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Kendı bahçesınde dal olamayanın hırı~ 
Girmiş bahçeme ağaçlık ta la)Or. 

* ÖZDEMİR ASAF'ın Yeni Şiirleri 

Bir Kapı Önüııde 
S11nat Rll!lını~.-ı - Yın arıuı. :\fa•n \ aymları - :::10 

'lı>lla FPnarl "'•' 1'atı 34 - C:atıııoııu 
l\urue 

KAPATILAN SENDiKALAR 1 iN 
MECLiSTE HADiSELER OLDU 
Çalışma Bakanı C.H.P. yi Devlel 
işine casus sokmakla ilham elli 
Sendikaların açılması için son önergeyi veren S. Baykan (C.H.P.) "Milyon 

lorca işçinin hakkını dile getiriyoruz,, dedi. Asena, Ada'nın üstüne yürüdü 
Husul! Muhablrtmlzden 

Ankara, ıa - BUYilk Mlllet Meclla! bugün tartışmalı Te uzun blr ı .---------------------------~-"I 
oturum fllptL İbrahim Klra~luoun bllşkanlıjtın<takt bu toplantıda 
aötlU aonı önerıı:uı ~r!lşOIUrkf'n ı:ürtıltüler oldu ve bazı D.P. millet· 
vekilleri C.H.P mllletvrl:illerloln üzerine yürUdlller. 

llı&Hkllhnlılıı \ mnllian n~ı.ıcıııııııuro F.l•rnhnwPrlr. bir •n::ııten oturum açılınca h•1ta oldultlraı lç!n h:ln late)cn mllletveklllrrlnden 
fa1 ıa hu•ıı•I ulamı. ıı:llrfi•ııır•l 1'.ırl• mııhflllerlıııtf' çoı. ıııll•llll kor· .Oazl Yljtltbaşı. İbrahim saffet Omay. izzettin Çllll. Mucid Kemalre· 
tılaıımı•ıır. HP•lın 'ltrııılf'rr 'I loplanıı ırıı~ıııda ı:lhterı)oı. rl, Sedat Cetintaş, O&mın Bölllkbaş.ı, Hlt.snU Ynmıın, Halli ö1yör!lk, o. 

l•f'rldr. ?"on P\: drleıe.,ı ıorülO>or. 1 N. Oermlol:luna izin verllmeal kabul 
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e n U Z U n O n U Ş m a S I n I ,o:~~ı~ ;~~~ı og,e~~:eg:;: !f:ı~~ 
t 1 vekili Arit Hikmet Onat'ln, Ordu 111 

Bayındırlık MUdUrlU~U emrinde ı;n· 
lke 
dün M 

, lışan ıı fo!ör ile iki memurun l.fle· 

d I rlne ı.on vertlmcainln ıebrbl hakkın 

e n e r e S e Y a P t 1 dakl Onerges.lnrı cenp veren içişleri 
Bakanı, bu tşçllcrln 1f menuuoun 
bltmeaı ııebcblyle lşle:1nden çıkanı. 
<tıtıannı. lçlerınde ltU3U!'lu bulunma 

k b N t U • • 1 ğ d Tü k lan yüzünden de l:endUerlne ikramı 
ı rısın a o ssu o aca ı, a aya r , f:::~~~0~~~::~;'.nlç~~~;= ·:~~ 

Yunan kıt' alarının gideceği söyleniyor :~~.er:·~:~~:~~l=~i:1~7'~~~ 
Ahmed Em in YALMAN Tel sizle bildiriyor 

f.:lı;enhowe,.·ın en uzun konu~a· ,.,....,.._...,... ______ _,.. ... 
Parla, (Nato Konteraıuo 18 - ,--· 

•ıııı Me.nderegle yapmtılll kontcraııs 
ıouhıt:erıncıe umumi bir alll.ka u· 
lAndırmışıır. Bir ııaat bir ~yrclı: 
lllbJ uzuı;ı bir rekor teşkil ecıe::ı bu 
k,onu$?Uada en çok OrtadoRu mese 
lcıertnln QstOnde durumıu1tur. 
Bölıırııın ehrmmı~etını arttırmak 
b.ı.ımıncıa..'l alınan netlcelercıen de 
'•ıuyonunıuı çok hoµuc1 cdrütıO 
tor. 

Komisyon büf çe 
Görüşmelerine 
Dün başladı 

nu,ud 'Mull*btrlmizıllen 
Umu."'Ill Kltlp Spaak Kı'l>. ı lh• 

t lltına çate aramayı kendine dert 
tdlnmış ve bu maksatla Türk vr 
?Unan del~Jertnl bugün öl;! Ye-

<Devllm• a: 3 bO: 3 del 

Anltara. 18 - 11158 bU:Qe&i Qze
rlnde!i:I r,alıemaıar bugün Balıkesir 
mcbwıu Halil imrenin başkanlı
jtıncıa toplanan BüyUk M ilet Mec 
lb;I Bütçe Kom~onunda müzllk:! 
rcslno başıanmı§tır. İlk 8liztı a!an 
Maliye Bat:anı Hıısa!l Polatkan. ye 
:ıı bütçeyi izah eden nu~kuna, 
t.oynclmllel ıurast ve iktisadi dU· 
rumun bir tllhllllnl yaparak ba' 
:amıştır Dn'irnn nutkunun bu l:ıs 
mında Savunma maı;raflarının en
flbyoncu tenlrlerl Uterlnde dUl'
muştur. 

Genel Knrul'ıta \ anan karar tekllfının Hıınıınrı ı:ıı.rınn çe\1raııını blldlnnlı:tlk. . Jyn~l S.nmhyonda Adi ek•rrl;rctl trmln l'den \ uooo· 
lılar, Gerırl l\urul'ıt:ı ıtıı öçle ıkl rı..serlyetl ntlıuar.ııı.:ınrını znnn eınıı ter, bu ltil:drn bli)Ci .. bayal ı.ırılılıtına ııcramı~tardır. Rr-,,ım 

~ıbrı~ta n0mBTl5 :rarınn Humlan ~österl:ror. 

iL SEÇİM 
kURULU 
DAilLDI 

5 aleyhte oya 
oyla clstanbul 

ka rıı 6 
seçim-

!erinin ipta line lüzum 
görülmediği» kararını 

verdi 
Dün, aaat 111 da toplanan iı sec1m 

ltUruıu ci&tanbulda aeçlmlerln lpta. 

Miting meselesi bir 
türlü sona ermedi 

llrıe lÜ%\lm 10rülm~tt1• kararını T. M. T. F. Boc:konı «İzin aldık», Voli 
•ererek da:ılm.lftır, :l 

lıu karar 5 ale3•hte oy'a karşılık T h • • d · d • 1 
• Oyl& alınmı, ve bu 6 aıeshte orun a r o n «IZln verme ım» ıyor ar 
QOl'dü ıı acçlm kurulundaki muht.-
1.ır parti unaııcııerı. biri ı.e. 11 ae· Gençll!J.n Kıbrts!a llırlll olarak fDı 
çızıı Jturuıu ba,ıcanı Sabri Alı:aUyet tertip etmek ıstcdltl mlttns:ın iz. DU kU • 
'-"-tıı:ıdan Jtullanılmıtt.ır. nı dQn de ııtınün me!eleıll olmakta n 115 

Öte randan, daha ence ilçe ııeçlm devam etmı~ttr. Bir tarafta T.M. I 
'uruıJ&nna ~'&pılaı:ı ttı.razıann eza.. T.P. ikinci ba,kanı CelıU Hor<tan, 
,.. ___ ,_"_ .. _n_m_ı_s_ .. _ 3_F>_ü_. _ı_d_e_ı _____ m_ .. _'l'_an_ı_ı _~_ .. _s_sn_._•_de'\) kaza 1 ara 

BAŞYAZI 

basın Spaak'ın 

Konferansında 
YUNAN GAZETECİLERİYLE K 1 B R 1 S 
HAKKIN DA BiR DERTLEŞME YAPIYORUZ 

Ahmed Emin YALMAN 
PARIS 16 - Challlot &ar~ 

' yının NATO -
nun buın konferansları lçln ha. 
llrtanan ııalonunda dün ııaat. 
beşıe umumJ Kll.tlı; Spaak'ln ilk 
baaın kon!eranıı:ı urcıı. Toplan· 
\ıya 2amanından yarım eaat ev. 
'tel ııttmekle ihtiyatlı c1avranmış 
Oldutumu &andan Halbuld en u 
bin-cıe.n fazla bendeı. lhtıyatıı ga· 
:ı:etccı varmış. Her tarafı tutul· 
tı:ıuo buldum. Güc hal ile bir ye. 
re ıı:ıcıştmı. 
ltonıerarıa eaatı gelince. Spaali:. 

btrı ına!llzce. dlltert transızca lto. 
nucan ık! yardımc.ısı ile beraber 
kU?bUyc yerleşti. Politikanın ve 
d!plomaıılnln eski bir turcıu o!· 
duğu ne kadar d" halinden bel· 
il.. Foıoırrafçılar. 11ıne01ncılar, te
levlır.yoncular cıarhal tanllycte 
teeıııcr. 

Bundan ıonrıı sı aoıc ı;özo ba~ 
lacıı 38 memleketten ııelcn 1400 
ırueteclyl ısellınladı. bumın bu 
lı:acıar ~nıı bir &llkasının bu de
rak! toplantının ehcmmlyetını 

sebep oldu 
Havalar soğuyacak 

kar yağması muhte
mel 

Dün &abalı Botaz Te limana men 
al3, deniz lı:azalanııa sebep oımuv Te 
tehir hatları .seferlerlnl akaatmıştır. 
Sabahın erken aa.atlerinde blrdeı:ı

blre inen ke4U aıa. g&rü• ııahuıııı 

ya yer 20 - 30 mer.rey~ k.adar ln· 
dtrmış n denı. t.ra!lflııl lmk1ıWZ 
kılmıştır. 

Dlln öğleye doğru güneyden eMn 
rUz;::4rlar )"On d"ltl•t.lrertk Yıldız fır 
tınasınA dönlll'Uş ve ııuhunet bir lkl 
11ut içinde +11 den +2 dereceye k•· 
dar dllpnüftür. Kar 79tışı beklen
meltteat.r. 

.Anadoluda umumiyetle bava 60llll· 
yacaktır. :Batı Kar&<len1z aahlllertn· 
de Kuzey tırtınaaı hüküm ııtırmek· 

fDe"ramı SL 5 so 5 de> 

Bakan. ııutkunun &<>nrakl kıc
mında O P lktı<tarının 1950 <ten· 
beri aarfettlll ııayretlarl övmüştür. 
Bakanın bu yıl da. 'bundan evvel 
clduRu ~lbl Türklyedekl kalkı!lma 

iNGilTERE ADA'DAKi TüRKLER 
iÇiN DUN TEMiHAT VERDi 

CDeuıııı Sa. il. Sü. ' deı 

5 BİN GENÇ KIBRIS'A GöNüLL ü GiDECEK. M.T.T.B. BAŞKANI, 
« KIBRIS İÇİN CA NI MI ZI VERMEGE HAZ IRIZ» DE D İ 

=ıı 
nnsu~t l\fuhablrtmtıdrn -

Ankara. 18 - KıbrıAta son H· 

mantarda llrtan tedhiş hareketi Q. f c E L A.. L $ A H ,. N 
Ecrine ııeçım haft aTUrlı: hültQme-.. 

SATILACAK ARSALAR _ Akdeniz ve Otuzhan eaddelerlnln \'atan c~ddesl ile kts!ltıklrrt uokta· 
dan itibaren 'urlara ve Aksara1a dofru olan arsalanıı aalılacatını llll· 

ılllrmiştık. 'Bunlardan urlara doJru olan arsaları resmi leşekkllller, Ak saray-a doğru olan arsalan be hu~u· 
ıs.I tetekkllllt>r alabllecrklerdlr. Jledmde Beledlyrye 60 milyon llralık bir ıelir nll&Jaca.k olan aatı.lık arsa· 
lar ıorülmrktrdlr. ....................................................................... " '''''""'''''' ....................... " ..................................................... ._.. .. . 

• • • • • Harp Okulu Unıversıte 
haline getiriliyor 
MILL1SAVUNMABAKANLIGININ YENi TASAR/SINA 
GöRE SU 8 A Y YETiŞME ŞARTLAR/ DE G I Ş I YOR 

Ankara, 18 - Emin kaynaklardan 

1 
aldıaıı:nız habere aöre, ötedenbut ü· 
ıer!nde durulan ve bir türlü ıatbllı: 
mevkllne Jı:cnamaran &Ubay yeU.tır
me meacltsl Milli Baruı:ıma Bakan· 
lığınca ele alınmıştır. Daha kaliteli 
ve daha çok bilgiye aahlp bir auba. 
:vın yetişmesi n arnı umanda or• 
du 11evlı: ve ldarealnde mühim meT• 
lı:llert alabllecelt ltlmaelerltı kıta u 
ima ıı.-rıatnde yeUşcccıc aubayları a· 
yırmak malı:sadlyle e.;ltl ta.sanlardan 
da 11ham alınara!t yeni bir tasan 
huırlanmıştır. Buna ıöre, muva.z
Hf subay eıı şekilde :r:etıştlrllecektlr: 

tı, Kıbrıslı Türklerin emnlye~ ve 
seli.metinin temini için lnııtltere 

hOk\lmetını Büytlkeıçııııtıerı nsı Mu"zeyyen Sen ar' 1 taslyle şifahen ikaz etml~tllı:. 
DıRlşlerl BakanlıRına yakın çev- •• 

rderden ÖğrendlRlmlze ııöre. ln- DAVA EDiYOR 
ı:ııız Baytık elçisi Jamea Bowker 
bu~n Dıştıılerl BakanlıRına ~ele-
tek İnıtlltere hükQmetlntn Kıhns 
tilki TQrk cemaatinin menfaatleri· 
oın korunma&. IQln lAzımııelcn bü 
tün tedbirlerin alın<tıtını blldll"
mlştlr. 

<Devamı 'ia. 6 80. e da) 

MEVLANA 
İHTİFALİ 
SONA ERDİ 

Rusud llıluhablrimlı.den 
Konya, 18 - Bllyük. Türk müte· 

fel:kirl Mevllna Cel1leddlnl Rumi'· 
nın vefatının 884 üncü )"lldOnUmü 
münaaebetıyle terUpleııen lhUfAl ıs 
aralıktan itibaren ba~Dllf. <tort ııe
ce n bir CUndUz <1evam ettı.:ıı:ıeı:ı 
80tıra bu ıece aona. erınlşUr. Gereli: 
llıtitAl ve cerekae Mevllna m!1Zra1· 
nl ıı,.aret etmek tuera oehrimlze re
len zl:rara~Uerln •:rıaı 3 bini aıı
mı.ştır. MOZerı 2l)'&ret edenlerin mllı: 
t.1n aı ı bini bulmuştur. 

D!jter ta.raftan P.T.T. fdarl'.llııce 
çıtanlaı:ı hlev!Ana pullannın haber 
aldıtımıza gön sapıtan pul aatıtı 
125.000 in Uaıünd~lr. Şimdiye lcadar 
&el damgalı pullann alparif &a)"l&l 

da eo.ooo 1 ceçmlş bulunmkat.dır. 

Irak Be Elçisi 
biz Yunanhlan 
desteklemedik dedi 

Celll Şahin, dOn Müzeyyen S&
nar al~yhıne dokuzuncu gulh ceza 
mahkt'mcstnde «aeret vekar ve hay 
ııtyctlnlıı rçnclde ettılll lddllll'll li• 
dAvA açm14tır. 

HAcılse s:cten pnzar r:ünü Tepe. 
başı ııaz!nosunun ııı.hneslnde ııeç
mıatır. c. Şahinin ıcıdtasına ı:Ore. 
bu yerde rıroı:ramı olan Ma:ı:eyyen 
Senar ııahneye kucağında iki arııt: 
bir çocuk oıcıuğu hı.lde ~ıt.mış Te 
gu.Jno mü1tertle.-tne hitaben; 

c- Bu çocuğun batw Celll.l Şa· 
C Dr\·anıı .,o. :ı f.O. 3 dr l .............. " ........... -.......................... . 

MADAL y A _ DOn Ordu ka• 

beıırttııtınt ve 16 NATO meml&
lı:etı.ııın hartelndo kalan memte. 
ketıertn de bu allkaya ortak o' 
ııuıtıarını anlattı Sonra !Uhe etr 
tı· cİ!Jcönce dün)"anın umumi cıu 
l'Unıunu ı:özden «e(' receli z. son-

ra NATO'nun nsıı varlık eobeblnl 
teşlcll eden meselelerin üzcrln(le 
duracatız. Bu tetkik tlAsllı: at!Ah.. 
tar bakımından da. yeni &1111.hlar 
bakımından cıa olacak. En aon 
olarak da Wıı:ıhınıton'da Başkan 
Etsenhower Ue inııtllır. Baıvcıcııı 
arasında bah!.s mevzuu edilen lk· 
tısadi ve teknik ışblrlltı dAvaaını 
te kikten ııeçı~tız Mevzular 
ııcn.ştır Fata• aıA&alı NATO dev 

Uletamı: a. 6, Su. 1 del 

' 
lllÜ:\AZ \ R.\ _ nıın Gaıet.ttlll'k En!tllüsO ı Jnrı te l? ncl 11nırl~n ara tında •Bir f lirk, abanrı 

melidir, nleomemelldlrı> konusunda ıılr mUnaıua J'Apılmıştır. ~etlerde •evlenmemelldlr ı tczlnl 
ekip, mUauara;rı 'kall.ll-..ta . 

uvunan 

Birinci ı;rııpa dahil aub&rJar muh· 
telif imtihanlardan geçtikten sonra 
beş .;ılblt "gıume ı.Abl tutulacaıı:ıa~ 
dır. Bö7lellkle Harb Otulu, olı:ulluk· 
tan cıkaealı: ya Harb Akadeınl&I ve)'& 
Yükaek Rıırb Okulu aeYlyeaıııe çılı:t.
eaıc ve ;veni bir Askeri Üniversite ha· 
llnl .alacaktır Aalı:erl Unıverzitenlıı 
raıı:tıı~lerl kara dımlz ve bava yQlı: 

gele harb okullarından ibaret ol.il· 
caktır. 

u .••• , 

Xvvelkl gün şehrimize gelen Irak 
Elçlıl Necip .El Ravl, dün gazeteciler 
le gOrü~Uştür. lrak'ın Yunanl.\ta• 
nın lt!hlııe oy vermeıılnln TUrk bll· 
aınında >•ıılış ter.sır edlldlglnl .orıe· 
yen elçi 4u ı:ı:abatta bulunmuttur: 
•Kıbrıs meaeles!nden blrtaç ıun ön· 
ce Birleşmiş Mllletlere Cezaytr me
,telesl getlrllml~tı. Cezayir ve ıtıbna 
meaelelerl aruındakl beı:ıurllk lltl· 
alnde de aeır • determlnatıon pren· 
alblntn b&hla konuau olueuııur. Biz 
hiçbir oınan Yunanlatanı dutekle
mek ve Ttlrlı:lyenln aleyhinde bulun 
mak mauadlyle oyumuzu :ıı:uııanma 
dık. Irak. aelf • determlnatlon pren 
ılbtne ınandıtı tc!n bunu bozmaya 
yana'1Dadl Orumuzu Yunanistan 

f~nıa.ı !la. 3 Si. t del 

rnrıl\bında 'a 
pılaıı hlr ı!iıl'ıılr ı inci Ordu Kur. 
ıııa> BRşkııııı ··ı Omıenrral Crnıll 
t lıı('f'\lk't• ~ıııı•rllm nırıe,lk df'V• 
l~llerınln 11ll3 nknt nındnha.-ınııı 
hlll>Dı rlllhı••h> ll'ırllı f'ılllml tir. 
'l urr.ııde, \, O. D. Hü>Uk F.lı.:lsl ve 
a l.:l'r! atuş~sl, t.ınııırnı Ynllsl, J in. 
d Ordu nıüfelllşl, Oarnlzoıı t.a• 
ıuan•lnnı lir dlicr ıenrrnlll'r ve 
ııml raller: stıbllJ lar. A. R. D. ıu· 
hnJ lan hozır bulunmuştur. Töre
ne ı~tıklAl mareıannın çalınmul;r. 
le hnslnnnıış, J inci Ordu mllfet• 
ti inin lionu mll!ıııı 'e lk'rntın o. 
ı.:unnıa ını mlıtroı.ııı nıı~ilk ı·ıeı 

tararıııdan mnıtnhıı 'J'Omı~rırr•I 
l luı;e\'llı;'c taı.ıımı' u tebrlli • 
dllml tir. -



•.ATPA I 1 

B•J!l·i~• 1lifffJI 

ÖDENMEYE 

' 

l il 

S H 
- R D "mttkrat Jlarttnln rt"'ı!Mtn 

E 1 1 
kurulup taaıtyete bt.1ılarnL 
ıı. çoır t&':')ll karşılanc:ıı. Çün 

N aiAD~RLERii xu. •P<F•• umandanbcct aörı:u n D ı. 1 1a:trtr 11aıı:ıı:erının bu huıı\llta 
~ıazırUk.larcıa bu!und.ulları kını,. 
1ıcnln meçhulü dejtildL Bundan 
l~R~ka. rabnıetll Nuri Dcmıra""ın 

• 

istimlak bedelleri ltalyan yolcu cKalkınma Partıat• ıııbl bır ta. ıı..;.ı.. .......... ıııioiılıiıııO:..;.ıiııı••••-t 
'1e~1r-:n ı:ca: mahkeme idare. 

'\ A T ..\ ~· - 19 .\R.\1,IK 19$1 

Şehir Tiyatrosu'nda 
«Yaprak Dükümü» 

Ç tirük temel 
adapte piye-
ıiJle perde-

sini 1916 yılının 

zt ocak ak-~am ı lıiıı!!P.ıf 
ilk defa açnıı, o· 
lan bir tl.J'atro, 
ıts1 oealt ayuıda 

dttfOnçtsı ııe. 
L.: anbulc.ı.a J 4 r mez 
~"necıenb~rı b.r Dr. Nı•Jıat Cebır de kutla. 
çok aa. rı meıı- n&maı.. Zira ce-
kulutı beledtre b.r retk· ı t;adc., 

Yazan: - em!r .• vere- gemisinin müzisye
ni tevkif edildi 

kım :111·aa1 tctell:k.ü1er de bi2den 
evvel ıaaı.ıre-tf'! ba,ıtlamt!f bulunu· 
yorıardı.; ylnl, me-mleketLe •T":.C 
part<.J c:ı.evrı ııı:i olarak ı;ona er. 
ınış, çok µartıll •IJaı:oi. hayata g:
rilmUjtl. Bu bôrle olmaıt!a bera
ber. 7 Ocak 1946 da Aukaracıa 
ttUmer aoka.JttaJtt merkezinde ıa
all)'ete lf'Çen Dt"moll:ra~ Part • 
umumt etklrcıa ve ınatbuar.ta 
<'erhal bUyUk btr al.ika uy1U1dır. 
c.ıı Ba.-,ka bir J!adı:ı ile merr.leket
te )'enı bır partlnın. ba" n1UhL 
lefet µarılıinın kuruldugu. a:ı
ca..~. Dt•rookrat Parunin ıe ek~U
HI J:e anlaşıldı. cKalkınma Par
tıat• de dahil oın1ak üzere dlger 
bır ~~I tqekkül. ı1er aeden.ı:ıe, 

ne ma"<bua"(ta ne umumi eı ıirda 
clddı bir aıua t:e ıuutılanma

1946 

t ar. İkinci Cihan Barb~nin mem
lekettmızde yarattııı iktisadi. şart 
ıarttan menfaat. temin ecıereit mu 
hıllerlnde mUP!!etr olanlar. heıı 
Balk Pa.rtlel menaup!arı idi: Bu 
&f'l)ep~e. bürü.it şebtrlerden kıJ.
Çük k•abalar• Te kö:;lere ka<lar, 
Dt-mokrat Partinin maı:ıcıt ve ne. 
tı~acıl met1uedl çok hafifti. Fa
kat buna raı1cmen. haıtA. ı:>unaa.ı1 
dolayı büyOic eıcseriyetın kalbi 
tlempatlı!-l, Demotı:rat Partt leh.
ne yAnl tkLldar ale)o·h.ıne tecelli 
edıyordtı. 

GENE RADYO .•• 
• 
1 

Ur. bafta.larcıa. C.H.P. nin 
maddi ve mAnevl aıtır b~ 

.ıtı.aı altında muhalefetin 

büyük bir urstn· ı~t~~~~ lı l'eçlrlyor. Ar· 
tıstlert sahne· 
den birer birer uıaklatı1orıar. 
l'"7.aklasm.1.1anlara da ttel el a .. 
ta1or. ist.anbul Şehir Tiyatrosu • 
11ll.arca önce ytl1den taı:la oJJla· 
dıtı •Y•pra.k dökUmllı. plyeılnde
.lı:lnl h9lırlatan bir ı:öküntllnlln 
eşljlnde. Muutter Arslan ye Al
tan Kanndat istifa etti, Sırrı 
Guntekln ayrılmalı:: ı:orunda kal· 
dı, Talit Artemet•ın ömrü yetıne
di. Bir.kat yıl ıerı1e uunınea bu 
a7rıhşlan.n ye kayıpların daha 
da kabardıfı ıörillür. 

Te de11le:. ıa.. TlJ. 'BEL ce .idareye a.ıttır. 
ra!ınoan .. ı· SanG·en. de-vlet. Alberto lspaloni'nin üze

rinde 119 parça mücev-
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a;ı;; :nuam~'·•·,.,- emvali ıle öze!· 
ne tlbl tutuldu- A\ t,,k.o\T idare \'e belediye 
a:u herkeeın ınaiO ""--------------'• lf'l'in menfaati 
mud..ır. Bu aıaJa ev: vefa &Jııbl umuma a•: ma.:ıarının haczi kabil 
~Lmllk edL,.:. ,.rçok vataı:ı~ııı. de&:ildır Borçlu idare nıallarının 
ıstınülk bed.ellertnt al&madılltaı·1. haczecıılmemestnın kanun huıtmü 
nı, bu yQzdt'n bUytlk maddi ". ~.ı:ııi ounası k&rş1';1t1dL ıcra takıbının 
nevı 61!<.ıo.tılara maruz kaldılç;la!"l- l.llr netice veremf':,ecetı "'1Jitlrdır 
ın, d"ıl"U:nla:mı dev~et bü~·Ukler,ne Bu \&Z~fette. 'kuıaca bel1rtmelly:-z 
•nlatab lmek ıçln vtlA;;eı. ıtapu;,111- kt. ıntınıtlf eden ~dare)e :r:ar ı 
da lı:ar ve laımura raamen tttre;:ı- ceorı Jera )•ollanna baş\·urmanın 
ı.~?erı.nı caz&ıeler •t.ıt eut lııı.be. bir taydtit yoıcto.:-. Yapılaca,_ ıı. 
\·ertyorlar Amrııe men!aat1 tç\n de 11'.t'ne dönüp dola.şıp tcıarenın b:z.
olı;a. evl ellncıen çll<:an bır .(.unoe- za~ ıtendlıs:ne kaı·ırı talepte bulun
nın. Jtklltlıi: o:arU ma.lının <iebe! ınak «liıyequ'}L!t müracaat• veya 
pa.·aını peşınen alma: ından c:taaa oaıı,.ı kwr.llr bab.!8 :.ı:onusu ıae, u. 

her bulundu seçimlerine 
1111111111111111111 il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

senll}lıyemırecetıne hükmederek 
Demokrat Partiye karşı daha zi
yade iııtıhıa ile k11r~ık bir mll. 
•ama.ha aöeteren C.H.P. ıcıarecl· 
lerı. vuıyetın kendileri ıçın pek 
parla.it otmad.ıtını anlayınca. bir
denbire taktlkl,rtnı deklttJrCtler. 
Meael&. blr zamanlar yeni kuru. 
lan parti heyetlerini radyoda i
lin ederken buna •on verdiler; 
bu bueuatald rıcalıarımızı, pl"O* 
teetolarımı~ı hiç dlnlemedıler, 
Oazetelertnde. Demoıc:raı Parti 
prol'I'amının C. H P. proaram.ı. 

nın btr talclldinden ibaret oldu· 
tunu, hiç btr kı)o·met t .. ımadı. 
aını iddia ettller; hatti. bu yeni 
partJntn. Halk Partısı içinde ara· 
dlklarını bula.mıyan bLr kaç ki· 
ıının lhtlruından dolduQ"unu 
yazacak: kadar Heri i(itcUer. De • 
mokrat. P&rtl unvan yerine tCe
lll Barar PartU>I• adını kullan· 
mat. &uretıyle, onu bir tahta P&l'
tlal &lbl ııöetermeıı: ııtedller. Fa. 
kat bütUn bunlardan da.ha mü. 
hım olarak, mtmleketın her t.ö-
fmlode yenı bir Pl"OP&&'&lldaya 
&1.riftller: 

B.rtaç Rün ':ıı~'"' .nıa, ·nıza ıe. 
len lıa:,·an baı. · ; ı .";ion Marka 
yolcu rıf'mla.lnln milz•ısyenlerinden 
Alberto !epoıo-.ı adıodaıt1 tahı~ 
dündokuzuncu aeııse ceza maa... 
krmP.Strıce tevkif edılereıc ceza.e-
vine- l'Öndertl::n!ştir 

kadar .• Bıi1ük t11atro a.danıı Antolne· 
Jn adı .-e cörOtll bir neb;ıe .lı:a· 
rışmı, olan Da.rUlbedaJl "1"e deva
mı iıtanbul ~ehlr Tl1atrasu kırk 
)'ıh apn ıecmlşlnde onbeı yıllık 
dıı :rönüyle ıUkOn deYre l blr 
yana her zaman bir tedlrclnllk 
yuvan olmu•ıur. İlk piyesin Çli· 
tük renıtl adını bir nükte fır· 
satı yaparak işi pkaya ıetlrmek 
ilte1enJer bulunablUr. Fakat İ<r
tanbuı·un U1atro mtrkeı:lnln 
buoc:a 1ı.Jhk ıeçml~, memltket 
çapında sa.hne delerlerl Jttl,tlr· 
mb olmaınna, Türklyenln tlyat· 
ro ha)'atında utun. 2aman tek 
bqına ytlrUmU• ol.mauna raj:
mtn tedirıl.nllklerden ye aksak· 
lıkla.rd.an kurtulamamaunıa ö· 
nemli tek ıei>ebl .,.ardır. iıtanbul 
Seblr Tl7atroıu. bir U7atro a.da· 
mı buhran.a lı;;ln4edlr. 

