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YERCEKİMLİ KARANFiL 
' 

EDiP C'AXSI.\'ER'i:\ \T'\İ ,.İİR Kİl,\Rl 

Ç 1 K T 1 
Fiyatı 100 Kuruş. 

\'EDİTr.ı>E YAYI:'\I,ARI 
P. K. 77, İSTAXBUL 

TEKEL FIA TLARA ZAM YAPTI 
Sigara ve içkilerdeki artış yüzde lOile 20 arasında 

C. H. P. IViECLiS IÇiNDE 
emniyet' tedbiri istiyor 
Grup toplanhsmda, Meclis Başkanı'nm tutumundan şikayet 
edildi. bir mebus da dövüldüğünü ve rapor aldığını söyledi 

D. P. gidişatmm 
rnes'uliyetini 

1 
llıı.ıı i ;\luhablrlnıiıden 

Ankara, 5 - C.HP. Mtcll.I grupu 
bugUn toplanmış ve 4.5 aaat ı;ıılış· 

mıştır. inönUnUn bulunmadı:tı bu 
ıplantıda oııce Nt:cıe mlllatvelı:lll 

Aaım Eren söz almış, dUnli:U oturum 
aırıuınde. Kastamonu D.P. mllletvt,r 
lı:lll Suleymaıı Cajların kendi.sini li:O· 
rldore. çajıraıııını ve çıkınca hu 
mllletYelı:lllnln hllcumuna ınaru:ıı 

• (De.amı sa: 3, ::.U: i de> 

Bazı Sümerbank mallarının da 
zam göreceği haber veriliyor 
ZAMLİ SATlŞLAR DÜN öGLEYİN BAŞLADİ. ÇAY,· 
TUZ, . LİKÖR, BİRA FlATLARİNDA: DEGlŞME YOK 
D~ubabuuı~ak~ar~" ·----------------------------------------f •• ıercıen lnh~ar mattdelerl satın •· ı 

ıaıııar aı~ - ver~ıerını es.d rıaı:- zaııılı ta""rı·te 
larln yaparla.rken: ı.aat 10.30 - ıı e 1 
ctoğru aı:nı madctelerın rıatıarının 

arttığını hayretle mU~ahede et
mişlerd ir. Bu ar"cıa bavlier ve 
m<IŞteriler aı-aınncın hazı ·tauoız mil 
na!<a•alar cıa olmu~tur. 

IDrtanıı Sa. 5 Sil. 6 ıtaı 

1 MUHALEFETİN 48 
MİLLETVEKİLİ 
NEREDEYDİ~ 

lll:\ '''llt\'('\ OR\f\,f.\Rl'\D\ \ 1 l'l.f:\F'\' HlT lf'AK P\111'1 0111 '\ "\(l'fl \RI 
ı;t '\ ~l.11111. \ ..,il, Ol \UILH'EK1 IR, 

Diınkıl gazeteleri okııvan va· 
tn:ıcıaşlıir, Hükumet prOı:-ramı· 
nın okunmasından fonra lktı· 
darın nı nrnhalefetln verdtjtl 
oylnrı cortınce hayreı etmckte;ı 
kencılierhıl alamacııtar. Prog
ram, 133 muhalif ora kal'!!ı'ık 
403 oyla kabul ecıllml ti Hl'r
ke.'i bu denr. lktlctann 42l. mu 
halefet•n 181 mlllet\ekll1ne sa
hip olduğunu bllıyorcıu. Deme': 
ki lktldı.nn 421 mevcudundan 
~oa·u evvelki ııonkU oturumcıa 
hazır bulunmu§tu. Peki amn 
muhal•fctlıı 48 mUlctvekill ne· 
rccteyctl? Niçin bu mO!'ı m top
lan ıcıa hu.ır bulunmaın~ıar
dı? 

DUn herkts birbirinden bu· 
nu ısoruyorcıu. Zira bu defa 
muhnlef P.tın \'nzırcsı ağıroı. 
me.s'ult;, eti bU~·Okt!I, sa~·ııa~ı

nın az oluşlarına raRroen u
mumi rnylerln yüzde 52'ıslnl 
t~msıı edlyortıı.rcu. Yani vat an
cııışlar onlardan vazifelerine 
tam mlın~ı ile bağlılık, büyük 
hır ç11lı•n11• ııayrctı bekllyrır!ar 

dı Sonra cıa tik mUhım top
lantıya zaten sayıları az olan 
muhaletet mlllct,·eklllcr ndcn 
48'1 ı:e:mıyorcıu Bu 48 mlllet
''eklll o gün nl'rccıeydl? 

BELEDiYE ODUNU VESiKA YA 
BAGLAMAK ZORUNDA KALDI 
Tanzim satışlarına oynlan 1,5 milyon liranın istimlôke 

s e b e p gösteriliyor harcanması, yakacak sıkın hsma 

F;'ll\t H:~t 
!-IG.\R u.\R tl\T 

Ulplnmaı .ton 
sıı•nhl 12:\ 
\ tnl harman 100 
llu•ıı.1 ı.oı.uın 90 
ll•otıu;lo:l 100 
l lııdaı:: 80 
\ rnlcP :o 
Gf'llUl'lt.; :;3 
ııarra llO 
RO,üli Kulüp 50 
Rlrlnl'I 40 
l'lpo ıoıunıı 2:?3 
J>t JIOl.\R: 

'lormara 131l 
\nknr.ı 100 
hllJrlt 3 
i('hlı.F.Tlf 

:ı;; ııı. y~nı r31.t 3!1S 
.o Ilı. y~ııı raı.ı ;;n 
:ı:; ı ıı. ı.ı: l ıı p ı...-. 

;o ı.:. """·•• !1111 
~:; ııı. ııııı, :ı6n 

-:o ııı. 'ot ı.a ;no 
:ı; ilk ı.un,ali 4311 
;ıı ııı. :..anvaı. Mil 
ktır.l'n ntılıı~aı.tır C"ln in 
l" ıırn ... 11 ;rlll<..•eltllmletlr. 
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___ , 
Zamdan ne 
bekleniyor 

CHP'ye yüklüyor --, Aniden butır:vcrcn l:ar&kı~ın, 
---------------------------------------------------- -- ı:ıttılcço şidelctlcruneaı, §ebrln ya• 

İlk ba>-ı~ta bu za:nlann u· 
cuzhık po~ltıkası ne çelişme ha 
llncıe oıcıujiu 11öylenecekt.r. Bu 
CörUş muhakkak kL bu ma:ıcıe 
lcrt geniş ölçüde l5Ubllik eden 
halkın hc~nuuıuzıu~u tta
dc ecıcr. Bu zamlar arasıncıa 

köylü mO.Stehllkl ııı;:uenaırcnı 
etaba zıyncıe lçkllercıe görülme:: 
t.ecıır. Zira. köylünun .tullandı
~ı maııcıe!crln ikinci ve kövlü 
&l.garıı.sı flatlarına zam ~·rıpıl
rnamış. sadece yeni rakı t•ıtıa 
nna zalll yapılmıştır. Hm .. -rune
t!n bu e;ureııe köylü ııeı;me:ıcıe 
lmkln olduıtu kadar az menfi 
tepki uyancıırmaya gayret etti· 
ııı mubr.kkaktır. Buna muka
bil şehirli ve kasabalı bu zam 
lardan bııyll m<lte~ir o!acak
tır. 

Dp Grupunun 5 saat süren toplantısın
dan sonra Başvekil bir ziyafet verdi 

ll uıu i ;ltuhablrlmlıden 

lı: .\ıııtara, 5 - Dünlı:U Mec:l!ıı muu j 
ıa'rt.ertnden aonra aon derece aııır· 
at 4ııı iç po!ltllı:a he.vaaı buıı:Un alya
ııı lllahtulerde ıı:unun meuıeaı ol· 
lrunur. Nltekım bu aeb•ple D.P 

14 ecıı. grupu <'!~leden aonra fe\·ke.-
Q de toplantıya çajınlm~ ve 5 saat 
ıı:"•ııı etmiştir. SabahleJln hUlı:O· 
ba~ blr toplantı :rapmıımı da Baş 
le an ıaman uman bl!EI Bakanlar a 
~.rn~ geçerek O~leyın ııeç vakte in 
tur B:ışbali:ıınlılı:t& meff>UI olmuş-

r. 
fııanıtır ka7naklardan vcrlltn btl· 

t • l• ~•ıtlll' "a· !'> .. ıı ı; t111 1 

!-- i U.ı )aurımız \hnıed t:mln \al· 
lllan•ın :11rcllsln enclkl cilnkO l 

ı lopıanııuna dair \ııkaradan 1 

l
.ta•dıtı baş makale uçak sderle-ı 
•inin aks.ama ı 3 lizünden elimize 
~• •rııanıı tır. '1rclh toplantı ınııı 

1 1•rıı tahllllnl )apan bu yazırı 1•· ı 
•ıntıi •arımııda bulacaksınız. \ 
- -- -.l 

Kıbrıs'ta 

üç Türk 
öldürüldü 

ı ürk nabtrlrr Ajansı 

L<>tkoşc, 5 - Bugün Baf'ın M 
ktlonıetre dışındaki bir ormuıcıa 
Kıbnalı TOr.-ıcrc alt uı; ~ e• bu· 
lunmu~tur 

Birkaç gCn enci katıecı•ıcı.ı.1erl 
t41ımln olunan bu Türklerin Cl"'Sı'. 
!erinde bıçak n ıı:es!cl Cılet lzlerl 
bulunmuştur. 

Bu Uı; T<lrk'ün EOKA tcellıl çl· 
fert tararır.cıan katlcdllmlo ol:na· 
ına muhakkak nazarı ile ba';ıl
maktacıır 

ı Dcnnıı: Sıt. :;. Sil. 1 ııe ı 1 

kacaı: ihtiyacını temin etmek için. 
ııs:ııı maka:nları ancak d<ln ctabn 
tilla ve daha cıcıcıı bir şekılde çn· 
l~mak zoruncıa bıraktnı~tır. • 

Vail ve Belediye Reisi. dün, bO· 
ton kaymaitamlan vlliiyete çn&ı· 
raru, kendileriyle, ıreç ''akltlere 
kaOar dc\'am eden b!r toplan:ı 
rarım~tır. iıı;:ııı celcatye mocıorıe
rının cıe hazır bulundukları bu 
toplantıda bilhassa olcıun menuu 
uzerlncıe cıurularaıc. ~ebtrctekl ya· 
kacak miktarını arttırmak için ne 
gibi tedbirlere blilivuruıması ııe· 
re tıttı ıncelenmı~tlr. 

ıuevamı ısa: 5, Sil: 8 de• 

Bunıınfa beraber. entılsyo
nun ilcrlcmeı;lndo bOyllk U-::lrl 
olan asın latıblfilı: macıd .. lerı 
talebinin durcturulma.sı ve ay
nca bütçe aı;ııtının azaltılma
eı bakımından lnhl.ur :nadde
ıerıne :ram 11urctıyle bunlar ü
zerindeki b.tlh!Ak vergl&lnl art· 
tırm&k uır..umtyetıc eltsp~~lf!r 
tarafıncıar. tavalye ee111Pn bir 
yoldur. ırıs:ı yılı ba,lannda 
memlekııtımızcıo Amerikan b
tl.ı<a<ll :ı.tlı;~ nnunuıı tla dl!ıer is 

<De\amı ~a. 5 SU. 8 de) 

............................ , .................... ..-................ " ............................................. . 

"PROGRAM,, 
BEGENİLMEDI 
Yeni 
«çok 

hükumetin 
karan lık» 

reı ım konusundaki tavrı, 
bir devre i_şaret sayı l ıyor 

6. Mender'S kabineıılnln hükll· 
met procramı. şehrtm!zdekl mu- ı 

---ı aı·R SOG'--' UK DALGA' Si ~~11~11~~v~:ı~~~rı1r~:;~rç~~:. ler, proııramın. bllhuu •clemo .rıı. 
tik maess~elcrın teminat al~ına 
rılınm11111» yönOncıen beklenen ııı
labat t.edbtrlerlnl ııetırmecııgı f!k· 

bir seheke daha 
.:. lakalandı böviz kacıran .,, 

'<ocakcılor, büyük bir otelin barmeni vosıtasısyla buldukları dövizi 
ltafya'ya kaçırıyor, karşılığındg kaçak mal g eti r i y o r 1 o r d ı 

' cıav Maııv<ı Dnkanlılı Haz n,, kont rotörlerı 1 .. F.tnntyet hıncı ~ııbe cövız: ı:rupu memurları ) eni hır 
.z kaçakçılıl;ı hACl!Aeııını ortava ('ıkarmı,lnrcıır 

r Pnll<ı. kaı'akcnıkla llll il olıı:ıı qbıkalı ôtı1\• çılarcıan Sarr11r fiarb'~ M~lh01>01tlunu Zafer Çikolata 
o'hr ka•ı ı!D~tbl Fa t PcktOrk'O lzmtr'd!' bulunan Yunan ttbalı Sotoı;ns KaCetzopol05 \C Hlltoıı 
t~ıı·nın '>Rrm• ı. FC>rrucc10 dl PB&"ale'v aka!a.nu;tır 
Su ~ahıı •• ıır TUrkl e ı,e ltal a ıruı~da ctörtr Tt mal kaçalı:cıııtı suçu lir Adllveye ~erı:ec~lı:lerdtr 

~Po,ı. mı: önce nnaı oarbll. Ma h840!;lunun vıırınde arama yaparak bu phgın ıtaıra Mlllınoda 
1 . &. A N, tı.ımuı cırtu:.aruı dAn suıı.r~ adıncıakı ı&llıala ve <Duıımı: 6L rı. •a. 1 dtı 

k. e h d. d. rlndecllrler. 

