderleri bu~n o
.aıtanUatü bir toplantı yaparak Bir 
ıeşmıı, Mllıetır.rln bu kararından 
&0nra basıl clıın gergin cıunımu 
görü1m~lcrdır Kıbnslı Türk ilde 
rl Dr Fczıl Küçük'ün bu mcısele
yl Türk Nlkılmetı 110 görü~ıek 
üzere Ant:ıraya Gitmesi bcklcnı:ıeıt 
tedlr 

lEisenlıower 
Dlıter tı.rllftan Blrlt$ml~ Al!llc'" 

[ !erin t:ararına 11evınen Rumlar b11· 

4 ı,ıUn Adanın bırçok yerinde rark· 
ı lerl ı.ahrlk eder mahlyeıte taşkın 

ııklar yapmıelıırdır Bu arada Eın· 
niyet kuvvetıcrı ile Rumlar arnsın 
da yer yer ça:pıemaalr busuı" ııeı
mıotır. 

(~91m1 8L G Stı 5 del 

1DP TEŞKİLATINI J 
TEDVİR EDECEK 

Menderes'le 

Görüsecek 
~ 

Türk llaberler Ajana 

.Parla, 13 - Yarın aQlm buraya 
gelmeaı beklenen Amerlta Cumhur· 
başlı:.anı ı:tsenbower•ın TUrlı:lye B* 
batanı Adnıın Menderea 11• hu.suıf 
bir cOrüşmo yapacatı bildirilmekte· 
dlr. 

Bu ıı~d gorüşmede tıUhusa itil> 
rıs meselealnln müzakere ltonwu e· 
dllmeaS muhtemel C6rülmelı:tedir. 
öıo yandan Amerika Dışişlerl B&• 

tanı Dullca. NATO Konferansı ha
eırlı.lı:lAnna iştirak etmek üzere bU• 

Genel merkez adına D.P. nln iıı.- &ün buraya scımı.tır. 
tanbuldalı:I tşlerlnl tedvir etmelı:to Dullez NATO teşkl!Atı Dış Bakın· 
olan Oı:oylr Avunduk'un ayni vaz1· INGILIZ VALi VE RUM BELEDiYE BAŞKANI Yeni Kıbrı~ \ali ı sır nııı;h Foot <satdnı. lan Uo ayn ayn gOrQşmeleı:de bU· 
feyo bundan sonra da devam etmesi, . - Lefl;oşa lklrıtlye O~knnı Tf'nıl to'kl~ı Uer- lunacaktır. 
Genel İdare Kurulu ıarafından uy· ~•• ile koııu5o)or llrn1s. 8)111 1:11ıııand11 da l\ıbrıs Milli Yunan Parti inin başı.anıdır. \ali t'noı, BelP- Pra.naız Dablll~ Velı:lletl taratın· 
ııun görillmllştll.r. Bir yandan ~ dlYf' n~,1.;pnını '\llıı' ıln ~ıkıııı son hlllll~f'ler dolayıslylp ıl)·11ret f'tmıetır. ~ırtı rototrara dnnok otan dan bugtın yayınlanan bir tebllld• 
Banlı:Mı umum MüdUrlüllU gibi a· l.ttı.nş11'11ın lnı:lllr l'olls MUılllrü, yukardaı.ı l~P Ocledlyt: Da,kanıııın lıarı ıdır. l'ııot ile Drrv1s'ln Jllı, NATO toplantllan eanuında Parl&Wı 
tır bir vazifeyi yUrl\tmere çaıı,ır- ltaıll'ltrlndtn aralıırınılıı lıl~·blr Ilı ınıu olmnılıiı nnlnşılıyor. Acaba Fooı bu toplantıda. tnclllzlerln blluaıum toplıııtı "' nümayişler J&-

(Devıımı SL 3 Stl. 3 de> tmıılyet tl'llhlrl«'rlni ı;l'\şetroce&lne dair Dnvlı'I' temlnnt mı nrdl'l' aalı: edllmı.tır. ............................................................................................................................................................................. -............ " ................................................................ " ....................... " .......... ... 

Muhalelelin terk.elliği Komisyon 
iç tüzüğün tadilini dün kabiil elli 
BöLOKBAŞI SALONU TERKEDERKEN: «IÇTOZOGO DE KAZA YAPTINIZ. INŞAALLAH BiR 
GON ViLAYET OLUR» DEDi. TADiL TEKLiFi ANA YASAYA AYK 1R1 BULUNUYOR 

iiil Bir gün öne~ aleyhte bulunan · Erkuyumcu 
ile Kemal Ozçoban dün fikir değiştirdiler 

Hususi Mollablrlml7den 
Ankara, 18 - Anayasa Koml5vo 

11unWl bugünkü toplantuıında 

Mccll.I iç tüı.Ol';ünOn tadil edilme 
aJ b(lkkındllkl tekllfln m0%.Bkcre51 
ne devam edilmiştir. Öıtle<1en önce 
ki toplantı<1• C.H.P. mllletve'lı:llle
rln<1eıı Turhan Feyzlol:lu, Palk 
Ahmet Barutçu. Emin Soyu! ve 
Atalay Akan, C llol.P. mllletveklllc
rlnden Chman Bölülı:başı ve D P. 
den Hamdi Sancar söz alarak ko
nuşm.ı~lar ve teklifle Ugtll fl'lı:ll'
lcrlnl açıklaruı~tardır. 

(Devamı SL 5 Sil. 1 de> 
-0--

Ozalp tahkikafl 
müddeti üç ay 
daha uzahldı 

Hususi 'lubablrimlzdrn 
Ankara 13 - BUyük MUlet Meo

llalnln buıronkü oturumunda Ana
IDtrnmı 4'a. 3 Stı, ~ l'ltl 

iKi ÖLO BiR YARALI VAR Dfln ı .ııırllıte fl'cl hlr knnıyon ı.aznsı oımoş çe iki ı..ı ı Gtınos bir ~ 
- kl$1 1'11' atır y11mınıım15tır. Reslmılt ı.:nzaya ebeblJ"l'I ~tren ı.;am· l BAŞBAKAN 

M.'.~~~1-r;~.'.:.b~~.?~!k.~:~ ........ Yekıı·ıerı·ne =m~!~~·~··- ... 

O'omobl·ı ı'ahsı· ·s ed ı· ı ecek ~W.~~~~~~;~ 
plQka numaraıı ıı.rabf Ue Kaı:ıııtöy 
ve OsküCları 'aklben lııtanbul yıka 

Komisyonlarda çeşitli 
da kôtipler gibi 

teklifler kabul edildi. icracıların 
istendi 

,\nkara 13 - Bu~ıı Bütçe Ko. 
nı ııonu Bfl'Jbakanlıı. doktorunun 
'lloa lı:adroııunun 60 llradan ıoo ıı. 
rıı • çıkrmlmB!ına Lübnan hükil· 

1 
"D"tlne sllAh V" mtıhlmma• satıl 
r. R•I ııı dair olan konunun b rınc 

adelc.<.nd" '!"!!' ıtlkllı.ıer yı.pı Mll"t 

• ve D•I Lllı. Mıut ~I c •. ııı Ba~ 

ır.1tı veıtıllerııı JO l)(ICJ .ıralık b.r 

tazminat alması 
otomobil tah&lll edilmesine dair o
lan kanun tekllflnrın müzakere ve 
lı:abul etmiştir 

Otomobil tahılltilnt' alt kanun 
tr.kllfl EncQmen<1c tartışma konu. 
•u olmu, C H P mrt>uslan bunun 
ta arnıf zlhnlrl'tl llt' b~d~a.·111 
vacağını ileri üm a~ıcrcıır Oyla.. 
maya ı:cçııınce lehtıı \C aleyhte o-

!anların 13 otdu~u anlaşılm1'tır 
Başkan. otomobil alınml!ı it.hinde 
oy verdııtı tçın tekli! kabul e<111· 
mlştlr 

AyrıcL Mehmet Erdem ve 6 ar
kadaşının mahkeme başkltıp. lı:ltıp 
\'e müb1.$1rlerlne tazminat vertl· 
me81 balı:kındakı ta.un buı:(ln Büt-

<Deı anıı o. 3 o. G dal 

aına ae<-mlı;ı ve Edırnekapı yolu ile 
EyUbe altmıotlı M~ndere11, ııcrek 
Eyüp ve ııerekı!e ite<;llğl semtlerde
ki ıaılmllk ııareket.er1 ile ilgilen· 
mış ve izahat almı~tır. Başbakan 

Eyüpten vı!Ayete cıonmQş ve Tar
han'ı burada blrakaıak. kencııııı a. 
rabadan ınmedeıı davruca P&rlto
tele gltm~tır 

Mendol'tt' Parkote.de ~ç vakte 
kadar llltlrah.at etmtştır. 

lllenderez,. aaaı 18 cıe otelden çı
karak Yeşllkllye ııltmı~ ve New • 
York'tan Irata ~eçmckte olan Nu. 
rl Salt Paşa ile (OrüşmUştür. 

KAATlr, af}s:rf} TEKbl 

Bir emekli 
binbaşının 
ölümü esrarlı 
bir hal alıyor 

tl'ı:erınde •Emnlyet 11111r1ıt yazılı 
olan kapıyı Ukırdattılı:taıı .,. b&ı' 
müddet bekledikten aoııra, kolu aşa. 
ta indirerek lı:lpıyı aralıdllt. içen:r• 
tam adımımızı atacaktık ki, ayakta 
duran bir polla, kolunu tapı k1rlt1-
ne darayaralı: &trmemlze mfınl oldu. 
BüJ"(lkderenın Emniyet Amiri .See· 

det Kabn.man. iri vücudunu mua 
Qzerlne ej!mtş, lı:al'fl&lndaı:t toltut · 

<Denmı a: ı 66: 3 41) 
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B•EJiJ~•rıjtıfJI ( S E H i R r. Basın hürriyeti olmayacağına 
D. P. nin dayandığı kuvvetler HABERLERİ Parlômento olmasın!,, 

B un dan 
önceıı:ı va- Yazan: SHERİDAN -
zımda ııı 

D P. nln proır
:ram ve vnııd
lerlnde b rbırı
nı tutaıa~an 
tııratıara ı ar~t 

etmı f t ı m 
Ş mdl. Dcmok-

Şeı•if 

MARDİN 

llglll b 1 t \'C g6 
nül okşayıcı va
at !erle orta, a 
çıknmadııtı için, 
h adamlarından 
bOyflk rnıtbct 
gönnemıştır.) Bu 
grup halı:kıncı.a 

BiR FRANSIZ 
KADINI HUDUT 
HARİCİ EDİLDi Faşist 

:ra• Partinin ı.uruıu~unu a'7.11 et
:nış. D mokrı.. Part nın te,ekkü
" tınde rol ovra::nış. doğum yılla
rında başında beklemiş hnttll e"ı"
ı itini apmış olan kUV\'etlcr nc
Jercı.tr? Bu n•~eıevı. bahse konu 
ına camswıkh llglll olarak ınc .... 
Jeyellm 

Bu ku" tlerln anl!ınıta Cl.ll:rt 
tanes n en başta z kretmek gere
k r 

al Kö O· De:n t:rat Partınln. 
propa ancıa t c vı.allennde kcn dl
eıne bü ük IJ r er ııyrılan. Demoiı: 
ra• Par in n arzlilarına }erine gctl. 
rerelı: kunet toplad ıtı unsurlardan 
biri k WdClr B nlerce ı;enedım
oert t'l C1üş01;. b r lla~ at &et ı~esı.ı
de bulunan ve Halk Part .. ır.t:ı 
ışu "la bu sebepten dola:rıı ha
yat tıevı nıını Okııeltcmrıııtl köv
lOnün zllınıncı,.., Demokrat Part•. 
ıktıdıır pnrt rıe karşı yOnellp bu 
partin n vapwı adıjjı bir şcvı ya
pacağını kö} ü için çalışac'lı:tını. 
'andeCl.cn. aoı• cı.crece cazip bir 
dııı:ır - kUV\'etı teki f eden dôrt 
f'llo ııa •ima ı !Azım gelen p.arıl 
olaraıı: yp•ıyorou 

bı Te.şr z bn ~et BuııO:ııtü 
f\emolı:r t Part Başkanının kısa 
'a:ıeıı b ar nğla:nak bak•mın-
<lan n pr alı: buluşu. CUmhu:-lyet 
Ttlrk nde büvük şeb rıerıu dı-
11ındnkl Anadolu şehirle? ncı.e. 
Cum ı.ırllet lnkı Aplarlyle g .. lmıs 
) n il !eri tx eııme l'n ve ">un'•<
ru karşı kl'ndı dar tıı; ra z.lhn l et
lerine 11':1 aılı:ıyll anlan bir tn an 
r:rubunun ırevcudlyetını görınnş 
olmw!ldı. Bunlara ckültürel mi
ta11551plıın dı:mck mümkündür 
Demokrat Parti b~knnı. bunlara 
cııcrbll!'tllk~ vıındc<1erken, bu ger
bcstllğln, AtatOrkçülO(!'ün 85' !il 
davranı,•nı ı.r.c de odeıı k16ımıa

rını vok C!<1cc ğlno dlr bir cımıt 
yaratmaya muvaffak olmuştur. 
Taşralı lcın Demokrat Partır.ın 
iktidara ı:cın.~111, Jı:encı:stndeıı ıı
~ak b r Alemdt yaşayan. kcnd.sıno 
ı.latrıuıııP mll61kl dinlemek gibi 
ı.on dere<'ıı üzüntoıcı kCllre'l"r 
yQklevım ınırılllpçı ve kem1ınc• 
Uka!A. büYüit ,ehlr AtatOrkçtılcrı
ıı n chız.a• • aetırllmeııb cı.emek
tı 

el c; hlr cı dınları ve Hür:rı et 
cA ıkl.ı.n • Aır.türk lnkıl&plannın 
Ttlrklv«ıe Pl'.r ... ır. nter bir demolı:
:: } ı ilk eldt. kuramamış olma
ı.ını k d(nb\:n tenkld etm, o
lanların mev"t dl\ eti te De.no!trat 
Partır.ın kuı"\ôl~ında oynadık

ları rol hr-rlcııl-ln mal Qmudur IJu
ı.uıı yanında Demokrat Partiyi 
deste levıcı uı tiUrlar nra.sın•Jıı yo
nı n ıııı <'~tır.ür elemanları mü· 
.ilim b r yer Hıaı edı~ord"J Tek 
Pıırtı hm atının kencııne mııtısus 

cıoı oı ıu u bu aycı.ırııarın insanı \"P 

m rkı ımkAı .arını ı:erçeıı:I" ~ır
rr. .e~ıııe maı• olmuştu Bu:-a.:ıa 

&lnı:ı mücern t bir chürrı··" u•· 
lıtıa 1tn:ııır mttlekı gell•me e tek 
parti cıevnnd çıkanlan en ellt'
rın ızcrındr durulma ı !Azım ıtd· 
d itine kanı lm z r. bu aydınları 

har it te tk• en 1<1>bc 1 r rll· 
ı.ıhda t 'P• ti <I 'tın<1e.. ffi•>i<IC l 
bllR IPr r. kıı. an ııı cı ğ r m m-

u 1 rlle e m m tü:ı 

o uı. ııt• k« ı • ıın.ıtlr. -
c n te paıt ıı ı. d tll' ç. t.ı'tı l~ 

c.ola\ oJı ' e rna n m l'tl im il olw.a- , 
rnrı a ı r.lıtlır B .ıı 1 • ıı l"n 
nı.ııll'tçc ıs ı acıe t:Cllıtr.esı çırı 

me6lctlc ının ıcrııAına bir taımn 
tnhd tlcr konan birçok ııcı-b"..J;t 
Dll'blek l'rbab· bahta konusu tıp.n 
bir öml!ğlnl t~ktl etmekte 11r. 

dl llnlk Partlal dC\ rinde erbc:;t 
ı.caret ve ım.nl gelı$me1e KO!latl 
tahditler dolı.:ıu;ıyıe. tıcarettc sı 
nal t~t;bb(lı; ı;aJıa ıncıa VCY•I z.,. 
raatte rnaııı.. oldukları mü .eşeb
bı 'zekA.sını. ı;enna)cyı vcyu aıı-r.
' 'ı IAylklll" kıymetıendırememı, 
olduklarına ınananlar ve Hıılk 
Part nın 1lı:t ndl hnyatta meyda
r.a ı:ctırcııt onuıı:ıuıc: \"c ımt:llıı-
ızlıktaıı ınemr.un cima) anlar da 
Demqı:rat Partıyı dcstekleml~l<'r 
dır 

Bahl.ıı konw.u kuvvetlerin m ~
cınna g tlrd ğ mcmnunlye~'3 zlık 
dalgııı;ına b.mıılş olan Deınokm. 

P rıı. bu ~E ldtı iktidara s:eınıı~
u'r BCltOn bu kuvvetleri birler 
~ırme}: gıı\eı; de Demokrat l'ıırtl 
programının bugünkü derbeder. ın
.ıı:at propa~ .1 aya müsait ekllde 
ı:aıeme aıııımcsını ıktı:ıa ettırını,... 
tır 

Ancak ba.ılnnsııçta Deınoı:.-at 
Partinin l ne ~aramış olan bu 
t\ltum, dahı. &0nra Partıvı 6Cm 
derece mOşkü bir cı.uruma d(40r
mnetOr z ra. Demokrnt Parti, 
ıktıdara g dikten sonra iki •ıkla 
knraı ka'°'ıya kıılmıetı· Ya kendi
n, !kUd.ara g,•ıınn14 olan kuvvet
.erin birinin tatmin ecı.U:ncısır-ı 
öne alm.lk ki o tnkdlrdc, geriye 
kıılan unı;urlann dOşma."'llığrnı ırn
z nmıık 1 ten bile 11elilldt. veya 
i.ıu latekle.ın hepsinin blre1 n ta• 
hakk':.lkuna gitmek. ki bu dfı mad
ueten m.Jtlııatzdı Fiiliyatta. tııkıb 
cttlt. hareket hattı dola ıı yle, 
Dl'molmat Parti zikredilen he; iki 
ıkkın t&tblk.ııden dolian iki tar.ı; 

mahzuru ve tkl tarz kendini ıf:ıa 
cdıcı kuvve.ti birden ortaya \"ika...._ 
mak g bı, anc&k nadir bir abas -
retln mah!>ülf, olacak kada:- kötQ 
b.r neticeyi ltitlh5&1 etmeaını bll
m. ır 

.Bir taraftan köylü erin On pUina 
alınmaııı. 19SIJ OemokrasLıılnl ya
ratmaya a?:ıtl olmuo dllier t•Jr:et
llır artısında memnunlyetıılzllk ~ -
rntmı~. ıtlter taraftan. gertvc t~
ınn ııya 1 kU\"Vetlerc yapılno va
aııerı ~erine 'etırmelı: lçln camım 
raman a ınan te<1blrler, memlrko
tın l nz yetin büsbütün ak,atmı~. 
De:nolıtrat Partinin cı.urumu daha 
cı.a güçle mittir 

1957 ıerım ~etıcelert. Oe:nok~at 
Partinin kO>lülerln desteğini t:ıkl 
kuvvetiyle ancıı!ı: Türklyentn bazı 
lıölgelıırlnde muhfaza ettlltol e&
terCl.l. Demo .. rat Partinin gelllfmc
rıncıe mühim bir rol oynamış o
lan ı:a>n memnun iş atıamı zü;ı:ı
rcslnln cteı;tet nın cıe buı:iln zayıf· 
• amı.ş oıcı.utu ı,üp!ıe ıı: tünnt"Z. Bu 
~u,·vct. 1957 t. ncstne kadar veni 
reJımın kendll!ilnc temin et•:~ı 11-

vantaJlann &Ot> damlasını ırur..ıt· 
muş. vcdl ı;cncllk kazançl:annı 
rrltereı: )aŞ&mllV& başlamıştır Ne
ticede bu ıınıbun büyük eu .. rlyo
tl aeçlmler gı • p ~atınca reyini k -
me vereceı-t mc vzuuncıa büyülı: bir 
fll§kınlı~ın ıı; ne dOşmnş. h •sla
rını görc1 cı kler• her lk\ Pnrtldl•,1 
blrlnt" veya ı:ı ıı nne rey .v. mıeJo: 
ınecburl) ctınıt aebcblvct ve~.ıııtı 
~lhnl teşevvüş içinde bOC&la. "'iŞ. 
ur Dtmok.ra• Partinin en bClyülı: 
eıyasl ba,arısı bu ltuvvetlerı o 
zamandan kt-ıııcxtebllmlo ve ıı:~ıı
c ı6ıne yardımcı kılabilmiş olmak
tan barett r 
ıuom et rart ı; herhangi b.r 

menf&Rt koru ncağın11 dair te 
bllhl.' a t ıccnr ve iş ad&."'lllan) ,c 

yapı nn bltarnt 
bit tahmin, bun 

!arın blr kı •nının ?C} lerlno nc
DlOkrat Partiye verdikleri \cı '> r 
kısmının cı.a revterın muhıal •fet 
panııen arıılm da bôldüklerl mcr
ı:eztndedlr Son ı:;ünlcr:ıe ise bu 
unsurların tamamıyıe Dc:no ·rat 
Partı aleyhlr.,. dlınmelcr nı t""Vlk 
Cdl'Ce.: mnhty tte kararlar alın
mıotı: Gıda maddell'rt at ı hal\:
kıncı.akı knranıame ııtbı. bu K m
ı; ıerın m!'n!l'atınl lcu.a te uz.ın 
vadede hal <llir ecıcn b r poltl'r.a
nın atb -.ndr ısrar ecı. lln>t:". ı 1150 
fitn~ nde D< mokrat Parth ı dPS· 
tekleml:ş o nn bu un urun çottın
ruııu da Demokrat Partiden Kes .1 
bir şekilde a .racaktır Ora tG
t.akıının b.r bütün olarnıc TClr ·ı
yedc ortc<1an sil nme yoluna ıt.r
mı- ı, Demokrat Partinin .ıa•·nn
dııtı kuvvctlrrdcn ilçüncU;ü:ıU. 
Eerbcı;t ml'Sleıt bnhtplertnı. m mur
lan \"u •P'1lr a} dınlarının ço un
iuğu zaten k<'ndl.'llnden ayınnı -
tır Tru ra zl.hnlycttnln t1!$kll c•~ 
t it C1örc1üncü kun·ct tn ralıln
nn büyük şehirlere akıııla:-ı ve 

Janın Mlshel adında Fransız uy
ruklu bir kndın dün .hudut dışı 
edilmtşt r 

B r macıcıet önce fstanbula gelen 
Jı:acıın son z.aınanlardn pnra:mı kal
mış ve esasen burndu kendisine ba 
kacak b r kltruıesl d., olmadı ı için 
Kendi memleketine iade edllmıştlr. 

Ege Vapurunda 500 

dolmakalem bulundu 
Adnyat k seferinden ıı Aralık 

Sa.ı ı:Onü dönm<U olan Ege \'apu. 
ru11ı:ıa yapı.an arama ııonuncın 150 
bin ı.ra luymottııı:ıe 1500 ncıet kaçak 
dolmalı:alem bulunmuştur Tllhkl 
kata devnm cdllmektcd.lr. 

Saat kaçakçısı 
Rosenberg dün 
mahkum oldu 

taşra ad tler ıı n nkı!Apçı \l' B11· Fransız m·rukltı Martha Roscn. 
tılı AtatürkçOlüRün yerine kaim berg ııdındakl kadın gıyaben yar. 
olması sayes n:ıe artık E!flkl te~ln- gllanmaktn o duğu Dokuzuncu A&
nı kaybetmı tir llye Cc-za Mahkemesince dCln a.tı 

Bütün bunların 02.e!I oınral':. ay haı:ıee. 315 ooo ııra cı.n para ccza-
Demokrat Partinin bugün cıa,an- ıına carotınlmı~tır 
c.ıııı )egAne kuvvetin. köyltınnn 
btr kıs."'Jlının reyi olduıtu söylene- Blllndlltl gibi Martha Roscnberg 
b lir Bu müllhııımlar ve bir par.ı- 4500 tadın ve erkelı. kol ııaatını 
11 n avdınlaru \"tt orta tabUKnya kaçak olarak memleketimize ao-

ve 
Komünist 
Rejimlerde 

Basın-
Cla) anmasa blle blı zümre parti. karken Sirkeci gannda yakalanmış Moderr. 1 b 

51 olmadı~ı takellrcı.e, hiç olmazsa ve kaçakçılık ıucu ile halı:kıncıa hUkulı:U f~~ok~:::~ee g~ı~ ey AİHZAAN D' ~ 
Varııkıl ne d dlva açılmıştı 1 u.-ur.ara ntanmMı ta• koymak ıste)en bütan geri teına-
ruretl. ou kehanette bulunmn:nı- Martha Ro enbcrg·ın bu dAvuı. yüllerı eriterek, b&Bın hOrrıyetl-
:u mümkün kılmaktadır· El!er na Qç defa bakılmış ve kadın tah nl ını;an haklannın en tabiisi ha 
Uemokrat Parti, memleketin iç n· llye edllCl.lktcn sonr• memleketi· ııne ııctlrmellc muvaffak oıcı.ueu ~ 
a bocaladıllı enflasyonu zecri mız.cıen kaçmıştı için, burad11 basın hürrly.,tlntn BABAN 
ıcdblrlerle halletme )'Olun.da ısrar ıozumu hakkında herkeıı!n ınilt· 
<"Ucnıe ve bu durum bir mlldd"t t~flk ol'1uğu bir konuya tf'mM ~=====~===~=~~~'/ 
de\ am edcrııc ı~te o zııma'l, De- etmlyeceııım. Bundan evvelki 
mokrat P!:1tl, ~imdiye kadar rıısı- ' yazımda da lljaret ettııtım gibi 11i olarak C~\elA hnngl gazetelc-
lamadıliı ı<ldC:ettc iç tıızyl!tlcre komüıılfıt ve r..,ıaı doktlrlnle:-ı- rln nere•erd dııba çok satıl.:ıığı-
maruz kalacaktır Bunlara ııtJJet- H A V A 1:;flllıö{.sj~~~~::.; ne dayanan bh!n rejlmlcrl:ıl nı tetkik ederek, bu gazetl'lcrln 
·~lmu~a~lfkı dil~~· P:~nın ~- tnhoılolerln ı:lirc hu&Oıı aö:ıden ııcçınneıte çalı~acatım. tlrajlannı dondurdu. fakat Hrın-
::Oremeı; f ııkat o t ~dlrd <lan~azun şehrimiz ve civarında han par· Tll:i ol:uyucular, hür basın llo lan kontrol altına ıWnayı hattrı-
15 ceıı:. a a.. e ..,. ~ 0 z.lnclrll basın araaındaki farklar na ıf!tlnnec.ı. 
derecede tert olacaktır Buı;ünkü çalı bulutlu ı:eçecek olup, rU:ı:ıir hakl:ında fikir sahibi olabllııln- Böylecı.. bt.· tara!d.an basın bOr-