Poll.6, bu ~ahı-ın u.1•·, ıe 119 
mıştL ımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

ıalJ.l ne olablllr? Hele o kım:ıc ıa mumı bUitt1mlere ııöre harek~t. et 

par\• mOcrı•herat bul ~ııu · · Lir 

Helvacılar, fiatı 

beğenmedi k.~ o u.:.~a. ııdde·te hUkU:n a.Orcn :nek sa.ıuııa Bllyüıı: '.l.lıl:et l-teclı-
ıu meakea bubr'anında b&fll:& bı.: ıtlnt:t müracaaL etmekten lbaret .ıta.. Helva rıatlarır.a konan narh hel 
yere eıtınaca;c. para.at da )'OA.sw. • lacaktır. va 1.rnalAtçılarını mf'mnun et•~ 

.A:.nme hükmi tah!l!yetıennıu, u \-111\ t:R'\H~lh. m14t:r. Helvacılar. ıt90> kuıuş o-
ır.urı.i menfaat. mUlih&ZMI He ve \lfK \ l"'\ \T l ""l J.l :ara.le te:6blt ed.Uen tU."'tı.lll flatının 
lmme "'udreune ttnaden tert.. Bu UbU~de. vatad~. muaa~ahı normal pırt.oada hu~unrrıa:ı-·141 kar. 
ler:n aa-rımekuluno deter para.,,ı o~aa \'e mü'}hülı\t çıkaı·a.."l "·eya ııaında t2'JO--a00ı kuru,a borRa 
p~ :ı ver.1me.~ auretıle rızalarına mevcut ı:xıahJı;:eme llAmının ııereıtı· dışından '-Uta..'ll sımak .ıorun.:ıa 
ba.;.mU.aızın. mu:ktyettni lkLiıap nı yer;.ne ıetırme:;e ı:ıemur, Amırı· ka!dıt.larını eOlo·lemkte. he:,·anın 
,çın yapugı meşru muameleye .ı.- ııe fl"itlyetıe lflntn ııortıım"'n 1 16- ma]ıfet:nın, tesOit ed·len tıatın 
t.mlA.ıc aı::.t..ı vertlmek~edtr. .A.-=ı:ımc tf'r A.ntr de ı ın C"ra.. .. ın:ıan atı~ ;ı':"a.r çot: o .. :ane çıt:tıKını ıtaele ctme:ı:
meonfaa~lt'rt lçJn au:..ıııuret h&"-ıi.:nı f'denı.e. va:an.ı...,ın hıyerlll'fll" lO•· I tedtrler Bu vazıyet kartııunda. tes 
ı.alcy'.d eden ou m\.lame:e ıUnme dau Amtrlr-r aıı.ı.ıesınJ ıuııı etme 1 bı~ rıdılen tıauarla hel\'a ıatı ı yap. 
otorıteıer:nin t&kct.ır ve nUfuzıarı ısı lcaı> ed.ecelttır. Nıb&yet yuı..~r. m&nın çok güç olacalı bıldırllme'..ı::. 
na bırakı:ctıtıncıan. btç kıinAenın aan m~bf't b~r en11t ı~ııtv.11 o.u- tedlr 
hukuıte:ı rnU::labale ctme.Jne cevu nab11Jn.e. meaele balledllmif olur. 
11e ımıtin buıuna.:na.z. F•"-•'- ıu da NlteAtm. 1·enı 1.eta.nbul \'ahısı. oır 
\·•:· ıtı. Jat..m.14k edll<'n yerın pa1·a- ıdare Amın olara• ve: yapılan mü. 
onı ~ııltn " t::ı.t>mek aıoı uıauı- racaat:ar cıo:ar.aı:e hartke-te ıeç. 

•ıJz bir muaınele ~le ferdı ızar ~t mtt ı·e bU l'a}ede bil kısım \'&tan 
meyt!' ete ıttarerun ııakkı }·oktu:. dft-1. ,..,~ımllk oıuaan ~·erıennın be 
N•teıum . anaY&.'ıamızın ii neti dellerln:. aıı:xıaga ba~lamıttır. 
mad.deainde ayDen ~öyle cıentltne~ 6-~.\H~l h.Lhl.R 
tectır •Umumı men!aatlerı ıçuı U\Ll.t.:Rl 

Doçent Mehmet Uluç 
Profesör oldu 

tanhul Cnı\·et·.ıt~ f• "'at Fa. 
kllltc.ıı doçPııtlerındf'n !\.tehmPt u
tuç·un profe&örıoıe te-rn.ı l'ültseic 
tudtkten çıic:ın14tır 11.-lf'hmet Uluç 
l.oıet.me İkt "'adi Kflrw(hıfl pro!e-
eörlüitUnP tar tn edı ıı:n: -;ı~ır 

Evlerde stok gıda 
maddesi araştırılıyor 

Belediye Zabıtan ~t'birdrtl ı ... ·...,,. 
dl kontrolıara devam etmell:t.edir . 
Soo Uc i:Un tclnde ı;.eblrdc 2SOO eı-

loz.umu usulüne &öre uııa,ıirıa Herbansı b:r mL~keme fllmı 
dıkç& ve malı.1ua kanunlan mucJ. 1'.c.ınteomıt bulunmMına ve ınta
bıncıt deter paruı pegln v"rrtme- ıı da mümkUn o;ma.ıuna raltnen. 
dıkçe hıçb1r ıurn.enın maıı la1.l.m- memur taraıından ııar"z veya hu 
val ve mOlkü Llt.;.mllıt oıuna:nML• aumer. ~bebt 1ie Jal.ıUt. bıhi. 11~beı.ı 
1789 tar1h4 büyük Fra11a1.1. de\irl- .;.uten .cra edılnıe)f'bUı: Bu dU· 
mının uerı oım tlnt'aa ve Yun:&; rumda idare11.u lı:unet -'Uaturu 
.hw..(.ları beyanna.ı:ne ıı nın 17 ne: deıtıl. memurun t&taıl ıı:.u.uru v&r 
.naJd.CblQdu tı.l. cMulktyet ıı~: n- demell:t~r Yapılacak ıer. memur 
.icablll thlil \e ınukaddee bir h•lö: hakkında. bır tara.l'da.u. bOrçıar nar koottoldao aeçtrllmlf, taht• !1· 
oiduQ:l..i.nd.an. rtıç ..;;:rr~ kanunen kanununun .ıı ve muteü:1p mad atla •,tlf )'apukı.n ve satıatan lm
bellrtı:en iaıme ıhtıyacı kesın o- de-lenne tevhlan umumi ma.tıhke-- tlna e.tıklert ıçın bir bakkal, lkt 
l•raıt ııtrektlrroedlK.Çt: ve ve.in ve nıelerde ta.ı.;ıl1nat di.v&t>ı lk&!tıtı et 1 kaaap. bir ı:xıanaY, :\Ulll Korunmaya 
tanı taz.m:nat rnuı1.ab!l: 0.::ııa.dıic:ça uıek, dl&er yand.an cıa. haıtlunda verllmlet.tr, 
bıı ha.ıı.:;ıından mahrut> edıleınez• cezai \O ıııZlba:ı ta.itıbat ~apıl.nıuı Bu arada Fatihte bir eYde 70 te· 
Pl'l!tıaı:Jı Katı oıara.c A.at>UJ ed.Umı.1 !çııı memurun muakkematı &aınu· neke r.eyt.ınyaıtı. Rumellhaaarıoda 
t.r Bu bCll:Qm aor.raoan •Cocıe. nuna aöre Uırllı nı~:clle-re oaıtvur. bir eyde 7 çuval tuuıre ele aeçırtı
cı,l.e• Praruıız medenı ,anununa. maic. ve nıha .. et ı.ıın )'apılmMUll mıı. aablplerL !\llJll K~runı:na auçu 
a;nen aıttif.rllmıştır ıM.6-l5ı. ,emin balumıİıdan h:yerare.K mü- ile adliyeye ~~vkedllı:xı~lerdlr, 
31-8-19.'.'>6 tarıh ve 6830 ••.YLı racaı· ur;ulü Jle lmırdeo. ınee.eıc. Dlter tarart•n dün ıtc:e ubaha 

,-•nl ıoı•.ro',l' ı·~unumu•"n " ve nın h&l tnıauaı talep etme~ten kadar BeyoQ:Iu B~ledlye Şube l'ofUdür 
.. ~ ..... .ıı IUt\1 m.tıralt•bfı ek1pterl 2'7 mUMH•a 

17 ne. ma4\le1ertnae de J'Uk&rda.k.. ıoa:ett.or. yı tontrol ~erPil s mOeaeeerı ceu.-
pren1ıp., yanı 18tUnllt bedellertnln l' Ot'\ l h. \th.ı t . ı laadlrmı · nıır 
peııneu ve Jer.ıa.. ö'"enmeaı. a:pıen \ltt·ı.t~l,t. \lfH.\C.\.\'t 

Ankaranın tenııa b.r aok.aQ:ıu-

dUl b .. tt bır bınado. b .. on Hn JI'. VAUN , i da:ye ve bıı; kaç muactan lba•et. 
fa.<ır e;ruııe, .. ak;u ve ıııüıe"a.. 

.ıı b.r 11e ... ~u~ ra&1.ıyeıe baııı:-a.ıı Prof Dr 
Demokrat. Panıyl C.H.P. ıa.tıela· K .·. ··· ı ·· 
rı bıl_;Uiı. bır dL<lt•Lle L&kip edt.. d 
yordu. «Ulusııı ııa.uLeel, partuıın Fua opru u 
kuruluşu ve proırramı hale:kınc:ı.a • =="==""====~====ifJ ma.l Umat. verdikten aoora. bunun ·~ 
ehemmı;ı:etJe tab.11.ı \"& tenli.al o
ıuuacaa:ıuı haber \·eraL Bız bu 
hUtiusta ctddı hazırlıklarda bu
lundu~larını \"e proaramımızı 

muhteht mütellat;sı~ıara tetAıit 

ettırd.lkler.uı h1.18usı olarak ha
ber aı.nıJ.ftık. ll&Uatl"krı. proWra
munı.zı 11tddet!e tenll:ıd edere.it:, 
blzım cldd\ bir partt programı 
vucude ııecırecek fikri seviyede 
oi1naaıgımı21 Hin etnıeA. ve bôY· 
Jece. da.!J.a başlau~çLa partının 
mU.ıtak.bf'l lnkıı;atına bir M!t 
çc:-tmeıc.u. Fakat ne ıarıııt!r kı. 

«Ulus• gazete.ı:nnde. Demokrat 
Partı pro~amını baştan ba.1a 
tenlı:ıd. ve tahlil edecegı vad.olu. 

Yarın 

Ak5ama kadar 

Hesap açarak 
Yıl sonu 

Kefidesin" 
ı~lirlk ediniz. 

DöRT 

ııan yuııard.an blr tanMl c.taht 
nrşredlleml'!dl. Yine huauet ola
rak ald.ıtımıı: mahlmata söre. 
C.1:1.P. nın ken!ttlerıne müracaat 
ettttı mütehaı;eıslar. pronamı 

~ok mükemmel \•e Halk Parti l 
ı>roııramından çok ileri bulmuş. 
lar; ve p&rtl ld.arecllerını. Dc
moJı;:rat Partl programı üzerinde 
böyle b:r ten.kide ııJritmemenın tl• 
ha dotru oıaca.81 hu.uaunda ik
na etmişler; Uiw.ı un ..sOkO.Wna 
•ebep olan da şLe bu 1mı$ .. 

iLK ÇALIŞMALAR 
Parti merkezindeki faallyet, y.., 

BAHÇELi EV 
1 .rar odılm•<t•d.r şu hl•d•. ~ Anı:ıaoanın H2 rıC• mı••eoıne Edı'rnekapı ve 
t.mıa. olunan rtrle-nı aıt ı•Um.L( a:•ıre. zara: ııchıın "-tnv.e bu,.u.ı. 
be:ı~ı.ıerının !Je11Dtlı ued.l~f'ı-. Ida 3.1JUet Mecüıuıe f•Ailyette ou.u. 
r ıç n •naı ..... k&nunaın ••. nur Bu •••• ,., u: .. kçe komıayo- Fatı' he tramvay 
ean blr ınu4eı.eJ.ye;.:ır. Yı.k..lıaıı nunda ,et:<.:k edU.r lteclıa ıç tU-
f'\'ıetrhılu k&Clı:ı ıuı a;ma4 ıçın -.o zoıuntın 31 ucı madaeıaıne ı·e 

iUAta oe:....eteulerın arzeLU;ıt!ert il• dl!, tntllCt\.eKUıerl Cl!LVelde yaı.ıil se'..ı:ırı' başlıyor 
ııı .:ıurunı ana::Mıamızın ve atım· C1..;.:ekı,:en1n nı~lta umumı :ıeyetın- I"" 
lı•k kanı.ıaunun L..ı.ll edtlın~ v~ cıe tetkı. ... ve mt1za.k.ereatnı tate:;·e- 11 ,, 1d . p, ~at •dtımı 0. 
e;ıı~mel·e odu nun a;özle ııOnJ.. ıı ~eı ).1ecl1 n bu n.u.usta a.M.... ;ı&n .. F~\ .. 1 

E• rı, ·•pı ·ram,.., 
nU tnabilrtıneden tı1l4).a o. ıte} c•ı ltara ... ın .d•ıe Uzer,nde .ıeına. , ('frr:Prı Beyat.' me:vuaw.ıııı :f';,; 
a.egı.!1 Aca\Ja. txSerırnt" cm ou P• ıe ı.,·9~ bü· !ı: t~ırı ouı.eıttt:r ı r•r ·l'af! e açılma.t;ı .lzf'rlne bu ~•-
nuar ç:!l !ert ne ıı.Jla '14 ? OtltU l _u o.ıuri1 knc-11 dıne b&htan :":barC'D \.·Pnldtn baılt.VaC'•it.· 

B.ı: xa Ot'V!11e .._,a uını tiUl"S ı ~t 4 tı halındt' aıOr1tc1tw.t o 
1\ ferd ı b&QVUrao.lL'Cr"iıl -~•nU· :~~lil.ı ı ~t'-tnl yull~ıda lbPlı..rtm. - · tır 
n: }Otlar me\c ,' nı~duı., H :1.en t k. L;t.ımtl.ıı; :>ede.ıerı.o.n ldaren.ıı Buna a:ö~. Ya;th Ortak.O~. Fa· 
l.e. r · m 1t • nır ru ve n lr o- tlitın•u.ll dOla.Jl ile ıed.}e t."d:luıe-. tlh • B_ lkt.a ' Fanh .ş~:ı, FaUb 

k Maçka, Jl'atlh. Kurtııiu• vf' lldtrne-lunma• aı... b alacagın. nıa.ıı tme. cUklerııı. d<1la edece:(. ctegllız. ŞLi-
lere müracaat. yan~ dAvıi l.ltame. raı.ı ınunaıc .... akt•r .ııı:ı. iaUnıJik be l•ı:ır - BahçPkapı tramvaylan bu ... 

bahtan IUbareu nlcl normal aeferli! 
yolu .;e l.l.wa ba.t:!annıuı dM.Jmw. deUerın1'n peşinen tediye edtlmeyı rtnf' .,.. ıa:vacaltlardır 
mdmkOndtır ıı. bü:çıtd.e: klfı ta:ıısıı;at bulunm• öwı 1.andan Edırnelı:apı • Bahçe-

o.ter meata .c: OıdUtu slbi. b:.ı r .. ıncıaa Uci setmış:ır. Ancait. ı:apı .. rlliınd• ç•il"aıalı:ta oıan oto-
huauat& '1& tlhaiJ $CllleceJ. ,!f.zn .>Undan böyle vere:,,!)·e lt;tıml&.t btlSler bU aabahtaD 1t1bartn Edirne• 
!UUl ıcr11:1ı .• rınur. ıc11.oı o.1:1C'ııtı(~•· mu-.meıelerıue K1L1,ılmı:::oı \·e te- Jı:apı .. Vl"zııttltr-r •ruında sererler 
Aoa}iat1amı.xın 6-1 n'O mar.ldt.ıelU!i dl)e ıtın~n bir w.o. önce btr.ırıımeıt yap~ak. neyA;tıt münt.f'hah otoblia
cdtt .Uların tn1a.ıı mPcllurldu eızemdır. :er de bu aaı:ıahtao ttlbaren Kı»ka 
Ş:.ı haldP. ulm a.ubı ktnlK, ~er~ Pı,:mırı paı·a Ue a1tJmlik. vataa.aı, j ıte Vezneclle-r aruındatt Bll)1111: Re
daıre~erıne mtır•cu.~ ederek. taieıp ~~ın blr ha.k. ıcıare ıçtn de x:anunl 1 :ıpa a caddeatndeo. ıv.reteı\ edeceil.· 
huıc:uku hUkUmLf'rtnf' göre. ıat~m· bı~ vecibe ''"llkı' eder lerdlr. 
llk bedel1n1n talı.sUJnt yanı ıli.. 
mın ıcraıanı talep edeblllr P'alea:;" 
ııın bu aa!lluında durma.ıc ıcap 

e-4ecektlr. Bır .itere, UAmla.:-ın ln
ıuı mectnır~ o:m.aıı:ıa beraber 

Asabi kolon 
Baı:ı klm .. Pltl" hl(llllr fblJı; be. 

tırtl olm.ıdııı haldt- ,'111.i .. ıı.. tı.a
rınlarıntıa t'llT aırı e1u~t111ı..ıarııı
d•n. ıa1 ta7,.ll..I dolaJtlll.\lt, rR. 
h•t,.ı111ı.. hl ~f'lllldrrtndtn hah
f'dr-rıe-r. Hn lr:izlar, c.·olıi. dera. 
ııır uı .. ,.r \ f') a afra .,.,...,. .. , ra. 
haı .. ıılıı:ı ftkllndf'. ı,ınıleudlrl· 
ltt.lllrlpr, 

Ru ı;lhl tlkfh·rtıf'rl olan J..hn· 
f'IPr ~as..ııut.to lttı..ıı.. f'cllllrltr. 

a,.. t'ları dlıf'r 11ı.l)Ptltrl ılt oı
dulı.l.ııırı ıi•rUllir. \l f""'ll. J..:thı7-
lı" tf'"nıttllklf'rl hıhlP, ıı.. ıs. 
dıtarı ('IJ..lıtllJ.. lhtl)&C'I hl!<"lt. 
dl"rler, t.llf'rl <ınıuı.. \e tf'rlldlr. 
Tan ... honl•rı tıu,uk. e-lıı..,trlya 
da >orrunlııktın l'°'IYth·ldlT· 
ler. \t)a "nla)lıt.la 1ornlurlar. 

A ab1 taz)llo., .,olonlardaı..ı •
nl "PilLRllarla. ıthı,.ların 1uı.:a
rıdaı..1 ııı..ı) f'tlf'rl dil) ınıalarıua 
-*'lıf'P olnı11S..1aı1ır Df'mf'ı.. olu· ı 
ror ı..ı. Ol~r \'e) 11 ııafra i.f'~ ... L 
ne ıtlt lt..!l)f'lle-rı olın ı..1111 .. rlt'
rt, t'l'l"tll I~ 1 hlr ttlS..11 .. tf'll Jf'
tlrmtk 'f' a. .. 11.tıt yönden, lt,lıı..ln 
rtmPk )f'rlnde- olur. 

HAYDİ YiNE 
MUOOk'UN 
EVİNE DÔ
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Za~en tnooencıa da konuımata de
"attı. edt}orı:ı.u. 

- Böyle ııeıç vUIUere kadar dı. 
~arıda kaldıfım 1çın bf'nl azarhya 
ca.kUr. Fala~ bu alqam onun:a 
b&,!Jb&111a Jt:ne.< flyemn:1ım. RlCCJ 
bana dotnaunu 11öyle:;tn bent aa. 
biden dzll)'ecelt: mJetnıa? 

- Bı.ıo.u l'tk lli. bııtıorıunuz İ· 
nocttıCIL 

- Ne .otu~ ı&ı ı Barıa bunu b.r 
tere daha Let.r&r:•!I\anızı isted!ll 
mı anlamıyor muaunu2? Benı öz. 
lt7ecf:gtnızı~ bl"ıııuz kalınca ıne:.·u, 
oıacatınıxı aanııelerı aayaeat:t."'iız.ı. 

ben.iz bat<a·ın tat.sız oldutunu 
ve~ll•ll raınıdtk:arı •ıkllacatıoızı 
Ye bent çok anr.catınıaı afaını. 
dan duymalı: 1au;·orum. 

Bu aôLerı eöylenten Rex'ln söz.. 
lertntn 1Ç1ne ba..ıuyordu. Alır agır 

ıunlan ellı7led.1 
- Bu aıtea:n don Lranı:ıro·yu nı.. 

çın a.lattıtımı biliyor muauauz? 
Sonra onun cevap venneeıne 

ıne:ı;dan bırıtıc:nıadan tllve ettı~ 
B~n e\ ıııtı--ı~z: ısöylemenfj'.l 

"" 

!~ 
Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No.45 

Bu aözıerı rarı cıddl. rarı ıaı:a 
o:arak töyleın;otı. Re:ıt'ln cevap 
vet:nıe.:nı be!ıtlcdl Fakat Rtx h~ 
men ~onuşnıadı Ouııç kıza. karıı 
bir ıahte:.tlr vaz.;set.lnde 1111 HW
ıettcedlll b:r u:vııt..Vl nna J.·ı..ıan· 

dan t.öy~f!mU.ten ut anırord.u. Au~
ta d:ll t.utul"JlUftU. Faic;&t muQ.ak
kll b.r 18}" eöylemt'l!ll de lAılrndı 
Kacııa:ar buı aUa.üt:arı h!Ç atre:.. 
mf!Zler a~ ar1tadaş1nın ıd~ e
dtl<ltil abahı hatır.amuıtı. .lçtnde 
aonauz bir kin vardı: 

- Ne diye benımıı alay edtror. 
•unu-ı tooceııcıa· dtdl. 

- Ala" e~tıaımı de nereden cı-

tardınız"'.' 

- EıtPr aız!n ıçın birkaç aaat
l!Jr btr eııenctı olmuam bPnl bör. 
Je yuzıt.stü bıraiı::ıv Bıarrıı:r.·e aıder 
mıyı:ı.tnız.• B"t:ıl hayatınızdan •!Hop 
atıyo111unuz. Mnra d• aızı 11e,-memı 
latiyorsunuz 

- S12e raıt"annm R:CC)". bana 
bir hatta mQ.<;aıcıe l"dlntz. Stı:nıe 

berabf'r Bıarrtı.z·e altmf'rtıe lmt"iln 
rok:tur Fakat ha.,tır.daltl bu an· 
ıarrelerden kurt.ulur ıturtuırnaı: 

koşup IP"lecetı:n.. O zaman eğer 
bA:& Mnl ısterl'l,.nl2 aıı;nle arzu et. 
t ııntz yere g\.dr-rım. Hayat benım 
için he-r ıamao kola·.r olma."'Dt.otır 
R:cc1 Hattl öyle ııon:er ya~adım 

ki ımek blle 11Jted1Pım olmuotur. 
Şt• Blarrıtıt'dekl ı,ıen bir haıteae
rım derhal &ldertz Reraberce •U
)l::l!n ve huzura k&\'WJUruz. O ıa
mana kadar sabl"f'dln. ne- olur? 
Daha ısonra ber 'erı .&alı.raca.:.-au
nıı. 

Tam o anada lokantanın patro. 
nu he.;abı ıetırd~ fnocl!ncla çan· 
tuındakı a~nava ba.lr.tL y020ne 
pudrıl eUrctU. Dudatını ~·ad.t. Bf". 
raberee kalktılar ve otornoOlle doa
ru yürtıdfller 

DHtarıcta ailzt'I ay 1171tı vardı. Rex 
senç kt1'1 otele ııö:ttrdtl. A.<ı&nl!iOr 

ı~temt}.·ordu Berab~rce merdiven .. 
lerden rürü)'tre.iı:: \lktliar. Re&, 1-

nocencıa·nın derı 1Jalto&unu t...,ı. 

yordu. Kapının önOnde palto.sunu 
aldı ve elini u2attı OLel koridoru 
t~nha ve •-l&dt 

- Allah rabat.sı:t verwin Ricc:..t 
ı:!.edl. Oilzol bır u,am sreçırdım. 
Ben uzakLa tken beni aevmeae de. 
vam e41nlz ve aönülden çıkartn• 
yınıs. 

B!rden kollarını uaattı ve RH'ln 
b~ını tendlne dolru çettı. Re&, 
bır mene-kşe kok:uır;u duydu ve du. 
dııt:tlarına degen ateşli dudakları 

hı.s&ettl tnocenc!a'nın Sözleri bay~ 
•ın ve reotrı rıararmıl'Jıt O kadar 
bfU:1n \'e amımt bU hali vardı kl 
Rex de da~anam.adı '\'e bu c:tefa o 
ıarıhp cenç ıtu:ı bara.retle Optü. 

tnocenoıL baıını onun cöi&aüne 
dayadı. Hem CUIOyor, hem içini 

te~lyordu: 

- Ab.. Rıecr. ne diye eızı on 
8t-ne ev\·eı tanımadım, d:1·e IOj.·

ıeuı1l. 

(De\'amı .,,,, 

, .. , yavlllJ artmakta idi. İşler:n 
ı;:ıdtl}lnl. hattı:.. blraz merak •e 
endl~e ı:e tak..ıp eden doı-.t ve 
arlc:ada.ş:ardan. a:-ıbaplardaı1 baı:
ka. b:ç bırımızın tanımacııRlDlız 
bir takım imanlar da aelip ııtt.· 
mele başlamlfl&rdt Bunlar ara. 
sında aamtmt deı:nokraısı taraftar 
!arı, memleketteki murak&besl11-
lltln ve tek partt tal1akieüroft.. 
nüu ıatır""abını çeken münevvP~ 
ıer, bulundul:u sJ.bl, küçük he
aaplar bealeyen menfaat düşkün· 
ıert. merkezde ııörilp duyduk.la.. 
rını Halk Partıeıne ve emniyet 
t91k\IA.tına haber \·erme-itle Y.,. 
zıfell kiDUM"ler de vardL Pantye 
ııırıp çıkanları ıyıce 16zlemek 1-
çln. Stlmf'r sokaıtına. alil veya - o 
&üaü veren _ bir takım dilene•· 
Jerın 7erleıttıt:1 de dlkll:atımtzden 
kaçmıyordu. 

B 
ız. Ankara. İ.l!lıtanbul, İzmir. 
BursL ıtbJ büyük merke~ 
ıerden başla.~;a.rak partı tef 

kili.tını vtllyetıercıen kOylere ka
dar t.urabil.mek tçtu müLemadl 
temaslarda ve muhaberelerde bu 
ıunuyor. tnandıg:ımız IM&nlarla 
l•tLşarelcre devam ed.l>·orouk. Ay
rıca. memt~ltfttin U'l:U rakın 
mubLelif köşt>:e-rındcn ~ aı>ılaıı 

talır:rı n1t.lracaatlıtrı da tctllıie: 

ediyor, Ankara:ı-a oıztmle tem• 
ıçın ııeıenıerle konu;uyorcıuk. 
Fakat. doııru. namuslu. ldeall.r;t 
ln!ianları seçerek onlar vaı;ıtasıy
ıe ctdell ve vatanperver heyetler 
kurmak ıı:ararında olduıtumuz ı .. 
~·in, ıııertmız biru uzuyorcıu. 
Karşıl"tılı:ımız b~ka 4;,'"'lt bir 
ıtorluk: daha vardı. Halk Panı· 

aıne mensup bazı kurn•ı parLıCI"' 
ıer, aüya Dt•mok.raı Pattı ıuoeet 
kurmıık !çln bizden muvatuat 
ı.su~·orlar. muvafakat! ai.dt!s:tan 
aonra da hlç bir faallyet &&ter. 
miyerek çal u,mak tıteyenıere ml
n t otuyortarcı.ı. Bu türlü gartp 11• 
bOtaj hareketlen. kuruluşu takip 
eden aylarda ~k çoktu. Fakat 
•onr&ları bunun modae.ı ııeçtı. 

Onun ye-rıne b~lta türlü hareket 
:erle kaı.,.ıı~tık:. 

PARTiNiN GELiŞMESi 

Te~lclllt Jturma:.. ıçın vlli.nız 

- Demokrat ParLI Halk Partı
•lntn emri ile kurulmuttur. Bun 
dan maksat alttan alt.& Halk 
Partl.slne dÜıtmanlık edenıerın 
meydana çıkmalarına fınsat ver. 
mek, Onları ıa.nımaktır. Vaktıyle 
~erbflllt Fırkayı hali:lt.i bir muha
lefet te-ı,tekkUIU 11ı.aaru ona aı· 
renler aonradan nuıl belıtıarını 
bulmu1ıan.a, bu ıl!efer de yıne 
öyle olacaktır. Ha!ie ParLu.J, De
moilraL Partiye ıırmet. auretlyle 
makı:<&Llaırnı açıa vuran Clilşman 
ıa.ı·ıoı ög;rendlkten •onra bu par
t1~;i datıLacak. d01$manlarınıu 
da cez&!oını \·erccek"Lır. 

D 
emo:t:at Pı:ı.:tın!n sür·a~a 
ınktoatını bnlemek ıçın 

bu mew·um fe mel'un pro. 
paınuıdadan da1ıa tes1rli hlç btr 
vasıta bulunamazdı. Serbest Fır
kanın acı hatıraları. hele Demok· 
ra.ı. Parti kurulduktan aonra. hal 
kın hafıl'uınr.la }f'nıden canlan. 
mı.ştı: BJnl~rce samtınl vata.11-
daş. bu paruye ,1rdlklert Jçın 

maddi \'9 m6nevl bır çok l5tl-
raplara kat:anmışlarctı: takat 
pa.rtı ba.şındakılcr bundlUl biç 
bır z&rar ııöım<'mi~lerdl. Vatan. 
d~lar, 0.H.P. tcşkllltı taratın· 
dan her ta.rafta yapllan bu yeni 
propagandayı. o e-kı tecrübelere 
ve hatıra.Jara dayanaru. u çok 
akla yakın bulurorlardı. Bunda 
dL yerden aöge kadar. hak.il tdl. 
ler Yenı partınnı ıı:urucuıarı. 

tıpliı eerbe&t tırk•da oldutu &;
b! eak1 H._.k Par1 ısı mebuaları 

ldl. ve Dütün !ln·ael llayatıarını 

o partı içinde ve onun n1ubteııt 
hlz.metlerınde ıe(ınnişlerdl. Ser-
bet.t Fırka facıuı bu defa da 
pel<:AlA te-ke-rrür edebilirdi. İşle 
c.H. P propaaandaııı. bu vaz.::et. 
len l!!.tllatlf' eOf'rek. aırıvhımıze 

ı ıerıp duru1ordu 811:1 yakından 
aııı~ ın:aı ve- bız..ıra. Halk Part .ıu 
ıçmde:tı nıUc•df'lt'ıı.ııı bilenler. 
bu propaıanda.ıııo idi b:r ıttıl'&· 

dan ibaret o:cı.uıuı:u bHl~ortardı, 
ıa~t•t nıühıııı bır e-Qf-1·1yet bun
ıarda.n habensızdı, ve muvazaa 
füpheolnden kolay kolay kurLU
lanH}'Ordu. 

