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''CHP yeraltı mu halef eti değildir,, 
K. Gül ek, parti hakkındaki takibatı kan un dışı sayı yor 
CHP'ye göre illin kararnamesi! , . . • . A 

selôhiyet dıcı bir tasarruftur «Tımes~ ıla~. 
. 7 . Karamamesını 

Grup, dünkü tebliq inde, kararı basm Jenkid ediyor 
'tfe akit hürriyetlerine aykırı buluyor .. ~".:-.:.:~~,;.~'fı~~ 

HiLMi YAVUZ 
C H.P aleyhine açılan idari tak! 

bat ve bu arada bazı C.H.P. oeak
lannın evrakına el ko~"ma olavıa
nyla nanı olarak. Ank&l"adan aeı
me&I beklenen C.R.P. beyetı, dOn 
iki ırrup hallnde eehl"imize ııelmt~
til" 

Önce. c H.P Kanı M!lletv.3klll 
'\"e Parti Mecllal llyeal Mehml't Ha
zel" ile Anltal"a .Milletvekili Billent 

<Devamı 8&. 5 su. 4 del • C. H. P. Meclis 
Grupu tebliği 

R•sad Ahıbabirtmıııdea 

KAZADAN SONRA UÇAÖIN BALi 

ıı:lll olal"ak bir makalo neşre~iı· 
tll" 

Bu makalede Tlll"k JıOkılınetlnin 
ııazete lllnlarına dair &lmı oldu
ıtu ııon karal" yorumlanmakta ,.e 
bunun cgazeto ba muhan11"le:-I 'H 
pııtronlannın hUk\lmeıtn &l"ZUSU• 
na ıı:örc hueket etmelel"inl temin 
için alınan bir tedbir• oluak va
&ıflarıdırmaktllClır. 

TOrk hüktlmetlnln bu klll"&nntn 
•ıayıını teeııııtlr bil" hareket» oldu· 
tunu iddia eden Times ııazetHt 
daha ııonl"a ounlan Ulve etmeiı:te· 
c111": • 

«Başvekil Adnan Mende~ mem 
lelteLlndo mılll bll"ll~I temine çalı~ 
maktadır. Pakat Türk basınının 
&U!turulmııtıının bu blrllltl te:nı:ı 
etmek lçln en ıyı çare olmadıl';l 
ıışlk41"dır • 

Ankara, 28 - C.H.P. Mecll.s rınıpu 
buaUn aut ıs den 19.30 a kadar :raııt 
Ahmd Barutç\lutlll bqltaıılıguıda 
devam eden bir toplantı yapm!ftu. 

Oazetelertn 11'nlannın R~mı 11'n· 
lar firlı:eU vuıtaılyle cıaıııtıımaaı 
halı:lı:ındakl kal"&rname Qzerlnde gö
rtlflllmüf Te toplantı aonunda ou 
ı.l>llt ya;vınlanmıttır : 

•C.H.P. Meclla ıırııpu bugün -\ 
15 de snıp b&flı:an nlı:lller!ntten 
"811ı: Ahmet Barutçunun başkanlı; 

DOM ŞSBRbliZE GELEN C.B.P. TAHKiK HEYETi Gt1LElt'LE BERABER. lllıda topl&DllUftır • 

............... HUK 1 MET BUTON FIATLARl':~~;~~E€a.~~~~ 

Bir Amerikan taşıt uçağı 
Esenboğa cıvarında düştü 

trol altına alan k&l"&mame Ozerlnde 
müzalı:erelel"de bulunaraıı: a'8ttdak1 
bUSUll&n ltUf•kla teablt etmiştir: 

<Devamı SL '5 sa. 4 de> 

8 personelden 3 ü garalanarak öldü. lJfak 
TralJlus' tan Noel Jaedigeleri 9etirigord11 

-----------------------------------------------------------------~ 

l E 8 T E O E 8 L E e-E K 
Bütün yerli ve yabancı emtianın ahm satımı kôr haddine 
bağlanıyor. Pamuk ile pamukluların fiatı dondur u 1 d u 

BAŞYAZI 

Yelkenler inmez, 
inemez~ 

Ahmed Emin YALMAN 

a lrk-e san f'nrl Utbaba'dı hlr \:arlkattır cıt.;tı 0zf'rlf'r1ndtı 
<Camhnrlyetı, t\'atan> vr <Dön:raı ıt11e ya7.ılı •ı; parçadan 
tbanot bir ,.elkf'nlr ııey!1'den. tte yolc11ıu bir lf''lllhl ıht•rl· 

>"orıhı. ttt 70ıcndan biri, ıttlrbıinlf' nr111ııarı IÖll!etııyor n: ttlt.> 
llrıa l•llJ'or 1rlk•nlf'r1 lndlreltmn dtyord•-

<Akbİba'ı nın kaı1katortt coı. dlklı.11U c•ı.tl. (.·tinkl nıOnaır."''a 
~llrrı1rt1nı ı..r11dl mukaf!drratına bAktnı ı.;ııımanın en mllblm 
t .. ıtaıarınıİan blr1 dlf• ıeııı.ı.1 l'dl'n. bunan üzerinde tltH7f'n 
'tllrıt mllletl buına kartı hazırlanan yl'nl nnı bula tf'bdltlert 
lıa11ı1tnda ,.;... hu ıırada bti,r111o; bir htL.o;•aslTPt ıelnd• bulunayor 
•ıe llıltlıtakll ıaıetelrrtn 7tnl bıuliı tehdlllrrt lıiareı!llnda auıı d&T· 
ranaeaklanna cek merak ediyor. \ ellien ırml§I kartliatllrll. bu me· 
?alı l\:ln J"11 bir mecra ııtmıs vr ıözlrr ıuetl'!ll'!rln bııeruııanna 
'11tınıarına. b8'hklanna dlkllmlttlr. llllrrtrd babılnde bauaıı olan 
Oka, ncular blrblrter1nr aoruJorlar: \ rlkenlf'r ınıror mu, lnml· 
>or 11111•n 

lln;Jkl ıftnkft ıazetemlzde )l'nl ı.atılnr)e dair bir ba11uı 
"llrılı. \eni kabinenin an11 •lmaıııııı. bunan il Anının tam arifesin· 
•ıe ı. .. ına kartı d6nltlnc1l Mender~ kablneııl adınıt alınan ke7fl 
"ebırtert te.nkld etmekle beraber, Ent Budattoııunun Adll1~ l•· 
\tıı, thtkı \ ırcaıı·nın Propuandıı. Bu: o, l'a.rın ve Radyo 'd.111 
01•aaı. Medeni Berk ılbl deterll bir çaJıema nnlınrnnaa ve doktor 
l.'ttı Kırdar stbt bir IUdal 1ahlblnln kablnrse ıırmHlnl iyi kartı· 
lı1or ,e bunun frrabh" 7aratutını töyltıyord11. 

Ba b8'YUI aııertne telrfoolarımu: bir diziye ~;aldı. darda. 
lt1n ldare1e kartı 11mukı davranılma11na taraftar ıörtınen baı.ı 
•lı•.neuıarımııı blu merakla ııontaıar: «!li• oluyort Yokta !Ak• 
lıabaı nın lıarlk&t•rande balHecllldlil .-ıbt 7rlkenıer ml tnlyoı1' O· 
lııp biten hldlaeJenlf'n Mora Adnan )lrndf'reıln bayanan detlte· 
'-llııe na•ıl ıoanabtılralalıı! Ona n arhdııelarına nuıı bil& ı.rc
tı 'Cablllnlnlı::ıo 

8 •uta bu ıualtere ı.eık cevaplar Yermek latf'r1L Kendi llcH• 
bım111 ok111ae11ıanmısa temin ederlıı kt kttıt11ıı Ye lllnıı~ 
\almak n cıkmaıa dl'!\am euneıneı. llbl bir korııa. bir ea-

•ı.., bir menfaat 11e1abı ııartııında velkenlerln ınaıf'ılne bir.im 
ltııı llathaal ~oklar. ouetectlllı f'lnıl'!lı baklı.J. mllletta makaddH 
111• eaıanettdlr. Banan tabii tartları ve lcaplan ınallaka 7erlot 
.. Urıtıneıtdlr. ilanlardan tarlııler nrmf'.I' ıalihl7etlnt keudlmllldıı 

coenmı la: a. ıa: 1 deı 

Anadolu AJao11 
Aı:ıkara, 28 - İt.bal H ihraç mal· 

lanyle. :vurt. ~nde lmi1 Vt'J'& latlh· 
aal olwıan her çeşit malın tir had· 
:ı.rıne ~bl tutuıacaııııa dair bir 
k&l"&r dilıı icra Veltlllerl Heyı=tıııce 
kabul ed1Jerelı: )1lkaek ıudllı:e arz• 
dilmlfUr. 

Bu k&r&I" ıeçeıı 111 :rtırürlUle lı:o• 
ııulmut bulunan lı:.al"&rnameııln LA· 
diliııe matuftur. 

Yanl ıtarara aOrt. l\bal Ttı lhrac 
mallan7la, )'W't içinde ımaı veya 
ıat1baal olunan her çqlı mal m•· 
U7e\ fiaU&l"ı :nazara alınarak. alım 
1&Umd.t. lı:lr hK!erine t.lbl tutula· 
cü:tır. 

Bu k&ra1"8 göre Ticaret V•lı:lletl 
her çeşit malın alua atım fiatıııı 

t•blte yetlı:llldlr. 
PAMUK FİATIAlll D A 
T&SllİT OLUNDU 

Aıılı:al"&, 28 - Dlln Ticaret ,.. ea
ııa11 Velı:ilaU. y&Jlllladllı bir teb
ltıtle p&aıult rıaııanııı te.blt etmlt
Ur. 

Bu tebıth ıı<>re pamuk ııauan, 
!Devamı 8L 3 "ft. 4 del 

BUGÜN BEllN'I! GiDıı:cu OLAN GÖIUY DÜNKÜ ztYAFETTE KONUŞURKEN. 

Bern Elçisi gidiyor 
Gökay, gazetecilerle yediği yemekte zamanında yapılan iş
ler için «bunlar benim, şunun, bunun değil, milletindir» dedi 

Dem Blly(llı:elçlmia Prot. Gökay, 
<ilin ölle yemeıtınt Takıitm Belecı
y& eazınosunda ıırazetecılel"lc bera 
bel" yiyerek kendilerine veda et· 
ıniştll". Çok aamtml bir hava için
de cereyan eden bu toplantıda ev 
n!A Oötay kıaa bil" konuşma yap 
tnıştıl". Toplantının bil" basın top
lant.ıaı olmadııtını belirten Gökay, 
cyaptııtım toıerden balıaetmlyece
ıtt:ı:u cıemeıı1ııe raRmen yine de 
raaııyetlerinln kıaa bll" panoranıa
aını çl%:nlş Te cbunlar, benim, ou
nun veya bunun deltıl. bütün mil· 
!etin eııerler1c1ln demlOtll". 

BUAbara. ıruetecller cıe :ıı:ıaa ko
n ı.ıomalar yaparak. Gökay'ın ayrılı 
ti dolayıelyle duyulan üzOntllltrl· 
nl bellrtmişlel"dll". 
oOıuv Bt!STLERB BAllTI 

VALi MÜMTAZ TARH.Uf MABRUK..,TÇJLABL A GÖROşCvoa. 

Yeni Bem BüytUı: J:lçtmls at.bılt 
Vali 06ltay. dlln aut 14 de de M 
T.T. Bırlıtinl ziyaret ederek •eııa 
etmışttr. 

M.T.T. Birili! menııuptan, bu
gün bava alanındaki Uiul"l&ma t& 
reninde Gökay•a Lmçnı pnçllll· 
ne hıtaben kaleme alınmış bir me 
Hl vereceklel"dtl" Tarhan dün şehirle temasa geldi 

Gökay, M.T.T B. nl alyaretlnden 
ııonl"& Gülhane Pal"ltına da ırttmı~ 
ve buradalı:I ealı:I Vali H .Belediye 
Reıslerine alt b08tlert uzun uııun 
tetkik etmı~ıtr. 

41tın dün de 1 

~ükseldi 

lstanbul çetin bir kış geçirecek. Gıda ve yakıcak stokları
nın ihtiyacı ka91ılamaktan çok uzak olduğu söyleniyor 

1stanbul her bakımdm ~etın seçecek bir lı:ı•• 
bazırlanlJ'OI" !;'ehrtn bUtlln umumi )'erlel"lnde en 
çok ltonuouıan mevzuludan biri de bu .. Mesken. 
temizlik. ıııda maddelf'r!nde zaman zaman ıröl"Ülen 
buhran ve nihayet yakacak ml'!lleleJerı. Bllhıı.~a ırı 
da maddeleri ile yakacak meselesi. dar ecllrll va 
tandaşın :zihnini l'n çok meı,ıııuı eden konu ha· 
llnc1r 

Şehll". arLulıınmıyan hac11ııelerltı dolu olm&J 
muhtemel bir kışa hazırlanırken ')'eni Vali ve Be
lediye Relııl Mümtaz Tuhanı da Onemll bir im
tihan beltllyol". Nitekim Tarhan lııtlmllk. imar VP 

yollar llzerlnde başladııtı tetltlkatı dOn Aniden bl· 
l"alup eııaıı 1tebll" meeelelertne 111'1 ııöatermııtır 

lıırtlllerle daimi ıekllde temasta buıunacatını be 
llrten yeni Vail, B•ledl7ede enell ııda maddeleri 
eaııcılan. yatcılar .e mahrulı:atçılarla tıörOttO. oız 
il olarak cereyan eden bu topıantılal"da Tarhan 
lstanbulun çetin btı ıuşa bazırlancııtını biıllrterelt 
lrendllıırlnden .. atand8'ın ııda maddesi ve yaka 
cak ibtı~·acımn karşılanahllme.81 tçın ne ırıbı 111ı:lrltrl 
olcı.utunu 60l"du ıızı.ııcr S:Öl"~lertnı tı.lll"ttller 

coevanu iL a ııı. ı 4•> 

DPGrupu 
Meclis 
tahkikatını 

kabul etti 

Donuk fiat kuyrukları kısalıyor. Kabzı
"'eallar nakil ve ambalôj farkı istiyor 
,,~n cdonııuruımue• flatlarlaı 
" an uııııarın döl"düncu ırO· 
,,lcıu Peynir hariç dlter mad· 
ı,ııtı rıı1auda mevcut•u Dü'klı:ln 
'ı1ı~ On "r ndelı:I kuyruklar ltOt ı 

-.ılU P'•lı:•t pevn r almak ıçın 

bekl~enler elleri bot dOnmotıer
dtr Dlln pek az miktarda peynir 
~atı$ı yapılmııtıl" Alikadll"l81" bu· 
;ün için fatla m lctarda peynir Ti'! 
r ıe~~ n SÖ\ ll'ml~lrrat' de 1'!$11&f 

(l)namı ... :s ao. :s ile) {Ol'!\ llDI Sa: A. &u ~ de> 

&nMlola &Jallll 
Anlı:ara, 23 - Demokrat PUU 

Meclta l'Ul"UPU b .. kanlıtından teb 
111 edllmıetır: 

•Demokrat Partı Meclla ınıpu g. 
muml he"tl, lbııaOn) .JI Xaalm ... 
at ıs te Relı Telı:Ulerlndm Denizli 
mebuau Baha Alttlt'ln b&•lı:anhtın
da toplanmı,. 27 Eltim tarUılı:ıde :va· 
pllan mebıu aeçlmlutı:ıden ence. 
teçlmltrde ve seçimlerden aoııra CP-

1 Devamı !a. 3 sı. 1 de) 

ıa.....a .xa1aaıurtmlı4eo 
Ankara, 21 - Bugün uat 12 ile 

13 arMINI& ,ı;.nbop haVA alanl 
el•arıM& tecı bir uçu kazası ol
muetul". Amertkan Hava Kuvvette 
rlne znenııup tqıt uçatı keelt &iıı 
yOıı:Unden b11" tepeye 1;.arpmıe neti 
cecıe uçatın 8 ltlşlllk personelin· 
den llçll ölmut. llı:lııt aıtır yualan 
mıotıl". Kazanın tatsll,t.ı eöYledlr: 

<Devamı ~a. :ı Sil. 3 del 

, 
MAHkOM OLDU - OA•lıetı 

d•'Dua 
lmrarıık IJnl'l!nn Gftnrfinnrz aını 
birinin ııı cC110nO tıkanp bin ıı

ra,1111 caıan 17 yaşındatıı Mablt· 
Un frlrl(. düııkll duruımuı M· 

nanda 13 ıırne hııp~e bin lira da 
m11nf'\1 tıumılnat lidf'nırtr mahl.-ftm 
edllml$tlr. Rt-'lmde Muhlttla Felek 
gllrill07or. 

............ --. •• w. ............................................................................. ..... 

Peykler askeri 
gayeyle atıldı 
Dünkü basın toplantısında Nato Akde
niz komutanı Sputnikler için böyle dedi 

&n .. ol• AJan11 
Ankara 28 - Dündenbert An

kt.rada bulunan Akdenlıı Müttefik 
Kuvv,.Uerl .Bll!lkomutanı Sil" Char 
1~ Lamba b\181ln aut 11 30 da 
Ordumnde bir basın toı;ılantıııı 
varvak tayın oldutu b&§kanlılr. 
ı~Mtllltı bakkınc1a iııahat vermıa 

,. eaaetectll!l"!n ııorulannı cevap
'•tıdınnıtUI". 

Amerikan barp eemllertnde ol
dUtu l'lbl ln&'lllz harp ıremllel"ln· 
de de ırüdümlü mermılertn yer .. 
ıacatını açıklıyan komutan. Ama 
nıtluktakı Ye Sunyenın LAzklye 
llmanında.tl Ruıı deniz Clalel"I Na
to 1çln tehlike teıtktl etmelı:te mt· 
dlr, eol"\llluna: 

cEter hakikatle evet.. Bunlar 
Nato tuatındat dikkatle takıp e· 
dllmektedll". Bu ııılbl Ruıı llr.lel"I 

!Devamı "&. :ı 2!11. 2 de> 

Dr. Küçük 
konferans 
teklifini 
reddetti 

T.B. A. 

Letlı:o~e 28 - KıbrUlı Tllrk !._ 
der Dr. Fazll Küçük. bullf(ln ver
dlll bir demeçte tneıtız ifçt Par.ı
sının Kıbn& mcseleı;lnın halli !çın 
Adaaaıı:ı TOl"lı:lcr Ue Rumların ı.t-

(Deumı ısa. 3 Sü. l ılel --------·------" .............................. -........................... _. .... 

EISENHOWER DUA ETII _ Of'Çf'n ıllııU ini bir rabat111tılı: 
ıtf'tlrettı. yatata dtıern El~nlıo

wer·ın ııbhl dorumanan ıtltlkee IJllr mf'lı.I~ oldntona blldlrmlstlk. 
Slteklnı dün Amerthn Rtltlc-om huru )anında e ı oldn&n halde 
<ıThanıı, Olv1n.- d&1'· Okran ıttnlln mlinbf'bf'tl.rtr Deyaı. Sararın .re
ı.ınındalil bir 1'1fürye atderrli dna etmıetır. Re•lnı Baatı;anı eşi ll• 
mllll b&Tramlano.ı ı.utwımaıa lld Hkf'n 1öıterl1or. 



•• , •• ı • 

B•J~l·J~ • 1l ifj(JI 

İDARİ ADEMİ 
merkeziyet zarureti 

Yazan: -Y ucas ı a v
~anın ~kı 

Cumhurbaş
kanı Yıırcıımcı· 
111 M Ojll •ın 

hapl.!ıhanecıe ya
zıp Batı'yn ka
<ttrcııtı ve ora
da. hayatı pa-

Dr. Kenıôl 
TOSIJN 

ıu olan bllrller 
ve nsıllu, tek 
bir ferdin zaman 
ve kablll7et hu· 
dullarını aşmak. 

ta bu fse, ullhl· 
yet ve otorll~nln 
glttfkre artan 
bir nhbette dtv· 
rint icap ettir· hasına cın olsıı. 

~·ayınlanmMını lstedl!';I •Yeni ı;ı- ııırı..trıllr, 
nıh adlı kitabının yanlı:ıları ba· Dilin tııraftan. sevk ıoe idare c
ısınımızçıa cıa ~er bulmuştur Ge- ctllenler. ncUcc itibariyle, fertler· 
niş halk kütlelerinin hakıkl tem· dlr. ınsanlarcıır İlmi ıoe kOltürel 
ısllcllerl olmak ldctlw ile orta:> ıı l:'llşmeler, insan hak ve hOrrlyct· 
atılan lı:omunı.st ıcı recllerin. in· lertne rıa et etme ve onlann fail· 
ııan hak \•e hürrıyetlertnı cboll\IP ıstyet <1eıterını tanıma z11ruretını 
çürüten• na ıl bir to allter rcıtm ı:ıttıkçe kutvctlenııırrnektcııır İk· 
kurctulı:larını, en yük.sek kad<!me- tısacıi ve lçtlmııl tcllikkllerdekl in· 
lcrcıe bulunmu bir &lifi yet u.a· san leşme temayOIQ, lşletmelerın 
rak, hür CIUnyaya cesaretle llAn ve müesseselerin ıoıcmc vo vertm 
ed n Cıll$. •lktncı Stalln• dl)e ııaıııama prenslplertncıe tıOyUk 
Vllliıflandırdııtı N Kur~çe!'ln Clejtışlkllklcr hA.sıl etmektedir Bu-
tatblko çalıştııtı ııaı. dl nılrıııl ı:un. mllletıcı· arMJndakl yarışma· 
nıerliezl)et pren•lblııt" ete temas cıa kazanmanın aırn. llı:tlsacti va
f'tmckteııır Cllll 'a tllre. Kurutçcf· rlm !proctülttlvltcl es ında Clü· 
in l>u ıcıaıi prem1be iltifat (;tme- ıtomıenmelı:tedlr Tecrübeler vu 
ııının ııebcbl c ıcıareeller hlyernr- tetkikler ı:Ostemılştlr ki, her çe
şısının uşnııı ııevl)lelerlnelekll.,rı oıt ıcıarecıe. fertlercıen azııml ve
de. menfaııtıercıcn latlfacıe ettir- rtm elde etmenin en müe.ssır vo-
melı: ııa esi • dlr. ıu. dikta ve zor prenılplcrıne ısnp-

Demek olU)or kl, o ro ctlkta- macıan. latenllen oeyl onlare lb· 
tör Staltn•ın rahle! ıecırtaıncıe ye- trımrlitlr. 
tışmlş bulunan cııııer diktatör. ııe- Amerikan ıoıetmccııııtının yUk
nlş bir aaha)la ya}ılm13 200 mil· &ek verimi, bu pn!Mlbe atfedll<!n 
;onluk bir kütleyi, en üst kadc- önemin eseridir. General Motora 
mecıe bulunar. bir cıuzıne insan R'lbl, altıyüz bin ırumn çalıştıran 
\asıtastyle evk \e idare etmenin bir mOl!tiacııenın bu mahlyeıtcı:ı I· 
lmlı:An ızlılını kavramıştır Kaldı cıare fclsc!ııısı her tarafa eün ~ 
ki. bu bir düzine ıruıan nr115mııa tlkçe ~ayılmaltt . ve meşhur Ford· 
ölUm • dirim saıoa1ı mevcuttur un. o zamana belki uygun düşen, 
Acaba. diktatörü. alt kademeler merkczıyet telsetcsl dctercıen kay. 
idarecilerine menfaatler sağlıımak betmektecıır Ademi merkezi bir 
'\"e onları memnun etmek yohınııa ıcınre. lşblllümO ve lhtla ın fay
karnrıa almaya sevkecten hakiki dalarını an lamllkla kalmaz. llblillı 
A.'lllller nell'fellr? Oahn Adli ve fRMlyet ve haystyetJno hürm tin 
daha ıruıanl bir idare mekanizma- temıos cttllt yOltsek verimden, 
ııı ıı.urma endişe.erinin bu hUAus- !ertleı1 ve cemiyeti müstefit ıu
tn rol oynadığına inanmak. her ıar. Bu lktl.!ıadl ve 51y ı zarureı
halcıe. aa!Clllllk olur Baş idareci· !er. en kudretli diktatörlere dahi 
lcrin. ~altı kadı-meler ıcıarecllerl· boyun eıtcıırecek ve otorite çem· 
ne ctaha geniş bir hareket fCrbetı· bcrıerlnl ıren~ıeuncye, ııelllblyetlf'
tlsl tnnıme.sı vnkıMı, mahl)Ctl ttl· rtııden çoııunu cıevretmeııe. onlıın 
barlyle. en alt kademeyi t01kll er • geç. zorlayacaktır 
ecıen halkın hürriyet hudutlarını 
cenlşletme~ o dotru bir temayülün ı y E 1 k Af 
tıeıırıısı olarak telllkkt edllebıllr. aman ge i mü a atı 
Bu ı;e~plc <lllttatör<ı. otorite ve 
dikta ht.lknlo.rını ııev etmeye ve tlc ısene önce ihdas edilmiş o
ııcnlşletmeye il-bur rı1en bn:ı:ı r.aru- lan cYnman Egeli mOkAtatııt ya· 
retlerin mtıvcucıtyetml kabuı et· rın saat 12 cıe Tıb P kültesi mer
mck 1A7.ımcıır kez bin ınaa yapılacnk törenle 

Gittikçe ırc ~mekte olan atı\k 
ve idare ilmi. bu mOcbır aebep ve 
Amillerin neler olabllcceııı llnk· 
kıncta bize bir fikir verebilir. 

İdarl acıe:nl merkeziyet. ,u v~ 
ya bu ka)naktan eıcıo ecııım ş bu
lunan otorite ve sclllhlyetlcr1n. tU 
veya bu ölçCdc, alt kademeler 1· 
cıarecllerıne cıevrecııtmeıı nı 1fade 
ccıer şu \eya bu ölçOcte cııyoruz. 
z ra. acıemı merkc ı etın mcvcu· 
et et ncıen batısecııımcmc:c ıç n 
e,ellih yellenn hanı: nlabette dev· 
redllmlş olması icap ettıııı hlli>U· 
au kaı·ıyetle aydınlanmış <leli,!· 
dlr Bu eebep!ercıır ki merkf'ZI· 
yet ile acıem mrelı:ez yet ar8.51nı1n 
kat n kfti n bir buııucıun bulu· 
nab l~e acı n o una:nıııı. An· 
cak, bnıı kı ., nr 1<1arn e ı r
kezl) eun mı :voıaıa acıt mi nı r f'
z )'et.ln ın hak m uhıııctuliu a 
da r p ıç nrı vere 1 1 r 

Tıtı F'akültreln n en başarılı tale
bc5lne vcrllccektlr 

Dün gelen mallar 

Actrlyntlk ııcterlnden Clllnen Elll' 
vapuru 42 yolcu. 1087 ton Y'fik \'C 
7 oto:nobllle dün ıabnlı Umanı· 
mızn gelmiştir. 

Ege ile gelen ıthaı mallan oun· 
larcıır: 80 ıon pamuklu mensucat. 
4"0 ton ateş tu~lası 99 ton kan· 
ı;al tel, 92 ton demir çubuk, 125 ton 
oto ıtı.stııtı. 81 ton kcreate ,_ e çc
eı ttı eşya. 

