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NATO KONFERANSI DüN PARiS'TE A iLDi 
Moskova'nın son sinir taarruzu bozguna uğradı 
Konleransla miihim bir demeç ·veren Eisenhower 
••Dünyanın en kudr811i askeri gücüne sahibiz •• dedi 

ıJlk' J merkeıf 

_·29121 
No.· Sw 

Radyo tarikı - • 

PRESS 29 PARIS 102/ 101 16 1430= 

NATO'NUN AÇILIŞ TOPLANTISI ŞiMDi BiTTi. INTIBAIM ŞUDUR: NATO'
YA KARŞI MOSKOVANIN HAZIRLADIOI SON SiNiR TAARRUZU BOZGU
NA UGRAMIŞTIR. HÜR DÜNYANIN MANEVi KIYMETLERININ iMANLA 
KORUNMASI AZMi EISENHOWERI N NUTKUNDA VE DUALARINOA EN 
COŞKUN iFADELERiNi BULMUŞTUR. EISENHOWER VE DIGER HA TiPLER 
NATO HÜRRiYET CEPHEMiZiN TOTALITERLIOE KARŞI TESANÜDÜNDEN 
HARARETLE BAHSEDERKEN BEN KENDi HÜRRiYET CEPHEMiZDE AÇILAN 
HAZIN GEDiKLERiN KARŞILIKLI ANLAYIŞLA KAPANMASINA CANDAN 
DUALAR ETTiM. BAŞLAYAN KONFERANSIN AGIRLIK MERKEZi SiLAH 
MUVAZENESIZLIGININ DÜZELMESiNE AiT TEDBiRLERLE iLGiLiDiR. FAKAT 
YARDIMA MUHTAÇ NATO MiLLET LERINE EL UZATMAK MEVZUU DA 
KONFERANSTA GENiŞ BiR YER ALACAKTIR. ITALYAN BAŞVEKiLiNiN BU 
SENE VADESi GELEN MARŞAL BORCU TAKSiTLERiNiN AMERiKA YA ÖDEN
MEYiP YÜZDE YiRMi FAZLASIYLA GERi KAlMIŞ MEMLEKETLERE ÖDEN
MESi TEKLiFi ÇOK DiKKATi ÇEKMiŞTiR. AVRUPA IŞBIRLIGI TEŞKILATl

NIN GERi KALMIŞ MEMLEKETLERE AZ FAiZ VE UZUN VADE iLE BORÇ 
VERMESiNi BiZ 1STIYECE01Z. RUSYANIN YUNANISTANA PARA YARDI
M! TEKLiF ETTIC;I ŞU SIRADA AME Rf KANIN GERi KALMIŞ NATO MEM
LEKETLERiNE YENi BiR iKTiSADi VARDIM ÇIGIRI AÇACAC;t KUWETLE 

UMULUYOR. 

BAŞYAZI 

Tarihin en korkunç 
Dönüın noktası 

=YALMAN+ ...... ................. " ......................... . 

Askerl~in 
18 aya inmesi 
Teklff edildi 

Kara kuvvetferimiz 4 

yıl içinde taktik atom 
Pariıdeki NATO k0nferan• ya cesaretle müffe
rek cephe karara verecek, veya hür memleketle
rin Moıkova tarafından birer birer avlanma11 5jfc!ıhfar1yla t 8 C ~ j % Eslıl Afıan Kralı Amanullah ile Krallçt ı.Ureyyanın kızı Saclye 

sı§ırs açılacak .• 
olunacak dün ıtte Hllton'un Şadınan salonunda yapılan dUIOnde lıtrr Dolan·ıa 

nlrnmlJtlr. Kraliçe 8llre71a ile ut klflllk bir dheUI klUesl dU&ünde 
bazır bulunmuftar. Banıl Muba'btrfınlırden 

A.A., A.P. n Radyolar 
Parls, 16 - NATO KoDMytnln bU· 

t:Qınet baştanlan l:ademwnde ya
ııaca&ı toplaııtllann açılıt oturumu 
bu aabah aaat ıı de Cballlot sara
)"lnııı konfcraııa salonunda başlamıJ 
t'e ıı ..37 de aoıy. rnntştlr. 

NATO Konaerıntn (llleden aonrakl 
celaeal. 14.30 da açılmlftlr. Toplantı. 
da. aôz alan Başkan J:!senhower, 
batılı milttetlklert, Rw;a Ue olıua 
güdümlü mermi yarışında dedalı::lra 
ne p;rreı.ler• urıetmete dlnt et· 
m~ Ye lı:Unet muvauneatnln be
noz •bizim lehlm.1z.c1u olduaunu a/JJ 
!emiştir. 

c llnAmı: Sa. 5. SU. 1 de) 
--o--

Soıı dakika 

Menderes Suriye'deki 
Rus üsleri Türkiye'yi 
tehdit ediyor, dedi 

Anodolu AJan•ı 
Parla 16 Kuzey Atlantllı:: Paktl 

re; kllA tı Başvekiller Konreranamın 

bu;ünkü oturumunda Türkiye B&f' 
nklll Adnan Mwderea yaptıtı 6ne111 
ll bir ıı:onu,ma sıraaında Orta· Do· 
tu mueleltrlnl gözden geç1rmtşttr. 

So•ret tehdltlertnın en ziyade O?· 
ta Dotu bOlı;esinde .kendisini göa• 
terdltlnl aOyleyen TQrki;re BaşnltUl 
eııcUmle .ıırıe demiştir: 

cRualar Orta - DoğUr& nüfıa .. 
ıoevamı Sa. il so. ı del 

1 «VATANDA$ TURKCE KONU$-» 
PANKARTLARI TOPLATILDI 
T.M.T.F. Başkanı C. Horda n'ın üç defa ifadesi alındı. 

Yunan, Irak Konsolosluk lan polis kordonu altlnda 
Birleşmiş Milletler Genel Kurutun un Kıbr .. lı:onıuunda Yunan tezinin 

n:ddl ile eonuçlanan karın ... brlm1zde bllytık bir anlnç yaratmtftlr. 
Öte yındaıı TQrklye Milli Ta!ebt Fed~ruronu tarafından hazırlanan 

n üzerinde •Vatandaş TUrkçı Eonuş. vazıh pantartlar, dün Tünel cad· 
deelnden batlanarak Be:votıundakl bütün mağua, birahane H putaba· 
nelere datıtılmış; bu ırada !:OKA heaabına çalıştılı::lan için bir mQd• 
det önce yurt dip edllen •Qlturta Biraderler-. 1D Ylı.rtnlertne de aaıl-

Ahmed Emin YALMAN Ankara. \IS - C.H.P. Tunceli 
mllletvrıcııı A1'91an Bora bu,:ün 
Mecllıı B~kanlıtına. ukerllk mud 
detının 24 ardan 18 ara lndlrtl
aıeaı hakkında blr lı:anun teklifi 
Yermıoıır Teklifte ikJ buçuk yıl
lık jandarma Enıfının müddetlnln 
de ııcı yıla lndlrllmesl de.rplf edil· 
melctedlr. 

-------------------------------------------------~~-----------------------, m~tu, 

P 
ıırlt u - Baral1an yaıc1ıtım birinci 1uııia 1Uc1e bulan in· 
tıhllanm ıautf'lttde okunan. ıail1an ao111an 4,.,..ırnen teJ· 

!erdi. Bunları peli: tabR olarak kiti ınrmrdlm. Trm11ıınmı 
'"nleltıtlm. ,oklama \"e araetırmalanmı derlnl"tlrdlm, n ıttllde 
fQ kan11te erdim ki ınıanlar. birbirinin arı.:asından llrl ctban bar
hlnın (,'lkmuma M"bep olan durumla blr dtfı 4&1H kırtıl .. mıı 
bıııana;ror. aldınrı, 1914 n 1939 da olc1aiu ılbl. ta aaale ce.ap 
•"Yor: 11Ka1'1ımda admll n tt.ııaretıı bir trk cephf' mi Yar. yoba 
lırndl tııeının dtrdlne CIOtf'n 117n .,.n memleketler mlf Eter eep
lle nıOetere1' ddllH ba memleketleri birer birer 11Tlarıın. keJ'flme 
bakanm.n 

Blrlııcl Cihan Harbinde df'. ıı.:ıncııındr de b• b~ap Y&ntıe 
l.'tkm19tır. Cflnkfl htr ikisinde Almanlann Batıda 1aptıklan 111. 
llırım harrkl'tlerl kDt'I nrllttfl nrmrmlş. ıı.ı cephrll bir harbi 
t6ıe almak ıazım ırlmlf. lnılllf're derhal. onan arka11ndan d a 
Anırrıııa harbe katıımıe. takat ve 71pratma h arbi teklini alan 
lllOradtlrde demokrasi cephf'll llıton çıkmıtUr. 

Bu drfa .aldırırı rnlftndr bulunan Motkova lr.f'ndlne mah••• 
tııuıırrle bir takım pryLlf'r elde etml" bir takım hOr mllletlerl 
dalma :ıl nrtre vunnus bulunuyor. Bunlara 1e.nllf'Mnl katmak "' 
lıur dOnJ' IJI 8 oro bnllnde df'tll .teker tebr tall•klrtlmO altına 
lef>lrmrk ll'ln de bir dO:ıl.re ;rrnt Ytnl :roklamalar ,1ap17or. 
... ato .;.ıısterek rmnlyet aı.trmı ve b•nan de\ amı olan Ba.ıı· 
... dal Palılı, aaldınrının umumi bir barekrtr ı~mf'.slne baıo 

ne kadar nılnl oınıuıtur. Amerika tlıtön atom ılllhına ma. 
lt1r. oldutu için saldırısı dalma 6nllJ'ebllttdlne ln1ınmıs. haddin· 
ılen faı.la tahrl\ı:lerde bulunmaktan ıerl darmae ..e amaml bir 
b1rbın rl•klrrtnl ıııze almadan. mahdut b6lıe bareı.tt1erl7le itin 
lı:lndf'n çıkmak nıOnıldla oldutuna ıanmıttır. Bu dO~tlnce tanımın 
lıabulO O:ır.rlne Anırrlka. b arp blltç~lnln arqtırm11 fuıllanndan 
bir mll,.ar dolar lııdtrmlı ,., UstünlOıüntın kat'l n devamlı oldu· 
tıına ı~andıiı için teL"tllk ar11ınrmalar .rantını lhınal etmlttlr. 
8ovHt RusJ a tııe bö> ır araetırmaların flıtııne dlltmOe n aon 
•ıııutnlk baearılar1yle Amerlk&J'ı '"' btlr dtın:rllS'ı ıafll avıanııttır. 
ftuııun netlı:t'tl olarak da. mllvaı:enf'. bUr dtln:ranın ale7lılne olarn 
boıulmu&, aaldınc•ıJ ı dordurmata ve aınumt bir harbi llnlemete 
Jarı,acak tılsım Amerikanın rllnden ııtmlttlr. 

B uıoıı bOtOn 40n:ra trtlkte duruyor. Amtrlkanın mo\ı:anmel 
,, hMkın ı.uıtrrll eHırtt"' ki hAIA muazzam hır mani.ret ta. 
ıı,or, ftı\ı:A t Mo~kof OstUnlütllnftn. bllhııua mili te1lrle.1 

• IDeumı Sa: 6. 80: 1 del 

4YAKKABI FIATLARI UCUZLIYAMAZ - Ayali:t.:abı i t"· 
r.nltr • rndl · 

~''ıııın düıı , nııılan ı.untre hıd• , .. akı.ahı tı:uıannın ucı:u:lıyamıJa· 
t•aı,, bellrtıımı~tlr. n azı•ı 3 tını:u •8' r"4adır' 

Ancak. llırlll çevreler aııkerllk 
mOddeUnln 2• aydan 18 aya indi· 
rltmeıl! tektırının asker:! elltlm ba
tımındaıı llnemll zorlulı::lar do~
racatı tan;.atlndedlrler. Bu teklifin 
reni kurulan elitim merlı:rzlert ıt.ıı
teminln lyl ıoıeme&nl önleyecetı 
ve mevcut blrllklerttntzln NATO 
ölçülerine Uytl'Un şekilde ikmalini 
R11clt!3tlrec~ı kanaati uzmanlara 
lllklmdlr. Böyle bir indirmenin ya 
pılması ancak b!rllklerlml:ıın hep. 
llntn taktik atom stULlılarıyle t~
bl!ıl.ndeıı aonra kabil olabilecektir. 

IDtvamı Sa. 5 Stl. 8 dal 

Zeytinyağı, ı asuıve, pirine 
f iatlan yeniden donduruldu 

Yeni karara göre zeytinyağın litresi 410, toptan fasulye 
205.5 - 254, pirinç 153 - 210 kuruşa satı I ocak 

Anadolu AJ•nn 
Ankara 18 - Ticaret Velı:Aletinden tebllt olunmuştur: 
Madde 1 - 21/11/11157, 22//11/1957, 25/11/11157 tarih H 0'782,9713 n ınas aaJılı Beaml Gazete-

1 

!erle neerectııen tebllltlerlmlzde ba 
21 ırıcta maadelerl için kabul olu· 
nan peral:ende uaml eatl.$ tıat.ıa

~-~- ri' aynen cart ve mert kalmak Q. 
zere K / 982, K/1035. K/1051 ve 

!Devamı SL 5. SO • deı 

P''KARTl.AR TOl'I 'Tll.OI 
Panlcartlann daıtıtılması Qzerı

ne, TM T .F . ikinci başkanı Celil 
Borcıan ııaat 15 de. iki ıslvll polis 
nezaretlnde em\ılyet modorıoıtone 
celbedllmle ve ltenaıaınden cpan· 
kart.lann cıaıtıtılmuına eon veril· 
mesh ıatenmlşUr. 

Hon1an bundan aonra. biri ııaat 
18.80 da cııterı de 18 de olmak 
llzere llı:I de!a daha emniyet mü. 
dürtaıtanc çatırılmı; ve ısırası po
ııa tarafından tfadeaır alınmıoıır 

Bu arada pollıı, pankarUan top.. 
ıaunı,ur 
:'llll' ISO 

Öte yandan TM T F. temsile!· 
ıerı ırençllltln Kıbrıa konusunda Talebeler 71'mln ed lJorlar 
rapacaıtı. caçık bava toplantısıı na jj;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;-iiiiiiii! 
ızın verıımeatnı temın makaadlrlc 1 
dün ısabahley!n vlllyete ıııderet 
Vali Tarllanla ~rü;mek lııtem!ş, 
fakat vali meşııuı otdıiıtu için ııö 
rQ~eden cH!nmüşleıdlr. He1eı, bu 
eün vtılrete ırtderelt valiyle ııörO. 
ıecektlr. 

Bellrtlldlltıne göre, ııençlllı: te
« Drvamı Sa: 5. su ı de> ........... _..... .... ___ _ 

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

OSMAN BOLUKBASI 
GENEL BASKANLIGI 

BIRAKIYOR MUl 

AÇILDI l\llıro•'rtnn ilk Hblt satıe nıal:nzıısı. dlin Hat 11 de. O.yotıunıtalıl Ralıl.-pazannıta 
- açılmışıır. Hrr torıo ııda nıadıtrlc."rl ile ,.,. ttmllllli e~~ıılannın ıatııacatı bu 111' mııt:u· 

:ıı:an ııı ~ıll&ı dolayı~lyle bir d t törrn :rııpılmıetır. Tlirrıı de \ 1111, '\tlıı;ros llrrt ıeı,,nırr ı "" dltrr llıl· 
ııırrtr, dlntllltr hıuır buluıımoeıırdır. l'iatıe t ıı rıı h1tlanm15 olan nıaıa:ıada. nıli,terllrr ı.rndl k"ndl· 
terine ~rflı :,\apacaıa:ırdır. l\llıroı·nan ikinci sabit nıarazuı. &yazıtt:ı Pcılaraktıı • 

LÜBNAN'A SİLAH HİBE . 
ETMEKTEN V AZGECTIK .,, 
B. M.de aleyhimize oy kullanan bu devlete silôh 
verilmesi teklifini, hükOmet dün g e r i a 1 d ı 

c M.P Genel Başkanı O.mıan 
B!!IOlı:bqı. dOn saat 15 de. ta.
makta olduıtu Özlı:>ek Palas Ot.I). 
ll'nln wonunda kıınataını ztyu~ 
ten ııelcn gazetecilerle bir ızııraş
mo yapmı, ve bir saat kadar &O• 
ren bu g!!rQşmedc, B!!lOkbaşı, ;>ali· 
tik konular 11zerlnde cıurmaınan 
dikkatle >:açıt'.mıştır. 
crTEIJl.lKJ:ı.t İSTİKAl\IF.Tn 

Bölükbaşı. daha çok Te,llkl!t 
<Devamı Sa. 5 Stl. 3 de• 

eusus1 :wubablrlmJ•llen fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif~~=C Antı:ara. 18 - Bugiln BUyQk Millet 
Mecut İbrahlm ıctraıotlunun B .. • 
lı:ınlıflndı. toplınmıttu. itlı: olarak 
bazı '1ah, mühimmat n malzeme· 
nln Lübnan hültQmetine aatılm&aı• 
na ıııın t'erllmeal hakkındaki ee~ 
117111 kanunun detı.tırUmemealne 
dair kanun tuarıaının •ııert alınma-
1m1.> lat.eyen bü!romet ıezkueaı mec 

ınnamı ,. .. a Sfl fi dal 
"HllllHtttttfltttlllltlffltltHHIHtftltlflltHHHlltAtlfff 

1 AK'LA .................................... -.-.... ........................................................... " ............ -................................................ = 

İL KURULU ADANA IKARA 
SEÇİMİNİ DÜN BOZDU !Emil Galip 

i SANDALCI 
KARAR D.P. Li 6 ÜYENİN BOZMA LEHiNDE OY VERMESi ÜZERiNE 
ALINDI. C.H.P. Y. SEÇİM KURULUNA İTİRAZDA BULUNACAK 
Ankara 18 - i t seçim kurulu 

burtın ölleden aonra toplanarak 
O P. nln Adanı •eçlmlerlne yap. 
tılı itlruı karara batlamııtır. 

lera hlltlml l!allb Ertenin baş
kanlıtında toplanan kurul.• O.P 
nln btz.ı ıeçmenlerln kütüklere 
.J&Zllmacıııı n ba.zı eeçmenlere 

kartlannın 11atıtılmadıtı yolunda 
yaptıtı itirazı nuara alarak. Adana 
ıeçlmtnln bozulmıııına karar nr. 
mlıtır. 

Bir baışkan ve 10 oyeden kuru· 
lan il a~ım kurulu kı.a blr ko.. 
nutmadan .onra o~ ıama~ ı El':Ç!l· 
mto, netıcede O o P ıı üye ıeçım· 

!erin iptalini lstemıe: bııtkan ic
ra blklml Salih Erten. C.H P. ü. 
Ye&! avukat Kemal Çelik. yQlcaek 
hesap uzmanı Kemal Unla. C M.P. 
01csı avulı:Bt Mahmut Erot'lu 
Hor P. üye& avuta• Ed!p Ancan. 
D.P. ıtıruının reddi lehtnde oy 

lDeuını Sa. $ Sil. 6 dal 

: = 
~ Bu ba,lık aftında haf- 1 
1 tada S gün fıkralannı ı 
! VATAN'da yazacak ! 
! i 

1 y!:~~~L!:,~~=A 1 
"•IHlllHlllttUmıuımntHttlHHtlltlltUlıt ........... I 

ullTIP ÇELEBi ANILACAK RUJU!.: t'10teteli:J.:lr ı-e itim Kl-
11\A - tip Celc."blnln 300'llnctı ölflm 
, ılılllnfinıtı mllnnol'lıPtl)ll': :?O Aralık t"rlhlndl'O fd~bl)at Fnl.illteslnde 
bir anma ıonu t~rtlp l'dllml tir Anmıı ıtllnOnr. IUi\"elrn Tarih Kurumu 
tararından bir de «KIUp Cel•bl Arnıataıı Klt,bıD nr. rMllere:ıaır • 



B·ı:ı·1:• 1iiHfJI f S E H i R 

NITO'NUN ICIHDE. ~:,:~:~::! 
bulundugv U güçlükler gazino ı~r!f~lerine 

aksethnhyor 
D

an. 
te 
met 

Pars
Hükll
b~ 

Yazan: ~ 11011 Sovyet hu-
cıutıanna kuvvet Belediye iktisat Müdürlü· 

ıT l 11 füZ<'!<'r yollıya 
kanlarının ı-r 1 1118% rak ısavunmasına 
ıırakiyle •opla- oralardan başla-
nan ola{ıa·ı Os- ALTIJ~ nıak tstemektedl:-. 
tü Nato kon- U 
:tere.n.&ıı\ın hal- Bu meyandıı Dızc 
lctmıı& ı:erc- DO<;. DR. de faz<' \"erllece. 
ken pek t,,'Ok ıtını ö renmıo bu 
~çıa:ıı:ıe. me"rcuttur Bunlan dıı>- !unu oruı:. ıııs 
IO."llatlk \L' askeri olmak Qzere l.ttl Jllında "'oı ('CC İnırt.ter('ye 11100 füze 
kategort:1 toplamak mOmkcıncı.ar. \l"nlcct'kt r Yalnız bu karann iki 
'Dlplonıa k ROcltıklerln başında tepki c muştur. B rlnc!S1 Blrlc-

kanaatın ı:ı:ca Kıbrıs meseıes, acı- l'lk Amı>• kıınıu ll'ı54 \ ıııncıa kabul 
ı:nektedlr T<ırk ye, inıuıtere \e ('tt K• Atom ı>ııf'r ı ı kanunu:ıa ı:~ 
'Yuııımıstanı •ırııencı ren bu meııE'- r' bnrı; zamanı vahaııcı memlc
.ede İnıctllz hOk\'\metının ıştıı ba- tlerr ııtom tillAhları verllmeır:.e
.. ıncıan l•lbar ıı takıncıı~ı uıUkrar- Elne dn ' olan yr.ı k scbeblylo \C
HZ cı:ın.am cırrhal göze çıırpma • • ılcn !O:Z:"ler n patlayıcı kı ımln· 
tadır İl'lrtltt'rc bir ovalnma si a- rını kencıı elıncıe mulıafazıı etml"
•etl tık ll etmiş fakat bunu bıl- une ka;·•ı dU)Ulan tf'pkld r Dı..1-
nMııa Türkl~c e teveıh etmı1t.r .f'ıJ buna& kl'l'r,ı •Harıı hallndl' Boş-

tan V('tk11erlnc d8\ anarak hu kı· 
bovyıı•Jer•n Orta Doğuya sızmış Fımları cın ınattt'flklerlne vcrebl· 
r.lmaıan kOm umu SurlyC'yl sı
llhlandırıp alc- hin; ze kışkırtıı. lecckt1rıt dcmektecııı lktncı tep. 
:-ak bu tölıre eki barı~ \'C güven- kı. bn:ı:.ı .A\·rup111ı Nato dcvıetll'n
ı.ııı tehdit f'tmclerı artık dQn} a 1 11 füzeıer beblvle RU;; teca 
eofkAnnc' bilinen bir vakıadır. Mı- ıo:ı:ancıen korkmaları \'!! r elerl 
ı.ınn cıa tomüntııtlerın cıo tu ol- ı; ememcler dlr Buna da Ouıı~ 
ması bu höl~edekl ırerııınııaı a:.ın •H ç lir devleti f(l2'.e almaya mco
rterece IU'ttır:nıa,tır Orta Do{ıucı.a •ur ('tmıyoru:r. l5teyen alır:a d le 
lng lterr le B rl• lk Amerika ara- et vap '·crmı tir 
ıııncıa b : liderlik mücadele.;ı ol- 1 te :ıı.manımızın en bO:vtık as-
ııuııunu lnglltt:renılı kaybettiği !terlerinden bir! olan Mareı.a: 
rıotuzu tekrar elde etme e çalı~ :Uontııon:ry Nato•nun tecaHU:r 
tı ını bı..na n.ukübll Amertka:ıın 'l:gramas· ihtimal nln hemt'n hc
•craz ııın kefe• nl kendi lehine çe- men ortı.cıan kalktı(iı düşüncesi 
Tlrmek 1\ın mattl'fırıı 1nı:lltcrentn 'e g<',ecck yıl Eylül ayından lttba
petrol ;:nl'nfaatlerlnl baltaladıl!'ı- ."'l'n eınekl ye ynlmak tatedlltl ıı:tı 
r.ı gönnckteylz. iıt bu hercümerç r.tınlerde 11.'!kerı durum budur. Na
Te ırera ı,ıllk ı;ırrı.sında ?.Aten Kı· •o·nun b(ltOıı bu güçlükten hallc
'ıllara mOtcnıayll Kıbrıs klllsCl!I· derek daha fazla kollektıf gün•n
r.ı m!lzıı erclcrdt: tar11r olarak ka- .ııı:ı temın edecek timi araştırma 
bul etmek ve cıunya efklinnııı bus- 'e llerıen-elerı Bal,llama.•ıını tcmcn-
•~ıııı bah .. nesl \le Kıbnsı Yuna- nl Cderlı: 
nıstaııa uketmek hayati mcııfa· ı ----
:.·ıen lh Al e~ııecek olan Türkiye Süvari Okulunda dünkü 
tarar~cı" ı ıı lıt kabul edll<'mez. 
l!:n 110~ f• cıak rlıltın taksim oldu- tören 
tılında '>ütün aıya i partilerimiz 
btrle.oıerek bunu milli blr dı~ ı; - 47 ne! dönem St }'('dek ı;ubr 
• .. aııet pr. llAlbl haline ııokmu~lar- adaylannın derse hazırlıınmala:-ı 
dır t t" :Nato'nun halletmesi GC- dolayıelyle. cıon ııııat D da A~ aza. 
Teken il • g<lc!Ok budur Bundan !ladaki b nıc ilk okı.lunda bir t~ 
:eonra Fr<>rlbanın lnglltere \'e Btr- ren )apılrnı~tır. 
·"11k Aır.erlkaya Tunu.sa s!Uih Okul kumandanı Tu!;gcı:ıera. Ce 
~aunalar cıan ötOrQ yaptığı ~ - vat Kula b r konuı,ma )rıpmış \O 

k\) et ııe'rr.ektedlr Pramıa. Tu.ıu- ö rret.nı. üyelcrını talc'belere takdim 
ta ver l .1 bu ıılllihlann Cezavırıı e:m~tır. Oltulda 't>u dönem 108 ö~
r.1lllı> Ptç rre cıevrccıucıı ini iddia rencı bulunacaktır 
,.trnelctt'dlr Bunu bal için lnglllz k 
Daşbaıtaı.ı MMrmllla:ı Partse ııMtp Kesi kol'un esrarı 
FranMz Başbakanı Pellx Oalllard Geçen etımar~ 1 &Unü BUyükdere 
ı:e kom .. mu~ fakat Tunusa ı;lllih ıııhlllnde görülerek denizden çıkan· 
l!evk nı Ourdurmavı \"adetme.mıt- l•n cıırackten kr.!!lk kolun 20 ııon 
tir Bu ı~. Amerikalılarla illrü:r- önce. Kadıköy lüelealnde denize 
mrlt iç n Washınınon•a ll'tdcn düşen ve npunın pervane IU)-uncıa 
"'ranAız Dış f lerl Bakanı Ch~ boiulan Mehmet Erdoğan adındaki 
t an P ı enu·nun cıu ba arı elde 
cttlltl b~lenemrz Bu mi!$ leııln çımacıra alt otcııııııı cınn mor5: mU· 
cıe Nato ı:onr.:rarı.sında görQşQle- d!lrlU!i'I taraııncıan blldlrllmlştlr 

:BIUndlll gibi çımacının ceşcc11. 
uı;ı \r 'r hlil çarcııı ara:ıacagı hldlscden tkl 11on aonra bir kol ve 

ğü bu mevzuda çalışma

lara başladı 
T kel madd('lertnd ,.c bu arada 

içkilere )'apı:nn son zamlar Ozc
rıne, ıçklll lokanta 'l'e ırazmoların 
da tartfelertnl }CmlO('n teııbıt et
me:ı: t:arurrtı blsı. olmu~tur iç. 
k lcrc yapılan zam. nynen tar f~ 
tere de aksettır1Jecckt r Belediye 
İktisat Macıar!Oğll bu mevzudaki 
çalı malanna b8' lnmış bu'unmak
tadır Ycnı tarifeler bir tk ırüne 
kadar ta:namlanarak durum lig ıı 
nıQ~('şelere b.lcıırııccclttlr 

Gemilerde fare itlafı için 

yeni ilaç getirildi 

Elli ylldanbert Salı 1 Sıhhtl c 1. 
dareslnce ı;emllcrcıe lı:OıtOrtle ya
pılmakta olan fare ltlllfı ame .• 
lCISI ıçın Alman;aya ı;Jp:ırıo edl!cn 
Aaıcı Sıl anldrlk le Zlgron ,e cıı
ğer tat'btkat malzcn:esl dün Ka •• 
('r! § ieblyle ı mıınımıza ırclm şt ... 