~fı~~~: ~~~:~e ~!~!~fe~ dc;::::ı :~nı~ı~~!:~ k~~~ı!ı; ~=:k~: ıer.. ~{~;~nd~k~~:ı~ ~~c~:~t~~a~!: 
c.e farklı olmayacaktır. zira o ta - DUnUn en yüksek harareti +11. Fa,ist sistemi tın serbC1:tlıılne de scd çekc~ek 
dirile 11ık111tınıı. en olddetll b r en dllşuk 1 " .._ 12 antlırat ola· mO!klyet hakkına cı.11 teca\'ilZ et-
•ekllde kı5ylı rcı lntıkal etm ... ı rak kaydP.dllml tir. Pa 1 zm rr.Olklyeı hakkını Sov- ti 15 Trmrı.u:ı 1923 ve ıo Tem-
D mokrat Partıye bugün dahi keıı- yet RW§va ı:ılbl lnk4r etme:ıt{!ı muz. 1024 tarıhhırlnde ne~rettl-

b "l blldl"'l ~-• ı T AKVl a. • 11 \RAl,JK ııı:n için guetelf:re el koyma~ı. bu • <!ine a., a a ,. seçm.,. .. er r ~ 1 ıtı ıkl t.11rnrl'nmo ile ı:nzcte ın,..;-
kavbettırPCektır Bu buhranın bir ('tnt ARTf.!' eebebdım cıo.ı.yı cı.a gaz:t.ecll!: uı müc1ürlcıırıln vu.lft" " 11eın-
b h al ,., ...... ,. ., ,. 1 , .. ._. ~ 1 3 burada ö:ıeı t~ebbll.!. halinde ya-

u ran olarak mı lr aca,. •• yo ..... a ı .. - • .,ı - ""~" ; Jılyetlerlnln ııucıuı:ıunu ç.zdl bu 
Demokrat Partinin ı;ö:ı:ülmeıılyle mı R l 'il f 1313 - \it \1 ,1 K 1 şadı m~·uı mOdOrlcrln ""~ete sahlı>-

k b ı 1 • nı ""7 Oazet,.nln lklll bir şalı5lycıe ,,_ netıcelenecctı. pe ta ı t. unce- crı ı... - CcmııılJt"le\\<'I ~1? maıu: oldu!iunu blll~·oruz. ıırmı- Jeri tararından tavın edllmcstnl 
cıcn kestirilemez Pakat Dc:n.>krat \'uatt F.ııuıı le. ı;atı~ı 11.,_ kendini oicutmak men edr.rek bu tayinleri vııllle-
Partlnln tçlnd • bir iki seneye k1&· SADAH 07 18 02 37 ıstemcslle tı.zetc bir taraf dan rln emrlııo t<rk ctt! 
dnr tarif ctmcve çalıştııtımız. "e- ÖÔLE 12 00 07.27 ticari bir ~l'bbü dür. fakat, :ıı- Fa ıst rejimlerde ctevlet. ntıf•1-
klldc şld<letıı b r buhranın zuhu- İKİNDI. 14 29 09_47 ~unu d ıı.ma cıntın fazla artırırıa!t 

b h il k llCI Rer tarafdall c.a ~aydıtı flkl~erl". N ru ııııım .. ıı .r ay U\"V.ı~ .r yoluna "'ttl"'· l••lıı 4 senı· ı;onrn • - ikbal AK"AM 1841 1200 vap:!ı~ı mücadelelerle. ımtı " " ' Muhalif tınrt ıcr. ut d13 ı(e- ., uı211 ıml'!r.sının Şubatında ye:ı: 
cetıne ınaı.dııtımız bu b:.ıhrnn YATSI 1820 Ol 39 hayatında roın ı;lyn!I bir uzvtyı:ı~ b r kuranıı.me ile. gazctecuııı: 

f\ e belki de çözOlmeı anı için İMSAK 05 30 12 49 tl~\turollnl, gazetenin ticari hO- meate!;lnl ınzlbatc !I aıtııın aitlı, 
~ mdtden hazırlar.malıdırlar 1957 llvlekl '>u azel teşcbb(l.ı,e a•ti m\1-
!i>eçımıerlnden .. vade bu çöz!llm~ Gnzetemıu ıı oc'lerllt'n YA• vlyP.t!nl ııahlb1ne yarım yama· -·-elerde ancak hllkllmet•n ta.'1-
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Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 40· 

- Kımı;enln benı korumMııın 

thtlyacıro yok 
Duvarın arlcasıncııı. Rc:ıı:•ın ı: z. 

ll'nmlş oıcıutuna emindi Polisin 
Rex'l aradııtını ve Rex'ln de. USO
TEOİA'ya sığınmalı: lhtıyaeını bu 
yüzden hlssetm ş olduğUnu &anıyor 
cı.u Polls memurunıı uzakla! urmak 
maJa;adlyle c1aha hızlı yürQme e 
ba,ladı Barbler zlıırlnc ou şe
kilde devam etti: 

- Gece \'Bktl uı.. kal alıklarda 
çlnı:eneler dolaı ır Yalnız o df'lt ı. 
bir ı;ilrO u rı 11.ı varcıır Bun. 
tara rastcelmek ııızın için ho~ ol· 
maz .. 

- Ben buravn bir elbise teslim 
etmel!e ııeımı.ştım Biraz geciktim. 
yoksa çoktan cı.onm~ o'mam IA· 
zuncı.ı 

- oııı:vorum. 
- Ya. Deme• ki beni takip et-

tiniz. ö)le mı? 
'- Evet 
- Niçin? 
- Çünkü bl!n hAl6 :Mr Garrett'I 

arnmalnayım. 

- Ben. kocamın neredı oıcıuıtu. 
nu bllm yorum 

B.r müddet atıhtuıar. Barbıer ne
den ııonra şunları söyledi: 

- sız. nlo açık konlioaca ım. 
Claha Cio ru u her teYI açıklamamız 
!Azım geldi nı ııö~llyecetım S z de 
ocnı dinledikten ıonra, blrblruntze 

yardım etmemiz !Azım geldlltlne 
kanaat getireceksiniz 

Sally, ıert bir edı. ile cevap ver
cıı: 

- sız.e kocamın beni terketmt.ş 
olduiiunu ııOylcdlm Bundan baş
ka <in 86yll:vecek bir oevım yok. 

- Bu terkedı,ının .. ebeblnl, ben 
açıkta:vııcaıc olursam ne cı.erııınız. 

Polıs memuru. Saııy•nın halin. 
cıen, fena halde herecan ,.e merak 
içinde oıı:ıuıtunu anlamıştı. 

- S ze !:ıO le bir hizmette 'bu
Juna!:ııllrlm D dL 

- Bent iyi dlnleyınız.. 28 Mayıa 
aabahı. yAnı siz.in ev:endt!ıtnız g(I. 
nün erıeeı ııabahı Pariııte Pedro 
Oomez lllmlnde b,r ,ahlı! Olyo:ın 
ccza!lna çarptınlıp idam edildi 
Suçu da benim kard~lml öldürmüe 
oımaıııydı Mr. Oarrett. bu idam 
hCllctnU infaz edlllrken oracıa idi 

Sally, bayretler ıçıncıe: 

- Orncıa mıydı? D ye &ordu: 
- Evet. benim yanıbaşıme1a &I· 

youn makinesinin tam yanında 

idi. 
Orada ne vapıyorCl.u? loı ne 

Sally boliUk bir ıesle cevap nr- idi? 
dl· idam cez861na çarptırılan a • 

- Kocam a.ı-yhtndo bulunacaıtı- ilamın son arzusunu yerine gelir· 
mı, vo polıse yardım ecıcce&ımı na. mek tein gelmişti 

tUc ummnyınız? 

- Yanıtıyol'5unu:ı. Ben bu anda 
polls gıerr..uru olarak del!ll, liadece 
Phlltppe Barbıer olıırak bu mcselıı 
ile meş::-uıom Benım için tatil za 
manıııır Saaece şah.5" bir merakımı 
ha !etmek tçın burulara geldim 
Karacşım Feltx Barb!er'nln O!Omü· 
nün esrar percı.esını kaldırmak vo 
bu meseleyi açıklamak 16tlyorum 
O cı.a benim çlbl poll• mc:nuru idi 
Vç aylık bir ızın aldım. Bu ölü· 
mün eı;rannı çö:z:neden içim ra· 
hat etmıvece!tt r Bunu da bana 
ancak Mr Gar:rctt. ı;Oyleyeblllr 

- Benim kocamın ıı•z.ın kardeııı. 
nızın Olama ile ne alAklllil oiabl· 
lir? 

- Bu adamı tanıyor muydu? 
- Her halde ... Ben de onu tetkik 

edlyor,aum. Yanınd~ Oomez'ln a· 
vukatı da vardı Renııı 88pı;arı idi. 
nız. pol18 memurları ln•anlıırın iç.o 
terinden ı:eçenll'rl yüzlerlndPn an. 
tarız. Daha Oornez'J Kl\rür ııörmez. 
kocanız.111 bakışlarıncıan bu adamı 
tanıdıl!ını anladını Oome.z araba· 
dan inip cı.e kocanızı ~nınce. ga· 
ye~ kaı·ı bir t•vırla: cTeşekkOr e
dertın, cı.oııtumı dec11 Bu al5zlerın 
kendlı!tne sOylenmı.ş oldutunu an. 
layan Oarrett. başını çevirdi ve bun 
dan 11onra olacakları ı;ıımıemek I· 
~le o tarafa balanacıı. 

Sallv. bo!;uk bir &esle: 
- Pek, bu Gomez kimdir? O.it 

eorcı.u. 

- işte benim de halletmek ıste
cı.ırıım me&ele bu ~ a Kardeşim po
lis memuru ıcı.ı Oışardan gelen ya. 
bancıların pasaportlarını tetkike 
memunıu. ÖldüSü ı;ün fakir mahal 
lelerinde bir arama yapıyorlannış. 

Ekseriyetle bu gibi aramalarda iki 
polla memuru beraber gezer takat 
kardeşim oesur ve tasa.'5ız bir insan 
cıı. Fakir ışçllerln oturdul!u kala
balık blr apartman• ıııtmlfitl, Va
ki; kazanmak ve ışı çabuk bitir
mek ıçın arkactaşlyle iş taksimi yap 
mıştardı. Arkad&'ll katların baz.ı. 
ıanna bal:urken, kardeşim de dııter 
katlan dolaşıyonnUş Zavallı adam 
başına geleceıtı ncrecıen bllstn? Bu 
ııu henüz klmııe ı:ıe bilmiyor. arka 
daşı Pascoı birden üst katlardan 
ı:eıen patırtı ve s~ler duymuş, he 
men fırlamış Bir kapı önüne gelin
ce. içende dü~ü~tüklerını farke._ 
mış. Kapıyı kırıp ıçerl)e cırmı;ı. 
Karşısına clbıııcıerı kıın içinde le 
elinde bir bıçak tutan bir adam çılı: · 
mıo. Paııcot onu hemen ynkalnmı~. 
Odaya bakmıo. yerde kardeşı.ın kan 
tar ıç1nc1e vıı CIU1$ız olara.~ yatıyor 
mu~ .•• 

Polis memuru dUdllk bClktCl, 
alnını ıılldl ve şöyle eledi " 

- Katil ı.:flcü kuvveti yerinde 
bir adamdı Bir nıUıtde; boğuştuk 
tan sonr11 damlardan kaçmalta mu 
varfak oldu, fakllı çok gariptir ... ı 
sonunda yalı:alandıgı zaman h!ç 
mukavemet etmedi Aııll ı.smının 
Pe<1ro Gomc-.ı; olduıtuncıan da ~üp 
hellylz. Bu hususta .hiç bir bllırı 
edinemedik. Kendini tanıtmak lr.
temedl. Pol13 ı:nücıür.otancıckı fiş
lerde cı.e ona cı.aır hiç bir vesika 
çıkmndı Maelrltden ııorduk azılı 
bir annııııst oldutunu söylediler. 
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kl.m8clcr çaııoab ıecektt Mu
soıını. <la\'ulu ııaz.cte &ahlnlerı
nln boynun:. tnkıyor. tokmn:tı
nı da kendi partisine m,.mup 
ı:azetecllerı.1 tllııe vertyorJu. Bu 
suretle ı:azeteclllk 6('rbcst bir 
mes ek <'lmr.kcınn çıkıyor ve oıa
zı:tccı bt.b-a 20 Şubat 1928 lta
rıımaml'Slyll bir devlet mPmuru 
hallne geliyordu Işın bu ıcnaurı, 
Musollnlyı tntmln etmiş. zatı>n 
aoktrın olaıak hürriyete lnan
macıııtı için. bıısını bir mOrnl':abe 
cihazı olmaktan çıkannı,, ken
di ı:ur11r ve lıayı;lyetını b • .even 
ııııfll bir duruma düşünnQşdü 

Sovyet!erin rejimi: 
So\cyctler rejimde, huk ıkun, 

hlzat hl hukuk olnrnıc. VI" r.encıı
nı ters !tuvn·t.nln lradcslnıı tıı
bl tutmayacak şekilde bir kay
metl ;okdur Rusyada hukuk 
lkt'dnrı eı:ncıc tutanların tı r 
icra vasıtvı teknik tcrıı al"
t dlr N tekin. L<-nln dlktatörl!l
irün ızı.hını yaparken ıııöyle ses• -
IU~ort!u cD ktatörlük öylıı bir 
kuvvettir k hiç bir kanun. hiç 
b r ka de trrafır.dnn sınırlandı
rılamaz. onun mı>tnedl yalnız. 
şldrtet ve ceblrCl.lr ı 

Sov} e• r nayıısasının ızahıııı 
yııpan Oourvltch ise 1923 rt~ 

•Devle• btr tarafcıon lktld&n 
elJnde tutrnlarla. diğer tarnf
dnn ona tftt:.• olıınların mt\:ııınc
hetı yani b r tahakküm V<' ısa
rat moras11t c.ıtıdırı.. diyordu 

H1151h 16 Ocak 1918 de Le'l.n'ln 
kaleme a.dı ı bcyannnmı: 178:! 
b yruıname inin zıddına .:ılarak 
ferdin hn lı.rını teminat altına 
almıvor bllAkts ııevlctln huku
kunu alablldlltlne ırentıııhıtlyor
du Bu bir ıhukukubeşerı b"-
annaınesı oıtil fhukuku dev

let b anr.ıımesı leli 
lştl' 'ıu JJ!en.cılplcrdeıı ilham 

alan ttjlm. ba!ını do!ırudan cı.o~ 
ruya ve aı;ıkca cı.evıct inhisarı 

altına kovmuştu. İhtilAlln ü· 
çüncü günOnden itibaren ga:ıc
tecllerl muhakeme etmek tçln 
hur.usı mah.remeler kurcı.u~u gi
bi. ııaıete knpatmak eellihlyetı
nı <le ktıllanmışı:ıı. Kısa zamıın
dıı. liberal cıcışnnccll bOtüıı ta
zetecııer z:ncınnlan bo:;lıımış
ıardı. 

1017 ecnesının Kasım ııyıııdn 
ncşredllrıı bil kararname ile cıe 
ticari !Hlnlr cıevlot mo:ı.•1polu 
altına aı ınıyorcıu 

Doku:ı R sonra 8 A ;ıtıs• o~ 
11118 de çıkonlan bnşka :,ır kı.
rnrname ile de bütOn b85ın de\
let otoritesi ııltına giriyor VP. bü
tün matbaaı .. n tek eıcıe toplayan 
bir dtıvltıt mClffil> esi kuruyor
du. Ancnlt bundaıı Oç yıl ısonra
ı:ıır Jı:t hükOmet evvelden kontrol 
ısurctlyle fercı.lerın kitap n~rc
debllme'erlno ımJ:::An vercıı G 
Haziran !022 do Sovyet komıser
leri şurasınm bir karamamf:!!IY· 
le basın V" ooebt eserleri mcı
ralı:abe edece!: (Olavlltl U;m\nde 
bir Um.ım MüdOrlClk kuruldu, 
bu Umum MüelürlüRün vazifesi 
basını ststen-a;tık olarak el al· 
tında tutmak \"O çıkanıacnk t:ı· 
taplıırı da ııeortnden evvel ean
ı;ür eylı'.nıoktt 

Olavllı de\ letııı hUdUtllUZ Jl(lr
rıyetı ve yOlaiek meııraotlert 
namına yazılar üzerıncıo tasar
ruflıır dRlı• ynpablltyorcıu. Mo
kalelerdcn pasajlar çıkarı1·or, 
ııazete ve mecmua kapııtablll· 

yor. 1':4!';ı• z:.ruretıerı doloyısı~
le tlrajlan tııhdld cdebllıyordu 
De\•lote ter<! aleyhine tıını11an 
bu ıızaml !• Orrlyet ışı o ka.:1ıtr 
ileri götOrm(tşdU ki 27 Hazlr:ın 
1924 de neşredilen bir karamu· 
me ı:e • ht'r ~ taı öt"name ı.e ıı() 

IJ)C\'ftllll 'O: ;\. il. 4 dl'! ı 

Ren tuttum seni, 
Yaıd ım sevgiled inı, 
Çizdim sevgiledlm. 

Sen se\·gilenlnce 
Sen i t a m kalbinrlen vurdum. 
St>nl kestim, seni yedim 
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«Büyük Müzik 
Devleti» 

$1nHllye 1'11· lllllllllllll .. "'I 
ılnr ccn.ı. 

,ııı. nn- 111 

ıı~tn ıll~ c ı.en· 
ıllnılf'n hah· 
~1'11 lrf'n llf'V. 1 1 i' 
!C'(ll'Till, il'· 
\.f'rl 'f' •l)"n'I liilt;lılıll• 
tarafı ııtır hR· lıiıiıiı ... lılıl~~ 
""·\rdı. Dtın.l :- , • 1 !..ı • 1 
11ı11ltll\Ao l il ıl n 
hıı haliınıılan 

nıtır hn~an mlll~tl1>rııt.n ıtRll· 
) uk ı'lt'l1etıı dlTe •öz ııcııırıtı. 
\ lıır ılr. "' rr. Re• li:un pRl"('ll· 
"11111111'1 ln.•nn loplnını.ınrmın 
klldt'rl, ) ine bir iki ıtROyfU: 
ılevlelı> in Pllnde. ••aı.:at yftı 
,11111 lnrıııı:ı kflıtOr ""l't•tnr. 
) 11ı.11ae111\ lı:t7.l 11mlf lr.r, <tDÖ· 
) ilk c1e\ll'lıı \"B•fınııı hnnıtın 
lıll)le top. ıOrP.k ,." polltlkR o
' ıınlarıııllnn itli) rı tını.tınlarlll 
ıhı snılnıı111ıllrl'e~hıl, mllJcltll-
3 or. 
llrli1'•f'l"ılf' nı:ııarnk nonyıı ı;tr 
ıt•lne lintılaıı \,·ıı.tnn. ıı. bU 
)Oldll 111; ilrnc-ıı:I urlyor. Ut
lllf'll hrıntn hiltlln dıln)n ınll· 
lf'tlerlnlıı ı.atıııııtı Hrıll.•rl .rr· 
ilSI kin hnıırl::ımlan \\U tur 
>·• p~ı·l)oıııınıın n~ırlık ıııc-r· 
ı..ı•r.lnl ıı\Jllltlltrnra•ı murtı.: 
a1'aıleını~ı 1'nr,ıuın ır kil t· 
ıthor. nrr nwııııeı.r.tln bir tın! 
ı.:ıİ ıonc1fl•trl vryıı tııprak nınlı· 
ıı\iınO uıeıııı.: olnrnı.: e..ıl&I 

bir •erı:IYl' 11ı•tnn.a da mD· 
ılı.: •ıınatı ııe l\al•lı)or. 

1\Jllletlt-ram•ı hlr t'knnoml 
alı'-\t'rl•I ııtnnıııa mfirlk sil• 
nail ı.n;•lan lir. ı.:auııııııı... ı:r.r
çeliı cıı de 11&1 ~-eı.:lcl \"e ce•ıır· 
en bir adım. Kunın,ınr. nınkl
ııeltr, llli\·lnr. toprak mnh .. ııl· 
lr.rl ara1ında mOt.lk baı1atl fir. 
11P1'lr.rl vemıeı.: Te bu yolc'IR 
lh rnç lııılilinı nramal\, 111'1111" 
ııtı, U ı. de\ ll'tln hnr<"• deı:ıı. A· 
ııııı. )l'dl nıll)ontııı.: Al"ııstıırrn 
lın l'tlrl'tll ıı:llrfı,fiofi tatııtı.: 
ıııı•\ t.llııC" ı.oyıuor. nr1tı..seı·c1eı.:I 
\ı u~tıır) a ııa,>•ınuıuııı 17 ?'il· 
ı;mı. 8 •.ı.ım rn:;ı; arn~ınıı ıı f:t· 
1111) f't r.ıı•lr.rcceı.: olnn )J(l;ıl1' 
\ ı.nıı .. ıııl•lııln ('P•ltll ııoıamırr 
lı,;ln hnıırl:ınrııı~ ) nı.111 hlr prııS 
rnnıı ,:ır. ,\\\ı•tur)alı ta11ııııuıs 
:ınııt('ıların ıörc' alılı(ı '1tlır:lt; 
ı.nıleml incit• ııı~·:uıo. li.rıııan. 

oda mılzlı:I. 1111, optr11. orı.1•9trıı 
ecrıııtı liıırsları \l'rllecek. Kunı
lnr tıır - uç hnfttı sııreı·eı... Cr~ 
rNll'!r ııoo -4200 Delc;Jka frnnrı 
arıısındo deil•lyor. 

P.rl:I) ı \C lllzlk A\:ndr.nıtsınt 
tı>rılıııe)f'll t'ederal .. \ \ nstur)fl 
('uoıburl~etl 1 lcaret OcJn•ının 
hu t;.uııudnlil bir tnnılnı J aı:ı ı 
cdhı pmJt'nılz.ln A\•U ıurya-

11111 lltlıı,·n1111ı.ı Bihfi1' muzıı.: 
!iP.\ iP.ti ~evkllnl bir kl'rc cıahP 
ortaya lioyacaı:ını ~e Mnilnmlı• 
>B<"atını urıınr11J1 diye 01111 e
riyor. 
Ullhn•s:ı bOR ıı.:ı yfiz~lıl:ı ba'

ıı hıı ııı:ı lılr ınllılı. hl'ltle•I olıı
rııı.: yııs:11111• olan \\ ıı•lllfJ n. 1-
1.:lıırl l>Onı·a "'H\O•ıııılnıı sonr:ıt;I 
hırlı kıılk~ıınıa,ııııln dn muzıı.:· 
tı•n ı;l'nl' ilklıde rn, ııoıonıııı'· 
ıır. na,ııı \ l)an" ıe "1111'.hurı: 
ıılıııııı. ıırerıı htnlt'n, hlltfi11 1111• 
ı.ıı, r~nlt'llıı ıll" ıcrt11ııe1 ı ıtı mil· 
ılı. re•ıhnlltrl, lıer yll yılz
ııınıncr lıı•n111 lllııı,-nnı11 cıörl 
hlr k115e•lııdı•n \\'n•tııryn) n ~·et.; 
nıekll'ıllr. \111 tnQanın ılış nı • 
rlzıııılrn hPr ) il 5Rl:llldlf:I ) fit 
mil) 11111111 fı•tflnıle nıılnrııa tın 
ııınzlı.: rı .. ıhnllı>rlblıı rnlll ııct.; 
ıı11l'nıllıllr. 

ıılllı)ill.; nıfıı.lk cll'\lf'tlll ilk R• 
ılımı, hl'll.I de llllıı)R gidi lnııc 
)eııl lılr ı;ıgır açaı·aı. \arın ııır 

uJIOylık tl~ııtru deılr.thı. ~oıır:ı 

hlr ıı ll lıytıı.: re•lın de\lelln .. ıll· 

) e bnrııtı:ıııı.n lıiıytıl\ de\ letıer
ılen ~oı n~·ılııc:ıı.::. 

* 21 \'il, - Bugün saat 14.30 cı• 
EmtnönO öğrenci lokalinde İktıı;ıı 1 
Fakültesinin 21 lncl kuruluş yıl· 
clönOmü manaı;ebetıyle bir tören 
tertip edilmiştir. 

* 3 A \ - Fa:ıla flatla ıemıo5 
ııattıitı için. HCltiey:ln Gill jglmll btr 
şnbı:;. 3 ay hnpse, 1000 lira par• 
ecza.sına çarptınlmı,tır. ................................................................................................................ " .......................................................... ..-.. 1. . . . ..........•........... 
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Kısıııeı •• 
ıcl~ı.ıneı' -. lleJı~lır: \ lureııte 
.MlıııH•lll, 0)111),ııılıır: Jlımıırıl 
Ju•ı·I. \1111 lll)lh. llolıırt•, <.rıt), 

\ lı· Uarııuııc, ı:-eııur~ o: Ch arıe_,. 
l.ı•ılı•rı•r, Lutıwr Dil\ ı . l 01.ar
l ıırırı il> ııı l•lıııll "'ııııuıııtıın -
l•ıııııı·r.ı: .l o•eı•lı ıı ıı t1ı•111Jerı;. 
'h11lli: llolıı•rı nrlghl, <lı·orıı;ı• 
l-'ıırrt••t, ı•ruılll1'sl)oıı; 'ı.ı; . \I 

ı tiu•tıııııııcıılor • ('lııt'lllll~cı.ıııo•, 
,\ıııcrl1'uıı filmli. \'J 1 \ tılııe· 
ıııu.-ınıın 

«Kısmctı opereti Broodwny ve 
Londrn ıuwıııılertndtı bü} ilk llgı 
g(irmüş. ıı. !arca oınanm14tı. Bun
cıan cesaret &lan •lne-ma - proııuıc. 

törlerı opereti bu ı:ıcıa fllme alaı
lar Fakat bir ıSalınc; oyununun 
beym: perde> e aJı:tarııma ı çotun· 
ıukla ba.nrunz oluyoı Hele bu 
cKuımet• gibi tok dııyanagı mcızık 
olan bir coyun• oluru Ne kacıar 
ucro,ılırsı. uıtrıışıtııın bir aonuç a. 
ıınamıyor. MOztıtı dinlemek ıçın 
ııelenıer bile. ıııtedlklerını bulaınL 
yorlar Konu ıı>e climblrgcce ma· 
salları» nın kaJıplaıımı~. lı•'l"Çckler
den çok uznklarelakı Arııp ülkele. 
rinde l:lagdatta geçiyor ı- ilmin ko
nusuna an bir oevter kazanmnııı da 
ımkAnsız Hollywood'un çoğ\lnluk 
in ıvı nıüz.ıkal fllmleı çeviren rejl
ı.örO Mırneııı ve oyuncular çok ba 
§arısız. cKı mctıo aonuna kadar ııüç 
ıscy:"edlleblllyor 

Salıte 

Hıilyoııer .. 
cıı.~ flrana nınrrn - Rf'Jl•llr: 
l 'ntrlct J>ally, O>ııı,anları t:d· 
elif' Corıstnııtlıır Dnınlnlıınf' 
\\ llrn•. l .ouı. ..:rıııııf'r. lirıııır~o: 
,Jr.rry F.ıı ır.ln. 1'nnwrn: ı.oııh 
'lcc. Proılüli'l,oıı: llnrhr (>.;!. 

