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NATO'DA DüNYANIN KADERi TAYiN EDiLECEK 
Eisenhower'in gelişi Paris'de 1919'un heyecanını yarattı. Müzakereler yarın başlıyor 
Menderes Paris·e vardı Yi"iiöil1i 
K~~aısiçiN ~ERi~,iNGiLiZ, Nafo'ya i 
TURK HARiCiYESi TE~STA Gı'ltı• İ_ 
Kıbns hakkındaki karann yurtta akisle ri devam ediyor İzmir' de polis tedbir aldı. ; 

8ASINA KOLAYLIK 'alo memleJ.;r.tırrl Rn9hali11ıılarııı ın Kıbrıs ıııe\7.Uanda :rnpnl".alilnrı 
toplnntılar :rarın rart•ln <ıl'alab rlf' l'hnlllohı 11ııııd11 bn•lıyıır, ~ 

) Dl ur11J ın ba•liıı bir •nlo ıııına :rııliandn ı;örıılen lılı) illi p"rdell telr.'"lz;rnn odn•ı bu:ırlnıınııe 
fır. l'oplnıııı1 ı ıaı.;tp ctmeı. btl>rn ıazetecllN' ba odııdaıı bUlllıı m üzalicrelrrl benı dlnllyecri,;, hem 
o,. Sl'J rerlf'crı.ırrıllr. 

BAŞYAZI 

A. E. YALMAN 
telsizle bildiriyor 

Parfs, 1'I - Paris 1919 ıulh 
ıünlf'rinl hatırlatacak bir he 
~ecan içindt> .• Biraz evvel Ei· 
ııenhower'ın Orly meydanına 
inmtsi Wilson'un sulh icin 
Parise gelmesi kadar alikı 
yarattı. 

Yarın b;;;5layatak mü:ıakt· 
relerin hür dünyanın kaderi· 
ni tay·in ede<.-eğine herkeş i· 
nanıyor. 1''ATO ruhuna çok 

iyi teı•ı il eden umumi kitip =------------------------------------------

fE? ::::r~~tt~;~j~a:n::;ı ,, Sıra hu·· r r ı· yet 1 e rı· n \"f'ni bir durumun karşısın 
da bulunu} oruz. Şimdi:,-e ka· 
dar herke5e garantiler \eren, 
yardım eden Amerika; Avru· 

;:~;~~~:r:~ıa;:;:~:nu:ı~~ü~ s o n s 1 gv ·ı n a·gv 1 n d a il günü böylece karşılamaya çı· 
lı~ıyor. , 

Konferansta çeki~meler ve 
pazarlıklar olacaktır. Nikbin· 
ilkte bedbinlik ~arpışıyor. dil A 

Son Rus teklifierinin dikka· CHP'ye dÖre i.. tüzük ta atı 
te değer taranan olduğuna e ~ 
dair m'.!; ikan muhalefet Jt. M Ii • tın• ı• 
d~ri 'teven~on'un sözleri üze· ec s ın.asunıye 
rinde de ~ok duruluyor. 

sarsıyor 

"SESSİZLER .. 
ÖZC.AN EltGODElt 

lranda son deprer01 
1 Soo kl·sı· o·· ıdu·· rdu·· ~~ı\~~~~A l\IE. ... DERES 

Pıru. 14 (API - Türk1ft 1Başnkl· 
ı Adnau Mendere.11 ~bek kademe 

.. iJ NATO kon1tJ'Ul41 tç!n bu &lcş&m 

Rn•n~t l\lubııhlrlmlzdcn 
Ankara l!l - Muballf mllle•ve 

~illerinin toplantıyı terket.mC!!ın
drn aonra Anayua Koml.syonuı1da 
brmr:ı he!ntıı aynen kabul edilen 
tMrclıa tç Tı ztıııınon drt .. ~ıtrtl· 
mest hakkıncısld trkl1b Mrclıl!ln 
Pazartrsl güntı yapacağı oturu· 
nıun ı:<ındemıne alınmamı&tır YARALI SAYISI OÇ BiNI BULDU. 

BİNLERCE iNSAN AÇIKTA KALDI. 

ocakla Parıse varmış n Le Bourı:e; 
bava alanında Fransız hQkClmetı Pro 
tokol Da!rrsı tcmsllcllcri, Türk Se· 
tareti ve NATO delt;;aııyonu menı:up 
l•n taratından kt.rplınmıştır. Baş· 

IJIM"tınll ~a. 3 su. 1 del 

Slyll!l çcvnılrre ı:öre. bunun se· 
t-rbt anaı~a.v• aykırı olduğu ı~ın 
aı.rvbtndc bulunan D.P. mlllctve
tlliertnln mcvoucııyetldır. Bunla· 

(Devamı !a. 3 Sft. 3 del 

Polatkan, inhisar l 
maddelerine yapılan 

zammı anlattı 
c.n.P. 1KT1D\RJ:>o;l:S 'JICARET \ 'P. F.1\0:\0'.\ıl 8:\1\ı\Sl CE'llL EAl'r 
HARLA~. CIKhCI l'l.A!'iDA GOZCKE!'ı BCG0!'1K0 DE\'LET \ •E. 
K1L1 E,\JIS K \l.&FAT"llB.) 

BARLAS HüRRİVETTEN 
MAHRUMUZ, DİYOR 
Yozgat Cezoevinde bulunan C. Soit durumun 
Anayasa'yo ayk1rı olduğunu ifade etti. 

ııseçim Kurulu 
~oot çalıştı 

İl Seçim Kurulu, dün sabah ıaaı 
9 dan itibaren 7.5 Aaı ıüren bir 
toplantı yapmıştır. 

RUIUE llılııhabirl.mlıden 

Ankara ıt - Yozcat. Cezaev.ı:ı. 
de tutuklu bulunan Cemli Salt 
Barlaıı avukatları vuıtutrle buı· 
ı:ıa şu demeci Termtştır: 

«lllr buçuıı: aycıan'berl bOrrtre· 
tlmlz:den mahrumuz.. Ne;ılr ra.u. 
tı dolayulyle umumı e.fklr İsmet 
ln6nünün :BOyük M!llrt Mecllaln· 
daki konu~masıı:ıdan başka hakkı· 
m12da mOsbet. 'blr şey bllmlyor. BU· 
na ka111 ıııanılı: oldu~umuz blr hL 
cıtı;rcıe taraflardan o:aı:ı D P. lktt. 
darı aözcUlerı 30/1111957 tarlhlnde 
B.M.M. aıncıe ve :radyoda ;vaptık· 

!Devamı SL 5; IUl. L del 
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VATAN, önümüzdeki bir § 

kııç gtln içinde nihai §ek· ~ 
lini alacak olan Kıbrıs me- ~ 
selesini okuyuculanna tam 5 
ger~kler: ile aksettirebil· e 
mek icin bütün imklnlan ~ 
ile harekete ge~iş bulwı· e 
maktadır. Birleşmiş Mil· i; 
!etlerden muhtelif ajans ve 1 
radyo htas:ronlan vasıtası 5 
ile alınan haberler titizlik· ~ 
le taranmakta, bunların ya İ 
ratbğı tepkiler ve arkala· 5E 
rında yatan bütün faali· i 
yeller, diplomatik çe\Tele- : 
re yakın Ankara Büromuz !i 
tarafından aynca tesbit e- İ 
dilmclde, en taze ve •n 5 
doğru şekilde okuyuculara 5 
ak&ettirilmektedir. 1 

Aynra l'ATAN'ın Bq· 1 
yazan Ahmed Emin Yal· ~ 
man 'S ATO memleketle· 1 
linin bıışbakanlan ara-

1 11nda ıene Kıbnı meY· 
zuunda yapılacak olan _ 
müıakcreleri takip et. ~ 
mr.k fü~re PARİS'e Cit· § 
mistır. ~ 
YAI,'MAN'ın yalnız Türk ~ 

temsilcileri ile değil, bütün ~ 
NATO ~alan ile yapbğı ~ 
görüsmclcrin ve resmi v~ ~ 
ya g:ıyrı resmi büttin top.. i 
Jantılnnn tafsllltını VA· ~ 
TAN'da ~ünil gününe tl- ~ 
kip edeb:ıcceksiniz. YAL- : 
MAN. NATO toplanblan- ~ 
nın bütün tafsilatını her ~ 
gün yolhyacağı telgraflarla i 
verdikten sonra İngiltere'· ~ 

• ye giderek İngiliz Htikfune ~ 
tinin ve açıkça Yunan tezi· 5 
nl müdafaa eden iıçi Par- i 
tisinin gbrüsJerini de bil· ~ 
tün teferruatı ile VATA.~a : 
bildirecektir. ~ 

KIBRIS YATAN'DA i!1 e 
5 

ARAP 
KARDEŞLER 

BUGÜN 

3 üncü SAYFADA , 

POLİTİKA 
ve ÖTESİ'nde 

Bu toPlantıda, 8 ilçeden ıelen •• 
rak tucelenmı, n bunlınn dO:rulu· 
tu 4 e karşı 7 ile kabul edUmtttlr. 

iı Seçim Kurulu, ;ann aaa~ ıs te 
yeniden toplanacaktır. .............. " ............. " ...................................................................... " .......... ...... -AMERİKA 
Yııııaııistan'ı 

pı•oıesto etti 

f.HhtUK lOL&lı"ZLUÖU HSll~ U.BI M.181.DlfiDI 

• • .... . o . 



y ATA s- ıs ARU.JK ııısf -
Btı~l•J:• 1ijfj(Ji 

İş birliği değil 
SEHiR 
HABERLERİ 

Aksarayda kaza 
yapan şoför tevkif 

edildi 

Meclis'de murakabe Gezginsiz 
Edebiyat 

'

ürk edebi· 
yatının son 
çeyrek )'ÜZ· 

görüş · birliği 
2 7 Eıı:lru se

Ç!mlerlnde:ı 
evvel Mec-

Y - &a reylerin :vıne 
azan: mubale!et parti· 

liste temall c
Clllen üç muha· 
il! parti n: aııın-

Dr. Orlıaıı 
Köpriilii da ırtrtşllc. ı,._ ~ 

h!r ı mo:aıc- .. • 
re.en, Matbuatın 

ıcrı arasında kıs

men bö!Onmüı 
olma; ı, muhale
tet ccphestnın rey 
.erin o 52 eten 1aı 
las;nı almasına 
raltmcn Mecltse tın ve un.un ı 

dkAnn tu Uıl rıct:.ces ncıe, k&rşı
ı~ıla.'l b r çulı:: zorluklara rnğnıen 
ıam1 b r anla ma ile netlceıenınce 
lı:U:ıar P• u., • kencııaı için çok 

c cı r mah • t arz elen bu •eh
i kcy nlPVeb ıoe.- üzere hu tar-
10 lca unı tC<! rı almakta teretı
cıııt •nıett tı ldbl bu hususta zor
lukcıa ç kmem tı 

t~ın buncıım ımnraı:ı safhası ı .. e 
matbuat ar.uıı dan e e alıııarak, 
~anunı ır.evzust cıoıııvuılylc Parti· 
ıel"ln tah!tı kUli: cttlrl'mecııP:ı t~bır
llitın. vatancıa, yapacllktır. formülü 
He ~ ürütfümll~ \ c bOyült mlltyııs~a 
muvaffak da c- muştur 

Bu ıınn art. açıkça e ;I n ımc
Elncte hiç b r n nhzur ;oktur kt 
hasıl olnn havedan daha csı:ı ve 
k!lklü olması dolııyıe yle Hnlk Par
tbt ıren ş 61çGde ı tUacıe etm ~. 
blnne• ıee cıııt, r iki muhllllt parti 
de ııercı: rnl'm l ket aa!Jıında alelık
ları umurr 1 l't' bakımıncıan. ı:c:t'k 
Mecl sc ncıe bilecekler! teı.Ml!
cııcrı bak:mı'l.lllll blrlığı hau
~ıncıan b t hıı:;,ı zarar ııörmCişl•r
dlr 

Z7 Ekim s ç.mlerıncıe 11ldıl:lr.n 
reylerle CumnurtyetÇl Millet Par
t sı ııe HUm~et Partisi sa:cıcce 
ctörtıc r mebua çıkarablllrl• rken 
Balk Partıaı l71 temsile ı Meclt. 
t.e ıtöndeımeıtı. muvaffak oım.ıştur. 
aeçlmlcntl' ııl:nan bu neticeler, 
.e<;lmlerdım sonra kuıa bir zaman 
!çtn ete olsa Meclise az teınsl!cl 
ıı!lnctcreb.lcn partllercıe bir uevl 
bayaı kırık! l!ı yııratmıotır. B•ı ruh 
lla etinin t~ırl llltında olar:ık <11· 
i(er Jkl muhıu f pıırtınln ve bll· 
h .... a CM P. r n lilzumsuz ve u
mal18ız b r tekılctc Halk Partl$lne 
hücum ettiklerini görüyoruz. Bu 
liUretle b r nevi l'lblrllgl ctü:man· 
lığı h&\a}a halrım olmuş hemen 
onun arkıı.ı ındnn evvelA. Hürriyet 
Partlı; nın Halk Partisi He biri -
mesı ve a Ha le Partl.aine tltlhakı 
~aylaları c!l<ha ısonra cıa CUmhurt
yetçl ?J 11,.t Parti ı ile Hümyet 
Partlı!•n n b rlqeceğı rtvııyetıert 
urta ıkta dola; ma a bıışlıımı,tır 

sacıeee 181 ebe~ 
ki ı çift raen kazo::ıdığı e betle 
~ımcıa bı rukam 18G ıcııı 181 
Mlllctvekll, ogab lmesme sebep 
oımu tur ?\Iilhııle!et Mccl ı.te 
ıııı Mll!ctvPk il buluncıurob ı
mekle bcrab r ha;tcıızatında scç
ı ıcn vatant'~ların eı:sertyctıne 
ı.layandığı ıç.:ı pırtkolojlk bakııcı
cıan kencı;ııını. p!'k tnbll olarot, 
ço km·vetll lı etmektecıır Rc
ıım mevzuunct& muhalif partılerln 
\ekcıı •er n ta:n manutyle cı~tck
'emeııı zııruretı bugün kaçınılmaz 
b.r hal •lmı~tır. Milletin 52 
inin yanı el:Jierlyetln re •!erini 

nrkalanncıa- h eden bir muhale
letın mü tereken Mecl St'.' ı;ııt.r.ı
ceğl bir ırc.çlm kanununun. bir 
Anaya • maıı.:em ı tll$aneını. h r 
tOrlO pı.rt d•ı Oncelerınden uzak 
olara • hazırıuıınış, eski tııblrl}
•I'. ctra:tını camı ve ıığrayını mani 
l.ı r ma bua kanununu r dctct
ınek D P cin peıı: kolay olını~•
cak. akıl, zan ve mııntılı: wnuncıa 
I.lUtlaka ı:a c~ ça'acaktır 

O!lrü:t tı.rhR nln ı.ahııklruk t· 
t rtlme.sı bah r,d muha it parti· 
• ·r arasınc..ı. Jlerhangı b r pozıır
lık bahis mtwzuu olııpııya.::ağına 
eöre muh•eııt p1ırtllerın mensupla· 
n ela bunu kclııylıkla t•bll olarak 
:.IUlılıyncllklaı parti tall.5l!ubunı.n 
bu mevzuct• h ç bir auretıe y!'rl 
olmıyııca tır ıı.feclls tçlncte muha· 
ıetet cepbesln ıı ııa~ et e!encııcc. 
Eı&bırlı vu temklnll olarak yap11-
c11ıtı bir mrıcndele her halde D P 
n n mutcetı uı. urlannca ela hü:;· 
ııü • telllkkl t:c11leceıttır 
Hıç lhttmaı 'ermeme.ıı::e be::-a· 

ı:er, bütan b • 11ıtır bıışlı mücade
le cıe bir net co vermezse nıutıale
fetln on~ıuı 6onrnkt tutu.nuuun 
no olııcn ı CIA yine b!'raberca ka
"lll'l~tırılmalıdır Her üç muha· 
!it pnrtl C:o nr- k ncı nı bO} ül: 
ııe cıe rt ferini QçQlt ı:örmedlğl 
tnkctırcıc muta!c:tot her zaman 
:ç n vatan 5a•hıncıa aldıtı 52 
en razın rr den babsecteblleceıc

tlr. Zııten mı.haletet cepbeıı uln 
l/U veyıı bı. 'l)Ortl hOvlvetını ta;ıı
mlllı:tnn z ) acte her 0" dl'n öne 
'atancta~tan nıuhıll'!et olarak rey 
nldıgını biran cıatıı hatırdan çı

lıamınmııs.ı b r vııtan borcudur. 

Ölen iki kişiden ayrı ola

rak yaralanan Yorgi de 

koma halinde 
Evvt'lk ı: Ct' J,fllcllJc~ ~a ı 

ncrker. fren ratıı\·an \C iki khı· 
nın 6lümOne ebcp oln'l J5"u E· 
dlrue pili ·nıı kamyonurl cfo:.ı 
Recep O!lrı:c;ı dUn 5 Sulh Q:z11 
'.fahk~mes·nd.,~I ~orııu•uııcıan ~O'l 
~• ıt>vk t E"(!ll •ek crz C\ ıne ı: n
~erllrn ,ur 
Diğer Urıı!tan hlicttse 111ra:,ı.1cta 

ıııtır şekllCI!' :ııııralanıın ve Ourc
ba H~'lt:ıhanr•lne lte'dınlan Yor
gl Agadl.s aıtı:ıcıaıtl vah.sın bu hı:s 
tohanecıe cıcın gece de )rnmnıır.n 
kurtulamncıı~ı bllCllrllm~tlr. 

Mahrukatçılar kongresi 

paıar günü yapılacak 
istanbul llf&hruıtatçılar Kon~ 

t!I 22 Arıılık razar ıtünü :1 tanb ıı 
Esnaf ve Sa.r.'<ltkArlar D!'mcklı:rl 
Biri ıı. top ıır. ıı ııaıonuncıa aaııt 14 
<le yııpılacaktır 

KonV"Cdt> ı;ôz alacak birçok mıı..'1 
ı"Ulı:a•çınııı. istanbulun matırulı::at 
Curumu lle ııgııı birçok mOhlm a· 
cıkla:naıarda bulunacagı tahmin 
olunmak •ctır 
Koııgr Clr rurthrı.kat t atlıırına 

ı;on \apllım z mlr.rıu babı m\.· 
clbt'5lnın ete ııçıklanacağı tahrc11n 
olunmalctactır 

Milli Korunmaya verilen 

esnaf 
Beıecııve ilttıı;at MUCIOrlüRü mu 

rakıplıırı tı.ra1ıncı11n ııeçrn hııaa 
lçlnd~ şehri~ muhtelit semtl!'rln 
de 323 e<;nul ve mUCASCse ıı:o .trol 
edllm~tlr 

Murıı\:ıplar Jo:ontrollıırını bll,ıııı;
aa ıııda madctelerı 1<•tı !arı <lzor -
ne tel'.slf rtml'kt<'dlrkr 

Kontrollar esnll.!'ın<la b r vumur 
tacı bir tavuk1,"U. b r ııc; ntn:ı. lkl 
bakkal ılı:! kıııoap bir kömüre ı.· 
Ll tan lmtlnıı llU\ u ile M 111 K' 
runma Mahtcm mc evkolunmu~ 
larcıır 

Bu arada 23 mül'AA~C Beled :ıe 
cezası llc tt>cz ye ed im tir 

BUGÜHKU ~ 
.H A \/ A \ eşllkö7 l\leteoro· 

loJl fsıasrıınnnurı 

KISILMASINA 
DOGRU 
S (!Ç •nleıcıen bir mQCICICL ev

ve! muhalefet partllerıııın 
ne retmı~ oıcıuklan ma,_ 

terek teb •ııcıe D.P. nln gônctcrctl· 
!';ı tekzipte. ıı cranın işleri aür·· 
atle ytlrütmrPındena hahııectlll· 
yor ve bir çok demokratik mu
rakabe m0~l'5ell'r! zamanı seç
miş oeyler 1 c'ilkkı edlllyorcıu. 
l3u ıekzlptcn dıı açıkça anlaşıl
mııktıı leli ki. O.P. liderleri ~e
çlmlerdl'r. ııcnra z.aten aıı~arlye 
lnmı bulunan mOrakabc lmltluı
larını dılll• dıı kısmaga nlyetll
cıırlPr 

Moctem cıenıokrasllercıe lkt.· 
cıan ellerln<lt buluncturanlar iki 
çe~lt m ırakube}e tablellrler B • 
rt Ana aı:ı.nııı ve kanunların 
teshlt et 1(1 organların lcrıı et
t klerl murııl!:abe; ctlll'erı bMın, 
11encıııı:aı11 çıhı 1çtımal müesı.e
lielerln icra uttlltl murakabe:! r. 
İçtimai ml'hlttekt efkllnumu
mlyıı cerevaıılıırını akııettlren ıç
tlnıı.I mül'Sı eseler. ıkt1darı elle
rinde buluı~durWllar <lzerlno U· 
51talı. fakııt moesıır bir muraka· 
be icra ccırı l<'r 

DIŞ llUR \K,\BE 
D P ·nın bu dış murakabe cıı~e-

bllecelilmlz müc&esclcrl )'Ok 
ctnı<'ğe çaıı .. ıııı ve buncııı da 
19l7 seı,:Jmlermcıen evvel b r hav
il muvart•lc oıııuliu blllııl~ordu. 
Basın kanun an toplantı ııöst"rl 
y!lrHvü~l,.rt kanunu. sendik& ka• 
pııtmalaıı. tm H'r.ılte hldlııclcrl, 
bu c!kürr.ıreumı ·c murnlcabe
ıılııcten 11:açmanın earth t.ezahUr
lert ı:ı 

Emin Ka nrııt mzasıyla n r~ ... 
dil ı olan yukarıda blilıse•tı
ıtımız t bil ' cıı:; murakabe .-a
ıııtalıırından sonra taranın iç 
murıı abe orııanlarına da ı;e.e. 

c~ııın ıroııtcr. ordu Zitten Hakim 
tC'mınııtma ıucıırııeıı cıarbeler, 
bnzı lct:ul kı.rarların kazlll mu
ta ıbe '\ıı;ında bırakılmll.!ı bu 
yola gtd ld R .ııı birer d!'lll t~kll 
ccı yordu Fakııt, muhalefl'te 
~ıkanlaı.ı m'1•klller ve her sene 

•I ut şartlıııa göre d"ltlşen Meo
ll-s tatb katı dı ır:cıa henüz :\iec· 
1 s iç tüzüllUneto kıınntılıra a· 
h t olmıımışıık. Hem sövllyellm 
lı::I buı:ün B ' ı l\f. cıe tatbik edil· 
:ıneıcte bulunan tüznk. Te.şri uz
'unun hük(~met üzertnd.ı mü
<'Hılr bir murnlrnbc saglnmasmı 
ıcm n etmekten çok. hem Qc 
ı>ek çok uzutır Bugün Meclis 
hM bang, bır mevzudıı umumi 
bir mOzıtkcre llÇlnal!: lmklı.ın
dan tac:ıamlylıı mahrumctur. 
Gensoru wıo.tınnn işlediği henıım 
h;ç ı:örü•mcmtştır. 
Şimdi bu ı;oıı: matıcıut ımkAn· 

lı tüzüıtc cıe yeni başıan bir ı_.-ok 
tatıcııtıcr ııc:ırtıdllllnl. hattl ba· 
1.1 tcmcı mür.551.'Selertn fillen 
orıactan kaldırılctıliını ıtıımıckte

yJ~ Bu toolllertn lrabulüncten 
1>onrn ic slyııet mural!:abenın ele 
artık me\'cut olamıyacağma 

hükmedl'bll ıı ız. 

İÇ TÜZÜK Tı\DILATI 
1ç tüzük tadllltının ııetirdlill 

yenıl~le· be noktacıa toplan
maırtacııı. Te rtl Masuniyet. 
Gruplar. S<-rular. İnzibati ce
zalar. Ne ır .. asaıtı. Bunları sı
rasıyla !nceltyeıtm . 