D'.J reni usulle D('r ızcılık Bamta· 
sı gemt.('rincıen ba ka armatör ve 
limanımıza gelen bütün J abancı 
ırcmUerd(' ı;on günlerde ayıla~ı ar-
tan farelerle Şiddeti bir mücadele 
yapılacaktır 

Ailelerini terketmiş ço· 
cuklar işi ele alınıyor 

.Allcslnl terkeder('k muhtelif y('r 
;erde ban'lnn. henaz rOştanü ıs.
tıat etmen'ı çocukların bir meslek 
l!ahlbt olmnları ve mazbut bir ha
' ata kavu~tttrulmalan için bu ııt
bl çocuklnnı mahs\15 olmak cızere 
ı-ır pansiyonlu lmallthane tcsısıııe 

arar V('rllırlştlr 
2 milyon liraya çıkacak olım ı

malllthanNıın temeli Jk fırsatta a· 
~ılaca tır VllAyrıt şlmd,Jlk bu it 
.çın l mııvon llrı. tuhıılsat elde tt· 
ı:.llş bulunuıııktadır 

Dün gelen mallar 

Dün llı:rıJUlımıza ııelen Kal eri 
~.Iebl ile 1295 ton boru, 547 ton 
ıralvanızıı tel, 236 ton inşaat mo -
ıemcs 2211 ton çinko okıilcı. J 84 
Lon transformatör ,.e 1277 ton nıuıı 
telif cln" lthol malı, Yuı;Oblı.v 
bandıralı Koloborn ıı :nı ı lle dt! 
ıcıo ton bUCl ko tık. 555 to ı 
cam. Butııı:r bıındıralı B. Ka abov 
~llebtyle 3UO ton karbonat cıo ınıd 
\'e bir mık,ar çalar saat. cam. kı\· 
ğıt Vt' muhtelif eşya ııeımışt ı· 

Vestiyer ücretleri de 

tesbit edildi 
tJPh~ zc:ır 

F<'dl'r&. Alman a CUmhurbu.:;- bir bacac. ck!.lk olarıık denizden Haber a:dı ımız;ı. 11ore, 
ı.anı Tb :>i1'>r Hcu.'IS ııe Dış İ~lert çılı:anlmıştı. UcretlC"rl cıe. itaba edilerek 
Bakanı lle nrl~h von Drentano 2 1 ' Korunma Kanunu ~umuıune alın· 

f '" it--' -'c1 k İtnl 'f If.T"'11 -•• • 11' ••• •• mıftlr Dundan börlc IUkl rrrlcrde· ı 
~:nıa. :'.c rı %Y~~"u1~·g~~ nıcle; uıAW~iJl;liMJ:HtJI ti 'l"e3tlyerlt'rdu 50. dl er r;rler tac 
yapmıılardır Bundanaonra Von Bren ••••-•ını•ı•• ••••• 25 kuru' •ıc-rt" a ablleceklerdlr 
ıano An rı a a han> t ctn tıl il * h il l.;\!Hil lı Ut M Jt 1 Kahveciler kahve istiyor 

ı e no 11 11 ' r<I b r d ı eçte • er ez 
ı-.ato mnı d 1 11 1 au , la•anb !da bu unan M v. Genel E Kııhn<"lltr Oerne ı. ak r1a evz 
ı m t'I Tur lilh e. b m 1 D nıe 1 icra ve c 1 be eti , edilecek ollln 300, ton kııhnden 
, ıemlı r rı<r , mı cıen ont'<' karıırı 1 e ı m ım oıeııfaa !ere hll 1 b r ı>ısmının tend esnaıına taba ı ı 
d k~·r bCltOr il) e C'\ t'tlCrin f kr. ı ıt m cemi e er me anına ıtııhll e41 , lıı 1 IU mercilere b14vıırmııştur 
a ınm"' 1 .a•r .,11 b r teki fte bu- ı1 mı tir Bu haber emelı:lller aruında 40 ton'unun dernek için ayrılaca-
.unmU$ ·.r Daha oııra Amertkıı- memnuniyet uyandırm stır ı tahmin edllmek:tedır 1 

MevlônA Celiıleddini Rum1'nin 

olümüAbR 684 Uncu yıldönümü 

münasebetiyle hususi olarak 

Tarık 

yazısı 

Konya'ya yolladığımız 

BUGRA'nın bir takdim 
-. 

MEVLANA 
nın 

• MANEVi 
huzurunda 

su.tan tuccıcıın. z~an zaman 
her de~let ı;ahtbının yüreğine ba· 
ısım 'e Ta ın cezasına pek benzl
ycn o kallr-e<ltcı d"rcıe kapılmıou. 
~evHlnA·y~ ısıtımnak. onun arın

mış kalbl:ı1ekl huzurdan. huzura 
ıtavu mak tstıyorcı.u. Bu tımltle 
kalktı z,· arete ırtttl. Yanında 
t>mlrlerl de vardı. fakat l.!!Mlrla çal
(llltı kapı açılmacı.ı, yozane kapalı 
kıılelı 

Ziyaret b rkaç defa tekrar edil· 
eı. NıhayL• kııpı açııcıı. 

Pacıı,aıı bu fakir acı.amcıan na
r .hat Uıtıyorcı.u. Alcı.ıııı cevap şu 
oıcıu • 

c- Ne ;:ııyeytm sana? Sana bek
çi ol deml~l<'r hıreız oluyorsun, ~ 
tan ol de:1ışler kurt oluyorsun. 
Tnnrı Sf'l\I halka plıcı~ah yapmı~. 
t n trrlte uymaktaııın Ne diyeyim 
ı.ıınn?» 

Ve pacı ıili bu fakirin. ancak 
!nr.an olanın bannabllecelil huzu
ı-uncınn a• lıya all:lıYI\ çekll1p gl ttl. 

52 DiRHEM BORÇ 
MevlAnl ıaı:ırcı •. elli iki dirhem 

oorçla öl<IO İste;e refahın her <~ 
'!ldlne ercrcıı istese sara\•ların baş 
ıacı olurdu. halkın içınde y 11dı. 

«Ml'vllin11 eşsiz bir padişah Fe
• at mürıtlc rl kötü .efillaf ve 1 çl 
taifetııncıen. nercıe bir çulha. ner
<le b r ba Jı'al. bir terzi bulsa ma
rıtll!i ka>ıuı ecııyon cıtyorıarcıı. O 
da buıılarn • 

cMarumı· Hallaç. BuhArAlı Ebu
hekr bez dokuyucusu değil mıy
<11 h dlve c< \'ap veriyor. daha bir 

Q<>k zcnertk:Ar uıuııırı sayıyordu. 
Kencı.ıaını ce\'enlere bir zenaat öt
renmelerln!, ellerıııtn emeği, alın

larının t• ı1 ile ııcçlnnıeıerını ö
fıOtlercıı. z ra o. bOyük Blrra er
mıo. meselrnln dünyaya kul olmak 
cıeaıı. cı<ınvnyı kul etmek olcıuğu
~u anlamıştı. Bunun lçlncı.e hür 
olmak, &e\'me hürrtyetınl son zer
:cıılne Jta;.ıar koruyabilmek gerek
t ı. MevlAnA tnsavvufun da. <ııııın 
cıe, en olırun mllnAalarında sAdecıı 
haya• lçlı.. bayatı gcızelleştlnnek, 
tatlılaştır,nak. bir kardeş, bir 11uv
gl cıanyıısı yaraunak için var oldu
ıtunu anlı; an ve anlatan ender ulu 
ıarcınncıı. Sat 11lncstnde. eğer bir 
t"'k taa.'!l!t.b tutunabılscycı.ı, bu 
muhakka1': kl, taMısuh dClşmanlı{ıı 
olacaktı: 

«GllnQI kıblt'tilyim ben - cı,yor 
.re lllh'e cotyordu • CWna meseldi 
llel!lllm :.ıaslümanlığın, kllflrllğln 
cu,ınrta.. ln.•anlık mescldlylm 1t 

MARiFET ODUR Ki.. 
BQyüklQk için akıl dışı môrl· 

fetıerln a·ancıı1tı hrr de\'lrde lö
ı aıma,ttır O zaman cıu bu böy
leydi ve b.r gün MevlllnA'ya: 
cHacı B tıtaş ııuyu kan yapıyon 

dediler 
O da ııöyle dejl : 
•Temizi pta ('tmek kolaydır Mı\

rltet pıı; temizlemekte 1t 

O bir t~k mucize. bir tek ır.l
rlfet tanı)orcıu: Gerçek bir OstAcıı 
tanımak liuııun için de • 

clkı d<ınyada senin yoı:anu ııör
mektcn bııska kcrAmet ne \'tırctır, 

Eleman Aranıyor 
Tilrk Ekspres \'e Ha\'acılık ve Turizm A. O.'nın Hılton 

B!iro unda \e mcrkczınrlc çalışmak uzcrc Jngllızcc b.lcn cle
mıın1:ıra ihtıyac \'ardır 

·rnlıplf'rıo yazılı olarak Galata aray, \'cniçarşı Cadde i, 
N"ıı. l l/16'da kam Şirket 1\Jerk~:ne mliraca:ıt ctmclcrı ılan 
olunur. 
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ı,ıerı D&ıtanı Dul!~ llt: ııorO, .. n 
\ nn Br .. ntaı10 bu itaıvnn - Al· 
oıaıı ıek. flııl ııçık:lıımış fakat A
rnerlka b.ınt· taarruza uıtracııgı 
zaman ıı.ukal:xılede bulunaca,;: ol
c.utuncı n bu yoldaki herhııngt 
bir kararının O)e devletlerden bi
ri tarafından veto edilebileceği 
ı .. ülihaza1>ı ile redcı.etmıotır. Dul
:fti aynı zamanda Amerlkııuıı 

böyle blr taathQde ııtrmeııını yani 
harekete af'(meden önce mütte
tlklerıne dıınıcma.sını herhanıt b.r 
buhran vııncııı B~kanının cıer
nal ted ır alma yetkWııl kıııan 

;ı:ı:.aJtan ı:. r olıty olarak kaycıe:ıerelı: 
!)unun münıküıı olll!llıyacaıtını 

b ldtnn Ur Dlrt~lk .Amerikanın 
taıırruza u raıııkı anda mukabele
de buluUJnuı keyfiyetin n mütte
!lklerlndc:.'1 birisi veya bazıları ta
rafından tasvıı; edilmemeaı cncıı
eeııı :Nato•nun Hcrisl 1ç1n dikkati 
çe;c:çn bt~ huauııtur 

:'ranııe ile Jnalltere mOşterek 
Avrupa puan meaeleslnde cıo ırö
tüo biri trınu \'aramamışlardır. 
hıncı kateırorl meselelıır &<ıkerl 

olanlarcı•r Dokuz yıl önce Nıto 
kuru111ueu za.nan Sovyetıertn Av
ıupıya Uıarrtız ecıeceklerl cıa~
:tOlmü ve sııvunma tertibatı ona 
röre taıızlm < cııımıotı. Bllh~a 
a•om Oınunıaıtane. ııtrateJlk Ame
rtkan ıu.v .. kuvvetlerine ,.e kurul· 
ması h"'d devam c:ıen kara ve 
denı:ı: orcıuıarına davanılıyordu. 
Buı:tın Sov,etlertn hedefi dcğı,. 
m görünmer.tecı r. Sovyetler ı.ıü
dümIQ vcı baHı;tılt fO:ı:elerle batan 
tu unma ter. ıbatının yenlll)1tırıı
mes nl ll'ııp rttlrd,Jtlert gtbl Av· 
•upadıın ziyade Orta Doıtu ve Af
' ka l'e llı:tlenme)'C b~lam1$lar
aır. 

ı TAŞ DEVRi 

HAVA ~PALI oet;\~E VE A'I oo& -
MU$SA ,YCNGOf"\AOl' GECE COK 

~~ 

l ÇAKARALMAZ HAFiYE 

tng Jtcrıo ve Pransanın lsrallle 
b rllkte ::ıtıvey kanalına > a;ıtık-
ıarı taar:-uz esnı:nnda So,yet il· -------- -
aerı Krueı:f'll• Londra ve Parls't ı 
JOzelerle C\övme trhtıtcıı kuru bir 
uman ibaret del!lld!. Amerika bu-

SEVGH .. ıM SENSıZ YA.SiY~ 

SEN Oı..URSE"N SEN DE Ol.O~ÜM . 
"'~-

EFLATUN NURi l 

1 
1 

_J 

~·~·-··-·-···-~···-··· ·-·~ 

- Benimle cıa•man o.maktıınsa Hı.pı;t çok e ıcıııyorcıu 
dos:. >lmanız baltkır.ızcıa daha ha· Tercüme eden: Rezzan A. E. y ALMAN No. 43 tnoccncla.. Rex·c kendlsMe Salnt 
Jlrlı ol Ulr Beb11Ht1r.r:•e altoam yemeğine de alt 

_ Biliyorum. Bur.un !çtn &ize raıtmen onda y~lılıırıı mahsus o· kendltıl ıçm ~.zıı kaimi.$ olan bir mek ı tedljtlnl söyledi Oece elbtse-
b r teklifte bulunacaııım Bana Qç ıa~ıı. Daha yokuşun alt tarafına !an tatlılılt yoktu Akalnl' oıorek ınocenc ı:. ile karşıl~ıyordu. Genç ~ı ırıı·mede.ı &ade bir kıyafetle ino 
atın müııaade ecıınız Bu aç ırün- varmasına meyctan Jı:a.macıan çalı· her harektıt• tellClltkArcıı, )Ozanae ka:ıının bu ıı:artp de!iloiklll!ln! be- cencıa·nın bll:llR'l ve mütevazı bir 
cıen ııonra ıılz:ce ötrenmtş oıcıuk.. Jıkların arasından icara b r ırölıııı ta., h"Vkellere mahsus bir katılık ıaberce iCZC11kterl gün farketml ti. ıokala ı: dip l'ıışbaşa V('mek leme
larımı aöyllyeoetım Ta'!:>ll bir oeY· belirdi Yere ııOrüne ürüne patı. ve ı;ert!U: VB"'Cll. ÇaylAk kafn.sı \1· Don Lca'1C1ro. tlc aralarındaki mu- nın cok hoşuna fllc1t'CeRtnl açıkla-
ler öQrencblllncm.. kadan yukarıya do{:ru il r ecıı ve zun tıumu. r"nılz ıırözterlyle Qk\•a- nPSebet ne 0'11b.llrcıı1 Genç kadı- cıı. NlteJ.;lm hak katen çok tı:üçOk 

_ Fakat çalılıklann ara&ında ııaklana ııakla nuıı dalgu•an'ldan fırlamııs korkunç ııa uhlp <'lka:ı. ona h<lkmecıen b r ve bnslt bir lnkantayn ı:ıttllcr Et-
- Yalnız bir ,arum var. Beni na UaQt~ıa•ya doğnı yOrQdQ b.r canavara benziyordu ) ı.kınlıJı: ı:l!Htı:;ımeklo beraber yine ra1tıı bC!ytlk "Brnp fıçıları \•arc1ı. 

takip etm•'"'ten vn"'eç-a .... tnly Bu I ,._ Duranın mO~terlı;I balıkçılar ve 
..... -· ......,.., ... X' il Rex. bu RC1ıımın tehlikeli ve ı ~- < e onıı raygı ııuoterlyordu. Bu a- 1 1 1 ıı dl 

na cııır bana aöz veriniz. Sözanoza ört'şı·t'ı.t n Htııı:ı: oıc.utuna ve icabında b.r e4 dam Jnoeenc a•nın vıısilll olabile· 'as t şç r:~ 
ıutmacııııınızı ııezecek oluraam. bu oııvar kadar hJıana klltfü<lk cdr\)I· cekl gibi yastı blr .sevgili.el do ola- Kcnc1I ırklarına malısu.s kibarlık 
muıı:uelemız derhal feııbolmuş o- DQnyacıa ne yapacoııını bllmo- lccelilnc •nanıyorcıu Nitekim hıo- lılltrdi nnn\"cdıı o kadar garip ve Maltı llstlerlncıcıı akıyordu. 
lur me.k kadar ııtıç bir durum yoktu: cencta cıa oo~ Leancıro·nun yanın- ocyıer varcıı kl. Balık yiyorlar oarııp lçlyorıar keyif 

_ Anlac1ıliıma ıırön- kocanızla bu 1ote Rex İnocencia ile Salnt Jean cıa iken bıımb kn bir ıovır tnkını- ıı fııkot vr.kur bır tavırla eı;ıenl· 
b"~"~ta -"rO"""'elt ntyetıncıesınıı:. de Luy·a ııtttlflnlıı erte~ ıtUnü n'" "Ordu Tıpkl t lr bn•kı r~ıık yan•- Rex'ln öl!rı•ıımek 1 tedlltl a ıı yorlard ı inocc.ıncıa ~teııııı:ı vemek 

...,..., "" ,,..,. .. bl tO 10 bile ı cı ' ._, ~ nokta. tcıp duvarının bulun<tugu ı ı ı dı H t il tr " k 
- Rlcı eclerım bana aual ııorma yapaca,.ını ~ r m yor u na yakl111"ınea ıısıt rcnıılnl dl'lt ştl- a\'lucıa ecçen gizli hAct.selerı hu er 1 mnr 11 11 mu a,.ıı a-

1 ~lhayet aahll<lekl eve kadar gldıp ren ,. "'Olar Rlbl oluyordu. 'Bu lh- 1 cıar ııtdNek lokantanın patronlyle 
rın ı:. top cıuvarınııı asrannı keşfetmeııe , Aı:tam mı ıcıa"' ecııyordu? noce>ı- uzun uzuıı gllrfl~tn. Elcmeıtı ken-

Barb!er. dikkatle SallY'e ·baktı. karar vel'dı Yaptı!iı heaapların tl'VAr adam Jnoccncln'da rızıı plan t·ıa. don Lcııııaro•ya alt tek keli- dl ellvlt! keflt, Salatayı aorra ba· 
Blra:ı: duraklacıılı:tan ıııonra ~öyle ıçtncıe hep bır meçhul nokta \ar- 1c11ıa tarafları ml'~·cıana çıkan)or- mc ııöylememı ti. Acaba o da o e\ · eında ıı:cndilil hazırlacıı. Şarabı cııı 
cıecıı. dı. Bu mu1L.I1manm çözemealğl du. Rcıc. onlan beraber olnralt ~k de mı oturu~ç.rcıu. Rcx. bunu tah- bardaltlarıı keıncıt&ı koy<ıu. BOtün 

- Peki,. Fakat. unutmasın .ıı:ı tarafı don Lcr.ncıro ıcıı. Bu aOa"llın kısa bir r:amaıı ııorma ta. Pakat kik etmeıte karıır verdi. yemek csnasıııda neşeli neşeli ko-
be:ı Franunın Normandlc eyal& batan bu ı ter iç ncıc kötü b r rol yine cıe ııenç kacıınııı halinin \e lııoceııchı .. ile beraber saınt Je- nuştu Yedikleri yemeklerin lezze
tlndenım NormancııvaJılar da bil. oynacıııtını h'Med yordu Sa nt Se- tavnnın kene.: aleyhine olaralt ne an de ı.a~·cıar. aıtşam aaat eoklze tine ne kactar \'arcıı~ını buraya aeı 
ba a lnaıçı ınaanıarcıır H.ç b r o~•ıen do oldukları a~a:n Rex o- kada:- del! st it nı farkedeb lml~LI do!ıru d!lncıuıcr. Uaoteırta•cıan ay- mi~ olmaıt;an ne kadar memnun 
saman ftkrımcıen ca}mıyac ımı :ıu pek ın 11 bir zaman ııörmQ tü Tıpkı eld venlrrlnl ım·ınp atarmış rılır aynımaz İnocecıa tekrar es- oıcıu~nu· defe.larcıı tekrarladı. Eı:.
da a rıcıı l111ve ~eyim Fakat bu t1dl\_"llın fenalık vap:naJ: ır bl cazibesinden \'C tatlılllından 1:1 nc~eıı ''e bavnl tavnnı takın- ra!ta:ıı:ı nıasa-ıaıuıerle \'e patron-

Sa ~ ını ,alladı PO•!! nıe. ıçın varntılnu~ kötü bir mahlılk cıa o adaının ~amncıa ıvnlıvıır•yor mı tı. Halbuır orada lkım az ko- le şakalııı:ıp gülOnü 
mu .. da onun \rı.nıncıan u:ı:u olduııunu acun! tl. YAŞiı 0Jm1141n11 du. R~ o zwnan bambaşka u uu~:nu~ıu clüşünceli ve dal'1Jl tcıı. · (J>CHWll varı 

ne de olacalttını demişti. 

MEVLANAYA 

LAYIK OLMAK 
MevlAnli düııvanın mnıı olan beş 

oıı u1ucıaı1 biridir: Onun gerçek 
uhlbl olrr.ak kolay ,fakat buııun 
böyle oıcı~ığuna tııanmakla ancak 
mUmkOncı.nr 

Kony,a•nm l\JevU\116'), bir defa 
Clnhıı ya,e.dııtı buıranıercı.e ve tranın 
MevJAnA 02<'rlndekl. Mevlfınrı'.Vn zıd 
cıcııaıarı \:arşuııııda bu ıı-crçcğl bir 

::ıefıı daha tekrarlamak yerı;,z cıc
(ıllOlr 

::l.fevlAniı yı bir ırlı:. bir mezhub 
•;onuııu Ja"malı: bu ulular ulusı.t
na kıırııı hıızln bir vefasızlıktır, 
ona llyakııtırlzlljtln başka delil l&
teml,·f'n bt,ıgesl olur. 
Şu &erı;t'l':I bin kere tekrar et

meli • Hrr btlyük gıbı l\fe\ !Anıl da 
onu benin: diyenlerin. temeı;ııüJ c
cıenlrrlndl~ ve o da her bOyük gi
bi cıtısturıannı açıkça ortaya kor
ınuşLur: 

•Aliaıtılı~ kblnln peşine d(lşme
mek. 

Gönül cııılı:ıısını terk etmemek, 
Kafcıaıtı ncıa nvlanmnıt dunırken 

Gerkes Rlbl '"" avlamak, 
.Meyvesl ecfa olnn fldanı dikme

mek, 
Hırs 'frltlne, kin vrı ınırur cc

ııeııncmıııı Jtaııqnııımak. 
Dojtruluğun. Jınkkııı. a::tnlctın, 

ıalkın '" ncırr!let ıı kulu olınuk • 

nokta cıa. tık önce onun bir eşslı: 
~uır, bir derin filozof oluşunu de
.,-ıı. evli, çolnlı: çocuk ııahlbl, esi 
aoııtu. ı;evenı bC\'lnlyent, u-zlııştıkı, 

ı..zı~adıliı bulunan, çaı-11>·0 pa
zara inmeye. bakkallıı. kasapla ko
ı.uşmaya .uıecbur bir ınaan 'olarak 
dQş<lnebllm,.ktlr 

o böyle oluuau için )'azdı, ~az

oıklannda bu şartlarııı içinde tn
ıırın olmıııımııı ııırrını vereli. Çüıı
~ü bUyhk'l\ğ<ınüıı aırnnı chc~eyln 
hayat lçııı \'Dr oldu{ıuuu» bilişi 
tcşkll edJyorcı u. 

Mevldnl'i bü) üktOr, çünkü Mev
llnfı') ı tanımak 1)1 baba. iyi mo 
nat, iyi a ıcı, ı~ 1 vataııelaş rn nl
uayet Jyi insan olmak cıcmekt.ır, 
J anrı•ya, bütüıı cıınJ('rJn cenneti· 
ne Ulyık olmıtk demektir 

Bugün r.nun bir ölOm yılcıönümil 
cır.ha geliyor MevlO.nô"ya ercıılenn 
nııbzı bir kere daha Y('~ll Kub
be'de müştereken atacak. :tıu, Tür-1 
ıı;,yc hesabına nlkblnll!:I mazur \C 
haklı iOstt'rebllccclt delltlcrcıen bl
rı. belki <11; ('n kuvYctllsldlr. zıra 
o nabza k.r. yOrtıtenıerın, cbil) Ok 
ıı :ıamı a er~ıııcrın lçlııde bııkkel
lar, çuha1.:ııar, kaşıkçılar. tc~ller 
vardır Ve onlar yurdun dört bu
ra~ınaıın. Tımrrm•lı. Lıtanbullu, 
'Un{idatlı aydm kişileri Konyayn 
ı;ekcıı ı,ıRın aynı ııtızeı ouuruytıı 
lirada buluıınıuktııcıırlar 

BU BiR IHTlFAL DEGIL 

~ATA :S -17 AR~l.IK ı9S1 

Nasreddin Hoca 
Ve «Cowboy Jimmy» 

T Urkl7e'de iyi 
n7a tlStil 
her Janrda t ~ 

1 
: 
... • ı. 