Ynh • hl'yuz f"rnrı§ız filmi> 
ı.t'ı<s 'lnl'ııııı••ıııııı. 

içımı:ıcı,. dıaarı tı. mak isteyen 
çcşıtıı davranı~lar \•ar· O•~vtnek. 
kırmak, öldumıek Dütün bunları 
bir yandan toplumuı. bo.&ltısı, öte 
yancıan da PBlko:oJIClekl ndıyla 
cyüccltme su.bllmatton• yoluyla 
içimize iteriz GOnlük hnyatını ya 
~ıyan. cnormalt ıuşller oluruz. Top 
ıum dü:ıenl de böylece korunmuş 
o!ur Ama lc-lmtzde hep bir şeyıan 
vnrcıır. clçtmlz.dekı Şeytan» .. Ed· 
dlc Constantlnt.:"on kıran. Cl.Oken. 
öl<1Uren clnsııfsl2.• filmleri belıd 

do bu clçtcltl ~eytanı ı biraz ol&un 
•doyurmakl nınacıylı böyJeı;lnıı il· 
gı ile seyrediliyor: film bfltün dün 
yanın kalabalıltlarıııı kendisine on 
dan çexeblılyor. Aııormalllklerlnıı. 
ııerçek cıı..ııııtına rafgnen Mr. Cons· 
tantlne'ln !llmlcrını &Ordilkten aon 
ra keııdlnlzda bir cboşalm&1 duya. 
blllyonıunuL Bununla beraber. bu 
tılmler bazılarını dıı yoluncı.an ıa. 
pıtınıyor değil .• Durum o cbazılan• 
için çok ltOtQ oluyoı 

Bu karakterinin öıesıncıe «Sahte 
Mllyonerıı de. EdCl.le ConatanUno'ln 
şimdiye kadar ı:ıırı:ıüRümüz filmle
rinden dell:lşlk bir yön yok ... 

Değirı11eııci 

gü%eli •• 
J .ı Rl'llR 'hıxnnln11 - Rı·Jl~llr: 
'larlo C.nnınını. Oynn·nıılıır: 
\'il torlr Or ..:ıeıı "oııh la J,ıırl'n, 
\Jnrl'~ ll o "ıı•t rıılnıını. \'\·01111,. 

<;nıı,on. Paolo 'ltoııpa. Knnıerıı: 
Fıuıı snrnrını. Proılıtl\~llon: 1·1. 
tnrı u s • Carin l'onll <Eıı•tınan. 
l'olıır • C'lrıl'rıın<ı·uııf' lınh·nn rıı 
uıtı <; \ R\Y Slııl'maMnll:ı 
İspnnya Kralı Ü\'Oncfi Flllp'ln 

ltalyn·nın kuz.et nı cj.'emenlll:I altı· 
na aldıfıı çaıtlarda. bu bölge hnl. 
kından İspanyanın bül at ordula
rını beslemek için aıtır vergiler 
alınıyor. her ııtın yeniden yaratı
lan vesılelerle fakir İtalyanlar bl. 

ru daba soyuluyorıardı. Bu ıırr 
da ıcıareyı elinde tutan valiler d• 
kendi çıkarlarına bı.Jıayorlardı. 1tal 
ya ııofaJet. 11ullltımaller altınd• 
dayanllmıız bir bayıt ııeçlrlyordU· 
Öyle ki. halktan •Yallan• yaliıJlur 
dalın aonra da cyatmaYan• y.ıi• 
mur için ''erı:ı alııııyorı:ıu. O ça~· 
da politik kUdretı elinde tutanlar 
bunu Hl!lamak için en çok dinden 
Caydalandılı:Jarı halde~ t&pan:v•• 
nın İtalyan devletJerıncıeıı:ı bu v .. 
illeri din bayramlarından bile ver+ 
&1 almanın yolunu buluyorlardl· 
Büyük kütleler heı gün bir ön• 
cektııcı.en daha aeııı baştakiler ,. 
•roıuntı bulanlara l5e daha zen• 
ı:ın oluyorlnrcı.ı. 

•Dellrmencı Oüzelb İtalyanın o 
günlerinde ceçcn b.r olayı kendi· 
ııne konu almış .. Film içinde yer 
yer halkın durumu başarıyla an• 
!atılıyor. 1922 yılında çevırdllll 
cinsanlar şu k:OUI yaratıklar. 11 

filmiyle ıııncma dünyasında bilYıııı: 
bir ısım vapmı, olan rejisör Marto 
Camerlnl, yılların verııııtı ustuıııc.. 
la bu ıahnelerl rahatça veriyor· 
Pllmln konusu Cfaıce• havası ıı;ııı 
de ı~lenıyor. cAşk ve Ekmek• ıııı
rlleri ile bir kaç başarılı itaıyaıı 
filminde çeşitli kompoz.ı.ıı:yon• 
!arını gördCllümüz De Slca. ı.orcn• 
Mastrolannl cüçlillO• rahat bir "' 
yun çıkarıyor. Olaylann akıtı ,. 
ba!ılanışı aksamıyor. 

Sonuç olarak tı:Delllrmcncl oaır 
lb ıörülebllecek nım ... 

,u 1 (:J\\ G Iı.iıJ 
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idaresine kefil oluyor 
t roleybüs tesisi için kredi verecek olan İtalyan 
firması hazine bonosu istiyor. i . E. T. T .. nin 1958 

bütçesi 125 milyon lira 
'Bcled\Tf' Mccl.ll dtln t.u• 15 nan biltçc 12!'i mı:ron llracİır l;"

tle oıaganUsW bir toplantı vaµ. : rler!n 75 500 000 ltr~ı elektir::. ı ı 
ln~tır Vı:.11 '"" Bc:f'dt;e Ba .;anı- milyon 2;c b n lirası tramv.a ... 31 
nın rıvnsııtınd et re\ an edd ., hu milyon 500 b ı• ı.ra•ı otobüs ı 
toptantıd~ e\ vclA Tarhan. kı a bir mil} on llra.ı.ı tünel 5.750 <Y'O ııra
lcon~mr. :raprıra~ b!.'rab r \Alı ... ı;ı se ba\'u raundan trm,n edil'"· 
eaıtıarı zaman zarfında başarılar cektlr. 
tenıennlslnde butı: nmu 'e nyeı~r Gen'"! MüdOrlük. L~tlkbat,, al~ 
•ı:ına Fen:ar. Aras•ın \erdi , ce- ıahSıs:er kumınde. da m~tro:;.ı 
~ap\an ,ııonr" ırOr.Jemln ı:ortı,aı- 1958 - U.62 yılları arasınd& ıc 
ll:leııne ı:eçllm •ttr m.lyon 1 ra troleybü.~e ~e yıne ay. 

Önce t !'.: T T nln alacalı:: 200 nı müddet z~rııncıa ıs ml!y:ı l 20., 
trofeybü! araı-.a'I ile d ~er ıt~ ~at bin tıra e.• ırmıştır 
ll'ıeınuunda B. edl)enın krfa c• e. B!l.ce l:le'f'~lye Mecllhlnde ı:ı:ıru 
ll'ıesı hu.sttı1unı:takı Gene• l\lüJür:oı: ~atdül:ten onra kat'llle e~ltt.r. 
teklifi maza:cl're <'dllmlttlr EH-e-
ll Mehmet E:illler 11öz..-lıp. Ge-1 
tı .. ı MUd!lriül'Un ş.mdl e ı.:ncıar al 
llıak ll;tecıı ı şeylcrı ula B~:ecıı e
:te da.nışmActııtını el:l)ll'ml.3 .e c--ı 
11u ısef!'r ncdrı. ıcı.p etti nnlıya."lla 
dtk?ıt demişti• 

D. P. vilayet medisi 
üyeleri dün vazife 

taksimi yaph lar 
Genel l\lfldh:- 'erdi iti CC\ aQta ta 

fınarı yolcu ııcl ı~ının ııancıe flOO hl 

1 
tıı hulctuı:unı , o bu bakımdan 
t roleybllAUn bir zaruret halini al· 
C:ıtını. tıııcaı red•)'I , erccc • olan ı 
lı.ıyan tırma: ınııı muhakka • !U· DP. TllAyet umumı mecııaı Azala· 
tette hazine 1)0110 u tıtrme.•I Ozc· ı n dün aaat 17 de D P. 11 me:ı:ezln· 
1 no, Bctedtycnın kr.fal ti sonunda de toplanaralı:. :reni dnre c aıı,m ... 
hı .. r Bant:L'lt. oıu~ıe. bu boıolann lan için kendi a:alannda nzı:e ta\:· 
t4>znın e-t•Jeee nı ~ylemtıt :- l .s.ımı yapmı$lardır. 

Gen.el l\fOdClrün \erdl!il zaha:a Seçim neUewnde, En'rer Taltubo.;· 
t öre. lt~1 \'an f ıma ının htlkılmete lu ı;nıp relall~lne. Dr. Naci Buçuk· 
tektıt et•!!tl 7 ~00 000 dolarlık .re· oğlu ~ekreterıı~e cetlrllmlflerdlr 
c:ıının 4 386 ı;:; doları trole b ı r. • 
ı.ııııı edılm:.ştt Bu murafa t~ Grup idare heTetl Uyc!lkler1ne dı. 
t eler de dahil bulun:nattıı-ıı- Abdurrahman Yaz;an. Fikret Kırc&D 
>.taııann ı ı mine en ı:eç !' a:1 n Ragıp Sipahi ıı.eçumı.ıerdlr. 
<ıonra b~lııı, .. cak t borcun ·üz· .Riyaset oınnı namzetllklertne !at 
ile ıo•u ~ın ü:ı:de 00 ı Vl'ul ,. it Rela Vekili Cevdet Perin, kitlpltkle· 
tat:sıtte \"I!' dört yılde. ödenecc•t•r re Dr. Orhan Maltepe n A. Hikmet. 
Troleyb<Uı t El l Tıılc51m He- Güne: ı.eçıtmltlerd!r 

l"~ıt, UnKapcn: 1-oıu ile blrb.nne. 53brl Taµın. Kenan Tunca7, MUA
baı:ıayaeak ve ~enrın nakıl .:IA\ a- tara Kızıltan n İbrahim Abak da, 
eında mühim rol O\nl}Dcaktır Daimi Encümen namzetltklerıne ae· 

iıırııııer troıevbüı:ıün ı~ıemeı:o çllm1tle:d!r. 
b~1amıaındıır. e.onra bu chnrda· ----------,----
l: ı tramvavl:.rı:ı kalııırılaca"ı "ı 11öv 
letnf" kt"dlrlcr 

Gen•! :.ıocı. ı rün \f'rdlitl ızahıı • 
iŞ KOLAYLAŞTI 

t'° ımnrll 1 F •r 'f nın teklif. ebo- Geceler• kciı nür ve odun yak· 
tınue ),tabut edllmıttır "' 1.. J J d z· A<l 

MecJl11 ..ıaha Eonra imar :ltod ırlü mae;a uz-.m :a ma ı. ıra a· 
Mnün Boku kl:illerı hakkı.ıJa ha it:!: Gün~ş maıh battaniyeleri is· 
Zlrladığı ı ~zım vıAn:arı ~ er .. ız mıne yak.şır derecede ı sıtır. 
bulmuş ve l::unıan tekrar nede- Toptan sau~ yeri: Sultanha· 
llereıı: :re:ılden tan:ı: ın arı l ııe· 
rı ~vırm •ıır • mam Çorapçı Han karşısı. Ula 
ı .ı:.T. T nı ı • ı ... ıı \Z mı. ' ' ıı r İI.n zem:n kll, İlhan Eren, pcra· 
İETT i•lcur.clerl OC'.ır, l\tO·ıkendeci: Anil:n bo\a firma ı. M ı 

cıurıü ünnrı ı .ıs rııı bütte.s na· • _ • 
:tırıanmı~t:r Otnk olarak .1azırla· sırçarşıs; No 4 ı -

GüN 
3 

ZARFINDA 

YILBAŞI BüYüK KEŞiDESiNE 
:.'lfutlaka k.ıtılınız 
n u ırn~IDEDE 

KALAM iŞ KOYUNA 
Nazır 

APART/MANiN 2 KONFORLU 
Dairesi 

12 
~I u §teri~ P 

MESKE~ KREDİLERİ 
Ayrıca 

50~000 
LiRA PARA i KRAMiYESi 

""'--=====;:;;;;;:============~========== 
GÜN SON ............ -.. -· ---~#*25 o o··~ ,. ·~ 

; ' 
I .ikramiyeden \ 
! herkes J 
faydalanabilir~/ 
·-·········- -------~ 

' ' \ 

SADET 
eEHERiNiN 
tıUTARI 
·30.000 liRA 

AK 

-~ 
10 

ADET 

100.000 
L i RA 

1 4 T r & t 

,t r c 1 Özalp hadisesi 1 • 1 R KAZA Siyasi komite ~ L• F : 1 '"''' '"'"" LALELl'DE 81 . ""'" .. """ ~:i,;.!.~~,~~ 
il 0011miEa1z loil)mfad'jzı m i MI ve Ada.et Komlbyoıılarınaan 1 tAd!I teklıfl maddelerinin hemen nep 

' ~~~tlö~!~' ıfc~rm;d~o:~·~t~~~~ OLDU 1· K 1· K 1· Ş 1'0 .. L D ·u· ~l~~c~yn=d:~~c ~~~~i.~~ım .. :~; 
1 hıuhak<'me edılmedrn l:lldOrü n:e. mutadderatlannı tl)!n, fin! :.el! • 

1l
1 Deme olmaz ! ~!~ı~~nd~!1~ıı~1~~·~~~a:~nçınd~:~ı ~~te::~r:;;,0n~cına~:~~1 ~~:!u:~~ 

1 ycUııc ıröre zaman a ımı olup ol. , k kadar ınm ş bu arn 

1 

Bu prcıuıp eAsen B.rleşml.$ Mlltetler 
1 Q 1 1 madıgı .ıe.k!Unda yapılan 60ru.ştur. I CJUn saıat ... , de Lllelldc tren ı..tle •iu~~~-~rJ-ında boş ~ı' rak ::ıu anııyau.sıııda )'azılı olup. bütün lu. \ maz '"• • \ mırnın sonuçlnnma51 Clzerlnc lııtC- patla."TIBSI \"Ü7.l.• dl!'n feci blr tr,ifık ela \O ' • b(l (i e 1 k b 1 •dllm~Ur. Ancak, Yuna 
1 \ ı:ı 1 ı.azaSJ nln uşıur Kt.ıa net C!.'Sl:ı:te ıı.ıı Takslrl' • Bc\nzıt oto • ın arca a u • 
il Ol tılf' nıuhall'fl'I 11.tırların l nlien 6 a~lık mclııl uılcbl ı: rll~U. l ki ı lilmO~ •·ırki ı a"'ır.yar~I~ ı rarpmış c.mı ua hasara utr.atmı • nlataıı, bunuıı Kıbna adaaına ı.atbl:a 

mil~ıür •ıt ~ • • u 1 • ' " kil ı b& türlU anıacııcından, \ ı.:ır" 'ın:ı h l' ll :1)111 nı~nııı. ı .ı c-ı· hll 1 .... I mı§tır Yaralı hll!>tahaneyc kaldı· t r c n n fıt& , 
ı ı. ı,, ıır: 1 Karma ıcomls~onuıı mc ta l'c1. 1 l'cc hldleı•·c kurban ı::•ıtcnler· tararda bu şetllde Elkred.lmrsl uzun 
ı . l O:ıerın.:ıc konu mnk Clzere l:lnce süz rı Emd\&tır , 5.., l"k 1 R GC c.eıı bir! sua• ·Tören ısımıı b r baıı mun ka,alara )ol açmıştır. Yunan 

! 
- Urıııllnı, t ı. ı ılıuıtı H ı . .,,. 1 u P RI c 111 ıveklll izzet •• rne ,, 11 ıı a ı ecep ır· • ö d 

1 
t1 t 

)ıt•.t ) H n~ ı.ırırtır. .\&çal. ıncı1c:enııı bir haylı cstı ol. ·on. vlt's dl!'pıştırlrken An!d '° "Uran ıaımll bır kltapçıdır Z!illlt tarmak için her ıurıu teminatı ver· 
ıni ' ıı r ıı) u - ı.· rı K ınıııııı \ ıı:ı. l a an :ı: m e ı:hr adlı 5Phsı 1 ıcıareslndck tn."D· ka memuru. c.ı;crl de C'etın ı O· Harıc!)e Vf'lı:.111 Avtroır. va! ye ur 

1 
1 

_ Urıııt ı nı . "r ı ·l nı K ıınuııu. du!ıun~ beılrt< .. -ek hdtıı.senın mu. ırenıerı bozul.1uğundaıı. yoktı• ~f)I Uyut blmll diğer •lin yaralı da mej!e hazır o dutunu aOylemek :ou· 
1 1 n ıı n •nıı t lirlfllnl \nı•J ıı-o~ a aJ. 1 Ee?blpıcr rı n b r ım önce bulur.· ua ı.ü•at: )"Ol alrr atıı başlıımı•tır tıııs:ahanl'\e ~aı:ıınlmış oıurı. tc· retıyie tezi ıcın aempıtl ıoplamata 

ı ı.ırı ıı ır. 1 ması ı:erektısını .,ö· l .. m ~ \C m 1\ l Koııtro4.uz ı:ı r halde bL' dön~ırü· 11avı ıne ı1e\a..:::ı edılmektedlr ça ışını ır Eauen Yunan Harıcı:re 
ı f ıa.eb nın a.e;hlnde bulunmUııtUt c.O ı;ür"at!L ıırrle)en kam~on LA· Hlrtıseve fü~~azıt potıs ka.~knlu veıı:ııı. bu mukabil tidll ıeı.ıııını blr 
ı - 1 frıı tl lm. nol ıı liba•ıııııı do. Bunun üzerine ku"!oü:ie ı:e.eıı 1'0 ıe.ı otobUs duratında yo cu lnd! el li:'l}'lllUs,ur Nöbetçi. avcı 1 :na· ne\1 pazarlık umuru olarak ortara 
: lrnn u ııııazııı:ıııın li11ldırılnı.1-ı \ . mıs~on ba kanı Buru O P mı! et- r.p blnd rme~ .e olan '-lllçka • B"- ı Hakkı hı\d ~ hakkında ta."ıkı .. a atmış bulunuyordu. 
1 ım.•n•ıı)a R) ı..ırıdıı. 1 \'ekli! :ı.ıar d Er ı..;umcu. 5f'Ç m.e •• azıt otobüsür.ı• btn:ı.rmış vl! l>öy tına buıur dr d<'\nm eti C't'kttr 
1 - l ff'111 t ı 111 ıı: ııl'tl'l!'rl' Hrllrn l ı:ı:ı arara ıııro fi n H bazı Koml>ı. ltcc ki ·ıaın•rı .. ıkı aru: ölOmüııe E.mnlvct MOdürO ve Trafik :.->ubf'sl 

B• ki' b' b 1 llı'nrl lllnlıırııı IP •zlr ı libl ıu- ;on üye.erınııı ae mı.ıct\C1<ll .,c- \e bir k: n 1; 0 .,,. ır suret• u.ra· MüdürO " hotC:ISc maball n• :ıe!· 
ır eme 1 ın a- : lul ın u .. \ ııll)ll "1)11 l1J \.. ı rıd ır. çimler n. ıı:nybet: kkr nı bc.ır.e- .aıımıı.o;ın-ı t>(' tp ()!mu tur mı le:- ıı rekf. •• tedblrl"rln alınını 

\ - ı f rıııll ll ı \lrrll• lı· Tıı tıı· ~ 1 re .. kendller.ne \~rth .. .n ııon mt:ıddet Yo'unr. dC'\ll:l eden kam;o:ı.110r- ''llD b :r.z-:t ıır .. ı.ret ctmlşlcr:ı r 

şının ölümü 
1 ruıı ... ılı ı ı .. :ı-ıırııırtl'r \ n.•> ıı•ıı l ıc;.nae bOtüıı elo..•·a;·ı ı:erektlfiı il· 
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Delegtm!z Selim Sarper, ıab&h cel 
cu nden maada, otleden aonrak! cıl 
ıedıı de dOrt defa •~ alml.f n Ktb· 
ru.ı kirde lerımızın endlıelerını açı .. 
ıamıştır Sarpu. ~·unan tlı.11 teklifi· 
nın Yunanlılarca batka ıorıu tefsir 
ed!lebl ccetlndım, bunun lehl:ıdı 07 
vermlyec~ın. b!ldlrml)tlr 
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r• 1 1 1 1 1 11 ~ ı• 1 hıı lı:ıtek.Prının !tabu edllm~ın. ı u.ı,,ı ı lıırıııcı 1 lı l "'l'ı tttl ht>'l b l o:- L:-. U \KI Bı-ok deıe~eıer bu ttd!I te~l!flnl, !arda a)·at. ayı\: Uzer:ne atarak o- ı ıı ıı h r •r~ ı rı: ı . ı r .,un "· 1 ·• " 

ı ı ıı nrıı ı ı. ııfol · ı ı.. 11 11"1\.. hu , e rr r \ ı ... tem ıştır çe Kom~;ıonunııa ııııı ü~tllmc e baş. (. \1 1 "'' \ ı. \il Uç ılAkalı hUkOmell de ıatm!n • · 
ıurınııkta olan iki şahısla konuşu \ıı.ı.• n, ,1, 1 ıoııı .ıı; ~.ıİııırı \ fre 1 Tekrar kUrsü) e !it. en izzet Ar:· :aıım4tır Ko:nıtoyon ba tanı bu .\ntara. 18 - Di:ıı~ıerl Komlıoyo- cıece.,ı mUllıı:ıazasıyla kabul e:llkler1· 
ror~u. , 1 l'l' ~ l çal m!.'Selenın bir ıın önce ,111 •• e- ııaıaan ıcra memurlarının da ıay. nu d!ln 6aııı 10 da Çatu~osıuııuıı nl 60ylcml l•rdtr vıne birçok dele 
B.:oır.mı~ dah\ o~ceden 1•,,nı~ııı 1 \ hır 11 t.ıııı ıı n •en rnh .ı l. hr ıı 1 dıımcsınae ııırıır cJı>r~ı: hıç olrr.az.
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dıı.amı;e.sı ı.u.ı.\.ib\lncıa Daşka bır I bıuıkıııılıgınaa top!Atımı~tır lııııuız geıer ve b!lhııua Nato memle.>etlerı 
mız ıçın, ken<llaln a;ıı ara.ı.ın an \ rah ııt ı ııa a.u ay.ık ml'lı llı, üc; a a ıncı •• tc ... ı.tın ae me\Cllt ı:ıuıunduı;urıı• ıht ·at ıııosuna mcıu;up " oıı~u.- ı,e tran "' Pak!Et.an bız.ıxı itirazla· 
mUteb(aıılm bır çehre ile aeııııı_ııadı~~ ı ··· \ il:\ \ , , ı. ı.I ) ı-Jll!'rek ıı:aDu, edı.mc:.ını ,ıer, ıı<ır- be.ırterc,; bOttlıı tı.:arlların ıır.e. j mubr.bln TOrıt elcnı." li:UY\ e ıer:ne 1 rımıza ıştıra:ı: etmlt]erdlr. Buna ıııu· 
f'aı1at kısmetli amir be.r. aer. b. I"" ..) • :nıı~tür U\lanıaya ııeçlldlğlnde Uç ::c1: oıurı..mda görü;CJ.me<il. bu .,.,. cıeuı hakkında Tür.-.ye C::Umhı.:rı· kabil surı)e ve Mıur ateyblmUd• 
el h&re...etl ı.t. dl$arı çı .. mamı~ı lf&• a;.ııı. meh:lın kabu. edıldıa. anlıı· .>ep.c celsenın tıı..ık edllme.;ını .:.· ~·ett büınlmctı ıle'lr.ı;lltere arıı:,ın· ıuı bir 

4
ekllde çal~mıf!ardır. 

rn etti. Btrkaç ı.eneden beri , polla ıımı~tır. "1uha ıf mı ıetvekıllcn cıc 1 teın..ştır raıtrır ke. uı o.unmuştur cıe. ıeatı ecıı.en mektup.arın onıın. Nıhayet, KanM!a, şııı, Danımarı.:a 
•~r n m~~urıarının bu çeş.t ba 1 Tütüncüler, lzmir 'de ::ıu mildaeıı de.ııtektemı lcrdır t:- < ı \ ~ ' " \K \\ \ :\1, \ Hl \ mauna daır kanJu. te.oansı ı;:ora. re .No:v~c tııcııı tetl111nln llt tiç mad 
rekeUerlne .ı.:endlml.4 alıştırdı,.ım~ı:I Aı:6h Erozanın oa.,kanll!rıno:ıaı \HH' ll ~\ ıt 11\ h:K l ;\lı \l, I k\H \K oülere ... ta::ıu. ccı.ım.;tır Ta.ur.aa. desi ;5 re)le Jtabul edllmlş. buna mu 
için ltapı)"ı dı'8rıdao kapayarak bh 1 toplantı yapacaklar toplanıı buı:cınkü Mcettı; oıuru· ı'lnkara 13 - rarını ı~ıe:-tnı , e.. ... devn ıte.ıme.5ı )trtne. '.rUrkı;ıc kabl! dOrdUncO madde. yAnı Yunan 
lemeye başlaaık. muııdn bir de Ant .. ra mı.ıeıve1:. .ı:ıncıım •• ı;ı.encıır"n tarım ı;lerınae tarannuaıı ı;atın a.ınmosı tbarc:;!· dele Rl)onunun b.r pazarlık uıu'Uru 
Yanımızda sarırerll bir &azetc fO· ıı Recep 01.'lıg,n·ın oto ııe.raJ.arı ş ıe ışçı ;ıu.ma .1uouı;un:ıa hazır- n.n tonnı...,ı teıo.ııt 1;<1 ım.~ \C bJ olarak ietl?d1'1 mukabil tiıtll ttkll· 

ıocrarçı.aı H_rdı. Zl.}a:etçlle: b3 ma! Jl u5u51 ~ıutıa birlmlzden le tamırhanc.crt iıakkınıınu .,vz;O .ıııımı~ oıar. &e.nun ta:..,ısı Tarı:n teı.ı.I •aouı oıunmı..;tı.:r rı de 33 leyhtc 20 aleJbte ve 27 mlis 
!ardan tntrli:en. •- Blll'başı)ı dOve ı •-- 58 l ı;orı.: önerg~ı de ı:Oru Olmü•tür ı 1"9m.., onunda ııorU•u.uıU~tüı Ko· ~ a.Jancı mc:.nıelie•.ercıc tuı.anı. tenkit re~le t•bul edllml$t!r. 
n OlUmQne ıebep olan şu arkadalı:I, .1LII1lr. ıı CHmusl) - 11 Oca .. 9 ~ .r •. ,,:.oıı ta::.urının tlımünu preru..p maı uzere nJfus a.ı\a.-ı 9ıuu.ı~e· 
de:ı ceketlh dedi. •Önde aıden de ı.ar1hlnde açılması karar18'tıntan E· C H p k k · I ~ıtımıncııın ı;aouı ttı kten .,011,,. ıia/,t nu.6.;.&:>ı 6uretıerı bak.ıiıuc&a· Yunanıatan lehinde rr1 nrenier 
Barıyer Demokrat Parti başkanı • ge tklc! tütUn plyuasının ~azırlık· • , • 0 C0 OngreS/ _.uacıJe.erın ı;:OrütU m~ıne b8' Jaıı. ıi• ::lı !:.).UI J11Sö tarıa.ı llllı~maımı başlıca on ıı:omOniat memleket, da· 

Blr anda hepimiz tutulmuştuk., !arı cUmle~nden olarak Tar ... ıye Tü C.H P ocak ton;re.erıne bu baftıa ı mııııır. Komıı.;onda tada edııen uıııınma:ıına ııa.r ıı:..arı da ı.aoul kuz Arap memletetı ve dokuı: Ll· 
Pot.otrafını çekmek l

