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IKTiDARIN TUTUMU BUGÜN BELLi OLACAK 
'YENt MEBUSLARtN 7\.NTİDEMOKRATIK GİDİŞE CEPHE ALMALARI MUHTEMEL 
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? 
ltahat ~ahşmak iein muhalefetin 
kontrola alınması düşünülüyor 

• ŞİDDET Mİ 
İTİDAL Mİ? 

ACABA HANGİ 
INGILTERE'DE 
YASAKMIŞ? 

Zafer Gazetesınln e Kasım 
tarihli sayunnda (Qok Yerinde) 
b81Jlıkll lblr fılrnl Tar. lBu fıkrada 
1Clı11a edildiğine sıöre. ın~ltere 
parlllmcntosuna alt mQzakereıe 
rtn neşri yaut:mış. Anc.-ıılı: aah· 
na uygun otan bül&ı.aların ~ 
rine cevaz vannıf-

Soru, gensoru müesseseleri değiştirilecek~::'~';, :i~~· 
Mebusların parti değiştirmeleri önlenecek 

kişiye sorduğu 

«İtidôl%» diye cevap verdi 
21 bu 

Bunu okuyunca. kendl kendi 
mlı:e &ordulı:? Acaba h&nı:l tn
~terccıo? Bir kalem aahlbl. lten 
dl kendini aıcıatmaı: tstene o
kuyucuıan 1z•anaız diye t~ 
derse, btedlll abes m:rı mü
d faa cııeblllr. Pıılı:at Moc:lla mü 
uterelertnln ııazeteler tarafın
cıım nC§rinl y111alı: etmek Ye 
Mecllsle mlllet araııına bir Hn 
sur uçurumunu açmak s:lbl 
korkunç bir dtl§Unceyi muur 
göstenneııı Jçln: clngllterede 
böyle bir yıısalc nn de:R. bü
ten cıanyııyı kenCllnc S(lldtlrür. 
Türklyedckt elı:&e.rlyet part!sl
nln resmi n ır vasıtası o:a:ı 
bir eazotenın bu kadar açılc 

Haausl Muh&blrl.mlıdrn 
Ankara. 7 - D.P. M:eclla grupu 

yann eaat 10 da toplanacaktır. Bu 
münasebetle a!yaal mahnlleT rarııı 

Oazete?ertmlı:de ı:cn ~!yor ki, 1ktidann 
yent bir baskl tqcbbtlsOndcn. muhalefeti ve bası
nı suııturma yolunda atmayı tasarladıltı yeni bir 
tedbirden bahaedllmesln .. Vatandaşlar araıııncıa cıa 
guetelerln yanı sıra çeşltll eöylentller yer alıvor. 

cıktL ltAdf'!lllden llı:tıdar orvanı ea.zeteterl büytık 
bir dU.katle clrudu~ anlaşılıynrdu. 

18 kl~I ise ııertlltın aleyhinde bulunarat, 11ı:· 
tldar ııarı!fllnln muhalefete karşı cyumueak• bir 
:roı tutmsaını ıstecıı. 

l tı:ııı «Muhalefet • iktidar lşblrlltlll nl tavsıye 
etti. • 

· için c~r sünU• demektedirler. 

VATAN. ttYumuşak!lkD ile «SCnllkll thtımaı
lerlndon banı;:IElnln efkAn umumlyecıe daha tok 
itibar ııördORUntl tesblt makancııyıa don bir an
ket yaptı. Karatöycıe yarım saat Jçlnde «rnstgetc» 
yirmi b!r kl~I ile konuştuk Bunlar çeşitli meslek
lere mrım;up. ı1eltl.şlk yaş ve 11Cl'1yedc bizim şlm· 
:tiye kadar m dofa karoılaştı~mız ill$&1llardı. 

Son olarak ı kişi de «ben anlamam bu 1eten• 
Clııdl ,.e ıoın içinden çılı:ı\ferdl. 

Ama bOyük k~ım. ckıınaat• ını «yumuoaltlılı:• 
pollttkıısı lehinde kli&terdl. Ankotem1Z!n taf&1litını 
5 net saytnmızcın butacaıannız. 

ICIŞ HAZIRLICI 6o!uıtlula beraber, kt$ mn- imi ne ıı.rııı buırlıklara ü ti&ş]&ndı.. 11,r an,, 
- odun. Jıömllr ve dlt•.r Fabcatını bir Ali en·eı temin ..ımek arzusunda, Gam 

••~ııınata gelmez. Yukarda.ki reslıııde de haaulıklanııı flmdldedn t.amamlamala çalı.-nlar 16rültıror. 
...... ltt11111111Ht .... 1• ... lltt ......... llll9" .. Ml•n_.ll ....................... lllllMllllllll ... l .... l ........ Ullllll_l ... 1._11-..-au-...-..ııuı ..... 1 

O. Bölükbaşı davôs~ için 
Adliye'de tedbir ahndı 
Salona alınacak dinleyiciler seçmeye tôbi tutul~u. Topla
nan halkı polis dağıttı. Bir fo tografcı karakola götürüldü 
~ Husud Muhabirimizden 

BAŞYAZI 

~AMUS tJZERINE 
)]DiLEN YEMİN 
'l'UTULACAK MI? 

Ahmed Emin YALMAN 
., l\5ımın btrtncl ıano BllYftk :!lllllf't llirrltı.ınoe ıılt1 ,.11r.: aıır:· 
" dan tekrar edilen bu )"t':mln 'h!IA Jmlat\mda c:ınlı;ror: "''atan 

" mlllf'tln saadet ve ııelAmetlnr 'r mllletln bil! kllJ"•t n 
••rt hAk1ml1etıne m11ı117lr bir ıue ta"1p etml>~ttmr ve cum· 
lıorı:ret esuıanna ıadakatten aynlmtyacatıma nam11t1Um tberlnf' 
&6ı '"'rlrtm.» 

l\fıneıın mukndde enıanetleı1ne hlranet etmemeır btttün t11 rd11n ,bütOn dünyanın 'hnı.orunda :rrmln etml olan mlllf'tt"r-
11111,.rtnılzdrn dOrı yllı: l;tl uru busOn Demol.Tat Parti mec-11~ ıru· 
llııaa bir araya seıeceli: 'l"e Denıoli:rnt Parti l\;tldannın bnndıın 

IOnra tııtaca&ı JOl bııkkında tarlbl ı.arartar yerettlıtır. 
t Gaıırtf'lfr, n ıı.ı tbtlmaıın tlı:ertndr. dunı3orlar: \"a imdiye 
ıııı,, nlan ""' n u ıııh ı ldarrye drum rdll.,cek. bnnu :raııabll· 

~·ı. itin )f'nl 
0

yf'nl elddrt tt'dblrlertne b~ vurulacak U•J'ahnt mrm· 
)•ı.~ıt hun 1 ııır c:lttılı.: ılbl tıaı.-mak mrslllcrl, ölr,ll5th' lifi.titr 

1 ",lllltreı. ve ptırflı,111 hlr nıf'Dlleket r•·Kl•1)1e ve elblrll&lyle mem· t.,, hizmetine l.o ıııacnı. ... 

111 ltlze kalırsa. istikbale alt lhtlıııııllerln bu elıllde Uade edil· 
• ~I tamaml)lf' :raıılışUr. Dunını ad"'Cf' adar: Rlr batta e\ d 
,~11•11 nıakaddu :remin ya tutnlııcııı.tır lt.Ya blee YtlacaJ,;tır. 
1,' anayasanın emrlnr. tabll \'f! \1cdanl ı.aounlnnu icabına uyu. 
,1~\. bOtlln utanilqlnra eşit muamele etmrlı ıu.ml;rle "a:ılfq11 &I· 

llecrk, memıeı.;ette buıar. l&t1krnr kuroınuuı lçlu, icra nı mO· 
~be <'lhulan aruındn Ahenk meydana ceurumuı ıeın ne il· 
lııll!5a :rapılaea~ pıırtl deill. bnttin ntan \e millet astl n al'1 

1,1
1'''" dGeonoıecek le.l'ahnt llfl.tlerln, lnatıann. cnmrlann te· 
lltında karanlıklara docru ıldllrcektlr-

<Duamı a: 6. 811: 7 deJ , ___ '"'"'-"''''-'''"''"""'_, ..................... _._ ................ -.... -. 

' 

Ankara ı - C.M.r. ıeneı b&G
tı:anı Oı;man Bl510kb._,ının muha
kemtfiine bu~n cıe saat. 14 de 1· 
lttnc1 Atıreeza mahkeme:slndıı de
vam edilmiştir. Duruşmayı ta.itip 
eı.mek 1.EU;cnler ııabahın erken 
saatlerinde aClllI.enln llnündıı top 
lanm&ya bqlamışlarcıır. Ancak, 

(Oet"ıunı: , n. 5, 50. '2 de> 

YUiı\I ''' K \ı\TİI. - 'l'Q&:~I· 
nı öldüren \lustnra 1'nnrrl ıllln 
yakalanmı~tır. l azı•ı :>. 11n3 fada 

11am hezeranı 
8. Milletlerde 
Notada, Türkiye'nin karadan ve hava
dan tecavüzde bulunduğu iddia ediliyor 

A u.ocl ı t ed P rus 
tt ııı, llırıeımtı MllleUer. New Ton:. 7 - surtye. dO nTflrıc werleri
ııı11cı bucuauna tecavQı:. ettııcıerı ve tahrtk edici hareketlerde bu
ııı.114tU!tlarını ileri aOrerek B rl111m!f Ml!lettere etklycttc bulun-

ur. 
ı._ <leneı Semtrr Daz Hammarı;kjold'a b r nota veren Suriye de
D~':;0nu. hUvl)etlert tesblt edilemeyen iki uçak c:urubunun da 

~ı ııunu Suriye uıerındeuçtuklannı bt!dlrm~tlr. 
tDernmı ı: li, ü ı del 

- c.11cun ne abı: 
- Gazetecilik blrlı!er .. 

21 kl{IClen eadeee 1 tanesi sertlllte taraftnr 

~ • 

1 
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Yeni D.P. tkttdannın takip edecetı 
politikanın :rumutarıı> 7Umupınıra 

catının :varıntı tA:>plantıda tesblt e· 
dllece~I blldlr1lmekted1r. Nlaktm 
ırnıı> bafltanlJAı, geçen pazarteli SÜ· 
nü grupu eu teblltle toıılantt;a dl ....... "• .... ••M•• .... H• ... •••ntı ... tıı .. 111 ... ııuıı .. -. ...... anenw•atıHffH"*"t ... tH•H•H ... tHMIH ... ••..-...• ..... , , ... " ................................ ....._. .... , ........... , ... ,_nnanQW ____ .,._ .. 

ve' ct.mtştlr : , 
d>.P. Mrellı rnıpu halllıuır 

durumu tetkik Y• senken Jıa. 
radara nrmak maksadıyle 1 
Kasım cuma ınntl 11&&t 1t ıla 
toplantıra dlnt rifllmtştlr.» 

SE('DlLER \<'E NAınETU:R 
Yannltl toplantıda, lince cruP 

idare hereu. ba)'&11et dlvlnı " baş 
kanlık dlvAnı aeçlml yapılacaktır. 

Grup tıaşkanlıCına Giresun mUlet
vektll Ha,nıttın ıı:r;:men, başkan " 
tllllklertne Denl.%11 mutetnkl11 Ba.. 
ho. Akşit, Teklrdat mlllet..elll Z.kl 
Er&taman, Eskişehir mıııetnltttı A· 
bldln Pot~lunun aetllmeal kUY· 
vetıo mub~meldlr. 

MGhul şayia 
ve kitaplar 

<Drvamı ~a: il. 8'1l: 3 de> 

Meclis müzakerelerinin neşrine konacak 
lahdit, ilme göre de ani idemokrafikfir -- Dil.MI \'A\'l.'Z 

ş. G0NALTAY •EIQyQlı: Mille~ MeclW mUZııkett.. ------------

=~ :::: ~~~ :n~~::f GxKTu··RK'UN ŞAYiALARA a.n.smın hazırlanmakta old~• U 

iNANMIYOR 
C.R P. btanbul ıı başkanı Şe111&et

uıı Güııaltay, 'clUıı u merkezinde bir 
cbaaın '°plantuı> ppmış Ye &llı:.e.. 

tecllcrln aon sünlc::1n ca1:rasl .ar
lentllerl11 haklı:ında aorcıultlan muh· 
tellt aunllere cevap vermlftlr. 

OQnaltay <'lnco, cAnkara mllletn .. 
klllcrlnln protokole kabul e41lml.J• 
ceaı• ycıluncı kl &aylentilere cevap 
vermiş Ye c.B<'lyle bir ter olamu. 
Senelerce MecllAı Re!s Vekl1ll4l yap
tım. Hiç klmaede b<'lyle bir aaııııı. 

IO;rltntilut. alyagf çnreıezın. dit.. 
hı.le tıze.rtncıe dUJ'Clukları bir me
sele lıallnt almış bulunmalttaC!ır. Bu 
lconucıa (tfitU ;roruınlann rapılmr.· 
ıı bir '8na, genel olarak belirmiş o. 
lan fikir: bu hu.suaun <tAnayasa')'a 
ve parlAmento hukuku teamüllerine 
aykırı o!du~• dur. 

SJJMl çevn?erde beliren bu umu. 
<Det-amı L 5 o. 8 de) 

Amerikan sun'i peyki 
4 ay sonra oıtlocak 

yet yoktur_. demiştir. Chlcago, 'l (A.A.I _ «Chlcngo 
•Muhalefete kam aert tedbir!• Trlbunc» n cNewyoN Dally be-

rin aıınma.sı• ıı:on\15\1 tızmnde de raldı ırazcıtelerlntn bllcUrctifılne aö 
duran Günattar. •~mokra&I ve A· re. ikinci Sputntk'Clen cıaha büyQk 
na:vua en&lanna arlı:ı.rı bir tedbtrtn btr Amerikan sun•i peyk1ntn bü-
aıınacatına ihtimal vennod!ltnb be yQk 11&keI1 füzeler yardımı ııo ıır 
llrtmlf vo •bu huaustatı r.-~~~ LAl.KA SIHHATJE ıaıııması halı:ltındalı:t bir tasan 
rtıı, uydurma oldu&una kaııtlm• d• (( )) - h.1ncl nn1 11t.rkttn alınan hn· Başkan Eiııenhower tarafındnn c ld 
mlftlr. berlrrc söre tecrübe l;{ipf'tl cl.a- diyetle ele aıınmı~ butunmakta-

d.tedls müı:ake:elerlnln fnctlıe?e· lkım oın durumu &;nyet lylilir. ıı~putnlk il» nln birinci lncten da!U> cıır. «Chlcaııo Trlbune. ı:azete& bü 
de de aynen nqredUmedltl> telı:· nı.ıın l\mfirlD olncııtı ı;11' lı?nmı ktf'dlr. Zira ıı.ınc.t peyklıı mnhrekl da· kQmet ktıynaklanna atfen fakat i• 
llndelti lddlalann cıamamen uıı..ısı ba l a"n~ ı,;Qçtllettktlr. Öt" yıııııtan .tmcrtı.nn ıazetclert be 4 a.rn im· l!llil be:trtmeden ver<Utl bir haber 
olduğunu ifade eden Günalta;r. bU dnr Rn!lannldııden dnha tıtl) (ık bir ıınn1 peykln atılaal'jlnı iddia Cle peylı:tn dört aya kadar flrlatı
huauıı!a ıunıan .rsrıeml.ft!r: etmf'ktr4lrlrr. Re im blrlurl \'e ikinci usputnıı.ıı in cnıcr&Abını &il • ıacatını ya=ıaktadır. Amerikan 

CDet"aırıı Sa: ~ fiti: ' ı!eı terlyor. peyki 960 kilometre yükseklikte 
......................................... -..-.... .-.. ................ , ............ ,,,1,,.".,,.,,,,, ... ,,.,", ... ,,,, .. , ........................... , ... "'"""'••111•• dönecektir. İçinde ete fare. dom.su. 

1 I • I I maymun Rlbt hayvanlar buluna-

N ı ğd e seçımıne ait ll1razlar ~~~~[~j~~ 
Y.Seçim Kurulunca reddedildi ~···:k:ı~"·· 
l·t· 1 t · d k h· tt 4 ıu tedr• ıraz ar sonuca esır e ece , mo ıye e y 1 ·· ·· ı d· M ' d · ·· d ·ıd· apı ıyor goru me le araş ın osyası gerı gon erı 1 Şehrimizde bllh&al& Uk t:-retımde 

meYCtJt blna sıkıntın. aıtıı.: ballo
Rıuud l\lahablrtmlı:4en 

Ankara 7 - TOl!:ııek seçim trnrulu Nlltde il seçim ıı:uruıunun venıııtı ka:-arlara itlraz eden D.P 
ve C.H P. il başkanları ile DP. m111ııtveklll adaylannın ve Niğde m!lletvcldıt Asım Erenin mQra.
caatlarını ınceıırcrek reddetmietır • ..-..ım Ere.,ın. D P Niğde mllletvesuı Medeni Berke alt oy •e 
tonunda fazla olarak ~terıımtş olan 60 oyun düzeltilmesi h'WiUSUndakl itirazı kanuni sOrc tçln

dllmn bl:r mMetıı hallnt almıştır 
iııc (llretlmda 163 otuı normal ted
risat yapmak imlı: nını kaybetmlt
tır. Bu raktcnm. lhtlyaç nlsbe:lnde 
1enl okul Yllı>llmadııtı tçın seltcek 
de1'5 :vıııannda tablat.ı;rlo daba da de yapı imacı ığı için reddedilmiş tir. 

Seçimlerde yolaur:luk 'bulunduğulluna ada,ıannın artacaıı::tır. Bu 165 tllı:olruldan ıı ıu. 
de dıınıc. ı ı;!ndo Oç!O vo ı:crı ka· 

itirazları. 6lrayı talrlp etmccUlı:I~ lan 147 aıncıo çtft tedrisat ynpıl

dalr D.P. ~ıl başkanlıl;ının ve Dl'. mW~tveltlll 

rt Jcln, C.H.P. ntn ltıran da ae malı:tadır. 

ADI GEÇİNCE 
GURULTU ÇIKTI 

Hukuk Palttlltesl 5-6 eö-tr 
meclent hukut deI'l!tnCle Uı:t çe;d· 

{De\'Allll L 1 Ü. 1 de) 

t urıı .. ·rrn ı, umaı:ıdl\D.l 

l·rıırıli Hromby 

FÜZE ATABİLEN 
ÇANBERRA GEMİSİ 
ISTANBULU 
ZiYARET EDECEK 
D!lnyanın ikinci t:ablll flevk fü

ze atab ten ııemısı. Btrl~lk Amen 
ka Donanmıısıncıan USS Canberra 
8-10 Kıısım tarihten aruında iı;;. 
taı.bul Limanını EIJaret ııdPCektır. 

Blrleştlı: Ameı1ka Oonarun~ında· 
ki yabancı bir memle.ltet bn eh· 

llli· 
Bilecik'te C. H. P. 
mebusları halkla 
temas ettirilmedi 

çim ronuçlanna uısır decek ma- Bina tbtlracı, orta ıı~etımde cıo 
hlrette <'lrülmedllti için reddedil bLMedllmektedlr, Birçok tltcokul· 
ml~tır. :Maraş il ııeçlm kurulu aldı dan. çift. tedrtu.t auretı11o orta o- rlncıcn lsml.n1 almış olan re~e a· 
ğı kararlara D.P. nln itirazı ÜZt'rl kul olarak 111.lfade edllmektedlı. tır knıvazıır olan canı;ıerra 11143 
ne yUlı:scx acçım :ı:uruıuna ıntılı:al Umumi olarak bütün okullarda ta ııeı~esl~dc h\ıınıcte glrm~tlr. 

Rusud Muhabirimizden 
B!leclt 7 - Şehrimiz C.H .P. 

ıı tcışkllltıncıan \erilen ma!Qmata 
ı:Ore. B leclkte yapılan mllletveltı-
11 ııeçlmlertnı tahkik e•mek Oze
re ııehrimlı:.e ııcıcn üç lı:IŞlllk he
yet Once S!llüC. kaz:aauıa. oradan 
cıa Zemzemıre köyüne 1%Itmlşt1r. 
H4!yeı. kll;e gtrecetı ııracla ~üt. 
Sııtlık yurduna. alt 103 p!Akall jlp 
ten Jandarma yOzbıı.oısı Cemal Pı· 
nar inerek ıı:ııye rtrmelertne mlini 
olmuş. Ankara mıııettekU! Selim 
SoleyJu cb,z mllletvekllıyız Halk 
la temaıı etmek hakkımız , • ., vazı 
temizdir» t!<'52Une ka~ı jandarma 
)·Qzbaşl6ı emrtnde bulunan beJ 
jandarma ertne ı1lrcktıf \•ererek 
otob!lsUn etrafını çevırtmıo ve 
«bir acımı lleri atarsanız l'IZI vu
rurum• demiştir. Bu cıurum bir 
zabıtla tesbit edilerek orada bu
lunan köylülere lmı:.a ettlrUmtş. 
!akat Jandarmalar ımzacıan ısun 
Jcif etmlşlerd ır. 

llor:öyUğc kadar jandarma Jlpl
nın takibi altında alden heyet o
rada cıa polta tedblrlerl lle tcarşı
ı-om!f, bir mOddet kaldıktan ~on 
ra )'ine Jandarma jlplnln ve polis 

<Devamı 8&: ı;. SQ: :ı de> 

ettlrilm1$. fakat karar yalnız. ge lebe aaywnın !ul&lıtı ııebeblJle' 6l- an eua stanbut•u :ziyareti Bl• 
rekço le sonuç bakımından ınce- ırı ft~" ,_1 .... 1 .. 1 "tad 80 r~ucıa bazı Clavctlllcrin 2lyaretlne 

• o &T v- ... a,,.. ı.. o ma.. ır. açık olacalı:tır. Geminin iııtanbut•a 
leme kablllye.lnl haiz olmacıııtın mevcutlu aınuıar hemen hemen her munsalat etUll ecn ıremı kuman-
dan yüksek &CÇlm kurulu Clocıyayı Okllld& COrülmektedlr. Bu durumda ' cıanı htanbut Vali ve Beledl)'e R!'-
11 ııeçlm kuruluna ırcrı göndermiş- talebelmn denı bakımından ton· ~J ba,ta olmak aı:ere TUn ve A· 

-:===<="='"'"=m=ı==n.=5=fi:.:8::;:d:;:t':;:) :;:uo::;ı;ıert;;;w;ÇO;;;;k;:;;;;;za;yı:t;:;;k;:a;:ım:a:k:tad=ır:.;=~ mert kan ~ahsıyetıertnl ziyaret e-r deeektlr. 
Dllns ada mevcut. tepkiıt taze a

tabilen lkJ ermıcıen blr1 otan c.n
berra 673 kacıem uzunlu~ncıadır. 
Su altınClalı:I kısmı 26 lı:adeın olan 
Canberra 16, 700 ton hacmlndedlr. 

COSBEllRı\ SEYİR 

PU:zc atıcıJanna ıaveten Canber 
"''<la Oçertık 1kl tane 8.55 pU5lUk. 
ikilik 5 tane 6.38 P\15luk. lklllk c 
tane 3 60 puı;lU'lt top bulunmU:ta
dır. 
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TARiH BOYU·NCA BiJ~l1J~·~ifJlJI . !~~ 1 

p 4 R T 1 L E R 1 N -Seçim kahvesi 
seçım masraflar1 seçim~en sonra bile 

dagıhlamıyor 
M metvel:lll YAZAN : b r takım 

aeçillll par hı.s 'l'e ll"ke•'el" Teni ekli üzerinde Jnhisarlarla 
t ert d - D D t e b e r r u-

ter ı>eÇlnMl"den oeeııt ... !arını mentaa~ 
!azla maıırafa ... ka.sdıyla ~,-apar-
sokan bir ola - y l ıar. B~na b r 
dır. seçım faaıı- l lllOZ çare bulmak ~ 
~·ctının b&§lama reklr Banka ve 
•ı ıı. ııropaı:a.ı- ALTlJ~ oırketlerın ac-
da işlen hız a- U .ç mler iç n par-
nır ve atlı ba • ,. t !ere para ver-rak yap•ıntnıası ..._ ____________ _, me!ert ak e-

aday llstelertnın basılı olarak ha- lmelld r. Nltek :n Birleş • .: 
rırtanın ı. mit nglerln dQz nlen- Amerlkada bundan tam eı.ı 
meaı. baııını:ıa rekJAm tem n ı: - ıı tınce 1007 de CU.'lllıurh~kanı 
bl .buawıar O:ı: rtncıe durulur Theodorc R006('velt' n tava r~ı 
Bunlar oldukça fazla p ra har- ile Konıtrc: birden ıazın eyalette 
canm~na ebep olur. MeselA m • fanlı~ette bulunan bütCin şlrkct
tlngler lçln Uzak köy \'e kasaba· lcr \'e bankaların hf.'rhııngl bir ac
lardan ı:lartlliler otobtıs veya çlm çın para ~ardınıında b•Jlun
kamyonlar. otomoblller leya tren· maıarını. aynca federal b r ı:nev
le oebre ı:etırlllr, bunların bazan ki lç n apılan bütUn Bcçlmlere 
bir gecelik otel ve b r •tı gQnlQk de hiç bir şlritetln ırtmı!'S nl men
yfyecek mMraflan kendllerltıe tı- eden b r kanun çı>:annwır. Dan-
<le:ılr. ka ve flrketler ııeçı.m için teber-
Seçlmlenıe teııırat telefon ve rudn bulunma.'Ylak a beraber hl&-

mektup m rafları da b.r ha~ il sedarların oa.'ısl ol ara. tebr:nı
kabarıktı?'. HattA bUtUn parti o- !arda bulunmalan kabildir. Dan
rtn radyOdan fatl!nde odeblldikl&- Jı:a ve o rkctıere konulabllecek bu 
rı B rleşllt Amerika ıııbı (Jlkelercte y11.5ağın undlkn'ara t~ıı oıuna
raayoya 6denen meblllilar da çok bllece!U oUpbcıılz:ıır Zira kanun 
)"Ukscktır. Mf'ılell 19~0 seçimlerin- mucibince bu teşekküller siya
de radJO masrafı olarak Demok- Betle mcşınıl olamazlar ikıııcı b r 
ratıar 387224 cıolar CUmhurlyeıçı- yasak bazı çe~ t masraflara alt 
ler ise 335000 cıoıar ödmıl terdir. olmaııdır Bugün B rl ılı: Ameri
(1) 1944 ı;eç mlcrlrn1e ı e bu mas- nda ycrl~ml.ş ve bOtün c a:etlor 
raflar üç mıaıı lı:&dar artmıo Ye tarafından kabul edllmto olan 
Demokrat geçim komitesi rndya- p~n be ııllrc eu ç~lt masraflar 
ya 925000 dolar. Cllmburiyctçl gayrı meşru addedilmektedir. Oy 
komite ise 841.000 dolar verını~ıcr- satın alırunaı;ı, ııeçlm esnasında 
dlr. (2) ı;eçmentcre yemek. içki ve el,llence 

Partilerin ııcllrleri a cıat, aday- temini. ııcçmenln oy andıiı başı
lardan alınan maktu bir moblAR. na ııötürtllQp ırııtırllmefll. 
oabıa veya oırkctlerln teberrtıle- Güneyde eçmen verııtsını öde
rtnden ibarettir. Buna bir de hlz. mek. adayları destr.kle:nesı için 
met ııörüp mukablll ücreti alma· bir ııa:ı:etenın nüfuzunu ııa•ın at
) arak partllertne :yarar1ı olanları mat (6>. Bazı çeşit maııratıarın 
lll\'e edebl!lrtz. y at eclllmeıslyle birlikte müaaade 

Tevzi Bürosu ara ında 

antaımazlı\ var 

~tanbul giriş cUmrUtUnde muR· 
renelerl tamaınlanmış olan 300 ton 
kahn, dün <le ııUınrtlkten çeklime. 
mittir. Seçimlerden önce datıtııa
ca:ı lblldlrllen tabveıer, gümrük 
muayenelerinin uzamaaı nı tevz.I 
.şeır.ıı haklı:ında inh rlar fdarul tle 
tevzi mlldU:lUtü arasındaki anı...
ma:r.ıııı: )il~nden bugüne kadar dn 
et•ılamamı, ır. İlgililer, lı:abvenln 

ne zaman da ıtılacııtı hUliUliUnda 
lı:at'I bir tarlb ttretnemel:le bel"I. 
ber, datıı.ımın OnUmüzdelr.1 hatta 
ıonundan önce yapılamıracatı tah· 
mln edllmelı:tedlr. iat.anbala tabala 
edilen 75 ton kahve, muhtarlıınn 
ı.anzım edec~I luteıe:e göre kuru· 
kahvecilere ıaltatm edlleceltılr. Ku
rukııhTeeller e'lerlndeltl Jı:ahveyl 
bizzat :ıcanırtup ~kt.lkten aoınrn. 
aile batına 100 e ı:ram olarak terzi 
edecelı:len11r. , 

Belediye Meclisi 

toplanıyor 
iıtanbul Belediye Mecll.tıl buı;nn 

ıaaı 15 de fcvullde bir toplantı 
)"Bp&cakttr. Toplantıda, ınllletvckl· 

il .eçllm~ olan Dalın! Encümen 
•e dlter lbtlıaa encümenleri Uyele
rlnln yerterınıı :reni cı:reler ı;etlri· 
ıecekUr. 