1 i 
. . ~ . 

ilim çtrrUlyor. 
nunlardıuı bazı· 

ıarı, cerck film 
teıınll:I n ce~k 
tıını ııanııh bakı
mından, orta &e· 
vindc bln:ok ya
bancı tllmltri 
hiç de aratmıyor. Hatta yabancı 
fllnıler memltkt!fe soırnıurkeD 
bir kalite tunırı 7apılsa, Ttlrk 
tllmclliı:lnlıı gtllşme~lne, dola· 
7niyle tarda satı:ınır. .Akt!laıtte 
ve kOıtilr filmleri dt', arada ı;ıra· 
da ~vrlllyor. naun devlet TC 
bazı bazı öı.el teşebbllS. aktila· 
ıııe ve dol<Umanlf!r orne.Jderl •e
rtror. J'akAt fU canlı resimle~ 
!anında bir rOrk film örnel: 
hllll 7ok. Rahmetli Cemal • ·adlf 
GOlcr'ln itin başında kalmış Ant" 
ca ney dtntmeslndf'n ı;onra ye· 

4 ni bir teşt'bblıse kadar belki bir 
onbcş ) ıl ıeçtl •. onra 'J'urıut De 
mlral'ın Ye ıenç ressam 'l'Okse• 
lln Na reddin Hoca tıkralJlnnı 
ele alacak bir canlı resim Jtazır
laınal!a bafladıfı duyuldu. \rad• 
bir habnler duyuhıyordu. ~ıı ka· 
dar re•im çizildi, bu kadar nıet~ 
film Çt'ldldl, cibllerden.. c;,,çen 
yıl hiç bir ın çıkmadı. Simdi d~ 
nıı;eçlldlğl anlaşılıyor. Hem de 
birkaç J üıbin lira harcandıktan 
•onra. 

un üntlt kırıcı haberi lifrendl· 
.tim gün, okuduium bir ba ka 
haber, Yucoslavya'da canlı Teslnı· 
ler tıımelll.tlnfn gelişmesine dair 
renlt bilgi "erl;yordu. Haberde, 
zacrep Stüdyosu·nun bu aland• 
ıneydana getlrılltl ilk yedi filmin 
kaundıilı bafalı ıiurlne onbe 
film daha yapılacatı bellrtlllfOf· 
Haberi yeren ~tnenıa derglsiı1de. 
canlı resimler hazırlamak için 
1950 de faaliyete ceçen Zaırtl' 

Stlldro u hakkında da ıenı, b!Jgl 
var. Stüd) O) u idare eden Jvo 
Şoıten'ln ıam beş )·ı\ mQddetle 
pek çok mıiJkilllne ı:uflls ıerdl• 
flnt ve ancak 19~ llkb&liarındll 
L.teklerlnl C"rceklestlreblldltlol 
6treııt1oruı. Fakat şimdi 120 rı•s· 
.am , . ., memleketin rn usta çiıcl 
'' resim sanatçıları zaı:rep :.ıüd 
yosu lçtn çalı~ıyor. Uthul JOO • 
150 bin Jlra)a çıkan bu filmler. 
l'ucusl:nTa'da büyük bir ıtı::I 
toplamıkla kalmıyor, şlnıdldr.n 
,\merlka, Belçika, İtalya, Çrıcos• 
ıovak7a n Batı Almın)'a'Ja satıl· 
mıt bulunuyor. 

Bu ilk Yucoslav canlı ııımtt» 
rlnden Co• boy .ıtmm.T'J'i, BerllD 
film fe.stlnUnde ceçcn )'AZ ben 
de rördum. 350 metrelik, nonıııl 
bir .allrdl. Be) az perdenin ınrş· 

hıır kovboy kahramanlarının çok 
nrlf bir hlcvlydl. V. l'ıllmlca ve 
\', Tadej'lıı luızırladıp senal'J'O• 
hefaz J>t'.rdeden dli~ünren ko\·bo• 
yun hayranlan. kuçuk çocuklarb 
beraber ıerçek hayat ta ba ından 
ıeçenltrl ince bir ala:<la anlatı· 
yordu, Sununda, ıcrçck hayatta 
kovhol 'tııı ııt-k korkak ve 
bl'cerlkslt. oldutuııu ı;ortn 

iNSAN OLMANIN SIRRI t·•ıı·,ııt tn, b.ı thllfıll dekllelır Bir 
ıLILllııı deij11. havat şevkinin bir 

Mevı uııı \ ı tanıt 11alia H'l' ll ın.ıı- kere c1aha tazelr.nlşıcıtr. yıışaınn 
mağa çatı .... rken dikkat <'Clfıec('k bir meırulıy,.ıının yıllık haccıcıır Z!· 

- ra Mc' lihu bir bakıma da ölüm 

~ncuklar kı11p onu tekrar heya:ı: 
ı•nd•J e alıyorlardı. 

t'oııboy JımmJ'nln kazandıl' 
llllllat ve ılı veriş ba~nsıııı ye 
Sureddln Hoca denemesinin b•· 
farı ırJıfını kaqıla tırmak, ııiç 
de hoş olmadı. lle\·lıı:tln nı:tstıll· 
il mi: Te)fıı:r teker ha talJlr ,.e 
bll~l•l•llkler mi? IJl'r ikisi dt! • 
Sonucu drl:lstlrnıez am:ı, belirt• 
ııırk ı:ereklyor. 

1 
:ı.ıılavışıvlc l\le\·lAnü dır 

A b 1 •Mezarı' ın topraıtı b r yutlum ra a vapur arı •Brap S:lbı btı t'll ın iÇ l\Cf' canım 
ı·o~.erın il~uıne ıuçnır. çtınktl rnü-"hf' k"f' Cf' Pffi ınırıım bPn o padı,ah ctı>-

1 'yaca a 1 i tını ki. tahttan lıılı> cıe tab\l•a 
nıne ·ım De•ıım fcrmlınınıın l "Zl.'11 
ebe<lı ıktır » Sis, vapur seferlerine 

mani oldu gelml'yor cF;v <loğaııli1r, öJQm gelip çatın• 
ı a Clrkınl'yln nu aa lktııeı bir do
liumdur elO!ıum do{ıuml» DOn ımbı.h Karadeniz Boğazı .~. 

Avrup, Asya are.sıncıakı kara 
nııkl1l'l!'tını temin cd('ll ,.I' Beşik. 
ı.., -Osküdar, Kebaıaş • tlak(ldnr. 
Slrırncı - Kııdıköy nrıısıııcıa'kı araba 
vapıını ıefrrl~rı 60n gfln1crcıe gilç
J(lklc ynpılabllnı-.ık:t('dlr. 

İki yaka ııra.o;ındakl araba vapu. 
nı sNcrlerı evvt!lce dördQ Frıııltiız, 
üç!I yerli yapı olmak Uz.ero yedU;I 
yeni ve ikisi ŞB y~ıncıa olan Sa
hllbcnt ve Suhulet olmak üz('re 

1 
dokuz araba vapuru lle yapılmakta 
iken: son ırünlenıe b<ltün yQk 24 
a;aat devamlı çalışmak zorunda Jı:a
lan Kartol, Kabataş ve Kaumpaşa 
araba vapurlann11 blnml~tlr. Diğer 
G araba vapuru tamir ~e revlz;,-un 
bakımı lçln iııtın::;e ,.e Camlaltı 
tersanelt'rtrıde bt'klemt'ktecıırıcr. 

Normal seferlerle ııancıo S-10 

u hayatın ı.Orüp gtHI ·J mtıcı- rıııa ıncn lı:eslf ıüs Boğaza ı:I• ' 
dclç,,, lnsıın var nldukça ölClm <11· ve çıkış traflllnl durdurnm •ur 
Y" bır evin olııbllı ceğlııl kabul BClyükdcre önlerinde bir Fl:ı .;c 
ctml~ord.u · S<'n '.\'&$arken ben 1111- iki TUrk bandıralı şileple trtll "; 
~ıı öJnıilş sayılının? tıılctı Jl'i nıotör. göı·cıo ııuha.~ını ··c 

Bu noktaya celeh!lmı>k için cıe yrr 00 - JO'l metreye indiren ııt•iD 
tek lmkAıı. hcyatı biltün uıısurlü- <la~ılmaııım beklcmektedlrlrr 
n l'c münasebetleri~ le bir dev gt- Sis Boğaz1 mania ağları cı,•urııı
bi ııc,·lyor cıev kılblnJ bın;lardnn, <la cıa klavuz faali~<'Unc nıfı•ıı cıl• 
ııurur ve l!odblııllklcrden koruya- muş ve cınn Boğazdan ıçerl ıııı;bır 
blltyorou ı:cmı l!'lrerı.cml~tlr. 

Konya ~ugün bu ideal nokta- Öte yani.lan Ankara V(' iz01trd"" 
mn, bu T!Ulrı'nın yıınıbll!Jındakl ki hn\'11 muhalefeti uçak ııeferıerl· 
nokte.nın ~ntlllülerı lle dolu bu- ne de tesir etmiş ,.e öğleden ~.ı• 
.unuyor vtt orııya gldemlyen ~ ra İıl'!lnbulc1an İzmir \'e Anıı:arPl • 
nüll(llertn hnsrctı oluyor. ııtcıe.cek uçı.klar kaldınlmamı~tı:,. 

~-·== .. -·~--.................... -..................................... u 
bin motörlQ vn:ııta naklecıı:chlllr. 
ken, bu aç ı:ıımı ır<ıuae azami kap-
8 tclcr!)'lc 4-5 bin vasıtayı t~ıyıı· 
bllınektecılrler. 

VEFATININ 684 ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ DOLA YISIYLE 
Bu durum ka.nıı11ında iki yal:a a 

rıı.'ltııdakı arabıı \'apuru ı;efcrlrrı •k 
sıınıalı:ta ve bir tarafı an bir tarafa 
ı:tıçecek otomobil, utobOe ve kam
)'onlar uzun müdd.e~ beklemek ı:o
runcıa kalmaktadırlar. 

Avrupa' da Mevlan.§ tetkikleri 
Öte yancıan U2'.Un mOc1dettcnbe. 

rı Camıaıtı terııanc:ı1ncıe Arı.laı;ıııın 
teı.bıtı ıçııı ke ıı y41p1Jmaııını bc<t
lıyeıı Kıır.t nü~l araba vapuru
nun ke~fl çaı:ııambıı ııana yapı. 
lacaktır. 

İKİ TAYİN 
Ankara 16 CHU:ılltill - Adale: 

Bakl\lllılıı mOsteşariıAına Kf'vl Nc
dlmoğlu. İller Baı1ı..ası ı:cnel ma. 
dUr!Oıt<ı mua\·Jnlıtıne Gazanfer 
Sömer tayın edllnıı.tlerdlr 

B üvQk Tılrk mutasav\•th ve 
mutı-feklı:lrl Mo,·IAııA Ct'lı\

le::IC!lıı Rllmt•yt. Avrupıı bl· 
:•m <10nyMı çok geç. aııcak XIX. 
eu yoz.yılın bnoıanncıan itibaren 
tnnımış olmL'<ma raıtmen, e rl rl, 
hiç bir Doğu mlııtılılnc nnsıp cıl· 
nıavacak kadar 1:1aratle yayılnııt 
ve derhü: bir çok dlllerc çenıımıo
tlr. 
Tıınınmı' Alman \'C Avu,.turyalı 

Seçim Kurulu c. H. P. nin crırntalbtlel'tll'ıı Hammer, ROl!Cnz
weııı. G J?.o.sen tnru!ıncı.an ilk oı .. 

itirazlarını tetkik ediyor ınk Uml bir ııekllde tanıtılnn, ktıı
ınen de olsa ·~rl<'rl, Almancava 

f.ııtanbul ı;eçlmlertne dair C H.P çcvrtleıı Me\'IAna Ccllileddln R·u
te~kllAtının ttlnıı:lırrnı ayn ayrı 11· mi, Ooc?be ve P Rflckrrt gibi 
çeler olArak tctJı:lk cdıı:ıı İl Seçim ~hrotll b~ı Almnn şalrlt"rlııl cıe 
Kurulu dUn de na~ ıs da toplanr.· bllyıllenıı ,. onlara tıllhl ~it \il 
rak çalışmalarlDa deYıt.m etmiştir. \'l'Cd lç'nel" yı:nı bir 11fıık nçmıştıı'. 
Kunılun lıenllz dokuz ilçenin iti• Kıı;a bir rıırnnr. sonra. LondrA'd&, 

ra:ı:.larını tetkJk ettllll ve geriye da- ônce 1881 yılıncıa Jamcıı W. Rcdho
~a il ilçe kaldıllı dün blldlrllmlştlr.

1 
<', 1887 yılında E. H. Whlnfleld, 

• Me,·1Ana·nın btıyük eaerl Mesnevı
ı.ın hlrlı.cı clldlnl ayn ayrı İnı:ı
• zc ve çevlnntşlercıır ikınci cilt, 

"' t'Ok onı·ı. c E wıı oıı taratın-BUGUHKU 
1 <tan İngllJ:ı:ceye çevrllmtş ve 1910 

H A V A \'efllkilJ Meteoro- vıııncıa Edlnburırh'ta yayımlanmış-
loJI lsıasyonunuD tır. 

tahminlerine clire b 11 g U n 
$P.hrfmlz ve clvanoda hanı çok 
bulutlu Ye aralıklı 1atı s.Jı ceçe· 
erk olup, rtızıArlar lod!'ıtan mır• 
tedll, uman uman sut olarak 
ese•·l'..ktlr. llüniln f'n vOksr1' ha••· 
reli +ııı, rn dUJtık lse +ız San
tlırat oluak kaydedllmlştlr, 

T ~ 1(\/1 ~ ~ 17 \il \1.11\ IU:i7 
s \(,( 
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Gazetrmhee ıllnderllen r• 
iılaı n '"~imler 1ıa,ı111n 
rıaııllmn ın laile edllmu. 

AvrupMa., MevlAna 'e eserleri 
l: ııkkındı tn mükemmel çalı~mayı, 
C:ambrtdge ünh orııltcsı Parııça lek 
törü Remoıcı A Nlcholllon ıröst~r
mış, 18 ııı yılında. önce MC\'llıne.
nın Dlva:ı-ı K~blr acılı eııerlnelcn 
ı:eçtll!I parçale.n CSelt'Cted Poenıs 
!rom The Dlvan-ı S'hıımsJ Tabrızı 
1tc1ı ılE' yRyınıamıt, sonra cıa. uı:un 
h1r çalışm:ı. denesin! takiben 111215 
:11ıında.. Gil'b yavınlan serisinden 
olarak, ıutı clld Mesnevl'yl, 1nırı
ı::ı:ct'Sl 11• birlikte yayımlamaıta hıış 
lamıştır Nlcho1'ion•un. McvlAnn ve 
eserleri tı;oerlnc yaptıllt bu verimli 
11ra.,tırnl\ları. buııcın talebe.! 1 Prof. 
.Artbur J Arberry devam ettlnnek
tcd!r 
MevlAn~ ve cııerlerl haJı:ltında, 

Avrupacı,. yapılan bu çalı.tmalara 

paral11J olarak. Mev!Ana•nın yaşa
cıığı devir. çevreısl vo MevlAnı·cıan 
ıo.-r•ra lr'.~ırulan, düş<ınce ve inanç~ 
ara hO'l:medrn Mevle\'lllk üı:erın-

tle de geni~ arn•tınnıılnr yapılmı,_ 
ıır. xıv cü ı<a yılın tanınmıo 

Mehmet ÖNDER 

nll"\ lllııı\ \lll zr•I \lüdürllJ 
Ilcvle\1 hllilnJ Alımod Etın kİ oe: 
tlı>'nln, l\le\'Uına \'e muhiti ı:ıa • 
ıı:ında önemli bir ka\'Ilak olan ,~e
r.nktb'QI - Arifin 1 nctlı es<'rl. l 918: 
ı •J:!2 yıllr.rı arnsmcıa. cı Hua~ ta5 rafından cLeıı salnı cıes dervıcı:ıe,.. 
·oum,,ul""> odı lir. Fraruıızcava ı;e 
• ııcrek Pı:rı.,•tc yayınlanmıştır. ı;• 
~"rlerl lir. bir lkte Mevlina ve r:; 
t ştlltl çevrrnln 11ml bir )trtt1l"1; 
Prof H Rltter tara!ıııdan yapı• 
rnış ve bu d('l\erıı etttd. (l\.lr'f111~ 1 naJAlııdı!ln Rılmt uncı seln Kl'l' 1 ı!' 
udı llc. 1940 vıııncııı Der L.JA. 
merllıı ı t'<'!'21alnde yayınJ11nar•~; 
koıııı dtıhP. a)dınlık bir şekilde'/' 
ıım cıcınyıı ınr. aunulmuetur. l\U' ı· 
ıııııa ve t!l!er1('rl, fikir yııpuıı, liri rı 
mt. enıı•11tı ölmczllRI zıq:naıı za!Jl:1• 
~d\'ıtr<l. G Browno ıLoncıı:nı. rl 
u;saıııtro Dnusanl ınomaı, :rıen rı 
Mııssll. L. Bourat IParısı. B•\~" 
Carra de Vauıı (Partsı. E. J . J1 
Olbb F w Ha'>luc cLondraı. at 
Ethe F J Petıs <Lcıpztrı. ost ft 
Mann (8trl!S8burırı. w. RadlO 
•Petenıbt.rg>. H. Ducıa ıv,,·ıın•J• 
Gu. .ıı.v Hlchter CBreslauı. J rı; 
Mortltmaıın (Le!J)%lg> gibi adi • 
ııaydııtımız ve saymacııı;ıınız A''ro. 
palı bllıı.nleree etraflı ııekllde ~~ 
ıenmı,tır B ıhlt.!i.'la Avrupada. rlll 
~unun trbıtlk şalrlerlne alt hllZ1 e
nan antolojilerde, Mev!Ana ~
!llledOln Rumt. geniş bir yer u· 
ınaktacıır HAien çalı§Dlakta ol~ .. 
ı:umuz Avrupa kltaplıklarııı ıl 
~levlllnı ve eeerlert hakklnda Y

1
"'-te 

mıs ytırıeree kitap ,.e maka e 1• 
:-astlamaktayı:: Prot. Dr. Anrır~e
:1u Schlmmcl Rlbl. McvtAnRY1 

119 
vc:rek tı::tkllt ccıen bl!K11ılcrl. ııa 1ı 
Mclnke ıı.ıbı. Mevllinactan ald1t;~rl 
hamlarıu ve onun mistik atınos rıı· 
ıçıncıP şiirler vazaıı şairleri, A~al' 
r.anın her büyük şehrinde bul 
nıümkQndOr •al• 
Buııün ıcın, Dayak MevıAna.0~0ıı 

nız Türk m•ııetının cıetll. b e
blr ınsanl.~ın malı oımuştur.1 ~ıt vamlı huzur arayıın ~e mAnev ınct 
Aleme artık te~ne olan ~·irıJI ıııl• 
yüz.yıl insanı hasret ve ııararetıı~ 
McvlAna•n ın şifa bağışlayıcı '"uı" 
rt le glderebllm<'kt"11r Mevl ılı' 
&\'dınlık dO"l anın huzur \'I! ı;ıl:C 
tekç ıaıcıır. 

... 
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IMIS 
Tik.. 

Ayakkabı fi ati 
ucuzlayamazmış 
Sendika başkam, bugünkü hayat şartlan içinde 1 

arı 

ayakkabtlor hiç de pahalı değildir, dedi 1 
.\raı-lı:abı tlatlar.nın llldlrtlmesını ırncak ıo bin çltı..nın 30 Uradan ;u 

l:ıtiı:lerP.nlu, Aı-a!:kabı ı,ve:•nl :. kan g:ı.tı;dı ını blldlrmlatır. 
Sendika.sının dUn .. u umumı hercı Stndlita başkanına göre arali:kıl.bı• 
toı;ı!antuıından sonra tam bir hayal ıarın da~anmama.ııı dmll tanındın 
:.ırıklıgına ugramış:ardır Zira aen ileri ge mekted;r.• Çünl:.•ı •1apı,tırı· 

-'ll:a ba kanı L<ıtrı Şirin dünıcu kon cı ilaç yoktur. keten lpllklcrı )Ok· 
ıı;rede .\;akl:.ııbı Satıcıları Dernet;I tu• 1 

Batkınının iki hatta enel aövıeb.k- Baıkan, a)akubı mal~cmulnln de 
karabouadın t~arlk cd.ldlllnı •ör· 

terini teytden şun.arı .ıı0:r:emı tir lem ş, bu ırada. .~.ııııı Korunma 
•Buı:Unkü hayat ,artları içinde a:ıaı: Kanuntı, a;aıckabı lm.allnde pamuk 
tabılar biç de paha ı de:ııcttr ıo lpllğ nın ı:.uı:anıımaaını rauıı: e•:ı 

KISACA 
Camus, boksör 
Halimi'yi yendi 

F 
rıın•ı ı. lt'lrı lr.,-onunun ırr. 
t lplrıllıtl Rllr ıı ı.ııı:ıınl)llr. 

prnııranıınılH cc \ ' ııı 1'11 ~.ı. 

ldan·•l nldnl.ı:a ı!llunc bir do· 
ruma dü mil• .. 

- At> DA' RÖlLE ('.A\f Kn1.H'\f11'! P.\YDOS. .......................................................................................................................................................................................................................................... 
Sendlnya b•llı t(Ştlı::CUllerln b\: ama, b!z hAlA Keten ıp:lf;I olmadığı 

rılda i,.5 milyon ('it• a)alı:bbı imli için pamuk lp!.f:I kullanmaktayız• 

ettıtını aör:e\'en B Şirin bunlardan dem. t.r . 

~ırıırı ofuJ rn ile ••" 011 h:ıftnlarııı 
bir t rıın•ııı: olar.ık •ili' rn ı ııı. 

ıurıır ırrrn h:ı•arı ı •11111\ nr ol 
ııuııı •or11lnıu, . .ııırı hu •or11l:ı· 

rın r.rı aııl arını bııı·t"ıll'n su I'· 

lo.lldr t.;ıırarla~tımıı ; lıı. •MU\" 
1t"'PUlnlli>ı. ıı..ıntl,.e ı Hot.•ör ııa 
llml'ıılıı ı:olibl,rth drnllrrrı. . 
'ln11ı.tııarı bt'lkl bilir. \lplıon•r 

llHllml'nln "rı.:,ıı. ılı boli•ör 'lıı· 
<'la•' ı ı,o• Anıt'lr•"lr ııaı. 11 t rt
mr•l oııl'ntll ~por ola.' larıııdıın 
c •arpıuıtltr ı:;lhl Cerılan :ıııı ı)(Jı.ı. 
şıııııplyoııları ~·ıkıırıııı 1 rıııı•ı:ı: 
nıllll'll bu •por kolıımı hu, Üli 

oııcnı l!'rlr. dtırl dr mlllrt ço • 
ı;unlu,luııun Halimin in znfl'rlnl' 

Hunu t ıı::aro'ııuıı l·~ la,-fa•ın 
ııaı.ı hlr ;yazııı.ı oı.uıtum. Grr· 
~·l'l<trn mrctrnl hlr toplnlnıı:un 

ili" dcnırı. oldutunu a~ıı. bir $t· 
J.lldr ı:l!•trrıtıı:ı için na'l.lcdlyo
ruııı. Hır ı.aııı r ıı:ıır•onuua bile 
'olırl ıımıaı::.ıııı il•' lılr ııoı.• ma 
f'ınııı l:inrınlrrlnl a' ırıan, bir ya 
ı.nrı hlr holi• nmrıt:ronundan 
u.ııın ıııtma)ı •atlayan l~te bu 
ha1.nırılllml• ınrdrııl.rrt ıtoz:enı. 
ııır. Oar~on tırıı.ı Cnmu!<'nnn '1.1· 
ınrılıırını cıı.umıuııı•t ır. \ma 'o
hl'l ı. 17.,1111rn lılr t ron•u: 1azarı. 
ııa bıı •:\1 r ılarınılı. ı:crl'J.11 ;eri 
ırren ı:ıııuırııı. ı:ıızrttll'rl oı.ınor 

du l'llwtır l ':ıın•ı.:ııa dcıı;ll "O· 
lırl ı. lırrhonı:l lılı ~ ınaı arma· 
ı:aıııuı ı.ıız ını111 o odamın adı ıa
uırırrtn ili.; ıı) rıı•ına iri punto 
larln, ıt"Çl'r rc••1mlrr1 buılır. 

~ledrııl toplumıanıa ı.ı~ı htrr b 
ırnıf'r. ortalam.ı l:>tr t.illttlr ahi· 
!Jtılıllr. ha•lı hlr rr;ltlm ı::orme· 
ınl• olııııt ır bllr a' dın bir t:rnc· 
n~n l\·lııılr 'IL•adıı.ıarı itin ur. 
,-ın ıırı::rrll, nrJ in dl'ı:t~lz oldu. 
:unu blllrll'r. Hlr t ran•ız ı:ar•o· 
ııunn 1'11 ('Ol. ı:oror ırren ba~arı· 
nııı ııaıınıı ıılı:ı rat.:lblnl Yl'rr "f'r 
nır.•I drı:ll de. Canıu··non 'o
br•I ı ı.ııı 1111111• olmıı•ı bu ba. 
ı.ınııınn anlamlıdır •rorı..1,-rdr 

il'"' \1•\o buna bt't17.rr bir ı>O. 
rıı .ı u drı;ll lılr ı:nr.ona. aydın ce 
l'illı'll ıükH•li .ıı:rrnlmll btrhan
ı:-1 bir t.l•be c:eı.lnnır.rtrn ~ora!JI. 
lir ıııh lı ılrr•lnlı" Radronun 
llll rıı "ı.:aı:ını,or proı:ranılarında 
rn ba~lt nnat edl'bl) a t ~roları 
ı.ar• 1 ıııdn lıllr, bl'nı de u~ırııı.: 
tııı111,ınr ıuu~nlp orta.,.ıı çıı.:an • 
larııı na!>ll boc~l ıdıı.ıarını hepi· 
mil: ı:urdoı... dııydııı.:. 

ORDINOLU ODUN 
satışları başladı 
Ç'~Jtll ııecı.cmeler.ıı s:erı e a•ı!-ı lht yacın ç~k aı: bl: kısmını kar. 

ltıaıtta olan ordlnolu odun ııatıt•a- eııı,-acagı da be.lrtl~nektedlr. Nl· 
l'ınıı nıhavet dOQ u'oahtan 1t ba. te.....,,,n belecı ye, cıvar bölı;ıelercıe 
ltıı 'oııslanmı ur Odun ı::ıtı> acı o- ı bu.upan odunların bir ln e'l'Tel 
1tıılar i,undan böylr bağlı bulun., ,e!ırc t>C\'kini temın ıç;n de !aa. 
~\lkları Be!edl) e Şube MUdür.Olı:· llyete geçml1Jtır Eldeki oelun!ar 1h 
tr ne müracaat eı:ı~rek btlyaçla· t "aca yetmcdılıt taıı:tırde, 'l'ı:.ı"ilen 
tını b ldırP.Cck H! buradan \er -ı ord.no.arın hiç 'olr kı1·metl oımıya 1tıı orcıınolarta. ı:&terılen d(po a cak ve Tatanda~.ar sıraya ~lrerek. 
t.cııp, odunlınnı alucaklardır Hrr be.ki ele ha!taıuca be .. ıemek zo
tt·anda$a en çok üç çe.-ı odun \'e- nıncıa kalacaklardır. Bu~n yapıl· 
l'ıltctktır. 1 makta olan ~ ordino lle oelun 

:Sununla beraber bı\len depolar aatmalc degll, ısadcce oelun ~ın 
'- bulunan az mıktardakı odunun. orıııno vermekttr 
'--• ................................................................................................................ . 

