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DP. grupu diinde karar veremedi 
V. Menderes kabinesinin Perşembeye ilfinı inuhtemel 
Basın için yeni cezai 
hükümleri konuluyor 

llARTt DEGi ŞTiRENLER 
ÇIKANLAR MEBUSLUKTAN 

VEYA PARTİDEN 
İS KAT EDİLECEK 

Husust , luhablrtmlzdrn 
Baa• Ankara, 10 - D P. feclUı Orupunun seçimlerden ııonrakJ 4 Uncu toplantı&! bugün )apllmııtır. 

• 16 ten 19 a kadar atırcn bu toplantının ilk 3 aaat:rnıe D~bakıın Adnıın Menderes de hazır bu 

BAŞYAZI 

ÖFKELi POLITIKACILAR 
VE DIŞ MÜNASEBETLER 

Ahmed Emin YALMAN 
italyanın mubtuem CUmhurrd!il nı.seıftıu Glovannl Omnctıı: 

beraberinde ftal;ran Hıırlcl,e 1'azın 0. Pele H~ bir ı:azetr.r.llPr 
t ıropu oldotu halde. boıfin memleli:etlmlzl :r.l7an!IP ıı:ell>or. 

taı1a, bir 1'denlz kom•umuzdur. candan bir :rol arı.:ndıı.şımıutır. 
.\raınııda hiç bir lhtıııı.r men:uo yolrtur. mO terek 1:111f'!ler. mlls· 
:ereı. mrnfııatltr n ~rabr.rllk bnlllıırı ı e toktur. h:tt adi bf111Je
ı"laıı:r. ll1ledlr Ji.I birbirimizi tomamtaoıanıo ttlrlü torıo lmldl.n· 
an 6nOm0zde erllml• duruyor. 

dil haı1an Comhurrrı ı llr. llnrlr.lye Sazınnın zl)nrPtl. mıı,tPreli 
\tlanmı:ı.ı ıörrltn geçirmek. beraberoe tedbir dil Onmtli, l"blr

ll tı hnUnlarını ıı:eıı~tırııırk ı~·ln rtızeı rır ntıor lP.rT<'ektlr. nun:ı 
;ok lf'\lnl)ornz. Ur.terli mı 11flrl<'rlml:r.r. ubu ;eldlnlın dcrlı. zı
aretın baearııı olmll! ını candan dllerl:ı. 

GönQl l\1le !sterdi ki iktidar, bir parti ldnre heyeti deill. hD· 
tan 'J tlrlılertn htıkftmetl olduğunu, biç olmazsa dış ııra
ıetıe aJlkalı llliylr. :ı;lyaret ve Uelertrıe hatıra &ı>tln;ln. P.ter 

t~kın öfke n ıazııplonnı • renmek elinden &elmlyorsa. bonl n hiç 
:tillııe lç pollllliamn ~rçr.\e inde tut.son. bOtOn mllleUn mt;ıa. 
111 olan mublrrem ah l)tllerln :karsısına mllletcr ı:tıler yOzle 

t'IJ.-ınanııza tmkôn nrsln. dtın1a ely etinde llu~ kon-et unsurıı
~tı:ı: olan mllll tr•:ınlldftn tamıımıııunı \-e llllılıımlıtıoı bellrtnıt•k 
~ere bll;yle veslltlere dört elle ı;arıl ın •• 

't Ne yaz.ık ki li.rle nlnıuı or. Deterll mi arırıerloılzln ereftııe 
ürı.13 r b O kfımetl rıncı ıı 'bııı:ırtannıı tHh-etlere 'f11 rk , .. ıan• 

cı~ıa.nnın )arısından çulu tnro.fıodoo dr teli:leııdlkleı1 on ııeçlın· 
ltrııe belll olan muhalefet partilerinin tr.msllcllrrt çoııırıtmamı -
!~'· ıneınh~liclln dı ııuıa pr.k ı,.ı tıınınıın ve :l) ~ ı;ören Tllrk mü,... 
... ı.11 «azeu:ıerlnln ba ynı:nrlan dlhet edllnırml Ur. 

Brn. cautecıııı.: \azıreıne dtlşli:tınom. hlc bir tl'mas fırımtını 
11ı ıtıaı ttmeli: l•teıııem. Aukorndaı.ı :r.lyaret mfinasebeU)le ııuıru· 
dan do1ru3a ltııınııı Cunıburrel 1 adına hnzırlnnmış bir dA\ct 
ıııeı.ıubu aldım. faı.:at ,\ııkara.ra &1tml1eı:eilm, dli\ette buluııa
llııraraeım. ("üııL.U ı.endl b01.11nıttlm tarııfındnn cnğınlnınıııtıınıı 
:re dl1vttlrre katılmak bit !çlmdl'n ıtelmedl. nu. b11Ua. bir bnlo • 

a !erine nrı.a ı.ııprdon eol."lllmak gibi ır;!lründtı. Her 11Rrtlne11 ı::a· 
ltttr.ll"rl temsil eden bir ltalynn nıc leli:ıtıışlıır ı;ruponu kal"8ısın 
lı~ndı nıenıleketlınln dft\cUnrle deJ:;ll, aocnı.: bir l!Cnebl aetaretlndc 
tıı.nıatı memıeı.et ve ıne ıeı. hesabına acJ buldum. 

Son eeclmlerde en celin eartlar oltında. "" ntır enııeller lrar
eı ınd bile tecelli edebilen mlllt lraıteııln icabı, mllletımı
:r.ın milli blrllli ıe beraberlik ı tedl~I 3oluot1aııır. \ ntandıış· 

~arın r:ocu. ıı.tıcııırı ili ı:; etml ler, öfke. sertlik, lottt ı trmraıı.ıerını 
t tllı etml lrrdlr. 11111 lradrşe ram olmanın )Olu; \atand şlann 
•rı ıncıan r:oi:unun arzum na urmali, ruhlıırda llÇ'llnn ) araları ar

ıtıaı., ıürıtillerı bo, etmek. bütün rntandaşlnnı. ılya ı ı.unetlertn 
~"r koluna tı!lt muamele etme!; csa ınn dayanır Tekarlı bir milli 

1aseu e maı: bir rehber diye kabul etnıelitlr. 
k liendt dr\let ndamlıırımı:ı.ın ziyareti mfin bet11ıe tnkım t.a· 
rtıırı ecnebi mrnılekellerlnde tertip edllrn ıılce dlvettr. bulundum. 
ı.!{ Yerde mu halif partilerden polltllm adamları, mlistaı.ıı le mtı• 

il ıazeleeller ı.:areımıH (ıkıı. Ev sahibi bdktımetler, bunları 
(De'l'llDU a: G. o: , deJ 

ıunmuştur: Topla."!tıdan &onra 
crupun ı:ıervembe lı'(lnQ tekrar 
toplanacağı blldlrllml§tlr. 
Perşembe ı:ünü yapılacak top

lantıda B~bakan bazı yeni ka
nunların bazırlanm851 için grup
tan yetki ıstereccktlr. Bu kanun 
lar arııaında meclis müzekereleri· 
nln tabı1f olunmae1an yayınlan
masını temin edecek ta:ıarının 

cıa buluna.ca!lı tahmin edilmekte
dir. 

Öte yandan 5 inci Adnan l\Ien 
del'Cll kabinesinin te§k1ll mevzuu 
etrafında temaslar devam etmek 
tedlr Dün gece kabinenin te§kll 
edlldl!ll haberleri bir ara Çlkmış
ııa da aonra bu &OylenUlertn aaıı 

oımacııtı ORTenllmlştır. 
D P. çevrelerinden sızan haber

lerden öyle anla.jUmalttadır ki. 
kabinenin ıcııklll perşembe ııilnO 
ak§L•nına kadar tamamlana.c k 
ve nncalı: o ııiln yapUacak ;rup 
toplantı&lndan ısonr:a Uı\n ocıııecek 
Ur. Bıı bakımdan grupun Pel}em· 
be ııilnkO toplantısına büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. 
H.1'1 KARARLIU 
\RIH;slSDf: 

Ankara 10 IHUSUS1) - Mlllet
veklll seçildikten sonra parti de
ğişimini meneden kanunun B.M. 
M . ine ııotırııecetı hakkındaki 
ııöylenUlerl blrknç ııiln evvel btl 
Cllnnll}tlk. 

Bu ııöylentller ıson ıtünlerde b~ 
bütün ıruvvetlenm~tlr Alınan' 
haberlere ll'(lre, blr parti listesin 
den mllletveklll seçilenler. dlRer 
bir partiye geçemıyeceklerı ctbl, 
tendi parttlertnden l.Stlfa ottıkle 

mcHuııı . 3 ti. o anı 

Seri evler inşa 
eden Vinthrop 

Rockf eller geldi 
Sert halinde ev ln'a eden bir 

şirketin ldaro meclisi b~kanı o
lan mcııbur mJlyoncrlerden wınt
hrop Rockfeller dün ııabab şehri
mize ~lmlşUr Amerikalı milyo
ner ı:azetecllere istanbulda bu çe
ııt evler yapmak buısusunda bir 
anlaşmaya varmak için Ankara~·a 
tldlp bir devlet bakan.yle ıtörüşc 
ceğını aöylemtş. şu izahatta bu
lunmuştur: «Bizim yaptıı;ımuı ev
leri eebrtnlzln ber ycırtndo kura
mayız. Çünkü buniar için Jnıllan
cııRımız maklnelcr ancak baflf me 
yllll ve dUz sahalarda çalı~ablllr
ler. iatanbul'Un ideal yerlerden blr1 
Y901llı:öy hava alanıyla ııurlar a
rasında uzanan ı;ahadır.ıt 

(Devamı sa. 3 Sü. 4 del ..... 
... . . ................ ........ ... .. M ........................ . ..... _ ,,, .... H ........ ••• ••••n•ffMI Mffl 1 .. tt ............................ ....... - • •• nı ı tıHıı ııı11111ıuı 

0PER.J\. BİNASI İCİN 25 
rtltL YON LİRA LAZIM 
Sohne konserlere de uygun hale getirile· f İT AL y AN 
tek. iki oda tiyatrosu salonu bulunacak 
ta l'~aııııı:ncı,, ınıa edilmekte olan Opera binasının lnpatı buncıan BAŞKANI 
leltJ:ı önce Belediyece e:e alınmıştı o zamandan bu :vana mali vo • 
ı.!r~lt tmtAruııılı'klar yüzünden ı ıerllyt'mlycn bu bina 1956 yılı ha- '1ELfYf)ft 

a;·ında Nafıa Vek41etlne dev re<lllm ştlr. U 
lılıı hu rnaıtsatıa kurulan Opera P roJe Tanzim Btlroı;u, en-elce yapıl· 
~ ve lstelet halini alm!§ olan p roJeyl ııerek teknik ccrck e.stetll: 
1tr8 ~cıan kırayetııız butmuo ve tamamen yeni bir proje 1le 5 milyon 
'4rı 8'11edllerek yapılan kar1ı:n.ıı ta dil edllmJt. bllhasııa aabnc kısım-

i_'ıııanıen modern U:pıı.tro tek nıtLne uv~n olarak plAnlanmıttır 
lt•t ~ tlrifl Takıılmde olan bina dıı, raha• gardroplar, mocıem fa
ts:ıo 'l'Qrlt karakterinde tezyin ecııı mlş ruaye ve tstlrahat ıalonlan 

lttııııı: e6L'I 01)era aalonunu 3 taraftan ııarrnaktadır. 
~:abneqe yapılan tae1lllercıe ııa hne, Dram. Komedi, ruıvo. Bale, 
ltı.ıı-ın' 8enrontk orkratra ıton&erle rt lçln tullanılabllecet eeklıı so
'I~ U~tur. Bu h\13U6 cıunyada Uk defa lıtanbul Operasında tam 

&< talıakkuk ettirilecektir. 8 ahne arkMındo. artilıtler için malı:· 
<Devamı a. 3 o. :> de) 

A•soclattd Pre•.w 

Roma, ıo - Ortacıoğu olaylan 
na katıl gittikçe artan bir ııırı 
duymağa başlıyan İtalya, Pazarte-
111 ııana Cumburbaşkıını l'e Dı~tş
lert Bakanını Türktycyc ll'(lnder
mektcdlr. İtalyan CUmhurba,kanı 
bir yıl içinde lltlncl defa olarak 
Ortadoıtu istikametinde fieyahate 
çıkmaktadır Bunlarcıan blrlncısı 

(Devaıru 5a: 3, 56: 1 de) 

t<:I:\ \'APn. \" ·ı önv.srımnr KAsJ'I ot'LF.K. 

Alaliirk·iin · ölmez hCilırası 
biiliin yurlla ICizimle anıldı 

Cumhurbaşkanı Celôl Bayar 
Anıt Kabire bir çelenk koydu 

( Vilôyet ve 
tertip etti. 

gençlik teşekkül'eri anmo 
Mormoro l okalinde Gülek 

törenleri 
konuştu 

BQyQk Kurtarıcı Atatürk. cbe-

1 
diyete tntlkallntn 19. yıldöntımün 
de, bütün yurtta olduğu s:Jb1 ııeh· 
rtmtzde de, tertiplenen muhtelit 
tlirenlorıe anıldı. Bütün felllr hal 
tı. ll't!IIC1 ile, lbUyan Ue, tertip. 
hın n anma t6renlertne akın eıtt 
Sabah ve 61leclen eonrrı yapılan 
anma toplazıtılannda, At.a"yl yakın 
cıan tanırım tıkır adamlan, en ya
kın mesal arkadaşları. ızençllk ve 
içtimai teşekktlller tcmııtlcUerl. O 
nun tarihi ~alı!lyetını ve millete 
olıın b!=etıerını. öndcrllk vasfını 
belirten konuşmalar yaptılar. BO· 
tün ee?ıir halkı Ata'&nln mi.nevi 
huzurunda 6&NJ duruşuncıa bu· 

(Di!vamı Sa: G tıü 6 da) 

AN KARADA 
ATATÜRK 
• • • 

______________ 00_TCRr .. u:R IHTlfALI 

Y U K S E K S E C 1 M K U R U Luıf tu~~~rc~;!rz.~~!~! diyete lnUkalinin 19 uncu yıldö
nümOnde de millet~ içten ~len 

TASDiK KARARLARI VERDi :~~~]~Pi:y:t~~:~~c:: kapacı.ıtı an olan 9.05 de Anıt -
Kabirde bu munııaebetle bQyOk bir 
ihtifal yapllmıo ve Rel.slcumıuır 

Niğde ve Isparta seçimlerine itirazlar 
Celil Bayar kabre bir buket. koy· 
muştur. 

Konya, Kırklareli, Tekirdağ dosyası 
vôrit görülmedi~ 
iade edild i 

Retaıcumbur. saat 8.55 de Anıı
Kablro ı;elınl6 ve Büyük Millet 
Mecltaı Reisi Refik Koraltan. B~ 

<Devamı sa: 3 o: a df!I 

nosust tuhablriml:r.den r; 
Ankara ıo - YO'kııek sec;ım kurulu bu sabah yaptııtı toplantıda ' 

Nlltde ve İııparta geçtmlcrtnl tudlk etm~tlr. Nlltde e~lmlortne D. ______ ..,."""'"" 

P. ve C.H P. ayn ayn noktalardan itiraz etmlşt.lr. Ancak D.P. nln Ue 1 
rı san:ıaıta deliller yerinde görülmedllilnden C.B.P. nln itirazı da 
sonuca tc.sir edecek mahiyette olmadıRından Nlltdo seçimleri yük· 

<Devnmı a. 3 ü. 6 dal 
•••n•••••••••nuıııı•••••••••NtHMI .................................................. _. ..................... . 

YUNAN HÜKÜMETİ ŞİMDİ 
DE AGIZ DEGiSTİRİYOR 
YUNANLILARA GÖRE, TÜRK 
DOSTLUGUNU EOKA BOZMUŞ 

Türk llaberlrr AJan~ 

1 
Atin 10 - Yunan hükQmetl bu 

aün yayınladııtı bir teblllte1e Kıb
rıstakl EOKA tedhl~çl teşkll4tı
nı, Yunanıstazıın dablll ve harici 
işlerine mQdabalt'yle ltham et
ml~tlr 

Yunan bUkfunetının bu tebll· 
itinde EOKA 'nın Yunanıstatun to
ıertne karıama a ve Yunanıstanı 

llll'llendlren meselelerde &öz hak
kına aablp bulunmadı!lı blldlrtl
mcktedlr. 

Tebllltde. !:OKA TQrk - Yunan 
dostluğunu bozmak ''e Doıtu Ak 
deniz.de huzuru kııçırmnltla lt
bnnı olunmaktadır 

Teblll:\C1e ayrıca. Türkiye ile Yu 
nanLStıuıın cıost oldukları ve ara 
ıarında hiç bir zaman sUA.hlı bir 
ı;atışmanın meydana ıtclenııreccıtı 
l!ae1c edUmektedlr. 

Sert. bir IJ.8anla kaleme alınan 
bu tebliğ, EOKA teşkllAtınıo biç 
bir za:nan aöz hakkınn sahip o
ıamıyııc jtı, Yunanıııtanın ıııy~e

tını te<lblfçllerin değil, Yunan 
milleti tarafından seçilen hQkQme 
t1n, yani m"lbln idare emtı açık· 
!anmaktadır. 

Öte yandnn hUkılmete yakın çev 
relercıcn bll<llrtl<llltlne ~öre. TOrlı:

<De,ıunı Sa. 3 bO. 8 da) 

YAKACAK 
FİATLARI 10 
YILDA YUZDE 
75 ARTTI 
Son on yıl ıı.artında mahrukat 

flatlan % 7!\ artmıııır. 1947 yı
:ındıı çekisi 16 lira olan odun tıa
tı 050 de 10 llrayL 054 <le 21 lln<· 
ya, bu yıl ı&e: o <la bul\ınunuı. 28 
llrııya yQ'belml~tlr 

Belediyenin trablt ettıtı narll 
flatı ıae 23 llracıır Oduncuların 
IC1dlalarına ııörc lsıı 1 çeki odun 
nakllye!erı ve rosumlarıyla 23 
liraya malolmakta<!ır. Bu durum
da odunculardan normal yolla.r
dıın odun alma" hemen hemen ım
kAnsızla~ı,tır 

Mangal Jı:ömürtlndekl flat artışı 

odun natıanndakl yQkt.ellte ma
vuı olarak 21 kuruştan 33 kuruea 
yQkaelmı,tır Kışın. daha ısoRuk 
ııilnlcrde bu tıatıarın da )1lltse
lııceRI Olm<11den tahmin edilmekte 
dlr. 

EISENHOWER DE KONUŞTU - Kru ('evin abulı; sabuı. 1.ono~· 
malarındıın orıra nlbQJrt ı ı. 

sentıo\lirr dP enrlkl ı;tın ıtRJ'tt aıUhlm bir bann toplantıM )nparak 
Amerikanın. dtınyııyo ı;ert ı:elen roı.euer ııtııtını acıklnmı ur" 
Re imde F:IM:ııbn\ler, rokttlln malitllnl ıö terlrken cllrOlü)er. \ 
merlknn Rehleumhuronun bu mOhlın ı.:onusma91 tf'l"lzronda dıı 
>&>·ınıanmı• "' mllyonlıırca ,\nı<' rlkalı, El!ll!nba""rl dikkatle din 
lenıı tir. l'ıte yandan. El entıowf'r muhlf!IH mf'mleketlerlt tşblr111:1 
nl nrttınıcal!ını li!İ.Jlf'mlştlr. Bu hııher. ıtf'rek FranHda. ırrek f! hı · 
glllerede sf\ lncıc ı.arşılanmıştır. ine llllllan. ,\\ am Kamara ınıtu. 
El enhow-erln fıli1lrdlil sözlerden da1dutu menınunl)'etl izhar et
miştir. 

INGRID BERGMAN HOL-
LYWOOD'DA .Kı>co 1 n .. ,., •. 

llnJ·dt:ıı Rl rıl-
ıııubı ı.:arar 'eren lnı:rlıt Rtr~man 
ilk ı~ 110113 1'ood 'a dönerek yarıılu 
bıraı.1ılı bir rtınıl <:e,1nn<'~P haş

lnnıı~tır. Rrslmrk Ht'rıtınnn•ııı Ho· 
nıa<la aıınınıo 50n bir poıu ı;orü

liı)or. 

- . 