B 
tı.. mümkün oıcı.utu kadar 
. aıun ve mütevazı bır oe-
kılde L6fkJlit •ebek.ema.zt 

ıor·atle y~·abılme1' lçln, azamı 
ı;abır ve tahammülle ça.lıtıyor. 

duk. Meclıate ctddt bir varlık 

ııQetermek ımll:inı olmad.ılı tçın. 

bütün ıa·;rellmızı tetklllta verı
~·orcJuk N:san ortalarında.. )·ent 
bJnldının açılu, merMlmlnde bu
lunmak azere. Ada.na v!llyet be. 
yetinin davetını kabul ederek A-

C Oe•amı sa: s filıl: ı ,. .... , 

T.l,)'atro adamı, baun bir di
ttktor, batan bir aktör Ye7a re 
Jbvr, bir bafka dera bir ab.n• 
1aı:arı, yahut da bu itlerin. blrka
cınl birden phnnd.a WplaJaD 
Jnun olablUr. F9.kat onu, Uyıtro 
adamı 7apan t&r•fı, ne 'bu, ııe 
de şu tarafıdır. Tl1alro sanah7-
ıa Jçlnl dolduran bu tiyatro ada· 
mı, icabında rtJlsör, ıc:a11tnd& 
aktör ve direkt.tir, .halt& 1az•r o
lur. l'akaı ltUhin benlltlyle ti
yatro adamıdır. Toplulutu "bit· 
leıttlrlr. ayrı a7rı yönlere ıor• 
ayrılır clbl oı.n atmo. feri pek
leştlrir. DUn)·a ıahoelerlnde ün 
ıalmı!J aktôr veya rejlsOrlerlU 
sayısı :rüı.lercedlr. Fakat Jlrmln
t"i yüz1ıhn ilk. yarısında adını 
kabul eUlrmls Dullin, .ıouY•~ 
Stao.lsla•s1E7, Relnbardt ft Co· 
neau .-ıbl ıerçekten tl)'atto a· 
damlarının sayısı düzineyi bul· 
mu. 

l tanbul Seblr Tl7atrosunun 
19?1 • 194' •ra.sında hiç detll.o1e 
dış cephesiyle bqarıh bir de"f'rt: 
ll!('lrml~ olm.uı, '.\luhsln Ertuı• 
rul'un .. hsında bir tiyatro ada
mına eıı ya.kın bir Tiirk otortte
ılnln mtltsseıe ba,ında bulun· 
mu$ olmasıdır. •·ak•t derhal be* 
Jirtilecek muhlnı bir nokta, :uutı 
ııln Ertutruı·un sadece dı t ta.raf
larıyla bir tiyatro adamını ıetl· 
rt'bilmil olma~ıdır. Tiyatro lı;ln 
bunca ıayret ye ('ah!ima.tarına 

rajmeo '.\luh'lln Enuırul'nıı Ttlrk. 
tiyatro san•llna rayd•h oımama
sı da bundandır. Yukarıda adı 
ıeı:en tl1atro u,.ta.ıarı kendilerin• 
den sonra dalma yeni isimler .-e 
Jtnl tl:Yatro ad.mları _JouU.IDIH 
tırhır, .\1'nt 1't''."I enan hakkında 
o;ö;rlenıt-ıe lmk~n var mı'! 

ÖLÜM 
:Sa\· v,. 8a\'1Uı İl'• Pı o Yt' C,,... 

ı·ukları. Bar vf' BaYaıı f"f'Clo p•;t• 
to ve Coctıkları. sar \"I!' BK:\'8'.1 ,,. 
knho Banıh tKuhal, Ba~· \'!1 nıı.• 
}·an Nı~$o Bf'hmotrM ve Çor:ıklaf 
·ı ır>art8). Ba~- ve Bavan yuş•J 
'-leı<ulanl. ouı Bavan E'ıltrt"a r:!S: • 
~azi, Da\• ve BaVan Lv:ar Ma11'"1. 
Day vt: :Ba,·an Frecıo Eskenazi 'Ve 
kızı. ann<'lf'rı kız kard~lerı. be· 
,·Ok a.nnelcrı. teyzeleri ve a!l:rabll"' 
ınrı oıan. 

Dl ı . B\\ "' "f'~TFR DO''\ rı .... ro 
(Doıttı"tı Eı.l..tlll\7.l> 

vefat etul:ı;ını ve cenaze mrr&.5 ro·· 
nın 19 Ar'ilık 1957 t>uıünitü PeJ'.'" 
tiembe ııonü !Ut 12 de Büyü-" 
Hendek: Ne\t> Şalom Sınartoa:und • 
ıera olunacaA:ı tf>'e•ilrle bıldtrıJır. 

merkezde.ki faaliyetler ve tema,.. 
la.r lllfl ıreıemı~·eceıtı için, met·
krzl bQI tııırakmamak. tatt.ı)o·le. 
heutnı:..z &\"ti n1f'ı1tf'Zll"rf' dai'cılıp 

çalıtma'I: llltunltınu durduk. B&y 
lr-<'e. $am!lUD h:mır. huanbu:. 
Ardın. llanıRa. Bun.L İ('f'I. Ad•· 
nL Hata.v Yl" daha b.r ta'·ım YI. 
&ye-ııerd" lf' klll'C ba,ladı; •f' 
JC:a.ıalarL nah!ye;,.re. kOylere dol
ru yayılma tıtldacıını 16-terdl. 
Dtl"let ml°'rkeıı ol&n Ankara.ptıle 

t&l')tl olarak bilyUk bır tazyik al
tında bulundugu cihetle. tetltilL 
tımıı.ı burada f'J>f'yCe zorlukla 
kurduie:. Sızım tnktıatımızı önl~ 
mek huau8unda ıtalk: Partlfll 1lic 
ııUnlerde biraz llkayıt davrandı: 
('0nkO memlekettd ur.un yıllar

dan bert hlklm olan cTf'k parti, 
teJt ıet• alıııtemının yarattıRı t.or. 
ku h&\·uı ı('lnde muhaleff"tln in· 
ıcı,atına aıo;la thtlmal vermiyor
du. ~ılklAl mahkemelerini, Ser
b<'fıt fırka macera•nnın blnlerce 
vatuıd.aşı naıııll fellkete eürükl~ 
d! ını m~Ht>ı. bütUn acılıkt He ha 
tırl ıyordU: Cihan harbJ ti O Da er. r-;;:;,;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::;; 
mtş olmakla ~raber. İt>tanbul ( o 
b.,,ta olmak üzere muhLelif y:-
1&:.ı,etlerde Örfi İdari" hl\klrndt; • 
t t!klll mah'.<emelert kanunu. _ 
Tt-hcır \'e t kı\n Kanunu. Polıs 

Vazlto ve sa:•ulyet Kanunu. !!!!.. cı· Pazar Konser•· 11.Iaı.ınıat Kanunu. Toprak Kınu- d 
nu ııtbl her tUrlü tazyik ve ı.eL. 

lı!ş kanunları mllletın b&JJıncıa 
blrt-r kUlç lf!bl aaıh duruyordu. 
BUtOn bu korkunç 1;1:lhları e
l!ndt' tutan h\1kOmeL, k.endl teı;. 

kılı\tıııdan baıti<• memleketin her 
kÖf3e~!ne ya~·ılmuş arenıı bir par
tı ~ebfk1!'8;ne de dayanıyordu. 

Fal<a~ bütiln bunlara ramen, hı.
uı;.ı>l~r. ıı 1:cı14ı.. C.H P. baştnd&Al. 
ıert ııııı.tlet. uykuaunttan pek çar 
buk uyandırcıı; ve on11tr, Demok
rat Partının ;nktşahın durdura. 
ca.1< çarelere b ~ vurdular, Her 
ut-rede teışklll.r. Kurmak içın btr 
lHtzırllk varsa. buna hazır:&nan
ları blrer bırer vazıeçmege '-*
ıışısorhı.rcıı. Bır knunı ıııı-ıu1ıarı 

tehdLt ı.le. blr ktAmtıu da tnad
dl ıneııtaM.tler teuıın ede-re: ... Oe
nıo:'-r-.ı. Parttye gırnıekıen ı:neııe. 

dıyorlar. tıat"i aırenlerı lbt.ııı.o, a 
mecbur bırakı)o·orıucıı. Bır çok 
yerlerde, kurulan ~nıoKrat Parti 
ldıare heyetle-rının bırblrl anıın
ca üç d.brt deta ısuta etı.ırlldl· 

uu hat.~A llzUntU He hauriama.k
tan keodımı aıama.:n. Bundan bq 
ka. bır ev ve~·a d.U.lc:kln ea!Hblnln 
n1e.lını DPmokrat Partiye klralı

yabllmetıı de çok zor olu:;ord.u. 
Uaı:ıeu, Cunıhurıyet İdareı.ının 
1'UrulWfUndan berı az çok. aenet. 
\"e tçtımai n1evkl kazarunıt olan-

......... ~ ............................................. ... 

r 
H 

BUGÜIKU 
A V A Ye,Hk6J l\leleoro

loJI htf.tJOnunun 
tanmltılt'rlne- ıHre buaun 
ıe hrlınb v• clvannda hava kapa· 
h •" aralıklı yafloılı ıerecek o
lup, rUırlrtar Yıldu~dan ffrt o
lar.ak e'ittektır. DUnün en Jükstk: 
harareU +ıı, en dü ük be + c 
lantıırat oıara.ıı: .1ı:a1dedıtmı,ur. 

T AKVIM 19 All\Llli 19>1 
PERME,188 
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\laeaU E'ı.aut 

SABAH 01.21 0239 
ÖOLE 12.11 07.28 
iKiNDi ı• 31 09.43 
AKŞAM 16.43 12.00 
YATSI 18.22 Ol 30 
İMSAK 0~.34 12.51 

Gnz..-temtq Jftnderlltn 1• 
zılaı 't'f' rf'.tlmlt-r bUllllo 
buılmuın iade tdllmu. 

Fikri ÇIÇEKOCLU 
İstanbul BeledlJ• ıconse"atuarı •unun da kıı.ursua ve mUz1k•l uad• 
nı 11 ıs. xu. 19$7 Pa-ıar ıilnü 1101 btllrtı:neden g~eı:xıtreoeilz. Dr' 
Şan 1oinema1oında dib.enled.Jtl •en. rln UçOnctı kıamıo.da inanan bir 111• 
tonik konwr. aanın lm•nıoı ve u.z:un cabalard•rı. 
Orke lra; Şe-hlr Qrkeıtrast aonra .t:avuftuQ:u ışııcıı dünyayı bılı-
Orkeıtra tefi: Cemal Ref)d Rer dut. Franck'tn bu aumet.ıı eıaerı111 • 
PKOGKAM yıllanlau aunra da ol.la. bU:e bU df' 
C. Fraııck: Searonl (Re minör) rece mUlı:emmeUlkle dinleten deltl"" 
F. ::\lendeb~ohn: nır Yaz ıeced 11 m üz1ayen Cemal Re,td Rey'e t•" 
Htl]·au t SllltJ ~le.ittir borçluyuz.. 
G. Ro Jnl: Gulllaume Tell tU• Mendeluohn'un Bit Yas g:eeetl 
vertur) RQyu.ı. Franck'lD a"ır ve eom ftrl 

Ce~ar Franck'ın •e-nfonl..t1 Sehlr ton~lnden aonra dlnllyE'nlE'rele t~ 
Oriı:e.ıtruının repertuartna ıtrell e· kadar hafif btr müz.ık te.sırı bır 
pey oldu. su d~v l'&erln •ık •ıt tek u. Gerçelc:.tf'n bu neti~ eeerı k.urıft 
rarıanmamuı aüçlütünden, eogtnll· hf'r kuumda: Overıur, Scher'l·0: 
tludto. l't orkl'ıLrt. fefine yUkleoen llltertnczzo Nottunıo ve Mareıa 
aorumıuhııtıandır. Bununl• be-raber da :.:ıestecının ınce. zarif ve el!P" 
u.r,un bir ruıla aooıınd• bile ola, rlll kışHıırını buldfı:ıc:. Bu ıüi!.~f 
Cemil Re-~ld'lıı bu aentoolyl aeoa rıut ve kornora dO.Oen vazifete-rıtl 
el• aımu.ı m!l?lltııeverlerl aevlndlreo mUkE'mmelll(iıne ve oırıun bJr ze'·' 
bir olar olmu tur. le yapıldıi(ına ışaret etmek 11tr 
Fraocıcın bu biricik .eotonıı.a aa riz. 

natçınıo .on yı!larınıo ma~1Udür. Roeaını·n:n GuUlaume Teli or• 
Boyle bir denemeye ancak ömrtlnün ı·bı \l\'f'rtürünü. yanıımıyorpııı 
tonlarınd• cıtret eden btatecl, ese- ilk Clefa 4lnle'11k. F..aerın ba.şınd• 
rlnln başarı.&1111 ıöremeden 6lmüş. vıyoloneetıere yt.lıeleuen aolititlk ,, . ., 
tor. Kon.tenatuarın lateml)'e lat.eml z.ıteel olc.tulc('a önemllclJr. Sol1'11 

yr- programına koydu&u aenfont lyl durumdaki Ji<I vtyolont4elden birli> 
k•nııl•nmadı; hattb ı•rlpt.lr. Oou cısı. başlanııçta ka.ranıız ve -dCoı 
ı:ıod ıtbl bir müzlayen bu buteyt ta klyafet.aızdl: fakat eaertn def1 
ytrın dibine b•tıt'd.ı. Ancak: Glürnün mınca heyecanını Y•tıttırmak ll'll 
d.t':o. •itı •Y Once beıeclnln yaylı •• kı\nını buldu. İklnoJ ('eltet dab• 
lar tuituoru çalındıt.ta.n aonradlr aertnk&nlı ve b~aruırdı. Bu u\·ct 
t.ı hanek, b•tarıoıo ilk aevıncıı:ıJ türde tn11ıı2 komo111rıe flQ~\1•1• 
'8.t.t.ı. Vlncentd'IndJ'Y• töYle demi•· Pranck•ın aenfonı.ıne kıyasla ıl• 
&I: (İşte bat: halk artık bent an- h ıl' 
ıamıya baJ]ıyar.) a az önemli olan vazıreıert J 

ıene mükeınmeldl UvertUrt.ln b 1 P'raock'ın Re uıtnör aentonlel proı ttlnU, bu ilk çalı,ınCa bile rQllC 
ramın 1111: yansını lcaplayau a~meUl bir baş.arı Ornetı oldu. Ofoı<erll t!lrf 
bir aea anıtıydı. Cemal Rqld bu cemal Re ıd Rey vu eolıaÜerıe ot 
bor blr esere yara.şan . bu bo7 btr keatra alkışlandı. 
esere streıc:eo bllft, tyt niyet .,.. U 1 tılcaıa 11eytle ejlllmealnl blldl. eento Konıser •onunda bJr dlnleyıc::y! 
nlnln tık m6r.Urterlnd• beat4Cl, yıl· proııramd&kl Nerler t.lıtertnde )C;O" 

tarca tendl•lne aırdaı edldll:l orsu nu~mai< fıraatını bulourn. Ko~ 
hatırlatao H1lerıe vlyoleMel ve ton• rln son yaruundakt iki eserin d.H' 
rltulan, yalvaran bir tem• Yt'rl)•or. leyıcıler tarafından dalla ço:t t>t• 
Lı.r:tln PrelUdler·ındetı temayı ha- ntml'end~ıtını. 4aha lyl antıaşıJdtl1 

tırlat.t.n ,., .eo.fonlnln öbür kuıımıa- nı. orıa.ı.ı Franck'ın ıenfonısınd,~ 
rından öne-mil blr rol o}•naracall: o- alkı1ıarın peıc: o kadar hevecaD· 
ıan bu mU:ılk. şetln duygulu !daf'e- olmadıA:ını belirten ııenç niuııat~ 
alnde gerçek lfadealol buldu. Leoto bıın. halk kolay kavnyabUeCtrtl 
ve bunu takip f'deo Allt':Kf'O ma non eaerll'r ü:ıerınae durmanın cıol: 
tropPo'da ver yer huzunuz.luıtu .,.. ve l.babl'tll olacatı flkrtnı ileri 110.t 
yer .. er kararlı blr durumu canladı- dtl. Gerçekte bu börıe olmakla Dt• 
ran bl mUı:tk dJoledllc. (Keodl ken· raber, azınilkte bıle olu r:evtd ıil 
dhıd.en turtuımara aavaaan lll9nto ha olaunıa.ı::mış. m07lk sröt'"l"Uıs!t d• 
duyduıtu acı bu .. \ Senfoninin 11r:ln· ha 1lerı bır ıtı,;ım d'.nle,•ıcıyJ d~ 
el kısmı Alle•retto'da P'nnct. tf'tet cıtışnnmek rrektlltnı. ve' bund• 
ttlr Te mllralr:abeye yarır: bu. a&• dallı ÖDPmll olarak bu boy bJr .ıı; 
mı mı olduAu kadar hülyalı bir •0- fonırlf' mOıteyrn 11e-fı kendtsınl d :J 
t<:ın tı:lnde all:.ıp &iden bir müzl.t: •af tatmin etmek durumunda o!dUl'1 
faaıdır. Se:nfootnto bu lcıamında or• nu kabul fltme-mızl ıenç dı.nleY 1 

.t•tn. başan.ı hdar inııua ıtorno- Y• Oto.tled.ım. 
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KİŞi TÜKÜRÜK 1 Kıbrısın NATO üssü j 
CARPTIRILD 1 olacağ 1 s?B~~.e.n.i,!~!. 

l'EMIZLI KLE iLGi LI J YENi KARARLAR! N ~e;~~~.~ r!:~t:~!; rK~~~:c~~~ 
·~ r çııtar \'Ol bulunur.sa bunun hür 

tATBI KTEN UZAK OLDUG- U s·ILDl-Rl-LIYOR cıon:ra iç n boroı.: bır yııba-jı he-
"' 1 oıyesı olacıl;ını ııö;·lüyorlar. oa-

.....___ _______ '"----- Şehrin temizli~. bahıılnde be!c. ~etec!ler arasında dılden d le O.o· 

Ml'tı'ng meselesı' 1 diye rl)'aSetlnce alınan kıırarlarm I .qan rl'l'3fet!ere &öre. Kıbru.'ın h r 
tatbikine dün eııbııhtan itibaren t!ATO lls (ı yapılmasını, oraı•., 
ı:eç!lm~tır Beledt;·e Zabıta Te~kl· 'ıtıu, Yunan ~:ıtaları yollanmuını, 

<lla,ı ı ın .. ııt•ı Jltı ektp:trı. bu mn-zuc:akl kon- •kı taraflı sınırierln ı::eveeme t için 
"lıttar ı:OnO uat 12 te yapılacak trollan net:ceslnde İııtik~AI caclde t'.5asa daJr l:onuşma!arın bir mo.:ı 
~lttn; lt"ln Vali MOmtaz Tarhan. ıı!nde 7. ~rıııırçarşı8ında l ı. K11C1•· net "on raya bıl'akılmasını ıe;.llf l t 
rt~ izin ald•k. mıtını:fl prenı; p ola kö1 18kelesı cı..-annda 9 \'atand11şa t.~eğl dO ar.enler \'ardır. 
«" lllü!aade ecııtm ~ bulunuyor ı yere tükürdükleri ve mey"1"11 ka. ' \1 'H'.\ 
t'r.-.en: öt"' yandan Vali Tıırhaıı, bul:,u attık'arı tçın 150 oer lira pa· \\n.ıtlh:\ \R\Bll.lt'lLtK 
t! '1ebe FederL,··onu b~:..arıını tc:lt- ra cezası ver lm~tlr ' \ r H' \"' 
, D ederek, ckendtsınr- mit nı: hu. E.ı:ıpter. oe!ırin temız,ıl;.nc •l ,.1_ P11rıs. 18 <T.H A ı - Amc~.):a 
1 :ıaunda hiç bir yazılı müracaat· rı harekette bulunan 150 ktşlye Reıaıcumhun; ı::.~enhower bu~on 
,•bulunulmadığını ,.e h'ç klmııeye de yaptıklan tıllden QzüldOklerınl 'Iürkl'l'e B~'l'c~:ııı Adnan ı.ıendr?:c:a 
J_ bu konuda 1•ın vermedl"lnb ıle hwusı bir ı:örOşme yapmı~tır 
~F ~ • beyan ett!klerı tç!.n ilk dr.!a) 11 B ö d K b 1 leını~ butunU)'Ordu. mahsua o!mak üzere tenblhto bu- u ı: ra~me e 1 rı.5 :m c eE.-

LC• 
f1 1i}J1 j) l!?fi fj] 

FIKRIYATIMIZ 
Hlı.' hk ı urı. 1111ill'frl;l.irl 

\lr\lfıııtl ııın hlilırn.,ııı anr:ı:ıı. 

ı.-ııı lllflılaıı ınnl ıınııııırıı, blr 
il\ ııı· 1 ılrı.. nrdınııııtan c.ı ) rı • 
llı;I ı:tı•lf'rı•n nlm ıulı . '\l'ıll',ı~ 

( llnktı \lr1IA11.1 lhtl(ı\11 nl· 
h ıı,ıl'ı tılr ııı..ır 1•1 ••• 

\ mıı \lr' lfinıt 11111 ;:;11 nı-i ıl•• · 
~tun ~ılı dnlR\ llıriı(,Jf" hlr ,ı•rı 

htltırn 111ıtıınun -ntı•:ı c·ıJ;ıırola 
ı •ııı:ıııı cııı, ıınlıır. l:tf:\•1ıl11 011111-
riııılı• fM"lllhnıırııln ıinfjıııll' 

l.ıı• rıı::n ıı:lrıllln. f.rlr•I ımıı ııo 
ıı,,: ı 111!11111 ll'tl ı.ı rlt'rl alnı ıı. rn 
rııııılıı J;ulılı.. '"dr-ıı? .. 

c hnkü ıınl mt,,tlt!,l. bir :ı· 

\ rııtn l•l, 

\I>'\' \ll I 

l !>On kend!Sly!e s:örüştilğümOz lunm~!ardır. rın 'o Tür.it yeye yapllacaA. ktlse.· 
ı.."'tT F. 11. Ba.~kanı Ccllll Hordan di yardımlrı.rın ~le alındığı tah:r.ı!l ( H p il B k J 1 
•u hususta ountan l!Ö\ltml~tlr: öıe yandan yalnız bu itle me~ c>lunmaktadır • • as an ar ı 

t ~l olmak üzere üç karakol tez>:s sırası ÇC\ reler Elııenhllwe•'.n ,.a , 
t - Türk YOkt.ek Tahsll Genç!•. edl.mıotlr. Karakollardan blrı Fa. ha ıoonra Yuroanistan Ba.ş,·er: :ı Ka A k 'd • 1 
.,..ıt,rı temııllc!sl olarak. Kıb= me- tih, dlğf'l" Beyoı;lu. Qçllncüsü ;,ı,e ramatılts ile de aynı şekilde hU.~•ı· n ara· a ı"stı" sarı , 
t •'8lyle llı:llı bir miting ter.ı- merkezde kurulmuştur Bununla a! bl:- ~örü~ede bulunma•ına !>.I ı 1 
b '1le mQsaııde e:ttlı:nesını, 16 ara· ~eraber, l~ınan kararların taıbl& sO: bir ehemmll et atfetmekte bu 1 k ı 
b~• 19n tarihli d!lekçemu:le f.ı;~an kab.llyet1nden t"Ok UZak oldUli:l&rl KlbrL' meuuur.un A:nel'lkanın a· fop ant 1 yapaca 
..,1;:. \'a1Jlllğıncıen 1 ı~ ş bulunuyo bellrtılm• ... tedlr. Zira. '·anlı' "il· •• abuluculu"'• ile hallcdllmc~ı • ,_ ı 
''-<. ~"' • • "' "" "'''·'' l'\11'\l,on - ·ıııııınıııı• tran•ır. _ııırnrı fr,\111'1• '" ı.Aııın , t.ıl>' ııı~ ete müracaat dlleltçem.zııı reketi ı;örillen vatandaşlar evve.A luna ı;:idll~eğlnl ifade etme!ttt'ôır Ankaro., 18 - C Hl", aentl merkl'· '•·huPlll'r 

111
111 l>lr ~ıuıa~ 11'1 111' ,, ll'nını,ıı . lllırUıı r11mıuw1mıı t•oıarc'· 

it, ti. İ&te~enlz şimdi gidip 'l'i. .karakola cclbecıııerck \altlarıncıa D,l•er uraftıu1 Turklye Ba5·ıf! :•- r:ı te~kllAtına bir uınıım gönderuek ı ı uı..ı ,.111111 .. , 1tııılııı·u~t ır. nr-~inoıır ... ıı:;ı•ı , t> r<ı hlrlll.ır- ıoruıusor. 
ıhet enak kale:n1ndi'n ka;·ıt ta· ı;:erekll zabıı tanzim olunacak cıa- ~· :ı.ıencıcres buı:tın ayrıca Al'nıı :l · il başkanlarını $fhrlmlze dilnt et· 
s l'e nu:;oarııs:nı da ala~ııınz. ha $0nra bu yoldaki karar ~ube 1 :ra Ba.5vcldli Aclenauer'lc de tıto U• mı,ur Pazar ııunu ı;aat 10 da parti 

t6~Yın "ali Tarhanla btıı:On cıe müdOrlüjıüne bildirilecek, cezalan 1111 bir ı:öı11F.me ~·a~mı tır gentl merkezlııdc t&met inönunün 
~ ŞtUk. B ZI'!. .Ank ara lç.n mO. I dırılması u:rs:un 1;örüldOl:U taıttir- ' \ TO'' l '\ 11( 'h. t batkanlıtırıda il ba kan annın işti· 
~ü<le vcr!ldlt takurde, çok daha K \il \Rl~\ RI raklylc t.sti~art mnhlyette h.r toplan· 
~ lıemmel 1mk4nlarla bite de de kendisine bir tebligat )'apılacak Parıs 18 - AtlanUk pakll kon. tı yapılacaktır Bu ıoplnntıda tet· 
,;'1ııacıe edece"lnı ıı.ö le:1 !er Hat- 'I'• '!'atanda.} buna itiraz etmedıl;. llC"I bu ı;a'"'ahkl oturumuna 8 45 • ı •·t• 
..., & , .. Jct,lt.la llglll meae'eler sö:UoO ece~ .r. ~~•Gençler. ruhun. sız:erde:ı çok u.;ı:dırde evtnc &.dilerek para, eter de ba.ş!a:nı~tır. ÖnllmUr:Clekl paı:ar ;lln!l ... nka:a· 
~ ' ı:ençtlra demt>fl de 1."ımal parası yokaa haciz 11urc~lyle ceza Rwı ihtar ve tehditlerine mc~- da c H P. Ot-nel Başıtanı Lame• İnö-
:ııed ler.» dan okuyan ııı NATO dc'l'letl bu. nOnfin ba '"anlı'-'ında .-a"ııa~ak o <lt11 taba 1 edilecektir. Bu bakımdan tı .. • • " ~ 

•, 1 Hor<ıan. cVatancıa.ş TOrkçe 1 , .. On A\nı ... ada Amerika yapıaı not lan •·tı,arl maııı.-.e•t•'"I ıı ba·"an-•·ııu ı:ı ı.er, Claha kesin bir ceııa 111Ate. .. "' - , • '" .,... 1~ ~ı kL-npan;uına da temll3 lear gildümlQ roketler lçln ü:ıler ıarı toplantı.una, Istanbul C H .l' to 
re:c ş5yle deml~tlr: minin .hcıasını ı:erıılE:lı tömıekte- :turulmıı.sı hususunda mutabık ıtal I klUltı adıııa ıı t~kretert Ekrem öı: 

~- Gençlik bu mevzuda ıoon dt: dlrler. m~ ardır den katılac&ktır. , 
ıı: , hlll.'S~tır. fa şr-r Oçer ktefü• Şel:ırin temız.ıı ~. ile ul;ra~an AmerJka buna mukab!I Rus:;a le ı --
te ıı.er halinde. vatandaşları neza ekıple:e vatandaş!&: ctiltQrOk mil b r sot;uk harp mütareke51 akcı lne 
< t kaldtll'rlmn dışına çıkmadan tettlşl ıl!kabını takm)flardır. çal14ı.ma.sını lı:a!lul etmiştir. MOt· 
c tı etmekteyiz. Du şartlar aı:ın- t~lkler ı;.Jilh!ızınnma müzakere-
~ ~aten asılan panıı:art:ııra ıozu:n ıer.nde de yeni b.r ı:ayret urırcıc- 1 

llıa:nıştır, Irak B E I · · ce':lerdlr. 
11 Cenç:enn Kıbrııı mP.Selesl ka:aı- • ÇiSi t' \1.1"')1 \l \ U HLt.f'\ 
b:11akı hassaslyeLI bir haftadan· :,O:'\\ t;R t\ oR 
~flrı devamlı ı;urette Emnl'"Ct :Mil <Ua~ı 1 ıncıde> NATO konı;e;ı ça:ı§maları ~ ann 
Ilı rıctone celbcdllerek ıtatıeıer.. veya Kıbrıa için detıı a:rı ulf · de· IS{tlı:den sonra (buı:üıı ı ya:;-ınle.na. 
t ıı ılınmaııına seb11p olmutadıı. te:mluaUoıı preualbl için kullan- cak bir beyanname 'l"e bir teblll 
~~tra.syon ikinci başkanı Ce.al dık.11 ııc sona erecektir. 
te raan, dün de Hat lll da emnı- Elci Necip ı:ı Rnl ııözle:1ııe devam Be:;annamede ıttlfaka dahil mem 
ı. te çal;ırılarak ltı.de alınm~. la· c.'\.s:ıncıa b:.Z Türklyenln dlvu.ıııı lf'ketlerın gerçekle§tlnnek anw.un 
~ Pecıera~yon başkanı ııon b.r daima kendi dt.vamız olarak kabul da oldukları tasu\·urlıırı y~r 11 a· 
Ctı la lçincıe 13 defa emnf)Ct mO· e:t:k Türklyeniıı cıt.vaa:nı da bUtOn caıttı. ŞlmCll)o ı.adar bu mana•
~ r.ı.ıtone çagırllarak lfadeııl alın nrlıtımız.a d!!a'ekllyeceıır. Bllhaıu la birçok metin hazırla.'lmış bu-
~ önOmOzdekl gUnlt.-de Irak, TOrklıe lunmaktadır. 1 

ile o.an dosUutunu tıı;>at edecekUr> \ \JH'\t' I ~a \11 t:ı...t. ı ı tl(f 

il Seçl·m Kurulu dem~tır. , \RHI\( \ in ı ı ıtıı. l\ on 
E.çlnln bu aon &öz!e:-lnln ayın 24 Bıışkan E.,,enho-rer tarafından 

onde istanbula bir ırırsrette bulu· ve;-.lmlş olan bir muhtıraya ı:öre. 
~ ıBası ı ınc!dt) nacak Preı:.s .-.bdQHllahm ı:cllş!ııe Başkan yalı:ıncıa .'ı.mertkanın a. 
~ııcta "' mercllne> yapılıp yapıl· ba:ııamat mOmlı:OndUr. bancı memleket.ere yarcıım pro:;:ra 
1ı_ <:ı tetkik tdllmlş n bu ltlraıt- mında ts~lı blr ~tma ya;pılm ı 
»:'tın •zamanında Tf! mercllnu la· için konı:re;;c bır kanun tııkl!fı 
"<lıtı aonucuna nrılmıştır. Yı lbaşı gecesi ilave ı;:etırecelttır. 
~hı aoııra. b\I .r.amıuunda 'e PARISTE 'TE\ 'Kll EDll.I::' 
it Cllno yapılan ltıraılarııı, zeçlm Vapur Seferleri KIZll, l.\R 
~ l'1ıı ııetıcuını dejlt$tlrec:ck mahlret 
, oı ı d .. lb .. ıcı .. ı Pa"'·, ıe IJ\Pı - Cumartuı "0nU ' c.. Up olmadıtı• mue;r,:ıl ıtzcr n e ner sene Yl •eı ge-ee ... o u.,ıı ı: '"' ., 
.;ııııı:ııuş ,., bu itirazlar, başkan bl bu sene de Devlet D:mlr1oııırı· Amerikan Dcı-let Relal Elsenhowerlıı 
1\ btı Autıret·ın de muhalefetine nın ha:mlayacatı tarifeye uyulllrait otomobili O~ly han alanından Ba 
~lıtıeıı , •seçlm!crfn ııe•ıccs!nl de:tlş Köprü - Haydarpa • Kadıköy ara· kanı fe.hrc ı;ettrlrken arabaya bir 

teeıt, mahly.,tte ı;Orülmcmlttlr. ııında Ul'l'e vapur ufcrıe:ı yapıl•· paket komünlııt propaı;ancıa rı..aıuı 
"ıllorıeıtkıe htanbul aeçlmlertnln ip calmr Arnca Kabataş • Üsküdar a· uvuraıı dört kızılın te'l'klt ~lldllcle 
t ta:eblyle yapılan ıtıru, llı:tncı ı raba vapuru atferlerlnln de tahlre rl buıün Frıınau pollat ı.aratından 