Aynca dün limanımıza gelen Nor 
veç bancııralı Sermcuff vapuru 
i53 ton klill:ıt ve İtalyan bandı· 
ralı Janlo vapuru da 14 ton 11'
~on pille 11 ton boru R'et mııaıer 
11ır 

TAŞ DEVRi 

Bir kadın 
mahkemede 
saçmı yoldu 

Yankesicilikten sanık yaş

lı kadın bu duruşmada 

altı ay hapse mahkum 

oldu 

Hatız~ Karabacak acııuda raşlı bir 
icadın lklncı Aıllre Ceza l'dablı:cmo
aıncıuı durutmuı sonunda aaçlarını 
J'Olmu, ve batını1akl eşarbını çılta· 
raral: parça parça etm1'tlr. 

Yaflı kadın bu mabkcmede yan· 
ktJılclllj1e te~bbta suçundan J"llrı;ı· 
lanmış ve dUn de duruşması aonun· 
da altı ay hapw mabkilm ec!Umlş· 
tir. 

Senato dün talebe 
dileklerini görüşmedi 

1atanbul Onıveraltes1 8ent.tosunun 
dUnlı:Q mutacı haıtalılt toplantısın· 
da, talebe mnrncnauanncıan hiçbiri 
ı;Orllşlllmeml(llr. Llaan O~retlm ve 
lmtlllan aıaıemlnden flk&yetçl bin· 
!erce ün!Yeraitell ve Şubatta, dlter 
ta.lı:ülıelercıe oıcıuau gibi t.endl falı:Ul· 
teıerlnde de tabctltaız lmtlban bak· 
lı:ı tanınmaaını lste:ven 5 bini mUte· 
cavız hulı:uklu talebe; dllnlr.U Sena
to toplantıaının netlcwnı bot yere 
belı:lemlştlr 

Btnatonun, dUn ııOrüşmeııııı bu 
iki mUhlm talebe mUracauını, ne 
uman ıOrtışec~ı de ıııı:ııııerce izah 
eCIUmemlştır. Bu durum talebeler a· 
raaında UzüntU )U&tmaktadır. 

Temizlik amelesinin 
ücreti arttmlıyor 

Haber aldı~ımızıı ıore Belediye Te· 
mlzllk İtleri MUdUrlllCQ temizlik lt
çllerının maaşlarının arda 200 liraya 
yübeltllme.ııı için, Beledlfeye tckl1t· 
te bulunmu,tur. 

Bllhaau kış aylarınıın az ucret cıo
layul> le, temlzlllı: işçilerinden pek 
ç~unun 1şler1nl terlı:ederek memle· 
lı:e\lerlne gitmeleri, tam ~ll!lnln 

batlıca aebebl olarak g6sterllmekte
dlr. 

Y. Denizcilik Okulu 

yönetmeliğin tôdili 

isteniyor 

lstanbulelakl altı ytlkfiek okul· 
<lan beşinin rönetmelllı:lerlnln 

tadili üzerine. hlilA eski yönctruc
lllle tAbl olan Yüksek Denlzclllk 
yönctmclıiU üzerinde ete bu ~eıı:llcte 
tadllllt yapılması ıçtr. hazırlık b.t 
mU:tır T M T. Federa yonunun 
talebe hn!dannı tonuna komlflyo
nuncıa incelenen y6nctmellt. bır 

raporla \ek letc sunuıacaıı;tır. 
Raporda talebelerin eylt11 Clöne

mıncıc aııııcc mu\'aftak olamacıııt 
lnrı cıerı;lercıeıı lnıtthana tlbı tU· 
tulmalatı, bu halde cıeıo am mocbu· 
r etin n knlkma.~ı lmt haıılar I· 
çın şubat hakkının anıııro11 ı cıı
ıter ) Okııt k o~ullnrla mukayeı;c.ı 

Olarak be ı,ı.·t).lmt t r 

HUKUK TEMINATI 
Vatan Hür. Fikirleri 

toplanhsında 
Yayma Cemiyetinin 21 Kasım çarşamba 

metnini takdim verilen konferansın kısalhlmış 
günkü 

eder 
Kllklrrı tll e5k~ Yunan ve Ro· 
mıı}·a kadar ı:ıcten Demokrasi 
fikri. bilhassa ı 789 BüyOk Pran
aız Dcnımının kazanctırctı~ı .
cteolojlk hwnle ile kuvveUenc
rck modı•rn bir hü\lyetle tek
rar meydana çıkmış ve yeni 
şartlara ayak uyaurmak surc
tıyll! çalid devletin r.aruri ve 
umumi bir temeli haline gelmiş 
tir Batı anlamınııaıı:ı demokra· 
&inin, yanı kllıılk Demo •rııtıl· 
nln Mrımızcııı meydana çı!rnrcıı· 
ı:tı çeşitli problemler ve arzettl 
Rı karnlı:tcıler. eacıcce hukuk 
çerçcvesl içinde kntmıyarak bir 
takım felaefi. alyu1. içtimai vo 
hatta lktlııllctl mefhum, mesele 
ve mOre.!!CSelerle llglll bulun· 
'IlaktııCiır 

Konfeı·ansı veı•en 

Doç. Dı·. 
İsı11et Giritli 

Hukuka bal!lı bir ııevlettc, le
tl.snaaız herkc.s ve her şey huku 
kn uygun veya hiç olmazsa bu 
kuka. hukuki mürakabcye tllbl 
olmak mecburlyetlnctodlr Bu,. 
ka bir lfacııı ile, fordl hal: ve 
h<trrlyetleı1n aadece cııııer fert· 
!erden cıeıtH. cıevletın çeşitli fn· 
allyetlerlncıen gelebilecek lhlr.l 
terine kartı cıa korunmıı.sı zaru
rıııır Demek oluyor ki, Devle
tin Hukuk Devleti. yani il.dil ve 
haklı bir cıevıet haline ııetlrll· 
mesı için, onu hukuk ve actt.· 
let hAklmlyetl altına almak. bu 
kukun emrettııtı ,artlara tAbl 
kılmak !Azımdır. 

işte hukukta meşrutiyet· Le
gltlmlt6 prenS:bl ile ıcaııo ectl· 

len megele buncıan lbnrett•r. 
Zaman zaman, ııemokraslııln 

caşmaz ve biricik ölçüstlnün. lk 
tıctara serbest seçimlerle eeıın
mesı \'Akıasıncıa ve ucıece bun 
da aranmak gercktllil ııekllnda 
ki iddialar ortnya ııtılmışıır. 
Ulç ıınııhc yok ki, serbest seçım 
değil cıemokraıılnln, \'e fakat 
hnttlı bu rejimden aöz a<:abll· 
mentn zaruı1 bir oartıııır An· 
cak, derhal şuna cıa ıoaret ecıe
l!m lt1. bir memleketteki tktl· 
darın serbest aeçımlerlı- bu ffiL'V 
kle ~cimi~ olması. o memlckut
de Demokrasi reJlmlnln haklka 
ten .,·nr olduııunun kA!I Cicili 
ve teminatı sayılamaz Aksi 
hal<IP. Nazi Almanyruıının. Fn· 
cıı.st İtalyanın, Komünist Rusya· 
nın ve hattA Peron Arjantı:1'· 
iqln, bütün bu memleketlerde 
\'&ktıyle llı:tldarların halk reyi
nin ebı-rıyetı ile bu mevkii l'I· 
ete ettikleri iddiaları ctd<llye a· 
lınıraıı, cıemokrııtılı: mcmlekt t
ler arMına ithal ectllmemelerı 

KAPAGINDA YENİ ADALET BAKAN/ -, 

e . 

AK·IS . 
BU HAFTA 

Aıılatıyor 

• 
AKIS'in En Güzel 
Sayısı Bugün Çıktı 

MiSTiK 

IJlıı bir lt'k lnancıırıcı .sebep 
ııöstcrllemez.. Bu yanııe anin} ı 
şa yol açan en önemli htlcttse 
kıınaaıımı:.:cc. 1789 Fransız B!l· 
yük D~rırnlntr. ve 18. \•Qzyılm 
tıkır adamlannın orto~İı attık· 
ııırı cumunı ı ldareıo. •milli ırr,
Cleıo ve cnıllll hakimi;, et» gibi 
mefhumların köth ve yanlış 
,ekllde tefsir edilmesi vAkıa.sı 
olmuştur. Gerçekteıı. bazı poli
tikacılara Blirc. pnrlümento:ıa 
çolunlu!iu ele geçiren bir par
ti, mıııı lıacıı nırı Hık h.'ıktmı 
mutlak bir sözcusu haline ııeı
mekte ve sınırsız bir scllihlyete 
ısa.bip bulu."Ullaktactır. BOyle bir 
anlayışın, ifrata \'&rdırıldı!iı 
tak:ctlrde, bir memleketi. ckscr1· 
yetln latlbcıacııııa kolaylıkla ı;U 
rükllyoblleceğı ortaıııcıır. 

Halbuki hukuka balllı bir dev
let lçln<le, bütan orgnnlann ol
cıııtu albl. teşrll organın cııı 
kendlalnln cıstunae bulun&n 
prensip ve usaslııra ı1ayet et
mesinin lüzum vo hatta zaru
reti nşlk4rdır. 

Buracın unutulmamnsı gere
ken hakikat şudur ki. 18 net 
ıııırın heyecanlı ve sadece s1ya
ıt mahiyet arzcden cıemoıcr11sı 
tellik:klsl lk:ı nsırctan bert geçır
cııııı denmlı evoıutton netlccsın 
cıe bu mahlyctınl cıcıtlştlnnlş• 
bir takım hukuki teminat mües 
ı.eselerlyle kuvvetlen<llrllerek 
cıııyasiD den ziyade «hukuki• 
bir karakte: lktlı!ap etmiştir. 
Bu ltlbarlL bugün bir memln. 
kette hukuka bal!lılıRın mües
sir teminat mOesseselcrlyle ııer· 
çeklcştlrilctltl nlabette, W-ıl'\'e': 
demokrasinin mevcuctlyetıncten 
bahsectllr.blloeeıtı hiç bir znman 
ıtözı:ten lı:açınlmamat 147.ımcıır 

Sfyasct ve ıcınre ıınyntımıza 
gerekli teminat müCMcselcrlnln 
getirilmesi kor.usunda. eon on 
iki eene r.ar!ıncta muhtelif ve
silelerle vaki taleplere kal'1!ı. ber 
şeycten evvel Demokrasi için 
lüzumlu lkllm OIU'tlarının Ve 
geleneklerin yaratılm1151 r.aruro 
ti üstünde cıuruımue ve çok 
cıcfa Jnglltz alyaset ve hukuk 
ıılııteml misal olarak ileri ısürül 
mü~tür Demokratik ııellşmecıe, 
kanuni temınat mo ese ve u· 
ı;ullerinln ve sacıece bunlarııı 
berşeyı halledcblleccıtını znn
netmr.k ve beklemek hakikaten 
ıı'ın nikbin it, hnttl sıılClllllk 
olur Ancak insaf ve mürüvvet 
1kllmlnln kurulmasını hazırla

yacak olıı.n R'(lzel gelenek ve I· 
nançlara lOl açmıııc için her 
•eyden el vcl bukUkl mcı~cM 
ve mevzuatın rMyonel. !nııar. 
ıı veya hiç olmazsa in arıııztık· 
lara mimi olacak bir hnle ısokul 
mMı rnzumu cıa lnkı\r ol ınabı 
lir mı? Zlrn ty cf'leneklrrııı ku 
nılup. alılıımca ~f!rlcşml'Stncıe 
hukukı 'e kıınunl kald ve mll· 
cı;sest"lm"ln uerblvr. ccıte:lıı ve 
ayol ıt ter cı• rn b.lha.o;sn «Çıt• 
buklaş ıncı» ro:lerl vr ıonlc!I• 

yonıarı lıiç bir ııeklldo lnkltr e
dilemez. 

Bu konuda sık sık tekrarla· 
nan 1nıılltere mıııallne gelince: 
Kanaatimizce burnııa unutul· 
maması gereken, fakat maııl~ef 
unutulan birkaç vlkıa \'ardır. 

Bir kere m11nıf Prof. M. A:nos'· 
un da ifade ettıtı ıtlbl' cinı:ı
llz milleti cıcıcıcn dllı:kntl ço
ken bir cSens Coıısıttutlonncl: 
Annynsa duy1.1Sunıı» mnllktlr. 
Ynnı bir nevi c<iemokrııtl?' h\I· 
kuk ım atya.sct ııevkl tnblleb sa
yesıncıeııır ıı:ı • .sarih yazılı me
tlnlero lüzum gömıedcn, ört ve 
idetln sevkiyle idare ectllmt!ltto 
cıır. Bu itibarla. yalnız &mmc 
hukuku ııallıı.sında dcllll. hususi 
hukuk e11fh11Sında cılrl olan bu 
ıııstemın Clt!icı memleket!Prln 
tarihi. içtimai. ırki huııuslyetle 
ri tetkik cctllmcııen, başıın Ut' 
uygulanablleccıtı acaba söylen ..... 
bıllr mi? 

Bizim de hattll a\•nı cSen.s 
Coııstıtutıonnelıt e malik oldu· 
ııumuz tarzolunsa bile. 20 ncı 
yOzyılın ikinci yan!ı Türklyo
ıııııın. kurulp yerkşmcst ıısırlar 

aürebllecek olıın gelt"neklerln to 
CSlliliıOnü beklemekten zıvaclfl 

ve dahil evvel, bu ırcleneİ~lcr! 
kolııylaııtmp çabuklııştıracıık, 
hiç olmazsıı sol ayağmıızcıaıı 
kalktılımız 11ı.bah bir çırpıda 
heJlcyı boznıamıza m&nı olabl 
lecek muvazene ve tcmınıt mü· 
csseselerlnl kurmnsı IAzımctır 
Memleketimizin, wıırlar sürcbl· 
lecek tecrObelertn, mücacıelele
rın bir lnboratuıın ve .ı;avaş mey 
danı olmacııııı. olmaması ıterek· 

tl!';I hatırlanır ve <1ü10nüHlrııe. 
Cumhuriyet Türktycslnln. \'Dit· 
cıaş siyaset ve ıcıarc llmlnln tce 
rübe ve hazır örneklerine ctaya 
narak Demokrasi problemini l'n 
k18a znmnncıa halletmek ve me
deni dOnyacıa kcncıısıne ltlyık 
olan yerini almcık zorunda ol· 
dUl\I teı;llm ecıııır. 

işte bu hnklkatlere cıavana
rnk. Hltlcr ve Mu51iollnl dikta· 
tl!rlükler1nlıı harabelert üzcrtn 
ete kurulan Federal Almanya vo 
İtalya, hakikaten muhtaç olclu· 
ıtu cıcmokrııtlk lkllm ve ıtelo
neklerln kurulup yerleşmc:ıını 

beklemecıen, bir çırpıcıa antide
mokratik mevzuatı ayılı:lamı~. 
teşrii organın taallyetlnl ıca· 

bındn kontrol edebilecek oln:ı 
«Anayas mahkemesi». hakimle
rin teminatını ısaıılayan cYOk· 
sek HAklm ŞOrMı» nı kur
muştur 

Evet netice itibariyle ııııcıecıı 6-
ıu bir metin olarak kalına!!& 

kalma n mııhkOm olan kanuni 
temınnUanr. hiçbir kıymeti yol: 
tur. 

snacco anhı.slann iyi niyet vo 
lnsııflnnna ballı olan hedefler 
birer m!lr.sııesc olı.rak hukukf 
formOlllcrc bağlnnmlldıkça. bu 
niyet ve ıırzuıar o tabı ıann ha· 
yatlannın ııona enneı>I. mevki 
ba,ından uuıkla.~aları ve ııaı· 
tfı kcyHlerının boıuımıısı ile 
mahiyetini kaybotmoğo nınll· 
kum<lur Eski zamaıııın tns:ını 
ve fazllctll bir Tyran olan Pı· 
zıztrnto un ııozcl icraat \'e hn 
r ketleri kurduğu ıcıarl'nln aoı· 
nı cTyran e• ,.,. k•'ndtJ;lnı •hl 
k11lpll V•' fazll,.tllıt ve fakın gP· 
ııe ııe bır d.t!\.;tcblh oımal:tuıı 
kurtnr11m11:ı11!'1 ı;ılb • kl'n<llslnıteıı 
sonra o ml'vkll! ıteleıılerın zu
Hlnılerlııl 6ııllyemcm~tlr. 
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Güdümlü reklam 
Demokrasisi 

Y 
lnnfn c f 
yuıyıl ı n 
ikinci ya 

rı ına rastlıyan 

sosyal gelişme· 

t il i 
ı· 

. ,.. 
. · ı !.J, ~ • 

lul etud eden 
bilginler. 'J'Ur 
klye'dr ı 9 5 1 
Sonbaharında I· 
l1n edllen bir 
kararname yU. 
ıilndcıı, bliyle 
'>lr tlblr kullanacaklar. Fakll 
tJlblrfn şu veya bu olma>1yle lş 
bltmlyrreiiııdtn, rejimin mahı· 
yeti Qzrrlnde de bir hayli dura• 
ıaklar. İktidardaki partinin adı· 
nı.ı Df'mokrat ve parti tllzOlU8 ' 

dPkl lktlsaCll ıuruşUn liberal ol• 
dufunu ıı:brılnce, işin içinden biç 
çıkamı1ar.aklır; ıcaraıarının lef 
aolak bullak olacak. Tlırklye·deld 
Yllbancı muhı1ılrlerln 7anl1$ ye 
ıı;durma haberltr vı-rdlklerlnl dÜ• 
şunerrk kal~ıp buraya kftdar ıe
ıcı:-l'kll'r. sorıııı •oruşı11runra h•· 
berin docrıı oldufanu aırene
cekler, fakat Jlne de lnanam•ra· 
caklar \"e bir denemeye glrlşınr1' 
htlyl'rekler. 

Bir ilan nıüs\Cddeıl haıırl»Y•P 
bir raıeteye kf'ndl elceJ:lzlerl:Jle 
ıotartteklcr, bastlmasın.ı ve oc· 
retfnf derhal lldl1erf!klerlnl sli1' 
llyeeekler. Fıı.kat 11ln mrmarll• 
blur dileyerek ve oıılann eline bir 
•dre, tıııusıurııp bir resmi mü· 
e••eseye coııderecek. İşin ıc yli• 
zUnfi Gfrenmeyl ak\tıanna iyice 
koyrnıış olau yabanrı ıosyoloJI 1 
bUrlnll'rl, bir takdyr atfa)·ıp o 
reınıl dalre70 bış •urar.akl.u. el· 
lerlnelekl il nın falanr.a ıazete• 
de yayınlanm .. ını lstlyeceklcr. 
l\lemnr, ilanı atar.ak, ônundeld 
bir listeyi lncellyecek n •BU I· 
lanı falanca ıazttefe defli, fi• 
lllnı:-a ıı:azeteye buacatız• dlte· 
cck. lll'rlklltr : ·~edtn böyle, ti• 
C'arl't ve tlraret llAnları serbrJt 
defli ml1 iliz filinı:-a ıanterl 
delll, falanca gazeteyi bllyorıızı> 
diye dlreneeekler. Fakat memur: 
•Falan savılı karıımaın .. ıuetln• 
ı:-e bu işi biz blllrlz, ıılzler değili• 
diye kestirip atacak. 
Şu satırlar, bu ara pek111 ıı:e· 

çeblleeek bir ola71n 7an riddl 
fan ır.zbJ. Fakat ı ocak 1953 sa· 
babında yUrllrlilte ıırecek •Gll· 
dllnılU rtkllmcılık• bulutu, taJJ• 
tazı delil. Uemolırat Partinin O• 
çüncü Jklldu dnrcsı başlanr•· 
eında ilk ınlltblş lcıaatı. 1958 11' 
tının ilk gllnUnden itibaren ınc· 
car, sanayici, zlraatcl ye bd 
meslektl'n ı, adamları, ıatacal• 
malı daha çok duyurınak için 
reklAmcıhktan fa:vdalanaınıyııcak· 
Zira llAnını verecefl ıazeterı. 
baskı sar11ına veya okıırııcusnoa 
g6re seçmek hakkı yok. Bu en 
tablı hak, o sabaht.ıın ltlbartıı 
resmi bir mUdllrlOfe geçiyor. 
nırttapn 111nıııı hancı gazetrre 
vrrmesl ırrtktfflnl, resmi eııer 
tayin ed~ek. 

Demokrat Partinin iktidar& eti · 
dili ıunılenbtrl yurttasa yaptıl 1 

siırprlzlerln en akıl alnuyanı, IJU• 
"lmdlyl' kadar )apılanlar lçfrı 
biç de&llse, f>.P. Jltrl relenıerl 
•'temlekette hu.ruru salilam»k., 
•Şurlşl linlemrkn diye bir pollt°' 
.romm llrrl ı!lr~blllyordn. Fakat 
bıı •GlldllnılD nkl!im demokrasi· 
sin fçln $U lna kadar hleblr ce· 
rekçe blldlrllın,dl. Demek, buıı· 
dan hliylr ıerıokçeyf'! dl' lllzum ııs; 
rlllnılvecrk. Akla unılJf! ı:llr-Un• 

Alt lı:a me r e ı. ırıır Ilı 111,11. 

eııııe )eıı.ı~ı ,,. liuı1rrtl mmc ıt 
o cıutu ö.<:Uctc nGemı merkez y~t· 
ten nah f!dllchıllr Merkczı ıaare· 
!erin ı p k ha '1&lık arazından b • 
rı. idari met lı:llert lşııal edenler 'l 
mwıtakll kar r nlmai: hususunda· 
ki mUtefl'<ldlt hnfürtdlr. A. B 
Devletlerinde bü.rük bir lşl<.?tI!lc· 
nln merkeziyet C5&5m11 brırclıtıl"ı· 

nı kar1katüı1ze ecıen ou cü:nlt. 
ıevk 'e idare kltııplanncıa yer 
almıştır· cÇöp tenekelerini bo
şa tmnctım önce Genci Mcrk·.z:ten 
müıiaacıc alınız» ICümle, 1 Jı;;tnıc· 
nın duvarlarına meçhul bir şabıa 
tara!ınctan yazılmıştır) 
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Paris Otelcilik Okulu 

Müdürü geldi 

Bu konucııı. son t;fızllm<tz ~U· 
cıur ı.:ı. ı;tyaı i ve hukıılı:ı !ıayHtı 
mızı ve teminatımızı. oam d· 

Bir sahtekar 
Mahkum oldu 

milleri, sempati ve insafı aşan Birinci Agır Ci'za Mahkemesi dll:ı 
gerçek ve devamlı unııurlar üıe t.ll cıunı""'aaı ·-unda 6 -m yeııl· 

lktlıiacll, &lyııst. içtimai &!kert, 
dini va ı;:lbl m0t'$Se5Clertn aevk 
\e ıcıaresıncıe. ııcrelı: merkeziyete 
ı;erek acıemı merkezıyeıe zorlayan 
\'Ok <:eoıtıı r.mıııer me\·cuttur. MU· 
~meyi, ahenkli bir bütün halin· 
cıc. zaman para \e emele tı;ralına 

müncer olabılecck cınaıımıı vP 
c;OzOlmelere meydan \"emıedm 
&evıı; ıc ıcıııro edebllmek için, b~ 
idare me\·kllndckl ııah~ın \c;,a 6a· 
hıslar ıınıııunun koorctlnll.!>~o.ıu 
aaıııamalarını mOmkUn kllacsk öl
c;Ucte karar ı ttıhaz etme otoritesine 
6ahıp olmaları ve bundan faz.lııın

nı. alt kademelere dcvreı.melcrı 
ururıcıır Buna mukııl:>ll, alt ka· 
deme ldarecııertnln. kabil oıcıu~u
lı:adar &Ur· tll ve isabetli karar a
lal:>llmeıer nı lmkAn dahli ne ao
kacak ölçüde otorite ve aelAblyete 
Hhıp olmaları gerekir İşte, me
&elc. bu iki zarureti telif edebilen 
bir nıU\ auııc sa lamaktan loa· 
rettir 

A. B Devletlerinde lyaı;1 'Ç' • aı;. 

keri ıcıanıler. ı !etme .cıarec.llR n
ete ka~Cledllen ııell.şmelercıen çok 
latlfacıe etmektedirler icı~re t 
bahis konUliU olan işletme veya 
müesı;ese bQyüctOlı:çe. ilmi ve ll'k· 
nlk icatlar çoğaldıkça. ıcıarec !e
rin \az rest eüçle~me!ı:tedlr O.t· 
tikçe çapraşık bir hAI alan mOi'ıl

&t.5elerı idare etmek için ıozum-

vı . 
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Tam k6prüyü R'cc;erken blrelenblre 
•Sal l • diye blmtnın aeslendll'ıınl 
duycıu. Bir araba ıçtncıe Rupert'I 
srOrdü. Kaçmak ıatedl. fakat acıam 
buna meydan bırakmadan hemen 
raoına kco~u "Ç"e e.lerint tutarak 
ne eli bir aeııle: 

- sızı uzaktan ı:örOnce, cüz.e
rime ınanamıı.ııun. Marcıa ile bl'n 
6lzl bulmak ıç.n .ne kaaıı.r uıt
r~tık. İki battadnnberı nereler
de ıcıınız? 

Sall)', evıerunecıen evvel Rupcrı 
ile aık ıııt buhışm~tu. Araların· 
dli dostluk ve arlı:adaşlık varcıı 
Rupert Foradyke acalp bir mıı.b· 

luktu. Oartp ve kendine mahıwı 
halleri VD bıımb&')ka bir bayaı. te
lf.kkl.sl ve tarzı vardı Elli yaşlann 
da kaııarcıı Kılıaı. kıyııfcU p J· 
mürcte idi He~ zaman parasızdı 

Sanata fazla ıı:ablll)'etl de 7oktu 
Fakat dalmıı ümitli ıcıı. Pe~ıncıa 
her zaman bir 6üı11 alacaklı dola· 
ıırdı. Buna ratmen Rupcrt her za· 
mıın bır O&fka kadına Aşık olur, 
b1r hayal \"e rüya Aıemlnde ba ı 
cı:ııuı:nı ..ıoaru kalkmış, yozu cıaı
ma R'(llQm&eı halete aprctı Hiç 
bır zaman ııomurttuıtu • ııörülme
mbJtL .Başı•ctııtı eser.eri hiç btt.r
mez. cıaıma ~eni bır eaere b~· 
ıarcıı. ueaım aıölleBI, bir t.crı:ıı.

te dCP06U ark ıncıa JdlçUk 
berbat bir yercı qyaları kınk dö 
kült, bU•&§lklıın tıep ltırll, eserleri 
t ıı m a m ı a n m a m ı e durur
du Bu cıertıecıerlltı ıc;ıncıe l ücııcıu 
tertemiz, ytıın Claunıı. tr8"1ı ldı 

Gömletı parça parça olııblllrdl, 
f&kııt ctaıma tenllzdı Bu garip a
Cla:n Rex n en yaKın CI06tU ve ar
kada.• o.du u ç n ~e b.lhıwıa 

1 

1 
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Rcx'ln 11an'at kııblllyetıne çok ına."l 
cııııı için SallY"nln 11evç1.Slnl ve 
teveccühUnO kazanmıştı. 