400 KURUŞ- T.,.;bll tctll~n tlalla hrln •atıeları !itin h~lımı • 
tır l\11rarıı söre tahin hrha-•ının ıız11ml loat ı flntı 

~llfı lrnru•tur .................................................................................................................... 
Miras yüzünden iki KIBRIS'TA 
kardeşiyle annesini RUMLAR 

so~~ ... !!.~ .... !!~.~rdü I GREV YAPTI 
\ l:ı::n !' J•ı A.~alıktftn 111 nan I Tü k Haberle AJanJı 
it hııbere g re ı ııı e ı ko•kunc r r 
~a etı b• gfln Altıno\'n. nı11 \'•'- ı Lefk~e ı& - B rle m..ıı ~ 1-
~<ııcıe 1 !em .t , bir ı:rnç mir&!! mc ıe· rr ııene' kurulunun Kıbrı;;la 
« •e. ncıen ı.nnes ile iki kız kar· 1 ırı. Yunan t.akririnl recıcıetmeı;I 
ıt.'llnı ıoııa lle dl!Yc dö1'e llldlll'· Kıbns.ı Rumlar ara:r.ında bir bo:n 
tıuür. Hlıe1~t' o le oımuotur ı ba tl'l5.rl aratmıotu. 
o\ltınov:ı nıUıl:rffin,n Srllı:n ~' 

~~alll'a.no,. oturan 1330 do ur..- Kıbrl!ll Yunan stana ilhak 1çln 
•..ı Os:nın r.oraıı. mıras mrsrl 11• r.ırfedllen gayretlerin boşa çıkma. 
~~ ara 1 rıı,ılt 'buıunnn annesi Nu· aına 6 nırıenen K1brıslı Rumlar 
~l'e, kız kı;.rı1c•lerı MOzııYJ ım 'l'e Bırıç~mış Mllletlert protesto mM· 
1 'l:ı be ıı .. bugün aynı konu Uzıı· ı &adiyle Kllbl'l6ın her tarafında u. 
, 11J<te mar.ı<ka ava başlam~. l5tc'ıt· muml ı:rev ilan ederek nfımay* 
•trını kıı!n l'ttlr<"m('3 ince sın.rle- ı ter yapm!Şlar ve yor yar rmnıret 
lltrtk eline ıreçlre11ki bir ııope ile 1 kunetleri Ue çarpı~ı~iardır. 
'nnesını , "' kız tard ltr nı dö\·· ....... ............................................... .. 
111~e bıışlamııtır. Hırsla ıe k•:>•· ı Lıtanın ta :ıbl ile ele ııeçlrllen k a · 
tı11, aoııı:vı annr n kardetıerıne aı Adllyey,. teslım ecıllml~ Te •or 
~llrtn Os:ntı. uçonü dıı öldtırdUk· ~uısundan ı:.onra tevkif oluıunuı· 
~onra kaçını tır Az ıııonra u- tur 

Beni isti) orsun, 
Bahçeni sulayayım diye. 

Sonra o tomurcuklar b!ru ben • 
Sonra o çiçekler biraz ben .. 
Sonra o yemi!iler biraz be.iL. 

\ e bir öğle ııcajında 
\'ıprıklınmın ıölıesind• 
A vu • il az sen. 

ÖZDEMtR ASAF'ın yeni şiirleri 

8iRKAPIÖNİİNDE 
Sanat Ba51mevi - Ya\llrlak Masa l'ayınian - %50 Kuruı 

CAGAI.oGI.U, MOl.LA FENARi .SOKAtı U 

BiR TAVUK .iÇiN -
t.eçrn \ tU•IO• &• ı lçrrl•lnılf' l'ı ıı· 
ttıı.:tr n bir ta' nı. 3 111.lınıll'n ~leh· 
•1rı ~tcrı ııılınrıa bir ~nh•ı 1>ı (·ıı ı. 
la ,-araıar"rftk nlıfllrrn ~allh J:rıo· 
ruınıo adıııctaı.ı ıtrnrln ıluru•ına•t· 
na ıllln ıll' Hlrlıwi Acır C.'r.ıa "ııh· 
l.rml'•lndt' dn·am Mlllml•tlr. 111111 · 
ı.u durn•nı uııa. ııaıırı onrl' \ılıt 
Tıh'a ıtrlnılrrlll'ıı 'rf' ~ ıı•ının lt'~bit 

l'dllmt'•I ı~ırnl'ıı !Sa1lh f.r1urnr.ıl11 
'hA1'1.ınfta 'hrniiT. hlr rarıor ıtıiııfll'· 1 

rllml'dlıl ıöz <>nundl' tııtnl ;.r:ıl.; 
maı.ıınnun tl'l.rar \dll 1·11ı·11 «'\ • 

lilne karıı.r nrllnıl•tlr. •..•....... ,,.,,;..,,, ................................. . 
«Vislounf» uçakları 

Subatta teslim . 
ediliyor 

Tüü Hna~oııarının idari' m~ 
luıt to;>lantılarına katılmak mııt· 
udiyle dün şehrtmlı:e ~len BOAC 
2n;:ıllz Havayollannın !.>ışkın Te. 
klil Slr Jolm C:"lbbett ıTtır;c t 
tarafından ısmarlanan «VJscounu 
uçaklarının ~ubıtta tP.slım edı,e· 
ceğlnb haber verml~tlr 

Str John CrlbbeLt 'J'Orllo·Jet u. 
çaklarının kullınııı~ı ırn b . r me. 
r,e!e tr~k 1 ettiğinden TUr.c p.iot 
n pe:-ı;onrl!nln V skont'iarın her 
tarafını öğrl'nmek 1\ln lnı:lltere\'C 
a• aJ a göndf'rtlecek.erlnı açıkla:nı~ 
tır 

BOAC n n bundan birkaç ııv önce 
Türk Haı·.ayd!lıml\d" .h~C(le.Ji ol
ması inı: ıız HIL~·aroııarının b .r 
mensubunun Tür;c Hua~·oı~arının 
idare med,r.ınd.., yer ılm~ını hak 
kazaodınnıştı Bu yeri ı a:al etme· 
lic Sir John Crilllle t 6Pçllmı~tır 

l;('\1\14\ SE1\H\'I \ltıl\OR 

UçaKla seyahat ede.ı.erın 11a ıııı 

nın ı:ıttikçe arttığına ı~aret eden 
Sır John Cr,bbett. ônümüzde.cı on 
rıj zarfında yol sıı} ll'•llln cıurt mis· 
it artacıfıı dl)4Ünctf.nl llt'rl ısur. 
müştür. 

Zelzeleye kar~ı 
B<:Jmbu ağacı 

tavsiye ediliyor 
1 tanbul Teı;nık Cnıve1'111te.s;n .. 

cıATe.ııaı olarak ~ehrtmlte ıcon. 
feraruılar \'e dcrsl!'r vermek U.ı:ere 

eeıen Jat>on ısısmolOJ' mütrll&Mıa. 
ıanndan Proft'flor Amote ı·e Pro
t~ör Umemura dun ııazetecııerlc 

eıırtışmüştür. 
Zelzele konwsundı f.lı!i! veren 

ııı:ı profesör, yer sarsıntılarının 
çok olduğu ;erlerde. c\'ll"rin. çın· 
elen çelili: acç.mtş betondan yapıl· 

mal arı llzım ırele1lkınl. bü~ Uıt b • 
naların aen § bir 68thın Qzenne 
yıyılmalan eereltt.lilnı 1 e lkJ ÜÇ 

katlı nlerln yapılmamıınnı &O:ıle
m14lerdlr. 

Zelzele böleelerinde bol 'mllı:tır 

d• bambu ağacının dik lmuını tav 
aae eden iki profe!ôr. bambunı..n 
ı;ıent~ kökleri 111ayesı.nı1e toprağın 
rarıımuını önledlk.nl be!lrtmıt:eı 
dlr. 

4 GÜN ZARFINDA HESAP AÇARAK iŞTiRAK EDiNiZ 

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

LC•F 
p.]ji(11ii9..o!f:fl 

YONCA BİTSİN 
Hıı nl hır.im ' ıl ım blı.:irl' ini 

lf'Çt'O lllr t.ah\f' hll.A)Pmlı: ı·ar· 
ılır, hlllr•iıılı.. Brezllyııdıın ;yolu 
.. ıı.a ... ı.ıı . ,ıı.;ı,orılu, 1"1'1.tı~dı. 

1 tanhnla ırlect!l.ll, 1rlt1ordn. 
lt'lıllyıll . r.tın1rlı1l" ıırrrrı..ıı ... ı. 
rlyorıto, ıtrctlJ rll. fltımruı..un 
<'C\;llrr.1'1'11. ('rı.ııı,ordu. Çt'ldl· 
d l) dl. Trlil'lln dl'llOtnna t~ına· 
rııı.tı. ı~ını,orıtn. tuındı,.dı. 

l"a tnraoı ı:;l'lrf'l't.ti. !l:t'lfyordu, 
lf'lrll)dl. l\ ahno nümanr 1 ıah. 
lllr. ıtdrcrı.u, ctdlyorıtu. ıittl)· 
dl. Tahlil rııporıı yazılaeııı..ıı. 

yıcrı ıı,ı•rdn, ;nıılctı:rdı. 'e1'Ald 
tıut btı:rtrı.ıı. blçl;rordu, bi<:
llyıll. 

t tr nlhRyl't , mUJdelt'r olioD. 
YA\ 11ı.ı11muz 193~ Gf'. plyauyıı 
ı:ıı.ıırılırormue 

19:>7 dl' l•t'lnbnlı ırlrn ı.aıı. 
" · 19:>8 ctr ply11111.,.• c:ıı.ar~a: 
bnnlma•ı, ı:r-ı.ııme,ı 19;\9 n 
bulur. ı9fi0 da da ball.;ı ctaıı· 
tılır. 

cı\ a 1961 df' nr tc;e<"tllz'.'ıı dlrr 
~omıa:pn aı.ın. 1961 dr. mıı.. 
ıom J ıı. ~t"lm ur. '"etim oıou· 
-a da. nn•ıl oha 1'ahre ,clrcrı.. 

HAsıtı . btlt.bııl Şlmdldto ıa· 

rııntl-. 

Bir dernek başkanı 
Milli Korunma 
mahkemesinde 

iı.tanbul Gazeacı!lk t:nsı t!l~ü 
Mezun \'e l\lensuplan Demegının 
Ba~kanı Abelü!vıhap Oita:; adında 
bır şahu;, dün yakalanarak adhye
re \ertlmt~ ve hakkında Toplu 
1\1.111 Korunm ma!lıı:tmefilnde dlvl 
açı.m~tır 

·KATLiAM - Ht'r •f'tıl' nldıııı:ıı cıı>I, 'ılh 1••11111 )llt.la•mıuı~J,. ~un 
ıunlrrdr Jrıw ı.ııın ı.tttllllııı. hı~lıı.ıııııı•tır. ıı ... ım 

)f'nl tıı.tılıııh• ıt'yR J.P.~llml~ '""'.' c.-am )ıı:;ınlnrı lıııUnılr hararl'tll hlr 
pal'.ııılııı:ı tr<tılt .. ımrı..ırrllr. . ................................................................... , ............................................ . 

Kn~ıt t.cırl't• yapın bu ı<ahıs 
karab<ır~aya kl!ııt .. urmek n fa· 
tı~ t.atla kAl:ıt utmak auçundan 
l '1'1:'11anacaittır 

AbelUl\'ahıı:> Olt•Y. 4l7 kuruıı 
@atması ı:erc ... en blnrıcı hamur ya. 
zı klgıdının 400 tabaı>alık paltetı
ııl ı 12.5 ku!"Uija utmakla bü:. (Ilı: 
klrlar temin etmiştir. 

Sanık ı>0n elc!a 35 paket kAtı. 
dl fahiş tlat!a l!lt.rken l uaıan
mı~tır. 

Mahkeme. duruı,n-.a.sına eeroe:ıt 
olarak devam edilecek olan bu şah 

Françoise 
Sagan 

Evleniyor 
Cahonı IFransaı 16 (AA 1 

Gt'nç Franı;ız ~az.arı Francoı~e 

s~an'ın 4.5 yaşındakı tl'o Gu 
Sc~l)e:ler ile nleneceğ dün ı:cce 

reaınen llln edl.uıl,tır. 

ısın ı.clU'et.ıanesıne, dcı>o!ouna l'e 
diğer allst mallarına ihtiyati ha· 
cız koyınu§tur. 

MEVLANA 
İHTİFALİ 
BAŞLADI 

Husıı ,ı :\lıılıııbirlmbdcn 
Kon:sa. •6 - Büy(lk rtır rnu

tcfuk~trı .._,et IQna Cellledelln·ı R:.· 
mı·nın ölümünün 6M onc!I 'ılelö
ı.üntO mü-.u...e'ottı:>le Kôny11 Beıt· ı 
dlyes. tarafından tertiplenen ıbU· 
!Al kitaplık ıııUonunda ba.,la.·mı
tır. 

İht l!AI \'ali \'t' Bclcdıve Re Cc· 
mil Kele o lunun b!r Jı:onu•muıy. 

Jr. 11çılmı . müt<'akıben Konva .ne-

1 

tıuslarınc:ıaı Hulki Amı! Köym~n 

lg;;ızmltl~~DltCE:l:JCEIB~ ve Rnfıı Cevat uıuııay Mevlii.r.A 
t.akkın::!a b ırr konufıma yap:ııı~ı:ır 
dır. İhtllA!ın ikinci tısmındı ia· 
ıanbuldan ı;:clen kudümı,.n ve ke-

OSMANLI 
IJA ~ASI 

. .. .. . ııu 

'31 Ar.ahh keşidesinde 

Her 180 Hrwwe bir kur'• 11M11nara11 

Faıtı lıahit ı;n ljın...,.mızm ..., ... ınlnnıt Mln!ı. 

l ın&nzP:ılcr taraflr.dan Ml'.ı\'IO\J :nu· 
" .clslnden pırÇalar ç11lmı !ardır 

Tarınkl lbtlfllde Ba~bakan \'ılı 
'ımcısı ,., Devlet Bak&nı TNflk 

' 

ileri. Mllll 'Ef tim Baltanı c~ •. \I 
Yardımcı, ıe!aretler erkApı. N.\TÔ 

1 

\.iUnry·Dotu Aı rupa Kunetıer 
f\:umandanı \'C mll!ct\'tklllcrl h4· 
rır b:.ıhını.caklardır lhı..t!ll Kon

i u::!a olcıuh: ı:lbl TUrkJycde b•ı· 
~Ok tır Ilı: ı:örmU tüı·. 

Üfürükçü Abidinin 
Duruşması başladı 

1 titUrOkı;UıUI: )'iparkeo .auçtı.atU r• 
kılanın Zeyne, Abidin adu:ıdaı:.ı ph 

ı aın d u:uşma.ııına dün, Dördüncü .AA· 
j ııye Ceza Ma!ıtemeslnde bttl•nmıı· 
1 tır. 

llk sor.;usunda: • - Bu iş bana 
rıhınetll pedenmden lı:aldtlı• diren 
zerııeı Abldlnln dtinkü duru~uu.110 
da.: şııblt ol.arak iki ,enç kadın t:e 
dört pol!a memuru dlnlcnllınişttr. 

1 
:SUyUlı:derede oturan 22 ;a ındık.ı 
Uttade Apak; •- O JÜP başım çoi 
atrırordu, Komşulardan biri boci 
efendinin adrrslnl Terdi. Gittim. fa· I 
kıt okutmalı: kwnet o:ınidı. Odıra 
po:l3 memıır!arı girdi> ded:ılştır . 

on.sekiz yaşındaki Rabla Şen de: 
•- Lôh-.ı.ııa iken U.ııtüme bir uttın 
trdır ge::ıı. Hoca l~ID nt!Ul ltUT 
, etlld.r demişlerdi. Kocamla bııllıc 
te gidip gendim! oıtut111uştum. lkln 
c!Alnde ırn~met olmadı. PoUaler bu· 
tılar.• deml.$tlr. 

oıııer taraftan ~hlt olarak dinle 
nllen pol!a memuriarı da hocanın 

keııdıterlndeı'I lllı: ddaauıı1ı oıı:umalı: 
için $eker, çir. rınlll n çorap ıaır. 
dlğlnl ve Ucret olarak hocayı lO ile 

, J5 lir& 9raaınd1 para Ytrdl.klerlnl 
iıôrıtml ltrdlr 

1 

:n nı ctl'ıterl ı t'rectı;ln l dtı üne. 
rPı. !'011 •}hırda f rıın•ll) ıı ı.ıızıııı 

dırıloıı rıı bhytit.; ~rrrfln hıı ııl· 
dur;ıııı ı ı.erur ıerıııl•. 1 c1Pı l.t)on 
t'lo.lhl otnnıoıııır at l anır,ıı. ı• .ırl• 

~oı.ııı..ınrınıı a ıı .. ı~nın' H 1;1ı.-

111ı-. l'hıımıı~ t'.l,•ı•r'ıll'lil kahır· 
ltı.tnrlerıırn birine ıı:lrml•lrr. h ar 
ılarına tıı. çılian ı:nr•lİnu '"' 

otırtıp una Rlll'n liaznııı, or '.ı. 
rı~mıı~ına ıı:lrlp ı:lrml,f'Cl'llnl •Or 
0111 lor. Tabii blltUn buıılıır ıe. 
lf'llz3011 1'1'rnnııııla olıııı hlll,or 
ı r on blnlrrce •f') lrrl tnrııtın. 

dan meral.la talilı.ı rdlll,-or, <lnr 
oona drnıl•lrr ı.ı: ~;;:ana ıı.r llO..,U 
"or:ıcıııı:ıı~ tılllr•rn tj~aıro lı;lıı 

llil kl•lll k '('T bllrt l 1 l'rt'l't'll/.. 
Rlrlncl •ortı : ' ' ıı. en •:ı•ırtıı ı 
0111, ı •l7C'C lll'dlr~n ı .ıır•on rl'ı n· 
bı ')aı:ıl•tırmı•: ""'PUtnlkı> "Pi· 
l>l'r cıHra\o, bllctinlı. ~imdi .. ıra 
ıı.tnrlde: Bir F rnıı•ız oluraı. oıı 

hıırtııtprda ~ııe <'il cok cıırur '" 
ren bil ıırımıı: nedir~" <,a~oıı 

aurık ılil5ilıımu,, ronra ıı,\ll>rrl 
C'anııı•'nüıı :\otıl'I nıtıı.;Aratıııı ke 
7.Alllllıt•m rıoıabını \trnıl•.~ llU 
h<'l<lrııııır1l'11 ı.. arşıııı. •Plı.l'rl ete 
t~·ırımı cılnıalı ı.ı ellmll' olma· 
daıı: uRunıı tıeı..tenıı,orılunı. ce. 
ubınn: ;aıılış, ams hnı..tı•ınızn 

ftrmf'J.trn t.;ı•nıllııı aıamıınıı . 
'rll<'l'dr trle• IZH•ll Jürhlnln ön 
t·ed"n tr•hlt r.tllCl ceıabı ırrl'. 

lllt'J l'n ııar,;on tiyatro bllrll<"rlnl 
k:ıznnamanıı,. t'nlrnt on binin. 
er l'J lrl'l ı.ar•bıoda teleı ll.JOıı 

'.'\il t' bazı toı:ılnnılar öteı.ı top 
ıunııarft n O•tOn olu)or~ :'.\ \)t' 
tı.ııı m1111'tlrr ı.mıtır " medf'nl· 
.•l't ) ollarııııln 'Oı.J ıt1ıır<1ır önr.u
luk edl>or~ 'l>e ı:ert';l kaftar 
ol)dıoluıını 1111 ln•aıı ıoplulul<la 

rı mt'lll'nl tıır ı:ıırtınO• !.:Jiz.ana
ıııı,-or~ t11ilrdl', kultUrde, .. anıı ı. 

ta btllrll bir l.'lll•'H JOceleml
H'n mllll'llt'r politik hayatların 
da da bir türlü basarıya ula•a. 
OllJOr'.' !'-l'lıt'lıl ba•ıt: F.ıı R)dln 
ı:el.'lnenlerln bile ileri ıoıııuıuı.:. 
lardıı ) il A) an bir li:Bl'!oOOUU il· 
lilr ıe anla> ıs •t.'!' ı~ r ine 'ara· 
m ıdıı..ınrı l1:tn ... l<"rnnnz. ıar•o· 
nunun Tele\ lı.) on hlaPeslnl ea
~ırı:ın ccı ubı. blz.lrr lt'ln yalnız: 
~ ı~ırtıcı dl'Sll. kenrtl doruma. 
muz baJ.;ınıındıın uıuctı. al't acı 
ti U•ôııdü rllc•U, 

OKTAY AK BAL 

KUŞTÜYÜ FABRiKASI 
SUl TANHAMAM. CAKMAKÇILAJ.i 

SANDALYACILAR Sok 18 Tel. 72 :ıo 2i 

! 
SAHNE 

.. 
K UÇ U·K HALDUN 

SAHNE DORMEN 
Hl \l•"\'10\' hi8i\RE:O. 

HEDDA GABLER 
Ph"I'§ 4 Pl'rde 

YAZAN ÇEVİREN ve SAHl\"EYE XOYAN: 
llf1:'-Ril\ IH,f'\ Ti"'(' lAl"\f\'.\ 

Hl'r Pazar!W ve Salı 11aat 21 de 
He: Ça~amba ıoııt 17 d,. Tı. be matınmt 

".!6 \R\llKT" ITlll\Rt'\ 

KAMP 17 
~omrıll 3 rrrd l' 

\"AZANLAR ÇEVİREN · SAHNEYE !tQT.\N: 
m :''' TK{~/,ı'"'"' ,\'ı-;t \Rl\U' n~LOl:S IlORMF." 
nrr Cl'r amha.rrreemlır, l'ıım ıı, Conıaı 11'~1. Pazar saat !I de 

Coıııartr•l • ı•aımr >.lRI ı; dl' 'nTbF. 
Cuma 4811 17 Ilı> T\l,tHF. \l~Tl!\E5t 

1 t' ll'ftln : lı O'! ~6 
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! Dünyanın nüfusu yada bu gibi tablolar imli edtn uın J2 ar ıçtnde renlden Alman· 
\ ye&Ane firma olan Brlıtüı lıuu· rara dOnm~lerd!r. 

R Y I 1 

t Nllfu.a tettılı:lerl bürosundan btl lated Callender•.r; (Denizaltı Kab· Bunların ço~ mail Te GUneJ 

e E 
~ E 
5 i = : 

Howard E'ast itlıaııı ediyoı• 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111 111111111111 

~ E 
€ i ' dlrllelll!;lne nazaran, 2000 eenesln· lo) Ltd. Kumpanyuıdır. Kablo- Amerlkaelan gelml$Ur. Bu menli· 

U S a Z a r a r' n a ~ cıe cıunya nOfu.su, cı~um:ar bu nun uzunlul!;u 39 mil olacaktır. ela nrllen ma!Qmata göre h!len. 
\ tempo ile devam eıtııtt takdirde, Bu kablo sistemi 2SO.OOO kllovat Batı A!manraıta 30.000 dtn ıaz!a 

6 milyon bulacaktır Bu hmu.sl enerji taşıyobllecel:tlr ye bu, ,ım- Musevi bulunmaktadı~. Berllnd• 
e e 
~ : 
5 i 
1: -

1 1 
= : E : 

1 1 
AÇIK M EK Tu

• p' ! =:!~.ı,d~~:aıı~0~~ı~u:~~eı;~~: ~:~ey:~~~: ~~~:::~nb~~: :e:ı~!! !!:·~~!~.:;:t~~~.da 1$e 800 l\IU 
yar 519 mll)ondım 2 mllyor 696 bir oebekenln Jrapulteıılndtn çok 
milyona yUlı:Aelınlş olduğunu Ha yUkAekttr. Bir traktörün 
de eden Blrleqmtş Milletler ı..ıa. Bisikletlerde yenilik 
tlJIUklertne bakarak bu hükme muvaffakiyeti 
nmıaktııdır. BUytıyen bir çocuğun ıcuııanabl• 
Doğum ntabetl böyle S senede leceCI eeklldo btlytltülen veya bir 

yüzde ı.7 artmaı:a devam ederae. ~ çocu~nun Jculıonıı.'bllecel!;I 
n bllhusa, Afrlkanın. Aayanın şekilde del!;lştlrllcbllen bir blallı:• 
ve Güney Amerikanın geri kal· ıet '1-mdl btr İnglllz ltumpanyaıı 
mış memlelı:ctlertncıe müşahede e- tarafından tmAI cdllm,.ktedlr. Bu 
dildiği gibi ölüm ntabetı de aza- blslklet.ler 8 - o yapndıın 20 raşı· 
lir.sa, 21 tncı aann başında dtınya na kadar kullanılac:ık şekilde ra· 
nüfuzu G milyar. aynı amn ortıı• pılmaıı:tacıırlar. Bu şelôlele bir 
larına doğru ı.se 13 mllyan bula· tek bl.s1lclet aatııı almak auret.ırıe 

Bir troktilr .son günlerde ATl!a" 
tnaıra Jı:ıt•uının çevrerlnl cıoıaşa
rak 19 g{Jnde - gtıncıe vasati ~ 
mil yaparalı:, ııaton başına ıs 5 mil 
giderek - 11.40 mllllk b1r m~Ce 
:ıı:atedllebllmlft.lr. Bu traktör, in· 
ılltuenln Chambt'rlaln Indus• 
trlca Ltcı. Kumpanra.sının AY\U
tralyada reni imli etmeğe bati•· 
dıtı n 4!1 be,rglr .kunetlnde 4 at 
llndlrll Perklns ı 4 motörleriyle 
mücehhez tralı:ıörlerden blrtaıydl. 
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1 1 
§ 'l'UI, BR\':oiXER, .. "~nl' SCllEI ı:n: ViL."ılİ~ BİR S,\HSESisrı~ i 

1 Yol Bryner dazlakhğı kadar. ı 
1 öpüşleriyle de dikkati çekti 1 
= M n ' k d.. .. . y le hor ya111.r no•tnlcHLT°nlıı büyük l'•l"rli'!rlndl'n i i 0 fOe nun ÇOCU UŞUrmeSI, • ul\aranıuzof Kur•lt'•lcrıı llOIJJWOOd'do flllllc alını)Or. i 
=- Brynner'in yeni filminde Maria uo~toırm;ı.-y e•erl ili' klı'lslLIHln Tanındn Yl!'r ntmı~tL ~ 

Araba onun dı•\ f'.:'l!'rlı.t bl"ya:r. ııl!'rdl'Jl' nl.;•Pttlttn ı: 

~ Schell'le oynamasına sebop oldıı .. a11atklirtnr ılıı !ilUCl!IOt'll. 11~111 dl"fl'rdf' bir f'•Cr \r.ff .. : 
= .... hllcN•l.;lf'r mi:' l•ıe AHUPl 'l'e .\mrrlka rmat çene· 5 
E lf'!rlndl' ııoruıuıı ı;<ırn... ! 
İ ••11111111 ~1111111 ı.:ıu l!bt tıal.:ıııı ınıt nn n.rnnd ırdııı:ı ır:ii· i 
li_:·:= rllltüla tılr Jnnı.. hlr ~'Ok uııntliArırı nnaı h aJat· E 

tftrı uzerlıult• dı• tıbrııı.. rollr r o, naııııı nıuhaı.ı.:uı.. ~ 
ııl\aruıııawr h:Prıtc•lern ın IJll' ilk '" rıa rollf'!rln· ~ 

