
r 

' 

PERŞEMBE 

GUN TA.M DER 
SAYFA 12 

ARALIK SPOR •• 
ltl'J 

Tll: ti · Sayı: ~997 
FIYAn ıs Kr. 

BU't.uıu 1 Teıırarı VATAN • Utilılt•I 
Ahmed Emin YALMAN Adrea: Cat-1ollu Mollaterıaı:ı 80/32 

Günün bütün haberlerini resimli olarak her gün 
SPOR sayfamızda bulacaksınız. 

-. ........... " ............. u ..................................... ," ... "' .............. "......... &: Tel: 2"7 '2 07 - 22 93 15 - 22 93 ıe Anayasa KoiiilSYOiiUiilia·-·-bugun-·-----·-----·-·-----·-·----·-·1şçuere 

Mu ha 1 efe t tek 1 i fi n C.H.P.ı~~!~m~l 
r·eddini • 

ıs tiyecek 
vekili Tevfik Onsalan bu 
konun teklifi hazırladı 

Hususi Muhablrlmhden 
Aıılı:ara, 11 - C.H P . Malatya mil· 

letvekill TeYflk 'Ö'n&alan, işçi ldtle&i· 
nl Ug1lene11ttn çok önemli bir ki.· 
nun tekıın hl1l!ll'lamaktadır. Tekll11ıı 

Üç muhalefet partisi dün tenkidl~rinin esasını hazırladı. Komisyonda 
Feyzioğlu (C.H.P.), Çelikbaş (Hür.P.), Bölükbaşı (C.M.P.) konuşacak 

erekçeslndo. hayat pabaWıatnın an 
ma.aı dolAJ'ldrle tşçllerıa bayat tart.
lannın güçleşti#!. yeym!yelertn aüı· 
At sebebiyle klfl mlktare1a gıela al•· 

<Donm1 Sa. 5. SCL & de> 

Eisenhower 
Paris'e 
gidiyor 

Juın tsösO OSMAN BÖl.tiKBASI TUR.\S GÜSEŞ 

llususl Muhabirimizden 

Ankara ıı - SCSzlü tıoru önera-elerlnln cuma ırunı~rl yalnız bir 

yapılabllmesı. tahkir ecııcı sözlerin M 11 U4ma KIBRISTA RP DARE KALKTI - Kıbrıs mesele•lnln B. :\1. 
saat ı:örllştllmeısı, parti ırupları acıına ancak bir defa kon ı ö 1 t 
rılmııııı t.'ıecııat 