~dedilm~ olmaktadır. ı_ı_d_u_•ti_n_c_:m_e_k.,ıe,.d_ı_r. _________ •_ç_ı_t_ı.a_n_m_ı,_ıı_r ________ _ 

f CJsa ıUM TJ ruu 

Sosyeteıleıı öç kişi l 
Savcıl.ıga başvurdu 

DQn 51\Cllı!İfı. llOSVl!ttnln ı,.ır İ l::ı:nu 6Ö)!le}"erı ı::e:ıç bir erke'< ':o:- 1 
ıı"lenlerlnd n bir i erktk lkls. ·ı.a- ·c ve küpeler nın çalınC:ıli:ını b l· 
c.ın olan üç kişi ellerlndt'kl dil"t· aınn•. le ı<encı sı ıç n c:;oıt kı~met ı 
cele:le müracaat edel't'!I: hwu ! rtu 1 il ola.'1 bu müee\ he:lerın bulunn1c 
rurnl<ını:ı :tçı :amı~lardır • ını ıt.temı~tlr 

Dutılar:tnn aam ogretm nl oldu iıcınci ır.ürıH·aatçı Btlklc sıs.-le· 
--- , uCZO~lU'd•.ı. Ktndl11!. Ta!•t iiÖJn• 

da bil §&h>iın kendlıılnl ıı:.tı.tı h•r 
j •erde bir ı;ölr:~ ı:tbl t4k p et'!ğlr.• 

t akat buntınlı;. da kalmadığını ve 

l ,;end.:ılnden ölürr. trhd!Cll l!e pıı:a 
lf-tedıtın• ı,ııaırmış ,.e :ı:orun:n~ı
tıı lst"m~· ır 

Cçııncn müracaatçı da bir Zil· 
:nın! İl' nhne hayııtını dene.:nl• o
lan cN S ı "Clmdl bir tenç 11iın U· 
klrdır 

Bu ı: ae1 ırı da bir rn(lddetten be
:-ı beraber \ ıtŞadıtı b r vabancını:ı 
o.Om tehdidi ile karşı karoıya kal· 
dıt;ını g!!vlcmıı~ ,., adamın mıl~uı· 
ıek mona.'<ebetıerıncıe de,·am etır."lt 
:ç•n ı'<rar e:tı~ını EÖ~lt:n•ştır. 

sa,cılık h~ı üçonon de mnrıt
l'aatlımnı ı;öz önünde tutarak. dU· 
rumu pol ~ b ldlrm ~tir - -----

Harp Okulu 
tR3~1 ı tnelıte • 

1 B u tinlre:.ol!.elerden ıntıun o'•n 
ı:enç.er .,ırkat. yıllık ıma ıtıJların. 

ı 
dan ıon•a yüı:başı rOtbuly.e eıı 

mühim mHı<llerelt vuıre ;ormcte 
batiayacaklardır Başarı ı;öıt.tr~nler 
terfi mtıddet.ınf brklemeeltn itibari 
rtltt>•lerıe kendilerinden dabt. tıat 

rfıtbedekl subayların lmlrl vazlyttl· 
ne l!tçceeklerdlr. Ancak, bu itibari 
rtırbelerlp .sı.1ll1tlmfil edılmt'.31nelen 
korıtuldutııııcıan bu h~u,ta dil bl· 

1 r tedbirle; dlısOnU.mektedlr. 
İKlnl'.'. rınır subay~ar ıae. Ytlkıek 

H:ır~ Orulu ı;-lrlş imtihanlarını ka 
zanamıyaıı genç erin t. bl oldukları 

Harb Okul'arıdır. Bu okullarda ı:eııı; 
.er mdl o!du u ı;lbl 1 :! yıl e~ltl· 
m" t bl tutulacak Yt t~rrı ert d• 
flmdltı a•atün öre vepılaeak ır. 

BL oımııara llat' we ubancı o ullar· 
dan mezun olaıılardaıı ı .. eyenl~r de 
ıreblleceklerdlr Bu ıınıra Clabll ıu 

b•~·lar albaylık rütbulııe ı>ad•r yük· 
~clebl:eeeklerdlr 

Bu arada. subayların maddi rcfa· 
hını arttınnal: maaadl7l~ de mah· 
ruml-ret bölcetel'lnde ı-a~ıre ıtören 
auba,·larla raı::a me~al ,-apan ii;ıta 

aubaflarının cıuruıuu ı:öz önUne •· 
Iını:ım::r. Mıll:re BıkanlıCı ıı .. bir 
anla•mava nrıldıtı takdirde 'Blnba• 
~·r• tadar o!anlara rUzde 30, Bin 
ba$ıdan AlbaJa tadar oltnlara yOz 
ele 20. daha Qat rOtbedeltilere de 
:rllzde 15 maaeıan nt.s'!>e:tııdt> tazml· 
nat nrllecektlr. • .. mı umanda bir 
derece kldem Ye bir Olt dtl'eCC de 
göz önUncıe tutulmaktedır. 
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' 

a ret dl'tlllllr dl' ondan. fl'-lr lı 

t
! fa ~ ınıtt ohun ır. ıımıı. ı.c•ııı.:oru bir 

rıı.rın. bir ınıınrıı. rılcl l'tl.hl 
alt ınila ı.oııın rıtr •onat ıta ola· 
mırı. [)aha ilotnı'u ~unııt t>•t'rl 

P Ro PAGAN DA ı.rııdl tı ıtıın•nlıı:ını l'ldt' r>d" 
nıez,,. ı:l'll•rıııt''· ı.. ı~ı, 1 etk-111· 
J rmrz. Zaııı.ııı ııııııan u 't!) •' 

VE EDEBi.YAT bıı rıı.rlıı toplum lı.;lnıtr tutun. 
ıtuıı:u. J AJ ıldıı:ı ı:örtllUr. Toplu· 
ıuı.ıur o rıı.ırll"rl' o lnantlllr& ntirl' IJlrll'' in crlı i ı.onu 

A lıırla kotıı cdl'bhııt )apı· 
lı rn ıt lr r hl r ~'" u 'ıtrrl ıı. 

Aunııııla bf'r.1bt'r ı:Ozcl ıe ı.111 . 

.. aı ulıcraı. liabııl rt1ltlml1, bir 
ta~ını ı..onulula ~·n;:ıı zamun 
hıı•nrıh r-.erlt>r J arat ılıııailııı;ını 
•ö.' : l'mr.ı.. 1-tl'nıl tir l\tı\tctll de· 
ııllrn ı.oııulara ıı:ıhl'nrn Jarı· 

lıt·ıl:.ır ıtalma 3anılnıı !arıtır. 

t nsu cltrıt "" zarır. eıı hh;trn. 
1'11 oıı•ll bir ı.:onu u'tnlıl;l,. I•· 
lr-nlııct> ortaya ölmeı •ııhl'•l"rll'r 

uı.;ıır:ı ıörlılnıu~ıur. Ru bnı.ını. 

elan r.Jdr' ln ~öılıııtln ıııı, uı. bir 
ı;ert !'k thıilıcına lnonmuı. ı:I'· 
rf'l.ılr. 

''"''f'nlrrdP bir f nınsız ıı:azt•. 
lf'~tıııır. ı-nmt-r•ct ;\laııı:lııım la 
Jaıuı.ın bir ı.nn:ı nıa \ıcrıtı . 'a•· 
il lnı;lllz J"RZOrl ı:iınünıOl l'df'. 
bl) atından pel. ho ıannıarlı&mı 
lırllrll)or. Oııa ıı:nrf' \'at:ıtııs ro· 
111 11111-ıların \'M:ıı ı..rnıtıırrını •I· 
.•a'ı rıı.ırırrln ııroı•nıı:ıın d.1•1113 
""rrrl nıll'll raıl.ı lo.aplırınaı.ı.ı· 
ıtırlıır. 'rıtıııı:hanı t<Olo;ıır romırn . 

il.ı '·""'"il" ulrnılni:unrtnn· d11h a 
h1151i11 &f'Yll"r balmalıdırıı ıll>or. 
l'l'nlll~lylt' ı.onıı an mııhniılrlıı: 

uH. Roınba••. \lı.ır hnr .. ı.tııı. 
Rusların 'lnl'ar halı..ını ı.otlt't• 

Mf'•lnl tılr romanl'ı 1'11' ahı> bn. 
arılı hlr f'~l'r ,-az1<maz nıı?ıı '0· 
ru.unıı ıı liar•ılıı:ı \l'll~or: 

uhlnı~r ı:i>ı•"n ~tiki \fal'ar lhll. 
ıAıını untıııımar. Runıın cınrnıl· 
nl hlll,rorum. ,l\mıı borada bl· 
il'. proııaıandıınm r-llr-blJ&ll öl· 
rturdtia:tinO ı.ııbul edlJorum.ıı 

l'rrıpnı:andA tir rdrbl' atı lılr. 

blrlnrll'll Al ırmaı. ölt'dt'nhtrl he • 
nim rle lizl'rlnde durdurııııı bir 
l;oııtırlıır. Tull tdtblJ ııt ıltnrn 

1ırnp11ıı:ıond11 yaz.ılarını hic b ir 
znnıan ı u ı nıaııım. llö) lr r ulr· 
rln nr df'rrct IJ 1 Jlllllırları.n ya. 
rıl,mlıır hl<. hlr ıamnn ı.11tınlı11 

nlııııı ar~t;ına in andını. Hlr 
tll.rln. hlr ln11ncın l.O)U ıaraf· 

tıırtı&:ını 3 apan f'•t>rltrln aanııı yn 

~-

ıuıı:1r1•,1•111a ııaı:hınır :-ırnaıcııar 
tıllt nııuıı rı 1.l•lntltıı ı.rnillnl ~·
> ırnm 11. 1 il' o ı;l'lıtı ı:r.~lrl, 'ıl. 
ınrrıı öır,t' ~r•ll'nnıC"ycıı. bı· 
rnı.111:1 lzlrr hrnt('n lllnlr> ı;r. 
l't'll oı.ı, lnra. ınaıll'l&ra J azdı;ı 
l'"<'rdr IJ:ı.,l'rl \t'rt~ıı ~3natı:ı bil· 
ı:ı~loıııııuz bir • ıııtı•lıı. )llpJOl6 
olur. C:rçlrl tıklrlf'rln bnyraı..tar· 
ııı:ını üıerlnr. alan 31Jr.nr. bell.l 
o ı:unlerdl' tor\ lll't'l'ı.. o'lo:nnat'ak. 
ıırnnac aı. bir ı.uıın ln•anların 
ıaı.: ıtrlnl toplı• aı·nı.tır 'ma bı. 
raı.tıı:ı p;,rr. baı;lırnilıı:ı dl\A)la. 
fil.iri!' hlrllı..tr ölııp ıcldf't'e'lo:. •l· 
ıınret'l<llr. "'nna ıın ı.urolları,1a 
ho• un t>ı:mrı r-n hr-r •onat «!.!e· 
rlnln ı.oı,;ıııılnıaz l.lıderl ôtrdf'n. 
brr •• bu olmıı,tur. 
Ger~"" ;;ıınnt1:1 J a~adı&ı ('aı:ın' 

!'llil•lııl ... , lllılnlıı nıı;et'lndrn 
ı;to:lrln ,-eni bir bicim Hnrel;: 
l'~nlntll' raııliıl ıJ ııc.ı1'tır. t.t'lf'· 
ı•Pk nr•llln "rıreı.ı 1:at:lıırın izi. 
ıı ı " t'•ı•rde !Jul ıbllrreı.ırrdlr. O, 
3 a~ad ııı .:ıcım bir .' orıınıcu•u 
olııcMı.:tır \ n~ııdıı:ı ı:ünlt>rln ece· 
m!'tı fllilrlrrlnhı ü~ıunc ı;ıı.:a

c·ııı.ıır. c .ı#ıııın nt.ınıhırına. ııl. 
Jtl•I lııaııçı:ırınıı liapılan ~anot· 
ı:ılar o çacıtıı blrlllıtc yoı.: olur· 
lur. 111r 'ar. ır. bir ı>ıtnaıc.:ı l•e. ı.ı • 
~a bir zaman parı;a•ı tçlndr ya. 

amali, onrn ı.:n, bolmnk I•: ... 
ınlyf'n bir O ıun )arntılitır. Gt'
IN•f't:c ı:unUmOıdrıı ~e•ll'r. h:lcr. 
ıınılıır t ı•ır. \ oli•a huı:fiııOıı ı:rr· 
\l'Clnln bir ll:tıll'•I olnn •D \r.ya 
bu lıııım·ııı propüı:ırndn·ıııı ile. 
ı:ll \ arıııı.ı llP•lllrr tııu {'t'.lt 

propac ıncıa ı.ıtıııılurının &Jfala
rını hile acmıJ ac:ıl.ilar. ÇQnlm 
ııuı:onon t>b 3111 mr•tll'll'rl, ıl
' a•t ınanı:ıan ) arın ı~·tn e•. 
'lo:lnıl~. a•ılmış, basit. önem•.:ı: 
r,-Jrr olncali. Ut.rtek ı;anıı!ı.;ı 

Maıııı:hıım·ın dr-dlcl ıı;lhl upropa· 
ı:ıınilanın l'ılC'bl,ııtı öldürdügO. 
m: 1naıınnıı ı.ı~ldlr 

OKTAY AKSAL 
J 

. . : 

AiLE TEVDIATI HESAPLARI 

9 5 7 1 İbsen ve 
kadınlan mil 

J.;t'Hll.I lf't'r- kti<'01' !liahnP'· 
tl f\ :00.nr\f'l:ll bOynı.. tlyııtro ,-aı.a· 
rı lh•l'n'lıı ıı ll f'dıta tlalıll'rıı ini 
t,ırı "" ba•lnıtık. ' nıı!Rlı il~ l ıl 
111ırııı , ııııın ı ~111111ıuıt111 ııı. iti'· 
' • oynanıyor. lb r.n'ln bir ~ok 
t'"rlt'rl :rnnııınıııdR, tir nlıtıı:ı 
lırı1111ı11r Jtldlndrn rırtıııofnr ..... 
llarıııışlır. o~, 111 nır•r.lrlf'ri rh• 
lll ın hu ~IJI plJ r-•lnlnln lı ııtlıı· 
tı \ltlo.lh ır. il) p(rol11rım11ıln "'" 
llııımıştı .. Bunlardan m's'1l •Re· 
l'ı"tln t.\ lu liıııtının ,.,.mil et I· 
tlnıı.., pr ı.rı.ıe f'~lt hal.fara mt'n• 
~tıp bir \atanda !ll}tlnıosı il'-• 
"°lıtıtı tP7.lnl ~R\tııtınolitadır. 
''ndolo.117.ııııl'u 1 OZJ ılın ıı..ınct )'a 
11\ınıta ' ' ruııa 'ft' \ mrrll\a ka· 
tlınıırının hal.lnrını anıılliı. tın 
lltıırıt11 nıltlııı ıer tf'rtlp!Pdlr.I 
lllnıtnır- , azı lan bu r~t'r o za· 
lıııın ldıtl'lll 111 rtısm11ınrıı '"ı aı; 
lbış. bırçnl\ 1.;lnıM•lnl ı.11d1rmı• 
lı. Plı-eııln onuııdn. ı.rnıtı,ını 
lıır ~ıi . bir ) ııpnıft bthf'lo; tf'lftı.
lıı "lml'l<I!' ı~rıır r- ıl rrı ı.oca•111ııı 
t\1ııı t'hf'dl' 1'11 tr-rı.ı•ılrn 'orn'-
11.ııı solo.ali ı,;ııın•ını 'ıırııp ~·ıl.ı.ı. 
ı..aııın hıll.ları tnr11rıarlnr1111 
lrı tııı ı ıun l'ttl&I ıı:lbl, ı:rle11 .. ı.:1:ı 
1-ı lil'rl ıtr- d l l'tl l'ıı ~·ıı.ıırnıı•ıı. 
llıııc ıın bn ınt'•f' l t'lrr ('.ol.11\ıı h.11 
1 ot ııın . "'"'ll'ni 111111) nınn ıııı 11ln l.Rıtınl11rı hulo; '" ııurrhl't· 
1•rııı,. ~ahili ııhııu•lnrdır. fllln1n 
11!>atmııırınıtıı ııHrhri;ln l\\ 1 > hl\ 
l •ıı. oık nytıonır: raı..111 nrııı. 
lıtr cıılA\ (\ pi}"''" oıarııı. deııı. 
•lld .. c, ı..u, \Nil IJlr :mat " eri 
lll11raı.;, 

tı. nu est>r de ôlen ı.nl'a ımn 
rrr.nıııı <>lducunn ille bir za. 
man lo;ııbul r-tuır.3en '" llJlll hl\.~ 
talıcın ocıuna mlraa l.almı$ ol· 
dnıı:unn ıs isten &r('ln~e ı.a
ıtar ini.Ar erit'n bir l.adıııın ııı
ı..A'" ldlr Pl3l's ln,anların ı:n· 
çecl olduııı ılbl ı.:abııt etııtt•lr-· 
rl, halillrntıen Lorı.nıalorı '" 
hllhııs,a •Plftlem nr. dl3eer~•• 

ı:;llJI erıdl t'lt'rr. ı.aııılaroı. l.Pnıtl· 
Jnlnln <rl' 3 aı.ınıanııııı hnytıt• 
ıarını mAh\t'tmt>nır-lrrl ır-reı.ıı
ıl tf';r.lnl ı.anınm aı.ı aı ı ır. lt,.rıı·· 
ııı ıtl"\ rlııl! nl•bf'lll' naıı '"'illi· 
, r-11 ntl'fh11(11Prı bıı lını..ımlar· 

dan da çok Uerledllılerl, unıumt 
, rılr- liRntlml nııııaıı, aı•ıı. .ı il· 
• ünıntıı:I ıın·nslıı t!Cltnıııı.:ır.rt ı
~·tıı ııllortıaı.ıanı da ha ı.a mr-m· 
11'1.t>tlt'rdP. artık bir «lrz piyesi» 
ntıu11k dt>ıll. ııanr-tıı ııallnelf'rl 
Qfan tr-•lrll bir dram olilucn ı· 
çln oynanır. 

<~. aynı :zaıııanıt a bir ile\ 1 u'l cz. 
l'I) l'§h> haline ır-ll:ror. H etlılıı 
hercr,-e snhlıı nrıı nı:u hıılıtc bo~ 

' al.lllrrlnl "" llt> ııoııt nraeaı:ı· 
nı hllf'ml,rrı. canı ıı.ılıııı '" 
bu rüı:drn IU1ıını•u;r. tnırıı.nı:ır 
~·r\irrıı. Urnfında buı:ıır•urıııı.. 
,araınrı bir kadıııılır. lh•r-n•fıı 
cı ll l'dılıc Clııblt'm 1 'a11lıtı tnrlh· 
ır-11 beri ,-r-r 3 uıfiıııır-ı.ı ııeıııta 

tııı ırrt aııır•am ı:nı.. a11tlıh. Ha· 
1111 ""'o~'"'" ı.aııınm tııııiln ıh· 
t h ıwı oı ın :L•n hll t> h:\zrn ı·nıı~· 
nlaı.ıa. ı·ah•mnıı ıı:ı ı;ıı.ııırılP ılr 
\Al.tini ho ıı:rdrnırmrı. ı..ııı 
h ıtJ ır ı·tıııh elll' rln ıl l'. '""' 111 ı..nı 
kınma d.lutarına hlznırt e 
ıırn ıe t>l.:lo;f llPrdt, \ııtlın ı.:ııtıııı· 

ırrltııtl'. hal tll lı~z.n ıı hA~tnııııne· 
lude. ı:önfllıtı olamı.: \ll7lff' cor
ml'lill'dlr. nıınlnrın dı•ında. nıı 
ıııc ı.aıtın ~ocıı•ına "" " ' ine 
kal'!ol hlrt;Olo: Ollf'll\11 llll'Snil)t'llf' 
rl oldııcuno ıııııı l rllitlr. Knı;a•ı· 
nın ı ı ile aıuı..aıannını.:, r•lııf' 
;ll'!ri'lo; \'OZlfl'Sllldt', J:f'l'Pli h u 11•1 
hAJ ııtııı ıl a dl'•trı.. olnıalo;. hl'r lıu
kııııdıtıı ıaıiutını. "ıcııdellnl n: 
lamak, ;rinl kısacası 4111 bir zn
ı•eıı oım11ı.. ı.-ıo <'ırpıııır. Bıı l•e 
t'lllf'I.: '"zaman lslf'.'t'll bir l•tir. 
ı.oı·asınııı ı.f'ıull~tnl' hal.m.ıı:ıı 
ı.rıııll•lııl J• ıllrnwıe, h·lnıır>r.f'. 
ll)ıllrıııl'tr. ;ı,l'zcllrmrgı-. ııını ırt

nıuıı:t mrrhıır olıhııunu ılıı•tl · 
nf'n ,.,. ı. ır.ılııı nı fa \ ııı·ııdunu 
nrm,nin kiri oldııluna inanan; 
lıl r ,.., <'f'ııtıı el ah a ba•l.ıı rn"•ll• 
fhrt ' " \Mlfl'll'rl ol:ıhlll"ı't;lnl 
nı.lııulaıı bllC' ıeclrnır)(' n hR· 
•lın llrıl bıı ı:lııı ıııedrııi c·l'ınl· 
Jf'llPrtlP ı:ltı:lıte ı.. :ı,holıı5nr. Ulı 
cır. l•tı bir ,andan u111ıııı. 1'tıdııı· 

fkramQ• Çua~ Tanlılm 
r 

$ J/.~RT iO,()()q n.. ! .S E»LCl 70 r;oo n. 
'NAYIS JAparlrH1(1H.,.i .SKAS/,lf /iO()(Jf)rı.-

• /)aıre$1 lit l 41 ARJ.LJK l Aparhma" 
:ilJ 000 11.- : Danr•ı u 

.S Tll/JJUZ 60.000 n. . :soooo 11.-

fa:/a la/Miat ırm Gl(tltHnti:~ 11r11raraaı tduıı: 

Vdın En Güzel, En Nükteli 
I' AZILARI KARİKA TlİHLERI 

BUGONKO SAYISINDA! 

l b•en in uH nrtlaı..ıarn adlı ,..,. 
rı ile zıımıuıınila ldllf'lll trıı1'1· 
~it mAlara ,-ol aı:mı .. 

o.- a l.."1 Doıu ile Ratı. t"Sl.I 
ıır , t>nl. illin '" buıün ara•ın· 
da 

0

hocalaJ an bilim 1:1bl Cf'ml· 
, ttler için <lOt!beı:tn F.l1", ccHort 
İaı.ıam n lb•t'n'ln reall•t pl31·~
lertndtn ııtıer bir ı.acı. IHI\\ 1'111 
tiyatro r-•f'rlerl oııtulitan bll•liıı. 
n•\"ııl dA\ tilara tr.mlls f'•IPn r•l'r 

ll'r olmııı. öU'llltlnl ıtr. hOI:\ n•ıı 
ııarnz:ı t>ıllJortar. (.'tını.ıı l lı•r.ıı•. 
ın .. ıe ıılılıgı ml"Sf'lf'll'rlrı hlr •'O· 

ıı:u. tıa•ı.a t·emı,-eılf'rıle eoı.:ıan 
hollr.dllml bllr: ol aıar lılııtf' 

ıır-nıl:r. halkrlll ıı ıt>nıl•lt'rıllr '" 
tarıı5ma ı.oıın•ıı ol nı ııı.tıı fi ... 
, anı edrı:rlmrı..trıllrll'r. 

crllrddR nııhlenı e ırllıH·t'. hu 
11ı11 A\ rnpaıla '" Anıt'rllitıılu 
,.1rf barr.lo;etll, tlrOl.IP,-lr1. nk· 
törlrre CC"rbeull OJ un ımı.nn ı a
n , rrt>ıı hlr P•t'r nldatıı irin <>J 
ıınnıuı bu plJI'• bili', hıılnı <'I'· 

nıhrtlmlz. hr-lt 1stanb111·11ıı mıı 
n'frl"h ~ınıflftnnda ı·oı.. rasıla· 
nan hlr ı.adın tipi dO•Onüınn. 

ııırım ız ,,.ıı ııa:r- l.a\ ıı•mllı. 11%· 
runda ufra uken, ole 7an • 
dan klerinden bazılan süs -
hı blrPr parazit oltırnli 'a'ıuıın· 
ı:ı LAfl ııörmrl.l r- ı..rnıtl illhftlıt 
rıııı ı.rncl llf'ıl baltaıamıa ohı•nr 
ıar. 

lltr /JI) /ıra) a bır .bır'u lll.IU:tıru•ı 

Akbaba evinizin b ir haftalık neıesidirl 

............................................................................................................................................................................................................................................ " ''''"'' '' ........................................ .. 
HOŞ MEMO- Kara bohhm, kem talihim ... 

fll!iY.' HAVA'tA BAK" 
NE vA.e .J KV ·Ki.liJ 
KLJ$/.IÇTU~ 6~/N, 

8~1N!' 

4U:Jl/TTIM 8U.J:>IT
·T/ M, He:P/N/Zi ~tl'~

J)/M 1.1 VE~N liilRA YI 
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4.\.yda hf'r!Jfl'Y varmı,~ dedl. 
«Ayda börle aokL":tlar yo1ant:•• 

•AYda na.muaın.:ıı:lultlar -ı>:. 
aı.u,.• 

•Ara c.3en:er altın .ıca.: ık.• 
'erneıc Tll'ecf'kler cttyor- Cebbar 
bab&.> 

•Onta Kt.murcü lfuıtafa E .. 
!endt Ka=.ap Ramazan. Ba.{i>:al 
~taııro atı • ını agıatmıracu
mış mtlletın. FL-;ulye~1 kı:·k p a 
ra faz:uıl'a ~attı detU mı t•" 
"~!l'\·ect-k:lt' rıtılt. herkNı ! '1 l''>-
7-(t onfincıe vuracak:Jarmı. bc·•·
nunu. B!r ıı::ırı orCM;pu old.u nı•'
a.eii.'.' Kar:teM. k ını a.u.uron •eni 
bu rol&- hansı kanı bo1.ux? ~
ıer h~att-n. hırt tıu hile ıe
tırm•ş!ie tadını. ~ akalanaca:ıc, ..., 
a.ılacaian11. 1; 

CA"!-bbaı- ta.banın ııı5ylecıı .. ıert
n1 aırııı.laJJlar 

T:ıria 1U2Unel"n bır ka•·•a. 
k.Oın vfizüncıen bir c:nayet ol
tnl,}'-1Ca:-tu Cınavt-t Jı:e-Lıı:neaı ar
da ya. .. amay1. tıa~tıyacak o:acı 
ınaanıan:ı cııııerınc:ıen atılar.ak 
a.-,a ıda:.ı:ı dünranın o ya.ili, p:a. 
lcorıı::unç~ •rtık hır tşe yar~ .. ı 
artık tarıncaJarın. &ansarların. 
yılanların bili" rahatMı oldu lt.
ları dfia·:anın btr ruz karası 
olarak <-tvilrn"c"~ti bir tahta•·• 
Te bunun ft'r:ne bOmbUyük. .fi"· 

n• c:snn:va,·ı b~tanbM.Şa kapır.ı·:an 
hır ~elimenın heykell dt:.e,ıle
cUti. Bu heykele La ôttlertıe:ı. 
Ufutlaruı dJblOıJt>, da*ıarın ar
dında ·a.'!u·an k.ttr;ı,,eler ba:..r.r 
ba~maı, «St-,·rtl• 

D:yecelı::h!rdL Sevııı heyicell . 
Ve ı,ıer1ndt-n son"" .aofralara o
tur•ıı. yatU:lara ıiren tn &.."'.1· 
!ar •M'Yııt• duasını oll::u\'aclllar 
dı hep ... Karakollar. m&hkeme
ler, mahpu.~anelrr olmı\·acoık
tı. Bır atomun patıarl$ı. ·auıııe
re rıren bır hidrojenın cıu:tıan 

lı 11c:ıt1t ı tf'dtrctn etmtyecelc. 

