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TAViZ VERiYOR 
D. P. Meclis Grupundakimuhalefetbazı tahditleri önledi 
lskat ile neşir yasağından 1 I BAZIMEBUSLAR:AY~ATAKiPETTiGi 
Vazgeçildiği söyleniyor CHP Grup'u 
lOQ den çok muhalife rağmen d • • · 1 f 
tebliğde « ittifak» tô:biri var u n ç a 1 ş 1 

Ankara 14-D.P. Meclis Grupu bugün saat 15den17.45e soru önergesi ve 
kadar devam eden bir toplan ti yapmıştrr. Başbakan Grupa gensorular ih Uısas komisyon 
saat 16 da gelmiş ve 17 ye kadar kalmıştır. lan tarafından hazırlanacak 

...._____ Rasud Muhabirimizden --

1 
Toplantı •onwıda tu teblll 1·a:vın· Ankara ı• - Mecltsln genel ~5-ı 

l&nmlft.ır: rü§Ille uıonundıı D P . mccllll ırru· 
•D.P. Meclls Grupa, muhalde· pu toplantı halinde oıcıutundan 

tin aeçlınlerde n aeçlınlerden C.H.P. meclil ırrupu bu~n eaat 

\'~SITA OLMAYINCA _ .,c-hrın ~anısından 6Drasına ııt· 
ııı~ met;; l1;ln bir \11S1la bulmak bir 
tıı, 'le olnınsa>ılı bu 'l"otnnda,ları. ak$runın ıf'C saatinde ya bir tram· 
ııı.::· >n do lılr otobtı ır. dolnıueta ıcürme.k kııdor tabii bir er1 ola· 
ta 1 

1
• Anıa ıelln r;llrtııı ı.ı ııatlrrce br.lilemış, acıımlımnı ntacak bir 

l.)Lı. hutnmamıetar Sokakta kalıımaı:lar :ra? \'er elini cıtabanvayn •. 
tııtuı cocuklnr 11rtta. hohca rlde :rortı baham r11nıı" 

BAŞYAZI 

iKTiDARDAKiLERE FREN 
Ahmed Emin YALMAN 

rot lt'erfibdl bir ecnebi d05ttım Tar. Ômrftnfin bft7tlt bir 
~ ı.ı~ını r:nzeteclllktc r;ccınıstır. ondan aonra diplomasının &•• 

b ~teclllkle tır:lll bir ubeslnt: ~nnıs, orada TIIZlfe ıllnnetıe 
~!11nmıstır. Bu do tun dol11F1ıadıp mllmlrı.t't :rotnar, A yayı, Ras-
1ılı CCblnln tel gibi bilir. ııBenlm J.;f!ndl mrmltketım dalma bak
i!\ ırı, tarzında bir tall.! oba kl'!ndlnl biç bir zaman knrıtırma;ı. 
lt~lllleketı halikında da dalma obJl'!ktlf davranır, doirn:ra ııocra. 

re liri dtr. 
Oeç,.n ı:tııı lirndlslyle lionusuyorduk. Bir aralık dedi ki: 

·~ "- Uzun bir Jıııyatın hana ölrtttltl esaslı hlr ders •ardır. fn- , 
llııı deıııtımız mablOk, umumiyetle lı:abııl dtlilmlıden. 11mdain· 
lıı Zdan \.'Ok zayıftır. httr Fransayı, ister İn~lterr.YI. AmerlkAJ'l, 
bı;' ı kanıtına\• memltketıerını ele alınız. lnsanln.rın cördöto ter
bır '· Cf'll&tırdlill stcl,rt:: lrJdretln anrbo ıntuno ı.arşı pPk teslr&l.ı: 
cı, fren teşkil eder. Dlr ııısıuı. he ap ız lcudrete ablp olmuııı. 
tıortıaı b tnn çıkar, 1..-ııdrellnl kendi keyfine. cururunıı. mtnfnll
laıı~' •et'dlliltrlnln ve bnlO. ı.Jlrlannın 7 rıırına. kendi ine kafa ltı· 

arın ııleyhtnr. olarak lmllnnmal:ıı m .. ;rleder. 

'-tn fıı anıann ba r.aafına lı:aı,ıı ml'!denlyetln bnlablldttı lk!lr. 
'taı' idare meyline karoı ceıııtırtlen rren: ancak \e ancak demolo:· 
Qı ddlr, İktidar mevkllnde olanlar. bunu bOt.11mstlz bırat.'lllak. ken· 
rı110 ar "' bntıl cörO lrrlyJe kestirme yollardan yflrOmtk için tile· 
ı.,, en erteni yaparlıır. Fakat demokrasinin nıbu n an'nneltrl bir 
oı.~ kllı.; ~alarsa '-e mOes e ti irse: b 1'1katte kf'Ddl lthlrrlne 
r11, 1 ınoraı.: heli •••teme ıun l•temrz aıı,ırlar ve aya\: a,rd11· 

ar ..... 

Do tumun yanındıııı nynldıktnn onra li.Pndl kendime dO· 
ltınııum: uUIJn cllrm11$ fikir adamı taı:namlyle ha&.lı- in aıa 

fr•nı tnk :ı::n~·ır ,,. zavallı bir mahlOk... KPndl bilet ve telyeslnln 
tr,nı • 1kııdrtt ııarhosıuıunu llnltmeıtt: hle de 7etml1or. Dtwokrıut 

n D ınutıakll te lrll bir hale ''°'lmHI ııızım-ı> 
•ıa1 ~tirı. alyn t hııyatının hu bııslt haklkaU ı.r. fdmr ı ve mlna· 
"~·ı :tir,. lianamıt;ı lı;ln çok zaman ıeı.-mr•I. çok acı tf'<"rtlbeltr 
•tıı;ı""nllz IA.r:ım &f'lml ıır, uzun ı:amıın ahıstara ümit bailadıı.. 
laı n Clderıır. '" >erine t lıın ıı:elll'!H', brr ey düzelin• drdlk. Fa· 
tof( ~arıeun mah~ulll olan ırn Omlıllml:ı:: bo a çıktı. Tlrk haıı.,nııı 
~rllq~ınıtn f'!\\rl ı.r6fettltl bir hak"1kat ı.endlnl he.r de-fasında da· 
''tı d. Gf'lf'n. htmrıı dnlmo pdrnl arattı, betuln ~tPrl olabile· 
ra •a:unııı •ekllde belll oldu." Çok p;ırtıll sıueme &lrdlkttn ı;on· 
)erın11 1•tar hııkt.ında nrdll:lmlı: bOkmOıı, partiler baı.:ı.ında da 

' Oldu&unu cOrdUk. anlııdık.-
lltll\~:ınet.; ki bir memlrkette knnrt mtivaztoe51 kanılmadılıı.ça. 
lıacıae f&!l tnnı t61rll bir eckllde 1$1emedlkçe,. ballı: kendi ma· 
llıo1ı;,~~tına ııcı ptJda r.tmedlkçe: bütOn çırpıntılar boşlar. do
lı:till\d bir eeıııı mrMle&I ballnde. kAcıt üzerinde kalmııta mab· 
~Hı ur. İdare tanı, yaftasını ne kadar deıtl~ıtrtne dtclştlrtla, 

lllahı:rttlnl devam ettirir. <DeV'amı: L Ş. ti. -: de) 

\/ita satışları 
tahdit edildi 
Bundan sonra sahş belli 
Yer ve günlerde yapılacak 
"'·•ntıı "•ttzı itil tedbirlere ratmen, hattanın. her ctınQnde eeııruı yal· 

teı:ıı.111 cı~lann bir türlQ vıta yalı nız bir bölce&lnde vtta yı~ı aatışı 
cı,te 1 tdeuıemeıerı üzerine Bele- yapılacalı:tır. Bu 1f IÇ!n iııtanbul 
~~e lı:~eıı MQdürlüRO yeni bir altı bölceyt aynim•• ve her bölge 

aıvurınuatur. Buna ~öre (Devamı a: ll ti 9 da> 

aonra.kl t.u!Jrelltrf menuunda l5 cıe lten(ll ırrup aaıonuncıa top-
tanı bir tesanl1t hansı içinde t1ç lanmıştır. 
celse denm eden müzakereler Ankara mllletvcklll Palk Ahmet 
neUc~slnde: Barutçunun. başkanlıRında yapı· 
lllemleketlm~ın maddi H ml· lan bu toplantıda C.H.P. mtlletvo-

nevı huzurunun Uıdesl; nt.aııın kilinin Oçte blr1 yer yotıutu yo-
n reJlmln .e~etl n Amme zOndcn cı>rQşmeıerı ı;aat 18 ze kır 
hlımetlerlıılıı i;rl n ıllr'atıı :rll· cıar ayakta takip etmtşlerı11r. 
rOtülmesl tçln liimın rörülttek Grupun vazifeleri ve raaııyet.ıo-
kanunJ n ill&rl biltlln ttdblr· n Qzertnde yapılan s:örQşmeler ıo-
lerln derhal alınmuını ittifakla .nuncıa teltllf, aoru öne~ ve 
n allu$larla karara baJlamııtır.. ııenaoruıarıo lhtlau komJ.ııyonıa-

GENE TOPLANACAK rında bazı.rlanmaaı ve ııruP id re 
Orupun 21 Kuıın Pe!fembe ııünU heyetinin t•vlblnden geçtikten 

bir toplantı <1&lıa yapması kararl&f· eonra Meclla baştanıııına vertlmo 
tırılmıştır. Bu toplantıda hükOmet 11 tararlqtırılmıştır. 
proıramının roruşme konuau olaca• ----<>-

<Devamı Sa. !I su. 3 del 
---o--

MENDERES'tN . 
TEMASLARI 

DE~~~!:.~~:oRı 
Ankara, H - ı Kaaımdan but 

kabineyi kumıatla ı:örcvll bulu
nan B~bııkan Acınan Mendcrca hA 
lA temaslarını bltırememlşttı·. Bu
nunla beraber, 5. Menderes kııbl
n!'6llo alAkalı birçok tahmin ve rl· 
vayetlcr dolaşmnlttacıır. 

Sözlerine inanılır bazı kimsele
rin ııöyledlklerlne ırörc, Ba,bakan 
Menderes bundan böyle ltendtıılnl 
tamamen bükOmet işlerine vere
cek, pıırtl m&elelerlnl de en ııU· 
vendi[;! ,.e ınandıRı arkada.,ı Mllll 
E!tltlm Bakanı Tevfik İleriye bı· 
rakacaktır. Zaman zaman ı:ıarıı ça 
lışınalan hakkında Tevfik ilerıc1en 
bllK! alacaktır. F&kat Tevfik İleri 
nln Bakanlıktan vazıreçlp D P. 1-
lr.lnc1 Baµ;anlıtını kabul edip et
mlyecoıtı bilinmemektedir. Tevfik ı 
herı Baltantıktan çekilip parıl ı

Ekselans Gronchi'yi istanbul, 
parlak bir 

klncl başkanlıtuıı kabul ederse Mubı.erem mlutlrlmls ebellm 
Milli Elitim BllJlantıtına Muza!· Olovannl Qronchl ıte saran Oron· 
fer KurbanoRlunun ı:etırııecetı ehi ve Re1alcumburumuz ceaı Ba
eöylenmektedlr. yar, beraberlerinde Türk ve İta.lya.ıı 

Bu arada, eski Ç'all!illl& Bakanı Hartcı:re vııtlllert vıı diğer ı:eYllt ol· 
Hayrettin Erkmen D P. ı:rupu baş du~ tı&ldo dün cec• Ankara'dan 
un.ı otdutuna göre, Ç&lıf1!16 B&- lı:alkan bir huaual trenle htanbul& 
:ıı:antııtına :veni bir a\tay ortayıı a· celmlŞlcrdlr. 
tılı:ntşUr. Bu da slt1 Çalışma Ba.- S&at 12 de R&yd&rp&f& ıanna va· 

(Devamı ~L !I ~ti. 2 de) ıll olan sayın mla!J.r, hallnn n la· 

---o-- · cller1n tezahüratı r.rMlnd& prdan 

M E '1 L ı s çılı:ınışlar. Oalataya geçmek üzere, "1 ıumdllerıne tab.sla edilmiş bulunan 
• • •Umur» ınotörüne blnmlşltrdlr. 

B U G U N •Umur» mot4.rt1 Sellmlye Jtı4laeı 
!inlerine ııetdltl mman 21 er pare 
top ile ıetlml&nmışl&r ve oaıata nh 

a e 111 Y O r ıımına va.ali otmuşıarcıır. Rıbtımda.
lı:l lı:alabalılı: lr.endllerlne ttiz&hUntt& 

~ bulunınuftur. 
Hususi l!luhablrıml:rdPn G&l~\TA RlHTIMISD .. UÔ 

Ankara, H - Büyük Millet Mcc Mfill\Sİ~ 
1181 yann eaat 15 de toplanaca!ı:tır Ba;ta Alay S&ncatı ve bando bu• 
Oturumun gQndeml §Öyledir: 1 nan bl meıuim ır.ıı·a.aı , 1 onun 

l - Ba~vekll Adnan Mendereııln u r 
Başbakanlıktan tstltll.'lı llo yeni ka?flBlnda da lı:&ıfll&mar& ıelen a1• 
bOkllmetı teşkiline :vıno kendisi· •il ve &ekerl zevat.la ital,an lr.olonlal 
nln man.ur edlldllil ve bükdmet yer almı, butuuuJOf'Clu. Jlando itr.ı· 
lruruluncava kadar Vekillerin va- yan mllll marşı ile iatllr.lll Martı· 
r:l!eve Vekaleten cııwamıarı hüıtın mızı çaldıl:t&n eonra, ekaelAn.a Gron• 
da Cumburb~kanıııtı tczlı:oreı;I chl Ganıtıon Kumandanı ilo mera· 

2 - Aı,;ık bulunan Adliye Ve- dm ım·aıannı teftlş etm4tlr. 
kiletlnıı Mlllt MildafBB Vekllt Şe- Buradaki merulınl mOtealı:lp. dost 
mı E~lnin ve Çalışma VekAletıne llı:I milletin devlet relalert. Bayan 
San&:vı Vekili snmet Al!aol!lunun Groncbl llı:amet scıeccltlıırt Ş:lle kOş
vekAlet edeceklerine dair cumhur lı:Uno gltınlşlerdlr. Burada Rel.elcum· 
baı;lıcanlıl!ı tezkeretil. hur Bayar lr.endller1ne .eda ile a7· 

3 - Bunıa v., İstanbul mebu.ıı- rılınıttır. l!:lcaeUlnıı Oronchl iatr.n· 
lulı:lanna ıseçııen Cr!Al Bayar•ın bul haltına teşelı:lı:ürlerlnl blldlrnıe 

şekilde karşıladı 

(Drvrunı SL 5 !'!il. 7 drl ılnl Prof. Gölı:ıydan rica etmlştır. Mlsntırımlz Hnydal'(>Qtll ınrındn GllJ.;ııyla 

•• " ......................... uı••·············•tt••······ ·······••t1lıtHflllllHlllHlll9tıH•••••••H•W•••••fflHM1HllllHn&mm•1•1.11ıının1111111•••••••H .......... - ................................... "''"'''········-· 

Verilen emri yerine gelir 
enmemurcezalandırılmıt; 
I il DEGİLDİR. VATAN G 

1 AZETESi YAZI iŞLER 
i MÜDÜRLÜGÜNE G 

Parb'tt eotrafJa ;:rıh m1lna betiyle açtlaeak Hfl1ye Ru· 
tar tamdan mamul lllr Jıarlta ile ı tırak etmektf'dirler. Bu 

harlt.nın üst1lnde cönlleme :rerlrri b'fat noktalar halinde co.ıerllnılş bulunmaktadır. Resim bu ort· 
Jlul harit.111 &osurtyor. 

aze~nızın 12 Kaaım 1957 tarlbll .nua 
ha:ının lılrlnet aah ite.sinde •8eçhn 
&rife:ıln~e rılı:ılan ~fCf!ltOduların hl· 
lı:Ayeab bıışhlı:lı ya~da Beledl70 Zil· 
bıtuı Başkomlatrlerlnden Lütfi Şişli 
oıııu ile Belediye Zabıta memuru OU 
r:ın GUran'ın verilen bir emri yeri.· 
ne getlrd1klerlnc1en dola)'l cezalandı· 
nldıklan llert .Ort11müştQr. Bu ICI· 
dta dotru deflldlr. 

Plllı.aklka Başkomller Lütfi ~I· 
~lu ttaküdardan Merkez lf&I ~ 
toınturllftlne. Güzin Gt1ran Ö&l:üd•r 
dan Zeytlııbumu Beleell11 Z&bıtuı 
merkez memurlulu 'lı:ldrosuna ıır.lt· 
le<11lm1'1m11r. Bu nakil muamele&!· 
nln T&ı;ıılmaanıı icap ettiren ıe:ıc u
bep Qçtl'bcü dllı:ıem mezteıı: tunu• 
nun tedrlaata bt.tlamaaı dola)"Wyle 

<Dnamı: 8a: S, 88: 6 de) 

C.HaP. 'li 
her ay 
bülteni 

kadınlar 
pahahhk 
çıkaracak 

C.JI P. f.tanı:nıı Kadınlar Kahı, 
b&fkan Ollzlde 'l'&nnyar'ln rtyaae~n· 
de bt1tt1n ilçe l:adınlar Jcolunun bat 
tıuııannın J.ff.lrAklyio dQn bir top
lanu J'&PZJllf "e toplantının ıık&bln· 
de baştan GOzide Tannyar baı;ına 

fU beyıı.natl v~t!r r 
ceeçlnıler1J:ı n.etlcelerl üzerlnde vo 

Jllpılan :voıauzıuır.tar h&lı:lnnda ııô
rtıştnk. önnınıı.zcı.ek! aecımıere 11tm· 
diden hazırlık mahiyetinde olmnlı: 
üzere dablll işlerimize taallOk et
mek nzere bası lr.&rarlır alt1ıt.ı 
cP.\Hı\l,l[,Jlt BllLTJt'd• 

Bundan aonra eal:lalnden diba al8 
temll olarak tadın kollannın faali· 
yet abılanna ctren mevzularda ça
lıfm&I!& deum edocelr.lerlnl eOyllyen 
Tanny&r, dün almış oldu'lı:llln bUt 
kararlan eu .oeır.ılde hulAI& etmıetır: 

•Bu kararlarda.ıı biri otaraıc paha· 
lılıftın gttnlUk artışını umumi et· 
tAra an:etınek tızere aylık bllltenler 
ha:ı::ırlıyacafız. Beledlreye att olan 
tilr.Ayet.ıer balckında aylık bültenler 
neşre<!ecetl.E. llluhtar aeçlmlert tçtn 
de '1zndlden br.:ı::ı hamıııı: mıbıye. 
tinde tararlar almış bulunuyoruz.• 

CahideSonku 
1,000,000'u 
hibe edecek 
Sabno ve Film arttatl Cablde 

Sonku ve tOtQn tOccarıanndan 
İhsan Doruk arasındaki anlaşmaz 
ıııtın başlıca menuunn Tarab;"&• 
datl 9 daireli. bahçesi heylı:ellor--

IDerıımı Sa: r., Sil: , del . ............. --........................... ,_,,"''······· ........... "'"' ........................... ........ 

Ayni mevzuda 
iki ayrı karar 
Sırrı Atalay 
durduruldu. 

hakkındaki ta k i b a t 
Bölükbaşı hôlô mevkuf 

27 elctm seçimlerinde Kıreehlr· ~ 
den tekrar meoua eeçllm~nıı ra~ s y f ı d ı J ı 
men, C.M.P. aenel başkanı Osman ava a 1 IS ın 
B610lı:'baoı baklı:ındatl mevkurt;ct 
hali devam etı:ı:ı.U:tedlr. BölQkba.şı 
H avukaUannın mQteaddlt mü· 
racaatlanna ra~en. Ankara Alıır
ceza mahkemesi mevlcutıyet hali· 
nln devamında ısrar etmiştir. 

DIRer yanden. C.H.P. Kan; mil· 
let.velı:UI Sırrı Atalayın da ~en 
devrecıe teertı masuniyeti kaldın! 
mış ve Ödemıt Atırceza mahkeme 
•inde, balı:kınd& açılan dllvlya ba· 
lı::ılmata başlanmı~tı. 13 kasımda 
Ödemişte devam ecıııen dUrufma 
90DUDd& mabkeıne, 8ırn AtalaYlfl 
tekrar mf'bwı ıeçllmeel lle t~rll 
mllfiunlyctlnln avdet eunıı oldutu 
kanaatine 'Varını, ve hakkındııkl 
takibatı devro sonuna bırakarıK 
bu yolda karar almıttır. Ödemi~ 
mahlı:emeısl Emin Taşlı"nın b* 
kantıtın.da Muııtata Erıç vo Daha 
To:unaycıan mOtl§eklı:lldlr ve ka
rarını ııtlf akla vemı.totır. İddia 
makamını 1'ial eden MVCI Ahmet 
Özet 1ııtı bu karara 1tlrazda bulun 
muotur. 

Teıırtı muunlyetlerl kaldırılarak 
baklarınd• talı:ll>ata ııırıoıtmış olan 
iki mebU6un tekrar mebua seçil· 
m•lyle baklaru:ıda ilci ayrı mablı:ıı 
menin verdi~! ve blrl>lrtnl nakz&. 
den kararlar ortaya hulcukl ba· 
kundan çoll: Cideli bir meseıo çıkar 
mıı bulunmaktadır. Bu ma;ele et 
rafında fikrini ııordutumuz ana 

durumu hôlô 
elli olmadı 

Yurt dı§ına 2 mtı:von Ura ka· 
çırmak suçundan maznun olarU; 
yargılanmakta iken, ortad.an ka;·
bolan 811\"ll VatldlS hakkındaki tah 
klkata de\·am edllmektecı.ır. 

Bununla 1111'111 olt.rak öava Va
fldlsln karısı vP üçilnccı avukatı 
dıı dün savCllı~a çalınlarali: her 
lkl inin rt lfadclcrt alınmı:tır. 

Fakııt bugüne kadar yapılan tah 
kltat Savanın ııerçek durumunu 
aydınlatmaktan uzu kalmıştır. 

İlırtlllere ~öre, Savanın yurt cıı. 
oınıı kaçmıo olmasındakt lbttmal• 
!er, hlUıın Türlttyecıe bulundup 
lbtlmallerı kadar kuvvetlidir. 

<nenımı :sa. ~ u. 8 de> 

Y abaııeı dil 
tedris atı 

dert o ldıı 
fil>& <1oçentl Tarık Zater Tunaya İstanbul tlnıverıııteslnde yaban· 
0U111arı demiştir: CI dil tedrll!Rtı, talebelerin b&flıCa 
•- Me5ele umumi olarıık ~öyle flkdycı konusu olmakta devam et 

vazodllcbllir: mektecıır Bütün tlnıverıılte taJe. 
T~rli lktıdarc1an, Yani Mecllaın bclerının, bu konuda devam eden 

yetklelndeıı daha ııentş ve bizzat flk&yetlerı. &eııelenlenbert bir tür 
Mecllal kurucu yetkiyi haiz bulu· ıo dikkate aıınınamaktadır. tini· 
nan MÇmen küfüı&l, herhanil bir versııere ba~lı bOtOn. fakülte 'Ve 
ael&Yt 1entcıen mabua eeçmı§Se, bu yülaıek okullar. talebe ce:nıyetlert 
ıı:tmaenuı m11bU6luk aıratına batlı l>a,,kan ve temı;Ucller!, cıün eaat 
ha!Clara ve bu arada pek tabii o- ı• 30 cıa Unlvemtte kantininde, Y• 
tarak ,yenide?} teorll m1:1unly te bancı dil t.edrlllatı ile U~Jll otlı:A· 
aahlp olmuıııı da iltem~ demek retler konuaunda kat'I bir lr.a:ar 
Ur. Halkın C&eçmenlnl bu kurucu 1 almak üzere toı:ılantnı§lardır. 
:vet.lı:Ut (müeuisan yetkisi), Mcc- Toplantıda cereyan ecıen ı:nüza
ıtsın kararlarından cıa üatün ol· kereler ııonunda. yabancı cııı me· 
ClU~qian. mahlı:eınelerln bu lı::a. ııc:oıertndekl ~lkfıyetlerın. doJıru
rara UJIDIMI serek~ır.ıo <Devıımı ıı. i. ısıt. 1. ele) 
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Suni peykler ve 
Devletler hukuku 
~Londrada ba· ---- ı ıııan Oally :.ıır-l YAZAN : ı ba.,ı ven C. K ne ror rekldm tor- heıoe Kaııtor-

m lü cYer yUzün ılT f ntyada Bcll x-::ı 
deki en büyük ı 1 1110% roket uçatıyla, 
günlük ııazeteı 1056 Alwıtosun-
llc'en bunu cKAI· ALT(]Ji:i da l26 000 ayak 
nattakl en bü· U YOksekllle çıkmış 

ı;a da bu rekor 
Y0k ZÜillOk ııa- ·------------J tescil edilmedi· zete• ııekllııdc tinden biz 90 000 
del,şUıı:ntotır • ayak yOk5eklll1 vermekle ıktıta 

Bu ufak haber her halde hepi· ediyoruz ·ıı İçinde ıruıan bu unan 
mızı güldürmüştür Fakat Sput· bir balonun c;ıkt.ı!';ı en yükS<>lı: 
nlkler, tazeler ve saırelerlc yer- nokta 76 000 yak Amerikalı teıt· 

zünün artılı:: lnaanlara kl&fl gel- menler Malcolm o ~ rn Mor-
meaııtını, fezaya yııyılmak huısu- ton L. Lewlıi. hellum gazı dolu 
undaki kunetll temayülü de bir bnlona takılı ozel bir muha· 

ço;ı: cüz.el nksettırmektedır !ııza içinde bu yUlaıcklllte varmış 
Ruslar b r ay !Asıla ile iki ı;;un·ı Jarcıır. İçinde hısım olmı~nıı bir 

peyki fezaya atmaya ve orada de- balonun çıktılı en yüksek nokta 
"Tirler yııptırma~a muvaffak oldu HO 000 a)nk. 
lar Hele ikinci peykcıe bir kOııe- Mczoater. 4ıl Kim. den so Kim. 
tın y6nl canlı bir varıııtın bu· yüksekliğe kadur olan tabııJı;a cıe
lunmıun in anların bir an önce ml.§tlk. Bazı tl~k Alimleri bu ara 
kAJnatın bilinmeyen köşelerıne da H. K. Knl!mann bu ııörü ü ka 
gitmek tçln ett11!1 aceleyi g&ıte- bul ederler SYdncy Chapman cı
rır. B rle:lk Ameı1kacıa ıse feza- bl dlitl'r bazıları ıso Azami hadde 
ya atılan bir tüze, yeryUzane dön keııln bir rakam vemıeylp 100 
mnttür. Du haşan cıa aya veya Klnı. nln aıtıncıa C!lye tarif ccıer-
C!llier yılcıızlara git.menin artık ler. 
Jules Veme vlrl blr hayal olma-
C!ıfını göstermektedir D!Srd!lnca tabaka olan Termos-

Belediye iki 
kamyonla 

ucuzluk savaşı 
yapacak! 