1 
ıı: ec 8 tutanaklarıncıan çıkL de röröşfllmeH bıışlamMı ile ad.ada hldlUlf'r alıp .rUrOmOşttlr. Re· 

~~~~1~0~~0~~~~~:~~~~~!:1:E j 1NG1 L TERE H OK ÔMETI 11ruNın4EZDırel N16DEn1111RES1, 1M .. rınıEsNıisterıyor. 
mas., takbih cezası alan mllletv~ 

~:~~~~ ~~sı~:~ı.0!~:!~~:e~§ç\~ TEŞEBBÜSE GEÇEN TORK HOKOMETININ ISTEGI: 
kanıma cezasına uvmıyan mlllet-

"'".k ıllnln Meclis blnwuncıan cıa çı· K b ·ı k ı ı · .. 
kanlması ve aylığının yarltiının 1 r 1 s . . 1 . m 
Jı:e:ıllmcel haltkıncıakı BüyUk. Millet 
Mecllstnln iç tUzük tacını teklifi... 
nın ı:örüşOlmesıne \·anıı anayasa 

komısyonuncıa başlanacaktır. d d 1 1 d 
Komisyonda aöru,melerln çolt • r uru m . 1 1 r tartışmalı goçecetı umulmakta-

cıır. Çilnkil butrün liür. P. cıe Tu· 
ran Güneşin C.H P cıe İnönünün. 
C . .M P cıe Osman BöJükbaşının b~ 
kanıııtıncıa çeşltlt toplantılar va· 
pllarak tAClll teklifi tncelerunıo ve 

<Devıımı 8n. ~ 8tl. 8 (la) 
Selônik'te dün müessif hadiseler oldu 

Bu~ud MubabtrlmlıdtD 

Antara, ıı - son trünlerde Kıb· 
rıata Türklere karşı girişilen lı:atll· 
auı hareıceunın durdurulmuı için 
Tür!: bUkQmetı. İngiltere hUkQmett 
oe:ı:dlnele retmen teşebbQ.se ;eçmlt
Ur. 

Anadolu Ajaru1 
WMhlııeton, ıı - Btrleellt A· 

merlka CUmhurreatnl muavene .. 
eten hcklmlor onun Parls konters:ı 
ı;ına ıetırak edeblleceitl bakkıncıak! 
kararı ittifaklı. almı.slardır. 

Devaz Sr..rav cevrelcrtncıe belirtil 
diit1ne gCSro Başkan Wa&hlnııton·
dan cuma ı:Qnü &IQiam üzeri ayrı 
ıacaktır 

Beyaz Snrav çevrelf'rl B~lı:anın 
Pazartesi ;ıono öl!:lecıen aonra Ku
rey Atlantık Paktı Bıışveklller kon 
reranmnda Blrl~lk Amerika acıma 
bir Jtcınu,ma vapacaıtını blldlrm"ıı: 
tecıırıer 

Yüksek Kumanda 
Heyet inde yeni 
tayinler yaplldı ,, 

ANAYA SACILAR TADiL 
/ İsmet İnönü 

Tevfik İ leri've 1 cevap verdi 
SEi.Ast& e.\otSEl.ERl 

Selınııı:, 11 - Kıbrıs metelestnln 
Blrleş.mlf MllleUerde mlizatı:el'W mü 
-betl ue b~ zıurae1a bir nU· 
ma71f ı.rttple7en Selt.nıt ttnıveralte 
a1 talebeleri Türkiye, İngiltere ve A· 
mertta aıerııtan dOYlzler taşıyarak 

bu memleketlertı:ı Ko!JU>loalUJı:lartnı 

tata tutmak 16temlşterdlr 

llusud llllubablrimlzd•n 
Ankara l 1 - Mitti :M:üdataa Va. 

ltl.letl teman başkanltltildan bil· 
cı ırtımı.,tır: 

Slllhtı ltUvvetlertmttde mtınlıi.1 
bulunan 7übek ltwııanct..a mevki· 
ıertno aşaıtıcıa acılan 7uılı zevatm 
tlyınıert yütı:ıselı: tascıııı:e llı:ttran 
etmtştlr: TEKLiF iNE ALEYHTAR il M M de hOkQmet proı;ramını 

CHP lltecllq crupu adına tent.t 
eden ve b~ rıracıa. seçimler aırası!l 
ela cereyan ec:en üzncu hi\dlaclcr ı..:
ıı:crtncıc cıuran C.H P Genel Ba~ka· 
nı İsmet İnönü•ye Başbakan Yar· 
dımcısı Te\·f!k llerl. ıhükılmet a
dınu bir crvap vermiş ve bu ce· 
vap ı<avcılık kanalıyla auetelerde 
)ayınlarımıştı 

İki bln kadar nüına)•i4Çlntn bu te· 
febbüaü poııa tararıncıan Onlenm~. 

ve bu üo tı:oruıoloaluk muhafaza al· 
tına alınmıttır 

Kanı :ıtuvvetlerl kumancıanıııtı· 
na Orgeneral Necatı Tacan, Denlz 
kuvvetlen lı:Umanct.ar: vekllllltlne 
Koramıra Pahı1 Korutürk. Hava 
kuvvetleri kumancıan veltllllltıne 
hava Korıcncrall Hamdullah Sup_ 
hl GCSkcr, Birinci Orcıu mü!ett!şU
Rlne Orgeneral Fazıl Bilııe. Uçün
cü Ordu müfetttşlll!:ine Orııeneral 
Cemal GUnıel. 

~ROF. KUBALI, «TADİL PROJESİ REJİM BUHRA
AR'ITIRCAKTIR,» DEDİ ~INI VAHİM ŞEKİLDE 

KIBRISTA YEN! 
NÜMAYİŞLER 
Lefkoşa 11 - Kıbrulı Rumlar bU· 

<Devamı sa: 3 Sil: 2 del 

BAŞYAZI 

MUHALEFETE BOYUNDURUK 
Ahmed Emin YALMAN 

M l'mlf'lıttln hu sabıt•ı ~uıı ı•labatR mnhtactır. Dftyftk Mil· 
lf't :\lf'f llslntn caıı maınnnııı bn lhttynı·ın harl<'lnıtf' kaldı· 

tını, MN·ll•ln Azami u•rlmle ,·uır,. ı.l\rıttıtflnli lıtııııı!' lrldla 
l!dtnı<'ı nu~ uk ~1111f't ''"<'ıı,ının tıtlJ tık lılr l.ıMm zamanı, Mr lıı· 
~•ın nıtllf'I• f'kllltrlnln lıt•nıll k!'ılfllle•lnl ıı~lm ııatrf'ltrfnf' llf'lf'nfllr· 
lllf'ltrl hPfh•finl tAlıtp ~l<'ll •ı>rtılar , ... lmnu~malarıa lf'Cl)Or, ökU· 
•117. parti lıııvıatıırı 18e htın :r.aman nlıyor. ht'1l'I dl' mllzmtn tıf'lıtldc 
ll'rl(lntlk n• tat idik yarall)Or. Dtıl'r taraftan !'il ltl:ınmlu k&nUll•, 
lıırı f'lf' aıınuıa. hwtlf'lllf'Cf' ,.e 1:1kPrmR1A , .Al.it ı.ntmı)nr , 

lı.ıtdarlR nıuhlllf'fttln bRlJbaşıı Hmıtlt rl. ba halltrf' '"ral>tr• "'° r:'ıtre arııınııları , hail& ıUhfl lltrı ıthltrl"k. nnayma IAfllll dlHm· 
nı f'I<' atmaııırı, ıtı•nıoı.ra<rlntn kap rtllrdtıt rııtı\Uf'nf' llmlllrrlnl 
'' frf'nlf'rlnt ha&I h&•atıınııa -.okmalan f'lhtltt lAzımdır, Röylf' 
hır hıtrt'l.l'l ta,:,,ı. 'le<'ll•ln caııema nrfmlnt ;>ilk•f'lfm!'k. ıtırıu 
lflrıo mahzurları önlrmekle ~raber memttkf'te hu:ıur, anlh ıe 
llhtnı.. Jt'tlrf'blllr 

s .. ,n1.11ı ki llu normal \e ıtı:ıeı yola Cldllecek 7nde. hlzdf' 
ld"t otduco bztre, hlr tanıtın dttertntn l:afa.ına Tannaııı ,., dlkt· 
rtnı "'"turnıı••I (·ıiırına upılmış. ıııabalf'fttln vuıre ıllrmf'•I im· 
kantar• c:nı. ıı.ı tahdldlf're ınam.ı. bıraKılmı•llr. Da y11zdtrı dt 
'l'tırı, nıtllttlnln , U1de !'111 il.isini ROyOk llltrı Mtcllslndf' tem•tl 
td,.n mnh:ıtf'ff't 

0

ıııllltheklltert vazlfrlerını &onneı. ımı.anındnn 
lııatıram flllfl'ttlıltrdlr. 

l l<tld:ır ıı:uttltrlnde &n iddia lltrl sOrülilyor: nD. P. .Mtt·ll• 
Grııpnnnn hu.ırlndıi1 tahdhllnden mat.Kat: mflnakll!Ja bilr-
rı, tttnt kısmak delildir, ı..tırur çf' hakaret 111nnnaı1 ön• 

lf'ınrı..tır, ııuntarııı JftZf'le sfttunıarına ıakntrnr lnf' "' <c~lrl'lbte 
liirıtndlıı dlyt ayntn ıaıet<'ltrdf! ne~N"dllme .. tı\f' n1Ant olmaı.tır ,, 

Merll•tt' ne.ı:lh hlr bna t~nıe ini n n,ı tarafın hlrbtrtnr l..tt· 
fıır çe hakar<'t l'tmtnıHIDI ı.ım htf'med Hunu temin rtmf'ı. 11;ln 
~'"" arıınnı11•1 hl'plnılztn arzamazdnr. Fakat bu carf'Yf'; :\tt<'ll4 
rııuuı..f'rlf'rlnl' ~811,tır ı.onuımaM ve iktidar Jıt•rtl81ntıı hrın cıllvnrı, 1 
hf'nı dt hftklnı nıttlnO tf'k tııraflr olaraı. > lırt>lm~ı tııretlyle 1·11· 
'llanıı11:. nıı nıahl) f'flf' olmak tızf'rf' 11ıınılm:1§1 btf'nll.-n 11011 tf'd · 
lıtr: hnnıt.111 f'Hf'lı.I tahdldltrlf' blrt~lnı-e. Tiırkl)rnln df'moı..r:"I 
lıılunt111n a, rıldıcı , .. totallterllit dol!m lltttıt intibamı dOn,a· 
nııı her tnrafınd11 ıııratae:ık çe lıomilnlımf' kartı otan mtıradf'lr.ıte 
~ dr•toııntı n ·ılttıhımız olan hak •e bttnlyf't rf'Jlmlnılzl vf' 
ınıııı blrlllı ,e tııtlkranmııı zedtlf'yt"N:l<tlr. Tedhtrlf'rtn uoıuınf 
lllanı:ııraM, paıA cezaları dıı dahil olmak ilztre. lktldann mabalf'· 
''" ını.ı hlr bn> nndurak altına aınıaın n 1'eyfl •nrette ~• tdı· 
llldl altında tatması erı.llnıledlr. 

l lrrl aUrUltn ıayf', l\lecll in nnahetlnl arttırmak, calıamn \'e

rlıntnt > uı. rltmtı. olduıuna 16n!, Jtnl tahdldlt.r anha ııeıten 
ha lındıu ltlrll7. uyandırı)Or'! ("Onlıtl il.tutar. dtmolıraAt ~hte· 

llıtntn nnıııınl tdıntıllf'rtnı n insan haklan prt'n8lpltrtnı hlı:r ııa· 
tı1or ''" ııınhıolf'fr.ttıı boynuna bir taraflı ,.e cok atır bir boyun· 
llııruıı lf'(,lttttk tan:da harf'lıf't rdl,.ır. 

n•ından tıqka tahdldlf'rtıı ıatbll<ıylf' uttııaacalı otan rd~llk 
llt\aııı. tarnf~ız bir ıııırttte harf'l.d f'tnı<'ı.ırrı n:r.alıtır. Dlvıın. il.:• 
"""r \f' ıoııhaltfrl ml'rı•ııııları hııkl.ındr bir dllzUyf' il) n öıı;fllf'r 
kuıııını~or t ·a:rr nıııı..~ncl nıı~ 111; \llllrl :\lrcll 1ndf' tlhrnlı n •Ok· 
••)\ \l'rlın \lll'lllrı•nl. l•f'. Ur.,.rlrıılı• tırr "")df'I' l'\'\'f'I dıırıılma~ı il· 
' 1 ını:l'lf'rı dİnA : Dh 1111111 t ıırııf•11.t ı~ıııı lf'•ll lıı f'fmrı.t 1 r. .\lrmlf'krı ııı 
~ .. llınf'tı dll\ ıa.ıııı part ı lı•ll I' n:ı:rılı~ındıııı . lnht~arı·ılıcıııdaıı ve-
11ıtırıı ınrt.uı )111.•tı. tnııın tıf'rhıınııt hlr 111\n pRrll. rrl811k dlvıı· 
llırıın tarııf•11.lı111111 lııynıl"t \trnıl"iı :ı:oruncladır. lna:tıh:tf'rfn. purtı 
f11r1ı1 Aranıııdnrı f'n dtırU•t \I' hal;l.:nnlJttll lllr ~1)'851 e11hSl)'"llll 
tııf'rlr.dl' lıtlfııı. ttmeltrl, onıı dnhıı f'Clmlf'rdt"n l'nl'l tarnrııız bir 
'"'~ dh I! La bol ttnırlt>rf le ~f'clnı dnlrf'!ilndl' ı.areı@ınıı rakip ndnnı· 
lar cııoımııımntarı elbettf'lıl llt'htp~1z ıtdlldlr. • 

tı.ttdar. ııendl hıl"('ıntıtını. kl'ndl öfl.tlcr!nl otaian &)lll"li.l. 

btr taraflı :ı.,., fi ırdhlrlf'rr. ha uıruru : yntnı:ı: muhallflrrl lıMJ.ı 
'lltıııa aımnı.ıa ı.aıma7~ ıteınoı.ra ıuın ıına t~ınrttnt tehdld altına 
lltı"•rtlr, !htlr rnrmıeı.r.U diye t~ııtıiımır. •lhretln tehlll.l")"f' ai,
r11nıa.•ına rhf'p olur 

Jlllrrh,.llrı fa}dalarına ı.ar~ı mabzurıan dil bulundutu herı.rı1-
c0eumı: Sa. ~. il 7 deı 

Mecll.s ıç tüzüıtancıe yapılacaSı 
bllcıtrtlen tACIUler hW>usuncıa ,cıün 
Hukuk Fakülttl61 Anaya.sa hulı:ulrn 
pro!esl5rü Hüseyin Nail Kubalı ve 
gCSrüştük. Hukuk Fakültesının bu 
lkl anayasacısı cıa. yapılacak cıe~l· 
Doç. Dr. Tarık Zafer Twıaya Uo 
§!kliklerle ı.ıeelia iç tüzüiüne vaze 
cıllm<!SI düşünülen hükümlerin 
cıemokratlk rejim ve Z!hnlyetlo ka~ 
bili tellf oımacııııın. ı;öylemiolercıır. 
Bu 11ırada belirtilen blr huaua cıa. 
.Yeclla ıç tüzüğünün cse1ı51z bir 
anaya.sa• oıcıuıu ve cıeıtıoıkıııı;n 

<Of'umı sa: 3 Sil: 5 de> 

Bu teıı:zJoo kareıtık C.H.P. nenel 
Başkanı tsmot İnCSnQ cıünkQ Oha 
ı:azeteıılnr:le 8 sUtun ü:terine yııv:n 
ııınan bir cevap vcrmlştlr İnönü 
ıCo\·abım• bıışlı~ı altında. oun!an 
&öyle.-nektcdlr: 

«Savcı <"mrlyle t:'l'Ulı ıı-azctestne, 

hOkQmet namına Tcvtılı: İleri im· 
zasıyla göne1t>rllen yazıyı· oku el um. 
1mza tiahlb•nın şahsıma yaptı~ı te 
cavOzlerc bı.kkı yoktur Kanunun 
sarih hükümlerine rtayet dü,on
mıyen tecavüzleri. in.san va..,ıtları 
ve kanun hlll:Omlerl bakımındım 
umumi eflı:Ar tartacak ve h'lkfün 
\erecclı:tlr Ben, Mr-clls kOnıOsü:l-

c De,·amı: Sa. 5. 811. 7 de> ...................... -............................................ -................................ -.......... . 

<<SECİM 5 YILDA 
~~ 

bir yapılmalı>> 
D. P. Meclis Grupunun bugünkü toplantı
sında Anayasa değ işik l i kle ri görü_şü lecekmiş 

Huıuli MuJı.ablrlmiıden 

Ankara, ı t - D.P. Meclis Gru· 
pu yann &Bllt 15 cıe Grup BB§ltan i 
Veklllertncıen Denizli .Mllletv~klll 
Baha Akşit'•?' başkanlıl!ınct.a toplı. 

CDevanıı sa. r. Sü. l de> 

BAGDAffiKTI 
TEBLİG 
YAYfNLADI 
Ankara, ıı - Baldael Paktının Or· 

tadoiu devletlerının Dışişterı Ba· 
kanlan bu gabah Başbakanlıkta Bat 
bakın Acınan .Menderf'.ıı'n Baekantı· 
ltında ikinci ve son toplantı.eını rap 
mıştır. Saat il den 13'e ıtacıar devam 
eelen bugünkü toplantı 90nunda bir 
tebllit rannıanmıştır. 

HiNT DANSI _ Dttn ~aat n.:ıo da tn~ııı.., l\tiltflr Reyttlnde Prnf. 
:\Jıınllııl Pakt>r <eOtııttını.tı Hlndl•tanıı lınn111ıın· 

da bir ı.onrrran• \f'nnt,. daha oııra da otlu Sldearfh ''· bir Hint danıı 
ş;iı ... tf'rf~I >Hı>mıştır. Bltdlrlldttıne ı;llrf'. Jllnt cıım~ları. bAlf'n blltlln 
flöm ada bllyöı. tııt toplamaı.tadır. 1'anat1;1 \'fnt lf'r df' bu danaın in· 
ııanın ct-~ltl1 tıraflarını bftytıl;. bir uıtalıl;.la canıandırdııl tıırrtnıte 
dlkkall crlımtı.ttdlrltr. ' 

................... .__ ............................... -. .... "'"'''"''''''''''''''''"'"'''"'' ........... ..-

CEMiL BENGO DP iL 
BISKANI OLUYOR 
DÜN KURULAN İL GEÇiCi iDARE KURULU 
BAŞKANLIGINA DA C. BENGÜ GETİ Rİ LDİ 

Bir müde1!'ttenberı D P. 1ı ıcı .. 
re kUrulunda başa06teren huzur
suzluk ve bl' huzursuzıuıtun alt 
ltademelel"I' yayılm11111, nihayet D. 
P Genel ll.lerlı:ezlnln dlkltatlnl çek 
mıe bulurunı.ktacıır. 

Blllncıı~ı gibi Orhan KöprülOnün 
istifasıyla b~Jıyan huzur:mzluk aç 
ti idare kurulu üyeelnln mlllctvo-

kili 6CÇtlmceıyle daha cıa artmış '" 
eksik 11 1<1ar,. ıruruıu. çalı§malan
na cıe,·aın f!'Clemf'ıı olmuştur. 

Öte yımc:ıan, teşklllt içindeki hl 
ıılplcşmcler ve kaynaşmalar 11ehe
blyle iki yııcıan beri yapılamıyan 
D.P. 11 kongresinin yapılması için 
çal~malarn b~lanct.ı~ öitrenllml~ 

<Deı-amı SL 5 Stı. 8 da) ........... "''"''"'' .................................. _._._ . .._.._., .. --... -.... ·--... ·-·· .. ·-........... -.. --·---· .... ··-··---.................... "'''"''''"''"''' .. ''"''" ....................... . 
11UCUZLUK11 KARARLARI 
İSTENEN NETiCEYi VERMEDİ 

Zeytin' in 
müstahsil 

fi atı ucuzlayacağına yükseliyor. Narenciye'nin 
meyva darlığı 

HUtı:iımetln cucuzlukı getirmek ı
gayulyle blrblrl arkasına atcııtı tı:a· 
rarlar hAlA arzu edilen netlceleri ı:e
tırmedltl ı;lbt, dalıtılan ıı:ıda mad· 
delerlnelen •naalp• !erini aıamıyao 
Yatandaşların sayılan da onblnlere 
ulalmalttadır 

PEYNla ALMAK BİR 
MESEL& 

Aylardan oeri pe:rnlre haıreı ç• 
lı:tn İıltanbuUutar ctanzlm aat~n• 
başl&maaına rı..tmen tam mAnııatrlı 

cooanıı ~a. :ı su. 6 daı 
--~ 

yaraflyor Pamukluların da 
fiatını 

fi afi 
az bulan 
düşmedi. 

Irak ve 
Pakistan 
Kabineleri 
istifa etti 
Bağdat, 11 - Saraya yatın cevre

lerden blldlrlldl~lne göre. Ali Cevdeı 
!.)'Yübl başkanlıltındaltt Irak ltablne
al cıon akşam Kral Faysala istifa· 
nameaını nnnlştJ.r. 

••• K . (;(),.; \Y 

Gönaltay 
Tarihi 

GOKAY «YILDIRIM Ineelenıe 
HIZiYLE~~ BERN'E Yapıyor 

Yeni .kablne:vt ee.ıtı Başbatı:antardan 
Ertad El Ömeri'nln turmaaı Jı:une~ 
le muht.emeıcıır. 

Öte yancıan Patlatan BaşvM:UI 
HUse:vtn Çunc1lglr da bugün CUmbur 
başkanı hkender Mirzaya lıstitana 
ml'lllnl µkdlm etmiştir. Ukender 
Mirza, Başbakan ÇundlgArı tM:rar 
yeni bblne:vt kurmaca memur eı.
mlfıü. 

GERi DONECEK 
istanbul'un ukl Vail ve Be:ect.I· 

ve Relı!I, veni Dem BüyOkelçlmlz 
Ord Prot Fdhrecıe1ın Kerim C'iO"ıc
ay. dün l!Ptoah Ankaratıan U('.aklı 
şehrimize ıtcllrken. uça~ı hava mu 
hale tctl dola;rıslyle yarı ~·oıcıatı ~ 

<Deuou :,a. 3 Sil. 3 del 

B r hartac:ıı.n beri so~uk atı:ınlı· 
~ yüzOnden rahatsız bulunan CH. 
P. lı B&.Jkanı Şemsectdln G!lnııtay 
tamamen iyileşmiştir. Buna ra~
men GQnaltay, evıncıe birkaç ıran 
daha cııntrnmck nlvetıncıccıır. 

Öte yanela'I OQnıİlta:r, rahtit.'!12 
buluncıuğu l-Ül'C tçtncıe trünle.~nı 
kit ap okumakla ve kenct.l&lne ı:eç 

<Devamı sı. ~ 811. il de' 

SON ELEME _ Dolan Kani"' mecmnaı htanh11I llkolıullan arasında, :razı ve ttılm fiıı:erlada 
Mr ma abalıa ttrtıp ttmletlr. Maarif :\ltldtırıottınün de lştlrakl:rle µpılan 'bu m.il-

abaı.a.ra tithrlmtıeltlıl ilkokulların ll inci ~ıııır ötrenclll'rl ı.:atılmııtartıır. Kompoı:ıs,.on n rrslm ol
maı.. tııı:ert iki arrı ı.onn Uıerlnd• yapıtın mo abalıa lcln hPr lllıoknldan ecllf'n yazı n rl!$lnı birin· 
elleri dün lll" ayrı llkol.olda toplanarak on eleme.re ı.atıtınııtardır. Derece alan :razılar Doıan K• 
dtl mıcmauıoda y1yınlan1eak " realm.ler için de bir •erıl ac:ııacaııil.u. 



eA 1 PA ı a 

B•Jil i•:• •ı jnır.• _ I ~A~E':L~~ 
Alııııet l'Unt.Sco nun en abomı olmak ıçın 

.on aa}JAJ ,.nr Pa· abonrı beelellert 
nl'tckl Uneııco K lltSİ mahalli para ııe 

Dün <iP niıltr<·e kisi orlun ihti· 
\'açları irin Beledi~P iktisat 

:llüdiirlüğüne haı;~urdu. merkeztntn tran- poııtahaneye ııcıc.. 

aızca ve lnıı•ıızc• T ECER necek 'c ıncıırmc Şehrimizdeki odun ve ltllmür aıltın 
olarak çıkarıtıtı il tnri!ecıen tay- tıaı balen glderllememtştlr. Oeçen 

bu belleten, her dalnnacak Kitap hatta, ordlnoların dün nrtlece:ını 
a;a alt çalışma· ıııı:z.etc, cıerırı. ka blldlren Belecııre İttlaat MlldOrlllğü, 
ları blle1tren haberler venr Her sa- talog hakkıncıa dalla böyle bir ço!ı: ntandaşların hücumuna uınımış 
) ısıncıa l'nesco proııramına cıren kararlıır alınmı O•tawa·cıa ali· ve )'llkac:ak ihtiyacını latlrenıere fU 
bclllba.,lı konularda açıklayıcı. ta· nan bu lı:ıırıırlann potıta ıcıareıe. cevap verllmlşt.ır: 
nıtıcı b rxaç yazı ve ııonra Uncs. rincc yönctmellklercıe yapı.ııca:ıt •

1 
•- Bugün ocıun 701t Daha ı;ıelmc· 

co·nun merkezcıekl çalışmalnrı!la. tacılllercıc::ı ııonrL •• ıı mal Eıcım dl, şimdi git. pazartesi ıoı > 
dünyadaki Unesco hııretetl:rtnc. JD58 den ltlbare:ı yUrOrlOğc ıı.re BOylcce yllz!erce kişi dün bo, ye· 
teknik ıwıat ruı alnnıncınltt ı:eı~e- ccğl blle11rillyor re İktisat Müdllrlüğüno gelmlf •e 
lere, Unesco yu·ımlarına. her ııy Yln bl h be " 1 yapılım Ye yapılacak olan kontt.- e r a re ııure 29 Ey Ol puarteaı ultnır gelmek üzere ııcrt 

1058 cıc Cenc\ re de toplnnactlk o- çevrllmlıJlerdır. 
rans, toplantı ve ııtajlam cıaır lıa· lan Mllletlerara.sı 'I clcltomOnılta&- Zlnı Otedenberl. clnr bO~elerden 
herler.. B rll" 

Bu ııon sayıda üç yazı var Bl- ron .,ı konrcran.ııına aunul· her gün getlrllecejil aöylencn odun 
rlncısı Unesct1 mQ5pct \'C tabii bl- mak Ozere Une:ıco bir teklif ha· lar bir türlü gelmemiş •o böylece 
llınler cıeparumanı mocıorU ohın zırlamı~ Bu maıaıat n blltUn mem ordtnolu aatı,ıar geri bırakılmı tır. 
l"ran1J1z bllı:rlnlt•rıncıen Plcrre AU· l~ctlcre mOrncaatta bulunmu~ Öte yandan pazartealndcn ltlba· 
ı:ernın, Unc.sco'nun tertlplccıııı .l\tllletlerarııı;ı haber eşmccıe baııın ren başlanacak olan ordtnolu 611· 

rnlllalerıırıı: 1 bir konferans hat·. tnrıresının ıncıırtlruc51 ve teıtnık tışlarcıa, her aileye en çok Uç ~eki 
kıncıakl razw İlmi araştırmnlıır· alanda kolaytık sağlaması lbtenl• odun vıırııecektlr Oralnolar, Belcıll 
cıa uacııo - ısotopeı tarın kulla.:.ıl- yor llugOn blıı;ok mcmıeketlercıc ye Şube MüdOrlüklulnden r.';n11e:<~-
mL~ı konw.uıu incelemek Ozcrc yürOrlUktc olan tarttclero göre ı ur. 
9-20 Eyh11 tarıhlert arasıncıa P;ı· aralarıncııı % 300 rark \armış Tel 0.. I il 
rllı'te toplanan bu koııteran•a 11 ~rar ve telefonlıı ııöncıcrılcn ha-ı u n ge en ma a r 
memleketten 1200 bilgin ve 25 m ı- bcrlenlım bıı: ka teıetıp ve rn:ı o • ı ı muha!X're ucre•ıcrtnde cıe 1 cıı Ati: r.: 1 l!etcrlnden cııınen ·~e· 
.et cmraıu 1 im kununu kaıılruış. ıer yapıım~ı ve un~• ""'"umnuıı rmtale Hp.ır __ ., uu , manımıza J44 ton ~ 
Toplantı Paru Tıp PakOlte:smtn ~ ~ •""' 
rapısı yeni tamamlanan binaların- cıırılm ı C1ü,Unülü~or Bu tı:san :~~t.~=~~ ~! 0~~:ıı~ t~ 
cıa yapılmıe 40 oturum süren ça- n.rı~m14 Mtııetıcr Ekonomik ve ton d~=r. 100 toıı otomobil lAatltl 
lıJlllalı.r bo)'\.nca ı;ıcct'lerı natka Soıı~al Konseyi tarıırıncınn da ınce get!rm' ti: 
konferamıar \erilmiş. 200 cıen t:u.- lenml§. Mılletlerar1111. bir çok u. A:;-:~ i~r~ ı:andıra• •Brtklta. ol· 
la ilmi rapor okunmuş, münrut1L1a rum cıa bunu cıestekllyor. .ebl ı.e 144 t.:ır. malclnro :vaaı. 21 ton 
e(lllmı.ş Toplautıra katılanlardan ŞOpaeı>ız ı:ünHlı: ı:azctcıer mı111 au:ı :suı;. ltalyan t.andınılı cLarl· 
v(!zlerce:Y a•om çalışmah·aı"le111 ve mı.letıernrns ı;ıAnda en çot dan a;ı uy .. 7ıJ ton '°ay, 21 ton 
yOk:ııck CltRcrlt.rt tanınmı~ rlzlk bıl- aıyasl haber.ere yer vermcktccı.r tı::lt.. tel, ~:ı ton kauçuk n yün; 
Rint Malı;elen n yazarı bizzat Proın EıLonom., tekn:" hele kültür a. ltnlJ r. t:ı ::ıralı •San Olorıı:toa llo 
aa atom t.nerj•41 komt.syonunm:: 05o-
kl bir ÜV1'81. Du konferans esnasır.· .anııınna ı:ıren ~ nzııar daha eonra de ı~:ı t JN w.ub•c•ıt lşya ı:cımtııtır. 
cıa yalnız toplantıya katılnnlara gel.yor Belk cıe oı.. aıanınrı •!· lk' b' k' · 'ld' 
mahsus telrnı • araçlar ve ıımı ınc- ıı.ıııncııren oı~ıar polltlkaya r...ı;- ı ın ışıye cam verı ı 
totları ıı:dıstcren blı\ serıı:ı cıe yapıl- betle cıaha a7. narcıtetll oıcıutı.. • r:.;;e.nb.ı! ı.:uı11 ve Conatlr.Arlar Der 
mış. Ynznr. toplantının amaçl&rı- çın Ama ııynl llCbepte:ı dolayı il':! ncl:lcrı nırllit tarafından cam cıa41-
nı, milhım meseleleri geleceğe aıt olayl&r etlcısını cıaın.& ynı:ıu -.o 1 tımına devam edilmektedir. Son bir 
)eni vönler kÇlklıyor l 11 uzak tıır ı.:cıe~ .. te ocl!i e:ıcu, a1 lçlntle olrllk tıı.rııtıııdan teablt 

İklncl yazı !l!lllctleranısı Fclse- bö,lccc polmka o.ı. larıııu l!ncO edilen )eni esıı.&Iar dahilinde ilci bin 
ıe ve ln."<an İlimleri Kom!:; onu•. olan o.aylardır ~.ı wn ıtaınıınlaı:- ıı:ı iye c m'an 1170 ıaodık cam d:ıAı 
nun Oc ıcl Sekreteri Jean d'Or- aıı sıllaırca ıııborat.ıvarıardırn c:ıı· ulpıı tır 
n)~n·un, bu konı syonun Gen .. ı farı (llUn&)ıırı ı;.vm çaıL~uuıııın· Dağıuı.. bu r.amlara rcaml ıekeör. 
'\ amblıı toplantısı hakkında. Bu nı:ı n~o;ı cırueııuır ..ıyn!ı uıuuua tabrtlca, h:ıstaoe okul ve ,ırJcetlerc 
komtı.yo:ı. lman uımlert alanıncıa- ra -"allıtıa;ını ı:..ırü,oruz.. Kumı. tahsl.5 edilen c: mlllr da cıabll bu· 
ki çatıım&ları düzenlemek amacıy- probıc:nıen C1t, oır ba:umıı. tıöy. ıunma.ttadır 
la ve Unesco·nun yarcııınıyla ku- ıecıır HııgOııkQ ncr ı,c:;c,e ~ ıırınk cam tevziatına bundan bOyle cıe 
ıuımuo rıır o:ı:andır Paris'te kU· bir ııuııın oıa ının gı:ıt;ınıe:ıııe ı.~ • devı.m c.u:ıacaktır Ancaıı:, teniatın 
:ıım merkezıncıc yapılan bu top- ıı.ııı :oı:;uoı uııavıar durınadan ao abamaml.6 ıı;ın lüzumlu bOtOn 
'antıya ı6 tremlüettcn ııelen o1e .ıtunnn ha~ at t>rgü.sO ıçındo türıu tedbirler eımdlden alınmış bulun· 
• ııııaıı tllmlert a anını kavra) ., ııöronuote;ı:ı .nOnaııcocuerın cııızerı makUıdı-. 

Hileli iflôstan sanık bir 

şah:s yakalandı 

mlllııtlerarası .ıım kunımlarıncınn ıeı.mc:;ı Konu.o;unaa çıkaıı meae•e-
13 ünO 'temall ecıen 40 bllsın ta- ttı::c.ıır Bunun ı.ıu ac yaınız. lil;, a
tıltnı$ Aumblenın bu dOrdüncO til oıa~ıarı ıncc.cmcı>lc )ctıııcmo
toplanışını!11 Un co•nun veni yız. DQnyıı aoıı:uı;uounun ~u Or
proıırammııa er alan Do~ • Ba•ı ııoııu .:konomı. te.ımı1' ve r;üıtOrle 
proje ı başta olmak üzere çeşitli ılgııl oın .ardır Uııutmnyaıım ıtı Polla, camı h:ral adıncıa bir f&hll 
kültürler ıır.sıncıa karşılıklı bir bugOn cıilıı> a mc e.erını ııouuııak dün yakalayarak adllyeye teslim et· 
<telierlcncıırme için faycıalı teşcb- için 

8 
~ ıısct n.ıınmda Blrleşm..ş M.ı mit \'e bu şahl.9 gece, ekspresle An· 

bU.,lcr ve çal·~malar Ozerıncıe cıu- knmyn sevk cdllmlşt.ır. 
: uımuş Ya7.Ar bu topalntının m!t· .etler Kurumu neyııc. kültür ata Carnt fıı:nıt, AulrnradıL blloU ıtlAa 
lılm me<ıelrlı-r hRkkıncın oku~ucu- nıııda da Uııı:ıt!co ocıur Zama·ı aışı yapmıs ve nıAkkında tahkikat açıl· 
)U avcıınlatmlifa ('alışmış. ka.ınuk ıısıcmı)Ol'ı1nk lıll,)ntııı Oü· cııaını anla)1nca iatanbula ltaçmı• 

ttçnnco \a?ı da Strn bourç'Clakl tün ~önler le okışını koVU-J.urmat tır. 
~·ııır.tıerıı!'8' ı Oazeotecllllt YOlı:se- ııercklr Bu bU) Ok kurumıan;:ı 1 Aynı phıa hakkında ~. Sulh Cua 
ı'ıgretlm Mcrkı-zı nln milt!Orü ola.ı h p:sındc oıcıutu g!bı Unesco cıa. Mabkemeıılnce glyabl teYklf mUzek· 
Hukuıt Profesörü Jacques t.eııute • lı:cndı ouınınn ı,:1rcn ltonuıarııa 

1

. iter~ kcııllmlıı bulunmııkta tdl. 
nln o cıa merkezin n('ılışını. amaç u.zı cıUnyıı Weiiclelerı :ıa,.tıncıa I 
.arıııı proııra:nını anlatıyor &l'Cl•nlatl\ or uıı N:O ııun bir ('Ok lôn istemiş 

Bu yaz~arı buraııa metlemeye yayıml.ırı \ar Bun 1<rın b r ıtıı.;nı 
Tlcare~ Odaaı Derıı:ısının mubarrtr 

kalıtı mt\ catım Bu yazılar, e!l ılml cıcııc de k tap ur A rıca ha. lerlnelen oldu~nu iddia eden NI 
'snllıh 't'tll k n ı;elcr tarıırıncıan. '<' ber oııcnnıarı 'ıar k O ıron que cıe ha Kandl'mlr acımda bir hıs dun 
~ldıklan konu arda yapılan tel Uııoeııco OUiı ft dan b i ~ .r. 

• 1:.:a~~ı1:ür ~~:~~~.\1e~ı ~ \e ~1 
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N°:ıa~
1

rKandt'mlr, Tat mde Rı:r:a 
alışmnlı1ra cıı. r bf\ il':> yııı.ıl:ır Snndıkçı ııdınelısltt bir tüccarın ya11 
buluıır.n bellı ten a) dınların d l':· hanesine tılderelc mecmua için mü 

kerrer malı:buzlar a llAn almak ııu 
kat ne sunarım lerı.e karşı karşnn olduıtunıı an- mı-•r Bu hıa halckınela .uııye Ce 
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TİCARİ İL~iNLAR VE GAZETELER 

FiKRi 
BASKI 
ALTINA 

inhisarın: eli nde b ulundurma k su re tiyle 'J _ 
1
. 

Antid emo kra tik siyasetini gazetelere ka b ul 1 

b öylece Hitler ;ktidara g e ldi 

~111111111 CİHAD ı.:ııı 1111i==-=" 
~ BAB. N 

ettirdi ve 

İktisadı meulelerle ujlra,malı:tan 
zevk alıyorsanız: 'lazı sanayi :noc:ı 
ac.<ıelerlnln, latlhU! mallyetınln ,-ur. 
aelcl!il yUzünden labrlk.alanııı tam 
kapatacakları ınracıa. :sıne Jtencıı <a· 
tlhlal ettikleri mctaın ikinci, üçün· 
etı derecedeki tlıll maddelerini plsa· 
saya sürebllmelerl yUzUnden, ltcnell· 
terini felAkettcn li:urtardıltlıırına vıı 

tetrar zcııaln olduklarına f&hld ol 
mu~nuzdur. 

~ ... ~ 

Ezcumıe, l\Lva:azı 1.stlhsal eden şlr 
tt"tler, eğer ntran veya. bllbus:ı 
bo)'B sıınayllnde .ı:uUanılan dl er 
bazı tlll maddeleri Jcıymetlendlrme
mlş olsalardı bugOn varlıklarını mu· 
haraza cdl'me-zlndl. 

GAZETE VE 

T1CARl iLANLAR. 
Aynı hldl.se qaıorıteelltktf! ile ten· 

dini gOaterdl, eter t1cari l!An bu 
endüatrlnln haratına U\U ve zaman. 
la bu endllıitrl~-1 kurtaran bir un· 
aur olarak intikal etmeaerdl buıtın 
dUnyaya, tett'lı:küre "°re! ver"n mu· 
azum mticsseuler kurmak !mklnı 

h aıl olmozcıı. Mcaı~ımızın kurucıi · 
ıarından biri olan Olrardln'ln ı:ama 
nınılll yardımcı bir varidat olmaktan 
ileri gidemeyen ticari llln: aonrala· 
rı başta Amerika o.mak üzere btl 
Uln dünyada gazetelerin başlıca hll· 
yat mencaı oldu. 
Naaıl bir mlllet sanaylle meden 

artılt mevcudiyetini mubıı!al!A C<1e· 
mczse, yine nasıl o mUlctln ıonayl· 
lcşmul aınır mücadelesi şelı:llnde ba· 
zı aoeşııl cıertlert de latl'r ıa~mcz 

ortaya atanıa, tlcarll l!Aıılnrın vüa'a~ 
peyda etmesi ve gazl!tl'Cllllt hayııtı 

E11ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır. 
nın vazgeçilmez bir unsuru haline 
elmcsı de ortaya birtakım yeni EOS

yal mc.aeleler atmaktan geri ltalmaC:L 
Türltlyedc llAD, Pran.ııa'da Olrarelln 

zamanında olduğu ı;lbl 1939 a kada: 
gazete nrldatının 7ardımcı blr u:ı· 

ıunı ballnele k&lelı Fakat 1933 <l:\u 
aoıını ye bllhaaea demokratik tnlt!· 
sarın hızlanmuını müteakip bl7C.'~ 

de ı;ltglde e11emmlye: peyda edere~ 
l>aaının f'llM unııuru h:ıllne glrJl ve 
tabii nemen arka.ııından cıa s0&y:oıl 
bir dı\va, bir (Ururı ma?11ı1 hı:llu· 
de ltencılnl ıösterdl. 
Şahsen a!Alcadıır old•ıf;umuz bir 

lhtllAC mun ebetlyle. ıııze !lkrl::'I 
bildiren Bnı Alman}• Soı;yal Demoıt 
rat Pıırtı liderlerinden ve m!Ueth•~· 
at'ho polltılı:anın tuvvetU ~bSlyetle
rlndcn blrl olan Bundestag'ın ikin· 
el reisi Herr Carlo Schmld bu vesile 
! e l>ınıı yıı?dı ı blr mckt;Jp;a şOy!e 
ıllyordu 

TiCARi iLAN 

MONOPOLÜ 

-- J 
J Qr 

~-r· 
t&f/~~L .. ·--

Matbua. aJ:!ca~ tı1oü:ıcJ •ı:r 1.:uvvete 
r: bl olma..!ıfıı andan .ubaren hUr 
t~11labll!r .. Diz Almanya·cıa bu buıua 
:a çok ı:rı tecrübelere hlp olduk.. 
H.ıge::'ber,.'!ıı Almanyacıa1cı ticari 
.~nınrı, yarı lnhıaar 9clcllnde 1&VU· 

~andı.\ tc;ılr.maaının netıceaı o~arak 
t.: zntclcrln Itır.mı Azamı ııuı;cnbergln 
~n~idcmokrntııı. siya.setini destekleme 
fe mecbur oıcıuıu ve bu ne~J'Bt. 
.H!tıe~ın iş bil ına ıeımealne yaradı. 
Be!ılm kanaat!.me naunın blltUn 
cı~ır.o-nıtlt ınemle.lı:etlerde hu ımbll 
:cııaartııro !:arşı le nun'a mııkabe:c 
e;JI!m~lld! .. YP. blh nı•.. . ı:l\. » 

.ıı:en:ıı uı.ıaarları al~ıua. aldıkları 1 
~Or1!.dl\, oyl• iti, bir ~mleltetln 
\;Utün il!Wtı., günün birinde bir ~e
ya 1Jcl e!::kc:.n. blr veya iki ailenin 
malı o.mt..ı: tcb!lkealy.e 1'arflla~tı. 
l:ıı • Al normal bir demokraaııı:ı:. 1~· 
lemesınt te~ııı:e:ıc düJOren bQyQlt 
bir lit.Je;ı oidu. l'ransada ı.lcarl ıı.

nı b!r EAm&nl~ ••ucunda tut:ı.n 
Ajans HaYM bOyle bir telıllke bet· 
tanıt tdlla!n diye taallyetten meıı 1 
edildi.• * 1 

DEMOK RASi DEMEK... 1 

VON BRENTANO'YA Blr baltımır. .:emo-rıısı tıe;:ı;el:, bı.· 
un hUrrtyeı.ı dcmelttlr. Hürrlye.ı ~n· 

•B'r mı::m eJccte at• tınret ll!:ıl~· GÖRE ı:;clleyl'n her tOrlü tedbir, demokra· 
rının tevzi işi rıııı bir lnh~· •e,,· tik nizama aykırıdır. Onun içindir 
!inde, tek bir müusoscnın l'llnclo llıllen Alman)ıı'da Hırlatlyan n-. iti, .vukarıdaıı bert laimlerlnl ve fi· 
olmaaı ıtonaatınıce doğru deCllC:!~. mokraL Partisinin Hnrtclye Nazırı O· Jclrlerını aınıladıtımız muhterem 
Böyle blr mlle&PAO matbuatı hıç dil lan Voı.. Bronı.ano <la yine yaıdığı şah41yetler ba.sın hürriyetine mlll 
milli blr karıAltter ıaşımıy.:rn, husu.Pi bir mclcıupta tlklr!ertnl f0yle açık· yollardan baakı )apma metodlannı 
menra tlcrc mUst.l'bldane bir •elı:llde lamlftır. hiçbir auretle taavıp rıtmemrktedlr-
rAm etmekten başka blrşey ya,1mııı. •Bas•n uhaaındalı:I her tUrlU mo· !er. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-! nopol tara!ımızd:ın muzır te!Alı:kl Müteveffa Mlrklne • Ouetzevltch, 
ii ·. cdllmcktedlr . .Bu kabil lnlllsarlar ııl· tru;an hatlarının başıncıa gelen te· 

ı la&l teıılr bakımından tcbllkel~r do· teltlcUr hürriyetine ceza yolu ile ıı· 

\"aı;ın 

l\1. Karaca 

MAKSi. M TIYATRQSI ! 1 curablllr. ber tür!U matbuat !Ohl· nır tAyln edllemıyecetını ııoylcmek· 
""' ııarı, Alman Aııaya.saaında. yer almış tecıır. Buoun tab!I nctlcMI olarak 

'STANBUL OPERETi
• bulunan matbuat hOrrlyetl ile lı:a· tefekkürü şu veya bu tsıtkametıe 

bili tellt deilldlr • llb"• Jcanallze etmek, o tlkr1 ou veya bu 
Yirmi .oene müddetle Muaollnl ta· polltlk müU•haıalara kUfrtık yapmak 

Yarrn ak mdaı· ·• b:tr"n saat 21 de 

CINBIZ NERİMAN 
Ôperrı 3 pcldc 

"iizik 
K. Knpuçel•i 

..:aıınr.' I' kcıv .. ıı 
l\1. Hcpgiileı· 

nrlor 
l\I. Aliıetclin 

1 
şizml ile mUcadele tıml.ş olan Slnlor için, ıtfıtıdı, llfını lnbJ.ııar altına aı 
Cblos ersi lllt' .oon zamanlara ka m , ıııaan klatz.n~ lr tecav z 

· cıar Roll!b parlAnumıoııu ikinci rcl· teşkll rlmelı:INtr_ ö,.ıe bir tecavur. 
61 bulunuyordu - şö)le demeıı:tecıtr: ki, bütün Clünyaelakl hllr milletle 

•Gauteler llıerlnde teıılr 1apan rlıi-.bulmlc anla)ışları ı.e •e bütUıı 

lnhlarlara lı:arşı ve bu lnhtaarlıırın d '".. ., .. kııkçularının llmı Ullkkl 1 
tııhakt:llmünd~n kurtulmak hareketi I•" • ban tabana nttır, 
hllrrl)etl aevcn h~.rtes tanıCıııdan FiKiR VE BASKI 

Tüzük gereğince 
D .P. Demokrasisi 

D 
f'DlO 1'· 
r;ıt P~r

tlnln \. 
hıll..OıtıPll, •<GU 
cıt1mlil Ufıu de· lıii(t~M~i!I 
mo\,;rıı•bln hu. 

ıu~ıı~la ~rtln· ··~=lflll ııwıll. Dört ) İIL 
dl'll <:ok D. I' . ....... ~W!~ 
nılllrtve. • 
ı..ııını ıı..ı y01.-
dl'ıt ıİe eı.. ıı. nıuhalrtet millet· 
\·el.ilini' ı.ur~ı 'eltr•l/. ıonlil· 
\ ı·ııı ını~ııı.. , ılılır ıııı~tıcı t'ıını 
ı.111111111 -11111,a ,.ııııı,a ı~ ,orııt· 
ıııc polltlı..a-ını, lylı·e ~uı:ı11nıll 
lı.ı&lnınııı.. l•t,.ıtl. \llllt't 'ftrlUI 
tU1.RKRnun t1eıl.tlrllmP•I uyıuıı 
ı:Hrulılll. llem bıı tiızUk tAdll• 
D. r. re \Jerll,IP '11 .. ııe y11z üt 
tllnltlk •nclnmnk !(·in defli, 
\llllı•t :\lt'l'll·lıılıı Hl.nnnı ı.orn 
mııı. ıeın y:ıpılnıaıı,cıı. 083 retli 
on hr• J>. P. ıı. bt'men bir ta· 
s:ırıııın :ıllınn imzalarını bUIP 
~unılııl11r. Bu lılr u·ue ı.ottra• 

nınn D. I'. llyl' ıriirt', ll't.: parti 
de\ rlııdı· lııızırlanmı~ otan iç 
ltıwı. ııuıtınlın eoı.: parllll re. 
Jlnı eıırChırına u, mu,·orıın. 
cl\ttlli iradeyi wıru;ll eden BU
yıllt Millet Meclisinin vckar ve 
lınysl;-ctlne ~ölııc ıras edeceit 
üzOcil ahval ve hAC1i~atın tc
kov\'ilnünü önlemek !~in» til· 
nll:Uıı lfıdlll cerrı.:ı, onla.. 

h.ı•ıı ııır :r:ııman oııra ı:el" 

('elilf'•reegl '111.cll' yüz oınu b• 
>eni ıc tllrnk, cHAklmlyf't Ka· 
yıtsız Şart51z '.l.tllletıncıırı :uıa· 
'ııs.ı hııl.mııııft. bir tıulh \eri. 
u•I tı:ıllnP Jl:l'tlreort'I... Zira hU 
) eni lı· 1 llziıı. htlliüml!'rlne ı;li· 
re. on beş nıelıo~tan P7 ayıd• 
ınlllel\·l'idll ı.:ıı.arabllml' olan 
p:ırtlll'rc \ferlfs Grnıın ı.nmııt 

tını..ı..ı t:ınınmı,-a!'a1' \I' \frcııı 

hlna ıııııa &l rı hlr çıııı~uıa o
dıısı HrllmlYtrtı.tır. <;iıt.ltı so· 
rıılıır ıı.ıttnnın 11'1' bir c·ıııııa ıil· 
1111 HrllPh11P<'P1'tlr. Hıı 1111 tt1' 
hlı nAtf' ı-ıı..ıştınıacnk ve nır 
ınıı:Nu•ı.ııı ıı.1111"11 fM~lıı ııorıı 

or ıını~ :ır.:ıı.tır, \'e daha önt'nl 
n :: t.Velıaı, ııoruıan eualten: 
u::numl menfaat mü!Ahazasın• 
ıııe:mı cevap vermekten imtina 
edcbllecetı gibi ııtzll celsede 
ce\ap verebilir>, taqnn ının 
153. malldeıılne ıı:öre. Cevap ye 
nı fıtıılli:ı he.ş dakll.:a,rı IP('mrı. 
. fırıılor, (•oı. ı.ısa n açık ola· 
cııı. \t lıil' bir ı:ıırıı llf'rt sftril· 
h~ııı,,•rekllr. ('çflıırn eohı§ ad• 
•• a,-x ı nlıııııııynraı..tır. '\ BJ ııılnP· 
u:ı'ı yu .. ak edllml• ı.onnıar • 
rıtırt :'llt'f'llslnde ıı: ırOşttt e dt 

btt ıııılıı Jtr alamırncaı.tır. t•a· 
lan \e fiilin hartı.et, mlllehe. 
ı.ıııııııı i\ft-cllg •nlonııııdan Tt 
blııasınrıoıı uzoı..ı tırılmasını 
~n H'J'll hu barl'kl't mllll't\l'ı.111 
llıll'ntl:lıılıı ı.rs11ml'slnl ıereı.tl· 
rı•rl'l.:llr. 

\ e f)fltlln huıılıırııan ıonra 

rll ı.11111 hııiı:lı, ac.r.ı \·e dili 
'oı.. hlr mııtıaletet, Demoı.. 11l 
Pıırtı ıı.ııııarını ıııllral>alJe ,e 
teni.iti ıı;ıu ı.atlece l'I ı.nldıra· 
ltllrceı.tlr. :!7 eı..ım 19:17 ı;eçtnı· 

lerlntlP "' lıırın yarıdan fllt.IA§lf 
lıı •rurı. ııılllellnln ı.tnııınıteıı 
J .ııııı ulılncuııu ortayıı ı.ııyıııı 

ııııılıalı•fıot, ll'lıı ııı.oı.uı oıı:rl'll" 
•·ileri ı:tlıl •ıratln oturup~ 
1'{ıldırıı!'nkttr. \ nzııe l'lll 1 ı.ı ını 
trın~ıı rl llkl 1 lır1' 111111 .. 11 nıtı· 

1111 '·"''"''" ıı.ırnıaı. ı.aıotıraC'aı.. 
Zira ~l!ııl ın;;:ırı. nınlıuldı•ttıı 
ıı.ırınaı. ı.111ııırnın 1ı11ı.ı.1 1('111 
lıt'rhanı:I bir ~ınırlnnıtırnıaJR 

lllzııııı ~orfllrnıi•llr. ~·ııı.at al' 
1.11111:11111 ı.:ıdıır: "lmıııııı.. 

cıa.r ekli) tıC\• ,. h r tık r \e-mıe. r ~rl: d onınrılıt sucu iddiası ile yaka J 

Merke%C a ı habl'rler ara•ında ~~ 
ı:ıunlan oku)orum· ıo~s bnşlanncıa lıı•mayn çal aentını za l\lahtemt'$lnde dllva açılmıştır. ',~;;;;;.;;;;;;.;;;;;;.;;;;;;.;======~===========~~~;;;;;.;=~ ' 
aye mclrıtekct•crın göncıereceğt ıız. .. ... , ............................................................................................................................................................................... ...................................................... . 

tBS\'lp e<lllrueaı tcabeden bir hare· 1 
kettlr.ı F. r.. ..aııkı altınıı. alan rejimler _______________ ,,,,/_. 

KllçUli: Lükııemburgun par!Amento vardır Bunlar, bu hııreketlerlnl ken-

ma:ı ve tekııl.6~enlerlc mılletlerara· 
ı;ı bir komltl" toplnn"eak. Ele alP.· 
caklan mesele «E~!Um ı tallstık
•el'I • Bu uzmanlraııı tnmlto çnlıır 
m ı. Uııesoo programının ilk bA'· ı 
retımıe ııı.:ııı cııhllllkle rıa\'8f ça

TAŞ DEVRi 

- .41- ~~LIM, I)'\ CAl.1,r 
MIŞSIN, BU GUN ML.ıK.I' .... 
FATINI c;o~eLfSIN 

MiSTiK 

BV A•ıtıA, 0tAOOK ~ 
.1 Nfi (JÖNU">'v· f ,,.., _.E.. 

bl~ SE.ı'LER V.Al2· Nt ~/ 

LAN,tŞ ACAS..C • 

Uye.sl ve Avrupa Kon.sert ~nuıllcl&I dl rejimlerine temel olan doktrinle· ve mUtrıt aoğ, mütrt~ aol cemiyette· 
Mon.sleur M•rilıe de yukanda fikir· re isttnad ettlrmektedlrlrr. Okuyucu rln tatbikatını ıozden ııeçlrerelr:• 
!erin! beyan eden eaıuııyetıer ıılbl larımızın h!lr rejimlerle bu gibi b•· htır Ttlrk buını üzerine yayılm•t 
ClilşUıımektetllr. aını tahditler anına. alan rejimler temayulünde olan gölıenln, yınıı 
chanların telt elde toplanması vl· araaında bir mulı:a) eııe yapabil mele- Mırrıı·et ı•ıl!ı ile da~ılmaııı için bııe 

.Jtıa6Jııın mahvedici olacağını ar;ı: e· rlnl ıemln için. buncııın eonrakl ma- dUşeıı vazifeyi yerine ıetırm~e ça· 
doblllrlm Bir memlekete alt ttca· kalemırı bu menua tah$1., edececır:. ııııacatız. 

rı llfınlarııı matbuata tevzi işinin IF.,;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;:==========:;:::;::=:::;; 
bir inhisar ~t.llnde kalm&.61 do(;ru ( u 
olmos. Pek tabiidir Jel, bu lllnları 

tcvz.. eden n.Ue&5el!C, geçtmlerlnln 1 
kumı Azamını 1J.Anlardan temin e· 

: 14ma1arına uatlıdır Uneıı<X> mer
kezi komiteye ı.tınulmat üzere bir 1 
rapor hı:zırlamış. Bu men cbctle 
ortaya bir meııcle konmuş: bazı ıs
ıattatl.; de~ ıınıerının dcnkleştlrll
mesı M r1A bütün l.ııtatl!ltlklerde 1 
tuııamlan lettrh ııöz!ıncıen ne an
laşılı) or? Ok\ıyup yaı:ması tam o
ınn ır. .. anlar mı? o haldo yalnız o
lın::.'Ila bilip te her gOnkü hayatn 
alt bıııılt bir razı kaleme alamıva
cıı_ olnnlan a;ırdetmek Ulzımcıır 
B~nıara da ~1-lettrh cıemell
d r. Bızını cıtllmlz bunları güz ı 
kıırqtlıyor Biz cokuryazarıı dl\O· 
ruz. «Okura u ve .yaz.ara ı kola\Ca 
aıyırab!Urtz. P kat bizim cıe bu ta

de:J gatetelerın alyaal, ldeoloJIJc ve ı -----------------------------•• 
ltültllre! tlltlrlerıne yükSet: mlkyMta 

1
. bıışlıeıı cıeııııcıır. Hattll. bu yıU:I 

teaır n tazyllt icra oder. Blnaeoa 1 D E Sanat tenkltçllerl cm:nıyctı"nlll 

1 
b
leybt hbuü rlvaz~~eı mzuunceb'ıa~enddlleemme~t • IAICAI VI. Konrresıncıe. Pa!erıno\I' 

ua r ye ... mcv u .... ~. cıa bu mesele müna.lta~a konue 

1 
ıı1HAKIKI DARBE 1 ~'a!la· h . z. a.hi,rr.ıııGcOpeVyEhMızlaıl. :!:~r~~ı:ın ~!~ı~,:~~ı;ı kb~;:.:u~ 

ı ııu•n tavcıalanmaml2! ~ereklyor. 
vOıtur .. cı&n maksat anııyarak oım
mak. cyazlll'ı cınn maltsat ta cıü-
Oııd!lıtUnU bll.'llt ısekllde ııacıe ecıe

bllmekttr Btzcıe bu iki.si oldukça 

36 

l ÇAKARALMA7 
ı:an~ıyor. 

B r başka hnbrrae de şunlar: ~--"'- ... ~ 
okuyorum: Ofinya Posta Birl!~l, ~l'tıWfT''<?r"°'"' 
Unetıco'nun yııptıCı tekıtflcrt be-
nım.ııemıyerct, 27 EylOIC1e Cntawıı• 
da toplanan 14 torıııreslnde mO· 
hlm kararlar alnı~ Bu lı:or.crcye 
ıış me:nlekctln pos~ıı ıcıarele:1nl 
tl'trı3!1 eden delegele; katılmtş Ye 
nı kararlara ;:Ore en çok 3 kilo o-
lan ltttap koli a ırlığı 5 kUoya ÇL 
tanlmıı Aynı ad~ aıt lraallye. 
!er bir torba ıçıncıc ı;:Oncıertltrkcn 
de kolllerın topl .ı atırlıtına cıeğll, 

HA~IYE 

her kolinin bu fi kiloyu aşmama• 
ıına baltılacalı:. Yeni kararlardan 
bir tanuı cıc evvelce r:azeteler ıç.n 
k bul edllmle olan ıncıırme!I tart 