B 1rı. en küçilii: oıavıa.rı '!ta- korkulırlA dolcıurmıyacaktı ;;un 
lın harflerle blldlrm hlr ler ııf K·ırtular .. o nan1u'!l!uz. 
e-a.z•te:rı çıkardı ce~n r:ı o t lrrOz ınaeı Jttncı bır ~ 

ve a J·a ııcıecl"k ıend !le •lfınat.. b i r cıeıı tll"ptt-m. bir bU:ruk ha.-:-
lı:ı ya:ıırı c~tl"rdl ukaoa: .at'ı..ı.• ta~ık tıl111 tJr'kular d.iyuımı ra 

~B:ıktn • ct t-dl . Bu ieml f ruıar. C'akt 8 !" slll11 Yok: öyle tıey l 
ları aya ııötUtHfıtml• . • Blr tıçakl Uça~a raltıız bulu t 

DörctU bt rd~n i!llldJlet t'AZ!!ta d.ve 6at:ı!acal'.tı ve en gnenılt:s l 
Je. rmme t-fı:.;:r t~k~t hakUJa:-. hi!' Ç'JI:. ıtô?.d~n ltorkular. k.ü\tllt 
Olçtült-r. blÇtltfr, a.ltın4aı:t ~a· mel~t dafılmıraca~tı ortalığd _ 
zırı oıcuctü1ar. Arca ,ar ılar lklylenecek. ayca 

Vehbi : •ırınuec~k. arcA *"ii:n!ar Ye rı-
«Fn a:ü:!eJ kldtnlır a::dıv=ıu~, Je~tl 'rop1ı.ıiuıfların l:>ltbırıe-

Cled rın,ıı. bü df'rf'ce yatla Okları. bu 
Şakir derPCf' aıtat Ht.ll'r tUrduk!a.0:1 
c!:ll>et ti«' B nltn moru.~ ne-- ı Ja'"ıt ık' •n '>u ya.na f l ınd.. 

t'e-C!.e bacatJ JIJZH dUQtln 'Jfr tor.-:ecf'ttt. Kuru;aıt yenı tı ı r 
kadın aö~tl . mobırek a par- d tnın özil. ıt tşCer n ııkın~ı~ız-. 
t;., 1 ı ı !l t cıer Boı ıat d~ı:·ı bu k lns:z. Ottt-s1z ylıtamaluı ola· 
E\•ltonl rtz ıtoUır, 4 ••tayını !!n ca. ı ı 
ıııı:telicr . nd<'~ 1ıın1 hurda r u- ıısu ee:ııJye bır bıruıck lıayır-

%umiız .. b1lt: hi~'Tli.); terit"7.tH- JIAl 'lr)a 'it 
lüUde bu:urc1111)•anlırtıa:ı ~.. •A· aKla•-unınn yerd.f'n kNlldl 
rtz l'llttr taııe E\·teı-. dıJktlnl A.. l ln bir •(ıraek • 
ıaıan B .. lı: t ı k ır: ı t \'ar orda J"A~ 'ı"f!ti'!I fin•ln hllaQn ışıkl•r 

t a.ma la hf'nlt-n b!z.mk.lete 1 rttn ~ıa'ı O Rt?Ct' ı 
rer !Ue:,,..tup pot;ı aıara.z., l"lın be c"ın(ln tcıplar pa• amalı o 
dr.n:ı: Oı · tıa atzınızla ltWj LL' o1- ll:r'"c ı 
nu: pr.ı• wdl.IDO•ıı ıııaTmaz!ar A .. o ifl!<'e Tapartar. t rt-nlf'r ı:> 
.1: ı. ~:du 'ııı J;. ıaıı kı.rttılamaL.~ı- Jır". h· n nı:iar bat1 rma . l.'t 
nız., o 'ilt'C~ he: .~t"8 u1·anıı. n .... 

•Oogrı.ı» df'di~f'r lft·r ~ a• ho Ot' Sılnıpla: ı-a-
Şa:c1r Jtıiar. hlr.;,ı,Jar ... o;..uıı:::aıtlıln ıtl::ı · ................................................................................. .. ......... ......... , .. _ ,, ........ 

.. i.~lt bu 

gü:~lim kırmızı 

/tulunun irlndt lt.i 

harika tt mizltmt 

to:u sayt~indt 

rahata kavu1;tum .. 

BULAŞIGI O KADAR 

yor. tehir Takt kokuyor &lab:l· 
dıt.ne .. B:ze cıe habt-r t'dın dıy·or 
a:erlde ka:an ıntl:ronlar. ellerLnı 
a;a.J!1yorıc . Öyle btr 21cııyoru.ı. 
Oyle bır a:idll'Or"UZ ki .• 

•Rakı makı alınz • 
•Tuzlu leblebi a:ırız.ı., 
•Kokorr_ç alırız. aucuk alırız. 

p-..:.o.ırma a:ınz.• 

Biri ta!lvecıye döndü· 
.. ~ıehmet amca dôrt çay da~a 

yap bı:ı:e • 
tyıce kirarrnıştı ortallk A"!. 

hatıf dumanlı bulutları yunı,. 
ruklttva yunın:.kluya sörilnttver 
dl. BıT arılık:. çok ııeak bır ay 
cıınhk <ıüştı:t öntertne Sonra 
agaçlara. M>nra aandaı,.·eıe~. 
ıoıtıt•niara \'Urdu ışıklar 'f• 

hep.sın ;n. f'n küçUk t; ıokıllto·ın 
il~ aölıeslnl cıtı ürtlü Jt'rtıı 

Şimdi. ('a';a. f'g!:t-n b~lar yuı.ııı. 
ti}& ba'.<l~'O:'. IÖzlerfn 0. rf'~·, f 
mez kOi\UıU a .. a dogru yürüyer
du. Sandalye!f'rlnı daha ya.cı~
tırdılr.r birbirlertne. Yüz.lenni 
daha vü:laştırc.ııa.ı·_ B tr 'l':z
dan ı;olu't atıyor 1ıb1J411er. 

•A:va bak btı!..» 
.. naj:ları a:OrUyor muaun datıart?> 
• Hant?• 
cGel tô:vie, parmagtnttn h.ıa· 

•ınısan bak• 
-~3ht be-hı 
• Old~r l':tmez ne dtyecejız ou 

:ara"• 
cNe mı1 Şey ... B:z ıeiaı;;: ıııre-. 

ceg!z • 
«Nıç1 n ıreldınız dt"rltrse.,» 
• Bık:ı t o dUn;-adan . Ora~un 

ııazelf'Cegı yok dt;rt!C'Pt1z • 
•Bıktık ya_ .» 
• Kap~a-a hır dUnya oldu ar

tık.• 

dökOlmelı"'dl Bu adam cUSvtU· 
ıne:ne:·:y d · Yaşıyanın yaparoı

yacaı,tı hl~btr •ey yoktu. Kıra· 
cak, dlSkeçek. \·uracak ama da
ha ırls:nı. daha oıumluııunu bu 
Jacal(tJ. Bunları burada ba-.a:a· 
mıyan kluıae kazara k"ndınH 
.hL-tka bır Y&&anıa boeıuıu b\ll 
aa bile bır des:ı1ıme latılL'llaya
cai<:a Adoun bay le dU~ünOyor
cıu Adam da onlarla hırlı!tte 
yu\'ar!ak b1r anya bakıyor 
cıtnlecıt!ı::lerıne !Whh·ordu. ATclt 
da eülityorcıu adamın. Elleri Cif> 
&\·akları da culüyordu ııl~·tu 
a:Jbl &:iirür:Pn hayallC're. 
«Boşuna Jıı:onuşrr;avın• dcdl 
tcSır;.,nıza bır Plbl.ose almanın 

ça?'P.5Jne bakın ,.,,.,·etA• 
•A\ tarnına Jı:uru'.an haraıır.r 

bunıaı·.• 
•İruo.an her Yl'tdt' ın~andır:• 
•ıOrda cta kavgalar olur. » 
«Orcta da orof;pulutıar olur• 
«Ord.ı. da namuseuzla• •ıaı o-

lacak • 
•Oe!!ler ancak • 
Av·cııar dık dık baktılar a~ 

O&ma 
«Sen nt- anlanıın be Me:n-

nu:v•an kili. bana &l'l cıt;ven '\"ıt::
mı?:. dl!dıiP.t. 

Oörd.H blrdt-11 kalktı 1-anda.l
yeltr:ndf'D Bıt.Şlarını aaUadt!ar, 
<"1Raraları:11n tüllerlıu sılke!edt 
1f'r, :o.·OrtldOler Bı.r on adım 
)'UrilcH\:er, KO.Şedf'n bir daha 
baitı11U' adama. Kestanenin or
daıı bir daha baktılar. TilkUrclu 
ler . Bll.!1lannı yukarlara kal
dırdıla r. f"llrruıl lızattılar, 

•Ay • cı. edller. 

cAya bs.k be. .. • 
ı<O 1tec.:? bayramların en bü

yOıtü olacak. .. • 
0 lt'CC . • 

Ve a .... ~nın içinde uçları no.r
Jıyan dört cıcara olaru yurO
duler 

* 'il Z \1- F F.R Bl '\Rl"K CU - ... !' 19"!8 dl" "\ lccıe·d e d o&dn. Co.:-, 
*cuı.. ıu Kn \ ııııdol unun ('t'"ltll J;;a..• 
*l'>al>ıa , .t' l..o.> lrrlndr ll!('tl. Bu a-• 
;: rnd ıl blrtnk defa da f"tAnhn la: 
* ıtrl d l. 19-10 ;>Hından bu :rana • * ı ... _ı.ı n hıı lrl a o hı ruyor. n :ı.yalıııı:f 
:ı.::ız.ın nuıı.. :zorundu o ld uru ıcın.., 
* Ancıılıı: orta ok ulun üCOne ka-• 
'Jlı'd ar oku lB.bil d L Bf "ıentdtr• 
;nıuhtt-ll C d r rıı '\"f' ıa~ttf' l t rd e : 
*hlkfty~ lrrlnl )-·o.rınhyor. Ti fkl· ... 
* 'rlerlndt- n buı ı arıoı uKatrann: ! "e ıı \ c ın adli tk l cl1tte topla • ..,_ 
*mıştır. • 

•••••••••••••••••••••• 

ltalyan falcılarına göre 
1958 senesinde insan· 

lar Ay'a gidebilecek 
1&68 At'neııı-:ndf" n" aıbt hAdı e 

lerı.,- ka:-şılaıııtacatına daır !-
talyan R&7t'tf'lf'r!. tanınmL1 t
taıı·an taıcılarından buıların1n 
kehanetlenne ;•er vemıışlrrdtr 

Bunlardan Glo\·annı Corttnı·
l"e ıröre : 

19.18 ııcnNolntn lktncJ altı ayı 
lçtnde 111!\anlar: av·a. 1960 ıo.e

neı,tncıe de 'ff'rih'e a.yak b•o1-
caklard1,. ~terlhte llllianlara 
maşabth mabhlklarla karştla.:ı
lacUtır. 

Napoli •ehr!nin me!fbur falcl!t 
Achılle C1'Angeto·ya göre: 1958 
ııenr"SJndo Ba.~kan EfAe-nho<ıKet 
yertnt terkeC1f"Ce!c ve halefi te1·
kal.'ld.f" bır !!!Öhret ttaltlıyacaı-.tır. 

İtalyanın en şöhretli falcısı 
tıfatını haiz bulunan sıırno .... a 
A.ssabn;, ina!ltere·de Prenıo.r 
"Margaret'Jn 19b8 &f'nes\ içl:ıO.e 
Albay ToW'\encı ııe nihayet nı· 
tanıanacaıtını bHdirmlıttr. 

Bu Uç falcı, 1058 ~t-nealnde 
bir harp ~ı;cma.o;,ı ıhtım.ıı ol
macııgında mtırtehldd~rı"r. 

Dostuna kızarak yuzu
nü dövmelerle kaplatan 

adam 
Henry Ferr1e adıne!.a 38 ya..,

larınds blr adam. dost-u THı1 
Farell'Jn kcndl&lnt terket:nek 
arzıııo.unu tzhar etme&t üzerini'!, 
:vozunü dövmelerle k.a.plataca
ğını ve htç bir kadının artık 

roz.:ıne bakmak ceearetınl e&
termlyecetın: ııöylemittlr. Oe:tç 
kız bu tebcıtde a.ıcıırış etmem~
ttr. 

Bunun Czt-rlne Henry, bir döv 
me-cııe ııdereıc burnu uzertn~ 
bır kele'9f'k, ı;ait yanak;ına btr 
t"jdP.rh!l. '°! ranagına b!r yıla:: 

tf"11ımettlmıı.~ ve boynunu <;Pp
Çt'\'re bir \'izıtı çektınn lı Te <;ı-z
ıının tızerıne .. buradan keaınlz» 
kellmf'lerıni ~azcııı~ı •tır. 

Henry Ff,rrıe. bundan aon:-a 
Tılh··e Q'ıtmlştır. J)O:ı:tunun bu 
h&linı 1rötP.n kız korkuaan bs
yıtmı":ıt.r. Ht-nry Ff'rrıe dr bır 

canuazhanedı iş bulmustur. 

Nişanlısı uğruna Av.us· 

tralya rekorunu kırdı 
:\lelbounı~·da 3 mllllk •:anı 

4828 metrelik me afert 13 <lıı· 
kık:ı. 25 sanıye 9-lO'da katell~ 
r"k Avuatralra rekorunu ve 
19.')8 ııeneı;;.ınln en iyi başartAı:ıı 
kaıand:ktan Nlnta. matallaınr.ı 
80ran vazetecılere şunıan ıJOy
lemlştır: 

t::Rekordmf'n olarat 
mın l·anına ıelecet:ımı 
tun. Sözü.mü tuttum, 

rım.• 

nlşaolı
videtmt1 
bahtl.i'&-

Erkeklerde kısırlık 

sebepleri 
Erkeklerde görülen kı:o.ırlık' 

vu·aıft.l'ına dair son zamanla:-
da. Aml"rtt.an ve Alman doktor-
1:::-ı aralllanz tedktk ve tecrü· 
belerde buıuomaktadırlar. 
Amer1l~an d.oktorlar1. çay <te 

~ahven1n !ar.la ve devamlı ola
rak lçılmeı;ınln kısırlık verd:li
ni bildirmişlerdir. 

AJma.rı doktorlarından haıll'l
rı. bira~ ltbam etmektedirler. 

Bu hu.suı;.ta bir Hlndlt dolc.o
run ortaya attıRı na.zariye alA
ka 1.ıya:'ldırmııttır. 

Hındlt doktora lifÖ~. fazla be 
zel:ve yemek de kıaırtııa rot aç
maktadır. Bu H 1nctll doktorun 

nazarıyeeınl benımı;Pyen btı" /.· 
nıenkan cıoıttoru 268 çtıt tıı:...,.. 
rınde tedklkle:de bulunm\f "e 
müsbe~ neticeler Plde et:ntş~ :'!'. 

~Iealei( ı:-lbarıyle tu.ırtı~• 
namzed oıar. ;arın ba,ında I,inO• 
tıpllıtltr aeld l ğt b1ld.ırıımeXt 9 

ye eıebep \>!arak da tt-nt-ffia et• 
• · 1cıe: kul") 1n buharı rı!S8tert.l 

Hollywood'da buhran 
Hol ·w"od aıncma çe' <cJc:ı. 
•un 1dettt"nber 110:.;:ü!I'I 

.süımektc olan buhranın tesirle 
rını h!Me1mete baı;lamı~la:dır. 
Bu cümlce!.en olarak tUnı\·~nıal 
1'Hnı &Lüdyoları. pe"'oneıı:-.ın 
d.ôrtte bıtint çık&rmıştır. 

fff ~ 
~~ 
;&;AA 
~~ 

f A-t ı 
' -:::-~.~~~~\Zl!s•z~· :;.j 

İlu .cıım ötede. a;,·a dair k o
nuş.malan 111' dakikadan beri 
dınlty(JO b1r adam yerinden kalk 
tı. b~ ıart!1a dJkıldl. dördOoo cıe 
•Ozdti to;;:utlannaan teı>Plectne 
kadar A·:~ktab1IL1na ııene P>1'k 
ta. elb1Selerınr-. ı:-öroleitterı~.e 
dört kere ba. tı. kirden. ya..:
dan bI::nı ~ ya.~aJara baktı. SU]
dü. Ceteticrlntn rl"nk$1zıttt, pan 
ta:onları :un y ırtıklıkt. yüzle•tnt 
öttMl :..:ara kıllar ozcrtnde dur 
du daha •·ok Solmuş kwna,1.s
:1 sırtlarına seçlrf'n. 111t: ıı. 

:o.·uı-arıara bal(an. telefon dlrc.-l:
lel1nı. ı.~ü:Ian aöremtyen. bır 
t&-<ıtn ,.~ı·ııtına 9'd.ırmı:van. blr 
Jtapıvı yapamıyan IÖVdl"ler. bir 
&\·a. ıpıtkletinl eıtı:Ia.1tıraral: ra 
iı;an bır vag:nura. bır ıı:emının 
arcıında bırutııı akılı yo!a 
bağlarla bütilnlükl.erınJ, ömürle 
r:n; böyle .konu .. malarla tüketu· 
lerdı . Blr kuşun uçu:ou. suy~' 
a:ıla.n bır ta.1. bl.r şey söylP.rdl 
onlara. ya:,.adıkları s:erçeklert u
nuttururdu. (iogu ke-re onla
rın: B:z buraların adamı del!
llz. hızım mutıuluR;umuz, bızım 
eertek~erlm!:G.. denızlt>rln. kara 
Iarın ıı!tt:gi yerde batar aıse 
dll1Undo~..:lerınl ve ya;;amala.rı:ıı 
bövl e tnca, güçsüz. zararlı lpl:k
ıerıe ordi.ı1'lertnı az çok b~tty·or 
du. Oy::a dunya dıtı dıye h :r 
şey tanıu:ııvor~ ad&':ll. ~Iu!lu

tuk kellmNi ancak yeryüt.ünün 
aınırları ıçıncı.e btr delf're ula
,,.ırcı.ı. F:j:j:t•r bir sokaktan. b!r 
çorLi: toprLi:tan. bir yılcık ev
den. bl .: koıtuıu bodrumdan bak 
n11 larıııa. bu bıkıntının yerıne 

ho')lulJu. ra11a~:ıtı acı lnn"n•n ~:a 
res!nl aranı~ıydıtar • Her ev 
bur3da yapılmalıydı . Bu ev ..... 
pılmalıycı.ı Bu aokait yapıln1a

lı\•tU But>ava bir avuç aydı:ıh1': 

-·-·--···-· .... -.... -.................................................................................. -................................................ ., .... .... 
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i KT.T 
Kal4 ıtöy 

nısıJ 

fd :, rts ioin o tobüsleri 
itfkelc nıeydanından 
hareket ed i)·or'! 

lsfanbul Valiliğinden 
Vestiyer Ücretleri Hk. 

K/1020 ~ayıJı 1.;:ara~namenin 5 ine: madde!ünln B e le d i
yelere vrniiği yetkiye istinaden 9.9.9!56 tarihli Hürriyet ve 
~l illiret ~azetcleriyle jJftn edilen \'e-:tiyer ücretlerı bu ker
rc K/JO:;ı sav:lı kararnamenin 4 lincii madd~sine uygun 
olarak. 

l.ük.~ \I~hallC"rdr 50 Kuruş 
Uıri11c1 , ikinci sınıf mUe.-;sPse Je dığf'r 
:ı erlerde ......... ••.• . . • . • .••......•.•• 25 Kuruş 

... iizerindcn ~·rnıd~n te.sbit edilmi..-. olup hilıi:fına hareket eden
J('r hakkında ~Iilli Koıı.ın:na Kanıınu hiiki.imlerinc göre 1n u· 
ameJr y3p1lacafu Hrın olunur (178:l6) 

KURTKAPAN 
,.,, A"'1A. 100 SENii 
EVV&l..k.i 01.A'lfLAe'. 
l..A 8 (2.iM NE 
AL..\ıc:AMt:Z. 

VAR? 

CEF COB 

NERO 

c:IA"Z.ETEGİ 
CEF C.08 
\ıelı..11 Bi1ı. 
S..VA'iA 
ATIUVOR • 

DeM•K'"'4.ıiL.EG'U>IYOr"-
' SUN CE"- l>'W:ı.AltOQ 1>IN° 
LIWNM~K. &flı,u:ws .. 

.,B/"'AY GE<;MED<E>J ,oı.Tl~· 
A24YICISI 8/ı< KAZA NE • 
CESiNDE ÖLDO• 

KWıköy bll:eiMı me~<l&nı. oto
büa, tramva·1 ve otomobilleı·.111 

cıaıma dolu ve c;ok .bareketll bil 
yerdır. A ıtult thtlyaca yetmiyor. 
Bır an evve aenışıe:ıımesıne lüzum 
\· ar . GU:ıün her &aattnde vapurla; 
dan çıkanların otob-ua "·e tarmva7 
lara b:nme!<: tçın r.eıer çe.ıcut:ını 
bır ııörSf'nlz acırsına. Hele akşam 
lan burası pr-~ kaltmalııt oıur. 
Yüı:lf'rce kl,1nın \·~ıtalarcıa yer 
bulmalı: ıc;ln bıtbl:·tnı ite kua ,,_ 
tobU~e ve tramvarıarıı\ aralann
aan teb~lkelt"rt ~ alarak Jı:.o~ 
ma:arı ne kadar üzOctidOr. Oto
bUL ve tra:nva"l'lar daracık yerde 
arka &r~•fa 11ıra·:a dlZUm19tır. Ha 
reitet •aatt a:eld!ll ·ı;e baz.ı.aı ar
Uk yo:cu aıamı:;-acak .ıcacıar cıotdu 

ru iı alde öndeki arabaların ka!k
maııına kadar bf'~letl!lr. ÇilnA.ı.11 

aeçece:ı yer JOietur- kl ııtdebilsln
teı· 

YI l B A Ş 1 H E D İ Y E L E R İ 
STIV ROPER 

"" ____ , ..... --·--·__...fi 
ÖZET - Jaja 801 •• &Um baltan, Stlv Ropeı'bt. a.rlı:.ada.p MJ.JI 
beraber casuslann. eline düşer. Ma:Jk Jat&lldır-

B~lectl)·entn bu me>·daoı aen.ı~e 
trct-81nl ış!tt~·onız işe b&-,la•np 
fkm~ edılmeye kadar aeçece:..t za
man "Zarfında b&;ic bu 1ııktotıyı 

çekecek mıdır? 
i E.T T icı.arH!. Beledlyenın d;. 

t:er allkatı daıre.ııe 11bırllll y11ına
ra:ıı: durak yerlerini otobüıler:n 

kola ·ea hareket. cdebtıecekleri bır 

hale get!tit-lf .. halkta mo ?tül t 
tan kurtursa. Bunu temenni edi . 
\"Ort.L. 

i~in 

ROBLUK TAYYÖRLÜK - KOSTUMLUK • 
SPOR CEKETLİK ve PARDESÜLÜK 

KUMAŞLARLA 
En 2üzrl renk ,.e de~f'nlerde 

HALI ve Küçük Eb'adda SECCADELERİN 
Hususi Çeşitleri 

Satısa arzedilmiı:ıti;:. 

Satı c; yerleri : İstanbul Harbi,yt Cumhuriyet Cad. 315 A 
l•mir Pasaport. ı\t•türk Cad. 138 

~,,,,,,,~,,~~,~··~~,,~,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,.,,,,,,,,~,'~''''''''''''''''''''''~' ''''''' ,,,,,,,.~,,,,.,,,,,,t,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......-' 

t S 1 HEM ALA R ~·;'~.,.:!;:t:"a;,~m;d ;a~ B u G -u- N $ te Ttırlr.çe. 2 Kaıılı PU- BUGECE P 
'
' 1 d 1 & N K & R & o IS - m a 7.27 Açll" •e protr ... 

" o il ~ O ö L O aı - Dennls O' Kei!fe, Pat-

ı 
At.KAZAR fTeı : 4,ı a,;&:?ı o· Brlt"n • Türkçe. 
Ya•rılanmın K•aUH _ T•- t s T .& N ti O L Andrtı Rouuın • euare :e.r: ~ ıalebQ• terıall&ı h Catıamba t.alebeJ e 11 4& 419 UD939, Balıcıolltl 
litt .~mei • Tiltit !Llm l. ıl.L~IDAR CTe1ı Z231~ J 21.00 de U? matın& Ka\lıuUtt İSTANBUL OPERETİ 5.$29'8. Bt:Jbella4a &1M02, 

ı1..ruı f Trl :MNU) ı 1 - Pembe Al•$kt. 2 - n:t SESStS OPEltETI (Telt ıe.a C:\lakıltnJ •Tel: 443'13t) • t.ıanbuJ 21U22. btınn 
I ralUl sevııııat _ Lana Açıkııöz ~ıumya\ar ara,.ın- 44 93 69> g flçC& SABNlt <Tel ı CO.IBIZ NBRWAN Deıı la Hl020, cadltOJ 
Tu roer. Pedro Armrnda.- da FESTtVA ı:.. : Mtızlta.I op• 440'?1') Qarı&mba.. eumarı.&. 340872, Eı.ııall&da SlMU. 

(İatantıuı ı 27'5001 , (B• 
rotıu : 276501 ı. cAn.aııol\J 
Tak.uı ı 2'2'eo2) 

RADYOLAR 
rlz Renkli • inı . BVLVAR (Tel: 21 35 '61)1 reı s P•n1•. ll ta'I> HEDDA CABLER. 4 Perde PUaJ' ... 11 da maQ. Raını 2mıı. O'u-nou 

&LllA'.URA <TeJ ı 4.,.3,.. , ı _ Pırla Tat.ti. 2 - Kan· lo MOzl k : Karlo ıs:o- Yazan: Henrlk İbaen . Çe- na. ~mtıe, Oıımarı. ~ PER~E'18.! - J 9/l~/9S 7 
OeTlertn A"Jll:ı - IJJzabe' ..u Kur~unu. ooe•ll ı car.a.mb• eıaaı ..-ıreo .,. ••hneye ıı:or•n. ıP balka censU&tb ıarı. fren p k t s T .1. N s c L 
Tarlor. J Oean • Rtnkll ÇbllBERLlTı\S (T e J ı lS te U?Jzillth matiııe Tlınt:" Yalman - Her çat· !e~ Saat 21 4• •Ya ur-uça 
İn~. 22 25 15 ı . 1 - cant.:er Yu- Cumırtesı ıs te talebe ea.mba, Perıembe, Cuma. ı J f A 1 y E '1.57 Açılış ve proa:ram 

ı~ct <T el: tBtG95 1: Tıırıı. 2 - As:•n ŞOva!1e mattneat ·Suare~ :ıı.oo d• Cumarı.ı, Pazu suareı fD. Demlr>'Ollan B.aJdaz. 8.00 Sabah mQ.Zlll 
Devlerin ,A ... ltl M.\R,IAR.\ rTel: 2Zl1Clt) ltA.RAC . .\ TiYATRO CTeh :u d e. OUmar~ Pazar P&l& I 36Dfı75 - Slrl:eCU 8.30 Haberler 

t...!ı.a cTeJ: C4ı 3$9liJ : Pembe ).taske. 2 - tlt 441566 Afattne ... , J7 de, Cuma sami:OJ fJMK. BeJOt?u 223079) - (DeıılJlJOllan ı 8 45 Saz eserlerı 
De•leriD A ıu sıt.ıabe' Açııta,Ö'I': Mumyalar arbın- CİBAt.J JtARAKOLtJ · Ko talebtJt 17 de _ gara tt46M. BW'Kar.ad.• 5UM03. f9l l!HI (TllıtU •Utle.ı1 t.. 9.00 P asadopleler 
Taylor, J , Dean • Renkli · da. m~d.l 1 perd., Qa.r8&.JD. &façlaı &ltl.Dıb ı Oram BüyQtada 5UI081. Qatıuk!u tuıbara.;ı '40207) - fŞeb1• 9.15 Şarkılar 
tn· YENi fSebzade batı: Tel: bA Otı.maıteıl:I t4lııstılt. Pazarteaı. S&h w&re 21 880001 60, ısrent6J ~ Bar.lanı '44233) _ fHa..-a 9.30 Kapanış 

$ t.ü&S fTel : Mll ll)ı ı - Caniler Yuvası, 2 M- b &aa m.at10..ı. CU. d e, Sall '!ı&Une t7 d e. P'lona '138902. BAllo , O. Tolla.n ı tff790 ..-. '138240) 12.27 Açllıo ve proııram 

7.30 Türküler ıe : 
7.t5 M.s ayarı h a ber 

8.00 Türle: mO:ı:ıll 
8 30 Hatır melocuıer 

9.00 Şarkılar 
G.15 Ç°'ltll müzıtı: 11 10.00 Proıram Te taP• ,:J' 

1 ı .&7 Açıl1' ve proır 
12.00 Öit'le kooaeri 
12.30 Şark ı lar 

12.155 Serbest. ı5aat 1, : 
13.00 M.S ayarı haoer 

13.15 Oyun havaıarı 
13.30 Balon orkeetr.-ı 
14.00 
1430 

Şarkılar tl' 
Holywood şö:tı tf 

1.5.00 ~arıcılar 

_.Çünkü harika tem iılenıe 

t ozu FAY, )&ğı ve kiri derha l 
"e kolayca yokediyor. Is lak 
bi r bez parçası Uıerine bir 
mıktar FAY dökU p bununla 

1 temiılemek istediğiniz e~yayı 

ijilmen.iz ve ~onra bol • U ile 

çal kalamanız k.\fi dir • 

$ sante .Ullyoner • B:ddle lan~aly~ B. Ka1 TeJ ı •••••••*********•******• +**********************.' 1133.0030 HŞafarkııılmarelodiler 

1 
Constaotlne . Oom lntqu• * 
Wllınia Fransızca . - Korkunç Kahraman, * : 13.30 Haberler 
..:As : CTel : 41 6-t 81 ; Kı· 2 · Harb Boruı.u * ıcoç C'.? ı l't Ja rı. 20 ~fsa.n) ARSI~ C:?J Te.m , • 21 A. j u5to1) sun uz. Halbukt etrafınız l!l&dL w 13.45 O ........ havalan 
Y &&Ota61' * O ..,.. .. ...... 
'l'ım Uçuruma Otdlyor ... eALB (Tel ı Si eı ı :n s * eçmıı bir kırvınlık buaün an- Ummadığınız blr kazanç ve-- .ıcatta çevril!. Kuruntularınız • .lJl 14.00 ÖA:le konaerı 
Syh•la s-rnu.. AD.Da NKır 1 _ Svii.t, 2 _ fntıkam At ** layıtla ve cıoıt~lukla nlhayetle- ya bOyillC bir hediye var İç! - rıotııtlikten olabıth Kendlnızı :Z: 14.30 Şarkılar 
ıe fnı. llları. * nıror B ır ~t veya hep t&.\te!.lr ntz kaynıyor. G üne t hareke•- iyice bir yoklayacaksınız. Ak- .lJl 115.00 Kapanış 

IARAI ' Tel : 44 lf$1) ı staEYYA , TeJ : sumı * eaeceA:nız bir arkad-., ka.zanL lerını:ı:e aıca'.<lık ve ucret aetı- ıama mı~aftrlertnız var. !' 16.57 A;ılbf ve program 

I
Oetırmencı O il7e11 • SOP- * blltr&ıaız rıror. Güzellltınız üstüntızı1c. OGLı\K. (21 Aralık • 20 Ocak) ..,.. 17 00 K 