Gıcıa mae!desl flatlarıncınkl cıe
TBmlı •rt!f üzerine ~lee!l)·c ye
ni tee!blrler almaııı kıırarlaHınııış 
ur. Bununla ilgili olarak tanzim 
ısatışlanncıan bqka buııtındeıı ltl· 
baron iki kamyonla Cin sennl' a· 
tış yapılncaktır De\oğlu ciheti· 
nı takiben lstnnbulun muhtelif 
eemtlertne ıııcıecek olan bu ıcn:n 
J'Onlanıa bllh sa fasulye, zeytin. 
yatı. nohut, peynir \'e pirinç clbl 
macıcıeıer bulunacaktır. Ka:nyoı.
ıarcıaıtı ııatış tlatlan ply aya nıs 
betle ucuz olmakla berııber, koca 
şehrin gıcıa maddesi menuuııdalı:I 
ıhtıyacının ııııdece iki araba ile 
gıdertlmesınc çalışılmtısı (ı1110n~ 
kal"§ılanmıştır. 

Ayrıca bir müdclet ı;onra da 
şehrin muhtelif yerlertncıe 15 bil• 
bit ııatıo yort kuruıacatı da bildi· 
rllnıektedlr. 

Dünya ÇOGuk kitapları 
haftası 

'f A T A ~ - ts ltA!IDI _j!!! 

GUnU GUnUnô 
Tiyatro yazarı 
Ve Kulis 

T 
tlrkl7e'4t bilhassa '11 111ıı. 
btş on yılda tiyatro ıop· 
luluklarının sa11'1 epe7ce 

arttı . lstanbuldan ıa1r1 Ankara. 
izmlr, .\dana, Buna ye hatta dl· 
in bau f"hlrlercıe devamlı ı.em· 
alller veriliyor. Ankarada dllrL 
beş ve istanbulda ıtklıı: on satı· 
ne, btltll.n menim perde a(ıyor· 
l"akaL biUUıı bu sayı arıı,ıanna 
raını,n, bir Türk Tlyatro>undan 
aiiz açmak bala kabil delll. :tl· 
ra bütün bu dilzlneltrle pJıne. 
Tarlı. liyıtro yazarından yok• 
.un. 

Gerçi bilhasi& l\Jt rntlıettrll 
ıonra bazı isimlere rastlanınalı· 
ı.a. Cnmhurlyetle de >ine ball 
1eııl yeni isimlere rasııanırot· 
Falı.at bOtun bu bir gbrlınllp bir 
karbolan yazarlar, cılız bir takllll 
denemeler vermekten öteye seç· 
mı, cıeın. Son birkaç yılın orta· 
ya attı:ı tn yeni hlmler de, sah· 
ne telınlglnl kavran, bakımın• 

cıan, bir ümit ıetınnlş dejll. 
ona, !\lttrutıyetten bu yan• 

kı rlı. 71llık l'ttmı. bile, tlyatıo P 
natının memltktt to yf'rleşmetl 
için lı.Uçumsenmlyecek bir zaınaP 

1 

olçüıüdtir. :-i'e var ki, bunca yıl• 
dır U,,.atro orııanan, hattı bir 
Dnlet Tiyatrosu olan 1'0.rkl;rtd• 
bir Türk tiyatro unatının mef• 

1 
cut bulunıruunası. 5ebepslz de· 
.fildir. llıılm tlyatrolar, tiyatro 

Peykle:r, kıtalar arL~ !Qzeıer. fer'e ırcllnce, buradaki b<'~f'rl fa· 
uzun menzilli güdümlü sUAhlar allyetıer l 14 mı: yüksltcllğe çı· 
vo nihayet tasavvur ecıııen feza kan V2 ler'e 250 kilometre )ük
plAttormıarı. devletler hukukunu ııekllğe çıkan Wac Oorporal aalı 
yeni bir takım meselelerle karoı rokettlr. Elczoı!!ere ııeıınco bu 375 
karşıya bırakmaktadır. Şimdiye kilometrenin üstücıQI' ki, buraya 
kadar ake!C<lllen havacılıııa müte atılan iki Rus peyki. Sputnllt ı 
alllk anlaşmalar bunları hallede- ve II cıen b~ka bir Oeyi henüz 
cek durumd detııcıır. Bunun için duymacıık. Dun!nr 000 kilometre 
ocak 1957 tarlhlncıo konı:re;e ver meııatecıe bulunmaktadırlar. 

Dün:ra Çoculı:. Kltıplan Hattuı, 
bu ıene 18 Kuım 111.57 Pazartesı aa,. 
bahı batlıyacat, 23 xaaıın 111.57 Cu· 
marıeaı günü akşamına kadar de
vam edecektir 'fıutata Kl'maı Paşa '11111 l\lUead t'le J ıllannıta b8')'11Zarımız Alım f'I Emin \'alnııına mıllAkat , erly or. 

VATAN'IN DEMOKRASİ VE HüRRİVET HAKKINDAKİ 

yuan diye bir serçeli bir ttırlll 
kabule ranaımuı.u. Sahne 1•· 
urıanmızın rotu u, kulW& ııa· 
pr neşir olmadan tiyatro eserin· 
de baJ&rı safhınamıyaeafını Jıe• 
ııüz anJanıanıı,tır. Tllrkiyede ti· 
7atrocu Ye tiyatro ynıan, qp 
yıllar boyunca birbirinden ayrı 

7aşamıştır n ya~fa deVloııı 
etmektedir. Tiyatrocu, üç dU· 
nrlı dünyanın mimarına hail 
dudak blllun~kt.e ve •hrıesınl 

C!litl açı, demeclne!e rı:za anıçları Son gellomelerl karşılayacak bir 
ve peykler hakkıncıa karşılıklı anlaşma mevcut olmacıılimı yuka 
kontroıu 11&tlayacak anlaşmalar n<la zlkretmlıtık. Du hususta 

Hatta mUnaaebetıyle Beyazıt Ço
cuk KUtüphanulnde, FraDIUI Kon. 
aoloııluıtu rutm ııalerlalne!e ve Ka· 
dtlı:öy Halk J!:ılltlm Merlı:ezl aalonun· 
da olmalı: üzere OQ :ı-erde (Dünya 
Çocuıı:. Kltnplnn Serııtal) açılacak, 
her üç aerıılnln açılı~ töreni 18 K&
ıım 111.57 Pazarıeaı günü saat 10 da 
yapılacaktır. 

DEGİŞMEZ PRENSİPLERiNİN BİR VESİKASI 
yapmak ııerektll!lnl ııçlltlamı~tı. Profesör John Cobb Coopcr•ın 
14 ocak 1057 cıe de BUyükelçt Hen mllletleraraııı ıııvıı havacılık t<Ş
ry Cabot LOdı;c, Blrl~mlş Mil· kllAtmın Karakastakl onuncu top 
Jetler& 6undu~ beş maddelik 151• lantısına ııuncıuı;u tasarı önemli· 
JAhsızlanma proll'!'amıncıa feza a- <lir. nu tL,an 1056 yılında hazır
raçlarının münhasıran Uml ve lanmıour. B~lıca üç madcıeyı lh· 
bıırıt yollarıncıa kullanılmasını tlva etmektedir. Birinci macıcıe 
temın ecıecek bir lı:ontrol alstemln bugOnkü normal havn t~ıtlarının 
dıın bnbset.mlttır. Fakat henüz bu seyahat ııttlklert Mlı:C'yl tarif e
konuda yaptlmış bir an181$ma ol· der. İktncıaı.. ilk tabaltadan 300 
madıRı gibi hiçbir müzakere cıe mu Yülaıekllte olıın tnbakadır ki, 

buna •bltlşllı: bôltıe> adım vcr
cereyan et.mem~. &&dece Kruşçef. mekted r. Burada, na"ıda'-t tıe~
Daokan Elsenhowere muRIAk bazı ... .. .... • 
tekllfüırClc bplunm~ fakat bun· letln hAklmlyetl tam olac k, t • 
lar da kabuf edilmemiştir. kat ı:ayrt Mkel'f hava araçlarına 

Devletler hukukunda bir kara. bir transit haktı tanınacaktır tl
blr cıenız ülkesi oıcıutu lflbl bir çüncü macıcıc, bitişik bölııcnın 

Sergiler 18 Kasım 10.57 - 23 Ka· 
aım 1957 tartblert aruıne!alı:I sun• 
!erde her ı;Un aaat 10 dın 17 ye 
kadar zlyaretcllere açılı: bulunduru 
lacııktır. 

Dünyıı Çocuk Kltaplın batt.uı do 
layıalylıı ayrıca mmıl, Türk özel ve 
azınlık lllı:olcullannda derslerde bu 
hattanın mAna ve mabJyetı ile p.. 
releri üzerinde durulup çahştlacaıı:. 
lmlı:Anlan m~lt olan okullarcıa ço 
culı:. kltaplıın aergllen ve kitap kö
feler1 tertlplenecelı:tlr. 

Kaloriferler yanacak 

34 yıl •• once 
Vatan'ın Atatürk'e 
yazdığı bir açık 
mektubun tam metni 

yazara ııınsıkı kapamakla. yazar, 
aahrıe ıu~etlnden, kulb aınıos· 
terinden n Uyatro teknltlndeP 
hail ayn yaşamakta. 

Tiyatrocusu ile tiyatro yazan 
birbirinden bu derece ayn 7af1· 
yaıı bir memlekette, memleket 
malı bir tiyatro 1&natının yar o
lablleceıını dllşO.nmeJı bile 1er
ılzdlr. DUnya U,,.ıtro tarihi, ııu 
sllrüşü deıtekllyen örneklerle do· 
ludur. 

cıe hava ülkesi mevcuttur. Bu a tündeki tabakayı tart! ccıer. Bu T~ln şartı ile ktralanmış olan 
tAblr, 1910 tarihli Parts Konvan· rııeı açılı: cıenızıcrtn aerbest oluşu han, panalyon apartman n dlter 
t.ıyonunun birinci maddesinde vo gibi bütün mtıkanlk hava araçla· blnalard•kl ltalortte.rlertn B.eledlye 
1044 tarihli Chlcago Konva.-ıstyo- nna serbesttir. Zabıta Tallınatnamcal ııereııınce 1 
nunun cıa yine birinci made!esln· Hemen yakında bir ıılvll bava- Kaaımdan itibaren yalı:ılmuı ıı:erek· 
de kullanılcııtı hale!c bunun tarl!i cılılı: konferansının toplanma mı tıttnden, Jı:eytlyet bütün bina &&• 

her iki anlnpnnda cıa verllnıemlş. beklemek beyhudedir. Bu yapıla· hlplerln& bir tebllllle blle!lrilmlttlr. 
tir. Uçak ve balonlar ke~fedllmeı· mayınca. tnblatlyle bir anıa.,ma Kılortferlcrln yaklmı ışı l Kaaım
dr.n önce toprak ııahlblnln arazi- da meydana ı:elmlycccktlr. Ön· dan, Mart ayının sonuna Jı:adar de
si üzertndekf hakkına bir sınır celerı ülkeleri Ozerıncıeıtı han ta- ram edecektir 

«Gazi Pasa Hazretlerine maruzat • •• >> 

Sbaketııeare, Mollı!.re, Goethe 
aynı umanda tlyatrocudurıar

Aktör olarak, ılyaıro adamı ola· 
nk, rejisör olarak, kulisle ya· 
kından Urlllydller. Sahnımln ar 
kuında yawordular 't'tı t11atro· 
nun teknlflnı blllyordular. ueın 
bu kadar C"eTllel'e uunmaJn da 
lüzum »ok. Daha ıeten yıl öJrn 
n çatımızııı en Unlu tiyatro ya· 
zarlarından sayılan Berthold 
Hrtchı, adına bir topluluk (&' 
ıı,tırdı, rejisllrlllk yaptı ve son 
ndf'•lnl kullı arasında verdi. 

tanınmıyordu. Fakat uçuş araçla- bakalanncıa tam bir hAktmlyet 
n buluncıuktan ı;onra bu hakka ıcııııa eden cıevletıcrın ilmi rayc- Bir yankesici mahkum [Aeaiıda o\urautınız açık noktftJ'a lllkknt etmenizi rll'a 
bir ıınır tanımak ve uçuşlara cıa ~erle ço~ı JÜks~kk mesafelere ııtı· mc'l<tup (\'atan) ın 10~3 ile tdt'r1z: Birincisi, ~afer 'l"e na-
blı' bak vermek !cop ettıiU kana. an pey ... ere, ro et veya !Ozclerc oldu 1112:; aruındnl.;I ııı.: neşir saf· vaıt ls ıazetderl tarafından A· 

1 1 ltll'az ctmıyeceklert .ııon olaylaraan atı yayı dı. Dev etler hukukunda ıınla~llmıştır. Ahdi devletler h"- hıısında. 6 F.J.1m Jll"'..3 de çık· tatllrı.:•on ı mini kanetırmak 
da cıevlet hAktmlyetlnl havada kuku, havacılık hususuncıak1 ıc';. İkinci Aal Ytı Ceza M•hlı:.emealn• mısttT. Otuz aart yıl eV'l"el ka· ııu retlyle hlze yapılan ve bu· 

• ı;ınırlancıırılmayı ııavunan yazar- ldelcrlyle bugünkü ihtiyaçlara ce de yanltealc!Ult auçundan :rarııııı· ı.,me ıııınnn tıu >azım: ;1azete• ıllnkU sayınııutakl ~vnpta bn• 
!ar ortaya çıktı Shawcross. Beau nan Bedll Ak,lcp) adındAJci '8htıı bıt nth dedıo1'rn ı n ııurrıret dil· hll menu11 edilen <:irkin ifil· 
mclrlı. Wle11C7Alaw'. Wagncr bun- 'Ç'ap veremcll mel k:trıcG!:;. D'!l' ı'nlle1di!t' ınahltemeee bir sene bir ay hapae , nluındn hfl.• Oli bir 11.,hat \'C rnlıırın ne kadar oydnnua ol· 

60nra /le me e t ..... ıp eden dev- h""'- ecııı •· 1r puoancıır. f'aknt bu teorllercsen ıetıenn yukıırıtia zl!:r'Cttltım ıısa •wu m..,t • ımnnln ıntlp eıtıı:ı cıeıı~mez duıunn bu yazının ortaya ı.oy-
hcntız hlçb rl bir m lleUet"arlll!ı 1 ız e- Bedlı AkkOI, Tarlab:ışında bir •· nrt'n\lpluln rn eıuılı hlT brllr· ınn ıdır. 

1 mah'"--c tarafından '"abu! edı.ııp ııM ara uygun ve~a yakın oır ti· d bl d "" .. ~... .. Jnm k d 1 k b 1 ımın ce n en port!Oytınü çalmış ti ı. hlr \tSlkasıdır. ]kinci•! it•'. ıı:n7.ctemlz.Jn fikir 
U~ .. uıanm·-••tır Oevlnt!Arln ,.o- 8' ter • u etmeleri pek v• """t!"y l"lııd 20 .. t g~"da kar'; .. ~ C!enlz Olkeler1ı~ln mOmküncıar. m';,U,· " • e .. urut para çı • ---'•t•ıı•n•n-o•k•u•d•u•t•u•n•n•:r.•:r.•.ıı•m-n•n-ıı.:•ı- ıuını sı k ırrıı.: dl'tlştlrdlilne il&• 
ozerıncte.ıcı ha\: a sahasında ıa:ıı , ..... ................................................................................................................... , ..................................................................................................... " " "'''''' 
ve münhasır hAktmtyet 1dcııa ecıer 1 
ler Fakat yine bu devletler an· TAŞ DEVRi 
!aşinalarla dl(ter devletlere ka~ı
lıklı olarak Olkelen üzerinde uç
ınnk yetkisi tanırlar. 1044 Chlcn· 
~ Kdnvanslyonunun birinci mad 

ı c:ı~ı her cıevletın ülkı=;t üıcrın
dekı hava &ınınncıa tam ve mun 
hnsır haklı:ı oldujtunu bcllrtmlş.
tlr. 

Hava mkeslnt tnceıcrken, at· 
mos!enn bir takım tabakalara bO 
lüncıntnne ıoaret etmek yerlncıe 
ohı'T Plzllı:çller lkl taıcııtm yapar
lar, bunlardan blrtncısı Jilkllck· 
llJı::le ısının. cıı~cr! l6e Jilksekllkle 
elektron :roRunluRunun cıeRlşm~· 
ıııne ııoro yapıtmaktacıır. Bunlar
dAn ilki hukukta kUllanılmayn da 
ha rıver1oııcıır. ı,te ısının :fOlaıck 
ilkle delll~eslne ıı:öre ~ 'az ta
bakası tesblt. ee!llm!.ştlr: Tropos
fer (C!enlz sevtyestncıen ıo kilo
metre JO!c:ııekll(;e kadar). $trato • 
ıer 110 kilometreden 40 ıı::ılometre 
) Qkselı:llte kndar), Mezosfer 140 
Kim den 80 Kim yükseklllıe ka· 
dnrı. Termoıı!cr 180 Klm. den 375 
Kim. yOkaekltte kacıarı. Ekzosfer 
r:mi Kim. den C!aha yulı::arılarıı. 
Tropoafor: Bugünün hava faaliyet 
lerlnln çotu bu bOlgecıe cereyan 
ccıer. Bu bölgenin sınırı, dünyanın 
en vOksek cıatı Hlmalayanın yük 
sekllltlnl az 11$Illaktadır. Bu taba 
ita. dOnyanın yuvarlaklıRı sebebly 
le Ekvnt6rdo 18 kilometreye çık
makta. kutuplarda ise 7 kllome:
reyc inmektedir. Mocıcm uçaklar 

1 ÇAKARALMAZ HAFiYE 

r ve bllh a pistonla l~leyen han 
t ıtlan bu tabakad.a çaıı,makta· 
cıır. Bu tabaka. cıevletlcr hukuku 
bakımından çok anemııcıır. 

Stratosfer: İlmi olnııyan ko
nUŞmalarcıa Straı.oeter tropoıı!crln 
üstUne!eld bütün tabakalara "Yeri 
len lalmdlr İlmi bakımdan ise ııa
d~ ikinci t bakaya verilen aa
cıır. Stratosferdeki insan taallyetl 
bug(ln& ka<lar ounlare1ır~ l"Çnkla 
çıkılan en l ük&ek nokta (90.000 
ayak) • Gayri resmi olarak Yüz· 
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ÇlK.\111 KlSMlN ÖZETİ - 8ally 
ıı~ Rex yeni nl,nmı,ıerdlr. l!v· 
Jenmeden iki ay llnre tanıfmıf 

olan ıenç nlller Pnrh yakınla· 
rındl bir kl!şkle balaylarını ıe· 

çlrmektedlrler. Rex lejyonda bu· 
ıunmuş bir nısamdır. Ve saııy·rı 
zencin sanmaktadır. E•lendlkle· 
rl ,,ce Sally unıln olmacııtını, 

bütUn eşya.sının yanında kltlbe 
obrak çalqtıtı Marda'ya alt ol· 
dutunu sllyler. Rex buna kız· 
mamış gllrünOr. Sally bir kaç 
ıaat ıonra Rerl ko kte bulıl· 

mar. 

Deın&k ki Rcx macera arıyan bir 
ıcracrı ımış... KcncU!lnl çok ıır.ver 
gtbı ı:eranmü,ıu. takat hnldkat1 
O~renlnce bu ııevgtc1en eser kalma· 
mıttı 

Hablutı Sally ona ne kadar I· 
nanmlf. nuıı kencıını verm~. ıl· 
cıeta yılışmlljtı. Rex'ln aracııaı te· 
> n. lı:encıısı ve scv~sl oıcıuQunu 
ııanmııtt. Halbulı:I demek o, ancaıı: 

snııy•nın mevtıtne ve par1Bına a&z 
dllmıl§tl Man:la'nın ııOvJecıilı:Jerı 
ve korktukları bir bir çtkıyorcıu. 

Sally btrcımbtre hlde!etıencıı, yü· 
1!11 kızardı, yumruklannı 61ktl. Oü 
ton gccl!l!I terkedllmck gururuna 
c:ıokunUlOrdU Ştmcıı ne yapabilir
di Hcrkl!ll ne dfyecetl' ııarcıa·1a 
ne az.le bakacaktı? Evdeki h z. 
metçllercıen u tanı:rord u. 

Biraz evvel hepsi birer birer ı:ıı

llp onları tebrik etmişlerdi imdi 
aabn?ll& n oda hlzmetç:sı arıc 
ita ıvs tı tepııısi ile gelince ona ne 
7üz.e akacaktı? Ne aöylı:ee, ne 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No .8 
zıyade Yunan heykellerini ancııran 

uydurısa ı::ımııeıer tnanmazdı. bir Ahenk glize çarpıyordu. H~ 

OOzlertncırn va~lar iniyordu. Fa vuzun başıncıa cıuruyor. yılcıızları 
kat Sally o k ct r hle!detll ve öf- ae; ree!lyordu. 

ke!J ldl lı:I attae!ıfiının bile farkın- Bu aaldn gece ona Afrikayı ha· 
cıa ııeıtllcıl. tırlatıyordu. Hayatının, hem <le 

Yerde duran bir kli ıt b.rcıcnbl· d&Jlkanlllık çatının beş ııenesını 
re ıı:öztıne lllotL Yero e ildi ve al- orada 1·aşamıotı. Bu seneler kcn· 
cıı. Bu, d6rcıe bükülnıü~ Acı! b.r dlıılnde ıılllnmcz izler bıralanl.IJtı. 
mektup k61!ıdı idi. Demir parmak Böyle yaz gecelerinde g!!k tubbe
ıııcıı kapının yanıncıa bir elektrik nın derin mavllllı:lcrtno \e orada 
dCIR:mesl varcı.ı Onu çevirdi K pı- tlt~en yıldızlara baktıkça, haya· 
nın <ıatünelekl ıoıklar yancıı Ka· llncıe bir tnkım meacl11lerln, kokula 
f:ıtta matbaa harfleriyle ve 111 bir nn hatırası canlanırdı. Sannısa!c. 
yazı ile şu kelimeler yazı!ı idi safran ve kendine maheıııı yal! ko· 

ELKEYFI kuları, zeytin ve sedir ataçluının 
KAğıdı büküp yere ettı. O;:mır odunlarlyle yakılan ateı,ılertn lı:o

l:apırı kapattı Eliık bqını yukarı kuları, uıa!tlardan gelen cıavuı ve 
ya dollru aıcıırdı \'e eve C!ol!ru trampet ııcdalarlylc, Berberılerln 
yoracıo yanık kaval ieslerlnl duyar gibi o

KARA llA8 ERCI 

Sally. aynldıktan ııonra Rex 
Oarrett. dalııtn bir tavırla cebin
den kibrit kUtusunu çıkar<lı ve 
Mlmnü~ olan ııı:arını yaktı. 1Jmu
rnlyetlc ııaıcın o!an yazancıc mOp
hem bir gOlü.mseme varcıı. Rcxln 
yüzünün hatlarında bir inı:ııızcıen 

ıu1·orcıu. Bu etık1 günlerin uzak ve 
tatlı hatırasından aıyrllarak 7enı 

başlayan hatırasını cıaştınmcıın ko
yı;ıtcıuııu 61racıa. bahçenin tıı ötegın 
C!en gelen ve 5tltglde yaklaşan bir 
otomobil ıı ı dllı::lı:atını çekti. 

Sally, ile yemekten !5nce kırıarcıa 
C!olqmıelardı. Dere tenanndakl 
y<ilun pek cıe geçUccek balcıe olma 
dııtını ıı:örmQştü. Halbuki Ötomobll 

cıtı oradan ı:ellyordu. Ara ııra ynnıp 
sönen farlar aıtaç:arın koyuluklıı
rını nydınlatı1·ordu. Rex kencıı ken 
C!ln& düşündü : Bu ııaatte bu yolda 
böyle bir otomobllln ışı ne olabllır 
C!I? Evvel& fazla merak ve alAkaınnı 
uyandınnamı.ıı olan bu hAd!se. bl 
raz ııonra kendisini cıerln bir hay
rete cıo,orcıü. oı.omobtl demir par
maklıklı kapının önünde durcıu 
ve bir kaç saniye sonra cıa kapının 
r.111 çalıncıı. 