0
çln binbaşıyı tUnCOler :F edera.eyonu idare he)"etı, da de\"am ed!lecektlr. Be$1kta Yıl ~eı••I ııe aracllıt 1 aµı, abllme..ı ıç.n cdllmışur B;ı &.nı&'}maya ıı.ren cıııç tin Amerika il oımUJtur. Llbra, Ur· 

dönn genci arırordUit, !&kat emnl· tehrlml.zde fevkıılACle ~lr top~antı ctız ocaCı konıre~l buı:un saat 1930 1 1 ~ \"e l§çı Buıma Kı..rumundan. bu ,et.crae ı:czı yııpaca,. olan Kıvıı r <!Un. Cenubi Amert:ı:a ve Küba rey 
reı ı\ml?lnln .lı:&~ı.aındaltl koltukta 

1 

)apm•)ı kararıaştınnıştı.. 'T?.p.ant~ cıa • .BefO:lu Hll.seyln Ata ocacı l:on· kuru:nun Dulunm .. cıı 1 )erhrcııı 10 mcmıe.-etıcrcıe mı.ıtcber o.aca& umanı gelmemtşlerdır. 
ayak • J'llr. usıunc ıı.arak b~lacotı· tarih! henUz tublt ecııımem!'Ale be· ı:reıil de rann uat 10 .:la )'lpılıcak 1 ı:ıarı mcrcııercıen ın<ı.,,r.ıe.cıe aıınma. nOıuı:. ıtul;ıdı t~ı/nb.tırler \C özel Kabul edilen ta.rarının e.suen 
mu: batırımıı:a ı:eımemıştl l'• sarı raber. Fed~ayon idare heretı U)e· tır. sı .. ~u ıtonuımu tuı Aracı olabıl• aurumlarıncl&Kı aeğl~lklltlerı ı;a,· Kıbrıa mescteı;ının muza.kere yolu lle 
fer D.P ilçe başkanı ne oluyordu?, .erinin bir ı.llmı bu;ıtın şehrlml:ı:e ôı.e ,;and•n c H P. Be)"IU!lt u:uı; ınc~,; .ç.n ı Ork •aıand~ı oım,.,. t::eıtırcbııccekıerdır halledllme:ıı ve bu ı:ortışmelerde 
ı.uçlunuı. koruyucu meleAl mı ldl? gelmiştir. ocı.tı ıarafınclnn Genel Sekreter Ka oı'ur yr.z:aı oımıı&. 2Cı ~ 119ını do.cıı..r: .bu ıtrııau .ba!;dat paı.tı mü§to- Self Oetermlnatlon·un t&tb!kloln 
B~_nlır~ birer c~vap bıılm:ca ç~.·. 1 'Toplantının önOmtıtdcl:I hafta r um OUlek'ln hlmayea!nde tertipten mu~ tıu.Uıuna,;. nıedenı \'e ısl) uı n•,; pro)eıerıne Aı:&Cflha .B,rJ_~ık nazarı itibara alınma.sına dairdir 

Lı ır .. an ,.apının ı.;olunu 11~"1 ınd şında ve tütun ı:tl>·aaa.şının açılı~ a m~ bulunan tanışma çarı da bu ha· ardan mahrum olmamaK LYI uev.eııerı taraııacıa.. ı.bıbe çc .. ıın. Kararın kendtslDde b:Zlm .ımcı.lya 
re\~ek emniyet aınlrlnln ocıaı;ına cır ı1fea1nc:ıe mUhlm kararlar alm&k tız&- ıktam Bulvar Saray ealonıında yapı· ha~·"ahlb oımu ıııbı şart.ar· ara· ao )npı.uıı l~.t>oo.uuu ovlarkllK ıaı:. tadar aöyledlltlerlml.&den başka bır 
d K 1 dı::nı11 .ıı:ı .. anıa.;;mu.arııı abu! \e d ... tAdl . ıırı Amlrln bare..et.erı ı;lnlrll. ,uoı:u re yapılmaaı btklenıııeı:tedlr. Jacattır. nacaı:ttr t""dl'"I hakkında .anun ta:sar1ı;ı şey e yoktur. Anc...... ı te.> , 

r · 'd • · · b' k - .. Yunanıatan tarafından ı:er1 aürtildU lı:Ul renııınde idi. Mabadımızı goyle· zmır e «JSlmSIZ» ır Öy ub ı.::o:n ... ,ooaa ı>abtıl edl.mıştır. Aün::len ve Yunanlılann bunu nuıl 
<ilk .• •- Bu hidlae ile ben u~ııcn· FOLİES • BERGEnl': .\rtısUtrinden 11.. ı ı:uıu ho~Jl~l U :\ l:\ U\ teıaır f>tUklert malüm buluDducun· 
mlyorum. O &emtln uruolu battı. Va r 1 Ankara 13 - t:n\cr Ke.ya ~e ar. dan. Yunanıı:ann. bu tekU!!n li:&bU· 
E.sasen bu hAdt.se hakkında da em DOLLY P ICK R U DY 1 Kao~.ıırınıo geçen yıl Jı;abul uell· IUnü bir zafer o.arak ı;6stermtı:e ça 
niyet ı.&Uhb .. ratına maıcımat 'rerlldl ve zm.r. !3 ıHuswr• - Türk ye-, ,en ınıar Kıa.ıununuL arttırma \e 
Oradan alın• .:lcdl nın )·egAne ıs.msız kö;O tzm.rde e.ıi1iıltm1:ye taaııCUt eden maaae::.ı· lıpcakları beklenebilir. Halbuki, ha 

sız, koltut;u ışaıeı edere ... •- De bulunm&ktadır 1 ıklaı köyü ile B~ ·' •U Ol:" ı.rıınıe~.ııı ııııe~en teıtı.f· klkatı htıl büabUtün başka türlüdür. 

T k 
1 G 1 osunda c ah k 1 d 1"'-·'71 ~ • , Zira aı:raıı xom!ayond& Ytrilen reJ mın burıda oturan hadisenin auç!U a sım azın a n '·o mc: CZj aras n • '" len ··U"Ün Içı•ıen KomU.•OnUULlU 

1 d T(j k f w • • , nihai d~lldlr. Bunun Genel Kuru· w ımış.. Hiç detıl.!e nere) e gOrıder ı ın a r ·men.er tara ından ın,a ı:or~u.me e başlanın~ , e ıaırnt bu 
dl~lnlzl ııOyıeytn .. • dedik. Amirin >Uz ecıllen SO hanelik bu köylde 150 te1:lıı.n >enı kurulacak imar Ba· lun be;ıetl ı.ımumı.re41nden üçte 11;1 
baı.lırı ıerlldl. ıozler1 tüçUldU ve Ayrıca not.~ ba, rınmaktadıı Kl:l•ün ma- '"ı.rı.ı.rı ııe a.6ıı.a.ı oıcıu"u .-abu! e>- eberı:rctle geçmw ~rttır. Abl bal· 

h it ı t d ı ı b ı .. " • de karar dü,e~ Te ıxıuelc hakkınca ı.ııre)en dııdakları ııe: •- Emniyet P arisli Oanso7 a. ao:ı; ma ımız " = u un. cı,.eret mOuKere.erı.n tebtrıno ıta. blçblr lı:e.rar alıııı:namış aayılır. 
imlrlltlnc gOııderl.ınl.fılr •. 11 dile mı macııı;ınııın köy ukınlerı kenaı &• rar rertınııttır :Bütlln tATlzltre n~meıı Yunaa tA· 
rıldancıı Bu cıera ı;o.um•eyeret 6· l i l 1· A N ralarında bı: lert c~rap deresııı •· Teklııte:ı. mem.e1:.-tüDIZde ,maı: dil teklifi .. oml.i:ronda bu üçu iki 
mire teıekkUr ettık ıe daha isti& dını tak:nışlardır. Kö.yl(ller krndl ! ıı.ı yet crt Dllhlt.:>ba lotanbutcıaı.:ı 
raııau.ız e.m~a:eit :~ın >anından a;· 1 ara.arından re•mı .. ııatı haiz ol. "~ ı; ~n~ında la:ııı oıan mo.oz. çof;Unıuı:u u:1aramamıttır. Gen~! 
rııdık.. Enterna~yor.al Jo.,;:li>r maran bil de be.,c eeçmışlerdır la;ın ı tu-ınma.:;ı •Arttırma ,e Ek. ~~r~iacı::~~:.eyl btı;ilo ve7a rarın 

Hid.nnln ııeı;tı;tı yer, ::;.ıırı;er o P f R E O Y K E N T Q N B.r yere bal;la.nmak huııwıunda • m K' ununa tabı oıcıugu tak· 
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blnuıaıo altıucıatı kahvehane idi. 1 köy halkının öntımUzdekt ı;ünlrr 01 t e an 
1 

tı" 
Bu ıı:aıwehaııenın camına ıae ıatlı 1 ııe resmı makalara müracaat edt. dlı·de b r taı.am zoııu.li ar ı;ı .. .,ı. 
bo)a ı:c o p ıotaU ctı;·e ~a~ıı:nıştı İI.ll.\:\1 \ ' L: .\ YrE~ ct:~t~ER cek.l'ı:I ve köylcnne bir ıııtm une· bu <>eboplc lşler.n .. ktadıl;ı beltrtıl 
Lokali pel; tabii olarak partl)e biz 1 ~tceklcrı bllldJrllmektedlr mckte idi. 
metleri dol;Unmuş olan Recep ile 26 
y&$lııdakı o;ı.ı RtıştU Tekin 1 letı· 
yordu RüştU reklııe ayrıca Hal,; o ı 
tobüalerıuın beledl~e tontrolörlUfıU r --... 
verilmişti \ 

siyosı hoberlerın torotsıı hiköyesi ------11 
RLl~tU TUln e>''rdkl gün bab il 1 

basta o dufıu için kahvehaneye ııe• \" 
dl saat 14 sıratıırında idi. Loıtalde l 
!amine Ur&\ID o.aroöı: D P il müşte- 1 
rller bulunu> ordu 're bunların to : 
ı: ııu eme"ıııer teşlch ed.yordu ı 

Ankara-istanbul yataklz 
1 

tren ii 
l\luaıarın bl. tanesinde emeıtıl bin \ 

::i~ ~~~~:°!~~r~~~:~~u=~uön~ı: : 
{;un birinci dlln;a savaşında, latik· ı 
ıtll Harbinde sau mııtı ve bayrıım 

1 ı;Unlt.rlnıt~ ia~ı .. 161 madal> asını ta 1 
tarak öyle do.aşırdı. Dört aene önce \ k 
emekliye a)"rhm!.ftı. BırltUrdl{;l bir 1 A nkara garını dolduran a 
ıı:aç ıı:uru~u ı.e keııdısine sıımerde ! \abalı!;ın uıtultu:ıu. ,ı~r· 

ma a mecbur ediyordu. Kon\!~· 

dl Ta.ban. ı: z.ilkıerın hafıtçc 

alnına elo ru tıp ııöz pınarıann 
.:la toplanın b r Ilı: cıam a ya ı 
s ıc:ı \C ~nç kızlara bitap ede. 
ı:c. 

«Hep nl:ıl fstanbu.n da bekle
rim bıaııt.ıuı kollarını .,ıze dal. 
ma açık tuıacaktıı Ocldııtınız 
ı:amıın benim misafirim olacait51 
nız. Mutlaka beklerim• dedi. 

KISA BOYLU ADAM u!ak bir e\' alınış, karısı ile birlikte ' { krs! yOtsek ses:e koııu,-
aesalz, s: klıı bir hayııt &drUyordu. mal ar. gOlüşmc:cr el • kol ha. 

Şahitlerin ıracıelerlne ı;Ore enıekll re"et.lerl b rbtrlne karı•ırordu Tıırhan. o sırada yaııırıa ı;o.rn· 

lıalde Menderes or kd& ı:örOıı:r,o 
ordu Yalnız YOkı!el Mendercı. 
anında Başveıtiiıc• ııuınısı ka • 

.cm müdilr muft\ ,nı :;; ı k Fen· 
men oldugu hıı.d11 trenJe,dt 
Maamaııh. Reı;torı.nda ll~\ekll 
\'e arl:adaşlan iç ı. masa ar a~. 

rllmı,tı Hattı\. Bıı•\Ckllln aıa· 
gı bile ; apıımılJ. pijama.arı uze. 
ı nı konulnıU$tU 

GAZl'DEN BiNEN 

YOLCULAR 
binbaşı. uat 15.30 u gOsterd!C! .,,. " • lan kısa boy:u. Ufak • tefek. al. 
racıa okuctuıu gazetenin uzcrlne ba cYatak.ııı nın knlkmasıne. da· nı ha!lfçe açılmış b.r zata dol!· Saat :ıo 3b de Ek.sprc! nıııııı 
tını ıco1 arak uyu"ıama~a b&şlamı'°. ha yanm ı;aat vardı. Her pencc· ru eğilerek solcusunu a;me.cıaıı hareket e:· 
hte tam ou sırada ıokalln tşlellcl6l renin önOnde toplanan uğurla. •.B~ mllyoııu da beklerlm ti Garda eller allr.nmajta, m en 
a ü,tU Tekin ı;e.mış ve b!nbatının ~ ıcılarl a yolcular arasında en· ha » diye tı ıldaı1ı Fakat ı:ır diller uç~mııh başladı. Trtn 
eli ııtındakl gareıe:rt çeı.mı._ .Blnba tere&an ton~mıılaı cereyan e- o kadar UGU!tuluycıu ki. duyu· biraz sonra Gut ıst&$YOnunda •I da: •- E\"!6.t, demı, . .Bunu Late d.yordu ln:ıan ter lıltemcz bu rab!lmek için ecı:.ını biraz daha ıdı. B UJük yolcu. bu küçük la· 
mtnın daha başlı:D yol.arı cıa vardır.11 konuş."llnlara kulak m!tıatırll(; ) Cikseitmek mecbur13•etıncıc ka.. tıuıyonda beki.yordu. B..,vekıl, 
nuııo :rekln birden parlamı, n: lnpı;ordu Hele vaı:onlıırdan bf cıı. arkw.ında Buın Yayın \e Tu. 

•- Sen bu ta'ra!:;e. ert emlrerleriııe nnın Onu ı:ı:ırülccek 4eydl Yaş- c.Bco mııyonu mutlaka yarın rızm Veklll Sttkı Yırca.ı oldU· 
6oyler:ıın • demi$ ve belinden tuttu· ları 14 18 ara.sındı .:alabalık bir ı:ıöndcrmeltı;ınız. anladınız mıh tu balde &lyah otomobilinden 
Cu ı;!b! yaştı adamı yere nınnut- ırenc kız grubu, 11zun boylu, göz cııye tekrar etti. illlğer be~ mil· in!lı ve kompartımanının bulun 
Binbaşı. tendl.s!n1 müdafaaya çal!.fır lükla, yüzünde be il b r tccssur ~onu da tlb(lr ~Un yola çıkarır. duğu ve.ı:ona doiiru yürüdU. 01' 
ken bu defa ela so. kulağının OstU ı ifadesi olan zatı Adeta muhıı:sa.. ısınız. Yok.ııa mab~oıurum. Mut- ıu, Meııcıcreıı.ı ,·aı;ıonun kapısın. 
ne müthiş bir yumruk darbesi ye- ! ra altına almı~la:-. &öz ve ı:özya· laka yarın .. • ela karŞıladı. Baba oğul eı aıkı~-
mlf ve oradan a.rrıtarak Sarıyer po- I { oı )ağmunına tutu~orlarcıı. Genç Kuıa bo~lu ııda:rı cYann çı. tılar Ba,vekll çok mııellrdt. sac; 
ita .. aratoluna g ltm... DA'racırım. ı \e ı:ozeı ıcızlann yanakları ıı.lak karmata ırayret ec:tl!'crğ,ı eten· !arı itina ııo taranmış \e pını 
dem!t. Benı dö\dnler Şakağından t l»laktı. Uzun borlu yolcu da •lı· cıım• dedi Sc:ıl ve harctetlerı pırıldı. Yüz hatları rahattı Be. 
a?tıra aıtan ınce tan $erldlnl ııe 1 ll)ordu. Merak a!k• ile bu &ah. bOrmetltArdı. Derken bu hU:.U· yaz ko:a.ı ı:liınlegı çok iyi dtl· 
a&termlş. Emetli adamın )'&nına ! ııc3I acyrcdcnler, pek çok kızı si konu~maya uçünctı bir 6e& gOmlcnmıs krautı, koyu reıık 
bir polla vermişler. Polla lokalden İ olan bir bıbaııın ıseyahaıe çık· ka~ıverd! l.06tümu ıle tam minııı;,,ıe ~ı" 
içeri girer girmez auçlurı nullıat 1 mnk !ızere oldu~u zeııa'.:ıına ka· •Ne o .Mümtaz. >ine ıtıtımlAk tı Restorana doğru yOrüdü \'C 
e tme~e ba,ıanuş .. •Olur mu.• ııemlş. ı pılablllrlcrcıı. Fakat bir meraklı, becıelleı·ı ı.t mıh kene!lı;lııe tahsis edılen aört ki· 

b .hll611ı. .ı ke.• çe1:lcı idi Kom 
pırtıman iki k.şlllkt Yem ıı:ten 

onra n. kadaşı ıı~ beraber ~at· 
ma) a ıııcıerı-en kor d<>rda ~o; lo 
bir konuşma geçıı cAlt yatak. 
ıa mı yaıacak5ınız. )"Oksa USıte 
mh 

Arkadaşı c.sı:ı buyurun. ban· 
ı:~ıııı terc.h eacrscııLı benim 
ıçın mahımr yoka ceubını \eroı. 
ı-.:..1t1 Deı·Jet Ve1:ıııııın şımdı. a· 
•<'.iae bir yolcu ıtlb 6C;ı alıııı et. 
mc:.ı, yalnız b~ına yemek l cmo-
.. kompartımllDı bir b~kası ı.e 

pa;•liJıma.sı. ~tc bUtün bunlar 
ne ııazel cıemokratılt tezahürler 
lll Bir ac elemokraı.ı J ok dı) or
lardı. Oemokrası rnrdı. \ardı a· 
mıı. lkt.dlirdan dCi;tUkten 11oura 
b •l>ordu. 

UYKU ZAMAN! 

B~~eıuı nat 2:ı 30 da masa. 
dakllcrcıcn özür dileyerek yatma 
Sa ~itti a,r müddet sonra Yır
eaıı. Şaman ve Tarhan da tom· 
partıı:nanlarına çekildiler YUk. 
rcl Menderes. :;rem;. Fcnmenıc 
teç ı<akte kadar bir Jskambll 
O}'Unu oynacıı. Soı.ra onlar da 
~atma n ıttıtllcı. ~ıı.be.hlcyın cr
... enden tulkma rekoru Mende
r~te) dl. Korıdord .. uz: un uzun 
lzınıt Valisi ile görüştü. Sonra, 
tren Pcdık·e "eııııce yenı Vali 
Mıımtaz rarhanla beraber ıstas 
)ona ınııı \e a;eyahatıne oıomo. 
b ı.e de\&m etti 

•Baba n yapndatı:ı adamı cıöıımuşsun. 1 kalabalığa blraz daha yaklaşın· şlllk maı.anın pencere tarafına 
H&dl op atini de barışın. gltaln.• cıı uzun bc.ylu yolcufU tanıdı. HALÜK ŞAMAN VE cıturdu. Yanında Haluk Şaman 

BU t tkllf .RUttü Teltln'lo bosıına «Aaa. Bıı İstanbulun Jenı \a. ve öte tarafta da Sıtkı Yırcaıı BEKL EYENLER ı 
ı;llmlş ve binbaşının eline unlıp lıısl Milmtaz Tıırhr.ınıo dedi YÜKSEL MENDERES \'e ş~manca bir zat oturu)orlar. " İ 

maca rırsaı. bulamada n yere C!üşe 1 Tarhan: 11n11t maı ada Vali MOmwız Tar· beklıJCııler, heyecanla trenın ~a \ 

- Zıi çalmadan neye kapı~ı 
:ıı;marn ko~uyorııun? 

- Hülya geldi. kullandılı 
v l c· Q kokusundan 
anladım: 

VlCQ 
PARFUMLERI 

* 
v 1 c Q ' 

BANCO, 
F L I R T 

öpmUş. Fakat blnba ı manya otur 1 l GÖKAY AGLAR DA dı Arnı hizada buıunan Jitl kı· Halbuı.: Oün tlB)darpaşadı. l 
reli: ölmüş. 1 T H N AGLAMAZ MI? cOoo. nıerhaba Hİı.tlkıı dedi. h an 'e bir dostu k&Jlıiıklı otu. ra s:ır.~.nı ı:özıurorıardı Sabaıı- ı 

H dtse b'r anda bUyümüş 'l'e De 1 AR A • Rrılt1k Şaman. ıraytt n~cıı bir rııyorlardı. Yükael Mendere:s. Şc- ıeyın hı'" Adetleri olmadı"ı ha.. 't . 
I 1 1 I ' " \ \ r \'.\ G \ ZETf."l l AZI ıecııye doktoru çatırıııırak ceaet mu· ı E\'et. elotruydu 2035 trenının ta,·ır a ren ııtanbul vaıısının tık Fenmen ve Muzaffer En.O. de er ... en erken uyanmı~ıar. 

1
,

1 
E Hi M( 

a:rene edilmiştir. 1 ı:<Jzü , 11 ıı > olcusu Mümtaz Tar· koluna ırırcıı. Çoğunu ı:enc; kız.- bir ba~ıta masada rer almı~lar. tra~ olmuş.ar, yolıara d(J.ilmüş. : 
Beledlre tabibi muıycnest aonun t handı Dördünce Menderes bO· lann te kit ettiği uııurlayıcıları dı. Tıım o ııırada restoranın ka· ıerııı Yataklı ı:ı.rı. ıPrcrkcn ı;on ~ dOrlüROnc 12 12 19S7 tar!!lll cu.e.-

da beyin ıtanıım~ı lhUmall tızer!nde ı kılmetlnln Çalışma Vekili. onun !~arcı eacrck. ptSında bir başka ~oıcu bellrcıı. b r defa kcndtlerını çctı CIOzcn ten ztn 3 cü sabıt~ının 8. inci aü· 
durarak cuedtn mor; .. kaldırılması· 1 cu de\'re AnJı;ara mebusu ,.0 An. ıNe bo bir maı z ra. ne l\a. Bu. es ·ı Devlet Vekili eanıı \Crelı.er Hı telı\~!a ar,_a \agon!a- tununun aonuncıa f.ı.brikamızın ı•. 
na cıalr rapor verml~ı!r. Ancak bldl· 1 icara KuleJlnln Yurt B11ı;~ı rlkulade b r ı;örünOşı dedı cin- Benı;ıü idi. He.men koşar adım- ra doğru k~Utmağa baş adıtar ıııuı1; dolaytSlrte 60 !Şçl çıkardı!ıı 
aenln bundan aonrası ile her neden \ ölırctmt>nl Mümtaz Tarhan. şlrr. &anın :ıtcncıını lbö.rl• bir topluıu. .arla B~veklle cıo~ yOrüdü ve va onun kapıları açıldı Herı.e.. ı ~azılmaktadır Halbuki. bu ayın ba 
ae t;ım.ae ıısııenıxıemlştlr. 1 dl htanbula nııtlı mekiin ecııyo: ğa ae\'dlreb.ımış o.mllbı ue bO· Adeta haz.ır ol \IZl~·etını1c. bQ. beyefl!'ndının inişim beklerken, ı şından itibaren fabrikamız yalnı• 
Blnba}ınln cesedi çıplalı: bir .a· ı ,.e vıııı Gl:I y İs\"lÇre)·e gider- JÜk mazhariyet 11 ~tık bir bürmet!e .\Iendere:ıın e- bır ıın evvel dananıp eı.nı ı;ı.ka· t 4 1~Çl6lnl tazminat vererek ç11ta:--

zl)"ette lokaldeki aadalycıcr uzertne ken nasıl gözyaıılarını tutama- Trenin kalkmasına ıo dakıka ı nı 6ıkt· BL'v~kllın kU>a .,oren ı>llmek ıçın na!.f tertip ıtış•r- mı~tır Bundan ba kı: 15 l~çı baı;-
btrakıımışur. Saat gecenin 23.30 un· mı a. 0 ııa Aııkaracıan a~·rılır. kalmıştı sözlerine \eroı ı cevaplar a ·nı ıten rnırondaıı Yüksel :\lende. ka bir tıbrlkava ı:ırmek üzere ken· 
da ırtık pollalcrden Llmldlnl kuen ken avnı hassas yeti gösteri) Ol"- Uğultu daha da artmış bulu. hOnnct• .fade cdl)orcıu. Sonra reıı. Sıtkı Yırcalı, Haluk Şamnn. l dillklcrlnden latlfa etml~lerdlr. Hu 
emekli binbaşının :reten:erl bır oto du. Dtı çok ıyı bir ış aretll. ~· nuyordu. :ıo.35 ek5prcs,nın bu mfl•aade alarak çek ldl ıf: ar· Cemli BengO ve dığcrleM bırer ~ 1 c;llertn Bakırköyde yeni aı;ı:an 
mobll tut11raıı; c:uecıı morııa bizzat tanbul, ııglamıı:mıı bılcn yenı aıt§ıım ı;ok nıumtııı yolcuıarı Ka ı11rallarda bir arkadtı.tı ile l'e bır..,r ıncıııcr ve etratlanna te- 1 büyOk bir memucat fıı.bı1kuın a 
aotUrmUflerdlr. bir ı•allyc kaıl.ltjuJordu. Fak&L 1&rdı. Paı-ıste Nıııo ıoplantıııına mcğınl vedl beat;ümler dağıttılar Anıı anda. : ı:trdıklerlnl öıtrenmı1 bulunu:ronız 

Dl er taraftan Sarıyer şucıl:~ında Kolej il ırcnç kızlar bununla te. gld~ck Ba,\•ekll Adnan :ilen· IKINCl MEVKi BiLET aı~ ah bir otomobil. arana \'&PU· 1 ı Bu işçi harektltı normalin fn. 
:rıpılan ı.orı:ınu aonunda. ö!Um aebe .. elli bUlarağa benzemiyor olma· deres \e mnı,ctı crkfını da a • ru ,ıe karşıya ı:eçtyordl.i. l kinde değildir 
Dl bctıı olaıııdı.-ı için Rllşrn t ekin lıydılar ki, eski cyurt bllcısll nı trenle ı tanbu.a hareket edi· Eski De\·,eı Vckıllnln tkınc. 1 Keyıtyeıın bu suretle tul:ı!binl 
aerbe.st bırakılmıştır. hocal arını Adeta bırakmıyorlar- yorlardı. Vakit "Ok az ka.dır·ı ki b b ı ı SADUN TANJU \ uyııılarımız!a rica ederiz. 

Dün alı:pm üatU Emniyet ~ucınr .,._ .. .. mcv lr ı et e aeyall at eımeaı 1 R ll) rt• Oo:rabıneJI 

ıuıune getırııen Rü~tü Tclı:tn, hAdl· ............................................. ....... ............... ................... ............................................................................ """"'"' .l l.lml ted Ortaı.lı ıı 
:'Jr~~~~:ı~1e:'d:c:e·ıı1~1~!~~1"1 e;.!~1 HOŞ MEMO Şi~t, yeme parmag- ınr '· '· .......... " .................... ou .................... .. ................. A ..... , ....... C ..... A ..... p .... p .......... ..._ 
utlarını aarıemlştir. ":/ 

Üzeyir Avunduk 
fBa~ı ı lnı·ııı rı 

k•n üı:ey1r Arunduk'un öte .randan 
da partinin İstanbul te ttıAtına 11lt 
lşlr:I de bir yıldan berı atYlr. '"' 
idare etmesi Te bllh&168 iıtanbul 
<eçlmlcrlnde muvaffak olmıuı, teş• 
kllAtın ba$1nda tıılmuı için bir 11~ 
bep te$1ı:U etmiştir. 

