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PAZARTESi SAMİM KOCAGÖZ'tlN BÜ1'ÜK ROllANI . . 
ONBINLERIN DÖ ÜSU 

J 30 
ARALIK {)ç renkli ıarif bir karton kapak içinde çıktı. 

J t 1 ' 320 sayfa, 400 kuru5. 
ı Yıl:l8·San : 600$ llA"Tı.lliRI : 'J'elır•fı \ 'AT,Ui • tauntı11I 1'EDİTEPE YA\.JSLı\RI 
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yolu tutacağı soruldu 
Mu halef et ; anayasa ve hikimler için 
Vekilin görüşünü açıklamasını istedi 
Bütçe Komisyonunda İzzet Akçal (DP) de "teminat tamam 
olmah; hôkim karar1ndan dolayı nakledilmemeli" dedi 

şıms~T1 illi c:O~ \LTA\' KOM'ŞU lOU 

«MUHAL EF T GEREKiRSE 
MECLiSi TERKEIMELI» 

ÖNEMİNİ KOLTüRüN 
TADİLLER MECLtS 

ŞEMSETI'iN GüNALTAY 
BELlRTl't «YAPILAN 
ÇALIŞMASINI ÇOK DARALTMIŞTIR» 

OH P. Beyoğlu l"lnızata Genı;tlk 
Kotunun rıllık toplantı.sı dUn ,.apıl 
:ınıştır. Bu 11rada C,H,P İl Ba,şkını 
Profe.sör Şemaet tin GUna't cıa b~· 
yül: ı.ı;t ile kt.rııtanan bir ıcon~ 
ma yapmıştır 

Kongrede ııençler.n yaptıcı tartı,. 
malardan bUyUk bir aev1nç du7dutu 
:ııu btJlrterek aöze ba$lı:rıın Oünal· 
ta)', •BU parUm~dokl ha,.aU;et.l 
ıoı.terlr• cıemlfl.lr. 
ciSTiKBAIJl'I ZABirl.l!:Riı.,.. 

Bundan aonra ıençllk kot.annın 
önemini anlatan GOnaltaJ, dertle 
rın tini, ııençllğln ldeal:t oldutunu 
ııöyllyertk fUDları ll4ve etmiştir ; 

•Vazlfesını tamamlı:ran blr nesli 
fel'lnl, kendinden aonra gelecek.ere 
bırakır. Bu b:ıktmdan lııtlltbalde 
Halk Partlılnl idare edecek zib!Uu 
ıenc;tık ıcoııanndau yetl.fecektlrl • 

( Du amı a ~ Sil. 8 deı 
-o-

K.Gülek 
lstanbula 
geliyor 

Ruınut :\lubablrtmtıeeıa 

Ankara, 21' - c .H P. genel aela'ete
ıt n Adana mıı.etveklll Kııııım OU· 
lek yann ilk uçakla iatanbu'a gl· 
decelı:tlr. onıeıı: :latanbUlda bir b•· 
t.ın toplıntw yaparak. aon aısut 
olaylar etrarında bl!P vettcekt1r. 

-o-

Bölükbası dün 
Ankara'ya gitti 
" c. M. P. il Baıkanları 

bir toplantı ya pa caklar 
:sır müddetten't>ert. ııehrımtzde 

d ntenmelı:te otan CM P eene: 
başkanı oaman Bö1Ukb84•· dün 
eaat ı~so da uc&kta Anlı:ıaraya 
ıltmlştır. Kendta:nt hava t.lanın
dt., ~nel tıaoıı:an vekili Fuat Amt.. 
rene! idare ıı:urulu üyesi Nurettin 
Ardıçotlu. il eelı:reter üyeel Baha
ettın GUne:v ve cııter tetklllto ldt.. 
reci ve meMupta.1 uturlamışlar-
dır. 
osmıuı BölUkbt.91 tıava alanında 

lı:endts\yle görü rn ruetecıtere ve: 
dllll kıııa beyanaLta tunları sO •°' 
mlşıır: 

«- Sıhhatli, n~ııll. azım.ı ve 
nmıtıı olarak Anlı:arara dönüyo. 
rum. Topladığımıı. ener-ıı. mıttet 
bızmetınııe ıtuıtanllmt.k içindir• 

C.M p ırencl başkanının BOyOlc 
Millet Mec!Wnda"1 ..ımıo O!l1URU 
bir aytılt ızın. tıenQı eona ermı-. 
Clellldlr. sununla beraber Oımıan 
BölQkbt.tının. btlht.SU parti çt.lış. 
mt.lt.rı ile yaıcınen UrıtenmeRe 
b~tıyact.1ı blldlrllmlıttr BötOıt· 
biiı. 6 ocaktan ıtıbaren MeCJ.11!' 
çalı maıarına da lı:all acalctır 

C.M p (i'.enet oan ıı:urutunun 
Ankaradı ı e:nıı <: e. le apa 
c:atı to,ıl• ı•ınııı tıazı ık uı ı er 

cnenau aa. ~ ıı a de> 

ATA .. GAZETESİ 
SİZİ K.ONUŞMAYA 
DAVET EDİYOR 

Herkesin 
bir 

ıöyliyeceii 

vardır 

VATAN'la her zaman aynı fikir

de olmayabilirsiniz, fakat VA· • 

TAN sizin fikrinizi söylemek hür

riyetinizi son nüshasına kadar 

müdafaa edecektir. .. Yılbaıın

dan itibaren açaca{Jımı.z cVA· 

TAN'a Mektuplar:. sütununda 

herhangi bir mesele hakkındaki 

görüılerinizi, bizim fikirlerimize 

aykırı ol~a dahi yayınlayabilir

siniL Yollıyacağınız mektuplar 

memleket meseleleri üzerinde 

olabileceği gibi VATAN veya 

baıka bir gazetede yayınlanan 

yazılar üzerinde de olabilir. Sim

d iden ya zmaya başlayınız. Yıf

baıından itibaren her gün ... 

,, 
okuyucularına 
açıktır 

1 
Rnau t Mabablrlmlzden 

Ankara, 29 - BUtçe Kom16yonu· 
nuq bugQnkü toplantıaında Adalet 
Batanlıtı bOtçwntn ~:-üıOlmulne 
başlanmıştır. Sabahleyin bu bUtçe 
tızerlnde ilk konuşma11· C.H.P. An· 
kara mlllctvekU1 asman Allştroı:tu 
yaparak, fUnlan eormuıtur: 

•A - Tekııılb mOeue11eaının kanu. 
nun rub ve makaadı dabU1nde işle 
dlj!lne Bakanlık inanıyor mu?. 

B - Seçimler öııceıılnde &411Je bu· 
kulı: hAklmlertnın kararıyla kUtUk· 
t.e ı.sını bulunmıyan vatandaşlann 
oy tuttanabllecekler1 yolunda Ba· 
kantığın l"t.P~lğı genelı;e Seçim Ka. 
nununun ~UzUk tanzimi a15teml ile 
na~ıı ba!lda.~tırılab.llr? 

O - BölUkbaşıııın tahllyeı!ne it&· 
rar ver"n Keakln Ağır Ceza Mabke
me&1 başkanı halttında eski bir A· 
dalet Bakanının beyanat vermesi ve 
bu beyanatın devlet radyosu 1le J'&· 
;rınlanmuı vıı muıneva.r.ı, 1enı Ad&· 
let Batanı tarafından da taavlp .. 
dllmekte midir? 
GIZIJ IJ K ..• 

D - 81rııaJ dlı va tarda bir kaide 
haline gelen duruşmanın gl:r:lllll:'I 
hakıunda Bakanh.ı: eski aörUtunü 
muhafaza ediyor mu 

I!: - Hali oyunun dikkati çeken 
ve &lyui mUlAbazalarta yapıldığı ka 
naatı hasıl olan naklller denım e
decek :midir? 

F - Seçim emntyetınl lı:ur:ınal: ba 
(IJC\'81111 ~a. 5 ı:IÖ. 4 de) 

Şttı r•m ı zr torik akın ı deum edl)or. ~ite ki m d tın sal'lah d a balıia çıhnlar hartı an•l ı bir ıün ıreçlrdller. 
Faı.at ~ aı. aıanan balıkl ardan ııınhlm bir )iı•mının sonradan aıı r.ı bula:ınıını ak > tızünden t"krar dnlze dllkül. 

mt. ı bu e~ln<'I ıötıellyor. Resimde d tın ıabah yakalanan toriklerden bir .. ,smı lir, balllo;çı ları slirO)ouunu:r:.. 

Dr. F. Küçük 
GELİYOR 
lıbrıs'lı lider Başbakanla görüşecek 
Fosıer Oulles 27 ocakta lnkarada olacak 

iiİİİİİİİİİİİii9;~~~===========::===~~· ~ tfund Mahalllrtmlzua 

1 
Ankara 29 - Kıbns Türktür 

Part ı ienel b~kt.nı Fazıl Küçük, 
Kıbnıı Türk Kurumlan başkanı 

·raı l'hrı..rlıı 11.ı minare arnsı na c:tkmrı. ls t tıtl&I bıı)rak 

Kıbns için mevlid 
nihayet okutuldu 
Fatih Caıniine asılan hügiik 
bayrak polisce iııdirildi 

Recep De~n ve Kıbnı; bqkonsolo. 
suınuz Burhan Işıt yann at.at ıo.ı& 
te uçalı:ıa Kıbrıatt.n tehrtmlze ıe
ıeceklerdlr. Hült'llmettı:ıılzlıı cıavet 
il.si olt.rt.k memteketımıze ııelcn 11-
derlerle bqkonsolôtiUmuz. D~ıt
ler1 Bakanı ve Başbakan ile ırörü· 
şeceklerııır 
Dl 1,1,F. · DF. Gt•ı.h OK 

Ankara 29 CHtıı1U5U - Dı~ı,1erı 
Bakanlııtınca bu;ıün açıklıuıcıı!P· 
na ı:ııre. Amerlklln Dışteterı Ba. 
kanı F~ter Dulles NATO konae· 
ylnln BUJbakanlar IMIVIYerılndekl 
Parlıı toptantl6ındıı Bqbakan Ad. 

<Dr.vanıı Sa. ıı SO. l de> 

Vilayette dün 
•• uzun suren 

-
YILBA~I TEBRIKI _ ,·ııbıı ının .)akıaşnıakta nıması bıtha •• e3· 

~ ) ar Ec-lilldc- tebrik kartı ~atanlara yaradı. 
Galata arıı.r Po~tahant.ı, ı\dll1e \"e \'eni Camının önOndd.1 ııatıtıl ar, 
koce yılda en eot !t I'&Ptıli.lan 111nıer1 >-aeıyortar. Buralardan ber~ttn 
binlerce J.;art alınarak uuı.ıara sönderlll1or. Redmd~ B Oytit Polta• 
hane binası önOndeld kart atıcılannı ıörOyo~nnnz. ___ ,.. __ , .. _____ , .............. --........ _ ........ ..._ .......................................... . 

toplanb oldu EMEKLİYE AYRILAN 
Menderes'in baıkanlığın

daki toplantıda lçiıleri, 

. 
SUBAYLAR TOPLU BiR 

::m ~::i~ı:~a ~:,::~ İKRA~IİYE ALACAKLAR 
Oiln ııece Vlllyette Hat 18 den 

geç vakitlere kadar ııOren önemli 
bir toplantı yapılmıştır. Başbakan 
Acınan Mcnderee, İçJ~terl Bake.nı 
Dı. Namık Gedik. Devlet Bakanı 
Emin Kalafat ve Mllll Savunma 
Bakt.nı Şem'J EıırJn ile bazı yOk· 
sek derecetı 8Ubayların katıldıtı 
bu toplt.ntıda genel olarak Mkert 
meselelerin ı:örüşüldORQ tabmln e
<1ılmektedlr. 

öte yandan. Bıış'bt.kt.n ft berabe 
rlndekt bakanlar. dün Oltleden (;n
ce Şale K~Jı;Qnde Cumhurbaşkanı 
Ct-lAl Bt.:vt.r Ue bir ııut aüren bir 
ıit"rOşme yapmıştır. 

Menderes. daha 11onra, imar alan 
!arını ırezmll ve llıı!lllerden izahat 
almıştır. 

SUBAYLARA SERMAYE TEMiN ETMEK 
GAYESİLE YENİ BİR TASAR/ HAZIRLANDI 

Ru•asf Mullablrlmlzden 

1
-

1 1
-

Ankara 29 - Subay vıı •kerı memurların emekliye aynldıklt.rı fORO 1958 JILI Ç 1 
zaman ellerine toplu bir ııara lıl!( l 14 MILYOI DDLIRLll mes1nl uRiı:vacalı: kıuıun tasarısı 
M lll Savunma Bakanlılınca hıı 

zırlanmış bulunmaktaısır. BURS TIHSIS mi 
:l't.kmda Mecl!Mı ııetırllecek o. 

ı an taul'ının ırayesı aerelı:çeye ırıı
re emekli eubaytara aermayıı temi 
nl ve ıuba:v mt.ao•t.rl Uıı emeltll au 
b&y m a .. tarı t.rM'ndt.kl ft.rlttn pe. 
eın olarak kapatı!masıdır. 

AIM>Clatecl Pre•t 

<Devamı Sa. 5 Stt. 1 d•> 

rürkıre Milli Talebe :Pederuyonu•nun «Atatürk ve Kıbrıs ut· 
tunda oeblt otan ırkdqtanmızın ruhuna adanmak üzere• yapmayı 
kararlaştırdıilı Mevllde. bazı olaylardan aonra, Villyetçe izin verlL 

m~"Me~ldd~~~Fatıhc~l'1~~f~iiiiiiiiiiiiiiiiji~~iiiiiiiiiiiiii~~~ mllnde okunmuotur 1 
Bıt,ndl!U ı:lbl, T M.T.F. lC!t.reCl• 

ıerı. önee Vall Tarhan'a baş vu
rarak, !llevlld için izin l6te:nlf. 

< Oe\'ırnıı Sa. :i Sü. ; del 

Newyork. 29 - Fonl teı1!51 ~ 
:tından Puar ırana &eıttandıtma 
s;!lre, dünyanın mllhteli:t ııım mc 
eueM!lertne 1958 yılı içinde H 
mıt1on 28t bin 650 dolar tutt.rın• 
da para yardımı yapılacaktır. 

Bu art.ııa Colomblt.. lWchlıran ·ye 
:latanbul Unınnııtelert t.rllf>ında 
Devletler Hulı:ukUnun ıreıııtırttme
ııl alanında motter11k çalı~ILların 
yapıtabıtmeııl için S00.000 cıolt.rlık 
bir 1on ayntmııtır. __.__ 

Dulles, Rusya 
karışıyor, dedi 

An.ıdoln Ajansı 

Wa.sblnırton. 29 - Amerikan Dış 
İtleri Bakanı John F'Ofiter ouııee. 
<10n bir Amerlkt.n ırazetesıne ver
dlll ve Hariciye VekAletl .tarafın· 
dan da neşroc111en be11anatındt., 
c l0S7 ııenesının eona erdlitl ~u sı
rada memnun olmamız ıc;ın mü· 
blm bir ııebep mevcuttur Hür dOn 
va karoıtaştı!iı bir çok tehlikelere 
raRtnım blrtıı,ıını muhafaza et.moııl· 
nı oıtcıb <!emiştir Duıtes sözlerine 
~öyle de~am etmiştir: 

•Sovyct Ru&yada ~e ç1n'de, b.r 
hopıuu.uzluk havaı,,nın hüküm 
ıOrdO!tünü ııl!'ıiıteren birçok delille 
re ııahlblz. Bu memleketlerde, hal· 
kın daha ıı:enı~ bir baıtınuııztık ve 
:ıaklkl bir hürriyet ıetedlklcrtnı bl 
lıyoru:r: Gelecek seneye gQvenle lla 
kablllrtz. ırerek kendimize, ııerelr&e 
müttefiklerimiz ile birlikte t4kip 
~ttıttımız !ııvaı ete güvenebillrlı:. 

İ6tlltbal<!e de gQı,:lüklerte karoııa a 
bilir z Cakat ımanı."Ilız 'e hür <!ün 
' ı:-.ın kuV\P .en a,,.e ncıe n al· 
'ık ç n deva ıı b r ır;ı•tı- kurmı'I: 

tan ibaret oıan ea emıze ut~ab.· 
1 ı..ata .• 

• 

D CS TEKR AR VURD'A KABL'L EDlLES T ALERELl!R 

Üniversiteli 48 öğrenci 
don·tekrar yurda allndı 
ö~RENCILER EVVELKi GECE SOKAKTAN KAHVEYE 
GöTOROLDOLER. VALi DURUMU TAHKiK EDECEK 
Fatihteki Valcıtıar Öğrenci Yur

dundan atı:an 48 ORrencı, dOn Ol';· 
leden 1:1onra Vali Mümtaz Tarna. 
nın e::nrı ııc tekrııır )'Urda alındı· 
lar bgrencıtu. enrtkl ece•~ · n.ç 
u u.nacıan a akta ııı-çlrdller Gece 
:varııundan sonra kendiler nı Fa· 
tlb cam ı avt~uncıa ı:ören poll6.. 
i.er, wnmu ıçın fak\Ult.rı atetl 

de aönCIQ?dater. !'<>llıler. &trenci· 
ıerın meydanda cıumıalanna da 
m&t.ade etmedllf!r ve kendıterını 
Ma:ta çatlı ı ıçlndtkl bir kahve
hane e d· .durdular Öıtrencllu 
IJ<'Svlece yurttan 6<'nra ıtokaktan da 
a•ı,n'ıı~ oldular 
SoğUk kı aecn.nde, ıyaza terke 

ısııen oırencıtu. ııece :v.rwn• k L 

dt.r bqvurmadılt makam bıralcma· 

dılt.r. Pt.kat kl:nM ıtr sıarotmeterl 

m<ıın"kün olt.ılıad• Ancak bu te
lliO ve hı..,ecan lçlnele adama'!ı:ıltı 
çareaıa lı:atdııtını hweden Ont.l ı. 
•tırıl! b r O~renc eline ı=eç rdlğ 
b r telefon numa. uı e Bqvekll 
Adnan Mendertlile ıırorotmeıe kal· 

conamı aa. 11 so. ı d•> 

• 

--
MAKAR IOS'UN 
Kıbns'a döneceği 
haberi doğru değil 

Anadolu .&Janu 
Anleara, 21 - Ht.l1clye Vıltil.U 

Matbuat btırosuncıa:ıı blld1rllmlft.1l: 
TUrlı: Habuler AJ•naı. Bayrut rad 

yosuna atfen, aon defa Pariate Baş 
ıı:an El&enhower'ln tavaauıu tıe. 

Türkiye, Yunanistan ve inııUter. 
Başnltltıert aru.ıncıı :rapılaıı ı~t 
bir görU mede, Makar;rosun Kıbrıaa 

dönmes.lnln karartaştmldıtını b!ldlr 
mlştlr. 

Her ne leadar bu haberin aaıtaız 
otduıtu esaaen mt.hlyet1ndf'11 •:ıılafl• 
lı10raa da, şu clbetıerln de bllTMl
te bellrtilmee!ne lüzu mgörUtm~ 
tür: 

Parta•te Qç bt.şveltU araaında b67· 
le bir ttY ırOrUlmem.ı.tır. llıuell 
Türk bulı:ilmetlnln nolctt.1 ııuannt. 
göre. Kıbrıs meaele&l, bu işle hulcu· 
kan Te s:rauJllt b•klmuıdt.n allltı 
dar otan TUrklye Ue fngı.tere n 
lı:endlalnln allkadar oldutunu iddia 
rden Yunanlatt.n ırll6ında hal.edl.ı 

cık b.r me.e edtr :ı.talcar!oaun Tür ... 
(DeT&Jlll 8L $ iL $ dl) 
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Universiteler 
ÇARPIŞIYOR 

Sun ı peyk-, Yazan•. ya,ındakı otren. 
!erin oan- cının çalı~ma ıo-
yamızın et- nO 8.10 ııaat. on 

:rafında dol•$- ooç. DR. ~ Jll on1eııı ya 
maıa b&fl&."lla ı. Keıııal eındaktnın ille 10-
h•) au Onl.'llldc 12 saattir Orta 
bazı m~ıe va a~ll Olirencısının 
bakllı:aUer Qze- Tf)S'(JN çalışmalarının •• 
rinde milletle- f2 al mOsbet ı-Tln dikkat na- , ____________ _, • .m'er ııe mate-

~arlarını Claha 2lyade teblf eıme- matık azertndedır. Amerikalı l!lt
lertne 6Cbcp olmuştur Daha cınce r.'1!cl ısc. bu konulara. bu mOdde
tlt.z karar v davranışlara ııvık tin yansını tahsil. e<ıer. 
ııörtılmeycn bazı problemler. ık'__ 21 Orta tahsil kademesinden 
ııadl vıı sıyasl plAnların öncelik lıs- yük.<iel:te çıkarken. ısıkı b r mu.aa
teler!nde bil' mevkileri ı,ırale l:a•- bıka imtihanı ııeçlrlllr \'e, anca: 
lamışlarcıır Böylece. ileriyi çok bu mO.'labalı:ada yOJaıek kabiliyet 
öncetıcn ırörüp ikazlarda bulun- ırösterenler Qnl\l'rsltclero de\•llm 
muş olanlar bir krre dnha ::ıaklı ederler. C'nlvcrııltc tahsili pa
çıkmı~ıar, bu ikazlar karşısm:ıa ac- rasız oıcıuııu ır1bf, timi lı:ablllyl'tlc
rekll realaironıırcıa bulunmıt7nn rını ispat etml$ l!Rrencllere maaş 
!!ellhlyet ve mes ullyet gahlplerı da baıtıanır. Onh·erıııteyl bltlrin
ıse ycnı mnşkallerle kl1'ılaşmış- ce. umur.ılyetlc. hoca ıı:ıtıııtını kar
lardır. eııamak Qzere. mezunlar, !ille öli-
Batı mede:ııyct ve ıı:aıtaranan rctmcnıuıınde ı tıhdam olunurlar. 

karakteristik v~ ıtıarından biri Du eıınaııa da kabiliyet g&teren
teknlk tekümüle davanmasıcıır. ıer ıımt tetklklerde çalı.ştın\ırlnr 
"l elı:n•k tekA.-naı ıac. llml bllııl ve ve orada do~toralınnı ~aparlar. 
buluşların e.ııcrldlr l\lo:1em cen:ı- işte. takriben 30 yaşıncııt ı:c-nç bir 
;etin başlıca kudret lı:aynaııı. ilmi filim namzedi böylece yetı~ır ve 
bllrt ve yaratıcılık ile mücehhez bundan sonra aerbeatçe araştırma 
insan dtma larıdır Şu halde. mo- yapacaıtı b!r laboratuann bqına 
cıem C!'nıl et nizamında ırerctll geçlr!llr. • 
ı:ıevt e ulaşmak ve bu me\•kll mu- 31 Gerek )etlşmc emaıımda cc
hataza ee1eb ımenın en müeı;alr ve re;u;e lltmln arqtımıaları ı.amıa
:ıı::estınne yolu, fenler için oldu~ nında a!dıııı OcrııUer tahminin Oa
ıt bl millet er !Çin cıe, lı:abll oı:ıu~ tilmteııır Doktorasını vcrdflı:tl"n 
lı:a:lar fa::la lllm bllııı ve mehan!'t- ııonra haftada 1,200 Ruble 1300 do
lerle mücehhez yaratıcı cıımatıara !ar). yülı:zek kademelere ul tı
ııahlp olmaktır. Öyleyse, mllletle- j:tında lsl', 7 114 8 bin ruble alır. 
rln temel meselası. bu kabil cııma~- Aynca. bir otomobile, bir evo, bir 
•arı yeU~tlrmelı:tlr. \UIAya cıa sahip olur. 

Mal\\m olcıutu Ozere. eııkldcn, Bu maltlmı.tı veren l'.S. Nen 
fertlerin ve mllletlerln kuvvet. \e ıı:ıd World Report derıtll'il, :1-azı
kudreU flzllı: ve bedeni kabiliyet- eının 6onuncıa ctşte bunlann netl
lere dayanıyordu. Atom devrine ve caıl Sputnlktlrı diyor 
•Un'l ııeyıı:;er çııcına ı;ırfhncc. mil- Bunlardan. çıkanlacak birçok 
lc~lerarası mücadele ve rekabetler neticeler meyanında bllh&!lila ~una 
ilim .ııahuına. yani laboratuvarla- tekrar ~aret etmek llzımdır: Bun
ra ve üniversitelere intikal et- dan bOyle. milletlerin ltuv,et ve 
mittir. Bug(ln, anlqılmı~ bulun- ıtucıretı ilmi ~tünlilklerıne ela a
nıalttadır ki, hakikatte çarpışan nacaktı·. lımı t!!tOn!ak. sı.stem!I 
Te çarpıoacak olan ilim ve teknik ve kuvvetli bir elitim mekanlz
mukezlerdlr ŞOphe yoktur kı. .ır- masına ihtiyaç ıtöst.er r. M mıe
tık, b ldıl mız ordular dcıtıı. A- kot n ııım \C. kQIUlr manivelası ise 
llmlerden müteşela;ll ordular mil- Onlvcrsltelerin ellndeCllr Unıve?'
letlerln 'e mlllet toplululı:lannın el tel er ltuvvetll ve kudretli otul'lia. 
raşama tabUlyetıennı tayin ecıe- bu ıruvvet zarurt olarak bütün 
cekt r. öğretim ka!lemeıerıne yayılır. Şu 

SEHiR 
HABERLERİ 

68 lirah k içkiye 
157 lira isfenmis 

• 
Rtyoğlunda son gece kontrolün· 
dt, vesika~ız çalışan ü~· gtnç ka· 
dıola bir de sarhos yakaland ı . 

VllAyetçe alınan aon kararlar ge· 
rrAlnce febrimlzdelı:t gece kulOplerl 
nln bar ve pavyonların kontrolüne 
devam edilmektedir, 

Belediye Zabıtaaı ekipleri, evvelki 
ı:ece de, Be~lunda genlf çapta 
kon troller yapmışlar, bu arada bazı 
etıence yerlerinin •24 de kapanma• 
ya tına urmadıklarını gOrerek, ih
tar ceT.aSı vermişlerdir. 