Marcla'nın evi bir aııır evvel in· 
oa edllmıo eıskı bir bina idi. Vak· 
tiyle kapının üzerlne!c tele batlı 

bir çıngıraic varcıı. Bunu hatıra o
larak bırakmlljlar, çııcarmamı,ıar
cıı. Fakat aynı zamanda hlzmetçl
lerln dalre.Solne ba~lamak suretiyle 
bir elektrik zlll de yaptırmıolarcıı. 
Zilin cıütmesı kapının etrafını ea 
ran ııarmaşıkların arasında ııtzll 
oıcıuau için herkes bunu hemen 
farkedemezdl. Eski çıngıratın çal· 
cııııını euyan Rex. bu gelenin evin 
bir yabancısı oıcıu~nu anlacıı. Her 
halcıe bu eve ilk defa ırclen blrlııl 
ıcıı. 

saıır, bq garsona yemekten h• 

men ııonra ıııcııp ıstıralıat ecıebıııı-' 
ceııını söylemişti. Salonun ve ye
mek oıııısının bahçeye açılan bal 
kon kapılarını kendileri }'atmadan 
evvel kapatacnklarcıı. Rex. Baptı&
te'ln çoktanbcrl uykuya cıa1ıııııına 
emln ol<luıtu iç n kapıyı açmak ü· 
zere yürOdü. PannaklıRın cıış ta
rafında iki kişi alçak ısesle konu
~uyorcıu. Bir tanesinin başında bir 
kasket vanıı. Kıyatetıncıen şoför 
olduıtu anlaşılıyordu Öteki baştan 
a,aııı ı;lyahlnr glylnmı.,tı. Kaldırı
mın lı:enannda toz içinde bir o
tomobil duruyordu. Rcx, Bnşını ka 
pıdan cılljanya uzatır uzatmaz. si· 
yahlı adam kencıısıne cıoıru llerıe
cıı. Başındaki &IJah melon ~aplı:a· 
ııtbl ıılyahtL Elinde ycpyımı aır&h 
.krep bal!lı idi. Kravatı bile elblacsl 
gibi ıılyahtı. Elinde yepynl ılyah 
dert eıcııvıınler tutuyordp. Kısa 
boylu, solQ'Un yüzıa, uzun ıslyah 
bıyıklı bir adamctı. Bıyıklnnnın şeJı: 
il Çınlllerlnklne benziyordu. Aoaııı 
Y• dol!ru &arkıyordu GôzUndekl 
8'lS:ı:lUl!ün bile şeridi siyahtı. Yü· 
zUnün yeşll1mat ııolQ'UnluRu ay ı~ı 
gıncıa korkunç ııörünüyorcıu. son 
cıerece heyecanlı blr hali vardı. 
Elleri, yüzü. bütün vucudü dur
madan titriyor. ürperiyordu. Rex·ı 
ııöı11nce oöyle dce!J: 

- Onnefl ismini t~ıyan k!50k bu 
raııı mıcıır? 

Rex, gayet l!Rkln bir tavırla: 
- Evet Diye cevap ''ercıı. 
Siyahlı ae!aın. Titreyen eliyle 

<Deramı varJ 

lr ıı:ayrl mes'ut klnısell'r tarafın 
dan fı~•llı )'olııytn \e Umıı ı..1ul
rttlınt1I hal talııııını.; ıca,ııı,-. 

il' )apılan propnı:nnılııl:ırın ııP 

liadar hnksız ve " §ı:ı: olduın 
nu ııellrtıne•lillr. Otnı dilrt yıl 
e\'\ rı <lcmokrn~ı 'c hllrrlrl'tı.> 
itnlr )8Zdıtını11: :rnzı. hıııınn ynz 
dıJ>lanmın J;cJlnır•I M'lJuıe ine 
aynuıır. C:olı ıı:ırtlll hııynta rlr· 
dllUmlıden oııra lYn t p:ırll· 
!erimiz rol ve siya, ellerini dl'-

tıetırlrler•e. ııliıll'r1 ılı tut ınn,,. 
lar a. ııun ill' tl'\ltııııınıh: bir 
partiyi tl'nklıl~ bizi JııecbuT lıı

rnı.ı,.,,a. tııı bizim delil krndl· 
leı1ııln ı.:atınbatııllr • 
hı llitlitar ıı:nntl'slııe 'rrdl· 

ilnılz ce\1ıpta dıı il> ltıtlilmlz 
ır;lhl, yazınıız. Aıntllrı.:•e '" e3C• 

rJne dııJ'dlltıuıııız IQıtınııı \C 
01111 her sııhoda mOk~mmel 
&iırmek hasretinin en brllc bir 
ıtaıt~sldlr.] A. Y~ \ ', 

Türlıl:vf'de bir tiyatro sanatının 
ırrçekleşnıtsl, )17.arın kuıı,e slr· 
nıe1lne ballı, hf'r '''den ıınce. 

Burhan ARPAD 

Milli Piyango 

bugün çekiliyor 

Pek muhterem P~a Hazretleri. mak, kudretin çok üstüne1& zol'luk· 
Gazetecilikte başlıca bir lhtl811.5 lııra meycıan okumak, engelleri bl· 

var ıııe o cıa umumt efkArC1ak1 ce- rer birer yenmek H! bu memlelı:&
reyanları ıınzmelı:ten ibarettir. Sez- tin namusunu, h•>-ııly&ttnı. ı.stn::
cııaımı zannettıııım cereyanlara ter ıruını. Mllletleraraaı mevlctınl en 
coman otmamn naçiz bir hUrmet· hayalperestlerın rüyada ııonneııe 

kl!rınız ıııfatlyle müsaade buyur- ceısaret ecıemıyecetı bir dereceye 
manızı cıtıerını. yükseltmek, Acıt bt1erı lı:ellırıelerle 

Milli Piyangonun ış Kasım çeıı:I· 
ıışı bugün saat. 13.30 da Auka,.ıı• 
yapılacak, llı:ramlre kazanan nuı:ıı" 
ralır bu rece saat 23 ıe Anki~ 
radyosu ile yayınlnnacal:tır. 

:oıh tn ın-:ı.:t,ıı 

Dr. ERTUGRUL KUTLU~ 
Her gün 15aııt 111-18 arası. ca· 
ıaıoıııu. Nuruosmanlye Cact. ~o. 
9, Yavuz Apt. kat 1 de hMt•· Korkunç Akıbetlere uıtrayan, var ifade edllemlyecclt bir başarı, bir 

!ık ve ı.tıtlklAlcıen ldeta ilmıcıını ınucıı:eııır. 1 arını kabul ecıer. 
kesen bir mlllcttn anune cıoıımek. Bu ıntllet, ıılze olan şükran hor- Tt'l: 22 72 08 
onun yea6ne ı:urtuhış umıcıı ol· IDf'\'flnıı ı.11.11 ı-.u .ı ile> 
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Ağlıyacağım *** 
(l'Jl Cry Tomorrow), Reji: 
J>anltl Man, Oynuanlu : Snsan 
Jlayward, Rlchnd Conte, Eddlcı 
Albert, Jo Van· Fleet, Don Tay· 
lor, RAy nanıon, Sc:naTYO: Re
lf'n Deutsdı ve Jay alchard 
Ktnnedr. ı.ıııan Roth'un aynı ad· 
lı romanından. müzik: Alex 
North, Kamer11,: Arthur Arllnı. 
l'rodUkılyon: M.G.:W. YE.'11 ~JE· 
U!K sınemıuınea. 

Türk ıeylrclsl, Dantel Man•ı, Te
ncaaee wtıııam&'Jn bir oyunundan 
aınemaya aktardığı Kırmızı Gül 
tThe Role TaLtoo) le tanır. Annı 

Mıı.gnını ile Burt Lancuter'ln oy
nadıkları tllm, basit bir Amerikan 
ilçesindeki küçük bir çevrenin cln· 
ael ejtlllmlerinl, Freucı pllltAnaJlzly· 
le oldukça yakından ilgili bir dıv
ranı,ıa elo alıyor, blyolojllı: bir ge-
reutnınenın cıoıturduttu çeşitli tut- \ :mn Atlıyar.atını fllnılnıtt Suıan Uıuwarl 
tutarı, kacıın • erkelı: lllnttıınt an· lı:adının (Roth . Jo Van. Fleot), ya· ıe, .an ıı:ünlerln tn iyi tUınleriı:ıdCll 
!atıyordu. Son yıllarda aynı konuyu pmuını süslemek, cinsel ebllı:lerl· biri olınıı: karşımıza çılı:ıyor. 
ıoıtyen Ella Kazan•ın lhtlrıuı Tram· nl unutmak gibi bir tçgüCIUyle, kü· KANLI AV * 
vayı ( A Streetcar Namecı Deslre), çUlı: yaşından beri bir oyuncak ıılbl 
~!bert Mann•ın DOn Bana ICome oynıyarak yetlftlrdllll kwnı ILlilan d 
Baek LlHlc Sheba) aı. Joahua Lo· Rotb. S11&1on Hayward) taııınmıo bir ITbe ı.uıt HuntJ, ReJI: Rlchıır • 
gan'ın Piknik (Plcnlc) ine, Kırınıııı artist yapmak, onun kazanıcaaı Un· Brook~. oynıyanlar: Robert l'~ı:t' 
Gül yeni bir halka daha tcatm4tı.. le Jı:endlnl avutmak ııı.emeslnl ııös- lor, Stewarl Grarııer, Lloyd • • 

Danlcl Man, •Yarın AClıyacaıım• ıerlyor. Gerçekten umıııla unu lan, Russ Tamblyn, senıırY0~ 
dıı, çok daha dej!lşlk bir tutumla ıııtrlde yayılan genç kız sevgilisi· Rfchard Brook:., lllllton LoH'11 

Jı:arşımtı;n çılı:ıror. Tanınmıo f&rkı· nın OIUmU üzerine blrd;nblre bü, bir hikayesinden. Jllü7.lk: 1:· 
cı Llllan Rotb'Un aynı acılı roma· yük bir dellş1lı:llk ,"l!çlrlr, ııucu, ııU· Amphlthı'atre, Prodüksiyon : ~: 
nından Rden Dcutach'Un \'il Jay veni kalmaz, ıı:encıını içiciye verir, G. ~f., Renkli, Sinemaskop, ~ 
Rlchırd Kennedy'nln ıılnema telı:nl· ınnıı ytıkQnü bir yana atar. 1.AS 8lnemasındL _,,11 
ğlle uygulıdıklan aen11rro. başlangıç Artık sürekli olarak aarhoftur, bü· Konu, aşağı yukan bundıı:ı 1~ 
ta, genç yaşın<la kocıı.aız kalın bir tün toplumsal kB:vıııarını unutmuş, :rıı önce, Calltornla'J'a yakın bOl,e-

0 
10romaaz klşUer gibi ,..,amayı bao !erdeki Burtılo (bir çeııt Aı:ııeıi• 
lamıştır. İçlcls1z lı:.alınca bU)'ülı: kriz lı:an öküzü) avcılarının yaşa)'IŞ,,rı 

r lllllıııı. Jer geçirir. Sürekli bir dlpaomanı I· Uzerlne kurulmuş. Büyücek b!r ı;O· 
' çlndedlr. Günün birinde tıınlllP FUn en ı:rt al16b lrullınan ad•ı:ıı1 

H A V A \ eşllköt Mtteo· evıencııııı ayyaş. aert H hırçın bir Cbarlle (Robert Tayları. sıınd1 r 

.. . 

BUGUMK.U 
rolojl lstuyo· adım (Rlclıard Cont.e). Ltllan•a, ır- dındakl bir avcı (8tewırt oraıııerl 

nunun tahmlnlcrtne.. cllre bu· tJit lç.klyt bıralı:.malı: ıı:creıını duyu- ile birleşerek, bU!t&lo Oldürmelı: "' 
gün tebrlmlz ve clvannda ha· rur. lntlbara ltalltışır. beceremez. dertlerini aatmak amaeıyıa, oıı:ııdl• 
V1l çok bulaUu ye yatışlı ola· Bir ta:.ım dllıJı:ün ayyaşları l:Urtıır• )'O dek bu türlü tllmlere!e söre s6" 
rak ıetttek, rQıı:cllrJar .llılzey maıa çalıpn bir derneğe b•1TI1rur. re alıttııtunıs bir takım ııerQvl'ııır 
yunlerden sert oıank esecek· bllefQleğe başlar. Orada tanıdıtı bir re atılırlar. Cbırlle, öldürmek .,;ef" 
tir. DUnttn en yük!ll!k sıcaklı· •damla evlenir. İşine ve aradıtı lı:I için, ealı:lden kızıl derili öldUt" 
ıı +s, en dOtllk ıse +3 santl· mutıuıuıa kavuşur. mu,, flmdl de buttılo öldOP'11' 
ı:ral olarak kaydeClllınlştlr. Dıı.nlel Man, çok iyi düzenlenip Sandy'nln lll4Bncıl C!uygularıı:ıı n!O 

plAnlanmıo bir unaryoyla tec baş- mi hiç anlamıyan beU\lı bir adaın· 
lamış. Ancak, Llllnn·ın içki !IUşkUn· dır. Bir «Un lklııl de Jtİzıl derili 1>1~ 
!erini kurtarma derneıııue başvıır· lı:tzı senrler, çatışırlar, blrb!rletl11• 
masına kadar rahat bir akıtı oıım Oldll.rmelt !&terler. Sandy kızla ıa 
mm, ondan sonra a~ırıaıµyor. su.san çar, Obarlle arkalarına düşer, ıvr 
Havward'ın buıı:Une dek oynıe!ıjlı rını bulur. Ne var ki kış gelınftt1t• 
rollerin bellcl de en gU2e1tnı • l'Il klltü bir kar yaııınaktadır. charıtt• 
Cl'J' Tomorrow• da ~rüyanız. Se- Sandy'yl vurmak için, gün doJın" 
:rırclyl atlı: aılc etldllyen yerleri vır. ııoı belı:lerken, soıtulttno donar• ~ 
Plim. aon sekanslnrına dOilru bir Pllmde, deri aoyucu..-u wood!OO 
ab!Ak ö:Utçü.sll gibi davranması. ya IRuaa Tamblyn) un rahnt oyunuP' 
da ııatl blr takım Amerikan tıımle- dan b&fb. bir öztılllt yok. ı.ı:ıı
rlrte ortak bir konu üzerine kurul· Weatern tllmlertne dQşltUn oıaı:ılıf 
ma.EJ bir 11na, gere.it Susan Hay- 11lı:llmndan aeyredcblllrler. 

T AKViM . ıs KA!lllll ltsl 
CUMA 

AY 11 - GÜN 30 - KUl:'tl 1 
Rt.:~Iİ 1373 - K.Uli\l % 
ıılCRf llll - Rebtnllblr zı 

SABAH 
ÖÔLE 
hdNDİ 
AKSAM 
YATSI 
İMSAK 

vasati 
Oll.47 
lUD 
14.35 
16.Sl 
18.215 
05.0.5 

Ezani 
01.56 
07.07 
09.44 
12.00 
01.3.5 
12.13 

Gazetemlre rilnderllın 1a 
nJar ve rutmltr bırılsın 
t.••ılmuın !ad• •dllmtt. 

want•ın Jo Van • Plect'lıı Te RI **** Çok ıtırel ı. JıUDSlf 
chard Conte'ln oyunları. gcrelı: *** Güzel 
Arthur Ari nıı."ln uata lı:amert.11, ıe- ** Orta 
rek Danlel Man·ın eevkll IC!areaty- * KOtll. 



iürkr·e "'B. M. G. Sekreterine 
cevabi b:r mektup tevdi · etti 
Suriye iddialarının asılsız olduğu belir
tilerek hôdiselerin mahiyeti açıklandı 

kayıp 
- ---

1 

.\ ol'lntMI rrf'•l! 

Amerl'kan sırıeşm4 Mıııetıt.r. 14 - Türkıre 
Perıembe gUnO. Türk uçaklannın 

lddlalannı aereli:tlğl şeklide tetkik 
ettlrd,ğlnl yazmakıadır. 

Estn'ln b!ldlrdlğlne ııore, yapılan 
tetkikler o tarihte hiçbir Türk uça 
tının Laı.ıtlye taerlnde uçmadıtını 
t'e hiçbir Türk allAhlı kuvnılc: men 
ıubunun :::ıurl}e toııraltlaMDll i rmo 
dlğlnl ortaya koymuştur. o tarihler· 
de ıe.k h6dlae. budut ,akınlannda 
çalışmakta olan demlryolu ameleleri 
nln tşlerinln başındayken S:ırtyell 

de•rlrelertn te<:nüzüne utramalan 
yüzünden çıkmıştır denilmektedir. 

Uçağı bulunamadı 
l<oybolan uçakta bir 

l'ürk ..... "h d" . d ... u en ısı e var 
l'l A•Mıc-lated l'l?~ı 

~Q ~~ıııu. 14 - Oeçen cuma aU· 
ka1'boı:Cltlı:I 44 yolcu ile beraber 
~il& •ltn Pan Amerikan ban yolla 
Wijlu111. uçaıı:tan dlln do blçblr tz 
~-~aııu,tır. 

ll beıı l'lna fnallyeUerlnıı 29 uçak TC 
t:oı q 'topte: ki tılmıttır Blllndltl 
~ela Yl>olan uçakta Melih Dın&1 
11\ııı.ııı ... ~enç bir Türk mü'tıend!.61 dt 

-.lttadır. 

1'ttıeı•ika 
) Aralıkta 
Stıııi peykiıti 
l\ıacak 
'9i'a 4 •ocıaı~ l"re"~ 

llıtt:~hlıııton. 14 - Amerlkan hükCl 
~erı: llleı-cut lı:ontratı mucibince 
"'il Uç •n .ııun•ı peyktnı tırlatacıılı: o
~rlı:ttı~llcü Afha rolı:etını ımııl eden 
bıııuıını tOzctıaıı bııaına açıklamada 
~ llştur. 

'llıı•i ~ bu beyanatında Amerllmn 
~ıı 'Ykln•n ı Aralık günü Flort· 

ftzan atılacağını 50rlemtetır. 

tllf(Ol' 
JSTiRAHılT 
*1diyoı·11111ş 

Suriye han.arından uçtuıu 'Ye Türk 
aüerıerl.ntn Sunye topraklarına çir
di ı bwıuaunda yapml$ olduğu ld· 
dlalan reddetmlttlr 

Türk.1;enln B. M deki deltıeıl 
Seyrullab bin mektubunda, Anka 
ra hülı:Clmetlnln. Surlyenın 4 Ka
sımda IAzıklre limanı tıstUnden :ra· 
bancı uçaklann uçtuf;u n Türk aıı
terlertnln bududu aeçtlklerlne dair 

* 111 

Yapı ve Kredi Bankası 16 ve 
17 Kasım Cumartesi ve Pazar 
günleri sızı l<oşuyolundaki 
İkramiye dpartmanlarını gez
meye davet eder. Kadıköy 
Şubemizin önünden her saat 
başı hususi vasıta kalkacaktır. 

HAREKET SAA TLERI : 

Cumarte$i: 

Pazar 
14, 15, 16, 17. 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17. 

....... 
111
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LCM 1F1 
f11 iEJ ' ;1 ı;;t• El i 
Hak üzere ~ 

Kelôm .. 
• \'ab:ıncılar bizi bi7llen iyi 

t:mırlar• diye bir ıar vardır. 
:nııırtlt'rarası tiyatro Cestiva· 
li dolayısiyle, brn bu ıara da
ha da hak H'rdim. llaınbllrg 
tivatrosu grçen ak!Oam ·Bii· 
yük iltima!i• 11iy~ini temsil 
edince, krndi kendime ohel· 
bette! •• • dedim. •Bizi hi2den 
ı,> ı blliy orlar. Doçilanmız 

Türkiye)'t' gl"ldikten ~onra kü 
çiik lltima ı trm<dl edtctk de· 
ğilltr a ... • 

~ AD~AN \'ELİ 

'~~""""""""""""""""~ ....................................................... 

Amerika ve İngiltere 
Tunus' a silah veriyor 

\ •ocl ıı ted f're.•9 
WUhlnaton, 14 - Amerika lle 

tnglltere Franııaya. Tunuaa r.l!Ah nr 
ınek lı:arannda oldulı:lannı b11dlrmlş 

tir. 

Perşembe aUnü bu haberin açık· 
!anmasından ene! Parlaten yeni hü· 
kflmetfn bu harekete şlddcUe !Uraz 
ett!ğl açıtl.ıınm}ftı. 

Bugün Amertlı:an Dış1şlert Bakanlı 
tı da Dulleatn :;ardımcnan ı~e yap
utı uzun müzakerelerden .ııonra A· 
mertkanın Tunma karşı güdecrğ! dış 
alyucUn eaaııları tcablt edilmiş n 
Pranaaya blldlrtlmlştlr. Buna gOre 
Amerika inıılltennln de yardımı il• 
Tunun .ııllfth nrme7I k&rarlaş:ır

mı•tır. 

DEMIRAGIN CENAZESi f,\\l'lkl ıılıı Hf:ıt rıtı·n 'ur! 
Urnılraıtın rrnııuı;I, ıhtn oclt' 

ııanı111ıııı ınıllraı.ııı llr$1ktıı ..,ınonpa':ı cnmllnılrn 1'aldırılnrak Zlrı· 

cırııı.u~u nll•• ııır•urlıl:ına drfııc• ılllml•llr. \1Prhnmnn tılr ,ıı,lrl'I · 

ııaml'•I olnıı nlııınıııı:ı kat•t nlnrııli hl'lll olrnu' ılPllldlr. 'nrl l)l·mır
ııtııı hul.111' ııııı•ınlrl. nwrlıunııııı ~ıı-ı~ rtıı:ımr hıralrnı.ıdııııııı, tılr 
)ıuılı \11•1~1'1 lııılıııı'a trtl 1.rnrtl•I h:ıtırrılnr olnrııi\ıııı ·hJll'ıııl ,., lf'rt'· 
ı.eııln ctkıııııınt nılrA•ıı r•l\•lurıııa ılırf' tııı..•lııı l'dllt't'toılııl hllıllrnıl~ 
lir. 'ur! llt'mlrnı;ırı .\ııı..nrıı \f' ftnılrıı,. hııluııan \arl•lı-rl i.ınnbnlıı 
ıelml• \I' ı•cn'.lıe ıııera•lnılıır ı~ıı ruk l'tml tir. Merhumun 6 ı ı.ıı 
olmak 07f're 8 roruııu ııuıunm.ıı. tadır. 

Urdün israille 
ANLAŞMIŞ 

«Hakkın Sesi» radyosu Nôsır'ın es
iddia etti ki bir komünist olduğunu 

TEŞEKKÜR 

-ı l\1'o"-lttlıtlt""•J .. , ...... 

Moskova, 14 - Pravdanın blldlr
dltl.ne &öre SoTyet taraftan Arap 
blokun& dahil olmıyan Ürdün idare· 
elleri lırall ile gizli bir anlaşma 
yapmıştır 

Çok kıym~tıl alle reiıılmlz 

Nuri Deınirai'ııı 
ı-eıatı mana eebtl)le ııcrek cenazesine ııelmck. ııı rekl;e teltron 
tel5:1'af 'e me ·tupla acımıza ~t!rak edenlere Sayın T .B M l\t Re
is! Refik Koraitan·a. :lstanbu! \ali ,.c Bcledlyo Relllln .. B~lk~a 
ve Şişli kaymakamlarına istantuı xıımar Tevzi \'e Sümerbıııııt 
Bakırköy Pamuklu Sanayii Milcsseııclerl. Tf'roQman ve Gündüz 
ırazetelerlnln müdür ,.e mensuplarına. Türk bıısınına bllumuı:::ı 
akraba. dost ve hcm~br1leriml7.e minnet ve 1,10kran borcumu:ı:ı.: 
ayrı ayrı edaya büyOk ~ımı z manı oldtı#Undan bu vecibemizi 

itaya muhterem ~ucten!tin :.vas:ıutunu rica ederiz. 

DEMIRAG AiLESi 

Pravdanın iddialarına göre. Ame
rikanın talimatı dalrulnde harekat 
eden Ürdün htlkClmetl Jebel • Mu
kabir adındaki Arap arazisini :laral· 
le devretm~e hazırlanmaktadır. Ha 
len bu bOJgede FUlstln mü!tec1lert 
7erleştırllmtştlr. 

Jll,\sJR ESKİ 

KO~n:J:-.iSTl.ERDEN1'1J 
Beyrut, 1' (T.H.A.) Glsll neırtyat 

yapan •Hakkın Se&b radyosu bu alt 
f&mtt neşriyatında Mı.sır Cumhur
relı1 Ni.ııır 'ın memlelı:etlnl bir So'I' 
yet peyki ballne ı;etlrmelı:te oldutu· 
nıı söylemiştir. 

Radyo AbdOlnA.sır·ın buncıan ıs 

sene Once Kahırede faaliyette bulu 
nan gizli bır komünlat partlılnln ü· 
yesı olduğunu 11be etml•tlr. 

Bu hafta her 
haf tadan da cazip 

ıa 
Menderes V. ne yapacak ? 

,...._ ,.,. .. , ... ' .. ... , 
D. P. Kulislerinde cereyan 

,,,,~:, 
,, 

..... t 

edenler 

C. D. P. savasa .... hazırlanıyor 
,,.~ .. ı· 
h~ .. 

Tek muhalif kadm mebusun niyetleri 
Ve 

Nefis Bir Başmaka'/e 

DERDiN BA$1 
Yazan · Metin TOKER 

.. ,. ..... ______________ , __ ..;.;;;;;..-;~ 
Zafer ve Havadis'e 

CEVAP 
ı GAZETEMiZiN iKNA KUDRETiNi ZOMLARINCA İ 

BALTALAMAK iÇiN YALAN, TEZViR VE IFTl-
i ı RALARIN HER NEV'INE BAŞVURAN KALEM- , 

I
" 1 

ŞORLARA BAZI HAKiKATLERi HATIRLATIYORUZ . 

D:P lktldannın Ankara Te 1 :an 
buı·ııa çıkan iki O?lıanı olan Zaft>r 
,.e Havadis ııautelen. Ç~aruba 
güntü sayılarında b!Zc toplu ~ekll
dc ç_atmışlardır. Zafer Clklnct Ebu 
Leheb). Havacılf (Yalman cene 
Hhnede) b~lıitı altıncıa c:a.ı:etcml· 
z~ ka~ı sütunlarca yazılar yazmış
tır. Bizdeki parti kalemşorlarmı:ı 
biç del!1$mcyl'n bayat. ruhsu:ı: Ti' 
mAnaı;ı:ı: dlllvll' kalt'me alınan bu 
abuk sabult makalelerı yazanlara 
da. yauııranlara da acıdık. E.akl tl'k 
partının 1945 deki karanlık dev· 
nnde bunların aynını okudulr.nU· 
zu da hatırladık. Bize öyle ııeldl 
ki hilvtyetıennl açıb vurmaya .. ve 
gazetenin tmzasınm arkuında ı:ız
lenen kalem ı;ahiplcrl: cazetemlzln, 
DP.mokrat Parti ile beraber htlrrt· 
yet ve demokrasi müeadelesıne a· 
tıldıR'ı için 1945 ve 1946 da bize 
ımldıran ve daima detıoen tktldar
ıann eteıı:ıne tufeyli olarak yapı
§&n aynı kimselerdir, aynı zavallı
lardır. 