~~~~~~~~.~~~~--~;;___~~~~ 

tenin kitaba da u;vgulanmıısıdır c:ıı::=.. Of~ 

EFLATUN NURi ı 

KOrlere mahsus yay.mlan;a tama· o.::::::> cı.o- .a= ..,~ 0~ c;,,ı;:::;. .~ c:1ı:::> 

m~ea~wz ~~~Başka bUl ___ _ ,~------Q-~------------------·--------------~~--------------
•tl•telll lllll llllll fllllelltHlllltlllllll llllillt•llllllll llllllllll l lllt ll lll llllll llll lllll lll ll l l lll llllll lll tll l flllllflfttıttltltıoııt l llll l ll lll tll llll t l l lltllllllllll-tttltlt-ll lf ll ll Of"lt tllltlltllt••tt ı ıttt·•tl't t ttt'"ttttltt t t•ltt f l .... te .. Mtt •llMllt t•ttll t .. t tlt l tl.._tltJ .. t ....... 

Kacıl!e ı.bl ne gazel kadın! 
Yvonne. kızıl .;açıı başını 'ııallı~e 

rak, cııtıııne cıevıun etti. 
Sally, ortaııkta doıaşıyor sfive

ttrler1 ratlara yer·eetırlyorcıu Nlha 
:ret dayanamayıp ıordu· 

- Erkelı: arkatıaşı cıa ) anında 
m17cı1? 

Yvonne b~ını ltalcıırarak baktı 
ve: 

- Arkacıaşı mı? aaneı.ıılı oazı. 
noda beraber yemek J edlltl erıce.ıı: 
mı? Bilmem ki .. Otomobllcıe birisi 
\'arcıı ama acaba o muydu? Heı 
halde o olacaktı Ya!tışıklı bir a.. 
daml Arabayı o ıcullanıyonıu. 

Salnt Sebaatten•e eıcıeccklertnl ıılll 
ıecıııer. Dona lnocencıa elini yarala 
mıe, arabayı kullanamıyormuş. Her 
baltie ıon ae•ı:llı.ııı o olacak. Öte
lcJler ortalardan yok olm~ 

Yvonne'ln atzıncıa toplu IGncler 
nrdı. Bir taraftan da hAIA konu
tu:vordu: 

- Ben onun lı:ım olduRunu öl· 
rencıım. 1nııtllzml\ Dona 1nocen· 
cıa Madam O.gaya ııllylerken cıuy 
dum. •Daha tula duramam 11onra 
o vahtl lnıı:tllzıro bana fena kL 
zar• pek o Jtacıar vo.hşı~ e cıe ben· 
ze:nlyor. Hot bir yQzO, biraz cıa 
mahzun btr hali var 

Kacıın arabayıı oınerken, ona ba· 
karat ll'(llümaedl. Onu cıa ötekiler 
gibi terbiye etmıo, her halde ııcv· 
gllt&i 

Yvonne oınıen bir yaygara bu. 

n ça uıt ou erlerde. 

1 

• 
Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 38 

dam Olı:a"nın ihtiyar Catherine'ln 
ki tpllklert tem•zte Maaam Olga yaşadığı evi blle1lklnl ileri aünıo 
nere<leyae cıonıır Dura: ını cıomuz Ve elbl.setilnl o acırese ıröncıcnne!lnl 
ahınna t>enzetml$ler Bu halde ııö- rtca etti Macıam Olga. elblıle hazır 
rQrııc rena hatcııı kızar olur olmaz. Yvonno ile ır!lnderece. 
Macıeıeıne bu ihtara ıena halcıe ıı nı sl5ylecıı Salh. tnocencia'nın 

tçerlecıı. Yvonne, Sally"fe l.ıimlnl cıuyar cıuym z kulak kabart-
- Ne kurnaz kız. gozancıen bir mı tı Yvonne'Up onıya taaar gtt-

~ey kaçmaz. dedi. mek tstemccıııını lı:ızın halinden 
Fakat Sl\11Y artık onu cıınıeml- anınaı Macıam Olıra bakara ma.ııaııı 

10rcıu. Demek ki Rex o kadınla b~ındo hiçbir tane cıokııı: çıkarn• 
saınt Sebastlcn'C1e ıcıı. K dın cıa mnmı~ olduıtu ıcın hiç keyfi vok· 
ona •vahşi 1ngUızlm• cUye &nhlp tu Yvonne ister ıııt,.mcz patrona 
çıltıyordu. YOzQ hle1Clctten kıpkıl'- e\•et deCll. ınkaL htc dıı r.ıtmek ı~ 
mızı ketılldl E er o saatte maııaza temecıııt•nı hr.r hallylr. belli etti 
da ot.ııoycıı, Dona inocencla'}rl cıc- Macıam oıa::a buna hlc alcıırmıyarak 
ili kapıya kacınr, otomobile !tadar kumarhanenin volunu tuttu Oaho 
uıurlııyacaktı ve bu .ııayecıe Rex'l dOkkAnın kapısını lı:apar kapamaz. 
sıOrmek fıl'l!ntını bulacaktı Sally, Yvonne hQnq(lr hOnll'Ür aıtlamalla 
ert ı günü bir yere tımılcıamam.. başladı Gl'nçllıtlnln eıcıcn ıııtmek 
ita niyet etti lnocencla'Y1 nıuhak- te oıcıu~L elilenmelte bir türlü 
kak tanımak. koca mı el ncıcn ıı.an f!l'l!at bula:rıadığına. ı:ııce ırancıoz 
bu baya ı kadının catlbt'.lllnl ölç.. çalı!tıjtıns dlıyorcıu o aksam cıa 
mek ..ııtl)"OrdU Fakat tnoccneıa er- ll'ÜZel bir otomobili olan Bernard 
tesl q(lnQ ma ua:va s:eımccıı Ak· tsmlndf' bir cıellkanlı onu B.ar. 
'am o ta tchıCo• 1tttl gelmeRe vale- rltz•,. dMsetmek ozere Cf!torecck. 
ti n'a:nıvaca ını Ye U ot('lfla cııı at. ti Şimdi hu elbise vO:ı:OnCll'n rıu 
şanı ye..-netl yıyecetını 6llylecıı Ma-ı;ezme fırsatını kaçır caktı. Elbl.te-

ntn kusurıannı düzelttiği l'etml· 
)ormuş gibi bir de müşterinin ka· 
pıııına kacııır cıa teslim mi ctlecek· 
ti? Kw.urlann hepıoınl dOze!tmlş
tı Artık bir daha pro,·aya ne 10. 
ıum vara ı? n r bıışkıısıyle r:ııncı!'r. 

11e Macıam Olgn•nın ruhu bile dU)'
mnzcıı Sally bu kacıar şlkA;reu dU· 
yunca. Yvonne•a bir tclcll!te bu-
1 undu: Elbiseyi kendtsl R:Öt!lreb1111'
dl. Dona fnocencla. ihtiyar Cntho· 
rtııe'ln cvlncıe ak•nm yemeıtını yi
yeceğine ı:oro her halde oraya yal. 
nı.ı sıl<tı•cettl Rex l oralara ııötOr
mcslno lmkAn ve ıu:ııım d11 >'<>kttı 
Snlly, kocasını başı an çıkarıp elin· 
den ı<lan ıı:acıını yakından görmek. 
onunla konuşmak !ııtlyordu. DflkkA 
nın her işini gören. ak~amları le~ 
penklerı kapatıın ve Eabahlan açan 
topal Pauı. Sıılly"ye Cathcrtne·ın 

cvının ~olunu iyice tarif etti. oto
moblll Socoa kaleslnln önüncıc bı· 
rakıp eve yaya olarak lfitm lnl 
ta\"l!lyc etti. Yol çok bozuktu. Fa. 
kat. yür11yerek Uııotegla'ra kadar on 
dakik.ada varablllrdl 

Elbise aat leci.Jcıe hazır o.cıu. 

Sally, otomobili ııarajdan alma~a 
gittiği zaman ldstlklıırtn sönmOş 
oldutunu ııördO. Lfıatıkll".rln ~lşıne. 
eı epey ı.ilreblllrcıı. Bunu yapacak 
olan adam ycmeı;c ıııtmlştl Sally 
cıe yemek ylylp öyle yola çıkmağa 
karar vercıı Uı;ote!Pa'ya nıı:sııaa do
kuzcıan e\'vcl varabllecetını dQ§Un· 
dU 

Oarııjdan çılttıı;ı zaman güneş 
benü:ı batmıo. ortahf;ı tatlı bir kı· 
Utlık k pl&ml§U 8al1y, ll'irlştıl! ma 
ceranın herecanı ile titriyordu. So
coa kııl1'8lnc ıtlden dolamba('lı ve 
etrafı aıtaçlarla çevrtlmıo olan yol· 
cıan ııerlemcğe ba lacıı. Kaleye var. 
dığı zaman arabayı )'Olun kenarına 
bıraktı. Koltuğunda elbise kutmu 
olduğu halcır. kayalıklara doğru çı. 

kan patlkacııın y(lrOmeıte haşladı. 

Deniz kıyısıncıa oır tekne <lemlrle· 
ınlştJ, fakat bunun moUlrü LŞll· 
) ordu B.raz yürııcHlkteıı .sonra e
vin danıı gi)riind(l Evin etratını 
çevrıılr.yen duvıırın tcı>e;slnelen aıtaç 
lann ara ıncıan yOıaıellyordu. Ka
pıcıa ne zil no cıo çıngırak varcıı. 

Yerden bir taş alarrık kapıya vur
du. Aracıan epey zaman ııeçtı. K,_ 
pının ortaıııncıatı kOçOlı: delik açıL 
cıı \e ihtiyar bir kacıın yOzü görün· 
cıu Sal!y•nın ne tstecıııtını vo neden 
ı.:cımış oıcıuRunu ölirendlkten 10n· 
a. ona içeriye ı.:ınne.sı için işaret 

etti. Oenç kadını bahçenin tA öteki 1 
ucuııdaıcı harap bir ıcamertyenın ı 
altına katlar ı:ötUrdO Kınk cıllkük, 

C lle\ amı ~ıtri 

" yahut iktisadi "eoeplcrın netıce5• 
Pra:ıaız ._dll}c Nanrlarından Mo~ mata blllJlacıığı bu günlrccıe, bir değllcıır; bunlar üzertnd!I de\'rlll 

aıcur Prançou de .Menthon ~ J '· I ~('ı:ış t~rcnlndc buluncıum. Hu&U· lillnat anlayışının büyük payı v•r 
tlrdedlr ve tlklrlcrlnl şöyle ac.ır.•ıı i uır teşebbüs oldul!u halda crelt dır konuau, konıırenın lki ııneınl• 
ediyor: iö.m tarifesine tilblcılr• demeden, ınOnakaşa temınaen birini ıe;ldl 

•Ticari !llnlnrın lnblaar halinde bu a~ılıştan bal1&etnıeııe can atı- eı.mıetı. 
c.maaı yoluyle, matbuat hürriyet.ine yorum çünkü blzcıe yepyeni !J,r Büt\ln cınnyanın bu d .. rece !l
bU)"Uk ' haklkı bir cıaroe lnd.rllınlt tı!tre ılıoıncıırllk ediyor (alemııa:· ncnı vercıı~: bir meselede b!Z:IJl 
olur.• tık: öncülük anlamına .kullanıl. henüz., illi: tıenemelere ııınneınıı! 

Bir nmıııılar Mllletleraruı Oazc dı.ı bir cıereceyft kadar tabtl ka~ılı· 
tecller Fet1m11yonu idare besetlnde iDE, b.r atölyedir Bir mimarlık malt ııerektır. Dalıa buııun bl:e 
l:wlunan :.:o:ı leur Fraııcla Delal.si atlll)i!8l Buraya kadnr bir fevkall· evlerimizi ka'ta elinden kurur•· 
ise veı:cııgı ..ılr konreranad" •u rıktr cıellğl 1·ok. Ama bu m:marlıl: atöl nıamı~ız. iı:alta zevktncıen yukar' 
lerl mUdııCaa etmiştir: YE'.ı>ın. açıuılann bl ıra'ie.sı var: çıkamamı~ız. Mimarı bir Iültıı. yı· 

•Bllhasan Alm:mya •e lngllurcdc ~flmarlıııı ra:ıtııeıc bir yapı ııaymı· but klltü örncklero bakarak bir fil' 
bUytık tlrınaların blrçolt :ı:euıerı, yort11r GOzcl 11anatlann, bilhassa liiket telakki ediyoruz.. Hakikatte 

öbü.· plAııttk Eıınııtlıınıı bu ışcıekl bir mimar, bir tıkır demektir. bil' 
bil> Ok rolünü kabul ecııyorlar ve ıu, demektir za:nantn lhtıyaçıar1 

diyorlar ki bir yapı, yapı olma· ve ileriye yönetmıa bir zevk ve atı 
dan önce kollektlt bir fikirdir. lavış demektir. Bunu tabllleştll" 
Pli.sut ııanatlann elblrlJltlYle yara dikten, varlıı;tnı bir ihtiyaç ve ı•· 
tacakları blr C3Cre1lr. Mimarlık, ruret tol6kkl ettikten Bonradır Jı:i• 
ııacıece bir çatı1 ı kapatmaktan lba sa r teferruatın. b!r telefonun. bit 
ret cıeğll, fakat bir tı\'ln IA\'abotiu- balkon aısısının. bir pannaıtlıt•JI 
na bile sanatkiirca bir şekli ver- ~ apıdakl QslOba uyması gercktıilne 
mekle llııılldlr. Ev yapılırken, mll ınıuıablllrlz. 

Küçük hırsız 
Olcay Kıycı adında 12 yaşında bir 

çocuk, Kanıgümrültte tcnekecllllc ya 
pan Jlaaan Demlrlı:olun dükkllnına 
giderek bu şah4ın dunrda uııı c.,. 
ketinin ceblndt'n 14!! Urııunı çal 
mışt.ır Cocut. para llP. blrllkt~ J8 
kalanmıı;tır. 

iş kolaylaştl 
Oı•celt•rı köıııtır \ c odun yakmaft!\ 

ıozuın kalnıaGı. Zira Adatet Oflne1 
marka hattan l\'elerl ismin& ynıuşır 
odel'l'Cl'dC ISl~ı:· 

Toptan 11a!ı~ veri· Sultanbamam 
Çornp('I Htm kıt?liı.~ı . Ula Haıı 
~t'mln kat. J:han l'ren, perakr.ndc
f'J: .Anllln brr1t flnnası. '\fı ır Car
~ısı No 47 

es;eaenın binası kunılurkeıı ona JDE'nln açılışı cıotayl.ııl:plc lıaZır 
ne nlııbette tablo. n" nlsbette mo !anan aorırtde, Becırt \'e Ereıı ı.1U· 
talk, nekadar bilmem hangi 8&· bof;ullarının ll:O.çO!t, zayıf bir ııı:I 
nııt eserinden parça koymak !Azım, mozayık dcnemeısi dUJıncıa teo?ılt 
bunun hf'flabı önceden yapılma:ı- edilen eserlerin ço~unu dalıa oil• 
dır. Arıcak bu şeklide kollektır bir coden eörmU;tOlı:. Zerrtn BlllUJı:bl• 
çalı§madan ııonrıtuır ki, ortaya eı•nın beyaz bir «Aya.l;;ta kadın•! 
çıkan yapı zamanımızın anlayı~ı )'eni ve ırü:lelcıı; Lerzan Ben~~u 
na !Ayık, gerçek bJ. aıınat eseri. nun daha Once ltenııı ııerııııındO 
ha:.:ıkı bir mımarlı~ etier1 sayıla. gl5rC1(lllOmU:l aRaç Ozerln11e ıı:ıııııı 
b;llr... motınerı nasıl bir kacıroya ııırııır 

BUGÜMKU 

JoE atOryesını C'Ctdlm. Müte~el:> aı ııcrektıl:ını burada bclll edl:Por· 
b!.';:erı Faruk Sırmalı ile «Part· cıu. Bu bakımdan çok ıyı örnel' 
ncrtanl tanıdım. Partöner olmw vennış olan JoE müt~bblslertnlJI• 

""lllııı.. gereken bu kelimenin flnnaaa tialOolıı.rını ara.sıra 6Crııller aflJ"' 
1 b&Şlığa ııırmesını ııcvmııdlın. Ama malannı da temennı ecıcrtz • 

H A v A ,.,, llko1 !\Jrteo-
rolujl lstasfonıı· 

ı111n tahmlnkrine ı:ure bııcun 
şl'hrlnılz ~e civarında hava par· 
!;Alı bulutlu ,,Çl'Cfk •lı•p, ?UZ• 

ıartar d•l!lslk yonlPrdl'n ııarır o· 
l~rak ~"'CC'ktlr. Dunun rn yuk 
\Pk rararrtl +ıs. rn dil Ok ise 
- 10 Santlırat olarak kaydrdil· 
mhılr 

T AKVIM ı z \ R \ f.IK ım 
P F.R F.:\ml!: 

\l I'! (:f'\:tl-K b1'1 !l:\ 
Hl \lf t:l7:l - 1,: \ Sf\l '?!I 
ITlrrl ı:ı;; - Cı•ınpılH•lt•nl'l :.!il 

SABAH 
ÖOLE 
tKlNDt 
AltŞA'-1 

YATSI 
İMSAK 

\ '11•80 l".JUllll 
07.16 02.3S 
l'.108 0727 
14.28 09.47 
lR.41 12.00 
1820 Ol.3G 

05 2D 12.48 

Guettmlze l•lnderllen ya
~ılar 'fi' rulıntu baııl•ın 

ııasılmaon iade tdllmeı:. 

bu ponız. atölyenin gnzeı \'e zevk 
il hazırlanmUJ olmasıııa engel cıe
ğllcılr Daha blrçolı: p(lrüz. orada 
açılan rcııtm ve heykel eerıı:l.ıiının 
iyi bir Oekllele takdim ed.llm!; ol
maııına da enııel cıeıııcıı. 

İDE'nln benlmaedlğl ve biz cıe. 
ııırar edelim ki, ilk defa bütlln 
§Umullylf! tatbik etmep kalktıRı 
bu fikir, batı ~anat cıonyası ıçın 
en az ..eksf'n ı;enellk bir tarihi 
olan duşilnüştü. Le Corbuıılcr'dcn 
çok daha Oncf'1 e,y11ya muaınr tia· 
natın geı·ektlrdlltı şekli, biçim ver 
ınck, cıu,onotmoş bir şeycıı. Ama 
bu dü~Oııeonln en hararetli tarar 
lan ııoıı otuz ııene lçlncıe yetış
ml.§tlr. En &tize! tatblt eeklllerl 
cıe yine bu cıevrecıe ı;:Orülmilştür. 
Blr otomobtlln alcıığı blçtm, zama 
nımuın ı;anat anlayı~ının. teknik 
k~ltler ltacıar cıeıtert oıcıutu ıılbl, 
bir oturulacak koltuRun biçimini 
cıc u,yıncıc aade ıtı:tlSadl faktörler 
C1cğll, eıstatlk ilerlemeler de rol 
oynar. Nlteltım. heı yıl Pari&'to 
•Formeıı Utllcea <Faydalı blç!mlerı 
ad!Yle aı;ılaıı aana)·I ııerı;ı.ı, bunun 

-o-

KÜÇÜK 
YENİ 

SAHNE' DE 
TEMSİL 

Küçuk Sahne 1'1yatro5unda HaldDll 
Domıt'n heyell taralından ınef'llJll 
başından beri münavebe ile 1.L'lll~I 
edilt'n iki e~erdt'ıı biri olan .Kar••· 
ta~lar ,\Jlında" dlin matinede S' 
uncu n sonuncu dda olarak 01· 
naıınıı~tır. \ynı tiyatroda .·reyı:rsı• 
konırdhlnln dun ıece ao fııcl t~ııı• 
•lif nrllnılştlr. 

Kiitük Sahne'dl' 17 Aralık u.lı ı•· 
c~sl ndtn Hlbarrn l'iorveçll ya:ıat ııeıı 
rik İbsen'ln •lledda Gabler• ad11 

nıt hur piyeJınin tf'msillerlne ııatl• 
naC'.aktır. •Karaataçlar .\Uınd•ı> ıı•" 
1erlni alan ve arkadaşımız. '(ullç 
\'alman tararından aahneye konulaJI 
•u pl)H, pa;ı:arlt 1, Alı fec:flt?I , 
çarpmba matlnel•.rde temsil l'diltceı 
tir. Dlit'r ıunlerde •TPJT.t1in trınsıl• 
ltrl bir hafta daha dnam edd'fıı 
Y" onun ytrlni dP ?6 \r~ııııt,. 
•Kanıp 1711 adlı bir .ımrrlkaa pl) ... 
alacaktu. 

• 4 
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O_DUNUN ÇEKiSİNE lngiltere hükumeti nezdinde resmen lllS I Anayasacılar tadil teklifine aleyhtar 
iKi LiRA ZAM fe<ebbu·· se geçen· Tu .. rk hu .. k" ı· . 1 t ""' 1 

TIK ıaa,ı 1 ıncıaeı nın \"t .. <l g~upıarının ~erbe~t ~· I• 

Ö 

... 1 ume mm IS egt 1 11:ıa~ü• dcg~ı ... ıtım.uı bile da: ... maıanııa n:aıkabıı. muhaıeırı.n 
ı; önemli bır mahllct ta~ı<lı ı me:-ke ~erbe:ıtçc ~&!o<m~ını entel!• ren 

kıt.ı rendlğmııze Q:~r.,, ocıunun çe- • fh• ı ı ınclde ı 1 n. ;u, )Jt.1ZAKEREI ERi ı:ıncıeeilr. Ayrıca. ıy, ıı.r Mec .. ., .ç bir tı:ı\•ll hO .n.e • er ,·erm•~u . .:'iu 
ne resmi makıuı .. ar tnrnfıncıan • ... 

