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Assubay 
Maaşlar1 
için yeni 
Teklif 

Hususi Muhablrlmlzdrn 
Anı.:ıun, :?O - Rl>.f' ;)llllch•'· 

1111 krnıııı Halı a. n~•ubtıJ lıırııı 
OIRR,lnrı \il ('tılf'l;.ll~e ~t"\lo:C'dl· 

lf'l'Plo.lrrl 3 n• haddi ile llJlll hlr 
l.aıııın trlilltlrıl llfb ük '.\lillet 
)IUll~I illi l.aıılır;lllR Hnlllşllr. 

ltrmaı Halin ıeı.ıırınıı,, nc-oıu 

il' l!D husu•lnrın drtl~tlrllme. 
•ini lsteıııeklr:lllr: 

(De\'amı 81\. 6. il. 4 de) 

Dl$ TİCARETE AİT 
YENİ BİR TEBLIG 

Anadolu Ajansı 
Ank&ra. 20 (A.A ) - Tic&ret Ve 

kiletınden teblllt olunm~tur: 
01.§ ticaret ttlerıne dair 20 12. 

ı 957 tarih ve cBGOıo sayılı a1rkü
ler. 

Mer'i dış ıtcaret rejimi hüküm. 
hırt ıo:ereğlnce ltha.dt talebinde 
bulunabilmek için T.C. .Mcrkeıı 
'8anka.sın& yatırılması meşrut ta· 
lebıne nakdi teminatın ıçeratndc 
ı:notcalllt olmak Ozere a~alıdak:I 
buımslar tararlaştırılmıatır: 

Başbakan Menderes 
gece yurda döndü 

BÜTÇEKOMlSYONUNDADP MEBUSLARİ 
ENFLASYONU KABUL ETTlGt HALDE; 

POLATKAN ENFLASYON 
DiYE BiR EY YOK, DEDi 
Server Somuncuoğlu iktisadi'l~if!l~ICJ 
I t e~.~~.~'""~.~~ n ması n ı istedi 

Ank&ra. 20 - BQtçe Komls:;o. I AG-AOG-LU ou·· N 
nu buı;ün ı;abah '"' oıııcdcn &en
ra toplanırü çall~malonna cıe-

vam etmıştlr C.HP EIAzııt mil· FUZULl'DEN letnklU Hürrem MüftüıPl. D P. 
Trobı.on millet\ ckllt 1ıı:n&ll Şener, 
D.P. Sinop mıııetvoklll Server So 
muncuotıu D.P Zonııuldalt millet BEYiT OKUDU 
veklll Sebatı At&mın. D.P. Antal· 
Y& milletvekili Kenan A'km&.'llar 
konuşm~lardır. 
E:"ıtfk\!S\O:"ı \ \RUIR! 

!:.mali Şener (D P.ı, zıral kre. 
dtnın Türklyecı.e ne olduıtunu; 

meaelA çay bölıı:ealnln asıı;arl kre. 

Meclis ilk defo olorok 

csakin> bir topla ntı 

dl ihtiyacı 6 milyon olduıtu bal· ı yoptı 
de 2 milyon \'Orlldlltlnl Server Rosust :llnhRblrlmtz,,rn 
Somuncuotıu ıse Türkiyenln &· Ank&ra. 20 - ikinci dene BO· 
çıkta b1r enfUl.ııyon ıçıncı.e bulun- ;tık l\llllet Mocll&lnln ~rQ~ell'r 
dutunu. bunu ısaltlanıaca lüzum yapılan. ta.ıca: ırnroıuı ve ka'l'l:a 
olmattıtını: TOrtırenın cntllsyon çıktna~'An ilk oturumu buctın }"&· 
&&lkas:!yle lktt.ucı.ıyatını hareı:ctc pılmııtır 

(llcı anu ısıı ü Sil. !'• de) İlk olaraıı:: C.H P Acı.ana Millet-
'"...................................................... vekili Rııa Tekcltnt.n.. traktlSr ve 

l 

ı - İth&I mO!aadetil alındıktan 
tonra müddetlndo mQracaat e:ıı

lt'mcmcsı dolayıslyle tıat tasdik 
belgesi alıoll!Dıyan veya mOdde
tlncıe ltbal b&lll ııat~ bedeli Oden. 
tn!yen vo bu yüı.cleıı kullanılması 
ınOoılcQn olmaya l ithal m&aacıe
•er ne aıt nakdi ~em.nat lrad kay 
dolunur. Başhaka11'ın dfiveti •• • NATO 

gelecek 

yedek parçalan kon1.15Unc1alı:I sı:ıru 
önerge!! Ticaret Bakanı tıır&fın· 
cıan cevaplandırıldı. B&kan şu rak 
l'aınl&rı verdi: Memletettl'kl trak 
tör miktarı yıllar itibariyle •örtc
dlr: 19'9 da 6282. 1950 cı.e 10227. 
!951 cıe 2343!>.' 1052 de 33365. 1953 
de 37048 tPM do 30021. l!l55 de 
4105::. 1956 da 41855. 1057 de 43535 
1938 cıe 3465 traktöre ihtiyaç olıı
ca~tır. Tanın Bakanlıtı J9fl1 cııı 
tnılı:tör saVl5ım 60 bine çıltarmıı'I:: 
amacındadıı . 15 milyon llrahlt yc
deJı: parçal·a !htf>'aç oldu~ tesblt 
edllmJetir Bu yıl :redelı: parça lt.. 
b&ll ıcın 9 milyon liralık tahsis 

~ıeı:hul hırsızlar ta,,ıuı pollsler'lo ellnde ınroıen demirle acmı ıar. 11%erıne 
2 - F.at kontrol mercHnce fi· 

atların pahalı bulunmaaı aet>ebly. / 
le teacıı ecuımcyen ve bu yüzden 

<Devamı a. 6 o. 3 de> 
Geııel Sekı·eteri Tiirkiye'ye 

bdOlezelpıı•:ı callde•lnde t79 sayılı 
nıncızasında .-anıın 1;ıtrnıı•llr. \"aıııı:ııı. Mehmet Dnııı·nın Cleposuıı 

ifan biti lilnı'lı>lil !77 R."lı Mehmet le Hlllil Bayraı.oı liıırde;ılerln liere,te depo•ııııa orat!an da bı~ 
ı.ı atrl)e ine "' bir "" ~ll'llJf't etml•tlr. \ nnıııı uaı 8.17 de ('Jlrnıı ır ı.ınnhul lıraı,e•I tanı 
l.iRdrosu •le hidl•r 3erlnl' ı:ldrrrk depo lçlerlndrlil ı.rtt>ıtl'lerl ı.ıı• tnnnı~lardır. '\lehmrt Jlallı. y1•ı· 
ıının ıı"pocta ;Yakılan talnş obltiıııın denilme 1 11 .. (;ıkrıtını ıı.rıır rımıı 'f' hıı.t.aııda tahkllo.nta ba:. 
lanılmışıır. 

BAŞYAZI 

PARİSTE BELİREN 
neticeler nelerdir? 

Ahmed Emin YALMAN 

P nrl•. 111 - Pnrl•. he,,.cnıııı. \l!.h'f'ldl bir dOn>n )ll,rslnln 
nhnesl olmnlilR df'\lllll r dl>or. ıııınuıı ba kııhrnmnnı \e 

)lldı71 hAln tlseııhourr .. lllr •. !'.} yıl ent•I 'mrrtknn Cunıııur· 
rrıst \\ll~ıı. ınr~hur ouıınrı ııren•lbln ~:ıhllıl .ırıııQ-tr l'arıs•.r ı:rı
t!lıl .zanıa:ı tıtıtUıı ,\\'rııı>n tnrıırııırınn lılr liıırtan.-ı <ll)e liar,jıl;ııı 
ını tı. rarllıln rn ıtnrlp ıc~ndiUlt'rlııllrn birinin l"•rrl olnrnı.. :ııı 
)illik hlr tft,ıın il<' ,ını• bir 14 J\rnlık"tR. \hm lılr <"umartr•I ı:nıııl. 
)·hır djlc-drrı MlllrR ımaı llçılr l'ıırt••r ı:elrn l l•enhınırr ıır. '°') t'I 
lflhdll11 uııınıtakl bir lllt'lııln tın~ I.;ıırtonc·ı~ı rollinıfrlllr. ı:oıı rarli.lıı 
._I 11411 rııııı:ı onct ıırl ıırrn•llıe tıııı.ıt!lrak. Pııkl tıırllı hrıl'ru;ı \\llson•n 
R\"ıı.t;uı Jılr hl"ıll açılmı~tı. ıııııtııılil Y.l•PllhO\\N, 1911 u• l!lll ele 
'' ruıııı. ı ı.ortaraıı adamııır. t ıııl ıııtmd'tkl l'ıırl"1 ı.,ırtnnnrık irin 
l!H ı ıh; ıınıuıı cnıtdell'rdı·ıı ır;ı•;•ınl st". hıı ıtrfn > lııf' IQ ııı eadllrlerııı•n 
ırtnıl~ , üıhlııdeıı faLln ı•ıırls'll ııırnfıntlıuı hul'"nrlnr böyunrıı rn 
uırılnıİ İılr tldlrle 11lk15lnnmı~tır. J\omoı•lstltrlr ıntlfrlt nııııı,etrl· 

ı .. r tarafından a lrJ hini" en ı.:11cil Jı bir tez:ıhürnt hllr :raııılmnmn ının 
rbf'hlııl, Fnm u: pollslıılıı nldısı ,.ıkı t .. rtııırırrcırıı :tl)ndr. umumi 
dlo:Arının zinde bll•k,•ıııdıı nrn mnı. lA:ı:ını ı:rllr. 

l>lln ak•am 4\mrrtli.an drleıı:a•,onanun b m lionr .. ran•ındn ıın· 
~ır tıulıındıını. Başlıca ml'\'Zll, t:l•enho\\rr":lıı •nh•• '" ı;ıhhall 1111. 
•"ut ı.ııı:tn linlktı. llf' :redl, ne df'rtl. ııaııı.-ın ır.l)afetınr uıcın a::ll• 
nıedl, ı.rnlll ıı:tndrn mi r;elıııtdl. doktonı nıu hll)lf' taı ın- rııı 
Cnmlıurrrl•lnln zl3afetlııe ıı:ldrCPk mi. 1>01011 df' Dııllr~ ,,. otlu 
hlnbRŞı Elsenhown Ur blrlllitr nu ust bir • &I,. )l'ınc-.ilndr • rıııı•ı:ı: 
<'ıımhu

0

rrrl inin mı~arırt nlnı~ntı dt>ı:nı 1.1u~n ı:lbl ımnllrrlıı nrkaııı 
&elnıb nrllu soı.dı ,Um llnr;ı:t'rt.f tıllyOk h1r abırln hrpslne <-eı .ııı 
Jl'll•tl rb orllıı 

114-llrrıı ııtlll't'!lt'!r 'lô \'I o koııtrrıuı•tnlll nn·reslndl' orıalıktn C1o. 
la~nıı ini lba". ~A1'0'ııun l.'aıı çeı.:ı ı •ı.ııı;ı ,,. ıtu,lnr ınrnlınd n """ 
\IJruıan trhdldlerln ı.:u~uııııln '"n ıırfto lııl ,rreceil tıınmılla idi 
il llk(ıı ııet Rl'hlrrl nrıt•llldn ı•erl') mı ,.,ı.•n bu \'"" ıııllhlın konfrrnn.;
lnn ııon ra ~o\'IO lmılrl'tll lılr nııııu::ırn ııımıb kura hlr lllıtnı. zliın· 
rr 1 lluruınııuıı trrı.r ı ınlR, ı. .. ndlıı" uınh•U• "l'Uihl3rllrre. uıorlır)e. 
•l'n~rı ı• 1111h1tı lılr topluluk dl>«' gril ınrı.. )Olıınu tııtmu tur Hn 
l'll'tlı•rııln rılınınn•ındo ~O\'Yf'I trtıdltlll'rloln bnsliı ı rol O> nnmııliın 
hl'rabc•r, f,hrnhowrr•Jıı l'arls'r ı:elıne •ııln mühim bir lf'!llrl olmu 
h r .-\dt'llRllf'r, Spaak \e 38 )OSllld:tlil t'"llı ız B:ı \ekili Pell~ On· 
l llanı da lılrlncl llrrrct'dl' roller ovnaım~lnrdır. 

l\ontrran5ın mtl~bet nt'tlcelerl nrtık bellrme&e lııı lnmı~tır. 
hır dda korku '" )'llınnlık bulutlan tamımıl) lr datılmı tır. On• 
tı,.. '.\"ATO ını•ınlrkrtl. J.:adl'rll'rlnl hlttılrlt'rlnr bnilamok ,.. nll'lırı-
1.'ıya kllr'!!I mfl trrt>k bir cephr trcı.ıı dmek ııznılnı!e hrrnbrrdlr. 
Jrıtrlnı!rn hll\'U1' bir ı.;ı mı. orta nıt'ıızllll rı :ırlPr için krndl ıoprnli· 
larındo 1111 bta•yonlnrı liunıınıa•ını trr,.C1111l~•Ozrr t.nbnl edhnr. 
l.1m.,. ı.:at1 olarak hayır ıtrmlJ'Or Jnlıaı ıı:rnl bir <1o•~Rll•I "" ı.:o-

<Denmı: dl. 6. il 7 ,,el 

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

Narenciye 
Kilo fiatları 
T esbif edildi 
.\nknr'I, ~ - Ticaret \ eklilrttn• 

dı·ıı trblli r.dllnıl tir: 
Clnıı ve nı.vtlert aşaRıda ;t1Zılı 

htr boycı.a po:-taJı:al, limon. manoa 
ıına ve greyfurtlu evvelce ıUlıı 
oıunan aded ve ııancıık fiyatları ıı.y 

nen cürt vn mer-i kalmak ııartlyle 
memleketin hrr tarafında kilo (1. 

zerinden de satılır. 
Bunların cinslerine göre toptan 

ve perakende Azami ısat~ tıya~:arı 
nşnıtıdn ı:österllmlştlr: 

aı İst 1hl4k \ ıırlcrlnde toptan sa 
tışlarda ve kabzımaııarcıa: 

Chul twhrr nrı ı..tıo 
117.Aml Mll1' fiJ':lll 

Vqmgı.on nrvı portakal 
IF'lnlke vıı Al&nya da-
hili s~.5 Kunı~ 
Yafa nevi portakal 60.5 » 

4De~amı Sn. 5 Sd. 6 dal 
---<>-

GENELA 
1EKL1Fl 
YAPJLDI 

lh11usı .\luhabırimlıdfn 

Ankara, 20 - CHP. Erz ncan 
mll.etveklll Nwmıl Sata Coşkun. 
buırı.ın Mecll8 başkanlıl!ına umu
mi at hakkıncıa otr kanun teklifi 
\•ermıştr. ToklUte kom<ln18tl1k 
suçundan mahkum olanlar ve ısuç 
~lemeyl ıı;.tyad ballne ~ctırrnt.ş 
bulun&nl&r hariç cuğer mahkQm.. 
lann affeı:11lml!l!l •e ısuçlular h&k 
kında ııçıtan takibatın dun1uruı. 
m&!ı istenmektedir Halen ceu
evıerıncıe 40 binden fazla tutuklu 
bu.u ımaktadır 

Ttkllf kınunıaı:tı~ı 
tutuklu ııu·ı .. ının dl:lnte 
~ece~ unılmakt&dır 

1 
l<u:r,ey Atıantlk Paktı Hilkı.lmet 

Başk~lan toptantuıına katlbıak 

Czenı PRıis'e çlden Başbakan Ad· 
nan Mendcrl'S dün gece &aat 01.30 
cıa uçakla 11ehrlmlze ııelmlştlr. 

Daşba•:an Menderes Yeşllkl5y Ha· 
va a anında Vali Mümtaz Tarııan 
'-e ıı~ıtlltr taratır:dan klfllıla."UJlıe 
tır. Menderes doGruca Parkotele 
ııttmlştır. 

, I' \ I> 'I ('R Kh.E\"Z 
GEU'C'F.K 

Parıs. 20 - Bu~ııa akdtd:ltn 
NATO hQkQmet ."tanlan t;onie 
rıınsına ıtttrü: eden Ttlrktl"O Baş
veklll Adnan Mcndems bu ııabah 
Fnmııı.z Bııc vekili Fellx O&lllard 
ile i'Ortı•m~tür. 
Başveidl Mendereı>. Pr&n&ız hü· 

.kQmet Re sı ile yaptığı müz.ake. 
rderln ba,anlı o:auıtunu ı;!)yle

( Ueuını "a: 5 :-ü: 7 dl') 1 

Nato'da 
Byi netice 
alındı 

Eisenhower Amerika 'ya 

döndü, lngiltere'de füze 

üssü kurulacak 
A.A. '°' lı..P 

t\.A.. P. \f' T.R.A. 
Loı'ıdnı, 20 - l!atı Avrup&dakl 

ı:ıu.etele'1n çoliu Partstelı:ı !11ATO 
Kontera.ı:sının tararlannın Atlan
tlt Paktını blru d:üla ı:unetıen 
cıınnış olarak seldmlamakta '" 
ausya 119 VE·nl ırl5rtışme lmklnları
nın 11ranma•ı teşebbCsünll öiıroek 
tecıır Gawteler bllhas.,ıı bu Mın 
noktanın &'ikert zihniyetten uuıc 
lll aJı:ıllıca bir dlµlomııııı oldu~unu 
bcllrı:.mekledlrler. 
Moı;kova radyosu ıse mal(ım ko

mOnlı!t lddlalınnı tekra:l&mış 1'l' 
NATO llderlerlnln «!illA.h yarı,ına 
acum r.tmek nl;etlnde• oldukluı 
nı &ôylcm!4tlr. 
EISP:m!OWF.R DÖSDii 

Washlnırton. 20 - Başkan EW!n
howcr buırün TOrkt}·e H&tlyle 16. 
30 da Wasbln;tona dömnQştor. 

Parl6tekl NATO top!antııtından 
dönen Başkanın uçağı yolda ~ld· 
cıetll bir fırtınaya ıutulı;nuş oldu
ıtundan 3 saat ccclkmlştlr. 

IOl'nımı "a: S "'fit 1 4f'I 

O•rııan nlllOl.lı~ı ceznerloln 
l.lnOııde. 

BÔLÜKBAŞI 
CEZAEVi NE 
"GİREMEDİ,, 

C.Al.P Genel B&Jkanı Osman Bö-
1Ukba$1, beraberinde Orneı İdare Ku 
rulu Oye.ıl :-:ureddln 'Ardıçotlu TC 
U 1d&re lı:unılu üyeleri oldutu bal· 
de dün aaat 14.15 te, Sultanahme;. 
Cez& evine glderclı: mntuf bulunan 
il ıcıare kurulu 1!yw Dr. Enver ıı.ı:aı
canı ziyaret etmek lıtemtJtlr. 

ParUll avukatlar ceza eTI mQdQrü 
<Duamı Sa. 5. ·o. & cıeı 

yapı?acaıttır.ıı 
:so '1tı,,·o,· n(h iz ı.AzıM 
Blkancıan sonra ııö.z alan soru 

<De~amı Si: 15. l!!ft t del 

• lron'do deprem 
devam ediyor 

Anadolu AJan51 
Talıran, 20 - Ku:ıey- batı ı

randa deprem hllA cıevam etmek
tedir Şimdiye kadar enkt.ı atun
tıan 1500 CC6et çıkuılmıştır. 
Başvekil İkbal va dll!er remıl 

iahslyetler dünkü depreme blZ.zat 
ıahıt olm\lfll&rdır. Sanneıı·de bü. 
kılmet bın111oı yıkılml.j, yınnı kııı 
birden ölmüştür. 
B~bakan deprem fcllket.zedcle 

rlne her ıürlü yardımın )"apılacL 
Rını ~a&deı.mtştır. 

Yükçüler 
Mahkemede 
htanbul Ytıltçüler Demetinin ıe.

nlş çatışmalara yol açan plhk ton· 
grelerl, nihayet adliyeye ınUkal et• 
mlştlr. Kongrede ikinci blz'bl te~ll 
eden Hamza Erdem, dernek b&şlt&nı 
Agt.h GUçlü alerhlne dAva. açmı, n 
dunışmara dün uat JS.30 da e. M· 
!iye Hukuk Mahkemealnde bakılmıf
tır. DQnkü duruımacıa, ıtonırede 
gazetemiz acıma hazır bulunan ar. 
lı:adaşımız Meaut Özdemlr de e&h!t 
olarak dlnlc.nmlştır. 

Dinlenen şahitler, kongrenin bü
rtlk ıttırUltQler tcıncıe cereyan ettl• 
tini, bu bakımdan eöylenen &)zlerle, 
alınan kararlan yatından talclp .. 
demedlklertnı n delegeler iki ku· 
m& ayrılmış ~utıan tein bir tara
tın ısl!z1erlnl, dlj!er tarafın •J'U)ıa• 

ııulerl Ue b$p. dlnlenemes hale 
cetırdl~lnı eOylemlşlerdtr. 

Duruşma, dı:er bazı phltlertn cel· 
bl ıcın baJ)ca ııtın11 bırakılmıştır. ........................................................................................ .............................................. -............... " .................... . 

Bür. P. ikinci yılını 
bugün kutluyor 
Dün İl Merkezinde bir toplanh yapıldı. Ge
nel İdare Kurulu çalışmalara devam ediyor 

ARKAD \ l • .\Rİ\'LE 

Buııut Malıalılrtmııdu 

Ant&ra. 20 - Hür. P. ı>Jnln 2. 
kuruluş yıldönümü yann Parunın 
teşkllltı bulunan yerlerde kutlana 
caktır Parti Genel Başkanı Fevzl 
ı.ottı KaraClftIIlanoıtıunun bir be
yanu veımesı kUVVP.tle muhtemel 
dtr. Öte yandan, Hür. P. Genel t
dare Kurulu buıı;an çalıt:ılal&rına 
devam ttınlftlr. 

Bu devre hllllctv,.ıuıı ııeçllemt
~·eıı Enver Oareıı evini ve f$lnl ı •. 
tanbula nat:lettııtınııen muhasip u
yu Muhıtı Ete de Almanyayı 1tl· 
cıeceğıncıen istifa etmlşlercttr. ~tl
fallU' kabul edilmiş ve yeniden va
zife t&lı:!llml )•apılmıştır. Neticede 
İbrahim Ölttl'm Parti İkinci Re!s.. 
llğlne, Tur&n Güneş Genel Sekre
terliğe. Aydın Yalçın ıtuhaııtp üye
Ute uçl1mı~ler<11r. 

"F.RRİ'll7.D>;J\t TOrU"'TI 
Hilr P nın buıo:on kutlanacak ı

t.ıncı l:uru.~ )'lldönümQ mOna.ııe
U>eramı: Sa. 5, itı. 1 d•J 

Mühürlü sendikaya 
HIRSIZLAR GiRDi 
GAZETECİLER SENDİKASINI 
SOY AN SAHISLAR ARANIYOR .. 

Henüz ktm olduklan tesblt .. 
cııı~e en ıtıazı o&bı•:ar evvelki 
~. Ankara cac1dt:ılndek1 b!r bl· 
nada mühürlü ol&n Gazeteciler 
Sencııkasının odaaını aoyı:n~lar
dır. 

<Demını Sa. ~. Sü. 4 de) 

ı Irak 8. M.' deki 
heyet ini çağırdı 

Ttırk Haberler Ajansı 

New York, 20 - Irak hükllme
tl E rle.,m~ :Milletlerdeki deleııu
yonunu s:erl çaıtımu tır. Buna 6e 
b ;> olar&lt, lrak•ın Siyasi Ko:n!· 
te;te Kıbruı mese!eElnde Tilrlclre 
alryhlne oy vermiş o.uuuu ~öste
rtlmekteı1tr 

lraıc·ın Blrl~ml.o l\lll!etlerded 
doleı:aasonuna 1.'&lı:t Dıııııerı Ba
kanlıınndan İbrahlm Mu~ El§elı
bender başlı:anlık etmekte ıcıı. 

KATİP CELEBİ 
..:. 

DİJN ANILDI 
BÜYÜK TURK ALİMİN i N ÖLÜMÜNÜN 

İÇ İ N TÖREN YAPILDI 300. YILDÖNÜMÜ 
Büyük TQrt d(işQnQrtı K!tlp Çe!ebl'nln 300 üncn ötüm yıldannmü 

dola:rıatyle dün uat 14 te Ec:leblyat Fatülw.stnde b1r •anma ıttıntb ra· 
pılmıftır. 

Terene Fakülte Dekanının açış lı:onuşmasıyte batı11nm:•, daha ton· 
ra Ord Prof. Dr Be$1m Darkot KAtlp Çtleblnın Türk cotratyacılı~ına 
yaptığı h!zmetlcrt anlatmı,, dQşU'llilrUmüzUn •rserle.-tnde b:ı.tı tırutla 
nndan :faydalandı:ını• be!ırtm1J; CDeı-amı Sa. 15 SU. J dd 



•.aTl'&t 1 

B·J~l·J~• 1iiH(jl 
Doğum ve ölüm Yıldönümlerinde • 

NAMiK ..... KiiiiL 
Y 1:ml :Jir A

r&:1K 18.\·l 
ta Boıarır. 

Mustafa Vôsıf f'rsoy 

SEHİR 
HABERLERİ 

D. Bankasının 
dış hatlardaki 
rakipleri arttı 

il 
• 

NATO TOPLANTISINI TAKIP EDEN BAŞYAZARIMIZ AHMED EMiN YALMAN, BU 

YAZISINDA, PARISTE ORTAYA ATILAN YENi BiR SiYASi TERiMDEN BAHSET

MEKTEDiR. BU KELiME, HOR DONYANIN PAROLASI HALiNE GELMiŞTiR : 

INTERDEPEDENCE 
11 

\ ' A T -~ " - ~I 4R \1.11< 19~T 

Dış politika 
Dokunulmazlığı 

P Rrl~le -,..,, 
to •llrıı,. 

ili " 1 t' -
rlnln ynp ılılı 

ı-ı su .. ırıuı.ı 
bll(' Tür\.. lhL 

<>ıııında ılı<; l~~Hi~I pnllflkoı knnu 
~ti) lıt ilır;\11 

Jlf'\. RZ J Al.I f 
(.'11..l)Or. (:ı. da doltup da!ml 

bır fikir uva.~ı 
lç.nde il'( rdı~l 
ktr.k: HköZ J'llh~ 
omrona 2 Aralık 
1888 cıe tamanı

la. an N~lit K. 
ıcal:'ln «ılı,yaal 
HUlır:U~> • taa:
lOk eden dtışOn· 
ceıerın1n k~• 
b:r 6zetlnl belir:. 
mek tsttyoruz. 

Geıni hiımeUerini i lih etmek 
iiıere Banka temsilcileri yabancı 

tnnsatıantiklerde tetkİkler 
3·apacak 

Denl.M:Ullt B&nka.ıı:ı dı• batlar J01· 
cu aeterltrlllden .\ODta, Şimali Avnı· 
pa f1l•p aererıert de yabancı vapur 
firkttlerlnln ttir;abeUyle kat'ı Jı::ar· 
flJ• kalm1Jtlr. 

BİRBİRİMİZE DA YANMAı 
.. 11nl;ır ıla _,nhaııt· ı •>aı.ırıınln 

\f'rdl•I hnlJrrlPr(' '"·'a iktidar 
l'l"\ rett"rlnhı !l'ıırn.,ıınt' cok ra. 
J..ın 'ı:ııılnr. il\ltıhaltff't Cf'\ rt'le· 
rı llf' dı., IJtılllll..111 ı..onu,und.1 
!illNU)Orlnr \t'\"fl peı.. nadir ılo· 

J..tındtııu 7.lllllRll dtl 0-,tU kapa• 
lı \P ı..ı .. Al'a hlr .... e~ lrr '"Ü.' ltıue.._ 
lf' ~t'llHf.\orınr. \111 11. hu lıul ye 
ııl bir er.' d\•111 . Tllrk hn~ınııı 
tin \t' unıtınıi f'f..,Arında. dı po. 
lltlli.nyla tııı:ııı ) :uılar \e aöru"
lf'r. JUlnOn ll.tldrır .-.l)A.,t>llıtf" 11~ 
ıon olı!ıııu ;,0111;\11 nıırftl.. ıH;ık. 
IRnnııo;tır. llOkOnH•t ııııı fltt<tlhı 
mhf'nlt"r. t .... ı.ı ıı.tıııar 7ılmRnın 
da ııa '"-U"ıtınıı \f' ı..onusınnnıaı;ı 
trı·ı·Jh t>frıtll)lf"rdlr, ('..lf.I'. nıu · 
halt•fe-Unln dl!I ııolltlı.. a ı.oııu· 
.. unıın ~u .. nıa .. ı '")a coı.. az , .• 
ıhı,111111 iı"illi ı.apalt konııtınn,ı. 
bt·ll..l de bu c.ııl.I ıı.lı~li.anıııın ııı 
.!'IOllUC'U. 

•Hürriyet.• ve 
• lbret• ııazete
lf"r! ntte "a,;ıa.r 

dı&L ı;eşl:il :,azı. 

lartyle Nen.ık Kıs 
mal, ı 'TIQ Pr-.ı1. 

a:z lh~lll'.ın.n 19 
cu 1oırtıa cıa ı.a 
ıt&n. .u. t u.ı ı tea.
n! hlll. muhaf6'
ı.a eden al ul vo 
hukuki ı;onuç
laı ının ülke ve 
ıoplumurc.uza da 
u1·auıanma!5l ae
rektittnı ıavun. 

m~tur. B üyüir: 
Ft&.!lalZ lhtillH. 
ne teaır eden cıo.-
4Ur:ı tlrlerden Mon :\anuk J\:rn1aı·ıo. nrsrtdllnıtmıs bir rtııtllk rr .. ınl. 
teaquıeu ilf' J J. Rouııeeau'clan ra.ıc hil:z:ura veıen Yıldırım·a ıç-
1lhL'U alarak «Kanunlaruı Ru- kili oldutwıdan bahıalr f&!ıa-
hU• ile ıtçt1mal Mukavele• adlı dettnın ndCine karar verrn ka.. 
eaerıerde dtle ;:elen 1lkeler: Na.. dtlar vardı. Bir yabancı mıma-
mık Kem&U de tutuşturmuş. ,... rın koıuı:u k.ırdıltı lçJn FAt.h·e 
ıevlrndlrmJf ve Devlet. hakkında «kt.'18'U oezu.ını uygun ısQren. 
!erdJye~ı. ıtberal ve demokratıır: fılc:at ıtkAretçinJn cdıyet• tek-
bir rört1.19 llerı ıtırmeeıne roı aı;- lif etmest Ü:Zf'rfne bu ı;onuncu 
mıştır. Oerçekıen: cezaya -h.lç çeklnmecıen- hük

BJlbaaaa tıah-.n. Pranaıa ve A:
man tlep 1şlet.melerlnln dah& lyl 
•artları •• ueuaı navlunları kartıı
•ında DenlzcUlk Banlı:aat tırUelerı. 
nl ayırlım&k ve ıerelcll tedbirleri 
almak r:orunda kıı.;mı' ve Avnıpa 
Umanıannda tetkiklerde bulunmak 
üzere blr uzman göndermlftll'. 

Banka temalıdalnın Avrupa 11· 
manııı.rındair;I aceno-..larla -yapaca ı 

temu.ıır ueUcealnde, İataobul ye 
AYrupa Uman!arı an.aında lhdaa o
lunacalr: ,ı:ep aererıerınıu tartteıert 
tesblt. edlleceır.ur 

Öı.e )-.nd&n Denl.zeilllr. Bank&111 
dı, bat.ıar bll•nçOtJU bu yı:da za. 
rarla kapanmak.tadır. Bu hatlarda 

'aeyabat eden yolcuların aayıııı ıun 
ı•çtUtçe a.r:almaktadır, 

Bu durum lr.ar.µ&ındll Denuelllk: 
Banka.e.ı d'lnyanın en ıuta ıran.at 
lantıklerlnden . Chlratopher Colom
bU.•, •İle de France>. •Brltanlca• 
ıeınılerlnde t4t.kl.klerde bulunmı:t 
tize-re urmınlar gODderı-ntıte karar 
vtrrnı ır. 

- -..--
1 s tim lak ehlivukuf 

P 
arı:.de bOtiln \"akt.ım Naco·
nun Jı:~:.ı:etecılere mah us Ca
;relerıncıe ıeç•yor. Ne t.• at-

ro. ne rıtntıı akla bıle Rt>lml)"Oı. 
Yemrklerımın bir kwmını bır .. an- bu talJ'Jılerın aruında Clf'jflldlın. 
dö\'ıÇ \'e bır kadeh bıra ,·eya mey- NATO blna:ıının aaıetrc!lere aıt 
va suyu ııe buranın büfe:.ıncıe ;·ı.. rlaırelerıne adım başına tele\'IZ
;-orum. ,.on cihazları yerleıatiriUniştL Açı. 

