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SON iKTiSADİ ·TEDBiRLER HAKKINDA CHP ÖNERGE VERiYOR 
Alınan kararlaı•ın mesnetleri 

CHP Merkez Kurulu foplandıfi
NEŞREDİLEN BİR TEBLİGDE .İSTANBUL 
SEÇİMLERİNDEKİ HADİSELERİN DE 
MECLİS'E GETİRİLECEGi BİLDİRİLİYOR 

-, uu.u...ı .uw. .. ııuJ.Wuu.:b 
Ankara 3 - C.H P. Merkez lda· 

re xunuu bu .. aban Kaı.un Gu
ıeıt'lll b~kanllğıucıa .ı;aat ıo aa:ı 
ı2 re kaaaı devam eucn bı r tov
ıantı YAllIDJ~tır. liU tOP•&llUdli Ull 
ce partı t~"dAtı :ıe uııııı kuuu.w 
ıton~uımuş, ı>eçımlcr .. ununda iz· 
m.r mıntua:.uicı .. .n'->lı oıaıı uu
nım vo ızınır ıı o~kaııı Lt:b.ı.> 
Yuraogıunun ı.sıuıı:;ı tet"lk eC1ı1· 
mı~ıtr Nctıcecıe, baıa merkez ıua· 
re .ıı:uruıu Uyelerlnın 1zınır ve bıı
vallslndelU ıeşkllıltta tetkıklcı· yııp 
maııı, bundwı z>onra da Kunııru~ ., 

ırıcııımeaı karar ... un .. aıınnıı;ıtır. 

BiRLEŞMiŞ MiLLETLERDE _ c .. ,.aır ıııe•r~estı ı tıı moznkf'rl'•I ıı-
rıısınıU siyası komlttdl'I iliz ala.ıı 

!~ııus daimi ıl l'll'&e ı J\lnnıl Sllm. Frnn a ile Ccımlr nrll!!ında ara 
b IJ fuı·ııı u ı.. yııpmak trl.llflnl tl'krnr rdrrl'k, cıbu nıe l'IC Jıalledllmez c. 
11 lltun Kuzf'y \ frlknl'ln bir harpten ırnrımınnı df'ntl~tlr. Re im 1uııoı 
•''~coını ırnnoşorı.l'n ıö terl)or. \'anında oturnn TUrlr.lye D. M. 
•lrııı dtlUr'•I f'yfollah E•ln't'llr. 

BAŞYAZI 

Ankara 1 reninde 
Deri orlakhğı 

Ahmed Emin YALMAN 

A nkara 3 - Gazl'tl'l'lllk t'Jamnrım heni rahat hırakmnt'Jı. be· 
eınrl 1'dnan Mendım~~ kablnf'~lntn proırr mını kenıll kola· 
&ımla dlnltmel;; an:usunu dnyt'Jur.ı, trenr atladım, 7ola cık· 

tıın. 

b en ö$1e s ıımıstıııı ki bir cel'ellı. t"'n eyuhatl hl'r 11uu1uı. 
1orcuuıuı.ınrll bir fa.sıla olacak. ı.atıı ı11nlendl"'el'Clm. hol ve rn· 
hat uylr.o uyuyacncım. Hakikat blc t'll' öyle cıkmndı. ırtf'f trrıı. 
-'nı.arıua dt'rt anıatmal:n cldf'lt ı adnmlar1yle doluymuş. Dııh.ı 
tr,n hareket etmcııen dert dinlemece b~ladıın, tl Anlo;arAya va
rın<'lya kadar, akeamkl ve snbahlil bOtön ııyaııık HAtıerım dt'rt 
0rtaı.ıııı ıclndl'! ceçtl. 

Dert ıuhlplerlnl ıı ht'P 1 su noı.tada beral>f'r ki hOkftmetlıı tol· 
lııtu , 0 1. eıılll! ltıbarl)lc dotnı ff ı:rı bir )Oldur. Eutlll~1onıa ınO· 
C!ıdeJe etmek. sprı.iltA51onfl ıem tunna'k. paranın ıstll<rarını te· 
llllıa etmf'ı., 15lltı 1 Ak r~yn•ını ucoı:latııınk milyonlarca dar &tllrlı 
1 •tanda~ lcln bııyııt yQı.üntı tnşııuıblllr bir hule ındlrnırk mu tlaka 
IA~ımdır. \'ıılııız iddiaları au ki bu işleri; meşru, ı1tlrtı t, norm al ti· 
l'are tıe mruuı olan ,e apeı.Ull5yon yolunu ıaııın•>ıırı vıuaııdaşl:ırı 
C~lz ıore asır zararlam ul:rntmodan, tlcarellıı \e tl'rbeıt lr~ebbU· 
•tın ttmı>llnl yılmıadım. bunun ruhunu te,skll rdeu ıovent Hrt 
lnadaıı l apmaı.. 14ıımdır. 

k onuıtuaıım pamuı.coıar eanl11n anlattılar: aPomuk flau 
dondurulurlien, Tarış•ın uzun .ı:aoııın tatbik ellili h11rrml 
e aa dl>e ı.abul etmf'kten tnbll bir ııey olamazdı. 1'arış'ıo 

lscar1 flatı ham pamuk ıcln 240 "uru tor. Bir ı,;ııo un pnmoı. 
lcıa l?,40 ı.ııo hnm pamuk !Azım oldntona ı:Ore 6~6 liuru l'deı. 
lluııcıan ce ı.trdeı. ıcın 711 ı.uruş d0şef3ek "c Cll'(lr H dliier m;u 
rarı katarlftlo;, rı:!O ile 526 ar~ındn bir mallyetr vnnrız. kllr \f' 
banı.ıı ma.nah bunda dahil t'leiilldlr. 450 ı.uru ıuı.; bir tlat te~ıııı 
tıtııoı~ı. iyi nQftlf', norma., u allerle, mr ru bir ticaret .)apaıı 
~lltandaıılardon adaleblı: H~ nbbetslz bir <ucııılulı nrı;I il almalı. 
dtlllf'litlr. ~trıcııt ı:ırlılı.lar1:rle buna tatııımmoı edeceı.ıer \'Drdır 
ttıuıHl'f'l.ler ııırdır. 

Daha fecll şıı lil m•llan elden cıkaral'ft1', bir tnsrı:rcye cıotru 
Cltııı"ı.. ınıUııı da J.l'!ndllt'rl tein :roı.tur iç lhtlyacıarımınıı tn1.ıa 
11 1 ırı ıı ı ı1nlDJ ı•I> ır ihracat, lisan u Ulbldlr. 1'1at dalma sabit lı.a· 
lııcatına ıöre hiç kim e b11$kaııından pamuk alıp bnııka tal:ıl ilde 
ltıf'&t'. btl.tı·ııııecl". neticede ~ine 430 kunısa aatmuıa rıuı olaınu 
\ ann muıınrn tınla mıı lınlacatından emin olan tnbrll.at!irlrr 
~loı. tut nııı.ı:lar pıun uğa l'•nııue batlıyacnı.. ,-erde, ththn<:larını aınr 
ıv.ar k11roı t nma

0

r:ı daha ı.Arlı bolurlnr.» 
Zeytİıuııcc-ııar ııa dntlntnl ollylf're izah t'ttller: ırZeytlnlerltt 

ı.1111,unu hlr ııracıaıı to11ı111tık. Dört ı.u~ar 1.llflılnn bir ıı.ııo nytla· 
hcı tıı.tıı:ı nıa!Oındur. Hu halde pernkendc oıarnı. 1.f')'tlnYA&ını 
nıl"nılf'kt'tln hu tarııfında dört yUz: elli kuruşa atm:ı.ı. mml mtlm· 
1'ıın olu r: Halı te bil cdf' rken, mnllyd unsurlarını tahlile tabı 
lııtırıııı. hnı.ı.anl)f'tln lrahı detll mldlr:n 

l't>nlrı-llerdı>n eıı otU3ttl işittim: ~Ottln flıatını aerbe t bırı&0 

l.araı,;, ponıre narh ı.03mak na~ıı oları' Sudan ptsnlr yapmak im· 
l.Aııı ıar nıı\'n 

\ lyr~k dl\ Alarmı " tıatıannı idare ıcın vallll"rc ~erllpn ta• 
1Ahıatıerlu 1) ı ııttlcc Hremı1ecettnl, ber rnllnln bnlll k•fasına 
11Jre iş Ci•rt'ceııııı. bllyle bir llı.tlıınill ı:tdl~ln 5nno olnıaıtığını •Iİ> 
ltnıoıe, bUtıın ıs adamlarının birlik halinde oldul.hırını ı:ördüm. 

S aatltr netli.~ bah imiz t'Jerlnltştl. l\luhataplıırıı d edim ki: 
,._ HOkftınttlıı ıon trdblrlerlııde bakkaııhrtı• ııyliırı tnrat · 
lar olııblllr. •·aı.at son aenell'rde ticaret '" 1 nıcmlıılıı Ata 

lllrı.on 11nor mitli ıuccarlılıı> adı ııltında tarlt .. ıucı cıuısıar.a 
<Devamı: SL 5, IU. 7 del 

.Buııcıan ı>onra. ıetanouıaa ç H . 
P . aleyhuıu yııpllan taJUbat uıa, ı
nı tetkııt euen l1Cfctın raııorıı.rı 
blrleıotırllereıt ög.ectel1 aonra grupa 
sunuıacıık .ııaıe retlrilını§ıır. Oğlc 
den ısonrıı eaat 15 eten 17 ye kıuııır 
C1evam oC1en ırrup toplnntı!lncııı Ka 
ııım Gillek ııöz &ıaru lı;tanouıda 
c H.P. teşklUiı.ı aıer.ıııne l apllıuı 
takibat .tıaklı:ınaa ızalıat vennı~. 
emnısct mClC1Urlilğünan c H.P. 11· 
!ere t:.8.!ik' yaptığını anlatmıaıır. 

Bu tzahattan •onra milletvekil· 
ıerı aöı. alarak, emniyet mUdUrlU· 
ııanün bu konudaki tutumunu 
tenkld oı.mtşlcr, emniyette bulu• IRTl\ ACl 'O"" t'ı\7.t.\ E IOIBK 
nan C.H.P. ye alt cıefterler ıacıe e- ıu,,u; BIRts t 

CDeutllı SL 3 !Sil •• del 

Yeni O. P. programf 
Başbakanın bugün Mecliste okuyacağı 
programda re j i m meseleleri y·o k 

BurusJ utıablrtmlrlltn -----------=----
Ankara, 3 - Adnan Menderes r .. ı F tuı 

nıı Dllyük Millet Mecllalndo ycnl ır a 
kabinenin P?OCTamını okuyıcak~ır 
Bunu mütciiklp hatıpler proçam D IND ı· 
O:z.erinde tenkitlerde bulunıı.b•ımct 
için kencıllerıne 24 &aatllk bir 
mühlet vcrııece~lnden bu nusu~ 
ta müznk,,rclern muhtemelen f'ıı· 
ına ıııntı ba~:anacaktır. 

5. Menderes kablnC>St proın-amın
da rcUnı meselelerine yer verııme 
Cllltl. buna mukabil kalkınma ha
rcketlerıno de ııenl~ yer vıırtlellğl , 
tktlnı:U tecıblrlero cıevam olunca
ıtı. mer·ı Milli Korunma hükümle 
rlnln tcdklk ecıllecertı , hayat tscvl-

'""vamı "a: !\. "40: , ıt~ı 

Blrkae günden beri denm e<len 
poyraz tırtınaaı , Kırım. Katkaa;a ve 
Kuter Atrtkada t~ekkül eden alçak 
basınç alanlarının teatrl:vle durul· 
muş ve auhıınet biraz artmıştır. Dün 
meteoroloJlnln kaydetttRI en düşük 
LBı +5 derecedir. 
Havanın cıuzeımulyle Boğazda .ka

raya oturan gemilerin kurtarılmM!· 

De.-amı Sa: 3, Sil: 4 de) 

UCUZ ATLATILDI - ouıı o*ltılrıı •onrn Llilrll l'addC'· 
~ııuır, lılr trafik l.&7.ll•I olınu, \"e 

pamuı. Ytll<ltl bir ı.amJ·on lif' bir otnhll~ (•ıır ııışınıstır. Rn cıırp ı~ma· 
dıı. herhanıı bir yaralanma olıııaıııı,, ındtl'I', otol>füOn öa ı..ı~mı 

YE··· ··i·····v·ALI 
nakzedildi 
Vasıta mevzuunda IETT ilgililerinin söz 
/eri Tarhan'ın vaadlerine ayktrı düşüyor 

Yeni val!, evvelki ııon gazeteci
lerle bir görO~e )'apmı§ ve ~·'h!r 
deki taşıt 111kır.tısının ırıaerıı:ncsı 
için caıı~ılcıııtını belirterek, Ötl'Clen 
tıerı ~eıırtrnlzdc kurulması cıUtünü 

len troleyl;Us tf'slıılerl hakt.ınıla 
bir Alman firmasıyla anla•mııya va 
rıldııtını •imdiden :ıo trolrvbüsfin 
cipar~ edlldl~lnl \'C te1;lıılerın ku.a 
umar.ela lşleuncye açılacağını 1-
racıe etmı tt. 

Halbulcl. ayni mevzuda t E.T.T. 
ııı:ııııerı. yeni vıı\I ile chemtlklr> 
bulunma.'!'lakta "e trolcybi1$ tts!s 
ltrlnln kuia :z.amancıa tşletme;re a· 
çılma.'lının lmkftnsız olcıur;unu be
lirtmektedirler. 

it' ' (' ı:ı' ' . "··· 
Bu münasebetle dun. 

<Ueıamı b&. 3 
İ FT'r ı 

u. 6 dal 

ile asıl maksatları soı.•ulacak 

'Bü tce tasarısı 
130·0 sayfa 
Müzakereler 16 Arahkla başlayacak. Ali
can (Hür. P.) bütçe de ıslah yolu var diyor 

Burud lılubıblrtmlrdeıı 

Gerçek yetkilileri. 
TEKZIB EDiYOR 

Ankara. 3 - 1958 yılı BOtçe kır 
nun taurıın Meclis Matbaasıntıa 
basılmaya başlanmıştır. 1300 &ay
fa teşkil eden tlll!arının baskı lf1 
13 Aralık CUmartetil ırana tamun 
!anacak ve mllletveklllerine aatı
tılacaıctır. 

Bütçe komts;onunda tnsannın 
e6rtışü!nıesJne 16 Aralık pazurteal 
C(lnll bqlanacaktır. 

Öte yandan. blltçe tasarısı mu· 
hnll'ftt çe 'rl'lertncıe oıcıukça m(llr 
bf!t bir tesir yaratmıştır. Bu konu 
da Hür. P eskJ Kocaeli Mll[e~vt'· 
kili Ekttm Allean f()yle deml.şUJ': 

•- 5. Mende~ HükQmetl 1958 
bütçesi ile kendisinden evvelki hü 
kQmetlerın bugüne kadar tatb:k 
ettikleri lktlsacıt ve mali politika
nın bllhaesa üç tstlka.'llette ıstılbı 
yoluna ~tmektedlr: Bu kıs da odun ve ekmek sıkıntısı 

~ CDernmı Sa. & SO. 6 dal 

vard ır. Sebepleri de şunlardır: T a.rsus seylab ı 
bir çok işçiyi 
açıkta bırakll 

EKMEK 
Kar fırtına veaaır anormal f&:'t 

!ar ıebeblyle cmalOm• fevıı:a,Ad 
:Unlerc1e. ochrlm1$ln «ekmek bub· 
rann flbl bir mesele ile dalma 
kartı ıı.aroıya kaldııtı. ııcııı makam 
ların bütOn tmkAnlıın bllLUına dal 
ma blr hakikat vlarak belirmekte 
dlr. Bu ııuau:ı. bütün ıınncılar ta 
ratıncıan bizzat. Fırıncılar Deme· 
ı,ıı tdanı heyeti üyeleri tarafınaan 
ela re5men ve aç'k olarak ifade ıı
dllmekt!'Clir Ayni klnı!eler. medeni 
bir şl'hlr için çoktan halledilmiş 
olmaıu ıı:erekl'n bu problemin se
bepleı1nı de. ayn ı 4ekllde açık o-1 
tarak orıava kovmaktacıırlar İzah 
ecılltn ııebcpler. ekmek buhranı me 
t1eluıntR fıalll lçln alınmMı gere
ken tedbirlerin cıe kolaylılı:lı farke 
dlıme.ıını mürnkfln kılmaktadır. 
ls1A~ Olll.U' l'lt, f: t.IK 
t.: KMEK t T l lll.Ak l 

Belecııre .ııucıutıarı dablllncıe İ8 
ınnbutda ııanlllıt vasatı ekmek ı.a

Ublt.kı. çuval be abı ile 6300; tane 
heısabı le ı mıyon 83 bin 600 cıva 
rındaelır. Ekmek tmAll tçın ııünlü" 
un llltJyacı da, 450 toncıur. Bu 
mık.tarlar 6enellk olarak hesap.a
nınca ts:anbulluların, scnecıe 395 
mııs·o• 614 bin tane. yinl :ı milyon 
299 bin 500 çuval ekmek yedlklert 
ortaya çılı:maktacıır. Bu kadar elt· 
me~ tmal edebilmek için aenellk 
un ihtiyacı da 164.250 ton oıaralt 
heuplanma.ctadır 

t'1R1'('11.All l" UCRU:\f V 
latanbul bele<llye bucıutıarı cıa

blllııele ekmek imli eden fırın 11&· 

yıaıncıa ıo aeneye yakın zaman· 
<lir, artış olmamıotır, Fırın ı;ayuıı

nın artmayı~ı. bu konu ile ııeııı 
son koorcıınaayon kararnamesinde. 
fınncılıkta dabrtkaayon aıateml• 
mecburiyetinin konmuından lle
rı gelmektedir. Ancak döviz sıkın
tısı gerekli makineleri ithale tm· 
kln vermecıııtı için de. reni ekmeıı: 
fabrlkalan kunılamıror. HAien be
lediye bucıutıan Clahlllnde ekmek 
ımrı.ı eden fırın ııayısı 179 dur. 16 
fınn tstlmlilt ectllmlştlr. Böylece 
rukarı.tıa be!lrtllen ı milyon 83 bin 
ekmek. 179 tırın tarafından !mil 
edllmektecıır. Her fırın Ta&atl o:a
rak günde eoocı ekmek çıkarmak· 
tadır. 

t.K" ER Rl n R\'\I 
'\'EDf, :"1 OLli\ OR? 

Bllbaıısa havaların znU5alt ol- ı 
macıııı ktş ll'Ünlıırınde ekmek buh

<Uevamı Sa. S, 811. 4 de• 

ODUN 
Her ı;ene karakışın Cell§lyle btr 

ilkte nUkseden cmounın blı 
11el'c1ı imiz nr: Şehrin yakacü 
meselesi Bu ııc ele halı:kıncıa e
kim ayından itibaren gazeteler a· 
lAkadarları lku ctmeğc başlar Te 
onlar da cNe tel6ş cdlyorııunuz? 
BlltUn tedb!rlcr alındı; bu k~ o· 
ııun. kömür sıkıntll!lı çekllmıyo
cek.» elerler. Fakat •teelblrler• vat· 
tlndu alınamıız ve btanbullu c:ıa 
karın gözUkme.ilYle beraber, yaka· 

nn~""' 'fohatılrfmlzılrn 
Taraua. 3 - Dun Toroa daC; 

lanndan alı:an yaCmur aularıııın Tar 
ııuaun Berdan ırmaı:ını taıırınutyle 

buaule celen aelden Berdan köprüsü 
n blrçok ltOeUk ıtOprüler blt5ar ror
müş n çatlamı.ştır. 

Selden en çok urar ııoren , Çtıtur
onnın en t>OrOk tabrtwı •Qultur 
ova Sana,.ı Fabrtltaab olmutı.tır, sa
na)'! lşletmeslnln lplllt. b~ buma 
tıbrllta kwmlarını, iplik, çırçır, 

prese, dokuma. çttlt, pamuk t'Jepo
lırmı. mubarrllt ıtunet canı.ratını, 
malzeme ambarını ıa.mımen aular 
latlli etm~tlr Bu rerlercıe aular 
bir metre kadar raıtaeıcıııtıncıcn fab 
rlkanın çalı.ştınlmuına lmkAn kal· 
mamıf H faaU:retJnl tatil etmiştir. 
Fabrika ıcıarecl!erlnln tahminlerine 

CDl'vamı 'lıı. il. 80. 8. dtl 

Pnpaz Makarloı 

«MAKARIOS 
KIBRIS' A DÖNEMEZ». 

r. o. 1... 

Lonara. 3 - tnırlllz Müste:nlıık• 
ter Veklll Lennoır Boyd buııon öt
ıecıen ııonre Avam K&nıarıısında:ı"t: 
haletct nıcn@uplarının Kıbns me
selesi lle llııtll olanılc ııorduklan 
sualleri cevaplandırarak, Papaz 
Mııkarıos·un tekrar Kıbnıra dön· 
mıısıne müsaade edilmesinin 1$lm
<llllk tmkllnsız olduğunu BOylııınl:' 
tir. 

•Ancak» diye ııôzlertne devam e
den tnaııız Müateınlekcler Veklll 
cMıkuloa tedhlfç!lljte ııon veril
mesine bizzat teşebbüs ettlil taıı:-

COP\ amı sa. 3 so. 4 de) 

rnatllr OrtPn dtlnkQ tıuın toplnntıoınıta 

"K ı b r ıs ı s i h a ile d ile b il • ır .. 
Senatör ,Green Ankara'da "bu işin halli 

bu için yardım talep edilirse, Amerika 
vazifeyi seve seve yapacaktır,, dedi 

Ankara 3 - Blrletllı: Amerika Senat.._,u Dıt Münasebetler S:omtte.aJ B~kanı Senatör Tileodore P. 
Grııen bu ubah Amerikan Sefaretinde bir buın toplantısı yapmıo Lır. 90 raııncıakl MmatOr önce 
bir konuoma yapmıt ve •NATO memleketleri araısıncıa iki aylık bir tetkik ııezısıııe çıktııtuıı. aon 

-

Y\PICl TE."1Kil' 

1 

defa TOrkıvere uıtracııtınııt bu u
yahaLlnln ıntlbaları hakkında A· 
Yan Mecıısı Dış Münasebetler ıto
mltesıne blr rapor vereceıtınl ab1 
lemtııır. SenatOr konuomuına tıı1 
le devam eunıotır: 

•- TOrktre ııacıece ııenış M
ker1 kuvTctlerı ile detıı. takat ay
nı zamanda Dotu ile Bau aramda 
bır bal! teşkil etmekle de NATO'Ja 
mühim bir yardım ııallamaktadır. 

cut,·nmı a: 3, so: ı del 
----CIClD----

Bö l ük başı 
F. Çe l ik baş 
M. Karta 1 

Bu üç mebusun 
nulmazf ık farının 

rılmosı isteniyor 

doku
kaldı-

Hususı \Junabırım·,ıı~n 

Ankara. 3 - C hl P Gt'nel E~
kanı Oııman Bö!Okb ı Hür. P. 
Orup Başkanı Pethl Ç~lltbaş ve 
CHP Ma at' 11 Mllleweklll l\Ien
ınet Kartal'ın ctokunulmnzlı!t' arı-

( Dernını ~a. 3 u. :1 de> 
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eıı:ııı:• '»ifJlJI 1 S E H i '- Prof. Dr. Fuad Köprülü'nün 
ESER VE ZAMAN 1 H'.lBERLERI VATAN için yazdığı 

Uf ürükç~lükten 110 uncu moka le 
sanık hır hoca 

YAZAN ı G ınçllk Tlrat
roeundr. bir 
pt:reı omanı· 

ror: Halet. Blr ptr· 
dtllk oyun olan bu 
.,,rtn kendi çe
.ıcıı içinde gUzel bir 
oe~ nr. Aynca 
ııamanımır;ı ilgilen• 

Alıınet 
Kutsi 

TECER 
dln:n (attael) btt~-------------' 

ıı:at madem .ki, 
ııozelmlf de, mU· 
nııatp olanı Şe}

hla onu almM:· 
dır. Rahmet Ha· 
aım Şeyhin, etra 
tındaki Jı:aaıntar

dan Sertaç& bak
maya bile Takti 
olmadıtını aOylü· 

)'Onü ele var. Reşat Nur! Darago'nun roraa da Halet Efendiye ıı;Ore baflı:a 

b:r çıkar yol da yolctu:r. Sertaçla 
yeniden ltonuşınaaı. Jlzımdır. Rahmet 
Hanun çıkıyor Te Bertaçı efendinin 
;anına gondertycır. 

yargılanıyor 
Dün ~ahit olarak dinleni-
len, hocanın müşterisi bir 
kadın, ilg çekici ifade 

D. -P. KURULANA KADAR 
1lç fil önce :ranıı:ııaaıgı n buıtın 
aahnere konmu, olan bu eu:r, aon 
J'lllarda zlhlnlut tırmalayın tçt!maı 
blr problem U:urlnde blz.1 dQşOn· 
meye ıürüklüycır. Eserin tez.il bir 
PlfC3 oldutunu aOylemıyo:rum, ıa· 
tat ele aldıtı konu, ~koloJl!I, beşe 
rl kuaktuı ona bu hann katıror. 
Bunu elz ele takalr edecekalotz. İş· 
tt ıııres: 

xvır yQz:yılın ilk yılllrı içinde, ı.. 
tanbuldııyız. :Mrılekl •Kııdılıb o
lan Halet Efendi • ki ıırnı zaıaan 
da falrclır • aık aık rer detıştlrmelc 
ıuretırıe uzun seneler 1stanbuldan 
uzaklarda. denizaşırı memlelı:etlerde 
do!atı1or. Ara ıııra iatanbuldakl b&· 
ba evine dönUyor. Orun başladığı 
uman da Halet Elendi Şamdan az· 
Jolunarak iatanbula dönmüş bulu· 
nuror. 44 )"&$1Ddadır. Arkasında ol· 
dukça zengtn bir hayat tecrübuJ 
nr. Kadılık ta gaileli. yon.ıcıı bir 
mea!elı:Ur. Yüzlerce insanın dlv&at· 
ııı halleınıelı:tra b~lı:a içtimai ha• 
Jatın kontrolü de onun 10rumlu· 
ll::tu aruınaacıır. Onun için Halet 
etencll, aaledllmekten bile memnun, 
bir müddet de Aziz baba ocatında 
huzur, rahat lclnde. kltaplan ara
aıncıa ya;amak arzıaunttadır. o tim 
dl meelelı: hayatında yapmaya T&· 
kit bulamadığı fl!Ylerl yapacak, yaz
mak 11tlldfl1 eaerıert hazırlayacak· 
tır. 

Halet etendl ıazeı Mlzlerln, ince 
hayaUerln n ölçaIU bir bayatın 
r:eTlı:lertnl tadan lıaandır. Evine dö
neli üc gUıı oldu&u halde haaret1n1 
çeıtııaı kitapları.na kaTUştuflu için 
hentız eelAmJ!lı:takt çalışma odaaın· 
dan dtşarı çıkm&mlftır blle. 

Halet Elendi •ııedero .,. cnlldeı 
llnaen aonra •ZeTce> a1n1 de lı:ay· 
betıtıı için yalnız raf&ıa&ktadır. 
l!ıvde "8 yaşlarıncıa emek tar bir 

Rahmet Hanun, bir ae babulnın 
61dülü aene henftz blr :raşında bu· 
lunan blr yeUftinııelerl var: Ser
taç Hanım. O da oimdl 34 ratında, 
fakat lı:umetl çıkmamış oldu~ için 
evlenımrmlş bir kızdır. Ev halkı a· 
ruında bir de 9 ;aşında, yeat :vetış

melı:te olan AtA nr. Ya~ı lı:Qçülı: ol· 
dutu için hııremıe ae!Amtık araaında 
urbtltçe dolapblll7or. 

seaelerdenbert yllz.lerle. blnlerlıı 
insanın d "flllını halletmiş olan H&· 
let EtetıdlaJD, later ıatemeı: lı:adıl!Zı 

tuturor. Ortada bir dhacı: Rahmet 
Hanım: bir de d!valı var: Sertaç. 
$imdi Bertaçı sorguya çeklycı:r. Ser· 
taçın J'enl!ıll cevııplar açıktır. aaml 
midir. O, Şeyh Ettndlyl de~ll. Alla· 
hı aovıro:r. Şe:rh ona Allaha ıtdeo 
;;olu g!l$teren in ndır. ŞeYbln lı:en· 
dl.sine lılr meyli olması d& 1mlı:All8ız. 
Başında bir kaç .lı:ıınaı olduktan baş 
ka etratınr:ırı.1ı:ı ıı:acımıar araaında ten 
dlalne mı batacak? 

Halet Zfendl Sertaçın ıı:erçekteo 
sıızeı oldugunu IJÔrUror flmdl. Fakat 
o. göDUI h=nslertne uyulacak çatı 
aŞlllış, durulmut bir insandır. E
ıaaen mlzacl da taşlı:ınlılı:lara rlYe· 
rlşll detlldlr Fakat Sertaç da aıe

IAdc bir kadın detlldır. Bundan do
lıyı dtıvının güçlll!lll meydaad&dlr. 
e:neıca kadılıklnrda hep maddi dl· 
nların b•UJ:rle u raşugı balde bu· 
gün lı:arşıaına çıkan dha blr :ruh 
dlvaaıdır. Ha:et Erendi bunu naaıl 
balleclecelı:tlr? Plyrslo Oz.Q işte bu· 
radadır. 

