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kARAKI DÜN BiRDEN BASTIRDI 
$ehir li ya~acali, ekmek ve 
\rasıta sıkınhsı ile karşı karşıya 

HAVA DAHA DA SOGUYACAK 
Yağış 15 saat aralıksız devam etti. 
Fırhna yüzünden uçak seferleri aksadı 

\ 
1 

iatınbuldı .tarakış bütün flddetl 
Jle baflaınış bulunuyor. ıı:vvelkl ı;c
ce ı;eç nkltler yatmayı başlayan 
tar, iaıanbuı ~lnlerlnln O~denbe. 
rl korkarak t>eltledlklerl Jtarakıp da 
beraber getJrınlştır, Mevaiınln iıı: 
un gece ;rarl.6l 24 ten tubarcn dllt
meıte başlıınış ve dün altpma ita· 
dar dt'Y&m ı!l.mlştlr. YeşllltOy Mctco· 
roloJ1 iaıuronundın aldığımız bil· 
ı;l,ye gOre yağış eehlr ıçtnde 15 sııat 
aralıksız olıraıı: devam etmiş • ve 
dUn 12 ye kadar ınetrc ltarere 4 ti· 
lograın au düşmüştür. Meteoroloji, 

1 
yağışın, tehrln uzak llçeıerınde alı:· 
p.ın da devam ettiğini bildirmiştir. ~-~~~~~ 

• Kar :V•ğııı, ısının da &.Dl olarak dllş· 
mwne ubep olmuş ve evvelki gQn 
aıtınn ~tUnde olan derece, dün ek· 
al 2 ye inmiştir. İlgililer, aotu:Un, 
AvrupMJa hft.ıııl olan yUbct baaınç 
alanı netlc1!$lnde, Balkanlardnn şeb 
rlmlze lnelltlnJ bellrtmektedlrler. 
ŞEHiR DURUMU 
Kırakışın Anı baskını, bütün şeb· 

rln kara tara düşQnmestne yol aç
mıştır. Dlin ııabalı bütün istanbul 
ıUlnlerlnln Aniden gOzlerlnJ kamaş 
tıran •beyaz aürprln, şehrin Otedtın 
beri CleY&m edegelen dertlerinin ye
niden tazelenmealne yol açmıştır. 
u,aren htanbullu, blr anda, odun· 
mzluk, kömüraQzlQlt, kışın ıon cıe
rfCC altaayan temlzlllt, Y&aı'8alzlıt 
ve en korltuncu tedblmzlli!;ln dCJCUr 
dutu tlı:.meJtalz!11tle ba~başa tnldti!;ı• 

lnönü. ü'öiükbası'yı 
evinde ziyaret etti nı anlamıştır. L..-:~~~"=""~-:-::~~~=~':'!-~~""'.'.'~"."'."'~~~~~~~~~~":"::--::~~~'::'::':'::O--::~":'::':~~ <Devamı SL il 80. t del 
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rMaliye Bakanı 
Rütçeye dair 
İzahat verecek 

nusud &lubıbtr1mtırden 

Antıra. ı - Maliye Batanı Baaall 
Polatkan lU.58 bütçe.! hakkında açık· 
lamalarda bulunmalı: üzere yarın bir 
baaın toplantw yapıc:alttır. 

tiann Polatlcanın bllhaau 1951 
bütçeıılylc hütümetln takip etmek 
!atedltt llttlsad ı polltık171 açıJtlamı

rlne ~lrlşllmlş olınuı bu politikanın 
denAıı:rontııt politika oldu:U 86)'1en· 
mektc nı .cctmlerdeıı hemen r.onra 
tedav111der 50 mllycna yakın ban
Jtnotun çeltllınt.51 Te Başbakanın 
beştncı !endereıı tablnes1nln ttyele· 
rint tlytn ettljtl ııualarda piyasada 
blrtatım flat dondurma hareketle· 

ı1>evım1 •ı: IS Stı 6 dal -
Zürih 'te bir 
Türk doktoru 
basan kazandı . 
ZOrlhtc toplanan ıso net OPBT

HOLMOLY konarcsl. çalışnalarını 
tamamllyaralt. İsvlçrenln en bOyQk 
ilim armaııanı sayılan VOGT-TRE
ts·ı. bu yıl bir Türk doktoruna 
vermiştir. 

Kongn, çalıımalan sırMıncıa 

muhtelif butueıar incelenerek. NO· 
rolojl kümüsü Doçentlerinden Dr. 
Gazı Yqargll'in •Orbıta hastalık
lannın rontgen teşbtsil adlı etO· 
dü armaııana ldyık ı:örülmtlştOr. 
10 yıldan beridir hiç kimseye v~ 

IDnam1: Sa. 5, Stl. 7 del 

İki mu halef et lideri gizli bir görüşme yap
tı. Bölükbaşı bugün yemin edecek 
ı.. 4ntara ı - DUn aqamO&tO tahltre ed.llen C.lLP. ı:enel bı,_ 
L'."'11 O&ınan &OlOkbqı receyı uykusuz ~çırmışur :Buna rıtmen 
~\80lJere bu ç ıt yorırunluk ve uykuauz!uRun t,;0k taUı oıcıuıu-

1Yeni Imar Bakanlığı ucuz 
'1 iıbYJem1iHr 

li9 ııOnlUk rııevtrutlyetten aonrı dütı ıut 17.25 de aııeaını ~ .. 
.. ı :'ııtln BOlültbqı buıı:On evinden çıltmıyarak kendll!lnl tebrık etml· 
11"; te ııeıenlert kabul etmıotır. Aynca 600 e yakın gcç:nış oıııun telgrafı mesken işini ele alacak ıO '1~~ır. (Dnamı a. 5, Sil. 4 deı 
ıt 

ııı 
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BAŞYAZI 

İTİD1\LE DÖNÜŞ 
BAŞLADI MI? 

Dört bölgeye ayrılacak yurtta her yerin hususiyetine 
göre inşaat yapllacak. Köy evleri tek tip olacak 

Ahmed Emin YALMAN 
An;::u:t~~ll:~lr~:~~= ımarl Başbakan 

~~~:~~~~nı~e ı:~~~; ;~~n~14~~ 
1 Mecltso vcrllcc iti öıtnınll:nlştır. 

P uar sllnkll taratuz ıazrtd,.r man5etlHll'. Randls ıazrte· 
ıl tl'k otunluk hlrkB(' 1Dtlrla habn nrdller: 3!\-1:1 sut ha· 
plstf' 1ıtan o man Rölllkbası tatıııre eıtllmlş. rrtne sıtml6, 

tıı l\f,.dthı noıtıı.bası. ı..uı Otll. otlu Drulz tırnrından uvtnçlr 
1.:areııanmıo uç a.rJık rnuusu G6nftl ııorrt1et'f' kıvusmus- Öyle 
•anın:r. ı.;ı itıdııt ırırnrınrı drmoı..,.at vaıandosıar dıı ıtııhıı otduıu 
lıaııı". buna 5c, ıııml)en olnınmı tır. Siyasi lmnaat 'l"e mUcadrle· 
lerı >llzttııdrn ı.ııhrn u&rn>an, çllf' crı.eıı bir \lltımdas. bıınıı par• 
lldtn otur~a ohun, l.f'nrthl> iP tabii olarak. d"rt orıat11ız. 1'oca l• 

Ayrıca bu batı:anıııtın Qzerlndc ça d 1 ı ı 1 
ıışacaıtı konulan tesblt eden bir un 1 mor a talimatname hazırlanmaktadır. 

Bu tallmatnameye g(lre imar Ba 
kanlığı, yollann yapılması ve tlle 
rtn ~zclleştlrllmesl konusundan 

~~: ~~~c~~~~~~:ı~~!ltnl ele a- ugv rastı 
,-E~AIT IKl~Tr 1 CEKV.1'" \'\T,\~D\ŞL\R !Devamı Sa: il. Sil: 8 dr• 

....................................................................................... ................................ ,_.................................................... J 

llııı h11plstf' T&tmasın:ı Clzlllcn bir unn,.nln, tıç ranunun rlemlndr CHP hk. k h ı· lıtratırrlı~ B~ dert \C ha elem Qzertmlzden 1,;nllo;ınca etlıetle mtm• la 1 eye 1 11 1111 oltıruT. 
8ııııdan haslıa nu•.mleketl kasıp ı.aı-uran şiddet tı avHının aza- • 

bıııı hf'p tıerahtr c;eı..t,oruz. Öflıl' tufanının datıımata bııştııdıaı·, 
Ilı lıttıl tdtl'C'l.. f'marl'ltrl ııır:ıerlmlz htr tarafta ba!rrlle an)or. 86· d •• A k . ı· 
•ııı.tıas ınııı tııhllyf' f'dllmeslnln bliylf' bir tmare olmuıoı. bıınu dl· a gıl 1 
br IÜl!'I t'morf'll'rln takip etmesini. Ttlrk 'l"Rtlllllnın, f'R bllYUk un n aray 11ııırııcınıJL o lan ıc; ııarışa, blrllte, bn:ıura. •~ııı.:rıırı ki\ uoma,ını, 
'105tlırımııı r:thrn '" omtt ı .. ıı.ın wreeı.. bir bale allratle ı.ll'fa~· 
lll11ııu:ı1 brplınlı: candan dileriz. 

1. ı.ııdıırın 6tı.ccı ııdrrıerı: 1ıapa1ı n ııııı bir partı mecııa Heyet üyelerinden Adana Milletvekili S. Baykam Cumhurbajkanına 
ırupuuun ka~· ına ıeçıp ı.endı ııra.cıer•n• partı arJı;acıa,ıa. b ·ır telgraf rekerek Mecıı·s ·ın b·ır aydan beri devam eden gündem-rınıı ~•lı>ablllrler, o ı.apalı muhitte bir pollttkı dOemau· , 

lıtı ıatııııı yaratablllrler, buyurına lnbl an n lmt11ıuı e5U•nı dı· 1 1 "I • • • t d' 
hnır, ıoraı.t bir parU tunnftdU kurııblllrlrr. Falt.at acaba \"ltBıı· sız top antı arına son verı mes ını IS e 1 
ll~tarııı ı.artbına c;ıkıp da Türk mlllctlolo iki dOtman hınpn aJ· Uç ~ndcnberl şehrimizde. C H 

1 
rıııııasının, arı.a ı ırlnıl>rn ~·rı.ı~ruder içinde ,·aı.•ı öldttrUlmt inin. P. aleyhine açılan ddart tahkikata •k 
ıııuıı nırıırnıttlrrlıı JbmaJr uırnnıımoın. etrnfımıı:d• dönen entrl· ıa llgtll bazı te·ırıtıer yapmnkt• 8 A m erı a 
'••arı ıilrl'mtz \e milli tıırııtın ee,kl içinde tedb'r alamaz bir bale olan. ~encl ııekreter Kasım o'-" • 
~tlıneııılzlrı ıııllltılıı hayrına olduıunL kardeş 1'ınıı;ıuınıtıın iyi ne· Jek'ln başkanlıllındakl C.11 P. mil 
lceıer c;ıı..acı&ına Dtmoı.rat Partinin oırunda ~ıllırca mOcadelr Jctveklllcrl heyeti, ııan akşam An 
'1tııı df'moı.rası ,: .. htlrr1)etln lo.ötO se1ll'r oldu&oııa, l..Pyn bir dik· kıra,ya hareket etm~lerdlr. 111törtü&ün 1'1Jrktrrnln tıeı.a. lt'Jilml't n ısııı.ıaıını koroynhtırcdlııe. 
~ÖH" ııır totalltf'r sl,tl'mlıı milli ıetıaınrye fayd~ı dokuııaca&ııııı C.H P. heyeti .<10n aaat 10-1:2 a· 
ulr ll'k tıunhır. utandası ikna edl'blllrlcr mit rll.'llnda C.H.P. Beyolllu ilçe mcr· 

O(ltun bOr dünyanın trııt..ldlııe u&rayaıı ı;cclm u•ullerlnlo a· ke:z.lnde toplanarak, üç ııOnlilk in· 
tıunı tıırııf ır.lıırıı ""' nıuh11llf partilere unutturmanın, ıc bırısın celemelert eonucunda elde ettlkle 
ıtıntıııuı haı:ırlarıınııın, ~'Ok erlin dertlerlmlu elhlrllslyle çare &rM· r1 belgeleri. yenlcten ııözden ııcçlr· 
llı•n ı n ,oıu, yeııl yeııl bll!lillar ve alddl'llerll' mllletln yöreılııl mıaıer ve bir •rapon hazırlnmış-

IDevamı ı: &. 80: 1 ılı'' 1 ıarcıır =-------------------------- 1 
! Devamı Sa: IS. U: 1 ıtf'I ..................................... " ' '''"'''''''"'''"'' '"' ............................... -........................................... " ............................... . 

~IR nanı.o ıılddtlll 1ct91n dotuntutu r n an:nınnmayarı manı.araısrrtnn 
INLARA HOCOM - blr1 dr rırıolnr linOnd""' ı...,.u u lıbıılıktı. Kar nl!ın•lıı lrnyruı.. )a· 

sun'i ·peyki 
hazırhyor 

Anadolu ı\Jann 

Madlson ıwııconsını J - Wı.s
con ın ünlvemteııl meteoroloji pro 
resörlerlnden Vemo, Suomı, ilk 
Amerikan pcyklnde kullanılacak e
lektrik cihU!arının hazırlandı~IJlı 
blldlmı~tlr. 

80 santimetre \IPlnda olan ilk 
eun•ı ııeyktn antr.nlerlne raptedl· 
ıecek olan pin pon topu bOyilk· 
ıoııunaekf bu elektrik clhazlan ea 
yes•ndc, gancşln vcr<11lll harareti 
tam olarak tesbı• etmek ve bunu 
enerll blrlmtne ıahvu etmek müm 
kOn olacaktır. 

---0-

Birmanya' da 
Kıbrıs Türktür 
Partisi kuruldu 

nu,usı ,ııoll•blrıml?df'n 

Lefkoşe ı - Haber a!dıtımızı 
ı:öre Hlndlçlnl varımadasının mQ5 
takll memleketlerlnctrm Blrmaoyı· 
cıakl l\fQ~lOmanlar Kıbrıs Tarklerl· 
nln d&vdlannı desteklemek ma .. 
ııactlyle kenctl memleketlerinde bir 
«Kıbrıs TarlctOrıı komitesi tcur
muslardır Merkez1 Blnnanyanın 
ba.,kcntı olan Ranı;un'da kurula:ı 
komitenin ıekreterııtıne Mıuog. 

~~ 
' '~ 

Başbaltan A<1nın Menderes düıı. 
Vali Mümtaz Tarhan ile beraber 
clmt.r> işleri üzerinde çallfmıttır. 

Actnan Mendereıı tınce Park Otel· 
cıe ııabıtıleyln 'fili ile yeni yapılın 
1oııınn durumunu tncelemlf n eeJı 
rın cemnlyeı ve huEUru• ti• ilgili o
larak alınacak tedblrleı1n neler •ola 
bllecejtlnb izah etmiştir Bu oalıt

malara Dnlet Bakanı Emnı Kalafat 
ile Dışlşlerl Baltanı Jl't.tln Rüftü Zor 
ıu da katılmışlardır. 

•Yll.Dlb VE •BOÖAZ» 
Daha zonra, yeni .allJi de yanına 

alın Başbakan Park Otelden aynla
CDnımı 8L 5 10 & del 

o· 
• ' • 

• • 1 ' • • o 
6 ' 

A ' rb 

d ' • ' 6 ~ 
• 
6 • 
6 ' t 

~ 
llaraı.; nıııırr~r brl.lr,rn ınsnnlar. ıııtınltlı. 1'1'nıPl.ltr1nl 11lm11I.; ıcın çırpın"nrlardı. J\nlnhnhl. l<ııı ruı.:: 
~•r, ııabııhııı f'rı.en aotlerlnrtc ba~ tadı " ıeç ukHlerc ı.adır duam rtlL Rralmdr, bir lırınıu un On 
•ı.ı ı..u, rucu 1DrU3orsunt1L (Devamı Rı. 5 811. 11 de ) llfff';J' Allah ıene ıular ıtmı1orıt 

R ki Jamnlka \'&llsl "re Kıbr.!J'• 
ııı ~·rııı \llllsl ~lr Huıtı Foot, 

r.ondrıı·d11I.! ('bRtıl't Slrttt•dr ~tll•ll'rıılrlil'lt'r Hnknnı l.rnnı>~ Boyıt·11 
zlyarf't pılt'rrl, kf'ndl•lnt' vrdll ı•ım 1 lir. Kıhrı~·ın 111• ı;h11 vali•! olRll 
"lr nuıb Taz.lft•lnf' hn~tıımttli 117.crc bıııılin Arta·ya lınrl'ı..,t edecek· 
tir. 

. ...................... -.-••• - . .................................. " ••••••• •••••• 1 ... .............................. .. 

Pamuklu imaıatmın 
f iatı teshil edildi 
35 kalem tutan pamuklu ima lôtının dondu
rulan bu fiatı, bütün memtekete şamil olacak 

\nnılnlıı Jıın!\I 

Ankara l - Ticaret ve Sınııyı VekAıetlerlndl'n bllctlrllmt~tır: 
B.Jı."ımum pa.-nuk f pllkleri tıe pamuklu tmıldtı ve bunlann ter 

bire cııtımesl m"'vzuund.a hazırlanan tcbllR mlz :ı aralık 1957 tarthıt 
Ruını Gazetede nc~re<ltlmto olacaktıı 

35 kalem pa.'lluklU mcnsuca~ın bütOn memlelı:ete eAmıı olacak 
azami ııınat maliyetleri ile azami fabrika teslimi aatı~ ııattan ve 
azamı ut~ ııatıarı ounlarcıır 

•·nbrllrn 
Sınai 11' Uml HU$ Peralil'nde 

Tııkdlr mıılhrt rıau aatıs rııu 
!\n Cln•l Krı Krş. Krş. 

1-101 D Kaput bezi 130 156 :ııo 
2-110 H Kaput bezi 123 137 18:1 
8-361 Renlı:IJ patlı 136 158 :207 

(lll''r'amı a. 5. Stl. 4 dd 

• 
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~·Dı~:·~iUlJI /SEHiRI t 

VATA:'\ - 2 \RALIK_!.!.!! -lstanbul Radyo-
sunda Kültür ve 

Sanat Sıy sı vaadlerveDP ::~~z~~~e~! 
D !~~ 1:=: Yazan: - ;ı;a~i~~::~:: . konfrollar» yapıldı 
aıyetını baıııtıa Şerı•f ıo 1aptıiı bır ko 
ran bazı teme' n~maııa bunun l'\·velkl gece geç vakitlere kadar 

~p;;~i1' resnıi organı olaıı ga%eted_e _ __..~"' 
11 ve bi%iııı gibi diişüııenleı•i siııdir111ek 

111aksadıyle çok şiddetli ve telıditkılr ga%ılaı· 

I
• ıtanbul rad-

1os11 Ud hat 
tadır pertem 

be cünlerl sa
' t 22..30 da ye· 
nl bir proı-

fıkr1 ve re.ııctl nıçın tıöyle oıııu devam eden kontrollarda 49 l'\lil· 
csasıann }anın· M•AftDl"N lunu pek 1Yl ızah Ji Konınma ile 132 ceza 
cıa bu reJıme 1 ırı etmıştır. BD.!Jkan 
çehresini vereı :Nehruya gOrc, Ba. zabtı tutuldu. 
unsurıarcıan b• tı Clevlotlerır.e 

ram ıunuyor. 

Hattanın Sanal 
Panoraması adı 
nı ta111an prol· 
rım, münekldt 

ı lan tatb katta ortaya çıkmıştır ıeıı~mış memıe .. etler arMtndaıtl 
Polt kacıların vaatte bulunmalal'" mUhım farklarııa:ı bırl, tcmsll mu 
bunıarcıan b rlClır Serbes; &eçun C&'!C rının rn .'laik oruna mura
mOesı;eses nln a."Ile 1 yönlcr1nde:ı caat usuıonun, ou lkı tip memle
b rını t kil eden s yıısl vaat. b z· ket;e lktl adi ge.ışme vetırcaının 
z«t demokru n n modern ıııra • ayrı eaıhıuarıneta yerleşmııı olma
eturanı~a rerl~t rmı~ oıcıuııu bu- 6ıdır Avrupada. eır 1 tnktaaf uc
ı;ustur F !vaki vuttc bulunmak t &adi reta.ıı ta ip etml~tır Haık 
hali: kütleler nı arkalanndan &O oyuna muayyen bir hükOmette;ı 
rOkleınet arnııcın. ırılden cıem~o5 ı.ı ve~ a bu ıs tekte bu.unmııııını 
tarın eskiden n kullanaı:e dlklcrı a ıtlalıın ue bunun ıı:aroı·ı~ı ola· 
b r UsUldür Fn!ca• &1 ıısl vaaö o rruı: polltlxacılı vaııetdo bulunmaya 
bir miless hnl ne ı:eıet ıtı yalnız teşvik cetcnı 11tıııem, Avrupada 1ıt 
modern etev rlcrcı il' ra.muotUr Po t ııaetı nayat ııeıı~Uktco cıonra. bu 
llt kacı vaacıedcr ıktıetara gcldltı memıexetıcr ııctıaaeten ııerıcaııttcn 
takdirde bu vaa 11cr tutar veya ıonra. nıııktn arzularını ıve ı,ıolltı· 
tu•mıız. ve bir aaha seçime gletıl· Jrnclların vaadlerınıı yenno ll'Btlre 
cııtıı vakit. kllV\etlnl ve ycn,dc::ı bllccck ~uvvetc erıotıktcn ıııonra, 
scçllme oansıonnı, yu vaadlertnı ycrlcşm14ur GellomııınUJ memıcket
tahakkuk ettırınll' o mattan veya ıerdo ıııo vetıro bunun auıne c&
bunlıınn tahakkuk ettlrtlmem~ oı reyıuı etmıo,ır Nchrunun kenaı 1· 

BelecU;e Zabıta Teşl:llAtı taratın

Clan evvelki geceden itibaren eehlr· 
de yeni bir tonb'ol aı.ıııemının tat
bll:lne baş.anmıştır cZlnclrlemo 
kontrol> adı nrll'n bu alatemln Ul: 
tatbik! neroaıu Betecııre Şubwne 
bajt\J olan nbıta memurları ıaratın
dan yapılmıştır. &at ıa cıe bafla· 
yan kontroller gece geç valtltlero 
tacıar devam etmiştir Du arada tıer 
turla ticarethane, bar, gazino, etlen 
ce yerleri ve fırınlar ııtı bir ince· 
lemere tlbl tutuımuoıardır Kon· 
troller netleealnde 49 mUll korunma 
v 132 tane ete Deledlye ceza uptı 
taıız.ım olunmuttur. aeıeoıre Ceza 
Zabıtlarının f4 taneaı ıeo kapaı.ma 
ıebeblyle tutulmuştur, 

başladı. Bu sııı·etle, yavaş yavas 1 çıkıııağa 

cesaretlenıııeğe 

Vedat :-ıurl ·rurkkın tarafın· 
dan bnzırl111111111ı.ııı.. İlli ıı.ı 
program, Haftanın sanat Panorı· 
man'nds daha ziyade tiyatro •• 
müzik olaylaruıın yer aldıllJll 
&6 terlyor. baş layaıı ıııatb11at İİ%eri11de 1 Sanat n kUUUr yayınları b•" 
kımından pek kısır lstAnbul rıad 
yoıuna bu alanda yeni blı proJ" 
ram katıtıruısı, Hvtndlrlcl bil o· 
lay. Oysa, İstanbul gibi Turtıl· 
yenin ve bütun Yakın Şarkın ı.tıı 
ıur merkezi bir şehirden yayın 
yapan bir rad:vo, adını tatı4ıl1 
,rhre layık kültür programların• 
1a11nıarıııda ıık sık yer yerrnt>ll• 
Hattının yedi ıününde, sekseJl 
saate yakın çeşitli yayınlar 1'-" 
pan htanbul radyosu propııın1•: 
nnda, kültür n ııanat'Jn yer• 

masını ıza!'ı ecııcı kozlnroan aıır faaesıyıe. 
Kuaca. siyasi va d. gUnümUzdıı ~•)asl dcHlm bir ıakım 60•.>ıll 
a Ya&I ha atın b r mlhrakl ballne eııerJller uınerlyor; hulk; 1ıııınoıa 
&elmıotır Ancak. Batı dcmotruı ıııırllurıuııı cıo:ıeımesı ıcın btuiiiı 
ıcrtnın. ameli ct>pbealndcn blrtnı y,ıpuıı. &Udlııu .. ııı.ıını)or. Hun;ı 
t~kll eııen bu •Vaatte bulunma> liur ılı\, memleket, bu lsıcı.ıerl 
nm. Batıeta muayyen bir çerçeve tıı:ı:lıı \C)ll 4nldc ı.ur~ılll)ablletı:lı; 
ıçınde cere\an ettıııını. ve b07 1 ıııı al ıücUııdeıı \e aenetLeu )O• 
lece ~·a:>llan vaadlere. bahis ko- •Undur.ıı 
nua.ı memleketleroe bir nevi !& Nebrunun babsottıııı bu 18tetlo
ıtkrar temin edllet tıını unutma· nn. onları ıatmm etme ınll!nı 
mak ııereklr Siluet aahasında ya mo\CUt cıegllken, aun•ı oınru. va
pılan bir vnacı ancak b r prog:a· atto bulunma yolu)la, yaratı.muı 
mın çcrç vCiil içine ııığdırılırsn. ba 11 1ııset aahaaında mC3'Ullyetını 
fi bos vo mAnıısız bir \·ııat olmak mOdrık olmaman n oı.hııno bir ör
tnn çıkar Bunuı içindir .tt. ııo- nclilnden başk bir eoy cıcıtı•dl;o. 
llşmlş cıcmokrıı ı eme siyasi proır iktıaaden ııerı kalm14 memıeıı.eue
rn."ll etıı ma vaadin aınırını çıı.me.ı1 nn Jktlaadl bünycııının buna ta
ıçın kullanılır Evveld mcmleke. lııımmOıU yoktur. ~" btzlm ırıuı 
lçınae en ba.,ta ~apuması lüzum· ıreııoı.ıemıo bir memıtıkotto ıu vl· 
lu görülen işler t bit edlllr ve bu IAyot aııaııııını memnun oaece;c 
lfler umumi h•t•arıyıe ortaya cıı;. oır çimento tabrııtlll!ı lı:urmu, bU 
kültır buna pro~ıun ışını verilir vllll~ ette rey toplayııollk oır ooıtıır 
Or.cıan sonra dıı. bu umumi hat- tııbnk~ı yaratmak ;ıbt uıaraan 
lar.n tabıık~uk ett nı~eslne ıııctı· nareket eelen bir etonomı polltı 
lir Önce memleıuıtln lkttsadlyatı ı:aııının erııeç ~kezlenccetıı bedı· 
nın ne cıb bir ıa•ınmette 1ı9llt- hıdır 
tırıımesı ıeap ettııtı araştırılır, aon BUtun bunların yanında azerın 
ra bu arıışt rma ann net.celertne ele durdu~uz proırram - vaad ıı:a 
ıröre mil ahn vaacııer yapılır nşıklılıının. Dem.ıkrat Pnrtlnıı. 

Önce memlekette bir mesken b~ka .ııuausıyetlerlnln ızaııını 
pollttkuırıa lht aç olduğu cıoşo mUmJcüıı li:ılan ve bu ltlbarıa eon 
naıor. ııonra cıa •Yarın ııızın uc\ll aııreoe e!ıemmtyetll olan bir özel· 
ev.erde oturrnımz temın eatıecek· lllil mevcuttur Şimdiye ıı:acıar, 
tir• den r Vaat. v atte bulunan &anb bir ıetı:llC111 balledllmemı.o 
partıuın proıırauı.nın umuml hat bulunan ve dolayıaırıe ııo&yal ııun 
lıırının cıııına çucmaz Mese!A. 1er mütchaSBUilnın. ııazııtccının ve 
CU.'T hurıyetçı bir partinin. ken· hattll polltlkacının 11ıer1nı ııon de 
Cllbtne çolı: rt.Y aetıreceglnl b!letı rece ı:tıçleı,ıtınnıı olan bir mesele. 
ıı. haıcıe. monarş.yl yenleten kUr- Demokrat PartJnın ne biçim bir 
ma vaadınetc bu.un caliı lbtlmall &&ıyıısI mahlllk» oldu(ıu meıiele•i· 
Batıetıı.. yok dPn cek kadar zayıf· ııır tkr ne kadar btı sua ııı cevı.
tır Yery<ltOnde tıu tarz. vaaetıerın bı gayet bııs.t ııözOkeb.llrse cıe. bu 
apı n in' ht mııı• mıwcut o- bas.t 6Unll cevap aııdımıak, bir bıı 

lan eıı ne Dntı.ı memleket TUr· lmna. TOrk1roete 1<1ya.sl hayattıı mu 
k eti r vartak.yet n aırrını ıt~fetmek cıc-

0 mokr t Part proı:ramının bu mektlr. Zira Demokrat Partlnlıı 
bakımdıın • ııöz:te ı aeç rtlmesı De- haktkt mahlYetını kejfeden kıms • 
ı::ıoltrn• Part n rı plAnsıı.lığının ye- bulcıuıtu e!I&! !arttan hareıuıtle, De
ni b r cepheden. uınumıretle Oze- mokrat Partinin başarı ~e ba arı-

Elt!pler, geco ıaat 2 derı ıtıbııren 

BeyoQlu, Tarlabaşı, Tophane ve Tak 
ılm ıınnlanna da &nı baakınlar yap 
m1$1ardır. Bu arada bazı ıınnıanıı 
ekallt vczı~ etmeklor ı:arnlerok mU 
ııadere edumı,tır. 

Kuyuda boğuldu 
DQn. öıtledcn wrıra OakOdarda. 

dllı:katsl:z.llk yüzünden feci bir ka
za olmuş ve ,rz ~aşındaki btr ıuz 
çocuRu. evlerinin bahçesindeki ku 
YUT& düşerek boğulınl.lftUr. 

UakOdarca Hacı Mehmetpa$ıa 
ÇıkmazındL 8 nuınarada oturan 
makbule Oadıç•ın 7 1ıışındakl kızı 
Beria. dOn. evın bahç ınoe oy 
narkcn, bahçedkol bü)ük au aar
nıcınm içine düşmüştür 

B r bari! derin olan ku~udan ba 
ıtırma ve teryaılannı cıuyuraını· 

yan küçük Beria. çırpına çırpına 

kuvvetten dOtmü' vo bolulmu$
tur 

Neaen aonra kızının kayboldu· 
ııunun farkına varan nnneı;ı Mak· 
bule, kızın kuyura dü.ştill!ünü an 
lam~ ve eturumdan derhal ıttaıye 
yl habercıar etmiştir. Derhal olay 
yerine aelen ıttaıye ekibi. kuyu· 
dan, küçük Bertarıın c odlnl çı

karmıştır 

Tramvay altında 

ezilerek ölen amele 
Dün 13.30 ııral•nnd:ı, Boatancıdan 

Kacıııttıy latllı;ıımetlne ıelmekte olan 
vatmt.n Ali Yalçının ldarealrıdekl 

tramvay, Kızıltopraktıın ıeoerken a• 
mele Mehmııt cınun ç rpmış ve 
tr11mvayın altına düşen Mehmet, 
reci bir şekilde ezilerek oımaştor. 

\lehml't Çıntır, veı>altln geliş ıı;I· 

diş istikametine dikkat etmı•kılzln, 
nceleyle tar~ı tnldırıma geçmek ls
tcmlştl 

Elektrikli 

sebep 

tren ölüme 

oldu 

bir baskı yapıııak 
yaratıııak istendiği 

C. H.P. DEN 
çıka rıhşı mız 
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C bl'rl hlklm olııu aıkı dlbh» 
ıın &l'IPneklerlııc '" ıııırll 

lııışınılakllerlıı o &ilıılill ı:lbnl>•·t· 
ı~rlııc ı:ııre, blLlm 15 \ku,to~ ııu 
nll , ııvııtınııı hıul'ket. ın11ıur ıo 
rOh•ıııl)t'ı·ek hlr •m.:tu Kıııı.ılı 
anııı toıılıuııı.1111111. önce 3 :'lıh1111 
11,ı ııo~ ll'ılltlııı •öLll'r. onra I:! tııı 
71rııııılakl ıU\rllll tnlirlr mııoı.e 
rt'~I uıııuıııl efklrn aı.. eııııcıllıl 
kin •ul.;fıllıı ı:r.cı ıtrllmlıtı. llııt 
tA o mü~aı.uı·ler ııırıı,ınılıı. bl 
ı:e uFlı.lrll'rlınl.ı:ı 'tecil~ toplan 
tıl11rıııd ıı uçııta 'u rnıonıızn ıııv 
1) t• edllnılşll. •·aı.aı hu, dalın 

zlyııclr bir ıetııtlt ııınhl)Cllndr 
lıll cııııı.n hu tnrlO bir lıarekel 
il' lıuluııablleNtlmlze lhtlırınl 
\t'rnıborlıırııı. ıs A&u~ıo ıoplııu 

tı•ııııın. ıaul)elerlııe U)ılu&umu 
zu ı!lrOnce, tm ':ızl) ele ar ıı. 
cıuıuı tazın alftku~ıı. ı.aınmıı:ı:lnr 
dı. ıı11ı..ıı..1ııen. ar ıdoıı ile 11111 
ıı•t•er ı:rcmez, pnrtlnln resmi or 
ıu1111 olnıı ııl lıııın ını.etl'Jılıııtr 

lılılı·rl ıc bizim ılbl ıttısflıırııhı 
rl ıılııdlmıet; mnı..-.ııll> il' lıldı•lll 

\l' ll'hılllkllr lılr ıııkıııı )'ıuılaı 

ı·ıt;ııı 1ıt11 ha lnılı. Dıı ıourrtlı•, ya 
ıu )11\ıt cı·~ıırt>llı•ıııııııııı• hıı•lt.t 
.ı uıı ıııallrnnı tızrrlııılı• ıle ııır 

1111,ı.1 .ı .ıııııınk "' uıuıırnl Jılr ıı•ı 
hl 11111 u~ı } .ırııımııı. ı-teul) ur· 
ılu. 

AÇIKLANAN 

MAKSATLAR 

lacıııı.u ıarzıııda rl\'ayetler çıli
maia lıt1$lndı. Ahmet Emin Yal· 
ınııuııı hu Oc nıal.llleılen ilkine 
\erıtııı tldılelllec lılr cevabu J.;ar
eı. ııllu n ıııı dlirıJOncO yıu:ı~ı 
bir mazlum edl\SI takındı; be· 
•lnrl ınıılrnleıle ı~e ınntnuat hür· 
rlHll ~e ıteınot;ro ı nıOdafna e· 
ıllll>orııu. fflrblrl ıırdıncn cıkuıı 
bu hee makale, yuzuhıuLluııuu, 
ıııuııııı.sııll&ııı tılr nonıuııe!I ld! 
Htınlnrlıı ııe d•·ınek htenl)orıtu? 
ıtı1111ı rıı.trll'r ıııtııfafaa edlllyor
tluf :-;rıerc \O kimlere hücıanı .,. 
luııu,ıırıtu'f Btlltln bu cttıeller 
<:oı. ıııtıııtıeuı \e bulanıktı. ~lııh 
ıeıır mnkıntlıırı arusında hlzl de 
hedr.f ıoıau bu ıı&ır tehdlllcr 
J.;areı ındu su nıak ka1111 ıarııh:a 
bir ocıı. a!Ametl Clbl anlll!)ılaııı-
11 rdl. nnncınu dola>ı 23 Aiustıı. 
ıurlhll " ' nıann cııute;ılnele u..\· 
cık konu alım" ııcııı bir , oı.ı ııeş 
rederck, o mUphenı uoı.taların 
D) ıllnlatılınıı ıııı lötedlm. Bu uoı. 
111ınr nzrrlnde a\•ıt;ıaınalıır , ııpıln 
ra~ dellllerı ortaya ı.onamauıı 

sanulıııı tehıtlllerhı ve lıuallarm 
tııı: hlr IU) ınell olaını)'Uca&ını 
ıllllrrllııı ulltı>ıı buna bir hurt11 
sııııru r1•11np ı erıtl. Henlııı btitllu 
ııulh•rlıırn ı..ıırtıı ıl..rlıı bir -ııı.rıt 

ıııuhııt11111 tıleo lm Yıuı, tııı.;Lıu 
lınbıı ıııh'1mıı alt ıtılUııc IBnııı 
H! Utlrıılarln dolu idi. l'arllnln 
rı· nıl orııınınılıt ı;ıkıı&ı lı;lu flıl 

ıl••tle mu t,;ııııcıcrc mecbur kaldı 
&ıııı hu cırııın >azı> ıı karsı cı\ a 
ıııııı> ııı ti \ti 7 h)IQI •OJ•larınd• 
u \ ıılaııcıııııı ıııunıu-ıı bt11lı1'lı 

bir ıııtıduftıh ) ıı:ı:ı ı ne$reltlm r n .ıurulmıı nn b.r c pııecıen ııızlıltnın aebeplertn ın.ıııcamtı te DUn elektrikli tren, renı bir ca· 
te•k n mu on '"ı ma ııı ır ıu dahıl kı .. mı•tır Sirkeciden Plor il ııPtclrr ıura ııııınn. p,ırllnln 

"' or. " b r ~f' VO C:Hl I' Znh eıleI> ' ' Df'Inoıerat Pa ıec , "o" .rırt P r n n betc'"a ra ·nratmd 11rW den tren. vı• htıkfınıl'llıı nı ~"' ıııııuııı n~ıuı 
ÜZÜCÜ MÜDAFAA 

• maya cıvarııidn Ha ı Ku al adi ıur ııı ııır ıırınıı.ıı ~ıı.ı ı..r .. ır cılı- ııu nınıınroa .)111.1 111111. haıı şnbııl 
n a~lll 1 ıııa lı o;dıJ. şahsa ç:ırpm •·ı- l';arpfıımn dil. t lrn hu J zıl.ır halilı.. ııı•n •lr hll umları dıı lhlhu l'lllll' lndcı 
u u rın amış o ac ktır ı te De- do a ıa ye Hakki, havada uçmu.ş \'(" hıl')lr hlr t•dn 111.'jl)Orılu. 1) "" ııol ı)I rııııon amlml l)lr nınıılil 

mo nı Part pro nmının cıatıını~ brş metre kadar ııcrı cnnn olarak dır t;l. ııazı t,ııuıhııl ıı:ıııı•tt'lt~ du)uıaklıı>•ııı. •'nknt o ı.orınr 
•Ilı D 0 rat Part nın parti ola- d!I m!lştUr. Mıklnls, M ıatala Dal rlıulr cırıırtl <11,lııllıılııl bozun hlı haksız ve cuıuııç ıın~umlara ut-
rak mah J 'n zah etmem ze ra aıo ,.akalanarak. hakkınd:ı tahltllta· & ıt..ını rııthııslıırııı pıırllıh'n ('I• rn>nn lılr ln•nnııı o zıuııoııı.ı ruh 

b.r ta arıdan z aae b r vaacııe. rıyan bir ıpuc;ı tem n etmekteı:tlr ta ıa$lanmıstır 1.:.ırılıu·acı. lınttfl )eni ~ecını > nııı· hnlell lıısııflıı ılfi ılnfllor. e. hun 
~~~~Q~ up~~~~~ı:ı~y ~ah~~l ı~: f ...................... m ......................................... " ........................................................................................................................................................... "'-"'" 