Neden NATO"nun umumi JT.er- !ı, nutuklarını tf'levızyondan ıi\kıp 
kPzıne b'U le.ad.ar baı;t:ıauctı:ı.:.? ettim vo atizle ;-örmü~ s!bl oldu:ı •. 
bpaak·ın her ı.ıc:,amlt1 bMın ıc.:onfe Burad:ı bf't eeycıen evvf'l Amrrı4 
ıanglan r.·u, dUnyanın her tarafın- kan Cunıhurretaı Etfieııhower·ın b!. 
cıan ııelen ;:uetecılrrle temaı. ım- t'a.z maıızun. biraz hasta. fa'cıt 
kAnları m1, lıf'r dakik& daR:ıtılı.....,_ tanı mır.Mıylc aı;U ııima"'ı, hör;nf'!t 
reni yenı ılU'.Uklaı:ın merııu :nı trl'k:tn rcten tarıht şahaıyett ağır 
b€'ni hu muhlttf' ıı;ımıokı tutu:,·nr? l:ıuıyord\l Daha ömrü e.naı ınd;ı 

A. E. Y. 
~11 e-t.tı~~ cer kuvvetlerine kllI"jı. 
l\(tr 'Ve iyi tru.anların crphe11lnde 
F.ıı.enho~f'r tek: bqına bır cauıı 
:uukave:nf't kalealdtr Allah·ın o
ııa uzun ö.nor verrneeıne hepımız 
duacı oimaıı~·ız. 

Dün &ahah konu1urken. EJatn
hower·tn. tma.nın itine jolı:un"'n 
naıot!llık: bir ::ozo vardı. fakat ııf'-
11: canlı \•e metindi a?.ını ·anıcıı. 

MENDERES VE TESANÜT 
Bunların lwpsının tesırı "lbl'l·~ ~l\nııere m&h.8ua zaatlarClan el ı;e- Euı,enhov.rr. daha e\'Vf'I ay:ıen 

'ar. Faı.:.a- ht'r ,eydrn e\·veı NA- ken, ıdeAtleşen, ebedlletten bir tclt 5l'Uetelerirr.ızcıe ne.tredllaijını u:n
ro·nun onhe devlt'tln sıcv!Jt'k hır ınüate.na ınsan. milleti ıçın ve dutuı.1 nutkunda. çok R\lzel. çok 
&keri lttlfı.kı hallndf'n (lktıı;1n1. oUtOn dünva ıçın ne kadar bU}·Uıc uıvı eöz•-E'r aövlemlştır. hürlerin ve 
IT•edenıvet vr: hUrrtvf't ı11ıkla:-ının hır kıymettır, d.Un NATO•nun &~ı- mectenllerin, tziz bildikleri ma·1·.'.!Vi 
ı;:ent .,;e ı.ıkı hır tOpıuıutu. nı(l~- :11 merasiminde. EUıenhower·e ba- kı}-·metler uıruna şt'.'rre mu~'Vl'· 
terek btr ku\'vet. mtl'lterek 'llr o- arken, bunu dennden derine h!!;· ınet azmınde olduklarını çok ran
torlte halıua s:eıcuıtını, bu mOş!e- ıw.ttırn. E18enbowf'r aon harbi ka- lı bil' tarzda ifade etmı1. h0r•1ıet 
rek varl~k hf'ı.abına mllli htl~Om- ::anan kumandandır. ınaanlH'cl na- Alf'mi hesabını. Allah'elan, cın ve 
rauıı:.c: haklarından aönUllü t;Ur<o:i.· ,.-ııııtın ıuaııutundan kurtaran a- ııönülden n~yaz:larela bulunmuş
te fcdakAı-lt!c etmenin hazlı bır .. da.md.ır, tdeal u~runa milyonlarca tur. 
ı~Udad. mahıyetınf' Rırdtklnı ,. .. ':'~'t.'- ~nce «öıl:t emrlnt "·ermf'k meauıı- Bu esnada 'ben rözlerimt Ad. 
diyorum Adeta &özümle ıc>rmüş yrtını tıurtne almtıtır. Hiç kim. nan Menderfti'den ayırmıyorcıum. 

Te taı:.vıp :ıaretıerı ·apıyortıu. O 
eanıyede benim Alla.hdan dtlt'l'.:!m 
tu oldu' Ad.nan ::\tendf'!ren. pllr~l 
J...avq-alnrı yU1ündPn edlndlQi (aft.~ 
ll hüvıyetınden ıuyrıhnn. 1945 :le 
1950 ara.o.uıda tanıdıtımız hflr:-ı
,\f't ve hak A~ıkı 1\1endf'rE'5'ın ıj8hı:ı 
'f'tlnf! t.•krar ka\·uşmanın bu•··· ı 
nı duysun. totallterııae k&l1t ku
ıuıan blr hürrıyet. ve hllkkanl>rt·t 
toplulutunde TUrkı:.-e hf'!iabİn:ı 
rnUhlm l)!r mt-\'kl \'e rol Rahibi bu
Junurr;en, t~· politikada total!ter 
bır yol tutulm&Aını flddetle yadır
aasın. n,,rmaı yollara dönmrk, mıı
letln huzurundaki remini tutma~ 
"e mOttrflklerimlZf' kantı aırl1tlli
nılıı; mıııetıerarl.81 taahhtltlt're sM.v 
ıtı a&terınek yolt:.yla Türklye'nlu 
hıruıe. huzura., illtlkrara. 1ıaade•t.• 
::avu~acılını. mütte-tucıertmız~u{ 
r.·ok sevınecejtinl, zorluklarla çarpı 
tan hUr dünya cepheatnde mıııı 
birlik halinde tesirli bir rol OYi1a
ınak lmklnını elde edecetıİnız.t 
aonsan. k&'ir&fıın. bizi fellkete ve 

111P:f! 11 tO!dc;•en totaliter aieli~t?-ı 
a· ::a çev .ı 

ORTA-DOCU VE ISRAIL 
~lbl oluyorum. l'le onun kadar harı:ten neft!:t er. İkt ellnln Jlarmaktarını ınmı;ılıtı b1 

INTERDEPEDENCE.. ıucz ve rulhü -Att.·nıf':z:. J1te bu,:il.1 bJrıno geçırmış. df'rın bır.alAka ı:e D!ln ö lf'dPn aonra Rf' Spaak·ın 
dP Hitler'df'.:n ı>C#nra Kruışçet·ın truı nutku dınll\"('lrdu. •r yer tud:k nutkundan b~ka hülr:tlmet retslf'-

, • • ııutuk "'ıJylenmıı;tır. Adnan Mtın. 

1- Namık Kemaı·e sı1re 
fertler, dOIU(t&n ve ta
bU olar&k baıı hakları 

meden h4kJrnlrr vardL Yavı.:z 
Suttan Sellm'ın «İsllm Bırlitt• 
polltlkatSllll Sf!rÇeklettlrmest l• 
çın ıethtll1S~lmdan i8tedtal Oö.. 
mantı tmpuı.ıorıuıu lçtnc1e 
lıerkee ır.üslUman olacaıı:tır. Ak· 
aı t.akdlr.Se )'urt. aınırıa.rı dışı
na çıkanlacaktın tetvuını cıı
nr, terıata hukuka aykırı oldu
ıu Jçln vıermelı:ten çekinme&: 

heyetleri tesbif 
edildi 

Parl::ı'e ll"llrken öyle "anıyordum 
kı Bulgtnın·ın hOtalarında raı::rtıı- ı 
.ılıul tf':,dıcl yıldırımları ba7l Av
rupa rncmlekltlerınde panl'.< ı:ı.ıııl
ızalan ~·aı·atacak. NATO tetaıııntldi\ ı 
tt>licl de :kvrku hif'ılt'rınt tamamı:.!e 
ycıamı)'Pcric, tı&"!alay&l"ak. bırtı.2 
hocaıa~·a:-ü ... Çok fOkOr hiç 'lf' 
övle dejıl, pKrılkterı, trli~tan. kor 
kudıı.n eM>r ;ı.oic. Almin B&ıı\'l!'klll 
Dr. Adenauf'r·ın cıun:,u nutkur.d• 
t.xn bır berraklıkla bel!rt.tld.ıitl ııı
bı, komC!nızmın cıünyar1 tahılı:· 
Jı:Um a'•ına aımaa:a çıktııtı. her 
vu.ıtıyla :ıetıce a;maaa. çııı,ut>;ı. 
ı ıne- ıelCil• uunan kuv,·ete de bat 
vurıcatı onun &özüne ııü\'en.ntk, 
oadan a:n1tn beklemell mümkün 
nimaı:ıııtı zAt~n malum bır f'ICY 
Hür dün).,ııı. içın btrtcık korunma 
.anklnı, bf'rab€'r kalmakta. her tür 
ıü korku hlslf'rlnl yenmekte, ebedi 
Ealdırıcıyı durdurmanın ve har:>! 
ı.}nlemrnın çare lnl muşte~6 r:n
ıııyet tf'1blrlrrıocıf'. müştrrelr: k~Y 
ııaklardan aelen bır azım ve ce.~a
ı-etın devam ettlrıımeaınde ıra

mal<:ta. 

----------------------- -ı rlnden !ıer hırı taraftııe!an hlrt•r 

Emekll' b'ınbaŞI Sabıkalı bır yankesıcı .ıe ..... -.n nutkunun 1y1 bır 10.,11,_ 
• • • ce :1'3 aö\·!Jondltlnl. rahatça anıa.~ıı. 

tevkıf edıldı t!ığını .,.o tA'-ı:!p cdtldlj:'tnı ve um\ı. 

Oı!loa. Rlrlrıaınls 'llllf'tlf'rdf'kl 
su "iOU Kıbrıs tRrtıı,ınaları, ıı..
thlnrların dl'5 pollUka ı..onuo,;uu 
da ne dett<·c ba.,ıcRıc ,.r 1)1 nı. 
Jelli :it ohu. ~·anılabllerea:ıuı 
\e dı• pnlltıkQııın ıu:ıktn tar
tı~ıltııRsı ıereı.ıııını ylnr orta. 
'" J.o~-du naıdaı PRl.tı dt'\let
lrrı dahil lıt'nıf'n JıUlfJn \J.de· 
nı:c de-,·ıetlrrının Torı.. tf"ı.lne 
Ct'Pht' Alrlll\"11 ı.::a,._,ı .. ında. llfkt' 
ı,.nnırk dt'&ll. dU,ftnm"t ırrrkl 
yor, l'nutnlamAk l!lzımdır ..,,, 
Tllrl.: te7.lnr Ct'flhl' atan f'-ıl..I 
cıo .. ııar, yakın komı,nlar \t' hat 
tH rf'"lıır paklla 'fflrı.:ı~-rJe- hııı. 
lı mlllf'flf'r, <\tatflrli. df'vrımıuı 
)al..ın 1an1nna ı.ncıar ı.endllerl 

l('lıı hlr ı..urtttlnHı lirneı:t tll)'fl 
lnhııl t-df'n n•lllPllf"rdlr. l'rl.. 1.;1-

1\ bir 7.Rnıaıuıa hll de-rrri' alt') tı 
Le oımaıarının htıtttu , tı4,.'uıııı 
oıılnrR ;rtll.lf' nır\.. .. orunun cL 
,-ltflını blc bir zaınan acıtr..la· 
uıaT~ 

•&!l.ptlrler Devlet. fertlerın 

üat.üncte htr \l&rhk cıeıııo.ır 

Cf'Asretınde olan hukukc,:uıar 
l'&rd.I. Su lttbula Ne.mı!< Ke-
mal: B&flmllL bir kaa Clbazı.DI 
deTam ettınnekte bulunanhl• 
rın varııt1 karşı.sinda böyle b.r 
nrq-anı tıelmull. tabJi ve mantı. 
kl bulmtıf, ü:zerlnde fıu:lac• 
lf.urmaun,tır. 

2 l\tonteJ>QU!eu·nun etktaıo-

h d h d ı.ıı bir all..ka urandtrdıı>ını d.lnle-em arp em e Sa.~1klll ''an .e ·iCJlf'r,len 11~ 1 ~la· ~nlrrden duvdam. ırend.erea. böl· 
zalto aı.Jııuıa b ı .·ı.,.•vı. dün nO<" .:ı-nın temaııcı.aı aıfat.ıyle ha..--eket 

k 1 t '"I .. betçı mahkemece tt',·ıtt! cd!lmlştlr. Ptmlş, :\IOl!lr.o!lutun Orta-Doau.:ıa a p en o muş İlya ~Ia:z:alto. Fındıkltda ve tra:n h&7.l!'!Rdıklhrı N8\dırış hakktada 
~ ,.a..,cıa Ömf'r a<ltn<ıa f&.'111 bir '}&h· rı(Jttef:kleı-im;z, ıkazela buiu~ımu-ı 

:\lorq :\IQdürltHtıt ı::cçt>n hatta sın ceblnden 600 lirasını alınaaa tur. Ina:.ltf'rt- B&şvekıll. bu nutuk-
çer.ı.Jndf' Sarıyerde , ... DP loiı:a:~n· ' :.tı"t)ui.Ls ee' rkcn iJ\~ "ahı& taratın- tan ra.•w.ple ba.hl'f'tmtştır. 
de cıövuıerek öldUri.llen f'mekll bln· aan !\uçüsto y&kalanmı.~ ır Oazetrcuer araııında Mtı. a-nnıer-
bl(l Hil nü Yoıtıt'l 'hakkınftıkı ra. • ı k dl' en fazla h"'feranıa hıhıs ın v-
porunu cınn Sarı~·er Savcıltıı;ına Ehmesgut ta şe er uu edll'!ll m1'1'elelerdf'll bır .. f\lr-
gönderml!ftlr. ~ı1·e·nuı İaraıı rne1elf'Slnl llert -.iı. 

Ancak raporda rn1f'k\1 btnb..,ı- fabrikası kurulacak receQ:ı v .. fsraıı·nı 1947 huctucllluı-
nın hem cıarptan ve hem de -ıta:p 118 çekilın ln• lfıteyeceti idi Hus-
kıfa,•e!S!Z:.tlinde-n ölmüı olab1lece. A:ıı~ara_ :.lO Hu''"-'· 1 Ba.;an- ar. Ara~la:ı le.ıtkırtmık ve ken'JI 
in blldlrHdltl tçln Savcılık ~torr tar Kurulu TUrlı:T't- ~ı·ıteı f'a''r:- ~mellt'1'1 etuuında bir Arap Btrllill 
~HidilrlO"One müraeaat edf'rek tek kaları Anonim Şır:-trtlnın An:crı- kumıaıc cnıf'lt:vlt• bu fcımıilJU !h•rı 

rada. E:ımt tut mt'\'kUnde bir .e. ıuırıno~ıerd•r Fakat '-1endere -1 

Bu itibarla Devlet; fertlerı ez_ 
met letklainde ol.maz... Bu dU· 
ıOneetııını Namık Kemal fU vecız 
cnmıeaı ile lfane eder: flSalttt
nat nla..,_amında nnıunaıı bl.ı:e 

hASı.lın olur. mAllli. nlmı11 ?ı> 

BOf(lk Pranaız İdare Hukukçuıu 
Roıer Bonn&rd'ın ıSUb]ek.tlf 

llak:an nazarıyeain!n de özü 
budur. P'ert de Deırlet de bJrer 
huitu ıOJestdlrler Sınıl'ltz yetkl· 
lt Devlet tellkktaı aonunda ot<>-' 
rttf'r •;e t.otalıter bir varlılc ha:ı

ne bQrUntır. Çatımw:t• b1r va· 
tandaşın. te!:>·a .. n bulundutu dev. 
ıetı. B ir!911mtı M'.llletlere ıtklreı 
ha,kı kabul edll111ltne cöre. ter
d: n butı Te eıg:1 altında bulun.. 
ıtıamMJ ırerektll~ CörüşQnü el&ha 
ıcçen yClZ)'ıldL Tanz!mıt devrin 
ete kabul \e mildafaa etmıt Na· 
ıru:ıt Kemaltmızle Ovttnmek: yet"
~lz ~a11-mamalHUr Fertler, hQ .. 
kı.l;net uıter:ne de tşt.ra~ hakin 
na u.u!pttrıer Bu (l.e:nokrat:k 
fıtıı rıaı:.cın Amme ı:ıızme lt-rtne 
t.tt1ruı \'e bunun ıonucu o:ara:C 
taınu !1lunet1n,n hukuka uyııun 
tutunu lda.rl ıce.za. ml"rcılerı 6-
nOnd.e denetlem~k ımk.Anını Te· 
t. :" ft'rde Hule\lk.1• bK.th devlet.. 
devler f'n U&tun hukuk te!ii'.(kı. 
ıı aeçerııtı:ı. ca!l• ca Gnemıe 
h&ll ta ıma~?I bulundutu ıcın 
Namı~ K,.rna: Ak:ıla'llr- in. hi· 
11. muh•tll7• •eliyor deroek~Jr 

den. Bıtındlll aihl • lonteaquıııu 
de tua oıvanınd.an genış çapta 
batısetmernlştir. cKanunla:-ın 

Ruhu• nda aadece müıtfkll blr 
n1a1t1s:ral•ktan töz açnuı ve ta
za clhııınırı üzerinde- uzun u
zadıya tltı.rma:nlf, teşrı ve 1cra 
organının varııa;ı ve blrbır:erını 
f~renllre-bUmf'lf'rl ıazumuııu l:ıL'

Jlrtmı :r!r Namık Kemal de na· 
zarı olı;rak '-1onteaquıru•nn:ı l t
k:ıstnd.o kalcl.ıgı ıçlu. hat.tA tKL 
nun!ırın Ruhu• nıı ctvirmet:e 
bile teı:f'bb~ eıttti rıva\•f't oiun
dujtu !Çın. kaza ora-anından U· 
zunuzadıya bul:V.Ptmem ştır 

t ... ~llllbUI Vllıl:·et l\lt'Cli . d(ln !l8· 

ıt ıs te C<-vde· Pf'rlnın ha.tJk&nlı. 
lınaa toptanara~ çalıtma.larına dr
vım eımıştır. Geçen oturuma a~t 
tutana!t özı»~:nın oitunmıu.ıncıa.n 
ıcınra Allhey ,.e SaJtmalcılar k5rle. 
rt ara.. .. ın:Jakl hucıut anl~mazllıtı 
cnre~ıe-sı tetıcık ıçın !la--111 komtg~·o· 
na ha\·a:e edilmiş vP bHlhare ltt
Umllk Eh!Jvukut Heyetlerınin ıııe-
\lmine aeçUmlJjtır. Rıra...et. tarafın 
dan teabtt edlltın ıısımler teker te
ker oku:'larak reye sunulmuş ve 
net:cecıe merkez ıç.n 13<&-, Kartal 
lçln 10, suıvrı iÇ!n ııı, ~ıle ıçın 10. 
l'alO\a ıçırı 13 Cata!ca ıçın ıae 17 
kJtlllk bırer heyet. tetj.cll olunmu!f. 
t.ur Heye~ üyeleri arasında Emın 

Onat ve Necnıt Ateş albi bazı it-lm 
lerın ele bulunduku ıörülmü.etür. 

ra.r otopet rapılmaınnı ve ölüm ııe- k•• tabrl'!.-"'!lt k••ra,ak ı••,e· .. ı~ıne nutkunda ı~r 11 lhtl · :. n 
bebtnın kat'I o:arak blldlr1lme1tnt '"'' ........ '" "' .... » su mneımı th· ı 

mü"laadc f'trr:!ş•ır ı:-.al ı:dllmf'lıldtlt> berahe-r, 1947 du 
il:ltf'mlştır , ........................................................ ı·umund U) bMhs('d!lmcnıı1'. sadt'C•' 

Böyle olmakla beraber, savcılık .1al\.kanı\'et:ı bır ulha olan ıh:.ı-
hlnhAŞıyı d.öten 26 )aşındaki ROf ''M,: tt'. urc :no to 

BUGÜMKU 

'Tflrklytde- ııenıolıiratık hlr o;o-, 
~ al dfllf'ıt f("ln mllradf'lf' Pdt'n· 
IPr. hu nıflrndPle-lf'rlndl' Jl'r\;rtr..· 
lt-'1 ... 11nln1I l<ıl'l«"r, ıı.aı lı: tl' ıı ıııt 
._lnı tt•n\lnaıı \t' \ll"dıtn hurrl. 
)t'fln ctııı 1(· ıuıllllka ola_,Jıtrh· 
't )f"lfnnırınt'lllllrlrr (;lttll.\t' 
cı'ff'J.. l>lr flllıı)aıı )a ıtoıru ıı
flf'n ht" ı..ıtnnın hrr tararııuıa 

h('r an ıı:rllo;tn ııolltlka nla~l.1· 
rıuı unıu"nnıAdnıı ~ a<s;lmaı., hlC 
bir mlllt't l<·ln l.ahll df'Jllcllr. 
llihlf' olılıııtıı IClndlr ı..ı, ınt'tlt•· 
nt nıllltllf'rdr \f' hRtının df'ıııoJ.;. 
rntlk rf'Jlııılt'rlnılP ~RlıııY. it· oo· 
llllkn ıu•aıı. dı<ı Jlnlltıkn olılY 
IRrı llR llllUln A("ll.IJ~l)lt' lıtrll 

sılır. \ urllıı \f' ~ıııilr. dl!\! po. 
'ltlli.ııdıı hfll.nnıf'llf'n _,nııu olup 
olırıııııılını A('lk('ıt "'İl) lt>r. 14•ııı.I· 
tini ı,p;ırıır. Rtı t•ıııı -.111111111!11. 
dl' ı>nll0.._11 ınlllı lıı;;ff'l.lrre en 
U> .cuıı ~f"l.11 nlır. 

2 - s y~t ha:.tlan. Namık Ke 
mal mtllettn hUl:ı'l:net tşlı

r.nı deneUeınt'!'itdlr diye ta· 
nımıı::or Ve 'ou hakların tabıt 
ecınucu olarak \& ~1 lleı Mecliat 
ne 10zum ııöetert:ror Bu . t:ecı~. 
herhanıaı b:r _ din ırk ıılbl • ö. 
ırlllk aranm.Uızın bUtOn 'T&
taııda tarın aeçılebllmeeınt beltr-

4 
.- fonuç: Yukandül •a· 

tırlartuuada Nıunıt r:e· 
ma!'hı Devlet Hulı:utu. F~"i 

te-ok:Ulf ftı.:.kuku \'I' fdıur Hu
ku . .;u. l:ı•. b k• dcvımıe «5 ·.a· 
al huk'JA~ aç16ı-:-ıdan dQJjctneele. 
r1nl kıs&(ıı. ve özet ntarak bf'
llrtmt'.'l:t' <•l. tık. Htır, ll))eıal. 
ıer4iyeu;ı ve demoıc.n.tLk llÖrtl-7· 
lert utruı:ıa cnerır.ez-l hı\ke• a· 
tılm...k.~a.n blle çeklnmeyrn 81)
layırlt BüyOk Tilrk 00şnnı1ro 
Narnııı: Kemal1n lbrrt V"' örnek 

Da.ha eonra ylno Hl ~t:a.~·ıs 8a1ra 
mı a:ıeeeleıısı i'Örü-.ülmti.ş ve Cahlde 
Ev:ıra. cıerı; hallnr aeıen bu m~e
leyl halletmek tt:n evveli talebe 
velil~rıne bırer ;:östen ;,·apılmaı-ını 
ve utl aölter .lrnn ~e btr ücret 
uıukabıtı &eyret:;rıhr.eaını ıete-mı~. 
tır • 1ekltf ııırıll ~om.ı.rona hava
lt' ed nı t 

in anl!'r tC'ln en mtıkaddl'll bır 
ınefhum illttk!Aldır. Bu da bir kı
ıım Batı dl11et1nc.if'. İndepvıdo «'. 
l'&nt b&·kalarına d&\'&nmakı ıc.e~ı. 
dıne da ann1ak.1 kellnıMtyle ifade 
bulur. Lıtıklllden fedakArlı$:1. kim 
e razı nim~ fakat aaldtrtcı:-ıın 

tehdl(I. altında m011tf'rek bir var
l•a-a. hf'r.hf'rccı atan bir ı~albe o ıı:a 
Clar ıh\i ... aç var k. bllh.,....a ij()n ZM· 

Teml.zl·ık M"d"" 1 ........ 40 r.ıaııl•ı::d• tnt~epenrıeuce, yan, 
U Ur UgU 1 rhırb rt.1~}2'~ dayanmaı keJ . .:Ilf'~I 

• hnr ooıı~anın parola•.ı hallne .,:el· 
kamyon temın etti •ıı tır. Bu kel lme. 2ıs EJ;;tnı 11137 

• 

1 

oı.rlbJt Amet1 ı.n - inırı.ıız tebll"hı 
B,..ec :t- Ten ık .JıtdOrlu ti. tlfl ~nlş bir yer aımı,. o zama.a-

ç.lp •oplıuna U,leru1dt ~.ıllanıımı~ .tan heri dlllt!:rCle dolaşm&I• t:ıa~la
ozer .. mevcut T&Slfa:arına 111.vtot.eıı rıu , ;:ızı·tl" aUtunlarınd• •er et· 
iU '.(am;.-on temin et"ll · •r Bun:a: ını tir 

!it .. amvonlaru tr 
EISENHOWER'IN ASIL 

Bir esrarcı mahkOm oldu 
atu:ı&eaR: yön1e-rl OJertne ntıı- Drar a&tma:.:t •uçunO:•n Dotuıun· SIMASI 
ml'lc: aorumluluk auyııuauna l!IL cu A.sllye Ceza Mabltemealnde yanı· Dün 'lbah NATO·nun açılı1 top 
bip hrr Tilrk aydınının naınu&, ıanan Fethi l1andacıoıı:ıu bu mahke lantl&l vare!I. Ajana temşllClllrln· 

ırran. millet ve ıatlkbal borcu· mece iki sene ıltı a7 h•pı.e mabk.ılm den b&ıJk• ;•lllnız kur'a tle aynlan 
dur. ' ed.llmlştır. ";& rue•.~cı •alona. ırıreb11d1. Ben 

tQ Tekın ale-yblne Sorgu Hı1klmıt-
11:1nde «darp ıııureı:r.,. ölilme eebe
bh'tt• ıuçundan Oı\va açrriıttır 

Savcılık. 86:.C:I Beltc11ye Re!:-. mu. 
av'.nlerınden Ferruh İlter ve aört 
arkıdaşı aleyblne ~!1111 Korunma 
~Iahkemtf'ınde cıt.va açmıştır. 

MEVLID 
S•". lil:~l & v1 K\. metli sa. 

:ıamı:z. TOcca..ı IAt 
o\HUI t-.fl(lt:'ııln 

vrfatının f'nf' C'P\•rıyeal olan 
'l'.l.12.~7i7 Pa1a. anü kendi e
v.ncıe #oaat 14 te Hatız Durı;un 
Hacı Ratız Fahrattın Ka.rad&'.;.i. 
B""lkta.şlt :\tugtafa Buyru.:., 
Yalı~·· E&klffehırH tara.tındatt 

mevlld kıraat. oıunacaıından a.-ı: 

raba ve doı;tlariyle cıın karde~lc
rimlz:n te~rıtıer1nt rtca ed.erlJ. 

Alle&I 
Adı·ee : Panqaltı Blleztkçl so. 

kak No. 90:~ 

•tyor. Bunun için ımf'f''eret• tek 
ı:r edtyor Ona göre meşveret .. ......................... , ........................................... - ......... - .......................... - ......................................................................................................................... . 

t~rll ku.,vetı.n- bükllmet adaın 1 1 1 
lan eıınoen aıınmuıoır. Yln' TAŞ DEVR MiSTiK 
kanun yapan uzuv ile kanunları 
1c!'I. ttnfız. :ytlruten uzuvların 
a;:rt arn oım J ıerektr d1Jor. 
&rlece ulında ko!lelı:tıvtte~·e. 
millete a!t o:an hA.:tımtyet. ha·ı<
lı:t teil: elde toplanmuı olmaz 
)lılr:ıevl bır ~ahıiyet teş1cf! eden 
d.evlet1n motradclit ora:a.nlar v .. 
8ıtae.ty-le. milteacıd!t kuvve:ıer ı 
halıncıe te:zahOr eı:tmeaL'1.ın far
aaıı &onueu: 1cra ve tqrt ONtan
l&nnın bırbtrının a.tırtllklanna 

fi.et çelı:ebllmelerıcııı 

3 - o:ıı:.:ıcatı cıeter o:an btr 
notta: Namık Kemal'ln 
tetrll ve tcral u:ıuvl&r ya 

nında btr kazaı orrandan. onun 
ba4ı.nutz1Ilındatı.. adalet ,0.TPn. 
ltttnden aoz a~a.mıı oım11ıcıır. 
Daha dotrueu kuvvet:er a;.·rıhlı 
prenalblncıen ala açarken aarl!l 
o;ar&k btr ı1'az<l fonkl!llronu• n
dL-ı bahaeunemıış o:maıucı.ır Ger· 
çt Namık Kemıl. adalet üzertne 
dU.şüaceıennde ve manz•Jm vecl
ı~erd.e bıılunmu.ftur. örnettn: 
nevı.ıın dilet·! ısli• reatnt. blk· 
met-1 vOcuaunu vırilk tebet;ılı:ıt; 
adaletin ııeı-çeltlı911t:rllmeat ,., ya
rJ~QlmeaJ teşle.11 cCler. dem1ftı.r. 
Oene: •~ Rolunmııoıa aııaırt nıll· 
lf'tln rfrArtı hf'Ynlnt1f' _ CiÖ(:f'r hlr 
ıun ıemlnt ırp tıksa pAJe yl 
dev.et» dem.tetir Aına &Çllt ola-
-rak yqa:nL yQrO.tı:ne ve yargı 

o~a.nları dire aonuncuaunun ıı:uv 
vetler ıynllll tçtDdft yer1nl ve 
anemını bettrunemışttr B'i:nu 
neden böyle yapmı,ıır? Kanaat!· 
mızce ııc.ı ıaebebe balhyabUlrlz. 

,srE Mıoos tcıN 

ÇAKARALMAZ HAFiYE EFLATUN NURi 

t - Çok tabU "Vt ma!\tıkt but. 
du(l:und.an. CilnkQ: Omwn1ı 
TOrlı:leırtnd.e adalet cihazı R
Hn h4.lttmı7.:11. Ytlt1L·tm liP.)'I• 
ı.ıt'ı ıahttlit etmek uz.ere hU· 
ıunuu çatı..-ıp ta. sartıoış olı-

••••• .. ••••••••••• .. •••••••••"' ..................................... - ..... _ .............................. _, _ _. ... ,,.,, .. ,,,.,,,,.,,,,,,,,,., .. , ..... ,,,,,.,, ... ,,,,. __ ,••-•••H•uoııMHUl•MIH"''"""''''''''• .. ••Hıt••••u•ıH••HHHO•H•ı•••oo-•••HH-lıH••• 

- Evet. Barı>tent>et1 çok celi-o 
yortu Para farkı onların çok Je-
h:ne. TaOll bu:-acıa yaşa:nak ucuz 
rel1Jor. 

- O*n &.'qam, Sa1nt Sebd' -
en'de don Leandro ımııncıe blr-ı
e yle tan11tım. B:r ete lı:otruı Tar 
mış 0!1.\1 tanıror musunuz? 

- tamını ı;ok cıu:vcıum Kotra.. 
nın llm1 A urore'dlr ı:ı.ızım tını.anda 
dem.rLdlr 

- Ge ııırıp ıaam deltıl mt? 
- l!:Tet Çok ıaoaıpt Blr de sa-

rıp meruı vı:-
- Ne ctbl tr merak? 
Noter, at.'lUmllJere:c ct'.'vap ver. 

d . 
-- Ne cıuıp acsaı:n det ı mı 

lanı '1e'!n veryOzOnde me\·cut ol
cı.utuna .. 