15.30 Orkeıı.tra ~t 
16.00 Proııram ve taP1~ 
16.57 Açllıt \'e proa:r 

17.00 1ncN&zdan ıa.sıı _J.t 
17.30 Erol Pekcan v• 
18.00 Ordu 11aau t,-· 
18.30 Racıyo köy J>O' 
18.'fO TCirktıler 
18 55 Serhat aaa t. 111 
19 00 M.~ ayarı ba'o8~ır) 
19. l l5 Tarihten bir r•P ~t 
19.20 Radyo tıe tnıil1 

19.30 Konuıına • • - -

· ~ 1 < ;:: 
- - - -
;-:.. _ . ~ :--. .. . - . - -· - -_ - = 

Pl,,'RO F•brı~'Mıı 
m•muı,;ıındlıt 

• • • • • • 

f'.\ Y, bıçakl•rı. çatatıar1 1 
kaşıklır11 alDminyum 
kapları tertemiz yapar 

• • 

FAY, fayansları, 
: mermerleri, lavaboları, banyolan 

temizler ve parlatır 

••••••••••••••••••••• 
HERŞEYİ DAHA iYi TE~l~LER 

1 P'ırtına Korkuıu. 2 - * BOGA 1_., 1 ~!•an . __ •" ""''' c. • · arttık m Q.zlk bla Loren, Vlttorıo dl 61· C1cl Oelln. * · .;v • .._... B.4. $.\K (?? AI U'ft.os . 22 EJ lbl) .t::tratınızda hoşnuı.uzluk uran • l7.30 Türln.tı...-:: 
caTA!e8ıg; ı ,~;::;ı:~:·ıı: OPERA. CTeJ· Sltl ?tJ ı * Duy;-u bayatınızdıı. bir kıpırda- B ir ış başar~ ı kuanac&k~ı- dırıyo~unu"Z. D :k'.<atlt ve ıayret : 17.45 D ana müzltl 

.. nln~ için . Nedret Oü- Kanlı AT · * rı.ı vu. Ço~ atır canlı da..-ra- nız. Ta"-dlrler Ad"·a yatıyor. Bu 11 olmalı bu devrl!'YI Nbırıa ar.. _. 18.00 Kayıp mektupları 
VURT CTelt 3691 U) ı :: nacakaını.ı. Ak~am bU yUze!.en gün bir kaç yüze eQlllcüoün !atma.ya uQraşmal161DIZ. YıldlZ • 18.0S Şariı::ılar 

""nç Halide Plşiı:ln • Türıı: Slhlrll Yllı:Ut: * kencıı kendinize kuruntu edıp hakiki çehre&l bakktnda cın~ün· teeırı düzelecek. tstedıtıntz bir • 18 30 0 
k 

J
fl' mı ·· * duracaıaıınız. Yıldızlar hayatını. mek 2onında kalacakı;.ınıı. Ak· ~e:vt u.tın alıroreuouz. • - r •tra 0

T.t..N (Tel ! ut74t)ı OZES : (Tel: 
36 9124

)
1* 2a t aranızlı'...;: '1:etır:yor. sam aile iı;lndf' huzurl a. ve dlo~ KOVA (2l Ocalıt. ıı Suba t) :Z: 18-~0 Ziraat ıaatı 

son hltıra _ .lll?abeth Tay 1 - Curcuna. 2 - Afif~ * İKİZLER f? l '.\l ayıs •?O Ra'Zlran J .('n:nf' ııe b:ttror Taıı.arrut etmesısenıı fena halde • 19·00 ht:e!odl kervanı 
: .:. ~ . vau JohNon Renk- B,.nı Allahım. ! :\Iün1t~betstz bir insan yuzun- TER \ ZI C?l Eylü l . 22 Ek hn J para ~ı:.Cıntı.ııı çeitecek::aınız. u - • 19-30 Haberler 
11 • inı. J 1 Y AT R O l A R : '3e:ı ba1ınızın derde ı:ırmesl DuvRu hayatınız ıç!n b!r tana fui;.ta bızır bekliyor. Lüzumauz : 19·45 Fadıl heyeti 

T'l:SI u fTeı : 44?1.5t )ı * muhtemel. Gere!tl"nt aöyleyın, bellrı::or, Hazırlıklı olun. İç:· edı açıkltk:arda.n flddetle ka- • 20·15 Rad\"o aazetu.ı 

19 40 İki poHca 
19.45 Şarkılar 
20.00 Dlnl AhlAl:J )lı.ıl" 
20 10 Tilrk maztll 
'20.15 Radyo ıa:ztıe51 

20 30 Serl)el5t ~aat- ..#• 
20 35 Edebiyattan ••1· 

Hileli A it _ ~llchel Mor- ŞEHİR TİYATROSU (Trl: * fa.kıt serti!..'< st&tcrmekten kL n1zdckl heyecan h ali merlbtn çını. "" 20 30 Şarkılar 
r•n. &rıattte s ardot • 44 :?1 51) (Dnm Kısmı l: : tının. Canınıı aıkılab111 r. eserte!.ır. Sıhbıtını.ı mUkemmel. B.\.LIK ( 19 Subat . 20 ~ıart) : 21.00 Radyo tıyatrmu 21-00 Şarkıl ar 
1t•ntll. SULAR ALTI?lı-OAK! TOL: * \ .E,GEC t 21 Raz. 20 Temmuz) \KREP (ZJ F.lıı: lm . 22 Kuım) Ataya allndıtınızı hlaaedecek . ... 22.00 Şarkı lar 2130 K Qçük konser 
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DEMOKRASi YOLUNDA Kapatılan sendikalar için Mecliste hadise 
1945 -1950 IBap 1 lDCl4eJ 

mlllc;vel:UI Mfinlr Eq11*ı, GUrgen-

1 tepe Belediyesine tarı.sa ~ilen kam 
946 Seçimlerine kadar )"OllUn 11 emrine &llDm&al hakk!ndtı 

ki önugeatne cevap nren Tlcare; 
en ı ı ıwlılrı 1 Bakanı lae, il 1btlyacının Acll olmau 

7•nı;·a ır •t m Actaıından sonra JUzUnden belediyenin kam; onunun 
Ç('! ve Hnava da gldaek oralar· alındığını bellrtu. •Ollf'ientepe Bele 

llaıtı parti tcşkllfıtımızla tl'mas ctlyeslne bir kamyon "rere«elm• 
•<ıeceıt, te§kllAtın kutvetlenm~l- cıecıı. 
~e \'c )"ayılmıısına çalışacaktım GAZETECİ fXR SE.'\DJK Si 
.\levh mızctekl muvazaa lftırnla· c.H P. Adana mıılctvcıı:ııı Suphl 
~ı önlemek, ıktıeların yara~tııtı Bayltam'ın Jstaobul aazetecller Seu 
t iıılı:t ve ' 'hellt lınvıı: ını dfüıoı. dlka.sı lle ~K1 sendika ve ı~e!'M)"OU 
'reıt kalplcrcıo ümit \•e cesaret ıannın kapanış aebeplerlne alt aoru. 
~Yandırmak. şOph!! ve tercctctOt· su Çallşma Bakıını taratıntlan ce· 
Ctı ildc.rcrek itimat yaratmıılı: vıı.plandınıdı. iatanbul Gazeteciler 
~~lıco lıed1>flmlzctı 23 Nısaıı Sa Scndlkuının Kırteblrtıe gazctcı:lle· 1 gUno, cıvar vU!yetlerden gelen rln dlhUlmmyle llgl:ı olarak b11Afı 
lllrtı heyetler1nln de ıştırnklyle baklkPt beyanname ne;rcttıı;t için 
1'-t dörtte açılış mera imini vap- sorgu Hlklmllj1ncıı faaliyetten men 
;•ıı:. Valinin ve oldukça kalaba. edlldl~lnl, bu ıı:ararın kaldırılmaaı· 
1 ı1ı: bir halk Jı;QU inin hazır bu· nın idare mevkllertnee mUmll:Un ol· 
U ndıtuu b!rtoplulukta. yarım ııa madıtını, diğer dokuz birlik ve !~e 
' ' kadar ııOren bir nutuk ııö~ll- rasyonun kuruıuıu'nun kanuna u:v· 
terek, paMMtııt maksaClırıı mute. gun bulunmamaaı yüzUnden mahll:e· 
a • fakat kat J bir l16anla anlat- me kararı Ue tı:apatıldıtını ııOyledl. 
tıı:ıı Blı:ıa lçlncıeıcı bu nutuk, ho. 1 supbl Baykam, 1 temmuzcıa Kırtchl 
f'1'lör tertibatı ile dıoarıctakl ke· rln il olmuı münaubctlylıı ve er· 
lba?ık tarafından da bUyOll: bir t.eat atın adliye inde cereyan eden 
~llta ile takip e~.liyordu 26 cu muasır hAdlsell'r dolayuılyle ga:r.ete 
:• günü Merıılndl', Demokrat muhabirlerinin dövtı•d•ltıUnU izah et 
•rtınıu ilk açılı: hava toplantı· U. Bu olayın IAUlnbul Oazetecller seıı 

'1nı yaptık. Çalışmıımız. Adana. dlU.&ından Once Ankara Oazııtecl· 
a, da Mersinde du ıyı nctıceler Jer Sendlkaaı tarafından protesto 
terıyorcıu. Merkezde ve kazalar- cd.ldiltlnl, <!aha ıonrı Ha\•adlıı aa. 
Q~ bu mesaıyıı devam edecek, zet~ının, ıazetccller bDŞlıltı altın 
~ııra dn liııtaya gldoeektım. p_. da bir makale ~ ııyın adı~ını. erte ı 
-~ l'rteııl lf(ln Adanaqan &elen ı:Un do İçlıılcrl Bakanının tehdit· 

l::.r tcleron, Ankarııdan bir tel. kfır Uatıeler kullane1ıtını anlat.ı: 
lı'atın ıceıı:ııııın v ebeni der:.ıaı cVazıtclerını şcreflı: Ua eden ve 
tlerk<'ze \il ırdıklarıııı bllctlrı or fedakArlılı:la çaJuıan ırazete muha· 
au. O aqaın Adanaya dönclOm. blrlerıne reva &OrOlen bu mua
ltJı:aııaşıorla &Orü tüm Dana çolt ml'le ilzcrlnde bl!Aharo hOlcOm ve 
~&brem olarak Hrllcn b r habc-- rccesızı dectı. Çal~ma Bakanlııl•-

ıröre, OH P. yeni ııeçlmlere nın Q yıl mOdelctle işçi fcderas· 
~tn:ıek istiyormuş Dunun üzt>. )onlarını dalma kanwıa uyaun tc 
0 ne. da\•etın bu kararla nlfıkalı ~ek.cüllerı olarak kabuJ ettııını, ay 
•Oı.ığuna hOkmettım, tc o ak· rı 1ş kollarında da olsa yeni ııen. 
~~ki trenle hczpen Ankaraya dıkalann birbirlerine llUbaıunı 
~Om. tasvip ettlllnl anlattı TO fllyle de-

- d. 

Et, Balık Kurumunun D. Yıllarc meşnııyeunı tanıd!lı, 
yanıım etttlil ve bir lhttyacın kar 

8 k d b o•lığı olarak do dutu muhakkak o. Qn asın an ir isteği lan federasyonların \e IJÇI blrll • 
t• lcrının k11patılması yoluna gidile-

' ve Da.ık Kurumu, kendi hcsa· cek )Crtıe eter hakikaten \•arsa der 
~ 23 Arnlııcta bir Amerikan ııc- h 

1 
k 

ı.._ · 1.YJo Aınerlkadan gelecek 1080 n anunun tashihi cihetine gl· 
vıı d dılmeııı ırereklr<ll. 
1(1 ondlırulmuı rıtın, gemiden Be- iatanbul Oıızetecllcr Se.nctlkııııı. 
( 1~1akt aoıtuklıava depolarıua nak 
\r.~ın ocıencn tahmil tahll~e maa· nın b.r takibata uQrnmadıRı na· 
'ıı ltının alınmama.sını ı.temlftlr, zan itibara alınırsa ortada sı.ç yok 
ıı... huaııata kurumun ııcrt aUrdO.ttl dcme1't r Sendtkanın faali) etine 
·""'il hO üzn mtlsaacıc ed !melidir• ~n · il: etin aon günlerde ta· İktnc. defn kürsü c gelen Çntış. lı.( tttıtı flıı.t lndlrlml preııalplerl 

lıııtndan maUyeUn aagıı.rtdc kal· ma Bakanı, Sup!:ıı Ba) knnın oıtu-
~ duğu bazı birlik 'e federaıyonla. -------------·! rın kapatılması hakkıncıa Çalışma 

t 

BULMACA 
Bakanından Adalet Bakanına yaı.ı • 
nıış ve !Olzlldlr. Zata mah..<;uısturı 
ka Gı bulunan v~ ka a temas e
de. k c le dedi: 

•B!r Vekllln öbür Vekile yazdıRı 
ı:ız...dlr. zata mahsw;tur nıekuıbu 
na ıı ele geç r ll)or De\ ıoı mutıa· 
&><'rııtının masun•yctı nerede knl. 
ctı? Demek kı d vlet meknnlzmliSı 
nın iç ııde casu lnrı \&rh 

1 " lll\ l\\ l'AKl~\RI 

il " lll l l \ 011 
Bu sözler CHP mlllrtveltlllcrı

l - -1-- +-4- "I nln itirazlarına ve .ı<lrR k11p11Qı vur 

malanna sebep oldu. C.H.P. mil. 
letnklllerl: cSözünQ sert ıh dl· 
ye batınyorlarııı. Bıkan lııe: cBo 
ıuna &ürültQ yapmayın konuıma. 
mı devam edece&lmı dlyonıu. Oü 
rültOler deva:ıı ederken arka aıra· 
!arda oturan D.P Zonıruld&k mil· 
letveklll Mu tıfa Saraç C.H.P. 11ır11 
ıuını dotru soratle &itti ve c H. 
P. illere ellerini ullıyarak bir 'ey 
ler ıöyledl. C.H P mllleh'eklllerı 
araııında Sarıca, ayala kalkarak 
cevap \erenler oldu. 0Ur1lltü kar
şılıklı tart~ma ile de\'lm ediyor 
du. Erkmeu·ın CHP sıralarına dö 
nerek: •Suçluların tel ı tçlndeM. 
nLz.ı deme:ıı gürültülerin ve ııro
tcstolann daha da artm~na sebep 
oldu. GOrUltüler arasında BakL 
nın sözlerine devam ettlil, cbuna 
cuwıluk denir. tahlı:lkıt açıımall• 
dır,ı dedlfl cıuyuldu C.H P mil. 
letveklllerJ 11ôzlerlnl aerl al diye 
batırmaya devam ederken ae Balı 
kMlı mlllet'l"eklll Vacıt Aaenanın 
CHP Hatay mtlletveklll ihsan A· 
danın üzerine hücum ettıtı e6-
rülda. tı:ı muıetveklll, tumı-uklat 
malanna \'&kit kalmadan, idare A· 
mırı tarafından ayrılctılar. sotı:o. 
:ıet avde• ctt.kten sonra Çalı ma 
Bakanı konuıımalarına ı.ıöyle devam 
etti: 

«Bu yazıyı C.H.P ye Ulaştıran 
IMan BUÇ ıolemıotır Bu adamı bil 
dlrmelldlrler. Suçluyu u.ıı:ııyorsu
nuz. Onu himaye etmemelisiniz.• 

•Suale iyi niyetli bir lnaanın tat 
mın olabllecetı ~eklinde cevap ver 
aım. 

l l'n l R\\ KA'S KO:'li l'}ll\ O H 

Tekrar kClratlye &elen Suphl Bay 
kan, •Bir mılleh·cklll murakabe 
l azlfeıılnl yaparken elinden ç:clen 
bUttın lmltlnlan seferber eder n 
v(::ılkalar te?lllnlne çaJıoır. Ben de 
bunu yaptım Sonıyorum. bu vesi 
ka var mı, ~ok mu? Bunun cevt• 
~ını vcratnler. Biz. &cndtka hürrl• 
vetını mOdafaa ecterken mllyonlar
cıı txının haklarını dile ıreurıro
ruz.ıı 

bncrııe böylece cenplanctırııaık 
tan sonra Tekel Bakanı Hadi Hüs
man C.H.P Marq l\Ullet\•eklll :ı,;. 

mln soysal'ır., Tekel madctelerlne 
yapl\an son umların gebeblnl ao
r11n öne!'ie:ılnl ce\•aplaııdırdı. 1958 
bütçt'lllnın t11•arnıfklr bir Qekllde 
lleclt.se takellm edilmesi için yeni 
\'arldatlıı. tııkvlye:ııne lüzum görtll 
ctO!iOno ve bu ı;ebeplo de Tekel 
:.ııRctctelcrlne zam yapııaıı,ı ı nı on· 
ıattı. Emin Soyrıar. tıaUar yOkb::l· 
.'lcı;ln cııye Milli Korunma Konunu 
cııtanlırkeıı. Tekel mnddclenne 
7rını yapılnrak ııat ıMtışlarınıı yol 
ııçılmıı:;ını teıikit etti. 

Celal Sahin • 
( R a$l ı tnt'ldf'l 

hin, annesi cıe eŞe."\ KıırCIQlJlen ln 
bO\ Oltü lıhı&n'dır, aemlştır. 

Bu ayın 30 un:ıa ltocasınctan bo
oanacalt olan MuallA Mukaddcıie 
e\'lenme e hazırlanan Cellil Şahin 
nzınodakl bu hlldl~eyı ışıtınce ış 

!erini kanştırmnk tstl~ en Mnzey. 
)en Scnar uleyhıne dıl\"li ar;mıo· 

tır. 

TOKLAD 
Türkiyede Amerikan Kamyon ve Otomobil 
Lôstik Fabrikaları Distribütörleri Derneği 
Derne"im zin \lllık umumi hc\'"t tophntı ı 26 Aralık l9S7 

ı'nr1iembc '!U;lll a:ıt 14~0 da Taksim. Reet"p r .. :ı Cad. F.gc Palas 
• 'o :?3/1 de .ı %ııda ynzılı gOndcmı görüı:mck lizerc toplanacaktır. 

GfNJn'l\7: 

S:n ın ftz.amıı.ın bclirlı gun \'C ca11t•e tr rlneri rica olunur. 
• in \HE HE\'ETİ .. 

1 - Yokl:ıma, 
2 - Riyaset Divanı seçimi, 
3 - İdare licyrtl faaliyet raporu ılc murakıp raponmun 

okunmuı ve tenkidi, 

TOMRUK 
Bictirilecektir 

~Uracııa~: Bahçekapı, Garnn-
ifan 311 Telefon: 27 43 68 

~ 
ZAYi 

~ıınııaşa Ortaoıı:uıundan aldıllım 
~rııu kaybettim Yentaını alaca• 

•n e.sktalnln hUll:mU yoktur. 

~ 
1164 lıhan Topçular l 'B 

iLAN F]Y ATLARI 
~ 
b " 8 Onco uyta 8 - L rıı 

~lrı &avf11lan G.- ' tQ l1tn. Uot•ım. Te ckz 
a t, ıtevıllt tl4nlan 
?.., Cm e Jı:adar 60 - • 
- ;>I 

e- • 
'tlıt; 40- • 

~8'hlbl: VATAN Gazetcclttk ~ 
t ~atbaactltk T A 6 pdınll 

All :\fF.ll F."tN \'A l .MAN 
t''lllumt Nesrıvat M!IOOrO 

~ Öırnn t:RflÜ lıt"H 
ıı sayıda Yazı lsıerını rıııım 
tııal'P eden mt'Slı• mOdOr' 

(l ÖZC'AN l!:RGÜD U 
ı.~ıemıze vazııann vcnı nart· 
~nder11me-ıını rlcn ederiz. 

4 - Hüt~<·nın tetkiki ve tasdiki. 
5 - İdnrc heyetinin ibra ı , ) c"I iflare hrvetl, h aysiyet dlı,:a

nı ve murakıplann seçimı. 
6 - 'fpl:ııf \'C temennilt'r. 

İstanbul Gümrük Mu haf aza Müdürlüğü 
Sallnalma Komisyon Başkanhğından 

1 - GUmrfik luhafaıa Teşkilatı için 5 • HP tipi motör mn· 
kinesine bir adet tekne açık eksiltmeye l'ıkarılmıstır. 

2 - Bu bir teknenin inşaasına ait tahmın bedeli 8052 lira olup 
geçici teminntı 603 lira 90 kuruştur. 

3 - Ke i!, fenni, idari sartnamclerl ve kroki ve hesnp cet· 
vcllcri eksiltmenin ynpıl:ıcağı Ga1nta Çinili Rıhtım Han ikinci kat· 
taki komisyondn mesai aatleri dahilinde görüle bilir. 

4 - Eksiltme 26·12 • 1957 Perşembe günü saat 11 dedir. 
5 - İstek1iler eksiltmeye girebilmek için bu nevi ve bu de· 

~erde iş yaptıklarını tevsik etm<·k mecburı\'etındedir. 
6 - Eksiltme günil taliplerin gerici teminat makbuz ve is· 

tenilen ve alklc birlikte komisyo'n•Ja buıunmafarı. <174.30) 

GAmE iHTAR 
Saklı kalmak suçundan maznun 246. Hd. P.A. Il nci Hd. T a· 

burundan terhis eri '.Mecitözü SiilükHI nU!u una knyıtlı olup lk;ı· 
met~Cıhı b!linmlyen İsmail oğlu rn:u doğumlu Kerim Uysal'ın 20 
Şuh:ıt 1958 tarihıne kadar Kars 246 Fd P Alı:.), Kumandanlığına 
müracaat ntme i vı>yn adre tnl bıldirınesı ıııksi takdirde hakkında 
Askeri hıhalc,.me Usulü Kanununun 216 nl'ı maddesi hükilmlcri· 
nin tatbık edill'C(!ğı hususu ilfınen ihtar o1unur. 

Adli Aınlr 

GAIBE iHTAR 
Bakaya kalmak suçundan m:ıznun Pillmlir Yarbası köyü niifu· 

~unn mukav et ve UrnmctgAhı meçhul Ha an o'{lu 930 D. lu Rifa t 
Büylikka)'a'nın 20 Şubnt 1058 tar•hlne kud:ır Kars 246 Hd . P. 
Ahyı Kumanrl:ınlığına müracaat etme~i ve,·a adresini bildirmesi 
aksi takdirde hakkında Askeri l'ltuhak<'ml• usulü kanununun 216. 
ncı mnddesi hükumlerinin tatbik edilcct'j!i hususu i!Anen ihtar 
olunur. (3403 - 17846) 

Adli Amir 

Vassıviran Sat. Al. Kom. Bşk hğından 

aat 

Aşağıda t'ins , 0 miktarı yar.ılı malzemenin 2490 sayılı kanunun 46. maddesinin A fıkrasına 
lare ihalesi 24 Aralık 957 Salı gllnU yapılacaktır. . (3401 - 17848) 

Jlıale giinü Şartnamenin görfi· 
lereğl yer tlıısı ıu. Tutarı Kat'i Teminatı 

"-...::------------~-------~-------------------------'-~a 2500 Lira 875 Lira 11.00 24/ARA/957 Jrnmisyonumuzda 
tiırıa 2500 375 11.30 

Komisyon bütçe görüşmeleri 
caa.1 ı ınelıtf'ı 

naroketlertnırı bıışlan~cının .. t.;
perlercc kabu: cdlldllilnln aksine 
1948 olarak del!ll. fakat 1930 ola 
ıak ıı t\)rmet ç•lıştılı müşahede 
edllmıştlr Pnlatkım. Reel nııın 
ııeıır ralclc•mlarındakl artııı köl\I 
:ıı:ıım aebepll'rl cıoıayıslyle mllll ıııe 
lirin çok dO,Uk oıcıutu 1~!1 rak· 
kamı ile mukoynıe ederek ızaha ;av 
ret etmiş ve mlllf ııcl!rln artı~ bı· 
mnda 1953 <lt-n ltlbareu aöraıe.n 
nalmııdan hl<W bahsetmemelil ter 
clh 'etmiştir. 

Polatkan, y ne her yıl olduiu ııı 
bı. anım" varidatı cmı~yon. ı,r":ll 
\'c mevduat hacmindeki artı,ıarı 

kalkınmıınır. bir işareti gibi itli•· 
termtk Lstl'!nı!~ \'C PnflAl!yonmı bu 
konu.ar..ıakl rolü Ozerlnae h ç d:ır 
mıımı tır Polntkan, mevcıuat• -.ı 

aruşm açılc flnıı ıırnanla llııısı O· 
Mnnae Jı ç ııurmak ı!.ln bu ço
ıtalnıl'Vt dnhıı 1:1ya:ıe Jıalkımıze1ıu:ı 
tasarnıt :r.Uınlyctlnin artmu r.a 
Laıııamı ur Pölathn eml#yon hac 
mının nomıat olcttı~nu tııbat eCIC'r 
hen. ıımtss oıı hacını ile 111111 ıı r 
ııraııındıı b~ ka memleketıerd•' 
m~eut 0!111 nüıbetle bizoe me\· 
cuı ıılııbetl n.ukııye e etmı, Te as 
ıırıaa bu ntshetın ekonomik mQ\'B 
zcnerılıı Tllrklyed~ henQz bozul· 
manıış oıttuıtu 195!l-lllS3 1ıılan 
ıılabctı olm1ı1ı ıerektllU üzerinde 
tevakkuf etmemıotır. 
Po!atkaıuıı nutkunun en kı•a 

ıusm h atlara alt olanıdır. l\l allyc 
lsakam, flat artıılarının Onemlnl 
az a&term1'. bunları entlA.syon il· 
çıl!ından çok ııpeküllsyona atıet· 
mı~ vo rıat. artışlarına karşı Milli 
l~onınma tedbirleri lle mOcatıeıe. 
'ft' devam edllece •ini teyld etml~
t1r. 
1\ll 11 \l.F.t'J:ı·t~ 'ORl l.ARI 

ruıı balnmından tark bulunduııu· 
11\t 66yloctl Ak al, hükllıııet progra 
mıncta ı ınacağıııelaıı b&Juıecıııe:ı 
tedbirlerin kola} ca alınıı.cak tedbır 
.ıır olmactııtını, bunların alınmıuı· 
nın &\iç o.dulunu, bunıanıı hıın
ııı yollard•ıı n" şekllele alınaca ·ı· 
r.ın izah edllmeııını llitcdl ve ~Ö)'· 
le ete\ am tıttl 

«Mazı hlkAy ı ırtııc sıkıcı b'r 
lıı.I •lmııur Sıkıcı olma.sa burıı:ta 
biltçe bahsinde yapılmamalıcıır. 
Oartp bir iti) acı 41eklıncıe bu mu· 
b.ynıe 11ekll sür(lkleıımektecıır Bu 
ııenıkçe daha çok ıek taraflı ve 
propaıııında ı:ayroti)'le hazırlaıımıı 
tır. Soruyoruz, l OS<ı ) e nereden i"l 
dik. 27 senen.n h~abıııı \ermc.ı: 
btıe d~üyor Haıuukl bunun lıc
ııubır.ı vermek eabahlcyın buracta 
bulunan il&} ın l\leclla Ba,kımır.a 
dOfenıı • 

Akıiııl 19:13 den b\ı .\ana memle
ketin ekonomik durumunu ve bü. 
yOk ııeıışmeıerı aıııııttı. O de\'rı.1 
tabloıırnnu çız:ıı Dı.. aracta. yıl.nr
c• mil:; ona } aklaşan vı&tancıa ı:nı. 
ıun ımll:erHk &Ore\·tncte auıundutu
nu. şimdiki gıbi }artıımların ba!ıll! 
komıım olmadığını ~lmdtkl oartla. 
lıırııı o zaman buluıımacııtını. 
Manıhall l arctımının 1947 de ba
his kou1.111u oıcıuıu~u ıöyıecıı: 

Aksal, bazı maq_c!elerıu ınukaı e 
MAtnı yapı.rak macıen klhıHrı.l· 
nCın ı !:12:! ue ıııtııı .. aıının 597.41J ı 
toıı tken 1950 ete 4 milyona, ı!15tl 

da b~ milyona çıkııtıııı, 1923 de 
çimento ıstıtısallnln 2-l bin ton, 
l 950 do 3fı6 bin ton. tekerin ı 1123 
elil ıuıır, 1926 da 673 ton. 1950-Sl 
de 196 bin ton oldutunu a<lylc:ı, 
Bütün maddelercıe do nııtıcoı:ıln 
~ylc olelu!:\.nu. mukayeselerin ı.n 
cak b<lylc v pılabllccetını Uad ct

Malıye Bakanının nutku dahı son 11. BJ sırııda buı D P. millet\.,. 
ra. mllletveklllerının muhtelit ~o- killeri :mukayeseye Tanzlmattıuı 
nılannın cevaplandınlmıısı için ve Orhanıııızıcıen başlayınız diye 
aaat 17 ye toplanılmalı: üzere tal· batırdılar. Buııa ceubcn Akııaı · 
dı Saat 17 de toplanıldıl!ı l"!i· •Cumhuriyet dtıHI 1923 den ba~ 
man Mall)'C' Baltam, CHP. Millet ıar: Tanzlmatın Orhangazi ile ali 
teklllerlncten Hürrem Müfttl~ll. Jo:aı.ı yok. Elbette mukavese:nızce 
1-erıt Mdcn, 2lya.s Seçkin, ttıza HJ23 ile 1950 ~ı alııca ıu de:ıı 
'l'ekell, Ferhan Arkan, Ar1f Onııı. Ak~al, 1950 den aonr11kl 4111rtıarı 
Muamm"r Akpınar aonılar aol"D'.lu'l ,.e .. urumu bl'?llt bir fl"kllde ıml11t 
lırdtl' Bakan, 1951 den itibaren u. ıoso den 53 aonuna kadar b11-
g6rd01iClmOz dış yardım yekOnu- :r.ı masaıı şnrtların te5lrl ııe ıkt~
mın ll27 mll~·on elolar olduıtuııu ı.ııdt hayatta ııell~meıer törtıldtlğtı 
öylemıottr Bakın, blr ı;ua\e ccva r.o aöylectı 

ben, CHP Ankara Mllletvekllı Alti!al Maliye Bakaıılığınııı .n•ı. 
Muammer Akpınar&, yabancı :Ser ı ı gelir 'raı: ıınlıın ııe b~ınııı <lf!l't• 
maye mllttannııı 36 milyon oldu· te oıo:ıuııun~ reaml yayınlann h\I 
!!unu bllctlrmlııtır. Maliye Bakanı- ı.tOmett tatmin etmedll!lnın a~ıa~ıı 
nın sorulara verdiği ccn.ptan anla c'ıliını aöyh dl H' milli ııeıır rakka 
tıldtfcınıı wııre, dlf l><>rçlarm mlk· ı mını ııuı 'l"C menfi bir takim ıne-
ton l milyar 200 milyon llracıır. 