cıuk an t avvur eetılen bütün ı:u- TAŞ DEVRi MiSTiK 1 
rupıara vaacıcıe bulunuımuı fakat. 
aynı proııromcıa. ilk elde çözülmesi 
ıı rcken, en muııım telfıkkl edilen, 
prob emler açıkça bellrııımemt.ştır. 
mı lece normal olarak birbirinden 
aır muta oa eetllmesı ııereken llı:I 
husus proaramın tçlne ııınneaJ el 
zem 01an umumi ııoraoıcr ve bun· 
ıanıı tahaıckuk safhası olan mü· 
tahtla& vaaetler Demokrat Part.l 
proııramınoa birbirine ır rlft bir ha 
ıo aoıtu muotur 

B;ı -.arışıklılı; hiç ıüpheslz ti j 
•S ııarayı t>q ıcu~a ıçeceklilnlı.ı 

tarz.nda atlıtl konu maıarın arka· 
aındı. yatan. vP bu konuşmaların 
o 4eklldo cereyan etmeıı ne ıebe
b et vermıo o.an derin unsurdur 

ı~U SIRADA SAYAN GANA 
,!(.fNDINE GELiYOR 

Prens bl vaadden ayınnamL De 
mokrat Partin n tatbikatta rastla
dıaı muvaffakıyetsızıııın de ııebep 
ıerıncıen blrıcıı~ Münfertt vaadle
rın aerçekleştırllmesıno çalı~an bir ldare, bu '1aaater bır çerçeve ıçın .............................. ,,,, .. ,, ••• , ...................... ,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..................... . 

de rormQle edllemem13ı;e, vaadedl· 
!enler proııramdıı tCfiblt edilen On· 
ceıııe göre ayarıanm~a. mücerret 
vu· 'Paru çalışmalarının nihai 
i&Jtsl erine ta m o.unıa. pot ta 
bil ki zorluklarla kal'fl.aşacaktır 
BOJI• bir ıetar blrb rıne zıo va
adi r1n b r arndıı tatblk mevıtllne 
konmasına uıtrqacak, ve vaadin 
tahakkuku d ıter bir vaadin Claha 
önce tahakkuk ettirilmesine ba~ı 
oitıuıtu hallcrete. b!r kademe ıın 
d!I: r b r alt kad me e Cllll anmuı 
kt 1a ecıen zamanlarda, her tkl 
'aacıın rtlen yerme aetlrllmeaı yo 
tuna ıı decek \e tıö lece hiç biri 
elcıe e<1 lem eceıı:t r 

I!iı ı:ı le • aerl kalmış memleteı
lfrdo bu ıelt ide top;:eklln vaadlıı
rın yapılınas, lkt uden Uerlem~ 
memle etlere n betle dnha kötü 
durumlar cıa yııratır Bundan bir 
kaç ay önce Be ıt:an Nehru, Hin-

R u Z G A R Ç l L E 8 i -. . GUY BARA 
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- Belki de bunu ha•ırlamak ho
ouma sııdıyor Bus;on a~ın ka· 
çı? 4 Temmuz de811 mı~ Evet. lil 
zınıe ben tıım beş h&!tacıanberl 
bu ote do oturu>oruz.. Bu beş har 
tanın QçünO adecc uzalı.tarı bana 
bakn.akla ııeçırd n z İşte tıöy e ba
kardını~ Tam ben de ıı.zo bırazcı..ı: 
bakacak obıım, o zaman hemen 
aöz erlnlEI rere nd.rlrdınız ioıe 
o ela bO)'le 

uzun lıı:lrı>lklerı :ranaRJnı bir an 
ıçın ~geledlkkn sonra t krar mu 
zıp b1r bakışla &üz.metil başladı 
ve ııO:tl rlne <tevam ettı 

- Ahbabım ı>evıııa .sızı benimle 
tan~tırma stea rıı za:narı ne ce-
vap veroın•zetı? Hayır, 15temem 
demıesınız Gllrüyon;unuz ki ben 
her te;vl bemcn baber alınm 

- R ea edenm. beni tıızlıı mah· 
cup euneyln 

- Bayır, biç ınsaf etmıreootım 
Cezanız.ı ~onuna kacıar çektlrece
aım En sonuna• Uç haf'a &at>ret.
tltten aonra balc~lanmla &tzo bor 
ıerı anlatma klıteoım. taka: ou 
z.avaılı tı:ııdının halini bir tUrlU an 
IL-nak ıa•emecılnlz Ben de merak 
IÇ1rıtloydtm Aesba çekingen mi 
yok ıı dl alzml:Vdlnlz? 

B r an cıunıu Sonra muz P bit 
tavırla s0zı.,r1nı tamamlatır 

Yahut cıa sadece kayıtsız mi? 
- Bu ~z erin ze it raz edıece-

Jlm .sız rı ılt: defa kon~an ben 
o"1um 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN 

- Aman Allall . H klkat bu ta
dır da delllotlrllma ki sız orada 
tcrastaycıınız Ben de orada idim 
Okumuş oldu(!'Unuzu farzederck ga 
zctenızı elzetcn Uıtecıım Araetakl 
buzlar kınım~ oldu ııcr ha!de 11 • 
ı n lnııtltere pek soitUk bir memle
ket olacak Haltını bırıız oııun 
ı ıtabllmek ıçtrı aç haftalık Bllllk 
aüneşı blle az. geliyor 

Yine aynı muzip ecta ile llAve 
etti· 

- Belki oaşka bir hararet cıe 
ıAzıın ~idi 

Genç adam bu &özlere hJç ce
vap vemı lor cıaıaın dalırın gQzeı 
kıza bakıyorcıu o cıa kınta kınta 
kon maıııı den:n ediyordu· 

Ama benim bAIA Omldlm var 
Ç ilk defe olarak bana bir 
lto::ııpl an yaptınız 

- Buna kompliman etenmez 
Komplıman. nazikçe ısöylenını, ya· 
ana denir Halbuki ıılztn ı:tızelllğl 

n zı !itmek hııklkatl ııl:lylemekten 
l:; K bir CCY detııetır. 

inocenclL Rcx'ln parmaklarını 
okşayarak: 

- Bu sözleri öyle bir ta1'%da söy 
!ediniz ki bin tane kompltman'a 
ıtel'ılşmem 

Re:ı:. ısrarla: 
- Ben kompliman )'apmam Dl· 

ye tekrar etti. 
Genç kız birden cletdlleştı: 
- ~izinle tanışmak ıstelen çil· 

ııın ı:cnç kızla'.'.'ln da arkasından 
koşmu.ııınız. etPtll mi~ 

Rex. tı:rarcıı · 
- Niçin. bcıı.mle 11 ııy ııdl~orsu· 

nu~? Sizinle tanl§ma ı çok ıstl}oP 
dum takat o ahbabınıza beni ta· 
nı,tınnası için rtca otmete çeki 
nb orcıum Ranıı kenet ısı bunu tek 
lif eeterken ele öyle bir matrur ha 
il vardı ki . 

- Aman. bırakın ıu budalayı 
BOtün İspan~ollar ı;:lbl kenetlnl be 
ıtenmı,ur B r kadının ku!oıtına iki 
tatlı söz tıı;ıldaetılar mı hemen o 
kacıını elete edecekler nl ııanırlar 
S z hiç do onlar gibi Clcfıtlstnız 
Onlar beni tatlı illa ve llttrata 

boıtuyorıar, halbuki r.ız.. • 
EvvelA tereddüt etti, ııonrt. devam 

etti: 
- hı hattaııır konuştuııumuı 

holde henüz bana hiç il tlfat etm<>
aınız? 

Rex tekrar ıcızaroı. 

- Kim bilir beni görseler ne ka 
cıar ayıplarlar cıeRll mı? Deetl. 

- Buna emin Cleğlllm. Belki de 
bunu lı!tı~·erek vaptınız? 

- Ne ttcmek istiyorsunuz? 
Genç ku:ın tavrı blretcn de!llt

mıştl. cıcıcıı, atır. hattA biraz sert 
ti: 

- Benim alAkamı çekmenin en 
iYi çaresinin kayıtsız ııör<ınmeiı: ol 
du unu alze kim söyloell? 

Bu Ani de tşlkllk Rll%'l şaşırtmış 
tı Sonradan da batırıacııııınıı töre 
konuşma tarz.lan alelAde bir tur
dan ibaret deltlldl Saktn bir ta
vırla şöyle cevap veroı: 

- Btıılc bir ,ey biç hatırıma 
q ımrnııştı 

- Siz çok fazla kad(n tanır mı-
ııtnız, Mr. Garretu • 

tnocoocla, tekrar neşeli ve mu
zip olmuştu 

- Çok tanımaktan hotlanmam. 
iyisini tanımak ıatertm. 

Genç kız. tatlı tatlı ı:ületQ Götı
ııU bir kumru göğsü sılbl kal>ardı: 

- Bu. yine bana bir iltifat •• 
Den cıe alzln gibi bekftr va etaıına 
yalnız ı;eyahat eden btr acıamın 
rastaeıe ahbaplık otmekteo hoşla
nacaıımı aıanırcııın. Her balete sızın 
hoşunuza aıtmek kolay olmaya
cak 

Sonra blroen ııaatlne bakara.k: 
- Aman allahım, aaat aeklz ol

muş Saat ond11 yeme(ie etaı·etll
ytm. 

Dedi. çantaaını topladı. E!blııeııı
nın eteklerlrıl dUzelttl. Vo a;-afia 
kalktı Rruı:, aorou: 

- Bu ne yemci!? .. 1stlklAI bay· 
ramı mnnasebetlyle. Amerika ııefl· 
r1nln veı·eccfil ziyafet mi?. 

- Hayır, bon bir erkekle ba.1bqa 
~emek yıyecetım. 

nu sözlere Rcx ıııç aldırmamış 
ır'5ründü \'tl ııadece: 

- Şu hıılde ııızı buı:tın görcml· 
yecdlın Dedi. 

- MümkDn~Or, biz Kaaıno·eta 
Ytmek ytyeceııız 

Re:ıı elini uzat aralı;: 
- Allaha U>marladıt. dedi. Bu

gOn için ele teşekkür ederim. 
- Oüle ııaıe, Mr Garrett. A. 

Ben hop 111Le böyle Mr Garre!t dl
l' C mı hitap edcccıtırn? 

<Deııı11ıı nırl 

bir ıedlıiş havası ve 

tııegdaııa çıkıgoı•du. 

KORAl.1' \~, li:Ül'Rl'l.f1, lllF."OtıRf: rn 
IDOrt kurucu mın hlklircsll 

nnAn 

dnıı dotnyı hnııa rnzln ııır lınk 
s11lıt.; ı not l'ıllll'nll) ı•t·ı•tlnl uıuıı 

>oruna. oııra. hl'ıı hu ) ıı.ı:ıııııı .. 
> alııız kcıııllnıl dejll, TuprııJ; 

Kıınuııu \C Ulrle&ınlt \lllkllcı 
ıııdıuşnıa.,ı Vetıllf'lerlyle ııiır it 
bıııııluro utratılnn l\leııı1eres1 cı• 

u hun un ırn bllcıımlıırıııa lrnr 
tı ıııOdotnn eal)ordum. Hu ıır" 
dn uClkO" mecmıın•llıl'lıı. hUrrl 
) et \C deınot;rıı•l ınrnlııırlıırı u 
le)lılnıle ıır;ır lsnntları lhlhıı l'!