Mall\m oıcıurtıı üzere. bütOn 
anayasa.ar mllletveklllcri için 
tkl çc,ıt nıaııunıyet kııbul et
mıetır. Kend ı;lnc bir suç ıanat 
olunan 'milletvekili Meclisin ka
ran olmadau takibata maruz hı· 
nkılamaz. Bu mıısunı:ret. bıl· 
fanı hOltılmeUn ~·ok çe!ı:lnd. ğl 
b.r mll'eıv' kili hakkınd• suç 
ıaı 111 cdcrr.l~ onu vazıtcsını yııp
maktıın 11lakoymasına manı ol· 
mnk iç 'l I!• vkccıobllmlotır. Şlm
<11kt tç tüzORüınttzc göre, m 1· 
letvcklllııc ı.ttolwıan auç eıter 
hırsızlık sı:htckArlık. dolancıın
cılık. emniyeti t!\ıllııtımal, hllt!ll 
UIA.s vııtar. hlyanetl veya !nikap 
deıtıLMı te.-lbaı. devre aonunıı hı
rakılmnktaycıı Yapılmak l&tcnen 
tA<Ulle M{'cll in herhangi bir 
ııuç•an dolay rll masun çe~ 
kllldınlab ıır.esı unkfını hazır· 
ıanmakt1<Cır Bu konuctn d er 
mcml1'1':ctll'- tO:ıı.lklerı b ze H'nl 
ııetlrllmek lı>tenen ııııı lded r. 
Gerçektrn tt-şrll mıısunıyet b ç 
bir zanlı.il talı 1 bir untıyaz ha· 
ıınc ~lrr.emc:ldlr. Ancak hl'ık!m· 
lertrolzln tcmınatınzlııtı. ııavcı
larm dt rumu vıı Teşri! masun1-

yet mevzuuncıa Meclıste cereyan 
ecıcn hCtctlııelN nazara aıınırııa 

DOÇ. DR. TVRHAN GÜNEŞ 
m.l etvek'ller.nın yeni bir takım 
tehllkıılcrıı glSJt{ııı ııormek mee':>u 
rtyr.tlııclıı olı:hıklan nıılo~ılacak
tır 

KÜRSÜ ~ORU.MSUZl.UGU 
Fakat asil mflhlm olan, kOr· 

sü oorunınuzulgunun ortadan 
!itlen ıı:aıcıır:lması:ıır. Blllndlltl 
ı:lbl. nılllctH.:klll Mt'cll tc vuı
feıslnl y~pa:ken vaki beyanllll'· 
dan ve rl'yll :in eten nıcs"l11 C!Plill· 
cıır. Bunun sebebi, milletvekili· 
n1n hı\Cllselerl gcrelttlitl gibi be
yan edebilme.sini temlnen bazı•n 
bqknlnrı için ııuç tt'şkll edebi· 
lecek ,evler! ı;öylcmeye mecbur 
olmaıucıır M<'tlelil. bir mllletvckl· 
ıı. serbestçe. talan memurun 
ra~vet llldııtını. •hattA tııCtn ve
kilin !ıll'BIZ (JlCIUgllnU• kilrsüdcıı 
beyan ecıeb!lmeltdtr. Anayasa
mız'lıı c\a bu hOküm bOtün sa
rahntıyll' yer almıştır. Buna raıı
men. Meclis. BölOkbıışının .Mec· 
il te vak! beyanları sebebl)'le 
masunıveunı kalctırmakta terr.CI· 
dat ctmemletır. Şimcıı bu Anayıı.-
11ava ııvkırı tatbikat iç tüzClkle 
hukukumtıza ııokulmaya çalıoıt· 
mııktacıır Teklifin muhtelif 
yerlerine yerlcştlrllm~ bir ta· 
kım ibareler •Havııcıı.11 ı:ıızetc
am n dı> te:sır:erlnc bakılacak 
olurııa cMllktveklllnln ancıık 
suç te kll cı•mlyen l!l!zlcrlnden 
ıuuuı olmıyncaııı ı 1111 • pren ı
bln Uııdr c•mektedlr Bu to\' · 
alACle a .. r p rr!'nslp kabul ed ıe
cek olursa. Meclla kürs&Qnün 
masun "l't hekımın<lan her han
e: tı r knnın<' kü1lü.scıncıcn rarkı 
knlnıl\ acıkt r 

2A"• buluncıuııu için ı:rup teşkil 
ecıoblll'n p rtllcr -tatbıkatta 
C.H P - c:!nhl bir mazaıı:erc csna
sınıı11 ıırup oozcmerını bir de.fa 
konuşturab!lf'eeklr.rcıır. Son ı;tiz 
de artık milletvekilinin cteltlldlr. 

Bu !lOkü:mlt'rdcn sonra BM. 
M.'nde her hanııı bir konuda 
partiler veyıı ııözcülerı araı meta 
her hangi bor fikir teatisini bek· 
!emek bı vhucte oıacııktır. 

Modem parltı.mentoıarcıa en 
:nneeııır kontrol 'asıtalanntSan 
biri olan lfl'Uplar bö)leee auıı•u
rulduktaP ııcınra, eual mOl'S'!lı:ıse

sl de. liÖZde baok• memleket
lerdek! şek: ne irca edilmekte 
h•klkatte ict: ortactan k•lctınl
mlllı:tacıır Teklltl hazırlayanlar 
-bazı teknik hususları bir tara
ta bırakıyo~z- ı;u•le cevap '\e
rip vermemekte Vekili eerbeı;t 

bıralmıı~larcıır. Vekil umumi 
menfaat teap ettiriyorsa suale 
eevııp verm )·ebllecelttlr. SÖZiü 
ııorulara daN gazetelerde tekzip 
ııcşretttt• n zihniyet hatırlanır.sa. 
vekillerin ın:allere cevap '\'ere
ceğini cı:ışünmek biraz ııayalpc· 
rest:lk olacat..tır 

~INIRLAlUA GA \'RETI 
D P rubu idare lıeyeU tara

fından tekllf eııııcn bu tAcııııe-
1 r.n llltına ıruza koyanlar ö le 

bir sınırll'.llla hl'ıletı rublyl"ll1 
lçlnctc iş• bıışlam~lardır ki, 
başka memırıtetlertn tOzüklerln· 
den tel't'ümNer vaı>arken !ah 
hRt lara cıo memelidir l\I!' h\ 
teki fe 17ôrr sual takriri •üçcııı
ctı ~ahı~lar lıakltın<la isim tas
rihi surı" '1ı.ı isnatlar lhtl\'a eae
mez • :e· nuıı Fran.ı;ızca aı:ılı ou
ııur «Sunl tııkrlrl baba! aeçen 
üçüncü ~a!ıl!'llllr hakkında cah· 
111\·aııı t'ııllQ' ectl'ıı isnatlar lhtt· 
va edemf'Z • Blzrtl'kl ekltne ı:O
rc.. mtsr'i•. rıınn poll5 n vatan
daş cıöv:rnıtü ctoğn.ı muttur cıtre 
sormak mümkün oım1;11cnktır 

7ılı, her kolda 
ıellştl. Silr, hl· •iiııl~Mı'91!'1 
kiJ"r, roman, hat ı ı ı' 
tA. tiyatroda da· liiteil•I 
lla onrekı dev· 
reltrdt'n farklı Te ; ' ·' 
llırl çekld örnek : ı • • ı 1 
ı~rln orıaya çık· 

ması bu son ~e)rek ylhyıla rasS. 
lar. GUnümllzfın TOrk ,ıırı, Jal
kiyesl , . ., romanı, çatın dilnJ• 
edebiyatı sulyHlyle atbatı 1141• 
) or. Bu na ra&men sınırlar dı ı 
na bir türl U çıkamaması. Türk 
dlUnln nıllletıeraarası kııllür 1)9• 

2'arında ıeçer akçe sayılmaaıasıD 
dan ötlltildilr. rttrk 1azarlanaı• 
ve yau sanatçılarının sınırlar 41• 
oı sanat çerrelerlyl" b.111 ka> na• 
pmıımış olması da, bu az tanın· 
ma ve )a)ılmanın bathca seııep• 
lerlndrndlr. Bir "l"ıınanh ııtazan· 
nkls Ju mlllrtlf'r&rası çapta aal· 
JadıJı tilhttt, saden romaaıarı· 
mn baunlılıj;ıyla ve ılgl çeklcl· 
liiiyle izah rdileınez. Yıınanlıla· 
rın menılekr.t sınırları dışı sana~ 
ve kllltılr mllnuebetıerlnde pek 
uyanık n beeerl.kll olm&lan el-. 
Kazancakls ve hatıl ondan daha 
a:ı: önemli birçok yazar "" ııanat· 
çıya, dünya sanat pazarlanD .. 
lmk.inlar sallamıştır. • 

Resml çeHelerln, Türk sanat· 
çılarına ve ya:r:arlanna, memleket 
dışı kllllilr alanlarl)'la kaynaşın& 
lmklnlan safladı&ı sllylenemes. 
llaıtA ak lnı-, şu uya bu ekono
mik veya 5oıyal ı rllşle alınaD 
sryabat tahditlerinden ilk zarar 
ıörenlerln ba,1ada TOrk sana~ı· 
11 ve Türk yazarı ıellr. DlTet e· 
dlldlfl mllletlerarası konırreye ıl 
demez, üzerinde çalıtlılı bir ko· 
nuyu incelemek için sınır dııın• 
çıkamaz, blldlll yabancı dilden 
kitaplar Ye derıller ıetlrtmr.ııl 
bile bir mesele halini alır. HeUl 
dnl..ıln elindeki deniz, kara ,. 
hava yollan ltlelmelerlnln de· 
vamlı tarife zamları yll:ı:Undel1• 
yurt içi ıezllerlnl blle 1apama• 
hale ıellr. 

Bu sosyal ve ekonomllr prtla• 
rın yerinden lupırdayamak )lale 
ıeılrdlJI Türk yau.rıanndaa bir 
ınıın edebiyatı beklemek işe, ın· 
aafıınhklann en bllylljll oıur. 

ntınya edebiyatında dalına ~ 

kin bir yer.. sahip olnıut sen•· 
hat edrbl)atı, Tllrk1Je'4e ,ytrml 
kflrur yıldır sadece okuma kitap· 
larında m"\rııtıur. Ahmet Haşl 
mln t rankfurt St',1yahaUıamHI, 
Fallb Rıflıı Atay•ın Deniz Atın 
.ı, baıtl Reşat Nuri Gllntekln llt 
Anadolu Notları, bir daha tdır&I' 
!anmamıştır. 0,sa bu lslmlerlD 
sanat deterlerl, ~llrde, ne irde. 
lılk )e ve romanda birkaç def• 
a ılnıı bulunuyor. 

Bugünkü ~anlar altında :mıha
.it partllcrm b rbtrlerine tarız et
meleri ne k~ıır çocukçıı ve ma
nasız ise Ciut'ıı. cıurudten blrblr· 
Jerlyle blr.eş:relcrt ete o kadar lü
EUtnı!UZ ve zamansızctır. Hattı\ 
böyle b r blrlqmeye ıııcıııcııgt tak· 
dlrde belkı d yapılmaya ça:ı,ılan 
bayır ürküttı:. n kurbaaya de•
ınıvecektıı· Zr.ten ourıısını h ç 
bir ı;urotte ııııtırctıın çıkannarnnk 
lb:ımdır r. b•ıg(lnkO siya.si parti· 
ler n. yanıı;.n büyük ve h•klkl 
de:noıtrat.k TürUye51ntn normal 
ııart ler <>lttu unu 11~ le zamıecıı-
7oruz k h ç Lir kimse ıcıcııa eac
m!':ı:. Bu ıtıbı:rla bu gün üzer n
ete cıumıamı~ ıeabecten m scıe 

:nı ıalef t n tı: tı m ta~ının hun-

Muhale!et cephe6lnln görü, bl~ 
ıı!i'lnc cıa~ naı Meclis çalışmalaıı
rıı sabır:s ılıkla beklerken, Hüku· 
met n Ml'ell: ten ltlma~ ıstecıııtı 
ı~ln muh:ı:etı tin 48 mebusuııun 
b rdcn Mellt te bulunmsmasını 
ıenklcı tmeden geçcmlYeceğ :ı:. Bu 
.. ncıar mOhtm bır g(lnde 181 o.u
lıallf mebustıın 48 tane3lnlıı blr
cten namer.ıut oıma.o;ını h ç ete 
hoş kar ılı.ma~ı!ımı;u ifade e~mck 
.s•crtz Du 181 mcbu tan 173 nan 
C H P il olduiunu d!lşOnürs k 
181 muhalif M lle velı: lln<l n 48 

tnlınılnlrrln ı:lirl' tınııUıı 
şı!lırlnıı, Vl" dvarırıdA hava pırça 
lı bulutlu VI' mııhlemt>lrıı yatı~lı 
ııeı;ttek olup, ru:q,Arlar lodostan 
urt. zaman :uman kun·dll ola 
rak r <"Ct'kllr. ııtınnn "il yıık~•k 

sı..aklığı 19, t'n dOşUk 1 e U 
Sanl~rat olarak ka)dr>dllmlıllr. 

Beni isteyorsan, 
-ı 

Atili t1ı.l!f. mecl ııruplan tçln 
dl.' v nı hükflmler getırmektectlr. 
BunJan bl!) lf' 15 mllletvckll ne 
sahip olmıvıır. pnrtller ıırup tr,._ 
kil ederr,ıvcccltlcrcıır Bu hOkU·n
le liQr. P \'t CM P. nın 4"er kl· 
şlllk ııruplarınıu ortadan kalctı

nlmak lbtl'nGlğl ~lkllrdır f'a· 
kat. her halde llt'rlyc meseli\ he
men 1tulyııııııı iç U\ztıj!tl ı>!lrfile· 
cektir. Halbuki lklst al'asında 
Jııc bir mClr:r.scbct mevcut cıc
gllctlr Ocrçckt n, 1talyaı:tn grup 
teşkil etmek !çın b!r pıırtı\•c 
meru;up olmak art ele ildir 
Kaldı ki partiler için hu"w 1 b.r 
hOkOm cıo k•bul edilmiş \e par
tilerin on ki ıcıen ibaret grup 
kUrııbllc:c klcrl ete nızam-ıımıt>ıle 
yer lllmıştır Bu memlekette n ~ 
bl tem! ı n cari oıctuku ve fante
zi kab lıııcı ı o mıyım hcr pııt

tln n de en az on mebus çık:n"a. 
b lece ı tııl: ' ıt alılplcrlncc etik· 
k t nıızrrınıı a ııımıımı tır. 

lnztb • .ı <.:ı-zıı•or uınumı~euc 
eli!"; r pıırllin eııtoların iç tClzUk· 
lr.rıodf'Iı ülııunı tır ~tuhteva

rnn hal. ır:ca ııllrll ecck tıızıa 
bir 4cv ycJo:tuı:. Ancak bu e za· 
lar ba•kn mrmlelcetlerdo haklka· 
ten tıırl\!ı;ız meclu bıışkanları 

Türk yazan, yurt içinde HYa 
dı ında ıezemlyor. Ekonomik ılıç 
lılkler, ldarı enıeller, formalltı! 
•e hhroluasl çıkmazları, 'l'ürk ya· 
ınrıııın gnlp ı:ıirm~slııl ''" y .. nı 
'"' ler tanımasını ilalUror. Gez 
mlJ~n. krndl daracık çnrrsl dl 
~ına çıkamıyan sanatçının dünJa 

onrıı ı ı n ne olaca ının 
Pi kr mızc muhalE fn 

enı r " ogan bu ma 
cır Bu ı.111 b.r· 

• rı ( r v ıün!I h r taraın bı· 
raluna. odu u kadar l'idl er
er ı 'l u: ak b r tartı.ele b IC' 

bu.unmadrn r ı; nı birli ı et· 
ratııı a b .ı c.crı suret ~le pek 
Alil o ab lir Bu ı:örüş blrll(;mın 
huduUarı .. •n ne olacağını ıııc 4 
Aralık ııonü Bil ilk Millet Mecll
ılncıe otu"l:ın 1101'1 HClkCımet prug
:'&mlndan çıkarma'.( hiç de gtıç 
ıt'ğllellr ~lllQm o!cıuı;u üzere bu 
proııramd~ rej.m meselclertne tc
mll!I edlln.cml tir. Sacıece bu hu
•us cıahı muhalefet partileri anL· 
6ında bir ııör1l~ blrllR'tne lhttynç 
01cıuııunu ı:oatemıeye 1aztwyle 
:CAfldlr 

Mama! ll bı. ı:örüı; birliği hükl'.l
metln M!'CliMI okuduğu prog::-a.n 
elelW fakat lli57 aeçımlerıncte a ı· 
nan reyler cıe zanırl kılmaktadır. 
Bir taraftan i;C;Çlm kanunumuzun 
çok ı:en o eıcurıyet 1118temtn &ö
re olu&u dltc taraftan ne de oı- ı 

1 b 1 G ·ı .. l stan u aıetecı erının I 

Yılbaşı 

EŞYA PiYANGOSU 

BAHCELİ EV .. 

10 arsa, Batı Akdeniz turistik 
gezisi. Jzmır'e sc) abat, Elek· 
trik ızgaralın, süpürgeler, ütü 

ler Vt.. çc~ıtli ikrami) eler ... 

1 

En son Afrl acııı. T11nca·cıa bulun
mu~ ba ka b r ey b lctlklert yo.-. 
tu Tancadaki Konw oshancye sor 
cıu&. Onlar da aynı tıe t söyıecıı.cr 
ve tılç fazla b r ~o b ıcı mıecttler 
Se!U bert! kencı hQv yetini açı.,, 

ıa:nik bıtemedlill g bl. bu cınayeıı 
ııecıen ıoıem o oıcıuaunu cıa Eli ıe
mecıı Karct~.mı katletmek için 
hiç bir se op )Oktu Bunu ancak 
vahfn otı;un dl ıı. kan dökmek 
hevcaı le :ı-apmı o ab.llr Halbutı 
0) e vah'I btT adama da benzc:nı· 
)orou Hapt5hanecıe onu uzun boy 
ıu tetkik ettim Oıoet aakın ve 
mun:atl Öldürmüş oldu~ adamın 
karcı~ım oıcıue;uou söyleyince ~.ok 
eaeı etti Fakat :vın .. ete halini vcı 
buntın ııebebUı! ııçıklamacıı lcıa
mından &llnra kocanıza btr mc.o;. 
tup ~azıp tıırakmı.t oıcıuııunu Ot· 
rencıım 

Sall n n yüreıt nden ı;ankl b r 
yüıt ta kmış ıı b y:lı Bu klUlar bat 
tadan •u ra nılla et karanlıklar a. 
ratiıncsıın b r ı'ııt belirir gibi o •• 
m~tu Biraz. tıtre:veı. b r aesle ~ö 
le cıecıı 

- De:nek tı kocıı.m o ı:ecc ıcıama 
7etış k ç n beni bırııkıp ı:ıttl? 

f avuıı:at Cbarcton onu ~ 
tomob .e a maıa ııunl§tl Bu .. 

an!' n n M~l ıt rak rt ıen, 
ıne hem C H P h m de muha· 
Pf!'t eeph a ımıncıa:-ı Ol.Ol· 

ı emt'lt ,. en l'lm or Ha alı 
~ıb mi' n.• ı> epler har 

t rn et 48 Millet\ 1 ne 
hamıı rnuhu'ıt µart ·e m n p 
o urlanın oıs·mıar. 19~5 Ue IDSI 
11rıı,<;ındakl lnır ıız parlAmer.to un-

11 o zıımıu.uı iktidar part 5 o.an 
• çl p11nı.sı ile muhalefeti temsil 
eden mutH.tuakllrtann mecll8 ça
ııomlllanna lllt haberleri o zaman
ki gazete ı:oır.ıaılyonlarında.'l oku· 
.:ıalapını tnıııye etmecıen çeçeml· 
vece iliz. 

TAKViM Jli Alt\l.IK J9l'l 
Pı\Z\R 

ı\ \ il? - r.('' :11 K.\ 1'1 3K 
Rl 'il 1373 - AR,t.IK 
Hıer1 ı:n; - ('t-ınn1hf'lf'\\f'l 'ı 

SABAH 
ÖÔLE 
iKİNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

\ 'a :ııı F.z~ııı 

<i7 18 02 37 
12 ol 0'127 
14 2!1 0!148 
1041 1200 
18 20 01.89 
O!i 31 1250 

Gazetemlz.e 16n1'1ertıen J&· 
ıı:ılar Vl' reılnıler basılsın 
nasılmasıo iade edllmu. 

Hahtenl sulayayım diye. 

Sonra o tomur<:uklar blra1 ben. 
Sonra o (İçckler biraz ben .. 

onra o ) emişler biraz bl'n .. 

Ye bir ölle sıcağında 
Yaprülarımın gblgrcln'1.• 
Avaz • avaz sen. 

ÖZDEMiR ASAF'ın yeni şiirleri 

BİR KAPI ÖNÜNDE 
Sımat Rasııne\'İ - \'uurlak l\lasa YayanlJın - 250 Kuruş 

CAGALOGLU, MOLL.\ FENARi son(;,ı H 

kelime yazılı tın ş. 

Sally tellflıı somu: 
- Yalnız lkl kelime mi? 
- Evet. ulnız ııu l:elıme. Ser. 

sem avukat bunlıırın başka b r il. 
ııanda olctıığunu ve aklıncıan çıktı
ıtını söyledı 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 41 
Sally. biraz ctü~ünctükten aon· 

ra: 
- Ben cıe onun ıtıcıar ııememım. 

cııım. katllln avukntı m Biltllo 
bunları onı:ıan ıı •rendim ÇQnkO 
o ııece.ıenberl Mr Oarrett'ın ız nı 
bulamacıım. 

- Dem!'k kı tocauııa biç konuş
macımız? 

- 1cıamdan sonra da o!cıuğu yer 
de mıhlanmı, gtb1 k11lm14tı GIY<>· 
tin makine nı ıııırmeınek ıçln 

bnşını öte,\le çevırmıotı Deh~eı I· 
çıncıo oıcıuıtu belliydi Potıs nıcmu
nı oıcıu umu ~e kencııs Yle ııörüf. 
mek ıstedt!ilml ııôyledlm Sanki ı;ar 
b~ın114 ı;:.bı bana baktı Sonra biç 
cevap vermecıen klllabalıtın içine 
k~tı 

- Dc:net ki eızcıen onun txıylı. 
ce kaçına.'lına m nl olamactınız? 

- Ne hakla mlin olablltrdlm? 
Vaz teli b .e cıeııı.cıın Ancaıc ora7a 
tarcıe§lmln katUının ldAınını ıey-

retmde ı:elmlştl:!!.ı Ondan sonra Ki 
<11p avukat Chıırcıon•u buldum. 

- O adam kocamı eııkıctcn tanı· 
yor muymuş? 

- Hııyır, Oomez•cıım haber getir 
mek üzere ttltttgl :ı:aman ilk de
fa ııörmü~ Frann kanunlarına ııü· 
re tcııımıı matıkQm ecı!len bir ııd•m 
ne zamıın ıcıam ectlleceıtını son da· 
Jtlkaya kadar bılmez A~Ukat bi
le bunun ne zaman infaz ecıııece. 
ıtını anca:< bir kaç ııaat evvel ötre. 
ntr. Onctan sonra da h11p15hane:ve 
:ı: yaretçl almular artık Oomez'ln 
tcıamcıan kurtulabileceğine cıaır biç 
bir aınıcıı yoktu. vuıte e&nlll!lıncıa 
bir polis memurunu öldüren acı .. 
m a biç bir hAklm acımaz. 

8ally, lle polla memuru Barbler, 
beraberce yQrCijOrlardı Uzaktan o
tomobil p:llrüncıü Polla memuru 
rolun kenarındaki bır Çite daya· 

narak konuşma~a cıevam etti: 
- tcıam gQnOnden blr ı:an ene! 

öltlecıen sonra mahlı:üm avukatına 
fbır mektup vemıtş Bu mektup ko· 
canıza hitaben yazılmıştı. Oomez 
avukata şöyle cıemış. «Siz nuıtsa 
benim !lleeeıtım ırcıno bencıen evvel 
ötrenll'Blnlz. O zıımın bu mektu
bu derhal bu adam• g!ltürannz ve 
ej!er lmklinı olursıı ıcıamım esı:ıa
eıncııı oracta bulunmaııını temin e. 
cıınız. Partııte olup olmacıııtını b!l. 
mlyorum Fakat 40azetelercıe ırOr. 
cıom. bu aralık bl• reıalm eerııısJ 
açmıo bulunuyormu~ Oradan talı· 
Jtlk ecıeblllrıılnlz. Eter Part11te ise 
muhakkak seıecetını umuyorum 
Eter terecıctüt ecıerae ona ıu kltı· 
cıı verıraınıza. Avukıtın bana cıe

cııtıne IOre o kltı• :ı:ıarç•ının 
tızertnde m4n6ııını iınlamaı:ııaı 14'1 

ÇOnkQ ben de bu kelimelerin ne 
oıcıuıunu hatırlıyamırorum. DeQI. 

Pollı memuru te!Aşla: 

- 81.z o kAtıcıı ıördOnüz mQ? 
Diye ııordu. 