T • • t t Bu konucıa. d!ln kcnctllcrlylo s:ö ur 1yey1 e 1 e 1 yor ;~f;~~i~t~ni1,~ı:~:~~tlş~~~:e:1 
DENİZ VE HAVA SEFERLERi DON DE AKSADI HAYDAR Ö2~!t tı B~kan Veklll Ekrem 

I •B~bakan Adnm Mencıcrc&'ln 

ÇARPIŞTI <Devamı sa._ 5 su. 6 dal 

. Sümerbank 
PAŞA AÇIKLARINDA iKi YABANCI GEMi 
nan eehrlmtz:cıe hu a ak ama ta ,-

dar kapalı ve aralıklı kar yatı~lı 
ı:eçmlştlr Ruzı:Arlar lmze\• \'e k:..ı

zey·batıcıar• ı;ıute 3o-35 Km. hız· 
in es:nl•tlr Teıb.t ecıllcn l"n vok-
l!E'k ve en cıuşUk ııuhunet +3. -3 
derccecıır. 

Menıickrtımlz bir ııol!'ıık da.ı:ası 
nın tclıdlel 11ltl'1d11dır. önıı :ınlzde 
ki ı:Onlcrcıc ha\'11 <111.lıa da ı;nı";•ı;-a 
eak, knr \"Rl!'ışı dı•\'RIII earc••kı...r 

11\I <a, \11 ( ' \lll' IVI 1 

Dcnt?.ierQo fırtına de\'am euııck 
tedlr ŞC'hlı hııtlanııdakl serer er 
muntazam lllPllamamıştır. O•ın 

akşam tımıte kalkan \'lpUr ~olu
na denını edeml"ml~. \·olcularlvlc 
ı;ııceyt Helbeltadıda geçlrml~!lr 

Ha ·darp~a a'>ıltıncııı ~emirli ba 
ıunaıı İıl\'o~ bancııraıı •Sokoko1ı<r.dı 
\'apuru nynı mıhılcıe bulunan I· 
tah·an ban.:ıırıılı •:;tclla "lpı.ıo~ 
ııemısı ne domır laramıık ~uıP.: ıP 

b<ırdMmctan mahmuzlamı~-ı~ :.111 
kıne Clalres.n" rakın bır 'rrcıen «'h 1 
ltkell ıurettr \aralanan Stl'lla Al· 

Dıvaııu la: J, I&: 1 U ) 

Güdümlü . m~rmılerden akde riayet 
Feza yolculuguna... etmiyor 

\'AT.\~, HÜ'T'ÜX DÜNYAYI DÜSÜNDÜRE:'-J BU 
~JÜIIÖf l\IF..SF.LEYİ BÜTÜ.N İÇYÜZU VE S0:-1 
HALİ ILI-~ YÜKSEK .:\IÜHENDİS İS;\IAİL İŞ· 
ME:\ İN K\LE;\IİXDEN PEK YAKINDA OKU· 
YUCUJ...ARI:\'A 'l'AKDİM EDECEK. BU YAZI SE
llİSİ iu: AMERİKA \'I:: RUSYA'NIN GÜDÜMLÜ 
;\tER?ı!İ VI': l"EZA \'OLCULUGU i\IEVZÜLARl~
DA fAl\1 OL n K ' EREYE VARDIKT,ARINJ vı~ 
İl.ERDE NEREYE VARABIJ,ECEKLERİNİ BÜTÜX 
.ı\C'JKLIGI jLE DUYUP ÖGREXECEKSİNİZ. 

Pek yakında VA TA N'da 

Jlıısıui .'.\Iuhablriınlıdtn 
İımlr. 5 r Huausil - Yeııl bir 

hnber Eı:e Böıı;e.sıncıc pamuk işiy
le ıotlgal eden kımseıer ara.mıcıa 
bir bomba tesiri uyandırmış ,.e 
çok ıı~nl.ş üzUntüyo sebep olmu~
tur. 

Bilindiği gibi kararnamenin ncş 
rıncıen evvel pamuıt tltalan 720 
ku"ı'a kadar yükııolmtş ve S<lmer· 
bank. Egenin mUbteıır bölgelert.rı
den bu Clata yakın flatlarıa s:e:ı 
alunlar }&parak ba~ıantıcıa nuıun 
mu~tur. Ancak bu bağlantılarcı~n 
bir ;:un ~nra hükllmetın pa:nuk 
:flatlarını 450 kuru tan cıoncıurma 
aı uurıne SO:nerbant ba(:Jantıda 

<Devamı &a. 3. 5U. a. de) 

1 

iSMET ERiNÇ 
TEKRAR İDAMA 
MAHKÜMOLDU 
i•mcı Er nç dOn it ncı ııtıımıı 

mı\lıkt'lm edllm ş• r 
B.ııncııtl ı: lbı, Harb lede tüttla 

(0C\1lml fla: .. EG: ı ele) 



B•ı : ı·ı ~• ·•İnı.11 fsE HiRIDEMOKR iJ 
Me nderes, V. Menderesi HABE~LERi A 
k ı Ya sı Ya ten ki d ediyor ~ .. Kole1 Ford 

Yazan: -
DOÇ. DR. 

~ .......... ~·· 
AKSOY 

faaliyetlerin bu 
l!'ayenın tahakku 
kuna hliı:ı.m bu· 
lunmııı;ı gerektı
ııını elbımekl u-
nutamayız .. Altbl 
haıao eaye \'o e

ı, şekle. u ule 
ve 'a:ııtava feela 

'·-------------etmek mevlı:llne 
düşülür ki, bundan da memleırnt. 
te!tiflst ı:Oç bOYfik zararlar ı:tır
müş o.ur Mürakabe vaztf~lnln, 
lcra ve tatbikatın elaha mQkem
mel olmasını temin ıruesınc ma
tut buluneluğu naklkatlnden mü
teıat ı ı:örünerek her şeyin mu
rakabe ile başlııyıp mürakabe ile 
blttılU zehabını ) aratmıya varan 
bır zihniyetle türlü engellemelere. 
hatta aabotaJları anelıraıı fnııll)ct 
ve hııreketlere kaı:tar gıcıen bir 
s.atemı kabul et.meye ve bunun 
bir menılelı:et için hayırlı 
neticeler verebllcccıııne kani ol· 
maya lmktin ) oktur• 

Hıılbukl nrtık demokrııslnlıı nl· 
!abesi haline ı:elmlş bir haklkııt
tır ki. cıevlct te1nresıne1e müraka
bentn blttl!ll ~eıı1c. ke~n hare;c:et

fesısmden 7 50.000 
dolar yardım aldı 
Bu yardımı S er senelik 

müddet içinde R. Kolej ve 

Amerikan Kız: Koleji 

kullanaca k 
Robert Kolej ve Amer!tan Kız Ko

leji, Amerlkan Ford Tealainden 750 
blıı dolar Ut bir J'llrdtm aımışlarelır. 
Du para her iki meltteptetı tllllm 
terbiyeyi daha yütult bir aevlyeye 
çıkarabilmeli: için lı:ullanııacaktır. 

Bu yardımın ~00 bln elolarlık ltıa
mını 5 aenclllı: bir mUdelet urtın
da Robert Kolej ıı:uı:anaeattır. Ge
ri kalan 2SO bin elolarlıl: kıamı da 
Amerikan Kız Koleji aene<le 50 bin 
dolarlık meblAğlar h•Hnde )'lnı 5 
senelllt blr proııram lçlnd• kullana 
caktır. 

R. Asa , bir davada 

beraat etti 
ler, ) oısuzıutlar. kanuıuuzluklar. D6v!z kaçakçıllğı suçundan hat
hattA auııstımallcr ve hırsızlıklar tında otuzdan ruıı. elAva açılan 
balşar Kötü !elan> yarasalar glbt· Ruben Asa, Blrlncl AJltr ~za Mah· 
cıır Mürakabenın ı,ığıncın barı- kemeslndekl dtlntıı duruşmaııı ao· 
namaz. aaelcce aızııııııın karanlı- nunela bu dha!annın bir tanesın
ııınelıı tutuııabllır l\fürakabe eelı.- den bt":aat etmı.ur. 
mıyen bir ıcıare. &O auzlaŞma~a ve Rubcn A&a bu dhnda Polanya 
m ilet için cıeıııı. bir znmro ıçın ve Cekoalovakyaya tbraç etuııı pa· 
çallljmaya mnhkQmdur Onun :- muklanlan yüzde :vırmıaıııın paraaı
çınellr ki. demo<ras her oo)den nı yurt dışında bırakmak auçundan 
önce bir •kontrol rejimi• cı1r. Bu .:roraıtanmat'8 leli. 
ıterçek ı M6 :senes.nln Menderesi Ruben Aı::ı, 1.50 000 lira ltaelar tu
taratını:ıan dn Pekero k~ı pek ve-ı tan bu paranın gllnderdl!ll malların 
cız surette ıtaelo ecııımı~tl: «Slyw ıartnameye uygun olmadığı için a 
hürriyetin talı:ytelo ul)raın~ olma· tıcı rırma tarafından tutulduıtunu 
&ının ve cıolayıstyle müraltabeslz bpat etmiş ve bu seb('pten beraa
lelarcnın uzun zaman elcvam etmiş tine karar nrllmlştır. 

:e~~~~~n~~ç ~:ıa~:ı~~:r~~r. t;.a.,'1k Bir parti batkanr 
taranı elüaünmenln, tok taratlı ko 
nuşmnnın bir memleketi uzun za
man tenıı:ıcıaız ve müraltabcsız tela 
re et.menin neye ı:naloleluıtunu he
&ap etmek. bizim için aüç bir şey 
el!!li:llellr COmlenın ma!Qmu olelU· 
li;u üzere, ötedenberl ıe1ı:ııa ettlli:l
mız gtbl, v tnnelaş hak ve hürrl· 
ye:lerlnl takyit \'e tazyik eelen ve 
ana:vasanın ruhuna aykın olan bir 
takım kanunlar hlllA mer-ıyctteellr. 
Du kanunların mer•tyette bulunma 
sının kötü tcıslrlertnl bizzat ııcçlm 
günlerını:ıe ötrenmeyen lı:alma.•rııt 
tır. Hül65a arlı:aelaşlar. telı: parti 
ıı:ıarcsı zamanınela yerlcşmto zihni
yet, usul ve tertip ne varsL bun
lann terkecııımesı zamanı çoktan 
gelip ııeçmekteı:ıır Halbuki hükQ· 
met programının mOzalı:eresl mU· 
nosebetlylc bellrı•n vazıyet ı&tert 
yor ki, tenkitten ve mürakabeelen 
fızaele kalmak duyı:usu. lktlı:Jar 

partlstnın yine bir dClııturu ve ted· 
biri olaralı: kalmaktaaır • 

Birçok acı ı;rcrçC'ğl dlle getirmek 
için. bu sözlere fazla bir şey tlA
~ e etmı~e IO:ı:um ~oktur 
\lt:ıı \ı.J Hı R /.A:\t\"\ 'unn' ı-. 

yargılanıyor 
Vatan Partisi Genel Başkanı Hile 

met Kıvılcım aleyhine açılan eliva
nın eluruemasına Clün İkinci ARır 
Ceza Mahkemesını:ıc b~lanılmıştır 

Duruşmlltiı gizli olarak Clevam e
elım Hikmet Kıvılcım vah51 men
faatleri ıçın Komnnızm propagan
cıası yapmak ve cıını !l:Va.sete alet 
etmek 6UÇlnnndatı ranrııanacalttır. 

Fırınlar üç günlük un 

bulunduracak 
Belediye iktisat MüclürlüllO Mer 

lrez Murak:ıplan tarafından 11011 iki 
ıün lçlnele bütün tırınıar ltontro
la tlbl tutulmuş ve aç gt1nlük 111 
tıyaca kl!I gelecek un bulundurtnı 
yan rınncıtar eezalanelırılmı~tır 

Aynca murakıplar meyıe v" 
&ebı:e Hali nele geniş kontrollar > ap 
ınaktad ı rlıır 

Unutu lan eıyalar 
Geçen Ka.-;ım a}tnda .E.T.T. \il• 

ı.ıtalannelıı yolcular tarafını:tan 80 
muhteltt clruı çanta. 65 kaelın ve 
erkek eldiveni. 38 ayakkabı ve ço 
cuk &aatı. 16 cmııle, 23 şapka ve 
bert.\ 20 .. an atkı \'e eşnrp, 7 kol 
ve masa ı; 0at1. 24 seter t~ ı. 53 ·ı
tap 7 elolml\katı:m. 7 COı:IClk 2:ıı 
bırelavat ve muhtelit ~ 11 "' bır 
rrlktar para unutuımu tur 

Bu eşnlar Ş.ı.şlt otobüs ı:nrnjı 
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A 
rtık kuım &f'lmlş, :\l~cll· 

•in >1\ ılınıı•t H' ml'hU•larııı 
.hıı.11rad11 topııınm:ı ı llt 

ııh .ı,ı rıı:ıll) et tııışıaoııştı :\leı~ 

ll•lıl bıı~a~ı. Aıtustoatııı.tndtıı 
tark••7dı. tıeıe beııJ1J1 •Vatan. da 
~ılo;,111 ) .11.ııarımıı.111 dolu) ı, ııur· 

ti ıııurrı llt.rlııln ale) blnıde ııttş 

ııU•l.Urdtıı..ıerlnl haller ıılı)nr· 
dum. 1111tta El.im 'onhrıudn 
J,ınııtıuı.ı aıı ıh•ııı!Ogum z.uııuıı, 
ıııııtl'.l•,111 ıınrth•llt•rlıı hcııl 'lt'l'• 

ıı ... -uı.ıııı)uı.ıı.tıuı, t-ır;f'r \ lttll e 
&lder,enı ı:oı. ftu.ı 1111111melt ede• 
ı el. lt'rlul, hrlt.I de doı ıııt~ e t.;ul· 
ı.ı u:uı.ı ırıııı daha trrııılt>ll iner 
inmez ö&rt'n;nl~tlıu. t,IR•)lllldıl 
hıın, bu babcrl ı eren :'lleııdı-r~ı; 

~·ııı. enellşell 1111, t üııı.u hunu c· 
mln bir "rkada muzdan du)mu' 
ıc lıeııl ıı.aı etınetl ltıııımıu ı;6r· 
ıntıstlı. lkn bu hal~rl aıır 111-
111.ız, ••llındı·ı.ı ı.uı;uı. lrnı uı ıınıl,ı 
tloırıı '1tlll•4" ııııım: ı e ArtN;ı 
ııttrn,ı) işi.Ar bir ımrf'tll• ı.uıııdaıı 

ıt rC" rtı., ı.urldorılıı ı c nıt'rdh .. n 
ultlıırıııılıı toıllaıımı~ ulıııı <.'.11,l' 
nıcııu•l.ırıııa ı:eldl&lınl &O•lt'rdlıı ı . 

