
ıJ 

ÇARŞAMBA Kabata5 Erkek Lise.si Edcbly:ıt ö tctn!en. Ahmed A m~~
ıu·nun iki seni kıtabı · 

18 
ARALIK 

J ' & '1 

1 - AROZ - Dördüncü baskı -
ITebllltler Dergisinde tav !!iye edllm ... ve okul kooperat •• e

rinde eatıım~ı uyı:un ~arüı ı.ıUştUr 

2 - HECE VEZiNLERi ve ÖRNEKLERi 
! Yıl: 18 Saf'!: S~93 'J'eısrar: \'ATAS • lıtetı!Jnl 
i rh'ATI 15 Kr. BAeVAZA\U : Adres: caaaıoaıu '.!\lollatenarı 30132 

Kıtapçılardıın arayınız. 

Ahmed Emin YALMAN Tel: :n u O? - 22113 15 - 22 113 ıs 
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NATO KONFEllı\NSINDA KONUŞAN Hl\.TİPLER HÜR DÜNY~t\NIN TESANÜT VE 
T.i\KVİYESİ LÜZUMUNU BELİRTTİLER. DIS BAKAN.LAR TOPLANTISI BİTTİ 

~ 
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Tecavüz olursa Amerika 
hemen Jardım edecek 
Yunan Basvekili Karamanlis'in Kıbrıs'fan bahsetmeğe kalkışması NATO'da ·soğuk karşılandı 
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AHMED EMİN YALMAN 
TE LS 1 ZL E B 1LD1 R 1 y o R 1 f "'"'"'""'"'"""'""""'""'"""'"'":""'"'""""'.:'.'"'"""'"""""''""'""'"""'"'""""'"""""""''Rl"""'"'"""'.:."" .. '""""""'"'"'"""""'"'"'"'"'"'"'""'""'"''''""'"""""'"'""'"'""'WU1 

Pa ris, 17 - NATO'da bugün verilen nutuklar tesa- i M EV l AN A P U l l AR 1 H A D 1 S E Y A R AT T 1 ~ 
nüdün ve NATO'yu bir ka t daha takviye a rzusunun ~""""'""'""''"""'"'"''"'"""""'"""''"'"'" ..................................... ıuuuıuın""""'"J. 
teza hürlerid ir. 

Ba,veltll Adnan MenderN IJl bir 
fnı;lllzce ile konu,muş ve dinleyici• 
ler Uzcrlnde mUapet tulr bırakmış· 
tır. inglllz: Başvekili, Medereeın nu t· 
kundan taaYlple bahsetmlttlr. 

Yunan Başvekili Karaman· 
lb'in İngilizcesi güç anlaşıl· 
nıı~. Kıbrıs gibi a~·ırıcı bit• 
tnf' eleden, tesanüt tnahürle· 
ri sıra!lında bahsetmesi soğuk 
tesir yaratmıştır. 

Yunan Ba vekili Karaman· 
fü, konuşmasının bir nokta· 
tiında \'unanistan'ın Birleş· 
nıiş .ımııetıerde Kıbrı s mese· 
le~inde uğradığı mağlübi)e· 

IDeno11 "a. 3 su. f del 

Başvekilin 
konuşması 

\naıının AJan;,ı 

Parls. 17 - Bn~vekll Adnan 
Menderes NATO'nun hQkQmet re-
1 ıerı seviyesindeki toplantısında 
''aptı~ konı.·~ada ezcomıe dem•e
tlr ıı:ı· 

Sayın Ba,kan, 
56zlertme b~larken 

tenhower'ln ııulhun muhafazası 

..... H I HltllUfflll•HHlllllfllllllHll•Ullllll•lttllll••11111111111111.11tHllHtl• tl9UlftllHl11NfffffHlet ııltılııııııttltt•••ltltlllllUHl•llllt ı•ı htllHlll••ttlll 

volundakl azmimizi te~vılt 
mahlyettek' beyanatından dolaıı 
ton l!L'lllml ~ükranlarımı ıracıc et
mek ıstertn. . Ayrıca teklifler thtl
\ & eden raporu münasebetiyle ~ 
ncl "ekrctı:re de teşckkürlerıml 
ı akdim ctnıek 15tcr1m. IÇTüZüK TADILATI HALA 

MECLIS'E GETİRİLEMEDi 
Yine paıcıımızın gaye!erıne vu

l!UI bakımı•ıdan &am1ml \'C kuv
CDf'~amı SL 5 SQ. 5 del 

ANA BABA GÜNÜ _ :\fl'\lllnll pullnnnın satı ı 'flllmı1rn dlln ~ırı..rtldckl Bıı)ilk rostahanenln ııno mahşrrt bir lialnb:I· 
ııı..ıa dolup tıı nıışıır. ııl>ııhıu nı.t-n ~aatlf'r'llılf'n ltlhareıı loplaıımııiıı tınşıa, 111 knlabnlık ııır müddet 

.onra mah•erf bl r hal nınıı~ H'! ııe tlcedt' polis. l~r müdohalt' t'tmrı. znrııııda ı..almı~tır. \ 'az.lyetln ı..ansma•ı 117.ertnr satı61Bra bir nıilddrt 
ııra '"erilmiş vf' ı.11& hlr 7.nman ı;nn ra da ePhrhnhr 111nıan btııon prıllar ııatılaraı. bltml3tlr. Resimde pul alahllnıt'!k tein trl.tn ~aallrrrll"O 
ııııınrrn pn tnhantnln llnünrlr lop lıman kolll'ı. iyon mnaı.ıııan ı:ll rülll7or. <Konya'da yapılan Mevı1na rOnU için busu 1 ıurette ıı:onder41• 
ilmlz arkada ımn: Tank nutra'dan seı,n ;razı 3. ııaytamızdadır) 
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liAKKINDAKİ SÖZLÜ SORU GÜNDEME ALINDI Yedek su baylık yeni BAŞYAZI 

HEYECANLI BİR 
TEMAŞANIN 
ARiFESiNDE 

NATO, MOSKOVANIN TEHDID YILDIRIMLARI 

KARŞISINDA Y APTIGI ÜÇ GÜNLÜK TOPLANTl

DAN NE GiBi BiR SIMA llf ÇIKACAK ? 

Ahmed . Emin YALMAN 

P nrl• 1:1 - ~nto•,-a alt rantıntlPrl talilp f'tmPk lcln 111• ynpı· 
ıaı·ak ı , hlr a:nz:f'trcl ı:ırıe ı.artı t'ltlf' etml'l."tl l'nto teeı.111111-
ııın ınnukkot mf'rktı:lnl te~kll f'dtn Challlot !illratına im~· 

tnm. nrr taratın ~11.;1 polis kordonınn ili" unlılııunı allrılOm. 

hlr taraftnn ı.nrnUnl t, dltrr tnrnrtan 11$1',n mllllyelc;I nflmaylelr_ 
rlndrıı ı.orlrnldntu lt;ln tıu 1rdblrlrrt ıılmna:n lll7um ı:llrQlnı05. ~a· 
rı IAT."fc-rlllli ı.ıırtımı ı:lisıerf'rl'k Vf' mn'l.;~aıııını anlııtnrak, ı.or. 
dnnlım blrn hlrer )arılıııı. nu rn&k8:ıtla he$ kadar polis 1'nrıt11ıııı. 
"" mrraııı unlntnınk liıını rrldl. lhııJrt k!!ndlml lll7«'ll'clll'rr al. 
rı, ı·f'~lka.sı ttııtıııın ı;,ıınntla tıuldunı, Tanı tıır ana halııı ıuıno.M 
lltınyanın dllrl lnrııtııutaıı &'rlrn 1200 &RZf'll'rl~I' (~l'kl.ı: 'llt.U A· 
tııf'rlt.;aıınnı ıtrl5 karşı hnzırlıyan. hnnı hıınl cahsnn kflcttk bir 
tıırnınr orılu•ıı lif' l\orşıl:ıştım. Hlrkm;ı erkf'k, cuıo mııtıtl'lif l"into 
DılllPllrrlndeıı ı.ıılar, hlrkacı da rtıze• mi ıı:OzP1-

Kf'nr11 1ı.1nıf'tlınl., bu dornmln başa c-ıkrutııJacaıımı anladım. 
~nın·nun hahNler 1.;ısmındn mflhlnıce bir mulı.11 olan F.1'~ AP· 
aJ rıın·ı coı.ı '1 Utlafnıı \ f'klll 7.el.;41 ApftJ"dın•ın nllu > tell'tonla a· 
roııım. ııethnl ıı:rldL. lrnp edenlere bir eeYlf'r &öyledl. Dr dalllıa 
~onrn n ı.11 metil ıı:lrl lmrtını tlc C"c;lmı1$dm. Uıından &nnrn dün. 
ta snzetl'Clll'rl lç1ıı ııazırlnnnn rrrll'rl berabere" ı:ezmete cıtuı.. 
Ru arnıla do ~ııto ıınıunıt kAtlblnln merke:ıı. bOroeıuıdrı vazıtr.sl 
oı.u i 1stün Cstllııdae ile (eski htan bol valisi Muhittin tlstundafın oflu) 
bulu tıırıı. nıırrtüı.: ı.ı bıı."n koııreramları için 1500 ı.1sıtıt bir 
nnrııeatr bnzırlnnmı5, ıııı.z:etl"rllertn istirahati '" calı3mnM ıçto 
ıenl.ş nlonlar, lolmntnlar, barlar PO ta. telgraf ve nakll.Yr elrliel• 

ıoe,.anıı: ~L ı;. sa. 1 de1 

Sokakları kirletenlere 
para cezası verilecek 

Hususi Muhablrimlzdr,n 

Ankara, 17 - ı.ıeclla İç TtlzUCU
nün dc!!lotırıımesı hakkındaki tek 
ııı Mıcllsln yarınki gündemin~ cc 
~ınmamıştır. Gündemde, Ba~ka.:ı
ııııın maruzatı klsmınaa bazı nı I· 
letveklllPrtne 1zin verllmc51 hak
kıı.da Meclt.ıı Başkanıııtının ö:ıer
ı;csı ouıunu:aktaııır. Meclisin M>nı 
önergeleri bölümü şöyledir: şar tlara tllbi tutul uyar 1 - Ordu Mtlletveklll Arif Hile· 
met Onat'ın Ordu ili Nafıa ~Ta· 
dürlü!l!.1 emrinde çalışan ıı eotör
le iki memurun tşlerıne son vc
r11ml!81nin sebebine dair İçlşalrl 
Bakanından 6Özl0 110ru önerıesı. 

:ı - Or:ıu Mllletvekllt MUnlr Ek 
eınln OOrı:ontepe BelL'dlyC61nc talı 
ııs cıııımış kamyonun ne acbe:>I" 
geri allndııtına ve Deledlyo Başka· 
nının işine ntçın 6on vcrtıcııcıı.e 
Ga'r İçişleri ve Ticaret Dakaı:ıın
c'an eözlO &0ru önergesi. 

lff. S .4 1' lJ N M A BAKAN LiGi T ASARISli\rA GORE 
lltlTIHAN l'EREMİYEN NAMZET ASSVBAY OLACAK 

3 - Adıına Mllletveltlll Suphl 
(De\"amı ıı:n. 6 60. 6 dal 

Hususi l'ılubablrlmlzden \-
Ankara, 17 - Mll!J snunma Batanııtı :yedek auba;v TeUetlrme mtT· r-------------------------------- 

ruatında bazı dellşllcllkler yapmaya karar nrmı, bulunmaktadır ÖnO· 
mUzdelti günlerde Mec!Ue getirilecek olan tasannm ga:relertnt ve :yeni 

f(llcJlnl bUdlrlyoruz: 
,. ............. u ...... ,._ ..... .. , ... , ... ,,. , .,,, .. ,,.,,,.,,,,,.,,,.,,,, .,. ,,,, ••• ,,, ,., • • , .... , . . .... .... . . ....... , ..... , .. ,__. .. , ... , , . ..... ,,, " . .......... , . .. ,,.,,,,, ••• r cHallhazırda M.lllJ S&nınma Bakan 

lı~nın eıtnde ihtiyaçtan raıta :yedek 
aubay bulunmaaına raıımen, yeı.ert 
lu\dar aasubay bulunmamaktadır. Bu 
na mukabil ıubaylılı: narını halli 
olmayan bazı kllllM!ler l.&e ıırt na
ıı:arl dualerde ııöat.erdl!I baı&nlardan 
dolayı u.rubay otabllmeltedlr:er. İf
te bu durumu Onlemek mataaiıı:vıe 
yedek ırubay!ar11 att mevzuatta BP· 
jlıdalı:I de;flsllı:llk yapılacaktır: 

• 

iKiZLER _ Arııl'rtı.a·nın "'" ıı:tn(• iki JR7f'l1'1'1 1 IJ&Jılaıı C'arrnll VI' ~ff'ph~nıa 
Hıırn~ lklL 1'ı.ıları dOn aıınr vr bı1hal11rı,ı,. ııırııı.ı .. •l"hrhııh.., Kf'l

mı.lf'rlllr ı:ı )a,.,ııııııı olıııı ıı.ııırrln hlrhlrlnlnl' ı.a~ı olan bathlıklarl. hlrl•I ıtlnıııcı ını.ıı fll&l'rlnln 
"" na:ıaınıı.:ıııt •rlıf'ı> oln<'81. kı1dar hll)llklıır C'armll '"' ~ll'Ph~nla ı:nrııı.ırrl ,l'rltr hnkı.ınıla '""'Ar 
'aLıııeı.ta , .. u~11ıı f'r11nı·l.c•o t'ııll Rnllrtlnıı ıı:nzt'IP•lnf' ;rollnyıp hl"r drtn•ınılo ıo D<>lar nlnınktıııtırınr. 
Babaları ı~e ıecrn horı>tP aıızett'rl:rı...,n ılltn•a•a Pf'Arl narbour bıı~kınının hnb.-rlnl ilk ıtrfa \l'rrıı 
urlnınılır 

GAZETECi 

<Devamı a: rı. so: 1 del -M. T. T. 8. Kıbrıs 
şehitleri için 

mevlüt okutacak 
AnJı:ar1, 17 - MUU TUrlc Talebe 

Blrll~ı. Kıbrwn Tllrkler tarafından 

rethl aırıwnda eehlt düşen Türkle
rin Te l:om!lnlaı uplr.ları EOKA'cı• 
!arın hunharca OldUrdQklerı kardeş 

ler1mlzln nıblanna ithaf edilmek ü· 
ırere 22 aralık paıar ırunu Ank&rada 
Hacıbayram Camllnde bir lfe•lüt o
itut.ııayı Te MeYlldln Ankara "r& ie
tanbul radyolanndan nakllnl ltlrar
laştır.mı, ve gerekil müsaadenin ı.a

tlhull lçtn llgllller nezdlndıı teşeb

büse ı;eçmlştlr. 

Belediye yere tükü renler ve kapıla rı n ın önünde 
SÖp tenekesi bu lunduranlardan 150 lira alacak 
118~:111;:üt~:~:tae:~~ı~~e ~:::~ ~~~n~~l:.,nat:~~rl :: .. ~ı~-; KURU YEMi. ~ Fi. ATI 1 •• • RI tttınnaıa Jtarar yermlJttr. Du malt· mıiacalı: kapalı madenJ kaplar için· aı.7 A .:-.. 

Bölükbaşı Genel 
Başkanhkfan 
Aynlmıyacak 

\ALI TARllA'li GAZt;T[Cll.J IU.E GÖRÜ lhon 

V A L İ << K 1 B R 1 S M İ T İ N G İ 
İÇİN İZİN VERMEDİM» DEDİ 

~lla dUn Belediye Batkanh!iı tara· de blrllı:t!rlp temlz!lk n.ntalanna • • 

~~a~;~::~~ı~. h;~:~d:~rllı: t~~ ~~~~u~e:ır t;~:~~rını!~:;!!1:ı~~ O U ~T D O • T D U R U L D u 
"'bll!ıde eö:;lc dcnllmetteıdlr: dır l ~ l ~ 

C.M.P. Genel Ba,tanlt#)ndan n 
rııaı Polltlkadan aynlacaıtı Utrl aü
rQlen Osman BOIQtbaşı dOn. bu ko
nuda gaıetelerde çıltan haberleri dll• 

• I) Ap:ırtman, ev 1'C dUkk ntann <OHnmı n: G. O: 'l ilc-ı 
"'-•••••h•ın• ••••••••••••• .. ••t•••••••H•ııııut• .... ••••HH•••••••1•••••••••1"'1'-1•9·•••••1•""•1•• ..... 1••••t•H•l"ltff•••tHı11ıııı1H•t•H••.tıııı111ıı ıııı••••• H•••• 

2 Ö 1 l\an.ı ~ükrnn Özf'rl, t\urtntn takt f'\lrrlr.ılr ha,·an rıı llP hlrlil· 
EKi ZER' N OURUŞMASI - •f'n :t.c-ı.ı our'ın ııuro nııı•m:t 111111 11t t ctınrıı \l:ır c.·nıı '' ıtı · 

l.!tnr.ıudr ılt•\ ırn rdllnıl tir ıınru •nıaılıı :Zl'ı..ı ÖıPr'ln •'t'7.al l'hlhl'tl nlrı ıaııı ulıluj:ıınıı ı111ır \1111 l ıp 
tıı1'11fııııHın ı:'Olldl'rllcıı rnpor ukıın mu•tıır :Zt"ı.I Öı.rr. mporun ukun ııın•ındıın uıırıı \rlli Tııı ·ıa l!l'rf'k· 
tıcı clbl nın,1111 .. dr nltJndrı ııııaı •nodıtını "'lf!nıl• çe nlınamdnn •toıaor. müPzzlnıtt'n "" "nrı:u ı 
>''Dnıı~ıarn dlJI' ~ıu,l't t"tml .. tlr Unru ma. n>Udafaa H mtıtaı4ıı için bn•1'a b'ı ;uıır bırnı.ıınıı tı r. 

Lüks üzüm 250, incir 230, kavrulmuş fındık 600, zeıtmet thtiracını hlaaetmı, ve eu 
demrcl Termlttlr: 

Ce • ,·c. 520 b d 1050 k t I k cPartl Oeneı Daşkanııaındau ',.. 
vız . ' a em uruşa sa , aca faal polltllı:adan ayrılmam tbtımalln TMTF Başkanı C. Hordan ise «Voli dün 

miting yapılmasına izin verdi» diyor ııııııııııııııııınııııınınııııııın ıınııııııııı1111111111111!l:l l 
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EMiL GALiP 
SANDALCl'NIN 
iLK FIKRASI . 

Bugün "3. sayfada 

\nıdnlu Ajansı den bahaeden vo lı:ıı.;vnıııtı açılı:lanml· 
yan hııberll'rl ben de buı;Qnkü gaze· 

AnkaP:ı, 17 - Ti<'arl't Vekalc· telerde okudum. eaıısıretımı yakın 

tinden tebliğ edilmiştir: 
K/082, K/1051 ve K/1124 sa· 

yılı k:ırarl:ırla ilgili tebliğ: 

Madde 1 - Aşağıda cins, ne· 

dan bilen vatandaşlar bu ttıhmln· 

!eri veya temennllert mubaklı:at ti, TM T p İkinci Başkanı Ct\lıU Hordan dün saat 13 tc Vlliiyette 
tebeasOmlo karşılayacaklflrdır. Her- Valiyi z iya':'et ederek kendl&Jyıo echrtmızcıc yapılması tstenen Kıb
ke:ı bilir ti. bizim alyaal mücadele- ns mltını;i konusunda s:llrUşm~tür. Hordan ~rüşmeden hemen 
mı.z tek mevalmlldlr. 6onra gazetecilere demtştır ki: 

Umumi etlı:Arın Colı: )'llkınd•n bll· c- Pazar ırana ııaat 13 te yapılacak mltlnı: için Vali Mümtaz 
vl ve vasıfi:ın bllc!irilen kuru dl#! rorı;unlutıarımı kımıen olaun Tarhan'dan lzln aldık. Mit1nıro, prcruılp olarak müsaacıe ecııımııı bu

gidermek ururetlyle doktor!anmın lunuyor Ancak bunun Spor ve Se~ Saravında bir kapalı ıaıon 
yemislerln memleketin her tara n arkadaşlanmın unrla tavatre et- toplantuı şrtllnde mı. yona Fatihte bir açık hava toplantll!ı eııklın
fına iımll olmak üzere net beher tltıert onbeş gUnlUt istirahatin boy d11 mı vapılecaıtı henüz belli deftlldlr. Vali Ankıı.ra ııe yapacakı ;o· 

le :renılz te1ıı1rle:c mnzu yapıtmuı rü~m· sonunda toplantının ~ı;ıı hU5laU'ldakl on taran b lll:re 
kilosunun azami atış fiaUarı şu üzüntü ile karşılanacak bir vakıadır C'cktlr-. 

oıcktltlc ıe .. hıt cdılmıştır: ı :::u~:P~tı~uh~ıt~enm:~:::vıa ~:r:ı:: 1 .co~~:~~a!~~Y~~~~ ~~; F h~~~~~ın::~e:·~~ b~i~~ ~~:ıyeT~~~~ 
<D~\amı 11.. 3 Sn. l de l bapoda ıııırecektlr,. ı ııır. adına t~ckkür ctmı, ve ~eçen <Deumı sa. 5 111. ı ılal 



.. ,,.,. .. 
B·J~l·J!I ·l;Ol11 S E H i R 
KALKINMANIN HABERLERİ 
Ol Ç US Ü NEDİR ~i~. genç, kendisine 

K alkınma ,°" - yavaşladıaı .. ~ufur eden babasmı 
Zti bU.ö!ln yazan: hUtA O nemli <le- d A A. f f ı 
cıünyııcıa cıı- A recede ırerııeme· ava e ı 

ıer az ıreı ~mı, ı•dın nın ırorUtdlltü •· 
mcmlek:etı r d e :7 cıkça meydana cı .Salllhottın acııncıa bir genç ba. 
oıııuau il ı b ı .tacattı. .obası Mehmet alc\'hlne dördüncü 
TOrlt politika· 'YA 'I" 11 f J\T ş • 8 aene 11• sulh ceza mahkem~ıncıe dAvA aç 
&ıncıa da en çoıt ~ bl oldukça uzun mı~tır 
tartımın ko:ı..ı· blr cıenede bir SalA.)attln Öz babıısının ali%a 

.•u olan m .seı ekonominin hatl· atınmuz kCfürll'rle hakaret ettııt.-

. ,.rden b.r. haline ttelmlştlr De- ka:rn kalkınıp tallcınmadı:ı, eski nı iddia etmektedir 
ınokr t p~ıt ı.ropaıra,ndasmı. r.- ve lpt.cıal tir bünyeden modtı:n Bu dl\"Arıın dünkü cıuruşmıısın 
Cleta b\f Yi'lımenın lnhll!anı;ıı al· ve lll'rl b ~ bünye~ e tahavl'ÜI e- da Sa!IUıattlnln 13 ya.şıncıakl ye~e
r.lak l!tl'!'{' ~ine 'y pmaktadır. Ona dip etrım.ıır.ını müşahede etme- nl Kamer ve iki de Onlvuıslte ıııı. 
&:öre lktl.Sıı ı kalkınmayı baııtatan. mlze tmklln \eren bnzı ölçiller da- rencısı şahı: olarak cıınlenUmle
halkın tat hlAk 11cvıyeslnl yUic!.:!· na \'nnlır nuıran Uerl ve m'>dern tir 
ten. memı .eti ştmı:Uve kacıar ~ı- .ır cltonon:lye ahlp bulunan bü- Şahitlerin her üçü de maznun 
ne ra tlo4Jlmıvan b r ölçüde cihaz- • ın mllle•: rln ktl.satll bün~t·lo- aleyhinde ııahadette bu:unmu~ 
lancııran h .rekt• 1050 den sonra r.nın bıızı huswııyetleı1 vardır. ıarcıır. 
l'a.,lam• ti. Bu tarihten t:V\"l'I Bu hus·ısı~·etıeri IJÖYlt!Ce özctleve- Maznun bu genç.erin şnhaClct nt 
n.emleket ekonomUı ncııı hl&se:ııt r bllln:z:. ~lllll ırellrlerının bOyük kabul etmemiş l"C duruşma maznu 
nıç b r ıı:e ·~me olmnmı~. lkttsndl otr kısn.ı. az ııellşrnlş ve ıı rl nun müdnfan tn:ııcıı olarak gl5ııtcr 
r.olltıka.ıa •eri ve uyuşuk bir zlh· mcmhık .. tleıtnklnln ııkstne z.ırnt d lil tkl kl.ş.ntn cıınlımllmesı ıçtn 
niyet h11kıır olnra!t. mllletln yara- eektöründl':ı de~ıı. ıınnayl, tıcal"'t, ba.,kıı güno bıralcıtmıştır 
ttcı lı:ablll11L tlertnı kliı!ı:eltlcmı,ıır ulaştırma ve hizmetler clbl bar 
Kencı ıe~ınc.ı n bnşk1& partiler ık· ka ı<<'ktörırrd<'n grlmckt\!dlr Mc- Kahve kaçırırken •• 
.ıı.sncıl .kal ınmayı ıhma! edece';;- seli buııan TUrkl)c. l\luur. Hlndı'" 
.er. u.ı ~adi bnkımdan cmürt cıı. ton, Pa~ısun. irnn ıı bl mcml"k"~ 
bır tavır tıı ınacaklnrdır. Şimdiye lercıc ıı:orü: ıOıtU cıbl. mllll ı:ell· 
•• adar bun ımn demokrat partiye rtn "'• 50 ı' civarında bir tıa:uını 
Jı:a.qı V pmı~ olduklan tenkıcıı~r. ziraattan temin eden ileri bir 
bf'p lkt ııal I kalkınmavı anlı· n· m "ll!t'lı:et ıı;!!6tcrlkmrz.. Umumtvnt· 
rr amalı,,n \e buna candan tara!tur e 7.lrıınt mrmleketı ııayılan ve ay
<'lmamalarından ller ııelmc:ttedlr nı zamancııı ileri ._.e mQreffeh bir 

Bryrut ısctertncıeıı dönen Kııde~ 
vapuru ııcmıc.lerlnden Ali ZUhô.ü 
dün gc:nı şaroandıre.da yük bote.I· 
tırken. Liman İşletmesinin 642 nu 
maralı t•tına atlıvı.rak beraberce 
mavna nöbet m vkllne &rclmlıoı \ e 
burada karaya cıkarken halinden 
uüplıo ocııterek Uzer! aranını~ ve 
iki k ıo çekirdek kahrn bulunm~ 
tur. Atı Zühtü hakkında ırerekll 
takll>a•a geçılm!ştır 