2 lira zam > apılmı~tır Önce depo- ;un de adanın muhtelif şehirlerin· . Nerrort, 11 -;- Bl:leşmlş M.lletler tUzUğOnOn. ;;ı:ötO bir ana) ~anı:ı halele değl.,:.ıe herşeyden m wl " • 
Ca ter.ıım §artlylc 

21 
lira, a .. at. de n!lma;lşler )aparak emnıset ku•· Sl)-uı Komltes.nd e Kıbrıa mcvı;uun· Gemo.~ratık rejime "l. kırı tatı..ı ka;ı. zım ıc;ın zamıı.nlındır. B.r ıcıeıı o-

lan odun. &on bir kararla <inha da vetlerl ue çarınşmıştıı.rdtr. ~· cöru~meler unuında aöz alan na cnııel olabllcceğl ele bellrmek· ıan çok p:.ıtll ı jlmln BM :\tl!C-
•değerJ . 1 f raruıız de!eı:esı, Yunan takrir au~ le<lll'. 1 6tnc ın lklı•mı lemin ı:ayesı ile 
tesııın enm.o• .,'e Dr edlye depoda Le!koşe ehrlnde dün ıı:ı cemaa~ retlne ıtınız ccıereı:, Kıbru meaeıeaı- l'HOt k ı ıı \1,1 "t, ul\ OH': 1 ~anı bl:h~ıı mutıa!etctı 1'agla· •n 
O;-,,a :ıa~ını .3 llra~a çıkar.n~tır araaıncıa cererııu ecıen '1ddet.ı çar· nln ını;llteren.n dahllı b.r meacltbl H ukuk fı."ü.t~, .>.na;a.sı Pro- engeller n .-P.d ı rılma.sı yllncıncı .. 
~il 1 23 liralık rıat önce eve ;ıışmalardan sonra tonıın aoup çık olduQuuu ve iuı;llterenın ıl)at.I dl reııörü HUf>cyın Naı. Kubal ı bo.ı ı;,;ı j 1·apı:maı. r.• r-•klrdl. Fakat !.On tek ı 
lire ın fi atı; uı Bu rnktırde naz. ma rasağı bu sabah kaldırılmıştır. ra)'etlnln bu mese:enın nıı.aı l ve ne 1 nuıla ~unıarı ı!loylenıı~t.r: ıır böyle bir neticeyi ısa!;la\·a.nu·n 
tı,n masrafları ıla. nı...ıecc mü•terl· Buna rı,;meıı adada çok gergin bir zaman 1)1 blr ~el;!lde bıılleılllccctı B :\f. l\l. da:ıııı nızıı.rıınamc~mcıe cıık dı;ruır aı.cııı za·a lktlcı~r ,:ıa~. 
tı.ıru omuzuna kn1 vı1iı ıç.n bt.ı hna .esmctte, her an TUrklerle Rum nı 1>lldlğ!ıı1 soytem!ştlr. )apılmık .. ,tenen tncıı.ıerdcn ba· tisi ço.;uıı.tıfrı. daha kun·rt:•. m;,ı 
\ :nın &acıece 'l ltrn çe\rc~ nılc ıar aruınela ('aı'Jll$m:ılar •ukubulma ı 

1 

ıııarının anrıyll5anıız:ın ruhunıı ;e halefet ~ruplıırı 1 e Gaha :ıa;ıf cıı:. 
ııltnıyacarrı be.ırt lnıektcdlr aıudan ı:o:ıı:uımıktadır Ttlr.ı: ae:egesı ::;elim .:iarper kUr.sU· lı\tzına ı·ıı cıcruo<trası preru;ıpler ne ruma C!Orn'ı(t• olmaktadırlar. B· • 

....... . . .... ,,,,,,.,, , •• ,. . . .... , ••••••• ,. , ,,, , ,,,,,,,,1 , 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 ,,,,;,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,, , ye gelerek Yunan Hırtcl)e \'etııı .... .. I~ gene b • partının hAtctmı\·eı 
verofun iddialarını ç!lrUten veciz a1 <tırı olcıuııu cıerhııı ı:aıe çarpar. saglanmı~ <"makta \'e 1:erekr"de"I 
bir konuŞIIlA 3-apmış:ır ııı.tün de Filhakika tadı. projeıcr.ne ı::az:etc. ana rıkıe 1.J'ma:nakta'1ır. n .rcok 

(1 f ..., leıeıer tararından bUytık bir alaka l~r-:ıc ol:t:CIL•ı!'UnlUz nOk '!l.H :· A\'rupa prlllınrntolarmcıan alın· 
ile ıaklp eelllen bu tonl!1'mada TUrk ~f'n oır ço~u ekseriyet part \a· dıkları bel n•.m-. olan lıU6uslnı 

f 000 Meskenlik 
Garanti mahallesinde 20 adet 
Kredili Apar~ıman dairesi. 

Boğaziçinı nazır tiedi~e 
Apırtıman dairesi. 

Boğaza nazır 3 Adıt 

~~===-Kıymetli Arsı 

AYR ICA 

• 

zengin para ikramiyeleri 

iİ~i:İİİiiiiıl lu ıtctt!a lkraııııJI hJı.11101 kıtıhtıak ıçıa ltnka11ıı•• 
H U 200 llnhk b111'4orıın •ulvftllHI lllleİlf 

!.GARA ı BR HA 1 
Hır 100 !ıraya 1 kur'a numaruı • • •••• 

OSMANLI 
BAN KASI.~S. 

1958 aile~sandığı .... -- ~· ikramiye planı: 

Dttn:c ıu :ı • 

o 
lira 

/innrtiyf ÇtJ:i/q 1 arlM~ 
a N M T 70 000 TL-

1 MAYIS I AfHırl11ntın 
Doır'4ı t'f 

:w 000 rz.. 
s TEJIJ/{/Z 60 ()O() Ti-

. . 
: I ş E.YLt7. : o()()() ''- . 
! /ı ş l\ASJJ/ • 60 000 ıt-1 

f ı J/ A RAUK t AfHırl1191011 
• 1Jaırr::u t-e 

, :S0 000 Tl. 

F11:la tafsıfdl tfın gı11fuımı:e ,.,,;rocoat ıdmu 
Hw /JO lırO)O bir .t11r 'u 1111morası. 

dtlt•uı Sa rper, ::;c.t Determ!natlon' 
1 

sıta.s,y.e ıc:-anın n.ecl:.ı. ·u m.ı· n M Mecl ~ 1coc ':I cıeğ;,şlk cıunıın 
u n Kıb:ısta ı.atbll: edlleml;rce ını ı hr..efet kanjJAlllda ııı.211rı rıt.. .a. doln;·ı.<;!y ... uek.c;ıll!:'n neitcr eri 
Yunanlaıan'ın adayı llhık etmek uı be \'e azami rahatlık <; ndt ıü~ ı·crmcvcb ;ır.u Zira s zfl ı;:.?Ç"•l 
aanurundıı. olduğunu ao;lemııtır kOn.Ok temın e:me.s. ne \e Mec- parllimentolrrı ı •lçbırısı. b.ıd"ı!:' 

Sarper bundan şonra fübrı.na..ı lısteJtl bazı partılett \ nrııı;: ta.ıın· kadar c;er' hlr c;oğun!u!iun ttsırı 
hldtac:eroen Yunanıaıanın mu'ul ol mL'lta ına. .enı,e· preru. .ı.nııı altıııC:a ""~ t rlcr E·,··ıe b r •(ı.:!•l 
dut u nu ifade ecıerek, Kıbrıs mtsel"" zedc.:.enmuıne YO• ııçaca.: ma.ı l et ! hiçbir pa"t nı.ı l:"L.rul:ıbllccck (ô· 
41 için en ırı hAl çan3ıuın adının teel.r. 1fUnlu"ı: 5!1 .. P oımıı.dıjı mrc.!lilrr· 
ikiye tak.ı.lm edlimuı olduğunu be hl IH ı. ı n . \ft "-. t t .llh o K.. de söz krır•::ı.ı eC:liHı blle. b:z1c n 
yan etmiştir. Sarper bu mcvr.u e•ra ıDcmokrasımızı çok ~anlı> ,.e nı netlcc•·ı ıl'Hmcz. Zira ı:e::ı .. l• r 
rında ak am ~e l•rın l•pılaca;> o za:-arlı blı 15tlkamc~e &Öriiı.:t.~ere:, 1 cos~nlu!;ı l.Llo.m ı:ı!ar ki .• o ela 
ı a n ııonı,melerde te"ru aOz alaca me\cut rejim buh·ıınını , ... :n 1 ua~Aı.ı Y•)•l>'rclu: bir ne\•I te,; pnrt. 

' ıı;, • "tc:n.nr ' 1<rcırabllir 
tını bllctlrmlşt1r. ckl!Cle ıırttırmu 'tl<latııncııı. oı. Mecl.sıe lıı.cımlın ne olursa 01• 
i:sr.h.ız Sl:t' \Rt:Tisıs muı •cbcb,'.'LI' hulrnkıın o.uı.ııu 1 -un 111111ı11.eıet:er. iktidar ıınıpu 
BiR \C'I Kt..\ :'l: .\Sl r:lbt opportünlte bııkımıııcı a n J a tı:ı.ı~ı.~ıncııı °' :-be!tÇ!' ııareltet <?:le· 

kanna::mızcc 111kat ulan böl !I! b.r ı bllmclld r R ı her bnkımdaıı ra•·· 
Don tn;ııız Setarettndeıı ıı;a ı- teklifin kabule rna::lıa:- o!ma:nesı-, c!alıcı:r Zlrıı 1ktlcıar partileri bü· 

cıakl mektubu a:cıık nı bir anaı:a.sa 1ocr.: ı H o r \a· :un hal!:.r'I (C>Funlı:klarını ra •men 
cı ı Nlı.an l\ı:i7 tarlh:nde İn· t:ıncıaş t.ı.at.yle cancı an dl:orım » t.u r;lbl til:ı.ıl ,.e teklifler rarıı.r· 

sıı.ız Adll)e Nazırı taratın· ilıll'. rır. 'l l '" \ ıı \ .. ıi, ı ı·. }·en. Ciemo;..ası ıcabı bir ı:tın mu-
cıan Lorcııar Ka.'llara ıncıa Kil>. ı..o" l :--! \ oıı haldctte kl\.mrıları ııeretjtiğlnl h~ 
rıı. mescıes:ne vertlen izahat şıra· Do<:. D· ı arık Zafer Tuna a Eapla:na :ı~ ö .. e,ııcıırler No:mal 
eıncıa şöyle cıenllml§tlr. BtıtUn r.~l"ı konu~a f.:lyle Cll\or: ('Ok P:t.rt111 bir rc}lrn n ıırcn.!ıbl ı-u 
Kıb:-lii cemaatlerınır. t~'ll~llcılcrı c Oaı:eu:crcıe mP'n oırnna•ı dur Dahili ı .tamnnmenin t4dılı. 
i.e aıüzalte::-elerde bu unmanın b.r • :o.•rcı ~ D.tb il x.zamnıım~.ı. n en aı: a•a\a~ı.nın tı.cıııı kaelnr ö· 
61ra.sı ı:eıırse Baıjp&.pıı.a .Makarıo u l..f•-. • t .. cııı ır.1!:1111 .ki nokta:ıa be' .rt.ı. nemııcıır ?. ra Dahılı NIZa.'lln mc 
Kı:ırıs Yunan temai.c.lertnden b.· "S-4Dİ r,1 'tir "' ıt.5lz b r nııu: ~c:ıı· ıe enci' ,.ı.r 1 
rt c:ı1e k abul edeblllrtz. fakat k•:ı. ı:ı27 !'.rlhll hı\lcn yürürlu ;·~ l(IT.ento hOır yctınln . ..onrn dJı b(l 
cıı::ıml Kıbrıs efkarının tek tenu .. ı C'lan nlzrımnı.men ıı çok p;ı::-tlll tün mrmlt keto şAmll omla;; uı:c:c 
cw kabul etmcğe razı cıejiıltz » [ ?'la~ata tıtnvct ctmcmrsl \"~r:ı <'cmokratık" rızamın yapıcı ~lr :m· 

Adll;·e Naıırının ı ı Nl>iancı:ı \'A. t•kllfkrtn t,.rçok A\'rupa ı,)ii::'ll- bUruııur • 
ki o:an beyanatından 1>onra !:ı- K \ Zllı i':r !'l.Yl Y.\ Dl,,ES :nentole.nn;n dah'll nizamname>- \1 , \1 1 ·ı ı" "ı Tl,I 
ı:.ltcrc·mn l\!ıkarios haklı:ıncın:.. •• •• , -- !eri ıncelemrek ahnmı~ olm~-~. 
cıa~once ve h areke; ta:zı ıı.ç .,,, ı Gumnıktckı kahveye Bu hus.ıuta 1>l)asl hukuk .a .. · 
B'l;retlc cıeg~meml~tl• h 1 ~ 11 t ld 1 ııı:m:ı~~~~.~~~ ~t'l~l~~!ı.arıncıan ı:~r· 
.\~K.\R.\ D.\ TEFSİRi.ER lfSI Z O ı m USQ 0 0 U 1 Butıllnl:<, r. zı.rllıı,amen il l\IPcl'· 

. 1 rıış:ı c·:.ı Or:1u .::;ıctde.s!nde.:ı .~, .. o tıı'l.tlm bır pıırt. çogunııı~• ırıa. 
Ankara, • ' c ~ıuuııı - Inı:ııız Dı• u)ılı cm~e oturan Hal!ık Gtınttk: yani tek P•rt: bl• te...'lllne Clal1R rl· 

ı,ıer ; Bakın "i ardımc:rı Dcvleı B:ı· Si rkeci ntıtımında kahn ambarına \ erııu ole!\~\: hlr \'rlk ıacıır B ' ı 
kant llf lılter Alltn !'ôoble'un Birleş· ı:ırrrek be~ r,1, 0 ka hve c;a:mı , H , nizamname ? ıtcııııte ı:"nlş \'e ıılı'• . .; 
mit Milletler Genel Kurulu Siyası kaç:ırkcn yakalanmıştır h alinde n.t \<''llt ~ktldnr pa.· • "Ti· 
Komltalnde Kıbr :.ş meselul hakkın 1 
da yapmış oldutu l>eyanatı.a, Kıb 

ruın mllletlerar&.'!ı atatüı;ü kon'll.'!un 
da vermiş olduQu izaha t şehrlm\z 

alrui çene!ertnde bUyOk bir ligi ile 
karşılanmıftır 

Bu:nn temas ettı~tm!z İngmere 
BUrtık Elçlll!J çevre.en ıı e İngiliz 
Sömürgeler Bakanının 19 Aralık 1936 
ı;QnU tablmde ctmkAnlardan bir ıa 
nub ctl)'e bahsetllf;lnl hatır:aımış 

!ar Te müşterek ldaren!n de bu im· 
kln!ardan biri oldutu l:anaatınt ta· 
41dıklarını so:rlemlş!erdlr. fnılllz Bil· 
yük s :çllltl çcnelerlne ıoörc mUşte 

re.i: idareden ıa:rrl başka :mır. anlar 
da buluna bl!:r . Bunlarda n bir dlgerl 
mese:A, ada halkına çltt tabiiyet la· 
nımak olıl:ıillr. 

Temu etııgımı.ı: refml ,evre.tr 
Ttlrk hükClmetlnln taic.ı1me1en ba$ka 
hil çarul ıanımadıf;ını vt muşterelt 
idare tekllflnln bu aebe;ı!e kabul e 
dllmedlf;lnl n edi:eml;ece:ını ifa 
d etmlşlerdJ. 

Gökay 
ı ll.ı •ı ı ln cl ıl ~· 

rl dllnmtlstü. Göka; ·ı a::ıca · , .ı 
el bir u~ak şchrtmıze ı:etırf'!> ;r .. 
t r 

Gökay CIG'l. Babıil\\ ı , • ra?a· ı 
<;al'!'ı\'ı ~ezm~tır. G!lka}"ı:ı Kanalı 
çarşıyı gez mesi "' bazı alışnrı it: 
cıe bulunmaı.ı. ,·cnlCit-n İ bı· , • 
ırtcıecetıı bu arada yol hazırlıl:la':l
nı )· apwvı ş,.klıncıe yorumlan:r.ı,. 

tır. 

\ 11,IH IU \ I 11t1 

Gökav. ct(ır. kf'ı.c?ısıyle s:lirfı•~n 

ı:a:ıetrcılf'rf' lıı.zırlıklarını ta~a."l'· 

ıar tamamlamaz, bir ı;cı ı;;Un .çın j 
ı!e. cyılcıınm hızıyla ıBeru·e ha~o· 
ket edecetır.ı ,.o lkı gün önce ts-

1 , ıçnı'ye hare""et ecıen Türk T ca· 
ret hevetlnlu orada gere?clı :nıı· ı 
kamlarİa yapr.catı milr.akere:ercı" 

~.~~'.~ .. ?.~.~~~~~.~~ '.~: .. ~?.~~.~:~~:: ...... 1 

Aralık ayı içinde 
alacağınız her şişe 
1001 GECE Şarabı için 
1 adet duvar takvimi 
bedava verilecektir. 
1001 GECE alırken 
bir da takvim isteyiniz. 

=========================== 
YILBAŞINDA 

KALAMIŞ KOYUNA 
Naıır 

APARTIMANIN 2 KONFORLU 

«Umumi efkar» 

~~ F.::~Q~~!~~~:::tl 1 
tararınrt!lı tcrtıplenm.~ bulur.ar. 

l"rt 'ı.al!n<lol<t •Fl:~\r Sohbetl!'.ı· 
nln uç!lncıL•J. dfln ı;u• 18.0ü de 
~.mıyetl:ı C t'~berlıtaş·tak. loii:all!1 
cıe vapıln-.~:.ı 

Um·ınıl C'ft. rın te• rkkülh "Ve G~· 
ze:eıer kor.U~\.ı cıakı EOhbE'U yapı, 
A\'Ukat Mm t tıık Benderli. umu
mi eı"kA•ı ... bıı:dekJ le1'Ckl':11l(ID.! 
ı·e ııe' •m nı b!'lll b~ll me·?ıal~ 
lcrtle lzl!l f'•nıı • bu arada. N11m ~ 
Krmnl'ın 1868 Cif' HQrrlyeı·•e ya7 
<11fl .. Hl.!trı AC!ııır. L~lmll yaı.ı•ın
d&:'l bazı µı..-ıt•lar okumu :u:- r.o.ı 

nzınl!l b'r )Crmcıe Namık ı~emaı. 
•HBF.te. Acıenı. çeşitli ~ckllClc ta- f 
ve ızahtan ı,c,nrıı ~öyle cıemcktecı,:-. 

« - Yt. ı,ılT'dl ne zamanı:la}ız• 
&; le bır 1nm•nc!aYı:ıı 'ki. BA'>- ı 1111 
'kanun ynpı,..o•. 'fllb-ı lıll htikmeılı· 
• or. Bl'!ı-ı al ıcxa ediyor ıcrun 

tene Sı;.b-ı :'.i : nMıır olıı~or •:Pa· 
Gl$aln dc.\-en Bıb-ı llı •nla ı•ı~ .. ~ 
Kanun :1e:>en lttınllk! :\ferlls. mQ:1 
ı. .. m,. desen kc:-zaı }:! Aha!! aebe:l 
nıt; · ı~ •e" r.n. a•ılmıro~ ~ 

-e-

Bir esrarkeş tevkif 
edildi 

Esrar lçm • .- ~uçu ile hak.ı.ında 

din açılan ll)a Hırıatlella. dJD ı .. ııı· 
el ~ulh Cfz.& mahlı:cmt ine• ı.e•itll 
~Ci:lmtş v. ce.ı:ae•lne ,ouelfrı:m: ur 

Ucuzluk kararlan 
da'!.1 ı ı nrı .ı r.ı 

pe)n•r• i"ıı.ruşaın•mış.nre1lr. Koc:. ,e. 
h rde ~Prn.r ıatı>ı )ap:ı;ı cr.tr 
l!'J.ıdı:, oldu~uncııı n en a a ı ,5 ıla 
.~ _ ;Jtır.ı AUJruk!~rı.11 geç.rmr_.\! ; .. 
nam:r.u:.ı nya vııktı oımıı:ınııı.r ı•e; 
n.· a:smama r.lndırıar o:r )aııı:.ıı.tı 

1\·r..1 kı:;·ru:;lardaıı iki Clç cıe!a ı;e•t 
rt:: !llfJ:ı açlıı.rından razla :'ltflllr ı.· 

.an H•ane!at1ar ~ h:ç .ıe az :ıır ,e 

.:un :u:::ıamııl:tacıır. 
Ka:ar pe:;:lnl c.;, b!r •' .ıı:ı mr ıa• 

olmuştu:. Zıı.aıı::ı ::aman, ue:ej.ı e 
tanZ!m ııtı$ :re:.e:ıncıo n::;:nst.:la 
be:abu, beyıız pe;nlrder. ço..: '"" • 
u miktarda ı:eldl;tnden .__ • bir 
zamın l~!ndc tJlı:enmckteC:.: 

ZBYTİ !'> H AL.._ • Kı'.r. ~ EWIAS• 
•E:Utra elı:a:ra> ıı:c)tlnya.ına 450 

!:uruş nar!! ıı:onm:ı.aına ratıme.ıı, zer· 
tin p!rausınd• utlkrar ı:özülı:mcme.}\ 
ted:r. Hıtt& tla• he: geçen ı;Un bl· 
!'AZ dıha artmış ve bu artış, 50n 
:JnJerdt', 5.50 4 liraya kadar çıiı; 

.nı,ıır 

El..\I.\ \ F. X \ Rt::'l<.'l\I; Dt: 
\Z.\ ll\'OR 

.............................................................................................................................................................................. 
Dairesi 

Daba oııce cıc blldtrd:t:m!E "lbl, 
bu ytlın cima ,.e narenclya maıııııl· 
lerl aeçen tııdan d \JtUktUr. Bu dQ• 
şUklUie müstahatlltrın cllauıı» bul 
dutu •flat» !ar da. eklenince, İatan· 
bullıınun bu rıl daba ar. me) n yl· 
Jt'ce:ı •lmd:den anlıtılmaktadır (>. 
te yandan, teabl~ tdl;mış tlatları de 
.ıı'itlrmcye çalışan mU.Staha!l, b.r yan 
da:ı. iyi ;.alltcll rna:lır araaına lı:o

ttilerlnl karıştırırken, oıe nndın 
da r.andık:arın eb'adını ıtUç.ı!tmc..:ıe 

''MANEVi 
ASAYiŞ,, 

Jile lnrl '1f'lldl'l'I' bül\Qme tl. 
11lıı proı;rıım ı ıııl o J r r ıılaıı tın· 
hı.ırrdt'n hlrl cır, uHo7.ıılnııı~ b u · 

S lııııan ıııiıııı• \ l 11 .. \1 ı lıtıll' t• ıl r· 

d lr:ln l hlllı;flml':I bo 1'anının at· 
:ııııcı an dur ma!.; insana ıuH·ıı 

\trlr. buna se\lnlllr. ' m a 'l'a 
bir de şöyle duılinür eJ.; : cı c:aJ . 

rrt ~arfedlldl&I h ıılde lmmr: hh:· 
mrllerl en 1)1 rlilldl'n \f' ~ ilrnt · 

tf'n bu deret'e ıun ı.. uln l'in, dr· 
nırı.. ı..ı bunı 11rı11 dOnlrr.eıı ~ oı.. ! 
\ ıı l:RJ ret ~nrrrdllmr~I' nr ola· 
t•ııı.~ıı HiiJ le dil ünuııı·I' uzıılmı'

ıııt•I.:, ha ll ıi üııılbl 7. llll' duşnır.· 
ııır li nıllruliuıı olınu~or. 

mu, bnlııaııo nıim\ l 3•<Q l~I la· )

1 
de ıeınıı &J rıcn ttdbl r alnı ıııa 
ne lllzunı ur: o ıa1 rtlltr hele 
bir nellı.-c \tr~ln tııJJ.ururuuı. da 
&l'rl ll'll r. ,n ı.-nnuıııu ı d il. \,. cı 

ıamaıa mfınt'\ lJıllıuıır. da cıuır. 

il r 
Baa ı.a e'hl rltrı hll l" nıl"m , r ıı· 

t.a l ıııııuıı l.tanbutıı a minl'ı ı . 
)11tııııı1111 hoı. ııı. olııı a•ı 1111ıru 

ctaıı do&ruJ a lmnın hl11111't ll'rl. 
ııln liJ ıı.ı .' le .verıııe ıetlrllnıl' · 

dlıtndf'nıJlr 

12 
Müıteriye 

MESKEN KREDiLERi 
Ayrıca 

• S0.000 
LiRA PARA iKRAMiYESi 

İSTANBUL BANKASI 

dlr. ' 
.\\'AKK.\Blf, \R l't.: t:Zf~\1\11\ •• \C.\K 
Halkın ••r• kkabt tiatları da lne· 

ce;;.mıp demesine raıımen t!mılllı:I 
tıı.rtlar lçeraıncıe her hancı bir u• 
cuzıuf;un beı.ıenemlyeee;ı anlatıl· 

maktadı: Geçen harta bir buın 
toplantısı sapa n Ayakkabıcılar Ce• 

j mı:retı Ba~kanı Burı BUyUlı:t'l'taş. a. 
:; akkabı rıatıarında h er hanı:ı bir 
ucur.lamı bekltnemıyeceQını, Ankara 
dRl:l ı.emaalarına da)·ıırıarak aöy.e· 
mlş, cham mactcte ftat!arı cıondurul· 
mad ıkçıı. her hangi bir ucuzlıma 
ııoı ;.onusu olaınat• demlttl 
PA'.\ll'Kl.UI \R D .\ 
l 'Cl'Zl \Y.\~UDI 
Pımul:lular hakkında 2 Aralık 95i 

ı.arlhll karar •ucurlulı:• bekle;tnlerl 

• & y p · - • 
,., _______________________ , ________ ., 

lldrrın ı.or.u •lllft• llll unll'll.t ı. 