1 c ll.P Van l\Ullr.tveklll Ferit Me toctıarıa artırmanın ~ crıolz o duı:u 
len. Avrupa m0$terek pazarır.a ı.-. nu bl)ylcdl 
ıırak ed !ip edllmedlltnl \'e ı:ını·t- Snat Hl 30 da Blltçe Komt.syonu 
•arını bu piki Amerikan yardunı- c.tunımunu tamamladı. Bu~n aa 
nın ne kaelar oldul(Umı. personel nt 10 cın toplt.nncak olan Encfi
haltlannın toplamını memurlara mende iımall RU§tO Alı:. ııl, dün 
:-r.mmın dO•OnUl!lp d'cışünOlmedlf.I başladıllı konuşmMma de,·am e
••I, o!lin \O programın bahis kc>- deoelttlr 
r.u;..ı olup olmacııııını sormuştur. --------------
taııve B11!tanı. A\·nıpa müştere:-t 
pazıırmh ırırmenın bıı.lıls konusu ol 
mRdtRını. pazara dahil dc,·ıe~lerle 
t.an;ıhlı:h Plarak ırOmrQk indirimi 
Ozerlndc ctunıldutunu. bu 71lkl 
\ merlk11n ~·ardımının ıırçen yıldnn 
tarklı olmıvacatını. ı>ereonııı h&k· 
111rının toplamının 1 mllvar 700 
mll\·on oldu~unu. bfltçecıc memur 
lnra ııammın derpiş cdllmcd ğlnl, 
vatırım mrvz11l11nnın ısıkı bir rc
"ıu onn tabi tutulacavının hU!:u· 
n.et pı'Oıtıı.mıncta s;ö11tr.rııcıı~ı11ı, tc 
kel ma:ıcıel<'rlntlcn bll'!ka hertııın· 

ı:ı bir vergi ''e rr~mc zam <lü ünOl 
rııl'dlillnl söYIC'ml~tlr 

Snz ıılıın CHP An ,ara l\lill<'t\·~ 
ltllı Lmıaıı RO ta Akfia,, bU tın 
hO ~en iç :ıe ulan uzun konu,..,..uı 
ınn ı.vır b11rıaııı· 
«rlııkıın•l'I proarıunı ıı; ,.~ b11kt"ll 

d11n re tim mroı<c iPier neli' ha al ıu
rıkhr;ı \e (1 rt•ııtthe St'vket ı~ ır 
ı era~cr lkt111ecıı Vl" mail sa~a ıa 
teııı bir ınlı.vı ın mübe ırı .,:ıbl 
ııörllnmUştllr Proııram tutulaıı il: 
t.aadl politikanın hatalı görlllCIO· 

OnCI ı;e bir derlenip toplanmsnın 
lhtlyaeına cttrlAJet ediyordu • 

!t<mnıı Rn~ıa Aksal hOkOmct 
rıroııramınm rUhunun bu olmıı~ı 
ııa rnRrtıct tütçı• ııcrı·kçf"fi!ylt> !\!ali 
~ e Bı:kanınııı tzahatının lkt~acli 
~ n .nall vazlyctlmızı cmllae~ o •na· 
l•nl vermıyecek ş1>kllclc ve huzurla 
ııııroaıtünü. hükômet proırnunı :ıe 
Maliye Bakanının cıemecı arllliında 

Dünkü sis 
•Batı ı ıncldeı 

tedlr. 
DE1'1Z KAZAl.,\Rl 

DUu Şile llmıuıına bai)ll kaptan 
.Murat Dereli ldııreaındetı 8 tonluk 
Kamcıı motörl\ iı;nı·ada''1nıı l6tanbu· 
IR gelirken reııa hava '8rtları yıızun 
den Ruml'll Karaburnu mevıı:ıınde 

ka)ahıra ı.ııucıırmlttlr, Motör bat· 
mış. kaptanla birlikte 5 tı,ııııı: mü· 
rettebat Rumeli cau kurtarma tatııa· 
)onu tarP!ından kurtarılmıştır 

Ote yandın Boyacıll:ö\' • Baltallma 
nı önlerinde aeyretın~kte oıau Tay 
lan ve Sctvet motör(I ça\Jpnıproır. 
Çarpı ma nlabeı.eıı ba!lf aUatılmış 

her lkl trlı:ne de ha&arıı uğratnıftır . 
tmanca k•)1P )Oktur. 
•HERO!h LAR UÇAMADI 

DUnkO hava cıurumu uçuş ll:ontrol 
lletlertııe sahip olmıyan •Heron• t.l• 
pi uçakların &Cferlerlııe m nı olmu,, 
bu •rada Çant.kkale. Bursa, Ballke
alr hatları lptııl ccUlmlttlr. 
sis, 0 0 1.11, ' .ılb1t'R 

Sab•hkl kesif als, 8.30 a do!lnı lo· 
dos rClzgt.rlannın teıılrlvle dallılmı, 
ve yerini olddetll bir ya~mııra tcrlı:et 
mlştlr Bu aracıa yer )er iri taneli 
dolu yııtmıt Ye bu hll bllhaasa Bo
taz yollanndakl nakliyata bUrük zor 
luklır doQurmuttur. 

TIJRKOD 
Türkiyede Amerika DıJı Kamyon ve Otomobil 

Fabrikaları Distribütörleri Derneği 
Dcmeğlmiı.ln )ıilık u mumi heyet toplnnu ı 27 Aralık 1957 

Cuma günü sııat 14.00 de T.ık im, Recl'p Pasa Cadde 1 Ege P a la 
Apt. 23/1 • 'o da :ışağıda yaz.ıh gündem i görU~mck üzere topla· 
nacaktır. 

Sayın Azıtmııın belirli g Un ve satlc tc~riflerl rica olunur. 
h>ARE HE\'ETI 

G0SDE\t: 
1 - Yoklama, 
2 - RiyasC't Dl\'anı seçim i, 
3 - İdare h eyeti faaliyet raporu lir.: murakıp 

okunması , tenkid i, 
4 - B ültl'Din tetkiki ve t asdiki, 
ıs - İdare Heyetinin ibrası, yeni fdnr<~ heyeti, 

Haysiyet Divanı ve Mural\ıpların setimi, 
6 - Teklif ve temenn iler. 

raporunun 

AVOKLAD 
Türkiyede Amerika Dı_şı Otom"obil ve Kamyon 

Lôstik Fabrikaları Distribütörleri Derneği 
Derneğimizin yıllık umumi heYet toplantırı 27 Aralık 1957 

Cuma glınll snnt 15.00 de Tak~im. Recep P~şa Cad. Ege Palu Apt. 
23/1 Xo. da oııa·ğıda yazılı ı;ündcmı ı;lirli~mrk iizere toplanacak· 
tır. 

Sayın ~ı:ıımzın belirli giin ve saatte te rif!cri rica olunur. 
iDARE JIE\' E1'İ 

Güxmrn· 
ı - Yoklnına. 
:? - Riya et Divanı seçimi, 
3 - f darr. He~~U faaliye t raporu il• 
' okunması tenkidi, 

4 - Bütı;<'nin tcdkiki ve ta:;diki. 
~ - 1darc hevetlnin ibrası. yf'nİ idare 

vnnı ve m uralnplann seçimi. 
6 - Teklif ve temennll<'r. 

murakıp raporunun 

heyeti, Haysiyet Di· 

TAKOD 
Türkiyede Amerikan Kamyon ve Otomobil 

Fabrikaları Distribütörleri Derneği · 
Deme~Jmi1ln yıllık umum? heyet toplantısı 27 Aralık 1957 

~ ~:ıı:ıon 2500 375 • 14.00 
;:ındallna 2500 375 • 14.30 
~kal 2500 375 15.00 

• 
• 
• 

• Cuma gUn U ~aat 17.00 de Taksim, Recep Pa :ı Cad. Ege Pnlas 23/l 
No. da aşağıda yazılı giindem l görü}ınek üzr.rn toplanacaktır. 

Vassıviran Saf. Al. Kom. Bşk . hğından 
Aşağıda cins ve miktarlan yazılı m:ılzemenln hlıalannda g österUen gün ve saatlarda 2400 

'-Mı kanunun 46. maddesinin A fıkrası gereğince satın alınacak lır. (34?0 - .. ı7849 ) 

1\1, Tutan 

2500 Lira 
2500 Lira 

Kat'i teminatı 

375 Lira 
375 Lira 

ihale günü 

25 Ara. 957 
25 Ara. 957 

Saat Şartnamenın gonılece· 

14.30 
15.00 

i l yer 

Komisyonumuzda 
Komisyonu muzda 

Savın iızaınızın belirli gün Ye saatte t e&riflcri rica olunur. 
. İDARE HEYETİ 

GÜXDE~: 
1 - Yoklama, 
2 - Riy:ı et Dh•anı seçimi, 
3 - İda"e Heyeti faaliyet rapon1 ile murakıp raporunun 

okunması, tenkidi, 
4 - Bütçenin tetkiki ve tasdiki. 
ti - İdare Heyetini ibrası. yeni ıdanı heyeti, murakıp ve hay· 

ı.ly~t divnnını n seçimi, 
6 - Teklif ve temenniler. 

~illefvekilleri 1 

için tahkikat · ı 
De!!.~51 SM~~~~!r.o~nald ı J 
Ankara. 18 - c M P K;tl'$ehl,. 

M!llU\'eklll O. maıı BölOkb'lı ı. ı• 
Jl P . Adana Milletvekili Kaaı:n lHI 
lck, CHP Malatya .Mill.,tvekl 1 
Mehmet Kartal. HOr P Bvrdıır 
~Jllletveklll Fethi ç.1Ukba~ ve rı 
P. :Siirt hlllh:taklll Suat BcJa·~. 
Jıaklanııdaıtl dukunuımulıklnıımıı 
:aldı rılm1151 hakkıncıııtı Ba.,ı,a'<ıuı 

lık tezkel'l'kr.nl Röıll en t4il ko
.nlsyon bu ıuıllet,·eklllerı hukkııı· 
tla B('tlnıak ~u:neıı adlı tnklhııtın 
le\'re sonun11 bırokllmasını karar 
laştınnı~tır füıııunln ııı:tıı rapt'r, 
Auaı: asa v.ı Adli ve koınısvonıı.rııı· 
<tan mürekkep karrna komtıı>onuıı 
cıa IOr11 üldClkteıı oııra umumı 
heyete ııelccı.:'tt r 

~----------

lngiltere Adadaki 
Türkler için 

ı n~,ı ı ıncııı rı 

Öte yandaı'. ~mıı TOrk ·ralc!>11 
B rııııı EOKA'nın Kıbrı.ı;ta • r!4tı· 
IU tedhiş hareketleri karşııııııda 
\'e taksımlıı hllll!ına btı· karar ıı· 
ımctı&ı tnlt<.'lrcte Kıbrıı lı TOl'kle
rln ıJahlli bır harbe karar \ennc
!erı Ankarr. YOkı;ek Tahsil Ot•nç· 
ııııı tarafıııdırı hnrnretln kaqıllUl 
rnıştır. Bu konu ile tıaııı 5000 ırn· 
ulı bir me:.aJl11 ı.mıı TOrk Talebe 
Blrl:ğlne mUıııcaat edilerek harbe 
ııınuııa olrmık l~tlrııc edec,.·:ıer • 
.ıe drıtr kal:'arle.rının Kıbrı tnkl 
Türk kan1eşlerlmlze lletllmeısını lıı 
temlşlcrcıır Bu münasebetle Mllll 
Türk Talebe Dlrlltl Başkanı Dr. 
Pazıı KOçOk'cı qaaıcıatı telarırı 
gönctcmılştır· 

uTttrı.: ıı;l'n {'ll &l otnrıtı.: •:ıb· 
rı •t ııı. ı 'J tı rı. liıırde• lrrııııır.ı ıı 

Tlır li t ezi olrJ hlnıte hPr hıııııtl 
bi r Lttrıır kıır ı•m ılıı dahili h11rıı 
l'tll'•·l' l.lrrl ı.arıırı hll )tl lo: lıl r 
ınf'rıınıı ıı ı, l'tle S.11rıı ı ı11nıı e tııı
ıuıııı) o rıız Hıı ıııılıı ••rhrtl r A ıı 

ı. ırıı ıt a lıuluıı nn \ ııı..~rı. 'l nh•ll 
O!'ru;ll tl ~ Jılıı lm r.alı bi r 111,.. 
ı;ttJ l ll ll'şr ı. ı.ıı ıo ıııttzl' rıı ı ırnl'll ı 
rılerl'ı. ('tkııı·ıı t.; rl ah ltl tı nrht" ıı:lı 

nlll lfı nı arııı. ı t ırak f'ıll'<'t' l.l r.rl· 
ili' dııl r l. M rarııuıııı Kılı rı •tııli l , 
'Jllrı. J.;n rıll' ı .. rlııılu ll r trıı,.ıılıl 
h ıl'nı l indir. Arı.:uıı~ı ıuırııu ı ıı 
hf.lrrl ıll' ırn·llnıan ol ııru t,; li ı lı 
rı.ını.ı ro rı. kıınt .. IPrl ııııu~ ıııı 
dlrtrh. 1.1 m llll nırıı fıııll rrl ıır 
inde hl'r tıl rtn nııı rıı liıı•ırıll· 

lıtrııın bnl.ııı aıı an ı nıılln \ I' sı• 
bntı a ı; .. ~ıııııJ ı tıllPn 1r 11 rk rrıt {' 
itti Kıbrı• u trıııın .-ıuımı ""'" 
l!l'\P l'l'rllll'&e h111 ırdı r. \t ıılıırı 
mızın ıı••rlnrrn ıı t ınnnıtı•ı ,,. 
il ıll)ıın n ııııı ı 'Jıırı. bıı)rıııı 

ıı: • lr;e5lıı ı1e ııı ı••ıı ıl "~il> ae.ı&ı 
ı:u ııııı. ••o ı. )nl.ıııılı r.ıı 

l.C>'UR \il\ 3 l , İ. 1 01'1. "1'1 
\ \PU.l\ OH 

t.oncır.ı. 18 IAPI - Da ly Mail 
ıınzete51, butıUn inırllten•nlıı Dnş· 
ı:hkoııos l\la!!;nrta&·u ııcıccck n 
Kıbrı11 ml'vzuunıııı Londrndnn \'l\pı. 
lacnk bir konfcronı;ı, cınvııt etme c 
l.ıızırlıuıdığını \'azmıştır 

İ~çl P11rttsln n ı:azet ine .ıOrıı 
lnınıız MClstemlekcler Bakllllt A· 
laıı Lennox Boyct ile Kılırıa VRl ı 
Slr lluı;ı:h Foot l\Iukarlnsla mOzıı· 
kr.re mrı.s115mb ot umını;a l.lazırhııı
ınışlıırtlır 

«Dallv Hernldı l\Ja!;:arıos•un Ati· 
ll;'a d1inmezdl'n rn 1 O~ü ort:ı· 
nrındıı Londr ~ a uğroyaca ını y11z 
mı~ur 

kıKtcı "' ı c.,ı , '" uınıll\ 
'J Ol'l .A ' 11 \ \1'11 \l ' \J• 

An :ara. 18 tHuı.w 11 - TOr,;ıy,. 

• ,._.,~ ' 1 ~ 

BA5YAZININ DEVAMI 

Spaak'ın basın 

Konferansında 
Jetlerinin aa mi dcleııcıen anıı:ıın 
da çalışmalar l'kı51k olmanı~. ze. 
mın IHce hazırlanmıştır» 

B u ba•lanı:ıc ııözlerlnden 
onra sual raBmunı ba~ıa. 

dt Başlıca llUal ve cevap-
lıı.rdan birkaçını a~ajtıya acçlrı· 
yorum. 

- Bu defo konferan•ta teklifler 
l alnız Amerllı:a"dan mı ı:elrcck? 

- Ha ır, cıosyal or İnı:tltere. 
Franııa. Almanya. İtalya 'e Ho
landı'dan gelen tekliflerle dolu. 
dur. 

- NATO'nun kararlarının rev 
birli ı le tcrllmet1l etinsındnn u
zakıa.,ııması f,krl ilen ı>Orülece.1' 
mı? 

- Cevap hayırdır. 

( llô\<ı ı . ı nclı!el 

b.t şekilde blrbırımızı aradık. 

KıbrtA mcı;clcsının Blrlcşmıe M;J. 
Jetler tarafından ı:crı çcvrllmesl 
elbetteki iki tarafın arasıncıa 
yepyeni bir aafha açmıştır. Yu· 
nanlı me6lekdaşlar a)rı ayrı hep 
aynı aunıt 110r<1ular. 

- Acaba iki memleket ar1111tn· 
da huı.ual temaslar baı .ı;;-acak 
mı? 
Hepılne 1i)lıı cevap vcr4'ro: 
- CoRraf) n ve tartiı btzı kom· 

§U olmala mahkılm etm , iyi 
'\e) a fena komşu olmak ihtimal. 
lcrl arasıncta muhayyer btralmıı$
tır Dlrblrlml:z.;c tena kom§Uluk 
etmekttn ctaıma zarar gördük. J. 
:sı kom§uluk ~olunu tuttuğumuz 

- aezoır meaelesl 
eak mı? 

müstesna anlarda karşılıklı ola. 
rak haıı duyduk, fa~ dalar elde 

konuaula· ettik. Nctıco almak ihtimali az 

- Dalma mClmkOndQr. 
- Avuııturya. İsrail gibi NATO 

da bulunmayan hür memleket. 
lerlıı durumu ııözdcn ııcçırııecek 
mi? . 

- BOyle ~eyler umwnı vulye. 
tın tetkiki 111rıu;ında münakaşa 

mevzuu olabilir. 
- SJllllısızlnruna meselw? 
- Gündemde ~·oktur. 
- sız bluat teklif yapacak 

mısınız? 
- Şimdilik bayır. 
- RUl!ya'dan NATO')'a doilnı· 

dan dollnıra bir nota ıteldl mi? 
- Cevap hayırdır. 
- Son Ona Dol™ buhranı te~-

kllı: edilecek mi? 
- NATO tcdaf(lı bir tcşetkUl· 

dür, Şu \•eya bu vaziyete mOClıı. 
bale edemez Ancalc umuml mCI· 
ııalı:aşa nasında böyle buhran· 
!ardan bahscctlleblllr 

- Ya pııt~oloJlk harp bah t? 
- O da nihayet umumi tet. 

bile o:ııa. tl"maslara geçmek im.. 
kanlarını yoklamak llizımttır. 
Düil)'o yüzündeki muaterclt cıu
rumwnıızun \'O beraberce maruz 
bulunduıtumuz tehlikelerin ıca• 
bı, KıbMtiı kendi aramızda ayırı 
eı bir fimll haline: toymata ııon 
vem1ck, blrleıjtlrıcı b.r Amil ha. 
llne çevirmenin ç1:11Ctilnl arama.ı:· 
tır 

- B~na lmklin oıur mu? 
- Karşıııklı l\'l nl)et bulun-

cıukça <10nya y4züncıe hal çare61 
bulunmt) ııca. UıUlfıf yoktur. Bız 
li:l'ndl oramızdn. k ıtdl tcşebbO. 
ı;Qmilzlc bir çıkıır l ol l>ulunııık, 
butnıı müttefıklerımızı ııevlndlrt. 

r.z. hür ctOn)ııda beraberce Hı
bar '.azanınz. Hert.cs ıren..ş netcs 
alır. Kcnctt araıanndn aulh kU· 
raıı. hür dOnyayı OzüntOlerden 
kurtaran iki Jyl komşu sıtaUyle 
müşterek b r cephe kurarsak ve 
btrblrlmıze dl!fltek olut'llak, bera· 
berce acnı~ mcntar.t!er elde ede. 
b111rlz. kikler aırMında ... 

- Konrcrıma 
mı? 

!len buradan Mlllctlerıırllflı Ba· 
b•111rılı olacak ııın 2'!nııtltü ü lcrıı Komitesinin 

- Henüz 
bekleyin .. 

toplantıı;ına '11deccRLm. Bu ena
ba ltyor, neticeyi tltO. TUrl!: ve '.\"Unan ııazctccllerl 

Yunan gazetec!lerlndcn 
dayanamadı, sonlu 

biri arasındn bir toplantı tertip et. 
meRe. böylece reni bir anlaşma 
ımltlnıhın zemıntnı huırlamaıta 
bent 1052 ele memur etml§tl. Bu 
maksatla iki ctcfaııında Do an 
Nadi ile bera!lcr olınak üzere b~ 

- Toplantıcta Kıbna meııe!e. 
alnden baluseelllecck mi? 

- Bu ısuaıı kendi Nazırınıza 

ııorun. deta Atlna•ya ııltmıt. temııslarda 

B aı;ın tonterarıaı b.ttıktl'n bu.unmuş. takat tamamlylo moa.. 
11onra Spaak gıı.zetccllere bet bir netice ala.'llamıştıın. !:ger 
l> r koktC)I parti ~erdi. B r bu detakl toplantıda c:skı vazı. 

saat Jı:adar Jenlldl lçlldl. konu· fem tnelenırse ve Ankara ve A· 
ouldU. Spuak'ın etraıı dalma sın.· tına'da zemmi mClaalt bulur&am, 
sıkı çovrllml~ taıctı E5 ı Bclçllrn ıe ebbO U tekrar etmenin zama· 
Bn~\eklll. b.,rk<'So kaçamaklL eo· nı otctuğuna ınant)orum. Türk ve 
kalı nOktell ceyaplar retıştırı. Yunan ıructcll'rl beraberce zcmı.. 
)'Ordu. nı haz.ırlamazlarsa Tarıı:ırc ile 

Hen adım başına tıınıctık me$- Yunanllltan arlll\lnda yeni bir an· 
ıckdn.,ınra rastıı or. ı;ımaıarını la,mıı ufku açmak hiç de kola;• 
il;ı1na buluyor. çoı;unun acımı ve olmıyacaktır. 
au.rt rııslnl ha•ırluvamı)orcıum. Yunan gnzotecllorlylo Parlıı'te 
Anladım ki bir 'l"Clek hCıııza tc- tekrıır buluımıaa karar verdik. 
aarlk etmekten bıı.·ka çarem yo;ı; Bakalım. bu tcmMlardan ne çı.ıtı· 

Yunan razetec ıertyle Adeta ta. cak? 

Ahmed Emin YALMAN 
.................................................................................................................... 
J\tıllt Talebe Fe:ırra ~onu Pazıır l Toplantıdıı Profesör Ahmet "ı1k 
"ana aant 15 de Dil • Tarllı ve rü F.mıer. Profesör Co~kun tlçok, 
Coğrahıt Fakülte ıncıe Kıbrıs :o· Trıbzoıı M llct\cklll Osman Tu
rıu~undı akademik bir toplantı ı an ı;e Dchçe• Kemal Ça lar birer 
tertıo etmı, te bu konuda Valili: konu,ır.a uparalc Kıbns hakkınd 
<: gerekli ızın verllml~tlr. ilen rıürülen tezler tncelenccekUr. 

işte mükemmel bir ökçe listiği r .. 

"'. 

_ Nlhnyl'I, ctııyanıkh ve elverl~li bir l>kçe"' lastiği mem· 
h•kt•ti nıiı.in her tarafına t evzi edilmiş bulunmaktadır.• 

e OOLF ÖKÇE LASTiKLERİ, fennin en son t erakkll e· 
riııe gürt>, tamamen otomatik maklnelerde \'e 
tıusuti i ktılıplarclıı imal edilmektedi r. 

e GOLF ÖKÇE LASTiKLERi, patentli yepyeni bir şekle 
tiUlı İ !>li r. 

e GOLF ÖKÇE LASTİKLERİ, ~ f evkalıide -snğlnm .1. olup 
ku ııdıırnnın tnhan ın dan fazln dnyan:r. 

e GOLF ÖKÇE LASTİKLERİ, kunduranın ökçesine ta·. 
ıııanı en intibak eder \'e yürliıııe kolnylığmı arttırır. 

Yeni o1ncıığııın \'t'~·a Cil;ı;of': df':ği ~tirtt•c-rğ'inlz kundura
lnrımz için ı rıU'lu (:QLI-' ökçe litstiği iııt e) iniz. Her boy 
erkek kundurası için muhtelif numara lan me,·cuttur., 

işinin ehli kunduracı 

OLF 
-r.-- .. ../ 

ökçe lastiği kullansr 

• 

C' 



• 

Lejia -Besiktas 
kasııasıvorlar 

POLONYA FUTBOLONO LAYIKiYLE TEMSiL EDEBİLECEKLER MI? FEN ER B AH ÇELi 
L: Basketbolcular 
{İtalya ya gidiyOr 

Polonya lig be~incisi Lejia'nın kadrosunda beı 

milli takım oyuncusu bulunmaktadır 

~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,=~~ Sarı - L~civertli basketbolcu~r Romada «Şamp~~· 

takımlar turnuvasına» katılacaklar •• r.ııııırııı Lılbarrıı: ı•t,1 I'\ 
R{ ~unılınrlill'ıllr.I 

B 
e,lktA ın d vrtllsl olarak 
~lır.lml~f' l"l"n Polon1anın 
JF.ıı \ takımı bu~n ııı. 

nıaçını Mllbac.p;o. ;o. • tadyomunda 
Be lktau kar ı yap.acaktır. t fn 
•oy~nf'Dlrr dofru ,,.., ı~ta ukı· 
mında b"t mllll ful bol< u bulun· 
m;o.k&adır. 

PolıJnJa futbolu bakkınd.ıkl bll 
ı:ırııı: bf' yalnız upılan iki mlllı 
lı.arşılaşmaYa inhisar f'lm<'k1rdlr. 

80 maçı.ara ı;orr dlier bilıün 
Mnıirperd, cerlsl mf'mlrkl'tll'fi el 
bi Polonya da kuvvetli bir ruı· 
l>ola ıoııbip bulunmaktıı.dır. F.ner· 
jl yr ıeknlk bakımdan iyi bir 
durumdadırlar. 

J'utboldr ylnr dlier blitun d,.· 
mlrperde mlllellrrl crlbl dlyaıo· 
nal ht~le oynamaJ.;tadtrl.u. Yal 
nıı Maı:ar ve Çtlı:lerden farklı 
«ıluıık diJaconall iki taraflı d' · 

Vestores 
maçlarının 
zararı: 

(30 bin lira) 

fil. trk taraftan Çf'krrrk taıbik 
f'tmrktrdirlrr. 

Dünya Kupası elrmr marlann· 
ıh ıtıı•lara karp ba ba~ bir o• 
ıun ıuııunnaları kunetll'rl hak 
kında bhr tarih hır m:ılumat "re 
rebflttf'k durumdadır. 

ı rjla 1akınıı, aldıtımıı ~on 

malllmata ıtorl' half'n liete b,.~ln· 
ti durumdadır. Kadrolarınıh bıt· 
ıunıın ~ mlllı ıruıbolrunnn 11.:i 
si •on ııı .. u maçında o)nanı'<'· 

ıardır. 

llr\lkta,a c~llnrr bll ba •P "'" 
hartalar lçlnd" :ravu yava topl•n 
mı. H nP.tlte alma.ını bt'ccrrbl 
IPn hlr ekip halini' erimi lcrdlr. 
• l'flrcl vr saha il un t;ıJı cLı I· 
:yah • beyazlıların lrhlnedlr. Kar 
"b maııın çekl~m,.11 ve hr)eean· 
lı crçert'el talınıln P.diltblllr. 

1\lbaflrlerln hakiki değrrlf'rl dr 
ancak burıııılrn ıııuçıan ı;oııra ıın 

laşllabllttrktır. Mlı baka bakrm 
KAzım l\rL:al ldıındnd" 01nana 
~aktır. 

llı\KEltl KOltlİTESİ 
K . IR.4RJJAR l'ERDİ I 

Çangal oyununa ı 
puan verilecek 

katılan FILA Hakem kursuna Paris 
Alôettin. Akyıldız ve Kemal Erkmen 

1 

birincilikle mezun oldular 
. • -n_ . 1 
L.:..t:laı:ıl ~m.ıwmı 1 

B ır rrüeld t ıwveı Par ı;te Bov
ııeln, :cı Hi(ftme Kursu• nıı 
J• rtik l'dC'n ıkı mılll ltÜl'Cli 

ıakcn .m z A liettın A ·yıldız ve 
Konınl Erkme11 ~eur m.zo don:nüş 
ı,u,unmRıı:tnelırlar 

Paı!J\ c ,·arındao>t lııgtıtut intel"' 
rıa oııal cıc Sport (Beynclm!le, 
Spor EnstıtilEüı da aç:.a.'1 kura 16 

K 
uhlp çnrcltrlnd~n sızan ha• 1<tl31m tarihinden 21 kasıma kııcıar 
herlett ı:öre, n~lkta Kulubü. ııürmQş vıı. çalışmnlora 36 millete 
\'~,.-totts maçlarından 30.000 il· ıncruıup 1 ıo güreş bııkcmı ll)tlrdk 

ra zarar Hml bulunmaktadır. etml.Ştır Ku!'htan l. kı,ı b rıııcı.1 

-ı Fenerbabçe basketbol takımı ö~ 
ml.lzdel::! hafta içinde Aııka:ra d611

11
• 

l eünde Ye muhtemelen salı ınııO 
çak!& italyaya gldecc,,;tır. 

Sarı • IAclverı.ll basket;lle: ~ 
şthrlndo yapılacak olan cŞatlll"'j,: 
takımlar t.umuvasn na ltatııacııı: 
dır 

Turnuv11ya şampiyon ıaıı::un?arı ~ 
tılacak dl#er m~abılı: milletler ~1 
ıardır. Çeicoslovakya, YugoaıavfS 
itaırn. 
Pen~rbahçeU bastııtçller ıçııı J!: 

rckll döviz talebi yapılmış ve ıı;~ı 
bet cevap alınmıştır. Sııyahate r 
baaketbolcu TC 4 te idareci katı.IS~, • 
tır. Can Bartu İtalyıya gldecel 
tlled«ı yoktur. 