ıeı ıı ılnlııın il} nıııı.; \f' bn:ıınlırııır. (İL ınlr'ıl<' Karıırı; ıhıl 

Rtfimt ııropaı:andanın c•rafa rtı:onom ye ı.ahlp olan Danimarka. 
va;omı a çıuıştığı ınt bn bu 4ekU· Kanacıa. Hollancıa. Ycnızetanc!a. 
de h!llA.sa ~cHleb lir. Bunun mtv· Avusturaly" gibi ml'.m!cketler<te 
cut !kt sacı artlar ve mulıallf bile ziraatı"\ payı 'lo 15 • 30 arPr 
parti.erin lkt adi konulardaki ı-ında:ıır Blnaenal~ h lll'rle\11'> Sıvas tankeri kiralandı 

Nato memleketleri her sahada 
tf'n'"Jdterı muvacche5lnde ne <le- llerltml'dl ımızı ölçl'rken bu nu
rıce e kaı:lap ınuknı bir propa"an· ınısıvotı cıe göz önünde bulundur
oa olaeaO:ını kesın bir eekllde tes- malıyız.. son 7 • 8 ne içinde hu 
b t etmek. güçtür. Bu tartışma· bakımdan T o r ıı: ekonomtsı::ıcıe 
;yı mücerre. itham. kısmi ve pera- çok cn:ı:·ı o r tahavvül maşnhe:le 

Denızcııııı: Banka.ı;. ıremtlerıncıcn 
Slvm; tankeri Barı • Beynıt Uman. 
!arı arasıncıa devamlı petrol n k· 
letmck üzere İtalyan F.sao Petrol 
Şirketine lı:lrnlanmı.,tır. Tanker ilk 
parti akaryakıtı Dan'den yülttemıa 
ve dün Bcvnıt maıcveocthcn na 
relcet etmiştir. 
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.ı<r .. cıe cıeıı • er ukrctme şeklinden edllmektedl: 
çıkarabılme1• ıçın elimizde baz.1 
obJektıf ölçOler ~e müşterek hare- Yukarkl hın;uıılyltle llıı il dlCer 
i!'et nottalıırı bulunmalıdır Bu b r llerwme ınü§'lrl cıe blr mem· 
tartışmanın daha ııevlyell. daha :rltettn ııana>·lleıımcııı ve eehlrleş
:netodlu ve cıaha ınııaftı bir şekil· mcsldlr Bu bakımdan TOrlcl)'C· 
dt- vapıldııtı dlRer medeni mem· cıekl içtimaı bünye del'ılşlkll~ınc 
ıe tetlerde bazı objektif mutala.r bakacak o'urtak 1060 cıen bu ya
hareket nnl:tnsı olarak kabul eetıl· na fazla b r m~ato kat edlldlğlııl 
ır.ektedlr 'Cldla eClemeylz. lkt &ayım ar&!lm.:a 

birbirlerine yaklaşmalldn 
lzmitte bir sanat lokali 

ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111 

Şair A' nı Öztür.ı'nln de:Aıou:vıe 
kunılan İzmit Sana\ Do:>ı.ları Der
netının lokali açılmıştır. Bu \'esile 
1:0 Metin Eloltlu OIJ resimli tllr 
serır•sı tcrt!plemtş Vl· hlkAyecı Pa. 
hlr Aksoy ile 1zmıtı· münevverler 
den Aııım llaltacıcıı ııanatln 11&111 
muhtelit konuşmeJaı yapmıttarcıır. 
Ayn, yerde ı;alı n~amı cıa MevlL 
na;-ı anıs geceııt tenıplenmıotır 

Uı\ŞKAX EİSl<'llOWER VE iNGiLTRRE BAŞVEKİLİ ŞAHSI TEŞEBBÜSLER 
l\lr. ~IACJ\IİLLAX'IN !'ÖYLEDKı.ımt GiBt PARiS'TE 
TOPI.AS.\S SOX NATO KO~TER,\l\Sl:\'IS ·HUSUSİ 
RiR KARAKTERİ· \'ARDIR. TOPl,ı\~Tll>A A~LA~· 
~t \ \'.\ DAHİL ÜYE DEVl.H'l'l.lmis Rı\SKASLARI İLE 
nıstşı.ERİ BAKANI.ARI HAZIR RUJ.UX.\CAKTIR. BU 
TOPLA:\llDA DRAMATiK K,\llı\RJ,\RI:"J VERİLECE· 
Gl l\IUllTE!\IEl. GÖUÜL!llE:\tF.KTF.DİI •• nu~UNLA BF.· 
RABER UMl. ıi KANAAT, NA'l'O rmvı.F.TLERhi~ llF.R 
~\HADA RlnıdRLERİI.J<: DAll.\ VAKtX tşninı.f(;j. 
NE DOGRU HAREKETE GECl\rnl.ERİ ZA'.\IMHXI~ 

Kasımda Boğaz'dan 119 

HükdI:ıetın yaptıRı ta1'7.da fab- (ehlrlıorde oturan nüfusun nlsbe
rlka. baraj :voı. liman. köprü ıSif'I ti c;;.2ıı.e dllD aııcnk "'28.4 e ytll:· 
z kr"tmt'k dt'mlr. çtmento. doku· ~lmıştlr D•ı artışın bile 1953 den 
rııa lııtlhııallnden bahııctmelt, bOt· &0nra yavrı.•1 acııtı ve cıuralttacıııtı· 
çe hacmini para ve kredi hacmı- na dft r 4•mcılcıl'n bazı atliinetler 
nı lktll!adl gell$Illenın maş·ırıerı vardır D ıter taraftan iki il&) uı. 
olarak ortnva atmalı: ne dereceye arasında calı.,an ış ııocu içinde ca
t:ncıar ilmi "e mukni bir yotcıur? nayı aekUlrtıncıe çalışanlnnn nls· 
Tartışmay bu zemin Ozerınde de- beti 'ö O 8 oen 10 3 e yülaıcl:nl~-
.. am ettim elt bizi tatmlnlair b r tir. Bu raicrunlar cıa a~kça ı:öıı- S • • • 
net ~I' uıa~tınr mı• Yokaıı bugün termekt<'dlr ki hükOmetın. TOrk ovyet gemısı geçti 
fflhlt olctutumuz ırlbl. hu lconuıar "konomısının bün}eıı1nl cıeıtış:ır- Oc:ıtzclllk Bankaııı kıyı ıoıetme.. 

GEl.DİGt l\IEIUrnziNUF.DlR. 

Oz,.rlndek. tartışma aslında b r dik iddiası hiç de cıoıtru cıejtlldlr 111lnce yapılan ıatatl!tlklere ıore 
" r dOltüşfl olmaktan. itham ve Müşahede f'<lllen hıı:llse ancak son cKıısım 957• ayı içinde Bo#ular 1 
l!'ar ı ıtharı:cıan kurtıınıamaz mı? cıereco vavr.• bir hareketten ıı:ıa- dan ı.76ı.<>56 ıroe ton tutarıncı; w ~o~o~o~O~O~O~ • 

Kanaatır.ıea bllhlll!Sa muhal:?fet rettir Baltıukl başltd memleket- 361 l abaneı bandıreJı ıemı &reçmlş ~~ ~ ~ ~ ~ • • • • • • ·~ 
r>nrt ıerı b raz daha llml, blrM ,r.r lçlncte lmll6e!A Sovyet Rwıya· tir ~ h: 
C!aha ııerı metocııar lcullanınak da. XX ınc nsır b~ıncıa. .A'ır.an· Bunların 119 u So\•yııt. 47 9 ~ Ll & 
'>Uretıvıe huaünkü \Crlmsız tal'- \aCla 10 • ır ı;ıl lçlndel son dere- ltatyan 43 ü Yuııoaıav 22 11 Fi ı • • & 1 t J..- ·o· 
tı ma ı daha verimli bir mecraya cc W!"ntl· bün)'e dPl!lşlkllklcrt ıo u Fransız bandırnl;dı 0 n. O \ ~ .~ 
sokmnk lmklnlarına sahiptirler r.eydnnn &llml~tlr «Ylnl bir va· a lar r ıoçen ·~ ,,. ·~ 
Hat atım lktlSacıl cett~e kadar tan ısathı ttoıtcıuı Memleket lktl· l~rını~ ~:~an il'~~n So\ye~ ~en~ ..::"~ ~· 
ır< 10 ve tobJ!?ktlf mü$alıedeye &adı tıımf'I nden cıeııı,tll• ı;:lbl, bir n ve m tarıncıa b yü \.!.." Y.~.. • • 

mkAn vrn-n bir konuda bu dere- Me:şll"d'vl &lllırede bırakacak tddl· artı• mü~ahedl' edllmı5tır 
1

.0. ı.;..~, (/ ~ J (f~ 2 6 Aralık O 
c• \erir.ısı:- ve ıcıaır b r tartı~ma ı.larda bul· nma:ıan t'VHl. timi ve Bilet karaborsacılıgwı • • .r;.c.-~.~- ~ Saat 15 ~ 
r reyan ..ıtm~ n n mOııebblplerln· mantık· cıu,anmedrn birazcık na- ~ ... ,.,:,• ~ 
c:rn b rı Cif' mUhalrfetın bu tar- Plp a~mı,, !.atılı bir insan Clb•. M. Korunma suçu sayıldı ~ 'J.iı.(" • ,,.. . • 
tı ma:ıa ıt'11 derecede mücehhez dunımu mu cahudt1 ecıeeek oıuraalt. • • 'Ti l"ÇOCUGiUNUZA VEREBIL~CE\:l~N.IZ ·o· 
oırra 1 ıJır •ıttıli m z ıı atrnuı nncıı1t b r o nı:ma pıı r 0 E~N OdGOZEL Y~ILeHU9BAŞI -H,E.OlıR .~. :· ı Kalkıromrının OlçOI bılecek. her· !< aç arp• b undan lbar t oldu u et,. .:ı<1n !An "et ere· :ı.ı U Konın ~-
li.,.ı< ta atın aıı hanıı: .s 11ı1ı par· 1et c m• .ıanıı çıkar mıı Kan nıı ŞQIJl.:ıJ tp 14)ııvn •ıp 

11 d k•rıne ;ah p olursa o - c cıcıı b. <le\I t alamı g '> ~ Bundan o r !ı··ftoı kara Ol'S"!l lı 
r l"Ce mcı a ıe-dl' l'd ı b le- ~ nndı. bu unmıılt iç n ~ u arkı it• va;>ıın ar rıo ruııan do ru 11 "o'~ 

muhtc' f trz hllr.cr va ır nllş rltr,. Ilı'.' kı t&:'!lnra bl. it z m lı onrnm11 a a kırı bar!'lı:C'· 

Bu. hUkdmet başkanlarıııın 
şahfl te obbü.slerıne. önnyalı: ol
malarına b111llıdır. Pakat böyl" 
bir toplantıda vapılncak tc.ı :r 
büıılcrde~ çok buntıırın halle
dllmes!, cır neticeye bııltlaıınıa
ısı Onemııcıır Temel prenslpler 
tızerlnde anıa.1ma otcıuıunu bıl
cııren gllzlt'rden biraz fazltw el· 
cıe edllml" olursa. ne btr sOrp· 
rlzle ıcarııılaşmış ne de te~O
re knpılıro·~ oıacaliız. Oç ı:ün I· 
çlnde raz.a bir ııey beklemek 
do!inı oır-ııı 

eHusuıı. karakteo 1 ve umu· 
mi mevzuian bir tarafa bıı-akıı· 
lım. bu .uplantıda. df•rhal ıı:ö
rüş!llmesı gereken cıaha vakın 
lşblrlli!I ıııı tıırııı kat'! ml'Scleltır 
vnrdır D•mınrdan bir kısmı ıvı
lı:eri. bir kısmı da ı;f1aııldlr. Bir 
cıe «Savu .. manın l'konomlk mc
ı;elclerlıo d'yebllcccğlmtz huşka 
hususlar ıncvcuttur. Her ıııı ke· 
dar bu üç meseleyi blrblrlndı•ıı 
ltcstn olurek u~·ırmak mUmkfln 
d(•ııııse Cl.to hcpaı de ııa~et dik· 
kııtıı ola ~k rn!uııdan tecıkık ve 
müznlt..,roı cetl!ccektlr 

GÜDÜMLÜ MERM,LER 

2iyasi tefsirleriyle 1 1 
şöhret yapmış 

__ w_._N_._E_W_ER_'_in __ ı , 
«TOPICS BY NATO» 

isimli makalesi 

tercüme: 

\"ATA :S- 11! ARALlf;'. 1~ 

Sulak çöl 
• 
1 tnnbul kı 

>1 ehrhtır. 
Paliat Js. 

'tanbnllıı deni· 
7e t:l renıo'I. ZI· 
ra hcr tar ırı 
il\ il& 1,'.l'Hlll 

hu şf'hlnle dl'· 
ııı,.c ı:trf'•'f'ı.; 
nıl'•lrnl ""''•ll'r 
itik~ tıırlft'll bir 
J.:11<' \QZ k:ılılııe 
dı ıı;dıı ,oı.ı ur. 

t ı:ıııbul. ı.:nnınk ımııınııııı 
en nefl•lrrlııl toproı.:ıarıııdıı ııh: 

" ll'Jt'll bir eehlrdlr. Hatnzııı hrT 
- 1 ıı..ı ,-akn.~ıııda "erhr1ıı ııf'k cuı.: 

SELAMI AKPINAR 

sahip bulunmaktadır. Bu 11\lrilt• 
le meıseletrr kendfllğlndcn orta· 
ya çılcıyo~ demektir. Blrleşlk•A· 
merlkanın ckıt•atararn.sı balet· 
tik trüdOmlU mennb tesisleri 
A\·rupa'CllU-1 NATO mmıleltetle
rı toprıü:tanna da yerleştlrll:n~· 
!I mıcıır? Bu memleketlerin keu 
dl kuvvetleri bu sl!Ahlarta tec
hlz ccıun.cıı midir? Böyle bir 
sanayi kurabflecekler midir? 
Bu ve bundan dotnn cıııter mc· 
selelerin hiç bir ııeclkmeyo uı: 
ramacıan halledllmesı ııereklyor 
Çünkü bunlar her şeyden önce 
bütün aııxı:ı1 pl4nlara tesir et· 
meittedlr 

ÇALIŞMA ORTAKLf CI 
Bır de savunma vnıııtalarının 

1ııtlbliallncıe dahıı ra.s~oncı bir 
cıuruma gelmek için yapılması 
ırcreJı:U işler vardır. Elsenhower 
ııe Macmıııan. Wnshlnırton'dA 
yayınladıkları ııon bcyıuma:nc
<te bellntlltlcrı gibi, ar~tınna 
Jar &abasında Clahft valcın bir 
çalı~a <ırtaktıtı inkişaf hal!ıı 
dedir. Bu hll$U&ta ceçım yılkı 
NATO Konseyi toplantııımda bir 
a<lım atılmıştı. Fakat ortaı:ııı ya 
pılacak cıaha çok iş \'OrC!ır \'e 
Başkan F:!f..enhowı;-r, eten &Aha· 
11ıncıa daha verimli IOhlrllğh ne 
izin vermt!'l için Amerikan kon· 
ırresıne t:ır kanun tekllfl ııe
tlnneıı, buna lmklın hazırla· 
malıdır 

M. Spaak'ın ilkbaharda top. 
lanmasııu teklif ettlltl askerf 
ıı:ontcransa lıl!UlrUlmek üzere. 
ti.ye devletler arasındn as:ter! 
teıslı; ve teşeltlcüllerın lnk13arını 
sağlayacaıc ı>lAn ve fikirler cıo 
müzakere ccıllecektır. L1zbon'ı:2a 
yapılan son toplantıcınn aon:-a 
altı vıl &cçml~tır. 

NATO'NUN SiYASi 

MESELELERi 

NATO'nuıı r.avunma ile ııııııı 
mcselell'rı.ıden başka ıyn.sl rr.e 
.seleleı1 cıeı 'ardır Ana prens ı-.. 
lcrln dışmcıa. latlşare ve cıanıt
mıı işlerinde ne<: cıcrecc ve nn· 
ınl bir inkişaf ııalilanacaktır•ı 
NATO, k"nell 11ııbıısı dışındaki 
mr el,.lerle ne ntsbcttc tıırllen· 
melıdlr? 

Azırr.ııa~mıy1lcak 11on mcs .. ıe
lerden biri de Sovyctlcr B rl ıtı 
ve ortoklıırlylc olan münasebet· 
lerd!r 

Geçen yıl Rusyıı·cıa 'e peyk 
Cle\'letıcr:ıı• vukua '1Clcn cıcııışlk 
lıklerııı NATO için mllnliılı no
Cltr? Bu ı:ntı ıslyascttnın yepl· 
cıen luynıet kazanması şe ·ıın 
de kabu! l'dlle'Jll ır ml ?SO\'VCt 
Rm\'a'nın rf'ddl ile bir çıkmn .ı 

g Mn ~ııı<hlnnm11 işine D rl~· 
m.~ Mili•·' t"rdc bır hal çar ı 
hulun11b !('('r!;: mi? 

emılndr. deıl lk ha ~a \e ırz· 
:ırıte kil) ııaı. ulan rı ı.:ırır. •·ıı· 
ı.at lstnıılıullu fitılnnıı t'n ~a· 
nıurıu 11 '" kurtııısu ile lianıı· 
nı 1 lrlr. Zira I~ 1 ~u l('me ini 
önllyecelt enıeUer, azalma.z artar. 

l•taııtıul'uıı bıımn dibinde 
J.;osl.orn IJlr '!'Hl.O Clllfi \'ardır. 
lstıınbu• un bir ('ilk )erlrr1mle 
de del'l'lf'r aı.:nr. Biranı; lieml'r
lt'ı I \f' O•mnnlı bentlrrl, l<
ıııııtıuı•ıı:ı ııı r su mtdf'nl3ell 
ıı:.rr,;mı ı tıuıuııdııconu orıa1 n 
'"" ıır. nıknt lstanııuııu. yd· 
ııııİrııırııı eııkır oııkır ral11ıııı 
nw\ ,ınııerde bile ıııı ~ıı.mtı•ı 
ı,:rk~r. •:ıı lflk• npnrtmaııınrd:\ 
oturnıılıı ı.f'nıU •enıtlrrde oııı· 
rıınlıır ıırıı ında sıı bnkmıındnn 
f'5ltılk \ nrdır. Her ikisi de ~il· 
:ıiinll ,-ıı.ııraeali: su) u cncıoı.ıe 
bulur. 

loınnbul. ııenlu ) akın ı.ı· 
> ı eh rldlr; tifo lf'YR ('OCU\: fl'I· 
ı•I mllirobıııın rıuıa.smaı.: tenııı.:r. 

ı ı:nz" nımaııaıı denb~ ıılrllf'· 
ııırı; ııı:lrrıılerln bir Ji:ı•mı dil l ıı 
lıotnlıır J a n OtOp ha•taıunır. 
nu •llrtıılıırı otıatnnıar da ı.:n· 
blnf'de cOztlıınını , .. , il ı.:ı, ıılıı 
elht.elerınl çnldırmııı. tehııı.e· 
aırıe dolma ka~ı karsıynıtır. 

htnnbııı drnlz kf'narındnıtır. 
"nradeııl:ıln \f' Al;ı:2f'nlzln ııımı 
tılan t.ııınbııl kı) ılıırında bir· 
lılrl> le ~ ucnklll$ır. Balıkların 
her )iınılr.n ıtell'nl Dotazıta tın· 
hı~ıır. J<'nkat t~tnnııuııu bıılıi' 
~ ı~ .-ıne;r Yrınesl tein dei;ll, Yf'
ml'ınl' ı ıcın her ııebl'P ''nrıtır 
,.e hııııınr eksllnırz, artftr. 

"nııeıı.:sır. ,.e ho~ııımnını' 
knrnok ı;ııyıınılAıı hlrl.:aç lınr• 
ılnk l('t'bttmeı. ldn blr ~tiril 
ııın•nıfı Hı ,oı ~orgnnlııtuıııı 
au;ı;e 111111 eelılr dısıııa uzaııınaı. 
ıtf'rf'lilr Nt'blrde 1)1 bir ~ııruıı 
neden ı.uıuıımaıııtmı ııı:ıııı.-r 
bin bir ıerekcerıe acıklı) llblllr 
ler ama sıuıızlııtıı r:ldenn'x. 

·oru~ıın çotıınıııtu lrnı!tıı; 
dolusu tf'!il§ ınn.~rafı Hı her ay 
.rıııe ~not ma.,.rıırı, falan 'e fi· 
14n nıa~rnfı diye bir sfirfl pn· 
rn lldrmriil ı:oze alıp ~ıılnr I· 
dnres1nlıı re•ınt abo111~ tıtlr. 
fhııın rn.mırıı f'l ,-117. ) ıı.aııııı tel 
bile düıl"lll' ı:lmıf'mlştlr. Ynı• 
lan lıurnklıiııı. ı.a lıırı donıann 
hııııu ak•PI tıtıııı llıtllller her 
ıamım llert 11 rf'r. :-;"e 'nr ı.ı. 
ne bfııtlrrln ı.urıımn.<ıı, ne 1111· 
lı:ı tıonılorınııı patıaıııRsıııın §O 

1111 ı:ı·lııı<".f. \<' nbont'll!'rln kır 
ı·t~ l~·lııılr. k:ılnııı•ı olnı;:ııııllsl n 
,orülınn. 

'forlk hol cıkın<":\ ıınınmııt• 
tar kn('ııı. pnlnınııı holln ııırn 
ıı•ı.nııırnlıır ı:drıııınıf'z olıır \\' 
u~knıuru nı.ını hn•lııJ ını•ıı iz· 
ııınrltln nır) ılnnl'lıı '-okt ıı r. nıı 
h,.lıklıırılıın ı:n) rlsl ılr olıtı:r.ıt 

ııstCl kl'•c H mlill'lrrln hnrrı• 
dır ~11",lıQııl'ltr \e lllk<ı loknll 
t:ııar \ltr otııııı.ca. ırır 11111\1\. 

trldr ııl•I, ırilnl) n ve tııııon 
o pırıl ı•ırıl ,,. rrnk N'llloi tın• 

ıu1. rı ıtıı..ınrı t.ııuııııııııı tu. 
bir natllrmort tııblo konu'1ıdor. 

ı~111111ıııllıı "11 ıcınııf' ,a .. :1uıı 
işte bir konBC\'ıll llallelmf' ı ı'la ~il) uıı ur uhlııtuıııı lıllınr· 

b<'k!rnlle ı birçok rnt'sele ııo '"ıı lılr ınhlnt .ıı ı ,\llMltıı.ıır • l'U r hCIJtıln f'tln ı~rar ..ımu ı S:f'llr nu tekd r<ll' (!(!' tl'n adli e c \'er leceklerdlr lııı. ~· ,,, 5 Aralık Saat 1" • 24 arası ~ 1 
. kı m. mn ahe<ll!' er ve t11 n &t~odl k!l. ınma balı!! ndr a ınn· iller bu }en lcnrar a l'I! nde hılet ' ' - y.f_ 1 
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\ıtan tabr. ka \e tl'!!ts ısımıerının TAŞ DEVRi MiSTiK 
~ayılr.ıaııı uı uııen bir kenara bı· 
rakılftblllr Milli ekonomi onblnlcr 
~ tızb nlcrce tt'.Sl.eı 'e ışletmenın 
taaııvetıvıe mevdnna ıı:eıen bir bQ· 
tıln olduğu için. açılan yeni ıc
t i.SIC ln l~I ~oyen. eskiyen. Atıl 
cıuran e!kl tesisler ıclndelcl mev· 
k ı anca1" bütün mllll ekonomlvl 
.:.11i.)lıyan .oplu moşahede ııo ti'~ 
hlt edilebilir Yeni yatınmlann 
milli ekonominin clhulanmııs.ına 
ımk!n \ertp Vf'rmecııı;ı. ancak net 
• r.•ınml!\nr: mllll ı;:ellr ır,;ıncıe ı~ 
r.aı ettlltl mevki ile ölçülebilir 

Ha! u nmi rtkArının en ı.:•>I: 
lln!'m ' iti ıı: kıırf n:and11kl 
me cleterl• llıılll olıırnlt eo na. • 
t11 hem k•ııa ht:m d uzun ı:wıı 

zili •::?llCIOınlü ı'nermıten .,rl· 
mekteetır Bu son ııll4h!ar a~~r· 
rl, ekonomik vo slyll5ı mest•!,,. 
teri kendi bünycıılnde topln· 
makta ve NATO gibi bir anla~ 
nın çerce' esi içerisinde kendisi· 
ne mahstı11 bir durum meydana 
e-etırmet.tedır, 

NA T01:vıı dahli yalnı:ı ııı:ı deY• 
tet. Bırl~ık .Amerika ve 1nııllt0• 
re. b~lıca harp sllil.hı olar.u: 
ıı:ildümlU mermilere \"e atoma 

10. """' bu ........ ru. O 

l\lemlcketın cihazlanma tempo-
11una dnlr. net )'&tınmlann mılll 
l:CI re n:ısbf'l' müş'lrlnı:2en naşka. 
ııctıHdl gııııemo tempoııunu lllç
meyc yara~ ocak cııter bir Olçü cıe 
mel mllll ~ır adını verdlltlml2 
b r ıceml\"t tir. detışmc dereces'l
dlr Hükdrcct lktlsatll ırellşmeden 
l:ıah.ııederken. hiç bir ıı:aman milli 
gelirin balctkl ölçülerini muka>c
~e eııa!l olıırak almamalı:tncıır. Me· 
~e14 bcıtçe rerekçelerlndc cısabetll 
tedbirler ıır.~·eslndo cı;ıno raııtıo.ıı· 
mıyan kalk:nmanın tahakkuk et• 
tirllCI iti• :cıcıı ını desteklemek 
icap ettllt saman. cnflAııyon ve 
flat yükse'rnelcrı ile hacmi ~~en 
ccarl tıntlarla milli eeıın ke::nl· 
r tlerl ver.ımektedlr 

Sab t flatlar sevı:v tne irca 
edılmlı bakllı:t milli ırellr rakam· 
ır.nncıan but.ııedllmemektedlr. H•l· 
bukl muJrayeso bu rakamlarla 
J: apılmııı o aydı. Türlı:tyenln ı 50 
:1;ılın:lan evvel de mütevazi bır ce-
1 ~me temı>OfiU tahakkuk ettirdi~ • 
l 060-53 anı.;ında ~llftllenln hak • 
~aten •Or"atlendl(tl, takat bu ııür
atlenmenln dünyada &Orülme:nııı 
b r tempoda oımad11tı. bu derece 
b r inkişafın dünyada en az 20 
;,o kadar ıtevlet tarafından ba.,a
rılmış oldutu. 1953 den sonra l•e 
bu ııeııomenın aUr'atını idame ı·~ 
ıırme oöyle dunıun. bll'altla çok 
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Vakit ~tikçe ortalık cıa tenha· 

•aşıyordu Kahve içmek sırMI &rc
Jınce lokanta a Rex ile tnocencta· 
c.an başı:,. ktrmo kalmamıotı tno
c ncıa e'lnl u:ı:a•arat Rex'ln cebln
drn at&arıı paketini aldı Ve yarı 
,aka n J&n cıcıdl blr tavırla eöyle 
Cedi: 

! 