Sally, baoını eterek cevap ver. 
dl: 

- Evet. kocam ortadan kaybol· 
CIUktan sonra yerele öyle btr kAgıt 
parçıısı buıcıum. 

- Barı onu saklacıını:ı: mı? 
- Ha~ır. h!ç l!he:nmlyet verme-

cıım ve attım. Palı:at beni oıcıare
ceklertnı de bilsem lmklnı yok bu 
lı:Atıua ne yazılı olduğunu hatır. 
lıyamaın. Her halde anlamacııtım 
ve mlnuını bllmecııttm yabancı 
bir kelime ldl. 

CVC\IWll Ur) 

anat alanında adını "~ IUllll 
tarnCından ~ııtblk eü ım •ntcdır. dıı) ıırma.ı da beklenemez. 
nızdc l>Otün bunların muballf Tlırk Plleblyata bir seyyahat e 
mr.buslerı ııw:turan mOl';n ldl'lt'r df'blyatından bAl.l yoksun. TOrk 
ııöztıyle ııörtılmt'&lncten korku· edeblya ı ı sınırlar dışı edebiyat 
ıur alanlarında hi11 me~lıul. Hu p 

Ne, r \&-; 1 an hnlı:kınctı:. ıı ı dl ı .. dah:. ıtle" zaman yukwn 
uzu•ı boyltı tal5 !Ut \f'rot. et ıe nı .. çhal kalacak da .. 
ğ z. Bt 11 IU'U tçımıe en gar hl -
mahkemrlerın ınua~y!'n bir hll· ıar. T11rlrllif' Btl Ok Mıllet 111 c-

11 ,\XGİ İllTİ:\ AÇ? dlse sctıel;ılyl<' kovduktan nl r ı ol tek pı'rtln n l'n aebt>rut 11 

o.ger tara!dnıı. bö;le bir tah· \ ıısağının bu h eli.Sen n mrçl ı;. dev rlrr ncıerıncten cınha az ı;Ö~ 
didin b :zlrı. Mecll5lmlz:1c hangi te müz:ıkerr.tne <le l mU cd l· ımhlbl b r lıo e !IC>kmalt Kll\I' ırı 
lht yacın bir r.ct ccsı oldu~ ete ml"Stcıır Bu ekılde Meclis mu- ııütmıl lPrdlr İstikbal n tartb• 
mn!fun <!etll<llr. Zaten ııruplara. :ımkeı-clcrtnıu neşri adli mercı· çilen Mec! s müzlllı:erelertnl11 
bıışka memlrketlercıe olduıtu gl- ıerın tıı~cıırtr.e bırakılmış bulu- fl:7.eı1ne eğ ıe.:ek, mcydanl•rd• 
bl ııeniş yetkiler tanınmamı§tır. nuyor. D'lıer tarıı!tan Meclis iç ııerbest secıın. mtllı lracıe dl• 
Orup b~kan ve 80zcuıerının ın- UlzURü Kamın m11bıyctl11<1c ol- bıııtıran \C pMtllertn acımı pe-
uya tabı olmaması dı§ındıı rınrp· ıJuğuııa ~öre, bu hükmOn vutan- mokrat koyan insanların zam•· 
ıan11 biç bir yetkisi mc\'cut de- <!aşları rn malıkcmelcrl bağlı.- nıncııı.. her ~eye raıtmen bUtil!l 
ııııcıır. Anlıışılan, O P. eıtıerıyet mı;·ıı.calhr.a cıa IGaı·ct eclellın bu tırtınalr.ra göğüs aerecıılC 
veya bu elaıerlyete hl'ıklm olan- Mrmleıı:etlmizde demokratik B M.M ııln ne hale getırllmrlC 
ıar bir müzakere eıınaıııncta üç bir nlzıımın me\•cut oıcıuııunu ld· lı;teııctlilııl ibretle ııörecekterdlt· 
muhalefet fiÖzcüeOnü btıe fazla <ita eden ve te1':lltın gerekçeslncııı istllr.llll enva~mı yapmış bir M :e-
ve tahıının.ül edilmez görmeye Meclla muı-.kııba;lnl acrektlltl ııaın lınvatır.<111 bu kabil dı:wre-
başlamı~ııımıı·. oekııde kullanılır bir ııaıe ııctır- !erin çabuk ı:ellp ııeçeceıtıııe 

Nitekim bımdan böyle 15 a· mek lsteGlklt rtnl rKi~ !iyen in an· füpho yoktu: • 
............................................................................ 11111 .. 1111a111e1111H•llllllHltll•IM•l .... llllllla .. 11 .. 1an11111111111 .... "e111111e1ı•t•-
•••• 1 •••••• 1 1 ••••••••••• 1 •• 1 • 1 1 •• 1 1 1 1 ••• 1 •• 1 •• 1 1 1 •• 1 •••• 1 • 1 ••• 

' "f'°•f'tl~ .. ı • '' ' ' lı' "ıı11 ııfo 1 ··ıı·~ ~ ı" .• ,, 
ı 1 ~. l ı r ', 1 j 11 1 ~ " 1 1 f~ ~ I" t' 1 · ~ 
1 . ı~ ı , "!" d1~ I ~ ·: L ~ ılı ~ I ~ııı 

• ' '' 1 ' ' ~ ~ ı 
•••••••• 1 1 ••••• • ••••• 1 •••• 1 ......... 1 ••• 1 ••• 1 1 1 • 1 • 1 • 1 1 1 •• 1 1 1 

.ıameıı Deao ile Rock Hadson •Glan~ • Dnlerln At lhı 1111a-
41.Blr eeyler yapmalıyız .• 

Devlerin 
aşkı •• 

ccr.ı11ntıı - RrJl,llr: r.,.nrae 
:11,.u•ıı•. Oynıyııılar: .ıanıeıı 
Henıı, F.llııthl"lh Tıt.\ lnr, Rıll'k 
111111~011, \ll'rı•tılr~ "r C'nın• 
hrhlıtt'. <'nrrol HakPr, .ıanıe 
Wlthrııs, t"blll \\ 111!!. Sı•I l\11. 
ııeo, F.srr: F.4ııa t'f'rllf!r. rnar 
,..n: Frrıt naıoı • han Mar. 
fııl. i\107.11': lllınltrl Tlonı1'ln, 
l'rot1oı.~ı)oıı: l\amer Rro.t. 
1\\ arııtrcnhır mf'rll.:an rıı. 
1111) t.l.Hı\\IR\ ı~\l,H le ...... 

t'I Slnf'malarıııda. 

eıncıan ileri cellyor. Ferber iyi bir 
romancı; toplumu 11uyutmah de
ğil, ı:crçeklerlc rtlzyüze getirmek ıs 
ti) or. O gerçekler acı \>ııe olsa. 
h11ttll bir toplumu büt!lnUyle ııuç
lu b!le çıkanın: romancı Fcrbcı 
bunları anlııtmalttan kaçınmıyor. 
Hejlsör Georııe Stevene l5e gerçek 
larle kencıını baillaıpış bir rıım · 
ııctıımıM. cA Plance ın Tbo Sun • 
İnsanlık Suçu. nu görenler onun 
ne tacııır dClrüst ve açık ııl!zln oletu 
gunu blltrler. cSııhne • Vacıııer 
Mlanı. cıa bu büyük rejı&Orün 
ınsaııların tümOnQn ı:vıııtını dQ. 
tünen, !Btlyen, çal~an bir ıı::ıoı o:
cıutunu anlatmıştı .. 

«Devlerin Aştı. Amerikan top. 
ıumunu çeşitli yönlercıen inceli· 
3 or. Toprak 5anlplert !le büyCllt 

cQünkQ zayıtı ıı::onıc!Jın. ısenı 1>ermayecıarl•n. özel olarak İkin· 
11evıyorum. » el Dünya sav&§ının yarattıtı cpeı-
Zayıf olarak anlatılanlar bOyQk rol mıı:rııreterlerb nı enine boyu. 
toprak aahlplcrının fO serınayeda."'- na ele alıyor. Ev içindeki yaşayış. 
lanıı karşısındaki ktlUe .. cBeyau larını:tnn, bClyük topluluklar ara. 
lar lı:arşısınctakl «b~ka I'!'nklllen sındakl durumlarına kactar her 
ve •başka ırklar». Ama milyon- ı;ovrecıe cıavraııışlanııı cııerçelı::t 
!arca ba,kalar: Bu zayıf ,.e elinde olaylarlıı mc:vcıana koyuyor. ineıın· 
hiç bir ııavunma aracı oınıı~ •n 1:1· cıı ölçülere vuruyor 
şller, milyonlarca ıruıan, ne yapar, Sonra ne buııunü. no de dünü 
nıı eaer: ne yapabilir?.. )'arını olmıyan büyUk kütleler ha. 

cG!ıınt - Den ıote bu mllyon- !indeki tıısanlann dQnyasına gı. 
!arla. ötekilerin karıılıklı cıurunı. rtyor. insanlara ıroııterllmeııı ııore
larını blr cçeyreh yüzyıllık za- . ten sanının ve öne:nın eııııııen
man ıçtncıo anlatıy(Jr. Bıışarılı o. Cllgl bu çlllıoan ırıoııerı çeşitli renk 
larıık korkwıuzca yarayı ortaya ko- ve ırktaki ınııanlan barıata \e ııa. 
yuvor: ııert bıçal!: ,·uru~larıyıe clyb vaşta anlatıyor. DUrüat le çabuk 
Ye •kötO• yo ııözönüne çıkanyor. affecııcı olan ,bu kOtlelerln savaş. 
Ecına Ferber•tn bOyük romanın. ta yurcıun savunulması için her. 

dan alınan cDevıerin Aşkı. nı ı:ör kesten !ince cepheye glttlklorını 
dükten aonra kcncııntzl yorgun ve can vemlklertnı bellrttyor. BO· 
CIU:VU)orsanız. bleldetllysenlz. ııınır f(lk toprakların \'c paraların 6a. 
lenml~enız: bu dunım cıoıtrudan hlplert )aşamalarına c:>klal ıılbı, 
cıoıru) a tllrııtn stı cclddlye.ı alma hattl aav~ın aaııacıııı nimetle~ 

le eskisinden çok daha 1yi dcvaııı 
e~tıkh:rl halde; başka renktelı::l ,e 
ırktaki tnı;anlıır, barış devrınlll 
çalıoan kaClr06U büyük ıcıeaııer ~· 
oercrıı Amerikan bayrııtı adına ~ 
luyorlar. Bu ölüm yarıeıncıa öteı' 
renkte.kiler çok 11ay1C111 ölOyorlati 
Amerikan toplumunun eısenllRIP 
\ e geleceıtlnl korumalı: tçln aıuyor 
!ar. Bu kahramanları toprak ııahlP 
!eri sadece övmekle yetlnlyorıar. 

Edna Ferber bu noktalara a&ıt 
bir parmak bıır.mıştı 

RcJlııôr Steveruı de !lyle yapıyor
Amerlkıın toplumunun cıerınııı• 

ıerınctekl gerçekler ve dertler aÇıı
ça gösteriliyor. 

Savaştan dönen ıtatıelerı betli• 
yen, cakl yerleridir Onların ıeı yut 
da hizmet etmek. ııe.reklrM cıe öı.. 
mektır. 

Gerçekten 11avaştan çocuıunu. 
neslinin devamı olan oıtıunu kat" 
bederek çıkan cbaşka renklh a:I• 
)'ine lokantaya sokutmıyacattır. 0·

1 tele alınmıyacaktır En kötü ıeitl 
de 'kovulacaktır. Berberde cııyeııı:ı:ı. 
saçını yaptırıımıyacaktır. çaıı~aıı• 
!ar hor görülecektir 

Georııe Steven.s bOtün bun1•rı 
bellrtıyor. Belki cıe yurdunu ıeveı:ı 
bir kl.§1 olıırak toplumunu uyan· 
ctırmak tııtlyor· onlara tutul~ 
yol. tutu m~ ı ııcrekcn yol b~ı;;• 
cıır ccıurunuz yanıı, noktactasınız• 
dernek isti~ or. Ezllenlere bOrO" 
ııcrç.UI gösteriyor 
Amerlkıın top•umuna b r a rırııı 

1.§aretı \eren Oeorge Stevens ez • 
!enleri koru~anlara ela oöyle ,_. 
ıenıyor: 

•ÇOnkü zayıfı korucıun 11eıı r 
vtyorum_ıı 

ALt GE\ GILtLI 



..!.!_y A S-1~ ARAi.ii\ 111~7 l&TF& • 
Nato' da dünyan-; kaderi tayin edilecek hürriyetlerin son sığınağında» r,---------------------~ ıonra liore nrdık. ıo<e cordlm, 

"tJ llJ,ı~ı 1 lııı-hll' aJ,rası ltomtte karanca bir UATe ett1r « Başı ı lncldtı klml,f'tl wenelbl tPmt'lindrn ar-
"ıı lkarn"tlue tabu edılco Conı.ı m~e c:at:;acatı şanılmakta<. r. r n ba.,ında koml:.yon çalıflllılları :ııl nıaı.tııılır.11 
!'ıııı t&l Otellne lnmı ır Atına uze· Bununla. beraber, hAkım olan t.ah· •ırası. da teki.tın aleyh nete bulu Tebllğde daha aonra t!dll ı.kUtl· 
'-ıitıı relen Mendl'rt b ır.ı a Bar m.n. bl?haua Blrle~k Amerika ile nan Te dünku görüşmelere katıl· nın ı;erekçeıılnden bah&edl!ere:ı: •D 
~laenhowerdcn blrka aat aonra H ndi.'!tanın 2S eubu 1937 tarihli ge rnayan D P. Aıvon Mlllet\eklll Kc P. lktldannın gerçekte iç tüzükten 
~tır ne! kunıı tavıı.rr~ne benzeyen muj! ma. Özçoban gdme.ictedlr. Osman değil, çok partlll dcmokratlıt reJlm 
\ A h .t.OT :<\il \ \ "il\ IAk blr li:arar aure'1 ı;:e;ırmete çatı. Turan. Turhan A!ı:arca \"e fıhan den elkAyetçl oldu~ ortara. çıkmak 

1' \~uı~ .. caklan ve bunda da başarı aatıa- Slpahlogh.mun da teklife muhale· tadır» denllmek1.edlr 
~ lt · 14 !AP ı - K I' Atlıuı- yacakları merkezindedir. :et e:ıtklerı ıı..iylenmektecı.r Tebliğ. ıAdll teklltlnln bUt!in par· 
~ Muah,.:ıuı Tc ııatınıı geonel T :\1 T.F. B.uU •• "lı. gcııçllgtn Kıb D P . ileri gelPnlerı grupta tL'l· u gruplarının teşkil edtcetl bir ku· 
tn k"z b·na.' olıırnıc kulltınclı ı 11.5 mP.vz.ıun:tl'.kl ııon ı:-örUşimU t.k Vlp edllmı~ o!rnaı;ına rağmen tek nı.ca. hazırlanmuı, ha~tl tarafsıı: 
~ l lloı Sartı ın.n b r 1 aıdıdında 'ettirmek ı:a\ t'!lvle dOn bir ba!ln :ıtın l\te~llrıte O P. mllletveklllerl- uzmanların ıneelemeslnden ı;eçlrll· 
ltııtü'!l }'a."lı;rın Çıttr.ıı •R dn fnz::n toplantı.sı yaom~ Vt' g!lrü~lerı.ıı ııln hücumuna ur;ra:naı;ı lhtlmıı.11· me.a! Ukrl uvunulmakta, bu arada 
lııecırtbat lD1>mıı11ınıı ııı cııııı \f'r 1· JOnra e!l:Arına duyurmak ıçın °11 ka'>ul rtmetı:tedlrler. Bu yüzden d~lştkllk tetlltınln anaı-au ı.omlt 
cea en ~öncıo. o mııştUr YOk.ı;d: y9pmııyı arzu ettikleri toplantılar <ıl' teklifin BP bakanın Framadan yonunda ı:örllşülme;sl ııruındıı oJ> ı 
'-rte!'rır-dl' ı NATO k<.'nf raı ı Pa· çln ete ız:m r.!amadıklannı aöyl.ı- memlekete dönO§Unden :!onra Mt;c grupuna ınt!kal e~t!rllmesı yüzün· 
~ ~ gnnü bu ı;ara,da hn1tıya· mı~tlr ıııte gör1lşülmesı kararlaştırıtmı~· den mııOde:er üzerindeki görüşmeyi 
~ve blnadıt ntı •n tacı lilt \e Da.1a .50nra Baıttan. bllf ıı mO· ·ır. rııydMız bularak muba.lrfet mllletvt 
~.ılı: \ ap .makt :ıır Yıın,.ın cadC'!l'ye katı maı. kararında ol- l..11.I', ~ l '.\ Ttm.lc: 1 klllerının ıı:omı.yondan çekllerd: D 
~I ~ NATO nun muhtl"• r l'r- duklannı aö;-. yerek cPazarte.ıı ı:a Öte )'andan C.H P l\feclı.ı;; nru· P. mllletvekııırrını ao:umlulukları 
• t:tne a:ı-n.on kısımda çık:nı~- na vaııyı zıya::ctıe btanbıııdıı ~. ı u bugün iç tüzük teklifi ile 11<>111 • ı ,. ile başba.şa. bırakma.it lhtlyacını duy 
~'to ·;a:11'rulk mıh. ·ette b•r toplantının o aean&tü bır toplantı yapmış- duklan bellrtllmektedlr. 
t l.tR.1 \El• Hl \ E RUl\t;'I l'hemehal • :ıpılmaı>ına mCl .. aade ~ır. Bu ;oplantıdan önce C H P. Daha. aonra tebilt;de, D P. nln bil· 
l!o ıot yt>cel!' z. b ze bu mo u:ıenın Urup Ba.•ı..an Veklllermden NU\lt haaaa 1~4 ten bu yana atmış oıcıu 

.. _ r:.n, 14 - Batı Alman a bükQ \erllecel!' n. uıtımın l"d roruz zı- Yetkin. Hür P ve C.M P. dr.n gn:p " r y 1 jtıı reni adımiarın icra. kunetlnln -.,.'t. menııup b r ,, zcü. dün ıa una.'1 ın-nrll • . Kıbrıs ml!.'ll!l~l lop l"ltısının mü,tcrek l&Pılmuı Meclb ;.ara.tından mUralı:abt!ılnln 
lıııcı O de\ •Ct b~kanları toplantı n n leh.e• .nl' hallı için 11enelerden nt tekllf ederek C.M P. n HUr P . aon derece ıtUçle,urm~ bulunduğu 
"i: • roket. Us.en Kunılmas ylc 1 erı de\let n h.mav~ıne ıııığınarak mlllet\'ektller nı C.H.P. gnıpu top btll:tllmekte ve bu ara.da ıg.;4 ten 
~ ı ınocbur ;ı c bir karar alın :aaııret. t:08tennektedırıen demi~ •&.nttsına katı maya dııvet ctmıf- tonra "etlrllen antldemokraı.lk ka· 

•ca"ını t r tir. Ancak Hil. P ve C l\I P. lılAr " ....._ • ı"'!.ar.a " Y•~m şt r ~ nunıarıa ba.aın hürrtyetının, hll.:.lm 

'

""LCU •ö' ıc "onıo"mu•Lur 1 Başkıı.n Batı TrakJa"da 'l'c Kıb- l:ıu dnvetr le bet etmemuıterdır 1 , 
" v ' • -..- Y ••t Tü k c H p teminatının, toplantı hürriyet n.n, 

'"'
vlıı:ıcııye kacıar h,. bir ""ATO ·~ a r çe konuşan ır..-da•lan- . ırrutmnun toplantı31 eo-~ " ınız ı d b' .. aendlka kurma hiırrl;retının, ünlve~ 

~' 1 b ze roke• "·t•rı kun.ıln'naı a \ apı an tecavUz: ve işkencele •.un a ~u te .ı,. l"ayınlanmşıtır; l 1 • ..,. ~ ··~ l "l had rh CH r (' R"Pl'~'l ' '' 1 .. 1· aite muhtarı.-etlnln kl&ıldıtı, m ı e~ 
il 

<tnda mec~ur edici bir ka~. ar u &a. aya ııtrdllilnı bellrtel"Ck · • • '" .• .• 'F.Bı.ıo , lh~ ·• Pnlll'K • d d ıı p 1 1 malı olan re.dyonun tek tararıı bir 
,,~a'ı arzı uncıa oldu,.uııu bil ' I' .. n.z (; c rc;;ml dltım•z u . ,orıırıı ıı arının • oı.. Jll\rtlll 
"'·•"td " r.Jan Tilrt;:çen 11 azınlıı<lar taratın ı!l!nıııı.raııı. rrJlınl ı~ırnın ırnlf' ıu• propaganda Tııaııa.sı haline setlrllmlş 

ltru ' can l'l'nl· .. şen.p konuşulması icap ıırıııl' .•oluıııtuı.ı 11 1,rtınfııl ıırr\"'" ol dutu allylcnmekte •e !'ÖYie de;am 
~ eııer. NATO dı. b• le b.r ctL• nı \e bunun ıçın de meml~ ır llrnırı. ılz<'re huırlaıııııı ııır I\' edilmektedir , 
't ~ip ~ararına van mruıı hal n ltet t"npıı•da b.r kampanya açınaıta ıo1.111t ıı .. ı:ı~ıı.ııa:ı ırı.ııtı Rü• ııı. .ş.mdl aırı, hürrlreııerın aon ııtı 
~!~NATO Uveı;Jnln h Ç blrilıınln tarar v~ıdlk'erını açıktamı tır 'lllltl Mrı·ll~lıı"' ıtrtlrllnıl hıılıın- najiına, Tllrktre BOrtılı: :ı.ııııeı Mecll 
~ ket.ı d~lllndc bu Oslcr.n Jla•kan c'lu husmta cezai müen·ı ıııaı.tr.ctır Ru ı!rıı it.Ilı. tl'l.IUtnııı aı kürsüsünün muunlyetlne ı;:elınif· 
°'.ırı 11llll6ına mUııaade ı-ta.f' mcc. 1l"ler konulmannı Te Old'1etle tat· P(ı l. hf'ılrrınııı Tttrı.: nılllf'llntıı Rtı Ur.• 
~ /e:tnde trllkki cd.tcm.l c gl l b 1'"3 lme~ın 1J1•1voruz. Muhterem 'iık 'lfllrt Mrdl•lnılr hal.lıırıııı Daha .r.onra ubltt '6yle deum et-
'•lve etm tir. halkımızın cı.ı b zıere yardımcı 0 • korumak n sanınmakla ı:örnll melttedlr: 
~.,~:le Konrad Adenaucr" n :acaklannr. nımıyoruz» de:nl,ur. \ rl.lllPrlnl moral.ahr u1ır ... ını cİşlımez bir halde otan ... D. P . 

YENi UÇAKSAVAR YEDEK SUBAYLAR 4;, r>onrm \ 'rdrk 
su bar namıellrrt 

.\nkarada tr t lmllbanlarına tAlıl ııı tıılarak a) rıldıkları eınır okullarına 

lltlhak rımışlPrdlr. Rr~lmde l ' raksa •ar ınırıııa .ı~nlan ~rdek~ulıay nam 
zrtlrrı lsıanlıııla harrkelLen nnl n lnba ılannın talimatını dlnlrrke.ı 
.cörülmrktedtr, 

AMERİKA Resim sergisi 
<.B~ı ı ınctdeı 

~ barl'ketnın arle61nde c· <·•'ı.;110" TH,f·RHl~\RI tıftı.ı.ı,ır URdaıı aııı.o,mpı. ıılıluı:u lkUdara. ı;eçt!jtl ;ünden berl bir de
'1ıt11 gözden lıe("lr,I rrk ver .en D tnr ternf,ı;:ı MTT B Genı.-1 ııa eliı•h,. )ol.lıır. D.r. lktlrlıırınııı ra bile ışletllmutne !mitin nrl!P.· 
'ıaıı bt,anat. Alman hıı ının A·· ~krete. B lif lletler Si asi Komıa tın hf'drrr \l:rmaı. l(in .ltııa' ll•R· mlyen gensonı mOea&eae'slnln ıa.lhı hOkOıneunı proteskl etml~tlr. 
~ Ya ÜZ<'rln1e roket 0ş eri ku. I onunun Kıb•.$la ııır.ı oltı.r• al- nın ıtoı.nnıı : ıııı11: prPn•lplrrlnl hl· gereklrnn aöz.lü ve yazıtı aoru mU· 
t:tıllı~ı lht malı kar ı~ında ~bster tığı karar muvaceh~ nde dUn Ct.JJ <I' •ın rlı:ı bu lrkllf mıına•rlwtly- essesealnln de bir takım sıkı itayı~ 
it b~~ IYP.LI hUkOmctın d klta· ııurba kanı. BM M Re al H' B~· le bir krre daha ıörillmü,uır. tara bağlanmav D. P. idarecilerine 

AmeriltıL bu prote,,t~unda Yuna 
nlıı•ana ıeesautıerlnl bildirmekte n 
mütecavtzlerln >'kalanmuını talt;p 
etmektedir. Hıı.berın Amerlkadakl te 
eirl cdertn bir şak> olarak vuıflan· 
dınlmıştır. 