Gazetemizin ikna kı.:dreıını zü:n
larmca b:altalamak için yalan. tez
''lr, muialata ve iftiranın her nl!V'· 
ıne b~vuran, herkes tarafından 
bilinen. tarihe geçen müsbet ve 
kat·ı dellllerl. yilzblnlerce şahidi 
olan hakikatleri. sötüp saymaları
na engel eaymayan 'kalemoorlara 
vereceğimiz ilk susturucu cevap. 
Baş,•eltll ı;avın .-.ıınan Mendere 
tarafından 19 Atu~tos 19M de. ya
n\ ancak üç küaur yıl evvel ;:az:e
temlze çekilen ou teıaratur· 

"ıuın 4'bmed Emin '\'alman 
'atan ıantt•I eıı~muharrlrl 

f,tannuı 

<Vatall) gazeteı.inin onbe· 
inci yıldönümü münasebe· 

tiyle: bac;ta ona hüviyet \t• 

ren siz olmak üzere bıitiin 
mensuplannı hararetle tebrik 
ederken, (Vatan) gazetesinin 
daima memleketin yükııek 
menfaatlerine ve hürriyet 
idealine bağlı kalarak ne ir 
sahasında memlekete yapa· 
ceımekte olduğu eüzel hiz· 
metleri takdirle yadeyler, bir 
çok yıJlar bu yoldaki ~alııı· 
malannda daima muvaffak 
olması temennisiyle muhab· 
bet ve hürmetlerimi tt'yit ,.e 
tekrar eylerim. 

RA.Ş\"EKİL 
AD:\!AX l\IE~DERES 

Gazetemiz, üç küsur yıl eni'! 
sa~·ın Acınan Mendereı6'ln bu ka
dar !!&mimi Te nazik taırnır '<'e uş
vUıdertnı celbeden memleketin y(!k 
sek menfaatlerine 'Ye hOr:lyet ide
aıtnc h111met yolundan o zaman· 
danberl. kıl kadar ayrılmamıştır. 
Demokrast prcı:ıalplerlnden uzak.la
f an iktidara karoı devam e<lt'.n 1-
kaz:lanmız ise, en candan bir dost
ıuRun, sevginin ve a!Akanın mabııuı 
lerldlr. Sayın Adnan Mendtırcs•ın, 
!lfkelerint yenerek. dostuyla düş· 
manını ayırmaıc lmkinına tekrar 
kavuşmasını bOttin kalblmtüe dl· 
!eriz. 19Sl yılında ve 1952 yılının 
ilk aylarında da Menderes, muhi· 
tindeki bulüsklrlann tesiri altın· 
da kalmış, ı;ıtı bir işblrllltt içinde 
ı:eçınıııtımı:ı: yıllan tamamlylc tıa
urcıan çıkarmış ve bizim del!lşm~ 
pren.slplerlmız ve nl'!llr çığtrunız 
hakkında yanlış kanaatler edin· 
mi.şu. Bunlan 1952 de nasıl ddla
ttmıt c. ııünQn birinde tekrar in
tibaha ı:elocetınden ümld.1m1%1 kea 
mıyoruz. 

'F.Rİ RıU.l~DE 
\'\LA'.'ILAR 

İlköncc GUnu söyleyelim ki lkt 
!ktldar aazetC&ınln bize bu kadar 
flddetlc ıaldırm&k ihtiyacını duy
maaı içimiz! açtı. çünkH bu çat· 
maıar: mf'.Itllelı::et..1 muhakka!t bazı 
t ehllkelerctcn ve lbtlmallerdc.-ı ko
rumak emeliyle ya.zcııtunız ya.zılıı

nn teslrır.lz: kalmadııtını bf'llt edl· 
yor. Eıter iki aazetenın makalele
rinde llerı ııOrUldOjtO gıbl, bizim 
&öylectlklerlml:z.e kulak \•erecek tek 
adam youa bu kacıar ııazaplanna 
ve teı~ıaruıa acaba ııcbep no? 

Bundan 11onra seri halindeki ya
lanların fi:ı:erlnde kısaca dunnak 
llltcrlm: Mütareke devrinde ben hiç 
bir zaman manda ıarafdarlı~ı et
medim. Amerika. İngiliz ve Fran
sız manda.sı isteyenlere dalma çat
tı:ın. Tam 1ııtiklll fikrini mOdafaa 
ettim. Ancak 1919 Sıvas konıµ'CSI 
beyannamcııının yed.inci mad.do-

Mesut bir evlenme 1 

-1' 

&inde cem~ryaltst meyıllerl olma
yan de\•letlerın ilmi. mali ı-c tk~ı· 
ucıı yardımını kabul etme~e haz.ır 
oıcıu~umuza dair> mevcut olan Te 
Amerlkayı kasdetmd; ı;uretlyle J a· 
zılan prensibin çerçeveşlnde Ame
rıkan ..-ard.ımını temine çalı~tı:n 
Bugün fllll surette mevcut olan 
durum. o zaman ı::erek SıvM kon· 
1!%'611 ..-e ııereli: nice vatamever ta
ratınduı ileri "ürUlon ıt.17.Uların 
gc~~kleşmesl de#ll de nrt11r' 
MOtare~e devrinde halka tort'k 

\C c aret \l'rtnl'k l'l' llltlklAI idi"· 
aline hizmet etmek maksad.ıyle ~ 
çok çalışaıı aıızetecllerden bin ,..,_ 
duğumu herkeı. bilir GuetPCle d\\· 
1amh mücadelelerln arkasını kM· 
me<llğlm gtbı, 1919 dan ent>l mll
ıt emellerin baş temııllclsl olan :nll-
11 kongrede 2!Sz doktoru ~at Pa
ta ile. milli blokta .Ahmet Rıza 
Bey l'e ÇUrOk&ulu Mahmut P14a 
ırtbt vaansel'erlerle beraber ç.alıt
tım. Damat Fcrtı tarafınelan :ıtü
tahl·a·ya. ıu:al :tuVTetlerı tarafın· 
dan Malta"ya nefl·edlldlm. Orada 
tkl yıl kaldım 

Mütareke devrinde mc'!nleket .. 
hizmet ettim mi. etmedim mi? Bu
nu en tyl takdir edecek. en ea!Alıl
yetll 9ahliıyet bizzat Gazi Muatafa 
Kemal"dlr. Atatürk. mlllt hiıkdm .. 
tın o zamanki en mühim, en na
zik. mutlak bir emnl~dt' tn ziya· 
cıe !Uzum gösteren vulfelerlnden 
biri olan Matbuat ve istibba.at U
mum MUd.ilrlüğüna ııı:ı kere bana 
ısrarla tetllr etti, yalnız Birinci 
Gnıpa cıeıtıı. lıctncl Grupa ıxıeMUJ) 
ah$lyetler de kabul f'tmem tç.n 

üstüme '·ardılar, Wııshlnc:ton Sefa
reti açılıncıı. oraya gönderllecctlm 
saliihlyetll al'Wzlardan 115yle::d.I. 
Me !etimden aynlamıyacatımı tati 
surette ilen OrdUm. 6:r.Or dlleel.lm. 
Bunun üzerine Atatürk bana bü
tün hayatının blklyealnl anlattı. 

bu mühim yıw da o zaman b&3· 
muharriri bulundu~ IV&lrttl 
ı:azete11lnln 19'J:l OCajmdaki a&Yl• 
lanridan blnnde çıktı. Ata~ürlı:'ün 
btltün cepheye timim edilen ıa!ıal 
bir emriyle mtıll cepheyi dolaşma· 
ııına izin venıen tek ıraıeteclytm. 

inkıllp hate.ketıne alı. meııele· 
lerdto de Atat0!1> bana daıma çoı. 
yakınlık S:06ten11. Kendlalne ve e
M'rlne çok bağlı olmakla ~raber. 
demokrasi prennpleri batımından 
tenkld vulfeml de dalma yeiine 
ı:etırdlm ve tek partıye cıoğru olan 
istidadı linlemd; için tiden ..ıenı 
yaptım. 

Zafer ı:azete ı. Atatürk'• •Qektl 
dedb diye beni Jurnal etmetr. k•l· 
kışmıştır. Bunun ne kadar büyük 
bir yalan oldutunu ortaya koyma· 
nın en açık çaresi nedir? lıi:13 ~
kim yında Atatürt•e yazdııtım a
çık mektubun a hnı neoretm!.k 
Buırün ikinci ısavtamtzda bu dl:t.· 
kate llyık nslkayı bulacaltalnu: 

1925 de bütQn muhalefet sueıe
len kapanmı~ bulunuyordu. Tan
ltldlcrtnln dalma mUabet ..e tem.· 
itini! olması ve memleket menfut
ıertnc hizmet et.mC$I dolay»ıyl• 
yalnız !Vatan) istir.na edllml;tt. O 
ıı;ırada ııazetenın dllter ı:autcler:ıı 
yek\1nu kadar bir Htışı yard.ı. Pek 
çok kir ediyordu. Teruldpervcr 
Partinin kapanına&ını hot &ö~ 
tarzda bir tek makale yazmayı itil· 
bul etaeyeılm, ı:azeteye dokunul· 
mıyacaktı. ElAzlz tatıklll mahkt· 
mesıne ı:ttmıyccektlm. Hll<lımııı 
dotma ına bir ay kala m~hul Jı. 
kıbetlerd.cn korunmuıt kalacaktım 
Bunu yapmadım. yapamadım... A· 
caba Zafer Tc Havacııs eazeteıe:t. 
temiz bir memlf'lı:et ,.e mcsle>: aıJ\.· 
ı:tglnın bundan 'kuvvetli b!:- delUl
nı bulUl> ıt1i6tereblllr1er mi? 

1936 ocaıc ayında bir aqam A· 
tatürk'lo Anltara'd.a Karplç lokan
tasında karoııaşurn. Tenlddlerlmln 
tyl nlyeUo Te memleket qkıyle ya
pıldığını bildlglnl BUyQk Ku"arı
cı. )-ü:tlercc ,•a:anııa•ın huzuruııda 
söyledi, bana ı:tıvcnını belirtti n 
meııletıme avdet etmeme uln vu
dl. 

Şuurdan mahrum herhangi b!r 
dalkavuk ııazcte, bütün bu mOabet 
hakikatleri hiçe sayarak. yalan tt 
iftira yoluna eıden;e, bunu oıaaan 
aayar, ııeçenm. Jl'aıtat lkt!Cia.r mev
kllndekl bir ı;l;asi partinin reemt 
orııanlan bu kadar çtrkın bir yol 
tutarlarsa memleket hesabına uta
nırun. Ejter partinin llderlert blly
le bir küçOklül;c üzQlmüyorlL"Ba, 
bundan ttki!lnmlyorlars•: J.."\lrulu
tuna ve ııel~Mlne cın ve ııonaı
den hlz.'?let ettlitlm Demolı:rat Par
ti hesabına ben fü:ülüyorum Tt 
tltı.lnlyorum. 

~. P~ Y. 

TEŞEKKOR 
Akpm Gazete&! muhabirlerinden 

Yılma.ıı Tunçkol fle Naciye Kıya dün 
Fatih ETlendltme D&fre.ıılnde nlen· 
m1şlerdlr. Oe.nç evlllerı tebrtk eder, 
uadetler dileriz. 

ZAYi 

Aile bül·ORQmüz Huriye An .. 
:vın blzlert derin acılara gark eden 
l'etatı hasebiyle ıııt?re!t cenaze me
raııtmlne iştirak etmek ye cerek!e 
teleton, telırraf ve mektup ~ulla
ma1c ıahmet ve nezaketindıt b:.iu 
nan do.,t TO akraba! ara. aııkl!t yol
lama Ultfunda bulunan Merkc.ı 

Ot Kazaaında.'1 almıe olduRum Kumandanı General Sokulu ııe 

1 
Sekizinci TQmen Kumandanı Oe-

nfHUA cüzdanımı zayt ettim. ;eni- neral Necnıı·re ayn ayrı t~ek~re 
sini alacalımdan esklalnln hükmü 1 acımız mAnl old.uRund.an alenen 
yoktur. 1931 dotumın teşekkür odenz. 

MrhmPt t:çan F.rlm Akl.,"i> allrlerl 
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HOŞ MEMO-

'fJAK MESELA 
,
1
Pi/NYANIN ENvÜ
ZE/.. K/Z/ BLJ-f RAtı<IDI~ 

!. 

Basit b'r hesap .• ALCAPP 
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1 '*f" BELCIKADA BiR HAFTA ··O i 

tttı , esran içinde yanyana lllr art.· 
d& ;aoı1orl&rc11. Kutlar. celdlklerl 
ormanlann, 1:Cllmlerln prkıaını bir 
ağızdan 16)'1Uyorlardı. Bir Pok, buz 
clbl bir havu%dan b-.ını çıkanp an• 
ıayan gO:ı:Jerle alz~ bakıyordu. Pell· 
kanlar, ağaçlarla çenlll bir lı:Oçük 
ı;Olün bnuına uzak Lltllmlerln ,ı. 

irini cetlı1yor:ardı. 

Y AT A ?\' - 15 KASl;\f,;:!! 

r~------·-------------------~ 
m11 DünvAnın TADl-T 

L .ifilt!9 iti. COK IOSA. FAKAT ÇOK GO'Zn m sn'AttA.'l'l'N HiKAYESiDiR J 2m----------- Sina kampanyasında 

lsrailler 196 bin dolar 

harca mı' 

lluenos Aıres·o yarmıştır 
Uçakta Birleşik t.mcrıkn 11•· 

va kuvvetleri kumandanı yar
dımCl6ı General Curtls ı,eına'I 
da bulunmakta idi. H t b h •· VE SONRA .• 

a,"ana a Çesl V• bir arada yaşıyablllyorıardı. 
Belkl lçlerlnde aon.11uı:luR•. ensin· 
llje, derlnllje hauet Yardı. Belki 

G~cn sonbaharda ııırtşllen ve 
muvarraı:ıretslzllkle aona eren 
Sina kampanyıısının :leraııe 
106.000 dolan maloldu~u dün 
açıklanmıştır 

Uçak bu uçuş esnasında l 1 
1 metre lrtlfı!Clan saatte 500 ını 

den taz: a süratle gıtnııotır. 

-ıı-

Annrs in uzun u u eıu lı: ıomet
re ıutan rıhtım annd!l otQbWıle b r 
tez1ntl ıaptılı:tan aonrıı şehre glrdlk 
Sla datılmak uzere~dl Sahilde, yük 
•elı: te.:aıı a.b1 blr ferde bir frank a 
tınca ı leyen sabit dilrbon:e etran 
HJretıllı: Anvera, b\l)'tilı:, m mur, 
canlı. kalabalık bir liman şehriydi. 
Hele güne, de çıkınca daha fazla 
uvdlm. 
Kalacatımız aayı ı saat'e~ ıç1ndo 

fayd:ı.ı bir JCYkr yapmak 1.stllor
dum Şehrin tun m ld real tarafın 

dan e:.ımıze tutuşturuan kocaman 
zartta 111 lı: ıd bUllmı , zevkli 
renkli, küçülı:.u büyüklü b.r çok 
broşür vardi On,;ara. şö le b r göz 
atarak programınızı çl eblllrd.nl . 
Rubena evl'ne ııdeblllrdlm, Deniz 

müz ine, dlier müzt.lere ıtdeblllr 

dlm Şehirde do:a,ma ı terc;h cde
b l!rdlm. Btr de hayvanat bahç9. 
nl ziyaret etmek nrdı ona karar 
nrdlm 

TEK BiR DÜNYA 
Haynnat bahçele~lnl ben cTelı: 

bir dünra• fikı1nln hayvanlar üze 
rinde yapılan bitmez tUlı:enmez tcc
rüb olarak görüyorum Anvera gl 

ı aenenın ancak bir taç ayı gün~ 
IZÜ &6rcb11en, 8CınD.3ı dalma bulut 

ar örtUlü, yajtmurlu, soğuk bir 
hlrde d ınyanın her tarafından 

çe tll ı .llmlerlnden getlrllml bun 
ca hayvan ya ırablll~orsa, bunun 
bir ıebeb olmalıydı Bu sebebi, da· 
ha bahçede dola~a a başlar başla· 
maz anlıyordunuz. HayYanıar, mu 

hltletlllt, llı:llmlulyle buraya taşın· 
mıprdı. Fil lı:endlalnl Mwrda zan· 
nedlyordu Şu lı:arga lle tavus aratıı 

acalp kuf, Yeni Gine rt aramıyor 

du Şu butlan Ye gerdanı harıkulA· 
de bir lrnma, gibi p:ırlak Ye renlı:ll 

o an Okapla ler Belçika Kongosun· 
dan ne kııdar uzak olduklarının 

pek farkında bile deglld!ler. Şu ko
caman boynuzlan bir kılıç kını gl· 
bl havııda sallanan keçller ~ H 
Atrtkanın aıcaıı: bo:ıltırlarındakl ha
yatlarının neşesinl kaybetmemişler• 
dl Şu Gergedan kendlalnl Nll kıyı

larında fa~dlyordu Bir ırurafa, 

burma nevinden bir ıı cın yaprak· 
arını kemlrtyordu. Dünyanın yedi 
denlztnd~n ıelmlş balıklar, loş, aı· 
cak bir akvaryumda, dogup büyü· 
d0lı:leı1 denizlerin tuzluluğu, mavi· 

bir ormanın uı\!ultuaunu, bir dağın 
heybetini, bir yabanı meyvanın lez. 
ıı:etını O:ı!Oyorlardı. Belki 1.1kılıror· 
!ardı, belki ara aıra aç kalmağl, 

oıum korku.su ııeçlrmeııı. kaçmayı, 

kovalamayı, parçalamayı, nfer na· 
ralan atmayı nya korku çıtllkla:ı 
koparmayı !atlyorlardı. Belki bütün 
korkulımlıın, endişelerden uzak ol· 
ınak, yarından, gelecek ı;1lnlcrden 
emln olmak, birbirine benzeyen ıün 
ler geçlrmeıı::, n ölünceye kadar bu 
nun böyle devam edece&lnl b ilme.it 
onlan kedulendlrtyordu. Kap!an, 
tendi gQctlyle lı:azanecağı lokmaaını 

bir b&kıcının elinden yemeyi ııurur 

meşelesl yapıyordu. saıııam demir 
parmaklıklar arkaaında blr aaat rak· 
ıı:aııı gibi gidip ge:tJlerl bundıındı. 
Anılan, minnacık çocukıann kendi· 
alne fıstık atmalarına alnlrlenlyor· 
du. BUtün bir ~hrl telA~a nrccelt 
kudret Ye ır.unetlnln kQçUltülmesl 
uyanını arttınyordu. Gergedan b&· 
tını kalın demirlere dayıyordu. Ba· 
!ıklar camın ötesine geçebllme71 ıa. 
tlyorlardı. Kuşlar kapıyı açık bula& 
lar pırr •• Diye uçııcatlardı. 

zır DÜŞÜNCE 

Şimdiye kadar ııızu tutulan 
bu rakam. Maliye vcıcııının büt
çeyi parllimentoya nrmesl ile 
meydana çıkmıştır 

laikanın akibeti 

belli imiş! 

Tanınmış bir Sovret lllm ... 
damının buııon açıkça blldlrdl· 
iline sııre. mevcut oartlar altın· 
da Sputnlk ikideki köpeıtın }er 
yüzüne ııaıt ııallm d6nme61 mev
zuu bahis değildir. 

Sovyet Tıb YC tıım Akadmıl-

1 &I üyelerinden Profes!!r VllAd· 
mir Qemtgookl bu husu•ta Rws
yanın en aalAbl)'Ctll aı:ızınrın· 
dan blr1 olup fezaya gönderlle-
cek olan köpekleri bluat yetlŞ· 
tlrmlşUr. Profc.sl:lr çarşamba ı:ü 
nn ctecrübo ııartlanna ııörc peyiC 
teki hayvanın ölmesi ırerekmek
ted l r. Kendisinin canlı olarak 
dünyaya cetlrtlmcsı mevzuubııha 
değildin demiştir. 

ProtesörOn bu bt'yanatı bu 
suretle, Sputnlk ikideki feza yol 

Ameliyatlardan sonrak• 

şoklar önleniyor 
ı.ıunlch doittorlanndan pr. 

Hartncbnch. operasyonlardan &Oll 
ra ekaerlya huaulo gelen ve :ıı.ıı; 
yata malolan ·~lı:ıo a ıı:arşı yen 
bir tednv1 u!ulO bulmuştur. 

Tıp Aleminde bU1-Uk bir llg1 ııe 
kartılanan Dr. Hartenbach'ın ıter 
ıı, all)ellyn ttan enel hastanın 
organizmasının mukavemet dtre" 
ce.slnl tl'.!lbl~ etmektedir. 

Dunun için Dr. Hartenbacb. ~ 
pt'raqondan enet hat.tara cı.ctl'I 
lpoflzer hormonu enjekte etrnek· 
ted!r Bu aasede ıürreııal ıudde
lerl faaliyete aevkedllmektedlr. ıoO 
Unlto Acth enJekalyonunun ort• 
ciddiyette bir ameliyata bedeldlf· 

Bu sa~ede Dr. Hartcnbach. tı•5 

talann operuyonlara mukayea:ıe~ 
edip edemlyeccklerlnl anıaa:ıaıtt• 
\'c operuyonun yııpılnu5l elztttl 
oldutu t.akdlrde, eot'un f1ddetın1 

tahfltc çalışmaktadır. 
J'fanaız tıp çevrelen, Dr. ııar

tcnbach testini curahlde 1enl "9 

büyük b r ehemmiyet unauru tt1 
kil ettıııını belirtmektedirler. Neden ama? Neden insan hayn. 

nat bahçelerinde zıt fikirlere 111\hlp 
olablllyor? İşte pek61& bir arada me 
ıut, galleşlz raşıyorlar dlyoraunuz • 
.Muhit '° lkllm taklit edlldlkten, ıı· 
dalan da vertld!lı:ten aonra ne dert
len olabilir dlror.ııunuz:. sonra bin 
türlü OCY aklınıza gellror. Böylesi· 

cusunun. aklbetlnt kat'i bir fe- ~-------------ııı 
kllde ııonuçlandırmııı bulunmak 
tadır. 

Havacılıkta yeni bir 
Annn baynnat bahçesinde boyle d lnlendlrlcl k6 eler çoktu. rekor 

ne hazır, belll, Olçtllü bir hayatın yan bazı ıen;ln lnaanıan hatırlıyor lntlbalan belki daha uzun da ya. Blrl"ll: Amerlko hava kuv-
yıışama heyecanını alıp gOtQreceı:ını ı;unuı:. zılablllrdl. Eğer sayraıanmız daha \'etlerine mensup bir ııtratojet 
haynnları meeut delil, bedbaht e- bol, nktlnlz daha bol olsaydı bu· taşıt uçaıtı yeni bir uzun mesa-
deceı\!lnı düştınüyonıunuı:. Yapacatı SABENA'Y A TEŞEKKÜR nu denerdim. zaten ben ıörduklerl· to rekoru tesis etml~tır. •r-.. r .... 

. . şey olmadıRı için intihar duygusu· m1 değil de, her yeni şey karşısında Asıl vazife.'!! atom bombası 
llabena 11• yolculnk rahattı. Belçikalılar ise mlsarirlerıne karşı çok ııulktıler. na ıı:apılan, yaşamak ıevlnel duyma Bir haftalık ınsa bir seyahatin dU~UnkUlerlml yazıyorum. serahat· taşıyan B-52 bOmbardıman u-

UUlllllll l llilllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111111111111•111llllllllllll11111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı:, ler benım lçln bir •Yeni teY• dtr. çak! arının benzini tkmallnt 

C • Z a Y 1
• r 11· F e d a . 1 e r :Z!ı:~: b=e:e~~~:~:: ~-:z :ı: r:~ı~ %~cc~~~~ -:~::5mt't ·9:r~ 1 mu. seyahate bayıllyorum. Belçl· pi bu uçak, Mııssachusettadekl -q::· . , 

*KOÇ m Mart - 20 Nisanı :; ~:~!ı!ı~1::1ll~1~1~e~~ :::t~:: ~~~~~er h~av~ae~~:e:a;:OO'--------------

F h 1 
!: Bugün a!:ı:J alntrıendlrecek bir all·• JUndan Sabena han yollannın nıı mil katetml~ ve 13 uat lld da-

ran S 1 Z '. 
1
• r • r ı· n. t~k4:a1::ı ~:.,r!~~lahe=~:ı:: zili: da:e~lrle, hayatımın en tatlı h~ klka 60nra Arjantlnln merkezi 'lAZI>:JZ ) 

* latacaltaınız. + tırnlanndan birine uhlp oldum. Te- ~---------------------------
!sotA c21 Nisan - zo :ııa1ıoı ı"- şekkUrler. .. ....... d e h t; e I s a ç ı y o r 1 a r ~t~~~~~~;~~~::~~ ·····vtDc-v1Dr-.. ···-................................................................................................ . 

' :o numaralı Mıka ın köş nde
'kl cSaumonıo ıs mi! kahve. Parııı•te 
her adım ba ında ııörü.en ka~ve
lerden biriydi 

TEŞK.llAT. 

maktadırlar B:ı arada Almanya
dalcl ve İ vlçredeki :\fısır konsolos
luklarının da mıııı:retçllere llzım 
selen kolaylı(;ı gösterdikleri söylen 
mektedlr. 