1 

- Ne kadar dalıtıruıınız Rcx. 
taçtır aız:ıen rtııara istiyorum. Ver lliP..<ıWlllittt.-...:"'tırı Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 44 
mı~ o"uııuz En sonunda kendi 
kendime •kranı etmete mecbur kal 
cum ı,~ 

- Aft ı:ıersınız.. du\·mamıştım. 
Qolı: dalamım RllX llllklkatta ~ok 
ctalcındı BO•!\n ıran inocenctayı 
~uıkulancıırmadan ondan don Le
andro hak;: nda bazı ttYler ö[:n:ıı
menln çare!o nı cıaonnmü~tü. Oeııç 
kadın ııo:nurtarak oöyle cevap ver
di: 

- Bu haliniz benim pek lehim· 
t\e defli ~ it ki benim yanım 
c!a ınJul•yorıumuz Hlç aıtzınız açıl 
r adı Yokııa tıu sabah aksilik et· 
tim d \'C mı bana kız:ıınız? 

Rex bö ı blr 1httmıü olmadı· 
l;ını llcrı aUr.:rok özür diledi ,.c 
dıtarasın• yaktı 1nocencıa. dumanı 
rnvura. a!t ona ııu ııözlerı ısöyle
dl' 

- B'1 atqa::ıdan epeyce istifade 
ctmeic haltın Çünlt{l ben yann 
r,ıdlyor"ı:n 

Rex ııa ırcıı Du Anı gidiş kara
rına '"f'br,• ne olabilirdi? 

O ı \Or musunuz' Neye? D.· 
ve &0rd\i 

lnoc ne A •atlı ve davettir bir 

bak~la onu ıınzdOlttcn ııonra: 
- Yo)".ııa ıııcıışım 11.zı üzecek 

rul? D l'" 11ordu. 
- O:ı:mez olur mu? 
Sonra hey..,canla &Ozlerıne de· 

vam etti 
- Her halde> büsbütün &itmiyor 

aunuz dt'eıı r.:ıl? 
inoce..'lcla k ndlne mahsus o tat 

ıı gülllijlylc ~Cfldü \•e Rcx•ın eıını 
okıayarıı.tc ce,•ap verdi 

- Ha~·ır A!cBlllk ol.sun <tiye ııöy 
ıedım. Sadc>e" bir hafta için Bl· 
nrrıtz•e (tltm .. m ır.zım Bunu hiç. 
ama hiç istemiyorum Bu mevsim· 
d~ Dlarrltz. hiç çekilmez. hl'm 111-
caktıı, h.ı:"\ de çok turlat vıırcıır. 
Fakat bir miras meaetaıt tç.n avu· 
katımla ı:anı1Incm !Azım Baş be
lbı bir 1~ Rlccy . Sizi çolc Oz!tyo
ceğlln. 

- Ell:ılz hllA bO bQtün iyi ol· 
macıı Otomobili ıı:uııanamaz.sını.ı. 
!l.Ul.uııdo ederzenlz ben sl.z1 ~!!tü
reyim n·ırl\Cla hiç bır lştm ~ok 
Ha burası ha B arrltz benim iç n 
tlep.<11 bir. El\"ı:Mr ti &izinle bcra· 

ber o arım 
- Bur.lan lldeta sahiden h~e

cııyormu• ı;:lbl konuşuyonıunuz 

Rtccy Fakat ırelmenlze tmkan 
rok Bta'Tltz'de yalnız olama:n. 
Eııkl a ltı dostlarımla beraber bu
lunm.tıta mecı-urum. Dunnacıan iç 
ıııtıeı zı:raretler yapaca ım Sonra 
onlnr vanımda yakışıklı ve ~nQ 
bir yabı.ncı '10r0rtersc ne der
.er? 

- Ben alzt ırötürür aonra treıı
ıe dönerim 

İnocl!ncıa. başını 11nllııdı 
- Olr.ıaz don Lcancıro ile cl<le

cef,1.m 
Bu Wrıl duyar cıuymaz. Rex tr• 

ıc!ld •• tI!ddetlı bir tnvırla : 
- Tft'-11 o cıururıcen bana ~er 

fOk Oe:tı 

- Aman Rlccy. Yolttıa don Le
andro'YU kıııkanma a mı kalkıoa· 

calcsınız? 
Rex. omuz 11llktl. 
- Ku;kanınak def;ll Ha~ ır. Fakat 

•anınızcıa olmasa daha hoşuma il 
Qerdl 

inocenclL ıeıcrar ıraıme~c b .. -

!adi 
- Don '1ece baıın ne naslhatlar 

verdi b IEcntz cıon Leımcıro çolc 
eııkl kof•lıdır Rlccy 

- Yn"\! Benim ı;ızlnle dost ol 
mamı münamı:ı ıörmtıyor mu? 

- Yalnız ıılzlnll! dejill .. Herhanırl 
bir ııcnç 2damla dostluk etmemi 
ho~ gönr.ez 

- Ona ne? 
- Beuı çncukluııumcıan berfl 

tanır. Brnı rorumnıtı ve benimle 
ınenul nlmAğt bir \'BZlfe blllr 

- Ötııkı dostlarınıza ka11ı da 
Nlylc nı.ycıt? 

lııocencln kahkaha.arla ı:merck : 
- Eğer burada olup g!SrmUş ol 

&avdı. Onu cıa ho, ıtönnezdJ. Fnkat 
r.neak Pll7i.l' 4:Unü burayn &eldi 

Re:r şöyle blr Cl!lşündü Pazar ı:n 
r>ü don Lcandro onları terasta ı:ör 
müştn d"mı-·· ki gelir srelml'2'. lhtl· 
yarın ilk ısı fnocenclayı ziyaret ol· 
muştu. Ertı:sı ırana Usoteııta·ya yl 
re ırenç kızı ı;:Onneıte ııeı.m: ~ti İ· 
ııocenclol ı<ôzlerlnc ~yle devam e~ 
ti : 

- Yarın sabah da beni bir ı.-

mlz azarııyncaktır Çilnkü &Oya bu 
akaam dn don Leaııcıro ile yenııık 
vıyecektlm 

- Ote.cıı:ı m: yiyecektiniz? 
- Ev .. t Ue.n yalnız yemeıte de-

tıı. ı:eceyl ı:ıe otelde geçirecekti. 
COnkü arın ııabah çok erken ha· 
ı eıı:et cı:ıeceğ z 

- Doıı t.eandro, Snlnt Sebastl
encıe oturmuyonlu? 

- Hoyır. Salnt Jean cıe Luy Uma 
r.ıncıa demirli olan kotrasıncıa ka· 
.ıyor 

Kotra! Rcx o anda tnocencıanın 
ıı:J 'ı: \e t!zerlcrıne yosun takılmış 
olan pabı.çlannı ııatırtadı Demek 
ki kotra k~aıııı:ınnıakl e\'ln önütıe 
cıo ıtclmıştı Oracıaıı deniz kıyısına 
ırıı:ıcn )'Ol sarp ve ta~lı idi. De
mek ki inocencıa bu yoldan a.,ıv 
1t11a ınmııtt Kotraya kadar ilde. 
cok vakit olmadııtı için don Lean
dr~wu ıınhllde beklemiş ve onunla 
beraber eve kadar ııetmıııtt Evcıen 

cıenlz. kennnna inen )olcıan ba.~ka 
bolkl de gizil bir merdhen ola. 
blllraı. Don Leandro'nun evden 
birdenbire k113bolmnsının mfınllııı· 
nı timdi anlıyordu Bıı havaııcıe 
pek çok le çaltçılık yapılırdı. Ten. 
ha \"O ücra bir yerde bulunan bu 
cakt evle tam önüne ırellp deml!"
lel en kotra arasında kaçakçı tebe
kesl pek Alil ~ görebilirdi. Rex da· 
ha fazla bir oeyler ııorup öıtrenmek 
için can atıyordu Fakat lbUyatlı 
davranmıgı daha mün~lp ııördO . 

,vnamı var ı 

Konservatuar 

Türk musikisi konseri 

Konsf'rva~uar Türk Muslklııl ic
ra ~ey•etının Münir Nureddin Sel· 
çuk ıcıarcsıncıe 22 Aralık Pazar 611• 
babı 11nat l ı ete Şan Slııema!ındı: 
~ereceAI kocscrcıc FerııhnAk ı·e Du· 
e:ellk mnkll!Il•ndan C6Crler ıcnı edl 
leccktır 

Tabanca ve penisilin 

~eposu! 
Mr.hmet Bayraktaı adında bir 

pollıı cıan. tlsküdarda Hasan BU. 
yükkatırcıoıııu adıncıa bir kaçak· 
çıyı vakalam ,.rır.• 
Şüphe U:ıerln11 ('l!Vrllıın Hasan 

BUyClkkatırcıoRtunun ceket cep. 
!erinden altı tabanca çıkmı.ş te e. 
llnde bir bavul dolusu cıa penl.8111n 
bul•ııımu~tur 

Fatih kız lisesi açılıyor 
Fatihte açı.ması lcararlaştınıan 

Kız Lisesinin tıazırlılı:ları ikmal 
ecııımıotır. oaronafalca lll!esının 
yanında yeni bir binada açıtaeak 
olan ll&e vılbaşından hemen 11oora 
tc<1r1aata ba,tıyacaktır 

TEŞEKKÜR 
12 Arı.ııı: 1057 ırana l'efat eden 

scvırııı hüyüAümilz 

:ı-:ııırkll lllntıası 

tıC!'.'!"C \OÖL~·un 

ceııazl'fllno vNmek !Ottunda bulu· 
•ıan nkraba. doııt ve arkadaşlarıııa. 
yı.kın a)Al J.1>ını eıılrııcmeyen va
tıın Oıızct~11ı nlles1ne ayn tetP.k
kOr ctm"'lıc acımız manl oıcıuıtun
aan cazetenızın tavassutunu rica 
ecıer.z 

l'•I: t'al ııı:ı \"nııın 

Oıı:tıı: Rf'rrıı \'oııııı 

BUGUHKU ~ 
H A V A \'efflk61 llleteoro· 

loJI bıa11ouıınun 
nun tahmlnl~rloe cıre buıün 
st'lulmlz ve ri'l'arını:2a hava kapa· 
lı ıı:etrt'.ek olup, rll;u:llrlar poY· 
rud3n mutedll obrak e~ttektlr. 
I>llnıın en yüksek hararell ..ı.ıı, 

en düşük ise +n Santlırat ola· 
rak kaydedllmltllr. 

TAKVI~~ 18 AH\UK 10l7 
('AR \'.\ID.:\ 
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Gozeıemı.ıe ıınnderllen r• 
zııaı ve resimler bl\S•l~ın 
ııaıılmaııo iade eı:11lmu. 

Ortak bir sergi üzerine 
so Kasım günO Ankaracıa blr 

l'Ol!lm serı:ısı açıldı Ortak bir 11er· 
l?IYdl bu Resim unatında aynı 
~olcıa yöneımı~ iki arka<l~. el ele 
vermişler. Adil Hıuı•ın üst katında. 
küçüle b.r odada ıttıı:el bir ııervı 
tenıplemısıer 

Cemil Eren'! kıcıenberı tanı. 
rı:n İlle serglalnl dı.: &lll'dü~üm ı
çtn ... aha foergl)'e ıriderken ı,ıcrl 
hakkıncıa az çok blı fikrim var
cıı. ama Telttl!i Ataotıu diye bir 
ressamın adını hiç duymamıştım. 

Cemil rcs1m ııe\'ı.tl&lnln ı:ercktlr 
etıtı fecıaklrlıklan yapmış, anla. 
Y~lı bu yolda meıııeıtını bile fe
da etmiş bir ı:enc Ekmeıtlııl re. 
aımıe knzanıvor. Bunun ır;ın. bO$, 
ııevlmll görünmek. herkesin nab
zına ııııro şerbet da~ıtmaıt taraflı· 
sı değtl . İnandığı. sevdlll bir yo. 
:un yolcWi;: ilk servisi Clııha çe
o. uı malzeme denemelcrınln pek 
bol olduıtu büyüle bir llCll:I idi. 
Burada dL yerin lmkAnlan içinde 
bize &anat anlayışını açıtlıyablll· 
)'or. Resımıcrının baulannda, 
cam, balcır tol, balı:ır levha. cıe. 

mır çubuk. balık kllçı1tı. renlcll 
taşlar, ı.stlrldJı:e taralı: cınsıncıen 
taçaıc deniz yaratıklarının kabul: 
lartyle tuvaller ''e yaıttı boyn elele, 
vermısler. kardeş karcıeo geçiniyor 
lar 
ıon cıc. Parıste buluncıuıtum ıa

ralarda. •Rcalltcs Nouvelle&• top. 
ıu1uııuna batlı resı!ıımların ille aer
gıı;ınııe raı;tlacıııtırn bu çeşit resim
lerin linıeklerını. mc-nılcketımızı:ıe 
llk dela, ııeçen yıl Cemil F.rcııtn 
aergt51nelo ırönnilştüm. Tıımamlylo 
Non • tıııtıratıf yoıda Yl'lll bozı ita 
de ımkllnlnrı 11rann bu anıııy~ın, 
tantcz.ı ve ıcnt oakımından ı;ınır
lnrınır. nereye kadar dayanabllece
lil lı:e:.ttrflemcz. Du glbl malzeme.. 
n n. ydnl, istiridye kabullu Jle, ba
lık kılçıkların pllstlk bir cıeter t11 
zanabııeceııını kolay Jı:olay anlıya· 
mıyacak bit toplum ıçını:ıe, Cemil 
Eren·ın bu araştırıcı took.slyonunu 
takdir etmek ırerelı:ır 

Bizde, Plıtürattı tre veya 
Non • Fııroratıc resımc aophcll ı:öz. 
ıerıc bakan toplumun buı:tınkU du 
"Wllundım ümltııızııııc knptl1J'11lı: ı· 
nanışından dönmek, yahu~ fe'1a· 
lı:irlık etmek, memleket 11anatını 
tıu'lhten önceki devlrlercıe. Uza" cıo 
&uda tezıılhlann ipekli kumaşlar 
do.tudukları ııonıerae Batı Avrupa 
nın btr çox yerlerınae bAIA maıtara 
devrini ~·~aınakta olao bir toplu. 
muıı eturumuna ısokablllr Mcacnl 
memleket.Jıırın bütUı. ye.nllllderını 
bir Uıtıyac oıaraıt benlmsodllllmız 

ıu zamıwda. pUlııtlk ııanatıarın bü 
tün dünyadaki akışıua kartı dur
manın, atışkanllltlarımaın eaırı o. 
laralt mubaıazakllrlılcta ayak cııı. 
menin. hem JıakııızJık. bom de ıçın 
cıc bUlunduumuz devrı lnklr ct
melt olacağına ıoaumalıyız.. 

Cemil Erenın Yatlı boya resim!& 
rln~e. bir noktaya l4ıı.ret etmek l&
terım. Renk kompozısyonıarıncıa 

reııklerın bazı )·erlerde. tezat ka. 

Arif KAPTAN 
nununa bağlı olarak yanyana ı;et1f 
meyi armoni prensıbının başta ı:ıı
ten problemi olarak ele aıınıa. eecr 
terinin daha lltrl çekle! blr oJglltı
ıuıı: sıösterece~lnl çek:ırunecıen .s/i)'ıı 
yeblllrlm. 

* Resim 11anatında ııorırtınün Cif• 
Rerlnl t>u sergide bir kere datı• 
anlamıa oıcıum. Çalışma trüoü il• 
beslenen bir ıııtıcıat, Parls ı:ıD•· 
kültQr ve hareket rıokıran bir çc'f 
reye kavuşunca uzun yıllar pahıı: 1 

na etcıe edilebilecek ı:-örı:ü \"e teO
rUbe:vı 111 çok ediniyor, kcstırıtl• 
bir ııokııktnn geçerek hemen arı• 
caddeye çılcıverlyor 

İlk de!a rcslmlerlnl cördOjtO!t' 
Telctaş ARaoıtıu bu yönden üzerııı· 
de durulmnh de!\e; f:'cnç bir rd
sam Yaşı yirmi üç. Esmer. z:cı:I 
bııkıoıı. sanat heyccanıtıe cıoıu b.r 
genç. pdanın duvarlarını kaplıl•atı 
resimleri. Non - !l~üratıt yolda. ,., 
şının üstünde bir tecrübenin. blf 
anlayı~ın tzlerını t~ıyor. acı;IJ11 
lOllannın en bc!Alısı olan bu yol 
Cin ırenç bir istidadın lı:ıı!a zıını•tı 
daii:I bu bll§ansını yorumlamak ı:• 
relctrse, B rlncl2!1: insanı ı:üçlüt!Cır 
karşısında yllmnlttan konır, tencil 
ne olan inancını yUlcl5eltır. Uaılt• 
lhttros. ve sebat bu büyQk SC\ ı: • 
ııın içindedir. itınc!.'11: inııan ya 6•• 
ııatçı oıarat. doıtar. yahut cıa dOI 
maz. Bu da Allnhın kullarına peı:: 
lıwılı;çe balloettıRI IUtutıarındaıJ 
blrtdlr 

tiçUnc!lsu: Sanatçının en mutı• 
taç olduıtu. takat pek az ııanatÇI' 
nın elde ettlltl bir oanstır. Eski d• 
vırcıen kalma, ııandıkta kalmıo bit 
estetik anlayışının kalıntıları ııııı. 
baının katıp blr resim eğltımı.ıılı> 
telkinleri içine hapsolmıyanlar r' 
mı.sını turtarabıtlyorl ar devrtııı1' 
içinde. sanat kültürü ıı~kıran k-1 
nakları keşfedip. taslarını cıoıdıJ• 
ranıarın. artık kendi ıcencıııortııl 
yetlştlnneıtten ııayrı kanuıarı oı. 
mu. Reeim ekolleri :rerlertnı ~ı· 
!ık probtenııno bıraktıktıın ııo:ı•:ı. 
yalcın tarih bize, sanatçının yetif
m ın: de: sanat bareketlerlfl' 
cıoıu bir çevrenin. yrını. muzcıerllL 
reua.'tllar ıırasındnkı tnrtışmaıarıı1-
el~ttrmelerln ne bUyUlc rolü oldıl" 
unu ıö&tennıvtır. Sanatta cyartl~ 

malı: b~kalarının ıatedll:lnı detb 
ancaıı: kencıı dllodlRlnl yapm~• 
aal!:lanablllr. • 
Dörcıüncaye ceıınce: Bunun ~ 

nı kltn!!c cıa,unmez, Kül ıçıncıo ı: 
yotışmı:vecelttn l herkes bilir. 
Tektaşın resimleri, kı&a bir çatır 

ma devresinin cıenemelerl oıara1' 
ierçekten blr olgunluk &!!.sterıyorj 
Artık bütün hızı ile. ııarreııeri11 
lbu yolda k~IUAlnl aramaya yaııel' 
m 61 ı:creklr. En çok belicndllllll' 
dört reamının, kompozısyoıılıı!'1 

renk ve fekli AJıeulı:ler! baıcurııı:ı
dan üzerinde cıurmaıt• değer. v•· 
lör ve renk elemanlarını ku•ııır•ı; 
şını çok lflabetll buldum. Bu ıt 
ı;ersıt&I 11anntı için ba:ıırlı \'il )'01ıJ 
açık OliUn. 
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M E V L A NA 1 H T 1 FA L · ı 
COK SONUK GECIYOR 
Pazordanberi devam eden ihtila/;n en önemli hôdisesi, Hindistan Elçi
liğinin 15 ciltlik bir Mevlôna koleksiyonunu h e d i y e etmesi oldu 

ıı u.usı ~urttle giden arkada ınıız TARIK BUCRA btld ırlyor 

Jı::on:ra, 17 - :\levtina hattaaı raz ın!na Uadc etmiyordu ibtıtAI hatta duı olmı)'acaktır aanı:ım. 
fan kalma bir havada. puardan be- 11 tç1n b husa konuşmalara dikkat * 
t1 deva m rdl)or Fakat ~hlrde, ~on- ı;ettk1rdl Palcat maate&et bunlar Hattanın tek hlıdbe.aln!, Hlndıt.tao 
h kltapıı:ıoda her ıün ananevi tek birer ntıtuıı: olmaktan llert ;!deme- Elçlllğlnln Konraya heal> e ecıecetl 
tarıanan programdan başkıı, MevlA dl. Bu Jilzden de Konya ya gelen 15 elitlik bir MevlAna koleıwronu 
ı:ıarı hatırlatan blçblr lıattket )Ole. bin.erce müştak, Mrnina hakkında 1 teşkll edecektir. l"ann verilecek o 
llUtQn detlşlkllk lokanta n ote!ler- ki mevcut hb ve bt11llertnı urre ka lan bu değerli koleuıron, yazma, 
de'iı yabancılarla. bunıann kaşıkçı· dar arttırmııdao döndüler şerh, tet.dr ve metinlerden ibaret 
larda, klllmcllerde raptıtı alış ver.iş.. Durum, gelecek yıllarda d:ı aynı bulunuyor. Bu eser U:du. Ben~oll 

Bu uada Kon) anın en uz:un kur· s:ıthıt.tl devam ett1rectk oluran, ve Hindu dl.ler nde basılmış olan 
tutu bugün p~tanenln Onllnde te-1 Mevllna hatı.uının Konraya bir MevlAna hakkındaki l:ltaplann bir 
4ekkül etti. Normal olarak ı;Unde 3-5 panayır kuandırmaktan başka tay. 1 arada toplanmış örnetldlr 
btzı zarı damgalanan b ş~hlrde bu ..... ,. . ............................................................................... ..... ................... .... . 
RUnün po3ta damguı 130 tı.ıaur bin 1 

kere kullanıldı. 1 
MnlAna Ce.llettln'ın 634 öıüm )il 

dönllmü mlmasebctlyle çıknrılon pul 
larda n almak tein kurrup ı;trenle 
tın 11raaında d9.,udan ve batıl1:ın ııı· 
ll ı r deJlştlrenler de vardı Kuyruk 
ötıevr. kadar bUtün ı;lşelertn OnUn· 
lle azalmadan aUrdU 

l"eru gazeteler *buıunkU ııartalan 1 
Ilı Mevlı\nndan bab.Seden şiir, mata 
•e. haber ve ııkralara ııyırmı, ola::-ak 
~ıktllar. ~lırln bUtUn otelleri Te 
b.anıan bu bü7Ut ı;tınde bulunmak 
!çın gelenlerle dolu. ZlyarctçUerln 
•raaında kadınlann bolluau dltlı:att 
teıtıyor Dı\vttll bUkômet adamıarı· 
ııı da ntlrrl teınLll etti 

.Bllhasaa proı;ıramın 14 30 dal:! teli: 
l'an için caaloııda erkekler de vardı• 
Clenıek rertnde olur. 

* 8 q defa tekrarlan!ln proaram iki 
kta.ından tbarettJ. Açış ve komıtma· 
lar ilk bölümü teıkll ediyordu tıı:ın r 
eı bölümde de Mevlevi muııııınden 
örııetler dOgAh makamından muzııı 
t&ltndı. 

* C>rianlvıayon ~c.ul bskımından u: 
taktı, mahl7et rönUnden lae hiç bl: j 

Deniz Harp Okulu 

öğrencilerinin gezisi 
Ankara. 17 IH\lstısll D • 

liarp O ·uıu öğr ııellt'rt 20-2".! ta 
• hıert are~ nda SerhPL erh rl 
Ilı z olan Euırne, Kırklareıı \ Al· 
ı:.uııu şl'hlrlcr nı z11 &ret edec • l'r 
Oır. 

3 gün zarfında hesap 

açarak iştirak ediniz 

614 Talitıli~e Hanım nasıl ilzUlmesin. Balıktan 
sonra bulaşık kaplanna sinecek 
k oku kolay kolay çıkar mı? ... 
Evet, b una da ç~re , ·ar, çtlnkil 
şimdi FAY var. Fay bllnınunı bulaşık 
luıplnrmın, bı~·nk. ~·ntal ,.e kaşık· 

lann lekesıni, yağını ve kokusunu 
derhal ve pek kolaylıkla alır. 
Evinizde bir kutu FAY bulun· 
durunuz... h ('r istediğin izi 

rahatç.a yiyebilirsiniz. 

voçu·· K SAHNE'DE YENi TEMSiL ıı nırtıı n 11o r1111'11 ı .. aı rcı ""'"'i fl ıııı arrr lll'n ıtııı.rrn 
:"- - ffl'nrl li lh•l'll' ln ı ll4ıfıl iı c . ııııın .. aıı ıı t•ı•rlnl trn1'111' t11•· 
lnnı ış ın. ' I 11 111• \ :ılnı~n 1Rratır.ıı :,,ı •ahne,rr Lnnıılırn bıı pl,r•lıı hir •ahn<',111 111' :- u ı.. rnıı \k ın '" 1 ıııı~ 

l ... ~.:ı.'.•.l.'.ı.':~ ... ~::~.f.•.'.~~~.~.~: ............................................................................................................................................ . 

ı Tecavüz olursa Amerika yardım edecek Ürdün' ün Tahran 
ı Başı ı ıncıaeı 'kuzey Ati anık paktı asken ~ki. 8 El • • f f f f' 

ıini , e tt>r s"urünü ifadeden j 11u bıı.şkumandanının l!'mrı ı:e • ÇiSi ve a e 1 
ı.. r · · ıamamııı fakat bir l Nato ııev.t't:erı ordu:arına <1eue· 

t'D• t~ ını a . • • . dılebt!cce!;ını tLo;rth etmt~tır. tlrdlln!ln Tahran Ml\fik e.ç.11 
t:raflan da :\A~O mılletl~r~ Bunııan sonra. orta menzilli tüze Şerit Hıün.t .Saadl"l'ın. Alınan lıa' 
ııra~ındaki l r unut zaruretını lt'r konuı.una temas edl'n John •an~ nııe ~·llpılan a:ncllut so::ıu ı~a 
lırvan etıni!i. lir. 1 Poster Dul!tt. n rıc.,.k Amcrı.canın 'Ctıt cıım~: r Scttr n öHlmu e. 

; d :\I de m!l•teflklerlnr bu .&,Jlihlardan ,·er hır<!Pc buı 1!15\ ıent ıeı n dola•mar.ı· 
fuplıı ntı unun 3 

• en_ • meğe hazır bı.ı:undul(unu \e bunun ııa ı;~lıeb w·• vennııı. uzun .. a;rıa:ı 
r('.s' i t ebrik eden Baş\ ek.iller .çın de alAkalı .ki memleket ara. danberı Or:.ak y ş :a Yurdunda te 
arasında Yunan Başvekilinin sında karşılıklı btr anlaşma ım· dan ızören ırak ~'il Kralı Tallll'ın 
hnlnnmaM , e Adnan :\lende· :r.aıamımın kiti ızcıecettnı ıı;öyle. vefat e:mıo oıııu~u kulaktan ku· 
rrs'iıı rlioi hararrtlr. !Çıkması mtştır. :ıııta ~a;ılmıığıı ba.,ıamışıır. 