Daha aonra ı:Un<lemıld:l dlter 
maddelerin mOııal:ereainc ıı;eçlle 
celı:ı!ır. Bu arada clat.ımlAk tO}erı 

1çln renlden tatu;laıı t l.atenme&ll 
me\'ZUunda da bir madde bulun. 
maktadır. 

Aync:ı, Sular İdare~ l?e f..E T.T. 
tdarelert için birer murakıp &eÇl· 
ın cıe yine buıı;QnkQ toplantıda :ra 
pılacaktır. 

Az.A a dau mani er he:nen hlç dilen masratlnnn da btr hududu 
bir cemiyet \Cya panlde munta· bulunmalıdır. Bu. aday tarafın
z.am Ödenmez. idare heyetlertn n dan treblt edilebilir Cemt~etıer 
ı;ık ııııc Odenmtyen aldat me5CJ(ll;I- Kar.unumuzun :18 maddeal muıı· 
nı hal için çareler aradı~ı hepimi· mele defter ve hesaplann mahallt Hukuk Şubat 
:zın blldlğl bir " kındır. Adavıar- bük\'lmet tarafından her zaman 
dan alınan maktu meb!Cığa gelin· teftlt \e tetkik cdllebllcceğını 
cc bunun bnklı bir talep olduğu· yazmaktadır Fakat ııe gibi faali
na kanllz, :zira partilerini mille • y Un seçlıı:ı ~asında gayri meş
yeklll olarak. temsil etillek oere!ı ru oldu~nu ıınyan Seçim kanu
ve lmtlyaz.ının yanında part k· numuzun eblkllll kartı ında 
rlne karşı bu kadar cOzl b r mn:ı llOkl'imet lı:ontrolu k4fl dcjtUdlr. 
mülı:ellefl~et ~erlnelcdlr. Aıla~ııı- Oe:ıç demokraslm zın kunet
rm Terdlklerl para b:zde malttu teneb.lm ı için )lapılacak bl~ok 
olarak te&b t edlldil!I baldo Dlr- şey arasında Seç m kanunumuza 
ı~tk Amerika gibi rlcrde mak· part lertn \'e bağımı;ız.ların ı.eçlm 
tU Clejilldir Zengln adaylar prk mP:ir narını düzenllyecek hükUnl• 
çok para \ererek acınyhk temini· ıer llAvesl gerektll'I knnaat1nde
ne çalı~ırlar Bu bakımdan biz ylz. Bunlar yukarda iz b ettlgl
maktu mr.blll!t ISClenmesının daha mlz etıaslar tçlnelo bazı gelir ka'l
dol'ru olduıtu tıkrlndl'y z. Şahıa nak:ları )·asa. Te bazı ııarf wmllc
\e olrketıerın teb rrulannıı ııcl.n· rtnı ınenecıer. ma.~anara bir ı;ınır 
ce bunu lk krıteı:oridc lnc<'leme,; ıco ar he e en tınemltal olan bir 
mUmkündUr B rtnc ıseçlm n eli hususu ı:eıır l'e masraflara !enı
' a bu part tarafından kazanı!· yet prensibini de kabul e:tel'l!e 
mB!ını ı;ırt memleket menfaati 2.Annımea mrı;ele mUhim ölçüde 

imtihanla
tahditin kaldırıl-

bakı:nmdan ha ırlı ı:6rUP kendi ba.l<"dllmlıı olul" 
madelı hiç b r ilgileri bulunma- u ı. l.oulsc Overa••Lf'r, ccCnm-
yan şah15laroır Bunların teber- patın rtnımec in the l'lrc-
rulan baklkt hedtyt'let'dlr. hiç b r tloıı ur JDIOıı nıf'rlr.an 

r.nda 
ması isteniyor 

İstanbul Onıveratte.:ıı Hukuk 
kOltealnde. talebelerle fakült«!> 
netim lı:unılu aruın<la yen! 
1ht1W patlak vermek üzeredir. 

Fa· 
yö
btr 

Hukuk Fakültealnde ııon derece 
ıabdltlere maru:r. tubat dönemi im. 
tihan halı:lı:ı menuunda talebeler, 
bugtlnlen1e rıınetım lı::uruluna mU· 
racnat tdecelı::lerdlr. Talebeler, tu· 
bat ımtlhanlann<la tabdltln kaldı. 

r.Jmaaını ı.stem~wcıırıer. Bu hu· 
ıuııta hamrıauan dilekçe fakülte
de, 11 111 talebelere 1mn ettiril. 
mektedlr. Dilekçe dekanlıta veri• 
!inceye kadar, 3 • 4 bin talebo tara. 
tından lm:r:a edilmiş olaca~ı tah· 
mln edllmelı:tedlr. 

BiR BAGI$ 
karşılık betdemezle?'. 1>: nc~ı mu- roııttcnl ""'"ne,. Rr\trw, 
a\ en b r pan n n &cÇ!lm nden c•ııı 3:1. ıı. ;ou - ;07, At;ı"· Tanınmıe 4 adamlanmızc1an Ham 

addi b r m ııfnat b k ıl • ıo.. IDIJ a) ı•ı. dl Hdvacıotlu Ktrlı:la~ell vUlyetln· 
d r Bunlar cKaz gelee .ıc Y rdl' ı t'! ı, "' Prrnrlif!r. \ııırrl•·nıı ı•ıı· de blr lllı:okul inşa ett.rere;ı: E ı. 
•avuk <'S rı: nm 7. a alar &az(! !1- llıkal ... cı .. ncc 111'\ltm, t'llt t.m Batantıjlına hibe etmtş•tr. 13 

uyg ın o a a harf'· • c rr r ll!I,•. no ı t ı.:ım lllll "ı>ı•ı. gün içinde tedrl& Jaallretlne geçe 
ycı se;( günırO. rle h ma· J ı- 431 tıautllıı• o , ilohıı•oıı, mi'!- cek o an bu IU:o;ı:ul en modem bir 

e;;: te t'n ) r ana; m nsup- r1c.ııı ı.on~nnırııt. :\atlo· I tarzda lnp edllmlş olup altı r.nı· 
an ta ati le pro ramında tah- nnı. ;,ını" nnd IAıraı. fa n b:.r bllytık lı:onferana ıalonu. 

HAK VE HüRRiYET 
Bir iktidarı tahdit edecek ma
nialar bulunmadıkça vatan

olamaz • daş hakkından emın 
bepledır ki hürriyet bahııtnde Ccr
meıı te!Akklııl ııeğll. eski site te· 
lCıkklııl makbul ııayılmıttır. 

:.ı 1ı11111 ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ıı ı ıı ı ı c 

~ Tanınmış hukukçumuz Ord. = 
~ Prof. Abdülhak Kemal Yörük, H 

Or lıvıanlarııı y&Şadıklnrı bir 
_ cemiyette. bütün münaae-

Hür Fikirleri Yayma Cemiye· 
tinde Çarşamba akşamı mu
him bir konuşma yapmıştır. 

: Derin bir alôka ile dinlenen 
konuşmanın ilk kısmını hulasa 
olarak OJağtela neşrediyoruz. 

betlerl dUzenlc:nek için. hA
klm bir tradenın me\'cut olması 
zaruridir. Boe uet'nin dedltl gibi 
herkesin lstedl~lnl yapabllcccltl 

- yercıe hiç kimse 16t.ec1ttını yapa· 
maı:. ~!:yet. hayatı :zaruri ola· 
rak otoriteyi, üstOn bir ıradenlıı 
hAklm olmaMnı lüzumlu kılar. 

: ikinci kısmın hulasası varınki -

işte hu ııebcpledlr kl hürrl~ et 
ile müsava~ı ayrılmaz iki unsur 

- olarak mUtalAa etmek, fakat her 
JkJblnlıı muı.lak otmadt!iını kabul 
etmek icap eder. 

Ostiln b r iradenin nüfuzuna 
tabı olnrıık hOrrtyetlmlzın to.1dlt 
cdlleblll'Ce ini kabul etmek SU• 
retıylcd!r ki hem şabııen hOrrt
yetımı:zı kurtarmak, hem de sulh 
\'O aükun içinde devamını ııali a· 

gazetemizde cıkacakt1r. _ 
:i ı ı ııı ı ı ı ı ııı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı r: 
ııanlar, başkası- meşru bir cebir ve tahakküm kar· mak ıçın bir esas elde etmto olu· 
nın lraııeıııne 1- şuındn liUl>tnak: ve itaat etmekten ruz. : 
taat etmeıte batkft çare bulamıyan lı1t1anların B r hAklmlyete \'e ondnn gelen 
mecbur olmadık esareti denir. emirlere tAbl olmak zaruret o-
larını düşün - ıuncn. bunun ancnk kendi ırade-
mcıte başladılar. H ürrlyet hakkındaki eski Ceı mıze cıaynnması eayeıılndcdlr kl 
oaııuştan t~ı- men telAkktsı. tabii hnlln hürriyetimiz ıılyııııl bir mahiye. 
dıklan haklar· bir tfa:lesldlr. Tabii hal ise. alır. ocmokro.sının mantıki esası 
dan, başkaların insanların ııulh halinde yaşamala oudur: iruıaıı; kendi trade.ıııyıe 
zorlyle mnh· rından ziyade hlltiumet halinde meyııana gelen kaidelere tllbl oı
rum edllemlyo- yaı,ıamalandır. DOzenı hAklm kı· maltla. yabancı bir ırndeyc delili, 
c e k ı e r ı gl - lacak, bir ıracıe izhar edecek 'l'e kendt ıradCl!lno U)'DlU~ demeiı::-

i nsan bir cemiyet. içinde ya- b! kendi nzalarıyte de bunlardan onu ııuınnıarıı. ıcap edince zorla tir. 
vazgeçemıyccelder1n!, ne bir kra· kabul ettirecek teşklll\tı bulun- H emen bütün memleketlerde, 

eamak üzere doıtmuotur. Fa· 1 d bir meclisin bu hürrı· mıyan bır cemıyette ınsaıııann mu 
k 1 ti d eel- ın. ne e ~ıyatıl hayatta partiler mü-at cem ye n ovam ~ ı rı rt&d n kaldırac-'" bir knl naııebctlerı 'mnıyeı.aız, karlll'l!ı:u- u ı bl • ıcurul yet e 

0 8 
..,. • hlm rol oynarlar. İktidara bllm 1 iç n r n.zamın · d k y ı ... aca"ı fikri yavaş ya· dır. Jtlç kimse bugQn elinde bU· 

.. ... oımft~ı !Azım e o aın , .. • ae,,.,.,ek demek, te•ril. ıcraı t&Oa•.-muo ve .,.orunm..,. ~ • h Ik tabakalannn kadar her- ıunanlann yann da kendlıılne alt .. ~-· • ~ 
C l.ı. ı kimle: ta vaş a ruflarda bulunma'" deme'"tlr. Fa-dır. e:n '"t n zammın · k 1 ... me"ft bHladı. otaca!tından cmın dclilldlr. Cc:nı· .. .. 

1 k 1 "ı. cmreı.- este yer ...., .. ~ .... '-at iktidar ""rck mahdut •ah·~-rafından. nası uru aca., k 1 ı.ı ~etin gctırcııııı tahdltlero taba.on- A -~ ,, ~ 
mek ııallhlyetının klmlcn1o olaca- Bu telAkkl insan psl 0 oJ ne müı edeblllyorııak bu. halimizden ıann biltün kuvvetlen ellerinde 
"ı. ınııanın •uurtu varlllt olaralc \C tablatlno uy~ndu. insan, ce- temnrkü• ettiren •eni b!r part -" " bl l hiç değilse yakın lııtlkballmlzden ~ ~ # 
tarih ahnesınde beUrdllil ı;Unden ml;et hay tında emlrb"eı ce re emin oldutumuz içindir. Bu ııe- nln, lııter bir \eya birkaç şahsın 
beri bahis mevzuu oluyor Mede- karşılaşır. Halbuki ta ıat icabı, tam manastyle hükmünü yorüı.-
nlyet.imlzln ~ili! olan ilk çaRın cıı~arıdnn ııelen ve kenıllııtnı zor-ı- 1 taııu bir partinin elinde bulun· 
demokratik reJımıncın ve onu ta· lıyan emir karş1&ında açık veya Gecekondu ı"ncası ııun. bu tktldarı tahdit edecek 
kip eden devirlerde muayyen bır kapalı bir dlltllmo hissi llc ır- 1 mAnllar mevcut bulunmadıltçn. 
ıruıanın. muayyen bir sınıfın ıra· klllr. Hürriyetini tahdıt eden hUk· ntandnşlar haklarından emin ol-
dcel h4klıı:ı olmuştur. mc isyan hlıısl ile karşı koyar. bı"r kere daha mnk, hürriyetlerinin ihllillne ma-

l I• nsandakl hilrr!yet hissi hu· ruz kalmamak cmnl> etine ııahlp 
lk çağın demokratik rt'Jlm- · dutııuz ı;urette faaliyette bu olamazlar. 
lert mazı olduktan. ~ahı;! "' t 

ıunacak mıdır? nsanın ıç· k d"ld" <Konu5111nnııı partilere dair o· 
hAklml ·eUer kuruldukta.-ı tımal mahl\\k olcıuııu hakikati 1n· yasa e 1 1 Jpıı liı•nıı lnrıııl.I nO!haıııız.dadır.l 

eonra dahi uzun uırlar cemiyet- kir cdUemcz Dl!ıcr ını.anlara 
ler: hüküm altındak 1Il6all top- tal'§ı besllycb ıeceııı hlıılerl ı;:llz. oun VJJAyette Kaymakam ,-e 
luluklan hatıncıe y~adı. Fakat ev- önünde tutunca bürrlyctl bu tarz Belediye Şube lltUdllrlerlnln iftira. 
vell tnıtlterede deli:,olklllı. b~la· cıa tcllkkt etmek bir nnar§lle ra· Jı.lrlıı bir toplantı yapılmıttır. Top· 
dı zı o!maktır inııanın objektif b r ı lantı<IA bllhıwın gecekoncıu ıuue· 

Fraıuıada da ~ ıer. rtı.hbnn v nı.zam hllk1m olmıyan bir ;vordo leleri Uzer nde duruınralı: bazı ıı.. 
halk aınırını tonu; ı e<ıcn mccllw ) ~ıYablll'l"CR!, ya ı<ahlp olduğu rar.ar ıılınmıttır. 
lcr toplandı 1484 o ı,u mec .rr maadl ve mlinf.'\1 kUV\'Ct!erle bll'i j Bu kamrlarn ı;Ore, bundnn b(!y. 
mllletın '>cgı1ııe kuvv t ta na ı kalanım O ttın olmMına. rahut le, 4ehlrdc kecekondu in o.tına 
0 dUğ\lnu tPSd k e m lele bera mutlak b r ııaat ve uyı;allık htssl mClsaade edilmeyecek ve emre Uf· 
anca ... 178~ büyQk Fraıv;ız ıh .ı ile harek<"t edecek b.r meyilde ol ma:;anlnr hakkında zecri bUlı:Um. 
1 nden sonra bu hAklm ~c e f ı 't mıı:mıa balttıdır. Bi5'1'1e bir cemi· ler tıtbllc olunacalı:tır. 

TEŞEKKOR 
Ailemizin btı;rUğU 
A il \I '1' ii lC 

1.( J 1 1 \ t LKE~Ch1lıı 
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ı;ure•te sahip oldular. D rıer mem- )ette ıtısall istedi ini bulmaz. B:.ı 
ıeketler de bunu takip etti. in- rıun adına hürrtret cıeıın. cayrı Bir cevap yüzünden 

tevkif 

\'efn.ı do.ayı~ lo ct•ıııız .sınde 
bulunan. krndbılnl cb uı .s
tıraııatı:ııhınu kn<111r te:ırı e
den, çe .. .mk ı:Onacrım. huzurtıı
rl~le \'e mckt.uı>. teltıraf ve 
telefonla tauyelcrlnl blldl p 
acımızı Pilli mıık lOtıunu e
sln:emey<'n ınulıterem ulı:rabıı. 
dost \ e yakınlarımıza va tıcarı 
mQt.5.'lescıero ayrı a) rı minnet 
ve şükranlarımızı anedf'rlz. 

berrulann )'&lnız ıı:engln tacirler 
tı'zerinde bıçak bulundudrmak 

.wuçundan Adliyeye ııevkoclllcn Nl
J &ıı.I özer adında bir f&bıa, dUn 
Beşinci Aallre Ceza Mahlı:emutnde 

6orguıundan aonra tevkif edl!erek 
ce:ı:aevıııe gOnderllmlfttr. 

ıı.,,, efradı 

GUnU GUnUntJ 
«Türk basınına 
Minnet VP. 

Şükran» 

M 
f'rJI, ııııızııt.rrrlı•rlnlıı n!• 
nf'ıı )a.Hnlnmn•ını linlt'rl• 
el ) eni bir llilldar. tt>ıl• 

biri, ha) l't't "" tııhntfh it> 'kot-
ıl:ınııı . Bir ~ok ı:ıızl'tf'lPr, ı\• 

ıın.> n.•nnın :?O. nıaflılt'slnlıı ıııı, • 
I<' hlr hnrrlil'I<' uyıı:ıın oınınıtı· 
cıııı )&ııltlar. \atnn, u\lrcll4 

~orıl 1111'11'rl tırrl.l'st' n~·ılil ır '" 
ol<tııı:u ı:lhl ).uılırıı ıll)ı•ıı ıııı 

nı.tıhfr) 1, ı..1111<11rıı hlr ıı•nılıı 
l\'lıtılf'll 1 il ı 11 11) dırı tık \4,'rt'D 
lılr ı..ıı e olarnk bn-ıı. 

Jlfl~tıncrı "' ııesır hflrrl)t'lltı<" 
lıll)üli ol\•111le )1'111 lılr lıa•lol 
> ııpeı·nli olan blh le bl r 1 ki ldflf 
teılhlrl, dCl ılnrP>I '" lsltFıı 
J.;ııfıt\I m<'drııl ln•nn ıoıılıılıı~· 
lanıı.ın ııı.. şnrıı bllrıı lırrı.r•I 
~ldcit'llr ıı.ı:ellt'l.llr. Faı..nı >'"' 
dl) ıldır )Rzı il' fikir !ıttrrl)t'tl" 
ııl ılltlkl'f' t.ı•ıııı 1tlrlıı hıı•· 
J;ıliır ortıula ılıırıırı.l'ıı, u ı;ııll 

hııhl'r linrşı•ııırln 1111.ı rf'I ıtıı>· 

mali, ruın 1) lnı•rrllli olur. 
Zira lıa> rl't eılllrel'J.: <"lhrl. 

,ıetll yıldır ber bn liı lt'<llılrlııl 
hll) r.•llc ı.arşılnJaıı a.ıılııılarııı 

,,. ııa.ın çe\ rt'l .. rlıılıı hnJ rtt 
pslJ.;oloJı.lııd<"n bir tUrlU ,.ıı· 
loilııeıııcrııl• bu ınnıııaı nrıdır. ııt· 

ıııokrııı Pıırtl ıı.tıcıarıııııı hrr 
hn,ı.ı 1rıthlr1ıuırıı ,oıırıı 11• k•• 
,,.ı hlr 'nııııın l\·lııılı• ıwr ı•.ı 1 
tl'ı.rnr unutup 11.P. )f' )eni ı.re 
dlll'r \l'rntt'l. 1)1 nl)r.llnl ı:ö•tf'• 
rNıler. hıı rn •mn lıldrl trdlıl· 
rl l:t'r\_'.elile ıtı::I ~ıı. hell..I <le 
l.ı•ııdllrrlnl topla) arnLlıır '" 
h , rrt ıı•ll.oloJblndl'n liurtu· 
laf.'aklnrdır. 

27 Ekim eçlnılerlmle mııırt 
"' lanııııı > nrıd,111 tııllu~ıııııı 
u. ı•. 1111') hine \'llioıa•ı, tıı•r z ,. 
ınıııı lı:lıı tnr.ın I> lnHer H 1) 1 
nl)rlll '1 llrk hn•ııııııı )ine ı.ııı• 
tlmlllı•rc ılll tlrılll. Jl.I'. lktldR" 
rınııı bu •mııııı; kıırııı.ıııda el • 
ha aıılıı)ı~lı bir )ol tıııııcaı::ıııı 
uman 3azılara rn•llnndı. na· 

111111 bu 1)1 nl)rlll \P hlm,('r 
İürü lrrlııe D.I'. ıı..tııınrııını 
!Ilı: Clllf l'e\Rbl, ;lle<•lhlıt R\'lfl< 
tört>ıılııl talilbe ırleıı ı;ıızeıı·ı·I· 
lrrtıı n>nkta bırnı.ııınn•ı olılU· 
HU) ilk Millet '.:\Jı•C'llslııln Ha•1" 

nn alt > erlr.rl, hııcırıı ~ııtırırııı 
eslrrlııe \t'rllnıl ti. 

llt'nıolirnt Parıl ıı.;ıı.ıorınııı 
'J Ort.; lıa~ıııııııı J.:nrşı ) edl .ı ııııır 
tat.ip eıttıı polltlt.:a, l I 'laJ •• 
ııı;;o ,çimlerini ı.aııaıuııı ol· 
nı:mın nrho•luı;u l~lnde aı:ır.· 
<lım l.'.llU\erı•ıı uTllrk b 1•1111111\ 
minnet 'e ofll..raıı dıı>t:ulnrı' 
•la taban tabaıın zıttır. zırı 
;tr.ınolirn inin ı;ıorçf'klc• nır•l111 

ıle5trt.:ll'ınls olnn hnsııı, ııeıııol. 
rııt ı•arıııı bu.sın a:lbl ıöroııııcli 
l•teıııııcUe ıecıı.ıımenıle '" ıı· 
ıı ın.ıe lo•ıı bir znman ı;onrıı 

a~ıtıı nırulmıı tur. 
ııenı11krnt Pıırııtl olrut)nn '"' 

•ı Clrkl> ede <ll'moı..rnı ık bir rrJI 
ıııln ı.:urıılıırn•ı nıtlt·ııdclr:olııl 
) ııpıııı 'I ürk ba•ını, Ct'lln H " 
rt'fll tılr )nlılııılır. ısm nııdu~tl 
df11ııııııı nll'nılr.kl'tl nıı'<leııl ıııııı 
)Rilll ll!)lk hıılııııdtııtll 1111•\i.lt 
<'r C•'\' ııın tırnC'.ıı:ııın ınruııııt'" 
or. lıı~an ınıılulııklnrıııııı •0~ 
) ııl ıllluıılrrlııl ı:rll•tlrııwli ııı:· 
rıımın , ııptıı.ı:ın ı "' ıu, rnı.ııt 
dıılııı ı lı ı nrılı ıııll<·ııı lrlrlı•rıll' 
)Rııııııı \t' ı.:ııırnıırı a'<lııııııııı·ı 
rulllnll. ı.ııı:ım•ız fiırk bıı•ını 
bOtıın hrJrrıın ,.. :ınılnılllcl>
lc lırnlnıscnıl tıulııuıı)or. 

lillııtıt ı..ısıııtılıırı ı ı• lıldrtll 
bıts!\ıtar, rılirt rn t.ııkml hlC 
lllr Jt'rtle oıı ııırnıııı.ıı. 

Burhan ARPAD 
ve a olrketler tarafından yaı,111-
madıtını unuunamaıc tı\Z.ımdır. 
nım memleketlerde ~ı teşekkül
lert de kendilerine müzahir ıtör
ılOlı:lerl parttyl paraca d~tekler
la. Bu bllhıtMa Blrleş1k Ameri
ka:Jı görOlmektedlr. 1948 ııcçlm
!erlnde l.Oç1ler oemolcrai partiye ı 
en aşaliı l.250 ooo dolar yardımda 
bulunmuıtardır. (31. 

Ancalı: bu pbaın tevlı:lflno bıçnk 

tatımıı.Jı:tan ri;rııd mahkemedeki 
tavır vo hareketi sebep olmuştur. 

Zira. maznun hilı:lmln: •fizcrtn· 
de niçin bıçık tafıyorıunh ııuall· 
ne: •Senin evinde bıçak yok mu?• 
tamnda cevnp vennı, ve aavcı da 
bu tarzdPkl konuşmaaından dolayı 

tevıı:ırtnl istemiştir. 

Devy Erlih resitali 
Yukardakl ockıtde paraca yar

a.undan başka ücretalz bl:zmet ı:o
renlerin de rolü ve hisseleri çok 
önemlldlr. Partililer ııaz.eteterde 
mr.Italeler yazarak. propaganda 
bıı:ışürlerın n kAtıdını mürekke
b ı. b ımını. cıa ıtımını karoı-
1.kııız temin ederek paraca deter
lendlrlldl inde yukaek meblltlar 
t.utacak ıııer ııörür1er. 