1 z mir C.H.P. il 
Başkan ı seçimler 
için bir b a s ı n 
foplanfls ı ya p l ı 

trar l "' 
HUiU&I !IJuhablr•nıızdPU 

An kom, 10 - C H r nın lzmır 
5CÇtmlerıno :vaptıtı itiraz U 11eçım 
kurulu tarafırıı1 n yetklsız;ık. ce
rekçecıl lle "ddedllmtş ,.e ıııı:ııı ev 
re.it Yü!:6ek Seçım Kuruna gön
dertı::otştı Yült&ek Scçım Kurulu 
<\rı il ecçım kurulunun karar alma 
ya JCtk111 olduıtunu blldtrereıc İz
mir 11 kurulundan kanır alınması
nı tstemlttl 

Mesel yakıncıa tekrer Yüksek 
Seçim Kuruıuncıa ı;OrUşUlecektır 

C H P nın İz.-nır ııeçımlerlne ıtl 
razı ile ıısııı olarak Ankaraya ~ 
len i:r.n.ır C.H P. 11 ba,kanı Dr Le-
bip Yurtoıtıu CHP. genel merke-

(lıe\Bmı ~n. 3 Stl. 8 del 
--o--

«Layka» Moskova 
yakınına inmis 

t 

4uaıJoıu ~an"ı 

llamburg, 10 - Dpa Ajansının 
~c'dıın ıtelen «siyasi mUşahlt
ıere• atren btıcıırııcıııııne ı:Orc. 2 
ne! Sputnlk'in lı;lnde buluna.?J k6-
r>ck CUma ııababı Moskovanm 30 
kilometre uznıtında bir yere sat 
salim inmiştir Bu haberi b ldlren 
siyasi ır.(lşahltler 150 bunu baı:;ı 

Çelco.slovaı: ft.lmlerinln Mosıtovalı 
meslekda lanndan ötrcndlklcr!nl 
abylf'mt,:cnıır 

Dpa ajarısının aynca bellrtıııp
<De\11mı a. 3 Q. :; del 
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: Nüfusunu A • 
Bu hususta hazırlanan bir bro Ur - acız Faklilteden ıs yıldır mezun ola· -_ Gecı·ndı·rmekten mıl·an 5 öireac·i tarafından öğ· = 

retim iıyclerine dai!ılıldı. .;i 

-= 

kalacak 
YAZAN;-~ ~ 

GALİP KARDAM ~ 
Yük. Müh. § 

( ) 111 !111111 il il 111 il r: 

14.10.1957 tarihinden 18.10.1957 ta-

rihine kadar San Francisco'da 62 mem
leketi temsil eden 551 bankae1, hüku-

met erkanı ve iş adamlarının ittirakiy

le büyük bir milletlerarası kongre top. 
lanmıştır. Ankara Ticaret ve Sanayi O· 
dasını temsilen bana da bu kongreye 

ittirak etmek fırsatı bahıedildl. Kon-

grenin esas gayesi, demir perde dııın· 
daki hür memleketlerdeki geli,me ve 

kalkınma taleplerini karşılamak üzere 

bu hür dünyanın sermaye ve sınai 

membalarını seferber etmek gibi mu-

azıam bir fırsatı ve bu fırsatın tahak

kukuna karşı koyan problemlerin çok 

girift unsurlarını müştereken tahlil ve 
tetkik etmek idi. Bu mahiyette bir kon

gre dünyada ilk defa yapılıyordu, ve 
hür dünyadaki mukadderat birliğinin 

artık hükumetleri de aşarak halk ta
rafından anlaşıldığının yeni ve çok 
munnam bir nisaneı;i idi. 

ması b ıtlencmt-zcıı Faknt yul:an 
da yazılı hus\llllan cıahl bür cıün
ya efkln karşısında bcllrtmııı ve 
muhtcmrl bir takım hol çareleri 
ııc mllphem bir tarzda bile olsa 
ışnret etmiş olmııııı hı.ıll'blylo Kon· 
ıı:rcnln atmış oıcıuıtu adım, ııor 
cıtınyanın işbirliği yolunda çok 
mUhlm bir kilometre taşıdır. Ben 
co kongrenin sır! akdedllcbllmlş 
olmıısı bile bOvük ve <1erlı1 bir 
mllna tn,,ıımaktıı.cıır. Pozla durln vo 
uzun tahlll ve tetkiklere ıı:ırııme 
del' bu :nünayı kısaca şöyle hulü· 
sa edcb~lı:1z: 

Mukadderat birliği 
ı. Geııs.-nl'} me!lllckctler ı;unl 

Butı nonvasıı. hUEUSl teşebbüs l· 
le aermayenln c.skl klüsllı: tarjfln• 
den ~•rfınazar etmiş olup hususi 
tetl'bbü " ve sermayeye eski da· 
t.ssez-falre• vo kı«a 'adcll yüksek 
kıızıınç gayclrrl ~erlnr hükOmetlcr 
le ve az ['f'll•ml mc-nlf'k<'tll'rdckl 
hususi teşebbüs ve sermaye ile 
dnha 111kı rn samlm1 l>lr !şblrll ı 
yaparak dal1a llZUn vadeli bir r.ö 
rüşlc dalın l'enl'l mcsullyetlc:I ve 
anluyı•ı 1htıva eden bir \•azlfo 
t!lhmll etmen n z:ımanı gelmiş ol· 
cıı.~unu llun c.mc ktlr. ve bu yeni 
ufuklar ka~ıı; ... da B •ı nuııynın· 
nın hususi te c·bbüsü rn &ermaye
sı ıcryat vo ı~~ aı. etmeyip hür 
ılünyaıun I~ ve mukadClerat. birli· 
ll!:ıln ıc:ıplarına karşı anlayış ı:ös 
tcrmcktedlr 

Eski defterler 
2 Az gcll~mt;: m le etle, ı a· 

nı Afrtkn ~e AsYa g,bı Doıtu oun
) ası) geçmıııtekı acı teoı11belcrıne 

istinaden eşiti) a haydut ve m· 
prryalhıt gözüyle baku!lı Bat1 tınn 
yasının hususi tcşebbtıs \O s r
ma}estr.ın yf'nl v('Çheıılııl vo uzu.1 
vadeli iyi nl\•ctlcrını t11nı:ııakta. 
ondnn ı>lde cdec f;ı ve mukncıcıc
rat blrllitlnln mutlak teznhOrlcrl 
olnn mu~terok tınınt vo ırııkı'lntan 
anlayarak ıcnp!arını v<'rlne getir-! 
meP;c niyetli ııör<ınmcktccılr 

rcnrrnuı m111ıa 
Ho~a 
Gitmiyenler 

P olltlku ılll:ıf'nlııl Dcnıo~ 
rııı-1 t.l'llıııc,,I) ıe adlaııd•· 

T:ltl tıll11ın tıll<t'IUdl', Ilı• 
tlıltırlıır '" ın1111aı .. r..t1er de,·nnt 
ıı ııır (•el.;I ııır hııllıııl~dlr. ı;lsll! 
111111 hııi1111 07.Plll~i dil hl\ll ı\R• 
.ıır. lı..tııııır. iktidarını .<ılrdıır· 
ınek için )-Urddııp. ne yapıp ya· 
.'ili ı;lrlıı ~{ol Ullllll' .)Ollnrıııt il• 
rur. l\lııtınıeorrt. ıı.:tııınr nırkanlz 
ııııı"ının ıık•ı1ı.1ıı.1ıırıııı 11<'\ ın· 
it ltlr ı.ınruJ ntr•lııt• ıuııır. il<'" 
11101.:rn ilerde p.ırtllrr ıırası 1•· 
lılrllı:I. llitlılıırı n~lnmaı, \1')11 

lktldan devirmek için kutıanı
lnn hlr ııolltll.11 tııl;tl:,ldlr ,e 
CC(kldlr. Pek ender örnckltl' 
bir )811.ı, en ııt ııoııııı; ııro raııı 
lı ıııırlller blh-. bir ı:n3c cır.ı· 
fınd.ı lılrlr lr. ı n1'nl bu fialll
.,. lwlll lılr he :ıım dn)aııır \"I' 

~nııııı: ulıııılıktnn "oıırn. , •• ı;ı 
iş birlikçiler bu defa karşılıl>
lı t;f'kl•uıt• haline ~!'lir • 

111'1110\;rnsl ı.rııme•lnl J"eJlınln 
ın,rı olıırnk oıı bir )il oıırr. 

bcnlın iven :rürklyc't!e btıtün 
hııııl:ırılıın 1'11 ııı.ıı.. lılr 11. l''ı.;_ 
lı..11ıı:ırı t•lt• ~cçlrı•n ı•ıırıı, ııııı 
hıtll'lt'I ııarllkrlıılıı esı.t trı. 
ıııırtl ılı!\ rlıılıı (('.\l(b!llkll ırıı111ı 

hlh l)ı•ttnılt•ıı ol<'>C ır;l'f•me ini 
hlr tOrlll ha:ııııctlı•ıııhnr "tı on 
lılr > tlıla tılılnt ııolllllı:n cılelıı
) atııın giren cıhankş p,ırlllenı. 

ııl'artlll'rBrtL<ı tııılıar hB\ D•Iı• ı:I 
lıl tuhtıf Ullı!rler, Demoı.rualdrll 
ne anlaşılmak htendlğlnl acıklı· 
)Or, 

:!7 1 kim rn:ı; f;l'Çlmlerlıılıı so 
nııcu blle, Demokrat l'arll lk
tıaanııın Vemokra.~ı nıılıJ) !1'1111 
bir nrım boyu llerl)e ıı:üıümı<'· 
dl. Srçmrnlı-.rfn yandan fazlası· 

ııı tarıırına c;t'!knıl olan mulla· 
ıercı pnrllll'rl. 11.:tldnrn ıı:llr•'!. 
zamnnn c;nlı ı3or. D P. lktlıt11· 
rııı.ı ı:ıırc. mıılınlefı•t l)nrtllerl 
ılr ,ıııııholefl't &;orOşleorlııe n•· 
rnınrınıln 3er \<'rcıı lı11j:ıın·ll! 

lıasın d:ı. «Ullzlcrl pollt11'n hır· 
M) in ı.:nrarınış eoııtril.:ocılıınıııır. 
7.lrn nl.:s:ıkııı.cıııı, )olsı11.tuı.:ııı11 
ıe lıı1$nrı-ızlıktıııı ~n)rl ıııı; 1ıır 

fJC) lı• llglh·ıııııczkr. Yiik~ctrıı 
hncııınrı. kli) çı· meh•rlııl. ) ııl· 
ınrı \t' IJRrıknoı hollııtıınıı ıor· 

mrk bile l•lt•nırıler. 
Dl'mokrııt l'artl bn kam hl!>· 

lr dil findfiğll kin ufkell \C -ı 
ııl rll. Drınoı..raı Parti üdNH'kll 
hn•ın bıı dil üncccll'n ynıın ol· 
ıtııı:ıı l~·ln ate" pO,.kfirfıJor. lh•
ınnı.raı l'nrll Geonet Bn ı..nıııııı 
ııa h •tll llncl) o Hııuıe"I .) ıırıını 
ı•ıı.ıı, 11) 111 lrnfndn oldng-pıııı.ııı 

)Ulllll}Or gi)zflııll \C ll~l)Or ııı:· 
Zilli, 

·ı Orı.heıte on tılr )ıllık ~•>n•l 
(·eı.l•ııır~rlıı ~oııuı·u. d11ııUıı ılt• 
lıışııı ~ııı ııcıl.:t113a arll)nr. lı..· 
lldıırııı lıcı ıııın ı:ldt'ııler \I' ıı.tl 
ıı ırın ııo ıııın ı:Hnı I) •·nler. on 
bir )ılııı ııolltlkıt hll1ııı:osıı 1111 
01ııııt111ııı r;ıırr. '")oluJI lıllı:ln• 
1..rlnr 1 .ııı 0H)r. \'fırlırllll..11' 

oııın rrJlınl lıu·rll'\lıı )<'ili ııır 

ıııl hıılııııık. 

Burhan ARPAD 

3. Hür vtl demokratik müe e~e

lorln htı]l<Sl l\'111 olcıuıtu git>. her ı 
memleket it.ster Bntıcıa ıs•..cr Do
ıtuda ol.sunı kendi vıı~ama tar:zıııa. l 
ülkü5üne ve yaııısına uıır., )eni ~-------------' 

f ııtn \ ERF.JU K 
\ 1".flRDIKUBI: 

Atatürk. \:luııumuzun g!lzbebell! 
ve devlcttmlzln bqlı:anı olduğu 
ıçın bOtOn yurt.ıa.,ıtmmız ve cıev
let makantzmamız onun ıstek ve 
cııreıttıflerln! yertııe cııtlmıeye can 
atdı. Bu bakımdan kanunla ve )"a 
nza ile yurdumuzun yeşlllcnmeı;!, 
ı:uzelletme&I h111!USUntıa ı11tek!er!nl 
ızhıır etml~. ve bu ıste~ soııucun· 
cıa oralar birer } eşil mamuro ba· 
ıını almıştır. Atatürkün cıırektlfl 
ile Y~lllenen yerıcrımızın b~ll· 
C11$1 ~unlan11r: 

Yalova. buranın kaplıcaları, Bl· 
ıın alılardan. Btzaru;!ılardan beri 
bilinen bir ,;arlıktı. Fakat zaman 
zaınıın o ka1ar unutulmuş. ihmal 
ed im tiki. acıı duyulmaz hal e
re ıre.d Atatürk. Yalovanın oen· 
ırnd r ımes n ve bayıncıırlanmuı· 
nı erorettlll zamanlarda da bu 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 4 

ÇIKA"' Ki '11°" ÖZJUI -
!" Uy ile ll!';ıı: ) t-ııl '' leıııııl ler· 
dl r. •:\ lrıımeııeıı l\,;I a3 öner 
tııııınnıı olnn ı:enç e\ iller, l'P· 
rı~ :rııt.,nlnrındllkl ı.ıı \:lerlmlrı 
bnlaylnrını r;cçtnııektedlrler. 
\emekten onra C\llllk, nııdct. 
ıto tluk Ozcrlnf' ı.onu ma)ll lı 
lnını !arıtır. 

nex. c\ çrlce lrJ:rondn ııuııın· 

ıtuıunu. ıılll 'nln zf'nrınıtıl· 
rıln ı;n cıctıerını rlilı:l'll)ecetln· 
ıten J;orkturuııu > ler. !'Onll1 
dt' :r.r.ıııılıı olmnıllliını, hlltüıı et
>nlıırınııı i\lorct 'Dili olduıunu 

lılraf eder. 

- Her haldo doatunuz Mıırcıa 
hayal sukutuna uııramıştır. necı1. 

Sally yalvanreasına cevap \ cr
dl" 

- lnsatııız oıma}ın. Rcx. B n 
slzl hiç bir zaman aldatmak ıs
tcmecıım Yaşama tarzımıza ~re 
beni zenıı:ın ıarzecırblleceS;lnlzl bir 
an bile cıoıonmecıtm. l\larcıanın 
bir aı:ızu ile birdenbire bunu farket 
tim 

Sally, çok &lnlrll 1<11. Dunnacıan 
ellerini ol!~turu ordu: 

- Marc a 11 Zl 1>ev.:ı tıme çok kız 
dı Fakat benim kararımın çok 
ı:at'I oldu&unu aı:ırnncc. alzo baki· 

kati l!Oylomtftne tldelotlo münl ol· 
du Her halae bir dOoUndtıitü var
<lı 

Rex sert. bir eda Uc sordu 
- Acaba ne ctO§ünüyordu? 
- sızı tecrObo etmetı düeünü-

yorcıu Kentıısıne benim sen-otun 
hakkında bir şev ııorup aormıyrıca· 
~mızı bekllyorcıu Onun içindir kl 
benlm Vlll!lm oıcıu~nu aıze ıöyle
dl ve benim do bunu teyld etme
mi muhakkak surette llltctıı. 

Rex. kansının yanından biraz u
zaklaşmışu. Occenın karanlık ol· 
ma ına raRroen yüzUnUn ııcrt ve 
hattll şaşkın bir Uatıe altıııtı g!lrü· 
nOyordu sınırıı bir hareketle ha
vuzun mermer kenanna. aynıtlylo 
vuruyordu. Nihayet OôYIO konuş
tu: 

- Marcıa·yı mu.ur ıı:örebtllrtm. 
Menfan•lerınırt lı:orumaıtı vazife hl 
llvordu Fakat ı;Lzln o;usmaııız için 
aebep yoktu Netten auııtunuz? 

saııy·nın yüzü kıpkınnır.ı olmuı 
tu: 

- Marcıa·nın ilk zamanlarda ev· 
ıcnmemlz!n nasıl alr.yhlnde oldu-
unu bllsenlz. • Ancak ılı.in benim 
namıma mühlnı bir hayat slııorta· 
r;ı yaptınnı' oldutunuzu öltrcn1n· 
ce :yuınuşaııı işte o zaman b(?n 11.· 
ze her oe)1 itiraf etmek lstccıı:n. 
ıatat Marcla'ya meram anlatama· 

dım Fazla ileri gitmiş olduf;unu 
hls.~ttlltl için içi rahat deltlldl. 
sızı aıcıattığımızı öıtrcnecek olur a 
nız bl'ntıen &0{iuyacağınızcıan. her 
türlU ba[ıı kınp uzaklara knçncal'ı 
m:r.cıan korkuyordu. Deni bövlece 
kandırdı 

Sally. başını önOnc cıtmıştı. Ay 
ışı(tıntın parılelayan ı:tımüo pabuç 
!arının burunlarına bakıyor<!\:. Reı: 

ııtı elini kansının omur.!anna dıı· 
yadı rn zorla b~ını yukarıya kal• 
cıırdı: 

- sız de ona inandınız mı" 
Sally, tekrar başım önüne cıcıı: 
- Korkuyordum, cııye keltcleo 

dl. 
- Bu işi bozmaktan korkuyor

dunıız. değil ml? 
- Bllyle kon\:şmakta hakll61nız. 

Fakat itirafımı gilçl~tırırorııunut. 
Kel!nıcler boğaıına tıltanıyorcıu. 

Omuzlarını kalelırdı. Tam o sıracıa 
bir otomobil ııc.sl duyuldu. Rcx. te
l~lo: 

- Hayır, haksızım, aevı:ııım. Si· 
zı kınnak ~tcmcdlm. Fakat ıı:lz!I 
işlerden ve yalandan hiç bo~Jan· 
mam. Onun lçln bana bu çok d~ 
kuncıu. 

Genç Jı;acıının ellnl tuttu İncecik 
parmaklarını ok~ayamlı: el!zlerlne 
devam et ti: 

- Ne diye bütan bunları bu ak· 

şam söylettiniz? Art.ık cvlcn<tlk. 
htccıııtınız vakit anlatabilirdiniz. 

Snlly, hlllt. bqı !!nüne ciilk. yerıı 
bakısordu. 

Bu. zamana kadar Mareıa·nın te 
aırı nltmda ldlm. lııte<lllilın ı:ıbı ha 
rf'ket ecıecek lı:uvvetlm de yoktu. 
Fakat nUıayct artık ı;usamıyacoı· 
gımı kcntılsın" söyledim. Telgraf 
çekme ine sebep cııı buaur. 

Parlayan gözlı•rtyte kocasına ba· 
ltarak Uü\·e etti: 

- sızc bu akfnm tesl..m olurkım 
ta.'ll mllnlı lyle dolu olmak tatıyo
rum. Beni iyice tanımanız ve ol· 
dutum s:tbl beni l!C\'tlll'nlz lılzım" 

Ben ı;tzl oldutunuz ı;lbl tanı
dım ve se\·l'llm. Sally B r para mıı 
ı.elealnlıı hllilertmı dcliıotırecef;lnl 
mı ı;anı)orsunuz? 

Sally'yl kucakladı. O da başını 

Rcx'ln &öltı;ünc cıayacıı. Reı;: tekrar 
60rCIU: 

- Demek ki bentten şüphe edl· 
yordunuz? 

- Hnyır, Rcx hayır. HIQ bir za. 
man ıı!zln böyle bir hesap yapabl· 
lcccliınlzl dflşünmed!nı. Faknt be
nt ne dereceye kadar ııovcııııınızı 1>11 
mlyordum. nem 11ız öteki er:<eklertı 
hiç bcnzemlyoraunuz. O kadnr maıt
rur, o kadar aıılaşılmıısı güç, IQ l· 
lemine kapanmıo bir insansınız ki .. 

Rcx. uzaklarn bakıyorcıu. dalmış 
tı. Sally ııözlerıne cıevam etti: 

- S 21 kaybeuncıtc razı olamaz· 
dım. E~er beni terkedecek olsay· 
dınız muhakkak ki ölürel<lm. Beni 
tekrar kollarınızın anııımıı alın. SC\' 
cıııtım. Beni affetml.$ ottıu~nuzu 
söyleyin Bu dültün ııect'!Tllz'n kC)"• 
n bozulmlL$ın, 

ı l>t\ amı ı nr> 

(Hod Blood) 

llt'JI : 'h~oı~ Rny onmanıar: 
('orıırl \\Ilı! Jant• llıı St'I 1,ut• 
her \iller .:ıo rph t'allra Se
ııtıl')o: Je c ı.n l.:y l'rodüı.:~ı
~oıı: Cohııııblıt Rrnkll - ~lııe-
11111.qkoll ATLJ\ Slneıııa.~ınıtıı. 