:\l .ıl.•ııdıın, ln lrlrrlmltl tıoıın.ıı. 
\t' ıu ııı 11uııa1Uu nHkadt'le ı.uıl· 

rrtlınlt.I olcoıeı. ı~ııı ıı~urutııııı~ 
otıııı t>ıı tf'hdll bııloııunu, ıt.ıırn 
ııı. aıtımd11 pallatmaı.tı. Btıı 

sırt ılıdanının Poırlnl' U)11rak kll 
ıı ~ııtıtrlnl ınddaraıı etlf'n ı e hlc 
lılr sıılı•ı nıak•ııl ht'•lt'lllt'H'll hır 
ın.nıı &lfDll) il". nncak bil) il' hnre· 
ı..et tdehlllrdlm. 

MUHALEFETiN ZORLUGU 
:'llOctıdt'le) e l.laşlarktıı, 'l ür1'1) e

de ıııuh11ltfetlıı ne knrtnr zor ol· 
dutunu. ne lt.adıtr aıtır şartlarla 
Lllf11 lll,lll'llCHll•ll!I pek 1) 1 blll) or· 
dul.: Hlztııı nıı•nılt'l.tllekl pollll· 
ka unarının, •Fikir vcı prensip 
ıı.cruıın nıUt·ııdrle» ıııtfhıınıuııu 

bir tllrltl k&Hl)amadıl.lıırı. hN 
hRre-1.etl husumrt ıe ihtira~ ile 
l.ıab etlikleri. nıeııfaallrrlnl l.o· 
ruıııııı. l~lıı her şl')tı katlıııuııı.tıı· 

rı nıethnlllnıü7 ılt'*llıll Hıınun 

lclıı. nıP~elR hlzl ~oı.ııkıa ıllruıı 

dl" ırlirıııPnır.ılll.tl"n ıı:rlt>n P•kl ııh· 
lıaplıırıı, 1111.tl) le •ık <ıık nrnıtıt;. 

hırı hnl<le elııuıı ntlt1n11ı hile uıı· 
11111)1111 ı.orl.:ak dcıstlarn ı.ızmaı. 

111..ııoıılon bile ırçmlynrııu. f'•ıt· 

ı;en ııııtnıı hu milf'ndtlr't\ tn• ın
ları kult·l,.•tlreıı. ın .. ııııtıı. ıtııyı:ıı· 

lıırıııı \P ııtılfıl.I kl)metı .. rl nrtıı· 
dıın kaldıraıı ini ılller rl']lıııl J ı· 
nl <ıTt1' ıınrll. ırk ,,,. •I &.-mini 
'ı.J;ııını.; tı:ln nııınınm1~ mı)dll."Y 
n lınldl' hOlliıı tın hnllPrl'. tıııı-

1 tntnlller ılı•\ Jet nlınıııının hf'r 

tnrl u hıı•l..ıl.ırıııu ı...ır ı 'lllıır ıe 
•ııı.nnı.ı ıııuı..ıtıele t•ınıck \ e nıU· 
t·aıtrlt• ıvııılınl'l n 111 zıı.urıatnıa· 
ıııııı.. .ıoruıuı,ı idil.. t'.ıı..ııl IJtıtUıı 

lııınt ırıı r11&men, \aıl3 f'llmlı.ln 
h.uıa n.ıı ,ıı.ınıı H'rt'ıı tıırarı. 
11111111111 ..rı.ıır ı. ır•ı•ında, si> .ı-l 
ılıırııınuıııuzun ht"nlu ınllpheııı 
tııılıııırıııı~ı lfH: ıı ıırrl\ el \e ıll'· 
moı.rasl )ulundıı c.tı .P. dt>n •>· 
rılıtıırııııız lıtrı.c,te rııal1'1mılu; 

fııkaı t ıı ıııcrıııın1' >ol ne olaca&.· 
tı·: \eni lılr p:ırtl ı.uraeaı. mı)"
ılık~ Bu ıııırtlnlıı proıramı ne o
ıaeaı.:ıı·: Kulalaıııı knlar:n ıııev· 
< ıııllH•tll'rl dıı)ulıııı \C l.l'ııılllert· 

ııe ınrıu ttırlıı rıı.ır 'e maı.sat
tıır aıreıllleıı t>lr taı..ım kU1:uk 
ı;ruplıırla ınllııasebetlf'rlınlz \"ar 
nııHtı:• l,tt' ıııııtııı hunlar ltPnlı.ı 
kıırrııııııaı: ıe ııortltı tll1'rlr hare· 
ı..ettnt dnha hnşlanıı~ta ba~tır-
111.11' l•ll'ır.nll'r. alr.J hlınlzde tur
tıı tılrlll propnıı:ımılalarııı rııalht· 
tı• ırtıııl~lnııı lnı..ıtııp dh,ıııan
lııı:ı it ıııtlrtl'ı ıııı.trn h,1,lı) ar.ık 
ı.ıııııuııl~tlliı'I' ı..nıı.ır. haı..ı..ıınızda 
hı·r tttrlıı bıı.ıtlıır reın ıorUIO· 
) ıırdıı. ( 

TOPLANTILAR 

B 
ıı •ıraıl ı ht>ı>lııılT .\ıılo;ıırad.1 

lıllk . •ıı.: ı.ıı. tııııtauıı ur. u
mumi şnrıınrı \l' l.tnıll 'a· 

Yht'tlınlıl ltll.lk l'ıll'rı•ı.. hlr ıwıı
ı r11• \urmııı.: l•lı)urdııl.:. \ :ızl•ı•ll· 

ııılzln ınüı>tıeın ı.nımu•ı, hııtıııı 
ı;llııht ıl' teı es U•lerl f11l'rlnıl11le 
tnııln)orılıı Jlıirllll ını..rlrlıı n•d· 
dinden brrl btş a) ı;eçnıı,. ('.il. 
I'. ile do• ıtlıı1'anıu lrnlıııoıııı•ıı. 
,\rtıl.; sıırath tııırt'kete ıı:ecnıek. 

ı.:nı•ı bir kanır almak zorııııılıı 
idik. Jltplmlı kf'ndi muhltlr• 
rlıııl.ı;de il) rı B)rı tr.nıa•larrt ı .ın 
lııılnnuı or. ımjt1nıı olılRn ııaııı•r
tı•r alı,or, lııllhular toplu•ur. ~on 
ra, lılrlı·~llıı:lınlı z:ıııııııılıırdıı 
hunları hlrhlrlıııl/e ııııl.:lt'ıll'rt•k 

ııı0•1Prt•lo; 1ıuı..tı111lrr ı ıkıırııııı-: ı 
çalışı• nrdııt.. ntzlnlr ll'm:ı-t:ııı 

lt'klllllll'\l'll J)t•I.. ıtllıhdııt hRll C'I'· 

•ltrl'lll ıırl.ıtdııstnrılnn bn~ı..A. 111 

tnuıılıı:ımır. '"'il hk ı.ınııııııılııı· 
""" hlr tııı.:1111 14ıl ıııııı.ır ılll hlT.lııı· 
lr tr11111~ ldıı fırsııtlar bulıııaıı:a 

ı•Hl ı "ıırlarılı nuııl arın ı:oıın. h il· 
ı.llnırllıı ı:tıll aJnnlerı tıll; hlzlııı 
ı.:lııılt•rtr. ıııilıın•l'hl'lll" hnlıınrlıı· 

j!umıızıı, ne clbl tesavvnrlıırımız ol 
dııtunu anlamak istiyorlardı. Bun 
hır lı-lı d<', 1il7lıt1ll' ıuııııusrh!'tlt•rl 
hRll i ııl.;rnlııılıklnrı ılnl&) ıshle 

:mılınllJfile.rlıııltıt l.;01111 kol!l• 
llphr edltromlyCt'l'lrı hallA kendi· 

lt'rlnt' IOnt hlı ltlllllll lıP•lo•ll<'ltl• 
l~ı·ı•ı. ı.lnı•rll'r ıh• ı ıırılı ı.ı. 1~11' . , 

lll~SSUZ. A.YI KIZIN KISMETİNE 

HOkQmct programınela. demoiı; 

rastntn ruhunu t~kll eelen müra
kabe nıJtml yerine müralı:abeslz· 
llğln ,.c icra orııanının ıstee1ıııı ı:tbl 
hareket edebilmesinin mcelhtyesl 
yap!lmıo ve mürnabe 61Stemı. ıısa-
1ıoe. muıetın refah ve &aattetıne 
mAnt olan bir köstek ı:tbt mütalAa 
olunmuştur: cGave milletin emnl· 
yet ve ae14mett, refah te saaı:ıetı 
olelull\lna ı:!lnı. &:yM! nizam ve 
müesseselerin tyasl hareket ve 

MAN~ OLDUN HAM lif 
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Farkına vanr varmaz, tarfl durmak 
t&teell. Fakat kolay ddllell. Genç 
lcıza btrçolı: aebeplerelen tutulma 
eı IAzımdı. Evveli nefalnl onun teh 
llltclt havasına kaptırmamalıydı, 
ıonra ela başaracatı ıı için kafası· 
nın ve mantıllının tam mlnaıııylc 
tarafsız olmaı ı tarttı. Fazla olarak 
da. İnocencla'nın her hareketinin 
u dü~ünces.nln hesaplı olelutunu 
ve eenç kızın eleuıır ırtbl kuvvetli 
bir traı:ıesı oıcıu~nu fartetmtştt. 
Bu da aralarına kalın bl:- 5Cd çeltl· 
1ore1u 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No.29 

Terııstalı:t ton~malannı:ıan son
raki aabah kıı.ı otelin holOnele bek· 
!erken keneli kendine: cNe kaelar 
insanı ıaşırtan bir hali var.> cııye 
dotünelü A$ll kadınlık büvtyettnl 
yakalıyacaııı aıraela derhal arala
rındaki aeel yülaiellverlyordu Onun 
hakiki tahıııyetını ancak o akfam 
anlıyacak ııtbl olmuşken, aralarına 
bu ıefer ete cıon Lcanı:ıro ı:ınnıştl. 

lnocencla'nın ıçlnelo dctı~ııı: ve 
birbirine zıel birçok şahsıyeUer var· 
dı Bazan hoppa ve havai. bazan 
derin ve ht.ııll, bazan ı,ıUb vo &evım
ıı. bazan buz gibi &oll\lk olablllyo:-
au Tam o &aban karşısına çıkan 
tnocencıa ıse bOLün bunlarelan ela 
başkaydı 

nın dı~ını:ıa sayar Her zaman. her 
ırtelecetı }ere herkesten eeç seıır. 
Hepsini beklet rcıı inocencta. faz. 
la olarak. ııüzellll!ınelen emin oıı:ıu
ııu için aaelece ıroıamaer. ozor b le 
el.leme e !Uzum &Ormezd . 

Ha bukı bu el rn tnm söz veri
len anatte gelmı•t Ustellıc de 
profesyonel bir !5!ôr ı:lbl <teri mıın 
tolu şapıı:atı bir kıyafette idi. Clel 
dl ve alıılrll bir halt vare1ı • 

- Yemekten evvel yanm Hat 
için aızelcn nynlmalla mecbur ka· 
lacaııım Kusura bakm117.'!ınız. de
IUI mi? Siz Peraola lokantasın• 
bırnkıı". sa.nt Jean de Luy a knı:tnr 
uzanırım Fakat çok aürmez. he
men ırcrt eıecetım 

Sonra, Rex'ln cevap vcrmllfllne 
meyelan bıralrnlnClan tllve etti: 

- Pasaporıunuı: Yanınızı:ıa mı? 
Bir ı:ıefa her zamıınktnı:ıcn Claha Fransız huı:ıuı:ıunı:ıa !Azım olabilir. 

ırtızelcı Fınelık reng, bir tayyörün Peki •• o halı:te ı:ııızınıanız hemen 
üzerine saele blr cıcrl manto g.y- hareket eelellm. 
ml~tl. KOrk kenarlı lı:üçOcük bir Sarı, açılı: apor araba elışarıcı .. 
eapıcıısı uçtannı tamaınıyle örtO· hazır bek.ıvorcıu oazcl bir ırtındü 
rorelu YCUOnde aort \il cıcıı:ıı bir oentzelen ılık. takat kuvvetli bir 
ıtade varcıı Rex ın yanına teldıılı rüzılr eaıyordu. ioocencıa, gayet 
yakl~tı R x hB)ret çtnde ell lno- iyi ve usta bir tarzcıa araba kulla 
cenc a i pan oıı:ıu. İı;panroııarcıa nıyordıı Kullan.rken hiç konu~· 
ek er f"tl Hat mefhumu )Oktur muyorelu Ş!!hlr ıçını:ıe iken daha 
Bu m.:ıet kendilerini saat kaycıı- ran~ aldt~ordu, fakıt Oehlrtlen çı-

kar çıkmaz küçOlı: ayatıını eaza bas 
tı ,. o ı:ıcrhal seıaıenlo ı:ttmeııe ba,· 
laı:tılar 

- Saınt Jtan de Luy·a yirmi mil 
uzaktayız Eter yol açılaıa kırlı: ela 
lı:lkaela ııttmemız ıcııp eeler. 

- Huelutta alakoymlllarsa.. Ge 
çen elefa beni varım saat boıt-

lettllcrd! 
inocencla matrur bir cı:ıa tıe: 
- Hududun her iki tarafında ela 

tanıelıklarım ur dcell. 
Bir yol kavşatııncıa biraz l avıış· 

laelı Öndeki arnbnlara aıe1e1ct10 
kllkflon çaıe11. Sonra yoluna ye
nlelen devam etti: 

- BugQn çok elnlrllylm Rlccl. 
Her halele hiç hOl,iunuzn ı:ıtml~ o
ceııım. 

Rex. gUlere • aorelu: 
- Yorııun muırnnuz? 
Kız. omurtkan bir ta\'ırla ba· 

oını önüne etı:ıı. 
- Şu Bask'lara çok sinirleniyo

rum. Ne mlnaııız aı:ıamlar .•• Garaj· 
dak!ler otomoblltn aaat &eklzde ha
zır olacatını &llylemlşlerell. Dokuz
da henuz ha:zır elelllelt. 