Ev'l'elce de blld!rd!Jilml:ı: gibi, iıı 
tanbulda yenı bir mUteşebbllı heyet 
kurula~aktıf. Bu buaust.alı:.I Genel 

j 
İdare Kurulunun talimatı ıatanbu· 
la ııelml• oulunmaktadır. Haber 
Y!'r1ld1Clnto ıore müteşebbis kurul 
başkaııııcına dıı Üzeyir Avunduk ııe 
tlrllecektır. Esle! Devle t Vtlı:ll! Ce 
mil Benru de aynca bu heyette va
z1teıendlr11tcektır. Benı;U 'nUıı mü· 
teşebbla heye; bB.fkanlıCına ııetlr11· 
nıuı bahtıı mnzuu cıe:lldlr. Site
tim d(ln BaşTekllle birlikte Ankara 
dan ehrlmlze gelen Cemli BengU, 
• !md!l!k lı:atl b!r OCY )Oi;.tur> de· 
ml~tlr. 

soovv.~ 
ŞI.) VLA::V.OA 

BAK BE 
YAHU/! 



Yf'nl ~ıkıııı ı:mııl m!Jdıı .. n11 ınm mftnn•I' lr lıılilJnk edl'nılyen tıa11 
bö3Uı. ırt:ıllrr e,,ı.ı nıoıll'llerlf' ru ull ıııo<lil•tnı ıız.lıı tırmn )olunu 

ı utnıaı.tadırlar. 

"4 OKUYUCU F iKiR 'Vı ŞiKA'fETLERI] 
Ditt~tt\. \4( D~t-n: AHMET REfiK NOYAN 

Çnnl ırıtla • ııılkost ik fabrika~•· 1 ruz. Daha geçen ıı:Un 500 000 llra· 
kunııamaz m ., l tı!t ithal yapılmaııına mcısııac1e ccuı 1 • :ı ğlnı bir gazetede ı:llrdUm Çnnkı 

Qanıı:ırının yakınında bol miktar 1 rıdakl kayıı tuzlannın bulundu •u 
C.a clı:a3 n tuzu» var Bu t uzlardan mnlıal d mır ~o una uzıık cıeljlldl::-. 
pelt ıu: ıstıfad ed.lmcktcJ.r imıı Bur11c1n bir ta!:>rlka kuruluran uzun 
~ar.ar ldar p ıdaı Ol""' ld ı!dıı cne:er mcmlckf't n lhtıyacını kar 

00 000 k lo çıkarab 1 ·or c var şe- şılayııblle~k cııud lto5tlk» c.cıc c· 
h r le asabalarcıa pnzar arda ııatı 1 im ı V• bu ııurcUe mı yonlnn:a 
lı or Ha.buk ka a tuzunun bll· d t 2 n tru arrufu mUmkUn olabile· 
luncıu aha ço ı: n t r K o. CC?ktlr HU um t n bu ııu~usu te~ 

Gözün üze iyi bakın .. 
Gö: 
• • 
lf!lll ... 

gii:elliğiııi ııııılıafa%a 

tesbit edileıı oıı şart 
Göz denince 11k hatıra gelen şey 

bakıştı: Bak~ın ı:il:tellllı:te roHl 
bQ~ ü!ttnr Tatlı bir li:ıak~la ınııa:ı 
ı:önüller fe·hcdeb lir 01iz güzeııııu 
ç n gözlerin ı;ıhhatll ve parlak ol· 

mL"I lı'izımdır HldCIN keder. keyif· 
& zlllc. yorsnınhııt derhal gözlerden 
ve balm;cıan belit olur 

Gozlertn ıahllatı için en !Uzum· 
Ju olan A vltamlnld r. Bu vltamtn 
cıe süt. 'e ıUtlU maddelerde, y~ll 
Eebzelerde. meyvalaroa. balıkyaı;ın. 
ela ve bilhassa havuçta vardır 

B2 vitamini de ıtl:lre çok !Uz:um· 
lu ve ta~dalıdır. cı~er. beyin. ıu
murta. ıspanak ve !Ahanada B2 \'!. 
ta:nını \'ardır. 

Göz kapakları Jı:ızarır ~eya G~er. 
ıe buna. uykust.zluk, duman, 
fazla ııoz yo11:Unluttu. kötü 141k, 
ıuton ve içki sebeptir Böbreklerin 
ı:rt ı.şlememes. gudcıeıertn ıaaııye. 
tindeki aksaklıklar da ı:ıız: kapak· 
lannı şişirebilir. 

Kanlanan ve kızaran eözleı1 te
dnJ için bir takım l!Açlar vardır. 
Bunları göz doktorları verir. Fakat 
sabahları birer damla llmon '\'C7a 
alc~nmüstU birer damla portakal 
111~ u gözlere parlaklık ''erir. 015z.. 
ıerı ı:oı ııuyu veya tuzlu ıu ile ban 
yo yapmak. çayla kompretıler yap· 
malı: da ı:ıız kızann1ı1ıııa mAnl ola· 
l'Jllır. 

Göz etrafları çabuk kın~ır. MI· 
yop olanlar daha 1/ ı &örebilmek ı. 
ç.n ı:llzlerını kısarlar, bu bir takım 
kınşıltlıkların hut>ule gclmcalne 
aebep olur. Göz kenarlarını ve o:
raflannı krem t>Urerek yaRlıımak 
lfızımcıır Y Uzü yıkarken göz etratı
nı fıu:la ı;abunlamamak. oRmnmak. 
hırpa!ıımamnk ıcab eder. dalma par 
mak ucuyla hafit hafif n1asaj yap
mak iYi gel.r 

aaz:('rt dlnlencıınnek için bir ta. 
lı:ım Jlmnaı;tlk harelı:ctleı1 vardır. 
Fakat en ı1ı çare karanlıkta y1<t· 
maktır. Bunun için de gözler ~o-

l rulunca avuçlarla onları ıııkı ıııo 
kapatıp bir iki dakikalık bir kıı. 

1 

ranlılı: temin etmelidir. B·.ı karan. 
!ık içinde !iten rtız adalelerini 
mümkün olduğu klidar ı:evoetmc

lie bakma!ıdır. 
Gözlerin güzcllllı! ıçın ba.,lıca 

şartlar ~un!ardır. 

1 - Dalma ııözlerı yılcamak için 
bir cam ban}'o bulundurmak ve göz 
!ere banyo yapmak 

2 - Göz ndalclerının kuvvctlcn-
mcsı için dört beş dela ııöz!crı açıp 
kapamü 

3 - Avuçlarınızıa ı:özlert kapa· 
tıp karanlıkta dlnlt!ndlnnelı:. 

4 - Fazla çalışma vrova okuyun. 
ca bir müddet ıcın l!ll ve kı• l ı 
bırakıp etrafa bal;ınmak 

5 - Senede bir eöz hekimine 
gıtmrok 

il - Knsları ratıp hlddetlenme
mPk. nl!'lıt:namak. 

7 - Fazla içki ve slt:ııra lt>mc
:nek. 

il - Ott>b08te v1>va trende ~azla 
okumamR!t ve etrafa bakmak. 

il - Güneşte renkll camlı göz. 
lük takmıık. 

10 - Her gece mümkün lt"oe cıo. 
kuz aaat uyumak 

n . r.. ' " 

NAYLON KÜRK -
:\ayJondan yapılan kürkln •on 
ıı:Onll'rrll' A\·rııpa moda•ınn hlr 
J l'nlllı. r:l'tlrdl .. Yıllnrılnn bt'rl 
JUren •haklkh> kürk modası bu 
cror1>yaıı kRl"'l•lnfle ı.;ıı, rellrı l 
Loru) atıllroı•rk rıı ı~. nıııııın N"· 

\'Ohını •lmıllrten \l'mtl'k ı:Oç. 
\ııı n lnsnııların artık ıryrıılllLıı 

lsteıllklnl ıııubakı.nk. Yııknrıııa 
hlr fnılllr ınOıll'll naJ !on tron· 
J;nnııı ,,.,bir l'lllyor. 

(ın nı tlbl e dl'nllrn dUnırlıJ:r. 
ıı:oınll'k gibi tlhl,elt'r hlr miııl• 

ılrttrnhrrl mnıla olmıı~tıır. lıı.: 
znınıuıl:ırda lılr(·oı.; lı;adııılıır bıı. 

ıın I•> on rt lllt'r. 'ucOd ün hlı:l. 
nılııl urff'ıı hıt ncıu it> rlhl•elf'rc 
ratlıet r:•i- tuın.,ıJllr.r. t'nı.n ı rr· 
ı.eı.ll'r tııl moda> ı ııeı:enlııce ı.o· 
dıulnr ıln l<ter l•tPıııeı: hıı rllıl· 

ı;tltrl ııı, nırı:c karar 'r.rdllror. 

f,rı.:rı.ırrlıı lıu t,: U\ al f'I hl~elnl 
hrt;rnnırlerlne elıl'p kndın 'ü. 
rıı•lılnuıı rı.ı ini tam nı6ııa•t,. 

le r:u~lr.rııırıll1'lerl '" lı-tedllill'rl 
ıı:lhl it il) al rıl••hllmrlcrlıllr. (,'u· 
'al el lılsell'r ı.:ıııın ' llr ıııl ttııUn 
f'trarıuı tatlı , .. ) uııııı ali hnt . 
lıırlıı ,arar. Rl'r hnrrkl'I rıll te 
'm·uıluıı hlr J.tHıınıııı mt'yılnıı ı 

ı.:ıı.arır. Hu l'lbl!ı•lt•rln omuz 'e. 
~ :t •ırtlarıııılıııı ııoı:rıı ıHildilı-ıı 

··~arıılıır ılıı hu ı•lhl<l"lt're il) rı bir 
(·~nl \l'rıııeı.tedlr. 

(.'u\Ul rllıl•l'lerl hror bir 11'1"1.I 
ı.rıııll ,.., t.iııı• ı:orı- 'aııııı:ıktıırtır. 

Kimi ı buıııarı tnıııamtylf' ı.,ııı 
ı:ıııı ııar ynp13or. Klınl•I ise bir 
lı ıılon ı:ıhı cıtşlrlyor. ı~umaşların 
her ('f' lıll bu elhl•t•ler lçln'lmtı· 
alt tir. Kalın 'tınırıı .. r. ince 'e 

J ıınııı•ak fıınllulnr. tul'eıtıer 'a
lıut ıln dü ük \:rt>plcr \e lpt>kll· 
lt'rılrıı çtını clbl c Jntıılııblllr. 
ı.tınllıı her .ıutl için ıleğl~I\: 

modl'llf'r 'ardır. 
('lırhtlnn nıor yllııllltıen ve ya 

l.;ıı ı •flrıer ) nı.a~ı ı:lbl J llk,elı. 
"' ırnıııılı l'lhbc moıll'llnl ölmr. 
dl'll bir nıfldılN eHı•I orlll,)a ut· 
nıt~U. 

nıı f'lhl•ı•lrrle: kadınlar ııı·?:. 

•l'nt'~tıılıı ıırnılo•ııııı hen:r.l'~t'ıı 

liı)afcllf're ı:lrııır.lilı•ıllrlrr. Hlr 
nını ıııılar ('ıırı~ınn dıın•ı nıodn 1-
1.f'n ı.ı•ıı. t111r \e lıııııcuı.ıu ı:e~·e 

Plhl•ı•lı•rl \ ,1rt11. Hı, 1'111' flr' ~ lılt' 
huıılıırıı hı•nıı" t'll hnnl'ııl.lu 
(.'ıırl~ton l'I hl~rlt•r ı;uı.: moda ol. 
lllll•lıır. :\lnılıı ılıt ııırilı ı:lhl le. 
ı.ı•rriırılrıı lhnrı•ı Ilı ıı. ı :. Y. 

.............................................................................................................................................................................. 

\ATA~ - H ARAl.I,_ ~ 

. ~.., 

il •l! lii't1i1J"j1tJ•l11:1! Fil I! 
t y k 1 ı· · mlşlerdlr. yetlnl belirten bir broeür neşre'- t 
I eme SU arına g ISertn Tet.klkattıı. bulunan doktorlar mlştlr. \ 
\ ıı 1·aşındıı. 32 çocuktan 22 al .ıılga • ı 
1 katılmalı imiş ra lçmeği okulda. öğrendlklerlnt, Bu b~ürUn tetkikinden anlafll ' 

i
l arqıra lçtlklerını blldlrml;lerdlr. dığına gııre, geçen aene tam 

2 238.893 zabıta vakıı.rl lt&ydectll· 
Yemek pişirmek işleriyle m~gul Diğer 10 u 7 7aşından beri atga- ml~tlr. Bunlardan 2.098.109 u za· 

bulunan mUtehaaıalara göre, re· ra lçmt'kt.e o:duklıırını gurur!& bıta tallmo\Uarına arkın hareket· 
\ meltlerln çabuk pl~lrllmeslnl te· blldlrml~lerdtr. ıer, 104.786 BI muhtdlt cinayet 

l mln için. ı;;uya aı; mlltta~ıı. tıll· 'I'etiikıı.tta bulunan doktorlar, ve cUnımlerden mUteşekklldlr. 
aerln karıştırılmaııı 7emeklerln pi key!lyetln b!itiln öğrcncllerln ve. Ayrıca 62.~ af;ır hırsızlık, 15 690 
,ırııme mUddctlerlnl yUzde şO nıs lllerıne bllC!lrllmcslnln elzem oldu tecavüz. yaralama. 6095 dolandın· t betinde kıaalttıtı gibi gld& kuvve ııu kanaatine varmışlıırdır. eılık kaydedilmiştir. 

ı ~~~ı1tveıe\~:e:::1ı:t~~:.1 bir cıetı· Paris hastanelerinde Aynı sene tçlnde 2.295 rönıver. 
\ 11.04-0 el bombaaı, 77.000 lı:llo tn· t Şehir isimlerinde sarfolunan penisilin rıın macıduı, 754577 ku~n mü 
\ Fran.sız Sıhhat ve içtimai Mut.· aadere edilmiştir . 
'ı garibeler .. enet Vek6.letı tarafından tıazır-

ıanan bır ıaıatıauııe ıore. Parı.a Bekarlara mahsus 
'ı lladagukar adası fehlrlertnın hastanelerinde 11encele iki buçuk 

L~lmlert birçok garibeler arzetmelc ıon penlallln Urfedlldl:t tesblt mağaza 
tedlr Bu laımlerden bazıları 1n· ecııımtştlr. 

1 
kal.Ado uzundur. •Ta1manandra· Bu antlbiotıklerln ıatımaıı ılr&· 

t 
fonazu buna blr mi ı teşkil et- 81 da şöyledir: 
mektedlr. 1 _ Pen14!Un, 2 - Strept1>111l· 

l 
Oeorı:es Kllnı;: adında bir me· aın, 3 - Kloramfenlkol, 4 - Er1· 

rnklı bu ada şchlrlert !&imleriyle tromısın. 

mlnalarını teablt etmiştir. M h b" Al 
Arlvonlmıno • binler ıarho,tur- eş ur ır man 

lar • Benono · dolgun gılf;lla!Uler, kısrag"" l satıldı 
Beparazıy - çok pireli, Bezanozano· 
Orme .ııaçltlar, Ml)·andrlvazo - ıı;ll· 

zeıımı bekllyorum. Muomelok• • 
çarpık gözlü. Maromoka - çok ıh 
rulnekll. T&lmlhetl • saçlarını kes 
meyenlt'r. 

Öğrencilerin sigara 

tiryakilikleri 

ıı ııe 15 J&Şlan t.nWnClakl genç 
!er arasında algara içme m evzuun 
ela bir anııeı yapılmıştır. S1pra 
içip 1çmedlkltrl aorulan çoeult!ar 
dan tıçte blrl devamlı olarak at• 
ıranr. içmekte olduklannı blldlr· 

1957 11enuı içinde Batı Almanya 
da tertiplenen kıaraklara mah.ııu.ıı 

bDtUn yarışları kazanmış olan 
l'e bu gayede şöhre~ uttlayan ao 
yaşındt. n •Tlln adındaki kıa· 

rak .ı<ah1bl Walter Elcbbolz tara. 
tından tanınmış Ftanaız eküri 
uhlbl Dupre'}'e .eetılmıştır. 

ltalyada bir senede 

2.238.895 zabıta 
vak' ası 

İtalya Emnlye~ Umum MUdOr· 
IO~Q ıon on aene lçlndelı:I faali· 

Nevrorkta aırf b!!kArlara mab· 
8US b!iyük-l:llr moCaza açılmıştır. 
Bu mağazaya mürae&at eden be
klrlar çamaşırlnrını yıkatmakta. 
sökükleri dllı:tlrmekte. elblselerınt 
ve çama.şırlannı bOJilk bir aürat 
ve ttlıııı ile dlktlrmekted.lrler. 

.Nevyork Kadınlar Cemiyetleri, 
bu maııazıının açılışını şiddetle 

protesto etmişler, bunun büyük 
u:vıda kadının evlenmelerine •ed 
celtecelllnl bel!rtmlşlerd!r. 

New-Yorkta kahve 

satışları arttı 

Nevrorkta kahve a&t!fları ıev· 
tali.de bir surette artmıo bulun· 
malı:taeltr. 1957 senwnln 1lk auı 
ayında &atılan kahnler 1954 11e-
neslnln arnı arıanna ıoyıuen yUıı 
ele 26 ııUbetlnde bl: fazlalık göa
termelı:tecılr. 

._ ............... - ................... 99» ..... _ ..... .___..._ .......................................................................................................... -

"ltDİ ViDt 

ZURTKAPAN NERO 

me•reı rcc ııor r Tuz ar de r e t nnl n rica. t"d r m " ' "' , 
o a ı ndan ç karı ı cıa · ıl \ nll.ırtlul.I ıt:" ı.oı.ı.,rı ı 
cıır :\f mirici' •r her ı \ ız. b n- B ed \<' r n ı. ı C'ald vro so 
! rce ton ııa n ma ka~ln ::-ın a ıı ~tarı kes r<l Fa· 
nuııun ham mn:ıcı nden b r.s kat ~nlann lı:o 1 r çıkarı madı· 
cı null kost k» t r ~·ırdumuzda llından ııe en. g('Ç ı. n a aklarına 
pek ço. ycrd m mlcha bulunma· tal!:ı!ı or Vaı;ıta arı.. ı:eçmcsıncıe 

&lna ve bunlartıan c ud k ·ııc. Arızalara seb p o u;or Madem ıı:ı 
ıst tıaal mumlc(ln oım ına rağmen kölı:l r bö le bırakılacaktı Ağaçlan 
her 6ene ııut koı;t k ıç n m !}onlar lcCEmcmek daha do nı olmaz mı 
ca cıö~n: Hr rl'k hariçten getırtlyo ld ? 'ıı ut lurtılıı haıısu 

Bu kutu 

•• 

E vel FAY kutu u daha 
ağırdır ... ÇUnkU FAY Temi'7.leıne 
Toıu miktar itibariyle DAHA 

FAZLADIR. Bir de FA Y'ın 
kalite il tünlUğUnü ıınznrı itihure 

alırı.anız FAY Teıni.ılt.•ınc 

Tozunun ne kadar daha ucuza 
geldiğini aıılnr ınız. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'JI" FA )',bıçak, ('afal, Jraşık, yaylı 

ue ı ·/ı lencerelerı 

Jf" banııo. lauabo m: rmaye quayı 
_,J,,, ITll'fıner, Çini I"' {ll!JllnSlltfl 

]lf' /ı·rtemız ı•e pırıl pırıl y11p11r 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

herşeyi 

c;(a/cq tf'° 
temiı14! . .r 

l•l#•Hi ba., d.iş, adnle, sınır, ıu_mbago, 
romatızma ağrılarını teskın eder. 

\Grip ve nezle hnı;; laııgıcıııda birı;ok fena
lıkları önlemek bakımından faydalıdır. 

~'''""'''''''''''''''''~''~'''''~'~':'''''''''''''''''''''''""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''~ ............... ~......,, ..... ,,,,,,,,,, ........ ,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,""''''''' ... 
J S 1 NEMA l AR &L&\~D~R&(;eıı ııuı 13ı 8 u G -u- N RADYO l AR & N g & R 

4 

# 1 . F11onun Bebeli. 2 • 7.'rt Açılış vo progr&ıD 
# ö L 0 MnhJt{lmun ıstırabı. 7.30 Türküler 
$ 8 a T o BULVAR (Tel : %1 35 ~•): Conıarte 1 - u.ız.19:;; 

! 
Al,I\ \7-\R ıTel: H:?l6';ı Anuı gibi ısıınen Ilık). oaçeııı Çar,amba eaaı eıımtıa. Perşembe, Cuma !f' S&at 21 d• f k 7.45 M. S Ayan 
ounahsız Oônüller • Mıaır R~t GOrz;ıp, Altan ıta· 15 te tenzlli.tlı matıııe Cumıırıeııı. PaZ&r nıare: 1 T F A 1 y E ren-vapur-uça 1 s T a IS 8 u L 

8 
00 Birer ~arıcı 

' n:mt • Türkçe. rındaf . Türk rıımı. Cumuteaı U ıe talebe 21 cıe. OUmartesı. Pazar 8 30 Hafif melodiler 
• ~rLAS ıTl"ı:•• oa l5): Ç&.\IBERUTA {Te ı, mattneaı suare· 21.00 de Matine uat 17 ııe. cuma ıo. Oemtryollan Baydar. 7 :17 Açıl~ TC proııram 9 00 Oyun havaları 
; Kısmet • Hov;arCI Keel zz ZS lS): l • Çııte Clnt.· K.\R \CA Th'ATRO <Tel: talebeye 17 de - Kan Batırlı:Oy f1M4t. BeJOCllı p~ı HCK7!1 _ 151rkecl: 8 00 Sabah müZlğl 9 15 Hatif mClzlk 
~ An Blyth • ing. )et. 2 Çılgın Modeller. 06666}. Afacb.ı &ltuaıla 1 D:sm '""644, B11r1ıza.aa 618603. 223CYl9) _ (DeDlz:Jollan 1 8 30 Haberler 10 00 Program, kapanış 
# 3 ... , M \R~IAR\ n·eı· zzuseı CIBAt....1 ttARAttOLU • tto Pnzarteııı Sah suare :ı.ı BllyUıı:&da sıeoaı. Çubuklu •- 8 45 Saz ••erleri 
# ue.uııu ıTetı 444 ~ • · me41 3 oeraa Çt.rşa• de. Salı mattne 11 de, 491898 (TatU eaatler1 ... ~ ı 1.57 Açılış ve proıram 
$ Devlcrln A ııa • Ellzabet ı Filonun Beheet: 2 • ba Clımarıuı teıuıtıaı. 68000l · 60• EreotOJ 5S204S tlbbanr.tı 440207) - ı$ehlt 9 00 Orkestra 12.00 Annonı mUzlkaı;ı 

ı
Taylor J oean • Renkli • Mıhlı:Oınun ıstırabı. ı il Balk mauaeat. OU.. ı~::'.:.~Bbl~LtaleobeP,.:REl~ide l"lol'J• 738992. Ballo . D• Hatları: *44233) - fBıın 9 15 Şarkılar 12.30 Şukılar 

... ' Vt.:.;I ı::,ebz.adeba ı : Te ı - .. • oı:r 229939, Baltcıoı:ıu Yollan: 444790 Ta '738240). 
ln.,i,c:t (Trl: •84:>951: :?Z.589~): ı - Çlrte Cin•· ma taltbeJt cens11.&t P• Olak&lnı) •Ttl: 4Ul3~ ): $52948, serbellacu 518402. Polı's - ı·mdaf 0.30 Kapanı~. 1255 Serl>Ut ıaaı 

yet, 2 · Çılgın Modeller. ar matıiı• MaUııeJu PA:."1 ALONSUZ AŞIK letantıuJ 214222. t.atıııye 12 27 Açıl~ ve prlı;ram 13.00 M. S. Ayarı 
# Devlerin Mkı VE.'(i (8. KOJ • Tel: 1130 Çarşt.aıba, Cu.mar".al. oenıa 368020, lta<ln:6J 13.15 TürkOler 
# • •Lı <Tel· CUBS): N hl kızı 2 .,.u··ç l.' K s·· ı\J"",'E iT ı 12 30 Salon orkea;truı # l.A • 88 ~6> ı 1 • e r • • " •·• e 1 Pazar ..... , ti el• oı.att • 360672, s:ınaııacsa sı~. (İatantnıl ı 274500), <B• 13 00 ~ 13.30 Cumartesi konseri 
~ oeYlerln Mkl • Eltzabeı canavarlar yataf;ı. 410276> / na Pe~embe. C'umt.n& Raml 242711, OlltUdu roııu: 27UOll, ıAıı.ıtoıu ,.arkıJar lf.15 Beraber ıarlular 
# Taylar, J. oean • Renkll • it & O ı .. Ö T TEYZESi: S:ame<1l • C- 11 ıııııca ıeııztl&tlı tan 360945 ntuıı 274502). ı3.ıo Caz ml!locıllcrı 
; in;;. eAt.r. <Telı 31 ti l'!l1 13 30 Haberler 

14 45 Konuşma 
# LCKS <Tel: 44tlatJı ı. fUlhların Kurbanı. 2 "<«««««««««««««««««««««««+ ıt:ıt-:ıt-ıtıt:ıt-:ıt-:ıt-:ıt-:ıt-:ıt-:ıt-:ıt-:ıt-:ıt-:ıt-:ıt-:ıt-ıt:ıt-:ıt-:ıt-ıt- 1345 Şarkılar 1500 Şarkllar 
$ sabte Milyoner • Eddle Kahraman Akıncılar. * .., 14.15 Caz müz.lRI 15 30 Müzik programı 

$ Conatantlne . Domlnlque sCRE1'1'A ı Tel : 3'161?) ** ! H.45 :saz eserleri 16.00 Kayıp mektt;;ıları 
1 Ol ı -"'elln• 2 Fırtına Ko~· (Zl ~tart 20 Xlso\n pı;or. Kuvvetlnlzl toplamanız. kın .... 16 ~1 A 1 .... \\llmla • Fransızca. c ...,. • • * Jıl. 15.00 llaflf melodiler ,., çı ~ ve progr...-

# K k"-· * Blr akraba topluıurıu içinde bU· yeni gayretler ıarfetmeıılz ı:ere· \ A \ ' (!l Ka ım • 20 \ralıkJ 17 oo ,..~ k 
# ş \~ : (Tel: 4llırt80) ÇOI· or ~"' ., i ! 115.20 Haftanın ""cu l!&atl 
$ de Bir İstanbul :ıtızı • TU· OPf:R ~ r•ıeı: ss Ol ~ıJı ! ıunacaksınız. DugUr. pek betcnı. ki yor B.r yanlışlık &izi bayii htarlara kulak asmayın. Hak .... proı:ramı 18.00 Beyatı taslı 
$ 

5 
rflo!!tu aeııtn Do- ı.aa Vegaa Kumarbazı * JIJ'oreunuz. Bir gayretiniz mUtl· utraştıracak. 1ı olcıujiunuz yakında teslim e- Z: 15 30 Şarkllar 18 30 Köy postası 