Uzun uman Pa.rlııte kalmı Te 
orada kend;g ne yı bir ı~ım )'ap. 
mış r~am.arımızdan Al ye Anut, 

llcııtını bel.rtmf'kte<t r akana ~atıC.akl telgrafı ırOııder- Nlteklıp tektır son centl sr~lmlrr- hllı:lm olan ıtlhnlyeı.1 orta)&. 'koymak * m şlerdlr'. ılf'JI uııı·I' ',.11,111 ıı.r. SÖ7.l'illrrlııln tadır. Bllh&.M&. aorumlu bakanlara., 
A;\l\.\R' \:t: l\llllll 11 Hlrlrşml l\llllPllPr sı,a•I Ko- llrrl •llnfflrll •l"çlml!'ntt'n ••llıra mllletTeklllerınln aorularına cevap 
ltı:ııu~ !\luhablrııııltden ml•Jonunun ııırthl, huı.uı.ı '" nıll •la hhl.Onıeı ıırnıtrnnıı ııın lıı•llrttl · vermekten ımt.ın& hakkının tanınma 

L~lı:ara 14 0 d il rlrllllnhlto Tarı. olRn !\ıtırı• ı:t f' ııı,. nııc>aı. t11t11lltf'r rr'Jlnıll'r· ı1ı anaruanın açık hükmQ ııe bajida 
~U.Und - cçen devre c Kıbrı.s lıal.J;ında almı• olctucıı ~on linrnrı tll' lrrıuıın ll•lünlılr;ü anıe,ı,ıııa lmklnl 

'I). ıııec ~a genel müzakere açllmaa.ı ih:lln to llr kttı•ılndıl. . .-\ııraı.. ıııı ı,;8 ılayttııııınktRıtır. Hıı •urf'tll' \11111'1 fl.mıyacar:ı ı;lbl mura.ı:&be ıın 
tı(ı tırıa' e bir takrlr vermiş olan •ıırııı 1111.i•lnı 11'7.lııl ılf'ıl•tlrN'r'i:lnf' :\ftPll•lnıll' IPc·rlll rılr'n nılllrtln hA nı da ff!'lce ucraı.acıı.k mahlyeıtedlr. 
~llt. P ~lllet-rcklll Feridun Ergin ktıııl rlrılllT. ( llııl.ü blııuıı ftrtlf'· Teşrii muunlyet icabında. en bU· 
~ ~11·1> Kıbruı mescıcsıncıe nırıc'° rl) ı~ tılrlllite 'Tllrk ınııı .. ıt ,e .,. h IRRI!'\ RI \ll ,,\JU \~l' \ • yut olddetıe tenkit edeceği hUkiıme 

memlekettmızdekl ilk fft.m er. 
ıı :sın bugün saa• 14 de Şehir Ga· 
tel'. s nde açacaktır 

KISACA 
Öğretmen var 
Okul yok ... 

il o nın,,ilt !Ok, ama rrktnr 
Tarıı batlıklı razım irin 
bir okurumdan ilet çekld 

bir mtktuıı aldım. Sakarya tfln
drk l "tllim işlerinin ak!\llkhtın 
dan tlki;rtt edtn alıurunıun mek 
tubundan bir parçayı oldutu slbl 
burara alıyorum : 

•Ben bir ötretmen detllim, bir 
yakınım ttrhh olduktan sonra ~· 
ki mesletl ötrtımuıllte döndu. 
Eskldtn dr. srklı 511 ötretmenllk 
etmlştl naha askerken Balıanlıta 

ba turarak Sak•JJ• iline n•kle· 
dilmesini istenı ~. Bakanlık bu 
dlletlnln rerlne ı:rUrlldl:lnl ha 
:ı:lran ayında bildirdi. Yakınım o• 
lan ıifrtlmen (adını Tereml:rrcP.· 
tim, takdir edersJniz ba ııa neur 
ırlJr) Bakanlıktan crfrn ceup 
üurlnt Vallllte bir dllekçt ile 
ba" uruyıır. ocrrtmrndz bulunan 
ırklı. kö) cftn blrlnr tar in edil 
me•lnl istiyor. Bunlar olmau bu 
blll~tnlıı kö) ltrınden birine son· 
dtrllnıeslnl kabul <'dİJ or. Gllnlrr 
ıeei:ror, ötreımtnln adresim. 1ılr 
razı sellyor. >'flin köye ta3in e· 
dlldln drnlll3or. Terhlslen ~onra 

hemrn cellyor. köyti sorn)or. Bir 
b .. ka ilçeye, htm de en uzak kbY· 
ltrden blrlne atanma . Üzulll.ror. 
lllltkçulnde naklini btedltl kbr· 
ltre ıtra 1 torpili bulunan kim· 
nltr nrllml• Meslek arkada !arı 
birbirlerine işin iç yüzünü anla 
tı:rorı.ar. F.\·rt. biz D.P. il ocak, 
bucak ba kanı. nıcdlı o:resl sa• 
ytshıde bu köylere nrlldık j11yor 
br. Bu rlbl 1 lere partlcllrrln ka 
rış.o.caklarını aklına ıeUnme)tD 

o.tretml'n ~&$iP lealtyor n köyün 
J«ılıınıı ıutııyor, \'anında ben de 
Tardım. l'zıın bir yolt"ulıık, bata 
("ıka. ,\ilahtan clmıelrrlmili ı;ly· 

mi tile, Dort saat ylirudUkten 

'-

okul, otretmen ut ne cez.er; bir 
ırmrlden ba.ıta bir ~,. yok. seçim 
once.\I propacandalanna hizmet 
amacıyla okul ppılı.ror densin 
dire 1%8 okulun temeli atılmış, in 
şaat o:rıcce bırakılmış. Bir llı.I met· 
re duntr var o kadar. Çocuk okut· 
maıa celdlk di~rn öğretmene muh 
t.ar >C klirtıı •YTeli ı;llldlller, 1-
na nrnadılar. Soara da l$1n clddi 
oldutunıı anlayın<'& • Kör kahve· 
sinde okııtsana•ı dtdller. Kı 1 ce· 
tirmrk için r'!/ arayıın otretmene 
c\"allahl d" yok billahi de yolu 
ceıabı \CrlldL llrr köye okul ı,-ı 
bir fikir, ama temel atmakla i~ 
olur biter ıanılmış. Seçimlerde or 
a..-cılılı bli)lr olur herhalde. Öt· 
retmenlert' çoluk çocuklarına ya· 
:r.ık detll mi" iz o :razınız.ın bir 
) erinde •Blnau :yok, ö~renc1s1 
yok, ötretlm kurulu yok, hiçbir 
eyi yok, ama rcktorll ttr• diyor· 
ıunuz. Tıpkı Saliaı;a'nın en az 
altmış kö) Undc iliretmenl olup 
da okul binası .olmayışı ı;lbl. is 
Urbam cdlrorum, Sak&JYll lltaarl· 
fıne alt bir :razı razın. Tekzip 
rdebllecek bir ull • • bir maarif 
mUdUrü n-Ja batka bir ııcııı çı
karsa kör kll1 blldlrecdlm. Sade· 
ce temeli atılmış, çatısı çatıtnıtş, 
fakat çocuk okutacak durumda 
olmaJan okul binalarının resim· 
lerlııl çekip yolla1acatım. Ama 
hnnl o tekzip cesareti~ ... 

bakarJalı okurumun mektubu· 
na rkle)ccek pek az ııey Tar. Yu 
kardaki satırlar yeteri kadar ko· 
nu,uyor. ı.tltlnı ı,ıertne politika· 
cılık karıJlı mı sonuç bliyle olur. 
Seçim ııropacandasına llet edilen 
okul binalarının lçyllzn erceç or· 
ıara çıkat"~ktı, nllcklm birer bl· 
rer çık11or da • Bir milletin eti· 
tim dhuı llya l cör11 tere 0111n· 
r.ak olmamalıdır. Topluluklan 1· 
ltrlelrn, rucellen en önemli ku· 
rıımlar okullar, rtltlm yuvalan 
dır. ollcr kö) e bir okuh ilkesi 
.eçtm arlJlerlndt, propaıanda nu· 
tuklarında kalmamalı. l'tltlm t 1· 
nln Tıırldyenln tn önemli din· 
11 oldufunu bilmeli, tam bir I· 
nanç 'e cerçl"k bir lrlnlreUıı bu 
amaca sarılmalıyıL , 

OKTAY AKSAL 
J 

D.P. lokalinde dövülen 1 Daimi Komisyon 
~1~1etler Oeneı Kurulu slyaa1 11 1111 ıırrrfll ırnc·ııcı bu ı.ararın f'l \J' RIK, \IF.~1l .F.KF.1'l.F.RI tııı kıuııtlı takiplerinden mllletveklll 
•""lll taralından a.ınan YunRn rnfıııda \f' tıütlln ntf'H!Udl)rtlf'· KO'.\f tRA:\ı!!I'.\ ,\ f$·rtR.U.> nt korumalı: Uzere tanınml$ bir :ha.it 
~k~a.eate.lı:ler mahiyetteki ltarar ıı, ır lılrlp~ml•tlr.n EDECE!\ tır. D.P. nın IQ tüzük tekll!lne go· 
~lı: tunları aöy.emtştlr: Yıne a\"111 n:c,·~u Ue aı6kalı ola· Kahire. 14 - Buı:Un burada •· re bir mllleLnkUID1n teşrii masun!· 
~ kıbnstakl 1 Urk çatılarını _ak B8' kan EIM'nhower ve BM. l lklandılhna ıoı6re. vakında Kııhl· yet.inin kaldırılması tamamtyle ço
!tıil:;1 unııa)a baoladı ı anla~ıııror. ~·enet Sekretc:lllrlne de a. nı tna· rede toplanacak cılan Asya • Afrl· ıunluk grupunun aübJektır takdiri· 
~ çe lcabttden bütUıı ~;reli Kıb· tı :rn••e b rer -ıe:ırrııf Cl'kllml~Ur kı memll'keııerı Konferansına ne bıraltı.makt.adır. Orupumu:ı: bu· 
~lı:arcıqıcrlmlztıen ırıe>eml)ecc uı.ı-z 0114" '"lı.ı.I ntnı.IK hıl>rı'llı Rumlı.r cıa ıetıra.k e:1ccek nun rahim bir de~lşlltllk te•kll et-
lttı lılbıtdlr Yalnt:ı:, lf"\k ın hare 1 \Zl\ln nh on •tr tltl kanaatlndedlr. 
liııtıı tar'1&nda "1DU dJ nmem~k C H P YılelLz ocak konerrs dUn Blldlrtldlltln,. ı:öre. Kıbrıslı Rum Meclisin t.ükQn ve intizamına. 
'ba ııeımıyor. nı dü ınanta.nmız· aat U! 30 da ~ ktaş içe merke ıan •m konrerı-.n~ta beş klOlllk bır gel.ncf'. bu ııOkôn tc intizam an· 
~' edebiliriz, Allah bl ı .ı;amlml 7ınde '\"apılmı~tır. Toplantıda lla· lıe'l"Ct temsil edecektir Buıılaıın t demokrat1k ve ııerıye gidi§ ifade 
'ıi11,[aıı do.atlardan korw11n • zır bulunan 1 idare ltUrulu Q~·p 1 J~lmlerl 'iÇtklinmamıştır Hl'\'"et bir tadil teklifi ile de&ll, her şey. 
~tl(, ~f-ULt;ÔU HCKI :MET Av\lk~t Otuz Oran Kıbrıs menu Rıışkanının Mnkarlos olacağı tı:uv den önce r1yaaetln tam ta.rafısızlığl 
C:.!f-..'ilflı:-11:.. uncıa bir kom. ma yapmıotır. 'etle tahmin o:unmaktadır. ıle aaıtıanablllr. Asıl muhtaç ol· 
~tt P, Ankara mlllct\'cklll Bı.ı.cnt. Oırnz Oran bu hususta ,unıarı Konferı.ns 42 Asra Te Afrika du!lumuz de~lşıkllk budur. 
ııt t bu li:onuda fUnlorı aöylc.mlf' sövlPml t r. l\e\lctının ka'ılm&6ı beklt'nmekte UM7 )Jlında c H p 1ktldan ta• 
~eıı •ııuzatereıer aonunda, dO&L b1 «Sizlere CHP. noktaı nazarın· <llr rafından Meclisteki muhalif parti 

ı: t bıızı mütteıuı;ı.crımızın Tt\rklye dan koılU mıpecağım. B r vatan- l\IRRI~ '\l,l!ıl 111\f.\lt'"IZ lt're tanınan ıırup te~kll etme ve 
~ııız bırakmış o:maıorı cndlte da., olarak efkı\n umumıren!n nıa lHll.A!'lll OR konuşma haklarının 10 yıl t.onra 
'l' .rıcı bir ı;cll~mcdlr • lı o}fnuş haklı bir UzUr.tümU7.drn l.cmctra, 14 ' APı - fnıı.ıız ıra- ~trı kar ıtlarla daraltılma..,ı e.em 

'ıı- lttıı: hClkümetl, dı,arıda milli bah5edccl'~lm Kıbrıs mes<'IPSının ı •e_ telf'•I. bu ııa~ah Kıbrı.-. ,·al!sl ver.eldir 1r; tOzUk r.adece Mccllsln 
~ha o.arak ele 0 cııaı Kıbruı mo almış oldı:ıtu ~eni lbttkamet k&i"'/ı· 81r Huırh Foot un Lefkoşenın has ıç ça.tıoma.larını dU:ı:cnlcyen bir 
~ lldetı tutumunun ı;orl>mluhıt;u 11ında ı;özde ınılll birlik deltll. tı- ı .ani' hareketlrrlto dolu &okaldarın kaideler mecmuaıııcıır Kanun kUT 
'rı.lçtrlde bıışlaıı.:lçtan berı tek ba ı lrde ve icraatta mılll blrllğın ııc da lıcmr-'l hcml!n hlma\'es:z bir vetlnde b le olmıyan. Cumhurbaş
tı tuıııcı!mc~ı ~erclh ettltlne iö 1'aClar zanııi ol:1uğıı ..çıkça anlı.· •<kllcıe dolaşı:"aı;ını bUyül: bir kanı tarafından tl"n olunmakııız.ın 

tttıd'rnı 
1 

·ılmışt.ır ıo mcmııunıvetlt- karşılıı.ınışlardır " 
ite ' z bundan böy c lıülrnm Ha .. ıırntler acı da olsa. açıkça • ı.ıberal Ne\\' Cronıcle ga:ı:f'tCfll ve Re,.ml Oıızett'Cle ncşred ıme.ı:. 

~ lt7 ::ıa~ması sereıı:tl ı hu usunda tad f'dl!melld r. Ba((dR(i Paktı dl· Foot'\ln dola mıısını •ce.curanc \e az.n ),lrUı·Higo ı:ıreıı bir ldahJ:i 
.. , e:nl'.,e )ell•l·l ııorcm )u • c b r mı.vaırakıvcı eı1rrı ortRdn vı b r p.• kolo•ı.- tıarek••h olnrn1< n zamıınme ile ana\ Maııın de&to 
~<:t ~o tur B r e•ı:clş Mıllctkrdek 1->ro ı 1111•flnndınnı •ır t rılı mlYl'l'e aslkArdlr Hu ı.ebcp 
·qıl{ ıı.ı ıuı lEbUU' ııntıa"lda.-nız tt'kt .mız l'kıılktır \C U\S\ • hlı. l'\Rhf: ı .l·ı •ı t ı .c kCll'l!O bOn11••tmı. l\lec!.E maza. 

binbaşı H. Yoğun kalp 
1 seki esinden ö 1 mü s 

t 

En·elk! ı;Cln Sanvcrde D P !o
ka: nde dövüld!lkten sonra 1\len e. 
mekll b!nb114ı Hil•na Yoıtun·un 
dUn Ct' !'<! ne OtOPEI yapılmış TC 
morı: mücıilrlüğüniln polise b:t
d.rdt!ı uc eöre b nba~ı ka:b ı;ekte-
11lnden ölm!14tOr 

B· >le olmıuıına dajtmf'n, cınn ken 
dlsl'l"le ı:örUştUltümOl" San er nv· 
<'.tsı Tank Pepc•:ı. morıt raporunun 
henuz: kenctlMnl' gönderllml'dlltlnl 
ve hlnaerıatl" h blnbaşıvı di5vrn ve 
ka:neıt. rapten ~,.l"b~t bırakılan 

R(!Hü Tektn·ır. ~erh!'<+ H' hııtının 
devam eıırceı.tını h. rt rm••tır 

Kocasını naklettiren 

doktoru vurdu ... 

üyelerinin ücreti 
750 liraya çıktı 
VılA et Meclt!.I dUn roaat 11 de. 

b r aut ·re kme ile toplanal:ı11mı~ 
ı .r Gcc ITTne eni Valinin Başba· 
ı..an :\!c.ı 1l'rc.,· u~urlıuna!;a ı;!tme 
Flndrn l!'I'' ı:clmlştlr. Açışta."l son 
rn yapıtım M,.clts Ba,kanlık Dıva· 
nı 6e(" nı n1" lk.ncı bıı$kanlı~a 
Uoç. C'.evrtet Perin. 11ekretcrll~e A 
H kmr• OUnrrle Ortıım 'Maltepe 
Daımt Komlll)cın ov,.llklerlne ~e 
Snhrı Taşkın. İbrahim Apak, Ke
·ıan Tuncay ve Mustafa Kı:ı:ııtr.n 
ı:et r imi lrrcı r 
'"<•'\R•ııı" \Z\\lh F. ... 

M ' s g lndl'm ndrk ma:1dcle
ıt biti ktt"n sonra ha• ırlı bir l'

r \ rrı ım b r takrirle Da· 
o Da ka11 ve u~ell!rl 

n n ne ı r ha ·a şartlan:ıa 
M\I~ 14 IH•t.<;\I~! ll.IUhRb nm Z· 1 para! I» ın b r \U l'ltme ile. •· 

•en 'hıs•ıı baRlı B ıtanık !it;!'- za:ııl ter t olan 750 1 rava çıka.'11· 
ııln'.1,. rıı,..ııı· ı'I:- b r \"ar11la a hA· ~r 

4 • \ ı ı mıı deı:thdlr iktidarla muh:ıle Ba.vek1l Adnan Men<lert.!'. NA 1 ıtcrelcrlnl n retme bOrrıvet nı 
t\ı-:ı konuda rıı.rın. aordu

0
umuz f • ıı b r ma " l'trafıncta toplaııııı TO ~oıu;rv nlrı hOkıimet re fill'rl \ e ~ rıı mUraka t hakkını kısan 

Gene • .Haş .. anı aö,UJtb 1 par oı '· tc f : brra.bf'rl lıl I(" ncıe. .ademt" lr.tıP'- toplantısında mrm )eıı lıOkiln.ler kabul ed lirse. bu· 

C:l~t'!!I CC"CV&!l et.m ş• r ·------------

Bulanık Sa ıık l\Il'r t"7I Doktorı.ı ı E T T 
~il bu me\ uda~t or u te b.ı '11 pol ~ ka rotıımızı ı: z:Jen l:"Ç r ırkct ~ d ten~ 1 etmrk O:ı:crr dUn ku'.( vr Atı~ aıı• dışı b r dunım :va.
~eden önct b r el ııO~ ıyeml)&- nl' zar.ıı.nı reımı tir Te hattA I ı.aaf 10 20 dc bir Alr Fraııcl' uc;a- ı ratılacalnır 
it ' Uade C'tmı tr. f'çnır tl'dlr » ı;.ı Jr rar "" l'arckrt etm ıı. 'YI' il· TUrk VP Buv'lk l\.lıllet l\.lec.ıaı. 

işçileri İ; \i.lflıııc ın Kıbrıs ııoll kasını teli G . .... iıllRt't'lı.~ "" '' :il;• hll\ll. me• dıınıncıa Dahıll)e Ve ı ntn ıtlbarını korumak ırerekçesly· 
~ t<lrnıer araaındo bulunan ve bu 11\s!'\'\"ht1" ~ili D~ r~ll ;:~~lkdti;ıan~ulll Va lo ııetırılen bu tAdll t.cklıflnlo ba lYJJa ı Kxa rr a ~et nOl'kl an bar • • • • 

'!ıııı~ geçen )il bir aoru öııerı;eai o ın ıH anı Galataı;aray Llııl'.!in ~ .. ~cc 1 ~r~rı~.: Fr°.m;ız ~~~~tos~ 1 klkatte Türkiye Boyat Millet Mtc 
Oııııı olan D P Trabzon mıııuvnı c.l'n cr!en bir ökrencı topıuıucu, Raı;ı~-Yavın mensupları tarııfın· ı 11.61nın 1tlbnrını clı1dl surette ze-

~Cj •n Turan ıu şöllc demltLlr. Kıbrı11 hldll!"leı1 l!ebcbl~·le dU'f<IUk '1ın uıcurlı.naıı~tır delcmeslndrn cn<1l~e ecıerıır:. 
ltllı IJ:G ı;o~ıı_;ma;cıLiôJNi lan UzüntUy{\ ttecıe ederek. cdö- ,n·:...nERt'>: l'\Rl"'Tf: Haklkatlcrln Ttlrklye B M M. 

4ıı'AA... v z kııçakcılığı 11uretıyle kenııı c.-ebl • ' ·~ · • ııe ııcrbcatço ve endl~etilzce dile 
~~llU.ttık bir ma Obl ete u radııı: mlzden rııcan paralarla beslenip Par 11. 14 - Başvekil Adnan ıretlı11m~I lmkAnsı:ılJıtının mem-
llı ~k iş 1 1• 1' 1 ~egııcıı 'H kO kancıa.,ın•ımı:ı:ı kana bulayan EO- • Jencterc5 ve bcrabeı1ndl'kl zevat tekele sadece zarar vereceıtl kanaa 
t' tı:ı ıı' en ı;cçm ş r. u ıu.·· a IAn"t» dem.i•ler \'e vatand"• bııgUıı mahalli saatle il> de uçak tlndc~·ız. 
~t a ız 80ll)Ur. e .ı .nın mü· .. ._, p ı · ı ı rd ' • 1 cıu '" ıanmrıı alt"-\ eri• vaparkf'n dikkat •8 ar sc \&Slı o muş 1 ır Yııkarıdakl kanaatlerin Tilr"l"e 
"'-.. rumuna dUitll. E.cr lllrl* " " 1 , •. , f' L"ll f' .1 , ., l ' I"' tı L'RI "' ..:'."'illetlerde rurıc ve num ccmaııt 1 ol•ııa a di'rl't et."'lllslcrd r. ı ~ ·~ . .' . n ·• l\llllet Mecllfıl kürafuıünden savu. 
~~t ••sn ıı)rı ac 1 deoermlnaı.ıoıu llMI\ llo\'I '"''"'' \'1. \HI '•.K\1.1''1 J;UFC'F.I\ nuımasınıı. oyb rıııtı ile karar "eril 
•~llıaa • Bağ:.lad. 14 - Blrlt"şmlş Mlllet- Ankara. 14 - NATO top1 ıntı.<ll ı:nııtır » 

lite::rıunı Sıuncd Kema:o~lu ııu 

Mu ·a ta in • tınn.•tir Bundan 
r.'\U~ber olan t;aml'd'ln karı ı Da· 
• ur Dr 1&M&ll Kocayı Bulanık 
Carşmnda üc el ateş etmek sure· 
tiyle. ta.bı.ncasıa öldüııneac tc eb 
')ü11 eımt•tlr. Altır f}ektldc yaralı.· 
:ıan dol:wı !!:.una. halinde Al;n hll!! 
tahane.stıııı ı: r.deı11mtş· suçlu va· 
.ulanua.k Adliyeye tcsl m cct im 
t.ır. 