Halet Etenaı, f8Jr olmaaına :raı· 

men, aıcııtı etltlm icabı olarak ken 
dini hlalerln akışına bırakan bir 
insan detlldlr. O, köklC bir medrese 
eıııtımı almış, cKelAm» mantıılı ııe 
(HattA Art.ato maoutı da diyebiliriz) 
ret!fmlş. lı:adılıkta da •Fılı:ıh• ıae
tocııarını aklın, mubalı:emenın dU. 
turlarına ııore \lygulamış bir lııa&D· 
dır. ou,ünOyor: Sertaç, sevmek de· 
nllrn at.etle :ranmaktaaır. Halbuki 
ıe...meıc dıprr:ıan tçertye detıı. tçu
den dıprıra vllran bir f9"dlr. İn· 
ıanın benliğinden gelen bir kudret
tir. Bcnll~l bu ateşle ıutupn k!n: 
ır. ka1114ına 1111: çıkanı bu a 1cvlD 
parıltı.sında görür. Snglnln ondan 
gddlllDI er. Sertaçın ka:'illiı-
na çıkan ı lı:elt de Şeytı oldulu 
için onun t altındadır. Fııkr.t 
Sertaç, şeyhe aır:ııt bajllamadıtı !ı-!n 

r.e•glal Allatıa ronelıııtş, lı:endlal tıe.r 

Ttşllte vermlttlr. o bıılde Sertı:.;ıı: 
urıwaa, ona ümit Teren bl?l çılt· 
mış olsa Sertaç ta bu mi.atik :ruh 
halinden kurtulacaktır. Sertaç, bu 
:raıın mant.ılt OnUnde bir an kendi 
kenatat)'le, hlalertyle unş tçlnde
dlr. Kadı erendi artık karara nrı· 
ror: Allaha elden yoltar çoktur. 
•Akil• dıın bafiı:a kılavuı:ıı ihtiyaç 
yoktur. Falı:at f11er Sertaçın içini 
(Peıklayan teYhln takalı ise kendi· 
nln de •bir ıntlı:tar> aakalı vardır. 

Sertaça hayatta blr dayanak, bir eş 
ll:ıımaa ve kabul ederııe o eş de 
ltentttaldlr. Halet Efendi kadı sıla· 
ı.tyle buna hlltmecıı:ror. bir hla dQ· 
gümü de bu auretle çözülmtış oıu
:ıı:ır. 

verdi 
İzzet Kaçan adında bir boca 

haıtlı:ınd• beşinci ullye cez. mllh
ltemesınde cUtOrükçaıata ııuçun
dan dll\'I açılmı~tır. 
Kasımpaşacı• oturan bu ı.ııııın 

dOnkO dUl'U}mLY ııırasında görga 
Oahldl olarak dinlenilen Hüıınlyo 
GözUgO!er adında bir kadın eun
ları ıöylemlştlr: 
•- Hocaermcıı ile kapı komşu

yuz. On beş ııenedenberı kendimi 
olEun, çocuklan olsun baş vo ka
rın &llrısından olcuturum. o gQn 
do baş ağn!lndan evine gittim. 
Başka bir kıuıın vardı, hocaefen
ctlye elinde tuttuııu bir erkek ta
nlliaı okutmuştu Hoca bana; 
•- Senin ı;uyun hazır ııeç ıçert
fe> dedl!I'! uman kadın dışarı 
çıkmak tızero idi ve çıkımp 15 
lira para verdi. lşte tam bu 6ıraaa 
ıonracıan pol~ olduklannı öiıren
aııum tıç klfl ıçertye girdi. Bildi· 
it ıı:. bunaan tbaret.111 

D:ıruşma memurların aınıenıı
mes.ı için baoka bir gtıno bırakıl
mıştır. 

Asık ta kalan 
esnafın müracaatı 

imar faallyeu esnasında dükkün 
!arı llltımlAk eaııen Beşlk•a5h 4!1 
eıınaf adına B&§vekll Adnan .:\len
dere8e bir telı:raf çekUmlotır. 

Beoııı:taş Esnafı Yaraımlatma 
Derneği tarafından çekilen ttolgrar 
ta, Beşlkt&1 sulh mahkemesi k&r• 
~ısında E\'kata alt ve bir yıkıcının 
ı~ı:allnde bulunan araz1de, açıkta 
talan 40 esnar için baraka ynpıl· 
ır.ası talep eallmoktedlr. 

M.T.T.B. nin 41 . 

yıldönümü 
M. T T . BlrllRlnln 41. l:uruluş 

yıl:t!ınOma b~ün lı:utlanacaktır. 
B·1 mana.sebeUe buııon sut a 
ae Eminönü ö~rencı loknllnde ter
t1p edilen törende yeni vali do bu 
ıunaeaktır. Yeni vali, t!ırendc tı· 
!ebelere hitaben bir do konuama 
;vapacaktır. 

Yolda ölüm 
Beyoğlu, !Ialtc1oı;1u 10 11ayılı e\' 

de oturan Ali BebP.kolthı acıınaa 
Ya.)lı bir oanııı cHr.lkl ııece. yolda 
ıı: cter.ken fenalaşarak yere daımtı 
ve İlk Yarcıım Hllstııne ıno ıtöUI· 
rülOrken ölmQşUJr Bu ~Jısın o
lum ııcbr.bl tahkik cdııı.ıektedlr. 

Arabacılara çıvı ve ke
reste tahsis edihli 

A 
rııı.: n.ı ı.:ı~ı partiden çıJ.a· 
rılnıı,, J aparaıımı:ı muc;ı· 

ıll'le l\·lu •t'rhest ı.ııınu~tılı.. 

Hl:ılnı \'ıl.arılmanıır ULtrlne. u 
~ırada hmlrdl' huluoan Ua>nr 
nıebııstuı.:ıan btıtıt eıLI; Kural· 
lan ıı.ı hltlnıle t\'ı.anUdtrnu &ıı~· 

tuınf!I. üı:er .. 'aptıı:ı tl',l'bbıh 

nl'tlce inile l'.H.P. ııeıı ayrılıtı. 
Hıı suretlt', dörtıtı tııı.rtrl lnu:u· 
ııu aııları:ı, si) a t mucadl'lel~rlııe 
portı ıctudr. ılf'umları önleıuuı1. 
ııarll t~anUdu hl'r buı.ımdan te
min oluıımu,tu. 1'1rcll81e; bl.ı:lıu· 

h· lıer;ıhl'r cnlı~nıaı.. l•te> en H 
tenıR~larını ıuuhafıııa eden an· 
Cilt.: hlr il., 1.1~1 \'antı: C.11,l'. 
nıl'hustnrııııtan hlC biri • hnlti 
nktlyle lılzlmle berahrr htll•::ı· 
metl rn tlddr.tll etkllde tPur.;ı.ı 
l'ılrııll'r 1>111', hOrrl) et H dtmoı..· 

ra~ı >olıındR Lıl' mOeadtlrJc 
cırmeı.: nl) etinde delllll'rdl. cı.1. 
dl ol:ıraı. biç bir prensibe bat· 
lanmnmaı.:, tıı..ırıerlıılu meıı'Ull><ı 

11 ııe 1.:nllanmamuı.:, J u ı.:arıdan 
eden rmlrlcre J.örü ccırüne 1111· 
at euneı.:... l te cıı r.ı... oefı> bl te· 
mine batlı bütılu rnrtllrrıo bn,. 
lıca \a~tı! 

MEBUS KALMAK 
Rldnı 111ırıtııen fıl.ıullmamı.a 

lilTa•lllfi ı ı~nılrde hıılıııııuı e ı.ı 
sırl.nrla~ıuıı1. nhml'lll Rtfll.; °:il'\· 

t.l't lıı~e. "entlerr•I' \l" h:ınn hlr 
ııırı.t uıı ~ :uar:ık ııııır:ıı!ıoll'ııılıtlPll 
ılolıı) ı hlzt h,H;lrPlle tı•hrlk 'e 
ı ı•;\ ıı. etlllı:teıı •ııııra. nıeıııı,1111.-

1.111 ılıı ı tlfa etııwnıııı tı>ıı.ıu ı·· 

ılhorııu. HUrrl)rl " ılenıot.r;ı,ı 
ıırı•usl11lerlne cııı. hll&h olıuı hıı 
1111C \C •ııııılınl arı..111111.ııı ırıı.1111 
111 bl1. tarırnmı,ıe )nıı t ııuıııııı.. 

"I) ısl ıuUcaıttlr tein nnıtıaı.n 
ınebıı. oııııak •ıır ~ıırl deaııııı: 

tııı.;uı ıııehu ... lkt'll ıııOcıırlt'lrJe 
lı ln)ıp dn pl\rtlden cılrnrııır ('J· 

l.arılıııııt lslllıt eımr.J.; bize ıı..,lıı 

ıl•ığrıı ı;!lrfıııınO~onııı: llunıı tııı 

(•ol.lnrı. •I) 11•1 ınüc•mll'lı·ılt'n ıw~~ 

ıuııı.. dort ) U.< kl~l<lrn razı o ııır 

kulahntıı. ı~·lııılı: tııılunnıaklan 
ı:eı.ıııınek tnrııııd:ı lt'f~lr rdebl· 
llrlerdl. ffuııdııu bıışlo;a Mr.cllı 
ı..urıııhüntıt'ıı :ı:ıııııaıı ntİnan trn
.. ıdler J:ıııııraı. ıııatııuaıı Cl'~llrt'l· 
ll'ndlrıııeı.. uınumı tfl.llra ıloı:rıı· 
111111 dııaru) :ı hltoıı «'rlebllmrı. ııtıı 
hlr ıuı.ıın ımı.anlıırıınn 1111 ıııııh· 
rıım Lalıwııı.tıı... Biz hlltıı elliği· 
11111. tııl.ıllrıle \fecll~le !ıh• blı 
ıııııh:ılrftl l'•I l•ltllnılyt'n•t., heı 

ı, OJ hlrllcl Ilı• hullı·ıllh•rt"l.ll. 11.U 
hııı.ı hlz, uınıııııı l'fliıır ı.ıırebııı· 

ıhı ı·n u(.ll. tılr )ılıııılık alAnu~ıı 
ııı-ll'rıııı•ıJrn Jıurr)) et ,-, ctrmul.· 
rı1'1 ııı ııı·ııılele•lne dt\ nnı rtmı•k, • 
h.11111 hu müraılele)I ılnhıı lıl· 
ılt'l lrııdlnııcı. zorunda lt'llJ.:. 

• VATAN»DA YAZILAR 

ta hAIA e ı.ı 1ıı11nlıl.; hava•ıııııı 
te~ırı ıoıe ~·nrpt) ordu. Ut'rln bir 
uıııuıııt ho~ııuı.uı.luıı;a racıııeu, 

rı~ıı.tnıı ıttıı:ıı '"il ~i tılr ıııuc:ııl"'· 
lrJ e ı;trlomek t•e llrell, bllhassıı 

muııeııerl«'r arasıı:da hlc ıli.ı:OJ.· 
mtı)orıtu. Uf'rhııııcı bir h:ırcı.. •• 
tin, cıTeı. l'Jrthı il.;lldıırı tarafın
dan ııtr 'Mı tay mrıracaat etil· 
lt!rl'I. ilnl,.ntcetı. muhaldele ce· 
ıaret edeblleceı.ıere ııçıı.. uya &.ıı· 
Palı hu~omet 'ı Lrrlltceıı. bftl• 
ıl nııı.ınııı tllıuteu alınacaıı &.a· 
11111111 muhitte ya) C'IU bir halde 
lıl ı. 

• ÖYLE BiR KANSER Ki>• 
Hu tıırtııır ltlrrttr., bir taraftan 

\'l\Zlyelln dahıt OIC'Uıılquıaııını 
ııeı.ıtoıek, bir taraftan da, eld· 
ıtclll J utlara drnnı etmek ıu
rr.tıyll' dörtlü taı.rtrle başlıuau 
mlk:ıdeltnfıı tauamadıtıuı ıös· 
terml'lı. :c11p edf)ordu. letr. ben 
de bli)lt uptıaı. it r.ı.ım·de cıBu 
Ö) il' bir kau~erdlr ı.ııı hatlıklı 
mal.;atr.ın. lolalller lbleaıln \'lnl 
<c"feı. parti, tr.I.; ırrıı rrJlmİnln 
ı:ıurt •ert " açık hlr ithamname 
•I idi. O :ıauıan nnınmt dUrda 
cıerıu bir te lr oırnı.an bu ya.ı:ıda. 
ıcttmal \e ı;lya~t bttn1e için &.aıı· 
tr ıuahl) etinde otan totalltu re· 

Jlnılrı, ancaı.: •IYaı.I hOrrlH•t 'e 
ıltn.oı.r11 ı ile lf'da\·I «'dllebllHc 
ıı llrrl ıtlrlllfl)orııu. O zarnRUl.I 
mucıırteır. rııhumu:ıuu mahiyeti 
haı.ı.ınıl ıı hlr rıı.ır \ l'rehllmeı. \e o 
lıfl\"llJ ı ll'lir.ır ol.ıı) ucuların dl· 
mııcında Ya&atabllnıeı. lr:lu, hu 
ınaı..aıeılen bir kaı;: partayı, oldu· 
cıı ılbl ıır:ıeıtl)oruıu: 

... Bir insan ne lo:adar r.eı.ı. ı.ud· 
rtııı, 1) ı ıııut aahlbl. ldeallıt o
ıuuıı oLuıı, ınutını. lılr hll.lml)e
ıe ıuıhlp olup llllhlnşıncıt, YA\_, 
'a'n~ ı.:endlsl de huna lnnııır: 
\rlık, yaptıitı bl'r iş dotnı ve I> I· 
dlr: llAhlıtına Jnnnmı1nnl11rı, 
ııunlifl en > ııı.ııı nrı.nıııışı ols.ı, 

t.;Atlr Kil) ur 'c hemen c-ehenııl' · 
me ıöuderlr. Arııı.: her Ulrlll I>•)· 
metler. ahllkl ı,,)metler, ilmi " 
ll:tlmııl liı) metler ııu ınıaıı ölı;:ü· 
il ile lllçtııttr. Ona iman etme 

yrrı en hllYUk \atnnpener, •ha· 
indir: en büyftk ilim. cahllıllr. 

eıı l O !.•ti. ahlAl.I l.ıyıııet taşıyan· 

lır. ııhlAl.•ızrJır: l'U llyakatll in· 
ı;aııı.ır, dı•cr.nl:ı:dlr. 

AVCILAR 
84ı) lcı re,Jlınlerıtr ıe ııru:ıııı\ 

«AHl.AKi» YIKILIŞ 
H•I) le lılr •l•leınııı. rrml~ e 

tin ınıtılılı \ e hlllııı•sıı ınt'hıt•\ ı 
hün)es1ndr ':ıııııı:nı;ı ı;<iliaııtlller, 
ı;:IJ mal.la tlılo.rııt'nıl)rcek Jinılar 
1:oı..ı ur: .\leınlel>et ı,ıerı, t•ıı 11-
yııl.at•IJ'. \f' rıı ı.arııkter.ı.r. aıtıım · 
ıarııı elini' Ct'l;r.c; kuılreııı >e ı.a
rııı.trrll lıısurılar hlrer kö e'c il· 
lllır; llllıua.•, lıılhnıı. dalı.:;, uı.. 
ıuı. \r. ı..oıeııı. l'll hıl)Uk 1111.•.ıl)ı•t 
olur. Jıınre mııl.lnt•_,.ı ISlt'nıı·ı: h.ı· 
le nllr; 81ynsı llıııl, ıcıuı ıı~r 
tOrJU mılrı;5r.J1tltr rllhbUZ birer 
ı..ııııı hullnl ıılır. t'ı·ml~ l'tlerın 
m:lıır\ ı l«'ınrllııl l«'tl..11 t•ııen I· 
mıın '" ldr.ııl ortaılım ı.11ı1ı:ı111• 
heri.es ı.aıleee ı.endl eah•l mrıı
ta:ıtı 111· lııtle l.ıı~ıııaım 1ı11~lar. 
~lrmıeı.et! lı11~ı.ım lıutıı ıneııfı \'C 

> ıı.ıcı hl r ruh ı.:aıılıtr. J~te bu 
hal. :rııııı ııfı:tınıal eü:r.'1111~» , t! 

mıhlAı.ı 'ıı.ıı;~ıı. lolıılltl'r rrJlnı· 
!erin mu•allnı olıtuı.ııırı mlllel
ler için, ı.ııcınıtmıız l>lr Aı.ıııctllr. 

PRENSiP 

D örlltl ıııı.rırın ana !Jlilrle· 
rint d11 ı1n 11\"lk \C daha 
tıplaı. bir f'l.llde onuınıı 

l'fl.ftra tcllı.lıı eıın'-h caııotılım 
ırn •ıraılıı lstnnııuııtn bazı ı.u~uı. 
ınııhrleftt z.Orıırclcrlııln ılc taall· 
> rtlt'rl nı ıırıı ırıtı klıırıııı halıer il· 
lıpırrtuın. nuııııır, aut eahsl •e· 
lıeplerıl«'n dıılıı) ı, o cıını.u cuııı· 
hıırlııı•ı..ııııına ıııı•ıınıl't lıe•lı·•eu 
'e ı.eıııtl .ı..ıı~·ııı. muhitlerinde· la· 
11111mı, ı, ı.:ıııınıı bir muııuıetct 
.)apaıı Uç lıl'J lımındırn mUn·i,;. 
keııtı O sıraılıı l•tnıılıulda ~·ıı.an 
\c ııulı:u ıemıo ltllerı P<'l.i a•lı.lir 
olıııı u'l 111111 ı:ıuete.ıılııl lıtrır~ il· 

den bir ıı.:ı ki 1 • hllha•sa ı::nıe
tl'lıln lıD~J ıı.r.arı \C zeu-e~ı • bn 
lnl\'tıı.: ırnıı He ıı.:ı h'mn~ lınllıı· 
ılc idiler llen.l!ıı ıırıı•lııl ~lilıll'ıı 
lıtrl tn111dıtıın bu ırup, l ınnbul 
dıı beıılınlr. •~11111 lnrdıı hııluam:\I. 
l~·lıı (!ol< ınJret cıtllrr. t ııı.nı ht•n 
n'J ıııııı t·ılıırııı tıaı.ıı.ı hll\l)rtlerl· 
ııl pcı. I} 1 lılll)ordum. Diler esı.ı 
ıırLa•lll tura C•llncc, ahı•ları.ııı 
ı..areı hlc bir teni\ 111.rhıı ııloıa· 
uıııı.tn btrıtlıer, Jıurrl) et 'e de· 
uıuJ.;ra.sı lcltall uıruııdo bir nıti• 
cndele,>e ıırelıllcceı.ıerııı., \C bu· 
uuıı umumi etk4rcn ınııslıel ı.ar 
ııılanıırntına a•l.ı lnııııını)nrclum. 
f'll.ırlrre \'e ıırcn•lııtrre ıle&ll ıa 
titre bllhMl hu umetlı>re ılı.ıyııuıııı 
lılr m ıııwlelrde lıl'ıılın hlı; bir > e 
rlııı ıılıuıııızdı. lşte hu ııebtıılerle, 
lııı ıılhl tı•maslıırılnıı •;f'l..lıııllclııı 
ı:ıııı, .ırı.ıulaıılnrım ı ıla hıı Jııı,ıı•· 
lııkl ılu~aııcrlcrımı ıu:ıı.:ca llııhtaıı 
ccklııııır.ıl im. 

FIRSATÇILAR 

rlıır. m:ıl l'lııır.te J.;otı.ııınr. ı:ı.ı
min ııı.: lıafla,ır.ıl ı ı:ıı..ııı \e ı.11:11 

ııropaı;nnııaııııı mııh•ulu olducıı 

ıııubaı.ı.ııı. hulunan lıu J azı, mU· 
ııeHer muhitlerde te lıllhDli a 
hürrlyr.t \e clemokra•I tnnıfıarı 
ul:ın lnsllnl:ır Ü71'rlnde ı:oı. ı.:ııtu 
tılr lrstr yuptı. Honn ı.ızıp lıılr· 
leneııll'rlıı hn ında beli.;! de ben 
1rll3orduın. Cfinı.il hu meş'unı ha 
rrı ... tlıı mRhlrr.!lnl ~·ok 1) 1 ıınla· 
mı~tım. G I' ı..ım·ııt c.\ 'utnıııı ıl,ı 
\·ıı..:ın ıL'11rns dli~asııı hu~ııı.ıı ıılr 
ı•ı:ı\,;nl.! ile huna n~·ıı. \e ı.at'i 
lılr Cl'.\llP \f'rdlnı. 1<\lattırkOıı mi 
rnoı tınıüoı.u nıtı,ı.ıı.ıı Tilrı.: tle\ 
letl, l'ılr11,cı31 l•e )alııı.ı: 1·11rı. 

ııılllcUdlnı deıtlı.:ten sonrn, 
cıTOıl. ınlllrtl, krndl•lııl e11ı11sltır 
rtrilfında ı>nrı:atıııııııı.. nl) tll ile 
.\ taturı.rın adını bir hayrnk ııtıı 
ı.:ıııınomruo ıste.>rn ı.:nıu nlJelll 
yabcnc:ılurın tu.ı:atınn ılllşıne)e

ceı. &.:dar ~uur ahlhlıllnı haı.ı. 
katını ileri ı;Qrerl"k, uTam> cılann 
nstl maı.•nllarını acıta 'nrdum. 
lftelldelemlzd ml\raz \,;aldıtımız 

ııı.: ln:ııı ırnlknsttan böylece kur· 
tuımuştuk• 

• PARTi KURUN!• 
MlieadclemlTlıı toplu \C mOş

trrek bir h0\1)et alaını1 raı. 
ınllnferıt u dngııııJ.; bir fel.;llde 
ılr\'llm etlisi bu ıtllnlerde, acnb.ı 
C.fl.I'. başındalı;ller vnzl)r.11 ııa
-.ı ııılltnlr.:ı rı!lyorlardı~ nu hu· 
sıı~t:I f'llmlzdıı hiç lılr Hrlh bil· 
&I bıılnnnıodıtı clhelle, ı llıtlfiJ. 
ler!uılı.I Hılec, hu ıınrll ) nı.ıcıla· 
rının. ~ uzılarııın dayaıulırmnlıi 
Lorııııda)ı:ı. Jllzlm hu )lll.llordan 
ıınlaıtığımıza l:'lire. parti h8'lllıln· 
ı.:ııcr, birbirine ut iki dU,tınce 

urn•ınıln ııocnln>ııı durıı1orlardı. 
'.l ürklyenln J "~ J Oı.llndr.kl lll't' ti· 
JI Jılnl mAnl'\f ercırı için, cıT'-k 

parti, telı: eerıı ııl teminden ı.ur· 
t ııımıık bir :ıarureıtl. ı•aı.at bu 
ıııı.ıl olncal>tı\> ~lerhum l\ıırl l>c· 
mtrnı::ııı ı..urcluiıı ııl\Jllll Kaıı.ın· 

nınıı pnrllslıır.. rcıo.ıııl fnrmnııırlc 
rln tamnnııonııınsı bobone b le 
uıun bir müddl't bel;letllkttn 
.. onra, nlbB.>ct it.in \ermıeıerdl. 
l'ıılo;nt onun mrmll'\J.:elle lırlll bıış 

lı bir tesir ıllratllınama'ı ço\,; 
hn&larınıı &il mlş, ulc eurtlanı ın 
ciddi bir pıırll ı..uruınıası !(•in U· 
fi dl'rı•ceı l "' Oll'llllla lllllflltı halıi-

1'ıntlal.I 1\l~~ı t.;:111R11tlerlııl ı..uv· 
\l'llemllruılşll. llnha cllirtlıı lııl.rl· 

rlu ınılt.:ıkere 1 ıılııliıııleıı ha•· 
ııra ·uı. lılıe cıl'arllıleıı t•ılı;ıııı"· 
ll)rl ıınrll lı.urıınıu;n dl)e tell<lıı· 

IPrıle lıııluııoıaları, hö~lc bir e)e 
tı•şelılıu~ edt'ml) rc•rılıııl:r. 'r f'lscı. 
•le mınnttıık olanıı) nı·acııııız. hak 
kınıtAl.I l.:ıınaııllerlııılrıı ileri ce· 
ll)ıınıu. 

GAFLET ••• 
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Yalan/ama yakıt 
Yerine geçmez 
Dünkll VA· 

TAN'ın bi
rlncl uy-

fadll ba1ıa1ıp be 
flnclde devam 

ed.en tıç ırtıtuDu ' JI Iİ 
.nasın Kanunu liic:**IMI 
cerellnce yalan· 

1
• , ı; 

.1&nıa11 tıe kaplı 
idi. İstanbul ka 
u.ıarının 9 ne· 

.. .. . . . 
ledlye ube • lüdUrilnün imzala· 
1101 taşıyan bu yalanlamalar, te• 
birde yakıt sıkıntııı bulanına· 
dı&ını iddia etmekteydi. nu ue· 
Jedl10 yalanlamaıannın tek at.~· 
dan ırkrarladılı iddiaya ıore, JS· 
ıanbul'da odun vardı! lleledl)C 
sube Mudurıerlnden bazısı •odun 
~o kömür sıkıntısı ;soktur>, b•· 
ııu •boyle bir mrn:u yoktur• 
Jeya •ulunh diye bir ,,,. mevcut 
dellldlr> diyordu. 

airkaç gün onı:e ,ube müdUr· 
lerlyJe yaptıtı toplantıda onıat· 
buatı bir buım olarak ıel. kki 
elııtfmelıyl111 gibilerden bir cüm· 
ıe 1arteıııtı ileri iıl.rulcn ~·eni 
Vail TP Bcledl7e Başkant'nlD 
basına kar~ı llk T&Llyet alışını, 
bu dukuzlu yalanU.mada côrmek 
kabil. Eski Beledi) e Ba kanı, bir 
J.;unuyu tek bir defa yalanlardı, 
yenili tek konuyu dokuz del& 
yalanlamayı d&ha unun bulu• 
yor. söyledlkltrinl cazeıe 5utun· 
Jarında sık sık CISrüp J.;eDdl 5ÖZ• 
ıertne nihayet kendisi de !nan• 
mıı olmak için, belki de! 

Fakat delll ı;;ad~e 9 defa, 91 
dda da yalanlansa ve \'atan•ıu 
da, öteki bütün cu:etelerln bil· 
tün ılltunlan da •Basın K&· 
nunu cere&lnce ,.aıanıamaıı ıarıa 
doldurulsa, İstanbullu J1ne uın· 
mış olmaz. Zira yalanlama, ıoba· 
da 7akılmaz ye zira odun depo· 
lan boıtur. 

Tecrllbemle biliyorum. 811411'• 
lcrlml ye batımdan gPçenlerl is· 
unbul Belediyesinin ııcısıne ıu• 
nuyorum. Sekiz çeki odunu an· 
eak iki ayda bulabildim. Kum· 
kapı, Kuımpap., şı,ıı n ~ıeı:l· 
dlyekoy'undekl odun depoU.rın• 
batTUrdum, hattA araya tanıdık• 
Jar koydum. sıraya J&nlıp haf· 
talarca bekledim. ı.onra usul de• 
ıı,ıı dediler ve sabahın aıtmn• 
da deponun önünde praya ctrlr 
ıaatıen:e bekledikten ıonra, bu· 
cllnlük bu kadar cnabıyla bot 
döndllm. neledt1e tanz.lm satıl 
!arına bapurdum ve bir aya ya· 
kın bekledim, ses çıkmadı. so· 
nunda, blnblr tansmt ve illi· 
masla, ı tanbul'a dvar bir orman 
dan satın aldıtım odunıı Tak•I 
me ıetlrdim. Yalvara )akara ııo 
Uraya tuttu&um kamyon ,oıorti· 
n .. YOi bt1Yuncn tllrlü dlller dök· 
tUm. ormanda çamur içinde 
ıuıen ocıun .. uıuıuerl ıa)ıdını. 30 
Ura yllklcme ve boşaltma para.ı, 
elll lira kırdırma para11 ödedim, 
odunların b~dell de ayn. a çeki 
odunun kırılıp içeriye tııtınmı 
sında karım ve iki çoC'ujtunıla 
brdrncn ı;alı tık \'C kırıcının ;ıön 
111 ho ohun diye yerııej!lnl (ln!ı· 
ıw, kah• esini ellıır nrdlk. 

l tanbııl'dakl odun drpolarındn 
mal bulıınsaydı bcıı bunca mas• 
rafı .e e-ziyell ne diye ı:oıc ala· 
C'aktını. Hu yıla kadar oldutıı 
clbl, her zamanki depoya tele
fon rdrrdım ve oduncunun •
damlan içeriye taşıyıp istif bile 
derdi. 
isıanbuUu kı tık odun J1jzUne 

B"flo ldarealnden Rahmet hanım 
ao:rumludur. Sertaç da evine batlı. 
ıüzel, aıhhatll, hattA bu IOD )'lllara 
aeıınce7e tadar neşeli blr kadllldır. 
Gerçi Halet Elendi uzun aeyahatle
rlnden her donüşande e... halkı ara
eında Sertaçı da ıormüpe de dlklı:a
tlnl çekmemiştir. Rahmet Hanıma gô 
re eakl debdebealnl kaybetmiş olan 
b r lı:onajtın lı:tzıua lı:Umet çıkar mı? 
Çılı:maz. Bunu timdi Halet Elendi 
de anlamakta, uzun aentler evini 
ihmal etmenin, dolayıl1yle nktl geç 
mekte olan bu iıza karşı •Zltndl· 
ilk> borcunu yapamamış, onu ev· 
lenttlrtm!'mJş olmanın .aorumıuıuııu 

ııu duymaktadır. Fakat Halet E!en
d !nln bunu anlamaaı, durması için 
en dODdütüDUD UçllncU a nü Rab 
met Hanıının crta~'ın edil U!I14D 
lardakl hal ndt"a tuyet etmesi mu
kattderm Rahmet Hanım. Ati va 
aıtaa:rle erendld•D izin aldtktan 
sonra çalışma odasına ır.llror Te ao
latıror. Sertaç b!r zamandanbert ma. 
hallede bir Kadiri teli:lı:estoln şeyhi· 

ı:e mora olmuş. O&terlşll aakally· 
le bu şeyh onu ldeta kendine bat
lım.ş. Dlllnden onu dQştırmOyor, 

~ol dllnya)'l görmüyor. Gerçi Ser· 
taç, kıt.ttın avcısı otın şeyhin a~ına 

henllz dllşmeml.ş, namus va tcretl
aı leltelememl.ş, ama, ya ııonra? Rah 
met Hanım bundan dola)'I lı:uşlı:ulu, 
Uzllntüllldür. Etenalnln bu işi hal· 

P yesin dramı. yabuı cablron» 
u bundan ibaret. cHaletl dramının 
ltah~ıJıam l:llp& tıe_.-k•\.Jt&rşı •V 
ra gddl ı ııamau. yalın bir mıntık 
t.ıslı:acı içinde kınıı.mror Falı:at o, 
ıç Ahenzını ı e.skl abllkm başlıca 
aıı.uuru o!an •itidal> ini) bozma 
cıan alı:lın ı;österdlill yolu &eçl~or. 