Sally, Rupert ile kartıl~tıktan 
sonra. ilk hl& ine kapılmamı§ ve 
oncıan kllÇmamış oıcıuııuna 11ovlıı· 
cıı. Sanki Rex ile arL'lıncııı bir köp 
rü kurulmu gtbtycıı 

Dlraz evvel resı;amın 50rCIURu 
ıuale §U cevabı verdi: 

- Partate tdlm. Hiç bir yere 
ıııtmedlm. 

Bu ııözlerl ııoıer yüz c n neı,cll 

bir ec:ıa ile ~ylec:tı 
Böylelikle Rex in yokluııunun 

bayatıncın mühim bir rol oynadı· 
ıtını göııtcrnıek ıstıyorcıu. 

- Sally ı;lztnle konu~acak OCY· 
lerım var 

Bu sözleri ısöylerken koluna R'lr· 
m~ va bir kaç adım ııerlemtott 
birden arabanın ıçıncıen blrl.ııtnın 
«Rupertıt diye acslenıııııını cıuycıu
lar r sam clly:le nınn vurarak: 

- Hay Allah, Emmellne·}1 U· 
nutn.u~tum 

Oectı v araba;·a cıoğru baktı. 
Sally arabanın kapısından aenç 
b r kadının hh1Clet içinde kenctlle
rino oaıctıııını KC!rc:tü Rem:'! kireç 
ııtbl beJıazcıı Kıpkırmızı cıuctakla· 
n ve mumaza:ıı taranmı~ ıuya!:ı 

ısaçlarlyle Orta çağ Floranulı sa
natkArlann bir tabloeuna benzl· 
yorcııı. 

Rupert aomurtarak törle de-
di. 

- sızı bir kere bulduktan son· 
ra bırakamam ki ... 

Sonra ba.ştyle arabayı toaret e
derek: 

- Şu kızı lokantada yeme e 
davet etmlottm. Biraz cıa hırçın 

huylucıur. 

necıı. dOoOnccll b.r ta,·ırıa cın 
b ını kaşıyarak Ulive etti. 

- Bana yirmi frank borç vere
b,I!r mı iniz? Sizinle konuşmnm 
lAzım takat Clııha evvel Emmeline 
ile ete meeııuı olmalıyım. heni \'Ok 
ısever ama parayı daha da c;ok 11e
v r. Aksi atbt Ozerlmcte } alnız yır 
ını !rankım var Bu cıa ona yet
mez. Ama Jı:ırk olursa bir şeye ben 
2 t Çok teşekkür edP.rlm Sally 

O erek Ruppert parayı rahatça 
genç kıtcıan aldı. 

- Çok eekerı;ınız Şayet unu· 
turı;am bu borcumu bana hatırla
tınız. Sakın aavuşup gitmeyin eım 
dl geliyorum. Beni bekleyiniz. 

Sally: ıBeklerlm » cıcmCtilne ten 
cııaı <le şa,tı. Arabanın oıııuıtu ta· 
rafa bakmamaııa &ıayrct etti. Falı:at 
!kı kıskanç gözün 4deta k• 

mtrıreeslne kendisine bııktııtını 
hlııscdlyorcıu. Arabadaki kadının 
aıızınııan çıkan hlctı1ctll &özler tıp 
kı bir makineli tüfek ateşine ben 
zıyorcıu 

Sally. buı;ıları duymamak için 
bir kaç acıım uzakl~tı. Ruppert 
ete. ctedlğl ııtbl, biraz ııonra ıreldl, 

yetişti Elinde tuttuğu yamru yum 
ru şapk1111tyle yelpazelenirken 16y 
le cıecıı: 

- Aman ~ar11bbl, !:>azı kadınlar 
ne <le yapışkan oluyorlar. Şöyle 

b r ııölııe ver bulup cıa otunıat ... 
Size s!lyll) ec"k çolı: ııuım var. 

Her ıanatlı:lr Rlbl Ruppertcıe cıe 
hayal kuvveti çoktu Sıcak bir 
ııOnde Parls ııokalcl arının aı;fal tı 
üzerıncıe l uruııUROnO, ay111tında ya 
rım pabuç oıcıuaunı.. unutmuştu. 
Kencıısını R'(lzeı bir kactınıa bera
ber ııervllerin ııölgelendlrctlRI ııe
rın bir bahçede, bir mcnner ıııra 
02t'rlnde oturur farzectlvorcıu. Ki· 
bar bir acıam tavrı takinarak, bu 
R'üzeı lı:aııına şımııı naalhatlarda 
bulunacaktı. 

Bereket. Selne nehri tenarınııa 
ııolı:ak aıralan varaı, onlardan biri 
ıslne oturcıuıar. Rupert B6ze ~öylıı 
başladı: 

- Dostunuz Marcıa sızı buldu· 
ııuma klmb!Ur Qe ka4M: HYW.
~İ't1r. 

Sa:ly ııözOnü lı:cserelc: 
- Beni iyi dlnlerınız. Rupert, 

4ectı. Ben Marc:anın yanına şimdi 
lllı: dönmek istemiyorum. HııttA be 
nim nerede olcıuııumu bilmemesini 
de tercih ediyorum. Kendisine te· 
oekkür etmek ve bir it bulcıuııu
mu söylemek Uzere mektup yaz. 
cıım. 

- BHl}orum. o cıa çok ozuıa. 
yor. O kadıır üzüntUClım Şlşnıan· 

lamaıtıı bnşlııml§. Herkes lblr cıcıtll 
ıcı._ O cıa aksi ırtbt üzülOnce fazla 
yemek yerm.t. Şımııı Vtolye ııtttl. 
Altı kilo kaybetmesi lAzımmı~. 

bally rülflmtılyerck: 

-1. Zavnllı Marcla,dı cıı. Hep pcr· 
biz etmek he,·csıncıecıır. Kilo allp 
\ermesi yüznnaen cıcrtlerur, cıu
rur 

Rupert, \'avn.şça: 
- Rcx de çok memnun olacak· 

tır. 

Dedi ve Sally'nln ytıznne dikkat 
le baktı. Ocnç kadın buz R'lbt don 
muş görünüyordu. 

- Slze onun tarafından söylene 
ceıc bir taç ISOzüm var, Sally de· 
dl. 

Salıy ka}'ltsız bir tavır takın· 
mata çalı~arak ııordu: 

- Onu ... Onu R'l!relünıız mü? 
Rupert, başını ısallayarak cnap 

verııı: 

- Bana mektup yaıdı. sızın git· 
tıııınızın ertcaı gün(I onııan kur
eun lı:alcmlylo yazılmış bir lcaç 
ııatırlık bir mektup aldım Bordaux 

Ya ıııcıerkcn trende yazmıt B!r ay 
kadar uzakta kalmaRa mecbur ol 
cıuııunu, ctönüfte size her şeyi an 
latacaııını. Jı:enııısıne itimat etme
alat yauyorcaıı . 

<Devaaı nr> 

Mcmlclteılmlzde turıtm sanaytlnl 
gpllştlrmek ve llızumlu personeli ye. 
tlştlnnek için kurulacak olan tef· 
kll&tı teııblt etml'lı: malc.ılııdı,-le ınPm· 
lelı:eUmlze celbedllcn Parıa Otelcilik 
Oitulu mUCIUrtl M&raeJ Jan, dün iş 
ve İtçl Bulma Kurumu f&ıanbul Şu· 
btJıl MüCIUrlUllUnde ilgililerle blr 
toplantı ,-apmıftır. Şebrlmlz1n bat· 
ııca tıırlııtlk mQeaııeııelerlnln aahlr;>· 
teri, Maaru. Basın · Yayın • Turizm, 
Turizm Banlı:aaı ile Oaraon Elitim 
Te~kUltı mUmcsslllerının hazır bu· 
ıunduğu bu toplantıda .Marael Jıın, 

ileri ııUrUlen fikirleri dinlemiş. lr.en 
cıı ıörüşlertnı cıe, Türklye<1ek1 tet.
klltlerlnl blürcllkten ııonra açılı:la· 
yacatını &Oyle.mlştlr. Simdi Yalova 
ve Ankaracıa incelemelerde bulunan 
mUCltlr İtt&nbula dönUşllnı1e bir top· 
Jantı daha yapacaktır. 

Tevkif 

Fazla ffntla karpit sattığı tesblt 
edilen Ahmet Yılmaz Altay adın 
ııa bir oallıs. cıon. mtlll korunma 
mnhkemcı;lnce tevkif eııllmlşttr. 

l!Ufj)jillilif.1:1};11iJI 
* Kt:R l':-1 lllRSIZI - Bultao· 

~llmdekl Mlmaralnan hamamının 
ltubbeıı.lnclen 6 kilo ku11un çalan 
~{. D. adında bir şah11 dlln 'l net 
Sulh Ceza Mahkemesince tevlı:lt e
ı111mlştlr * BA ı·ıı.oı - Kızkarcıeotntn lı:a• 
:rınvaldul aleyhine Sek1zlncı Sulh 
Cua Mahkemesinde cUlva açan Ne· 
rlman adında ııcnç bir kadın, bu 
d&vanın CIUnlı:ü cıuru~ması &onunda 
tayınvnllctenın beraat ettııtını 1$1tln· 
ce alnlrlnden CIUşUp bayılmıştır. * iKİ JllRSIZ - Hır1112lılc l\IÇUn· 
elan İlı:lncl Alrtr Ceza Mııbkemeıılnelc 
yaraılanaıı Necati Engin ve Mesut 
DUmeııll birer sene dokuzar ay hap· 
ııe mahkilm edllm1'1erdlr. * CARVJ('1 GİTTi - HUton'da 
dOrt Clctne veren Parlıı'ln meşhur 
terzilerinden Modam Cnrven ve mıın 
ltenıe-.rı ı1!ln gece şehrimizden ayrıl
mışlardır. 

BUGUHKU 
H A V A \'rJilköJ Meteo· 

rolojl htanonu• 
nun tahmlııl rrlne tllre 1ıurü.n 

ıebrimb: te rlvannda hava çok 
buluttu vr aralıklı yafışh ıeçe
crk. rüzrarlar yıldızdan hafir 
olarak Ul'~ek olup lı nıuhte 
ml'ldlr. Dünuıı en yiJksel; hara· 
retı + 11, en dOtflk ise +4 
Sanlfıı:rat olarak kaydedllml~tlr. 

TAKViM :?9 K \ S1'1 1957 
c u ~t \ 

.u · il - Gl N 30 - Kbl.\f 22 
RL''d JJ73 - K ,\ h J l\I il 
HicRf 1377 - (.'rınazl1elenel 7 

SABAH 
ÖOLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
iMSAK 

Vasati Ezani 
07.03 02.21 
12.02 07.20 
14.29 Oll.46 
18.42 12.00 
18.19 01.:17 
OS.19 12.38 

Gazetemize g<inderllen 1a 
nbr .,. reslml".r buıl11n 
buıımuın iade edilmez. 

rlııe oturtııcaıc ve bu ımretle tll •- .... ~ .... 
1807 de vuku bulan Senedi ht.· bahar adında b:r şab11 Uc yıl 111ır 
fak tcşebb(ls(I de <l&hl!, b(lt(ln hapac vo 11390 lira tazminat OderıW 
hukUka baıtlı teşebbüslerin 6- ae mahkQm etmiştir. 
müraüzlüklerlııe ıson verecek o- .~r 
!anlar. memleketimize haklka· Arllm Yenibahar, emre muh 
ıen çok büyük blı- hizmette bu J 11 adet ııenecıı aabte imzalarla pi 
lıınmuş olacaklardır. , yasaya atımıekten )'lll"gılanmıştır. ,, ............................................................................................................ ., 
(•11]1 ı..-ı;;cu=tJ 
R o 1 dağıtunındaki 
yanlışlar yüzöndeJl 

l'•tr: (-.:uı.ırııı \ll ındakl \ol 
c~ Roml'o ,,. .ıanf'lll'ıı> \"n7.ıın: 

.leım \ııoııllh. (.'c•\ lrl'n: \ ılnııır. 
lıı:ıl. "nhnr~r ı. o ~ 11 n \t' 

J> r ı. u r esl..17lf'flnl d11·n 
'Jaı Ml'lııt"l'lol', 0> n•> onlar: Rı · 
:r.n Tlizllıı. :-Otclrrı (lll\'l'llf,'. Gll· 
ıı.11111 Cllluy. 11 0 eJlıı Kenıaı 

GUrnırıı. :\fııhmııı \Jornlı 1'111· 
nıc• \rı•ıııııııı. Kf'mıtl F.rıı:ii\'f'lll; 

( Sehlr "J'c•prh~'' Ti) atro•uııda> 

J 
ean Anoullh. rtınnmo:ıı Fran· 
ıız ııabno yazıırlannın en il· 
gl çekenlerinden blrl. Konu-

larını ııec;tşl ve mUlı:emmel aabne 
teknl!ıl llr. haıtA en ön ııaftalı:I· 
lercten, Meruıup oıcıuııu Fransız 
neslinin çoauna ı,ıemıo olan Sar
trfl telııefe ı. Anoullh'ln plveslerln· 
de ağır bııııu Bu özeıııııı, cK11rı. 
piyesten diye vasıflaııdırıınn e~er· 
ltrlndo olctutu kadar, cPembe pi· 
ycsler» ctıyo aıılanctırılan neıoellce 
plycslerıne cıe slnml~tlr. 

flomeo ve Janettc ı!P. bu pembe 
lı:ataı:orıcıen, lıstanbul Şehir Tlyat
roounda dnha önceki yıllarııa vah· 
Ol Kız ve Beyaz GOvcrcın. İstan· 
buı Teknik tlnıv~rıııtesı Tlya•ro
ııunda Hırııızlar Balosu, Akademi 
TJyatrosunııa Antıııone oynııncııııı
na ıtöre, letanbul seyircisi karşı· 
sına çıkan beşinci Anoullh piyesi 

Romeo ve Janette (19471, yetla· 
ttltı çevrecıen kurtulmak ısteyen 
temlz bir genç kız (Julla: Oüllstan 
G(lzeyı la de!i~lk ruh halleri ara
sında çırpınan ır.ız kardeşi (Janet
te: Nedret G!lvenç> ara.,ıncıa bo
ealıyan taşralı bir Pransız genci 
(Prccterıc: Rıza TUzonı nın ıserO
\enı Kumar ve ıçkt yttzüncten 
ruhça <:ökmüo yıı.,lı blr baba (Mah· 
mut Moraııı. çcvreıılnlıı "oayaı ııe
lenr.klerını hor ııöron bir erkek 
knrctıış ILUclcn: H. Kemal GQr. 
ınen> oıııunun saaclctını iste;) en 
r.englnce bir taşralı kactın (Fredc
rle'lıı annesi: Salme Arcımnnı \'e 
Clcaııahııııın babacan p0'5tacısı: Ke
mal Ergüvenç) Anoullh'un bu pi· 
reste söylemek l.stedlklerlnl ı:cliş
tımıelı: ıcın, &eçtlğl ikinci plllncııı. 
kişiler. 

Topebaşı Tıyntrosunctnkı Rom,.(> \"e 
Janettc çalışıtınış vıı emek vertımıı 
bir temsilin, rol dalıtımı yanlı.o· 
ları yUzünııen pek çok ıcyler kay
becleceıtıno yeni bir örnek. En bQ· 
Yük yanııo, yazann: •Sen tam bir 
Franııı:r.ııın• diye vasıflandırdığı 
Frederıc roltl için, Rıza TOzün'Un 
ııeçllmış olması. Komedi Tiyatrosu 
nun ba71 Türkçe "•cya alaturka o
yunları için \'&sat sevl)·ecıe bir 
artı.at olan R. TUzün'e Preder!c ırl· 

BURHAN ARPAD 
hl bu cseı1n en önemli roıno 
y(lklemcltle hem oyuncu) a. be:. 
<le oyuna yıuıık ectllmtş. Rıza 1' 1, zün ne fiziğiyle, nf! oyuncuıugır 

11
, 

bu rolün aktörü. İki kı:ıı kardP,. ti 
rasıncıa çırpınırken ı;eya Jancttc ~1 
karşııııncıa ııtızü aşkla karardı.,. 
ıınhneıcn:ıc, >az ıracıesı. ı;ct;lnln t 

1 nu ~c pek ıınr1p el kol hnreketıer 
le, b!lsbütfln tuhaf kalıyor. ıı:· 

Rol cıııtıtımıncıakı ıııabet.sl:zl ı: 
!er, H. Kemal OQm:enln o pc. 
llpacı \e gevşek LUclcn'J ile O!. 
Ustan Oüzey·ın ba., '"e kol s~ 0 
mwıı bol JullMtnda bllhası!a ı;vııı 
çarpıyor. Tepobnşı s&hnesınln ~o 
başarılı kııclın sanRtçılarınctaıı 11 
Beyaz oovercın•ın hayranlıokla ~e 
tırlanıııı Nedret OUvenç'l, belki e 
bu ısabetııız rol knd?'O$U ıçıod r' 
her zamanki ııevlycsını bulaxnır0 r 
Jaııetıe·ı '\Ok sert, hatt4 ~er er 
melottrıımatlk oynuyor. haytırıY0 

11 çırpmıyor ve Clelj[flk ruh hallerlP r 
~işleri ekııer1, pelı: ayrı kaıır0 • 
Temsilin en başarılı üç oyuneu~:ı, 
Mahmut Moralı, Saime Ate•!Xl r 
va Kemal Erath·enç. Moral•. bl! 1 
zamanki Moralı olmaktan &ZaJll 
&l)"rılmış, rolüne çok iYi çalıfitl~; 
lıem de rahat, aaldn ve ) npınacJ 
sız ovnuyor 

Romeo ve Jnnettc R'lbl cPeıtl~ 
seri» cıeıı bir Anoullh ptyeıılP 
fazla karanlık bir anhnecıo ve tı87; 
tan ııonuna kndar kapkara I> 
dram atmosferinı1e oynatmak. re
jisörün ikinci yanlUJı Yazarın b•; 
?.I ne§ell ısııbnelerl bllo 1:>uualtıc: 
bir ll•t ve Jç karanlııtına bOrtıııO• 
YO& 

11 Oysa. rol ctn!lıtımının blrnr; dııll 
dikkatlice ynpılması, pı) esin blrıı: 
daha iyi incelenmesi, Tepcbııfl 11a ı: 
ncıılnctckl bu yenı Anoullh'I ço 

11 ba.,arılı bir tcmsıı &evtyesıne çıiıt 
rablltrcıı. Rl'Jls6r Melııecke"nln ~ 
nı~ tıyatro kOltOra \C sahne tl' 

11 nııtı \'Br Şehir Ttyntro&unun Y11 • 
kışııııc k8drosuncııı bu roller! ba'• 
nlı, hiç dellllfle daha az k!ltı.l. "~ 
nayacak bıı2ı artlııtler <le ,.,. • 
Mese!A Rıza T<lzUn'ün rolünü su· 
avı Tedü ve hattA Ertu~ruJ nııd~ 
ouııstan Güzey yerine GCll GülJ<I e 
\C HUseytn Kemal Gtırmen yer 11 

Ercüment Behzat Lav oynıyablll': 
cıı. Hattl Mahmut Moraıı·nın b• 
oıırı ııaıııacıı~ı baba·yı. ibrablı:tı IJ'; 
lldenız dcRtşlk bir Jı:ompozısyoıı~ 
ıseyrettlrcbllırcıı Hem Ercüment t.I 
Lav ,.e İbrahim Dellctenlz gibi ıı. 
topıuıuııun en cıeğerıı ııoz vıı J'.ll Q 
mlk ustalarına yıllnrctanbcrı ııl 
bir önemli rol verilmiyor. 

Çok ba.,anlı olabilecek bir ıeıır' 
ali. bu küç<lk dlkkauızllk!er rD" 
zünden, kaybecıııcıı yazılı:. 
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LCll ~ 
t ı iHJ • •J kl! m 
Neuzübillôh 

Amnl ı.an illimll-rlnlıı. llu· 
ru ıı dnru ı·ı.eıı orııı.nı bir Cl'\ a-

1ılr atmaları , son .ıaıııanlard ı 
Pi'!. moda olmu5a tıeıııl~or. ı;ını 
dl de 1 u Lmu5lnr: ııeırı·d.ı ... 
Jn,anlıırın ma1,ııar -0laı-aı..ıarı 
Mrtoı.. kola.> lıklıırı. r-t~llll iııı· 
1.ıi nları 'il.\ ırı döl-iı~ orl ~r. Bu .ı
racl<L. uduıı aı.ı ;ırınıızı oynaım.ı· 
d:ı ıı. ,ırr llklrleriınlzlP ı..-0uuş 
nı.ın ı ıtıı ı..ab1J olal':\.:;ını ,t;.\ I lı· 

Hatay'ın ilhakı münasebeti 
,ile S.uriye'de grev yapıllyor 
/n,ıılıtelil tes ekkiilleı• de - toplaııtılaı• 

11ı·otesto edecekler 
_, 

:# 

... l!:AR.\BORSANIN 11:.\F .ur EZİLECEK. 

r.! E .. ·c····ı:···f~ii ............ A;~~~~·;·i~·i~~·-· .. 
hugün yine

1 

istiklal günü 
gu·.· n dem sı·z 

1 

Dun hür. Arn&l'Utlujtun ıstlklii· le :,e.VUtjIDlll:>lnln :nldönümUydU. 
Oün~·anın her taracına cta!rılmı~ 
oulunan ıülr Arnevutlar. bugunü ı 

.\ llususı l\Juhabırıuıuden de~ın bir ha,tiret ve ı;evgi içinde 
~-!l~lt.~re.., 28 - BUyUk :\Illlet Mecı~ı kutlamış!a.t ve memıe;;;etler!ni Kı
~ac,k e. ı;:ündem;,ız bir toplanıı ya- zıı boyunduruktan kurtulm'llŞ• 
~c~ı tı~. Toplantınm çok kısa sü· ı:öınıe:' \'olunc.Jaıtı ct:leklerinı lla· 
~u-nmaktııdır. 1 raretk te:uaı·ıamışlardır. 

Balkan Barblncıer. sonra Türkı· 

Dp GRUPU ye. biz.zat en fazıa ,;ıkıu:.ıda o:cıu
jju ,.ıra!ııı·eia btle. Arnavut l~tL;;lli
IJ tıkrlnı candan deısı~:,1em:ş. bu 

te,.., <Ha~ı ı ınNılr ı dost ve ;.;aı·de,., mil!etin topraıtınıı. 
hı11 11 ecıen hlıct!ııeler h11kkmde. <la. (?öz tıı:tmı~ o:an aç gözlü !rnmşu
lıe nııamııa.menln 177 ııcl maddesi- ların emeller:ne karşı mücadele· 
bııa !:öre Meclis tahkikatı açılması c!cn hiç geri dur.namı<tır 
tıııyı.ı6ıında alınmış bulunan kararı Yıl.arcıı. müddet hiir Arna\ uı 
lır1111lk Millet Meclisine arz ve tek· te<n'i\tını rncmlekeılnıizde ıem
lturı ~ ve ;·Jue bu ınaddc muclb111ce s.l ecıen \'e ıkı iarde~ millet aı·~· 
~ecı';Cak encümen ıı?asının parti sıııda yakınıık cıu:;·ı;:U»utıu genı~
!~Jt· Srtıpu adına klmlerdcu te- ıetınege ça~L7an doktor Ali Kop· 
tı ~l edeceglnln grup idare he:ıe· reıı:-ko Amerıkada staj görmege 
~•r ?afınaan tayin ecııımcslne ka· ıtlt:nıştır A:;nı zarnııncıa Amerika· 

ıurl ar. 

Erer bn tııhmln ı:en:l!'klcşir~e. 
W\lltler ol~un tıapı .>·ntt u ı::n 
muzou re>mldlr. t;ünı.u o 7.;ı· 

mırn l hıe. ı:cı~ın ba>ın ı.anuııu 

geı ~ın eı. maıl ıle. 

«Onrıa ı..ı rırını ııJ ııatnrn<ln n umu 
mı ı>l l. :ir ı h t'.\l'l'QIHt 'ıUTül.lh t"ll· 
ler. bir ~ent"ılı>ıı lteş '"llt'.\ ~· J.a· 
dar ... ıı 

·.r. H. ,\ , ırnnuşmalar yapa.caınır. 

Şam, 28 - Surt~·enln her ı.ararın. SURİYELİLER BİZİ 
da yarın Hatay•ın T\Jrklyeye Jltıakı B. ~L GENEi . SF.KREl"ERİNt: 
münasebetiyle umumı bır grev ~·a· ;:iİKAYET EDECEK 
pılacaktır. j Şam, 28 Bu;:lln ourada reeıneıı 

1 'Bu müllBsebetlt muhtelif. tesek· açıklandı!';ına ı:ore. B\rle~mış .ı.mıeı:.-

1 
küller ıoplaınııar yaparak Iskende· ler genel sekreteri Da; H. o~ümuı· 
run·un Tür;;iyeye llha;cını protesto ı deki Ar.alık arının 5 lncle tsratl • 

1 

~deceklerdlr. surl\'e hududundaki durumu tetkik 
Yarııı a~·rıca, F!liatlnln tal>simı etı:nek üzer~ sama ;elecektır. .. . 

·' O~.\ '.'i \ M,J münasebetiyle de ıır~l'ler lertlpleıl Ögrenlldlğlne o;ö~e. ::ıurlye huku· 
-:-·--------------' 1 mi• oldugundan SurJ~·eıı idareciler' meli eırıe~ış .ı.ı.ııeıler qenel sek· ., ......................... , .................................................................................................................................................. . 

'.\l L 11 \ ı, ~:"f' ~;oiJ,f\ O R - Kılıl'ı•laıı Tıırl-.1.> t'.\ ı• l-.t11:aıı H' lrnrııı l a .rnı..aıaıınnı ı. lnı;-1111, ı.uı ı ı·ı lı•rlııı 
teslim eclllcn Uç eriu nıullakemeslne ba~Jaıınııştır. Resim, 'aıı ıkları ınahkenıe~E' cHmek ilzerc kamyona 

binerken ı:osteriyor. 
,,,, .......................... ,,,,,,,, ........ , ....................................... . 

Bir Amerikan taşıt uçağı düşlü 
Vertlrı:ılştlr.• ,ıak: hür Arnavut t,....!,;lıitı lç:rı 

rı -· r na•ı ı ınelllc 
~ı'!· ~1EC Lis GRUPU de vaz:t" ı;:oruyor Yakıııda ce'.i- Llb~·ıı.ııın Trtıblu" ~f'lırınd<>'.;:ı A· 

ıu cıldugu:ıdan yangın kolay kolay 
, öndiirillemPmlştlr-.' Yanııın ı.a.!ıa· 
sına ı;azct<'c!lr· rle ı:ı:ayrı oıes·uı ,a-
11L~lar ,.,nkulınamı~tır U~'rı:ı. ·i·.'ı 
"aaı yanıııaklf· devanı etml~t'r. 

1 PATRİK VEKİLİ 
ASILSIZ DİYOR "'!illEıtEssiz TOPLA!iDJ rar oıeml~ketimıze <'löncceıcin •ı1f'·rl'un H11,·o uı;.~üı'd('ll kan:an O-

.\ meın.nıniyet.e tıatıer aldık 134 tıpındc lkı katlı bir A:nerı-
bıı llKara, 28 - O.P. M~cıı~ ~nıpu l·aın a.Ek!!rı uregı ~aat ı ı. w da E· 

reter!ne verflmek üzere I'ürklerın 

Suriye hududundaki tah~ldatları ııaıt 
~ında bir nota haı1ırlamaktadır. 