1 ~4 ~~ ~~, 
itin ı.o ıJarıl ıın ı.ı ~ aml'tl Bula· 

A ' nlt • tı ' "" ' ıınıle·l~ lr d urd.:ı 
11111 • •11 r: tı t ıt'r 'lo•, o 'lt-ıııir• 

1 ' 11:1~~,1~~:::~ li;~:~11~: :1r~ı~ı l~l~;~,1ı1~ ~:. 
\ Rll • •'rllll'' t' hfll. li ı ııl ıınlPZ. ı 

F• k' g •• ·• ıt • • 'lt~ll~IPl.:l ıt'ırı mlllf'hel.:lll ~ rl 1 1r1 uru u n l •U•tur.ııı ı t' 'ltıtılr• t raıın··n 
tılr •ııııt ~ U l'f'J lr rrıh at rah ıı l 

İle öldürülemez linnu•ııp rıı. ı rı~rıııı .. ,, ,,.,.11.ı,; 
rı,.,.1111111 ıf'rrn bıı ı·iıml l'! ol· 

M 
:•ıııl l' • •·r:ı nrl" l ' rn ıı •. ıı ıı n 
4 ' 1"ı a ' ir potlı l l.a•ını 1'11 
•f' rl lr nl.lıl l'dtıı l trlıı ıı·ı· 

• lllıl ıt cr ı (, ıır (ot~•rı:o-• ıı ııı.ı ıııı 
l•r f r;111•.1111 •• ( 'l'tll) lr'ıl f' Uıttt n · 

ııı a. .. ııı ı. ı ı ~ l' ıı bi r •l)ll•l'I .ı ct n 
.... Hıı ı ı. ı polltll.ar ı U LU ll 'il• 
l ıırdaıı bnl hlrhlrlrrl ıı l n a lPJ. 
lliıHll'ıll r S i' ,,h ll•I rl l.lrl rrl \I• 

\ u~ur. 111' rl ı- • llh'I clo•llut. ları 
\ ıırct ır. 'fr. 11111'• • rıın C"!' ı. 111ııııc· 
•lıı l ıı. · ılrl'ıı ı ıı ll l t' l\ rl.lllrrlııctru 

hı r ı Olıl ıı u lt l ıl l. H l ct :ıult ı..~lı l · 
ıır•lııl ıı ... ı.:. ıııı ıı • rıı ıl n \l pnılı·• 
ı raııı·" önf'ıı ı l l hlr rol 03 ıı.ııııı•· 
tı. tırıııtı. l • t Pıllgl ın R ıuııı. a ı il· 
dtrlf' \l ,f : ı ·. ( l'ıı nıhnrl \l'l\·I 

ll ıı l~ ıı .ırr.ı.cıll' rll lidr rl ı uııu-
ml\ ı ,. ıı ııl a• ın aııı ı.: h a ll n ctr ıl.f 
polll l li ıı rııl ır Rlrlnlıı h.ı• :ıı· ı• ll• 
tı ı; ı ntrı..1 111 rlbr tteı.ı ,.,. ı l nclırt r 

\ltıırlr• f rıtılt't' hlr 1.a ıı ı , 11 1-

lıır fran•an ı ıı ııılı r 11 ı·ııı. C<'~~" 
ııulitllo. :trhndı. 111' ı. aııllı··ıı ı•ıı 

lıu ~.111 11 0111111 ı. :uta r -.•\llrıı. 
ıuıııı:ııı bi r lllll'r ı ıliııı ıı ıtı . tıı•r 

rint ı:ıh l hl r d l'\ ll tl l'rtlı• ıı ııt ı · 
lan R ııııtı. a ı Pıırtl • l ha lin n ıı•t · 

na &f't lrllct i. İİ lll\)l\h nl d ıı ~ ı. 
t.'umhurlJ Pt •·ı Ctphe st'~ lnılı·r· 
cı,. ha~ıırılı • 0 11111: aldı . 1-tr•e. 
flli l r \ l" lnarll'IH rılld All 37.11'11. 
ltıl ı• ı.. ft rlı ı.. tl•I'. nı t•f' I .• t.'t'7o\ 
' l r nı t'•l' l !"'ııırl!' mul\ nllf hlr 
ı-.ptıl' tııım a•a nıllll'tlıı ln ı:o· 

di ıı<lr. P•t.I ""~"' , ,. ltlbıırııı ı 
ı.orn, araı.ıı. \mn o. t'r.1aylt I· 
"inin tıııı..ı (in fllnıl l •:ı ı .ı• ı 
ı: ıb ı •onu ı>!nı:Han bir t•ıı. ıı . .it. 
1.11t111ıunıı hlllJ 1.1rdu. f-rıııı•ıı'nııı 
ctoıı:ru ~ulu •rı; ıııc• ini l•tl~ ord•ı 
nıı ıtoı:ru yol da ('l' ı rı' ır h:ı l t.:ı· 
nı ' 3 1 ı•t ı r:ı .. aı. r•a•lı ı.nrıı rııı , u 
utrnıııı..ıı l'nn~ lr h a ll.1111 mıı· 

hıtnp ı.nbul rtı l l. t f'll •on rıı ıl u• 
11'11111'' f' ('f'li l• ) oktu. ı~t l' n 1111· 
ı.:ı.ı llılrr ıııanııu: ı El' r~·ecl .. ı ·ı l.
ı ·• " '' l•dl ııl lı l ıı :ı• ırı ınllll ı rı · 
ı· ı dil.• .ıı:ul ar .. l;tııdlll"r l nl k;ıptı 

ran ~o;unluk tararından l t ktltn 
di, ulil önemini kaybeder ıtbl bır 
duruma du, tu. Buna raıtmf'n Cr · 
za' lr •trtı H•nl ııln bir a n onet' 
dÔrılıırıılnıa.•ı , oıııııctakl ı·ar· 
pı•nı o~ın~ yıttı!lf'. • Ö.Jl l"r d e\ rı nı 
"' il. 

"'Ö' ,,., r.el'j!lm o ıiP&:ll. 'il'. il• 
ı:lı rUsıııl'll'rlı ı ıt t> 11•1 rı mllll) c' t 
,-1 1.-rl ıı tı liıırdıl..l arı ııürOIUilt• r 
'iırnndl'ıı ı.on u•aııııJ ıı n :'lltn•l l' 
t rıı ııı ·I' ı ,.ın 111111 11 ı.: ım oldu hl· 
ıı r mı~ın ı .1~ J, ıı azı lı ~ı, n•1 ra 
lilhl t•f'Or&!'• :::daoıt_. R oıı ı ı.: ~ ı 

l\lll•lıır nııı • llll 'nuıı bu •07tl 
hıl\llı. bir ct• rc·rı ı nl.•f'tllri, or 
\J~ılrıı l l.l•llrr rt lilrlnltı l ı.ar•ı · 
ııı.ıı urın, n cl/\l..t'hıllrltr ' r 111r· 
ıı•m.ıl Rrını .. ucınn •oııra .ı .1 11.ı 

iı lll rlrr. 
ıtır 1ıııll ı lkıwı3a tıı uııdıcı rı ı. . 

rl içi n ı.ı~nı .ı ı.. onun •t'•l ıı l lit~· 
ııır, ,. l;n lli ı •ıı. 111.: f' ll hO' ııı. h a 
ı ıtdı r. 1. 11. ıı J.;nlnn rıı.ırlrr urtıı· 

' 11 ı.oıınnd ıuı d aha trhlllil'lld lr 
nır fikri. lılr l ıı nııı•ı lıtıttıı•r1' 
cı r. hl'&l'ııtn ı-•ı• J. ele il ııN' onıı ı,ı. 
ı·r hl lmt' ll ~1ı. ı ıuııııı alı~ 11. 

hnr~ııııı ıd.ı ı.. ı h a•nı:ı J;oııu• ııı::k 
ııı t.fını ııı \t'nnedrn on u bıı::-

nınu.l.. • ll • tı ı rnıa3a lial li ı•nı ııli o 
filin• O l lllllll'R 1' 11 h ıl, 11 1.: )IÜ 

<' il. f' ll '"" 11 1; ,Yft \ ı lnı ıı lnıl; ftnı · 
ııı \rrı ııl'ı.. ılı'ınl'kll r. Blıt .ııı lt , 
\ltnıh·~ ı rnıı c·l'·ııı ı.nnu nm-ııı ı 

l•t \\ 11r. Dutru ' ""il ,anlı•. o aJ
rı 1;11 11 11 rl ııt'ıııll ot an 'lı·ncl l' • 

Frnn rl'' ııı ;\h·rllş ı. n r ı•ıııcla fili · 
r l ııl " '' " '' l'hllm!'• I. Jl11 hal.l.ı · 
ııı rnh ıllı'n ~ ull ırnnbllnıt•I, ı.u . 

rııllll~ lr ı•n l ı rl ıJ I B hir in•:!llll 
•llslıırnı :ı ı. l.ol ıı~. \nıa fl ı. lrle 

unu ~ tıınırı •• :ıın ııı nı·anıaz t'. t 
mrı.. Z M Hlcl:\Ult, IJ a..ı ral.I· 
hl nf' hu tıııl. ft nı \!'m1cı.ıe ı.~n · 
•l lllt', !il"Od l fll.:lrll'tl n" ln :tnl'I· 
nı bf'lll e tnıet.ıE'dlr. \feııd r• 
• raıtı-1"'1 11 clH 11•111 ,,., 1 ~ &JIBC'B

ı: ı ıııuh ıı ı.ı.:a ı.:ıır. ('ü nl.u hr r il.! 
• I fl e bll!rlir. rıı. ı r nııcaı. d .ıh ll 
cloırıı . ct r.hıı Ü 11111 bi r r ı ı.:ı rııo 
'rrılll r. l·t cıı rüll lıJ l' ı:ttl rnıl' I.: 
ııı t-tlt'nl hlr ln•an toplulu ıı:unıı 

'aı. ı~nıu1. ( •tt'lll; h lc bi r '"' ı 
dr dııztl trıın_ ı.ıırtııııı , i t hlı;· 

lıl r "'ııu rıı ' arı lrınını:. l •tlL 
trrrllhl'll, 11,) dın tıollılliarılar 
1111 11 11 bll l rlrı. ı n ı:eı.t nctl;:lnıl7 
fik rin lıllf' 11 11 .ı c·ıı.. • ın ıınnıa.-,nı 

J a pa hll 1111•1i ııııı..1111111 h ıı•ınıl o rı · 
11111a t anı,rtolll) ur nıtıJ llTZ t · 
ti' 11 /IUIHln Cl'r~Cl.lt'lt aydın, 

nıprft'nl tıır lıı·an toplulu ı:u 1-
t'iııdl' ' a•aılı ır ınıı ııı ln ıınahilf
rl ı. t ra n-.11 'frrıı.ınd!' ~o~ h•· 
nt"ıı hu r ıınıll' hU•ul.. bir ıı: rrc·l'· 
ıı:I anlatıyor. 'h l• I oıarııı.: ıl tl.. 

to1Jlum nlorr.ı.: ct ıı rıı.ırıtr!' •11~ • 
sırı llı;rl'nnı ell:r17- fıt"rlenıe. 
rıı.rt. ınanr:" " llJ ıı:ı ı:o• t rrınl' l.l t' 
olu r. 1\11111 ı: tırüllıı brll.I hlr 
7.&nınn l(•l n f l ~rl ~tı•tnrnr. ıını ıı 

ili(• bir zn nıan ınmanıl"n lllct iP «'· 

ITi t'Z. J'lkrl 11 lllmh ec:~ı:: ln l hll l'n 
ıınlltl li ar.ıl nr hıışnrııı ın ı;ı rrını 

l arıynrıJ a tld r tt ıı ı l• ~AJ ılırlar. 

OKTAY AK BAL 

\.----------·---------------" 
2 GtJN KALDI 

10 
ADET 

100.000 
l i RA 

14 Aralık ok ·arnırıu kodar f'!rı yukın AKBAN k 
~· ıbesıne muracaarlu V''~ o rnusrııfı Barıkny(ı 
aıt olmak üzere posta ile hesap a<,aro~ he• 
150 lıranızG bir kur o numura-;ı ı le bu. zerıgııı 
111~ bol ısobetli çekıhşe sız de kotılabılirsınıı 

AKBAN 
hayal lmıiı:lıııııa utratmıoıır. Ztn. ra tı bakltuk eıteblllr. 
ilin edl:en 35 kalem eşyanın bitço-l P.Utt:Kl.ll S .\SA\'İiSDE 
tu manıtıtııracılardı bulunmamak· TESSİK.\T 
ta. buna kar~ılık piyasada, ıııtıan öte yandan iplik lmallndP Ur 
ıeııblt ecııımıren Uç yUzcten fazla çe· haddinin azalman n taıı::ınoeulufa 

oıtte pamuklu ııatılmakıadır. l mıllıt mlınl olunmuı ;uztınıien pamuk· 
cıların mamulleri hakkında 1'!caret ıu unaru lşçllnt arasında tşsizllk 

~e Sanır! Bakanlıklarınelan tıat a l· başgöatennlş. tabdlta!ar 1JÇ1lere :rol 
malarırıdın sonradır ki, pamuktu rı verme;e baı!amıo n bu meyanda 
atlınnda her tıın;I bir .cdondurma• cHa;rtşıı boyahaneaı 60 l~l&lnl çı· 

oıa)ıl[lr, Bu dı. aneaıı: 2 - 3 ar aon · karrr.t,tır 

• 1:1'1.; leıllılrlrm nlıı;nııı • I ll l' l lr:l· 
llJ dl, ı•roıı:raıııı ""ı1'1 ııJn ıı 11111 . 

l..uııcıa • ıo ı n Ba~hakıııı hıı ı.ıınıı · 
cin ~ü~ le ıl rnıl•ll :ullAıll•l'lı'r ' " 
lf'c• rııhell'r, !1 1111111• h lı ııı e l lr.rl· 
nlıı f'!I 1J ı " rl.ll ılc \t' •u ru tlı• ) ıı . 
rut u ınıe•I " ııı .. ıııı.· ı.ı• llıı IAJ ıı. 
oıııucu ııı ıııtıtı \l'! ııı !ı ııc\I hrıyıı l 
te nıeıll'nlJ f'I se\ h ..... ıııc hl r Aıı 
l'\\f'l ı..a,u ıurıı l nıa•ı ll•ln ~nrtr-

l'umleıılıı a~ ıı l ~ı.nıınııı dt.• 
1B n1ınıl o bellrtllen rıı.ır ı.ar ı . 
.ı 111J a d o trııı.:111111 n,; olmıı•ı ı~· 
reı. ı ıcını l.P.tlreml'lllm. Ba h:ı 
lı;an , u \lrnıleı.eıııı 163 ılı; olıluıu 
m addi " ' minnl h &J at "' mr. 
drnl' rt &I'\ IJf'. ine bir .An "" t-1 
l.:n\ u•turulm~ı lclnıı df'. ı11rl't 
•or!edlld lılnl açıldıJ'or. Buna -r. 
\inm eli mi, J'Oba IBrftdlleıı 
ıı::111 reıc r a&men lirik olıluııı
muz m addi ı-e mlnuı medeni· 
J et 'e ha.rat serl,-~lnden \'OL 
ıı<'rllerde oıusumaza h 111ftan
mat ı mı1ız~ 

Gtt·Pıı ılı n hu~ uı. tnhrllı;al:ırı · 
11111ılaıı hlrlnlıı l~l!'lnlf' nıuıtu. 

ruııc ra•tlııtlım . Uı•ı..uıı-<1111.t tt~ · 

IR) acaı.tı. o ıil ıı rabrlı.act n nl' 
eırı.trıı. varını , m· ,u. ııe ıl f' 

hauıa1ı. Cstrlll. b ir harıadır ır· 
lrfouıarı ela 1 ll"ml)ormu•. ııHu 

şartlar altında n a•ıl f ııhrlı. 11 ı • 
lr.ttll r:11 dl)'l' !>OJ ltıılp dıırıı, ur

du. 

. ......... . . . ... ....... u . . . .... . . .......... . ................. . ...... . ............................... ..... ............. ... ....... . ....... .......... .......................... . 1111•H1 .. 111H1Hlll•ltllMIHllHtll lllıl •IHl1ıtı ıtıll .. lllillllllHl"lllHllHlllHlllHll•HH1111ıe 11 .... HUI .. 

dllmf'lit!' olan ıt:ll.l rt'llrrlıı J a · 
tıınııa, hu1.ur \l" ~flJı;flıı içinde 
1.'aJıemaJ ı 11'111111 'e hozulm u 
lıuınnaıı mdnl'ı ı n~n' ı ı ladr t · 
dtı:ek tedl>lrlrrlıı cır. alın111115ın1 
Zaruret h aline ıt"llrml' bolun· 
ıııaı..ıadır.u 

Benzerine am·ııı.. polltlt..ıı l'de. 
bl»atında ra~t l anı\lıllt'Cl'li bn 
ıııua ıu c·ümlt'J ı tıeıı.:t on dtfn 
oı.ucınnı . C ~liıırct ı ııın ııı nııtl'" r.
Ylnmrı. mi ıtrek. Oıiılnıl'i nıl. 
bunu blllA ı.c• ılrcnıı, orıını . 
('Umll'J 1 ht'rlllıl'rr·ı• lnc·etlJ rllııı : 
ha,ıaı.ı ııhAdl~tlr.r ı l' ı r.crtlhc· 
ı ,.rıı dr n hıınr;I tıllıll<t•IC"rlıı h ıı ıı . 
il ltcrUhl'lerln lnııı rılltrllıılnl 
anııranıadını. Hıınıı &f'\'(' llm. 
Burıd ı111 hl'nıl"ıı ""'ırH ırlf'ıı 

ı.ısnu lll'rld,.lı;I tıııc bn&l nr•:ıh 
.O:r ll' hlr mlnA ı •ıkı) or : .. \nınıe 
hlımetlerln l n l'!ll ı, 1 1' 1.i llıll'! \l' 

•ltrıııır ,rürııttılnır• l k in ıı::::ınr ı 
•artrdllmtl.itrıtlr.ıı ı•c ı.:ı, anı n 
hqhal.1111•10 hu •llzfıııü na. ıl 
ı.areııamalı \' \mnır hlznı,. tler l · 
ııın rn hl art.lld!' ı r .. orallr. ) lı· 
rouııme 1 için Si) rf't ~ıırfedll· 

~"~~ 

o mOphtm «hldlıo.eler Tt ttı.'
rtibelenı. bu &IY"'tlerln :ranı 
sı ra. uhuıor \e ılll;fln l<:lnde 
~·alı•mll,) ı t emin , .e bozulııın• hu 
ıunnn mAnerı uayıs ı ladr. edr.· 
c•f'k t edbirlerin ti~ aıınmıısııım 

zıırurl hlılr ı:t":tlrınlş. "'aJın \l f'ıı 
ıll'rc boyle diyordu Am a hana 
kıılırsıt. bu t'fimlrrıln ıı..ı l.l•nıı 

lılrhlrlııe p a ralel ıttmrmf'll. bir. 
lılrlnl t amamlamalıydı \ ' ani . btıı 
ce. Ammr. hl 7.ml'tlerlnln PO ı, 1 
~el.tiri l' ' " suralle ) ilrtınır.•1. ,,. 
nı euılcl.ttln m addi Ti' mlnl'ı l h n 
~ nt \ 't" nıed rıılyt't •r\lyf'slrılıı 

~ üı. elml"•I için "a rfPdlldl&I hr· 
llr tllf'n sayullt-r nl'tlrr "rdlıl 
la litl rde bf'r &l'J" zat l'n ı.r.ndlll · 

ıı:lndrn hallnlu r. Hu ha ıırıldı L· 
ı aıı •onra cıhuz.nr '" ıULfln 1rln. 
de çalı~mayı t em in H bozul-

Hn ııeıı.ı lsllsııaı h lr ~ .. ı.·ıı.. 
t•aı.ııt :ıırıııln, fal.lr hrr i•t nn· 
hullıınuıı ""' ,\ilahın ıı:Unu hlr · 
biri arı.a•ına Asl p bozuc:n hldl· 
•el erle ı.areııa.,ttıı m uhaLı.aı;.. 
\'IJ'fl'P1' maddrlerlnlıı hlr bt>llrlp 
hlr ı..aybolma~ı : pahalılı!. ; odun, 
ı..&mar yo\;lut11: nıu•tuı.t a •u. 
ocaı..ıa hıt"V&Ca1.l hıılunRratııı. 
dan emin olamamaı. : ta'ıt ~ı· 

ı..ıntı•ı , OlOnllen ~ı>hrln hlr la· 
rafından hl r tar:ıhııa ıtl tml'nlıı 
hlr nıu.,.ra haline ııtlınle ol· 
muı: R01'Blil ann c.:amu ru ,,,. 
ııl•llıl : l!'IPfOnlı\rlll hlll ; bu 'I'(' 

hunl • ra bl'nzer durum lar. ıtı.. 

• ıı1'ht..l ar denm e tili.('!' nıAntı I· 
\&tımı7. t:ıhll ki bozuk olur. t'.ı· 

ı..a ı, trlira r Pde' lm 11111111!'\ t a · 
' "''"' 1 lııctp ttnırı. l('ln ınuıı 
ııo,ıu tedbir aımaın lürnnı 

J nl.. Amml' hlznıetll'rltıln ltıı•• 
, oıunrıa Ra, hat.an•ın ~ııırreılllctl . 
ıtlnl illi ' ll'dlıt ıa>rf'tluln nr ll · 
l~ \ rrıtlslnl Jilrrllnı . Ru > Plf'r. 

8 LJ S4HİI.. 
K.ORLIMA A.f H
MU/ll.A~I BİZİ 
R4$AW/IJ 
YAN/NA 
CğriJ~RI! 

O öğrenebilirmiş sanki !! Al CAPP 
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1 ~ .. · ı . . fi rekseı umunıı ycrlercıe harel:et yanntta ounları ısöytem!Ştır: l ı Muşterı erını sını ara hatlarını daimi surette kontroı cYenlden evlenmem mam-

~onıun• cıca 

• • 
çıçegı 
Yazan: HİLMİ YAVUZ 

ıJcUtı bcsbet Alçak Ama o ~o 
bunu mırmı;oıııu ki Açıktan açı 
ita «ııen nle alay eıı oru:'.11 > cıeııe. 
a.em or A çaltlıiın bınzırcası bu 

Uff flaşım atn;or Terl!J anını 
cıa ga, ba Alla.'ı be.11.sını \CI'Sln 
Hep bu kattın yllzancıen IB;.ı::ıu 

o dukça ytlkı.e s~.e ı;ö ledun 
Konuıımalannı ltcstller B~a ba· 
ıyor ar ı lk • kadın N Çill olllı:ı· 
or? n ı l::rnt KüçümaedllU. gtı
.oınsem~n n brllJ O cı.a Erdem 
ı. b d~Onüror •Korka ın bırt 
O 11 Erc!e>:ı. b nl btllr Yat.ılı okul 
da b..rllkte okuduk. .Ben m kadın· 
!ara kar§ı korkak. çeklnı:e.n, bu· 
zı.:1'5uı: o.ııuıtumu b:llr. Dcney'ler,
uın sonuc-ınc ı:ı varmı ur o ~argıs-u. 
Ama bu kadın. Bunu ıuı.sıl da ko
la;rca anladı? Ama anlattı dene
mez buna. Sezdi. Kadınlara Ozge 
b r 6ezgl bu. JJııyvaııca. TQ}lü. Ka 
a Sczcıı 1tlno<tl ile ııizleml)C ı.,-a

l~ıyo:-. Bunu hiç beccreru~. 
Adna:ı'ln llg lcntyormuş ttibl yap•ı. 
Ama 'ltor'lta ın b.TJ cıı~o <tüşünao 
ıtı bes!:ırllt Korlı:ıı ım Ama nı. 
~ n• Niçin ey Tanrım? 

O lill\OI• la ra ı.asnbnsıııı batır. 
1 aııll:." o kliçuli taşra ~basın 
•la ııL aınlar ıııı~ıl da lıJ1$1.;~ dı l 
._ •il da~ \ ı.t;ıınıları nıııırntıı. o 
tl•tü l.ub -an 1 ICDıl'll lambu ı 
) ulinıa•,DI na ıl ._..,..v ı. • bcl\l;r
ılln:' Uichert 1>erdrJerlıı lndlrlll-
L O ü tü san \"lçeı. 1 lcmrll ı 111 

lııının Jnnı ıııı batırın. <Bu .~.ı. 
öııenııt.> Qıln>a lnet"den, ıoıcııı. ııır 

) ımıı.: ot Lol\U>ll ) a) ııınıı. ııuır

"'" 1.1, --flh •·ıet- .. aııırdııı ~ı. ···
... .,ı.ıer 'aıııJor. O \"(ıc•uı.; u ıırısn-

lıır tl«:f'li11'rl Mıu1 c: ır.ıtlll ııı.ıııın•ı· 
Jıır, lrnlın ) tin 1.'l•r:ıptar ı:Irrıı \'o. 
ı·ak. 1'11. U~ t.;vlar, ll"UICll r;rllrdl 
1111 ntt anu-ııııtıın 'ıt nsı. ı.nnırnı... 

'•r .. atıır <'l\~t.;lrrl;ıı bıı1111u: Oıt:ı. 
J ı, ı::fi\ rnl!', aoıutlıı doldururdu n 
rı•:ıtıır \'h:eklf'!rl. (Odnrı hııtırla. ı 

'Ollru l:"l'r. ısıırı.ııbırlıırın ho) ııt· 

ııcı. v ••Ml1' ım,nı ı.a,ııbm•ıııtıı > ıız 
Cl"t'f'll'r1. il ı ) r;ul tı ('OCUL, liU) tu > rr 
lrrdr ılzlrııtr. •> ı~ıı:ı ('Ol'Uli. Hu r.
lan bir bir hatırla.. tıntırlı)Or 
mu•nıı~ Gt• f'lnl ımaıı. h:ıtrnıı, 

"en, ımra~ıertn, heıı a) 01 oaoıııı 
11)urt1unuz.. o arısubırtarııı tut
t u~u ııılndn. ııu nlıırı hrıı hotırlı· 

3or.-.11n fll'ill mi~ ti tırtn. n ntırl,ı. 

ntr .ge1.·eıılıı ıe(' ~n:ıtlerl. ı O ı:e· 

,.,., 1 1) lrc hntırl n>. l'eııcrrı•lt•:r ıı.· 

ı·ıı.. "'" ı cıu:ııı ıılJamo ı:lı "n , . .,. 
ı·uk n.ı ınnr. Kıırılr•lcrl uı ııı ıır. 
Onl:ırın ınııllu lııırııııııtnrıııı ıtıı. 

Jll'Or 11ınstı11'.' Ya unnt•sl, hHhU.liı l '~' 

Onlar ıt ı uı ıı~orlnr ıt rıll 1111·: 11.ı. 

111rıı. l•trcı•u ~.ıı~·amncıııı . t 
.. abır çl~·cl;lerl 1 lrnıf'll itim ba)l 
kımıaı. l•tedln, \:ıramndıa, "rn, 
dDHLUlu ı:oeuk. 'Otırn "" olıtu. 
"'onrn hep ı.u, tıılara çr.Llldln. h:tııı 

ctrrll' ı.01111 nından. o yıl sınırın 
lialdın. ıı aı... na•ıl hrpslnl hatır. 
lndın\' "' lınıtl dl' ııtııııı)nrsııu drı:ll 
mi~ \ 11111 liıırtutıııııı ıırtıı.. 'iuırı, 
nrırıl'mlt'ıı ur ıttıe. ı.ı .. oruıııı 1111· 
ııeıı. ll aıll ı.us. ar ıııı.,,_ \).ıl.lıırııı.ı 

ı..upıııı. o enin "ıırısuuır nıınl!d
ı:tn. lllrlı·tı. untıt'<'lı:tıı. Uıılnlsu r. 
nııııeeJı:tıı. Hadi ı.o ur ıtıır. l ııın· 
t·ıııt1a11 .. ıvrıL Cabuli. Ko , <;a ı.ııı. . .... 
Konyaklı ç11; i ı ~eİdı: A0çıl~ı~. 

D vana boyl..ı bonıncn uzatrnı•tar. 
C'stü.'Tle de mnvı. t'üylO bir batta· 
niye örtmüşler Ynttı!iım ıcrııen 
onları g!!rüyonım. Adnan korkulu 
eıızıerıe bana b ktror. Kadın. oa, 
kın. bön. Anlamamış .Ama bir tat· 
it baluyor <Naı;ıl dikkat et.."lledlm 
Oncedcn. Gözl rı iri, güzel), Yor
gunca blr &(llOmscd.~m. Göz kırp. 
tmı, c.ıvıyım • İyiden ıytye rahatla· 
'lılar B r k:ınyaklı çny dnbu 
«Vallahi 5lz Oells ntz. Bu 'tadar 
~it lçlllr mi? Olanlan anlnt·ıııır 
önce ı:t"lm!.şlm. Ama bulut gtb y
m şlm. G!!zlerım. cıcıı ııcll parlıyor 
m~. Oturmuşum .Atna boyuna. 
o·na bnkı;vorrnuşum. •Hep banıı 
oııkı:rordunu-" Sonra blrdcnbt~ 
batımıa;n başlamışım. Sonra dL 
onu annem sanmış. ayaklanna ka 
pnnmı~ı:n. BaKırıyor, af dlllyor
muşum. •Annecıtım• diye nRlııor 
muşum. «A}, ben o kadar Y&}lı 

nıı;ım?ıı. Korkmuşıar. Çııaırdım 

aanmıtlar. Bunları, biraz şa}kıntık 
1 .. anlatıvor GülClü ycnıcıen. cnı~ıe 
rı )"e:ılden. çc.k ı:ozeı. ı Ha. ,o;o:ı~a 
Sarısabır ncYmlo? Ben ölmek 
Oz.ereyken, - öyle diyor - o Aa· 
nan·n. Sarısa~ırın no oldu~nu 
11oruyorrn~ B r arkndn~ı varmış. 