ıteıı bir nını.nle) 1 de. 11 " 1 nı 
tnrllıll cı\ nııııııı ılı. çıkıırı cı ·ın:a 

ı..ü kle olllraıı ... n b lıl.Jı bir )111.ı 
ile Cc\nplnıııhrıtıııı 111 ı )llllılt 
.. ııenıot;rn,ı ruhuıı ıııııı - > lııc 
11\ntıımı ılu neşredilen hlr ıııa 

hnrl'k<'llrrlnılıı 11T011llı htlkilmlt 
rlut U) m~ııı~ııı ıı~ıı.t•a Uıule l'ıll· 
il~ urdu. l'tıııklı hl'll, Merll§ tıııı· 
lnıııılnrınııaı.ı ili\ ır ""' tınrtlH•llııı 
(\en hn•ka. cır11rll preııslpler1 \O 
ıınrıı hut..Dnıı•ll ııll'ı tılııı• ull"ıil.'ıı· 

bl'rl )a)"IJI JBllDlft)I Olllf eıJlıınıle 

olan \atan ı:nzt'le~ııııı" eıknn u 
a> ııı ııa~Nrnlıı nlılııtı rı•ıılıede )CI 

uınmı 3uı.ı1111lnıı dolll)ı ıın tllzü
te rlnyeı cımenıl il) ılı)orıtuııı. 
O.f]e a:urilıııılor!Ju ki, Meclis l'ıtr 
il ı.ruııu idare lıt')l'tl n, .. ~ı olan 
'ffııden" ıcın. ıı\ ıııonı> dııt;I )'1· 
ll•ı tıuııcınn ıııırıı )tini ıı IJtnl· 
de cıliııııı \c nıet;ıuhıııı )nıııı ı 
~ırıı.•&ndıı hl!yll' ftlr &lınıılıı hulun 

<Ue\amı n: 6, O l: deı 
kolrıır, ıotıılller rl'Jlınlcrlıı \C bl -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
ılıı. ıı'I ek p.ırtlıı ıl ll'ııılııln lııs.ı I ' 
ııl 11111111)1111 ııııılıl)etlııl açıli~·ıı an 
lnllıııı. Artıı.. mnllJtı ılla dıı ı«·ı .. I 
ıııtıcııılele )olunu ıutnı11ktıııı tııı.ş 

liıı ulr cııre ı.aıııııııııı~ıı. uaıııı,t 
1-.) ını lııışlarıııılM tin~' ekil ı.aruc 
o&lııııuıı. bu I\' ol)tı~e& ıııonuka'" 
lllrı ıtulıt)hl)le 1.:ıı.uıı hl')unıııııı 

dH Jeuı\ereslıı IG Al:ıı ıoatakl 

TEŞEKKÜR 

t 
oldum olası en ıondldır. Tnrııer 
Acaroflu'nun ayda iki defa onar 
daklkabk kitap sohbetleri, za· 

1 bir Gflvemllniıı ayda bir &ek de-! 
l ra on dakikalık sanat konuşnıaP• } 
orııan Hançe!~loftunun .. nunf:. 
HIAyeıılnden ornekltn oa'1, 
tanbul radyosunun kUıtUr ·~ \ 
aana' dafarcıtına ,tmdiye kad•

1 ınf4ırablldllderL Bund&n tııes • 
r;azelll ye7a sambalı nnınıten 
dolaplar dolusu pUk, cA • bO• 
't'lh• ı pek bol radyo tlyatroJll• 
Ddterdarlıktan Trafik MüıtllrlO; 
fllne kadar akla ıeıen ve cellD · 
7en bir alay reıml ya71ıı, ıonrl 
7lne plftklar n plJ.klar, bir ıl• 
okUmell•, otasıllııı aa:ı be7et1erı.. 

htanbul radyosunun aekıtll 
uaıe 7aklaşın yedi r;ünlUk prol 
ramının kültllr ve sanat yayını. 
ortalama cUnde 8 • 1 daklk811 

ıetmeı.. Paı.arl.arı onbeş bııcuk• ı 
haftanın be' ıünO onblrer .. 
cumar&estıerl onUç saat yaJJD ya· 
pan bir radJo, sanat ·ve ırtııttıre 
sadece ı . 7 dakika 7er yerlftll 
glirerlnl 7erlne cetlrmlyor ıteınell 
tir. Giriş kapuının um ıcar ı· 
nnda bembeyaz mrrmerler iiS• 
tünde parıldayı.u Atatürk ye<'.ııe· 
sini unutmuş rcörünmelerf, v.r. 
lklldannın yurttap en uru:ı ye 
kolay ylindrn kazanma politik•· 
ıısla fzalı eellleblllr. fakat h· 
tanbul gibi billOn menim her 
ı:c"e srku. on tiyatronun perde 
sini açtıtı, ~·rrll ve yabancı ylr• 
tUo:ıların konsrrler verdttt, rrsllll 
re lıtykrl serrllerlne salonllI'111 

yrtaırdt~r. nnıvenıte •• ytıkst'ıı 
okullarında ı Urlil t ür l D ıcuıtOr 
ola:vlarının rtrryan rttlcl bir e· ı 
hlrde, o şehrin radyo~ıı. killtUrt \ 
ı:tınde aadrce 6 • 1 dakika yrr 
nrlr e, hiçbir açıklama Ut. fşfll 
lclnd• ı Cıkılanıaı. 

KOltlir hazineleri !~inde ytıır.II 
Jstanbııl radroıu, eli ukı var1e· 

! 
me2ler gibi. Hem krndlnl, betli 
de milyonlarca dinleyiciyi kili• 
lür ve s:ınattan bile bile 1ok· 

'"sun bırakıt'or. 

Beyin kanaması 

sonunda öldü 
Don. LOtto Olcan ı.sımıı bir ~ .. 

hıa, anlata köprüsü üzerinde ten11; 

hk geçtrmlşUr. Olc:ın, c:ıerhol tın 
Yarcıım hıı.atane.slne ı:atdlrıımış. ın 
daball'y~ meydan kalmadan ısıınu; 
tür. ÖIUmUn beyin kııııamMınd• 

11 ileri cııldl(tl te.Wlt edilerek ı;err.ke 
tahkikata bRşlınmıştır. ....................................................... 

TEŞEKKÜR 
.. Bılrrlıtl u1,;ıııııı1> lil'lill ılı)c uı.ıı 

ı ııııtırmıı ' uzerlııt \lenılrrrs ıl< 

F.şımın gerek hflmllelleı ıurıı
sındakl kontrollerlnı yııı>mak 
ve gerekse gOç ve tebllkell olma 
sı mO'llkUıı bulunan dol!umu 
nu yOk~ek bilgi, haz4kat ve 
candan alflkas.yle kolay bir hıı· 
le aokmnk suretiyle bize bir kız 
evlftt knzandıran Amlroı BrJs- Uzun za:nandanberl muztarlı> 01 

tol Hastahancsı nıaaı1e mnto- duRum böbrek taşı l!ancısındaıl •; 
hassısı mellvatlıı beni kurtaran, E.sld~Cll~ 
ıır. \ ı.UAT 17.Z•.1• \ F.Ols~t' Hııva Ha'ltahanesı Bevliye MOt6, 
ye en cıerıu mtnnet ve şOkran· hBS$ısı, blizık Doktor, orıcrat 
!arımızı blletırtrkcrı yine dotıım Nejetet Ayla')·a. amellyatımeta ~~ 

ııı E) ı Dl tarihi• 11\ 111111111 dıı uu 
1111 ıııuı.ııtıı-ıeııl' ııuıunınH .. m~c 
•ıuıı)tllııl ııı .. ctııılşll 

MÜNAKAŞALAR 
esnasıııda ve dollumdan ııonra yük yaroımları etokunan heın• ~ 

ete nıalhııat 611) tnlnn bn knr bDyUk yardım ve hlzmetlı rı Dayan Seza TUzan, Dilber Ball1'' 1 l eıııı.ıı ınonııkıı a \c nıucıuıe ııokunan Aalltıın Dr REFİK oııu, Sevim Biçen. paruıutıı•OC 
lelerle Dil" ıuı iken, ıııırll I· ÇAPANOÖLU ile cııtcr doktor, HU eyin Dulaban ve diğer hcrnfltı' 

çlndc u:ı:n) ııı ıııırıı bu karı ık ebo ve hemelrelcre nlcnen te- ve hastabakıcııara en cıcrtn ıntıı• 
rnzt)ele ı;r.rt hlr kıırnrhı ı;on \l~r- şckkUrO bir borç blllrlz net ve şükranlanmı sunarım. 
nıl'J. l•I\') en ı•,ırtl (:l'ııel lıl &rl' llnt. ı.ı K \ \ H \1, F.•kl ehlr l.l•r•I f.ıltlıl\"tlt 
Kurulu, tr.ına \C lllt'llılt•rl' c hl ntrl'tllll'lll :\nim Uulııt 
rer uıellltup auııuerdı IJe11lna cnc.k ............................................................................................................ ,. •• ••" 

IUhtı ).ınlı lılilıı ı.ııınlıulıı IÖll• ~ il) 
dı·rılllilerl 11,;lıı 6 f)llll t11rlhll • 11'"•'41 -~.Y oluıı ıııı•l;tuhu tlhmltt•re• heıııll·u _.« 2 • r;IJ. r~ 
Clll'I ııtııı. IJ 1>)1111 tnrlhlıııl~ ı., --~-- 1 ---·---· ~ 

~~::r:.;;.~::·1:1;~~~:
1

~~;1:~:~:.~11:~}~11::1~;:' p-,;-ya n ı'sf Serg ı'o Caf a ro 
ııe ııını.saıln .>ıızılıtıtıııı orıııa.ı 
uz.rrlııe. ılıırlıııl 11::.rrıl partide•• 
~·ıı.ıırnenklıırıı d~ı1lm, \I! bl'nıııı 

ı:üııııhlnrım dulııı 1111.ı ıık ulılıııtıı 

h:ılıle ııoıın ıırnOz bö)le ııır nll'J.
tıııı ı:t•lıııemc.ıııııı bir rıııılı lıı> 
c .. rrı olııentıııı ÖJ lcıllnı. ııl\rn· 

ıll•lnl ııurllılrn ı:ıl.nrıtıt;lnrı lak
ıllrılr. benim ne >•ı•aı ııı:ıııııu sor· 
rl ıı ıı"lıldl'tll bir ııroıesto ıııt•t;ıu
bıı )nzarrık derhal parlll'len ı ıı
ht eıtıwdlm1> rleıllın. Pnknt ııu-
11 o ıııntıoı lmlnıı) ıcalıııı. l.'llıı 1;11 

't;eıııllBI) il' hl'rlllıl'r beni ılr. ı••rll· 
ılrn ('ıkar11l'nkl11rıııı IHhe rl ıını. 
u .. rı tıeş r;Qn ıın11rıı ,ellme ı;rçr:ıı 

nıl't..tııp. ıltı•ilııcrıııılr. nlıtoıınıııdı· 

ııını 111t'J dıııın ko> ııu. 

MUKAYESE 
:llt•ııılerl'•e 1,t'lt'ıı ıııt"kl 1111 lir. 

hnııa ıı·h·n ııırl.•Ulıuıı mııkn)l'!l'.!11 
lıtıılıu ııleJhlııııteı.ı ı.:aııaaılıı da
ha l.11111•111 olılıı~ıııııı r:osll'rıllrk· 
il' lıll. Oıııırı hıııekrlll'rl u'l lızill. 
h llkllnıltrlııe hıı&lılıt; ,ıınuııııc 
ılrrlıı hlr ı:.ınr ·ıı) ı lac:ıli mahi)el
&eıı ıllrOllhorııu. lfallıukl bt>ıılm ........................................................ 

BUGUHKU 
HAVA YetUkll7 Meteo 

roloJI istasyonu 
nun tahmlnlerlne ılift! bıııtırı 
•ehrfmlz ve clvannda bava kapa 
h Ye aralıklı kar yal••lı CPÇPCek· 
tir. DDnlln en yOb"k harareti 
-'-ı2, en düsük he -:ı ol!r•k kay 
dedlJmfsllr. 

TAKVİM l ARAi.iii Hl:I~ 
l'A7.!\R'.l'f !;f 

A'\' 12 - OÜ::"i 81 - K.\S"t l!j 
Rl 'I) ı:mı - KA~nt il) 

ırt<'ıtl 13'7-('t'ııınzl)l'lentl ıo 

!SABAH 
ÖOLE 
KiNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
<MSAK 

Vaull lzanl 
07.0G 02 25 
12 03 07.22 
14 28 09 46 
1641 1200 
18 19 01 38 
0522 1240 

Gazetemin clinderllen ra 
ular " resimler budan 
basılma'1n ladr edllmrı. 

hal) an Killi Or lleyetlntn 28. 
Kıısıın. f!Jj1 l'ertl'nıbe cüııU Ca
sıı ıı·ltallndn dQuııleıllll 111.>a 
no fl'sltall 
l'I) anisi: rrııo ('ntaro. 

l'IHIGIUM 
'. ·• llaı•tı: tan ıalılr eh roma· 
tlquc "' rııı:ıı" 
n. Clmıırosn: 11;1 
llltıJllr, ite mıııllr) 

011111 

F :llendel& ohu: \ artııllonı ıe· 
rlPU f' 

Fr. l'hoplıı: f'nnlıılılr Fa mlııılr 
n llı•hıı.-) : llnıllne Lıı rııır 
anx clıeHtııı ıle llıı, l.a purrııı 
ııeı 'ıııo 

l\I, un,rı: Allıotad11 drl rrıclo o 

Çalışmaları arasmda !taıyan ı:ıı. 
ttı: h"·etının mU~l!e ayırcııııı yerı 
veretııtı öneını belirtmek ııerek 
B~ )'akından llgılı-netlren müzıx 
çaiışmaıannın aon rıııanıa ırellı· 
Utılnl kayetetmek etoRru olur. Ca· 
aa d'İtaıta•cıa C1Uto11lıınen mDıı. 
ırecelerıncıe İtalyan ıaıiaıçılan tak 
dlm o unuyor. Huıueıyle bu u.naL· 
çaların aenç. ve benüz ıeılerını ye 
nı }eni cıuyuranıaretan olm1ı11 ter
cih ediliyor. Bundan Claba dogru 
bir tel olamaz Sanat a lanında he
nüz kanat alıştınnaya b&flıyan 
genç mOzlayenlerın çeaftll cıeneme
ıerın sUzaeclnden aeçmeııı ırerak 
Bunun için cıe &anat lşlerlylo utra· 
ıan kurumların. aanatçıya memle
ket içinde ve dı~ında lmkAnlı.ı 
saıtlamaııı başta ıreıen bir vazıte
cıır fstanbuldakl İtalyan Kültüı 
Heyotınln yaptıgı da budur. 
Şlmetlye tadır cıınıedlllmlı ırenç 

ıanatçılar ara.sını::ıa şöyle bir kena
ra atıııverecek o anını hatırlamıyo 
ruz. Belli ki y~rı cııoına ıröndert· 
!enler sıkı bir eıemeeten ceçırtıı:vor 
!ar Konservatuaı çilesini etoldur
dukt.an bseka memleket içinde Ye 
dıoıncıa konserler vcmıış, müzik 
1aıışmaıanna katılmıe ve radyoda 
seslerını dUJurmuı olanlar aruın
cıan seçilen ısanatÇllar ı;ıllul başarı 
lar kuanıvorlar; :nrtlarına ııOven· 
le- ClönQyorlar Geçen akşam Casa cı 
1taı.a·cıa ilk Clefa cıınıccıığtmlz pi-

Fikri ÇIÇEKoOLIJ 
'yanlst scrııo cararo oa t>unJarda.0 
biri 

Konaer proııramının c1ddllll7 
p11·ıaııstın aıüı.lk kültürü ve se••0 hakkında dinleyiciye fikir verıne:i 
re:er. Konserin lk yarısında !Jı~ 
cıc.ssohn'uo Varıatlons serte~ 
Üfle teknik aucunü ve aanat aa· 
ıayıoını labat edıın aenç pl)'aD~~ 
Clmarosanın lkl eonatmeta IS. S 11 yıl İtalyan müziğinin ve bestec1»1

1 özeılllı.lıırlnl belırtınesını btld j 
Pnıaramın ınn yarısının başındP 
Choplıı'ln Fa mlnör Fanıaıııe·•ııı· 
ae piyanist yerinde bir dü9Unce1" 
le aşırı romantik olmaktan <ır 
klııınlı ,.e 1>eııtenln kudretli ya.Pi' 
ıını beıırıaıeyı ıtahıı urşun bul• 
mu~tur .. Oebus.sy ve Raveı·ın e.er
ıerı hususiyle proııramın aonund~ 
ki Al:X.rada cıel ııracı060, pıyaııll. 
Cahıro"nun moıı"m mOzlk anla11 

ıını ~atmamıza veaııe oldu. Pl'fr 
ntat lııtanbuletatı bu ilk reatta11111 

ırüzeı bir b~an lı:uandı 
Yaztrııınzın tonunda proııra'° 

llakktnda bir Clllelı:te bulunmaıtıaıı 
ltendtmızı alamıyacatıL 1'0-' 
progıamlarında müzık dQnyallO'° 
büyük lalmlerının ;er almMI it~ 
cıaı dolru bir ıe1 olamaz. BO'fO 
eııerıer müzisyenin aanatın• rJJt' 
henle olur. bunu kabul eoıyoru:; 
Ama bütün bir resital boyunca 'f ı 
nız bir cımaroaıı'nın iki ıcoçCl 
sonatı blZ! cıoyunnadı. öyle ';; 
nıyoruz ki, aanaı ıüctınü ıtbaı t 
meye aelen müztsrenın, tendi ~t 
dunun aanat ürünlerını aunııı...
kadar tabii bir 'ey olamaz oon~ 
müzete Y&41Yan V-ıY• aeçınıı yıll 
eta Y .. am14 olan haıvan beatecllr 
rtnln az tanınmış deRerll eııerlerl· 
nı dinletmek genç ıanatçııarın ~ 
mac olmalıdır MeselA pıyanll 
Berıııo Cataro· kendisinin cıe t•f" 
zalcııı• kompozıa1·on oıruıuna ad~ 
nı Vfı:ren GoUJodo Patrassı·nlll • 
öbür modem İtalyan sanatçılar'; 
nın bir iki bestesini ororraıııııı r 
koYınuo olaa;dı, yalnız ır<tzcl b1• 
11eıtı~lkllk satılıımı~ olmakla ıttl 
rnaz dlnleyıcınm zevkini de d~ 
1enı eserlere dıt'gru lOneltmı~ ol 
du. 
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ATOMLA iŞLEYECEK Ru•lnr 16 bin tnnluk atoııı <'nrrJl•I ıır l~l")l'n ııı bin tontııı. nıı 
2, buz kırma Jl!nıl 1 in n f'lnırı.ıf'dlrlf'r, J3t ml'trr uzunııırunda ,-e 
tıı.; tnrtrı• f'nlnıtı• ulan ı:rml bu ı.;ı n df'nlzf' lndlrlltcPk • e dnhol ra:ılh "'" hosıı~ Ad<tır. \'ot..ıuıııa. Hal· 

.._ Uhlllnıtrı.:ı ı enlnı:rnd do'l..larınıla in a.o;ı hltmd; tızerr olan ı:enıl ı:cırülmf'klt'dlr. 
1

' .. 
1 1•••ııı111111 1 ıu•ıııı1tıHM11tıııuıııtıııııtı1.111•1••1uıııu11ıuııııııtıt tı ııııtıııııııııııHtııııııııuııı• ttU••••••HtHtııtıııııuı111Hnıı111ıı ıtı 111111111 

Macar ihtilali liderleri 
lhuhGkeme ediliyorlar 

Gizli devam eden muhakemede sanıklar, vatana ihanet, 
casusluk ve hükumeti devirmekle i t ham ediliyorlar 

--ı Anadnlo \J:ınsı 
Viyana, ı - Budapeşteden b:.:-a· 

ya ı:elen yo:cuların anlattıklnrı;-ıa 
ı:öre. MaC'ar 1htllı111 llderlt'rtndtın 
General Pol Ma!etn'ln muhakeme 
edilmesine başlanmı~tır. 

'rlL BAŞI HAZIRLl~I "'l't. l•ııın~ı ~nı.tll$ı~or "" •. .cııııırn·ıı ı nr 
b - hn ın ıtnnst"h!'llr , .. ıınrıııı ~u•h•ıııı•ı:ı• 

Muhnkııme Budapeştede tam bir 
ı:t111Utk içinde cereyan etmektedir 
Maleter·ıe bırllkte eski aen .. ı 

Kurmay B11$kanı General fst,·ıın 
Kol"asc. ~ki Budapeşte Polis MO· 
d(lrO Sandor Kopacy \e Albny De
ncs Sıabo da muhakeme edilmek· 
tedlr. Sanıklar. cn.~uk. ''atıma 
lhaıı .. t ı-e Macar Halt: HQkılmeıı
n dcvlrmf'ğe teşebbüsle lthar.ı e
dllmekted.rler. 

Seato'nun 
manevrası 

son safhada 
:.nııdohı •Jansı 

\Jaııllla. ı - GUnf'y ooı:ru Aı;v• 
Paktı tek ıa·ı SEATOı nun 1937 
:rııı ç n tertıp!cdıitı :nane\•ratrın 
onuncusu olfıtl «Phlbl nk llnı kit· 
ı buı:on on uılln ına ı:lrınl·t•r 

Fıllp n \e B rlc k A"11erıka Rnra. 
Den z \e Ha\a gunc•lcrı bu "al>ruı 
Lucon atlasında D ngnlnn körl"<ı n 
llckl <10 man mcvzl!crınc k11r ı 

ıı<ıeuma Reçmı ıcrcıır 

SEATO'ya dahli diğer mcmleltet 
ler manevralara mo ahit çöndc,.4 

mi lcrdJr 

Do-Jeannette Mac 

nold ameliyat oldu 

LC• 
f1 ı iEJ • •1 F?t1 ın 
Memleket 
fiat ayarı 

ıı ııı.tırııt't Mr ı.aumnm,. ile 
ıınmııli fl.ıllnıını a~arlarııı.t:•n 
'oıırı. ııP:ımııı. haı!llH'ıl.<·•l11n" 
ııııı '" nh ıır. 'aı.;ır hf''l•llıı 

•111 ıtı:•ı 'n linrRı!R .ıldı. Rh• 1 

ınlııııı•ı, rınıl:ırn . .-rnlllPn znın. 

Hıııııı 1111) un 1(/.,.) tln:ı"ı~ı 

Hııh-k (•iltrln lıo• dıırnı'.t'li dt.ıll· 
lt.r H. Onlur lla hf'mf'n mııah\ol 
ılıık heırılı• nl ba 'l..l'nlr ,oıııı. 
'orl:ır. 

Tııhll arı.n•ınllan. nıa,•:tllı 
i'lnıııeılnrı ltUhtoıı ı.oruına de· 
leı:n•)oıtu > \ nl\arıo Pnlo•a ine 
•·Pi. ::.onra 0tırtuı.:aı. monıtnll· 
ıı tıııhı•f'lrılnlıı rnklr nıuy ... 
ıınlrrl llP. tabii bir <1iild lıt.;, bit· 
ııı. hr.•,.tl11 nl \nl.:ora)a )Ollı 
)11<'111'1ur 

hı anını ıı. hlzlııı. u br. oıı 
ı:uıııııı.. t'\ lııçlerlınlz: ne ola
cak0 

\ f' ııl.11•ı111 \IH 1111~ 
lltoınoıııı lii•tlaı ı:lhl, pf'nı·ı•re 

•·ıuııı ,1111. ııı,,ı•te llAnları ılhı 

•C\ ıuı:lı:r dt' ıenlı• tabi olıu·aı. . 

'il\\ \ \U,I 

Mısır'ın Ankara yeni 
Büyükelçisi geliyor 

Kahire. ı ı A A ı - ~fısınn yeni 
Ankara BUyükelçlsl O~m&n Ube~d 
TOrtıve•ye cııtmrk üzere buıan 

c!1.tanbub \"apuru lir fskenderlye. 
den hareket etmiştir. 

İSPANVOL- GEMİLERİ 
İFNİ'Vİ BOMBALADf 
1 f n i 
lehine 

harekôtmm, ispanyollaran 
inkişaf ettiği belirtiliyor 

\ ııRl!olu \ JIUl•I 

Aı:adlr. ı İ)'I haber ala.."! b!r l lspanyol!ar lı.llerl cezalındn:::ut· 

1 
kaynaktan öğrıınlldllllne ıtıırl', hl'l· ta. deniz '" ba,·a kUVTetle:-ı kara 
:l'n lfnt .sularında bulunan iki kunetll'rtnın hOeumıannı <les:ck· 
Jspımyoı harp ~emı111 cıan. hnı·. emektedl.» 
:ıun etrafını bombıılamıştır Son' lt,lnF. l\\ODJ' H l:OCl'Kf \ R 
çnrpı malar toırrı.sında eMr ed len. T \111.h ı:: r::ntr,h OR 
1.Fpanyol ııam ren r.uba;·ıarından Aı:ad lr. ı tA A ı - frnı radyo-
dokuz k~I. Oullm n'de me\"kUf 1>unun bll:llrlldlğ!nc aı5re. b~ böl 
tutulma .. tadırlar. O ter lll'llttl.n cıedekl ıiskerlerın karılan v;ı ço-
lııpan,ol orcıu TekAlet ntn ne-re•tı 1 cuı:ıarı tah!l:ve ecıııecl'klerdtr Ra!1 
ğl bir tf'bltltdEı blldlrlldl in ı;:öre. YO u·nı za."llanda bu bölRedek! çar 
ırJtnı bdlgcslrdekl battkı'lt. lsµan pışmalarda ölenlerin tıılmlerlnl o
..-oııar lehinde inkişaf ttml'.ktedlr. ı:umuştı:r .............................................................................. " ................................... . 
Fransa dışi_şleri 
Vekili Pineau 
Waşhington'da 

:\ nadnlu A 1an11 
W11.5l~tnııton ı n rll'~mıc Mil· 
lelterde. Ce:r.a.r m~Pıf'E nın mııı:n· 
kereııtne tşttrAk etm!'kte olan 
Fransız: oışışler. Vckl .t PlJ'luu. 
c:an qece aaat 21 33 tc New York
tan Wa.5hln~ton11 re.m!Ştlr Wa~ 

hlnı:tonu taına.-nen husW>I mahl· 
yette ziyaret eden Pıneau bu aı:· 
~a!T' tekrar New Yeırka dönecek· 
tir 

Adenauer'in 
hastalığı 
daha geçmedi 

llnadolu ~Jaıııı 

Bonn. ı - Bu sabah Fedtr:ıl ıtn
t>ın Bül'06undan bir aOuO. Bl3ve· 
lı:ll Adenauer·ın ııağlık durumunda 
dllndenberl bir deRl$lkllk ol:nadı· 
ğını blldlnn16~1r Grip normal ı;~y
rını taklbetmıı:ctedlr ve lytle4:ne ot· 
!lmetll'rtnın ba lımMı içip daha 
bir mflddet heıtlemek JAzımdır dP· 
ml$'1r. 

IA T P A t 

r----------------------~ 

ıa~1diM 
B.B.C. 

t>un:ran1n en buyuk rad)o mrr· 
lıtıltrlnden biri olan (R.R.C.) 
ı.ondr& rad:roıunun oynıdıtı rol, 
bfrl, C5CCim SU{'lU>Ull radyolarımız 
hakkında dl.ha da bedbin bır dU· 
~Unrr;re >tirUklilyor. ,\rtık bUıun 
dunyada şadf're ulıil ıeçlrtmrlc, 
dlendlrmek, 01aıamak tçln drfll, 
blrlnrl dtrectde kQttilr n r~ltim 
1'&ntası ola.rak lıullanılan Te ne • 
rlyatı bu maksada. ıöre tanılm 
rdllf'n rad:rıteululcla blılm uullı 
.\nlıan n 1ıtanbul radyotınmı· 
ıın hıll corler önüne cet1rlllnot', 
naııl uınaea.Jc bir lıalde oldutu· 
muz açılıça me:rdana (ıkıyor. Kül 
türf' n f'tltıme rn raıta ihtiraı; 

duyulan bir memlekette, deı-let 
rllyle işletilen rad10Iarın anettl· 
tı iptıdalllk, ıahlp otdufu zlh· 
.niyet n fayda ırlık tn anı $& ır· 

tıyor. 