Öte yandan, ehrtmlzln en tanın· 
mış barlarından birinde, 88 liralık 

buabtn 157 lira 20 kuruş olarak a. 
lınmuı tizerlne, müc.saese hakkında 
Milli Konınma raptı tutulmuştur. 

Bu arada, blr pavyonda da, küçük 
J'&tt& üç kadının, ruhsataı.z olarak 
çaıı,tırıldıAı t~bl~ edilmiş ve ka· 
dınlar muayıme için Zllhrevl H&4ta 
!ıklar Hıı.stahane.stne gOnderUmltler
dlr 

Ekip, bir de urhoJ yakalamıştır. 
-.--.-CCOJ>-

Saat hırsızı cc lıbilir» 

dün efe geçti 
T&Şhtarla Yıldıztab'.va caddesi. 

125 numaraııa &aatçlllk yapan ~·
fi Yurtııeverln dilkkAnına g rcrek 
tamır için bıraıklm!IJ. mü1tcrllerc 
alt 26 adet kol ve cep aaatı çalan 
lsmaıı lşblllr adındaki ıtahı&. cıan 
yakalanmıştır. 

lşbıllr ha!ı:ltıncı.. ~erekli tahki
kata bıı.~lanmı~tır. 

Bir hırsız suçüstü 
yakalandı 

Mecldvleköy. Ortaklar M>kak 19 
numaralı npartmanın terasından 

içeri girerek. cvı ~)'maya kalkan 
Trabzonlu Ahmet Yılmaz adıncıa 
bir şahıs.• suçüstündt! ~ akalanm~
tır 

Ahmet Yllmaz halı:lı:tnda ırcrclı:ll 
takibatı b~lanmıstıı 

Helva yerine bacağını 

kesti 
Suacııyc, Ayşeçav~ ı;okak ı nu· 

maralı bakkal df.llı:lı:Anında çıra!:. 
lık yapan Os:nan Sr.~r. dOn cıaıc
lcAnı1a bir müşterlyo helva keser-
ken bıçağı elindC'D kaçımıı ;c 
bacatından yaralanmı,tır 

Çıralı:, hostaney.. nld:nln'l''ır 

Bir gecekondu yand• 

Bu hakikat anla~ııcıılı:tan gonra halde. Amerikanın. etltlm .ıılsto
mllletlertn gerek Hvunma ge.-ek minde lalAhat yapması bahis ı:onu 
kalkınma ve yültulme ııuyret ve su oldu~ blr ır.amancıa. her ba
taallyetlerlnln yont bir veçhe. ye- kıtndan az ı;ell.lmlt olan memle
nı bir lStllı:amet llttlaap edect!IU ve kt!tlerın ne yapmaları icap ettlltl 
etmesi lhur. acldlltl şüphe ııötar- Ozerlnde fazla düşünmeıte ınzum 
rncz. Fflhaklkı&. mllli bütçelerin ~a!ttur. sanınz. Memleketin dü
varu;ının tah~ı;ı ohınaı:r.ldlll k!Aı!lk şOnücO 'e }'aratıcı dlmajilannı art- Bc"koz. J<avak eter,. rRdC n9 
ıa\unma sı.ııtem ve mekanlzmalnrı t nna ııa;-retıerine yapılacak \atı- numaralı ıtec k"naudıı oba bonı. 
mtıe ır ~ııtlerinl ııentş ölçllı1!l nm. mahınllana uzun \·adc nlha- 11undaı1 çıkan <ıvı:cımların ~aı:agı 
ltavbetml:ılerdlr Öyle ı:öıilnmeıc- yetinde verirse eli', en mues;ır vıı tutu~·umıası tonı..cıuıda bir an· 
tccıır ıı:ı. kabarık mevcutlu birlik- en mQıımir bir harcamadır. fıkrın- ı:ın çıkm1$ ~e k:.ı ü'l" taınamen 
lerf uzun zaman ıılllUl n tında bu- deyiz Me!nleketın Lstlllsal kuvvet- yanmıştır 
ıuıııtunnak. milli ekonomiyi aıtır l"rlnl bu 1 tlkamete 31önelt.mekte Yan.ııın. etrafa ~ırayt' rtmrıJl"n 
bir Uk altına sokmaktan !azla o:~lkmelt milli Vllrlııtı teh!lke:;e llnlenmııı 11e o.ay R •.ıııı• ıRllklkata 
b r n t ce v·~l t etmez. Asıl yapıl- tıOşureblllr. !ıa ıanmı,tır 

BUTCE UZERINDE 
B tltçenln tümtı tızerlndc en

cürf.ende cereyan eden 
müzakereler aol'Ja crml§-

tlr. Bu mtlzakcrelcr ftlnasında 
gerek muhale!et gerekse lktı

dara mensup mlllctveklllertnln 
tızerlnde <tuğrduğu başlıca me.ııc

lelcrl ıı11zden geçinneke tayda 
vardır 

F.r:cnmendcki m üzak'erelerdo 
muhalefetten bllhassa CHP mil
letvekilleri tenkldlerde bulun
m~larelır. G.H P. lllrrln yaj>tık

lan konuemala~ Claha çok şu 
noktalar üzerlncıe durduktan ıro
rtllmcktr.dlr: Bütçe gerekçesi 
partizan eda lle kaleme aluımış 
'ıı bir propaganda risalesi ti l(l
bu bumı hakim olmuotur Mu
k ayCfic!er hep buııan ile ı oso 
arllf!ındadır. Ccrekçede hillı::tl::rıe

tln bu yılki biltçc ile ve bllhas-
1111 hQkQmet prolll'llllmda zikre
dilen teelblrlcrlc bir lktlııadl is
tikrar takıp edeceıtını bellrten blr 
ifadeye rastlanmamakt&dır. tını-

ENCOMEN 
MOZAKERELERI 

acll dunımu aıaıettırcn ~tatl.r 
tılı::lerln tanzim tarzında bazı 
mObayenetlıır göze çarpmakta
l!ır 

Dütçeye bu .ıırne akseden bazı 
'>enı tc<lblrler bükQmetlı1 )tafa
.ııında yeni ihtiyaçların bcllrcıtı;:ı-

-r•••• tu ltu ı 

ne dl'IAlet ctmekt.edlr Salim ls
tıkamettt• olan b:ı ~l'dbırlrrll'. 
1 lere bir çr.kl dilzcn vermo za
marının geldlilnl hilkılmct.n 
artık kabul ettll:tl ıınlıışılmakta
dır. l\luha:l'totln iktisadi mcseıc
ıcrcıe hüktlmetlc olan lhtlliitı sıa
~·ekrdc dc~ll. fakat vı:l!ıtalarda· 
dır. Ml'mlekettn ısCr"atlo knlkın
maı11 herkl'..sln tızerlndc ıtt1fa't 
ettıgı mü tl'rek bir gayedir Fa
kat bunun tahakkuk l'!ttlr11mrel 
için tlklp edılcn plln ve prog
ramdıın mahrum ııta~o mubaie
fct itiraz etnıekte4ır 

AYRILIKLAR 
N lınyot K&Mjılaştı1:tın1•z lkti~a

dl meselelerin teşhisinde ııe. mu-

1 

1863 

OSMANLI 
BANKASI .AS.1 

1958 aile sandığı 
ikramiye planı 

f~ılkiı)de ~ /Jtııt:ı: 1111:1, 

2 AparJ.lin~'htdairesi 
@üFif t~ 

·400000 
lira 

lkrnını)t ÇtA:ıli, T m"ilılıri 

~ llART 70.000 rı 

S .1/ ~ Y IS / lf>nrhman 
l>aırrsı t t 
!il) (l(j(J Tl

:r. TJ. l/l/lZ NJ flOO Tl 

! $ 1. >'Ll'L 
! .1 /\.<tS/11 

70000 ,,_ 

tırJ 000 rt.. 

.11 ılRAf.11\ / ;lpartıınur. 
/Jul,,,/ ll 

C()()(J(J TL 

fcı-lcı lu/>ıfıll ı1 ıı: gı,tluııııı:• mıltucaaı et/ııı•: 

H" 150 /mJ)'CJ .. , Aur'u ıımrıanuı. 

halr.fet hQkılır.ettf'n nynlmak
tadır HUkCımet mt!ml<'ket n dıı
,ml ve &Or'ntlı bir lktıııadi kRl
itınma dl vrcsınde bulunelul(unu 
iddia etmektedir Halbuki muhn
le!etln kanaatına göre 1950·53 
t:evresı !'ımasıııda bazı milstesna 
şartların tesiriyle ııür"ntıı bir ik
tisadi kalkınınn meydana rıc!mlş
.ııe dl', milteakıp ;vıllarcıa bu veti
re cııırak!amış. bllhLo;ı;a 1954 dt:'n 
ı;onra fl'rd başına l.5abet eden 
l!'ıtbl~ tıatlarla mllll ııellrlmlzdc 
bir d0$1lle müşahede edilmeye 
başlanmıştır. HUIA:ıa aon yıllarda 
n1llll ı:ellrlmlzdckl artış hızı du
raklamış ve hatt4 ııcrllcmlştır. 
Yıldan yılı. artan nfltuııu da he
toabıt katacak oluı'S8k, bu ımre•ıe 
fedrlertn her geçen yıl daha fa- , 
ıtlrll'şmesl önlenemez. 

Memlekette mecmu mel aı.T.ı 
!le bu mallRra kareı )"apılan ta
lep arasıncıa bir mııvazeneslzllk 
vardır. Bu muvazenesizlik fl
atıann artmaısma ı;ebl'!p olmakta 
dır. HOkümetln aldııtı polllı ted
lılrlerfyle bunu önlemek ma:n
kQn deıtlldlr. Mal lAtllı.sallnl ve 
a~ı yütaseltmeCll'n, buna muka
bil. talr.bl mecmu nrz se\·lvcslno 
l"lellmıcdcn pııhalılıeııı ıınıenıneaı 
aıCmkün değildir. 

Muhalefetin bütçetıcn zl;-a:1o 
umum\ lktlı;adl polltlltanın bir 
tcnktdlnl ihtiva eden yukarkl f -
l>lrlerlııden ııonro. bu tahııls bOt
çe Qzerlndekl fikir \'e kanaa•ı 
~öylece hUIAııa cı11lcbll r O.H.P. 
s11zcülerl masraf bOtçes, hakkın
da ~lmt11yc kadar yaııtıkları tcn
l':ldlcrcıc bütçenin bUytlk kateıro
rllr.rı itibariyle ne dü~Undllkle
rın. açık bir teklld"' beran r•
memışıerdtr. Bununla berabl."r 
Cumhur Başkanlığı kllşklerı için 
ıstcnen mefruşn• !!denekleri hak
kında ıtızarlercıa bulunmuşlar

dır 

ANA HEDEF: 
iSTiKRAR 

....... 

C.H P sözcfüer! aynı zaman
dıt ana hedefi lııtlkrar olan 1058 
bütçe.& nln RPllr kl!!mı halı:kmcla 
fikir beyan ederken yalnızca '..,_ 
rıısct 'erııııerının ve hayvan!nr 
Vl'rS:i!\lnın dt!rbal kaldınlmaı11 ıro
rektlğlnl aöylemlşlerdlr 

BÜTÇENiN ŞiMDiYE KA
DARKi MÜNAKAŞASI, 

HENÜZ ORTAYA YENi 

VE VUZUHLU BiR GÖ

RÜŞÜN ÇIKMADIGINI 

GÖSTERMEKTEDiR. KO

NUŞMALAR BÜTÇENiN 

KENDİSiNDEN ZIY ADE, 

iKTiSADi BAHiSLERDE 

AKLA TAKILAN NOKTA

LARIN VE SÖZLERiN BiR 

TEKRARINDAN iLERi Gi

DEMEMiŞTi R. BUGÜNE 

KADARKi HALiYLE MÜ

TALı_A ETMEK GEREKiR

SE, BU YILKI BÜTÇE MÜ

ZAKERELERiNiN GEÇEN 

YILLARDAKI CANLI, HA

RARETLi VE ZENGiN 

MUHTEVALI BiR SEVi

YEDE OLMIY ACAGINA 

HÜKMETMEK 1 C AP 
EDiYOR. 

- 1\ YDIN~

YALÇIN 

'- .-.-.-.----·~------...ı.l 
rfyet Part •ilerin 1tmdlye kaelar 
.1a ma kullandıkları bir takım 
kuııaıılar da aynı şekilde bcnıın-
61?-'lml§tlr. Kezu bOtçen!n umumi 
rıatları belli olur olmaz. buncıa 
~ ıllardanberl HOrrtyet Partilile
rin uırarla cıurduklan bazı )eni 
dt150necıere rastlanınca izhar 
• c! leıı mcmııunlyete. C H P 1 le
nn d• katlldıgı ROrülmektt•<llr. 
Ftatlar pahalılıltla mncad lr. 
emls}on. banla mevduatı. !ıOkO
metln pahnlılıkla mCcadelecıc al
ctığı ıson tedbirler. yedek parça
ı;ızlık. traktörlert.n feci hali, va. 
~.bı hususlarla H<lrrtyet Par.ısı
nın daha e\ vr.lkl devrelerelc vaı>
ınış oı:ıu~ı baz• tenk.dlerle, ~ım
cıı CHP rıln yaptıktan arasında 
Ml)'tlk bir mutabakat göze vnrı>
mrıktadır Bu hadise bize muhı.
lefetın iktisadi meselelerin tl.'•hl 
sıncıc bir ı;örUş mO•abchl'ttı1e 
1-.. ıııp oıautıunu ifade ctm •ktc
ctlr. 

M!ızııkP.re:er acvam rtt J:;çc. 
ııRrtller.n Clü~Once tal'"l.ları \C l{Ö
rllş zu·ıvc ı rı ara~mdakl fark
lora daha ı:cnlş şrkllde tem rdr. 
('Cğl7. 
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Dört Türkçe 

'

Urklye'de 
dört ayrı 
Türkçe 

yürürlükle. Ko
nuşma dili 
Türkçesi, yaıı 
dili Türkçe~ı. 
d r v le ı ııııı 
T iı rkçı:sl ve zor 
ıanınıo ,·aıı dl· 
il Tllrkçesl. 

t 
1 
: 1 . 
• • 11 • 

1 . i 
• ı• 

• • 
nıı sonuncu· 
su, dlll ı\rap ve Acrm kö· 
klınden kelınırlerden &) ılı.lama 
iyi nlyeılnln yonlln" pşırıp çık· 
nıu.a ctrnırsln drn ortaya çıktı. 

:rilrkhe cumhuriyetinin ıanır 
!arı içinde bir araya celen mll
,ronlarca insan, yüzyıllar boyıı 
süren bir ososyal kayna~manm 
yoturdııtu bir toplulnklur. De· 
thlk kültür U' crlcnrkler benim 
scndfil ııls~tte birle tlricl ol· 
muştur. Dil ele bunun ıııtında 
kalmamıştır. YiZ> ıllar boyıı ııy· 
nı toprakbr üstünde )a ıyan de 
ll lk kiillür ,.c ı;elenekler, Tur• 
kl)e eıınıhıırl)etl sınırları için
de tek bir nıllll karakter alır· 
ken, dil de aynı yolda ,urUmllş· 
tilr. t 'akal Cumhıırlyet•ıen bu 
yana dil konusunııaıd çalışma· 
!arın daima iki ayrı , ... 11t yon 
arı~ıııda bonladıtı da bir ı:er· 
çektir. 'l"ürklye Cumhuriyeti 
:rurkçeslnln durulmasını uvıı· 
nanlar, ekonomik ve 5osyııl fllk· 
türlerin hiçbiri Uıerlnde dıırına· 
d:ın, a ırı bir kellme Uretmeel
!lğlnc kapılmı tır. nllln ağdalı 
bir 1aıı dUi71e halk için anla· 
şılmu bir halde kalmasını poll· 
likıılarına daha uycun bulanlar 
da, dllln cıunııınasını savunıın· 
lıırın bazan ıınobluk drrcces1ue 
aran aşınlılıklanndan fıyd:ı· 
Janma fırsatlarını biç kaçırma· 
mıştır. IJevlet dili TllrkçtSlne 
) enıııen clrcn atcıalı kelimeler 
ve Osmanlıca terkipler bu yüz· 
dendir. cF.rklnı llarblyel Umıı· 
mh·e Riya eti•, •Teşk!Utı };sasl-
7eı;, •IU&f\-ekl.leh, •Meclis RI 
yasetl11, ıı ldmlyetl milliye. ler 
le mıllde hitap eden yeni dl'V
let 'J'Urktr51, bu iki zıt aşırılı· 
tın çarpışmannda hancı tarafın 
dahil kazançlı çıktı&ını ortaya 
koyar. 

ffi ı K re en ey milli rğı•ın e . ........................ ........................................................................ " '''''''' ' '''' '' .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••u•••••••• .. ••••••••••" ••••••••••••••• 

Bllhıısııa C.H P. muhale!c 1 ta
• ııfından yapılan \'e umumi hat
ları böylece hulftıla ctıcbllecr•k 

olan tcnkldlerde, ı;özctllr.rtıı ,ım
cllyc kadar meclis içinde ve mro
lls dı ında umumi lkU•adl cıuru· 
mumuza C!afr yazılmış VC! sö •l-'n
miş olan bazı ııı11;usları br·1ını

ııedlklcrı ve bunları bu yıl da 
tekrar ederek Ozerlnde ı.&rıır "t
tlkler'. gôze çarpmaktadır Me
"<'16 ıreçcn yıllardanberl lIOrrh t 
Partııı sözcakrın n umumi ikti
sadi politika~ ı t<'n ııı eCI<' kt ı 
da:.mn l Oı>tı-53 de,·rl'o'! ıı ı t ı"ı• 
c tmf'lcrt vr tenkldlrrını ID ,3 
tından ısol'ra ba lıyıın cıevre A tıı 

hisar ettıımeleri. hu ;·ıı CHP 
,llr• t!lrnfınG,an da bt'nlrMenmlş
•ır 

IKTIDARIN GÖRÜŞÜ 

Pakııt Tllrkı:e'nln erc<'ç dotrıı 
n tek bir yolda durutacatıııı 
orıaya ko1an bellrtlltr de var 
uotaıı Kardeş derclslnln istan 
bul iıkokul!Arı beılncl sınıf öt 
rtonrllerl arasında tertlpledlll 
yau )arı ması, Umltll dil ornek 
krl ortaya koydu. Kilçük ötrrn
dlerln denee alan yazı orııek 
Jul, dll bakımından iyiden iyi 
)" bapnlı. nlrlncUlğl kazanan 
t•atıtı llkokıılnndan nllı:e Tan· 
yol"ıın GUr."I Rilyam'dakl : • \k 
sakallı, deniz sözlü, altın saçlı 
bir lhtl)ardı. Yalnız, sakalının 
beyaz ve saç lıunıın sarı olması 
biraz tuhafıma ı:lttl.• cUmlesl 
&"Ü7rl l llrkçe için tek örne.k de· 
tır. llıılün yazı n)nı yapmarık· 
u7., ve temiz dille yazılmış. 

Oördl\nı üllltlı kaıaııan aınaı:va 
llkokıılundaıı evlın Ko•~otlıı 

ııuıı \llZI"nda da aynı 1·ıırkrl'\I 
bulnıak kabil, Ktiçlık )azıır : 
• oııra ,.,.r ıı;elıllnı, \nnc ve ba 
bama da sli) lt'd lm, onlar da ı:Ol
rlıller. llalbukl glllUnt'cek hiçbir 
şey yok. -.-edtn ı:üldiilf'r? Çünkll 
onların barına ~ .. ımrdl de.n cıtye 
ıı !il btr 'TUrltt<' -fil!' bitiriyor . ., 

kıı l oldu u kacıar fazla ya• ırı:n-
larda ı u ımaıt vr. m!'mll' ·rı n 
z t ve d ma ı ı:OcOnCI arttırmıııı:
tır 

B r rr. mlı-k t ıı ilmi ve ktı:torcl 
ırtıen M .. ., it barı ıe tınıversltc

!erln n mıktar 'e lı:a ttrs ne baltlı
dır Z ra llmt faaliyet 'e araıtır
maıarın başlıca kaynall'ı Onlversı
trlerdlr: Çok ve yüksek ııev1yell 
tınlve1'5ltcıere .ahlp olan bir mem
leıtet lktıııadl, ı;lyL">l ve askeri ııc
ııııme yanşında daha snr-atle ller
ın. Son birkaç ay içinde, Dotı,ı 
!it! BaU Dloldannın liderleri olan 
nu.ııya ve Amcrlkadakl gelişmeler, 
bu konuda mü~alıh~ birer misal 
t~kll eder 

Sputnlk'fer U1m ya1"14ında Rus
ların ııUr atle llerlecıııı:ını göı;termıo 
vr Amerıkada ı:enlş tl'pkller yarat.
mışlardır. ~u tepldler. ilk n8lla?'
da tahmin edllemoyecek buııuslara 
kadar nilfuz etmıotır Bunlardan 
t.lri olarak. Amerika CUmhur Baş
kanlı ı makamının, bir eah.Slyetın 
- o ahi! nekadar kablllyetlt olur
ea olsun - unkAn "" kııpasıtele:lnl 
~ıın b r ıdıırl me\•kl oldujtu ve 
bu aebeple bazı revizyonlara ihti
yacı bulunduRı,ı noktasına ı-aret> 
edtblllrlz Ancak. biz bu hususa· 
z.vaııe, daha temel mahiyet!~ 
b r d ıten azerlnde durmalı: ıstı:vo-
ruz ki, o da, Amerikan c!llt ın s!3-
temın n u radıl:tı tcnkıtle:dlr. 

Cerçelı:ten. Sputn k ıercıe:ı sonra 
Amer kan baı;mını en z.;-acın :nı-ş
ıruı ecıen mcstlt!, ilim yarl§ınCla ü.'!
ıanlC·k Mlt'avan Rus e[;ltımı ne 
Amerikan el!ltlm sistemin n mu-
kayett.Slt1lr, denl!eblllr Mezktlr 
basından anıaoıırcaıı:tadır ı::ı: 

ı ı Ru5:;a!!a. on yıla çıkarılması 
<ttış lnQh n yedi vıllık: bir tıılısll 
mrcburl eti 'arcıır. On ,-ılda ta- • 
mamlanan orta ta!urtl esnasında. 
mOsbet ilmi r ve matemat k Oze-
r nde teKl!lf edilmiş b r proı:'"am 
dil llllnde, ıııltı ve dla pllnll bir e
tıt m ı;a ınnmaktactır On fil onaç 

TAŞ DEVRi 

,\o\UDOK GECEKİ ı;!ÜYASINI 
HAr tı:?.LIYOr". 

ÇAKARALMAZ HAFiYE 

8EN IM [)f. Bİ~? SEv'.,C.ILİM 
VAR A"!TIK ONA LAYI~~ 

OLN\AlJY '"'' 

MiSTiK 

EFLATUN NURi 
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~ Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 56 

- Acalp btrıaını mi? Ne de
mıık ıst.:;onıunuz? 

- Evet.-, Genç bll uucı im: 
- Bu ela ne demek? Onun ı:o-

ıırmı, oltıuRu ne ma?Qm? 
- Hcrz. onları o clvarııa bera. 

ber g nnQ.ş Uzun zaman konuo 
mu.şiar. Fakat Herz. l anlarına 
yaklaşıp ne sôvledlklerlnl duya
mamı,_ Uzaktan talclp eelebllm.ş. 
B undan sonra 1kl.ıil beraber bir 
o to:r.oblle blnıp aıuntşlcr. 

- Oh ne Alili fnsan poltıı me.. 
muru olmakla erJı:eklllllncıen vaz
seçecelı: delil L Her halele bu 
kadın Barb ernın cıoetudur. Bulu 
ıup beraberce b r tarafa ctıeıı
mete ıııtmı,ıcrcı.r 

Sonra, Rl'x'e' balcarak göz kırp 
ıı ve: 

- Polisin a,ıı::ıı Veya sahilde 
b.r ~k macer~ ıl Öyle Cldll mi? 
Dedi 

1ntlyar Lean1ro aklillenertık: 
- Buncıa oaıta ecıecck b r taraf 
ırörmü orum D ye wylendı. 

- Barb.er, b.r ha!tadanbert §Ch 
r e aeımıo. bu ak'a."ll bur&J'a ı:eı
meııı hlç de oop:ıe.ı cıcıtıı. o ı.:ı
aın cıa bana eli:>! eyi ıctlrece!lnl 
belki de evvelce blltyorcıur Onun 
la ahbaplılı: etmek ıçın gelmiş 
olabl r 

Ama tam • b" akŞam l\lr. 
Oa r t n geldi~ n sanki dUY
muı 11lb ceıme,.ı gar.p delU! m.t 

\ - Eter R ccv dcn;2: tara!ında 

ltl ı:eç.Lten ı:clmemıı olsaydı, • • 
rJp gllrQneblllnll. 

Don Leandro hayretle: 
- Deniz tarafındaki geçitten 

mı dedlnlz? Decıı 
tnoccncıa bir lı:ahltaba a t a rak 

cevap vercıı: 
- Evet. OOrayonıunuz ki biz. 

den daha ırumazmış 
Leandro, başını ııallayarü:: 
- Yine cıe ~artp bir tesadO! 

escrtı o.ye ııOylencıı. 
- Den Cyle buJıı;uyorum. 
- Olabilir 
- Yoıtaa bana itimat etmiyor 

musunuz Lcandro? 
lbtl:;ar fena halele hlclctetll 

ldı: 

- ltımat etmemek cıe 11 tab il 
Fakat aı.zın çok lhti;at.6ızlık ct
tilUntzın farkıncıayım Dikkat c
dmlz buaünlercıe llJI pek gevşetti 
ntz. Bu zamana kaelar tehllke 
karoısında d kkttl ve lh tıyatfl 
hareket eell'rctınız Yabancııann 
bura} a katı ar sokulmasını doğru 
buı.muyorum. S,zln hU6USl haya
tınıza hiç bir zaman karııma

cıım ve :ıı::arışm.aıı: da ıatemcm. 