O da benim &lbl delinin blrtym , 
ıÇıllt bır kızdı» En olmaaııı: yerle 
r'.nde çiller varmış Gülü'l"Or Ben 
ile gQJO;vorum eUmdt oımıynrak. 
Ntç n gOldOm? Bır lı:aııının en ol.,.. ... ,_ ........ ..__,_'---
mıutıı. '"rı .. r.nlıı •;fili 11111111~1. 11 le midir? Ama bu b~ka herhalde. 
kacıar gülünç mü? Değil belki . .A- Adnan bunu nereden bulmuş? 
ma maaemkl o eoınyor buna. ben Bır nra kalktı dıean çıktı . .Adnan, 
de bundan hoş:ıınıyonını. Annem yanıma geliyor. fısıltılı bir ses. 
ç ııı miydi? Değil. Ya o? o. esmer. ..Sen uyumu~ numarMı yapı. e.No 
Esmer kızlar çilli olmaz. o·na daha cıenh, cNedenı \'ar mı be?:t cKa
dlkltatlc bakı ·orum Söyledlkl~rl•ll, cıın ulan.ı cE, ne yııpalım yani 
dinlemiyorum artık Dlnlcmci<, kadmsah Blroen bir nıın kaııı>:
onn iyice bakmama engel oluyor. lnrımda. Blrtkmtş yeraltı ımları. 
Saçları ne ı:ozel. Kıırn Karnkalem Mııvı tulumbnlnr Bir ycrı;lc çl
blr kız. Ama .şlrtn Ondan lıcıı;ılnn. ~·ekleri ya.ı:ıyorlnr Kadının içeriye 
cıı~. Acaba bOton kı<1lınlnr b!!y. r.ırışı ROzı:tlr A~·ııkta bekliyor yıı-

Jlr. <Huıul ,ın 'oıırn•ıııı dıı.ılıııııı·t.;ı----

l•trml)or•ıın d t'Cll 1111:• Hu snıııı A •k 'd 
oıı•u:r. bir utıuıı· \rrl)nr dl'Cll ıııt~· merı a a 

ııuı.ı .. ın . \ nııt ılll llnnıı•ıı, hem ıle 

m .ı::t!'aır Böylelikle okunmuı ııon 
ltrce ürecek bir kitap, usta bir 
okuyucu tarafından ısOr'ntle vo dlk 
katle okunmakta ve böylelikle za
mandan tasarruf edilmektedir. 

rıı l\lıı;ııı. n)rııı lıl nrıııa kıuhır tı. • 
ıırlıuıııın ıı:•'rtl.l)or.) l \t'l, \l ınl \''' 
ı:ııı ıılJanı ı ;:IJ<'ll \~" uı., )atııı.tıı 

tıur.unmıru f!onılO ın utl.l'ıı "'tı•a· 

ını•tı ı: ıllıın \ otnımlaıı '"""" nn 
n•••lıılıı \ ıııııı::ı tıulıı, ı nrrkll ıı 

1 ıl.ııı )rnıl~tl 1'11111.11 l,,ıııtı. ilin 
tırt.ıııı ıı il dl'!\ 11111 ı•tl, Oıl 111 lııt.-r 
hlr arı• ılıır ı.oı.ıı.ıı doldurıı)or. 

fıı..ı..t J ııtııı.111 b ıh'''· ıııınl'sl. Ço. 
rııtı ) ıt.ıı.t:ı ılnı:rutoııı. <luılt'rlnl 

ııgu tıırcıu. A)ı•ııının )nrdııııı) la. 
lrrllkll'rlııl arı)or )nlni:ın ıılt ınıl n. 

tılrıt~ıı. - ııh "'"'' - hlrılrıı, otr· 
ı.ı 3nının ı.ıı>ıl ı ı:oıfı. (Se \arılı 

fıteı.ı ıııtn1'lıt.. tın? '\IC:ln rllrrlnl 
> ıl;ı;ünc J;npı)orı;urı•n. \ ııını.. B~· 

hıııı \ııııt•ıı . llıflı ~oıuı.ııır• h:or-
ı.unı;. n,ılı ıın hn? 8Dn11 ) llt> 111 lııl'! 
Ltıın•sıt~ \nncıı, )8 anneu~ Hıılııt 

uz ıııınrıı. '°'urı nlllr anıır11. t 'e· ı 
, ız ıınıtıt.;tardnkl ı:rıtnııı. anıırıı 1 
Hunu ) nps111 hıı\' i:lnmn ~ıı•. Kor 
ı.11111: lııı. '\nsıt otur buf ma. 

"'Oıır tıacırdın df'lll ıntT J.\ lrll 
~ııı.nıınr ıtlbl uluduıı ııjitı.rıır L. \O 
züntı 'ıı,ııı.tann ntıınn ctzlrdln. 
O •zıınıana linılıır. 1 a ıır ı olnrnı. •lü· 
Ond Dcüıı ııaıınnı, tftııettedln. K.ıı: 

"Konuşan 

Kitaplar,, 
yaplldı 

En büyük eserleri 

gözü kapalı «oku-

mak » 

k .. 1 
un. 

usta 

artık 

Bir kitap, en 

okuyucu lorı n 

ağzından, 24 saat· 

te dinlenebilecek 

S
ıcak odanızda rahat rahat 
oturarak bir taraftan 6lıra
ranızı lçerMn ve;a ı,ınızı 

Öte yandan eserler tanınmış 
k mse'er tarafından oltundnıtun. 
dıın, )'aznnn ı arOz ettirmek ııı
ted1lil k ımlar b lhaasa belirt I· 
ıne te b/ le' kle dlnlry el eseri da 
ha 1 ı et erlend ı ip dahn çok fa:;· 
da ıtormektedlr 

cKonu~an kitaplar• ın üçünco 
v~ belki de en t>Oyük taycıw ıröz 
lcrı )·ormnması. Amerlkada doktor 
!ar g!!zlert zayıf olanlara mümkOn 
olduıtu kndar bu •Konu an kltnı>
la:ı. dnn istifade etmelerini tu'lll• 
)e etmektedirler. Zira blllnlllğl ıı 
bl Amerikalı boş vaktlnl umumi· 
)·etle 011:umakla ı:cçlrmekte, bu yuz: 
den gözleri bozulanların sarıııı ııün 
ı:eçtıkço artmaktadır. Doktorlar 
böylece ı:öz hnııtnlıklannın önüne 
ı:eçllebllecctını iddia etmektedir. 
lcr 

Genı~ııtı 20 snntımı ı;:eçme)cn 

' 

n soyunuk. Ne bekliyor? Önce 
ben cıavrarunıılı) ım. B rden aya
Ra kalktım. atıcümün yettlltl ka· 
dar bağırdım, eseni tıevlyorumıı, 

Dlr kahkaha Korkunç kadır..-;ı. 
l§ıklar 11öndü birden. Yanıbaşı:n
da ıncecllt ayakblleklerlnlıı ıncııklı 
ııı. Çıplak. Kıı:ııklarımdlLkl alirı bü 
:. üyor. ARzı hazırlıklı ve C'{lvenll. 
Eski bir kumaşın bir yerlerime ı;U 
rıınmcsı. Sıcak. sıcak. sıcak. cBu 
oda çok sıcnk • 

pUiklar 36 dakika devamlı olarak 
çnlabllmcktcdlrler Normııl bir ki· 
tap umumiyetle 20 p!A~ı geçmemek 
tedır Ancak 16 devlrll plAklar şlm 
cıtllk yalnız •Konu,an kitapla."> 
için kullanılmakta. mOz.tk p!L"l!n· 
rında ise 11ıma.llık ıo cıevırıı plAk· 
!ar tereıh cdllmeml'ktcdlr 

Telcv z onun sinemaya vurcıu~u 
cınrbc ı ı:öz ntınde tutanlar cKo
nuşıın k tap an ııı ştmdlden ;ayın 

e~ler nı d0$ündUrdOl!Ono ileri sür 
mııktedlrl~r ' 

Jnalltcrenın pikap kralı Danıeı 
Mac Donnld, •Konuşan kltnplarıı ın 
uera.o yayılma derecesinin pek bü
yük olduğunu tahmin ederek, 16 
devirli haS6as pikaplar tmfıl etme
j!o b~laınıştı mı: yoktan işe ba, 
lıyaıı ,.e Mlında blr <toktor olan 
Mııc D•mald. 2:> yıldır yalnız ln
alltero için delili. bütUn dünya f. 
çln ha&aas plknplar lmal etmekte
dir. En iyi klUp bllhMSa moz k 
aever ı:ençllk için en ucuza mal 
ctmrı:o çnlıoan Mac Donald bunun 
çare.\1nl pikabı ııadclc3t1rmekte bul 
muştur. 

; A 'k etmelld•rter. künd<lr. fakat bu demek de Il-
ı ayıran mert an •Kadınlar ve b lhL~a c:r.nç dlr mutlaka scçcceııım adam 
1 firması kız ve ı:enç ka.ılınlar yürüyüşle- lmµrtıııın·o Lan; Scbmldt o:a· ! rlnc kı~ı.:ır:..cı bir tarz \ermcme- caktır.> 
ı Dfly<lk h'• Amerikan flmıa•ı, ll<llrlt'r. Eski kocası Roberto Rosseııı-

ı 
Aralık avı bn~ında mo~ıerııe.·:n- insanlara Asya gribini nı ile olan mtın~ebctlerı halt-
den bazılanna metni a: n!ıaa ya- lı:ındal:I auale alnema aktrisi fU 
ı-Jtı mektubu ırönae.mıtştır: Çin domuzları mı tekilde cevap vremıştır: cşım-

cCari S• ne 60nundn. mUşterlll!- dl bu odaya Rosselllnl rırm~ 

i 
rtmızı üç blllll olarak tesblt et- geçirmiş? olııa boynunn sarııınm. fakat 
.:ne ı ltar:-.rle.ştırdık. bu hareket onu &cvdll;Lme de-

l - 8orçlıuını hemen ted.ye Tanınmış Amerikan vetcrıı.cr lAlet etmez ben onu sayarım 

l 
edenler. 2 - Biraz tcchbOrle tP· ıertnden Outıtor Martin Kaplan. ki o cın buna mOstahaktır • 
C1lycdo buluı anlar, 3 - Tc:1tye- bülen Polonyada toplanan Dür.· cŞlmdl fıenım İ&veç ,.e hal-
de buluncı.;. istemeyenler. ya Sıhhat Tt•şkllltı Kongrc~ırıc yndıın nefret ettl~ıml lddla e. 

sınıf dett~tlmıekten hoetana- aundutu tllkrtrde Asya arlpl ha• diyorlar. bu haberıcrın haktkat
catınızı cıUşOncreı: IZJ, re sen talığınıo ınssnlara Çlndekl do- J b' aı••· 1 rf 
ikinci sınıfa ithal cttık. herlde muzlardan ı;:eçtıtl ihtimali üze- e .r ..... n.sı 0 madığı ı:lbl 61 

beni fena cıuruma dUşOmıek 1· 
tolr.rlnlZlü veriminin birinci sı rinde dur:ııuştur. çln çıkanlmıa hııberlcrdlr. Ben 
nıfa ııe,...,..u:ızc i..IIlklln Tl'rec!- oü "'hh t TA•kllAtınca ın v ..... n:va ~ı a "~ hiç bir zaman İtwyaıtan ncfre~ 
l!ln1 nmıı:: eden·. sanlara G'(.Çl'rı hayvan IJ&Btıılı ·- ettiğimi söylemcdım, bllllkl.s i-

lspanya kilisesi açık !arı kıQllı ~r!I bulunan Do .tor talyayı sevmekteylm. Fakat ak&l 
Martın Knpınn, 27 rocm:eket ııt t 

k d elbiselerini ve domu-ı:.ıarı üzcrler!:ıdo tetkik btf tesadüf olıırıık talyaıta blr 
a ın !erde buluııduı;umı fakat k •n çok kere beni yanlış anladılar.il 

. yasak etti 

Ynltln.şma"tn oııuı Noel yor
tusu dolayı&lyle Tole<lr. şr.h~ 

başrahlbl kadın kıyaıetlerln!n 
açık ıınc:ılılı&mı tenkld etml~ "TO 
:kadınların .:ıya!etlertne dair ::ıtt 
tamim ynyınlamıotır. ' 

Tamimde ezcQmte eu tanı;e
lrr yt'r ıı.lmı~tır· 
cKadın elbiseleri. TUcudun in 

binalarını belirtecek ve erkekle 
rln nazarıarıııı çekecek derecerte 
cıar olmamalıdır. 

c Örtülmtoıl ııercken )'erler tı-
2crlcrıneo şctfaf yahut ajurlu el
biseler ı:lyllmemeııaır. 

•KOçOlt erlı:ok \'OCUklann pan· 
talonlan çok k18a olmamalıdır • 

•Bir yuva kUrma;·ı taurlııyan 
cıellknnhlar, ı:erek hususi, 5:11· 

bir hükme \ ar.!ma!ının fl(lç ol- Noel'ıte Romada olacatını bll-
cıu~unu l:~l.rtmlştlr. diren aktrıs ııözlerıno devamla 

1 b 
cuntarı eöylemt.ştır: 

Doğu A manya ntı cQocuklarımı terkcttlRtmdtn 
" · - · 1 h" d O.olayı beni itham edenlere ce-

muZlf!: a r·y .•n e vap olarak batan sıııntmı~·etım-
Oo~u .".'· lı.U\a M - ! V~kCılc

tl cahlAk ı.1ata.c1erı •" t. ·ı;;ın ha· 
reketiero ;'Ol ıı;a.. bz.tı mcızıııı
nlıı r::ııtu A1mıırıy:ıy~ ı.rlrm~ ar· 
tık rr.encdlım gerel:ın meı· 
llnae bir kara.ı:• Baş•ekAlete bil· 
aır:nışur 

lngrid Bergman belk= 

evlenirmiş 
fnı;rld Ders:man Londradıı 

:ıattalık bir ftalyan mecmua
ısının muhabirine verdiği be-

le ıunu stıylheblllı'lm: Çocukla· 
rımı muvakkotcn Romada bı
rakmama sebep Hlndt.stanııa u· 
:ı:wı müddet kalan babalannın 
onları görebilmesi "' onlarla 
bir müddet beraber kalabllme61 
Jçlndlr.11 

Hatırlatıtcıııtına röl't', İnırtd 
Bcn;man·m yeniden evlenme th 
tımall, alı:trı.sın Parlıto tevakku
fu ıııra ında. hvcçıt milyarder 
İnıpreaaeyo Lars Schmldt ııe 
evlcneceltlno dair çıkan rıvııyeı.-
:eroen dol!mugtur. .J 

................................................. ,._ .................. " ............. " ..................................................................................... ... 
VtDi · ViDİ 

••M••••• ... n.-. • .....,, .... ,_.n ______ .,,_._... ___ ,.. .• .,.,. •• ......, • .,...... ....... ...-._........._ .. w _____ _,_._ ..... ...,.,,,,.-

KURTKAPAN NERO 
l!JUN~ ı.IEOP ı<RA 
~EltlM' KCR 
~lc.lllE. VAR.' 
coı.sro., Me:al>(. 
llcl\ıOEN Oll(TÜ, 
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Çavuşoğlu Boya Sanayii' mamulalmdan : ı,ıerkcn tıte ;andan en ııevdllUnlz 
bir ) az.arın kitabını ıtlnleme;1 tı. 
ter miydiniz~ 

OUn ~çtlkçe llmln blzl te::ı:ıbel 
:;apacnQına dair bazı klm8eler tn 
raUndaa s!!ylcnlp yazılanlar ya,•aş 
3 ava, haklkatlc~ıyor. Del'6lerln te
le\·lzyonln evlerde Tertldll!I bir sı
rada kltaplnrııı da pl6klardıın cıın 
lcrurıcııı ile yannın evleri birer u
nıvert.ıte olacaııa benzerler. 

parlak}))) 
dayanıklı 

çabuk kurur 
~ 

1ote Amerikalılar cKonuoan ki
taplar» sayct.ınıte bunda rnuvaftalı: 
olmuş bulunuyorlar 16 dev rlı \:ıl· 
kaplar çJn imal eıtllen plüklnrla 
Amerikalı Shakespear·ı. kitabı mu-• 
kacıdrsl \'C}'a ı;evdlğl herhanıl hlr 
\ azıırı dlnllyebllmcktP.ıtlr 

Bu cKon~an kltaplannı din~,... 
yıcıre ıret,rdlğl faydalardan bir ka 
1;1 ~unlardır. Vakit kazanmak Nor 
mal bir kitabın plfiktıı okunma ı 
umumiyetle 2-1 .. ant pek az grç-

PUL ALINIR 
Dam:ıasız veya Oamgall Türk 

p0$ta pu•ıarı lyl fiyatın utın 

alınır, Saat: 1~·14 arası Vatan 
Oazeteııınao NeJat Özdıı!i·a 
müracaat 
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Harici tesirlere karşı 
dayamkh ve parlak 
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$UflltlOR VAlR"SHf~ 

• Suoaaunı 

COPAL 
VARNISH 

8 o a t,F l at tin g,C o p a 1 
vernik ve S i c c a t if 1 er 

Bütün boya 
mağazalarmda araymrz 

Çavuşoğlu Boya Sanayii ve Ticareti 
Kol. Şti. 

Fener Mürselpoşa cad. tı8 • 120 İstanbul 

$ De•lerın Atkı - Ellzabet - • . 358020, ....... o oo ~arkılar 
, Taytor, J Oeao Renkli. yet, 2 Çılgın Modeller. !",~ •. ~,·&l)K S\11!'\E <Tel ı Canamtıa talebeye 17 cıe 3eo672, ltlna.lıaU 51~. 016 Ce•tt'l'baflf mOzlk 
, inı; \"f~'il (8 KOJ l'elı • v 1:.1 \~BUL OPERETi . • 
$ t'C1 <Tel: CISt :ill:il: GH !CO: 1 • Nehir kızı, 2 • TEYZEStı Komedi . Ç&1' ("'llluim) •Ttl: 4 1?ı34): BatırtOJ TlllM4, 8eJOl!IU Rami 2.:ı711, ttatQdU (İat&ı:ıbul ı Z7e00), Cl5• 10.00 Pro11ram VO kapanı~ 

i Devlerin A,kı cannarlar yııtaııı. eamba, P'enembe, Cum•. PANTALO:-."SUZ AŞIK 4"ô44, BUl'lazacıe Sl8G03, 3~. '!~tlaauı:ı 272744~0021>1 •• IAııacıoıu :.~·0607 ÖA~ıllışkve prlroırran:ı 
ı.ıh.S ı:Ieı: U3j95Jı 11.&0l&OT •- ~ ... ,.e onse 

Devlerin AJ}tı • Ellznbc~ HALE ('fel: 36 01 IZ>ı ı...--tri<«i<...-+:+:i<-tıitiı:iı:-tril-trili<iı:itiı:-tr-ll+ •ıt-:ıt-ıt-lt-lf.lt-ıtıt-!f.!f.'ıf.lf-•ıt-:ıt-'ıf.'ıf.'ıf.•••~ RADYO l AR 12.30 Beraber şarkılar 
$ Taylor J Dean • Renkli • ı · lltıhlann Kurbanı, 2 • ! ... 12.55 Serbest ıaat 
# 1 ' Kahraman Akıncılar * .)(.. 13.00 Haberler 
$ nE°uKS ITtl: " 03 aoJı SCRF.YY' ı Tel: noHl?J * KOÇ ızı Mart • ı:o Nisan) oam. pek de{ier verdiğiniz bl· den aonra neşeleneceıaıınız. Ge- Jl.. 1% Aralık J9j7 Pf:RSEl\TBR 13.15 Oyun havalan 

1 ~sahte Milyoner . Eddle ı _ Maıty, 2 • Tnyfuo ;! Garip bir tesnı1Uf slz.l hayli dO· rısı ile beraber ı:cıçccek. Yol ne! olarak ytıdız tesırı düzrlt- ! 1 8 'I' A N e u c. 13.30 Salon orkeıtra&ı 
1 $ Conatant.lne Domlolque OPF.RA ıTelı ıs os zıı ı * şOndOrecek Neptün tıoğuklu.ıı: ihtimali yor. 1f. 7.fı7 Açıluı ve proı;ram 14.00 Şarkılar 

$ wı.mıa . Fransızca La veıu Kumarbazı * ve cıuıı:unluk ectırl~or. Knlı..,a· 8\ AK <22 Afustor zz F.:!IUtı OÖJ.\K 121 Aralık 20 Ocak) 1f. 8 00 Knr~ık ımbab mü. 14.30 Yıldızlar tı!!ylüyor 
# . \ :\: < 1 rı: OGtSO) Çöl· VUR't (Trı: JG 97 a>ı ! lık bır vere ı:ıtmcve, e#lenmo- Kararsız ve bcdbln blr ~n Her Gün füphelerlo b&.,lıyor. Günü ! 830 Haberler 111.00 Şarkılar 
$ cıe Bir İltanbu• Kızı. TU· .Anuı ;lbt (Sönen Işıkl * >e çaıı,ın Yalnız kalmayın. şeyi oıuruna bırakmayı O.ene- nüı:o bunlara kaptırmak lst~ JI. 845" Saz ~rlcrl 16.30 Oansmüz!Rı 
$ rao Seytıogıu, Beli:ln Do- on.:s.: < t l'I: 36 98 2t): * noa~ •Zı -'••an 20 l\laJısJ \in Yıldız teslrt cl(lzelecek. A· mezaınız harelı:ııtsız kalmayın. • 9.00 Polka ve vnlaler 16.00 •Proı:nm ve ıcapanl/J 
# ruk • Türk filmi. Leke ıö1tsuz Yavrum) .! Hıç nııs1hat ctlnle.mcrnck her lış verlıJ ynpıyoniunuz. Etrafı- :Meıelenlzl yakından tetkik e- : 915 Şarkılar 11167 Açılı~ \'e proırram 1ı $ SARAT •Tel: 0 HllG)ı J (YA AR * l\Öze kulak ~ermek kadar zarar· ııızd&kllerc alAka ;!l6temıeyJ lh· din. Yapabileceğiniz her §eyi JI. 9.80 Kapanış 1700 tınc~az Hicaz taıs 
~ Dc~ırmencı ouzeıı _ Sop· J R Q L * Ildır. Buııün bu ıı!lze hak ve- mal etmeyin. Kendi içinize ka. yapın. Kın bir yolculuk ıt!lrfi· 1f. 12.27 Açılı~ \'C proı:ram 17 30 Erol Pekcan ve a r. 

1 
~ h!a Loren. vmorıo dl 81 ; rccelai füZ Güvendi iniz b!rın. pımmak. bedblnlltınızı koyula' nü~or. Sizi üzecek bir karar ! 12 30 Hafif melodiler 18 00 Ordu uatt. 
# en Renkli Franaızca EHlı: rh'ATROSV <Tel:* den nkıl danışın. Öıttııen ıonrL urablllr vennek zorunda kalacaksınız. 1f. ·13.00 Şarkılar 1830 Köy post•• 

1 ~ TAii.SiM c::o;:ı « 3191, , 44 2157, (Dram Kumıı : * uzun zamandır ihmal ettıtıntz TERA~ t23 C,lill u Ekim) KOVA 121 oca.ıı . 11 Subat) iJI. 13.30 Haberler 18.40 TürkOlcr 
#Dili cananr • Neriman SULAR ALTINDAKİ YOL: ! bir iş ı:erl tepecek, Yol'\lluyor. Qekeblleceğlnlzden fa:!:. JUk Çok içinize kapanıyorsunuz Ku ! 13.45 Oyun havaları 18.55 Serbest saat 

1 
Kökul, Kenan Pars. Tar; an : Jcaı:ı Aııoutıb * ısunuz. yükleniyorsunuz Vaktinden ev. runt.ularınız boş. Oavranı~ları- 1f. 14.00 ötıe konseri 19.00 Ha.berter 

TAN <Telı 411140, 1 suare: 2l de. * IKiZt.l'R 121 tı1;ı711 • l?D naııran ) Tel vaatte bulunmaktan kaçı· nız haksız. Hep kenııınızı ııu. • 14.30 Şarkılar 19.16 Tarihten bir ;vapralC 
A•.t coı:eı şe;dtr • w n:::-1 TİY&T&O ...reı , ** Ay, her şeyınızl ııakln. ılık bir nın. Blraz kendinizi dOeünmc- ! 15.00 Kapanış 19.20 Racı:ı;o ile inırııızce • ğ 1 1 1 eOnüyor. etrııtınızdakllere hiç ... 6 6 ~ Ho~i :.n ~~:~ 44?UIJı !~~:Mİ ÇOCUK?• Ko· ! ~~~~ u~;n~k a ~fı~ P~:-!~~~~~~ ~~~ıı!~~n~d~e a:kda~~aı~~ı! bakmıyorımnuz. Hataları 16- ! i1:06 ~~:.;en:;~ı'f:arn ~:::g ~~n~:o'dı. 

... * ,_ L • zumlu )'erıı boyuna hatırlayıp J1. 

i
' Yarıoı Unut~a. aarbar11 mrdl 4 perde • Yazan: * me,..,. ... n nll)S\lt en iyi ırOnle· lacak Ynkınrnıuta hnsta vu. ,. 17.30 Türküler 19.45 Şarkılar 

~· 1 iyi hareket etmek lmkılnınızı T 
suın.,,,.clı: Fred Mac Mur. Andr~ Roıwın suareler· * r ntzdcn blrlncıcstııız Ama ~ızırı teUı~ınıı kıı.dar b<ı· 1f. 17.45 Dıına mazıııı 20.00 Uınt :">fusahabe -, ıınutmamalıaınız:. Dargın oldu· • 
ray tnı: 21 oo do * ~-.. :-.ca;ç ctı n az. 21 Ttmmu2J Yük bir hastalık dt::.:. Büttln tuııur. kimse ile mera.slmıılzce 18.00 Kayır.o mektupları 20 10 Türk mozıtı 
Y:C:t MELEK <Tel· 4442891 ı:;ı::-.sı:~ OPf.RF.TI <Teli! Kntıyyen yılmayın Size zorlı. bu boltıılm• du)·eusu Mare'tan borışın Sadellkle konu~mayı : 18 05 Şarkılar 20.15 Rndvo ırazeteeı 

$ Kını: Rnyat • T:vrone Po- u 11:ı ı;•ıı k&bul ettirilmek ıstencn oeyc ;eliyor. deneyin. lçlnlz açılacak JI. 18 30 DIUl8 mozıııı 20 30 Serbl!l!t saat 
# wer Kim Nonıı: • Renıı:ıı- f'ESTtVA!.ı MDıtlaJ op• * boyun etmeyin. Hiç dclillee ka· ın;P r:?.ı n.tm t" Kuım ı iJ1. 18 50 Tarihten fıkralar 20.35 Edcbb·aı 

l
~ lag rcı 3 p1rae 12 tal>! rarlarınızı tehir etmemenin )O- ~tedl lnlzden çabucak ''tızgcç- BAl.JK "' Subat ıo ~tart) : 19.00 Melodi kervanı 21.00 Şarkılar 1 ZU''ER: ııı.111mpa•a ıo . a.uızıırı ıtarıo ite> * meyin. Israr etmel!sınız.. Haktı. Kaprl11lerlnlze degıt fakat ar- • 19.30 Haberler 21 30 Kürük konser • ıunu bulun. Akşam ltablue din- 1f. '" 

Tel: 44'l06J: ı Nehir Kı· DO(tllı Cara&mb• •" ! lenin, Elinize para ıreçecck nız olan bir fırsat berhava olu. zutarınıza Onco sızın del!er ver JI. 19."'5 Paıul heyeti 21 45 Şarkırlar 
zı. 2 Tokorı KöprttaU. 15 ıe ~nz:lllılı maııne * \or Bir dost yardımı da nr. meniz Uzım Etrafınıza beyhu- JI. 20.15 Radyo ı::azotea\ 22.00 Operalar 

t s T A ıoı e o ı. cumar esı ı~ te talebe* .\R L\'\ •2J Ttm 21 Afllstosı Bugün k\lvvetll olmalısınız.. lra de yere kü üyorııunuz Bir kere • 20.30 Şarkılar 22.411 S. ayan Te haberıer 
# All!."tlDAR ıTeıı 22 !6131 mattnuı suare· 21 oo cıe * Etrafınızda fazla ı::Orültü kopar. denizi toplayın kendi baroket tanıntzı ıtözden :: 21.00 Radyo tlyatroııu 23.00 Bir tı:onserto 
t ı . Pitonun Bebt'itl, 2 • K RA CA TIY\TRO net:! mayın. fşlcrınızı sesı;tzcc halle.. Y \ Y ı2$ liıı~ım • ~o 'raıı li • s;cçlrln bakalım. 1stedll!lnlzl ..,. 22 00 Şarktlar 23 30 Dans maz.ıı:ı 
~ Mabktlmun ıatırabı 44666GJ ..... din Sonra utana'bıllrıılnlz. Ak· Beklcmecııtıntz: bir ak lllk. ögıe \"ettcelder. tstcyln • 22 30 Sanat panoraması 24 00 Proııram ve tı:apanl.fl 

t.,,,,,,,,,,,,,,~'''''''''''''''''''''''''"''~'''''''''"'''"~'''.,,''''''''''''''"''''''''''~"'"'''''"'""'''"''''''''""''"'''''''''''''''''''''''''''''""'"''''' ... ~ 

.. 