Ş mdlyo kadar c!lrdU!lümtız üç 
tıımlyle ıınnat. tutumunu, ıı:ı~ııı
ıtını. özelllklertnı lylco kavratıı~ı
mız Nlcolas Ray, buı::tın do karşı
mıza herhanırı bir Amerikan ıeh· 
rtndekl bir çingene topıuıu~nun 
belirli hır y!ln!lnü 11nlatan •Ateş
li Kan» la çıktı. Fll!nı, çlnırenc
ler ara.ı ındak! kattın f'rkek ilinti• 
sini. c\•lenmc ıııırcn eklerini 
anlatıyor. Tek ıızeıııııı bu. Çinge
neler kralı Marco (Luther Adler> 
nun bir kardeşi var: Stephen 
<Comrl WUdo). Uçarı, ı:enç. evine. 
vnkınlanna pek ba!tlı olm1yau b'r 
takım e!l:lcnco yerlt'rlnt1e sarışın 
bir katıınıa dans ıtöstertlcrl yapan 
haylliz bir dellkanlıtıır 

Eve o bakar. ~tdkl çlnııenelerln 

cıoRıın bu mukııddernt ve lşblrllt\1· 
nı kcncıı ıcaplanna ~re tahnkkuk 
ctUrlp dünyaelakl munzzam ge
lişmede kendl5lne cıüşcn vazl!C'l'I 
ytrtno getirmek hU6U!Unela nzımıı 
ıı:örOnm<' ;tedlr. 

Y 
ukarlda üç macıac hnllncıo 

ço klSR olarak hulüsa eel1J· 

m" bu prc.n plerln, hür 'e 
Ormokrntlk cıanynC!ııkl husli.!t te· 
ışcbbUs ve ııermaye tarafından 110.n 
mı imiş ,.c bcnllll!Ounl olcıu ,u 
tıöz önüncıe tutulursn San Pra:ıc13 
co Kongresi sayesınde bu hür ve 
Clcmokrntlk Günyanın kendi beka 
sı ve ilerlemesi için ne kn<1nr ha· 
yatı bir adım atmış olduQu nnl~ı
hr kanaatıll<loylm. 

KarısU'la hüeum edip 

baldızını yaraladı 

Zeytinburnu SUmcr mab411eal aA· 
kinlerinden Cerltla Scyban ailevi ı:e 
çlınııtzlllt yüzünden knrwn:ı çııkı ile 
hücum etmiş vcı nralanna gtrlp, e
llnden çakıyı almaya çalışan ba!Clı· 
.,.ı O'mran Turnakuıunun yaralanma 
11na aebeblyet vermiştir. Suçlu yaka 
lıınmış, t.ahltllı:ata başlanmıştır. 

Metresini bıçakladı 
Kaıımpaşada Kankarcle;ı aoıı:ac: ~4 

numarada oturan Habibe acılı bir 
kaelın, on ıenccıen beri metrr:; bıı· 
yatı )'llşadlğı Oall;ı ndındaltl hıa
la münakaşa tcmlş .-c Galip, kendi· 
ılnı ekmek bıçatı llw uı biletinden 
yaralamıştır. Suçtu kııçmış, aranma 
ısına Ye tahkikata başlıınmıştır. 

dnetlertyle o ııııııenır nu · !r&- .\nnıe rntllndc J ua: nusst:r. 
cıa kardeşlnldt1 cvlcndlnnpk ister. başarnıı bir o)-uncuıdu 
En güzel çınaene kızı CAnnıe • t b 
Jano Ru eli bulunur. Keneli tö- an lr yönü var. çınrenelcrın 
rcnlertno ıreleneklcrlne uyıtUn bir oynak. ele avuca sı~u hareketi 
düf;On ~apılır Evlenirler Amn mt?nçlanm iyice bcllrtebllme 

için karn v<ı kırmızı ı:lb! :ı:ı 
cıaha ilk ırecetır.n huzursu:ı:luk ba.j· renkler, çok kuıa aürcll kam m 
gösterir. Çlnııencler arasıncın bir hnrekctlert ve ııık sık deıtış n 
görenek varcıır oovcy ilk ı:ecc kamera açıları tıımın havıısına 
geline cmrctmezııo cvllll!l:ln tacıı- uygun cıuşüyor Ama konu olarnk 
kalmaz. bozulur. boşnnmayn kacıar seyirciyi kancıırıcı bir ırtıctı yo 
gider Btlt(ln çlnııenlcrln bir nrn- Blr çok ucuz mımıcrde ııönnc
ya ıreıtıııtı, dans etılp eıtlenc.tlklerl ye aıı,tıf;ımız oyuncular •Ateşli 
bir ıteC•'. Annıe Stephen•cıen nyrı· Kan• ın daha lyt bir film olmasını 
ıır Ama bu aracıa bir kolaylık enıı:elllyorlar. 
vardır . Bir çingene çitti ııyriıın-
ca. erkek. aynı kıza ycnıcıcn ev- Fırtına korkusu * 
lenmc telı:llt etıobtıır. Stephen 
yapar bunu, kız cıa kabul eder. 

Nıcoıııs Rarın ııcnacyo urııuııı
mak ve oyuncu kUllanmaktakl 
ustıılı~ını mm iyice ıt&tcrtyor. 
Ray, uzaıc kalabalık ve karırnlık 
pltınınr kullanmayı ısovl)'(lr Bu 
bakımdan El!a Ka:zan•ı hatırla· 

IStrong J"ear) 
Reji: Corrıl'I \\llıle 0> ili) Dil• 
lar: ('ornel \\ lltlt .Jl'aıı \\ uı
ıııce Dan J>ıını·a. sen:ıl')o: 
ıtnrtnıı J noteo 1 'l'r: C'llııtoıı 

"erir' l\ıınıt•ra Jo"'l•h l ı 
"hl'll ı•rocını.: ı,1111: Unltrd ,\r-

Atlar ürkünce ... 
BU1Utadada Maden mevktlnd~· 

ııırhoş olarak taytonunu ı>ürcn :b 
mali Nafiz Tccemen, aılann urıunr
all le, )'Olun kenanll<:lakl a aca çarP 
ınıştır r mail. başından ~e kuhığlll 
dan a r aurettc )"ara nmıı, ıı:onı" 
halinde Haydıırpıı ıı Numune hastll' 
nesine yatınlmıştır Tahkikat ae.-aıP 
etmekteellr. 
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Kah,·eyi aratmayan yegane 
sun'i kahve 

\'EŞEREN' TİCARE'r 
Galata PCI'§cmbcpazarı 

Arslan Han Kat 6 
Tel: 44 92 22 

tl8t F.Lm\:\IRA •llnf'JllR mdll· 
Fred (Dan Duryeaı bir çııttll<

t karısı ve küçük oğluyla la ar. 
D111Jnrı kazanamamış bir yru:arcıır 
l1Mtadır. Bır ııece, e\'ln önClndll 
bir araba durur. tlç kteı ıncr. 
ine."llcrcıen biri. Oharlle Fred' ıı 
karl'lcşlCllr. Ötekiler cıo bir deli· 
kanlıyla genç bir ıı:acıın, Charllll" 
nın arkacıaşlnrıcıır. 

Charlle'nln bacağında bir ıcur
oun yarası varcıır. Llz (Pred'lll 
kansı. kurşunu çıkarır. İkisi bir 
ara yalnız kalırlar. Konuşmaııı· 
nndan, Llz'ln bir zamanlar Cbar
ııe•nın sevglllsı oldu~nu ve ço
cu~un t11& ondan doğduıtunu anıa· 
rız. Cbarlle bir banka soyınıış. 
hlr t>olls !lldürmUş ve hura)'a ıtaÇ" 
mıotır. Evcıo huzunıuzluk b~ıar· 
Pol!Bler ııclmek üzeredir. Ama tal 
yollan kapatmış ve kaçnın1orıo• 
engel olmu~ur. Bir nra hava a· 
çar. Charllo, kencıııcrlne ) ol c6S° 
termesı için çocuR\ı kancıırmıştır 
Gizlice kaçma~a kalkışırııırtcn 
Llz tıörür ÇocUÖ'lJ geri çaıtırır. 
n.-na o dönmtz Daha lince de 
Fred polise haber vermeye ıı:.tınıt" 
tır Yola çıkarlar, Charllo'nln ar
kadaşı olan delikanlı, onu \'l' yaf\" 
lanndnkl katımı öldürüp para~• 
almak lstemektccıır B r tepe ı çı• 
karken tacımı aşaııı iter. Sonra d• 
Chnrlle'yl l!lelünneye kalkar. QCY 
euk bakar kl cıurum kötüdOr. CC° 
ıncıen çnkısını çıkarır rn cıeııt:atı• 

lıyı llldOrUr. Charııe•nın bucıı 1 

gtt;tcıe klltüleşmoktedlr. Bir t:ıı• 
IObeyc ı;ıQınırlnr Bu arada IJ11'111 

ko::no1.1.t1u olan bir cıcllkanlı. """ 
çanları aramaya çıkmıştır. onıara 
~ctlşlr. Charlle bir ara yoııın• 
tek bo.şınn cıevam etmek için dı• 
şarı çıkınca. dcllknnlının s!ltıbıY111 

vurulur. 
Kötü bir acnnr;o. rcjls!lrün bil· 

gtsızıı~ını, iyi kullanılamı aıı ,, .. 
yuncular eııncıt. can sıı<•cı ,o 
ucuz bir filim ortaya çıkmı tır 

**** *** ** * 

('oı. ı:üzel 
110,l'I 
Orl ı 

1\011& 

S. Madrll 



DiPLOM ATLAR 
VE DiPLOMASi ... 

lJ - 4 -
dar :ı1 tarır ben m dclll Be:ı o ki· 
:ı:u·ı Ylnıser delil m dotn:su Fu· 
ta· de o:aa bir problem ~ aratmnk. 
it ~!Yet icap ettiren bir ıo Ve taa
ha•ıı n ıuzull olanında cıaht sıh· 
lla;re bir şey var. Dem.el: ki b r 
mı t var ama laabetııız. demc
cı•ı! lçtn ıııı;at ııeçer e'tm ze. «Ken· 
ııro rı movcut olı:n18alardı o 
~ bleı:rııcr zaten varit olmazdı,» 
cı-, ü, Bırıe.,mıe Milletlerde, Nato• 
Z'tlt Avrupa Konseyinde, en mo
:ı:a:ı!ı 2UCte okuyuculannın <lah1 
ltı an zaman anlıya::nadııtı bir ta 

111trı sözler söyllyen, bir tal:ım 
~ er ltnrı§tıran birkaç bQ Ok I· 
11:1:1 için dolnı ol ablll r l\l r Lod· 
'Alaılçln, meaelA. Veya nuııcs \'eya 
GJ lk ve>a Nuttını: için Blz..m 
ı:ıı ıılonıatıar için böyle bir tehlike 
on~VZUubahs de il. Hiç korkmııyın, 
1~ ar Yanlış ııaz Eövlemczıer. an
kü ~ Yaı>m82lar N den mı? Çlln· 

Onlıır 1ıJ yapmazlar. 

KRAVAT 

kQltOre del!ll. sadece tnalltzee1e 
ııahlp J rllil de bulun:r.ı bilir 

KIBRIS'OAN ÖNCE 

«Diplomatlar, ken
dileri mevcut olma
salar hiç, ortaya çık 
mayacok olan bir 
takım problemlerin 
halline calışan m
sanlardır.» 

ocıaı ına kabul olundum. Y varlak 
bir m anın etrafına aı::. cıört yar
dımcısı ile birlikte oturcıuk. Ce· 
b mdcn kU~ıcıımı. kalemimi çıkar
clım. On b".ş dakika kacıar konuş
tuk, kAğıdıı b r tek kelime yaz. 
madım. kalcm.tmı bir tek kere kul 
lnnmadııu. Bana söylenen hC'r oeyl 
b llyordunı. İ§ln kötOsü benim bll 
dlklerlm bana sövlencnlcrcıcn çok: 
dnlja fazla idi. Halbukt ben flmlt 
ediyordum kt. me:ıeli, derhal ö
nüme bir cıo157a konacak TO ben 
bu d06yıocıan EOn 6 ay itinde Rus 
y dan Surtycye yollanan yalnız 

Jeı uçaklarının sayısını değıl, ma· 
klnelltü!eklerın bllo 6ayısını öl· 
rcnlverecektlm. Surtyecıe o Anda 
kaç Rus eubayı vardı. meseli. O 
lina kadar hucıutta ne ı:lbl hldl· 
ı;eler olmuştu? Daha bunlar ıııbl 
çok mühim bir yı!';ın teJerrllat-

Biz m elç111kten çıktını. cıoaru· 
ca TIMES Gazetaslne ıııttım. l!.te
dlltim her şeyi orada buldum. Ve 
altfıı..'Il 8 de te!e,·ızyon ı;tüd~·o
lanna ı;r.ttlltlm \'akit radyocu ve 
&8':etcci birçok d06tumu orada 
bulcıuğum ııtbl 1nı:Ulz harlclye
aıncıeı: de bir kl§i ı;rördOm. Bizim· 
kller yoktu. 

1-.~rntıurıyettn tık lturuıcıuı;u yıl 
be a Ankara ııokaklarıncıan ııeçen 
lı~t kru·atlı acıamı yoldan çcv1rlp 
dlJ\ cırecı yapmışlar. derler. Ara· 
ıı, 34 :Yll ııeçmlş, buıııın cıe çoıtu 
b&~cı;ecımıztn en büyült ziyneti 

11 kravatıcıır. 
to nızırn cılplomatıar ne yaparlar? 
~encırayı ele alalım· Sı.bah 10 cıa 
ile ıeıır, akoa:n 6 de evler no d0-
1,~ler. Aradaki zaman içinde no 
1 &rlu? Elcl!ertyıı Ankaradan go 
ı~ ZIYarcı.çııerıo meşııul olurlar. 
ıes~rtncıcıı en iyileri TIMES Gaz . 
k nı okur 'lie bunlardan en zo-1:1 çıkıp ba :ı azııarın b r ı: tın 
re :>ar, arlı:aıtan bıı: ka blrt bunu şif 
ı::ıe cevırıı' ve bu oırrcıı T1MES ma 
rı eı.. ace,e olarak bizim Dı~ şl 
cıe 11&ıta.nlııtının bilmem ne renııın r,f1 cıos:yaıarıncıan birine ı: rere • 
ile• kaldırılır. Qolu zaman TlMES 

Amıı b r Balcan Londra a uıtra· 
masııı Hele bu Bakan, BB§buan 
\eya Dış.ş.ert Bakımı ı e. o zaman 
hummalı bir faalıyct ba:jlar Dip· 
loma•ların en bO;ıUıt 'li!IZ!lc ı bu
lunduklan mem:f' eıte Türkl~e 
le lı:tll l§lcrc hfıklm olmıık d~ 
k 1 midir? Dola U!lyle onlara ı;ora· 
cıık olunıınız. Kıbns n.cselt ı;ıuı 
halletml•lcrdlr, meseıll lnı: ıız cıtp 
ıomatları, lnı:ıı z ııuetccllcrt ara 
sıncıa dolaşın;ınız. blzlmkllcrdcn 
hiç k!msı;yı tanımazlar. Naall ta
nısınlar ki atşam 5 olunca bl· 
2.mıtııerın çoğu hanımları ile bir• 
1 ktc matazıı vıtrlnlerını ae~rc çı
kar. Nıı.sıl tanıaııılar ki blUinkller 
doğru dürGat tngı zce bilmez. in 
Gtllzce tel a hcrh8Ili:I bl r cııı b.1. 
mek ne demelı:t r? O d l!n aatııbi 
mil e· , ecıeb ~ atıyle, 61~ ctı~ c, 
6cıetlert, an anc.cny c. botun ya
§11.Yışı •• e anlıuruü; demektir. Bu
ıı.ın Lond;a~ a ı:ıaen ııenç b r d ı>
lomaı b!ltun lnııtlız ı:azeteıerını 
okul ııcak. P ) es.ere ldeceıt. ı;ale
rtlere g dccek. otobUs bllctçl.all IO 
konuşncak, radYOlU cıınıı:ıccck. ııı. 
zetec terle ahbaplık edecek, klUp• 
!ere aza olacak. ünıvcr&ltell genç- ----------'-'_r_l._a_ı_,·_:ı_r> 
,er tanıyacak, sendlıtn arın tarihini ı 
ogrenccck. bakka!ıı Cldlp oahsen Ankara'da Atafu .. rk 
ıııı.e verış edecek, belki b,r ınıııız 
ıı:u.ı ile arkadaşlık kuracak, onun ı 
il lesın, tanı} acak, !iÜttüyle iki !uf ı'hfı'falı' 
ccıece.k, Hyde Park'a ıııdtp nutuk 
d nllycccıt. Kııdınları Koruma <.:e
mıyetınc ı;pcı.p konıerant. dınli}e
cek. bir pazar ubahı klllbcye ı:ı· 
cıeccx. vcı. re. İşte bütlln bun
ıı.rdan 60nra i)clk rbtES Gaur.c
" nln makaleler nı anlı} acaı.. 4ı.c 
büt.ın b:ınıarcıan aonrn Kıbrı.ıın 
ıstıkbal ne ola o Ur, ne } apmalı· 
dır, ne } ap::nıuıı ıdır, onları sıı:e 
1>6)1 yece.ıı; 

kt ınaıı:aleyı okuyup anlıyaca.-
• - - BiR ELÇi 

<~,, ı indde) 
vekil Adnan Yenderee. Veklller, 
Büytık MUlet recıı.sı Re! Vekille 
rl ve Riyaset D \'nDI, Erklııı Har
blyfOI Umuml\'e Refg Vekil.. Rlya
setlcumhur Umumt Kltlbt, B~ve 
kl!Jet :Müsteşarı. Kuvvetler Kuman 
cıanıarı. Temyiz. Şılrayı Devlet ve 
Divanı Muhasebat Reisleri, CUm· 
huriye~ B&fmilddelumumla1, Hart· 
Cl)'e Veklleti Umumi Kitlbl, An· 
kara tJnh·erıııtesl Rektörü. Anka
ra ValL<tl ve Belediye Reis Vekili, 
Emniyet t."mum MOdllrO tıe Rlya
setlcı.ımhur ve BaşveklUet Erltlnı. 
Devlet Reisimizin refakatlndt> yer 
lertnı ıılmışlaroı 
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1 Emin olun. Türkl}enln dip.o
mata çok llltlyacı var. Konuoacu, 
çalı,aca , .1aıtA ,aratacak, mu· 
ha.n eıe 68!1 bı. f,kfr \'e t~eob 
11aı:ııb • Qahfiıyc sıı~ıbı diplomat· 
lar ıı.zım Unutmayın ıı:t bazan bir 
abancı :Z4 muyonu:nı.;~u birden o 

dlplum tın ~ahsında ı;rö:U~or 
!ı::nc:. Diln}ta Har;:ıı ıç.nde Rauf 

Orb~ Loncırac.ıı e,ç cıı. Aradan 
o aCiar zaman ııeçt , aç scf!r de· 

o ı. lnı;.1 Lcr h • b r teli. ..ı •Y 
}Or Orba·.. G.lurchlll ın ve 

II'ÇO lııı: lız t;UvOğOnün 
dootu ;ı, Neden &l'aba~ Çilnıtü 
c.;.ıurctıı • Orba la konuşmutan 

Çünkü Orba • elÇ1 
n c ıurctı ı n ua. 

iSTEDiM Ki ••• 

Retsıcum.bur. DOyOlt Millet l\! c 
ııeı Re!sl. 'Başvekil \'O VeklllP'r Hfl-
7ett Ue korte,Jıı d&bll cııııer ıı:evo.~ 
ıııtır a:ıımınrıa ytıruyerek kabrin 
bulundu~u ltL<;?'!la dahli olmu~ıar 
\e saat 9 u 5 ııeçe Rt'!Slcumhur 
CelAl Bayar kabre bir çelenk koy· 
mı:;; "" bunu 2 dakikalık s8"qı cıu 
n.~u takip ctml tir 

fhtlrnm vakfcısinln hltamıntla 
bando i~lkliıl marşını çalını• \'e 
ba raııımız arı\'n (('kllmlftır 
nlt..-'f \llilf.('O()R H\ 
t \ ı.; ('I T t I ' D F 

Ankara. ıo Atatürk'Cin ıo un· 
c\ı ı;ıld~namo monıısebetlylc TOr 
kl-c Milli Talebe Federasvonu tıı 

rarıncıan tnı!!tln Dil ve Tarih • COlt 
rafya Fa'ltllltC51nd bir anma töre 

Evet. eıtmızde ııtızeı bir fırsat nı tertip ea.ıımıştır. 
l 'F.SEREN TIC'ARE'J' vardı O ı:ece televızyonda Surl:;c Törende Vektlle:r. mebuslar An 

• meselesi hat.kında bir Türk ola· lı:ara \'allı;!. Pro!E>sörler ve t11ln· 
Galata Per§cmbepazarı rak tonuşaca!mm Ortacıa Türk.ye balık b!r ı:tnÇllk kltlerıl hazır bu· 

Arslan Hıın Kat 6 \ardı, ne ben. ne &tı:, ne o Kalk· ıunmuştur 
Tel: 44 9z 22 tun. programın n~rıncıen birkaç Törene f.,ttklil Marsı ile b ınn 

'
=;;::;;:::;::::::::::::==~~~ıı~a~at~c~v~v=e=l=el=ç=ll=!R;e::g:l:tt:ı:m:::E:lç:·:n;ın mış ,.e iki Gakl.kAlık ihtiram durıı 

1 
unu müteakip Maarif Vekili Tev· 

'ık heri bir h!tabede bulunmuş
tur MEVLİT 

Kı> metlı c im Ürolog Operatör Doktor 

MEHMET ALI OMA'nın 
Vefatının onuncu yıl dönUmU mliruısebeti~·le ve azız aile bu
YUklerimizin ruhlarına ithafen 11 Kasım 1957 Pazarte i gü
nU ikindi nam zını mUtcakil' Kadıköy O manağa Camii S<ı
rifinde ıtcvlldi Nchen okunacağından akraba \'C dostları· 
ınızıa dm kardc.,lcrıminn \e merhumu sevenlerin te rifleri 
rica olunur. l\I. ihsan Oma 

Siz 
Evin~in duvarların ı 

Çe$it ll renkler le 

sü,l l yebi l iH i n izi 

SABITLUX 
MARKA 

lz ,ıtınn. 
tzmır. 10 - Aziz Ata'mızın ebe 

diyete lntıkaltnln 19 uncu yıtcıönü 
mü. bütan yurtta oldutu gibi. İz· 
mirde do yapılan muhtelif mera· 
ııtmle:1e anılmıstır. 