- Atlıntıoe mi' nanı 'u Avru 
pa ile Arrupa:ı. btrbır1nı ba.A;la;;an 
.-e dentzlertn dibine çOkmU, oı
dutunu eöyie-dtklerı Aleme mı1 

Eveı Don Leancıro•ya cOre. 
8ukıar dot:"udan dotrura bu ıc.a•:. 
botrnLŞ 11emın ahfaı2ı lmtş. t1te 
b atıa.:..a bu ailfl? inancı hakkın
da mtülltnat toplamak içip l&parı. 
ıa ve Atrıka ıL'ıı:ıert aruınca 

1-
• 
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kot.ruıııe atdıp ıscur Adeta mektlt 
doku1 Ben llım dettUım. Böyle 
te1lere a.khm ermez. Fakat don 
t.t-and.ro·nun bunları te~x f'ttıl~
nı durdum. Denı:a kıyılarında dola.. 
tır. eıı trnhı ye tıcra rerıere ı:~ 
ı1('r Köl'feı.Irrde demlr arar, 1(lr.
Ierce orada ha.lır ııattl hu me&ele 
haıuunaa bır de ıc~taıı yaıdı&ını 
&OYIU1orıaı. 

Rcs a:Uleret: 
- Her balde bu a('a.l.p tnera.iı:ı· 

nın bıç klmael·e :zaı·arı rok Kendt. 
tılne de Kazıno:ıa bakara oyna.mu 
tan da cıaha paılalıya mal olaca
t.nı zannetmem. Her halele kotrL 
ınna bir ta.kım d.O&tlannı dı elavet. 
edtJor detti mi? 

- auır. Aksine... Yapa7alnıa 

·a t\·or Bura.ıaı·a ld le :zamL-ı 

vanında htc &:ınwe yoktur. Sa..,,.tıe 
çık.ar. kotra tçın yıyecttk 1çec"k • 
lır s:r taç rcın kal?r rıne denlz.. 
tere açılı~- Bu r.abah trördüm. :ıı.:o~ 
ranın ıandaJ.ını 9oıc:emı.ş sıd.ıror· 

dU 
Rf'JC. rıo~re vecıa etlnelt ozere 

ayajfa kai~arlr.eu ltıt.ı:rar adam o
nu alakoyınak; ,,,ter R1b1 ha.re:ıtet 
japtı. R.f!x'ln zamanı ı;ok kı:;metll 
ıcu. tu'.a :ıc:aıamudı. Fa.kat ıar .. 1 
o aıracta aklına '!':>1r ,ey ae!CIL İh. 
tlyar Not.erl'n epPy kalabalık köy 
ıo mtl,4tet11,rı vt.rdı. Bunlardan 
bir coıc meraklı ele41lcoı2ular Otren 
mlş o:masına ihtimal va.ı'dı Bellı: 
de !111.ht!Of'kl ev haklcıntıa Rex·ı 

biraz nleun a•ıdın!atal)tllrc1L 

- Çok nazokelntz.. Fakat pe:< 

dol r ırUnOm va faı!a ala· 
rnıyaca •ım Socoa :~rfezıne •O&.. 
kan kayalıkların ü&tünd.e çok ho, 
eıkl bir ev ırördQm Sabah C{lne-
tl altla.da oranın bir retomtnı yap 
mal< Sl'tlyonım. Evın ıarıp bır de 
illml var oaıoterıa diyorlar Acıba 
buruını b1lt:ror muaunuz<t 

- A Ben o evin çnk~an Jıkıtıp 
enle.azının deoıze çöJcttıtt:UnQ ea.. 
nu•orelum. Altmış 1ıenedenberl o 
tarafa çıkmadım. B ir r.amanlar o 
ev Lataeue lmılnde btrının !dl. 
Daha o Ta.kitler haraptı. Bil& ora
da oturan var mı? 

- ı:vet Catherıne ısı:ııınd.• J'&IJ 
11 bir kadın otururor. 

':Noter bl.'!ını salladı •e: 
- Onu uuumıyorum. dt'dl o L .. 

taaue'Jn bir kızı mı rok5a bır y~ 

tf"nl mi ne vardı? Pek ı:·t hatırla. 
mıyorurn. 05otea:ıa cou.,·erc:ıılı 

(·\·• drm,.ktır Oı:~ı bır lo!i:s:.~• 

d ı. Kap:aının üaı ande tattan °" 
yulmıış blr a:ııvercın vardı. Acaba 
aenç~flr hAli sıcııp qrada dan& e. 
dJyorlar mı7 

311mtyorum. Gallba ,1mell o
ruı blr aile patıAl}'onu ımış. Ama 
pek. boş bır hall var 

- B;r zamanlar çok rıtbet ecıı 
lPn blr lokanta ı varaı. Yol Uz.eri 
1dl ve kayaların aruıtntlan cu~cı 
manzar1111 varcıı. Hududa pek ya.. 
kın oldutu lçın kaçakçıll&a çoıc 
maeaıt bir }'f"rdır. Baham anlatır

dı. Bır a..•ur evvrı cıvardakı me'1· 
hur ka~alt:çı tf'?f'kelert UM>t.el1ı 
yı tarara:Ah yapmu,larmı1 Ev ile 
aahll ar-.ında bir R!Zll yol vır der 
lrr. Çocukken arkadqlarımla be· 
raber bu yolu ne kadar ara,tır. 

mı.eeak bulamıı1Jk zamaııla aahJl
dekt kayalar biter blrer ç-ölı:tü 
Evin )'olu bo1t1ldu Tt' Uıoterta 

da böylelikle uıu. ve ücra oır 
rPrde kald.t E ktelen Paruaten ııe

lrn turıetıer bur11ını çok bele
nıre1ı. E•ln avlu.una& t('IJ) da or
nanırttı tDe\'RttU ,-ar) 

r 
H A V A \'e5tlk01 Meteoro 

loJJ btaıyonunun 
tahmlnlrrlne ı&re btııün 

'thrlmlı- ye civarında h&T&. par· 
catı cok buhıtıu rececek olup, 
hafit bir JhUmallt ka.r yatı .. ı 
bf"klenmtkt4'dlr. Rlb:ctrlar poJraz 
dan n•ultdll, 3:anl&n zaman ıu•rt 
olarak r er-tkllr, DtınUn rn JUk· 
Mk ırakhlı + f, "" dft,Uk he 

Saotlırat olırak klı\'dfdll 
nH~tlr. 

TAKViM" \R\l.IK J!l;)ô 
C'L 'I \R1·t ::-;I 

Al l'? - {;(' ... 31 - l\.\~1'1 11 
Rt''tf 1373 - .\R\l.lh. !'I 
tltt-rt 13'27 - Ctriııu:belf'\'\tl ':!ıl 

dABAH 
ÜOL!: 
1K!No! 
AKŞA~I 

YATSI 
fMSAK 

• 

Vuat1 
07.22 
12 12 
14.32 
16.44 
1822 
05.34. 

bıuı 

02.39 
0728 
on.-ut 
ı~.oo 

01.ag 
12.51 

Oazeıemııe ı:Dnderllen 1• 
r.ılaı ~• reıınıler baıllıın 
1'a11lmaıno tadr edilme&. 

YUNANLILARIN ROLO 
~ff"OdcrC-"'ID ~rrak bir lnsrllı:to e 

•ie nutuıc: aöYltmffilne i<aı·şılık. Yel· 
~ıan Bq,•r:ıcııı Karamanı1a ff'na bir 
lna:HizcA Ue konuşmue;, sözle:-J ırilç 
tnl&Jılmı!jtır 

Bundan b~ka herktl81n saldı..ı
C'I)"& kaN:ı teaKnOd esasının üıerı11 
dtr durdutru vn ayırıcı mrvzuları 
hır tarata tiıraktııtı bir aırada Tıı
nan Ba11'«".-lll Ktb ıı rnese.ıı:.ı.ıt 
nr~a,·il k-ı • ıakttııı çe-t:Jn:rıf'.rnfı. 8,1• 
.uk hır hava ~·aratını:-ıtır. Son 7iı4 
,anıarcbı lıl'p So\·yet bloku llP b,._ 

ıaber tty \·eren, hodblnlltı nn 
.ıadde \·ardırar. Yunıntstın·ın NA
TO htız·.ırund.akl a~·Jrıcı hareketi 
te alryhtn't kaycıolunmuetur. 

Fa;c-at bövle b!r falsanun umum? 
Ahcnırt nnutturmaaı Ibtn1 aelmez. 
1'1ATO umumi olarak tyl yoleladır, 
ootru yoldacıır. Kruşçe-t•ın açtıtı 
..ınır h•~btnelen •cık alınla çıkm11 
ı ır. Spal.k'ın Clün akşamki baaın 
ıı:onft<raıuunda aöyledlll ıııbı, etrr 
valnız kara haber velveleli havld~ 
:ııahlyet!nt ta.-:ıyo~a. bu topıa.-ıtı
rıın haber bakımından vetvelf'll 
bJr mahıyetı yoktur. Bunun hQk
kında •tmdlllk yalnız tatlı haber 
vtrm.ek mO.mkündtır. NATO bu top 
iantıdıuı llt;:ıli~erek, kuvvetlenerek 
çıkacaktı r. 

C.11.1'. (;f'nrı "'"lı.rrt f'rl Ka .. ıın 
Ofilt'k, nrıuııı ııır ını ı..onU)'ft. (10 
klllHlncu ı-nnınıı: 11Rlr str hllnıl 
)ornz. t)l1f' hlr $f")' ,.th·lt'n•lyor
lar.n <il~,. J..t'ı.tlrlp aıar. lı..t1t11r 
f)lr """ ~jı~ lt'ınr-nıf't..lr ıtt>rl"\ln
ılrn Uf' ı..ıııtar 111.aı..ıa 1)4ıroııa 
lnUhRIPfet dt hllllll ötrf'nlP 
yurtd·ı,ı fl.\tlınlıılınıunak 111>·111 
ılf"rt'<'f' ıilrt'\ lııl 'lfl\ 11aı.1ı~·or Clt'
nıpkılr. 

nıt p(ltıfıı..n ı.onu<;unun nır 
'fa'hu olm:,klQn r.·ıtr..ınthını ıılc; 
tıtıtı~r ntuhaltftllıt nlhıı:vrt 111n 
lama~ı \'t' ~·nrtdn,ı .. ıı.: ıık a1· 
dıulatmn. ı &C'reı.ı~or. 

Zinadan iki kişi 
mahkOm oldu 

Zina .suçundan CçOAcu AaU:ı t Ce-" 
r-a Mahlı:emealnde yarvılınan EyUP 
adında evll bir erketle J.lahlnur a~ 
cıında evlt bir ~ıdın bu mıhteınece 
altıtıar ay hapAe, btetr yUs Ura d& 
para crıa.sına çarptırılmış;tardtr, .............................................................................................................................................................................. 

tıKIZl'I t:(.:l Rt.::\1'\ otolYOlt?n 
tehlikeli Jlctler ... 

Kı·olıtı 

sevgilisi 
l• OI Anf'n - RE'Jl .. lSr; Dın hl '111· 
lf'r. O~nı)ruılnr: ı.ana Turnrr, 
Prrtro \rıuandarll:, Roırr 'lo· 
orf'. 'hırı.,a Pa\·:uı, ~lr Ct'rlrlc 
rıarııwıcı.. f' tlll.I\.\ r: John },r~. 

klur, 1'it'ııar:ı:-n: Chrl!iitoııhf"r Jc; . 
her \\ OOd, ~:ınıf'rA : HolJrrı 
ı·ı ~ucı.., l'mdtu ... ı~ on: '' .n ll 
CF.a-.tıuancolor • Clnenı:ı .. roı•f', 
ı\ınr-rlkaıı fllınlJ \Tl , \foi. Rlnr-· 
nıar;ında 

On altıncı rHzyli Pransa'aında 
önemli aaltn.nat kavgaları otuyor
du. t,aıyanın Onlü h1.f'ldlc1·ıen Fran 
sız imparatorluğu ıçındc ısö:-; ıah:
bl çıkmaJta çalı~ıyor; buna karııılık 
c;aQ:ın Kralt Prancol"t, :\fedıcıı~rtn 

adını bl!e duymak ı~temlyorı2u. 

Bununla beraber Medtcller aR:ır 

b•ıror .,.e Catherıne de ~ledlcl'nın 
Pransı tııarayına Relln olarak alın. 

mu.ı için Olrettyorlardı, 

Aynı rüzyıltn tanınrnı~ kt1Ue 
rlnden OOnteMe de Brezı. Ya ela 
Dtane d.e Po1t1ers. ku.aca •DlaneJ 
ışte bu sıralarda. Fra.nsa ıaravınL 
Capkın Kral Prançoıs-e·ın neleme
alyle ıırer. Medtci'lrrın, zehlrleyl~ 
cı ve ınsafıuz kavsala.rına. Cathe
rıne de ?.!edicı'rıt koca olan ıv 
Henrt'nln metreal aıfattyle kart 
şır 

Unı.:ı romancı Chr!Atopher Iıhe
wood.'Un hazırlad.ıt1 ıenacyoda fil.. 

mln dramatik unaurları ıyı kurul 
mut. Olayların ıelı~mest atıı,ıılmıt 
('erçeve içinde.. o;·unun ve rejl
nın özeııııı yo\t ... 

«Olane• orta '1nıf bir Ulm ... 
Fakat ele aldıaı konunun buncıan 
!ula bır ıaeJ yapılabılmealne ım. 
kQ.n bıraktıgı da ı:;öylenemez. 

Kı%ıııı 

·tıçuı·ıııııo 

gidiyor 
fi ,))' Tf'f"ll3ff" 0Rllfhtt'rı) - ltt'
JI 'lr: f'lrrtıf'rt ,-,·ııNlx . O)·ıııynn· 
1nr: o\nnn Nrıı•lt' ~bh·lu qynı,.., 
'nnnnn n·ooltılHI \lllfrld IJ~dt' 
\\ hllr. Kenne-th rraııtı . ~e-ılıır
)O: Fr11rlty Uon•la.ıı. Knme-ra: 
1\lıu Hrttnf', nıı•ıtnn : Drltl11h 
l.lon F'lhııoı (lill:nth _ hf'yl\7., in 
!l'lll7 filini) '\""I Rlnrınn,,;ın· 
tin 

Ana':Ja!:ıılarJn t'n brtynk cıercıı 
~ocuklarıoır; 07.el olarak kıı ço. 
('Ukları., Bu h'r çıA:ı2a böyle ol
muştur Ama şimdi yqadıa:ımız 

\'agda. imktn:arın ve alanların ı:e
n.14lrcllll: ıeh:rıerın ründ.en KOne 
btlyüdUit. \·• yoaunıuıun arttılı 
buııilnkO çaA:ımı:ı:da bu cıert eıitl 
ıünlere ı:röre çok daha bil)'Ok ... 

ıKı:ı:ım Uçuruma Gldl)'Or» IO· 
numuıün büyü:.C.: blr ,ehrınele; Lon 
dra'da. ekonomik durumu iyi bir 

1'111111111ınııuuo ıuın1111ıuı11111 1,~ 

I_ BİR MOKTA i 
~ıneınanın lPll~nır .-ıınırrın. ! 

~ lir ı\ınerıı.:aıı ~ınrnııırılar, .. P·· ı· 
1ırcı toplıl·at>llınf"li. ıcın c-r,·ır~ 
dll.lprl 11.ordelllara çoJ.; ıarlp I· 
slrnlf'r Vf'rlrlernılııı .. ')~lt'('f' ldH·: 
lt>lf'rl ı.tıı<tllrrlne tf'ktcrkl•rlııl 1 
.!>ıfllll.\'Orlannı". 

Buıün hlı:dr Yt'rll \.e J'tll>An· 
cı fllmlrre takılan adları rur 
dftklrn •onrn. Llıılnln tılınrll l-, 
ıhnh:ln lıAlll tilnrnın tnrlhlulıı İ 
o cllnll'rlndf' olıtnıtuııı\ lıınn· , 
lllAlll Jf'rrl.lyor. llılll tllnıf"i1t'rl i 
n11~ hu ı..onıul• o li.flflar a9ırı i 
A'hllJorınr ki, l>ıııan l>lr teı.. aıl ! 
)·etnıf'ınıı ı:ıı.ı bir tane dahıt i 
J.oyıı.>·nrlar .. Anıa ne adlar: cılhl. f 
hl Gürf'şcı h.aııı. 4.· ı Kara De· i 
li.lnı. cth.ızıınln Deraııe-r ı\jln· 'j 
dtlıi.n, ıcOe\Jtrln ı\fli.ııı , .e «h.ı-. 

7.Jm Ucurnına Glıtı,-onı .. lfl\l·dl f 
dhr11m ı..ı 1erll fllnıcllrrln1l1 i 
ktıuıııerlnl ııılntmıı tarihinin! 
•dllıit'I C'&llnrı.n na ıo·«un Jörfl ı· 
sorlar. ama ,-abnn<'ı tllnıltrdf"ll 

ne- 1. terlrr'.' .. cıCfantıt a 11De-1 ıı s 
dt•mf"lıı: c'lururkrn, ıc Dr,·Jrrın \Ş. J 
k.rn da nr ohı~·or? .. ıt'J)· Terna
ll' Dauı-hte-rn 1\. tıOrnı,.· Kı'lınt ı) 
ıll:ll u nııtıoııntt:rrtlnlıı nnıntnblleıı 
bir ati ,.~rıurı.. tltırıırı..eu; tıKı. ı 
ıını l"cı.ruına GldlJ.·on, da nc· ı· 
reeltıı çıli.11:'.. ~ 

~lnf'ınocın <'Ok ''rı_,,11,. 111.:tllı ı 
ncıı.ca.!iı .. Aınn bu kadar ıer!llL 
de <'Ol.:, an1a colı; taııa df'tll i 

E n1l!'.. A. (i. 1 
~'111111muı11mı11u11m10ımınımm1111mıu11uıı11ıl 
aııecıe J;enç Jr:ızlııc. çaıına ırtrf'rl 
bir kızın fSylvıa Symsı ltarşılM.., 
bllt'CeA:t tehlltf'lerı anlatıyol'. Fak•' 
olClukça dar bir çerçrve ıçınde-" 
Bir bakımı ıtı butt bir «rocıc.·ıı 

roll:t ~ıtıınlığı, d.ants kulUplert eı--11 

sını tıt-kllnde ele alıyor. Ama bll 
eırad.a yer rer ııOenç kız _ pnC: 
erk .. k• llatlerıne de uzanıyor. f;1 ... 
marıt ve eltnde Iırutlar butun•4 
bir (COÇ kızın b .. I Uzerindeid 
«aencltk tehl1kelerı• ne-; o caıın 
unutulmaz ctehltkell Urllerl• ıt• 
de pamıa'.< ba.ıuyor Anc&k, oldU;~ 
ça tlatünköro 'ekllele .. 

ö~·ıe anı1-,ıllyor kt: fllm ~cııı 
rıllarda Londra·cı~ ve tnrı,ltereıı .P 
bazı büyOk ef'btrlerıncıe •en~!f'r 
araaında be!lren cÇıt;ırından çtiV 
mışlt&ı• yerme:.t ve a-ençle-re oıoı 
Yrrmek için çevrıımıt.. Oyun. •8 
naryo, fotoğr&! vı.- reH zayıf. 1 All GE\ <;lı.IL 

l 
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KIBRIS'l.N YENi VALiSi 1 UJ~t!IM 
tarafg1rhk yapıyor 

111nm4 lılr iki ealr, kendi tllrlerl· 
nl okudu. Bu sa,-~d•ter kipleri 
dinlemek, ;ormtk için para öde· 
1rrek selen 1tJlrcUerln çotunlu· 
tu ı:lddl konulara kartı beslediği 
tahammtilıUzlüflı bellrımeku ıe· 
tlkmcdl. Ken&r mahalle &tnema.· 
larında, c•zılncl tu16at kuuıp&n• 
yalarında. eşine r11t1anır lif atma 
Jırla, karıılıklı sllyleşmrltrle, ıa· 
rlp, ,-eniz çıkışlarla toplantının. 
sntyesl sıfıra indi. Sanat top· 
lantnı, küllurıln atırlııtna daya· 
namıran dlnlcyldlcr :rüzUndell 
bir f'flence nri halini aldı. 

CEZA GÖRECEKLER - "'ara>buruu • l"nmanııırnlıır nra•ına >n>ılnıı , .. liman 1rnrıı:ınl 1.orl ••tırıın b ılıJ.ı·ı '11111lnllnrını lılr 
thrlü ııaı:ıııuııı>nn l.11111111 lcı.ırf'•I hnııdaıı bo~lr deniz. tratıı;lne nykın hıır~J.ı•t edrn trkıırlf'rdrn .!l 

lira cezıı nlnınıı;a karar Tt"nnı,tır. Rr•lnı liman ıctnln <IOnt.ü bııllnl ı:li lrnııf!ktf'dlr. ' 
~•••ııııııııııııııı ıııııı ıııııııııııııııııtı111111111111111111ıtıı111Mıtııııııııııııııııııı111111111 111ııııııı" ııııııııııttMttıııııııııııuııııı ıınııınıııııı.eııııı ııııııııııııı ııı ıııııııııııııııııuııııııııııııııınıııııııııııı 

LC•F 

Veli'nin komünistlerle goru~up fikir 
h a y re t 1 e karşlfandı damşması 

TUrk Jl aherltr \Janıı 

Lef.ıco. e.. 20 Kıbn \'alıeı S r r..ı.atuf oldu~mı soYll'mt•tlr 
Uuı:h F.Jot buı:Un Lıma.sol a ;:ıcıe.. Bu hu.'u.~ta bir hüküm ,.e.:ıot• 
rck bu ~rıır•n Belcdl)'e Re s "" ı n henOz ~ok erken oldutu .. u ı
Aktl Part~I llerı ~:enlerır ıcn IAve eden Kıbrıaın yeni va. 
Pnrta.~.cı"' le bir buçuıt ııatı k t> ı: llr.ı Rum B"leaıvc RP.\alerın n Kıb-
ı:öro•me ~ aıı nı • ır rL~·ın •' lkhn! hakkında ber.h.ı •• ı:ı 

Blrbuçuk ),!dan b!'rl z lllifı· o r ta,·ır t&kınmakta serb~t ...!· 
!inde h~hırıaıı Komünlı;t Pıı. t • dukl:ınnı br ı:tml~tlr 
lerl llf'lt'n erlndrn Partnsld. \'ı.'I D ğcr tarrıhıın nuı:b Foot·un b r 

DOKUMASANA YİİNDE 1 

iŞSİZLİK ARTl.YOR 
e.:JlEJ ı il f 'fi fil 
lsmile müsemmô 

e vapıtan g ·rO meoy müteU: p 1 komdn.r.t 11 ıı~ atına kaJar ı;: d< rtk 
verdıgl 'Jc\ anııtta Valldeon ~f.ıltn· cıııdnn fi .• :- dar;ı~ması burada ıı::; 
rtos·un eri dönme5t ıı; n ta\ a • rt'" '" u...- orıc karşılıınmı§tır j ııutta butunm~ını \e olnlian ü ta Kil'\ \ ' il\ 

1 ı.aıın kııldıntm'lı;;ını tall'p l"t"lit '1 An;rnrıı. 20 ınu u.~ıı - MUll 

ı 
ak~I haltıe fit'lrtının ı\klb<'! ne uıtrn 1 Tllrk Talebe :n r' ğl Kom·a Yük•~k 
vaeaııını b. dlrdııtint ,facıc cımı~ Toh" ı Ccnr.ıt: nın arzu•u::ıa u ·&· 
tır :ak 29 Aralık Pntar ı:onrı Kı:ı.1"11:lıı 

Bir çok mensucat fabrikaları kadrolarını daralttı. Bazı fob 
rikalar da müddetsiz olarak kapandı 

nı~: m ı•rk ~f'\lnıll hlr hanı.a
mı:ı: \llrdır: 1Jr41lzrlllJ. Ranı..ıı•ı. 

Jlıı h~nlrnııın. \ rın ı:•lltıııl1r. 
lıırl l.ı-fnlı h11lı;:ınıtnıı tıan·:ır 

~·ıı..arııııra ı.nrar \l'rıllf:I hllıllrl. 
ll>or. 

1 

Bunda:, ,. rn Vali Poot da bır 1 totr mıtını: tertip l'tmetı k11raı.ıı•· 
:ıeya:ıat v~nrrk er:naat ıle.ı ı:e- ıımıış .-e ı:ı-rckll m<ısaecıt-ntn H· 

'enlerı 11• \'&ptığı görtı~rnelerlr. ha· r lmcs için Kon)'R Vallll~lne t•l· 
ıl hazır durumun düzrltllm~.-..ıc ı:rıınıı mOracant tdllmtştlr. 

~ ................................................................................................................... . 

HükQme•ln dokuma mamüllerlnl 1 gUn ı.onnı işten çıkarıtacaı;ınızı bil Yardımlaşma. Cemırettnın 18 Aralık 
~cuzl&tmakt için aldıtı kara.rdan dlrlrlz » tuplanwında, hUk<ımet dokuma fab 
llOnra dokuma uııaytlnde c.:şa:z..ılk> TAZlllN'.\T \ F.ıtİl.ECF.K MI: rl.ı:alarına tanınan y;~zde 13 klr had 

Sl'"lnıll hnııJ.nnıız, ıifPıtrııhPrl 
ııııılOııı olan hll\~ rırrıııı. lııall· 

Hllıtl, \ nn ı:ııltınr ı.adar 1:1!111~. 

lctml1f' ı.arar \udi ıaııtıa. 

~O''' \tJ, i 

Manisa'da 17 yaşında 

lhtlmallerlnln bellrdlf{lnl ;aun ftı... 3008 &ayılı kanunun 13 Uncu mııd dlnln kendllerme de tanınmadıtı 
O gUnlerde görUştı.l~ümUZ baıı U desine göre ihbar verilen ttçllere, o takd!rde 6Chrlmtzdekl 7000 motOrlü 
&llller. "'6l~lk lhtlmaıını •mevzii ol· l.ş;ertndc üç )'lldan az bir zamandan t.G:g hı kapanacatı ve 100 bln{len 
llıaktan Jlert ı:ıtmez• şeklinde ce· bert çatışmakta !&eler, J& c15 ıün· fa:r.la işçinin aÇlk:.a t.alacatı bellrtll 
'l'aplandırmı,ıardı. oru ki, bu lhtl lük tazmin.at> )'& da cı, ara.malan mi tir BlllndlC! gibi hükfımet ham 
ınaı cmevz~h o;makıan çıkmış, .çın, bir ar müddette, ıünde lkl pamu~un tmaletlerlne dp!lkçt veya bir genç kız yanarak öldü 
•ı:eneh bir durum almış bulunmak· Hat l.z1n verili• Adı geçen mile&· doltumııcn yüzde 15 klır tıınımakta· 
'tadır • 6e.tıeler ikinci iJı.ltlU tercl.'ı ettlltlerln dır. Karardan önce ctason ts!• ra• Manisa 'lO 'THA 

1 
Mlhrtb&.n 

•TEKSTJı.ci ı .ı l(n Diıt l>\' den bu l.şçlltr tamıınat alamı;acak· pan motörlll tezglhtar ipliklerin! Blçtlı: adınaa 17 
vft.' ındakl t"nç 

iÔ\' l.J::.'11\'0lt ardır, cdıiJlrdan• aldtklanndan lı:cndllertne :ı:ız 'Vd" ·ııru enin bulunmacıır.ı hlr f'lrR-:lıı yıkanmak isteml~tlr Bü 
Dokuma aanayllnde ba ,.ı.ıateren 1 Eller işçiler mJC$$uecle Uç yıldan hiç klr kalmadığını iddia etmekte- ~k bir b zı ımzla~-aralt ocatıa ko· 

&lıll~lıı vlla'at dcreceıılnl Oğrenmck fazla bir zaman ç&llJIDışlar.u •her dlr e~ Yine o -ıoplan~tda cemiyet van Mth • han kibriti çakar ça ·maz 
Utere bll;llertne ba:mırdutumuz rıı için 15 ;ünlük tezmınaı.. nrl· batlı:anı Vehbi Cof]runer, Ticaret bez hlrd"n b re parla!Ilı~ n• ı:ı-
'rebtıl Sendlkaaı ı.erı ıelenlerlnl lir. Bakanının •biz fRbrlkMyona gldlro- rın elbUelorır. tutuşturmuştur. 
taaı bir cae»!zllka içinde bulduk. \ .A ıi".NJ'ERİD ç \I J \X ruz. el ~zslhları bizi allkadar ct· .Mlhrtban·ın bir anaa bütün ,il. 
lıu konuda hiçbir şey roylemelt ıs. DOKt. l\Cll ... \R?. mcu dedll!tnı aö;lemlş ve bu ıoz cudunu a'evlcr r.armış ve cıın diri 
teml7orlardı. Bununla beraber, Tür latanbul Motörlü Doltumaeılar protl!fltolarla karşılanmıştı. vann'"ak ölmü tür 
ktre i,çı Sendikaları Konfcderas10- .......................................... " ..................................... ,. .................................................................... , ........................ . 
.tıunun cTürklş. toplantı.aına katıl· 
inak üzere geçen pazartesi aır.şamı 
Aııkaraya giden tebit.11 liderlerinin 
C•hfma Bakanlııtınıı •ba.t;O&terrn 
lalztlk konuııunda bir rapor• da n· 
nceklerı anlaıılmaır.tııdır. 