•Alı:ıll bıı lnc:e. zarif ~tanbtıl eten 
dlalnln hl.ıılerlnl de tdııre ediyor. 

Arahaı;"ll~ Dcrpt~ "· Qyı- r nl't 
tevzi Jıimıtı ozcrc muhtelıt bo • 
cıa 15250 kilo çivi tahsıs "alim • 
tir tl;elere tcv:zlata buıntn başla· 
nacaktır. 

ı.ımıerııı ıec .. ııllerecı meHlonda· 
ıtır: \"a ıııı.ııııörtııı llihlııııııı 

ıer1:eı.teıı luaıım15 dıır ı..utıııı 
nıüten~sıplıır; YR. hiç bir 5e,e 
Jıınnııınıtııı holde Mrr ı.:mrııı ı.:1111 

m11k tein lııonmı• gllrtınen hUlll, 
ı..Arlıır: vıılıul hrr ı.ıınrll' ho)un 
.,ı:nıek .. ıU'eli) le illi'\ kilerini saıı:· 

laıııık ,,.~ .ı ııtl'\lil lnlınnli btr· 
)tll ı. ılr rııhlıı :r.u.ıllılnr. Dun 
ı.ırılıın hltlı11'•U ıı.ınrller. 1'11 ll'h· 
ııı.ı-ıı zıımrl'JI ti' ı.ıı rılerler: \e 

ar.ılıınıııln her ı ilrlu şah5l rrlo;.ı· 

lıı•lll'rl' H' mfııınforl'tll're rııf;ınen 

lahit hlr Sl'l.lldc ı.urulon hlr ml'n 
tıı:ıt dUJ anı•nını;ı ile, ıı.tııınr ml'v 
ı.ıının tu ı.orı.unç a,·cısı olur· 
lar ... 

Işı" •ıı. 'ırncln, )l\nt lılllnı ıı:ır· 
llıl ıı ~ı!.:Jınl!ftınıı. '" oDu talilp 
rılen lt;ırarın m~lıu ıııı.:ınn 1"11 
lıı-ı llı.erlıır. hu knrı~ıı. nırh l't 
ıcrı ı.enıll hr.~ı.pl·ırıııR lstlfnıl~ rı 
mrk l•lrJ "" cı1 nııı• rıl"r aıtLt'tr.· 
terlııılr. <e\t:ıllir' 'liıı m ııı·ıl ıııl 
rn•rn cll)I' ı•oı. ı::ırlp lılr ııır-.rle 
ortn)n utıılıır; \e lılzlnı ııllilrrl · 
> eı \"I' clenıoı.:-:ı•lıı nıHcnıl«'l«'ınlr.I 
l.ııkıııııh•n baltalı~araı.. lıanıı bir 
mira- ıne5cle~ı erı.Unıte ı.enıllle-

t zıırı J111nr c ıı·ı. ıınrıı. leli: .şer.. öylesine has:rrt ki. blılm odun 
zlhııl)t•ll ile J ıt!ilUlllŞ. her ar.tU•U· kırılırken, durup uzun uzun ey 
ıııııı cıu) hlrllı:ln ile l>olıul eılll· reıtlyorlar, hattJI. bazıları bir kÜ 

Ayrıca Demirköy ~e VJ:ıc Devlet 
Orman İşletmr.lr.rlnden • .a.rabncıla· 
nn ihtiyacı için 1000 ton ıınnayı 
krres:esı tahsili edllmlttl r. Keres
teler yakında ı:etlrtlllp tevzi edile
cektir. 

ıllı:lııl E'lrmfls olnnlor lr:lu, ı.ıu- tüte çekine çekine dokunurken: 
ııu ı..ıhll old u~ıı ı.rulnr ılernm eı- •l\laşallah ne ı:ilzel odun! :\en:· 
llrmeı. hır•ıııı hell.:1 t.ıhlı ı:llr· drn de buldunuz.?• diyorlardı. 
nıl'I. ltiıııııctır. Pal>ııt din tıra J~tanbulluların odunu okşadıfı 

Yazar lı:ahnı.manının mAne...I hü· 
vlyet.ınl bir mlhTer gibi alarak bl:ıl 
Türk • Wlm l.&kolaat!ıllnln en g .. 
llştl#I bir ça~a g0tt1rOror. XVlI. 
ruzyılın Tllrk aydınını en kuvvetli 
en uııtam yerinden Jı:avrıyor, A\:ıl 
re hlaaln kurdutu muvazenede du· 
ran tnaaoı ;raşatıyor. 

tııııtıı bir )l'hel.e tt•.şl.11 «'derl'k, nı Jlk defa ıordüm. Odun konu• 

llılıl .. lll.fft1ı .. 1t .. H .. . IMffH"llHlllfttHe11f1Htffıltl•tHffHl .. IHltl H Mll l l l l .... H .. HHtH .. t ... H ....... llll .... ll .. l ... " ntlHIH WH•tHIHlllHHftllHHHU I H•tttt llltllllt l l lllHHHHIHlfHIHHl•IH lltllHUll lt. 

onu ııu )olıl:ı ır.~\11.; rfltnler as· I sonda llcilllrre di1ecellnı, flmdl· 
l:ı r:ıur.ur ıorult•mrzlcr. Uuuıar 1 ilk bu kadar!. 

hlr tıırurtıın. \azl~ettrn ıueınııuıı ==~-============~~ 

TAŞ DEVRi MiSTiK 1 
olma) :ııılıırı rıarll tl'!)lı.lllııe 81!V· ııı.<ın:ıl.; !(•in tırsnl J..ollu' ıırlıırdl· 
lietnH"lı. lsterlf'rl.ı•n. ıllilt"r tıırnt t•ııı.ut hlılıhı btınlnra rııtıııeıı. <'· 
tan d:ı ) nıılarında • ) arı ncıı. J a 
rı ı.::ııııılı • ll'hdlllt'r Jn\Urun•r H.I'. nln lahınlnlerı )anııs, ıııı.:ıı• 
tar, nıuh:ılPteıe li;ıll.t\Jl hrrı.;_.111 tttlcl lal.tik bnşt.111 bll!J:ı ııuıaıı 

ıeınıesını ııur 

Aradıtı hu~ n rahatı bulmak 
emeliyle kendini ci ı a gailelerin
den uzıılı:, flklr ve 'lr ze,-Jı:lertne 

bırakan Halet Efe:..dl. bJtün ümlt
lertııtn ab1Dt, tt&h$ U~ gün geçme
den evinin lç!nde b.r pile tle Jı:arşı. 
lapyor. Bu ı,ı halletmeden huzur 
ve rabatıı l;.ııvuµ:ıalt mümkün detıı. 

Eaertn lı:ııhraınaaı Dlnn edebly&· 
tının meşhur bir aımaaı olmakla be
raber plyaatn tarihi b1r lı:ı:raktert 
yoktur. Eser blr :ruh dramını can· 
lancıınycır. Konu. devrtntn çerçeveal 
ne n:albt bir görüşle 7erleştlr1lml.ş: 
yazar lı:onuşmalardakl üa]Qpla da bu 
.ıııuaıon• u ve.nnere çalışmış. Kll· 
tik dnlrdeo alınmış bu lı:oounuo 
kllalk bir aadelllı: içinde 711:1ımaaı 
çajldaş :razarlann blr çoAunda gO 

llınlndtn. ldrııklıuıcn, ııhtllı..ıu ~-:~ı~ d1::,1~1\/~11~:~:e~ıı'~ zc~~··~:;~~ 
dnıı haıtli rnlıına ha&lılıtıııdım uın ınnıltklnrı ııu ınktll.; rr.aıfıc-
lılle $ÜPhf' edeceı,; ı.nrtnr llt'rl el ll'r talıım tıllınnn ı.ıt H' nnıtıııl· 
tll)orlarcıı. Oercl o ~•ralarda dliıı ııı.tt·ıı tamanıl)le nınhrıımıtll· 
)il '·azl)etl oldul.çl\ J.;arışıkıı, lenııeı.eıtl'ı.I hlirrlyct \C dcııını. 
mtrıılel.:f'tlnılı. alt) hinde en ı.or- rnsı müı:aılf'le inin, htıknınr.t 
ı.unç ıılyr.ller lıe.sleJeu flmnı lıioırı kunr.11 ile, şiddeti! ll'dblrll'\r ,., 
eunıuz. bu tulcplerıııı acıta \U bıuLılnrla. ıecllsteı.1 lıfl) Ok """ 

Fııkııt ne ppınalı 7 racnı. l.;ndar ileri ıtllmlatl; nıeuı· serlrttlerlne da,-annrak alaı·aı.:ın· 
ll"lıicı içindi' llLll hOcrelcr hıllıı· rı l.:ftrarJarla ha tırııcalilıırını ı.aıı Rahme: Hanımın fikrince Sertao- relen blr dllşünüş tar:ııdır. Bir )"&Z.&r 

ID tltaaı kocaya nnnaktacıır. Pıü:at için tezll plyu çıgınna aapmadan 
bir kıametl çılunadı!ına gOre yapa- tendi zamanının bir aoayal olayınt 
cak tek blr toY kalıycr: Sertaçı eY- tahlil etmek hemen hemen lmkln· ı 
den çıkarmak. bt ama, Sertaç evi· ..ıızdır. Bu tarzda cüzel eeerler ve· 
nı batlı, namuaıu, tdepll blr kadın· ren eanatÇılar pek çoktur; falcat bir 
dır. Butunautu du:rumdan onu kur. eaertn eatetllı: decerını ahllkçı vere. 
tarmalı: varken kapı dışarı etmelı: politikacı •mlt41on• nun üıtllnde tu 
•Efendilik elunuııııı na aykındır. tan )'azarlar, içtimai lbtr oıarın bU 
ııer ferden Ouce Sertaçın kendla1Y· tün zamanlar boyunca çeşttll gOrU· 

de cıııı an kt1ıl rırorıacıınılıu·ılar, ııeıteıılr.r, aonr11dan h4ıllsl'lrrlll 
•; urrl)l~t H ılr.ınoı.rası mtıcaıleJe- COfill'rdltl gibi, tam bir caflet I· 
li nden f&Jılalaunraı. hl'f tara!• \"indeydiler ............................................................ . 
~---- ~· .......... _ ................................ ij 
4 . cil .Jpazar konseri le konuşmak ta)'dalıdır Rabıaet nüşlerlnden birin: tarlhal bir konu 

Hanım Sertaçı cetırlyor. gibi alarak yazmayı tercih ederler. , 
Sertaç bu slSrü,mede bütan aat cBaleto de bu tarzda yazılmış bir e 

ıııı ile )'8pmacıt.sız cluak şel"blU serdlr. Pallı:oloJI bıılı:ımından da pi· 

1 ÇAKARALMAZ HAFiYE EFLATUN NURi 1 

kendi llzertııdekl ılhlrll teslrlot an· fl'filn dokuaunıı. alnen kllalk bir aşlı: 1 taıılıııl 
latıyor: Kendlnla dllnyaya bir mey· tablUI vardır l!:l yazann buaünkü Rl'ltıtlye h:oıı~Pn·n· 
ıı kalmamıştır. BOtQn aevırWnl Al• psllı:cloJI atımlanua, bllhaMa pslka· <Ef tuarının 1 I \raııı.ı 19:\7 Pıt· 
Jaba ballamıştır, ~:Vh Efendi ona Cllll7. rğlllmlDC yabaDCt olmnı1tılı an ' 7.:\r ıı;ilnll Qun lııenın•ındn dil· 
Allaha glaen rolıı ı;&tenn k1mae- lıplıycr. Kıncı, •Hıleu her bakııa ' :ıeıılf'ndlil senfonik ı.oıı~rr 
dlr. Onun aözlerl ruhunda bir cezbe dan modem b r plyrııt1r. Tav&lye e- orı.c tra: 131'hlr Orl.il'strn<ı 

l ..,,.. Orke lra eetl: Dr.nılrhıın Altnjt 
uyandırmış, bir fırtır )"l.ntm~tır. der m, •vrUn. ·oııst:, Pl)anl•t llıll)A rrııdr-
0 flmdl olı:umıırı da Oğrenmlş. şeyh nualln de en Jı:Qlttırlll çene!erdea ojln 
ttn duydul!U tarikat aıız:~rtnl de ;rer en •it çenelere kadar kattın, er:ıe:t PROOR \ 1\1 
11 ~rinde kullanmaktadır. nice •Sertn~• ;lbl Orı:.elı:.ler n:. B07 Ro>•lııl: <:l'mlrıııııl< ClJnrı ılr) 

Halet, scrtaçın amanın:r. bir aşkın le bir olar lı:ırfıaında •Hıılot• de mu ~~ &etho,en: Pl)ıınn ı.on(oerto-
~nçeaindc klYrandlğını gOrüror. Na ...azenrll bir ruh e8ltımlne Te klı\&I: • • -- - ...,,,,,_ l;U ,o,t (f)o mııJör) 
&!hat Te)ıto ba ta b1r yolla yapılaealt bir dlln7a gOrQştıne ball'. zamanın Hrnhm : Senfoni !'io. ı 
hiç bir oey yok. Rahmet Hanımla küUürlll aydınını temall odlyor. Fa· ııılnllrJ 
yalnız lı:alınca çıkar bir :rol arıyor icat XX. yllı:>,ldalcl Tllrk ~yrtcsl '\, , - İki Pazar Kon.ııeridlr Şehir Or-
lar. Rahmet Hanımın uacıesıne go· onun :;;aıannındatı aoa7ete deAlldlr. kr.straııım Demirhan Altuıt ldare e-
re kız ııüzelmlş. Halet Efendi bU· Acaba bugünün uHalet Erendl• al diyor. Oeçen konserin y~nııııtı 
uuo farkında bile de~lldlr. Bir •E- olan r.yd.n adam Upl nedir? Kimdir? Haycı•ın tema.;ı Cızerıne Brahms•ın 
ttndh, daha dojlıu.fü bir cbabu kızı Bunun cevabını arao~ırmayı okuyucu ~ :vazıuığı 6enfonlk varlyııııyonlarcıı. 
nı balctıtı &lbl batmıttır ona. Fa· ııırıma bırak17orum. Bu ııe!cr de Roeıılnl'llln Semlra-
,, .................................................. ,,_., . .,, .... , ... ,, .......................... ,,,.,,.,,, ...... _._~ ..... ,_,_._ , ___ ,,,_,_,, ..... """''"''"'' ................. ".- .......... _.,,.,,.., ,,..,,,,,,.,., ,,.,,...,,..,.,.,,. .,,,, ,~, .. "'_",_,,..,,,, ...................... .,,..,, .. .,,_,,,..,., \ f la U\Crt~rü rcpertuıırda ıııc: cıe-

- sız her Eayledıtınız eıızde 1 l~!~~!~!~~m;Jı sana ııa>-gı teıkın edıyordu. tnocen- 1t~ı~~Rın: ;,;ıreeS:~:· b~
1

t~~~'f:ı'"'dt ıamımı mısınız? 1 • J .allı ela aalını omuzlarına örttü: ı>ek Mercıtven unrtOrU do ııene 
- O.maRa çalıtırım. J A J 111 - içerllll çok ııcaktı. :ı.tr. Gar· r ' DE'Illlrban Altuı;·un eliyle orke$t· 
Bonculclartyle oynayarak ııö:ı!o- rett, banıı burada bir kokteyl ııı:- ra n mal ecıllmlştı. Geçen koruıer-

:rlne aevam etti: ram etmek nezaketinde bulundu. H A V A ~~~;1"6fua::!.4':. deki Bra.'ımıı \'artyıısyontarlyle bu 
- Beni çok alAlı:adar eden btr Jl4}!f"Nf \/.· W)LUA;"'\$~ Slz.1 tıt_nOz birbirinize tanıştırma· nun tahmlnltrlne ıore buclm kon.serin Semlramtıı uverıoronu 

tarafınız var. Bir bqıı:a erkek ol -~----!!!:!!!!'.!!== -~~ --.= ~·~ dım Mr. Garrett. Don Lcandro... erhrlmlz n elnnnda hava, çok müzik değr.rı bakımından kıyll.!-
uycU elbiseme bayılaıı;ını aöyler ' Bu Mızlerl 60ylerken gözleri mu- bulnthı ye aralıklı 1atışlı ı:eçe· lamak pek doğru olmaz: ama böY; 
dl Bunu da ancak benim için Tercüme eden.· Rezz•n A. E. YALMAN No. 27 zlpçes1De parlıyorau. Sanki ııan be- eek olup, rü:ıclrlar sün dotusu le bir uvertür ete obia, konsere ı:e-
)~pan:tı. Fakat hakkınız. var. Sa· nlzll, kuo ıııı:atı adamı Rex·e ~öz- n poyrazdan mutedil, zaman za· tlrdl!U yenilikle ~ne de ilgi çe-
de ıcı•afe~lcr bana daha çok la· olursam, sızı bOııbaton laterım. O 1 b h lcrt:ılc işaret eacrek .kcndltilndcn maft ıert olarak esrctktir. DO nün klclldlr. Semlramtıı in baeındıt kor-

ı - n ann ence ıç bır kıy. &! allemok ıstı:vorcıu no arın pııuıı başanıı 11egııaı. da-
kı.oıı . 7\U gece bu kadar ı>Qıılcnme n. onu ııarmtŞtı. Aşııtıdan bay- Arnmızaa biç bir sır olmaııına metı yoktu ki . Beni sevmelerıno İspanyol, resmt bİr tavırla ye- en yüksek haratttl -1!'6, tıı dü$ftk ha çalışmakla kuak'ııız çalınabl· 
mln ıebebl var. Beraber )Ctne.L gın ı:ltar sealcrl ııeıı:ıordu. ino- tahammuı eae:nem. nasıl mAnı olabilirim? nlden eglldl. Rcıı:'I 

0 
kadar ""k ise -ı l!antlcrat olarak ka7de- llrdl. Orkestracıa yer yer yalpala· 

:vı:receRlm att&II} beni bu ha.ıde cenc a biraz botuk, faltat çok ca lnocencıa. eloRruldu G5z1e:ı Gözlcrını Rcx"e dlkmt.ş. üdcta v- dılmlJtlr. ınalar da oıcıu Her nıı kod~ u-
~!Srmekten çok hoııanır. na yakın b r ıseale ıııırkıntn mu;ra- parl•!lı. ŞUphell bir tavır takın· bcl:llyorcıu. Dudaltları araltk, ç~ aa:ıın~tO ki ı;enç adam bundan 1 vortüıilrı bütOn Rosslnl'nln parlak 

1 ld R b ı d B Adeta rabat.ı;ız oldu. Don Lcanctro,· T AKV M 4 ARAUK 19~~ 
Gözlcrınaıı hain bir baklO be- arını mırı anma a Bil a ı. u, dı : kapakları ağırıa.,mı~. başı llrlta:>ı nun kanlı ııözlcrınln bebekler! a- ÇAR"-'"R\ muzıgını duyurdu ise de dllha ku· 

lln1! . bir a.,k oarkuıı idi. B.rden ııu.stu - sır mıt Ne aemek lı;tlyorr.u· de\'rllmlştı. Tam o ııırada arka.a- çık renk mart idi. Buzlu bir tepe A"\ 12 _ nt:s 31 _ h.A ' " .!1 111 uur~uuz.. oımw eserin yararına o-
B d ve tekrar sordu : nuz? Ne ı;ırrı? rından bir ııea yükseldi. İepanyol• nu,ıt 1313 _ K!\!H:\I 2ı " 

- Size hayranını. u a amın - Cevap ı.·crmcdlnlz? R bil bl 1 ca sc!Am vcr4·ordu. kadar ııcrt. ve keııkln bir bakıoı Beethoven'Un Do majör blrlncı 
kim oldujtunu hiç mı i"1Cr&k et.mı- tıı: ta r tavır a cevap ver vardı Rex bu bakışta 9Upheler cıe Hkr1 1317 - Crmul;ı;tltv\el J~ piyano konçertosunda 8011 t gen 
yoraunuz.? au-;;;;e diye bana bunu ıoruyor- ~:~1~ıiun bu hail genç kızı teskin Hemen ayrııcıııar ve nrkaların11 ııE"z.lyordu . Belli ıcı adam, Rex•ı o- vasaıt Ezanı plyanl!!t Hlllya Serctuoltl.u'ydu~ 
~ Ha1ır baktılar, Uıuıı ıılyall bir palto uda bulmuş olmaktan hiç mem- SABAH 07.08 02.27 Plyanl!!thı güzel bir tekniği var: 
Rex•ın bu kadar kat1 ve sert - ÇQnka ... Bllmem ki ... çan- - i~te bu akşam bir sımn:ı &lymlş ufak tefcıt bır ihtiyar gel· nwı olmamı§tı. Teba.sıua ltltut ÖOLE 12 04 07.23 ln'kür edilmez Bu tekniği eserin 

cevap \'Crt.şıne kt:ımamış o:ac&k kü elzl iYi tanımıyorum. Beraber lar. Bir eri..eklo ba.,ba a yemek Yl· mlotı. l!ôtlhzalı gözlerle onları 6 t\• ı&;teren bir hUkümcıar -.;aleti ile iKlNDl lf,28 09.47 yararınıı kullanmaııını biliyor 
ki )ine kumn. .,:lbl i'Oldü: oıautuınuz zamanlar hep yoz.tınaz yeceks nı.ı:. Kim olduıtunu, onu ne zQ~·ordu. Yaza llmon gibi sarı, kan Rex'e tekrar bir se!Am veraı : AKŞAM 16.41 12.00 Genç ııanatçının müzikalitesi. 

_ Ya. Bu aera kendinizi ele de ıatıte bir m~ ke vannıo ırtbl kadar wvdıllntzı bana aöylemlyor ıız vıı lnccclk tcıı. Bumu bir k~ - Arabamız huır artık ıııcıeıım. ll'ATSI 18.19 01 38 kanaatlmlzo göre en deterll yanı • 
nrdlnl:r.. Eter ııahlden kayıtsız oı ee!lror. Halbuki hlllill&S blr tara- eunuz? ııaıııısı glbl ltetikln ve eerı batlı ıaı. dedi. İMSAK 05.23 12.42 Başkaca, orkestra eşlltıncıcn bir 
uydınız. bana ıorardınız. rınııı da var. İnocenc!L Rex ln başını elleri Uıstur. ııtbl ince dudakları aurma lnoeencla. Rex'e elini uzatarak an oaşmıracak kadar ritm duy-

YOzOaıı dollru dll•rek dlkka~o ara,ına alttı ve bir çocuk oyalar dan tıtnyordu. Genta kenarlı .siy~ veda cttı: Gazetemin C6Dderııeıı ya ııuau kuvvetli. MOzlk blfızıı.sı da 
Sonra Jcıymctll taıılarla .süs. o baıtu· gibi •unları aöyledl: oapkaııını çıkararak tekrar &elllı:n· _ Yana ,.,.,.,,.0 rü" dedi. ular "' l'fflmler ba11l11D ltl.16ursuz. Fakat l>Ctan bu me:ıı-

btr bilezik tqıyan ince kolunu • !adı çatlak bir sesle· •v•..., .., b ı ı d d il R • d adı \' ç ıo:- - Bana llşık olabllecelllnlz1 - Şaka faptım Rlccı. benlm • • Reıt, bu aözlcrı mAnalı buldu ası maun a e e meı.. .vetıerln yanında piyanistin ıık:aa· 
cx e ay e )·av~ a zanneder mı5ınız? Jçln a!z.den b~ka birli.inin mev· - Sizi holde bulacaııımı l!&nl• Don Lcandro, bir kere daha aellm * 14 YAŞINDA _ RAtııt Yıldız yan blr yanı var çalışı, bir kon· 

au : cut olabllcceııını aıısıl d~anebl· yordum. inocencıa. dedi. vercıı. Gen•• kenarlı ıapkuını ıı•.y. serttııte varaşan parlak ıtacıecırn 
Ban dollnaunu 6t!ylcyınız. Rez bir rüyadan uyanır Slbl ... lslmll 14 yıışıncta bir çocuk dün vokırun Benthoven bü Ole b 

llrl'ln1ı.? Q" ı cıı ve 1nocenc.a ile beraber otel"en • ~· r aıccı Şimdiye kadar eahıcten Aşık ,eıynlaı : uz erini Rex"ctcn arımııyonıu " 3 Qnca ııulh ceza mahkemesi tara bl'ııtcc ol11nık tanınmodnn il" 
oldunuz mu? - sızın ıstedlltlnlz şeklldrı o- Ya benden evvelkllor? Maı.- boyu ortadan kı a ıaı Fakat o ka· ayrılaılar. tınaın hırsı:ı:ııt auçuyla tevkıl e- Vlyl\lla yQkuk .sosyetesinde pi il 

Genç kızttan yQuelen tatil ıa l&m&ll1. Eler ben 6lze ft4ık ola.c&k hlııs, Caısa Sevl:'.A? ranlık ve cılız haline ragmen ıo- ıve~11m1 varı ttllmittlr. ııo virtüozu aıyc şöhret ıtmı tı 

<Do 

Fikri ÇIÇEKO~LU 
Birinci piyano konçertosunu cıa 
vlrtUozluıtunu dcltcrlendlımek ı
çln bestelemişti. Her ne knClnr o
gQnlerın piyano vırtQo:ıluıtu ııe 
COnOınOzUnkO arasında kıya.stıı· 
namıya.c&lt kacıar bOyOk farlı:: var. 
o mı conıercıe dlllllyenlcrln ı:ö
aano kama,tıran R'OçJOkler çc 
çetrefil puajlar bu gQn ııeııı 
harcı olmu§tur. Bununla beraber 
Beothoven•un konçerto~unda. mO· 
zlııyen piyanistin yanıbnşında 
k!Avyo vırtüozunu cıa aeı;orıend'· 
ren bir maz.ııc vardır. Başından 
liOnuna kadar cserı güz.et bir mll· 
zlkallteyle ifade eden HOl:v• ser· 
daroıtıu, ltoı:.çertonun virttıoıu 
deliorlenttlren yanında yeterst.z 
kalcıı. Eserin Largo·ısu ile konçer
tonun en i'Ozel anlannı :vaoadık· 

Brahms•ın Do m!n6r Blrıncl 
ııen!onı.sı uı.un çalışmnlnnn ye 
tereddntıertn sonunda yaratıımı~ 
bir eserdir Bu çalışmalann beste
ci için yorucu ve yıpratıcı oldU· 
ıtu anlar cıa olmuştur. Eserin b!l• 
tona yer yer bocalamaların ve 
yer yer gözO pek bir çalışmanın 
lıılertnl tıışır. Sık işlenmiş bit 
bestccıır. Orkcııtraııyon a[lır "'' 
yOkJOdar. 

Braluat.'tn mOzlğtne asıl kişili· 
itini giydirmek Jı:olay iş dl'!illdlt· 
Böylo bir eser. şet için olduıtu 
lı:adar orkeııtra lçln do önemli 
problemler t~ır. 11. bu boy bir e
ıserı yalnız notnlarlyle çalmakta 
değil, rıeslcrln altıncıa ııızıı ı;anat· 
çının cıa~onceıertnı bulup çıkar
makta . Demirhan Altuı; blSylo bit 
aenronlk eı;erı progr11ma kovın111C· 
la çalışmııktan yılmaaıııını ,.e g6-
zono budaktlll' 11akınmadııtını a· 
ı.;ılcladı. Bu 6erıronlde yer yer ı;:t r
çektcn başarılı kısımlara şahit ol• 
duk. Andantv sostenuto'da kı.>
manların o lirik pasajı, t•n ııoc:O 
Alleırretto e graz.lcıso'dn Brllhtn!!'1 

pek yaraşan o ı;Okıln ve buı:ııt 
ıçlndo altı ı ırlden şiir dolu r-ıO IC 
ve sonunda Bee ııoven•\ın 9 c 
ı<enfonı final t<'mııııına ül u:ııı•tı 
C!Jyo tıeı.•ecın r tıak ız. ııır thll.., 
altında bırnltı dıtı Allegro 110!1 
'roppo De r h n Alt• 
ki\ le ta e~ pd 

• .. 
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Yurt insası icin vadedilen 6,5 
' 

LC• 
fil iieı, i' fifi ro 

BU ŞEHiR hıif on lira is fi mı .ak e gitmiş 
~ÇIKTA KALAN 3 BiN ÜNiVERSiTELiYE YER TEMİNi 
MAKSADIYLA lüTB ANKARAYA HEYET GÖNDERiYOR 

f.ı:r.r ııtr rınznr ;ıı.ııunü. Cın•" 
~elfı. ı aralıL 10:\~ ınrthlue 
rıı~tl•J nn f).ıF ır ı;hniıııu ı C\ i· 
nlzde ı:ı•ı•lrıııi)P ııi~<'lll'nıllnl7.•r. 

hOfll Jlllltıgtılllllllll rı•,ınldl•. 

ıJ!nı\enııte ve lll\bcie okullar.ı, 
ı. l'lııat bı.şlll.}ah bır &\c1nn ıa·-
taı oıcıuıu baıcıc ta rııcıan ı:"ı n 
lıl~beJerın yurt ıntı acı ha.en ar 
...... ~an1arnı tı. B nıerce taleb_ cııı. 

YUNANİSTAN~IN ......... . 
NOTA VERMEDIGI 
BiLDiRiUYOR 

imi oturab 1 eceğl bir \er bUla:na
mış ve so.:akta kalmış cıuru:nela• 
dır Sadcco 1:stanbul Unıvcnu:csı
ne mersu1' olup. kendisine .a· 
met edecek bir yer bulamadığı için 
1 tl T B rl ğlr.Of'n yardım talep e
cen talel?c u ısı 3 bini aş:nıştır 
Telm k Un veri! te ile ünl\erı: •c•c 
re baklı buhn mayan yQlı:.5e",t <' :uı 
lar tn!f'beler nın durumle.n cıa f.,.

1 tan bul tın 'el'b tesı talebelc~ının
.ıtlnden farl!:!!ı~dır 

<.11111.ıı l'ifı•rıııı,ı )t!.1)111111l· 
sınıı. l•lil:•th.ııır t•harıııılul..I ,\ J... 
sırıı.. trıır•lııdt•n hlr uıuruı.. es 
nıl• \1' a)nl )rrdrlil huru~u. 

l!itı:ı 11111 11 ılrf.ı ırntlıumı~ıır. 