B,\ T T T.\ R.\FTARJ 

LÜBNAN Ht'K{MP:Tİ 

İTİMAT O\'U U.DI ı 

Beyrut, 28 - Batılılarla lsbırlııi:i ,. 
~asına dıı.vanaıı Sami l!:l Suıh b1.•· 1 
kınlıtındak! Ubnan htikümetl bu· 
gtin dı~ sıraset konusunda Parla· j 
meııtodıı.o g(l\•en oyu almıştır. 

üo ııün süren ;ôrüşmeıer sı~ın
da söz alan ban mebus~ar surtı:e 
ve Mı:;trın takip etmekte olduğu 
aıUsbet ıara!E12lık slıasetl lehinde 
1<oııusmuştur 

Bunlara cevap veren Lübnan Ha· 
ric!ye Vekili Malik. tarefst:ı:lığln bo~ 

lıi.flardao ibaret oldugunu: Lubna
nıu Ba. tı ile ışblrllgl siya.setine Te 
komünizmle mııradelere devam e· 
deceğlnl bı-yan etmiştir. ____ _ 

USKURLAR 
bir · ~ımacıyı 
narcaladı ... 

l 
Şehir Hatları İsletmesinin :ıtaıtı· 

koy vapuru düo saat 14.05 de Ka· 
dıkd~· lskelC.Slne yana~ır;ceıı denize 
diı~en çımacı Mehmet Erdem per
vanelerin cereyanına kapıla.rııl< par-
çalanmış ve ce5edı ka~·bolmu~ı:.ur. 

Kadıkoy vapuru ye.naema manev
rasım yaparken. Ahmet Erdem alt 
kat ıı:üvertenın rolcu lar ~aratın dan 
doldurulmMmdan: gem!nln çıkma
ları üzerinde yürUyerek çı~ış yer!tle 
.>aklaşmıra çalışmıştır Bu sırada a-
yaı;.ı .ta)·1.n çıınacı muvazeneslnl 
kaybederek denize dü~m\lstUr. Yol· 
cularııı !eryadı !le kaptan makine
yi durdurmuş.,a da, bir! llerı blr! 
ı;erJ tam yol döııeıı uskurların ha· 
Sil etti Ci anafor içinde ı.ayta kllY• 
bolmu•, fi.kat denız üzerinde vü· 
cut parçalarına tesadüf edllml~tir. 

Aramalar ~ece ~eç eaktt j(jl.dar de 
>am etml'»e de ctiill bulunamamış· 
tır . 

oı~cr ııı.rarıan Kadıköy vıpunınun 

uskurları Ul!'.erlnde vaııııacak incele· 
me ölüm sebeblnl a;-dınlatacutır. 

PAHALILIK 
GERÇEGi 

D em~k 'liırkiye'de ıerçekıen 
pahalılık varnııs! Demek 
muhalefet llderlerlnln uzun 

.rıllarda.n beri öne sürdiıkleri id· 
dialar ılo,truymuş! Uükümec lla
y:uı ucuzlatJnak için •On aldığı 

kararlarla artık bunu kabul rt· 
miştir. Bir kere daha gerçeklerin 
>oıııına kadu inkll.t edllnılyeeeı;l 

ni anlamı. bulunuyoruz. G<izleri 
mizl ne kadar kapaf'ak kapa)a· 
lım, kul.ıklarımızı ne kıı.dar tı

karsak tıkayalım rerçelder ~ok ol· 
mı>z, kaybolnuız. Belirli bir •Ure 
sonunda hoşumuza giden .eya ırll 

mlyen gerçPklere boran eğmek. 
C'arelrrlnl aramak zorunda kalırız. 
D.P. iktidarı da Türki~·e"de aşırı 
bir pahalılıırın bulunduğunu ili 
raf etmekten kaçınamanustır. 
Birçok sorumlu kişilerin dilinden 
düşmeyen •ayarlama. deyimi ar· 
ilk an lamını yitlrmis, •aJarlantan 
nın cyük~elen hayat >evlyesl• nlLı 
a'lrı bir paJıatıllğa tesllnı oıınal< 

demege geld iği ı:uıı glbl orura 
çıkmıştır. Htıklımet hayatı ucu7-
latmağa kalkı~makla uzun yıllar. 
dır eıtcl bit pahalılık içinde bo 
~alad ıflmızı kimsenin lnk:i.r elle· 
mi.rccrğl bi.r ke>inllkle a~ıklamı' 
sayılabtılr. 

. ~ 
)ordu. Ted;nı•ini bllrordu .. una 
muhalt(Nln her dedl!;Jni inJıı\r et
mek alışkanlıgı en kaba $'Nçelde
rı blle tullerin, slskrın aıundl. 

ı:ı:ttıyordu. Bu ger(ekler gunlın 
birinde ı:oıe batac1.k, hl~ bir ~e· 
kilde ortulıne,·ecek bir $'UÇ. bir 
onenı kazaııacaklı. 'feda,; edil
meyen her .>"ara gibi pahalılık da 
azdıkr,a :ı.zdı, buguııkil duruın.a 
gt>ldl. :lluhaleletlıı •ozun\I dlnle
memek, ya da dinliyornıu~ görün· 
mcmck p>ll<olojisind~n er ıeç v.aı:

ı:eçmek ı:erekli.>·dl. iınidar Uder
ıerl de kabııl etnıege hıç yanaş

madıkları bu pahalılık gerçefiııi 
sonunda ıtırar etmek ve çarelerini 
aramak 1.orunda kaldılar. Geç, 
çok ı;eç kalındı, denebilir. Ama ' 
bir gerçeıri kabul eden, ba~ka 
ı:erçeklNI de kabul edecekür dü
şünce~ı~·Je buna da se.-lnmemiz 
ı;t'rekir. 

!Iükümetln aldıı;ı iktl~adl t~d· 
blrll!'r ba•arılı sonuç .-ereeek mi~ 
Kim'" bilemez ora>ını. Milletçe 
dileğlmlz, hayat pahalıhğ'ını dur 
durmak .ava,mı açan hangi par
ıl. ırnnı::i iktidar olur.a olsun ba 
,arı ka,aıınıa.ı, ~ eııik duşmemesl
dir. Slmdilik pahalılığa kar~ı a
nlan san~ şiddetle devam edecek 
ı:lbi ııöriiı11ı~·or. Belki ~onuna ka· 
dar aym direnme, a)nı ı;rar gös· ı 
ı erilerek olursa pahalılık canna· 
rını biraı durdurmak mumkun 
olur. \ ma pahahhk yaratan se· 
bPpler gereğhıre aıııa,ılmı•. t;ö· 
LUmlenmlş midir~ Sorumlu kişiler 
bu savast.ı yenik duşmeyecek lıer 
çe,u tedbiri alnıtR mıdırlar? 'BU· 
nu iktisatçılar dtiştinsün. Hayat 
pahalılığı ile yıllardır boğuşan 

bir vatandaş oluak. hu deCakl Si.· 
\'a~ın :11illi Korunma Kanunu 

İyice lıatırlıyorıım: 1954 seçim ~ıktığı sıralardaki ~ibl siireksl~. 
kampırnyasında İnöntı, radyoda sonuçrn7 olmamasını dilerim .. 
yaptıh bir konuşmada, pahalıhk :\iadem ki iktidar bir kere hayat 
gerçeğini' dokunmuş ve a~ağı yıı- pahahlığmı kabul Hmi•lir, onu 
karı ~öyle d"nıl~ll : •İktidar paha· önleyecek, durduracak çarcl('r nıu 
lılık oldutuııu kabul etml.ror. hakkak bulunacaktır. Daha doğ· 

Kabul etmeyince de tedavi çausl ru,u ;ıramak, bıılmak bir goreT· ' 
ni bu lmanın imkanı yoktur.• O dir. Pahalılık ku•ısmda yenik 
sıralarda da pahalılık gözle gorıı- diısmekten bütüıı (iicümliıle ka 
lür bir du.rumdaydı. Partici anla- çııımak 'zorunda)ız .. 
yı~a sahip olmayan her yatandas OKTAY AKBAL 
bu apaçık ı;crçegl ı:örüyor, blll 

\. J 

Amerikan· Fas resmi 
tebliği neşfedildi 

"""'cıotrd ı>re•s ı ııB Amerıkı. Fas'a \'ardım et· 
Wa:ıhington 28 -B. Anı~r.ka mege devam edecektır.» · 

ile Faı; ars,sınaa devam etme•::c o- 2. Her iki bil,,üınet Birle~mi~ 
lan müzakP.reler hak:nnda dtiıı bıı· '.\!illetlerin sulh per\•er ırarckrıne 
teblığ ne~red.lml:ı \'e bunda Pa.-· ~·ıhcıım edı;)cekle:·dlr. 
da bulunan be~ Amerikan a.,, ~eri , 3 .. Harıciye Vekili Dulles. Fas 
üSbünOn kullaı ma müdde:lerlnııı 1 Kra!Hıa B Am<'rlkanın Ceıa•·lr me 
uzetııma.ıoı hı;;:.kmda ıuıla;tlc!ıljı b• ,.clf'~ltlcte «haklı blr anlaşma•a" 
llrtlimıştır. \ arılmıı.sı ıçm ı;ı.ıyret\n;ne dl!'Yatll 

F'ıl.s Kralı Muhammed V ile Ha- Pôecegl hususunda temınat v~rm:~ 
rıcıye Ve!-çlll Dulle.. ara.ındn yııpı tır. 

Jan ı:örOşmelerden sonra ııe,-ıect 1- F'RS Kralı duıı kIBa bır mürMl't 
:en tebllgde ~u husuı:.lar da b~llr· ! Ba.-kan Eıı:.enhower·ı ziya.ret et-
tılmlştır: ml~tlr. 

laııgtün öğleden sonra kısa bir top 

1 

p ki k senboqa ııava alanıı~m u~tiiııe ·~el 
~ellı.l tapmıştır Toplantı}'tL hemen ey er as er"'ı dıstınde k:tt!e ile irtibata ba~lumı" 
~e en buu:ın Bakanlar katıldı!(ı h~I tı~ İrtibat '.<ule~! uçaı,ca ııavıı.nın 
tı f:ltşbakarı Menderes gelmcm!ştlr ' ço" ,,ı,..:ı olcıuğunu. lı-tHaı faz:a 

Yaralılur AmPrıkan JıasLahııne:,ı 

ne kalcıırılmıştu·. Aınr.>rıkaıı l't'•tnl 
makamları ölü ve yaralı ve kur· 
tarııaıııarııı :~imlerını açı:>Janıa
ma:,•actır Tlllıklkıuıı Tilrk ve Ame 
rıkan makanılal ı el ko~ nıu~tur. 

Emilicnos, Pctrikhônesi

nin nakli ve K ı brıs Türk· 

leri ile lstanbul Rumları

n ı n mübadelesi haberin i 1 

m ühümsemedi ı 
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... Qı,: 1 Gayeyle atıl'dı düsürmeme.sınl bildJmıışt 1 r. Rıı llt' NE I. ll \ RF. görü;<meden ~onra kule uçaklr. bir 
lll! t l· '.rOPl.ANTISl . cıalıa terrııı.' temin edemem.~tlr 

.\ , 13:1.~ı ı ıucıııeı • 1, h 
.,_ 1lkata, 28 _ 0 p ,ene! ldaır ku -.;: , ô. .• • 1 , Saaı 13 ,..ırnlarmda Sır"f" na. ı-
·~lu ~ ato nun ja;ıa a .,uv\el enme" •. ,-esı Ctıbuk kr."makamını aramı~ 
~onı seçlmıerd'"ıı qoııra bU'iiıı tlk 

1 

nı !cop et•ırmP";.tl"dlrn ce\'abını · '' 1' tı tnıısııııu Ba~bakanlıkta yapmı•· . , . - ,.e ~ahıvc;,ı llucıutları çınd<> A·'I.-
' r. !>aat 10 30 dan 13 30 a kadar de .e~ı ııt.\ f 

1 
• _ • cı'.< köni me\ kllndekt Çala'.teı>ı:-de 

~~ G<len ~ s.ıı.atllk t.oplanudan her ' o~;.-et eri Lr.attıgı «Un'ı pe;;.-. bır uç~ı.; kıızu.-ı oldug-unu hab~r 
tııgı bir hab0r .sızmnmaı:ın beraber. '.er ırnn~ı~uı~cı a da ~bunların .~>-- \C'ımtştir. ('ubnk kaymakamı c!a 

Rilrıt~ll'l 1 '"rı gııı • .er.e atıloı!!;ına 1nanı, o· Hızl\"f~lten cıerhAI Aıürnra Valılıkı- • 
le ı:ı l> e erin mevnıuııu bundan böv nım Bllı;:ün !çın tellllke arze:mi· nı ,;<" E.-•·nborı;e Hıı~·a Ala•Jlnı il:->.· 
ee~ı . nın lç rıolltllt•da takip .,,de- vo.:nr, fn!<ut ileride edeblllrlcn> bcrdar etmı-llr l\Ie~«.laıı ~1·1::Hlıiü 
(ı: tt~l;ıı.seıın ana hatlarıııın teş ııı;en !:\lr C!ıar!eı; O Lambe, müt· ı !.\ü llıldı"e ınl'lı~llln~ cınr;ııtle n'.l
~'4..re li!;I tahmlıı edllmhtlr. Oenel 1 ı~rıkh'ı·in ı:üdü.nlti mermi ve innaıı Tür:, , . ., Amerikan ıtfal\'1'
'•ıııı ktırulu Adnan :\ıenderesın baş!' uc;u, menzlllerıne aıt -orulan b ıı- :eri ııe Can!;:unaı·ıı.ıı gôndenr.ıil'I' 

iiıncıa toplanmıştır. ,oru~ a verdlgl cuvapı & ıbıı .. ualln liu arnda Ankara ıttaıyesı ::l€ ha-
~ lllıtndığı ı;lbl. Adnan ~ıendcres o· ~eva.:>ını Rt~..,ıarın dı.. öğrenmek ıs QCrdar edılmıştır 
~ ~llıUl«lekı hafta ı~ınde hU.·n:ımet tedık!erl muha\\.rn:;;ur. Nato km·- I · ~· , \ ' Ti l l L llL ,, 
~1""'· • • ti . k . t ı k ,,.~ Jl\I) i'\ ~. "' • • • 
lı,~·aırıı.nı oınıyacakur Ancak. ~e eıı en uz~ no.• il arıt a....... Uç~ menııwa rn\\ls~tı~t ıçııı 
~- ctnesın llUkiımet programını o. taarruz ecıebllırler» demı~tır. irtifa dilşüı:mege ba'jlamıştır. Pa-
l'llrı ıl'Upuna getlrmcden onc~ D.P Bunda11 sonra ıcomutan Türk cıo kaı ı111ya çok :;bil olcıugundan kör 
~~re en Ytlk.sek organı o:an ı;enel l- 11anmasının kuvvetlt:ılme:>inl arzu ucu~la seyrNlcbtlmiştir Uçaı~ o 
laıııı ltııl'\ıluııda pro;ıramın nna ııaı- •tt.ııını TC Karactenızcıen ıı:eleb1le- l :--acıar alçalmı~tır ki pilot >-on jı<
lıı111 ;n tesbltl için goru•melerde bu cck bir RU.'> denız taarruzuna kar· 1 kıkadft toprıığr. çok ~·akın o!dtı~ı.ı
'''"•~.?Uliı; ııerı sürülmektedir ıı Bojtnz.arın "ıkı ~cıı:ııcıe .<apan- nu tıöreb!lmıs \'C lrtıfa hlma~< ıçııı 

............................... .. ....... " .na..ı ~eraktlğinl söylcm.~tır ı arekeıe ıı:e<'mı,ıır. İşte fac ia ı:ıtı 

DR Ku .. cu·· K orncneral sır o Lambe yarın ~ırada vuku· bulmuş. uçaıı:m J)~lr· 
1 

;aıJalı 9.au aa An"aradan ayrılaca:.;.: ı!tt ön tarafa kaiktıgı halde kıı:;· 
' iznıtrcic .ı ~aat "alera:' Nato kO· ruk ucu toprağa çarpmıştır. Bu 

lira• 
1 

ına~ı 1 tn('!ılt'' mutanlıgını ;;ıı:ıa;.·et edecektir <;arp13ma e•naMnda uçak ters dl.1-
hıı~ ile Londrada bir kon!ernn~ nüp ~·uvarıanmayn ba.~le.mı~ ve 
rı3 ?lıası husu .. undııki tekllft Kıb ıoo-ı;;o metre kadar .sürüklımmi>-
Ce~11'ür:~ıerının a~ıa kabul etmı;e· Go··ıcük Belediye •ır çarpma esnasında uçak gövde 

n1 ı;ö~·lemhtlr. cien tkıvP. avrı!mh \'e arka kı:'mı 
8111 R 1 . b derhlil ·atı>;. a!mt~llT oıaı:ı t?•"•re·ı 

ltgl 'nr:ıigl üzere İtıt?lllz t1c;I Prır eis ig- ıne ir l<Ö\"l!ller hemen oraya kO')mtı~lt1r.5R 
lıı~ bc:.a komıte"ı diın ~ayııı.adıl;ı cia· ateşten t.ça!(a ,-~kla~amamı')lar 
tıg e,annıunedc 11il"ümetten Kıh H 'ld• dır. Aıeş ilk detrı. kuyruk taratın 
ltılllt llıe~ele.;iııe bir llal çarcşf bUl· an 1 m se.ç ( ) (la ba.;ilRdığından bu bölıWli! bU· 
l@rı llzere TOt'.t ve Rum cemaat ıunan üç Amertkalıdan bir! ken-
eııtı t~rnsllcllerlnt Londraya claYet Ru,us.I .1tuhabırınıl7d•D dl:>illi dı~ıı.rı atm$}'fı muvaffli'' a_ı-
~ tekltf etml~tır. h·m!t !18 - Geçeulerae ademi muş..~• da. ü,,t.ilnü başmı :ıle\•lı:r 
"-- - ıtımat o~-u Ue dO•ürü:en Gölcük gardıgmdan 40·5(• metre \let"'dc ' --. • 1 BP.lf"ı.'ltYc Re!sı İbt·ahım Ser:IJ· düşmüş \'e ölmüştür Diııer i\:ı ~:i-

rı.in'ü,; yerme bus:ün yapılan ı;e- .,1 ıse uçagın içını.'le yanmı~'.ır. 0tı 
iTiZAR çimde 3 muhal!fe kar.ıı 14. reyle tarafta buluııan beş :<tşl<len biri· 

Jale Borı. seçılmlştır. Börleliliiç ı:-ınııı kol ve !)acagı lot'ılmı~. dı!l"e-
t11 Jaic Bora. Tür:,ırecıe ılk ılçe '.-;a· r:nm de gözü: çıkmıştır. PllPtun 

ttlb llç Yalman ini olarak ,\ ,ya 1 ~ın belediye re:~i ünvenını kaza.ti- '.•üzunde birkaç çızik vardır. İkin· 
11 ine tutulmuştur. n u yU7• 

11erı arkadaşımız «Se Haber•! ;1.d mJJıtır. cı pilot lle makilllsıP. ıyi bir ıe.sa 
fıkrasını yaıamanu)tır, özür Bı.itün mecl!s azaları. 34 yıaşın· o.Uf eseri olarak hiç bir şey olmıı.-

d lJ~rlı. 1 dakı Jale Bor1.yı, ellnı öpmek ım- mıştır. 
,.,,---.:.:.... • ,,. .l retıyle tebrik etmııııerdir. Uçajıın ıç· Noel hedt~·elerl ile oo 
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Sene sonunda 1 çekilişte 

APARTMAN · oAiRESİ 
ve 

200.000 lira 

para ikram 
. 

y e s ı 

Hükumet bütün 
fiallan tesbit 
edebilecek 

llfaşı 1 i IH' itl l' I 

E;;e bölı;esl için o:Hosu 450 ve Ou· 
lrnrova için k!lostı 435 kuruş olara.;: 
tesblt olunmuştur. Bu rtaLlar ayı.ıı 

~amancia pamuk için btitün memle
kete ')nmll azamı ~sıı~ f!atları'dır. 
Bu !\atlar ününde alım ve satını 

yapılması ,.e borsalarda te>cll etti
rilmesi :;asaktır. 

Pamuk tıatıarının tesblt edilen 
~on ~e:-ıın~ göre. pamuk 1pfl{ll ve 
çe~ltlt cins pamuklu mensucat 
salls !!atları da., maliyet, toptancı, 

perakenclecı kl'ı.rları ekleıımeslyle tes 
bit edllmi5tlr 
Rcsmı Qayet.eıle neşredllı>cek ma· 

mu! çeşltıerı dışında imalatta bu
lunanlar. bun!Rrın maliyet, toptancı 

Atlna'da çıKan ElerteTltl gazetesi 
Kıbrıs meselcsluln hali! ~·01tında. or· 
taya yeni bir plan aımı~lır 

Elefteria'ya ı:ıore Tlırklyenln Kıbrı• 
hakkmdak! taleplerlııJ hafifletmek: 
iVere A< •. er!kanın aracılı~ıyla Türk! · 
ye ve Yunaııl~Lan nra~ında muıake· 
relere ba•lanmalıdJr. 

Projenin e.>asını Kıbrıs Türkleriyle 1 
İ.st.ınbul Rıımlarının muoadelesl "e 
Patrikhanenin nakil teşkil etmekte· 
dlr. 

P11trlkl1anenlıı nrıkll hususunda 
malumatına mliracaat eUlglmlz Pat· 
rik vekili Emıııanos : 

- Patrll>llaneyl polltll;;aya karış· 

ttrmaymız. Biz.im po:ıtıka lle hiçbir 
ilişiğimiz yok. Habere gelince ıısıl· 

sız ve ehemml;-etsız demiştir. 

perakendeci tlat ve kfl:Jarını 9 Ara· 
!ık 1957 gününe kadar Sanayi ve. 
kl\letı. Sanayi Dalregi Reisllğine» 

blldlrme~e mecburdurlar. 

SENTETİK l\IUADİLİ 
PARLAK VE DAYANIKLI 

'\Jarka Borıı ıar l enldtn PlyruaJa 

.\ rzed llınlştir. 

LU;.. OLİN bılhaı:.sa dahllı ışlerCI!!. en giivcnılır 
çabuk kuruyan yegane boyadır 

Tovtıın Satış: Galata J.'ermeııel'l IPr ' o . .ı s. Tel: U 00 .ıı; 
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Diplomatik Çok geç değil mi? 
110 ı·apnda ve HUaeyln Mubım 

ıned All Azad adında bir adım 

lat1da ile bClk<lınete müracaatta 
bulunarak SCı veyş .kanalı inşası 
sırasında çalıştınldıtı Ye kendlal
ne hiçbir tıcrct te<llJe edUınedl• 
jjlnden bahisle, hUk<lmetten 75.000 
llra l.stı'mektedlr. 

guntuk verecek raddeye 
ıır. 

ilk elektronik telefon 

kokteyl 
Bir Amerikalı gazetecinin Moskova' -
daki Mısır sefarethanesinde verilen 

ile kokteyl partide Nikita Kruşçev 

yaptığı kısa fakat mônidar konuşma 

B lrle ık Ame ika'nın tanınrm~ h:ırtalık dergilerinden Timc'in 
l\fo kuva'dakı foto muhabıri John Bry90n, geçenlerde Sov
~ct Komünı t Baskanı Nikita Kuru ÇC\' ile arasında geçen 

bir mu'ha\'crcyı anlatmaktadır John Bryson. dıin)aya bir şey an· 
Jatmak bir "Y so~ lemck i tcdıklcri vakit EısenhO\~cr'in tclevız· 
yona kcıstuğunu, Ingilterc başvekıli ::'ıiacMillan'ın Avam Kıımal'a· 
sında 02 alarak derdini anlaımağ:ı çalıştığını fakat N'lkita Ktı· 
nı"çev' ın bir oylemek istediği vars:ı hemen bir kokteyl parti ter· 
tip ettıgini yahut bö~Jc toplantıları kaçırmadığını söylemektedır. 

İşte geçen hafta böyle bir sahne ::'ıloskova'dakı Mısır Büyiik 
Elç•lıği"nde hazırlanmıştır. Resmi bır zıyarcttc bulunmak üzere 
Moskova'ya giden lısır Harbiye Nazın general Ahdet Hakim 
Amer erefıne elçılık binasında bir kokteyl parti tertip edilmiştir. 
Toplantıda Nıklta Kuruşçev gayet kolayJıkl:ı ön plana geçmiş fa. 
kat T~mc in foto muhabiri John Byrson bu )'arısmada daha öne 
atılmağa muvaffak olarak o gecenin adamı haline gelh·ermiştır. 

la etolu Mallnovsı.ı ve beyaz ııaka
J ıle Bulıranın oturU)onlu. Bunla· 
rın etrafını 11arao erup araaınd& 
biraz kımıldama olup ta yanya
na duran lkl kişinin omuzları bll"" 
blrlt'rlnden ayı·ıtdııtı vakit kımıızı 
fakat ıımmeyl'n yüz!l le Nlklta 
Kunı§Ce\• göze çarpıyordu. 

Kuruş<;ev tıpkı sabırlı küçük 
bir fil ırlbl otumıuıtu. Etrafında· 
kiler kendıslnl hem dinliyor hem 
ete scyrectlyorlarcıı. Kıııa \'e şiş
mandı. 'Czertnde lyl dlkllmlı kah· 
\•erens:ı bir elbise vanıı Ceketinin 
mendil ceblncıe iki mac1alya asılı 

ıcıı. Elinde. içinde cgrapcfru u 
&U)"U bulunan bir bardak tutu>-or
du. Arasıra ya bir sır veriyormuş 
~bl eğilip Bulı:anin"tn kulatına 
bir şey rııııl<U~or. ya Mlkoyan·ın 
omuzu üzcrlncıen bakarak ııülü- ' 
yor. veya konuşmııınnı Mısır Har
biye Nazın üzerinde topluyonıu. Jlulcanln ve KmKtv l\fo ko va'dakl Mısır rltlllflnde vrrllrn kok tryl'dr. 

İki makinam da 
çalıJıyor 

Cevap veriyorum 
Ben ona o bana bakarken orta

ııııı can &ıkıcı bir ı;esslzllk kapla
mıştı. Y!lz!lme bakarken benctl'n 
bir cevap beklecııtını anlamıştım. 

Bir 1kl dirsek d!lrtıışu ile b iraz Dectlm ki, 
daha llert ~çtlm ve boynuma a- «Çeşitli objelı:tınerle bata yap-
ıı.ılı olan iki fototrar maklneslylo mak payı cıaııa az olur.11 
birlikte %"1'8mlnl çekmete b~la- Tercnman yine KurllfÇev'<len 
dım. Dlnleyfcllerl ihmal edu s:ı- naklen ounu söyledi: 
bl göl'Onen ve gu:ctecJlerl etllı:kat- •Soruyor ,bu karanllk ıçerüılndo 
le takip eden Kuruşçov•ın sakin nasıl re61In çekeb1llr?» 

:;ine konuşmağa başladı: o bir rokcU kendi kondJsıno ı:ötU· 
•Diyor ki. Amerikalılar fotolt· reblllr mıh 

ratçılııtın: biz do roketlerin bO- Dedim ki. •Ona ~ylevln. bl~ 
tOn sırlanna vakıfız. Kendıt;lle tane roket verirse onu taşıma .... 
bir deiilş • tokuş yapalım.» için yar<1ırncı bulabilirim ıı 
Yanımelakl ırazetcclterln hararet· Kuruşçev gUlmeıte bıuıladı. Sal! 