DA!\'AD \Jil TÖRf: 'I; 
Adana. 10 - Ölümünün UJ un· 

cu yıl dönoma monasebetlyle bu 
atın Gl'hlr tiyatrosu r;alonunda ""' 
okull.ardıı. 'fllpılan toıılanuıanıa bU· 
yOlt Ata•ark içten gelen son uz 
cvs:I, sayı:ı ve batlılık du;vr.ııar y 
ıe anılmı~tır. 

İhtıfale2e mebuslar. vali ve be
lediye reisi. mlllkl \ e askeı1 er\:l'ln 
ımı-eler. tik orta ve teknllı: öR 
rettm okU!ları ö[trencllert. basın 
men.'lupları vo kalabalık bir ntıın 
cıaş kitlesi hazır buhınmu5tur 

Bahailik dininin ruhani 

reisi öldü 

T~t\rle habrr •ldıtımı:za göre 
Baha1lllı: dininin nıbanl reisi Şevki 
Efencıı, Londrada n!at etmiştir. Yer 
yül'tlnde binlerce merkezi ve çolı: 
nyıdn ıarartarı bulunan Baballljtln 
bu lı:ı:rmet!ı reisinin «nausı Lon· 
dradıı. kaldırılmıştır. 

~ ,. •il> ıı kaınıı•lnrılt. ı•arı. oırı·ııı 1.a ı ıııı•ıtı.. ııııı .ı •rrll l ı;I ıvııııu ı~ + 
.. lı ırııulaıı cıı..1111 \I' ıtılı, hl"r 111'• olnıR\llrn ı. . Ona ııtorl". : 
: ılell•I', •(ror11n' lıln ı konulıuı ıuı fllray:ı >lll•tııtını •l'>~ ı:rt1 111"" • 
,.. lrnl 1ıuı:ü11 ılü11)a11111 hn ı ıır.ı o ıl :ı ll l"rhnhlP ' Ozlıl nlf'rı·r ı.1sl· • 
-. rırıa >ll)ılnıı ılurıımılıı. \ 11111 11l ıı . hr lf' H:ı" ~ra·n ,,. "uuı ıı · ı • 
• \ml"rlkolılnr ldıı lııı l(•lilnlıı ıı.t ~l)Orl' I ı·tnıl- 'oınn· ıırrl.t"s1ıı bil· : 
: l.ııstıru \llr! lllrl fa:ı.lıı liolR\ I· dlı;I bir ~l'ydlr. Onun d a 11('11 il· Jf 
,.. ı•llıne•l \f' lıısnnııı bu ~th:ılP'll ıııon11 •la)lllıı)or. Htrıı hAnlR~ı- Jf 
,. t ııln ıır.lıııu ka• ın\l'rl.t, tı.ııwı.ı ııın içine, lıel"' ı;hah bir,\ lrrr- ! 
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C"nrlyP' şınırl annı asan yabaneı tara ate 11\'ft!'llli - Gazl"l.,ln> 

Seri evler 
( Ba.51 1 incide) 

Mr. Rockfeller, şirketln1n evle
rin ıneıı odll<111!1 memleketin ele
manlarını kullandıl!ını belirttik· 
ten ı;onra evlerin maliyetlerinin 
metre kare başıncıa Sô-60 Clolar 
olcıuıunu açı.klamı~ cmasraf!an
ınızın "' 70-80 ini Türk llras!yle. 
ııeyahat ve makine masratlannı 

te,kll ccıen baklyeısını cıo:arıa kar 
oılıyacaııızıı demtat.ır. 

:l.ııtanbulcıa evlerin betondan in 
ııo edlltşlcrının kı~ın ısoıtuk, ra· 
zın 61Calı: olmalanna sebebiyet ver 
dllllnl i§aret eden Amerikalı Söz. 
lertn& devamla: cB1.21 tso evlerin 
cıuvarlannı hor memleketin iki!· 

1 1 

ıçm Opera binası 
ma,ı ı incide) 

yaj, ııardrob ve tstlrah t odalarly
le dekorlar için muhtelif atölye ve 
depolar yapılacaktır. Ayrıcıı bina
da 550 kl,lllk bir koruıcr ve 2 tnne 
350 ltı.şıllk oda ti) atroım l!alonu 
nrdır. Binanın hU5USlyeUertuden 
biri cıo tamamen canı olan ön cep 
hede ast katın 350 kişilik bl r oıı
hlr lokonta.sı halinde tnp ccıllıne
sldlr. Dodrum katıncın 111e 7 kit· 
mati:ıa&yon ısantralı lle sahne te
ıılBlerını çalı~tıran ı makınıı daire 
!il vardır. 

Oprrıa lı l ııo ı nııı tanıoıııtnııınası 

l{'IU 25 ınll~oıı llrıı,a ıhtl)a(' \Br· 
dır. Bunun beş milyon liralık 
kl.6Illı döviz olarak harcanııcaktır. 
Ş1me11kl halde aahne ltı.smı inşa· 

atının ıskelet. kısmı üzerinde çalı· 
~ılacaktır. 

Es1ls ihale 1958 baharında yapı· 
lacak ve ışın ehemmiyeti ve tek· 
nik zorıuau bakımıncıan ihaleye tş 

Mr Rocld'eller Ankaracıan cıoıt- tırak edecek Ttlrk ıırmalannın lh· 
ru Amertt ya ııtdecektır. tl!ias ııahlbl bir yab ncı tımıa ile 

mine ııöre ayarlarız. Burada yapa
caaımız aerl evlerin .sıcak günlerde 
tatlı bir ~erinlik verecek, kışın ise 
ısotulun geçmesını önllyecek ~e
kllde olma.~ını ClQşQnüyonın do
ml~tlr. 

bl'raber çahşm8$t şart koşulacak· 
CevdPt ~rARUh tır 

VE 

200.000 
LİRA PARA İKRAMİYESİ 

·* 
Hcsnplarında en az 200 lirası o lanla t' 

çekilişlere her 100 lira için ayrı bir 
kur'a numarası alarak girerler 

K5 Gülek'in 
ziyaretleri 

CUmhurtyet Halk Partllıı Gen~I 
Sekreteri Ka.sım Glllek dün saat 
9 da Talcslm'dekl Atatürk heykeli· 
ne ırıcıerek bir çelenk koymuo bir 
mOd<leı sayı:ı duruşuncıa bulun
muştur. 

Genel Sekretl'r dı'1la sonra Tek· 
nlk Onıvel'5!teye ı:klerck, AtatClrlt'U 
anma törenine katılmı~tır. 
Buncıan sonra Uasekl'<lekl hlr 

ıırkadaşını ziyaret eden Gülck 
Kumkapıcıa 85 yaşındaki blr ka· 
cıının evine ı:ıt.mıetır. Şimdiye ka· 
dar Q(Uek'I hiç g!lrmeml~ olan y 
lı ıtacıın Genel Sekreterin, dl\'ctl· 
ne icabet cttlllnl aiSrüncc ağlo
mnlta başlamıo ve calı oauı. ö:n
rOm yok ki, enna vereyim• demi • 
tir. 

Ofilcıı: saat ı 1 de Marmara Sine
masında T M.T.F. nun tf'.rtlbettllU 
anma töreninde hazır bulunarak, 
bir konuşma yapmı t.ır. ----·----------

Yüksek Seçim 
Kurulu tasdik 
kararlan verdi 

m:ışı ı incide) 
ısek seçim kurulunca tasdik ecııı 
mlEtlr. fsparta 6eçlı:nlertne ise C. 
H.P. itiraz etmiştir. Fakat itirazla 
llglll de111lerl bozma .sebebi olar&}; 
kabul edilmemi§ ve öteki itiraz
lar d sonuca tesir ecıecek kUv
vetto olmaııtliından C H P. nln iti 
razı redcıecıuerek Isparta ııeç1m
lert de tascılk ecıllml§tlr. 
nt(n R 1TIH \Zr.rn 

YOk:sek &oçtm kurulu buıron ay 
rıca Konya. Kırklareli, Teklrd&lt 
~imlerinde yolsuzluk oicıuıtu !el· 
Cilası He C.H.P. nln yapını~ oıcıuııu 
itirazı karara balllamıı. hususunda 
11 seçim kurullarının 'ennlş ol· 
cıukları yctkls!zllk kararlarını kal 
cıımııştır. İl seçim kurullarına 11· 
ı:tll dosyalar ı:crt ı:öncıenlmlı& ve 
itirazların kanuni süre!ı.or dahilin 
do yapılıp yapılmacııkları lnccle.n· 
elikten ııonra karara bal';lanmaları 
ı:erektl~ blle!lrllml§tlr. 
Ayrıca yülı:&ek seçim kurulu Kü· 

tahyaelan milletvekili ı;eçllen İb 
rablm GermlyanoRlunun C.H.P. 
tarafından itiraz ecıuen mılletve
klllltl mazbataaını ta.sdll: etmiş· 
tir. C.H P. yaı:ıtıfiı itirazda. ibra· 
htm Germeyanol;.'lunun 1939 ~·ı· 
llncıa C.H.P. ye kaydoldufiunu. bu 
bakımcı an D P. listesinde mllletve 
klU seçilmesinin kanwıa a~ın 
olduıtunu lleri aarm~tilr. tıçe ıse
çlm kurulu aldııtı karanla adı ~ 
çeııln şimdiki halele D P. ye ·a
yıtlı olma.sı ve 11 idare kunılun
aa da bulunması dolayıstyle eı;kt 
üyell.l~ kaycıının mllleı'feklll , .. 
ç11mesino enı;ı;el olmadıl';ını bellrt 
mektcdlr. 
KOS\'.& sEçnu:.i, ' . sucbı 
K VR VLU İSCEl.EYECEK 

Konya 10 - Konra C.li.P. İl Ba" 
.lı:Anlıtı taratıncıa.n mlllenetm n
çlmlerine )'Rpılan itirazlar ıtonya :ı 
&eçim .kurulunca ıncelenmlştır. Bu. 
na ııörrı C.H.P. ntn ııerı aürdU40 IU• 
rularda &eçlmın lpt.&llnt n tetr&
rını hedet tutan bir hu.ınu ınevcut 
olmadı •ından. Kon)a 11 ;;;eçim ~uru 
ıu kentlinı ge!fitılye:.&ız bulmuş ,.~ 

bu huaıı&un Yükaek Seçim Kurulu· 
nu l}&llendlrd14lue ltt1fak:a karar 
v rml.ftlr Karar C.H.P. ti başı;.nı· 
nır. bu;lin blldlrllmlftlr. 

D. P. Grupu 
tHa ı ı ıncldeı 

rt "" bağım!ilz olmaga karar ver 
dikleri tatcıırcıe de ~ene millet· 
\'ekllllRlnden tliku cd.llmiş ola· 
caklarcıır. 
Monılekette buzuı· vo aülıunu: 

nl7amı bozacak bütün teşebbüs· 
ler, tahrikler, tCivlkler ve bu c
ktlde yapllacak n~rlyaı için sert 
tedbirlerin alınmasına dortu ı:ı· 
dllcce~. bu mevzuda ya ceza ta· 
nunumuza )onl made1olcr konula· 
catı veya ayrı blr tanun ı:etirtlc· 
ceğl ı:ene cıol~an &öylentller &.'"& 

sıncıacıır. 

D.P. M ECUS GltCP l.1 
'.l'EBIJGi 
Ankara 10 CA.A) - Demokrat. Part.1 
mec!la gnıpu, bugün 68&ı. 1$ de ı:rup 
rcW G!ruun mebusu Hayrettin Erk· 
menln başkanlığında toplanarak 1,;0n 
deminde me'VCUt. cmubaletetln a&
çtmlerden önce, .seçimler esuuınd• 
ve umumıyetle teşebbQa, hareket n 
ntyetlerl• mevzuu azrrlndekl jı6rilş 
meler\ne ııalt 19.30 a kadar denm 
etmiştir. Vakttn gecikmiş oımuı do 
la7ıalyle, 14 klll!lm pe.-,embe ııunu 

uat 15 de tekrar top!.Anıp neticelere 
varılmalı: üzere celse uat 111.30 da ta 
tıı olunmuştur. 

Yunari hükumeti 
fBaşı ı lnrlde) 

Yunan ınOnasebetlertnın bozulma 
sıncıan büyük zararlar gllren YU· 
nan hüktlmetı. bu monaııcbetlerın 
dOzelt!lme&I için ı:ııyret aarfetmok 
tedlr. 

Gaz yağını su 

zannederek içti 

r'----------------------~ U addf'dlyordu. Bunun !çın ba$1. 

KISACA 
ATATÜRK VE 

.... . .. 

BASIN HURRIYETI 

na a1rı bir rne'fld Ttrlyordu. Da. 
unı bqh lı.ı$llla bir kurrcı. bir 
mt>ktep olarak ı:&rliyordu. !illete 
muhtar oldu&u film ı:ıdayı anrak 
buının nnbllertlln., pmlmi ola 
nak inanıyordu. Dlr nnl.lrnnda, 
•basının uınunıt bayatta 'f<• rıım· 
hıırl~etin crllfIDe "" llerlr.mdf'ıfn 
dr haiz oldutu yUkıek nztfelffl 
anmak bterlmıı dlrtttk ~nıan 
oyluyor: 
•BUının tıım ve ıenış bürrtyr. 

ti tyt ıı:uııanmuının ue derece 
Dün, biıyuk .\tatürkfi kaybedl nar:llı: bir vıııtJet oldu#unu ds bf.. 

flmlzln 19 uncu Jıl dönümıı idi. 
o·nun &.adtte bir kurtancı dcl;il, )'Dna lüzum ı;örmcm. Her t!lrlO 
bir ,-ol co•terlrJ. istikbale yönf'I kanuni ıı:a:rıtlnrdan zlrade bir ka-

lem aahlblnln lime, lhtt:raca "° 
Ucl tah lyellnl belirtmek l(ln kendi alraal tellklı:llertne 0 dtığU 
h~rlces bir eyler soylrdl, bir ~r kadar. Tal.anel&lların bulcukuı:ıa 
ler yazdı .. \ talürk her ıeyden n · ve memlekeı.tn ber tOrlU hu&Uıl 
nl Batılı adamdı, medenı lnıan· telılltkllerln üatUnde 0 an yUlı:sek 
dı •• ıllletlnl ;eri bir h:ırat ~'fi. mentaat!ulnc de dikkat ve bilr. 
,-esinden en kısa bir zamanda 
dünya medeııl:ı-rıtnın ıpflna ka met etmeli: manevi mecbnrl:retl, 
'l'D ıurabllmrk azmi, 1111 Batılı uıı bu aıecburt1eı.Ur ki, \tmuml 
oıaıun, Balı f!J.:lr "' müesseseı,,. düzeni temin edebilir. Ancat bu 
rlnl ben!mS(!.)l,tnln est!rldlr. \tıı, yolda ranııma ve tusur olMI bt:c 
tllrk, Türk .'\lilletlnl ileri bamle· bu lı:uaunı dti%eltecelı: ;es!Tıt va 
sinde 'ko tekllyttek lıllton mııka· ısıta, asla mAzldc nıldtlı gtlıl 
'l'Crndlere, bu eephrslyle kar,ı basını le yıtlar altıns alan rabı· 
konr, gertrllmlş tecrllbelerln, de· talar Clet;lldlr. Bllikla b116lll hür. 
nl'nmlş ve f.a1dasnlıfl anl.a'1lm1$ rlyetlndrn doğa.cali: mahıurtınu 
usullHln halalanna düşmeğe asta l.zalo vuıtası da yine bl2Zat !>&· 
müııaade l'tmeıdl. aın bOrrt:retldlr.» 

,\t.ttUrlc, buının ıaraı ııtı bir .uatürk bu ıozlrrl 19!H •~ 5ÖJ· 
kahraman deilldl, :;ahsl kabili. !ilyordıı. Dahıı o zaman. boı.ını 
1et ve kudrrtlnln lmkinlarını tahdltlu allına •olcmak tstevcıı 
J<ullanmuını n uferr rrl mt'I :rlhniyetl kötUluyur, •nıbldeıı tat 
nl bildi. Eseri, 1ek başına ktndl· blk l'dllnıfs, denenmiş bir ~1$le. 
ne mal edebilirdi: Bıı, onun hak. mın en kat'! tahllllnl 1apı:l'ordn. 
kıydı. B ütlln lnsanlılı. tarihinde Basın hürrlyctln4en dofacak mah 
pek az ki~. onnn yapablldltlnl zurlann lzale l ancak ;rine bann 
başarmıştır. l\lıuallardakl kahra· hllrrl1et1 fle mümkündü. Rllyllk 
ınanlar kadar tıudretllydl Bir şet Atatürk, hür olması ırenken bir 
ldar•~lnl kurabilirdi, Uf"r ,ryl s..-a mUusesenln kayıtı:ır alıın:ı alın 
yıl11z $artsız kendine rim edebilir mıısını. onun kudreı Te kunetl· 
dl. Etmedi. Mllletkrln ,raşama bak nln tamamen hususi telikldltre 
kını ancak lılr ~liı1l olmaktan lclile edllınrslnl t•hllkrll ı:&rUyor. 
kurtulmakla kaunaralını çok I:rt du. Bnnu açıkça, mertçe &6ylli 
btllyordu. ılllet dilşllnmeslnl, yordu. Eter bugün b.\şlUl türlO 
5li1lemeslnl, kendi kendini idare dDştlnmekıe olanlar, karıuard&n 
etmesini Te ona lahakkilm etmPk medrt umanlu T&l'ia, Ataıtırklin 
isteyeceklere haddlnl blldlrmulnl yanılınadıf;ını öfrentccklerdır. 
öfreıımellydi. Bütün hayatı, bu Atatürk, ba ının yarattıtı lılr 
maksadı ccrçrltleştirelıflmeııln sa· kahraman deflldl. Kudret 'e kav· 
mimi çalıtmaları içinde c•ctl. \etini basm rotuyla da kazanma. 
Öld ıılü :zaman, millet ı:erektn ft! dı. O bir efsane dol kadar in· 
zl almı,, htllcamr tinl tiyln etmiş ~anustli bir varlıla ı;ahıpll. Ama 
bulunuyordu. Belki bazı un.ın. basının krndlslndrn de kuTietll 
tıbr ceçlrınelt'7dfk, bucün bulun olmasa cerektllınl biliyordu, Bu 
dufnmuzdan da daha tlerl bir certkllllti tıundan 33 yıl enci 
srvlyeft ula rnış bulunacaktık. öyle41. Ben bıı imanla büyüdüm. 

ı\ta1ürtı, milli fuamn uyanma· Sadun TANJU 
sında bUtUn müesseıelerl ı-uUt·· ~, _______________________ .) 