Amrrıııı:rı bucünkü kudretll 

llııtablllr. 

!'llrklyede 5 milyon arıe Te 
1.200.oot radyo dhaLı Tardır. Dt'f• 
let eliyle 1 !etilen lı~ rad~o lstas· 
ronunun neşrt;rau bu ı · 2 milron 
cihaz \Ullı ı,ıe %!1 milyon utan 
d.ı a duyurulabDlyor. \merlka, Jn 
ıtttue. \lnıAn;a v. s. ;ıbl medeni 
llll'mlekellerte kmıs rdıldlfı za. 
man çok klit'Uk ı:lbi .rorıinmeli· 

ne ratmen, bu rakamlar birim 
itin ) lnf' de bir kudret lfadf' ede· 
bllınfktPdlr. Seyahat imk:inlan 
ııllç, so•ral " kllltUrel durumıı 
fakir. habl'rleşme şartları ktra. 
yet iz bir rnemlekrtte l.l?00.000 
radyo alıeı ının tesir sahası rl· 
bette ki, cenlş Te mühimdir. Bu 
ı:Onkil prllarla, mUsbet bir zlh· 
nhetln rllnde, mrmlelıet için ı;o\ı 

daha hayırlı bir maksada hizmet 
f'dllf'bllir. Mnrut hturonlan ip · 
tldalllkten kurtarmak, bir, fJd 
reni radyo fsta :ronu daha tesb 
rtrtıek, elhu adedini kısa uman· 
da biç df'lll e S mllyoruı çıkar· 

mık n bllı:lll. sistemli, faydalı 
neşrf,.at proı:ramlan hazırlamak 

uretlylr, halk eiltlmlndt' ,.., sos 
raı btln:rrmbde en büyıık lnkıli 
hın :ı-apıl.ıbllmeı;I fmkin dahiline 
ı:lrmlş 11lauktır. 

f.ondra Radyosu (B.R.C.) nln 

tt tHtıtuıııııuun11uıuıuıu11111nu111111 11-.ı ıuıu ı ı tt ıınıttııntıınnhu11n11tıHttHllUHIU1nııı sazea. Ba -r"kllln Pel'$embe lıfl· 
nuncıenbf'rt yatmakta oldulunu. 
ence ağır bir nezle halinde ba•lı· 
\'an rahatsızlığın daha l'\onr3 m
be dıindGRfinO. hetlmlıırtn cıistcr 
C:lğl ıazmn Qzerlne Lonara. ııey&ha 
tının iptal eı!lldlğtnl sllyleml§tlr. 
Adenauer Ç'af$amba lf(lnU f ı0n<1ra· 
,.a hareket l:'dtceltı ıçın bu kaaar 
kısa z.amandıı. tamamen lYll~rmı
·eceğl cıaıance.ı:h·le seyahat llnc~ 
den lptl'll edllmlşttr. 

topluluk haline crllrrn srbtplf'f· 
drn biri d f' radyo ve televtıyon
dur. Halen .\ mulkada UO mıl· 

yon clnnndı radyo ı-lhuı ve 3000 
cınnnda radyo lsturonu bulu· 
.nu:ror. Son 5enelerde. ya:rı:ıntaş
man ba,lay&n tfleyizyon be, sür· 
atte okl ethularm yrrlnl alıyor • 
Radyo n ttlewlzyon, Amerikan &• 

lleslnl nlnr batlanıaktan baJk&, 
onların kultilrünu arttınnata, da 
hı hl ,., kudrflll bir ~merllcah 

halin' cetlrmeje de hizmet rdl· 
J"Or •• luhtrllf mnıularda nrllen 
der ter, konruansıar. kültür film 
feri, ıünllik aktualite n müdk, 
nlnde htlr:ııbat ederken bile 
merlkan ,-;atand .. ının efltlme t1· 
bl tutuldutunu riistl'rnırlıudlr. 
.\ merlkada 30 milyon aile bulun· 
dutu dU,üni.tlüne her nde 3 • 4 
radyo clhuı oldufu n ratarken, 
1emtk yrrken. otururkrn Tf'ya bın 
10 J"&parken .\mfrlkaJının radyo
dan uzak ka.lınadıtı \ıolarea an• 

lnıtıl1ee hariç 41 yabancı dil ti· 
znlndf'n nr.şrl:rat Japması Ye il'· 
çen bir yıl içinde 48 bin haber 
bllltf'nl. 50 bin knnuşnıa neşrrt· 
mesl, radrocululıta sadece mitil 
defli. mllletler arıısı hizmet &nla· 
rııının d& parlıık bir llrnetlnl 
tr.şkll etme.kirdir. Demek olu:ror 
iri radyo, sadece muıı11en bir 
toplulufun kllltllr ve etltJmlnde 
deill, dünya çapında bir yakın
la ma, tanııma ,." anlaşma ze
minini huırlamakta da btlyllk 
bir rol oynavablllyor. n.n.c. yl 
baprdıtı bllvllk bbmetlulnden 
dola,-ı ttbrlk edrrken, devld rad· 
yolarımıra da bir temennide bıı

lonmaktan kendimi ıbkoramı:ro· 

ruın; rad1oculofgn. fikir ,.., Tfc· 
danları buln altında tutmak de· 
ttı. onlan blrllte kaTIJftvrmak 
tl'kllnde anla ılması ttmf'nnlsl .• 

YARI iNSAN YARI MAYMUN nu1111ıuı ~edl )ll e\\l't \ !Pt 
-,Rnl'llA bir ı.1111111 orıııaııı1'' 

ı•nlı ı•ırıu ıoplıırl.P!l hlr 11111)ınt1ıııııı tPı"R\U:t.IJııt' ııınrıız t.:almı \t' )3· 

rı ln•an. •arı m11.Yrnuıı bir ('Otl•k rl u nrn~ıı ıcr.llmıl lir. llAll'n "'"'" 
ıoıı'ılıı bir tın<.tnıwılt' hJhıılillııırı.:tl' nlnn nı"ı'l t ı ııınhlflk 31111111 )t'· 
mi~ ) rınf'Ktl"ıllr. Uo1'torlnr l>n mc• r n ıın ilmi 11r.ıştırıııolArııı11 ""':un 
.,,ınf'K1tlllr1Pr. 

Sadun TANJU 

............................................ ., .. ................................... , ........................ , ............................................................ u. 

O. PARTi il KONGRESiNiN 
YAPILMASINA CALISILIYOR 

KASJMPAŞA BUCAKTEŞ KILATI HAREKETE GEÇ
Ti. HUKUKÇULAR D.P. il TEŞKILATININ. iPTAL 
EDiLMESI LAZJM GELD fGiNI iDDiA E D 1 YOR 

D.P btanbul il konRresının tkı ç&l~ın&l;a ba.ıılL"l!ı~tır B!llndııtı ırı 
l'I114nbcrı yapılamaması parti tc~ bl. Kasımp~a bucak konı:re$l bun 
kt!ltı arasıncıı. bıl;Ok bir kaynı~· cıan b r m<ıddet önce yapılmış ve 
maya yol 11çmaktadır burada ı;eçJlcn delege.er Beyoğ.u 

Son olarak D.P Kasımp~a bu· konc~!ne de katılmışlardı. An· 
cak tcşktlitı harekete ıeçerc.-. ı cak Kasımpa-a konııre,s,nt' ka· 

konı;:rt'nln iptali kararla.ştınlmıe 
ve veni ııeçtlın~ bulunan bucsc 
ıdare kuruluna da tşden elçektl• 
rtımı-ıır. 

Be~o~lu ilçe konıreı,ının lpta: O· zanım ı:rup tarafından oıcuım 
lunarak. yeniden top:anmıa:;ı için yan bir grupun itirazı üzcrınr. bu 

Hilen ikinci ınup Be;oi!tı llçe 
ıconııresının drı iptali ııcn!ktlğinı 

ısrarla ileri armektectlr. nu tıı.~
t rde önce Ka.sımpa ada ;venı bı: .F ...... l;···s ...... E ...... N ....... H ....... O ....... W ........... E ...... R .................. K ....... A ........ 8 ....... 1;· .. N ....... E ..... ~~~r~uto~~:m~~l~~~:ı~~~~!a 
ııerekl.'Ct'ktır Bu konçeler tamam 
ıarunacııkça O P il konıresının ;a 

- I pı a Uıncııı se kanunen mO:nlı:Un 

T n P LA N T 1 S 1 NA KATILIYOR ııo~:~~~k~:::~amıyan ıı k~n· 
ıırcslnin durumu <1.1 .lıukukçu.a
rın d!kkııtlııl üzerine çe~ınckte. 

t02nıte ve eemtyet:er kanununa Sıhhati tamamen düzelen 
etmesi için hiçbir sebep 

ı:ııro o P. nln iptali cıhctınc ııtdıl· 
m J ııercktlğl lıt'rl a;ürülmekt .. 
cıır 

i ke' nin · «İstifa 
yok» deniliyor 

~ıı..,octated l'rtsı • .................................... u .............. ............................ , .............. u .... """ •'""" 

ıı;~ınıtıınr tıllr. i'ı· ııırtrr l:oı.11 ııııı:ıııı.ı rrııkll tıaloıılnr. 'lcı·ı1ıht• ıııııhh,.. 
1~ il~ Rl'~'t'll ı:e!"e ~ııkılııır.ı ı•lrır hlr lıll)rnnı hll\R•l ~ıı_~nmnı:n ha .. 
,.,ıtıı tır. ll•••lın ıırı::Pııl ıootrı,.•t•lıı '\tırl l:l'•~~ı olnPn:ı lınll ıırıstl'rhor. 

W115h\nııton 1 IA.A 1 - Ta •• ın• -·-----------------------------
Get~yaborı; ı - Ba,kın Elsenho 

v.·crln pazartKl ı:tın!\ Vaşln;tona dö
nerek. öj!lıı<ten sonra yapılacak olan 
kabine toplantı11na tatılı.ca~ tah· •i'M ... G;;;i··s;k;;;;;ı 

~iin Urdüne geldi 
Ürdün B.M. ler kuvvetlerinin hududa 
Yerleştirilmesi t e kf i fi n i reddedecek 

\.P. n T.11..A. 

le~rnıııın ı - Bırle;\m ş Mı.lle ynn:t edecektir. 
tQ &encı ııekreterı Oıli!: cH • bu· dtr yandan resmi kaynaklarda.1 
te~ Uçıtıı New Yorktan Ammana bıld rı cı ğine ııOre. Oman. Birle • 
ll rnıtt r. Havn alanında Ürdün mtş M !ietler 1rnvı-et:c11nın Crcıun
c ~\'c~ııı ibrahım Ha im ve Ho •• lsrnll hududuna \ l'rl~tlrllme:ı. 
12~ Vekııı Semir El ııırnı tnrafı.ı· hususunda. genel ısetreter Dali 
~ karşılanan ııencl .sekret<'r do.:· Hammarsitjoeld tararıncıan ;apıJ. 
le a t1aray11 ı:ıcıerck Kral ff(lı;e ın· ması muhtemel bir teklifi redd&-

trOrüşmeıerıno b~lamı tır dec ktlr 
UçCtrc:ınn eden ı:ıırtı melerde şu 
tl.ır ll!Cfle:c üzerıııdc durulmakta· 

ı Çekoslovakya' da 
ıııu. - h.ra ı lehlnd ·arar tuta •• 
1.ı. •Brcke kom 011\1 bn kanı Al· Kısmi of ilôn 

2 
111 <leıtıotırlimes 

mı~ l'lnemo yıldıtı .Teannette l\lac 
Donald diln &;ece ııclm tını blr 
krltdcn sonrıı apand~lt nmPltyatı 
ı:eçırmıştlr Bu snbah durumun ı· 

)'i olduıtunu bılcllrcn bir 11a lık 

bOltenı ;ayınhmmı~ıır. 

llıtt - Kudos dı ında tecr d ed. • Edild i 
Ilı~ b01lı:cn: İtornll n ~ııtınak aı:r SPUTNIK PULU _ Rıı•lar ı. 

a Londra. 1 IA A ı - Prac :-a!1• ncl "' IJdl· 
tıcı - Skaput daJıncıa lsra lln tah· vosunun blldlrdlıttnı: cıirP. Anto- nlk in at ı lı ı dola,1,1, lf' ) ut.;ard:ı'l..I 
;• Yapmasının önOne ı:c~ ima;. nln Norotnı'llln Re~ıcumhur c- pulu ~·ı\;ıırınıstrırll ı r. Rl'•lın ~pııı· 

te:ı rleşrnı~ ?Jtllptlcr ı:cnel ısc.>re- çllmeaı manııs!'betı..-ıe Çeko~o\R•-. nıı.·ın atı l ı ı:Unfl olan t t't.:lnı 
l'ı:ı Da H. burnôaltl ı;:örüşmelll' IVada buı:Onden itibaren tısmt ar ıo:r; tari h ini ta•ı' ıın ııu l u ''"tt'· 
..., 

1 
"1üteaktp lsraı: ve Surı eyı t tlln edllnllŞtlr rlJor. ........................................................................................................................................................................ 

, v!~:lN f / Z fıtW 
~İlk kar eskiden .ıüzeldi ~ 
.. ... 
'.tt <.•ıcuı.ıu umun ııKnr )nııııı•, il'. oha nlacnt.; paralan :ror. Ti' ı'l llhR hllmtdlılın, ınrmı>ı:ll· • 
'.tt 1..a ı ı,; IJnı.•11 rlhı• tı)a1111ırılıd1ım tnblı. Olsa ol•a bir nıaııı::ıı~ ıı:lı· ılm klınblll r lll'rPlf'rl nn• ı.oıı· • 
~ ~ihrıhtıırı prnrl'rr),. ne ıııı,ııı. \f'nfrlrr. On:ı da ı.ıımor nım:ıli dnlnrı:ln tit rl"•eıı ln•ını11 110111. : 
,. 1

1
r Pılnçll' ı.o .. ardıııı. t,1 ı•ıtı· m .. •rlt'. Hrnı her tarıırıııı:tnn I~ ıııımonııı hlt bir )'rlııllP )Ok • 

'\ 1
11

n tıır ı.11~· ap:ırtnınııdıı ht'ILI rl ı;oıut.; dolan: dnmıııı'laıı. dıı· hli.JI" "'· A' rııpa·ııııı ~l ı! dt•tll ..,. 
~ 1uıı1ı1 ı1ı• n.\lıı M'ı lııd ılıı' uıı ıarlnnndan ~ular sı7.nn o hıı· hoınhnnlımanııır:ı nıaruı kRlınıı; : 
,. ~Ot·uı..ıar 'mdır. 'ltf'lilnı brıı hl· hıırınn'l..la manı:11ı )1'1nmı n,. rn,. bıııı srh lrl rrlnı:lf', mP~rlll , npo· • 
• ," •ilin •ııtuııı u.rnnıo ıın prn•·•·· da'.' ln•nnın f'llertnl l"e ınıı•ünli ll'df', h Rrplrn .onrıı bir arıl ı::o· • 
-. 1 "df'n boı.u~ını 1nııınn hlr All ı.ıha. ~ırtı donar. rülıl u. '"az 7llmanda tekrar )ılk : 
} C:ln hl•lerlmlıı ı:r.rtlrrr ı.ı" dl· \ nını:a alrlp baıtaııl1rlPre mı oldu. • 
-. tını 1111,duııı: ~'Oı ut..lıık •ıtııırım ımrın,ınlo~ \ atak nerede" \'ur "' 
'\ •la 01tı uı:ıı ı:llıl lı:lnıılf' ıı tt•ııılı. ı:nn nıır,.tll".' Kalın llst baş ıı~ ıı \ına.ıı ı:lh'l'C'rl.;•lnh. ıct.ınıı· ... 
~ lı"ln7.lı•n kıtr•ı hlr tıııı rı•I. Mr rf'dl': lınl'ıııı tıııı:ıtıı harplı-11 ı·ıJ;ıııı•. !' 
• ~ • 1 ı. ı hoınlınrııınııııın nııırııı ı;nıını• ~ 
.. C\lnç, hlr ı•I t•ırpıııR RrlU•ll lır• .\7. llrrınılzdl' b r ı::l'l'I' OIU il bir "l'hlrılrll 111' torl.ı \Rr!ı> fln• ... ! llrnıpslııl /ıııll) rııwıllııı. \ııın lııı lln. ı, 1 elin ıı:llrmfi•, """ istim· • 
.. l>ı-ı,; ı.ı-n ~ıırılıı. ı.ı~zlrrlnı ı.ur-ı IAI; l;p ffi('ı. .... ınıır \'\ll'rlılı:ll'll ·•I· ı·f'l.lf'll n~ l l". lt rr y.Uı ı:IR ).ırı•ı : 
'\ tlll7. l llt..lı•rlıı ora•ııın ıııırıı-ııı:ı mııe •ıı•lı lılr 'l..ıın 'l..oc.ı ~ıı~:ır. 1 11·mn~. 11'1 ı:urultıı blnnlnr: 111'· • °' lnııııııı ıı ıa. ~!'ı·eknıuıııınrıı tul.ı· iki ot:ııllıırı, &Pllıılrrl \f' ıw to· Ht.; llr ıı. •ot..ııı.ırır: anınıı•ll bir ... 
'\ l ıııı·aHı ı.:nı ı nr. ı ııhl:ıtlıı bir ııl· rıııı ı arı lir hlrlllilr. t'~ı .. ııı.: ıe· pııhıılıı ıı.: ıc Jl,f't·P t.o ııd u lıırd~ • 
~ nııış ı:lhhıllltr. Kur. o ıırnı•ık linin hlrl ~"ld7. n~hı. htlııılll'. ' 11• ınaa:.ırn ılf'HI 110,atı ~ll•Ayaıı in· :. 
'\ :taııırı , ı İııırıı lınrııını.ıan '"ır. lı ı.ıııtııı ı:l'c;rn :ilıı hlr nınnı:ııl ,8 11ınr.. • 
• ıııu,. ı;r.ııııll tll ı.ı. tırıııln olılu'I..· ıılılıklnrıııı nıOJılrlf'C!l)dl ıt\ ın:ı \ttulıu ln ııı. ı..ıı rı dü•uıwr •I'· • ! ~llrıııı hltnıl'•f'lll, uırlıl.;lnrıııı rır· klimllı1lmllı ,oı.ı .. llhtırılıı ,. ....... dıu-ırn 107.ll"rl p:ırııı,:rn: )Üll• :. 

• "l111eı..tr ıllı•llik ırı.rrıtlııı ı:uı.ı r nn•uııı bn•lırJ1l'rlr•I' ıır ı ı ııı-rıııı 1ı, ıntp, l.17.81ın 1 ı.:apıt~ ı • 
" lllrt..aı: hııflıı ıımr nrıılnrd ı Hl \il(l:IM7. bilmem ı.ıın "'ocııklnr. :lbl dı arı hrla)an: \.ar topu ov • 
~ rOrt.;en bıızılanııııı (~·ini ttllmıll" \inr fırt~;ıı~, llP~•I. ~"rt "'

1 :ır llR)aeaıım dl~f' 'f• \ lılt'n ı:orııl;· : 
,. 1 Uın. İi)lt•lılt' dl'nnf' çntmn \;tı· htt l:f'I a•tır 1

' n• ınr 1 "~ ı:ıra hlr afin ı..aTu ur mu drr•I· • 
.. lllhpf'lt..1 dl J;1 \ f'rlrrl toıırnk hll. 7.oınıını. non hl'fl o ııı "' ... 
~ l>Pıırr.r•ı:rrl <:1·,·n 1 ,.1 ~. dtııart.ır; ır onlar ı:lbl hlnlrr<'r•lnl ıtfl· nlz b u f'hl~ Karın hl']llT l ıı;ıııı, ! 
.. • ' ı d!i Crınlıllı:lııl. ' kll onımı7 .. .,ııını:ı -r -. (!pıtı. 11 .. 11; ... uııııı..o ı.:anı ı "" ' ın 1111• • 
lt Jaıımıs olabilir huıılıırllıı h.ırı "'l il nlıı ıırknları. Mf'Cldhf'kl\) ıt nn. •ıuı:l'lt• bolnl'a~ıınıı ııüıı· .ı,. 
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ikramiye planı 

)'eııl~fl:>dll ~ IJmı:r HOi•• 

2 Apafrl;::iıl'dairesi 
le ;ff rr 

- 1 

4000 o 
lira 

lltrO>t<l)I Çtlalq 1 orılılm 

S.11..lR.,. 70(](J(J11 .. i SE.>l.l'l ;0()(}()11 

5 .11.tYT 1.4/>ar/una" ! .~ l\ASl.V (J().0()0 rı.. 
/Jaırr>J " 31 AR.41.11\ J .4fı0Thmun 
ti() fl/XJ rı.. • fJaırt ı , ' 

5 flo 1/,1/l '/. \f/ O<J() TL 51J {)l)fj Ti.. 

1-a;lo lol<ıldl 'f"' /J11t'ltn1Hr:e lfıttracoal ~t/1111: 
lftr !Sf> hro~a bir ltıır'u 111mtotaıı 

mln edilmektedir. 
Başkanın doktoru. Elıenhowcnn 

aıbhatının mükemmel oldulUnu dlJ 
!edikten &enr&, ı;azetecllerln auıllc· 
:ine cevap veren Beyaı: Sartıyın ba· 
ıın Seltret.trl Haıgerty, Batlt&nın 

paz,ıı.rttsl ııllnU \'aılngtona dönece· 
~ini ve b!lyUk b.r thttmalle ~ltdtn 
ı1onra yapılacak k&blnc toplantuına 

katılaca~ını aöylemlşUr 
Garetecller bunun mub&kk&f;; olup 

olmıdıliı huauaunda lsrar edince, 
Ha:;gerty •Umld edlyOl'Um» oekllncta 
•2nuşmuştur. 

ö:e yandan CUmhurıret P•rtlll· 
nın &f!nato grupu başkanı Wllllam 
Knowıand, Cumhurba$kanı Elaenho
werın lsttra etmesi için hiçbir atbe 
blo mrvcut otmad:tını sOylrınlşt.lr. 

Senat.:ıre ;öre buna ra:men, kon
grenin, başkanın vazıreatnt yapamaz 
hale geldl4l anda alınacak t.e4btrlert 
~mdldln dOştınmesı rerekmektedlr. 

Call!ornla Senat6r0, E!aenhowerla 
kendi durumunu herkesten daha ı:rı 
takdtr edecek bir !naan o.dutunu 
bepn etttittt'n ııonra cton~nln bu 
ö:ııemll me.seleyt ele aımuınln zı 

mını gelmiştin demtştJr cidarl'nln 
bu konud& evnlce :rapınış oldutu 
ttlı:11!lerl yeniden gOzden reolrmu. 
n kongreye ret.ınııea1 ) erinde o· 
ıur.• 

Bugün sular 
kesilecek 

Te:-it~ tabrıı.B!ı cereyan verıı.ı 
a hani hat .lrıza yaptııtındar; 
pazar ı:ıınu eııre normal ııu Te· 
rllcmem~ l"e manavebc yıpıltnıe· 
tır: Arıza ı;ut 20 de ıu~e t<lltm:1 
tir. Bu yllzden bulf(ln Je 
Echıc noksan .ııu verilecek: le&p 
adcrı;e münavebe yapılic&i<tır. 

MODA OLACAK MI - hrupada hail ~olı ralbrt ıı;ttn 
RO<"k"ıı Roll dansının mrraklLla· 

rından bir lnrıtl7 kızı re-mi :ı-rrl~rd'- de bu darısı rabaıça edf'bilmrk 
için buyukannHlnln ı•Jtl pratik bir f('klUlnl kabul tlr.ılttlr. BurUk· 
anntnln ttkllrt, ı:uzrl torununun t ki modtl lıllotlardaıı birini cırmul 
idi. Riylrte renı; kıı banklarının rntac·a atılmu:nda.n hiç ko~kmadan 
rahatça dans etmtnln yolunu bulmuştur. Bir razete fotocr.af(mmn 
:ralıaladıi ı bu ıe.lm, l nıılllz ı:aıttl'ltrlnde b:ıııılmış ve ço\ı brien!lml tir. 
Briki dr pataları d&nltl ıııemtll bu tip kllotlar kısa zamanda mod& olur. 

•••t•H• •••H1tt lltt.l. HM.l lHH•1Mt1111.auu.anın111 ... 111•11••••11•111uu11ıııu1111•Htttı•u••Nt1 t11 1 111111n tı ı• ••M .. •uuıuııu•ı• ••11111M1tH•H••••t.ıt1•MtH••••1t ... u•n••11111H1•11uuııM•t••••••• •••••ı11uuı11u , .... , .. , .. •••••n••t11HılltHnnuttuu•t1•••••--• 
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Cezayir har'bi Fransa'ya 
Her ·sene için 800 milyar 
franga maloluyormuş ... 

r 
oUnvAnın IA.DI -TUZU 

Çelenklerin lisanı 
SoTfet Ru5j&dakl komUnlıı~ re· 

jlmln .kırkıncı yıld6nQmU mUna
seoetıyle Moakovaela Kızılmeydan 
dakt Lenin ve Stalln anıtına lto• 
nulan çolentlerın çok mlntc1ar 
mlna u.,ıdıklannı burada çık· 

makta olan eme Zeıt.• go.zeteal 
bildirmektedir, 
- Yugoslav ve Polonya çelenkle• 
rl Uztrlerine yalnız 4u ibareler 
yazılmıştır: cBUyülc Lenine>, Çe· 
.koslovak çelengi fU c:.Umle}1 tatı· 
maktadır: cLenln ve Stallnıı>, 
Bulgaristan çeleııgtnc1ckl fU razı· 
lar görülmektedir: <Proleter 1htl· 
JAl!n dahi fdarcclııl Lenine) n 
bUyük Mar.ka1at. • Lenlnlat Stall· 
ne.• 

marlı: batlınnda yaptıkları 1!~11 

Uden dönerlerken, otomobilleri 
Orıız civarında bir kamrona çar
parak parçalanmış ve dolı:torlartıı 
beşi birden ölmUştür. Bu kaza ıı• 
ıtccalnde on çocuk )'etim ır.aıııııt· 
tır. 