Bolmen bugüo 
Boğaz'ı geçiyor 

,\nkarah yüzlicli lümtaz ffı>I~ 
bu sabah saat 9 da Gllzel atıl' r1' 
ı\kademislndf!n dt.nln ı:lrerelı JJ 
lerbe)inn kadar yüzecektir. 

~~~~~~~~~--~ 
...-' 

~~&=;~~ 
; 

! BEKİR Mi, ! 
* j 

! LEFTER MI? .. ; * I * o·' 
\" ıorHlller 

* F en,.rbahçelller blriblrJnt. ' r ı 
* ru)orlar. Re.kır mi, ı.etıt ı ! mi? Reklr tilkennıeı: ııır ! ol ba narının hakem ıaratından çıkarılnıa ına ltiru dl) orl.ar -

Viıer ıaraflan bazı idareclll'r bu l k· mezun olmuı, ve bu mcya:ı- I 
ercanlusyonıı ;rapmanın 1rrçlz ol da iki hakemim z cıc ill1tlhanları 1 

dutunu' ııuı sürettk, bu zararın. birine kle bl' rnıı~lercı r 

• • estores yıne yenı 
takımın ıeım"slnde ona7ak obn üç F 1 L. A hakem kun;u mc- j 
ldartt.I tarafından odenme lnl hte- EUnlarıncıım Aliettırı Akyıldl7. ,.ur ,, 1 d 

e •rnerJlyt. sahipli, Hiçbir ntllt~ J 
::1oruldufıı ı;lirülmr.xdi. ucın d 1 

l *bir buçıık saat olt'slye mücadt; ! 
*le ctıljll halde... Bekir saha1'11 

/ 

I * ht'r yrrlnde hazır ve nar.ırd•· ı 
ı !caııınıak, didinmek, mucadt

1
:; 

*et mck i('lndtn ı:ellrdL r.oıUll ; 

G. Saray maçı 4-2 kazandığı 

mtktedlr. Haber tahakkuk etllCI rıaıt ındn ıntlbalannı şuylc naıt..1 
uJ.'.dlrde bu durumun Siyah • be .etmcktcdır' j 
ıulı t'amlad<o mUnaka. aıara yol aça •- Se.:ız ı:nn 11uren kul'E müd· 
rdı uhmln olunmaktadır. ald •il• blrlnrlllk dlplomıı ı ile beraber de~ ncc ısa>ıah ve eıı:cdcn s nra 1 
........................................... , ..............•..•... - ................................. _,,....................................................................... .. ınıa.. OzC'rcı ctıncıe tkı ae!n det'll 

Fe.ler .... alıeelı· ıaı•altaı•l•ıı· • •• ~ı·ııde ı.ırc.Qk Çall{malar rorucu c.mn·. 
., J> .. , sevıııc 111. . ın beraber Ç?k fa dalı dl m:ıa-

.,. J ~ tt , apılan lmtl!ınn.arda HOse-
halde tatmin edici 

'

J G I \ ın Er:tmPn! b r •• c 'Jtrtnct g • 

t 
• :ek r" 1 ı .. /'. om Ent .nasvo- B lr uıaltnllf' ını.ımını nrıııır,ın 

I ını aıcıık Bc•,!!-.m ıd :"edcra:.;cn rıt> l.al"!l1>11oıı•ı ı·aıııııı tli~lııı• a a a S a r a Y I m e Ş n nal Hıı. 'I1 bro·.ıesın ve el plo:na \ r•ıure•. Hlllı.! •. < •• ııoııı-q. 

• - uncınn "'r.ra ~·a:ı:.Lca { nt •rnas. ~.~~nnr~~r ";,ılır:ıııı:ı ft 'ıı"ı,ıs>n•·rıı : .," •. 'ırıı'ı'•ılıı'rııllıı •. 

deg~ ild·ı !budaktan sakınm:ızdı. 18 ııı ıç~ ! 
* "" clrdi mi artık o, kltni~ 1 * pu verme2dl. ımkin bulu 1 ı t'tOtl'i~ Çillı"I. tkal'a direklerınl µuan, fileltrl : 

l :. r~ =-·~Başar"' 

1 
lor \I' hıl .. P.DI'-' tr~lr \...-e',,, ) ıırlarrtı. 

~ ..... _.., ______ ..;.;.. ____ -L, 11.lnı·I dr\ rttll' lbe Kfıınll ılı• Jt,ı• 
l.tnıt' ı.urıır f.'t ıııı için O) ııııılırn 

~·ıi;ıırılrll '" ıııı.11111.ır snıı ılııklı.ıı· 

;1:-Yırıaıı lıomba ııbl fUtlarını P'. ı 
*ıatır, lntkaıı bıılamusa deıılır ı 
:ırrı ;.ıra yara siden drltnııttl~ .. : 
*ı;lbl rakip müdafaayı yara ya ; 

l
)onı- '~·an.ı::ı·.>rı•ar::o. Oll!t:'r.,. ' .. ft.,. 

yn: ve Dün a f2Rn p ~Ollf• arın·tl ,. S .. ~aıı •• ~ıııı ıırrı•ı·r ı.u.ı ı::.111. 1ıaı. .. 

to P ta da Yene C e g
v 

1
• z • • Jf ~!~::1 oııırak ~ınen Dlzı .ıuet u ;:~i:,:;~ı~rt~;::~~:~'";~~ •• :~~~~~~·tıı:·•~11 ;ı· 

Çan~aln de; puan lı.ı ııın IW•hr •r,lrr-tıılıı hrmrn 

verı"ler:. ..... ı, lll':Ul"ıt • ttrbl mıılıolif ı.ıupll'tdl'll 
"' ulıtııklnrı ldıı hn~tnıı o•ı ı.ıırtar 

Fenerbahç 1. b ı· b h' All h . . .. 1 c 01 •p,r :ara."an /-. •t ... .\it il· \r•torl'•I ıuııuııır , .. 11·-~I t'llllt'r. e 1 oyacı ra ım (( Q IÇln soy e, an "lıı. 1: •rs a•:e :1a :' ! f, A Ha. O)t1t1 1.:ııllte hol.ınııı:ılun dll•üJ;. n• 

ld 
°' d · h k 11 d 1 kem K • ... taraf nGnıı unJan •011 clrrerr hozuktu l \lr rutl.ıol m.ı. 

nası I!" .» ıye er ese sua er yag- ırdı durdu. ı1onra apı.aceJ;: ml aoa-a.ard& ~·ındt\11 ll)Dlll' bir ntrnl>•)Ull!I nıı!!ı 
Çanca • M:.ru a do puan veni- rtJ 0 rtlıı. ll(w.ıl:o ıın ıııl•aflr' tııkı· 

B 
uyurun B rım.. ~erefe b r { ı f z! yenıırız. Ye•cr ıı:ı ııen tatlı ea· meoı:.nı ve S::'&\at oycnunun yasak mın Larşı•ıııdu. unl:ııdan ıı :ıı:ı lial 
boya yapayım ela cJrOn ~'~unJi- ,L'_ _ J _ Y nını üzme B z m Takım B ka Ta. cdllmcslnt' karar ,·erdl~lnl ı;l:\Vl!"- uıt) ıı Ilı: lltlrrlnlıt rnnll'zl n)utı 
Blzl.mlUlerin şerefine• dl. . &:TU, ..,-., ~ ~ kınl" Kanan-atar takımı lhl~tlr Çangal bir TOrk o"l"'unu o) ııaııııı;;:n l•rnr etım·-ı l.f'uılilrrlnl 

JOrdu Boy.acı ibrabım. Onu her- oıcıuıtu iç n cıurum leh mlzedlr ı;lllüıı~· eır11rı.ten hıı~ka hlr e)ıı 
.. es tanır. :bttıı:::Aı cadd ımn ara kl"lltl Sonra !ırça!an 11ert aert önündo- TQrk GQrcş Fecter~yonunun • .:rnrıırıı:ıdı. Hlllııı•~n foneıtr Kaıır:. 
ıo•agındaltı loı;tra wonu b.r B y ata~e:;. seon necırn b&h· "I ayakkabıya ııürmcye b~laelı. Bır tıer iki tıakrmımızı ııe ;unıun ıılıı hizurn5u11 ç111tm '" hnr .. ı.eııe-

0\1,\lb \R\\ : 
"r•ltıl - !"ııiııı l'ıı:ı ı - l'ıı•· 
ı.1111. \il . tt.anııı - ı ... ı .. ,., •. 
\\it, "'ıtaı. \11\U 'f , Kadri. '.l· 
llııı. 
\ J.;o,TOllt,.O:; 
l . ııııdf'\ıtll - lnınıl, D\'I. 
n~nı. - ı .unrt\lth. "0cll"•truııı. 

Grunl.'"\ l•t - ,IJ,oıı. 1'1'111-.oıı. 
h \HL ~o-.. U.-rı;hııııt. l'llnı. 
tı aı.eın: ııoıı:nn H;ıhncıın. 
ı:otıer: PrJtl•oıı ı ııaı.. . ııı ı. h· 
met ı Dok. 2n. \ltnı~t Ul ıl\. 
57 ı. nuııunıl <Dııı.. fl'!l, \ h 
nırı ı Uıık. 68). allm O>.ıı.. ll!ll. 
'I") lrı•I: %827. 
Jln.,ıU\t: ,1 oaıı,;;,,. 

ıı;.üp ıoıı:a.ıncıen farksızdır Duvu· leel.;·orsun S.zın takım dama ı;.ı ~anelan ela kapının önünden ~o- muhtelif kö~e!erınele açılacnlı: Oü. rl lir Sunrlın 1'enıllslne lıA ıup 
cta4'1 &porcu rc;lmtcnnın eU.er1ye- lÜZ eli ttrn mağır basar. NeLICede çenlt're baRtrıyordu: rcş Hakemi yctl$"tlnne ıı:urslnrııın sllrfl•lerl .-tızıııııleıı tnlmn ıı..ı ı:ııl Lınr ~ıırbnhçelJler teşkil eder. iliz kazanınz Sen ıcıne bnk be «Buyurun bcyım, ,erefe boya var ögretmen olarak tayin edecelll talı ~ tııı: rahtl hu ıı:ollt'rde ınllııat.ı.. ll alil'm hlrlııt•I ıın rtnlıı hltnıl' · 
Lostralar lostrası İbrahlm Bcnı:ıı;u ağabe;;. nasıl olsa futbolda cıa al· bo~a .• mln olunmaktacıır da ı.oııııııntll idi. ~itti" 111: ıtaı..ıı.a ı..ılıı \ e-torr• •

01 

C1A P'enerbahÇelldtr, &!D&. OC&~lnUr .,.,,..,.,,.,.,,..,,..,..,.,,..,,.,.,.,.,.,,.,,.,.,""''"''"'""'",.",.'"""""""'""'""""""",."'"""''"•'''•tu•"""""".,"""".,"'""""'".,"'""""""'"'""""'"""'"'''"""" .. "''""""'• hllfltlltl, ('O l;Uıtll ll'hl\ll'l \fi' k1afd 
;ctmler ııe me-ı.dl ki .• Uele Galata. atmuıa tf'sf'hhil<1 f'tnıe• 117.rr "" 
u.ray maçı .. azanelı mı vay ibrahl· O) uıııııuı 1·11<.ırılı . nıı ıırıula ~f'~tr· 
atın ba•ına aclımler Dükltln on- ('lll'r ırıııtınh•rdrn 111-.ahııı.. Kıll . 
larla dolup t>o§alır. lbra.'llm ıae 11ın .. ., ı ll )c lf'r.:ılıtırııttıı hultınn)or 
oa.atasaraylıların alaylarına ye. 
tıt.ırece.- lı:arııılık bUlamaz. Ama 
b r de Pencrbııhçe muzartcr o.ur. 
68 ayakkabı boyauıııoya gelen Ga· 
a:.11Eıaray!ıya cF~cıaı. demek icap 

c:1er 
lıı~ Cün <le Loetralar 106trasının 

cıü .. kllnınela bir baııkalılı: vardı. 
Ya~ur.u havada ayaıı:kal:>ı boyat• 
mu pelı: 6.cıeı. dcitlellr. Ama na.sıl 
neıe:ı olmasın. Nlh~et b r gece 
evvel neli ralı:lbuu b&Skeıbolela 
ezme:::nifler mlyell 

iorabun. bir yandt.n müşt.orıst• 
nın ayakkabı&nı bo;uı; or. bir ) an 
can da ııaia aola llf yet.ştırıyor
cıu 

- Allabey. Allab ıçın ı,ö~lc Cau 
aıuıtlelı? o kerataya bayılıyoru.n 
be aıtabef. Bake.ana futbolda :set'-§ 
mı;ormU.fJ s: bl bır elu btl.'lket.bolela 
canlar yakıyor. 

İıertden bin a~ıcıı 
- Canım, Ca:ı bU:; Ok baüCtbol 

cu, baksana Galata:;arayın ıurıu· 

aunu çıkanıı. 
B.r a.aocae 'iıesısız ııadastz .Y•-"· 

kabı tıo:;attıran b.r cııterı Ga.ata. 
u.:a;-lı olacaıt kl. bu •on laflara 
cıaı;anamayıp auldı 

- Aman cenıın. bir can·ınız var 
Söyler ııll ıe:r onu ııö lersın.z. San· 
ki Ga.:auı:;arayı bn5keıte nıa O.p 
et'1nlz ete t>Oyük lş er mi .:>eeerc!1· 
n z? En ell tatımır.ızı dQzcn.cy .n 
de MJtlıatpa,aela b,zo kartı cıosru 
Ol nayın. Yolcaa tın. ıı.z elumancıır 
Hanıo Metin, Suat 'ar :sa ruhunu· 
r.a FaUba okurlar aonra. Sız ona 
baıı:ın ona. 

İtırntı!m blraz a1nırle:ımtştl. Fe. 
nerbahçell mllştcı111tne dönerek: 

-A abe:; ııorüyonıun ya. Druı
li::eıte yeneriz. sız tutbola ba•ın 
derler, ıuıbolela Yener şrunpıyon 
o.uruz sız baskttbola bakın ac:· 
ter. Daha ne ;apa,ım ağabl'Y Da. 
ba şlmelldeıı basketbolda ı:amp • 
)On olduk Sesıerı kısı.madı mQ· 
bareklorın. Ama. evel Allah onları 
tutbolela cıa ycneceıtız. Allah o 
cünlerl bana ııQsı.erew. Han. Can 
var ya böyle baskettclı::ı g.bı iman 
la:rını s:evrııtecek . Mübnrelı:ln dOn 
her a•ışında ~l cıec1lrn On arı M.t 
batpa1a ıı•aelınela dı. ~rnrlıyacnlı: 

Fe:ıcrtıahçc.t mQıııcrl İorıı!ıımln 
e z1ertnl kafası a tlilidlk ettı.kten 
•onra &öze b~ acıı 

- Canurı. sen Galatıısaraylıla· 
rın &özlerine boş vt'r Onlar atıp 
'uvarl ar, 60nra da ·enlllncc ağlZ
lar•lll Bunıa bıçaklan b le ~az. 
Gün ıtelecek onları m1ı1ın topta cıa 
yentcef:1;: O Letter varken. Can 
Tarxen. Nacı ''arken b'zlm eırtı. 
mı.ı ·ere t:"l r ınl ııç Onlnr hele 
b.r 1 tanbu\aporu Hnı;tnıe: baka
lım. Daha ven rn!I q!elular Yok 
D "'in ı.akımı~mı~ Hep talan filan 
(' nım oo~onııcnc b r s. ...() ilk ına 
çı t.atı:rla Ne ycnmlqt k on arı 
Hr:n endllt. rıern ~ampı;on olduk 
Bu ele!a ela ö"l"'le o aı:ak 

INGILTERE LiG MAÇLARI _ lnıtllleırrııe Ilı mtıçlıın f'ıt h:ı.rnrrtll ıı~nr•lnr ııruıl hıılıınm.&ı.tnıtır. Oeçcnlerrlf' ı,nııı ı raıı~ l ıt· 
pllan lmrsııo mnıln Fi l .IJ.ı"I takmıı l ' \llUIH' C'h l ı 2-41 ~t'llntl'Je ınnuı.ffalı. otmu~tur. Uollerden 

birini C \llUIFt' Cl'ı \ ' orta hafı lll\l.LO\ .. rıull kıılf'~ltıl' 1111111 111. llr .. 1111 im 11111 ı:tl•ll'tl,·or. 
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BASKETCII~ERI A KARA'DA G~\LİP ... 
·KEl\1 .\1, \\'C:ÜN• Kupa ı Bn ketbol maçlarına bııgiın \nkara ~1>0r salonunda çcık kalabalık 
bir eyircl kitle i önünde başlan:nı~ır. istanbuldan Fenerbahçe \e Galalasara) takımlarının da 
i Urak ettikleri lıu tumua üt; gün de,·am edecektir. Fnırrbahç ı·. Galatasaray, .i\lülki~ler Birli· 
j!i ,.I' llarbokuhı takımlarının m ııudelesi ba.;llethol ntcraklılan nı he.ı-ecanlandırını \'e güzel 
maçlar e rcttirınic;lir. \ııı.ont. il! ııııı-ıı'ı \lıthohirlıııizılı•ııı -
Yt,,tllH\1111" I~ lJ\lllloliılt: 111 - f:unıııt ı; ı\l.\'l\..,ı\Jı": r.:l 'li t ,K hll.lı. lll : tıı 
ııı. ırnrı:ılrı~ııııı•t t.ııınhııl Tr•\lk rıırıııı ı.ı o;nıııııi · l~ltu· ı kıı"'ıln•nrn ı::ıınıu-nrn~ Ilı• \lııl'ki~rlllrr 
'nıııı f'<"t1t"rlııılt~ı· llt' \nı.r.rıı ıııırbııı.u ııı taliııııııııı llırllı:I ıırn•ııul ı 'nıııııuı-tır. ·ı ımrnıııh le ~tııl bir 
nrıı•ırıı111 'nııılmı•tır. ll:ı•ı ıııı ı;on,1 ı.:aııar nıfirııı•r· ı.aıır .. Ilı· ")lllllnıı 'I rı-1\ırmırılılar ıı.\llllı; lla•tan 
leli '" :ır• 1.11 • ı•rf").H' l'clen hıı mıırın ilk 11"" ... ııı Mııın kııııor ıuı~tnı olnııı•ler \l' ııı. cın fi') ı .! 1· 13 
cll' ".ırı·l.ı\ı•hrrllıler 21·.!~ mutlOıı rtıırunıdu 1111• lltrhlr lılılrıııPl!ı• 11111\fıfrak nlınn Jıırıtır. hı. lıl'•lr· 
ııııııluln,...ıı rtn •t>ıırıııl.ın ur.)t ı.op•lnıl'lnr '" o\l:ll rl 'in nJıııırıılarılnn ııııılt••l'i;klldl: 'f'\ı.rı. l <ını,ıt-
"''"l:ırınn ılnJrıı 'nınıı.ıarı lın• lirllrrlr '-li-40 lll"('t dl ., 11 1 • • 
kazıırıııııı•ıııı tıllıni•lrrıUr "· nı 1111

• 
1 St".~ 111 • l nnı 

'1:açııı sıt\11 ırı .,, ek'ldP olnıu ıur: lı.iııt'I drncııln 10 \r 11 tım•iı dnkll;nlnrını1n 
J t,, ıtH \llÇI : ı unrrr. \il \t "eııı:ill ıoı.ının ı:lrılllf'!ı'f'! fil' ını..ıın 
\llR1ı. 1,. J'rdo:ııı: 1, •İın .. r• lll. t nı:ın • :ı llrrhlr IJulıınıhıı::ıırulım ··•>ılurıln fn7ln hlr ııe:i•lli· 

Haftanın basket 
ve voleybol 

maçları 
zı Aralık 1'57 cumartesi: 
(I.T.t.I. ·aıonu): 

VOLEYBOL: 
Kızlar tetvllt maçı: 

15.30 Acıbadem - ~yoAIUAPOr 
16.15 Moda · iat.. Onıvuaı~ı 

ı. Küme: 
J7.00 DarQşşalaka. • Bakır.klly 

BASKJ,"I'BOL: 
ı Spor ve Sergi Sarayı): 

ı . .Kilme: 
18.30 Moda • ~ştkta 
17.45 i.T.0 . • Ş!şll 
19.00 Dart\ffllfaka • B Spor. 
20.15 J'cnerbahçc • Vefa 
:?2 Aralık ıs.n Pazar 

<i.T.Ü. Salonu): 
VOl.l':YBOL· (Kızlar teşvl.lt maçı): 

13.00 KadıkliyıpOT - o. saray 
1us Fenerbahçe • şışıı 

I. KÜME: 
14 30 Kadıkliraı:ıor • Kurtuluş 

15.30 Deyoıtıuııı:ıor İ.T. ÜnlTera!test 
16.30 l"encrbahçe • ist. 1tnlnr. 

BASKETBOL: 
( por ye ·ı-rı:I sara11>: ı. Ktlme: 

17.30 Fenerbabçe • B. Spor 
18.45 Galal.a.l:lnıy Kııdıköy.ııpor 

:?l \ralık 19ll Pazarte.sl : 

l 
ı . 1 . Ü. Salonu ( 1. Küme) : 

18.30 Fenerııahçe - t.T. öııı-,er. 

Leyleğin 
1111111111111111111111111111111111111 

•• •• 
omru ... 
ili 1111111111111111111111111111 

mı tır. 

tut bol t edfra.yonu Ra kanı Rıa 
san .Polat mebu5 olduktan sonra 
ıur.telrrde htr ı:Un ba~ka bayka 
hnadl•lf'r çıktı. Polat istifa ede
rf'k, lıayır etınlyectk, hem mebus, 
henı ha kıın olarak kalarak, rnk 
ynk ,·ekllP. 1 tlfamu ırrdl. nayır 

daha istila f'lmedl. J'olat sabah 
trkrndrıı ff'dcruyona ı:rldl. Her 
7anıankl yf'rhte oturmadı. Dakti· 
lo ile blr r.rler yardı, rrblne koy 
dıı . t'mııın :\IUdıirle ıurilftil, Ti!· 
kil çatı rdı. i tifa ı hatır, nklle 
verllmf'k üıere. Cmom llltldOrlln 
masasında yatıyor. Ynk l ttfa 
mektubu ~ekilin çekmtteslnde. 
flayır lıavır dAlıa 1 tlfR etmedi, 
etti. rtmedi. 

)•1 J.ıııl;ır nıı:ır 1.1•1) il' o~ ıtnclılnr. O. 
'ıııı.ı. j,\ı>t'lllı•r ııır,.ıı. ı:ıılıtlo•·ırn, 
lılıır l•ı· ı,ı,.ı.-ıı hP•lıulılnr. ~nrı· 

J.ırrııııılı ııılltl:ıfaıınııı ııı..ıınıa•lıt• 

ıtıııı l•llf;ııll' ı•ılı•n l'ı•lll•nn ıa. ılak . 
ıı.ı ı:ıı.1111111111 ııı. ı:ııluııh 11111. mı 

:;ıılrlrıı •oıırıı ltl'r ıı.ı tııkınnln hlr 
h:ırd:eı ı:uzı• ı:urıııı '" moç kor· 
,ıııı.ıı ı•ı.ıuıurlıı ı·t"rı·.rnıı elınht• 

ha l ıtlL 21. clı\klkaıln \tınırt he 
ruıwrllh ı:ollııı:ı t.:•kıtrılı ,,. ılt'Hl' 

ılf' hıı ~t'l.llclı• •ıınn erıll. 

lı.ıud rll'\ rtdl' nrı • kırnııııh· 
lıır H'!. dııl.llrnıın \ltnıl'ılln it) ıılın· 
ılıııı hlr ı;nl dnhıı liı:ınnıtıınr"a ıld 
67. duklı.mııı '1taılt11 hutn.•ıııd~n 

hlr ı:ııl tlabu Jher,.ı. lr:krur brrn.. 
IJı•r ılıırııııııı tltı•tıılrr. nıı hl'rıtht·r

ııı. lldrrl bir azıı·ık ol•ıın c,uılıııı · 

ılırdı '" "" uıııı:ı ııaı..ınılyrt ı..urııın· 
''nı 'lllihırll. Unnıııı ıırtlı•e•lntlr ıh• 
J.a~·ırdıitı ~:ı.• l•ll, rır~.ıtııııı ~oııra 

illi. daı.ıı.:ııla ,hıl' \hllll'I \t' l!ll. dn. 
klk:ıde dıı :-;;\lnı \ll'llıı-l)lr ıı.ı ı:ııl 
kaııııııın c. al :ıtu•.lfıtl ııınr. h.Lhatlıııı 

ıı:ııllıı a) rıldılar. 

!toıu dumana katarak soıuJ~ * 
* tııııla beraber kal'anın !çiti~ 1 
*bulurdu. ller iki ayajıııt ıe ı 
!nıllkemmelen kullanırdı. Jlt.; 
*safını mauallah .... \.vııl zanı~. J 
*da ı:ULcl ç~hın 3·apar, topa • ı 
!kim, fnkaladc sıs-rar. mUkt~1 ; 
*mrl kafa vururdu. Htr ı;nı.Ç • ı 
•ı:ol atardı. nakip takunlar ıcttlJ t 
!dlsinl tutabilmek lçln en ~ ; 
*oyuncuyu oz.lrclendlrlrlenSL i 

! l.eflerln tcknlll IJeklrde 1"~. J 
* tu. Fakat a • 40 sene enrl ~ ı 
*bd te olamazdı. uu lzaııatt ! 
! sonra fikrim sorıılıır.ak olıt~' , 
*l..f'rt~rln pek ı;ok takdlrkin ~r ı ! mııkla beraber ncklrl tereib : 
*rım. / 

! l"a:r.11111 hitlrirken tunu da ~ ! 
* \ ·e rdc> im ki, Bekir mi, ı.t11 • ı 
; nıl? Ot\lk bir sualdir. nu '"'~ ı 
•lln tamamlanması için bir ısı ! 
!d111ta llhe etmek lrabedrr. ~ ı 
*kir mi, ufter mi, Du7ük f 'ı 
*~tnın ~ 

·················~ 

.._ ______ ...;;.. _____________ _,,,~ ..-ı 
Diln yaııılan okul rnatlarından bir aıı. Resimde KAdıkoy JUZ ı;•;ıı 

Enstltllıü voleybolrularını ı:urüyor.u nuz. ıı oto \ '.\l'.L'll • Abidin ar.iti' 

Ama mr~tle Polatın htlfulyltı ; 
bıtrnl'ml•ll ki .. 1\11 dtla da hıı.kan 
kim olarak ıortt•tt, spor f'fkJınnı ı 

meşeul elmP.yıı ba ladı. Ortaya bir 
rok namzrt adları ya1ıldı vr çe 
itil haberler ııor plJa!Mlmıı kap 

ladı. 

1 Dün yapılan 
okul maçları 

~ 
Okullar araaı bıı.üetbol. .,ol~ıı" 

futbol karşılaşmalanna dUn ~;ti 
llf aalon ve atııdlanta elevaın t 
fU neticeler alınmlft.ır: otl O 

İş. vekilin bu hml •tıklaması· 
:na k.almı h. ııa buı;lln, ha )"llflD 

belli olac&k duken. ıııau haber· 
kr. nkilin fazla mcfı:uı oldufu, 
fakat tA3lnl en kısa umanda ;ra 
pacalını. lıatt.\ açıkl.ınıak ıızere 

oldııtunu, 8 .T.l'. MUdür \'ekillain 
nkile kanaat lnl blldlrdlflnl, eh 
artık ismin a~ıklaumaınasıua bir 
•ebep kalnıadıj!ını, son dakikada 
ııurindl' dunılan n~ mıt!tlt•rdrıı 

~ıuı;eçildiJI. . Yok hayır, ıtolııln 

•aniye işi oldııfıı iı•şaklık bir 
zaman kaldıtı. \ rlık yıımıırtııııın 

kapıya ır;eldl~I .. ı:lbl hu ve buna 
benn<r havadısler 11ralıksız ba51n 
da yer alırkt'n, ,\ra ytrdl' baht5~z 

J·'edera.,yon Ua kanını bekle)e dur 
rnıı. a4lkahl~r da ltltdlsell'rl ;ıı:ı 

ile taklbetınekledlrll'r. nurum ne 
olacak flani bir aıa ı3zU ur. 
dır: .t.eyll'~ln ömril l.'lk IAkb, 
bllmf'm ne.,·ın iimril \ak val!la. 
ı:eçerml • iliz de zamanlarımızı 
vak vakla, lak lakla ceçlrlp ı;ldl · 
yoru, .. 

EmlnOnU !iğrenci ıot.ııll 5'1 t~ 
da oynanan kızlar araaı vo 
mnçlnrında: Kadıköy Sanat ~ ~ 
an • Selçuk S&naı EnaTJtOSll11 ro1l"· 
ııeu.o 15 • 6, 15 • s yenmlşt11· tP ıl 
ta ı Lisesi ile orta okulu, bBı.e ~ 
rafından mltlplert sahayn çıt:~ ıı1 
için hükmen goUp Uln edtlıl'I 1 

1 

Erkekler arası m!\&llbllıcal•r' ./ 
KadıtOy Halt Eğitim ocrııeg;r~ 

\ aa:omında devam edilerek: "~rY" 

1 

de: unruşşafaka - lııglllJ ıJeP 
iki sette. H11ydorpa;.ı d• seıt )'(lif , 
vaya nükmen galip gelm~ıc 6' 

Baslı:ctboldıı H11ydl\fpaŞ11 1; rl. 
Bcnuva.ra hükmen gnllp gel.JJ'l 1' ti 
rüş;ııfııkl\ da • ınglllz Li5esl

11 ~ 
28 yeıunlştlr. 1 f,f 

Futbol maçlannd:ı. tse· 1-'1 , l 
Yen Stadll: Sultanııbmet sarı;, lf 
Kab:ıt•t ı: Beyoğlu Ttcııret 1 tllı:lfıl 1 • 

Ga.a•aııa.-a;·ıı çeneo .ara karıştı 
Bırakın c.anı:rı tıu ı'UlaM Ar· 

tık es· Ol onlar lık devre en • 
m z unu·tun mu~ O d ta ela g\1. 

ya -ı: a ır baı ıyordunuz t;e ı 
ı.e• e. n z. C.an ın z. Kavbo d ar 
rn ı arelı::ler B (1ef.ı a > z 

l ldrlılr : 4 1 rınrı: ı ıııı.nırt • • ııı. uiııınrtı. 
11\l:lt:lhl I l . 1 \lıtlll •l)llilfl ~il 'rklJ<lt' \Ulıtllllt•ttı: 
ı.ıırı.111 · •o \nıım· ı "'ıtırı . ı;, \ı\lnıı.,. :ı; 

1 

""'ı..rı· u . •ıoıı.ııhll·: ıo. 'mıııı : 9. ı 'nıı : ıı. 
vıın :ı \ll'tln: '!. 1 uııırr : 1. \il . '!. ""ı..ı : ı . İİlPr! ; 

tf'ıırrlPh(I' l'klnı ı ı.ar•ıla•ma•ını Titrin 'Moll.I· ı.nını :ı••ra,lfl,tı llilıwl l.nr ıı~maıarını yArın 

F 
l;TDOI. ~·ederasTonu Başkan 
IJjını ıırımelı için elkidrn bir 
çok ınltcaddf'lf'r nlmu tur. 

ışere.r Stadl). Avu.stur:v• 1 •• ~ 
dan sonra lsllfa rdrttk lırrkMI · __ J~ _c __ _.J rı' "" 

:-Olhayet, l'olal, Oelçlka maçın- ~ La buı o. Deniz Koleji • oıw~ .. 

merakt11n kurtardı n bu •ureue ~eı -ı;;;;,nıellt. ray maçı ı · ı berabere de'"IJ , f 
kcn 1Il3ÇID bltmu!nt 7 d•1' " ~· 

büyuk bır •np lılrdl. ==========~~==~:=~~~~~==~~~===:ı==~~==~==:=====~~~==::::::=::::=::::::::::::::=:=:=:=:=:=:=:::~; jhalı:em haTa r.ararcı.:uıdşl'I 
İb ah m a'3amın il :'it ,c da I .rlill'rt Jı;u ı yl\p:tC'?.l.tı r l:lıırhn .. uıuna ı.nr ı fHJ>RCAl.laıdır. _ tatil etaı.tü 