Kadar göztlen 
düşmek uzere 

.lna4ol• AJSD.11 
Londra, 10 - cReynold Ne'l'l'S> 

ırazeteslnln bir muhabiri citlve.nı-

1 
lir Macar lı:aynaklarına. atfeu :.ta· 
cartstanda ştddet politikasına ı;on 

\ t 'l;I l \'t"\ i,DlLDt - RoJ.;tı H 

tiDll'i pey1.;ltrln ı:ün ı:rt"ttlice r.ocm 
&.a.ı:anmn•ı Ozerlne J:l•enhnfl'u bu 
1 ıerı.., ucnısnıak üzere bir heyrt 
te kll ederek b us Jaml"~ Kllll· 
anı tıQ1n etmı tir. 

lf alyan Cumhur 
Başkanı 

<Bastnrarı ı neldf'> 

tet.;cn Eyhıl ayında İrana yapılmı 
tı. Romadakl resmi çevreler An
kara aeyabatinln de trana yapılan 
&eya?ıat ırlbl evvelden kararlaştınl· 
mış. normal bir resmi ziyaret ol· 
dul!unda ısrar etmektedir. Fakat 
ıılyast çevreler bu ftkre ıştlrak eı.. 
memekte ve bunun da İran seya
hat! ı:lbl. Cumhurbaşkanının Orta 
Dotuda halyaya önemli bir rol 
kazandırmajia çalıpasının bir 
basta ~ekli oıcıuğunu ııtıylemekte
cıır. ---------'-------

Layka 
IBafl ı incide\ 

ne eöre. Moekova muhabirinin Lay 
ka hakkıncıa bllı:t edinmek için 
müracaat cttlltl b!Jtün Sovyet kay 
naklan bu husooa tam sQlı:Otu 
muhafaza etmlşlenıır 

Cambndıre Fizik Obscrvatuarın· 
dan yapılan müşahecıelere göre I· 
kinci sun·ı peyk tek parça halinde 
serretıncktcdlr Blllndli!I ı:tbl, bl· 
rtncl ı:ıı.o le ve kendisini taşıyan 
roket ayn cıönmektecılr 

VEFAT 
Eczacı ve oı, Tab!lıl Ali Galip ve 

NöYber C&nlıaoy"un kerimeleri, tUe· 
urcıan ve Pllmclltr, Slntm11cılar 
Koope. .. ı.ıtı Müdllrü Saki oanluoy'Un, 
Anadolu Kont.uarı T ,t,., Ş, Ziraat 
MU virt. Talib canııaoJ'Un 'l'e cev
v. Qellkerln ablalan, E.T.T. İd~ 
Le'l'aıım Ru~ n:tmurlanndan Meh 

1 
\'erllmck i&tendlğlnl bildirmekte
dir. Aynı muhabire ı:ore. Ru,,lar 
son ııünlerde aıkl Macar Baş\'ek il 
fmre Nagytyı buetınkü Macaristan 
rejimini taavlp etmeye ıeşvlk itin 
yeniden tqebbüsleroe bulunmus
ıarcıır. Adı ceQOn MııcarlstandakJ 
baskı hareketine aılı:ı ısıktya batlı 
bulunan Başvekil YIUlOil Kadarın 
da bu lily eı cıetişlklltl dolayı .. ı 
lln cıetıştırllm!!til muhtemel ctırtıl
ml'ktcdır, SöyJ~cıığlne r:5re. Ka· 
dar-ın YC'rlnc Karoly Kis5 gct.r.ı~ 
cektlr Kl&6, lhtUll hııreketıncıım 
önce Macaı Komünl6t Parti$! D • 
aip!Jn Komıteetnc Baş;ı:antık et· 
mekteydı. Onun :ııa:nanın<la pan 
menııuplarıncıan birkaç bin kt , 
mahkemeye •eTkedllmlet.ı. 
• ............ ! ........................ _ ....... ......... .. 

lzmir C.H.Pı 
fDa.&1 ı incide> 

ztl1de bir basın toplantısı yapıı
rak Hlnı• ı;cbcpJerını ae.ıklamışur 

lı merkezinde D.P. den 25 bln 
oy fazla alan c H .P. nın İzmlı'd<' 
soçlml kuanabllccel,imt aövleyen 
Yurtotlu izmır seçimleri ıra•ıncıa 
en bQyük yolsuzlut\ln seçmeıı ı.u 
t.ilklcrlndc yapılmış oldugunu ı"" 
r1 sürmüş ve İzmlrde 190 b:n -eç 
men oldu~u halcıe propap.ntıa va 
sağı stınıertn<1e ıstmlcrın toplamın 
da hesap hatası olmU$tur. D;ıısen 
ISCÇı:nen adedi daha 1821 adi!' de . 
nlldl. Scçtm ~na fzmır &!!Çmenl 
253 bin geçmeni ihtiva eden bir 
kütükle kU§ı karaıya bıra.uldı de
ml~tır. 

Lcblı:ı Yurtol';lu beçim kanunun
daki açık hOkme ratmen kOtUktc 
ııcıı olmayan takat elinde seçmen 
kartı bulunan vatancı lara oy at· 
tınle1ıjını <la ie!<lla ctm ve bu 
ld<ltasını tspat eden b!r vesikayı 
bııııın toplant.ısında bulunan gaze
tecllere ı:östemıiştır. 

C H P. tı:mır il b ~ nının ov 
\'erme saati sona crm,.den. saaı 15 
dn alındı[tını ve sanelık kurulla
rına t.ebllll edlldl~ini ı;öyleı:ııgı bu 
karar ve veı>tka şöylccıır: ~e<,:ınen 
kartını havı olan vatandıış!arın 
mOracaaUcrt halincıc tısteyo ıln •ı 
lertn lllve edilerek oylannın u.· 
landınlma ı 11 seçim kurulunun 
27.10.957 &CÇ!m karan 1kU2'asıncıan 
dır. Buna ~llnı muamele tfası rıca 
olunur. 

ıh·e "e<.·lm li nruın ll:ı,ı.anı 
n ııt.;lm :"lin r ı Onnı 

Yurtolilu bu lelillkayı cazetccıle
re ı&tcrdlkten ısonra tzmınıe 
TOrk vatandaşlıRına kabul ecııı
memte ı:öçmenlere de av ıı:uııandı· 
nlcıığını Uerl sannaş ve c H P 
nın kaybetme:ılnln t>ebebl bunlar· 
dır deml$tlr 

KMımp a Yenıcıere ııokaklO ııu met Çellkerln baldırı, Sara ve Nufln 
marada oıuran Emlne Karadd a- C.nlıaoyıın ıtırilmceltrl Madeni eşya işçileri yüz-
dınelakı kacıın. !itil yapmak için. '> İ llAI. c,\XLISO\ d 
su bardağına ı:azy11fı toymu~ ve e 50 zam istiyor 
titll almak mwadıyla cıı arı çık- müptelu oldu(:u hutatıktan kUrtu· Madtn lf sendU:uı. Tal•~man 
ı:nıştır. Evde bulunan. kadının 2 lamıyarak ıo Kuım 19~7 gilnü hak· Şirketi Madeni Eşya Fabrlkuı işçi 
) aşındaki oğlu Orhan. au zan ne- kın rahmetine kavuşmuştur. Ce ıert adına ctoplulırkla ıı lhttlAfı• çı 
derek gazya~ını içmiş ve zehir· nazeal bugün Lennt camııncıen öğ· karmış ve işçi ücretlerine yüzde şo 
lenme allltmı ı:llst!!nllillnden Şıoıt le namazını mOteaklp kaldınlarak zam tstemlştır. uzı-.tırma Afhala 
Çocuk bastanes!ne kaldırılmıttır. U.slı:Udıır aile lı:alırl.&tanındakl ebedi rında halled ıem!Jen lhtlllt tı Ha 
Tahkikata b§!anml§tır. latlrahatglhın• tndl edilecektir. lcem Kuruluna tntllı:ıl etmiştir 
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1 ~*ipJM',BELCIK!DA BiR HAFTA 
Adeta bir ı:ümrl1\I: muameıes•nc 

tabi oıcıuıc. Paı z,portlanmız mua
yene ccıııcıı. Bizim iç n birer giriş 
ıtşl doldurulma ı lllzımmı . Bcyaı: 
bu· kartın tızerlnc. lsmlnlzt, 1 in • 
z oturc1uliunu eri. memlekctı
ııızı. ctoğı.ı:n tar hin z. ve cıntıa b r 
çok malumatı ka Clrolyorlar sonra 
cıa bu:vrun, ı:eı. b ıını nlz dlvorlar
dı BUtün bu tı cıbırl :- beynelmı

lrl kumarbazların. yani hl!cele us 
ta olan•arın ıçcr ye &17.mnması i
çin ıı.lınıyomıli B zııe be~n~lmllel 
kumarbaz olmadığın ızı ıspat. et· 
ml .. tlk. Ne ı:arlp? Kimse ceblmz· 
dr k11ç ııara bulumıuı;unu somnı
yordu Çıkarkrn olduğu gibi 

i. I !mmı iIIil '1 •l I' I! fıı:ı 
l K d 1 1 f Jose An<lrade. llk zene tut· nan halkı tal><! s ett fı1ndc:ı sa• ! a ın ar te e onlarda bolcu ldt. l9:H Pııruı ollmplvadı at l t.45 den 14 e kadar film 
i k •• dd futbol turnuaaı ylldızlanndan çevrilmesine ara verilecektir. 

L• . 
SU;'°ÇOK KISA~FAKAT-çoK ·GüzEL~B.IR SEYAHATiN HiKAYESiDiR 

t ço uzun mu et biriydi. Amerikalı şahsıyetlerin 
1 konuşuyorlar Vatikan'da film çevrildi lb" ·· 1 ki • 
ı e ıse ve gom e en -· ·- . ... ... 1 Frıınsı?. PTT. Umum l\Iüa!lr- İlk defa olarak Vııtıknn bel· 
~ ülıttı tarafından yapılan totktk- <lesinde bir film <:evrilmiştir. Yent yapılan b r ankete ~öre. 
1 lerııı '\erdll!'; netıceyr. ı:örl'. u· Film, Marlo Lanza•nın cRoma· bClyük şirketler ttlare eden A· -~ 

KUMAR 

BiR YENi SEVDA 

"oruz 
Bunu 
çıkma 

ö rcıım 

B r cadden n onunda ltal'!'ıma. 
ı ııı: ar \e ınırültUler ç nde bir J•ı 
na park çıktı Çocuklar r ı ıtl'or

lr.rdı Kocaman çarklar ,noyor 
rcnklı etekler ı;arıtııı ba lıı.r m -
n k Piler. nce bacaklar •e çıp;l ık· 

lnr havada uçu§uyordu Luna pıır
ın büyük çadırı altında. bir sa;· 
lzllğln ı;onunda •a.dığım bu \I• 

gultu. akşamın bu ı;aa•ıncıe beni 
mesut ı-d ordu Ş mdl çok uza1':ta 
o nn kıznı ın bu man ara k~ısın 

a kapılacağı hc •c-canı dil Clnüyor 
dum Ha a ben <le b nCl r <I :'ti 
u ker!erden terci nolur baba 

cı ım b l'8L daha,, b raz. daha d • 
e a.varırcıı. şu yara:naz 08 a iti 

h h llkopıcrcıen nme te czıı 

Onu lunn parktan a ·ırınca a kacıur 
km .,il r neler ç rd m ~tırın 
ıne ı.: 1 z d rdlm. sonra o ve 

<l nünce b r hltm z tükenm z mu 
cernnın hlkl nı anneı;.ne anlat 
ma a o ulurdu n ıl havaya fır 
ı a<l ığını tıoplavaı'a gl~tel'!lle e ça 
lı ırdı, b r on:ı c~ ıoıralardı, vo
rulurdu u kuım eı:!llr<ll anneı; le 
bakışırdık. a\·n ca ı;o ar v ata 
ııınn yatınrdık. eııııır op rdlk. o
nun varlığı lir er tl~lmlz annele· 
u şekerlerden ıstcrdl, nolur baba 
korkardık. knrım çok ı;ıUzel<lt de· 
mek dl;e sorardı, çok çok ııüzcl· 

dl derd m. koskoca adam nasıl. o 
kCIÇCkler n nra51na karışma!t ı~tc 

dll!tml. kl'ndlml nasıl zor tuttu '\l· 
mu ııülcrek anlatırdım Gerçekten 
bu pınl pırıl makinelere. bu kah· 
kahalara. bu neşe c, bu renkli a.'lı 
pullertıı altındaki elilence cıurı} a 

nn mukhn·met ne kadar zordu. 
Luııa Parkın önünden tstemiycrek 
n nldım. acelcy e ote!e Clöndüm 
Akşam }emcıtını Kursaal'm lokan 
tllbıncı ccek ronra da m hur 
kumar o\nanan cazlnova çıkacıııc
tık 

KURSAAL 
Kunıaal ycpyen . bUyük, ferah 

bir eğlenceler sltl'Slydl. LOkantııln 
rı gnzlnoları. komer alonu, t • 
"atrOflu caı rllerı ,.e Clııha bır sO· 
rtı ter rruatı :e o,,tend e ı: !en 
lı r ynbııncı\ ı kendi çatı ı altına 
Ç"lrebl ec ~ bir cazibeye salılptl 
Şirin aydınlık bıı salonda yeme 
ı:ımlzl yee!lk. scırıra dn ı:azinoyn 
çıktıi( Gazinoya ı:treb imek bir 
mesele ıdı. 

ı mwnıvet IUbnriylo kndınlarm merlkan ~ahs yctıerlnln çoıtu 1

1 

teıero:ılar<la ço < uzun mUddet nın Yecıı Tepeab adm<ladır 50-60 takım e:bıııe ve 100'e ya · 
' konuştuklan kesin olarak tc:sblt Vatlkan dahılln<lo film çevri· kın cıımıeıte ııahlptırler. 

edllm .. bulupmaktadır. lcbllmesl ıçın ou eartlar koşul· Gallup müessesesi tarafından 
Bu ıtt t: ıu şu malQmat l'e- muştur. 140 şahsiyet arasında yapılan b u 

RULET 
Kwnıır ovnnnan sa!o7ılar muh

tcşemd Yeşil rulet masalannın 
llBtUnde telts f cdtlmış bir aydın
lık vardı S ınok nıert içinde bü· 1 
yUk !lir alışkaıılıkla krupye lt-r !!~ 
ı n toplU\or Hı da ıu~orlardı Ki· 

rilmekted r· Günde 8 uattcn fazla çalı ıl- anket sırasında birinin 100 çift 
!! İki l'rkck arasında hw;uııt bir mayacak ve papa saat 12 de Sa- QOrabı, bir dlterlnln 200 kravatı 

a ve kat'ı kel meler sö1lenl}or. 
onra be!tlC'nlyor. sonra bllyanın 

çenberde dönııou. nımıralar nzc
r nde tıkırdavı ı dlJY\llU or. ııon
ra bir nida,, bir sevinç vey&. bir 
tızüntO nldaııı yübellyor. krupye
nın kUreğl }e ı çuhaıım tlzerın

de renkli ti ıcrı çekiyor ve itiyor, 
sonra \eni b r tımıt. yeni bir hıl'S, 
yeni bir bekleyiş heyecanı etrafı 
sarıvordu. 

iÇiMiZDEKi ŞEYTAN 
Masalann etra!ı ddeta muhasara 

edilmişti. YUk5Ck sandalyelere çık 
mış oyuna nezaret eden vazifeli· 
ler. oradan orııya koşan garsonlar, 
masanın lı:lr mı, zarar mı ettlll-
nı uaşılacak bir sür'atle hesap e
<len muttasıl ra!tamtur mralnynn 
kontrol memurlan \O ıısıl oturan, 
arakta cıurnn, talihini bir numa· 
ratta veya bir renkte ara~ an, ma
sadan mw aya uıturBuzluğundan 
kurt.ulma!t için <lola.,ıp cıuran ka 
dın erkek. eık ~eya itinasız. genç. 
ihtiyar bir knlıı.balık.. ln~an tali· 
hinin bu derece zorlanışına. ısrar 
la ıırıınışına. Jı:ovalanışına onşıyor 

du. Öyle bir hın·a vardı ki kumar
baneae. sızı sanyordu. kurtulıı.mı 
yordunuz. bu kadar insanın ara· 
y~ının 1>o0una oımayacatına ınıı
nıyorounuz. Ve ı;onra eunız cebi· 

~ konu~a 2 ı.c 4 dakika. ınt • Plerrc meydanında topla· ol11u~ anla~ılmıştır. 
B r erke k le bir kı.dın ara.sın 

, dakl konuşma 6 ile O dakika. t ik 'kn:ıın arnsındaltl konu ma 
\ ı.ı ııe 40 <ln~lka sürer. 

Parts tt'lı>fon idaresi. çok de· 
fa bır kadının telefonunun 6 
buçuk saat m~ıuı ol<1utunu teıı 
bit l'ylernı~tır. 

Telefonlarda ııcvezelllt eden 
kaelmların ) ıqları 30 !le 45 a· 
raııında oıcıuııu da anlaşılmıştır 

Atina Metropoliti ve 

Kazantzakis'in cesedi 

Atına Metropolldl, birkaç giln 
evvel Almanyada ölen tanı.;.:nı, 
Yunan muharriri Nllto Kazant· 
zakıs•ın cesedini klllscy o aldır· 
marn ıştır. 

Knzan•za!ı:ıırın cesedi glraııe 
naklectlllp orada ~ülecektl. 

A\lna Metropoliti. Kazantsa· 
k~ın. eserlerinde klllso ve pa
pazlar aleyhinde bulun<lu~n<lan 
bu karıırı venıııtını bdlrtml~tlr. 

Batı Almanya'da 

salışan kadınlar 
Batı Atmanya<la kadınlar. fa· 

al nüfusun üctıı birini teşkil et 
melttectlr 

Batı Alman} anın 50 SOO 000 
nüfusundan 24 200 ooo·ı lob~uı 
da bulunhn ınsanlarcıır Bunlar 
dan <la 8 ooo ooo·ı kacııncıır. 

Çalışan lı:at1ınlann ııayı ı ııon 

beş sene içinde bir mllyon a rt· 
mıştır. 

Irk zenci futbolcu öldü 
Meşhur Uruguaylı futbolcu 

Jose Ancıracıe. birkaç sencdf'nbe 
ı1 çekmekte ol11Uj;'lı hMtalıktan 
kurtulamayarak ölmüştür. 
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nlze gidiyordu. bir yüz rrankeıkla 
oynanın diyordunuz. blr kazanı· 
yor, bir kavbeellyordunuz. sonra 
bir ikinci yılz franklık. bir üçCln
ctıııü.. gidiyordu. Denim gibi bü· \ 
ınn ııervetlnlz 2000 franktan lba· \ 
ret o aklınız başınıza geliveriyor- l 
du. Neyse, büyük bir kumartıane- ~ 
<le o:vun O}·nama : zevkini tatdım ı 
ya teeclll.t\1 do kAr etmiyordu. Ak· "'" 
ıınızu 300 frankla pek all blr pop 
ı n g mlclıi: alııb leccjtlnlz cellyor--1 
du Acaba her ka\ beden benim P ş 

•••••••uıııııııı1tııı11111111111111H11uııı .. 111.-...1H1111111111ııttıuıı11111111 , , ,, .. , ,,,,, ,, .. , .. uıııııu1111111ııu ...... ııuııııanaıınııanıııuıuııı1111•••••1' 

manıııtımı duyar mı dı? ViDi · ViDİ - \AHIN : 

ntıc \AZ HATIR s ı - linr-aıllın balkonıarmdnn blrtnıtrıı p lçJn b u kı · 
" p-.;f l\r,t)f Hl' r.J (;hı 
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bakalım, sonu nercyo varacak?. Nasıl ıı var evlldım?-

e&DU!mitlli ~t=antezı•:I K ranlıktakl adam. ottanın I• 
çlnde, yükte ha1U pahada aRır 
ne bulduyııa hepsini bir kenara 
yığmış. Sonra. yerdeki Afgan ııcc 
cadeslnl ka\'ramış. NClruyezdaıı 
kalfa. hAll hayretler ıçın<lo, h6-
rın seyreder, kendi kendine mı
rıldanımııı: 

- Nıısıı iş ol<lu&unu almdl ııo
rUreün Slf'tah ou entarini çı

kar bakalım 
o rnkl Nllruyezdan k alfa 

konu lıe:ı canlanmı§: 

BİR MASAL 
ııa reııctnln 

ı vannıo Bu kona.:. 
a kadar gıcır ızı· 

boyalı tmlş. Per 
pelttenmı-, Oôa
mermcr konso -

Ne.imi Pa Razrııtlerl, aültılı: 
vakti l:1?1dl ı zaman. çoluğun..ı 

çocu unu toplıır, haremini ya 
nırııı alır, uş klarla b zınctçllen 
&nüne k atar. yaz ı;af1151 ııtırmeyc. 
Erenk yUndett köşklertne. yaz.ı
rı.. ıı dermit Ama bu ber sene 

bO, o rmll6o Erenlı:Oyüne si 
cı rkcn <1e. NQruyezdan kıufa ı 
Şehzadeb ın<lak klltktc. bekçi 

00 'k hllA •oa e•e tn u 
.ra :rert o ma ıa berde am Ge 

Y ne bö le sıca ııı fazla oldı.
gu b r akşam NQruyezdan ta.
fanın küçücük bir tahıaturu&u 
yQzQnc1cn Ul ıtusu kaçmış tcıa· 
re llmbMını açıp. hınzır hayvıı.· 
nı b r il yl! aramıo. yakallyaın· 
mı~ ÇamaÇar. tekrar Uımba:;ı lı:ı 
aıp o !tenin Ostünc uzunmı~. Er· 
te61 aabalı alkınca ne P•O reyım 
d ye uü,Unürken bahçe ü tün· 

deki pencerede b r ttaraıtı bellıl· 
vermez mi? 