Gürültüler insanlara 
fevkalade zararlıdır 

Sovyet. Rusya Sıhhat. VeıcAletl• 
ııln organı olan cMedetzlnalı:y 88" 
botnlkı mecmuasında bir ınalı:•· 
le neşreden Prot. Andreeva oaıa· 
nlna, gürültülerin ı.nsanıarın aıb· 
hatlertne tevka!Ade zarar verdlll· 
nı beUr:ınlş ve şunlan yazısııt
tır: 

Yeni Başvekil 
Mendes-

ife ayni partiye mensup 
münakaşalar France arasında 

~ff'Ddl' ·Frnnt"e frlka nu·~ll'•lnl hnlletnıPk tçln 
8 \l'JiUll&I e.ırıısıııdn ı.ımall Afrl liııJıı nıOtl'llftıllt 
•PJnhıUll'r 7apnıı ıı . \'ukaruln1'1 rt' slnıllt' lı·ııllt>s· 
Franct' sımıııı Hrlko ı;t>vnhntlaln tll'ıı hlrlnııe tılr 

lı ın toplnnıı .. ınıtn. 

F ransa'c1a. uzun &üren 'bir 
bUhran cıevrestntlen sonra, 
n haycı yeni kabine kuruı-

Clu l\Iecl~n huzuruna çıkan ka· 
b ne. pro~ını okudu ve itimat 
reyi aldı Fakat bununla her oey 
yoluna girmedi Ortalıkta. hallcıtlll 
me ı !Azım celen çok mühim me
sele'er vardır Bunlar hrulecıllme 
cıU:çc her dakika yeni 'buhranla 
karşııa,ılmL'!ı mümkünCIOr. 

Bütün Frıınım:lan meşgul eden 
mc&elclerın ba.,ıncıa ceza rdckı va
z,yet, Amerika ve inı;ııtcrc tarn· 
tından TUnl.1$ hüktımetlno ıılldh 
vertlme&t, mali güçlükler gelir. Bu 
ilç meselede, yeni kabineyi kuran 
partiler ara ında. görü~ ayrıltl!ı 
varcıır. İatikrar olmamMının ba.,
lıca aebebi budur. 

Cnalrlller ötedenbert ıstıklli.11 ıs
Uyorlan:ıı. Tunwı ve Pas l&tlklli!c 
kavuştuktan sonra bu ıııtek şid
cıetlencıı. halk gızlt t~kllAt kura
rak F'r8Il41zlara k~ı mücadeleye 
ı;:irtştl. Yapılan çete harbini cıur
cıurabllmek için Pransa Cez.ııtre 
500 bin asker gö.ncıercıı. Fakat bu 
büyük kuVTete raıtmen ı;ükQn ve 
as~ t.o temin edilemedi. Cezalrde 
devamlı surette bu kadar asker 
bulundurulması çok büyük masra
ta mal oluyor Bu sebeple Ceza
ırlllerle g!Srüşerek blr anl~mııya 
varılmıısı fikri ı;lttlkçe daha faz,. 
la taraftar bulmaktadır. 

Mendes-FraııCf'. 8~Hkllllil ır~ında kendl•lnl u~ılomııı.: için hll\'11 mtydanına grlrn lıarmyla ı.u caı.ıa,ıyor. 

bükQmet1no Amerika ve İngiltere- oıncıadı!'. Fakat biç bir muvaffa· vo!u masrafı azaltmaktır A&tterı 
nln 61llh vermelerine ııellnce. bu kıyet ı:&ıterememı , takip etti!!' mıısratlar her memleketten !azla· 
h dlse Frllll5aela çok tena kn11ııan aı~·asct fenn neticeler vermiştir dır. 1054 Uo 1957 arasında bu mu 
dı. Yan resmi Le Mondo ııazctcsl Bu ı;.olltlkayı değiştirmek !Azım· rat 816 m!lya!' tranrı bUlmtJ4tur. 
cKalbl olmayan bir anlaşma• bn~ cıır. Plneau·nun kötü ı;lyaseUnl llalbukt l:ıı:ı ttero Mkcri masrafı 
ııııı ııe yazdıtı makalecıe İngiltere tllıivlp eden Meclis do Dışl~leri Ba 180 mllyar frank azaltmı~tır. SllAh 
yo acı tarizlerde bulunuyor. ln- tanı kadar mcs'uldür. Bunu unut altında 1.230.000 asker bulunduru 
ıı!ltere llo FransL yımııncl yüzyı· mamalıdır.• yoruz. Nüfwıu b izden yüzde 25 
lın başlarında cKalbl anlaıımaı Bazı ı;:aı.etcler 1ııı:lltero hak· fazla olan lngtlterenın 1058 de •i· 
adı verilen bir dostluk mukavele- ı.ıncın aııır &özler söylüyorlar. Blr h\h altında 650.000 ııııker1 'buluna
sı yap:n~tardı. Mukavelenin hü ı:azete eliyor ki: cinı;:ıttere Ortado- caktır. 
ktıml!!r ittifak kadar, hatt(L bun· ıtu Arap mcmleketlertndekı notu Cezaır harbinin lvi 

C ezaırlllerle anl~ma tlkrtnl cıan cın kuvvet:ı lc11. Fransız ııaz& :ı.unu kaybetti. Şimdi bu memle· 11ebep olduğu İ İ 
1lk ortaya ııtan eski D~vo- tcsı •Kalbi olmııyan bir anlaşma• kctlerc hoş 116rOnmck istiyor.• masraf milletten V D 
kil Mencıes France'dır. Bu rnZJ:iı u nl nın etik! samımı g!zlcntyor. Bu 

e a ıı.oma • Öte yanc1an yeni Fransız kabı masraf aenecıe 
zat iki aene ene! tktıdarcıa iken retlnl taybettıııını ıma etme~ Is- nesinde, Soeyalt.&tlerlo mutedUleı 
ıııncıtçlnlclekl llıttlilctlerle bir an· tcmlştlr. nrll5ında şimdiden ıınla:;amamazlık 700 - 800 mllyar 
!aşma yapmı§, bu ıuretle seneler- A merika ve lnııtlterenın Tu lar bıı., ııll6tcrmtotır. Bu aebcplc franktır. Buı:ün-
cıenberı Franııa"ya mllyarlara ve nus"a 11tılh lermca1 Franı;a- yeni kabinenin uzun ömOrlQ ola itü vaziyet lyl ne 
az blnlerco insan kaybına mal cın fena kllI'IJılandı. Fakat mıynca(tı tahmin ed!llyor. tice veremez. Hiç 

olan vaziyete ı;on vermişti. bunu t.ab 1 'bulan makul dO•ünce· F r h n s h n ı n mali vaztvetın bir §OY milletten 
y M M • saklanma-

ce•Jn a;·nı parti· 
ye mensup olma
landır. Menc1es 
France Radikal 
Soısyal!ııt partl
&lnln reisi, reni 
B~vekll ıae bu 
partinin ileri çe
len azuından· 
cıır. 

E. T. 

VtDt 

Beş doktorun hayatına 
mal olan otomobil 

kaxası 
Oraz hutanwne menşup üçü 

erlı:ek. ilı:lal kadın dolı:tor Bteler-

- fnı\iAnı TOk. b'll 

cGQrültUler lnaanlarda nöl'P' 
ıenlklenı, umumi :rorırunlultl.,.. 

uykuıuzluklara, bat atrılarıııa. 

korlı:u hlalerıne sebep oımaJt!.a
cıır. 

Gürültülerden dotaeaıı: mabzıır 
!ardan huanlann bir an eYYtl 
korunmalAn için b ütün çarelertı 
ba, vunılmaaı elıı:emcıtr.• 

Es ·ı BB}Telı:!l, tıcıcıet sırasctın iller mühim bir yelı:On t kil ed!· ı;:ollnce bQtço açı~ı artmış, Frank malı, kötü vaı:l· 
bırakarak Ccutrlllerle görüşUlmo- yor Bunlar c11~orınr ki: clıcı cıoıı- Jüşme tcmay(llQ göııtcrmc(te tıNla et alınması Il
ı ni Uyor. Son zamanıarcıa Tu t umuz H müttcflklmlz Tunus·a :nıştı •• Bu ,.nzıyet halk araaında z.ım ı;elen tedbir 
ı wı ve Fas bu yolda bir ıe~ır·C' slllh vermemtıı oıwarcıı bu hOkQ enell§o uynncıırm~tır. Cezalr m& ler açıkça anla
bulunmuşlarcıı. Fransa. daha cıan met So\7ct Rwıyanın k,oııarına a ı;elcs. halledilmedikçe mali vaz1ye- tılmalıcıır?• 
kendisinin hükOmranlı~ı aıtındo tılacllk, Sovyctlercıen. Mıııır rollyle ttn c1üzclemr,,ccelti anı~ılıyor. Mecllı!tekl mü· 
bulunan memleketlerin te;ebbüs- slllh alacaktı. MCl&takll 'bir hükıl Pransız mecllatnlu 17 Kasın: zakcre esnusın
ler1ni iyi klUlılnmncıı. Mend~ metın, aüttın vo ıuıayi~ kurmak toplantııııncıa mali vaziyet hakkın cıa Ba.,velı:ll Gali 
Franco bunu hatalı buluyor. görü h rlçtt-n ııcıecek tebllkey1 karşıla· da mühim bir müz.akere yapılmış tarcı 110 Mende& 
9Qlmeaml 1at!yor. buı:ünlcü vazlye mat için kuvvete lhtlyncı vardır eski Bll§bakan l\tcneles Prıuıcc"ln bu Franco arasın
tin uzun müdcıet dovam ecıemıye Tunusun yaptığı cıa bundan lba- münasebetle aöylecııııı nutuk bil cıa baz.ı müna· 
ceıtı, b!r anlaşmaya varılmlf.ı için rettir• yOk alAka uyımcıırmıetır. Eski B~ knşalar oım.u~-

--------------------------~- erteç mazakerrı· Dı~ışıer Bakan ı Plneau, bu mü bakaıı hariçten gelecek para ile tur l\tnnaka.,a-

b 1 .1 r e gırt:ııeceıtı an naka atnr csnasındıı Oldeletll ten· uzlyetın ııılab ecıııemıycccıtını BOy !arın bilhassa 
!aşılıyor. k!Cllere heclef oıu~or. Tenkldcller ıemıo. cıemıour ki: dikkati çeken a 1 İ.stlkldle ycnı cııyor.ar ki cDı~ışıcrı Bakanı iki cFlyatların )'ilkaelmcsının önüne tarafı Bnşveltll 
kavuşan Tunı.:s scneycı atın za:nancınnborı ış ba· ı;eçmek ıstıyonıak bunun biricik ile l\lenc1cs Frıın-Neden bol 

remiroruzl 
iYi CiNS BALIKLARIN KiLOSU 

20 Li RAYI GEÇiYOR 
alıkçllar yeter c1crececıe ba· 

B tık }emedt!iunlzden olkAyet 
ediyorlar. haft da bir gün 

et &atılmamasını ıstıyorlar Balıi' 
11arflyatını arttırmak ıı;oın ya~ııla· 
calt her ı~ebbtt.&ü memnunluklıı 
ıı:artılanz. bu teşebbüslerin müs
'bet netice verm ı eartlyle.. Böyle 
:,ır neticeyi temin etml~ ecek her 
hareket nette ız kalmaıta mah
k\lmdUr. Haftada bir ıan et satıl· 
maması bu cümlecıend r 
yureumuztın cıenlzlert. bllh&SU 

Boıtwar ,;e Marmara dünyanın en 
lczz ıı balık!artyle cıoıucıur Faıta• 
maat.e ut bunlardan pek az ı~ 
dnlıınabll yoruı:. Fakir ve orı ha.
il halk ancak senen n muay1en za 
manlannda. aürOler haUncıe i:Cçcn 
ve bOl bOl tutulan ortk. pa!a."Dut 
uuumnı 1 bl balıkları yıyeb!ll· 
yor Halbuki b!lh~ ııııh!l oehlr 
ıerımız.cıo. her zaman ucuz fiyatla 
'balık 'bulunabllmel cı.r 

Buı:ünkü vaziyete ııebcp balı:ıı: 
fi atlarının çok yaltııek oımaaıdır 
Dlr p~a ıyt c ns ballliın kilosu ıse 
k 1 on ıırac1nıı aşaıtı delilidir Be· 
y:ı.z etli, hazmı kolay ba!ıklar on 
beş y rml lira} a. battlı :Saha faz. 
!ay~ satılıyor. tabii halk bunlara 
uzaktan seyirci oluyor 

ol ve ucuz balık temini için B balıkçııııtımız.ı ııılah etmek 
llzınıdır Buırtınkü ptlelııi 

tıırtlarla ha.kın balık yemesi te
min ecı e:nu 

Bu 1 ne ıutr az çıitmıı 'bun· 
cıan ıat tacıe ccı emem tt r uaıı:u:n 
ru da azdır Son bahar uskumru· 
ıarın Rume ı ııah n takip edereı> 
ııtırüler ha nd c::eld k,erı ve bol 
tazı ~ k eri zamıındır Yazı Ka· 
radenızcıe seç ren ve ııemızleşen 
uüumrular. kı ı Akden.z n ılık 
ııularında ı:eç nnek çın lOla çı· 
icar ar Botazcıan c::eçerlerken ba· 
lıkçı. rımız bunları bol bol avlar· 
ıar 

Bu vazı e• heı sene tekrarlar«ım 
geçen enedenbcrı uskumru yok 
ıı blcltr Buna aebep palamutlarmı~ 

Palamut.ar Bo azın methal r.ı :.Ut 
muıılar, yaklqaıı uakumnılıın yu:
ma~n ba la."lllljlar Bun:.:n az.er!ne 
wıkutnruıar yollarını :ıcllatirm~· 

.eri. 
TOrkç mız<l <illOytlk balık :ıı:ü-

çük balıliı yutan dlyıı bir ııöz v~ 
cıır Bu ııöz yalnız mecazi mlnli· 
da dc~ıı. halı:.kl m nacıa .:1a c1olt· 
rucıur. Denlz!erde balıklar arasıncıa 
dauni b r mücnc1ele ı;arcıır. Büyük 
oalıtlar, durmadan küçtılc balıklan 
:;u'ar!ar Uııkuınrular &arda;~e. 
.ıanaı palamutlar :.ıuumnı. Yu
nus .:>ııllltları palamutlarla ratar· 
.ıır Yunus bıılıtlannı da cıaha bü 
-ot balıkların yuttutuna aüphe 
oktur 
Bir Pranııız yıllt!iının bir kaç 

ene ene! yaptıgı he.\aba göre ba· 
.ıklann b rb rlerlnl remclert çok 
makul ve mantıltl bir eeym~. Bu
nun önüne tnmam!yle ı:eçmek ka· 
b ı o~n deniz o kadar çok ballltla 
dolarmı ki ortalıkta ııu kalmaz. 

1&a zaman zartında denizler ka• 
~a balU1I aıınnı ı 

Avrupacı• en çok 'balık tutulan 
emleket Norveçtir Bir aene :ı.ar-

ıncıa tutulan balt •ın miktarı 
1 200 000 ile ı 700 000 ton arııınnda 
dollttlr Bunun kıymeti 500 mil· 

on ıcron lAnı 25 milyon liradır. 
12000 büvOk ıı:ooo küçük 'balııcçı .:e 
m &1 vardır 1947 uneıı.ncıe rekor 
denecek kac1ar ço'k balık tutulmuş 
tur Bu ııenc aınız bir mınta'kada 
u u an balığın m ktarı 12.5 bin 

tondur 
Non ç büyü ölçüde taze ve 

ona rve ba ık brnç eder Mem· 
t e müh m b r ba ık konaervesl 

ııana il te sos etml ıır 

emıı tek alıkbanenın kal· Y dınlmo ı üzerine Balıkçılar 
Karakö e na'kletmt.o!erdlr 

Bı.ra:Sa evHlce ıktırılan bazı bl· 
naların arsalarında ııatııı yapıyor

ar Çok ıuerkezı bir yer olcıu u 
ç n ııc.rn ıreçcn buraya bir ı:öz a· 
ııyor takat batıkların Ozerıntlekl 
ıı at.ara bakıııca i:rrı dönüyorlar 

1 ıanbuldıı bir ballı. alı \erl~l 

••••••••••••••••••••• .. •••••••••• .. •• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"''' ... ••••••••••••••n••••••••••••••••••n•• .... •• .... •••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••• 

KAR DE~IL ı.ıııe Pbrlnlıı ,uı.:nrıı ıaı..ı rı•sııııııl ı:orenlt-r, l'rar. a~n ııc ı.aıınr ti ı ('Rhııt.; ı.ı ıtelmlş 
- dl)f't'd.lf'r, t'nl.nt nehrin h•lllııtı lrnıılın ıın •ım ılıtıtı Jllıl hııı lleiilldlr. snn,111 

................. .._ ..... --~·---...... :::;;...-" 
ÖZET - TITlla Veyn , tabanca ile yurular TO kaatll :rannı ile tutııı.
Guclr, idama mahk<ım edilir. Cet Onlnı'ln ıoçsuzlutuııa inanır ... 

bolır ı otan ı .llle 'dl"kl cı.rr fabrl ı.:nıon hnzı ıuzııııısuoı: nıaddell'rl ııchrl' dlllmıü ler ve 'uı.:nrıııııı..ı tıo . ~ ~ 
man,ar11JJ mr)danu et·tlnnl lrrdlı. Hllhfi! n buranın yabancı-ı olanları lııı ıı:ürtıııll rpe) n ırtın ı..tnılır 

~~"'''''''''''4''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""''''4"''''''''''""'''''~'''''''''''''4'''''''''''''''''''""''''''''''""''''''''''''"'""''''''''~ 
~ S ,. NEMALAR n:sı AR rTeJı omıJı B u G -u- N RADYO l AR 745 M S Ayarı $ Kadınlar Hllı:lmlyetl • J.. 8.00 Qeoltl! program 