(,ftı. J ıızu ılf'linnıl c:e•lnr ).ıı:· 

ıııur )nı:arı.eıı. nıu•lııı..lnr. ~lr.c 

uH.ı•ll \iıızlnr ı:lhl 1l•lnr 
lllr.11. rnılJ o ıllnll'rıı••k l•tl'r•I' 

1111.. 1.ıo .. 111111 \Orıılmıı~ ın. ı.:oııı..ıı 
l'alnl11:ıı11dıııı ı-ıaııhıılıı t•rrı· 
Hın ı:rllren. ~l'lln lı•llndrn nııı 

rııtıl elrktrıı.. li.ılılo•U, \ılııp .. z,ı· 
Şehr mlzde 7 ~=! ve :?9 h~u rınılaıı l.taııhııla ııaınırs ta•ı· 

l ,u~t bulunmaktadır Yurtıare!an ı s-ıın ~aın.-unun 1..lı•l..•011 sl'•l>lc 
hAI :ı 4378 ta:tbe lbtlf de N,mek- ı..oııuı .. rrtı=ı ıt·ın. l•tanhııl ı..a 

.\ flusu 1 Johahırımı•Oen 1 trd r Ünher.s!te ve yüksek o!:al· ı rımlıklııra ı:omfiltııfi•lıır. 
r,4 lllı:ara. 3 - Tilrkı e n'r h nr. !arcı ki u11;urnt talebe uyısı ise l. •amıı•ı lı bir ı·ıı) Japnııu; 
tıç ·~iet ıröstcrcn \"unan u rulı:lu SO b n c \&rındı. bulunmnlı:tacıır 1, 1..,.,, .. 11 17• , 1:,111 hınııı:.ıLımı ko• 
ı~ı ı,ının ı.ınır <11 ı c:ı lml'l ·ı it> i C T Blrllıtı. yük ek tah8 1 t&· ııım ııı. < uııı.ıı rııu•luıu ıu ıır 

'ttır:c, olara, Yuonn hükOme~ ıı n lebelerlnln urt thllyacı konuuı n 1 n<'rıı.ız. , 1, 111811 bir ı..utııırıı ılın 
c •ı H}·e bir protesto not ı \Cr ela b r raı:.or bazırlamıştır 13 rllk 
c,• ne <lnır çıkan haber.er Ankara Başkanı \~ Btrl!ğe bağlı ceml'l't't· ı:ı') lrtı-lnl nııılıraıı •l"•lcr. ~ize 

t>~~Ylel c:ııırr. mı~t1r ler bakanlar:. cumartesı qü:ıO ıı.ııııı.. •ıııı.ır. 
~ ~tşlerı Bakanlığı ı;özcn ü .. e ı: b r he~·et haltnde Başvektlle !lÖ-l nır •ehlr ı.ı •U) 11 ııl.nın,. 1'· 
ı:ı .... &kanlıj!a bö le bir nota .l I· rOşmck üz"rr Ankaraya cıdccekl•r telitrıı:ı • .ıı..rıını. h.11 "ı;n7.ı ı:rl 
ııı;" tı S:lbl. bu m~el<'VI b r notr. ve yurt 6ıkıntıaı hakkında hn•ır- ıner. "oı..aı;:ı çıl..•aıııı. rtıılnıu• 
lı:ı~uu yapmak cı~v etler uın ı;nl ıanan bu t"aporu kencıısıne verece): otot>ih ıııı..,ı hulnnıRl•ınız l>u 
t l!e~ıu teıı.müllcrlnc a ırı<1ır lerdlr 111 Ordlıl l' ı.onı ıır ~ oı..ıur. oıı ıın 

lıtı:ı erarMt teıım!lllrre ıtöre h r Yurt <ll\"a.~ının halli için Prof r·ıınun ıluLlil\111 tıınıtııliırıtır. t ı 
~I> a~ b r mrrn,(' ·et h ç r ce- Ahmet Özel ın ltaar t Vekllll!:l zn rınl ırı11 oııııııdr fit rr•l'n lıı• ın 
hıı k~tenneaı-n \atıın ı ı ol ıı· manında .J.r formül bulunmu :•ı lnrın kuHııt•ı ıı1.nr cin ııznr \r 
l::ıc.,tpcım~ıerı hudll't <1ı ı ect 'ı- Bı: rom1ille göre, işçi sıııona•arı iz mPrlrnı hn1:ıtın ı:uı.1'1 olrlıı 

r Kunırru ve Emeklı Sancıııtı •le ııınu \Phlııı f'lmPl.trıı ıı:ı•lııı 

Ml'll"ı Korunma \Urt ln•ll!J le; n 65 mılyon ll!'a'tk bir tn7••ll(ını lı'lnıll' ......... ı:. 
b r &tırım mutabakatına \"ani- 1.tlP•lnı!P!.I nıllll ı::ı-ll•nır lııı 

kontrol o" rlu .. g"' u" larclımın<la btolunacaktı Fnlcat b. j ll'r~lnlz. 
1 

mı tı A~rıca hükumet de para hrrlrrlııl m:ı!11.ıın m:ıh1.ıııı •llıı 

llhare L ç! S gortnları ve E."Ile.ıtll l \ t 1>111,-or musun ur ı..ı <17. •O 

S&ndıgmcıan bu 6.5 mUvon l rn , 1u.:. l'lrktril.•1' : 111• 11• ıırlıın 

Yetk' ' g ' 1 d' bükılmct tarafından alı.111.rak l5· ~ııı ı.omıırsuı. \n•ıta•11. hntı'l 
ısı enıt e 1 ttmlli!ı: işlerine yatırılmış \(' böv· rlinıl'l.•lı hlr ~l'hlrrır: ~o in • 

~el 'f lece yurt di'rB."lıtın halli lç)n be· 1 1 ,~0 ecııyo ubıtaııı t~kllAtıpca llren fı!?Ut ışıı;ı. bır cıcra cıaha. &ön • tıı , ıtııı, :ı; Ol"l •f'llP• n "D ı 
•e lldtınıım~ıo tıat kontrollnrı:ıa mil tür ;nr<.unnz ı r hu •thrln fetih 
ı,. etıltet lı:oyma mcctıurıyetınln cumartesi ıtünü Baş\"ekllle te· "'ııllan :\ll'hnu•ı ıınn ııurrıı~ 
leao11ıtıne devam cc11lmektcdlr. Ue mas !çın Ankarava "ldccck ola:ı rlıı!n !\O:I inci 1ııftr .-ılını ı.uı 

Ye • b•t t Aj • • laına,.a h.1ıtrlnnt~nr~nnuz4:' •trını 4 8 aııı a nco tar 1 u e.- talebe hevetı. ı urt <ili vatannın ha! 
au <le kontroıaan gec;ırmekte ve ;ı için kencı 5 nden ~ardım l'ltllC· I .. ,, . Yrınl llll ... 
ı ,'~k kaliteli malların yOk6ek cektlr. Bellrtııcıı~ıne ~re. baıı nu Rtı ı tı ı. t atlh:. '" nlıır t>ızl 
lqın a ~atıımnı.ına mAnı olmaya :.-1 u ı bankalar cıa talehe vurcıu ın· Rlft>t ... 
a llıtt&dır &&tı hU.SUbUn<ia ) ardım \"aadınele I \O'-'' \ 1 1 1 

l(:.:t~ arada. bcledlfe ubıtası teş- bulunmuş! rcıır "-------------

~~~~;·~;g;~:~~:~ ı, --·~i·:··::~~ .. ~·~-·~~ş~~·~~~'''j'~i·~~~~·~·~· 
aeıe ~bıta me:nurlnrı. ı:ıcın macı· 1 
'fı erı 1iaUarının konırolunu un 

~~~ .. ~.~.~~.~~~!~.·.:... .. • a ccc;mı,,in ıhmalkha_rkı~ııı ~r~'ında dol!an bir aşkın 
lsm,ııruu 1 ı ·:ı~ csını sun:ır. KIBRIS ICI O al'aba bütun hayatında diğer kadın olarak mı ::nılacak? 

>/ Acaba hayatını tanzim itin c;ok geç midir? 
'ta cll ı•ı ı ınrııtt>ı 
ıı ıtı NATO.nun Do u Bağdat 
t;~tızıın cıa Batı kaleı cıır Ame
lıu &. Yardımının. bir me:nıeke~.n -
r.:Ü.'llrıınııtına cale. ı;:etımıe.ıt bir 
!lııı '- bllAkts o bükümranııtıı ı.:o
tı bUtu \'c kUH etlendır<l {tıne can 

, ır ı:nısaı teışkı: ctrr. ktcdlr • 
'lı undan ııoıırıı ıscr.a.tör onııan 
'fıi "·crı ceupl&nıtırm tır cHan;ı 

;"t.cıcıuınız» <>llll ın 11e11a ör. 
c, - D P den m Bıltün ha at m 
lıı a, cıemo rat m• c ~ abınl \c:r· 

q '' ounları ... \ tm ır: 
b ~- Dış s t c part lcrın b r
~:aı <l~tekl e1 ıı t. er.er Fa· 

tı14 ı. ya t mr\ZU\I 11 b r 
'O; le kom teı c ıw ııce IJen <le 

':!l"k tı 11• mı Du t MJ"ll • 
ıı 'liaıır,ı aca ınız rnp rcıa ~ e 
~te kt sn ı o ı !ar n ar u. a 
tıı ltı balı celec ç, nlz'• ııu11· 
tı e Mr Gre ıAm r .anın T ı 
t• e t kuoı ı:• • a ane b r lın· 
ııı t ıaıttııı. Tllrkı~crn 11~1 elı· 
ı ~ Çoır: açık oıcııoğunu• w • :n 
bı. Kıbrıı. dl,·ll.sının <1e:nokratlk 
ıı · anıayış ıçın:ıe halleel .mes nın 
~,taı, mümkün olacııtıı• sualine Se-

Lör: 

«ı.'- NATO ve m!lttcrıklcrın Qe 
btıruınunu ı:öz ıınüııc a.oralt bir 
~ Yolunun bulunm&=>ı H'ı:ı.ımd.r 
ltıı llltu Do~uelan ı,:c en tehi keler 
tııı::11lt hMast çlnelc kaflillama 

, lltı.za etmeır:tecı r • 
ler l'unnnı tamn D r.eşmı, Mlllct
ll Ce Surıre meııe.es nde Sovye. 
ıı ;ıgh ıııbı Surı eyi dC!oteklemest· 
1 ~ nıısıı izah ecıı or&unuı.• ~ek· 
t 11 Qc1ı::ı au&Je Mr Orccn. &İfb rll· 
Ilı. bozacak harekctlercıen çeklnll 
.,~ı n~u etmekteyiz. cevabını 
t •ın.ttıır cKıbrıs m rleslnln cıos 
~e bir tekilde nalledllmftll müm 
b rrı tlltıdür? Amcı1ku bunun ıç n 
ı~ ~ey <1tı ünıı,·or muh ıma lnt de 

~ıı:ı.cıı. ccvaplaııdırmıotır: 
cc- h lnı~rr nldni:ıınııl 111 hlr 

b •I ı:ıırr inin ltıılıııı:ıbllecl'CI fi· 
llıldtııııeylm. Bıı hlr nlle kın· f' ıııır. llıı kıııı:n>ıı hnrlı'lekl 
hrlıı ı.arı mn<ı ıııı~ru ıırıllıllr 

1 
11 .ı uzıh•ıı \ıııt>rllia bu ınese· 

~,." karı•mKk l•t••ıııhor flıı I· 
llh lınlll ıı:ın .\mrrlkR hUkOmc· 
~naen •·nrrıım ı ılı·ıı ı•rllllr•e A· 

~rıı.u hu ~.azırr~ı e~c tHe 
,~aııacaı.tı•.ıı 

'ıı u kadar yaşta bu cı.nçllğl na· 
~ ınubuua ettin z• ı;uaııne cıe 

, •tor. 
~ Vıcaanımın hOr oıu,u vo 
l'ı\ \ cı e cevap •crmı,tır 
1\\1 .\ıt \lrl GllO :-.1 
()~t. ı J t 'Ti 
~ e •andan. l"'UmhurhMkını 
ıı,~tıR• ıır ~an• ıı cı .. r~ 1<• " ~ .. 
\:'~ Oreenı kabul etmiş ve çaya 
ltı-J J'IU tı:r d " \ t u 

BARBARA STANWYCK - JOAN BENNETT 
FRED Mac MURRJ\ Y 

Size bunlann ce\'abını siıhan:?" 

YARiNi UNUTMA 
.('rhere's Alwa'"s Tomorrow) 

Fılmindc en gı.izel bır tarzda takdım cdeceklerdır. 
IlAn~ten en l enı rliınya havtıdi. !eri. __ 

1000 Meskenlik 
Garanti mahallesinde 20 adet 
Kredili Apartıman dairesi. 

Boğaziçine nazır Hediye 
Apartıman dairesi. 

Boğazı nazır 3 Adet 

~~====-Kıymetli Arsa 

AYRICA 
zengin para ikramiyeleri 

'-ıı:ı nıuı:anı Fatin Ru tü Zor.u ı.e n 1 
Her 100 lırıyı 1 kur'ı numaruı ~e~tılı:anın Ankara D!lyük Ele; sı j •W••••• 

tııllf C!\er Warren de hazır bulun
..., tur 

''•11•••••••t•H••••••••H•••••••••••••••••••••••uı•ıuH•••tHIHltMtHIHHt1ı1ı aıııı1tııttıııtıttııııı1Nttıı11111•••• 1 H•11•1ıııııııH•ııı•ııınııııııııııııı11111• 

~ 

'it 

°' o y u N ~lu sorulma ı:lbt •aınlınhctlr " \\tl'l\ 0:-01 \" C&rpcntter :f. 
" Cl'\itplandımıanız: LArı. na.•IRTB• ' I \Hlflt ':- \11"1\ ET1 ? .. 
'it ıını mı"' Ki ı \I'? «Thlba.n<l'lan • 'it .. 

" EN ÇOK SEVOIGINIZ·. \" 1 On? Cevabı gnç • °' "' ı Rt"\" Daha cıa güç • 
~ r.i"" ıu,.Gt~ıolR!' Pttar · ı \ ;:>iT\" Otomobil .. 

Cezayir milliyetçileri kış 
tarruzuna hazırlanıyor 
Milli KURTULUŞ CEPHESi LiDERi «FRANSJZLARA 
BEKLENMEDİK AGIR DARBELER iNDIRILECEK» DiYOR 

\ssocıatd Pren kar ı •fl<1detll olr kış taarruzun••' flk El Macıan!, ctaarrı.ının b!lhaua 
Şam, 3 - Bir Cezayir mıtllrtıçı 1 haZlrlanclıtını aörltmlştlr. 1 han 1 Cel)htdf'n yapıl•catını eôytlye 

tıcıcrl diln •Kurtuluş Orduıucun• Ceısytr Milli Kurtuıu, Ceptıt~ı il· mem, ralı:at htrltu Tr&llBlı ol'dusu
cua trdekl Pranaız kunet.Jtrlne 1 derle:tnden blrla1 olan Ahmecı Tn· na hl9 beklenmedik aJır d&rl>ele.ın 
•l•IMllll• llUooun•tll••tfl t•fUUt•llHHIHlllllUUUUHUllll"U'•n•• ••••- •••••••••••••• oııuı ı•• t~d1 .. ~1ecetıne emin olma:ıdır» d ... 

80 .. Lu·· KBAŞI mışÜr. Son iktisadi 
tedbirler 

• ll,"ı 1 1111'11!<'1 
elt dikten uı takıbat bOlla erdikten 
ıwnrıı bu konuda Mecıı..e bır ö
ne~o \llrlımc ını karara oağlır 
mı~ıarcıır 

BunJtln tiOnra. nOkucneıın 1.;1:
tıtıdı teel:)tr.e:-ı ten.;ıcı ed!l:utşı::-. 
Nr tıcede Mccllbe oır önerı:e ve
rı!me;ıl ,.e bu öncrı:e ıle tıükıime..-

1 ten 

1 

aı 1kt.Hdı tedblrlrrın asıl mal( 
acıının, bı Me .. nedtnın cı B~ 

tcdblrlerın alınma.sına <le\anı co.
llp eclllmlyeı:f':ının. d ı Flat ıubl· 
tın n ba~lta mııd<lclere te~mıı e

l d.l p ccııımı~ectgının .. orulı:ı:ıa.sı ka 
' rarıa1tı:ılmı~ur 

Gnıp toplantllanndan ııonra a· 
tagıelıııtı teuııı; \ayınlanml.§tır: 

ttC.H P meCJ>!o ı:rupu buı:on ba.~
kaıı \eklllerıncıen Ma..at:ı a. mılıe:.
\ eklll l':ü\'lt Yetkinin baş,.anlı~ı.ıı 
cııı toı:ılanm~ vo nıuhtelH me..e:e
lcr.n t.~numı heyetine ar:ı.ından so:ı 
ra. lstanbula ı: den hesetın e:ratlı 
ızııllau din enmlş~lr ~e hukılme
tln a.cııftı l~tl5adi tedbirler ve bu 
huı;wtakı önerı:;eıer uz:erlncıe cıe 

K11ıey Afrika ın1lll)ttçlltrl lıa aı· 

tı ttma..sı oldutu blllnr.n b•tımıız 
El Mal mecınuıız.ı , :\lada.ol nın cka 
de:. btn!iz t&r!n rdllmemlş \:lir ınern 
Ieketeı para ratırm•sa Jı:arşı bat.ılı 
ve her hangi bir dl~r <1evltte lku· 
da bulunduCUnu :raunıttır. 

llladanl, Franunın müetcret .,Hu 
p:ı. puarı an:aş.ı:naaı çerço~3:1 c!:ıhl· ' 
l:ndt Batı Almanya, dlttr batılı 

devletleri Ctz&)lrde clkt!aadl ıömllr 
aeclllk> kurmata dlnt ettl.llnl sör· 
leaıl~tir. 

. . 
YENi VALi 

ı Başı ı lncld•J 

ısa11 ı ıncı<1eı 

nın kaldırıımuı hakkınhki ll•ş 
bakanlık tctkerelı>rl anaya~a n 
•dalet komı11yonlarının \ a:.:ıacıı>iı 
toplantıda ı:örO ilinek karnr.ı beit 
ıımaca'.nır. Böl()ltba,1 hakkın:ıa tet 
kerede iddia. edll<llltlne ~r•. 3 
Kaılran ı !'156 tarınıncıe izm rı!e 
ıertıpleııen bir açık hu·a toplıı:ı· 
:ısınoa Ba:ı'b•kaıı Adnan M"nc!ı.~ 
ıı;e h&kart:. etmiş ,.e Saı·C'ılık der
hal harekete ı:e~erek 'Ba•hnks.1ın, 
dlu açılmuı lçtn mU;.aad~lnı IF· 
tıbMI etmı~ur Tine ldOlaı·a ~'>
re. BölOkbaşı aı'111 konuşma..sıncıa 
O P İzmir MllletHklli '"" ı:şkl 
Balan Muammer Ça\U cığltın•ı <1& 
tah:,:r e:.mı~. ancak ra' uşo:ıu 
Savcılığın dlua için müı!aadc •ale 
blnı c" nps1z. bırakugından tak!· Unmm ~rn:ıu:ü Prat Kl::nı,ıra.., 
ba:. ~apılmL'!ı mümkün olama:r.t§• Oör;Cln. troleybüs t~IE:erı ,çın. 
tır. ·B~baı.:ana hnknreı ett S'I !O· bir c.\lm•.r. Flrmuı Ueı. anlaşma· 
dlL~lyle ao'kunuımuııı:ının ka!<lı r• nnlmar5ıcını. anca!:, bir ci•aı 
nlnıası tııtenerı B5lilkba ı ha.:\:ın van flrmuı 11r Ttn!de:ı &:örüşme· 
ca bu tezkere te.!b.ı ettlRlmlze cıO lere ba~:a.noı~nu. ayrıca 20 :.ro
re ıs Eylül 1957 tarıhlnl ta•ımn·:· le)·büsün deS'll. 100 •role\'M~On 
tadır YanJ BOv!lk MHlct Mecı~ı ~ıparış edlıd!&lnt söylemiş H tÖY 
seçimlerin yeııtlenmeıılne l:arn le <lemi~t!r: 
'l'erm1$ Te tatllo ırtrmt :ır Tezkcrt> •Troleybu•ler. ev\" lce bir A1• 

bu kıırarcıa.n ~nra ııevkrı411mı$tlr mın firma.sına rJparı~ ecıllml~. rn 

r 

KISACA 
YENİ VALİYE 
AÇIK MEKTUP 

\ali Bey, 
htanbula. ur yaıdı. O kadarla 

kalsa Jlne de iyi, cilıendlflmlz 
dallara da lı&r 1afdı. Toleransı, 
basına kıu ı tebusiimu hiç dtjlş
meyrn bir nl1 slttl ama, yrrin•. 
haJıkında ayni iimltler beJltnen 
bır renbl seldi di;rorduk • ..,imdi· 
re kadu hl~blr ıazeltyl itin.ip 
etmemiş olmasını, ilHlsi için bir 
ıarantl olarak soruyorduk. Bü· 
tün bu tyl nl:retlutn kar sibl trl· 
ylp yok olman için ndt"<e cılk 

kanı kiti '"idi. Ya kış lltrle:rince, 
ya ı..ar dir boyuna çtkınca, :ra 
df'rllf'r rofalınca Df' olacak1 
ıuanbulun kadf'rıdlr bu. ""' 

ı.ıs dertler l~trlsinde bunalır ka· 
ıır. Se:ılrllnln rf'kmtdıtl kalnıaz. 

Bazı semtler vardır kı, adf'ta e· 
hfrle ali.kası keııllr. sular kf'•ilir. 
eltktrlk kullır, ~ehre ~tb?e, mey
.,. muvartdatı ı.esmr. OtobUı, o· 
tomobil stftrltrl keıllir. \'apur 
ııettrlerı kf'•lllr. .\ma· fiklretler 
k• llmtı. 
~lkayttln funun kin lı:tıllmeı. 

ldartrlltr, ıtren bUnl'a kısa. ba 
dlreyf' raimtn ıertktn dtnlerl 
olmamı$ ıorünmektedlrlcr. Klfl 
miktarda odun, komür stoku ya· 
pılma7. \'aktınde tedbir ahnmaı. 
Şehir hlzmttlerlnln aksamamuı 

için unlrr düşünulnıu. Sonra 
da kıs ıorlınılr corüamn etekler 
ıoıu~uı: rırınlP llnundt Lor· 
ruklar, otobus • trıunnı;v durak· 
larında 'ku:r ruklar, boş odun · kn· 
mUr dtpolarının onunde kuyruk· 
tar hhıl olur. •Ray kopsun o 
ıwrrukıı de eni!". de kopmaz. :ıtu
••lllıip arasanız da bulunmaz. 
:-.treden bulacak•ıııız, kendi ken · 
dlnı71 aramakla ne kazanaraluı· 

1 
müzakereler ~ apılara.• icap ecıen 
.: rarlar alınn .. •tır.ı 
(' 11.I'. l!I ~I (.; l ~f 

.Bahıs konusu durum Hulrnkçu- ı.:a: b:: anl~maya varılmunıotı. 
ıa.r tarafından lhtillf meumu 0 1• Bu <1eııı yentcıen b:r İtalyan fl:r.ıa 
muıtur. Bır •:ıeım hulrn1'çuı.ı.r H r.ı ıle muzakl'relere glrl•mı~ tıulu· 
me.oell D<>çent Or. Muıımmer Ak· nuyoru:r.. Maliye Vekl!etl, blıc 
EOY bu gJtıı tezkerelntn ell'ne t;O• .rn ~onud:ı tam !tllhl•·e: veJT.ı !f nu~ 

IATPA t 

ııdır. Bu dert, hıanlıullunun kol· 
lan ~ınnılJ, etekleri lltl~nml~ 
bırkuıdır. 

Ent \ali Bty, bu bo:rlcdlr. O· 
nun için hrr kış, ıazeltltrde hal· 
kın feryatları , arıları, tib,etlerı 

ıutun aütun ru lşcal eder. sır 
lmdlre kadar, omuz ıllldp pçl· 

yordunuz. \ma flındl mtsul mey 
kle ı:tldlfinlr, lkiyf'tlcrın mihra
kına du•ıutllnilz ıçln lakayt ka· 
ıamauınıı. Gaatcltrde ~ıı.a.n ha· 
btrl•rl bap bozuru bulacakHnız, 
maksatlı buıaraksınıı; bizi, bu 
aıkıntıl.?.rı yumaktan 2•rk alan 
sadlsllu oluak damcaııracakM· 

nız. 

I>am&afadınız da .. 
ilk karla beraber •chrln baş· 

ıo teren sıkınlıları üzrrlndt dur
duı.:, dertlcrlne parmak b.ıstık dl· 
re, bütün ı:aıctrltr arasında bizi 
<'cura U.rık ıördünllz n ışcrd· 
lendlrdlnlz. Blltlln Btledlye ı;.nbe 

Mlld ltrlcrlnlzl harekete ıeclrtcrek 

biıl ırkzJp yafmuruna tutturto• 
nuz. OUnkU ıazetedf'. bldm l(Jn 
çok kıymetli 3 sütunu ana Htl· 
flnlz ~eklld~ "" anının yardı· 
mıyla tasarruf dtinlz. H&llcın, 

varlıklarından bile haberdar ol· 
madıtı şube mlidürltrlnu, htpsl 
de birbirine btnteren ltkzlp ra.· 
rılannın altına imzalarını atlılar 

lft hö~ltte, okuruculanna .,, 
menılrktl" kar ı n7.1Ctsinl ~ok 
iyi yapmuıyla tanınan bir ıaıe· 
tenin stltunlarında, me~bul ol· 
maktan kurtuldular. 

llllmtm ıonderllen tr.kzlplerl o
kudunuz mu1 :-itlff'ttl,Clmlı yuı· 
Jar, bizim de lızrrlnde durdulu· 
mu7 slbl, ukıntının nr oldufunıı 
H Sidtrllmet~ çalıfıldı:ını ifa.de 
ediyordu. f'akat a ıı muhlml, Ti.· 

tandadaıa bazı teminatta bnlun
man1dL ubf' rnüdlirlrrlnlz, o• 
dunun, kömürün, nsııanın bol 
oldufunu, hnnlann yeteri kadar 
""m"k çıkarıtıfını ,.arıyorlardı. 
Boylet'" sizi tubhüt altına soku· 
rorlardı. l{fer önumllzdtkl kı~. 
bunlardan $ikAretlu dnam rdf't· 
se, kendlnl71 müşkül bir mnkl· 
d" blssrtmlrerrk mhınlz:' 

Sann \'ali Rer. ttkrlplr bizi et· 
uıandırdıtınırı sanıyorsanız. ,. .... 
nılı1orsunuz. Bizi okuyucu 11au
rında ;nıkselt.lyorsunuz. 

Size te elıkutltr • 

11\\ \ısı H;TI 
C H P Be~ otlu ııçul. teçımıe: 

ı;ıra: ıııda kanun:ı ::yli:ırı bare;.e. 
eden nrnı:ıtar. o P ıı \"e •andık kı.: 
ruıu n:ı:a.arı aleyhine. C savcı;ı. 

na el'dlgı cıhetl,., lcadilk oldu~ı ,. tır Hallhuır!a ıoo tro:e\·bıiş ıç .1 au dert rskldlr. Bu dnt. y,. 
bu itibarla ycnllenmtt.ı cerf''"tlf;\ ı:öruşmel..- yapılma.1tt& H . bu ı:"· 1 tanbuhın buyuk tehir, nıtdtnl Sadun TANJU 
flkrlneleellr nır kısım hukukçular rllşmeler. ~lmcill!k tamamen ma• fthlr olma:rııının alinıetl rarlka· 
'l'e me.~ell Anr.ıru• l!Uk\ıku P:o!e il mev:ı:ularda cereyan etmetucıır ~ _______ , ________________ J 
sörll Bul~nt Nrl ~en tse Kadük Ayrıca. te~ısıırnn tşletmeye a<:ılı::ıa -:-
ol?fıa keyfiyetinin valnız k•nu:ı ta/ ıı. ancak. bir anla~m•y• ,uı.11•&• ·ızMl.R VAPURU ıııerı·•·a ,., .. _ 
&an ve tekllflerl \c;ın <1tl~ilnUlrbı· l tarihten er. az. bir yıl aonra mum illi A 

......... F'i'RTitü~"""DiNOf"' ~.,. ........ ,, >.nn ......... m YUZDURULUYOR Sım~i peykiııi 

.. :l t;a;!=ı;tır. B~a~~l~r~~~ld::~ 1 Lokantacılar esnafının dikkat nazarma ;ı1 ru~~~Dd;.~1:~:Uım'!~e.lç~:ı:g;!~:; '!~·!~~!ı' !!~~~~ 

~ına 49 .. ıkAyc:. ~apmıştır 

c::.ruı cb1: notlarının ~: ııuma.rıııı 1) Esnaf İ!tihlik \'e Satış Kooperatifi kanaliyle lokan· ' çallpn t:ı.bl!alye ekipleri su a.Jt~n· ltşlk Amertu kıtalararası eüdumıtı 
1•"'•- upuu ıturı.arı.!mı,:..:-. Te.tne· tac:Jar E' narına Vita va~ı verilece!tindcn isteklilerin en kı· <11.kl mtntu:ezı ka;uak r&PD1Bk &U· filze •Atlan ve t:k aunı peyki taşı. 
C::: m\lhlm bir buar yoo:tu~. bunuıı· retlrlı li::apa.ı.mış!a!'d:r. Şimdi ı;eml· yacalı: olan •Vanı;uanb 

1 
bu batta 

, 4 :>crııber revlı:you u .:onırı.ıl ıcın sa ıamand:ı Dt>rneğe muraea!!tları. ,-ı ,-ırlnde domltmalı: işlerine ba • Jçlnde tecı1lbl'ro hazırlanmaktadır. 
,c:nı havuza a ınmışur. MacAr ~b 2) Mektuplarını aldığı halde tabaklarını gelip almayın lınımıştır. ııunıın ıçıı:ı utıllden ı;e · Her iki tuze de caı:ıe r.\nnerol 
ra ı OnUnde tara~& oturan U.O~ ı Lokantacı, A:şr:ı , Köfteci ve Muh'11lf'bicilerin üç ~n zarfın- m1;1 çrlı:tcek olan 6 adet •inç de han tıason~ ;perleş;trılmtıler<llr. lrt 
";nluk Franaıı: ba.ncııraıı sou19:>ııne da murıcaatla tabaklarını almalannı 'e ak~i halde hiç bır huırıanı:ııı~ olan rer;erlne konaı•-=· haber •lan k•JnaklarClao *enlldttt 
ı.rn .eri. dun yapılan bUtün çalış:ı:ıa ı. t&4ır. Bu l~ler de b.ttlkten aonrı ne ,öre, deniz lrunetltrl, takriben 
ıa:a rıı,men henuıı ~urıarı.amamııt" ~ hak iddia edemiycceklerı ilin olunur. npurun lçlnde;;ı auru bo,a.ıtacak 20 aantlmetu ıı:utrunda ol&n m: 
tır 1 jl " olan tuhımbalar raa!lyeıe ııete-c~lı: Te Amerikan P~lklnl 1ann ubah Mali· 

f H:na muhalefeti :;-uıun<ien Kar&· ı istanbul Lokantacılar \'t ı;tml oldufu )•erde <1ogruıtul1.ra1t rrıtlne cırlatmoca haurlanmalı:t a.dır. 
1 C!•ı:t_d~•I büttın ae!c:-1.:r cıu.:nu~tur. llj ::uustahdemleri Derndi Başkanlıiı yan yatma va:..ı;et!nden kur:.anıacak 

1 
............................................. ,,,,.,,, .. 