- sız 158bahın selı:tzlnelen bert 
ayakta mıııınız? 

- Evet. yeı:tlele lı:ahvaltı ettim. 
Ben ıetee1ııtım zaman çok kuvvetli 
\"e ıraelell olabıllrtm 

- Her halde mükemmel otomo 

bil kullanıyorsunuz. 
- Güzel ve rahat bir arabL. 

Kullanma~ı gQç Cleğtı ki 
Yine sustular Kız · ıHUeluelun 

iki tarafınela ela tıınıelılı:lanm van 
eledllll zaman bo,una öğQnmenuır 
ti :lspanroı hueluelundakl ş~man 
ı:ümrük memuru elini öptü. İş ol 
ııun diye Rex'ln pııııaportuna şöyle 
bir ı:öz attı ve roııannıı deum e
debllecetler!nl aöyledl Fransız 

gQmrük memuru cıa pek nazik cıav 
ranııı: 

- Nıı güzel hava. Dona inocen· 
clal Dedi. Gece :var151nelan evvel 
mı elönecekıılnız. Yoksa hususi b r 
mtlsaaı:ıe ister mı. ... ntz? 

BUttln gnmrUk memurları ı:ozcı 
kıza hayranlıkla bakıyorlardı lno
ccnc.a teşckkUr ettı. J\Wsanele~e 
ihtiyaç yoktu Gece yarısından ev· 
veı elOnecclilnl ııö·:leell. Tam haro
ke: etmek üzere gaza basınca mo
tor akatllt etu Oilr:el güzel lşle~e· 
cck yerı:ıe bır takım acalp ecsler 
çıkarmaı:ıı ba.,1acıı Otomobil ilerle 
mek ~temlJordu. inoceneta Rex' e 
dönerek: 

- Ah, §U Dillik tamirciler yok 
mu? Köta bir tş ~·apacaklarını tah 
mln etmellyellm 

Rex ile beraber arabadan lnell· 
!er. R!'Jt 

- Alı:Omülltöre banak, dedi. 

Sonra arabayı olr &Oı:den ı:eçıre
rek: 

- Onlar ~ereleaır, cıeıııı mı• 
Diyerek arabanın içindeki lllstl:C 

halı:r ı kala ıracak oldu 
lnocencla. onu teldş ve 'ldeleıle 

kolunelan çekti: 
- Lüzumu yok Arabanın lçlnele 

bir mıınlrnll nr, eledi 
Çamurıuıııı basarak uzandı. ma

nlve!Ayı aıaı Rex: 
- MO&aaelo eı:ıın ele ben ı;:evlre-

ylın 

Ol)ecek olelu, fakat İnocencla: 
- OlelU, yaptım. 
Diye cevap ı·erell. Motor ltlemeğe 

başla:nı,tı Fakat manıvelA keneli 
kendine hııJu bir el!5nüvercıı lno
cencıa baş parmaliını manı~elA:va 
kaptırmıııtı 

- P.tıı makine- Hiç ele bliyle alt· 
ıııııtı tutmazcıı. 

Dl)'O s!5ylendl. Hem parmaııını o
l!uyor, hem ele &özleri elolu dolu 
olmuş, etratınıı bakını)orelu. 

Rex. vo ıı:Clmı1lk memurları genç 
kızın etrafını almıştı: 

- Bir kınk flllln yok ya• Diye 
ı;oruyorlıırıtı 

- Hayır, &aelece canım acıelı 

Su ı:ctlrtlller Rex'ln menalllyle 
ele bnltladılar. Gümrilkçü bir C1ok
tor çallırmakt an ballsrttt fakat 
lnoccncta lstcmeell. Rex· 

- Arabayı ben kullana:vım Diye 
tokııt ettt. fqocencıa : 

- Hayır. ha;·ıı Ben beceririm. 
Deellyse ele freni sıkıştırmak lir 

teell ve muvartak: olamaelı Canı fe 
na halele acımıştı kaşlarını çattı. 
Gözleri hlCldotten parlıyorelu: 

(Devamı varı 

PROE'.Dr. FVAD KÖPRiJLV 
R•ll tı•Iılll.ı•ll ıııı~url,ır hıınt:ırdı. 

O J<ırıııtıı ıı.tldıır.1 ınuh ıllf ol ıraı.. 
hlllııı·n )llh11l lıll\le hlr \R7hl'l 
alm11ıarıııılan 6fltıhf' Nllll'n 111111 
'l)a.•ı tonlı.l)l'lll'rlll nıııhlllrorlm• 
ılı• lııı Cllrlil U•lıınılnr 'ııı.ıılnııı•tıı. 
nı, lııı ı:llıl llll•llrlıırılıııı. ılıtlı. o 
zııııı 111ııır hlh• ı.11,ı..11111111\lırılıık: 
fllkat 11.tlıt.ıra ı:rtıııı.ırn "'lira. 
lrnıılarııı 111.ıhht•llııl tol.; hl nı:· 
rı•nıllk. lltr hnrrı..rıııııı,ın o(ık 

ve samimi olması, bizi bır çok 
1 ııı..ıı.ı.ırıtıın liıırıurnıı•t ı. 

TAKTIK 

B ıı ıraıı.ı tıtr.e ı.ıırııı t.ıı.ııı 
f'dllf'n dlCtr bir taı.tlk 

ııe. heplıııl:ı:e a' rı a.ı rı, il)· 

rı adamlar tıırııfııuııın ) nıutan 
dalıııı telklıılerıll. ~fPstlA henlm· 
le esklıltnl>erl nıtııııı~t>ht•lll' bulu 
nan herlıanıl bir arkadaş, ya be
ni ııra.up lmlnrn1' doııruıııın doıt· 

rU\ıı )ııhut ıııeı..tıııılar Jolla}.I· 
rııı.:, dortlll takriri herııher 1111111· 
ııuııcııııız arı.nıın,ınr 11le> hlmlıı 
tOrJU ı~ıı.ıtlar ıe lllıaııılıırdıı lıulu 
n U}or, benim hnrrlo;f'llınl t'Jöfttilll· 

da l1olrıı hıılın:ıkla brrahrr, on· 
turla ınu,ıtrt:. olmamı lddrtle 
ll'nl.lıl tdl)ordu. Bali lıa7ı, hiç 
taıııııııııııaımıı nıubtrııt lıııulnr· 

le. ıneıııll't..etın muhtelif ı.üstıe
rlnılPn ıte bu tarıd11 ıneı.tupınr 
ıılı)orduk. :Unluıat ıa.ıel atıktı: 
bl.ıltrl tılrl>lrlml:r.drıı 1Upbrle111ll
rrrl'li il) ırmak \e ııı ttetereı. bir 
hıırPl.rte ıntlııl olmak ... 

ll'l.lrrlııl ılr "'> ltl)orl ırılı 1 tr. 
lııılıın hıııılırı Pf"k 1)1 lıllrn il.· 
tlılar. lıu h ılo;ırıulAn cııı. mt'nınun 
dil: l ıt•r lıl' ıtırı t"1°rı:ınıl7. bl) il· 
•l fa:tll) l'tlC • 5ulc•nl:lrln 011111 Pl· 
ıtı..lt'rl ı:llıl - uıılıırl.ı ııılı fl'reı. 

hlr ı Ptılıe ı..ıımını:.ı ı.onaıı:ıııııt.. 
'ıthııt. oııl.ırııı hlıl kt•ııolll••rl)lc 

ıııuqneı.: ı:ıııı tr.ıııtnınııırıııa kıır· 

Şl llllfll \e hllrl't.;t'f•lz dnrılııtıııııut. 
takdlrdt>. nlııımıın korı.:ııııı• hır 
hl>:rnrı daııı~n-ı ııırııp, lııı tı·· 
-ı-tıtıu ıı ılnhıı hn,l mı:ıt ınıl:ı ) nı.. 
etmek ı:<ık ı.oıay tıl~rııktı. 

FAKAT, BtLIYORDUK 
• 1 ~ıe lıl.ı, elr.ıfımızıııı ıl1111en 

bu ıııııtıtrll f maı..•nllı dol.ıp 

lıırı, hnurlllııaıı tıır.uı.ı.ırı &il 
ril)ordııl.; ıııı•ıl ıtıııltf'lf'r \ e te· 
te•stl•ll'rle ı.n11ıın11dııı:ınıır.ı h I· 
ce hh•t"dl>orıltık n u (ol. •ıı.ııııııı 
ıe tızuro ıazheltt-n ı.urıutınn 

ııın lt'I. cartsl. lıl'ıııeıı bir pıırtl 

ı.nmuı... ~11rııı bir 1Ho1rıııııl ı ne 
)tıı>ıııat; ı~ttılltlmlzl, nn•ıl )&il&· 
cniınıızı. lıt'lll lıaşlı ııır.ıııı .. ı.:ct 
ınt;.eıell'rl h11kı.1111ıat.;I dlı~llnrrle

rtıııı11 uınıınıl erı.:Arıı nı:ıı..ınnıak· 
tı. neplıulz, 1lrtıı> ıtılt"n ııu ı· 
kınlılı vazlJttt•n bıkıp usandı· 

ıı:ımız tein, knt•t karıırınıuı 'er· 
ıııı.: Kahil oıı1ue:11 kadar sOralle 
ııarıı, 1 ı..urabllmt'k ıcııı ıırıı.crıım 

Ourlndf' hazırlık mtıııa'kaşıllanna 
batla.racak ve bunun ne rsasıar 

ü7t'rlne hRllrlnııııtn•ı tlı.ıııı ıeıııı. 
ilııl te•blt edecektı1'. 
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İzmir1de müzik 

T 
ilrklyc'nln 1-
Jdııd bll-
yuk llman 

fehrl •e belli 
o:ıılı ihraç kapısı 
llnılr, muhte.şf'm 

Eı;e medrnıyell 
nln mıras~l'ı 

t 
1 
: . 

1 

1 
1 • • I.: 
• ı . .", . · olnııu'11A ral -

nıtn, memleket 
klıllUr ha)atın 

da lldnd ıı~n· 
dıı kalmı tır. Ekonomik hıırekel
lllık ve refah, okuma yaıma bl 
leııltrlıı ı:oklıı&u, bir şrlılr tıyat· 
rosunu bllıı ayakla tutamamıştır. 
010, ızmlrm yetı,ıırdltt )a:ı:ar· 
tar \e aydınlar, Cumlı'Jl~lyctln 
kültür lıarekellrrlndc krndinden 
bahsetllrnıtkltdlr. Dunun sosyal 
tzatıı, bl!l'e bUnyrslnln faıtla 
tüc:car olmasıdır, briki de. 

takat ıon birkaç 7ıldır, kUllilr 
ve sanat alanında da bau ki· 
mıtdanınalara rastlanıyor. izmlr 
Flllrmonl Dernetlnln tertipledi· 
fi orke"ura kons~rlerl, bu ,oıda 
ümit Hrlcı bf'lırtller. Kırka yak• 
ıapn orke,ıra üyelerinin hrpJI 
de ıımator. '\ten•cır, o~retrnen, 
ıornat'~ rekllmcı, tUcoar, avu· 
kat, bankacı te aıker, izmlrde 
bir ıerçek ıııuzlk sanatını kur
mak için lkl yıldır el ele çalı· 
41yorlar. 19Sl • S8 mevsiminin bro· 
f\Jründe verllC'n izahata göre, 
ı~en )ılın ) tiz klşillk ı;alonu 
doldurııuyan dinleyiciler, timdi 
altı)tlz klşlllk şlntma ulo!'u 
sıtmıJ or. Tek bir mevtlnı, ıı· 
mlrllltrln cuçek mllzlk lstelllnl 
üç nıl Jlne çıkarmış. Bu bakım• 
dan konsrrlrr hem bir ihtiyaç 
yaratıyor, hf'm bu ihtiyacı daha 
CC'niş çevreye yayıyor. 

İzmlrdckl müzik harelaetlnln 
baµnda, mUz.lk okulu müdUrll 
Orhan Barlas ur. .\ynı uman 
da orkC'stra şeflJtlnl de )apan 
Barlas, Ankara Unlet Konservıı· 
tuannıo baprıh mezunlarından· 

dır ve muzlk f'tltlmlnl \lyanad• SOLCULAR VE PUSU J>ror;rııııı hıızırııcı nıllnaka.şa dort >ıl kalarak ıellşllrmı,tır. 
Hlrlıııle trıııos tlınrı. için fır· lıırı. oıııııı..~·11 tı.ı:ıın ünlü. l'ruırı:ı Dlruç yıl onre Ankara De\let 