1 

~~~~ ~~~ 
s B T o ö L O Georıe Nader - Renkli • 8.45 Şar!tllar 

AK J N (Trl: •Us 82) 1 inı. %/1%/19.57 P.\ZARTESi 9.00 Hatif melodiler 
Sihirli Yüzük • Hint tıl· y EN J IF.IZK (Trl: l . O büz Ayşe. :ıı - ltltl• 15 te tenz.Ultıı aıatını Pazıırtesı. Sah IU&rl 21 Dıını:ıı 3$1()20, lta<UlllJ ı s r ... N 8 u L 10.00 PrOS'?&m ve k&'Paıııt 
mi • TQrtı;e. çıııın Moclellrr • Martin btm, Oumorteal 15 t.e ı:alebe cıe, Salı a:ı.atıno 11 ae, 390e72, ıcınaııau IUllG2S, 

1111 Al. KAZAR ı·ıtı: 4lt:m-:ı Lııwls, Eva Oabor, Anlta J 1 y A J R Q LA R mattnesı suare: 21.00 ae Ça.rşamba ta.1ebe71 1'1 d• Ramı H2'1U. Oattıcıu 7.57 A~ılış ve proı:ra:n 11.57 Açılı~ ve proı:r 
Yaseminin Qlteal • Enver Ekbcrır • nankll • fnc. KAR.\CA Th'ATRO (Tel: iSTANBUL OPERET1 (Teli S80HS. 8 00 Sa'bah mozıııı 12.00 Öltlo kon.ser1 
vecdi Feruz • Turıı.çe. z \FER: c Kasım paşa • 0 "SŞJ o .n ı•> Pantaıonn:ıı lpıı lren-vapUr•UÇak e ao Haberıer 12.30 aoıo ıartııar $ . 1tl: 081061: ı . DUnya SEJIİR TiYATROSlJ ('l'el: CİBALt ltAR.ı\B:OLU tto ÇMş&mba, euman.. 8t5 Baz eserleri 12.55 Se,rboat nnt 

# ATI.AS ıTeı :M H uıı OUzclt • .;ıaync Maıurıeıcı. u zı S7). (Dram Kısm ı>: meaı ı perııt, CMPmo PU&r _, ıt u m.at&o o oo ıı·•ır meloc1ller 13.00 ~l s. Ayarı 
Clfl• cınaye~ • V•D John Tom E••eıı • Renkli • inıı:. SULAR ALTINDAKİ YOL: ba • CWnarıesı t.eıu::ta• ııı•. Ptrtembe, ou.man. · ... 13.llS Balon orkeaıratarı 
r.on, Vera ıt.ılles • Renk• 2 • Her~y Benin için • Yaz• n : .ıean AnouUb u Sallı maıınea, CU. • ll&1D &aıllU&U> IUS. ~~;.ıoeı;:~ =~4!:~ 9i~o Ş~:~~I 13.tO Melodiler 
11 

• İng. Rock Hudson, .:ıane W1· Suare: 21 de m.a 1&1tbe1e t41nzll&ı Pa t• S&aı 21 at 223079) - (Oenız:r<>ll&n, 12.27 Açılıo ve proırram 14.00 Şarkılar 
a.ırAaııt.a. fHll 444l!H) man • Türkçe. n:~i r1YATBO ..re.ı ı car matın& w.aııııaı.. ı· J f A ( y E Ul89e rracu .. ııerı t. n .ao D ans müz!IU 14.30 Operet me1oc1!1erl 

Octckttı • Alec Gulnnes• 1 T A N O O J, U'409•: ıtı.30 tlhbara&ı 44020'1) - ceehtı 13.00 Şarkılar 15.00 Şarkılar 
ing. ALEMDAR (Tele 223613) •DELİ• • Komcaı 3 per> KCÇÜK SAUNB <Tel: 13.30 Haberler 15.30 Çeşitli potpurııer 

lNCf ıTeı: t84:'1D:>ıı ı K ba ııe Yazaı:ı: Rem: &rd1> cr~ı: 4Ul69J saıır:ıı:öy 71M44. BeJOtta aatıarıı 444233> - cana 
13

.
45 

Saz eserleri 1800 Program, lı:apanıo-
Tuemının Çilesi • Feruıı, 1 • !Ahların ur nı · raıı Suareler: 21.00 de. TEYZE3J: Kcmecu . Q&r' 444644. Burı:&uda 6UM01 'l'cllaru ffC'790 " T3a40). 
Enver veccıı - Türkçe. Hın; tıımı • Türkçe. 2 • »ENSES OPERETi <Tel: eamb:I, P~mbe. cuma, BüJ1ltMla s1eoa1. Qubu.t111 Pol"ıs • ı·mdaf 14 00 öııe konseri 

ı.Au: c reı: tUSOS)ı Kahraman Akıncılar· Roy u 83 83) Cumarıc:ıı. Pazar suareı tıaOOOl • eo. r:rezııcıı1 1520U 14 30 Şarltllar 
Erukltr Eımerlm Bcı;er. Rogel'9 • TUrkçe. PESTİVAL: Müz1ıcaı op• 21 de. Cumarteıaı.. Paıar Florya '138902, aaııo . o. 115.00 Kapanı~ 

!.;ıeanne craın. .:ıane nuıı- BUi.VAR CTel: tı 35 7•>: reı . 3 perae. 12 tal> l.lııtıne aaı 1'1 ae. Cuma ı:ıtıı 229939. aaııcıocı11 (taıanııuı 1 2'14'00), (B• ııı 57 Açılı~ ve proı:ram 
1> sel Renkli. Yaaemtnln Clle.sl · Feruz. ıo • tdll%1t: carıo Kı> talebe:r• l? d• - &anı 6$29411, Be;rbeltacı• aıM02. rollu: t74&oll, cA.Dadohı 17.00 Akşam mtlzlRt 
# Ennr Vecdi • Tllrlcçe. ııocelll Çarşamba saaı &pçlu &ıtuıcla : Oram t.tanbul 21'222. f.ltıll19 ratuıı 2'14'30Z), 17.16 Şarkılar $ LÜKS c reı: 4-10380)1 ÇF.MDERlJTAS (Tel 1 7415 K k h r 

i
# 01cl oeıııı • Brtc!tte Bar· u 58 rJ ı • Nrbtr ınzı, 1•••••••«••««-tciı«-tr-tıı«-tc««••+ •ıtıtıtıtıtıtıtıtıtıt•••••••••••• 1 · an~ı a ır mazı 

do,, Louı. .:ıourdan • 2 • To-Jı:orl KllprUsü. ! KOQ CZI Mart . tt !'lisan) ıut oeclen blr UU!at. nr • 18 00 Puıl hu·etı 
Fıatulzca. M"R .... •ıı• ı·rel:2%l&GIJ * Her~y bitti :zannetmeyin. Ümit OGLAK ızı Aralık . ıO Ocak) : 18.80 Dens müzt~I 

" '"" ,.. ttl"I 1 "' b U d 1 bl 18.6.l Sdlık öl!ütlert 't "ı\Kı LeJ:von DOnQfü • ıı hlıınn Kurbanı • mnt ! ~ıraı"n~z feı• ug n e ırec re- · canlı bir hlellae beklcyeblllrııtntz. Hiçbirin! Jı:ullanmacıııcıan ı;onra ! 19.00 Türk mu.alktal 
Bel in Oonılc. Plkret Bil- rıımı • Türkçe. * oo(; <zı Nisan • ıo '\tayıs) B.\Ş \K czı Atustor t:? E7ltll) lmkAnlara ll&hlp olmak bir şey Jf. 19 30 Haberler 

! kan • Türk tuml. \ 'ENi t6eh:ıa4~basu Telı !: Hiç kabahatiniz ycıltke-n tentldle- Nlba~et, lıeklecl lğl.nlz haberi ala· trade etmez. Çok kararsızsınız. Jf. 19.45 PJAk cıolabınaan 
~ SARAY l'.Ifl: H ıs S&lı 2:? 25 15): ı . Nehir tızı, * re uAruyonunuz. Salcın kenellnJzl cau:nız. Arzunuz.un ıırrçekl~mc· Biraz cehit, biraz atim gOsterae- • 
Şeytan Ruhlu fnc nlar 2 • Tokorl Köprüsü. * kapıp koyuvcrmeyln Sakin •e al için biraz daha aabırıı olmanız n!ı:. hayatınız baştan başa cıeııı· : 20.115 Racıyo ıazotl!Sl 
Stmone Slznont, Vera VENi rn Ki" Telı * eaııı hareket edenıe~ıı allzünüzU azım. şeblllr. • 20.80 Şarkllar 
Cluzot · Fraııaızca . •s 26>: ı Dev Adam 2 - ! )'aıııırablllrıılnlz. Tı:R.\ZJ <:?3 Eylül • %2 Ekim) KOVA (21 Ocak • ıı Şubat) : 21.00 Spcır ha&bıhallcrı 

TAKSh1 (Tel: U 31 91)1 AdalZ kahramanlar. * tıti.lı.Jı:n ızı Mııyu , 20 Haziran) Buı;Un hoclbln gQoünüı:. &adeti· Vazifelerinizi ihmal ed!yomınuz • • 21.15 ~arkılıır 
Ana11 pbl • euavı Tedü • A • OT ı1~ 3~ !ı ı•> ı ! Tam bekledıtınız cOmle)'I bugün ntzı t:öyle teşhir ettııııntz lçtn aon Rahat.urlııJınız, h•ttA •lhhauııll· : 21.45 ,.ıır ve melodl 
Şaziye Moral (2. hafta). n,.u: < • - * size sörleyrcekler A'k m büyük radan canınız vıı:ııacll.k. gııııı bundan. Utarit elinizi araıı • 22.00 Senfoni orkeı;trası 

TAN rreıı CI 01 Hl ı ı • Ale$ten Buıe. 2 • Vah-* blr 1161101 r•hatı lı;lncıe buluna- "Rt:P <:?J Ekim 22 Kannı) nın aıırıaştn:ror. • 22.45 Meloc1\ler 
Napolyonu:ı SeTÇll!al • M. '1 Hayn.nlar mran. * caltaınız. Yalnız kendi gayreUnlzle ber te- DAUK (l

9 
Şulıat • tO llJaıt) ! 23.16 Haberler 

Brando. .;ı sımmona. sı·nE\'V ~ ı Telı S60'821 :: \ 'ESGt;c 121 ırat. 20 T'emmuz) :vı bıl;aracatınızı aanma:vın. U:ra· :f: 23.30 Proırram 
ili; \L ı ttasımııaııı 'l'tlı ı • Eııaylle: Kralı Ganı;ı- * Bir an arya yQkletlyorlar. l'Umu nılc olun. Yalı:ınlannızın yardıaı Ayın tesiri altınc1a d.k!n, bnhtl· • 23.33 Danıı müı.ll!l 

S4 93 06): ı . Öksüz Arşa· terlere karşı 2 • P'lllp!n ** plı: J1lzlOIUlr etmeyin tekıır:ertnı kabul edin. :rar. aydınlık bir l>Oliere giriyor- • 24 00 Kapanış 

ı 6 57 Açıııo ve pro~ 
17 oo Danıı prognroı 

17.80 Acemkürdi taısll 
1800 Dana orkestrası 
18 80 Köy pcıetaaı 

18 40 TOrJı:üler 
18.llS Serbest ı!!a&t 
19.00 M. S Ayarı 

19.l& Tarihten yapralt 
10.20 lkı melodi 
19.25 E~ltlm ıtonuŞ?D161 

19.31S Yurttan sesler 
20.00 Şarkılar 
20.ıs Radyo ırazetcıl 
20.30 Serbest ııant 
20 3~ senfonik mnzlk 
:?l 25 Serbe&t Hat 
:?I 30 Oeşltll müzik 
22 00 8 M Mecıll,.IT'rl" 

22 15 Şarkılar 
'l2f5 M S Ayan 

E$rd Kotçaıc Senay Uılu· Kahramanı VA\' <23 r\asını • 20 Aratıı.:ı ıunuz. Dunu baya:ınızda bUyQ'k • 
' Tart rıım:' 2 • Fırtına OPF.R.a. (Tel: ,,11112111 ! \ft l .AS •21 l'em ZI ACuUosı auze: bir ~şya satın alacaltaınız, bir 7QUcllş var. Tamamlyle tat.- ! A N K A R A 2300 Oeco konseri 
.-tgeçU • KA:ıl Kıpçat Mu Lııı Vegııa Kumarbazı * Yaşlı bir kadın bu On eızı Adeta yahut alzc hediye edecekler Be· mln olunmuş hl&sedecelı:alnlz ten • 7 27 Açılıt ve ııroı:rAm 23 30 Dana mozıtıı 

a!IJ. Kaynak • TOrlı: nimi VUR'!' rTeıı 36 91 tSJ ı * b:ıhtıyar ec1ecelı: Aile içinde here Cendlllnlz insandan sizi pek me· diniz! • 7 30 TOrlcüler 2-100 Proııram. kapanı~ 

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

' 

' 

' 

1 

1 

1 

1 

1 



~-

~A ?\- 2 \ll\LIK 1937 

" .. 

So111an 
~I: aall;a: 1 - Bir a~; Bir I· 
ı 

1 
2 - Bir unvan. 3 - Nev·ı 

1 ... ::.a nıünhasır. 4 - B,r ay. 
ııu: t llır renk, Bırll O - Balkan 
' 1 tlerıntı.en btrinjn tereli 7 -
~bııota, inleyip &ızlnnan 8 -
t ~l~k atası; GQzeı kokulu bir 

l'tıt 
t.ı• arıcıan aşatı)·a: 1 - Taah· 
be İtt ltlerıntı.e yapılacak oeylerı 
a'liııı:'n Yazı. 2 Kuzey Atr katta 
~ bir b!Slge 3 - r:n bOyüıt 
"il c.'t Remımızın aelı o& - O abl· 
t. y' & - Mülkiyet belır i Bir 
ıı. er~tlnıız. 6 - sır Eski aıvıı rtıt
ot~ en btM. 7 - Bitki sapı, Fır-
1'\ı tQ 8 - Duman lekcal, B,r ao-
lı~ atı. 
llo~FtO nuı l\IACAlS IN llAl,t.l 

ı -.. &ıı Sa~a • l - Bımanlıi[. 
tıu t• Şu 3 - Mimarlı~. 4 -
l .._: Nlli & - Rey 6 Pel- han. 

tu e, incit 8 - Şeker. 
ı ... ~ancan Aşatıya ı - Samur 
4,, 1, Peo 3 - Mamure. 4 -
' ...... <tı; Erııı: 6 - Nar, Yine. 
lt~l. LI., Her 7 - Işı!Clak 8 -

r-----. H. P. Tahk.ik heyeti 
ına ı ı ınr.1111·• 

11\J . 
Ö \flıt :s B\ ı :\IH('l ".n 

t'n~ Yancıan. C .M P genel baıı· 
•• ,1° ınan Bölükbaşının atnhll· 

lı:ı..l.::ı:ı tlzerıne fikrin .sorcıuıturr.~z 
ıı OCl!elt, buna cgalet mem· 
~ ~lcıuıtunua böylcmlş ve dn.şal 

Qelllt 11 Yolun ba.~ıangıcı o!ur,ı 
() tir 

t:( ~e1t, cı ha sonra. C H P. ıTab· 
b n '1et • nın {ıehrtmızcıe yapu
ı, ,.;elenıeıcr cıo temaıı etmiş 
ıq b Rhkıkatın .1ettces nı Anka•a 

:ıı cı rccelilm• demletır 
l:ıı 11

11'tıtcıı~tne göre. C H P beye
~ haıır:acıııtı rapor. önce C 
t;( e~Crkez ıcıare kuruluncıa tet· 

ı eceıc ve cıaha Bonra. C H P 
~ : irupunun uttııaına aru 
fllıt ·eı:ur. 
ll u,, l.ı. ııoı.t ·u ... 

~t>ııttııı bu ınceıeme!erln, C H P. 
" ll ~e Meclis tahkikatı ısteltlY· 
~rı At ne v"rilen D P. grupu 
% l> nın müzakereal aırııı!ınc1a, 
1t( ııın cmukııbll g!Srüşü» ola· 
ıı:e(tl rt ııuruıcccıtı tllhmın c<111· 

l'Jıı ecıır. 
'"il •rııa., C.H P. heyetlnlle bu· 
~~ Acıana m.ııetvcklll Suphl 
l:l( IUıı, bu ınce.cmelcrle ilgili o
bıı, •B r bavul \ csıka toplanelı· 
'!ıt bcıırtmışıır. 

Öt ~il• 't sl:t.ıı s )&ncııuı, AGana milletvekil! 
Cel.ltıhı Baykam Cumhurba-:ka 

aı Bııyara. lJ M Mccl s.n n, 
.il cııu.ıı:ıerı cı;tiııderra;lz• top
tr, ı hakkıncııı ~u telgraJı çe • 

I! ann CrlAI Boyar 
l \ı ıu ıun"'ı' " ' • :-.-ı. ıı 

Ilı 11 atıııı , c nıırlcl coı.. Oııemll 
r-~'elrırrlrıılzl11 ıııc\ eud 1) cllıııı 
ıu ~ıııı·n, cı.. eri> ele &ııtıtıı Ou· ,J 11.ırı u.ı•. ı:ru11 rl) a~ell, bir 
ı1 ~aııb~rı, itli> Ok Mlllel Mel• 
lıı •ıe ı:llııdcnı ıtrı.t•ılllrıu• loc 
t,Qııı ulııını.ıuııır. uıı ııuruııı. 
ti ıı ıı>eı tıuıurumuLU lhllll eıll· 
h~1 1ıır 111 ıllı)el ıılıııı•tır. Mllıl.ı· 

ı.. , 11 'tıtı.ı rıca ı:ıter, ınuıılnrııııı 
°"ı. ı1M1111, 
~~il, &üııei.cmıız toplanma.sı lktl· 
lııı 4 hen uz konıls) on t>ll§kanla
'1 1 &cçıımeme.o.nc ve komısy.m· 
'':<.ıu::bu yuzaen çaııoma~ a başll· 

• ~ına atrecııımekte ve ou 
'tı:. trıazur göı!tcr.ımeye çaıışıl· 
~ ~ır Halbuıtı, bu, bir mazeret 
llıtı !iZ. Koml.ııyon bqıum arı· 
~ u b r ay ıçınele seçıluı~ ol· 
l:.ıı l> ııcre;tırcıL 

('ı \~ I LllUA KL.\ R 
~l; ~ :Vllllelan. c H P ye reni bir
~~ cıer yazılmakta ve birçok 
\.ııı fııaıı~ete ıre,.mekteellr. 30 e
~il 1>

0 

211 ka:nm tarıhlerı arL'!ın'1a 
~'1 :Ve :venıelcn 4047 .ıc:ıoı kayda. 
l;ıt Ve Pıırtı ıçınele fani oıaraıt va· 
~ .. ~ ~ete tıa~ıamıoıaraı,r. Yı:nı 
ltı,:ıı, llılarııı ııkBeruıını m<lhendıa, 
t ç r, avukat esnaf, emeidl ve 
lı.~~r Le~kll etmeueaırıer. 

q, 66 cıı l tanbu. vııCıyetl '1ahllln· 
'1< 'r 0catın açıımaııı için hıızır
ltt 11 bıı lanmı;tır Parti t~"'' 
it butıırahnelan bilellMlellline ııö· 
>l( ıı lenı ocakların noksanları en 
1a 

11 
ıaınanaa u~maı eelllerek be

lt h... aeç.nııerıncıen önce taaıı:ve
~ccklerellr. 

. _..,. ... __ - - -- . -

DEMOKRASi YOLUNDA 1945 1950 Karakış dün bastırdı 
C.H.P. DEN ÇIKARILIŞIMIZ '"3'' ı ıncldu I '' '" ut':-.1 \ t ::t.ıııtl:\F. 

KORKULAS JUŞA Gr:I.Dİ... \ .\\ Jl,I\ Oll 
Ötedeoberl pek çok defa belirtilen Belgra'1, 1 (AA.) - SOn 24 fi&· 

ııratı,ta :1.stanbulun ekmeksiz kalmak at içinde bütün Yuıroslavya')'a kar 
trlıllkeet. reaml makamlar taratın· yaıtmaya b~lamıştır. m~ı 2 a cldel 

ntadıtı cıtıeııe. :ı:n' ır bi r kurtu· 
lııe ümidi hırnı.ıtnıışu. t'akut 
beıı 3 l\I nıı ıopl:ıııtısıııdıın lı ıı~· 
lt)nraı.: lürlfl ııırıu ı:onnhlnr iş· 
ıraıı:ını ı~ııı, nrııı. p arti ı 1:ınııc 
bırııkıltnnınıı hl~· hlr ı n ıımııı kııl· 
nııtnııştı. nana ıtelen 'mektup. 
cı \ aınnıı ı:nzeltslnl' ,nı.ı 3aznııı 

ııın pnrll)t' kur~ı lşlrııınl eıı lıil· 

)ilk cürüm <•lılııcuııu nır,ıhııı 
kO)dUl:u halde. ~ıenıteresln ı ı 
1 ) IQldc bu ımzrte ıııunlıırıııııo 
Daşbokana C't'\ np Hrme.sl oııuıı 
da rnzl)etlııt h)lne ı.nrı 1111. 

MÜCADELEYE DEVAM 

B 
iz, ınocaCleleJe dl'\llm k:ı· 
rıırını \emılş \f' IJuıııııı dit 
anenlı paıtı dışıııaaı.ı >•· 

pllııbllrcrtlııe ıccrObt•lerte ı.oııa 
nt ı:ettrmı, olıtuı:unıuz için, hı·ı 

ikimiz de 13 E> 101 tnrllılııılt' Ut!· 
ne! fcıare Kuruıunıı l'etnııınrınıı 
zı ayrı 8' rı \ l"rıtl ı.. ~lrnılerr ... 
kı"a c:t'\ nbındn. hnrrhl'llerlıı lıı 
pıırll tUzııı:oııc \l' proıırnını ıı u 
tnmaıııı,ıe 11>111111 ıılıluiutııı ı e 
lıu clhl'llrrlıı •Hirllll ıııı..rırıte \ e 
12 Hnzlraıı ııııızııı.:1• relertı1<lr tn• 
mıınıl)lt' 11.ntı eıltlıtl~lııt ı.nt"I lı l r 
ırnıte ile tıllıtlrl)ordıı Hl'ıılm cı: 
\nbım olduJı;cn uzun H tahtlllllı 
idi. (.'üııkfl, clı•ıııot..rıısl ııırlhlııılı. 
dr her halile ehf'nınıl)ell olaıı 
bu b dl~e) 1 \e bllhll-'>11 C.tı , t•, 
ldarecllrrlıılıı o ıüıılı;U zllıal)el 
lcrl halikııılla bizden •oıırıt ı:c 
lecckll're bir \r ıı.ıı ııırakııı.ılı; 

htl)ordum. Bu ı11t•k1uplıır \C ce 
rnplıır, parlldeıı \'lliarllıtıı:ııııu. 

21 t.:)Jülü tnlilJl l'dl'll giln U\ d• 

1111111 t:nzrte.~ınıle ııeşr dllıtll;I el· 
lırllt'. burııılıı •ıılıııı J..ılı,:111. bir 
lıOlıi~ıı arzcdl'Ct•&lm: 

ı - Otreı. ı:rupıa ı:rrrı. l\lrc 
ll•tekl ıa\lr ıe ııun•licllııı .e lfrı· 
drlerını. pıırllııııı ıtııa preııijtııle· 

rlııe '' ~ııl'ıııll'l•elln ,aı. .. eı. ıııcıı· 
fıt,ıllrrlııe tııııınml) lı' "' xıı ıııl ıır. 
Uıı ııu,u lıtı.ı ı..uııııallnı kııl'lıllr. 

2 - \ ıılıııı ı::11cll'sl 111t•, hlııılc· 
ki ısnııtlar ı...ıı 1) L'n )erı>lııllr. 
çanı.o c 11.l'. ııııı aıı11 preııol ıııe· 
rl) it• et \ atıııın ııı m Uıtafıtıı etllı:I 
deıııokrıı 1 prcrı~lplerl nrlbııııln 
bir DJrılık )oktur. Htıııılan bı, 
k.ı beu ıı\aln1111 ılnlil )ıızılıırı. 
Grııeı fıtare ı.uruıunurı lllt'• ııll 
)eli allınca ne reıtlll'n tıl lıı,.,ı 

gazetesinde b ına ı..ur ı J uıııtıuı 
Jnlan \C Ullrıılorıı ıııulinbrte ııı ık 

sndlJle Jazdım ııuıılnrılıı p ırtl 
\C mrmtrı.eı menfnııllrrlııe ııoı.u 

noeak bir clhrl Jol;tur. 

.ı - Ben ı oı:lfeınt 3 apı)ııruııı. 
Mrnılrkelln srı4mttlnl una) D!•li· 

OPON, ru tubetli ve soğuk 
ha\'~lsrda bir ihtiyat tedbiri 
olar:ık nlınmıısı f:ıydıılı dır 

OPON, ba~, diş, ndule ıığ
n l:ırmı tcı;kiıı eder ... ııeıle 
ve grip b:ış laııgıcın<la lıirı.;ok 
fen ;ıl ık lnn önler 

günde 6 tablete 

mn ıııeınınt ıe ruhuna ıınııııı.at· 
le &Orerı ılllril ı bir lıı~aıı ula· 
rııı.., knııaallnlınl öııı·l' parıı 
'1rrll• ırııııuıııta •mıra \Jtclble. 
\ I' ııllıııyeı umumi !'fi.lir kareı 
ııınıla >llııl maıııııatlıı muııııı ı:ı 
ettim. Enela :ı :\l•anılR, ııurılıılıı 
lılıırc ~rliıtııt ·Jlllll l<'k Şl't sl~lr.· 
1111111 • de lrııı.ı.ı rımış ı·e bunun 
denıoı.ratlk bir ruhla ı•lııhı ııı~u 
ınuıııı lltrt ürnıuşıtıın. llorllıl 

lalirlrıle '" uııuu ı:? ıııızlrıııııı.ı 
)Cıll ıııııı .ı;fırrıı nıtı~.ıkerr•lııdc 

dr arı.ndıı•lıırınıle lıernber il) ııı 

en ları mllılflf ıa f'ltlm. 

iHRAÇ KARARI 

dan aık aık tekı.lp ec1lldlıll halde, Bl l.11Allh1 \:\U \ 
elUn bUt\ln şehirde acı hUkmtınU 1U Sotya. ı (A.A ) - Bulgarıstaıı•ı 
ruırnu,tor. Fırınııınn onu aabahın A.nt olarak ştcıdetll bir .solluk Clal· 
erkl'n snatıerlnden itibaren kuyruk· gası ltaplamıetır. Sotyada ııuııunet 
ıarıa dolma a ba,ıamı, "' kalabalık Cllln alt anı .ı;ıfırın altında 9 Jero
ıcç vatıuerc kadar gUnlUk ekmeQI· ceye cıtışmü~tnr. vıı bu ııabantan· 
nı elCle etmek için çırpınıp durmuş beri buz ltlbl bir rUr;gür esmeı..tt

cıır. 
tur na:zı semtlerde tırıncılır, kon· t· ı \1 ,\ \ \ E ı;tclı.L\'Dı\ 
trolauzluğun verdlll acı bir ıerbesti ~OÖU1' V\ t.c: \~ I 
lçlnele vatandııeıara terıı cevaplarla Roma. ı CAA.l _ Ortıı ftoıv8•• 
mutııbele etmişler ve rumt daire mi cıa ııbrOzler'dl, ooney ftalya'da 
ııııu: • Bugün git, yarın gelir iki Pouılle blilgcsınde. Slcllyaela \'e 
gtlnlUQUnQ birden alırsın.• gibi ce- Campanıa•cıa kar yatmaya başı&· 
nplarla baflarınClan savmağıı çalı'· mıştır Şıcıcıetll rozıı!r lir. birlikte 
mışlardır. Şehir aAklnlerı bu feci ansızın baııtırnn bu eoıtuk daltra· 
hllln bir an önce glClerllmealnl !ate aı itaıva·nın orta ve günty böl-
mektedirler. gelerıncıek. birçok •chlrc1c ul~tır 

2 ı ıı,ıoı ı ırllılıııte blı.tnı C. V \ ITA IKl:\'TI l ma •a111lyetkrını tamamen felce 
il. l '. dru llır:...:·ııııız l.nrıı· Kırakışın dertleri bu kadarla bit- uıtratmı.ş. köylrrc kurt sQrül<!PI a-

rı) le nril<'t'lerıeıı tuplaıııı menılf, 'l'Ml\a ııkıntııı da tlı:lneı bir kına b~lrunı•tır 
nın lbrelll lılkA1i!!lttl >azın ık, o dert olarak me>·dana. çılı:mıştır, Nor H. Ol{ \ A'l • T \ KA" IROA 
ı:Uıı ornılu hulunıuıınra dllşet. mnl günlerde j1ahl batlı ba,ınıı bir Honolulu. l rA A) - ŞtelCletll 
nı~ bu kıırnrı tl\ıl) cııııııı o ak,uııı dert olan vasıta aıkıntıaı, dUn dnha. bir k:ıısırgıının Hnwaı Bcln!nrmn 
ki ıı"şrbntııııııın ı f:rl'ıııllk; \'l' k: lf bır hal aım., vr pek çok Uk cıoıtru vakl~makta olcıuıtµ ve rna 
nıe•rlrııııı ı, ı lılUnn hOlOıı vesi al, fena hava~a b•k:ıırak ıctere dı lıalıl Bftatle pazar ııabnhı aelalnrın 
l.rıl.trl)lr m.ııhıulıı ıııılkııl rıllr hl çıkmnmı,ınrııır. 0 kMlar ıı:ı, me• llzerlnllı> olacaRı hH<1trllmekte:ı.r. 
dik. ilen. vıııllı•<ılııl )H!llıillıa \t' 1• 0 h 1 1 1 1 Kasırga 7011 k:llometrcllk bir cep-

"' se" ı anır rdrn, Cla~:ı 011 una ' he (l~erıncıe l'erlDınr.kt·"lr fltlZ"fı• rıaı.ıı utııııı:uıı.ı 111.1111111 hl'r ııı~.ııı ı ı ını t •·• bt ı b « "" .., c n ge ~ ... e,ren r ll!an u ı ın Okyanus yüzflndckl tıızı saat· 