Dun u;ı~h aacıcce b·: sov~·et ta.ıı U tır Bundan aenra ıemlllekl yara n ocak arı aonlıruıa do~l"U nlz:dü· 
..e:ı Bo.a.u ... rm.,ur. Havanın n.~· :ı:ııını da t•mlr f'dUuek :ı:apatılacalı:. rtılecektlr. 
be"ne uru!mı•ııına ra~mea ;;;em:ler 
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meıne ve Bü\ükdcre öolednde .nil· 
sat~ ba~a bc .. ıemclı:tedlrler. 

l\l:CI Kı;:-.ı; i:'t' \1'1 \ 
nn:n:K \ ı ıı.ııı 

1 Antara :: (A A. - Pıruna 1'ÜZ D 
den Karadeniz B$i!J mttha.J!ndeld 
Ket.km adaııtna aı:ınmıŞ' olan ıem·· 
ıcr mUretı.ebat•na Kızılay rar<lımı 

olarak bu ı;abah aaıı:crl blr uça.;la 
250 adet ekmek, 3 unelı:e htlT&, 2 
6anduı: zeytin ve 12 bürüt ı.:utu pe7 
ntr atılmıştır. 

MAKARIOS 
ıRa!ı l 1nrlrl " 

dlrde cıurun> cıeıııoır ve K1:):1~·1. 

~·eni bir çıtır açılmıo o!un de· 
mı_ştlr 

öte yandan y~nt Kıbrıs IJa.l:st 
Sır Huııh 1-'oo~ buı:un Kıbrl$a t:!l· 
mıştır. Huı:h. Kıbrıs vaıısı 'l'e Sıış 

kumandar.• sıfattyle yııpıtı:ı b'r 
merasımcıo and ıc;erelı: yeni nz!fc
<1ınc ba. la:nı~tır 

Yeni vaıının Adaya muvasalat:n 
elan lince EOKA teşkilatı b.r be
\&nııanıe cıaıtıtmı~ır. Beya.nna:ncde 
teklitlere yem \'ili tarafından mü5 
bet cevap \erıtmedl~I ta;;:dırde 
bunn ııddctle mukabele edl.eeegl 
b ld rllmekt..,d!r 

Bir hasta, evinde ölü 
bulundu 

Fa~lh. lttal\·e cadde~! 34 sayılı 
e\'de oturan 30 yaşlarında;.ı Hasan 
ÖK11li~ hasta .,ıar&k yattıa:ı e•ln· 
d' cıun atıah mu oluak bulun
mu~tur 

Ad'll tabip cesedi mor'°& kaldırt 
mı§ ve hlc1!ı.e 11• Ilı: il t&hkl;,;at a· 
çılmıstır. 

YILBAŞINDA 
400.000 
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;\IESKE~ KREDİSl 

\ ' t' 

50.000 
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l 19j0 )layısından önce bir ı?a 

zcte \'alandaşların yüreiıni fc. 
rahlatıyor, in an hak \'e hür-
riyetlerine SU!'tll\'anlıırın kal· 
hinde rÜnıll• mt'ltenıleri e~ti
rlyordıı. 

Türkh·e'de. {!l'cen asrın or· 
t9larınd3 basln·.ıın sava 19-113 
da yeni bir mt\'dıın muh&rrhc· 
si vermic:. o tarıhte d,.. C'ep. 
heler hir öhiırı rlirim dirlicm~ 
cine girl mifti. Bir tarafta ık· 
tirları tr':ı:ınl'alarının ,.e kıırar
ı?lh cadırlıırının rlrıkunnlm:ız 
h:ıl\l(ı canınlıır. hir tarafta rla 
ıktidarın en id rtilm m,.s .. Je
<İ oırJuihınu !drlıa ed,.n)f'r ,·ar
dı. Ve btt en ivi rı>;imin arlı 
konıılmustu: Drmokrasi. 

Öteyaııd' hr>hslni ıttiiimiz 
ı.razete 7.A FY::R adını ta~l\·or, 

hu adı da •demokrP<:İnİ!ı<Fr • 
tliye taır.amhvordu: Zafer Dt· 
mokrasinindir•. 

946. 47.4S. F.\'tl, 'T'iirki~ 
:ıtmo<:forinrll' ıaft>r'in deml'llc-ra 
sive kavrlı~ını. orta hlr idrAkf' 
hile kabul P!tlrecr-k miiideci
lt'r uc:u"-mağa baslamı<:tı. 

Ama gf!nı> Türkh•e'd!!. orta
nın cok üctünP. ('ıkan idrlllde· 
rine rağrnl'n bu müjdeciltri 
tlÖremiven harisler. benciler 
rle \'ardı. Bu ela zafer nam7e
di etpht'dtkllere heda"a kah· 
ramanlıklıır hazırlı\'orrlu. Kah 
ramanlık iC'in cle~ilsc bile nıa 
cıum clstikhaJ. enclişe~iyl~ eerı 
he rletistlrıon İnl'e ~l'l'.İ~liler 
eofalmaya baslamıştı. Vf' on
lar da •demokrasi• dh·or, cf ... 

L mokrasinin fa1iletll'rini ıon ızü 

sıyosı hoberlerın rorotsız hiköyesı -----.., 
\ 

Sen Saın Aınca'nın !İydi~ini giyenıezsin, t 
~ 

l sana hir ZAFER konf ek· siyoııu 
1el iisliıplarla ~ayıp rlökiiyor
lardı. 

naima oldu~ t!ihi 
t'enlırrlr rle ,l!attteleı-. 
fültıhlar hıılıınuyorcfo . 

kıırsı 
gım•I 

Onlar kin rl,. tlhtt:t' <ie· 
mokra<:i idi. Elbrtte Türki· 
•• ,. rlPmokrn~iyt" kanıcal'aktı. 

r~kat hunun yolu '\"OTdlUTll, 
vöntl'mi \'ardı , Dı>mokraci öy
le ahit p:mın· ndan t'!lbise a· 
lır gibi. kitaplardan • havat:ı • 
aktarıln-erl'cek bir "f''' i!tetl'•l. 
ı:~ta tf'r7İ h:iyöi. kısacası bel'. 
in 1'1"1'117ların ntıırm:ı!J lff'relr
tl. i).,.lt' va, cimdi !!İ7 o ~ırtk 
aihi ~am Amca'nın frıılc ver!
«' naııtAlnnıırııı l);ıctıhıı~ıı\::. 

l,ii('iir l•Yic-rPli'nin ii:ı:erinclP 
diicüniinii? Rı•ndan knmi'V ~,.v 
mi olur. Ri7 d<'. me~elA fnl!İ· 
liz Pleklil!in: tiymh·e kalkın·· 
<.ak hem C!iilünc nlal'ak htm 
rı.. ötemizi herimizi ü~üteeek· 
tik. 

Onl~r ralıır :ı!!ır• öivnrJ:>r
dı. Aiır al!ır eliyorlar , ... ik
tic::ıdi !lartbrri:ın. ~O!n'al •ut· 
\ardan. örflerdPn. ırelf'nekler· 
rll'n. tar:hten. h:ıttA • .\ rn3vut
luk'ta \'en hir türlii tft>ncfüi
ni bıılıım;yan ı;;uriye'd,. r.ıkan 
ve daha n,. .. m .. rcıo l'ıkarıtk o
lln karışıklıklardan bahsedi· 
yorlıırdı: 

cElhede demnkrasi. Fakat 
al!ır aıtır Fakat önce rurdun 
seıtımeti.· 

İv! nh·etlerini isnat l'rlt"Cek 
ha~eketleri rle \'arrlı: foe mu· 
halefet partilt>rinin , .... ,.kkii· 
Jüne izin \"ermislerdi . İşte se· 
<'im kanununu de~i~tirnıi ler
öi t~te. icte .. 

Ötekill"r. üni\'erslte muhta· 

riye!I. pnlis ,·azift" ,.e seliıhi
yet bilmem nesi. ha<;ın kanu· 
nu. daha da emin bir sc<.:im 
si~tcmi, sunlar. hunlar. bıl'<'r 
iki~r-r. sıı·~"' !!elclikrr olacak
tı. Zat·ı sllhane. vakt-i mııar· 
yenin ,·üriıdıına kıınAat-i tnm
me i'ktisan huvurdıık,.a liitf·i 
zi!~anlarını t"ltıPltf' milletten c· 
sir:tmi~·eceklerdi. 

Bütün lm üslUh saht'<:erlcri 
uyanık , • ., ileri ''ata:ıdaclıırı 
ıthrııotan kıhredr.me1di. Çiın· 
kı.i Zafer gazetesi nnların yü
rdinde ümit melt,.mleri e. ti
ri~·ordu. S:ıhte mıllet hltmıle
rinin maskl"lerini indirh·or, 
g~rC't"ğİ, nevin ~ırasının gPlip, 
Mvin tarihe karıstığını aklın 
öniinl' ctrİ\'Ordu. 

Ve Zarti ht"rhangi bir ga-
71'!1' delildi, 7.afl'r mantık ,.e 
göriı ıınden cümlelerine ka· 
dar ufor namzedi partinin. 
bu yıarU lıderinindi. 

·7.afer hfiH · Demokra_inin
dir• dövizivle C'tkar \"e hill 
ayni Hrtinindir. Faltat o par· 
tiye bir vakitler bPI bai!lamı;; 
olan vatandıı~lar ~on yıllıırda 
7.aftr yen: bir yolun yolcu
• u ,rörriüler. Tuhaf bir cekis
mr. ile, hu 180 denocelik ''İraj 
i,.i niyetli ntandaşlarda iizün 
tüden cok hayret urandınvnr
du. Zira bırakılan yol uıfer'c 
giden y~ldu. Tutulan İ5e <:iİ· 
yanı hayt"et bir benzerlik. hat· 
tA aynilikle diinkü mağlubun 
yolu idi. 

Htle bu gazetenin bir evvPl 
ki gün c-ıkan nüshacınrla hir 
yazı ,·ardı ki, oku;anları hazin 
haz:in ı:ülüm~etmisti. Makale-

nln \'llzarı Burhan Belt!e irli 
Hani su ıki defa C.R.P. li, iki 
defa da D.P li Belge .. 

İ te bu Belge yazısında ıCi· 
had Rahan'a l'l'\'ap. veriyordu 
ama öyle bir cümlesi vardı ki 
Zafcr'in ve 50n partisinin tu
tumunu ifade bakımından bu 
tutum \"(.' durumunun bir oze
tı kadar manalı idi. 

Belge'ye gore •demokrasi 
bir millet ıçin hazır elbise de
ğlld ır. Bunun konfeksiyonlan 
voktur. Bu ölcuye göre yapı
lır 1.e bitip güzelce sırta ge
cirll mesl için ası:ıari üç nıosll· !~ 
lik bir muddet liızımdır • 

\'e bu Belge ilhe ediyordu: ı 
•Biz bu~un bunu yapıyoruz.• ~ 

Makalt'yİ okuyanlar •ni<.yan 
ılc mAlüJ. olml\·an hUızalann
da o bliyük mı.icadele giinle· 
rini, Bcl~P'lerın karsı cephede 
ayni cümlelPrle ahk&m yürıit 
tüklt"rl ı:iinleri buldular. Ama 
o giınlerin bir tesellisi vardı 
ve Za!er, Bayar'ları. ?ıfl'nde· 
res'lerl ile bu acayip teni başı 
lığa hayır dıyebilivorlardı. 

Haz.in olan şu idi ki, o clıa· 
yır• değerıni kaybetmemiş. 
tue zaferler tohumu olarak 
kalmış, vanı sadece Zafer gru 
bu tarafındım idrak dışı hıra 
kılmıs. böylece de yurdun bir 
neslini daha savaşa bağlamış-

tı. 

Yoksa bu mıllet:ın tarihin
de nice •altın makas ll'rtıha· 
neleri• vardı ki, daha ılk pro
vayı bile yapmadan kepenk 
çekmişlerdi. 

Tarık BUCRA 
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Tabiatın hatalarını r 
oünvAnll'.1 IADI -TUZIJ 

tamire çalışan adam Batı Almanya'da altın 
paralar basılıyor 

Batı Almanyanın l\lünlch derb· 
banNl, g~n .haftııdanberi renl 
Alman altın paraları bumata 
başlamıştır. 

H lldcgard, Jcah\'enln tam 1001 ıor
ıu ptşlrlld'.tlnl, kahvenin .sıhh•" 
taycıaıar te:nıo etmekle lı:alm•rU' 
belli"atı arttırd.ıtını, hoş ıı:örUr 
meler;: zrmln baz:ırladıtını belirt' 
mış~lr. 

HiLMi YAVUZ re.la 'l'ürklyeye de ul;ra:ı:ıı~u. D r. 

Hilton'da 
koltuktan 

Bundan aşağı yukarı iki yıl kadar önce bir akşamüstü, 
orta yaşlı ve saçları hafifçe dökülmüş bir adam, oturduğu 
kalktı ve cevresinde harıl harıl not alan gazetecilere, sakin bir sesle 
•Ben tabiatın hatalartnı tamir eder İm» dedi. «Bence, her insanın, in
san gibi görünmeye hakkı vardır.» 

lallgnac TOrklyeye ı;ell~lnln 2. 
aünü Htitonda b!r «Basın toplan• 
tı.sıa ) apıyor Te Ameri .a cıa plil.st!k 
cerrahi konuauncıa cakıllara cıur

ı:unluk veren llerleme!erden• balı· 
ııedlyorcıu. 

Yeni al\lnlann bir taratında 

:Bışve.ı:U Konrad A<lenauerın rea· 
mi, dıter tarafında, alıtnda •Se
eur1tL\ et J)U• • Emniyet n aulh 
lba.re&I Jazılı bir ıtnQ lı:ız resmi 
bulıınmabadır. 

Bağ'ları don'dan koru· 

mak için abajur 
Meuchatelde llı:ameı. eden ııır 

batcı. lı:ısın ballarını aocuttall 
donmalarını önlemek lçln plil' 
~Ilı: maddeden bir nnl at>aJUI' 
yapmıştır. KUtQlı:Jertn ilzerlerlıı• 
yerlcşt!r,·n bu abajur toprt.l~ 
yüJı:aelc:ı .harareti tutmalı:ta ,_ 
dolayıaly:e lı:OtUAU dondan :ınıı· 
haran etmektedir. Batcının ı(:9Cllo 
Wadennvıı aC-ççılık u ııa1c~k 
> Ok.&ck okulunda tecrilbe ecııı-• 
ve çolı: 1)'"1 neticeler aJınmıştır. 

Tabiatın ha alarııu tamir eden kendinden emin bir tavırla konu· 
bu adam kimdi? Bek b r .stil r- ıan bu adam. c!ylllk ıe\·erıı b.rıaıy
baz. Bellı: b r d n adaını b r mllı· cı 
:ron~r. b r maccrac Ama kim o· Orta ;a,ıı &damın ı;ıly!e<llkler . 
lutııa o un. aon dere-ce •alı: n Ye erte cUnkO ı:azeıeıercıe çıktı. A· 

dam. Amerikalıydı ve doktordu A· 
d• Jl&C(Jueıı w Mallanac·tı. :tme
rlkan Plastık ~rrahl teıekktUle-rl 
rskt ba,kanı olan Dr. Mallanaç, blr 
cnnya :ro!culuıtuna çıtmıa. bu •· 

l • 
• 

cBen tabiatın hatalannı tamir 
ederim.• Bu ısöz. pek çotumuz lçln 
ııal1ece cGOzel söylenmiş blr eöz. 
den• tbarettı. Nitekim okum~ 
ıı;eçmı~. unutmu~tuk bll.!" • 

UNUTMUSTUK BiLE!;: 
HALBUKİ BİR EVDE !::: 

Halbuki o ı;ırada. Fıncııklıda, 
Meb~an yokuşunda. Tmıııah 110ka· 
tıııda 8 numaralı ev<1e. ı;on dereco 
nC4ell blr hava varcıı. Gümrük ko
mı.eyoncul uğu yapan ıuu:ı:atfer Ça· 
kınar. aabah1eytn ııazetede bu ha· 
bert okumuş ve yerln<1en tırlaıxıı$· 
tı. .!\tuzarter Çakına;-. hemen karı
sı Nazmiye Çakınay•ı çal!ınnış n 
Or. Mallınac·ın dediklerini blrllkte 
tekrar tekrar okumuşlarcu. 

cBen tabiatın hatalarını tamir 
ederim.• Bu söz Çalı:ınay•ıan l!evını; 
ten çılcıırtacak hale getırmı~tl. 

Çünkü, üç )·aşındaki oliulları 'lı:ü· 
çük Bülent. iki ellnden mahrum 
olarak dol!mUftU. Ana baba öncele 
rı t ab!atın bu hatasına tevekkülle 
boyuı;ı eıtmı~ıer ''e kadere nza ~
te=ışleı:dL Ama olmdl blrl çıkıyor 
vo «Be!I tabiatın hatalarını tamir 
ederim ı cııyordu. Bu, o zamana 
kadar kadere boyun eP;nııo ana ba 
bayı umuUandırı)·or ve ~üçük B ü· 
lentln iyi olabl!e-ceğlne inandırıyor 
cıu. 

27: TElEFON! 

ı<Artıı.: ı.ıtapları da açablll>or-.» 

1 

:il. 70 ve !03 ıı;ramlılı: bu para
ların b~ellert aınısl7l1 ıso. 500 
ve 750 marktı:. 

Bronşitten senede 30.000 

lngiliz ölüyor 
l4iddlesex merlı:ez h&ataneaı mo

dUrü Dr. Horaee Joul~e gl!re, 
her sene 30.000 iııslllz bronştt~n 
ölmeltt~lr. 

Bro~te ıerelı:en ehemmiyetin 
ftrllme<lliilnl ve tedulalnde >eni 
n mU.:ıbet bir ı.e:akkt kaydedil· 
medlğlnl blldtren Dr. Hornce Jou 
le.s, bron$1Un ehemınlyetını be· 
Jlrtm"- amat ~birlerde be er
ikelı:tc 2 alnln, beş lcndında n ı 

inin kronik broıışltten mUzdar1p 
buulndulı:larını ııöylemlttlr. 

Papa, ölülerin diriltilrnt" 
sine iı:in verdi 

Dolı:torlann baıı valı:alarda aıır
atU ınUdahale•er aa; .. ınde oıo.ır 
rl diriltmeleri menuunu tnçel,. 
mekte olan ve bundan 15 ııun Jı• 
dar ene! Romada toplanan ·~; 
nesterist doktorlar beyne1ınU• 
lı:on:;re.sb lnlannı kabul eden P'• 
pa, bu çatışmalar.a çok yaı.:ındaıı 

Almanya'da kahve tirya- ıııııendıtını n ban hldL!Olerd' 
doktorların l!lüm halini ııcıı.-11 
etmiş ıııaanlan dlrllteb imek lçlll 
çalışab!lecelı:lttlnl, bunun dili~ 
muhallt b!r hareket tQkil etıned 

kileri cemiyeti kuruldu 
Hamburıda $00 kadın tarafın· 

dan bir •Kahve Ttrrakllert cemi· ıını blldlrmlştlr. 
1etı. lı:urulmuştur. Oeml;cun ıııı: Hu arada. papa çok bQ}Qk ali• 
toplantw 4 Aralık çarpmba gQ. ka uyandıran bir matııt&ada ııu· 
nQ aaat 18 de yapılacaktır. lunınuşWr. 

Cemiyetin aayca1, hakiki kabu Papaya nazaran, artılı: hayatııı• 
lıer hallerinden belli olan anneal Bülent'ln :r~amıısı hııp bu el· tı.ryaktıerını bir arada toplamak, dan ut! olarak ümld kutıllllf 
Amcrtnda hastanede, Bülent•c !ere bağlı. Bu eller onu. alaya •· kabvenlıı :faydalarını daha ırı bir hutanın ailesi, onun ha,.atı· 
c1enı ellertnln» nasıl takıldıRım lııımaktan. ekslklllılnln yete.r&lzll· öğrenip bun.lan rıırmaktır. 

01 
uutmak için doktorlar tar9flll 

anlattı. Bu ma<lenı eller, •ırttan linin yOzOne vurulmasından ko· Bu husuatt. tendWndcn malO· dan yapılmakta olan tıbbi mO.d~ 

Klıı:tı. Dultnt. unııı tllnlnhı )f'nıd.:ıe dl' rahatça lmllandı ... :-.ruuf!n Ça!:ınz.y, o ıı:nn tam 27 
llAtlk kayıılarta tutturulmuş btr nıyacalt. Sonra daha nelerden... mat isteyen ı;autecllere bcJıınat.. halelenı son nrllmeslnl tatemelt 
Y&V tertlbatlyle hareket ediyor. O· Bülent'ln a.,kı, ya•aması, hep bu ta bulunan cemlye~ re!51 Prau de muhtemeldir. muz ve eırt adelelerlııln kasılma- • l __ rtefl\ :Il!!on'a telefon etml~ ve Or. 
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} YAKIN TARiHTEN SAYFALAR 1 f:nk~~:I~~ t~~~~: ~~h!~;!§1~r~~{;; 
eı. yay tertibatını hareket ettir· ellerle... ~---··----------------------~ yor ve 1k1 kanoalı olan. maClenl .................................. n .............. _ ....... ..._. .............. " .......... ,,, •• .,., ...... ,, ........... u ................... , ... ,, .... , .... ,_ ... _......,::;.--

f..:J ~ l.::J l.J ediyor :e anne baba} a ct.merlkaya 1 1:- r:ıD r::.., s=ıll $I Osmanlı d e v 1 e f ,· n ı' n ~~~~~~ r;ç~~ı:~·~r~,~~~rc;;;uay~:~ 
ell~rln &Q•lıp kapanmam• sa ıı-

1

.. vı· Dt vı· Dl 
yor. Önceleri, §UUrlu bir hareke· 

tın aonucun<1a meydana gelen ka· l~ıı--;-~--ı::::::=:;::::ı r--------.-. .-----------:---: aılma. 111onraları bir al~kanlık .ba· - , 

cut Un• :!. voı:du. orada Plh~lk 

!Dl (11]11 m a 1 Aı g u·· ç 1 u·· k yılları fl~~~,~~~~·~=r. 
• 

Bir kadeh ~ıı Çakmaylar, DO'entl" inin nor-

-. fe.:k~f~::e;f1:2~ ~ Abdülôziz devrinde saraylar yaptırmak, ~::~~~!r~=i;~;~!:~~?~~~~ 

llne ııellyor ve Jrade dıoı refle-lce- ]h 
ler şeklini alıyormuo. -

KQçük BUlcnt, ~eni edln<llğl el· 
!erden çok mc:mıun. İkide bir elle 
rının varlıQını b seı.mek ısı.ermiş 
ç •=-.r.e. onları yOzüno &ürüyor ve 
bazı OçOk eylPr. tut.malt istiyor. 
Annesi, cHad1 amcalara. st&ara lk 
ram cu deyince öylesine ııevindi 
l".I. llemen ı>taııra paketini avuç;a

• • e ~~J- ... eğlenceler tertip etmek için alınan borç MALiYE BAKANI 
bu dert ten t.:ur 

cı . 
Baba Çakınay, cAmcrtlı:a<la aa· 

kat dlyıı t.ır mefhum talmamışı 
dedi Her !leyin ~are<; n bulmuş-
1 r. nu &Jet, bize 80l• dolara mal 
oıcıu. Oerçl 800 dolar dcğcrtndo 

tUldU Eski bir hamamı meyhıı yüzünden devletin itibarı sıfıra düşmüştü OLMır ıyoı r -
ne yapıp mü terllerlnl rO~ubet Jl.JA .;.,. 
ten titreten Torna ancak ~tl"n o ı;manlı İmparatorluğu salt· danışmadıın hiç bir şey rapmıyor· 
!&kin azlzlltı ı;ay nde bu ııo- lam f'ı!aıılar üurlne kurul- cıu Rus sefiri bıızı Bulgarları med 
kaktan çıt.abll<ll. Ve Bcyoğlun· muşıu Fııtlh. Scllm. Kanuni rese talcbes, kıyafetiyle hrtııtıya!l 

Hlküyemızın >Undan ısonruı, pelc <1"1!11 ama, önemlı alan flktr, ö
ıç açıcı değil. Qakıııaylar Amcrtka• nrmll olan buluş• 

dakl modem bir apartma:ım ıııbt büyUk hükümdarlar. ımpara· mahallelertne gondemua. burada 
blr lı:atına taşındı Aylardan torıuııun hududunu ıtenışlettıkten hAc11ı;eler çıkartarak, İııtaııbulda 

a gitmek lçtıı ııerckll makamlara • EMŞ .Rfl 
derhal başvumıuşlardı. •Gerekil iLK f AHRI ff 1 • 

beri açıldı, açılt;or diye bekle baıka bir çoit ı.s:ahat yapmışlardı. :ısarı.ş kalmadı~ın<lan bnhısle, 30 
t nen mü terlle.ri nihayet Pazar Faku bu bal uzun ııürmecıt, K&· bin R\1$ askeri a"Ctlrtmeııe hrızır• ıı:ı 

:nakamlıın önce, bir ıHeJetl ı;ıh· 
blyoı> raporu :stemı.,ıı:rcıı. Haydar Çakınayların en bQyü.< dlle:<le· 
paşa Numune !:ıastahııneslndcn al- rln<len biri TQrlı:!yeae de. bu Ç•· 
dtklan rapor, cçocu~n n~vün& ~!ttcn tedavi :netoellaruıa b~1a
ma ça ıocıa hcrbanııı bir plbtlk nabilmeı>I. Nazmiye Çakınııy, cE· 
mOdııbale)·c maruz bırakılmasının ğer Mylo bir hastane kurulurea 
tehllkell olcıu~ ve binaenaleyh hastanenin ilk !ııhrl hemşıres. 

# ııcc~l bu a~ulanna nail oldu- nunl Süle)mıının olUmUndcn 11011• m~tı. Fakat o t .. ı çabuk anlaşıla· 

l 

lar Harnnır. buzlu \'e ıı:arlı ol· ra evveli b.r teva',kuf. ı;onra ın- rak hAdlse\"<' mc··dan verllmeml~tl 
mMın& ııldırı:nıı ıp Toma•nı:ı lııtaı. cıeuC6 aşladı Padlfahlar .;;;e,hUllal m Hasan Fehmi erendi 
ıııcak ı;nlonuna kencıııerını dar kendilerini ze\ k ve aataya verml~· cıe tı:na: et n ftletl d Elçtye cB r 
attılar. Zaten Tanın ve \ anı:r ı $ krdı çk . Kadından başka bir ,e~ ı:özOm seru ın bin de oglum Hay-
blra<lerlcr m af rlen ısıtma· # ı hl! k'- darcııra dedl"'I m"•hurcıur ı b• n olacağıma diyor 

Amerlka•)a IDtmenln mUnaslp 0 • Daha ııonra BCHent yemeııe otur· 
mıyaca •• ekltnde:,d Anıı baba· 

H allı:ın ne Padl aha ne de nın bir :uıda >ü ün umut arı l:ı· c:u. Yeni ellerlylo patuca pUrcsı-
~ fç n b r ııOrü tedbir daha n # du ünmOyo:larcıı dare ca ..... ,.. ..., 
# mışlardı K ncı eller~ le aptı $ atlerln el nde kalmıştı Vakit. va 

ı 
ları oaıabı doldurup cıoı ur.ıp $ klt ı~ b~ınıı ıı eıı K prCllQ er 
ı!ağıtı orlardı Ali a ıır p ııd ıı ~ Solm. u.uıar R P~aıar ı: .. > 
ben az ıı nıı Torna cıa zer ·a # t;:ı metl hO time aaamlıırı vaı.~ e 

i dar ne§ .ti k a m ti o tu $ 1 ti kun.amıu ç o bU O ı:a ret a; 
Toman•n lı:ız anı Katlıı;ı \Ci fed )orlııı \O muvaHak cıa oıu,or-
eşl \nna e\ ııahtpl nı mO em ıarcıı Pak• buıılar ortadan çe.itl· 
mel ifa e•tııcr Vangel m" hır lıncc e .... ı karı,.k vaziyet yJnc 

# ıllrlerin. okurken. Torna ıtı•ık $ kendini ıı&terlyordu 
# lyle opera &r)alarını tc~en- $ bdUlhlz. tabta otucıucu za 
$ nam ediyordu MI.safirler araı:ın $ A mım herkes Omlde lı:apılcıı. 
S da bulunan •·erızat • 'ıttn nt i Yenı pacıı~ah ı:enç, ı:üçlü. 

Perin, l 'h l,-e • ~lellıl &nıl u. 