11:.'liDiK \ Cll,ı\R NiYE 
tEKi.SGE..'ö? 
Sendikacıların bu buausta hiç ol

llı&U& cfimdlllk• blrtfY aOylemrk 
la~memelerl nıAn dar ôr lmektedlr 
:SUtndltl gibi Milli Konınma Kanu 
.tıu bır takım caert.• m !' !delerle 
Cleğı,ı.ırtıdıltten sonra, mem eket ça 
t>ında bir 1ş3,z.lk b&K06t nnlş. lsçl 
Ucıerlerl cı..atzllx var• derken, röml 
ıtıakamlıır cyokt\IU dem t'l. Bu kar 
etlıklı münaır.a alar bazı aendllı:& bir 
ltklerının lı:apatllmasına blle ;ol aç• 
ıııı.tı 
Anıl. bld!&elerln tekrarlanmamaaı 

tçııı. aendlkacılann cşlmdlltlr.ı au.a· 
~ayı tercih ett.lkleri anlaşılmakta 
ctır. 
11\~GOSU:R~~ 1 5 17.l.İK 
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• \IA \ j MEl.EKf,t;Rl1'. DfSKU BA!lllN ·.rorl.ASTI 

Kendi ralıtma:.arımız aon•ında o:
l'!ndil!lmlze ııore. •roplı:apı dışındaki 
fabrikalardan Benal iplik fabrtıtası 
llO, Akala dokuma fnbrlkw 16, Bo:r 

~~~~:·k:::~::.~~··::E,·~i~.~~~ M AV ı· MELEK L E R .-ıı,tıran ~akıır h~• u fa rl u da • 
tııUddet&lz o:.3r& kapanmı r 
Yln~ bu arııdıı. Bak rkö deki MI 

lco lpllk fab:1k• ı r ı m lerl· 
ile yo vnmt K ı \Bntdr .. ı Aran 
te Nu n Kerne rabr•kıısı ı 1 ~ 
•lııe ihbarda bulunmuş. ~ enli.apıda 
t..ı Dufbll meıaucat fabrlkuında 
te.ııaa:aı yapılmış şı '!deki İ.!<tanbul 
l'Uıı lpllCI tabrlkllU da tşçılertnt, bir 
hana tam ;eıvmtre Ue çal1'tınp, er• 
ı~ hafta ranm ye'l'tlllfe Ilı hiç 
Oltştırmam•ra karar vermiş ve teb 
llıat yapmıştır. Bu calstcm• bir 
•çalışma• aonunda 1 çllerln kaybı, 
•.tcıa, •bir haftııllk ücret• olacaktır. 

KAN TOPLUYOR 
iRBAR .MliKTtll'Lı\Rl 
Bunlt.rdıın Aka,a ıa1>rlk&11ndakl 

lbbarlarda el veren Cah t Apayık• 
lıtıı:uı bıılunmakta ve şöylo denli· 

YENi KURULAN TEŞKiLAT PAZARTESİ GONO 66 TÜ
MENiN KAN BAGIŞLARINI KABUL EDECEK 

tııelctedlr: Çapa'da ın~a•tı 11on11 eren Kızı-l Acil vak'ıılarela hastaya kan yar 
:ay l&U .. 'lbUl Kan Mer'kczl, 28 A· '1ımı suretiyle. balk aaıtıııtı balı:ı
::-aıı~ Cınnartest ı;ünü ııaat ı ı de mından büyQJı: faydalar sa!llaya-
apıtacak Ulrenle, tıb btzmetlue calt: olan bu yeni teıılııın mOdürü 

•Pabrlkamızcıa bam madde kalma 
bı.uı ve fuon ı,ı t.cınln edl.ememe
aı do!arıalY .e 14 'lZ/1937 gününden 
ltıbaren iş bulmalı: l~ln &ünde llı:1 
&aat mezun oldutunuzu n otuz ................................................................................... "'' ............................... " ....................................................... . cıreeekt r. Dr. Bülent Sevgen, dün &aat 16 

i maıa ba•lıımı tır. ötnmMnln bu F.mre öırrrım,.n Olı."11111 ııı, &!\- ~ 
l -lk" o .. ..., retmen Oku1u e\;lldt' dlh Ulü tini! ablt olan· rıınü•ü IUbort1lf' aıüli.l'mmel lılr 5: 

1 
1 Q lor hAdlı>edcn cok tıLlılnıütler. olmldur. Ol.nida disiplin tam. 

dlr.ıı dır. Ht'r ı,ry mnntauınıdır. 8ıt· ~ 

G 
uz,,lf'ıtcl.I haht'r. ıımr lh:· * eınttaı.ı mııdtir ftl1'a1Arlc na1.lk, :=:== 

1 
rrınıcıı oı.uıunl1a Glirıll. frdakAr, nıP•ll'&lnln thll tılr I· 
ıııt•nıl& lllr ll ftıll•l'll hn•lı· 'it der•lnlz~ Do hahcrln Ütf'· dıırrrl lntlbaını bıraliınaı.tadır. 

\ 1 l ız • rlndr dıırmıııı ı:nt) dı1'~ '.\ok a • rı• 11 Jb ı -
; Cllll ta 11ordU. "'l\a•tn 1 1 •'" 1flC8 ,.me aR a t as )RJ)• ·-=. 

! il l'amııı.ııınar Öı;retıııı-n oı.o- u.ıd:ım l!ndf'» dl'• ip ll!tmell mi mı tır. 
i ııındıı 

11
,. ınr rıtfll'r ra,ıııııııııı ldlli• ,,. Tar ki, hu örnek ıörllnt1$· ğ 

! ııır hAdl•eı> cenııın rım•~t'. imdi selin izinle Karabül.· lö öjretnıt'n oı.utunda 11rneler. ı: 
! <C'ıımhurı,-rt :. Arııhl., illi~>. trn i•taııtınta ıecellm 'e ııaze- den beri calışkaıı tanıtım ııau ~ 
! GU.rll"\e ;lirr : "·- :-ı\R•ıl 47 ll'lrrde tefrika edilen reılmll ro- öCrl'nrllcr blrdrnblre ttmhPlll' • : 

l 
ı.ııometre nıl'salrde ramufipı· mantarda ı;on zamanlarda peı.: mektt• : ıılclll temiz: baskaları ıu. ~: 
nar öırrımen okulnnuıı 4 ve nıodn olan bir ae.rl ,-apalım: ırı;. dan ebrplerıe okuldan tıırdedll· 
1\ ınrl ~ınır 111:rrnrtlrrl üc der- mi ıtlnlerln ıctnde .rer alan hl· mt"litr; rl!nrde huta yatan ı.;o· ~ 
ıln hoı alarmı proır to ctnıl'li dl elerr. biz de karı~aıım. Ellıııl. ('U1'1ıır demirle dövtılmrktc ; bir • i u bıı hor.ııların ot.;,ıll1an uzaı.- :ı:e U&ıt kalemi alıp ıo F.yllll tokatta kulak zarları patlatıl· i 

t le ıırılmı .. ını tf'ınln l'lml"k 19l7 ıecesı buudıın önce talı tı· m11kt11; öırrııclltr ayaklar altın· ~ f maı.:~ıııll>lr dl'rı.lrrlnl terlird.-. 1:ımız ıazetel1e bir ma.,aya otu- da td•me il!! u.llmekte; hu ted. §: 
• reı. ı:;hıı•n mutc\l't'rlhrn )ola ralım, bu me•l!lcyc dair bir tıı.- hiş hava.sına manaa fialanlarl1ıın i ı;ıl•mı•lardır._ :.o ı.actar ö&rrııcl ra ) ıızdmL Bir liırrtmeuln nıtıı.· ı.:ııntsl tabılll terketmeı.:te. ı.:ı- ~ 
i &oıi:uk bir hnrnd 47 kilometre· tas.bel bir uıretnıenl bu derece mbl hql.a m~ıeı. tıahalanııa : 
t )1 )a10 ,rOrü)!'rcı.: f'l1rlnılzc cet •adlst hlr et.:11111' dlhme ini a. Jl!('D'IC1'te ·n batl.L bazıın (".il. ~ 
t ml~lrrıllr ... "'chrlnılzde \ ııll 'e yıplıyalım. ı;onra dli J.;ollıırımızı dırmaı.tıı. bnaı lir uyku hapın ~ 
j Mı<arlf Mıhtctrııne uzl> eti an. ı.:anı~ ıurup -bu clbl hallerde dan medtt ummaktadır. : 
i latan uıreıwlltı- a> rıı:ıı \ ekli· ıısu111f'n olan- tck:ı.lbl bekllye• KarabOk hldl•r'I dotrudar. ~ 
i lete ılr. tr.lı:rnt c;cl.llklr.rlndru llm. no,ııııa zahmet. Tl'\."lllı sel. \ "unnf Emre Öiretmen Ot.:ulun· ~ 
l )arın hu ıı ıı.•,r.le Ilı ııcııı olmak nılfecrktlr. \ erlnt.. nııı anızın da buna brnzrr aarısıı vaı.·a ~-: 

1 uıerr. ~ııkaruıı oıı bir ıııtırrıtı' ü•tUndc iki meı.tup bulııral.sı· cerr.ran etml,tlr 
t r;Plnıe ı hcklcnnıl'ktMlr. ltıı .. " 1117.. iter iki l d" t:•kl•ehlrdım &lylrce. öııreııdlklerlnlzıleıı i 
t * ı:elmektr.dlr. Rlrlnrlslnıle et\ n· dthşete ı.apllacak fakat blldlil· i~-1 '.11.ı• der iniz~ nu tı ıherln ü•· nu t mre iitretnıen oı.utn» ıılzl tı.:ı buc:uı. il) tc:lıılzde tıı· _==. 

l tUııdc durıılını mı-: ' ol.•a ıın· mlldüru PJektep H ıınıldl:re. E~ tacak~ıntz:. CUnkO ııır.etPnlzıteıı 

c:a ba.'11·1 mensuplarına mü~etieyl 
11e:ıslrmlş ve izahat vermlştlr. Dr. 
Dülent Sevgen şunlan ısöylemtc· 
tır: 

ıı:- BI: l'~I de Ankarada bulunan 
tu kan mf'rltezlerlnde kan. sadece 
ı;onaııaıtn!en. bat~ tekllnae ka
bul edllecekttr. Memleketimizde. 
ballış şeı:ıtnde kan temin edlle:nl· 
yeceil ı:tbl yanlış bir kanaat var
dır. Bu11dan 8 ay önce faalt;ete 
ıreçmlş bulunan Kızılay Ankara 
Kan Merkl'z.I, tamamen ba~ı~ yolu 
lıe olmak üzere, &000 şt e (2,SI ton 
:ıra.., toplamak &urett;le bu yani~ 
kanaıt tanıamf'n silmiştir. , 
~ \ I \lf.l •:Kl , F.R? 

cVatanCIP4lanmızı kan baRı~ır.a 
teşvik etmek tçln • Mavi Melekten 
l6fmll b'r teşkllAt kunılmuştur. 
!;ehrlmlzın tnnırunış allEılertne m~n 

bUD hanımıann &e\'e ııeve hlz.:net 
k&bl!l ettikleri bu ıeşklllt, ı:ll:ıfll· 
:il kan ,·encııerı bulmak ıı;ın te
dakArca ça!ı~:nakta ve aynı z&."TIAD 
aa kan ve~enll'!'f Kan Merkez~ln 
ırantlnlnde atırlamakta.dırla::. Moır· 
lı:ezlmt:e ilk olarak tan vermeyi ka 
bul edenlf'r yıne kahraman o~dU· 
muz olmu~tur. 23 Aralık Pa:r.arte. 
~! ııtınü, başta kwnand.anlan ol· 
malı: Oz:ere 61! Ttlmen mensupla:'!· 
nın kan baI:ı,lan kabul edllecek· 
ur. 

Piyes yazar1 Van 
Druten öldü 

Thermal <Caıtromfa). 20 fA A ı 
- İnı:ııız asıllı pl;eıı yazan John 
van Dru'r.n dün burada kalı:> krl· 
El netıeeslnı:le lllmü~tür. 

1901 <le Londra"Cla dotmu~ olan 
Van Dnıtcn. ıKao:umbaltanın Se. 
fil», «Kral \'C Bel\» ı:tbl çoıtu fil. 
me alınmış e11crler vüeude ıı:etır
mıetı. 
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!,ıttıtıttııuıtıtttııtuııııııııııı ıınnıuııııJılfııııı ııı1tıııııııı1111111111111111111111111tııtıı1tıııııt111111uııı'1. 

· Mizah Hikôyeleri Antolojisi 1 
En meşhur 28 mizah ycızarımız:ın en seçme ~ 

112 Hikayesi j_;= . 

Her Cilt ( 1) lira 
~ ııııınttııuııııııuııııttınttıttuuıuııu11ııııınıı111uıttııtıııııııııııııııııııınttııuııttttııııııııuuııuı; 

San Çizmeli 
Mehmet Ağa! 
Yusuf Ziya Ortaç 

Flatı 1 Lira 

* Bir dakika 
Doğan Dadi 

Fiatı 1 Ura 

* 
Uçan Daireler! 

Adnan Veli 
Fiatı 2 Lira 

* 
Yepetaş! 

Aziz Nesin 
Fiatı 2 1.ira 

* 
Meşhurlarm 
Nükteleri 

Flatı l I.ira 

* Kadm Olan Erke-.... 
Hatlralan gm 

Aziz Nesin 
Fiatı 1 Lira 

* 
Macun Hokkası! 

«İnailiz Mizah 
Romam» 
Fiatı % I.ira 

·Vatandaş Ahmet 
efendi ! 

Burhan Felek 
l " iatı 1 l.inı 

* 
Düğün Gecesi 

Orhan Seyfi Orhon 
Fiatı :? Lira 

* 
Kapatma 
Bülent Oran 

Fiatı 1 1.ira 

Sosyete! 
Adnan Veli 

Fiatı l Lira 

* 
Katır inadı 

f'ialı 1 J,ira 

* 
Sahtekôrsız 
Memleket 

Fiatı 1 Lira 

* 
Milletler 
'Gülüyor! 

«Dünya Şahaserlerİ» 
Fiatı 2 J,lra 

,UfflllrtfflllllfHUlllllUtlllltllltltllllftltHUUHtllllltlllUlttlllllllllltlttlHlllHllU•lflllllttltllllll '41 

~ İstanbul ''e taşra için umumı satış merkeıi· i 
i AKRA RA \ 'a) ınr.\ i - lleltdhe, İ!ıtanbul l 
! Satı~ yerleri: İnklllp Kitabtvi * Kitap Saray * Köpril ~ 
~ Kitabeyi * Xlşantaşı Pirlik Kıtabe\'i. ~ 
~ <Siparl~ bt>dtllerinln llanl\3, yahut po ta hnale~i i l olarak gönderilmesi, pul g•jndr.rilmenıtsi rira nlıınur.) ~ 

tıııııınuıtttttuıııııoıııııııuııınııını1tuııuıııııııııııııınttııuıı11111tınnıttıttııııııııııııııııttııtl' 

Kültür alanında 
Gerilememeliyiz 

K 
ültür alanında cırlltnıeye 

ba~ladıjımıu bilmtın ıörlı · 

1or muıunu7': f\unu itiraf 
ıtmtk çok acı. Hfle kllllür kal-
kınmuının bu ullı.enin en onl'Jtl· 
lf dAnsı oldutuna inanan klJİll'r 
!çın ... \ ma. cırçt,tl ı6yll'yecek ka 
dar Cl'SUr olma.lıy11. Evrt, son 
yıllarda kültür alanında ;özle ı:ö· 
rulOr bir çözillme, bir ;ev eme, 
bir ı:erllenıe vardır. Dunu lnklr 
etmek zor. Bt , altı 111 lincekl 
lillltürr, ona.ta, edebiyata ka.r ı 

;oıle ıorülUr, elle tutulur 11;1 te 
onrm verli buı:ün tatlı bir hStı· 
radır. Gün ı:eçtlkre bu ırrçrl;I 
daha derinden duyar.atız, daha 
Jçırn üziılectflz. 

Bunu nırden çıkarıyorsun dlyr· 
rekslnlz. ~l:ı:, tl;!'r arda bir iki 
nnat derılsl t>l.uyorunız, konle 
ran•l3ra, rdcbl>at matlnelerlnr, 
tl.raıro trm•lllrrlı:e &idlyonanız, 
,etklll kt ilerin r.utuklarını din 
llynrsanır., rınenızde ıcnııur ko· 
nula.nnda yapılan ta.rlı•malara 

kulak kabartıyor~ruz ınurlr yok. 
Killtiır ı>t>lycmlzln &on yıllarda 
lluleıntı. xoyk dursun, ıerllenıe 
;rt başl~dıjjını lıabul rdecck•lnlz. 
Beş, altı yıl on~eki bir sanat der. 
r;blnln her hangi bir sayısını a 
tın, bu&tinkü sarınnın yanına 

koyun. Fazla lnc•lemeye IUzurn 
:rok. Dünle buglln arasındaki 
tıark apaçık gözfinuze batacaktır. 
\'azıların, •llrltrin dtğerlul bir· 
birinden uturumla. a,Jrılmış &ibl· 
dlr. Gittikçe şayısı azalan lılr 
sanat konferansına, bır edebiyat 
toplantı ına ı;ldln. Hr , altı )ıl 
önceki al;ırb:ışlı, unata ve ı.aruat 
çıya kıır$ı u:rı;ılı, kültüre ausa.· 
mı dlnlcJ ıcıı~rı bıılamıyacaksınız. 
Onlar 1atıanır.ışlar, yerlt':lnl kül· 
tür konularına aynı dtferl nr· 
m~yrn ınmseleıe terketmlşlerdir. 

Gettn ı:ün bir ~anat toplantı· 
!ına ;lt.Jı,1,tır.ı. T:ınınmıf bir be5• 
tC<"I, bir ı.arlkatUrlsı ztvklt din 
lenir birer konuşma yaptılar. ı·a-

Bunun 1tbebl nedir peki~ Turk 
toplumunda birdenbire başcös~
ren bu kültür duraklamasını na
sıl açıklamalı': Kafa) ı yormalı.. dil· 
•ilnmck, çaıı,ma:ı., znk a.lmü 
için bir çaba han:a.nman sere· 
ken 1 terde bu ıerllt.me neden? 
neş, altı yıl oncekl ccntll&ln U· 
naı.a, kültüre ı;ösHrdlfl a ın Ucl 
buılın dtfl mi tir. 'lne derciler 
•atılıyor, kitaplar okunuyor. A· 
ma drr;llrrln dt, kitapların da 
de.ter kalltul ha;Jll aşağı dil mtiı 
tur. Çıkll.Jl ııanat derr;tlerlnl te· 
ı.cr trktr alıp lncelrytu, ilnlnr· 
~ite ofl't'ncilcrl araunda ıoruştur· 
rna.lar tertiple) in ıonuç başa.nlı 
çıknuyarak. nu konu kısa blr 
fıkra crrçe'l'c~I içinde ele alınıp 
,a.r;ıya varılacak çeşitten deCll. 
Kı.aca ~unu ıöyleyrcdlm, kültür 
alanındaki ;or.lc gürülür duralı.la• 
ma, hatıl cerllemcmlz, dnletçe 
kültür 4-lrrlne verilen onemlıı., de 
ferın eulslne ;ore hayli azalmıi, 
halt hatta ıilinlp ıltmlı. ka.)'• 
bolmut olnıasıııda.n tıerl ıellyor. 
ı:ttıim Da.kanlıfı, •OD yıllarda ktil 
tür konuınnda pek llclslz, pek 
yabancı dananmııtır. Gelip si· 
den bakanlar da kültür dlvuı· 
mn önemini ı;crrfl ıtbl anlayama 
nuşb.rdır. D. P. bülrlımctlerlnltı 
en büyük ba.şarısızlıtı bence eti· 
tim işlerinde, kültür konularında. 
ki ka.) ıuızlıfıdır. Bunu :rıllarca. 
once dl' yazmış, &idi in f:rl olma.· 
dıfını blldlrml tim. Bir toplulu· 
f;un küllllr ıevlJelinl ferdi çı· 
ıo,ıarıa 7üks~ltmek münıkün ~la 
maz. Ue'l'ltt i ldlr bu- Kültllr &• 
!anında ileri ı:ttmlren, Jerlndc u• 
un mlllrtl.rr ötelıl alanlarda. da 
'crllemrye mahlrllmdur. Bunu 
bö) le bildim. 

OKTAY AK BAL 

CHP istanbul seçimlerinin 
tasdikine dün itiraz s tt i 
itiraz Yüksek 

uzere il 
Seçim 
Seçim 

Kuruluna 
Kuruluna 

gönderilmek 
verildi 

il Seçim Kunıl~nun iatanbul ae· ı Buna t.ebep olarak t~aattn 
çimlerini tasdikine d.ır ltararını, 1934 11eçlm!ertnln kadrolarına &lire 
C.H.P. İl İdare Kurulu ctüıı itiraz ayarlanmıı oımw ~tl!rllmektedlr. 
eımı,tlr. itıraz dllekçtııl, Yllltult se Ualbukı, Bakaıı!ar Kurulu karan 
çlın Kuruluna ııönderHmek üzere il Ue lllll7 cçunlcrlndc kadro ve ae· 
Seçim Kurulu BaŞkanlığına vertlm\l <;1m mııı;raflan lkl mlııllne çıkarıl. 
tir. mı~tır. Ve nıteli: m 11)57 6e<;lm tah· 

c H.P iı BaŞkan!ıCı. Seçim Kanu· 6!.6ııtına 43 000 llrıı aynlm~ken. 
ııunun 125 maddulne dayanarak masraf 102 000 &ırayı bulmustur. 
rapt!tı itirazında, ilçe ıeçlm kunılu Paralarını almayanların otkı\yet 
baı:.anlarımn nz!ıe:ertnl yerine ;e fer ne Anli:araClakl llı:llllerden ıu 
tlrmelt n itirazları teı.lı:ll: ltonUAun cevap ıı'".ml.§Ur· cD ker merde ay
da tltll: davranmadııtlannı belirt· rı:an tabıı "attan artmalar vardır 
mıktt, 200 bin acçmentn oyunu kul Bu paralar top anınca 11lz!ere ııön· 
ant.JTl:t1 ına l•s:c· etmtktcd!: der •C~lı:tlr » 

C HI'. 11 nııµsn.:ğtnın, Uçe ı ı;lın -------------
lcunı bıı :.a• :an ha t·nd• dAva 
açınarı d nd ı de sber vtrll 
r:ıel;ted:r D bu d u Ş~mıtttln 
Ouna ~Y ın bıı .tanlı ında ~·apılan 
1 idare .urul!.I top antıaında Bbz 
konı:~u olmus•ur. 
ı\:SK \R .. Tor:..\="'TISI 

C.H.P. il ı;e,,reterı avukat Ekrem 
Özdtn rann Anka:ada rapı:&cak 
c H P. ıı başkanları toplantınnda 
iıtanbulu temsil etme!! üz:ere bugün 
ba,ı.ente hattket. edecektir. oun 11· 
çı ba kanları lle upılan toplan· 
ııyı bafkanlıl: eden, gonra da Şem 
atttln oonaltaHn da bulundu:u 
idare ımrulu toplıntıaına t;auıan 
Ekrem Özden. ıazetectlue funları 
ıö1lem1'tlr: 
•- B~llnün tı:onulanna dalr C 

H P. iıtanbul tr~lılıının ııOrüşUnll 
Ankaradakıtere bltdtrece:ıın iatan· 
bul &e(lmlerı ))akkınelakt ıuraı::arı· 
mız. İl Seçim Kunılunun karan 
lle muvalı:li:a.t.eıı ı-eeldtdllmtıtlr Bu 
karara. Yükl\Ck Seçim Kurulu nu 
dinde ıurazcıa bulunduk JAtanbul 
İl eeçlm Kurulu Baıkanınıc, aeçlm 
ı,rın muallel oldu:tına dair mUta
lhaı çok :rc:ıncıedlr. Yükulı: Seçim 
Kuruluııun kararı meıe!e:rt hallede· 
ccktlr.ı 

İl "'f.d'\I 1\l R C I L RA~ l\A'\ 1 
Geçen Ki.!ım ayının dördünde 

Savcılık kacalı ile. Aelalet Bakan 
ıı&ın• ırönderdlli! h r dllckçe~.nde 
emekliye alnlma ını IHe •en tı Se· 
ç:m Kuru.u Bajkanı Sabri Akııü· 
yek Bakanlljfın karannı belı:lemek. 
ted r 

C H P te$kllitınııı iııtanbul ııe
r;.mler nt dair tıraz:larını ıncele.. 
en Hı ı.eçlmlerln yenllenme&I hu
u u.,da re· \•errn İ '!>cçım Kuru 
ıu Baekanı \'e lı;ar.bu.un en kı
demi. )arıııcı Sabrı A~Q)ek e
n:ıekltllk iç n rahataızııııını ileri 
$Qrm~tar. 

Nttek,m dün kendisi ile ı;:örlı~cn 
ı:azetec tere Ad .. yeae 30 yıtıııı ta. 
mamıi.m~ o.an 67 ya~tndakl Sabrı 
Ak.&O ·eıı: : cSebe'b ı.acıeee rabau.ız· 
ııgı:rdır Seç.mlercıen önce ııapsa • 
.am bir adamcıım Fakat ııeç.mler
dett rorueu mesaı s.nır.cnmı bor. 
du, tanaıyonum )illr..seldl. Bakın ne 
bale ı;:elellm.» dem~tır. 
D;~er taraftan, İl Seçım Kurulu. 

C.HP. lstanbul r.eçtmıe:ıne dair ve 
rtlen kararın ıereıı:ıı &ebeplerını de 

D. P. il teşkilah 
nihayet bir il 

başkanı buluyor 

, 

D. P u tt~kl!lltına nrtlecek aon 
şek.l, Franaada NATO toplantı.aındın 
dönmUt bulunan Batbakan Adnı.n 
:ı.ıendere.s tararmdan muhtemelen 
busun tc bit eel•lecektır. 

D P çnrelerındo do.aşan aörlen· 
"tllere aöre, kurulması lı:e.s1nleıen 
ıeç:Cl ı ld are kunılu ba,ıcanııcı için 
Uç namzet bulunmalı:tııc.'lır. Bafb&lı:&· 

nın bugUıı )apacacı temMlardan 
ıonra, Uzc)lr A\Unduk, Cemli Ben· 
;ü ve Servet 5Urenkök'ten blrln1 ;•· 
çlcl il idare kurulu b&fkanııcuıa ti· 
yln ttmt.sl btli:lenmelı:tedlr. 

KONl.iREDE llE TEK •• 
Bt.dlrlldlilne göre ıeçlcl ti idare 

kurulu derhal hazırlıklara tıatıara· 

cak n en kı.aa zamanda 11 kongrul 
)'&pılacakur. Bııbatanın tl:rtn ed•· 
cctı geçici 11 idare kurulu b&f);anı
nın. ko~rede de ra.klpalz 11 bafk•· 
nı ıdırı olacatı &Oylenmektcdir. 

Karadenizde flrhna 
devam ediyor 

Dün ,ehnmtzcıe hna kapalı Ti! 

aralıklı } a{ıı~h ı:eçmı~tır. Zaman 
zaman ııcr:ıeşen poyra:r. hava au
huneıın.n b ra.z daha dQımuıne 
•ol açmı•tır Tub t edilen ,.n yüli:: 
ı-ek &ıca .tık 6 en dü~üt ise o de. 
rececır. Hafif ıhtımaııe buı:an kar 
\"& t bek.enmektedlr Öte yan
C!an. Karadl'nlzdo poyraz tırtınl.!.ı 
devam etmeıtt~dlr Seferde bulu 
nan motör vtı ıı:rmller en vakın il· 
manlara sı~ınarak fırtınanın ha· 
llflemClli nı h<-klemeıı:ıecıırıer Dun 
Botauıan içer! h ç bir ı;:e.-nı gırme 
mittir. Karadc.n ze çıkacak birçok 
g!'ml 'e mo:öı Btıyüt.dere öi'llertn 
de bekleml'ktr.dlr 

Merkezi Pcıris'teki Tütün 

Birliğine üye olcluk 
açıklayarat. Ankaraya Yüksek Se- Ankara 20 (HU&ı~n _ Bakan· 
ç:m Kurulunıo ııöndrrmıotlr .ar Kurulu. merkt-7' Par~te olan 

Bundan başka. ıcçen ııeneı ı>e- cTütün tımı Ara:ıtınnaları 1 blr
çtmlerde 11&nc.'lık bıo•kanlart ile 11 ılA'I Merkezıı. adlı te~r.lı:kQle yılda 
ve ilçe ııeçlm kurullarında \'azlfe 400 mil cm frank aidatla TOrki· 
ı:ören memurlard_an buı:ün bir k15. venin ü:,c olmBAını kararl~tırm4 
mının ı>aa!arı ödenmemiştir. ur 

1

.. d am b•'ndeıı deyip ııeı:ellnı ıııl~ ki ehln1edlrı cayl!ı dtndlcr ve &)'rtlmıe bulunacak '" bnrtaınr-
Renı dinler eniz ııurolıın. il ı olıtun bir lbıınlı• li.aratıuı.: bl· ca vazamıyacaı. ınız. Sabredec·rli ==;===-~ 
zan ıı.;ı aurlık bil hntıerln ar. dls~lnl rrıtcıeınıelitcdlr. tı.ıncı. 1f! bir ıon hal.il.atin nrtaya ı;ı. 
kll!ındn. nı.ıı ııtnııaı... Öl le rııcla· sinde ı I' t:sı.ı eblrll bir hanım, ı.:acaıına lnauacaı.,ıoız.. 

; lnr \ ardır J.I. ndı &f'Ct'n l.'l.;u lda bu &lbl vali a· * 
H:öŞ"'M::Eivio":"'"'"'ö"t~·;~f·;"·b~·~i"i'i'ğ'i'i~·~·~ı-f;;~·; .. ~:· ............................................................................................. ............. A,. ..... CAPP ...... _ 

! Gcllıı r.ldnle bu an lr:ln ı-.1. lıınıı pek ı,:oJ.; olduıuııu --Clmck Hat.ıı.at. -lhUmal alelAde bir i 
i vası unutup liarohUk"e ;ide• bir nırdrııl ce aretle-- tlerı !ür. benzrtme olacak- cin slbldtr. : 
t llm. li. ııraııoı.tr a \ <"al Karıı· nıel.tedlr. Tekrıır ma anıza otn· F.le avuca ınsmıu. \un us Enırf' ~::·:. 
( bllı.:ıı adlı bir ı:aı:ete c:ıı.mak racıık. her ili! ml'ktubu da U• oı.uıunun hakikati E51.l•ehlrc.'lc. 
l tadır. 11\ enl KnrııbUlin ün 28 ııf'n Dl' rtdettk "~ h al.lkatla ~e htaabulda. Karabfllıar. hmlrdl', 

1 
.\tu•to,.. uı;;; tıırlhll ,.ı•J t•ttıdıı oldugunu ""rııı·akşınız. Hu !e- nı.arada tıh ~. dolaşnıı, bln:oı. i 
uUı.lll·O bir hftrll•e" bıı•ltl;lı, ~li>· fer. Ollll!Dlll7.IO llztrlnde ll1: t.;lm•eleri'! ı;lirOnmü~tür. '.\r ca• ::_~:~=:. 
le tılr ııııtırr ' mit .... alı aı.~nnıı nıeı.tup bulacak ıuız.. 1&.l•I F..!kl· re ki. ıörrnlerln ro:u ~u•nııı • 

l ~chılnılı.tle \Ol.. ıızııı·ıı hlr hAdl. l'h.rdPıı biri l\ araııoı.:ıen ırı. ıur. l\lalOm, lılzlf'r \'O&unlııli ~n· 
İ il! olıııu~ııır. Ulııı ldıırı•lıııııt"nıl· ıııeı.trdlı t •klşPhlrdrn ıtlenlrr ~arıı , 
• u ı:l'leıı tıaı.ı '.ıtaıııl.ı•lar lı ıdl~e. ı.ı ııı ahı•lardııııılır. Okul mil· HoııııL \unu• Eınrr ıl~rı·ı -·:=" 

l 11 e u :r.l.llıte ıııı l ııtıııı•liırılır: ııe dOrıl nııı uıııl>r.tlııı •sı.lşehlrll " 

1 
• 1 ı hıınınl tl'r .. ını lıldlu r.tnıekt•ılır. ıııen oı.uıu son dl."n'l'f' ııısııııııı· 

mır · c.;rııı. letıııı• rrlııl S:l'l.ıueı. • ıı. •e••lz. ı:ıırullu,u;. hlr ol.ııl · !: 