•811Rr kollu) Rll ~e lılıl 1"11 (Ol. iZ· illi hıtzırlarl.Pn. llS.,111 .ı 1111 Jıllıl Konservatuanna bajlh olarak kU· 
nı: edrıı lılr lflıııre ılr. •olcu te· r~a~lnrıı ıııı~anncaı.ııı.·: Uıirtlu rulan İzmir :\lüdk Oknlıı nıO· 
ııııuUlll'rl)lt• ınııııı ıı ıış hvı mu- takrirde nıtıdııtaıı tlllilnıll !ıtır durllıfllne getlrllrnesl, Eıe uııat 
lıHrrlrlt•rlı•, lıtııl)l'tlt•rı lıl'ntb; IJel rl!t't \e deınoı.r.ı•I ıırı•ıı•lııll'n hayatı için çok önenıll bu Joıt 

il olnı1tıııı1 tılr tnı.ıııı ııen(ltrıll. t:ıhl ıtl\le prnıtrnının ruhunu trs harC'ketl sallamıştır. tımlr ti· 
!ili rrl) ti ı I' ılroıııokrıı•I ıntıeıul~lr· ı..tı rıll'crı.tı k.t"nıllmllle teııııkıı lbmonl Utınetı ve orkestra kon • 
inde hl:ı:ıı hıırıır~tıe 1tıratt11r ol· zıı dll•meınt1' l(lıı, ııroırıııııı hllt ıf'rlf'rl, Orhan Barlas'ın eseidlr, 

dul.larını lh il') t'll hıı ıeıı<;ler a· l 1111 hn~ıı im ruha ıl\ ııun ol ara~ demek yrrlndedlr. 
rasındn. lıf'lt..l ııııınlıııl olıııılıır da bazırlaınnt.; IAzııııııı. \ lııt" a) nı .Se var ki, İzmir Srnfonl Orkes-
\ardı. t'RkRl, Rulrıı lılenloJlnln ruhtan llhnın nlnrnı.. hlirrl)ı•ı trau, elinin nllında bir mllzlk 
hfit..lın olılııtu kapalı bir nıııhlttı• ııu~nıanı olıın s.tKl'I 'e ~oıı•u f'e· dl"terlodf'n yoksun. Ktmnn sa· 
ıe '111.ılı• ı ilr. soıcıı lılr ıeı.ım ko re) onlara ,:ıııı 'l;nzlznır. Fn 17.mr I nıtçuı Muta ,\m:ıtl'nln adına, 
dııııııırılıırııı tc:ılrl oltı:ıda ı111ıuıı· ırliçıtıı.ı ı.omOııt.tlli<' karşı bir orkestra il)elerl arasında da, so 
ıl ııı..ları lı•lıı, t .mııml) ı,, 5tıptıf'll rl"ııhe olmak , ... hunlıırı kanun llstlt"r ıarasında da rastlanmıyor. 
llll•llrlardı, 1 te "ıılcu fıtRll)eller1 ıll•I 'll.\lllUk :r.nnırl)ıll. 0)sıı, Marta ~mntl, 1946 danbf"• 
ıılııuıı ıııtu iılıırı· ı•ıll'ıılrr, rlrsCı· Hu l'• t•lıtrııı ılı ııııın. ılllo;lo;nt ('· rl lzmlrde. İzmirlilere pek çok 
ıııızı hu ıcllıl ıııı•ıırlnrlo Enruı.ıı. ıtllıılP ı tı·nıı l'tlt'll lınzı ııoı.ınııır keman aınaıörü yetiştirdi. Belki 
ıırdl)lc. lkl ltlrltı mrııtnot elde d:tha \Orııı: Hnıılnrııı ba,ındn. dt• orkestra ÜH~lerl arasında çıı· 

etnı~ır. ı:ıılı~ı)nrlardı: Hlr tııraf· ııarll proıı:rnnıınn tı)ICDll olııın.ı lantan var, oirencllcrlndrn. 
tun lılzlrrl lo;Htıll olılııl:ıı ı..ıııııır z:ırıırell \llrdı. lr~lilllltı E•aslye l\larta \matı, lludapeşt.e konsrr 
l..f'lırll lıll'lıloJllrrtııe yııldııştırrnak. K ıııunu (ıll&Pr lllhlrl llt \ llft)O· vatuıı.rından, Orha n IJarlas \'i 
fit.cer tnrnrıun hunu lt' ııı lıı ı.uıııı •Dl ııııı ıt..lııı ı nındtlt•&lıııll! on· yana konsenaıuannılan. lklli de 
olmasa hile. )t'lll kurulııııı'1 ınııh r.ııı11n ) ,ıvıtıııı ııtr tııdll ili', ('.fi. Or!Jı A\'Ttıpa rnllzlk kllltürüJle 
lt'llll'I hlr ıııııltnldl'l ı l'rılıt•I l~l· P ıılıı un.ı ıııııılı•lr.rlııl tı• ı..ıı t"ılı•ıı Htl mlş df'lı;rrlrı. Simdi ikisi dr 
ıw, nın•kı•lı·ıııııl~ tııı•ıırları il~ ııltı ,.,,,,, lııı ı. ıııuıın •nl.11111111 tıı: fımlrfıı nııırJk lınvatınd:ı aktır. 
••7ınaı.; "" lıo\lt•ıı•, lılt• ıılııı.ı.ı•J ( ıırnıııırl)t•ıcıllı. ınllll)ı•Hllll.. rıırl, okul mltdtırll '" orkestrP 
dıe ı:orilııllş tıllınrl>lr, ılortlU Lıl. tı:ııı.ı·ılıı. dı•ılı•ıı·ıııı.. llilhllh:. ııı ,cıı, lll<kl, ınııılk litreımenl ,e 
rlr eııhlı ıltrlnlıı t..rndllrrhlt• 111'· l.:ıtııııı ılık. Prıııırıııııııııınıı •oıır.ı· sollsı olarak. ikisinin a•nı ı:are 
rıtlu•r 111111 crıılll'ıle lıuluııılıır:u ıı.ın .\ ııo>e,,na n• ı.ırı ı<.ııılnr.ı l< ı•ırafıııd~ ,ınıdı>e kaılıır hlrleş· 
lı ı tllııııııı tı)aııılırınııı.. ... Oıııııl w n•dılrılllınt',lıtı• lıııt.;ıın ııırnı. 111 ,. mf, ıılm:ıııı ı"· prk 1111ıar. J:trr 
e\\ eıı.ı hlr ı ıı'1ıııılıı nııtııtı ıtım ınuı.. 11:111. lııı ı••.ı•lıırı ııroı:raııı.ı bu :uırıırı ış'hlrll~lne ""~"1 otan 
ıthl, •ti ıııııı ınuıı••lıılıı hu ıııııı.; ıtlıııu)ıı. r.ıkıtl h1111ı,1rı ılı•ıııul.:rutlk bilmcdlğım sebcııler ~arsa. prk 
ı.ııll.ı h1111rlnıııııı u \ tnııırı.1111 ıııl ''° ilmi hlr 1'1.llılr 11• ı..t•ıııll kn• ::ıııln ıızülm k ı:crekhor. nıı h· 
rıı"• •ulka~ıl, benim sur'atıl ıııtl- ııualltrlmlr.ı• ıı,·.ınıı lıiı Hrlillılı• ı;ı birt1ıı bir ıın ön~c olnı;ızs.ı, \I 
ılalırılı•ııı ~ll)f'•lııııı• ııtıııtılnıı'ıı rtt il' l.rnh et.ıtt')e l..ı<rıır \tırıllk. Jan~ koııı:tt lnlu ıınlü llaş•rld· 
Pnt.ııı 6lınıll, dnhn rlrnflı ır. ııstıı· lllr ııralık hrın arlillllılşlıır. 11 ı il M tternklı'ln bir özüne bak 
ııı.tı tılr plRıı tınzırlnıııHırı l ıı. 1111 rnıtıı nı nıhııeıı 1 ıııiınnkn 11 1111, 1 • trrmc1' ıtCrC'kl:ror. Konıı~ının o· 
:l'ltlllrf'llill \nlrnrnılıt hl7.fllllt' lı• 'ZUU Of:ııı Hl nıune\\""r ıııubilkr· tnQr.d•kl yola l:Öitf'rf'n ~ff'ttcr• 
ııı.ı•lıır ı •ııılıı l'lllll'k l(lıı •ıtrfl'I · ıle ılC' lıt•ıııı•ıı ılıılnıa IJalıf, illi!\ • ıılch'ln • Ilalkan '"" Sark bu yııl· 
tır:I ı:n> rrtlu. hıı ııt.ınııı hlr pır /llll rıllll'n ııııllııleaların ıe ırt al da b:ı lar •• drdl~I soylrııir. nar· 
<;8•1\ılı. tınıı.ı. liıırar.1~111111 ıınrllıılrı ıııe- las Te nıall'n!n l\lettl!'l"Dioh•I 

llrılirıınel. ı:ldl l•lllılJ.ır.ıl tl'•· llh•\.ııııı -.,ı :;, "ti. t cıı:ı ,aıanıam:uını pek IUf'rdlm, ..../ 

klllitı ı.ı•llıt•l ~ ll', ııoltıı ıııı•ıırl,ı·-ı~;;~=ii~~;~~~~~~~~~~~~~~~3~~~~~ 
ıllilnı ('illi '' ı lılll) orılıı. Onl.ırl :ı 
rııı hlıl n.ı•ıl lştl•ıııar l'tmrı. l•lf'· ı u u 
nuıııasrhl't ıı."rı ınntnnı hali t.ıııın 
mış klm•ı·ll'rlıı hlll ıııl~ ıılaı.aıarı _ _ 
ılıı illi!'( lıııl ı l l'illdl. llat t:ı lıclkl 

ele tııınlıır. ı.ı·nıll t'hrnııııhetırrl· Tu·· RK HALiSiNiN U .. STU .. NLU .. G..,, u·· ıı l arlltrnıak itin, hl:ı:lerl lsteıttı..-

lcrı ıllıl fdıırr rtııı.ıerlııl \C elle· 

························································ 
BUGUMKU ' H A y A l'r,ıık6y "ı,tfl>-

roıoJı ıstaı1onu· 
nun tahminlerine ıore buıtın 

ft!'lırlmb ve civarında hava ı.a· 

palı ve aralıklı kar 'atışlı se
çecek olup ruzıhtar ryıtdu poJ· 
razdan •ut olarak rsecf'ktlr. Dil· 
nıın rn yüksek sıcaklıtı +3, en 
dOtOk he -3 Santıırat olarak 
kaydtdllmı,ıır. 

T AKVIM 6 \ ~'. ~ \: ~ ım 
,\\ I! - (;C-. :11 - K\ , 1:\1 '?!l 
llU \11 l !l~3 - K \ "" " ' !3 
lllı rı ı :ın - l'tn1<11.lı rle\\ı•ı ı ı 

\lasaıı lzanı 

JABAH 07 10 02.29 
ÖGLE 1205 07 24 
1KINDt 14 28 09 47 
AKŞAM 16 41 1200 
YATSI 18 19 01 38 
J.MSAK 05 25 12 44 

Guetemtze ıönderllen 7a 
ular H resimler basılnn 

basılmasın iade edllmea. 

E deblyat Fakülteal Sana( Tarihi 
Proruorlerlnden Kurt "1d· 
monn'un çok önemli bir ltlta-

1 

bı yayınlandı (11. Kitapta Ozelllkle 
ı~. ynzyıı Türle halıc11ııına bir ı,ıt 
tutmayı Jatemette, dolayıal)'lo Otctı 
yüzyılların halıcılııına da deıtlnmelt 
tedlr. 

Dolu halllannın blllınael olarak 
sebcn yıl ıınce lncelenıncye başla
dığını belirterek .Oze bafhyan yuar 
•TOrlt halttan konuauncıa lıllmedl 

ıımız pek çok şey varcıır.• <1tyor. nu 
bilgi noltsanlı~ı malzemesizlikten dc
ltll, rorlt araştırıcıların bu alana 
karşı pek az llgl gOstermealndeo llerl 
ge!mekteellr 

Iran halılarının Batıda aıı~ladıkları 
Un yalıncı bir ündür Safevi holtıaı 
rı mln~atUrcOlüt bakımmdan gllzel 
örnekler taşıdıkları halde tel:ıtll ba· 
ltımdan hiç de elvcrlıll eleı?lldlr. oy
ııa balı her oeyden önce bir dokuma
cılık işidir. Türkler mlnyatürclllük· 
ıen uza.k kalmayı bildikleri için, 
gell~meyt bozmamışlar gerllemelere 
dalla kuvvetle tareı ıcoymuşlarClır. 

Öyle ki, bugün bile Anadolunun bn
ı:ı bölgelerinde eaı:ı halılan anelırsn 
balılar dokunuyor. 

Türlı: halıcıııııının ı;elltmealnclekl 
bu clatltrau, blllm.sel çalıtmalann 

İran halılan üzerinde def;ll de Türk 
halllırı üzerinde yapılınaaını gerek
tirecek derecede ıınemllı11r. 

Bugünkü bllgllrre göre. <1DJ1Qmltl 
halılar llnce Batı TUrl:lııtanela yııpıl· 
maya başlamış ve a~ğı yukarı bep 
Türk ülkelerinde yapılmıştır Duru· 
mun böyle oldu!lu anlatılmıştır ama, 
halıcı1ı~ımızı ilgilendiren bir çok ao
rular d& bugüne tadar cevaplandın 
Jamamı•tır. Bunun telt çare.al Türk 
lerlıı kendi aaoatlarına önem verip 
•ahlp çıkarak, onu bilim.sel yole1an 
elUn}a3a tanıtmal•rJdlr. 

Avrupa 14 yüzyıldanbert Türk ba· 
lı.tı atıyor. Buııun Batıda binlerce 
Tart halı.ı blrlkmlftlr. Bu bolluta 
raJlml'n }"&bancı bllıtnler yine de bir 
çok soruya cenp vertmlyorlar. Zir& 
ihraç malı ile &Ati mal ar&flllda tark 
vardır. Dış ülkelere aatılanııı, )'&ban 
cı zevke unun olmaaı dUfünülmüş
tllr. 

Türlt halwnııı ltı parlat çaııı ol• 
m~tur: 13-14 yQzyıllarla 14-17 yüz. 
yıllar. ıs Ytızyıl ıtı çal ara.aında 
bir geçlt durumundadır. ve haltltın

da o kadar çok fer bUlnmlyor. Ya· 
zar ilet büyük çat l)lce lncelcndlQln 
de 15. yüzyılın da aydınlanacatını 
one ıarmekte. ıınce 13·14 ytızyıl ha 
lıcılığını anlatmaya başlamaktadır. 

TürA: halıcılıj!ının ilk örneklerin· 
den 8 parça bUl!'tln 'l tlrt ve İ.slim 
EIC'rlerl MU7t-~nde olup •Konra ha· 
lılartt dlJe adlandırılan bu halılar 

dUnıanın en llnlD lıalılandır. Fakat 
ytne de yeterince tanıtllmamıolardır. 
Öyle ki, bazllannın rotograrı bile ya 
yınlınmamış bulunuyor. Oyga bu Sel 
çuk tıalılan aıı.nat lltteratürllnde bü 
yük rol oynarlar. Ünlü ııezgln Marko 
Polo yazılarında onların aözUntı et
mektedir. EbUl - Feda ve İbn! Ba· 
tuta gibi ııezglnler de 13 ve 14 yüzyıl 
tarda cAnadoluda çok ı;llzoı ve çok 
bDyUlı: haltlar dol:undutunu ve ora 
dan yabancı Qlke:rro ııatıle11ııınıı )"&· 
:ı:ıyorlar, 

Ferha t SILACI 
Son yıllnrda ukl Kahire (Fustatl 

tchrtnde bazı halı parçabrı butuıı 
du. Bunlar, 13, 14, ıs. )'Üzyıllard• 
Anadoluelan Mwra ithal edUmlş 111 

lılardı. 
H Yüzyılda Kon3'8 grubunun fi'" 

nı aıra ltıneı bir halı çeşidi d:ıu1a üretilmiştir. Öncclerl yalnız esk1 " 
'8lyan tablolanne1an tanıdıtımız bU 
gurup Kahlrede bulunan parçalar a• 
ruından çıkmıttır. 