1 
(,tıeıı1ııı Erman ıırupu b.r ta· kU'''"etll ıaı. u üstümlo ııczıntller 
rafta eıtlenlrlı:en basın mensu:r i yapıyor. halk:a temaıı ecııyorcıu 
ıannın nete ine diyecek yoktu A'bdO.lazız·ın, bozulmuş olan idare 
DördOncQ defa hürriyeti $(!Çtl· clharana bir d üzen nrmeal bekle· 
rı.nı ı:an eden t'nııt Deıılı ye- ntyorcıu 
nı :ıı:ız art.adaşı ~IPrlha Rwı·nı ilk umanlar alınan tedbirler bu 
ıı:ra.'la:la ,arltı.&ını &öylQyoı:du umıcıtn • ahakkuo: ecıeceı;ı h uı 
Buna kı:r ılık cıart ııııanı çatıı vercıı Abdülaziz oı:du ve donan· 
çatır konuşan ııozcı ıse il ~e btı m&) ı ıı;lah etmelı: ıçın ciddi tı r 
zamanlar tııtanbul radyosur.da $ ga) ret earfedl oı:du Ordu on ıııs
oarkı aöylf!len Martha tse 1'·$ :em aıl&hlarla teçhız edllmııtı. Ter 

aanelerlm zcıe ~eni gemller yapılı· 
le r.ıukabele edlyor:ıu .ronıu. Falı:at b~ vazıyet ço;ı: aür-

Tornıı nın daıtıl~ı sosvetııv. medl, keyfi ldııre. tımır b8-=lacıı 
t azcıa, teaelllyl ancak ilham .All. Fuat Paşalar ortadan çeki-
# Ocn er n ne;ıes nde bulma..: O· lince Pa<llfa:ı klm:ıeyJ dinlemez ol 

i 
zere Bele-diye ııazlnosunvn pav du AbdUlhlz, Ali Pa elan bir de· 
;onuna g Jlldl .-. k 1 p a•ama Ü 

•Rotarya yinl «İş Ada:rııan i rece çe ın yordu a anın • n 
Kulilbüa nün ııayet tuhaf bir haber ınca ı:en bir coh» çekti. 
Adeti vardır Hanımı 11nn ht. :aran bir kat cıaııa ıırttıı:dı. 
kulübe lzi olmaları kat• yeıı 

1 
K ırım harbine k adar llar.ce 

memnudur Fakat. kadının ıs- borç )Oktu. Harp b&elayınca 
ıecı !il zamı.n he~eY1 yapabile- hükumet on milyon liralık 
ceıu bir :ıı:cre daha ispat edil· kaime, >Ani uı:-ıt para çıl:arcıı, 
mit oldu Rotııry KuUlp bu tıı· ~ yabancı memleketlercıen de 10 mil 
a ubu bt~karak lllı: ..ıeta ha· lOn lira ıstııuaz edildi. Bu para.a-

., nn bOyQ;ı: bir kısmı ile ıaray.ar 
bir kokteyl verdi Rt'rlıı Lllllt l aptırııcıı. Bı:~ıenllen mali ııJabat 
Kardnr. \ıra • K"nıın inal ııel - bir tClrlO yapılmı)or<lu verı:ı c.ba· 
d ~ı bu koitte) lln ev ı;ab.plljj 'eti keyfi wıullere cCire oluyordu 
vazlttoı nl kuln'bon d rektörü t J 

l 
1nı:lllz ~ adamlanndan .tohıı ~ P&lı:lr halktan takati ClstOnde verıı:ı 
Coueı.ı·nın ı yapıyordu Ladl·$ a.ınmı:cn ı:eoaınlcı:' on para Hr
rs N ıı-.t cHanımlann ı: C<!.:.b $ mlrorlardı Kaime.erin ı.:ıymetl aı 
hanımlann arzularını kar~ı.a· # ııra ln:nl§tl 
yacalı: cUzelllkt~ ldl. $ İat ıc:razlar birbirini takip etti, 

•• $ bOrç miktarı b•J ııuret!o 2.;o mil-
# adaı.·ıarın partlal Cumarte- i ~onu buldu. Hazınenın itibarı Kal
# 11 ecesi. e\ler nde-. >•kın do'· marnııtı Klıru!6 borç \ermek ı.r.t~ 
$ Jarı için 'enıcı Kır eaçlan. •· i mıyorcıu sacıraza:n &at Paşanın 
~ çık Yl!4ll z!ertyle bln;ok yer te ebbtlıiO üzerine b r tedbir ola· 
$ :erde f tan bul un en &11zel ~a- ru mu .arın azaııılmaı;ı kararla;· 
, dını olarak tanınan ev ısabli>e- # unıcıı Sadaretin maa~ı 200 bin kU· 
$ ı;. nblhn .. adali y~ll bluz. ı· ~ ruf tan 60 tıın kuruıa, lndıMldı. 
t l•h eteıtı .l(J ı:.adc ve ıktı itil· # sooo kUl"U§tan yu .. an maa,ıamı 
# ı aı,; ı1 11:111 her h11llnden U· ~ 
t ze-ı hanımına ı ılı: oldugu bel· > ukarı ktamının yarısının lnc11rll-
# ı ı. Enıln nsc>I e allar pek ;a· n.eııı muvafık gı:!rüldO. Fakat E aı 
$ lı:ıtmıo Uh ıye ııeııahu ) ine , t· Pıı a sadaretten ı;eklltnc:e her teY 
$ ıeocenın merkeziydi. HClrrl) et esk:bl u bl bırakılcıı. 
# 11ecme uıtrunda yaptıfıı çetin O tıırllıte bOtÇe<lekl ııçık &ekiz 
$ mücır.dclcd epey kilo verc."l mll~onu bulmu.;tu Gellr.n Oçtc I· 
# ı.on•'ll Ba ar t arıık Beı:ı lı•, k sın borçlara ve borçlann falZle· $ dememe . d ha tazl:ı memnun r ne vermek llzım eeıırordu. Bah· 
# oıacagını ahmln ed.yoruz.ı .,,. ı riye nezaretine ve ndarete ı:eıen 
# yatılan yaı.. en ı;evdlil re:.111 1 Mahmut Nedim Pllja her ~e •t b r 
$ ııJyrnl •ı t:üçhaıı llr.ııı lra;ı: or. ~ tarafa bırakaraıt Pa<ll alla para ye
$ moda) a uyarak emprtme b r c· # t şt,mıete çalışı; or. bu 11uretle hü 
$ teklik iP rn t O•ııııın '\el>IO~· ~ kümc!ann tcveccOhünO azanmak 

$ ıu nun bu ünlerde pek n z $ ı.r.tlyorcıu 
oıcıu~ r vııre edil Vonıa da o # 

$ ce hare-ketler! bu rıva e•ı tt ... $ p ad ahın kibri •on dereceyi 

i 
bu:mu,ıu AbdOlhamıcıın cü-

yld eımed ıosuncıan sonra Ahme~ Mit-
$ H ıton'Un. ı:e~cs 350 lira ccıen hat. Efencıı~o .razdırcıııı:ı Üı>&O İn· 
$ Karadeniz dalrtı61 aeçen batta$ ktlllp eserinde buna dair ou ıııaur
$ ~nç ıı:oracılarımıı.dan Tt'klıt ~ ıar varcıır 

j ve ,_811 "'nıtam tarafından tu i •AbdUllzl.ı Han Ha:z.retlerlnln 
tuımuştu Ekfıcrt~etle Arap ve ter.ebbUrO o dereceye varm11tı ki 
Amerikalı mııyonerlerln ou.r· huzuru hümayuna çıkanların kırıt 

Sadra ama emniyeti kıı ma· rılnıışt. Ama ılmadı ar Çalıştı· nı rahatça. keyltk kıışı.tlamaya 
m tJ Ynnııau b r nama:; ~ lar. ve l\lall e :Bakanı Ha.ean Polat· bıı.şlııdL Yemekten ısonra da re

nzerıne- Sadrazam ve Şc hQI ilim lcan·ın G.elıı e ) e Bülenttn mu· ıı mil bir kitabı tarıştımıa:;a ko-
cle lştlrJldt er AbdDIAzlz devrinde ayenesı için <l!h·tz alab ld !er J"Jldu. 
,ı,adaretc ı;e.enldr şunlardır· l\lah· K açak BD.ent e ann.,•ı New- Cııkınııylarla dalla bir mOdde~ 
mut Nedim, M that. BUyClk Rüştü, York'ta 2 ay 5 ııiln kaldılar New- konuştuk:. İki yU eonra Bülent'ln 
Esııt RClştO. ncıseyın Avnı. tekrar York unıversty Bel!evue Medlcal ellerini delU tlrmek üzere yenldcn 
EHt Paşalar Du zatların en bOyClk Centcr'do !t(Jçük Bülent'c yeni ctkl Amerlkaya gideceklermiş. İki yıla 
mcşgullyetlert, bnzlneyc para bul eb takıldı ve !ki ay sonra da BCI· kadar, Bülent oldukça bQyüyecelt 
maktı. Hunun ıçın ııık ıuk toplan· ıent yurda cıöndO ve zeııeecc~ Bu ! nzcıen de, bu 
tılar yapılır. uzun borlu görıı;ü- YENi. ELLER maaeııı tertibatı <1elilştırınek ııe-
lU•<lü 1876 tarııııı gazeteler buna « » rckecok 
dair haberlerle doludur. 26 Şubat Qakın&rlara ~Allaha ısnarladllt• 
tıırihll ııaze~eleroe ıu hııbcr vardır· Geçen ıı;ün, Qakınay•Jara ,c;r,. <le<11kten ve onları ııev nçleriyle 

•D:ln zatı hazreti aacıra:oınl !le zonnz aydın olaun »a gittik. Xa· ha•b&ja bıraktıktan ı;onra çıktık. 
ı;air vükelilyı fcnham Mııllycı Ne· pıyı Kfiçüıt Bülent CleDl elle- Yolda ıellrken ounu d~Onüyor· 

urctı celil esini t"rlfle zatı Haz. r11ı.;;;·:'.'le~ı;.=:a:ç;:tı~b=lz;:;e;:;;.;:;;S;;,;e,;;,v='=l=n=ç:=ll=o::!d;;;U;:;k;;;;l~a=n=="=u=m;:=: =::;;;;::;;;:;;;;;;;;;~~-...... ~~====~. 
~~ ~~kc~~~~n:~~ar~!u~!!~~ , IZALEY1·-ruvuu DOLAYIS.ILE maliye ıslahatın& cııı r bazı müza- .) 
kerata ııırıvmışıer. bunda Fransa • 
ı:e ing,ıtc::enln ııcnedat vulllert Di>rt tarafı \'Ol. Her tilrlU insaatıı müsnld Emir"anda 
de hazır buluruııu.şıarcıır. Zatı haz 

1 boğaza nanr. 7.504 metrekare kelepir arsa satı~ı. 
ret ucıraıı:amı bu mün:uebctlt dOn F.mirgAnın en rnıftcna mevkiinde, Boıtazın Mılarına 
Babı!ltye ııelememl.ştlr.> nazır, dört tarafı y ollarla çevrlll onQ kat'iyen kapanmaz Abdülhamldln emriyle yazılan 

cU cı ınıulApı diyor ıı:ı: 'b<!Ol· 7.504 metrekare ıırsı:nın tamamı sUyuunun izale i dola)"ısiyle 
ıııız tahta oturduğu zaman bOtOn Sarıyer Icra i\1emurluğ'11 "."D5llasiyle satı$a çıkartlm1stır. 
borç on milyonluk kaime. ıo mil· Tafsilat Sarıyer İcra Memurluğunun 957 /4-07 No. hı 
'oıı da yabancı memleketlerden 1ı· dosynsında görillebillr. Arsanın adresi: - l\l irgün mahallesi 
tlkraz edllen para idi Bunlar ko-
layca ocıenebııırcıı. AbdOltzız H• Mektep ve Sirm ve Neclbpasa ve Ba)·an sokak en eski 2;4 
nın Jptlda ııaltanatıarındıı görUlen kapı sayılı, 141. ada 1 pa~l .. 7.50-4- M2. arsa. 
..s::cıat devam etııeydl devlet ve mil İlk ihalesı: - 16.12.9~7 Pazarte~i Sarıyer Büyükdere 
.eı.m.zın ı;aa<let hail herkeM ııp- İcra .!\!emurluğunda ,aat 15 jla 16 arasında. ikinci ihalesi: 
ta "erirdi. Hayta ki eonu başına 26.12.957 tarihine rastlıyan Pcrcemhe gUnü aynı '-'er ve sa· 
uymamıştır.• ~ .., 

Abdilllltzln hal'lnden, BeıJııcl atlerde yapılacaktır • 
Muradın hastaııgı yozüncıen taht· Muhammen bedeli metrekaresi 50 lira hesabiyle tamamı 
tan uzakla•tınlmMıncıan ııonra tııb 375 200 TL. Arttırmaya iştirak edecekler yazılı kıymetinin 
ta oturan İkinci AbdCllhamtcı de 
Pttıt. nadlerın hiç blrın tutma- <:fı7,5 nisbetinde pey akçes1 veya milli bir bankanın temi-
mı •• malı vaziyet o devirde cıe kö-

1 

nat mektubunu atış saatinden evvel Sarıyer İcra Memurlu-
tu durumunu muhata a etmlJtlr. ğuna tevdi edeceklerd ir. 

~ r. ·~~==~~~~==========~~~~~==:::;;:~~=====~ 
~'"""'''''''''''~''''''~'''''''''~'''''''''''''''''''''''"''"~'"~'"''"'''''"'"'''"''''''~~~ . ~ S ı· N E M A l A R Kadınlar Bllı:lml7etı • J&-

i 
· anne CTaln, Kltıy Kalben, 

<Jeorge liader • Renkli 
a S T O G L U VE :ol t UELEJ. cTtlı BUGUN BUGECE 

Sihirli YQrOk • Hin~ tll· wu, l(lm NO"tak • Rtnlı:ll· ı YNll Da~ın Haydudu, J) te teıııc1ll~ matıııe Paurıeaı. eaıı •ua:e 2.1 oenıı ı&OlD, s:.aoı~OJ 
4 IZ/1957 Ç \R \'.'118 \ 

iS1A BUL 1 
K ı ~ ITl'I : 4g 1$ O:?J: Kınk Hayat - T;rone PO· 

mı . TUrtçe İng. 2 • ounalıatz Çocuklar. Cumarteaı ıs te talebe oe, Satı maune 11 oe. 360Cl'12, ıtınahacıa 518QZ). 
.\l I\ .\Z\ll ı ıtı : H :?:1ı;·~· <ı:.tf"t:R: lltanmpasa J ,. y 1 J R Ol AR matinesi Suare· 21.00 d• Çarşamba talebeJe 17 ae Ramı H2'711, Cutıdar 7117 Açılış ve Proı;ram 
Yuemtnln Çlleal • ıı:nver Ttl: 45 93 86): 1 • Dünya A KARAC \ TiYATRO CTel: .ISTA:"JBUJ. OPF.RETI (Tel: 36094.5. 8 OtJ Sııbıın mOz!Rl 

i V d F uz • TUrkça. OUıell • Jayne Man&f!eld U 6S U l 4t :il 3') Pantaloosua ltık f e çak 8.30 Haberler 
ec ı, er Tom Ewell • ıtenkll • inı. şımiR TİYATROSU (Ttl: CİBAl.J ltARAJtOLO • Jto C.rşaaıııa, Cumar~ f n•vapUf •U 8 45 Saz eserleri 
ı•rus ı T~l :H uıı 3!1>: 2 • Hf'rfOY Senin için. • tt 2151) (Dram Kısmi): ıaedl 1 P91'11•, Qarşa-. Puar _, il Ga m.UI• 9.00 Ol'ke&tra 

~ Aslan Şbva.ye • Robert Rock HuıUon, Jane WY· SULAR ALTI!'IDAXİ YOL: be • Ol&a.arı.ı tenm!A$< a.e. Per~mbt, O\t.m&rı. CD. DemlrJollan Haydar. 9 15 Şarkılar 
Taylor, Kay Kendall. :nan · Türkçe!' 1 a zan: J ean Anoullb b 8al.t ınaıuı-. C1ı. • llıı.lb temJlll&Ul ıaA paşa: 35047) - eırıı:ecı: 9 30 Kapanış 

&LBAMKA neı : •44Ut> t s 'J' A !'I B O L suare: 21 de. ıu '8.letıeıe ceulat ,.. re. But 21 •• 223079) _ t0e"'~oııan ı 

IParl.a Tatlll • Ol!Yta De .u.ı:~DAR <T..ıı !Z H uı ~ TtT&TaO ~ ı ar ••UA• .ıaıuı..ıa ,. T f A 1 Y E '91198 (Tatil ;;ue11 t.. l:Z.27 Açılıo ve Proı:ram 
:Havtlland • Adolph l\len· 1 • fıAhların ıturbatıı . '4fff9- : llJ(I !.Uıbarat• 

4402071 
_ ıSebır 1230 Hatif yemek mOzlll 

jou - Renlı:ll ing. Hint filmi • Tilrlı:çe. 2 • •DELİ• , t;omtcll 1 pe?' ıın:çuıı. S~ıı: (Tel 1 Hal.lan: 44423ll _ !Ba.a 13.00 Şarkılar 
l'iC' l 11 el: 41U:l\1,'\ il Kahraman Akıncılar • noy cıe razan: Rettıı.: SrdU- CJ."elı U 93 OJ Baıı:ırtOy 1111444. BOQCIO Yollan 

1 
"'790 H '1l82<tOl 13 80 l beri er 

IBO.rUt bıı:ender · Rlchard Roıer.ı. • Türkçe. raıı suareler: 21.00 de l'lJYZEStı ıtomecsı Q&I' 444644. eurı:ancı• 518603. • 13.45 Saz eııcrlerı 
Burton, Frederıc Marah, BUi.VAR (Teı : ıı u 71H !'IESSSs oPEJnı:rl aeı ıamba, P•roeııat>e. Cuma, BUY11ncıa s1eoaı. CUbuııu POIİS • (mdal 14 oo KtıçUk lı:onııer 
Danlelle Darr en Yaseminin Çil ı . l'eru., C4 93 93> cumartuı, Pazar •Ut.re: 880001 60, Enınlı:O:r ~204:1 a 30 Şarkılar 

$ IALB CT"1ı 03.'i9lJı Enur Vecdi • Tnrlı:çe. PESTİVAL: M!lzlUI o;>• at de. Cumarıeaı. Pazar Plorn '13!992. SAito D• 
14

45 Haflf şarkılar 
, Erkekler &smerlerl Se•er • c BEl'tUT4 rT e ı ı reı . s perde. 12 tal> Matine ııaaı 1'7 de. Cuma nl.z 129939. B&lıcıcıcıo t11.tanbul : 274SOO), CB• 

15 00 
Kapanıo 

$ Jeann• craııı, .ıanı mu· 22 2.'1 1.'IJ ı - Yarın Atlı· ıo • MOZlkı carlo co- talebeye 1'1 d• - sara 6.529'9, ae1beltaca 518402. vn~ıu: 27.CSOt ı, cADadolu 
16 57 

Açılıo ve program 
# MI Renkli. yacatım. 2 • Kanlı pu.su ı>oçt.11 Oarş&mba aaaı &taçlar 1..1ıuu1a ı Dram iatanbUI ıımz. tau01• ntasıı 274502) rl 

$# LCli.8 • 'felı '41JHJı MAK."d&R~ •T•lı!%3"tJ 1700 Bııle sahnele nden 
•- Re ıı:ıı 17 15 Yurttan ı;esler BUrtık .ı.okender - n • h&blann Kurbanı • H!nt c'4ıc-tı:-tı:'4r«••««•««•••••••««••• ••ıt ,..,..,.,..,..,..,..,..,..,.. .. ,.,..,.,..,.,..,..,.. 

Slrıemaskop. rtlınl • Türkçe. * KOÇ c21 Mart • 20 Nlsaa.ı aınız. otleden aonrt. belı:ltdltınıı: : 17 4 .> Dana mazıtı 
::>\N: Lejyon DOnUJU ~ n.'1 IŞ~budf'bası:Telı * ilmıcıınız boşa çıtıeık. :Başlı:a bir lca~lıış:ma, l1zJ adeta roman- ııı lS lQ Şarkılar 

Belg:n Dorult, 1 Fit.ret B 22 5' 92} 1 • Yann A!llı· !'. bir çare aramanız ıuım. GUn IUŞ.\K !22 &pıtor • :2 F.:rlll1' tik bir fekUde dunuıandıracak. ! ~=-~ ~a~:'e 0f!ı~t~~;e-tı 
karı • Tilr.ıt fi m · :racatım, a • Kanlı P~.u. * 3·orucu Geçecek Uıakta blr yrre çağırıtacaltaınız. '- "' 

ti.<\&AT fTf'I: ~•ı•ssı : f'ENı (8. IUh Teli* • l OuUK 121 Aralık . zo Ocak) ~ 193C Habcrltır 
•De•tan Ruhlu insanlar . 61"')'. ı . De· Ad.am .. - * BOG• 121 sıııa n . to Mayıs) Fakat yolculuk yapılmayacalt. ' ... 
" , • • • k tll bl d S&bahleyin 1%ln Yeriyor, akşam tıl· .., 111.45 Blll Loo e ö!mone S~noreı, Vera AıU~ kahramarılar. * Ç'atışııtınız yerde beklemed!llnlz hayatınız pek hare e r evre· ıem ediyorsunuz. Kıskançlığın "" 20 00 Saz e&erlorı 
cınzot Frarııızca. & & O ı 14 ö 'f ! bir teklifle karoılaşacauınız. Ka· ye ııırıyor. bu tUrlUıU de pek zararlıdır. H&· ! :ıo ıs Radyo ı:azet~!l 

A:'ol&&K& 

7 27 Açıltt 'e proıraıst 
':'.Su TürkCller 
7.45 M. S' Ayarı habtrlff 
8 oo Birer oarkı 
8 so Sabah mazııı 
8.45 Bat~ama takıııı~.ıJ 
o.oo Çeşllll ham nıu-

ıu.ou Proaram ve kapı&Olf 
11 57 Açılış ,.e Prorıraıll 
12.00 Ö~le koıı~erı ti 
12.30 uÇ ııest~"l ou:ıtıl 
ı 2.55 Serbest saat 
ı 3.00 M. s Ayarı habırltl 
13.Hı Oorlıi Oav 
lB.30 Salon orkestrlfı 
14.00 Şarkılar ti 
l4 30 Hafif Viyana mcısl 
15.00 Solo oarkılan 
15.30 Dan11 muzııı ıf 
16 oo Proaram ve kapan 
16 57 Aç_llııı \'O Prosraıı> 
1700 Şarkılar 
17.16 E<ldle Calver~ 
1730 ln~az 
18 00 Sevilen melodlllf 
18.15 Spor haberleri f#l 
18 30 Raııyo köy poıt 
18 40 TOrkOler 
18 115 Serbeet &&at 

11
r 

1<1 oo :-.1. s. Al an haber t'f. 
ıo.ı5 Tarihten bir y&Pr 
19.20 Yurttan aesıer 
20.00 Ç'alıeanların eaatl 
20 ıs Radyo gazetesi 

duıtu bu dtı.lre o ıı:eco bır partı $ cıefa yer! öpme:ıl ve ıuıla ı.ımayı 
# vermek ıı; n klralanını tı Ar· ~ bOmayuna nazar ed~emeııı. ke11-
# tık ı:en 6 gortacının •bahıı ka ~ cıısıne tapınır derecesıncıe ııalıor 
$ dar deç>am eden partı&t ıı;:ın l # ~terllmeaı adat> cUınıı:sım ı:tr· 
$ Karadeniz da r ını elııortıı e- mışıl,. 
t dip etmedltını bilmiyoruz. n· Yapllacak Rumeli demtryo,ları 
# ma etraftıı bl~eyler kırılıp CiCi- H t ıcaımecı•ıı lçln buna hace: uı için ın:ıuyu eahlbl ı11•e. hattın 1 

TAKSiM neıı " 3191lı o.tu CTtl • 11 eı ızı: * rar verlnce7e kadar rahatınız kB• TF.RAZl 'n Eylül · U tklmJ berlnlz olaun. Ailıyacıı.kaınız • 
20 30 

Şarkılar 
AC&$1 &lbl • SU&YI TedU l • At~ten Buse. 2 · Vah· * çacak: Kl-·•yt kırmayın. Bu .. Un •lnlrlt· • * rKlZl.Ji:k 121 :\fayıs • 20 Haziran) ~· " ° KO\'A 121 Oeatı ııı Subat> .. 2l 00 Yeni bulu~lar Şaztrı Moral 12 tıattaı. ıı Haytanlar Diyarı. * · rlrıtz çok gergln olacak. Kabahat ... 20 3.5 Piyano ı;oloları 

TA..'11 ıTeıı u 11 '°'' SC'RF.TY• ' ·r .. ıı 160ll2> * Yanlış bir ıoz sarfetmeytn tızuıe- kimsede detll ay da. Sıkıntıdaaınız. Hırslardan nzge· • 21.10 Şarkılar 21 00 Kahramanlar 

20 30 Serbest saat 

# macıı 'ıımıız Aı.ıır ,, ~n oar· lltl taraıında onar kllomeı.re!llı: a· 
$ dııtr'e benıe1 en mene~" elnlü 1 razı vertllyorcıu Bunun ıç.n Pacıı· 

! ı. :ııacı.ntı Hennn " Yenı ar- •ahıı bir ltac yUZ bin lira takdim 
kadaşı l\u•a nın da bulundu~u edllml,tl. 
'bu ııartıvı Tarhana Kralı M&h· B u deYrin en ibret ver el b6· 

t ırıut Da'er n o lu Mehmet Da- dtae ı Mahmut Nedim Pa·a· 
$ ter babasına taş çıkartacatr; es- $ nın dareı.te bulllndU:U &J· 

$ prller le ı eşede:n çı~~~;.j ı $ 1 radL R~ Elç &! l~awet ileti ol 

t•''''~'""'''''~''~~w masıdır. Necıım P~ a Rw e.ç~ıne 
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~ A N - 4 ARALIK 19Ş1 

ESHAM VE 

lAHVILL"ER 

\'aı AS - 3 Arnlık 1931 
ID{g !_°"J'ANDVI BOR ASI 
1938 1&atlkruı ~ f,6 1oı.oo 

K <r.6 2soo 
l~ı M.?.t K. İK I ıt 26.00 
ı~1 D.D Y. İk. IV ıt 108 00 
IDsı ıo D y IK v • Jll•ı IKJ 
ıasa tlkrazı > 103.150 
1~ latıkruı ıt IU3 60 
ı~ ı\ınol'!tsman ı • 102 80 

3 .Aınortı5man II > 100.00 
Z B 111 • IU2 715 
Z B, IV. » 102.!50 
ı.n v. • 10263 
Z.B VI. » 100.311 

I"' Z B VIII ıt llMı o:I 
"'1 O D Y VI ,_ il 102 00 

ltAL. I. ı 103.BS 
ltl.ı.. II. ıt 102 40 

IQ{a fAt.. III. > 102 fO 
liiı ST. I. ı 103.00 
l~ 8 lST 11 a 102 83 
1~ 1 lsr t • 102 no 
l~: DDY. t. • 20.50 
l~l DDY. II. » 2U5 

DDY. Ill . ı 21.10 
MM I . 2UOO 
Af M. U 21.60 
At M lII. 21;115 
Z.B IV. 20.55 
Z. B I. 21 60 
Z :B. II. 1011.00 

!-le it 8\~ RA HISRF:l.ERI 
ı1 r eı Bıınk ı 1155 00 
ll;:ı l'lıın1ı:11111 ıNnmaı ısa 00 
Clar ll Kalkınma a 1715 00 
O~· aııu Bankaııı ua.oo 
l' ~ta:<.ron Ancı ı I1 11000 
l't ~I Bank A. Ş. 137 00 
'I' ~ l"e Krecıı Bank. A Ş. 650.00 
4~b lcaret Dank A e 115 00 
4 link A Ş 1200 00 
ş!ı'1ıın Çııncnto 106 00 
~ lJejttrmenıerı 53 00 

lr Bankası 20 ou 
cı.._ Aı:rı:-. m:stnlRl.IKl.F.R 
~~hurı:vet Ata 63000 154000 
~t 90000 95000 
~ it 76000 78000 
\' t.!ı~ 63000 66000 

t, 65000 66000 
~l.CE ALTIN tl\11 \111 

~'kıııt~ ~:g !:~ 
l'etııaarcı 1~0 1626 

rıı 1100 ınmı 1620 1622 
ao re " u ıc ı et .u.11" 
~ Pi 'rt,ARI 
'ı'll!ı hurı:ret Ata 11000 11100 
~it 10600 10700 
cı tt 13700 13800 
l:i, ~:ı;1 Holllrııta 10200 10225 
~ lı Llraaı 14000 14100 
lit Vlk. 13700 13800 
ı..~Yon 10400 10500 
-. t•U 11700 0800 

~ıı11am 
' 1 l • 1 • ' • 

~l~q---...ı.. ..... ....ı ......... _ 
ı...,, .ın nııa: 

EKMEK Bu kutu 
~ 

DAHAACilR 
1 

I 
uıatı ı tncldel 

ranının ıebepll'!rl nelerııtrt Bunu 
Iırı.ncılar ~aıııcıakl husualarla izah 
etmektecıırıer: 

ttl - Jla\nlnnn ııotut oldu&u 
ıtııılerrle ccnı11>n tuıuıı~ı ıı nor· 
111111 ıı:ılıılt>re nıv11r11n llı.I ı.aalllı. 

ııır lll'l'lliuıı• llt' Uç ı;ııı\lle tt•ıuln 

••• 

o 

Evet PAY kutusu daha 
ağırdır- ÇUnkO FAY Temizleme 

Tozu miktar itibariyle DAHA 
FAZLADIR. Bir de FAY'ın 

kalite llıtOnlUğtınU nazarı itibaro 
ahraanız FAY Temizleme 

Tozunun ne kadar daha ucuza 
geldiğim anlarsınız. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jf' FAY, bıçak, çatal, ltafık, gağlı 

ve isli tencereleri 

,/" banyo, lıtvabo 11e tmaye tşyagı 
""' mtrmer, çini oe /ayam/arı 

tertemi~ vs pınl pırıl yapar 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

temizi er 

Her eb'adda örgülü örgüsüz 

BAKIR TEL 
.Slpar.l.ı;t b1 ınmaktndır 

!!\!Orncnnt: rtnKh E D.\ KIR ı ~ot'c;Tnl 
Takıllm, Takatm Sarayı kat 2 No. 3 

Tel: 44 81 70 - U 81 ('..t 

• $. 

l'flllt>hlll) or. HöJ lt'('f btr fırın 
ıı.ı H') a 1111 aıız ııoı.•ım l'lı.mtli. 
ı;ıı.arulılll) ur. Bir ııtııdıı her 
fırın \ lll!Mlf 1.100 ı·l\ ıHJllllll ti.• 
ıurı.. ("il.arı r. illi) lfet ht'r fırın, 
ı;oıuı. ı.ış gltıılerlııde 1~00 el· 
\ arıııda a;ı; eli.ıne ı. ı;ı ı.aru or Jıı;I; 
M.l 111 naı J:ll fırın lı;lıı ı1f' \'llrlt 
oıa .. ııgııııtuıı, •> .ıı:uıı lı;lıı :rnıı bin 
:ıuo tl.ınt'ı. ııoı.,ıııı dt'ıntlitlr. Hu 
başlıca ııuıırıın yaratım imli · 
Cllr. 