111111. afll I • tılr oı L•lı ı Ku tıtı ti arabUktl'ıı &rlrıı nıet.;tnp tt\ l" • . ı n • r rıı • ılıır, 1,. tını.o lclııdr ruhları "llll. .: 

~ ke cı·leıı \ unıı- tu re üıretıııeıı ııı karnbüliıı ;autt"•lnfıı 5ahl lıl ılld~n oııııo s ı:tııcln dolıı~r~ııı. · i 

1 
oı.uııı lltll'bel~rlıtdt"ll bir ı.ıırı tarııfımlan y-ıı:ı:ılnıı tır: lllldt.e- tnıllr. _;_: 
le Salı akşnruı Ul'nılrbanı.:111 il. 'l te11ıt ı:tnıeı.ır. '" 111 ıı.:tt ı:oıı Bu ,-ıı,.ırnrllr ı,;ı hıı~ııı p ,,. 
ntlnde 1110111 ~rmıl terdir. Bu c• derdlıtl 1 F:ı.ını rn3; tnrlhll ll \e ınuı.ııınıır i\cretmrn Okulnııılu ·:: 
n~ ı t bti ı n ıı ı bl ld ı nl Kıırnhllkn ı:ll1.elr inde ,ııı.·a· ala o o ~ ' ır ı r ıırı•ı • nr nlııp hltllılnl bllmcı. ı;Prrı... 5 
arka ıralardn oturan bir ÖCl't'll. ııın .ahlllerlnln hlmlrrlnl nr • Hlr il.inci \'unu! F.mre oı.uıu !! 
~ı J d •- ı •· •· retnıekledlr. • Y ı~arıya Ct'alll \e o .. ıı .. or· ""'"'" lnt oblt nlmak ı teıııl ~ 
tn•ıııda dU\mdc ba lamı•tır. !:ili· Bundan ~onrııı lrnfanız:daı.:ı •h Joruz. 5 
iP, tokııt \t: 11'&.m.., ile l:Ol'U&un .-ınP JR\aş dn&•lnl'nı.tır. Ce~lt· Rlr etimle ile; hn ıı.ı nı.ııı • 
Pt' tlllnl ••ıı.ıırınn idareci hıhru· il Jtrlrrdrn Jeııl ~eni hllılltr h11' · •·ın1ı •ı rlf \ • - ııı ! ~ J "" o &a) ın "aa f'• n· ===. 

nı alamanıt • bil §f'frr ı'lt kafa· önünOr.e ~rrlleceı.tır. nt ı:ral"ııı. . ııen teı.-zıtı deı:ıı ıuıhat hrfill· 
ını otolıü tın karoscrhlnf' \ur. •ınız ki; t kl•Phlr1n \ tınu8 ıoruz.. 

'"•nınnınnnnıuıı ıııınn11uu1111uııııuın111ııuıu111ıııunn11111unınıııununı1111111ıuııunnnınnunıııınınutıııınıuıınııu111111ıu111111111111 uııııııutttttuuııı~~ 
r 

YANU 8e"N 81 
~iYi it;JAI! E 
C:DGMİYO~UM, 
SEN İSt= 400 '> 

VAt.t.A iti ı$t.E.e 
11'ENi it..Cit..ENCIİR
MEZ .rAMA KQNT
l?.47T.4 ONt/N Q4 
Mllrt.AKA ı"z.Ni 

Ot,MAt..ı !! -... 
~~ l 
~ 



\1 \ ·r ·' ' - 21 \RALrK ı!f,f 

1 ıııodasıf' Eı·kek r 
oünvAnın IADI -TUZU 

SİNEMA DÜNYASI 
ERKEKLE RDE DE

1 

VÜCUT GÜZELLlGl 
ARAMIY A BASLADI 

EV~6AlllN* 

Temizlik lüks değildir 
Geçenlerde \"ine ~tizr-l ve ıü.alü trq etmemelidJr. Cilt ta.brlş oıa

>I kadının a ır ağır koktuıunu bllır . .Baı:ı nuilc cııtıer klrmlll 
fari<edlnce tekrar bu mev:ıua dön- ttnklt ıulardan ra.batıuz olabHı:-. 
meRl rıözf! aldım. Göze aldım dı- Bunlar ıçtn beyu renkli ter tllç
... oruaı. Ç'ünkU tl"mClt pllA.vı ırtbl lan vudır. Yahut. da krem ha!Jn
ıunu o kadar ~ok defa tekrar et.- de olanlar varcıır kl bunlar da.ha 
:nı '.<t kendlm bık~ıtun a:tbı baş. hafl!tır. hlC tahriş etmez.. Koltuic 
;al arını da btk!tmn ı oldutuma e-- altl&rına talk pudra&ı &ürmek de 
ı.ıılnı. Trmız o:a.nlar. kokmayan· iyidir. Fakat hepeınln başı tf'mız 

r okuma.sın ne )·ı..parım. VA.<ıa ilktir, evve:& yıkanmak: Ul.zımdır. 
o':anlar da koktuklarını farket- Ama diyece:uınıı ki aıehlrde ıu 

• ı- kokmazlar bunun !Çin bu kıt... Yı1'.anmak ıuç Bol oldUi'\l 

Elvis Presley'in 

rekar kırdı 

plakları 

Rock and Roll'un muclctı ıenç 

:ı:ı-..-ıa Ptt.sier'e tam aençıtıtın ıe· 
ı.ahnrıert btr çılgınlık. bllui Jçtn
de devam etmektedir. 

&'iTii PrealeJ'in doldurduı&:u muh 
ıe.ur pllkların •~1'1 buıune k•· 
dar 21 milyonu buhnuıtur. Bu 
uu.. be:rnelmtıel blr rekor teş;· 

kil etmektedir., 

Fransada şaraplara su 

katılacak 

Tl17 -..-ermeai hem hoıı bir man· 
.7.ara t.e:;.ltll etmez. be nıde dini 
l:vtnlerln .. ııbetine t'arar -..-ertr. 
Bu yü*ltın arzularının ıa•atına ım 
.kin ·aaavvtır edlleme' .t 

Tekerlekli tiyatro trupu 
tnıtıterede kUçült bir t~ra.. Jı::.&· 

eabaaınd& ba.>an bir .klmaentn tar 
tıaına bir aeyyar tıyaı.ro çık.ablllr; 
ama bu orıe he.t yerde bulunan 
ıeyyar gruplardan bltı.1 detlldlr, 
çOnkU mavl kamyonetlerle onla· 
nn arlca.ııına. taıuıan •trailert ıer· 
de &&dece trup meMUplannın ra· 
tacaıı:ı. yeyip lçeceııt yerler detti • 
b\l)'Ult bir tiyatronun ttıtl:vacını 
Jcaqılayacalt. her teY me..-cuttur. 
Bu .:Tiyatro Kervanı> halktan 
toplanan ..-e hük<'ımet biltceatnden 
yapılan rardımlarıa meydana. ael• 
mJftJr. Kervan bir yere vardı mı 
pek kıaa bir zaman .anra bUt.Qn 
teçhlzatlyle b~r UJatro meydana 
ıeımekte -..-e me~l' ban koltuk· 
Jarın üzerinde onların, tanınmıt 
kimseler tarafından hediye edlldl· 
~ını blldlren lt.UcUk plaklar ıö
rülmektedlr KoiıUk hedlfe ede"C· 
ler anamda Vl-rian Leigb ..-e Slr 
Lawrence OUvler de \·ardır. Bu 
.seryar th·atro blnuının :tapa.ite· 
•l, çok rahat k.oltuıt:arda oturacak 
tekilde 2:25 tlr, Trupun aanat ae· 
l'lfe.&1 de çok TOJr:11eJctlr -..-e reper· 
t.uvarında Bha.k:.eçean·ın ptyea
lerl bile '\'ardll'. 

->. 

Bu yıl seyredeceğimiz filmlerde erkek artistleri 
Pranaada bu aent .o:'&r&P ıatlhs&

llnln re..-kallde aJ:h •ı, dit;er ta· 
rartan dö..-lz ta.sarrufu yüzünden 
.şarap ·ıt.ııalı1.t.ı. lmltln.sızlı,ğL do
layı.siyle hUlr.ılmet p.raplara au 
kan,tınımuıaı kararıa,tırmı:ş 99 

buna dair parllmento1a bir tek· 
lifte bulunmağa hazırlanmı~tır. 
Bu huaust.a. verilen ma!Qmauı. 

a:öre, Franpda a.enede 70 milron. 
hektolitre ..,rap aar!e<lJlmek~ 
dlr. Hııkfımet, derece:ert 10'u ı.
çen büt.Un .far&pların aulandtrıl· 
muı \.evflyet.Lnl dUl)l1nmek.t.edlr • 

bir çok plaj ve duş 
19,jR yılı belki her yUJl!l ÇO.iC 

ı ne:na ıJünyaıaı ıc:.n bir re'.:;abet 
:ıı 1 o;~ KGmrdl f:lml çevıren 
erke;.; sahn,.. yıldızlan kaaın melo· 
ı,. ~a.şları rlbJ .oyunmanın seyir· 
ctntn 111kk:atJn: ,('!'k~ılllle :nanmıt 
~ulu:ıuvor:ar :'t!te"k;Jn (iuOmQzd 
ki )'il bntüll -omecıı fllmlertndr 
ıtU 1·eya bu aet>eple P.OVunan rrt:f'k 
attaUer ff\receıız Re-jisör1er pl~t 
.... dUf Uhnll"J - fıJml • ne aok· 
malta çalışacaklar 

Bu babf'1·. •ctnai cazibeli• kadın 
ıı.:~tt•ti<"r nl."ıl karşııa .. ·acı:-c bıLml· 
: oı'Uz P'akıı.: bundan Mylr t-rt:Pk• 
ıertn Cl., t::ı1olann1 azaltmak. ,-Qcuı 
a:azeJUJı:kr1nı muhafaza etml°'~ ı
çın kadınlar ı.bt btr ("Ok Tahln~ 
..;a•.Janac1.!-cla1'1 'Jı:un·l"'•le tahmtn .,_ 
c!1Uyor An"' .. rtlcada YMI Ç-e1T:1Pn 
'BUA Stop - Otobtb ouraıı .. t :
mınde- Dt.n J.Jurray. cCow • BllJ • 
Kovboy• filıcinde ıae J ack Lem· 
::non v" Glenn f'ord ba.~).·Oda ra .. 
n çıplU a&hn"l"r cnırlror!arJ 

Ne var ki ,.rkek uı.:atle-r ıatıaıı• 
ıız bu u.bnt-ırnıPkl hallennin t:a
dın me:slek<l~ lannın c.Strtp - UZ• 
tne bfonuunt"Slııf'! razı cılı:nun>r:ar 
ve bunur. erket:li.k tettflJ1e müte
n&lil) bu~mnyor:ar 

Bundaı.ı M;le reJ rler t!Undf!
k•dının •ulanım!t dedlitl erkek 
•• ,·ıııtsnın aômletını Çlt&rdıtıno.ı. 
cıl~ kollarla meydana Çtkmaaına 
aıwaaJe eun~ .... ecelı:ler. 

Fraıuızıar Jt"ın .'.l.tarala"ye: c.'ı.!Tltr
ıır de poc-ha Küçı:tk: a:fk• tılmınde 
.1zun pl~? ıaı1nPlf'rJ. çPvlrttHer 
Bunda:ı bO. e •P:n • ilpıt erkek· 

:erden t.aahaedl1dttını duymaaı?. 
pek mümis:ün. Art.ık 1.vı bir art;sı. 
oımaı: lçın er~ckl"rden C!" •t:il.ıt>l» 
Tücude ıah:ı> olma!an lstene-cek. 

Erkek "'<\ZPllf'rının actaleıt -..-e a& 
tt"r!tll vııcut=arı b&kalı:n kadU1 
•e;ırcı 07.f'rınde ate.nen vc m-a:ıe-

sahnesinde göreceğiz 

Jazılarrn onlara da tarda.Jı olaca.. "amanı da blllriz. Hem yılı:&nma..;. 

tını Pt'lt umn1urorum. ama yıne ıçın bir kova au yeter, elverir kl 
:>el'-:ı tlf" oıur tımıdıj":e bir' kere ternızlilt thtlyacı hlb&e<lihJn. 
cıai:ıa bu u:ıevıua ~rt dönü::orum. Suyun kıt oıcıugu ıüolerde bir 

KQkUlar n-.ıl h~ıl olur? Vü· keee;ı ;üzde beş aırkelı su;a bL 
cuttak.ı Jfrazatı cerek ,ı;-ag ve K"e- tırıp vücuda aıkı aıkı ı;ıl.me:.ı: de 
r'ex: ter oıaun ilk anlanıa kokulu ternızler ve kokuları ııtdenr. 

detıldir. Zamanla kokar. Şlıı}man. E!bıselere ı;ınen kokular da da· 
:araa bu ko;;uıar daha çabult mey ımı bır tehlike teşkıl eder. ell>!Re
dana St'lf" İMa.n yorulunca veya lt-rı çıkarır çıkarmaz havalandır· 
11n!rlenu1ce !azla terler. Sinirlenin mak lAzımdır. tı;; çamaşırlarını aııt 
ce hasll ota:1 ıenn daha çok 'VO c.a fil~ yıt1ı.mak ıcap edtr. Na:,•lon ç&.. 
ha ft"na kolı:tuıunu eöyJ.erler. Atır ma,ırıarı v• ı;;orap:aı·ı her u1am. 
.,-e ba.~arlı yemekler :çkl. bazı l- ,1·ıka.mal1ı.Jır. Temızlile meraklı o:
l&ç'.ar ra7.la terlt-fnetn~ze ıebep o• ma~ an !;;tmseıerın koyu renk ve 
ıa:Jı:.r. Vücutta 'iÇ mıyoln kadar heie &IJal\ iç ı;;amattrları gıymeııt 
ter gudde&l vardır Bun:ara hti.ıt· ptı::. tehl:kelt olabilir. Siyah ktri 
medeıı blr Ge aJn1r a18teml mev. eolatermeı dlfereıc ıırünıerce flka· 
cutt.ur. vacutta bMll olan koku· madan ı.yer:erse o zaman koku 
:an atcıerınek ıı;;ın onları cana btr ıeıt.:ı:tt. halını alır. 
keakln blr ltoku llt! örtmeAe ça- Geçenlerde, kokualylt etrafı ra. 
ıt:tı1:1.."<' dotru değildir K:rll l):r hatt>ız eden g:Ozel kadın ~•de ter 
vtıcude ı-e ter .kotan bir c.Ide eü deQ:ll kir lı:okuyort\u. .:\lunıazam 
ru~E"n liı.vanta fena kokuları 6rt.. taranmış f\&çlarından yag ko:ıtu
.nez.. ak.8 nf' onlara karışarak aa- ları. •ıJL.l ıüvetenn<len kir lı:oıtu-
ha berbat blr hava yaratır. ları ~a .. ruluyordu 
Kokmamanın b~lıca ~area.I u~ Bu tarızler yarı yalnız kadın:a 

mtzl.li.~.r H\:r ctın yıkanıp da Yi- ra detil. b:r da er!ctk:lere de alt 
ue de kokan 1ı11oanlaı· vannıı ben tır. Umumi vuıtalarda, hele ya· 
ta.ısen buna pek ınanmıyorum . .ıın kollarını ka.idırıp da otobüı flERI \ E DÖ'lrıl~ - Tarih ne 
P'a~at böyle olanlar !Cin de ter ka;ı~ıarına a&ıJdıkları zaman et. li.adar tekerrOrden fbaret§e mo_ 
kokularını ızaıe etten Jll(':ar .,. 8 r. ra!ı ne Jtadar raha~ız ett1klerın1 da da dt.lnıa eski flldrlerl 1e. 
dJr En çoiı: kokan !ıer koltu!c aıtı· b:r '!:>Jlaeler nııeıereı.. lltrleıue.,.tedlr. Resim 
dır Buruını bılh9aa teımz tut· Tem:zlilı: bit lUk.!f C!egll<lır, Ken t'Ok e51.I zamanla1'a aıt bir 1ıi.ft-
mak traŞ etmek "arttır. Kolı:u ıı. dine ve kaı-şuun<laktlere .;;;~ı meo Pf'Y-1 ıösterlyor. Fatıt bu ı.o-

Ton)· ('nrtı .... 'fonrot'\"ar1 ,urtı:ı-or. deren ı.:Açıan evveli yıkaıunış o- burı bır terbiye vazıteeldlr. Bunun peıerı !!imdi de ıh-ıne.._ 1.!tteyeceı.. 

lan koltuk altına ıUrüp kuruma- J)öyle oidutunu bllme:ı: ve çocuk ,,.·~·~·-•.•.•-•.'."-"."' • .• "."-'.•.•_•_ı._ .. _J nf'n teal"f ya{tacak mı' 
Gaıy Grant ıııbt cıddl Qı:akter 

Jılcuz;acı bu ttk:rı Bu ıstanda.i• o. 
;arait kar1ılaı11a'-tadırl&r Zaman 
Rınema dünyuı.ıun bu 1rntıili de 
yı rc.ve- kabul ~t iP l't' ınnlyece-

aıni &ö.slf're ele. . l \'~E NLR. 

6U.ıt bcklemelldtr. İliç sUrüldüii· larımıza a.11.amu lı\zımdır. . 
ten on be, saat aonraya kadar n. t... \'. ~******'*********ll-****** -----------------: Değişik :: 
KIBRIS'TA YENİ v AL i N i Nlj salatalar i 

.. . . . r ... , .. 

T E D H 1 S Ç 1 L E R E T A V 1 Z 1 t ı::m:;.'ı~" :,~~·:,~~·::.::.ı i 

Kıbrıs Türkleri hayret ve 
endişe içinde - İ n g i 1 t e r e 
ç ekingen davranıyor 

! ~ıiı~n;~;t~r!~n t~~~:;~~u;:~.::::: 

l Ara.lıi[ Ç~aıı ,a ıuııi.1 

* noz. ~eyllnyası lf" Alrlı:f'. : ! Yutnartaınrı katı olarak pt,ı • ._ * '1p !(Ol{udnktan ~nra .. oymaıı• 
,;- \t' bir hıtaklA Jıu·p lnr·p J.ılnta-:: 
*it. Snlntaıun \f'Y:t nıarnllıtrı ı,rl·• 
*<'e )'ı\o:ayıı> yapraklarını salata• ! ı aııaırıua ılh:nıf'll pant'an ha,-: * lıulılo.tau -.oura ı..tıctu.. p~alar• 

~·apmı. olauau bu be1 ·anat1 çok a.- ! ha~~ude 1..e .. ınt"ll ve l'i:tlatl\ :rılP-:: 
ce:.e ı.·apug· ına ınanı:ı:oruz. tl'mıt o- * ra nrlyll" ı..ar•'!lınnaıı. kı.rılnu'i4 

Kadın rahibelerinin 

çeneleri düşükmü, 
KtllM teşkllttlanna meıaup 7:5 

:f.sveç tadını. rablbe olmak hak· 
Jı:ından .mabnım edlldlltlerlnden 
dolayı, kUl&e çe..-relerinde bir hl· 
:ıı:lb t.eı:ıkll etmtı,lerdlr. Keyfiyeti ele 
alan 1a•eo parlcmentoau ia..-eç ki· 
Uıı~ıerl ba;ıra.hlpliJl:lnı müracaatı:. 

bulunarak. bu kadınıann anuıan
nın ta•arını ısıemtı ıse dt baf' 
rahlpllkt.en alınan cevaııt.a fU 
hı.malar bııılirtllm.1şt1r: 

•Kadınların çeneleri taılulJl• 
dUşUktür, aır Aakla;amadar. Ü• 
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Fran .. ıı; ,-ıldıı;ı .ltll'" Lrınnıon rrl.t-J.ltrln ıHL\11 ... ırııı 
ıu .. ırrl)or. 

tll'. ı ~ aıı:ıt·a11nı K ıbrıııı. ·ın yen vaı :ı;ıl Foo:_. 

lA Cko:te Be!t>dı).·e Rc;ııl ıle 

ır:~ın r gıJr1ı.~me Jap:nıştır. G<>
ıtı4m~ Vaı.nın ısteki ozerınr oı-

" *)uuıurtaları \"l" hahl..lnrı ıla a~-• dl'riz kı. mahalli hOkö:neı. EOKA l b .,. 
ıı&nK"Sıerıer:ne ta'ViZ ~l'nnekten vu *'u 1 ıııa o.' UI) ll7t•rlııt> o;lrı..t• 
ıı;~t<re:ı: adale::u ıtcellu.ı yolunda ! '" ır.,un,•aa:ı do .. nıf'll, tua,dnno:: 
nıücaaeıe edece:ı:ıır *1.u dtl lllhf" rıllp <ıalat:ı)ı. iyi<"«-• 

..... ............................................. ................ ........................ ......................... 
Bu yapılmad11ııı takdirde, lkl C@- *' 1' uı.ıııı l'.ılnı.111 J..ıırı-.ıırmıılı ... 

nıaat ar»ınoıtkl niıauebetlercır •zr,un,aır '" ' ırı.r.'I 'ııl:ıta .. uf:' 
huzur bP.::e:neıı: lnlt:Auaızcıır • ! r:ı,·a ı:Plnırıff'n lılr11z t-\ \f'I S.«,1._. 

stalm• on da'°' va'°' sının mUHU" Vat:. goff<Hle<eK )'e"n 
ta. nııı BC.t"dl""rt: Htı!s ,ne hıra~. 
mı1. Reıe de k:Pnd• ~•ını mılnfl. ip 

t h k • k t k Rt'ırmut'•lr K~brıs Tür~i.er: bu aoa 1 a ev r a 1 r!l.,r•><de>' b:lh,... •Valinin BM 
dl >"' Reı.sı :un a~ a.ıtına kadar ı;ı.tonr. 

Kıbtl.5\all:;\ bu&"Hn.tll aurun1un Qe * ıuuJ. ıı.ılı;ı 1.'1 olur-. • 

\"ııt.tıı etrn Jnt16 \l' ha1ttı. ıcütHlt'n !- 'M.Tı•s ıısıılı'ı' ! 
ııtlllt! Jı::.J t ılle.,ııı~ n e! l' f'U büyO IC * 1 W ! 
ıtmlluı Jn,.. •• iz hülı:unte'ının her ! + 
lıan!';-;;t'~Jnae çek l :ııen cıa..-rıı.nnıa:-: 1 * sııl 1.ıt1:ı ... 
ciır. !\ır Huı?lı Foot·un di.ln ıııclıp * •1 

•
1 ! 

7:; 7 s sayfa 350 kilo On <•n "O< mUtee•.r O\n • lal 

A 
ıı Ra1~·~ t HaJal kınkh~n 

F r"no;,,ı ıl:l (.ı-11r""" t'.ın\111"1 nı 1,\11111111 l hlr ""t'l.. .. hıl7•ı drıll. ~a., ııtıı mU:alesinde diyor 
ıııında bir rf'7.11C'•. il( ''' 1.111"1~.11 ,.,rrı"ı ;:r::ı .. rı,ra. 
P'\"ı-el pl,-:l.,.:l."n. "111\lluuıı 1.io ı.:1111 111111,nr 'hılf'hıt .... ı .. ı.ıra 

f'n büvOk TUrlt. Uüşmıuııııı evınde * .f. 
z.ı:rarf':~ P.tn1esl kanaatıın lzce KıO- :: fl<1~lannııııı prııatf' .. J dlllın h.ı-.ııı 
rıa Rumunu daha fa7.lııt. şımartL * llııdt J.rııını!"'ll, ll oınntf'.,.Jrrı dt"-'lt 
cıU bize lı:ar'}ı olan düşmantııtını * tıllıneıı .ha . .,ıannn., )·f'~ll r;L .. utyl":: 
arttıracak: ve Ktbrl8 ıttntn hallini ! "ııe: hlr kaç ll\Rl' ~ t~ll blbtrl de• 

adını l"erdlıl blr lhl(· (ıkarmı•- !:\Ptırııan t<ıhlilltı ,.f' nın:l)Pne· 
ıır. •·c·za<"ının lddla.,.ına ıur'" l"r itin :ıo ınll'llll franl.:. .. arfr-

&.< ııe :aydetmek tatıroruz :.cı. 
V muv a:atlarında verdıQl tözi.l 
maaııeı&cf yerine K"eLıremtmi.f ve b:r 
ak~am L!\nlal<a &"ezıeınden a\'dette. 
Eoıta·}·a bıtabf'n 1111u.t bir konu,. 
ma apm~tır. llahalltı çocuklannın 
ve ı,oapuiculann }·ay-ınladlkları b:r 
t>eyannanu~vı söz lı:onU6u • ederek. 
·U beya.""!na..one:;e kıymet veren va· 
. n.ın ?la.reketı Tür1t atyaıs1 çevrel@

r,nde oldutu ka<lar. bal::Zımız üze. 
rıncsı cıe mU&bet bh tesır yapma· 

114<· bir t.•oı. ha..,talıJ.lan 1)1 f"· dllnıl"lllr "uııali.~ınt'ulıı 1·01. he. 
diyordu Eczı:u;•ın1n o.,0.ıı:ltrln" 1- .oret:·anıı olat>:ııı .tnlw,ıl1'ur 

uaha da zorıa~Lıl'acaktır • * Aır elnıell. t .. ıenır .. t- ı;oıuıı 11a.• ' * lonur. Siyah /l'Ytlnlf'rln ('t'l.lr-• 
nanan halı.: ,·tnl ll~r:1 .. aldır ı;. T. H alkın St.>el su~tes:nde Fa.- * dt-1.ll"'rlnl f·ı .. arıp hu fialata~·af 

Zl1 KüÇQ.:t ~un,arı yuıyor; : &i.tıtmn1ı. Rlr li.otu ton bnlıcı dtl ... 
«Yeot valt sır Hua:b Foot * Uftve tdlln1t1ldlr. e u ın.tata çok• 

mHı, t.ılnlrrce ln,.an ha .. ınıarını 
!'.taıtnon ile tttla\.1 t>ln1tııı:t> h:'ı". 

lıı.mıştır. Fal.al bn ıeda\ 1 1,1 
netice 'l"trmtnıl..,, 111<'1 .tL1nlar
dan bir ı.:ae kl"'I lUnltı~tllr. Bn· 
nun Uzerlne rapıl;jn tahllllrrdr 
~tallnon·da çol.:. ml\.tanl:l 1:ehır 

11 madd"ler bnlunduıunu ıu"t"r 
mittir. Bu nolıila anttı tlınt'a tı· 
:ıa<"ıra .teblrll maddeyi zarar \er 
nıtyecrk dtrtc~de aııtllma ı bil· 
dirllnıı .. ur. 

t.:ı:.ıacı ı-Oya balla ~· pınıfl!, ~f'· 
b irli maddtYI bir mlktılr aıall· 
mı"ıtır. Fakat hu lf'l..lldt de ili<·· 
tıtkl 7.thlr ın anı Oldtırıneıe J"
ıı,urdu. OIJf'r ıarartan f'\'ltlı·e 
h:l11rlt.un11 nlan ('o" t.t'blrll ll!L 
cın :tatıllt da de,aırı Pdl~01'CIU. 

l9M ı-tnt .. ı lptld.ılıtrın(lıl hu ~ 11.1. 
dtn ölUm ıaı.:aı rı hlrhlriıH ıa 

1.lp t'tDlt&f' hııtlJd. l\: ı .. a bir '·' 
manda ıo'.! ı..:ı .. ı ötıhl. 1:\0 1.1 .. ı 
me!IDı,: 1.:.aldı. Bu \il.tbel ht"rl.t!· 
510 dlı..kallnl t·rı..tı. \ dlhe ı .. ı• 
:ı. ırıtara\o: tahkikat• bil ı.utı. 

fll. tahklı.aı ı.:orlo.uııt nrlll"t 
Jpr ""rdl \llt4'1 t.rl.:.inınılan hl• 
r ını ı.11ybedtn kııdın, t>r~eJ. ,.ıu. .. 
lerce ın~ao dtnaC'ı olatıık orta.':' 
tıli:tı 110 a,uı.ıu hunların lıu 
l.:.u .. unun mfldRf;la .. 1111 fıt.Bhlıiıl 

etli. Erıaı·ı \dll>t- btna•ına '"' 
tlr11dlJI t.ilmaıı lo.orld•lrl<1rıbtlo.l 
halk cıhalll, .._:uıı:. db·I" hacır
dı. tanınmı l\'ıılı.:1111 rılruı fi•) 
rl t ''°'iL ~-aıııı.t. lı.:ıtlll drill. ıı~· 

un Belediye Başkanı Dervıs1 kendi * 1l'7.tefll '("' ı\deta l>lr :renıek ı.a:Z: 
evınde zı;aretl lCıbrı.·ın aiJMi ba· t dar Jl(lalullr. • 
vaa•n<la bU:,-uıc blr tepki uyandır- «il--tt-tc.-tı.•••••••«•+:•-tı:•••••· 

DÖRT VEREMLi 

HASTANIN DILE~I 

mı,.ıır. Bazll&rına göre bu. inıruıı 
hükllmettnln her ne pah&3ına olur 

mı_ollr ı:;a oı~un Rumları memnun ettı:ıek 
Sır Hu(h Foot·uJ\ Türıtçe, fn- &lyMeıinl LUttutuna de:ıUet etmek· 

sı!ızce ve Rumca o:a.ralt Kıbrıa ıecıır. 
Rad\,.o 1>ervi61 tariltından rayınla· Bu do&ru ıae teblllt.eıt cUnler:ln 
nan· he:-·anatı açıktan açıA:a EOKA yaklat;-m&kta oıaurı:una emin olab:ll 
ıanK5terıertnP bir tavızden ba ~a rız. Şımarık çocukl&rııı her U.te<1l 
b1r ,ey değlldlr. Koca bir ımpa:-a- gı ~·apılact.k olunı.a sün aelır evde 
torhı~un ı-ı.ı:ıcse&: bır MUlkiYe ılmt· huıur ve .,uıcıın kalmaz. 
rının EOKA i'tbi bu caniler 'ebe- Sl)"ase: dOns&:>ı cıa böylecıır. Şı 
keslnt> ce\·ap ve-rmPk lüzumunu matık cemaatlere yü:t verince aıııLar 

8~ "t. .. ır 91.,. m r:ıu ım. Oc tı~et.nl!fil cıddPn üzücü ve hayret. lı>teruelerını bekleme:C sayet. tabi. 
Ja~ınd, a..,.nt-ml nd• ba V bı~ ola7dtr ıdlr. Nerde ka!dl ki Slr HU&h Fo-
bamı tavbedıp ellerln e'tnde atılıp v a! ı Eo!(a·ya «Cına.:et yapma· oı.·un bu zı~·arett yUZ vermekten de 
durdum \te bı.ı yüzden menbıu bu- ,·ınız• dl:t.·t' h!tap edecetı:ı öte~·e a:ıtmiş Rum mahflllerınde 
taııta yakalandım Çok edyet.ler ..-e ·erde EOKA g:anpterlerU1e bıle hayret uyan<lırmL!Jt.lr. 

JOklullulc lq!nde tıwrandım. Hıl.1' da ·'- ·mntyef.. ku ... -..-eı:eI'1ni:ı kanun Beledıye Bq;;:anının bu zıraret.. 
09:tmettt-e7.m. Bir ara tadar ha.ata· , çevreb.nde her feYl halleımejie ka· ten bUSbUtUn ımardıi;ı da &: lic:Ar 
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neden Laboreu edece-kler amma. u• ! dlr oldufıunu bllellrecel<: ve ttthtij dır. Sen. bir eda lle Rum aörtı1ü- Y \R I • CU \ \ L - ccçu,·alıı nıodll!I· 
tümde elbtae •e ne de aratımda a· ! çUıll perva.ı,.ızca takbih ett.lklen nü kuvvetll blr ıeiı:::l<le açıkladıaı· nın yaln ız u7.un \'t" 7.ft)ttlarn ya
Ja.c:Jı:ailı . Bunları alına:.. için param aonra. bOtUn K"{1cı1Y!P !:OKA'ya kar nı :ra:.-ınlaml-' ve vatının bu z:yare kı .. mac;ı ısıı.. bayanları J.ötO ı.:öUl 
aa yok. )4em:et.eııın uat ve b1$ım 11 en c delı bir ,ek .cıe ıııava.. .. ılaca.. tını inırı::2Jer1n di.Z çö~ekte ol- dO OndOlilyor. t"aı.:at Dlor lUnı,._ 
akrabam da yok. onun 1çın oradan jın •liln edecektı sır :o;;aıtı·, parı:a· eı.uıu ekllnd.: aöfiterme-r• çalı· ını, dro onıan unuıınıraraı.. ynLardalo.I 
da bir vardım aöremlyorum. Çalı; ının ıfadtlcrı ça~u.ında valının tır. ccYdrl - c,,·ııvalıı nt nıtellnt df' Jt\rnttı. 
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sor Kendı.al =~umın:e mıı bH- Yavrularımın Kaatll1. Ta &l,.C..\lDAB fTeh CSll3j ', 2100 d . . . ... ST.\m!VL aı2 228939. aa.ııcıoth:ı 
• li.t Artemel • Tnrıt filmi. ı. Pembe hfaske, 2 - "'- - • b -- maUe.1111., ~ (;\l.ak4'1m) •Tel: 4t3t:JtJı 552948, Be1beltada 51Mı02. nt:uı ı 2'1'502) A s K A R A 

•aıarctan ıae Beledlyenln •~tıtı ıtcın "rLA~ (Teı :44 ıı 3'1; Acık;;oz Mumyalar ara.sın· RENSES OPEBrı1 ma WebeJı t.e-naU&ı pa CIMBIZ NERİMAN t.ıanbul 214222. fatuuı '1.27 Açılış '\"e prorraın 
}'ardım mQeau.Maine Jatırı>masını. T.. da . <Teh Deoı21 3--0. - · ··•01 R AD y O LA R 