: ılrn birinin <ınrı•ın lll nrlfn l\Ioııruc,ıı \ erıı ııu~•I 1.;o· ii 
~ rortn tırılnıı tı. nıı onun 11l111"111n \e nır>;ll'k hllJO· E 
ı: ıııııın brıı.:ı ctc bir dönüm noktnsı olncnı..ıı. COnkli ii 
E:_ uzıın znm ıııtnn heri ı li!dl hlr flllnıdr. clı1dl bir rol : 
_ ııtınok bn lıl'a t'mrlhıtl. •·nımı ı.:ndn ıııııın lm1'An i 

-

:_= 'f'rınt'ıll. nrcrnlf'rllr ı•ocurnıııı ıl h O mıe ı ',. lın > 117:· i 
drn ~ıhhııtlrıln ııozıılınası rollıııll kOJ lıctııırslııl" e- E 

: -
==-- lıf'll olıl ıı. : lllı:er tamrtıııı i'llcl"r bir ı;nnııtk4r. ınrsll"k hayatı· i 
: 11111 l"n blı' 111' ha! nrıl:ınndnn tılrlnl bu rııınutc ka· s 
E_ :wıınını:ı naııızl'tllıı:tnl koJ u.-ord u \ol BI') nnrr... 5 

'\ut Heynnf'r ıo;öhl"l"tlııl ~ll(larını ı..nzıtarak l"lı1r. t!I· ~ 

"====_=====:~:~-=:~ ıııl•tl amn. lır.r tınld<' ı;nnot \:udrrtl de krl \:ara ı i kndnr OstUndO. kl'ndl ini' nynı bn rlJ'I ı.:azanilıra· i 
blllrıll. ~ 

!•tr cıJiaraııınzor Jinnlr•lem in '\ nı·u btı ldıtlalar- ~ 
ıa hftll)a cıkt)ordıı. S 

Hıl'a llostoh•\•ı..)•ntıı r l'rl onun ıtlı:t'r hlr i 
nıııhıırr.ıtııl ılı• nrı:un ı;ıı..:ırıııalilı\,)ılı. Hıı ıla ' 111 : 
Jll") ıınrr'ln oııO•lrri' <il - ~ 

\ ııı Hf\ ııııer hıı rtıııılııclr ııı.; tl tfıt olarak lırı :v : 
~=- ıı l'rılrıl t' hlr knıtıııı nıımrktrıtlr: ' lnrla sı-111•11,I. J'll· S 
_ mtıı rrı.111 tııılr hllltr tııılıınaıııarııı ltudP. eı ı ıı..ıı•rlıtf' i 
__ : ıı:oırl" \ uı n onnl'r. br,fır. ııercll• Juıı pruııılJrlrrlıılıı i 

nrn•ımt ı öpO•ınr, ı .. ıı ı~ 1 lıl'rl"rı'nlı•nlrıı tılrlJ •il. nıı ~ i ıııııhııret hn hnlclr onııll ıuuıt kudretlııllrıı bir t'· ~ 
: lrr rk~lllnıl")l'ı't'k , hllliı..I• :ırıtırıwııı.:ıır i 

:;:::~·=·===== "'"" ı nıauır ı.ııntrsll'n• lıı •Hcrr bir 1i01Uttı.. ırı. : 111111111 ~ıuıntl.Arı ı•ı ılr<' llloonı da. Juı flllnılle ~I•· ~ 
tiııı knbllhl'tlııl ortn'n t n)lll'ak t ır. tllhııılc ' ıı l i 
ıııtrıııııı ;;;rıwıı lıı lhllrıı•lı rnı..ıtır•lııl r ıııl ıııdırıııı ! 
t•ını ,., Blllf.>m, Olıl \ lr t h nl ro•ıın .ı ı ) ık tılr .. ıurnt• i 1 
ı.ı\r olılııtıııııı hrr hııh1ı• l•b . ı 1'<11'< ı•kllr. 5 

ı-·nı. ıı lılltfııı ıııııılnr bl• ) .ııııı ıııııtıaı..ı.::ıı. ld ul•ll· ~ 
1 i rom. zor l\nrdr ırnı "" uııuıuınıu)ıwııı. salııır. 'ııl ;; 

~ FllMIHS nic oPt· S\JISt:.I ıınnıwrln opfl, ... 11111 .. ıl"rf oınr.ı..ıır~. : 
~ UUllfMU .. 1fltllH•UI IUIUllUIUtlUllllttlı"tHOtltllllllllltllltlllUUUlllllttıtıtttttUHIHltfllOllHlllUllUUttlttUltlUllUUHttltltttılllHlllUttHUltnlllUHllUIS.tUltliUll., 

İşçi karlın ,.t kızlara ıırkıntılı li: 
yapılmasına ınani olmak laz.ım 

Bizler Clbalı tütün fabrlkaıııncı11 
ı~ ylz. fazla IDCSal yaptırıldı ı tı;ln 
akoa:nlan nncak uat (201 de fabr1 
tadan ayrılabiliyoruz. cıkınca l':.a· 
ranlık cacıcıe ve aokaklarcıan evlerl
mt:ıe ı:ıcıcrken blr takım münaııe-
beu.z kıınselertn lluball öz ve 
hat~ketlerlne maruz katınıı.ıctaıız. 

önlenmC61nl allkaelarlardan r ca e

S 
ovvet Rusva'da en çok okunan Amrrika'lı -'·azarlardan 
Howard Fas\ ~eçtnlertle .. ov,et yararlarına hitaben ya
yınladığı bir açık mektupla, hürriyet mücadelesine ka· 

tıldıklanndaıı dolan hapse 11tılan Uacar vazarlanndan bah· 
etmi tir. Jloward Fast'ın New • York Herald 
yayınlanan bu mektubunun metni a~ağıdad•r: 

gazetesinden 

B 
UyUk ceııarett> ısahlp ve ka
blltyctlt bir ırnıp l'.lacar 
yazım ıa Kasım 1057 ıuna 

bir Macnr mahkemesi tarafından 
hapse malıkılm edildi Bunlar a· 
rasında bulunan Te bir zaman. 
lar komünlııt p·nrıısının ı;abık bir 
üycst olarak çıılış&& 63 ya.şınc1akl 
Tlbor Dery dokuz yıl hapse mah
klim edllmtştlr. Hakikatte bu 
caanın kürekten fnrkı ~·oktur. 
Yine Z-Oltan Zelk tıç yıl, Tlbor 
Tarcıos da bir buçuk yıl hapse 
hüküm ııırmısıer<111. 

Bu hapb; cezaınrı. yukarıda ı. 
almlerl ~eçen Macar yazarlarının 
bQtün dünyanın aevı:l.ıitnl. hay. 
ranlıfını kazandığı mllll hOrrtyet 
1çtn yaptıkları mücacıeleell!'n do
l arı vertlmittlr. New - York'takl 
komünlllt ~etC51 cDally Workerıt 
blle Macarların bu hürriyet ısa· 
n.~ını cıestekleml.$ ve bunun hak 
lı bir hareket olduğunu yazmış. 
tır. 

H 
anı:ı yazar. kendi hallı:ının 
hürriyet. için yaptıtı &&Va'!
tan kend!Slnl uzak tutabi-

lir? Böyle bir harekette bulunan 
b1r yazım kQçQm.semekten. ha.. 
kir e5rınekten başka bir ıey ya· 
pılabtllr mi? Naziler Sovt:ııt hu· 
dutlarını ııeçtlklerl vakit ıı1z .ten 
diniz. benim Rus meslekdaşla· 
rım. bu duruma ıeytrcı kalan bir 
yazarmızı hakir ııarürdnnnz. Bali 
1ı bulunduilu halk ııkıntı ve mıı. 
ıatkat 1r;lnde olduğu nya topraı;ı 
teca vüze utradııtı zaman, bir ya· 
zarın yert keneli balkının yanın. 
dadır ve onlarla blrllkto .r;ava a 
katılmaktır. Ne Sovyet RU8YL 
ı:ıa ne de diğer koIDünltit. mem
teketlercıe bulunan yazarıarcıan 
Macar\fitandakt mahkılml:retıere 
k&r§ı infiali. kır:ı:ınıııtı belirten 
en ufak b1r 11~ fu;ıltı duyulmn
m~tır. 

B 
atan 11esler .lı:orıtu Ue .lı:~· 
tırılmad~ça bu naıııl olur? 
Komlfuıat Partııııncıen ay. 

rılmtş bulunuyorum. Çünkü teh· 
dit ve korku lle tnsantann vıccıan 
lannı botnzlıyan bir teı:ıkl!Atın • 
ıırtık bir parçası olamam. Öyle 
&anıyorum ki benim ve Cllğer 
meı..,.!ekctlerde bulunan binlerce 
aydının komünist. partıslnden ıs. 
tıtaları, terdi hürriyetin bulun. 
macıığı sosyalizmin, ı;ahte ve ı:a 

lünç oldu!ıunu l.6bat ctmckte
cıır. 

Komünlbt ayaınıann. kencıı I· 
darccller! ıarıılından yapı an bü
tün haksız \'e adıı'rts.z harclrnt. 
lere k• ı korkunç şrkllde 11e:sıı z 
kıılnıa:nrı, ı~ ı nlyt•tlı n anıa. ı 
§a ,,ın.ığa u"ratmı~tır Bunüıı 11~ 
b bini açıkça ve dogrutlnn do • 
nİya ııtzlercıe.ı ııoruyon.ım. Maca. 
rıı;tandakı bu muazzam aı:ıatet z
ıııtın k!Ul~ırıcta ııess.z kn ırsanız. 
hllA medeni~ et ve tn anııl;ın &e
tilyle konuştuğunuzu iddia edebi
lir m.JalnlZ? 

Pfe!ler, Doro;elıion ve Kvltko 
ısmınclokl Sovyet yazarları kcnaı 
lıUkılmeıınız mensupları taratın. 
dan ıokeııce ile kııtle<ıtldlltlerı za 
man da sesiniz çıkmamıştı. ( • ı 
Buran bu hıtcııseden h~erın.z 
o.maı:ıııtını lddla edtyon;unuz. YI 
ne yazarlara karşı bu barbarca 
bareketlere son \'erlldlltlnt ileri 
ısilreblllr ve yınıı :>ovyetler Blrll[;I 
nın insanlığın ııeretını koruyan 
haklkı bir ahOrriyen dt)·arı o!· 
dutunu söylemekten ı:erı kalmı. 
) ablllnstnız. 

Howard FAST 
Amerlka'lı tanınmış yaz.ar Ro· 

war4 rast. H 711 önce Komünist 
l 1artisinf' rırmlştlr. Gençllflnde 
('Ok seyaha~ etmiş ve çeşltlJ yer· 
lcrd• if('I olarak çahşmış ve nl
ha1eı :Snrork küttlpJıancsln4c 
bir ndfe almıştır. Birçok kitap 
yazarak bilyflk bir şöhret ;rapaD 
lfo1faıd Fası, Amerikan konırcsl· 
n1 tahkir etmekten ııanlk olar.ık 
mahkeıncye nrllmlş ve hapis ce· 
z.uına ınahkfım olmuıtur. Kitap· 
b.n ilaha çok Ru111ada okunmuş 
olan lloward Fast, ISSl yılın4a 

talln 11ulh mliklratını almı tır. 
NiJıllJ'Ct hakllraUerl anlayarak 
kuanlıklard.uı llJ'dınlıla çı.knulta 
muvaffak olan ııo·ıo•ıırd .. ıut ıe• 
çen :rılın fllbat ayında hem .Ko• 
mUnlst Partlılnde.n a7nlm1$. hem 
de .Snyork'ta ya,.ınl&nan komCi· 
nut ı:azrtcsl Dally \\'orke-r'dckl 
TIIZU~lnl t"kctmlşllr. 

Jfowıırd Fast son :nzdılı kllap· 
larınllan birinde fliyle demekte
dir: 
•KomıiııiSl PartJll"rl, cinayetler 

ı, ıenıck "" manlıl!ı yok etmek ıu· 
retıyıc aslında kendi ken dilerini 
Jmh.t. rtmckıcn başka bir şey yap 
maınaktadırlar. Komünist ı•artı· 

ltrl ebedlyrtlcn bahıcdlyorlar. 

lJıııılar unutuyorlar ki. ,ımdlye 
kadar hl('blr parıl, tarihte bu 
kadar kanlı ve in :ıııca olmayan 
hareket ll"rlc lt'kl'lf'nmf'ml~llr • 

rek"' buglln dllnva"lın fkatc. 
hOrrl et ve acıaıetc olnn lhtıyacı 
Sput.n.k ve ıtOdOmlCI merm.lertıen 
daha fazlacıır 

Tlbor Oeey ile arıcnaaşıarını sa. 
vunmn!t ıı;ın buton 6C6lnlzl yük
seltırs nız. Sputnlk vıı ~dQmlO 

mermiler !çın yazılan mllyonlnr. 
ca öğOnme keltmeslnden çok in
aanlığın hürriyeti ıı;ın yıızıların 

yazılmwıınn sebep olacak ve bu 
bir 'bomba te&rl meydana getire
cektir. Fakat bu ve bunun ırtbl 
hlid!ııcler karşısıncın korkaklık 
ı:at>terır ve kencıı kabu~unuza 
çekilerek SCSlllZ kalıl"l!anız. fen aa. 
ha.'iında no kadnr başarı ı;ôsterır
.,enız ~sterııı bw:lar ınsa:nlık 
kartısında sızı•ro en küçük blr 
cercf vermlyecekttr. 

Cc\ lren: S. A. 

(• ) it U,; l'fl"rtrr ile Dnylel Der. 
fC"I oıı rn ı.elb ı;:, ltko, Hl l8 ııe 

F 
aknt Tlbor Dery ı:e mes. uKQJ bolltuJ.:lan bllıtlrltrn 1ic O\ 

lelı:daşlarının aon durumu Jel • 'nhuıtl ) azarıdır. "Onrııdaıı 
kal'FSlnda lı!ç bir zaınan bu J azarların IOjl? J ı l ında ı.atıe· 

bu çe~ıt ldellolarda 'bulunamaı.sı- dlld lklerl lıllıllrllnıl tir. 
nız. Haklkat!ert otcıuklan ııtbl 
btlıyon.unuz. HattA. Tıbor OetT)"· f;; 

ilerız. 

nln yaptıgl aA\'llŞln tilzlll top \'e =====·=· ======~ 
tanklannıza karşı oldujiunu da · Sahibi: VATAN Gazeıeclllk 111 

t el ı.:adın H kıılar biliyorsunuz. şımcıı 11esınızı çıkıı.r ; vo Matbaacılık T. A. Ş. adına 1 

1 
maz.sanız. dünyanın 6!Zler hak. ı' AH;\IED E"I~ YAL'IA'.'I 1 

:"oi: 'nırııı ı•lhall f nbr ırn~ı de· kında na.-;ıl bir hüküm \'erme.ti- ~ l"mumT Neşriyat MOdürC 1 
gll blltlııı uıtıcs-e elndcn 1 çl l trlıı nl ~tıyorsunuz? üzcan ERGÜDER ı 
(ıı.:ı•ı mtulm ıtnlıt.ı ••IJ '"' ı.;ıranııı. Bu ııavıda Yazı hıerını rıııen 
bir zanınna tc~ndtlf eıll)cır. Kız "~ Fen salu.sında!U baqarılarınız.ı idare ecır:n mesuı mlldür: 
liarıı ıılıırn arkııııı l ık )apıl ıııa•mıı ta~tillr ediyoruz. Feznnın fethi ı. ÖZCA~ ERGÜDER 
nıc"ınn \t'rnırnıeı. ıcııı rm ıı htt ıt ç n yapılan çalı~alnrda SO\'\Ct· Gazetemize ya.zıınrın yenı nar:-
1,;ııİlıınııı tedbir 11lma..,ı herı..e hı !erin hizmetine saygı ı:öster..:;<;t. ıı ı ı !erle ı:öneler11mc"'1nt rıca edcrlz. 

caktır. NUfwı tetkikleri bOrosu- blı' baba en az Ski olluyla blr ki• 
nun raporunda. en hızla nntwı zınııı bls1klet ~teillıı1 20 yaflan· 
art~ının OUney Amerllı:a memle- na !kadar tatmin etımlt olacaktır. 
ketıcrtnde mUşahede edlldtal bil· Çünlı:O 'bu blalkletler aon derece 
dlrllmelı:tecıır. sağlam b!r oelt1ldc tı:ııll edilmekte 

Bir tren kaz.dsı 

Derctcnleo•den gelen bir trenin 
arlı:a vııııonlarına bindiren bapa 
bir katar, üo .kişinin ölmeılne ve 
40 kişinin de aıır aurette rara· 
lanma.aına uıbeblyet vermtştır. K& 
za, Brükııel'tn OUney istasyonu 
yakınında olmuştur. 

Deniz.in altında 

ceryanı 

elektrik 

Vankuvtr ael3111)1e :iııılllz Kolum 
blya.aı araaıncıa, r:ektrlk taşımak 
üzere denizin dibine, 3.1100.000 
sterlin detertnde blr kablo aı.ııte
mlntn döşenmrlll hu.suaundak1 
proJe bir' İngiliz lktımpanyuına 
Jbale ecııımt.ş bulunmakıadır. Bu 
1ş1 üzerine alan kump:ınya, dün-.. 

dlrler. 

Museviler Batı Almanya'-

ya dönüyorlar 

Hltler rejimi aıruında Almıı.n• 
:rarı terk etmlf olan :ıooo Musevi 

- Bir kolye tıtJ1orum. 1"alnı%, lıe• 
d lyellk olsun. 

lngiltere 2,000,000 
t .urist bekliyor 

inıılltz Seyahat ve Tatil Cemi• 
ret1nln Baş:taııı Bir Arthur Mor• 
se'un aöyledlğlne göre blrli:aı; ae· 
ne zarfında İnglltrreyt her rıl zl· 
:taret eden turtatlerln adedi iki 
mll)·onu bulacaktır. Avrupada JtU 
rulması tasıırlanan scrbeat ticaret ı 
bölgealntn tahatltulcu halinde or· 
tadan .Jı:altmuı belı:lenen hudut 
&lrlo tormallteler1, para ikontroJI•· 
rl Te dlğer mUfklllt h•fl!letl!dlti 
ta'lı:cıırcıe ing1lt&rere her yıl ıeten 
turlatlerln adedi en az iki mi.ili• 
ne )'(lk:Mlecckt1r. Halihazırda tu· 
:rt&t ene!Ustrts1, İngllterentn en 
bQytllc dolar Jı:aynağı olmalı:.ta de 
vam etmektedir. Geçen yıl .Amerl
ıtadan gelen turlstlc:rden inıı11tu• 
130 mllron dolu , elde etnııştlr. _.j 
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VtDi ViDi 

KUHTKAPAN NERO 

lı11$1ıro htrCldlr. ruz. Fakat haklkatı eöylemek ge ~ ~ .. 
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$ s g ., o (; L o Mahıtmnnn btırabı. BUGUN 17 Aralık 1037 I ALl 

'7.27 Açılı, Tll procr&!Jl 
7.30 Türküler 

$ BU LVAR (Tel: ili "18)1 
f AL KAZAR creı: C4tjfl~ı Anası s!bl csanen Işık)· ooceııı carısmtıa aı viren ve ubne)e koyan. .ı ııau:a cenztatb tarı. t 5 T A N 8 0 L 
#GüııalwZ Gönüller • MUır Re !C OUrı::sp, Altın Ka- l!I Ce teıı.z11Atıı mauna TUnç Yalman • Her çar· re Baaı zı ae fren-vapur-uçak 

7.45 ~. s Ayan 
8.00 Uçer ıarkı 

Hanım na ıl ilıUlmesin. Balıktan 
sonra bulaşık kaplarına sinecek 
koku kolay kolay çıkar mı·? ... 
f;vet, buna da çare var. çilnkü 
~imdi FAY ,·.ar. Fay blltlmum bulaşık 
kaplmnın, bıçak, çatal ve kaşık
ların lekesini, yağım ve kokusunu 
derhal ''e pek kolayllkla alır. 
Evinizde· bir kutu FAY bulun· 
durunuz ... her i tediğiniıi 
rahatça yiyebilirsiniz. 

~ut• Sebun '•brtka•ıncl• 
llOl l l ecl llnıektedlr 

~filmi • Türkçe. nncıaş • Türk ııımı. Cum.art.m l!I ıe talebi aamtıs, Pe."fCIDbe. cuma, ı· J f A 1 y E 7.117 Açılı~ Te proııram $ &TUS <Tcı:u tı»>ı çC\tBUU.JrAS <T e ı ı matlneııl • Suareı ıı.oo de OUmaıv.aı, Pazaı ıuareı 8.00 Sabah mü:cilil 
$ Kralın Sevgllla! • Lana 2? l!l 15): 1 " Çifte Cin&- EARACA Tfl'ATBO <'l'elı Zl dl. OUıı:ıartesı. Pazın CO. Dem1J70llan B&fdat. 8.30 Haberler 

I
Turncr. Pedro Armencı... yet, :ı • Qı!cın Modeller. ••~666) l.fatlne aaac 11 de, Cuma Baıcırıca1 116444. Bıı:JO:lu pa;aı a60fı~ - Blrtedı 8.45 Oyun havaları 
rtz • Renkll • inıı. MAR:'ıU.IU C'll'I: Ul&HJ cmAL:I EARAEOLO • ıı::o ıalebeJe ı7 d• - &ara "4644, eurgazscıa 1118603. 22:10711) - (Daıl1Qoll&n 1 

CUU!\UlA neı: '44l9tJ ı Filonun Bcbeıtı: 2 • med.I S percı.e, Qarıam. At:ı(lar Altı.oda 1 ~ BüJ(ltacıa 516081, Qutıuıcıu 4:11896 (Tatll ••Uıırt t. 9.00 Orkestra 
Dnlerln Aşkl • Elin.bet Mahk(lmun Iltırabı. ıı. CUmart.e.ı UDSUAt- rnzarıcaı. eaıı ıuaro 21 630001 ııo. f:reııtOJ sş200 tUıbaratı 44020'1) - ıeeııu 9.15 §p.rltılar 
Taylor, J Dun • nenııu • l'IE:-01 <Şehzallrtıa<ıı Telı lı &alt mawaııaı. 01'. de, Sıılı :zıatlnt 1? de. Florya 738!>92. aaııo O& Hatları: 444233) - ıaava 9.30 Kap1&111.f. 
İng. 2% Si 9~): l • Çlfte Clna. m.a t&}ebql teA&ll&ı pa Qa~amba ~le beye 17 ae. ntz 229939. BalıcıojtlU Ydllarıı "'790 ff T3824Q). r~.27 Açılıq ve proııram 

ı :o-;cı (Tel : 45459~ 1 : ret, 2. Çılgın Modeller. u r mattııa KaıtDelll 1 TA~'BUL OPERE'fi 1152948. BeybeltaQa 518402. Poıı·s • ,-mdat· 12.SO Küçük orkestra 
Devlerin AŞltı ~l\/I u s. S:öJ • Telı !.G.30 ı:ııaksim) •1:e ı : 03ı3t> ı İli tan bul Z14222. t.aı.ın1• 18 00 Şarkılar 

# LAL• (Tell 03Ul)ı 6Uij): 1 • Nehir ıcızı. :ı • .Kl'CÜK SADS'S (Tel ı OIMBIZ NERİMA:-1 Deniz 358020, Kt.cı11ı:o1 
~ Devlerin A}tı • Ellzabet cananr:ar yataCı. 4ı0?1') C&rPmba, oumartaı. ~G067ı. ıtınalıa4a &ı842!1. chtanbul ı 2'7t$00). <B• 13.30 Habıırler 
~ Tarlar, J Dean • aoı:ıtll • g & o ı 5 ö T HEDDA CABLER • 4 Perde Pazar uaı ıe cıa m.au. Rıımı ımıı, ftatodaı roıtıu ı 2'1U01l, CUadol\l 

13
·
45 

l!lu eserleri 
~ İnif aALE <Telı 36 11 t:>ı Yazan: Henrtk İbun • çe- .. ne. P~be. Cuma~ ıısooe nıı:uıı :t7'502), '1400 Orkutra mıızt:ı 
# LÜıtS ıreı ı H tlll Jı ı · illblıırın Kurbanı, 2 • c«-tr-tr-tr« a 30 Ş&rkllar 

I
Sabte Milyoner • Eddle Kahraman Altıncılar. * -««-tr-tr-tr-tr««-tı:-tr«««-tr:-tc-tc-tcil+ ~*•****•************lt-** · Conatıınt1ne . Domlnlque SÜREYYA t TeJ: Ssoa3) * + H.SO Dana mUZltl 
wıımı. · f'ramızca. ı · Cici Oelln: 2 - Fırtına** KOÇ (%1 ııı·- . 20 ••ı·~nJ 'f-

16
·
00 Kapanı~. A• • "' - den para 1şlerıntz tam bir kc • U\REP (23 Ekim ..., • ·--> • 16 57 A ı 

;;: \ S: (Tel : u Ol so ı: Kı· Korlı:u.su. * kterlnt~ı ihmal etmc)ln. bir tef melce e doıtru ır.dJyor. Dikkat il K~ar nrmckte ıü.çlUk .......... çekecek .._ · çı ıo ve prorra:ı:ı 
z:m Uçuruma Gidiyor • OPflRo\ <Tel: zs oa Zl}ı ! t~ veya muralı:abr yaklaşıyor. davranırsanız tehlikeyi önUyc::ıı. ınız. ötteden sonra pe lcbahht!- :., l7.00 'l'ürküler 

i
Sylvla symş. Anna Neaıır Las Ve;ıu Kumarbazı * Huırtıklı olmalısınız. ltn;tnız. çünkü kazı.nç ihtimali Z: 17.15 Ş11rkılar 
le - in•, YURT ('l'Clı J6 97 flh * BOÖA (21 Nhau • zo ıa ... s> do vbP yar b1r ııezlntl veya eğlence var • .lf. l'i'.45 Şarkılar 

• 1 
1 

(S" ı •·) ,. - Aqam tam bır memnunı,.cue .., 
# S R.\T <Telı O ı&s;)ı Al!!l;ll ~ b unen şı; ** H&.Set kötO bir dUYll'UCIUr deyip ' J(. 18.00 Asırlarca müzik 
# ne trmeııcı Güzeli • SOP· OZE.'i: <Telı 359s .. 4 ı: * kendinizi kurtarmalısınız.. Gü- \Rst..AS (Zl rrm. • 21 ACustos> bitiyor. ,,. 18.30 orcıu uatl 
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19
·
0° Fll.511 heyeti 19 15 T lb . ... # r. ·~ • • .. ~ "alnnınızd •• 1 1 .. t ı runıuıu te!Aşınız. ''acı var. '! 19.30 Haberler . ar ten y apr ... 
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....!_AT AN - 17 AR.\l,lK 11137 

MENDERES VATANDAŞ TÜRKÇE KONUS Zeytinyağı , fasulya, pirinç fiyatlan 
ce~ı ı ıneltleı caap ı uıctdeJ 

4tlıllı:neıı: !çln bütün ımtinlannı §elı:küllert, vıılldcn bir açık han 
!111.:anaıaktadırlar. Nlteldm, fimdl· toplıınti.Slna ızın verılmedlğl tak-

:Ouaünlcrı1e üz(lcQ bazı hlc1ıse. "d d d ld 
lenn çıkmaması Jçtıı emniyet mü· yenı en on uru u 
dUrlükü flı:llllerl cc•k atkı tedbir· 

en Suriye de bir kOprubaşı teııla t.rcıe, cblç o mazsa» bir kapa! ı ~n
ttıııış buıuumalı:tadırlar Fakat bu ıou top1antw \'apılmıısına müua 
~eı:nıeketın peykle me ini tamamly de eel.lmetilnl ıstıycceklcrcıır. Genç 
: ııetıcclenmlş bir vllı:ıa olarak len· 1 k, açıkllava toplnotı ınıı izin ve. 

ler atmııılnrdır. 1 < Haş1 ı tııelıle ı 
Bu cümleden olarak üç günden. K ı 124 sa• ıı. kararların Ve'<!lletl· 

beri. Yunnn \'e lmıll. konsolo luıt- ınıze \f!rd •. ııa!Ahlyete do.yanarak 
lnrı polis kordonu altına alınmış. r.şağıdnkt husuı lnr tl'Sblt edllml§· 

uı etmemek !Azım gelir.• r l.rse bunu Fatlb camıı avlusun-
.~atveıcıı Adnnn Menderc.5 bU ola· da. l:apalı H&ıon toplamı&ına lzııı 
"'" lttıçll1MonmcmeııJ guelttlğtnı, veril rsc, SpOr ve Sergi Sararıncıa 

tır. tir 
Dundan ba ka pol~tc bütün ız:n Madde> 2 -- Zeytinyağı, a>·çıçeıı 

!er ltaldırılm~ ve ilk defa olarıııt 'ağı \'il penıuk ya~ı ile her nevi 
l!mnlyeı müdUrlfljt!lr.de \'a!ışan bü ı•lrınç vro .uru fasulyenin bütün 
tün memurlar. ı:ece geç vakte ka memlekete ı:>Aınll olmnk Uzere bt•
dar vazl!elcnnın ba~ıııdan ayrıl· her kllosunı111 mııst&lıııll. ımaıAt
maınış, hazır kuvvet olarak bek:e \'l ve toı>tııncı azamı satış flatııuı 

fUn1ı:u nuaların surlyeden hareket· ~ııpmarı dClşünmektecıır. 
t bütün Orta Dojlu ve Akdeniz M.t.T.:U. ı.i1.1ml-.; \},\lhl 
~1&taıne nuruz etme b"deflnı güt Öte > ıındnn, M T T.B. ctl!nıck 
leUklcrını bellrtmlt ve ııözlcrlne fÖY başkanları. ve l\f T T D ı,;cnel sel:. 
la <l~vaın etmlftlr: •Surlyede kuru· rctcm Ali Salt OiUz. dün enat 16 

11 n Bovyet üaıerı, dünyanın bu böl- do Emınonn Öğrenci Lokallndel:l 
tılmlşlerdlr. ll}aıtıdıı ııös erıımıotır: 

\lil•lah-11. 
:ltıde sovyet ıcnlşlcmealno ye A· birlik ııalonundıı bir toplantı yap. o B .. ,.. ha 

engel Uşlı:.11 eden 'I'ürtlye:;I dOll:· mış!ıır VO toplantıdan önce hep sman o uk şı 
l'ıııı,n doğrura tehdit etmektedir a blrllkte >emin ctmı !erdir. • 
ı:..:1:'rlı:ly" Başveklll bundan sonra, •rürk b&l r~ına ıı.arıh blr Ata.. 