Bu kaynaklardm ııcıen parala
r.n ııarfı. gelir kal nkalanyla ay
nı önemdedir. Meoru ı:eıırıerın 
gayrı meşru ı.şıercıe kullanılması 
k b ı oldutu ~bl gayn m~ru ~ 
ı rlerin meşru itlerde ıruıı 1Jtma-
6J da m<lmkUndür. Seçmen h~r 
t ~ıu yaratılı da insandan te
oekka? eden blr kitle olcıutu için 
cı okras lcroe dalma oyunu sat
mıaş a hCTcııll ı:ayıf ahlAkll bıın 
ı:tr.:ı crtn bulundutu müşahede 
edlltr.1'tlr. Hele yeni kUnılın de
mokr ltrde mühim meblAtların 
ıı çmen oyu salilamak tçı.n dagıtıl
dııtı blllnen b r hakikattir. ?.ta
mat h yerleşmiş ve eski deınokrıı.
ı;, ]erde oy aa ın alma için har 

an paranın kl.atne nbbet e 
~oımuı vakt ı genç demokrul
•e- n at , 1 için de ümit ~crlcldlr 
&;ç mlerln metru o arak toP
lL"l&n ve harcanan paralarla } a
pılabılmeııl ıçın kaynakların ve 
:maı ratıann kontrol edtlmeal 14-
zundır bl 
Yukarıda l:r.ah ettı~ımı:r. lıl 

1 TAŞ DEVRi 

e••PUllllt•••nU1t•M•HfllUlllll .. IH .. lllHlltllltltllllllllllll .. IUtıH• 

DCÖC!'i Gt.CE 1 

1 

ıııı' 

DCVAMI ~,! 
........ ,, ................................................... . 

Aqam remelU esnasında. u a ın 
ı:özü önünde o.dutları ıç n r•. et 
reaml u çexınııen hareket etti.er. 
Öteden beriden konu,tular. Parll
ten yeni ıretlrttlklert otomobilden, 
Canncşdekl ya:zlık evlerine ) ap:ıra• 
caklan tenııı ıcor~undan. doetıarı 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN 

)en balmumundan bebeklere ben 
ı:c cccktl. Pakat Sally'de bir can· 
lılık vardı. tradesl, burun dellklc
rintn oynaklı ıncıaıı, çcnesının kıv 
rıl~ından, uzun k rplkli mavı gi5z 
ıerın.n parı tıaından bel11 idi. Her 
tarafından :zeki flıjkınyordu Qol: 
gençt. D.çlmll l c ühenkll bir vO· 
cudu ,ardı. ooneş ırtbl, 151k ıııbı, 
ııılıllat. ııaedr.t l'e lievııı ile parlı· 
yordu. 

Marcıa oreer.n kendilerine t &U lı ırel!yordu. 
rı k""kten bahı;e· sen nehrinin karıı k1:rtaındakl e~~ oldutu ne ıı .... • • ıı:ıı•--nın •aat1 on biri "aldı. Hllli tiler Ollmüt otamdanlnrda renkli ""' u ~ 

mumlar yanıyorcu Tatlı 'e ılık ı;:ez a(ke ve hiç kımıldanmacıan 
blr ~ ıdl. Gö:ı:önünde uzanan duruyorlardı Cam kahvedanlllt ı
yotu çevreleyen ataçların ar ın· çlnde fıkırdaran lı:abvere aldırdık
dan ay cıörOnil)Ordu. yılcııztar al· ıan )"Oktu. Mumların a evi Utreti
tınela oturmuo. konu1an crukle rordu. etraftan kurbalalann bo
kattıııı Adeta trnlüıruılyerek 107.üyor llUk ıeeleri yüklellyordu. Vakit 

vakit bir köpek havlamaııı, yabu'ô 
dU ı rı bir tren düdü!ıü vo:;a Parla yolu· 
Uşak Baptlııte. ka.'ıvc \'e IU:ör e nu tutan bir otomob Un 11e&I dU• 

verdikten aonra sCMlu:e çeklldl. yutuyordu. Bunlardan b~lı:a ıü
Sally, m anın üzerine doRru e- k\'lnetı bozan h ç bir sada yok· 
ııııerek lı:üçtıcuıı: eliyle neıı: oar· 
rettin b letını tuttu. o da eande- tu 
.k 6ıgarı bırakıp o lı::üçücOk e ı a· N bayet S&llY ıı;ını çelı::erek: 
vuç an araııına aldı Parmaklan - RH. dedi. ne aartp · Bu ak· 
blrbırtne dolandı. bir an hiç ko- oa.-n bana 4Cleta yabancı olduB'U
nuş:nada.'l dur<ıular Bu Mayıs ~ nuzu farkeder ııtblytm 
c:eelnfh, ıcotecıen yQtaelen ııarıp Oenç adam karıaına bakarak ee 
eacıaıarı \"arelı. vap verdi: 

Yemek rcç vakte ıı:ıcıar sormuş - Tanealı ancak iki a1 oldu. 
tü Birbir.erine kavUŞmu1 olmanın Fakat bana. ııızı bOtOn ömrüm bo 
hazzı ııe onlar aa yemeııı biraz yunca tanıyonnuıum ırtbl ıellyor 
şUrünce:nede bıralanıııarcıı P• Sally. beyecan!andı: 
rı ın patırcıı ve aıcatından ~e be- - Baht mı? Diye ııordu 

1 
5 

un ııünün11n te l~ından aon - Bom~ ve yapayalnız ııeçmıt 
" ııükOne: ıcendllertne peit tat olan hayaumcıa eankl yalnız ııa.ı ra 

bekledim 
Bu aözlcri duyan genç kadın 

kocasının elini rııktı: 
- Ne kadar ırı.aını.z.. Benlm de 

bu ııece böyle ııOzlcr duyma&a lh
tıyacım vardı. Eaterelde m: tanl4" 
tı ımı.z ırece n111ıldı? 

Rcı. ı;evlnçle c~tu • 
- Ne harlkUllde C:ectı tııll SIZ.O 

raetlaı1ıtım anda otomo'btl içinde 
ağlıyordunuz. 

- Ha)'lr, aı:ıamı:ron1um. 

- Yanaltlannız uılaktı. 
- Yaıtmurdandı. 
- Öyle yapaya!nızdınız ki. sızı 

kollanmın araıı.ına alıp. tatlı ve 
teselli eıı.ıcı aözler Bllylcmek !çim· 
den s:oımıou Yanınızdan ayrıldı-
ım zaman ço~ eııkı doetlar ka· 

cıar birbirimize yakın oldutumuıu 
hlHetmtotım. 

Sally ııüllimll)'erek etildi: 
- Ben de ... I>edl. fakat y.lne ae 

enelf4ell ldlm. Marcla. benimle ev
lenmek l&tedtjllnlzl aöyledltl ıan 
nlllltln ne kadar mühim bir teo
rübe oldutunu ldr&k ettim. 

Ru. r,rülme e baıtladı: 
- Bwıa inanamıyorum. çıınkO 

do11t.unuz Marc a. eğer ranılmıyor· 
ııam. bu tecrübeyi üç ıı:cre tekrar· 
lamı~. 

- Alay et:neyınız. Rcıı: •• Marc.a 
çok aklt ba.,ında bir kadındır. 
E\'lenmete niyet eden lruıanlar ou 
nu bllmelldlrler ki yepyeni ve hiç 
tnnımadıktarı bir ~ahııl et ile kar
oııa~acülardır ve onunla tanı~mak 
o kadar kolay bir iş de lldlr. Ö:;· 
le de ll mı. Rcx? Haklı a.eıııı mi· 
ytm? Ama., Yarabbi. neden acaba 
titriyorum? • Acaba ııızı hep böyle 
ııevdllılm ırtbı 6C'l't',cek miyim? Ve 
aız de beni bugünkU ı:tbl ııevccet 
mi lnlz?J diye a.u,ünUyorum. Ve 
bu fikir beni G mdlden titretiyor . 
Salty•nın heyecandan renırt pem 

bel mıetı. Kısacı kcaıımı.o bal 
renııt lcuıacıt saçlan ay ışığı altın· 
da parlıyorcıu. 8af b•lı:ışlı deniz 
mavıııı ren~ gözleri ve pembo tenı 
ile tnglllz bahçelerinden taze top 
mu~ bir çlçeQ'e benziyordu. 

Her şeyi lnce idi: Saçlarının tl't 
lerı, cildinin n~lçlerı, cl ve ayak 
bilekleri • Eğer yüzünün hattan 
bu kadar barız olmaııaydı, bOyUk 
matazalann cameklnlarını eUf>le-

Bu ıı.ndn lçlnele inı1an ~k bıf. 
; oıtttı Koc8flını çok, pek çok 11a· 
\l)ordu. ReX, bunu hlııııetti vo 
ııenç karısına doğru eğilerek ou 
l!&llerı ı;ösledl : 

- Kııücrlerlmlzın birleştiği se
cedenbcrı ı;lz sevl;orum ve bu ııcv 
glm hiç geçmıyeeektır. Şaye: geçe
ce .h olı;a bile Bize bunu mertçe 
11öyllyeceilme !i(iz verı~orum. Emi
nim ki li z de bana kn!lı a;·nı dü
rü tlOklc karşılık verebll!rsınız. B.r 
birimize karşı çok eamlmi davran
malıyız Sally • Y.\'lenmelerln bo
zulmııııına en btl;vUk sebep bence 

mlmlyetalzltlctlr. Sizde ber tef· 
dea OV\<'l en çok ı;evcılğıın ecy dil 
rOstlüRUnü:z.:ıür 

Sally'nln )ilZU kızanıı : 
- Em n otunuz ki en ufak b.r 

endl~cm bile yok Aksıne. sizin ~a 
nınızcta )a amaıcla dünyanın en 
m~s·ut kadını olacağıma eminim. 
l\larcıa ılzdcn bana çok bahııett.I. 
neni de çok ı;ever. 

- nıııroruın Mnrcıa sızın için 
bulunmaz bır cıost. 

<Devamı yar) 

Piyasa durgun 

Plr&1:1da uçlmlere tehddUm e· 
den gUnıerde başlam1' olan dur
gunlu4un el'an de\'Bm ettltl mU· 
phede olunmaktadır. 

İlgililer bu durgunluAun )eni hU 
ıı:tımetıu prQGramı neşredlllnceye 
kadar <levam edece#ln1 beyan et
mektedirler. 
Pf06ramın ıanını mnteaklp du. 

ruınun tava~b edeceği Ye işlerin 
açıtacatı tahmin olunıııaktacıır. 

Amerikan ve Türk 
firmaları müıtereken 

film sevirecekler 
Amerııı:anın çok tıınınm~ film 

firketlerlnden b rı. Leventte yeril 
bir film ttrketln~ alt atüdyo:rc, ay. 
dn 10 bin lirayla, 10 ıcneıııı: kon· 
tra~ yaparak klralamı~tır Bir Türlı: 
film tlrketlyle mOtteru çal~k 
olan Ameraaıı ııımcller, TOrkl:ve· 
de, ·rurt artıatlerlndcn faydalan· 
malı: ııuretlyle, renkli aınemaıkop 
filmler ı;evlrecckUr. Filmler, Türk
(•. Inıı:lllzce olarak ho.zırJ1111arak ve 
tovzllnl Amerikalı tılm •lrketı de 
rııhte edecektir. Çok yatında. A· 
n:erııı:alı .sinema teknlarenlcrlnln, 
ılnemaakop malı:lnelcrt:rıe, Holl:r
woo<l'dan İıtanbuta gelmcs! beklen 
mekkdlr. Bu Amerllı:ıın tllm tlrlte
Unln !imi, açılı:lanmıık istenmem~. 
ıadeec, •en meşhur. &lfatırlc llı:tl· 
fa edllmlş'lr. 

BUGÜMKU 
H A V A \'t~l"llJ l\lelCO 

roloJI htuyonu. 
nun tahmlnlfriııe cöre tioıtın 
şrlırlml:r. ~e cl\'lnnda ha\'I 
rarçalı lıulııtla seçecek, rllz 
cirl.ar poyra;ıdan mutedil ola. 
rak r.1ec:,ktır. nonUn en •·ilk· 
sek haral't'tl +ı9, en dil ilk 
1 e 13 saııtlcrat olarak kay. 
dt'dllnıl<tlr. 

TAKVİM' K~~~:ıım 
AY 11 - GÜS 30 - KA 1\1 l 
a v ::ıı t 1373 - E K İ ::ıı n 
hlCRI 1317 - JteblUlalllr il 

SABAH 
ÖÔLE 
lKTh'Df 
AKŞAll 

YATSI 
İMSAK 

vautl t:uııl 

Dil 40 • 01.41 
ıı.se 01.00 
1440 09.!12 

/ 21158 12.00 
18.32 Ol 3:1 
0459 1159 

r.azeumııı:e ıı:öndtrllen 1a 
uıar ve ~imler 111 llnn 
basılmauıa iade edilmez. 

4. Kn•ıın .Hl:l7 rıınırte•I 5'ıırny 
-ınl'mıısıııdıı ı rrllf'n ı..enıaıı re
~111111. 

Ut>ı.' trllb (l\eııııın) 
•·erdi ::;ıııt~rr Cııl)nııu) 

PROGRAM 
\. • Rat'h: (.'haconnf! 
ı~ \ ıuı lletıhu\ rıı: !"onnll'. op 
:ıo, ~o. % Clln nıln.> 
'1ııurıı ... unu·ı: "'oııaıe 
ı•. ılt' -.:ır:ısıllr: 11) Jotn ıır:ııı:o· 
ııeoe bl Roıııııııı·e nndııtouse 
c·ı Z11pat~ııılo 

Bu mevtılmln ilk yabancı ııanat
Çlliı, ırcnç Pransız kemanC16ı 

Devy Erllh oldu Dc\'Y Erllh yıl
ıardanberidlr 111tanbul'un tanıdı
tı ve ı;evlp takdir ettllU bir aunat
çıdır. onun hArtka-çocul: yaşında
tı:ı konaerl<"rlnl bu gün de zevk
le hatırlıyoruz. 

Of!nç lı:emaııcının dlnleylcllert
ne ımncıuııu program. onun cleldl 
müzik eııcrlcrlne eğildiğini ve ko
lay alkış topla>•nn beı;tclcrı bir ya
na bıraktıııını nçıklılor Progra
mın ı;onunda yer alan 'l'e virtüoz. 
ıuııa mihenk otan Oç İspanyol 
pal\'Bııl bir yana, ObUr üç eser 
bir mQ:r.Jı;yen - kcmancıyıe karşı 
karfıya oldurıumuzu gösteriyor. 
Bııclı'ın solo keman için Re minör 
partlta'sının Chnconne•unu. he~ 
hangi bir az eolllilndon mıı?ırum 
olan bu çok guç f'Aerl progrıwıın 
ilk parçası olarak dinletmek. ki'
mnncının kcncııııe gtlvenlnl U;pat 
eder. Chaconne, Bach muzırııne 
yaraşır ırenış bir lfa:ıc ve vakarlı 
bir UslOpla çalındı. Hcrbanııı bir 
(ıÔetertş bteğlnden uzalt. aı:ırbqlı 
bir ifadeye büründü. Eserin majör 
kısmına ı:trll. tate3 erek VJbrato
au:r. çalındı. Erllh bu lOldan bir 
~it org ııonorıteeı elde etti. Bach
ın Chaoonne•u, r it altıı öbür e
ıerleri hakkında dinleyiciye PCfln 
ınUııbet bir kanaat verecek kadar 
başarılı) dı. 

Bcethonm·un Qı>. 30, No . .2 Do 
minör Pll·ano - kenınn ı;ona• ı ö
bürleri nro.sında en dikkati ç ıı 
bC!>telcrdcn biridir. Bu b e
dckı kahramanlık karakter 111 b\.'
llrtnıck gerek Ama bazılarının 
snndığı g bl bu ı;orlat. rr kısmı 
ayn ayrı 11&\'llŞ \'C il' kcrl k Bahno
lertnLn taavırıyle 11Uslemnı~ bir 
ııen!onlk 3Ur de •ll(llr. Sonat for
munda kurulmuş olan il • kısım 
(Alleııro coıı brlo >!iç tl'ma ile lş
lenmıotır. lle~y Erili) ilk iki temn
nın ku,·votll. hırçın vo muznftcr 
karakterini erkekçe tıtr çalışla bo· 
llrttı. Oçoncü tema ııerelil gtbl 
dokunaklı ve ştkAyetle dolU>dU 
Sonatın lkıncı kı.si:n ı ı Adagio 
cantablleJ iki tema zerine ku
rulmuş üç kısımlı ıreıl!Ş bir Lled
dlr; bu !ki tema. o yıllardaki 
Beethoven•un en nefis melodik 
buluşları arasında yıır alır. Erllh 
bu Actaırıo•nun enırı.n VI!' yer yer 
hOzOnlO mAnaıunı ba anlnrıyle 
belirt ti. Eserin üçüncü kwnı, ke
man - p~ aı10 eonaUarındakt 

Fikri ÇIÇEKOCLU 
Seherzo'ların bu annatçıya en ço-' 
:raraşanlanndan blrlııldlr. D f" 
dUnca kı.sun Alleııro"da da za! r 
\e lı:nhrnmantııc karakteri apaçıl« 
ur. Bunu duyuran. daha tok. k il" 
el temanın ı:cnlş ve erkek yavı 1 

mı !od ldlr. Sonatın bu kı n ı 
Bcethovı-n•un bu çeşit cserıeı ,n c 
gl\rüldü!ıü ıılbl bir Rondo delt ı· 
dlr· aonat fonnunda lflcnmlş bır 
parçadır. Resital proırrnmıarııı ' 
hemen hiç yl'r almıyan Do mııı · 
ıonat, Erllh •e Ştııtzcr'ln dlktııt 1 

\'c anlavışlı Çallflylo konııer ıı ı:ı 
başanlı eseı1f.'r!nden btrl oldU 
Maurıce Ravf!l'ln keman - p .. 

no ı;anatı. llhnm eseri olma tarı 
çok bir al'alJUrınn koııuııudur sa· 
natç1; ~lrblrlylo uyutamaz iki ııı.ı 
olarak 'ııınflarıdır<lıliı pi) ano ır 
kemaııı, konııcrı.nn kıısımlnnn ı:ııı· 
Rımsızlııtını lj>ellrtecck ııcı:lldr 
kullanmış 'l'c bunun için de bll 
iki ı;azın blraraya ı;:clmcs ndtl'I 
doğan tezattan fnvdalanmı ıır· 
Bcııtecının bu eserle başkaca yW" 
mnk ıstecııııı. iki harp nraııı A,ru
pm;ını knplayan Jenı müzik dili" 
nı, tıpkı bir ııenç ııtbl, nıı.sıl be" 
nlm.ııedlltlnl çevrcı;lndckllcre ISP~~ 
etmektir. Bu 60nnt Raver'ln ili 
ıı.lğlndo rnstlnıımıyan bir ıızclll.~ 
ta,ır; Kafa ışı bir musikidir. \ 
sııırntçın111 bütün eserleri aru.ıııil~ 
da .,aııc rrıo adı verllemlyecck bır 
cık bestedir. 
Sonatın ilk kınnı Alleıtretto'<I~ 

piyano ile Jı:cmıuı birbirine zıt b 
1 karakter tll! ır. Ral·eı bu ıcontri\S 

11 dll.'ıa da bel1rtmek için eıındl' 
geleni harcar. Kemanı Adeta ıı~ 
feııll bir ıııız gibi kUllnnır; oııd 

1 flüt tc obua sesleri arar. tkırıc1 kuıım bir B!ues'dur: ca:ı: mazııtı~ 
ve rıtmlnl aksettiren bir musııc .. : 
dlr. Bu kıııımda keman bir 1111 .. 
rofonu andırır. Piyano ısc blıt1: 
jo•nun madeni acsını v nne~e c~. 
lıflr. Fınal bir (Perpetuum ıno~ı: 
le) dlr. Bu kı ımcta da ııanntÇ• t r 
kı ımdakl tezadı bellrtmryl ar:~ 
Ravl'I bu kısmın mOmktln oıcıu~ 
tadar hızlı çalınmasını l.titl'r, -tı; 
cak mü:ı:ll,lln duruıuı:tuna ıı:a~ 
vf.'mwmr.k şartlyle, nu mozıli:t e 
romantik Preııto•nun hareketi " 1 Pcıııaııını•nın \'frtOozluıtu sıııı~. 
yl'nlden canlanmıştır. Devy Erli A• 
hı bu sonatı çalışı b enin rıı • 
nL'!ını belirtecek basandMdl ııı,, 
mruı oldu kl. biraz önce Bnell 'r 
11 ethoven'Un fl6erlertnl yer ) ır 
\akarlı ve yer Jcr: heJecanll bto 
ifadeyle çala."I k manı bir nell' ıı 
vlolon'dan ayırdedeme<lık so t"' 
Alleırro, bütQn hızına rnıımen tt 
temizdi. 

Plynnl t Ferdi etatzcr"ln Jıer ı. 
BOnattakl eoııtı, F:rllh'ln bn ıı~. 
!ını hakkiyle paylaşacak deil 1 ı C1P.ydl. Me\slmln bu l!k resıt~\ 
ı;:tıze.t bir başarı kazandı oe "" 
kP.mancı heyecanın alkışlandı lıf 
üç caer çalar&'k alkıolara karşı 
verdi. 
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i~ııroun;;r•mj Tutun karşıhgı dolar 
ı ... !.~~~.~~~~. J ~o lir~y~ .. satll~b~l~cek 

LONDRA'DA DOSTlARIN SiPARiŞi: 

sıay~~I bulmu~a ~enzıyor.. l lhrar edılen tutun karcıltgı sınaı ham 

11 
l'öz temsllı Kasım Glilek, t ~ ::l 

i~I kisini? elini 51~~1 ~iye. $ madde İthal edilebilecek 
h m. Tedbır hazır: Gosterı ~ii· 
rüyü leri yasağı .. 

t Söz t emsili Fuad Ama A· 
$ yancık kasaba ında 35 ld5iye 

Ticaret Vekllet' tarafından ııM bllecetı tahmin olunmaktadır. 

il 

ILK GECEM 
!ı - ı-

bır ~~ tlya•roya bayılırım He< 
C1Jın a;ı:ıtıer başım ey dOşUm;:ıez· 
ı,r-k 1 °'19 d• İllall tereye talebe o-
1.f.ıı ı:ııt.ğ m vakit cT!mcs• ;ra::~"' 
ııu ~in c.Etlence yerlerııı aüt~nu
~r ı'f111"· L<ıncıranın Jçlndıı 4U .ıl· 
lıe;· Yatro oldu •unu mOth~ b • 
bciı ~anla k f t.mlştlrn. Lor.cıra 
l'ai:n iç il t a•ro demekti. Bu•,a 
tıı <1 en bu ııt-fl"r b r tek p y dre 
tıı b1lı 'Nı- ba "aıuı bt-nlm ~·
'• ıraktı :ne de ben onların Ra
b, ıneycıanına tnd ğ m andan ı. -
r~n sadece ı:ıı.ze~cıl kle llı: ı 

P Yeller bil! !adı. 
t1u ap0rt memuru kaç param ol
<1e:J1;:,u ısol:'du. Hiç :>Oktu «Yo ... 

- •lr ratıannızı 1.ım &1CI or?• 
-c.ııncıo 
- • .çın~. 
- t.Tı-!etızvonda konu acağım 

ıı:ı."'?; «Çıılı ma mOsaadcnlz \'li.I' 

llı~abcrtın >oktu. Fakat tam o ııı
ı:e a BBC. ilin be-nl ka~ılıınıa\ a 
ııı~en adanu ı;:örüldO. Kendini ta
c;e~ıktıın ı;onra Çatışma Vekületln 
ttı alınan müsandeyt ıııısterdl. 
ııı:1t0kten çıktık. ı..'YümrUk mut
a~ raııat. Herocy ra.ııaı. Hant nere 
t ı;e Londra hnva meycıanınc1a."l 
ltöCÇ~n hır turist aırr memurl:ırın 
11, .. cı ol!.un dl e LOndra•.a b r 

' 1a lk ecek 

HAVA MEYDAN/ 
aı!'°ndra>ya ı: de en z sırt hava 
111 ı!anını le nırydanın b r k!S!o ı 
11111 ~dan bo a dolduran 111 b -
Jı '" G m k çln uçakla g!d n 
~a!ann lı;- bır dekorn.woıı hlirt

ll:ıüh Ç!çe1':1rr. nrba lıır. hC'P6.ndcn 
l!tı ını reı kll'r Hrm de en c.<nlı. 
'• ço... bn ıran renkler Ye il . 
p~~:· znoı !ar, kırmızıln • hat• a 
l'ıırı 1 r. Ve bunlar halılarda. du 
t: ~a. eşyalarda öyl~ \ne b r ce

ar . e kullnnılmıı ki ınsan Lon
le~ nın ıran~tz bir yeroldu unu. 
ııu r n tabii rcııı:lnln ı:rı olduıtu
ı 

1 
unutu~or Meydandn bir de a

rrı~ dlltkatımı çekU Muhtel ! 
ç ıı C'ketlertıı turist cclbetmru -
):ıu lırclı :ı ar şler n ınla f -
ı iJ ltıe cozel. fevkaHlde caz pt Kn 
t 

11 
nıa\' hatta ırıch rı bir den -

<tıı ortıısıuı:ıa k!lçOk. ve ıı r a
b r Knprt. aen14 kenarlı. sap aı ı 
ecı hasır aııka kenarında d:ıns 

en ınnızı aı'J> ııl b r ç ft 

ayak Endül as :S r buh·ar k&.lıve
ısi. Junrlak mn.ular ve demir ı~ 
kemlelrr ParJı;. Daha yClzlerce a• 
f ş. Türltl eden hiçbir şey yok. 
Han Antaı~a? Hanı İzmir? Hanı 
:1 tanbul BOyOkacııı. Kll~'O i tın 
'l'I', D0}'11kdcre, Florya. Ercuköy. Yn 
acık. Burı,ıaz? Dize! ki sular. d~ 

nlzler. balıklar. me \alar? Goebels 
harb n ha ında Tfir tye1 e uğramı 
ta onra ylc demi : cBlr avuç 
pt dıU n n yı.ııı dört menimin

de e beş çeşit mc va )'ıyor • Bu 
z. do :-u gtbl ııısr{lnüyorııa da ba'>

tan aşağı l anlı .arla dolu B r .ere 
lpt cıau de llk Pek «bir avuç• da 

.. ayı ma ız. sonra bt' çc t mey\•a 
)em roruz. Ama ~ılın her mcvıı • 
m nde TOr .iyede b~ ç t 'f\leyva 
oıcıurıu omı 

OTEL 
Otelim 11\de Par!t'a bakı orcıu. 

Odam çcnli. çü el 'l'c ba.ıyolu idi. 
Beni ka~ılayan BBC. memuru o 
ı:ecell 1htiya~n 10 aterıını: bıra
kara': C'rte Rbah tele\ IZ\'On ı;tüd 
yalarında ıı<'}rUl}memlz tir.ere a~
rıldı. 

Üzerimdeki elbiseleri çıkarıp at
tım. banyoJ;u dolcıurup içine ı: r 
dlm Hava meydanından aldığım 

akşam ı:azetcsini okuyorum. G~ 
ne Surlyc.. ller- iki taraf da hudut. 
boyunca ordular rı :mı.ş, halk te
lii ve kork\ı lc;lndııyml hnrp h('r
hanırt b r an patlı ab llrml Mı-
ır. Sur! e c )ardım c; n il' er 
oııam Du (ntrre.sn.n h r nokta, 
ırası Cl'llnce u !anaca ını 

DOSTLARIN SİPARİŞ/ 
Ba~odan çı tım. aşatı telefon 

<'d p b nız &0l;u etle biraz. salata 
\e b r e b ra ı:rtırtı. m. Onları 
da ~ed ktcn onra tamamen kendi· 
me ııeldtm Va t eceyaru;ıııı bul 
mu tu Duna :'il men h,ç uykum 
\oktu Otel de c;o•· merkC'zl b r 
~erde Çıkıp dolıı ayım. dedlın O· 
te:den c;ılı:ınca b raz yOrUdükton 
onra P cca:tllly CaCICIC'.sl karşım<la. 