• ah,.Dllecek. hali ••ru mUnaatp bır Kralın S!!Tsfll&l • .... na IJ 41 93 69J .., m&thı.e. lrılaU..., Q&:n.mba.. cumarı.ı. • uav' ---. 7.30 Türkült-r 

Turner. Ptdro Arınenda..- BUl4VAR (Tel: t135'l ı <>808'12. ltuıalıada S1882:1. 74~ P.f 8 A 
yere kar.rılmuını •e elb'-8 •e ayair. rı2 Rrn'lı tnı. 1 • Parta Tattll, 2 • Kan. PESTİVAL: a.uısıUJ 009- 21.30 Paar _., ıe eh m&Q• Ramı 2'2711, CU1ldu - iJ rarı 
kabıı1ln da u·mınlnl 1at.anbul S&l:ltıt ıaa Kur.unu. rıı • J pm:ı.e, 12 tal> s.üçOır. S.&.RNB CTel 1 ne. ~mbe. Oua:ıan. 360lM5. 8.00 Birer l!l•rkı 

:, Mudürlüflln<len f'*tca ~d~rız. .... De~~'U\:<;:~~ıı g~:!:! ÇE.\l8EBLITA$ (T e ı ı lo ' UQzlkı Karla lto- 44f?1S) ~. ~';: 2~tb ıart lif. u • ''ll - CUMA ::g~ :~ı~ş~~~~~Her 
Ben dort aentd1r ba.ata\'lm. Bu!utı ... Taylor. J Dean • Ren.kll 22 23 l!5): l • Cantler YU· poçeJU Qarsamba _., HEDOA OABLER 4 Perde fren-vapur-uçak t S T A N B U L 9.15 Rafit müzik 

tu.· (2 ncl haftaı, ..-ar.ı. 2 • Aalan Şöval;a 1.5 ı. t.e.ı:ı.aıltl.ı maUı:ı.• ,. J f A ,. Y E - 7_57 Açtl14 •e pro--
du&um Yedlku. e OOIU.S Ha .atıkları t 'lrıi rt «Tel: fıl439$Jı M.\ RMAR.A ıTaı : 2ZJICIJ Oum.arteaı ıs te ıalebe Yazan~ Benrt:ıc İbaen . Q•· 8.00 Sabal:ı müzi"'' .......... 10.00 Kapanış. 
Ha'ltabaoeslnden taburcu ed111ya. 1 P•mbe Maske, 2 _ İki mat1nea1 . 8uar•: :al.00 d• ft>. Demteyoll&n BaJd&f. .., 11.57 Açılıt ve prorraın u bl 1 b! 1 da d1ıl rt oevıerln Aşıt.ı ._ rlren -..-e aahnt:r• l:oy&n: p~ı 3GOC74 - 81rt.ecıı 8.30 Haberler 12 oo A ont mü ık ı 
~~ımya!;n~~~oc~ıuU: :!r_nuıÇbır :e LAL& (TeH c•3S95Jı !!~tııöz Mumyalar aruın- K .\&o\CA TİYATRO <Ttlı Tuno Yalman· Pa?.arte3l Sakırt:nJ fl84M. Be:voıtu 223079) - (DeıılZJollan ı 8.45 8-.Z eserleri ı~:3o t}~ seaten ş~riı::~ 
llr1m yoktur. lhl lr:ül durumelay:ı Devlt>rln ı\s~ı · Sıtıabe\ 'k'E~1 csetızade•ap:Teh 4466'SJ ve Salı aQamları u.at 21 =.::=~ Quı5~= C91898 (Taı.11 .a&Uer1 t. g_OQ Melodiler 12.Ş5 Serbeaıt ı-aat 
e:ze yard:m "dl:meslnl r:ea ~dtyo 1.aylor, J .. Oean • aenlill ' 1 _ Cantler Yu..-uı. 2 • ,.._ . tJ de. Qar.-mba talebe ma- 880001 80, -•••> .,~, Uhbaraıı 440207) - fl5ehb 9.15 Şarkılar J:J.00 M. S A;arı 
ruz. İnı:- •:2 ncı hafta). l CIDA lltARA&'OLU • ICO ... "'" _,.. Battan: 464233) - CBan ~.30 Kapanış. 1315 TUrkQler 

ti ıtUdar Toptafl cacıdıeıı Ara:ı· Ltİl.S CTeJ: 44 • 3 !O)ı lany:~a Y~B. & t J • Teh medJ 1 perde/ oaı.u> tineat 17 de. f"lorY& 7381)91 BaUv • O.. Yollanı M4790 " TSUto). 12.27 Açıllf ,.e proar&m 13.30 Cumı;.rteal k:onr.erl 
! ·• " Sah!e Mtıyoner · Eddl• ı~ 30 ö~ı. m"-ıtı 5 B b • 1 odalar ;;;l&:man :. ~ 1 • Korıcunc Kahraman, *"***********•**********• "'*** * · ıı; ""' 14.1 ~ra er ear .. ı ar 

Fiti e)'in Ok.al' 'f Constantıne • Oomlnlquı 2 • Harb Boru&U ** YE~'GEÇ CU Ua2. 20 Temmuz) . ********•••ıt••••** ,' 13.00 Şarkılar 14.45 Çeşitli mUzlk 
* ~ wtlm!a f'ranıızca. il. • D t. a 6 T * Para mes:t-l"ler;nde dıKkatıı o- .. ınmalL"ınız Kararsızeanız Mi· .lı' 13.20 Uç Cban&on l.>.00 Şarkılar 

Sır xamanıar IJen de ca!ıısıyor \te 'ı !)_\ :S: fTel: 486480 : Kı· nlLE (Tel: Sltl l~)t * tun_ Ş.mat he...,&.plı davra.na:rıaı.· ARS l ... \V l?I Tem.· 21 A.j:ustosı •e ~r&nn t.:ararınzlıtınızı haber :: 13.30 Haberler 15.30 Hafif müzik 
kazanırordum. matbaacı ıdlm. ta· tım Uçuruma Oldlyor • 1 _ Cvl~t. 2 • İnUkam At- * :>anız Haıta ı:.onuncıa ciddi bır Yıldız te-ı ıı·: gayet i~·, Bı.,.:t;U'1 vPrın. 1 Bııçı:Hn hıtreket:ennlzın ll- 13.43 Şarkılar 16.00 Kapanış. 
lı:a:: -..-rrem haıtalıC;ına yakalandım Svl•ı• 8ymı. ADD• N .. ır ıııarı. ; ı:;ı,.;ıntı ıı~ k&rJıla..,acak. ını:ı: öt- çok 1' tıkarr.caıuınız. A:roaın da· beıtenı.ecejfl bıı· &ıln. • lf.15 Caz muz:Q:ı 16.57 Açıl~ ve proıı:ra.:a:ı 
... ı~ aenedlr ıeda-..-ı olt.bJmek tçın $. ı~ tnı. stta&nA ı Teh SiMi:?) * ledln aorranız yorucu seçecek. \·et edı 1 tvon.unuz. Reddeunerın. o:r!~ı~? kl~ate~n~o~~~uz : 14.4.S Sa21 ~erleri 17.00 Radyo çocuk uati 
çırpınıyonım H•len Yedtı:uıe Verem $ S.A.RA ! fTeh 44 11 Sl>ı 1 lil6Yt•n Ruhlu inaan· * .:>ıhhatınızı dü~ünerek <lınlen- H~r IJ! Şt:Yl bugün bekleyeb:lır- Ka&tırı.zı vanlı:, anıBvacaklar Z l~ 00 Sarıcılar 18.00 Hüzzam tl&:'.oh 
Has~abanes1ude71ın, Kim.Mm voc· i Deitlrmend ou2eU - Sop- ıar. 1 • lrkelder ı:ıımerle- :. meıısı:ıız Ha.&talanabılıı-sıntz . l!=tn.zo. Bulutbl•Z bir J:Nn A...::;J oı:nak:Lİlnsa uzl8$m& ı·oıunu • liJ.20 H.;1ftanın proırtamı 18.30 Köy poı:;t~ı 
tur. Minen. maddıt•n tınnamQn hla Loren, Vtt.t.orto dt Sl· ri tieverler * ac.oç cıı '.\l a rı. ıı NbanJ 8 \Ş.\K (:?? Atustos 22 EJIUIJ ar8*1a·ıa d"vam edın Ak-.·! haldP _. 1.1).30 Dinleyici lıstek!erı 18.40 Türküler 
ıUk:G.' etmtş •aıtye,ı.eyım bu ıtara ~ Renc.n FrSnaıııca. OPERA (Tel: sı ıı zıJ ı -; Dıı - undü>!ünüz aına bt'klemt'. Bütün keşmek~t kararaızlığ.ır.ı.: duygu havatınız çok buhranlı • 16.00 CUmarte~~ konoerl 18.M Serbe~t hlat 
kıs aUnU de~ı.l paJto 'Ytfa t"eiı;:ft $ TAKS nt' f~:. 443111)1 Kanlı A"'Y * d.g:.nız bır!s. 1\l' rı il'!ırı;or do~uruy."lr 'dOhJm münaii:a,a- hır yo'.il eOrtıklE"nPhlllr. ı 16.30 Şarkılar 10.00 ~J S Ayarı 
ıl)·ece.: blr ıoaı:cQ:ım bile JOlt, On $ Fs,.nln tcın Nedreı OU· YURT (Teh 31 1711 )1 * Keııdi:ılzl Rf'nÇll'!jomt,, kUV\"t>1• Ja!'dan. 1$ ırörU.melrrJnden k.ıı.· OGl.AK (ZI Aralılı 20 Ocall} 4 17.00 Ak~am mOzıft 19.15 Tarihten Japrak 
paruız, tımseslztm urac da o\;a ; vene Hailde pı,ktn. TUrk SlhlrH Yüzük * ll"nrnış b•ı\acakbınız Yol thtl:na- çının Sr\ld.kll'rlnıı.ı aıa,ı:ı A Ya'nııııK: ·"'Z*" atır ıt:Plı\·or Yal- • 1715 0Yun havaları 19.20 Saz eserleri 
ına.ddl btr rardun ve bu lı: s 111~ # rıımı clZF;'.'li• cTel: 3S98'!.t: H ! lı \·a;: "am aılP ıçindr kcndıntzl n.ha· nızıtı ko~ulı&Ştıran daylna.11ız.. ~ 1730 C.u muzıxı 1945 ~erb~t 111».at 
llJebl!ecelr: bit elbise ıçın hamı 1 f\N <Tel 41t74t)ı l • Cureuna 2 •Affet * DOG \ (ZI Slu.n 20 \ 1a.J' IS) yrt d! llennı· bUlacaltaınız alnl.z En kolav ~Ol 8('1k olmak· • 1750 Spor hubıhallert 1950 S-por lıaber!trl 
ııabtpıerınlıt ın fına aıtınırorum bOO ıAura _ Eltzabl!'th Tay Bent Ali.ahım * O "kataız..:e konuşt.uıtunuz trın TER \ ZI C!J EJIUJ '":? Ekim) t•r 8121 Af'\Pnlerı arat·ın Ken- • 1800 Fi.:Sıl be:eu 2000 Seçme rueloatle:r 

1 nırı Çakmak tor Van Joho.son Renk- J R O l A R * pı~ma·ı oıacak'ınız bir ııun 0ıt- İ:şl"rhı z! ılıuuıl edl'iot1'unuz F.· dınızı tf'&ellılert'I bırakmaktll.iı : 18 30 Armoni mü:ıtkuı 20 l.J Radyo aaze:tesl 
Yedt!cuh• Verım H .. tabaııul 111 ını. T 1 YA ! 'edPn ~onıa her Şf"yl olurı._u1ı, nerjJk oımaıısıı·ı:ı Yerlııızf: tıır eıkılm!t;>Jn Jı/. 18 50 Elt;ıtlm ı:ıaatı •>o 30 Berbetlt 1taat 

3 aenta 23 yatak tt•~""'' .tll CT•lı 411131)• * bırakın b~r ruh halt ıçınde •l· 11 göz dl':l"n Vur Onun ışlnl kola\•- KOV\ C?I Ocak 11 Subal) •. 1900 Şarkılar 2035 OrkMtra * nı;eı :\ k - Mıchel Mor- SERtR T iYATROSU (Tel:!' ıunacs..~11111~. Av bU UdOkçe 111 l&.$tırmavın Ay btlvtıcıııkçe u- İ ıntz ...ınıdu&unuz nf'tıcerı -..rr- • 19 ~ Haberltr 21 oo Şairler ve beete:cir 
19 J• ında;ım 8 sened.r \terem r Br11fltt.e eırdot • 44 21 sf) (Dram Kısmı) :* 'enntz ı:erlllyor Dınlenn1~ll- ru1uk_uk:an kurtulacak&ınız mıror H&tt'...-:etli \'t: UJ&nık ahın. • 19 -!.a Vıvolonıet narva., 21 30 Serbest saat 

hutalı&ından ı:rııızt.arU:ılm Allem Renıcll eut.AR ALTtNDAK1 TOL: * eınız Öj:edt'n &o:l:a ıkı ı.tvc:ıııtınız ın- Duıumunuzo. dr-[l:ıştırmeıı:te fay- .ııt 2000 Türttüler ~1 35 Şar!tı '\"e dans 
fakir oldutlanndan bana bakamı,or VE~ MELEK M'el: 444l891 ! &ea n: Jea• &noullb ! tKtzJ..ER f21 Masıı 20 RulranJ sanla PCI': gU2E"l bir Vakit tcçıre· da var Saplanıp kalmayın f 20 15 Rad:ro ıa.zetesl 21 50 K1>nuljma 
'ar HaJırse..-er ..-atandatıarımı •n Kın• ea1aı Tnon• Po- suare: 21 d • * Umması~ b.r ta tbıııan ba.ıııııı cek~ınh: B\ LIK o' Şubat ~• Ma rt} • 20 30 Dınler!cı 18teklert 2~ oo Şarkılar 

rem ıazettonb: l'aııta..o;;ly e duyıırul ı tnır ı3 UDcı.1 harı.ı « l .&"9 : ! ı.ıkıntınızı ıaranıız l!a\uşturabı. B r ııı;ıntınız var' Faka• bur.l~:ı haşlan:rıç olablllr Eskı bir ah· : ~l SO OOnün melodUerı 22f5 M s A;arı 
msaını tf'mennı edtrlm ZAFER 'Trl: 4-193061: ı (m-. M1 Ç0001C"t tto·* llrslnız Hıç bir lhmal!ilrlı!tta. sonral:ırı ::ıı.-c ~ık hatırlı\\·aca,._ı. bahını7:!& rzörtı-:t'Cl'!k!\Jnl:z Haya· Jıl. 2200 Konufma 2300 Tattı ıecesl 

ıardımlannı r:ca edlyonım. tn\ P- l wer ltlrıı No-..-at R•Dtl> R"Jf Ttr&TRO cTd ı * zt art>'Ot ıı.:nerjlk da-..ranıNa..H.ı "KR!P (Zl Elıı:lm ?? K.asımı B1l:;ük bır 11tvinç Bulf(ln :r • 21 00 Sarkıl ar 2~ 30 Neeell melod.Jler 

1 
YPdttuıe V,.r,.m Hutabane.sı I Yarın A 'ıl".aca~ım, Su· medJ 4 perde • 'l't.zaD ı bulunmamanız gereken bir <tO:ı ntz bl ~un olacak A~ı· da•... tınız yol dt • tırmek üzere • '12 10 Şarkılar 24 oo Proıram ve kapan~ 

-"'('J.: \ ('J (,f(IR(•t-"' Ft:t t ı .ı l 1 \ 1 P•t)'On ol de 33 ünCO. yatak 
zO' t' ... \ h 1 .. \ lJ \ G \ (." \ Ll~I\ OR Kemal Gune \\\\\\\\\\,\\\\\\\\\\\'tt\\\\\\\\'tt••\\\\\\\'l;ıt\\,\\\tıo\tıo\\\\\'tt\\'tt\\\ •'''\\\\\\'tt\'tt\'tt'' 'tt\\\\\'tt\\'tt'tt'tt'tt'tt'tt\")\,'tt\\ \'\"i;.\'tt\\'tt\'tt\\\\,\\\\\\\\\\'tt\\\\\'tt\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'':.\\\\\\\\\\\\\\\\llı\t' , ... 
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9 AT 'N - 21 HALIK 19~7 

ESHA.M VE 

TA H V i L~L .E R 
•. :· '•. 1 . 

::o.ı:?.9:\1 ı•rr f'nıhe 

t TASH UL OOHSASI 
1949 1ııtıkruı <;' 4.5 103 00 
11138 iK ~ il 25 ılO 

l\I M K. İk. 1 • 20 50 
lll41 D L>.Y. İK IV. ı 108 o:ı 
1941DDY1K.V » 10500 
19.51 lı1t.krazı ı> 100 IJ 
1053 istikrazı ı 103 Ov 
19.55 Amortl.ııman ı ı 102 93 
1955 Amort...,mnn II • 100 35 

Z.B tII :1 103 05 
Z B IV. :1 102 60 
Z B V. :1 102 80 
Z B. VI ı 101 o., 
Z D Vlll ı 104 40 

11141 DDY vı. .. e 102~ 
KAL. l . ı · 103 00 
KAL. Il 1t 101 60 
KAL. III. ı 101 50 

1D4B IST. I. 1t 103 00 
11148 İST. ll. 1t 101.50 
11141 IST. t • 102 00 
1941 DDY JI. ı 21 75 
1041 DDY fll. t 21 10 

M.M t. 2050 
MM II ~1 .50 
MM UI 2175 
Z.B IV 20115 
Z B 1. 21 S:J 

t 
Z. B lI. 109.00 

O Bıınkası !Namal 13000 
Obtıcıısvon Ancı 1 n 170 00 
'l' Kredi Bank A ş. 137 00 
1941 DDY. L 11 20SO. 

8 \~J\A nr. SELERI 
~erke:ı; Bankaaı 1119 00 
Sinııt Kalkınma B 1'111 oo 
O aran ti Ban'kuı 118 00 
l' ııtfı rn Kredi Ban le /ı. Ş 650 00 
'l'. Ticaret Danlı: A. ş. 55 oo 
Altbant A Ş 1200 00 
Arıııan Ctmento 108 00 
Şa:-k tıeııırınenıerı 113 00 
lnıar Bankası 20 00 

ALTI~ OF.!llRIRt,I Kl ER 
Cunınurı:vet Ata 115000 56000 
lteşat 105000 110000 
liaınıt 83000 84000 
Azız '72000 73000 
V-ıııt '12000 '73000 

Ktl1.C8 AL1'1N FIA'tlARI 
l>eınıııeo 1620 ı 624 
)delaııkc 1620 uı:ııı 
Stancsan1 1820 1625 
l'erıı 11000 mmı 1620 1622 

BORSA R.\lffci &LTIN 
FIATl.ARI 

~rnhurlyet Ata 110000 110211 
• ıılılt 10800 10000 
~at 14200 14300 
ruıcscn BollAUCSa 10160 10200 
tnaııı:ı; Lirası 14300 1000 
» nıtllııı Vlk. 14000 14100 
,_ atıoı:von UMOO 10~ 
.. vıçre 9900 10000 

.....::---~~~~~~~~~~~ 

BULMACA 

8ıı1ttn11 nta: 
1 - İIK t. Zllk 2 - S - B • 
~ C1a bo una utraşma 4 - Ek: 
~ı V<'Ya koca. 6 - Btovıın ccıotı 
l - Btr ııraml'r ter mı. Çoğul ecıa
ı. 7 - Mnklne ııdanı Dır nota. 8 

1" Zam ının k151mıanncııın. 
ııı.:.ıruınıı ıı•Rın)n: 

il l - nır renle 2 - Bir renk B r 
i llta. 3 - Yontulmnmı~. 4 - Şl-
4r, 'recrObeııız ve ııccmı 5 - GI· 

?tın cıyıı.smcıan oırı. ö - Vılı'irct 
to - Fet~. sanat. 8 - Knh!lcler 
ıııuıuıtu 

• ııtı-.; .. tl ouı .. ,It\C.A:ı.'IS RALLi 
0•daıı •afn • 

1 l - Karamclll. 2 - ön· MR!ıılt. 
- Tımar 4 - tllü: İr.ah 5 -
~ 6 - Stil: Çar. '1 - TelAkı. a 
....., Re: Yamak 
\ııı.andnn ~ııtırıı: 

l - Kötümser. 2 - Anıt. 3 -
~Otıt. 4 - Ama: L<Jy. il - Mariz; 
t' 6 - Et · Çam. 7 - LA, Allıca 
......::: Ak, Hank. 

Katip Çelebi dün 
anıldı 

rna,ı ı ıııcııı" ı 
t'liıı tekllde csoııu eacrlcrının yıml4ı· 
ı: batı ka;vnaklarıncıan da fayCSalıın 
ı.~Yı CSUşUnmckle bir çı~ır açt11 de
-...tlr. 
Oııun eonra tonuflln ores. Prot. 

~llkrlmln Halll Ylnano. KUip Qcle· 
.l~ııı tarlhollıııncscn bahaetmıo. 
i:;"'ll. Irak ye Revan aeterlcrlne ita· 
°"'l'ak ıonınktertnı pı:matta .ta· 
~ Ja:ı:arlarımız araaıncsa da OnemU 

J'er aldu cıemlftir. 
l>rOr. M Tayyip OOkbllgln ese Kl· 

~'ıı Qeleblnln uutcrlne dair bir ke>o 
'tıuıia yapmıştır. 
~ !toııuşmaıaresan eonra eu1eymant:ve 
lltOpbıneatncıe Kltlp Çelebinin e· 

~rltrtncıen me)'dıına ıelen b!r .r.ergl 
ttll.ınış ve Vetıcsaıu ı:.abrlncı bir 
~it konmuştur. 

Nato' da 
ı._ mnsı ı ıncıaeı 
·~ch.1'F.Rıır>t: 110zE OssO 
Ilı flt•ı~u· \ K 
~11.oncıra :10 - :Sqbakan Haroıcs 
\o llc:Mıııan Cuma ı:ecc ı, İnilıtcre 
ı>rııtıarıncııı güClümlü mermi tls

~rı kurulması tckllilııl parlAitıPn· 
,,,. h kabul ettırmeııe muvaffal; ol 
"'l.tttur. 

lt&fbakan ne Dıatşlerı Ba1tanı
~1ıı. Parüıtokl toplantıda ltabul ot· 
, Clcrı bu kııror parllmentoda o\a 
\llııuıcsur.u zılman ı;onuç 289 ma. 
~t. 251 menfi olmuştur. 

TOMRUK 
Biçt irilecektir 

Müracaat: Bahçckapı, Garın· 
li Han 3ll Teldon: 27 43 68 

~ Rı 
Sahibi : VATAN Ouet.eollll 111 

"• Matbaacılık T ı\ e acsına ı 
All~1F,ll F.'1 1'11 VAl.MA'N 
tmuml Nrşrl\·ııt MCICSOrO 

lhr.ıın r.Rnflmm 
t!u ııayıdı Yazı taıerını rıııen 

ıcsar,. eden mft~uı mnııor· 
ÖZ<'AN matron 

Oneıemıze 9azııarın venı nart· 
ler1e gönCSerıımesını rloa ecıerlıı. 

Ağgoğ(u dün Fuzuli' den beyit okudu 
fB3$1 ı incide• 1 ııözlere lüz.uın :yok. HOkt'lmet ııs-

11al1lbl, 1958 Cle 10 ooo traktllr11n rari komJeyon kadar yetkili oı. 
v~nııenmeın ııerettlltnı. zira trak• mamalıdır. Polltllta ve alya.et c;e
törlerın miadının 8 yıl olCSuıtunu. çim meydanlıı.nncıa Kaldı.ıı 
t-u ı;cbenle ııelecck )'il 50 m.ı;on \fl :--.c·t t:t \ f,,ı_ 
ı.ralık Clövlzo ıttyaç otacaliını, btı Jı:ınci defa kürsClyo gelen A n· 
tahsis n verllrneblne ise mkün ol- Oğlu oöyle cıedt • cllıfıı Oguz Be. 
macıııtını anlatmış ve tarım konu· ltata arkııılaşımıza teşekkür etme 
ı;una gösterilen llı:inln arttırılma- ıı:vız. zı, a bu kfil'l!ClCle ıııısıl lrn· 
f ını lstcml$tır nuşulacatmı kapıcııu. uasıı hare-
(, \ZF.'H l. F R t. R\ f,JK MI~- ket edllccegını izalı ettiler. Ben 

İkinci defa söz alan Ticaret Ba cıecıım ki, toınlıı~on kadar hülı:u· 
kanı, ,ıı~ın cevap '"crmııtır· met de thtııo~ tıahlblcıır. Bu arauıı 

tıVakt vle blzr traktörü ne ya- büyUk PuzU!i'Yl hatırlıyorum: 
pacaksuıı:ı; dıyt'nler, şimdi ithal et •Hem ~aıı.ıııl!li'. Att-l ııuztdlllnlc 
mıyorsu..ıu'ı: dıve şlkllyette bulu- ilemı • Hem de cıe~.ıu ı>ergayyum 
ruyorlar Sıya.ı 1 cephecıe ıııızctcle ıeryad olmıısıuı 
re bıı.,ııı: :v:ıratılmak ıııtenlyor ıı Hem .ıı:encıııerı ı; akı)'orlar, llem 

ikinci defa söz alıuı Rıza Tekeli Qe kendileri olküyel eallmeöln dl· 
de çift derUertnın uameııı oldu· ~orlarb 
ı:unu k"ndl vıız.Heslnln ise tcCl- Söz alan Ticaret Bıı!tanı yeni bir 
tı.rıeıl hatırlaıntak olcıuıtunu aöy ttcıın ıılı>tcme gırıld181nl, bunun 
lemtştır. lıazırıııı:ıanr.ııı a.ıı ayu1< bltmıjlecc 
Onncscmcıe bulunan CSll!er goru- tını ııöylcmlş; cEger ııltı a:v lııte. 

ıar ıeı~ıı: oturuma bıratılClıktıın ııı pılltılt cıetıltic ~.eçımıerı tem· 
conra. kanun ta&anlannın ı:örO~QI 81 pollt k dcjlllse bir yıl için n•. 
mesıne l(eçlldl Cumhurb knnlıl!ı rıwn.• cıemı.ş:ır. 
\e Büy'lk Mıllct l\.l('Cllsl hütç"lf'. Kt:UI 
r:ncıe vıı:;ıı an aktarmolarııı ilgili Dunttan ııonra C.H P. lllerln nr 
•asarı ı:'lrü-mesız kııbut ecıııcsı. cııaı altı aylık temdlt \'e icabı hi. 
\ :'1.11' HIR 'f\<:ouu t' ıe ı;örc tAblrtnın kalcsınıma.sı ko-

Tlcaret \'C Sanıyı OCSalıın Dir- nu,,uncıakı önerge l'YdCSecııımıo ve 
!lklerl uzuvları cçlmlerlnln ı:cre- tu r• ıı:vntın tabut olunmuotur. 
ıtıne ıtöıc bir vıl uzatıtmuını btl· 
ten tL<ıı:rıııın ııırü~aı:nrsıncsc tık 
RÖı:ü C.H P Ankara Mlllctveklll 
Hıfzı O~z Bekttıı alarak şö;vıe 
:ıecıi: 

•Ticaret Dnıcanlll!ı seçimlerin ee 
r• bırak.'mMı hususunda bir La· 
ı ılın yapmı~tlr. Bakanlık bu tasar
rufunda iYi nıvetııcıır. Ancak. bu 
ı Aralık:an itibaren blrlllı:lcrln u
:ı:mları tekrar ııeçllmecıııtı ve tem 
cııtıcrl '"e yapıtmacsıaı için buııtı
ne kacıa· a\CSıklan kararlar batıl· 
ı:ır. Hüküoranlık hokkı Meclisin 
kencııs:.ndcdlr. Yetkisi oın111dıeı 

hatcıe Baenlı ın bu nevi hukuk! 
tasarrutıan1a bulunma ı cıo ru de 
tııcıır.ı 

Beketa•csan sonra Sana} 1 Bakıı· 
nı sö:ı; a· cıı Konunun aıılınCSa Ti. 
cııret Bakanına aıt otcıuıtunu be
lirterek. Bcketa"tıın tasarının to
mlAyon.ıa tak!'lrl müzakere ı;ureıı:v 
ıe iki defa göı1loOtm<ı~ olmıısı hıılt 
ltıncıakl tenkitlerine temas cCSl!l'Clı: 
cöyle cıocsı ~ 

cKomtııyoncıan olkA)'ot edile. 
ceksı.ı komtsyoncıan ızın alınmalt 
IA:ı:ımcsır. Şlkliyet lı:omtııyonda y11o
ı>ılır Bizden hürmet istedi~! ıı:o
mtıırona karşı onu ,ıkl~ et etmek. 
le da!ıa büyQk hOrmotalzlllt yapı· 
lır mı? Bekata'nın ~zıerı ve ti· 
kdJetl ıılyu! mahlyettccıır.11 

KAPID~S OtRDll\ MI... 
Bakan ferine oturduktan son

ra tekrar kilrsüye ;elen Hı!ıı o. 
ıtuı Bc1'eta euntan ııllyleCSI: <ıBel· 
ki 111 bir bahtın, belli ese baht
aızııtın allmeY olarak bu cıovre. 
ntn ilk Mec118 ko:ıu~maıııncsa çok 
eski bir arkadaşımla münazara;va 
çıktım. Bir. buracsa muhalif parti
ler ıı.stcsıncsc ııeımte olabltırtz 
Fakat Mcc!lıı lı:ap1.11ıncıan ııtrlnce 
!~imiz millete aittir Burada bl
csı.ııeıerı lı:onu~tUl'Uf\IZ; yuvarlak 

Yllbaşmda 
samimi 
hislerinizi 

DIS TiCARETE AiT 
YENi BiR TEBUG 

ı ftaşı ı ıot•ıdr ı 
lrullanı!ma:;ı milmltiln olmayan 
ithal mouacseıcrtne alt ııatcsı te
minat. recı key!lyetlnln U~ılllere 
tebllA tarlhl,ııCSen itibaren iki ay 
Çlndc T C. Merkez: Bankaaına mU· 
racaat ctmeıerı ,aruyıe iade, ak· 
sı iıatcıe ıra:ı kaydolunur. 

3 - İtlla!At mer'i csıo tıcaret 
reJımı tallmatnamesının 26 ncı 
macıcestncıe kayıllı mücbir eebep 
lercıen llcrharıgı birine ıstınacıen 
yapılamacııaı takcıırcıe, mücbir ee. 
bcp lıall aynı macıcıecıo kııyıUı .,._ 
ıılıcalarla tcvıılkl şartlyle nakdi te
m nat iade olunur. 

Bu buııwıtakı mür.caatlann ıı. 
eaıwn ithal müCSQetınln nlbayele 
onıııtı tarihten itibaren a:ı:amı ıkı 
uy ıçın<te T.C. Merkez Banıı.aııına 
;vapılmaııı earttır. Aql halde te
minat ıı·ııcs l:ııycıoıunur. 

Her aç baldo do vutrubulacalt 
tnleplcr T. C. Merkez Bnnkıısıııca 
tetkik ve intaç olunur. 

Muvakkat macscıe • 
Bu aırkOler ınünhıısıran ne:rı 

ııırı.t.ıncıen ııonrakl ~uame!elere 
tatbik olunur. 

iSiM TASHiHi 
İıımlm Ho;annQ Kabalı:çıyan 

yazılacaltlı:en sehven Onnıs Kabaif 
lıyan ol.raıı; yıız.ıln'ıı;ıtır. Sarıyer 

AE.llye Hukuk Mahkemrfilnln 9'57/ 
753 sayılı lllnlyle cso:ı:eltlldlRlnl 
llln ecıerım. 

110\'A'\:".E!'> K \ D \KCl\'.A'\ 

ile ifade ediniz 

Bir PEREJA 
krıasyonudur. 

Antik desenlerinde renklerin r:ıksettiğl 

Kula Halıları 
Vf' 

Her zev~ hitabeden ylll:sek ıt:ıliteli 

Kula Kunıaşları 
Nıpnlanma - Evlenme ve Yılbaşı he?diyelcrinde insana hu· 
zur ve sUkQn \'erir. 

SATIŞ YERLERİ: lstanbul. Harbiye, Cumhuriyet Cad. 
315/A. İzmir • Pasaport AtatUrk Caddl'si 138 
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Mühürlü sendikaya Polatkan Enflasyon diye bir şey yok dedi 
BA5YAZININ DEVAMI 

hırsular girdi CR~ı l incide) 
e~lrCSllllnl; fiaJ,ların )'ülı:ıielCSl~l 
halı:kıne1akl ıtk6.yetlerln blr haki· 

(Başı ı tnc1de> ka• oldutunu, )lltırımlıırın koor-
Hımıılar. Oazetecıler Cemiyeti. cııııc edllmeıımln rrerektlltlnl. lktl. 

nın cıkl boş blnll.'!ına ı;trerek Sen. ımcıı hıı\'atımızın ı:ellşnıesının 
dlka O.:tasıııın kapı ınCSakl mübü· cıogrucıan CSoıtruya dış yardımlara 
rü koparıırnk içeri girmiş ve sen· ~a !anması lüzumunu. hOkOmetln 
<likanın ııııçtan vapılmıı ltıısasını açıkça parn çıkannuına taraftar 
aşa ıra lnCSlrcrck açını' ve için· oıcıuaunu. ancak hukumetın DU 
CSckl iki blıı llrıı~ ı a:ıp kaçmıelar- işte aşırı Rlttığlnl kabul ettıtını: 
dır Sebatı Atıunan lııe. ıah.st kauaa. 

Hıruılıit masası memurları cıan tine göre bugtlııkü ıttlsıı.ııt ıntl· 
b(ltOn giln bu ışlıı uğr~nuşlaı;ııa tarın Clahıı hızlı ve fazla olabllo
da hınıızları t~blt e<tememl~lcr- ceglııl. entıilsronu tabu! cltığlııt; 
csır. bununla beraber hükllmetın zor· 

Kesa OzertnCSekl parmak ızterı. ıuğu ~tıf!ını ııoylemlştır. 
nln tetkllı:lno devam edilmektedir. 1120 ~lll.\O~ llOLAIC 

\ RJl!:\I 
:t.t,KI cılllUSIZt Rıı:. 

Pollı;ln kıınııatıne ı;öre; hırsız. 
lar boş bhıııya tmac!üfeıı ve 11a· 