8 ~dat Paktı komuuna temaa e:.- türk Büstünün Ozerıne cllerlnı ı:o Hnva Alanı• d V :
1 
~ı : tn~ııteı 

ı ve bunun Orta - Doğuda Datıyı ) arak cttlklen ) eminin metni ou- lan ka 
1 

n 11 n nr ıan •11 o-
~l'Urac:ık en tealrll unsur oldu u- cıur: •Kıbrıs Türktür ve Türk ka- ve bu ~1!~j:~!z.~Z::!:~e~:~: 
'rl ııö;vlemı., Bağdat Pattı lle NATO lacaıı:.tır Türk ıent"ll:lnln bu u ;ış aksct.ıoı~ ol<Juğunu belirte• 

1 ıındakı baA arın aıklaştınlmuı lt!1rdıı canı ve anı pah~ına c:ıa reıc, dkn vaıı·yı e!!rmedlm. oıı~ 
11~ktıııını beUrtmlş, ancak, l:omU o.sa. Cll Ufak blr feda .Arlık haddi scvcı m sf:lıımıa.~ırdık. Sız ı:azetecı 
ı.;ır.ı durdurmak için sadece aakcrl tıınımıyacaııına yem.o ederiz • ıırkııctn ıar o istikametten gellyor
ı. bir.erin tAıt ıcımedljllnl de aöz· ı Daha aonra ~ptılı:.ları toplantı dunuz. Ben cıe çıkış kapısını ora-

>. SOzıerıııe devam eden na,V&kll T.T B eller, özet olarak fU husu.a.. !aşıl&ı1 ı;lz n ır.tıkamct tehllkı!ll 
l'lı:ı~ lllve etmiştir. sonunda b.r tebliğ yayınlayan M., cııı .ısandım ı. <temi~ ve ıraıerelı:, c.A!l· 

1,<jnan Menderes Plllstın mc.:ınlwne !arda karara vann14larcıır: ımlş» diye llAvr. etmiştir. 
k,ıı:l& etmiş, bunun cldllAne bir •~ el - Yunanlstandnkl nümayı~- "•·<.'hı "'0'\H , .. , 
~ııe halli• gerektiğini btllrtmı,ı.ır. ıer: Yunan ııençıııtının çııaıncu hıı '1111'1. \ '\Tll \iti 

I' 't'tirklya Dqveklll Kuzey Atlantlk rekeı.en boşunadır, bu cıu~urıce ve CM P G~ııl'l icınrc Kurulunun 4 
k •ktı tcşklllltı üyeleri nnı.sında M· hnrekct•crı htlı;ranla ııctıce.cnccck Ocnk ı 958 den itibaren Ankııra'dıt 
r trt Mhada daha ıılı:ı lşblrııııı zanı tir. yaı>acaıtı toplantı hakkında ızah11t 
tıttı (lzulnde durarak ııözlcrlnl bl ~ - Kıbrıa m sc e:;ı ve Patrik. \eren Bölnkbıışı, bu toplantılllrtlu. 
..,ı::?ı 'lr. hane Türk hülı:Omcttne bağlı o:- her il teşkllAtınclıın gelen temsilci-

....... ........................................... duA"unu iddia eden Fener Rum Pnt J~rıe. ıayrı ayn• a6rü1Qlecea1nı ı-

Bir kamyon uçuruma rtkbııne&ı pııpaz Mııkıınoısu taıwı.1 ıadc etmiştir Bellrtlldlitlne gore. 
etmeııcıır. Patrikhane eıer .hisle. bu iörü meler aıruında cııcç mlc1· 

düctü, 3 kici öldü rlncıe samımı ı..e. bunu hareke~e Cen ı>oıırakl cıunıma milznkerc e-
'I' 7 n:;~e cıe lı!pata mcc.:ıurcıur c:ıııecektır 

Hususi Muhabirimizden 3 - Kıbrıa meselesinde· ııcnçll- t.: 1111 K nt::ı 
't•rsus, 16 - Busıan saat 16 3 ı ıtın torüşü: Son karar. Türk ııenç Oldukça yoıııuıı ı:6rünen Bölük-

' ııııaın tutumu d h bl et a b ı, bir ara ilgi çekici bir pozu-
t raıarında Tnn;mun Sarıkavıık le ilk yapmıyacllkntı: • ıç r e 1~ 1" nu yaıuıııımıık ıçın belı:llyen bir 
Oııcıen Tıırııusa gelmekte olan 4 _ Kıbnstl1 tecıııtşçlllk· 1 I' toto muhebınne ctönmüş l'e ctılc-

:cıbre yll lü 352 Tal"llus plıl;ca:ı 11 terenin, ırlcda,tal'ULızın K~br1:!~: ~~1·C:,~~~ı~o~ı~n~ d~~~ :O~~c;; 
1 l:nson. Tarsw;ı.:.n Damln karnıı:o- ki her türlü emnı etini temine aarret nu defıı kırık dişimi göııter
u c vanndn ıı.r v rajı dönerken mecbur Olduıtu noktasına buradn ınıycceRim OOrüyonıun ki. Bölük
~Çıırumıı yuvnrlanmışur. Kamyo. ~~ • dcta daha 1~aret etmek •lltC- ha,ı·nın hiç kı.pnnmıyan aRzı bu 
l:ô n Üfıtün e bulwıanlardan üç klllHI TU\I C cıeta bir kınk diş yüzünden ita· 

IQ derhıı ölmüş, 12 kı ı do ıı- :\ 
1 

'f HK :'lll.K \ "'- P&nablllyonnup demiştir. 
hr y 1 ,·Jet has IM'.1 Tt"t.: LA'.IJ Ht\A:S:-IA,lt: Bu aracıa iç polltıka meseleleri 
ltııee~ralı 0 arak Tıınıus d f'iEŞRETTi hakkında cıa ı;orulan soruları mu-

ne kaldırılmıştır. Kıbruıtakı Türk Mukavemet Teo· tadı hlll'ıfına eev11p51z hırallan B5-
kll tı. Adatıaıs:ı •rn,.k köylülerıne, lOkbaşının bu <turuınu hL'!talıfıınt> 
erıtckıennı:ı ve kndııı.nrına h.tabcn ,.ıı yorınııı•uııuna hamledllml«, fa
bli' be)ıınnarne m:şretm otır. Bu be- 'lrnt. eskldtn olduğu gll>I konu~
yıınnamedc oöyıe denilmektedir. maktan aakınmaın garip karşılan. 

Günaltay, bugün ~ir 

toplantıya katılacak 

lı .lıır nıllGdetteıı beri rahatsız 
~ Unan C H P il ba kanı Şt•m· 

<l<ıın Gcı ı<lln buı;On ilk o ıırn • 
lı:\lnaen çıtı.ncnk ve c u P ı idare 
rı~.:·llunun yapaca ı toplantıya 
-.knnıııı: l'dccektlr 

,.~Itrı'hat ız Ltuıun;;tugu ııarc ç ndc, 
ar{1nlama.ı tıı.sıırıacııtı tarıht •a-
~ün tnııl'lh. rklPmı:ı V< çıknr-

: .:;:anyle u nı an Güna ta • b • 
c.~cc hıı ta' ının 13 onca ııcınıın
lır e\• ncıeı. dtşan çıkmış olacıık· 

BUlMACA - --

otBı.:.gOne kııdar ır.anıı. kıudlğL mı tır. 
mı:ı tebtılt, b118klll, elndlrmo ve •Jli"H· IH"K \ ".ıöt 
ttıdh ~ hôcı selerı karşlllında Tür· JUR \Ki\ on Ml t 
ke ; a..'tıııır ı;oğukkanıılığımız gere· Bolükba~ı·mn bu durumu. bazı 
k veçb le ve 1 zım aelclli'ıl Şf'kllctt Çi'Vrelerde, politika ile tlll!!n u -
anlaşHolamıştır Artık ne can, n~ ra mııktan bir müctdet için çeklle
uamua ve ne cıe mal emniyetimizin ('elti ve ctlnlenece((I Gekllnae \O· 
kıılmacıııtını gôrQyonım • rumlanmalttadır. Bellrtllctllilnc ıtö 

cBu tüyler ürpl!rtıcı olay, evvel. ıe, Bö!Clkbw ı, buna ratmcn teşı.11 
ce o ntte :rapılctığı ıııbl. Kıb."le taaııveıtnc cıevam edecek, fakat 
Türkünü ınsan dışı , alı~ yane kat· muhtemelr.n ve 4 Ocak toplantıla· 
ı d:nlarla yok etme vo Adadan ita- rın:ıan ııonra CM P Genel B~· 
çırmayn doı;ru l. r haret~t vo gl. kanlıttındatı çekllccelı:tJr. 

ı:; c:C-. l"'TIHUIA'l 
et n en banz 1 aretldlr • Öte yan-:.an Bölhkbaşı. şchrimlz-

.. c-..,. ...... · 'T" .. ıı., 

cEcdat yııdtgı\rı olan bu toprak- de l6 ıran .:almak ve otelcte, cntıt
lıır bızınıdlr Hcptm ze dü~cn uzı. lak olaııü::t Lstırahat etmek kara
te elblrl.jtl ı:e çıılıı;mıık ve dil~· rınctacıır Böyl~llkle c M p lideri. 
m1>n11 anlı acağı dıl \öt r.ıı hla mu· Iç Tüzük .ıettışlkllklerln n B M.M. 

7 8 1 kabelcı tmektır • un1ur.1! bt \'(•tlnctc gör<lşülmı•sı 111-

~":-'"T""-r--ı J'Ul.I .. llAZm ınsıııda l.\l<'cllsto bulunamıyncıı.k· 

~'Socıan sa a· ı Bir 
t 2 - o nl ıık :ı n r ha • 

lı:ı El r kumn 4 - Anı:.pa mllt• e erınctcn bir nııı ftrd• 5 - . 
- Mlthat Paşanın ııürtlldüCü 

,tr, 'I'abaka 7 - Kil eye çekilme. 
._ Tn<ıı cıaınakta kalan. 

tal'uıtarıdan nşa~ıyll ı - Tenec. 
S.. h, 2 - Şöh!'t' , An ıı~m. 3 -
g llıcrı. 4 - Verno, Bir hayvan. 
t~ ._ Itır ı;urıı ~ılııtı, lllr hnl!lnnııı 
Ilı lltı 6 - A kor! bir birlik. Kü
tı et. lı.yvanlıınnctan biri. 7 - Bir 
~ ttına. 8 - Alet veya makine Ucı 
'ı>ınıı: Oubar. 
lı I':-. K I' Hl ·~'" (' \ :s 1 s il ı.ı.ı 

~ Sotdan ı;aııa: ı - Yemc\llCl 
ttı- Al', L(ı 3 - ikaz. 4 - Uıı.. 
lı ııt. 5 - Zer 6 - Balla. 1 -
~!ahır e - ip: LA:ıım. ı 

lı l°Ukandan aşağı> il l - Yavuz 
t 2 - Er, Se ep ıı - Etrnf 4 -
li' llaı. 5 - Nall: Ah~ 6 - Kıl., 
.....:! • .:::.~.~.· .. ~.~! ... ~.:::: .. ~:: ................ . 