~ ran eTU;; fUmt Yl.lRT (Tl'll 3'9161): * ratlandırılacak H\..,\K <Z2 .\&ıuto • %2 F.1llll l dilecek. Sof;ukkanlı olmalısınız. ... 16.00 cumarteesı konaen 
# ruk • r · Anaaı gibi (Sônen ~ılı:) * BOGA czı .1\lsan ZO Mayı > Ha.setçilerin arıısından derhal Yakınlarınızdan birinin büyük ..,. 16 30 ş 1 18 40 Türküler 
# !!AR\ 1' fTeJ : 0 il 56>ı iizr.s: (Trl: 3G 9S 20 : ! Lüzumundan fazla &ert hare- uzaklaşın Durum\: ciddl bir bir bahtiyarlık mevzuu var. sı. • arkı ar 18.55 Serbest saat 

I
Detlrmencl ouzeıt • Sop- Leke 'ÖltaUz yavrum\ * ket ecııyorsunuz Korarııız miza· mcınakaşa me\'ZUU :vaparııanız tc cıe -pay düşecek • 17·00 Melodiler 19.00 M. S Ayan 
hla Loren. Vlttorlo 41 Si· · Ol AR * cınız etrarınızcıa tıuzun;uzltık başınızı pek çok aıtırtacaklar. OGl~\K (21 \rahk • 20 Ocak) : 17·15 Oyun havalan 19.154 Tarihten yapr~ 
ca Renkll • Fransızca. J 1 Y AT R * doğuruyor. 14 ;erir.izde bazı fı· Öl!leden sonra arlı:adaşınıı: &izi Üzerinde çalı.ştıtınııı iş bu~Qn ... 17.30 P!Aklarla ba.şbaşa 19.:10 Saz eserleri 

TAltSl"M r':';:ı 44 31 91)1 ! klrlerınız tıayrotlc karşılımacak ar&} acnk oan neşeli bitiyor neticeleniyor. Akşı.m kencıınızı : l8 00 Fasıl hroyetl 19.45 Seırbest ıaat 
Yavrulıırın Katili • T. Ar- . . * Akı;am. doı;tlarınız &izi araya. rr.R \ZI (:?'.! Eylill • '?? Ekim ) yoıı:un hl!Bcdeceuınız. Yıldız- • 18 30 Dans mQZlljl 
temel. L. Ornloğlu. ŞElllR ~IYATROSU (Tel~* caklar Para kazanacakı;ınız ~.,ans oyun lar ıııtıhatlnlz ırın pek ı~·1 dU· • 18 50 Eğitim Eaatl 19 öO Spor haberleri 
~TA~ (Teıı •ıt7tOJı U 21~1J (Dranı Kımı>·* " ~ • 20005,.,.,...,e 'diler 
r ·• , m Kİ YOL * İKİZi Elt <~I 't117ıs • 20 llazlraıı J !arını kuçırmarın. Kendi kendi· rumda del!lller. ..,_ 19 00 Ş rk:ıl w~~· me.o 

i
# Aşk CDzel Şeydir • w. SULAR ALJ NDA : * l\Iısaf!rlnlz var Bug(ln kendi nlzl o la 1ar çok stga~·a çekiyor KOV\ 11?1 <kak • ıa Şubat> • 10.30 H~ber~:r :?O.l 5 Radyo eazete.sl 

Holden, J, Jonea. Ya 11 an 1 Jean Anoullb * ı B cı ı ı ı d b :ıır- ;l0.30 Serbest ıaat 
1 

suarcı: 21 d4I * öz· benll~lnlzle yoz vOze ı:c • &unuz ki rahntttıız 6Dnunda yok ug n ç n z e ıı kurtulma JI.. 19 4~ Gitar kuarteti 
VEtlil All <Tel: 44.UJ )ı vı::s-t rlY&TBO rreJ * mek fırııatını bulacııksınız. He- vere kat>acak Rnhc.t olun. etrn. d\IYITTISll var. Öğleden ı;onranızı ,,,. · " 20.aş Akaltan orkeatrll61 

! Yarmı unutma • narbanr. 4404.,_1 ! men büt(ln gUnflnUz yolnız gc. flnızdaltl hava cıa rahatla.sın . M'\'Clllı:lerınlzle ıı:eçlrecek, kendi. • 
20

·
00 Şarkılar 21 00 BcstekArlar 

~ s·anwyck Pred Mac lltur· •YİNE MI COCtJK?> KD·* ç ·or \KRI p (23 ı::ıonı . 22 Kuımı nlzl umulmacıık: bir oenllk için • 20.15 Radyo ıazeteııl 2ı 3o Serbest nat 
# raJ fıır medl 4 perde • Yuan: * Yt::.-Gt.<' ı ı ı ııaz. 20 HmmuzJ Üzerinde pek çok kafa yordu· de bulacaksınız ! 20.30 D inleyici istekleri ~J.35 Şarkı ve dana 
t yc.1 MEI.EK 'Tcl:4442891 Andr6 Ro\l&iln suııre!er: ! Bcğendtltın•z bir ınsanla ıılzl Runuz bir insanı biraz ancak ar- R\l.JK (l!I ~ııbat • 20 " art) • 21.00 Şarkılar 
# ıı:ınk ıtayn • Tyronc Po- 2l oo de * tanı~tıracaklar içinizde huzur ka plAna atmavı deneyin. nuru. KararaızlıRınızı rcnersenız ııh. ! 21.30 On beş ı:Un!le bir ~ ~~ ::r~':(.U:a 

! 
wer itim Novalı: • nentU. E." ES OPERETi ıTelı * ve Mnnlyet rUz:Arları e51vor mıınuz ruh hu·atınızı da ıoını. tıatlnlz düzelecek. Başınız aRM· ..,. 22.30 CUmarteal ı:eccsı 
lng. 4 1 93 691 ! c ddl bir teklifle karşılaşacauı. zı cıe zarara uğratıvor Keo.ndlnl· yor. B r yol ihtimali beJlrlyor. • 23.115 Haberler 22 30 İapanyol müılkl~rl 

7.Af'm: ıttarımp,asa l"ESTİVAL: uıızıtaı oıı• * nız zı oyalayacak 'baka mevzular beklenmedik bir çok hAdlaenln ! 2333 Progrnm 2245 M. S Ayarı 
$ Tel: 4nıosJ: 1 r-;eblr Kı· reı 3 oud• 12 tal>* \R l~\S <z1 nm . • 21 ~tu.ıos) hulmaya. me-P.IA okUm&Ja. ça- bqlanı:ıcı olablllr Acıeta bir • 23 30 ~ıma muzıaı 23 00 Tatil ıı:eccısl ! $ zı. 2 . Toto:ı KöprüSU. ıo . uıızııı:ı K•rlo ıto * Çalı malarınız bir engele çar- ııomaya ,·eya ııe:vahat etmeye ba macera havası esı;or ..,. 2t 00 Kapan~. 24 00 Kapan~. 
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Muhalefetin terkel- f 

fiği komisyon 
b (Başı ı tncıcıeı 

taıı: u aırncın bir ktrnyetl müzakere t.e; rı VPrllml~. Feyzlo!ilu tnkrlr 
~on hıncııı kon~tuktan ı;onra reye 
tıı a uıınuşıur. Ancak, muhallf ku
tu Yon Oyeleı1 ckı!erlyette olcıu
lıo • 

1 
ıın kltııret tukrlrl nxıcıc:ıımıı 

ı~lı ece tllktlk kullanılmadığından 
l\t it n UlmOnOn rccıdedllme&I fır 
tıı~ rnuhalefı'tln eııncıen kaçırıl-
ötır. 

ııı itledcn sor.tak! oturumda tek
loıı ~rtndeıt ı:cncl konu~maıar 
r:ıC: ennış ve mııddelertn ı:6rüş01-
' tne ııecıımıştır Muhalıt mıı
t.ıı;ekllll''"I ıuıı.y aya aykın me
'ı.~ ertn mtıdı c m~tlnlerlnden çı
u :rnııs. ıçır. tcklltler vernıı§ler. 
~ eltl!flPr 'l')'c karşı ıo oyla recı 
c~mıştı~ nuna muıcnbll hll· 
~ en., ağır nştınlması tç n o 
· l!:onra Milletvekili Tanlı: Koz-

! 1~ tarahndan gelen bir tldll tek 
:, 1/le maddl'll'ı 7 Ye knr§ı ıo o~-

•buı o?unmuştur. 
l\ıllunu mütrAl:lp de c H P den 
• than Feyzlo~ıu. Faik Ahmet Da 
I' ~U. P.ıat B<.rckçl, Mustalıı Nu
faı kÇUo('lu. Atu.rıı Aral 'e Acın n 
, lkol;lu C.M P den Oııma:ı Dö
~~ba,ı toplanııyı terketnılşlerdlr. 
1 Ukbıışı londıın çıkarken bl 
t r Clı>, iç tOzClf:(I de knza halıncı ı;e 
c ucıınız lnşııl'llnh bir ıtün vllAvet 
' ruzı <lrmıştlr. 
Görcı~ıııeler urn ınaa dOnkO top 

~htıa tl'kllf.:ı al< yhlndc bulunan 
Çn nı lll't\l'k 11l'l'lden Kemal Öz-
1.ı anın O\ İti! •ıılara katılmıınınsı. 
~ l Erlı'.uyumcunun !mı koııuşına 
t.ııı <1a teklifi anaya.saya aykın 

tnıunus. dikkati çekmiştir. 
tı lıutıaı t mili tveklllerının toplan 
'il 1 t"rketmesmdcn ,.onrn D P. il 
\' lleh·<'tlllerı baat 20 ye kadar 
le lış:nayu devem ed rek maddeleri 
ın~er teker mfiznkcre ve kabul ct
"'ltır. 

11 °~ vakit ar.a}'nsa kom:Syonu
~n D P 11 Ül eler! Meclisten doj1 
t1ıı ca Cı.ımhurbıı,.kanlııtı k64k11ne 
'1 treıı: gece yarısına tadar talmı~ 
~.;:ır Teklltln moznkl're inin Pr.
•l!Jın 1 günkü Meclis g(lndemlruı a-

Ö ~ı kuvvetle muhtemeldir. 
01 te yar..cıan bu konu ile ııııııı 
,
1
':ak c H P. Meclis ıırupu varın 

tı lllıanııst!~ top!nntıya çajtırılmış
ı~t Grup toplııntısı sonunda bir 
tt~llQ Yııvınlarr.rak durum umumi 

"lra ac;ıldnncnktır. 
,tıc il P nın Mecııaı tı:'rketmeltı cıo 
lı llınecııtı teklif Meclis umumi 
1 fyct ncte görtlşOIOrkcn t<'krar ıııö 

1~1crını l\Çlklııyacaııı blldlrllmeK· 
~r d 

~O\t l~YO'\"J) \ Ki 
t t z .\KEHU.EU 

~ .\tııtara 18 - Mec:ııı lç TOzCl!lü· 
11 :ın tııcıııı ile ıısrııı olarak top:a
tıı'n Anaymsa Kom16yonuuun bu. 
tc n l&at ıo cıan ıs e kacıar devam 
"~n oturumunda lll olarak C. H. 
ııt:"nkara mıııetvektll Faik Ahmet 
,. :-Utçu aöz aldı vu bir buçuk sa
oİ cıııvam eden konuıımasıncıa özet 
•rllt töYle decıı : 

D tlşıttıı;ımız doj!ru tı;e. D P ı;ru· 
ıtı,-:ı.., ~rOşmckte olauğu teklltın 
ıtı,~ııkcreaıııde D P il nrkne11115ları. 

ıın ~r.rbeşt oy kullanmalannı 
~,tun ı;örmll erek metnin a nen 
tt !:>u1cı tc;ın bir prentılp knrnrına 
to?ıxııştır. Halbukı Anayaaa komıa.. 
tiJ ııunn hav alo edller. bir telı:llfm 
"~l"tltülmc:ılndı• serbest bırakılma

ı.' ihtiyaç vardır 
ı 1Clzakerclerln matbua• rnsıtn· 
t- • yayınlanması zarurtdlr M 1-
~1 ıtıebuııtl bununl.ı mAnevı kon. 

altında bu.unduruyor Har-
en nc:ıroıunmak esas 110 ıı~ ıtırı 

ıı..'llıtı İç TO:z.Okte d rp Q cdı · 1 
l~ Anala na a)kın olur lç Tı.1-' 

t kanun cıc ııcıır uıoancıa tatb . 
•lretı yoktur Aııya5A)'a aykırı ı 

~ıtQnı derpl~ edlllrııe kanuni bıç. 
hl) kıymeti olmaz.» 
1( I,( h.D ~ŞJ'\l :S 

11~U;iMA 1 

b llıı.ruıçudan ı;onra Osman DölOk· 
a~11 ~6ı aldı ve özı:ı olara oöyle 

•tı'~~Yıı Avrupacıau ıoınıze geleni 
'1ıorııunuz da. ıoınıze ıı:clmll&nl 
le 1Yoraunuz? Bu teklU muruabe
tc ınıııı bllkımıyett hlzm~t ıçın 
,, tın.e aıınmıo ııörünmOyor. Her 
l(ı~..:ııcıen ı;onra b<lylu oeyler ı:etırı
u Unuz.. 
ıceR Ko:-; t ş:u u .An 

llo~.ıı P, Ma~ mlllctvekill Emin 1 
&&l <ta li:ıaaca 4öyle dem~tlr: 

~~·~Bu tAdllln esbabı mtıclb~ 
~ rı Aeçmeytn, ben bunlarla ça· 
ıc~llıam ıllzUndckl zihniyettir. Du 
ıtt isten muhııldetl temızllyeceJllz, 
ıı cııa.ı gUI bahçcıılne çeTlrec:caız ı:lh 
lıt~ttcıır. H ıtllcl ve aaıl ı;erelcçe. Afec 
tı.ı muhaletetl çal48mıyacak bir 
~ e &etırmcktlr. Bııaın bir kat ıta 
il ıtııyıtıanmalı:tadır Bu tekllte ;O· 
~ ıııuıuııır mebwı aozıu aoru aora
t.I.( • gen eoru tşlemrz, mecıı.s tab· 
t.

0 
&tı işlemez. KUraUde konuşamaı:, 

ı. 11Uısa da rayda etmez. Zııten Vll• 
~ ıı •&thında dolaşıp toplantılar ya 
ı.;:1&z. Konuşmaları yeterııx onerge 

l'le lı:~Ulr.• 
'lıı8-batı1tı oturumun aon ıı:onıışma
~ 1 Yapan D.P Denlzll mlllctvelı:UI 
b1:tllıd1 anur, teklif aahlplertnden 
tlb olarak dünkü oturumda oldutu 
llu 1 teklifi flddctle aavunmuştur. 
l aıracıa D.P. Konya mmeaeklll 
l:rık K~bek bir yeterlik Onerge&l 
:q;"tııı~. D.P. Buraa mlllet vek.111 MQ· 
ltıı !:rlı:uyumcu, yeterlik onergeııinln 
~ lncıc bulunmuf, o)lama aonund1' 
O{; l'ge reddedllm~tlr. 
Uı li::IH!N SONH,\Kİ 

tıtu~ı 
'O Öt;ıeııerı sonraki oturumcıa Profe· 
ıtı, r furban Fcyzıoaıu ttlı:rar aôz al· 

1
• Ve f(!ylc demlttlr: 

ıı •- tür ki) 1ı DUytllc lJlllet Mccıı.sı 
,:ı veıı:ııı~rı olarak ıcra vazifesini 
~aıı lruıııular vardır. Pakat anaya· 
it ~a aykırı blr icra Jıunetı bile 

tıııııaz. 
llillbuld tllnılzdcki ıadll tekllCI 

ııııııcttn ıcnısllcllcrtnl lıUkumeL 
kıırt ı ında za)ıf duruma d UtCırcn 
ltıurakabeyl aon derece ıüç letll· 
ren ııtr t~kllrtlr, 

~ 'l'urıuyc<111 ne zaman mecllaln bat 
lit 11ları, bakanlan gU venalzllk oyu 
llıt cı.ı,uruımuotUr, ne zaman hUkU· 
11, t mensupları, mebua.ar tarşı.aın• 
bu tayı: ıtaldılclıırı ;OrUtmüttür lıl, 

Yola sldlyoruı:t• 
~nlotlundan aonra blrlcac kiti 
ıııı: ' &Oz atmı,, !atat verilen yeter
lttt Oocrgeaı ıtabul edilerek madde· 

"t!. n o:ıuzakereatne ıeçllmlttlr. 

clldlmln 

bu tabii güzelliği 

Adalar güzeli ve 
Filim Yıldızı 

AYTEN ÇANKAYA 

Puro'nun eseridir 
" ... b en cildimi Puro ·nun ihti
mamına bıraktım, diyor. Puro 
cildi korur .. besler .. tahayyül 
\"e arzu ettiğiniz o kadife 

gibi yumuşak t eni, sihirli güzelliği temin eder. 
Siz de benim gibi en pratik yolu seçiniz ... 
Puro Tu,·alet Sabunu kullanınız. ,. 

Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır 

M. M. V. 1 No lu. Sat. Al. Kom Bsk. • 

hğmdan Ankara: 
Aı.krri birlıkler ıhtiyneı için l'i 000 kt tıı 'ı\y~ekadın v~ 15.000' 

kulu 'I'ürlü satın alınacaktır. Tahmini tutarı !ll500 lira olup kat'ı 
teminatı 11650 liradır. İhalesi: 16.lı.1957 ııimii saıt 10.00 da 2490 
sayılı kanunun 40 m:ı maddesi gereğince pazaı lık suretiyle yapı· 
lacaktır 30.000 adet kutu hır istekliye Jh:ıle c•1'lebileceği gıhl 15 
bin adet kutu konserve a~ n ııyıı istekl:!rn• ıh:ıle edilebilir. Evsaf 1 
\'e şartnameler hergLin komısvund:ı ve i tıınbıı l Levazım limirli((ı 
ılar: kısmında J?Örülcbilır. isteklilerin bcliı t :ı"n giin ve saatinde 
kat'i teminatlarıyla birlikte komıs)ona ınlirac:ıatları illin olunur. 

(3336 - 1763'1> 

lzmir Askeri Satmalma Komisyonundan 
İstihkam Er Eğitim Tugayı Sen•ıs binası sıhhi tesisat 

inş:ı:ıtı yaptınlacaktır. Pazarlık usula ile •halesi 23 Aralık 
1957 Pazartesi gUnU sanı 11.30 da İzmir Askeri Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktn. Keşif b,•deli 55 225,68 lira olup, 
kat'i teminatı IW22,57 Jıradır istC'kl!ler ::u işe girebilmek 
içın ·40.000- liralı~ bir isı ıyi sur<'ltc bitirdiklerine dair üç 
gün evvelden 2 ne! \'urtiçl Merkez J:ısaat Şube Müdürlüğiin· 
den bir yeterlik belgesi almala(. 5:ırltır. Kc~if ve şartnamesi 
h er gün Komisyonda görülebilir. (3335-17638) 

Faşist ve komünist 
rejimlerde basın 

en ı 2 n r lde) 
T111üvor - Lenın·ın lıllklkl çeh· 
resine benzcmlyen resim. hey
kel. ve k&\Lartmaları ımtanı ra 
<lahl cezalar tayin edlvordu. 
l\laıbaıı ve teksir maklnelerının 
olım ve ııatımı cin mOııaadeye ııı
bl tutuluvorcıu. Patura antetıe:1. 
-..·e kart\ lzltlt r <lahl kontrol ;.J. 
tındı. idi Matbuaları sa•anlar 
bunları yalnız şehirlerde ııatııbı-

1.~orlar köylere gtdl)mlyo~:ardı 
Çok defa ll'e\CU<l karnnıamelı:'
re ral:mr'1 ldnrı yoldan da a ·
ta ~lmlycn tr.Z\ lkler } apıla -
!iyonlu Tn•t Kat işin başınJakl 
adamın anla•»ı§ınıı ı:öre tılr e
hlrdc b~kn dljier bir şehlrdP. )'i
ne bıı k., Şf'kllCiC tecr.llı edı··or 

n("Srlııc izin 'erilen bir kı:abın 
ı;onra:ııın mCbadcre edildiği ve 
muharrıı ınır. <le cczatancıırıtcıı

l:ı gör(llO)<•rdU 
Bu ı;urctln dııvlııt monopolu 

altında çıkıır. caz ttlcr, ıt .. r.me 
olmak VN fır ı kaYbctmııı 'e res
mi htlttl'n!er hııllııe ı.nlş<lı 

Bu tahdld er onradıın '>Iraz 
gcnlşlctıldl, takat gıııııtclerln 
dı•vlet nı&lı olması k<yflyet yi
ne baki knl<lı. Bu aısır.mın tabii 
nctıce21ı olt.ı•ak gazctecllr.r cte 
do\ !et memuru haline ıı:etlnl:11 

m.u!ı11blrlcrlı. vulfckrl de JKlll:s 
vazırelcrı ara:nna alındı. sncı

lar ııawtclercır1 çıkan haberleri 
ihbar tellıkkl ederek, tııhlı:ı;;ata 

bu mebdeder. ve bu haberi cıeııı 
olnrak ele olıµ başlayablllyorlur
dı onnon blrıncıe 31 Ocak ı031 
de çıkan kararname tle muha
birlerin ısımlt'rtnı neşreden ga
zcte"er devlet ııırrını lfşıı etmiş 
gibi muame.e ı:6rcıoıer 

F:ışlat Yn komünist basın I"!
jtm:erlntr mahlyetını bir Jaç 
satır içinde muht115ar da ol&a 
mOtalca ettikten sonra. şu ka
naııta vamıamaıta tmkA.n yok
cı ur. Bıısın ya hOrdOr. ya dev
let ınonopolu altındacıır. Bunun 
tkl&lnln ortw olamıyor. Dllı:
tatörlükler alablldlğlne geniş otan 
talıııkktı.m t<!uolojllerl ile ba~ın 
Rerbcs:ııı:ını hiç bir şeklide 
telif cdcırıezler b11Sını de'110K
rntıı: rejım içinde yola getirmek 
lstlka~etlndckı gayretler, hür
riyete tl\hammUI edemlyen tktl· 
dar ı;ııhlplr.rının kendi ııurrıyet
ıertnı ııucıuı.auz olarak gcnlşlet
mr•k arz:.ıauncınn ileri ı:eımektc
dlr. Oııun IÇllldlr kt Sherlcıan 
çok hnklı olarak hürriyet tlll'l· 
hine tnt•kııl eden şu &özü aöy
lemıstır: 

«Basın hürriyeti olmıyacaRına 
par.llmcnto olmasın. bM!n hCr
rlyetl olmıyacaıtına nıız.ırlann 
meıı•uııyt1tl. Habcıııı Corııua aıt. 
vergi koyma 6elllhlyetı olmasın. 
ÇOnkO basın hOrrtyctl er veya 
geç bOtOr dlterlcrlnl teııla etme
ıte ltl'ıfıcıır • 

Sovyetler tütün alıyorlar 

İzmir, 13 <Huauatı - Bir Sovytt 
tütün a.-ıtın ı.lma he;ctl buglln ~cll
rıınızc gelmiştir. Rualnr, dnhıı önce 
f"pmış oıdulclan ba~lantıları tesel 
ttıın ctınektedlrler. Bu arada mUlılm 
miktarda yeniden ttltlln almak Ore· 
re tekliflerde bulunmuşlardır. Bu 
tekllrlerl ln~clcnıne#e b:ışlllnn:ııştır. 

DİKKAT - DİKKAT 
Hak•kl ı cuzluk bö) le olur. 
Zlyn Ue. n .Kardrsleı:" ıııt 

S:ınısu'lcla Snit De~ Jıı•ı:ılle

sındr A> ııznı:ı lı tiinde 40 bin 
metre tuta• ındaki nrsaLır atı 

şa arzcdilnııştir. Ile)('dı)cnın 
koyduğu f.y:ıtt:ın ~50 kon
tolu olarak tamamını alana ay 
r1ca kolaylık gösterilecektir. 

:\turacaat yerleri: Üskiidar'· 
da H alk ~addesi No. 52/54 
Ziya tTta•~ Kardcşfor'e. 

Samsun'ıla Kadı C:ıd. No. 
104 de Rıza ve Samı Uçan 
Kardt'sler't• 

Atlaµaz: •ında: Ankara Cad. 
No. 2/4 El~ktrik Motor Tica
reUıanesıne. 

'ot: Ru arsalar iki tapulu 
dur ParS<>lleri yapılmakta· 
dır. 

Buhar kazanı aranıyor 

10 AtUliik saatte 1000 Kg. 
Buhar verebilecek (akatte ka 
zanı olanların Galata P. K. 
674 acele adreslerin i bildirme 
leri rica olunur. 

Yassıviran Sat.' Al.Kom. Bşk. hğından 
\ 

A~a~:cia cins ve miktarı ya zıh yiyecek n•addelerinin 2490 s:ıyıh kanunun 46 mcı mndde~ı-
ıı ·n A fıkrasırııı göre ihale 1 20 Aralık 957 Cuma günü yapılacaktır. (3346 - 17627) 
C 1 n s 1 ıu. Tuta n J\al 'i teminatı S a a t Şartnamr.nrn görü leceği yer 

Ayva 
E lma 
\fandalin:ı 

2500 Ura 
2500 
2500 

375 Lira 
375 f..ira 
375 Lira 

1 M. M. V. İst. No. 1 Sat. --
C i n si 

Kereviz 

Prasa .. 

K. Tem i natı 

Mıktarı 'I'. J,ir:ı K11. Lira Kıırıı~ 

6000 Kg. 4800 00 720 00 

8000 Kg. 4000 00 600 00 

Mandalına 8000 Ad. 1360 00 2Q.l 00 

14.30 
15 00 
15.30 

Komisyon u muzda 
Komisyonumuzda 
Komisyonumuzda 

Al. Kom. İlônları • 1 
İhale 

~l'kli 

Pazarlık 

Pazarlık 

Pazarlık 

İhale t a r ihi İhale sa ati 

2.1.!l58 c k~dar her gün saat 
10.00 d:ı 
8 Ocak 9'51l 'larlhlne kaıl:ır her 

gün snııt 10.00 d a 
4 Ocak 958 tarihine kadar her 
giin saat 10.00 da 

ihale ye! ı· İstanbul Sirkeci- Demırkapı l No. lu Sat. Al. K cm. dur. 
Evsaf ve ~artnameler her g .in öğleden sonra komisyonda g örlilür. (3337 -17636) 

Cinsi l'lliktarı 

Kahvaltılık nebati mar· 

garin yağı 4 Ton 

Zeytin dancsl 69 Ton 

f,ahana 10 T on 

İhale yeri: ist. Sirkeci -
Evs:ıf ve &a11namder her 

Tutan 
l .i r a Kr. 

18200 0(1 
276000 ()IJ 

5000 ()() 

....... 
G. trminalı tlıale 

J.ira Kr. Şclli 

1365 00 :(apalı 

14790 00 Kapalı 

375 00 Kapalı 

D<'mirkapı 1 No. lu Sat. Al. Kom dur. 

Zarf 
7.ar( 
Zarf 

sıiln öğleden son ra Komisyonda göriiliir. 

thatt 
Tarihi 

3.1.958 
4.1.958 
4 1.958 

ihale 
Saati 

13.00 
11.00 
15.00 

(3341 - 1'7632) 

Kıbns'ta durum çok gergin 
(Başı ı tnctde) oıacajiı muha~kak ıae de, Yunanı.s.. 