Fakat... 
- Ölçülü ton~man111 rica e. 

cıeceıtım 
- işlerin .ıı:ötll ırıttığlnl .ııöror

ııem nasıl OlçOIQ konu,atıııırt:n 
S!z,n böyle tUtU!dui\lnUf.U". 

inocencla ondan daha faz.ı 
bldeletll idi: 

·- Yeter." Arıılt. Yır.er auaı.ı. 

nuz. 
Diye haytırcıı. Don Lcandro 

kendini toplamalia çalıştı. ino
cencıa. daha aakln bir tavırla ıı:o 
nuşmaııa devam etti. 

- Du başladı ımız ı~ çok 10-
ıuncıa g,d,yor. Don Leandro lhtı 

} at ile korkuyu birbirinden ayır
mak lüzım. h~an bir fC~ 1 giz. 
lemck ıııterse ııwı bir ış l'&pıyor 
muş gibi harekt!t ctmcmeııcıır B IA 
klıı açılı:: ve serbest ~. görayonnuş 
gibl cıavranmalıdır öyle dcltll mı 
R ccy? Hem ben ~lmdlye kadar 
hangi ı~ başaram•dım? llepsln
dc mu\'affak oıcıwn Ne diye bu 
cıeta olamıyacaııımı .an11orı;unuz. 

Dütan projolertmız tahalckulı: e
diyor. Bu alı:.şıım sevklyat.ımızı 
ta::rıamladık HO:ıeyın yarın ııabah 
hareket edecek Klau'Un ölümU bl 
zım lçtn bQyük bit kayıptır. Fa· 
kııt madem ki Forsan geldi. Bize 
o yarcıım edeceıı:tır. 

Ş.mdt plAnıarımızı yenlelcıı 
ı:özelcn ııccıreceıtız Şu Bartııer 
hnklı:ıncıa cndllşeytı cıa3mcnıze 
hiç lOzuııı yok. Eğer bu gece bu 
rasını bııımnş oısaycıılar. oaç bir 
duruma Clü.şebUlrdlk. Fakat bu
nu yapmacııııına ı;öre, demclr. :iti 
emin <tefli. Ancak oüphelcndl. 
Ben o satıcı kız vat.ıtasıyle onun 
maltsadını ltolavlıkh ıııtrcncblll· 
nm 

iııoccncıa. bflcğlndekl aaate bak 
tı ve 

- Oıı bac çeyrek var. ÖtcJUler 

on blrele buraya aelecelclen11 de. 
tıı mit Dedi 

- Eğer aandıı.lı limanda bıra· 
kıp aahl tarafından &ellrlene. 
n taraf daha emindir. 

- Acaba HCl6eyın hazır mı? 
B r ırıcıııı baksanız 

Don Leandro omuz allktl ve 
Rcx'e bakarak tıorcıu: 

- Ya bu? Nerede kalmasını 
lfitlyorı;unuz. Evde mi ıı:ot.rada 

mı • 

- Burada evde kalsın. Yarın 
ııal:ıah Jcan ~!der eşyalannı ııetı. 
rır 

lnocencla , hiddetle ayatını 7e
re vurarak: 

- Daha ne bekliyorsunuz? Di
ye hrıykırcıı. 

Don Leandro, tereddOt lçlnele 
bir an cıunıu .Sonra uşaklara acs 
lenerek uzaklaştı 

Hava ağır ve ıırtınaıı idi. Nere
de l6cı yagmur JaRac11ktı. Oöktekl 
~ı.dızlar tek tük ve bulutların a· 
nısından acçll!)orcıu. Biraz &On. 
ra ~lddetll bir razıı\r çıktı ve 
kunılan savurma!i;. başladı Du
,·ardan ıııvıılar .20ktıltlyordu. Be. 
zan ela bir taş yuvarlanıyordu 

Deniz kıyıslnda dalgala r ka~·aıa
ra çarparak boğuk ve korkunç .. es 
ler çıkanyorcıu . 

lnoconcıa. eıını Rex·ın koluna 
koyarak \•avaş .;esil' Oı'Sylo konut
tu. 

- Arıı.ınızcıa. aırıar olcıukça t>e 
nl ı;cvcmlycccrtı.n.zl eOylcmtetlnlz. 

Bu 60zlertnızın mAnAeını şimdi 
anlıyaı:ılll:;onım.. Btrıız evvel kim 
oldu~nuzu ııÇıkl..cıı&ınız zaman 
nramızdakl bizi ayıran ı;ım anla
cıım. Fakat ne diye otmdlye ka· 
<tar bunları anıatmadınız. SlEJ 
ne kadar ııabı1'5ızlılcla bekledlltl
mlzl tahmin etmiyor muycıunuz? 

<Dnamı tar) 

Fikir 
ve 

Sanat 
cFlklr vc Sanat• başlıtı altında 

bu uyrada takip rtmcktc oldutu
nuz yazıları bugtınden itibaren dor
düncü aayfada bulacak&ınız. 

BUGÜMKU 
H A V A Y"şllkuy Meteo· 

roloJI i stasyonu· 
nu ıı tahmlnlı.rlnP cör.,, burun 
ıehrlmb v~ etvarında hava par· 
çalı çok bulutlu ve muh temelen 
hafit ydıtlı retecek olup, ruz. 
ı:irlar lodostan matt!dll, ıaman 
:ııınıan lrnvnıll olar11k Hf'Cektlr. 
Dünün en ytlksrk harareti 4-9, 
tn düşük he +6 Santlıırat ol•· 
rak kndrdllmlıtlr. 

TAKVl.M :.o \Rı\UK ııı:;; 
I' \7~\1lTF. · ) 

A\ 1 :!- 0l ~.ıı ı - K\SnJ :\3 
nu :-.ıl ı 3i3 - An \J,t I\ ı7 
11ll'rl 13;; - f 'C'ffi A7.l~· ,.ı t1hlr 8 

SABAH 
ÖGLE 
lKiNDt 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

\'uatı ltıant 
0725 OlU!6 
12.16 07.27 
1f 37 09.47 
]6.40 12.00 
18.28 01.39 
0538 12.49 

Urızeıeınuıe &Ondertıen r• 
r.ıl ıı r •t ,...aımıer buıl11n 

rıuıımuın ladt edllmn 

lkııctr zcOlerlnln mı tımııı-

Bilhassa ıtct!Fadl kalkınmn bah
sinde mü-tere!t ölçü olarak Hür-

t•no roa•nı ıa te ccvaplanna ııc-

1 ncc Ba -ıın bütçe eııcüm"'lln
dr aptığı baz: konu,malRrıJn 
re~ml lüsı:atçl'den afr.roz eJllcn 
ccn!lü.s\•on• fıÖz(lnU telA!fuz ft-

(Or.ntnıı ~o 11 sn. o <ln> 

ıııı -zıt a ırılıiın (arpı ması or 
ta ında yrıi~rn )arının nesli, 
Türk dfllnl daha duru ve daba 
ptlrUzsü7. knllnııacak. noıan Kar 
dr, drrcblnln yarışması bıınıı 

umduruyor. 
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20 Apartman Dairesiııin Talilılileri 
İstanbul İkinci Noter!. ~f!Ji~·" ır..ırakıbı ve İkramiyeli Aile Cüzdanı snhipleri huzurunda dün 

Atlas Sinemasında yapılan çek i 'ı~+e 20 Apartıman Dairesin! aşa ğırla isimleri yazılı mü~tcrıleri
mız kaza::dı!r.1•• 

1 - İstanbu"dan A. Mehmet 1~ibas - 10 - Sezen Somer (Galatasa
ray Şb. Cüz. No.11331) 
Şahide Işıl (Galata Şb. 
Cüz. No. 5775) 2- • 

3-

4 -

5-

6-

7 

8 

9-

YazlCloğlu <Bahçekapı 

Şb. Cüz. No. 193197) 
.A braham Kasapyan 
<Kapalıçarşı Şb. Cüz.. 
!\o. 5622) 
Emine Eker. (Beyazıt 

Şb. Cüı. No. 7266) 
İ<:minin neşrini istcml
yl'n bir milşteri. (Gala
h Şb. Cüz Xo 4189) 
Hamdi Üste. <Bakırköy 
$b. Cüz. No. 4138) 
Kayhan Tanman. (Ka· 
sımpasa Şb. Cüz. No. 
8608) 
~lcıhmet Ali E!ecan 
<Beyoğlu Şb. Cüz. No. 
37344) 
Mehmet Zcrey (Topha· 
rıc Şb. Cüz. No. 2860) 
Sedat Ongan (Teşvikiyc 
Şb. Cüz. No. 2285) 

11-

12 - • 

13 -

Tamer Reyhan {Üskil
dar Şb. Cüz. No. 15605) 
Zillfıkar AkgUn (Koca
mustafap:ışa Şb. Cüz. 
No. 3530) 

14 - Ankara' dan Öı:ner Diker {İtfaiye Mey 

J5 - İzmir'de:ı 

16 -

danı Şb Cüz. No. 5554) 
Fatma Yücel (Kordon 
$b. Cüz. No. 17750) 
Ö;: Tozan (Konak Şb. 
Cüz. No. 12954) 

17 - Adana'dan .Zıya Demir, (Adana Şb. 
-Cilz. No. 12843) 

18 - Antalya'dan il:bal Tanrıöver. (An· 
talya Şb. Cüz. No.1182) 

l!) - Aydın'dan Uiviye Posacı. (Aydın 

20 - Çorlu'dan 
Şb Cüz. No. 6343) 
Yako Küçükbahar (Çor
lu Şb. Cüz. No. 850) 

'Rundan başka 

200.000 lira 
tutannda ceşitli para ikrAmiyele Ti kaz.anan 700 cüzdan sahibinin is!mlerinl gö9tert>n listeler bü
tün şubeieriınizde mtişterılerimi zin emrindedir. Apartman daire si \'e para ikramlyt>lerini kaza
nan miışterilerimiz ayrıca adres terine gönderilen mektupla hah eruar edilmi~lerdir. 

1958 ikramiye P lôn ı 

40 
APARTMAN DAiRESi 

ve 

6000 kişiye 1 MiL YON liralık para ikramiyesi 

Htsabında en at 200 lirası olan br her 100 liraya ayrı bir kur'a numarası alarak çekilişlere işti· 
rak ederlt: . 

YAPI ve KREDİ BANKASI 
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A. E. Yalman Bonn' dan yazıyor 

Manevi kıymetleri 
m1111ınıu1111111111111111ıııııt l'ıllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll!JIUllUJllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllJlllllllllllllllUllllllllllJ 

korumak ihtiyacı 
n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııwııu11111111111111111;• ııınııııııııııııı11111111111ıı111r 

Bonn "'"' ıhal proı:ra· 
mımın lcııbı. L<ındrıı ıtıııı oııra 
Ronn a utraınııı.t ı. 1111 ,..,., nhnt 
için bllhu• u ı urıh.11'-a \1 ,.. .. , •• 

tını. 19H ,,. Ul-I!> ılf'n ~oıırı hf'r 
"ırrl cllrrlndrn lııııııı '" 

blİbııs~ft tn•' nrr dPnllPtı c• 1 hn 
tırıuınn bllr ı:rllnnı•lrrt J ısııı. 
f'dlltn Almanlar. u•nl rn llPrı 

bir , arıııııı Uı n~ınnk lı in ;ı:n· 
manin 'arı eıtrrı.ı·n. dlınJ:ının 
en hl idare l'dllrıı hnıa ,ırLrt· 
Julnden birini ıtP ınr• danı ı::P· 
tırml•lrrdlr. \lnııın tnn lll'f'•'' iP 
:roll"uluı. rır.. .. ıııı ı b.ı~\ urııı ı R 

bunu blunı &fırııırı. \l' JU1'1a· 
mıı.: ıı:tn lhtl!D( dnyıium. 
T~'nre lıll\alanır har.ılnıı· 

mu. tını 11 ~I') nhatlerlne (nl.: 
ılı61k bir ~ı•ll'U 'lfPll~le drrh ıı 

tuı. Ntlm LI ö~tön bir tien 1! 
ı.arsı•ındnJ ım. 'J anare ı.11111'1111 
hlr düz.tı) r )Olt uınrıa nıe ı:uı o
IU)Or. nertile- olducumuzıı. han· 
ıtl nhll \f'\R hududu ı:('~·tıı:lml 
zl, ııe zııınnn lıtf'cl'rlmbl hop:ır
lörlrrlt> mı.il ını.ıt •Jlll)or. l .A· 
ti( çe &ılltr y(lzlQ tıc h<1'1t• per
'llllf" ı:lbl < ırnfımızttıt ıtoln.<ıror. 
)heı·eı. çe okUJacnı. eJler cıa· 
ı:ıtıJ or. 
ZAll,H.'rl.I HIR '01,Cl u; K 

'\ nlııız aı.~lllk u ı.ı llonn"dft 
tıı.ı' nre mPydnnı yoı.:. Du>•l'I· 
dort•a lnl'crılz. nunıtnn dolaJı 
lılr uzonıo oıu,ınuyordum .. ı ııf· 
tbnn,.ı•nın hlr otoh(hönUn bizi 
l'edernı AlmnnJn"nm deçlrt 
tnl'r1'rıl oın~ Ronn•n ı,;,ıttnr ct'tl 
recctlnl tablt ~a,ıyordıım. nır 

ııla··· ... 
.VILINDA ·: • • • • ·• •• •• 

MilYON 
i.: LiRA 
• 

Gayrim-enkul 
ve p-arcr 

AkBANK. 
·····••' 

de tın.rlr bir otobus olmadıfıııı, 
BQnn a trenle .ı::itnıl!k lliLını 11"
leı·P&lnl ) ere hılnrc duyııııı.ı .ı. 
~ ıın ını~ lık öocf' pıol; 11ldımıa· 
dım. !\lhaJet nıuntaı:run \im ın 
trrnll'rlnde lrn~·ük bir ryıthııt .• 

Taı.,ı ile DO••l'ldorf ı,ta~"ı· 
nunn rnrdıfım uııınu nıı.ıııı;ıı. 
ı:hnln yrrlnde olnındıtını dt•r· 
hnl Anladını. lç runlük 1'Qt•I 
Bayramı_ ıırr ) rr ırnıınıı. hn· 
l>I' bayrnm l'dh or. bu aradft 1.
tıı.~ on hamallnn da talı mıJnr. 
nır büJlll.: uatanı. bir ı.ü fik 
f·antıını. lllr PHRI;: ~·anının. ıılr 
de l.:alııı pnlıonı 'ar. llfııö\l ır 
H:ıtı \\rnııarla IJI ı:ırıı,nr. AP· 
rrktl J nıııına alrlıı:ıın .rnı:ııı ıır· 
lu~ k4tl l:f'll,or. ı.nıııı pııtln,ıı 
"Bdf're hıınıaıııı. l'dlJ orııııı- lhl• 
ıon bıııııarı bin.al ın~ııııııı:n tP.· 
l'hhO• rtılnı. l ııı l.lln•ı7.._ nııtın• 
a lil aı Plim .'11\!nı,n ırnlkn~· 
lındın ıwııra ftrll.nlı ı.alıııı,ıır. 
aıı:ı r ~ti ı. lmld ı rnnu, t>r. 

Perl~anlıı. ır•lnde rıratııııu ha· 
kmdım. \okulıır rı halinde 
nerıe arelf! ıı:tllp ı:eı;:lyor. lı;:lerlo 
den biri birden bire durdu. e•· 

.!_ama nrlldı: • 

- :\or ı ıllnlrrtndrJlz. ı, ıııı. 
eınıP.ı. çnzltrdlr. dP.dl. 
h)amı bilet ıı:I r inin öntıne 

ı.adar ta~ıdı. mıcıtnıl aldıktan 
•ôııra trtnlerln harPl>f'I rrdıe>ll· 
nln onOnf' kadar <'<>llmı ııdını 
adım 1111rtıı.ıecıını. rrtıtrıı: tıııı.· 

tını, baJ;tını, raı.-at noıın·ıı 
kaçla lrl'n oldııı:unu bir 
llirlü bştedeml'dlnı. <JPrıı,: 
bir adama ıoordıını : «."iz 
harada dorun. hen ötrtıılp 
.ıı;tl f'J im ... dedi. Dönünce ıınlııt• 
ıı ı.ı ıtoırıı tren anı·ak nk•nm 
doı.u7da imle. altı saal hrlile· 
mroı. lhım imi,. Faı.at Kolon. 
~a·dan aktarma yoluylı daha 
enrı ~ldeblllrnıl im. Bnnn dr\• 
lf't mıort.el.I olmaı.ıa beraber ı.o. 
CUI; bir • Ph lr bOIUndUtll kin 
11 ı~ılkrımclc pek hareL;et yok· 

l\lOnlh Cııh e"'llt!iltıdr ı.an· 
nt ıarlhl '"' e~kt filoloji ol;ııtlıı· 
runu ı;onradan öırrndlıtlnı ı:t"nç. 
1 ini ırtıcilnıı hıraı.tı. r•rnınıı •a· 
rıtdı. Beni ırenr. ı •llln111. r•)8· 
~ı 'l"Rl•1nun "~Ja rnfına yerır~
tlrdl. Beo hararellf' IPsrkkür c· 
dlnr.e cı:Soel BaJ ranıındnJ 171 iyi• 
Ilı. etmek rnz.Uem ... :u drdl. 

T ren Kolon,a·,n \arınra. hlr 
yolca f'~' nmı lııtllrıli. hunları ın-

ımak l ıı 7.ahmet ("eJ..llı:lnıl ı:oreıı 
ıllrer bir yolcu dn buıııarıı .. ıı. 
rılılı. noıııı •ıı ıı:lıtecrı. trene 1';1• 
•lllr ta•ıtlı. Bonn 1 ta•, nııııııdR 
n>nt ıır'°I yarılınıı ı:rı •frn•rı hlr 
bll,)ır sahlfll ~uhur eııı. 
'\Ot"J, R I rıt 

l\i ııı olrlııı: ıı ınıı hilııırrl••H, ııı•• 

rt'drıı nıorr,,. ı:lltlı:lnıl "'rm.ı· 
rlan ,a1>:ıııc·ı 1ıı•:ınlnrııı ,arrlıını
mn ı.o~ııınlnrııı.ı 'nl nı:nıı •il 

' orl rıılı ıı bt'tıl ı:llrılı•nllr ıııo•s 

ırn l PıllJor ,.. •lil•finılilr(i\ıır. 

ı nıuıra·ıın J:f'(•lrrllıtlııı hı·• ı:ıııı 

klıırlr tılıııııı ıılJ\loıı1ann '"''I fı 
Zl'rlnl' lnf> l fttırlıJ:llll J:ıırılfinı. 1111 
ıüıı hfl\:lt dunun • hı·rkı·• tılrııı. 
rlıılıı ı:r ıılllııh PlmPI; 11."ln lırrli· 
JP nrnor. un,r.1111111 ı.ntırnnııın· 

lnrı dn ~ıırııı.ınr ... '1ıılı1Pllf nıı-:t. 
lııorılrl"f' ınrıı·uıı ı.ııı"·ll'rdr I\· 
Jhıler. \Rtıdnr, r;azrtelt>rde ~orl 
Htıı l arı. rnıl)oila -.;oel 'nn1tnrı. 
trlr\17.)onıln ~oel'in mAıın•ıııt 
:ınlatan. lnre fn~nn.-n hl•lı•rılı•ıı 

lbıırrt nıhıınn lJe•ltyf'ıı ili"\ nt 
fllmlrrl_ 81ıılerr:f: t•ll\lll hlrer 
~am ornııını mıın.,nrn•ını ıılnn 
hll) ilk mntazıarrıaı..ı !\oel ~ıı~le· 
rl.-

~lman,n·;nı ı:rıını·e ııorduııı 
ı.ı hn 11L;i11 Honıı rhrlııdt ılf! 
anıı h ııl... ... .. :.akların· tlrta•ın· 
da :Sotl ııı:aı;lfırı. hrr ıor:ırın 
yıırı h nllnrlr. l\tnı:nza ~u lerı. 1'1· 

, rnel'amı <:a. :; ti. 6 dııl 

.................... u ..................... .......................... nıHHlllllPH•t•• ................................. ........ .................... .... . . .... ............... . 

ıtr :ı.endllrrlne niçin lını1an ad· ttlU bakl., dlhA~ı mr.mleli:f'll· i 
1 "M.TİıPİJI Koı•Sftll lan ,erıhnl$'" Bııktım. haktka. mlzde hAtA hallrdllmıe deilldlr. i.: 

1 ~ ~ kn öylrydl. l\teselA ~rln kah• Romanlar, p iyesler hl!;A,rtler •Hl -> rnmanı cıF.mll.Y» nln ııdı Tör\.1,;c okunmıık tein yayınlanır. l\IEde E 

1
: Kafalllll ır.rcUnıedıı ııt;nılllaı> olnrerm te- ı ıc hf'rh anıt bir klm•e bir ı.ıta_p· İ 

• ı tı :rı ılrlp. dlledlCI yabnnrı dlld • 
T,.11 , hıtı.lnrı konn•ıında 1 

·,<,.ebt'!bl eu,ıı drdl m . u f. erin i. ki herhan ıı bir f'ı.erl ~aıııı alıp. 1. 
,. m~mleı.,.ıımlElnıı ıtıırunıunıı hl'· xln mOtrrclıııl lıalyanra lllll r. ırrcfııne et nı f'ı,; \I' ~aptııı tcrru· = 
ı;: lltrrn 1ı1rı.ııc rıı..•n nakll'ıtr.-ımı plJf'•I herhalılr o dilden 'fü r\,;tc• m l'>I •ataraı. b undan pora ka• ~ 
~ Jr:ın•ıL Tl.-;ıtro ~ ıız:ırı Marrrl Je o.;e~mıl• olmalı.ı> :ı:nnınaı.: hat.kını l;endlnıle ı:örO. i 
: ı•aıı:nol ıııınıtnn 'lrnıl h"5 J ıl ı.a- Ruııdıın blrl;a•· yıl onra ıcııe Jor. TP.li f ııııı.:ı.ı ııluını. fıÜJ le : 

~ il hl i ' darının, e~rtn IL41l .YllLllrınJn -
dnr lıncr ttToııııır ı nı ı r P • \\lider ın llRftnıal. l'aldıu adlı : 

"' rr~ ynzmı•ıı. J'llı"I• IPl;I ili; trnı· tSerlnln ıı.ı ba~ı.:a tercumeıl An• bua dno habrı1 S>lle olmuyor. i_ 
E lllndrıı n1. 'onrn çr itil dllle· Larn ,e 1 t.nabııl"da t•aska baeka Medeni ır.clnen nıllll'ller arn· -
i rr. trrctınıP rtllll'n hti ııı,,.~ o 7.L hlmler altında oynadı. Anıerl. ilmJıı bu &lbl korsanlık bddbe· S 
~ mantar 1•tanbııl "l'hlr Tl.-nıro- kalı yazar bu terrümtıere mli· terini n hllA cere)an elUCI ıı.:ıo. i 
: unda ıtn orııanrlı Plı-e·lıı mil· ~ ade eımı mlydL <brrhalde re- el bi r memleket yoı.tıır. •ı r.ıır i== 

E tncınıl mi. rrJl~llrü nıO iyi ha. ne haberi yolı;tu, (finkll o l aydı haU;ı meı.ı-lesl her cemiyette 

i:

E tırlnml\ornııı I' ıı:noı n hlr ınrk· nıll aııdr)I ıı,;ı a.-rı in ana drrll coı.tan baUMllml : muıerclıııle- i 
i top ı:öndl'rPl'l'1' r•rrlnln Tflr1'1· lLl•lndrn birine ,-erirdi) Tf' bıın. rln. J'IU'lDP\ lertııln ne eL1lde : 

ye"dc df' '" n•ıulı~ını ıııllJıtr.ıe. ııırdan tellr bııt.;lı:ı aldı mı. bil· barcı.et edcceıl mllleUerarıuı .İ 
i nıl. rnı:ııol <Pfdhrn ŞÖJI" )aZ· mlJorunı. anlaşuıalar ııa,ealnde ı.at'I ııe-i mı : ı l'IJe•lnıln Gunı-.r \mert· * tl~Jere batlanmısıır. hl:ıluı bUll i 
• ko'doıı ,ı nııotıJll"rn 1' ıılnr Pl"k Gecen 111 ~'" \orı.-+ta ırnc tara UJ"IDamaı.ta ı~rar edl~lmlı. ! 
! cok ınemlel;Plt!' o,ıııuııııı:ını lıl. lılr ı.oı.teyl"de mr hur ı.:adın ı.-ı ıuen ihmal, kı men tcıııbelllk, : 
!i llJorııııı. uma 'fürklJr dl' oJnnn· romancı tanny Hor t lif' tanıs· kımıen d e bııııaıııı ı.. ıen ileri ıı;c. __ i!_· 

~ madıııııo cmlıılııı "'lıde trnı· uıı unı. J.~ ıal!lbe l beni l\llil ll1or. 
• •lt t•dllt-n htrhaldt tr~n(Jüfen llurıt•e cıArkn oı..alU> adli roma. \ nıa bu ,-tızd.-n coı-; trr Lar· ! 
~ ayni adı tn l)llll ııa kıı hlr Pi.Ye rıınızı Tllrkı:c:rc !;e\ lrtn hanımın bed lJoru L. Dılnra edelJIJal '~ ~ 
= ol ınulı. t,cer bı•ıılnıld nl• Yılı o~lnıı dbc tnnıttı P'nnny nnnt, aaııat llenılndı: TUrlJ)e')e baş· : 

Eğ lıP.nıten ıııll•andı• •lınıııış 11' le. 1 \nncıılz ı.ıtnlıınıı ıerctinıe et· kaliırınıo bat.;ı.:ıoı &ll5Pedl·n tılr ! 
_ li f hak l arım ı:uııdrrllml~ ulur- lirini rııc derli t bir mel;lupla korıan ıöıti lle bakılı) or. UöJ. i 
i du.ı• tılldlr~,.Jdl tııeınnnn olurııunı.ı> le dGttıueııler mrnıı eı.eıımıx.ıe : 
i * dedi. lieııCll•lne ronıanınıu \ak• bu aland a\J Le meı.e~I bllenll'r. § 
~ 'Jnndon nn ) ti kadar on<"l' A· ille. telif hnı.ları me,eıuının B ir d e bllmeyc.nıu l'ar ı.ı, on- • 
l nıertl;a"dn Thorntoıı "llder ile 'l urı.tJe de bentıı yoluna ıırnıe.. tarın du,ün~I be.IL1 dııha da f 
: tnnı mı tını. Anırr11'n nın bu mi$ oldcıu ıOıılrrde tercilme e- ale.r1 bln\l:ı:dl'. B_:.'.,1

11
ü
1
n dtı1 nyn )a· ~.· 

1 nıc bıır romnıı l'I ,,. ılynıro dlldlilnl IUlha çalı tım. zar arının ~e "" h~ ı yayın. 
yaı;nrı ıırııt rıır ıı:ın ı.oı.ıoıe dıl. O)~!l ı.:ı. pel.:t\IA bitiyordum ı,;ı. etlerini idare edenlerin bll>Ok ; 

i '!"et rıml~t ı t uızıııı "!'hin• ndlı annemin uliapatmaıı adı altında. bir lô:15m 1, 'l'Gr&.IJr'de ı.Jtap o- ~ 
! Pl>t inin 'l ür1'"te nll•hn•ı 1e•ad0· \AT ~·da tefrtka edilen tercu- :ı.onducunuo. Uyatro sr,-rl'dlldl· : 
: fen JaııınıdaJdı t ,ıııe ı:lderı.eıı mr~lııllen bn•ı.a. a,nl romanın ıtnln farkıuda bile dettiler. ~L İ. ! yıınınıa olıp ı.o•nıtl•lıır tnı.ııtııı bıı•ı.a.ı laralındıın yapılan bir •il ol5onlar lil. tlmdlye 1.:odnr -.= 

,: eltlm. \\ lider Vt'1' tu~tı. Eseri· 'l Orı.ce ıereönı~ı daha \!lrdır l'C berbaorı bir eM"r bu u unda "= 
E nln 'J urı.I) e'ıle oJnnndıcıııı > e. on ) ıllarda tıArkı "'oliak» aıtı1. Torı.IJ e ile ne mubalıere etmı .. 
E nl dDJtı)orıııı. lhbucnn. "e•lmll le kitap halinde '-"1kmı tır. Bu· terdir. ne d e lieodllertne TUrkl· i 
i bir nduındır \ 11lnız pl)ıo~ınıa nu ınbtl ıMJyleıuedlm fanny ye"den ırıır haı.:kı ıünilerıınıı • : 

1
. Tür1'ı;:c ha>k1>1nııı ~aylnlıırıııı Hurı;t'e. tir i 

kırı ıırırı.eıı. 'üıuııdr hlr ha~ * Bu ytizd rn mrmleketlnılıl lı· ~-
• reı ıfnllr&I hrllrdı nt.ı. ı:üzPl. ıı· Hu uc: tıı.rn)o benzer daha tr.r istr ııı e:r; «J""" farzeıll>nrlıır. =:. 