:ııara geçecek. Bütün lat.ekterlnl·• 
* ze sahip oıacaıwnı.z. • 
:I'ESGEC (%1 ll:ız. - 20 Tem,) ::: 
* Bir meselenin Uzcrtndl'.slnlz. Si· • 
•zın için hayati ehrmmly \ 'c haiz • ! bugün knrnra bağlıyac kamız. : 
•ARSLA!li C21 Tem. - 21 AfUI.) :• 
!DUşüııdUltünüı: bir şey var, bu·: 
* gün onu J&pacak ve çok mem-• 
• nun olııcaklıınız. • 

K/51M$EFI 
iııte bu iki kapılı. sade cııranü~

lu kalnede Kuzey Afrikalı ml!lıyet 
çiler dOoyanın belki cıe hiç bir ta 
rafında görO!mem ş b r te kllrıt 
kurm1.14lar ve koca Parts'i korku· 
dan t tret ~arlardı 

M!ll yetçller. burada toplanıyor. 
kararlar atıyor. ma!:ıkemeıer yapı· 
yorlardı. Bu mahk meler!n mevzu. 
unu umum yet'e utan hainleri ve 
Fransı:z.larla ııı lrl!ltı apanlar teş· 
kil edll'Or ve ııe:ıe umumiyetle ka· 
rar kU1'1una dl2 lmeltl~ net cc en • 
yor ve hemen oracıkta ınraz t:dı
llyordu 

Cezayir! lertn a ıca kalabalık ol 
dU!ıu yerlerde. mllll etçiler. her .ıo 
kak b11.1ıııda bir aözcO buluncıur

makta .iyi cıyınmış mUUyetçtler 
tııe halk arasında dol~aktadır· 

lar. 

MEf<Oİvt:N re$Kİt.A 
YARJ;/CI 

B6yle rctsll!i;lnl yapan milliyetçi 
!er umumiyetle, ticaret sahasında 
iyi şöhret yapmış kimseler olup 
bunlar ancak haftada bir veya 
iki defa oehlr dıawdakl vııııuann· 
dan çıkarak qah.sı tolerlnb ı~r
mektedlrlcr. 

:nA 'AK <!2 ~ıuı. - :ez ty!Cllı ::: 
* Yeul bir arlı:adafla tanıpcaltaı·• * ııız. Bu, his hayatınınn en bU·Z: 

P gal. Barbcs. l\lontmarıre, hat· : yük hidlaelerlndeıı biri olacak. • 
t{ı Champ - Elysel'ti tam&mlylc *TF.ltAZI 1%3 F,J"IQI - :?:: t:klml =:: 
mllllyetçllerln c l'\t attıkları yer- :Yapacatınız bir telefon muba . ..,. 
!er haline ı;clmckte.d.t' 

Siyasi liderler 
Prıın.ııa'da oku)nn Ceza}'lrll ı;:enç 

ler çatışmalara katılmaktan ziyade 

* vereıJ alz ılnlrlendlrecek •e ak • 
: şama kndıır aürccclı: :: 

, * \KREP C.!3 Ekim - 22 Kasım) :.Of 
*Cok h~ blr hııyat geçldyorsu·• 
!nmı. Biraz pro~rama bağlayın. ! 
* Blr karar bekliyorlar ... 

KURTKAPAN 
................................................................................ -............................................................... " .......................... . 

l ~ı· NERoozr I' - tıomcr ı-ımıı bir ı;ocııı.: «kııııtrııııı tar adını 
>Un bir .ıııugster çete:.! tıırntıudaıı ımı:ınıır.~ 

Fakat bazan ha1nlerı muhakeme 
etmek bnkln ve zamanını bu!amı· 
yan teşkllllt. suçlunun derhal Mi
kalı: ortasıncı vurulmasını emret,. 
mektedlr Barıece umulmadık bir 
ıııracıa umulmadık bir :yerden atı· 

lan bir çift kurşun bellenen kim· 
ııe:;I yere sermektecı r. 

(llJJI nınhı..cuıenln Jer nlıtıiı nınhıl"ıılıı teııı ııı re•ııı l. 

1) i ısahaıta önderlik yap!Ilalcta
dırlar. Böylellkle Straı bourg. Parıs 
ı.1011. Tuluz ünl\enııtelertnde Ce
zayirli ııençler açıktıın açığn mllll 
yetçller1 tuttuklarını ısöylemektc
dlrler. 

!YA\' (ı:J Kasım - 20 Malık) :! 
* Biraz müsrUalnlz. Bu yaz1yet • 
•malı YAZIJctlnlze çok dokunuyor. • 
:~plı hareket etme.it !Azım. :: 
*OGLAK czı raıuı - zo ocakJ =• 
*Ummadıtınız b1r hAdlııe a1zl ııı• 
* çok meşhur edec~. • 
!Kov.ı c~ı Ocak - ıs Şubat> :! 
*Eğlenceyi çok sevlyoraunuz ve• 
*ıtratına lı:açıyorauuuz. sonunu-• 
! zu düşünün. :: 
*BAi.IK (iti Şubat - 20 !llart) =• * Boş yere tı:ıQlüyor ve kuruntu• 
:; rapıyonıunuz. DQşündUklertnl·:: 
• dn hlçblrt hakll:at değil ... 
««««••••«•««««••······~ 

Milliyetçilerin teşkilatı 

F L.N olarak adlandınlan Ce
zayirli milliyetçiler. Fransız raze· 
telerının de açıkladığına göre her 
bölgede kencıı husu& ckarakoh 
lartnı kurmuş bulunuyorlar Her 
karakol"& mali işlerle uRraşan bir 
komite bulunmaktadır. Bu komi· 
te Franaada ya.,a;·an her kuzey Af 
rtkalıyı ıerek teıJklltitm ihtiyaçla· 
nna gerekse kendi iktidarına it re 
bir aylııta bdlamaktadır. Hatt 
ııarhoş olanlara, yasak edilen ııa· 
zetelerl olkuyanlara cezalar ~erile
rek bunıann da tahs ı cCllldllil sO 
lt'.nmektedlr Gene bu karakola 
batlı ba ka bir komite mllllyetç.
lerln dlıılpllnlnden mc.s uı bulun
maktadır 

Tqkll tın para ınkıl\tıııı arttık· 
ça. bllhasııa Kuzey Afrtkalı tüccar 
lara tonan a ilk arttırılmakta ba· 
zılan meshli a da bin lirayı bul· 
znakta~ırı 

Karakol~ar. ya b r mahz nde 
veya b r kahvehanede te kllAt kur 
muta ve oracıan t"kllAtı idare 
c~melttedlrlcr Karakollann b ka 
bir hususiyeti de h ç bır ~erd u-
zun zaman ı:örmemelerdlr Bö 
lelikle milliyetçiler Pranaızların 

burnunun dlbınCle ıııtcdllclcrını ya 
pabllmektcdlr er 

Silah kaçakçılığı 
Franııız polis nl bllh sa çlleelen 

çıltarnn mııııvetÇilertn kolaylıkla 
ıılllh temin ecıebllmelertdlr ımıı
yetçtlcrın kolayca silah kaçınbll· 
mJlerıne ııebep. her detaaında az 
miktarda fakat devamlı parttler 
temin etmeleri. ve kolaylıkla ııa· 
tıcı bulabllme!crtdır. Dclçlkalılar. 
Almanlar. İtalyanlar. İı!panyollar. 
milliyetçilere ıstedlklcrt kadar &!· 
IA.b temin etmekte mahZur ııorme
melı:tcdlr er. Bu y!lzden Fra."l!llZ. 
ııınır köylerinde nice ıc:ımscter ser· 
vete ıc:avusmalttadır 

Fransızlar. 6.IAhlannın Almanla· 
r ııtıtcııliını. Almanların ıııe aynı 
ı.11 bları ııene Pranaadnkl m.lllyet 
çllere karabor&adan 'erdiklerini 
IC1d a ediyorlar. 

Böylellkle sllAb temin eden mil 
ı etçiler. her taratı ly ice lı:apa ı 
mahzenlerde her gece atış tallmı 
yapma tadırlar Nitekim. yapılan 
bütün teıııebbüslerde mııııyetçllc
r.n. ıı llihlannı gayet u. .. taııkla kul 
landıklan moşahede ed lmektedır 

:Bunlan ~et Ot recek ele!llanıar 
doğrudan doğruya Ceza lrden ııellp 
) erle :ııektedırler. Milliyetçiler ara 
sında rütbeler. ceket ~akMının ar 
ka: ma ıı~tıl'\len b r rozetten veya 
lmınta takılan bir dO!lmedcn ko-

Sahibi : \'ATAN Gazetecııtk ve Matbaacllılı: T A Ş adına l 
/. il :,\1 ı . 11 t, M I S \ ' A L ~I A S 

Umumt 1' r1~ıı.t MOCIOrü: Özcan l::ROtlDER 
Bu eayıda Yazı hicrtnl fillen Jdore ecıen mesuı mOd!lr: 

Ö7.l' -.ö t ,RG l' llF.'R 
Guetmnlze yazııann yeni harflerle cöndcrllmeatnı rica ederiz. 

!aylıkla anlaşılmaktadır. 
Franııa da mllllYetçılcrtn genel 

kurmayını teşktl edenler, H ndlÇl· 
ıılde Prnnsız.larln sava'1Jlış kimseler 
olup bunlar o dukça tecrübeye H· 

htp bulunmaktadırlar 

Bunlar Cezayirle 1rttbatlannı 

l\115ırıı diplomatlar nsıtasıyle yap-

Öte yancınıı mllllyetçı:er ~lert
nı ı:nn gııçtlk\e lnttzanıa rokmu
ta. ısatın alınan vc~·a kiralanan o
tomoblllerle kuvvetlerini arttır
maktadırlar 

Yalnız Parls'te bölı:o ocnerının 
ısayuıı kırkı bu!ma.'<tadır. Bu aayı. 
nm rıttlkçe art.ma.sı da belı:lenebı
llr 

< ezaylrlllcrln Paris'le •ı>aurnon• çı kmazınd;ııkl m;ııhkemeltrlnln bulundıı&ıı ılıtı kararıahluı. 

E''M'''A'''t""'ı'''R .... ;::~;;,::'~:;:"~'~ ............................... ~~ ..... ~~~~~·..., 
Evl6t • Hint rıımı . TUTlı: u N 1;7.00 Şarkılar 12 55 ScrhC5t ı;aat 
çe Hln~e ıarkılı (2 ne! 17 30 AqL"ll kameri 13.00 l'lt S. Ayarı 

i 
R E 1' o (; L V tıaftaı. 18 00 Şarkılar 13.15 Dette Chapcl 

AKI'' ı·reı: 48(1j0!!1: T N (Telı 480140): ..... 
0 

... 
1 

1820 Belediye saau 13.30 Salon orkcı.tpıı•ı 
ı . Papatya • ö:ıcan Tek• Zorlu Oelln • Robert TaY· Kara Atın intıkamı. J ı YA J R Ol AR 4'0?16• ı RaıDJ ımıı. u... ... 18 2l! Konserler 14 oo Saz eserleri 
g111. 2 - Bir Fırtına Gece- lor. E. Park.er . Renkll. \ESİ 1Şe.b.zadeb'41:Tel: TEYZESİ: Komedl • ç..,.. :160!M5. 1845 Bir varmıe 1430 Rumbalar 
g, • Vedat Orfl Bengü • liSAI. I Kıuımpaıa T~I: 2:?%S 15J: l - Dn Adam • oam.a, Perşembe, Cuma. fren-vapur-uçak lll.00 Şarkılar 15.00 Solo ı:ıarkılar 

I
B~rrln Aydan 5UJ OGJ: 1 . Dallan bek· Olar.it Oable • Jane nwı- fmta ftTAT&OLUU Cumıırıcaı, Pazar suare: Hl 30 Haberler 15.30 Hafit ı:ıarkılar 
Al.h. Z\R C'IPI : ıı~:.r.·; ıeyen kız. sezer Se:ı:Jn . aeı - Türkçe. 2. Sirkte bir Oa.a..M IUllD (Td w1sn ıı de. Cuma~ Pazar 1945 çaıışanlann saati 1600 Program ve kapaı • 
Alkoponun o(tlu · Damek Kenan ArtuD\ 2 • Gelinin cıuaret • c. Mltchell • cltA.HVEHANb Yazanı Matını aaaı 17 de, Cuma cD. Demlryoııan Baydar. 10.55 Ak~am müzlll 18 57 Açılış ve rıroarartı 
:Roy Rober~ Berri • Fran muradı • Pik.ret Hakan • Anne Banero!t. Elı:rem Bunııar • Sahneye t.all'beye 17 de - Kara paıa: 350475 - eırıı:eoı:. 20.15 Radyo cazetesl 17 oo Danıı müzıgı 
ıızea re"ın Par. TE.'11 en. g 07 • Tel: 1ı:o1an u deltor: Ma:ıı Afaelar Altuuıa ı Dram 22307~1 - (Dentz~olları : 20.30 Operet melodileri ,17.30 Şıırkılnr 

ATLAS CTel:4tOl33): \"E:.;I AR !Tel: 4'2151)1 H Z' J: 1. Hacı Babanın Melneclı:e . Komedi 3 pU Pazartesi. 6alı ıuan• ıı ~1800 CTatll"saatıerı b 2060 Dereden tepeden 1800 Plyanlfıt Çallyor 
Kanii AY • Rabert. Tny· Herşey Senin !Çin. Jabn Maceraları . J, Dercclı:. 2 • de. Suare: 21.00 da. de, Salı "l:latlne 17 de, tlhbarar • 440207) - cSehlr 21.00 Şarkılar 18 15 Şarkılar 'i lor · Btewart Granıer • Wyman • Renkli • tnı Maaltell eünrt • n.. More YENi ftTATaO «'l'e1 1 Qanamba talebeye 17 de. Hatlan: 4442331 - ınan 21.30 Kltapıscvcrlerle 18 30 Köv po'lt&M 
Debra Paaet. \ 'E N 1 l\JELE& (Tel: .... D J it ö :r 44""9: tSTA."lllUl OPDrrl Yollan: 444790 ... 738240). 21 40 Kin.sık TOrk mozıııı 18 40 Türküler 

El.Jfı\llffiı\ ITeJ: UOM) HU89J: Yann AClayaca· n.\r.• (Tel: 31tllZ) I •DELİ•. ıı::omed1 3 per- CMakslm Tt1atronıı R AD yol 1 R 22.15 Em·er Kapelman 1855 Serbest&aat 

i 
Manuele • Ela Martine!· ltm • Suon Hayward. l • Ömrllmce Seninim • de • Yazan: Refi.it ErdU- tşaiRLtöt: Operet 3 perde D 22.30 Opera konseri l il JlO M. S Ayarı 
11 • Pedro Armendarlz. ZAFER: c&auıııpap Gaby Andre • TQrkçe. 2 • rıın • suareler: 21.00 de. Çareamba. cuı:ııarıeııı. 23 00 Mc. ouırc kard~ler ıo 15 Tnrlhtcn ~nprak 

l 
lsc·ı ı·ı eı: 48 1:ilJ5ı: T•l : •S9306>: ı . At~ıı Altın Datın Esrarı - ı.ex 'l&NllF.1 OPıutrrl Pat.ar .. , lt da aı.au. CU t\ • 15111119Si 23.15 Haberler 1020 Sl'vılen lkı melodı 

Atk n kumar • ~rhan A· Kan Conıel Wllde. 2 - Bıırker • Mala Powera • FESTİVAL: MQzllı:al opa. 11e. Pertemba. euman. l!llTANBVI 23.30 Proııram 10 25 Tıı.rım konuşmıı!1 

rıburnu SeYBI Özpolat. cınaret Masuı • J . Webb. Renlı:ll • in11. ret • 3 perde, 12 tab· • ııaıu ıeıızll1tl> ıan. 7 ı'ı7 Açılııı ve program 23.83 Dans xr.üzııtı Hl 35 Yurttan l!C&ler 

i 
t.AI t; <'Hl: 03S9SJ: ı s T & ~ 11 u ı. stlRE\"o' \ ı TeJ: 36068?) ıo. Müzik: Karlo Ko- fa e.aı ıı 119 800 Sabah müz.ııı 24.00 Kııpnnış. 20.00 ŞnrkıJar 

Kartaca Muharebeleri • \l.E.'to \R CTtl: 22 3613> 1 • Lelı:ell Adaııı - Henry poçelll . Çarşamba aaat ı J f A ı· y E 8 30 Haberler A~Kı\RA 20 15 Radyo Q:azetef>ı 
Glanna Mırla Canale • 1 • Kader De#lşmez • Fran Jl'onC!a. 2 • Çöl Şertanı - 15 te tenzllO.tlı matine • 8 45 Saz eacrlcrl 7 27 Açılı$ ve protram 20 30 Serbest &aııt 
Jorse Mı.sırat. aızca. 2 - Kara Atın intl· OP•RA neı : ııoazı Jı Cumartesi IS ta talebe 000 Valsler ?.30 Kur·an-ı Kerim 2035 Şarkılar 

t.tlK ıTel: UOJIOJı kamı • Türlı:çe. Piknik - Kim NIY&k • Wil matlnea1 • suare: 21.00 de 8atırtOJ 11&444, Beyoıtlu 915 Şarkılar 21 00 Konuşma 

I
Kartaca Mı.ıharebelerı • BUl.\"AR CT•I: 2135111 : Uam Holden · Renkli • uuc.a rh'&noıo t44&H, Bnı;:azada ~18li03. 9.30 Kapanış. 740 

Türk r:rıuzııtı 2115 Caz sanatı 
Glanna Marta Canal - 1 • A}lk Cengft.vcr • Klrk İng. oTeJ: ....._ Büyülı:ada 518061. çuııuır.ıu 12..27 AçllıQ ve Pl'Oiraın ~-~ tJçe~·0~;:ın 21 45 Konu§ma 
Jlrge Mıatral. Douglaa . ElE4 Martlnelll · YCRT (Tel: 319718): ciBALt KARAJtOLU . ıto llSOOOI. eo, Erenlı:öy 552045 12.30 Karışık müzllt 2155 Serbest aaat 

\:'\: fçll Kactın • Je> Renlı:ll - inı ı • Kara Bahtım • Atıf ıııecsı J perde, Qaııa• Plorra 7319!!2, eallç D~ 13.00 Şarkılar 8.30 Sabah müzlltl 22 oo D. M. Mccllı! nde 
hanna Matz • Erik Schu· ÇEMBF.Rl.İTı\S <T e ı ı Kııptaıı - Nevln Aypar, 2 · tıa Cuma"'9m tell&ll&" nız 229939, Balıeıocıu 13.30 Haberler 8 45 Saz eserlcrt 22.15 Şarkılllr 

i
man. 2Z519?): ı. Dn adam. Ebldlyete tadar· Güllatan u Bal& ma\Uıl!lll. Ol1. 552948, Heybellada 518402. 1345 Baz eserleri !l.00 Çeşitli hafif müzik 2245 M. S Ayan 

SARA y ITel: o ıs 55): 2 Sirkte Bir cınaye~. Gtıı,r • Reşit Oürzap ma ~•lıeY• &anS11&ı P9 t.tanbul 21.:ı22. Lıtlnye 1'.00 Orkestra muzııtı 10.00 Pro~am ve kapan~ 23.00 Gece konseri 
seaaız Dünya ooıı:oman. :\f \R!\Uft' • r .. ı : Z?~l$60 ı ı.th;t il. SARNa llA.l ar aıatln• MAtlll@l•• Oenı' 3C8020. Kadıtcöy 14 30 Şarkı!er 11 57 Açılış ve proı:ram 23.30 Dans müzıtı 

t ter film Rentlı Türlı:cr l Kader Dr11ıawz. 2 , Ol!N OORMJ:.'I •Tel IS 30 10011'7? Kınollaaı ~1862:> 16 OCI Kapanış. 12 00 Öğle konseri 24.00 Proı:ra."ll l'O kapanı 

~'''''''"'"~'""'~'''''''~-· ...... ·~·''""''''''""~~~~'''''''""'''''"'"'""''"""'~'"'~"~'"'"''''''"''''''''""'''''''''""'''''''''''""''''''~'''' 



«SERT»LER TAVİZ YERİYOR 
Menderes'in 

temaslan 
1 

(Bası ı lnclclel 
ıı tah.mln edilmektedir, 
r.\11:\UNl.ER 

öte yandan. ıılyaıl çevrelerde do· 
l~\rn aöylentllere ı;öre. B•tbıltan 

VATA:-, - 14 Ka.•ırıı 193i 
lDta ~TA'iRl 1, HOR!USI 
1938 1 tlltruı ~. ol,5 101.00 

K. ~ 5 25 .:ıo 
ıoc 1 ~?.IX. İK. ı > 2625 
lotı .Dy İK iV ıt 1011 00 
lesı t,n Y. lK. v • 109 oo 
1933 4 tlkruı ıt 102 95 
l~ş tlkruı • 108 85 
18$Ş !llıOrtisman I 11 102 35 

.. ınoııııııman II • 100 00 
<..B III , 10265 
ZB iV 11 10220 
ZB V , 102-lO 
Z.B VI a 100.55 

1941 ~ B vnı • 104 oo 
Dy VI ~ 11 10200 

ltAı.. r • 102 110 
ltAt. 11 , 102 60 

ıDla fA-t. nı • 103 50 
ı~8 ~T. r. • ıo:ı ııo 
IDtı t il • 102 75 
lDtı 

0
ST 1 a 101 i'IO 

18'ı O DY. I. » 2190 
lDlı l) oy It. • 21 50 

"«Oy III > 2100 
.. M: I. 20.75 
... ~ n. 21 so 
~ M: III. 21 75 
z a ıv. 21 40 l 

· B I. 21 .75 
Z B II. 110.25 

~ık R.\"i KA RIM!lgur,RI 
lt 11 eı Bankası 155 00 
8tıı lntııııı CNamaı 130 00 

( B•fı J incide) 
kanlıRı Müııteşarı HulQ.sl Tlmur-

i dur. Ancak. Adnan Menderea aatıll 
zlyaae güvcndlljl kim.seteri lı:abl
nesınc almak !Atedlğlnden Hutı:ı t 
Ttmur tla :reni olduıtunaan kabine 
ye alınıp alınmaması dUtUnül· 
melı:teellr 

Öte yandan orcıu taratmaan so 
Yllcn ,.e ı;ayllan Şanı Ergin ile 
Başbakan Menaeresln fikir ıynlıtı 
aebeblle Şemi Erginin kabineye 
gtrmı:receııı ııöylenmclı:tettlr. Bu 
ııöylentller gerçekten cıotru ise 
Milli Savunma Balı:anlıl\ına en az 
Şemi Ergin ayanncıa bir lı:lmııenln 
bulunması ııerelmıektedlr Bu 1· 
timada şçan tlmscnın itim ola· 
caıtı merakla beklenmektedir. 

ZAYi il.ANI 
Merkez Bankası lııtanbul Şube

ıılntıen aımıo oldutumuz 26 6 10.~7 
tarih, 56337 ııayılı İnatl tere men· 
ıeıt 477 gümrük 1581 Uıtatlııtılt ta
rife numaralı CP. $982.43 lık Aıı· 
betıtoe ve mamQIAtına alt tahsıııın 
T ve O n<l!hala.nnı zayi ettik. 
Tenısını alacatımızdan eskt.ıılnln 

hQJmıO yoktur. 
Mobil 011 TGrk A. O. 

hı an bul 

ba11 mllletnltlllerlııln antlttemokra 
tllt tuluma cephe ııımaııı k1ıt4uıUıda 
ortaya atıllih ıakat t.eklltlnl MPl:llH 
getl~mekt.en uzgeçmlştlr Meclla ııb
ra•ınelerlnlb rayınlinmuının 11lnlr 
laı1tllrılınaııındın da vatgeçlldlAI bil 
dltllillektMJr. Buna ntUlı:abll, t&H· 
teinin yalan Ye mUatehcen tıaberlcr 
yayınlamaııını Onleyecelt, ~ıplak ta· 
dııl fo~rtfı bastnamalarını temin 
edecek bir Saııın Kanununuıı deılş· 
tırtlmeııi hakkında lı:auuı:ı taurısının 

bıtırlanınakta oldulU, ııuıetelertn 
dyial •e magazin adı ile ılı:ı 1111ıra 
n:rrılmulıııtt Ye r~ıtıl ıtAıılarıtt lı:e· 
allmcatnın dUsUnO!düğU bildirilmek 
tedlr, 

Al nca. muhale!etın Meclla çılıt
mılırını ııeıı:tedAr edecek hareketle· 
rlnln Onlenmt'J!l için Meells iç tuzu· 
CUnU değiştirmek teklifinin hazırla· 
nacagı, Mllll Korunma Kanununun 
yeniden gözden geçlrl!ecegı ııöylen· 

mektedlr. 
Bu tuarılan Mecllae nrllmecıen 

önce D.P. ıırupunun onayı nasıl o· 
lacagı merak ed!lmekt.edlr. Blya&I 
çeneler şiddet tedbirlerinin D.P. •· 
leyhlne otecağına inanmış olan O P. 
mllletvtklllerlnln Buın Kaı1Jnu ile 
Meclla iç TQzüğUnOn değlştlrllmeııl · 
n~ karsı toyıcalı:ları tAhmln edllmelı: 
tedir. Bu mllletnklllerınln sayısı· 

nın yüzden fazlı oldutu da belirti· 
lertlı:, dtl•Qnülen tedbirler kanun· 
laşmayablllr denllmektedl~. 

Cl~ kalkınma B. 175 00 
Obı tı Banıtuı 112 oo 
l' ~•-Yon Ancı ı. ıı. ı 70 00 

YIL SONU iKRAMiYE KESiDESiNDE 
l'a reai Banıı: A ş. 132 oo 
l' ~ Ye kredi Bant. Aş. 625 00 
~b caret Ban it & ş. 55 oa 
~&rılt A Ş 1200.00 •art '1l Çimento 1011 oo 
lııı.ı, De1trmenl!!rt 53 00 

8an1tuı :ıo oo 
~";1'ts RESIBIRl.IKUR 
~at UrlYet Ata 57500 58000 
llaınıt 110000 115000 
4ıı, 90000 91000 
\'lhlt 79000 80000 

79000 80000 
~Ll.'2 ALTIN t'IATl.ARI 

~taııc~ ~~;~ g: 
te';t1ttara 1725 1728 ) 

ııoo mmı n:ı!\ 1728 l 
8oR A 11 \ldC'I ALTl:'.lı 

~h l'lı\Tl.\RI 
\'lhıt Urtyet Ata 118!\0 11860 
ıı...: 11600 11700 
~·ı 16400 15500 
lıı.1~~ıı ıtoıuınaa ı ııoo 111so 

l
lııau ı L raaı ıMoo 155500 
l; Z Vllt. 15000 15100 
ı~·Yon 11400 11500 
~Çre 10800 10900 
~ ~ 

l:lllHM 
.. ' ı ı ••• '. 