,'Q 1 tlkrlnı ıa.vunm~ ol.UY· lt"r Siya i Kcmlteslnde Kıbrıs nıe- dolayıs vlıı Parıste bulunduktan · 
'-. ll:: kadar 19enlş btr ba~rısu:tı· teırsı mü7akerelcrt sonunda reye "'ltlcttıct zarlı·ı.aa Başvekile Devlet. .... " ....................................................... " ........................................................................ ,,,, .. ,, ............................. " ................... ,,,,,,,,,,,,,., ... , .... ,,,,,,,, .. ,,,, 
'ttı ıııızdık'. Bu başarıaızlılı: ııu müracaat f'dlldl~I zaman Irak dl'- Vekili ve B~ve:tıı Yardımcısı Tov 
~. 11 bir dCıdın ·~nın btlt.ün tahminlerin hlll· tılı: 11•rl Harıcı>e \'eklllnc Datıııı-
~l{lıbESl EKı.t:.'\Jh.ENl.ER tına Yunan takrtrl lehlncıo oy ye Vekili Dol':tor Namılı: Gedik. 

()• Ul"ORI Tcrme11I bura siyasi çevrelerinde Balln Yayın ve Turizm Vekiline 'le >-.ndan aleyblmlzde oy tuı.a- ı-arret uvs.ndırmıştır. cıe DeTte• Vekili Muzarter Kur
lltı tera çeklmatr kalan CloııL Tef&. ıra": deleı;etl'nln, Ankarada. y.apı banoıttu'Ilıın vııkAlet etmeleri yQlı: 

t•eru, Ortadoı;u dcTlet.erı ~msll •an naıtdad Pıılttı Hariciye \'ekllle fll'lt tasdll:e ı· ·ıran l'tmlstlr. 
'tttrı. bu konuda un.arı IOJleıuış 

1 
r to;>laııtısı iırefl!ftlnde mOttefll:I JZ'\llRDf: H.\\A GERGi~ 

1o.ı:. • ıtl\lnıın TC.rklye·nın 111vunduıtu 1zmır 14 - Blheı;mlş MUletler 
lııı. I\( BuyUtı:e çlt.I El • Ravl bu me- bir tl'":e ~skın hareketi bu havre- sıyuı Komitesinde Kıbrıs konu. 
~ lıtkkında •gazete maıcımatı h• ı ti bO'lbOtün artırmı~:ır 11unda Yunan tezlnln kabul edil· 
~ Clt hiçbir bllı;lm yok• remıo yf; Slyııst çevreler Irak ın ıteç!'nler- meııl üzerine şehrimizde ıtergfn •h. toııuda oışltl,rl nakanlı~ı Ue de Kahl!:f'Cle tcplanan Arap Blrllltl hava hUküm atınncie baş:amıttır. 
\'il ıeııı ld " t ld ~ !-'lya.st Komlteelnln Mısır"ın. tıu:yt- Bu arada 6'7 eylu l bldtselerln 
lttır aa etmlt o u,.unu er e ki neL'Cl!ft'11:1" Kıbns mesetestndl' d .... , Tabi netlcelerl 
ti Yunanıatını de11teklcmek hıuıuııun e 'rUAu& ı:e.en m 

'~tııı .BUyUk Elçtaı Şerir Abdül· <la alm~ olduı1u lı:arar gcre~ncto göz önOne alan rts:nt makamlar 
'41e t lfaydar ,unları aö)leml t.lr: harck..t ,.ttlğinl bıldlnnckteodlrler şehrimizdeki Yunan lron&olosba· 
~lllJ'lıte oy vermemek lçln dı4arı Avnı çcnrler. Klbl'IA mes•eıetıı tıe.<ılnln etr1tında emniyet tt'dblr
\ı; ış olacaklardır. Sl)~l komitede Bırll'şm., Milletler amel Kurulun teri almayı ıazumıu bulmuşlardır. 
!n1:.kııdc tıareket heyeti umumlle <la tekrar görUşüld<litO zaman I· 1ktncı Korcsondatl Yunan konso. 
'~ ında da &)nl fCl rapı.acaıt de rak'ın :vapmıs olduıtu hatırı us- loahaneel bu ııkşamdan itibaren 
~ı:t4lldlr. Temennim ınşallah hıl tılh '"den>k Türkiye lehinde rey atlı po118lcr tarafından kordon al 
\t, l'Urlt1yenln lehtno tecelli e- vereceıtını bel rtmektedlrler. • tına. atınm1'tır. 

BANKALAR CADDESiNDE 

Satılık Urgir bina. İki trafı ~ol, ıki kat, kat ilave!ine 
müsaadeli. 207 metre kare. Muracaat: Galata, Kefeli Hıirrı· 
yet Han, No. 17. Tel: 44 45 CY1 (iş saatlerinde) 

YARIN 
AKŞAMA KADAR 

~-ıı~ı Arabistan EJçl.1!1 ı.e f()yle 
~tir. •Bu bldLıiPf" çok hayret 1 
I; Ilı. Bu huuuı.a ruınl blr bll.I 
~'tı d'Otlllm. Bir iki ı;:Une kadar 
~-;.trı tenvir edece:ım Her balde 
~ mıu tıman devletlerin bir 
~1Uıııın mlllet olan Türkiye aley 
~' re; kullanmamaları geretırdl 
~ ltah Oenel Kurw toplantıaında. , 
°'1111' dahli, büLun l\.llla:üman dav• =============================== ı,: °l'Urlı:lye lehine oy verlr • 
~ilan Büyük Elçlal, •HAlen hU 
~ U Ue ı.stl'11rc halinde bUl'l!ndu· 
~ lçııı her banı;I bir cevap vermt 
' ttııııa aOytemı tır. t?:; l>t HAREKETt: GF.( TİK 
~t endtQ:lmlze söre delt;;asyoı:.u 
ıı.:<, Birle mı, Mllletlerde kul!ıı ça 
\"'tıı yaparken Dıştşlrrt Bakıınıııı 
~ı~:vhımtzde oy tı:ull•n•~atıan 
~ lı:kak olan deınlr perde cteTlet· 
\ 11 l!ıı Surıre n t.ıııır dışında, bü· 
~il !ltrleşmlş Milletler tıye!ert nez 

h. ~ teıebbüalere geçmı,ı.ır 
~'1lılerı Bakanı Zorlu'nun da in· 
~ Oıeı.ıerl Ue ltblrllCI halinde 

lt bllbaua Amerttahlar a onem 
~ '°l'llşı:ııeter yaptığı anlaşılmakta· 
--~ '&u arada Atlna Bt.ı~ük Elçlml:ı: 
': ... ttın Verginin utlşare için pa 
'f'Rınldıı:ı o;ırenllm1'tlr 

'1 lflThl.\J,l;ER. 
~::-ı çevrelerde hAklm olan k•· 
lıqlt ııore, frakın Genel Kuruıcıa. 
~ tez:ı lehinde oy nre<:eAI mu· 
~(ı kaktır. Ltıbnanın ateyhtmı:ı:den 
~trıııe dOnmul, Llb)"lnın da 
'111 •rllkten lehlmlı:e dOnecegt ü 
~ lldllınettedlr. suudı Arablata· 
~lllı:aradakl elçisinin lthlmlıelekl 
~it •tına. ra.ıı:men aleyhimizde 01 
!"i nıııa.ına devam edecell muht• 
~ löroımekı.edlr. Bunun ılbl Ur 
~ ele çeklmaerllkte tarar etmesi 
S 1 da.blllndedlr. Bu~ ıı:a"ılık 
~lerı bellrUlmt:ren bazı ırnney "' 
'- ~ Aıııerllı:a. deTltelertnln lehimi· 
'' Oıııneıert mUmkün ıılbl görün 
'-ı.ıtır. 

Hesap açtırarık 

YILBAŞI BOYOK KEŞIDESINE 
Mutlaka katılınız 
BU DSİDEDE 

KALAM iŞ KOYUNA 
Nazır 

APART/MANiN 2 KONFORLU 
Dairesi 

12 
Müşteriyt 

MESKEN KltEDTJ,ERi 
Ayr1C'a 

S0 .000 
LiRA PARA iKRAMiYESi 

. .. 
~ -POLI >ıyo\ı hoberlerın torol';ız hıko y es ı 

A.RAP K _!\.RDESLERiMizl 1 

l 
l 

• 

TIKA 
• • VE • 

OJESi< 
T aj'yare büyük homurtu-

• tarla önce orta ptstıen 
bava meydanı binasına 

doltru ııeıcıı.. l'IOnra ııala doliru 
dönerek durdu l\fotllrler birer 
birer ıust.u, ııeyyar merdiven 1ıü. 
ratle aö~deye ran~tıntdı Te .. 
çılan kapıdan rolcuıar teker te. 
ker ınmeıte başladılar. Derken. 
hu a meydanında çalıoan en 
küçülı: penıoneltn bile artık iyi
ce tanıdıjtı Iraıt"ın eski BaşTe
kllı Nuri Sa.it P~a tayyarenin 
kapısında. ttörClndU 06zlert. et· 
rafta. ~ına. &tmalar arar sibl 
kar:ılayıcılar Ozerlr.de sezlndl 
ve lı:oyu renk elblsell ddstunu 
ı:örünce n~eyle merdlfenıercıen 
ınmete baştaııt. Pakat karşıla. 
yan koyu renk elbı&ell zatın yü· 
zOnde ııadece nezaketin icap et. 
tlrdltl bir zoraki tebeti6Uln var· 
dı. Paşa ber zamanki ~bt ku. 
cakl&.§mak niyetiyle yaklaştı fa
kat bu defa.ki latllcbal umuldu
ıtu ı:tbl otmı)·acalctı. Turkıyede 
her ııelt§lnde bütün ııa.mımıyetıy 
le açılan kollar araııına alınına· 
ta allşmıı diplomat Paşa, bu 
defa aa.dece kendisine uzanan 
e:ı $akmak ınecbunyetlnde kala
caktı. E. polltlkacıa her tere a.. 
lışmak lAz:ımdı. Bazan earmq 
dola, olunur, öp~ülOr, ko..:I&· 
tıtır. bazan da b!l)le aradan k a.. 
ra. kediler ııeçerdl ı~ın Mltna 
bakantanız: Paşaya aııı! ibik o
lan da buydu Bu kadar kucak 
açıldı, bu kadar yanaklarına bu 
ıeter konduruldu da. 11onunda 
fayduı mı aör1lldUydU? Çokla· 
rı cBaşvekllln rerınae olaa.m, 
ellnl ınkmak dejtll, ıızın doatlu· 
t;unu:ı bu kadar aıı diye adanı 
akıllı çıkışırdım» dtyorluciı. 

GOROLTOLO 
KONUŞMALAR 

:van ettllil kolayca tahmin edile- Jah diye otele kapaıt a;.nlar tar • bazan telflşla ters konul· ! 
bilirdi. Zlra Pa.şa, tam BlrleE:nlş Uç ay geçse Çıkmıyorlal'CSı. Nıha- dutu için • halı.ar Ozerlnde ya-
Mlll~tlerde ıra.k'ın b.zlm aleyhi· vet para ile del';ll mlyOI? Arap nılı: izleri bırakmıttı. Perdelen ı 
m.2.e oy kullanıp Kıbrıa meııele. karııc~ıcrtmızcıe para. rıu ı:IblYd . mencııı ve toz bez.! ı;:ıbı kullanan 
alnde Yunan ıez:ın mUda.faa e- Nerden mı bulm~lardı? Bu t.U. lar. duvarları kirli elleriyle ber 
dtıının aka.binde Yeşllköy'e in. aıı .. onnak biraz eıafdllt.lt detll bat ecı~ler. motıtıs •l, zarara 
mek La.llhl!lzllltlne uıtram~ bu· mısdl? Cenup hudutlarımtzda uııratan.ar. 'hep Arap karde§le-
ıunuyorou. Ertl.'fll gOn bfüOn ı:a kaçakçıtıtın en bUyUllU >aıııtı- ı1m,zcıı Hiç t>. r lieıın kadr nl 
zcte!er, Baıtdat Paktının en «sa.. yontu. Gerçi şimdi bazı tl'dbır· bllmhorl11orcıı. İ4t•· şimdi cıe 
mımh üyı-al ve cArap kardc~ı. ter alınmUJ. kaçakçılııta mCıııl ol. Türk dO.'ltlUğunun kadrin bllnıe 
mlZ» lrak ıçın tlbırı llmtyancaıy mu tçın hudut bö1ıroletı mayın mezllk edt or ardı 
le cd~eneceklen dl. Belki şeref lanmı~tı Pakat Şanıda. Ha.epte 
salonunda cereyan eden konu'" Bddatta. Beyrutta. TUrk paıa ı 
mada da a:;nı ecyı !!tiki doetıuğt. üzerinde çok dU~ük kıymetlerle 
ı:thenerek Menderca yapı:nı~tı. alış.. • veı1~te bulunan yııtınia 
Ara. 11ra dı.şardaltllerltı kulak- aarrar \'ardı Son:-a o paralardan 
lanna relen seııler bu ınııbaı u. bır kl6Illl ceplere yer:eştırıll::;or 
~andınyordu. Fakı.t ne sö7lenir· ve İ&tanbulun yolu tutuluyor· 
ı;e söylensin. olan olmu~tu. Dün du. Hllton•otellnin bedelı. Arap 
kü sazetclerin yazdıtc.an ı: bl karcle~ıerımıze. S rlte~dekl en 
cDost • DU,man» a)rllmışu. Da.· pl.s otc!ln Qcretıncıen cıe dO~Oli: 
rtımuınlar diye heı tarla naz. ıreıısorou. En pahalı remek \üz 
lannı çektılUmız.. lht11 acımız cıe 'IS ıaı.:ontoıu yenııordu. Ara.p 
olcıuıru halde l\IU6UI petrollerin· ka.rcıeşterımı:ı:. lktl adi fııkıntııar 
den otan a.acaıtımız:• bile •ertll• ıçınde kınanan TOrktyede, bir 
a&tem1eden muttaaı. bir mu- bolluk ve ucuı..uk cennetinde 
uıı zamana bıraktııtımı:ı. lrıtan- yaşar ı:tbl yqıyortardı. S<>.nr& 
bulu Hdece krallan ıçın deıtıı. da kalkıp. oylarır.. Yunanlılar 
tcbaaııı ıçın de sayfiye §ellrı ııa.. lehine kullanılorlı.rcsı. 
llnc ııetırdltımız canımız. cığe
rımız Arap kard~ltırtnılz, mıllet HILTONDA BiR OLAY 
çe en haı.sıııı oıduıtumuz: bir di
\'aela ~e d06tluklara en fazla Ilı.. 
tıracımız olduiu tnr eanacıa. bı. 
ıt bırakl)orlar, cvıL.!ah<Ha.zım Yu 
nantılar lıaklıı dlıorlarcıı 

GEÇEN YAZ 
tnııan ıı:ayrt ıottyart seçen ya· 

zı batırlı)Ol'CSu. «Arap lı:ardeşle
rıı:nıu in iatanbu lioltaı.larını 
&cıeta t~ıı:aı etını~çeşlne oer ta
ra.ıta eôr1lnd0klerı ı;u il' bı pa.. 
ra harcadık.an, erı pahalı otel
lerde çoluk çocuk }an ı:ettp ~aı.
tı'ltları o «aeçen raz.ı. ı unutma.. 
h lmltln ını vardı? Hllton ote. 
!lnın cıııı ol.iayaı da aOyleftJdl. 
Bağdat Paktının en ırllTetıılıı• 
müttefiki ve Arap llemtndekl 
dOlitlUlı: kaıeınız Iraklılar yüla 
beraber 1•tanbula. nıcret etm14. 
lerdı. Kral Hazretıtırı Bolum 

Yaz aonıarına doğru bir H · 

bab Hllton'un mo11tahdemıtr1 
tcl!şla Nazır Bölüı.b&ıiına koş
tular n alt kat müşterııerın.n 
ate.ıı püskürdüğünü. a!fonl&nn 
klmllen bozuldutunu aörtedl. 
ter Otelin mlJıoıtırıerıncırn olan 
Nazır Bey önce bld!R)e ınan· 
mu ıı~emecıı Zir• altonların 
bozutmaşı ıç n hiç bir ıı ep yotı: 
tu Otel.n ın llfitnda blç lerıı 

malzeml' kullanı.mamış her ııey 
dışardan setirıılmı_.tı Teııınt 
.-:oıa~ ıcoıa:r arıu yapamazdı. 

Heıe bOYle u;ııumı oekl.de b,r 
tıkan:ıı. ula altl11 aeıeme:ıaı 
Derhal oteıın te .. nı;r. elemanları 
harekete eeç,ntcıı ve aıronlar te 
ker teker muafene edlld gı ZI\· 
man mesele an.a,ııcıı. Sifonla. 
rın tıkanmasına &t'bep Or.t ka t. 
ıard• o•uran Arap mtı~terııerdı. 

ma\ ı 11uıa.rıncıa tı\.; l.:a) atı ~ apı- Yasu olmüına nim en. otel 
lor. kendt.ıılne ta.Ilı la edilen ka· pensonelıne ı;:Oııtetmeden sıztıoı 
aırlarda blnbırıece bayatı )~ı. kendi tıaıre.ıerlne kavun • kar-

ŞARK CEPHESiNDE YENl 
BiR ŞEY YOK ! 

B.z ı~tedlğlml:ı: kadar Arap ı 
dünfL'!Ull kazanmak için ı:ayret ı 
ııarfedetım, «din blrlllib nı. po ) 
lltlkamızın muntrakı~ eti ıç.n { 
b:r u~ur zannccııp aldanalım i 
hıto seter oıaca~ını. ıoanvorcı.. 
Kıbnli mesc.esı do.av.s yle B.r- 1 
!e~m~ Millet.erde yapı;an oyla. ı 
ma g Arap me.nle•etınln blzım ) 
a!eyhtmlzdo o~ kullandığını mey İ 
dana cıkannı~tı Kencıllerınc \ 
do..tluklanmızla beraber havan ! 
toplan da ııönderdlğtmız: Libya, 
tek çarert oyunu kullanmamakta ı 
bulm~tu Ay111 cbll!lret.» bır \ 
zar.1•11lar li:encııaı ı~·ın harbi bile : 
ıtöz.ı alacatımızı )'dl dUveıe ı- 1 
lln et.tıBı:rıız o:Karcıe~» Crcıun ~ 
de ttö6ten:nlş ve oy kullanmı.· \ 
ı:nı~tı bın a~ıı ııar'bl. ••C) hımız 1 
de oy kullanan LObr;a.ııa bir mık ! 
tar ellih ve cephane ıııbe ecıc
ce•ımı~e da.r bir llabenn dün 
li:O cazeteıerde çıkm41 oımıı:;11· l 
ııı Türkiye «Kötmoı:e ıyıll;cte 

mukabele etmcıı: ıeısereaıı ıı :-ı 

Ma.ama.tıh. P8'a !le Mender• rorcıu. Sadık tebaaeı ise Hll· puz t&:Jtmaka muvaffak olmut· 

en parlak mııoa.ııennı §lmd ıu ıt 

tıdarın takıp etti!• dış ı:>o•ıtıka ) 
da \"er.rorcıu Bllr. o cıu olaca ! 
aynı ,e.ı:ı ıç poııtıkada cıa j&ı;>- l 
ııa1 cıı ela. ııu. ırıbı eeçınıp ırı t. 
11eydlk. Ama oyle olmu)ordu. 
Demokrat ıdarec!leı <11~ polıtıka 
da baz ckalleıı,ııtıen e maruz 
ı.aıınca. öı.ı:eıenn. ıçerdekl po- '\ 
lıtıka.cıı .. ı:dan alıyorlar \l' •Z• ~ 
ıen ktrıueye ıylllk etmeye ıı:e.- 1 
mcı~ dUşUoce.;ıyıtı mubaleretı 

adamakı!lı nırpaııyorıardı. Ht... 
bUkt yapılacak ~ey ııayet bıuoıttı 
9u, ıru·a &Öfltertlen. Arap ka.r
de.ıerımııı:e ırösterllen doatıu· 

tun ııabrın, u.oammü. ve toıe.. 
ranııın hıç olmauıa yarı.ı iç po
litikada eöııterıı.e •lnı kredi 
muha.efet lç.n de aı;ı. ı;a, ba.ı:a. 

llm netıcf!til ne o.acaktı7 Şı.. mu 
balelet «Arap ıcarcl~lerımızı .a. 
dar da aeTlleaıez miydi a ca· 

ar1aıncıa Teşllköy Hau meyda. tondan atalilına tenezzül ıtmı· tardı. Sonra da kabuk.arını a ta.. 
nı btnuının ,erer ııalonunda ce- yordu. Yer bulamactıklan ıçın cali:: yer bulamr.nıı~lar u tnce 
reyan eııen ltonuımalann ot. dlter otellerde ıı:a.maıı: mecbu. ince doırt,~arak a:afranı:a ne:l-
C!Ukt;'a ytlk5ek seı1le rapıldıgı da rtye:tnde olanlar Hlltonııa aıra. lanı boca etmış erdi Alt ka.tlar-
meydanda vazifeli ~mrUk me- Y• cırıyortar. batı& tltlma& ıçın <lakı tıkanık.ıgın "'ebebl buyııu 
murlarının ifadelerine bakıllna. uraya hatırlı po.ıt1kacıtar1 bl• Sonra o c•nım ııalıla.r. aucuk 
bir halı:tkattı. Oörtı~men n o!. le •okuyorlardı Baz:an «\'alla.'ıı pa:;tırma pi treceğUr• cıı;e berba t SADUN TANJU j 

nımt 

{H:t~ı ı lnclıle> 
a nen h r yı iyi 'o dürQ5t çatı· 
an l ET T 1 ç lerı ne llcııme:ı teş
vık pr.i.l'Ilır. n de, arııırııaeaıtı vaa· 
dlvle. ö:ırnmcme~e ba~landığını 
'>Ö\lem . .rır 

Ba • nııa c .r taıııı cdlkn yeni 
ela ıllı von t•m llıc de ı çinin re"fie!l 
nnklt fıız1 a m "'111 ücret nın hesap 
'ımmlt' ı t rfıe Ulnk cörfüme. cez:a 
ka7.ıı \ h sar vulı:uunda licıeycce-
ı te~:n ııat ı· ':la ında bulunma 

mu ıcır• ı be ııııda tşçıterın hiç 
de leh ne oln:ı an hükümler ta~ı· 
maktadır 

TEŞEKKÜR 
Hakkın rahmetine kavuşan a .. 

çopulo Hanının Azı~ Alt&'u. !ieVll'lll 
babamız 

\ZIZ 1- • ı.I ·ııı 
ereır hastalığı ıııruıncıa allka n 

var:1ımlarını cşıro:emıycn. b~ta 
Dr Hasan Tezel ve Mehmet Ali 
Mafa olma.it üzere aıkacıa~ ve doııt.
larıma ırerl'la\e cenazesıne ~tlrlk 
eden veya tazıvette bulunan kom 

ı şu akraba ve dost.arımtza. ayrı 

1 
ayrı t~ekkUrUm!lze teeMürilmüz: 
mA.nl o.du!lundan. kendım. annem. 

1 

ıtarde !erim ve en.ştelorın namına 
minnet yo "ükra.nlurımın tblllına 
gazelen.zln tavassutunu rica e:ıe-

rım Olilu 
JitlLlnl f.rtl~ 

- Zıl çıılmadan neye kapıyı 
aç'lla}':ı koşuyorsun·: 

- Hülya gcldı, kullandığı 
V l C Q kokusundan 
anladım. 