1 
nıa.u dedi. ırBo•ıııııı ıılJe lın kO. yüz.lrrcc bll;li)e nnlatılıblllr. ı. Bıı du nını u ıı de:lşınr•I h;ln 
ı,;Uk ııır \nıı•rll.nıı erhrlııııeı.ı in r a ı ~unn dayanı)or: ısoo nl'ler 3apı tması 11rrrı.ıırıııın il· : 
ha)Ull ın•ı1r rı l "r. ı.t•llrrln de 'ıllardal;l ı:ıı)reııere ıe tayı! ~. zerind e llPrde tıaşı.ıı lılr Jazıda ~ 

_ brp ı Amrrlkn'lıı'llr. t ıırı.l,'l'~lıı· dllf'ıı ufak ırllşnıl'ye racmru. duracaıı m. f 
1. ......................... tUtlltllllllllllllllllltlllHlllflllllllUllllllllHlllHllllUUlllUllUIHHHIHttlHlllUlltlllllllllllUIHltll lll llllHllQltlllllllllltltl ttnıınııııııııııııuııııııt1,I 

VİCQ ViCQ 

l& T P& 1 

LCll F 
.. . . r 

C.H.P. Kt\DIKOY iLCESi ! __ .... _ .... _ 

E11 iEJ. i1 lt"t fil 
SUAL 

KORKUSU 
Ru tchlrde :raµ:ranlann, bir 

otobüs ıztırabı bulundufunu, t. 
E. T. T. l'mum :\rüdurü Kamran 
GorrUn'den ba ka herkes bilir. 
Gaztıec-ller de blldiklerl için, ~e· 
rende ıhtada, bu konuda bır ter· 
!er sormak istediler. Değerli bil· 
rtnlmlz birdenbire ki>purerrk : 

~AKiS - DİKİŞ SERGİSİNE ıa~;J;J!Jd 
POLİS İZİN VER~fEDİ Denizcilik Bankası 

euıuıa, mM?lurbr arasında Uf!· 
w muıı&kaşalar oluyor ve tdarl', 
tapmakla mükellef olduıu :rolcu 
lann bir de llıılrlerlnl bouıa1' 
~bl bir vulfe.Yl rllnılllu olarak 
n bapm·la ita e41Jordu. Mcse· 
U rarlp bir müllha:ıa tle ikinci 
mev1'1 abone bıleUerl kaldırılı· 
nrmlştl. Gu7a :rokular, lklnd 
mnkl bilttltrlr birinci mel'kile 
rl IH;al edlyorlıır 'l"f' idareyi zara· 
ra uğntı:rorlardı. Buna minı o· 
labllmf!k ltlıı buluna buluna a• 
bone bllttlrrln kaldırılması çare· 
ıdne baş yurulnıu~tur. Her ı;Un 
ltlrrlyle nlerl aruında npor it• 

•- Bana sual sormak lı;Jn, en 
n lkı trafik kitabı olraman12 
llzım• diye kesip attı. 

Grlre_leıtm. iş. ehir Meclhln· 
de de aıe,.ıenlncr, hatta uyelrr 
umum müdür hakkında tabkl 
kat hteylner, beni aldı bir dU 
ştlnre. Acııba üstad. hAklrnln 

1 karşuında da en.ana sual sormak 
1 için, en az iki trafik kitabı oku· 

[

mak U.zumı diye ~tlillenttd• 
mi, ptk merak ediyorum. 

AO!\ \:o.· \"Ef.i 

,.. Wa6blnı:ton 29 fT.HA 1 - Bu
ıınn 'burada a\ıklandığına r:öre l!On 
blr l 11 zarfında Amerıkaya 38 btn 
Macar maıtecısı ııı.-ml~Ur. Bunlar
dan aıu bini cıaımı mülteci olarak 
kabul edllmlştır. 

c H P Kadıko:v ı('e dare kuru· 
!unun ev kadınlannın b ' ICI ve 
törı:O!erını art•ırmak nı:nacı.-ıa. ti· 
çe lokalınde açrea;ı ıaurladıı!• 
(Ev İşleri - Nakı~ - Dlktşı eer. 
ırlelne poı~\e cı,:tlrülen lüzum ı.l· 

Kevf ye•tn bu ~eki.de Utllllere 
ttb ısını \"e netıcen n blldlrı.me nl 
nca ederlm 7 12 957 
Kadı~ı., 1'1t)oı11ı.a1J11 l•t. \1111•1 \'. 

1'!283 'o. 'Trı rık Uorlu 

zer nu iz n ~erllı:nem it.r • • 
İ;;tanbul Emnly •t Müdürıorı:u ş 

ı. D. ıı den 3931'> 57570 a· ı ile 
KadıkOV karmaka;n .. ğına ı;:önder. 
len l azıda aJ nen 8 le cıen ime};. 
tt'!dlr· 

Deniz İşçileri 

«Kacııkö ka :makamııaına 
3 1:?1957 cün l'e emn.'l"et dm r-

1 ki 15330 sa ı.t azı a ka~ı ııaır 
CHP ı.çe idare kurulu b~ka· 

nı \e:ine Sa!ter ttmen ım:ı.Mın~ 
hav, l 12 937 ıtün \"e 31(! &a> ı.ı 
cı.lekçıo ıneeıenmı~:ır 

C H P KndııcCi ilçe !oka inde 
14 12 1957 ı:unü ~aa• 15 cıe ')e.ıı!a. 

>ıp. ıs 12/937 ı:ano 11aııt 18 cıe 
sona erece 1 blld rı.erek a\ı.ması 

ıstenllen ıEv 1$lfrJ - Nakış -
Dlkl~I erı,:ıs. Hızınızda bellrt.lmış 

olnuğu \"~hile yapılması \'llı\:;et· 
çe de urııun ı:~Jlmemlşt r 

Sendikası kongresi 
dün yapıldı 

M il Sunn:na Bakarılı~ı h•an· 
'htıl Den z Fa')r k'ları hç!lrrl Sen· 
d kll!lının ' ıl ı li: konırrt!! <1Un ı;aa• 
10 da Kasımpıı.ı;a Una• I! nemasında 
~·apı!mı tır 

Konr:re dlTanı ~ııçımınden aon. 
ra. ttlare hevet• raporu okunarak 
ten.ı: ı cılel"f c;;eçllmt~ttr Bu arae!a 
l!Oz alan tıyeler zamarı zama.."l 11ert 
tenkldıercıe bulunmwııar. 14ç1 te
şekkUl:erlntn ve Ankarat1akl kon· 
federasyonun dA'l"Alarına çok ya. 
bancı kaldığını b••lrtmıo:ercıır. 