KlllRl"'l"\ ' ı ' '\\ Is tanı tutan çotunluğ\;n mıktan böy 
Kıbrıslı Rum öl!rcncl grup"ıın le bJr ihtimalin gcrçekleşmc:;lnl 

hug(ln Lar ıt<>ı' Jı:ıısobııısında n<ı- tevkallide zorlaştırmaktadır. 
mııylşlcr yııpmı~. ıınn cncıcıı>yl 11- 3 Tamnml~le yPnt bir karar 
çllar kcrestr \(; tuğlalartıan yap. suretlnlı1 Genel Kurula 6Unuımaı.ı 
ına barıkst•nrıa ket>mlş!er<ll•. ~e bu karar ııurotıı.ln 26 Şubat 

YoJ.dan ı:eçmeye çalışan :i'okert 1957 tarihli tavsiye karan lllbl ta. 
taııtlar tMa tı.ıtuım~tur. B r 1n- raUarın hepsinin kf'ndl bildi .ıerı 
glllz ıı:ıkl'rlntı l"Rralanmnsıııı met rılbl te!alr edebllecel{• muıtllk ifa· 
telklp blrl'lılr.r ııençlcrl kovnın:ıış ı <leler twıımıı.sı .• Ke•mlr meselcı,I 
~e yolu açm1J larcıır dolayıı.Jylc kendi all'Yhlnde emsal 

Ankara. 13 Tilrleşml, Mll.e'• yaratılacaftındnn çekmen Blne11ı;· 
ler Gl•ııct Kurı:lu Siyasi Komite.; !- tan ile Yunan tez ıı n Genel Ku
r.ın arın Kıbrıs konusunda Y..ına- rulca 1;>eıı1.mEenme ının Tilrkı)cdıı 
n.stan taıufınrtan desteklenl'n b r \e NATO ıçerı ınde l arntacogı tep 
teklUı kr.bul etme.'>. An1'arn sl~a- kllı:rdcn endışclcneıı Dlrleşllt Ame. 
ı.ı çevreıerıı dı:' b(lyOk bir ıa,·aı r.knııın bu hl•I ~eklı için uıddetle 
ıu~ıklıRı U)nr.aınnı~tır Ankara K·· gayret sar!cdecekterı tahmw edil· 
~ 111 çenclrr. r=ıI mahtlllc,.uc mekte \e bl' ·ıenmcktcdır N tıe<ı 
böyle bir k:ırarın aı;ta bcıtıenme" ne o.una 01.ı;"un o;lyll!il komttu Kli· 

ıtıne b l ı ..,sn Olkkntı çetnıette<llr rnnnın Harıcıycmız l"lll bir b ... &.. ter • _, 
Shasl Komıt kabul f'dllı n »a· nsızlık te•kll ctt1Alrden oUpbe e.. 

r r ı;un•ttııd<' h.ıbrı.s lınlkına ıı:cnııt dllmernektedlr. Ka. dı ki frıını;a 1 
mukaddl'rııtını ta} in hakkın•n :a- blio Oı>tcllk tamame4 hnkaız u cıu· 
ııınmnııı acıkça tstı>ıımek'<'d r. fıu Cezayir m~etC51ıı<le Siyası Ko-

'1 ılrl..l)t" ıılt')hlııcle "> \r•n•ııh r mıtede aleyhteki o1e lehtekı o la· 
~uııl ıırrtır: n t:Şlt hale actınp karar aıınma.~ı. 

Anıa,·uııuk. Dolhla. nulga'l'IA· nı önlemeı:e muvaffı.& olabılmı~ lC 

tıın Kosı arıkn. Qckoslo'< ııkya, E.t· bu ı;urctle üeııel Kuruldan muıı· 
\'ator Mıııır. bıatvudor, llabMlı:itıııı. lfııt bir ı-;araııı çıkmasını kolaYlllli· 
Gana Ytınaı ı tan\ Cluatcnınl.ı tırınl{tı. 
il ytı . Mııenrl tarı, ırlanda. L(I'>- Ankara 6l)'nsı ccvrclcrl bu cıu. 

n11n. 1"1111, Pnı•ama, Polonya, Hu- rumda Kıbrıı; p01ltlkıı~ıııın <.1alııı a.. 
maııyn. SlJ\•dl Amhı:ıtıın, Sudan zımkıir bır gl'Kllcıc ııozdcn lll!Çlrl» 
Surıyc. ·ı umıs. SO\yotlor Blrll:\I, mesı gerc .. ,ccl'l:I 1taııı;11tındl'<llrlcr. 
1\0 Beyaz Ru~ytı llo Ukravnaı 111'- ı-.-r \'1Hı .ıH td ı t: l'l•ll•:n 
CU'l'll)', Yemen Y\tı:oalavya, En· Blrlcş:nı~ Ml11e •e• SIY~l Konıı:ı 
donceya, lru \e lzlanda ~onuııııa 1'.IOMS ..ıeuuuncıa Yu· 

Tfir t.l)e lt'lılııt• o~ \ert·ıı lcr , un· nan tt!Zınm kat>uı eellldlfp uaberı. 
IRrııır: hıııı. arıı.ı.ırıda t>U/Uıt bir rcnk.ıi.l on 

A\ustrııtyn. Bclçllta. Knnada. Hl- l aratmıştır Kıbru; cıAvasının bôl· 
il. Koloı:r.blya D nlmarka. Domt- ı 1 ı b 1 
r.lk, Fransa. inııtitl'ro. İran. iını- e b r mecraya ıı.rmı~ 0 ma&ı, • -
va. Lük.srmbur.1. Hollanda, Ycntzo- ha5:m ıı:ençJ.k ura:ıında kajn~ma
•nnda. Nlkarnııua. Norveç. Pakl!t- lara yol ac;mı.ştır 
tnn. Portekiz. f5veç ve Türk1ye U t.:O.c.;Llh. ~ıı·ıı:-.u 

ÇeS.lnı"rr kıılıııılıır uııtarılır: Ml ..,.\ı\ Ut • ..,I l:ı ı ı \ Oll 
Attıanı,tan Arjantin. Avu~turyo. 

nrezııva Blrmanya. Kamboç. S•·Y· Bucon uat 14 de l .M T.P. ır.ıına· 
lan. Mllllvetçl Cin. Flnlandl;a. l:r l 11ın<111 1-'ederM)'On ikinci b&;kunı 
rıınya, B rlc il< Amerika. Hotıdras. Celdl Hordan ın Jdaıcı;ındc l aıet>c 
isrıuı. Japonyn. La05. Llberlya. .Ma Dırııı;ı baı;kunlan bil toplantı y-. 
'ezya, Me'"llikn. Nepal, Parnıruay, pııeaıdardır. Toplantıcıa. Kıbrı.s ko 
Peru, Flllpln. Siyam, Venezcte!la nusuncıa bundan böy.o takip eaı.e. 

I AYFA: & 
-~ 

BAŞY AIININ DEVAMI 

DÜNY~l D1\ V ALARININ 
CERCEVESİNDE BİZ 

J ..:. 

roıışı ı ı net de> 
dt'l..I 11tır \llztrr3I ııunılnıı ~ıııırn nor1.ı11l blı ıırettr. görl'hll~eeııııı 
l.hıı-ı• ııııılt t'cll'llll)nr. 

lt.tııd I-orıııı.. -.ulur: l'ıınılııırrı•l•lıılıı ('11111hııı13et l'nril•lllıl"J\ 
olııı ; ı,ı ıtnln' ı•I~ it' lı'rıı ıaı' ı.ılıııh• huluııcıı ('ıııııhıırl)t'l l'ıırtlsl, 
ı .. ınut'ılt• nılık ııuııııılt'lllr. lı.ı \ mf'rl~ıın l'ıırtı,ı l '•'nrl llarhor bn~
ı..1111 •ır.ı .. ııuı:ı ı:orhlılııııı ıurr.ıt.ı lılr mtı•ıerrS. ılı ~hlL•ct tl\t.lıl f't• 
nu•ı; ı~ıııın.11111 iti\ de ı:lhtrrmbor. \t.sllll' ot. raı.. nralannıl ı ıer· 
ııııllli \Drılır. \ıııı•rllialılıır lıOltıll ılııılllrrlııl. ••)n•t cı·ııhr tılrllı:I· 
ııı• 11t•:ıı ııınltRll'h•liıı ıı..:ız rıllrl (t•,lrl ~ l\r•ııııtr• lkılııanıı il) ıısnt.
ıııı..11111 ı.urıuı:ıı·:ıı;ııııı bnı:l:ııııı~ııırılır. il rer hlr unılt nolilıı•ı flR 
ılıılıııa trrt'ılıl udıııı esiri kalaıı ı•umıııırrrl•l llr ı.ıli ıı. lhlll'l.r hn· 
tııır ı!il"l'll H! llilllk ,-ıırııınıı 'inli)<' :\,ııın c,. ııuıııphrt'J"lllıl <;et.:11· 
nıı>•I \I' )rrlıır• Rnlıı•rt nılN·son•ıın ıtc~mr•I ll)t'>lılılt' t.;ablııcJr 
lıfrıı ı.. kıı rıılma..ıılır. 

.., lnull nıı>•l"h' ııurada: :\tJfu7.u ı;Oııdl'n cıınr nrııııı, <llllnmlli '" 
crrhn~ll 'h••n, ıhrnkll bir hnh' ı:rlı•n k.ıhl11t')<' llıı)allıırnı.. \ınr· 
rlk ııı lılRr<' dhnzımı.ı )1'111 hlr ('lllı~rıı:ı ll'ınPo•ı• \!' lnllz:uııı ı..urıı 
ıı.ı .. ı·ı•k ıııl. hlrblrlPrl) le lıo) 111111 ı·~ıısıııı nıllılıırnıı "rn l•lrrltıl lılr 
hl1a)11 ı:~llrl'cek mi, \ ııırrlkıt'ılıt llillılorln nıuııalefcı. hür dılll)OI 
ı\ , \ 11•11111 t;i\rc hulnıahtıı ııulo :ılılleel'lilrr nıl" •. 

U 7'Ull 'ıllnr<lım brri IJrııılt• 11 drriıı ~mııonı 'nr: Türkh e. hn7ı 
lı•oııl:ırı )l'rlnf' ıı•ıln ıll't. •ı•rtı)IP, '<ti t1a1:ıııık lıür d0U)ll•l,ı 
lılrlııı·l flı•rı•ı·ı·<ll' lllr rol n~ıııınııtk kııı1rl'I \I' lmhi\nıııa ~:ı-

:ılılilr n n lt"ııı l ar ıt.ı: hak H· hıırrl)t'I nı1.11ııııııı •ıt) ı:ı ı:•,.lt•rıııeı.· 
tı·ıı. milli blrlı k H ' btlt.rıır ı.ıırııınl.tıııı. lıılr ılıııı)nnııı nıısııı:ı '" 
\ll7.ı:ı•ı:ı•111t'1llı:l ı ı. ullerl r. tlı llllııırı ı.orıınıııl.:tıııı bıı lrn hlr sty aı•· 
ıtllıllr. 'l urı..ll t' tı: rııtınt~ ı dıl.ıarıııı ı;IClnlr \r Orıı•·dııcııtlP. hOr clllll· 
)Rlllll hnHrtlnl ıtu)duiıı elillılt' lılr l•tlkrıır liıııll. nltır•a. n11lt· 
ı..rıı.ırrl l(oln nıtllılın \e t'•ll5lı lılr IW\\t'f kll)llı.cı tıııllııe ı;ellr. 
[Jıı ıııııı tlıı twr rlhetlP kur5ılıı:ıııı ııurilr 

lkllılnr tırterlerlınlz. lılr zaıırnıılar bu ıın~tı h S.lkatl dalnı!I ı:li' 
linUııı1<' 11ıtarlarrtı. I\• lill\ ı;lllar, !>On 7.Pııınrl:ıntn ı:uzlerlııl hasııımı•· 
ıır ııu tıııhrnnlı doklkndıı nns\t'kll lir. t.ılr liı•ıııı ' t'k!ll('rlll l'ıırı~·e 
ıtllnıtlerl H~ l l•enbonl'r tlohll oldııtıı hnlıl<' mi tırflk ılt\lr-1 ııılnnı· 
ı:ırl) h• tenıı:ı":ı ır:ehııelrrl, milli ınftıı11•I) it' ho•lrctlıı ı:ert ı:clnır~ıııe 
t1<'alın ünıtl olnhllt•t'f'k mı:• nuıııı kr ~ır lılr rlo;llıll' tllleml'lill'•ı hıı•· 
ırn etlnıl7.ıl.-ıı ıır. ı:eıı~ illi) le bir tııılhntıııı bn•ı:ll•terıııeslı1e \e I' ı
rl•'ll'll menıh'lirtr. dllııOşıe lıunıııı cırhıı 'ıınııı•nli, dıılın tatlı \e 
tııııı lıuz:urı u lllr I~· l)ıı~ıe ııı..settlrllınl'•lnr hep lılrden duııt•ı oln· 
tını 

Ahmed Emin YALMAN 

0 ) n liııtılıu ı ' aııı ıı r ıı nl arll ır: ccıı. n .. rt!kut tanı ı;oru.ııuıeccktır 

Küba, Urcıün. Libya. o oney At· Ote yan<tı.n, TMTf' ıcıuccııerı. lstanbul Gu·mru .. k Muhafaza Mu .. du"rlu .. g"'u .. 
rtka. / µazartl'S. gunıl yenı Vnll~e nıOr11· 

Bu oy netlcealne göre e!uper!e caat eaerek, Kıbrıt> ııoııw.unda -
Oenel Kurul<.' o , azlyetln hıtvl! mııma: veya ıtııpaıı ıııııon tu;>ıantı..• s t ı K 1 B k ı d müşkül ol<1U~ı kanatım l:z.hnr "l· l<;ın mU5BRde U.teycı.;el<tı.ırcıır a ına ma omısyon ac. an ıg'"'ın an 
mektecıırıer. cıı.:rccktcn Gcnol Ku- Fcd.,rL'!yon Jdıırecllcrt, ı·ııllyct- 1 
ruıun mühim nıescıoıerde bir t11v- çc topıentı müs11ııacı;ı vcrılmuaıaı 1 r... "'k h ı 
elye karan alahllmesl ıçın reye ka· takcıırcıe. Kıt>ns &oıımuncııı na.'>11 - .ıumru ~lu nfaza Teşki fitı için 5 • HP tipi motör ma-
tılanıarın üçte ıırıaının o lı.arar le· oır ıaaııyet göstercccklcrını de ııy- kinesinc bir ;:ıdct tekne açık eksiltmeye çıkarılırustır. 
binde oy \cnnclerl llzımcıır. Hu rıcıı urnrıaştırıı.cu.ardır. 2 - Bu bir teknenin inşaasına ait tahmın bedeli 8052 lira olup 
durumda çclılmaer kalan ve rero NEl;!Rt;lJILEN TEDLlGLER 
katılmayan acvletıcrm adeCll Cl~ Bırıeıııııı~ Mllı.,tıcr :Sı) ıı.;ı Komi$. geçıcl teminatı G03 lira 90 kuruştur. 
ııel Kurulda ayni kaldıBı ta1':dlrde yonunun Yunan teza .. kabU• ct •• g, 3 - Keşif, fenni, idari şartnameleri \'C kroki ve hesap cct-
bunınnıan ı:&dl'Ce iki tancıılnln YU h&ben Uzerıne 'f.M TP ve T 0.T D Jl • "J r.anıstan lehinde ov kullanınruıı ''e erı eksı tmcnin yapılacağı Galata Çlnlll Rıhtım Han ikinci kat-
Oencl Ktıruı· .. n tamamen Yun:ın bıı~kanıarı Dtrl'r tebııa yayıııuunı:)- taki komi yonda mesai saatleri dahilinde gbrlilebilir. 

tezi lehinde trtr tnvalyccıe bulun- lıırdır. 4 - Eksiltme 26 - 12 - 1957 Percembe "Ünil saat 11 dedir. 
mnsı için le fi ııelcc ıcıır. Yuna- 'J t.OtH R U .H ·" <> 
nıııtan hilen :nOııtenklf cıcw•etırrı AnKıır.., 13 cuuı;u.slı _ Durıün, 5 - istrkliler eksiltmeye girebilmek için bu nevi ve bu de-
!knaa utrnşı or Halbuki ııeçen yıl ıaıcoeıerm ou!uncıueu Cebı.:c• Ka· ğerde 1 yaptıklarını te•;sik etmek mecburıvetindcdır. 
Yunanıı;tan krrıell karar teklıftnlıı vaıuıııcre • .&uanıııtı ... Kızııay. ı:,ın il 
ı.lyıı.st ıcomıtcdl' oya konma&ını ıs- nıye \·c Yııaıruı f Jc) .. zıt ı;cmtıenn- 6 - Ek3' tme günü taliplerin gerici teminat makbuz ve is-
temı~ccı k kadar ekseriyet aa{tlava de ı;ıkı eııını)eL tedt>ırlerı ııııncııı;ı, ten ilen \"e:ıaikle bırlikte konıisyon':fa buıunmala.n. (17430) 
canıncıan f'ln'n değildi 

fil ki 1 t bu ~.:r1"rd1. atlı ~u yu~a puııımmn 1 
l\lllllyetc;ı çının . r yev ut- cıoıa)tıgı g()rüıerck cı ı Kıtutı çcKmı•. 1 

ma\ 1p çt>klnumr kalmıısı hayret \1· • 1 
Yandırmı•tır Alcyhımızıh: rey ve. tır. \ apı.ııu soru~ıurmııda. bu tcd· M M V l'st No 3 Sat Al K il" 1 " l>lrtıı dlın uırl-ırı•" Mlllotler O •ı ~ • • • • • • • Om. an arı 
renlcr ar115ınela oul\.lnıuı ı.ıbya ile '"' ~, ... ' "

1
u• ·---------------------------Suucı ı ArRblatanııı eon ll)'larda bu Kurulu ;:;ıraı;ı Komltcaınce kabul 

devletler c mflna!ebctlerımızcıc ecı.ıcıı Kıorı.ıı ıııc.:ıelcı.ı tlu ııı;.ıı ol
ka~dolunnn d•lfltanr ~llşme dola· cıugu oE;renıımıoıır. 
yısıvıo ç ktmscr lı;a~nc kları tahmin Ote )unoıuı. Kıbruı için ınıtına 
ediliyordu nuna mukabil Baıtcıat > apınaiı;. 0.Lcro \'lla) • tc moracuat 
Paktı ıcınae müttcıııtıcrtmız bu· ucıc.ıı l\lıuı l'Ork ra .. be Dlrııgııı.ıı 
lunnn ve dnhn oblr kaç gün evvel t ... eu. cıc uertııuıııı b.r .tlll.dır.cyc 
ıııtı dev.etleri ncı.Cllndo kendi yar. ııu .. )daıı \crı.ını•nıı:ısı <IO~üncc:sıyle 
aım takplerını a"ıınmamızı b z. v,ıı;, c~e tubuı eaıtmemlştır. 
dcu ı tem ş oldul(ıt rıvn\'t:'t edilen \ l'" lll \ ı h tı,(' l sl 
ıraltın alc9hltn zı:ıe 'O~ \'tırın o.- u\lt.'l ' t ' oı.uı \lu ııt 111 
nası Adknra st)w;• tevl'l'lcntıcı 
ou Uk ~ ıf n ı.ncıırmı ur Bu· t:ncı · gun An&aından ehrlml· 
ıı!ln Jrıı!t 0\01; rtçı tlı il il ög el •n zu acıuı \ YUllll DU) UK E ç..,, O 
oııra oı•ııı er Bnkhl.lı ına ı:rıaı- Pczıuı.z:og.u dUn , ..... .,tec ı~ruı ı:o. 

K ı·u~ınu~. Yunıın tcz,ı.ın D.n~ıııı~ 
IH götillm~tOr eı.cıı ne 1(rrckcn Mıııetıı:ra., kııl>u. cu,ımesınc ıo.>.r 
protc:ıtoların ya;ııldııtı tahmin e. 
dHm ktedlr. ırak'ın bu k6ttı !tar- Yı...nanıı oıaraıtı C11.i)ausu mımıou-
şılanan hareketi lı:aışısında Oraün nıyetı be!lrtmıotır. 
ve Llbyanın reye ı~tırlık etmemıo BilyUk elçi, iki memleketln ara· 
olmaları daha halll bir hareket 1 sıııcıı. bazı ııöl'04 ayrllıklarıııın 
tarzı ıso de, kcnııllcrınc sllıUı yıır· mcvcucıı} ııtlnı kabu. ctmı~. oun.a. 

1 
dımı ynptııtımız bu cıcvle~lerııı <fl.ı rııı ~ akıncıa knll<ucı.a. ümıaını ı:ıı. 
l"hhnlzdl' rı-y \'ı•rnıcıerl bekleniyor. har etmış~ır. • 
cıu. 

l (, lın l.\1\1, 
:sıynııı çeaelcrc göro. oımcı1 genel 

kurulda Uç ihtimal drtaya çıkmış. 
ur. 

ı - Slyul Komitede kııbul edl· 
lcn kararın Genci K1.ıruldn Uçto iki 
çoıtunlukln kabu. eaıımc:.ı rn bu 
Gureıte Gonoı Kurul tanıycsl ma· 
hl)'ctlnı nıması ve~hhUt bu karar 
suretinin Genci Kurulda ı;acıece 
ndl ı-kscrlycıı atlama ı Karıır su· 
rett 1>11C1ece adi ckı-icrı} eti n{!lasa bl. 
le bu. cıUnya umuııı lo!kll.rmcın Yu 
nan tezı lehinde bir gcllşmcnın vu 
kubul<luğu ınünıı:.ını. ıılınacnktır. 
Bunun d lngllız vc Amerikan hO· 
kOmetlcrının hnrekeı hattı Ozıı
rlndo teısır etmemre. lmkl\nsızcıır. 

Elektrikli tren 
cuap ı ıncldeJ 

lodo3 havalıır<la, aahlle çarpan dal
r;aıarın ııerplntllcrl tzolatOrlcr uze
rlnde bir tuz tab:ı.kaaJ bırıttlrmetue 
\O bir müddet eonra bu lzol&tOr a. 
morsaJ yapmaktadır, Bu eureUe cer 
ran ke~llmcktedlr. demiştir. 

MUC1Urün verdlll izahata göre, bu 
gün tı:ın ızotltOr teknlill maaleaef 
oldukça geridir. son ı:Unlerdo bu 
mahzuru bertaraf etma ı;ayeaıyte 

konaole lzolltOrlcr yerlne uyıon ızo
IAtOrler Uzcrlndıı çalışmalar yapıl· 
maktadır. 

ünlü romancı 

l - Onbin lira dahilinde sar:ıclyr malzemesi satın alı
nacaktır. Knt'l teminatı 1500 llra lır. 

2 Pazarlıkla ihale i 19.12.1957 Pe•·şenıbe günü ~aat 
10.00 da Demirkapıda 3. Ntı. lu ~at. Al. Kom. da 

yapılacaktır. 

3 - Şartname, evsaf \'C nUmun<'ıc"ı 

bllir. 

Kom. da görüle

;3349 - 17624) 

~chdmizin maruf l\l urııtoğln ail<' lnr ııit seçkin \'C 

\"iıksck kıılitf'Ji 
~1 İI, EŞYA • BİRi.O • F.LEKl'IUK CİHı\ZLARI 

MÜZAYEDESi 
15 Aralık 1957 Pazar günli, saat 10 da 

TAKSİM 
Sır:ısrlvıler Caddesi 205, Üçler 
Apt. Dııire 4 (Türk Ticaret Ban 
kası yanında) 

İeçilik ve san':ıt bn~ımınd~n bir şahe.!"er olan Büfe, vit
rin, koltuk, sandalye ve otomatlk mas:ıdaıı mürekkep yemek 
odası takımı (zarif Hönesans oynı:ıla"l blr tablo teşkil ede
cek kadar güzeldir), yaldızlı 4 koltuk \'e bir kanapeden ıba
ret zengin Lou1s xvr salon takımı, iki İngıllz Berjer, pratik 
ve kullar.ı slı dolaplarıyla yatak od:ısı takımı, Ustü ayna seh· 
palar, scrvcl Dipfrizli meğhur St~lırn- modelı buz dolabı (içi ta· 

mamcn polikromatik), Philips Sonorık R:ıdyo u, Paıllard 10 
plAklık otomatik pikapı, Vantil'itör, ekmek ı.ızartıcısı, berrak 
krisbldan mamül vazo, mezelik sen"c tat-akları, su \'e likör 
takımları, komple tabak takımı, secc.,deleı, Pireks, Venedık 
pancurlnrı, Güzellik Kraliçesinin ku!da Roproduks:yonu, 
5.viıe ve aplik Bronz ayaklı ab:ıjur, cnutI:ık takımlan v.s. 

İ. BF.llı\R 

Es at Mahmut Karak urt' un yazdığı 
Baş rol !erini 

2 - Styııııl Komıtcdo bu komite 
için kUt llaıı acıı ek&erlye~Iu ka. 
,bul eallen Yunaı1 ıuzı lchınuukl 
karar ı;urntıno Ocnıı. Kurul<la bir 
tlcıll tekl111 yııpılmlill• ve Kıbrı.s a. 
daı;ına tanınaca • otnn kım<ll ıuu 
kııdderatını tayin hakkının Türk 
~o Rum cemaatlcruıo eşıt ııurette 

tatbik ccıllcccl\lnln tasrih edllmo-
111 Buna muvaffak olabtıdl~l talı: 
dlrcıc Genci Kurul Kıbrısın oldu· 
Qu ı;:ıbı Yunanıatan tarAfındnn il
hak eıııımesı tezini şımcııcıen recı
dctmıo olacak ve ı:erıye taksım ve 
mll:şterck idare gibi diller oıklar ka· 
lacalttır. Böyle bir tfıClll te llflntn 
kabul edllmesının çok lehımızcıe 

T u r o n Seyfioğ 1 u ve B e 1 g i n Doruk'un oynadığı 

Cölde Bir İstan ul. Kızı 
Filmi görillınemiş bir muvaff nkıyetle İslanbul'un en muazzam sineması ŞAN'da devam 
edivor C,:ok kuvvetli me 'ZUU, pırıl pırıl r<'!;imleriyle iyi bir Avrupa filmini ~ndıran bu güzel 
filmin·son günlerini kaçınnayı nıı. Yer bulabilmek içın bileUeri:ılı.i muhakk:ık <'V~lden al-
dırınız. Ru bir , 'D Fil miılir. 