cıcco ıı:urşun boruları ça!mak için 
rırm19, takat. mühürlü Jı.apı ile 
lı:~ılaoınca ıçerıcıc daha kı;met-
11 r,ıcylcr olnbllecejtıne kanaat ı:e
tlrm;şlcrcıır. Hırsızlar kasayı aşa

i;ıya lndln11kten vo ıçınc!ekl 2000 
llnı ile dört paket lokumu aıcıık
tıın ııonrıı kesttklerı ku~un bo. 
rulannı urtacıa bırakarak .taç. 
mı~lardır. 

Hınız!ıırın Ankara cacıueı;I aı.e
rtnc!ekl Oa:ı:cıecııer Cenılyetının 
blııasına ı;ırmek cUr'etlııde bu· 
ıuıı.mıılı.rı te çıkarken de ı;oycıut· 
!arı ka:;ayı alt kattaki bUyült bir 
kllli• içerisine koyarak &aklamııA 
istemeleri kencıllerlnln bu &lbl 
lşlercıe acemı olmaCSıklannı &Öl!· 
termıetır. 

Assubay maaşları. 
(8~1 1 lııdıll') 

1 - Ordu içt!lıORüne ı:Ore 15 
yıl hizmet Rllren &Bllubay, ancak 
C.-0 lira aııl! maa~a kadar yükr;cl
mekteCSfr. Halbuki bug(lnltct ~a:-t
lar altıncıa muşların 60 csan 60 
liraya çıkarılması, yani 15 yıl lılz
met gören bir a&;ubayın kıcıcmıı 
kal'Jılılı olan 550 liraya yOkıielınt>
ııl: 
~ - Yine Ordu içtüzüttüne ııö

re mı ubay:ar 110 yaşmdan sonra 
tmekllye ayrılmaktadır. Bu hacı
cıın 5S y~ını bltırını, olanlar tek 
tinde cıeıııotırllmesı teklif edilmek 
tedlr. 

\'h•: " "'"'il \\ ' "\it _ 
öte yııncsan C.H P. Tunceli Mil· 

lct,·eklll Arslan Dorıı Meclis Baş
kanlıl!ına ı alilCSakl Qç ıı:anun tek· 
lifini vemılştır· 

Birinci teklifte vöyle denilme':. 
tecsır• cBu kıınunun kabutu tari· 
hinde orduda ıörevll olup csa. 5802 
ısayılı kanuna ıöre yetlştlrllen aa
nnt cn:ıtlttılcrl mezunu aMubııyJar 
ııaıı 4 hizmet yılını ikmal ctml~ 
olan \'C Amirlerine 11ubaylık vasfı 
nı haiz olduklanna cıatr sicil a· 
lnnlar açll~ak özel bir kurııa im· 
tlhallJllZ olarak tştıralı: «"ttırırıer. 

Kunıu başan ile lkmill ecınnler dot 
rudan döRrııya orcıut1alcl tekıllsycn 
ı.ubay 11ııufına ı;ıı:çlr!llrler.ıt 

iltlncı tei:lltte, 6320 sayıll çavuş 
'c llZ."llan çm·uş kruıumınun 2 
matıcıe .. ın.n Clı:t'.l§tlrllmesı ve uz· 

c H.P. EIGıut mtlletvetlll Hür
rem l\IUftüolUu yaptığı konuşma
da özet olarak şöyle cıem14ur· 

cBütço koml.liyonunun Uç gün. 
den berı cıenm eden müzakerele. 
rinde müşahede edilen aevı:ve ve 
yunıu~ok bava çok ııevıncıırıcıcsır. 

Mııll>e Dakanının bütçeyi uıı:csım 
eden beyanlarındaki ~lllp vo ltl· 
dAlle beraber auaııcrımıze ver
dlklert a:vcıın latıcı cevaplardan 
cıolayı da kencııııtne te~ekkQr ede
rim.• 

cıosı esen bu yana yekOnu $00 
ını.yomı nşan bütçe açıkları var· 
dır: bununla denk bütçe ıcscuaaı 

araı;ıııdakl farka ışnret etmek lh
tıyncıııı duymaktayım. Bu :vıııar 
lçlndo Türkl:ye 920 milyon dolar 
J'ardlln almlftır. oıcscscn tarihi bir 
mazhariyet sayılm1151 !Azım gelen 
bu ) ıırcsınıın rıısvoncı eıın.stara ve 
uauııenı ııtıre kullanılmam~ ol. 
maşı ,ayanı esef tir ı 
ı.'J 1 "'' O'\U \ :\ 
l'<Th',\Df, ımtı.EBl l ,IRI 
ıKallnnma cıhetıerlmlzln. çok 

muhtaç oıcıuıtumwı Jı;ıymetlcrl te
min baltımından bl&e yarcsuncı 
o!macıııtı anlaşılıyor ihtı:var ecıı
len ı..&ullerln laabetıılzllltl üz.erin· 
de encıııelerlmlzı ve BÖZlertmız 
vardır. Bunun bo &örülmesi ld· 
:umcıır. Muhalefetin .,..pıcı oıma
ııı, muhalefetın fıkırlerlnln hu. 
lllsla de erlencıır1ııne:sı oartına 
baıtııcıır. Türklyedc ııuıııma. ıatı
re, teknik bllırt olmadıkça: :yalnız 
baoma maklnanın bır ısey ıtacıe 
etmıyeccğlne ınanıynrum. Smat 
kMlkınmaııın bu tçıncıe buıuncıu
ı;ıumuz mal darıııtı rnUvacehcsıncıe 
takQlrlııt ılt.e bırak.yorum. Mıtll 
lktısacıl \'C milli hayatı tııtbl& 

eden entlBSyon üzerıncıe durmak· 
ta tayda mül4hıııa etmektc:;lm. 
F.nflls:;on a zancıeu uzun zaman 
tevahhuş ccıen hilkümet; Maliye 
Bü:a.nının enflGsyonuıı yabancı 
mem:eketıenıcıı:ı ~irini ölçen I· 
tadelerlyle ve yJne tıat ve kredi 
ü:ı:crıncıe alınıın tedbirler aasc
ıncıe paramızın kıymetini lı:oru. 

malt bahanesiyle, eLc!lnık ıuroıtc • 
lktıCSnr ~p'una mensup mubte
rem hatiplerin ıııutb olarak mü· 
naknşaları ile enflasyon emrivaki· 
ini kabul etmiş bulunuyor. Şura· 
aJnı arzecıeyım 1:1 entı48yon mara
zı bir ııı.tıııat halldlr Buncıan ıç_ 
tınnp cdllml!fil veye dlkkııtle ve 
maharetle lbtl!acıo edilme&! 1 • 
zundır.ı 

ıslz '•: \'\l' l\'OH"l="'tZ 
,\ KK \ll\" l, \I( ... 

marı cııvu~ıarn i llllra tayin bedr.- öıııecıen sonraki oturumda l\Ia· 
il hareınıh. dotunı ve ölüm tazmı- ııye Hakanı Hasan Polatkan bUt· 
ııaıı vcrıım, ı 1.slenmektecıır. 1 çe üı:ertncıe ııı:ı ııoncıü:- yapılan 

tlçüncU tekit!. ıu;kel'l yar~ıtRv tenkldlere cevap vormıı.ıtır. Ba· 
mııhkl'metı\ k1tCSroıuııcıa mc~cu. ı. • .__ 
ki Q Qllizı.me öden".; \'ei'!l:nv kanClan ııonra uı.mall R(lştü Akeal 
1 h Y:kım cı dır çok ııenl• tenk1CSlerae bulunmu~ 

" a n 11 Mall}e Bakanı llıı.san Polatk u 
HO<. •. , ı l ,f R IC'I' 1 EKi lr enClbyonun b,r çoı; mlllet\okıl· 

Bu araııı. hm r Mılleıvcı: .ı Nu
rlye Pınar B(I} Oı;: Millet Meclı.ı;t 

Ba kanııaına. t.lıııvenlL<·ler Kanı:
ı.unu devı~tıren bir kauun tt:ıı: lfı 

'erm. l • Teklifte. ımılhonı l:J.· 
zamııtı vıı senatoca u~·gun gurül 
düııü halcıc bıcı doçentlerin p:-cre-
11ür olıı:na.cıııı:tan bellrt•lmekte. b.ı 
balcımcsan bu csurumoa bıılunan 
dOçentıerln e)·lem iz profesör ola· 
rak taytnlerlııln uygun olııcıııtı ile
ri eilrtılmektcdlr. 

teri rararındım tı:abul eıııımes.nc 
i;ııııı Japtıı:ı konuımacıı. sArl..a· 
cı~lar ne :vapnorımı.uz. böyle bl• 
oe:.· yoktur İıımall RU4tü AkN• 
kcncıısıne ha bir tnktlklı.ı komi•· 
)'Ona ennrı.s~onu kabul ettirme.< 
ve ruhlara atncıınnet lııtıyor. :SO)· 
le bir şey :yoktun cıemtatır. 
noı.u:ıı tuı • tıilRU.:ıtı .. 

Server Somuncuotıu eabahkı 
konuıma ı ozerlno izahlarda bu· 
ıunarak bazı milşküllertn bulun· 
duRunu: fakat tktl ıtdl politikanın 
cıotru olcıutunu, revizyona t.lıbl tu 
tUIRtJllecl'Rtnl 3'lylemto ,.c ııözlo. 
rını OÖ)le bıtlrmlştır: 

Nurlye Pınıır, geçen yıl yln" t~. 
ıılvel'l!lteler l\:anuııuııu cıe~l~tıren 
bir kamın tekil fi '•·rmlş ve konıın 
:aşın bu tı:klıttc ıııııstıııııarın tll7.· 
mınal almaları ınnmıran olrnu•tu. cRollcr cıeııı,ıncc fllı:lrler ese cıe 

lıtııl'on Somuncuotıunun bu aö
ztt muı1aıır ve muvafık mllletve· 
ktllerının cttıOomelıırlne ncbcp o.
muştur 

ZAYi 
Pn omu kavbnttım. Y<'n ini el~

c ıtımcıaıı cı.kuıtnln lıUkmt\ \'Okt:.ı·· 
3 . IGt llııır -.1ı1ı•r 

\rııl ,,.,ıı oı.ııııı 

.... \,..1,1 HIR 11\hl~ 1. 
Sonra bmu 1 R(lştü Aka&l ı:ınem

ıı bir l:OnU4nıa ap:nı~ ve özet o. 
lımık §Oyle dl'mlştlr cllütçc ı:c

rckçeııııın mt"mtelı:ctm mali ve 
ıktıı;acıı dunımunu ıetıuıı: '"' tL'ı 
lıl eden ve hükt'lmeun takip ecıe
Ct: ı ııı:tı nesi ve mııll pollUkanın 
ızaıııuı ) np n b r veılkıı oıcıuıtu
na filphe :yoktur. Bu aebep.o hü. 

ZAYi 
Trabzon nüfus ıncmurtuıtundan 

atmı§ oıcıuıtum nO!uı< hüvl>c: cüz 
cıanımı ZD"I ettim Yeni tnı ııla. 
caRuncıan eskisinin lıOkmO yolt 
tür. 

1934 documlu, ııusnO l:ılmctın programında yer alan e-
otıu Sf'ıaııattln sahin ı;nı;larıu biltçe ecrckı;csıncıe de yer 

İLAN 

KiRALIK DEPO ARANIYOR 
10 t?nluk kamyonların giinlin her sa:ıtimlc tahmil ve 

tahliye vapmasına mfi~ait kargir vcva betonarme asgari 
20X10 metre cJl adında mazbut, bir depo kirnlanacnktır. 

Yazılı tekliflerin krokileri tlc eklemek suretiyle Galnta 
Bankalar Caddesi No. 7'5/77 • lakina ve Kimya Endüstrisi 

Kurumu İ tnnbul İrtibat MJ ne \'e'"melcrj ilAn olunur. 
(17880) 

107 ı.arca<Jan ibaret bir altın yaldız borcliirlli kristal su 
takımı, billur kristaldan avize ve aplikler, Rönesan Chip. 
pendale "e ı.ouls XV mobilyclerlyle ayn ayrı c erlerden mU· 
tc$ckkil icvkıılade 

CUMARTESi MüZA YEDESI 
B U G Ü • : 21 Aralık 1057, saat 14 de, Şişli Htılas· 

kilr Gazi Caddesi 368 Çi!kuı·t Apartımanı 10 No. lu Daire· 
sinde yapılacağını sayın mU~terilcrlmize hatırlatmz. 

i. BF:ll ı\R 

Mermer, bronz, kristal ve porselrnden mamül antika 
eserleri ('eşitli stil e yalariyle 

PAZAR EŞYA MÜZAYEDESi 
22 Aralık Pazar günü ııaat 10 lla 

B E Y O G L U : İstiklAI Cadde> 1, Po tacılıır Sok. 13 
Glavani Apt. Daire 8 (Şekerbank karşısında) 

bviçre malı yazıhane takımı. istenilen şekle giren. por· 
tatif kiıtiiphııneler, muhtelif stilde koltuklar, Amerikan yaıı· 
hane 1, İngiliz koltuklan, biblo vitrini. bar, Alman malı fil. 
nıc mescdcn mamul fevkalade yatak odası takımı, açılır kn· 
nape, divan, etajerJer, dos)'a tlolapl:ın, ı;:ıy masası, büfe, 
ma!a ve ~andalya, mermer • homz • kristal ve porselenden 
mamut heykel vazo biblo pistol saat v ~. cl:ıklilo ıncsin kol· 
tuk vc kanape. ~torlu dosy:ı dol:ıbı Am<!rikan yu:ıhanesl, ya· 
zı masası ve p<ırtrnantosiyle ber:ıbcr olank satılan komple 
yazıhane, mühim bir Alm:ın ve Fr .. nsız kitapları serisi, 5 
ayak Frigidalre, Ritemp Çama§ır makinesi, l\lielle ve A.E. 
G. Sllpllrgelcrl, e\•in muşamba ve kadi!P perdeleri. n.C.A. 
Radyo, l l utrak takımları, lll :rıırçatfan ibaret kristorı tam 
komple çatal bıçak takımı.. tab. k tak:rnları ve killliyetli 
alAka çekici bir çok saire. ı: BEHAR 

almasından Tc bunıann tahlil e
cııımeıııncıen daha tabii bır ııcy 

t&6avvur olunamaz.. HOkOmeı 
programı bu~ne kadar takip e.. 
dilen politikada oldukça eAaslı 
bir dönüşü r.ımnen ifade eune:ı:· 
tedlr. Halbuki bQtçe ırerelı:çea.tn· 
cıe böyle bir anlıyııı ıtaCS• eden 
hu~uaa rastlayamı:voruz. Saym 
Maliye Bakanı \"e diler arkadaş· 
lar benim dünkü konuşmamda ı. 
tacıc ettllilm maraz kcllmefiJne ta· 
kılcsılar. Eger orıacıa bir maraz 
yokia tedbirden de bahııolunama:ı: 
cıı. Te!1blr araııma?ldı. Hakikatte 
bir maraz müşabedf' ve tc:ıblt o
<tllmıştlr iti, buna kal'lı alınacaı: 
tedbirler bahis konuııucıur.t 
\OK ~hE \Oh'.I 

tmıaıı Rüıta Aba! bundan aon. 
ra. hilkt'lmet proırramıncsa atın .. 
caıııncsan bahsecıııe.n tedbirler il· 
zerinde birer birer cıurın~ Te 
bunlann ne yolda eerçekleştlrtle
ceğlncı cıaır berhanıı bir ızahaıa 
da r•tıamacııtını ifade etmııtır. 
,\..,il, \ f: r; A'TA' aARlıı 

Öte :rancıan. Biltço Komts:vonu. 
nun bu aabalıkl oturumuncıa O. 
H.P. Ankara mllletvelı:llı Avni Do 
tan tarafından KomlAyon Ba kan· 
lıRtna bir ıııtAyet yapılmı.otır. Av· 
nı Dotan, 'bütçe lllırüşmeıerıncıe 
C.H P. lı mllletvııl:lllertnın CS(5zle. 
rının Anadolu Ajaruıı tarafından 
aınl ve ruhu ile bl~ bir ııcısı ol· 
mı;vacak oeltllCSe, arzuya göre ıı· 
yarlanarak )'a;vmıancııtını aöylo
mtş. bu l'lbl yavınlarcıa tutana:ı:. 
larclan ayrı olarak \•e mal:aatlı bir 
Şekllc!e CSelilşlkllk yapılmamıısının 
başkanlıkça eaıııanmaı;ını 111temıv 
Ur 

NARENCiYE 
<Haıı ı lncldtl 

Dörtyol ve ~er nevi 
portakal 60 ' Her nevi CSlil!:mc porta· 
kal 80 • 
Limon 85,5 :o 
Bodrum, Rize. Finike 
\C benzerleri manda· 
llna 104 ' Menıln ve benzeri man-
cıalın a Dl ı 

Greyfurt 67 1> 

Yukarıdaki fiyatlara &andtlı:lı 
ıımb~ll'ıl bedll! <tahlldtr 

bl Perakende &atı!J yerlerlnuo \e 
mona\•lnnıa: 

\'aşlnııton ne\'I ııortL 
1'al «Finike \c Alıınya 
dnlıll 105 
Yafıı nevi portakal 75 
Oôrtyol nı ıı.:ker llC\'I 

.. 
portakal G!?,5 • 
ı.ımon 115 
Bodrum. R ıc. Finike 
\'e Alanya ,.c benzer-
leri manClallııa 130 
Mt:'rııln vn benzeri man-
c:aıına 1115 • 
Orcyı ur. 8.5 • 

Macıcse 2 - Yukarıda batısı co
çcn tebllfıdo yazılı sanc!ıkll nan n· 
C'lyc ıuı~ış tıyatlıınnın hcsabınıla 
cı:sas alınan ıı.et ıı:uo miktarı ~ıtı 
da Q"Östcrllmlştır: 

('lı ısl 

Vaşlnııton no\'I porta· 
J...ııl 1Fmlk11 ve Alanya 
dahili 17.1100 K1lo 
'"afa ne\ ı porlakal 10.llOO » 
Dörtyol ve oekcr novı 
portak•: 15 000 • 
ı.ımon 1'7.500 • 
Bodrum Rize P nlktı 
ve Alanıa ve benzerle-
ri mnncıaııra 12000 1t 

l\fcnıın ıe benzeri man· 
cıaıına 1 l 000 • 
Greyfurt 15 000 1t 

Madde 3 - Yukarıcııı sll;ı;Q ıı:f'. 
~en tebltıtcıe 11atış fiyatları. te5blt 
ccııımemt~ bulunan her nevi por
takalın topton '\'e perakende Aza
mi sııtıı.ı flyatııın her iki tebll{!e 
söre aşağıt1ıı hl:ı:alırıncıa pterıııın 
port aka! nevllerlno ılt flyatlcn 
ı;l.'çenırz• 

l'h ııtınrı tt'•hll 
t'ılllrnl'ıııl nlılll• ~l ıtPl\11 poı ını.ııı 

ııır fi) allıırı 

Finike ynfRSI 

Kıın portakalı 

TanıblWI !JO.-t • 
kalı 
Saır ~eril pona· 
kail ar 

Va ıngıc.n 
nevı portakal 
hyatını. 

Yaııı nevı p;:ıı-

takal flaya• mı. 
Dörtyol nev! 

portal;al rıııtıııı 
Dört) ol uevı 

portakal ııatı.ıı, 

Bir tôyin 
Aulı:arn. :ıo IHl!Sugi) - Makine 

\'e Klm;ı F.ndOstrısı Kurumu f. 
cıarn :\Iecllııl ?.fllll Savunmn B•
kantığı Oyeıııtıne toııçu alba)'I 
Sabri P:rknya tayin ccııımıatır. 

PARtSTE BELİREN 
neticeler nelerdir? 

<Ras1 t ıncıııeı 
nınnı~t ır.Onıtl'~h•t ~alıltl ml'nıltL.etll'r ılalın rıızlR lhllJAllıı hııre&.eı 
l'lınd: larartaruıırıur. 
n ı u;A:1.h•I:\' L'llf!K'fl l'l . \ RI 

Rıı~, a 111' nılı7.llkl'l'f'drıı !Jlr 111'1 kC' ı,:ıkma, oeıııını lıl'rlir~ bili· 
,or. Hıınııııla bl'rllb«'r ~ıılh hC"Ulıııın lırr ıa)rrtlıı )11111ldır:ıııı. h"r 
ımı.nııııı dı·nl'ndlılııl lit'ndl ınrnııeı.eılnln u•nuıııl f'fl\Arınıı lsbat d. 
hlf'I,; ihtiyacını dn~ an bflı.ilmf'tlrr \"Drdı•. Hlzrnt dt'nllııf'r, Bnlı::ı· 
nln'lıı nı«'l>tuıılanndıı nılipbl'm olmaı.ıa bnııbl'r bıı:r.ı ~ulh ltlillrlrrl 
lıııluncıua:ıınıı .. n~ ıtı~or '" nıabatlanııın n" <Jldntıınıın ıı1:1'kc:ıı Kıı•· 
':fd!lıı <nrulın»ına tararııır bnlıınııJ<Jr. llnlr:nıı!n•ln ıııeliıurıtnrı hl'r 
ııııı.nnıPll' a)n bir llıanın ya1..ılmı•llr hrr 'cn'lcı.ı :raaflnn '" u:n·d
dOt l•llCSııdlarını ı.tı.unar f'tnıde ııyn &J n en, ret edllnıl llr. Hn 
lllbarlıı ceuplann &J n ayn )azılnııbı tahllıllr. \ aıııır. ruhun mfl • 
ltrtı. L.ıllmn•ına ıuı.ı.at edlll't'f'li \e SATO tetlillAlı nliıım roınna 
oyııamnia c:aıı,acaı.tır. Hundan ba lia l'IATO'ıııın bu toı>lnnıı ı n
nuııdıı nrıredlll'Cl'li lrbllito allAhların tahdidine dnlr l.;onauı.; tık· 
ra. '\ATO'nun Mo•J.;o\'8.ya bir ne\! ınü tc!"Ct cr.\olııııı t~lill t':dtttk· 
llr. 

Anıerıı:a•ııııı r:liıilı tar:rı, l\lo kom 111' nıOr.ııkcrl'Je ctrl nll'll lh· 
mal C'lmrmr.li :roıunrlailır •u ,orll lil buııdnıı bir ıır.Ucr. tıka<' .. • 
tıdıı \I' sOz tutnıaı. nr. drmrli oldrıtıınn bllmf')f'll Ru ,a·ıııu bu 
•IC'h\ wzfinü tutn<'atıııa ı.ı:uınat &«'btn-
H.:-0 K i Ot:>. •'A \'IHl. \ RI 

\mtrıı.an hilLOnıl'tl, aıomlu fll7.l'lt.rl almak ıcııı ı.:"ndl toıırak. 
lnnnııa ı~tn~)onlan ıı lf'!•I• «"d ll nıl'•I '" 117.uıı nı\'ıııllll ttl:tt'll'l't' s:ı· 
hlp oıaıı ~ıo~ı.onıya ı.ar~ı fili> ll'ce bir ınu\ aı.t'ne iı..ııruıınnsı 1ın1'kııı· 
da l'.uuır. müt ıt.tı ı.ı uıııı llinıı f'lllll'i:e ~ııh ırkt'ıı bir de n~ ıım u
Jnrıızf fJrll llrlll'n \e tt:t'rtlbrdrıı ırı l'n fü7.l'll'rln l•llh-:ıl rn:ıll)f• 
tlııto h«"niiz t:t•f'llmf'rııl • hacın hıııın nH lah•••at tıllr <'ıı..ıııanıı~. 
Aıııl'r l liadıı dl'ıhal ı.ı)amPtln linpuyor '\lııhıılPfrtlıı son iki ılf'\i'C-

df'J.;1 Cumbarrcol•I naın7.l'dl • '"' rn•on, Aınrrlı.1111 "1>11•1 llflrrl3ellrr 
luıılııııı"ıııtl:ı ~o)l«"•llll bir ııuıııkın, il.llcl:ırıı •ldılrllr ;•aınor ,.e 
dlJıır ı.ı: ıc\tılım Hus 'PUtnlkll'rl Hıı• fl•tOnlllınııoıı drı:ıı: Amrrl· 
liadalil hain'" lhınııllf'rln bir l'mtıollıdlir. t •rı.llen '1olhr. :-.:aıırı 
H ıını ııtırt.y ile- l\1Hd&fl\a :'\Atırı \\ lboıı \nıertı.ıı)a \'Ol; nıı:~rn mat 
olınu ıaresır.» 

Cuınhurrt"l•I '1nın1nl 11;1~011'011 lın bflMınılarn nıııl.ahf'fl'•l. ıın· 
IA \e lhıııalh•rl lııt.; r l'tıııeJ... \C" 1 1 rlrlb • rlmrı. :roııııuın dl'ıcllillr. 
O ılıa ııte1lrr ptısı.OrU)or, \ ııırrıı. n harıı. llft\O '" Drıılı. KU\\l'I· 
lrrlndelit f'7.l'll n'l;llhf'lll'rln '" l.ı•l\R'lçlıl.lurııı hrlln-ıı ıınln h:ı• 
t'bf'bl <Jldo;ıınu .. ıı, IOuır '"' llA\C PdlJor: ttllu hali bir nıııı.n:ııtr ... 

...,.rıır Pf'rclt•si.\lf' •ırtııı"'"""llX. IJlr onlil't tı(•a•·nıız. ııır.• ullerlıı kim· 
ıer t•ldıııı:uıııı hlllllf'll«" hollaıı tıRkla \Drdır.n 

tnınınu ~tlrütmek \IUHl'•lııı ın~ı,-1111 Gt'nrrııı. hu ıııwn lc:hıtle 
bo5 dıırınuyoı, KonırPdrn tah•l aı \'llimn•ırıı lıl'l.;lc•nı~dı-ıı, ara ıır. 
nıll)R ıııntuu• oıarııı. ıtaha en r'I ~·ılian ınh 1 ıııcıııı ı-ıırı•aı ı~ı l\'ln 
bon: p:ıra aııycır '" ı I' arııı,or. 

Bu &lhl halll'r ı.urşı ııııta şıınıı lııı111ııınu: rmtınnı ı.aınıalıdır: 
'rrı. tıırnrıan, )f'l:ııare lılr tıırıd11 hlnr,• eılllnıt"•I ll)t••tnıll' lılr cllk
ıaıfirliıı. lılıtrt',.I 1)1111111 •llr'a tle n~ııı•r ıılnhlllr !ol.;af bfrrle hlnn•lf'· 
rlrı lt;I l.oftıır lsllhılıııl lı&Jil.ın llltıııılıı, l;ıınmlılinr. CAIİ~nıaııııı r.a· 
ranııı l'nlu•lf'. soııuuıta r:lirıırlrr, llı•r ınırnı ırnrllstııl, t•nı.ıt ııru
J~IUurll'rlyll' urtalıcı ~dııRatoıı '" ı:unllı ho ı11to3ın 1,'all an htırrl· 
JC'l rf'phe inin li11zanmns1 ınoliıılnl'rdlr. ' 

Ahmed Emin YALMAN 

Hür. Pa 
ı Başı 1 ınctıtf'> 

bettvıcı csan il merkezinde bir top 
ıaotı yapıl.ınt§!ır. h B~kanı Or· 
hruı Kllprülünün başkantıtmcsn 1111 
at 17 de ~·apllan toplantıya. 27 
EklmCSo HOr. P adayı olan partili· 
:er ve tqk!Uit m"1ll!uplıırı katıl· 
mı•lardır Rıımcıullııh Suphl Tann 
över \C Emrullnh Nutku da. ırcç 
''akit Ankaracıan uçakla geleret 
toplantıva katılm~ıarcıır. 

Orhan KöprülO, toplantının nıa 
hlyetı ~e partinin ııı:ıneı kuruluş 
l0ıldönümt\ münıı: ebctırıe ountıırı 
söylemiştir: 

•- Kolle~tır çalışma r.saı;ını ken 
dine oıa· edlnmta olaıı partlmlzln, 
ıı;tncı kunılut yıtcıönOmCl mtt:ıaı e
bctlyle, t~'l::llAtımız men uptan ve 
27 Ekim seçimleri ccıaylanmızcsan 
ı tanbulcsa flı:nmet edenlerin tştl
::-nıcı ile acnlş ölçt!Qe bir fikir ı ıı. 
ıtsıncıo lıulunmayı !a}•CSıılı eOrCSQk.ı 

HOr P nın ikinci >::uruluş yıl· 
crnnümQ için buQ'(ln aynca bir tö
ren vap lmıyacaıttır. 

BASBAKAN 
' 

Bölükbaşı 

Cezaevine girmedi 
(Uo ı ı fncldrl 

ile bizzat, caycı ile de telefonla ırO. 
rüşmelerlne ra men. osman B!ilü!: 
başı ve berabertndckllerln, Dr. En· 
ver Malcanla g0rü~es1 1çln <aln• 
temin cdcmem!41en11r. izin nrlllp 
9Crilmlyeceğl anlaşılıncaya kııdar Bö 
IUkb:ışı, cezaevinin oncıncıe eaatına 
toplnnan kaınbn!ık arıuıındn. yanm 
saatten t ~n arakı.a beklem~ercıır. 

KAKT\'fZITf.ı-:a \"E 
K .. TANE t:KERİ 

OOrUtmtnln mümkQn olmayacağı 
anlaşılınca BO!Okbaşı l'e arkadaşları 
birer brtvlz!t bırakmaktnn m.k'a 
çare butamamı ar ır. Bl!l~bışı k:ar 
una funlan )Umıttır: 

•Ziyaretinize geldik. Pakat bırak· 
mı:;orlar. 53.l;lıklar CSlle;. cö:ı;Jerlntz.. 

den öperiz ı 
c.M.P. Genel Başkanı, Bumıdalı.l 

bir ltonuımııaıcdın m.ahlı:1)m edilen 
Dr. Ennr Malcana, )ine Bursanın 

me lıur li:eatane '°kerını kapıcı ile 
fBa ı ı ıncldeı hediye olamk gOndomıul manidar 

mlştır. TUrklye Ba~ve!tlll l\fcncıe- lu:ır ılanm!ftır. Dr. Euvtt Matcan da 
rc.s öıtle yemeııını NATO Ba.,ıcu. zaten Bursa keatane 4eltertnı çok 
mancıanıııtıncıa Şt'reflnıı verllcn ı;evcmılş .. BO!Ukbaşı <re berabertııcıe 
bir ziyafette remtşttr. .ıcılcr, daha ronra Dr. En,·er :ı.tal-

B ICSlrllCSI ıne ~re. Adnan Men· canın evini ~yaret eesuek, alleıılne 
CScres NATO Genel Sekreteri Mr. •ce~mlt ot.un• cıem!.'1ercllr. 

Spııak'ı Ankarayı ı:h·arctc CSGvet Cl'7 •• u:vl KAPI 1 c.n.P. ıJ 
etml~ttr. Oencl Sek~ter bu dAvo- 1 KADISl .ARIN UA l'CZfüiE 
ti kabul etmıo. fakat zlyaret ta· KAPANııı 
rlbl llenOz tesblt edllmem~tlr. • 
Du z yareıın Kıbruı meıselClll lle BölOltba ıcsan l!Oonı C B P 11 >::a 
allkalı oıcıuıtu zamıccsıımektedlr. cıınlar kotu başlcanı GQl:lde Tanrı· 

BlllnCSlkl ı;ribl bpaal:'ın Kıbns ;ar ile idare kurulu üreat Ntme; 
meselesinde arabuluculuk teklifi UJ'&11r n Zahide Tann ııa, arnı c• 
Ttlrklye tarafıncıan kabul edllm~ nnlnde meYkur bulunan arJcad&it' 
lir. tan Zeynep O.stnnu ziyarete gltmis· 

Sinop seçim/et-ine 
itiraz reddedildi 

Ankara. 20 mususıı - Ya:ı: ek 
Seçim Kurulu c H P. Sinop ııe
çlmlcrlnc yaptıtı itirazı recıcıeı... 
mlftlr. 

lcrdlr. Ceza erlnln kapıları. C.M P. 
Genel Bafkanının olduğu &lbl. C.H. 
P, il kadın'ann da :rozlcrlne kapan
mııtır 

Ze,nep Oatün. CHP. Kadıköy lı:a· 
cıınlar kolu teşklt1Undandır Te bir 
konusmuında CSnlet bllrülı.ierlnıı 
balı:aretten sanık olarak mnkufeı:ı. 
muhıılcemcaı )ıpılmıktadır. 

SATIIJIK EMLAK 
Dosya ,_.o 

515-37c.ı 

()15-3572 

515-16973 

515·1603 

515-12044 

514·2317 

51+1241 

513-5423 

513·1442 

5ll3·1360 

5113·1369 

~113-1343 

515-17863 

t515-12281 

ISTANBUL DE FTERDARLIGINDAN 
Cİ!'\S t 

BC'yo~lu, Bostan l\lah. KUçlik Odıılar \'e D!lba1 So. 00 oaHa. 798 
ada. 10 pars!'! encski 2 mUk. eski 11/2 kapı savılı 12 M2. arsanın 
tamamı. 

Beyoğlu, Bozkurt Mah. Drrlcflc r So. 213 pafta 1306 ada. 21 par