''DAiMA 
HER !ERDE ,, 

Kavakhdere Sara-plan 

kURUJ.U~U : 1929 

.ŞAMPANYA 

~~~Mpenyesı 
MuHıeı.aılı lerebntlan lltilonrı. 

,ıyc .. y• uz. r•lll-•left ir. ,........ _____ __, 
DESER. ŞAR.APLARI 

"'7ai!i8e.f! ICırmıu. l'crto tipi 

Aperetll .,. tlHoer '9•alu~ır 

C~"4•"ı-:l/ıMr. D.raz Cek 
T9Yllk. lıcdılı.. mı.ı,... ôılirltlye, iııc.ko:. 

yunuute, peynir n..UR ile 
ISojııtıılualıl 

SOFRA ŞARAPLAlll 
J}k-.uıTı'ıı rırmın 

Av tileri, uıera.'?u~~- ttlu, ,..,. 
• ur. tlnı,. fıntl ık tllıl lnuv .,...ı,1" 
• .. .. ı .. no 

.J[,J..,:J(; .... l,J Beyaz. 61) 

f .,,,. .. lıalıJı. llll4ye. latlrldy•. lıl•ha, 
vıı•vrır. ,. ... nı. •ual... o. 

llifut11lc ra• ) 

tll,J.~~ız-~:--:---:~~;:;::;,_ __ ~I _.., 
· '••'•· _. ... ı-. talh" ..,.... .. , nr 

lSojııhıl•Niıl 

hm be 

............ ı.a.ıır• yeln11 • et..U. 
... _ ..,._ ,...ıl•nla - ...... ... 

(YENi YILINIZ KUTLU OLSUN, 

E İLE DOLSUN) G NLERİNİZ N 
Kavaklıdere Şarapları 

Lim,i ted Şirketi 
Ankara 

Ve bir hadise, 
B lr kaç ıun enel. 'Üıkudar 

lilı:eltslndt> rrnç bir a'l"ukat 
la bir .şehir hatları memuru 

arasında bilet yüzünden bir mu• 
naka a cereyan etti Te münakqa 
uzadtiı lçln karakola lntll\al et· 
ti. Mesele şuydu: E.'l'I Kadık6yde 
olan n her ıun 4Jne npurıa 
rldlp celen avukat, sis Tilzündrn 
'l"apurlar IJlemeylnce Kabalaşa 

inmiş 'l"e t'sküdar 1olu1ıa ulne 
ı-ltmtfe mtcbur kalmıştı. Yapur 
iskeleye ranaşınea herkes ılbl bl· 
letlnl memura uzattı ye CPÇmek 
l!trdl. FJk•t mrmur onu durdu· 
rarak •ceza yerecekslnlz• d~I. 

\'l"ukat sordu: •!\için~'. !11rmur 
rnap Hrdl : •\'erdi.tiniz bilet 
Köpru • Kadıkoy arasında mute
ber abone biletidir. Burada rrç· 
rncz.o 

•t'akat sis yar. O hatta '\'apur· 
ıannız l~lrmiyor.-

•01 un, tmlr bli.rle.ı> 
•Ama du daha pi.halı bir bilet 

nrlrorum. Hem benim lı;abahatlm 
yok.• 

•Ben emir kulu1ıım beyim, ce-
u l'ertcekdnlı ... 

•Ra71r Yerm;rece~lm.• 
cO halde polis çatırkatım.• 
•Çatmn. fabl polisle ıııııı bir 

iş detll bu. Buyrun size büTlye 
timi nreylm. .urulml de ili.!"· 
ıerlm. idare beni dAn euln. Bu 
bir nulun lhtllifıdır.ı• 

•Bu itirazlarının polise 7apar• 
~uız. ben çatırarım da ,• 

Derken polis ~atınldı. Kar&ko• 
la ı-ldlldl. Avukat derdini anl&t. 
tı. Bir de ubıt unzlmlnl iste· 
yrrek hak•ız yere lıllrriyetınln 
tahdit tdlldltlnl te!blt ettirdi. ,\. 
ubı adamakıllı bozulmuş olarak 
eı·ine ıltU ye Şehir Hatlaıı İd• · 
reıinln bu dananııını bn· tUrllı 
ma.ntıtına 11tdıramadı • 

Gerçrku, elktyetçl udrr11 nn· 
dan lbarf't detlldl. Her elin :rol 

ahali :raıımak nıecburlyetlnde O• 

lan dar crJlrll blnltr('e hıanbullu 
idare tarafından atır bir surette 
crulandınhyorlar, aylık bıletlerle 
rahat(a vapura rlrmek nrkr.n, 
karda, :kJştıı. ıofukta rlJeltr 6nUn 
de akşam, sabah uzun kuyruklar 
yapmata mecbur bınkılıyorlardı. 
Bu Adeta bir l~kenc:e idi n US• 
tellk yoleulann keselerlne doku· 
nuyordu. Bu rahauızlıta kat1"1· 
maktansa birinci mevki a7lık bl· 
lrt almak tercih ediliyordu. Bu· 
na mukabil, yerler dolu oldutu 1 
çln, yine ikinci me'l"klde Sl';füat 
mrcburlyetl huıl oluyordu. Bir 
illlhlyeUI şahsıyctln lf a etUll· 
ne röre, Drnlzclllı. Bankası bu 
suretle 300 bin lira kir da ırmln 
rdt7ordu. 

Denizde mal ye can rınnlyetl 
kanununa tamamen a7kın olarak 
her 1rferlnde tıka·basa yolcu lle 
hareket edeu ·n çofu zaman tıı 
ııanı cidden dehşete dO Ore.n Şe· 
bir Rattı remJlerlnlıı IJletıne tar· 
zı lı;lıı bu şartlar itinde mü5bet 
bir .,.,. söylemek elbette ki im· 
klnsızdır. Hele fU alsll ıunler· 
de, e'l"ltrlne n,.a işlerine rlde· 
bllmek için hktlf'den lskr:lqe ko
eupn on blnlrn:e istanmllura 
•tllnlzdekl bllet fili.uca ba.t lı;ln· 
dlr, burada reçmezn rlbl zorluk· 
lar çıkarmalı kalkma.it, haksız btı: 
ceza usulüne baş TIJrm&k. 4laha 
pahalı bir bit.met için p.uası pe• 
flnen altıımış blletlut daha ucuz 
bir hizmet karşılılında k1bul et· 
memek ırarabeUnde bulunnulc, 
halkın ldarr7e lcarp olan emnl· 
yetlnl sanmaktadır 'l"e Denlzrlllk 
Bankıuı erklnt, bu h()f!lutsuz
luklan en kıu. zamanda rldP-rme· 
it kendini mttbur hissetmelidir. 

SADUN TANJU 

'sayın ·Analar Babalar 

Çocuklarınıza 

lTJ~I YIL BEDtn:st OÜUK. 

8lr kuiLür ftlnMU-ol~ 

:DOCAN KARDEŞ l'Al'I~LAR~'DAN 
tn son (ıkan şu dorl ı:uı:el kitabı 

emniyetle tu iye ederiz. 

ı 

FEN YE TABİAT ANSiKLOPEDiSi4 
BU) Oklcr •ve kU~(ıkJer ·için T~Qk=e~ 
bır el kıta.bı Blnlercc kpn~~ reslmh ,.:~ 

cilllı 2 baskı. $ 

2 
MASAL BAHÇESi 

.. ' 'ı'Ozlerce es~r ıırasından seçılml' en'ca:ı:eı,... 
masal \e hıkA1elcr. Renkli, reslmlı. cıım., 

3 
KIRMIZI SAÇLI ÇOCUK 

DOnyaca tanınmış Qç ı;ocuk ro:nanı 

bı:arıda Renklı ,ı .. sımli. ciltli~ 

4 
ŞiİR BAHÇESi 

' Çocuklar ıtln derlenmış en cQz:cl AtatQrk 
,urlel'I. Memleket tıırlerı Tabıaı ,ıırlerı 
• Aile şıtrlerı & Rcnklı. re&ımlı, cıJUı.' 
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Tiyatro' da 

« SIRÇI KÜMES » 

T rarl dedlıı:odulardan aon 
Ankara dıı bir •Bei!ncı 

Ti a•ro» açı cıı Bundan bir 
Jı ka:lar önce Ot.ız Do ıı ile b r
kaç :ı ka aşı Dev P' T. a r ··11uncıan 
a rı.mı la \ c h • en e b r t -
ratro eı m !ere. Bu 
hare- G.duıtça ıı:en 
oldı. aber atro b r 
tür fi ~ del n açamadı 

B rçok el d :ne trcl n onra •!m
et cBe T a .o da Tennusee 
V. il a::na n •The O us Menaı:erıe 
Sll"Ça Kcım » ad o~unu o nuyor 
A nı o ron ııeç n mes m Kar&"Ca T 
Ja l'OŞU neta Cıı:n Kırık an• acı y
le o na mış 

O unun ba • tı r konuııu var· 
E n ltı ı Lııura utanaaçlığ •. pısı. 
nlcl ı üzctncı n P.Vden cıı.şan çııc. 
ma:na a oyuna e ki b r ara:na
!ona ko cı1 J mo a ı ccçmlş p!Ak· 
lan dinleme tc a da carn blblola
n • o namaktnd r Anne Amanda 
kızını b r a 1 önce evlencıırmek ııı
ter Bö ll'cE> ev<IL"n ııeçım kanııısın1 
uzıııo::lqtıracak blr cıa::nacıı olacak· 
tır Amanda Oğ,J Tom'dan kor;ı:. 
ma acıır B r gctn babMı gıbl h.ç. 
bır z bıra!tmadan evi bırakıp s:.
derııe a o telAkete fiUı11klcnebUe

ceıı:tır 

Amanda bu korkular çlnde Tom• 
cıan. arkai1aşlarından b rlnl eve ye
mete çağırmasını ister. Jlm çıkaı 
ıı r. Laura nı.n kolejden tanıetığı. 
uzattan uzaktan ılı: olcıutu gün 
~rmüıı btr cıeıııı:anııcıır bu B r 
kııç dakika iç nde Laura Jle Jtm 
a ıı.sıncıa blı ça kuruıuvcr1r Jlm 
ona mutlu olmak 1çln insanın ken 
d aı.ne ııüvenmeaı gerektıl nı ıısy
ler. Bir ara Laura'yı öper. o, a 
Jlm biraz .onrn llltas:;ona inecek 
ııevgtllı nl karşıla.T.ak için çıkıp -eı 
dccekttr 

Amanda bu ba ansızııtı tabll 
karşılar, bir ~anetnn ela aı:oıar 
Tom ise artık ıoruı:ruıuz k,ştUğı.ne 
~ nılm~tır. Babası gibi evl bırakıp 
s: d r Amancııı ile Laura yalnız 
lı:almıııardır 

Wtlllamıs bu bııa t konuyu ı~llye. 
b me:ı:: çın k terin pelkoloj11t 
:ron.l'rlne ı ıco c llmlştlr Bu ara. 
etıı Amanda nın zaman zaman genç 
kızlığındak aşk annı hatırlama ı 
ile La uranın er< ki n1l'n !:açan 
ki ı tı orta a çıkarllmak tcnmııı
t r Tom kızına koca an:ran b r 
annenin bayaııııta uran dUzm
ler , bo"una ı .. ..-.. n çe-ncsJ lı:ar9ı
aında zaman zıunan tı;yan eden. bu 
nunla bcra er ~ı geç,ncıırmek için 
çalıtm ı ~rekt it n. 11tcr iste
me ka u ecıen karnnıız b.r tıp o
larak bc.ırme~tcdır 

Erol AKSOY 
Öte randan Jlm. hayatın bütün 

r.evklerını normal b r vaıama cıü. 
r.enı içinde taıma.sını b len b r ın. 
fian olara ç:z im şt r BO\•Jece h•· ı 
vat annı dClzen!emek iç n çırpınan 
ba ağı!a mı., bir Çe\ re le cıı.şarının 

1 
rıcınınıt g(!n lılc. elem z g b ~rO· 
nen ha: a•ı karşıla •ınlmak ·en-
m t r Kencı cıcızen n < tün tu· 1 
tan b r n anda düzen er nı b r 
tü .n kuramamuı b r ana-kııı.ın e. 1 1 
uzatmalar'. a len n te lturıuıu, 1 
oluna çıka:> imek ç n bu ba a ı. 

~~ie~~~:~~~a~:~~:=::k~ nı· şı· lerı· Onrta çal;ın mll•t:llrm ptolannı an:lıran ~lr myana>lı0r. saki 
~~1~::i~~n~~~~ b~f~~~k~~~l~~ 1 gırm es ı 
~ahueae J m".n arcııncıan Tom•un 
cıa evı bıraı:masıyıe Tennessee wıı-

~ °!:~~::~~~r k~:~:::~kcı:c::: o 1 a n d ı· y a r 
za:nan •Sırça Küm~ıt bir meloa
ram olarak ııörünmclı:tecıır 

Ancn..c "'•zarın eıı.ğduyW!u. sa!t· 
la:n aıı.'lne tekn ı:ı t atro için b.:
kusur fill~'ab!lec.!l: melodrama'lk 
konuyu bir alle-nın aayırı duyulab.
lecek acılan o'arıık ortaya koyu. 
or Yazar ölçQyü bulmak ıç n 

Tomu ku!lan:nış•ır To:n. pl'rele a 
çııcııtı zaman evt"lelen hay!l uzak
laroa:2ır Seyırc !ere a lesinden aöz 
açar. Oyunun k~llerını birkaç çlz
ı: yle tanıtır. Ovunun sonunda 
rom Yine ısahnere çıkarak konu:ru 
balılar. 

Oyunu Uyatron•ın kurucW!u Ol· 
uz Bora sahneye koydu. Oğuz Bo-
ı :ı'llın Hhllf')'" koyulucuıtuncıa ~im 
dlllk Devlet Tlyı:ı•rosunda öıtren. 
cıık:cnnı &1.5an bir taraf yok. Oynı
} anlar cıa sahneye koyucunun yo
rumu cııoınıı çıkmadan kencıllerı
ne 'erllml§ rolleri ellerin elen gel
et ltl kadar oynıımıya çalışıyorlar 
lyı oyı:ncu ıstıyen •Sırça KUm'5 
in birçok ınce an'a:nlı noktaları 
bu oyunla kaybolup ı: cııyoretu Bu 
nun.a 'l)c:-a er ) en kurulan bir 0-
zel t atronun menıleket mızın oatr 
.arı içinde ilk e.de 1) ı b r oyuıı çı. 1 
k•rm ı he il btı Ok ba,an olurdu. • 

.:Be ınc T a•ro•nun bu lk 5\4· 
nujJnda atili tız rıncı cıuruıacu 

o an taraf Can YOceı· n çevırt ldlr. 
Can YOce çevır ndc "Selli Türk
ç,enın bütün lmk :ılarını denem !I 
Oy:c k1. konusma cıııınc kolay ko
,ay ııtre:n yecelı: k 1 meler b!le cUm 
ıc:erın devrik o!arıı.k \'e\•rllmelerır
le kulaıtı zor amadan ııem de zevk 
le d nlen ı;orcıu 

Ayıınro%'a yolııı% 

değil, disi i11sa11laı· ... . 
d i ş i lı a y t ' a 11 1 a ı• 
fJ ile . ' 91renıe% ••• 

B 
lrkaç gtln evvel çelen h bcrll'r Avnaroz•ııa 
bazı manastırlar arMınaa lhtl!At çıktığını, 
11t1kııt bQt ün mana.stırıann cıele;elerlneten 

mürekkep meclisin. büyQmeaınc meydan verme. 
den. lhtlllCI hııllcttll:Unl b'llellrmlştır 

A)naroz. hudutlıın !Çine ellşllcrtn glnnesl yasak 
olan Kenış bir kıtadır Ya!lak )nlnız lnıııınlıırn karşı 
elcgllellr, cı•şı hayvanlar dn. meseli!. tavuk. Aynaroza 
ı:ıre.mcz Yasağa muhali! harekette bulunanlar hak· 
kuıdıı ş cıcıctll cezalar verilir · 

Aynaroz.'da 65 bQyük. 20 kClCOk manastır, 9 
şkıt. 1200 kişilik kcşıoııaneı 100 ıı:ııı. (60 ktşlllk 
keşlşhaneı vardır Manııstır:ar çok zrnı:ıncıır Dun
ıarın 65 bü;-0.k çiftli 1 urcıır Ç ttllklerl papaz!ıır 

etare ederler. al<! ı;ı:lnn mııhsuı. ma:ıMtırıarm. :rı· 
) ecek ht acından bQvfik bır .ısmını temin eder 

A 
ynaroz'un nüfusu 20 bin knı1anlır Türk ıcıa
retı zamıı:ıındıı burası kaza ıtıbar edilmişti. 
Kııymalıi:amı ve dl&er meını.ırlan Dafnl tske. 

ıesıncıe otururlar aUeler nl > an.aruııı a'etlremez
lerd Bu ~üzdcn kcndUcnnc sı': sık lzln ver11lrcıı. 

••• 11 •••••••••• 1 11 • 1ıı ı ıııııtııe1H1••••••••••tıııııııı ııııı tıııı ııu ıı ıııı ınııu ı ttı ı ııuıı111 111 1ııııtıııııııııı ı 

Mıınaııtırlıı.'"l.. • ru- Cıın ~ • l"1~'1 !'Ski oııtolan 
ıındırır Bunlıırdaıı b r kuımı yQkıiekte, kayala: 
sıncıa. ı...: \ı uı c;. 11 • a. •• •r Manastırııı 
ayni zamanda ımııllthancye bcnzcı' PnpRZlar kcn· 
dl ıht.yaçıanııı tenıın ettikten b~kıı ka.,ık. sedef 
ışlemell cşyıı yaparlar, bunlar cıış .. rıcır. satılır. 

1 Hôdiseler - Hôtırola r 1 Manastır ~e ltc~ı~hnnl ur... .uı·ıınlardan başka 
.- ar1kl dün;·a" ıı .ı .~r le ı :ıııpıızlar <111 yardır Bun

lar a· ... ar arnı.ıncıa. OçO :>ırcr ıı:u.Obcde yalnız 

il rıl evvel 
GAZETELERDE 
çıkan ilGnlar 

a,ar r.r Yed klcrl o.rkaç ze~ tınle tı ı dilim ck.ıncK· 
tır. B.ınu u • ııun ,_,, r ancııtı geurır. papaz nc\·a
!t•) 1 ipi i uknrı çeıı:cr Bu yapılmıız&a pııpazın ol. 
cıugu ııııla.,ıtır 

R 11!.ml. ayrı resmi bC1tQn 
l!lnların nQkQm t tara:. 1 

dan ıınzetelerıı etıı ı.ııaca 

halı:ltıncıakl habe: etrafında mu
nakaşalar cı vıı."Il ccııvor .tı n. aıı. 
zct lenn en mQhlm ~ellr ~a;·m• 
ğıdır Fazlıı ııat14 illin kadar ve. 
r m ı cıetııcıır Qünk(! satı~ arttık
ça masra! ela artar. kllğı • mtırc~· 
kep. elelttr k parüı dlger m~rar 
lar Cazla satı~ an eıcıe ecı •en pa 
ranın bU C1tt b r ıı:ısmını yuta. 
Bwıun ç n Lr k dün anın ıeı 
taru!ında gazc.e ı !Ana çolı: e. 
he mı et ver.r,er 

Oaze e ere .ı n verllmes.n 
me ,le e•ım cıe ı;:e('en yQzyılı~ 

sonlarına cıo ru b~ ıınmı .ır Ba· 
ıı nıemte ·e ler nı:ıc ı lnlar. Ja'.la 
z ade t.carl mah rette 1:2 B ze 
gel nce l • .ıt lhn ar kitap. etolı:tor 

lliç hakkında ıd Garp mrm.e:.ı-t 
lcr nelekl a b lL"I v<:rtlmes ne an. 
ca · eı, aam ııe~cdenb rı ba•lrw 
mı tır B.ı tar ht a evvc it llllnlar
cıaıt bir li:aç numune ~ajiıcıacıır: 

tlç S lil. r.er Ale~etr Dı.1· 
ma nın bC1 Qk eseri tercüme ccııı

m forma form•, satılmıı a b~. 
lanmıştır 

Y nı es rıer - t mit Bumu Se
yahatnıı.:nee Relınüma ı Sayya. 
d ~ 11a•ı,18'a çıknı ılm tır 

Satıhlı: ev - Ak ora-cıa büyQk 
kııra o un b ti nde b ocııı. 
lk o!a • 1ı: uz ıı. ın ballhçel • 
ne art'tl mUkemml'I b na 300 ı.ra 
1• atılı or 275 ı.ra a m te •. s. 
val'el r 

l " 
çı ı tır F atı 

~la IC'OO kuru 
ta.a • 

R 
ler 

Le e R alC'i! 

kuru.ııtur ~ ku 
uk el sen z ıcur 

Oıızcte.er!m!zde t.sa.. ı lnlar 
Meşrutiyetin .lluından sonra ız.,:111 
'le a lamı tır t:Antardan :no. 

h.m b r ı> r.11 ~151!. fat:a• et l;a• 

1 çe!tıcı .11 Bunla.. !le: ııQn a:;nı 

Bir pııpaz, yl7erek getlrrn 5andaldalll ;:ıapa:ı.la cörll· 
ll1or llhtte • ııayvanlara (tabH hepsi Hkrk) bakan 

bir pap:ız bir do muza yfyecrk ?eriyor (nfda). 
ercı~ :>uıunur. cır ;caç ııatırlık ·et ... _, o el t , ....... ..................................... ........................ " ' '''' ' ' ' ''''''"'' ' ' ........... ................. ...... " " ' " " ' ''" ''''''' .... . ,. ...... ............. ......... . 

• .. a a ıenze.... ..ıra a t care e 
ıaz.a ~'8 o)cıu~uncıan b r ·a cı 1 , 1 

~;:ıcı~~1~~:ıre~cı~eecı~ee~ 1 uc::;ll~~~ ..t.. Qı"'Vu"C U F /f( 1· ı:. (f KA ... ur TL ER 1 l ' 
~~:c:: ~! I~ ·~ı~t!C~~~ :,~~:~t~eb~ /f.d "1 ,uı ~ "" t( i ,ç : liOÇ <ZJ illan zo Nlsa.ıı) : 
ça ı•ma a .ııışladığını her ıron bil. 1' in"-4ıtt\ w D~~"·"'t•V AllMET REf IK NOYAN * Kararııızlık hayatınızı adetıı,. 
d rmııııı Bu 1!An'nr çok a:lika 11• ' -, *durduruyor NC>J nızı kuvvetini • 
vııncıırmıştı l)eniıyollan idare inin 73 nıımıı· .ı vapurun bazı pencerelcrtncıe * 21 canlılı!iınızı a:ıp gOtQren hep! 

iıüncılık y nı har! erin lcabulün· • k Şl ti 11 rü ı1 •1 : knrar vem:ı kten korkmanız ... 
elen sonra çok ııel!~tı llı1nların en ralı ~apµnınıın !talı pam )O tur d et zı nn e •. * Ccııur oım ışınız Yıldıa tesı·• 

ocın a!qam ı ıo U 057 per!e:n- il bu ıaatte J:Olpular ~endllcr nl * rı uuun ... 
i~~~ı ş~~.;;i~ı;t~rt~~ı~~~m~:r~eı;: bel saat 18.IO da Köprtıcten Bo. ııoıtuktan korumak ıç.n muhteı.t ! . UOGA 121 ·ısan 20 lllaJıs> ! 
goztı cl'qayan sana• eseri .,a;,;ılabl- ğaz.ç ne hareke• 1-'<len 13 numara· çarelere başl·urarak pencrrcltr1 ka İ lmmadı ınız hır müdııaalesızı• 
lece· acıar mtıkefutr.t'I olanları ı:ıatmaiıı çalı tılar. faka• fa~d~ı ıaşırtacıık Faka• Jiapl!an ika.:_ 

, olmu orcıu D letl"rl kontrol ı-ıtı:n ;t za hak \Cr c kiıln.ıt. Buıınn bir_., 

B E R G M A N mrmurlara bu penct'relrre nl'den * dost. beğendi nı:ı: cıııımıı be·• 
cam •al::ılmadııtını ~orcıulc c.Bız 1· * ğeneccğln.z bır insan kazan-• 

D U 
.. ş ÜN u·. YOR Careve b r &\" eHc vaz<tıkJ Ce- : ınanız muhtemel : 

diler Her ı::On (!zlcree ki • 1 ta. * tıuır.ı.En ıı:ı lllayu 20 tıazıranı • 
~ıran u \apurun eamlarının bti *Dert ıcacı etmekte çok mahlnıl- ... 
kt ı:an erinde bir ıycıır taktırı - ! n ?. Etra!ınızd .. kllerln huzuru-! 
m~ı~ o!ma ına b lme:n ne ell'me. *mı kaçırmaktan bugün bllhııs.. + 
ll? * ı;a kaçının Ak am (lzüntcı ı:ıu- 1f. 

~nl'll {'ski \.or:ı•h it• ı;e-\•lrınf'li 

Ü<l~rr ıı..ıı ı.17.l.ırı \l' hfl)ilı. oclıı 
llr llom:I\ n ı:rlrn lncrlıl Rerı· 
ıııaıı 'ılba •ııı da ı,, lcredı• 
HO•""ıını '" ~·ocnı.ııırı 111' ııır 
allf' hn\ll•I ıc•nıı. ı:e('lrel'e-1..llr 

Hu nrnıl:ı n .. rı:nınıı ın e•l.;I \;O• 

ı·ıı .. ımn ı::r•ıılılnlı ı.nznrııııaı:n ~ ı-
htıı:ı ılı •o~ll'lll)or, llr•lm 

o .. rı:mnn•ı llum:uı a 

;;yabı..rıı nlz ! 
hıu rettin Co :ır * \ F..SGEÇ 121 Uaz. zo TeınmuzJ • 

* DO.Y(lk bir Oan& yolunuzun (!.! 
!'.zerine çıkmak Ozere. Sıhhatı-... * nızın ço.- ıyı, ı:llnlünatan çok"'" 
*rahat oltıuıtu bir aün. ! 

Not: D ğer vapurların bazıların
da da ca~ız11): yüz(!ndı>u hal~ın 
roıtuk•an mClteesslr oldukları an-

lcıaresın.n ,: ~ns ı ~\ 'I ızı r.m. 21 aeustosı • * Baf:lılıklarınızı llltırapll bır• * mahlcı.1mıyet llallne actlr1yo:-! 
::sunuz BuııQn lçlnlzde büyük• 
* bir yaşama. hür olma arzuısu • * cıuyacıııwnız. Ay büyüdükçe: 
!fiOkün ı:etırecek' Acclo karar.ar.\' '* Yermrmeıısın z • 
* U \ 'K U!ll 11.~ustos Z? F.JIQIJ : ! BJr insan hakltıncıaıı:ı kanaatı• * nız ete{;lş.ccek Sağlır;ımzıı dik· ... * lı:at etmeniz ııeretıyor. : 
: u•.ıcıı.zı •ZJ E,fını u EJdmJ ... 
*B r bıı arı kazanaca!a;ınız. Yol-"'" * culuk ıtıtımalt var. ! 
:;aKıtEP (lO Ekim u &asımı ... 
* KOçülı: bir çocuk. alakanızı_.. * bcklllor. Duyırutarını:ıı biraz uy! ! kutta D nlcnmel!Alnız. ;ıır. 
+ \·ıı,y !23 Kıı ım • zo ArahllJ ! 
! lşınlzl ı:;creıtıı.. yapamıımak 11.;ıp. * zı etratınza karııı hll"Çın edl·_., ! ror Sabahlnrı erken ıtıılkına.! 

1 * yı cıcney.n. _., 
1 * O<'ı lJ\K (21 Aralık ıu Ocak) • 
ı: l\fQh,m bir ı:Jn Sonralan sık! 

,.. sık hıltlrlııyacağıutz IL'(lnlercıen • 
* Mıaa!lrınız va: • 
:: liOV \ 121 Ocaıı 111 Su bal) : 
* Yakınlannızd• bil doğum var. • 
* Öğleden şonra epeyce lOrula- • 
*cıık.&ınız. • * .. * B,\ LJJ> <lll Suba& Eti lllar'1 _. * Buı:ün ı:eçmı e döndüğünüz• 
! kencı nızı dlnlc<llRlnlz bır &ı(!n! 
*olacak Ak nın. ıı ze huzur eğ-_. 
*lence ve bah ıyarlıl: ı;ıetırı:ror. • 

•••••••••••••••••••••• 

VATA ~ - 80 ARAi.IK 19111 

l •l!ljM1 il l"iitill •l 0 i! flll 
Telefondaki kızın sesi 

düzeldi ve kocası onu 

boşadı 
Burada çok ııarıp bir tele!onla 

ııevışme. evlenme ve derhal bo
şanma hll.cltsest kaycıecııımıştır. 

New Yorlı:lu zt'l'•&ıln b.r ttıc
car telc!on IAtlhbarat ııervlsl 
memurıanncıan birinin sert se
sine llşık otur ve lkl eün sonra 
o~unııı e-vıenmek tekllflndıı bu
hınur 
Kız kabul cdeı ve n klih btı. 

ytlk bir tantana ile kıyılır. Fa
kat ar11da:ı birkaç ailn ceı;•ık
ten ııonra ltızın El'fil kocasının 

duyma:nış olduğu eski b!llü:-l 
şeklini alır. Ada."ll ı;rec il.şık ol. 
cıuıtu vakit. meıtcrse onun sert 
ve çıı•laklıltından hoşlarunış. 

Hayal kııılı:lıl: na uğrayan tüc
car karısından ayrılmak üzere 
h:ı•a."\mtı .:ırıvlsı ~. muha
ken::cı ~afahatı rne:akla beklen. 
mt' .. t cıır 

Topalh§ından dolayı 
İtlllyanın mrııhur sopranosu 

Oıullcttıı Slmlonato. temsil fil· 