' 

ııı!'.'hııuı ıaıta· 1 - Bir '11Ayet1-
ı,tlıı 2 - hlelı:tup 3 - sun'i peyk
• ... :oıaştıtı bUyUk alın: Su. 
'~ ır erkek ermeni adı. 5 -
e -.. ~IYvanların ııaçı; Bir tçecek 
~ t.l 0ınıu bir millet: Derin bir 
tı. 8 it ıtacıeeı. 7 - Etki ı>09ta· 

l'u - Nefer • 
l:t :•rıaan Aşal!ıya: 1 - Yeter· 
~~a - Tarihi bir cıevlet. 3 -
& .... al 4 - Te:nıaıııc kumu. 
~hı~eıııtıııt. Bir nota. e - Ko
'-i,~ 7 - Merharneteız veya lD· 
lı~ 8 - Bir nota: Akli. 
~\l(O Rt 1,,1\CAllill'i HALLI 

ile. ~aıuı ıata ı - Nevfehlr. 2 -
' ... l:- Divane. • - Alenı. l'da. 
l ..._ .,~an 11 - Si. 7 - Artık. 

l' 
...,,r, 

UJt 
~ı 2•naan AşaJtıya : ı - Necı .. 
~· !l - iı 3 - Vavey!L • -

.... '« e 5 - Emniyet. 6 - ı.. 
~e 8 - Revanı. 

~~Odllk odıınJann hariçten 
lelirflnıesı daha ne kadar 

lıııa devam edecek? 
~ıı ~ t&aıt fabrikasının lhtl)'&Cl 
-~re Uloztuk ocıunlamn 21738 
~'t.ı::ıcı~PUnun Uç Hpcrla hariçten 
~r nı bir gazetede okudum. 
~ııı.~ln klmblllr ne kadar para 
~lı:. tU ? Memlekett. ;fabrika kur 
t..""14rı l>beaız iti, tyt bir ter. fakat 
"'bı11 11 bam maddealnl dabllden 
~'rıı. •tllleyıp dıtandan gıtırmelı:tı 

toıı tcıreae1ı:, latıfademlz her hal· 
'1111~ azaıır. Süratle kalkınmaya 
~~- lı'tı Olan blztm gibi memleketle· 
. -.. Ilı. 1C& yapacaıı. paramızın ba
~1111 llıııııon oldulu kadar az git. 
ı...btıta. eaııamalttır. İzmit dlıt 
.·"tcı ı turuıaıı. ıtannederlm 10 
tf.~: fazıa oldu Pabrllı:a lllı: 
~kette afda aeııuıoztuk odunu mım· 
~. tırı 7et!ftlrmelı: için tqebbtılle
~ IQ~tı. Anlafllıyor kl. fabrl· 

lııı l'actnın ancak cozl bir lı:la· 
~:aıuıcıen tedarik edebiliyor. 
;'(a tt lı&rıçıen ııetırtlyor. Bundan 
tı~lı iç lıt lbtıyacı da artmıt ol• 
~""'tt 111 tonlarca ltllıt ta ithal 
~reı ~burlyetınde ıtalıyonız. Bu 
~ lı:.ııru lltaında ikinci bir tabrllı:a 
it cıo lınaaı da ele alınd!lına ısO
.Jıı 1ı:1' •ıtıntısını arttırmamak 
~ıı11 r ltıaıne lü&umlu aellUloaluk 
t:'.lbır1e~&hllcıe temin edecek kat•ı 
~ cıeııun •Uratıe aıınmaaı da el· 

iPOTKK KllKDİLEllİ 

KAS 1 M 1 9 5 7 
Ak•amrna Kadar 
hesap açtırınız. 
H., 150 liraya bir kur'a 

MNİYET ~ SANDIGI 
M. M. V. 1 No. lu. Sat. Al. Kom. Bşk. 

hğından Ankara: 
Askeri birlikler ihtiyacı için 30 ton ıspanak satın alın:ıraktır. 

Tahmini tutan 24.000 lira olup geçici teminatı 1.800 liradır İha· 
lesi: 18.11.1957 gUnu saat 11:30 da kapalı zarf usulü. ile yapılacak· 
tır. Evsaf ve prtnameler her glln komisyonda ve lsta~bul f.('vn
zım Amirliği ilQr kısmında görülebilir. İsteklllerin belırtllen. gUn 
ve saatten bir saat evvellr.e kadar tekllf mektuplarını komısyon 
başkanlığına vermeh:ri ilan olunur. (2807 - 15419) 

Muayyen 
ve 

rahatsızhklarda 

kartı 
zamanlarda ki 

bat aOralanna 

mm ba" dit. 
adale, ıinir, lumbıgo 

H romatizma •&rı• 
lannı ıeıkin eımek 

Osere kuJlanalm111 
faydahdır. 

IDIA 

~/ 

OPON 
.........._ :C1ir? 

--------;======A=·=N=. =============================ı-~~ 
~· V. ist. 1 No. lu Sat. Al. Kom. llônlar1 

Tutan G. Teminatı ihale 
ihaıe tarihi Ura Krf. Lira Krş. Şekli 

Mlktan 
ihale Saati 

11.00 ~: Peyniri 5000 kg. 32500 00 2963 00 Kapalı Zarf 19.11.957 
ll.~eynır 2000 kg. 7000 00 . . . . . t 

•ır~~aı peynir ve kapr pey nlr ayn ayrı isteklilere de ihale edılebilır. İhale Y.eri. stınbul· 
~...:et • l>emirkapı 1 No. lu Sat. Al. Kom. dur. Kapr peynirinin muhammen bedelı 850 kuruı, 
~oı:rı~ PtYnirin muhammen bede u 3~ kuruştur. Evıaf ve prtnı meal her gün öğleden sonra 1

SYonda g''rill'' (2814 - 15483) o ur. 

GAZİ PASA HAZRETLERİNE MARUZAT Mermi kaçakçı
ların m muhakemesi (Bap ı nrl4e) 

cunun derecesini yalnız mantııtı:r 
le anlamıyor. ta.binin en derin 
kuoeıerı şükran hisleriyle yoğrul· 
muştur. Size aoıtru ;Olaıelen g5z
l1!l' dl! 11ltln ~tice şahslyetıntıııe 
memleketin devamlı bir necat ve 
tltnlt )'lldlııını 16l'rt1t!k ihtiyacı var 
et ır sııı.ııı 4111ısıyellnl11lıı ve mev
kHnızıh etrahncıa cereyan eden en 
kUçllk bir dedikodu millete eta 
l'CHror. çünkü bıt tıedlltodu aıas
takıi r.lltette ya,amık ve ileri ııtt 
ınek huııus\.lnaakl Umltlerınln en 
aaglatn ve muıtae1de bir dcstcl ne 
dokunuyor. 

Menni kaçakçılarının dur\14ma
larına dün de devam edilmiştir 

BlllııdtRI ıribl ltaly&dan dönen 

caaeıeeına atılanları memleket 
menfaatini ve ballı:ın iyi bir idare
ye ve cJddl çalışmalara olan lhtl· 
vacını hatırlatacak hiç bir yük.6clı: 
kuvvet bulunmayacaktır Bu elim 
vaziyetten istifadeye çalı~acaklar. 
tit!r lıııldo milli hAklmlvet t11rart11'- Selçuk şilebinde kaçak olarak ıra
ları nlntavacaktır. tlrtlen 63 8115 tabanca mermisi İs 

Fırka Relsllll fikrini mlldafu tanbut ıımanıncta şilepte yapılan 
edenlerin biricik dellll. Amerlkıda arama sonuncıa ortaya çıkarılmış 
cumhurreJslnln bir Pırlta rclal ol-ı ve bıl_Jllebln mUr!!tıebatından. O 

b d iti dl ,._ man özer. Bayram Topal. Enver masıaır. bunu lr e ye a,. .. a Oemlrclol!lu. icA:Bım Adatepe ve 
alanlar, bir cıefa Amerika hUkü-, Mehmet Rıfat Arman mermi ka· 
metinin federal bir hükQmet ole1U· çakçıhıtı suçu ne A<lllyevt'! veril· 
ııunu uııutmorlar Waııhlnı:tonda· mr.şıercıı 

sız Milli REHBERSINIZ 
iti hUkQmetln hiç bir dahili nuru- DUnkü cıuruşmadı mUa&hll a· 
zu voktur B!r Atr'P!''kah ~ndl vukatıan. şllPbln mııuaere edtl· 
memle :etinde Nr.w lork. Tr.ksaıı m~ını ve maznunların. kaçırdık 

sıı bıı11Uıı milletin tabii reıııl· veya Knllrornlvıı gibi bir hOkOme· !arı menni aded nın tıeş misil pa· 
11ınız Millet sizi tabii b!r milli tın \'Rtnnaa1ıdır Bu h(lkQmetln ra cezasına çırptınlmalannı ~fah
rehber mevtllnde ıtörüyor Mille- !şlerı 1tend kanunlan dalres nae kemeden ıoıtemıştlr 
tin havatınaakt devamıııııı sız ıı:örülür W&!lhlngtonaakl taare vat savcı ile mütalAlltında bırıncı 
temall eaıvorııunuz Memleketin nız harıcl me!lelelcrle. ordu ve cıo dereC'edekl ba,tan uç maznunun 
menrnatlerİnın, gOnQn dar ihtiras nanma ile p06tı, gQ:nr(lk. tstatla· 1918 sayılı kanunun 27 ne! maa· 
ve dU~üncelerinln OştOnde kalma· tik ıı;lbl mahdut ı,ıerle me•gul o· de ın n 1 ve 3 Onca fıkralarına ıt•J 
aını, y!lkııelmc ııayelerlnln gözacn tur İkincisi CUmhurrels nln par- re ceznlanttırılmnlımııı talep eı· 
kaybolmama~ını ve mllletın o ıı:a- tıYt" nle etl 11\fzldlr Parti reı~ııııı mlştır 
yelere doğru istikameti muhafa· ı parti l•le-rı parti rnPcllııının rr.ıııı Duruşma müdafaa için başka gıl 
za etme~ını tem.n etmPk şlze cıü- tararınaım yorntmcır. Oçuncllstl ne bırakılmıştır 
•üyor. bu ıtır:ı: nlsbPt hlle Amerika lçırı 
DUnyının tılç bir unvanı, ıı:ç hayırlı nPtlce ~ermiyor. mf'mleket 

bir ımt.yazı yoktur ki ıızı bu- menfaatlerinin pnrt cıııııe zebun 
günkü mevkllnlzdl'n daba yükseğe olma~ına yol açıyor Amerika bU· 
çll':arabllsın A~ .ne oınralc unvan- tun kUVHt ,.e &7.llmetıne ratmen. 
tarın ço almrun, milletle sl7.ln ara- hıç bir 11oh11an mtl•bet ve drvam
nızda bir hnll olablllr. ıı bir ıılvııset uıkip eaemıyor Brr 

n.r ne\'i devlet re.il!! \'arctır iti harici ı arsıntı> o uııruyor, M 1· 
kuvtctlnl unvanlardan. elkap•a:ı letlerarMI m!lnasebetıercıe b~an 
debdebe rn azametten alabılece~ı- de z bir vazı ete au o or Çünktı 
nı zanneaer bu türlü kuaret, sun'I d , ıe rr r ıum nu flrkncılı kur 
ve mı hani ki bir mahiyet tli' ır. Ken du b r düzU c kem•rı1 or 

14 müessese 
cezalandırıldı 

Belediye Sıhhi Murakabe MUdUr· 
IUitü ve başheklmllklerl memurları 
tarafından Ekim ayıııda 7415 müe.s 
SC'.'le teftiş e<lllmlş, 1524 mUesst'J!e
) C ihtar nrllerelı: 14 mlle.sseae ceza 
ıandlrıımışur. Bu aredıı 251 gıda 
maddesinden numune alııınrıık tah 
ll'e ııönderllml tir. dl kendini halkın üstünae gören. Atnl'r kanın o ın<'bzuı maaaı va· 

halka karışmayan 61!1ylş ve azamet ııltaları ı;a t'Slncıe Farorıanna an· 
le halkııı gOz(ln!l kama,ıımıak :a- calı: mukM me edeblld 1 bir fe
tcyen bir reis karşısında btr mil· rın si •emı. cıt in kuvv tlerlnl mil 
ıetın bağlılık ve sayıp duydutu ıı t l. m ve lin rd k ZıJrUndl o
zamanlar artık ıı çmıec karışın~ lan ve 111\ILY ter hcsı çok noksan 
tır Bqanlı bir millet rehberinin buluııan 1> r m ııetın a}nl •le kop
aayaqaıııı noktalar. ancak mil c- ya f!tm~I cidden f PIAket olur 
tın sevgisi. hClrmetı, güveni olabl· ZAiT UNVANLAR 
lir. sız bu yüktick aestcklere ta· 

Esnaf, kredi talepler ini 

dernekler vasıtaslle 
yapacak 

btanbul &nar Kredi Banlı:aın I· 
d•re mecu.sı Uyelerı dan saat il 30 
da F..snar ve sanatltArlar Dernekle 
rt BlrUıtlnl ziyaret Pderclı: Birlik I· 
darecllerl ile bir görüşme yapmış 

!ardı Bu görüşme sırasında t&ıafa 

v"rllecek kredi. Esnaf Grup iatlb· 
ilk Kooperatırinln krtdl bakımın· 
dan E!nar Bantuınea desteklenme 
d gibi hususlar uzı:ırtnde dıırnlmu~ 
tur. Bu ırada banka tarafından 15 
AtuatostAn bu yana lı:üç!lk f'snara 
verllen 1000 llA .5000 lira aruında 
ki trel111erln bir milyon llrayı bul· 
dııgu belirtilmiş Vf' krt'dl talepleri 
nln eııınarın ballı bulundukları d!'r 
ne.leler! kanalı ile yapılmaaı bwu· 
sunda nnlasmay11 varılmıştır. 

mamlylc &ahlpslnlz. 
sızı bir ııevı rehber mıwktıncıen 

çıkarınıığa ça.ışanlar çok oldu. ).111· 
il mUC'adclenın ner ıınfhasın<la b.ze 
dıkLatör olnıarıı. Mecıısın muraı.a· 
besini ıııc;e saymalı tav15lyc ccıen

ler gllr!lldU sız bu ıarzda teklif· 
teri nefretle reaaettln z. Dünyada 
eline mü.steıına kuv\etler geçiren 
hiç bir ııskcrl reis ıı yapmactıf;ı. ya 
pamadığını yaı> ıııız.. ml:ulslz bır 
bu~ Ok!Olt g terdln z. Şah ı kU\"· 
\'etten ıırııert. göııterct n z Mecll· 
ııe mevki ve lrnı.lret vennek tçln 
ne yapılab llnlrae )'&ptmız sız. en 
aliır mes ul!yetlerlo pençeleşirken 
ııınırıı ve hırçın bir tavırla kusur
lar aravan bir Meclls karşısında 

&&bır ve 11UkOn Küi!terdlnız. tier ba 
rekatın hesabını yerellnlz. 

HULÜSKARLAR 
Buı:ün cıe etrafınızda huld!kl'ır· 

!ar tııptanma~a çallşıyor Dunıar 
ı;lzo hoo g5rtınmck ıç tırr gün 
1·enı bir icatta bulunuyorlar D r 
ııun avnı zamantlıı iki yerden mıı· 
bus kalmanızdan. bir ııtın size şu 
veyıı bu şr.klltt!! ııUkran izhar ecıll
meslndl!n, bır g(ln ömrilnüzün bo
yunca Cumhurreıııı olmanızctan. 
bir ııün aynı zaınanda hem devlet 
reıııı. hem Mecııa Retaı. hem de 
rırka retal mr.vkllnde bulunmanız· 
aan bahS!!dlllyor. bu hareketlerden 
her biri, mlllotln g zanaeltl büvilk 
mevkllnlze ııarıı birer tecavüz· 
aür. ÇQnkü sızı eaı \'e tabii bir 
ı;e\'RI ve hürmetle Clelll. unvan ve 
debdebeye da> anarak mevki sabi· 
bl olan bir devlet Reisi durumun
da bırakmalı lııtemek ıı:lbl bir neti· 
ce daveot eder. 
MUcaaeıe ve lhtllll.I 11afhası 110-

na ercııııne ııöre devletin eekllnı 
teııblt P.tmek elbette zarurıaır. MO 
caaele eımaıııncta yeni bir şekil 
tecr<lbe ettik. Bu oekll nazari o
larak çok vükaektlr. Demokrasi e
ıaııına. mevcut lieklllerın hl"psln· 
den zıyocıe yakındır Fnknt mem· 
leketln gelişme derecesi bu kactar 
> Ukııek bir ııeıtl. temıuıe henüz kü· 
fi oımaaııtını buıı;One kaaar olan 
tecrübe kAtı aerecet1e labat etml~
tır Büyük ı.tlllet Mecııııının ıcrai 
ldareııı, ancak lhttsuın ve kanu· 
nun hAkımlyeti ile Plele yilrü~el> • 
lirdi Bunu temin etmelı: lııtıdadını 
ne yazık ti ııtıııteremedlk. Siyasi 
uzvtyetımıze llıtı11111tan fazla poll
tıltacılıt hAklmdlr. Bu cihetle ıı:en 
dlmlze mahswı yüksek demokrııs 
tecrtıbemlaln bugünkü sevı)emızc 
ntsbetle lmklnaızlııtını ve 11emero
ıız1ıaını ıtırar etmekten filli ııure: 
to mevcut vaziyeti kıbulaen ve 
ona ııore bir şekli hazırlamaktan 
baııka çarem z voktur 

KANUNi BiR ŞEKiL 
Kanunı bir şekli ararken, karşı

mıza Cumııurlyet kellmesl c;ıkı)·or. 
Bu ıı:eııme yerındeaır. Devlet Re· 
ısının seçılmeııl suretiyle mevkllnl 
almaııından ibaret ;ekle zaten 
cumhurtret denıllyor. Demek ki 
sizin ıtllen haiz olctu~unuz Devlet 
\'C mlllet rcU!lllil. lı:anunl ölçü ile 
ıeumhurrelııll kcllmcslyle ifade e
alleccktlr. Bu kanuni mevkt. mt:ıe 
un hakllt1 bir rehberi makamında 
kalmanıza. ınkıllp hareketini en 
vii.ııt vo temlZ bir memleket zavl· 
yNinden ıaare etmenize ve orta· 
lılı:takl 11ıy111I lhtlraalara nüfuz ve 
ltlbarınızla ııet çekerek bunların 
yerıne memleket fikrini ve çaııo· 
mı emeııerını ııeçınnenıze: en tay 
dalı ve hayırlı bir tarzda lınkln 
hazırlayabilir. Buııcıne kadar olan 
büyült baııarılarınız. bunaan aon· 
rakı mülıun çaltt~alar için ae aız 
den ayni tarzcta btr rehberlik bek· 
!emek halı:kını millete ;vermıotır. 
Bu rııbbcırııtı ita etmenin yeıı;ine 

ameli uııuıu de ııunlük hldiııelertıı 
Jdareatni nıa.uı bir bükOmete bı· 
rakaralC, ıızııı cumhurreısı sıfatly 
le umumi ınkıl!\p haretetının reh· 
beri olmanızaır. 

Mecllııtn Reuı tabtlal oımanızaan 
bah8edcnler varaır. İcra Rellllnlıı 
tcorıı heyotuı tabii re1111 dl) e ıı:Oti 
terllmesl. zait ve mlnlau blr un
vanaan b&§k• bir teY olamaz. 

PARTl REISLIGI 

Pek muhterPrr Gazı Pn•a Hnz
retlerı hulO k4rlıınn fClz\lll ıcat· 
lanııa karşı ıılz kentti ıı:llrO.,!lnüzü 
b raıı evvel mlllete söyleyınıı. mil 
Jetin payan ız hllrmet ve muhab
betine daynnarak iş Rören bir m l· 
il rehber vıızı~·!!tlndP kalacağınızı 
herkese blll1irlnız Zait unvanlara 
l'C böyle unvanlar icadına çaıı~ıın 
hUIQsk ırlarn chcmmilet verml'C11· 
ıtın z ııövlc •ın z. azami zaferle ne· 
ticeye ercıırcııııın z İstlkllll harbi 
bayrağından 11onra çalış:na bayra· 
ı:ı açınız Balk cidal çalışma yolu· 
na f,tll 11urette ıtlrılm~ını bekli· 
Jor ve ortaaakı ıı:ecıımıe ve terect· 
dOtten dolayı b!raz 11abırsız11k ve 
noşnuısuzluk ı:-östertyor Bu ııabır 
ı;ızlık ve ho•nutı;uzluk haltsızaır 
Pakat mClııbet çalı~ma ı;ahosında 
da çabuıt ve büyült ba~arllar belt· 
temrk me ltnl 11ızın ııartka derece
sln<ll'kı bli'.arılarınız halka venııl~· 
tir. Ancak bundan ctolayıaır ki te· 
rectaüt devrinin bir an evvel bıt
mesi \'C mUsbet işlere bruılanması 
~abıraız.lıkla boklcnıyor. 

Bu bir kaç ııöz. en 1111! blr ııavıı:• 
ve nıuhnbbetın maı~ulüdflr. Bun
ları a ık bir .i11anla l!Ö}lemııı:ı bır 
mcs.yk ,·azırcsı addeaen blll51t bır 

ııazctc-cının ku urı1trıııı i> ı rılyetıııe 
ba!Jışlamaııııı ve en cl<ldl ve samı· 
mi tazlmlertmı !tabut buyurmanızı 
cttlertm Pek ınuhterem Oazı Paııa 
Bazretlcrı 

Verilen emri . 
yen ne getiren 

memur 
cBatı ı lneldı) 

eayıları 14 U bulan Belediye zabı 
tuı merkez memurlulllarıııdakt mt· 
mur lı:adrosu muvaEene.slnl tanzim 
etmekten lbarr.ttır. Nitekim adı ıı:e
çen mcıııurlann naklllerını ihtiva 
eden ltıı•cdo 13 merkez memurlutu 
na mensup 45 4mtr ev memurun da 
tııtmlerı bulunmaıı:taaır 

Keyıtyetın Illl!lın Kanunu bUtı\m 
lcri ere ıur~ gar.etenızın aynı uy 
ış ve alltutılannda bu cevalıımızın 
beşrı iureti}I dtıultl'meslnl rica 
ederim. 

İ.1tanbul Belediye Relal Y. 
llluavln Fahri <'rntPI 

Bir esrarcı 1 O yıla 

mahkum edildi 
Birinci Atır Ceza Mahltemeelndr 

1!$rllr satmak 8Uçıından yargılanan 

Sabrı Kutlu dünkü duruşması eo 
nuncıa bu mahkemece ıo sene 10 ay 
hapse 2340 lira da pare cezagına 
mııhktım edllmlştlr 

Vita yağı 
tRıışı ı lnrlttrı 

de ne gün satış vapılııcaıtı te&blt 
cdller!!k bakltallııra blle11rllml,tlr 

Satı•lara lllt olarak buıün Be•;. 
oıtlundan ba•lanacalttır BuıırQn vl· 
ta vaıtı satışı vapacalt olan 16 ba< 
kal şunlardır: 

Rıavan Tat Kn'1mpa,a Dörtku· 
yu l"al1desl No 11\ , Zeki Çatır Ka· 
ı;ımpa•a Zlnclrll caddeoııı N 22. 
HAmlt Yancı KMımpa•ı Baharı· 
ye caddesi No ıoe Mustafa Eroıt· 
lu ita ımpqa Çiviciler eolı:ak No 
13 : O Nuri Tutlu Kaııımpa,ıı Ku· 
lata112: caddeııl No 711 MOsteclp 
Qotgeıen Kasımp .. a BaYnııaka 
eokak No 8 , Server Erdoıtan Ka
sımpaoı Kaaımehmet cacıaeııı. 
Şakir Ataman Kuımpa•ı Tabak· 
nane caddesi No M . Ulvlve OU· 
mın Ha~köy Keçectplrl ııokak No 
180, Paki?.e Sllnmez I!ııeköy Kalay
cı ııokak No 82. O. man Otllcç Süt 
ınce Pu• mahalleııı. Hasan Darl· 
bek Balıcıoıtıu. Baaemlloıtlu catı· 
desi, Ruj Do!lan Aıımalımescıt No. 
eo. Marıto Br stomıcı.s TOnC'lba11 
Sofyalı soka!t No 9, Hlredrimos 
Bernğlu Kiremit sokak No 38. Ah· 
met Küç(lk lzd n Perlk6 Avukat 
cadd ! No 12rı 

satışla vazı re endlrllen bakkal· 
!arda 'ita vl~ı bu unmadı ı tllt· 
t rde cezalandırı'ac-aklarcıır 

lzmil Deniz Sahnalma Komisyonu Bşk. dan 
1 - Kapalı ıarf uwıu Lle 100 ton pirinç satın alınacaktır. 

2 

lhıhammcn brd('li (184750) lira olup muvakkat l<'minatı 
(J0487) lira (:iO) kuruştur. 
Ek~ilt.ınrsi 20 Kasım 9:l7 Çarıı::mba günU ~aat 1!'1 .00 de 
Gi•Jcii;;,e D~niz Satınatma Komisyonunda yapılııc:ıktır. 

Y.:v!:ıf ve özel şartnamesi Ankara. İstanbul Levazım 
Amirlikleri ile K(lmisyonumuıda görülebilir. 

3 - lsteklilcrh teklif mektuplarını en geç eksiltme saatin· 
den bir saat evveline kadar komisyonumuza vPrmelerl. 