GocC'n n bu ıınatınde hile dOkklııı
ıar ı ıı.. c;ln<lc Her çe it mn'ın en 
ı.ın ıalı ı t 1 ucuzu. en y 11 • en 

lanu. n nonr.nl f yatlarla tah· 
ts z.. tevz ı kuyruk6uz ııız 

c:ı:lt:;o El m ürkek ürkek C"blı:rı
b r klğıt parç~ ına ırttt • Du 

ı ta d t 11rımın Loncıradaıı ! 
ı'<l le uta t fl'k eyler n 1 <ste

ı:ıu • arn b r bakın· 

Toplu iğne 
mürekkep 

ıraş bıçağı 

düğme 
diş fırçası 

daktilo seridi 
' 

kalem ucu 
Toplu iğne, 
Mürekkep. 
Traş bıc;atı, 
DO{tme. 
D.ş fırçası. 

Yün çorao, 
Dakt ıo er.111. 
Kalem ucu. 
Ne ihtiyaçlar dejpl mi? Akraba

dan yaşlı bir kadıncağızın ben 
~ola çıkarken. L'\man 100 aram 
olı;un k&.lıve alıver de bavulunun 
bir kö~o atl\'Clr,ıı dedlltinl Bay
mıyorum bile. Bir mlllet zaman 
2.aman bunlarsız yapmaı; a razı ola 
caktır elbette. Ama ortada lyi bir 
sebep olması ııerekmoz mi? Yalnız 
Mbcp olmL~ı da klfl dejtll. O se
bebe tnanmnk !bun dclll mi! 

DOYA DOYA 
O geoe sabahın 2 sine kadar do

ya doya buz c:tolaplarını. otomobil 
IAsıtklerinl. l:Ome .kfune defterleri. 

e ~1 e mürekkepleri. 11ır:ı 111r 
anpka!arı, nyakkabılan. foto~ 
maklnelerlnı. çaz oc klannı, dak 
t.lolan. ııtyım cşyn•ıınnı acyrcttlm. 
Ben bu yOrUytışQ yaparken Demok 
rat Partinin en ctnıınmışı bir o
cak \"eva bucnıt başkanı yaııunıı 
olaydı, uça ·n atıı;r. ocn ma \'C' a 
bucat'lnıı c:töncr. ıstıfııııını yazardı. 
O dıı be:nlmle beraber çlSrOrdü ki 
Tür ,iyede aydıı 400 Ura maa, alan 
vasat bir memur aynı ınaıııı DOi'" 
mal borısa (!zerinden ı.tcrlln;:c çov 
rildl!d takdirde Londrnıın buz do
labı ile. SJc-.u: e;uyu ile, şapkası Ue 
ııyakkabı ı ııu rahatça scc;lnlr. Ka
fası kızarııa yılb~ınaa da Parisc 

.:er. Bu io naı.ıı oluyor? Biraz. 
n:nn biraz. Jkllea• b1lglsl olan 1n· 
ı.nn bunun Türkl)"C için dahi ım
x ınsız olmacı.>ıuı~ söror. inailtere 
c. :n&!ı: o:cıu ar...ata.cağım. TOrkı
Y •cıe :ıcdc:n elam.yor, onu da bu 
ı;er n :ı son anna cıo&ru Londra·
daıı l' lln tli!In :nalômata göre an 
ıaıacaı:ım 

:;imdi otele c1öı.Cp uyu~ allD\ Ya 
rın ço .. I~ 'sr 

in utuk çekti diyelim. Tedbir 
hazır: 'ruplantı ya~ğı .. 

Söz temsili, filanca partili· 

1 
Jer, baskanJ:ınnı omnı:lannda 
taşıdılar diyt'llm. Tedbir ha-
zır: 'f' lr yasağı ... 

Söz temsili Giinaltay arpa 
flyntlarının arttığını açıkladı 

S diyelim. Tedbir hv.ır: Ekono· 
S mlk heyecan yasağı .. 
~ !'öt temsili üc parti kafa 

1 
kafay:ı nrip seçimlere bera· 
bt"r cirmeye hatırlandılar dl· 
yelim. Tedbir hazır: İş birli· 

~ ği )'351!1. 
~ Söz temsili muhalefet, l\lee 

lliSf' bir gt'n'IOru önergesi ge 
t lrccclt dh·elim. Tedbir hanr: 
l\leclls haberler inin ne rı ya· 

$ Sağı .. 
$ Hasılı; sağa bak tedbir. soi la bak tf'dbir. asaitt:l tedbir, 

yutnn ı tedbir .. 
Sonra bir de iktidar için. 

•l,.dbl~iı · derler. 
Bu kadu tedbir , i.ktidıuda 

değil, tövbeler olsun ademi 
iktidarda bile göriilmemiştir. 

ADNAN VELİ 
~······'""''''""''""'~ 

İngiliz işçileri 
Karamanlis'i 
protesf o etti 

Londra. 7 - İşçi mcbuıılardan bir 
grup Yunan BatyekUI Karamanlls.'• 
gönelerdlltleri blr protesto mel:tu· 
bunda Yunantatanda 3 bin k!flnln 
a1yaa1 .ııebcplerle n muhıı.ı.eme edil. 
mekaialn h.ııp.ııedllmlş oımuına iti
raz etmektedirler. 
Protesto~·u gönderen mebwılar A· 

•ıpada toplanma.u l;ararla~!f iken 
deleıelertn çotunun gelmemesi üze 
rlne toplanmadan da~ılan muatem.. 
leke aleybtan Jı:onteran.ııa katılmak 
tırere Atlna:va gitmiş olan mebus
lardır. 

Kafkas Kültür 

Derneğinden 
Dcmeıtın yıllık mutad 1ton~:-eaı

nln 10.ll.1057 Pazar günü r.aat 14 
de Cemiyet lokallnc:te. nisap elc:te 
cd\lmedllıl takdirde kon~re:ıln 
17 11 1957 Pazar gQnü saat 14 de 
7apılacatı llin olunur. 

J\arı.a KOıtür Derne,ıl 
1'1arP. Re.)ell 

IL 
~n 

Bu sualin cevabını 
Akisde bulacaksınız 31 Arahk keşidesinde 

•• HEM DE BOTUN 
iÇYOZO iLE ... 

Her 150 lir•Y• bir kur'• numarası ı 
Fazlı lzılııt için ıjıntlırımııın ıi$tltrint mDracaat tdinıı. 

TUNÇ 
YALMAN 

•• 
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~ ı:lıı .ıı: ~aıım J"r >fil(inc doııııı• l'«' \"11l 11 rı&1 1b1 ırmsll t dcu ll U)\"ntı·• 
"' ~• tf'mrıınl•lnrı.. ııaıunmnıarıııı l nrı IH') .t 1'ollt' l.:lf"ri > koruııııı i le lıl-..,, k k dllemlctlr. nıl)f' lll'rlndl'n bunla ra benırr ı~! 
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1. E. T. T. vasıtalarında 
unutulan eıya 

Otten Ekim •fl ıı:artında i E.T. 
1'. T&aıtalarında 81 muhlel!f çan. 
ta, 15 eldiven, 311 a;kkabı, l çocuk 
pat1~ı. il lı:adtn •tm.slyesl, 111 P· 
ta. 12 yi!n atkı ve t rp, :ı aut, 
25 aetcr um. ~5 kitap, 11 c:tolm•· 
uıcm, 111 ı;öz!Qk n 274 tane de 
mublellf eşya unutıilmll$iur. 
Eşyaların Şlfll otobO.S ıt•raJı TL 

nındalı:I Hareket D:ıltt.slnden aU· 
na bllecetl blldlrilmcıl:tedlr. • 

ve daba eski :rıllar mahr>ulü. tütü:ı Ancak. lthalltın Merkez Banka 
!erin aanaytcllerln ihtiyacı olan sı tarafından sağlanacaı:ı hw;usu, 
ham maddeler mukabilinde Uıra- tütün lhracatının Hı mukabll lt
cı.na mOsaade edlldtllinl bilc:tlrmi'· ha!Atın ayn bir hesapta tutulaca 
tik. tı oOphes nı uyandırmt& bulun-

Havadls piyasada ve bllhasu ııa- maktadır. 
naylcller arll.$ıncıa bOyük blr altı.ka Böyle bir )'O!a gidilecek olursa, 
ı:c karşllanmıe bulunmalcta:iır. alıcı ile &atıcı Jı:a~ılaşmıyacaı;ın-
Yapılan hreaplara nazaran t!l· cıaıı bu ıııın yOrümlyece l 11er1 aü 

tün ihracı mukablllndc elde e- rülmeıı:tedlr Bununla beraber. il 
dilecek it.hal h ktarının dolar o- ı:ııııer bu ıılrkOtertn ırayeatnın ib
nltesl ıo Ura cıvannda satılabile- raç edllemtycm t0t0nler1n tastıye
-:ektır. Bu ıeltll dolar ııatıaıarınd• 1111 gayer.ını ı:üttül:Onü, blnaena
ısatıcının fatura vcrmealnln cıe !eyh bu yola ll'ldllmcslnin çok u
mOrnltün oıacatı hetıaplandığına :tak bir ihtimal oıcıugunu beyan 
ı:öre, bu anl~manın kolay l~llye- etmektedirler. .................................................................................................................... 
Y.IL SONUNDA 
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Dolmuşa 

Yüzde elli 
Zam istendi 

lngrid Bergman 
Rossellini' den 
nihayet aynldı 

A•~datcd P tt 
lia'ber aldıtmııza ı:örc eoförler, Roma 7 - tııveçll aktrtıı inı:rld 

Yeniden ııı:ııı makamlara rnüra- Bergmanla İtalyan film direktörü 
oaat ederek, yOzdo elli civarında Roberto Ros8elllnt bueün ayrıı
blr zam taloblnde bulunmu&lar- mışla:-cıır. 7 yıllık evlilik h yatla
dır Şoförlenn lddla!P;'.na ı:örc hi rının ııona erdiği avultatları ta
len tatbik ccııım,kte olan tarife, rafından açıtlanmıatır. Oeçenler
seterll oımadıjp clbl, geni çapta cıe fılı:rı çevırmet: Uzere Hind 'a· 
hOkfun a!lrmekte olan IAStlk kara na ı:ldlı> uzun mOddet orada ka
bors da. ııeçlnme oarttannı da- lan R061!Clli'nln oracıa aüzcı b r 
ha ıruç bir hale ııolnnalttacıır. Hintli ı;enarro yazarıyla iulıısly-

Dl~er emarın zam talepler! zl:ı- le ııllkadar- olduRu roıundakt ha
clrleme olarak birbirini takip et- berler haı:van rcJl.aörOnün lnıtrid 
mel:tecıır. Bcrgmanla evlilik hayatını eara-

Lokantacılar !.stı:;tlertne ııcbep mıatır. 
olarak gıda macıdelerı natıarında- lspanyol lisan ve edebi· 
ki artışı llcrl 11ürmettecıırıer. Şim-
diye kadar tabi oldukları don- yat deı sterine baılanıyor 
durulmuş tarife yertne. kir esası 
Ozerlne serbeı;t tarifeye tabi ol- İspanyol ll.aan 'fe edebiyat da. 
malı: tstemctte<llrler. Bu hU6u.s ik ler:ne bu aene 11 Kaaım 1957 Pa. 
tlsat mfldOrlUtünce tetkik ecııı- znr:uı ııunu oat 18 den tUbaren 
mektedir. tekrar başlanaealttır. Dersler, Be. 

Loltan tacılarııı zam taleplertnl yo:ıu Post.acılar aoJı:aeında 37 nu· 
ııtltçülerln. berberlerin, muhallebi marada Kült.tir HeJeU btnaaıoda, 
clleı1n talepleri takip etmiştir. Pazartt.sl Te Perfcmbe günleri 
Bunların da Uert ı;Qrdüklert se- at 16 dan 20 ye, sa:ı TC Cuma 

bep ham maddelerini teşkll eden 1 günle:! tse lG elan 21 e kadar da. 
&üt, plr!ııç velja!r gıda maddelerin nm edecektir. 
de'kl flat yükııelmeleridlr. --------------

Bu mevzuda mfiz.akerelerde bu birer heyet :iktisat 'Müd~rıonu tıe 
ıunmak Ozere 1$llaf derneklerinden temasa ~mittir. 

KISACA 
KüLTORE 
öNEM VERMEK 

U
zun 7ıllardanlıerl na ın Ya. 
yın Te Turl~m Grnd ~lü· 
dilrJOtüne kültür konula. 

r11ı,, Jakından f!ılll lılr aydın 

ceımemJ ı 1. Ö1l• cenel müdürler 
rördük kl tn lanınınış falrlertnıl. 
:dn bile adını duymamı tı. Çal· 
dıı.ş sanatunızm., f'deblyatımınn 

en bdlrll klşllutnl tanım11ordv. 

B.uın :Yayın ~Del Müdllr10fÖDÜ 
5adece iktidarda lıulnnan billtıl· 

m.,lln proııaca.nda Aleti olarak 
ltabııl ~denlc-r de 7ok dellldl. 
Jtad10, IMnıa, 1a.:rın yolu,.le lk. 
tldann övgüsünü yapmanın bu 
ıtn•l mUdUrlfllUn tek cllrevt sa· 
nıldıtı rUnler oldu. Hattı uçlm 
öncf'lnde bile Basın Yayın h•· 
zırladıtı propaganda fllml llt en 
ııarU:ranca anlayırın son örneflnl 
nrdl. Batbakanhfa ballı bu ce. 
nel mOdıırlllk cerek tlmdlkl, se· 
rck daha oncrlcl tlıtldar zarna. 
nınıla bu çeşit ~asi fulfJ'eUtr. 
d., onemll roller oynadı. nasıu 

l'anınn iktidar propagandacı ı 

glirerlnl yapması 'acaba ne dere· 
ceye kadar yararlı olmu tur'! Bn
ııu ,Jetkllller hiç cın,nndUlt.r mt 
bilmem. Öyle Qnıyorum ki bu 
çe 1t propapn4a.lar iktidar al.,.J. 
hine sonnç nrmlş, 07 kaz:andır· 

ınalı:t.&n çok oy kaybetUrmlıtlr. 

Baruı Ya11n lktldarlann defn 
ülkemizin lıOtlln alanlarda.ki ça· 
Jışmalanıun pro~candacıudır. 
Bu bakımdan tizerlne bUJOk bir 
7Uk, büy:ilk lıir sorumluluk dUş. 

mtktrdlr. Türk kUltUrUnlln. 'J'ilrk 
d llfüneeslnln, l'ilrk sanat 'fe ede· 
bl1abnın bir koru711cuı.u, bir 7a· 

• ATFA S 

JlCHI, bir tanıtıcısı olmak. knce 
Basın l'&J'ln'ın başlıca sörefl bu 
dur. ilde ktUtür alanında ~tılı. 
mu mttafe5'i 1aba.nrılara. tanıt· 
maJc. öltttm•k en ba ta relen lılr 
ı tir. Bir Ulktyt önemli kılan, 
sanıya, .e,rt1e Jlyı1;; kılan o ül· 
k•dP. yetlıcn lnsan\ann kUltUrre 
llert olmasıdır. E&cr bir ülke du. 
,unce ·re yaraı.ma alanlannda o 
teki mlllctlcnten ıeri kalmışsa 
bqka a.lanlarda ııe 1apılsa bot· 
tur. Bu ı;trillll 1Uzleru fabrika, 
,-Uzlette untral kapatamaz. • ıu. 
le il eri, ) "ll~n yaraııu ze.kilan 
Tilce!Ur, ölmt:zle$Yl!'lr. , 

Son Jıllard& kttl\iır ça.lıpnabn· 
na eski 1 gibi önem n deler nr· 
mez olduk. ııuan AU \'llcd'ln 
F,tttlm Bakanlıtı sünlerlndekl kül 
tür aefe~berlltl buı;ün arada bir 
haıırladıtımız tatlı bir rU1adır. 
Elltlm Bakanlıfı blltün cörerlnln 
okul açıp, ofretmrıı tarln etmek.. 
le blttltine in.anıyor sa.nlı.L Bann 
l a1ın da lktidann sanınucuıutu 
nu 1apmakla ~ ini başardıtına e· 
mlndlr. Öte yanda her tlirlll 1ar. 
dımdan. &eTCldcn, llıl n dutek· 
ten yoksnn Tllrk ,-azan, saııatçı· 
11, fikir adamı, kısacası J"arıı.tıtı 
zekaya 5ablp rOrk aydınlan lf:en. 
dl l'mtklert, kendi e&balan•le 
bir teYlt'r 1apmaya çalı ıyorlar. Bu 
tımut uz cabayı d~erteıuUrmek 
yetklll makamlara llilşen bir bOI'!) 
dtlll mldlr! 
Basın \'ayın n Turizm Genel 

l\Jlldllrtüfüne tayin edlltn p.lr 
Munis Faik Ozanw7 ııu konu· 
Jarda renlden umut duymamın 

sebep oldu. Oıanso7 &&Dftla. klll· 
tllrle :raıtın llgllcri bulunan tılr 
aydındır. ~yle bir 8Jdmın fda. 
resi albnda çalışac.ak lılr rentl 
ınUdUrlllk elbette anı 6devtnln 
ııe oldutunu bllttekllr. KUltllre 
önem vrnn bir idareci, külttlrle 
ıııııı bir ıend mUdürlfitlin lıa· 
,ına ı;eçtnt umutlanmak bo una 
olın&z. nuın '\•ayın'ın Jenl ham· 
lelulnl bekliyoruz. 

Oktay AKBAL 

.. -·-·····-········-··-············· .. ··· .. ··-···························-········· .. ··············· 
SATILIK FABRİKA BİNASI 

Silahtarağa unayi m1ntaknsında 1000 l\12. arsa, üze
rfodeki 360 M2. yeni ve modern betonarme binascyla sa
tılıktır. 

Tclt'fon: 22 60 58, 27 16 81. 22 63 63 
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RESSAM CAHIT MATBAASI 
Renkli kutu ve Etiket islerinde mliteha ıs firmadır. 

Tel: 21 17 42 P.K. 130 Aksaray 
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KASIM .,.Akşımını icadı' 
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Adres : Seyuıf Tramvay Cıd. No.131 ·133 
T et. : 22 38 33 ( T uristilc Otel •ltında ), . . 
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Ne kadar da çok oturulaca 
kahve1118l yerler vardı Bazan a· 
<lımlıırımı h.ce aııırıa ır or v 
1çl'rc1ek1ler ıı:örmeğc çalı;ı or· 

dugu üzerinde konuşsalc. insanı. 
kadını, tab atı G'(lzel :; npnn şe:;

ler Uzerlnde, an'la:-. du)gu.ar. mu
hit.er azerınae bütan <lütiündük
ıerunı ııö;lcsem. g(llso. ha} ret e 

• kız.sa. b r sokak IAmbasının 
a cıın ı: çember nele cıursü, blrb -
r mlze baksak, • L11l :ı.tarlcn ıı:I 
b - o kı"ac.ıt beraber o.u anının 

.ın he ecanı ıe - bak.sn~ ba.11· 
6lllı: Çocukıulı: bu benlmlı:tal de
ıem. k.:ıakoca adam, çoluklu ço
culı:lu, iU yaptığına bak deaem, 
aec arı ı b r yabancı kadın. bi
raz hü:z:ctn. biraz an:u ııe:ıl ne ba· 
le koyu or desem. l>atlla katıla 

gülsem, kadın ~aşının. deli mı bu 
d • acri ç-ckllse. benden itorksL 
a ik nse. kaç~: telişlı. perişan a· 
)nk ticslertnt hep öyle cıurctuıtum 
crcıen <ltnlese:n. eölııesı okaıtın 

o es nc:ıe kayboluncaya kadar bek
lesem, ne 'arcıı ıı:aaını korkuta· 
cu dC'SCm. nerede olduğUmu b -
e b lmcsem. otel acaba ne taraf· 

dakları vardı. tıercıe p:.at n oldt: u 
yerde kocaman otomat k b r ma· 
kine, paranızla sıze lfllr.Cl it nlz 
müuıt cıınletıyordu. Kapıdan ı:ı
rer girmez uzun b r bar vardı 
Bann önünde \Ok ek tnburelere 
genç kızlar sı:ralanm14lardı. 20 
frank verip tılr şı-y iç yordunuz 
BegencııR n z tız.a dan ecııyorcıu
nuz. Kızla:- g nç pembe vanal<ıı 

ve şişmanca tcıller. Kendilerine bir 
lımonata. veya b r hafif lçkl ııı
ma:-:nyan karnlvcı:erıntn 'an ak 
;l't.najta dans etmek arzularını rcd• 
detm rorlardı Hoşlaodıklnri)le b r 
kenara çekıl•yorla:-. ctudaklıı.nnı 

cıa kram ecııyorlnrcıı. Kımse bir 
başka.sı ı.e altilı:alı delillctt. Benim 
içeri girişim. kocaman bo:; umln. 
kocaman :;abancılığımla etrafı ı;U
zu~üm bile k mscn n rahatını ka· 
çırmadı. Belinde battal b r eski za· 
man tabımca.sı taşıyan b r &il aı:ı 
gömlekli adam boş b r mııı ayı • 

Y .l T .\ S -'A J;:hL'd l~ -
' fiii:!illiii~lfiifJ-;jiil!riij 
i Almanlar da bir sun'i alı bir Amerıkao Hellkopterlıı Windsor Dükü, hatıratı· s,, 

c..e cı. 

peyk hazırlıyorlar Ka1b hastaltklan müte- na bir ilave ekliyecek $ , 

1 
Geçenlerde Pranktun 1ııehrın- hassısları kongresinin F.skı lng!ltert' Kralı olan w1nd ~ 

de konııre ha:ıncıe toplanmı., sor cım:ane yal:ın ç-evre.ud1tn $ 
olan cFüzeler üzerinde ar~tır· mühim tebliğ i bil<llrlldlğlne ııorc. dü .. ne.şr<"t t 
malnr yapan Alman cı-m,ye.ıı. mıı.ı oıcıuğu hatırata bır 1UtH ev 

1 
ne mensup tanınmış Alman fı- Ş11>ago'da toplnnmış o:an A- lemelt kararını verm,ş bulun· 
Jımlerl. hllcn B rleşlk Amerika mertkan kalp hastalıkları müt~· maktadır 
\'c Soryet Rusyacla yapılan ve har.sıslan Mnellk kongresi ı;o' Win~or <lıikü. llliveyl 19li6 ~ 
yapılmakta olan füzelerden fe~ mühim tebliğler yayınlamıştır. senesinde yumaya b&Jlamı~ıır 

i 
kallide mükt'mmel yen bir ııunl Bu cUmleden olarak: Wash ne Bu llıhe DUk ı:o ze~·ces.nı:ı ö-
pto) klıı plünlarının sona ermiş tonda •Eski muharipler !ıa.sta- lılmlerıncıen . onra n~redt.c'Cek· 
olduğunu b.lctlrmlşlerd r lın11eııl»dokt-0rlnrındno Dr. Ed- tir 

1 i Bu hususta mtltemmlm ıa· warcı D PreJc,. kan hyperteıısıo- Wlndsor DUkü bu e..'\<ı:1nde, 
hatta bulunan D~. Ernst l\lo.1r nuna karşı «Chlorlthıazldıı» a· ctmcılyc kadar ıı:ızli kalmıa bir 
adındaki meşhur Alman Alimi. dınctnk llücın fevkaıııcıe tesir l çok noktalıırı açı..::lıyacaktır 

# Alman peyklntn b r harika ol- rn tch lk~lz olduğunu bıldlr· 
$ dtıgunu. haucıa dolaştıktan mit \e 88 lı~ ta Oıerıncıe ;ap- «Mercedes» ve « Jagu-
~ sonra arza avdet cdeblleceğ1nı mış olduğU tecrübede muvaffa 
! bu pe)kin on bir katlı b.r tü- kıyetll netıceıer aldığını blldlr al"1> 1959 otomobil ya· 
~ ze tarafından fırı atııaca~ını be :nlştlr. 

ıırtmıvtır. 3 saatte değişen rışlarına katılacaklar 
Fe:za yolculuğundan ge· cSunday D.s)JatCb"t. gazetesi 

ga:zete 
r i d.!:nmek kab·ıı mı·?. taraflne!ıı:ı \'erilen b.r habere 

~ \'1) aı1a ~eQC!lka • so.syallst te çöre «llterccdes - Benn Hı cJa-

.ı.ıecııcaı Joumalıl acıınııakı 

İngllfz tıb mecınu86ı. Rus .. un·ı 
peyki «.Sputnlk• ın havaya fır

latılması ve uzun müddet ha· 
vada kalmuının. feza ae;-ahat
lcrınln mümkUn bulunduğunu 

şekkülünfın ııiştrı etkô.rı olan cur» otomobil rabrika:an. 19'\9 
&Welt - Pre..seıt ıı:azetesl üç 6a- ı;eneslııde yapılacak otomobl! 11 

at içinde Avusturya muhala.za- rışlarına cirme e otmdl<len ha· 
kArlarının ııaıeteıı;I olmuştur. zırlannıaktadırlar. 

dum. Cacıcıe e yakın pcnc re crd 
u. bn5ına oturan genç tadın ar 
vartıı. Şimdi Çel'i l'5 m a o:
aum, 6ank ıı:ır ... yıl ııt n bap:nı ı 

g'bl onl&rdan lrtne cıoııru ürü
ee:n. bu şebro eni ge cıım cı 

eeccnın bu san nele gar pi m n 
be;ıl ne hüle lı:o) cıuıtunu facı e 
çalı a.ıı. mtı aııa edersen z ı; z n 
il' b.raz berab r oturaıı:n cıcre
cıen tepeden kon •alım cıeııe:n. ba· 
na gü:se. ben anınsa. wnrn bern 
ber d11Jım çıktiak. ç m zden geçen 
lerın garip ürkOntüsü içinde sua
aıü. k91uma gtrsl'. bana ı;okulsn. 
d•=ek evll5 nız. b r cıe çocuaımu:ı: 
\ar öyle mi desi'. karınız güzel 
mi bnri dese. o a bütün h kil. e
mı:ı:ı anlat naı auz l ı n n 

taydı diye düşün&em. soracak bir 
adam ara::naııa !:ııı.•lasam. bir adam. 
b r acıa.-n. 

aret etti. Bara aslanmış bir sa· 
rışın ıukıntı) in benden tarafa bu: 
tı Tam karşımdaki köoccte b r a
dam vardı. Yalnızca masada otu. 
ruyor ve ara:sıra ço:t genç, çocuıt 
kadar tauı bir kızın ba ını çevı
rıp çevir p cıucıaıı:ıarıncıan öpü~or 

du. Kız. geçen yaz Lldeyc Trtye -
tedeıı aıdııtımız bebek kadar ma
sum .görünüyordu Adam eğıllp 

yazmıştır. 

uMedlcal Journahı en büyük Sabah ıördutüm Bruk l'I bamlJ.ı~kaydı. Terı.eın.i.ı, canh ~t. ıii.:el., 

BARDAKi KIZ 
Gerçekten te!ıişa cıa~mtıştam 

Bir sürü caddelerden. ara sokı.k
ıarcıan. kahve.er. sinemalar önUn 
den geçmt•tlm Brüıaıelcto ne kıı· 
cıar çok .sın ma l&rdı. Sonradan 
iJana Belçtkıı.ıların s nemadan ço:t 
hoşlandı.ıt arını ııöylemış:ercıt. Kü
çücük, ı;evlmlt, loş barımsı yerler
den l>ır nln kapu;ıncıan tlrtp bak
tım İç-ersi peA: kalnbıılılı: dei;.lctl. 
Blll! t rakat temiz tahta masalar 
ü r ııcıe bira. t>Odn. limonata bar-

onu öptükçe, kı,;:ırcıayı~ı. naz e
dişi, kokotıuıı:u beni 5nşırtıyorcıu. 
20 frankı ödedim ve çıktım. 