raıııncıa ayağı b.ırtuıcıu~ hal
ele epeyce topallıytarak uhneyo 
çıkarak temsil ve oarkılartnıı 
etevam etmiş. 

Temsllln sonı.ncıa Oluletta 
a(!rekll ııurette alkUjlanmıotır. 

Bu arada tenkldçllcrelcn biri o. 
na hitap ederek çok zarif bır 
surette topallaıııı;ıncınn cıoıayı 
onu tebrik et.mıı ve bu geçici A
rızanın onun muı:arrtıkl etin 
daha !azla ııalilaelığını belirt
miştir. 

lsveçte «lıık kra liçesi» 

seçild i 
İs\"eçte her ı;ene oıcıutu ı;lb • 

bu tıene dahi. aralık ayuıın ı:ı.:ın
cı yarısında clşık Krallçesll ı;e.. 
çllm"tlr. Bu sıfatı alan 19 ya
şında Anlta Bjj)rkluncı adında 
!evkalAcıe aüzel oar~ın bir kız
dır 

Parisin en içli ressamı 

hal Hamalı imiş 
Frarıı;anın en tanınmış ve za. 

rlf ressamı Maurıcc Chapull!'nln 
Parı, HAl'lcrlnde hamallık et-

mcktt' olduiiu açıklanmıştır. Res 
ııam HAl'dc vaz rest sona erci k· 
ten sonra resimleri Qzerıncııı ça. 
ııımalanna cıevam etmeı.:tecıır. 

R.uslar aya vardı lar mı? 
•W<>hr uncı W c:aclııı!tı> aetın

dakl ıı.skcrı ve lktısacli avllk 
cıerııı. ııon nüahasıncıa. Sovyet 
havacılık tcknls\ l'nl<>rlnin aya 
\'&rclıklıırını li azmııkta ve bazı 
kayclettlklcrı lşa;etlerın fiPUt
n kkrcıen ver lmcdlğ nı. bunla-
rın avın çcvrcsıncıe-n gelellklert
n l. Batılı mütehassıslıırın bu 
bususta şQphe beslemeellklertni, 
ke !!Yetin mOnas p b.r Anda, 
Ruslar tarafından da açıklana. 
cağını beltrtm ktl."d r. 

lngilterede otomobillerin 

süra tleri 
lnıt ltere emnı ... et umum mtı

dürlüğü meskun yerlerde otomo-
bJlll'rln sUnıtlcrlnl yenlCen a. 
) arlamı.ştır. 

Bu yerll!rdc süratler saatte 50 
kilometreden 65 klıometreye çı
ı:arılrııstır 
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1 BUGUN i 
1S1 NEMALAR , ~:"".;,.,.""':''. ""<;::;.:,;.,.~,.,,:; ::: ~~:~~;· j 

Kahramanlar Şehri auare 21.00 de: •KAl\1P 14 30 OpereL melodllerl # 
8 • T O 6 L O 1"EN1 fŞehzadebasu Teli 17• Sahne)'o koran: 15.00 Şartı ve c.az eserleri ~ 

Al.KAZAR cTr t: 44t5tl:ı ı Kralın Savı:llllll, ı . Haldun Dormcn • Pazar 15.30 Ork~trıılar 11 
tmanlret • Hlnı Pllml • Kanun Adına. Ye Cuma matine: 17.00 16.00 Proaram ve kapanış i# 
Türkçe. !'!!.'il ( 8. &OJ - l'•Jı 1.sT&lSBVl OJ-'tınSTI 111.57 Açılış ve proııram 

&TLA!I cteı:tt • 35>ı Zara Han (:\laJc5fmJ •Tclı HJ134Jı 17.00 Şartı ve dana 
Romadatı sevım • ore::o- & a o ı & 6 T CIMBIZ NERİMAN 17.30 incesaz $ 
ry Peclt. Jennlfer Jonea • O~LB (Tel: ıs ti t:?>ı Çarıamba., CUma.rıesl. l~ .Q() Danıı orkestrası i 
nenkll. 1 · Ilı:l Açılı:ı;Oz Mumyalar Pazar uaı 111 da matı· lu.30 Köy poııtaaı 

f:l.B,UIJU ı•reıı MUM) Araaında, :ı • SllA!ılı cıorı- ne. Pe~be, OUmarı& 18.40 Türküler 
Devlerin t.,ık! • ıruzabeı ter " balta ıenzıııı.n ı.an ııı.ss Serbest $Bat ~ 
Taylor. J Dean Renkli Sf'REVY.& ı Tel: JSOA%J fe. Saar 21 O! 19.00 .M. S, ayarı, haberler ' 
in . (2 ne! batta,. J Parta Tatili, 2 . AJa 1 J f A 1 y E J9.15 Tarlbtcn bir yaprak $ 

ts r:1 ıı·eıı e&ı5\l$11 SeJllhaL. 1920 iki Havay melodW ~ 
Otlum Neron Brlgttte, OPF:RA (Tel: sa ta ıth 19.2.5 E:Cltlm konusmaaı # 
Vlttorlo De sıca Renle• l • Çılgın Modelle:, 2 • 19.3.5 Yurttan eesler ~ 
ıı ltalyanca. Olrte Clnaye; Sakll'kO.J '115444. BeJOAl'D 20 00 Şarlulıır ~ 

t..\1.8 cTeı· n S595Jı YURT fTeJı Slllll)ı 444644. Burguacıa 6IBSl3. 20.15 Radyo ·~zeLe..'"1 ı 
~ Dcvıertıı Mkl Eltzabe& ı - Oiln Do4arlı:en, BUJ(ltacıa Sl60Bl. Qnbul:lu 20.35 Senfonik müzlk 
; Ta)'lor. J. Dean ·Renkli• 2 - Beklenen İtiraf 630001 '°· ErentOJ 55200 :&l25 Serbest. saat 
# hıı;:. (2 ncı battal. Ö7.EN: <Tel: s& 9s U>ı FlorJ"& 738992. eııııo O. 21.30 Çeşitli mozıtı: ~ 

Lttıts ıTeı: " n llJI ı Fırtına oe~tt. 2 • Har- oı:r Z299J!I. Ballcıoı:ıu 22.15 Şıırlıi:ılar # 
~ 552948, Be1belıada 518402. i o Jum Neron. mantara. b;ıanbul 21 '222. •-unyı :ı2 4S M. s, ayarı. haberler 

ş \ S: ıTrl: 486480) Mil: J • .. 23.00 Gece konseri 
tuı:a!P - Franlı: sına ıra. 1 YAT R o ı A R Oenız 368020, S:adll:Ol 23 30 Dans muzıııı $ 
Debble Re)'llol(lş • Rentı:ll.. 3G0872. ıtınalıada 51~ 2i.OO Program ve kapanı' i 

SAKA't ITelı 4t ll&G>ı Rami 242711• Oü:Oetar l S T \ :-; B U 1, 
Follles nerı;ere · Zlzl Jean, ŞEBiR riYATROSIJ (Tetı aııo~ '1.57 Açılış ve proırram 

$
Malrc, Eddle Constantıne f '21G7) (Dram ltumı)I fren-vapur-uçak 8.00 Sabah müzltl 
• nenkll • Fransızca. SAHİPSİZ TEKNE · Ya. 8.30 Haberler $ 

1 
TAltSİM cnıı u sı tl)ı zan AleJandro Cuonıı. • 8 45 saz eserleri ı 

nır serııerl • Tallt Arte• Paurıe.ııı akşamlan teman ıo Demır1oııan aaydar. 9°00 Melodiler 
mel. Neriman KO!u&I • roktur. Suare 21 de paşa: S60t7~ - Slrkeclı 9,15 Şarkılıır 
Tilrk tllml 1"D1 Ttl'.t.TRO <Tet ı 223079> - (Denız:roııan ı 9 30 Kapanış 
TA~ ı•ırıı •• t1 eı ıı 4ft4et.ı C911196 rratu saatleri fb 12.27 Açılış ve proc:ram 

Hin• ooneşl . An Oard• •Yİ?."111 ad Coctnth ıı::o- ılhbaratı "0207> - ıŞehtJ 12,30 Da~ muzı~ı 
ner. Stewart Gnnıer - medl 4 perde . TtaD ' Eat.ıan: '"42331 - IRn• 13.00 Şarkılar 
Renkli • fog. Andr6 Roua!n • Suarelerı Yollan 444790 •e 733240) 13 30 Haberler 

m='A:ıı:"' _ '~~~!:Z:~~ ~~;s: oPEuTJ (Telı Polis • İmdaf !!:~ ~~e ~c;~:n 1 
can. Brlı:ttte eardo; . 44 93 69> 14 30 Şarkılar 
Renkli P'!SI'İVAL: 1.10.su:aı o~ ct.taııbuı ı n~ı. CB• 15·00 Kapanış 
l'ESl :ltEl.&lt (Td: 4'4?19> re• 3 ~rcıa. 12 ı&I> rotıu: 2'1'5011 ıAııaOOI\ 16·57 Atılış ve proı;ram 
Çann Kızı • fn;na Bers- ıo VQz1k: ıtarıo S:c> •&kuı· rr'502> 17.oo Ak m mozı:ı 
man Yul B?1Ilner - Renk· ooeeııı carıam~ •a• R A D y o L A R 17 15 Şnrkılar 
il lnı:. 15 te tenzllr.t.ıı aıattne 17.45 Hafif me1oelller 
ZAFCR ITPll 44 930llı 1 • OUmartesl 15 te uılebe lBOOPn&ıl he)c•t 

1 Ate•ll Kan - Cornel matınesı sua-· ~ı.oo de 18 30 Dans muzıtı • ·~ " 30 12/1957 l'&Lartesl 18 55 s ğl lı: öj!ü ı 1 
Wllde, Jane Ruuel • Renle il.ARACA TiYATRO •Teli A ~ K ,\ R i a ı ter 
u TOrkçe. 2 • Çifte CI· 446666J 19 00 lerı Türk Muıı Top, 

7.27 Açılııı "Ve program 19.30 Haberler 

1
# nayet • Van Johnaon. V• Devlet Tiyatrosu Tems11· 7.30 Türküler rn 4s PIAk dolabından 

ra Mlleıı - Renkli TOrlı:· ıerı Hlltıra Defteri • OUn '1.45 l\I. s ayarı, haberler 20 15 Radyo ııaıı:etesl 
çe dOz ua.~ 17 'de, rıece •- s.oo 'l'Urk müzıaı 2 

1 .. T 4 ~ e o ı. a.t 21 da. O 30 Şarkılar 
... ·~ 8.30 Hatif müzik 21 oo H~ıh ı 

ıU.DIDAR (Teli il Si 13l Ki'CCK SARNS <Tel ı 9.00 Şarkılar . a • 
ı Postacının ll:w, 2 • 440%76) 9.15 Melodiler ~~~~~lalar 1 

i Kahramanlar ""•hr1 HEDD• GAB' ~.. 4 P••dı 10 00 P . r ve me oetı .,... .. ....n ~ . roı:rnm 'l'e kopanı.. 22 00 St'nfonlk mU k 
Blil.VAR (Tel: Zl 3511)1 "'azan·. Ben-'" ..._ __ n. ,,._ l z # • ,.., •~ """ 1 57 Açılış ve program 22 30 Piyanist İ BI ı 

i 
ı Haydutlann mncışU. "lren H sahneıe ı:o;anı 12 00 Öğle konseri 22 50 o~ee mel~ııcr7 
2 Erkek Avcısı. Tuno Yalman · l'az:arte,g1 12.30 Beraber şarkılar 23 15 Haberler 
ç~ımı.fT&S <T e ı • n Sıılı akşamları caa• 21 J2.5!1 Serbest saat 23 30 Pro ram 

~ 1 Kralın SeTJllS.1. 2 • ele Çarşamba talebe ma- 13.00 M s. ayarı, baberler 23 33 Dııruı mu iği 
titanın Adına tınw 17 de 13.15 Roıu orkestruı 24 oo Ka anı ,,, •• ,.,.,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,, •• ,,,,"''''''··········"''''''''''''''''''''l,,.~, •• , ... ,,~ 
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BULMACA 
.. .. .. .. 
• 
• 

• 
Soldan ıaA"a.: ı - B:r Avrupa 

ınemleketl. 2 - Nezaketıııl.ı; Guzeı 
ıanatlar çıpialt. 3 - TarGll bir 
devlet; Akıl. 4 - Tanrı; Akraba
dan biri. 5 - Taıı::at 6 - LAtlfecı. 
7 - Sonuç:n:ız. 8 -- Kuzey Afrika.
da daQ:lık bır bOLııe: Su. 
Yukarıdan A.1a.~ıya: 1 - Gl5.tten 

yağanlardan; Bır başşehir. 2 -
Kademe. 3 - Bır ballfe. 4 - Çol\11 
ecıau~ Bır mabet. 6 - İalfunın 
ıartlarından bi r i 6 - Ayı YU\·aısı; 
lIUbayaL 7 - A:Kol 8 - Geçmıı 
ıuç. 

DÜ'.'.'ıiKtl BUL'JACA'."01 O.\LLIS 
Soldan •ata: ı - Atavi.Zm. 2 -

Us. 3 - At balııtı 6 - Taam; L 
(e) r. 15 - Ünye; AA. 6 - Ll!. 
7 - Klll6e. 9 - Na; !tab. 
Yukarıdan A.:ıalıJa: l - AtL 

turt. 2 - .Azar; in. 3 - Albay; 
Liı. -4 - AmelL 5 - Aal. 6 - Afet. 
'1 - Mu)· la. 8 - G:z;_ Hat: __ 

Emekliye ayrılan 
(Dnşı ı lnch1eı 

T•an tanunl~tınldııtı taktır· 
de kurulacak .. suba.'.I SICOrtlWU> 
ötekt aoayal aıgor~alar rtb1 çall.§ll
cat:tır. Sııt0rta ı;u.~a:vıann maaşı .. 
rıudao keslltcek coz·J mıktardaicl 
Parayı blrlktlrereS. verımll ı-atırım 
tar ıçtn ıarteatıecek ncmaland.lrt. 
lacaktır. 

Taısarıya ııl5n:. otuz yıl sonra e
rneıcıı:rc ayrı:acU aubay. blnba.,ı 
rutbealnde ıse on bet bln Jtra ala.. 
<:aktır. Bu ntlktar rütbeye göre ır 
tuz bin ıırava kadar yük&clrcekttr. 

Siaortalı olup df. herbanli bir 
ıebepten dolayı malOI kal&n au
tıa.rıar da sıaortanın emekU aubay 
lara tanıdıtı b&klardan !ardalana 
bıleceklerdır. 

Fazıl Küçük 

Adliye Vekilinden tutacağı yol soruldu 
<Bası ı ıoaldeJ 

ktmından Stçtm Kanununun UdUl 
dUsUnUlmekte mtdlr? 

o - Anayaaa.nın Uıdlll konusunda 
Bakanlıkta çalışma var mıdır? Var
• • ne ... thadadır? 

H - Hlklm U-mlnatının sağlan • 
ma.aı daha ı ecıteceıc midir? 

t - Hlkım:erin ııtıraaını önllreeet. 
tedbirler dU~Unülmekte mtdtr? 

J - Hlklma.tz kalan munferlt 
sulh mahtrmeıerl var mıdır?• 
~lENEDiN!. 
Allşlro~ıundan .11onra D P. Antalrııı. 

mllletveklll Kenan Akmanlar adale
Un po!Jtlkanın ou.ln(\e tutu:ması 

ıerektıtınt btllrtmlş. hltlm ttmına· 
u ve adalet ıattkllllnln muhaleretçe 
ıık ı:ık ele aıınmaıının Adale~ Ba
ı:antıtınca tedbir alınmak suretJr· 
le önlenmflalnl ı.temlş ve şu lddla
da bulunmuı,tur: 

YENi UÇAK_ TOrlı: lla\ayollnrınııı tnılltPrt'dt'n !llatııı ah1ııu 
\ l"<'ount ue•J.ları 19:18 nıartından ltll>;ıren t;f'

ftrr aonuıarııl..tır Rt''llıllflf', Ank arn . ı~taııtıul ara..;1111 H; dakika. 
Yll lndlrtıı \ l<ocount ut·ali.tarından birinin lmıılAt hllllndt'li.I duru
ınn ıörıHtıyor • 

•Temyizde emet!tre aevl:ed!len 
blklmler daha emekliye arrıımadan 
polttıkaya ılrmlşler ve dlYa:arı ac .. 
rUncemede btr&kmtşlardır. Bunu bıl
na bl.klmler eö)'ledl.> 
BİR OE,IOKRl\T!., 

Lahor islôm Yeni Kıbrıs 
konferansı Vali'sinin 
d u n a ç ı I d 1 3 tavsıyesi 

C.M P, Kır~hlr mllletvetll! Farıl 

Yalçın da genel olarak tenkldlerde 
bulunmuııı ve Bakana bazı aoruıar 

sormuştur; 

D.P, Rize mllletvetl!l :lu-et Akçat 
eHAklm temnletı tamem r.ılmaltdır; 
her 1;eyln ba,ında •elmetldlr. tıAklm 
verdiıl:l tarardan dolayı 1-tk• yere 
nakledtımemelldir. Medeni ve ileri 
memleketlerde bu böyledir.• demiş

tir. 
.4.ssoclatt4 Preu 

Batt Pa.kıatan. 29 - Pakıa:an 
CumhUrbiŞkanı l4kender Mırza. 
Fuar ır'.lnO Li.horcıa. Mllletlerar&l'.ı 
Müslümanlar Konreransını açmı.t
ıu. 

CUm.burbqka.nı bu topıan:.ının, 
dUnyanın dOrt köte&inden selmlt 
olan tanınmış mUtrfekklrler!n, .. lıt 
lılml.rette modf'rn hayat ıartlarına 
uyacak: yeni bir ruh keşfetmek• 
lçtn bUat vo llÖrırülertnl toı->lıya
ci.J:ı. kaynqtıracatı bir havuz ol
dulunu aörıemıştır . 

Bu kClnferanu. Amerika. ve So\"
}et;: RUs\"a da dahil olmak Qzere 
33 MüslOman memletetiııden ge
len islim taribl miltchaısa.talıan ka 
tl!mak:ta.dır. 

Romanya kısmi 
of ilôn etti 
Al80('fat~d Pı"PC-• 

Budapeştc. 29 - Budapeştede 
bugün resmen ilin edlldlğtne &'ö
re. Komonıat Romanva. Parllme>n
ıosu kısmı bir ar ta.rlununu kabul 
etmlttır 
Hü.tümetın resmi organı olan 

Nl'.'pu.abaaad ıazeteeının blldtrdi
ltlne K'tlrt', blr yıld&n ~a&:ı olan 
mahtllm.lyetıer tamamen arfcdll
mı.. beş yıla kadar olanlar kıs
ıner. azaltılmıştır Yalnız bu af
tın hanli neTi euçlar için oıo:ıuıtu 
l:Uete tarafından taarlh edilmemiş 
tır 

Kıbrıs Komünistleri Ma
korios'u tebrik ettiler 

1:ÜZDE DÖRT!. 
D.P. Kocaeli. mtlletvetııı Cemal 

Tuzun ull maaşı eo l!r& olan yar
ııçların muvafakati alınmadan, bat-

\naılolu ~unıııı ,-e T.11 .. \. ta yerlere t:Jı.rtn edllemt:rccekleri 
Kıtırıata kanun dışı lliin edil- bakkındatı kanunla, hl.kimlere tanı 

mış olan Komünist Parti, cKtbrııs nan cOğra!I temlı:ı.atın taldırıımast
!ılar ıçın 1;elf-determinatıon pr"n nı tatemlştlr Bu ka: ~ atte oldufunu 
alblnl Blrleşmif !.lllletıe:- nez.ıt:ı.Cle söyleyen Siirt mlllet-wek111 Daim BU· 
mncıafaa ettı&ıncıen dolavıt ııaıı:a- alp .o P.) de yirmi beş yılı doldu
rıOt>"a bir tebrlk teııırafı a:Onder- ran blklmlerın yüz.de 4 ntıbetlnde 
mLş;ıerdlr Komünlı.t Parti bu tel- oldutunu .Oylemı,ıır. H4tlmlerln e
ararıodL Mak&r1C".•"U tamamen dcı mekl11'·• aevkedUrnemelrrlntn enemll 
tcklecıııını dn t:•ve etmeltte:ıır. olmad1'tını ileri aürmuşur. O&haaon 

Lefko1e. 29 (T.H A) - Kıbruı ra ttttd•rın •eçlm atetemlnde yent· 
VRllsl sır Huııh F'OOt yarın Londra ilkler yaptıQ-ını. mllletveklll mazb&· 
} " ı·apaca1?1 ıf'Yahllt manuebetıy- tal arının Meell.aten alınarak, Yük
le bu aktam rad}'O ve televızyoncıa •ek Seçim Kuruluna verlldlı}lnl Ua
Ada halkınt>. hitaben bir konuşma de etmiş ve eöyle dem~tlr: 
,-apmııtır. 1 YOKS.\ SİZ?,. 
Konuşrouına Kıbrl.11 dlvAaına 1 t:BU lmkinın btZlm atldanmts.ın 

<trrbaJ bir hal ç&reııl bulunaca~ı- ellml:ıde bulunmaaını mı !atıyordu, 
ta hiç bll' zaman söylemedim• dı- muhalefet? . .> 
ye bqlayan Foot: «Ad&\'& bir hal Daha sonra eöZ alan D.P. Buraa 
çareet bulmak ıçın her ~eyden ön- mıııetvekıu Hul<ıs.ı KOymen ,Oyle de 
ce kartılıkll itimat ıarttır. İtimat mtşttr: 
vr lnanc; olmadan 24e başlamaıt 

lmkAn.c;ızdın dcmtı ve •unları llıl 
v,. etmtıtır: 

«Sizden ıabır ve ittmad 1.attyo
rum. 

Kıbrıs ValJsl HUlh Foot konut" 
maaının sor.unda Kıbna halkına a
,a~1dakl ü,; tavalyeslnln yerine irt! 
t~rılmeaını tBtemt.ştır: 

ı. Orta.ya atılan şayialara aldır
u1a.mak, 

2. ~ıucızeye cıettıı dolru yola 1-
rıanmak 

•Hlklm.ln teminatı vicdanındadır. 
Bunun ötesinde teminat yoktur 
CO:rafl teminatın bile .taldırılmuı 
a:ereklr.t 

Daha aonra aöz alan C.H.P. KGn 
!.1illetvekil~ Sırrı Atala;». ba4;ımaız 
kaza kuvveti konu.suna temas f't
ını,, 1950 ye kadar hakım teminatı 
ltteyen D.P. nın 1950 den ve b:ı-
1:.usa ı 954 cıen sonra haklın temi
natının mPvcud olduAunu iddia 

ettil;int, hattA mevcud teminatları 
dil ortacıar. k&ld1rcııtın1 aöyleı::tı.it
tır. 

lllTl!.IF: 
A~alay cıem tştır ki~ 

«İll:tldarla ot&n lhtlllfımız ne
<l r? Stz f'\'Vf'IA ekmek yedlrt"llm 
dıyoraunuz. Biz •&t- di~oruz ki. 
c ltmetı hürriyet ıçıncıc yemek 
muınııancıür. ııarrlyetıerlmizl ni
çın tııulo·oraunuz? • 

Bu BÖZler ilzerıne D.P millet,·~
l:ıllerı ıtırazoa butun:nutlar. ada
;et c!lıazına müdahale ecııımt'<l.ıtı
ııl IÖylf'ml,lrrdlr. Bunun ttzf'rtnP 
At alay «çeteclltk• dıl,·&ı11nd&n an 
t"a Zafer l'!'ll2eteelntn baltlmlert i l 
hnma ba.,1acıııı:ı. ba~baıtanın ı.ıec
li8 küraüaünden bır hatim hanı
:r;ın yaKastnı bırakmı:racatını IÖY 
lecHillnl hatırlatmt• cbu müdaha
IC'd:r, umuma yapılmış bir te:ıdtt
ıtn demi.Ş, KeUln Ağır Ctı;& H .. 
kı --nının C.H.P. adayı olduğu )"O

lunda Allalet Bakanının radyolar
d.a oıtur.an t>eıanına dokunarak 
cbu b~ka yerde yapılııa. hilltQm"!t 
:er düşerdi• C:etnlfUr. 
n \71 (iER('t:h.J.ER. 

Bundıı.n sonra e'·nı Adfllet Bakfl
nının ttcııraıı. n: P . ael&?l o!an 
b !!' nA:~:mtn durı..~aya çıkma&ı. 
na :z.n \•er.ı.ıt:nı. Tanuata kt>ndı
•l baki>tnelU.1 tev-.u tal-eblnl red
deden sorau yaraıcının Tamus a:ıbı 
ııcak bir yerde sömlekl• ıe-z.ı ı ıı: ı 
tddlaalle mecburi tııı.bvr.e t6bl tU· 
tuıcıua:unu anlat.1.ı~tır. Sonra da 
tekzip müemeseatue ._emuı l'!~m ı ı. 

tek taraflı çaıışutını &Oyle-mıt ve 
örnekler vrıınlttır sır~i dUl"Ul}
analarda Aaet olan eeleoekten ,ı. 

tlye! et::ntt, seçim :.<üta~:ertnln 
IYl hıaı.ırlanmadıtını belırtmıf, 
yüz bin vıttanda....ı..."1 oy vermed!Q:t 
bır memlekette cıemokruıcıen t&h
aedllemı:,.·ece&ını .,,oylemtşı.ır. 

Dı&ha sonra söz al&n C.H P , mıı
let•;eklllerlndcn Halim Ateşalp, E
mın SO'.'Sal ve H&f<an Pehmı ıtvll
iL Bak

0

ana ç ıtll sorular aormuıs
ıar. mevku!iarın durumunu. ka· 
ııunıarın ı.slah eduıp edllmlyeceaı
nı. hA.kımler kanununun hazırla

nıp haıırlanmacıııtını öl:renmek b
tem~lerdlr. Bakan lkl rıldaoberi 

haztrlanmakta oı..ı.n bı1klmeır ka.. 
nununun ı·akınd ı Mecllbe aeUrl
leceğlnl söyıem~tıı. 

BOtçe KomıavoIJu yarın da çalış
malarına cıevııı.m ~decektır. ---

MAKARİOS 
coa,ı ı !nclde> 

hükümetl na1!:arındakl mevkU iM, o 
Kıbrıa"ta tedhlşçlllil teşvtll: ve dint 
al:raaete A.let eden bir f1.hı11 olmak
tan lbarettJr Kendtıtntn adaya av
deti ancak a.uarrat ve tehllkeyt 
muciptir. 

ANKARA'DA YILBAŞI 

HAZIRLIKLARI SOSYETE 

fBa~ı ı ıocl4eı 
rııw :\lenderem tararmaan Baldat 
P11.k1..1 konıseyıntn onümüzdei:I ayı.n 
:n sıncıe Anif.arada vapacatı toplan 
tıQa ha.zır bulunmak Ozere. Orta
Gotu.u Baildat paktı üyeıerı adı
ı:ıa Tilrklyeye çaitırılmı~tır Bllln
aıt! ctbı, Bırlqıi: Amerika Baıt:cıat 
t>aktının tarn üyft'l olmadıtından 
ltoıuıey toplantılarında flmdıyo ka 
G.a.r ıadeco ınU~abn.lerlo temall o. 
lun=n~tur Anıcara. 2" rHuau,.ıı - Mt'CI .ı.ın 

1 alUe &lrm~lndıen ..onra mlllet\-e-

a_ HAii hazır "Okılnett devam 
tttırmek ve hedefe dotru te:-akkl
nın ancak bu suretle eld.e edil~ 
cetını anlamak. Siyasi - i\llzahi Garetenin 4 ncü <ayısı bugün (tktı. 

Aziz Nesin - Cavit Y.ımaç - ~lün11 A!usağil .. Osman Ni
hat· Selma Derya - .:\lüşerrcf Ycrr,;:ök'in )azılarını zevkle oku
yacaksınız. Ayrıca S05tyetede biiylllc bi~ alika toplayan mt'~ 
hur FİLlZl+~RİN dedikodu sütıın•ınd~kı yazısını mutlaka 
okuyunuz. Tanınmı, dedikodu yaı.arlarından Türkin Türker'
in Sosy~te gazetesi için hazırladığı yazısı tavsiyeye şayan
dır 

ll.lr Duılealn ou top:an.t}a biz:., k.llert lr:&fllcler hal lncıe }'llba ını ta.dıriar. 
~aı, ka tıl ıııa : ı ._. ıı. c: tJI:; de be- aıteler1nın yanınel• ııeçırmek uı"'rf' VtP vancıan, ~ehrımlzdc yılbs.'iı 
ıtrtılnıo• .r-.1a Ulploıuıı t ı'.t rwcvn ... ,ı ıtehrtml.Zden ayrılmı.ştır hazırıı:tıarı bQyük bır btzla tt.· 
lercıe bıt 0141,ııu- Bakanınt:::ı tler Yenı m · ııetı·eo kı :lf'rının hemen ır. amlanroakladır suren·a ve An
bangı b ir toıı:ıtntıela .JL:ı:ıaı mti.-ı hepsi evlerin? şehı1mız,.. t L': l):ı:na- ,- ara Pultl! pa\·1·onlannôa11 -,on:ıt 
•ahıı. o:.ıı.rak, blllı.tnma.-ın • :r. u t n'1 1!114 bulundukJanncıan. aeçJm. btil- •lOf'kl pavyonlarda ha7:ırlaııan bü
IH.ıuadı&ını lltrl atı rerl'k, .~.• ..J '.l .- -1ertn~ ııU.mf'lt zorundaı. kal!"na.'- tlln :nal'>a:f:..r kapatılmıştır 

1-ın bu davet al..ıl l' t:ı... ••• 8 14 ;::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:==::=:=::=::=::=::=::=:=:=::;\ ltş ı ii Awerıknn.~ı Uı ğ'l! tlB • '1. 
rt.-c ne ı~arc w..anıa. vardır ı 

lıununıa 'A rft >Pı AınPrltanın Ba 
Qa; pak: • 1ıa ıı rnı • dahıı. '"le. ...ı 