\HhKO\ , .. ,,, ıılt ı "L ~ ta Yurdundan bl!d.rildt!iıne 
(likkattrn kıı~ınamıştır. · ı:öre eski ıı:ra lifıl rtte bulunmak. 

~ll'ndl•rrs, harbi önlemenin Lcmcıra 17 IA P > - Moııkova ta ve ırak'ın dış p!'lttlka faalı~el 

'
·ares in i '· rni silahları kabul · ra:I) oşu 11811 ı:uno Başkan Ehsrn· I lcrını <1.kkatlr takip e~meı:tedlr. 

howerı dUn}'a ı;ulhüne R'ldcıı yo.u .-.-o--
d e ııördüğünü, ~·ani güdümlü enıreilcnır:ıtte lthıtm etmı~tır 1 
m l'rmi, fUrt'i alacağımuı söy- Radvonun Ku:ı:ey Amerika} a l "P 
lc.mic lir. Füzeleri a~ıkc;;a isle· ttjtı ne.jrlyat 11ıraaınııa bclırttlcııg • 

' ne ı:ore, E~enuower, Bulı:anln ta-
Dlf'\Pnler ·;\one~le Danimar- rafından g0ndcrllmtş olan son mek 
ka · ol mu tur. Kanada , Bul~a· rni..ıu b.c;; kale almamı~. ~ !lk!rk .. e. 
nin'in tl'kliflerinin clddiyetl e V•}rll b r bar~ konferansına ~·· 
tetkiki gerekliğini ile ri sür· n111mak nıyetındt' olııutunu ;~ter 

aıcm şt!r. 
ınii~ııi r. 

S\ f i) 1'0S~t:\'İ 
101'1. \l'TI S ı 

Para, 17 - NATO Komeylnln hU· 
kômet ba kanları tademesındeı.t 
lklncl toplımtııı bUgUn ö;tlcden ı;on 
ra 15 04 te açılmıştır. 
t:I &.'ill OWER' l:\ l> OZl.ERİ 

INöNü'YE 
HAKARETTEN 
MAHKOM OLDU 

BatH.klller konternıuınıo öi::e-
den r:onrnlı:J oturumunda Blrlc~:t 1933 yılında ~zunköprlldc C H P. 
Amerika ııcıaıcumhuru aoz alınış Te Oentl Başkanı lsme~ inOnUl•. ıı:ı)a
Blrleşlk ,\mcrlkanın c:-1 ... TO'ya dahil bında ha kare~ eden tüccar Tahsin 
olan dev.rtıerden biri alllblı bl: t Haskırım hakkında Uıunköpru :>ulh 
tecav!lıe uğradığı takdirde derhal Ceza Mnlılı:emcstnoe verilen mnlıkıl 
yardıma koşncafıını• temin etmiştir mlı~~ kararı, rarıııtaıca uı•dlk edil· 

B:ışkan El!cnhower, batı filemi ile ınbtlr 
tsblrll~lnde bu.uoan ıtt.lsadcn gel~ Bövıellkle Tııhaln Haskırım 25 ı;ıUn 
memlş mem tketler konu.suna dıı. hapla Te 166.60 Ura .otır para ceza· 

Teknik Üniversitenin 

Sanat Matinesi eğlen· 

celi gesti 
Te:ı:ntk f ' 'l ' 'l'l>' te ~ladtn 1 ak Ol 

esı Ta!l'be Blrlli!tn.n tertip c:ttı ı 
::!anat Mat ne~ı ııan aat 17 de ı 
:;.-o l" ka<l'l ı onrrxans !\&!onunda 
• apılmı tır Mat ncııe DOlent T:ır 

can ın bal• u.tınln teli çalınmı•· 
ur Ve besteci eserini ızah den 

ır konuşma yapmı~tır. Kart :a· 1 
•urı.st .\ıtan tıplennı anlatm:c. 
tır Gençlik tlutrosundan N!Ea 
I:noan da kı•a bJr skeç temaH et
ml~tır ~ıatıncnln edebiyat bölO· 
mn 'beklPnln ku\vettc olmamı~. 
Lanınmı~ ~lllr ve yuarların lroıtıl· 
rııt1) ı~ıarı \'Uz!lnden toplantı daha 
ro.; b r l'v:ımcc matinesi n.ıllnl 
n mı~tıı· l!r.:ı:ır bulunan r.dehJv•,t 
t•ılnrctıın A.•nf HtllP.t Oolebı. ı)?.u,.. 
mır A~a• TahoSln YOcel ve Orh.,n 
~alk G11kvt\' ~r.rlerln:ten pan,:a· 
lar okumu ... ardır temu etm~. bunıann tktlzadı ve 11na çarp•ırılmış olmaktadır 

tıcn.ı durumlarını ıcaııundırmak ü- ----------------- ------------
zere gelir kll)Jlllklnrınıo faaliyete ı;e 
çtrl meaını avı;!ye etmts ve bu ~ 
tçın konıırrden bu yıl 32.> milyon do
ıar munıııam ı.r.hsl.&aı. ~ erec~ııını ı01 
!Pml tir 

ı:ıa ı:nn bundan batka. l&bancı 1 
mt'mlcket.ere ı halat • lbracat ban 
kAAı taraCından açılııcalı: olan kredi 
hacminin de iki miyar dolara çı· 
kıınılml\ltnl IJ;tc)ec~ını ao:ı:lerlne 
ilave etmiştir 
1\IBllllı Mt:sEl.ES İ GlZI i 
<;Iİ R ti i1ı ,nü 

•wro Sebwn P'elıırlkeaınde 
ı ... ıı eclllmelctecllr 

NATO Ba,veklllerl Konre:anı;ı bu 
gUn Orta • 003u mcseltlcrlnl de sO 
rOşmc:e batlamıştır. 

Parla radroaunı:n b!ldlrdlğlne ı;o· 
- re, l'A'IO ıconteraıaında ı;orü~lllen 

Bu zengin çekilişe 

katılmak için muhakkak 
bir hesap açtırınız. 

ucuz 
KAHRAMANLAR 
DİYARI 

HERŞEYI 

daht, ıt'i 
TEMiZLER 

• 
TRiKO 

)HJessescsi, h <'r. sen e olduğu gıbi 

Yılba11 Hediyesi Olarak 
mallannı satan büt ün müessesderdc sen i" sonuna kadar 

Yüzde 10 Tenzilôt 
yap!Jğını snyın mü terilerine müj deler. 

Orta 0)AU meaelclerı şunlardır: 

ı ı Kıbru mese:esı 
21 Fi.istin mcs~ıw 

1 

3> ~~. • Do(;uya tomUnlzm aız· 

rarıs rRd) osunun llA n etıııııne gö 
rl!'{: ~ATO Konıeranaı Orta • Doğu 

, ile ıısıu olarak her hanı;I bir tarar 
1 almayacaktır. Buna aebep olank, 
j LUbnan Reblcumhuru Oamllle Cha 
aıoun·un, E!aenbower'e çönderdlltl 
mektupta yııptı(;ı itiraz ı;ö&terllmet· 
tcdlr. 
Kıbrıa aıtule~nde ber hanı;l bir 

karara varılıp vanımıyaca{;ı top:an· 
tılar ı;lzlt ct:eran ettlf:I için bilin· 
memektrdlr. 
K \R \ \1 \'l.l"'t' RUHIF.011.fS 
T \1 ı:nl 

Du arada Yunan Ba~ba:tanl 
KODl!tant!n Karamanllıı Batı A : 
manya hftkQmet ro:ı.ı Konrad A. 
denauer'dcn Kıbruı lbtllifını h al 
ıçtn ıavasımtta bulurunll,!,ını rica 
etmiş o de Alman mnhflllerıne ızi:i 
re Allcnauer redllctmiGtlr. 
'\TO Ul"lt-.J.t:RI H.\ KA:'\I. \RI 
'JOJ'l . \:'11'1;,J nlTTI 

Nato DLŞl~lıırl Bakanları toplan 
tuıı tse l'itle üzeri sona e~tlr 
Bakanların sllt'ıhsızlıınma me..e:uı 
ozcrınııe ııurdukları nı bu arada 1 
Orta Avrupanın atom ı.llAhları ba· ı 

kımınııan ıarafsızl~ttrılmaaı hak. ,. .. --------------------------· .. tındaki Polonya teklifini ele aldık B U A K Ş A M' 
ları anla ıımaktad.ır 

Bakanlar ötleden ı.onra topl anan B iiytik Fransız Reji~örü R~XE CLAİR'in 
bükllmet b~kanlarıoa çalı.şmalan rlı R E X K L 1 
hakıtıncıa rapor vermışlerııır. 

JH l,Lf, "i ' İ'.\ li.O~l':'\IA"'l ııı· LELi. AŞK 
Öte yandan Birleşik Amerıka Ha ı 

rtcıro Vekili J m P'6$ter Du!ll!$, -
dü n kuzey Atlantık paktı teş:~ı- (Lcs Grand cs ~ancuvrcs) filminde 
ıııu hükumet reı&ıerı konıeransı. MICHELE • BRIGITTE GERARD 
nın öileden şonrakl celaealnde söz 
alarak, Blrlr~lıt Amer~kanın Nato 
:nomlcketlertncıe atom &lllhları MORGAN BARDOT PHILIPE 
Etoklan yıpmağa hazır bı:lun<1u· 

ı:unu blldlrmlş:crdlr 
Harıcı:.e Vek.llı ı;l!Ahların Bir· 

ır,.ık Amerika kuvvetlerinin neza· 
ret! altında bulunacıtını. faka~ 

Jean Dt's:ıillv. Pierre Du~. Jacquc" Fra nçois, , .,.es Robrrt 
Llst J>~lamarr. :\l.ıı:ali :'\o'!!. Simonı> Yalere'l sunar. 

İl ~vettn en on dünya haberleri 

13~f;Jild 
ZORLA 
istikrar 

• "I ııglltl'rt'dl' Anı nı!' polill. 
klt• t nıı•tl ırlitn 11 11 r. 
ıl nıı isimli lo:ü\·lıı.. rııı.aı 

ı•oı. 01111 ı.ıtnhınıt:ı :- ır nrnrJ ' " 
nıı ı ılıur,, lııı:ııız •lJ a•I bl• tl'ml· 
ni •u 11r ıın•ıırıın mrJ il ana 1:1'
tlrıl l;:lnl -.1Jlü1or: nuııtar ı.u,. 
ll'tll hlr h ııı.uml'tln bfitüıı nır• ıı 
llJ etin i 111 klrnmt•I, LnblllJ rtl ı 
bir idari' cih azının hül.Clmctln 
Janıhll~• nda )t'r alnıa.•ı '" nlbll· 
J n ~lya- etl'n olıuıı olan oılllı•· 
tin parlimenıo 1a•ıta<ı,lıı llitl· 
ıtıırı l'llnde ıtıt nı :ı•ıdır. \ nı.ıır. 
uıııı un•url :ır, J elillıgl'rlnden UJ. 
n <>!arat. ıe,,ırıı \e l •llkrı<rlt hlr 
drmolirıt• I te• J.. il edrnıl'zll'r: an· 
r.ıı. ıı•ı1 tılr buıün h:ılinlll' hlr· 
ll'•l'rl'k onu nıl'Jdana gl'llrehlllr. 
ll'rıı tlbor . 

t'll h ıı ı. ıı.:ı, l ıı ::lllT ıleıııuı.rn~I· 
~ini nır) ılımn l <'llrt>n ıw u(· ıııı· 
• tırıl an ~••dl'rt ı ı ı.. il.hl. ~ııııı 

""""'" hl r h üJ.;fınıl't \I' ı.aııı
llHl il lılr lıta rr c·l h aıı. dll.ta re· 
Jl111lrrlııln il <" mtı•tl'rf'ı. \R•fı. 
ıtır. \ alnı, l ııı;ıllt. clrmolirıı•l•i· 
nııı drı:ll. ııı ırr buru n drıııoı.. 
rıı•llrrln a ti lo:u \ ' rtl cınılllr. 
tin parliml"ntn '!"a5ıtası,rlıı ıı..ıı. 
darı rllndr tııtma•ı " ııd ılll llt'rl 
Jl'll~ or. 

o halde parlAmrntolann il'· 
•«'l.ldllO üurlnc1t ıturnıeloi Uirım
d ır. nıııon dl'nıoı.ra•lll'rdl'! par· 
linıf'ııtıılar. bal ı.ın ırırıı u ııo ar 
1 11 \I' (C"ntt'Ulllll'rfnl lt'Dl• ll \ e 

ırzalılır eı ılrtn ' "·ilm i ln•ıın. 
lerııı lopl ul ıııudu r. ParJAmeıı
tnlar, halı. e t.• r r lJ f'tlnln traı l t· 
•ine llJ mnıa m ecburd urla r. o na 
l. ıır ı ırlııırı., ona raıml'n 8J ı. ı. 
rı bllJ..ftml'llrr ı ııııornııı ı. . nıll. 
ir i r l. l'•rlr rUnln ltlııı ıııl ıııı o:ır· 
bUr ,,. hö, 11' bi r harl't.f'I ıanı 
1 u it ıı rıııı h rrha ıı ıı:I hlr ıı ıırl i· 
ııll'ııtcı "'' a h d ı.nmeı aı. la n
ıııııı ıaman del'am l'ıl rııı"'· :-lr 
Urnr~. bo h u t;m ü •u ntırlar. 
la U.aıır l'd lJor: 

<ı f'aı. ıu bir t.l're haıı.,n lrndr-

1 \:at'l n ~ üphe &ötürmrı blr 
bıl alına bir hQkOmt'lln dabı 
ııırnıı ınQıldet llilldarda ı.aımas: 
lm!..An•ızdır. naııA parlAmento 
da nıOhlrn hlr tk~"rı1eıe mallı. 
<>l•n dahi. ~ tinl.tı bb' le bir b U· 
ı.onıet l.ı•ml ~tçlııılnl ı.a.ı beder. 
ıtı. ıtı. anı,ıar a) rılmaıa b~. 

lıır, \C licnıll .. ırıılıırında a.rnl. 
nınlıtr. lıölünmt'll'r, ırııraı.ıar ol· 
mıt•ı ı.ort.u•n J uzunrten mtına· 
ı.a~ııh nır\ rıılara ttma.tan çe· 
ı.ınıııl't. 1.orıındıı ı.:aıır. naı ı.111 
ınur.:ıbtret 1111• llayıııııuı mtorı-1 

otorııe ı r1L.ılnrn11t tın lıır. \e 
böJ le bir htl J..Cluır.ı ııe ı.aıııır ı ı.... 

tlduıla lo:rılırn. tıırlhln ıtöster· 
il lıt ıltıl. nlhll) et nıııntthlplere 

lııı.IJat f'ıtlııı umıııı llabl, maı· 
Hıbl)rtl o ııl .. betıt' bUJ oı. olur.11 

o halde hülo:lıml'tlt'rlo bö} ll' 
hlr ııı.lbtltrn La1:ııımaları için 
nıı.•11 boreket etmeleri IA.ıım dı~ 
Jnılllı: deınoı.ra>l•lnln bu mev. 
7ııllaı.ı en bü) üı. ı.ozu um üıa. 

ıııabn ltlJadına ,.nhlp olmaı.n 

ıır. Bu •ııdecr Brltan)a polltl· 
ı.11 •anııtıııııı ıı r:tı. demo ı.r.at 
her lll:ırcnln en bO)!ik )ardım· 

c ı;.ı ulan lılr uıı.urdur. ... ır 

U rıır.r'ıılıı drdlıt ı;lbl u ı::unun 
lıııl.f\mrll~lr: o bül.Qmrll d rs· 
tl'l.ll)l'n pıırthıln ud" lirndlll'. 
rtne mur..ıhf'rt'l eılenırrc d rf:ll, 
nıuhnlrfl't edrıılnr ı.u~ı da \ a· 
7lrtlert \ Urt l ır. l ı.. ıırı arıla ol· 
cıuı..ııın ın ıı ıl ıll'tce hıHOn nılllt. 

ıe l.:.ıtı)t • nıuball'ftlt nıüzahc· 

ret tdtıı M••.\ al rı uplıır dıı da· 
hll • bir ıııt.'Ull>etlerl bulundu. 
ıu ~uphe lzdlr.1> 

E 'et, ancak bul lr bir unıtı · 
11amaba t ı l~ııdm lir ı.areı t a ra
tın nolital nn:ı:annı öırrnmeli. 

aller.c bir eberlJ elin deııı. 

hf'J r tl umumi.re~! llr milletin 
hfiı.Omrıl ulnıaı. lnıUn dah iline 
glrebllnıtlo;tt'dlr htıı.rarlı bir 
boı.Otıırı olmanın tıaştıca earıı 
budur. "' lr ııenrr ona tiU ekil· 
dc bir tormlile bnıtlı.ror: cıRal • 
ı. ııı anulıırlJle ıı;Onün ı. ablnr
ı>lnln I> fl!orll ara~ında um nm1 
bir lihrnı. ır.sb cıırbllmeı..n en 
nhrıık olmııdıl.cı ıclotl l. rarn ba. 
hl nıe\'ZUU olamı, &l·aLtır. Gtı· 
nün lı uliılmrtl 'lorla bu lstı ı.
rnrı tr: ıııln rıtemtz. Hatı.ın ar
ıtılftrtllil raırıntn, ilftirllnd rlJ 
<1) loiırıııı.ıarı ınrmlyrıı. ha nda f. 
nııt l'dl'n hlr lo:llhinc 1 tlt.rar.ıı· 
Jıı::ııı a~ıı mü~bblbl d r&ll de n e. 
<l ir: 

SADUN TANJU 

~------~,----------------J 
Kuru yemiş fiatlan dün donduruldu 

Sandıkta 8 ~n ıu 6tuıdart QzQm 
SandU:ta 9 l'Jo lu standart azam 
Sandıkta 10 No lu standart üzüm 
:>anC:ıkta ICkıs azam ıı 1 Na ıuı 

Pali:rtte lOks 111 l"o ıu ı 
l'll IR : 

Torba.arda natüre: :ne r 
Sa.'ldıl:ta lrrl da nctr 
Torbalarda ekr.tra .&üz.mi! .. e e!· 
teme ıncırlcr 
S,,.ndıkta ekstra 6Uı:me, e,ıeme 

''e bağ.ama tnctrler 
Sepetlc:-de cle nc:r 
K'titUll\rda paketlı Ü<ı2 ınc.r 
San ıkıa pa.-eı incir 
1 ''ili" : 

Kabuk.u tındı.. 

iç tını.11.
Kavruımu~ fındık 

<'•·'iz: 

K~\>utıu ceviz: 
Nat!lrel iç Cfl\'•I! 
işlenmiş iç cellZ 
':\ iTi' tl .. TIGI 

Kavrulmuş kabu·du • tuzlanmı, 
Antep fl$tı~ı 
Çiğ Antl'P tıstı(ıı 
Kavrulmu~ iç tuz!a.'lmlş Antep lıat. 
11\l)f, \1 : 

Çıg ,ç tatlı badem 
iç kurulm~ ve tuzlanmı~ tatlı 
oaaem 
UR }' l ~'ll Gl: 

Kabuıt:u kavnı!m\ld ;er fıa~ıtı 
tç kavru?mu~ n 'uzlanmış yer 
ııstıgı 
ı. t.81.ERI ( t uılo ,e,.a to ısn:ı:I: 

Sıra leblebl 
Makine tmalt eaıtız leblebi 
Eklıtra ekı.tra kalbuı 6.ltü aakız 
Jebleb 
Ekııtra ısarı leblebi 
Entra ebtra çıtt• >;avrulmuı 
un leb.e~I 

Madde 2 - Toptancı veya p era· 
kendrcı aıtatlarını ulıdelerl,nde blr 
l~tım.ış olsun veyı. olm116ın bu 
te'bl!R filmulilne ı::ırcn mO ıahall· 
!er, top ancı 'e~a toptancılık ile 
pe:a;cendecllH: M!atlannı uhdele
ı1nııe b.rlr.şt rmı1 o.anlara > apa. 
cuları uıışlarda ı ıncl madıtede 
ı:Oiuırtlen müs:ııhsll le toptan a. 
zaml e&tıo llatlannlll.ll en a.z: ~ JO 
nl{>bettnde tenzılit ) apmata mec
burdurlar 
Madııe 3 - Teablt edllen uaml 

utış t.atl anna. !ümlıı:aayon, eleme. 
kalbur.ama. kavurma. tıızlama, 
ıı.ıtma veı.aıre ı;tbı her tOrlil a· 

Ku ru :.rımıısıerln 
mO•tab~ll "'top· 
tan cı utış flatları 

162 ıruruo 
166 , 
175 
201 li 

219 , 

95 , 
lllS , 
114 , 

t: 122 s .. 
t 122.S " 

lOl tt 
149 > 

:no > 
481 
5l5 , 

1155- kııru~ 
112G9- > 
l3ö6- • 

831- , 
919- > 

ııs- .. 
350- , 

87.5 ... 
122,5 

140 > 
15'1,6 ... 

166- " 

(8~1 ı incide> 
ı.: oru ! l'ml•trrin 
p eralirn de tıtıı 

rıatıın 

183 kurut 
190 , 
200 • 
230 ,. 
250 • 

110 ,. 
120 .. 
ıso , 
HO » 
140 ,. 
230 ,. 
170 il 

250 ,. 
550 , 
600 » 

HO , 
420 ,. 
520 > 

750 ırn::u• 
1450 il 

loSO , 

oso , 
1050 • 
200 ıt 

400 , 

100 , 
140 • 
160 , 
180 , 
190 , 

mellye ile ıe.,ıııı: ve amtıallj ı:nu. 
rafları dahil bulunduRune1an ou 
!!atlar uzerıne biç bir ilin rapı· 
lam az. 

Madde • - Tuzlanmıo :ırunı ye
m.şlerdekl tuz n~bcti. Antep tıs· 

tıtınııa <;;, 2, yer tıııtıjttncıa "O 5. 
ballemııe "'• ı. ve leblebıcıe ':°• ı 5 
tan fazla olamaz. 

Mali.ile 5 - B u tebllt hOkümle. 
r!ne aykırı hareket edecek.er haA. 
kınııa milli korunma mevzuatı C1a 
lllllnde muamele yapılır. 

Madde il - B u tebllg netri t~-1· 
binden itibaren mer'!dlr 

.......................................................... u ........................... ... . ... . . . ..... .............. . 

Arkadaşmı öldürdü Yeni tôyinler 
Adana 1'1 (HU!~lı - Şe.ulmL Anitara 17 ( HU6tu.ll - Kar& TL 

un Tuzla nahlyeslnr baiılı Koren· i 
a kö1·anııe bir çlfUltte çalı§an l!sl Asım Bü) Uklü, çişleri Ba°<&.'1 
Rr~tt Çelik a<1ıncıa blrl. arıcaııa~ı ıııtı iller iııarcsı ıenel müllür.11· 
bulunan Şilebi naıııyestııııen it>- lifine. Zonı:uldak vallııt Celllett!n 
n\h m Kap:anı öldOrrrek ba. ını Onsell müst~ar )'ardımcııı:ına. 
parçalım~ ve cese<11 ahırıtakt anb. 
reler arasınııa ııOmmüştiır. Qlftllk Aıtrı TallıU Ali Abevrn mülkiye 
aahlblnln ihbarı ıı, ceset çıkarıl · Ba mUtett1$ill:lne ta:rln ~.dl!mlf
mı1ıtır Kaçan k~tll ar&.'ımaktadır. lerıı.r. 

Yeryaza yeryOzü olalıber nkla 
kara ~·anyana c tm~. ırOnd!lz ı:e 
c~rı. yaz kıtı. ı;ıcak 110A'\ltu ta· 
itip etmıı: ı:üzeı ile çirkin dof:. 
1'U !le etırt. ı:rı Ue kötü. kun et
i! lle ı:ayıf, erkek Jle dlfl. ııevı:t 
ile kin. müsamaha ile taassup. 
hıY&t ne ıırnm. ha1 al ile ha· 
lı:lkat, '>~lancıc ı:e 6on b r ara· 
C1a, önde arlı:aııa. ısntd a ııolda. 
•ayısız neıılllı-rtn ha atında. tar 
lü 1n."an top:uluklannda ;er al. 
tnııtır 

mızratı çuvala aılidırmaya çalı. 
,ırlar D ;ecwını:ı: k cÇalı.tır· 
ıar da ba~arabtllrler mi ııanlt1? 
Buna akit başında kimse ınan· 
maz. Çocuklar bile kanmaz Her 
~t'ye rağmen konablleoclı: olan!IU'a 
da Qoğnıyu ÖYll)l'nlt>r me:vcıan 
bırakmn:ı:.• Doğru söz. Ço~u yer 
de bu bö;ledtr. Acaba bizde n a . 
aıldır? Doğruyu 6ÖYllY!'CCk baba· 
y.l';itlcr var mıııır? Hiç şQphc
n.z olma.<ın. Varılır. Vardır a.:ııa, 
acı olnn bu ızlbllerlnc cbabarı.. 
ı;ıt• demek zorunııa kal~ımız· 
dır Bustın TOrlı:lye kahramanlı· 
ıtın rn ucuz olduğu bır Olkedlr. 
cl\fızralı: çuva!a &ığmadıtt dediniz 
mi kahramaruını:ı, Nasıl olmaz. 
aınız ki dört bir tarafınız c\'ııl· 
!ahi de billAhl cıe mııo.ra!t çu, a· 
ıa sıjtdt» diyenler vaya mızratın 
çuvala sığmadı ını ı;önnemek ı. 
çın ırö:ı:UnO ı.ımsılı:ı yumanlarla 
do!uııur 

IJÖYle lleğil de böyle ynzı,·emıe. 
nln nlmetluı vardır. BütOn bun 
ıar. teker teker vesa hep bir a· 
raııa. yazar a ... ı kara yapmaya 
eötUrmc-ae bile. ı;l\'ahla beyazın 

karışımından kirli bir ım renk 
elde etmlye \'arar Oysa. fıkrıı 
yazarının ''azıfesl: ;erine ı:öre. 
belirli bir tenkld veya teşv.k 
ronk lyo nunu başarmaktır Hem 
de karbedecetı .ıempatfrl. !lrkU· 
tccclil ııncancı katırlarını. top. 
ıumun ctabu• dokunulmaz ı.ay· 
dığı konulara h!lcum etmenin 
uyandıracağı tepkısl dQşUnmc· 
den. İkide bir savcıııı:ın tapt:>ı. 
nı: çoluk c;;ocutun rızıunı, kaçı· 
racatı imkanları: uı;ın olun 
h14mını aklına ııettr.p d~ünme 
den 

• . ......................................................................................................... ............................................... ... ...... u •••••••• . ................ " ........................ -....................................... " ........ -................. ......... 