AFFEDERSiNiZ MÖSYÖ 

B r <lükkı\nın önünde ;tık bo
taltan kanıronun şoförüne caffe
cıcr&lni:z mllsyli. PalM otel ne ta· 

raftu diye sordum. 'Karışık bir ta 
r t y114>U. F.n lylı!I anlamış görün
mekti Teşekkür ettim. B r sürü 
caddelere <!alıp çıktım. Vitrinler 
apaydınlıktı. Bu ne bolluktu, ne 
:ı:engtnl!kt . ne U!Vktl. Yola çı~ 

karken bana ısmnrlanıveren kilçil· 
cük ae~lcrl hatırımdan goçlrdlm 
ve güldüm. Karcıc•ımın radyosu 
küçük bir ı.es lAmbn ı yuznncıen ça 
lışmıyorau. Yenırem elektrik ı;üpiir 
gesf için ıırça lstı;orcıu. Akrabadan 
bir delikanlıya bir çltt gllzlük ca
mı IA:umdı. B'r cıo,gt pul mıı.saııı 
ısmarlıc:nıştı. 

KARANLIKTA BiR KADIN 

bessü:n ediyordu. abcraberco b.r 
kahre içebilir mlylzı; dtyorcıu. Sus 
tuğumu ırörOnce, cfnglllzce b!lfr 
mt.sln!z. Almanca bilir m eln.7.» 
diye ı;or.ıyorou. «Kahve» C11yorcıu. 
f'Slzinlu c11yon1u. dçmeu <!!yor· 
cıu.. elll·le bir yerleri ıı&terlyor
du. Anlıyorduın. hepsini anlıyor· 

dum. Gecenin §U e.aattnde, tam 
otele s:iderlı:en. ı;abahleyin m&yıı 

Claes'ln randevusuna tam za:rıa· 
nında yetı§Dlet mecburiyeti var· 
ken. ouun beni burada beklcy11tn 
deki .sebebi anlıyorcıum. «Ne cıo 

ı;:üzel&!nl:ı:ıt decılm. Çocuk albl se
vindi. «Kahve ~uradaıt dedi. bana 
cıoııru bir adım daha yaklııııtı. Bol 
t~çkotunun altından ııöRUsıerı
nın truıııı belli oluyordu. Ellnl 
tuttum. yumuşak -ve soızl!uktu. 

Hiç te~A(ııız dudaklarıma doıtru s:ö 
türdüm, 60nra dyl geceler mi.

damıt cıecıım ve :vnracıüm. 

NaBıl olmuştu bllmcm, birden 
Palace otelin ışıklannı ıı:ör<tüm. 
Meydanın öte yanıncta~·dL o tara
ta dojtru ytırüctüm. Gece adama
kll:ı ıslal>tL Bana cıa biç yaramaz 
bu rutubet diyordum lç:mden. To 
JA,ıı acıımlarln bir ı;:ölçe çıktı o· 
tele ~akın bir köşeden. •akşam
lar ha;ırolsun mösyll• dedi. Dur-

4 uallcrl dı,mda yalb.ra acl3m 5 ılmı.rordu. \'lırlnl!'rin on il, kaldırım !ar, dum: bir kadındı. Uzun. ınce ve \ .\iti:"\ 
dönuyonıu. ı:azcıcıı. Yarı aydınlıkta bana tır nı.ııı \ t' tebe •ünı 
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HEMIHGW 
Hollyw od'un 
en gözde yazan 
«Güneş de Doğar» adlı romanın 

filminde Ava Gardner ile birçok 
tanınmış yıldızlar da rol aldı 

!KOf,' <~ı Mart - ::o :Slsan) ::. 
*Bugtlnlercıe kutıktcrln!.%dv bazı .tıı
* detlşlkllkler oluyor. Dll.:lı:at.ı:• 
*har~ket rdln. Za:-ar aörUrııünüz.: 
:!BOG \ (21 :'\han - 20 Mayıs) : .. 
.,içinize kapanıp karanlık düşün.~ 
•ceıere saplanmayın, :Z: 
: udzun cıı l\ıa1~ - ıo naz.; :• 
* Bugün tımlt etmedlClnl.z dere ... 
;: cecıe gUzel bir t.ekltfle karşılaı-: 
*manız muhtemel. , • * \"E:"'GEÇ (21 llaz. - :?O Tem.) :.-. 
*Yıldızınız pek yakında arzuladı..;._ 
:cınız ıünlern lı:aYUşacaıtınızı müJ~ 
*dclt:;or. Jı1. * \ Rii l..A" czı Tem • .,- ~ı Atus.) :• 
!Tutumlu o.mat isterken ellnl:ı:· ! 
*deki büyük bir fırsatı ltaçıra·.lıl
*caksınız. ~ ... 
*n \ S \ K (2:? \ fus. - :?:? F.vlül) :Z: 
::Yanlış bir yoldan T(lrüdütünüıı11 JI. 
* farkedeccU1olz. Fakat döoemL.lı'
:trecwınız. ~ * 1'En.ız l 11?3 F.:;tüı - :?! T.klın) : _.. 
•Bektecıııınıı: bir heelly~ aıa- .tıı* caksınız nu arada bıı:aı kaz.an~:: 
tlımnız artacak. .. 
;r.\KRE'P (21 t:klm - :?2 'Ka ıın.J : lf. 

H 
oll'""OOd'dn eserleri t>n faz· hrct ne, . ., k tap ::ummadıtınız bir ramanda roı. Z: 

' - ııırının büyilkltı- *cuıuca Çlkaca1tsın12:. Bu roıcu· .ııı. 
lal lmc alınan Am ~kan }a lfün !Ayık bir ş&- *luktan kazançla dönecekıdnız. .ııı. 
:ı:arlarıııcıan bırts de Ernes kilde rııtne nlınt· *Y \ Y ('?l Kanm - :ıo Aralık):! 

Hemınıı:wa cıır Kencı ne lk bO- ;malerınızı b~lU etmemeılo çalı·· 
yük tCihretı ısnl!;la~an cÇnnlar ki· or mu? Bu nyrı * pn. Bazı dedikodularla karşılıı • .ııı. 
mln için çalınıyorıo ı For Whom The bir husus. Snde· * şacaıwnız. Jt. 
Be.la Tolll adlı e eri. Gnrv Coop r ce §Urnsı muhak ** oöı.uı: C:?t An.tik - :?O Ocak):•• 1 d Be tarafı dan m ııvtinrş ııe Doıtıını filminin kadın rırtl•tl \ \a 
ve nttr rgman • knl· k , eser CTarılneı'ln t•ıınn> :ı'dn ,,-ekllnıl on *Oldukça çetin b!r ııün geçirecek· • 
1;!cıa~~~~~fı~cı:nm~r~ y~~lly~~~ knhrnmanlnrı kucı reslnılertnlien biri !~a1:"ru!:lma.yın muvattak oıa.. : 
ıcın yazara büyük para ~aunmlan retli artistler tr.- ** KO\'\ (?l ocak - ıs Snbat) :! 
yapmaktan çek nm yorlar Hı film rafından canlancıırıllyoma dL (Mc Joral Ava Oardner. susnn Hay- T 

•AA blltndl"l "lbl. ı"an1ar Klmın warcı ve Oro~,... Peck: ıihtlyar + Hl& hayatınız<la. güz~! bir olayla• 
piyasaya çıktıktan sonra da :vazn· ~ ... .. .. " ., * k ı u h tt • 
nn ~mini kullaoarıık bol tıoı re • lç n çnıınıyon Gary Cooper ve ir.- Balıkçıı ITlıe oıa Man ancı The * arşı n~ca ınız. t &de etme.• 

'" a rı k "rld Berırmnn, «Klllmanjora•nın Scal Spencer Tracy tarafından fil .~ini 'b!Un. ... 
lAm yapma .. tan 8 ı:e a mıyor· karları» fTho Snows o! Kııtmnn· me alınmı~tır.ı Eller Amerikan hal * 8 \ UK <19 !'lubat - 29 " art> : .tıı
_ıar __ A_m_a_b_u __ es_e_r_ıe_r __ m_u_h_n_m_r_ın_____________ kınuı an!ıyaca ı. dalla cıoıtnt6U ho- ! Güzel n gayet iyi <tostluklar e-::; 

~-------------------ı:m-.:ı-----~ ~una g!decelil bir hale sokulur· *cıınmenlz hareketlertnıze ba!!lı· .ı,. . 11 ken bir haylı cıe~ış.ror. Bunu bil- J :dır. : 
S enelerdenberi hasretini çektiğin iz hassa gecen sene istanbulda oyna· ı ır+:••••«••«••••« ... ~•«««.-• 

STiL EŞYA MÜZA YEDES ININ ZIY AFETi fı~ıı~d~1n;;~e°r:~%nak~ar.am M 

10 Kasım 1957 Pnzar ~Jni.I saat 10 da ~i5antaşı Emlllk Hollywood son aylar zarfında 
Caddesı 55 No. Iu HIRAl\lAN palas Daire No. 2 Emlak Cad· Bemınııwar"111 yenı bir escnnı da· 

ha mm ha'lnde piyasaya &ÜrdÜ! 
deslnın nıhayetı. cOüneş de noıtan IThe Sun Also 

PORTAKı\I, Tel: O 5-l 59 R;.sesl yazarın başlangıç eserıe:-ın 
Tafsılatı, Cumartcsı gıinklı gazetelerde okuyunuz. cıen biridir. Türkçemıze Varlık 3a· 

yınları arasında giren bu <'Ser, ya· 
earın diğer eserleri ile kıyaslanın

Deniz Eğilim Kolordu Kumandanhğı 
Karargahından 

GUverte sınıf okullan Kumandanlığı Topçu Sınıi'. Okulunun 
uçaksavar ııtıslan 4 5, ti. 7, 8 Kasım 1957 günlen saa' 10 • 12 
lla 14 16 arasında 'Vassıııda'dan )apılacaktır. 

Abslar içın aşağıda l•udutlandınlmıs bulunan atış sahası teh· 
likelidir, ntış 1:,iinleri Dcnız ve Hava vasıtalannın mezkur saha 
d ahilinde buh:ndurulmamaları önemle ihtaı· olunur. 05283) 

A'flS ı:;AHASl 

ca. onlar a'iarındn olmndıRı anlır 
şı!lr. Buna rağmen. ça(;ımızcta Bo
hem hayatı yaı.ıa.-nak lsto;,ıen maco 
raperest ruhlu ııençleı1n halini aa 
yeı real!St bir şekilde incelemesi 
bakımından gene de L'irtmUlın iyi 
eserleri arasına sokulabilir. Eserin 
konusu muh~ellf ;erlerde ı:cçer. 

B r takı::n genç.erin sOrctltklcrl ba 
tıboş hnyaıa. Parıs sokn!tlnnncıan 
lspanyol bo~a r.ıareşı meycıanlanna 
kadar .A\rupanın btr çok yerleri 
umın teşktı ecıer E6erliı her tara· 
fınıııı Hemını:warın kuvvetll mü
ıa.'lecıeı;t töze ç-arpar .. 

F l:ntn artltot kadrosu ııa~ et kuv
retll snnatkirlarcırm kur1.1lu. 'I'y· 

rone Pc>wer ve Ava GIU'dner filmin 
esas roller.nl payl~ırJı:en Uel 
Perrer. Errol Plrnn ve Eddıe Al· 
bertin cıe ınühlm rolleri üzerlertne 
almışlardır. Plyıısaya 6ürcıuı:n film 
ıcrıe eue~a büyOk hasılat &&~
!ayan Dnrryı F. Zant:ck ttlrnln pro 
dOktörlüğUnCI yapıyor. Bu arada 
ekEeri mmıertndo. bllhıw:a artlS'.
lerı intihap etmesi bakımından bü
yük blr başarı sa:ilayan Hcncy 
Klnt(in fılmin rejlsllrlül!Onü van
ma-s1 film için vrr11eceıc iyi b r not 
tur 

Hollyv;ood'lulann '1mıtvar olduk 
tarı b r iki 1llm cta.'ıa var. Bunlar
dan cıa bahsedelim. B!:l, Kim No
vak ve Jeft Chandlerln çevlrC11~ 
..ıeanne Eaı;:les» adlı film. Kim No 
\aJ:•m son zamanlardaki başarı.ı;ı cıo 
orınülccek olursa fllmln pek öyle ya 
bana atılrıcak cinsten olmadı~ı an 
la511lr. D,jterl de Lancester Ye Jt,rk 
oougtas•ın birlikte ce,·irdlkl~rı bır 
tıım. Son ı;ene!erin en iyi kovboy 
tıımı olduğu 8Öylenlyor. 

rurııan ÖZER 

Almanya' da konu
şan bir robot 

yapıldı 
Bonn 7 !A.A > - Federal hü· 

k1lmetln yayınlacııtı bir bro~ürctcn 
ôğrenlldll'1ne ır/Sre, Batı Almaoya
ıı 11.llmler kellrnelert te~ tek te· 
li!tuz ecıebllen ,.e hattA. bir tek
nisyenin yardımı ile c!lmle yapa
bilen bir robot tmül etmı~ıerdlr. 
Klel ünlrerı;ltet1l tatbiki fiuk en& 
tttüsüncıe yapılan bu makine a
cııım. B!rlıı lk Amer1kt.4a buna 
benzer şekillerde yapı.l.mJ;i olan 
denemelercten !aydalantlar&k mey 
<lana getırllmlştlr. 

• laktne adamın boğaz kısmında 
husıı o!an elektrik kıvııcımlan s~s 
ıı hartlerı telft.!tuz etmetilne yn
ramatucıır. Ses. !z harfler tse. ha· 
vanın çe~ltll §ek!llorde üflenmesi 
yolu ile telil.lfuz ectllmoktcdlr. Ro 
bot 250 kilo aıtırlıiJndadır ve be.o 
yılda sapılmı~tır. 

Jayne Mainsfield 
niıanlandı 

Hollywoocı 7 IA.A.I - Jayn' 
:'J:aL~felld l!e l\l!ckey Hıw.:•taY'm 
ni~anlandıkıut dün resmen açık
lanmıştır. M!ckey &arışın artl.&te 
on kıratllk bir pırlantn hediye 
etmletır. !ı.llc;.ey c\'veıce erkekler 
arnsıncıa dünya vcıcut müsnbaka· 
sını kazanarak «dOn:;a güzellik 
kralı» seçilmiş bulunuyordu. Jay 
ne ~Iamıfleld, ntşanlıt>ının bu mulı 
t~em J-ıedlycsl karşıaıncıa duydu
ıtu herecanı. seyahati &ırasında ve 
hattA İngiltere ı:rallçeıılne takcıım 
cellldlll anda dahi duymacııtıoı be 
ıtrı.mtşıır. 

iM~~~~;;] 
YENİ PULLAR 

l'.T.T.İdarf'5 1 IG.:; kuruş l'1Y· 
m!'tlnd!' be~ parcııdan mııte•r\.;· 
k il bir ~Prl ~-mt pulu teda\ üle 
·ıkarnı ı• 1ııı ınnm11ı.:tudır. Bn p ul 
!arda Lonflrll rrı~ı llrerlne •ilr 
•DJ yapılarak .atı~a arzedllm l&
tlr. 
nıatl'll t ~erı~ı muu.ısl'betly· 

ı~ •on \ "lynn a •erıııı ntn \l Ura· 
lıııı tı.r.erlne 30 kuru, ~ür-;aJ )Bil 
tırılaraı.. 11 Kasım 19:17 gllnfl 
t~duUlf' ç ı karııaeal.:tı r. Du ı>nl· 
tarın tlraJı 300.1100 :ıııett ı r. 

Gl nr b u a3 h:lndl' Onu ıuıı·ı lık 
'Ue\T.OUntl :ı 4 p:ı rç:Hlaıt lllUl f'•l'lo. 
ı. ıı bir rr1 ~atı~a ıırzıoıl llf'reı..tır. 
ruııann ıı.ı~ı ~1mll~er ıı..ı-ı dl' 
yirmi llr~f'r ııonı,ınıı tn r. TlraJı 
;wo.ooo aılettır. 

:-.~Jat ÜZD \(~ 

:10rluıtun. yll§ama~a olan fezA ~ 
yo):culannın yeniden an:a ne ~ 
suretle cıöntohlleceklerl keyfiyeti ~ 
olduğunu belirtmekte "e şunla- $ 
rı yazroaktacıır , 

«San.yede 8 kilometre ve <la· $ 
ha taz!a bir sürıı.tle atmosfere 1 
girecek herhangl bir c~ım. kuy 
ruklu yıldızlar elbl. duman O• 

larak ortadan lı:a;-bolncaktır. 
yeteı· ıı:ı. bu hali önleyebilecek 
bir çare keş!ecttl81n.• t 
lrtsifa rekorhu l~kıran ~ir - '"' .• J 

ovyet e ı opterı ~ _ • fı ' 

$ «Mı. 6• markalı bir Sovyet 1 1 ı' · " ; ~ 

i dev helılı:optert Moslı:ova cıva· ' tı ı " ' ' , .• $ 

le 2.400 metreye yOlı:selmtş ol- ' 

$, 

nııda 11dakikada12 ton yuJt- ' 1.!,.,.,~1,ıl1 1 ı .ı• _ı·ı,..!.'.,,.;.4 ,.•_' 1 .:_'~·~}l $ 

<tuğu blr Danimarka eazete61· 1 
nln M06kO\'a muhabiri tarafın· 
dan blldlrllmışttr. 

' Buncınn crvelkt rekor, 6 ton $ yOlı:le 2.000 metre vüksekll~e ~ t çıkmış olan «Slkorslcy s. 56• mar \ 'AZI" l Z $ 
· ~""'""' •'""''~""'''""""~''''""'''''""'''''''''""'''''''''''''''''''''''''""~ 

•••ı ı nıııuıııını ıııu11ı ıuıın111ııttı ı11111111:unı•ı._..1111111HHl lllft"ı1.tı 1.-.Htıuuıt1 ... 1Hııtt•ııuııınuı ... 11.._.11 .... ııııuııııHıı_..ıuıuııı ııı•••••• • ' 

ViDi · VİDİ 

...... ,ti ............................................................................................................................. " ................................... " •• 

KURTKAPAN 

CEF COB _, 
liZf.T - Th lla , .f',1l lııunuca lle ' 'Urulu r. :-.ucu olruıyan ön·ın.ı Gttıtı ı' 
l;.aııtll .. nnııı ile tutular-

A Arz:. 40 - 51' - 45" 4-

Tul: 2s• - ı;n 40 + ,... .. , .... ,,, .. ,..,., ..... ,., .. "''lt""'''"'"'"nnu...,...JNUr•...,......,,~......,ttt•tunııuııuı ınııı•uıı••n••·•ıutu ••»HH•"•ıoıt11ıııtt .. ııo ıttlllUtuua.ıı ııırtUHMIHllUl•Ht1t lUU"ttııınıuıııt ıınıııııııııuuııını ı••ıııuıtııııııu••Ur11 .......... "'mtllltt•ı"llitUl ... UIUttft41UttlUIH"ltlJHt"tlllU41MAHa.um.ttıtnueııfhHt4Hl'N~ 

Arz: 40° - 40 - 45 
Tul: 29' - 00' 00 t-

~ - Arz, 40° .;5· 30• + 
Tul: 2s· - 4a· 30• + 

~: ~ 1 NEMA l AR r.ı&snı CTd: 4431 91>: B u G -u- N J ~1 t _ Hint filmi • Tür~ H.00 Orl:estra mtızlğl 11 .57 Açılış ve program • 
: çe • mntçe '6l"kılı 14.30 $arkı!ar 12.00 Ö~lt- konseri ~ 
~ o E y o G L u r..ı~ (Tel: 4.1 t'l '8): 15 00 Kapa..'lı§ 12.30 Şarkılar § 
5 .\ KDi <Ttl : .t86:IO'!): Korun Tuz Cı • Stewart 16.57 Açılı ve prosram 12.55 Serbest Hat = 

B GECE + B 

~ ı • Haydud'>!l sonu • Dan Grıınger • vıveca. Ltndtora ıuro • Renltll • :l.nı:. carlo Ooldonı, Çe-rtren: fllm,a, Perşembe, cuma, 1 J f A 1 y E 17.00 ~arkılar 13 00 l\I. s .. Ayarı ~ 
§ ourye3 • Türkçe. 2 • AL. lUııkll - ing. MAR:\URA creı: ZZll'OJ &krem Sungar • Sahneye Cumartesi, pazar &Ut.re: 17.30 Aksam li:onaert 13.15 Melocttıer = 

1 ~ ın Kıuak • OrtJlnııl • ÜY-\L fKawnpaşa. Tel: ı . hırat Daklkaaı • M. ttoyan ve dekor: a.ıu :U de. Oumarteıı1, Pazar 1800 Şarkılar 13.30 Salon orkestrası ~ 
: Rcnltll • inı:. :H9306': 1 • xanlı Para. Ilforpn 2 • Oralar Kap· Ate1necke • Komedi 3 per Matine saat 17 de, cuma Ci&tanbul: :n4SOOİ, cBe- 18.:AO Zabıta saatı 14.00 Şarı:ı;ar ~:"~ Mersin Yollar 5 Bölge Müdürlüğünden 

8.11.957 tarıhındc ıhalc t•dılmck üzere eksiltme) c çıkarılan 
Adanada inc;.ı cdıkcck (3H- 895,44) lira keşifli şube yağlama ve 
yıkama binası ın~aatı ı gvrull'n lüzuma binaen 5imdillk eksilt· 
medcn kaldırılmı.Ştır. Keyfı)et füın olunur. (15791) 

lslanbul Çap~ Öğretmen Okulları 
Müdürlüğünden 

l - fJkulumuz b na ında )tp1lacak 8309.04 lira keşif bedelli 
• lıidur odaSl on:ınmının açık eksiltmesi 12 Kasım 1957 

Salı gunü sa .. t 10.30 da Bomonti'de Okullar Saymanlığı 
bınasında toplanacuk Komisyonumuz tarafından yapıla· 
caktır. 

2 - Bu işe .. ıt ke5.f vt• annamc her gUn çalışma saatlerin
de Çapada kı Okul Muhasebesinde görülehilir. 

3 - l\Iuv:ıkkat temınat 623 18 hradır. 
4 _ 1ctekrler.ın mt vakk tlminat makbuzlarını ''C 1957 yılı 

Tıcaret Odası \C ka ını ıbraz etmeleri \'e eksiltme gü
nünden -tııtıl su11krı hlrç- üç gün evvel Viltıyet ~Iaka
mına rouracaat cd rcl lhlıyct 'c ıkası alarak Komisyona 
mıiracaatları ılım olunur. (15284) 

: \l,K.\ Z,\R ıTel: ıı23G·~ı Orhan Arıbumu • Artıan ııını • K. Douııı.u. de. Suare: 21.00 de ıa!ebcye 17 de _ Kara ~-o~lu: 274501). IAoacıoıu 18 35 Caz mtızı ti H.30 Haf! Vlyann müzik _ 
~ Sthlrlt yüzilt • Hint Ol· rşılt. Ttlrk :tllml. 2. Lay \'ENİ tŞeJızadebaşı:Tel: n.~i 'tl'fATllO c'rel1 yakası: 274&02). 1845 NlbatF.sengtn 15.00 Solo şarkılar 
~mi· Türkçe. Hintçe r ınnm oanahı . Moıtli:e Sa !2:?513): zara Han. ADI o14M4!1»: Afaçlar &ıtuau ı Oram f 1900 f"ar .. ııar 15.30 Çeşıııt potpuriler • İ kılı. Um • flaadett.ln Erbll • tıı. 'E".ı:berg • Vlctor Ma.. Pazarte31. Salı ı;uare 2ı ren-vapur-uçak 19 30 Haberl~r J6.00 Program, kapanış 1 
: ATLAS ('Ecl:UIS35): Türt :nlml. t11re ·Renkli. in;. cDELİ> • Xoınedl 3 ı:ıer· de. Salı o:nat1nc 17 dt. __ 19.4:> Ç'alı~anla~ ggat, J6.li7 Açılış ve proeram 0 
i Ateşli Kan • Jano RuaseU. \"F.St AR (Tel: 4'!3SIJ: VE.'llİ (B. ıto1 • Tel: C::n •• Y:!!!:ıe;;e;~~OO ~· Ç&l$t.mba talebeye 17 cıe. ID. Dem!ryollan Hal"dar. 19.5.'> Ak.Şanı l?ıüziif' li.00 Dans mdzljj ~ 
i Comcl WUde • Renkli • Herşey Senin için • Jol'ln Si 26): 1 • Maceralar Bel. ISTANB'CL OPza&Tt - paşa: 361>475 - Btrlctc1: 20.lf> Radyo S:azetl!31 17 30 Saz e61lrlerl~ • 
~ Sinemaskop. Wymao • Renkli • tnıı: ded • o. Gable • s. Bar· !iENSlll OPnı:r:t <Mak9lm T!Yatrcın): 223079) - (Donlzyollan: 20.80 Operet. nıetodllerı 18 00 Festival orkestrası ~ 
E F.UIA::'IUU. <Tel ı 4Ul!MJ YEN t IELEK (Tel: wal"CI. 2 • Ye;11 OözlU E. FESTİVAL: MQzikaı ope. işBİRLİÔİ: O;ıeret3 perde 4!11896 natU autlen fs- 20 50 Sobbet!f'r 1815 Şn:-Jı:ılar § 
i Pırtına KorltU$U • oornel Lııa Vegas Kumarbazı • slre • K. Douglas. reı. • 3 perde, 12 tab· Çll~mba, cum~ t:bbarat: 440207) _ ışeblr 21.00 ~arkılar 18 30 KOy p06tası : 
! Wlld. Dan Duryea. ,Tean Cfd Cbarl5se • Dan OaL k A D J KÖ Y lo • Müzik: Karlo Ko- .Pıııar saat 11 da ıııaUo Hatlan. 444233) _ fHna 21.30 Dünya hlki;•e!eri 1840 Türküler ı; 
i waııa.ce. ıev • Renkli • S!neıııaakop e.lı.z (Tel: Slı> tl l :?H poçt lll • Çarşamba saat ne. t>u,ambe. cumarıe Yolları: 444700 " 7m4oı. :ıt.40 Tilrk ınuslklst 19.00 M. S. Ayarı ~ 
~ tscl <T•I: 4S159ll: zuım : fKaı;1ın.pa a • ı • Pulflt Celıenneml. 15 te teoZUl•ıı matlne • sı balta tenrlllth tarı R A D y O l A R 22.15 P -:a.-ıo melodileri 19.U'i Tarihten rapraıe f 
~ :ı~·~~~~k. ın=::~ :;; ;~i~r4J-93~_ı= ~~rf;!n _ ~ 2 ı.~~~!o~~~i:~, ~ı:;~~t~s~ s:!r:~ 2ı~~c:: Pfoe. ls·ı· st 2~ al~m da t ~:~ ~~ucı~~:k~~r ~::~~ ~~n~a!B konWJması ~ 
~ kılı. Taylar 2 • zara Han • v. l • Zorlu P!loı. :! Ca- aı1ttAC • rtrınoso CV.,I\ - 1 •11/1937 !?3 15 Haberler l935 Yurttan ees!er : 
: ı..\ ı.E <Tel: O u 9!1 : Matnrc - /\ ~b~. navarlar Yatafl. •Tel: """" t 'r.\1''ln.;ı 23 30 Program 20,00 Şarkılar -~~-
E 061 Şeytanı. Rolpb :t.ıee- t •r ıı.:... Bu ı . OPF.JL'\ <T•I: 3&0S~ı ı: CİBAti KARAKOLU. Ko aaım::öy 716444. ec;oııu i.27 Açılı~ ve pro:ram 2333 Dans m!lzlğl !l0.15 Rad~·o ı;:azetesı ~ 
§ iter Marta En•llsh. \U~'rn \R (Hl: ::z 3& 33} DQnya. Güzeli mecu 3 44464-1, Burgazııda 5111603, 8 00 Sabah moıııtı 24 oo Kapanış. !l0.30 Serbest aut :: 
€ t .ÜKS ıreı: 4-IOJ&OI: l • İtiraf Datlta.u • ).{, l'.VR l' <Tel: 3S911öl): !>Uda. C-?'8-ID· BU"Ukada 516031. ÇUbuklU 830 Haberler A~KAR.\ 20.35 KUme ta·•ı :: 