ıı hararetli yenıcıen notlar aldık- elinin uah&dııt parmaQını havada 
Herkes bana bakıyordu. TercOman eallıyarak nClktccl bir hal lle: 
vasıtaslyle konuşmanın insana •Sana bl~ roket verdlgJmlzl 
zihnini toplaması lçln vaklt >;a- rarzcdellm. Onunla ne yapacak· 
zt.ndırdııtının farkında idim. Cc· eınh diye &ordu. 
\'abı yııpıutırdım: Fazla beklemedim ve cevabı ver-

dim. 

Kirh bir ahş-veriş «Tıpkı fotoğrafçılıkta oldutu 
ı;ı5rünen bir hali vardı Bu sırada Bir kaynqm& ve arkamdan dot
.çerı giren Japon Büyük Elçisi'- ru bir ltJlme. kakılma oldu. Ayak-

larımın üzerinde zor duruyor- «Pek alil,• dedlm ve boynum-
nın elini sıktı. Kuruşçcv'den IJı'.l dum. Geride kalan Moskova'dakl da a ılı maklnalanıan birini çıka
metre mesafede duruyor, resimler ı::azetecller tıerl geçmcte ve muha- rarak uzattım, •Bir alış veriş ya
çeki} or. bu arada mc~IA ııüler- '\'Creyl takibe çalışıyorlardL Ku- palım> 

gtbl. Nasıl makinenin içine mmı 
koyupta sonradan neler olduğunu 
görüyorsak. &izin roketin de ne 
halde olduıtunu anlarız> 

HU.Seyln Muhammed Ali A:zad, 
90 aene kadar enel çatıştınldı~ı 
sırada, Fransız ve :.ıı.ııırlı ltnren 
ıcrın ona yiyecek ve içecek vl'r• 
mekle lktJfa ettıklerlnt belirtmiş· 
Ur. 

Paris'te Noel ve yılbaıı 
yortuları hazırlıkları 

Noel ve yılbaşı yOTtulan için bU· 
ytık otel salonlannda. gazino, lo· 
kantalarda, eillence yerlerindeki 
bUtUn yerlerin şimdiden tutuldu· 
lu ve biç boş rer ltalmadı&ı bU· 
dlrllmelttcdlr. 

A)·rıca ~aret e<llldl~lne gllre, 
karaborsada ;erler alnllara dur· 

sar}trali 
inallterenln meşhur Pye Tel•• 

komünikasyon kumpan)'aaı, dil~~ 
yanın ilk tamamlyle elektron 
aantralını yapmata ve .aaıı.- ır-
2etme4e muvatrak olmuş t>ulu~~ 
maktadır. İlk yapılan elektron

11
• 

aantral on hatlık hU&Uaı bir .ııa 
99 ualdır, fakat pek )'&kında 25 

daha fazla ha!Jık aantraller ı;at.I~ 
arzedllecektlr. Elektronllı: santra 

111 Jer 41Jndl demode ol mata mahkil olt 
otan benzer:erlne nazaran t>l.rÇ a· 
nantaJlara ı;ablptlrler ve bU t>l· 
nne&Jların en mOhlmlerlnden 
rtal bir elektronik santralın b:;'. 
met mtlddetlnln 40 - 50 aene '° 
muıdır. Bu )CD! santraller ışJ• 
me ve bakım masraflannda da 1~ 
niş !llçtlde taaarruf ı;ağlanuıaaııı 
mUmktın kılmakta Tfl çolt ~~:. 
Ur'a!JI 1, gOrülmealnl aaııa...
tadır. 

'kcn görünen altın dişlerinin hal • ruşçev lle benim ağzımdan çıkan Kuruşçev katıla katıla gülmcfe 
ac:Ca:ıı;~z ;:~~ an~~~r başından ı ısa ıda l\fısı!"lı diplomatla dolu n11·kkdOştınccı1 ,,11 t1avnfnı ~bir §~~çok 60Zlerln kAğıtlar üzerine yazılış- başlacıı Kencıını alamıyor. ıtül· 

ldl <1 • at ctt "'n n ar,.ına v ..... ım. tarının çıkardıkları hıoırtıh ııeıııc- mekten sancıyan kamını ıutuyor-

0.. I' k• 'I B r bakı ta önemli klştıerln ne- Odada bulunan fototrafçıl&rdan rı duyuyordum. Altta kalmamak du. Odadaki bütün gazeteciler nem 1 ıcı er relercıe toplandıklannı ke tir- beni a:;ırarat dikkatini en çok lçln kafamı çalı~tınnak ve cevap durmadan 'ile kendllerıne bir konu 

onıdü, fakat ne demek ıııtedllil· 
mi birden anlamadı. Glromlko 
eğilip kulağına bir oerler söyle!'" 
iten ba,ını ııallı) ordu: 
Kuruşçev ırülcrek bana bakar

ı:en, döndü ve yeni gelen davet· 

f m k kolaydı Pakat yine de Sov- be.nim üzertmcıe topladı~ını ııör- aramakla m~guldüm. Dedim ki. çıktııtmcıan memnundular. Bul-
' et cazetecllcrlnl taldp etmek: dOm. Y(lzümc bakmadan birden- cOna ııöyleyın. acıeııeıer Japon. r:anln de ırü!Oyor. gülüyordu. hayet etrafımdaki &ıkı kalab&lık L-------------------------ıııerın elini eıkmata başlaclı. Nl· ı 

cöncc a;ayct sıkılgan bir tavır- • b l ... 
1 

ıı 
.. ki yerinde bir ha"'l:et olacaktı. Bu re yanınd..... genç tere mana filmler de Amerikan mamulüdür. Kuruşçev mesut bir köylü halile 

la )avaş yavao Mısır Elçllı.,l"nde cıo ünceyc uyurak bltıclktekl bir dotru eğildi ve bir •eyler ııöyledl. İkisi de ırauet hassastır. Bı5yle yer- bir itirazda bulundu. Bu sahneler 

gcvoecıı. Oazetecııer beni unut-
maıta başladılar. Kuruoçev ile a- YAZISIZ 

kabul odasına süzotdOm. Her ta- v ,, , 
rafı ıııııara dumanı ııe kaplanmış odaya aeçttm B r an sanki alca- Sırıtarak ytlzOnü bana çeviren lcrdo çalışması kolaydır.> matmnadlyen fototratlarla tesblt 

ramcıakı bu konuoma da böylece L ..... __________________________ ..... 
olan bu bOyOk salon. koyu renk ra dumanlan ve kalabalık orta- tercüman dedi ki; «Soruyor. ne- Etrafımızda bir aillüome olmuş- cdlllyorcıu. Tercüman yine konuo-

' 1 f a bl ilmiş kı~·afeı.- d11n vok olmuş. her ooy berrakla- den öteki fotoQrafçılar bir taııe tu. Sanki birden verilen bu ani tu: 

sona erdi. s. A. ... 

............ ,,,,,,,,, ... ,_ .... _._. __ , ........ , .... ,,,,~..,,"'•••••1111111 ... ıııaıı .. 111•111111 .... ._.., ... , ....... n .......... ••.,.--"""' 

elbtae.er c. en çabancı muha· şır bale ~clmlştl Odada sert tav- makine kullanıyorlar da sen 1kl cevabı beklemiyormuş gibi ıcıı. cDlyor ki, ben bir foto~raf ma
lcr. ünlfo~~ı~·ınrrll dolao&n çok n ııc Mıkoyan. ı;ı5pü madalyalar· tane birden ktıllanıyorsunh He.rkeabana bakıyonıu. Terccıman klneııını taoıyablllrlm, ama acaba 

birler vo sin••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••• .. ••••••••••,..,...••••••••••••'••••••••,..••"""""•""•"•"",.."""""""""""•""""•"•••••••••••••••••••,..••,.. ............. __ 
~~~~~- KOCANIZ AKŞAMLARI BORLIJYORSA ••• l 

!Heıdiseler-Hôtırola~ Sakın ona kızmayın 
Uzun ömür mü! 
talh ömür mü! 

Son 1e-neler urtında Fran5a· 
da, emeklilik 18$1 etrafında ha
raretli mllnakaplar oluyor. Bil 
yllk çoğunluk bııııuıı bir parça 
daha uzatılmuını istiyor. Bun ı 

ir çok kadın kocalarının geceleri fa ıla horladığından tikayetçidir. Onların 
B bu hareketlerine sinirlenenler, uyk ulan kaçanlar bile vardır. Fakat onlara 

nôzikhône şunu hatırlatahm ki, kocalarının horlamasına sakın k!zmasınlar. Çün 
lar diyorlar ki : 

•Emeklilik yaşı , ıns.an ömrü· 
nün, buıüne nlsı.ctıe çok kı a 
olduju umanda kabul edllml • 
tir. o vakitler, yani •9 uncu a 
sırda, ortalama omur 48 idi. 48 
ya ına bnan bir lııs.an uzıın ö 
mOrlD sayılırdı. IH6 • 1!148 ara
sında bu nlsbrt rrkekler için 62 
buçuk, kadınlar için 6ll oldu. Or 
talama ömür, o tarihten beri, 
dt>'llmlı s;uretı" uzadı. •rıp ııaha 
ıında y .. nı bulu lu inuntarın 
daha ıbhı ııreıte yaşamaları bıı 
hususta ba lıra lmlldlr.• 

kü bu onların sıhatte olduklarına bir delildir... · 

inun ömrünlln u:r:ıımuı mem· 
nuniyelle kar ılaııacak bir hidl
sedlr. J"llkat muı .. hassıslar, bu 
ıOnkli artı denm rderse, bir 
uır ıonra DUnya nll!usunun 6 
milyarı, dort a ır sonra ise 13S 
milyarı bulacatını söylüyor. •BU 
kadar insan na ıl be.slenecek':ıı 

diye soruyorlar. 
inan yatınııı zamanla çok u

zayaeajı mul:akkaktır. Mrmrli 
hayvanlarda yaıanıa mllddeU 
vllcutlannın tam teşekkutilnüu 
bet ml•lidlr. Jnsan vllcudll ZS ya· 
fında tam teşekkül ettlllndrn, 
tabii 6mrnn bunun be~ misli 
yani l:U Ttl oı.maıı Jizımdır. Ö 
mUrler buıünkll tempo ile u:ı.a· 
makta denm ederse bir ıDn 70 
- it 7apndakller ıenç sayılacak· 
lardır!-

Açhk korkuiuna gelince, fen a 
damlan buna fazla ehemmiyet 
vermiyorlar, vltamlnlerdrn sonra 
1enl ııda maddeleri buluıura&ı· 
nı ıllylliyorıar. 

Kadınlar nrden erkeklrrdrn çok 
ı:rapyorlar?.. Bunu tetkik eden• 
ter 'u ceva'ıı nrlyorlar : •7.ama· 
nınıızda erkekler, kadınbrla kı 
yas edllemlyecrk kadar <:ok yıp· 

ratıcı tanda çalı ıyorlar: bu <;a
lışma neticesinde kadınlardan eY· 
\"el hayata ıiizlrrinl kapıyorlar.n 

Bir kaç yıl end bir ıazetecl 
hryetl ile Fransaya ııtmlştlk. Pa 
rllw lndltlmlz otelin hoJl!nde 
bir cUn merlkadan ıelen bir 
yaslı kadııı kalalıahjına rastla 
dık. lllrfer bunlan h•pırl dul· 
mu , kocaları öldükten sonra 
seyahate çıkm1$lar!- Fransadan 
ba ka dlfH bazı meınleketlerl 
cnec:ddermlş. Amerlkada ııu ıt
ııı yatlı kadınlar için 5evahatıer 
terılp rden morssenler nrmı :. 

insan !lmrDnUn uzaman, 
memnun olunacak bir tr:rcllr. ta 
kat uzayan ömür birbirimizin 
ku7uı.unu kaımakla. ıQrlü ttlrlU 
endıteler lçlndtı ce1:rr.e bunun 

1ne tayda ı olabilir':. l\larıtet )ÜZ 

enrde.n fazla ya amak detıı. tal 
lı dmUr 51lrmektlr. 

ili E.'115 TAHSiS Tll. 
~~;;;;;;;:;;;;:;;:;:~===~~~ 

""Orıı - l\'nrlııılnr l'rl.rklerdrıı 
dnlın nı ı 87. horlar.' 

Cevap - Hayır. Fakat kadınla
nn uykuııu ı:cnel olarak erkekle
re nazaran daha hafiftir Bu ;ı.:Oz
<len kocalarının horultusundan 
daha çabuk r&hauız olup uyaııır
lar trkeklrrln kac1ınlanl&n daha 
çok horladı ı buradan çııtmı tır. 

""rıı - llorl:mınnın "f'IM'hl llf'
dl~ 

Cc\ ap - Horla nıınııı ~M tlı b r 
çok gcb bı v11rdır Burun ıc~mı -
11 n c rllm , burundaki rtler!n 
bO ümcst horlama a sebep ota
bJllr. Böyle ba !erde içeri ı:el:llcn 
hava dar b r ı:e~ltl aşmak zorun· 
cıa kaldığından, ke11kln bir horul
tu ıoıtııır 

D ı köküncın botaz dibine otur
mıısı da horlamanın dllter bir ııe· 
bebldlr Bı5ylece dil ve botu dell
ıtı araıundakl meııare 2 !il Qç un
tıme kaelar iner "'e bu dar ı:eçlt
tcn geçmek zorunda kalan ha\'a 
ır<ırüttOICl bir horlamaya sebep o
lur. 

""Ont - Çocuklar da horısr nıı! 
Ce\ap - Burunlarında l't var

ıa. pek ender olarak horlıırlar. 
Bunlan da a.-nell~atla aldıktan 
M>nra horlamanıı. önüne ı:eç leb.· 
lır 

1 

sıınl - sırt o~ıo )&tmra ıt:ıha 
çnı.: ıııu horlanır'.' 

Cevap - Evet ÇC1nkcı bu sırada 
d ı bol';aza adeta dik bir pazlsvon 
alır ve hav&nın ırırcııtı deli~! kı-
ar 
sıını \l\,;ul horlaıııll)'.ı srht'P 

O ııom .nııı ""'"'''adamı 14!! >• ıııdıı :Hahmud 
148 YAŞIN A - "bun•or aıtı nda biri ııııı . '.'llahnıuıt ~ıınıu:ot 
BnloiO rh anodu 1'onra ı.;113 01111 .. fi otmo • hurndaıı hl\• bir xırn;~ı~ 
a• rıımanusıır. •a ~O<'ua:ıı. bir N•k turunu , ardır. no, Ok oilu · 
>İıtıııdadır '.'il ılıınud ı~ı.ı. ~ıs mı ı,; uıııııımanııatır. \ ukarıda keDdlalDe 
lılr madnl>ll Hrlllrken ıı:oriılü)or. 

Cevap - Çok derin blr uykuya 
sebep oletutu için. e\'et. 

:--ııal - KötO hn7.ıın horlatır nıı~ 
CC\'ap - A!ıır bir uyku ın:aç 

ettırdlitl n!sbette, evet 

parma!l;ını ao!ıuk &u~ a batırmak: 
saçıncıan bir tel çekmek. başı çok 
alçakıia. bir yastık daba llAve et· 
mek; gibi. .• 

Saat - Horlnnıa haotalık bellr· 
1181 olabilir mi \' 

cevap - Evet. Bllh1111 a bumn 
etleri rahauıızıııcıarını ortaya çı· 
karablll::-. Ama ufak bir am•llyat
la bunu ortadan kaldırmalı: müm· 
kündür. 

ŞARL SARAYA PRENS 
DÖNDÜ Or1:l"nlı-rııe 9 'o ı. 

- ııa basan Vrl'n~ t'ar
lın ı:lıh•ı·ı•ıl nwı.:tPI> blllndlı:I alhl 
Jnalll7. ba.•ııunrl& tarlı mal.ıra H'· 
hrp olıııu~ Preıu her eeye raimPn 
carl~lo\,;rntıı bir uı.ııtn condrrllrnl 
ti. ~ıra•anrla tnll'hl'lf'rl' dııynı. ntıl· 
dıiı ıııl'l.ll'hlnrlrn ilk l1nlııl ahın 

Prtıı~ !'!arı •:> ı oı n, ıııdan beri ııı.: 
dl'rn ~ıırn~ n t1ıınm0 tfir. 

CEF COB 
# 

-;;~ET - TIY11a Veyn tabanca U• Y1lnı111r. ıaco OllDllaD OntDı adfl 
lılaatll &aDDI il• tutulur-

sual - Futa yorıunluk horla· 
m&J a 11ebep te ı..ıı eıter nıtf 

~---
Ce\ ap - Her zam&n için olma

makla beraber, yoreunıuıı:u:ı a~ırı 
btr eterin uykuya sebep otduııu hal· 
!erde horlama meydana ee!lr. 

Suı\I - \ n•lılar ıe111:ırrıtrn da· 
ha çut.: mıı horlar': 

Cevap - E~eı.. İhtiyarladıkça a· 
daleler bfüıhütOn ııevşedltl."'lden. 
horlama da artar. 

sual - Horlamn) ı ilnlr.)eceı.: 
tedhlrlf'r nır mıdır~ 

ce,·ap - ıE\et. işte bazıları. 
Horlayanın kulağına ~lık çalmalı:. 

sual - ille horlamayan ı.ını C• 
in \ftr mıdır? 

Cevap - E\et a.'Tla. pek en<ler ... 
:-oru - l'l~mantnr ıtııha co\: mu 

horlar".' 
ee,•ap - Hayır. Şl§manııtın horla
ma ile bir ilgisi yoktur. 

"'om - HRJ \anlar da horııır ıııı'! 
Cevap - Biltün memeli hay

\'anlar, Jnsanlar ırtbl aynı 8Cbeı>
Jercıen ötürü horlarlar. Köpek en 
çok horlayan haf'\·andır. 

Çamaıar yıkatmak veya l 
ev i'i yaptırmak 

isteyenler 
Cama ır yıkamak. ev lşlerJ 

yapmak '\'eya yalnız otura.-ııa
ra bakmak üzero bir kac1ın ı, 
aramaktııcıır MUracaat: !.,met 

l oazclo lu. Üsküdar Toptaşı 
. CaddC61 No 299 

il.AN TASHiHi 
28 Kasım 1957 tarihli ntl5hamız

da ne rcdllcn Kschköy Kız F.nstı
tcıso Yardımtamıa Dcmcıtl:ıc alt 
toplantı llAnıncıa tarihin 8.12.1957 
olması !Azımlı:en &ehven 8.1 ı 1957 
olarak dizilmiştir. Tashih eder ~ 
J:Or dileriz. 

STIV ROPER 
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elci Gelin - 'Brı:"t._ Bar· Yaarmlnln Çllesl • l"eruz, eamt>a. Perşembe, Cuma. MM+I, Bnrpsacıa Sllll03. Yollan: 4M790 " 7311240) ıs.oo Kapanı, 18.lS e&rlı:ılaır ..... 

•• ""' tı:nve: Vecdi - Türkçe. 16 •7 A ı ra 18.30 ...... kO po1-cıot. Louıa Jourdan • ı.JT '•••••••«««-tı««««-tr«il«-tı-tı-tı«i> ., çı lf ve Pl"OI m ..... :ro 1 
-nsızca. CF~"8D AS iT e 

1 1 * ,.*************ıtıtıtıtıtıtıtıt\ 17.00 Folklor toplulutu 11.40 TOrkOler _ _, __ 
,.,... :ı2 sıı 9?1 ı - Nehir kızı. * .. 1~ 30 Ak ıc -·--' 1 ... 00 

u 
8 

ha-·• 
Ş"N: Lejyon Dı:ınUtO • * ~ •· f&m o._. '" -· . aJ'&n, _-ıı: 

Belgin Doruk. Fikret Ha· 2 • Tokorı KöprQsU. * KOÇ (%1 !\Ltrt • 20 NIJan) ııevınecekalnlı:. ccıın. .IJI. 18.00 Şarlular 19.15 Tarihten bir ,.. .. ~ 
itan • TQrlı: filmi, iııİ~:r;~Aa;u:ı!t~~ ~%3:~~ * Antaşamadıjınız bazı klmselrrte ARSl~\S (:!1 Tem .• :ıı AtustoS) \ .n· eza ı.:a•ını _ zo Aralık) : 18 20 Bel. Zab. ııaatl 19.20 İki BO<ille 

s'an• rTtl: 0 16 sıı: 1 • 1 Türkçe : bugtln ı.emaıı etmrAe çalışın. İyi Eski bir ~evglllnlzle lt&rtılaş&· Bile bile bllyük bir bata yap. Jf. 18.25 Konıerlerdeo Hçm. 19..25 Tanm konutm&ll 

i 
. ..m • · * neticeler alablllrdnlı:. <"ak9lnız. Muut neticelerle bat· mak uzeresıntz. DQreıtmezııenız • 18.tŞ Bir varmıt bir yok• 19.35 Yurttan auler 

~~~::o R~~!~o:c~~anı;;r~ 2% ~:~:, /l)~bıa'::e~~~ı: :ı::: ! DOÔA '21 Nisan • 20 Ma:rı•) !anmanız lbım. bunun ae15ını u:zun mtlddeı çe• ! 19,00 ;'~:ılar 20.00 Şarkılar 
Cluzot . J'rıınsızca. 2 • Tokorl KOprUstl. * Bugünlrrde bazı allylentllerle BASAK 12? Atuıtor • 22 Eylül) kecekalnlz. 20.15 Radyo gazeteli * karşılaşacalı:lınız, bu canınızı ıı· o(;r#\K <2l Aralık • zo Ocak) • 11130 Haberler 20.30 Serbest aaaı TAKSİ'.'11 (Teı: o 31 91): VESi IB 11:6' Tel: * kacak. ihmaliniz yUzOuden ayağınıza ç k 

11 
k 

0 
lllt bl • 19 43 Radro ıazett.sl 20 3S Şarkılar 

A lbl Su vı Tedü 6! 2'): 1 Dev Adam 2 • * hdar gelmiş bir ftr!&tl kaçırmak 0 ça şma tan m teve r • 20 ao Operet melodileri 21.00 Konu'111a ı;:ı~e a l\fo;.I ,; hafe&ı. Adaı:& kabraınanıar. * iKİZLER <21 ~ıa111. ZO Haziran) Qzrrealnlz. Dikkat edin. ruh dQşilklütu lçlndrıtnlz. Din· : 20.50 Derederı tepeden 21.ts Caz uııaıı 
ö y * If arkadaşınız: veya ortaıınızta TER\zi (23 E ıoı 22 Eki ) le.nmmız IAzıın. • ___ ..... TA~ cTelı 41191 4tJı il A O 

1 a * bir lbtlllfınız var. Bu mUnalı:a- · 1 • m KOVA (21 Ocak • ıı Sallat) • 21·00 Şarkılar 21.4.5 Turizm kon..._. 
Napolyonun snııuıst • M. ı ~!~~ıe~T:~~e.~'.1 ~~~- ! $8Ya veya kuııayı dOkUleblllr Dost ve dUşınanı a)'ll'makta Yıldızınız .ıılzln bugün lyt bir • 21.30 Kltapaeverle ba•bap. 21.S5 Serbeat aat 
Brando, J. Slmmoıu. ·• Ha"""nlar nı-n. * Dikkatli olun çok güçlük çektyoraunuz. Bu aı- gün geçlreceillnlzl müJdell;or • 21.40 Beatekirlarımız 22.00 B,JUıL de bQl1lD 

CNAL Utuııapasa • Tel: .. , •• ,. + zln için fena neticeler doğurabl· · • 22.40 Opera ıconaerl 22 15 Şarkılar •J 

M 93 il): l ÖkaUz Ane. at..'laftT& ı Tel: MICl?J * YEXGE~' <ZI ffaL • ıt Temmuz) lir. BAUK (19 Şubat - il JllartJ :; 23.00 MUE!k 22 45 Jıl. S. ayan, ba1'91'-
E$?ef Kolçak, Seıuy Ualtı· 1 • Sna:vtler J.tralı Gaııgs· '* K11U!Ctll bir eş~ .. nızı kaybede· ~R1':P fZl Ekim • ZZ Kasım) G&terecetlnl& ufak bir yakınUk • 23 15 Haberler 23 00 Oeee lı:oııaert 
Türle tııml 2 • Pırtına terlere karıı. 2 • Flllp!n ! cek ve buna çok ü:ı:Uleceltıılnlz. Sinirlenmeden şaşırmadan lşle· ve ıngl işareti karşınızdaki ln· Jf. 23.30 Proanm 23 30 Dan• mllıılll 
ıeçtı • XAnl Kıpçak Mu Kahramanı * Bir mektup alacabınız ve buna rlnlzl yapın ve sıbhatınlze dikkat sanı çok sevlııdlreeek. • 24.00 Kapanış 24.00 Proeram ve ta ..... ....... ,,, .. ,,, .. ,,,, .... ,~,,~,~,, .... ~,~ ........ ·~~.. ,,,,, .. ,.,....,.., .. , .......... , ........... , .......................... , ....................................... ,, ..................... ,,,, .... ,,, .... , ...... ....--' 



~A H - 29 KABI'! llSI 

\'ATAS - 211 J\a mı 10:17 
ıe.11 : l'ASHl l, BOR8A81 
ıo:ıa 111tııı:raı11 '°" 4.5 101 oo 

K s 5 25 ılO 
1941 ?-.! M.K. İK l ı 26 25 
1941 O OY İK IV ı 109 o:ı 
19sı Doy IK. v • 10900 
ıa53 tttkruı ıı 103 4a 
l85s tlkrnzı ıı 103 60 
ıos5 lıı:norsJsınan ı , 102 60 

Aınortısman II ı 101.25 
ze nı , 10215 
ze ıv • 10235 
ze v , 102 511 
Z B VI ı 100 65 

184 z e vm , 10t O' 
I O OY VI 'lr. 6 102 00 
B:At.. • ı 102 8!i 
KAL İı. • 102 85 

11)( KAL III ı 102 00 
104: IST l. ı 102 11:1 
letı IST II ı 102 8:1 
l&(ı ST t. ı 102 00 
1941 O OY. I. ı 20 25 
lQ.ıı o oy il • 21 40 

Doy ıu ı 2115 
MM l 2095 
MM il 2120 
!of M III. 21 60 
z B rv. 21 o5 
Z B 1 21 75 
Z B IJ tı025 

lre11; B.\SKA nts, E1.ırnl 
4 eı BankMı 155 ııo 
s1ıı 8antası CNamaı 180 f)J 

flar '1 Katlı:ınına B 175 oo 
Ob llıtl Bankası 113 00 
't ~Rl!lyon Ancı 1 il 170 Oll 
l'a reaı Bank A ş. 132 oo 
'l' ı>ı v Krecıı Dank. A 6 1125 ou 
o\t~ıcar1ıt B nk A e, 55 OJ 
o\ ınt A Ş U!OOIY.J 
ş 1111

1n Cımonto 1011 ı~ 
l~ o aırmenıen 113 00 

t Banıı:ası 20 ou 
~l,TI\ Ol 'lllllHl.IKI F:H 
ıı...: hurıyct Ata 5200 53000 
i!''t 90000 ll2500 
ı\~lt 86000 870(),.1 
\raııı 68000 60000 

.t, C8000 69000 
!:>e~·ı;p, Al,Tl:'>i f·l\11 \RI 
l.t o 1630 1635 
Ilı ıtııı ko 1 630 ı tl3S 
l'c•ncıarcı 1630 1635 

: 1 1100 mmı 1625 1630 
flon ~ llARl\I Al.1lN 

c, FIATMR1 
\r~urılet Ata 112.30 11300 
ıı...:: t lOllOO 11000 
~at 14000 14100 
lr.~~~n Holllncıa 10500 10550 
İııillt.ı Llrııı;ı 14300 !4400 
>i'Poı Vık. 14000 u ıoo 
lCuı Yon 10GOO 10100 
-.. Çıı Gr 1650 

~- ~ 

biıum 
,ı z J . & • 7. 
.. 