t!, ıur. ~u · t ı lak ıı •.. , - ;,a.,:.,; ı Lar 
tııı,. etm4 ı ile kabul tı.tııuelılll'Cf' -
be ;öre. l\lr lJul111s: '.l Au;.a:a_ a ı.;cı 
ııı g: l takt.rdc IJU toptm~ a :nu a
l:ı:t aıfatıylç ... atılmaı:ıı ııcrek.sl;ı!ıtı 
IJ.ınumıyetlt be!!rL:~mektedır. Her, 
baıde bu ziyaret Dalda~ paktına 
<aqı olan ıl~ıntn a:~·'.!·-•na ~:rı 

~ saytlroaktacllr 

Universileli 48 
öğrenci 

en·~· • tnC'tde 1 

\ışrr.~ PO.rue1rca.::ı bu!dulu teıe
ron nun..nra1'ın1 !;~\·ırmı \vnı za 
lhandll A_·lCUnll oıan fJonl ta.ıml 
lıu l\Jte.::.cl ııe..-ecanından Jzun 
lhUdde\ :..tırıot:1a..."Ua4ıA:ı tonu m&
~ı aynen 101rle naklediyor: 
c- Oeç vaktt Bili: bat.anı rahat .. 

lıı etmemellydlk Faka~ vaıı~.-ı bu• 
l~amıttık. Ça.ree z. cetllde sokak
ta !ı:.alnııştılt. -48 arkada.1ım1n b&-
tıımıa avnt olan 'la.:.nı t.101ünt'rP:t. 
leıeronu· açtım. Bı.: St"tl; «Klm.s.
tıtzl' diye cevap v.?ı'd.I Kencıım1 :a... 
tııttını Avni e:es. «Ne JeUyorsu~ 
tıuz1. d!Ve eoru.:ıca. B~ba..k&Qla 
onuotutÜma hilkmetıım.. . Hoyf'can 

qln ne dl.yeceğtm1 t..,ırdım. \"a~ 
lıl?nda bulunan arJ:acıaııa:-ımın h• 
lrlattıkla.rına ııOre •Bt-yr!endl .:e 
onuşmak ıstıyoruaı• dP:ntşırn. He 
ecanımdan Başba:ıana valiyi bul~ 
ıadıtımı:ı tçın t.endilerını rahat
ı2 etmek zoruna"' kaldııtımı:ıı &Oy 

1:remedim. Baıtba.kanın valiyt bu
llp meaeleyı hallı9Unetılnl ıtöylt.:ne
ızı emrettııını batırllyoruın. Fa. 

<at, ha:ıutaı.en Bıwbatanla. mı ko
fıUştıun hllı1 müteredcL<tım.• 
\ \1 .I Jİ..Gt oösTt:nt\OH 

Vali Mümtaz Ta.:han b,UCO.D Va
ıııar Öğrencl Yurduna ııaeret.. 
egeleyi tllhklk eaecek ve talebe. 
rın rurtta cıevamlı oıaraıc &alıp 
llmıyacakları anı~ııacaktır. 

o\l.'\ETTi'I Kl..:'fLll 

Okmeydanı: 5 Fethiye: 1 
Dün yapılan Olrmeydanı, FethlJe 

'ıu.ıor ttime Ug maçında Okmcyda· 
rakibine 5 • ı aıbt açık bir fark· 
galip ıelmlşt.ır. 

;\Iaı; ba~tan aona tadar oı.mer· 
nıııann blklmtyeU altında cere
n etmtıttr. 

İslanbul Gazetecilerinin 
Yılbaşı 

BAHÇELi EV 
ikramiyeli Eşya Piyangosu 

Yılbaşı günü 

KONAK 
OTEL 1 

ı:aJonlarında, Noter huzunın
dı c;-rkilerek ve aynı gece rad 
yoda 22.45 emisyonunda ya
:Yınlanacak ve ertesi gün ga-

zetelerde ilan edilecektir. 

S&ılı~ATAN · oaz;teeiiik m 
Te &.fatbucllık T A S adına 1 

ı\111\lf:O E'lfN VAl .!\1AN 
Cımumı NP .. ,.·vaı MRı10rG 

ÖZC.A.N RROCDE.11 
Su sayıda Yazı lşıerını fillen 

idare eden mP!UI mOdQr· 
~AOON TA'110 

Gazetemıze ya:ıııarın yenı ııart
J!!!!_~dertım~ını rıca ederiz 

• 
!TRiKO 

Müessesesi, her sene oldu?Ju gibi 

Yılbaşı Hediyesi Olarak 
mallarını satan bütün nıüesscsıclP.rrle scnr sonuna kadar 

Yüzde 10 Tenzilôt 
ylilphğını ~ayın müsf.--.rilrrinc nıüjdcler. 

lzmir Ege Jandarma Deniz Bölge Kuman
danlığı S. AL Komisyonu Reisliğinden 

Cin-.i ~liktorı ~!. brdeli 
Ton L.Kr. 

G. Teminab 
Lr. Kr. 

Eltsiltmenin gün 
ve ~a:ıtı 

10 "o. ~u St•n· 9890 00 6 Ocak 1958 Pazar 
d:ırt çtkirrleksiı !esi günü saat 11. 
Kut"U üzüm 90 1 q2 30 da 

1. Jandarma Uınum Kumandar.lı~ı birlıkleri ihtiyacı içırı yu
karıda <'ir~~ ve miktarı ~le gr<'ici tC'minatJ yazılı yi}'(?CC'k maddesi 
kapalı z.:rf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2. .Şartname. l komisyonumuzda olup ic;teyen1ere mesai '3at
ları '<-inde r.österilebilir. 

3. İsteklilerin ı.lk t.emj~atı hmir Defterdarlığı ~Iuhasebe Mü
dür?ü~'"ü veznesine yatırdıklarına dair veıne makbuzu ve gerekli 
bel~eleriyle teklif :ncktuplarını ek :ıtme s:aatından bir saat evv-el 
İzmir Kar:ıtan Kız Lisesj karşısınd:ıki kumandanlık karargiıh bi· 
na:nnda toplanacak olan komisyonumuza vermeteri ilan olunur. 

(17468) 

işçi ARANIYOR 
Yeni binamızın genişlctilmf"s1 basPbiyle işçiye ihtiyacı

mıı vardır. 40 yaşına kadar kadın veya 13-15 yaşları ara~ında 
erkek ve kız i~eklilerir. hemı;on Bomontideki İnhisarlar Çay 
Alölyesi ~lüdürlü~Une müraraatı~rı ililn olunur. (18228) 

lslanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden 
67~9 sayılı kanunla memleketimızin de katılmış olduğu 1948 

t:ırihli (D<'nizde insan Haklarının Korunması) hakkındaki sözleş
me hükümlerine gört, bazı gemilerdt> t<elsiz telefon tesisatı ve iş· 
letmrmizcc VPrilmi5 belgeyi haiz telsiz teh-foncu bulundurulması 
!cap etmektedir. llc!' yıl ıo ııaziran ~ 10 Ar:ılık tarihlerinde yeni 
hliki.lmlerlc yapılaC'ak tel9iz telgrafcıl1k imtihanlariyle birlikte tel
siz trlrfon<'n imtih3nları da :yapılaca~Jndan l:ıu belgeleri almak is
tiye:ılerjn imtihan talimat ve ~artlarını gösteren broşüril, bedeli 
mukabilinde Ba~müdürlüğUmUzden tedarik edebilecekleri ilin olu-
nur. (18232) 

hlenfaat, her ~ey<len ü~ündür. 

ÇANKAYA GIDA PAZARI 
Kollektif Şirketini 

Muhakkak Ziyaret Ediniz! 
SERBEST SERVİS Chtanbulda ilk defa) 

ÜSTÜN KALİTE 

REKABE.TSİZ FİATLAR 
ÇA:ı!KAYA GIDA PAZAR! Koli. Şirketi arıettiği cm· 

tianın kısmı azamisi toptan fiatınadır. Sişli, Hal~skirgaı.i 
Cıdd"5i 329/1 (Çocuk Hastaorsi ~uraırıl Telefon: 48 13 44 

Gtle<•ek s:ıyıda ba. ının mıimtaz sımalanndan llali ıır
nas Balıkl·ı . .;ının gaıt>tenıiz i<·in :-ıusluı; sureti<' hazırladığı 
\loda h.ıkkı:ıclaki yöıısir!e C!'vad Said 1n Zekcrya sofraları 
y;ı1J,!;1nı huJacaksınız. P.K. 34 TE:-)VİK!YE 

Ezine icra memurluğundan 
Gayri m1111kul satış ilCinı 955/77 

Alacaklı: Ezineli olup İstan· arkası eski İ•mail dükkftnı ile 
bulda Haıim Gürel çevrili ve halen Kemal Yıldız iş 

Borçlu: Ezine Belediyesi ı:alint!eki bir bap diikkin, mu-
Bort; miktarı: 168328 Lira 88 hammen kıymeti 10000 lira 

ktıruş. 7 - Tapunun Ağustos 948 ta· 
1stanbul Kadıköy İcra memur- rih 19 numarasında kaJ1t'!;. Çarşı 

lugunun 15.6.957 günlü talimatı C'~fdde&i şark:ın yol, ıarben çay, 
üzerine takdiri kıymeti yapılan şimalen btlctliye dükkfinı ve . .\k 
V(; kıymete ilira~ı ol~ıya~. ga!·ri ı ;co:v~U Ahn.\et._ c!'nuben Bak'<:ıl 
mı;-nkullerın aynı talımat ıızerınt" Saicır \'el'(':f"sı ile mahdut 3000 
s1tılma~ına \"erilen karar grrt'ğin , lıra değerınd~. 
C'e aşağıda tapu tarih \"e mevkii· 8 ~ Tapunun l1art 939 tarih 
ve hudutları yazılı gayri menkul ve 20 sayıctı kayıtlı erenler .::ıltı 
ler !;atılacaktır. su :lı~linnc·ni me\·kiind(' 7728 ~12 

1 - Tapunun 13.11.952 tarih drığusu de~irmenci Ali O!)man. 
\"l' 16 numarasında sa~ı yol solu V('rCSf'si, yol poyrazı <'aya sıvat 
belediyeye ait itfaiye garajı ar- yolu, lodosu metr-Ukr larla~ı ile 
kası çay önü çarşı caddesi ile ı:evrili 1500 lira kıymetll mf'zar
('C\'rili eskid~n belediye binası lık yeri. 
iken hilen kulüp binası ve buna p _ Yine tapunun tQ10 tarih 
bitişik bahçe hariç muhammen ,.e 2:1 .sırasında kayıth mezarlık 
kıymeti 30000 lira. mevkiinde 5300 :'.\12. miktarınria 

2 - Yine !apunun ayni tarih dıığusu İbrahim poyrazı yol, ba
,-e 17 sırasında kayıtlı kasaba tısı Akköy yolu, lodosu İbrahim 
çarşı ~çinde sağ:ı hazinei maliye ile C'!'vrili ıooo lira kıymetli me
\.\! ait ar~ ile İbrahim Bey ar- zadık yeri. 
~ası, solu hazineye ait un fabri- 10 - Tapunun Şubat 947 ta· 
kası, önü yol, arkası çay ile Çe'\-'- rih ve 45 sayısında kayıllı tara[
rili 529 ~12. sinema binası ve lırı !W>hı İbrahinı Oteli, sağı J!C'· 
ayni hudut içersınde beledi;·e iş çit Sobğı arkası Çepel oğulla· 
galir-.deki mağaza ve kahveci Ra- n, önü cadde ile çevrili 4 dük
gıp işgalind.Pki kahve. Osman San kan olup terzi Hamdi, Kundura
c·ar, İbrahim Yoler, Singerci cı İbrahim Aygül, hırdavatçı Se
n.emzi Birol gazetesi ~{ustafa. ıal Demirel. ve tütek tamirrisi 
Kunduracı Basri Sayın işgallerin Osmanın iearında bulunan işbu 
de 6 dükkfın ile birlikte mu- dört dükkanın muhammen kıy-
hammen kıvmeti 72000 lira. meti 8 er b;n liradan 32000 lira. 

3 - Yi.,_e ta,unun ayni tarih Yukarıd~ mevkii, hudut ve ta-
18 savısınd:ı kayıtlı c~ki kayıtta pu kayıtları yazılı ve muhaınmen 
iki dükkcin ve kahvehane kayıtlı kıyrnelleri dere edilen 10 parça 
İ5<t.. de hA.len un pazarında arsa g:ıyri n1enktıl açık arttırma ı:;urc
mahiyetinde olduğundan tarafla tiyle satıl ıC'aktır . 
11 sa~ı ve ROlu ve arkaqı ve önü Bitinci :ırttırma 23.1.958 Per
yol iie çevrHi muhammen kıyme ·enıbe günü saat 9 dan 16 yaka
ti 3000 Hra. dar yapılmasına, o gün talip c;-ık 

4 - Tapunun 14.5.1930 tarih maz \'e sürülen pey muhamn1en 
ve 5 numarasında ka'."·ıtlı hükQ- kıymetin %75 ini bulmazsa ikin
nıet C'addcsir.de 60 metrf" kare ve ci c1rttırmanın 10 gün daha tem
h~len kulübün bitişiğinde bahçe dit edilerek 3.2.958 Pazartesi gü
:,alinde kullanılmakta olan ta- nü ayni ı:1a3tlerde yapılmasına, 
rafları yemini belediye dairesi ye lhale bet'~li pe~indir. )fıehil is 
~arı Haşim Bey ve mUsterekleri- tendiği vakit kanuni mehil ve
nin mctrilk hanı, arkası ça~·. ö- rilccektir. İhaleye iştirak eden· 
nü hükO.met caddesi ile Cf'Vrili ler %7.5 pey akcesini veya ban-
30000 lira muhammen kıymetli. ka mektubunu ibraz etmek mec-

ıı; - Tapunun T. Evvel 945 ta- bııriyetindt-dir. DeU§liye ve tapu 
rlb ve 20 sayısında kayıtlı, Eşek harc;-ları müşteriye aittir. 
Viran mevkiinde ş:ırkan yol, Satışa cıkan !~bu gayri men
\Iuharrem Çavuş tarlası. şimalen kullcr hakkında kanunen bir 
yol, garben vakıf harman yfri hak iddi~ edenler olu~a ihale
cenuben yol \"e harmanlık ile n;n son a:ününe kadar müracaat 
çe\"rili 3677 ~12. tarla muhammen et'lleleri aksi takdirde tapu kayıt 
kıymeti 3000 lira kıymetinde ol- lanrırJa rcsıni ipotek ka)·dı olma
du~u. dıkca itirazları nazara alınmıya-

6 - Tapunun K. Sani 945 ta· caktır. 
r :h ve 48 sayıda kayıtlı kasaba- Daha fazla malümat almak is-
ntn Arasta mevkiinde sağı camii tiyenler 955/77 !'ayılı talimat 
Kebir vakfından belediyeye ge- rlosyamıu :nüracaat etmeleri i~ 

\1'n dükkan •olu ve önü cadde, ian olunur. (18283) 

A.E. Yalman Bonndan 

yazıyor 

Manevi kıymetleri 

korumak ihtiyı'ıcı 
<Ha'u 3 nc·Hdf'} 

Jl1otlerln hlc durına)an 'lıı.oel g.. 
)lıllt"rl ... 

'\of'I 8:t)raınını en Lf'.,lr. en 
dertu, Pli hu.il fılr "Urt'tle l"f't·lr
ınf'k, ruhlan yı&..uıııa&... &1<11 ııı

lt'rl hart"lı.Ple ıetlnnf' .. lı;hı hf"r 
'"' dU,OnUIU)or. :nıpılı)Or_ 
Ul7.Df.:f\.I P\RJ. \J\ '1\7.I 

Off'ldPLI OdBJUIO Hru uebrl
ne bal.an bir Pf'llC'f're,lndf'n ırti

UI' ıu '1oru-.unu. >il"-"f'll'!lnl ı-t>" 
rtderlı.rıı ıııunlan do,onUyoruın: 
\"&.! a)"&U, f1UYUlılll. )Ol CU lf'rt'D, 
frda .. ı\rlı&ı. hlzmrU. lyJll&I, be
IAh hazh .. ııan. ölftın L.orL.u u
nu en asli bir tlo;llde )tut'n 
bir din .. ıf:stl)lt ı .. ı. nı Dlnlnlrİ 
b.ıı.ş&..a hft bir dlue ırıpt a etluf'~f 
l~ı.:ım CPlmn. hf'P'lllldt'n 00\IUll 
hlr ta1ıi.ım unsurlara oı.ah l ııtlr, 
ın11.ııılan ınft a\·I J.;ardt'1!1f'r haıt
ne 7ılllo;..ellmek balı.ımındao re· 
.. or l.;l:\ın Ululndedlr. 

Fal.at .... on bir. 11..I nf'o.;lt l(;ln
'1e, mOne\-\"f'r, ıt>nls &orllte sa
hip dlnf lldPrlf'r )f'tlşllrruıedlJ.:, 
h:ll'rlnde 'l r,-ııtna·ııın rııbunu 
)tı,aıı 'lf'\lf'\I tt>J..J..t>h•rl buluu
nıal.. tizt'rt' btllfln tl'"-lt.f'lf"rl top-
1,ın lt.tlııaıııaı..ıa hat!i f'ltll... 0111; 
>n1Jı1.:rıarın iJrU hallndt ı.aMı. 
111 .... ahıın et1lrl oldu, mlbanllı.:1 
lhadrt \-1!' nlhnvet mp\-lhl 4t'\o.· 
llndp hayaıtı )f'r alan hlr muıı-
7.ara aldı. Haranı '" helJil nıf'f• 
huıulnrı i'nr .. ılclı, fllnlıı \l' lnı.ı
ııııı hRJtlllıl f'll hÜ) l&J.: rf'hht'r \l' 
df' .. lt'k oldurunu hllnll')l"ll 'e 
fllııl, ff"rıı.1..J..lyp enıtl 'ıa)·an Ul'
f.lllt'r IHIJ Offll. t"l'dal.arlılı., iyili&.:., 
.. e,·ı-ı. ~erı.aı, hll>ır \f' hl'l .. ennt 
dl) t' ,ıranu:uta tnııfin llt' ) a,ı)Or 
•:ı. Rnt'aJ.: dfin .. u l"llJt&)an. do) u
lan din l"P iman ııulnl'IPrlnlıı 

kü(Uk J.ialııılılarıdır. 
nur C'IUnt-anın trı llrrl mrnıll'

l.t'lll'r1ıulf' din orladan ı..aıı..1111-
)0r, aı.,,ınt' oıarnı.. halata da
ha ra:rle 11) U)Or, ı.ı"Uıthnl hhll'• 
r,. dnha hızla hllnıı edbor. ı..o
nıllnlzmlu nutdıllllılnr ı..ıırojı 
mlnl'v1 1.ıymetlrrf ı..ornınaJ.; lh
ıb·uc·ını daha 1)1 dD'.\U)Or ... 

f..ıhln1 ftlf'nlfnde ileri \l' ~ıtml
ııH hareı.rlll'r dalma Türkl)f'"
dl'n lf'lml11llr. RuıUn lif' TOrl..1-
lt. ı .. ıtuıı Dinini. ,-a,a.\an bir 
ılln. zlndf' \'P nurlu bir lmıuı. 
ıoır,·ıı. ~efJ.:at \f' hll>·ır 1.:a)nAtı 
llalfıır l.o)ınnı... fllnl )Ohn7.lıl.. \C 
pollıtı..n ı .. tı .. n1nrC'1h&:ındnn ı..ur-
1 'lrnını. ,-aı-ır,. .. ıuı ıaşı~or. Bıı lh
lhıu•ı dU)'l<'lll... ınfınr\\'f'r dini 
ı·c- lf,'flııınl lldf'rlt"rl' buıOn Tflr· 
kl>""ııln fi«', hut un ı .. ıı-1111 aırnıl
nııı df' ~ldılrlll l>lr lhtbnl'ı \!lr
ılır. 'ıo .. ı.o,unııı ı.enııı n1t'nılt>-

1..t'tlndl'L.I J.ırı.. nıll)-on ınuslü
m1'nı sOrOndürtırı..l'u, her tür
lü halo;ten mahruın. ('atın. t~lr 
tıilrllll'rl h:ıllne lndlrlrı..rn. l>UJ 
ı .. ıAm nıeınlf'l..rllt"rlnl blre-r tıl
rer hiıklmhe-ll ıııllına ıtclrme .. ı
ıır :Horu honıh.ılarılla deıll. ııın

C'R1' ~uurlu \e nurlu bir dini ın
ı.ııilh hurf'&ı:.rtble nııtnl oınıa'" 
nıüınJ.uıuıur. 

Alınıel1 Enıln \ \L,1\~ 

BÜTÇE ÜZERiNDE ENCÜ· 
MEN MÜZAKERELRI 

' e&YPA.rl 

Kıbrıs için mevlid nihayet okundu 
fBa.'Jl 1 ıncldf't 

ter. faiı:at Valını.n tKı.bn&!a lllH! 
lııçbır feye ıı.ın veremem• ~ek!tn 
deki ct•\"'abı Qzerıne cıuncnu Ce
mi\·etler Kanunu rönilndt-n tnce
le.ı:ÔeJte ba#il&DU1lard1r. 

klıl bulunmuştur. Hazır bulunan
lar Y~vlld aonunda bir vak"a:Ja 
yol açmadan daltlmııtard.ır. 
\'h.\H\'U\ Dl.H:l '1! 

Ul'\f HIR TOPl,.\'\1'1 
cl-leTl!<Sln dini bir toplantı 01-

duiu ve bu aebeple maha.llln en 
füksek m"l1lki lmırıncıen ızın a.:ın 
rn•ına. lüzum oımaı:ııtı• &0nueu· 
na varan T.M.T P ıeı:nsılcllerı bu 
derı dotrudan dotru~a Ba.ın -
Yavın ve TUrızm Bakanlllına mü 
r.Caat ederek. yapacakları Mevıı. 
din. l.&tanbul rad)""O$Undan ya:;ın
Janma&ına cmUaaade edllme&nt• 
rıca etml$lerdir. 

Arrıca. B•tn • Yayın ve Ttırızm 
BakanlJlını telefonla arısaıı Ce
lil Hordan. Bakıın Sıtkı Yırcalt 
tıe ı.-örtışmU., ve Mevıtdln :latan
bUl rad.yo.uod.an. ıFatıb camlln
den naklen yay111IanmU1• ıçın 
ıerekll olan tını almııtır. 
BiR ,,t:,,IRİVA.Kl ı> 

Bunun üzerine derhal b.azırlık
lara bqlanmıı. ou arada. İstan
bul radro:su. T.M T.P. tarafından 
hazırlanan ~ıevlldın. cece eaat 
:lO 30 dan l to')~..n naklen \crne
ceİ:ını btıctınn:ştlr 

Bu yayın nzerıne durumdan ha. 
berdar olan Val1 Tarhan, ~evllde 
tz;.n vertlmedıtı nı emniyet ına.. 
ıcamlarıne blldlnnLş, ve o .sırad.a 
Fatih camllnde bulunan T.M.T.P 
tem&ılc.lerinın Mevlld lçın rap
rnaktı oldukları n.zırlıklara umil.
nı olunmaaını •taıemıtttr 
ı..B\\ H\ÖJ İ'\DIRl'\'! •. 11 

Bunun azerıne. Fatlh Emntret 
Amırl!l:<nden blr f'k!p. aaat 16.J () 
sıralarında Fatıh camU avlusuna 
aelmı~ ve Celll aordan'a. VaHli. 
ıın emrini bildirerek kendIB;nd.en 
Mevlld !Dün bet!yle, ı.tı m:nare 
arasına asılmtf ol&n n x 12 metre 
cb·acıındakl TUrk bayra&ını lodır. 
met11nı ıatemı~tır. 

Emntyet kuvvetıerı ayrıca. ~fev
Ude katılmak tçın camı avıuauna 
blriknı11 olan kaiıı.balıtı;ı ela tama.. 
men daa-ıtmı,larc;ıır 
OA\ H.\h. 'll!-olLE!!ıl 

Bu eıracıa. Cel1l Hordan lle Fa
tih Ewnıyet Am1rı araıııında bir 
tait14ma b&Şlamı,, Emntı·et Amırt 
bayragı lncıırmeyı kabul eden Hor 
dan"ın, bayragı caatrınızaml• ın

d:rmt• oı11uaunu tddta ederek, halt 
kında cTürk bayrağına hakaret• 1 
15uçunda.n zabu; tutmak latemt'-ı 
tır. • • 

Ant:arL 29 - l\1 llt TUrk Tale
be B<r!ıl1 aençlltı.n Kıbrıs konu
aundakl 1:1.teklertn. dO!ll·a\·a bır 
kf'te daha duyurmak \"'9 )"eni Kı.>
rıa \"'al!aının ted.h1Kller1 urbet<t 
bırakması tantısıncıa duyulan pro. 
lNto dUTl'Ulantu be!·rtebt:mrk 1-
çln ıs Ocak HJ58 Pazar atınü ••
at 14 de bir açık bava toplkD;~ı 
teortı'btnı; buna ızın venI.ırıeO.l~l 
takd.lrde Spor Saıarmda bir k•· 
pa:ı 11a.lon coplantıaı yapma:·ı ~a
rarlaşt.ırmıt: ırrrekll tının ıa11n. 
muı tçın Aoka.rı Valll ııne ba:ı
l"Urmtıttur. 

Bu mOraca..at.la.ra bennz ce .. ·ap 
verıımemt.şt ••. 

Öte 7anda.n birlik ("etltll ı::~r
cıe kapalı ealon t.oplantıları 7apa
ra..t. Kıbrıs kc.nue1.1nda koıı!eran.
la.r vermeli d& kararla.,tır:nıttır . 

Muhalefet 
• <Bası ı ınelJ.e) 

•E"i nt:"Y(K SOKS.\SJ:'IUZ: 
KtJ.Tt'RstzLf"Kıı 
TUrktyenın tn bOrUk not.sanının 

•tUlt"Ur.tflllUt> oldutunu ae1U)'t'n 
Oi.ınaltay. • ~tmletettmlzde 1darı e 
dlcller ara.aında haktld mılnutrle 
kUlttırlU olanl&rın hlçblr zaman iki· 
fi, üçfl gıeıçmedJrıtnl• bellrtaılş, 

•Dünra mıııeılerı araaında. da ıer· 

çrk tUltUrlU ID6&nların az• o1duau 
nu ~yledltten aoora; •Fakat, Tür
kl)"edt'lr: I kültürlü ınaan1arın urı ı 
onlara ll:ıyaa edllem.ıyecek kadar d& 
azdır.- deml-1tlr. 
\" \ZİF"F.YE DEV.\!\f, Alfll \ .. 
Konu,ma.sı aonunda ı.çıQzQt. ıadl-

16.tı baitkında !lkJrlertnı eordut:u
muı: Ounaltay . .. son t.f.dlller muıı.a. 

lrfettn l4eelts c;alı.şml\l.arını ptk çok 
daraltmıştır. l"akat bütün bu zor 
.. rııara ratıntn vazueye devanı. et· 
mek liDmdır,• dlJl"relı:: !.tec!latı-n 
çekllmen1n bugün için bir ı:;ey ıra

dı etmı)·ece Jn1 .OJlf'dJlcten sonra, 
•Yent tüztı:Un tatbikatını ıonnflk 
tAzım. X~er haklkatE'n çatı~ıımıf&· 
caka, ı,~ o u.maıı en ıyt çare, mu
balere!ID topyekCın l.tecli.aten çeıtil~ 
r:neıııdtr., dem~tır. 

Böliikbası • 
(Bası 1 tnetdel l~l·l hRI B \K•NI 

izi, \ Eltl"\"OR! lem.ektedir. Toplantıya !atanbu:u 

Bu durum .katfl!ilnda. Mevıtde 
vaı : ızın vermedltınden; ııı:-nçler. 
şehrımtzde bulunan :lçı.tleN B .. 
kanı Dr- Na.mık Gedik llo ııörU.t
meıııe muvaffak olarak; kendıaın
d.en tavaı:.:;ut rica etmJtlercıır. ou. 
ru:n ile !lallenen Gedik, kıaa bir 
zaman aonra Mevlldln okunmuı. 
na tı:çblr enırel bulunmadıQ:ını 
rN.men bUaırmııtu 

Öte yandan, bu ııradı Vali Tar 
han da !ı-levltdo ızın verıldlllnl 

BeJedlye Bat ıaıamı Hı.cı HArız 
Nt.lıire~ Yeı;tllçay 'l" •ıta.~tyıe Fede
rasyon temısllcııer•ne açı"lamı.t ve 
Mevlld aaıt :ıo.30 dan ıttbaren ya
p!lın.ıı.A'a İatanbu. radyoauncıa.n 
cı.a nWen ya.yınha.nmas;a bquuuıı 
tır. 

tı..h ez 
f'l\llt~ITELl! 

tetMllf'n katılaca~ olan ?ıeyetın. 
~·ncı idare ıı:urulun• vtreoekl ra
por banrıanma.şt.ır Antaraşa gö
tOrnıecek olan raporun .an mOza. 
kercaı, il ıttare kurulunun bu;-ün 
)'apacaRı toplantt<1:-.. ta.marn.!"1acak 
tır. Bahaettln GOnev Vf' avukat 
Sadık Batı.ımdan mtlteıektil ıl 
tetn.$1lcllert. Ankara.ya cuma ,-ünü 
lfldece.tlerdır, 

<Bası '? nrlltf"I Bu ~ırada berhanııı bir ol&)' çıır: 

Ankaracıa 1tencı bL<;kan OAman 
BölQkba,ının tdarea.tnde yapılacıı.Jc 
11 temıJlcılerı top:aut111ında. seçim 
hAc1 ı~elerı. M"Çtm acınruı meaeıe
lert ve partının bundan &0nra ta
ktp edecel:ı hattı bt.relı::et moz&ke:-e 
ve teısb!L edllecektır Toplantıda ay 
rlCL C.M...P. "Ye Blr. P. nl.n bl.d~. 
mest konuınnıda. mUhtemelen or