VlCQ 
PARFÜMLERİ 

v 1 c Q' 

BANCO, 
F L 1 R T ~lıl'lflltz ııtraaı çeTrelerı dış işleri 

~ıı daha. çok aett determlna.t.lon 
'-ıt 1 1Uıı Türk 'l'fl Rum cemaat~rtnı 

"lı:ltde tatbik ecıı.eeeıı •ok.inil• 
ııultça cyilkııek tanslyonha cere· ben ü1 ttünden fazla kalmıya- bal' cet1rllmııı elektrikli ocalı:. 1 
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l!ırame 1 ' 
lKJ [O] llJ [g 

nı ırerçekleştımıete ımkln bula.r 
m adan 1ııvtçreye elçi oldu. Onun 

_ E a k1 ouzell!;c 

•

Kra tçuı Günse-
li naşar'ın ayrıl 
maaı ao.syetenln 
en çok konuşu 
lan mevzular111 

~ dan biri o dU. 

yoltluğUnu bilen bazı muıı:ur a. '••-==~mıııı ... ı-.~ ....... ~ ..................... ~~lillflll!!!'ll~1'1" 
~~~~ v~a ~g:~Y"b~:!ı~~~rı~ ı•ı.•:ıJ..,;l~i-.ıiL)&!ıll.~._11ııı1iı.lL1i-.ıiL1i-..:f.ı1i .. 11.m•1ıı1]wl•iMt._.!.tlııııi.{6-.!.1-:: 
•bır ı:cco gizlice toplanarak. te- it 

k 1 • aun1 ilkah "'•ptırmak ıuretl1 
ne eden ımaı ettıtıerı buruk bır Hit erın .ucag"' ı esarette • 
huninin iç.ne doıtru hep bir ağız_ 7 bir çocuk d~rmuştur. 
dan üfltlyerck bu rüzgArı meyda· " 1 • • • Ronald Oeorge Mac ı.ennın. ıt" 
na ııetırmıo bulunuyorlar. Dalık· geçen gun erı ıçın rısının bu auretıe li:end:alne ııı" 
çı Kambur Niyazi, mezkllr huni- net etUClnı1en bah!ale bo~n-
ııın içine orıeyen y(lz kadar eah. tazminat alacak dAvuı açmıştır. 
suı Halk Partıstne kayıtlı olduk.. d 
!arını ı;öylcylnce. hAdiı;oler cıe Ba Sovyetler Blrııtlnde uarett ııra tınA1d0 nmNe'v~oocur'-•~un1kabmabeataı eo::k~ lıkçı Niyaziyi haklı çıkarınca. aında geçen ı;tınlert tçln Berl!n , ... _ 9 tşln önemi derhal ortaya çıkıvcir ldart mahkemesinde bir tazminat olan karıaının •sun'! llkııh» r- 1~ 
Buna ııöre. yüz kadar Halk Parti dAvaaı açmış o:an Hltlcrln e.skl urmış olmuının mükemmel il d 
linin Müdanya flabtllenndr.. b r Uf•liı Helnz Llnııe dhııaını ka- boşanmıL .rebebl teşkil etttıtınl 1 

hunlnln lçlno bep bir a~ızdan Ut nnmıştır. d!a etmekteCllr. 0 o kadar çeşl -ı dedi ld ~apıl,\or tı. dediko-
du a t numuza bl e b ınları aı 
dırma a m in )Ok Onun için 
ıe.ln a e •n O ıısellnln ıt-

1 
tllı:bal 1 .n a r adılı bazı plfı n 
lardan ba d llm Rl\"ayetlere 
g re OCn e ı Ba ar artık bu b 
mi ok &evdljllnl ııö)I rorı Car· t 
Yenle bil' anla ma lm alamı : mo ~ 
delllk yapa n mı Hatırlarsanız \ 
Carven in deflleslnde uJtrcller \ 
içinde modellere parmak ısırtan 1 
banım.ard:m blrlnln de Gt\nsea 
Ba r o d t nu s tunumu7.da 
J8rını tık Alıla ılan Matmuel 
Canen de b nun farkına varmıs 
ki, OJru e iye Par e gelme ini 
telı:J,f etml 131 '>ılı: kraliçenin 
icat proje n1 bt:ınlyoruz ama 1 
yakın dost! rı onun Sadıklar a· ı 
partmanından koliy kolay çıkma 
ğa razı o•m1nClljın1 aöy!Uyorlıu 

Kötü niyetli b • lod os ır 
!emek auretıyle !lrtınn çıkardık· Bundan once adli makamlar, Kadının avukııtı, abt tezi .ısı 
!arı ve bôylellltle hem Flocyn ııa· Llnııe•n1t1 5640 markllk tazmınu d&taada tarar etmektedir. Mııhlt~ 

me, diva"' 15 gün aonraya till 
hı: yolunu tahrip ettikleri. hem talebini reddetnılşlerc!I. Bunlar ,. 
de kayın \al demin aşerd!IU sıra- nrdlklcrl kararda, Llnıe'nln bir etmiştir. 
da boynunun şişmesine ı;ebcbl- uker ıııtatı ı.e olmayıp, HIUerın Kanguru'dan dayak 
yet verdikleri için, mezkOr Halk uşağı bir a1Tll olarak eaarcte ıeTlı:. 
Partililer hakkında ııerckll Jtanu- edildiğini Uert .UrmQşlerdlr. 
ni muaıne:c yapılmasını, partı
mı.z namına önemle rica ediyo
rum. Aynca bu ıılbl zararlı hL 
rekctlerın tekrarlanmasını ön
lemek makaadlyle cToplu teJı:ll-

Mahkeme dllnltQ lı:arannda, Hlt 
!erin u ııının bir B.S • .r.ıba)1 ol· 
duğtı anlaşıldıtını Te bu bakım· 
lı:ımdıın tazminat hak kazandıCı· 
nı Uerl aürnıUştür Mahkeme bun 
dan &0nra Llnge'nln, Hltlerln hu· 
ausl lşlert Ue meşg\ıl olduğunu ve 
bu baltımdan naayonal • aosyallst 
reJlmlnl deateklemestnln bahis 
mevzuu olmadıflını da kararında 

belirtmiş bulunmaktadır. 

yiyen boksör 

* 
Kervansaraydakl Fransız Vedetl 

Dantelle l aeyretmete gidenler 
hiç te p1$111•n çıkmıyorlar. Bu 
m:uıum yür!U Frall612 kw ae~lr 
el.eri t~hlr etmeıı:uı hiç ıtıçlllk 

cekmlJor. &lı ıı:eces •• ıran Maıı 
rlf Nazırı Mahmut llle.hrıun'ın 
şerefine B:ervansara,-da ot.uz ae
Jt1z ktıtııı: blr ziyafet .erildi. sa 
dece erlteklerln bulundutu bu 
z!yafeUn lı:ln havası etrafa da 
tesir etmlşU Falı:at uat 12 de 
atrl.P • uaae·ı beklemeyip cıatı
lan bu ınıpun bo bıraktıtı m•· 
saya oturan \ 'dkend'lerln grupu 
pavyonu hemen ne~endlrdl. Bir 
tek mU&tuııa Serray'dı, Ne elana 
ederken, ne ı.nver \'elkt'ncl Arap 
danaoz taratındıın Ciplllürken }Ü- 'ı 
ıı:ünde en utıık bir tebessllm be l 
llrmlJen Sel'l'O nın l:ızı ,\yşeyl 

1 görmeli: için Parıs·e ı:ld~lnl 
ııCiylerk'n dahi l'U7.ll ı;Ulmedl 1 
OUlme:;en, takat. hatif teb~.sllm 
edenlerden biri de Sabiha Sadak· 
ıı. Şirin ve \ hmet Seci F.dln ise 
pek ne.;ellydller. Armatörlerlmlz
den blrt, ııecenln UçUne ltadar 
pek m~tten, h p p~Ian e 
1 ne vertllnce bundan en ufak 
bir rur kalmadı; b.r çeyrek sa· 
at munalta a ve te! pnıonun Ilı:-

, na Jı:ablllyeWıtn üatlln!UğQ netl· 
ceslnde oradan pelı: UzgUn ayrıl· 

dı. 1.svtçreyc Basın Ataşc!!ği ı•· 
zeteler tarafından teytd, kendlai 
tarafındın tekz.b edilen l-:abl 
t p, lçtıtı blr trahTe (ne lı:ahTe 

l!lrae dmtlar başına) ile pek ça 
kır Jte;tft.ı, 

* Komedi Juımındak1 •Yine mı ı 
Çocuk?» adlı plyeaın prl!mlyertn· : 
de yine blr aUrU sanuklr. ele$· \ 

1 
tlrmect Te yazar görmek kabil } 
oldu. ArWtıercıen ııumaub Gök 
er, g~I ne ı: ren t fllplı:aaı. eşarbı 

Te laıtarplnlerty.e !.ile oralo&lu \ 
apor kıyafetiyle. evli Taner, al- \ 
:rah ')"(in beresiyle, ıı aldun Tan~r l ' 
siyah sin gl!zlllklerlyle lgGzle ı 
r1nln IYlll' U ine aevlndllt , Pro ı 

ıı no holııı n1ın Rel•llııııe 
dlleclmdlr 

Yüksek ba ım. 
Aralık umın dokuıunc\I PL. 

zo.rte.s \ e onuncu Salı ııünU t.a· 
bahtan akoama kadar faallyette 
bulunmak ı;ure• .e. vatanda !ar 
11ra ıııdıı r11 ıal~ızlılc çıkarma.. ve 
baş ağrısı apma \ e Sirkeci .ıs· 

tas\ o:ıuııda ha kın ıııııma ınıı 
ııebeblyet vl'rm"k 'e Ploı-ya ı;alı 1 

olunu kemıı p tahrip rtmeı.:ıen 
61\ntk LodM • uzııilrı hakKıııdn. 
ı:e~ekll kanuııi muamele; e baş 

vurulaca ını haber 11:dığım elbet 
"· bu huswılara dn.r nAç z tık.r. 
lerıml ıı z bOvll Ome b ldlrerc..c:. 
part. mlze b razcı" faydalı olabl
lın;em ne mutlu bana. 

Yükl!ı-1ıt bayım. i•Yct ı ı hatır· 
ltı;aca ınız azerc Aralık ayının 
dokuzuncu ıronu Marmara lstl
kamt'llnden oldd t. bir Joı:ıos 
rüzglirı ee;meye ba lamıştır. Bu 
rilzııllr. b,dı.yette ııaı; et ~ umuşa;. 
.ı.eıı. sonralan Ulua ı:azctesl gl. 
bl &~l't. bir hal aln.aya ba,ıam~. 
tır Lodos n:ızıı;iinnın. ;savaş ya· 
vaş hızını arttırarak Ahlrkapı· 

<ian ba; ltyan eah!l )Olunu kemir. 
me e koJ uımıuı. ruu:ele olan 
bir 1i değ ld r. Biliyorsunuz ki 

1 
bu mıntakada. a} lardanbert çatı
şan yüzlerce ışçl. Floryaya c1o~
nı uzanan sa..ıll yolunu tamam-ı 
lamaya uğı·aşıyorlardı. Bu 6allL 
~ a. ı:erek latlml6k mnksatllyle. 
ııerekse yol ınşıısı gayesiyle sarfc
cllen paranın yekOnu yüz binler 
ce 1 ra ı aşmaktac:ır. Bu kadar 
masrnr edllm~ turistik b r yo
lun. aa;et!e kötll niyetli b.r rQz 
dr tarııftndaıı tahrip edilmeye 
l.ıa:Janman. azcrınde nemle 
durulacak bir keyfiyettir. ROz· 
ıı rın cıenmı mOdtletınce bu tııh 
rıbat artmı~ ve ertesi ıı;ün. mez.. 
kllr yolun bil\ Ok bir kısmı bin
lerce ı rayla tarn r edilemez ııe
kllde harnp olmuştur. Lodos rüz
&:llnnın bu maksatlı hareketi. 
mem!eltettnı 68\en vatandqlan 
den.n bir aıııntase ııevketmlş bu. 
lunmaktadır. 

fttOr tı:ıuıı ı;ll. güzel &arlŞln h•· 1 ı ....... 
nımı le tanınmı ten.ıertmlzdeu ı ı 
:Sttml ~ardıor, haf f şelı:erlıomuly 

e d kt;ı • t er. 

* Bu h fta dedlıtodunun en çok ı 
yapıldıaı er •ı uba llllnhar O>mau 
ın .ltızıı t.: laı:•> ın e'I") dl. Zira 
Tuba bantmı ha ta yatağında zl 1 
yarete gelen aosyete hanımları 1 
arkadaşlarını l'~lendlrmek için de 
dllcodu blAnçosunu orada yaptı 

ı Jar. * 
ı Dün akşam uzerı, Hllt.on•un 
\ kapıaındıı, aaat 6 15 t.e blr Jı:ay-
napııa oldu. :1.vlçre BU;Ukelç!· 
mtz GokaJ ve ıı:evceal 4eretlerınc 

ve.rllen bir lı:otteyJe ı:Itmct U e 
re lı:apıd:ı.n çıkarlarken Iatanbul 
Valllll Numtaz Tarban'la kartı-
18'tı~ar Ve ayrı araba.arda, ayı:ıı 

anda oradan hareket ettiler. 
rırrıT 

PUL ALINIR 
Oıı:n~ll.'llZ veya Daıngalt TOrt 

pagta ııuı:ıırı ıvı tıyat!ıı satın 

alınır Saat· 12-14 arası Vatan 
Ciazetesinde NeJat ÖZdo.~·a 
müracaat 

Piyasa da mıvcudu tük•nın 

Eğlenceli ve Faydah 

TRAFiK OYUNU 
6 plastik o tomobil vı en yı· 
nl bıynelmllıl trafık iş ıırıt· 

lıriylı bOt Dn oyuncakcılara 

yınldın arz olunmuftur. 

l~ IR ııt l\'.l"I 

Dr. ERTUGRUL KUnUG 
H•r g('.n aa 15-18 arası. Ca
ıtaloğlu Nuruomlanlye Cad. 
No 9. Yavuz Apt kat ı de ı:ıas
talannı ·abu! eder 

'frl: 2~ 7.! OG 

KOMiLi 
BANYO 
SABUNU 

Cildinizi besler. 
temizler ve 
canlandırır. 

.2 

NECMİ KOMİL'I Tel: 273118 

Lod06 rtızı:Arınıı. muzurıurıu valdem n aşermesı üzerine. o n 
bah canının a:;va ıstedlıt.nı bana 
ı>övleyınce bencıenız ltstanbul
Clan ayva alm'l tım ve o akşamki 
trenle e\"e avva ı:ötUrcct'ktlm 
Trenler ışle.meyınce ba.şk:a \•nsıtn 

bulup eve gidemedim Cildeme.. 
ytncc zavallı kayın valdcmın ne 
hale dOşcceıtını talımln ve takdır 
ederısınız. o akşam İstanhuldL 
ki bir akrabamın evinde mıaarı. 
kalarak ertesı nbab evime cıon
<ltığilmcıe. kayın valdemln bO>· u 
ayu gibi şişmiş olup, bu hnla. 
beni 11e dertn bir ~·a sürüit
led,ii nı sö ıemmıe elbette lhLl. 

al! aleyhine r;uç ıoıemeı. suretı:r

le, mrmlekettmıze ve cemıyetım!. 
zc kanıı ııon derece zararlı olmuş
tur. Dunun nzerıne Bektaşın knh
,.e inde oturup durumu lnceıecı.
gımız znman. balıkçı Kambur 
Niyazının ıtoaatı üzerıne son de
rece önemli bir haklkaı ortaya 
çıkmıştır. 

Eııkl valimiz Sayın Fahrcttın 
nökay. Ktlçilkçekmece açıkların· 

111an başlıyarak. tl İzmit körfı>.zl
nc kadar. bütün Marmara ııenızı 
ı.ıe bir tahtaperde ko:;ııurmak nı
)'etlntle idi. Fakaı bu düşüncesi 

yaç rokt.ur 67 yııı,ıına ızelmlş olan,--

de huni içine üfleme~! vıısak e. 
den» bir tlllian hazırlamanızı ve 
bu tasarıyı iç ttlzOk tadlllerln· 
den önce umumt heyete sevkot
mımlu ve Floryıı ı>•hll yolunun 
tamiri için tekmil Halk Partllt
lerı lml'cc usullylç çalıışttrmant
zı vo kayın valdemo alt mesele.. 
nın do milli ölçUlerle ele alına
rak: tezelden yeni bir bebelio lta· 
vu~ması için gerekli !~lemin ya. 
pılmll.'lını, ı;tz büyü!lümden Clerin 
saygılarımla niyaz 'e tstırbaın &
Clerim. 

ıuadıtn dotııııı Demokrat 
1·0.h1a reı.:ıöz 

Sun'i ilkah zevce ihanet 

sayılır mı? 

Edlnbıırg oehrt hukuk mahke
me.si, bir hulı:ukl meulert halle 
çalışmalı:tadır. Meaele şudur. Blr 
kadın, kocasından 11%11 olarak: 

Tok~ televizyon aahneatııd• 
bolı:allr KlnJuro Eblaava 6 rıştll' 
da blr kanguru ile bokıı maçı ~p 
maya başlamıştır. ilk raundu~ 
aonunda, bok.&ör, lı:anaurunuıı bU 
nuna olddetll bir yumnılı: ,ı.ır 
Jevka!Ade Cifkelenen kanguru. •f' ı 
ka araltlarlyle KlnJ!royı iplere d• 
yar ve onu 1~1.den !yiye d6-rer 
Boksör, kangunınun cllnden gııç 
hAI ile lturtanlır. 

Sıtma mücadelesi için 1 
milyon dolar 

B!rle~!k Amerika hllkümetl. 11t
ma mllcadeleal raral'lna oıarsl 
dQnya aıhhat teşlı:llltı emrıne 1 

milyon bir tahslııat koymuştur. 

u kadarla da kalmamış ve ba: _ 
ka :saha:ara da ınt kal e•m tlr 
Ezcümle bu bOz.uk n ~ eLll rüz· 
glr veizUndC'n. e:ı•ktrlkl trcnle
l'ln cert lan t ncıınlıırı azcrındc 
t.ız..ar birikmeye bn lamış ve bu 
yüzden lrenlcr o ıron şll:'leme
rnlştlr. F.lektnk:J trenlerin l§l!y&
memelcrl yClzUnden o ak,am S r· 
keeı ısta~Yoııu büytlk btr knlo.ba
ı ırıın bücu:nuna uııramıştır. Ben 
deniz dC O akşam S,rkcclde. tren 
bekllycn mazhlm ,·atandaşlar L 
rasıncıa bulunmaktaydım. Hcrkc
a;ln ı&tırabı kendıstnc büytık ı:li
r.ınür e de. beııtm ıııtırabımın 
cıııter ıstıraplar yanında. daha bQ 
yüıc olduğuna şüphen z olmıı.. 

sın. Zatılllnlu kendime çok ra· 
kın hlssettıı;ım le; n bu c.hetl 
mahrem olarak açıklayabilirim 

Deııdeııtzın kayınv11ldeııl 67 yaşın 
da bulunmasına rn!lml'n. noııılsa 
sıcçcnlerde hamile kaldığını b.zıe
re açık adı. ve muhterem ka ın 

muhterem kayın valdem taret 
roebeğını kaybedecek olurr;a, bir 
daha bebek sahtbl olması hiç bir 
suretle mümktln bulunmo.ı:ıııına 

cöre. şln vehametl btl$biltün art 
maktadır. 

ÇALIŞMAKTAN CA YIYOJl 
Netice olarak. bu kötü nıyetll 

lodos rilzg&rı. hem ımar hareket
ler nl baltalamak ve hem do ne-

ıııııiıı' 
VE 

.. 

8ı!/ ISIF lt.K 114~~/MIZl>I" ZA. 
Y!P FIKA~ ll/JZ ~GNçTI! 
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iSINEMALAR &~ID~·(;.,~ ~S~&S> B u G u-- N 
, 1 Filonun Bdıe:ı. 2 • 
$ a & 1' o ö L u Mabkümun Istırabı. 
, ~ m:ı.v.ıR (Tel: ZI "11}1 
$ Al.K..\ :t.AR ITell u~ .. ı Anası gibi !Sönen Iştlı:) • DOÇellı Qarşamba _.., pmtıa. Perşembe, OUm&, 
' G?nııhaız GCinUller • Muır Reşit QUrzap. Altan Ka· ı:ı ~ temllf.tb metıne Cum•rta1.. Paıı:ar sııar11ı 

BUGECE 
re. sau 21 aı tren-vapur-uçak 

RADYOLAR 

Ui.12.957 P nz.ar 

8.30 M. s. Aran haberi~ 
8.45 TUrli:Qler 
9.00 Batı ve Türk muı:.111 

10.00 Kadın aatı 
• 10.10 Yen! b~teler 

10.30 Şundan bundıın iıt.ml • Tllrkçe. rındaş • Türk filmi. Cumartw 15 ce talebe ıı de. eu~ Pazar ,- T f A ı· Y E l S T & ıs B U L 
&TLAS ıTeı:«OI SS): ç&.,IBERUTAS ıTe l ı matınesı. euare: 21.00 dı MaUne a.aı 1, de, cuma 10.45 Serbeat aaat r 

~Kısmet · Howard Keel 22 25 ısı: 1 - Çifte Clna- .K \R C.\ T l t'&TRO (Teh talebeye l'1 de _ &ara 10. DlmtryoUan &aycıar. 1.27 Açılış .... Pzogram ıı.oo Mikrofonda bu paı• 
ı; An Blyt.h • tnı. 1et, :ı Çılıın Modellar. eaıı:ıttOJ f 11M44. 817o&IU paşa: !llOC7:1 - IS1rl:ec1 ı 8.30 Pazar için mQzllt 22 20 serbe.st saat 

ELBA.'\DU ıTctı «4394) M!R~lARA ıTel: ttıUO) ctB· . • ı>azarteaı. Balı wa- 21 ~. surııuatta 618603. •- 9.00 Haberler 12,30 Yurttan ıuler i 
416666) Alaçlaı &Jtuılla ı Otaın 2230711) - (Delll.Qollan ı 

Dcvlertn Aşkı • Ellzabet l Fllonuu BebeRI: 2 · a...ı &ARAJtOLtJ • z:o •• BU'"'l:aGA 616081. Qubu~1:1 t !>l898 (Tatil ... uer1 ur .... • ....,__ a., Salı ma't1De J? de, 'w tlhtıara• H02-> ı Ş•"'• D.15 Tü.rkQler 12 .. s .. _. at 
# Taylor. J Dean • Renkli • Mabk:tlmun tnırabı. m...., " pens-. ...-- 880001 ııo. ErenkOJ 6$20t!> • 1 

.... '" - ...,.. ...., eru=t u. ,,r 

!
' ın:. v t '111 ı etuadebapı Telı ba CUı:ııal1UI c..u&• Çarşamba talebeye 1? d~ Hatları: t44233) - !Han 11.30 Dinleyici latelı:lerı • 13.00 M. s. Ayarı haberi 

is ""' ı Florya 1389!>2. aaııo • O• "el !Tel : ıısıjgl ı ı 22 ss :ı:J: ı - Çtrtc oına- :ı_ ~!Den;!'!':;,.,~ TA .• BUL OPERET uız 229939 aaııcıo:ıu roıtanı 444'790 " 138240). 10 00 Snllmlş aea:er 13 l!> Ttlrkre da'ns r"' 
Devıertn A'Şkı ~et. 2 . cıı;ın Modeller oıaı.,ım ı •Tel: tU134J ı 5529411, aeybeıtaaa :ll8402. PoJı's _ lmdaf ıo.3o Şehirde bu hatta 13.30 .Amerikan orke•t 

# \'"F..'lll IB Köy ret: u r aıatl.lıa. MatUıalel P.ANTALONSUZ AŞIK •- •- 10,4:1 Los Pllncho.s 1 

~
' l.Au (l"t l: cı :ıs 9S) ı , 8 :?Gı: 1 • Nehir kızı, 3 , ll.30 Qa.r8amtıa, ou.marıe.ı. .. tanbul 214222. ....tın ve 14.00 Şarkı ar 

De\"lerln Afkt . Ellzabet canavar.ar rstaaı. Kı.; c;t'& SA.B.!llE <Tel 
1 

Pazar aaı 
11 

da aıaU· Oenıs :!68020, ıı:aaılOJ 11.00 Koıucrvatuar ya}'lnı 14.30 Oda müzl~l 
Ta)·lor, J Dean • Renkli • K a o 1 a Ö 1' 380672, lttııalıadı :118623, (İltanbUI : 2'74500), IB• 13 00 Şarkılar 15.00 Türküler 

... İnç. o ALE CTl'I: 3511 l?lı ;!:i:!..sı: E.omedl • QU" ne Pe~mbı, ouaan. Rami 2'2711, Oa&ucıaı J081u: 21t5011. lilaelOIU 13.30 Haberler 15.15 Şarkılar 