B u rhrn.-nlann )apıldıllı ta.1n· 
te de tıöyle idi Sı;utnlkler ı:11. 
llürıde de böyle Dtınya acıamı 
tfıırth'e vardığı zaman da böyle 
Olacak. 

Siyahın &lyah. beyazın be:vaz 
0lduıtunu kabul etmeden olar· 
ları bu yönden de~erlendlrmo
aen • ccrçclı: mı'lnada • )ani~ 
Cldl~I. kusuru dOzeltmcrn. ka· 
rıtııııııtı dilzenleme~c lmkAn yok 
tur O ysa bız pek ö~ le ıırrçrtın 
Çırılcıplak orta a konulmıtSın. 
Oan, tenkldden ho~lanır k lrr 
lleftmz. E \·elallah. ht>r cıev rde 
ıt6rı1ütıU renıı:ın tam terı;ını DÖV 
!eınektrn çrk nmı tnlrrlmnı çok 
tur Aslına baka1'6anı:ı: b .eler.· 
rıe her çı:şıt toplu ukta rastla
llır Güneşi balçıkla a ~ama a. 

B.r bakıma. aöz!lnilz!l ı:rrçelı:
lere kaııil yummanın turla tay· 
daları ''ardır B u lllll ede pek 
çok şey olab!llrsıntı. Olamıyaca. 
ğınız tıkra yazarlıtıdır. Fıkra ya 
zan ıı:ımc:11r7 Rivayetler, örnekler 
muntellt Hr.rkesln kabul ede
bilece ı dörtba;ı mdmur bir ta· 
rlf yapmak tmkAnııız. Şilphcr.lz, 
tıkra yazarında b r u~ıcıp !iz.elli. 
t . =örüş kesktnıııtı. btlgt çe~ıt
ı 111'; earttır Ama ıı ıı önemli 
olan elen ak, karaya kara dl)e· 
b Jmeıttlr Gözqnc kırpma~an 
, anıı,ı. kötil o tösterebllmek. 
iır Oerç. Baı1ın Kanunu. Tc ... 
ı p mtie esesL eozııaı:ı veren· 
ıer evde çoluk çocuk. patronun 
ker.d ne &:(!re hesapları, nihayet 

ŞUpheslz. btıtan bunlar beşe· 
rl htslrrdlr. insanoğlunun türlü 
zaatlan, çektnı:enllklerl. endıır. 
lert ' ardır. Fıkra ya.z:ıırlan tı;e 
ı~an Ostü mal!.lüklar dcQlldlr 
Oı.tellk. her yiğidin bir yo urt 
rr~ tşı oıııuıtuntJ kabul etmek 
ı::erektlr. Ne var ki, yetmiş ;a$tn 
datınııcn jet pilo tu. C11lslzı1rn o
pera ııarkıcısı. t av~an derisinden 
vt:ı:on kürk çıkmcyacaııı glbl me
denı cesa ret yoltııunlarından d a 
tıkra yazarı cıkmaz.. 

Akla karayı d obra dobra ıı(iy . 
ll~ecelc mccıeni cesaret aahiplert· 
n.r. mumla arandığı Olkelerde 
belle! eörOlmemış kalkınma ı:öııı
terilerl yapılabilir. hatti lhtı. 
mı lnsa.'ll ar ayaklan yerine el· 
ler, Qzertnde yüıilt!lleblllr a:n· 
ma Susak ağız!ı vatanııa Jar . 
la demol:ra.. ı olmaz 

HOŞ MEMO- Peki, sabahlığına ne verirsin? Al CAPP 



•AT~& : t 

- Bu sezoıun 

•
~~n~ih~~~a~~ 
ııl günü Hl\· 
ton•un şadırva 

nıncıa vapııan 

Tan hdnı.dan 
::t dOltünüyllü. O 

Un Sabık Afgan Kra'ı • m•nuı
lllh'ın 1t zı Prense;ı "ıır lyf'. da· 
mat ise Ayvallıtm tanıfl3lış 
tabrtlı:a~rter!nde.rı merhum Dr 
t'aı.ıl uoıan•ıu otlu lıtrr Doıaıı 
idi Prerıııeıı Naeıye dıter ·ız 
kU'C!ql llbl TOrkıye')'e i;el n 
ıelmeğJ tran·a relin cıcıen öbür 
ıuuarcıeııne tercth ctmı t • BU 
tün öm::Ona Roma·cıa geç:ren 
Prens. Naciye dıll"I. 1 sana va· 
lı:ıftır Anneııı Kraliçe "'llrl"Y:Yll 
bu düliu:te ı tıraıc eden te:. hl· 
ne(lan ~ensubudur Kendıel kı 
ıının ııaten ıeıını ır.nı Roma• 
dan ııetlrcıı Pembe ç çeklerle 
gö fuı ı.:smı ı !enen ı:ellr.llk 

Prenaeı;.ı > ak1mı1 u. Mücevher 
ıerı lçl"l ısOylcnecek 6z voktu 
MUcevhc-ıerı aç yaz kl~ln n 
huzurur.a ce•ınıen iki metre' 
boy\lnda C1üt0n ııahlplerlne bin 
liraya mili olan pasta baştan a
ııatı Jı:aıp ve kelebeklerle sfüı· 
IOvdü '\ltı kitinin. b r haftada 
ancak huırlayablldlf!1 bu 'lihı\ 
ne ı> a cellnln •altın» bl:- bı
çakla v.:rcıutu ha!lf darbeler 
altında ufaldı ufaldı ve davet
ll!er taratıncıan ttlytıtle yend . 
Ev aahlbelerlnden ve celtnln 
> enaeaı Dottor l'aklze Tarz1-nın 
en az r n kacıar hevecanlı ol
dulu hf'r ha inden be!ll}dL 

t rrl !er ve .<\ brJ ıer :vıne en 
ttk mi.sıfırı rln b~ıncıa ııeı • 
yordu . 

.Bu hatta t ;·auoıanmız J'I· 
ne fr.al bir b.tta ı:et1rtyorlar 
Yeni tiyatronun premıye:-tn
cıe:ı aonra dün gece KOçük Sab 
ne ttı~f'n n cHedda Oabler a· 
dı e.erlyle perdelf'rlnl açıyordu 
Amerlkacıan d6nOp te HıUrlun 
Oorm•n'le çaııoma~a başlayan 
Tunç \ •lınnn•ın tercilmul ve 
reJ!&15rlnğtınü bu eaercıe C')r· 
cıak. K'"lllkler cclcştlrmelt'rlnb 
yapsınlaı, b.z de aele<:ek hafta 
uzu uzun ııeytdcllerdtn bahs.."
dece~ z 
Fuaye•yı açtıkları hale1e Qı;t 

katıncıaıı:ı ilk t yatrovu açamı 
yan '\lilı•ap on o ve t rfnn t:r
trm·ın çelı:tllclerl artık ısons rr
dl Bu hafta onlar da cm!Ut.r• 
a:Slı kol"'.'cdlyle pel'dt.l('rlnl a
çacaklar 

Elizabelh •ıe Margarel 
arasındaki müce1dele 

\ ' "' T 'S -18 ,,R UIK t91J 

fll!JlıZ1 iJ Ü l '1 •l li l! fJI 1 
ı i ' it d k· ı· I MezkCır müeueae taratından bil Sene sonlarında erkekler 

i ngı ere e 1 ıse ere dlrlle11#1ne göre, bu torbalar .. 
yuindc ekmek ııatıflart 4 aycıa ve kadınlar neler satın 

karşı rağbet azalıyor yüzde 300 artını.ıtır. I ? 

tnıtıterecıtı dine klll'fı aılka· Josephine Baker'in kitabı a ırlar • 
aızJığın ve :ıı:ııır.elcre karşı rıı!;- Meşhur zenci Pransız ııan'at· Yapılan lstatl.!itıklcrc göre. r.e 
betin un makta olmMı kllL••Jer kı\rı Joscp!ılne Baker•ın yaz.mı~ ne sonlar ncııııcı bir Jkı ay !çtrı· 
baştahlplertnl harekete aeçlrmtş cııcıuğu «AlAlml sema Kabilesi• cıe. erkck•('rln yüzde 87 ııt en •· 
tır. kttabm Almanca nüwasıne1u:1 zımıan bır gömlek. yüzcıe 80 1 

,,_,. I '- c~ml>er bir • .,. lrlne1e 200 bin ae1cd Hltıl• çoraplar. yüze1o 30'U lç Ç8m8'ilr-Bu con ....... en o ara.. - • .., ~· lan, kacıınıarın yaz.do kırkı kOI11 
wcl ttılst~! ba rahibi Ocoflrc7 mıştır blnczonl:ır ı:ömlelder. iç çam.t· 
bemıutad klllsce1e okunan bü· Atoma merak salan yaşh şırları. yllz.dc yOzü nıj. puara. 
yük duayı Rock'n Roll ilz:rl· ıcvantala:. rımmeı. tarlar, ço-
ııe \'C lllhlleri de val!!. toketrot kadının bağıcı raplar satın alırlar. 
ve blcln rlt"l'llerl tızertne noıaıa :r 
mıştır Geçenlerde tnıııterenın W~ter· 23.709 çilli kız Romaya 

Svcnsea 1CUIU51 'ba rahibi Le· ham kaaabaıılnda 83 yapne1a oldu· 
on Atkın bu hUBugta ıunları tu halde aıen Baran Agnes Maud geldi 
.ı;öylr.mlştır: Fertd BOn zamanlarda atom fW• 
•- Paz.ar ııanıerı içki satan jilne çok merak aalmış takat ge· 

yerler de açılııın. Bcllı:I klllııelere relt ya~ gerek tahılll lt.lbariyte 
relcnler Iazlal&.51r.1' bu aon derece bU:vüleylcl tllm .ko 

Soho mahallNI rahibi To:ıy lunda :tazla bilgi edinemeden Cle
Reld, tertiplenen bir ııOzelllk ceğtnl anlamıştı. Bu y-Uzden 610· 
müsabakvıncıa jürt heyetine ka mllnden ııonra açılan vasiyetname 
tılmıştır. ılndc, cBrlstol Unlnrıılteslnde 11· 

.East Ha&tıng klllsC'SI rahıbl zlk •:e tere!han aıonı ttzıtı tah· 
Thcocıore Chlld, ceh,,nncm hak .ııl! edecek talebelere yardım et
kında ma!Omat vennek için ltor meli: mab&C11yle 18.218 .sterlin• bı· 
kunç bir t.c.rlan kılıl\ına gln:::-ek raktığı öğrenildi. Halihazırda inıll 
vaiz Ycrml~tlr. tr~ede atom ıızıcı Uzerlnde c•lı· 
Blmılnııham clvanndakl kili· şan n araştırmalar yapan 24 Unl· 

se rahtı>lrrlnden Robcrt Cralıı verslte vardır, fakat hlçblrlal böY 
Pazar ısab&hı klll,geye ııclcnlerln ıc )'11$1ı bir kadından bu lcııda'r 
azlı!iını gfirerck. IJafal: sOkcrkeıı bilyük bir bağış almış deli!ldlr. 
motoslkle.!yle cıurmacıan kor· 
ne ~aımaıttadır. Volkanların enerjilerin · 

Ekmek sarmak için şeffaf den faydalanılacak 
tor balar yapıldı Tass Ajansının Moııkovacıan 

verdlll bir habere göre, Rus A· 
!imlerinden Pro!. D.İ. Çerbal:of 
volkanlann enerjllertncıen fa}· 
aaıanılaca~nı ve buradan eı
cıe ecınen enerjinin Kuyb ("~t 
ısantralln!n aağladıtı enerıır.ın 
10 bin mt•ll oıacaıtını açıkla:nıc 

Nevrorkun bUyük gıda mllesse· 
ııelerlnden biri ekmek sarmak 
için polietilen madcıealnden şet. 

lat torbalar )'&pmı.ştır. Çok pra· 
tik olan bu torbalar, eleme#ln ta
zeliğini aynen muhafaza etuıelı:te 

dlr. tır. 

23 yaşında. Henrtettc A p a· 
dıncıa ilı~cçll bir ııenç kız. CI· 
necltta·cır.kl İtalyan ı;tOcıyoıantı 
da mm çevirmek Qzerc bura;•a 
gelmiştir. 

Pe\·Jı:&A:cıc. cncıamlı TC ı:nz.el o
lan Henrlctte Asp'a 23 709 çllll 
kız lllkabı takılmıştır . 

Gecen hatta onunla ı:örü•en 
bir gazet('cl. vücudunda halı:lka 
ten bu mıktarcıa çil bulunup bu 

- Hö) le mı ders talışıyorsu• t 
JIU7.'! 

................................................. ........_. ................ .....-............................................................................. .... 
ViDt · VtDt 

Karaca T yatroısunun 6nce 
ciddi. ~ra bant eserını sah 

~~;.rk::ru=~,1~~~~~a~~~ :u~ :ıı~~;:1~r::;:; Lord Altrincham' ın İngiliz sarayına karşı açtığı 
duk Buna en çok evınen k::n ı d } M 1 • T d'} } • • 

•Eter blrle~e. 
ınezsek. b~ka 
evllUk kabul et 
mıyecetız.a 

T<URTKAPAN NERO 
se de Kuraca·nın artlstlcrlne1"n Margaret 1 C müca e e, a [' g ar et ı D 0WSeD e ev enmesını 
her za.-nan ık <:ııırıı.·ın ~ı ablası Kralicc Marraret ı. 

\t•dnt 'lurkllllll. Pn r n )..;ıizabeth ara· mümkün kılacak mı? Prens Filip'in karısını boşadığı 
s1nda başlayıı,n 

Ekim ı 055 ı:e
cesı To'l\"Send'lc 
ı;on dc!ıı evle-

-
1 
~ucad.cıc yeni için istifa ettirdiği yaveri Parker'i tekrar vazife başına 

~----------~ bır krıze sebep 
.. ,,~... olmuştur. getirmesi cevab ın müsbet olacağını gösteriyor 

rinde konuşa-
bl1C1ll!I Blnba.. 
(1 John wıms 

V4 Her ne ka· 
ve atlesl tilk aılı: 
blr aracıa aısraı. 

dar r e E m 1 tcblığlcr Sa·• m~ına taraftar bulunmamaleta· ti le saraycıa venlen ziyafet~ mtıktccıır 
.. • fı. ' dırlar. Prenses Maraaret t'!it rak etmem ı Bunaan ba ka Prcose6ln çok. ~ t ra:ı:'da h<>r ş e y ı n •mti· ö• lencı it ne çl5~ Townsend' n ııecevı dı arda ı;eçırme:;ı tere h taıtcıır ettik! sarayın din adamı 

, • krmmcl gıttığınl bıldırı:ı;or· ır k aya lea:ıar döneceğ n b. •tuılştlr 1 k önce h r KJı;ıema a ıs mon Phlpp 'le de dan~tıı;ı ısö~ 
1.ar a da halk Krıılıvct ııılc· len Marr:arr• l'V ı-nmes ne t raz g cıen Marııarc ak a:n meı:ın lcnmektecıır DOtUıı bunlar genç 

Ayulık apurunda bira lcmelc 

mü~a:ıde,l'e mi bağlıdır? 1 
flen ı m icabı her haft~ 11>tan

bula ıdde- aellrlm Yolcutuıt-.ı:n 
:nuhteltt rtmllcrle olur Bu ııat:a 
çalışan ge., ilerden «M valık» ge· 
mis. mcıs~sna hepsıncıe yolcuıa:
oLurdukları yerde bir veya birkaç 
şe bira lçeb11lrltır. Ay\ alık vapu

runda bira ıçm~k lstcl'tic~ız kama
rot suvartcırn izin ıı mayı ııöyler 

Du hal bü• ı.ln voıcuıarı azmek~e- 1 
dlr Saniyen kL'llarotla roıcu ara· 
unca hafı; ı olarak münaka,aıara 
;rol açmaıı::acıır Hayretimi mucip 
olan bu tezadı muhter!'m gazet• 
nır.ıe Deil zc.llk Bankasına duyur 1 
mak tava ~uıuncıa bulunmanız.ı r1 
ca tder".:n 

Ömrr -.oır·uıı 1 
'luracıı,-c Po .. ırl\lcllf'r 
oı.aı. ı ı Ror a 

OPON, rulubelli ve soğuk 
havalarda bir ihtiyat tedbiri 
olıırak alınmn~ı faydalıdır 

OPON, baş. di~. adale n!'!

rılıırını teskin eder ... nezle 
\ 'C grip bnşlıınjlırıncta bir~ok 
fenıılıkl nıı iinler 

o;;ını'(' ha •ı ıınlaşmazlıklar ol· l'den a le efradına a ı amanıuz no•eı Sawa · a B .v Wallace ile Preııı;!'.9.n b r kara. artft'Slnl.I bl· 
du una nannu gorunmektc- r moca r ~ ı: r m hulun em ,ur Gece ı; r 'ak t z afete du unu ı:116terl\ or 

makta:ıır t cı a a ıı ~ Mar aret t>len Margaret·e karde ao Sa 
dır. l•ı"I der Pren lerinın alı.ası Krıı çe E; zabeth'dcn Tow Cl&\ranmış. ;altınlarına cMarua rayııı 
her hareketini.. ')akından ta- s ncı'll' blrl!'~mes ne mimi olacak r t•ın bu hart'ketl beni çok üz.. CEF COB 
kip edı}orl:ır. Zıra Margııret'- sebepleri ilen 6ümıcmcslnl katı.. cıtlıt demiştir ~lllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllll 
in halıi Tn\\.scnd'i ilk giın ol· ette ıstemış an'ane ve Adetlere Ertcsı ııanktl 1nııuız gazeteleri gelenekleri 
dut;u l::ıd:ır scvdığinı biliyor, Cazlaslle baıtıı olan Ellzabeth kız hidtselen manşetlerıncıe verlyor-

karc1eşlnln bu ISteRtnl reddetmlf- ıar. Preoııeıı·ın gQn reçtlkçe hür 
' er hı:ırcketınden anlıyorlar.. tir rlyetını arttırdığından bahsecıı. 

llu yüzden aruı açılan iki kız. yorlardı. Bazıları daha Uerl gl-

11111111111111111111111111111111 il il ı 

Öte yandan Lorcı Altrlncham' 
ın aarayın ıı:elenekll!rtnı tenklcı 
etmekle açtıjtı yeni çııtır•ın Pren. 
aes'e yardımcı olacaııını iddia • 
cıcnlcr var. Nitekim Prena Flllp, 
karısından boşancıı dl.Ve tııtlfa et 
tırcıııı emir ı;ubayı Parker"l tek. 
rar eıılı:l vazlfcalne ta:;tn etmto
tır 

Toıcseııd 
ııı 11 11 1ıı11111111ııııı 11111111 ıııı r 

dönüyor 
ııııııııııııınımnıııııııı:ııııııııııııııımıı 

DOn• a turunun aon kısmını da 
tamamlamalı: üzere olan Towııencı 
cıe ·a!tında Oün y Amerııcacıan 

Avrupa •a cıönece tır Fakat. ne. 
reye yerl~ecclil bnlnmlyor. Arka· 
cı~ıarı cene Belç!lta a dOnecerıı. 
nl 1iöyWyor ar. Praıaa·ya haLtl 
tnslltcre e :;ere eceıını ıcıcııa • 
denler de bulunuyor. Fakat ne 
var ki resmi makamlar T01'1'8en· 
din uzun zaman ins:ııterecıe lı:a!· 

karcıeş hA:6 tılrblrlenne kızgın derek Matııarct'in bu harcketlncıe 
bulunma!ttacıırlar Oyea Ellzabeh aon ıamanlarda artık pek az bır 
le Maı;:a:et cıaba pek kaçülı: yaş- arada rörtılen kız karcıeoıerln ta 
tan birbirini pek çok seven iki mamen blrblrlerıncıen sotucıukla 
kız karcıq olarak blllnlrlercıı. n netıceeını çıltarıyorlarcıı. 
Bu hldlsenın ara!annı açmııı ol Son yapılan resmi merasımıcrın 
ması İngllterede çık kltlYI üz;. ı;oAuncıa Pren6eSln IJU veya bu ıe 
mektecıır beı>ten hazır bulunmaıııtı rörQl-

Saraya yakın ıaYI't resmi çııv· mOştUr Nitekim ne «Royal Oom 
reler ise Prenı;esın Toınencııe eT- mı:nd Pertormance• denen L'lkcri 
lenebllmek için her o~ı röze al. merasime ne c!\twılc Halhı cıe ve 
dı~ını. öte yandan genç tnalllz rııen müsamerelere, ne Ro;aı 
havacxının da ~ttıltı her yercıen Plim Pertormanceı. dakt fllmlc-
aaraya hatıralar rönııermckten re ne cıe «Royaı Ttıe•ater Per!or. 
ı:erı lı:almacıı-ını bellrtmel..-ıecılr· mance• dakl piyeslerde Pn:nst'8 
ler muta4 hlll!ına bulunmamıotır •• 

Towscnd'ln yakın arlead~ları Netıcıı7 Netice Marraret'Jn iYi· 
onun Marraret·e bızan baıılt kart ce ııaray gelenelelerlne lııyan et-
postallar röncıe:mlş oldutunu 110y mıı oıcıutudur Mariaret tuttu. 
lemektecıırıer Ancak bu kartlar tu 'bu ~·oıcıa ne kadar ııerı gte1o-
ı:a;·et romantik ve tçll ııabnelerl cektlr. Prensesin yakınlan 27 ya· 
ihtiva etmeiCtCYll<lcr. tında olan Maıııaret'ln hiçte kal 

BiltOn bunlar bir ııöylentıcıen bl kırık bir kacıın kalmaRa niyeti 
~e tahmln~en mı ibarettir? Mu· olmacıııını eöy emektedir. Marga 
hakkak ki hayırı Nltcltım ıson o. ret her an Towsend'I cıaoonmıık· 
larak vulrnbulan bir kaç hAdlse te ve onu aıclından çıkaramamak 
tıöylenenlerın cıoıruıuırunu lııbat ıır 
etmektecıır Towı;encı iç n de vazıyet ayni· 
Ablasının Prens Plllp·1ıı evlen dlr Onun da arkada~larına oOY· 

mcı;.n,n onuncu rııı muna ebe- le decıtiil rıva:;cı ccııtmcktedlr: 

Dini mabf111er Tov;ııcncı·ın bo
oanmıı o!mllflının bu evıııııte ına 
nı teşltll ~ttlltlne1e bemfiklr bu· 
lunurorıar. Fakat &On hie11seleı 
bazı din adamlarının fllelr el& 
ltlştınnesıno sebep olmuş ı:örO. 
nayor. •Datly Herald• Prenseeın 
evlenmesine yalnız yOksek mev
klcıelel bir kaç din acıamının hA. 
Ui muhalif oıcıuıtunu ıcıcııa ee11· 
yor. Mnrgaret bunları da lkn• 
ccıereıc muha!aıakllrlann ıı!lz.ün· 
de de makbul kalmak istiyor. 

Prenseeln son karannı vermek 
Uz.ere Şubat•ta BrOlcscl'e giderek 
oracıa Towııencı•ıe butuıacaıtını 
&öyllyenler de var Bu iki ay ı. 
çıncıe yalnız 1nılltere'nln del!ıt 
bütan dünya·nın merakla takip 
ett.{il bu A~k hlklyealnın netlce
slnl berke& öltrenecekttr. 

Cı:\1ren: l.K. 
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1 Filonun Bıbetl. 2 • '127 Açıllf ve 'PfOIT*ID 

1 B s T o ö L v Mahkflmun Iııtırabı. ll/U/JH1 ÇARŞAMBA 7.30 Tilrküler 
ALKAZAB iT ı· 44"5~1 &ULV&a (T"tı ll:sl<BJ: 74~ Haberler 

1 
e ' - • Ana..ı elbl ISOnen .tşıle) • 0001111 Oarıamba eaaı •l~n n ı&hııtfe koyan: G Dalb WllllU&UJ CU1. " k 1 1 'I' A it B O L 1.00 Şarlı:llır 

OQnalıaız GOnllller • A!Uır ·Re it OQrı:ap, Altan KB- lS te ~Uı aıaune Tuno Yalman • Her çar· te l!laat :U •t en•YIPUf •UÇI 8.30 Sabah müıltl 
tllml • Türkçe. r:ndaş • TQrk rnmL Oumarteaı ti M talebe famba, Perwambe. Ouma. ,. J f j ,- y E '1.57 Aoılış .,. :proıram 11.00 OJUn ha.alan 1 

ATl.&8 ıreı:Mlll5>ı çaaalJr&e (TeJı mattııeaı. eıuaraı ıı.oo de OUmantat, Paar .uaNı a.oo S&bab mUzlll 

1 
:ıtralm 8eT&illll • Lana l!.?U IS): l • Çllte 01na- IUllACA TİY,tTaO CTal: 21 cıe. Oumarıeıo. Pazar !°' ... ,~~ == 11.30 Haberler 9.15 Hatıt mQztlc 
Turner. Pedro Annend.. Jet, 2 . Çılzıo Modeller. 44'6") ı.rauna -• 17 de. OUma aa.nn&7 flMM. lleJOlhı .. _..,., 1.45 su eaerıerı 10.00 Program YI ıcapan1' 
rlz Renkli • fnı. MARllAR:\ ITel: WHO) CiBAı.t ıu.a.utOLtJ . ICO calebtfl 17 ili - &ara ........ Burpıııada 1118803. =) n..Jı~~ il 00 Tangolar 11 57 Açllış n proııram 

ELBAlllRA tTeır "431M> ı Filonun Bebtll: :a • madl ı ııena.. Q11.11ıUDo .&fa~&ar .&Jtuau 1 Oram BUJtllı:&da sıeoaı. Quııu&Jv ıı.a Şarleılar 12.00 ötle ko1111rt 
DeYltrln A$kı : l!:llzabeı Mahlı:fıınun Iıtıratıı. ı:ıa CuınarıNı tuaUA• Paurteaı. 8au euan :u 980001 eo. 8rellk07 OS20U Wıtıvaaı 6tOIO'f) - fethb 9,30 Kapanıt 12.30 -Og aeaten f8rlı:ılar 
Ta"lor. J Dean • Renkli • rENI IŞelısadebaıı: Teh u 9&1S maUDNl. ov. dı, aaıı matine 17 ae. '"'o-a ...,_., 88110 • ...... Batlanı ~> - IBaTa ı2.ss Serbe.st ııaat 

, .... , '"""""' u.- rollanı ttt7IO N fSIMO) 12 27 Açılıt ye program in:. 22511 OZ): 1 • Çitte Olca- - taıeberı caau&t .. Qalf&mba Wtbf7ı 17 d& ııta a29939. Ba.heıo&Ju . 13.00 Haberler 
IS<'I ITel: tM59311 nt.. :ı • Çılıın Modeller. ur matiııe. Mamatler iSTANBUL OPER&Tl "2H8. BeJbeuacıa 618402. Polis • ı·mdat 12.30 Temele muııaı 13.15 Ollı:el ııealer 

Devlerin Aşkı t"L~I <B. IUIJ . TaJı lUO ııuaJufmJ cTelı tut34Jı taıanbul ıt4222. fatıııJ• ı3.oo Şarkılu 1330 Salon orktatrası 
l.ALS (Teli ttUUJı 6826): 1 • Nehir km, 2. KUÇÜK SARN'S C'l'el' OIMBIZ NIDRİMAN Deni• aea<l20. ltMlıkOJ \3.30 Haberler 14.00 Şarlı:ılar 

Devlerin Aşleı • Eltzabeı Canavarlar yatalı. UOZ;&) oar.a&ııa. OUmarı.t. 380672, ıcınaua.. 5118U. chı.nbul ı f7t900), <il• 13,45 Saz eserleri 14.30 Jl'ran&ı:a .-rıı:ııarı 
Taylor, J, Dean • Renlı:ll • & a D 1 & ö 1' HEDDA CABLER • 4 Perde Paar _, ll Ga ma... Raml ZCTll. CaGdar rotlu: 2'7•8011. IAD-40111 14 00 Küçük lı:onaer 15.00 Solo '8rkılar 

( in;. B~Lf! CTelı Si ıı t~)I Yazan: Henrlk İbSen • Çe• ne. E'eqembe. Cuman. ~ nıcua ı 27~1 l4.30 !Şarkılar lUO Gençler için müZlk 
$ LÜKS ITelı 44 t3 IO)ı 1 

• Dııhların !turbanı, 2 • ·•ıtıtıtlf.ıtlf-lf-*••:ıtııt-:ıt-:ıt:ıtıt-ıU·ıt-ıt:ıtıtlf •:ıt:ıt:ıtıt:ıt-:ıt-Jl-:ıt-:ıtJl-ııt-lt-:ıtıtıt:ıt-ıt-ııt-•ıtıtlf-> 1U5 Dorla D•J'daıı 4&fk1• 16.00 Prorrİm ve kapanıf 
# S:ıhte Milyonu • Eddle Kı~raman A.tıncılar. * : Jar 11S7 Açılış ve prosraı:ııı. 