Öt:za.l ba CUmart.eaı teZ12ltll. ı. ' "' :: S Macar İhtUAll • Macar f11 Morı;an. 2 Ovalar Kap- l • Kara beli · N. ~ S u Hallı mat1ne.1. en. 630001 • 60. Ert'nkö1 5~2045 8 45 J;ıız eserleri 7 2i A~ılı~ ve Proı:ram 21.15 Caz sanatı a 
~ mi . Renkli Franzızca. lanı • K. Douglu. :! • Yetimler Abı • ·, ey m.a ı&lıbeye teıızUlı P• Florya 738992. H11\lç • De- ıı 00 Salon orkestr..,ı 7 30 Kur'anı kelim '21.45 Konuşma ~ 
: ~ \:->: Poııtacının .ı:ız.ı BOLY\ R (Tel: ııı 3:t~S): rıo;ıu • ı.ı. Nar. nız 2211939. Halıcıoııu oıs !'\arlı:Uar 7.45 TUrk mazı~ı !ll.5S Serbest ııaat I! 
i Eva Bartok Walter Rlch ı · ÇOI &ırarı • W. D:.Sne1. J 1YA1 R Ol AR ~:.ıo ıııt.tllıe UB'1nıler 532943, Heybellada ~18402. 9.30 Kapanış 7 45 ~ı S. Ayan 22.00 l\Ullet 1\fecl!sı Si 
i ter Renkli 2 • iti Paralık Saade~ · İ&tanbul 214222. rııtınJo 12.27 Açılış ve proera:n 8.00 Uçer şarkı 22.15 Şarkılar ~ 
E .\ nAV net: O 1156): TOrlcçe. ıttJ(;c; g I ABNB • d.A l Deniz 363020. Kadılı:Oy 1230 Karışık mUzlk 8.30 Sabnh müz!ğl 2245 M s Aran ~-
! Seuıı DUnya • Dokilman. C,'&.'IB&nlJT,\Ş (T t 1 ı !1!.Bİa Tl'f&T&OLA&I OU~ OORMD! cTeJ ı 360672, ıtına!ıada 51842~. 13 00 Şarkılar 8.45 Sıız et=Prler; 23.00 Gece konseri # 

~ ter rtım Renkli ·Türkçe ~519?): zara Han •• '\ol· OltA" ııtHMI tTet ..:ısH -..r..,u Rami 242711. fisküctar 13 30 Haberler 9.00 Çeşitli hafif mü:z: t 23 ao Dans mOzt(ıl ~ 
: <:a. Harta). ta Ekberı: • Vlctor Ma.. cKAHVEBA?.._. yazan: TEY"~t: &oaıo<tı • çar- 36094.5 13.45 Saz e:;erlen ıo 00 Proıram ve kapanı• 24.00 Program ve kapan~ i 
"' eıttt1tnttttnnıt111ının11nrn•"•"11nu"'u' ......... Hltttlttınu11Htt1ıH•ll•M•MlltUU11ıtntmnttttn••U..,. ... .. ~RllftHUtt• ''""""'"U••Mnıı11t1ttı11MDl\UUt&llMUINl..U"llU.btrHilNIMIU19UIH'Nl ftttHlttıthnll1H1llılHılllftl&11Mnnqısw....n-.,unHt•ıdntttt•UtttUtMtUttUtlUUt"MtUıh11UltlOUUUıll1tıl ı11 11ııııuııı ıııuuıuııtı•I'-



.. 

\ \l \:-> 
t - 7 Kıııunı tıı:l7 

1949 4 l'.\:Sllt l, BOR .\Si 
1938 1 tlkrazı ~ 4.5 101 oo 

K ~5 :ısoo 
ı 1 M~K. 1K I ı 2600 
1 l Doy IK IV ıt 10000 

ı ıası p D Y. İK. v ll 108.0<J 
1933 1attltrazı ı 102 05 
IQGs Stlltrazı ı 103 30 
ıa33 Aınorı1gman ı 11 102 2s 

~ortıaman n ıı 100 oo 
z .ıı rn ı 102 50 
., 11 ıv ı 102 20 
.. ıı v ıı 10215 
z ll. VI ı 102.10 

ı0t1 ~ B vın • 104 ~ 
.,.~Y. VI 'lO 6 10200 
~L. I ı 102 :ıı; 
KAL. II ı 102 oo 

ııı.ı8 f"L nı ıı 103 50 
IQ.ıa IST. J • 102 00 
1941 1

8 u ı 102 75 
la.&ı 0

8T l a 101 50 
IOfı O OY. J . » 21 90 
1941 D,y II ı 21.50 

O OY III ı 20 SJ 
)d, M I 70 75 1 

?.t M II. 2150 
~ M III. 2150 

ll J. 21 8Q 
Z. B. IJ, l 10.25 

z 13 ıv. 21 65l 
~ ll\:Sl\A nt.::_EL~RI 
ı, ~t2 llnnkıısı 155 00 
8 n llık ı !Nama) 130 00 
Otr~ l{alkınmn B. 175 00 
Oı:ııı ti llaııkuı 112 00 
't-ur las;·on Ana 1 II 170 00 
l',ıı~~e Kttaı n A. ş. 132 oo 
'r T reaı B A Ş. 62500 
4(b caret Bank A ş. 55 ();) 
/\l\l l!ık A Ş. 1200 00 t 
ştrkan Çtınımto 106 oo 
lrııtr Deıtırmonlerl 53 oo 

Dantıısı 20 00 
Cu .\ı;ı ıs H•:~ıutm.hH.ER 
llt~~urıyet Atn 66500 157000 
n~ıı losooo 100000 
4ıız 81000 82000 
\''bit 71000 72000 

l\f 71000 72000 
~~(E ALTIN fl\Tl.AIU 
'ıttaııt 1710 17111 
81 o 1710 1715 
l'e':;1°ara 1105 1710 

< ıoo ınmı 1105 1110 
nou " nArıtcl ALTl l't 
~ FIA'Tl~'\RI 
\'~it urıyeı Ata 11670 11680 
ll~a· ııaoo 11400 
Ou • J4600 1470-:> 
lrıt~~rı Rolllnıta 10950 10975 
1ııaiııı Vlctorta 14300 ıuoo 
liaııoı l.ırıw 14700 1480\l 
İavıçr!0n 11200 ıı3ao 

·.:::::::.::::. 10600 ~ 

.BULMACA 
.. 

' .. 

Soıcı 
il r u an Snıta: t - Bir ay. 2 -
i .... rıvıın. kolay. 3 - Bir hnyvım 
lııt, 

11 
lllr hayvanın yavrusu; ver

tıııcıaıı - Türk mwılkl.el makll:llla
bır n bin. 6 - Bir nota: Başka 
• ..._ nta. 7 - Dlr bol C\"lk lider. 

l'u lr sebze; Dlr eoru eııatı. 
~111.~~ıaan AşaRıya: ı - Su: Ya
le: a""'ızaım bin. 2 - Fenç, Ne
lıe:._.. - Terzl rı.ıctıcrınaen biri; 
l.:ııı tkı. 4 - Azalık 5 - B r ınev 
tut~11.eblnıto 6 - Sahip, Ayı 
l ..._ ş 7 - BU' Franaız parası 

bC aıı eııatı. 
Sct~l\(l l.LLMACA:S I N DıU.LI 

~ ...... 11aıı Sata: ı - Sem; Ccml. 
<l.ıı lt 'E:.rıııyı. 3 - Nihavent. 4 -
">t 7ııt. 5 - Yan: Oh. O - Ayan; 

'tu - Has; Ar. 8 - Şahin. 
~ 2kıınaan J.Caıtıyıı: ı - Sen -
'l''rıl_; Enın. Y~ 3 - Malı; Ya.' 4 • o,, 

8 
· 5 - cıvnn. 6 - Et. 7 -

::---:.. - intihar. 

llasaopaşa yolundaki 
it köprü 

':~~11t!ly laltelC3l ile H1111anpqa 
Q' t~a 1çlnden tramvay yolunun 

u -.•iRi ı>ek acatp tren nltı tôp 
ltt 1t"•l'l1ır. Bu ııeçıaın bir ucu aı 
•-.1t CUrıaan ırözUkmez Her giren 
\!.ııt: iki tarartan ııa aşırı hıcıblr 
'ıı b ve batUı bazan pek ııar o
bıııcı, U rcrııe kar§ılıı.şırlar. latnn
c Clıj lll1l:;onluk lmar l3lerl vu
~lirıRuı1rııırıten ufak bir para ile 
... ,t:ı •llbllecck \'C Hasnnpaşnya tş
~lıı •tı traınvnylaruı vıı otomobU!e
~~ rcıeuıerı ıçın kolaylık ııaıt
> l'\ıy ve yayaları aa tebllkeıten 
'ıııı ~alt olan bu baıılt işin cıe 
~~ llı-ını beleıtıyemızııen bekle-

l\adık } : 11 &.•Pll ll ;}Şll hllll.:1 
nanıına Anıl B~ar 

" llt · 8 bı," il huım t a d ah a ı:\\ el , 4 
~ltl ıuı'1 1ı:.AHtt l~' abeıı u,.,, ıct Dr
lttıııı1 1111 IQare•lllıt"'ıı alıp ııı: ret-

ttıııı' bir ) nzıd a t.;öp roııoıı ı:cnl 
~1,:ı iti beledl)ece ele lıııılıi:ı 
~ti t aumı l;olıQlıtın ı:listerl
~teı.ı bl!dtrllmlöl L Heledl>e t "en 
'lııı 1 Din bu hııausu tem in ı:tnıc 
k •. Pkrar rica ederi z. 
"IC!ık· 
~Son °Ydl'ki ufak yol tamirleri 
·~tıtı ?.aınaulan.1a KaıtıkOyıtc eö
tı;ı-, c: çeştne caaacsınae ve baha· 
~ boz 11(111Cllınae kaldırım yanlarm
"lt a Uk olan ufak aahalar b!.lyOk 
~'aı.1ı~kltıı.tıe tamir edilmektedir. 
""tle Y!.lnde.kl bir çok tak.el oo-
4ıı ~ ve Hususi otomobil şofOr
~l'ıııe U:vauıı:ıan memnuniyeti bil· 
1t1~1zı ırazctenlzden rıea et· 

IAYF A : 1 

ŞİDDET Mİ? İTİDAL Mİ? 
~~''~''''''''''''''''''~''''''''''''''''''~''''''~'~ 

i IJZERİNE 
EDREN YEMİN 
TUTULA(;AK MI? 
V 

tıın "' mlllf'tlıı ~nudeı '" ı;rıtlıııetln" lıl7.lllt't eııııenln "S'O· 
ııı· elllt'I tl' ı..ı , Rtaııııa 1.ır nra•ımın 11~11 runılnr ) nraımıık ıh~ · 
clİdlr, ı::ıııılllll'r1 hu f'lnıek. )araları Hrmıık. nırmlrliı-tlıı 

mrnfnntıııl, ltlbnrını. \rrlmll, 81lrrkll . mo,aunl'll bir tclilldt et
li rııe lın1'ftnl11rıııı ıııx ılnOndr tutmaktır. 

ıı'llllrtln hllAka}ıt ,e art hftklml)Pllıır mua:QJlr bir l:ll)l' t • 
\:ip rtnıl~el'rklerlııt' \I' ruınbUrt)rl e• tarın ııdakııttf:n n..TTılnıı
)DC>nUıırınırn namu'111rı Ourını: ~67. \l'h'tı ınlllrhrklllrrlııı: l'IO l'n 
\ıtzıre: kaııunı:ınn t'mrlnl. kentli pnrtl pro~amlnrının nçıı.: icap· 
hırını. ıtllrdOncO Adnan ll'ndues k blnl' inin tanhhOtll"rlnl lılr;"" 
•ıırıııot.;. ki') fi •Urt'tle ldıleı )ollnrııın ı;npnınk \e tıu nrndn nıt'-elA 
nleııl •Urrtır nı illllkl'rrlf'rıtl' hıılıınmo•ı 'I' mOzrıkrrl'lerlıı ~erbf'- tce 
)il) 111118"1 llRl.li.ındnkl aııa} H• ı lrmlnotını (·lğnemrli \e fiOJllk 
'llllf't Mt'ı·ll•lııln ııııırnli.rrl'll'rl nznlne bir ~aıı•Clr ı.tlldl \Urtnak 
oloıııoz. 

-.on sf'clnılf'rdr, 'l ilrk mllll"tlıılıı )omandan ı:otu. nıG•a,·nıı 
hoıaıı hlitıln Pıtı;l"lll're rniıııen. hflkflnırllıı tuttııgo kr)fl 
cı..ıı~ını tı•'&f'llmf'dtıı:ını ncıı..c:ı bl'lll ı·ınıı tir. ı\ nıtı n anın 

nördU de nanay olan, Yahya Blrel, B. Bllılnkurt, ı;. Gorkemll n Ret ep Donıeıcı tereddtıt&tız balırdılar: • Y ll~I UŞA K• 

rlylr lll'rnlıPr, mlllPtlıı •on •rı.:lıııh•r.I" t11hll bir ıılrhl it l'kllnıll' 
ırrıll&I emri hl<·e •ııınııl:ırııı, 111111111 ınn Ou'!rlııe u:rdlklrrl )i'mlnl 
uııut.ııılıırııı . hütıııı m l llPıln me•"llll.H•tll \el.llll'rl ~ıfııll)h• drıll, 
n111·uı. ı..uıını ' :ıhtplnlnlıı ı.uı..tıılıırı s:ltıl tı:ırt'l.l't rıleıılrrln \Chııll 

(~ık ıııı;ır olur. 

Tuncer Tümtürk (iş adamı) 

- fktııtarın tutımu muhakkak ki 
pek çok yumuşak olmalı. ouounu 
naz lı:I, bunu alz:e l~ yılında cYe 
nl Türkl)e• gazetealnl çıkanın, o 
g!.lnlerln meıhur muhalifi Niyazı 
Ttlmtürk'Un ojtlu a!ly!Uyor. Bugün 
herşey dejll.şmlştlr .. 

Kemalettin K. (şoför) 
- iktidar '1mdltlndcn daha ~a 

l!trt kanunlar koyQu mu. ortada ar· 
tık muhalefetin iş görebllmeııl için 
hiçbir lmtAn katmaz. Mubale!et ıes 
çıkaramaz.. O ııeatnı çıkaramayınca 

ııa. ltBrfllıkh kontrol ıtlye bir şey 
kalmaz meyaanda .. 

• Naz.mi Rudal (dolmuşcu) 
- Her teY kanun yolu ile olmalı 

HUkfunet Anayaaa ne ıterııe, ona uy 
maltla mtlltellef olmalı. DUtiln itler 
de Anayau.mııı ne)'l emrediyorsa. 
Oyle hareket etmeli" iote bu kaıtar. 
Sert kanunlar çıkmamalı. 

Ali Ardal (ormancı) 

Sertlikle> hiçbir it llten en n e. 
tıoeyt nnnez efendim.. Bunıtın aon 
ra yum~k ııananmak gerek. HU 
t.Qmet he~yııen (ince aandıl:rı d!.I. 
şUnmekten vaqeçlp, hakiki memle
ket dertleriyle utraşm&i& batlama.. 
ıı .. 

Ali Önder (tüccar) 

Yumuşat, yumuşak... Yumu 
$Aktıktan ne 211rar gördUk şlmdl:re 
kadar" 

M . E. (memur) 

Yumupt d&Yranılaa daha iyi 
bana kalına .. İki taraf da ııertlcşlr 
ae işler !yiye gttmez tabii .. 

Hasan Ilgaz (yaz.ar) 

Dana da kalına iktidar Ue 
muhalefet bir clşblrlllth yaparak. 
karoılıklı anlaşarak memleketi daha 
ileriye gOt!.lrmeğe çalısmalıdır ... 

T. O. (bankacı) 
- Muhalefet iktidara tarp dalma 

ser t hareket etmek zorundadır • .Mu 
halelettn var.lfeal budur. DugUntU 
eartıar muvaeeheılnde bu böylece 
tabut edilmeli.. Yeni hUtQmete 
gelince: o lle yumuşakllil tercih 
etmelidir. 

Adını vermiyen balıkçı 
- HOlı:Ometln işine benim attım 

ermez arkadaf. Balt meselA ben yal 
nıa lı:endl lelmden anlıırım. Senin 
işin mi yok, git Allahını ııeYerııen • 

D 
l'nıoı.rasıııın )ollnrınııı nert'dtu nrrt'JI' ııtııcı np lt.;Ar bir i 
şe)ı11r. l)t'nıokr,ıt ı•artının llıh•rlrrl mlllrlln bunu öirrıımr•I 
'" ıutalltf'rll&e '\':~lr ı..nımnnıa.'ı itin lltll'i lll' JO:IO ara.,ınd.ı 

bo> uııa hol·ııııı. rtoıı !erdir. ı:el'\"l'lo: tlPnıokrıı.~lıılıı (ilçOlrrlnl, ınuı- ı 
inin i hl'rk""" li.ı:reııu ı ltrıtlr. imdi blltllıı bu • zli'!rlnl lıılJlrıı 
l.;alkı~ırlars:ı. oırrttlklerlıır. taalıbOtlrrlne "" ıınll)ll! anın rııılrle

rlnr •il ı.ırı )ullıır tutnrlan;n. belki muhltlerlndt'kl bıu.ı hulQ•Ur
ıar tıırahııdıın aıı.1,1ıuıırıar, lal.at atılR)ıij •Dhlbl. \lcd ııı bOr bl(' 
lılr \ıılaııdu~ı flrnıt \e tıumlıı rdtıııeı.ler. 1 

ııur ılunJIQU l:l'lllll'<", oradıı dı:nıoı.ra inin GlçOkrl lırrı. .. te 
ıııulQıııdur. ltld11l, intibah "" ln•:ıf )otlarına lı;a,u5nıncıı 1;nlı aeııı,; 
)erde, )l'lll )eul -lddt't UbUllrrl ıınımak; blı.I hür dUll) cephe hı· 
drn ll)lrtr. llibarıııın:ı, t'nttıl)cllmlıl tehllke)e dCi5Ur1ir. 

Dıtı::Oııl.u ıııuı;.ıkerrlrr!Jle )l'ıtl V.I '. nırcll; ırupu ıerçe1' ı-
ıııu•ıııı bt•lll "lrtel.tlr, kendi krııdlııl murakabe edl'Ct!ı., lr;tllilrrl 
1111<11 ht'mlı,.n°t' tııtnıaııı ki) nn:ı H'fl'ceı. bir ınccll' ırupun lı;a\ U· 
4up l;ıt, Ubtııuıııtımı~ ıııııı::Ut : me)doııa \0 1knc kıır. 

A llııııııı, ıı::erl'k U.P. lldl'rleı ııl '" ı:ereı. u.ı •. mlllehelı;lllı•rlnl 
hldtı)t'tlııe uı~ıırme•lııl '" l;ı•ııılllerhı l trııııır ı•ılllınC?SI ı:üç bıtta 
\C \l'IHıllerdl'H 11111"1111 ı.ıııııa ını, her ıııııı 61ıhlctlcucıı loı;l..o( 

ltlı l ll.ı•,.ı ı..ır,1~1111111 mllll ııırllk \e btll.rnr" .~rılnıaı. IAı.ıın ı:cıtıı 
liııl hl' J) lue llhıını l'tnıı'!>ılnl caııılaıı dllt'rl1. 

ma ı ı incide> 
Nuri Öz.men (hukukçu) 

- flttldann takip etııaı polltl.ta. 
yı hiç beğenmiyorum. Tutulan yol 
ranl14tır. er hakikaten to 11ıırn1 

mek ı.tenlllyorsa , tutulacak rol bu 
de#lldlr Zira her lştn b8'1 ve aonu 
aııaıet teminatına. baaın hürriyetine 
ıtayanır., 

_E::.~.~y:~.~~:~:::ı .. 'BATI, TUR KIYE'YI S URIYE'YE 
ha 171 eder Bonra. ııl'rt dnranaalar HUCUMA TESVIK EDiYOR M us bile nasıl olsa d!lrt ıı:ne daha dl· 
,ımızı sıkarız HUkQmet 4 yıl son· 
ra bir acçlm daba bulunduııunu 

hatırlamalı. 

ıBaşı ı incide) 
ı1Unktı duruşmada dlnleyıcııe.rın 
toplu haretetlerae bulunduıtunu 
ııören ııaveılık. herhant;'I bir o.ayı 
mryıtın vermemek auaünceıılyle 

11lona alınacak dlnleyıcııen ııoç
mcye tlbl tutan bir takım teıtbtr 
ler almııtır. Bu tedbirler arasın· 
da. açık olarak yapııaııı halde 
birçok klmaeler ceza muhakeme
leri usulü kanununa aykırı ola
rak yer yokluıtu sebebiyle içeri 
ıırememıalen.1lr. 

mi tıklr burlnde, hukukçular da 
ittifak etmektecllrlcr. Türk ve ra· 
bancı anayuaya hukuku retkllllnl, 
bu husuaun" parllmento hukuku. 
nun en onemll prenalplertıııtcn biri 
olım calenlltb p'rena!blne aylan 
oıcıaunu ileri ııürmekte n b!lyle bir 
tıı.snrının kanuntaomıı.aını. •klUik 
demokrllatnın ruhuna aykını bul· 
maktadırlar. 

Bu ıı:onuııa, iat.anbul Unıveralt•· 
dl Eaaa Te lı:lllt Hukuku Ordd. Pro. 
feaörO HU.eyin NıU Kubatı, •Eaaa 
Teşkll.t.t Hulıuku• acıu kitabının 
cDtlylet hAklmlyetlnln hukuki Te fi· 
ııı tahdidini ıerçekleştlrtn muesse
ıoleu b010mUnt1e, aynen fÖ)'la ı1t.
mekteQlr: 

M. 1. (bayan memur) 

- SerU!kten kim hoşlanır, hangi 
devlrdııylz ki?.. HükQmet muhıılt· 

kak yumuşak: davranınaıı~ Unutul· 
mamnlı lr.I: münekkitler olmasaydı, 
dUnyadn şaheserler dojtmazdı .. 

Şinasi Yaşar (şoför) 

Sovyet ihtilôlinin 40. yıldönü münde Mrş. Morinovsky «A
merika beşeriyeti atomla tehdit ediyor» dedi. Rusya'nm 

askeri haz1rhklar1nı arttlrdığı bildiriliyor Bu arada ııırış kapısını ıııkı kor 
aon al tına alınış ol an pollalerle 
polis ıorevlllerınaen turtulabllen 
gazeteciler ııc mahkeme salonu
nun lı:ııpısında dun.1urulmuşlar ve 
çoau ıçerı alınmamıttır. 

cDemotratllt d Ylet, bQkllınet • 
denıerın, umumi etklru:ı kontroln 
altında bulunııuıu ıtevlettır. umuqıı 
etltAnn kontrolUnUn mUmkUn olma· 
u tçln ıac. cbOltOmet eıtenlerln her 
nevi 1111 n kararlannın. bUkOmt
te tlbl olanlar tarafından blllnmu 
lUUııttır. şu halıte alenilik. hikl· 
mir tin fllll tahdidini temin ye tcı · 
hl! ıayeatnı ailıten bir demokra&I 
preııSblıtlr. .. 

Sayli Taşan (tüccar) 

- Bu ..şln en l}W muhalefet ile A odated Pre s 
iktidarın anlaşarak, halkın içinde Moakovn 7 - Sov1 ot Rusya 
bulunduğu hayat aıltıntwnı bt.ru 1 bu;ıUn barız olarak Amerikanın 
olaun aldcrm .,e ~lışma.r.ııtır. Ne A\rupalı NATO m!.lttctlklerlne :.·~ 
dl onunuz berlm. hara~ pahalılılı nelttılfl bir lı::uvırnt \ "C lı::uClret cÖ5-
çelı:llme2 hal ııldı terıııınae, r;e ltll Up ve modellet-

N 
• ıto tııktllı: atom ııllfıhlan teşhir 

ermın Arpak (talebe) etm•·tır. n u ıı0 terı. Dolşevn: ıtı-
Bıraltln 4U cvumuşalı:I ıtırını ... 

bC>jlm.. Sttt olmalı IK'r , AU1 yan.. _ Benim de ılyasetıe pek ilgim tll lillnln 40 cı yıldönUmil mOna-
lış yolda olan muhalefettir. Muhll· yok .• Ama etrafın kızışmLl!ı hiç de ııebetıyle Moekovanın Kızıl mey
lefettn bir teıthlş hansı )aratmak l)'l değil, bunu anlamak için poll· danında bir ge~ıt reeını sıraııında 
heYealyle. vatandaşı ııırıı f'decelt şe tıkacı olmata !Uzum yok. Hem e. yer almı~tır. 
klldelı:I propaganııaıan önlenmeli· fendim, yumu~k danıınıl&a ne tay Taktik a!Ulhlar a:asınııa 70 lll 
dlr. bcdlllr sanki?.. 76 kadem boyunda roketler göze 
........................... .... ""'"' ........................... t .............. ............................... , ,,,,, çarpn11ştır Bunların at ış menzille. 

Acaba hangi 
İngiltere' de 
yasakmış 

<H:ı51 ı ıncıa,.ı 
11urette yntnn ı;!iyl<'mCSI ise. bQ 
ton memleket hesabına bir le
ke t~kll eıter. 