' 

' 
'° 't~ ~n ı:ıııa : ı - Bir çlQ~k. :ı -

'bıClllt. :ı - Vedia. 4 - Bir nota: 
', llı~ttep, 5 - Bir çeşit peynir. 
? -.. ~inat; Binanın bölUmlertncıen. 
ııı. e l: böcek: Teral : nrnak en • 
l'ııt; Dır renk; Bir ıı:acıın adı. 

''ıı:. tıctan a jlıyı : ı - Bazı hay· 
lııe,..~n Ylyeceııı: Bir ıı:umat. 2 -
~lıı. il tabı 3 - Aile erltlnınd:ın 
' ~ l: beaı mıdcıeal 4 - Oöğüa. 
(. 8~Utıaıt 'trasından lllrl: Qenlş-

1\ıı ~ F.ııatır ilmi 7 - Tersi B • 
'ııQ. tı: Bir rQzglr. 8 - Bir ma 
~ ~· . 
~lıı Ü RUIJ\IACA!'.'IN ıuu.I 

"ıı: ~n aaıta : ı - Münevver. 2 -
l, fj e 3 - Gülle: &k 4 - Raif. 
l , 0ıı. ı:ıeıı: 11 - oıı:. '1 - Çanak. 

l'ııc "21ne 
Oı n:rıııan a ıtıya: ı - ... 2 -

4zıltll. 3 Nalln: Az. 4 - E1· 
~ t, , · S - Ege: An G - Ve: Le
~ 'li:ce. 8 - Relı:lltet. 

'tacı,k~ 
'rııı~ oy Acıb:ıdem ~emtlnde 
bt;1 akan lağıml:ır hakkında 

tt Demir Yolları idaresi 

, ''-cı ne diyor? 
l ~cıbaııemac Özcı mır okulunun 
~'rın~kı binalardan akan ıuım 

q'n rı Ocınırroı lı:oprtı.sUnün al· 
~ bir boru ile karıııya ııeç.rll· 
c~2~Yrüıeter cmnlyetını ıbUıl 

.. ~(toıı~cıen mümkün görülme
~ •tı r Ocmıeyoluna akan ı&
~o.ltıı •rı Yalnız burııcıı delilidir. 
~ l y a,a • SöR'ütlüçeşme arasın 
1,~!cıı~ll:rıa ıİatıuındı aynı vazıyet 
>"'lıııe Ur Bu aracıa bir çok evin 
'lh~l~l't, ı;:öpterlnl ve pis 6Ulannı 
zt'~tacı •n 1111aııı dcmlryolıınıı at
~'trı lr~r. Keyfiyet muhtelır Eıı· 
ı.: lıtıcı ' Kaaıkuy ıı:armaıtamlıR•· 
~ n lrıterek men'i rıcı oıunmuıı 

t ııı ~u ktaUndakl yarma bencıek· 
•t Qoıcıaınıu v s sularla ve ~öp· 
tı '' au~ncıın etraf utlnlcri 

> l:ktı Yrı 61hbl bir cıurum hasıl 
bQ C-.ı,, ilbl trenlo ııellp geçen 
~ 'f:ıı.,rın n12arlıırınaa çok çirkin 
a,_•llrı,rızara anmt:nektc. latlnat 
"Vı rırnız an harap olmakta· 

De\ ıeı Deınlryollnn 
) ~t• l mum 'IDdürlOı:li 
1'bıııı;~ llo anhndıı kannllzıu}on 
,~ııt Ö~n bu ıonııı&ını memnunl· 
~ 'ırı rendik. o;lnııll drmll')olu· 
ı' Gtııı~leıı ııl• olarııı 1;ol.;ııı..ı11ra 
1~1!.ın 'Tol hrıuıeı.lrrlııe aı..11111111" 
it~' l1<ı teı111ııı111 '" ~·i•ıılrrlıı ıte tıu 
tı,,11 kuıııı .. §lnlıı oi11lı·ııın,. ini be· 

"tı hlL de rleıı ederiz. 

, ftern e iç isi gidiyor 
}~litsA ıeau ı uıcıaıı 
~~lA~'~ OÖK\\'A 

~>tılt ~' 28 uıuııusll - Bllmn 
~~bıııçııııtınc to.yln edilen "Ski 
'ı (t<ıt Vaııııı c Detccııye Re.si , t.1ı., l"ahrcttın Kertm OOkııy·a 
~\o b ])al';cıtık KuKJbO taratın· 

tıtün ıışııtıcıakl telgraf ço
'>.ı r. 

~ ~ tıı14, cıa~cııannın scv;rl vf! 
't t.."l~ıını iııvt~re cıaRcııarına ve 1 

Qe a Ula tınna husuııuncıa bl 
~ .. rıeıçınıız alır.anızı aayııılım· 

cıı ccıer1z.1 

Tarhan dün şehirle lemasa geldi 
lı"AÖCU.&C ... 

(81$1 1 lncldt) 

Tarhan. ıııı: o!ırak at 15.30 da 
zeyt.ınyağcılarla auta mıddeaı aau· 
cııarını kabul etti. OOrUf?llede bll· 
hU&a raı uıenuu ön p14na o.tın· 
dı. Zeytlnrağı aa tıc:ııan, rıa tın 
hem ıstıll al. hem cıe ıatlhlAk mın 
takalanncıa ayni 11evlyecıe tutula 
mıyacağını, aracıa bir fark kabul 
etmenin zaruri oıcıutwıu. bu tak· 
tlrdo oebre ı;evkedllen yağ mı.t· 
tarının dabıı da artabllecegını be
llrttller. Tarhan cıı.ıı1uerı not etti 
Bir r• cı cııı. vatancı~ın normal lb 
uyaeıncıan çok dııba fazla ~·a ta· 
lep ettlklennı vo bunun <ınıenmc
ıı ıtcrektlttnı a.çıkh1.clı. Mtlll ko
runma ıeşkılAtı tenıaııcıaı cıe bir 
vatandaşın evıncıe 60 tene.ko rıı 
ııorüşü teyld etti. 

Netıcecıe yııgcııann llert sürdük· 
ıcrı i\.lr(l~lerın. bugün Ankaracıa il 
ıtıhlere duyuru.ma::ı. kar rt19ıı E
ıııısen temsııcı ercıen müte~okkll 
ııır grup. likır vermek uıenı An· 
karayı. çaaırı.mış bulunuyorau. 
Toplantı bir ıııat kııclar devam .ı~ 
tikten eonra uagııaı 

\AKACAk t>.1.llClLAlU 

Tarhan yagcııarcııu .. sonra yaka 
cak ııııtıcııarını kabul cttı. Faıı.11.t 
nem ocıun ve nem 11 .. .ıı;oıııurcuııı

rın, cıı§arıcıa ıııızetccllcre verw.Klu
rı IZ&hııt ~ok cıana acı idi. oauncu 
•ar Ilı.len ~enıraı: 10 wu ı,:eıtı oa .. m 
uuıuncıugunu bcıınerek. •- Şeb· 

rın .tıaıcııtı ınura~ının ka~ı'laıım&ıı>ı 
ıçın daha 600.lJOo Çe.Kı ouuna. lil~I 
yaç var• cııyorlarcıı Yine aynı oa· 
hı:.lıı.rın ıraacsıne iôrc. narlı lalaı· 
rıımadıkça, ocllnı ocıun ııeımıro-___ . 
.......................................................... 

Bomba elinde patladı 

cektı. Çeki flatının en u 28 Ura 
ya çıkması raruı1 ıcıı. Narlı kal· 
kınıa ıebır. odun cıolacalttı. 

Kömürcülerin arzusu da hatif 
eayılmazcıı. Onlara göre ııe narhın 
kalcıınlması zaruri ıuı. Şebırcıe ı;oo 
ton kadar kömtır varcıı. Şehir lhtl· 

racı lıe 12.000 tona yakl1t1ıyor<1u 
ki rakamın mukayest!fll dahi gll
lUncıu Bu toplantı da akşam acç 
vatıtıere kacıar cıevam ettı. 

\ALİ ~·: \ ' \PACAKT 
rüccıırın bu çeoıtıı ve atır tek· 

llflerı karşuııncıa Tarban cıa. cıar 
Wlrll vatandaş Eae1aı zor bir C1U• 
rum ıçıncıe kalmı~tır Bir yancıa 

yen, bir ucuzluk politikası, öte 
yanda zam ta!cplerı ve nihayet 
lı:ıo... Bunların ne ~ekılde btrblrJ· 
ne br.&lıınııcaaı en çok merak ecıı
len konu 

llıılUler. oehlrııe bllhlSlia yaka
caıı. aıkınuıunın ıııcıenlmcıtne im· 
kln ııörülmecıısı taınırcıe. lıüı.:uuııı 
tlıı tekrar akerı vuıtalarcıau ı.ıı
tıfacıe ~o.una ıııcıeceilnl belınıyor 
ıaı Nitekim ılır. olı.raıı; oew.rcı· 
ıtöycıekl :.ıo.ooo çeıu ocıwıwı ııue

n vaıııta ile ~ehre a .. ıırıımcsı ... 
rarlaştırıtmıt bulunuyor. 

Yeııı vaıının, , aıuncııı cııger ~
nııı ve bllllıısı;a tırıncı.arla cıa top 
anuıar )apma:ıı beklcnl~or ... 

'.\IEı> ' l.l! OZl>K'llU 
utl:o;KV Ko:-.Ttull.l.AH 

DOn, c;&11aı aıymıe bir kacıın be
ıecıtye zabıta memuru ile. ü~ aıvıl 
memur, oehtrcıc umumi bir kontrol 
yapm14larcıır Memurlar Ak&arıı7. 
L41ell Vela ve cıvuını dola araıt 
bllhassıı gıcıa maacıeııı ile zeytin· 
yağı tıatıarını kontrol etml§lcrcıır 
Eıı Ufak blr oilphe celbe<lllmccıcn 
yaµllan bu kontrolcıa kanuna a;· 
kııı bir harekete rL,tlanrnam14tır. 
KO'\"TROI, "I Ki.\~ \l' \ li 

Manisa 28 (HususH - Atu:rıeı Aynca yeni ucuzluk tedblrterı 
İ!er ımııncıe bir maranııoz Klrtlk üaenne. ptyııııada yapılmakta olan 
mevkllnaokl bal!ıncıı bulcıuııu ~ır kqptrulların da sııtı..~tınlm~ına 
bombayı kurcalarken birdenbire karar verilmıour. Bununla ııııııı o
ınfılAk etmiş, 8111 cıı tamamoıı ıo.ru valı Tarhan cıon ı.<abab vll6· 
parçalanmış ve vocucıunun muh· rette milli korunma t~kllAtı bat
tellt yerlerinden yımıtanmuıı.ıır mOfetttıı Cemal Şerlfsoyla gl)rO· 
Ahmet İfer koma halinde ha.'lta· oerck. kendlalyle son kararııanıe· 
neye kalcıınlmıştır Bombanın, o ı ıerln tatbik şekli ve kontrolların 
clurda tallm yapan askeri blrllkla sıklııştırılmııaı mevzuunda konu~· 
re ait oıcıuııu anlaşılmıştır. rn\lştur. 

4 meziyet bir arada 

~ -'~ ~i\>, ) 71~~··· .. 

~ G 

Cildinizi besi~ 
temizler ve 
canlandırır. 

Banyonuzda 
DAİMA --Kullanınız. 

NECMİ KOMİLi 

~::.:······ TAlıfAMILE SAF 
•• •• 4/",. 

l(F O.t,~ 
l.ft ~SY. 

'41 o~ 
Fo, l•, 

''~~ .;i~ '"'{r () 
YEGANE SABUN 
l<OMILI BANYO 
SABUNUDUR. 

Tel: 273118 

Atfın yükseldi «C.H.P. Yeraltı muhalifi değildir» 
ı sa.ıs ı ıncıcıe > 

cıurumu qbphelb olarak ıtacıı et 
mı ıtır. 
._ \'ı l::Ol ~\ll !\OIOIAI, 

Dlltıır tarııftaıı. flatı tesba ecıı
ıen öteki macıcıeıcrın eatııı cnor
maıa ııcçmıı: cima ve narenciye 
'atıııtan evvelki ııüııo nuaran azal 
mıotır. Fakat, ıvcynlr meı5clcısıı ne 
benzer bir durum, bllhıısııa naren· 
cıyc için de \·arıttır Btlındlğl gı

bt, t1on lı:ararlar, tüccara. nakliye 
ve ambaJ{&J ı:ııa:ıratıarını tanıma

maktıcıır. Kabzıma~lar, kararcıa ı~ 
rar ccıııcıığı taktlrcıc. bu lı:ıe latan· 
ı:.uıcıı portakal ve mancıaıına bul
mıık mOmkün olmıyaca ını söyle
mcı:tecıırıer. 

ALI l' Ul :!ti uı; \'VK~EWl 
P11zııneaı ııOnOncıenberı yükBel· 

ınekte olan altın dün cıe yülı:6elmto, 
bir ııüu tıV\'el ısu ııracıan muanıı:lc 
ı:oren Reı;aı altını dün 141 ııra~a 
) üueıınıottr ı 'Llmburl~et 113, ln 
ııı.ız ıu ve ki' .çe a. tını da 17 il· 
caııan muauıeı.., ııörwüştür. 

iki ~E\11~\,0l UlVU~U 
AHA' \C.\k 

Nöbet ı a• ıh ceza mablı:emıı&ı 

cıun ıı. ueı.ı• nuıı ara.nnıııaı ıçııı bır 

tıırı.r veruı • ı tir. 
Böıııe t•raret ınüaürliliüne Ul· 

bı.ı ) •IJıl• .ık iki deı.ıocıa küllıye~ll 
uııkt11rcı11 -ıeytıuyagı buluncıuau ve 
buıılııt ıcw bcyıuıııame verameıı.ı· 

ı;ı oucıı· ımı~tır. 

C.11.P. lL UA~KANl 
Şll.\l:.ll'l"l'iS GUSAL 

1 Ba$ı 1 lncldt) 
Ecevlt. sabahleyin ilk uçakla ııeh· 
rtınlze ırelmlşlcr, Kasım OQlelı: ve 
heyetin öteki Uyelerl lıle. havanın 
ıııaıı oımaııı y11zancıen. ancak 14.30 
uçaı,ııyıa !stanbul'a aelebllmlşlel'
dlr. 

C.H.P. Oeneı Sekreten ve Acıa
na Mllletvekıll Kasım OUlck', be
raberinde AC1ana :-.rnıetveklll Ham
cıı Öner. A(lana l\lllletveklll Dr. 
Suplıt Baykam. Urfa l\llllctvcklll 
Esat Malımuı Karaturt ve U4alı: 
Mllletveklll Rıza Akbıyıkolhı. ol· 
dutu halde 115 30 da C.H P. ıı Met'
ke%lne ırelmlşlcr. orada. Hazer ve 
Ecevlt'le buluşarak. C H.P. 11 tcıa 
re kuru\unun yııptıl!ı olatanıı.stU 
toplantıya kııtılmıtlardır. 

C.H P ti idare kurulunun bu o
turumunda OUlek'e ve C H P. he
yetine. son olaylar hakkıncıa cıe
re.ıı:ıı izahat verilmiş ve mevcut 
durum ııözcıen ~lrllm~tlr 

c H P iı B~kanı Şemsettin Oü· 
naııııyeın ve orcıu Milletvekili Fer
da OUley"ln cııo katıldıRı bu top
lantı, iki sııa• ıı:ıcınr .ııürmoıı ''" 
saat 17 sn <111 Oülek. gazPtcr.ııert 
lı:abııl t'derek bir basın toptanı•· 
gı yapmı~tır 

Oül!'!k, konııtmMıncıa, lı;l~ll'rı 
Bakanı•nın sert n ıtır bcvanlan
nı CHP. acıma ikinci cevııhı Yer
mı,tır CHP ye yönelUlen itham 
ları. ıyenıı11 v~ m&netalZ• bulcıu
ıtunu bellruın Gfllelı: . .ıenel olPak 
Oünııltavın. hlr ıı:ün önceki dik 
cevabıncııı baht" konuııu ettll!l hu 
ıstLc;lara. bir kere cıaha dllı:ka•ı ÇPk 

'8f'ın Dablll)c Vetlllmls eayuı Dr. m~ ve Lıtanbul Emniyet Mncıonı 
Namıt Oedlt'ln bUID toplantı.aına ile «Pvraklnra el koymat karıı.nnı 
cnap ıe;kll eden .Oz;erını ber ııa veren hl\klmı. tarııfııı:> olmamakla. 
zeıecıe okue1um. Seçlmleraen ene! ..;uçlancıırır.ı tır 
aunalta) n ari.a<1aşlarının '9b<llt S~zlerlne. •C•?."lttel arıı:acıa,ıan
lerlne maruz talmııum. Teleıonda, mı muhal>bPtle ııl'lftmlRnm Et>l'V 
tebe11Ue beraber 6UÇ ~itil edecek zaman olcıu. ıtı\I'l'Ceitlmlz ~idi.• 
ıozıerlne muhatap oldum. Bunları diyerek bL'llıvan Oülelı; C1 aha ııoıı
b k.mtn ouune çıtaracaıt vaıı:r~tte ra Şilvle C1f'vnm l'tml tir· 
te.sblt etlJm. Amme hizmeti Ua eden r.F.CFU'RI t:(hflRt'l.F'l.f!R 
ııır mUeaseaenın ın.tınaıı. memur bu· ıl .. tanbutcıa t""klllltımıza ıı:11roı 
ıun11uguru ıçın polltıkııcııarla mü· kevfl hareketıerdr.n cıoj?an htl' ur· 
naıı:.a ı ve mUnııı:anıya girişmeyi aaıa "tı:ııluk hıbıorlerl aıcıık Partll""llt'" 
<1oğru bulmızyordum ııtaı mıbaı1ı karşı, kevn muamP!l'lf!l"f' tl!\'PAAQI 
m11lı.aualıı. bana ç11tılmıı.ktadır. :;>ah• l'C1lldı!llnl ıtuvcıuk Bunları verln
aıını 1116.kadar eatıı huıuaları cevap cıe ııllrmek llıere arkar1~lırımızıa 
verlyorunı . herııhıır. t,tor.bııla ırelıtlk Pıırtı· 

Bir gazetede: bir 1ı:11ç C.H P. ocaıtı mı:ıı ııııwlılne ~·flrı;lz ve mP.ınıl't,l:ı: 
nın aza kayıt deftf'l'tne hlklm ka· tertlpll'l"e tevesı;ül edlldlitlnt ve 

"'ne Acııt birtakım muame!Plf're ba~lannııtı· 
rıırl,vla eı ~01mımız ve •• · nı Kördük Hemen cıı1tkıttml1J ek· 
reden memuriyetime '9tdl olunan 1 tl: Necll'n bu muaml'leltr, "~vı:ı 
bir tahkikatla llglll olarak, bazı fi~ 1 ı arafıncıan aetıt cıe Polis MUdflrll 
hısıann ICadelerlnt almamız sebe tarafından v11.pılı..-or? fktlcıarın l· 
blyle. C.H P ti tetlı:.IUl.tı taraıından filde ettiği albı. «bu ıcacıar mUhtmı 
mahkemeye verllecejlım yazılmıştır bir mettll'nln tahltlkl varsa. bu· 
Duna cevabım fUclUr : nu elbet utAhlyetıl •a\'CI vapoıı· 

Bu tehditler ve gayretler beni va· lı idi İstanbul Polis MOC1flr0. C 
l!!lfemden alıkoymak mat.ı:adma ma· H P . illere kanun cıışı muam:>IP. 
tut .&e, l.eyhue1edlr. Bütün ıcrat\ttm ler ve atır hL•kılar yapmaktaaır 
k:ınuntcılr. bunların heabıoı her za· Bıırısıne moracaıt için çağınlın 
uıan alnımın akı lhı vermeıo hazı· \'atandıı.şlııra. maımun mUıutıl'h!SI 
rım. Hayatımda şimdiye ıcııdır biç· yapılıyor Munun bile 24 saatten 
bir tehdit karııaıncıı boyun eıtme- fHla tutulamukl'.n, blltll'lne mü· 
dlm. nu glbl tehditlere 1:erre ıtadır racaat için çal!rılan vatııııcıa,, bu 
ehemaııvet nrecetluden de cıetuım. temınıttar. blle mahrum. ıranl"r
Buncıın sonra cıı bu tabii tebe11tle· ce ne:ı:aN!ttP •lıkonuyor. Va:.rırtn~ 
re aıcıme etml'den, mtllet u mem- ll'PCf'lerl KötOn\lllvor \'e bu "Urf't
lelı:et için bir nevi ibadet tellkkl et- le ba~kı a~ırlMmıe oluyor. C H P 
ı.ıaım tamını uzlfeml ıtacıa en ufak 11 arkad8' larımızclan blrçoklarının 
bir tcreddtlt ııosıernıtyecej!lm. dllğQlcı!J~ü. birçok vatancıaelara ı>.or 

H p ıı b kını Şemsettin QU· la ifade \'~re11rlle111!1 hf'rkeace ma· 
C. a, okllen lılm Oavak ve tehe1ltll'! netlct a· 

nattay'ln zabıtaca • 0 rsuya ç ıamıyıncL vaatler yapılıyor· mr.n· 
9ahıa1ıorı bahane ederek yaptıRı :ı- tııat iş tı>kll! ce11llyor: ~C H p 
hıımtara ttellnce: 27/E.Klm/!957 seç m cıen çık. orada ne bulcıun ıı:ı D P. 
ceı:W aıı.at 22 • 22,30 auıarıocıa Be· ye aır. her l!tecııttın olur.• cııyo c. 
y~lu ilçe ıeçlm kurulu blııaaına, o- H.P il lı:ancıırılmak !atenlvor p,.,_ 
rada vnı:lfell olmayan bazı phıa· llsln hiçbir ııurette hııkkt olmacıı
Jınn dolmııa başladılr.lan ve bun· tı halde. c H P. ye para yardımı e
ların C.H.P. 11 merkezinden otoma- dcnlerln l!lmleri vo verdikleri pa
blllerle oovkedllı1111 haberi gelml•U· ra miktarı. bu vatand~lıırcıan öt· 
oaıremdekl vazifemi bırnlı:ıp ranı· renllmek llltl'nlvor 
ma bir miktar polla ılarakaeçlm ku· ıı1F.KR\R tr>hoRt 7~ .. » 
rulu binasına sttmlştlm Herhangi Bunlıın yapan Pollıı l\JQdQrUnü. 
blr Mataeye ılderllen mutadımdır bOtOn htanhul 6-7 Eyıoıcıe. Bcv· 
yanıma ıoıoııraıtı alıHm Setim ku• o[il\I Kaymakamı olarak çok yııkın 
rulunun çalıttılı binanın lı:apı.sı O- elan tanır Blıı bu ıı:atı, cıaha ııe
uünde, methallncıe, hattA kunııun çtmlercıen evvel ııtkAyet ettik Ta. 
çalıttılı ealoncıa toplanıın kalabalı· raf tuttuııunu. ba.~kı yaptıRıııı ally 
Rın realmlerlnl çekttrmlttlm. Gürol- ledlk. Tekrar ecııyoruz: Bu zat. a
tU, patırtı çıkarmalı: ıateyenlert ae· şırı bir O P ildir. D P. il olmak 
çim ıı:urulu başkanının emriyle dı· kendi blleceıı iş, ama. vazlfeıılnl 
;arıya çıkarttım. Tasnif sükOnetle yaparkf'n taraf tutmaııı. P.lbette 
devam ıderlen cı1olremdckl vazifeme haklı ştkAyet mt.vzuum\lzdur. 
avdet ettim. O aünden bu yını ki· cı'lh'Al' I Rıısot BF.l,l,lıı 
l•batııın ltlınler oıcıuıunu ariftir· ntR H '1•hı 
mamıştım. Biz acııı muameleler hakkıncta. 
lıtanbul cumhuriyet MUdcıeıurİıu· hiç bir müta!Aa yOrütecek deıttıız. 

mllt.ıılnln 22/11/IDS7 gün ve 9S7/lll08 Ancak bazı ocak ve llçelertmlzln, 
aayılı :ra:r.ılırlyle bu hlcıtunın tah· defter ve evrakına el koyma kıırR· 
klltl Müdür1Ulümüze1en ıatenıııııncıen n vcrtm bakimin. tanınmı~ hlr 
çelı:tlrdlıtlm resimleri ele aldım. İç· partt:r.an oıcıuRunu u&cıe zorunda· 
ıerıncıe pollaçe tanınan bazı pbı.alan yız. Bu utın. DP den acıaylıl!ı 
teııblt ederek bunlarla beraber ça- bahla mevzuu olmuştur Slva51 ren 
ııpn -:ıııerlerlntn de ırıcıeıerlne mü· iri belllcıır. Tt.rafsı:r. detııcıır Bu 

t etı.ım. ut hııltıtınaa pek çok 9lkdyetlcr1· 
racaa Un mlz olmuııtur Zaten, latnn'>ulcıa. 