Con.ııtantlne Domın!QU• SUREYTA ( Teli :SllllZ> * ... 17.00 Şarleılır 
Wllınia • Pn.Jwsea. 1 • Cici Gelin: 2 • PırUna ** !{0C (Zl Marı. • 20 Nlun) H bUytllı: bir yolculuk J&PlnliSI• luklar, Ozllr dlleıneler, anar da + 15.00 Kap&Dlf lT,IS Rltlmcller 

Kork'lLIU. * İytmııer blr lnaan 4ertlarlntzı u· nuı clbt gelecek. Dunu. hayal yıprandıncı olabilir. Yaleınmııaan 1'- 16.57 Açılıt ve proııram 17.
30 

inceuz 
t!AS: (Tel: 

44 o3 soı: Ki• OPEllA <Tel: Hll21Jı * nutturuyor. Bu&Un hayat ıOrüşü· ve düttınce baleıınından zengin, anlayış sörecelı:alnlz. DU)'iU ha•:: 1700 Bale aahnelerlne1eıı lBOO Sevllen meıocıııer 
zım Uçuruma oıatyor • Las Veııu xumarbaıı * nüıUn bir parça acrt oıcıu~nu ıam mln&&lylı dolu bir ı;Un. )-atınız ay aıtıncıa. utın ve ı.şılı:· .._ 

17
:
15 

YUr~tan &iller 
SylTla Sytıı.1, Anna Neaır * (l ıı: la 1 ıc 1 bl bO!rB ı elt Uz r 18.15 Spor hıberlırt ı ıo.. YVKT (Tııı Si l'l llJı * d şünecebl.nlı. Alı:t8m a ba ı BAUK (2! Afuııos • 22 l!ylOI) ı r :ve ı rıp e e. .... 17 4' Meıocıııer 18 30 Radyo köy poatuı 
e •· Anuı clbl (Sönen Işıl:) * ta geçlycır Umltlerınız boşa çıltıfor. Buılln YtlY t2J Kaum • zt Aralık> • 

l&&.&1' fTelı 4t H Sl)ı ÖZE.'fı (2'elı H 91 ZOı * BOÔA (21 ~lsan • zo l\laJ'll) bir adam .ende palkoloJiılnln baş Unu~tutunua blr alacalı: a1ze veri· : 18.10 Şarkılar 18.40 TQrktiler 
Oellrmencl OUzeıı • Sop- Leke ıö::atız Yanumı ! Bir yaltınınıı:ın hayatı balı:tıncıa !angıcı olabilir ı. telelltı ur. 0 . Uyor. Para •ıkıntııannız aona er· .._ ıa.30 Salon orkeatraaı 18.5.5 Serb .. t •aat 
hla Lo7en, Vlttorıo dl Sl· J 1 y A J R O l A R * ıcırar verme}; zoruncıa kalacaıı:ıı· ııu lı:abul ederaenlz ıcendlntzı bir mek üzere. Her banıı bir para : 111 00 Faıııl heyeti ıu.oo Haberler 
ca Renlı:ll • Franaızca. * nız Fazla mUteh&ltklm olmama- ailrtı zamanınızı b~ harcamalı:• ıet için bu rllnünUz uturıucıur. • 19.30 Haberler 19.15 Tarihten bir ya~k 

T&llSlM c~:ı u 31 9l)ı : f& çalışın. yıldızıannız baya! lı:I· tan lturtarabUlralnlz. OÖL&K (Zl Aralık • 20 ocak) ""' 19.4' Hatır o•rleılu 19.20 Yurttan aesler 
Yavruların Katili . T. Ar· 15EHİR TiYATROSU (Tel:* rıklıaı gOsterl7or TERAZt 123 EJIUJ • 2% Ekim) 8eTdlklerlntze ıınıiyl vermeyi bil :: 1 1 20.00 Çalışanların •aatl 
temel, L. oraıotıu. • nı 1tı1mı>ı * . mlyonıunuz. Ö~leden sonra gOz· .., 20.00 Su eıer er :ıo.ıs Radyo ıazeteaı 
TA~ <TtJı '8llUIJ1 « 21 

"
7
' ~~'fDAKf TOLı * IKİZU:R ı2ı l\faJıs • 20 Hulrıın) flı:ı y{lı:IU davranacak. blrfey ka• ya._ı dOkmenlz muhtemel, Aaıl • 20.15 Radyo ııazetesl 20.30 Serbest aaat 

Aot • auzeı Şeydir • w 8tn.AR ~ J' Anouuıı : fşlnlıl ıuııatımal edlyorşunuz. zandıtınızı zanııecıtceıc.aınız. Alı:· dunulırınızı belll etmekten 81• • :ıo.3o Şarkılar 20.35 Viyoloııaet ııoıotarı 
Hoıcıen, J Jonea. ! • ~~ 11 

• :•n * oun, gtıoo: QzUotüsU ııe bitecek. eam hareketlnlı.ln haletle! çehre- kıldıkça lı:aybederalıılz. sevmenin : :u 00 Konutma 21 00 Kahramanı_. geçı1or 
suare. Zt d * Ancak muntazam ve do~ru ça- ılol ı;Orebllmek lmktl.ııını ılze se· tarzı da mühimdir. • zt.15 Bestelclrlanuıızı ta-

n:ıô An 'T"1
' 

4~?151'• VEm rlYATaO <Tel'* ııımı aı.zı dinlendirebilir. Karar· tırecek . sır doatıuıı: anlaJmaaı yü KO\'A 1~1 ocatı: • 11 Şubat) • 21.10 6&rlı:ılar nıtıyoruz 
Hileli Aşk • Micbe. Mor- UIM0'9ı ! ıarınıu azimle sadık kaluıaıwnu:. rettnızı gQn bitmeden rahata Açıkça .. vundutunuz pelı: eabal • 21.40 İlham Oenç~r 

2
J 

43 5 
be.s 

:ı;;kl! erıı:ııte sarcıot • •Yt."ıı: ad QOCUS;• :;: * \'E.'OGEC czı Baz. 20 TemmurJ erdirecek. bir rııcrınızı eıcıdetll tepici yara· : 22.00 Oda orkestruı 21~0 :ı1~t ı aaat 
ye.rı MELEK <Tel·O'l289ı :ı::!. ~o~1n' 'au:r!.er; ! Paz:a ratnızltlı: nihayet alnlrlerl· AKREP (%3 Ekim • 22 "811111) ııyor. eıze danlmaları muhtemel • 22,30 sonat 2l.OO B.M.M. cıe bu.ıln 
g.ınt Bayaı • Tfrone PC> 21 00 de * nızı bozacak İçinize lı:apanmaızıa Blrlalnden özür dlleme1t dtlşQne· Pakat aotukltanlı ve kararlı dav• :: :n.şo Mılodlltr 

22 15 011 
k k t 

wer Claı Nonıı: RenkU- ENIES OPERETi CTaJı! ya b'lhasııa dilek•~ edin Zuhal, celtalnlz. Özür dlleuıekten çole ranmalı.sınız. Haklı görünaronıu· ""' 23 u Haberler 
22

·
45 

H ~ 
1 

u uau 

günde 6 tablete kadar ahnabilir 
lnı 44 03 691 '* bir bedbinlik nllbet.ı retlrlyor. m"elenıı:ı ııamlml:retle unutma• nuıı:. :: 

23
.3

0 
ram 

23
·
00 

O:Ce r :nııerl 
• (llaıım aıa rESTİVAL Mtızıuı oıı• * utsı .. ıs 121 Ttm . 21 Atustol) ya çalışmalı:, glllerytı:ı:IQ "e yalı:ın B:\LIK (l!I Şubat · zt Mart) • Pror 

ZATEJt, P percı ı2 cab * Bu on hartltullde 1auı eerler davranmaıc lyt netice verecek. Çolı: hoşlandıtınıı: bir sohbet ol•· • 23.33 Dana muzııı 23 30 Dana mozııı 
ı:ı. ' · Tolı:orl KOprüall reı 3 

e * ö k dl 1 eka nlz Si· Çc.ılt yakın münaubetierde suçlu• caıc. Bir eski doat evinize ı:ellyor. • 24 00 Kapanış 24 00 Program n Jı:apa~ 
Td· 4tt~G>: 1 N~lr ~ ~ Mtl~ı· , ga~o ,,~~~~.~,,~:~ •• ~ •• ~"''''''''''''"'''''~""~'~""'""'''''"''""'''''~''''""''''''''''''''''''''''MM••····~·~ , .......... , ..... ,, ........ , ...... , .. ,,~,·· 

.. 

it 

' 

' .. 



17.ı::.e:rı saıı 
tSTAS R UL BORSASI 

1949 İstikrazı r. f,5 103.00 
1938 İK '1' li 2500 

M M.K. iK. l • 26.00 
1941 O O.Y. iK. IV. » ıo8 60 
1941 D.D.Y İK.. V ı 105.00 
21151 Lıtıkrıw • ıo3 65 
1953 İstikrazı ı 104 00 
1955 Amortisman I ı 102 11-5 
1955 Amort™1tan II ı 100 25 

Z B. lII • 103 05 
ZB. iV. ll 10260 
Z B V. ı 102 80 
Z B Vl. ı 100 95 
Z D VIII ı> 10-l 40 

1941 DDY. VI ~ e 10280 
KAL. I. » 103.00 
KAL. II. » 103 00 
KAL. 111 » 100 00 

1948 İST. J . ıı 103.50 
1948 İST II. » 103 00 
ıwı tsT ı. • ıo:ı oo 
1941 DDY. Ti. ıı 2ı.715 
lQ.ıı DDY UI. ı 2110 

1\1.M I. 20.60 
MM JI. :ıı SO 
l\I M lII. :ıı.75 
Z.B IV. 20.55 
z.ıı. ı. 21 5:ı 
Z B. If. 100.00 

fo Bankası !Namal ıso.ou 
Obtıgaa:;on Ancı ı il 170 00 
'l' Kredi Bank. A. ş. 137 00 
ISHı DDY. L a 20:50 

BASK,A HiSSELERi 
?..ıe11tez Bankaaı 159.00 
Slnat Kalkınma B. 176 00 
Garanti Bankası 113 00 
'Yapı ve Kredi Bank. AŞ 650 00 
'l'. Ticaret Bank A. Ş. 65 00 
.\kbanlı: A Ş 1200 00 
.\rıııan Çimento lOfl 00 
Şark: lJeRlrmentert &8 00 
tınar Bantuı 20 00 

ALTIN OEŞIBIRl,IKl,ER 
Cuınhurtyet Ata 64000 65000 
nevat 1021100 10:1000 
lfamıt 81000 82000 
>.zız 70000 71000 
Vaıııt 70000 71000 

KOl,cz ALTIN FIATI ARI 
Dcıruııııe 1620 1625 
~elı:ı;tkc 1620 1625 
Standard 1620 1625 
l'erıı uooo mmı 1620 1622 

BORSA llAKlci ALTIN 
FIATLARI 

~Umhurtyet Ata 11050 ııoso 
•ahit 107150 10800 
lıtşaı 13900 ı4000 
Ol Ulden HollAuda 10150 10200 
nrııız Lınıaı ı42 00 14300 
~nauız Vık. ı3ııoo ı4ooo 
,_apo:yon 10400 10500 
<avtçre 9900 10000 

...::::.__ .l 

BULMACA 

' .. 

Q lilotdan u a: ı Keşi ler )"Ur. 
a u ~ - Bir göz renaı. Bir içecek. 
!.\.- Blr tatlı. 4 - Telmih, Bır no-

6 - Bir besi madde&!, Zama. 
~n bölümlerıncıen 6 - Tabii te
,ı6"ket: El ıçı 7 - Nokımnıııı: Abl
e. 8 - Şart edatı, Pue. 
'tukandnn Aoatısıı: ı - tlste 

~lic:ıırııenler 2 Blr momleket. 
G - Çeşit, naıtırsalı:lar. t - işaret 
8 - Aı·, Birli O - Ansızın. 7 -
llııv Bir ay e - PslkoloJI 
hl 'il 1.:Ü HUl.l\IACA~Di HALl.I 

,._Soldan salta: ı - GOZ: M&nı 2 -
gı- 3 - lt: Aba 4 - Üpanroı. 
t - ."" 6 - Ta t: Kat. 7 - lnz.ı. 
l. 8 - Lezıı.. 
~ l'uıtancıan Ataaıya. ı - Gez nu 
l'ı - Un, Ani. 8 - IJ.16IZ. t - ita: 
l I 6 - Ne: Ve 6 - A ay, Kaz 

- Bora. 8 - imal: Toz. ......................................................... 

Yedeksubayl ık 
it ıHaeı ı ıoe1deı 
Q tJtkgs YEDEK 8VBıU'. 

l.\.\111·AcAK ••• 
~ '\'ccıeıı: ııubaylllı: hakıtını tannan 
~ •r ıren9 aınıtlandırma uııtıne t&· 
ıı 1 otmacıan ence yetti!! ııubayların 
~reu altında imtihana tAbl tutu• 
oı. klırcıır. Bu imtihanda muvanat 
ltı lllar müteaJdben ııınıtıancıınnıı. 
'- tine tAbl tutulacalı:lardtr. MOYt.!· 
~ oıamıyanlar ı.se aaıubıy baz.ırla· 
, okulunda bir ınüddet eıı:ıum ıör 
,:ıcteıı ıonra ytne bir aene ıı:ıtalar· 
~ lasuba7 olarak h1Zme~ ıorecekler 

~tK sunn·uKTAN 
ERAl.l.IÖE .•• 

ı. Öte randan, mert cıurumda hlmle 
't tatırıııcat yedek auba)"tar için 
ı. itibari rütbeler ıanııacaır.tır. Ma
llı 14 lüzumu hallnde Karayollan u
ı,.~lll Müıtürü hizmete çıtınlacalı: o
~~. ltendıatnıı aynı ıorevln karşı· 
, tı otan uıa,ıuma Daire.si RelallCI 
.:, rütbe olarak cıa bulunduğu cıatre 
~lnın ta~ıdıjtı TümgcneralUk rUt.
G ı Yerllebllecektlr. Bundan maki&· 
,1ı:ı ela, uzun mUddııt ıubarlılı:tan 
~ kalmı, aellblyetll bir yc<1ek au
• >'ln alt bir rütbede kıtaretll iş 
~reııııyeceıllnden ileri ıeldlğl belir• 
~ ııı,ktedlr. Ayni itibari rütbenin 
~bıncıa muvazzaf ıubarlara da ı.a· 
- ... acaaı belirtilmektedir 

'to içls BiR A ,. lNT.1.J 
l' l'ııtırıennı aordutumuz uxmantar 
ı. 'cltıt Subar Okuluna gOnderUecok· 
ııı~rı. lmtıbanıarda bap.rı ıoıterem• 
~lı:ı 'rl takdirde bir eleme alateın!• 
'1- aonuncıa uaubay olab11melett 
,
1 

teminin iç aıra.ııe; batımından ba 
it ıtınııı:uııerl olacaıını kabul e;mek· 
~._b,raber, memletet ıavunmaaı ba• 
~ırı.ııan bu kararın aon cıorecıı yıı· 
(1 o olııcaı:ını belirtmektedirler. 
~Çekten bu kırar, yedek ıubaytıı· 
._ bu vazifelere en ıtyav ehli olan >.:. •ra:ıından 7otlftlrllınesıuı saıtlA
lıı it \le belki de bunun tacıar mil· 
lıı~ olmak üzere aıU.hll kuvvetleri· 
it dtkt ıuıaubay ııkıutıaını hafıtle
tı ~tlttır. uzmanlar bu gibi tedbirle• 
~~ llleınleketlmlzc yapılan Amerl· 
lt;1 askeri ınalzcme )"ardımının mit 
G ı-e hızının artması için de •ziya 
,~ı:rhı mak:bub bir aebcp oıacaaı 
ıııı bu kararın NATO mıtamlan tara 
~ilan da çok muaaı; tarfılınacallı 

rı.aatını ileri aünneıı:tedlrler 
.._ eı'ttllere itibari rü~beler verilmesi 
~lıı •:ruı uıulün muvazur ıubarıar 
4- c:ıe taloblk eelllıne&lnln de ordu· 
'1 tbU;reı.e daha fazla önem verilme 
ltı fı:ıluııda atılmıf çotı: ıınemll ve tıy 
Q~~ 1 bır adım oldujlu bellrtllmette-

GÜZELLEŞTİRİR 

CA~i&E'rj 

IJHO . 
memleketimizin 1 numaralı tuvalet sabunu 

işte mükemmel bir ökçe ıastiğit. 
•• Nihayet, dayanıklı ve- elverişli bir 6kçe lastiği mem:o 
leketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır. 

e GOLF ÖKÇE LASTİKLERİ, fennin en son terakkile· 
rine göre, tamamen ,otomatik makinelerde ve 
hususi ka ıplarda imal edilmektedir. 

e BOLF ÖKÇE LASTiKLERİ, patentli yepyeni bir şekle 
sahiptir. 

e GOLF ÖKÇE LASTİKLERİ, fevkalftde "Sağlam olup 
kunduranın tabanından fazla dayanır. 

e GOLF ÖKÇE llSTIKLERI, kunduranın ök<;esine, ta· 
muınen intibak eder ve yUrUuıe kolaylığını arttırır. 

Yeni alacağımı. veya ökçe değiştirteceğiniz kundura
larıoız için ısrarla GOLF ökçe lastiği iste) iniz. Her boy 

erkek kundurası için muhtelif numaraları mevcuttur. 

işinin ehli kunduracı 

GOLF 
• 

~ ~ 
Sahibi: VATAN GazetecJllk 111 

ve Matbaacllllc T. A. Ş. adına 

1 
AH;\IED E\llN VAUIAN 
rmumı Neşriyat MOdCrU 1 

Ozcan EROtlDER 
Bu sayıda Yazı loıertnı fillen 

ıcıare eden ıncsuı medar· 
SADUN TA'l".JO 

oıııetemlze yazııann renı tıarf· 
terle eönderllmes1nl rlea ederiz. 

ökçe listl{ll kullanır 

M. M. V. İst. No. 3 Sat. Al. Kom. tlônları 
1 - İki adet buz dolabı onarımı yaptırıl:ıcaktır. Kesü bedeli 

4000 lira olup muvakkat teminatı 300 liradır 
2 - Açık eksiltme ile ihalesi 30.12.•}57 Pazartesi günü saat 

10.30 da Demirkapıda 3 No. Ju Sat. Al Kom. ıia yapılaraktır. 
3 - Ke~lf, evsaf ve iartnam esi Kom. d'l görUh:billr. 

(3:117 - 17575) 

BAŞVEKİL' İN 
CB3$l J ıncldel 

votll meaaı 'e tetkikler neticesi o
lnrak vücuda ıretırllmlo bulunan 
teklifler satııbl muhterem Oye 
hilkOır.eUerm bu taallyetlertnl ke
za teşekkürle kaydetmek yc::ıncıe 
olur. 
ı<'l'.\t.l~IX iir,('"t'!'ODE 
lft:.;r.~;:....:_~ t'.\llTLER 

Stallnln ntümüııaen sonra Rus 
tehllkeıılnln aHlacaRına dair bazı 
ümitler bellrml U. Fakat b\ı&ün tl'k 
başına ıcıareyl ele almasından son
ra Kru~çet'"n takındıl!ı tavır ve 
öurlye mc.ıelMI müııasebetlyle bil 
tün cıonyavı marur. bıraktıtı acılı: 
tehditler ü.nıt yerine erıdlfe veri· 
cı:ıır. İki seneden beri yaptıtı bir 
takım hazır.ıklardan ı;onra sovret 
ttuaya•yı faaliyetini orıa-.arka tek 
5lf etmı, iomıekıeyız.. Bunun ne
ticesi oıa,.a~ Suriye Rw;yn'Ilın c
ııne ~eçml~tır. 
ORT\DOÖU etn 8.\ l.A'.'\Ul(,"llR 

Orta cıoıtudakl bu faaliyetler ım 
1 cak hır b~lan~çtır. Aıııl he<let 

ise hiç Optıe yok ki A~rupadır. 
Çünkü R~ya•nın tahakküm cml'l 
.erine kal"ljı yeıılne ve haklkt mu· 
kavr.met cephesinin iç kaleıılnl ıeş 
kil eden Gnrbl AYrupacıır. 

Orta-.arkın C10şmcsı takdirinde 
Akdeniz b:- R\llı harektl.t aanll.!ı 
haline gelecektir. Bu suretle Suv
)'Ct Ruııv11 hcdt'.'flne çok yaklaş:nıo 
ve A\•rupa,·ı kuşatmıe olacaktır 

Suriye b-.ıırün kllalk bir peyk 
ııaııne ııetırıımemıo ıae. bu ancak 
takip olunan muayyen bir taktık 
··e m&badın icabı olduftuncıandır. 
Sovret Ruı.ya hiç bir müdahaleye 
t·nkln ver:necıen ve ırtırültü çı
karmadan Orta-şarkı ııesıılzcc de 
.-eçlrmek arzusundadır. Orta·$&rk 
dünyanın en mühlru petrol aşh:ıla 
ı ındancıır Du zcnıın ııahaların SO\' 
yctlertn eline ı;rcçmetil vaziyetin 
vehtl.metlnl arttıracaktır 

Surlyedo emrivaki kabul olun· 
cıuRu takdirde. bu. Orta-ıarkm 
merkezi olıın Türklyenın So\•yet 
Ru.sy.t tarnfmdan ~atılma.ııını 
Irak·ın. Üroün·nn. Lübnan•ın. Su
ı:dl Arabıstımm, hıtt4 iran•ın :eh 
llkell bir vaziyete cıcıometertnı 111· 
taç ,,decektır 

Ttl:-ktye dalıll. bu memıeıı:ctıerb 
Rusyanın Surlyeyo (islenip vaz:ı:re 

tını takviye ettikten ııonra SO\'}'C~ 
oa&k1'ma ve yıkıcı ııareketlerc rr.z 
laca mukavl'mct ecıebllecekterl.nı 
düşünmek tehlikeli bir hayal o· 
tur. 

Sovyet Rw.yanm her memıeıcc
tln tıünyeıılnc göre hulQI ve nü· 
ruz meıocııarı iyice tetkik ve 
mütalAa ecıııerek tesblt edllm:e ve 
tatbike lı:oııuımuı bulun\l>'<>r 

Surlyedekl \•azlyetı bir cmrlva· 
ki olarak ıı:abul etmemek ve bu 
vaz.ıyete çare aramak 1Ar.ımc1ır. 
H,\OD\D l'U\T I TAii\ h E 
1 nlı.'.\tF.ı.IDIR .• 
Orta-şarktan bahsederken Ba~· 

dad Paktına temM etmemek elbe• 
tc münll!lp olmaz. Bal!dad Paktı· 
mn yeni Utıhaklarta takviyesi çok 
ıayanı arzudur Ayni zamanda b~ 
pakta polWk. diplomatik ve nıad 
dl -arcıımlar yapıldııtmı ve NATO 
ile B:ııtdnd Paktı arasında bir no
\'I mtınıı.'lcbct tcslı;lnl ııömıeyl vr· 
ı a NATO 't'Şklllıtının Ortru;arktn 
Cür'l!~·an c:kn lılldlticlcrle daha ya
r.ıncıan ve cahıı esaslı olarak ali\· 
::nlanma: ını da ayrıca arzu etnıek 
teylz. 