2 - t::Jıı;mek lmAllnıtt fat>rl· 
lillll.)on ııblf'mlııe ııcııınıemıı 
oıııııı~ı elıel>l)le .Urauı ıe cil · 
rıllqıt> ı~ı de buhrııuıu a, rı bir 
ebıwlıJlr. ~oıı ı.oordhıııs)oıı ı.ıı. 

rıırıııııue•lllıle a3u cruıuııı.. ıeı.. 

tip eı.ınt'lı. lnıAll nıtl'lıurlJ eli 
lı.uııınu~I ~t'hC'bt)lt' ('lft \Ulll tli 
ıurı. Jııtıılnıııuı~.ı. •Urııııı lıua
l&l ll'ınlııl lı;lıı .ttcıiııt ı;aredeıı 
fıı) ılıılıııııu.ıı. lıııl.ıinıııı \trnır 
mrı.tt .. ıır. ı~alılı ı.ı bOll ıunler· 
ile ~·ırı ıtııuıı eı.ıueı.. lınıllhıt 
ıo~ > uıııulııııtı.ı.ııtır. Du da, bir 
eı.ııırı. hullrıtnı olduıunıı; alı.· 
ı.lnl hldlıı t'ıler ıuruıııntlt'rlııı· 
Tllİllll'll, llSlll 11ıalı..1nıl11r111 Ilı& 1• 

ıınııılılilıırıııa ıtrııı tr11 ı.ıı t'ılrr. 
Kuorıllıııı..Joıı liıırarııııııır~ı IA· 
ılll t'ılllnırll \e çiti \t'.Lln t'I.· 
ıııeı.. im/ili ı;rrlJt'U bıraı.ıımıılı· 
ılır.11 

Fırıncılar, mahrukat meeeıcaı
nın cıı~ bu mll\'Blmcıe C1aba geni~ 
öltücıe bir ekmek buhranının hu· 
ıuı Une ıebep oı. btleeoaını ıtacıe 
etın ktecıır er. Fırıncılar, llerı silr
C1Qo<I r 5ebepler meyanıncıa. han
ların ı ı bl bir muhalefatl haıtncıe 
cıe zulu.ır ccıen eıtmck buhranııı11 
me\C1an bırakmamak ıçın, ı.:oreıtcn 
tecıbırıerın aaıtlanmMının, gazete
lere tekzıp ııöncıemıekten Claha il.· 
cıı olduAunu cıa 111\l"e etmektecılr 
ler. 

Nuri Sait Paşa Ameri-

ka'ya gitti 
Ankııra. 3 IHususıı - Eski T· 

rak Dıışbakanı Nurl Salt Pa.,a bu 
ırun ak am!lı!to 'saat 19 18 cıe bir 
Pon Amcrtkan uçaıtı ile şchr m z 
cıen avnımıştır Nurt Salt P~anın 
tema larcır. bulunmak Ozere A· 
merlkaya ıtlttlRI 61!renıımıetlr 

Büyük Bir $irkef l 
İyi lngllizce bilen bayan 

ıdakıilo arıyor. Milracaat: $iş
l lı Me)danı No. 342. __ 

KONGRE 
TM TP 1 T OT Cemiyetin in Ge
nci Konırr ınln 6 12 1957 ırünO u
at ı fi 30 cın, ekseriyet temin ecıtı
medttı tak<llrcıe 8 12 1067 Poza~ gü 
nu ııaat o 30 cıı. yapılacaktır. K•m
ıı:re okul anflı.lncıc yapılacaktır. 

GU:O.llll\f: 
ı - Da knnlık C1l\'anının eııçllme 

at. 
:ı - Faaliyet raporunun oku::ıma 

18, 
3 - Murakıplann raporunun o

kunmıısı, 
4 -Tenkltlrr, 
6 - lcın:·e heyetın1n Jbraı , 
6 TOztık tacını, 

7 - Dilekler, 
8-Seçlmlcr 

.............. u ................................................................................................................................... ._ ......................... . ~ a ltOyct mUl!ııhhlhl. 2 - A· 
....., - His c: Hareket merkezi. 

1 
\ ~etnik özil, Elem. 6 - Bir 

ı' ....., Uıtıniln öneeaı. 6 - ıoın. 
l....., :Olkanın pUskOrC1üklcrıncıen. 