Ttırkler llkln yalnız kendi ev ııı· 
tıyaçları lçlıı halı dokuyorlardı. ıt'-· 
lı dokuma işi 12. yüzyılda ev ttı: 
c4hlarından şehir a Ullyolertne geçti· 
nu atölyeler çok hızlı gelişerek 1o11•· 
ı:ıoıu Selçuk Mnatmın cı:. parJl\t 
devri olan ı:ı. yüzyılın ııı. 7erıaınd!' 
Alie<ldln CRmı.,ındeltt şaheser v• 
muhteşem halıları dokııyabtleceıı: ııtt 
duruma J'llkııolmltlerell 

13-14. yüzyıllar halıları anlıı.tııdı1' 
tan ııonra 16 17 :rüz11llann balıtarı· 
na geçiliyor. 

16 :vtızyıl Anadolusunı1a şehir teı· 
cAblanndıı yapılan halılan cHolbC'" 
1ll halıları• adı altında toplamak ı· 
det olmuştur. hı gurup daha vardır 
bu çağda: Uşak hahlan, osmanlı ıı• 
lllnn. cHolbe1n htı.llları• na bu adıll 
verlllşlnıı aebep, reaımıcrtntn d•ll: 
çok Hans Holbeln'ln tablolannda ıı 
i1llmrste1ır. 

İki parlak çaıt ıoeelendltt.en .&0°• 
ra ıs. l üzyıl halıları biraz ıtaha •1' 
dınlııla çıkmakta, •Anadolu h&Yvllıı 
halıaıı nın son ııurubunun 15. >-il11 

yıla alt olduıtu anlıtşllmal:Udır. 14• 
)'üzyıl halılnnnda daha çok kUŞ '~ 
aıl&ç deaenlerı ı;örQll\yordu. 15 yllıl 
ela ise örnekler birden çeşttıeııır. 
kuşlar, elört ayaklı ha}·vanlar, caıı~ 
varlar. dentz bayvanlnn. yenı;eÇI 
yan\Bna bulunur. Daha llerl bir ı;t• 
llfmede ise bayvanıar yenynna dtl11• 
bltblrlerlyle ka'l'Sa ederken ı;örülllt· 
DOylelllı:le cıaha hareketli, blrııırıerl~ 
ne daha balılı bir motıtler blltll11 , 
meydana gelir. Motif değlf1kllıllll1 eebep olarak Tlı!ur akınlarının etl'.,.; 
at &Clltertllyor. Bu halılar A 1'rl1P1 t 
o d,reçe ıı:trm\ştlr k1, ftaı:varun :ı:ıa • 
tA İaveç'ln en kOşe bucak kllY .ıtıll•"" 
!erine kadar :rayıımıttır. f• 

Türk halılarının resmini pinti 
tallan ressamlar sfeğll, Alplcr'ln k"; 
ı:e)'lndelı:t Oltelerden, Van Eyclt, ~I 
rua Cbrtstua, Hans ~emllng 11 • 
rrslm uatalan da yapmışlardı. ııuıır 
lann tablolanna koydukları hail!. 
daha çok, kareleri ııeometrlk dolıı~1 
ıu olanlardır ki, ıs. yüzyılın ıtııı , 
:vanaında hayvan halılarının yerl11 

geçmiştir. l}I" 
Kltllptıı aırası geldikçe Türk. l

ana, iraıı 'e Kafkas 1111natının ııırb 
rlne etkisi açıklanı:ror rıı: 

Öz!U, dostça sitemleriyle biz 'fÜ c· 
ler için çok faydalı, lltcratnre 11• 
nı ı;örüfler getirecek derecede 0[ııı: 
Jlnal olan bu onemıı eser kltllPçı 1• 
bakıınıne1an da övgüye del:cr bir I>• 
çimde ve kuşe klğıt kullanılaralt tı 
ı.ırıanmıştır. rt· 

Eseri okuyucularımıza uı;ıııı: ,.e 
rlz. 

(I J Kurt Erdınann, ıs. ,uır 'fil~ 
Halısı, (Ocr liirklsche Tepplc!J ı:ı .. 
ıs. Jahrhunduts), fstanbul Edrb11 
ı-·aııuııuı .rıı1uııarı u s. 
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Evve a kitap okuyun sonra 
benimle konuşmaya gelin 
f.E.T.T. Umum Müdürü Prof. Kômuran Görgün, gazeteci
lerin suallerine garip kelimelerle c e v a p v e r d i 

le 0 Qn f ET 1" f lf'tml'lcr1 Umum 1 c- Hel"hanı:t bir menuda te-1 All ahaısm~r 6.C"tk • Prof Görı:On 
UdUrQ Prot KA.mran GOrı:On!l'! nimi• cörU.•eb.lmenız için R•r.nr' bu ce\'abır.daıı ısonra da ka!'lılıl: 

~5rüşmek lı.te) en kı ı:azt>tecı bO malılmat :ısııhlbl olmanız ;:e:.>ıı:ır 1 beklemede , telefonu knpatmı•tır 
ün mc.sıe,,. ha,,'Watlarıncıa dahi cıuv ,, ............................................................................................... .......... ...... .. . 
~6<hkları ;arıp cc,npları almı$lı.r- A kk b t• 1 1

~Uetecllerden biri otobü,ı me- ( ( ya a 1 ıa t arı 
llt.eı;ıne tl'mas etmek ı temi$ \'e 

tlınu."n MOdOr tarafından kend si· d o il d u r u 1 a ın a llt '11 mukabt"lr!dt' bulunulmut•ur· Z » 
1 «- Evnll otobü.F "' ı•lc!n·ecl 
~~I hak~ında bır iki kitap oku un Ayakkabı Esnaf I Derneg~ i Reisi «Biz zaten Milli 
ıı:!a da benımle görü§llle!ie ı:e-

1 
nıın !iRleden ı;onra da metl'f' in· Korunma Kanununa tôbiiz» diyor ı ııııııın. h ılli llM'hirılr '°'ıt:ı •tıo.ııılı• ı olııııııııııııın ldılln rılı•ıtıır,ıın · 
~ıncı IRr, .ı ııı. ıı rııt.ıı.ı rı·-hıı . bunun a"•lnl l •ııaı l'tmt~or mu~ 01.ullıııırııı 
~ı an vBZıtC('lldttı voıunda b•r ı Gıda ~e lhtı}·aç maddelerıncıen rı bO\•i.ık b r hara• "'n"ııııına uı; ıl ıuı ı · ı ı.. .ııı 1111 ı.ul'ilciJI. nrrc.-ıH·lleı. ı.arııı ,. ıltıııd11 , ,ıatlt'rrl' ntoııu~ 
lıab entt dola~mağıı hR~lamış ''e bazılarının hOkılmctçe dondurul· ratmıstır. 7.ıra Dernek Ra•kaııı, hrl.INllJ~ r. ı.ı•lı·ıı otolıü•lt•rln brp•i d l' tıl.lını ııı.ııııırt ı . l •trııı. u;ıın · 
ru ~!i tahkık için Umum lllüdıl· masına ba,lanmu.ından Aonra bnzı «.\\'akk abı flatl a:ının dondul"'ılma rıı l urıa te.ı 11•lrrıı oııtıırıı aıı nıll'•' ıt.n ranı~ 11rl11r \l' ıııılar l\l'r ıter .~ 
~ lefon\a aray&n bir ııazct.cıro ııu:ete 11htunlarına kadar akseden u mcv:ıuubahlı; ola.'Tlan cııı:nrd•ı. ~ınıl:ı , ıtldf'll OLohıi•lt'rln '\rdıuıl .ın tıaı..:ıı..ı ı ı~orları t ı . 
.... 'u C'.C\' tır \'Crilmt~tlr · h aberlerd..,n btrt de. &}'akkabı tı- fi) 
~~::·~·~ .. ~g:·~·~·Y":'~"·g· ·~·~:·i:" ;~:::~~ıı~ar ~~~~~~~~~aıtıu~~zlR::~: ru~~:k:C~~~ı~~n~;ı~-e~\'\~!lll ı sr~;7, A. LSA ~---- - ı!ı ll 1 

cak11 denı~ordu. Fak at Ayakl:ahıl'I llrava ı;11tıl an bir çift erkek .lyak
kabısı buı:tıı. 40 -60-80 lirad ı r.• e. 

'

'k k ı · 1 · Eısnafı Derneği Başkanı AııAh Rü- 1 IA I ra IÇe e ri ükertL,'ln dünkü b~ın toplan:ı- \•Or llr. k r. bu pahalılııtın föe!:>e')I 
l'lne onlara cbrc cham maeld" tıa: 

ı •Ucuzlukl br kleytn ''atancııt~la· !arındakl y!lzdt l'lllyı bula.-ı ı.r:ı r lloo:vıa, 5 ( A /ı. - Talı:\'lfe edil· 
~14 Pollıı blrlllı:lert üç ııu ellik kra 

1,. lnı hayranlannın elinden ııuc
.. ~lo lı:urtarabllmlş.ercllr 
-';ık b!r araba ~e oehrl dolat" 

malı:ta olan Uç ıUzellıı uzerlne 3000 
kişi hücum etm~ Te otomob111 de 
Tlrmlşlerdlr. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

r...l~~ 

1 NECMEDDİN S~D~K 
1 
eskıden · 

şimdi 

FERİDUN ERGİN 

tır 11 

Fılhaktka Milli Korunma Kın.ı
nunun tatbıkınden e\'vel kılosu ıu 
lira olan kO.~ele buı;an ııı de~' l'let
re-ı S,b lira olan deri 5 50 liradır 
Taban L~tarlannda. ökçe !Astlkle
rlndt', çivilerde ' "' de vukankl 
nrtışl ıra ır.ııma: il yükselişler ol
musuır 

Et-ı sene garanlil ı 
Otomatik Telc>fon Kumbarası 

P erakcndt atı-:: T"l · 22 46 06 

HİLMi ÖZ KAN 

Her Cumartesi, Pazar 
Y E Şİ LK Ö Y 

OTEL DENiZ PARl('da 
Sevimli ltolyan Şantözü 

Piyanist EDITH LALEŞEN 
TINA SERRA, 

ve Arkadaıları 
Pazar ~ünleri müzikli öğle ) emeği \ ' P danslı mat•nt' 
:'\OT· Yılb:ışı Rezen·a ,)·onla•·ı na ba~lı.nclığı arzolunur. 

Tel: 7:: 88 00 

}Narenciye 
müstahsilleri 
durumdan 
şikôyetçi 

Narenciye tlatl arıncta yapı lan in
dirme, narenciye mOatahalller inln 
itirazı ile ka11ııa11mı~tır. Porta kal, 
mandallne \'e limon müstahsilleri. 
teıbtt ed!len son Hatların 938 plp· 
.ı::uı !!atları olduCunu ve bu9Uıı için 
mahsulu a~çtan toplama maararını 
dahi lı:Brşılamadı;ını titri ıürmek 
tedlr:er. 

Finike u Kumluca na rtncl)e mUı 
tahımerı adına. şlkiyetlırlnl ll;lll· 
lere intikal ettirmek urerc, Antal· 
yadan "br:mlzc ıoclen SaUh Çağlaya 
~e .'.llenmet GUIJen, düıı ;aı:ctemızı 
dl' ziyaret etmişler, son narenciye 
ru Uarının halli ettltl netice hak 
kında aşatıdal:I lnhatı \'ermişler· 

dlr: 
•İKtbat H Ticaret VekA!etl tara

rınctan ı.esblt edilen narencl)'enln 
toptan rıatında yetiştirme. ambal&J. 
nali:ll>e ıılbl milh!m muratlar na za 
rı ırıbare alınmamıştır. Flatltır na· 
rencıyeyl •tacından toplama m&lll'a
rını dal:ıt kar ı:aıamıyacalt durumda· 
dır 
Flatı ıesb!t edilen birçok me)\'a• 

!ar 200 !le 300 kuru~ aatılmaaıııa 
raa men portauıın kll0tu 20 llt 30 
kuruş aruında aatılm•'Uadır 

Bu:;ilnkü narencll e tıııtıarı 1938 
flatla:ına uymaktadır ki dl(ıer t.atı 
tcsblt edilen bilumum madde.er 19~ 
piyasasından yütae&Ur. TUr..tyem!
zın her tOşesincıe por•,nlı:ala nazaran, 
aı: murıı r :a ,yetişen bUCımum mey 
v11lar daha yülaek flatla a)'&rıanmış 
tır , x arenct.re mUatahalll tatmin e• 
dllmedltl takd irde bahçeclll.k lmannı 
terı;;edl'Ce:ıncıen bu durum narencı-

se ıtııallne kadar 701 açabilir. 
~arencl)e tıatının te&bltlne mın· 

takalara ı;öre tercih hakkı da t a· 
nınmamışıır. 