İngiltere parlCımentosunun 
bUtUn bir kanaııı parlAmcnto 
uuhablrlcrıne tahflls eıtllmlt
tır. Bu arnda TUII ı:azcteslnln 
bir mUıtürUn ıııaresı aıtınıın ı:e 
n~ bir muhabir ıı:aaroııu 'nr
ııır. Gazeteciler. parll'unento mu 
zakerelertnı. teıeronla. tclekııle 
ıstealklerl unlycttc, ıstodlklcrt 
tarzda ı:111.ctelerlne bildirirler 
Kımı Tınıcs ııazetestnııe oldu
~u gibi hemen bcmen aynen ya 
zar, ltUlll bulfısa eder \"e bunıı 
ınttbalannı kııtar. MQzalterc
nln ertesi rona parllmcnto ınn 
ır.akcrı:lcrl bQtün Lonıtra vo 
tngııtere ııazetclerlnao çıkar 
ve ecnebi muhabirler taratın 
dan ııa bildikleri tanıta ııerbal 
har ce aksettlrlllr. lrunltereae 
bir ııtıa:n çı1Up ııa parlllnıento 
muzakerelerinln n~rl y~ak e
ııııı;ın, yalnız aslına Ul ııun hu
lliı!a!nnnın nl'!rtne ız n 'eril ın 
ııı~ ece olunıa. herhalıte ıdtlını 
bozduıtuna hükmedilir 
DOnynnın her hOr memleke 

t nde a:t nı hucıuıı uz &e!"Wtl 
tabii olarak varaır. Amt•rlknn 
ıı:onıırnılnde ıro.zet.ecllerln 'nzı
te gOreceklerı yerler mUkenımel 
bir ~ekllıte hazırlanmı4tır Ha
berler, konırre blnıı:ıındnn ııaatl 
ııaııtlno scrbl'$tçe her tarııfa a
knr. Knnadatta par!Cımento bi
nasının bütün bir katı. müzn· 
kereler: saati ıma ıne ı:azctı:le
rtne ııerbcstço bllıtlrl'n gazete 
ve ajnns muh birlerine ayrılmış 
tır. 

İktıaarııa bulunan bir part -
nln fikirlerini neşreden bir ga
zeteıten daha fazla cıaıtlyet. bi
raz oıııun mesulllot ıtuy~u 
beklcn:ıek elbette hıkkımızdır. 

YATAN 

Sam hezeyanı . 

lktidann tulumu 
bugün belli 

olacak 
<Başı ı incide) 

G RU"P N\SIL iKXA 
ED ltxcı:K 

Seçlmle:den sonra Baobalı:anın ye. 
ya başka bir hUkfunet .t.zaaının ıe
çlm !incesi Ye aonraaı o!aytannı Ye 

muhalefetin aonralı:t tutumunu hU· 
tQmet zaylyeıılnden açıltlayaca ı, ar 
dınıtan dıı 11 inci dene BtlyQk Mil. 
Jet Mtcllalnln •huzur içinde çıılışa
bllmeııı için gerekli tedbirlerin» a 
lınacaıtı tahmin edllmektedlr D.P. 
çenelerine göre. yarınki toplıntıra 
herhanfjl bir tasarı ı,:tıtlrllmlyecelt, 

hUkfunetçe aıınmaaı gerekil gOrUlcu 
Ytı )1lrın grupta açıklanacak olan 
tedbirler mllletyeklllerl taraflnQıın 

iltifat aornrae bu tedbirim ıtökQm 
haline ıeUrtcek tuanlır dojtruQan 
dotrura Meclla Bafltanı14ına acv. 
lı:edlleeelctlr. 

ALINACAK TEDBiRLER 
Yann C.H.P. ntn aeçlmler aonun

da bir mUctdet için talı:lp ettlll tu· 
tum izah ecıuecelt, bunun ıınomoı.. 
delı:.1 dôrt aene içinde muhalefetin 
iktidara rahat çalışma lmk&nı• nr· 
melt latemecııgı mAnaaına geldlgı I· 
tade eıtllecek, lktldann muvaffak o. 
tabllmealnln prtlanndan birinin 
memleket meniııııtıerlnln ııc icabet. 
tlrdltl ıtbl, muhalefet çal14malannı 
kontrol altına almak oldujtu belir. 
tllecelttır. Bunu teının için de .soru 
ve aeıııonı mUeaaeseler1ntn tetalre 
tAbl tutulmuı gerelı:tilt ileri aorcıı. 
mektf'<llr. Bazı D.P. mUletnklllerıne 
göre, hUtQmet aonı One~eıertnln u . 
zun boylu milnakaplarn sebep ol 
masının ıto(>ru olmadı~ı ve bu ko· 
mıaakl iç ttızülı: büktlmlerlnln flm· 
diye kadar yanlış ttfıılr eıtlldlğl, İ· 
tnlyaıı ve İngiliz parllmt,ntolannda 
olduğu gibi, Bakanlann ıınergelere 
cEvet, Hayın şeklinde cevap verme. 
len gerelttJ:I kanaatindedirler AJ· 
nca. hilkfunetın ınllletveklllerlnln 
dllrt sene zarfında parıl değlŞtlr· 
melcrlnln (lnlenmuını Ye değiştiren. 

ıerlıı mllletnltUlltınden ıalı:at edil· 
m~nl dUşQndUl'ıU blldlrUmektedlr. 
l ENi D.P. DEDUS U.Rl 

ınatı ı incide) Oeçen dnre<le ııe mllletnltllı c> 
No:ada Blrleşm ~ Mll!eı.Jcr n ha ıanıır bu tı:ta1r!erl taııvlp etmtlı:te

rekote ııeçme.I tnlep edllmemıo. dlrler. Yeni mllletnklllerl antld• 
fakat Genel Sekreter1n notayı a- mokratlk gidişe ıon nrllmeııı ıa· 

celo olarak bOtün B rleımıa Mil· rektllıl kanantında olduklarından 
Jetler üyelerıno dalıtması !&ten- yarınki mUzakerelcrln sert •e tar. 
m~tı_r_. _____________ t_ış_m_n_1_ı_o_1a_c_a_ıı_ı_ta~h-m_ı_n_l'<l_ı_ım_e_1ı:_ted~lr_. 

Erciş 120 nci Syy. J. Alay Sat. Al. 

rl 600 lll ;50 kilometre tahmııı 

edilmektedir. 
Atomik harp başlıklı mermiler 

atab!lecek tıp:e \ e ııeaışık moıtel
<1c iki büyük top ııa ıtlkkatl çek
miştir. 
Oeçıt resmi sırasında deltlşlk 

boy ve tlplerae 38 büyük roket 
BOyılmıotır. 

Günün nutku. açıll~ Ulrcnı sı

rwnaa Mareşal ZUkO\'Un yerıno 

getirilen yeni Savunma Baltanı 
Mar~ol Roıtıou Mallnovsk.1 tara· 
fınaan okunmuştur Zukov tabıa
tıyle analıkta gOrUlmtmlştlr. 

MallnonıUkl, B. Amer1ka tıe 
mUtte!lklertn cbeşerıyetl atom 
harbi tı:hllk~lyle tehıtlt eıtık!e· 
rlııl» lh•rl Unn(lş ve Batının TUr 
ktyeyı Surıyeye taarruza kıokırt

tıliı yolundaki komünist ldd111111-
nı ısrarla tekrarlamıotır. J\Iaıl· 

ııovtıkl Rus balkının ı;ulhe te~ne 

BUtUn ı§rtları kartı 

olıtuRunu da ııOylemlştlr 
M r .h O\" Kl?'l h GÜM.OK 
t~'IRI 
Lonıtnı 1 - Yen\ Sovıet r.ıu 

dllfaa Vekili Rodlon Mallno\-akt; 
dün nC4rottl#I bir gUnlUlı: emırae 
RUbyanın '11Ahlı tı:uvvotıorlnln 

caskerl hazırlıltlannıı arttınnala· 
rını t.ııtemıştır. 

En yüksek askeri mevlı:U Mare
ş aı Zultovdan alan Ma~al Mali· 
novsklnln atınlUk eınrını Moııko
va raıtyosu okumuotur. 

&Sovret slldhlı ıruvvetıerı ı:ıer
ı;oneıının vazifesi, en yeni askeri 
v~ ıtıılar ve al!Ahları kullanmada 
mUkeır.melll~e ula ma BSkeri dı
alpllnl ve iyi orııantzas onu kuv
vetlendirme, ve birliklerin ıı::ıkerl 
hazırlık aurumunu devamlı ola
rak yükııeltmeaın aemıotır 
ııt ı:> E'llO\H RI:\ 'l' F nnlKI 
Washınınon 7 IA P ı - Devle~ 

Re161 Elaenhower buııon Sovyetıer 

Blrllltl YQlı:aelı: ŞQruı riyaseti baş 
kanı Mareşal Klemcntı E. Voroş • 
!ofa aşaıtııtakl tel&ratı ı;ondtrmıo
tır: cSovyct Soııyallftt Cumhurı
yeUor1 Blrllltıııın bu mllll ay
ramınııa B. Amertka milleti Sov
yetler Birliği halkına tebrik ve iyi 
temennller1nl ı:ıınııermekt.e bana 
il ti hak etmlqtlr • 

8 . 1\JİLI.ETLERDE Blıt OV\'E'l' 
'l' EKLIF I RF.DDt'DILDI 
Blrleomıı Millet er ıNew Yorkı 

7 - Bırleşmıo Milletlerin 82 !.iye· 
11lnln de ıotırAkl ile dalmt bir ıı
llhaızlanma komtayonu kurulma 
&I vı: tlmdlkı ıılllUıııızlanma ko
ml.eyonu ile tAU komlt1!6lnln lCııt· 
veı:lılmF-1 hakkındaki Sovyet teıı:-

11!1, 11lya.s! kom!ııyonııa redıtedı.
ml.ljtlr. Teklif sadece So\"yet aru· 
pund&n dokuz lehte oy almış bu· 
na mukabil 61 de.eae aleyhte 01 
vermıo. 21 ı de mtıstenklf kalmış 
ur. 

Aynca. 1olennı t akibe ııelmh 
birçok lı:lmlo ae kapııtan ııcrı 
çevnlmteıercıır. Atlı polislerin. po 
ıı.ıı ııorevlllorın kapı Onnnde almış 
oldukları teıtblrlerı eeyretmek ıa
tıyen kalabalık da top 11ntı ve 
aC'ıeterı yQruyQ~lert hakkınıtakl 
kanuna eörıı tmnıyet kuvvetlorı 
tarafından ıtaRıtı:mı'l'a çalıtılmıt
ıa da. halk mahkeme ııüreelnce ad
llycı Onorıaen ayrılmamıştır. Bu a· 
raaa a.ınan tedb rlerın fototrarı
ııı çekmeıı; ıııtıyen ııazote fotoıtrar
çıaı Muammer Taylak lle vazı
fell emniyet Amiri. fototra! çe
kip çekmemek ııuııusunııa mO· 
nakaşa etmlf ve rototra!çı dtrlıa. 
karakola ııötQrüleret aaat 18 e 
kaıtar nezaret altında tutulmut
tur. 

TefltllAth alenllllln en mQeulr 
4ekll. tahml.n eıtUeeeııı uıı:erc, tam 
mt.nııaıyle hQr fil aamlml o?ıın mat.. 
buattır Zira." hUkQmcıt eıtenlerln 
bQtUn fili Ye kararları hakkında, ae
rl n emniyetli haber alma lmltAn· 
lannı aahlp olan hür H umlml 
bir matbuat uyea!ndedlr ki, bu fiil 
ye kararlar, bQltQmote t.t.bl olanla.. 
rın ıttılaına arzolundulu ı;:lbl. bu 
mı n kararlar karııaında, umumi 
etkftrın relk:a!yonu. bükfunet eden· 
tere altaetUrlllr ve ontann böylece 
tesirli bir ,ekllı1e tahdlt11 aaııınmı 
olur.• , • 

···-······························· .. ·•··· ................................................................ 1••······ C.M.I'. l\llTISOI M t \ KUf'LA RI 
1 Alll.h I> t.Ulı.:VI 

öte ıandan, ltalyanın en ıalAhl· 
yotll hukukoutanndın biri olan, Pa.. 
lermo Cnlverııııeaı. bukult felleful 
ordlnaryüa profeaörU Vlncen:ıo MI· 
celi, ııııımıze cMoı1em parı.t.mento

la" adı)'le çnrtlen parl.t.mento hu. iŞ ARIYORUM 

HergUn sabah 10 dan öğle
den 90nr:ı saat 15'c kaadr her 
türlü ev işinde çalış:ıbiHri:n. 
Müracaat: Hüsniye Kır1msoy, 
Yıldız Po ta Cad. Cedidiye 
Sok. No. 4. 

PUL ALINIR 

Damıraıı aamırasız IJO«!ta p :.ıl
ları iyi fiyatla satın alınır Mil 
racaat: VATAN Oaz:etcı;ı NP.jnt 
öuııoıı·a 

1 Yengesini bıçakla 
öldüren Muslaf a 
Tuncel yakalandı 

Ankara 7 - Ankarada yapı.a:ı kuk ,.1 aıyaaetl etüdlerlndt de bu 
CM P mıtln~ınao emniyet mc:• huauıa temas etmekte ye fOylı de· 
murları ıarafınııan Oaman Bölük- meltteıtlr: 
baoınııı totoıratı ctrafınaa tunı· •Toplantılann, mUzal:erelertn ..e 
lan zıncınn çıkarılmak lıtenme- umumıretıe btltUn parllmento fH· 
&I t.z..,r,ne hlldlseler zuhur etmıı. llyetlerının aleni oluşu. meclislerin 
bazı klmııeler polislere hUcunı oı en iyi 1,ıemesl için çok :r.arurl bir 

Evvclk. ııün Zoyt'ııbumundıı ml.şler ve tıı.şlamı~laraı. oıırttlr. Umumi efkArın kontrolünü 
yenı::eıını bıçaklı varak öl el!ltı>n B u h1'1dlııe ,ıe ıı ııııı oıııraıı: J a mUmkUn kılttıCından alenilik. par. 
Mustefo Tıınc"l atın öQle Ur.eri klllanan beş kişi 1le Nurett.n Ar- llmento için ıadecı: bir fren de#ll, 
Londra 2.'lf&ltı yaıı .. ıdıt'>I Çırpıcl 11ır;ot.u al!!yh ne il.çılan ttllv4 bU• halkın dnlet IJler.ne tlgWnl ııatlı 
Çayırın ... a ve aore ı:e:ı81'ındakl ça ı:un bh.şlaml§ \e tnhıtler dinlen- yan kuvvetli bir r.mıı teşkil etmek 
lılar artısında yakalnnmı.,.tır mı~tır Neııcette, nıovlmf beş 118· tedlr. r.ıeclLR muamele •e fııaUfet.. 

Yenı:;eslnl bıçakladıktan oonra P· nııtın tatılly ı kararlaştırılmı~ ve lcrlnln alanllltl yalnız halkın Mec
y:ıkkabılarını bırılkaralı: kaçan 2(' dur~ma başlı:ıı b r güne talik 0• ııatn müzakere ~alonunı kabul edil· 
ynşındakl kaatll dUn, ıık11anıttsl0 Ql.mlştlr. meııl)'lc sa~ltınamaz. ÇUntU bôyle 
potıs merkezine çorapları ile cıcO bir alenııııın . modem deYletln ı;r. 
11lmlştı - nişli.il tçtnde ebcmmıreu, pek az 

tlzerınııe l:e.hve rengi bir pan· BILErlK'TE •e pek mahdut olur. Baı;ün hakiki 
!Olıin vo nlchıırt bir cokııt varııı ~ ıtenlllt, buın •aaıwıyle n Mcc-
,YUzo açlık ve ı..ylı:usuzlukt n 60l ıııın !~inde cereyan eden hare:tetle-
muştu Ol!zltr1 IAe ha kaptmdı bı. <R:ı•ı ı lnC>ltll'I rı. memlrketln her tarafına atıratle 
kapanacak: ıılbl ıııı. otomot:lllnln taklb ile Bllecııte g yayan telgraf ve telefon lle, gerek 
Yen~ını bıçalı:laaılı:tan eonra. llnmı,tır B!leclkte c 8 p bina bul.t.as eJtl'nde ol.sun, gı:relt daha 

doğruca Çırpıcı Çayırına koınıu~ 11 ıı: 1 ,e orada dere kenarınaakl çalılaı sın nn çı ış an sırasında Meb· ı aenlş bir 1Urette olsun, blz2at ı.ıec. 
met Özcan ile lbrabım Eniln n lldn tendi gOrUşmelerlnl ve at:rul 

altına uklanmı tı Aynı yerıı• 24 Polisler tara!ındon üze:lerlnln a· ve tep11 hayatının bUtUn muame
aaat geçltcılkten eonra dOn O~le 
Uzer! glzlenaır:ı yen.1en çıkmış ve randı!iı da blldlrllmı:kteıtir Vnllyl lelerini neşretmeai aayulnde eldı 
etraftaki pollsleP taratınııan :ııtlrll· m kamınııa bulamıyan hıwot em- et1tleblllr. 
terek yakalarunıştı. nıret müaarona z yaretlerlnde du ------- -------

Kcnııısı ·- Oıatp Bakırköy po- rumu anlatınca : •SiZier! cmnlye: Nı'g"Jde seç'ım'ıne 
llslııe teslim olacaktım ı altında tut.nıalı: iç in bu teıtblrl al· 
Dıvorııu rakııt ltenaısıııı yakalı.- Qık Hl~ bir malt~adımız yoktur» 

m ajla gelen pollııler<1cn kaçmaıta c!'vnbını almışlardır. 
kalkışı söyleıtııı:ını tekzip ediyor- D lıter tarırtan . bugün Köprt!IO 
C1U. nahiyesinde C H P. il ldar.ı kurulu 

Eauen. bl nneayunıdan farksız- Oyesını:ıen Orhan Karsının vatan
ııı. Ne yaptıl!ını bllmlyon.1u. A a- ıtaşlar arasına nifak ııoktujtu ıa
beysl kenttlı!ln c- yengeni bir er ıtlMlylıı nezarııt altına alınttıQı. ta 
kekle görmOşler. onu taklbeh ae- lı:at sonradan serbest bırakıldığı 
mlştl. Alabeyııl Hakkı Tuııcel bu- Oıtrenllmtııtır. 
nu itiraf edlyon.1u. •- Evet karı- -----------
mın ha!'elı:etlı:rln'I kontrol etmesi· 
nl ken<llslnc ben tenblh etmiştim• 

ıııyontu. 
Gerçekten cıe Mustafa aıtabeyl

s1nln teıılrl altınaa ıaı. Çalı$tıltı 

tabr1kaaa ıı:endlslno blr bıçak yap 
tıl!:ı ve bu bıçaRı Uç ıran Oneeııen 

cebinde t~ıııııtı. aıtabeylıılnlıı lı:en
dlslne aaııece cyengenl talı:lbet» de 
meaııtını ııynl ıı.amanaa daha bıızı 

şeyler Ulve etml~ olduRunun açık 

S· Günalfay 
C Batı ı ln~lde ı 

cfnalltert. dünyanın en 'erbeıt 
memle>ketld1r, ve orada h•: fey, net 
recııı1r O kadar ti, gazeteler, in ı 
!iz Batbıltanının parl.t.mentoıta hıL 
it nefes aldıCmı bile yazablllrler.• 
•KANUN! Ol..MAK• 

blr ıtacıesı idi. 
Fakat Mustafa. 0 kaaar çocuıı;. Seçimlerin renııenmulne karar 

0 kadar cahil. 0 ıı:aaar 88r ve 0 nrllıut.ş olan b(llgelerde. muhale!e 
kaaar sıtabcylslııln teııırını:ıe idi ki tı:.ı lşblrllll yapıp rapamı:vacatı ıu 
•hayır atabeylm bana yenif'ml t ~ • aıını, cl•blrıııı olamau diye ce. 
kip et dlyo bir şey ııöylemedl. Bıın nplandıran OUnıltay, C.H P. nln 
kenaı namuııumuzu tcmızıeaımı lhtll.t.lcl metodlarıa çalıştıll lddlaı .. 
alyorcıu. rınıı da ceup vermlt ve demlşUr 

Mustara Tunceı·ın lfndealne ırore iti : 

(Bap ı incide} 
Ur 

Yüksek M"" kurulunn Bllec k 
le ııııııı ııerhaııır bir cvrnk eeı:ne 
mı~ bulunmnktadır 
nlı,f t'lli 110"'\ i\<:I 
\ , lÇhl IH lll l, l :SDA 

B leclk 7 - Şcnrlmlz U seçim 
kurulu. BllO<'!k ııcçıınlerlne yapı

lan itiraza ııaır ıtosyayı ııan saat 
17 de ilkaelı: ecçlm kuruluna ı:ön
ııernılştır C H P lller il seçim ku
rulunun karanna bazı nolı:talar
Qan itirazda bulunmuşlarıtır 

C.H P iller. yüksek seçim kuru
lunun ilk karannda ltırazlann 
derecattan geçip goçmealRlntn ıah 
kiki emrolunııuıtu halıte. il ı;eçlm 
ıı:uru unun ııanaık ve ilçe 6eçtm 
turullnrının karar ttc!terlertn1 
celbf"tmeden aaı:cc bir telırrnf mu 
bnber lylc tahkiki clhetlno ıııt
m inin uygun olamıyacatını be
lirterek ltlrıu:aa bulunmaktaıtır
lar 
~----~~~-~~--

Göktürk 
~ -lr. 

~:s::==============ii\ t:~bl: VATAN Oazeteclllk 
ltbıuıcııık T A Ş adına 

.\fl!'tlf. 1> EMiN \'AUIAN 
tbıunıı N('3rlyat MQdUr11 

Kom. Bşk. hğından 
Alay eratı ihtiyacı için ev :ıf, art namcsinc uygun bir kilo

sunun muhammen fiatı 2 lir:ıd:ın 40.000 kilo sığır eti 20 Kasım 957 
Çarşamba günü saat 10 da Erci!> 120 nci J. Syy. Alayı Satınalma 
komisyonu bina ınd:ı kaııalı ıarf usulüyle jhalc edilecektir. Mu
vakkat teminPtı 5 250 lira olup evsaflı şartnamesi Ankara, İstan
bul, Erciş, Van. Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlıklannda 
görülebilir. J tcklilerln kanuni \ CSİka ve muvakkat t eminat mak
buzunu havi kapalı ıaı-l teklif mektubunun ihale saatındnn bir 

yengesi eV\'r.lkl ııtın bir adamın •Biz C.H..P. oıaralı:, demotraıı esas 
kolunda imiş ve heyecana kapıla !arına inanmış Ye meşru bir parti 
r ak arkalannııan ı;ttmlt. yüzyO· )'l.Z. Bizim en baştı aeıen uafımız. 
zo ııeıınce yenıreslne •bu hal neh kanunl olmaktır. Bizim s!IAhımız ı. 

ıtemlş, yengesi cevap 'ermtmlt. Um Ye tıkını;r. MilaQelemlı: de an 
Yanınttakl aaaın aa kaçm14 ve o cak bunlarla olur.-
zaman. Muatata da bıçajtını çeke- -------
reli: aıtabeylslnln namusunu temlz bllıtllı:le:1 halde. atabevı ve aııaoo. 

ytnın altrabalan poll3J 2-l saat oya 
lamış ve yanlış. lııtlkL'Tletll're sn
ketmlşlen.11r 

ıea ı ı ıncldı:> 
c b,r blldlııe olmuştur. Doç. Dr. 
ismet O!.llil=er bir ~Rrencının 
ııers ırasınııa rarııımcı kitaplar
la llıı111 aorusunu cevaplanııırır 

lı:en b r ara fran.ııızcaa an çevrllmlş 
bir lı:ltaptaıı balllletmıe ve mOttr
c minin Prof il A OöktUrk oldu
ıtunu söylemiştir Bunu duyan «llt 
rencllcr protestoya başlıvaralı: bı
zı sllzler sar!etmlşlen.1 r Doçent 
ııers ıııra ınıta bu ktldc hareıce~ 
etml'mcler1nl rica etmlş•ı: de ı;:;ı . 
rnııo blr müı1<1et ıtaba llrmlıt
tür. 

llu l\ıt"an ımoCın:R 
ıa'a:vıaa Y azı ltıerını fillen 
•r~ eııen mcsuı mı.ıııor· 

Qlıo özc.uı ERGÖDD 
lttıe tenııze yazıların yeni rıart
&,!Oncıenımeslnl rica ederiz. 

gUnde 6 tablete 
kadar alı~ablllr. 

saat evveline kadar komisyonumuza \'ermeleri. (15015) 
Llmon KolonyaSt 

lemlşl 
Hlıtt.senın acrçek yüzü henaz ta 

mamı:n anlaşılmamış olmakla bt!
raber, polis cınayı:tın ırenl~ bir 
tenlp eseri oıaua-unu tahmin et 
mcltteııır. 

Zira, Mustnfanın &aklanttııtı yer i 

Mul!tafa. buı;tın •taammoııeıı Ol 
dilrmı:k» atabeyi Hakkı ııa bu ıu
ça iştirak Ue AClllyeye •arlleC<'kler-
11 ır. 

... 



~--··. 

* * ** ** ** ** ** * * * * * ** * ** ** * ~ • ispanya maçlarından sonra 

iSTiFA EDECEKTi 
FAKAT ... 

Eşfak Aykaç, ıimdiden sonra bütün enerjisini, ispan

ya Milli takımını yenmek için sarfedeceğini söylüyor 

M mı takımımız lberllı: yarıma· 
daaındıı. m aç kazanamıyor. 

Bunda kabahat raıruz tek -
çininin mı, JOk takımın Z!1 ? Qe. 
fltll .Oylen tuer. polla romanlann 
dakJ gtbl ellerinde pcrıa vsız!&rla 

sebep ar&J&ıı dede.ltt.lfler... Fakıı.t 

h akika t •A• mllll talumımmn Mad 
ıtte 3 • O glbl açılı: fakla hezimete 
ctamuı TC •B• milli takımımızın 
da enerJlal aywnde ıı:unctıı rn. 
klple o· O berabere kalmış olmuı· 

~ ouıaı ınzumauz gOrüşlerden 
baş.ita b1rşey de21ldtr. Matlu p olan 
tnkım~ il .Aralıkta ra;ıncaıtı Çe.. 
.lı:oslovaıı::ra maçına ne ~rt!ar loı:>-
1Wnd11 hazırlanmaaı ıuım geldiği· 
n l ıııırebllmekUr... Yoksa 3. O lık 
hezlmett tekrarlamalı: d~ll.-
TEK Eçici fsrivı 
EDECEKTİ. FAK AT.-

.Mllll ta.ltlmlarımızın bir teıı: ae
çlc141 Tar-. O dün belki de Türk!· 
,.enin en Qzüntültı adam11dı~ 
cA!:ı9 dlJ'C)rdU cTalı:ı.mm Madrltte 
3 ı;cl J1Jeceğln1 tahmin etmemiş. 

tim. Ab.- Bllaenlz içim sanki at~ 
ateş J&nıror • ..:o Ve ııonra büyült 
bir hırm t!A ve edlror : 

)1p. bütün lmk!nları lı:ul!anaralı: ta. 
kımı baı:ırııracatım 28 Şubatta ts 
panyoltarı burada mağ!Qp etmek I· 
çln elimden ne gellnıe yapacaı:ım. 
Bu benim boynumun borcu olsun,• 

1 GONGÖR ERDAL 

UER El' •A ı TAKflll fçiN 
Tek aeçlcl Eş!alı: Aykaç bundan 

ııonra •A• takımını katı dlalpllne 
ııokacağını bUdlrdl, HatU. 28 Şubat. 
t~ ispan;yaya gidecek •B• takımını 
bile •A• kadroaundnn t&lı:vlyıt alamı. 
yacattı Karar kat'lydı ••• En ırt ter· 
Up dalma •A• takımının iti ola· 
caktı.-

Sonra, AJlı:aç• B• mllll takımının 
da İapan:rara karşı nnfwnı !Ayı. 
lı:ıy'le ba~nlıtını ou aözlerlJle llA
TC ediyordu. 