ı:tbı, 111111 hlr ı iı'ıııııı ııur.urıı l\·lıı ı·oıu anrr.k bir uıtte kfttedebllm\ş· te 130 ktıomP.tre. 3000 mP.trr. ı·lllt· 
clrJ ıtlnı ı •. ır ır lıaklrn11111 111' ılll u 
OÜllcllltllmll ıırım ııır ıt.lt.l'l~cl r. Beklerttekl hızı 18e 160 kllometr.ı-

Şofllrler n pek çoltı ela katakı~ı cıır 
arı. 111 ı• ı ıetdlllllıı re\Rl>I, 11 tıli bir tı~ at telAkltl eelcrek, cıuraklııt MAR~IARA Hllr OF.!'l~E 
uılıı hıua.,ıııı ıık•ı•tılrhıe 1 b ıkt· ııa bekle en balkın vfü:tln~ dahi 1\ R \ AÖl>l 
rııııııl ııı, ıırzrtl t') !mı bokmo:1an kr.ntll ~ıltıırııırına ı:telrn Balkanıarcıan inen sotuk kava 

ul'arıı dhıtııı ınrafıııılıın tın mt'ert' Befn yapmı~ıarcıır Halk, cıuıı ö ıecıen l,tlbaren yurelumuzun 
ıızanınıı otıluju ı:lbl bu ıldll do çoıtu. arta tıt mi k net cestncıe yı ku:..ev·batı bölRI' rrlnl de tesiri al 
ım) tılrtıı:ı lll' ırrllrıı hu kurnrı ı kllıp, va mur \'C kann ııltın<la •· tına almış, Elllrne. İstanbul, Ça· 
ccnıt'mll'kı•tlıı nuı:ıırıı.u rt•Jlııılnl' elrta bir bataklık haline gelen yol nııkkale. Balkıeaır ve Eakltchlr do 
uıı ız.orıııı ıwı. tnlılı tf' l.\l.t.t clllııı. ve rr.eydanl11rcı11n bn•ıı çıka ilerle- ta"larıntı.a. hava ıacaklııtmı tıırınıı 
«ll.ıhıı ııı. ı.ıırıılıı•uıırlon heri mek zorun 18 kalmı~tır ı •ltına düşül't'tl'!k yılın llk kar va· 
ıııııı•ıı•ııhn olılıııtııııı c ıı.ı •. olıı \I•' \ \'\:\ 't:f'flll fR ıtı~ıarını mesdann ııetlnnl.Ştlr So-
cclılnre t ırtıııı ılrınııkrıılll; rutı.ı Ötr yancınn fırtına vaznncıen ba ıtuk: hava cıotuya dotru •ıtır oln· 
uı:ure ısl ıh t•ll'rrı. 11.ırıt~ ı l;U\'· zı etrrler aksamış. ciııter bazılr.rı rak llerlP<1tlttnelen Ankara ve cıva 
«\rlll'nıtlrmrı. ıı:ııı \dnaıı l'\ll'n· lae iptal ecııımı t r Bu arada is- rındıı ilk kar yeıtıoı mutıtemeı IC'I 
ydert» \t' ıllt:rr iki ıırkftll:ışl 1 bir· tanbulClnn uçak seferleri :yapıla· rOlmt'ktP<11r 
ılllktı• ıı••elıhfl•ler ıe ll'litt r ır.rrll' mamış 11aelece 14 80 cıa bir uı,.ak l!i:l:\\l\K ls·ı F.RKW' 

Anknra'vıı hnrek•t etmı tir ''oban 11 r K ı • 11 1 Tl 'l'l!3T lJ cıtıulııııııııı tıık. 111~· anlı)ıınıntll· ~ • 
ccaınıı7. selH'Jllerlt>. ııu ll'kllflrrl cı uçaklar cıa Yeşllköye ın~lye· 
mıılz ~ldMllr reıl~rllllııt. Biz ıll' rek aoıırucı Anltaraya Rrçmlşler· 

Baıt.arba.~ı Oacıcıeeı 19 numıraaa 
oturan 5 \'ıı•ır.aakl MuallA Mıııan
cılar, etekleri tutuşmak suretiyle 
\'Ücucıunun muhtelit yerlerlnelen 
yanını tır. 

cc\ıınHı .. ı rıııııınıııı ııırııılrkl"lll" 
ııııı ın ıml)ll' tı.ılilnı olııııı•ı ).iııl 

udı•ıııııkrııstııtıı ll'l'l'lllst l\•lıı :\lı'ı·· 
ıdl" ınllzııkert>lrrlı1<ll' 'l' nıııı hu 
ıınıt ı tlklrll'Jlnıl1l nı.stı tlrnıtk 
ıılüzuınıııı ıı dıı)ı l ıık. P:ırllnlıı \&' 

cınıf'ınl~ketlıı ) Ok•rk ıııenfnnlle· 

urlıır tanınnıl> le U) ı:u11 oln11 im 
'" lcdaııt \ e nınlml lı ıırrl.l't kıır 
ıışı.ınıtn. parti> t lllnrt· rderılrrln 

ımıı~ı ı bir ll"Ulkkl lıc•lellllilı•rtnl, 

ııhu nke:ımkl karar bOlün nçık· 

ıılıiı ıe neılıtı ıı.. ı:ustrrcll Ki· 
umln haı.ıı oıcıuauna ıını..onı \t'r 
11uıe1; hak 'e nlflhl) eti. ) nlııız 
ıı.e 3alnı7. '1 llrk mlllellıır ntıtlı. 

ııHen Mlllet\rlilll sırnll) ır \ nzlte· 
ııml )apmııtn hlllOn lrn\'\ellnılr 
ııdc\ıım edet'etlmıı. 

kadar alınabilir 

dit. 
Deniz ve şehir hattı SP.ferl,.rlncıe 

ele pıık çok n ııklıklar oıcıuRu ve 
Karııelcn :ı:e çıkmak lsteven bazı 
Remi ve motörlerln bu arzuların
dan vazgeçt tı ele beli rtıımckteellr 
ıııoı•,,. UAll\ :-<orıı.: K 01~\ (' \ K 

Ecllnelııt.m t. bllıılye ııöre buı:ıtın 
hava cıaha cııı ııoıtuyııcalttır. tıııı
lller kar ~ntıuı devamının muhte
mel olduğunu da bellrtmekteaır
ler. 

Muaııcı. kapılarının ıınuncıekl ltö 
mor mımıraııncıa ısmmıık tsteml, 
\'e tark:ınela olmaelan etekleri m11n 
ııaıın içine ıclrrnlştlr Biraz sonra, 
küçültün teryatıannı ev hıılltı ko· 
şuşmuş vr. Mualllyı muhıltltalı: bir 
ölümden k:urtarmışlarctır Yaralı, 

Uaycıarpaşa Nümune baııtaneıııne 
ka!Clırııarak, tahkikata başlanmıf 
tır. 

İnönü Bölükbaşıyı ziyare~ etti 
ıaap ı ıı:ıeıaeı 1 dl: cYııhu haberiniz var mı Kır 

C H P genel başkanı ismet inö- ~ehlr mOttüsU J m~.ı «Hlıeltııele
nü teraberlnlle Turhan Pelzloıtlu rln içine ıylee ~lrdlkten ısonra bu 
ve Ferit Me.en oıauııu halele saat konuya teırar ıemaa eelerlza 
16 ile Buıükba.şıy• evınac ziyaret D!llUkb~ının yarın ötlecıen aon 
etmıftlr İnönü ile Bölükbl.§ı ku· ra evtııaen çıkacaaı ve Meclisin 
ca~.a mıoıar, Claha eonra &&~nı ı.oıtu yarınki toplantısına katııacaıtı ölt 
1111 oturm~lardır İki ileler ar&liın· renllmlştlr 
ela ou kon~ma. geçmıotır. ufü.ll h.11\ Şl' ' A TF.f.OllU' 

ıı l ııuııu cc \lıış1t llah ı:eıı\·leşnıl• C.M P. Oenel Başkam Oııman 
ılıı, ı oı. lıuhll> nrım ı.ıırıtl' lııı.n B~lnkbaşının tııhll)'e haberi şeh· 

Bıllülibıı~ı ıı'TeırkkUr cdcrııu rımızae tahsllao bulunan K ırachlr 
l'ıı~urn. nıııliıınıı \ u.u ı ıııı blı ıı Untverıılte öRrencllerl ar114ınCla 
ııwzl> ell 'ıırııır, \ &lnınsını bl büyQk bir 11 vınç yaratmıştır Çi
lene > nrnr.ıı çekel altı YOltBek Tahııll Oençllltl 

1ııona lltiltlkbıt~ıııın cczae\·Jn acıına Hukuk Faltülteııı öıtrencııe
dr) krıı ııoı:.ın i..ızı tllinOI ittir· rlnelen Mu11tafa Abıoy taratınt1ım 
tl)rtl ı: rııırk 1 tenıı lir. (.'ol·uı. CM P Genel Ba~'k nı Osman Bö
getırlll11re frıönO ı.ueaı:ınıı ula· lükbnşıya elOn ıışaliıelakl teıı::uı: 
tnı. öp011 crnıl~ \C Uö1Ukbli!$1• Çt'kllmlştıı·: 
>a b1t11ıJt•ıı: ı 0•1111111 nntnklın ı 

m\nı 11 ne cuzcı eoeuk, tıann K ır rlıl r ' llllrhl't..111 nkara 
balı ı-ınııı ıtrı•ıı•rıtıı:ı > oı.ıııtı ı.ıoıı nu r.tın ) oınıı il k ı..nr. llıı7.I hı r· 
ılnlın , ... ı. )ııı.ınııı. gll ırrl)oı'.ıı şrlılrlnıl:r:tıı haııl•h ıııl'dl'll oı.1111 
ıteıııl tir. ı.nıırıınıuıı "' llıl ı •lr.1 IJlılerı• ıııtlJ 

l\j/1111.lıaşı bu tiftllere ı ıılrll· ılı"lrdl. ~tııı.ııırınıızıı ı:ııı.ı•n ı.:ıırıııı 
ııııı ı.ıı•tı~dereı. eö) ıe mııı.obe· lık ~ ns. buıtüıı liıtrın l't'ııı:I ııı,ı nı. 
le eınılşllr: olılu. 

ııl'a,11111 biz ne 311klnşı)oruı., li alıı t rrlıııl7: b ıı ı.u r H ili! e lll' 
ııe uuldıışı)uruz. oıııııeıımaı ıl ııluı l ur. Hu \l'~llr ile ltl'Cllllti ol· 
> rrıte) ı~. ucı.ınşıııııı :llL'I ll'ı lh ~uıı <lrr. h il rmi'llrrlııılzl ırnrterlz n 
ıtrıııı:ıııı blllrbllllı: 1ı:slı. Allaıı 
ılrr ılllııerdlııtz, htı. Allııh dn 
dOııme) lz.n 
n~ konu~mayı kıaı bir gQkQt 

Başb(tjkan 
takıp etmıştır. llıraz ııonra bu atı· c Başı ı tnt'tdr ı 
Kı.ltlı liOIÜ.Kba~ı bOZurak clilzlm ÇO rak dmar» alanlarını dola,mıtıı Çlk· 
cuıııırın garip bır talıhl var. ll!iU m~tır. 
cıa Ankara cezaevıno gırd,Rtm za- Ba,bakan Botaz yollarını ve Yllelıa 
nıan o lum IJenlr; 21 6:(1nlüktU dakl çalıfmBlaM sOzden seçlrmlştlr. 
Kızıın uonüt HOrrl) et de bu cıeta Bsşbnkan bu aırada karın. ~oııar O· 
ben ccıaevınl1"7ken Clün}aya ge.· r;ertnClekl tulrlerlnl ve tanallı:uyon 

l 
'1b ele~ f, cYr.I Hak.kaıen ö)lc. ı ıcrtıbatının durumunu dll .ratındıın 
cevaıııuı ıeren lnönü ııazetec.ıere tetkik etmlttlr. 
cıönı..reA cBıraz DaıJbıışa koııu~a- TEKlt \ R i• \ llK OTEL: .. 
cağım .bızı yalnız bırauınıar,» de- Botuk hııvadan ve kırın yaratutı 
mıo. bunun uzenne ııazetecııer sa çnmurdan rahntaız olan Adnan Men
ıonu terkctmlŞlcraır. oo cıaklka drres bunaan sonra hemen Park O 
cıııvı.m ecıen tıu :ıu,uel ııeır~meClen j tele Clönmu, n oraaa geç vakte ka· 
oonrı. evaen çıkan lnöna kapıcıa aar çnlı$mata devam eımısr.ır 
Boı.ııı:b~ıya cNe zaman yemın et- Başbakanın buctıo Anlı:ırara ıclt• 
mek ıçln Mecl!J!e ııeıecekııln?» elıye mest beklenmekteCllr. 
aormu~. Bö1Ukb111Jı, «Yarın aeınıe- --------- -

YI elüşUnüyorum• cev&&bını vermce a·ırma nyada 
lnö.ıü ııulerelt, dyl oır merııstm 
oluııt diye ııııve otouotır. 

Uaha Bonra Hür P ıcıare kurulu ıR"'ı ı ınrııttı 
üy~t Oeneraı Yl.ltiUf Atili EııelJ Bö· Ko GhaUarl ~ilmiştir. 
lükbaaıyı zlJarete ıı-e.mlŞtır. Bu zı Sekreter Obaftarı Kıbrıa aCla· 
yarat ııırasınaa C.11 P. genel sek· sınelakl cKıbns TOrktün polltl· 
retert Ka..ıım Oülektn iki partlll kastyle tc::nasa ı:eçmlş ve malQ· 
rejimi müelafr• etmesi tenklelo mat alaılftır. 
uıtramış ve c H P ithamlara uifa Ranırunelakt komite bütün Blr-
mı4tır. manyıı hallnna ve basınına Kıbrl8 

Cczacvlnder. çıktıktan soara si· mefıclesl hakkında izahat \•cnnıe. 
ya.setten bahsr.dllmcsını ısteme:tl· TOrkleMn ball:lı dlvA.aını H\'Un· 
RI açıkça görülen Osman Bölükoa muştur. 
şı bu konuru şu sözlerle kapamı~ Du cümleelen olarak: Ranııun'ela 
tır. çıkan ıBunna Stan ırıızeteıılnele 

Çapraz kelimelerin halledilmiş şekli: 

cBu movzuı.: da şlmellllk konuı· Kıbnsın tarthl. aurıtejllt \'8 cko
mı) alım. Ocıtn 11 zo bir fıkra an· ı nomık bakımelan Türklycye alt ol 
la•ııyım Vak:tlylıı Kırşehir kacıı.ıı cıuıtunu anlatan makaleler neşre· 
mevzuu '1ef;lştlnnek için şöyle der- llllmlştlr. 

• 11 Huıuıı•1tt1ıt ı• 11111111,,. ı ı tı ıııttınr11111r ıtı ı ı ıırıı ıl•l •••••• •••u ı ıı ı ıııı ıııını ııı•tllttıı ıııını•ı 

Sahibi' VATAN Oaz.etcclllk ve Matbaacılık T A ş ncıına 
A lll\11 il E !ltl S Y.\L I A 'i 

Umumi Nırt:vnı MOelürü ÖZCıın E ROCD ER 
Du sayıca Yazı sıertnı fillen lelare eoen mCBul mücıür: 

6ADll:N TASJlJ ı 
Qazet.-..mlze yuıtann reni harflerle ıcı!nCleMlmcslnl rtca e<ıcrız. 1 

Pamuklu imalatının 

tesbit edildi fi atı 
4-406 
l>-Cl02 
6-805 
7-824 
ll-a26 
9-937 

10-li42 
11-943 
12--163 
13-348 
H-404 
16-407 
16-451 
17-702 
18-8,0ö 
uı-ııo8 
20-330 
:ll-335 
22 333 
23-436 
2-l-504 
25-219 
26-2()11 
27-213 
28-214 

Dlyaııonaı 

Dırll 

Karyola örtüsü {adeı1U 
Mll5a örtüııü ıadct11J 

Mcl'6cnze aotra örtOsU 
Goblen 
oıı~emellk 

DamuKO 
Oömlııkllk 

Renkli patla 
Krep 
OGmlekllk 
Pljamntııı: 

Saten 
hll8a (!rtü&ü 
Oabarcıın 
HW1110 ı ııo cm.ı 

Hasıso ı av em. ı 
Düz renkli pazen 
Krep 
Tülbent 
Ba.sma 
Doı:ıralko 

Pazen 
Çamaşırlık 

29-~17 Krep 
30-218 Pike basma 
31 201 Saten bnsma 
32-220 flasma ır!lmlckllk 
33 221 ince kreton 
34-225 B ma pljamalık 
35-a25 Teıcronta 

160 
1:ı2 

1268 
117'1 
601 
712 

1162 
303 
160 
144 
471 
316 
335 
349 
451 
610 
23:.! 
362 
~34 

366 
93 

1315 
ısa 
182 
151 
1119 
168 
172 
134 
163 
184 
136 

ı eaoı 
170 
148 

1428 
1328 

1178 
803 

1302 
341 

181 
161 
6211 
366 
377 
803 
806 
572 
261 
409 
264 
412 
106 
162 
163 
205 
170 
1611 
181) 
194 
160 
172 
181 
163 

ın,.ı ıı tı 

242 
200 

1928 
1793 
1116 

1084 
1758 

4110 
2H 
217 
714 
481 
609 
631. 
683 
772 
352 
552 
3156 
~156 
H3 
20l 
207 
277 
230 
228 
255 
262 
203 
232 
204 
207 

7 aralık 1957 tarthlnelen itibaren bu rıatıar OStllnelekl tıatlar
la hiç bir aurcUe alım ve satım rapılmıyacaktır. 

1Amerikah 
Senatör dün 
Ankora'ya geldi 

Hususi lıluhablrlmlıden 
Ankara ı - Amerllı:ın ııenatoıU 

cıışlflerı lı:omlayonu başkanı senatör 
Theodore Orren, bu tın ıaM 17 4; 
te İEmlrdrn uçakla ftbrlmlze iCl 
mlştlr. SenatörO hava alanınaıı. D~ 
işleri Bakanlıtı ile Amerikan BUyük 
Elçlllll menauplan kamlamı,ı.ır. Ha 
zırlanan programa gOre aenator 
Oreen, .r.ı.at 9 da Cumhurbaşkanlığı 
Clettertoı lmzalııyacak, 9 :ıo aa aa A· 
nıt • Kabri ziyaret ederek btr çelenk 
koyacaktır. 

SenııtOr Oreen Başbakan Ye Dış 

işleri Bıkanı.rla &OrUştUk ten sonra, 
anlı gUnU Cumburbıekanı Barar ta· 
ratından ltabul edllrcekUr. 

GO ya ıoda oıan ıena tör On llgllller
lfl Amerikan yardımı lı:&l'flllnCla TUr 
tirenin durumu, Avrupa mOtterek 
paurı, Nato Cl!!vletlertrıe lşblrlll!l ye 
muhtemelen Kıbruı konusu Ur.erin 
de konuŞ!lcağı söylrnmP.ktedlr 

Köylü Partisi 
muhalefet 
donduruldu, diyor 

Türkiye KövlO Partisinin Beıın 
el BOvtık Konııre!!l. dün ı;aat ıo 
cıa Fatihte Kamer DCltün Salonun 
da A11an11 Delegesi Avukat Kl\nıll 
Tekercr·ın ba,•knnlııtınela ç&lı$ma· 
ıanna başla.'Tlı~tır 

Profeallr Ethem Menrmımclol!ltı 
nun kıııa bir açış konu~mnııını 
münenktp ıreneı başkan Tahııın DP 
mıray söz almıştır Oent'!I Ba~kım 
Demiray. iki ııaatten tıızla ı;tırı·ıı 
uzun ltonu~ma.~ınaa. iç ve cıış ııo
lltıkanın bCltün meııeleJerlnl ele 
ıılmış ve parti olarak .ı/lrüşlerlnı 
ifade etmiştir '4. Meııdnrs hllkô· 
metinin programından parç11111r o
kuyarak, yeMne ııetırıımeyen \'ıtlld 
lere ıoaret ecıeın Demiray •öyle cıe
m1$tlr: 
•- Acıı Clahl Clcmoltrat olan o 

P .. demokrıısı usulOne bir türlü ya 
ııaşmamalttaııır Toplantı ve Oöı!
terı Yürüyüşleri Kanununa daya· 
r.arak muhalif partiler Jr:apıın.ıın· 
mıştır. fakat cıoncıurulmU$tUr Bu 
tabir Irak Ba.,\ ekllı Nuri saıcı·ın
ellr. Cünkü o ela llyle yapmış ve 
elünya ırazeteleM cNurı Said cıemok: 
raslyt buz cıotabına ko\•elu• arınır 
ıerellr Bu '1evır alvaııt tarihimiz· 
ile bir ckarn ay> olarak kalncok· 
tır.:t 

Tahsin Demiray. cııeer muhali! 
partileri cıe tenkit etmıe ve ııuıııa 
rı allylem~tır 

c- 27 Eltim ıeçımıerınaen ClO· 
non ve buRünün mea•uııerlnı baş 
başa bırakmak en uygun harokı>t· 
tir. n P ye l'f:Y veren birçok vn· 
tancıaş. CHP nın tktıcıara ııeJ· 
memesi ııayesını ııütmtı,tür.ıı 
Dış politika bahsine ıceçen D"· 

mıray, tnıılltl'renın Kıbns mcse
ıcsıncıckl tutumunu tenkit etmı11. 
umımıvetlnln acreceıınt cıaha •· 
çık olarak ortaya koymasını iste
mle ve konuşmuını lktt.snell ko;:ıu 
tara temas eelerck a aıtıelnk:I cünı· 
lelerle tamamlamıştır 

•- Pahalılık ııümrüklert1eı bıış 
lamaktadır Hükılmet ımfif!E onu 
cıurcıunnek şövle <1Ul'l!Un, b z. t 
tnflAsyonR ba;vunnll$tur imıır d"
nllcn ~ıkmn ıoı. blEe ıı:Ore rnflf\s
yonun bir tatbik Ol!ltll<1lr. fmurcta 
proırrsmııızlık felAkcte aürnı-ı. r 
Kazma önClen, plAn arkada.'l glel -
yor• ······················ ............................. . 

C .. M.P. Kumkapı 
Bucağı fevkalade 
kongresi yapıldı 

Yeni bir ıaare heyeti 
maksncıly!e Cumhurtyetçl M.:ıet 
Partisinin Kumkapı Bucal)ı ClOn 
fovka!C!Cle bir kongre yapmıştır. 
Ek: erıyet temin oellldlkten ı;onra 
aaat 14 50 ele ba•kanlııta seçlıcl' 
Salih Dilekçi kongreyi açmıştır. 
E:ııkt ıcıarc heyeti mensuplarının 
varıaının muhtelit aebeplercıen ıs
tltaııı üzerine toplanılmak :necbu· 
rlyetı hasıl olduRu faaliyet roıın
runun okunma.sı sırasında anı~ıı 
mıştır. Heıınp raporu ela olı:unCltık 
tan ııonra 1aallyet raporuyla birlik 
te reve nrzedllmlş ve kabul edil· 
tfil,tll' Yeni ltlaf'e ile~ ti U1elctl• 
nln arıısıncı11 t1!11anücllln hlltlm ol· 
m1111ı bazı Clcleecler toratınelan te
menni eClllmlş, ııeçlmlere geçllm!~ 
ııaat 16 05 de kongre bitmiştir 

Kongre cıeıcı:ıelerl. ecrbest bıra
kılan Osman BölUkbaşıya aşııj!ı· 
da me•nl olan telgrııtı ııöndemıe
yl ltL tu';:la kabul etml~lercıır· 

ccllOrri\l•linf;r ll'kmr kn\lı ınn· 

ııır. hl71NI lın) rnııı ~' lnl'lne cnr· 
1.1'1 nı I •tir. 

\ ntıııı H )111111'1 \ azlfl'§lnd~ klY· 
metil ıtlrl'ktlflrrtııtzr lnllzıırdn ol· 
ıtnjl ıı muzu lılldlrtr ı..onı:re lıl')l'tl· 

mlz ı.uı hotlıııte tn ılrrlrı hRl\lılık· 
tarı~''' A> 111 bnşı.anınıı.rn ll'cmlt 
ol•n n drr. 

C.'\l.P. Kunıkapı Bocnli 
Kııııırr llt') ti'" 

Maliye Bakanı 
ısaeı ı tnoıae> 

rlne glrltllmi tolmaıı bu polltltanın 
işaretleri olaral: )'orumlıınmaktacıır. 

Aynca Polatkının yeni ıı:urulan 
Baaın • Yayın Ye Turizm ile imar 
BU.ınlıklarına ne 4ekllde bir tab
.slaat aynlClıtın aa nçıklıımııaı bek· 
lenmelı:tccıtr. HOkQmete yakın çevre 
lrr, bu meselenin bakanlıklara an• 
dece bir kalem bııllnele tahılaat •Y· 
rılmaaı şeklinde olCluRunu aoyteaıek 

te<llrlcr. 
BUlndllll gibi bOtçenln munıene. 

Y1 umumiye kanununa gOre bOIUm 
bOIUm ta.selik eclllmeaı gereıı:tıttı:ı

dea bu meaeıe için bUtçeye ıatıanat 
olarak bir mıdClt eklenecektir. Adı 
geçen balı:anllklanu teşklltıt lı:anun

lırı mecıı..teo (Ilı:tıktan ıonrıı her 
ilci bakanlık için arnCA ele bUc.çe 
çıkırııaca~ tahmin edllmektedlr. ........................................................ ~·· 
Aııkaı•ada 15 
1ıaşıııda fJ ir 
kız kayboldıı 

Rıısust ~ııınablrlm"rl~rı 

Anlı:ara, ı - btaobulaa oıaueu 
lbl "nkarada da yaslan ıo ile 15 
ıınaa dethen lı:ıılar kaybolmalı:· 

dır. Bu arıda Cebeci ırmtınae o
turan bir alle polı.se ba,vurarık ıs 
yaşlanndakl Hanım Özcan aClındakl 
kıılannın lta)'bolCluıtunu IOrll!mlşltr• 
dlr. Genç kız tentye ıı:ltmek uzere 
çıkmış ve bir daha nine ClOnnıemlf
tlz, 

. . . 
IAŞY AZININ· DEVAM!. 

~ J • f 

İTİD1\LE DÖNÜŞ 
BASLADI MI? 

.;, 

1" \' .. " 

fnıp ı incide) 
ıtııjttaııını. ınıcJır? ltltlııl )Olu tıııııını.:. milletin hıızııra olun hn•r• 
ıınıfrn hllfRıle rtmrk .r hf'r l'llıt>llt• lıı•nflı il' ııorınal bir ıtıırııın 
yıırııtııııııt:ı \':ılı•m11ı. ,ureıl)te ıııeıııtı•lil'tln ile, 11.tllların do hl'r Şf')I 
ı.::11nnııhlll'cf't;lııl ı.e fetnıeı., o kadnr rıızla bir dlraJ ete mi llııunı 
ıtöst .. rlr~ 

I• ı.t1dar. ı:oztltltrdtn ~ıı.:A, tıcıııır. Onlnrn olan litke inin te· 
atrl ııttınd.ı her ı:fııı reni bir ldclrt \C bn kı tedbiri anror. 

ıııııııuı..ı ıazrıelerlmlz. ncı \I' ı;eıı tıllrıım )olunu tulmnli u)· 
le dUr•Urı. menılrı.etın bn•reı ılıı)duiiu lllclal \e tıu:ıur hr•abııı.ı. 
ıazırtlt'rlıııtrıı bfl) illi rrdokflrlıl.lıır ı:;u.trrl)orlnr. 1957 ~rçlmlcrinı• 
.ıııır A\ rııpe ,., Anıtrlı.a ınzell'lerlndl' ~ıı.nn toflıonlar l'lolu•U hıı
ber \e mııkalrlert trrcOme etmeı. müınkUnılü. ,.rçlnı )Ol uzıuı..ıan· 
na ııııtr ırııl aııı.l'tıl'rt' ıtri eblllrdıli. Uuı:hıı mm seçlmlerhıdeıı 
onrn olılu111 ıılbl ml'ml~1'f'lll' tirfı idare )ok. \ ıızlfenılzl peJ..Cllll 

•l'rb~•l..:ı• )apablll~dlk, bunu korı.u ) ü:ıllııdrn mi ıhmaıe ntrattık'.' 
En il l nl)~llr )nzdı&ımız llldalll )uzılnr, tı.ttdıır lldrrlerlııl ııatrn 

o kotlar &llUfl \t' ufkf')e ı;OrtlklO)Or J.1 \R7.ltelertnıtzl tnm olnrnli. 
'ııııııcııııır. ıeı.tırııe ıl<' hıırııtıııı ılııha aı.ıası ıııtrıı be1'lrnl'ıııc:z. 

l\erıdl ı.rıııllnıl:tl ııllnlll rıın l)le ıııııaıııı ,,. tl'ınlılnlıı lionlrolu 
ulıııııın ıuımali l•trmrnılzln hlkınrı:. ııırnılekctıı· barı 'e huzur 
ı.urutııın•ınıı blnm~t etmeı..ırn ba ka tılr fl'J <leı:ıtıllr. lla \ekil Aıl 