(2805 - 15421) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
1 - (9000.-) lira kesif ber!eli Fındıklııtnki tarihi çcıımenln 

tamiri !sinin 19.11.1957 tarihinde Salı ıilnO saat 15 de ı~tanoul 
Nafıa MUdilrlUğil binasında açık ek~lltme yırpıla<'aktır. 

2 - İstekliler. bu işe alt mukavele ve eksiltme evrakı ile 
Nafıa işleri umumi ve hususi şartnamelerini. keşif ve projelerini 
ve buna müteferri diler evrakı dairesinde görebilirler. 

3 ,_ Eksiltmeye i5tlrak edebilmek i~ln taliplerin (675) lira 
(/) kuru~ muvakkat teminat yatırmış olmaları l9!'l ..• yılına ait Ti· 
caret Odası bclg<'slnl ibraz etmeleri <"ksiltme gününden tatil gün
leri hariç Uı: gün evvel vi!AyettPn ehliyet ve.9ikası almıı olmaları, 
bu :işe ait evrakı imzalamalan şarttır. (15514) 

M:ıkslm 'l'iyatrosu 

ISTANBUL OPERETi 
Bu akşam saat 21 de 

PANTALONSUZ AŞIK 
Operet 3 perde 

Cumartesi. Pazar. saat 16 da matine 
Ça11amba tenzilatlı halk matinesi, Pe~embe suvıre Ye 

Cumartesi matine talebeye tenzllAtlı tarife. 

M. M. V. 1 No. lu. Sat Al. Kom Bşk. Ankara 

l.&TFA: 5 

ISAŞY AZININ DEV AMl 

iKTİDARDAKİLERE FREN 
ı Batı ı ıncldtl 

19~7 ~imler! bu bakımdan r;llıllnıtıınıı llnonıtl' Onıllll ufuklar 
açtı Orta.la Tıtııan llfıtlln f'nllf'I Vf' bll~ktlııra raimf'n, TOrk ~1atan· ıtaeı~rı kf'ndİ kaıtrrlerlne hAklm kalmak nzmlndl' huluıu1n annı 
h 111 edtbllıtllu varı,ınıtan ~an f'lf'lf' \f'tıll . lt..tııtara : cıArllk yeter. 
ll~dltlnl bf'lf"n~ı;·oru7.>1 hllııhındR hulıınıtu. MııhRlf'fet partileri 
trmı..ınıe uzlfrltrlnl ııırıtfllf'r. )IU•talıll Tdrk ba~ını, mlllet~ ı"~ 
tarihe ka"'ı olan ıne,•uıı,rtlnl ""' radıtını btlll f'ttl. \azı(.!' ıı 
meıırı.. ht~ahınn iftihar urıınıtırncak bir frrnıat H redaı.&rııı..ıa 
)trlnr ıtllrdl. 

Çok 41.1ı.or Ot>moı.raı Parti meclis ıırupundat.:I \atandaşlar 
1ı kalanndın ~rrt ı..ntmadıtar. ınllraı..nbr ,,. fren uılfe•lne cınlar 
ıt:' sahip çıı.tılar. Bnsl.ln artık IC1dln t'lltblllrlz ki dt'mokrMI ~l~te
ınlnln TUrı.ı,..df' ıeırmf'•l için tllıı:ım ııelf'll lptldal icaplar > erlne 
nlmrı. )Oluııdaııır. 

f'moı.raı Parti meclis ıınıpu, dünlıO toplantı ındıı bir ı.arara 

D ,·arttı mı "' hu ı.arar ne etı.11tltdlr'l Hu atırları YllJ'.Clıiıın 
!!Irada hunu bllınl)ornm. Buna ratınen. drriıı bir frrahlılı 

\e htlklıalr ııü,·eıı dU) n)oruoı. (.'llnkO milli blln>emlzln eerre mu
ka,rnırı ıaıtlrttln•lt' oıttuju l>I bir lıntlhanttnıı ıeçmlş \e l>cnıoı.· 
raı p ırll mlllrtH'l.lllerlııln ınUhlm hlr kısmı, l.e) n idare) e omuı. 
\t'flllf'.ir ra1.ı ulııı ııtıtıııı, h:ıı.. hflrrlJet. buz.ur u~ hllkrur. lhtl•ıı5a 
du•ıınır ııornınl ırll,..ıP hat.:ı..ında blltllıı lfirli ınlllctlııln dU)ctucu 
118',rrııe ıırrııhrr olılııituııu belli eıınıetır. KtJ n ld"rrııln bir ara
lı\. 11 rı..ı• \l' ıı:afll'I lı;lııdı• nrr.ı•lllt;I J..ot il l•tlılnllar.ı ııı. leılhlr •t"k· 
11nı11' uı,ıın, ır:ı·ın \llrlllnıu ııır. Hlr ılelıt hu )llllll<Jıı..ııın ~nıır.ı ılur· 
nıııııa. ıltı~ıiıın11•1t", ı.oııu nıuca. \ nı uııılıı~ı:ıı. karrle ~'t' aııloşmııı:ıı 
ı•llıetıe lnıl.:"ııı tııılıııııır. 

uenıoı.rat l'otrtl ıııl'ı:ll' ııruıııı lı·lıılll' lın•lretl ıeııı•ll ellf'nler • 
ı.ı·ıulllrrlıull"ıı uıııtJııı::ıııııuı ı ·rltlılt'll llk hnınlı-ılı• ı::lı~lt·rf'ntt"Zlrroc 
hile. nll.hlnllr:lnılı li:"' f'ınheı•ı• ı.. ünılllrrlnılı urMılnıı)acııkltr. 
ı.;uııı.ıı tın ilnıltl,,r; 1 lırl.: ııılllı•tlnln lıil) ılliltııfıııt'. ulııuııluıı:ıına. 

111 1111 1trı.:ıı \C milli blrlllile 11141.uh ıııe rlelerııeı.1 hll)ret \erici ıte
ıl lnı•. u; ııııılilliltııı d!O ı11111ı11ıı1 ıdır. 

Ahmed Emin YALMAN 

CAHiDE SONKU 1Suhunet 
(8!1~1 1 lnt'1t1C l 

le ııosıo muht~em yalı t~kll eı-

mektt"Cllr 3 derece easan Doruııun ıadlasınıı göre 
bu bina k!'ndl malıaır. VI! Cahlde 
sonkuya çocukları olduktan ısonra 
devreunıotır. 
Yalıya konan kıymet 280 bin 

ııratıır ve ihsan Doruk binayı 350 
bin lira vererek ııerl aldı!iını ııöy
lenıektedlr Bu ıacııava Cahlae 
sonku gülerek miktarın ııadcce 
113.600 lira olduliunu ve yapılan 
mukavelede bunun bir kaparo ol· 
duğunun belirtildiğini. aynca lh· 
ııon noruııun mukavele ahki\mına 
u;·gun hareket etmediğini ııöyle
mektedir. 

iki tarar da 23 aralıktalı:I du~· 
maları s1r1151naa w;·Uyecek çok 
,e) ıerı oldutunu ifade etmtııler
dlr 

Catı ae Sonkuya gOnı İhııan Do
rukla evlenmeleri bunctan ~ağı yu 
kan 10 11cne evveline uzanmaktı· 
aır Kenaı ıracıesıne ı:5re o zaman 
lar 8'aliı yukarı 20 küsur y~la 
rınaı olan sahne sanatkArı genç· 
.ıııının \ er<lllil tecrübeslzllk \"e ya
kınlarının ısrarıyla bu ızcııvaç to.ı: 

ıırmı kabul etml~tır caıııae Son· 
ku buııünkil gerek sanat, ııerek tı· 
cari lıa:;attıkl cturwnuna kılllllc
nln yaraımı olmaksızın yalnız ba· 
ııına ulaııtııtını IBrarıa beltrtmelı:te· 

dlr. 
L> ııer taraftan İhsan Doruk Ca· 

bide Sonku llo evlcumeıerlnln ken 
dtıılne pek p&halıya malolduliunu, 
onu bugünkü durumuna mühım 
kişilerle ta:ı~tırarak tenaislnln ae 
tırcıııtını ııuy.cmektcctlr. 

İki tarar da bırbırıerını atır oe
kllae ltha."I\ etmekte ve hummalı 
bir tekilde aralık a,rınClalı:ı duruo
ma lçın bazırlamnaktaaır 

Bu ara<la her ikili. de olctukça ka 
ntık mali meııeıeıerı b&l.etmtye 
çıl14maktadırlar. 

Dün C&blcte Sonku Ankaraaan 
ııeıcn avukatı ile ııör~crek bu haf 
ta ıçıııcte irusan Doruk &leyhıue 
ı 000 000 liralık bir ta.zmın ııt 11A· 
vaaı ıçrnıyı kırar vermiştir. Bu 
aav!\yı kazandığı taktirde Cahıde 
Sonku ı milyon lırıyı bır hayır 
cemiyetine bırakacaktır. 

Sava Vafiais 
ıeaeı ı ıneldtı 

Buıı;On polisin ellnae ıkı mektup 
ile bir telıırar varctır Mektup ve 
teıarat Lıvıçreden ııonaerllm1'tır. 

Sava. buradaki karısına ıronaer
dltt ml'!ktupları lı:enaı el yazı111 ile 
yazmıotır. 

Elaekl bu dellllere ııöre. Savanın 
yurt a~ına kıçını.o olmasına ve hA 
len isvıçrecte bulunduğuna inan· 
oıat IA!ltımaır • 

Pakat. beş ı>ene muaaetıe ve tor 
10 yollarla yurt aışına mılyonlarla 
t1öwz ltıı;ıran Sava ıı:ıbt bir ada· 
mın. pot 11ln eline ~cceıtını çok 
iyi bllalıtı mektup ~e telıır&fların 
da kıırısına hitaben c- lı;vlçre
ye aat salim ııeldtm Çok l)'lyJmı 
dMnek llatasını yapmıyacatı da 
peşin olarak kabul edllmektedlr. 

İl&Hller bu noktaaan hareket e
derek Savanın hAlen Türklyeııe bu 
lunctuğunaa ııırar etmektedirler 

Sa\ a. kansına tendi el yazuıı 

ile yazcııtı mektuplan lsvıçroctekı 
bir adamına aöndermlş ve bu mek 
tuplar ltarl6ının buraaakl aaresı· 
ne poııtalanmıştır. 

Henüz yurt dışına kaçmak fır· 
satı bulaınıyan Sava bu m ktup 
oyunıan ile. poltae taçmıe oldu
ııunu inandırmak lst~ette. ve po 
ltaln taklbınden uzakta kaçmaıı: 
için ııeaık vo fıl"!latlar aramaıtta· 
aır. 

İlilltlcrln llerl}e sürdük.eri bu 
mülAhazalar dı~ında Sa\ anın ilk 
önce ) urı cıı.şına çıktığı ve sonra· 
dan tekrar ıı:elttllil ve ortaya çık
mak için mwıalt bir :zaman bekle· 
ctıtı ae tahminler ar115ıncıacıır 

Meclis bugün 
açıhyor 

c Başı ı incide) 
lstıınbul mebuslutunu tercih eı. 
tlğlne aaır takriri 

4 - İçel ve Kocacıı mebU5lUk· 
lanna ııeçtıen Ref it Koraltan·ın 
1ı:cı mcbu.,ıu~nu tercih ett!Clne 
dair takriri. 

5 - Avt::m VP İstanbul mebus
lultlınnıı ~ilen Adnan Mende
reıı·ın İstanbul mebU!luıtunu ter
cih ettiğine dair takriri • 

e - Ankara ve Slv&11 mebu.ııluk 
ıarına 11eçllen Turhan Jl'eyzıoıııu
rıun Siva• mebuııluğunu tr.rcllı et 
tııtıne aaır takriri. 

7 - Ankara ve sıv1111 mebusluk 
!arına .ııeçııen Kı\mll Kırıkoıtıu·
nun 81vaıı mebusluıtunu tercın ı!'.
tııttne aaır takriri. 

Karadeniz'deki bazı u

fak teknelerin vaziye
. tinden endişe ediliyor 
Evvelki gün birdenbire +s derece 

ye kadar d ll n uıı, dün dalıA da 
dO mQş ve ia•anbul Ani olarak lı:ara 
kışa ılrmlştlr. Mete:ıroloJlnln Yer· 
dl ı bll&lye sOre +3 dereceye kadar 
düşen ıaı durumu ile blrllkt.e denm 
ıı ye ış ye lı:uuy yönlerden esen sert 
ve kuvvetli rU ar. bUhaasıı Kara· 
denizdeki ufak tekneler için çok 
tehlikeli bir Y&z!yet doğurmuştur. 

oun motörler Karadeniz ve Marmara 
tııtlkametlne açılmaktan imtina et
mişler. bu arada bazı bava ıe!er
lerl de iptal edllmı,tır 100 tonluk 
•Oeıerlb mot.OrtlnUn batmasınctan 
eonra Karadcn z n Marmarada bu 
lunan motOrlerln akıbetinden endS.e 
~dl!meltt!!dlr. BellrUldlllne göre dün 
kuzeyden .taa tte 45 • 50 deniz mili ' 
hızla esen sert rUzgArlar. lı:üçQk tek 
nelerin m\llt&Yemetlnl bir Anda lı:ı· 
rabllecet tunette bulunmaktaelır. 

Bir mebus 
Bir memuru 
Tartakladı 

Ruıııd Mahablrtmı2dtn _ 
Bartın 14 - DUn Zonııuldaıtıı:ı 

uıwı kazaııınaa müeS&if bir hAdtso 
olmuş, Zonguldak D.P mllletveklll 
Hüseyin Ulus bir ziraat teknisyeni 
ne hakaret Pderet blrbayll tar
taklamıştır tacııaya g!lre hAdlııe 
şöyle OIMUtitur: 

Scnelercıenbcrl ziraat teşltllltına 
alt bir motorpomla boruları kul
lanmakta olan Büsevın Ulusa zi
raat teknl&vcnl GUnerl Esen mü· 
racaat eaerelı:. emaneten vertlmiş 
olan devlete alt motorpompun la· 
desin! tstemlş ve aemırbaşta ka· 
yıtıı oıauıtuncıan meeul vaziyete 
aüşecelJ!nl bıldlnn!4tır. Bu müra
caata ıııntrlcnen mllletveklll Hü· 
se~ın Ulus evvelA tehdit, aonra da 
tahkir etmıo. memurun ısrarı kar· 
oıııında da yalı:uından tutup yere 
ııavurcıu~u gibi bir hayli dOvmüş 
tür \'ata :rerınae bulunan Ulus 
beleaıye reisi ile bir poltıı memu
ru GOnerl E&enl BüseylD Uluııun 
cllnaen turtamıı~laraır. 

Cumhuriyet müaaeıumumllllti· 
ne GQncri .Eaen•m ~ltAyetl üzeri· 
ne ııavcılıkc;a tahkikata başlanm!i 
Lır. Bu bAdl6e kaııabada üzüntü ya 
ratmıJtır 

iki denizalhmız 
Süveyşten geçli 

\ •8••elntrı1d Prt'!<• 
Portııalt 14 - İki T!lrk denlzal

tıııı pen,ıembcı ııtınü Süverş kana· 
lındon geçmiştir Bu iki denizaltı 
Süverşten ıreçen ilk Türk denlZal· 
tısı dır 

Türlı:lyeaen ıı:elen bu cıenlzaltı
ların adı Oür ve lnönQdür. 

Geçlo Ucretlnl Jnglllz lirası 0:1e 
en ıı:emııerın nereye glttlklert a· 

çılı:lanmamlftır. 

Y obaııcı dil 
CBı14ı :ı ncldel 

aan doğruya Onıvcnıltc senatosu· 
na akııcttlnlmct.ı 'e nlhaı kara· 
rııı burnaon temın ccııımc:ıı uyg-..;.n 
ı:örülnıüşt !Jr 

Talebeler. Onl\·ersltedeltı yaban 
cı dil tectrısatının, ıı:a~Nlnden çolt 
uzak bir durum a ııııını. b\l&Ün~u 
bal! ile et.as fl\külte tahsllıne en
ıtel teşlrn etınc3 en ve sene ıtar
bın a gc.,ebl;ıet vcrmcıtten başıta 

bır busU&ll eti kalmadıgını belırt
m,1Jkrııır 

liu cıurum aebelılyle yabancı dl! 
tearıııatının. tatblkatınaaıtı c:şaı;

ıarın auzeltılm~ı. ronctmclıtın ta 
ctıl ectıtmeı;ı ve yabancı dil mua!i 
yeti ID\.'CllUrl>etının 8. l!Ömeatr &o
nllnli bırakı.ması litenıııell:tedlr. 

Dıger tarattan, ~ abancı Clll ted· 
ı-.utınctakl alt&aklllt sebebiyle ım 
Uhanlardakl ba§arı nl6bctının de 
çok duşuk o.ctuğU ııorülmektedtr. 
Untlllan au;temınin de akııaklıliı 
llıırı tıurU.ı:ucktecıır. iktisat Fuu: 
tt.llilnııe okuyan 15 kolej mezunu 
ta.et.e, 4-5 ııenoctır ~·abancı Clll im 
tıllanlarıııda muvaUak olamamak· 
Lactırlar. Son yabancı etil ımtıhan 
.aruıuıı ıuou müteca\·tz t&lel:ıe 

aıuvaııaıı: olamaml§tır. 

Parti Re;s1181 unyanına gelince, 
bunun bU~·Ok aararları varcıır. Bu 
1lklr ilk ortaya <.:ıktıltı zaman inkı· 
lAp proııramını tatbik için fırka 
disiplinine olan lbtıyaı;tau batıae

d.ımıotı. Halbuki yapılan tc."crübe, 
memlekette benUz bu mlnAaa bir 
fırkaya rer oımacıııını pterdl. 
Halk Fırkaaı her ıçtıhl4a sıneein· 
dıı yer veren umumı bir hoyettır. 
tecanüs halinde bir lçtlbat fırıı.aaı 
cıeııııcıır ı .... tarzda bir flrkarı ıctıı· 
re etmenin ilk hedefi, m!ltecanııı 
olmayan unsurları mflmktın oıau· 

ıtu kadar uzun bir mndaet bir a· 
rada tutmak için kUv\·et ıaraı eı

melr.ten ibaret olacaktır. İlı:lncı ta· 
bıl hedefi de ayrılacak hiziplere 
kartı tırkanın batanaını temin et· 
mek tetltll eaeceltUr. 

Memlekette partlcllltln ne de
mek oldutu ve ne atbl ıılllhlarla 
1f ııorcıüğü maltımdur. Devlet Be· 
1.ı;ının parti Reıııı mevtllnde bu· 
ıunm111ı, mutlaka nüfuıı ve ltlba· 
rını ııaraacalı:tır. Part1 netice ltı

bartyle bunaan istifade etmlye
ccıtı gibi. memleket çolı: zarar SO
recektlr Cilnkü gittikçe darlaşa· 
cak bir g rüş içinde politika mu-

Askeri birlikler ihtiyecı için altı kalem meyve satın ılınacak· 
tır. İhalesi 19.11.1957 UnU saat 15.00 de kapalı zarf uıulU ile ya
pılacaktır. 6 kalem meyve bir istekliye ihale edilebllect>ği gibi her 
kalem ayrı ayrı veya bir kaç kalem isteklilere ihale edilrbilir. Ev
saf ve şartnameler hergün komisyonda ve İstanbul LevAzım lmlr
liğinde görülebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir .saat 
ev~line kadar teklif m('ktuplannı komisyon başkanlığına vermele 8 - Ankara ve l\Ialatva mebu.a

Juklanııa ııeçt:en İsmet inönu•nan 
Malatva mebuııluıtunu tercih etti· 

G. T'mlnıtı tlM dair takriri. 
ri llAn olunur. 

Cinsi Mlktın T. ilah 
28 ton 155 Kr. 

4 ton 85 • 
7 ton 150 • 

T. mtan 
43.400 Lr. 

3 .400 • 
10.500 • 
14.250 • 

2.530 

Tıı.l~beler. ııwıatonuu yabancı aıl 
weıscınııuıae bır ıcararıı vannası I· 
ç.n çok zaman ıı:eçcceğı ıhtımalı

nı dı .. ıtate ıııaraıt Acu bır tccıbır 
talep etmekte ve yabancı cıtıcıen 
taıonı ılı talebelere de. gcçıcı ola· 
ralı: bu aene 6. ııömC5tre devam 
bakltı ıanınma ını tekl,f euncıtte
d.rler. Senatonun l abancı ctıl ır.o
nuı;unda yapılacak müracaaıa 

menfi ce\·ap ~ermeıoı naı.nac, ıa
cbelcrtn ~ nbancı dtl ırnrıarmı boy 

Elma 
Ayva 
Armut 
Portakal 
Mandaline 
Limon 

75 000 adet 19 • 
11.000 adet 23 • 
H.000 adet 17 • 

\'ekiın ++ 

23.800 

97.880 

9144 Lira 

g - Ankara ve Van mebusluk!& 
nna ll!!çllen Ferit Melenin Van 
mebuslu!Junu tercth ctt!~lne aa.r 
takriri 

oanacmde Aelana ve Ankara 
mllletveltllllklerıne scçtleıı Kı· 
81m GOlelt'ın hangi ilin mllletve-

1 
klllililnl tercih Pttlltlne dair tak· 
rırı bulunmayıoı aitkatı çckmlş-

(2808 - 15418) ur • 
kot kıuarınaa olctukları bJla.r~
mektoc r 



ekler oynamak istemiyor 
ÇEKOSLOVAKY ADAN GELiN MEK11JPM 

MiLLi MAÇIN TEH• ISTENMMt 
~ 

l neDl'a m8(1 mAtlObtyettndtn IOllra. ı Ar...-ta ~ 
rwmuak ~ıuı~lo\ııkyıı mıu:ı tcıo P'Otbot Fl'denl70D• ~ 
Dl bıılandırmış huluıtmllktadır. Fakat f'~lld sftn ... ~ .. 

Fatbnl Ftılrra yonundaıı, Fnttıol io'edera.,enumasa bir t-
mrn akabludr "" mrı.tuıı nlmteU~ 

Futbol t•rdrra•yonnrııur.a ntra ·bil melıtaban 11111bt...,___., 
k"ında bll&l•lnf' mftrl\l'ftllt f'ttlırlmlS bir Jf'tlılll f&bUI blM M 
a&a11dakı malftınRU \ermiştir: s.tf'i 

c<- F.V\f'INI Cf'kosıo.atryaıta 7apt1U m"Cln ttTUlfllll!.,..?'!ı t' 
flflhlndr TOrlo.ITtde o:rnıınmaııı 1ıalr1nnda mutabakata ~ t' 
tntlH'ılrnlıuın fotoırrn.t '" hl otrafllf'rtnl ıöndrrmlt balana>;;:"~ 
kat Doıu Almanya llf' :v11ııtıtım11: •on mllll trmuta bazı ....., ' 
ııınmıı; ı;11k1111ıııımı• oldnıı:nııclaıı, 1>11 ırllf'PI• dtıeOndOldert -' 
TOrlo.lyeyf' ıtlf'mi)rl'tlo.lerlnl llrrl 110rrf'f'k, mtzlıOr tartbte ltW 
,.apıtamıyar.ııırı:-n hllıllrml lerdlr.n ,....: 

Be,iktaı Kaptanı Recep 

dün iyi idi 

Beşiktaş, Ferikö 
. 8-2 mağlüp etti 

I •• yu 
~elıtnhnn taflllltından anı .. ııdırına ıött. ('elıler ~ .... f 

caklan ıntı•abakllYft bU)Oı. bir rhrmmlyrt , .. rmektedlrtn. ~ 
ba•ında bnlnn11n frdrrnı;yım, :ıayıf bir kadro ile Ttrklerta • .,,, 
('lkmanın mf'8"nllyetlnl drmhtr rd rmlyr«ı.lrrlnl, ba ııebeple ·~ 
~ıt11smanın ıı:tlf'crıc 1eııe :raııılmMı nı. bl:re trkllf etıalt b•l...,..-
FİF.~ ~EZDİ.SDE lı.RAR F.O~RSF.K Mı\C YAPIIACAIK. ~ 

ç .. ı.ırrle hnraıla )npııcaı:ımn; knrşıt~ma rrvant ma(t ell9 ~ 
"'"' Futhol t'edrraı;)onumu:ı; maı:nı tthlr tf'kllflnl kabul "ı~J. tf 
('l'J.lt'r mR('ı O)n&nınk mf'rhnrlyl'tlndt' ı.aıacalilardır. \"lok~_,!'_,, .. 'I 
rarlarınıt ıörr revnns mll(larının o)O&nnıa•ı ınttnbrldlr . ......-_1 
.ı:lın Futbol t"edera 1ounınuı. ba hu&0sta ne ştldlde karar ~ 
dlr . 

EDEN ROMA D 

Paris' te 
Ne işimiz 

* Vardı? .. 

na Parlste kalabilir. O zaman o
na zevk sahibi bir luaD denir. 
Fakat aynı Basan Ek.Jn milli ta· 
kun kafile bqkanı olarak Madri 
de giderken ve oradan dönerken 
yurda en klsa yoldan dönmez de 
Pariste milli takım oyuncu ve 
yedekleri ile günlerce kalına o 
zaman tenldd mevzuu olur. 

Uçak şirketleri Madrlt ve Liz 
bon yollarının Romadan geçtıtl 
ni söylemekte hemfikirdirler. 
~ıım tatımunmn da Madrfde bu 
yoldan gönderilme~! icap eder· 
di. Dem o zaman yollarda fula 
kılmmıyıcak, biT an evvel mıı. 
li maçın yapılacağı Madride va· 
nlacak ve sahaya dinlenmiş ola 

"e;,ştw;;_,ş: *** 1 
Varol - Kimi!, ~ETİS • Gül'

can. ÖZC.\S, Sedat • K. Ahmet 
RECEP, Necml, YQk&el. Co,lı:un. 
FERİKÖV: * 

Enver, Merih, Ortıan • Unaı, 
Ahmet, Burhan • All. İamet. 
ı:rcıorıan. M All. Fahrettln. 