«Seçim 5 yılda bir 
yapılmah» 

~ (8 ı ı incide) 
ıo~1~tır. S ,·nsı çevrelerde yarınki 
1.eıı '1ltıda Anr.yn.sacıa yapılmak 15. 
~en deıtııtkliğ!n ele aıınaca~ı 
lt lcnrn"ktcdlr. Siyası çevrelere gö 
l'\J 11ttlclıı.r aıır.ya.saııııı te~rii ve ıo
lllt:ı;'aztreıer bölfimlerlnl tadil et· 
ltıi lhtcmrll.leaır. Buna ıröre h • 
~ dört M'nede bir ypaılma ta o
>ıı ınıııct vckUI liCÇlmlerinln bııo 
b tda bir yapı!ııcaliı hakkında , ::::ıı 
'.' .!1ÜkClm tlllrUecek ve bu «Ul"':t 
Çı' rclb;ln vnıte ısoresı beş yıla 
~~1}aca.ıcıır Fc\'kalAde baıı.:rae 
Qıı -.ıu hlr ) ıl tehir <'tmc yetklıil 
~ ~tel~!l bırakılacaktır. Bu ara· 
ıı1ıı Cumhurhaşkanlıf:ı mQ <'!.esl
~ı: dt#ıştı rilmesl ve Amerlka\la ol 
~Cıku 81b1 Devlet Ba kanlıtı llo hn 
l\.ltıet Reııs·r.ın blrıe;tırtlmc~ı ve 
~kanı ık St.'Çlm!nln de ) oıı.1 yılda 
1e~•ıııımns:ııın dOşoıımdoııo .. ısy 
tık eıttecıır Bu &öylentller cıoğru 
1111 tıııı takdirde icra kuvvetini 11"11 
~ tta toptıı.yııcak olan Devlet Bn' 
a~ı Yeıtı yıldn bir millet tarafın· 
(o,,_tek cıcn•C'll ııcçlmle Qoğrui1ao 

••uya ı.e<;llccektlr. 
tı~u altoam çıkan dlıtcr bir aGvıen 
, e iöre Bıoşhaltan Cumarteeı ıru· 
~~ATO Kol.ll!Cyl toplantuımıı. ka 
.\ ilk; üzcr.ı Parl8e R'ldecc!ilnııen 

11•h1ıa ile 111!•11 ta&an yarın l\le.:· 
~ ııetırıını.-ı;eccıcur. Bu tııkdl:de 
l llrıtıkt Rnııı toplantuııncıa Ba,_ 
lt'1ılıt ve B:v;Jr.an Veklllltı aeç!.m· 
~ııacuktır. 

NATO'da yeni bir tayin 

yapıldı 
l toncıra ı ı cA.P ı - savunma 
:•nlıtı NATO Doğu Atlantiİ' 
4.ııı tvetıerı komut.anıır;ına İngUlz 
t(ıı lt.ıı Sır wuııam Davıs•ın tayin 

1cıııunı açıklamıştır. Sir WU. 

9~ vazl!l'fllne 9 ocaıcta b&r 
~ır. 
r...___------------------

80 il SA DAlllCI &LTJ!'ıj 
f'l-'Tl.ARJ 

~Utnhurıret At a 10975 11000 
ıı~lt 10700 10750 
~~at 13800 13UOO 
?uıcıen Holllnda 10100 10150 

111tttız Ltraııı HOOO ıtıoo 
llllılllz VUt 13800 13900 
~ •Poıron ı<>lOO 10500 

ltçro ıoooo 10100 

~--·-----------------~---~ 

BULMACA 

)~lcı&n 1111r;a: ı - B,r Çet;ilt a . 
1 ...., •bının yapıcl$1 veya aatıcıın 
~- Sanat+-'8 r nota 3 - Uyan· 
1 ·~ 4 - Maharet 5 - Altın 

" i\lle crkAnırıtlnn biri, B r 
~'n 7 - övoı.Q ece • tııı-ıht 
~ l: il - Bir baR. Octtkll I 
U!ı;&rıdan n~aı;ıyıı: ı - Bir pa. 

•eı-'lıın lükabı; Bir nota. :ı - ?:e
~ Srıtk. 3 - Dolaylar. 4 - Dır 
~r ınuz; Tatlı bir mııc:ıı1c 5 -
',erkek 11cıı: cl,tc> ula kabaııı 
1tz: • !Caba tüy; Nişane. 7 - Bır 

,:. :S ır b6cek. R - :n.r hllY' an 
~ \~t m ı . \I \C\1'" ıuı.ı.t 
t~Qan nh: ı - Tütün. :ı -
~ 'n. 3 - Tüm: Nova.. • -
t, '1lt; A4. 6 - MI; Ahu. 6 - At: 
i Or. 7 - Kemcııço. 8 - Ti. 

~ltartdan aşatııya: ı - Tuta· 
\ ....._ 2 - Uzam: Tef 8 - Tamam 
ı On, Diyet 5 - Nane: Ani. 
~ 7 - Vahdet. 8 - Bıısur. 

ZAYi 
lıı Trafik :ı.JOdOrlüğüııdcn al· 

-.:. <ılıtuı;u~ıı 5184 No. ıu ruMa:· 
•·""le ve ıııcıl cüzdanımı ıcay'>et· 
~ıı l'llrlısın1 aıacaıtımcı.an e ıı:ısı-

htı1ı.ın1.1 ycıktur. 
"-... P11hrl l ılılının 

l>E-REJA 
<.!__Llmon Kolonyası 

~ ~ t,~bı· VATAN Gazetecilik Hı 
ı\ Iatbaacıllk T A Ş adınall 
l' lli\fgo P!'ltf'll VAUIAN li 
'tnurnı Neşrıvaı MOdQr11 

~ıı öıun IROlloım 
14'anııa Yazı teıertnı rıııen 

•re eden mcsuı mocı.nr· 
~ ~ADU"I TA"'ilO 
la~"ll'llzıı yaz.ııann yeni harf· 

11 li:öndertlmııstnı rica eıterfz 

\ 

.bq, dio. ağrılan ile 
bayanJann muay· 
yen 2amanlarda
ki eancılannı 

teskin için 

Romatizma. 
ıiyatik. lumbago 

ve ıoğnk algınlı
ğından mütevelljt 
ağrılara kartı 

günde 6 adete kadar alınablllr 

lsfanbul - Çamhca Kız Lisesi 
Müdürlüğünden 

1. 2999.96 lira keşif bedeli Ç:ımlıra Kız Lisıe~ı F.lektrlk 
ve l\fordivım tamıratı 19.12.1957 Per5!'mbr• günü saat (15) de 
İstanbul Okullar Mııhasebecıliği bınasındıı :.ıçık eksiltme ya· 
pıJacaktır. 

2. 1stf'klılrr bu ise alt mukavcle ve eksiltme evrakı ile 
Nafıa hlf'ri umumi ve hususi 5artn:ımelrrıni keşif ve projc
!erini ve buna mliteferrı diğer evrakı dairesinde görebilirler. 

3. Eksıllmeyc iştirak eı.lebılmck için t:ıliplcrln 225 lira 
kuruş muvakkat teminat yatınnış oımalnrı 1957 ) ılın:ı ait 
Tjc:nret Odası belge inı ıbrnz "tmclı"'ri ek~lllmc gününden 
tafil gilnleri harıç üç gUn CVv*'I Vtlih ettrn l'hlıy,.t vesikası 
almıs olm:ıları, bu ışc aıt C\Tnsı im.7.3lamo!arı ş:ırtıır. 

(17164) 

Bütün Dünyada Kullanılan 
• , .• liP\RF. 
• nuıııtıetıe-ıı 

Mtıtt'Pt.•lr olma& 
• \lııhlt'llf 

ltf'ııkll"rclf' 

• J"k1 >11•1 çıı.ıııaz 
• kırılııııı ;ı 

Tahtadan daha sdlam, zarif ve tf'miılenmesi kolay 

PLASTİK KLOZET 
(HELA KAPAKLARINI) tercih ediniz. 

Toptan ve Peralrende Salış Yeri: 
Galata, Tiinel Caddesi No. 68 - İstanbul · TE'lefon: U 65 50 

lsfanbul Jandarma Sahnalma 
Komusyonu Reisliğinden 

Cinsi J\llktan 
Tahmin bedPli 
Llrı Kuru$ 

M. Temlmtı 
Ura Kanış 

Kuru faı;uly<' 15000 Kilo 40500 00 3037 50 
Bulgur 20000 20000 00 1500 00 
Pirin<: 15000 33000 00 2475 00 
K. 'ıt ert'imek 5000 • 8000 00 600 00 
Y. Mercimek 8000 17600 00 1320 00 

l'aznrhk suretiyle yukarıda cinsi, m!ıctarı ve tahmin bedeli 
vanlı !; kalem enak ı;alın alınacaktır. Muv:ıkkat teminaUın hiza· 
İarında cöste;llmiştir. Eksiltme~i 18 Ar:ılık 9J7 Çarşamba günü 
saat 15 00 de Sirkeci Demirkapıdaki komisyonumuzda yapılacaktır. 
Şartnamesi komisyonumuzda, Ankara Jındarma ve izmir Ege 
Jan::larına deniz Bölge Satınalma Komi~yonlarında görülebilir. Be-
her kalemin ayn ayn şahıslara da ihales: caizdir. (17426) 

Edebiyat Fakültesi Dekanhğından 
Fakültemi7 Arap • Fars Filolojı'fine memurin kanunu 

nun 4. maddesinde yazılı şartlan h1iz b!r asistan alınacak· 
t ır. 

İstt>klilerin girecekleri yabıncı dil imtıhanını belirlen 
bir dilrk~e ile 28.12.1957 tarihine kadar müracaatları 

(17501) 

Kongre ilanı 

l•tıınbul Mtmıf'r Tlll\ İmal l"e 1 "5\lyrl·ll~rı Dtrııtilnc1e-n: 
C•'nılyrı:zrızın 11cncllk idt kongre!>! 27. 12 .9~7 CU:na ı:Ontl ~aat 

16 de Oalntıo A!ıaç Tulumba ~!>ita\:. No 3 mahalde icra ecıııcccıtıncıerı 
kayıtlı Oyt'lcr ıı bulunma!arı rfca <>lunur. 

ot'NDEM: ı · !:Uya.set Olvıı.nı seçimi. 2 • Paallyc: rnporunun 
rkunma.~ı lc:Pbul ~e idare hc\•'ctı nın :brnsı 3 • BDtçc.nın ta11dll:l 4 • 
İclnre Kuru•ı;nun ıseçlml. 5 • Murakıpların Sf-~lml. e - Dllekler. 

Evi enmek i!İ suya 

düıünce •• 
Bercıaıu, ratsım Parmııklı.apı Ab· 

dullab ıolı.alı. :o eayı:ı ndı oturan 
Arzu ıı::uru ıdındat! 1ı:aoın, evlen· 
me işinin ıuya dü•mulnı rnoteeıı· 
alr olarak. intihar lı:aaU Ilı &enclWnl 
oaıata nhtımından cıewı atmııaa 
da lı.urtarıtmııtır. 

Çaldı§ı otomobifde sızan 

hırsız yakalandı 
SAbıkalı hı.mzl&rdan Eınln Alad•I 

enelltl gece Muıtara Acarın Tablm 
Ana Çeşme eolı:&gına bıratı.ıtı oto
moblllnl çalaıış n KAgtthane yolu 
llztrlı:ıdc çe.lı:tlll ba taluıl lçertalnde 
ve alkolden aızmlf bir baldı yalı::•· 
lanml.$tır. SAbıtalı hınıu:, cıun nö
betçi mahkemede tnlı.lf edllınlotır. 

ZAYi 
fst. T raClk MUdürl!llt!lndt.n Al· 

mıo ol<1uğum 28345 No. lu ıotör hn 
vıyetımı Hyl eltim, yeııl•lnl alaca· 
tımııan mkLı;lr.tn hükmll yoktur. 

?'ilhat Atalım 

\Anayasa K~mi~~~!~ 
Jartn yapll8Cak ı~cı.ıcr bllır. 
lanmıştır. K~c1a c.n.P. acı.-. 

na Turhıuı r.ı~otıu. ca.ı..p. adı

na Osman ~O.it ı. BQr. P. .. 
cıuıa Pethl Çelltb~ e6t alıır&J; tek 
llfl ,1cıcı.eue t~ eClrc:ekıucıır. 

TeltltUı:ı A1:uu··~· açı);Ça 6.T-ı 
ıtırı oldulu. c:raı:ıu. toıııroıuna 
lmkiıı vemılyeceğl ifade edllece:ı: 
ve redı11 ıatwece~ı: Yarın komi.$ 
JQQd a c:ertyaıı cc1~ eörO me;er-
derı oııra C..B.P. ıruı-u ıophmııra.· 
teklU ü.ttrindekl &WQııjO.nQ taun 
olarıı): ı~blt edecek YO blr tcbll~ 
Yaı:ınlaya.cu.tır. 

Tddl! tek.m ile U&iU olarak ı:li· 
ril~tütcmnz. acır. P ıeı:ıel başka· 
ili Fen:l LütH Kara.oo>manoı::ıu. 
teklif kabul e411QI ıaıı::ıını c::llec 
lla B~k-aııının kayı~ b i r ~ et. 
k!~e ,.ahıp olacagınıa Uadc ederek 
fÔjle Clemlıtır: 

cMllletveklll olaaydım ıı ı: ı~ .m 
çeltllmek tıl Ul'l1U.• 
Jtaraoamanoğlunuı:ı bu edzlul 

Hür. P. ntı:ı, mUhaleteun Mecl!&
ten <;e.'tllme.51 ıerektl&I kanaatin· 
do ol<lu/fU ııöyleııtı.erlnl kuvvet· 
1 emıı rmeıttecıır. 

Cemil Bengü 
c ıı,,,, ı lııl'ldrı 

tir . 
inanılır bir kıcyıı11ktan ö!lrc:ırt l· 

llmı:m ırö-e D.P. ıcnel merkezi. il 
lı:oneres.1 r- pılıııcaya 'N'! ,eni idare 
lı.uruıu teıJl'l:ktll ec1lnttyıı kadar. 
ıeçict bir il lc:ianı kurulunun ku· 
ruımaaını -.aruri addetm'-' nı dün 
aeçıcı il 1dıu·e kurulu Clyelerin!n 
15iml~11 b11~.Imı Ur. 
Buııa ~ geçici il aare s.u."ciu 

~u aimler:ıcn mQteşckklle1ır. 
Cemil Ecı:ırü. Kl\zım Yurcıaırnı, 

Ha:,Ti Gönen. Fenan Ara:ı. Şeııuıl 
oanert , .c ~cıeı. Perin. 

Bu du-\lı:ıı::. Jı(lre. elikl 11 :aar.:
lturulunııen P.ayrl Erdoıtdu. ?>."u· 
reddin Bt.ıa'.i. ve Sabri Tıqk.m aaf 
C1Jşı bırakılmtılı:tııdır. 

Geçici ı. idare kUrulu, dQ::C1Pn 
itibaren, il kı•nıın~ı ltfıı ha:rırlılt · 
lara 11rı~m bulunmaktadır. i.>•r 
yandan ırcçıcJ il idare kurulu oa~
karılıııına lft!rtlen eı:ıkl D<•vll!'t Ba
kam Cemli Jll'ngü )"akında vapıla· 
cl\k olan ll kı•ıoı;resırnııı cıe. 11 b!l~ 
kanlıtı için en ku~ vcıtll aaay gll<ı· 
terllmektedı r 

BAŞYAZININ DEVAMI 

MUHALEFETE BOYUNDURUK 
c Bası ı ıncıcıe 1 

"' nıalllnı uır eydlr. lıı•an, l~aıı ı. ııııı.1:ıı hu ı:natızurlnrı orl:\• 
ı1 w ı.nıdırmaı. ımlJiıı~ızdır. t n\dahrn ı.:arşıııı. tını nıalı1.urınra ı.aı
l:ınnıııli rnrr' '' tılr~f'Jıllr P.ı~nı nı.ıtı7.urlnn ıı:ı:nltınnt; nııııııl..tinılflr 
, .. llllllllfllr. llU bt'. Ullt"al;; ı:1111ıil hu•lllt,U \O! l~lılrllıl ~OIUJla l't' 

tt"t'.ra~ıt ı.>tlllt-llPrlll lbUI \f' it' lll ıllt·rlııt- !<lt.> ı:ı ı:. trnur .. , V.l't'llY· 
ı .. rldr .-dllrMllr. mr 111ranı ':tb a.a.u ön '" •ll<'lllllt hali\ n~· 
linü oı ııaın!t!ılllıı. emlt'Lt'llP ıtrııtnr ı.ırı 1 t.-.ızlıı.: \r lı.111.ur,.td• • 
u lrnmrL ı .. tr llrn 11111.lu:url:anl.ln d a Hır urlar trı;..U et· ı 
nwl;lt' hn.ılıt·r, 111•ıııokrn•lılı·11 hf'l,;lrııı .. ı:" ıını..ı.111111. ulıııı nsıl tar· 
ılıal n da Ui tt'ltlf'llnd<'ll l<'bdld 111tıru. d .. n"tT&I u.llaLLn\.tır. 

Ahmed Emin YALMAN 

ÇİGLİ'DE NATO 
HAVA USSU 

tmıır. ıı - Ç!tllde NATO taraı
flnclan ın:os ed1tmcıı::ıe olan bQ;1U: 
h va ltmr.nırau ikic.allne tal~u
oaktadır. NATO tarafından l::ı.•ll 
edlle-n bu ba"a Umanı OrtırOo{tQ
nun en bQyQ~ bava asıertııcıen bJ 
rı olacak ve bir anc1a meycl.ana en 
büytı.k U('aklenSan 10 tan l.nqı> 
kallta!:>ll~l:-

İSMET İNÖNU 
C "' t lııdde • 

de nltcm ifa etUm. Ftklrlectnl 
Ttlrtiye Büyük Millet l\Iecl n 
mQdatn etme:~ mertıı::ıncıe oıanı.r 
baksulıklanr:• \"e alır mesulhTU..
rıı:ıı te ı--tıtunlarıı:ıc1a tecantz 
etmekle örtemezler 

S&\'Ctlıltn a.1}kir bir \ec&'1l:g ya 
zwnı emirle n rcturmcsı. aynca 
balıliızdıı- B:ı mı.sal adalet m 
~C5l Qzertllde tal:lp ett l!In bQvQ!t: 
dlvanın yeni bir et>:rekç cı r Hi
klm teminatı ve ada et. tstlkl U zc 
delerunış oıan muh!Uerd!' &.l3'~t 
acıamlan pcan ıısızca \'ntandaşıı t~ 
cavO.z eelerltt ft vatand~ koru
maltla mQ ellef tken o Y&Set. a
c1amlarıne. vasıta olan adalet men
uplan ela bulunur• 

GÜNALTAY 
4 ı \ndrttl 

m ~ d~ ttıı rtlwı do.«t 
arıyla klıı ~ :ecıır 

Bu raı1-'l Gümut~n bir ıtıtap O· 
ttrt.nııe çal •ıtı ı:ıUmlştır. B r 
müdd t önce emizde va .. ınla· 
nan •Tnrt Tec1 H~ MQcııele
lel rb adlı etQc:tün blr kitap h•· 
tıncıc topla:::la:fl karart tıra:ı r.!l · 
r.altııs. kltab• <taha ıten.1$ Tt! llrnl 
tıır et1lc:t ha!U:U- aeUmınl t&:;arl a· 
maktaCır 
~rullt~ s6r «<>ıs:ııan:ı 

Tarihlnl1 Kadınlar Saltana!.!> adı
nı ttrdlti :ren: t:ir tarihi. ~ c:ni 
cııertncı el tlllış:nll"t.a olan O U 
naltay. b>,: ctül1ünQ c1 t.ıkL-::ır.; ı 
t85&rla.!lıtı tıt üt k Q ü r.- · 
ceslıı11edlr 

4çilere ikramiye 
l lucld!'I 

madlktan bellrillııa.k yı.:da ıırı 
defa Te?Umekte ~ ı.tnmt1tWlı lh· 
t11.a ttade ett e 
dl?' Tekl1!1D metmnde Sar. 1Kllere 
tter d a;ı bil- ı:ııaa$lAlt ntııtıetin 
d 1.knm..'l"e .-ut:mesı. &l'nc& Batan 
ıar Eurutu::ı.uı:ı !:ılı ı Urlh· 
te 4 ll.Dd1 b1r ı.nam..l,ren1ıı ödcıı m ~ 
ısın b cmı:ıektecı.ır 

Teklif it b1r EllUlllll 1çlnde son 
kltnl alacak ve Meclis Başkaıılı{:ı· 

ı:ıa v~rt ecek\lr Tııkllt kanunla~tı~ı 
talı:dlrdıı lşçller rtızde ıı~ nlıbctıncıe 

hızla ı:aza11~ elde edttekleıdlr. 

Muttağınızda yalnız FAY ... 
... insana f erahhk \'eren bu pırıl pırıl temn· 
liği temin eder. ÇUnka 1-'A Y, bih1mum eş- . 

yanın kirini \'e yağını temizlemek üzere 
husu!i bir formUle göre mütehassıs kim
yagerler tarafından imal edilmektedir. 

Euleı'Yle, mekteplerde, 
f abrlkalarda, afelyelerde, 

ve bilamum temizlik işlerinde 

FAY yegane yardımcınızdır : 

FAY, bıçaklan, kaşıklan, ç.atnl
ları, yağlı, isli tencereleri \'C bil· 
tün bulıışıklnrı tertemiz yapar 

FAY, mc.rmcr, fnyan , çini, lavabo 
ve bnnyolan temizler ,.e parlatır 

HERŞEYI daha iyi TElı-1 iZLER 

Taze ve pürüzsüz bir cilde 
SAHiP OLMAMDA (Fu"'R,i) NUN BÜYÜK HiSSESi VAR 

işte mükemmel bir ökÇe listiğil .. 
_Nihayet, dayanıklı ve elvertşU · bir ın<çe • JAstftı mem
leketimizin her tarafına tevzi edilmlt bulmımaktadır. 

e OOLF OKÇE LASTİKLERİ, f ennio en 1 son terakkile-
rino göre, tamamen otomatik makinelerde ve 
hususi kalıplarda imal edilmektedir. 

e GOLF ÖKÇE LASTiKLERİ, patenili•yepyeni bir şekle 
sahiptir. 

e GOLF ÖKÇE LASTiKLERi, fevkalade sağlam olup; 
kunduranın tabanından fazla dayanu-. 

e GOLF ÖKÇE LASTiKLER~ kunduramn, ökçesine ta--
mnmen intibak eder \'e yilrilme kolaylığını arttınr. 

Y cnl. alacağınız • veya ökçe değiştirteceğiniz kunchın.· 
lanmı için uırarJa GOLF ökçe JAstiği isteyiniz. Her bo7 
erkek J kundurası , için& muhtelif• numaralan ı mevcuttur. 

işinin- eh11 ı kunduracr 

ökçe ı IAstlAI kuttanır 

Cilt bakımı 

;Veıı:ı.ııwı /('~~( 
için muhteJif tuvalet levazımı 

se~·erken sabunun da en iyisini kuflanırım 

·ve PURO'dan şa~ınam. Çünkü PURO 

cildimi besliyor,.. koruyor, cilde bir çiçek 

~azeliği ve bir kadife yumuşaklığı veriyor. 

bol 

nefis 

TUVALET SABUNLAJU 100 de ıoo SAFTIR 

Benyonuzde ... Puro Tuo.,ltl Sabunu 
tıullanır:sanıı tn ima umanda filim 
yıldıılarının o bDyOJeylcl caıille o. 
gOıtlliglne sahip tJlursunıu 



\ 

Federasyon Reisliğin~ 
-1( Haftanııı en muvaffaı~ fııtboleusu oldu dün de tayin yapılmad! 

Can Barlu, Kadıkö7 npur lske leslndl' işte lıö7Jcı VAT AN ıazeteslnt 

d ikkaUe okuıordu-

Belçika maçının 
kahramanı: Can 

Genç futbolcu, idareciler izin verirlerse 
basketbol de oynayacak 

Belr;liı:n milli ıutbol knrşllaşmıı
ı;ı hakkında hemen bütün krıtılt. 

!er bır tek noktadn blrh:şlyorlar 
•Bu maçı .tnzanablllrdlk • Evet • 

Dotru .. Kazana!ılllr1c!lk Fakat bJ 
nun akııı de vartt olabilirdi Yanı 
bu cl-l» ilk maçta yegllne ıro!ü· 
maza ntnmaz ve maı.zalla!:ı cı-oı 
nılııt!Op da olablllrdlk Neyse ıcı 
Allah cCAN• dan rı.zı olsun. kar· 
şıla'jlnanın 12 ncl dakikasında ııo. 
lUmüzü atıverdi ve takımımızı hıç 
o!maısa bir mağlQblyettcn kurtnr
dl 

tişte bu ı:ol Can•ı c19 :Ma·. •• 
ıstadyomunda bir Anda 50.000 • ıc..· 
şlnln 11evglllt1l yapıverdi. 

Hem ~ alnız 60,000 kl~lnın m ? 
Hayır... Büıtın ısporac,·erlcr!n _ 
Hatırı bütün Tilrklycnın ... 

Can artık ııonuıı ıutbolcu&u ol· 
muştu . 

Ankaradakl milli maçın bltlmln
cıe lıerketı Can•ı yakından görebil. 
melı; istlyorcıu. 

A)n' alil.ra ,.,. ra((bct L:.tanbul
da da oldu Salı ırttnü ,apılan Fe
nrrbabçc antrenmanında Can a. 
hara ı,;ıı.nrken tr:bOnlerde.ıcı bü
tün 11arı • llıclverıll tnraf arlar ca
nı ~uaıcıen alkı !adılar 

Bu gol hakkında herkes bl• o Y· 
ıer anlatıyordu. '.N8511 oldu, ~u' 
ııertt Can ç~lım -apmıştı, mı:?Sa!e 
ÇOktu V'5nlre 

Bu bu usta ı.:ıır dn can·ın lct?ndl. 

İ '>leJaf llkçmlumlc 1 

ııl .le konuşmak ıstedlk 
TCYndüt dOn Car.·ı foto muba

b.rl arkadaşımız Remzi Hakkan 
lıe blrllkte Kadıköy ıskeleslnde a
yaıtımua ll"tırtverd! 

Tebrik ettik ve konuşmaya ba,. 
!aaık. Can milli takımın ı:nllp ııo
lmr.emestne üzUtmı•kle beraber ye 
ı:ünıı coıcı attığından dolayı da 
fievınçll !ı:ll Maçı anlatmasını rlca 

Orhan 
kat'i 

Şeref' in 
nazarla 

Başkanlığına 
bakılıyor 

ANKARA, 11 (Hu.ausı) - Futbol ra~yon H&Jjkaıılıtı tekit! etseler da· 
Feı:leruyonu Batltantııına tımın tl· hi kabul etrııf\nı.- demiştir. 
rın edileceği mtselMI ba;kentte h&· Scllıbattln Delllren lçlıı lılo be
len günün mt"vzııu olarak devam et- men hemen bUtün çevrrler mütLc· 
mQkted!r Bu huauııta. son ve kati !ikan· rederıı\yun na.kan ı olabllnıe 
kararı verecek olnn 4\!lllı ~!tını na il imkanı yoktur .• kanııııtındedlrle:r. 

kanı Cc!AI Yllrdınıcı bllha.asa aon lkl inanılır ka~nakların kMI ifadele· 
ıı:un için gazeteciler ~rafından en rlne gOre ıac o. erd \pak'ın Ba~ 

çok aranan Bnkaıı ballndedır. tanlıCa getirilmesi bir gün mesele· 
AIAkalıların ıtadelerlne gore. gtyaıt &!dır. 

raal!yetlcrın çok arttıııı bugünlerde Mt'ı ,Khıt ı.İı.t!R ııln r.i{;f 
bir de O.tellk Baıcanllj'iında çalıfBn BASKIUHOI, n·ıt~U\' \ı>I 

Ccllt Yardımcı, Federasyon meaelelt- ~IU!ktyelller Blrlltl 18. 19 Te 20 
rı Uc bcnüz meş uı olacak vnklt bU· Aralık tar1blerlnde başkentte bir 
ıamamı,tır. baalı:etbol ıurnuvuı tertip etmiş bU· 

dan Galataıaray ile Fenerb&hçe dl· 
vet cdllmlt]erdlr. Auı:ııradan Harb 
Okulu ile :1.1Ullı:l1e1Uer Blrllğ!nln lş
t!ralr. ec:ıeceııı bıı dörtlü turnuvanın 
:lrogramı dahi h•l•I <..ımuotur. 