Bııgıinlerdc Flnlli>t >e narencl>ıı 
yükl emek için ;ıelen bUtUn kar! Te 
denll' v..-ııtalar ı boş dono:ıtkt.ed ır:er . 
Bu h al ıu. yurdun h tr nı ıntaka-

1 ıında 11cuz: tl• tla. yenmesi arzu edl· 
ıı ıen narenciyenin yerinde çllrUmetJ 

clbl, milli se"e tımııe H IM nrlcl 
bir durum ~ aratmaktadır BugCln kCl 1 

AKŞ~:M.~ı 

Ayaklı:abıcılar ham madde ııat· 
t arın ın bu yOk<>eltşl karşısında a
yakkabı flatl arının cııondunılamı
yaealhn11> ı ı.rarla ~ö ·ıemckt,.C1lrll'r. 
Çtı nkO. btleellyeler: avakkahı t• r t
lerının tıatlannı ııondunnuşlardır 
tma!Atçı. toptancı \'e pcrakeııcıecı 1 
krndllerln e «tanınan ltfirl an da· ı 
h lllnde ış yapm11kt adırlar. Bu vn
zlyl't karşıı;ında •ayakkabı mrsı-lc 
ıerb ndı- de. dlıter ~ıdn 'e lhll\llÇ 
ma:ıc.trlerlnde knn;1laştığımız b.r 
dunımla yüzyUze ~elmC'!ttf:!y,z. !ili 
k'1met. şayet halka ucuz a;·R: ·abı 
g l dlrme!t isti\ orsa nyak'<P.b. I · 
mC.l r.df' kul'oı.ılan ha:n 01nrt:ır:r-

1 

! ta tla TOrkl)'ede narencl.recllltln ıa
Ukb.:ı. llnl ciddi bir ıehllkr;e doC'ru 
ıUrUtlemcktcdlr. 

""·-----------------------------" Narencl\'e mUııtabslllnln bıı mllf· 

i 
~ 

... ~~~~~~~~!' 
r n de tıntını U!«blt l'trnı-k zorun
dadır. Şayet bu yapılmazsn ıwa't-

kabıcıların da Uade ettlt'I ıt.bL 

cpı~·aııayı çOrük-c;arııc ııyakkabılar 

aolduracaktır • 
lfın11111111111ııuıuııuıu1111111ııı•ıııııııı•ıı ııınımımnıımıuuııuımımH1111wnı1WJ11ıtllttmııııuo11n"nm1ıınm••11 '111unı••• •••••nı1n-·••uıuıo111•1 1111••• 1 
Biliyor musu nu: IJ aşk e fl t siyasetteıı j 

çok ııeyle 111eşgııl? L so11r11 e ıı 

Bir tiyairo sanatkanyla: GÜLGÜN KUTLU 
l t 

E1'1'ELA 
S0 1\ 1 RA 

Bu hafta 

okuyucularına 

siyasi h ·;ıiin Jaav0a1y11ı •ıtıyoı• ·=·=_!=: 

Giilgii11 Kıııl11'y 11 "' _ 
~ 
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t KUŞTÜYÜ FABRiKASI . 
SUl TANHAMAM. CAKMAKÇILAU . 

SANDAL YACI LAR Sok 18 Tel · 22 30 2 7 

l:Ulitını bal!etmek için llgl.llere 
yaptığımız mllracaatlar henüz mtıs 

bet b.r netice vermeml.ştlr. 

Amerikan 
P.•Ykinin 
atılması 

tehir edildi 
\ nadolu \ janu 

Wu.blngtoıı, s - MOdataa Veki!e 
tinde nblldlrlldj#lll• gôre, ilk Aml'· 
rU:an .ı.un' peyltlnlu tır!atılnııuı 1 
trknlk seb~lerle tehi~ edilmişti• 

\ anguarıı pryklnln hang! atın \'C 

hangi 6aaıtc ıır atılaca ı bu;:Unler 
içinde açıklanacaktır. .'.lt!idaraa Ve· 
k!\lcıt, tehir haberini vrren teblll\ln 
dro. tllll dereccdel:I ayar me~lrlerl 
ıebeblyle rozeyt tmatlcak ekıp:erln 
yakıtı boşaltmak meebunretınd~ k•' 
dıklannı tasrih etmektedir. 

Loııdı·a'da 
Tı·e11 kazası 

Tıırk llRbr rln Ajansı 

Londra. 5 - ı.or:drn·nın r. rınev 

Do[hısıınc!R e1cın ıı::ce feci b'r ırc:' 
kazn•ı cılm~ \'e l>\I kazada R4 klbl 
lllt>rek 100 d:m fazla ln.'>an ıııtır 
surette \'ru-11lanmı~t ı r 

Enkıı: cltıııda kalan kaza kur
hanlarının < ıkarılma ına dc\•am e · 
dllınckted.r. Enez 30 kişinin rta· 
ha enkaz nltınc.ta kaldı&ı ta!ımı:ı e· 
dllmektee!.: 

Kaza Noel mOnasebc,t!yle alı vr.
rt•e çıka.-ı ycılcul arlc dolu bir trl'
n ln Londr<ı yakınlarında b!r ts•u 
yanda durmu~ bulunan bir l'lek· 
trtklt trenle ça!'J)ı•muı net!c~n
de \ 'ltku bulmu~tur. 

ıa~ıı!M 
Vardan 
Netice 

• .\ na,- a•aıta \&tnnıı a ha l. 
, ... hurrl} tllı-rlııe \e millet I· 
r:ııtl',ln l' ııa, anan tsıtı..rıırl ı 
bir dl'\ lt' l nizamını ırıııt nat 

ııltınd " hulnndurar-aı. l'"ll•lı 
tndllltr h 11'1rl1Q ıp huroru ıı ıı · 

ı ıı arıt'tml'li ı.ıı rnrııııta,- 11. Rn 
no n ~ l' l>rhl. hur;unı.:ıı a nnya,.a• 
nın ı..111 \Plll' r blrlltl t•R•ına 
1111,- a ıı ma,ı , .. 'at anıl n• hal. 
\f' huı rl) l' t lrrlnl ı. .HI tf'ın ln nı 

Alt ında bıılnnrtııraraı. m i}l'nl 
tl t' ll'rlll'n nı ııhrunı olnıa•ı 111· 
hllrl) l ı· mlllf't tı A t.. l nıh t•tı , t"• 

rin t' tf'ı.. parti h~l.lm l, f'tlnln 
ı.ıını lnıa•ına ııı~nı ol ıı rıııınıı~ 
hnlnnm :ı•ıdır.11 

Jllı 11öz.lerı. 211 • la\'u; l 9S'l Pa· 
u r .e.M gUnU ı-aat 16 ııuıarın<! ı. 

BU~·Uk M illet l\feclbl kürsOsün
den. ;eni iktida ra gelen ık· 
mokrat P artinlr. ilk bllŞ\'"k.!I 
Adna n :-.ıenderes ı;öylüyordı. 
sı rtında k o} u ;rı bır elbı,ce 
'ardı Krs,·atı hr; zama nki g!
bl ltln t ile bağlanmıştı. Gözlük 
ıerı ı:özOndeydl. Hil!<u:net pro
ı:ramının yazılı o!cıu~u kAitıtla· 
rı ıı:ı el vle tııtu~or ~e btıvü 
b r dlkk.ııtlf' okuyordu. O &!'id il 
gerek MrcL.ınc bulunanlar ı:ne. 
11e rad~·oııonnın ba•ında be:vcc~ • 
la :\fp,c!lsten naklen ;apı!an n;! -

rıyatı dlnieyen!er. bundan böy-
1~ ı.ıerln dikkatle yürUtülece ·.n
elen wa ~Ophe edemezlertıı Ye
nı B~bnkan. yeni iktidarın tA· 
kip edeceği lO&u lı:a• 'I bır dil· 
11'. 'e l>f'' lrl: hudutlanl'la ç z.
şordu. Tar.hı nutkunun ortala· 
nna ı:elmt~tı Daha e-rvel. ~lki;:ı 
t<Jeceklerı <ıört ~L~d•!1 bahse ,
mlRtl. 0 1)\ ıe· h'zmetlf'rl Az.lıı.~ 
t~arnıf zthnly.,~I iç nde cörü· 
lt1ce'- 'e dil\ let bütı;elerl ır.tl· 
uııı tlknHn:tz:• l'OU\'aı,.nell t;.; 
hA!e ırrtıi1ll'Cl'ktl. Ot\'lettl'! ya• 
pılncalr:: y&ctırımlar -ki bunlar <!;ı. 
mllll tktlJ;a nt bur:yemı~n tl;;a
tlnl a~mıyacaktı- husu~ı ve ya
ba n"'• serma~f'Jl'!rJn te \"iki -re 
temina t altına alınma!an ure
t.ylc lktı adi bir cihazlanma 
<!r-,·rıne aırllecektl Bu cıhaz!n l 
ma. mem:etetln tat>1ı •an.a~ı 

!iz önO-ıde tuıularak b r pili· 
'1.a bağlanacaktı Ve nlhay-f't ~ 
ıhsal hnyatı!ll:ı. de\'lctln zara..-

11 müdahalclr: ndPn ve her ne
' t bOrok-a~ nıı:ellerlnden kur· 
tan! cııli:tı. 

Me •• ::ercs. prcı;rıunında!<I Lna-
861.YB al:. fa:ı!ı 'b!Ur dl1'tcn EOl'I• 

"" · kısa bir L "l dinlendi ve .&or.
ra Jt6!iıtlı.rı::a dilerek ıııınluı 
{•kı; :ıu: 

<1 \ılalrt t•lt'rlnln ,ıırll tfı l · 
nır•l ndr ı, .utır:ı f'•R• , tf'ml· 
11·1111 hl i' eılal rt •R;:l<lnııın• ı· 

ıl• •. i n• , il A llAhA\..Lırınııı tP 
h Urrh Pt lnln ln lAnı \..nr11n a tı ll 
"'"'t.' nılnl~tın yrrlııl' ır.tlr l l · 
' ''"'!ıule .. unıı. tıı 11 ' ıı ııı ' c
-..ı rtık t,nlıınmıı•ıııa hn ırl ı· 
,:· r. " " nıaı.,ıııhıı tt'ınlıı l k in 
ntl ~l,.t t'lhııdarıınınn ı.urııln · 

• uı:u h l'l l r tr"''" 1'•3 1ı h ıl l. Oııı 
tnı> lh ll\:lt' \ ard ı r. Hu h n l.ını 
ıt. n, ın Rhl.rııırlrrlrıı l lfıı ,,. .. 

l& T f& 1 

maı. l;arnrındtıJ'I %. \ arı:ı,·ıarı · 

mı:r.ın ana~ a.•nıtnn alılı lı.l ı.rı 
ttmln at ı bakl. 11 la ıt rçrıde•tl· 

rrcrk h tilitl mlerl ;,-f'nt lıl•t•n 
"özıl f'ıı ı:l'tirll l' rroı. l.;t'n d ilf' rl
nf' ~aı:ı anmo•ı 1;1rurt tf'm lnnt 
lf'• I• ııl ııııacal. tır.n 

Aradan tam 7 11ene. 6 ay ve 
5 ı:ün ıreçmıotır. Yine Buyuk 
Mlllct lllccııııı. :yine Başvekil Ad 
nan l\lendr.rE:> \ 'e ytne hüktıme~ 
programı okunuyor. Saat yine o 
s aattir. !llcndcı-es·ın ııırtında ko
yu renk bir kostüm 'ardır. g!Sz· 
IUklerl ı:özilndedlr, saçları iti
nayla taranmıştır \e progra:nın 

yazılı oldutu k6fıtlan yine iki 
ellı.le tutmaktadır. Şunları okı.:
)or 

11\lıı ro l,nbc \ Odff' inin, kra 
\e tat btı.:ntııı dıılı a ıntilirnı· 
ııı rl ı.lın.ı·ıııı temin ı::o..-r •ln f' 

mııı ur bulund ıı ı:u h nkllORtln· 
den ıııh trıarıı ı:orunrrl'I. .. bt"r 

t'.f in murııl.:nbf' tir ho•l nyıp 
ınu rnı..nbe ili' tıl tıl&I :!!P.h Alıl· 
nı )&r1ıı ınıı1a \ &ntn bir dh· 
nı , !'!ile t urlıl enı;f'llt'ntf'll' r. 

b ıH IA ~alıulııJ I Rrı ıtn clıra ıl fil 
nll~ t i it' h ıı rı> lirllr rf' liad :ır ı l 
rtl'n h lr l• trn\l li ııbul etınrı c
\f' ıı uıııı ıı bir ml'ın l l'li f'I l~·ı n 

ha~ ırl ı \ I' r 11~ ıl ah llt"th•rll' r '" 
rf'hllrı rııne ı.aıı ı ol nlAy:ı llıı · 
l.i\n J Ol.t u r,., 

Yanı. ba~veltll keyfi ıcı arenln 
müdafaasını \e !el etesını ya· 
pıyor. z.hntı.et. seçim arlf~in
de Fatih mıttnı:lndt' c ... ııntı T.11-
llh B6ktna muhalefete rev vM
meyln; ı~ıerın sür'atle eörü\me
fllnl ~tlrorsanız blı.I kahir ek
ı.erlyt' " le ı~ ba ına .ı:etırln» etim 
!f' rıe ifade edilen zlhntyet•ır 
Yanı c.tı-mokrasl b.r şekildir 

z.r.ııet 4 11cneı1e bir reylerini ve
r r \'e ondan sonrıı her ne\ i nıu 
ra ka":>e;-l ı;eçtl partin n eline 
te\dl cC11'r. Yani. ı ba1ına :;e
len ııaru. mt•vcut Anavasayn U· 
tınaden. millet hAklml-rctl ye
rme tek parti hlklmlyetı tcsll! 
edebilir Bundan tam 7 r.ene. 6 
c;. 5 ı:on e\"\·eı bunu bir mn~
zur. bir tehlike olarak ııerı !Ü· 
ıen b~ \e'kll ,ımcıı. bütün antt
de.r.okrattk hillr::Qmlcrı demok· 
ra.sının y~Bmll.51 ıçın şartmış 

g.bl ı:t'>.,termeğe 'li e kahul e·tlr
r.1f'~e çalışmakt allır. Btı.!ıından, 
muhalif partııerdcn Q'elcn bu
tün ıenkıtlert. itirazları : bir ta· 
ı ı.m ııızıı mak.'\ntlann komp!osu 
olaru ı:önneltte ve ~termek
te<1tr 

ııl tflrrı,ı•tlt rln •Ull•llm:ılt. 
•11111'! ııı..ır ' " ttlll.IL h !ırri~f'· 
tini tf" ı. rıııın ıı l t"tl lrnı ro ı.: ı:a