Yeraset Vergisi 1 

için yeni teklif 
~1>.tıknra. 16 o u P m.llı•t\·c-
1,_11erındcn tamall RO tO Aksa' 
) 11ltara), Ferit Melen ıvıın), iı
... ~ Seçkin CAnlrnı-nı. Fcıhaıı Ar· 
~:ıı IÇan~ırıl. :Raınzıı F.roğhi CA 
I' 11111, Ya'< ın Kocabnv IS \'R l. 
t'!lııı Soy .. ı:I oı.ıarıı.şl. BC'hıam l'>-
4.:ı IKıusı taraıınc:ııın hazırlaJlll'l 
, 'hıınıa: verg 11ının llgrı.sı ı;ııra•c 
~ bıtlkıı. ,·rrı:ısı ııe Veraı Uııül Ka
~~~undn cır •!tiklik yapılması tek· 
)t...ırı bugüıı Mecııa B11.$kanlı!ıı.ıa 

1'1•tnlştır 
ıı ll,Yvanlnr vcn::ııın n tıınııım n 
~ Mllmcsl hakkındaki teklifin 
\ eıtçC3 nCI", bunun iptidai bir 
ı;rtı Oldu u. gelir ıoergıaı e ııtc 
lı 11de bir pürüz teşkil cttılil be
) l'tııınekte, hııyuncı ığııı nıma-
1"te ınub•uç bulunduğ\ı ICııde e
\: 1 ~tek, zırnı knznnçlardnn V1'rtı1 

1'1ınazJcen haynmcıııııın venıııen 
ı...!llrııesınııı gayri 6d!l oıcıuııu ti'JY 
\:<ılı:ıekted'r. 
4~ıı \s•:ı , J- not ı 
V\l,~J \1 ,1" 

... hir cilde t1alıi p olmak i~t~r· 
ıeniz en pratik çare krt>ınli PURO SABCNU 

r.\,.f.~'t\~\~ 
Gf.t''i' 

GÜZELLEŞTİRİR 

CJQisen 

A) ZEYTİNYAÖI: 
Ekstra ekstra 
E;tııtrıı 

Dlrlncı }<'."OPkllk 
lıcıncı yemeklik 
Sıra malı 
kafi ne 
Pnml.k \"atı (d!}kmcJ 

Rafine 
Ayçıçetıı yatı (dökıncı 

Rııflnc 
!ll FASULYE 
Çalı, yum11,.ak, tom
bul ve benzeri ctlıter 

nevileri 

ımuıaıcı. 
toııııııı.•ı 

405 Kr:. 
391.5 ll 

382,5 • 
373.6 il 

364 5 :ı. 

378 it 

315 • 
360 ) 

205.5 ll 

BELEDİYE ARSA 
SATISINDAN 60 
Milyon kazanacak 
İltlmllk bfldelltrl ile şehre alı dl· 

ğer mtı.elelerde para sıkıntw ile 
J.:ıırşı karşıya bulunan BeledJye, blit 
çaalnl kumen omın dOı:eltebllmelc 

için ıenı, çap~ aaa aatıpna karar 
'ermiştir. İlk olarak Alldenl:ı ve O· 
tuı:ııan caddelertnın, Vatan c:adde
ıl ile kulftlklerl noktadan itibaren 
aurlara ve Aturaya dolru olan ar
aalar ııııtııacalı:tır, Ret.mi teşekküller, 
ıurlara doğru olan anaları. hu.sus! 
teşekküller llc Ak.sarara doğru olan 
araaıarı alabileceklerdir İlgililerden 
edindiğimiz b1lalye ıOre, Belediye bu 
satıştan 60 milyon lira clvannda 
bir gelir teının edocettır. 

tır. 

G M P 11<\erl, cuma aünn &&at 
14- 15 ara: ıncıa Toptıışı Ce-.ıaevıne 

1Ildecek ve blrknc ıründenberl mııv 
kur bulunan il idare lrurulu üyesi 
Dr. Enver Mrı\can•ı ztynret edecet
Ur 
cıtıl l,.A Kl!<l'!l: ... ı> 

Gazetecilerle ııörüştüktl'J'I sonra 
Blllükbaşı uat 17 de Fuat Ama, 
Sadık Aldot>an ve Nurettin Ardıç· 
ol!lu ile bı. a!!rüşme yapmıştır Bu 
aörüşmecıo ııeçlnı ve Kııı
r:,ı mesell't>l azerlndo dun:ı· 
:nuş bu arada Fuat Amıı hakkın· 
C'a çıkanlaı~ dectllcodul&ra da te
mas edilmiştir Blllükb~ı. Arna ile 
akalamıış ı;e •Bu fakirin bir şey

den haberi yok. O eırada Ama Al· 
r.ıanya'ct'lyctı, Dlr ııöylent\ve göre, 
beni hıı1>t1n attıran da Ama lmlıı• 
ııemıatır 

l'ııi erasct vcı Vcrı;I Uı.!11 Knn\lnla-
1 ~üa yapılmııııı dr.rµ ş edilen deB"t· 
it l.ıo; ise, \ertı et vcrgtslnln m'Li· 
~il bir şekle ı;okulmMı: )·Ani a· 
t tııınıısıdır Vel'RI Utı!ll Kamı· 
~ll<la tekllf ecıllcn yeni deıtlşlk· 
~ "errıı;et yolu ııe ıntıkal, eıı <"k 
ı:. ;>tı rncnı:uııere tnkctlr olunacıık 
)' tcrın. bu ııayrl menkullerin vr
'ıı 'ıtısr.lle:lııln gctırece 1 klrıının 
tır ltıı.tını a;maması aaıııınmaktll· 

ııı""ra, t Venrtsl Kanununda tck
)0) <>lunan dcgı, kllk:erle v rnset 
ı~ll ı:e 'liaıt• ıntıkallcrdc ev e a· 
t:.._ •ilk oln:-ak ııı Terek nın 30 o n 
c ··le kısmı ile, b ı FürCıt. karı 
b~' ile ann ve babaya ıııt mira cı 
tj'elerınd•n 20 şer bin llrı ı ~ r 
~tG.en lstıı;ı a edllmcktcdll. Vera cı 
lıi lntıknl ven:tşlnln nlııbetıerı ete 

, ~OPOKtO. N·~ . 
~~... 'Fıs URO 

~.uıl'\lrnektedlr Halen fürOR ve 
~ kocaya vaki tntlkııllercıe lk 
ı~ !ıra ı~.n. 100 eten b~layar~k. 
~ b n ıırnt!a verı;t nı beti ~ao A 
ı:ı lüıır çıkn.oktadır Teklıfte ı.ı 1 
ı ~ııııycuer dı~ıncıa kalan ilk GOOO 
~' için "2 @onrrı g,.len 161100 il· 
~ lçın ~ 4. ı;onrıı ıı• len 30 000 11:.ı 
~ :ı 6, oonra ııelcn 60 bin lır.ı 
~ lıı '18, eonra ıı• len 60 bl ııllra 
• il 'k 10 r.onra gelen 50 b n iç n 
~s. tıon~a ı;:clrn 60 bin ıçıu 2u 
t ta ııclen 50 bin iç o • 25 oın
~~ ıesbıt oıunmu:taJır. Te lifin 
>tıll ıtıı.(!ct(.&lndc bu del şlklll;ın 
ltı rıü e ı- rcıııtı tarıhtP h r.ü:ı 
le 1'1tl:uıc e;.memıc \Cntl erin ele b•ı 
ı. ı esası arı. ı:t. re hcs.ıp:ıınnıası 
~ektedir 

faal 
memleketimizin 1 numaralı tuvalet sabunu 

Erzurum As. Sat Al. Kom Bşk. hğmdan 
Askeri ihtiyaç için a,ağıda cins, miktar, muhammen !iat, ınuhamnı('n hede! ve nıu\·akkat 

teminaUar1 yazılı gıda maddeleri müteahhlt nam ve hesabına aç ık eksiltme suretiyle satın ahna
c:ıkt1r. 

Ekıılltnl(! 6 • l • 1958 Pazartesi gUnU saat 15.30 da komi yon da yapılacaktır. Şartnameler An-
kara • ist:ınbul Lv. lmirlikleriy le komisyonumuzda her gün gö rlllcbllir. (3373 -17741) 

Cinsi Miktan Muhamm~n fiat Muham ıııen bedri :'\luvakkat temlnah 

Kuru fasulye 
K. Mercimek 

270 Ton 
30 

24'5 K~. 
16\1 

661 5ÖO l,ira 30210 Lira 
48 UIJO • '3 600 • 

Bıırbun~a 
Boroş. Seıt.nlk ,.e çıılı. 
•t:rl 
Dermason \ cı bııttııl 
C) PİRİNQ 

214,5 

230 
254 

) 

Eıra malı 163 ı 
Yayla malı 18f • 
Ltıkıı :!10 ı> 

Mıı:lcte :ı - Toptancı \'eyn pcr:ı
k{•ncıccl 1>ıfatlarmı ıılıdclf'ıJna~ 

blrlcştınnlş olsun n•ya olmnsm bu 
tebliğ şumuıcıne ı:tren müııtahSll 
\·cya lmaH\tçılar, toptancı v~va 
toptancılık ile pı:rııkendı;clllk sı· 

ıı.tııırını uhdelerlndu hlrleştıı:nıı: 
olaıılarıı ynı>acakaln ııııtı•larcl•ı 2 
ncı mactdedt> ıöetcrllen ıızanıl ııa· 
tı Uatıanncıan ya~larcıa en ıız 
r 7. hlrlnç ve fı:sulyede ise en il 
' 7,5 nlı;betl~rtnde temı11At .>iir•
ınağa mecburdurlar. 
~ındde 4 - Bu teblli ~umulone 

giren macı.ıeıcrde pcrakendecllıı>, 

toptancılık müstab•ll \e tnınllıt.;ı
lık \C alelılınum perrJı:cntıccıllk ile 
toptancılıt ı;.ıfııLI nnııı 11~111 :ıllbı:. 

•.ılıdeslııdc kll!men 'ey& tıımnır.cn 
blrlr.şmesı hullnde, alıcı, sııtıeı· 

uın hane! eıfatı tızennden mal ta
lep cacrııo ,o ı.ırııııa aatı ya1ııl· 
mn ı mecburidir. 

')."ukarıda yazılı Yllll eatışlarıncıa 

20. pirinç vo laaulye aatıtl•rıuda da 
ıoo kllodan rııııa aa tıtlar wptan 
sayılır. 

Macide: 5 - Zcytlnraııı, ayçlçelll 
ra4ı va pamuk vaQının litre ile ya
pılacak aatışlarında blltün memle· 
kete pmll olmak üzere i ... raırnııdc 
Azamı antıt tlat~arı aoaıtıdıı ıOııterıl· 
mlftlr: 

Cinsi ve vadı J>craı.rnde 

beher lıtn\I 

E.sktra-ebtra zeytin yağı f!O .s.r. 
Ekatra zeytlnyııaı 395 kr. 
ı. yemctııt ııeytınraıtı 390 ıu. 
2. yrmeklllı:. zeyLlnyatı 380 .ı:ı. 

Sıra malı zrrun:vıı ı :110 .u. 
Rafine zeyunyagı 385 kr. 
Rallne pamuk yallı 320 kr 
Ranne ayçlçeaı yatı 365 kr. 

Madde. O - Şlteıı fa& aatışarıııda 
yağın aan gramaJı ile fite depozito 
Deaeıının fişe üzerine ~ apıttı:ııacak 
etiketlerde göaterllmeııl mecburıııır. 

Depozito bedeli tlfolrrln ıacıcıcıı b&· 
!lede geri verilir. 

Madde: 7 - BUıune (\lregeı :zey 
tınyaaıarı Ue birinci ve ıuncı ıı:upe 

zcytlıı :vaıııarının müatalı8ll, lına.u 
çı, toptancı ve perakendeci satış ıı
uıarı: 

SUzme (vlcraeı r:eyı.lnyatı •&u~ra 
Ekstra>, Birinci tupe r.eyUn Jllll 
•eUtr&>, itine! Jtupe zeytin yaeı 
•birinci yemeklik• ya&lar111ın Azamı 
aau, tıatlannı ıcçema.. 

Madde: 8 - Müteamll kapalı ten• 
ko ile )apılan zeytin yatı, pamul: ya 
aı ve ayçiçeği yajlı aatışlarında ar
ncıı cıara CIUşülmez ve tenelı:e yallı 
ile blrllkto tartılarak Y•ll bedeli il· 
zerinden atılır. 

.Macıde. 11 ..... 22/11/11157 tarih ve 
9763 uyılı Reaml Oazetecıo tl!n edl· 
len t.ebll!tde yazılı pirinç ııurupun· 
cıan: 

f,ük~ pirinçler rurııpuna: 
Beraanl, Kulaklı, Karollna, Vloll· 

na, Blloroz. Sezya pirinçleri. 
l:ayla plrlııç curııpıına: 
To.sya, !Ak vo ıııuı çeltik), .Mara,, 

Boyanat malı (Kasım beyazı), Diyar 
batır malı (Karacadal) Bcypaı:an, 

Kızılcahamam, ııtcıır, Bo7ııbat, Olman 
cık, Toııya, tıınop, Mara•, Baın.ımn 
(Penbe gObekı. Trakya malı, 'loııya 
nıııratclll plrtnçlcrL 

ıra malı pirinç runıpuna: 
Marat.elll tTO!<ya maratollıat hariç) 

Mısır. Diyarbakır (Karacacıat lıarlcl 
plrlnçlerı. Ceyhan Adana pirinç
leri vrya yuk&rıcıa Latnı erı ıecmeyen 

dl.ter plrln1:ıer <tabiidir 
Madde: ıo - Bu teblll fUmulüne 

giren madcıelerln satışında muhtelif 
aıratıırı uhdelerinde içtima ettiren· 
Jer mezk{lr mıllann 11erakerute n 
toptan ııatlarını etiketlerde ayn ay
rı gOstcrmeye mecburdurlar. 

Mackle: ıı - Bu tebllll hükllmlerl 
ne aykırı hareket ectenler hakkında 
Mllll Korunma mevzuatına göre 
tııklbat yapılır. 

Madde: 12 - nu ~bil# neşri ta· 
rUılndcu ltlbarer muteberdir. 

ister yemek · hazır
lamak olsun, ister 
temizlik olsun 
Mutbak'ın her işi elleriniz 
için yıpratıcı bir tesir len 
eder. 

PRINCESSE 
EL LOSYONU 
Cild tahribatını önler çatlak· 
ları geçirir, nasırları yok eder. 
Size pamuk gibi bembeyn 
ve yumu•ık eller kazandırır. 

1 

FERHAT NACl VE ORT. 
Cağaloğlu Tasvir Sokak 

Tas\•ir Han 10 - 5 
'fel: 27 41 71 

l übnan' a silah 
CDatı ı ınctdeı 

ll.aln r.uvlblne an:olundu. Mllll Sa
nınma ve BQlçe Komlııyonlannın 

taavlblnden ı;eçen tıısannıu ı;erelı:çe 

'1ncte fÖ)le denllmekte)dl: 
c;:;atılmaaına mezunl;vet verilen bu 

allAb, mühimmat ve malztmenın lll· 
zum\ı halinde Lübnan bU1"imcLlne 
hibe eclllrneal hu.auaunda da icra \'e· 
tlllerl heyetine mezunıret nrıımuı 
faydalı ve lüzumlu ı!!rülmü olduf:u 
cihetle Lübnan devleti ile mevcut 
.ıustluğumuzuıı tezalıtır\lne } eni bir 
ııı,ıı.ıe ttştU edecek olan lll~lk ita· 
ı:ıun layihuı buırlanmıttır. 
u'ns \NA fllT AR 

HOkümeUn Lübnan devleti ile O· 
lan •doııtanc ı:nünaaebetlerlmlzJn• 
talı:.'\'l)ctlnc bir nişane olmak üzere 
hl.Elrladııtı bu tauun taaaıuını ıerl 

alnıaaı LUbnanın Birle ınlş Milletler 
de Kıbrıa komı.sunda Yunan tezi 
lehine oy ...erme.si U~erlno umumi 
ettt.rda husule ıeleıı kırcınlık acbe 
birle fiddetll münataµlar sonunda 
redCledUmuJ thtlmallnl Onlemelı: ye 
a}'lll zamanda Lübuaua karşı bir 
ihtarda bulunmnk malcsatlarına at· 
fedllmektedtr. HllkOınet ıezl<Mesl 
muhalefet aı Uletnklllerlnce de ka· 
bul ed11mlıtır. 

Daha l!Qlira 1>11 ıtııti, lratıllll Ttllı:u
b\llan depreml~r ilolll.tı!lfll! meellsln 
teeuü;lerını lran lı~cllslne blıdlrtı. 
me.slne dair bir İllil-Igeı ı okuilu ye 
Cnerge oyl>lrlltı ile kabul edlhll. 
8.\!)DAKM~l.J{;J!'f h İ 
ÇAı.tŞ:\1 \!H h;ls ... 
Başbakıııılıt do!Cforunuıı mu I· 

nın 6t llrıilan ıol llra1a t-ıkar{lmiiııl 
nı 1ateyen kanun tisarıiının ı 1ı: tll
r0$lllea1 rapıldı. Silz ıııaıı Mardin 
C.H.P. mUletYtltllı Rlınll Boran. ta
urının g~relı:~esthe tloiuni!rat tBıı 
bakanlıt l$1erlnltı haiz bldulu hu 
ıud)et ve Onemln, memurlann aıh 
hatle çalışmaıannı Tıı blnaenaleyb 
ciddi aurette aıbhl murakabe n 
kontrole tAbl tutularaıı: butalanma
lanna a.Anı tedbirlerin alınmaaını 

ve baatalılı:lann aüratıe Udavlal n 
t"•ltıma işlerinin abamuını Clnleme 
ılnl ıateyen• gerclı:çen1n bayii gü• 
lünç eldu&unu belirtti. 

Bl\tçe Komlayonu Başir.anı Halil 
fmreden ıonra C.H.P. Adana mlllrt· 
vekili suphl Ua>·lcan ııOzı alarak fOY· 
le dedi: 
VATAND.\Sf,4.RIS 
CANIM\RI \ "E.-

•Her ııUn biraz daha agırlışıııı ha· 
rat Şartları karpaınela blr meslekda 
şımın Ba~bakanlıktan alacatt maa· 
fln )'QkıseltllmeııJ beni memnun e· 
der. Ancak diğer helı:lmlcrln üc:nı.

lerl n•zan ltlbare alınmadan mtınba 
aırau blr artadapn mall;ını yüksel· 
tecek lı:anun çıtanralı:, cemiyete 
ravdalı b!r lş yapmı, olmayı2. Din 
ıerctı vatandaşın aa&lı&ından .11orum· 
ıu olan hQk{lmet tabipleri lM llra 
maa.ıa tAytn olunur. Bu realiteler 
ertada olunca belı:lmllt mweğlne 

özel kanunlar çıkararak çare bulun· 
maz. 8a bakan, hatt! cumhurbafka
nı ile her hancı lılr ntanda, ar&'1D· 
da <'-'n olarak, bayat olarat;; fark 
cuzetllmemrlldlr.ı> 

DOKTORA Z lll VAPll.Dl ... 

Suphl Baykandaıı aonra D.P. Kaa· 
tamunu milletvekili Hilmi Dura ııOz 
alarak. muhaletetı kUcük bir muere 
de fırtına Jı:oparmatla suçladı Daha 
ıoııra &öz alan Klmll lloraıı, preıı· 
alp bakımıncıar. ıuarıyı mllabct kar 
şılııdığınL •ncat bu Jtabll gerekçe· 
lerlc tanun taurı61 aevkfldllml'.llinln 
yerinde olmndıaını bellrttt. Kimli 
Boranın. tasarının daha dcmokraUk 
ltade ile kaleme alınmaaı ı1:ın En· 
cümt"ne ladnlne dair olan trkUfl 
reddedildi ve usarı tUmO ile mad 
eleler ıOrüttılerelc kabul edlldl. 

Askerliğin- 18 aya 
inmesi teklif edildi 

(Baoı ı tncıı:ıe ı 
'Nlke) Ye IHonc.ıst Joıını razeıerı
ııın verilmesi bu işin başlan(fıcı 
ola.rıık ııııraıınc:tt ecıır. Kara kuı·
vetli'rlml211' taktik otom ı;llflhlıırı 
!ıe tam mtnasıyle teçhizi ışının 
dört vıldıır önce tamllmlıınıımıya
cağı söylenmektedir. 

Buna mukabil jancınrnın hlzmr.t 
nflddetınl'1 tncıırllmc:>I teklifi iyi 
karşılanmı tır 

A'Sl R\ \ 1 \iti'\ 1t:Hfl1 
C.H P T..ıncell mlllet\eklll Artı

ıan Dora ı.ı,ıgün Mecllı! Başkanlı· 

~ma. assu"aylarla ııırııt bir kanun 
ıekllfl de 'ernıl~tlr. Teklifte ııı ~ı.ı
t nylanıı e.:ııekllllk ) aşlarmın liO 
dcn 55 e çıkarılmnııı ye 80 l ra\'a 
kil.dar tert• etmeleri huııusları der 
piş cdılmekıecıır. 

Bora. ayrıcn emniyet mensup
ları 11e Gümrük Muhafaza n mu· 
•mele •ınıtıııcıa çıılışanlara 11yda 
100 llra tayın bedeli nrllmesını 
tekil! etmrktedlr. 
(.' \ '\ 1' llUll.\ il\ 
':- t .1\1\R t',\HRI K A ı ... 

C.H P ('ırnkırı ınll!t>trnklll Dr 
Ouıımn A~ÇllOltlU 150 l\tecltıı Baş
kanlıil:ına bir sözlü ııonı önergruıl 
vPrC'rek. Cımkında Şeker ve !:!Od· 
kostik ıab~ıırnıarının ne za:ııan • 
lturulaca!l;ı ı.onıımuıtur. 

't,'\1 RfR lı-.K \~ 
.. \'\l '\l ~il 'f 

Öte yancıı:n C.H.P. TUnccll mll
lı>tveklll A~1>1an Bora. ~ıeclh; Bıış
&aıllıltma b.: lsklın Kaıuınu ta1< .. -
nsı varını tir. Tetllrte, lcadaııtrosu 
yr.pılan artızllP.rc ıuzull itirazların 
t>:ılımmesı trııı !Uraz sahlplerının 
25 plir.seıe lradar ııarteı bııştna 3 
ııra 1!5 ili- 60 pal'5i!ll! lcltdar olan 
ıtırıizllir fi·'n perseı bıışıha 2 lira. 
50 i:ll!n la~ A lçı:ı vapılin ıtlraılkr· 
da piirsC! k ~1ınıı ı lıra ödlmmes:nı 
teklif et!lll'k dlr 
cWih:1 ~fı -.;ı f'.K ki~ 
Tı-: ıu.ı.· ı ,ım .. 

Bu nrad11 n P 1unır mllleh·eırı-
11 ııısaıı ::; Plllııoğlu cıa Mecllb D#:.!I· 
l:anlı~ına. ('('~·en rıı çıkarılan lilr 
kanunla •rcsını ölretmııı.. ollih 
azınlık o::-uıu öl!retmenlertn<ltlı 
vaşı 4ll'<lan yukan olıuılanıı emelt· 
!ıllk lıllkkuıcl11n t..tlfade r.cl• bilme ı 
hakkında 'tır kanun t klUI nnnıo 
tir. 

c H P Tlllleell mllletveklllerlıı
deu Arslan Bora tarahndan Mccll
ııe verilen t'ller bir kanun tekll
tlnde lse, Milli Eğitim Bakanlı~ı
nın mahrum!~ et bölaesı olarak te& 
bit etti ı yerlerde en u iki yıl lı:a· 

ilin tıkretır.e. re bir 111 ·ltıem hak 
kı verllmes. \'e bu bölııelerdcı bl:i 
yıl ıcaıanlr.nn bir derece tertı et
tlrllmesı ıııtenmı:ktecıır. 

İl Kurulu Adana 
seçimini dün bozdu 

IB•eı ı incide) 
k:ullanmıtlardır. 
Scı;ımlerın ycnllenmeel hUSU· 

ııunda il 6~lm ~ruluntın 5 ee 
karşı o oyla aldıaı tarar üzerine ·l· 
vulı:at Kemal Çelik durumu A· 
dıına mllletvcklllerıne bUC1lrllml'.. 
aını 1.stcmı~ıır. 

B.llndlltı ırtbl Ankara ve Adana
dan ııeçlml kazanmıo olan C.H P. 
ı:enel ı;ekretcrı Kıısıııı OUlek &eçlm 
bölgesi olarak .Actanayı rıeçmt~ bu
lunmaktadır h ısc<,lm kurulu ka· 
rarının bozulmL-ıı ı~ın yükııek ae;. 
çim kUruluna ba,,·uracaktır. 

•.t.VFAt 1 

BAŞY AZ1NIN DEVAMI 

Tarihin en korkunç 
Dönüm noktası 

<RA!I 1 lneldf'J 
llf'rlıı '" elll'I olııııı.tıır. Huııdıuı ~onra her nt1I rnlışterrl.: hare· 
J.t·llt'r, Uıllı lilemıuııı ~ol olıııa•ı rl kini ıllıe almatı aoı:rudaıı do:. 
rtı)a icap etUrlr. ttöylc l>lr ~r>e l\arıtr Hruıel.: ise 11.)n .,.rı de\"• 
lellt'r il-in hlC' ele lo.ola) •lf'S:lldlr. 

t'•tliıı :\Jo•lrnr ı .. ı..ıııı:ı ı.ıır ı ınıta ıarıı R\lanıııomııı.:. ha\& tl• 
lf'riıılıı .mı. rdllme•lıır ııır)dıııı 1ıır11l.:mamııl.: '" ır,ehhO• kııdrNlııl 
taıııauıl> le f"ldeıı l.ıı{·ırnıaııını.: ıeın Aınrrlkoııın )apllfı e,, atom 
llAhlarıııı lı•ı>nn ta•)orl'lnlncıcıı 01:te lılrlnl d"\aııılı ımrette lııı. 

'alardR 'r hnr .. ı..rt hııllııde tııtnıııı.tır. 

He r şt'Jlıı lıO)leee tetııite •urdutıı bu $1ln1Jedf' tarihin f'n 
nıızıı. \e f'ıı liorı..nııc bir rnsıı açılnıış bulunuyor. ı.nldıncı, 
bOr dDn> ro n doğrııdıııı doi:ru> 11 nır.> ılnıı 01..11• ur \ r mnl..ı!atla 

rııııı .,mırı. için fillen hareı..ctf' ı:rçmlı ltıulıınu>or. Hlzlnı iç 1-a\ 
ı:atıırıı cıaııtıcımız le düıı>llJ'l ıı:ormeı. ımı.liııını &.;ll)bettııimlı biı 
.. ırıııta ortıQa t•ıı.ıırıınıı 'iurl)e ıürüıto~o. bizi lahııkı..tını alıına 1"
('lrml'ie ı:lrlşm,..ı.; lclıı tertlıı edllnıl bir bahaneden hll! ka bir ~Y 

drıllıll. \nıı>rtkanııı, hl.ti' >aııılııc:ık bir taıırnıırn ıımnmt bir harp 
st"hrlıl ıtl~ e kar ll1Jat·1tilltı il ın l"lme•I üzerine tt"erblı09 durdu. 
l nkııt ııııılöıı oııfıı ııııtıılkln atıhtı, :llo~kor trknlk O thıılll•OnOıı 
d llilhl ıırııı.fa klılliıllliı. jlUhıın ıırkıı.ınclıın 'la .ı\ıııl'fll.:ııı pc> ı.111111 
rez •ld ıııılıııııııdııı i:Orıııcııı l.c lıfir düıuıı tı-nıı lJir ıınttbnn rcçlrdl. 

1 till' ı.:untı ııı tha1.rllr lzıııınıu Aııı«"rlı.;n u btııon lıilr dun· 
~ 011111 ıılı•l lılııl" c!lltıı Utlı lılr •traılıt l'art.ıı•t;:I tıırlhl 1'\nto kon. 
rFrnfı,ı tojıt ılıfııı ıtıullınıırnr. Uııradıı 11.1 •lı;tt>nı carııışacaı. 

ıır: <'l'•Ur lılr bl~llk l1"zu1ılırl~lt· \C ıııill.rınmcl lılr aııla$ma ile 
~ ı .. ,ı.ıJıııııııı ltiil-şbııı11 ıııuhı.rrıı lılr hlrllı.. cephesi cıı.annaı. 'e onu 
itıırıtıırlılilı. 1-ır.uıl \l•\lt lıtotkeı;lıı ı..entll tııtlı t·:ıuıııı 1'oruıııasa ça. 
11.ıııu 1 lıtrzııld!i bit ı:tlllt't lsteıııl-

iiıııııııı lı ııı:l•I ll•lhn i;ıI.;ııcııli, ccleı·el< blrl..ıu; ıoo tılzr. bu. 
ıııı Jll lnl'Hli:tlr .f'ııkiıt bir.luı herbalcte unu unutmamamız lli
ııııııtır ~I eıı 1:oı. lı•lılıı..ı-,t• mııruı mcmll!'krl blzlı. 11eı.aıııızıu mil· 
let ıılıırıık ırhdlı1e ınuruı; bulundutıı bu ıracıa ıln 11.:l)e ht>lfinmu
lılr balcı., bulunnıııınııı: eıı h!IJ oı.' reı liclllr. Bizim "'" hür dDıı)a: 
nııı dil elAmetr rrmro•lıılıı en b!1$hen ortlıırınaırn t:ılrl, TOrl..13enlıı 
\e rn!llbl~ hulırnn dııı.tı.ıısıııda 11111111 hoslııı:ıına da)nııır bir blrllı.. 
\e tanı lılr ıst1ı.r:ır \e bıı•trct ııııınurn~ını ı •terın~ıııdedlr. 

Ahmed Emin YALMAN 

N. A. T. Ol Konferansı dün Paris'te açıldı 
'I t'nKh •· OKT.Anouu 
-'U.S};l,t-;,..1-.;t ?\Al'OlA 
O t . J Jnt.t:.ı.K 

ı ea" ı ıncıaeı 

BaJlı:an bu:ıdan eonra cıı~r NATO 
Azası memleketlerden Avrupada ntık 
lear al!Ah Ualerı kunılmuı lıwnuıun· 
da nihai karar vermekten bir müd· 
det için va!';1eçmelertnl latemlştlr. 

Nihayet NATO memleketı,rtnln 

tayııakları QzerlnCle duran Başkan, 
bu memleketlerin 500 mU:;on lnaıın 
cücü ve SoTyetlerlnlt1Dln üç mısıı 

ı.atıtısal ıücüne &&bip olduklarını 

&Cylrmlş ve •bugün cıan:vıının en 
lmdrctll a&lı:erll.lı: Abldealne ahlbln 
demı,ıır. 

Pranaız Bafbakanı Fell:ıı Oa1llard 
ıae, SoTyetlerln ~ncu raaııyetle 
cine karşı NATO memleketlerinin 
meaul17eıtnln genlşleı.tlerek, bUtün 
dünyaya teşmil edllmeslnl teklif ct
ınlftlr. 

Ölleden sonrak1 celsenin kapanış 
konufmaaını yapan Franaııı Başbaka
nı Oalllarcıa ıore NATO'nun her 
türlü Rua boquncu faall;vet.ıne ııo

ttde oluraa oLE.un karşı ko:;muı, rc
atat:ron go.st.ermesi gerekmektedir. 
KIDKIS lçh :\lt'7.AKFtU;t,t;R 

NATO ııeneı tıekrcterl P.ıı.•ıl. 
Benry Spaak, cıan ııeco inı;llız B~ 
uklll Mac Mlllan He bwıuıl bir 
~~le yapmı~tır 

Genel eekreter, Ttlrt::tre B•tveklll 
Adnan Menderes ve Yunanistan 
B114vcklll Conıstantlne Karamanlls 
Ue ııörü~müştür Kcnuşmnlano 
Kıbrıs meselesi llo llıt111 oıcıu 
bllctlrllınektecıır. 

OPON, rulubelli \'C soğuk 

hav:ıl:ırdn bir ihtiyat tedbiri 
olarak alınmnsı faydalıdır 

OPON, baş, di., ndnle n~· 
nlnrını teskin eder ... nezle 
,·c grip bnşlırngıı·ınd:ı biı«·ok 
fenalıklnn önler 

nu 6abah erken ısı.atlerctc blltıl. 
rllCllQlnc ııOrıı Türk.iye, Ortactotu 
da tı;tlkrarın temıu ecıllcbllmesı 
iç •n Arııp - lsraıı anlaşmazıııtın1n 
Arııp menfaatlcnne urıı:un olaraıt 
haliecııım1211 Jçln NATO nun ener
jik bır oekllcıe aıQaaha!~lnı ta
lep edeçektır. 

BüyQk bir Bn:ııı devleti ten:s11 
ctıncxtıı olan bit diplomat • .Aıua. 
rıı llQkllmctının bazı Arap arzu
tı.rını tatmtn edece& bir ııa, çaresi 
batkıodu cnabız yoltla:n~11 yap. 
maktadır ..Su çare. isra.lln huduı
lı.rının senıcten G'(>:ı:dcn aeçırtlme.. 
ıııdır 

Öte fıuıdan Surı~c Harıc,~e \'e
kı., ISı:IAh El B tar a::n radyosun
dıı ~aptıf;ı bır kou~mııtlıı Parıı:;ıc 
toplanmllkta olan NATO konfera.'l 
ınncla Fılısttn ile ilgili olaraıt a.:
nacak' .hc:rtıauı:ı bu karan Arap 
memlckotlcrının tanımıyacııtıuı 
Böylcml§tlr. 
lHTOSL.S IJ. P\KTJ \C 
S&\l'O JLI! BiRl..EŞllESJ 
i lE.VDİ 

Beynelmilel komonızmıe mücadele 
edebilmek için NATO, SEATO va 
Da~aı Paktlanı:ıı blr1qtı:ınek hu-
6U5Unda F111plnlcr Hartcıye \'elilll 
Fellx 'lierrano ;&n.fındall blr pl&n 
baıtrlanmıştır 

günde 6 tablete kadar alınabilir 

İNHİSARLAR UMUM MÜDİİRLÜGÜ 
Sahnalma Komisyonu Reisliğinden 