\ııı. eıt hatıt yübeltı. 
ı ..._ ltıdnn ll!jngı) o: 

~~~ııe Peı. eııkl zamanıarcıa kiiıtıcı 
fQ• 3 ltuııanııon şey, 2 - Erkek 
ı: Ilı - Bir hoyvon. f - Qephe; 
'>.ı evısıın. 6 - Alt. 6 - Kas. 7 
~'il Q aıı, Bir renk. 8 - tmtt-
lıl~ 

l lt.u Bl!Lc'\IAC.lNI~ nAı.ıJ 
I tlıın Hgıı· 

~t,- Serıı~en. 2 - ML 3 -
~ ıı!~t 4 - İleı1. 15 - At; Ah. G 
.._ ın~. 7 - tn,Ant. 8 - Pel· 
\ ııı. 
l Grtdnn a~ngı)tı: 

- Sertabip. 2 - Tane. 3 -
' tr fı - Aldmet. 6 - tlny~ O 
~a.· ~a. '1 - EmtlL 8 - Nn (ne) ..... 

~i;:'" 
J~ 

~ldıköyde trdlğe riayet 
~ tdllmlyen yerler 

b':ı:'1 1köy t.skcle lncıen muvakklt-
1~ 11 cıııcıesınııen çarşıya ı:tııen 
~rıı ı:ı haıını alAkalılar bilmem \ ıı:0rlar mı? Durası cıar olmalı:· 
IQ~~~l'bcr pek işlektir. Hele vapur 

r'1 •tının çok oıcıuıtu akşamlan 
\ır~ •ra bir cıc hu.sual otomoblller 
S1 1lır. Dönemeç ıerl olan Er· 
~l! klltscsının yanınan tente;ı 
~Qa lr Park yapar Bunlann ara
:"!~ il ttcııp gelmeli: çok rıon1ur 
,,1tı:ıe.ıaı zamanı olmaması ba· 
~ llll'!murıann bulunmama-

t l&tııaııo eden bazı oo!örle
~ıı:_;.aııııe aykırı olarak cacıcıeden 
1_ ':ı Qan a,aıtı gcçmeleı1 tehllke
b' 'ttı.tınyor. Ylna buracıakl çarşı· 
ı l'üınek aııı varlı etmek tr. 
~~elecıır Bir taraftan küfec 
~,i•rın blrblrlerlyle ltl~IP ta· 
lh~41ıo ttı cıııter t rnttan hwıur.t 1 l'lJı bıııertn cıOtklnların 6nüncıe 
1'cı ı, bir tt5ım arabaların cııı 
~'~ teçmeıerı balkı her aurotıe 
~~:ız l'!C11yor Ak~amlan 17·20 a-
1\.:~ı:ı' buralarcıa bir t.ratlk memu 
'tt buıuncıuruıması hayırlı o-tr. 

lierer Dtmlrat 
-~ ""lediyed~n bir istek 
~t OUkkAnıarcıa t.eraz.ııer tç 
~· tutulmakta ve bir ~ocıe 
:'<lq. ıllrht.ınll buluncıurulmak· 
~· ıı lıııcının hnlı:lı tcrecıııocıünü 
."ltııı Olan bu ııaklm hareket lın· 
~;:-. ez ini? Satıcılann bir kısmı 
"'1•rt hıırıcıncıe akeamınrı eti· 
~~lı kaıcıırıyor. .Mallarını eti· 
ı.:~t'tı-••ııyorıar murakabe me
't\ı~ Ilı bu Eonntıerl1e nöbet.le çı
~ ilk hlll~n hizmet olur. 
~•rd llf'ırılra~ 

t, ~bı· VATAN Gazetecilik ~ 
11tbıuıcıtık T A Ş acıını 

~ınum EMI . \'ALJl1A~ 
ltıuını Nesrıyat MOCICrO 

a11 Ö7.cıın r:not'DF.R 
14 ••ncıa yazı hıerını fillen 

&re eden mesuı mücıür: 

Cl'ıe ADUS TA?oilll 1 
1~1, teınıze yozııann yeni tıarf· 
~acrıımo51nl rtca ecıerlz.? 

işte mükemmel bir ökçe listiği 1 .. 
... Nihayet, dayanıklı ve elverişli bir ökçe lastiği mem· 
leketlmlzin her tarafına tevzi edilaiş bulunmaktadır. 

e GOLF ÖKÇE LASTiKLERi, fennin en son terakkile-
rine göre, tamamen otomatik makinelerde ve 
hususi kalıplarda imal edilmektedir. 

e GOLF 0KÇE LASTiKLERi, patentli yepyeni bir şekle 
sahiptir. 

e GOLF 0KÇE LASTiKLERi, fevkalade sağlam olup 
kunduranın tabanından fazla dayanır. 

• GOLF ÖKÇE LASTIKLEfli, kunduranın ökçesine ta-
mamen intibak eder ve ylirüme kolaylığını arttırır. 

Yenl alacağınız veya llkçe değlftirteceğiniz kundura
lannız için 11rarla GOLF ökçe Iaııtlği isteyiniz. Her boy 
erkek kundurası için muhtelif '!-umaralan mevcuttur. 

ı,ının ehil kunduracı 

O LF 
ökçe IAstiAi kullansr 

ODUN 8A$Y AIININ DEV AMJ . 

f Ankara treninde 
Dert crtakhğı 

<Bap t lneıcıe ı 
caıc ı;1k1ntıllylo b b~a kalır. 

Bu kıo. ayni •Clerh bir kcnı cıa
!ıa nOluietmtşttr. Bu cıert, bllbli8Sa 
aon i\lnlercıu kencıısını oıcıcıetlö 
h!tiscttınnektc, cıııpolar bom~ 
oıcıuııu. vatandaş ocıun alam&ılıt;L 
ve evinde yorgan ve battaniyelere 
!-arındııtı halde al :kacıarlar hı\lıl. 
ctedblrler alıııcıı. ıııkıutı çekıtml
:yecek. depolarda kı\fl miktarda o
cıun mevcuttur.• Cltmektedlrler. 

BiZ, ~ehrlmıaın •ocıuıuıuzlult te:ı
lllteet» yle b1.4ba~ll kalıtııtını cıahıı 

ev\'el ııe bellrunış ve 30 lta:ıım 

1937 tarlhıt tVatanı cıa 1.stanbu
luıı 100,000 çeki oııunıı lhtl~acı ol· 
cıuııunu, takat cıepolarcıaır.ı mevcu
cıun - Litanbul Mahrukattılar Der 
neaı Başkanı Suphl Altaan'la yap
tıQımıı; bir konuşmaya lııtlnacıen -
o.ncak 5000 çeki oıııutunu bellrı..

miştlk Halbuki latanbulun kııza· 
larıncıan do.t:uzunun tıeıeıııye fU· 
be macıarıtıklerl •kömOr ve ocıun 
ıııtıntıaı mevcut olmaıııııını, ou 
macıcıelerın kırayet ecıccek mık
tarcıa etoklarının buluncıuıtunua 

ııun aazeıemızcıe çıkan tekzip.erin 
ele ıcıcııa ecıtyorlarcıı ıMeaelUI :vı. 
bir cıera ilaha yerıncıe tetkık et
mek uıe;-e. 4ehırcıekl oııun cıepo
larıncıan birçoklarını yenıcıeıı cıo

lqtık, Jııtanbul Mahrukatçılar 
Demcııı B~ıtanı Suphl Auan·ıa 

:yine ı;:örüŞtUk. intibalarımız. yu· 
cııkıarımızı aynım teyıcı ecıer ma· 
ht:rettecıır. 

Buaon oehrlm zcıe cıemeııe ballı 
77 ocıuu cıeposu ıne~euttur Bu <111-
poların cıatııışı ~ö:yleC1Jr: Yenıka
PJ 1241, Kasımpaşa 11151. Yecııku
lc {31, Kumkapı (31. Clball (6), 
Fener (31 EyQp 121, Unkapanı 

cıı. HOrrıyet Tc~I 121. Ortaköy 
uı, Bakırköy 141. Kacııldly ıoı. 
tlskOcıar (31, B ylerbeyl ili. Ar
navutkCly ili. ve Bc~ıkıao cıı. 
Bunlara llAveten Ta,1ıtarla ve Zey 
tlnburnunda ıtürecıl:ıt ocıun cıepo!ı 
n me\cutu cıa bunlar cıemeae ka 
yıtlı deltlllcrdlr 
lııı I\ \I,' ıuo.ııuo t,'F.Kl, 
\Jf,\C' t 'T ;-ıı eı:-. c; ı.ct 

Bu kı~ latanbulun ıou.ooo çeki 
ocıuna ihtiyacı varcıır Buna muka· 
bil cıtııı Blllaıı Onnan Baş Mil. cıe

poıı.rı aoıaşmış ve ııepolarelllkl mev 
cuı oaun miktarı 7-8 bın çeki o
larak tasım edllmıotır Fakat aö
rO,tüıı•ımuz: blrçoıı: ocıuncu bu 
mı .. t rı dahi cbıraz faZ:a• bulmak 
tıı ve 4-6 bin çekıcıen razıa çık· 
rıııı.u aemektecıırıer. Hali hıız:ırcıa 
cıc,,cılarııı birçokları bomboııtur 

Me:ıe.i normal zamaularııa Yenik& 
p.cıaıtı <tepol rcıa en azından ao-<iO 
bln çexı ocıun bulunurken. ou n
cıa •bin çeki :ya çıkar, ) a çıknıı.ı.a 

GOruıo~ or ki tOCIUD ı.ıkıntıııl• 
bir baKlltattlr. Zaten bunun ıçlıı· 
!lir ki allkaC1arlar ı~letmoıcrde•~ 
70-SO bm çeki ocıunu bir f.ıı ev· 
veı tehre ıretınnek ıçın t~ebbWie 
ııetınlolıırcıır. Yıııe aıınıın bir ka
rkra ııöre Y•lovn ocıuncuları o
cıunlarıııı lirtık clı:at'lycııt Duraa; ı 
ııöndernııyecı:ıkler, istaııbUI• UllA· 

ledcceklcrcıır. 

OUl :O- ~!\ 1\ \Ol• 
lstanbulun ouı..ıı ihtiyacı Yalo

\'a. Atva Şile latranca. çerkeı.· 
köy ve Kancıır:ıcııın ı lzrııltl teınln 
ed lmckteaır PakkL nıOısııUıaJI o
cıunlarını pahalı~a vermekte ve bu 
yOıcıen cıe ocıuncular cıcpolanna 
aıamnmaınııaırlar Filhakika, bu
ııun oauııun çekisi latraneacıo 16, 
Yalovaııa 16 \'e Şolecıe cıe 111-17 
llraııır. Yine mı:.:;c:ü letrancacıan 
İııtaubula yoı m.ıW'afl çeklcıe 800 
Kr. Şileden 800 ve Yalovacııuı ela 
3-350 Kr tur Oeluna beher çeklıı 
için binen ınaara!lar 9öylccıır: 
Tahmil - ıahllyo !kamyonla ıcıen 
ler için 25 Kr. ıcıenız yoluyla ııe
lenler ıçln ıou kr ı lstırteıı ıncıır
mP, lr't'llml'! ve va ıtaya yUkleme 85 

\A"fA"ı Oı\Zl.'l F."11 \'A~I l~LF.RI 
~" ut 111.Uu t':-. t: 

Gazetenizin :.ı 12/ 11167 tarlb ve 
fıil72 ııayısının birinci aayfasının 
birinci eUtununı.ıa ı Karakıv dUn 
:ılrdenblra ba tırctı, şeh.rll yaka· 
cık, ekmek ve vıı ıta t1ıkınL1111 ile 
.arşı ka~ı) a ı bıışlıQı altıncıa çı

kan yazı haklllatfl! uyaun g!lrUlmc 
m.~tır 

Aılalar klZ851 ılahlllncıe majtaza 
\e cın l:Anlarcıa mohallt lht.yı;çtan 
faz!a ocıun \C mangal tömQrtı mev 
CULtUr. 

Fınnıarııa lzdılıam ve etmek ıı· 
kıntısı oaınarııı~tır Eıııı:ıcn Ada.ıı
rııı Cltnıza,ın auruıı.u ltlbar,yle 
wu •• a.ıeıeıı ha\• ao .. önQne a.ıııa· 
rak ötcdeııbert dalını aurotto fi· 
rınlarcıa b.r baltalık atokun bu
ıunduruımıısı tecıbırı alınmtı ol· 
duğuucııın brrıııınııı bir uaaktıQa 
ıııeycıan \'crllıneuıııı. ncr zaman ol 
dUQ'u aıbı mezkQr ıroncıe ha.kımız 
normal olıırak ekmek lbtly11,;:arıııı 
temln eıını•lercıır. 

B.lgl ccıınıımeeı ve ya:ı:ımı:ı:ın oı 
ıın kanunu gereııınce ayni .. atuıı
aa yayınlanmasını rıcı. edenm. 

2/l:l/ 1957 
Adıılar llf'IPdlH "Ulıl.' 'hıdUrO 

f'l.' rrulı Aı.ııu·ı 
\ ,\TA' (:\ZI 1 ~ .... t \ 'A:t. l l:--1,t.ıtl 

\ll' IH ıu.Coı ~·; 
Gıızctenızın 2112/1157 pazartesi 

ıınnkü nüsht.,ııı n birine. uyfası· 
nın birinci ıatununcıı intişar ecıen 
•Karakı~ cıun blrelen bastırcıı. Şe· 
hlrll yakacak. ekmek ve vasıta liı! 
kıntıaı llo karşı karşıya• başlıklı 
hoberı okudum 

ı - Yazınızctıı. bahaecıııcıııtı ırl· 
bl §Ubemız C1ahlllncıe ocıun ve kö
mar ıııkıntısı mP.vcut detııcıır. l!:v 
ve!cc hazırlanan stoklar halkın l&
tltacıcalne al"Zecııımııı ve ecııımeıt· 
tecıır. Ayrıca tan:ı:tm &at14lırı <1• 
mevzuu baMıtlr. 

2 - Ekmek cıurumuna ııtllnce. 
bu gibi haller cıOşflnOlerek fırın· 

lann cıaıma beş ırUnlUk 15Ulıka:tı 
stok olarak buluncıuruımalttııılıı. 
Ancak 1112 ll57 pazar &Unü bava· 
nııı blrcıenbıre karlaması sebebıy
le eıı.bııhın ilk ııaatıerlnde - her 
11ofer oıcıutu gibi • talep ,.nonnıl 
oekllcıe artmışsa cı fırınlar d&o 
vr.mlı hamur tutmak ve fazla aaız 
ekmek çıkarmak euretlyle bOtün 
hemşertlerln ihtiyacını hiç bir tah· 
cııcıe tllbl tutmaaan ka11ııam1tlar 
cıır. 

3 - Yatan knr. temlZllk n fen 
işleri ekipleri tara!ıncıan cıerhAI 
kolcıırılmış. belecııya ve halk oto· 
b05lcr1 ile cıoımuşlar sefelnırını 
muntazam oekllele yapmıtlar ve 
.ıerhanlr! bir va,ıtı aılcıntır.ı ·mu· 
•ahecıe ecııımeml§tlr . 

4 - Bıışta belccıtye oube müelüı 
aııa olmak nıere bUtUn ııaııı teş

ltılllt aabahın erken ııaaUerlnılen 
ııe~· vakitlere kadar yulı.arıcıa bah· 
si ııeçcn mevzular tle manav ve 
saire gibi hafta Latlll kanuııunun 
şUmulilno ıııren cıOkkin ve mOcıı· 
ı;eı;elerı kontrol ecıerek 1Uz:um1u 
direktifleri vcrmlflercıır. Bu eıına· 
da ve hemoerı ile :yapılıın temu-
1 arcıa yukıırıcıı bıı.haecıllen hu· 
lllllara alt hiç bir şlkClyete muha· 
ap kalınmacıııtı ııtbl reşen cıe te· 
RdOf ecıllmemJşttr 

Nl'Şrlyatınız hakikate uyınacıı 
dan tekzibini ııaycı ile rıea c-

ı•rım. 3/12 11157 
De)lı.oz: Rrlrdl>r Subr MtııtUrü 

M. Deh1;et l"anuuıa 

Kr. cıeponun kira tıenıU. SOçt ye~ 
mlyelert, fire v.ı. 100, o;e m~terl· 
nın evine ırıtmesı ıçın ile ylne be
her çeltl için 2 llrL (Oduncular, 
ıo ~kıcıen yukarıııı için her çeki 
için :ı liranın «iYi para:ıt oıcıutunu 
ııOylfmektı>, fakat yakın. uıak ıımıt 
ler ve 10 çelı:ıcıen az ocıunlar için 
c:ıarara eıtlklerıııı 11öylenıektecılr· 
ıer.ı Bütün bu mıı.narıara rağmen 
ocıun lçtn konan narlı :l3 lıraaır 
Mahruk•tçılar Cemiyeti Başka· 

nı suphi Aksan ve cııaer ocıun
cular aşaıııcıakl tedbirlerin alın· 
maaıııı taltUrcıe ocıun ıııkıntıııının 
hafıtıemlyeccaını ııı:ı:vıııme!ı:tecıır
ler: 

1 - Dt\IPt Odun lşıetnıl"lt· 
rl Cetf'n al'ne ahlı: bir el'bl'P 
701'1'tn ı ı:Hıcı, bir lira um 
Yapnıı~tır. Bn xıını kaldırılabl· 
lir. 

2 - \"alo\adalit odunun aı.a
m1 12. Rumı•llrtrı.ının 11-l'l. 
\I" \"ııo,·nıını.ı odunların da ıu 
llrR)ft •atın alınRhllıııeslıılo lt'· 
mini. 

B,r cıe önaınazııekl ııenecıen iti· 
baren aıınmaııı ırereken ıecıblrler 
vardır kı, oduncular, bu tecıbırler 
alıncıııtı takttrcıe cocıun aıkıntııı» 
nın bir cıaha nOk!!etml)•rcl'ıtlnı eöy 
lemektecıırıer. nunıar cıa, 

<aı z:ıııınnııHll\ trap l'ıtt'n ltıl 
l>lrlnln ıılıııııııı•ı. 

ıııı Rl')rı&iıı l«lıı UUrrl)Ptl r. 
Ol'dl~P 'l't'Pf'• lıuı-:. lstııııhııl rl· 
hf!ll •~·in \ll'rlinrfl"ıııll nrliıı•ın· 
ıla \I' \n nrlolıı ,uı.. ı ıı:ın ılf' 
VJ1ı.flıtnr \eyn Kaılıl.;il) !111111' ~U· 
rulması liıırulı~ıırılnn oıtun • 
pnz:ıır yrrıerlntn l>lr in P\\l'I 
kurulm:ısı l'!h.,tlılf• ıldllml"AI Yf! 

ıeı Rnhnr ., lnrınrtn odun nıa 
llyl'tıl'rlnlıı mnsınh•ll ıını,..,ıt'r 
ip ~oorıtlııl' bir Pklltll' iP 11111 
'" nrı~lhl" flrrPtll"rlntn 1\1 ta 
Ylnl ıınrl'll,lr htıınhulıı mnlhl't 
tınıının m .. , ıl'lnıı cıknrılnı ı•ı 
'" nnrhln t•··l>ltl '" hıtlfln 11111· 
1'nlıların kt'nrlllrorlnt' t ınınıııı 
hıtl.tnr ıl~tılllıırlP ('Rlı ınnlıın· 
nın ı..onı rnlnılıır. 

, .l'Jat '\lııntllmnıı u .................. , .................................... . 
·Bütçe f asansı 

1300 sayfa 
1R11 ı 1 lnC'I"'' 

1 - Gelir tallın nll'!rlnln eı 1111 
mesl. Pnfl ~yonun tahrik ve tl'Şvlk 
ecııtme ı pahasına ve Mtr ·ez Ban· 
lı:o5ının ban notıanna mOlltf'nlt 
un·ı bütçe Clt'nkllltl polltıka.~ınııı 

memleket lkt •acııyatına vera il! v.a 
rarların önlımme:ıı 13tlkaml'Unıle 
bir temavültır. bt!'lnnesl, 

2 - lst h.~aı \'I' lhrıcatı t~vlk 
prlm!Prln n büt.tP cıışı l'n!lru :yon ·~ 
ltaynaktarcıan kar,ıılanm~ ı u~uıun 
cıan 111.rtıııazar olunarak bU•~eyc 
nıaıecııımelerl yoluna ırıcıııme ı. 

ıRn'1 t tnPlı1•l 
u:rıun bir 111JrtttP ~r•:rnn ttlll!lnl lfııtln f!df'blltr mi lnlı\' 

- Rlh le tılr iddia. nnr11ı. mıılulnt bir kl5Hn, r.lctden dtlrdıt. 
ıı11oıu•lu ~t uz11ı.. ı:orü•lfl ı, \t ıırarl't aıtnıııı~rı hnı..ı.ıııcta llrrl 
11 tırOlf'hlllr. hh:ıUtıa \C lhraı·atııı lılr hll.)11 dh\17. ı.ncnı..(.'ılııtı J&pıl
mı tır. hıttun \arııı.ınrıııı ıtlhlz olarnl.; hnrt~ lı:ııçıranlıır olmıı -
tur. Hu cllJI hnrtı.etırrıll'n bir ı..1ıomı 111) rı me.şru ile ret \e \Urcun· 
l'Ulnktur, Bir liı mı ıt lktl ndl sırıt.•f'lln lıtntt. lndf'ı.I bilet ıııııcııı 
\l' bllkrınilFlıtın m~h~uın.ınr. l'nrın lif' 111>1 bir durum ka~ısıııdıa 
J.;alacaı.ıanııı 1't'ıtlrl"nılytıı ıte.arrl odamınrı lhtl) atlı daHanmoı. 
lhtlyol'lnı ıtu)mıı 1 rctır. Mtit"r mrmll'kl"tlml7.tn bOn)e inde ne 
ı.11cı r bllm1'7 tuı..l'nml'T ı<enıınııı.ı.,r, ımı.llıılar \'!' mulift\'f'mrtlrr 
\1lrnııı ı..ı htıtftn bu :rohU7.IUklırııı, ıaıtmrltrln. ('l)l.Untlllrrln ıo
nunı1A mf'mlrl.f'tlıı mıll n lkllsıııtı .ıurumu hAll llmlt lı: detlldlr. 
lii•r Dtıııolı.rııt PMt1, nnn lktbadl prot;ramını a, nl> it' tntblt.; et
i') dl, ıırltr hllnıt'ılltlııl bll "''11. )Prll VI" f'rllf'lıl 11111 a actaııılnrı 
ı..uııan a>dı, ıs llltmlndrı.ı mü n\1rltrlııl l>·I ı;rç•P> ıtı. arııyıı polllı· 
ı.a ıııttuzu k&1rı•nıasu·ıtı: huııııı 1 Url.l)PJ'I ıı.ınct bir Aluıınrı 
nır\ ı.ııııctl' ailrınl"I. mflıııl.Uıı otıırııu.11 

'

e ıdaınlarlyll' l>lr bl\)ll dl'rt orıaı.ıııı Pllll.tPn •onrı \"&rdıtım 
ııetl<'I' ıııtlur: Zararın nrrtslııı!Pıı ıJöııOl't' ı.anıır. GPlltl ıı:ıl· 

Zl'I ıilnlUli ltıllılrlrr arıımııı... &h•ll"rltltr 71pm1ı., \fi ehli 
oınıı) ırnlıırll &1"111~ m"""''ll.)dlrr > Ulilrııırı.. cııırı k ıp•ıımalıdır. Enf· 
1 •>on derıllur df'\11 ıılııc.ıı. mnltl.ırııt bir iki! adi .tl)astt, lbtl u 
ııCl~rıılnrı tanıtııııl ın trııırlll •Ufl'l 11' \lzllmell. mlllPhossı~lar ta· 
r ıtııııtıııı ) llrlltıilnıell. I~ Alrınl yıırdımcı. halli filrdq dhe kabul 
f!tlllnırll , ııura ı~tıı..rnrııın ılo ru ıldllmelldlr. Hllyle bir )Ol tutul 
nıaz..ııı, bllllsııl arıtırllmRZsL lhtlJıtçlar ı;ırıua lioumnz:sL t ar· 
rufa tll1'1'at eılllml'lit. ) UJ.Uıı altıııdnn li lknııı 1.>ıı.. Bir ıırııflao 
llÜfU•UlllU7.UD 1lr11tll bir nrtı, bnlllldf' OlılutUllU, diler laraftıın 
lhll>n<; eıl)t'•lnlıı "" l•llhlAli h rellnln ıı:ıonlş \I' umumi ıurrttt 
yükı<eldltlnl, Jıı,ıııtıtını \C kıırtılıı.ıuı lnltplrrln olddetlt artııııııı 
h ıtırdan ~·ıı. ırııııtnıaı. Uhınııllr. 

Ahmed Emin YALMAN 

YENİ D. P. PROGRAMI 
ıaa., 1 tnclhl D.P. ı~rnr:Us GRl'PU 

yll!tnın nonnaıa cıoRru aı:ıuıraıme TEnı.tôt 
al için çalışılacajJ"ı, cıış yarcıımıann Ankara 3 (A A.l _ Demokrat pa"' 
Lemini hU&u.sun<1a gel'l"kll mOrııcıı. ti Mecl16 Orupu ıtel&ll&lnılen ıebUI 
nıarcıa bulunulacatı. cıış mmcle· olunmuştur· 
ıercıe hOkumetın takip etmrktl'! ol I · 
ııuıttı sıya.~etın ana hatlarının ıuh Dcmoltrat Parti Meclla Onıpu umu 
olunııeajtı. Milli Etıtım cıAva.'lıoın mi beyeU, 3 Aralık eaıı gUntı 111at 
eaklC1P.n nıcıutu ırtbl avnı tempo ıs ı. reli nklllertncıen Denl&ll mı:
tıe )'flı11tO:!!ef'lU . tlnlvf'rslttler hu letutı::uı Baha Altt!Un rıraaeUnde 
~wuncıa hOkQm..,tln cömert cıav· toplanmı,ı.ır. Orupa tncıı olunan s. 
ranıcıııtı. tarım krecı ıertnın Clel"aın Acınan Meodues lı.QltOmetlntn Proc 
PClllCeP,t, sattık ı ıer.ne Krrekll 11· ramı 1lur1nele beş buçuk saat dnam 
ıı.ının ellı!terllecl'tl yer alacaktır. eden mUultettler ve batnkllln mU· 

Emin kavnıklucınn verlltn ına· teaddlt defalar ltUnıUye ı;eleret Trr 
IQmata ıröre. rrı.ıh&lefctln proıırarn dlğl gen~ tzah,•t sonunda program 
cıa reJlm cıAvaıanna ıer vemıe}'ltl açılt cyn arzecı.ımıt, ittifakla, alkış
nl. bu aracıa lkttsacıı tecıblrler'n lar "" tezahüratla ltabul olunmut-
~etcrııl2llRI Oı:erlncıe tenkltlercır. tur. 
bulunaraıtı llf!rt !(Il'Olmektrcıır. 
D.P. Olll P TOPl • .\STIM 

Ankara. 3 ııımıu.'11 - D P fec 
Un Clrupu bıtııün sı.at 111 cıe top
lanmış vp hOkOmet programı üı .. 
rindi! b~ uıt mUukere l"tmlotır. 
Bu mucıcı•t lçlncıe Başbakan Aı1· 

Tarsus seylabr 
3 - Krecı ı rakkamıuındı .-Akl 

llerlPmrlertn takıbet11len malt V<' 
llttts11cıı polıtlJıımın mutlal< muvaf 
fakıyetl şeklinde e<Je'"ı'vattan v:ıı nan Mencı.,re~ proııramı etrafınt1ıı 
ırcçl1Pr1<k krl'd . mfl!'l!.Seeelerın!rı 11uı ııent• luhat vennl; ve bazı n.P. 
ıst mel ed lebıle<-e!il . 'bu voıııaıı ıı 11 mlllet\'eklllerl saatlPrce ııtıren ten 
memleket ekonomıs nın mU•kllA· kltlıırcıe bulunm~ıarcıır. 

IR11şı 1 lnt'l,,l!'I 
&öre, ıu altında talan pamult, iplik, 
bez, mamoı ve gayri mamul mal· 
zemenln tutarı 10 mUyondan faıla
cıır JPabrtltanın makine abamı ile 
her tUrlU buma imli malzeme.si ıu 
lar al tızıııa taıcııgından yeniden mon 
taJ ı,ınıo 4 ay aUrecetı ve bu ı;lld· 
11et zarlında tabrttanın çalıftıhl..,.. 
mıyaca~ı btl<11rUıııekteCllr. 

ta maruz bırakılahllecetı haklkQ- Orup toplantıaını mOt.eıklp na, 
tının kabul eC:tlmııııl ve Mallve Ve bakan Acınan MenC1el'e8 bir ku;•ın 
kilinin mllsmlr n ıpeltlllltlf ltre• mlllıtvekllıerınıı llarıc.:;o k~"kOn· 
cıııercıen, 11pckQllıtlf krecıııerln n cıe bir ak,am yemeııı vermiştir. t
lenmesı zaruretınııım bahsetm•R,. ktncı Kl'UP mlllet.\'eklllerlnl'! D~ba 
başlaması kan t.arııfınıtaıı yarın yemek \'erl · 

Maliye Veklllnln tzahlanncıa ifa ıeeektlr. Bui\lnkQ )'emekte B:ışha· 
ııe ettıtıne ıı:5re, bu ı51ah lıın!ket kan Aıtnan Ml'nC1e~. milletvekil· 
terinin ııc~l.611<1! C1e\'lct teoek:Cü:le- lert ile yapacaııı işler etrarınııa ı
rtnın faall:yrtlt?rlne cııı teşmil ocııı zatıaı vernı~ttr Bu ;·emeklt'rde 
mMI hallncıe ınO&bet tecıhtrlcrln 1 proaramııa yer lllmayan rejim mll\' 
ikmali yoluııaa bir ba,ka aııımın mula:-ına temas ecıııcııtı tahmin o
ııtılmıe oıacaP,ıncıa şüphe voktur • 1111meltteC11r. 

ŞAN Sinemasında 
Paartesl akşamı 

Ünlll romancı 
F.SA'l' IAH"MUT 
KARAKURT'un 

TURAN SEYFİOl'iLU 
Bln,GIN DURUK 
ATIF KAPTAN 
BÜLENT OBAN 

.. ... . ... .. 

Plbr11tacıa çılıpıı ısoo cıen fazla 
IJÇI tlmdllll: açıltt& :ıtalmqtır. ltçl· 
ler lte:ıeltlerlnc her hangi blr :var· 
cıım vapılmMlııtından şlltAye~ etmelt
teellrler. Bôlgemlzln en bU:VUk iş 
rer! olan bu tabrllt&nın muattal ba
le reımraı ballt arasında da çok Ü• 

zUntn yaratmt tır. zarar ve ııranın 
tesbltl için bir heyet teşkil ecıııerek 
fabrlkacıa tetktltlerc baslınmışUr. 

\= 

Nefretle başlayan fakat fedakArlıkların tn hllyUğU ile biten 
munzuım bir nsk ,.e macera iilmi 

ÇÖLDE 
. 

BiR İSTANBUL l\IZI 
•Rr.Ji: Faruk Kf'DÇ <Bu bir And Filmidir.) 

........................................................................................................................................................................... ,_ 

l•l4•Ui baş, d.iş. udale, ~ınır, ıu_mbago 
ronıulızma ağrıhmnı teskın eder. 

Grip v~ n~zle başlnrıgıcında birçok fena
lıkları önlemek bakımından faydalıdır.~ 

• 



MİLLi lflACINI .... • BELÇİKA TiİRKİYE 

GORMEK İÇİN ANKARA'Y A FlJTBOL 
MERAKLILARI AKIN ETMEYE BAŞLADI 

Milli takı m' da sakat futbolcu kalmadı. • 

' 
, • .... 
' 

53 bin liralık 
bilet satıldı \l"tt; I" Bt'.R'fA'I, 

ıc(oı.. ~P) bPl.lf'lll) Or» 

Milli takım ' dün 19 Mayıs 
Stadında antrenman yaptı 

Ankara 3 - (Hususi muhabirimiz CEMAL SALTIK Bildiriyor): 

azar günü Belçika ile karıılaıacak olan milli takımımız bugün 19 Md'f 
stadyomunda sıkı bir antrenman yapmıttır. Sakat bulunan Naci ve,,,_,..,,. 

in de iştirak ettikleri idman 45 dakika sürmüıtür: 

p 
t 'erdl top çalıJmaları, ' kilometre· 

llk koşu n 1uru10,ı.·n ıonra takım 
iki>" ayrılmı,, Turıayın buJunduta 
takımı antrenor Sukt'lly, kaleci Öz· 
canın bulundu.tu tarafı da Letter 
çahştırmı,ıır. Roylt'llkle tutlıolcu 
J.dter, antrenörlUtiln ilk adımını 

milli takımı talı,ıırmakla atmı, ol· 
du. 

İdman, Ankaralı ıporseverler tara• 
tından mtrakla takip t'dllml, ve fut 
bolcularımız alkı,ıanmı~tır. Bu ara· 
da tek ıec;lcl E,tak Aykaç ta llaşın· 
da ppkası ve urtında paltoru ba
lundu_tu halde yarım aaatll.lı. bir top 
çalı mau 1apmışıır. 

Bir günde 53.982 liralık 
bilet satıldı 

Türkiye • Belçika maçının bllrtıe
rı buı:Undtn ttlbarrn aatıta tıkmıt· 
tır. Hlr ründe ııatılan 9.UO bilete 
lll.932 lira ödtnmlftlr . 

.:\1.ıç ıünOne kadar bütün biletle· 
rln salılaratı kunetle tahmin edil· 
mrk~dlr. li0.000 bilet aatıldıtı tak• 
dlrde elde edilecek hasılat %35.000 
lira olarak ki bu bir relror teııru 
edtrektlr . 

Ankaraya akın 
Milli rutbolcuınrınıuın dun u 19· 'Iayı•n ıadyomnıırftı ~ ııııtılilıın a ııı reıınınıuınn bir cıirıiııll~. -.ııııreıı l lrıııı11.ın hf'J>-l ~ıhhatll ve moral mın ı:oı. I> 1 durumdalar. Resimde 

n;oldnnı :"inci, Turııı>. Kadri, Basıl, Cu ı.uıı, l•ınall, \ ) tınıı . .\ll'tln "' Cıın ı:orultl}orlnr. 
·"ıııı naçı t•t•ıı etmek ılzere Tur 

klyenln nıuhtel r bolseltrlnden bili· 
!erce ıporıenr •imdiden batkeate 

Karabiber 
istilasını 
yarın 

• 
verıyor 

G llar;ş Federasyonu teknik U:re 
ıl Alp Karabiber, Güreş Fede· 
raı:ronan.ıı istifasını vermek U· 

~ere busun Ankara1a müteveccihen 
ehrfmbcıen a7nlaeaktır, 

lllllndljl gibi Alp Karabiber fede· 
ra17onla çalışma bakımından anla• 
pmadıjı için t.sUfa etme.lddlr. 

Atletizm kış 
faaliyeti 

1057·1958 k~ sezonu atletiz faa
liyet programlan .Atletl:tm Pederas 
ı onu tarafından hazırlanmış ve 
bölaeıere tebllil: edilmiştir. Bu a· 
na programa uyııun olarak lstan· 
bul Atletizm AJanlııtı da bu kış 
ınevııımıncıe oehrlmlzde yapılacalı: 
çalı ma!arı dOzenlemtş ve hazır
.acıı~ı programı kulOplere bildir
miştir. 

TaYlnız k0f1.Jlann parkurlan, me 
safelerl ve protokollan henOz tcs· 
plt ecııımemıetır. 

Aynca bu programda bazı hafta 
ıar boş blrakılmıştır kl , bunlıır 
cıa lı:UIOplertn b!zzat kendi aralann 
da terlpleyecekleıi mQsal:lalı:alara 

lmkln \ermek içindir. 

Kış faaliyetleri ara ıncıa çeı,1•11 

tır kotulan. ı;alon yanemalan. o
tu! mO..bakalan ve Maraton ha
aırlı!cları yer alınalctae1ır. 

ltalya • Rusya Milli 

kar4ılaşması 

Roma. 3 (T H A > - İtalyan mil 
11 baı;;ketbol takımı bu meva m llk 
kar1ıl'4D1u1nı 23 Şubat tarihin· 
C1e Avrupa camplyonu Rusya ile 
yapacaıcur 

Bu ltııqll~ma Boloıma veyahut 
Mlllno eehrlne1e oynanacalı:tır. 

B k b 1 . k ~'''"'''''''~'''''"''~i ı akın l'tmrte ba,ıamışlardır. Bu du · as et 0 tecvı rum karımnda Olt'I bulma fÖÇ bir 
~ I APAK MI durnm almı,tır. Bedtn Terbl1esl Mü 

1 b 1 I • 1 dürtutü lJt", mücnesl'lere unıce vo ey o ıg maç arı 1azı mukabilinde bilet vereutlnl bil 

B I• •2 dlrdltl halde müracaat aahlplerfne 
Basketbol birinci kll.mo te~vik t re d 1 1 ıumuvası dllml tına! Jı:arşılqmıı· 1 n m 1 ııa ece b r ... tn çok ki bilet •11r-

:an ılc voleybol blrtnct .kOm:ı 1111 .., • dıtı için lhtllAr tıkmı tır. Bustın 
maçlarına. Teknik tlnıvcnılte.sl >:a bilet satıtıntla lıu lüzumsuz llıtlU.· 
palı spor salonunda. cumnrtesl ı NECDET ERDEM tın hall~dll~etı tahmin edilmekte· 
vr. Pazar g(lnO yapılacak maçlarla dlr. 
devam edllecektır. Futbolcularımız bu gece 

Basketbol milli takımımızın Ro 
manya seyahati dolayıslyle bir f utbol Federa.~romı Baş· «hatıra defterini» 
müddetten ber1 tehir edilmiş bU· kanlııtına kim ııetırııc-
ıunan ~vık turnuvası karşılaşma cek? 
!arı nihayet bu harta o)'nana Apak mı? Belllren mi? 
caktır. 7 Aralık Cumarte8l ı;rilnO Ankaratlan Relen haberlere ıı:r. 

seyrettiler 

Fenerbatıçe • Vera. e Aralık Pa· re; huıünkü ıeaerıısyoncuıar 
zar ı::ünü t:;e Oıl!nt~aray • Moc.!a iş başında ıuılabllmelt ııay~ly-
karşıla,maları yapllacaktır. Her le arkadaşları SelA.hadcıın .ttel· 
iki m&abaka da saat 17 do bn~lı llren•ın h~kanıııra ııelmcsı Jçln 
yacaktır büyük gayret sar1P.ttlkler1 be-

:\tllll futbol takımımıı elematı'la.."I 
akpm, Dtvlt~ T17atroauna slderelc: 
•fl.ilıra Ddterlo pl7~ılnl n1retmlş· 
ler ve ırre fnllumıı bir •ekllde o
tele dönmtı,lerdlr. l .F.rTtR K . A'liJ)O:'\YADf~ 

ccllUn anı rtnör ~ ardınırıtıil:ı ) npt ııı 
Evvelcc 2 Aralık tarihinde ha,_ llrtllmekte ve bllhaııı;a Belçlkıı 

lıyac~ııı llAn olunan voleybol bl· milli takımının kuvvet durumu 
rı.ncı kümıı lig maçları, komltenın s:Oz ıınoncıe tutularak milli ma 
başlama tarihini tcsbltte hataya çın r;onucu çantada keklik Kô-
düştü!iünden. ancak mOsabakalar rülerck elde edilecek bonmw.µ 
7 Aralı!t Cumartesi gününden iti· tık Belllrer.•ın tayininde koz 
baren ba.ıtıı·abllt'Ccktir Blrmcl olarak kullanılacaıtı ısrarla Bıl!" 
hafta karşıla'jmalanndan iki ta· lenmektecıır. Esasen &on l[(ln· 
nc:ıi ewnarıesı g(lntı, Oç tanesi de !erde federasyoncular Belllren'· 

Belçika Milli takı
mı belli oldu 

pazar ROnü. basketbol teşvik tur· in baııkanlı!';ına muhakkak o- Brüxellea 3 (A.A.) _ oeıecelı: pa 

l 
ı.uva maçlarıne1an evHl oynana· !arak inanmakta ve bu-kanaat· zar günü Antarada TOrlı:tre mllll 
caktır. !erini ı;ık ııık ba.•ına açıklamak· takımı ile bir maç yapacak olan Bel 

Boks birinciliği için 
salon bulunamıyor 
Şampiyonlukta l.E.T.T. ve F.B. nin şansları miitd~ 

n I.llUf O\l it• - İnılltt'rt Krııl J\upa.~ı ıııııelıırııın hn hafl a rt:ı 
ıll"\8111 e•lllıııl \I" t'ıılhanı l"toı.e <'lt)'I 1·3 )ennılşllr. ltı·~tııulf' l 'ııl· 

hanı athııCı llt•ııtl cyln Stoı.e Clly .oııeı llr: >•ııtıııı ııııır.ull'le ı; ırill· 
md•tedlr. 

--o-- ta roahzur ı::örmemektedlrler çlka mıııı takımı teşelı:kUI etmiştir. 
Gen r. Karma na•ar"ı ders oııeı taraftan evvelce ıecıe- Takım •u oyunculardan muteşek-

~ • rasyon başkanı iken iyi lııler s POR n Se.rııl S,.rayının bir an klldlr: Colette, Dlrlcx, Van Brandt, 
"görecek gördO(iO bilinen Orhan Şe;et·- Meu. carre, Mathonat, Plı.era, Llı;ı- evvel, mU..abakalara açılmasını 

in tekrar ıc b~ına geUrllmesl pena, Wegrla, iurıon, Paeschen. İb· temın etmek için, busun ıaaı. 

BuaUn eaat 17 de B.T. Bölge MU· 
dUr!Uğtı b:nasında, Kemal Halim 
tıırarından , İatanbnl genç k&?'ma 
!utbolcularına na7arl ı;.ır der& ur!· 
lccelctlr. 

TUrk futbolu mevzuunda da· tıyaUıır: Baaten, Lambert, H•noıı H 9 da, İstanbul Bolta H Spor Oyun. 
ha faydalı olacağına inananlar !arı Ajanı Feyzi Uman ile Vahit Ço-
llle çoıtunıuıu Leşkll etmel<tı - orıans. lakoğlu. )eni Vali ve Beleıtlye Retıl 
dlrleı. -<>-- Mümtaz Terhanı ziyaret ederek ta· 
Buııune kadar umumı efkllr· itayla - 1 rlanda vu.utuııu rica edereklerdtr. 

da ezilen temayül kıymeti e~- i'c: GÜN KAL.'\lı\Sll'U 
•••••••• •••••••••••••••••• .. ••••••• .... •••••••••ıı·ı.-ıınııııııu••ıııııııııııı .. ııııtııııııııııı ıı ıııtııııııııııııııı •••••••••• ••• ... ••ııııııııııııııuııııHııınıııııı .. ııı• ve!ce takCllr edilen Orhan ~e- • r I" RA(>!\tBS ... 

re! .Apıık'lll lehinedir. f'ederas- mı 1 maçı 7 • . Aralık tarihinde 011 takımın 
.roncuların ileri aürd(lklerı ı- lşllrakty.e yapılacak olan, iataııbul 
ı;lm Jso çevreleri dışında pek Belfaııt. 3 iT H.A l - Dllnya Ku- bok& 1>lrlnclllklerl için, balen aalon 
rağbet ırönnemekte<ıır. pası el~e tur kareılıışmuı vann- bulunamamıttır. 

ki Çarşamba ıtOnO burada <l!maıt 
N h 1 -" rlf V kili frlancıa 11e ital•·a milli ta"ı.mlan AJanlık, Spor H Servi &rayında 1 a ovz ~faa e nln· • • mUaabaltalan yapmalı: lıtemfkte 116 

dlr Şayet Cellıl Yardımcı ur- arasıncıa vapılaeaktır de, halen aalonıın tamir edllmclı:te 
han Şeref Apak' ı federasyon ltalya final ı:rupuna kalab!ımeıı: olmaaı, bu maçların yapılmaaını im· 
ba5kanııtına ı:etlrll'Mı bu tayın için bu maçı ve ay sonuna doil:ru Unaız kılmaktadır. Kadıköy Halk 
umumı tasviple karşılanac•tı. Portelı:lzle yapacağı m&('ı kazan- Eğit.im Derneıtı ıao, Jenl cUAlanmıt 
Belllren•ın ıae iş ba•ına get iril mak mncburtyetındecıır parkeluıııın bozulmım&4ını temin 
mr.sl ise genel olarak ha:;al ---
kırıktııtı ,.~ geniş tenkide uıı- M h U , d bakımından blrlnclUlıler için ... 

Coombe Türk 
geniş yardım edecek 

tenisine 
rayacail:ı mnrkl'zlndeCllr anc ester Mite 1 lonunu talıala etmemütedlr. Teknik 
•'"'"'""""""""'""'"''"''~ p 'd Ünlver&lte kapalı spor aalonuna ıe-

d k . •• 1 d h • 1 rag a lince, elektrik tealaatının bozuk ol• Dünyanın en büyük spor otoritesi Dennis Coombe önümüz e 1 gun er e ,e n- Leeds un·ted'·n Praıı. 3 ITHA, - Avnıpa Ku- ması ve aynı tarihlerde bu salon· 
• · 1 k · 1 1 pıısı maçlarının ikinci turunda Ç'e da b&eketbol ve volfybol maçları ra· 

mize gelerek lstanbul enternasyonal turnuvasına yardım temini ıçın ça •taca kOfllcwakva ııamplyonu Dukle 11~ pılacağından, bolta blrtncıııkıerı :çın 
fstanbulda her atustos ayında ya

pılan bir eııternaayonaı turnua vnr
dır. Dedlkoduau, bir ay ernlden b~ 
lar, ,ehrlmlze birtakım tıınmmış 

ıporcular ııeıır.. Şampiyona yapılır 
ye bunun baha! cıerhal kapanır. 

Bu, iatanbUI Enternıısyonaı Tena 
Turnu&4ıcllr .. Dünyada ba21 sporlar 
Cazlaalyle rağbet gOrtlr Bu gibi spor 
!arın başında aUetızm gelir. Fakat 
tanla de c:ısll apon olarak vuıflan. 

dırılır Ye taraftarı ~ok fazladır. Z.. 

GONGÖR ERDAL 

aa.sen tenla1n hak.!kl b ,r apor oldu· 
tunu lnkAr l!decelı ıı:tınae ta:savvur 
edllemez. 

fi kendisine çeker \ ' e ı;Un ııeçtllı:çe kô rı bUrl\da Careamba günü lrnrşııasa· 14tlfade edilememektedir. 
turııuaya lta!'fl alAkalar artmaktadır. cak olnn İııg!lt:r 'ampl\·omı Manc Geriye kıı.la kala iki 1&lon kalmalı: 
Bu. TUrk tenwndc onllıl ~'11 evvel Loncıra. 3 ıT.l! A 1 _ lnıtıHcno he~tf'!r Unltect hıırava ı:elm ştlr. tadır. Mltbatpafa bolıı salonu ile 
atılan llk adımdır... birinci ıııııno mensup r cc<ls Unl· Geçenlerde ~anC'lıf'!Ster şehr.nJ'" I OalatMaray KulUbU kapalı &por ... 

Bu arada turnuanın ı.1ı; meyveal ted Ku!Ob(I Hllifl..li7 futbol m.-,\·ı;ı· yapılım ilk maçı M. t'nlted 4-0 lonu .. Mlthaı,paşa ıalonunda, Pe· 
de bu yıl iki tenıaçımızın Wlrnble- mınde 56.ll!.lö lnglllz lirası ı,:.bl 00 kaznnmıştı nel"bahçe KulübU blrlnrl!lklerln ya· 
dona ıotlrat ettırllmeaı lle atınm~ yük bir klir t~ln et.mlştır ..... ...--------·----- pılmasını lstememektedlr, Bu talı· 

bi ttr... Lccds Unlted"lıı bu yüksel: kfın 
Tenta Ttlrklyede peik yaygın r Türk tenl&ine bUytlk faydalar temin etmcs: ~eçen sene John 

spor de ildir. Fakat ıtanbul Tenta ğlııyan bu turnuvıının huaml ma· Charıes·ı ltaıyanın Jurnntll.s ku 
E&krlm ve DağcıUlt KulUbUnün her tııycttekl hüviyeti lcaldınlıp, Bernel l!lbüne 6S bin Jnı:nı~ llr&.~ına s:ıt 
yıl tertlpledl~I İBı.anbul Entcm~Y01 milel Federa.syonun da makbul say maaındarı llert RP.lme;;tcdlr. 
nal Tenla Turnuaaı, ııııla ae,.rc dığı ve cıcınyanın aayı!ı tumuaların· 

1 
dan biri hıı.llne getırıtmuı lcabeı... 

mektedlr Zaten bu da her aporcu• 
nun arzuladığı fllydir Niçin, d:lnya-

1 
oın s:ıyıtı tenta uatadlarının 1tat1ldı· 
tı iaınnbul turnuaaı, beynelm1lel a• 
tanda illi: altla ge;en aıptronalar· 

dan olma.sın? 
itte bu ga)ede de mU'l'&ffat c4 ıln 

aıaıı: tıuredlr Şlmdl bnttın gözler 
dllnyanın sayılı tenta otoritelerinden 
ultl şampl~-on .Mr Dennls Coombcrı 
beklemektedir. 

ÖnUmü2dekl gtınlerde Avustralya· 
d11n şe:nrımıze ge.ecek olan Coombe 
burada Uç ıun kalacak ve Tenla El· 
krtD1 ve Dağcılık Kulübll teal8lerlnl 
gezdikten ı;onra tenta !aallyetlmla 
hakkında tetklklt>rde bulunacaktır. 

Mr. Dennls C<>ombe bu tetkikler 
neı.ıcealnde, İstanbul tenla turnuuı 
için, Beynelmilel Federuron 1tanalır 
la malzeml.' rardımı sağlayacak ve 
turnuayı dünyaca makbul bir birin 
clltlı: hallne sokmaya calıp.caktır. 

-
Pascual Perez - Young 

Martin maçı 
Dunncıs-Atrea. 3 (THA ) - D• I• 

rnda Dor.a Junlors futbol aaha.<ıın· 
da ecçen Cumartesi gGnO yapıl
mMı tcab e:ıcn şampiyon Arıan
tınıı Pa.c;cuel Percz Ue lspan)">I 
Younır Mnrtln ara5ır.da D!lnys tıly 
siklet boks şamıılyon!ult mnsabn· 
knın hava muhalefeti dol11yı~lyle 
llnilmüıdr.kl Cumarıe:.ı ı:ününe 
tehir edilmiştir. 

Dıı mfl~ııhaka !çın 80 bin bilet 
satılmıştır 

Tecrübeliler arası halter 

birinciliği 

Sacid DEMIRCAN .,..,. 
dlrde bolca birlnclllklerlnln .';~ 
sarar KulUbü .ealonunda 1' ~~-
muhteme)dlr. l"alı.at bu h 1'~ 
kati netice bugün vali ııe ~· 
görüşmeden aonra anlatıl•~ 
.\1ÜSAB.\KAl.ARIN TEKNilt ..1 
NETl<'El.ERl NE 01~4-BiıJJlf fP.,. 

Bırıncllllılenı katılacak o.SO j~ 
funlardır: E1elı:trtk. F.B., O · ııf' 
Vefa, Paşabahce. Beykoz. ı>e0 ıf. 
Şişli ve KaragUcU. ıJll ı 

ouek feroı re gereue t1lle~.I 
llnde blrlncl!lk ve lktnclllıı:'-,r 
E.T.T, ile F.B. araaında par ,J 
Cı mubalı.lıall: gibidir, Yalnl~ltı:flj/. 
ellmlnaaron usulu ile J•P ıı:ll' I 
dan !Ilı: başta lk.1 JtuueUl r& o• 
tılapraa müptedi bir eıeıxı• 
lklncllllt 4aıuı nrlleblllr. , 'I 
Jdf.01-\RIN Dl'RlJllU ffA 

u Kilo: En .kuvvetli rsıı:J~, 'l'f· 
\"Orl geçen aenenın Ankara ıt-1 
kiye oampl;onu Bülen~ xıur I 
r ı dlr. rd' f. 

S4 ve 57 Kilolar: Bu ı.:ııoıaır f. 
vüşecek olan ııı:ı favori v•~;;;v~ 
kat hansı aıtlete 1ştıraıı: ~eııı• / 
henüz belli değildir. BU 1'1.1 ı/ 
tunlardlf: Taci İçsel ıt.ı:. ~r ıJ I 
Muammer Sevin ti (P .B.). ~•".d' 
nın de telı:nlklerl iyidir 1·e f" ./ 
ne .. mplyon olmuşlardır ~~ s.I ~ı 
raklpler1 ise Harrt Kuru ı · (fT 
yeni boksör Yeter sevındlJ: . _., 
dlr. V""ıJ 

H ltllo: Favori, ıeçen yıl'!, ı-,,, 
bul .. mplyonu Muatara ,ı\lı: uç rYJ 
T.T.) dlr. Yakın rakibi !.le 

0 
l!Oj

llk bir aradan sonra yenide 11e1'..ıf 
baflayan Erol Barbal'Oll 0 t.ıı"' 
MQaaba.ltalann çetin J:eçeetl1 ~ 
edlllr. 0ıı ,. 

'3.S Kilo: Senelerin pıxıP1f:ııı ~# 
ral Inanın vatani nııteııl ~I ~·· 
karada bulunmaııı bu sen (1.1-1~ 
plyonlukta Şükrü Hu r Sll"'A< 
Metin Olgaç (0.S.) H ya~~ıı:'ıf 
ye (F.B.J aynı şaıw ve•- tt~ 
Yalnız içlerinde ŞUkrQnUP " 
blral!! d&ba !azladır. ) p 

67 Kilo : ihlıan Ay ıf.ı::r.1'· -tl 
rldlr. c1 $-1· 

71 Kilo: Plkrt Baylı:Uf " 
favorldlr. tf ' 

Ayrıca OOombe 14 aralılı: cumarte· 
aı günü, Dağcılık KultıbUnde blr 
baaın ıoplanuaı yapacak ve dünya· 

\t•t<ırr5. f.ı-Jla ı.:ıır .. ılıı•mnlnrı \P dnhn onra da ıır: ma\·ları ur. Reblnıııc dliıı aıı.ı tılr nııtrt'ııııınıı )a· da memnunı1et u1andıraea01 füph&-

Bölı:e Tecrübellleraruı Halter 
blrineııııtı ı ı Aralık Çar~amha gü 
nü Patlh Güreş KulQbünde yapı 
:acalı:tır. 

Pornıııa bulunan Haltere ıc-rınıı
z n ım m~abakalarda birkaç ve
ı.ı Türkiye rekoru tesl.6 e<lecck!erı 
zannedılmekte<ıır. 

l •ınıılıııl Hl'•lar'I Rol.' ırnı r~nlırtl tl'\l;I Tllrı. fitin 1117f'!lfnılzl zl.•.ırtl 
1·111. Rhlnırtr. 'l orı.. u <~ııaı ı11 ı ıırliaıtaşıanıııı.ı :oı.e.ıııt Alir.aduraı. tlKll· 
cıaı le Saclt Demlrcanla <ortada) birlikte IOreJenanaı. 

75 Kilo: Veda~ Karat;Ur\1~11-1" ...ııf 
favoridir. YP.lntz Pllcrl BAY~ ff'"°ı1' 
bu Ulclete çılımaaı lhtlrxı•1çaıı: ~rf 
ıı:ı, bu takdirde m!lsııbak• 11 F 
olacak v~ Vedıtın teıı:nJ#I 1 ./ 
nın enerJlal lıarşılaşacatıır. ı-ııl' 

aı Kilo: f;!er bu ıı:ııoyu ıu0,.ıı1 , ı 
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