•Blltlln futbolcular kendinden 
bekl~ğlmln tazluını Tenliler. İç. 
!erinde en az dört oyuncu •A• ltad 
rownda 7er atablllr. Falı:at onları 
llk maçta oynataca~m.• 

Aykaı;ın aozıertnden, artık mıııı 
takıma sıkı b.r dla1plln glrcce:t 
anlaşılıyor-

~-
bizi mağlUbiyetten kur1arci !. 

.......... 

1Basket 
• • 

evsımı 

Tamer KAMILL~lt 

'""' nıı sene tatbik edllme~e b ,,. 
nnn ) eni kaldrlerle ba l.P.tbol ~· 
:>un sistenılf'r1nde btı:rııı. degı~ldt 
llkler 31apı lmış artık ontrenllrltr , ,. 
f11nıı, etlt"rlne bu J öndrıı hıı: ' 
ml'>C hW)lıı.rnt~lardır.. cf" 

l zun buylu n, um·uıarlıı nctld•" 
}c ~ilen tat.,mlnnn ııotn oııı n 111ı 
ı.1 te lrlert nzııldı. Duna nıulill trl 
ı;Or• uı uı ferdi tondl nıenıııl1111• 
LU\ H!tll uyoneulnrn ahlp ta1'1 

ııırın arnntııjları ('olinldı. 110 
cŞlmdlJe kııdar muvartalı: olmuş 

tum. Hatt& Federasyona. İspanya 
maçlarından .onra. nzıreden ayn· 
laeaıtmı bile blld!mıl.ftlm. F•lı:at 
timdi bütün gllcUmQ Oldüres!ye bar 
cayacağım. Lfo: maçı ral4n dinleme-

Yenl baştan bafla:racaıtız ama, , 
blQ olmaua sağlam temeller üzeri. 
ne." 

Türkiye - ispanya aB» Milli maçında saha da tribünler kadar kalabalıkta . işte takım ve fotografçılar 

Rllha'>5a üç ıınnl>c ımrıdorUll • 
neni ı eıııl' ı ııı.: bnı.ı•ta tnsnn3 ~r 
ıırnııtaJı l.ıı~ boluyomıuş ı;lbl 11 
his \ eriyorsa do bu dorum "#o 
olarnk lmlılelertn tatbikinden oıı 
ra dob n 1)1 nnlo.şılııblle<'t'ktlr. ~1.ı 
ı.ü oııı ata~aray c lbl boy , .~o 110 
l:ll)f't mo ı.emmet bir takımın. o 
11ilr05ll°' lil Cı•mandftkl şıın durtı~0 
nun nznlııuı.•ı tcoheıttr. Oyı;a ı.~,ı· 
nıuı t amaml'n akslıll r. 'Iuııe. 11• 
çın, özer, ~t'f1'et gibi a lllflll .te~ 
ıı:nk t nn eu t 7 üzdelerl 1:111e t PJ1' 

ispanya maçlarının 
Arkasında kalanlar 

G 
.-çtltlmh: Carşambıı. gU nti 
mıın talnmıarımu: 1 paıt) ı 

nılllı ını.ımı arı) la kar&ılo.,. 

11. ~ınclnrııı ;>ankılnrı denım ede 
cıru 11 11. hl1. &aha dı•ında ı:Hıünıtl 
:r:e çarpanları ı.ı snı•u hellrteme)e 
(•alı nlıın : 

l'IUITOKOI, Jt ı\ 1,\1 .. \RI 
Her lld milli takım Mithatpa: n 

Statıında yanyana dlzlldllcr. Uç 
Alman hnkeml de iki takımın or· 
tasın<ln :yer atmı§lardı. Seremou. 
b layacaktı. Dorıu:ıını'n tl.ıı bt.~lıı· 
den Mnra Cllhlr bandosu hazırlığı 
nı yaptır; ı sırada İstanbul Vallıd 
kalabalık bir toplulukla &alınya 
ıırlrdl. Durumu "6ren bıuıdo şefi· 
nln havaya kalkan eli bir ancın 
yann ııartuverdl. 

Vatı ıtclm~tl, seremoni yapılııcı:.1': 
tı ,artık milli marşların çalın:na· 
ııına b~lana.'Ilazdı. 

Aykaç'ın ne ~yledlll;lnl ancak bir
aç Fran ızca bilen anladı Zira 
u tult ne 111pa yolca ,ne de Türlt· 

\ c ç \ l"ilmedl 
~ Z'.\ll l 1'.\Z\t l! 
Maçın ikinci cıc\-nsi oynanıyc:-. 

ı or hattı aksıyor 
MBIQm Bcşlkt8' taraftarlann.I" 

1 ıını et tlltl kapa! ı ırı bünde.-ı ıoıı 
lu bir halde Nnzmll Nazmi Cıvtı 
.. lerı a t ada yayılmaya bıışladı. 

Tuhh! bir teııad(lf oıacaıt bu 
nnda takımın antrenör!! .ıınhn k~ 
l'nrıntıa top toplııynn çocu~ çn •ı
rıp ıruıaııına bir şeyler ııöylodl . Ço 
cuk koşa koşa mukabil kalcnın 
arJtnsındıı bulunan Ayıtaç•ın yanı 

r.a gitti \"O kulatıno bir 0Cykr 
66ylcdlkteıı sonra blrllktc Cihad'· 
ııı yanına ııcıın<11, Tckl!eclci ve 
antrenör!ln kıııa ııllren müzaltere
ı.lnden ı;onra b ir de bnktık ki 
Nnz.."lll soyunup &Bha\"a çıkmadı 

mı? Bu hal karşıaında tezabtı:-at 
da durmuotu tabii .. 

F.ll doolk. bu da milyonlarca ben 
zerı tesadUOcrden bir tanesi olu· 

maz. mı? 
\ RDl'l : ' 

Maç büt ün hızıyla devam e<ler
n TekııeçlcJ Eşfak M 'l:IQ da ken 
n l oyunun heyecanına lı:aptır-

mı~ çat burda. çat kapı ar:ıtasın.ıa 
llllıüllQ ~crınac cıurnmadı. bcmen 
ıınhıı kenannda çlıtnemt-ıllltl yer 
t.aımadı 

Bir aralık o kadar hcyecanlan
mı olacak ki kale arkıısına knçan 
toplan topıırla~ ıırak bol boys'a yar 
cı,ı.rn etmekten kendini alamadı. 

~Iİ UAI-'\ \ TA KT l<l l 
Mıı.carlnra kıınıı top yekün müda 

•aa yaptık onlara fırııııt \"ermedik. 
seyrek yaptııtımız hücumlarcıa 1110 
ı:ol attık. maçı kaz.andık. Ama 
her znman papaz pl!A\" yemez a . 

Tekııcçlcl o cilnden buı:üne mil 
dnfa11 da mUda!na diye tutturdu 
durdu. Yetmez mi artık mlldafaa 
t akt!Rlnden çcktllt!erlmlz. 

B nız. da ııtneyl kaldınp ptAıtı 
<1etııtırsek Uıabctll hareket etmıı 
olmaz mıyız acaba? 

* 

u~ r 
on m lllt m açta Aıtanın dil ,ıcl 

znJ.;taıı ~otları meınnonıret ~ 
bir h ale erimiştir. ıtt 

Netice olarak bo nıQ!Sbııııı , _. 
yeni ı.nldelert n nvantll.I ve ıır ıı• 
\ antaJla n ı;öz l!nOn e alıııırıııı. il ııt' 
ee favor1 Galatasaraydır. nıı j1t 
-ıon sonnndnkl ı.uısmanda rıtıı.•1,.,. 
Ftnl'rbııhce. ' eta • .Modrı. u~ ıs. oı 
ıııırıı af al.. t. T. C •• ŞI il, ııt~.,
lu•por \ C Kadıkö,-;poru ırtıl 
blllrlı. 1ıı· ı-slındl r;eçen enen in ki n1 ıııı ı•· 
doı.ı ııı. tl!!rt ıra.rn bir gilı 11 

Jını: 

FENER.BAHÇE: 
\rıtrl'rıor: ~amlm Gurf'(:. ,. ı· 
Yeni bııdro: ' ılın a71 B!ltn r • ..,,. 

ton , ı:rdııı:an, Gtındlız. önıer. •W 
7.lh , •.rıln. f,rol , tıbao, nıı.nıet. -
1'11. 1t•1 

~tetln ("ahuı.eı·ın \ 'tfa)n ıııtı1 f1U 
ile ıw:ı:o l nn dl'n&e Kııctıı.liy "~111 ıt· 
iimer1n t r a n.rr rt llf' tlü ı.r ı ıu ı 
'l llli takım antn-nörO !". oıırc;111• 
ki ~ne üstiı-tr: ı.ıaııbol ıın ı• 
3011u ynptıtı taı.,mının rııhııll ' ,ıı 
yet I> ı intibak ('imi, ti r ı.: ı btl 
110) Ok nmntnJlnrıdır. 

CAl.ATASARAY : 
ntrenlir: Mr~ Ol'l'r;or. , • .,,r. 

Hu l'neı.:ı "8dro: \ aıcın. ~ti 
'J uııc. Öztr, Vnaı. Ttıtn:ıl • ..,e, . ı~ 

ıı. 1 omıı.. ..,e , ı..ı. ' a\Bnr n ost. 
, lthnıd . .... nı:un. ı•' 

Pordnn cok 1;1,.ınet ll rlenı•~~ 
dan l.:ıı rul u bu blr11 k. ~n ,;ı"11rt 
maalesef 5ürprl711 m ni !Cbl> t 

Oç Taksim'li bir Yeşildirek61i muhacimin hücumunu önlemeye salıııyor 

Vail fllderasyoncullU'la beraber 
bir tarafta mlf!B!lr idarecllerlo 
dljter tarafta ıutbolcularıa tanıoıı 
rıldıktıı.n eonra blzlmlı:Oer Alman 
hakemlerinin OnQnde mevk1lerlnl 
alırlarken mısatır 1darcc1lerin bil 
yok kımıı boyunları bükük takım 
!arının yıı.nınıı <1önCIUlıır. Do!iru sero 
monl yapmak tnı ka<lar zor blr l!i 
mi Jdl anlayamadık. 

AKSA~l :t.hAJo't:T'fE 
AfdL ~ 

t'ukat h abe r blue bir nıc\" ~I 
olan ~t<'. (:reııor tı mlt eıırt101

1,ıt takım ı. 1 1\y ık olduıu gaınıı, e 1 

2 - O galip geldi 
m • • 

P roıearonel lk1Dc1 :ıı:ume karşı. 
Iaşma1an.llln dokuzllncu bıı.! 
tuı da. dllnlı:ü m11$1balı:ala:I~ 

tapanmıttl':. 
Dün MIU\a'tpaça atadmın Un 

den gııçenler, lçerde mao oyıan'11CI 
nı farltedemezlerd1. Zira çok u 
acylrct atada gelmlşU. Maçları ey 
redenlerde tam bir ~llk ı.1 
kimdi. 

OQnün Ulı: .lı:arpt~ası hakem 
Semih ZOrotlunun idaresinde Yetil. 
direk l!e Tak.llm ara&nda 01nandı. 

B:ltttn oyun denmınca top Utl 
kale arasında melı:llt dclı:umut •e 
bu iki -taraf da yısız fırsatları 
heba etmiftlr. Maçın aonııınna do 
ru Yeşlldlrek!Uer. Talc.llm kalesini 
çok allı:ışurmı.şlnrsa da notlce~ ı le!l 
ıertne çe\'lreceıı:: PJ'lYl yapam:unış· 
tardır l.ltınct dCT?Cnln ortaların. 
cıa Tablm bir çift TUrUŞ kazandır 
'4 da, YeşUdlrclı: mttdatauı ırı Trr 
ı.u~ralı: bu aU'1 netıcea:z. bırakma 
ıa munffılı: oıau. Çtılt .sönük cere 
yan e .. •n müsabakada taraflar ııol 
çıtaramı:raralı: o o berabere 1ı:aımış. 
tardır. 
ı"AKl)ll.AR : 

\E i~DIR&K : \"ııfir - Ka1a. Şa 
ııaııetıln - Nanm, 'i'ıldınm, ism:ıll 
- Çelin, Mehmet, Kemal, Bekir, 
Yılmaz. 

TAK hı : Matloı - Kirkor. r. 
daş - \ "afi. ~vram, Nevzat - Or 
ban. K. Garbls. Garbi , ""anıJan, 
Mlnas. 

i1ı:ınct m114lıbalı:a etmdlye !tadar 
ı~e hiç gaU!>IJet almamış o!&n A 
tladolu ııe. şampiyon ulı:ta benür 
iddiasını taybetmtren g*n aene 
cin ttnme blrlnclal Galata aruında 
OJ'llanmıttır. 

O, Veşildirek : O 
ılrdl&I coı pozla;onunda topu. mü. cag taraftan tul yapıldı. ISUkrllnün 
dafle ptırdıktan Eonr&. oaıaıa- onaekl:ı: içinde or\aladıtı topu, oan 
nın anı akınınd.3 18 içinde Ömer , katıyla, lı:aled Plkretten aşımı. KO. 

eden tale1e g!rmelı:tc olan topu 

' 

S 
"d DEMIRCAN Zeki elle teati. Penaltı • ŞUlı:rQ çe 

acı lı:lror. top lçcrde. Gol. 2. O Galata 
E:OllP Oalata QçUneU sayı pqtnde 
koşarken .ı'.nado uıar da hiç olmaz Ahmet tavlle durdurdu Hakem bu. 

nu çift vuruştn tecziye etti Şükrü 
topu ömcre ııeç!rdl n onun çek· 
t i ı k vvcm ontte tep, kalenin aa • 
alt ıı:o inden lçtrde Biraz sonra 
Anaddolular da çift vuruş kazandı. 
!ar, yaptlan atışta YUceı topu tut
tu. 

binci devre ıııısıar batlamnz kır. 
mızı a yablılar llı:lneı s:ıyıtanr.ı 
kazandılar Ad•l'e 3 nncQ dalı:lkada 

o Ş(tref yı.sını rıı.pmalı: için çolı: 
çalı)tılar. Faknt iki taraf d:ı bu ne... 
ticeyi de lşt.remedl ve m~ 2 O 
oaıata lehine son buldu 
Gı\1 ,A1 ~ : \ "Uct'I - Qkrü, Ali -

l\frhıııet, ı rmal, tııh:ırrcnı - \dıl , 
Nedim. Can, Ömer, Saba n. 

~.\DOLU : l lkrN - \ 'ilksel, b. 
mel - Krııan, Edo an, Zeki -
K~nıalı. Halli, \ yhan, Namık, 1 rol. 

Hakem 2.1unbhlt Af r'ln ldares n 
de oynanan bu maç da Upltı, blr 
eTTellU mttııabalı:a ııibl, tutbol ita 
lltQ1 batımından çok kötü n be 
y~ıa z ıeçınl ~lr Oalata oyunuı: 
iki deTIU:nde o.ttıtı b!rcr golle ı:na 
çı tazanm~ da. çılı:anıılı:l&n oyur 
ıaraft&rlarını tatmin etmü.t.en tı 
aılttL • 

Tarafların b rblrlne tat1 na• n 
uıt teala ede:nedlklerl b r ınrada. oı 
ıata 1 .ıt ıı:oınnn 35 ınct dakllı:ada 
uzandı Anaddolu g0!aoığl Ilı:! kenı 

ÖNL0YOB. 

Tal.ıın li ı ı 
lor o. o. H. :\f, J\. \ . ı•. r: 

K CUm. 9 7 l 1 25 8 16 8 
Sanyer 9 7 ı l 27 9 111 3 
Galata 9 6 2 1 13 6 14 4 
Perlkliy 9 5 2 2 18 12 l:l 6 
B Deyi 9 5 1 3 22 111 11 7 
y Direk (J 4 2 3 1f 9 10 8 
Takslm 9 2 4 3 10 10 8 10 
Eyüp 9 2 4 3 8 12 8 10 
Süleym. 9 2 1 6 14 17 5 13 
Hasköy 9 l 2 6 10 24 4 lf 
O. Paşa 9 2 - 7 8 27 4 14 
A. Dolu 9 2 7 5 19 2 16 

•ı 

•••••••••••••••••••••• * ~ • 
! iKAZ •• : 
* .... * ı• nsa.ıılar çeşit çe.şıt olur. Kı-::: ! mı ıılnlrlldtr kimi uyslLI, ı:ı .... * mı terblycll. kimi de ltont + 
! rol. üz ve ntnk. Bu hu~ lor İıer-: * kreln kencıısını aldkadar eder. Jf. * B r başkasını rahat111z ı:tmed I· Jfl ! ğl mocırıetço k mscnı.ıı Clc bir: 
* lief ısoYlmıeye ha'kkı yoktur • * Fakat başkalarını incitecek • ! ve rahatsız edecek şekilde mü· : 
* tec:av z olma~ 11 bll.$1&raa • * ı~te o zaman. o llll!ana Dl"R" 'I * dcmentn vakti gelmiştir. '1 ! Hele bu zat bir cemiyette ön ! 
* de gelen le 5lSz sahibi durum • * cıa oıunıı _ tehlike cıaha büytı ıı:: • 
*olur. Zira &lizlcrl \"C ltB<le tar- Z: 
!zı mensup butunduıtu cc::nly tc :ı,. 
* mal edllebl!lr. ıtalbutı:ı o cemi· 'I * )Ct çok eski ve cenıı:ı taraftar • ! lı:ltlesınc salılp bir ııpor ku!Qbü Z: * buhınablllr 'I * Bir de bu z • nezaket hu· • * duı.larını a~an konuom1111ını. e! : ! karı wnumlyenln temsilcisi ol- ,.. 
* dugu muhakkak bulunan. ba.,ı- • * nın tcmsııcııerlno karııı ku11a-! 
!nına. • * Do •nısu bu çok korkuı.ç o-• 
* hır. O cemiyeti derhal ikn.:ı: et--! !mek ııereklr ve bu doıtru bir • 
* harekettir 'I 
* Sarı - Uielvcrtll ccmıyctl bız• 
* de ikaz edl~oruz. ! * o nezaket hudutlannı çoktan • 
: aşml§ bulunan ve en çok eben• • 
• ke lm\'lSlnJ kut anan Haysiyet Dl : 
*\"anına mensup otcıujiu halde • 
• 1<1arcc1111ı: :yapan üyesini za· • * manı geçmeden frenleı;tn Kim· • * senin tarihi ve çok ee\"Uen bir :_ 
" cemiyeti cfkAn umumiye karııı 'f 
t aındıı koçak düıürmeyc hakkı• 
! yoktur. :_ 

! Nejat AKÇADURAK Z; 
<•••••••••••••••••••••• 

Alıtılmıo loltantada verilen z lyn 
Cetto yımıekl"r \"I! tçıkller iyi ha· 
r.ırıımrnıı:ıtı. Ziyafette kevl! olma· 
yan çok azdı. Eklblrln mutnd yer 
Jerl nrkLçııda ısrarla me\"kl alan 
oahıslann evve14 no bekledikleri· 
nı anlay&.'lladık. Fakat be<l!yelerln 
datıtıtacajtı haberi yayılınca bl.zlm 
kilerin hikmeti vOcudlarını anlar 
Clbl olduk. 

nır tancııı kekıılcrnedenl Fasihi 
bir T(lrkQe Ue ııö:ı:e başladı. EVTc
IA H111an Polatın bcdlyelerl cıatı
tacaıtını 11An etti faka t bir anda 
toparlanarak yeni mebusumuz Ha 
ııan Polat cııyerok seç cıe olsa yap 
tııtı hatayı cııızettmck hllnertnl 
ııosterdl. 

h 111 ırıam ı•llr. , , 
Hllha~sn t'ıınl. ü zer V" tf 

t raıı,ft>r ~ enıı.rnün rnrmıarı 1> 1 ıı 
ııer nıı I.\10 nı. nhı o~ıtınde ıfl' 
h...ıle o;rıııyalılltr.ek durumda 0,1ıt 
ı;arı • l\ırmll ı lılar hAlrn J.;n '' 
ck1ı> r;llrOnü tınıledl rll'r. 

VEFA: 1>tl 
on iki tne lclnde T OrL: b~ rl'~ 

bol ı.:ırı.ıııanına bi r 1.:1) ml't ol~,.61 
ııl n-n \ danın en bOytık <I it' 
nntrt>nllr nırst'll' ldlr. Donu bııl rP 
Cltblld llill'rl tal.;dlrde \,;endllerln~r' 
prk cnk e:rler bc-kll)eblllrlZ· ıır 
nerbnlıcedf'n l\ll'lln Cnbuket'l11 , . 
11tlh11k ı ile bu 5cneld ı.odroıar\ıJ' 
tlllıı. •r unt•f' r. l o\ uı. oon cr. • ,,ı 
f'ıl ılln. \ ılnıaz. Ön der. C'ah lt• ,ıe
~rr.tııı, \ oııııo. Kenan. ııecıd. r> 
tın'ıltn lharrttlr. (Duamı ~.:,; ·-........................... ................ .... 

Dünya kayak 

'Y'emck 1111lonunda ber kafadan 
bir ses ç\)tarlı:cn misafir kaflle 
Baş.kanı söz aıcıı. Hizırunun su;;. 
pw;!anndan 11onm konu~tultları 
tercüme eıııımeye başlandı. ~tcıter 
clm maalcsd bu işin ehil değll· 
dl. nır ara İ11pnnya konsoıoau yar• 
duna ko~tu. Ama ne mnmıtün mı şampiyonası ~ 
881ırıer1n ısöyledlltlerl bir titrlh Hel81nkl, 7 (T 11.A.l _ 1•9 t.f~1, 
ıı.nı~ııamac:ıı. tı:uihlerı araııındn Laht1"de )'::,ıı• 

PedOrfl5yOnun hemen her zi~ıı!I:' cBk dünya kayak §Bmptyon t1-1 
tinde ol<ıuğu s'bl bu cıeta da ııözQ 'l Ork ve J paııyol d l» ınllll t&kımları maçın eronıonlslnde .•• idatt'ti· ıoıırak etmek Qzere elmdlyt'l ];il v 
A)•knç aldı. lf!r lıakrrnlerln liııU ndı•, tek seçici bile var llrnı dl' re~l'ra&yon b14· 16 millet 276 mtıııabıtla katıl-' 

Hem de yine Fransızca olıı.rak kanına \ ekileı eden zattan el.ıha iyi :rcrde.. !arını bıldlrml~lenllr. ,/ .,.................. ········ ...... ................................................................................ -..................... . 
'Tt~İ·y~~ ... Mi"Iİ'i"t.~k~·~ ... Rus Ö·;d·~·· .. ·t~İumı 
mı Dünya Kupası- mağlup 
na hdzırlanıyor 

Roma. 7 (T H.A.J - 4 Aralıkta 
Dclfııst eehrlnde dünya kupası e
leme turu !çın Şımaıı İrlanda ııe 
çolı: kritik bir maç oynnyacak o
lan haıya mili taknnı kadrosuna 
cıa\"e: e<11lcn ı o tut bolcu şunıar
<ıır: 

Ftorentlna'<lan· Ohlopel!a. Grat
ton. Montuorı, Prtnı. ı>ortı. Soga
ıo. 

lnter'den: Bemardlnl. Vlçen:ı:ı, 
Jüventüıı:tt'n Bontpertı. corracıı. 
Ferrarlo, Lanerosal"den : Da\"ld, 
Mllln'dan· Bean. Schlafflno. Ro-
ma·dan: Ohl!ı'ııla. Samp<lorıa·dan 
Jf!nnanl, Tortno'dan: Pogll. 

Norstoenig, Kızıl Yıldız 

berabere kaldı 
stoc:moım, 7 iT H.A.> - Norz. 

kocplnıt oehrtnde yapıtan Avnıpa 
f&mplyon lı:ulUpter :tupıııunın ikin 
el tur maçıncıa l5Teç ıııt1ndf!n Norıı 
cplnarte Yugoslav Kızıl Yıldız ta· 
kımlan 2·2 berabere kalmı tardır. 

Kızıl Yıle1ı:ı: beraberlllı: golOnn 
maçın bltmeatne ao ııanl1• u la 
atabllml,11.U', 

Lnncır 7 (T H.A ı - Ruı! ııı:tnln 
en lı:uneth takımlarından Ordu 
trık.ı::nı lnı;tl terc:1ekl iki maçında 
da ma!ılOp olmu~tur. 

ilk maçın West eronv:lch Albl
on. Ruıı taıı::unını (J.5 ftlaRlOı.> Ct
mı2. tk1ncı maçta 16e Dolton 3-J I 
ııııtıp !ı'clml5tlr 

23 Senelik dünya 

şampiyonu olan 

öldü 

güreşçi 

Roma, 7 ('!" il .A 1 1(107 dr.n 
1030 ııenesıne kaClnr Oüny n Al!ır 
siklet On-ko-Romc>n şanıpl; onıu
itunu mubatnza cCl!'n italyaıı rü· 
rC1çlsl Olo\ annl Ralccvlch. Trteste 
oehrlnde oımü,tilr 

Kral Kupası tenis 

turnuvası 

Fart • 7 (T H A ) - Kral Kupası 
Tenlıı tumııva.;ının birinci turun
da Berıındeltl mQsabakn!arda hal 
,.a _ Atmanvayı 4·1 renerek el!· 
mine f'tml~tlr. 
vıyanada devnm ctmelcte olan 

mU!oabakalan1a lııe Danimarka • A· 
vust\otYDYa 2· 1 sraııp vaziyettedir. 

,.ç 
Birçok bran larda tubr!MI bulunan Dl'Jc.tluspor kulübü 1raıl'ln 1 ıı' 
kulübü cplng • ponı• takımını Qç k ıırşılaşma yapmak Uzue ,eıırt.11111r 
dlvet etm~tlr. Prensip olarak bu dinil kabul r den İranlı ıpOrtlJ ,ıı 
yurdumuza ıı:eımek üıeıe hareket et mi lel'$e de ba:ı:ı papport muaı;.ı, 
lerlnln noksanlı.t1 yüz.ünden balen fehrlmlze ceıememlJlerdlr. ~ılırd' 
!arın Jrıdeslne ı;ore muam~llı noksanlıkları tamamlandıtı taJıd jj• 
T ıç•Jı kız Te rrkek •plnı ponı;ıı ~ular 1ann sabıı.h ehrfmlzde otP' tJI' 
lardır. T,\ ç pine · ponıı takımı ilk olarak 1ann crçe uat %1.00 de 6' 
Tojlluspor kapalı Hlonunda ne10.t luıpor ile, ikinci münbaka!ıP1 tı' 
Puart4' ı uat %1.00 de Gabt:ısaray ile yapacaktır. Son kartıl&Şııı- I' 
alı ceeesl saat uı.oo da lstanbul mulıtclltl fle T AÇ takımı arııs~ 

olacaktır. lü11lıalıalann bllrtık at.lak topl.ıyacap tahlilin ~ıwek 