~ urada Turhan l"eyı:l~lu ile 
lt ıı BOlUkbatının birer önerge 
~~reıt tc tUzütün 37. mııddeat ge· 
ltı: ıı~ Anaruara aykırı olıın tldll 
~ ltrınııı maddelere geçllmcden a
ıı.~11.Qyı lhll etmeaı aebcblylı red· 
ııı bteml4lerdlr. önerse oya ıton· 
lu ~. 1 muhalife kıı.rşı D.P. çoğun• 
~~u ile reddedlldltt ınl&fılmıotır 
ı-.;.11Al ..t; l IIT ırnMISYOSV 
'~l<tıılnm 

••••••••••• •••• • ••••ı ııııııı ıııııııı ııııııııııııııııııııııııııııı•ııııtıııııııııııııı.-ııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııın"ııııı••ııııııııııtı•ıtıtntııaıı1ıtıu1.1ııın • 

01ı~ !.en fazla mtıletnlttllno aahlp 
ı. 11 ııartllerın mcclu rrupiarını or 
ı.ı 11"n kaldıran maddr rorüş!llOrken 
\!Uı•ara .N Oll:çUoQlu Behçet Kaya 
ıı~ flayr Copurotıu. Pıılk Ahmet 
°t ttu, Paz:ı Yalçın ruran Feyzi 
Ilı •P Oaman no Olrbaıı ıı07 al 
ııı lr olab! teauııtı kabul eden 
t Ilı ete•te• OzUklcrlnde11 bükl\m 

:O.:ırıanın <$abeı.aızııtını ııellrtmto 

lenllr. B-ı. tonuda hangi aıcmlelıetln 
meııaz aundıtı sorusuna italya ce· 
vabı verlllnce Poyzl~lu ltalyan tO· 
zUtOnOn 26 madaesıne aıcellıı için· 
de .ıO den aa mtııetnlclU otan, fa· 
tııt memlekette genıt teşkll&tı bu· 
tunan partl!ertr. mecllıı gnıpuna aa· 
bip oldulclannı bellrtml4ttr. TeşkllA 
tı olan partilere hale tanınmaaını 
lateyen bir ıınergc vermı,ttr. Bu O 
nergc. BölOkbaşı \t Mustafa N Ole· 
çuogı~nun aynı mabtrettııtı oner· 

a:etorlyle blrllu. reddedllml~J.lr :ıton 
va (D .P .) mebuau Tanlı: Kozbck'ln 
vcrdt31 Oncrgo kabul t:dllerck. 15 ınll 
lehektll kaydı 31 e çıkarılmıştır. Bu 
nun tlz:erlne muhallt mllletvekUlerl 
anayasaya aykırı olan metnin grup 
kararına ba~lanmaaını tenkit vo 
durum karşwncıa müzakereden fay 
da .cörmedlklertnı bellnm1$ler, ıörüş 
melcrı dinleyen muballf mtııetvekll 

lert ile birlikte kom~yonu terl:etmı, 
ıenıır. 

Sahibi: VATAN Gazeteclllk ffi 
ve Matbaacı lık T A Ş adına 1 

ARMF.O F,:\lf'I VAU'"' J 

l"muml NC$rlV8f M0<.10ı1l 
Örrıın F.RCJ 0 DF:R 

Bu sayıcıa Yazı hlertnı fil len 
tdare ecıen mesuı mOdQr · 

' \OVS TA ... ~U 
, Gazetemize yazıların venı tıarf· 
lerlc ııöncıerllmesını rica ecıerız 

\;::: 

'-T -- ·--
t; =-· 
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1 KRİZ 
DEVAM , 

EDiYOR YENi BiR ADAY DAHA 
Saim ~ ,. 

~,eymener ~n 5 
Hususi Muhabirimiz 

ıs ı·ar isıniııden 
1. Cemal Saflık ·ı Szekelly'ye antrenörlük 

bildiriyor 

ile 
İnci naınzet olaral\ 
bahsedilmektedir 

verilmiyecek 
J>iğer )"andan malumatına \erirlerse kabul f'derlm. ra· 

Ankara, 13 - Ba~kenl s)lOr müracaat ettiğimiz r.n ku\•,·et kat bu busu ta bazı artları da 
(t!Vrelerindl'l Futbol Fedt>ras· li namzet O. erd Apak: •Sim isliyect>ğim muhakkaktır.• de 
yonu Ra kanlığına kimin geli· dilik hende !>İl.İn gibi Cazla bir ıniştir. 
rilec'di hilrn günün konusu şey bilmiyorum. Bu vazifryi Ortada dolaşan diğer bir ri-
olmakta dP-vam t>tmektt>dir. YaJet te İstanbul Valisi .'\tüm· 
Bu tayin bir kabine buhranı ta7. Tarhan'ın S. Belllren için 
<ribl SÜt'İıp gitmekte adetli bir Uakanhk nezdinde la\'3!'1SUtta 
kriz manzarası göstermekte- bulunduğudur. rakat bu rlva· 
dir. yett> de a<;ıl ız nazarı ile ha· 

Giın gc~emektedir ki bu kılmaktadır. 
ııuwkl için yeni bir isim orta· SZEKF.I.J.\' ı\R'flK ::uiı.ı.t 
:ra atılmasın. T.\KIJ\11 ÇAI.IŞTJRm. 

l esela bugun <dün> en son YACAK 
olarak ortaya atıJan nam1ct i· Rt>dt>n 'fe1bi)esi Umum )til 
~im Saim • eymener'dir. ılürlüğü ('f'' ttlt-rindeki soy· 

Futbol Federasyonunun en Jentilere göre artık hangi fe· 
kıdemli memuru olan Saim derasyon gefüse gel in szı:;. 
Seymener ( 1amako) eski ba • KEl.L \' milli takımı çalıştır· 
kanın istiraı:ından sonra ot.ti· mı)11c-alıtır. 
malikman b~kanhğa vekalet Aynı cevrl'lere göre yeni ge 
etmekte idi. Jecek J<"rder:ısyon Hasan Po· 

) l amako !'ainıin asalelrn ti lat'ın destrıtlrdiği bir federas· 
ylnl sövlenmekle beraber )lil· von bil~ oı .. a umum mtıdür· 
li Eğilim B:ıkanhğına yakın İük bu noktcıda . ebat edl'rek 
haza çevrelerde: .imkan yok• SZEKEl.l.l' 'r milli takımı adı ~P('t'n an· 
dem ekle ikllfa etmişlerdir. raydos dtmllecl'k... trt>nöre emrnet elmiyrceklir. 

••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ft•M•••••••••••••••••••••• ııııııııııııııııııııııııııı•n•••••• • ••••••••• •••••••ı• • ••••••• • •••••••••••• • ••••••••••• 

Teşvik Turnuvası 

F. Bahçe 
G.~aray 

dömi - fina lleri 

-
- Vefa 
Moda 

Dennis Coombe 
Beynelmilel tenis otoritesi 
Dünyaca tanınmı~ tenl.ıı mıılzemc 

!abrllı:ıılarından tn;lllz Slazenger 
fabrikaları mUmesı;llı ve Yeni zc-
111.ndımın eski teni• şamp )Onu 
Oennls Coombe buııün ımat 12 de 
b.r KLM uçaaı ile ~eıırımızo ııelc
ceıcıır istanbulda lkı ııon kalııcak 
olan Oennıs Cooı:nbe buııün saat 
17.30 cıa basın mensuplarına ıSon 
dünya tenis olııylan• bakkıncıa ı
zabııı verecelı:ttr. 

* Şanu kalmadı Bir aday daha .•• 

S. BELiREN Mamako SAiM Orhan Şeref APAK 
ı !lio. lu favori ıttllP!I 

~nınıııınııınııııııııııııııııııııııııııııııııııınıı.. ı 

IBeşiktaş 1 
51 i 

ilzmir'e 1 
iGitti 1 

lsveç takımı Vestores'd•I 

lzmir'deki turneye ittİ's:;ı~ 
rôk edecek . ~ 

1 ZllİRDE Alta1 ve Klilttım;'i:!I 
la kal'Jllılıh lldşu maç r• W 
cak olan B~lktaş n Btf fiil" 

taşın dhetllsl Vestores tak• ff~ 
diln iki kafile halinde 11.0 11;! 
19.45 uçaktan ile şehrlmlıdt ı~ 
aynlmışlardır. Yalnız dUn uC~ill" 
temin edemiyen baıı ncşıııu 

0 futbolcular bu sabah saat 9,d ,.., 
taCı ile ıldtttklerdlr. ı;lyah • 11 ~ 

oı•0~ yazlı ldare~ller hall'n asker ur~ 
futbolcularını da lımire sol rl! 
nıek için alikalılar neıdlndt 1 ııl! 
şl'bbuse ıeçml ırr ve sert"j, i 
nıllsaadeyl almışlardır. nuıun .-·~ 
mirde \'esıores - Altay ve JJtf ;; 

taş Killtürspor kal'Jllafnt•ıa:~ 
yapılar.aktır. \'ann da vestoff 11!! Kllltllrsporla, Be$1ktaş ta .ııu1 ~ 
kaf$llaşaraklardır. ·-"" 
ııııııııııııımıııımııııııııııııııııııııııınııııınuıııı--

Moda Spor kongresi 
Ana tOzOkterını tadil etnıeX !$~ 

yen Modasportutar yarın kulOP rt' 
tallerlnde bir revkallde konıre 
pacaklardır. ~ 

sut 10.30 ııa başlayacak oıau ;~P· 

Maçlar Spor Sergi Sarayında yapılacak Bugün ve yarınki 

voleybol maçları 
1 

grenln gündemi tek maddelik ııt' 
BEŞIKTAŞLILAR _ cııyab. Re~arlıtar iki kar$ılıı~ma >':ıpnıak l(.'111 ııtnt.lıı tnnlrl' hnrf'l>ı>t l'lnıle ll'rdlr. Reslıııılc u~·dıı hlnmeclr.ıı yalnız Ana TQzülı: TadllAtındaD 1 

evvel Hı••lktaşlı fııtbolcıılardnn bir ı.ı~ın ı tuııtıı olıırak ı;ürOlrııekh•ıllr. rettir ,,. 

ı~~~ 
Teblr edile edile ı;por &cverlerı 

Oç haftadan beri &ııbırsızlandıran 
basketbol teşvik turnuvası nıba:ret 
buııon Spor Sararmcıa yapılacak. 
iki masabalta lle bı.oıayııcakt.ır. 

IHI~\ 1 \S\lt\\ • 'lOU\ 

•GR)atıı."lıırayın Modaya eanııı tut Vole-)'bol blrıncl küme lig maçları· 
mıız. sözO blll!ke'l o01 çevrelerinde nın ikinci hafta ltR"'1fafmalan bu· 
ııılı: eık ısOylenlrıse cıe bundan ev. gün ve yarın Teknik önıveralte 
Vt;Jkl •ırıı lblyetler1•. uıtura inanan ıpcır ııalonunda oynanacaıı:tır. 
ııarı • k1nnı7.tlılara blı moral kayna Oeçen hatta teblr edilen m(laaba 
ıtı olur k nnatındeyız.. ıı:aıar. birinci devre lı:arşılaşmatarının 

···o·L-·T~·-.. ·1957···:···5·a·······r-ur··k1y·e·· .. ··o ... o .. k.S ...... bl·r1n·c1ır01 
ı T.tl. salonunda yapılan maçlar 

da rnktp1ertnı ellyerek cıömlflnale 
kalan buııtınkU mfuıabıklar. lladekl 
mı: dört ııırayı pııyla:,mışlarelır. 

Çqk ükllr pek y1ırtncıe bır ka.. 
rarla Serltl Sarayı. sporsoverlerın 
1mdadına yettştlrilmlştlr CünkO 
dörı büyOklertn lı:af1ılaşmalannda 
dalma tıamhqka bıı Jıııva ve be. 
yecan vardır Spor ve Scrııı Sııraşı 
buııün yine saat 16 dan itibaren 
lıtl büyülr. müc .. delenln iddia. he
yecan. çıQlık ve alkl:Jiarı ile çınlı· 
yacattır .• 

1 ~~~~~~n;~ müsabakalan tehir edildi 
SeynıtlQ\mız son maçlardan son· sonunda yapılaattır. 

rıı en kuvYetll ekip olnralc Galat• T. O. l'lALOSU: 
uravı g!SrdOk ı.ı Aralık &9S7 ıcumarte.d): 

Mod ıae. bllyOtı: maçlarda fUt) 14.30 DarQışafalta • iıı~ ünı. 
yOZdelcrl yUbnlen ve ümit ecııten ıs 30 BeyoAluapor Kurtul"-
cı o dalma fazlasını veren bir ta- 1:1 ,\ralık 19!17 (Pazar): 
t:ım bOvıyeııncıettır 

1 

ıo.oo Fenerbahçe • Dolangün~ 
Kat1 bir sııyı ile cıemıyoruz a· ıı.oo Bakırköy • t. T. O. 

ma. normal bir bUkOmle fan&l Ga. 12 oo Gaıaıa.caray • Kadı.kOytpor 
latasaraya vert) oruz. 

lat. sevgili Tekseçi· 
cı ı Eşfak Aykaç ve arka· 
daşları 35 ay süren devri 
saltanatl:ınnın yıkılması 
münasehctiyle önümüzdeki 
Pazar ,.unü öğle namazını 
m üteakip emektar ~ithat 
Pa~a Stadında memleketi· 
mizin maruf mevlidhan la· 
rından Hacı Hafız •Sekiz 
r l loi tarafından mevlid o· 
kunaca~ından matemzf'de· 
lrri sevenler in teşrirlerl 
husaten rica olunur. 

Sebep; Ankara Kapalı Spor Salonunun yı l başı eğlenceleri
ne Vali lik emri ile tahsis edilmesi 

D ıtcr tırattan yeni kalc1elerin bc
nuz tam mtmasıyie alllJllıp, r&Jıa~ 
lı.kla tatbik ed~ememeeı maçların 
kallt~ının ve glı:orun c1Qşmesıne 

aebep olabilir. 
.Buna raıtmen bir basketbol zı. 

:raretl bekledUUmlz bm:Qnta çetin 
mucııde!e!erde, tak..mlıırıı bırcr 
!!4118 vermek ıcabc:1crııe : 
••t,:O.t'ltB\11(.'t,. \EtA 

Formda elemanlu ve bllııtll koç 
lan ile Prnerbııhçe :rıne ıGeçen e
neld Fen rbahçedlr... Lll:1n bugün 
ııe:ıç elc;nantan ar~ncıan, talcım 

oyuncularına intibak edecetı oaı;ı

hell bir altıncı adam kullanmala
n ca!>edebıtır . 

Kuvvetll bır ilk beşi olmalı:la be 
raber, antrenörsüz ve koçsuz Vc
ıa bu hail lle Fenerbalıçc karşwn
cıa ıazıa oan$lı değlldır LAkln ıcıcıı. 
a ı bulunması da normaldir. 

il. nci lig Mithatpa,ada 

maç istiyor 

ftıncı llg tertip Jtomltesl, ııı:ınct 
doTnı maçlannda da, ldltbatl)l4& 
Stadında, haftanın mOhtm mtı&aba· 
talannı oynamalı: için. ıınumozdekl 
g nlerde Blllıı;e MüdQnl nezdinde t.e· 
tııbbüse geçmeJ1 lı:ararlaştırmıştu. 

Al,TAS DbiÇER 
F~nerbahçrll •Dew 

, ... ,.,.....,, , ... , ... , •• ,, ... ,, ... ,, .... ,_,._.. .. ,, .... "'""..,....."''"'"' .... ''' ... ''''"'aın•••••• ... •••"''''"'''-."'''''' ''' .. '''''"''''''''''''''' ' ''' '''''''''''' 

Futl•ul Federasyon u 
Ailesi 

«Sonbahar» Ping·Pong 

karıılaşmaları 

Sene::n ilk ping • ponc moıatıa· 
lı:aaı b:ıgün ı.aat ıs te Bere>Atu.sııor 

KulUbU .salonunda yapılacaktır. 

Ttırklre bok~ hlrlnrlllklf'rlnln 311 illi< tınlıınmnktaıtır 

\ rııııı.: 19~: H l Ocaı.: l!l;;ıı ta· \111·ıık :!H • 211 \rı;lık ıo:;~ tarih. 
rlhlt'rlıııle JllPllncnı. rınıll ııııı.ıılıa lf'rlnıll', 'l'llrkhf' hok• ır11ıı hlrlll<'I· 
k .. ıan "'POT ~Arayının \'lltı) l'tel' 111 il kll'rl kıtr ·ıı:ı 111.ıl.ır• yapılac-:ıkln. 

1 haşı l'~lt'nrPlf'rlnt tnh•I trlllnıe.ı Hu rııll .ıhak.ılıırıı Ankara ve l•t 111 
'tıLüıutrn. HoliR •·ı·ılt'lll•}·nnu tura· hııl lınrh-lııclı•kl lıhllt' hlrlıu•llrrl llt" 
rındırn 20 ılln §onrn"a trhlr !'dil. ,\ııkrıı \t' l•taııhul noı.s \Jaııııcı· 

TURGA Y
-ı :~;~,e~r:~;~'.·er~. '~ı~~n~~~'~:~,~~ ~ı·ı•;. 

ISA KAT 
Ptrşrmbe ı;Onkü antrenmanda 

dlılııdtn saı..atıanıın 1'311'<-I Turıtan 
dün nııınJl'nt tden ııoı.;tor. on ıun 
fut bili onıa> amı,arıı~ını bildirmiş. 
tir. 

.ıtıat.;alıırıı.ı hlrlııcl etlen elcnınn. 
tnrııaıı ı.ıırul:ıcııı. ıı..ı ta1'1111, ,\oka· 
r.ı \il htnnlıul blrlııcllerlnıh~o lı;u 

•Sonbahar Kupası• adı nrUen mu nu cııırıım knrtı•ında degrrll kıı 
aabataıarcıa Yıldız Bayanlar, Yıldız ll'clınf:ı, pazar 1ü111ı yapılacmk Oa
Erkeltler, Otnç Bayanlar ve GenQ latasııra, • lsıanhııl•por mııçındıı 
Erlı:e.lı: takımları )f'r alılcaklardır. taı..ıınılakl )'f'rlııl al1<0ll)'aeftklır . ............................................. " .................................................................... . 

rıılu ta1'ınılıır llr flr.ııı ı.ar!llıışıııa· 

1.ırıııı Ot·ııı. "' 111111 11n hııftıılnn11· 
clcı \nknr:uıa 'aıMc·krotır. 

lsta nbul takımı ça lışıyor 
Du ayın 28 • 29 unda yııpılaca~ 

ıırup blr.nclllklerl için boksörler 
çok sıkı bir şekilde hazırlıınmaktn 
dır. Bölı:e antrenörü Feyzi Türk, 
Mlthatpaşa boka salonunda dlln aıt 
~am Ankaraya gıtmc:ıı muhtemel 
olan boltsörlert çalı~tımııştır. 

V f L ı 1 «Ömer Besim Kupası» e a, anga yı Güreş karşılaşmaları 

Adalet-Garnizon 
karşılaşıyorlar 
Her iki takım da maça iddialı çıkıyor :\JF1 I~ ot,r.Ac •• htantını l>okı bt rınclllklerlnac ıı:ı.~ lı;ltoıııın o:ımpl ynnu olrtu c oldııl. ................................................... ,.,,,.., 

btanbul GOr~ AJanlığı tarafın. 
dan tertip edilen cömcr Be ım Ku 
pası. ııüreış lı:!lllıtn.,malıırı bu~n 
saa~ 15 00 de Fa'lh Güreş KutabO 
salonunda rnpllacaktır 

.................................................................................................................. 

5-3 mağlOp etti 
• 
1 STANBUL ı:arntzon ıutboı takı· Oarııtzon talı:ımının elinde mevcut '~"'~'"'''''''''''''''''''"'1 
mı ilk mühim kareılaflD&SUlı bu bulunan bol elemanlardan, kadro
gQn Adaletle yııpaeaktu. nun ne şekilde te:ıblt edileceği bilin 

Hakem Sulhi Oarnnın ldares!nde memelı:tedlr. Yalnız Beşlkt.aş futbol 
Greko • romen stllcıekı bu mü· at 14 te Mlthatpaşa Stadında oy· 'takımı izmlre giderken, Oarnlzon 

Kaleci Ozcan sag~ j .. , antrenör s. Kira z Solir oynadı sabakalara .n. ı;rupu takımıan it· nauııcak bıı karşıla~maya her lkl KulUbUnden futbolcuları için mtısa-
, , tlrAk edeceklerdir ı.akım da bilyllk önem vel"Illclı:tedlr. adc almıttır. Bu maçta Beılkt.aşll 

1 riri:F;;:;:~====a:=:i=:i=~::==~;:=.~=:==~~iiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiliiİİİİİiils~- rutbotcuıar oynamıyacıııı:tır. 
batlamaaına pek az vakit ıcal· reslnlıı ba';lamııaına blr hafta kala. L G maçluı ikinci de~ının ,-- 1 Adale~ gelince, ligin ikinci deY· 

mll.!l, blQplertn çalışmaJannı takımlanrun form durumunu mey 
hı~ıandırmıştır Bu meyanda Vefalı· dana Jto;muı balı:ımından bu maç 
lar bir ctın ene! ça!ı,mıJ otmalan· onlar tçln de önrmlldlr. 
na ratmen dün de atatıannda ama· .\ ll'JH E"Ef, KADROL.\R ~ 
tör tOmoden Lan;ı;a ıı;ıor ile bir an. $ 
trenıı:ıan karşıtaımııaı yapm1.1!.&r v• ADAi.ET: . elihattın 11), f'altrl $ 
bunu 6 3 lı:azanmışlanıır. (%1, 1\lhat (l). Stlihattın (~). Gök ı 

nu antnnman maçında antrenör çen 15), \yhan llJ, B. Erli (11. "· 
&brl Kirazın da yer aldıtl takım fil .\il (8), Huumettln (9), Burhan 
ıut.ıple dizilmiştir. <ıoı. itle <ıı). 

Turh n, OUrlı:an, E:-ol, Arif, Ah· G \RSİZOS: YUkstl (1), Muhte· 
ııııet, Şevket, Emin, özer (Kaleci öz. rrm <ZJ, Rabml (3J. Glinay Hl, Er· 
canı. Corc, 5abrl Kiraz. isa run (5), Necdet (6J, Kuabollu 11), 

Sut 1:?.00 de 711pılan karşılaşma· Serd (8), Mdln (9), Hilmi ooı. zı. 
da Vdııntn gollerlnl Corc 12>. Kale- 1a (11). 
e; Ö::caı:ı (2), ve İsa (1) atmışlardır 

Haata otan santrhaf Nejat. dQnltO 
calışmn;rıı reıcmemtı ır 

Vefa - B. Spor 

__....._ 

Kasımpaşa bera
bere kaldı 

iki nokta ... 
iki görüş !. 

O RUA~ ~rrer Apak'a ıo· 
rUYllTUL: f tdrraSj'on Ba, 
kıını olmak i~ln fullyet 

urtedl)ormıışsıınıu dotru mu? 
(.'nahı ,u oıu1or: 
•Ren mi~ .\ la! zıra tiltuf 

ile 1 görülmez. \ncak J'lirlı 
futbohlne faydam mülahaza e· 
dllrrek tı ha ına gellrlllrsrm, 
bu taktlrdt vnlfeyl kabul e
der ve mUsbf'I faall1et ıostere· 
bilirim,• 

kııı lı)a kllrek tekenlerln 
kulakları tınlasın •• 

*· 
D lslplınli .e ralı kan ha· 

rtkellerl ile dlkkall te
ken Galata5ararın ingl!IJ 

aıııreuortı :ıtr. Olck, antren. 
manı hakkiyle yapabllrn rut· 
bolt'ular fa)dılı olur diyor· 
nııı~ •. l'inl aıılrennıan elell
ııln üsllinde kalabllenler an. 
rak antrenorun kadro unda 
yer alablh·ı·ek. 

maçı yapllmıyor Daltdat, 13 CT.H.A.) - İkinci ma· Uu durum mu\·uebeslndf' 
çını bugoıı Bll6ra tehrlnde Bııara ııulube yalıııı ve s<iıO se(fD 

Vera ve Beye>Atuıpor takımıan da· 
!ı:ı. evvelce tararlattı:dı.Jtları üzere 
:rann Jıuı.ual btr kar ıapa :raııacaıc 
lardL 
Faku ldlthatpa S:ad ııaı:a.r 

ıDnU Galata.taray · iı OT ar 
flla~na taba!a ec!Ud Ye J 

ea Şeref Stadı da lklıı::ı ıı:ume 1?:1ço 
ıarıı:a tabsl.s edl d!.ğl için Vtfa B 
fipol' -.arşılaşmt.ıllldan ur.eç1lm1' 
t:.r. 

l·tıtnhul llf'nr l\nrnııı•ı ıtnıı l!r ~:alı mıştır. 'l lthntıla a ı;tıırlınıth l f'pt'tı, ı ı.u. 
lfthtl ile antn•nmn11 nıft~t • ıp 111 ı:ı•ntl<'r. hıı k.ır.,la•ıııll) ı ııa t o l\ALanmııı:ı 

nııı,arr 1~ uııııu•lsrotır \1111111. ınııın ıııır .. 11nııınlıır•rıı •aıııuı ,,. hıırta ıta bir sun nazari den curtn ıeuç
ler, ı:ıııı ;:~~illi~~ ktı\\l'lll bir kııd ro ııınııı.ııra.•1 11n:ı·lıııt"l.lt'dlr. 

muh~lltıne kar,ı oynayan iatanbu· (evrelerle idare hentlnin fk· 
tun profeyonet takımlanndan Ka· erl1etl takıınııı önümllzdrkl 
ıımpaşa 2 • 2 berabenı kalmıştır. $ nıac tarda alacajı neılcl'ler ne 
Kavmpaşa takımı Uçtıncü maçını i olursa olsuıı antrenorO des· 

önümüzdeki pazar gUnU Bağdatta S lt.klemrye karar vrrmişler .• 
trııt Ordu Karmasına lı:al'fl yaP:lCak· nıı defa da dljcr kutupleri· 
tı mlzln idareci ve antrenörleri· ~ '· Iralı: baSlnı Kaaırnı;mı& takımını ~ nlu lıulalıtarı (ın çın tınlasın. 
iatanbut il;; ıldert olarak tanıtmakta $ NECDET ERDEM 
,.e bu ytıı:cıen maçlar baylı allka ~ # 

çekmextedlr. ı (.•"'"'~~'"'"'"'°""'"''"''~~ 

Mısır - Çekoslovak 
ya'ya 2 - 1 yenildi 

Victoria tenis 
şampıyonası ~ 

Metbourne, 13 (T.H.A.) - \'lcto{~ 
Kahire, 13 CT.RA.) - Dugün b\I• tenis f&mptyonuının çift erıe~tf' 

rada oynnnaıı mili! futbol karşılaş- m!flnaııerln<len blrlncl.slndt' gıfll' 
masında Çekoslovakya, M1.6m 2 • ı &on - Marktaıı kurulu geııc "eıl'I 
yenmlşı..lr. halen dünyanın en kuvvetli 10 11 
Maçın lllı: gotunn Mıaır atmıPA da olan A. Cooper • N. Praserl 6 8. Dır 

Cekler az aonra beraberll!;I temin et- ıo 8, 612 mallllp ederek bnrUX 
m~tre ve lklncı devrede de galibiyet ıUrprlz yapmıştır. ,.o· 
gollerini atmıJlardır. Çek tııkımı U· Dljier döml!lnalde M Rose • ~· sJ" 
mumlyetle bu maçtıı 211.yıf bir nıan- denıon ekibi B. Howe • ı..aver 
zara arzetmlştır. 9/1. 8 4 yenmiştir ./. .............................. , ............................................ ,,,,,,_,,, ... : .................... . 

ıı• 
Gtrmln:ıl Ballarln, h:umı halyan cotkhlnl')o a:ı bir fakla •d

1,.r 
)en dl. scortlchlnl, nallarln'I dokuzu nru ru ıınııa )err serınesıııe 
men, cylrellcrln yuhaladı.ıı bir kararla matlilp &llJ'ılDUJUf, 

" 