NOruyezdan kalfanın. korku· 

çen hatta bahriye erk.Anı Aml· 
ral u it• T t;Ô R l! I. ve eki e ı 
P EilfllAN' T l!l:Rut. un utotıne 
büyült blı l)&fet verdi. Blrçpt 
istaııbul aoayetul menaubu dôl 
ctllttekl dAve'tt ha ır bu.undu 

* :s.ıııın Yayıo Lmum Miıdürü. 
ncın latnnbul ga etetlltrlyle t a 
n)fmalt mabadlylo Hrctııt ı;o'k 
teT.I part neşeli ı:eçtl. Vali 
u oK \\' IS tatlı e prllerl, I' \RCK 
\ ESt:n•ın Onbc Ollndc B'r 
programına uyan hlkAyelerl. 
M.EMD C ll T E"l.f l:ln yerinde 
ıı:ompllmanlan. il U . l K OURl • 
KAi. ın ıülen ytlzU. Kı\<aM 
KİP1n lüzumundan fazla ne.. 
eeaı. partinin iyi ıeçmc.sını aat 
ladı. Ve neticede Ml'Si F\IK 
0.1. \N O\ ile iaıanbul t>aııını 
kayna u 

* Yapı Krt'dl Bankaaının kurucu 
ı .ı;; Zl l\J TA Kın ' T , blrlclk 
oğlu Kı\RAC \\ l..A ;rapt ı aeya 
tıatten döndü Karaca taha!llne 
devam etmek U ere iavlçrede 
kaldı Ama bu seter A\ E 'lA • 
KE.''"I'· ~ıunun ha retıne da 
yanamayıp ikinci dd• Avrupa 

d or Bu atırı teıtatten raz. 
.uır.c ho ıanan Karacı. •An 
nem n babama öyle .)1 arka 
cıa,ım ıı:ı onların yokluCunda 
canımın ııkıldıtını hluıcdı)-O 

rum dl7or 

* latanbul da. 1 k lı:ış dU&UnU 
K ervaııaarayda per em be ıünU 
;raptldı FUJ?Tt:!li lann o:ıu ER 
llAI ,. iatanb:.ılun ıayılı gll ti 
lı:ı%lanndan l\JER \l."le e>lendl 
D'J Qn n en neşe ı;.r•ı. l'tnl .,,. 
•ı er o unca. mlLBr r er de 
!enirler NI ekim bu d ğ n de 
pek neŞeUJ'dl He e eno v 
ıı zel kayınvatcıe \ f Fl RTU!li 

ade"ten uç• or<l;ı Oô•Umee-
ler• E\1~1 ve MELD \ çok andlk 
!eri lı:ard~c·I Erdalın saacıetınl 

paJla :n~ arcı D On te AtlJla 
b raz zayıtıamuına ratmen; 

t VIM FURTCN kırmızı Jtln 
e blııcal içinde .sahiden hot•u 
l\U 1 İHA Te E\' KCT UBı\ 1 
~eni evlllrr tadar mcnıttulıır 
Açık pemM dantel tayyörünün 
içinde GÜi ER ımPNYOI, cıu. 
ıunün en oık kadınıydı 

Oel n hanıma ıı;ellnce · lnce-
c1k bell, dautd ve tUlden yapı· 
lan ıüzel aeıtnlljlnln içinde 
bO.bUttln belU olu3-ordu. Başın 
d:i lı:I taç ve )"tlzun Orten duvak 
la krallçelerl an<lınyorelu Açık 
ye ı . ıözlerl. mat t nl, ırnmnıl 

elan ile ta bebtlt kadar ı;a. 
ı:el olan lllER \l, 1 uyredcnıer 
E:dalı zevkinden ötUrll durma· 
dan haklı olarak tebrik ettiler. 

Pl(l'PIT 

dan yür tı aBztnn ceııverm'' A· 
ına. ba •ınp ça ırmak tayda vennl· 
\eceğ için. hiç ae~ını çıkarmn· 
<lan. adamın ne yapacatını ıı:o.
lamaya bn,ıatnış Kendi kendine 
de bl:- tevıyc mırıldanı omıu . 

- Allah Allah Bu attam bu 
saatte ne an or acaba? Her 
halde hırsız olmalı Hl' e dur ba· 
kalım. sonu nere e 'a ııca ~ D • 
orrr.uş 

Hırs z ava:: 
ı; r ııırm A a a nın uc nu 

n a: a ırtımu ta ımııınn ur 
<1u u .-o ola do rru !lr(lmü 
ç kmecc rden irini ç km ~ en 

al arı ka ;ı:Jarı cep erine dol 
dumıa\a b lam NQruyezdan 
a fa dL h ç ses n çıknmıdnn 

olı..p bıtenler rı:-<ler. ken:ıı 

kendine mınldıırıımıı 
- Allah Alla!ı Bu adamın o

n! konu niyeti bozuk Baksana. 
:yemek takımlannı a.,ırıyor. Hele 

<!ur bakalım, eonu nereye vara 
cak? 

H ll'BIZ. Çatal bıçaklardan 11on-
ra ı;cder sigara kutuıannı topla· 

mf Aynanın önünde tturan ı:U· 
mü şnmttanları c.ıne a!ıp, bır 

hal 11 ev mııo çe\•trmı Sonra da 
heps.ıı r lr nara blrlktlmıel o 
b~lamış. 

NOru ezdan kalfa, hır111zı hllA 
rr erak a seyreder. kendi kendine 
ctüşünUrmClş 

- Allah Allah Her t en ko
nu yaman oe::rm <10 l'UliU Bu· 
11ana. ı:omu takımlarından soıı· 
ra ı;ede! ere d el attı Hele cı.ır 

- Allah Allııb ... Bu adam. de
mek hlQ bir şeyden korkmuyor. 
Babasının malı !Pb eşyaları top 
ıu or Helo dur bakalım, eonu 
nercyo varacak?. 

Hırsız. gümü len halının içine 
ycr1C1tlrtp. h p n b r den•: Ya · 
p aralc. ınr ınıı • m alt çın oöy:e 
b r kantar amı Nu dnn k al 
fa. hlll ha r r ~ nde 

-- ~llatı Alla ı d l • mınl<lanı 
)OmlU Her f n a alanmnktan 

talın biç korkWiJ )'Olt aar Bak 
aana. babaınnın malı ılbl her 

ooll topladı, ı:ötUrtıyor. Hele dur 
bakalım sonu nereye varacak?-

Dcrkcn efendim hertf. cıen~ 

sırtına vurau tu gibi sora a do~ 
ru yürümü§. Niyeti, m rdlvenlcr 
den inip, sokak kapıaıncıan res
men çıkmakmış. Ama taın &ofa· 
dan geçeric:en, ayaRı şilteye t~· 

lıncu şöyle bir scncıeıem.ıa. Sen· 
dele ınco de Nüruyezdan kalfayı 
görü vcrmış. 

- Ulan. dl'rn . kocakarı!. A· 
y a ımın a.tında ne arıyorsun? .. 

Kalfa. ez le bUzUle cevap ver· 
mı~. 

- A10I ben e•in sahlb!ytm oR 
Jum 

- Evin sahibine b~ "fer Kaç 
)RŞtn<lasın sen?-

- Altmışımı aşıyorum evlA· 
cıım 

- Öyleye <!aha sende ı.o va r._ 

- Eyvah. bu herifin niyeti te
melli bozuk ııallba. dcmııı.. Ne 
)opmalı bilmem ki? .. Hele dur 
bakalım, ııonu nereye varacak?. 

Adam. .11ırtınctakl den&I ~ere 

bıraıtıµ. bir Clıüıa C(lrlemıı: 
- Ha d! be- Enıarını çı.karııa· 

na 
Aman cl'l ıtçııtım Den bun

ca ı;ı.:nccı r ç le çekmiş kadınım 
Artık bu t an aonra. 

- Da il dırtıır ediyor. Çı-
kar entartnl diyorum aana. 

<lan znnııır zangır titreye dursun 
NQruyeuıan kalfa. korkuaun

hcnr hatunun tızerıne çullan
IDllJ Başlamış şuraıuııı burasını 
kopa rma a.. Entartsını . ıç çama
ıırlarını, parçalar ıılbl aoymuı. 
&onra da. kencıı soyunup, kıı.dtn· 
caıtız ın koynuna ~rlvermı.o Ha· 
t un h ID. oa.,kınlık içinde. Ne o
lup blttll!tnı bir ttırıo anııvamaz 
mıı. A:nn ümidlni de hiç kal bet.
me2miş: 

- Allah Allah, cıcrm~. Bu ho
r!! artık ııı azıttı. He!e cıur ba· 
kalım aonu ncrc~c •·nracak?. 

HlrBJZ. yapacnıtını yapmış. k a 
<lıncağıza tccavnz etml Sonra 
da kalkıp CIYlnmlş EŞ}'alan ı>ır
tıııa vurcıuı;u ı:ıbı. mcrtıl\·cnın 
yolunu tutın~. 

NQruyezdan k alf a, hAIA büy(lk 
b r 111.1kmlılı: içinde, olup biten· 
ıere inanamaz hallylo, kendi kcn 
<!ine mınl<lanırmıo. 

- Allah Allah . Ayol herif reıı 
men namuııumıı tecavüz etti. Ne 
b çim ıştır bu?. ııeıe dur baka· 
lım, sonu nereye varacak? 

iavlçrede yapılan beynelmilel güm· 
rtlk tarl!elerl ve ticaret koııgrcaln• 
katılmış olan Aınertkalı mcbuı 

Charle.s Chambr.rlaln dün gece şeh 
rlınlzc eımı,tır. Oaz:eıecllerle ban 
alanında ıörUşen Ame:lkıılı, Jı:uneı 
11 bir muhalefetin htlkOme: için 171 
olup olmadı ·ı auallne fU cevabı u r 
mlftlr: 
•- Kuvvetli bir muhalefet heı 

zaman yldlr. ÇUnkü partiler arası 

rekabet kuvvetli bir hUkümet d u 
nır Abl halde RUSJadAkl gibi tek 
partili rtJlm, demokra inin yerini 
alır Biz bOyle bir yln olmasını ıs. 

tem17oruz. Bıı.ıııııarın <lemokraııl mD 
eadtleal 1 te budur • 
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BULMACA 

.. ~lcıaıı 
" t onı l&lta: 1 - sonsuz. 2 -
~u 11 klll:ıdı. 3 - Bır talih o· 
~ .... s 4 - Hararet: Blrdenb.re 
oı_ 6 '1ata.sı Yapllan baharlı b.r 
l .... a Koı:nşu bir mlllettn tenıı. 
ıtQıeg '~van ~lyeceııı: Bir deniz 
, 1'ut - B.r renk; Çırak. 
•:ııcııı: arıdan aşaj!ıya: ı - 1kı rür:· 
lıı1Unı~cden. 2 - Bir taşıt, Bir 
b t \'e 3 - Nasıl ki. 4 - Eski 
t ı,, ~ı 5 - Eşek, cet. 6 - Bir 
•er 8 lıret 7 - E&kl , o deter:ı 

ııc, -, İkıunetglUı, Bir renk. 
lıı Sota~1 lllıl.\IA( ""'~ llAl,11 

. .\n Ralla: ı - Maıuet. 2 -
Qlıı 5' l..ııı.. 3 - Hatice 4 - Aba 
ıııaıı;._ S Sema. 6 - Ev. 7 - Ara 

'tıı.ı; - Ayı, İııal. 
~ .... :;,dan &şaj!ıya · ı - Mihman 
ı .... E:n 3 - Tasarı. 4 - Şa be! 