18 .\ralık Çarşamtıa: 
Feae-~11hç~ · Jiarl> Okulu 
aaı~.waray • Mülltl~e 
19 ,\ralık PPf$embe: 
Oal.ataaa::ı:v • Harb Okulu 
Fene=!>ııbçe • l\:Ullı:lye 
20 !\rahk Cuma: 
MJlktye · Hıubolnılu 
oaıaıuaray Fenerbahçe 
Faka~ turnuvanın baflaracaıı ta· 

rlh'8 lıtanbuldıı tıaııl:etbol tefYlk 

' --·ı•i' tumuvaaının final kar~ı.a_- ıl' 

oynanaçaktır. Ankaraya dlve; -;ı. 
m)f bulunan bu 1ld takımın U ır 
turnuaaı rınal ltartııa,mMını of!' 
ma.lan muhtemeldir. 
BELKİ TEŞVİK l"İNAL MAÇI 
EVVELE ALINACAK 46' 
E~er cuınart86l günü yapılacU ff' 

mi • final maçında o. Saray .,e ~ 
cerbabçe takımları raklplerınt .,:
d itleri tııi:dlrde, final muu~~ ııJ 
nın bu turnun dolayııı!yle ıe ~,ır 
pazartesi akşamına atınacııtı .or ~ 
molı:tedlr. Alı:E.l takdirde. bu 1k1 ı 
.tımın Anlı:a.radakl turnunr• ış~ 
lerı mUmQn gOrUlmeme.ttedlr· E'akB~ 1l11radatı bir başka 80ylon· ıunmalı:ta4ır Bu turnuvıı:ra iııtanbul 

U7e ı;Ore de bu fcderMyon mevzuu------------------------------------------
.ıyaal çevrelerde do rn 1:ok .tonuşu· j 
lan me -ı lulllndedlr. 

Bu ün ay~ ;nu .e) ı ııoran gazo- 1 
tecılere Mlll! E:ll;lm Bakanı· c:\içln 
acrlr. ediyorsunuz? ônumtl.ıdt'ki gun 
lf"rd" her halde bir 1-'edera.yon B~· 
kanı Uİ) in edllttPkllr.a demiştir. 
Diğer yandım namzeıler arasıncıa 

~mı ııeçen Fı>ll: Bina!: •Bana J'ede· 

..,..~------._..--~~ ettik. 

KASIMPAŞA 

BAGDAT'TA 
YENiLDi •Daha maçın baııında ı:ol ata

cağıma ııaır ıı,;ımııe bır hl& vardı. 
diyen Can şöyle devam etti: 

«Oyun ba.,lıyalı pek az olmuştu 
Santra çlzı:tslnln biraz önOnde 
Mwıtafanın uzattığı topu yakala· 
ııım ve Bo!çlka kalesıne ııotru ller
:eı:ıım. Bir ara Belçikalı solbar as. 
ttıme geldi. !akaı çaıınıla ekarte 
ettlm. 18 çızıı:tslne ya"\t}ıışmı~ı.ım. 
Dr!ck'ln ısolbelt> pas verncelllm 
zannı ile ııerlledl!t nl gördüm. rop 
ta 3ut ıç.n mu alt duruma ı:eı
mıştı Hemen kaleye havale ettim. 
Kaleci pl4njonunu yaptı. Galiba 
c'lndcn kaçırmış olmalı ki. topu 
cııtıarı:ıa ~raom. 

Ba dat • ı Huau.sl) - Bugün 
lralt Kraliyet takamı ile karşılaşan 

bt.anbul prortııyoneı birinci ligi kU· 
1Qplcr1ndco Kıuıımpaşa, ustun bir 
oyun çılı:armııaıua rıı mtn 2 O maıı· 
tt'ıp olmuştur. Bu maçı .:.Ulli E itim 
Baltanı Ue Oenel Kurmny !ll\Şkauı 

da takip etmişlerdir. l4ıı.çı on'>q bin 
klşt takip ettı,ı gibi. tarşıl:ı ma te
levizyon Ue ele J11)'1nlaı:ımıştır. 

Kuımpaşalıl&r :rann Daa...,,'da Bas 
ra l:armal!I u .. or.ı:raelllclnrdır. Pa· 
r: r ıı:Un(I .aaımps,..... OçtıncU maçı· 

nı Iralt o.rctJ •akı:r.• lıe yapacak ve 
bu 'D.aça Irak K:-alı ıı. Faysııl da 
tc:rr vcrec.el:!erd~r 

--cı--

Bu benim m!lli akımda oynndı
liım dGrdOncü maçtı fakat attıB:m 
ilk ROidü. Şimdiye kadar :nlllı maç 
lar harı cinde birçok ı:ollqr atmış. 
um. Fakat hiç biri benı bu ıı:aıııır 
ı;ev.ndirmemlştı • rı1'! 

Can vapurla İstanbul tarafına gidiyor 1 
1 

oK t ı . 'lA< ı~\ln - ı.ı~r ı .•r H' ortR oımııar ara•ı Rpor mo ahaı.atP rd' 

~ m niyet Bu garistana 

geçecekti Vapurun gcld!lt!nl g5- tr============='> 111111 ınuhtt'IU ,,alon \f' •taıllıırdn devanı rılll nıl rlr. Bu Lareılaşnı lll' 
r11nce ı:enç futbolcuya teşekkür Bulgar .Futbol Federaı:ronu ııe :ılııııııı t .. ı.nıı.; nrıkelrr ~il)lt•llr: ,r 
ettik ,.e aynldık. mutabakata aran, Emniyet Kulübü •ı L K lZ O IH 1.1. \ RI "\l.; t ,/\ltı - ı;ınınoıı ll llgrrnl'I ıoı.aıı L:apalı ı;por ~f 

Cıın uzaklaşırken ba~ınyordu: Nlaan ayının ille hnft.aaında Butga· lon11111ıa ~apıl nn l.11lararn."ı \~•lt)h-01 mııı:tamıd:ı: Orta oLu lla rda. I 
•Aıtabey Galatasnrnyla yapaca. rıatana ıı:ıdeccJı;tlr EmnlyeU!ler Bul· dıı.:lly - ı,;aııılllll')I ı t:Hll 05·71, ı ı~ .. ırrıle Cımılıt•a - 5kt:ı ııar ,. ,, 
ğımız basketbol maçında oynama- prl8tanda Ftllbc. varna vo Sofya.

1 

lrJ'I o:Hll 0:>-111>; Eıı~tltülcrdr. Cnıaıotııı - ~I ııntq•ı (15-0) ( 1)-
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«ara T;;.rue/11. 1
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.* 'ollilıuıhııırt Tlcıırtl'I l3~·2 1 l 111!1,IOp rtmlştlr. Re•lmde Kız ı..oltJI 
. . Lınıı ınü,nhaı.ıı ~ırıı•ııı ıln ı:örülım•Llrdlr. ,.;! 

··•··········································································································· 
TECRÜBELiLER MÜSABAKALARINDA HALTER 

A
ni nnı,, M"\erlnı. r.~lih'h n kll(•Oı.. dar M1\;aJ.;lan temizd i. ut. 

ntlum ha\ll!!l insana rahatlı ı.. ("f'\11..llk l'f'rlrdl. Do ;ııımaııtıırı
mııda ı ırcıı,ımız Lndar > Orllmf'I.: Lnblldl. 

on ı'lefa Ankar&J a lk'lcllia Ur J aııııan nıllll maç için sıttım. Ya· 
l;Rt r•kl ıu•\dltlm \nknr~ ı bıılamıııııın lll'r 1ıaıı1 ıe n lmrıı bana ııl· 
rtn ı:llrl!ııın,.dl. Oln ı:ell'n ht\dl•l'lr.rl hrptrn ) aıtırı:adım. tlilude rn a· 
ı:ı Uı; drfn rutırılf"rlnıl bo)ntıını l'nn.:ııon dı-cl~tlrcllm. Kı metınılze 
oın ııı.: >ntmıır lstl•nnsız ııııtun soı.nlilnrı ncık nrıı. çamur hnllnf' 
ı:"ılmtl•tl. Çoı.: titiz dl':lllnı. fnkat ı·nnınra da tnhammOltlın yoktur. 
\ ul;nnlan 3atıııar • ., :u:ıdıı caı11ıır. ıusıının cam otf"ldt'n ayrılmak ı~
trmhordıı. 

ESKfSI Gi'I"rl GELSİN YENİSi 
l"uthol •l'•h•ra.•Jonn ı.tıra ı.-Ltl ırı.ın yenisi. Ama bir tllrlO rıf"lr· 

lllt'dl. 
ı ıııunıl k:ıııanı c•sı..llrrln ıılr.J htu .. lıll. \ pı1k da. Dellrf"n dr fat.18 

l~t,ı.ıı gorfln{f) orl:ırnıı•. 
Hlr kunııntt' Jllıır il<' \pnL ıır ı!f" ll<'llrrıı hn•kan ta:rın r d llmh P• 

hlllı. llah.ı dnırusu hu lllJ in l•I 8 11> uı. :\llllt'l \f~ı lhlnd t ı;.l)oreu cıl'lll 
olııı ) ıııı nıl'bU•l'.lrı ıı..ı, e •> ınnıs. 'on ıor..ı: aıallba B:ı hnı.:an•ın olacnli· 
ını' ıllJorlftr 

Efkfarı ıııııııml)P. ıııu'a'~hrslııdr ı..ı.ınl'tlnl Ln)hl"dtn tl'L §tt;lclllı.. 
me\l..I \C r: ırr.ıl D)P.I iş hfl•lllR ı:rllrlrr-;e llf' \ 1)111' ili' ile Rl'llrrn ete· 
'ıın t'ltlrml'.Yf' ııırnfuır gilrllıınıü)orl:ır 

• mfr." l Ş.\llENK) 
Oyunun l? ntl daklkaunda K. Ahmet ~afdata bir orta yaptı, O ııra da kaleyi dolduran Celil, kalecinll\ plonjununa ratmen topu allııra r:on· 

derdi. nu, Beşlktafm, \'estoreı'e at ııtı ilk ıoldü,.. Bundan ıoııra . l:Jah • nryulılar açıldılar. Fakat ilk devre sonuna kadar ıol tıkarıtmadı· 
Jar. Yukarelakl resimde Cet.Alin atlıtı ı;oı i vrç a~larına takılırken ıörıUlnıekU-dtr. 

t: 
R•.slKı \I;: 

Metin Gürmafl 
rekor kırdı .. 

Az sporc.unun iıtirôk ettiği müsabakalar sönük 9'~ 
Tecrübeliler ara.ııı Halter birinci· - ~ 

ilkleri dün akşam Patlb Ollr~ Ku· 1 
1tıbünde ;rıı.pıtmı,ıır. .Musabıııı:a.ıara l ... 0---·.-·J-n··-·--·, '7ıi1l. 
bol mlttarda balterchıiıı iştirak et- ~ 
meler! beklenlrlı:cn, ı.acıcce 7 ltltlnln ,~ 

• 33 BfN !'ARALI 25 BIN BEOE\'ACI 

l ıırnl - ı.:rımıı H haf"ltln -
R Ah lllt'I. ihcnıı ... 1' 11\1 (Ce-
141l - 'nınıı. Hlt('F t '. 1'. n. 

lefikfaf, Yestores'i katılmaaı, ıı:elen meraklılar araaın· Sil""~ J 
da Qr:ünıu yaratmıştır. ,oı. 

ırı '.Mll)h "'lndını Uldll•ll'll ı;oııra illi dtfıı r;lirdtım, Durııııın hnlı1' 
l•tlfl hrıllııde (Jahl 60 bin ki 1 nlncnrına lhdnını \l~rrmı,orum. Rahat 
dnrtn!lli ı,:ırth lr. 40 bin ı;t\1rC'I ır:or alır. ~liliıı bltnu•ml \ 11111 mııct.\ • 
harr.p olılu "'lııdrı •ılan bBJ rııklnnıı ı•dedlnl çoli az holdul;;. 'tylrM
lrrln ı•ııınuık için Lot LolR clrrrek lini:R solr. yntı•rı , ıırınıılıın rntl're
•andı. Hnrta~nıdıı l.e pl•tlP tıuluıınnınrln ırlbUndekllrr ara ıııd:a oy• 
naıınıı knr topu mnı;a rs ıs maı,:ınn dnlıa ~'Ol. 11IAli11 tf'1'tl. 

ı,ı nbuld:ın ın.u,;ı Ulklhe l[f"leıı ,,. k11fıtn ıııen~up nbı tar n cıı· 
Zf'lt't'lll'r ~ııbıı l~lndr lılr ırn lhtllnd" oturtuldv l aı. 

\ı-nbn ga:wteell,.rr. mıllbu• tadd.a hlr ~rr )811ılınıaı'll mı" Zira ar· 
ı.ndo ııır oi:nkt ırı not tutmaıan çok 7orluL • .. ı.ıtırr JL \ nlmu.- t111 
7Rı:sa illi. \llnlı ııı·ıflı. 

~"> lrdlerlıı ıır,ecanı l•tnnbula n L rnıı eo•J.: Mımlk t.:aldı. Faliat 
mllll marsınıı:ı: ~-oı. l!tesll il~ ll'n"L 
DÔYLE iDAREYE BÖYı.E Ki\l\IP 

ml't. \ O k~eı, ('<• kuıı. 
\ E, I Olt t ": * 
LO'ın·\ \1, \lmnud. 

Crl'nLn• t - f,1.:bluııı. 'dl'r • 
ıreııı. ı,wıııkre•t - 'lill"1n, l'l't· 
lerııoıı Olrlıı, H1'R(ı l 0'11· Uanı 
bcrı:. 

ııııı..rın: C 'lhaı ı:rıliıı. 
Golln: l'l'ltll ( llrıL. 411. ite· 

cep ı uaı.. :n ı. rlt'r& lotııt t llıı\;. 
6111. 'nznıl oı.ı ı.. ,,, 

"I"> ı rel: 937:! 
Dn•ıtnt: ı ııı·w.ı:;. 

llrlrllnı ıı•ıl ııı.-s·etr)I': l'ıııhul F'ffltrR onu ı~tıfa rıtl. 'ruıp •t 1 L•ııılihlıır ı Ilı• lılrlllitt• ıarnıımfl.lll ~·l'lilldl \ nlnır t n11 noı.tal :tra tenıaıı Bll§ikt&.1lllar. ı:eçcn yaz &veçte 
dım l.Pıullnılıl nlnınndık. karııılaştıkları, mahalli lktncı küme 

f\ mııın mAnll·ı ııı;ılitır. frnhıııı :r.alt coı1ıııııı:. t 'll)fla ~•Kltın •nası 1J ncısı VeııtorııB ile dün ete Mit. 
ıc in ınllll tuıııolf'ulıırı ma("tnn ıHl c On r~rı ı:t türulrrf"I.: ottlf' •f'rle ti· hatplllja stadında ojlladılar. Taga-
rlldllt'r mın isveçtekı durumunu ııçık:n. 

nıı oır.ııır ı.amp Jnpım ı n.ı;1111 ı.ını l\lıll ettı· ( ı>ent.lnrııı 1f'ıliLJ•rl mamız maçın kalite bakımından 
rn.,uhtı '" pataıPSlcrı zl)areıtll'"r ıllr<'ııLce ha) rrt rıınf"Ltrıı Lrnılll.ı nasıl cereyan ettiğini bellrımeıo 
rlnl nl maıııı.ır. kli.fldlr. Siyah • beyazlılar raJı:,p

\ rınf'klerln Lnlorllerı c_,'()f'Ulil:ıra .)l"ll'reli liııdrr 0 111111"1 lı;lıı ht' AP· !erini 3-J mağlQp etmrııınc rag-
lannıı nıı>dı.' men lı:endllerlnden bclı:,cııcn oyu-

Hıı7.ı ),;nmptn bulunnn sel~hlyelll ahı•lnr C11tbolc11lor n~ bıırle· nu pteremedıler Hem de tutbo
trn gl'lenlrrhı dl' ı tlraı.ırrt.)lf' ıı)nanaıı bU)OL; aııı..tardn liumnr'n ıı.l,11 lu tam mtınastylc bılmlycn rakip. 
ınü••ı:ıdr C"dlltllclııl ı:Orenln bauellr.r lçlıUll' L;nlClılar. !eri karşlfiında. Gerç BeŞ!lttfillı· 

~111< l!lll f'\\ l"I bO.) 01.; lllflar "'J) lrndl. f llhııL11in Hrtclkıılılar blltlt'U !ar ÜC golle ııayeı u Ulll.')ml !ardı 
za, ırıı. arıınr l1'hlıııl7dr. idi. 'lııcı ırnz.ıuımnmı.ı mom~finllü, ama kn· amma. marın lı:aıe e çok yakın 
z111111ı-aııııı11.ı hem tlP. hfı> fik farı.in pr. lnrn il> IO'nırı. btly-111;; tıaın ııtl. m~ateden 1ı:açır<1ıkl.rı ı:ol flnıat. 

\Jnı ın .on ılnklLnl:ınndıı ll ıısrl ııt len l•)aıı rtılrlldl. nu barr\;ı•te lan. ı.opla tnz:n ovnamaları a· 
,rbt'p lf1 rl zliuftı' leyhlerıne verllceck b r noııu AY· 
MA( GECESİ NELER OLDU? rıca bu kOtO on;ıınızn!l)ionları lln· 

\lru ,.oıırn-ı ııelrr ıt ırı!Uııı. icımr ı..urı •lu•IO h> lrc·r blr rclrnı·r r:ırlayan tuıup tdarec!lerl hiç bir 
•rrıerlnl ılol.1•aHm d.-ıtıın. llrr ıtlttlt:lın )t!nlf' uıııııım a!Lol rrtl'•I run 6 uretle Türk tutboh.na rardım et 
s.ıaıtt"rrl' kııfnıııı ıır;rıttı, ama bir hll• il ~rr ı:r:tını~ bazı hnLlkatırrt d" medlklerını bıtmmıcıırlcr Hiç şUp 
ıtörnılı ıtım hesiz B ııc:taı:ın Ve tol"Cfi gibi 

f\ulüpln ruıııoıı-ııların mllll uıLımııı mf'~ uı ahı~ı arııı• ııtdıLlnrı kötü bir takımın o;nıyncn ına. 4eh 
Clbl ll'•llJJI Pllllf'K lı.ı:l'rr. ll'•Jllll f'tlPrlf'r •'nı.nı ıııl l lı maı·ınn •uıırıı ru ıhulnıtnr tamıınıl' ıı l>a ıhos ıııralal · rımız lklnol kümcsıncıon btr ta· 
mı ınrılı kımlu oynıısaydı. hem ı•nrk fut-

ı .l'<'t' 1nrı ınıınn onrıı "'ıren.ı'rta ı.ınıını coııı11•ı ll m. "nat blrtlf'n boluna hizmet etmıı; hem dr. ~er. 
~oııra \ııJ.;ııra ı•aıa~ ııa\>oıııııı~ ı.ımıı•: , .. ıııırrtl il bir takımı kalkınııırmış olurdu. 

ııal'ııılil ı.u toı-uı. ı ar. u ıı:lln ılıı nını; 1a1nııı•lnrıtı. Bu hnl ;: • rl'ıı · Tabii muhakKak it.net kOmeden 
ll'rl ıuzıı .. h ti" 117nıü•til. bir tn!tım•a o nıımat ıstct;elcrdl 

"••:ıı donla rf'('nıl ti. Ul&f'• .,,ıı-ııeı Hrlrrlıır ıldrcrı. tıtkatlm lill· Yet l • be~nz formalı t vcçlller 
nııınu 11 orııl.ırda ne oldu \ilah hlllr ı;aııece biraz topa ~umıa ını bUI. 

nıı ııuruıııd ııı "nrurıılıı olan lilnılrrcllr:• yor ıır Pu bo blltı lnın ıı 1ı: tavcı.-
\ a \\ rııp.l'du ol:uııar: & zl k "'" lı: ntl lerınl 11 rt o;·na· 
l\ııliıpll'r h.mıı ,..,,.,.aı.ır ı.; .. ııuııerııı.. 11 ınul\l'de btılunurtlıını. mı a te \ k ed ordu Bu da maçı 
' ıırnıı ıııı..ı.111 l'tllıı • ııtbolrıılıırırı"J ff'dl'ra•)un ldlir.,r11r.rlıır tr•- zevki;.z b r halt' ıı t rd 

llnı l'ılNLrıı t>t .. ll'rtııe bir ldr.rt'rlnlıl tııı. 111 11\1 ihmal l'tnır< in. 'lll.•,ı O>Un baııtan sona kııdar B ,.k 
çot ıılil ırınız ,;rrh•' posaları ı ıı..mı~ ul.ırııL dı ııf"rlrr"" ı-ııı.ııı ~nı "ııı ta ın bAk.ın e·ı alt nda ı:~tt S · 

ı rıı .. rn,Jull ıclttl \ l'lll•I «"lr• .. ı. f,f"lccrkl«.'nlrıı trnıcııııl ••llrl 1m ı..ı ah be• az lları.ı çrlttlk.ler! u • 
.. ,ı.llt•rlıı hııı tarını ırı.rnrtııın ••ınlnr 1 :ar uma ı za:11an 1 rnçl sarı lı:a.r-
11111111111"lllllllllllllllllllllllllllllllUIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltnlllflllllllllllllllllllllllllllllllllllnll ı;lyl çarem bırakıyordu amma 

J -1 mağlôp edebildi 
MQşabalcalarda alınan neLlceler 

fÖYledlr: 
Horoz 156 Ks.>: ı - Nur1 Du)'&r 

(Şişli) 165 Kı 
TQy (GO Kg.): ı - Necil ötçel (H. 

P.) 222.5 Kg.; 2 - Engin OUndo:an 

Kuvvetsiz İsveç takımı bugün F. B h 1 d k 
(Deniz Hıırb Okulu) 220 Kg. 

Q re i e e arcqfacıyor Hafif (87 S K~.): 1 - DoılDU Ayçl· 
~ ::1 ::1 çek 260 Kg. 

( Gü!il/ir€rdal f 
bunıarcııın ı;adece birkaçı ı:oı o. 
lablldl. Ancak B~!kt ın anırıı 
bir golü orııayt, bir ııolü ise faul 
ldl 

Br.şlktaşlılar ılk tehlikeli altını 
8 ıncı ııaklkadı. yaptılar, nııcebln 
:ıo metreden savurduııu out aırettı 
)alayıp l\VULa çıktı 12 ncl dak:I· 
kaı1a Nazmi knle Onilncıe topu 
kaptı Fakat topu ayııı;tından aQ
tı ı tç!n kaleciye kaptırdı. 36 tıcı 
<laltlkada Scdadın sıla şutu üat 
d rekten ı:crt döndü Akabinde de 
K. Ahmet topu ltııle önünde lıava
p n dikti 

Bcşlkta.'jın daimi ço! fll'Satla.., 
kaçırdığı devre n hayetlenırken 
e;On ı;antyelerde K lı 11met ısaıtcıan 
b r orta ;aptı O ıraııa Scdndın 
ı erine ı:ıren ~lül yııt~erek bO§ 
vaz yettc ıopa vurdu. Kalecinin 
plonjonuna rağmen ıop llk Beşik· 
taş ıolü olarak Vcstorcs aRlarına 
tııkılııı. Ve dovro do biraz ııonra nı 
lııı} ete erdı. 

ikinci devre ı.ın.,ıarında İsveçli. 
Jer arada ıarnda tehlU:eıl akınlar 
yapmaya başladılar Fakat 12 ncı 
dulknd Recet> on .ı;eklz dışında 
aıtıılı topu kııle önüne kaııar llf'· 
Urdl. Şutu gol Fakat Recep golü 
atana ıca.ıar iki ıı:ı, fO de tnul 
~apmıctı. Hakem ı;ıolü muteber ad· 
cedlnee B""'lktnşlılar 2-0 ıı:al ıı <tu 
ruma ı:cr;tı er 
1-. \ H ı.IU.Rİ ' \ Hi \ " l 
... \l l"' I 

23 üncü da~ katı• ı \eQtn aoın. 
çı~ı topu K& e önünde p!ii5cledl. 
\°arol av:tındı ve top Lncr; n yıı
ı; ne ı;olu o.arak Beştkt~ kal•L· 

ne ı:ırdl. 

Bu golcıcn ı;onra Beşlkta.~tılar .. 
ı,;ıldılar. 32 ncl dakikada K. Ah· 
met ofsayt. vaziyetinde Nazmiye 
verdi. Nazmının ~utu gol. Yan ha. 
kem baı·rak ka!dırdıP:ı halde maçın 
orta hakemi bu ı;:olü de saydı ve 

mac 3-1 ııe,ık:taşın ı:allblyet1 

nihayetlendi 
Jlf':-.1 1.;ıtH \ 11(.'E \ f ... 1'0RF. 
ıu: O\" t \on 

ile Orta (75 Kg.): l Metin OUrman 
(Şlşll)1 322.S Kg. Metin OUrman bu 
derecesiyle yeni bir TUrklye rekoru 
tesıa etmlş~lr; 2 - Fahri iman (İ. 

f'enerbahçrl!ler Yan agır : tll2.S Kç.): ı - Sadık 

1 

GUr~ş) 275 Kg. 

Vestores ile oy- Pelı:Unlü mz. ur. olt.) 305 Kg. 

..... --...... --~ ..... --~ 

IHll- 11 \HENKJ 
Rtctıı, lkınrl dtur ortalarında saıııradırn ııldı&ı lopu 16 ı~lne liadar sludli. l kl nıUıSaflı de tkart~ tllik 

ıe.n ıoan ~utııau çekil, ıol .. ltLe Jui.<u'd.akl ~de Be lkl&iı• Uüael ıoıuııu Recep acarken ıorulmtkUdir. 

YA HAFIZ! •. 
Su Sıekelly, Komite el~ 

den takım yapmak selihi>~e' 
~ ni alıncaya kadar evveli f 
~ nerbahçenm canına mevlü~ O' 

kndo... ı9' 
Sonra, Adalet 'in can 

mevlfıt okudu... Ondan soıı~'. 
kampta kıiğıt oyununda sP" 
culann camna mevhit okud~ 
Daha sonra ml11i takımın c•11 

na mevliıt okudu... •• 
En sonra da, Eşfak AY~..,, 

ın canına mevlüt okudu... ..ı1, 
Adamcağız, antrenör der 

Hafız!-

lig maçıor• 

pazar günü baıtıyor 
.,,,.'! 

Geçen batta Teltntlı: tl'n11~ııı' 
apor aalonunun. ıpk tertlb' ,4 

1 

Arır:a yapmaaı dolayı.at:rıe ıflhlr 'IJto' 
mlş bulu9an b&Llı:ttbol teş•llı: t '.r/. 
Ya.at dömifinal lı:arpla~aıan ili '' 
k~~bol ve •oleybol lig maçı•rıı:ı• 
harta Clf'Tam edllec .. ktır. ,;' 

Bu hafta yapılacal: basketbOI 
lnnnın programı 111 ael:lld~ır: 
SPOR VE SERGİ SARAYI 
14 ARALIK 1g57 (Cumarteal): ıJI 

(Basketbol ı.ef 
lll.00 l'enerbahçe • Vefa 
17.30 Oalataaaray • Mod• 

ıs ARALIK 11157 IPa.ıar) ~I 
1 Bııı;ketbol llır ına('1 

14 00 Şişli acyo~luı:ııor 

1.5 ıs Fencrbahçe . Beın:t•' 
16 30 Oalataura1 1 T. tJ, 
17 45 Moda · Kadıtoy 
10 oo vcta • oaruşıafüa 