E:er C.H P . 11 başkanı şeıııaet buna benzer bütOn muame!elerln 
ou:ıaltay mukabil tee1blr ıımak en· karan, bu zat tarııtıncıan veril· 
dlşeslyle n bir tak~'lı: icabı olarak mlştlr Kasım Oülek'ln Slnop'tıı 
fllb.llmı ele almı• ve hazırlık tahlı:I tevkif kararı cıa bu mcyane1adır 
ıı:ııtının aafıhatını açılı:lıı.tmak ııte- :'il U .ZF.:'llF. 1 OPLAl\l \ 
ml~e. çok aıcıanıyorlar. ifıae:;.~~; rı \ZIRl.J(lf · 
nan bu eahı.alann el:&erlal a Bize öylro nllyor ki. D P. ımıpu 
pollae ;sık ilk ııellp 111tmı,ıerdlr. Ad lr kararı ııereıtınc-e, C H p aıevıııncıe, 
ıet çemberinden seçmeleri onlara b l\lecııscıe ıçılması cıuşnnülım tah
çolt tecrübe klzandırmı,tır, Hiçbiri· klkat için malzeme toplama ııayre 
ne tazyik yapılmımı,tır. Yalnız Mü· tlne1edlrter Yine bite öyle ııtllYOr 
dUrlüaumüıdı ifadelerine muracaat ki, bir ter\lr ııavaııı yaratılarak." ö
edllen bu eah11\ara aadece: kimseye nümO:ıcıckl Beıecılye. Vllliyı" ve 
llet olmamaları. kanunları lhl41 et· Muhtar seçlmlerlno hazırlık )'llPll 
memeleri t.av1;lye edilmiştir. Yoksa 

maktacıır Bu hava ile, huzuruna" 
6CÇlmlcr hııkktne11 ÇOk Cle1df 41lkfl 
yctıerımız bulunan İstanbul İl 
Seçim Kunıluna da tesir yapılmak 
ıstcnmelctedlr Ve nlhavet. bu ıtay 
retler, D P. ıırupuncıa tııtonen OIC1· 
det tedbirlerini aeçJrme hıızırlıtı· 
dır 

cılBRHTE DF.ô>.lfo nln 
R \._l'\ '1'01'1.\ 'Tı-.ı 

işçtıerl Bakanı, l tanbulda ib
rete ııeter bir basın toplantısı yap 
mı~. Vtlllyette yapılan b\ı toplı.n· 
tıya. D P. vazifelileri ve ileri ae
ıenleri ve iki büyük bankanın u
mum mücıorıerı haur bulunmur 
ııır İktı.sacıı mcnularcıa çok &ıkı 
tee1blrlerln atır.cııtı bu ~nlıırde. 
banka umum ır.ucıorterl. aeal>ıı ını 
il bııskı için mı oracııı bulunduhır? 
Suali ister istemez ıılı:la ~llyor 
Bakanın bu hareketi, elbet cıoıtru 
delili Ama ııallba bir taşla tJlrk114,• 
ku8 vurmak lsteml~ler. 
11\ RRAl,TI 11.11\1,f,PF.1 l 
mıötı,ız., 

Bakaıı. ııereıclrse. ıC.U P Genel 
Merkı>z nı cıe arıırımı buyurmı..~ 
Bizim h<'r şeyimiz açık Yeraı:ı 
onıhalef Ptl C1t>~lllz Gizil hiç bir 
'evimiz olmacııj\ını , hergün parti
ve muhtPlll kıtılı:larla ırelcn sivil 
ı.allsler çok iyi bilirler öıtrenınelc 
lStecıııı:ıerı bir ecy varsa. t~rır 
buyursunlar bir ccıemokrnt ko.hve 
ıh ikram ecıer ve kene1llllne '>ütfln 
lated 1k1Prlnl bız vprlrlz 
D. I'. 'H it K t Z I'\ 1 Dil 
\RH"AC.Ali l\1 1~ 

Bız cıe •unu soralım• Gerekirse. 
hlılm merkez mızı arıvecaııını IÖy 
ltyen Bakan. acaba. ııerektrım l>P 
Merkezini cıe arıyabllecck mi? Qok 
cıcıcıı şlk4vetlerlmlz. bövle bir a· 
rama~ ı. çoktan İtı".relttlrlrdl 

BUtOn bunlar. ancak. e~kınlılı: 
ıı'lmetıcıır Onutmıı.'lınlar ıcı mil· 
let cok uvıınıktır Son ııeçlmlcr. 
bir plebisit mahlyetıncıe. mııı.,tın 
kimi latecı ııtlnl açı~a ıı/IStermlş· 
tir Bundan sonra artık o P ııaf· 
lıınncıa. ıMlllPtln kahir ekılerıyetı• 
ııözUnü duymı.mamız ııereklr C H 
P. ve suç isnadına tı'!ş,,bbOS. mille 
ti ancak ~ld!lrflr Sf!çlmlP.r, hal· 
kın li?ÖZü >nOncııı cereyan etli Ba.<ı
lı:ı yapan varn bıınu kim vaııtı. 
mlllt"t çok ıyı hlll\'or.• 
ınn r:t''.'11 BiR H\~IS 
1 OPl,'\:'\TISI 

ÖtP vancıan Otııek. ve C H P rıo
vetl. pa:ı:ar ırtınOne kadar oehrımlJ: 
cıe kalacıık ve tetklk!Prln" dPvl\m 
edoocektlr Bellrtlle1tlltlne lıÖ!'e. Oü· 
lek her ııün bir cba~ın toplnntıı<ı• 
vnpnrak. umumi efk5n. R11nU ;:Onll 
ne avdınlatmak kararıncıacıır 

ı·oı ı ... c:t1 u:ı. \R c:t''\\1.'ıA\'I 
n ~il' F'l Ti 

Kıı:nm oaıe1ı:•ın cıun •k•am tısıo 
<.'al!aloıtıuncıak.I C H P merkezin· 
de yaptıP;ı basın toplantw mfl<!· 
cıett lçlncıe Rf'lı:l7 sivil polla bina· 
nın cıı~ıncıa nllbl't tutm~tur 
Bunlıırdan bir kısmı otomobil I· 

çıncıe bekleml~ bir ltL<ımı da birin 
el şubedeki •enl'rl ile tl'ma• <'t· 
mek için dOkt:l\n C1llkklln ııczel't'k 
tf'll'tnn l'tml•ll!rdlr. 

C.H P merke? blnaınnın kar~ı

ııınrta blrbuçuk: ııaatttn fa:r.ıa heli:· 
lf1yPn poıısıer ilk ön~e Ka5ım 00· 
ll'k'ln sonra da Şemsettin onnsl· 
tay•ın otomobilleri peşine takıla· 
rak snttlklerl verlercıe kencı ıerınt 

takip ctmlşlercıır 
1 \~ltl\T DMA:\J t:Oh'OR 

Mllletveklllerl ııeçtml aırasıncıa. 
bu.ı ıkanuns'JzlUklan yaptıkları 
ıcıcıı lyle C li P. ye menııup b-..zı 
vatal1'taşlann ııorıruya çektl:nrslnc 
oevam edllmı:ktecıır. 

öıırencılğlmıze ~re. cıan de .. eh
remını c.u P t~kllAtına ba\111. üç 
vatancıaş Emniyet MOC1ürıntcın,. 
celbedllmlş ve 61YW polis taratın 
<lan ııorııuya çekllmlşlercıır 
Şükrü Yeti;, Cemal ve Adil ıcı

tanndakl bu şahısların. Şehrcnıını 
bucaıtını baltlı nncııkta U:r.Mlncıe 
ilçe ııl'çtm kurulunnun mOhrO bu 
lunan oy zarflarını. undılt kurulu 
nun mühUrO ile ikinci cıeta mll· 
hürlPCl!klPrl IC1C111 eQllmektCd!r. 
Sonıuya çekllımlerdı>n cemal, Ol 

numaralı ııancııtın CHP. il mn~ıı
hldl. dll!eri lı;e, Şehremini bucak 
ıcıare kurulu üyelı•rıcıır. 

Cemal. Yusuf vt Adi!. urtı .. rın 
ııandılı: kurulunun vercıııı bir ka 
rarla. ikinci cıetıı mühOrlend !\ini 
ııöylem~ler vıı bu karann bir zıı. 
bıtla tevsik ecııımış oıcıuıtunu be
lirtmişlerdir. 

c H P iller. daha &0nra serbcııt 
bırakılmışlarcıır 

Seçim suçlusu muhtar 

mahkemede 
Oeçen umuml 11eçlmlerln ille au1: 

lwu dün acıllveve Vl'rtlerek hak· 
kınCla C14vl\ açılmıştır. 

Beyoğlu Şehttmuhtar mahalle· 
sının muhtarı Tal~t Alpa, mahıl· 
leı;lncıe bulunan b1121 kimselerin 
ıııı:nıerını ııeçlm lı.üıORüne yazma· 
dığı için seçim kanununa aykırı 
hareket etmekten yargılanacaktır 

C.H.P. •lDdf'n çıkın D P. ye girin 
diye akıl ve mantıkla lı:ablll telır 
olma;an tek bir teklif yapılmamıf· 
tır. Yine yapUltımız tesblte gOrc, 
bu \hıalar C.H.P. il mtrkezıne ça· 
ıtınlmış ~llsd• tazyik ecllldllı:lertne 
dair Uad~ Yermeler! ıatenmlştlr. 

-· ... -. 

Tekrar tunu ifade etmek taıerlaı 
ıtl: ne tadar uırn ırlarsa uıtnı .. ~ın
Jar. aatlam ve kanuni deliller ta
mamen toplınmıttır. Mettuubahla 
sahı.slnr kanunlarımızın muhafıızı 

ve teminatı altındaaırlar Hiç klm· 
ııere Alet olmayacaklardır. 

İ•bu ctvıbımın Baaın Kanunu ııe· 
r~ınce ıynı aahlfe,• aynı ıUtun n 
aynı ountolarıa netrlnl ıı:ırırı ile rl· 
ca ederim. 28/1 t/19S7 

~tıınbul l!:mnlytt MU<lürU 
Hanettln Naklboğlu 

C.H.P. Meclis 
gurubu tebliği 

ıeaıı ı ınr1'1P 

TURK BORAKS MADENCiLiK A. S. 
İdare Meclisi Reisliğinden 

• 

Şirketimizin 1.10.1956 dan 30.9 1957 ye kadar olan ikin· 
<'i hesap vılına alt alel6dc umum? hevet toı>lantısı 1912.1957 
tarihine ra Uııyan Perşembe ııilnü saat 14 de Galata Banka· 
tar Caddesi, Ünyon han :O:o. 41-42 deki şirket merkezinde 
yapılacaktır. 

Şlrkctlmızin bu hesap devreslnf' ait hilAnço, kAr ve za· 
rar hesabı, idare meclisi ve murakıp rap.)r}arının 1 Aralık 
1957 tarihinden itibaren ve umumi heyet topUıntısını takip 
eden günden itibaren bir sene müddetle muhterem hl~se
darlarunızın emirlerine Amade tutulduğunu ve bunların şir
ket merkezinde görilleceği gibi birer suretlerinin alınabile· 
ceği bildirilir. 

Toplantıya katılmak isteyen his~edarlarımızın toplantı 
tarihinden bir hafta evveline kadar hisse sPnetleriyle bi~ 
likte şirket merkezine müracaat ederek duhuliye kartı al
mııl:ırı ve sayet vekil göndereceklerse vekAletname nümune
sini de gene şirket ıncrkez.inden aldırmaf:ın rica olunur. 

RUZSAIUE: 
l - 2 nci hesap yılına alt İdare Meclisi ve Murakıp rı· 

porlarının okunması. 

OPON, rulubf>lli •e soğuk 
hıwHlıırd:ı bir ihtiyat tedbiri 
olarak alınm:m rnyllnlıtlıı· 

ı - Sözü geçen ıı:aramıme ADa
çaııamızea teminat altını alman b•· 
ıın, ıklt ve çallfllla halı: ve hürriyet• 
lerlne arkındır. 

1 2 - Hiçbir bukUlı:I n kanuni meıı· 
ned• dayanmayan bu l:r.nırname hll
tCmetın aalllhlyet dışı bir taaarnı· 

tudur. 

2 - 2 n cJ hesap yılına ait bilAnço ve k!ir ve zarar he
saplarının tetkik ve tasvibi. 

3 - İdare Meclis! azalariyle murakıbın ibra~ı ve yeni· 
!erinin seçilmesi ve gelecek yıl için ücretlerinin tayini. 

• - Tica~t Kanununun 334 ve 335 nci maddeleri mu· 
cibince idare meclisi Azalarının şirket ilı: ticari muameleler 
yap:ıbilmeleri itin karar ittiha1:. 

OPON, ba~, diş, adale tığ· 
ıılarını te~kin eder ..• ııeıle 
\'C grip bıı,lııngıcıııda hirı,;ok 
renalıklnrı önler rAAL 0·68 

3 - Siyası b&lı:ımcıın bu karar Ilı:· 
tldarın hür buma ve hür fikre yo· 
neltt.111 nhlm bir bu.lr.ıdır. AnUdf'
ınokratık n •lddetll ceza tehditleri 
ııe ıwıturuıamıyan resmı llAn, U
~ıt. cıovı:a, matbaıı mıızemuı daQı· 
tımındalı:l acıatetaız, partıı:ıın uıul· 
lerle ıktldanı rAmedllemeyen TUrlt 
bannı timdi de y .. amı .-rııann· 
dan mahrum edilmek latenmekteCllr. 

4 - Be rtürlO lı:Allıt lthıllnl Te 
datıtımını al)a.ııı lnhlııar altını a!an 
ıı:ararıarcıın .onra huaıai şahıalara 

ve ır.urumtanı alt 111.ntıra bl!e eı .to
ııulma.ııı memleket için çok zararlı, 
demotra&l anta)"lfl ile balldaşmaaı 

lmlı:lnıız bir temaJ1}1Un Uıdesldlr. 
s - Hür fikre n hakikatlere bu 

çe,ıt u1Ullerle set çetmek ~b· 
, bQalerlnln husranıı mabkCm oldu· 
tuna inanan C.H.P. Meclis gnıpu 

günde 6 tablete bıı.sının hak ve hOrrly11tlnl TUrktye 

••••••••••••••••••••••••••••• BOyülı: Millet Mrcll•'nde ı.srnrla .ea· ı vuıımoa kıırır nnzılttlr ı 

kadar alınabilir 

BUHAR KAZANI ARANIYOR 
Yatık veya semaver 40 • 12. lik saatte takriben 500 kilo 

buhar verebilen 6 atmo~fer yl'ni veya az kullaııılmı~ BUHAR 
KA7.AXI alınacaktır. 

Müracaat: Mermerciler Sanayii ve rfcaret A. Ş. 
Fermenecilcr 36 Tel: 44 10 40/44 67 44 

Sahibi: VATAN Oazeteclllk H Matbaacılık T. A !$ adına 
AlllHHD 8 llN YALMAN 

IAŞYAZINJN DEVAMI 

Yelkenler 
inemez .•• 

'"""' • 

• 
ınmez, 

fRa91 1 tetldt ı 
ıılirnıııyoruı. Dotrnya Doira. ltrlye tiri dempl;trn lharf!t olan ob
Jtı.tır \C mO!bl'I tenı.ld H mllrıı.ahe \azltemlzJ yerine grtlrmt· 
nıd:l ,ııu almacı: me~lejt' \e mtmlP\ete ı.ıırıı bir thanrt su•· 
)oruz. 

ı!J:!S de ('ikan n ·atan >. o umanın en btıyOk sııtıelı ıauttth dl. 
oıuı.ı:ı para t;;azanıyordu. Bir taraftan da fstlklll mohlirmelcıı 
l"tr11fa drhseı açırordu. Dlrdrn baeka btıttın mo~ta.1'11 \e muhnllC 
ııvC'trltrl arı. tsıtı.ıaı mahkl'me 1 kapıımı tt. bunların m'•'ullert 
ll)hmlonberl mııhakf'me edlll)Ordu Teratıt.:lperver Fırı. ının t.a· 
p.ını~ıııı hoş ıörQr tarzda bir lek m"ı.ale yazmaı.ııı &m7.etrnln deu· 
mıııı ttmln rdecetlml:ı Hı 1 tiki&! maiıkrnıP 1 1t11zıır111uıa mrchul 
ııı..ııırtıtre maruz kalmnı.tıın ırnrtulıll'dtmu bize nllcllrlldl. Kıınaıı· 
tlınlıe U> ı..ırı bir tPı. satır l ı:ıııaı.taıı l•f' r;ıızrıl'nlıı ı..opıınınasıııı 
\t' t.ııı..ıaı nıahl.C'rııe,ıııe r;dnılnllnırıl at\e ı;e\e ııoıe 11ldıı.. 

\rnıtıın OIUl iki Tll r;e<:ınlttlr. t'.ıknl &B:ı:tll'Clllk b"ı.ı,;ında tc· 
ıaı.ı..tın ı..ıı ı..ftdar dr&l~ml'nıl•llr. 'ıeınnuıı oldutum u iftihar et· 
ııııını l.ılr noı.ıa \'ıtr>0\, o da ıautedckl btl!On .. rı.ıulatlarımıa bu 
11'1.ıt.ı..ıde hl'r.ıbtr tınlunıuafıırırtır. 

l lilldar, bizi vazlfemlzr ılrum l11ılillnlınnrtıın mahrum bıra· 
kıl'ia. bu. unuıı ıııtel'tal tl".Hllr. O 1:amııı bizim uıtınıeı..rte ı..arıı 
olıııı. uıesıtı.. vat.lfı."ınlz \I' nıe.·uııyetlml& ~ona ıeıır nılllrte ,-e ilin 
11811)11>• li>ll'fl olan tnhhüllrrlnl hh:e ~ll)ıtn, ınruıukl" k&l'fl &elen. 
)t'nıl11tııı ııozıııı ıı..ııdarıı~ meı•ullJell tıaşlar. 

Y 
alnız mOfrlt meyi ili oka~ orularımıza •unu hatırlatmak lste
rlı lil 1\ atan> hf'rhenıl tılr 51) n" pnrlluln sllzcllsO u ı.ör 
liOrOnP nıuh•lrff'I tıı.rıııln r•lrl olr ııızrır drttldlr; (Do&ru· 

) ı Ootru. Itri> r l&rll drııucı me ... ıtı. dlfl' t.ııbul edea. preıııılı>le
rlııde-ıı blc oıışnıı)aıı tıır nıeııılelil'l('I ını.rlt-dlr. HIZtt ht'drf mrmte
lieH·llıı. prl'ıı lplt'rlola ıer\~lile ıııe,ldlr. Kim bDnlarıı hlı;ml'l e· 
ıler•r., blı hrıUaııı \eririz. kim ı..arşı ıellBe bla ona ıent.:ld edrrlz. 
~lf' nılt'lit'ltn tiU H~)a bu parti \P şahışlftr tararınııaıı idari' edllmbl 
blzlnı için tılr muc:ıdl'le n aıaı.:ı mPvıua drıtlldlr. veter ki hOr· 
rl)rl, hııli1'Rul)l't. kaouıı eşltll&I . huıur \t' ı,tıı.tıır ortntııa b.I· 
kim ul•Uo H lhll•ııs• dıuRııan bir ,eıışme \e ı.ıııı.ınma dl'uım 
tılelıll•lıı._ 

lı..tııl.ırda bulunan ,.ıyuı ı..unttl lyt vıılll doıtru ~r\Ltlınete c:a 
lışıuali. ınrrııltı.rttl bir ıazrlPnln bat\Rllll'Sldlr k r1n )olda > ıi · 
rll) f'll, ufJ..l'•lııılen. ırurnrıııırt:ııı tııışka "lcilll hlC bir til'Y &cirmlyl'n. 
l'trarı hulihl;.ırlıırla çenllrıı tılr ıı.ıııı.ırı ıı..ııa yoll) l t' intibaha ıe
ıırıııtıt' ali lhllmalter nt' k:ıdsr ıııahdnt, btınll alt llıııltlrr ne ı.a
ılıu ı.a>ır olıırsıı olsun. tıu ı~tıı..anıe-tı.- ııır11,mnı..ıan \UCrcllemcı.. 
Hllhll-"11 1\1 ayol ~ıırllıır allındı 111~1 ı·ıtııırta vl' 111:1~ >•lınııı ııı. 
•t'l.lı ııJıııııa •arfrılllen ıa:rrellf'r çoli mcı.ıırt nellcı·ler ıermııtır. 
'011 sl'ı;lıııler. l.o\·\el nıu\ uı.-m·,lnl' ıtoıru bir ,.,.,,..) ıın actıcınıı 
'un• ıı..tıcıarııı. hnt"tı tılr >Oldıt ulrtuauıı• aıılama~ı ıe ı.eııdlııl 
ıoıııaıııııM lhllmull, llill ~• 111:12 de uhıııaııııılnn doha faı.ladır. 
~remlrJ.l'tl ıııı.ıı·ı bir \'1!1111' dl>e tl'IAlil.ı>r aıısıınlarırı. nıllll lrd· 
ıltJr ıltrhal r ııı ulııııuıııılıırını \'e " ı.ı lllraııarını de\am cıtlrmrır 
(ılr ıııliıhll'I \'Dlışnııılnrıuı. \'lr111ıımalarını ola&an •ıu mal.; icap edtr. 
ı ıı.. ıı lıuııu11 auııu )Ol.tur. 

Ulı tıüıüu ınucuı zorluLlara rııtıurıı. mOuıı~ll b ına ali Yll.lı 
fl'lrrl cıılııdr. o;oııııııda yerıııe &ttlrınf'nln momı.on ol catına ına 
ııı)oruL, \·Onliü 'l'Lırli mıııeııııın ol&unıu&uııa. hO;rlJ•te " drıuoli. 
ra.•IH candan lınitılıııııa ve bunlııra rbll o!duıunıt tam bir tına· 
1111111~ \lırdır. mlllellml&I 11.tldar n mub !det Cl)f' ıı.ı ayrı n d8$· 
1111111 hmpıı blllOnruilti dl3r l..abııl etmlJorııT~ iki ı rattaı.ı bir u·uç 
ıııOfrltlıı 11rı.uında kııllılerl arıısındıı >ollar bulanan cenl , 8taıııla 
kQlltlerl vardır. nı1lli lıQıı)ede h:ıyra t.:Of11 olan buret , , erre 
kıırşı ıılHll ınUli.ıamet Pllıttle li.I lı..tlıt;ırın l ecll rnıpuno \e tCŞ· 
lill!\11111 da ııııtıılde nütııı:u \e tesiri allına olııcıık mllli tıırııı. ,. 
ı.111 1.ılr lstıı..ıı.ılıle ılJnlll hooluju ve ı...rtıtıklı ""\il e n ına ıOre 
111111 ı ıt.,ı ı..urul.ıC'at.ıır. 

Ahmed Emin YALMAN 

Tasfiye halinde Maden Kömürü /~feri T. A. Ş.~ 
tasliye memurluğundan : ıj 

Şirketin hissedarlar umumi hey'etl 30 Aralık 1957 p1 • 1 
zartesl gUnü 93at (11) oo Anknra'da TUrkl~c İş Bankası 
A.Ş. Genel Müdürlüğü binasında fevkalftde olarak toplana· 
caktır. 

RUZ :S ı\l\JE: 
Ta fiyenin 1957 yılı muamclMlyle toplantı tfırihinc ka

dar son safha muamelelerinin tetkık ve tasvtblyle tasfü·e
nin hitıımına liid kararın ittihnzı ve tnsfiyc memurunun ;f>. 
rA olunması, hususlannı muhtevidir. 

1:icaret Kanununa, l'SIS mtrkııvelen memlzc tevfikan rey 
sahıbı olan hbsfdarların asaleten veya vekAlelen içtimada 
ham bulunmaları ve bunlardan hamiline ild hisse sahiple
rinin hi!ıselerini 15.akal bir hafta evvel ~irket merkezine tev· 
ıli ile mukabilinde rey pusulası almaları lüzumu rica ve llln 
olunur. 

Tecrübeli av hanımının tavsiyesi: 

bu gördüğünüz tava 
daima tertemizdir ... 

Halbuki her kullanışımdan sonra 
-; içinde kalıyor... ve işte o zamaı • 

FAY imdadıma yetişiyor 

FAY ~ tııçnk, (atal, kaşık, 
ynğ!ı \'e isli tencereleri, 

lıanyolnn, lavaboları; 

fayansları ve mermerleri 
tertemiz, yepyeni yapar 

DAHA iYi 

! . ... 



f 956 Şubatını ha-
tır/,yacaksmız. O 

gün Mithatpaşa stadı 
ağzına kadar doluydu . 
Bütün nefesler kısıl
mış, herkes o devrin 
futbol ilahları olarak 
tanınan Macaristan 
ile yapttğımız maçı 
seyrediyordu ... 

Kimse maçın netice

sinden emin değildi . Her
kes Macarların, övüle ö

vüle bitirilemeyen tekni

ğini görmeye gelmişti. 
F'nı.nı mllll ı 1ı.ımın11 1 hrr lıat 

t ıyta ra1'1p taı.,nıı «11',•lımı:ı~a 
tıa,lomı tı . :ıo nnl"n ı111lilli:a hl'nfl1 
ıntnıuuu ı.ı. • i:ııeıı. l•fPnrllyıır tn 
111 l.:ııp ıı rııı.: Mırflil. ntacıL-ıalil ı ,.,. 
lrrr tnı •n ı:ıı.-rt u•1ıılı1'1a ıı :rnııı 
f.nl • Hıı :'ltaı-artara att1«1nıı:ı il ı. 
cohln. 8 dnkllrn ~nnrn ı:rn,. ,,,.,.r 
"'nattıdan tl.1oı·I 10111 ttr. attı . \,. 
lltu,. sona Prdl. ltilnrl flerıl'nlrı 
\ lnl'I daUl.:a•ınrta l•rendlynr tliln· 
·t CıJllUl. ftrto•mı y ptı. i\frllnln 

•0111. <.nl :\111Çı 3- 1 ı.aznnm,.tıı.. 
• ııı.aı ıu~r e:rdtn P~Td mllll taliım 
hlr U(Acıl.; ı.azanmıştı •.• Dl'rı.e~ o-

İLLİ 

\ 

JtEC F.r 
T Pkrar :\lıllı rakl'tıda. 

Basketbol kafile-
miz pazartesi 
günü geliyor 

Turcu Mur eo; 28 H ıd 

MİLLi T AKlltlDA DEGİŞİKLİK 
• 

isfend • ıyar 
Milli Takımdan 

Affını isted • 1 

Ylrini Recep aldı 

* F. Rahı·t'ııln tlUııı.fı ıınlrPnın .ıııı : ( -.ıılflıuı ~atıı.I Torban. 

UR nıllll' rl.lilrıll l ııkınıııııı ıııllhl · 

Hll ~ııgloıtıı:ı kin. 
nı~~·lnrınıııı )llrtııı ıln rı• nrn.ıılıtı 

:ıı.ı, ,,on ff'ılf'rıı•• nıı Lııon•ı ma· 
~·ında da, \ r lldlrrıl' ırnr ı n• ıı ı · 
lllrıındı. UnLnlılar hu ftılhnkıı.111111 
-aı..at nlılıı~ıııııı .. r.,tü)tırlıtr. nıııı:ı 

cor,. ~aı:acıı.111 llllml '">O 'ııaıın 
c,vnatıln"nıı tnhııılıı t'dilınPl;lf'dlr 

H. Polat nihayet istifa etti 
Nefes' in 
rolü 

Kötü şans 

l•trıııt11nr o rıı,. ha1'llia1 "" 
ı:lııt'I nıa~lar ı•ıli ıumı ıı . \ldıcırıı 
•lirfhur ,,. ll\UI ~llı:t~I Otf'rlndt'ıt 

• flı>tııı ortnlıınn t'brrt•I ı:nllr or 
ıh•f'lrııhorı1u. l ıı top ,.urh o. br 
nırn hl~· bir hrı. Lrıull•lnr 'l'tl•r 
nıt,ordu. (of'llt' hrrı.r, l,f,.ıııt11.<· 

Milli Eğitim Vekili yeni futbol federasyonu 
w 

b k 
''

A d k G f'( l'n yazımda nr il~ 

rın •rnt'lrrrr milli taı.1111 •DCll(lli• 

Kafile Ankaraya 
gidiyor aş anını mi ı maçtan sonra tdyin e ece :::.~··'.,~~:;:~:~;:f;1 

Bizimle karşılaşacak Belçika milli takımı kadrosu belli oldu ::;~~~~~ ::ı:~~::r•,mın:r:ı~~: tıı:ırıı 'nııtrııtını ı ıhnıln rıtl,orrlu. il Ar 111.ııt \ nı. ruı1n Rl'l(•lka lir 
taı.111 t9l; MI fııttıoı •Pıonn hrı t.u•ıla.şarııı. olnıı nılllt rotı.oı 111· 
t'vl drct lirdi o ,.firalll lı!fl'ndl · ı.ımımıı nanıırıtrrt bu ı:ı-•"" rk• · 

)ar, durnıH'"R ha ındı ,,. nltıayrı prr•I,. tbrlıııh:rf'D n•-rıt11 .. nı.ı rıtır . 
hu . ,zonnn llli 011111 nın~ıııda .,, \fllll 11ıııntt'tlrr 111' h ıllırtıı. nı ıll' 
ıırı. otarnı. lrnl•tı. Hu ılcfa hrrkr• larıııı ıı.11ıır ıllnfl tııL"\l.fl'll ı:rıı~ 
.aı:ııeıl.:tı drı:t tı. fuıboll'nlıırı nıu ll'r Rlrllı:lıır """"ı 'ıııııta ııı •Onrı 
\alAıı rıll•orıtu . ı.~11111 .ı ılın il nlil.ır \!' ııı.ı~· C"llııtı 

/
. f d 11 " t.ıuı nr t'• ı•lı hi r t lillılı• tı ıııırlıı 
S en iyar çıktı n .MıLI ırıtır 

R I d 
ı ııııınıırı ııltıoi knılrn•ıı ıı nz ır ı:li 

ecep a ın 1. .. ııu 'arıılaı •ııt. ı.ıır.ılıı•m.111 1111 'oıır .. 