sel ve Belediye Şubesine göre taj 96/1 kapı sayılı 10,25 l\12. ıır· 
sanın tam:ımı. 

Beyoğlu. Harı Alımet Mah. Yenla ır So. 230 pafta. 1198 ada, 
24 p:ırsel ve ene ki yeni 22,24 kapı sayılı 229 M2. nrsının tn· 
mamı. 

llryoğlu, Hırı Ahmet Mah. Bal 1ahas So. 234 pafta, 1186 ada, 
10 par~eı ve ~ski 10,8 kapı sayılı 31.f15 !\12. arsanın tamamı. 
Beyoğlu, Harı Ahmet Mah. Sabancı So. 234 v:ıfta, 1191 ada, 27 
p:ı~l ve eski yeni 9 kapı ı:ayıh 81.95 Mı?. aı anın tamamı. 
Beyknı:, Çubuklu l\fah. EngürU Bağı Yolu So. 29 pafta, 187 ada, 
51 pıırsel ve taj l1 kapı sayılı 784 l\12. :ırsanın tnmamı. 

llcykoı, Kanlıca, llhrabat Cad. 20 Pnrtn, 43 ada, 5 narscl ve 
imara göre t:ıj 49/1 kapı sayılı 111 M2. ars:ının tllm:ımı. 
Be iktaş, AmJ\'utköy Mah. Boyalıkö k ve Ya~h:ıne So. 74 pafta, 
581 ada, 18 parsel ve ene ki 6 yeni 11 J;:ıpı sayılı 52.06 ?ıl2. ar· 
sanın tamamı. 

Beşiktaş, Ortaköy Mah. Ta\'Uk So. 41 pafta. 394 ada, 7 parsel 
sayılı 379 M2. ahı;:ıp evin tamamı. 

Kartal, Harmantrpe, Yukarı :M:ıh. :!3 pafta 629 ada, 86 parsel 
"" yeni 17,18123 kapı sayılı 1554 M2. tarl:ının tamamı 
Kartal, Harmantepc Yukarı l\Jah de, 53 pafta. 629 ada, 95 parsel 
vr. yeni 17,18/j kapı sayılı HH ı )T2. tarlanın tamamı. 
Kartal, Hnr!lıantcpe, Yukarı Mah. de 53 pafta 629 ada, 69 parsel 
~ yeııi 17.18/6 kapı s:ıyılı 1995 l\12. tarlanın tamamı. 
Beyoğlu, SiıUiicc Mah. Bademllk \'e Muhibban So. 290 parta, 1M4 
ada, 19 parsel ve ene ki 1, c.~kl yen! 73 kapı sayılı 25,86 M2. ıır-
sanın tamamı. 

B yoğlu, Sütlüce Mah. Sallabaş So. 288 pafta 1785 ada. 1 par el 
ve eski 4 verıiyc göre yeni 6 kapı s:ıyılı 94.58 ıı2. arsanın ta· 
mıımı. 

Kıymeti' Tt"minatı 
I.lra Lira 

960 72.-

1640 123.-

13740 1030.50 

1583 118.73 

5737 430.23 

3920 294.-

1110 83.25 

2083 156.23 

10000 750.-

4662 349.65 

5733 429.98 

5985 448.88 

1293 96.98 

2365 177.38 

Yukand:ı yazılı gayriml'nkullrr 8.1.1958 Çarşamba gilnU aat 14.30 da Milli EmlAk :MUdlirlü· 
<:ündeki komisyonda ayrı ayı·ı a ~ı'.;: arttırma suretiyle satılacak lir. 

istcklllcrin geçici teminat makbuzları, ikametgah seneUeri ve nüfus cilzdanlariylc birlikte 
salış ı:ünil komisyona, fazla bll (li için sözU geçen müdürlUğe b asvurmalan. 

(Arsaların imar durumlan mevcuttur. Her zaman görülebilir.) Cl794ö) 

' 

..... 



G.Saray, F.Bahç en 
rövanşını aldı • e 7-45 
Ankaradaki dörtlü basketbol finalini ilk temditten sonra 
San-kırmızıhlar kazandılar. Vdmaz(F.B)de son defa oynadı 

•iYi ŞANSLAR» arıı1 kapta nı L'ner ( gda hrr lkhl df dun 
temennide b11lundubr. t'akat tans bir tarafa 

&Üldü." 

-.1111111 1 111 il 1 1111111 il 11111 

<> \l~\T \S \R \\: 
i '\F.R 21, Tl:XÇ 8, tnıun 1, 
Ozer 3, \il 8. 
< oarh: Mı:: Grrı;or 

Kaptan: l nu Erlmcr 
I' l''\l:llB \H(F.: 
\l,TA~ 22, t:RUOG \~ 13, 
ctuı 4, ôm~r 3, Katnr ıı. 
<.:oadı: Samim Giıreç = Kaptan: Yılm;n Gilndilz 
Tlakem: \'. Çolakollu, T. Artun 
SnlrrJ: !IOOO 

• 1111 il 1111 ili il 

Fenerbahçe bugün 
Legia karşısında 
J~efıer ue Ca11 b119ii11hii JJI flÇtff 

KA:uiı. (C: •• ı 
Rlr ay l'Ua aldı 

B eşiktaşın d a v e tl isi olarak şehrimiz de bu lunan Po lonyanın legia fu t bol t a · 

kımı bugün i k inc i ka r~ılaşmasını M i thatpaşa s tadyom u n d a Fen erb ahçey e 

G. Saray'lı 
Kamil'e 
1 Ay ceza 
verildi 

karşı yapaca ktır. 
Erır!lkl ı:lın Beşlktafb o) na1an TC 

% O kauınan 1.l't:la·ıııar ıınıuml:rf't 
le kıın ... ııı bir ekip nıanlarası ı:ö•· 

terdll.,r. llllha sa ..antrfor Vf' s:ıı: •· 
çıkbrı birinci sınır elt'm~nludır. 

clbl rerld•• be• ııumara>ı ta•ıran 
oyuncuları 1-.• ll"rl orta bat ıılhl 
önde oynama>• tcrdh <!diyordu 

Lnııınıl)"tl" ~tlam yapılı futbol 
Güzel top kull;ınnı:ı ını ve rahat culardan rnfite .,ı;kll bulun;ın nıl.a 

lıklJı ıol poıJ.yonuna rlrmr ini bi rlr takım bl7 .. gör" ınüdafuda ...... 
11.)'0rlardı oıırırrlnl dah;ı ziyade ut, fakat hüı;unıda ı.., nf'lk" ala 
ı:en e çekerrk oynınn 1.l'Jla'hluı bilerek durumdadır. 
ddan ta da kadrznell mlld:ılaayı ter ıtalıdbl trnrrbalıçr)P. , .. ıınre Ilı: 
rlh .,der cördük. l.'ç numaralı tor· puan rf'tvelindr Jyl bir durumda 
man ıtrrn untrhafl:.n uçUncü brk olmasına rağınrrı lumuı htlkrıırlı 
~*+l4- ... ıt•••ıtıt-ıtıt-ıtıtıt••••••• bir formda d<'Clldir. llllha sa m!ıda· :! \il 111 t. u 1, K \Onn ı n ! raada ~ıım~n zaman t:P.dlklrr nrrhı· * • ı~n ,,nı l:ifiHrtlll.,r hücum ııaı 
* l. İA • ııııda 1 " :netler al;ıbllmek J~ln ıkl 
! .:; ronıan - ııcell, \\ 01.nlalt • ! o\·uncu1 a b:ığlı kıtlrııaktadırlar ı et 
* S aykalolı:, Stıbonowakl. Olı:~· .. lrr \C Caıı. 

1 r•ıımba ı:ılnıı n) nannıı \ l'~to * oowaı.:ı ımııdakı. Mlklanews. • l.iı: ııı.ıd.ırına •rıllrn aradan do 
rr' ı.aıata• rn' ııı 1;1111111 urııı * Krmpny, zıcn•an. Cupa. • bJ'ı bıı ıki Plrman hakkııı!la prk 
hak~Jne haknrı~t rıııgı için oyun· 1 ! ! katı bir şe\ lb.t lrJenıemeklr brra· 
ıtıuı lbrııt rdlll'n futholrıı 'K6nı11 * FENERBAHÇE. • brr mlllı ma~. untrrnmanlar •r 
Ut.ın'ıı IJQlı:ı• '1Uı11ırlı "'811 "'at:\ * 2) BlUI _. yaptı~ı son ba>kPt ka,..ıla maunda 
lıııllhı Clh ınnj:lıı bir a, lllU•alı:ı· :: • Ak :ün 4), Naci ıs , ! ı:ordütUnıuz <:an balt'n 1)1 bir tornı 
kıdan meD rru'1 ~erml•tlr. \yrıca * ı ıran 7). Can 4 da hulunmaktadır. 
bn oyuncu tJulı:r C'rıll llrHI lııc ılı• * a , ş ru g , L.et•er ı ıoı. 1f. Buı;üııkü kartı la nıa lıakı.mda pr 
il!\ lirdllrcl'kllr. ııcrrııttlı:lnıl,.. ı:ü :: 111• : şln bir hlıkünı 1ürütnırmcklr bt'ra 
ti' Rölgi' 'Jüdürıı IJ\i f't'7.ll ı lıal;t'nı * • brr nıücadelenlıı daha :ılndt ı.rrb. 
raporuna ı~ılııııd rdl"ri'li Hnnl tlr.1 ••••++•••• f'•••• •+•• ••• rorları fh Prnrrb:ılıçt' mUdafaa•I a 

---, rıı ında olacatıııı •ÖJlr'it'blllrlı. ___ _________ __ ...., ____________ ..,.,...,._ Kanıla ma Ilı: ikinci devre•I art 

fe•lnde ·arı • lklvf'rtlllerln duru· 
munu ıoıtt'rmr!k bakımından t'hrnı 

nınrtlldlr. 

Uucıın Mlthatpa~ tadında •aat 
H.IO tr y11pılac.ak obn m&\I ulhl 
ıöaı-~n ldarr rdt'CP.ktlr. 

-G~ Saray voleyb~l~~~~JdllilJ 

.· 

takımı Ankara' do f 
Son "ene.er n İs anbul \e Tür

kiye ITolt'Ybol Şamp oııu OaJata 
saray takımı Vl"t rtncr Fıı"Ull 
n n dlivct. 1 ola~ak: dC.11 An Kara\ a 
I? tmlşt r 

Bugun ve ann ı\n arada Vcte 
rlncr Fakfilteııı \'l" Kale is at ı it 
Ilı- o:ı tarsııaııma \ ap tan sonra 
4elır m ze döneceJclerd r ldarec 
Men~ Za:nboğlu nun ba kan Rın• 
ı:ıa tam kadrolanle Sarı • Kınnızı. 
lılar Anltanıya ıı: •mııt r 

(ö\l.A'IAl-'IH \ \ -

11011 ' ' ili ....... 

Uugiin O) ııarntak 

Bugün yapılacak 

Güreş müsabakası 
J tanbu Güreş Ajan ıcı •ıırnrın 

dan trrtıp ~hen gUreş bnzır ı. mü
ubaka arına bu ;:ıart.a ı:ıa devam e 
dllecekttr Son iki hafta içinde J&
pıl:ın rt'ıı:o romen A ve B kı~ı
la•ma arından sonra bıı hatta dı 

A SfUptı ı;ert>eıı• gUrı- tartılntmala· 
n >•pllacaktır 

Müsabaka ara uat U e Poutı 

n usull Mohablrt.mlz 1. °"Cemaf Saf/ık ·ı Blldlrl1or 

.lnkıtra :?O - İl.K llF.VRF: V, fi \HÇE il.ERİ dakıkalık uman içinde fi'. UıbtP. bir 
Raskttbol K.emal Ayıun Kupası Jstanbuldakl nıaihıblyetln acıunı ~ırı alı• k&Lllndı. Altan bu atı IJır· 

fınaı m-et bu ıtce \ nkara kapalı çıkarmak lstıonn Galatasaraylılar dan birini dısanra altı, diğl'Tlnl de 
•por ulonıında 6000' i Cf'Çtn bir ır· ilk devreye tıı ilk beş ile çıktılar: sayıya c:e,·irdl. ııuna mukabil Gala· 
yird onUnde Galatasaray ve Fenn· Üner, nıııç, Ştngiııı, Ôlfr, .\li. la:>llraylılar bir baskt't yaptılar "' 
bahrt tJıkınıları aruında oynandı. f'tnrrbalırtlllP.rln ilk beşi lst şôy- IJir 1e rf'u atışını s&\'I)'& çtvlrdller. 
lotaııbuldakl kar ıla manın rövP.n ı l!' 1dl: \'ılmaz Gündüz, ,\ itan, F.rdn Kar ılaşma da netice deilşmcden 
olan bu nıhuıbaka~ ı Galatasaraylı· fan, Öınrr, llalur. t7 n sarı • kırnıuılıların callbl· 
lar trındltll bir mıır.tan sonra 47 - 4l nııhassa ilk anlarda :.arı - kırnu· ~·rıı ile son buldu. 
kaıanmara munrtıok old ular. ulıtar arayı blra:ı: açar ıtbl oldular- '1.'lLl\U~ <:ONoı.:z. 

RtJnl'lmllel hakem '\'ahlt Çolak.of· u da dnrcnln sonuna doiru an • B \ SKY.TDOl.Ü KA'll 
ıu vr Torik rtun idaresinde yıpı· ıachcrtlıler itan TC ltrdotanın ı:ay Ol.AR \K nm \KTI 
lan ka~ıla.ma batı.an &ona kadar rtll ile rarkı kapadılar •r dt"Vrtfi 
çeki meli ı:rçtl, son sanlyt'dc nphkbn basketle Karşıla manın ba4ında an • lacı 

-- ~ zs 2t ll"rde bitirdiler. • nrtlJ takımda son defa kaııtan ola· 

31 Aralıkta YllboC:I M\Ç hERUlFJtE ra~ on dakika yrr alan \ılmaz GUn 
':l oıTh'Olt-. dUz, ikinci devrede "'klz dakika, 

k 1 
Oyunun bilhassa lldnd denesi temdltte de b"ş dakika oynııdı. 

OŞUSU yapı ıyor ı:ok ı;eklşnıell "" heyrı-anıı oldu. :\laçtan sonra Galatasara:rıııar ı:u 
rrer iki ı.ıırat ta kati bir üstünhlk rnüt kaplama Krnıııl AJı;Un Kupası· 

ilıtıuıbul Atlctır.:n A!anlıliınm k~ 
faal1~·eL proııramının kır ko ulann 
dan llt nc:sı. 31 Aralık Salı günO 
Sll&L a 3() cıa •YILBAŞI KOŞUSU• 
ııaı altında yapılacaktır. Dört ka.. 
teııcırı üzcrtncıen yapılıcalt bu ya· 
rı malar, Dcyazıt - Topkapı ar1151n. 
da ll'ldlş ıreıı Olarak ır.rtıp edil· 
mı,~ır. :Bu mosabakalarcıa büynt
ler 7500. ırcnç!cr 3000 rııaızlar 1500 
kızlnr aa ıooo metre ko§acak!ar. 
dır 

---<>--

ırnraruadı. Kafllhklı basketlulc tıcr 

leyıoıı maç blttlil zaman kor lev• 
h .. ınd:ı her lld tarafında sayuı 4• Ü 
cösterlvordu. 
TEllDİl'TE GAl~HAS \il\\ 
K \ZASI\ OR 

Karfıla manın bitiminde tanı.flar 
H • 44 br-rab~re ldll.r. l l açta a da· 
klkalık bir temdit n111ld1. Bu b~~ 

Fransa milli takı- 3 k 1.. .1 . • 1"' d·ıd· u up temsı cısi 
mı ı on e ı ı 

Parla, 20 (T.H.A ) - Önümüzdeki 
çarşamba günü burada Pare Dcs 
Prlnce.s atı<lınd!I Bulsarl.ııtanla tar· 
tılaşacak o!An Franu mWI talı:tmı 

ntn terUbl şOyle olac;ııt•ır 
Colonna ıRdmsı Kae bel (Mona 

cc/' , l.erond ( L<'on ı - Ptn t'erne 
1Ret111AJ, Jonqııe• (Rclmsl. Cahu
zac tTouloULel WWılukl ıı.rnıı. 

Doul.ıı ıLıııeı. Brucv (Anııersı. Plııı 
tonl •Rrlınsl, Vlncent ıRclınsı. 

Arsenal'ın yeni antrenörü 

Londnı, 20 iT HA - .a.rsenal 
ııu.tıb ı halen 34 yaşında bulunan 
Ron Oreenwood'u antrenör olarak 

toplamyor 
Üç büyük kulü p ara-

sındaki mevcut dost 

luk paktı y e n i lenmek i · 

çin, Fenerbahçe, Galat a · 

saray v e Beşiktaş kulüp 

t e m silci le r i 25 Aralık ç a r-

şamba gün ü liman lok a n 

ta sında toplanacaklar-

l angajt etmıst.ır 

Oreenwood. Chelata n F'nlham u dı r 

1 ~~~-~~~~~.~.~ ... ~~~.~.~: ... ~~~.~:~:.:~~"""'"'""""': ............................................. .. 

F. Bahçe stadının 

uı alırlarken, bizzat Kemal Ayıüll 
de \'ılmaz Gtindllu a;rı tılr Jı:uP1 

\'erdi ve bundan ıonrakl antrenlif' 
luk hayatında başarılar diledi. 

Jlaha &onra blr konuıma 711paıı 
Fenerbahçe koç'u Samim Goreç ıı 
l. Gilndllzün avrılmal'ından dolafl 
kendisinin ve k~liibUnlın uzlintU18 

rJnl bildirdi, b:ışarılJır diledi •o şali 
Sl'n kendlsf bir de kupa Hrdi. 
11 \ltn OKl' l.l', 'ILl,Kl'\'El'i 
41 36 n:.-.ni 

Galatasaray - Fenerbahçe karşıUI 
nıasından c.-veı yapılan maçta uar9 

Okulu da Mlllkl.reyl 41 • 36 3enJJle 
ye munrraıc oımu tur. 
nO:rOs T\KUll.AR!\ 
ıi'KAFAT 
Gal3lasara,· \'e rent'rbahçe basktl 

bukuları ara mda 01nanan , .. .ınJI 
ırıüıı Kuııası Unal maçından sonr• 
bizzat K. Ayı;Un, turnu\'llJ'll ~ı.ırıJ 
eden dört takıma da Jı!Uıra olarl'J 
blrtr ı:Umüş tabak çermlştlr. 

durumu pazartesi 
günü belli oluyor' 

C\I \'I'.\ .\ıt•n·ı.r '.fliSC .n: TO:'ıf\ 

Denizcilik 
deki 

lokalinin 
günlerde 

temeli önümüz
ohlocok 

F 
ENE;RBAHÇE Kulüb:.ın.ın. imarı; ............ ,,,,.,,,,,,,,,, .... , .. 
MlldOrlUll ne, atadın lznar du 
rumu hııklanda yapmış olduğu 

mUracaata pazartuı gUnU cevap ve 
rlll'cl'lıLlr Yalnız wn tat.ımllkler ı:ıo· 
layıa!yle, KadıkOvUn imar dıırunıun
ı:ıa da dl" ltlkllkler olması dolayısl1· 
le. ıtad proJra!nln tnadlk edilip e 
dllml>l'CCl\I YCU imarına nıUslUld@ 1 
Vl'rlllp vtrllmlycceııı pazartuı ı;UnU 
0ı1renllec!'ktlr Eınlıı lı:a~nakları:ıaıı 1 
öf;rrndlt;lmlrl' 1ıwre atadın tramvu 
caddesi tararındım 7 8 metrelik 
ıuanıı yeni imar duruınuna göre t'llı:l~ 
d~.ye gldr.ceı;lnden proJede ı:ıe~lşlkllk 
\1lpılması mııbteml'ldlr 

111.'\IZCll IK 1 O K \l,I 

F enerbahçe KulUbtınun Kalam ışı& 
inşa ttUreceğl Denizcilik Lokalinin 
imar durumu alınmıe olup, yakında 
temfl ıtma •öreni yapıtacalı:tır. ....................................•...•.... ········· 

•.nelkl ı;un no,;;azı ı:eçen 

Dick'in dersi 
,,,. 

naz arz 
\ nrın l.••ı:lıı 1 ıı..111 ı ile kar ılıı•m·nl; nl:ın l•11lntn5arıuıııar 

dun oıılı•df'U •ııııra kıılflıı ıokllllerlııdr sıliı bir ~ekllile .. nıon 
:ıııırrıınııını ~aıııııı ıorılır. \u tttnllr Vlı'li'ln ııl'zarrllndf' 311111· 
ıaıı f•:ılısıııııd,ı l.tlltllr·ll:ılı; hurl'kl'llt•rl ,raııılıııı ,,. ıuııın mu. 
tr.ııklıı lnı:lllı lın<'ıı. fıı11ıoıl' ıılara 11111.ıırt dı•,.,. \rrml tir. ~ıı· 
trrnnr htlhııs. ı ,.on m:wıardo ı:tlrdlh;ıl nkstı!Jıklıır üzerlud' 
durnııı ııır. \ ıılrl'nor bu t;J lı ııııılnrda dalın 7.1,ıull' mlldnfa· 
l!}tı dil,ı•ıı \Rllfl"lı-rl &trnlaıııı~tır. atıdn\il rt"Slllldl' i 11111. ıı. 
"'Dlın u• t'aııdrııılr ııırı. 1 dlnlcrlPrl.!'n ı:lirlllmel.11'dlr. 

Ga.ata ara) volctbol tıııcımı An· 
karada bulundu[;U ~ın Dokaıı Gu 
neş le yapııcn~ı ı.ıı matı hanı • 
çlode O) nanacaktır 

OUrı-ş KulObQndt' başlanacak ve Ka· 
ıımpaşa. OOre., ILıılsal, Be,ılttaş n 
BP~koz taı:ımlan lı:aWa!'atlarcıır 1 

ÖZÜR ı l 
;11.Umtaz noımea•ın uml dunı.u 
ıılbhaıııızda .Nihat Balnıl'n ~ı..· 
lınd~ çıkmı tır. nuıeltır, oııır 

dılPrlı. 

~;;;,~~;~i.~::~IB~~2~~J~ · ı F: ... ·f ·1~· ... 1·: ..... 0UDl'P.IY~ 
f'R \CETTIS o n.) - italraıla ıııı defa mlnfi kü 

Rıltn tt'davlde.. Dün de clektrll;; te davlsl için kulUp doktoruna ı:lden 
ıe.racttlln. ldarrcDerr sore bir ıy aonra tekrar rutbolt ba layabllecrk. 
eıııııı"'''''"''''''''''''''''''''''''"'''""'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TARHAN 
KUPASI 
KIZ MAÇLARI 
R11ber a.dıllımıza ııi5rc Ba ·ırk~y 

Oençlllı: KuhlbO kızlararası b r 
•Ole bol tumu\ 11,51 rtlJ> etmek U 

ıere ı.eşebbllı;e ıı~ t t 
MOmtaz Tarha:ı KupMl adı aı. 

tıncıa yapılması dil tinillen bu tur
nuva a Ankaranın Kollel takımı 
ne e'ırm zı:ıen Fe!ll'rba.'lte. Oala· 
t ca İstanbul tlnt\'ers test ~ e
ya B "ot.uspor kız vo 'lal ta 
ıcım arı katılacaltla?'dır MO abalı:a
la ıına:naz:ıck :ıa~u. Spo Ser 

ında ba5 t'·bo •• ~ 
vve nu ac 

GENÇ KARMA 

ADANA' DA 
,a.dana, 20 tHwmslı - bı maç 

)'llpmak 'UzMc lııtanbul genç r
mıu11 bııgUn uat 14 te eltaprwe erh 
rlmlze gelmiştir. Garda Deden Ter· 
bly~I BOi ' 1 meıuıupları ile •ehrl• 
mlz genç kırınuı ı.ararını:ıan kırp 

.anan lıtanbu takımında, Kema 
Halimin ba kanlıtında uı oyuncu 
bulıınmıkta<lır 

ÖL1ı:a7, Turan. KAınll. Oazanrer. 
Ondu. Bilgin, Kublli;. ıamııu otar. 
Yılma • Okta1. Recep. K•l•. Yılmu. 
Ntt'<le: ve Muharrem 

Genç klmıa yartn tık li:arJJ a ma-
• nı otıılıır karma.! e pazar Unü 
dl' 'l6 ,.emız ••nç aruıul)'lı J•P• 
ca11•ır 

'I"--------------~.----__._... ___ ___.. __ .._~, 

G \ 1. \ r \ \il\\' ldarP. brHtf 
hu ı:ünkıı hali ile ıilnlrlPrl 
boıacak drrttrdr t ııh ıı:t 

biirünmbştür. 

ovu ki. bol para ve en azından 
on şıımplyonlulıla dr\lr aluıarı 

kulllp ld~rrsl bıı:ttn aynı rhllrtt 
,.., llyakatla Jllrlltlll<'mrmt'ktrdlr 
nır unıanlar •\ enllmu umıda•ı 
lakabını hakklJ le kınanan bn 
ket bol takımı hO<'alamaktadır .• 
ı Bu konuya a1rı bir yazımızla te 
ma edtteilz.> 

1·ınr lki ırnr arka arka a um 
pl7on olan vr ırt"n §<'nt' kılpa 
yı pmplyonıutıı ı.açıran futbol 
takımı bu une llı:dl' buta git· 
mf'slne rafmrn takını oyununda, 
hklf" nazaran dti ükıük \'llzJyeıır 
bulunmakta çe b1Zı fııtbokular
da d,ı rnrm )l"tenlılltl nı hırk 
ıd711k cozr ~a rpma kt:tdır 

nııııun •tbeplrrl ııelerdır" 
\ kla crlrn ilk lhllmal, ld,ıre 

lıf\yetlnln b1111ınkll dıırıımudıır. 

ııeyet mılttl'.anh dt~lldlr. l ı: fızı 
ı dı ında kalanlar unıanu ktn 
dllerlntı 1 ba ına ıetlrrn ınrıı• 

pıın inanıs Yf' clirtı~:ındrn lama· 
mfyle llJ'n yol tutmuşlardtr. iıı. 
raaUyetlrrl eski antrt-nörün ı ı 

ne nOıa7et nrrıek 1rtlne i:llr. 
Dirk'I ı:ellrmelı olmu tur. 

Bu icraata klt"fyrn \ arıırıar ol• 
m.ıyan Uç ldarrcl bttra .. tmlye 
rt'k Jdarr he•ellnd" Ulmakta h· 

G. Saray idarecileri 
sükôtu bozmall .. :;:::slf!:::~:~~~~:~~t::;·2ı!Jı~ 'ı' Kom ı·,ıe s ı· c a tıs m ası ltdblrle futbol takımında muh· \ 

tem~ı bir cerılem~ nya durak· 
lamdnın llDll alınını olacaktır. 

idari' ht"7etl son olarak unıuml 

kaptanlık 1 iRi de ele al.ırak ulih Olimpiyadlc:ırda g u rec: karc:ıl ac:ma larını n t ahdidi,,Ô' 

r.ır etml !erdir. nu hal he btntin 
ltt,;ıniulınü bozıouş, Terımlnl za
Jıflatmıslır. Bunun frna it lrl~rl 
unı,uıla •ııorıır ~ahada da hls•r 
dılıııefr '"' lanm"ıır. 1111 durum 
kaı sısıııdd id:ar,, he' ~ti rnrla 
büny~slııl tasrl)e lir l•e batla 
malıdır. 

l klııcı mühim dan ı r anlrr 
nur mr.selesldlr. Gtrck futbol •~ 
gtrekse ba ketbol nnırenörlrrlııtn 

bllıllrrlne dlytttflnılz yoktur. ,\ n 
cak yurdumuza yeni relrn bu 
tahıslar, çalı tırdıkları ç~ukları, 

raktp takım ve futbolcuları layı· 

kiyi" ı:ınımadıklan ılbl, içtimai 
durııınıımııza intibak rtmelttl 
için de umana lhtlyaçlan yar• 

dır. Rıı mılddeı lçerlsindt he t• 
ı.ırı<I ı:üç hllabr !"pılabllır. 

llalbukı Galıtasara:rın buıunku 
rııtbol ukımı cok kınvttlidlr. 

ı:ııı tnf'lik nıallslnde hucuııkıl 

kadar kıyııırtıi rotbolcular bir 
arayıı ııeımeınl tir. Hu lakımm 

daha ıuun stneltr şaınpi1on ol 
ınamuına ••brp 7oktur. 

eımrlldır. Halen Galatasara1 fut· "1' 7 "1' 

boı ~ubut kapıanııtı bu ıp0rıa Türkiy e nin h içbir i t ira zda bulunması a le yhimize so~Lllc 
en kllruk llrlll ulm•.r•n bir ıuıh l1 
u, rskl bir atlf'lr nrllınl lir. b • h • b 1 ııaıbukl bu uz.ır.., ıuıboldtn an- ı r avanın esmesıne se e p o du 

ı.ayan birin~ vullsr, mııhakkaı. i o llnıplyat K~nıllc inin bir mııd 
ki bıır;unkıindf\n çok daha fnda del rvvel vaptı.tı Jinl toplan 
lı n luaktır. tıııııda, Ollmplyaı nıusabaka 

Galaıuarıyın kunet durumu ? larında ı;ıııı adf'dlııl azaltmak klıı 
Sadl!Cf' Oalat.uaraylılan df'ğil, por ~ ,lırtş tkltl \C Stillf'rlnn tahdit kO• 
la llclll çnrl'ltrl dt yıık ı ııdan •· ? nıılmuıııın 1-tenmnsl, llf'ynrlınllt'I 
lakadar eımrkttdlr. 7.lra (ialala \ t'rderasyon lir komitesinin ar.uını 
sara11ııar, kıymt'lli ptırrular Jf• ~nn dt'rl'rt' a~mı,tır. 
llşllrıntklt Turk futlıolünt tayda Be7nelmllel Oııre l f'dera ynnu 
satlaınııktadır. nıı itibarla San • Rtlsl :lf. Coulon ıı:run blr raııor ha· 
Kırnııınlıların &on durumu ~I zırlayarak, Ollnıplyıt komlteıl ba5· 
ile taklbedllmektrdlr. kanını gorüıme.re diveı etmiştir. 

Halbuki başkan, bo davete kabet 
etmedi.il gibi, cenp \'tıme !Uzumu 
nu dahi hlssetınemesl, dünla spo 
runu idare eden lkl spor te ekkülü 
nun arasını acmaya kifl rrlınl•tlr. 

rıll 
dr protesto "'mi lcr ""' bıı k•r• 0• 
cUre sııoruna bü1ük zararları ~ııl 
kunacaj!ını blldlrml fer, srbtpıer 
teker teker izah etmlşltrdlr. 

ıı· 
ıııcer lararıan ot1nıpı7aııard• '.

re ı;ayrsiııdc en a~ 3 • 4 aıı ın 111, 
ıiimuş madıılya kazanan HirklY .. 1:r,ı• 
bu nırvzu lle hiç alakad.ır olflla 11, 
5J \'e biç bir itirazda bıılıııımıııııJ ıV 
neynrlnıllcl Güreş rede.rasyono",,,. 
nlr7hlmlze bir havanın esmr.stntt 
bcp olmuJtur. f 

nundan (l'rl kalm:ıyan Ruı, ıran, 

, ,ııpon ,.., l•nç GÜrf'l Frderas•oııla 
·-- • --~-._.,.._-...._.,.....,......,...,_..~-,. rı, kararı olimpiyat komite 1 nezdln 

\ alnız ıon haftalarda takımda 

umumi bir lstekılzllk n bahirltk 
ı:oa carpmaktadır. Ru halin de· 
Jam tdlp f'tmlrttetlnl kHllrtme· 
.rı~. Anr.ak bn, antrenörle teşriki 
mesai tdllmnt bakkındıkl kanaa· 
tlmlıl drtt.,llrnıl1ectktlr. İdare 
htnll, antnnörü huduuoı: ••r 
il• t bırakmamalıdır. 

ldar" hı11etlııl fkaz eder, -~
:sizlikten 11yrılarak müıbet n 
aktif kararlar almasını bekl~rlz. 

,\kıl takıllrd~ harcanan paralar 
'"rlltn emf'kltr boşa sldtr. '"uık 
tılur ctotnun ~ 

llf'ynrlmllel Fedrru1on R,.hl 1111 
Cloulon 11erldr tatbik tdllerek ıdt" 
karann dej!hllrllmesl için ren p~· 
yazılı bir itiraz hazırlaııu tır. ıı1' 

la~n u"iabra ı;ore. fedrra•,.'"~" 
bıı trzlnı kazananjjı ııcı1ıenllılle 
dlr, 