$ ı.il s:s ITeJı u 03 aoJı 1 • Jlihlarıtı Kurbanı, 2 • • llalb MIUl1l&Ul c.a.n. 3C09U vaıcaaıı 27'502). 13.45 Sevinç Teva 15.30 Paur ıı:onaerl 
, &ıhte Milyoner • Edd'e Kahraman Alı:ıncılar. 14 00 Ne;eıı melodiler 
$ Con.s:anUne . OQm!Dlque l Rr.1"\'A ı •reı: 36063?} <«..,..,il:il:ililiı:il•••••••••••««-tt• •**•*•••••••••••******• 14.15 Şar!nlar 
$ Wllml.~ • Franll ca. Clcl Gelin; 2 - Fırtına ; : 14.45 Pazar konseri 
' SA.N: (Tel: 486480) çoı- Korku u. * KOÇ (21 Mart • 20 Nisan ) blr t.e ebbUSc ba•'ayablUl'$lnlz. \'A\' (23 Kasım • 20 Aralık) 'f. 15·30 Şarltılar 
$ de Bir latan bul Km • TU· OP Er.A fTl'J: lC Ol 21) 1 * ~ .. 16 
$ ran Seytloğlu, Belsln Do- Laı Ve,:u Kumıırbo.zı * Blr işten b~• biri hesabına uz BAŞAK (22 .\ fustos • 22 F.JlülJ Bütün dunu Te duşUncclcrınız _. 16·~ ~~c:e~er 
' rul: • Ttırlt filmi. Yl'Rl <T~I: 3& 9"I '8)1 ! ı:eçecelt. gönUl rabaU duyacabı- )1kıınmı._ arınmış gibi, Kend!ntzı ! r ı r 
$ . Anıı. gibi <Sônen Işık) * nız. Blr akrabanız alr.1 ara11calt. Size videdllen blr şeyi nihayet aou derece hatif \"e c:ınlt bulduğu· • 171.00 Harta •onu 

16.00 Program ve ı:apınıt 
16 57 Açılış ve prograı:ll 
17.00 Dans mUzltl 
17.30 Çesıt.ıı müzik 
17.45 Şarkllıı.r 

18.00 Yaşa! OUTentr 
18.30 Radyo kCiy pos~ 

Detlrmencı OUzell • Sop- l.elı:e ıötaüz Yavrum) * no{:A (21 .sıun 20 :ııayıs) lık ı;ö.stertrsenlz nrarınıza ola- aobbUsll aonra:ra bıra'lı:ma.,rın. Z: 18.30 Dana ve caz 
18

·40 :.~!~er aaat i 
SARAT ITelı cu' 5'). ÔZo;• (Tel: 36 l!S Z'Jı * DAvet var elde edl:rorsunuz. Fazla karar.sız· nuz bir gtın Her hangi bir te- .. JS 00 Ş:ırtılar 

hl• Loren, Vıttorto dl Sl· J I ! Bahtiyar blr ıün. ıı::endlnlı1 her calı:. Blrtatnın mınneunı kazanı· " _. 19 00 Şarkılar 18 55 t 
ca P.enlcll . Fran11rca Y A J R O l A R bakımdan tatmln tdllmlf bulacak yorsunuz. oı.ı~~K (21 Aralık • ZO ocak) • . 19.00 ?ol. 8. Ayarı habırl• 

~ • , * Be"ledl"lnlz haber ne'l"'Or. otr•-~ • 1
10
9·

3
00
0 

Şarkılar - " ~ T'KSİ:U (T;:: « :11 soı * ıınız. Mekmp var. TJIBAZi <Zl 1:1 ı uı • 22 Ekim) "' o D ", ~ Habuler 19.15 Tarihten bir ya1'f1"" 
, Yavruların Katili · T. Ar- * IKızı . •· ıt (Z I ,\layı• • • o Haziran ) Nlha t h ki ld " k tlGlnlz işte bazı güçlükler çıkacak. ! 10 "O na 
' t•meL L. oraı~ıu. UıiR TlYATROSU ('reli! Bir )alı:ı~ınu:ın disa:cesızııtıne laraıc'egCir:p !n~ıı;~::z.•ç~c~; Fakat iç huzuru, kararlılık bakı· • ll!.U KQçUt koro 19 ~ sa:~~ ~~~~;::aaı $ TA..., ('lel: •Sfl 40): 44 21 57J (Dram Kı mı): * kınlacabınız. Öileden aonra ka· bir ıcarar Termtnlz:, hııyatınızın mından çok lyl bir durumdaaınız. • 20.15 Radyo gazet~ 
' Aşt Güzel Şeydtr • W SULAR ALTI'Nl>AKi YOL: ! la balık bir arkad .. toplulu~u al şeklini değiştirecek şetııııe bııre· i\I ne~lce alaCt\Jwnız. ! 20 3o Beyaz perde 

19 35 Şaktlar 
~ Hotcıen, J, Jonee. ya" an: Jean Anou!lh * ızl te.selll ediyor. ket etmeniz mllmklln görUnllyor KU\ A ı:ı o cak 18 :5 ııbat l ' • 20.50 Tnrlhlmlıde haft.s.. 20.00 Spor haberleri 
$ Vf:NJ An ITe ı : U21SI Jı Suare: 21 de * \ 'E'.'1<.F:C ı2 ı ııaı .. .:o 'l"PınınıızJ Kendinize emniyet.iniz tam. K,.n. Etratıııızd:ı dedikodu ııonüyor : 21.00 Şarkllıır 2015 

Rndyo ı;areteal 
' _.. tT -o .-.. * cıı ı h u 20.30 Serbut ııaat # Yarını Unutma • Barbara -.r,,. , r Aı a •& ... ' * İt haratınız 1>elı:lcmed(Alnlz bir n zt ayatı yenını,, b f(lk bir Hiç llsllcnmey!n. Ytldızınruıız en 1'- 21.30 Sııor ve müzik 
#S:anwyclı: Pred Mac l\Jur. 441H09• : * deneye glrtyor. sıı:ı bir ç:ılışma ı:afer tazanmış hWicdecekslnlz. uygun bir dunıma ııırmek tızere. : 21.50 Şarkılar 20.35 Tanbur aololan 
~ ray ine •YİNE MI ÇOCUK?> Ko· * başlıı.yacaıı:. Yıkın bir doatunuzun Para kazancı nr. • 22.15 Piyano 2o.5o Dana mUz1CI 
# medl 4 perde • Yaran: :Z ba t ı1 ı ı aı emnunly t ~KREP <23 F.lılm · 2Z Ka ıını • 22 30 K 21.00 Şarkılar 

i 
VC.'1 llELEK <Tel: 4'428!11 Andr6 Rou.saln suareler: * zı av ye er ze m e Be:vhude bir ınsına baAltlıCınız n \JJK CI! Şub:ıt • ıo nuı) ., · onçet't<> 21 2l Serbest. saat 
Kınlı: Bayat • Tnonı Po- 21 oo dıı * veriyor. buzun bil)11k bir hayal tırıklılt· Çelı: zengin, şöhretli veya muıe- • 23·15 Haberler 
trer itim Nonk • RenkU- E."l&i: OPERETi cTeJı ! \RSl.A~ <21 'J em. · 21 .\ fust os> :na acbep oluyor. Faı:.:a bir çey ber bir insanla ıanıp.ealcsınız. Bu ! 23.30 Pro;ı-ram 22·15 Şarkılar 

, lııı:. 44 1J3 G!H * Bugün cllretll bir harekette bulu· kaybetnılş olmadığınızı düşünerek günler çok barel:etll geçecek. Ken _. 23.33 oan.s mazıcı 22.30 Hafi! aoıoıır ,ı 

!
# ZAFER: c &ası.mpaşa PESTtvALı Mtızll:al op• * nacakaınız. Plsmanlık )"Ok. Blr!al te.se!ll bulablllrstntzı Akşam at· diniz! hatıria)·ın. Yorı:unlutıuını • 24.00 Kapanış 22 45 M. S. Arırı habt rl 

Tel: 40J06J: ı Nııhlr :ıtı- reı 3 pl?'de. 12 ta t>- ! atzcıen yardım rica ediyor. !'{eti· rabalınnwn yanında dkln ta rı dddlJe almanız, haatalılı:lannı· Z: A N K A. a a 23.00 Dans müztll 
ıı:ı. 2 - Tokorı KCiprllaO. ıo uozıtı a:arıo ıı::o ce.sl ber lklntı tein de tyı olacak kat memnur.lyet Terıcı secıror :ı:ı btrar ml.!atlr etmeniz !Azım. v 8 27 Açılış • e P~ram 24.00 Program \"C upaoıf 
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ı ı. I". 9:;; ('ııııııırte•I 
lsTASBUL BORSA 1 

1949 İatlkrazı o;. l.5 lOl 00 
1939 IK ~ 5 2500 

M l\1 K IR l ıt 26.00 
1941 DDY. İK. IV. ıt 108 50 
1941 D D.Y İK. V ıt 105.00 
19.51 İstikrazı ıo 103 11!1 
\953 latıkruı • 104 00 
19SS Amortı51I\an l • 102 ~ 
IQ55 Amort sm&ı'! lI ı 100.25 

ZB. III » 10305 
Z B JV. ıo 102.GO 
ZB v. • ıroeo 
Z B VJ ıo 10095 
z B vın • 104 ıo 

1D4ı DOY Vl ,_ e 102~ 
KAL. 1. • 103 85 
KAL. il » 103 00 

19Ce ;;~~ ı.m. : ~gg.: 
1o.te IST il a 102 85 
1941 tST t ı 102 00 
1941 OD Y II. » 21 75 
1941 DDY Ul :ıı 2ı 10 

M ... '\I I 2060 
l\1.M ll 2 ı .40 
MM III 2ı 85 
ZB. rv. 21 oo 
Z B l 21 5() 

t Z. B ll. 108 50 
1 Bnnkw;ı ıNamaı 13000 
~btıcnsyon Anct ı IL 17000 

10• ICrecıı Bank. A. ş. 187 oo 
"'I DDY. L ıt 2030 

~ '"''" nts ELERI en:ez Dan kası 151100 
~ llaJ Ka:kınmo B 175 00 

aranu Banlta&ı ııa oo 
~ıı.pı ve Kredi Bank AŞ. 640 00 
l\Jı:Tıcarct Dank A Ş. 55 00 

bank A Ş 1200 IY.I 
4rılan cımento 106 00 
'trıı: tJettrmenıers 63 00 
llıar Bankası ~ 00 

"'·Al.Ti~' RF.!!IBIRl,IRl.ER 
J;~hurl:yet Ata 54000 55000 
~""tllt 100000 102500 
!llllııt 70000 80000 
... ıız 60000 70000 

llblt 68000 70000 
be li(' l,CB Al.1'l~ FIAT1 ARI 
>.ı ıusse l!l35 1640 

13 etsıko 1635 1640 
\'tancıarcı 1630 1635 
erıı !1000 mm) 1630 1635 

80RSA llAlllCt ALTIN 
C FfATJ.ARI 
\' llır.hurh·et Ata 11150 11180 
~it 10800 10900 

0 at 14000 14100 
ı11'lllden Hollancıa 10300 10350 
lıi'm t Llrııııı 142 oo 14300 
~ illlt Vlk. 13900 14000 
lıı •ııoıyon 10500 lOGOO 
~re 10100 ı0200 

.....___. J 

'"har kazanı aranıyor 

13 
ıo Atiilül;; saatte 1000 Kg. 
Ulıar verebilecek takatte ka 

Qnı olJnl:ınn G:ılııta P K. 
~4 acele adreslcrını bıldirme 
erj rit:a olunur. 

faal 

GUzel ve 
cazibeli 
olmak • 
arzusu sizde ise 
Gı1:el t·e ca:ibelı ')'apma kabili·\ 
yrli d• HA Vl'*LAND PUDRA· 
S/"mll ktızdümdtdir. 

soba kiri mi? 
_Juş gelince ev hanunlannıo ve bilhassa 
kömür yakanların en mühim dertlerinden 

birini soba kiri te~kil eder. HALBUKİ ŞlMDl 
F.\ Y VAR. Fay mermerleri, tat parkeleri, 

~inileri, islenip kirlenen matleni eşyayı, 

tertemiz ve ııırıl pırıl yapar. Fay mutfağı· 

nızdıı, bnııyoııuztla, lavabonuzdıt ve biliımum 
teıni:lllk işlerinizde en büyük yartlııncınıztlı.r 

f'AAL 1·131 

lzmir Ege Jandarma Deniz Bölge Kuman
hğ ı Sahnalma Komisyonu Reisliğinden 

Cin i Miklan M. bedeli G. Tf'mlnatı Eksiltmenin gün 
Ton L.Kr. Lr. Kr. n saatı 

10 No lu Stan· 9aOO 00 G Ocak 1958 Pazar 
dart çekirdeksiz tcsi günü saat 11. 
Kunı iıziim 90 1 92 30 da 

1. Jandarma Umum Kumandanlığı birlıkleri ihtiyacı için yu
karıda cins Vl\ miktarı ile gc~·ici teminatı yazıh yiyecek maddesi 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2. Şartnamesi komisyonumuzda olup i~teyenlere mesai saat· 
lan içinde gösterilebilir. 

3. isteklilerin ılk teminatı lzınir Deftl'rdarlığı Muhasebe l\lil· 
dilrlilğü veznesine yatırdıklarına dair ve:nr:: makbuzu ve gerekli 
belgeleriyle tcklü mektuplarını eksiltme s:ıatından bir saat evvel 
İzmır Kar:ıtan Kız Lisesi karşısınd:ıki ktıınandanlık karargah bi
nasında toplanacak ulan komisyonumuza vermeleri ilan olunur. 

(lif68) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
SATINALMA KOMiSYONU 

a"a/u/ tfi 
TEMiZLER 

PAM-PAN 

Her Salı gecesi Çarşamba 
gccc-lcrlne Uhe&en 
GÖNÜL YAZAR 

gecesi 

SULUKULE EKiBi 
ve 

Meşhur Gltarist ve Santıir 

ALEKSi DERBIS 
Sisli. Tt•lefon: 48 23 7' 
Masalanmzı ewelden 

fı)"lrllDIL 

iLAN FIYATLARI 
2 \'C 3 ancO sayfa 8 - Lira 
İIAn saytl\ları 6.- • 
öıom, Dol';um, Tctck· 
kür, Mcvn1t llAnları 

5 Cm e tacıar 60.- ı 
Zayi 8.- ı 

B114lık 40.- ıt 

llYP&r 1 

KELiMELER Hazırlayan: Esat HAMDUN İstimlak davası ile 

l 
J 

• 
5 

6 
1 

B 

' 

-4--+---

ı---ı--ı--

Soldan sata: 1 - Ömer &onuna Yukarıcıan aşatıya l - OQnyn. 
kııClar; Avrupa milletlerinden bt. nın bü~·Ok acıalarınctau blrl, Beyan 
rlnlıı tcrcıı. :ı - Bir çiçek, Bııbet ecıntı: Dlr hayvan 2 - Su, B r 
as!ll, B ir renk. 3 - Allab ve!'El51; rC$lm cet'\'CU: Yol Qstancıır &tü 
ŞlkAr: Yerine ııetırmc; Oemlryol. açık ibaııet yen. 3 - Gözler aycııu; 
4 - Yc-:sız \'C mdnasıt. Dır ıtıi.ı. Adlar 4 - Sahip; Ateş; Balkanlar 
Duman yolu. 6 - Sızlanma: Bir ela bir başşehir; Çoğul edatı 6 -
renk. 6 - Aterina 7 - Limonluk. Ar: Çok aarhoş; Tarihi bir devlet. 
Eski slvll rütbelerden biri. B r 6 - Bucıaıa: Zart edatı: Nefi ye. 
zar HYl!iı; Koııışu tllr memleket. ki; Mükemmel. 7 - Kirli ız. Pa· 
8 - Sahne vazıteııl, Melaike, Pı· klatancıa şall:ylc m~hur bir şehir: 
yakalı. 9 - Bır merva Oeç m Ne d04tıncede ve na taraıtııc o.
rabatııl!;ı: Blr nida. 10 _ Zlnıat: ctuRuııu belll etmlyen. 8 - B.r 
Bir peyııamber; Kadim. ıı _ Dır beel mad<les.I. 9 - Zor kullanarak 
soru edatı; Mertllk; Kısa za:nan. devirmek; Gcmtnln yolu. 10 
ı:ı - Askerlere, 1 çllere vesaireye Hen:e. BI rç&lıııcı ll - l1 r renk. 
yıyecek tçeeelt ııatılan :yer, Dinsel Ortak. Bcbemehnl. 12 - ER um. 

ll40clllf mahııuıa. Blr nota. 13 -
tören 13 - MAnıısı tam cOmlo. Kan veya koca, Tan; Qilnkü. 14 _ 
Frenk ktllhanl.ıiil. 14 - Bir erkek DUyOıtçe; Bır nota, Hasta )emek 

, acıı : AkllOllAhm, Sefil; Kara ı;u- lcrıncten biri; BüyQk çuval. J5 _ 
( larımızııa ufak bir acıa. 15 - Nt. lltraııı &Illlltfiıa. Yoksulluk, zn. 

eanc, Güzclllk, Çabuk. 16 - U· nıanın kısımlarından 16 - HU· 

ilgili 2 tevkif 
(Başı ı lncldl) 

raı:ıcıerını ııonkQ cıur~acıa red· 
cıetmı, ~e t1l vct vermek ırnçun
dan kaçmllk :çın cparalarunıu. bır 
a:ı ene! almak ısın bono Tel'dlb 
C:emltlenllr. 

Esasen. şah tıerın dll(crlerl ele 
polute baııkı aıuncıa !iade lenllk 
ll'rlnl bevanıa bu Uadclertnı kabul 
etmek lstcmc-.ntşlcrcıır 
sanık avukııtıanncıan bır tane-

ı de mııhker.ı~nın ~ıuer ourın 
11e tıııyl': yaparak. poll tekl ıraııe
•erlne itibar cttl{tlnl &Oyl~~ ,.e 
Mahkeme Reisi •krncıtsıne nuıl 
b r l&Z\"lk yapıyoruz.. Blz burada 
ucıecc vazife ııarOvorua. Sltln b!l
tOn <ıil ldcrlnızt kabul e4erek mu 
nunlan hfor&et ettlnncmlzl mi IS· 
tı:yorsunuzh ltllncte cevap nr· 
mittir. 

!\!ahkc::ıe. tııllllye talebini redd& 
cıerek bu şahır.ların han&i banka
•ardım ve lttrulerln hcsaplannct&n 
para çektikler nln t~bltı ve para· 
yı öell enlerin ete ııahlt olarat;: <I n 
ıenllmcsl için cturuşm&l'I ba.•lla 
b r ~ün bıra .mııur. 

Rusya nota verdi 
<Başı 1 1ıı.clde) 

ÇOI\ fHtıl.11'l.l , I llAI. 
l\foıık0\'8 racıyoı;u, Ankaraı:1a Tar 

kiye Hariciye Vekiline tevdi ecıı. 
len mektupta memleketinde B. A· 
m~rll:a hııva kuvvetlerine ırOctüm 
10 mermı o~ıcr1 vercııtı taktırcıe 
Ttırklyenln kendi.Sini cı,;olı: tdıll· 
keli bir <turuma atacaıtı» nın lh· 
tar ecılld ıını sö leml§tlr. 

Dulganln mektubuncın. ıml.sllle. 
me elar inin en bnota roket 0 • 
!eri bulunan bl.: memlekete indi. 
rllccektln demiştir. 

Polatkan 
cnas1 ı ıncıııe> 

ronun 1rraaında Tekel Umum Mil· 
<lurıo omuz. ıtetıı halk ıı:ıue:uıml
z1n 1 tlhUık etUill bll:ı:ı nevi rl ar• 
!arı zamanın ıumu.lU dt$1nda bırak· 
mıştır, Bunlardan. ıımuml atııara IS· 
tlhliklmlzln Uçte birine )"&kın bir 

mumı beyet. Kuşatma. 17• - Af· ktlmcınrlık all.metlcmtcıen biri. vı 
rJkaCla bir Qlke. Bir kab; Binanın 14}ct, Dlr §atranç terimi; Etki. 
bl.llomıerıncıen; Sancak. Şllllreı. . 17 - Deniz kUV\'Ctlerı, B.r kuma, 
li - Hıı.lk; Ayn1 karar üzere olma. 18 - Ceriha; o:y; Btr böcek. 10 ~ ltıamıoa ıot.ı&bUI eden lltlncl neti 
BJr ırk. 111 - su: tgrcu olarak RcngCirenlt, Bir ünvan; Dır mc:v-l al ara)'I mlaal olarak zllı:retmek mum 
\"erme. 20 _ Bir vıı•we•.ımız·. , 10• mcmleketlcrtncıen !biri. :tündür. Bu .algara llatı hiçbir zıım· ..., ., ma ı.Abl ~utulmnmıştır. 

-:te;r;ecı;cı;ı;t.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;C ;"u;l;;m;•;c•;ru;;n;h;a;l ;•r;kl;l;J;•;n;n:) Bundan bllşlı:a, müstehllklerlıı a. • ı ıır alkollü lçkllrnı <!aha fazla ral· 
bet gOste:rme&I. haflf alkollü içki fi· 
atlarlyle atır alkollülerin ııat:arı •· 
ra.sın<la bulunması gereken munze· 
nımın mevcut oımacııtını ortaya lı:oy 
maktaClır. Bu aebcple bira. şarap ıl· 
bl baClf alkollü içkilerle sına' •e 
llhbl mabatluda kullanılan t.splrkı 
ıı.ı.ıanna hu b•°"l bir zam ya;ııı. 
mamışt.ır. 

Türkly .. Ziraatrılar Cemi .)eli ist:ı:ıbul Şubesinden: 

KONGREYE DAVET 
Cı>miyctimizın yıllık umumi lıey'ct toplantısı 21 Aralık 

19.37 Cumartesi günli saat 14.30 d:ı Cağaloğlu Hürriyet Jılat· 
baası karşısındaki No. 40 tn T. Mılli Talebe Federasyonu 
binası bahcc indeki Jokalimizae yapılacağından sayın eye 
ve mcslekdnsl:ırımızın tesrıflcri rıca olunur. 

İdare Hey•eu BARLAS 
1 

tBap 1 tnclc!•J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ lan ~naUuına ıınveun :yaptlan 

' konuşmalarcıan. tek taraflı olarak, 
Jalnı:ı Namık Ocı:Uk'ln b(l:yanatını 
:yayınladL Hem ete ctoayacta buhın· 
mayan ve •Komanıaı taraftarllliu 
ıtlbl aııır blr suç daha ısnat &U. 
reUyle... 

.-. 

. '· .... ..... 

YENi MELEK 
SINEMASINDA 

görmekte olduğu essiz rnğb"t Uzcrlne 
mevsimin en nefis filmi 

KIRIK DAYAT 

Du :yetmemiş olacnk ki 1n6ntt· 
non Mecııs konUflnalarını tcktlı;ı 

nhanes!ylc hOkOmet acıına Bq
bnkan l arctımc!Al, ylno gazeteler· 
den blzlcr1 it.ham ettl. Hürrtyctln 
eten mahrum olan ve n~lr yasdı 
cıotay!f>Jylc umumi etkir kareısın. 
da ağır ıruç zannı ve bnsku;ı altın 
ela bulundurulmak if>tenmemlr.l 
uusan haklarına. ana, asaya Te h \I 
kUkl kaldelere aykırı bulur: mü. 
racaat ecıccelt hlc bir mcroı ve ça· 
lacalı: hiç bir kapı bulamaıtıl!;ım· 
elan bu harelı:ctı protesto ccıerım • 

: 
' 
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Bugün Y akınşark ve Balkanla~ın en mod-3rn sabun 
fabrikasında tamamen lıususi bir formülle imal 

edilen bu nefis sabun alelade bir tuvalet sabunu 
değildir ..• PURO heın eııısalsiz bir tuvalet 

sabunu ... hem de terkibiııde kreın hassaları bulunan 
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PURO SABUN FABRIKASI (lhctdiylklyt ' ,,ı-- ~...Jc. 
Necip Ak•r v• Şaı. • ..... ~---~- ( 
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ve en ala kremlere bedel müessir bir 
GÜZELLİK MÜST AHZARIDIR. 

KREMLİ PURO KOPOGO, cildin derinlikle· 
rine kadar nUlua ederek yabancı m•dde · 
leri temizler 

KREMLİ PURO KOPD~D, cildi besler, ka
dife gibi rumuı•k, çiçek gibi taze yapar 