..._ :tın&Cll!JJ • l\JI 6 - Eda; Aa. 

~~~-~ 

Çivı r· 
ıatıarıııdaki farkların 

l•taıı sebrbi soruluyor 

-~ =--
--

l llıtı buıdıın bir fabrikadan tov· 
~lı~ diye kilo unu 1110 kuruta 
"~ıı ıı Çiviyi mll!l'nf ve klirını 
~~ Pa~:terek 195 kuruııa ııauyo
' , 1111 ııt ıneı.ıcar fabrika çok de 
tı °'u ınaıı ten:ı harici dlyenık 
t<ııı lı:~u aso kuru~n \'erdllllndcn 
)ol'\ıı. ru~a aatmaıı:a mecbur oıu-

Veremle Savaşta Hemşirenin Rolü 
l ı r. ll.r fabrikanın imal ettl!I 

~· Ucun bir kwnını tevzJ matı dl 
,., ıa, bır kısmını da yüksek 

'4tı1~at:nanın sebebini bir türlü 
lo:au111 lldık B.zden mal alanların 
'ere tlna karşı müııbet bir cevap 
1 •t ı Cin ı için ıuli.knlılann key 

&çııtııunaıı,rını ll!tı~oruz. 
Od lnıı.a mnhfuııııır 

Utıların pahnlıla ma ına 
Oau lıetedi)·e ne di)or? 
~ /• iLi' 11511 )erler nde ucuz 1-
~'1-ıllııcten ele geçe geçe ııttlkçe 

llaı llııı tı~ıııcıan buna çare bulun 
~ıı b~cıunışu. llcledlyt!Cen aldı
:"'1 t&g r lllcktupta odun !lyntıan· 
~ aı11 ctbıt ecıııereıı: tıAn olunduıtu 
1:0? ,~ ltt n ııoııra şöyle denlll· 
lı.ı '' ı:nYon ve motor.arla naıt· 

•t ,. Ustnhsllın horhancı bır 
·, ... bı olmakaızın ticari lcap
~rc vcrcıııtı r1 fiyatlarla ya· 

tııaır Naıdt~nt ı lerıno mtı
d,lerek anl~ma yollarına 
mevzuatımız d14ında kal 

lr, ıtıümlt(ln delilidir ıı O
t ile ıc11 ht aç madCI •l'rlnden 

llt ı:ı 1 r n vazlf 1 r n n bl 

1 111 
aç m ı el r1n narha tll 

.._tı tıı'°' \c cu > dense tnnz m 611 
I>' t;: :na ır ne dl o ~lmd. 
'(' 

11 
Un arı ap ı ı;o ) apı or 

Qtıı. ·atı t 4t 1.'ıl rkcn tA ö 
~ Yaı ine:: ımeeı llizım ııcıır
c.ı' ııı, nız lı;tun.ıultlakl cıepo arı· 
~ ltıt:ı ' rıctır.p ııttuılnrın ı;rOıiter-

f Türkiye'de veremden ölüm 
vnkahırı hala senede 30.000 ci
varındadır. Bu rakam 1 O sene 
evveline nazaran buyük bir dU
şüklü~ün ifadesi olmakla bera
ber istenilen seviyeye inmiş 
bulunmaktan uzaktır. 

Bugun veremle mücadelenin 
en verimli neticeleri hastalık· 
başlamadan önce alınan tedbir
ler sayesınde elde edılmektedir. 
VerPm savaşını benımseyen ge'
zıcı hemşırclcnn bu sahadaki 
yaı aı lıklurı inkcir ed1lmıyecek 

derecede büyüktür. 
Fakir muhltlere"yapılan ziya

retlerde verem ve diğer bulaşıcı 
hastalıkların bulaşma şck:lleri 

hakkında aJakalıları tenvir et
mek, lüzumlu gordukleri kim
seleri muayeneye sevketmek, 
korunma tedbirlerinı oğretmek, 
klinik tedavisinde bulunan has
taların vaziyetlerıni evlerinde 
takip etmek, gezici heınşirelerın 
gunli.ık ışlerindend1r. 

Uyanık bir hemşıre Lu mt!v
zuda da bırçok kımscnın ha) tt· 

1 
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tının kurtulmasında faydalı ol· 
mak suretile memleket sa~lığı
na hizmet cdcbılır. 

ÇALl$MAK 
iSTiYOR MUSUNUZ? 

TOrkıye'de buglin 3 000 mc\'• 
c:uda mu kabı! 30 000 hemsırc) e 
ihtiyaç \'ardır. Kadının )'uksek 
metı)'Cllerinden Cardalanan bu 
mesleğe gırmckle rakıpsız \C 

mızacınıza en U) gun bır ışe 
atılmış olursunuz. •Hemşırr 
ol:ıbllır miyım q• broşuriımuzu 

ıstryınız. 

E. R. Squilıb ınd Sonı ll&çler 
A. O., Levent, İstınbul 

1 ar ~raf ll&t ı dl .kate aU· i" ııQ, &lbuıcı odunu orman Wtı· 
, lıeıı11

1\ lllıp toptııncı)a veya .e:ı 
• ~l;:ıj) •l'lna ış yapan motörcü 

'-1 il b Yoncu) u satım asıl mllDtı:.n 
~'Ilı 1~1llıırı kaça vcrcııııı ve bu 

.· H e ·m ş i re D o h t o r ii n ' Sa ·ğ K .· o l ·u .d · .. ,u . r . 
. . 

• 
ıı:llQ 1n da tıuraya getirmek çın 

~'ılı ar r:n~ raf yaptıkları vo dc 

1 , il 1 ve ona ı;öre narh ve· 
~~ t lıt.yaç ıuaııaelerlnl ucuzla 

~lı e.1b,rlor alma!: beledtyele
't • t folcrınue,1 olduğuna g6ro 

NAKLiYE YAPTIRILACAKTIR 
Bolu Orman İşlctme_i depolarından 800 metre küp tom· 

ruk lstanbula naklettırilecektir. Taliplerin Bahçckapı Ga
ranti Han No. 3ll re müracaaUarı. 

Telefon: 22 04 68 

L~ ı>lı:ertne ıoça aıat.ıltları anın l 
~ c,.% 1 hakiki maaraflar bel· 

·, t:xıın ıı;ın gı!rck elden ele t llQ.J~• rıc,,ııı: nakllye fiyatların ' __________________________ _, 

lı tııı ııı: olup olmndııı:ının araş 1 rf I' 1 k 'it • 
~ ~a v:a 

1%':ı°nn~~;~1~:tı~~ Kapa 1 za usu ıy e onanın e Si mesı 
1~1ıc:ıd:t~;; :1}~ün drrdi Trabzon Lisesi Müdürlüğiinden : 

~ .. ,~•neıı olan tö;tımüzün zct ı _ Trabzon Ltsesl babtcslnde yaptınl~cak. ~lan ·49999,64• 
:wt ııu eııcr dolayısl)·le yeri de- ur3 kesi! bedelli ihatc duvarı ve bckd kulubesının 
~ •ı it kllnıet bu ıo ıçın ıooa Ekim/957 tarihinden itibaren 16 gUn mtiddr.tle ve zarf 
~,ıa çıv~reıte ve hane tıaşına 30 usuliyle eksiltmeye konulmuttur. .. 
tt ~tt Dlıo tatııııs etmıotl. Şimdiye ., - Adı geçen onanma ait keşif cetveli ve şartnamesini gor· 
~lçı11 ~- ınotre kereste vo her ~ t "d" l"kl · 
~'11 1~ kilo çivi alcıııı:. Bakiye mek isteğinde bulunanlar Ankara, stanbul Maa~if ::'ılu ur u erı 
''1° çı~ metre kettııte llo cm; ile TrabZ-On Lisesi Müdüriüğtine mürncaa.t etmclerı. _ •. 
1ı1~~~~ın vorıımemeııı yüzünden 3 _ Ekslltmc ve ihalesi 13/Kasım/1957 Çarşamba gunu sa-
b ""~Ut taınamıayamadılı:. Cok k ı s t l lııii,l'tn durumdayız Kıttan evvel nt 15 de Trabzon Maarif l\lüdilrlüı:tUnde toplanaca o an a ına ma 

\:anı. Yerıımcsını bekllroruz. Komi"yonu tarafından yapılacaktır. 
"-...._ •rı llı~ .. ~.·~~:_~~n ... ı:~~ıı 4 _ Muvakkat temln3b ,3750, liradır. 
~ 5 _ isteklllcr 2490 sayılı kanunun 16 ncı maddesi ahkSmı· 

na göre muvakkat teminat, bu işe ait ehliyet ve Ti~aret O_dası 
belgeleriyle teklü mektuplarını eksiltme saatinden hır. saat once 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanına vercceklerdır. (15323) 

-GÜrü;-i~k~;t·;;~M"l 
Temiz mal1eme, itinıılt hizmet, bllyük ve rahat salon. 

Düğün, ni§an, büyük ziyafetler de \'erilir. 
Gürun Bıın ve Katırr•oğlu Hanları dahilindedir. 

NOT: 4 asansôı emrınıze amfıdedir. 

baş ağrılarına karşı 
~ KİNiNLi (._ f 

G·!.!~lN1 
• Grip ve nezle başlangıcında 

bir çok fenalıkları önler .. 

e Baş, diş, adale, sinir, roma· 
tizma, lumbago, siyatik aorı 
ve sızılarını süratle + .. ~1<1n 
ed~ 

rı-..klf':ri vnrmn 

• Bayanların,.. muayyen zaman
lardaki sancılarına k11r"1.1 fay· 
dalıdır. ' 

KİNİNLİ 

OTOMOBiL 
Satın alınacaktır 

1950 - 1954 modelleri ara~ında iki kapılı, Spor bir Ame· 

rikan otomobili satın alınocıı.ktır. Tenteli de olabilir. Müra· 

caat: Tel: 27 31 58 

A.tatürk'üıı ölnıez 
(Da ı ı lnc:ldel 

ıundu: kendisine hürriyetine ııa.· 
bip bir millet o!arak raşamak ım 
klntnı temin ecıen bQyQ~ünü mln 
netle andı 
}t;' t"n:CLTt:"l'\Ot;Kl 
'J Ol'lu\'\TI 

Ebediyete lntlkallnl:ı 19. yıldö 
nümünde Bü:yUk Kurtarıcı Ata· 
türkü anmak üzere lstanbul vaıı-
111!1 tarafıncıan te::tlplcncn tören, 
Pen Falı:Oltesı konferaıuı ı;alonun
da yapıldı. Törende Vail Gökay, 
Unıveralte ınene-:.ıplıırı, \llE.:yet ve 
belecllye orklinı, emniyet müdürü 
\O kalabalık lıa.k topluluıtu ile 
ta!ebeler baur bulundu. Törene 
aaa~ 9.Q.5 d.O l:I~ daktkall~ H} gı 

du~u ıle başlanııı BılAhare ııc
lllr bandoı;unun refakatinde I> 
tlkllil marşı sörlendı. 

Czüntü ifade eden büyük bir 
ııı:sslr.ltlı: içinde cereyan eden tö
rende ilk konuşmayı, Hukuk Fa
külte.si Eı;a.. Teşklllt Hukuku Do· 
çentl Or. Tarık Zafer Tunaya yap
tı 'e AtatürkUn aı;kerl, içtimai ve 
Bl)'BBI ııahaelakl bızmetıcrıne te
maıı eelerek ı,ıallııl}etlııdekl aeaer. 
bir d.efa daha belırttl İkinci ola· 
rak 1. O. T. B. adına Sabri Pek· 
lieıı konuştu ve yU~ek tahsll ııenç 
lıgının 111.sıerlne tercüman o,cı;,ı 

Konuşma!ardarı ısonra ıJnşta Vıı 
11 oıauğu halde. topluca Oıııver· 
aite blna:ıına aıdtldl ve hazırlanan 
çe.enkler Atatürk anıtına konup, 
törene son verildi . 
\1.\HM \it.\ LOliALl~Ut:h.l 
IOPJ~\~l 
Türı.ıye Mllll Talebe Peder115ycınu 

nuıı Marmara sinemasında tııızırıa 

dııtı Atatür:ıtü anma tören. Clün aa· 
11t ıı de ynpılnuştır Torcncıu C H P 
ı:cnel ııekreterı ve Ankar mlllet
'ekili Kasım Gülek de hazJr bu· 
ıunaralt, bir konuşma yapmıştır 

Oillek uzun müddet alkı~lanmıo· 

Gllzlde bir dAvetlı toplulugu
nun ıınıır bulundUilU bu toreııtle 

nce I• craııyon başkanı, dl&lıa 
ııonr11 da Turkıye Mıllı Ccıı~ık wş 
kıUltı başkanı wz alarak. At .. 
tOrkün orıeı:ı. v" btıl·UklOA"Unu be 
ı nmışlerdlr. 

Bu iki konuşmadan sonra du 
C il P. ııeneı sekreteri kürsU)e d.ı 

t o.unmu~tur Hıtraretll ve Bli· 
rekl, alkışlar arasıncıa eöze başli· 
y 'l Gillok, ıAtatUrltün ı;rell~me
ııııe ınenılekotıerln hürrl) et<' ı.;a
nışmasındakı 6ndurltlllnı nlat· 
mıştır. Gülek bu sırada ı • lıırı 
ııörıeml ıır: 

llt.ıtl l\.U,l\11~ 
Mt ~ıu h t:: ı u. ırnt: ... 

Anma töreni hep beraber Ata· 
türkc aeslenllm~lyle ııona ermt~ 

tir. 
Tören bittikten sonra Beyazıt

tan Gülhanv Parkına kadar ı;es iz 
ee toplu halde yürünmüş ve orada 
Atatürk heykcllne br çelenk ko
ııulmuıtur. 
YÜKSEK ÖGRITMK'f OKCl,UX· 

U \ TOIU,'.\ 
DUn ıaat 9 OJ de Yübelı: ör; 

retmen oıcuıunun Çapadaki lı:on· 

:rerana a:ılonunda Atatürkü anma 
t.Orenl yapıtmıttır Törene ı;arııı 

duruşu ile ba,ıanmış. bu ar•Cla 
ace maklnc:ılyle Atatürlı:'ün gcnç
llRe hltabe61 aksettlrllmlştlr. 

Müteakiben tarih öl!retmenl NI· 
yazı Akşit, Atatürk'ün mllll ıan
hlmlzdekl büyük yerini ve dcturt
nı belirten bir lı:onu§ma yapını,. 

tır. iık6tretmen Okulu. Ej!ltlm 
Enstitüsü ve Yükıiek Ö!ıretmen O
kulu Kız ve Erkek öıtrencller1ndcn 
ııeçllmıo gençlerlıı .Atatürıt•e cıaır 

imanlı ve heyecanlı konuşmaları 
ranın(la Atatürk ıçtn oıırlerı okun 
muş ve Atıı•nın mualltmllk me.ile
aını tebcll eden vcclıelerl anılarak 
törene son verllml~tlr. 
\Ti.AS stxE~IASIXDA 

Türıcıy~ Mllll Oençlık Teşkilatının 
sant ı~ t.e Atlu slncmıısııı<lıı t.ert!p
ledıııı cnma törenine .saygı d.uruşu 

U.ı b ,1anm1f, ıükOL esua.sında Ata 
turlı:üu Oençllae Hitabesi okunmuo· 
tur. i3JLdııc ıonra AtatUrkün 10 un 
cu )il nutku, Bul'58 nutlı:İı ve B.M. 
Meclıaını açış nutuklarından tılrl, 
kendi aea1nden dlnlcnaıı,ur 

Bl!Ah.re T .M O T Oenel Başkanı 

M. Kemal Olı:vursn ve T. MUll Tııle. 
tıe Pecleraeyonu 2. B&fkanı Celil 
Hmdan heyecanlı birer konuşma 
yaparak lnkıllpları elevrnlmış olan 
ıençııaın AtatUrlı:e hesap vcrmeAe 
huır olc:uıunı; tellrı.mlşlerdır. 

ıar B.rlll;ı clınıı sGz alan Ayla Mo 
DoçenL rtırıt Zafer Tuna:;a: •A· 

memleketin datıaık kaynak 
l"rıı:.ı ve yaratıcı kuvveller1n1 mllll 
tılr ı..lhrnlı:da tı rleştırmlt ve tıu 
c .. !Jllerl B.M.M. ne aıntab!lmlştır. 
Mlllethıe tınan derecesine varan gO 
venı, )'lnl mllllye~ııııı~ o·nun aııl 
hareket ve hamle noktasıdır• cıcmlş 
tir. 

Bundan sonra Teksif adına Bahir 
Eraoy, 1 Devrim Ocakları adınıı 

Aytekin Ozan, AtatUrke olan şükran 
ve mlnneL hislerini ifade etmişler· 

d!r. Bu arada '\tatUrk lçtn yuılan 
!.:!er de otunmuı ve .az alan DO( 

Dr Clha: AbaoQlu, Ata•yı mubtellf 
cepheler nden ele alarak, başardıtı 

fnkılllpları tahlll temlştlr. 

Türlı:: izciler Blrlltl adına lı:onu 
n Tcttae AtaoAlu: 
ıBUyOklerlmlı:, blz1m nesli, Ata 

Lllrke ıaygı baıamından ıyı yetiştir 

ınlşlerd r. Fakat O'nun fikri cephe
si ihmal edilerek yetlşUrlldlltmlz de 
bir halcllı:ottır. Atat(lrkUn saçlarının 
ve gG1lerlnln rengini bilmesen genç 
JQlı:tur. Fa'-":.. cıevr m tarihini biz 
ı;ııt yaı;amamış olıın btı. gençler için 
Atatllrk, aadece bir fikir n bir 
idealdir• deınlştlr. 

IAl'P'A ' hatırası 
Buncıan sonra mikrofona geleıt 

Behçet Kemal çaaıar, heyecanlı ı·e 

a~şll bir konuşma yaparak dinle· 
)1cller1 s:ırtııı::ıemlş ve kendlalnden 
önce kcnupa Tektaş Aıtaoi!lunun 
aözlerlnl taavlp ederek: •Atatürk bir 
!.kirdir. Madde AtatUrkle hesabı o
lıınlar vereaestne başvurıun• dem·•· 
tir. 
S.lR n· SiNt.":llı\ iNi>\ 

Mlllt Türk Talebe Blrlllln1n Ala· 
tllrkü anma ııroynl dUn Mat 14.~ 
te Saray ılnemannda yapılmıştır. 

Törene iataabcl JaJndarma bando 
runun çaldı ı IatlklAI Marf] ı.e 
başıaamış. 3 cıaktkalık aargı duruşun 
da .. sonra, Atatürkün Gençliğe Hila 
b~I kendi ıealnden dinlenmiştir. 

Mllll TUrk Talebe Blrlli!I Oend 
Batkanı Ali Salt oııuz, günün maht 
retınl tıellrten ve gençlltln, O'nun 
hakkındıılı::I hlalerlne tereuman olan 
bir konuşma ile toplantı)"! açmıt

tır. 

Daha sonra f.atanbul :OnlY~lte.s! 
Tarth ProteıOrQ Ta)'}'lp Gölı::bllgtn. 
Emekli Orgeneral Fahrettln Altay, 
Avukat Enver S. Odıır, Mustafa Ke· 
mal Dernqı Başkanı Muhtar Kum· 
r•I ve Bnlıçet Kemt.1 Çatlar, )aptık 
lnrı lı:onuşmaınrda O'nun muhtelif 
cephf'lu nı bellrtmleler. At.atQrk hak 
kındakı hAtıraıan nakletmişlerdir. 
Konuşmalar araaında lı:ız ve erkek 
OnlYeraıte ıııtrencllert AtatQrlı: halı: 
kında çeşltll şiirler olrumu,:ardır. 
Toplantıya AtatUrlce dair bir tllm 

göaterllereJı: eon verilmiştir. Hazırla 
nan çelenkler topluca Takalm ve 
6nıvers1te bahçesindeki Atatürk .... 
nıtıanna glltOrUlmQştür. 
ll\'l'P I J F.Sİl\'Dt.Ki 
DÜNK{ İll1'.İl'AI. 

Dlln EyQp Ltaealndo )'Bpılan Ata· 
türk ihtifali çok heyecanlı olm\I 
•ur fyap Ka;maltamıı ı. hülı::(Unet 

erlı:Anı ve maarif mcnsuplan EyUp 
Llacslnde .toplanmışlardır saat 9 u 
5 geçi', llae müdQrü Halit ö er, lı:a· 
labalıltı E&ygı duruıuna dhet ede
rek toplantıyı açmıştır Llae e:lebl· 
rat ötretmenl Sel4hattln Savcının 
dare ettiği törende, öğretmen TO 

ötre ncller hitabelerde bulunmuş. 
Attı için yazılmış eıırler okumUflar 
dır. 

l\IO~KO\'A RAD\'OSU 
ATATeRK'fE.'1 Dı\IISt:TTi 

Londra 10 - Moaltova Radyoau bu 
gOnkU rayınında Türldyen1n lı:Uru· 
cuau AtatQrlı:ten bahsetmiştir. Moa 
kon rady01Unun Türkçe programı 
şöyle baf]amıştır: 

•BugOn, Türklyımllı büyük cıv!Adı 

AtatürkUn ö!UmUnQn 19 uncu yıl· 
dönUm!ldUr Btlt!ln Sovyet halkı; 
milli baıtımsır:lılı:: için te,kl!Atlsna. 
ralı:, mutecamtere karşı ıı:o:vup, Tür 
ıı:ıre Cumhur yetini kuran Atatür· 
tün hltıraaı GnOnde hürmetle ell· 
lir.• 

Bundan sonra AtatOrk için )'BZll· 
mış kı.sa b!r etır okunmuş ve 1933 
te Türklye1t vyaret etmiş ve Ata· 
türtlıı tanı mış olan bir Rua Aka· 
deını.venı tıır konuşma yapmıştır. 

ı .. nının arkadaşı olan bu akademta 
venin adı açıklanmamıştır. 

cHlnduıtnn, Pakıııtan, Eııılonezya 

ye Çın kô)lerındıı Btrleşmıe Mı.ıct 
er adına va2.ırc gördügu;:ı, ıııraaa. 

Atatürkün resımlerını gördüm. A~ 
rupa meelentyetl on ııoklz ve on 
cıotuzuncu asırlarda ilerlerken ev 
mUrgecıllğe ela} andı Bu haretıı

tın yanııoııtını ilk defa ortaylt' 
koyan At11tOrktUr Gellomemıv 
memleketler arasında hürrl:y ete 
kııvuoaıı, moelenıyet baınlıılerl ya 
pan ilk memleket 'l ürkıye oldu. 
Atatürk böylece Batı ıneoc.ıenıyetlnc 
ııer, kalmış memleketlerin cıe ayni 
Devıyeye ulaşablleceklerını tıllon 
ıapat etmı~ de bulunuyordu Geri 

IASYAZININ DEVAMI 
aımıo memletetler aünyanın .her 

tararınaa mevcuttur. Türkıye on
ıar ara.sında gıpta ile ır.nroııanır. 

oncıcr olarak sayılır.• 
\'I Tt'IU\: Bir: l~IK ... 

cHlndlstan<la 120 çeşit dl ive dc
f:IOlk yazı vardır. Bunlar milli dll 
b retl çekerler. Hindi.standa bu
ıunduf:Um eırada Alimler bana Tür 
ıurenın Ll\tın hatUcr1nl ve dil 
Ue\nmını kabul etmesini överek, 
•ne yazıt lı:I bizim do bir Atıı.tür 
kü.ı,oz: yok• dedller. 

cAtatürk gellşmemto memleket
lere tıır ümit ıtıtı Bibi göründü 
onun yolunu takip etmek iden!· 
ıert oıcıu. Bu bakımdlll Türkiye· 
nın mt!ı!'Ullyetl yalnız kenıllıılne 

cıetıı. butiln cıünyııya karıııdır. 
OençlıRe ele uynl 4eır.ıld11 vazl!oler 
düşmektecıır.ı 

llA~IUUU .. \K "'Ul'UI 
A'.\I \l'I \OH .. 

GUleıt·ın uıun müddet atkıtla· 
nan konuşma.sıncıan sonra M. Su
nullah Arısoy ve F'aztl HCUınü Da! 
!arcadan türler okunmuş, bıızı 

ötrencı teşekkülleri tenuıUcııen 
de konuşmalar )'apmıolardır. 

MOteaklben Hamdullah Suphı 
Tanrıö"rer Atatürk ve lnönünün 
Türk milleti ıçın t~ıcııııı önemı 

belirten bu konu~asında bir ara 
tunıarı ııörleml§tlr: 

cMOnakıı.şııra tahammül etmek 
siyası hayatta 111. tarttır. Hürri
yet nizamının ıı:uruıup, kurulma
dıA:ı her şeyden önce münaka9ay11 
taııammoı cdlltp, ed.llmcaj!ll ııo 
orta)' il çıkar . c Şltldetll alkış.arı 
Atatürk münak~aya tahammuı 
ederdi.• 
unch ı.t, ATATtlRKÇCı.t1R 
CH,'1 \7. .. >1 

Hnmdullalı Suphlden ı;oııra ko 
nuşan Behçet Kemal Çağlar da. 
Atatürkçülüğün önemini belirttik 
ten sonra •Atatürkçülük onun do
dıkler1nln aksını yaptU:tan ııon· 
rn, senccıo.. bir A tatilrk ihtifali yap 
mnkla olmaz. Yoksa. yeni tılr ııı 

ııayıa olmMJ mı llzım? Bir başka 
MU5tata Kemalln re. iden thım&U 
na çııı:m~ı mı llizım?.1 dcmıetır. 

:KOÇ C21 lllı.rt - ZO SllBA) :: 
*Alacağınız bir haber, atzi çok• 
* üzecek. Falı::at ı:ıu, uırun •ürme. • 
* :vecek. ! 
:eoGA (21 .Nlıan - ııo u.111> :• 
* Çok ıeYdlğlntz bir arkadaşınızla• 

* aıunakaşa edecekalnlz. Bu, aıııı! 
!~u~ütu hayale tıQratrıcak. • 
*IK17.LER 121 Mayıı - 20 Has.) : • 
*Buı:ün çok iltifat göreceıı: n: 
!hcmclnıı.lerlnlz taratıadan .kıa·• 
*kanılacaksınız. • 