nan :ıırııdert'.! ıle .ı•dııı nıllı·adele•lnlıı a.nrr lııılı• \f)Ollıla w)ll'ıllı:t 

ıııııukın ı:ılıııııt:ıslıır nrıı-.ı11l:ı lıtr llıı•ıııııl'l ııı·ıırııınıı n~·ıınıamıı••lll 

Vl' lılrtılrlmlztn )'ılzune lı;ardr c;e bnkııı•ııı. tınhl" knlnı:"ıııı.ı lnlıii 
tılr nıllll lırdtf dl)e cO temırmts ııılıttr'! O. ınOracleleııın at~lnl' 
atılıtıı..11111 "" ortııııı.ııı ~nıııııtıııdıııı ('tik hılla nıul;ıı\enırı \l' hu · 
ııuı UJ'lııt.. oıııuı;unıı anİadıl;IRn ooıırıı \ hond ki ıll'rlııl uııııııu. 
iliz I•<' tı) ııt ıtüul hrdrrr ııotru selıııttu ııerlemej:r c lı l)Orn:z. HU· 
uııı 1111•,ele buıııtan lbart•ltlr. 

tı.ıııtnr eurn.,ıııı unuımamntııtır ki nıllletln )llnıınıtan \'O!;ıı, 
ı:nJ rı nıeıııuuııılur. şl1'AJrtçldlr. d!hflcıılır. IJıınu ı!l.l. Se\'lnılrrtııcıe 
trnllıınılıtı rl'')lerlr apa(•ıı. Unde rımı tir. llul bOJle ıı.cn, erttıı. 
rırlııııtları koparmaı.. 'ııralı r:nnullerı· )f'lll hnn\;erler ııplnmak. 
acrlmıl teııkldlıı te ı..ıı rllltt enıııl)el ~üpabıııı ı lrnıex bir hale 
cllı)ürmeı.: nılllı blrllk .e huıı:ıır ı.urmııuın aı.ııı yoı.10 bir )Olu 
•ll)f' ıothelle ld ı.ıı~ılanamaz. 

Göıılllıııtir. uyle l•ll'r ı.ı bu bn il hakikat 11.:tldann llderlerl 
ııır:ırınılıııı nlhııJ el t..11\tan• ın, bizzat ll;tldanıı J Qk&dı; \'e uzun 
\tiılrll nıcnf,ıııilrrlnlıı ıır. tıırnlln olduıu ı.eodllerlııce ıınl ıl ııı, 
\t' HIJlül.ba ıııııı lnlıllYt'•I, hn)ırlı bir IUılal \C 1111111 birlik ı;l)D5e· 
linin ı~ı. ı;llı.rı aıtııııı obuıı.-

Ahmed Emin YALMAN 
• 
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N u r i Sait Paşa 
dün uçakla 
Ankara'ya geldi 

imar Bakanhğı 

Rusust Muhatılrtrn••d~" 
Ankara ı - Eski Irak Ba,baka· 

nı Nuri Salt P~a buııün ııaat 12 05 
cıe uçakln et-hrtmlze gelmiştir NU• 
rl Salt Paşa hava alanına& Ba.,ba· 
itan vnraımcısı revflk İleM tç!ş
ıerı Bakanı Namık Ocellk, Ankara 
\'811111 Kemal Ayırtın ıararınaao kar 
şılanmıetır 

Şehr mızcıe tı rkaç ııtın k:atııcalı. 

olan Nurı Salt Paşa llOkllmet ile· 
rı ııelenlcrı ile ı.emııslar yapacak· 
tır ..... , ................................................. . 

Zurih'fe bir Türk 
ı Aıı,ı ı ııırtı11'1 

Mlmemıe olan bu armaıtanı kaııa

nnn Türk: doktoru bilen 35 yl.fın· 
da bulunmaıctaClır, İlgililer, i.s
vlçrecıekl en kuvvetli Deyin opc
ratörlerlncıcn biri savılan Dr. Ga
zı Ya,arırıl'ln bu ba1arı:ıını. No
bP.le bir hnzırllk telllkkl etmektc
ellrler 

Şişlideki trafik kazası 
ŞofOr HUseytn Annkol, lelare e•tı. 

~ 72072 plltnl otomobil Ue Ş1$11 
tramvır deposu öottnden r;eçerJıen 
Yuatıt Erıttn tıılm!l birin!! carpmış
tır. Yııaut, aadme neticesinde batın· 

... 

f Bap ı lncldeJ 
Bunun için de TUrktye dört böl

gl'ye aynlacaktır Bu bölg lercıckl 
cemiyet hayatı, ya.şa~ı' ve iklim 
bUBuslyeı.ıerl te bit eClllecek ve her 
ıxııı:e için ayrı ayn meslı:cn tıpıe
rl kabul olunacaktır. Köy evleri 
tek tip olacak, blok apartımanlar 
yapllacaıtı bölgenın ört ve ACletll!
r ne uyııun tarzda 111$a eelllecelt· 
tir. 

fmar Bnk:untııtı ln~aat mnlz me 
s nın &tancıan:ı zasyonu ve BeM ı
malfltını temin eelıcı çal1ŞI111tlar 
yapacaktır . 

imar BakanlıRı gayclertnı ırerçıık 
leştlnnck ıçıı, memleket ıcıne ve 
Clışına muhtcllt tetkik heyetlert 
gönClerccek vo çalı~malarını bu 
hryet.lcrln raporlarına ııörc tanzim 
ecıectıktlr, 

öı:tnıncıııtımıze ıröre imar Bakan· 
ıııtı ucuz m~ken dC!vasının hlll· 
llnc notusu kealt olan Ulerden 
başlayacak, çalıemaıarını ı.ccırıc n 
Obür iller , kasabalara ~e köylere 
nUltnl ettirecektir. 
Bakanlııtın meaıı:en dil asını meıı 

kcnaız vatandaşlara kreaı ~ermek, 
ucuz ın aat malzeme:ıı temin et
mek: ııuretıyle hal cihetine lflı:tece
ıtı öıtrenllmlljtlr. 

~~-~~~-~-

d • n raralanmı,tır Yaratı, işçi Si· 
ıartala.rı H ıtanesıne kaldırılm~tır. 
Şoror yakalanıralı: tahkikata başlan
mıştır. 

... çünkü FAY kullanıyor! Taş 

parkeler, mermer merdiven ve 

sahanlıklar FAY Temizleme 

Tozu sayesinde yarı gay ret sar

fıyla tertemiz, pırıl pırıl olur • 

Temizlik i şlerinde FA Y'dan şaş· 

mayınız. Binlerce ev kadını gibi 

siz de rahat ediniz. 

bıçak, çatal, Jıaıık, tencere. 
yağlı tava ve atnminyıım 
kaplan tertemiz yapar 

banyo, lavabo, mermer, 
çini, ve bilı1nııını emaye 
eşyayı temizler ve parlatır 

TEMiZLER 

' 



t 

Milli takımımızı, hozırhk moçmdo tek seçici tolminkôr, seyirciler bozuk buldular 

tU1fllUflttttnımın1nutMHllNHHIHHntttı•uuıınııtıtl••111111Mt 

(GALATASARAY) 

2 Gol att ı 
. ' ... . 

' ... .. .... ' 

LEFTER 
... l"IHIUltt11111Ulltfttlllfllllllttltlllltıttllllllllllll111tllllllt111111111Ultllllllllllltll 

(FENERBAHÇE) 

i y i oynadı 

Milli takım Gençler&irliği'ni 
açık farkla mağlôp etti (7 -2J 

Gollerin ikisini Kadri, ikisini Suat, r~~·;~·:;:~ .. ;~·~;~· .. ~.~~~;;;;·~·~·;"'.:1 
5 Turıay, (Özcan) - ,\bmtt, lJa•• E 

ikisini Hilmi, birini de Recep attı i rı. usmall) - .-.ıustaıa ıco,ırnn), 5 ! u. ,\il, A\'IJAS, Uilml. Can. 5 
(Hususi Muha birimiz Cemal SALTIK bildiriyor) 

M AÇT :'Of sonra ıo:runına od&smda ıazetl'cilere ttrdlll bt!Jllnatta 
iyimser tek uçld E$fak Aykaç, takımı ıon dtrece tatmlnkir buldu 

auııııuınııınuıııınıııııııııııııııııınnıııuııııııııııınııınıınıuu•t11 
..... 

(BEŞİKTAŞ) 

1 Gol a t tı 

tunu sliJlüyordıı . lfnlbukl seyJrd n gaıetedler, daha dolrusu 
lntbolU bllenler bu kanaatte defDltrdl. ,. dakikalık mücadelt'dc ""' 
dece iki ki 1 oynadı, bal ~Jh&n H 1.f'Jter. 'Relkl de tek ıeçkl haklıydı, 
kabahat ııöyledlCı clbl yağmur "" rüzgirda da olabWrdl. Ancak kendi 

kendini aldatmuı tartlyle.. 

i Cıteeep), Suat, Kadri, Lf,FTl:R. 5 
€ G. oinr,f(;i - Orhan (Slzaml't• f 
: tin) - Erdoğan (7.EK .\i), Aydın · : 
i K. Keınil, KARRA'.\l.\S, \'ilksel. 5 
5 İhsan (Azmi), Krmal Kaya, ('e- 5 
§ tin (OKUA.''O. Ztkll, <Oilnz>. i 
: C:ünıör. ! 
S HAKElll: Zülbahar alnak 5 
iqııun1111n111111uuıuıtnıun11nnnınuıutKtunnıi 

••••••• • ••••• 
* * : Sacl n , tetlndell mahrum o~rak 

sahaya çıkan namzetler kamta ra· 
kiplerine karıı 01unun ilk dakikasın 
dan ltlbaren bir hllılml:.-et tHJslne 
munrtaıı. oldular a da mlldafaada 
bulunan elemanların kutll ıunırrln° 
de .;imaları ıaman zaman huımb.• 
rının ~aptıkları akınlarda ıtdllc ~l'
rlyor n 'l'urgayı mllşkDI durumda 
bıralurorl:ırdı. hı.. oyunun ilk rolll 
de ı u ,ekllde oldu. Namutlerln tth 

• Ukell bir akınlarını önleytn Ardın. 
topu ileriye dotrn açtı. ol.açık Gün· 
gur kendi önüne dliSt'D bu pau mu· 
ult po:ıJs1onda bulunan ZekilJ'e "'"' 
dl, bıı oyuncu da Alımt'dln hatasın
dan 1 Utade ederek karma Grnçler
b<rlltlnln ilk rollinll noıtuz·uncu 
dakika dolmak lh:ere iken attı. 

Tl ltO\Y 

11111 namzetıeı mallQblyete düş· 
tQklert anda aclldılarsa da flstüsle 
yaptıkl&n akınlar netice ttrmlyor· 
du. hte bo arada l.efter yine dcj!e· 
rint ı:llsterdl. GençlerblrllCl müdafa 
a ını dannııdafın etili! bir anda to• 
pu Kadrinin onüne Junr!adı. bu 
oyuncu da ıert bir ıulla YJR:\ıl BİR 
lnrl dakikada takımının beraberlik 
ıolünU çıkıudı, 0Tl'7:'ııncu dakik•· 
da l<adrl bir akınında b.\rtz ofsayt
t..ıın tklnrl n bundan bir dakllca 
sonra da Rllmldrn aldıtı pasla Sn· 
at uçUncU ıroıu ('ıkarınca ilk drne
nln nf'tftr.ıı belli oldu tt d~ne de 
bıı şeklide 3 • ı namırtıcrın lehine 
ıon. t'rdl. 

1 

İKİSC:l DF.\'R~OC SA 'IZETLEJI. 

Basketbol Milli ~~~~znı':.!:A ıvı 

t k b • • ikinci dene ber iki takım kadro· a ımımız ugun larında ıadll1t yaparak saha,a çık· 

I 
• tılar. Gentlrrbtrllfl, temiz bir o,.un-

ge ıyor 1i raklpleı'tne tth~lkdl olm:ara çalı 
fıyorlardı. ELl.t CçCscU dalı.ikada 
Orhan takımının lklnrl YO son ıo· 
lünO atınca bllılmlyet tekrar mllll 
namzetıenı ccçtl. ALT~ns ı.F.ıdzis
Ci dakikada Rl'Cep. ı.erterln pasın· 
dan dllrdDncU, \•F.T~liş BiRİSCİ da 
klkada Hlt;nl beşlnrJ n yine ay111 
oyuncu bir dakika sonra Kadrinin 
pa ındtıı altıncı colli atınca, G. B. 
lerde bir ço7ülme bas ıöstt'rdl, bu• 
nun nttlcesl ola da rakiplerinin 

Romanıada biri mllll, lt.~ı ıeınat
Qç t.arfllaşm& )"Bpmış bulunan 

ut.etbol milli ı.at.ımımız bugün Cilt· 
'<len sonra, Belgra ttan uçat.la şeb• 
.ınlze ııelrccıt.Ur, -----

Halit Ergönül Vefa 

Antrenörü oldu 
De?rlnh. en tet.nııı: "e tablll;vetll 

•obOrle:lnden, Avrupa ltlnctsı ?e 
ltııı Kemer eahlbl HALİT ERGÖ
tiL. Vefa t.ulUbünün boka euMaı· 
" antrencır olmuştur. 

gol anntaJlannı ıırttırdıl;ır, Anralı: 

fon't'tlmlzln udece sol tuafı (alış· 

man rot adedinin artma ına mini 
oluy.,rdu. SEKSEN YF.OiNCI dakika 

da Suat •edlnrl rolü de atınr.a maç 

-~ 

Mithatpasa stadı: 
dün dinlendi.J 

Kar dolayısı ile dün şehrimiz
deki bütün maçlar tehir edildi ' ' ' E vct! . Zavallı MIUıatpaşa Btadyomu dün n ihayet. dlnıenr ' 

blldl 
Palcat buna ııebep resimde de ~rüldüRO gib i kar'dı. Yo~• 

b ir gün ev\ el de oldu!lu Cibl dün Bc>~lktaş • Vefa maçı c;ııekeş ' 
Mlthatpaşada ~·apılacak \ 'C hl!'?!\ ııaı:ıa b ir kat daha bozulacak •e 
hem de 22 ıutbolcu zorla bu çamur havuzu içinde botuouıı dU· ' 
racaklarrt ı. 

Du ltarşıla~acıan ııportlf b ir kazanç e:de ecılleblllccek ınt ' 
idi? Yo ... Yalnız kulüp kı:salarına birkaç kuruş daha gt rece1'tl 

HO'J • orası da çok tüPh"ll idi yıı .. Resimde yanda karlar aıtınd•' 
Mıthatpaşayı. altta da Beolktaş - Vefa karşılaşmasının lptalllle 

karar vere:ı Şazi Tucan ve dlter 1llılllıerl tetlı:llı:lerı ermuında ırö' ' 
rüyorsunuz. 

Ergondı uzuh 11ııar ringlerde tek
ııtt. bllg~I ve kuYTeUyle ymUmez 
amplfOn Onnnını hatlı olarak ita
anmıştır nu bakımdan. hocalık 
taJBt.ının dn raydalı olacaCtnı tah· 
nln etmek yerinde olur. 

t.ıı '1 • 2 namzetlerin gallbl1et11le nl• ' 

Halit ErııOnüt ClnQmQzdelı:t ı;nıı· 

erd" c;alısmalarınn başlayacaktır. 

Konya Lig maçlan 
KOnJB ı (HUIUSI) - Buı;Qn J&Pl

an Ilı: maçlannda ,u ııetı~!e: a· 
ınmıştır: Zaferspor 2 - Stadspor 2, 
l'lençle:btrııaı 2 • İdman yurdu: ı 

* 
H ava iyiden iyiye kararmq 

tL Haydarpaşa Ga.nnın ta· 
rihi avlusundaki bayat hiç 

de deği lk değildi. Gidenler, ge· 
tenler, u urlaymlar kalabalık 
hep kalabalık .. Bu, oranın her ıa· 
manki haliydi .. •·akat geçirdiği 
miz hafta lcfnde, Cuma gtresi 
Haydarpaşa garında bir ba kalık 
vardı. Garın daima değişen i
ma.lan aradı bir durup avluda· 
ki bir grupu seyrf'diyor ve blr
birlerinf' klih ttbessüm ediyor, 
Uh fısılda ıyorlardı. Önce sade· 
ee birkaç ki iykf'n vakit ilerlC"dik 
ce çoialan ve ('Oğaldıkça da her· 
lesin tebessümüne vesile olan bu 
grup, 1 Aralıkta, Ankarada Bel
çika ile karşıla5acak olan milli ruı 
bolnılanmızdan müteşekkildi
A:nkara ekspresiııln kalkmasına 
n kalmı lL Fakat grup 'l'ın 
trene binm,kun imtina edi)'or· 
du. Herhalde bekledikleri biri 
elacaktı. 

Takım, Tek seticl Eşfak Ay-

hayetltndl. 

Jiri Koble g idiyor 
Spor O)'Unlan Fede."U)'Onu tarann 

dan muknelelert :l'ubedllen, ?oley· 
bol milli takımımızın Qııtos!O?alı: an 
tıenOrQ .Jlrl Koble, bugün &&& ı 11 dl! 
5AS U('ağtyle şehrimizden memlet.~ 

Une mükvecclhen avnlacalı:tır. 

• 
iz mir lig 

imı.tr l fB\UlW) - BugQn pro
fesyonel lift maçlanna aotıık bir 
handa ve bozuk bir sahada de?llm 
edllmlşUr. 

Günün Uk maçı Cezmi Başann 

1dareatnde i:ı:mtnpor - KQltQrspor 
aruında OJ'Danmıştır. 

BiR TEK SEÇiCI 

maçları 
Bu maçta 1kt takım da çot. ırMk· 

ıdz ?e taıııestz bir oyun çıt.ardık· 

tan başka ele geçen :rıraatlardan ta. 

ttıade edemediklerinden maçtan ırol· 

atız olarak o - o ber&berll.tle a:vnl• 
mışlardır, 

antrf'nman maı;ının Tek Seçki 
t3ratmdan tehir edildiğini öğre· 
11lnre, öğleden sonra VC"fa Sta· 
dma giderek Yeşil · Beyazlılarla 
ııntrenman yapmıştL Durumu 
h'men her gaıf'te yazmış H Mus 

M O D E L 1 ~~a':~~~ra "t~':a ~!~W::~~i~~!~i 
• • • ne retmişlerdi. Bu arada bizzat rn:-

'I ek Seçkinin mf'nsubu bulundu B k b 1 d h 1 1 1 
Kararından 

yeni aln e er ~~:~~ ..... "-~ 

MUSTAFA ERTAN 
Tek Seçicinin unuttuğu ~Iilli 

kaç'ın gelme in i bekliyordu. :Si· 
hayet Aykaç da valizi ile gözük 
mü~ii. Ayka("an valizinin dolu 
olduğu anlaşıhyordu bu defaH Zi 
ra yolculuk udtte Ankara.ya idi. 
'I ek Seçici peronda biltiin ful· 
boleulan teker teker stl1mlama 

ya baS]adL Heniiı: altı, yedi ki l ~u gazetf' de Mdlsf'ye df'ğer \'f'r· a s et o e 
olmu tu ki Aykaç birden durak· mi ve l'\lustafanı~ antrenmana 
hdL Yüzünde bir hayret ifadf'· ç~ktığı~ı, G~ı:umı~d~ olduğu gi 
i .. -lirdi K 1 1 t f bı resımlf'rı ıle bırlıktf' ne ret· s _. • arşı.,ını a u~ a a . . T k ... · · · b rtl 

d d " k h ti k mı tı. f' .,eçırmm u sa ar uruyor u. ,,.y aç ayre f' o· . . t 
nuc:ma"a b ı d . A 1\1 t f '1ıılıılınde :\lust.aranm stanbulda 

-1 ~ a a ı. • " u a a bulunduğunu bilmf'meııi haklka· 
M'D burada ne ırıyorsun?... An· 
karada değil miydin? ... • :llusla· ~:~ .. ~:ı~~ :;~ ~::~~f'y~i;nd~s~~~= 
fa aşşırm15tı, takat ktndisinl (a· 
buk topladı: .Eşfak Bey <ıabahdan makalelf'r yaıdı~ı. müdafaaname 

lıf'ri buradayım. Bilmiyor muydu ~~~~~v~::r;!~!i d~:::::;~:;!c-n°~ 
nuı:?· E~fak Aykaç genr. hayret· sınını takip elmevc>n. fütelik mil 
ltı konuşmaya başladı. •Nasıl o· 
lur Mustafa geldiğini niçin ba· li takıma çağırdıih nyunrulndan 

hihnber hir kim"c> daha nasıl o· na bildirmedin?• ::'\lustafa cevap 
lur da Türk "illi Takımının ka· 

verdi: •Eşfak Bey, Salı günü gel derini elinde tntabilir". Sa ıla· 
dim. Antrenman maçını iptal et 
mişsiniz. Ben de Ydııd:ı anlr<'n· nk şeydi doıtrucıu! .. 
man yapıp durdum. Herk~ yaı· Güngör ERDAL 
clı, resmimi ba tı. Siıin na ıl ha 
!>eriniz olmaz anlayamıyorum.• 

Aykaç'ın hayreti gene ge('mC"miş 
ti: •Şimdi ne yapacağız? Araba 
bilet kaldı mı? Ko$ Remzi ıi l'· 
)e bak bakalım.• Sonra lu!ıtnra 
ya döndü: ·llaydi :\Justara resto 
rana geç de <'lbet ~ana yer bu· 
lunur.• 

Bir tek seçici modeli 
Eşfak Aykaç l\fustafanın Hay· 

darpaşaya gelmesini hayretle 
brşılamı~tı. Fakat bunda hay· 
ret edilecek ne vardı ııanki.? 
~tu tafa evvelre ilan edilen prog 
r.ım gereğince Sah ~bahı lstnn· 
bula gelmiş, fakat o giinil oynan 
ması gereken ~Ulli ·;o.;amr.etler 

zamanı 1 d 
!ardan timi gonıentz. kim• r&I~ 

• ııız, hemen aClzü yQz b!Dllk iit-" 
' la nlı:ttlertnı geçlrmelı:tedtrlet~ g e 1 

getirerek bir aürQ hayal lfl 

iıtanbut gibi bir eetıre ıtı•.uıı' t' 

S 
on defa BUkrrşte Romanya ile Ayrıca bu ıporu senrelı ,.. al.ika 
yapııtımız mlllli basketbol kar ile takip eden sl'ylrcllerln de mrvcu 
fılaşması, bize basketbolde ye- diyeti babıl ıeçen yeni hamle için 

nl kaideler kar ı ındakl durumumu- en onde ı:elen f&rtlardan biridir. 
ıu bir kere daha "e bütün çıplak· Bu da ancak te kllltın, bannın da 
ııtı ile meydana çıkardı. Jardımı ile, buketbolü 1ayması n 
,\merfkalıların icadı ve blr lıapab ufak 11.nlOplerl himaye tt t1!$Vlk et

mest lle ı..abll olabllecelıtır. 

Kanaatlmlue irap eden hamlenin 
zamanı l:f'lnıl ;,e hattl biraz ceç 

bile kahnmıstır. 

Tamer KAMiLLER 
•alon sporu olan buket bolü yine ı---------------------------
\merlkalılar allmış altı uneden be 
rJ rlttlkçe culple en bir ıempo ile 
telıimUI ettire rttlre bucünkli su- ı 
nılll ye cnuı haline getlrdller. 
Ualbukı basketbol aslında çnlkll· 

ti, zekiyı, ıı;üratl intikali, müvue 
neyi ve ı,blrllll ruhunu arttıran ca· 
zlp ve kollektlf bir IPOrdur. 

llasketbolünıUzün durumu ve te
klmlllU mevzuunda pek çok çalışnıa 
lar yapıldı ve IJl7e do.trn bir gidiş 
yolu da açıldı. 
Yalnız son Romanya kar$ıla$mala 

n lhı bir şey daha ot;rrndlk. Çalış

m .. ıarımııa ~lmdlyP kadar ihmal rt· 
ıııııntz ve hlc fUphrsiz rok milhlm 
olan rnra ı mf'.elr.ını de ün plana a· 
larak devanı rtmf'k ı~ap f'dlyor. 

30 unlyr kaldf'JI lif' oyun tarzına 
ırtlen Jt'nlllk, artık bütlin takımla• 
rımızın en kısa zamanda IAJı)a ııt 
meıerlal sathyarak şeklldt' haıır12n
nıalarını •aruret haline getirmiştir. 

Yalnız bu Is uman "e df'vam Is 
fl'yen dlkkatll bir talıımayı icap et• 
Urlr. Eski orta ulılet dllnya boks şampiyonu Gene Fullmer, telırar Unva

nını kazaııabllmrlı için Neal Rhtrs ile lıartıla mı~ ve on raund ıonundı 
mUsabaka11 t>tk az bir rarkla almıştır. Fakat müsabaka ıonunda Fııll 
mu in 15, Rlnrs'ln de ı !eri dikli mi tir. Re.simde calip Fııllıuer, rakl· 

ıtad muhakkak ki yapılmalı. etP. 
anda dU,UnUleceıı: me.-zu o d ıı ~1 

Bunlar, güzel temenniye .. rıı ~· 
lerdtr. Fakat. eau olan nolı:~· ;ııv 
dlllt. ellmlzde bulunan ~· j,.J 
batpaşa Stadına iyi bir ,eıı:lld'ır .-· 
malı: ve muhafaza etmeıı:Ur. 8 ı11'. 
dn gereken oet.llde bat.mat.. 0 ,_,'di 
Umam gôııtermelı:, yeniden bit flr.I 
rapmat.tan çolı: daha toıaydlf· ı•"ıt 
bunun m ıaaıı meydanda. sen• yııv'.' 
Mlthatpaşadan batlı:a bir •~ ... ~ 
bildik mi? Ellnden atadı alt_... il"':. 
ıatauray KulUbO 20 ıenedlr :::,, ,. 
lı:urablldl mi? Sırf adeti - ti pJ' 
lan birkaç t.ulUbQn menraaıl•6~ leldar oluyor diye, bir telı: eti ee'~ 
çile çelı:tlkmelı:ten artılı: .,dl ıır 

Haftanın hemen heı:ııen ,_,,. 
gtınO ır.a, n antrenmanl•~~ıdl~ 
gul bulunan, blrlcllı: ,._ ~.-. 
kapılannı artık, l:ı:aml 119 D' 
için açı!ata~ını . geçen baft9 ~~ 
rlnrt llg tertip lı:omıteeln• ıııt'ıl 
olaralı: blldlren kararı, meı:ııııU 
kar4ılamı, bulunuyoruz. ~ 

Pek tabii olarak, bu ur9' ı1111"! 
proreayonel kulUplerlmlzl :i~u. D, 
etmlyecelı:Ur S&yın CJhan ·~,..ııtl 
tulUpler st:ı:l bu atpmkl tol""" 
lanna dhet ettiler. ıı" 

BugQnlı:U vazıretıyle bir c•~~ııı' 
n1zuou aııdırmalı:ta olan ati c'rP~ 
p Stadında futbol oynanı:ııır- dır ,. 
tulüplertmız de her halde ~ıı rıııııd' 
derler. Yazık dejlll mı Ttırlı: ııı•' 
ıuna, tutbolcuauna "" haıı:rısı rıl 

RUlcf'tbolll Vf' yrnl kaldclrrl iyi 
blltn yabanrı antrrnilrlrr Cf'tlrtmrk 

, te ihmal edllmeyecek onemll bir 

---------IK!-ıgı;'.l!!l~iD:DJRif~iilrll,liiiiiliiliiiiillSll::5E:i:i!5iiil•U••m•••••••••••• tşttr, bl tanıfınd.ın bırpalıuurllen rörlılm ektedir. Sacid DEMiR~ 
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