Türkl> enin Blrle;ılk Amcrlka:lnn 
huı;ünc kcı:ı.ar ~önn05 oldullu as· 
kert w• lktı&adt ~ardım lan mc:nh.'
l:etlm a:ıına huzurunut.da şükran 
:a yadetmck isterim. Ba!ldad Pak· 
tına \'e 11,•~ıea bu Mlııeae tr. t ıtn a 

or ı kendlll'rlnl mO<lnfna c>tmtok 
.. 7.m nde hulunnn dlltrr <1e,·ıe·ırre 
uıuayycn b r pir.na ba lı \anlım· 
ıırcın hu'uııınnl~ Uzrre harekete ı:c 
çıtnıes t17:• ıı vadl'll tedbirler rı:ıe
' nnında t.le ıııınmn ı zaruri bir 
keyfiyet ııayılmalıdır. 
ısta:Rt ~nstı.ı u:K 
savın Başkan. ~imdi aııkcrl ıno

seıeıere rıeı,'lyorum: 
Sovyetıertn Umi v teknik ıahn· 

ıanıa büyClk terakkllcr ltaydetmı~ 
olma.~ı. hı1rrtyetln kalesi NATO'
ııun moııaına azmi OzPrlnc1o hcr
ııongl bir tara.ıntıya yol oç:nuı 
"llylo durı;;Jn NATO'yu ltleall,.rln 
Lahakkuku yolunda yeni hıunlf'lrr 
\ apmatn tc,vlk eden bir Amil 0111· 

C"aaı mutıakl:alı:tır. 
•ATO :\U-:'11.t:Kf'rl,t'RhUt' F.'11 
l \"(JU~ \ EKt.t:Hut: s h ... 4rı 
!'TOKl.ARI \ t'CUU,\ 
ı.a:TIKll~lt.1,I 

Amerikan hOküml'tlnln mUda. 
ıaamızın takvl)e8lne matuf teklif· 
!erinin bir An ev\ el tatbikine ec.. 
çı.mesının ehcmml)ttl ar.erinde 
cıunnak ıııerım Pllhaklka htl.len 
Nato mem.eketlerlcln bü)•Qk ki& 
mı her nevi atomik b0mbalard11n 
tamamen mahrumdur. Bllhaı>U 
Rusya ve poyklerı ile cıoanıdan 
doğruya hemhudut bulunan mc::n 
leketler bakımınaan bu cıurumun 
çok ciddi enıııoeıerı mucip oımaeı 
tıolılldlr .Pllhakllta bu dııntmda 
bulunan memleket Anı bir taarruz 
karşısında mukabil taarruza ee~ 
mek tmkl\nından tamamen matı. 
rum bulunmaktadır oıger Nato 
memıeıcetlertncıen 11rı1ııecek mu· 
kabil taarnıııııı ~ buııünkü ııcrı 
taa:TUz ımklnları karvIBınc1ıı. çok 
geç kalmış otacatını kabul etmek 
liiıım ıeıır. Bu h~u lar da ı:oz 
önündo tutularak bUtün Nato 
memleketlerinde ve her memlekc.. 
tın en UYll\ln mıntatalarında atra· 
tcJllı: ve taktik icaplara uy~ mlk 
tarlarda her ne\·lden alllh •ı.ok· 
tarı vücuda getırtlmcat hem Nıı.to 
ve münferit üye memleketlerin 
emnıyetını takviye hem do mu?ı· 
temel mütaarnzın tür"etlnl kır· 
mak bakımından büyük bir ehem 
mıyetı hatzdlr Bu ıllAhlann ıstı. 
mali yctkıııının l>(ilee Nato ku· 
mandaıılarına ve hattil en büyüle 
mllll kumandanlara kadar teşmili 

KONUŞMASI 
çok yerinde olacaktır 

Nato ıcuvvetlertno tahsisine ka. I 
rar \•erıımıt olan ıcrcıen havaya 
ateş eden nlkc ve bımzert blrllk· ı 
lerln mtktnnnın da mümkün olan 
ı;üratle arttınlm115ı Nato nrazl.slnl 
hava taarr\12.lanna ka11ı kOrumak 
bakımından çok yertncıo ve ma. 
t5alr bir tec1blr olacaktır. Bu veııl· 
lıı ile Tilrklll!Y& verilmek üzere iki 
nlke taburu.lu 1058 Amcrlkıın as
keri yarcıım pro~ramına ithal et
tıııını ve taburları kullanacak per
ıonelln Amcrlkacta ;etı~tırııeceıtı. 
nı hükllmctlme bll<llrmlt olan A· 
merttan hükOmettnl' t'4Ckkürle.. 
rımı bir vazıte blllrtm. 

Sı1All$1zlanma tonuauncıa Rua
ıartn taltındılı:lan tavır bu konuda 
blılerl 60n derece mütcyatımı dav 
ranmata icbar etmetekdlr Bu iti· 
barla mevcut tlll.!1.lı. blrlltıerımı. 
r.ln acıecıının arttıruma:.ı natıka· 

ten ınilmkOn ııörülmedll;I taktırcıe 
)'llpncaıtımız fCY elde mevcut kuv 
\•etlı:rtn •n yeni kl&.lk allihıar ve 
taktik atom .ııaıııarı;la takvtycııı 
ve buna müvazı oıarat Nato•nuıı 
yıtcıırıcı kunetlnı tcokıı eden her 
nevi modem atomılı: aJIAhıarın bü 
yük o.çOde arttırıtmı.ıudır. Nato \•tı 
cııtcr hür mcmleırnlıertn emniyet 
ve bekMJ klblk ve atomik kuvvet 
lcr araı11nda ancak bu ıııeklldo bir 
mü\'lzene turuımııaı hallnde to. 
mınııt altına nlınmı~ olur. Güncıe
ının bu madCIC111 ile ilgili olarak 
ka.kaıı kuvvetıerı \'C yenı &llAhlar 
arMıncıa kurulacak muvazene uı 
üye memlekellerın müaıereıı. aa. 
vunınaya tahtiıa eaeceklert ta)· 
nakıar ır.onuıannı tetkik etmeıı: Q· 
zere mart 19:18 cıe yapıımuı ıre. 
ne. ııetreter r4porunda telkın eell· 
len Bakanlar ecvlyeelndekl toplan 
tıda Çalıtmaıann bu vtı.kı&ların ı$ı 
tı altında cereyan etmeııının. ıa. 
Um &ararlanı nrılabllmeaı için 
hayati ehemmı~et arzııttlRlnl be
lirtmek :ı;tertm. 

Vali «Kıbr1s mitingi 
için izin vermedim» 

dedi 
ı Bap ı tncııııeı 

Pazarıe.ı.. 8'0.nO ııamıe olduıı.ıan 
pıınkartlann toplattınldıtına to
masla 

«- Bununla beraber. biz. ı:am
rıanyanın lüzumlu oldu~una ı:ıı.n:
ylz. Bu h~u! üt.erinde haMasl• et 
le durulmak (ı;erekln cıemlştlr. 
\Al.I Vh UR l\t" 

Öt' yandan cınn )>aı.ı ııaze•ccııcr 
ıe lı:onuuıı Vali. T.M T F !kıncı 
B~kanı Hordanı tekzip etnıı~ıır 
\'all. ker.C1l51ne miting için ) azılı 
hiç bir müracaatta bulunuımadıı:!ı 
ııı ve hiç kimse.re de bu konuda 
izin veMıtıdlğlnl aöylemııstır. 

Bu bakınıcıan mıtıne veya kapa· 
ıı aı:.lon toplantu.ının yapılıp r•
pllmıyacaıtı hcnıız kC'Sln oıarnk n:ı 
tnııılnmamı§tır 

ı.mıu .. Ti HK'fi'fl cnıh ı ·ı ı 
iÇi°'" t'ÖZI (1 "'Ollll 

Anı:arL 17 - C.H P. Adana l\I'I· 
letveklll tıupbl Ba7klnı Büyüt: 

flllet Mec.lı.1 B~kanıııtına içtı:ıle
rt Bakanıııııı ccvaptandırma.sını ı.. 
tcttı ile bir sözlü ı;oru önersesı vtr 
mlştlr Önr.rııccıc '6yie cıenmekte
cıır: 

cKıbns mesel inin BN ttl ı 
.11on lnkl~ar•ar muvacehcsln<le 7 
E\'lül 11155 tarihinden bert tapalı 
bulunım ve bllmuhakeme auçsuzıu 
ı u merııaı.a çıknn cKıhrıs Ttlrk· 
'ün Ccnıll l.'tlnln \·enlden faal cıtc 

~eçtrllm~ı dCIROnülmek fi mıııır?D 

lctüzük tadilatı 
' 

(Batı ı ıncıaıı 
Baykan•ın lı.tıınbul Gnzctecllrr 
Srı1<1tk11Sı ile l~çı Scncttkıısı Btrl.K 
Hl Fcde~as~cınlatıııııı kapanış ı;c
bcplr.rıne dair Çatı~ma Ba•tanın
daıı söz O tıoru önergesi 

4 - l\tariC Mlllet\eklll Emın Sor 
ı;ııı•m Tekel maCldelrrlndcn bıızıln· 
rının tıııtlarına yapılan zamınr 

lıakkın<la 1'ckcl ve Ticaret Bakan· 
:ııtındaıı aözlü soru önc.rgcsl 

6 - Ma·aş Milletvekili Emin 
SOY"al'm Oölt5un Uçeıılnde Milli E
f;ltlm mt:n•ırunun Hata} a ııakledll 
mesl scteblne le ayni ilçe dıtret· 

I AY P A • 

BAŞYAZININ DEVAMJ 

HEYECANLI BiR 
TEMAS ANIN 
ARIFE~SINDE 

<Bntı 1 ınetıtel 

ırrı büroları, aJnnslara '" nıflblm ıazl'!fclıırl' mnh•u~ ayn caıışmıı 
)erleri ..• R:ıtı ıııemlndc lııı•ııın nrllrıı l'hPnınılyl!ll ıııste~n tıu 
t"rlltılett ııaı.arı.en. hlzl\r tıa,ınııı rrı.ııcın oldııtu. \nrlı1' ,.e (.'a. 
ıı,nın im ı.Aıılnrının ıtınl\rn ıı:nıır dnrnttııcıııı:ı hııtırıma ıetdl, bit. 
itin OzllııUJlertm nyal.:landı. 

G 
nuırclll'r tclıı lın:r.ırlanaıı &f'nl ıınfllralrda bnJOn sut 
tıe te Sato•ıııııı ıınıumt ktllltıl u e ı.ı ncıcıı.ıı Naı.ırı Spaa1'. 
bir b 5Jn konfernn•l trrllp "c11Jor. ~pnnı.. >eni Hll5 ıeı.ııı.

ba arılan tızerlne dünyanın ı;ll h 1110\ n:r:enr ı. lıllr dünyanın ali'). 
hlnro olarnı. bozulunca \t. ufuklar ı.a ·arınca. h:ıreı.:ete ı~n ı-e bu 
ddal.1 mühim toplantı} ı lın1.1rıı:rnn hleall t adamdır l\fl'vcot celin 
dlhAyı tın nı. anı ne şe1'1111e ortarn toyacatını. ıırler aöyllyececıııı 
meraı.ln beı.tıyoram. 

eoıon 41tnıln bu anlft"lle ıımomt bir tıeyecao ve meraı.111 
~eı.ıt.cııtı bir fe> varcıır ı.:ı hlır dOn>nnın bu Salo ı.onreraruından 
ne ılhl bir slııın ile ı::ıı.ıscdııtır. Slmdl)e kndnr otı'lntu llbl !Afla 
ı .. ~unllt Uedr eden tılr fonııOI bu df'ln hiç bir mllnn ifade etınl· 
)Cceı.tır. naile nıuhlıı(' o ı.&dar ıeııı~ nıt eleler vardır ki lmnfe· 
rıın.ııı ılı'\0111 mllilıletl olan üç ıtınlln içine ,.ıı.:ısabllme~I beldene· 
mn~ ıterhalde e!as dlı\ll bııı.ınıındl\Jı lıs:ı.ı neticeler aınıısa çalı. 
oıl ncaı.tır. 

Un dl'ta için e as dlh4 nf'dl(.' h'.ıtnıar om ı f<ır.eltr atmaııın 
yolunu hrlltl7. ııuınıa} arı ı\mertı.nnm. Rıı yonın r.trufındalil mem· 
ı"ı.eııerılt' ruze l&tD!l)Onlnrı ı.nrnıosı, mermiler drP<' etmesi bli>· 
lelıe bozulan mo,azene)l

0 

dll:ıellrrelı vakit ı.;nzanma •- Amertı.:a. 
nın. ı.ıınlnrııra'1 fOır fikrini lılr tnrafa bırakarak. mcn:ll harplerle 
dıımnın lmrtnrmo sırate,JI ine s:ıplnııdıiını. teı.ntk arııştlnna ma!. 
relındıın bir mll)or kf'!ltltlnl. şlındl hatasını anıaıııtını. arQtımıa· 
lar l\;1• ıı.ı mllyar dolar a31rdıtını. 1960 dıı RnsJa1a mO a'r1 bir 
hale ıeleeetını. 19Cl de rtu J n.ı ı yeniden ıeteee&lnl ıö.rıt.renler 
\ardır. 

D iter tarnfton Ro sa. ı.endl lehine bozulnn nıOvazc.nerı de· 
um etılrmrk. bOIOn diln>nrı 31ldırabllmck \C iradesini her· 
ı.ese dikte edeeeı. durumdo ı.nımııı. ıcın eltlen iP.leni 'apı. 

yor. BOIOn prop:ıgandn nıeknnlzına•ını lınrekt.le ıeclrmlstlr. Mos· 
lo;o\n, Nnto'ııoıı bıı defaı.ı toplantı ına bir aıııcıırıs lt'Şebbft ft dam· , 
ııısıııı \nruJor. Amerıı.nnın. kendi toııraı.lnrıııdn ı ınsyon ı.:unna. 

aına izin \ rreceı.: meııılekellere nldıncı 1ıızı1ıe baı.ııacatıııı yurt. 
ıarınııı birer nıtı.arlıta ('eHllecetlnl llAıı td\>or. :..·oneç ılbl 110•· 
ull•t bir hllı.nnıeıe nblp olnn htıı.nmellt'r, ?\Rlo'nun dlier bazı 
mensııplarl)le bernber lf'reddOt ıctndedlr. lıııtıtere ve Almanya 
ılbl lllt"llllckellerln ı;os)"nllot nıuhaldellert atır bıu13or. lnılltl're 
\e t'raıı~a. ı\merıı.n ite l•lılrlltl etmek tein paznrtıı.tar ncmaia. bir 
takım ıııtııfantler koparmatıı hozırtnıııyorlıır. ltınıeı.etıerlnıle 
rllıe isin•> onları ırnıuıımasını lstl)orınr. fııkat ilk bombanın atıl• 
masının kendi rıznlnrl) ıc olma ıua ı üzunı cöı;terlrorlur. 

Ş 
U dil \llr ki O\•)etll'r lılr tııraftnll tehdit ylldırıntl&rı raldl· 
rırkr.n. dlicr tarnrtaıı ırnlh pnınrııtına Dit dAvctltrlıı arı.a. 
aını lııraı.mı)orlar. l..ehlıtnıı llıırlcl)e Nazırı Ropaclı;l'nln Le-

hlstısn, Cek051ornkJ o. Doıu \ e Batı Uman) nııııı atom 1>llllılerı ba· 
ı.ımındnn bir tampon nlıa hnllne konuımıl!I bnı.:ı.ınıtakl teı.ıırı 
coı. dllikall ı::eı.mı~tır. \'arıora paktına dohll merıılrlittlerlıı buıın 
de•tt.ı.te11ıı.ıert \e teklifin Rn~rııuın n&Ml7le upıldı&ının da talJll 
bulundogıı ileri QrOIO)or. 

Mlllılnı olan nolıta. Amerllian Demokrat Parti lideri Ste. 
\eıısoıı•ıııı Rıı•rn ile mlizaı.ere \e pazarlık .JOlunun ıcılmasına ta. 
raftar olmn ı \e Amerlkada Ruuıuı en IJI tan•>eo adam dlJe 
tt•IAlilöl edilen. cşkl ;\lo ımuı sefiri lienıınn•ıu ayni kaoaııtte bu· 
luııma ıdır. 

tıoı)eı Ru5yn, dalmn pnzarlıı.: ıva etinin taraftan olmuştıır. 
Hele l'llndelo.I O tUn tilUlhlanu tehdidi oltıııdıı bir pazarlık acılırn, 
ııunnı tııırışa mı ı.n, ıı&uc:ıliıır. )ok ıı nı~ r.le llıı~>•ra bir lllkım 
ıueııraaııer ıtnhn liııptıroıakla uıı ııaıııcakıır'.' Dl\A işte bıırdadı•. 

.Uu dakl liad11 tııuııı ö) le 1eıı1or ki dllny• snhneıılııde hlrloia1; 
pt•rıh'll lılr dram o)nuaıııaıı llurı•ıllr Hunu ıı:rzctl"CI ıllzl)le .ıa
liımınıı ~ey rctrııeı. irin lıl'rı l>llctlml nlffım. C:ele••ck uç ı;Oııü he· 
) ı•c,ııılı ııı r tt·ııııışıı Ilı• ı:'l:'l.'lrt•cecıııı. ıııııı t'rııln oııı.ııııı~ınız ı.ı 
~eıı;lll otm;ııı:ııhıruıı. tııı CbUDıla he_r ee.rı lılıı dlı:Oııtıı:le ıOrnıeje 
l.'ıılış ıcHınu ıe ı:unu gılııluıc elze lıl1'11reee&lııı. 

Ahmed Emin YALMAN 

Sokaktan kirletenlere para cezası 
ıun,ı ı ıneıcıe' 

Sol:ıta. kapı Ontıne bll gibi kutu 
ve teneıı:eıer tonu.maı;ı yauır "iıdll· 

mı,ıır. Ak.si hareıı:ette bulunanlar· 
dan lMI lira para cezaaı nıınıcaıt· 
tır. 

21 s ata ı;Op, kA2ıt, ıı:uıu. pnte\ 
vesaare gibi &eyler atınalı:. dO~melt, 
Ulıtllrınel t'e ııUıntürmek yauttır. 
Akıına hareket edenlerden ıso tıra 
para cezası allnıı:alı:tır 

3) Pencere t'D balıı:onıardan tınlı, 
kilim, OrtU veuire gibi ana ııııı:cn 
ler ve buralardan atıprüntü atınıar
cıan 150 lira para ceı.aaı aııuacakur. 

4) Meydanlara veya araalara süp
rüntü, ırUbre, paçavra atanlardan 
ıso ıra para cez:ısı alınacaktır 

aı Odun, kömur. ev eşya.ı;ı ve al.1· 
re ıılbl oc> lerl yol üzerinde bırakan-

lantan ve ~ aııınrcıan 150 Ura pa• 
ra ceza.sı aıınııcalı:tır .. 
m!)ı EHRll.ERİ l~C'tttısi.7.l 

Öte randan dün aabal:.c.an IUba· 
baren Belediye Zabıta Tqkllltı.. lkl 
bü~Uk ekip halinde EınlnOnQ lle Şiş 
il ıüıergAhında faaliyete seçerek 
caddelerln. yollanıı n ıretuvarlann 
l:lrleUlmemest. yerlere ttlk11r1llınemıı 
al, tretunrıınıa baştaıannın :rtıra
)'UşUne mlnl olunmaınaaı huauaun· 
da llı:azlarda bulunmutıır, aykırı .rıa 

r~tet:crı gOrOlcolero bir detayı mah
ıua olmak Uzere birer puaula nr
ınlş!er<llr. Bu puııulalarda tunlar yı
ıtılıdır: 
•Şu anda yaptııtınız hareketle, 

hem Belediye Zabıtaaı Talimatname 
ılnl lhlAI ettınır.. hem de alz1 coren 
l.aıanbul bemşelırilerlnl ıncltUnlz. 
Bu barck:ctı IQtfen teknır etme)"lnlı.• 

İstanbul Belediye Reisliğinden 
Sayın lstanbul Halkına: 

men kadrosuna cıaır Milli Eğttı.n 1 - Apartman veya cV'lcrjn \"(?ya dilkkfin1arın sahip \·eya 
Dakanında-ı ıa!lzlü ııoru Oncrııceı. mDstccirlcri ve kapıcıları süprüntüler:, sıııntı ve koku yapmı· 

CHP YE Oy YEREN 
1 

yacak kapalı ve m~deni kapıar içinde btriktlrip kapısının önün
den geçecek temlzlık ,·asıtalanna vermek üzere kapılarının ara· 

•• •• lıkl:ırında müsait bir yerde saklıyacaklnrdır 

BiR KOYUN Yolu Sokata, kapı önüne bu gibi kutu ve tenekeler konulması ya. 
sak edilmiştir. Aks! harekette bulunanlardan {150) lira para ce· 

· - · uu alınacaktır. D E G 1 ( J 1 R 1 L D 1 2 - Sokağa çöp, kl'lğıt, kutu,. pnl:et vesaire gibi !jeyler al-
o/ mak. dbk ı~ek, tiikiirmek ve sümkürmek yasuktır. Aksine hareket 

öerendlj;lmlzc ~Ore, sanycre bajt· 
lı Garipçe toy(i d.klnlerl, idari 
makamlıırcıı. son derece garip bir 
<1ucumıa kanı kareıya bıratıımt,ıaı-
dır. 

Öteden beri sahil )"Olundan Sarı· 
7erc lnınelerlne lıln verilen Garip
çe tli71Qlar, aon mlllctvekUI ceçlm· 
lerlncUı orlannı C.H P. ye nre11kle
rl için bundan blirle kuUrme aa
hll yolundan gl'('ememekte'dlrler. 

Bellrtıı:ııtıne ııore. idari ınaklm· 
lar, Garipçe kOylUlerln, aab11 yo
lundan ıeçınelerlnl raıak etmlt Ye 
kOylüler )-arıın saatlik meeareyt dal 
rollannı tırınanmak ıuretıyıe 2 .... 
atte katetmek EOnında bırak:ılmı'" 
!ardır. 

edenlerden (150) lira para cezası :ılınaeaktır 
• ~ Pencere ve balkonlardan halı, kilim, örtü \'esalre gibi cş-
>a sılkcınler \C buralardan süprüntü aunl:ırdan (150) lira para 
cezası alınacaktır. 

4 - Meydanlara veya arsalara süprüntü, gübre, paçavra atan· 
lardan (150) lira para cezası alınacaktır 

5 - Odun. kômilr, ev eşyası vesaire gibi !jeylerl yol üzerinde 
bırakanlardan ,.e yığanlardan (150) lira p:ıra cezası alınacaktır. 

Şehrin sağlığı ve temizliği için sayın halkımmn Belediyeye 
yardımcı olması ehemmiyetle rica olunur. (17795) 

Meınor alınacak 
Askerliğini ;-:ıpmı~ ticaret Jises~ veya lise mezunu me

murlar alınacaktır. 

Isparta As. Saf. Al. Kom Bşk. hğmdan Daktilo makinesi ile yazabilf:nler tercih edilir. Milra· 
caat: Sirkeci, Ebussuut Cad. No. 75, 3 kat. 

ı. Isparta garnizonu ihtiyacı için 60.000 ıdlo tel balyalı kuru 
ot satın alınaC"aktır. Muhammen bedeli 23100 lira olup geç-ici te
min:ıtı 1732 lira 50 kuruştur. 

:?. Kapalı zarfla ihalesi 2 Ocak 1958 Perşembe günU saat 11.30 
d'I Isparta As. Sat. Al. Kom. Bşk. lığında yapıl:-raktır. 

s. Evsaf ve özel şartnamesi mesai saatler1 içinde Isparta As. 
Sat. Al. Kom. Bsk. lığında görU lebilir. 

4. Teklif mektuplarının !hale günli saat 10 30'a kadar Isparta 
As. Sat. Al. Kom. B5k. lığına verilmesi • • <=!318 - 17574) 

il.AN FIYATLARI 

2 \'8 3 ancü sayfa 8.- L1r11 
lıAn ı;ayfalan s.- ı 
Ölüm, Ocıtum. Tl'~ek• 
tor, l\Ie\'lllt llAnları 

5 Cm. e ):adar ' 50.- 11 

Zayi 
B~lık 

ZAYi 

8.- il 

to.- • 

Cinsi Miktarı 

Kahvaltılık nebati mar-
garin yağı 4 Ton 
Zeytin danC'si 69 Ton 
ı,ahana 10 Ton 

İhale yeri: lst. Sirkeci • 
E\0 saf ve ıartnameler her 

G. Teminatı 

SELIMIYE As. Sat. Al. Kom. Bşk. dan: 
Aşalıda cins ve miktan )'azılı K. üzüm 19.12.957 tarihinde sa· 

at 11 de pazrırlık usum ile ihalcsl yapılııraktır. (3380 - 17785) 
Cinsi Mlktan K. temlnıtt Şartnamelerin görüle· 

Lira 1'r. llilecell yerler 

Kuru Üzüm 2500 Liralık 

Tutarı 

Lira Kr. 
r.. teminatı 

Lira Kr. 

375 

18200 Otl 1365 00 :<ap:ılı Zarf 
?76000 (}lJ 14790 00 Kapalı Zarf 

5000 00 375 00 Kapalı Zarf 
Dt'mlrltapı 1 No. lu Sat. Al Kom dur. 
gün öğledeıı sonra KQJnisyondagörülür. 

*** 

Komisyonda 

3.1.958 
4.1.958 
4.1.958 

1 
ihale 
Saati 

15.00 
11.00 
15.00 

C33U - 1'763Z) 

İlkokul pasomu kaybettim. Ye
nısını alacaıımdıuı kaybolanın hük 
mü yoktur· 

Tutan 
Cinsi Mlktan Lira Kr. Lira Kr. 

İhale 
Seldi 

ihale 
Tarihi 

bıaıe 
Saati 

Saınık KPınaı tıı.:oırnıa 
.ı. A. 4~6 r. ur t:rtan 

Limon 53.000 adet 7950 00 597. 00 K. Zarf 
jhale yeri: ht. Sirkeci ·Dem ı:-kapı l No. Ju Sat. Al. Kom. dur. 
Evsaf \ e !jartnamesl her gU :ı öğleden sonra Komisyonda gli rillUr. 

30.12.957 15.00 

(3323. 17~) 



FENERBAH E, GALATASARAY'I YENDi: 80-52 
Çan yaptığı 25 sayı ve mükemmel 
oyunu ile sahanın tek yıldızı idi 
Fenerbahçe bütün maç boyunca çok üstün oynadı 
F 

f'ntrbah\'<' tltln ,., ... ,. cıloıır 

dıa:ı mülitnınıf'I OJ on llP e · 
zrll raı.thl <:ıııat11•ara' ı t :mı 

nıAıı ıı.•I) it hez.lıııet,. uı:rattı. Canın 
lnııll.'" l.;nılar ıormr!dl&lnılJ: ı;ahıt· 

llP OJ 111111 "~ takını hııllndP t'l'nt"r. 
hahc;enln nıınarrııkl)~tl hu ha•nrı 

da hll' •iıpht ,oı. ı.ı tıı bü>tıı. ro. 
Ilı O) lllldl, 

""' lrt·lll"f lııil tın Ollll' bO) Ulll'.I 
('11111, iimtr1 ',. 8;1turu alkı~la~ ıp 
ıhırıluLır. Hunlara bir de \ltırnın 

H •:rııoıaııııı •tırilı.ltJ 11'1 ,,. aı.ıllı 

O) 111111 t'l.lı·nltırl' ~arı· 1 ı·htrLll ta· 
raftarlıtr h!tl.lkı hlr zaftrln •C\·ln. 
ı·lııl tatnııık fır~atını l"ldt l"tlller. 
tııın ıı .. ı·t h:ılilk.ıten milli futho!C'u 
t'ıın tııı.ıınıııın ı•t·aıım idi. Dl' l"bl· 
llrı; ı.ı ('an hlr hıt•l.f't ~lhlrtııın 

ı:lbl herı.e..~1 hil) ıılrıll. Knr•ı~ınılıı· 

ı.ı rııklbl onu dl'lll tııtnnk, ıof.

lr.rl~ le bllt tııl.lpte .ı:orıuı. l'tı.U. 