(
• J 11'1. M·ı · lı·I llllllfllHl llll il .ili l'ttllı•ı·ı•I.; . 
•A ııuıırarııı hıı roıhnlı·ıı~o. hrr ıır. 

'''dl'n t'Hl'I amaıor rotıluvılıı ----
llun trı. "r.çh-l)t' tıa .-ıırıırnı. ı lt'ı1 l 
dolnyhl) lr \ nlrnrova kampıı ıılılf' 

ml, f'Cf'Clnl '" mtlll l.adroılıın çıı.n 
rıtma.1111 htl'dl. Tr-kllfl ırn'dıllll 
DTl\ndırm ıdıııı L lıııl l'ftlldl. ••fR\; 
' ka~·. ı~rPndh 11nn Hrlıır tnLı· 
mıı t'mrlitnr Rr<"rbl (."ar;ırdı. 

Recep mi, Suat mı? 
1 rrnıtl)nrııı lrnıtroıtan ayrılma ı 

•pnr Çf'Hl'lf'rlııdr üT.tıııtll lif' Jiar 
ılnndı. lfatı(ı mllll ıııı.ını 1rLoılll'JI 

• f'nf'rhllh('l'll IJa•rl bll,. durumu 
h 1 rrtlt' ı.ar ılııdı . o)IPı11ı:I lf'L 
kı•llınf' ~ıı olılu : cı ı oı. 11111tllfinı ı> ı 

\ •rıra Kr<l'll tnı..ımııı \ nt.ara 

GUREŞ ~ 
Fedearsyonu 
BOŞALIYOR 

SK~R\, 28 -

A rlArdan beri por •1kartnı en 
çok alakatandıraıı meseltler 
d"n tılri, b"llı; I dt blrlnt"isl fut

bol t Pd..rasyonu lla kanı ııuan i'n 
tat ın bllrası id i hılfa "drcrlı 
1 rlhor ll;ıyır "tmiyl'rr.k lltlkl 
"Jnra ed~r . şoz l~rl ktılaktnn kola 
b •a) ıhp dıırmakla)dı. llojrıı ıı bıı 

ınrvıuda klm~e kal' İ hlr 

f ortar : llE\ ı;n ,11.;nio:-; _ ııı"t l ba~La b ir Cfine hır• 
l ,ll'Pf.:-OS - OUl.Ai:'<S P\f. S ını tım. tılC 
CUE:-1 - PITRR ı;TOl'KllHS _ Hlr tıo l,'nk ~ııatlll; ınacı ,. 
\ \ S flE:-llU.Rı. \\ ı;GRI\ rnrolın pdpn l> l tlrebllecrtı; ~ 
\\İl.l.E:'.\IS . tlar idmanl ı bir rutbOI ; 

Relçlkllhlar 7 \ralık C'umarıe•I kıı~ ı'll olarak htmen brırıt,. 
cünu sab.ıhı maçın oynanuacı 1t hlt ru ut rııpıııa7.; ka•dl ~r· 

u idi. 

bıldtrıyor 

CEMAL SALTIK 

ı~klllndtn •unr;,o. \lillı E~ltlm B& .\lay1> Sladyunıund.ı bır antrenman ııuy11n fa'fUllt.rı dl' ııe1' ııtd 1• 
k.ınına takdim rdlletekll. Sıttkım yapacaklardır. Xt'ft•I l P.rltıdt OltUI ) Pil fUl1 

,.,.,, oı· IP. oldu ıı Polat dun htıfuını f'l>Sl·.RB \ lll; t; VJ·: B~KIRKO'ı" hokıı, rnt..lhlnı> ı.n~ı 11~1~ 
vtnl Kahınf'nın rP.•ıntn , -rnl Hakan C'elal \ardının YOl.&\'BOl.C'llf~\IU ıturunıda l.alıtıtı tcın ~11' p· -~-.---

1 
ya •erdi . .\ :\'K \R \ O \ G \l.iı• "' cniıı ı.:ıısıll fR\ uıırr >

11 
r 

il, Polaı rrab7ond.ııı D P. mlllrt• 
nklll erflml il . Uu durumda: yani 
stsa 1 me guli•ttl.,rl, muhakkak k i 
portır sahad;ı r;<hatça çatı ma.ıııa 

ıııü5aadr etrııfypı••ktl . u . Polat da 
lııınıı Ob ünerrlı; dalla evnt t.tlfa 
ınekLııbıınıı yumış n rrbınf' kny 
11111 ııı . 

Hıı durumu he ı;aırtrdltr• ılk \ nkaraya ı;tden Fentrbahçtt lıır n lllllk ldiç uı.ıııcOnP dll!~0 
atıkla.an yrn l Hakan ( '. \"ardımcı Rakırko:ı- erkrk volnlıol takımları akımı nlt\hl nı> crktlt'll )il ' 
oldu . dlln ilk maçlarını \nkara Kolej ta• rıınııtcrln rnlılp ıaı.ıın it 11 

Ctlil \ardımcı d.•etn diyordıı. luruı ile 1 apmı " her iki nılha• ne ı:ot dnturmnsı. her ıı:aıı>• 
•H. Polat, btlla mrkıubunıı lıaııa baka.)' ı d;. kanınmı t..rdır. 1 mııhteml'lıtlr. ' 
verdi. ,\ ncak hu btlfanın heınto ı.a s ettrri ıs- ı , ıs- IJ, 13 - ı s. Xefe-.ız rutbolcunnn 11~. 
bıılünr tar.rtar drtlUm. nu lstlla 15 -13 biten ınu sabakAJı Bakırkoy tıı:ı Ln•ill fa\ utıer arytrc~,. 
Rdı;lkp :\11111 Maçını mOteaklp "''" 3 - ı kRZanmı ıır. rı tahrik edn. t.;ııdırır. r 
bul ..,dtı.,crk vr 1enı f'utbol trdera• renerbahçe kızları ı:uul bir o cırıp ı:aı:ırnııılara l"t'•lll' 

0111
,. 

•onu bu ıarihten sonra ırsbll edl rundan ıonra Koll•JI :S - D nıa&IQp J\lr ' tıtrı.t bu ıösttrlltf 'ıı 
•~rkt ir inrllil•rlr ll'nıu e>dr-rrk rtmhtlr. setlr r . 15-5. 16 - 14, ı.1111111 nıornllnl bo.ııır. •l LI 
ııonl •ııthol hdrrı yonıınu t••kll e 15 - 9 dur. rtl bo~ııı.111ı11 . ma~ıııtıl"'ıı 
dttek zatı da rn gl'ı; 1'.11arlt ı eti- \Jnı takımlar huı:Un Maarif K11l · dor:nrıııı ~rhrııl•rden blrlıl ıt 
nün,. kadar ıeıhll tdl'Ct'j!iın.• lril karıaıı ulonıınd.ı t ekrar kar lll r lutbolcnıııın ıııt,t . 

J te utıın umandan tıerl duam ıla arak rount mactannı o•na.a mnı.:ın ulu ;ı: ııııru <1111'1 1'-'1~1 
l'drn ıı . Polat ın~selr ı udınlannıı ral<lardır. ılı llt'ff'-.l r. ,,.,a ııt ıırfr•!f 
vr tııı aon durumu nlmı,ıı. ,- ı.nıınn•ı . ı:f'rl ı. ıı t ıııı ıııııı:,, 

ı· aku ııerh11 bir ıne•rlr- daha ı.a ş •• k • • dO ti ıı. ı ı.ıı ıı ıılftllrt l nr•• ıaı.ııııııt· 
lıyordıı , \caİıa )rıll f'tdrra TOn ha • u r u n hl r ~1'1111. Jll'.') ll D ııllllllS'I S 
kanı kim olacak? sallhallin Belli llll'l;tlr. nıı &f'• l l klrrlıı ııır~. 
rl'n ml'! \·ok~a Orhan ."l'rtf nııf .,ııırıı blrdf'ıı l> ir ı. ıı\·a ,uı.;t~, 
il. f'olat bllhıhs.a S. lll'lllr~nl llnsr antrenman 1111·~1 aıwaL ral.. l tı taı.ıınııl e 
tıınrl;e ı·alı ılnrdıı . Çılnlı.lı bu va- nıt'ı;lnt' )Dl: •ıı rı•r. .,1, 
ıl>•llr kendhi rnı. oıma•a bil<' ce- '~rı· lıtıı.: '" dot~ı•1• , r 
rl pllnda '""" •rderuynn ı trrl)lt yaptı ncl:ı •uıOıtdt'll ı.a•dl fn\"11

11
, . 

mr ıul olabllrct'lıll . IUlbulıl '.\lıtll ' .ıııaıı tııtırnlru. tıokeın ~--
F.tlllııı Bakanhtına 7akın çnnlere rHrtıırınıı l.;af$ı da dııl t 
ı:orr Crlil \ ardımrı t ki Vtktlliil oarı • tliclve rtll futbolcular du:ı meurıııır. Dikkat tı111 1~. 
olan Orhan ~erdi ~terkli. ÇılnkO antrenman yaptılar ı..t ı.aıllr ı.1 hKk!'mr Lıtret ,, 
O. Strtf n uman çok munffak ol· Şükrünün cıc aon on beş ı:Onden fnı:la ltoaı,,ıı. ınutl'r1ı: 11, Yaşa r Doğu ve Celôl 

Atik te istifa ediyor 

G 
ilrr- •l'dt'r nonn dRhllı 
ı.an ı1'lılilıırtn ı.a~ı ı.ar· 
şı11 bulııntlıııı:u hu .. ıra· 

1 

zamanında da Ftdtras1on lıa kanı ııaaı 14 de kendl sıacııannda b , ı:lıı:dl'n kııtmı) ar.ak bir btll 

mu Vf' l". \·ardımcın da ~mouo beri ılk d e!a katıldllil bu çn!ı,ma- ııcz::ıı.rı. ı ı. d;n ranına \"otll rl 
•ı h b ı. " R ı ı ı ı ı \ t • · ı"t ·• ı rtml t i. o . rref'ln • hıısusıntltrln- yı Mıyre "'eıen t ar aflar ann acı•cıt ı: ld l'n rıııııo ı eııtıır. actı1 ',, 
.. r, ıır o ,,.r nıu ıı ı• ı ıırıı n mıı11 rıı.. .. o n.._,,.n •a.rı llr 'e11mlştlr, Rr~lrn. Tnrplnl ı-11,ıta ı " ~ rııı.thlnl rtnıı:lıı ı.rnarına ı>ıliı•tıno mü ı.uı dornmtla bırnı.tıtt sıradn ı:•l.terıııl'l.trdlr. drn bırl 1 e l 111" mödahaJr;y" kat'l btr ha\'ll kalabalıktı l llı:llnden lia•dl to\"ullt 

......................... - ............................................................................. - ........................ ,_ ......................................... Jrn ra1• olman1~11 idi. Molnaru1 n ezaret. etti ı antre:ı· bu' \Uraulardır. 1 .. 

tarda ıı.ı ,.,.111 ı.ıır •dan hnb•I' · 
dllmPl.trdlr ı .. ı.ntı. nıııtttıa••I• 

ip liıımhlbıort1r11 ~oıırn \ a_,ar 
lloru vr c .. ı ı \llli"ln llr •"rtlf'· 
rn•1oııdıın 11yrll11ı•11ı.ııırıııı ec· 
rrnnıl hıılııııu)ıırı11 

ko• Lo• ılııln arıttı; ı ıırı. ı;u . 

rr•lnf' •:ııııııhıııılııLlııtı LH•lar 
•P• ı·ıı ı:ıır,. ı:t t;141ı.ııııtı rıın \ a· 
tnr ıınıı:ıı ıı,. prtılhııııl rn bir 
anı rrııordl'ıı '" aılr htr ıı:nhc' 
tfl. ııtl ı&.lnrn C~lftl \ ti\; iıı 
mııhtrnırl l•tlf11tıınnt1a11 ı;oıını 

rlrıııııu lıaliııııını1nıı lıtuııııııl~ k 
ho ııla<"nL otan ft'flna•• oıııııı 
ıır•r l•n ,urııı ııı:ı mr.rııl.la bl't.· 
ll'ııllmrı. ır.t1ır. 

lll&l"r tanrı. o Yl'tıl ı:ııırtı 
\f'l.:111 t "rl ı \ardımı ının ~por 

1'1rrl \c hlllta-..n s:urf' lle~ı1ı.1n 
dan ııtliL r•dnr otocnıını tılldlr· 
mr•I a:ıırl' 1,'llPr anısında bit> uı. 
bir ııırıııııııııtııli >araımı,ıır. 

\ • l ıtJ I • ' llU 1 UiRAR 
H ll fK\s ' o' tıfl,., t , l c'lt' t 
CotTl tllt 1\ 011 

• 
erı Kış transf 

hararetlendi 
Galatasaraylı Env.er Uzunoğlu ile Eşfak 

Baytm «Balık adamlar klübüne» ... 

Beşiktaş eksik 
kadro ile çalıştı 

ın:l.("İK \ ıır.ı .t FUTBOi. mana Nacı ve BMM rııha16ızlıklı.- snnr.1. t.;ı)mr.ı \e ı.ıııııt11t..,. 
T \KiMi BF.I ı.ı 0 1.lll rıııı bc\·an ederek klltılmadılar lt•rl mailim \e nıü~dteıı> P 
ı \ratıtı PaLar sunu Anlıarada Letter ise ı;ahaya seldi. ı rı .. at lnn bir lıı.ını roıbotcuıır•~; 

Milli l'utbol ı ntı ımımızta kar ıl•· ı antrcnônıcn ı:rıp oıou unu ..o~ ıı - ı.aı .. )al.ıntorıııılıı y üzdr: ~ r-
pıuk olan ııetçlkn Milli Takımı , yerek ızın aldı ve yaln ızca ou~ ıwıt e uellc!'leneblleı•rl.: 

1

~. 
\ratık cuma rünlı ıalı;amı ıırıkla ;ııpmak.ll ıktıt a etıı • ııtarı Lıı\·ırdıı.ıarını ı;önııe ı. 
ı.tanbula rele«rk n aynı ıı:~rr ırne ı DQnkü çalı~nıada tık önce ko u le huyrı•lll'r ıctıııle ı.atı'\ 

Stvah - beyazl ılar dOn 11aat 14 urakla \nkara\a re(rrrkllr. \'C ırnltürtızık yapıldı dahıı 6011• " \1111111 \llAlııın , ıııı da "'\ 
c2e ~cret stadında vaptıkları an- Gelecek katllrde buın tem ılrlle- rıı cı ı k18a bir m!lddct çıft Kllio o y rılır uıı tn ılHlı~ ou tntbO U 
trenmına ber nedense dün bir rl. ldartdltr. antrtnor ., dnktordın ıı anarak antr enma na 600 veril cıı . ı•ııtar bllnıt>llıllrltr ki 

11
,. 

havil elaılk kadro ile çıktı lar bad•a ?l d" fıılbolru bnlunnıakl•· I t G ıılhl rn ı.oııı, fırsııttıırı L•C', 
.McselA NIU'ml. ÖzC'an~ Coşkun. dır. S • enç karma - ıııntarıııın bıı~lı~K ~eJıebl · P 

Sedat. MOntr ve Güneş yoktul ar. 1111 futbtılrıılar ııntardır : K d ır•INlnlıı t.;trn)l't ~ızıı&tdlr 11 
Abb ll!! Sakarya ve Eşref Bilc:lçtn Katecııu : co ı . ı F.Tl'r. -. R.\f'TF.'li a ı rgayı 2- 1 y end i ıııııthıı. 1)1 tıır totbo

1
' e'. 

mOııterelten n ezaret etılklerı çalış Brktrr : DIRICX - l ~\ '1Bt:RT _ laı anbul eenç k• nnL<J cıün M t- ırı..ıııL '~ ıııı.ııı. loiadıır. 
11

ır 
mada u tuoea bir m üdde t koşu ve THEI 111.· _ ' " ' sR •'",··nT b fes litr1Jellne de bU;rılloi 

0
1r 

t 
,.., atpaııa 6tadtnda Ka121r ga ile b u· ı ı ı ıaı..-t 

ne e5 harekeUerı yapıldı . Bonra n.rııı.r : 11 \ ·os _ l\I \ TllO:\f.T ımrnı u~rnır d lr At.;& 111 
da t op kon tr• lu ye ··u ,., •cları ça - •ır~s v •~l bir karşll~mıı vapmıo. ve Ilı: "" taliımın11 zararlı '".r•l1 

v • ·..,, - " r. r. - ' l'I HF.RPE - <.' \ RRE devrede tt » iki 11 .~ıldı _ 'El.İS F.~ . 1 • a ı., ı ı;:o e maçı ~--0 dıı pek az fa,Jdolı ntur. J 

ı~ t ranM• r nın b tm~ n.. kaz.anmıştır ~· 
K b irkaç ııüo k'almıştır. Ka ı:n ;-·''''''"''''''''''"''"''''''''''''"'''''''''"'''''''''''''"''"'''''''"''''''"''''"''''"'"''''''''''''"''''''''''"'"'~'""'~''''l>''''"~• 

transfer oldular 

ayının Ilı: i?On lerln dcnbrr # ı nuntcü aayıdan denm) F b I 
lere1e blrdenblre llaroke Uen ml t r ınuhtrllf i~ll'mll'ldt' mıırUJ r.ı. u o u m u z a tici \I' IOJJ ıl hnl.lnı nl11111tııktnn dar IJn )Olda )apıtm15 bir 111 fi 

G alat asar&\· klObündeıı Deıılz.ı:O· ıı ııııı ı tını<lur. Tiirl.: fııttıntuııııa ımnra lllı.,ııın lnkttıtnl ııııııl · dnll11IP ,,. lhtnrı dP hıitlırtrı.ıl1~t 
c un e gCÇmek iç n 1'1tlfa rcıen Yıl- ı.rııılinr tıa. ııınrt.ııJ •rt.ıı •M· maı. nıünıı.ıııı ıııOdOr'r lnı;ll lı· rıı1. lfallJııLI l•lmlrrl (iıl'rlll 11• 

llurada aptıkları kt t f'ıns ıt m • 
•abakavı kazan an TOrlı: b .. etbol 
ıı: aı le• t tbuı;On d ın illi eden o n 
ra Bllkr ıı mOtev~ h en h areke t 
l!tm ot r TOr k at !'Si. cumarıe.; 
rün ünü ba•ken uı eeç rc2ıltt.cn ııon· 
r a pazar ab11'ıı Be ~da ıreçece;; 

• e ytne b r YUıtOıS aY J A T uçağı 
h e pazarteı &ünü yurc2a avc1et e
decektir ltatlleıntzın ıııbhaU erinde o lup. blııı arçtlı.ı,. hü> 111' tılr ali· 

Uh155a Turbanın nya ınd altl An- li:ı toıılıyıı.o tıııllrr poruııu il.ti 

çok IJÖDOk a-eı:en tran fer. ı;On ıun· ı \lııhttlif mf'mleli~ll•rltr. • • t d 10
1
1 hımmd:ı '""" müılnfan ınk- •lr.mtıllk. \) nrıı huı:tıne ~:: 

mu ÖZOık ile Fanılt Dognı"ya &a• ılır •r ıtol ••nırıııl'JI ı;fıılrf't' ınııl k ll'r \ mntt..a lot..ınıınııı lllJ DCI> ılıırıılan ıı ıvı rıı1hotı-ııt11rıll ıltl" 
n - kınnu:ılıtor c'l'Velk ııün Jst - lat.; m:ırliııJ rrJlnılnr lnhl•ıtr rı- t • • nal oyununa uymadan blıtun mar. rıınıl11r ı111 ı.ot ıı rı lrrlııdf'n r.ır , falanuı ;eri al dırtmışlarc2 ı lll«'t.. 1tlal.lı;hi, 11'1 Chl ~nr ha l ı\ • e seçıcı mevzuu b<ı,uııı·ıı ,rl1>1llr. Jllıl 11~: ılı1ı k ıı · lllf"k IRJ el l;ol n~dı. Rıı yatıılıt't· l'ıkat. d iln ıı ırdenbtre Ga:ataN· # ıar , .. , 1111 r•ll'hlllr. pnnnraı.. cnlı•ıııAlıtrl~ ı"· bilim ID ıtıııı ~nflf'ı ·l' rıtAıı falan tııtb".,. rayın <l lR"er iki l<ızCıcitııO Türk Ba- # \.>l\ııt· ıııını:t ıahJrl ı.111tAnır•11 kıınlııra hlr h ıı>ll ır. orlıı ~ .. ırıı ı·ıı~ıı rnrıııı1a ı:orrlılın .. aJı"''~, 

zauın da t amamen ııec:ntş olm a 1'ındırnıaı. lçlıı ll1rl ıı ır fedtra 
• ı büyük bir mf'mnunluk uyandır )0111111 ı.ıırutıııaM ıuı.kınıta o -
m14tır \t'h•r ba11rııııııııı ı •arı tntı aı.-
Mııha tı caze e ter T Ork e.ı: binin ı.uı. l'toırı. u1-"rr dtr. l ınıım ınu· 

bUh~a ıSOn iki maçına a retle ı'll!rlıll.lf' dola aıı ,a,lııtara ıo· 
vazılannda rrrden çok kıymetli e- rr s"'" C "r.ıııııı l ll"rk"''' ıın n al· 
ıeı:nantardan kurulu oldu~ndan ur • r.dt'rn.;yonu lı~liıantı ıııı• . 
bahsetmekte fakat bütOn tenk td· \ eblıl • oırrnln dr ır.ı.rar H Ure~ 
u~r n hQlisalıı Ora 1 ve modem trıltr •>onu hn Laııtıcın:\ Cf'll· 
bukC.:.boltı o)n n ab lme ıç n rllrct'ilor muhalı;l,;nl.: ıı ıızıırlylr 
büyUk b r hamle e ı ızum o dutu baLılmatanıllr. 
mc:kez:Jnde top.anmaıaadır ~ . ························--················-····-······--···· .. ···-· ................................. . 

h k AOklillar KIObOne t ransfer o.- ; lrnllaıı•ııı ıııllll ıııı.ıııııınızııı ır- .AınPrlt.n takıııııııı ııhnıl ıııı ili · ılf'nınr•I nıllli takım ıtA'~ıll 
muştur. Eıı.-er Uzunoğlu ile F.ıı fak $ rrı. ııııır .. ıııııan ınn('larınıtıı ',. I 

11 \'t'rml ll'rıll mPseleyı halletme7. 
Savun ani olarak k Oplennden .ıs # tı:«'rf'ı.,.,. ıll&t"r nııı(•lıırını ı ı 11nıııı l Ya-ran NECDET ERDEM l-pan)tı n 111 1111 ıııı.ııııı ırnr•ı · ' ' ı.ııt• •oıı oı :ırnt.; ııt:ror ı.ı : ~ 
tlfA ederek, yen i klüplerı acı ını flş i ıaı. marliııJ•• flh' t' hıı•ıı•I IJır • 1oıı11ta ıııı 11 ,. ~nııııı.~ nıı nııwta • . Milli tnkım dAva.,ında b•' 
c2oldurara. cıoktor muaycnelcrlnt rrJlnı ınııııı.. •ıtiı:ı ı: 11.ünıu11• ıaı..ııııınıızııı ı.ı:ı•ll. 1\\ \ il •l•I«' rcx antrenör ' e gerek bU

1 
dt' 

12e yaptırmı-ı arcı ır .-ıırııın ıı rtı. \tü :ıtıf'dtııılz milli ta -..J nıl~lr Hqııutı ı:ı 11 8, 11 hltllıı ... ısın mensup ta n bana tesir " 
son ıscnelenle ra kip z olar ak L;.. $ ı.ımınıı1.111 ııılıılnfaııya liı)ııtrt.\f' fllltblllr-! mc • d•· 

t an bul şampiyonlu unu e llerinde # ,.tı,.nıınl~ Pi • f'rllrr,.ı. o~ ıınt ılıtıtı fP lrrlnllPn tılrl ''" •t:çtlıı:t rııı ı.o ı \ • ı.nı •"H ~ nııılaıı hariri 11
111

,v 
t u t a n ııar ı - ıunnızılllann üstün• $ dır. ı1ılıırm 111,.,,, •llerlnl , ııı.tıırıı \lahııd ınaı· ı a hlrhııı;ıık ~ .ıat hnlrtr rln tf'~lrlnl kr•ln °11\1,r 
ıo u kaybettıgl bu yüzü cü lerle $ ı """1'1;11"1 l•ıı nıı) a ııııııı ınliı· tıilml'!'I ılrcl1 ınlfllr".' lh~:ınıı ı.r.. milli ıaı.ımııı Hat bofı ' l'Jııl ı. hllı•ıt1t"> lı. \n q.ıı. ııuıOnt' ı.ıı ,ı 
az: oıı.a c2a sarıutmıo bulunm akt a · - · ıııına nını:tfthl)l'tlm17. •l'ht'pll'r1· ,,. hlr \OZlff' \l'rml'Lll' bu ı:rıı Pnma ntlçı,ı .. bern!Jtr ,antrtı ıı ı ırıttıl:lımtı7. hnıı olııytır '1- ' cıır $ ııl lzntıa hiç )ııııa•mı)or . .,,.,,,.,.,. rlıı hu•ıı•l~rtlııl' \ttı. ı r nlıımnıı· fımuın )anında n crrlslnd' çalı hlnll"rtlr ~Oııh" llJAnılınıı•lir11r 
••~ t: RB\ll (.J'.'01' • ' h 

1 
, ııtryhlmlu Jatıılnıı tınl.;•ntıı.ınr dırı llll')ılırnu ı:ıknr zırn lh••uı •ım·a ölO •ahn<ln 11\' lll\n bo•lıı · ılır. nııııa .. ıı ıı.ı 11..ra 1f'ı.rr11_. 

K . I f! ' ı 
1 1 

, dan hntı f'dhor. ıı.ı n•dıııı lırrl haı:ırsaı. 
11

,.11 ,. ı:ıı rnLl11trrlt11ll.f' hrdl)t' 1'11111'· ••ılt'll 'lrhııırı \il ınt rır.ır.rl 111 
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