1) İstanbul Paşabahçe İçki ve Tekirda~ Şarap Fabrikalanmıı 
fhtiyııcı için ~atın alınan 8500 ton lin\ !t kömUrlcrinin mukavele akdi 
tarihlndım itlb:ıren 12 Temmuz 19SS tarihine kadar, Kıırabiga'dan 
adı geçı'D fabrikalara nakil, tahmil tahliyesiyle istifi işi mevcut 
şartnamP!ine göre pazarlıkla eksiltmeye kıınulnıustur. 

Z> Paz:ırlığl 27/12/19:57 Cuma günü s:ı:ıt 10 da Tepebaşındı 
fnh isar.lar Umum MüdUrlüğü Sııtınalma Komisyonunda yapılacak· 
tıı·. 

~n Şartnamesi her gUn komi<:yonumuzda görülrbilir. 
4) Muvakkat teminat şartnamesinin 5 inci maddesinde mahal 

ve mürettep itibarile mukayyet olup tamamı için 10457 liradır. 
5) 1steklilerın talip oldukları yrrlero gorc yatıracakları mu· 

vakkat teminat makbuzlan sair kanuni vı>sikalariylc birlikte belirli 
glln ve saatte komlsyonumu1.a müracaatlıın ilAn olunur. 

Teminatlar ,muameleleri Tepebnşır.dakl Sa1ınalma Komisyonu
muzda yapıldıktan sonra Tophanedeki Um. ltlUdllrlüJümUz vezn1!si
ne yatırılaraktır. (17737) 



ŞÜKRÜNÜN 

YENİ 
• TALEBi 

enerbahçe kulübü. F ne yakın çevreler
den öğrenildiğine göre 
mukavelesinin bitmesine 

altı ay kalan kaleci Şük

rü idarecilerden tekrar 

para talep etmiıtir. 

Fenerbahçe 
Basket 'te karşı 

Galatasaray • 

karşıya •• 
Galatasaı•ayın yeni antreııö.r ve yeni sistem ile 

giin alaeagı ııet.·ee merakla bekleniyor •• 
B t.:GUS por "" erıf sara,-ın

da Türk basketbolünün iki 
:lf'\' takımı 1lne karş-ı lıarfıya 

ıı:el!yor. l.Akln bu ırzon, seçen 111· 
!ardan çok farklı olarak, baskr.tbol· 
deki bu bü;ük tarııışma daha bat· 
lanı:ıçıa ve benırn ı;elmlş bulunu· 
yor. 

Halbuki iki r.zrll rakibin karfılaş- 3 ıundr. 7 müubaka yaptırılmıştır. 
ma ından günlr.rce once dedikodular 11o·erıcede cumartesi Tf' paur iki ~r 
alır yürür, oyuncusunda, ıeylrdsln- maç yapan finalistlere bir p.nıplyon 
de bllyllk bir faaliyet n abırıızlık luk mac:ı için lrabr.den zaman veril 
ı:örüliırdu. memlştlr. 

Bu dda, nıllll maı:, lrş\lk ııırııu \yrıta bu orıı:anizasyona gött, iki 
\'&•I drrkcn blrblrl llstlln" leblrler, rakip yarın \nkaraya harekf'l f'de• 
n,tellk beş If& nıac:ı ile on takınıa cek n ayni ı:un ba la1acak dörtlll 

•Kemal yıUn• turnuvasında oynı. 

111cakl.:ırdır. Harbiye uı Jlnkar~Ucll 
&lbl iki ı.orlu rakipten sonra lstan· 
bulda tekrar karlı karşı)& ı;elrcek· 
IMdlr), 

ııu proı:ranıın takımlJırın normal 
oyunlanna da tf!slr edrcef;I muhak· 
kaktır. 

işte bu ıtte aat zo.to df! ercı 
Sarayınıta beJ'eran n ıaraflana te• 
zahUratı aruında kop:ıcak fırtına1a 
rakipler bıı atmo tu içinde ıir«eli:· 
ı.,rdir _ 
T \KJ;\ll.\R \ nlR R.\KJ 

t'E"t:RB \HÇE: '.\tenim b&$ından· 
beri kuvveti ııttlkçe artan, formda 
'e tr.crıibell aslardan kurulu bir 
ilk be•e sahiptirler. Fakoolt böytlk 
nıaç huuına Ye oyununa intibak 
t'denk bir altıncı adamları J'Oktur. 
C.\~ HılR'l'U Ol"!'IU\ OR 

t'enerbahçt'lllt'r fu ı bolcu - basket• 
butcu C'an'ı almakla bu elulklerlnl 
taınamlanıa yoluna ııtuıer. Sadttc 
dUn yaptıtı antnnmanla bu&Unkü 
maçta oyna.vacak olan Can haklka· 
ten t"ent'rbahcf'ye çok faydalı ola 
bilect.k kablllyeıtedlr. (Bunu J'eçen 
ieLon da 1 pat etmiftl ... ) •·akat bu 
tedbir zor ıtı;eufl muhakkak oıaıı 
mUsabaJıa11 kazanabllmtk için kili 
mldlrT Bunu ancalı: maçtan lionra 
olrenebllttcllz. 

cat~\l'.\S\RA\': Bu r.ezon l\lc. 

da katılma ı ile ruh u takım bera• 
berliflne yarmış bir ııı. bPJ ile oy· 
nayacııktır. Bu nzl1tte ıorr de Sa• 
n . lılclnrtlller al;ır bumalı.tadır· 

tar. 
Setlct olarak bütün tahmin Y• 

mutallalar takımlardan blrlne alır 
basan bir ,aııs ı:etıremeden, blzl 
:spor n Sergi Sarayındaki anannl 
mti<"adtle ye heyecanlı aımodere ıu
tnrmeıı.tedir. 

'U:'\lt:R Kı\MitU:K 

Altan IF8.) ISe\ ket <0.~.) P.rdnıan F. Bab('enln ı.oda~ 

Söylenen" ılltt "ŞOkrO, ldarttllere: 
•F.ter en-eldeıı de nad ettljlıılz gi
bi mukanleml J'llnlden tazell1ecek 
H talep ettlflm ZJ.000 lirayı nre
~ek lırnlz, ilana ,ımdlllk bu pan1a 
mabsub'n 5.000 llra yerlnlZ.ı> 

Hu tekllrl idareciler prrMfp ol&· 
r2lc kabul ı>lmlş heler de henüz adı 
ceçen ıura11 nrmeylp, önllmliıde· 

ki ctınl~r için natte bulunmatlar· 
Cır. 

• .. 

Gttıor'u n idare inde, fok ıUratll n 
baprıhJdılar. Dllhana Oıer, Senıün 
ye Tunçun iyi furm ıostermeie.rl 

b\11!ık u-antajlandır. ıc. Greıor 
onllı:l adamdan l? yedefi ile denk .._. 
yılabilcct'k kunl'tle iki beş çıkar· 
maya muuUak olnıuıtur. Topları 

ort;ı.dan ı;litUrmMlnl kısmen bece
ren !)Pnıllu, çok hattketlı 07unu ile 
mtidafaada da başarılıdır. Tun( 1 e 
\"alçının Jtrlnl doldurmaya çalışa· 

caktır. t·eııerbahçt'den Altan, tıç 

saniye koridoru etrafında ı;olı: lt'h 
ilkeli "" takımının en fazla nyı 
yapan adamıdır. Bu •ebeple Sarı -
kırmızılıların Altanı tutan arkadaş
larına, yardım etmeleri prttır. Bunc 
da formdaki elemanları ile başarma 
lan pek :ı:or ddlldlr. 

Fenerbahçe ve Gaıy d mCI 
latasaray Anka- d r I 

raya gidiyor dün de * LİGLER 
başlamadan 1 

TEHİR 
EDİLDİ 

Kombine biletler Cumar-

tesi günü satııa çıkaralı· 

yor 

P 
rofeSJoneı ı. küme rutlp ko· 
aıltesl dUn akŞ&.111 böı.e bina· 
nnda bir toplJUıt.ı yapan.lı: bal 

tanın nıatlarını proıramlaştırmq· 

tır. Bana ıöre cumartesi günü 01-
nanması lcabeden Adalet • Beyotlu· 
ıpor n paut ıontı oytıann:ıası lca· 
bedm htanbulspor • Emnl1eı maç· 
lan, iL dUte ıoııuıııı. tehir edllmJş 
te bu balta l..efla taJumının şehri· 
aıbe ıelmesl dola1ıst1ıe şu maçların 

01nanmuı tarar altına alı..nm.Jjtır: 

Çarşamba 111.no: 

Billlin bunlardan ıonra Gaıatau.· 

rayın, •·enerbahçt'ye teknikte Ustiln 
oldutu ılirlllm•ktedlr. 

Fakat Galataura1da, ıeçen n ev· 
nlld 11ııanta Sarı - llclnrtlill'rden 
aldıkları maflllbl7etlerln yıkJcı mo
rahnan bir tesiri bulunmaktadır. \)'· 
nca bu defa takımın beJnl olan 
l'.ılçın da 7oktur. 1 

nuna mukabil Fenerbahçe tlç ıe · 

nedtn beri ıallblyetlt're ahJD'llt bir 
takımın hırsına sahiptir H Canın 

CAN DON 
ÇALIŞTI 

18-19-20 Aralık tarlhlcrlnae 
Anlı:arada :.ıatktyen.n tertip ettlltl 
•Kemal AygOn• kUphl!I müsabaka· 
ıanna katılmak üzere yann ııaat 

ıo da uçakla Ankaraya Gidecekler
dir. 

Davis kupasında 

Avustralya takımı 

Melbournc 16 iT HA .> - Avll8. 
tralya ten!ı< tedera~vonu :16-:17-28 
aralık ııünlerı buradA Amerika ile 
yapılacak Davlı Kupaaı final ma· 
çı için ou dört oyuncuyu ıeçmlş· 
tir: 

Spor hayatına butetbol ile b-.,. Mel Andemon. Asbley Coopcr. 
Iıyarak sonradan tuıbolü tP-rclh e.. Mervyn Rosc, Neal Prascr. 
c:ıen le her lltl branşta da milli o
lan· Penerbahçel! Can Bartu bu 
ıı:cce ltlilbüntın Oalııınsaray tle ya. 
pacaı::ı bıı:ıkctbOl rır.aı lcaroılaşmn· 
sında taltımındaltl yerini alacak. 
t.ır 

8 memleket, lsrail ile 

oynayacak 

Aşa ı ,ukarı 9 a;danberl bas- Pırtı ıı (A.A.'i ... Eneıtı ılt m 
ketbol oynamı.van Can Bartu bu beyanatta bulunan •FİFA> teşlı:lIAıı 
gecck1 karşılaşmaya haı.ırlanab!l- genel seltretert ıturt Oaaaeman, 8 
mek için dün KadıkOy Ejtltlm Der· memle.lı:etln fuaıı ııe maç yapmalı: 
neğl salonunda 2.5 uat eüren 10. üzere turara dahil olmayı kabul 
nıcu bir basket ımtrenmanı yap- ettiklerini blldlrmltt!r. 
mıştır. Bu memleteUer: frııında, Bulga-

Can ile, talı:ım arkadaşı Sümerin rlstan, Oal, Hollanda, Polonya, Ro· 
de katılııııtı bu ant:enmanda kül. ınan1a n t.panyadır. 

Galat.uara7 · Vcstorea 
Pe?fembe ıUnU: 
neılkta' • uJla 
Cumartesi ıtınü: 
ı·enerbaJıçe • LeJla 
Pazar cllnU: 

tarfızık hareketler! yapan eporcu· 
Muhteıır nıo :ıtıaı.aıar >Rtımaı; Uure tınılre ıldPıı Hı•sıı.:tıış \e \l'slorı·~ ıııkırntnrı 111111 eNırlnılze !ar daha aonra da eut atmaya n 5'klzlncının Kuzey frıında, tı.ııırı 
l ııkııntııı.ı rıo•lınılf' l'~uar ıtilnll >nııılnıı ne 11.tıı • Altııy nıııı;-ırHlan bir PHtantanP ı::örfllmt>klrıllr. top konLrollanna çalı~IIllOlardır. vera Portekiz olmuı muhtemeldir. Galataaara1 • LeJla 

ıtO!llDİ~'ELER SATIŞA 
ÇJKIVOR 
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Dlfer taraftan kombine bnettu de 
cuınartesldeıı ftnıA?en satıµ çıkan· 
lacakt.ır. Ancak ıtıln fklncl denr.51 
ne mabıuı olan blletlerf, blrlncl deY 
r. dip koçanı olanlar alablleceıı:ıu

dlr. 

Yüzmede mühim bir 

derece 
Viyana 16 CT B A ı - Bura:1a 

1a:>llan yüzme müsabakaları l!flna-
ında Alman Woltgang Bauman 

100 metre serbeıltte 66 7/10 la bl. 
r ncı ııclerek ısenenln en iyi dc
rec~ını yapmıştır 

Bu mesafenin dünya rekoru 
M 6/10 la DeYltt (Avustralya). Av 
?Ut>• rekoru ıse Ş6 :ı110 la A. Janr 
4Pr;'ıııaı ya aittir 

Rugbi'de Fra nsa 

Romanya'yı yendi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PUŞKAŞ geliyor .. 
'Jfleslıuı· 'Jflacar fııtbolcıısıı « 1l'ieııeı· Suort» 
ile tııı·ııeye çıkaı·ak şelıı·iı11 ize d e ge lecek 

Vlynna. 16 (AA ) - cWlener Sı><>rt Klub• ta
kımı. bir ıcıt tume<'!I ~apmağa knrar vermiştir Ta· 
kım ısır •}le PcırteklZ.. Paıı Türkiye ve Yunants
tana ~ıecckt!r. 

Meşhur Macar futbolcu!\! Ferenc Puskas. ll'l('n
ı;up otduCu bu takımla ~ı:tı•t,, ıotırfık edecek-
tir. Fakat Puskoıı FtFA tımıt ezalı buluncıu-

ııtrcccğınl s!Sylemı~ur 

Bu hususta Yerilen mıılUmata ııore Puskııs. 
cWlener Sport Klub• du kalmak ve ııençlcri antre· 
ne etmek latememeıttcdlr PU8kaı;'ın çok stnlril ve 
kavgacı olduğu d& bollrtlln.ektedlr. 

Sebes, Cz:ibor'u çağ ı rdı 
ıundan maçlara katılmavııra aralarında fut· Budapf'şte, 16 IA A ı Gustave Sebcs, halen 
bol numaraları göııt :rccktlr İspanyııan Barcelona•ııa bulunan CZlbor·a mektup 

Pu.skL'!. bunu. ha atını k, ime~ için yap- ııöndcrerek Macarllita a donmcsını 15temlştlr. 
l!Orcıeauı: 16 !T B A.) - Bura- tı~nı. boykotunun \ Mart 195E tarihinde sona ere· Czıbor'un FİFA'nın ,ubatta ııercccıtı karardan 
~ yapılan milli ru1;bl karşılaşma cctını. bu ış ı;erçckleştıt.ı ıakdlrdc •Mlllno A C » sonra hare.Jı:ct hattını tliyln edeceği beklerunclı:tıı
• nda Fransa • Romanyayı 39--0 veya clnten.azlonalA Mlllino» takımlarından b ri."18 dlr. 
c: b a ır bir mal10btrete utratmı:J ı · 
tır. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•n••••••••••••• 

G. Soroyhlor yllboşmı 
kampta geçirecekler 

met, bu altı zorlu futbolcuya 
·Kan tar• adını verir; bü· 
viıkleri olan Rurhan'a •bÜ· 
:vük kavas•, t'n küçükleri o· 
lan I..ehlebi',·e de ·küçük ka· 
va • derdi. 

Rir aralık r.aıatasara~··ın fut 
bol işleı inde>, ~ine Jlütıwetıı 
nin tabiri)'le, bir ·kava lar 
"ialtıınatı • h=iküm sürmek h· 
tidadı bclirıli. Ru i tidad. ni· 
hayd bir Joarta, gerçekleşir 
tanda 1>.ıtlak verdi: Takım teş 
Jıili bahsinde bu altı futbol· 
cu veya onlardan bir kaçı or· 
1aya bir istek anılar ,.e is~k· 
lcri yerine getirilmrıse ovna· 
mırncaklarıııı il<'ri iiı düler. 

Oyunculann günlük yemek masrafla
rının yarısını kulüp verecek 

G 
aıııwaray idare heyeti oyun· Modada ıcımpa girmesi muhtemel• = 
cuıar lehinde 7enl bir karar dlr Bu sebeple sarı • ıcırmızı!ı ıu t· ~ 
adtealDde bu1unma.lttadıtlar. bolcular yılbapnı aileleri ile b!rllk· 

inallı& antrenörü Dlc:ıı:'lD aııcı an· te bcp beraber geçirecekler •e yeni 
ırenmanını cııren Sarı • kırmızılı yıl ba•ında kampa glrecek!erdlr. 

ma71 bünrece .Jı:aldırab1lmeıen için Şimali lrlanda - ltalya 
1dareetler, lutbolculann bu çalış.' 

ıı:unetU ııd& alma.annın şart oldu• 
ıu kanaat.ine nrm1'tıt Du ııcbeple 
idare heyeti. futbolculara hl.r lo
kanta taYalye ecıece:ı: n oyuncular 
sıdalarını yarı ücret mukab!llnde 
bura.dan alabilecek erdir. Yemek uc
retlutnın dıter 1ıın.aını da tultıp 
O<leyece.Jı:Ur. 

Durum san ltırmwlı caınlnda 

mrmnuntret uyandıracaıı tahmin o
ıunmai:tadır 
DICK 8&\'J\N~T 
\'ERM!:l' ECEK 

Dtter tarntıan, antrenör Dlclc, be· 
,anatlarının gaze~lere yaııllş akset.
mu! üzerine. bundan aoqra gazete· 
cilere beyanat vermlye~ektlr. An• 
eıılı: hYkalı\de ahvalde nntrenıırıe ko
nuşınalt ısteycn gaze!ecUer, ıcend1· 
•ine gld~kler •e konu ma aonunda 
\!endlıı!ne ıoz.erinl lınzala!.acaklar 
csır. 

Ayrıca an•renıır maçlardan sonra 
~.rur.:ms oduına da ~zeted 11.to
memekted~r 
Yit R \ l TOPl.U GF ÇE EK 

ı.. ınaçları I!>&• 111ru r.da had 
b.r utb.ara glrd •• ı lç.n. takımın 

milli maçı 

Belfli!lt 16 (THA ) - 4 ara!ılt. 
ta burada yapı!an. fakat bakemın 
celemı-m ı yüz.ünd~ı. huı usl ma
h ~ette o) nanan ŞJ:nıall lrlAnda 
itaı~ a ar1151nda çıkan hAd!ııoler dün 
fa futbol muhltlt?rlnt bir hayli iş 
ı;al etml tir 

ikı tcderaısyon arıısındıı varııan 
anlaşmaya göre İtalya • trllnda 
milli takımlan Dünya Kupası ıçın 
15 ocakta vıne tıuıada karŞıla1a· 
caklardır 

John Charles gol kralı 
Flre:ıze 16 iT HA ı - ftaıya ıl· 

cının dün burada yapılan en mü· 
ııım maçında 80 bir• Bl' ırcı önQn. 
ile F orentına tıder JOventtıs'ü ~ı 
~enmı t r 

Bu maçıa Jli cn·~·ün c~:ı 
ı;o uno atan f R ı 2 Jol'ın C:ıar.l.'.s 
ıs ııo. e ıro ıtra.ıı .. 7arı ırıda ba.7 
ta sıunekted r 

~ 

BİR 

HATIRA ... 
H emen lıütün porcula· 

rın • ı\clil hoca. diye la· 
nıdığı. se,diği ve ındı· 

gı Adil Glnıy, bir :zamanlar 
Galatac;aray'ın futbol umumi 
kaptanı idi. Ren de kuliibün 
umumi klitl!ıiydim. O ·devir· 

de. Galalas:ıra) 'ın sayılı fut· 
bolrulanndıın kunılmu kuv· 
yetJi bir tal.mu \'arılı. Rir ke· 
re. kale) i . ıarnanın rn ı~ ı 
kalecisi Ulvi müdafaa t>derdi. 
raı..,mın kalbur üstii eleman
ları Curhan. lehmP.t 'arif, 
lithat. Nehar, Kemal Rlfat 

,.c l,l'blebı l\fchmct'ti. Umu· 
miyetle her 1 in alayındl n· 
lan merhum Mutcvelli tch· 

·dil Hoca beni buldu, me· 
ı:elcyi anlaUı: 

- -akalı ele verirsek. ile· 
risi için vablm olur. Her i te· 
rliklerinl ·aptırmağa kalkar· 
lar. Hcıısi iyi çocuklar, evdi· 
gimiı: arkaıla lar ama. ne M 
olsa hi~leri! le harekrte kalkı 
\Orlar: sonru bu işin çok ıa· 
rarını ,·~kcreği:ı. 

- Pek:. ne düşünüyorsun 
horam. dedim. 

- Gıı haftaki maçım11 nis· 
beten h:ıflf· karşılasarağımıı 
takım Beyh.rheyi. Bu iddialı 

futbolı'ulanrı hensinin veya ıs 
rarlannda <,ok 11,.ri <tiden hfr 
kaçının ~ erıne ikind takım· 
dan elemanlar koyacağım. ra-

kat bunu, idare heyetinde 
• enden ha 1,a ına dlnlclf'mem. 
llcml'n .,·atan, mlllet. diye 
feryada balilarlar. Onun itin 
senin heni desteklemeni isti· 
yorum. 

- l\lerak etme, sen bildiği· 
ni yap 

Ve Adil, dediği gibi yaptı: 
O hafta takım, Reylerbeyinin 
kar ısına, en iyi ell'manlan· 
nın yerini ikinci takım oyu n· 
ı:ulnrı doldurmuş olarak çık· 
tı. 

Sabada takımı gören Gala· 
tasara~ lılar \ c taraftarlar fi. 
1üntiide: .F,yı:ah Rcylerhcyl· 
ne karşı da bu olur mu?• 
Takımdan uzaklaştırılan as· 
tar belll f'tmiyorlar nmn, 
ümitli \ 'C hf'rhalde içlerinden: 
•Bekle elim de anlasınlar• 
dediler. 

Takım övlc ranla başla \'e 
~fııel oynadı ki rakibi ·hah· 
rınıda kaldı!;ına göre· 7·0 yen· 
dik ,.e erte~i hafta: Ortalık 

süt liman! 

Bu c k! lılitu·ayı anlatmak 
tan mnkc;adını; ldarer.i spor· 
cuyla çol; yakın ve samimi ar· 
kada olmalı ama, ~akalı da 
ele nnnemPll. 

v:Z.111,, rv~ c.,ç,t/Ct 

toplantuında 

Boks'ta her ay bir 
•• 

MUSABAKA ... 
lstanbul «B» boks takımı ilan e dildi 

• atanbul Botı Ajanı Ferzi UmQn 

1 <!Un alı:ıam B. T. BOlit MUdtir· 
IUtU blnuında bir basın t<lplan· 

tw )11pmıştır. 
Boka tertip komltcalnln tııaUyetıe· 

rtnı daha yatından buına ak.settlre 
bilmek YC boka ıporunu kalkındır

mak için, komiteyi ı:azetecl arkadaş 
ıarl& (b11ha&& boks branp batkın· 
da yaıı )'BZ n) tatvlyo edeceğini 

&öfleyerek aOze batlayan Uman. ga. 
zctecllerc komite ıç'ln dün bir ee· 
çim yaptırmıştır. Soçlm sonunda 
Boka Tertip Komitesi fU eabı.siardan 
teşekkül etmiştir: 

AJan: F'eyzı Umıın, Adnan Fuat 
Aral. Ha.it Qctlnlcaya, M\lat&fa Oür
ııel, Demir Feyzıocıu, Saçtı Demir· 
can, Yılmaz özııen, Hayri Dündar. 
Uf R ,\\" lllÜSı\llAKıl 

dört kupa mUaabaltuı tert.!p etme
;rt kararlattırmtıtır. 
u - TAKJ:IU m:u.i OLDU 

28 - 29 aralık cumartesi n pazar 
ırecest Ankarııda yapılacak gruplar 
aruı boks birinciliklerine lştlrak • 
decek şdırlmlzln IB) tatımı Utın 
edtlmlştl.r. 

51 Kilo : Nurhan Şcnaael (FB.), 
54 Kilo: Muammer Se\'1ntl CP.B.), 
S7 Kilo: Yeter Stıvlmll IP.B.), 60 Ki· 
Io: Muatafa Aktaş 1 İETT), 63.5 K1· 
ıo: . llkrU nu (İE'IT), 67 Kilo: Y•· 
pr SUSIU (PB.), 71 Kilo: Muaa Has 
IİETI'), 7J Kilo: Namık Seyhan (İE 
TT>. a1 Kllo: Ari! onntzı ıPBı. A· 
ğır: Burhan TUrer (FB.) 
K\f'İLK oslKi Ki t 

iatanbu mı takımı on boksör, 
bir antrenOr (Feyzi TOrk) •e karııe 
başk&nı AJıın Peyzt Uman !le blrllk· 

Tertip komlte41, her ay bir müaa- te 26 Arıılıt perşembe ali:~ını trenle 
baka tertiplemeyi tararlaftırmı.ıır. Antaraya hare.ket edecektir. 
Kulllpler aruındaltl bu m!!Abıı..kala.r -
ıetatır olarak yapılacaıctır. ıi1t1, ttç 1 Dansla antrenman 
tane 4x2 rauntlulı: mUblm maçın y&· 

ııında 3ıı:3 raunt!uk ta mUptcdller yapan futbolcu la r 
maçtan tertip edllecektlrı. 

Aynca h9)-cm ve anLren!Sr kursla 
rı açılacaktır önUınUzdekl gtınler• 
de bu huauata aJan, rederaayon ile 
tema seçecektir. 
Yr.-.1 SENE PAALfn:T1 

... lanl,lı: renı ııene raaıtyet pro~ra· 

mında, 1.(1 ••mplyona, iki teınA!ll ve 

Londra 16 IA.A.) - Boaton ingl· 
Uz takımı oyuncuları antrenman 
için yeni bir UJul tatbik etme:e 
başlamışlardır 

PutbO!cular. adalelerinin elhtlklye 
ttaı uının ıcın haftada iki ıun 111.n.a 
der&le.rt almaktadırlar. 

tdyin 
yapmadı . 

ANKARA, 16 (Hwıu.sl mubabtı~. 
CEMAL SALTIK blldlrlyorl - O 11~ 
de bırıılı:.tıtıınız hafta içinde lol ııJ" 
Eıtltlm Batanı Celil Yardım~ 
aın tcmııllcllerlne P'Utbol Fed ~ 
nu Baştanını Hl Aralık paıı:• tr 
gtınU açık!ayacaıtını blldlrmlttL 11~ 
te bu bakımdan b\l&Ün ııaşk~ 
beınen berltes yeni tAytnl nıe rıll' 
bekledi. Fakat tahminler bllJ. .,, . 
Pederaııyon Bafltanı geç aaatıer• 
dar dah1 bti11 olamadı. ~ 

Neticeyi Oğrenmek için n1ı!ll'I )pı1 
etı.ııımız CclAI Yardımcı bin fi 
tunla.n ııOylcmeklc: iktifa etti: 

.ısa huroıtakl kati kararı1111 " 'r 
nüz yermiş bulunmu1orum. ıcıı ,
ma ıtlenJere cöre, O. Şeref •ııaJııf
tA1lnlnln Japıldıjı s01lenlJ'O:i!Jlllf 
Böyle bir karar da halen te '' 
detlldir. Önttmuzdekl ctinlerdt 
1$1n de halledilecef;lnl umanlll ~.,ıı· 

Dlter yandan Mllll qıtını sa ~ 
ııaına yaıcın çevrelere göre ::ııı' 
l.flnln bu kadar uzam~ın• r ~ 
aebep, bllhaaa& ilci .Jı:uvvetll ııa0l41ııı· 
deatekllyen grupların CeUU ya~ ır 
cı !!zerinde yapmak latedllı:.if' 11,1ıı 
11lrdlr. Aynı çevrelere cöre B~I 
Yardımcı.ı Tntılı: beri, çan ıııll· 
mllletvet!ll Nuri Togay, fzınlt ııı'ı. 
let\'elclll S&dılı: Giz, Danyal /. ôr/ 
Nevşehir mllletvek!11 Necmettin/.~ 
der. Buraa m111etvelı:IU Necdet ıı,• 
ve Rlıı:e mllletvek!1! Oaınan ~::;ır 
otlu, Orııan Şeref Apak~ dOS 
mektedlrler. ~•ıl t 
Diğer yandan da Devlet Vt~ (fi 

mln Kalafat, z:ru.t Vekil! ?:edllll .pr' 
men. iataııbul Vatla! M:Umtal re' 
ban, TrahZon ınUlet'l'ek1l! Haalıı 6"' 
Jat n Sellhııttln Kararavuı: ~.,ı
llbattln Belllrentn batkın o 
nı latemekted!rter. ,t!I 
Başkentteki en aon •• ıcu.,. ~ 

rıvarette Federu;on eaşıcaııtıJ .bıt 
bu iti namzetten ayrı oıaraıı: ı.e' 
OçUncU şahıs ıeUrtlecet n !>15~ ; 
her lltl grup ta ııücendlri!aıeıll 
laeaıı:tır. ..,./ 

Fransa liginde naıT'ctf' 
IOp takım 

6
,. 

Parlıı 16 (T.BA' - oörı tıe' 
um edilen Fransa ııatnln ı'I j
bafta karşıl~malarında saıı:ıt 
tlenne yine bera.bere kalmıtıır~,ıı 

Ligin en fazla berabere 1' ~ 
takımı vo geçen se.ntınln ,anıl' lıP' 
au sııınt Etıenne puan ceıv~ -ı• 
de 21 puanla Monaco ve Nltll ,ıı 
beraber üı:tıncu olmasına r•~ır 
ilgin yegı\ne namaıtlOp tatıııı r 

Lig lideri 26 puanla neıııı'· 
kincisi de 2:l puanla Lens'tlt· ~ 

Hayatıns kazanr11Cf 

için g itar çalan futbolt~ 
Londra 111 IA.A.) - ae,eıı ttJ, 

Brııtolde vapılan futbol macııı,,ı 
aratı kınlan Aile Jet!rey adıııcl !'f 
futbolcu. 3 ara kadar taıcıırıınc!• ıı~ 
alab!leceıtlnl tımıa etme.Jı:tedlr. ıı 11,ı 
deaın, Doucuurde bir barda 1 tıf 
çalarak hayatını kazanma~ çt 
malı:tadır. ııııl 
PRO t 't.s\ 0' F.I . Kt':\18 J\r.t " ' ı fl 
TF.;'llı-h.Ch.J,Rf TOPl .A'f\ 1 ıı' 
Ankara 16 IA.A 1 - Proft$r<'ıô: 

klüplcrle ııırııı bttı h~u lartrııı~t 
rO~ülmeısl için, beden ıcrb r"' 
bölge bıışkantıtı tarafından ~ ,. 
!eı5yoneı birinci \'C ııı:ıncı >:0:-ert' 
re mcnııup klfiplenıı temsil ~!# 
nln 1ştır4kly1e bir t.oplantı t 
edllmlştlr rr,e' 

Bu toplnntı. ıs aralık ça~-ıl"' 
günn saat 17 30 da böl~ bitl 
da vııptlacnkttr. 

A"lh\RA K \ R\1\ .,, 1 \'.ı\ft l' 
(.'Al,t SACA. I\: <f 

Ankara 16 IA A. ı - RO::ıı~,:ı 
takımına karşı baurıanmakt• <' 
Ankarıı lı:armıuıı, ıı:ıncl har.ırl~ ıJf 
ııamasını yann saaL ı• de 1" 
yıs etadyomunda yapacaktır· ·ti' 
OÖHH.t' 8 \~ l\.f,T80L 1-ı;ıtr> 

\ A~f l"APILA(',,Ut ıdfl' 
Ankara 16 !A.A ı - 1ııtanbt1ı:~ 

Fenerbabçe • Oılataııaray. Afl ,,ı..P 
dan MQlklye ve Haıpotultı t ~ 
?arının 1ştırfiklylo tertıpıentrı1~ 18 
I&n dörtlü basketbol turnuva.!-">' 
arat ık Ç&l'fi&tllba ııünü baııll' 
tır -ıt' 

Bu huststa ı:erek ı ııaıırl•; ( 
ikmal eollmlş ve bı:etıer •atıf 
karıımıctır. 