\tol'R Hatur \I" iimertıı ha•ket. 
Itri llP hırlı ı:lrtıı t'puerbııht:l"lllcr 

Ilı. dr\fl'.YI 2~•-2' llt'rldf' lıltlrdl. 
lrr, Rıı df'\ re'1r! t'eıınlıRhc;Pllll"rlıı 

fa~t hratı.• ı ı;ıık 1)1 tnthıı. Pttll.IP· 
rl 1M1llU)orıtıı 'IUdafnn rlhaun · 
tında do ba~ıırılı ldlll"f. tı ı. hl'~lıı 
)l"r olmn,nn C'ıın . \arlHt ı~ F~. 

! BAŞKAN 
YİNE YOKI. 

\nkara, n (Hususi muhablrlmb 
Cemal altık blldfrlyor) - lltllli E · 
flıfnı V"klll Cilll Yardımcı dfin 
ubah barı resmi zlra~tltrdt, oile· 
den ıonra da meclis toplantı ında 

hazır bulundu&undan, t' utbol Fa· 
drra yonu Başkanı maaluel dün 
de belU olamam4tır. 

Etrafta dolaşan p.ylalara core, 
Milli Elitim Vf'klll, namzet federas-
700 reidtrl ar.uında bir tercih le bu 
ıunamadıfı için kararını vrremPdl· 
f inden, relı bulma işinin bir mllcı_· 

Gündü:z: (F. Bahçe) G Saraylr Ö:z:e r'in önünde topa hakim oluyor 1 
drt daha uıa:rautı so1lenllmtkte· 
dlr. 

ı.e11111tt:t•dsıntt1tllHlfftHUHlltlllllHa11111t11t• 

Szekelly 
6000 lira 
istedi 

Ank ra. 17 Olusu İ) - Sabık 
millı tnkmı antrenörü Szekelly 
bugün Futbol l'eder:ısyonun:ı 

yaıdığı ml'ktubtında te kilatt.an 
6.000 lira istemiş-tir. Adalet an· 
trı:miirü ayrıca kıılüblinden 25011 
lira aylık aldığını ,.e Polonya. 

1'1ısır, hpao~a, Belçika mfi aba· 
kaları irin taleıı ettii!:i. takımı 
baıırlama ürrctlerinln fazla ol· 
madığını yazmıştır. 

z:Pkell ~nin teklifi in<'ell'n· 
mt?ktt?dlr 

-0.-

0rdu Spor Bürosu 
toplanıyor 

Ankara. 17 IHusuıi) - Ordu S po: 
BUroau " Aralllı:ta bir toplantı ra· 
ı;ıaealttır Ga!ataurny Kulübll R tl.sl 
Sadık Gl:ı:, P'ener babçe II. R el.&l Oı; 
man Kavratoı;ıu. Beşll:ta' KulUbü 
ReW Nuri T ogay ve- federa&Jondan 
d a bir Azanın tatılaca ı top!antıda , 
tııı:babarda yobul talebele-r yararı 

na b ir dörtlü turnua t~tlbl halt· 
kında. görüşülece:ttlr. Bu tumunya 
Oatatuaray, Fenubaht"t Beşiktaş ve 
Ordu ltarrıı.ası tı::atııacatur ................................................. " ...... 
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ERGUN 
tltıttııuıtt11ttııınuuııtıııııuııııııııt1111ıı 

ER CİNS 
tflUHIHUUllHIHlttHUlftlMtKHHllUUtlHUH 

$
Jmdlye kadar &ördQğOm tn 
•ııo sız ru tbolcudnr Ercun_ 
Tam formuna clrlp talılmın 

direk adamı oldııfu uman aksi· 
llkl•r onu faulalarla ara0111dan 
afırdı. Takım arkadqları arasınd:ı 

pekçok ıeı-Urn Rf&'un, aynı 7:ı 

manda en lada pka7a ta.hamnllıl 
rdenlmlzdlr de. 

* Üç aoe enel, filli ilk ,aıııpf . 
yon oldutumıız ırnenln başında. 
blldltlnlz ı; ıbl anyerde kamp 
yapmıştık, hu hayatımın en :.ıtvk 

il YP neşf'll kampıydı dlyeblllrlm. 
ı .ıı macbrının haılamasına bir ay 
k• b aııtrenorUmüz Gundilz Kıht' 
ID ntzartt/ndr çalı~maya ba.5lad1k. 
Kulubümuı maddi balumıbn doğ 
rusu pek faz.la frdakArlıta kat· 
lanıTordu ama bizim de. h~rke• 

JUln znklnl plljlarda, e&lenre 
yerlerinde çıkarırken, büyük bir 
azimle her ı:tt'kltn nL'lırum U · 

:lift> ba~ında olmamız ta1anı t ak 
dlrdl. \/'.aten hPr mu.-arrakl7et 
karşılıklı ff'dak. rlıkbr onunoa. 
mtydana ıeımez nıl? ıllz de seııe 

ba ında. çektltlnılz sıkınt ıların 

müklfatını şamplron oldukt<ın 

S<ınrıı blrblrlmlzl kntakla7arak 
ıorduk. 

Erı:un da o 5ene pek çokları gl 
bl ,.nı takımımıza lntlia.p etmiş· 
LI. zanr, ç4'11milz bir çocuktu. 
Grnç milli takımımızın muvaf· 
rak k:ıdrosunnn &antrhafn·dı. Bu 
lent a t abeyden boş:ılan yerdr o:r 
nayaraktı. llofrıısu kPndlsl için 
ı·ok zor bir şeydi; zira Bıiltnl P. 
ktn , oynadı tı zamanlar fevkal. • 
deydi ve SrJlrd onun yulne C"· 

•••••• 
ltnden, mubakk&k pek fazla ff1· 
ter bckll7ecektL idare btylUmlz 
ve antrtnörlımllz ittifakla takımı 
tamamf'n ı:en~leştlrmek hususun. 
da anla mı~lardı . nu, 1>Uyük bir 
rls.ktl. rakat IJi neticeler vererek 
herk"u rahat bir nerrs aldırdı. 

Gün ı:ec;tU;çe Ergun takımımıza 
daha fazla intibak etmc;re ba la· 
dı, her ı:eçen uman, onun lıem 

rııtbolünde, hem de fllh lyeı inde 
lehte llerlf'meler kaydediyordu_, 

~ ı.ıı:ıerln başlama~ına bir hafla kıl 
b bermutat antrenman maçtan 
terllp edildi. na maçbr, ba ımız• 
dakflerı slikutubayale ojirattı . zj, 
ra istenilen, aranılan vasıf, takı· 
mımız.ıu oyununda bolııunıamısıı. 
(;Uttelrr, lıerku, ale}hlmlzdtydi. 
nınıeru• lira sarflrle yapıbn uzun 

L'RGl'S 

bir kamp devresinden hiçbir ran 
dınıan alınmadılını, paralara ya· 
zık oldutundan, rlli.n bahsedlli· 
yordu. f'.rgun 'u da kimsenin co.<ü 
tutmamı tı . • aka.t o a:nnetU, ı;a• 
1ı,1ı , cabaladı ye llrrlnfn muTaf· 
fak nalatuııray takımında baP· 
rıy l.ı oynadı, hali milli takıma 

bllt çatırıldı. t:rcunu herkes tak· 
dlr edlyord.u Ye daha da ondan 
cok t erler bekliyorLırdı. HakltY· 
dılar da, 'CÜDkÜ daha l'Olo: ccn1;tl. 

Gt.tl'D ene milli takıma çai!rıl · 
dıgı bir zamandıı., um halyara 
filmPk UZC"'yken antrenmanda 
dizi burkuldu n Wlltdrn ayrıl· 
m11k mecburiyetinde kaldı. 1taı:ra-
7a ılttl, fakııt aınellyat olmak 
itin. Ptk eok klmn onun artık, 

diğer nılnihküı aınrll7ah ceçlten• 
ltr Slbl r.skl kudretini bulamıya. 

cııfında htmrtldrdller. Fakat o· 
nun bh~·Uk un1i, mücadeltden ra 
llıı çıktı ve u bir zamanda ta· 
kımımızın aldıcı iyi netlceın4e 
hin e ııahlbl olmaya b&~dı. 

Gtçen 1tne f•tderuyon Kupa 
.ında ı· PnnbabttJlt ornayuak· 
tık. Pera Palaa ot~llndf' kampta 
bulunuyorduk. Erıe~t ı:linlı çıka· 
cak takımı demokratik bir •istem 
lf' J·apardık. GUndUL Afabty ya· 
Uk odamıza cellr, takıntın !'iki 
teriyle lnlşııtt tderek. ol.hal ka 
rara vanrdı . J::rıunnn da ameli· 
raı olan dfzlndf' ufak bir inu 
Tardı Te oTnamıyaraktı. •'akat 
bizim lsrarımn: kar11unda sahaya 
çıktı . Tesadflf, ayalı 1lne mlnus
.kU• cıldu, fakat bbl 7alnıı. bırak· 
madı n o cünkü sallblyttlmlzde 
mllblm rııl o~nadı. 811, herhalde 

hıçblr Oalata.urarlının unuta.mı 

yacai:ı bir harekttll Yf' ktndhl, 

frdakirlıfını pek pahalı ödeml•U 
ama, htplmtrın kalbini fetbetml • 

ti . ' 

G.Saray Vestores 
bugün oynuyor 
San - Kırmızılılar1n zaytl rakiplerini 

yenmesi beklenmektedir açık farkla 
81ılm Uıblrlmlzle bir mabıılle fu t· lllıl~r taraıtan buı:Un aaat 14 t e 

bolrı o;namaktan llertya gldcmlpın yııp ılat'.alı: mııııab:ıtada on 3Un ra· 
la~eç'tn vuıores taltımı bııgt\n de por lu olın Turgay'ın yertne Yttlcac· 
O:ılatuıı.rayla karşılaşıyor. Ytşll • b e- Un oynama~ıı muhtem e!<llr Mü.saba

! yıız formalı misafir takım. futbolu tayı DOğan Babacan idare edecektir . 
bllmemestne nığmeo her nru:ıcnıe ı-
Jı:a~laştığı tııımn>ar tendlatnı ıuo Akif Tuncel Ce:z:a Heyeti 
m!lCl(lp edeblld !Jer Mc• lA Fenerbab 
ce. Ve.storu! penaltıdan attıtı çaU· k ld.u 
bl~et golll lle 2 • ı , Btşlktas ı.ac Baş anı o Beşiktaılılar dün sıkı bir antrenman yapmışlardır. 

.-••-••••••"'''''''''"''''''''"'''''' ... ''''''' ''' ' ''''''''"''"''''''''''''''' .. ''' ,,,, .. ,,,,,,,,,_.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,, .. ,,, .. ,, .. ,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, .. ,,, .. ,,,,,,,,,,, O!&ayt TC fA\Jl c1eD 8ftla.n ı;ollrrle 

\ R Al. D B ERLE R reaı 11çık farkla mağ!Op r:dtmedller . 

1 

3 1 yenrblldl İzmir ller de, Ve&tO• 

. 11 ııu durum:ıa Oalataoravın Verr 

· ·------------~--------------------------------~ ıw~~r-~ o~~~ n~~ '" ne o ablllr Gerçi Sarı • ıı:ırmızılılıır 
1*· Oemtrspor.u,ar arası cureş şam· 

plyonası 4 s oca it tarih ertnde 
Antı::araıta )'llpılaeattır. Bu pm 
pt;onaya bUtUn Dcmtrspor ku· * 
ltlpleu ıı:a tııacaltlnrd r 

Ronıanyadaıı ııe ect'tk tıı ınıla kar 
ıla acak .ola n Ankara lrarmaaı, 

cıuo çıı ıtmalnnna devam etmt.
tlr Bodrt Kayn •nın a n tren6rmııo 
altında çalışan karma, dünkü ı 

'* iki maç yapma nzere d Tet e
dilen Demlrl!JlOr t<lltımı )-arın 

Mersine hsrelı: t edecektir Maç 
ıarcıa:ı blrl41. Mersı.n ldmaı:ı yur
du dl#erl de I'llr&ua İdmao Yur· 
du ııe oıııeskUr 

'* Ankara owııararuı it; maclanna 
aın oazı I.IU ı it ncı Sanat 
aıı:ımıarı araaınd3kl lı:artııuma 
~e deYam td ece ır. 

* 

ıışmıwnı ,o arr ljlt uııamı ile 
bir 11nı.renman ııatlnde ,apm lf· 
tı: Karma. cumıı ııunu çıı.lı;ma 
aıııa devam edecl'tkt1r 

* Ankara profesyonel taumıarın· 
dan Yolftpor takımı. Çetlnlra,.a 
Kultibll tarafından dkt olan 
d.net ü ıırlne bu hafta uç&kla 
ı;;ı~n ıldtce tir Yol.&;>or ta.IU· 
m ı... maçını Kıl>rıa rürk l!g 
ı.derı o an Çe·ınkıı a t.a.ı:ımı ile, 

ıttncl maçını da .ıg ıırtncıaı n o- puar unu isıanbıılırpora 3 2 mat-
l!;anapor takımı ile )'llpacııttır. 1 h)p olınuş;.;ı.rdı p.mmıı bu n e tice, 
Tolspor, 14 futbolcu "' 6 tdare· ı hlçb.r zaman ölçü oıarnk kabul e· 
ld klı:ll b 1 kta d.lcmn Zira <1ıılatıı rarıııar bu 

en mu•e e u ınm11 • mUsab:ıka~ıı rurgııy z Metlıı'Nll, 
dır. lamııll'ıılz vr. Suat"ıı:ı: kadroauyla çi l:: 

Mümtaz Bolmen 
Boğazı geçecek 

ını,u. Bu bakıma t:ım ltncırolu bir 
aaıatasııray takımı, f.sveo takımını 
açık !artla ye11eblllr. iste bu dQşü· 
nüş, bugün razla gol scrretmelı: la
t cyecek spor meraklılannı Mltbatpa· 
p Sı.adına sevk edeccl:Ur. Aocak. 
Vestoredn &rrı mndafauı 1t11rşıaın

<1:ı san ltırmızıl ılann da. diğer ra· 
tlplr.1 ıı;lbl ma•ı gllç lı:uan~ı da 

:Muıravemet yuzücUlerlnden Mllm· 
taz Bolm en yann sabah saat 9 da 
Fındıklı Guzel BaDll t.la r Akademi.il 
önllr.den de-nl e ctrenlt Beylerbe}1ne muhtemeldir Bıı du:um. 61)0r m• 

antr~'l\manlaneı I rakll arını hlçb r zaman hayal Jtınk· 
tadar )'ÜZtt'ektlr 
Mılm a Bom n 

Anı.ara Gö b• ında apm · ·ır. lı& ına ucratmama.ı<Sır. 

Anlı:al'll, 17 ıHıJuaıı ~ Merk ez Ce· 
za Heyeti bu akşam toplanmıştır. 

Geçenleme tatlfa eden Mer1'ez Ceza 
Heyeti B•fkanı Hayri İrdelp'ln yerl· 
ne Akif Tu ncel bn~kanlıfa seçllml.$• 
Lir. Ayrıca bcışnlan lzalıta da Ha!3n 
Basri Ona t getiri lmiştir 

- &---

BisikJet Milli takımı 

seçildi 

19S8 ııeneatnto ocak ayında yapıla· 
c:ıt 6 ncı M1'1r b is ikle t turu na ta• 
tllacaıı: TOr k el:lbt bem oım~tur. 

Oç uodenberı oebrtmlzde ;a111ıan 
aeome mU.Sab:ıkalarından sonra Fe· 
d eraayon ekibi eu b!altı:letç llerden ku 
rulmu,tur : 

Aytekin i pek, Mua!a fA. Paluka , 
Cc!l, Pldsn, Nez~ :sona.t an Muıta· 
fa Erıao Tede.i. olara.. ta Sa lt Toy 
aeç!lmlştlr, 

uPrbahce lrblndt 11-tn oyuna ııl· 
rlnrl' •kor f:trln ırlttll.l·e bıiyüdü; 

ıo-u. 12-0. ıı-t ı. 11>-1 ı. 
18-t l - . nuntlıın .mora Galatııu· 
r.ıy om> ı ı..ıpntrıııtJ ıı çalı~ll> •a ııa 

nrtlcr ılt"CI nıtdl '" •lf'Hf' :!9 • '? I 
• · ,.ııerıı.ıtıı~ ı ... hlııclr bitti. 

i 1'lıırl ılf'\ rt) r FrııHlıah<:t"lllPr 
~ine t·uıılı lıa~lııdılaı ı-nrı • kırmı· 
J.ılılar l•f' tnk •lnlrll 'r tl"hi•lı, ~uı· 
ları ııı.; df'Hl'ıtrı.;ı &lbl ı~abttıılılll. 
Bira .. ııtııı.lıırı ı:-utlı<r ~an•Mtlılı.16 

potadan dr-:Hı r:ıkı~ordu. 
lklnrl df'\ renin b.ı~larınıta ı:ıı. 

nim muvaffak oyunruııırından Ö· 
nll'r O'. Oah~·l'I hn ından ;raralan· 
dı , ı .ı1'ııı huna ra&ıııl"n t Pnerb3h. 
ı·elllrr hı.ılı temııolıtrını bırııı.nıı· 
dılıır. 

l'ıın . Hattır ,,. l\nıer ftrdi ı.aııı. 
ll)etlrrlnl çı:ık ıııtt1'~mınf'I ekllde 
kullanaraı. tnliınılnrının nıu' ıırfa· 
ı.tyrtınde bqlıcR rolü 01nu,orıar 
dl. 

~lüd11fıuıM doi:ılan OalııtıısarllJ! 
f ', B.1htr hAklmlyeıını 1'ııbul tttl. 
tı.ıncl de\ renin ; ııcl daı.ıı.a'iln. 
dil \ 8ll) r.t 51-."li lıtl Ruııtlıın SOD· 
rn f'enertıııbı;•llltr, farkı önune ıc 
tllınu lılr .. uralle a~tııar n rneeı 
80-."ı2 knınndılar. 

Legia 
dün geldi 

Kadrosunda 7 milli fut
bolcu buJunan misafir 

takım yarın Beşiktaşla 

karşılaşıyor 

P olonyanın şöhrf'lll ı.ecıa. takı· 

mı Reşlktaş'ın davelllsl oıaralı: 
dOn sabah saat il.OD de trhrl· 

mbe gelml tir • 
Kadrosunda 7 milli futbcılru bu

lunan mlv.lfr takım ilk kar ııaıına
~ını YRnn Deşlkta la yapacak. Co· 
marte i cünll Ftnerbahçe, pazar &11· 
nıl dr Galatasara.Jla o:ru:racaktır. 

l.EGİA IAÇl. \RISIS 
PJlOGR.Ull 

ııı rahk perfemhe: 
Ueşllıt~ ı..ecıa (llakt.m: K . Arka!) 1 

Zl ,\ralık Cumartesi : 
F. nahçe • ı.ecla Ul&lıem : li. Garın) 

Z! .ıralık Pazar: 
G. suııy • Lecla Clfıtııem: t•. Talu) 

---<>-

Adalet - B. Spor 
Poltınra şamplronu Legla t kımı

nın ln1 olarak 6tbrlmlze gtlmcııl do
layıa lyle bu haftaki lig maçları deY· 
re sonuna t eııır edilmiştir Bu r nz
den hnftayı boş geçirmek ısı.emlyeo 

Adale~ ve Be1oğlu11por kıı!llplerl pıv 
ıar gunıı Şeref Stadında, Sulhi Oa 
ranın idare&ln<le saat ıo d11 buaus! 
blr karşılaıma rapac:ılı:lardır. 

-ıı--

Berlin, Stockholm'u 

S - O yendi 

Berlln, 17 IT .H.A.) - Berlln u 
tockh olm mııbtelltıerl &rau nda ya· 

pılan tem.sili futbol kartılaşmııaıoda 

Bertin çok (l&~lln bir oyundan .onra 
ralı:lblnl Dettk 5 - o mafl!ıp eunış 
tir. ---A VRlJPA Y0ZME ŞAMPİYONASI 
HAZIRLIKLARI BAŞLADI 
Bcdapeş;e, 17 iT H .\ .) - 1rısıı AY• 

ruı:ıa :vtızme mplyona8l 31 Al!ust.0&-
8 E.'rlUI tarihleri anısında burada :va· 
pıhıcaktır Du şampiyona için Ma· 
cıır Yüzme Federaayoau ha:ı:ırlı tı: la · 
rıııa başlamıştır. 

FENERBAHCE: 80 (29 İlkdcvrc) 

CA!\' <25>, föIER 117), ALTA:'li (16), BATUR (9)ı 
ErdoAan (7) , Gündüz (6). 

Cuach: Snonm Gôrc~-. Kaptan. Altan Dinçer. 
GALATASARAY: 52 (24 İlkdevre) 

ÖZER <13), TU~Ç 111), Şengün 00), Üner (8), Ünal 

(5), Ali (~) , 't'onıa (2) . 
Coach · ;\le Gregor, Knplan· Üner Erimcr. 

Ha.kemler: Tevfik Aı·tun - Zeki Öztas. 

GOREŞ'TE 
h a k e m d d V a Si 
Y a:t1ıı: ALP KARABİBE1' 
G 

fRr. Federaıronu, Adana 
ye fanlsada hakem kursları 
açmak tlztre faallvtte geç· 

mı ve bu kunlar.ı. clvar vlll· 
yellerden, masrafları bblı:~lcr(c 

ödenmek UZl'rc namzet hakemle· 
rln iştiraklerini istemi tir. 

l'arlst"' yaııılan hr)· nelıııllrl ha· 
k.,m ~nılnerlrıde alınan kararla· 
nn, ııenı" frderıuyona ıöndrrll · 

medlğlnl ;öz önllnd~ bulundll..-~ 
cak olursak, tadil edilen madd'1• 
terin bancllal olduğu blllnıll~, 
tlnd~n kursl<ln cldf' edllectk t• ı.ıı 
da t.-ını olmıyaca.k ve korsun Ilı ti 
ı' I bir c:..ra tekrarl:ı.nmuı urıırf 
hJ.sıı cılaca.ktır. • 

Bu toı>lantıda hakemlik nıe~, 
unda çok muhlnı kararlar atıf' 
mı tır. "u halde, a~ılal'ak ,,ıt , 
tilnısb kurs, Federıuynnıı bil ~ 
ıe de lsl.cdlt lni yapamaz. duru 
dllşürecektır. • 

istanbul ve •\nkara bölıe "'· 
.kemleri ha.rlç, dll;er blilı:eterdcı ~· 
Uyarı karşılayacak mlkt.arda 11 r' 
kr.m bulunıııaılJiına ı;orc; kU ts' 
tan azami istifade itin kurs , 
rlhlnln deflştirllmcsl ve ders:; 
recu hocaların tam bUı:I ııe il' 
hlz edllerl'k ı:linderllmrlcrl 4• 
milnaslptlr. r 

Son abnan kararları; böJıelt~t' 
tekı\mül kursları açarak hııkeJl' 11• 
re izah etmeli ve yapılacak ııı 1,. 
ubaknlardıı, birlikte rr.y yetın~ı 
rl sağlllllm•lıdır. Şimdiye ~l•'' 
rey vermede ı:lirUlen yanlı$111' ııı' 
hiç ıe mlhbet bir tesir bırıılt 

1
, 

mış, hakemlerin ısL\hı nına.111~•· 
&ellp rettlCI. acı bir hakikat 0,.,, 
rak gllre.ş davamızın ba,ında 
almıştır, 1 

bt hakemler, iyi CİHC$~İl~riP 1;,, 
ti meslnd" mllhlm rol orn•' fi' 
Glır" ı·ttı•rln knlllulnl ,uıu'11~ 
mf!k, yeni yeti en f'll.'manlnrıP 1111 
spora uzun zaman hizmet rdt ııl 
ınPleriııi $:acıaıııak , ancak bl~ır 
ve bllarar bakl'nılerle kabil~·· 
Bu bakımdan en ufak müsa b• 11ıı 
!arın idaresi d:ıhl, tam mA~' 
'et1$ntlş hakrmlere ı-erllmeUdir;,ı. 

lllğer hakemlttjn dr, mllÇ id 
111

, 
kablllyetıerl, tecrllbrlerl, dfJltıtt" 

G 
• k d ı ı müsııbakalan tertip edlltttk ar r 

e n Ç O r m O U n rılmalı vt tbllyetlrrlnl ıspıl r' 

J 
denlerln ı stmlcrl, müsabska ı~J , , 
edeı-ek hakemler listesine dıılll 
dllmelldlr. 

Kodırgoyı 3-1 yendi - .. .:::: 
d a 49 v e ft4 11aktlı:alıı.rda Ka~a attıcı Faik Gökay jfe İatanırn ı genç urması dlln Mlt

hatpa a Stadında onblrlncl hazırlık 

maoını Kndın:a ile yapmış ve 3 ı 

kazanmtştır. Şimdiye lı:adar yaptı~ı 

karşılaşmalarda hlO maıııcıp olmıypu 
gııııc karma. sadece Uç defa berabe· 
re lta lmış~ır. 

Kadırga llc yapt11ıı maçı , ı:enç ıı::ar 

ma '" kadrosu ile ornaınıftır: 
Özkay, Kllmtl, Oazaııftt, Bl~Jn. 

KObllly, ismall, O i:tay, Necdet, Ka· 
;rıı . Recep. Muharrtm 

lıt devr C31 1 • ı be.-ııbtre biten 
maçta ııoııerı tdat 31 Kar a gen ç 
.. armanın ldat . sı Tuncer ıtadırı:a 
nı.n a tmııtır Oyunua ltlucı l&"lllD 

lkl ııoll~ genç karma lı:a r,ılaşmayı ( 

~;~~ ~~1~,1b; t'.~~~~'.~1 .. \ Turgut Atako 
(;İOİYOıt tıtıll". 

B T . Bölge MQdUr l\luavlnl K e• 12 14 Aralık tarthlretnde JJ eJ' 
mal llallııı onrgımlo başkanlıAıoda te P.f B.A toplantwnda metıı111 f' 
bir idareci ve 18 ıu tbolcu<lıı n mü rok· mızı teııall ilden Spor oyuııııı. ııt"' 
kep Jtaflle 19 aralık pe?fcmbe günü d ern•yon Reisi Pnllı: GOkaY 

1~c "· 
nat 8.40 ek.apıul ııe Adana;rıı hare- nelmllel haltemlertmızı:ıen T\1 ,el'. 
ıcet edecektir 1 t a ltol d Ot saat 13.45 t e u çak1

' ~~ 
cumarte:J ~e pazar gUolcrl 121 Ye 1 rtmlza gelml$lerdlr :cneıtı •,~ 

22 Aralık) Adan a gen~ ı:armulyle 2 hava muhalefeti dola)'lSIJlek fJ~ 
karşılaşma yaptıı::tan sonra ırnç l lnemtnn uc;alt dlretı:ı olarl' rıJ11 ~ 
karma l\Jeralne ı;eçere3. orada da ı.a 11/eçmls u ancak dün şell 
m~ ya ması m htem eld!r lnebllmlıtu. 