taya. çıkacak bır problem ~ı
&1nd.1, sen.el ~da.re kurulunun ıa.;;;1_ 
nacagı tavrı teebtt a&l·f'lii ile ıı 
temallcllerı.nın ıöıü,ıerı.nın d& a.
ltnacatı ııö7leonı:ne.ıtecllr. Bu tonu 
Utt 111111 o>arak Hür. P nın de, 
fı baııstanıa:ını An araya cal:ımıış 
OUnuına &ret PCl!l::nekte ve bu 
durum ml.oJdar a-örülmekted1r. 

m,.meitle beraber. maı arzıyla ta- mam•ı tçln Fa:ı:ı cam ı~ avlu
l1>p arLc:.ındakl mtıvazenN IZllk gı- aunda 1kty0.Z tınıveBaeıı &:ô rev
h~. i>'D Jı:;e1'me,ı astırıda uı.rif ıendlrUllUŞtır. Mevtıdcıe u, buı 
~den . ~:.1eler11'! bunun mevcuJ:- ------- ;ı:-;--
\'cı nl iımenen kabul etmeıtte-ctır . Elb. · 1 · ·ı · 
Bunun tabul Pdl11p edllmf':ne!'.i ıse temız eyıcı erı 
milrıım dellldlr Ç'ün.til lktic:.at 
tın1 ~ ndc tanfi çok \"Ulh olan \""e 
alıiı.ml!!tlerıntn nelerden ibaret 
oldutu pek tyl blltneon btr ta
bire. lkttsıdl bayatımır:da :ıpı 
tıpına uyan had~seler karşı ın

da.. hükılmetin t:bu o delildir• 
demesinin hiç ehemmlyeU yok
tur. İşten anlıyanlar l('in bu bır 
mana ıradt' etmeı. Manidar ol~ 
nokta. hükOmettn bu va!t:Hı.yı 
kabul etmeatyle blrllkte baıı ted
birler alma mee•utıyetını ·de 
ıı:abul etme&ldlr. t11te tıOkOmtıt 
aözeu.s11 bunu zımenen kabul e
tlerf'k, bazı tecıbırler alma IQ2u
""11unun duyuldufunu 1h11aa ı:::t
:ntıtır. 

HUkOmetl Sa\·unan bir başka 
~zcil. ka!kınmanın ıustlt"ları a-
; A~tnda.. ferd başına i8abet l'df'n 
r.alttkl aeıırı :<abu! etmenin doA
nı olmayac-atınt teld:a rtml4tır. 
Bunun ~·cnınc1a okuma ya1ma 
:r.ll>tıtrı. açılan okul adedi. JRl.f'
. elerın t :rajı sı.bt oldukça ııe\·· ı 
·ahAıııo rrıünhuır tekllflrr ilt-rt 
~Unnfh;tür Bu aöz.cünUn bu 11!
ıı·rdtı b:r miktar: lddlaeı olan orı- r 
1ınal bir mütefekkir tavn ta!tın- f 
tr.A1·a özrndıt;ı ınü1ahadt> cdıl- J 
mei · r 

ORiJiNAL FiKiRLER 
r. :a~ ·• l<on ı o. 

lan letôtle kal tıııma. ır1 ("! ·,a-
1.: ı 1011.ııo !arıdır t"i ıtllı}' r\ lkt1Ea
d ı mahıvetıc olan \e ııertemlş 

cı~mt>l'.;:ellt-rjp &örülf'n buı :c• 
rıınni ha(l \9tlrr: zıkretmek ıı.c 

.. unun 1 1.s teaı. ıntıhar v' bo·an
m1:1ıar.:i111'1 . ('OCnk suçıuıu~na k•
r1ar t17:a\·1p c-ICiFcbll!r A~·ıu uıu

tefekklrın Lıcrl anrı:ıııtu Otfrr 
lıır do'ttrln (le yol. kl:SJlrit. l•mcın 
ve baraj ııt bl e.o~yıı 11ermA\"" tc
aalrrl \&pııı.n bır a:ıemle-e-tte. 
bunların H"Sırlrrln1n uzun \•aıje
ıer ıçın"cte belli oıacaltıdır. Buna 
ca ı:.ıraz mümkün delildir. Fa
kat a&btt flatlarıa mıııt ,,.11ri
mıı duraıı:ıamılj hattı\ a7:almış 

derlı:f'n bur.un aoe~·ıl 8t'rtna\"e 
teais.Jc:-ı ile pek alıiku.ı bulundı..
ıu ıoylenemez Bu t.Hlaler daha 
Herde ı~az1rhınacak olan eell,,me
cıe. kı a vadeli bır yavaşlama ıı .. 
ali ecJehllırler . Fakat bunların 

bazaıı eefııtme1ıe af'beP olablle-
ct>Rlnı •faoe eder tanda mantık 
yUriıtm,.ır mllmkUn detlldır. 

Hele bır .Ozcuıınn memleket 
ekonomt.lnde enAıı~·on bulun
Jn8(,il~llll tsbat etmek ıçın kat-
1'4Ddıtı Z!ihml'tler. kullandıtı ln
ce trrmtnolojt ~ok şayanı dikkat
tir Bu abzcn l"fiA~on olm&J'lt 
ıcın. emıayon hacmının &nm16t, 
tıauann yükselmesi \'O aynı za
manda tıtıb.aalln ae dilımee.l 
ırrf'.ktJR'lnl IÖyliyor_ Halbuki TOr
kJyf'de bn &özcüye &öre ilk tkı 
badlSt' &ı)ze çaı·pmakla «enfll.S
roıı• ı1emf'k :yanlıştır. Buna ol
•• oba •e!aıpa.natyont C\t"mek ıca
beder Bunun &öz kamaştırıcı b!r 
bulUb oldutuna Şüphe yoktur! 
i'f kartık aea bakmundan benzer 
lıltınce köklO kf'llmelerın. araştı
rılmaıııına kaldıra-a. bla de bu ıa
}"ln aö7.cUnün yaptıtı t&hlt!ıe 

trf'XMPE'rat ıont dC'meye müt"ma
yılızt 

Endonezya, Amerika'ya 
ihtar ediyor 

Cakart-. 29 f.A.A. ı - Endonez
ya Dı.tltlerl Bakanı Subandrio dOn 
t,ir beyana" vererek. «Amf"rlka. 
f'.llkl '>&şbakan Sutromıcoco z&ma· 
nında Uer1 aOrOlen ılllh talebimi 
!1.1 dikkate almamakta devam ("der 
se. DoCU Avrupa memlf'kf'tlerlnden 
•llAh temln rtmrk malaıadıyla. bu 
ın~leketlerr hey"etler ıröndl'tmek 
zorunda kalacaK;ız• demtıtır. 

iyi işsi arıyor 

Lstanbu l Elb'8f' Tcmızıeyıcı •e 
Boyacıları Cemırtıtının yılUiı: kon· 
rrea: yaptlmıt ve ~onK~n:n d.:eit
ler bab.slnde aöz atan üyeler bll
h156a kaltrtye tşçı bıJlamamat:tan 

•tlı:Ayet etm!Şlerdlr Bu ı.rada te
mizleme lflerın.n en li1 ~art!ar 
altında ,apllmnı ~rettıl: ve r. 
ıuen bu tem::ı.ıey:cııııın, memu· 
cat aana.y:.ı yanında bir bakım ıa· 
nayıı ballnne ırel.t•aı bu ::>akl!Il.C:an 
ham maddenin tem1n1 ıotnde "llOm 
lc:ün otan 1ı:oıasııaın ııöstertlnıf'fSI. 
nın zaruri oıcıutu da bellrtuın.;• 
ıır 

Cemtret Baş.tanı Kemalettin Er 
Kündcn a.:cııRımız bllKIJO s:öre. hA
len cemiyette 62 üye bulwımaıc:ta 
ve bpnlar 2~ te::nızlemt' tabrlk•ı. 
nı te:r;nall et.mektedlrler. 

Yere boya döktüğü 

isin bısaklandı 
İlllan Yenal acıında. blr eahıs, 

dün Tophane Dt'reboyu caddesi l4 
numaralı Lezzet .iOk&ntaaında ba
'&na yaparken, yere döt:Wen bo
ra.tar yüzünden lokantada çalışan 
işçllen:len Ender Dervünk041a.r ıle 
münalt~ya. tutU'1JlUfla.tdır . 

Müna..taşa.ı:ıın kavsa •eklınt a.ı_ 

'l'lMI Ozerıne bir ıara Ender elJne 
aeçtrdlll ekmek: bıçatı Ue im.anı 
kı.nıınctan ya:alaruı~tır. 

İbaa.n, ııt: yardım hutaneslne 
ıı:a:a.ı:ıimı~ olaydan ı;onra yat:a
.ana..-ı auçlu En4"r Berrün.k:Of&r. 
nöbet.et sulb ceza ma.hkemtıaınde 

tevk:! edllerek ceıaevıne sevtedll
mlşttr. 

M.M. V Ankara 2. No.lu Sal. Al. Kom. 
Bşk. dan· 

Ac:ık e-k~iltme rorctiyl<' müteahhit nam ve hesabına 30573·248 
adc>~ şim~:r düğnıe satın ahn:ıcaktır 

~!uhammen btdeli 480.000 lıra ~lup, geçici teminatı 22.950 
liradır. 

İhalesi: 20 Ocak 1958 Pazartl"~i günü s:ıat 11 de komisyonda 
yapılacaktır, Evsaf \'C sartnamesi her~ün koınsiyonda ve İstanbul 
Lv. ,\. li~i iıan kısmında görülür. (3475 - 18246) 

Ankara Jandarma Satınalma 
Komisyonundan 

ı nci Jıtndarm:, Tümen eratı ihtiyacı ;çin evsa( ve şartname
sine uygun bir kilosunun muhammen fiatı 190 kuruştan 35.000 
kilo yeşil mercimek 3.1.958 Cuma _günü saat 15 de Ankara Jan
darma Satınalma Komisyonu binasıntıa p3z~rhkla lhale edilecek
tir. Kafi tenıinatı 9150 lira olup evsaflı şartname.si komisyonumuz
da görülebilir. islc>lclilerin kanuni \'esika VE' kafi teminat makbuz
ları ile birlikte komisyonumuza müracaath;rı. 

(18235' 

ÇAPRAZ KELiMELERiN HALLEDiLMiŞ ŞEKLi 

• 
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SAKlN DiKKATLi GOL MÜ? MEMNUN SEVINCl NEDEN? 
'•il '.\tünıtn:ı •ı arhaıı. ılun 'lllbııtı•~;ı .. ıaıtııııta ~,.. 

7lrc-llf'r ara•ındll\lh "'"' Trlhıınllnıtf'i.I ynlı•f' ır· 
lf'rf'ı. oıurlln ve mm,;ı dllil.ttıle ~rnrını"'" hR~lartı, 

'mıın, 1 aliını Mr lıl"'nt ı.ıwır.,ı. l arhnn lı•lnılrıı 
rıf' ıtl.ron'lu aı'llbn!' o rıııholcu tılrıı7. ılnhA aı.1111 ıltH• 

rıın•:\•ılı olm:u: mı,dı: 

not ~rnıl•ll'rdl lll'rb.lldl', 11 ıli·ııııır,:ı TMtıon ııı nıın 
lrrrl' ı.:uııır ı:hlmınor. Olur ıııınıtn im dn 11;111111 
dnrurlil'n or tlhr n""" ı.açırırıir ••• 

ınrhnıı hlrnz rııııı .. ıtt·••lın n .. ıı..1 ıtr ını.11111 y .. nı hlr' 
111.ıı.an .. 'r dl' ol•ıı ırhllkrll olnyorınr .•a. Bir ı:•ıl r!I' 
• alılllrlrr. 

'1 ar1ı1111 ılllli~or .. Mil<; l·ı lırr:ılıerr hllll. ı •nı..aı .,.. 
,ıı,ı I ııf'ılrn:' \ ııll l'. Hahç"ll mi. ~(lksn ~ıı.ıa•lı 
1111-> 

Kötü bir oyundan 
sonra F enerbahçe 
ile Beşiktaş dün 
berabere 

, 

KALBi •• 

' .. ....... " ............. . 
FENERRARÇE: * 

ş \ıcrü '** . NM..:n * * B.ıır. * . Alıt.ı;iln * . Avni '* ı - T1ıran ' '** '·Can '* . Ş.rzat * 
Şerf'l *'ı 

Antre:ıor Aiolnar 
Kap·•~ Naci 

HE İKT.\ : * 
\ arol ' " ı • Bahattin * , Mürur * 

can '**'· Me n.ı * ' - Nazmi *'· B Abm~t 
met * '·Recep * ı. Coş'nm '*ı 

"ntren<ır : Rf'nıondlol 
l\ııptpıı: Rf'C'f'P 
fi ll.l'PI: IUıtbl RtH 1, : +++ 
!';('~ ır..ı: 26 171 L't ı. n.ı~ıııu · 46049 lira. 
r.uıın: :"o.illmi ( Oııli. 14 ı, 't nrnn c naı.. ~71 

........... eo .... ıecı•· .. • 

\/ATAN 
~ 

ün Mithatpaşa stadı ıyi bir futbol maçı y,a· 
D pılabilmesi için bütün şartları haizdi ... 

• aha nımur değildi, ha\'a J!iizelili, hakem ecnebi idi. Ni· 
hayct ka~ıla an rakipler dc Türk futbolunda İ)i birer isim 
yapmı ·u• bllhao;sa son haftnl:ırda i)ice dinlr.nr.rı•k aha)a 
çıkmıs olan Ucşikta ve 1-"encrhahı,;c takımları idi. 

\lft~abakalnrılnn e\\ l'I trlhUnlrrl 
41oldnrıın hemf'll hrrı.e~ bir tek rı. 
lilrde mOtıl'flktlln '" uBıı mıw 
aıl.ı oıncal.; • dl)nrllltılJ. 

t\mıı.- l'if'! ı;rzl'r. dlmlill kar· 
•llnamn bllb ,.. tı.ınrl derır.df'! 
bir mahalli'. ru ı bo u olmnlitull llt· 
rı &ldenıf'dl. 

her ıı..ı taraf da ne dovu dOrO~t 
hlr a\:ın yıııııııar, ııt dr tılr ıtrp. 
lhmnıı. l4'rdlklrr' p85Jıınn da he· 
m,.n bemım hiç biri yrrlrrtnl bol
ınııdı. 

nrıe mııcın bll$ında roznm•oz ,.,. 
ff' hol bol \o mıılan \e tıo ~urcıı 
7onılmalan. btlba..••a maf,'ln o· 
nnnda tamnml) lr ıırff'!••l:.ı. ı..ntmn· 
larına ebcp oldu. 

'ınnı ıııı rıııboıroıln rn ııraı.. bir 
•lldııhalede, halt ı lil'oıll ı..rndllr. 

* lnıdlyr karar yapıbn 
futbol maçlarında takım o 
,unlanna yıldız nrl7or '" lyı 
07na1anlann isimlerini dl' 
l7ah bilJiili; harflcrlr göst.,. 

rlJ'orduk. Fakat okuyucuları
mızın daimi anaları üzuio" 
dllndrıı lllbarf'D takım o• 
:ronu harkllldf' ruthol.,ııla· 
rın 01unlarına d ı yıldız n·r· 
uu•&t ba tadık \akım Vf' 

totbolcubra Tl'rllı-rı .rıldızhr 
ıu ekildi' lfadl' r.dılml tir: 

*: :Kutü: **: ınazlfPsml 
7aph; ***: lyt; ****: l,,'ok 
LYI o;ruuu ı:ostNrcektlr. 

rlnl' bllr ~ ~rll'rl' nıvnrlnıınıa:-n 

tıııql dılnr. nn ıııırnnııtn taııınılyle 
ırlhlııılrrılr. .ıı. ~ıı.: ,,. halilı nınrnk 
ıülıı•nıt'll'rf' ~l'lıt>ı> (lltl il. 

Hu ba\11 lclıınılf' llf'\8111 rdeo liar 
~ıı '"ınıı ı;onll r.rıllcl ııımıııı •lior 
lr\ h '' h..r iki ınrııfın da ili; dr.ı-
rrde ı11 ııı..ınrı lılrr.r ı::nıo ıo tr.rl· 
)or fi'! hu ı.nlllr•I dO•Ok mıı•ııtı:t. 

linnın ı -ı •111111 rrdlı:lnl illin rıll 
)Ordu. 

BEŞIKTAŞ'IN TAKTlCI 
ı.ııl 'llllirrl taliımlıuı llfın l'tıl· 

.ı "Lnnı:ıo llı••lı.t11•lı il. hınedln 
.ı:lt ,,ınraı. for tı.tımıln OJ"'.111)8. 

cıııı:ı hltllltll. •·aı..aL ı.ıır1ıla•mn ba• 
ladıı:, \akli il. 'hrurdln ynluızr:ı 
l ;oflerl nııırlôl' rlml'l;lr \RZlfrlen· 
dlrlldıı;I ıttlrfıldU. 

ııııı:nı,u 1)1 hlr ıaı.ııı.ıı. •·rnrr 
b,ıbcrnlo h ırrı.rı oırrlird durdu. 
tıılın ıli lstrııl3ordtı Hn sıırr.tlr lor 
hattını frll't' ucnıııır.ııı.ı:ırcıı. ~llr 
ı.ım nıu\nrrııı. Cin oldıılnr. 

Hlililn ımrşıl11 nıa mUılılrllıt"" 
n. \ hııırl 1 r.rırrr llt'ft•!i ıılılırma· 

dı. 

'tırııt'I I} ı tılr rıııbol oıu o) ıııı.. 
ııı~ •• ora.ı h .ı.:n mMelr. l nkat 
111111 ı t'rllt'ıı vıulff'•lııl baliı.lyle ba· 
~ardı 

iLK DEVRE VE IKl GOL 
111 ıııııııı ııı; uı.ıuıuı flf' ıı.ın lılar 

'avtılnr. \ ııı.~elln ll:I llll'trr.ılr.ıı trı. • 
ılı:ı M'fl ut ı.uruldıı. ııocrıı.u 
ın~rldl (il. ı ı. 

lluudnıı biraz •oıırıı ı:ı•tıi! bir 
Ilı- lkt hürnnııınıla Oo ı.1111 :\az· 
ıplnlıı ortıı,ınıı ı:üırl bir ı.ıırn uır. 
du •ıı&; H 11\111 ılı 41. 

ıırnıf'ıı ali.ablııde tt'ıırrtınbtr rı· 

ı.1111 • .\l.ı:tııı 211 tnl'trı•ıt .. ıı bir ııl 
~eı..tı. 'nrnl curıı ınlnıını~ıı. lluırn 
ratmeu ıoııu kar ılıyablldl .n . S • 

Hlltııı.-ıı bu <il'\ reılr. "'un \'QI.: 
,ıır.ılll rı•rr) ın rdl11ır '' ı.ıırııı· 
ııı.ıı ııliııılıır hlrhlrlııl ıııı..lp f'dı. 

)Ordu 
llıı nrııııa I• \lıııırl 1 11.;ı .K.ı 

ı ıı .• ı ·rıırıııı (t.U ı ı ıı il ı 1uıde 
3uıını. fır•nllıırı brhıı l"lllll'r. 

BEŞIKTAŞ'IN GOLÜ 

ınrafl:ın lırdO '" 11rrldl' lııılııııın 
'ozıııi) I' 111.11111. 'llznıl lir tılrllktr 
'\ılt'I df' hamlı• > nııtı. fnliııl 'ıızoıl 
~ıı~I> ı ııır entıııı l<ı eı..nrıc r.ıııır•lııl 
hPı~rıll . "'llrtlO ,,. ııı ı•ıı'ın lı;lııc 
ıılrrreJ;; uı 111111 ~·c-kll. "llli.rOııuıı 
pllinJuı)U ho•uırn. . ' l oı• ı ıclıırrlıı. 

ııı. 14 1. 

FENERBAHÇE'NlN GOLÜ 
Dır arıılılo Ahıııl'ıtı·ıı ı.ıırtııl:ııı 

l .eftl'f topu dalın nılhnlt llıırunııl• 
olan Cnna nlilıırdı: t'aıı ııoldnn ıı· 

'"' ı;lz~slııe )l\lilR tı ti' sert hlr 
orı ı ı ıı ıııı. ıırııı bur ih.ran nıüıllı· 
hrılr elnıt•li ilzl'r • itil 1.1 ı;nlılı•n 

ı:rlrn Tıırnrı ilnl ııır ıılfıli nıııtı " 
liılrııı u~ıırnli l.ııfn•ıııı ıız.ııııııısı ile> 
ııııınıı nı;ınrı tııılnı:." lılr oldıı. liu 
lı•ı•i \ nrol ı..ııııılılııHmlmDı tı bile ... 
ııı. 27 l 

nu lırrntınııı. coınııdı•n soıırl\ 

il ••U.aıı.~lılıırıııı lılr ılurır;ıııııuı. ııı. 
rUllHI H' df'I rr .<unıınn loatlar 111'· 
\8111 l'tll. 

hltmP•lıw ılörı ııaı.tkn 
ıl· 

• 

CllİIM'll ı\Jlf .K 
l.ari~rrtlll'Tfft ıol taraftan ;:raptıklan ı:Uzd bir akında ortaya aktarılan topa ,;afaçık ı uran ha uda 
br.raberlik ı:olllnü '\aroı·a mrydan bırakmadan hoyle yaptı. Resimde Buyük Ahmet lilnür •uı lal• 

itti Varol't ı ;a kı'l hallrrl ıısrn ım~ktedlr. 

dr.rkrıı ıcecf'bln ae ıını ııtuıııı .. üı. 
rtı ııllçlOlı;lf'! liıırtardı. '\ r.tlt" de. 
ı:ı.•ııl'dl'll ılf'\ff' ı ı ~111111 t-rdl. 

iKiNi DEVRE VE 

CURCUNA 
llıı dtırPJI' ııııı;;tnn zl)nfll' <'ıır• 

ı•uıııı ılPllll'I. el.ıh .. ıloıı:ru olıırılu. 

:t.lrıı rıııbol lonlıtr~I tanınnılyl~ 

ılufmtı ın. f11'rtl il ızı şnh•I nlııli· 
lıır \l" hül'lıınlıır )llpılııındı ıırı;ll. 
\ rıpıldı ıının itle hlrl ıle l11tıle >fir. 
ırtılll;rll olaruıutı. Hllhft"•:ı •on ylr 

mi bt' dakika çuk alaturka ıecti 
A> nııııo ı:elco lopu h :n alıırn dlkll. 
:\inç llP rturunı dl'tl m"drn bu ba. 
u l('lntll' ı-ı SOllfı erdi. 

l
·:~~=·····~··········K·i 

Iar O G H lif \ Y 1' ı• 
G. ti. 10 8 Z - 31 6 11 2 
1 . il. 10 1 2 1 22 i 16 4 
\"rfa ı O $ 2 3 ı c u ız 8 
İst. ııor 9 4 3 2 il 7 il 7 
Hqlkta~ 10 4 Z 4 24 16 10 10 

: Kas. P. ıo 2 :ı G ıo 19 7 13 

l
ney. p. ıo ı $ • 7 19 7 13 
rmnlyeı JO 2 3 5 ı %6 7 13 
Heyrıoz 10 :: ı 7 12 il S J5 
\ıblet 9 Z l 6 1% 19 S 13 

• a ••••••••••••••••••••••• 
Merinos, bir düzine 

gol attı 

'lll4111a 2!1 IA A ı Bu halta ı.g 
Mllçlnrma dl'\'n:n l'dllmıo ve b.r
r;oıcoı hnfuı.o;ı oımuşuır 

Gü\·eruıpor. lvazpaş11yı 4-0, Mcrl
"lOS • Demlrtıı,·ı 12-0, Oelltcııpor -
lit'l~ucııt•ı 3-2. inrız61 tcıman Yl:r
cıu • lst.lklAiarıoru 1·0. Acar İd
man - Akımporu 4-0 maıtlöp ct
rr>işlerdlr 

B. Köy, F. Bahçeyi 

voleybolda yendi 

M. TARHAN KU
PASINI F. BAHÇE 

·KAZANDI 
!\!Qmtıız Tarhan Kupası ''ole~~! 

kıınıılaşmalan dCin .sona erm.•tlr 
Kızlarnrao >&Pllan bu ıurnuvıı-

1•ın CiClnkO karşılaşmalarını1a Fc
!lf'rbnhçe - Oalatıısaray•ı 3-0. An· 
knra Koıoıı - Acıba(lı>m'ı 3-0 ven· 
mı~,ercıır 

Neticede. Frmcrbahçe blnnt'., Ga 
ıuıa~ara:v !kine ve Ankırn Koleji 
CçOncü olmuşiarı1ır ---i. SPOR ALT AY'I 

3-1 MAGLOP 
ETTi 

bmır. 2(1 IJlu~u tı - latanbul· 
11por rutbo: takımı buı:on •eJ:ırl· 
mızcııı ~•Ptıı:tı son nrşıı~aııında 
Aıta:ı:•ı 3-1 mal!lOp et!ll.$tlr. 

Bu mtısnbnknda ilk ıroıa Aiti -
Jılnr Gönen yıısıtıısıyla kazandılar
sa da. ikinci aevrede 1stnnbul$por 
Jular buna Erhan tMıtıııılyle ce
vap vererek maçı kazandılar 

ı~ınııhnl,1111r lnliıını: 
Sablh - Kf"ntın, Merih - Kamıı, 

Kadri Gilnı: ır - Ka al'ıoillU, F:r• 
han. İbrahim, 1hı111n Y(lkııel --ADALET 
AN KARADA 
GALiP 
Ankara. :w <Hususll - Buı:ün 

hurada f\"apılan Adalet • Hacettepe 
macıru tanbul takımı 2--0 kaza:ı· 
Clı tııc devresi ı-o blten mosabaka 
da golleri Fahir ve HU&amett n at
mı.~ıanıır. 

ADALET. Sellihattın - Fahri. !':I· 
hnt • 5el4hnttln. GOntııır. ~fegı..ı. 
H!lsamcttın. Erol, Fahir, Burhan, 
Mete 

--G-

Taksim, B. Spor'u 
4 - 2 mağlup etti 
Protu1onel birinci .itilmeden Be· 

yo~lu.spor, ikinci kümeden de Tak
sim takımtan dün Şeref ıtadında 

bustı&l bir karşılaşrnıı )1lpmışlnrdır, 

MOcadelııll n zevkli ccrerıııı eden 
bu karşılaşmada Takalm bir aUrprtz 
fllPUllk Ilcyocılıuııoru 4 • 2 ma:tlOp 
etın[Ştlr 

Şilhretıl e\krlıncllrrlmlıdrn Som~r 

(Hll..ıD S\HES"K 

ırııtı.oı blltuı baliımından noatnı altında, raı.aı ilk d•nru •ur atll T• "":rrunıl ceçtn dUnla.ı matla htr lkı kaled• s ıli ~ık IPhlllirll durumlara dıı ııı. l\f"tlcrslı ıcııı~n l enrrb'h 
.. .a1nalanndarı birinde \.arol topu blnke ederek ~thllln,Jl onl•rken ite simde soldan aı.a do:ru inal, \aroı, )luıııır- Ldler H :rurh•A ıörUlmtUtdlr. 

İstanbul bırınc• lı:üme \'Ole?bol Özkök hal~ \ yazata uvarl Oku 
a"1la.şmaıannı dOn Ba'kırkôY - lıınıb vatanı nzlfe ini ıra f"tm,.li· 

l rnrrbahçe maçı la ı1eu::n edllm!• ledlr. Du ı:en~ r•kr1m!'.I Ot'ak ayın 
t r da Rrlndrlnhllm de upıluak cnter 

Bu mat,;ı B&Aırko uıer 3·1 ka· nuyonaı mu abıı1'alara lştirlk ""' 
unm~l•rdlr. nılDdtn çılışmalınnı arU&ıDUfLır • 

ismi 
büyük, 

1 

sevıyesı 

düşük 
maç ••• 
tıün Ol ııaruı.n .Fenerlıah(t • 

Bctllıtaf maçının lsnıl bil71lk· 
ııı. fakat 01nanan tuUıolün 
scılyesl çok dilşilktü. 

nu maçı ııörmek üzere eta 
da koşan binlerce ıııor mt• 
rakluı maçtan sonra stadı tıa• 
)·al kırıkhtı ile terkettller. 

lll'r iki takımda da birinci 
tilnıl bulbokıı adedi bir hayli 
razla idi. Huna ratınrn bu 
kadar başarısız maç çıkara 
rakları ub tabmln edilemez· 

IJllhas~a scnclerdenberl ı• 
)rt zrrl::U ve be)'tranlı ı:eceıı 
Bc5lktaş ı.·enerbabçe maçl:ı. 
randan sonra dilnkü oyunun 
lutbOI SC\1,fl'.Si herkes Clbl bl• 
zl de bayii kmklı~nı. utratll• 

l\ların başlancıcınu nlsbc 
ten güzel hareketler oldu. ıuı· 
t".llk bu ıtmpo drvam etmedi· 
Oyunun blrlnd yarısında te 
nerbabçelller dah,a bamlı ca· 
ıı talar. ikinci devrede ise bu 
Ostünlilk ıumıen Bq!ktaşlıla• 
ra grçtı. 

J"l'nerbahçclllcr maçı ııa· 
unmak için hiç bir tedbir vtı 

hiç gayret ıarfetmeden gelişi 
gU:r:tl oynadılar. fur hattının 
trrtlbl müsbcl sonuç nrme
dl. t'utbolcular cansız ve a• 
fır tempoda ahenk,Jz oynadı 
la r. Kendlltrlne has seyyal ~s 
kı\'Tak oyun stlllerlnden ayrı • 
larak BPşlkta ın <ıyuu tarzın• 
kabul rtmek hatanna dUşttl· 
lt-r. Takım ne ferden ne de 
roplu halde munffak olamadı. 

Brşlktaş takımına ıellnce : 
On numarala forman ıt:reJI 

B. Ahmet müdaraa içinde "" 
l .eflrr üzerinde oynadı. Dort 
numaralı Yllkul be hem All· 
mede yardım dtl Te hrm de 
bos sabada çalı~mak vazifesi 
almıştı. Dr.şlktaşlılar bu ted 
biri ile sabadan en a:ı: bfr&• 
.ıerllkle aynlmayı tasarbyor
dn. R. Abm"t bu va:r:Ue:rl 
hakkıyle uşardı. 

Be llita~lılar daimi olar.al; 
dört torla ovııadılar. Topa hA' 
kim nlan Reıikıaş mildafauı 
ise uzun vuruşlarla arkadaş· 

Jıınna akın lırsaıı baurlamaı. 
istiyorlardı. Ancak bu tarz o 
3 ıınıarını maçın başında blraı: 
7npablldller. nııibare &elifi 
ıilztl havadan vuruşlar yapa· 
rak trsadilti oynadılar. Nef~5 

ve fizik gilçl"I 'bakımından 

iki takımı da klra:reulz bul· 
duk. lllatın ;;oulanna dotru 
oyunun tf'mpoıu o kadar ya• 
vaşladı ki sanki atır ılist~rllCI' 
bir ilim eyred1Ji3or tt'drlnl 
bıraktı. 

Necdet Erdem 