KREMLİ PURO KOPD~D, cilt Uzerinde si· 
r•h benek ve aivilcelerin te,eklc:ülünü önler 

KREMLİ PURO, cildin gizli kalan güzelliği
ni meıdana çılc:•rarak sizi oldujunuzdan 
daha GENÇ, daha CAZİP ve daha GÜZEL 
g6sterlr 

güzelliQiyle nam salan bü· 
tün sanatkArlarımız g ı b t 
radyo ve filim yıldızı Necla 
iz da Puro kullanır Necla 
size Puroyu tavsiye ediyor. 

bu memleketin sanatklrlar1 taraflndan kuQanllan tuvalet sabunudur 



(,.. ..... __ ......... 
ıŞinasi Ataman 

U. Müdür•oldu 
Orhan $tref Apak'ı CılBI 
Yardımcı t830 do tabul tHi 

~. 

F. FEDERl\S\'ONU KRİZİ 
ELJ\1\1 HALLEDİLMEDİ 
Ankara spor cevrelerı Orhan Şeref 'le 
S Belınen den bahsetmeye başladılar 

Federasyon Başkanı 
:~~:.:::~:~~~~·u·i Ya r ı n B e 11 i O 1 uyor ••• 

Muhabirimiz Cemaf SAL 

TIK bildiriyor) - «futbol 

Federasyonu Başkanı 

kim olacak?.» B.u el'an 

başkentteki spor çevrefe

rinde önde gelen suaf 

olmakta devam ediyor. 

Ru husu-;ta en kat'i cevabı ve 
•ebilecek .)eg3ne insan muhak· 
kak ki filli Eğitim Bakanı C~· 
IAI Yan'lıl!'rıdır. 

f'akat Cem Yardımcı dahi bu 
rıine kad:ır kararını verememiş· 
ı ır .Bakanlığa yakın çevrelere 
~öre de tayfoin bugüne kadar 

uzamasın.ı yeflne ıebep S. Bel· 
liren'I ve O. Şeref Apak'ı destek 
leyen grupların devamlı olarak 
llılll Eğitim Bakanına tesir et· 
ınek istemeleridir. 

Hatta o kadar ki bi7.!at Celal 
Yardımcı dahi bu durumdan bi· 
rar olmuş ve yakınlanna fiİka· 

.)t:t etmeye ha lamıştır. 
Rugiin kenıllsi ile kona~tuln· 

muz bakan bize: •Daha henüz 
ht'5 lkaranmı veremedim. Fa .. 
kat öyle unnediyorum ki Cn· 
mariesl ~e Poııar gOnlerf dü Ü· 
ııüp inşaaJJah Pazartesiye ba işi 
de halledtteğim. 

Ba aynı zaınında umlmJ bir 
temennidir de ••.• deml~tlr. 

Diğer yandan konuıtutumuı 

B!!d~~ T~rbi~·tsi Umum ~liıd.ıin~ ı 
\ ekılı Şın.ısı Ataman beı;ıncı 
n~mzet Saim Se)·mrner Olama· ı 
ko> hakkında· uBövle bir ta,in 
ımdi~e kadar men:ııııbahi dn· 

bi olmamı lır. • eklinde konu~· 
mıı~tur. 

BELLİREN DE 
KONUŞTU ••• 

Ankara, 14 <Hususi ) - 1'1llbol •e· 
dtrasyonu Ba k:anlıtına grtlrllmesl 
muhtemel s:ahslJrller arasında bulu 
nan Milli Pi1anıo lllildürll StUhaı 
Un ~lllren bu merzuda bir arkad~· 
şımıza şunbrı aüTlemı,ur: 

•Baıı caı~ırlerde, bazı şahısların 
muanen hedd ıı:üden nr$rl.ratı kar 
suında bir noktayı bl'llrlmtk hıı• 

rlm. !4 senrllk memurum, nııı:ılııe 
kadar hiçbir 1>.:artl7• ılrm•dlm, t'I' 
derasyon Ra$kanlıtı l~ln hiçbir il'· 
tt"bbüsle bulunmadım. porun ~n 

7Uknk idari kadtmnlndr nzltr. al 
mayı dilşUnrnlerln tırr r1dr.n evvrl 
llrndl ndlılrrlnde sporru ahUk ve 
llaraktrrlnl hakim kılnıa11 bllnırlrrl 

tcabedtrdl. Fakat ,. rfle cörUyonım 
ili ba.zılan bu rrntllmrnllll cüstrre· 
medlltr n işi hnadl:ara, iftiralara 
kadar cillilrdllltr.ıı 

1 Beşiktaş 
İznıirde 
3-0 galip 

VESTORES iSE 

2 - o 

.. 

- Bu srrer, bari berabere taımayıo. 

• ALTINORDU'YA 

YENiLDi 

G. Saray -İ. Spor 
karşı karşıya •. 

1 
TlJH6AY 
ŞEREN 
.---ı 

hakkak ili, tlmdl71 kadar 01ııa

dıltmız " dalma lHıral>erllide 111· 
tlrdltlmlz maçlardan ıonra hepl· 
mir.in içinde bir ukde kalmamıf 
mıdır't Her haldı hrr iki taratın 

da zJhlnltrlnde: •Ah... Metin o 
topa YU rabllH!ydl • .Aman ..• Ayde 
mir iyi ,ut alsaydrn diye dli,line
rek neticenin kendi ıarananna 

cıueeeııııı taaanur et.ınezler mi 
7a.. 

bmır, 14 CHU8wıil - Beşiktaş 
takımının misafiri olarak ıtchrimlz 
de bulunıuı İsveç Vcstal'08 takımı 
hugün ilk karı:ılaşma,.ını ltalııbıılılt 
b1r ae7frct kllll!.al önünde Altııı
ordu takımı :ıe yRpmı.ıtır Vcııta-

1'09 karşıaında Altınordu kısa za
:ııanda baldmlyet kurarak muçı 
2--0 kazanmıştır 
Maçın birine dev~! 0--0 berabc 

re bltm.l;ı. ikinci devrede golleri Öz 
~ç Ye Rıdvar atmıoıanıır. Altın· 
orcıu şu .r:adro ile oynamı$tır: Mus 
tara Iİbra.tıımı. Artr. Adnıın. Ek· 
rem. Beytullah Fevzi, Rıdvan. Av· 
nl, Özııenç T.ıçer. 

oanan lklnc! kaı:ıııtqmaııı şch· 
rlmlzıte bulunan Beşiktaş ve Ot
kCl!ıpor araııınoa oımu,, ille devre
tte 0-0 btırabere biten maçı ikinci 
cevrede Rcşiktaşlılar Küçük Ah
met vaıııtıı&yıe 2 ve Erdoğan va· 
ıutasl;le de ı eoı atarak 3-0 bitir 
mıştır Be1jlktı;ş şu kadro ile oyna 
mıştır: Vuol. Yüksel. Baha. Bü· 
:10k Ahmet. Kı\mll, Yütaıel. Vedat. I 
Hecep, Nazmı KOçük Ahmet. Er-

• 

-

Günlerden beri spor 

. • 

·Celal Yardımcı, Orhan 
~eref Apak ile görüŞtü 

li. Spor'uE 
(Yunanlı) 

futbolcusu 
' • 

git~ gerı 

B lr müddet entl lstanbU~ 
lııl;ır, Yunan milli takırıu:..ıı 
yeı:ane Turk tutbolcu7u 

111 
1 

mlzl" gctlrıml~ler ve kwdlsl ~ 
)ıllık bır mukavele imzalamış ,• 

Sollç u. sol açık nıevkll,.riııd• ıııJI 
ııayan l'\fuflt Kalyoncu, ı·una~ 
lı takıınıuın •on yaptıfı Ro ,ıı 

maçında da oynamış •e takıınıııl' ,ııl 
gol ı;ajilamı~ll. HU lu lbolcu istaJI fi 
•ıınr için bllyuk bir kazançtır. ~ 
Jıerkr• hugUıı )apılar.ak Gali~ 
rıı> • ı stanbulşpor maçında oyıı 

1
,rt' 

sıııı bekllrnr 1-'akat sporse\'tret,J 
bu arzulıırı asla yerine r;ele1Jtl~ 
tir. Zlra Müfit Kalyonru, ı.·u (f 
tnndau gddlğl gibi sessizce yln' 1 naııı.ıana donmU bulunnıaktad~ 

Müfit Kaıroncıınun, l."nııaıılJ~ 
ne sebeple dundııCu .. ıan blllııeın p t 
I• bf'rabcr, :an • ıl,rııhlı cam'-;ı.-
~lıntu tı)andıracafı tahmin 
maktadır. __..__ 

COOMBE'nin 
basın toplantısı 

o~ 
Octnvanın c•ı m('ŞbUr Ttn 5 -ııı • 

rltclrrtncıen Avu:ıturyalı Dt ttf 
Coombc dCln o.l'hrlm zc ,r. ff 
akıınm Ozcrı •Ten s F:Şkr ı:ıı 1 P 
ı.ıa~cllık ,KalübündeJ bir ba.~ııı ı> ı 
iantıı ı te.rtıpıcmışt r. 46 yıı~ıeı • 
<lan eski «Yeni ZP.landa» t r.' 
"nmpıyoııu temsil et tlğl t rın• p
'llına mcmlek. tlm.z ırnı,.ıııo ;ıı 
zrmo yarcıımlanncıa butunıc 

ıff' COombc llClnkO toplantısı ~ 'ft'_ 
titndn wfstanb,ıl Entemas\onal (O' 
r.ıs Tunııı\·a~ının meth n "'-' 
duldum Onu: ıçın İstanbul• f.d' 
mlş bultıııuyorum. Şımcıı bıl;,.r 
rtu\'dllkl&nmı ııöreccttm• de; 
tir. 

H 
erke in blldlll cibl San • d · 
7ahlı takım ber sene biraz 
daha ı.undlendl ve bll7ük· 

lcr denilen bizlere sahalarda ecel 
ı eri döktümıl!fe başladı. Aşatı. 
yukan it~ senedir blrblrtnılzl 1e· 
nemb'oruz. on defa da ıene bl· 
zlm mabll6m oynadılımız bir 
oyunda O • O berabere kaldık. Ar· 
tık buna aıı,ıldı. Galatasara7 • is· 
tanbulıpor maçı mı? Nasıl ol5a 
berabl!re bltu diyorlar. Bakalım 
barün de böyle mi olacak? Hl!r 
Jld takım da lçll'rlnden bazı 07nn 
culan rkilll olmakla beraber, kuır 
vtılll blr manura arudl7orlar. 
7.alen her lld takunın da )tdek· 
ıert Utı oynayanları arasında pek 
fark olmasa ırnk. Zannederim 
ki rrlnıler 07narıa 07nasın, bu 
maçın elıemmlyetlnl mlldrlk ola· 
rak sahada ç:ıtıp.caklardır. Mu· 

Buıün he.r iki talı.lm da lıuall· 
mak a:unl7le aaha7a çıkacaktır 
zannederim. ikJ talnnun da Hn· 
berUk tthımının lrt!ndUert tara· 
fından bozularalı: tlertdekl Ilı ma 
çına te1tanın 'bacatı111 kırarak 
çıknıak ~yece.klert mllhakkak· 
tır. Gelecek aeneJude Galatua· 

dogan 1 
Mlsatır tıneç takımı yarın Kül· 

ıorsporla oynııyacalttır. ----
SALAHATIIN KURTARDI_ DQrıloiO rıınttıt -.ııı~hııtılrı t•ıı.nrdıı;ı ı;ü1ı'I o)unlıı ı•ıı n nıı kall'•lrıl ılllrt r:olıll'n ı.ıırınrnıı•tır. Cllt!slın· 

ılt' Ştrl"fln 20 m~urrt!Prı l:t'ktl&I uta ııltııııııtlıı tuım lılolie r.ıtrrı..r.o ;ur!ılıneı..tedlr. lllhııl de 00 
uuınııra> ~I' SalAhattln ı.ı :->o. l• lopu ''!!'ırııtan tal;lp rıJb·ur. 

1 Coombe şehrimizde Oç ıı~~·: 
E_ve sonra Londra~ 

ray • btanbulspor maçtan daba 1 
da rekabete binerek, memle.lırtl• 

Galatasaray Fenerllabçe maçtan 
kadar allka toplayacafını anne-
dlyorum. Zira memlelıetlmlsda I 
lutbolı aUlla ıo.ıı rectilıc• artı . 
yor. Allah kımuıt eder de 7enl 
yapılauk yür.blnlJlı: ıtadyumlarda 

da karşı llarfı7& 07namaJı bize 
nasip olur. 

Garnizon Adalet'e galip 1-0 
. 
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J 

GALATASARAY Y
eni teşl'11 edilmiş bulunıın 

htanbnl Oamlzoo futbol 
takımı. 111' mühim lı:a!'fılaş. 

MODA'YI 
muını dön Adalet ıuore yonel ta· 
kımı ile yapmıe re matı cı--01 

tar.anmıyıı muvaffak olmu,ıur. 

YEN D 1. =~:~;.:;~~;.::E,f :f ;~;;!~ 1 :':~~~r~~ı:ı~!:u~~ııt· .. ~~~t~~.:ıtr~~. 
unn Sp0r ve Serııı Sarayıncıa t 

ıcıoıaıı rakip blrbtrı ile taraıtaşma
ıı netl.ceslnde iıı•anbul Basket te, 
rlk tumuvaaı tınal!ıitlerı de belli 
oıcıu. Fcncrba.tıçe ve Galata&aray 
raklpıcrtnı yenerlerken hiç de bek 
led.sımız bııııkctbolı. oynamadılar 
Ancak &arı • J4ciırertlllcr, out ısa
betlerı, akıllı ve &lı~na;ımız oyun· 
larlylo ııay17a r;:ıcıcrek onuncu da· 
tıkadan ıtlbaren arayı açıııar YO 
devreyi 37-14 ııaılp bitirdiler. L 
kıncı yannın b!lyük bir kısmını 
her lkl takım da yedekleri ile oy. 
nacıııar. 

Nut cecıe Fenerba.tıçelller ra.tıat 
bir oyundan sonra maçı 71-46 ta 
zanoııar. 

rAKllJLAR VE 'AYiı.AR 
tl!N•RU&llÇE ; 

Altan 1211 ı::rcıotan 117> Ba
tur 121. Oündilz {Ol Ömer (ltı. 
Erıı n 161, İlhan 12 Erol uı. 
\. 1-'\ : 

hı\kim olablllyordu. Bu aırada Tur 
banın oyuna cırmeaı ile. top ıere 
indi. Moda Turbanın meşhur drtb
Unglerı ve ıaratlt orunu lle bir • 
ralık. arayı kapacıı Pakat deneyi 
34-25 mağlQp bitirmekten kur. 
tulamacıı 

İkinci yanda tt&ba iyi top tul· 
aanarı Modalılar yine Turbanın bll 
~ıı oyunu ile zaman zaman arayı 
kapayablldller. takat netıcerı leb 
lertne çeırlremedller 

San • ltırmızılılar lae maçı; 
66-67 tazanırken. a&lı secemı 01· 
nanacak Tl!1Ylk Tµmuvaııı ıamı>L 
yontuk maçı için taraftarlarına 
bOyOt omıt veretılldUer. 

Taklmlıu ıre Sayılar: 

GulatuarllJ': 

runç 1221. Oner 113>, Özer ı•>. 
Onaı (21. Şengün ıtU. Ali 131, To. 
ma 191, ŞeYket C21 
.MODA : 

Yavuz t6> Tuncer 161, GOner 
(161. Metin ısı. Yıımaz <61, Ha· H"'lm "' · lfeJat 041, Munttaıı: 

11t 14 • cahıt ı:ıı. Reca 2ı. ısı. GOner tllı Erdem 161. Ah· 
G \1 rAı.ARH - MOD.\ met 141 Yal~tn 121 TUran ll31. 

Gahıtasaray • Mooa taraı.aşmııııı \ f b h 1 
hayli cntereaan oldu Zaman Z&· ener Q çe 
man çok heyecanlı ve çc'ıUşmeıı 

'~~ı.ımııır o.ruıııı : • Ye~ildirek 
Ga.a:ıısaray Öze:ı Toma. Alt. • lı.ınr.ı devri' Ilı nı~larııı:ı P<'lı 

een~n Tunç ıu: bir unJRn kalma •• l!f'htbl,le lıia 
Modaspor H~ m Muvaffak, GO· lupll"r r:ılı~maıannı hızıanıtırmı&· 

ney, Nejat. Ahmet ınrdır nu nır, nndnn olnıaı. till're 
İlle be1 eri ılıı baş ı;dı.ar 10 Un· Prnrrbahn•lllrr df' haftaııın 004 

cu dak ıta:ıa Oalata!araylllar, çok ı:l'('mrme ini tPmln lı;ln rı lnd kil 
tyt r baunt tı k mıvetı. Şenııünlln ınrdrn Y~lld'l'f'k llf' hon~t hlr 
ortadan iYi top götOnnesl ve Tun. maç o)na,acııklııntır. 

rrkrlll n cuuı rrrryıın etmı,rır. 
Her ıı.:ı takım da dahıı zlyallt' O · 

yıınnn tik yarısında iyi oynamıı. 
ıır· 

Rllbaımı Adalet nalı. •llrııt • ı 
drplAsnıanıı uyunu> I• ikinci drvrt 
lig mnı;ıarıno lylı-P bRl.ırlaıııtıııaı 

Cll terııılstlr. Adaletlllrr 111111 111. 
dt'\ reslnıte hu Şt'\;1lıtr r.anıı. u • 
zuıu. •~tekli ('Rlı,nıış olsıdarııı pıı,111 

Cf"l\'l'llnlrı 'Wrılardıı dr&ll. nıııhak 
lıiolı ki ıtaba 'uı.urıdakl sıraların· 
da )tr ıılutılllrlrrd 

cun da rflz.e oyunu le aravı aç_ Kor•ıla•ına onıüıı •nııı to.30 dil 
tılar Bu da ka ·a lcııdar havalar l•allıı.öntrı.ı f rn!'fb3hte -ıadındıı 
cıa ıezen totıı cıatıa çok uı1.1nlar YMPtlataı.tır. runt (G.8.) Moduporıu Rııtlnı n Tvhaıı'ın onundı MTI 1yarlıu .. 

[11.raı 1Je'!'irauı, i 
flıtrıılzoıı ıııı.11111 l•t' rllrrlndP 

hııhıııım lslııı ~aıınıı~ futlıolt-ulıır. 
ılnıı ııl•hl'll"ll l)lrı- hır ı.udru ı.u. 

r.thllınl,tl. •.ı:rr hıı tııl'\t·ııt kııdrn 
hlr ıı.ı oy ııııı•ıı llf' IBl.\l)r. eıllllr 

\f' deuıııılı olıırıık lılr ıtraılı çolı· 
Al'&" 0111 rlıır•a ı.:ı c ı·nlı nl'nl.hır

ıtı .. ı lltrlılr ~·oı. ıınııı. I~ 1 netlC't'ler 
ıı l atılllrlPr. Hııııu raı:mrıı nnrıılıoıı 

/ 

ıaı.ıını hıt illi mııhlnı ııını·ıııtla ol. 
ııııı.1•11 ınınııııı.tırılı 

Maçın cereyanı 

l>\1111 :1 l,ıl h.ı•l•)ıtıı ı;:ırııi11111 la· 
ı.11111 , ılıtlillo:nlıır llPrlrıtlliı·,. 111•1111· 
rRI. ını• '" 5ıthn htil.:l nılırılııl rllı•· 
rlııt ıılılılıır. t'ıı ı..ı ı. ı ı ı. · ı·lılılı ıı•lı . 
lllil'>I ı.rıııll knlrlt•rl :ıtlıııtı. 

Ah!.. yan direk 
Aılnlt•ı ronrtl Aııı tılr a ı ıık , ı.- . 

11. Orrlılrrı ""Allihnt tJıılıı ıı~aı ıııı 
ıoıııı on ~eklı lçlııdı hAl.lııı olan 
H. t.roı. ıı.ı ıııuıtall nrtı•ııııtarı ıı. 
ıuıııı \'l'lil)or. l l'rdrrı sol nlı ko· 
r•<' drınlr ı;lhl bir şut. \dalellıı 
1111 .. ıılııı:ı 1.rıııı ıııı >lıır ''"ır.nlı. 

1 •ıı <lirl"ıı:lıı ılltıııı.., 1:nrııaıı ıcııı ı:"rl 
gl'llrkl'n nıırrılluııı·uırır da hlr leh 
ııı.~ıtrıı ho)lrı·r ı.urtolıııu• oldu. 
Oıırnlınıı linlt •I llıırh aııııı uıııxıııdu 
bir hn~ il karı,nıı•sa cııı. ı.ıırnıııhııl. 
ıl:ı ıııııı l alllrr trhlll..ı•J ı oıılrıtllrr. 
ıı .. nıı•ıı ııı..nblıııl" ıııımı ıı:iıııırıtuıı: ıı 
lnpla \ıl nl• l l ınaıı:ınrı tlıınıııııı ılıı · 
ıuıroı rrıll. 

Yegane sayı 

Şrrrllıı sncıı tll'(llll•t' olarıtı.: il · 

7.nttıııı ara Pıı•ı ili' llllml "lhnııı 
f'l.arll' ~•lrrrk tnpu kRll" nnııııılr 
bo \1111.ırıte tıl'l.il}rn lb rahlııır. 
KPt:lrdl. lbrııtılmln ::nıliırıdaıı , ıı · 
rıı u ıı:oı~. ı--u \dalf't ııı11ıı 611 
11'. '!'! ı. 

(:oldrrı •nıırıı n('ılan <:arnlzıı•ı 
cıyııııdn hBflf tılr htlldmlHt ll'•lı 
Pi il. i lü~tr. hUı'lım tııuıi, "" ur_ 
nlmııı·utor 1 hrahlmln hPcerll••lr. 
hnrrı.l't1rrl1 lc nrtlcr,ı 1 tir.si tiri'. 
ctı' 1111ıyı bir ıurııı 1apamadılar. 

nu aroıln li:ılıa<·l ~nlı\hottlıı "l'rrflıı 
lld ıü.ı.eı utuıııı 1ı-ı•ıııte ıılAnJon · 
lor ile l'ınll)ehllıll. 01'Henln ~on 

..ıınlJ ıelerlnde kalt>t·l 'uk•el clılıll 
bir lehlllil"JI iyi ,,-r tutııııı~ı nt'tl· 
<'r lıııtr ı ... rınrar rılrhllıll. 

Direk olmasa idi 

l ı.111..ı de\ rt'llln tııı,~ııt.ı, \dııld 
lılr ıırıınl ıı ı.azaıııı ı 'I. \il ıı,. K. 
mi ııtı•ln•mn•ııııtn crt.n snlın•ı I· 
ı;lıı •l l' İİ1.ı ·aııııı f.roıa nrJıııı hl· 
l.1'111 c•ı·1.11l111ıılır1lı ~ıhaııııı \ ıırıı ıı 

'lııı• ~nı: )arı ıllrt'ır;lıı dlhlııdr.u ııe· 
ri ıtnııclil. lluıııtnıı •uııra \ctııll'l ıa. 
ı.11 111111 ı:rıwlr ılrmrH' hn.•laclı . 'o 
rıılıırl \I' •Hl.::ıllııllllll fıılhOlcıılıırın 
Jt'rlııı• <llurtı.ııı. C·ol.('1'11, Ml',lllll 
aıııı ı:f'ııı; ı:ıı.ını n.ı ııııı ·ıı l arıııı nlılı . 

Bunlarda kaçırılır mı? 

\rııı. ıııuı·ııı ı;Ozrııııı l.rl\holıııu 
ı ıı. lll"lt' "'rrl'f ılt'! rnaı·ı tl'rli~ıllıı. 
,, . IHÜ•alııılin ('011 oıı.ıııı.tJU tı:ı,IR· 

dı. Ilı'\ rı ııln ~oıılnrırıa ııoı:rıı ka· 
lrcl 111' lııırsı ı.arşıJn ı..nlııın•ınn 
rnt:nırıı ıonı ııı: j'll!fa 11111111 ıoıın ılı ıJ". 
•:ırı ıtlaruı., ıınrııl1.oıı taı.111111110 ·ı ı ,_..-" 

~l\('JS Tt:K GOl. ı r - Garn zon takımının ıollçl filimi, 22 nrl ,. •. 
ııını:ı nııı•ııl; 1- 0 liıann:ıhllmf'•lıır da sat tarafa deplise olarak rrdten ı:Uzel 1ılr pas aldı. Nihat.ı ell,,, 
't'""'' nldıı. eden filimi topu, kıle ününde serbe t nzlyeıte bekleyen İbrahıııı.•,, ... •••••••••M4'3••••••t çirdi. onun yakından \"Uruşunda topa kalttl Selih.:attln müdahale 
• mf'dl, <Resimde top, \daiet kalı!slndr. giirtilmektf'dlrJ. _,./ 
• tl\ıt'.\l~o\ · ** ı-
f YOkM!I IGS.ı - •:ROL' 1 K k 1 
~OS > Metin IBJ K 1 - Gü. aragu" • mru" 0 ga ı•p I' 

lnay cn~-z.ı ozc '' ıBJ K ı. j 
Necdet ıFD > - Kaeabol!lu ti 11 
S.I. Şeref IFD > lı:ırahlm ı! 5 1, DUn Sud Stadında oynanan rıro· ikhıd dtvrenln 7Z, dakllı-':ıııı• 
ıılı ,\11 ıvr >. Cll"'klln !B J K 1, lesyontl ikinci kunıe kırtıla ıııaların nursun lkind Karır:UmrUk ı011 fi 

l
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Kaptın : Özcaıı ıu, lfasköyıı ı · • yuınıı,ıerdır. ııı-:11 t•ıun:n. \'t:şwiRt.6i 
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