*l'E:SG.!Ç (21 Haz. - zo Tem.) =: 
:uıs hayatınız: tıUYt1k bir taıqık· • 
*ilk içinde. Iyt bir haber alacak..• 
*aınız. : 
::ARSl.\!'lf fil Tem. - ::ı ı Aflıı.) =· 
*aevcıııınız klm.aeye karıı yapma· • 
* cıl: harelı:etlerde bulunmayın • 
* Blllkts tabii olun. :: 
!BAS.lK (%:? Atuı. - fZ EylQI) : ... 
*İY1 ve 2evkll bir U')'&hat rapa ... 
:cabınız, fakat ufak bir hAdlae: 
*ııevltlnlzl bozacak. Jf. 
*TERAZİ f!l Eylfll - :Z .!kim ) ı• 
*Mf'aullyoUnlz:I zaman zamıın u:: ! nutuyonıunuz. dikkatli eluD. ,,. 
•AKREP (1?3 Ekim - zı Ka11m) : • 
*Boz:ulmuş olan gUnlUlı: hayatını·! ! zın ahengini tekrar bulacııkaı· + 
*nız. Bir ha'oer var. • 
*\'U' (ZJ Ka~m - 20 Aralık):• 
:ileride alzo çok )ardımdıı bulu :: * nneak blrl!Jyle tanı caksınız. • 
*OGl,\K (21 .\rallk - zo ocak) :• 
;Bazı !14dlııeler moralinizi boza : 
* csk. ltıdallnlz:l muhafaza edin. • 
*KOV\ c:n Ocak - il Şubat):• 
*Bugün alacaıtınız bir habrr, I• : 
:Zhayatınızdn mUsbet deltltllı:llkler • 
*111~Ulı: • 
;e\Ull (19 Şubat - :o Mart>::: 
*Ası bir kalbi kazanmaya muvaf ,. 
•tak olacak ve dertn bir atlı: ile • 
: M'VC«k.alnlz. : 

······················~ 

ÖTEKİ POLİTİKACILAR VE 
Dl~ MÜNASEBETLER 

mn 1 J lncldt') 
cntırmnlo;ln. ı.endllrrlnf' bir IGlııf ıı:ll ltrml olnın)orlnrdı. Tnbıt 
rnzlfı-1.,rlııl )np13orlardı. )11111 blrlltln hrr tOrlO pırtı 8)r1lıliln
nnı11 O•lflndl' oldııı::uııa Jnbnne1lara ı::llsternıl'li ı~ın rldrkl zJ>B· 
rrt \P•llf' l11ı1rn fa)dalanıJorlnrdı. \ unıınl•tnndıı da pnrll liııq;ı
lnrıııııı rıı 1'11 ıısı) n bir nınnznrn ı::ll~tPrdlCI •ırnlnrda bile mııhall'fl't 
parti \C lıa•ın tf'ln•llcllrrlııl mllll dll\Pllrrıtrn uıııli ıntmak, llill· 
ı11trılnkl hOliQmrtll'rln hiç bir ı.nnıaıı hntırıııdan 111'\'medl. 

m~ıı" llitld11r sahlıılerlnlıı üflielerlııe, ıı:nzaııl ırınıı eslildenhl'rl 
nıı ıcıı~ Huııl ıırı ıı:ı17.ünUııde tuttuı:umuz için de dalma :ı:orıuı. ı a 
ıırfr• nlı)ıHııı, lırr aılımıt.ı tıtr rlbl.I '" ııkııbrtl ı:llze alaraı.: vaııre 
ıur1t )11rn1.. '" olur, bıı limlrt't ~:ıhlplrrl llflirlerlnl ctıo mflna~ehl't
ll-rıll' .. ı .. 1111 !r•hlr elnıl'slnll'r. d15 a1JIL~t"ttl' lllP.1111<'1'rllrııhde hnl.I· 
ı.utıt' s.ııcl.1111 • llrt'tt,., 1111• \ cııı olnıı 1111111 birili.: ıı11ı.ı.111ı1a )llbııııt·J· 
lıırdıt lerl'ıltluı u~aııııınsıııa ebl'I> olmıı•ınlıır ... 

Ahmed Emin YALMAN 

Yll SONU iKRAMiYE KESiDESiNDE 

İPOTEK KREDİLERİ 

t<ASIM 1 9 5 7 
Akşamına kadar 
hesap açtırınız. 
Her 150 Uroyo bir kur'a 

EMNİYET ~ SANDIGI 
_ .. l~i~~·b~'i"l~h·i·~~~i·~~-.. 8·~ş·;·üd·ü;·iü·öü.~d·~;-

, - Maliyet fiatlarının değişmesi icabı olarak bira kasaları
nııı d~pozito bedeli (5) liraya çıkarılmıştır. 

2 - içkili lokanta , gazino, bar. kulilp, birahane vcsair içkili 
yer işletenlerle içkı satan bayill•rin 12.11.1957 salı ıünü sabahı 
ellerinde bulunan bira nakline mahsus tahta kasaların mikdarmı 
aynı gün bir bC) anname ile en yakın İnhisarlar Satış Depolarına 
bildirmeleri ve knsaları ~murlarımızın kontroluna amade bu
lundurmaları il~n olunur. 

3 - Beyannameye yalnıt tahta kasalar ka~dedilecek, dola 
vern boş bira ıılseleri yanlmıyac:ıktır. (15922) 

S&hlbl \'A'rAN Oazeteclllk ve Matbıvıcııııc T A Ş adına 
il M 1, D •• ~f 1 N \ ' \ 1, l'll \ N 

Umumi r;~rlvat lüdürü · özcan l:tRGttın R 
Bu uvıda Yazı t•ıennı fillen ıcıare ecıen mesul müdür · 

07.CA' lllClflltR 
Oazotcmlzc yazılann ~~nı harflerle göndcr11mes nı rica ed rl&. 



Tek Sesici, Milli takım kaptam Turgay ile konu,uyor Suat'ın k ü sük oğlu (Lefter'in k.ucağında) dün g e ceki karşılayıcılar arasında id i 

Milli FUTBOL TAKIMIMIZ DUN GECE GELDi 

Metin ve Hilmi uçaktan üzgün indiler 
......... llllll••HIUlftlHllHIMlll ••lttllttfttlttttfftttttlll ... 11 .. lllHlllllHlllHHllHlllllMllHlllllha 

********* 
30 SENE EVVELKi 
SPOR ZiHNiYETi VE ... 

Mükemmel sporcu ve 
ilim adamı Chatavay 
Ç

ok aeneıer en-el bir eün 
merbum anneannenı ba
bama &ll>le diyor: cıA oi· 

lanı olma~ ıakın ba. r-ecdetl 
ıönderme, orası ı~sı:ı: uı M.nıe· 

rllu 1atatıdır. Anneannemin 
lıötllledltl yer neresidir bilir 
mi ınızr tenerbabcenln Ku,dl• 
llndelil yanan lilUP binası. Da• 
bam merhumun söz.Jerlne uy
mamış oıacali: ı.:ı benim klfibe 
yullmama mllnl olmnılı. Ara• 
dan zaman ıectl, ı.tttptc ıllrdU· 
tOm bilyül'10, ı.ilcülilü in anı:ır 
biç de anneannemin &öyledlli:le
rlne uymu)ordD. Dııttı\ melHtP 
u it ııııatıerlnde S.lfip binası \'ti 
bahceı;lnde aza ıllmıek :ı:orılu. 
:Seden merhum bll)'lıı dG5tıo• 

• mtııtll1 ı;ebeblnl b!ll blleml· 
)orum. O :ı:amaolar mahdut o· 
lan ıpor raallyeU. seneler ıeı:
llkte ı.ealflqtl. Allka da o ııl;ı.. 
bette arttı. Aradan tam ylruıl 
dolrnz ııene ıectı. Görü> o ruz lıil 
bu&Oolio .por ani~ ı ı uı ıpor· 
cuııarı 1:olıi de&lstı. ıo;porcunuu 
eaıetl para ile aıınnııı.ra bq
landı. ~porcuda tab ıı. lerbl>e 
lçllınal durooıu. dü ünceleri, 
oııuıılutu arauwadan btltön 
lıulilpler sltrlle.n vr)'a lıitldallı 
ıııruıeuıere kııpılarıuı ardına 
liadar açtılar. Bunun ueUce&1 
ortll)ll bambaşka ı.porcu kııflle· 
ıl ve ı;por anllQ ıeı çılıitı. Aııııı 
bunların lçlııde de eskilere ben 
zl)eoler bulunuıu.ror mu ldlT 
\ar. \ar, hem de c<ıli '111erl 
\ar. ama )a olmı)anlar.~ 

1 NECDET ERDEM 

?ııedrn bu bah!e temR.!I ettim. 
Gecen ali.sam )azı işleri mu

dörUıoOı özcan Er&Oderln ıı:a· 
:ıatemlzde .fa) ınlaııan ı.ondra 
Notlarını okurken bir para&ral 
me le&lın itibariyle beni dlter· 
terinden daba fazla allkadar 
etti. :ı.ıeter Era;tlderln Londra• 
dakl telC\IZ)On r6portaJIDI 
Oııford Onhenlle.I mezunu o
lan \e bundan blrkac yıl onct
blr uıll rekonınu kıran atıeı 
Cbrlı Cbataway larafındao I• 

1 
dare edllml , .Yaz.• itleri mii· Ruıünliö dunımu hiç de iyi 

ı:önntıyontum. 'eden bizde de 
dUrümtı:ı: bu atlet için ııuet Chatawaylar 1et11mı1or diye 
seki, ııoeı bll&lll u lölnde cotı: aoeOııdllın. Ahllli , .. fipor at· 
uıta olduıuııu blldlrl:ror. bıı 1 lırratıer _yüriltlllemu mi 

t:rıtıderln notları on daklka· ld l'l 
da okur. bltlrlleJılllrdl. tıalbııli.I 
aradan 5aaUer &e(mls ııızete 
bili elimde u makale> 1 bltlre
memlttlm. Gecen zamanda ıoa· 
terim ıuetede. fat.;at at.;hm. dl· 
ılln~• batka taraflarda idi. Bu 
arada nf!ler dOsündllm. neler. 
Otaa 1ene e\'VeJlnden ba yana 
bltOn ıpor t~lıllltı n spor
cular tttmlyle beraber •lnemı 
eerldl ıtbl ,sOztımGn llnftnden 

ponımuzuıı adece bn ıtft · 
ııllııden mlf Gtletdlnden daha 
çolı endlt• duyayorum. Hilen 
bııtıboş bir halde ıelleen n aa· 
dece tesadtlflertn emri altında 
) Orft1'1'D por ve ıporculanmı· 
u balnyonım da er.1« tedbir a· 
lınmadıtı ıalıtlrde detti cıa
tawaylar :relletırmek, baırilnlerl 
dahi an1'8C'a&ımıu dfi9ftnll1or 

*"* * * -k''it1i * * 

Kafilenin hepsi, iki 
golün haksız olarak 
yenildiğini söyledi 

"lspanyol halkı ve bt 
ısını takımımızı tuttu, 
U saktan ilk ine n k afile baık~nı Hasan Ekin olJ/I 

Y ü zünde bir yanda n m e m lekete d önme n i n -". 

cini, diğer yandan d a mağlubiyetin verdiği keli 
görm ek m ü mkü ndü. Uçağın merdiv e n lerinde heflll 
arkasından Hakkı Yeten ve Kadri geliyorlardı. 

Sevinçle üzUntQ araı:ındaltl o a~-ı-
nı ifade onlarda da vardı Daha ıon loceıtlmlzc lnamyonım.. 
ra .Niyazı Sel ve dljler futbolcular H. EKiS VE l\llLLt 
sıralandılar. Karşılama)'a gelenler FUTBOl.CULAR 
de .ı;eyrc değerdi. Tıılbzon mUletve- Katile başkanı Huan Ekin d• 
idil Huan Po!At, tek sııvlcl Eşfak le konuştu: 
Aykaç, s . Uınıo ıu. R. Tosyalı en - Hakemler lyt detUdL sa~ ı 
heyecanlı lta!'fllayıcılar idi. alışmadıilımı:ı: şeklide ltaJPD ~ 

Kanto ile gldenlertn a rabalan ve Fakat İapanrollann da 1)1 .,,. 
mt'raklılann adedi hiç alışmadıtı· oynadığını kabul etmek llzıııı6• ~ ıııız şekllel denebtlecelt kadar ka· eanaaında ispanyol aeytrdler 
bırık !dl. Hrmen heri!:esln zıhnlndc 11 şek1lde blz1~ tarafı tuttula~ 
bir tele euaı vardı: •Nuıt oldu da me>mnunuz. '\:alnız ruml ma ~ 
3 • O yenllellk? Takımımız bu kadar dan maalru! umdutumuz ısı 
mı bozuktu?> pernrllll bulamaelık. I 

Tl'R<av - İspanyollar çoıı: 
Foto muhablrlerlnln f!A~ları orta· 

1 

1 
11111 gQneluz aydıntıcına çevırtrkcn • ., 
gelenler bır 1andan bekllyen!Prle Neıat AKÇADURAI' 
ııarmaş dolat öptıştıyor. bir yandan 
da cNıı.sıl?. Neden? ... • lere cevap Mil ve harikullde elepllamaııll 
)ett,urıuole çalışıyorlardı. nu:rorlar. Biz de penaltıdan 

Gümrük bekleme aalonunıı girileli mlz 1ktnc1 gole tactar lyt l~ 
gı uman bir anda ellerinde kAAıt penaltı çok haksızdı. HakelD 
ve kalemlerle baaın tcm!.1lcllcrı ta· dtllı: çaldı~ zaman ispan:rolJSI' 
meeletııertıı etrafını çevlrdUer En topu komer ıı:annı ne korner 
çok auale m&ruz kalan vo en çok ıına koşturdular. Fakat hake#! 
blr şe:rter anlatmak isteyen antre· altı eleyince, bıztm ıılbl onı-1 
nor SZJl:KEU.ıY teli. h•:rret ett11er. 

'Cznntllsü her halinden belli olan BASRl - Memlekete :rnztılll 
SZEKELLY, föJle konuştu: alı:ı ııc. dOnmek isterdik, t111tat 

ltllTHATPAŞANIN KAPILARI DVN K AP ALI İDİ 
•- madL Inşallah iapanyollarla b 

c- ... panyollann 1)1 futbol oyna- cıa ka~ılaşacailız. 
dıklannı kabul ederim. Fakat n& METiN _ iapanyollan ::reo 
üce en kötü eekllde do olsa ancak lmlt&wıızdı Paitat normal net1c:' 

Büyük Kurtarıcı Atatürk'ün aramızdan ebediy en ayrılmasının on dokuzuncu yıldönümü münasebetiyle dün 

yurdun hiçbir yerinde spor teması yopılmamııtır. H e men haftanın h er günü kapılarını futbol seyircisine 

::ıça n Mithatpaşa stadı da, Büyük Kurtarıcı nın aziz h ôtırası na hürmeten kapılarını kapamıştır. 

l • O aleYtılml:ze neüceıeneblllrdl. cak 1 • 0 olmalı ldL Altı me 
ÇünkQ ikinci gole sebep olan pen topu kaçırmam ıae b!l)'Ük 
altı cezası hak.sız yere verllmlşt1 ve ut". 
yine üçüncü gol de 8 • il metro gl· --·----·------... 
bl biriz ofııayttan yapılmıştı. Nlt& ı ._____.., 
kim erek penaltıda ve gerew ü· ,..,,,,...- • 
çUncü ı;olde İ8panyol .eylrcller u· 
zun uzun proteııtoda buluncıular. I 
Maç akşamı verilen ziyafette bizzat 
Kubala.'ya tı:anaatlnl aordum. Aldı· 
ııım cevap fU oldu: cEvet penaltı 

1 

:roktu. O!Aa olsa çift vu~ vertlc
blllrdL Fakat ben clelell bir ceza 
atışı yapmaya mecburdum.> 

........................................................... .....-....................... -.................................. ..-. .......... -............................................................................ . 

Hafta:nın anteni Seracettin tedavi için 
Saltanat 

B 
ır toplulukta bir arkae1aş, 

Marsllyalılann mübal&tuını 
ıı;O!gede bırakan bir tekule-

me y11pU. YOz bin ki ilik atadın 
ııer aene bin ltJşllllı: lı:ısmı yapı. 

larak. ancak yliz senede llı:mal 
eelllebllecekmlt. 

Vakla. ilk na:zarela arkaelaŞlml
zın eaprW pelı: mObal ğalı glbl 
gell;rorsa da, lkl bin klşll ıı: Opera 
binasının on seneele tamamlana· 
maelııtını nazan lttbara alarak he 
aap edece!: oluwık. ~uz bin k1. 
411lk atadın tıeı yüz aenede ta 
mamlaı:ımıw ıcab etmez mi? BI· 
ııaenale~h buna da şükür demet 
1Azı.m. 

Bu arada tuna da lpret etme. 
den ıı;eçomlyec iz. Bu durumdan 
en çok lstUade edecek olanlar 
f pheıı z lru!Up ıcıarecllertcıır. Çün 
kQ kombine ve mllll maç blleıle
rl ıayestnde elaha yüz aene ul· 
tanat aQrecekler. 

Dilsiz topçu 

Eül bir futbOlcu 1930 aeı:ıo
alnde mllletvek1ll adayı ae· 
cııır. Fakat bu sporcunun 

alı:.61 gibi a n vare1ır. amma dili 
yoktur Hiç konuşamaz AllAhtan 
bir arlı:ael&şı da kencıısı:vıe beraber 
a7'01 :rerln adayıdır Bu muba 
relı: tc aarı çeno mi çonedlr Ekalk 
olınuın bu arltaelaş lmelae1a yeti. 
,ır, dllalzl :rü~ekçe bir yere otur 
tur ve kll~ rn daJJlara ıöt g!lrlcr 
gibi bir sesle. 

lıtanbul Gens karmaSl 

Irak Putbol Federasyonu iatanbul 
genç takımlar kannaaını yılbasıncıa 
dOrt karşılaşma J'Spmak üzere BaR· 
cıata Cihet etmltt r. AIAkalılaı:ca lı:r.

bul edilen bu teklU lrulüplerce ele 
müabet lı:artılanmıştır. 

ıstanbul gene karması onnmüzde 
ti ıünler tesbıt edilecek ve çalı 
maıara başlanacakt r 

•- Ey ahall, eu kahramanı g~ 
rOyor muauııuz? Bu zamanının 
en me.ııur topçugu ldL Bir top 
aıtımı kaleleri )'!icar g;eçerdl. eım 
diye tı:aelar yıtı:tıRı tal'alertn •YI
D belll eleıtlldtr. Bu kahramana 
rey erlnlzl nrtnlz.• der. 

Sahalarda 81k aılt omuzlarda 
ta ınma:ra allflk tutbOlcuyu köy· 
ıuıer omuzlarında taJır Bu olay 
dotru mu, yalan mı bilmiyoruz. 
Bize anlattılar. Biz de yalancının 
yalancw:rızı .. 

Lôkaph takımlar 

E
alı:lden lAltapsız gporcu he
men hemen yok gibi leli. 
İşte alze yalnız l&kaplı Oa. 

la tasaray ve .Penerbahçe takımla· 
n· 

GALATASARAY: 
Pire, Domuz, AJJ, Tarllı:, Mtan, 

Karga. Ördek, Şabln, Katır, Kurt. 
S çan. 

ihtiyatlar: Papas. Kuş, Ye, ıtUl 
bastı, LeblebL 

FESERBAHQE: 
Horoz, KOÇ. Kene, tlkat.çı, Man· 

da, Şebek. Keçi, Para. Kuzu. Piç, 
Oeyl&n 

İhtiyatlar: Artıı•cı, Hacamat, 
K rt. Kel 

Yukanda JAtaplannı yazdığı. 
mız futbOlcular bugün memleke· 
tlmlzde bü:rük mevkiler işgal et
mektf:dlrler. Kıymetll arltada,ıa. 
nmızın ıalmlerlnl de a) nca }'llZ· 

mak herhalde hoş ıı:acmaz. BI· 
lcnler bilmeyenlere anlıwn. Biz. 
den bu kadar. 

ADALET KAMPA 

GiRiYOR 

13 Kuım IDŞ7 çarflUDb• ıunü II. 
kt1m'4en Süleymanl:re ile •Ped~ 
yon Kupası Eleme maçl•n• için 
lı:ll~ıla acat olan Adaletlller buııün 
Ye !lköyde blr oulde lcampa ıtre· 
c:eıı:terdlr. 

yine ita/yaya gidiyor 
İşte Kubala blle benlm glbl dllftl 

nüyor. 28 Şubatta ıeltrar iatanbul· 
da karşılaşacalız. bu seter Portekiz· 
11 hakemler yak. Mutlaka g;allp && 

Fenerbahçeli futbolcu ancak 4 - 5 
ay sonra takımdaki yerini alabilecek 

Yugoslavya 4 -
Yunanistan 1 

1 talyad& bir ele mlnUaküs> ame· 
ıı:rau ~çlren Jl'enerbahçell fut

bolcu Seracetı.ının bu aefer aynı 
dizinde •dı, mlı:ıUakü.ıi> Arwı.aı teo· 
his edilmiştir. 

Bilindi~! gibi 4 • 5 aydır futbolu 
terketmlş bulunan Seracettın aon 
elefa taltımının huaual bir maçında 
oynamış Te karfllaşma eonunela dl· 
zlndekl şiddetli ağrıdan şlıctıyet et· 
m!ştl. 

Bu durumu dlltkaUe inceleyen ve 
adı geçen tutbolcu:vu mua:rene etti 
ren Sarı • llclvertll idareciler pren· 
alp olarak Seracettınl ıekrar İtalya· 
)'a d..a Cava• tı:Unl~lne amell:rat için 
göndermeye karar vcnnlşlerdlr. 

Yapılan müracaat tızcrlne döviz 
muamele&l teklmOl etmekte olan 
fut.bolcunun öntımüzdeltl günlerde 

Bel;rad 10 IAP.) - DQnya Kupaaı 
tekrar italyaya sıtmw beklenmek· eleme maçlarından olmalı: Ozere YU· 
tedlr. goıılavya ile Yunanlatan arasında 
Alakalılar bu lnıa için •lıarltl oynanan mllll ınıo 4 • 1 Yuııoslav 

demekte ve Seracettlnlo en geç j ıarın lehine sona ermiştir. Maçın 
4 • 5 a:r aonra takımındaki :rerlnl bJrlncl devre61 2 • ı bltml•tlr. 
alııcatını tahmin etmelı:tcdlrler. 

·' 
ı 

Bobek kaçakçıl.ık ı' 
yapmış 

Belgrad 10 (A.A.) - DOVlll lcaçak· 
çılı~ )'aptılı:lanndan dolayı, dOrt 
milli Yuıoalav ıutbOlcusı.ı. Belgrad 
Alır Oeza Mabkemut tarafından ha
pla cezuına çarptırılmışlardır. 

Bunlardan. sı.epın Bobek '1 ay. 
Branko Zebek 2 ay, Boba lııllhallovtc 
4 ay, Anton Herceg 5 aya mabk1hrı 
olmuşlar ve bu tutbolculardan d~ 
Tl7ler aatın alan Belgradda •Moııko
va• otell aanaOrcüsü lkl tene ha· 
pt.a cezaaı giymiştir A&anallrcü der 
hal hapsecltlmtş l6e de, futbolcuta
nı:ı eezaları birer aenellk tecile ı&bt 
tutulmuştur. 

Seracettin burada tedavi edilirken 

Bir bu eksikti 

E f{alt AyUç'ıı:ı oaka mı. ~~ 
dl mı oldujlUnu pek P' 

yamadıtımız bir >~ı f 
Çekoslovakya ve Belçika ııe ~ 
paeaııımız mıuı maçlar lçtn ıır. 
71zarlarıı:ıı lmdada çalJnyor 
deateldenmeslnl arzu edlyot· 

Blr bu ekalktl, tek aeçı.1 
baJl':a elerdlmlll kalmadı. 
tatlı canınızı sıkmayın. -..ı 

gereken bütün tedbirleri ~ 
matümat toplar ve apor ısı•P"· 
lılarının onune sererek o I 
da nabızlarını ')'Oklanz. BU~ 
retle takım ve taktiği hazır ; 
Sonunda da spor yu,.rıan 
efk&rı umumlyenlı:ı temayü!O 
te buelur deriz. 

Bundan aonraaı işinize 

gelecek eleğll mi? Mac t 
artık ha•aıanmwn akla! 
apar &alılfelerlnde görem 
aınız. 

Peki ama o zaman aızııı.;. 
tılarınızı neye çekelim. BU 
ellrde hikmet.! vücudun\121 
olaı. 

Eaaaen mevcut bulunma 
h&ellaelert pek ı\rtlştlrrnl1or 

Macaristan, Norv;/I 
5 - O y e di 

Viyana ıo ıAP ı - Macarla~ 
ur g!lnU Bııdapeştede oynaıı-' 
100.000 kiti tarafından se 
maçta Nor?eç! kolaylıkla 5 • O 
relı:. Dünya Kupuı tınal mlQ 
glrme)1 hıketmlştlr Hartayıll S 
bltmlşUr. 

Macarlar daha ilk dakllı:ada 
map bastım~. fakat 30 une11 
tı:aya kacıır ııol a taınamıştardıl 

1 
beklutnın aa1ı:at1anma11ndan :,ı 
biraz daba 11ıyıflay11n No,..
-taba fazla hm 1ı:ovamam11tıt 

Mııcırların en :vı ovuncuıarl 
"et hattında Aa•ndor. Csardot 

1 
chos ve Htdeıı:utt olmunur .,ı 
illerden kaleci ile .ttollç tema 
mlfılr. 