Goller: YOlalcl (Dalt. ııı . .K. 
Ahmet IDalt. 151. Coşkun (dalı: 
251. Naımt IDak 261, K. Ah· 
met (Dalı:. 411. Ali (Dak. 431, 
Namı! (Dat. IJOI. Recep (Dat. 
801. M. Ali (Dak. 851. K. Ah· 
met fOalt. 881 

.l 

!.fadrltta yapılan Türkiye • ia
panya MJlll maçından sonra, Dl 
81.efano, futbolcularımıza f(lyle de 
mit: 

•Türk taıum.1 Avrupa nhatannd& 
oynayamaz> 

Bi:ı: de Dl Steta.no•ra soruyoruz : 
cSl:ı: cıe Mlthatpaşada oynayabll!r 
mlalntz?> Tabii ispanyanın taptıtı 
fut1x>lcu dlln şehrimizde olaaydı, hlo 
tüııhest.a ilk uçakla. ıerı dOner11L .. 

M 
adrltteki mağlübiyet fut- tarafmdan görfiliiyorda. Mese11 rak çılulacaktL Aynca masraf 
bol federasyonunu adama· milll maçlara fula davetiye mi ve yorıunluk olnuyuak, dönils· 
kıllı müşkül durumda hı· lizım? Hemen Jlasan ağabeye ko te de kulüpler blr an enel o-

Baloık bir Aha, çamura ıomulen 
futbol ayalı:lı:abıları- işte :lııllthatpa. 
pnın dünkü haıt... Pederaayon Ku· 
puı ellmlnaayon maçları için ıcarşı 

tarııra gelen dorı ta.Jtım Beşiktaş, 
Ptrilı:Oy, Vefa •e Be7lerbeyt futbol 
eutan halı:llcatcn lı:ötü bir aahada oy 
nurorlardı. 

Bu f&rtlar dahlllnde sahada delll 
fut.bol o:rnamalt rürtlneme:ı:dl bile •.. 
Palı:at. maç ıene do normal cereyan 
etu ve BeşUı:ta.,, Perik.Orü 8 • 2, vera 
dıı, Beylerbeytnl 4 • ı mall!ıp ettt. 

raklı. Aslında federasyon •yol· şuyorlardı. O, bu davetiyelerden yunculanna kavasmu, olacak· 
l'U• idi ve bu yolculuğun ne ıa· oldukça fazla bulabiliyor ve ço lardı. 
man başlayacağı merak konu· cuklara cömert(e dağıtıyordu. Bu doğru yol takip edllmi' ot 

* suydu. 1''ederasyon başkanı Trab Böyle faaliyet gösteren federas saydı biliyor musunuz, tdarttl· 
ıondan ıu: farkla da olsa iktidar ,ton üyesini kim sevmezdi? .. İş- ler Pariste prap f('emiyecekler, 
partisinin mebu u s~ilmiştl. te federasyonun hali böyle idi. bilmem ne ıutnoınna gidemf~ 

llefilı:U. tatımı dQn n ne! Pro
tearonel kümeden FerlköyU açık 
farkla yendi. ~l her lltl takımın 
aralannda.lı:I lı:l!s tarkt bir uçurum 
misali oldutu halde. nihayet. bu bir 
Jı:upa maçıydı Ti net.ıcede yenilen 
taklm elenecelı:U. 

!illi takım teşkilinde geniş o;ela Bu heyet tabiatiyle bati ya· ceklerdi. Kısacası Pariste devlet 
hiyet verilen Tek seçici ·ki aynı pacaktı. Gene gayet tabii ki mil· para'lı ile har vurup harman sa· 
ıamanda federa yon genel sek- ti maçlan çoğu kere kaybedecek HASAN EKiN vurulmayacaktı. 
releridir· t panya maçından ev· tik. Bütün bunlar birbirine bağ· Ah Paris!. Ah Paris!. • Bütün bunlardan herhalde I· 
'c-1 verdiği beyanatlar ve her h 5eylerdi. darecl1er kendiJf'rlnl mahrum et 
hafta beğendiği ddisik takam.la Federasyen gider ayak üyelr· dan edemeZterdf. Geçen enekl mek iStemiyorJardı. "asıl oba 
n açıklamakla uı çok konu mak ri arasına SelAbatUn Belllreni de · Portekit eyahıtında da böyle biliyorlardı ki böyle lırsatlan ka 
la ıaten )"lpranm.1$ ve otoritesi- aldı. nu eı ki t tanbulsporlu fat t>ldu. Ge(.en haftaki Madrit ~- ~ ('ırmak kendilerine göre akllhca 
nl kaybetmisti. Fedcra yonun bolcu hakkında spor erkan he· yahatı da aynıM Sanki Porteki· bir iş değiJdlr. :mm takım ıtal\p 
dlğer anlarından Hakkı Yeten nur tek sarih bir fikre ahlp de- :ıio dt' İc;panyaam da yollan Pa· gelmis, mağlup olmuş. Bu: onla· 
i e geçirdiği ciddi hastalık dola ğildi. risten geçiyordu. A'llında Paris nn federasyonda kahp kalmama 
yıslylc faaliyetini iyiden iyiye p • ? çok cazip blr sebirdir. Şarapla· sı bakımından mühimdi. Plln1a· 

arıs. .• . 
1 bsml ti. Ha an Ekin'e gelince, rı, ıazıno an, kafeteryalan ve nnı yani !Wadride ıidiş ve getı, 

federa yonun ve milli takım kafi H emedense milli takım ka herşeyi ile insanı kendisine çe. ltrinl Pari!lten getirmeyi daha 
itlerinin maskotu idi. Futbolcu filelerlmiz Avrupadaki se .ker .. İnsan, turist ol~a peUll e\.'velden hesaplamışlar •e ıali· 
lar onu çok ~eviyorlardı. Çünkü yahatlaranda daima Pari'li Pariste istediği gibi gezebUlr. ha bir uk yalnız bu •dltnce 
her llıtiyaçlan bu .ağabeyleri• nıerkez alırlar ve oraya u~ramı· ;\ltseli Basan Ekin de tek ba~ı· maçında• ıallp gelmişlerdir. 
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Can'a arcez 
Bölge ceza heyeti dün böyle karar verdi 

Bölge ceza heyeti dün ~e toı:· 
Janarak Fenerbahçell tut.bolcu Can 
Bartu ,,o Oalatııııaray tdarecl61 
Lüttı Abay halclı:ında karara yar
mıotır. 

8on Oalatasnray • latanbul~por 
maçında hakeme ll&anen tecavüz· 
cıe bulunan Lütfl Abay, hakoın ra 
poruna bıtlnadcn 3 ay hak mahru· 
mlyett ceza."lı almı~tır. Bu arada 

yetkili bır 1danıcınin aöytecıııtıno 

ı:öre 2 aydan fazla boykot cerıı.u 
alan lda.ttello:rtn mensubu oJdulı:• 
lan lı:ulüp idare heyetlerinden 
düGmeleri icap etmektedir Du
Tumun btlaün belll olmuı beklen 
mekt~dlr. 
Diğer taraftan. can•a eneloc Y• 

rllen ı aylık boykot ceauı da kl· 
ti ırörülmü~tür . 

ERGUN DÖNÜYOR 

ltalya4a •Lo Cova• k11nlt1nd• 
mlnOskOs ameliyatı ıreçıreıı f'Cner 
bahçeli futbolcu El"a'Un Jı:uJUbOııe 
Romadan yazdıtı bir mektupta I· 
yll~ttıtını ve yalunda memlekete 
ClönecelUnl btıcıırmı~tır. ...... ._. ..................................... ""'""··· ... " ........................................ "''""'""-.......................................................... .. 

1 '. 1 
t s ,] •;1::..:: ::::::~~:::::a~::I: 

nlm.ul4ır. fstaııbul eoııeat ha .. 
tr.emlerlııden :llutah.hl& Afir tara- ! 
fıııdan fdare edilen Ti temdit deT .-. 
resinde yanda tr.alan lıa maçta. • 

lıapnlı lllr ıtt-1 fÖNlllil llellr· Yollporlu futbolculardan bazılan ! 
tllınektr, bu işkriıa lııltlr ka· lıakeıne teraTllıı etmıı ve bunla 4 
llul etıne:ı lıonıpelanı ol.aralı. ka· nn tfadelerl alındılı.tan sonra .ıı. 

llul edilmektedir. Dltrr ta.raftan dosya, Bölce Ceza He1eUııe tndl : 
Saliluttlıı Bellren·ın de al'ftı şe edllmi ti. Ceu. 1ıe1eU. ııllıayet sa ,.. 
kilde pııılı lıulundujıına htlkm• lı akpını toplanmış n merakla * 
deııltr ya.rdır. Buna nbep olarak, lıtklenen kararını nrlp, su(lu * 
htltası lıeldenen Hatan Polat'ın, futbolculardan be,ıııı tecziye et· * 

. aU.hattın Bellrn'I du~kledtjl mı,, beşi hakkında da bir cezaya t 
n dljer sporcu milletnııııı.rı ile Jtızııın ıömıellliştir. ıt 
birlikte yeni 31.llll ı:tliım Bakanı 84!1&• Ceu. Heyetinin aldıjı bu * 

k A d 
·ıd· * na BeJlttn'I tanlye e4eeeklert Jıararda asıl enltrtun taraf, ha· t 

t t 
• tı,,I * ıoyleıımtktedlr ki, ıııı BeJlnn'tn lıem raponına 1tlbar f'tmlyerek, * 

a mln ar egı 1 * lthlndt. mlltaı.la tdlltıı tanla alı ceı.aJı ınOplılt raporta.rına ıött * *OLACAK ba Jıca faktörlerdir, nrmlş olmuıdır. On tutbolcunun ! ! tttullz ftlıllltl"lnl n darlıeltrlnl * * Butfin lııı &Oyltntllerd•n (tkll· llüJO.lı bir dikkati,. birbir ~sbit * * nlan m.ina lı;r, Hasan Potat·ııı, rdtn haktmln raııoru llf' miı$ahlt * 
T k • • b" k"I bı"lmek "rin -t Ftdrraı1onun batına Brllnn'i ııı uporlannın birb\rint tutmamau :: a 1 ma ıyı 1 r şe f vere 1 ~ t tlrmrlı: nrrtlyle, f4lerl yba ptr• kar}uında. Ce7a Heyeti ınüplılt .. 

h 
+ dl> ardından ldm:re dnam etmek raporlanna itibar etmı, Tf' ilk * bir karşılocma da 0 carttlr *ı niyetidir. Bu nl.J'ttln tahakkuk defa olaralı bir hakem raporu mu ::: 

':l ':l edip etmenıesı. J•Dl Kablnealn ,.. trbn addedllmem~lr. * 
ıar Bllhassa özer (!()) ıuyı yapa- * Cemal SAL TIK dolaymyle llllt l!fltlm BaJwıı· G 1lııtş - Yebpor maçının * s a ı ı ıüntı Milli bııslı:etbol 

nam:ı:etlertnl ırenç ve dinamik bır 
Galatasaray karşısında seyrettik. 
Fa!ı:at na!I!Zetler maalesef b;?JclC· 
ne.'l oyunu oynıyamndı Oe:reıc :nü· 
dafaa ve gerekse hücum rlbiiUDdUn 
da raklplerınr pek QOk fır·ut vc:
dller Müdafaada. tercıcn ıre'!gek. 
talı:mı olarak lse dafıınıktıla:r. ÖZı r 
r;ıJı: aık teykler llo aıyntıp moda· 
taayı dn~ttı Burada hnta aramak 
aoııru oımnz çünkü antrenllr tek 
tek bütün oyuncuları denemek ro 
ıuna ı;:!t.mlştl J.lnçtan bJr e\·velkl 
ceco de kendi arnlorında çok tat· 
mtnk&r faknt yorucu bir ııntreıı· 
man yaptılar Bu ııebeple topa gir 
mede çekingen to oyunda netice 
almaktan uzaktılar. 

Karşılaşmanın başından lttbaren 
7a'Jun •e sıkı marlcaJa dlktat~en 
ı:enç Oalatasarnyhlara kullaııdııt· 
ları OY\:n tarzı &at ve aoı ı:<>rd m.n
kilertnden pe.- Mö şut ımıı:Anı 
·.eri orcıu Ancak ısındıktan ve 
:maçı kurtarmak ıçın oyna:na a 
ba ladılı:tan sonra düzeleblldller 

rnk sahanın en iyisi oldu MQda· ~ nın it~ ba$l.amaııuı.a bafhdır. baktml Munhlılt Aflr'ln ! 
fauı ,,e rlbaunt h!ktmlyetl ile * B Jr t.lyla yapılmuı yoluııda nrdljl rapor da ünrlnde du * 
doıırusu mllll takıma ııımıeye baı: + .~71_11 tı·ı .. - •·onu olan U:lıı · rulm&ia detu ınahlyetttdlr. .\ • * 
ka:ı:nnan bir oyun çıkardı. ** B antblnle ıönUn konusu ..., ' •• .. fi ·ı rdlll rapord.a htm müu * 

ballııe ctltn Futllol Frde• rı makam he Btdtıı Tnlıl· r 11 n * 
Nt!ttcede takım oyunu. hare.:tt * Jeti Gtntl Müdllrltlffl"dtlr. Nlu· Mka tarihi yanlıf cö•ttrllmls, * 

ve mücadele bırın yepyeni bir Ga t raqonu n Bedtn TerblJe· tin · 111 1 ıııeı.. lırın dt miiJabakanııı normal mud + 
• ıl Gtnrl MüdUrlUtUnf' yapılarak mtt Kırıaınıı ııtan il ın dttl tçladekl ıkoru yanlıf olarak • 

ıatrı.sarayı seyrederken bir tarar· * ıa•lnltr eıralında tUrUI Miylrntl nklll olarak eUyök Millet Mec:ll· 
tan da r;alonu dolduran basketbol * , sine ılnntsindeıı ııonra a~ıı.n llu ıo- tJ blldtrtımı,ur. Bu duruma * 

1 1 1 il *' ltr n trrılrltr dtT•m etınektedlr. v d il b "an hu ıt-meraklılan çı ııınca a ıı:ı, an e * mabma, blllndljl rllıl llırııan•ın ı rt, 01nanan m "' •• ın • 
Mc. Greırork zorlu lmtlhımında + \llllthrtılll oldııkt..n 5onra. l"ut• aTnlınndanberl muulnl ~lnul kOınıQz addtdllmul n matın l 
çok iyi bir nfunune verdiler. + bol l'tderu1ıınundan çtkllecefi· . .\ıamaıı nlıiletH idare t tmtlclr ttkrarlanman lcabetmelıtedlr. '* 

Mııçta en mühim husın.lyet. 30 ! nt mııhakbk naunylt bakılan dlr. sınul Atamu\'ln ııu ytre B at•thlrde ll&ltre iki ay ara * 
~11~~5~~~'.n~~k!ı: ,.~;!fde~t~~ ~ ~:~~"111:,0~=~·:~ · :t;,'"~1::~:~m:: asaııııen ıaylnl nrı elmdlkl slbt ~::;:;:~ne~ Te:t~:r:::ı:. * 

0 !Ok t * 1 ltltrl nkllettn tedTlr etmesi, lıu· ,ı, bu '-·ran alırken Ankara ta· y. nedlld1itl a"lbl h iç do g ç yara· * n!lz kat'inlle bllinmtnıekted r, clln ıcın en kunıtlt lhtlmaldlr. -
madı • + Yalnu htmltrl üztrlndt ıuarla Fakat bu makama Mümtaz Tar· kımlarının Federasyon Kupuuıa * 

Mllll talcımımza hareketinden + durulan almalar, e ki J'otbol Fe· ban, Fal1' l!llııal n 'Vlldan A ır iyi hazırlanmasını düşllndtlftlnfl * 
e\vel bir antrenman maçı daha ! dtraıyoou baekanı Orhan .. rref Sa'f'&Jlr ıllıt !ılın yapm1f almala· rube~~~.ı,:~,· U=~~ ı:s'!!u=.edi.::~ ! 
yaptırmalı: herhalde takımı bera- * .. Apak n halen Federasyonda life rıı1 ıtUrlltt•ll h.alıkındalıl !lllY· -·elı-·lnde Anlıara •·'-·-•·- d·· ..... 

_ .. ııc bakımın olarak va.alfrll bulunan ~atahat. rt _.. lla bna ·- H ~· ~ berll~I. telı:nllı: ve t ... t • * tin Bellren'dlr. lentilr de P- ya na a • trı iki ay, altı ayda ne lltenen '* 
dan çolı: faydalı olacak Jı:anaatın· + mak leabedtr. kınııı.a ul.a .. bllir, nto de İltan· * 
C:ayız. * Bunlardan blrlndslne, tier bu .,.. * ıore•I yenldPn kabul edene ı. A nırara·u lıaft.anın llir ön"m bul ıatr.ımlan ile b ... b._. ınOc•· * 

Son Avrupa ,amplyonasında tik ... klııtblndfn daba çok pu n· il ol.ayı da yanda ıra.ıa.n otl 4rl• ederfk kudrete l&hlp olar. 
sekız. takım aruında yer alan Bo- ! rllmektedlr. Bası.anı bulundutu net _ Tolspor maçı hakkın (;ok zaaıan hakikatlerin 'baYll· • 
manya lı:arıısında takımdan 1~1 *+ ıaınan Futlıol Federuyonıınun datr.l doıyaJUll crza lıeyeU tara· lert 1ıımtı ıarttlmüstiir. * 
bır oyun bekleriz. 

Gala~uaray ve Mc. Ore:or ı.se TAMER KA'.\lfLUll ! •••••-t>ı.:• ......................... tı:..--t.•-t:•••••••••• ...................................................... ._tt<Ş.-tı 
ilk ımı1handa ıraye1. tyl no~ all1l· 

Na:z.mi dördüncü Beıiktaı golünü böyle yaptı 
DUnlı:U mll&abalcanın yıldw geııe 

Jı:apta.n ReeepU. Atılan 8 aolde do 
onun hl.uca! büyüktü." 

MU.ubalı:ad.a yapı.lan 10 golün tS &I 
lllı: devre aUtdı. 

Oyuna Beşllı:taJlılar auratu baş!•· 
dllar. 11 tncl d&klkada Yükael, Re
cebin ara paaına yetl.şeıelı: siyah • 
beyazlılann ilk golünü attı. 15 inci 
dakikada K. Ahmet, 2' ıncı dakl· 
icada Nazmı ve 41 tncı dakikada da 
gene K. Ahmet. B~k~n gollertnı 
aıratamap başladılar. Dene;ıln bl· 
timine 1lı:l dakllta kalan PerlkOy -~ 
açığı All takımına bir aayı tazan· 
dırdı ve müsabaltanın ıııı: denw de 
böylece 5 • ı Beşlktaı lehine nlha 
yctlendl. 

Vefa ·Beylerbeyi 
önünde galip 4 -1 

ilk dnrenla 1 bMıl ~ 
Hllmt ıa.ıcımuıa bw •Jl ~ 
ve devn d• ini ııeue.,te ~ 
leııdt. _..,/ 

İkinci denrnln 5 inci dak1kaaın· 
da Nazmi, 35 !net daldlı:aaında Re
cep, 40 ıncı dakikada M. All, 44 ün· 
cü daltlltada da K. Ahmet talmn· 
larına aayı kazandırmışlar TD mao 
8 • 2 ı;lbl açılı: farkla B~llı:taşın p· 
llbl)-etlyle bltml•tlr. 

n ı:ıımenlıı centilmen t&lcımı 
Beylerbeyi dünkü Federııayon ıtupa· 
El maçında, Vetara 4 • ı mal}Q.p ol
maktan kendini kurtaramadı, 

Yeşil • beyazlılar dün vaat bir 
takım oyunu çıkardılar. ~et gü2el 
oynadı. HUml Jso muvat!aktı. 

Beylerbeyi lllı: devreyi l • O mat
l<lp blttrdlt!l halde llı:lnct denenin 
başında beraberllAI t.emln ettl. Fakat 
bu uzun atlrmcdl TD net.leede de 3 
gol daha yiyerek aaJıadan maAlup 
aynldıtar. 

Cotkun kafa ile üçüncü golü yapıyor ........................................................................................................... " .... 
NECDET ERDEM Voleybol antrenmanları 

iZi N ALDI bugün ve yar1n yapllacak 
Antrenör Necdet Erdem &ıhhl 

sebepler Clolafllllyle. İ.stanbul \<1•· 
re heyl!tlllden 10 ırtın izin almı,. 
tır 

Galatasaray bütçe 

kongresi 
Oalatasaravın tevkalllde bütç& 

konırreısı bulf(ln saat 17 de kulüp 
ltlkallnde toplanacaktır Bu arada 
ldare heyetinin de kongre:1e mali 
sebepler dolayıalyle l&tlfa eeleeeti 
söylentiler arasındadır. 
O. :-<AR\Y .A'\TRE'.\\IA'.\I 

Dlter taraftan Sarı - JCır:nıtılı 
futbolcular buıün saat 14 de Ali 
Sami Yen Stadında 1nııııız an~
nörQ Olck'in nnareılnde çal~aca.ıı: 
ıı.rcıır. 

İstanbul voleybol kızlar karma· 
1>1 ile Erkekler karması antrenman 
!arının EmlnönO Halit El!ltlm rıer 
neııı Spor aaloııunda yapıımııın Jca· 
rarlaştınlmıştır. Erkekler antren· 
manı buııcın saat 18 de. lı:ızlar kar 
masının antrenmanları ise yarın 
11aat 15.30 cta )'apılacaktır. 

Fenerbahse latan il~ 

oynuyor 
vetaıııann Aralık ayında dön. 

kartılaoma için davet. ettlkll!rl 
TATRAN ıaımıı çek takımı ~chrl 
mıze lrt'lecel;lnl blldlrmlotır Fe
nerbahçell tdarecller TATRAN ılo 
19 veya 20 Aralıkta bir karıı· 

!aşma yapmalı: tçln Vefalılarla ınu 
ıabakaı. Tannlflardır. 

İkinci dOYNntn 1 lııol ~ f 
Rıdvan Beyler'beyinln 'bera~~ 
ıunu attL Bundan ı ~ ~ 
Hilmi, 23 üncü da!rllrada --~ 
va.ıııtaa17la 3 • 1 pllbl,... ~ 
Vefalılar 38 !net dakllı:acla .. ';i' 
TUltaaıyla blr ıol ~ 
4 - ı salip b1Urd1ltlt'. 

Galatasaray 
Canberra'yı yerJ 
Dan şehrtmlZde bulunan ~ 

kan Canberra zırhlıııının . ~...,, 
t&kımiylo oynıyan Galaı~ 
ıar, maçı 51-22 ıtuanmıtl~;;/ 
O. Sarayın sayılarını ıu oyut!P"· 
yapmıştır. _.i 
tlnor •. TUnç 11, Özer 1. ~ 
9, Toma 2. Unal il. Saran '7. 
ı. Mehmet ı. Htlaey1n ıo. jf 

Millt Basket talm11ı ~ 

antrenman ma~ı ya~ 
Bulı:et.bol mllll t.a!rUIWDlS ~ 

gece ııaat 21 de 2 saat. •Qr911 
antrenman yapmıotır. ~ 

Namzetler puar lf(lnQ Q. ~ 
Ta Darütoatalı:a ile ııı:ı aııt...,..-

mi~;iic ;~~;İ~ti-
de teknik ke"'il' 

kurdu 
1 

8on güıılerd• Betllttaf ırulil'° ~ 
ıeııerının topluca lat.lta ede:'.! 
ka bir lı:ulUbe ıran.at..- eclec:o'P :J 
lentUert lt•rtWııd.a, aı,.ıı • ~ 
ldareclter de faaliyete ~~ 
rar vermı.terdlr. Snelkt s(lll ~ 
lokallnde. at.letlertn ışıir6kt.l• .J 
toplantı yapılmlf •• 1daıe b•~ 
tanlblyle, atıett.am ~ ~ 
eımelı: için bir telı:ııllı: ~~. r 
rulmUftur. Komite bucQJt _... ~ 
te lı:ulüp Iolı:altııde top~ ;.ı:: 
rer edecetıarı ati.Um_~_:.. I 
celı:lerdlr. Komite fU ~~ 
•e.kkül etmiftlr. Ali Rıa ~ 
Dr. Alp Göuan, SaWı&StlD 
Tolon TO$Un. . . ..& ' 

Birkaç aeneden IMrl taııı. oı'.'J 
maıör bir ruhla faaliyet ....... ~ 
.,l,ah • beyazlılann atl•Ud ~ 
alndl', hiçbir aııllflD&llık otııı;ii' 
gibi, ku!Upıen ayrılmalı: ıı;tJt 
eden de :roıı:ıur. 1 

ÇETiN Ş.uıim"S 
KAPUAllDllZ AÇIKTIS ti' 

Eter, ktYllleW Jilbelı: ....-"' 
kortmenlmlz ÇeUa ~· ._. 1 

tlmıdeltl kul9p aala7quıa ~_,.~ 
!arak ılyah • lte7ulı ~ ,..
hak edttelı olana, kQPld 
sine atıktır. ~ 

Ankara Atletlma AJaaı -~ 
1'11calı'.ın, ÇeUa bqka "' "-'. 
ıranır .. r ~ olana, 11tc•1' ~ 
sallakan sokmam .. klla .... ;;;! 
natı, reaııtelen;Jç a__.,ııl~ 
Zira, Ankarada 7apılaa Jaet ~ 
bakara Frnerlıalıçell aınııı. f1 
halll zıraman anıt attetıer IJlll 
ktt lftlrilı etmektetııts. 

Seracettin tek,.r 

ltalya'ya gidiyot " 
Beş ay enet Romad• Dl' f".. 

mınıısıca.u ameliyatı aeçtre&'tl' j 
nerbahçell futbolcu ae,...t .,,J 
llndl~I ırlbl bir antnınmaD ~111'{,, 
da atrı yapan aynı dtsınt ır -~ 
ne et.tinnl~ ve bu ıı:erre • ~ıl. 
mlnOt!ltüs» oldutu anlaf~1~ 
Gerekli muameleleri uan.ı 
seracettın tçın Jı:ulüp td ı.
taraftndL"l İtalyalı :ooıc~r dr 
,... cıan r=CleYU ıacenmtı 