~l'-1111' ııınt uf fnıl' ı: lt.>1 ı.cı~ 
trrf'r .. ı. ""rı lılılla \t" tnlrplı•r
ılr tı ıı lıı nııı'nıa•ı , . ., 1ırı,1ecr. lılT 
ı.ıhnll, rt ~ı ıııı. rı•Jhn lııln t<"•I· 
~ııır ,·ah• ı lııın.ı ı:tbl 1r•ehbil• 
lrrhı 111 .. nıırı.:f'te \ I' rl'Jlnıe lı!i 

.' cı ı. zara rlar ıı..ıı t'df' l'l'k m ah l· 
) f't tn•ııtıı: ı ıı rtıı.. n•ll.fi r bo· 
ı.ıı.aıll'rıl!'ıı olmu ı or.n 

11.l ebllmrktedlr. Bunun için li 
?Jenderes proıı:ramında cmatbı:
ata alt menu11t ve tatbikatta 
da blr.za• hilrrllet nıııa:nını ze
ı;ıele rcek bazı boşhııtlann \'n 
A!ilkllklerın r;Or'atle ı:!lı.den ııe· 

,. rllerck hnllecllleceğl» \'U :11 
'ardır Yanı -raktlyle en ı:en,ş 
mAnA ırı" tesis edllmcı.1 dü•ü
nillcn hUrrhttlere. imdi. kısıl
mı~. lruşa çevrtlmlş hıı!lerlvle 
dahi tahammül eaıtmP.k tsten
nıPmf'ktrdlr 

Raş' rut !in 7 61'111' 6 a\ . 5 ı:nn 
onra 'Rrdığı nrtlcc bucıur 

Sadun TANJU 

~~~~~~~~~=-~~J 

kll5t , ı ,ıı•nı lııl lt'•hlt .......... ı. 
hlr ı. ıırı ı lu' ı.. 111111 11 11 h.11 ırl.ı· 

ÖLÜM 
suıt11~ ~bdatm,.c'<!'.n o .u 

mer:1U.'?1 SO!ey.man e'e::ıdl keri
mesi. o mnniı Orduları Ea~ku
m andan \'rk:ll Merhum En\·er 
Pa.şan:n ze\'ce . Türk ııu·ayol
ları Yc,ııı:öy İ•ta.s;-cn .Hüdflıil 
Ali 1':m•er·m. D<.'ktor ~!nhpe' -
ker tlrı:;fıp·o:ı.. Tilrltlin Mrı· nte
ııek ' l:ı Rfsı'iı r.1<1em•tn \'alld ir 
rl ı c Klimll Klllll;ll'ln c ı 

J \J1' f 'H' I\ •; t -. 111 1 ~11> 
\rint etmlııtır. Ccnazcaı ':ıuı;On 
k(l 6.12.1957 Cmna ı:Onü, df:lc 
nnmazını mOtdlklp. Teşvıkt e 
Camllnde namazı kılındıktan 
.&onra O rtllk!iyde. Yahya F.fen
dl derıılhıncıüı pederleri snıcv 
man F.tmdl merhumun Tür!» 
6lne defnedilecektir. C!'!ent 
ı:OnQer1lmeme!I r!ca olunur. 

~elediye evleri 
ldiml~k P.dilen 
1200 kişiye borçlu 
Iatlmlfık brdellerlnl henüz alama· 

mıt o!~ n Uc aılenln, VllCıyete ı:t· 
derek Validen baklannı tatedlt:erını 

blldlrmı,:ık. Dün de ona rakın aı:e 
reW, ıstlmllt becteı.erlnln bir aıı 
önce ödenmesi için vlll~cu elmlş
ler, ıaut ıazla meş;;u: bulunan V•· 
ıı ı:e görüşemeden tekrar ;erı ııtt · 
ml.$1erdlr. 

' Yapı ve Kredi Bankası i ve 
a Aralık Cumartesi ve Pazar 
günleri sızı Koşuyolundaki 
İkramiye apartmanlarım gez
meye davet eder. Kadıköy 

Şubemizin önünden · her saat 
başı h usust vasıta kalkacaktır. 

YARIN so GÜN 

Öte yandan 7enl atcııcımız bir h a · 
bere ıore l.stlmllk bectellrrıntn o
denmul iş.! 5 twmdan !tıbaren 
durdurulmuştur. Belediye, h alen 
1200 gayrimenkul aahllılce bor çlu 
bulunmaktadır. Borç ll'li:Wıu ise bir 
mllyoı:ı lira cıvanndadır 

Açık Teıekkür 
Cnılever l Türk Ltmlted ı::ır· 

ketinin. müracaatımız üuınne, L;, 
kantacı. A•çı. K!iftccı 'lie Muhalle· 
bici P. natıarına her onb~ ıı:Onde 
bir ,dnRıtm"k üzere tahsis ct~I'" 
Vıta \'il ı eı<nafımız üZl'ı1ıtde tıe
rln bir mcmnuıııreı husule l'et•r 
dlğlnden mOdOrlüıtnmnz h!ltim 
D"rnck Oyelr.rıntıı hısslyatına ttr• 
l'ılman olarak açık trşekküril lı:e:ı

dl.sıne bir vazife bllml tir HARB<ET SAATLERi ~ 

Cumartesi : 14, 15, 167 17. 
Paz:ar : 10, 11 , 12, 13, 14. 1s. 

16, 17. 
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Yılsonunda 

isabet · Ş an sı 

HER 100 LiRAYA 
BiR KURA NUMARASI~ 

Hesabınızı Ş imdiden 

lı/ ANA IJGN!N ~ 
AIZTIK:' 

9 2.4 

ERENKÖYDE 
BİR 

APARTMAN 
KAT 1 

-

A~ C4VINA YAN 
{)ıaıuıN KIZl.(I 

l sııı ıı tı 11l l mum l'•naf H 

"'An 'nt t. fırl ıın (,rupn f•t lh· 
IAk \ ~ "' 1111" K<ıoper:ıtlfl 

\tüdllrltıı:ıı 

YILBAŞINDA 
400.000 

Lira 

* 2 
APARTntAX Dı\İRE~f 

12 
~fESKF.X KREDİSİ 

v (' 

50.000 
1.irahk Para fkranıiytlt'rl 

İiTANBUL BANKASI 



Georıe Duhamel, Tilrlıl1e1I zlyarrtl ırasınd:. kitap tmzabrken 

Dünyadan ne 
GOTURMELi 

BiR FRANSIZ GAZETESiNiN AÇTIGI ANKETE SA-
NATÇILAR VE YAZARLAR CEVAP VERiYOR 
Tutun ki dünyamızın sonu gt>lmış. fakat bir füıc ile sun'i bir 

J)eyk uçurabilironız, bu PC)kın içine de birkaç in an ve insanlığın 
birkaç eserini yerleştirmek ve böylece yok olın:ıktan kurtarmak 
mümkUn, nelerın kalmasını isterdinız, modem anlamda bir Nuh 
ıemisi ol:ın bir •Ümit Füzesine• neleri vüklerdiniz? 

E~lence peşinde bir Fransız gazetesi tutmu bu soruyu Fran· 
anın tanınmış birkaç vazanna ve f!ı.nattı ına sormuş. Zamanımız· 

da sonılacak hir sonı bu. Yakında a)'a grdebileccksek, fakat atom 
inrllaki ile dünya ;>ok olacaksa, neler kurtarmak istediğimizi dü
şünmclı:te herhalde fayda vardır. Galetenın aldığı cevapları asağı· 
da bulacaksınıL • 

Tl>atro rt"Jlsürü 'e nrtl•tl J. • 1M 
Bnrraulı: Hiç 

&!lyle bir ıey olunıL dünyamız. 
cıan h ç bir teY ıtötOrmemelL Orn 
cıa.:ller başlannın çaresine baksın-
lar N~l olsa her ee-ve yenide., 
başlıyacaklar Göz!erını açsınlar. 

;önıünler ve yen cıen yara•ınnlar 
Film >azan ve reJMirtl ıırne 

cı lr: 
Yeni ba~tan ">ruılamakta :nAnA 

yoıc: bence 00n~anın l!OnU ge!eC!'k· 
ı;e. bu cıanyaya benzer ıı:ıncı bir 
dOnya lı:unnamak da!ln ,abetlldlr 
Yeni bir mııceraya atılmıyalım. 
Rnnıaneı '1arceı Jouh.ıııdrııu: 

Saltın imanı ı:6n0rm!';; in! 
H.ç kitap ııötllrmemcl • ıııtırda:ı 

ba lamalt Zaten b ı:den ba,ıca ola· 
ak bir canlı ;ara.U a bizim yantı· 
ıtımız eserler 11 h c b rl fa dn'ı ola 
maz. Bence bu dOn• a· a l!de\ :ı• 
cl!re iven b r vara••ıtı Tanr nı 
hu%urunn r da 1a c kal"'Tlamn 
relt B z h ç b r m aj illnd nne-
d n ole o :T> llhıı 8'1n1 pı 
kin 2e cı nme c • o!an h ~ b r 
canlı ı koyrr.a· in'% 

Torlhr:I 'r \ linılt'nıl fi~ t'~I l'ltrrr 
Caxotte: 

Yeni b&.$tan baş.a::nama•ı · 
Sun•J pevk n ze h ç bir §ey to 

mavın Hele ınsanlıı:ı hiç Jco;ma
rınız Yen baştan ba~la:nak şn:-· 
mı? B.z njizımızın payını aıcıı .. 
Ba kaları ba kıı •urrn yapı;ın 

Ti> etro ) .ıturı Joııt>•ı·ıı : 

Deo;az kARıt 
Pe\'kln içine bence beş ton bo-

yu kA ıt ko\malı ki. blzClen snn 
ra relecek olanlar bu kHıdı kara
lamak fıl"l!atını bulsunlar 

lrnl'IP.nıl n ""'' C1t>orı:c" nnhanıPI 
:-.tutaddes kitap 
Peyke yerleşaC"k ııuıanlara yiye

cek tçecek•en ba1ka bir cıe muka.1 
cıeıs kltaplann heps nl verin Bu 
ınaanlar blzJm ilmi bulu.şiarımızı 
ıu•ap•an olı:umaııalar cıa olur. çan 
kil n~ı olsa her e e "'en ıten ba• 
lamaları cerekecet DOn>•Yl yenı 
ba:;•an kuracaklar nşallah bizden 
1;1 kurarlar 
nomanrı t r nı,:ol ~ "nı:ıın: 
BcıtUn dünyamı! 
Dünya bu cıuruma dOşerse. E-

ı:rJı•or ıırnıı cıaır 

Kırk yıl l!nce Cook acçntesıne 
baş vurup aya seyahate çıkın it 
ç n lertmı a ırtmıotım 1026 da da 

feza )Olcuıuklan Ci:ı:crlne bir ki· 
tap yliZC1ım Demek ki benım yer.m 
nyrı.m~tır Ben bir Sputnlk üze
rinde yola ç ııcarım yolda ı;,zın 
ntacaRını:ı: pe:tke rutlarsam. onu 
~ok etmek çareııinl bulurum. çün 
kü bu C!Unyanın uçurulması ıyı o
lur. hatt4 bu Clllnyadan ne ka· 
lırsa hepsin n yok ecıllmesı ı zan. 

ı<oaıancı tbert \ ldnlle: 
(;hl! 

norı bucuk ton eh ı. bir rır tere 
bir çekiç. bir kerpeten g!ltürmell. 
be il o.maz. Küçük LaroUS5e ısöz· 
IQ a. llkahl ÖDlcmck için bazı Ça· 
reler o tadar• 

Honınııcı 'llchl'I neon : 
r6llnnın adınıl 
.Bence bu cıan adan kalmaya de 

ter bir oeY ~oktur Fakat lnsanlı
ta hanız ık etmemek iç n. ı;:ene 

de feza) a bir Pllrta kAtıt Uzertne 
l azılmış bir 8l>z koyardım Tanrı 

t.erde akıllı in anların bu sözden 
tayt1alanab ,l'eckl r ne 

DrrlP)l'll: 

lnııteın·ın H~ a oaok bir llım a
cıa:nının cııerlerlnl ı;öturme;; e ua
klkaten değmez. KltliP olarak ben· 
ce Nle~zsche··nın. l\lontaıı:ne·ın \e ı-
Pro.ıst'un eaerlerını i6tOrmell Ba 
na ceıınce. ııun·ı peyke b nece.- ol 
eam muhakkak b r çift at. iki tö ı 
pek bir plclc • up ve Mozart m 
p.Alı:larını ııötürorcıum. Hatta l\1~ 
zarı•ın kenCll&lnl yanıma a.ma • ı 
laterdlm. ama l\ylc olun;a b.r cıe 
pıyano ı:ötünne:ıı: llzım Penısı.ı.n. 
a prin ıevanta au u. ıc bnt. b r 
olta. bıraz kum~. bir lr . r ·aç 
e blbe. ı:ara. ki\ ıt kalem. b r rır
ça P c so nun. Bott ce 11 Brue .. -
he. ve Atıton • Martın· n b r kaç 
tll loı;u Amil bu u dı.tdnrı:n ncr 
ha de k ton çcı.rr Ne se. her hal 
cıe anımıza ı;I ı'lb aımaınn.ı. mu· 
kacıcıeıı 1tı•a ı cıa kat' nen iOtOr 
meme ı Onu anımıza aıırsaıe . 
Tann b r daha b ze oyun o~nama 
rını•tını bulrnut olur 4te bu ıc:a· 
dar Ha. unutuyorcıum. b nim 2 t 
mt.nı lat onıanız. bir kaç dostu-
mu cıa toze~·e yerle~tımıen z .A· 
zım Bu 1oıculuıta tek bıı.şıma çııt En iyi, 
mam 

ZAYi 

VATA '.' - 6 .\RALIK llllf 

---------~~-----------

Dünya elmas kralı öldü 
r 
oünvAnın IADI -TUZU 
Yeni bir elektronik beyin 

Ferrantts Llmltecı taratıp<lan 

yapılan açıklamada. iavcçte lnşıı 
edilecek bir hldro - elektr.k 
~antra:ı için en ıyı plAnın bir 
Inı:llız elektron ik «beyin• tara• 
tından hnzırınnaııtı blldlr11mış· 

tll!lnl belirtmiştir. Yabancı ıı:I· 
~ arctçllerın ı:etı:-d.ll:lerl t11ivız..n 
yanı;ı otel \'e lokantalar vasıt a· 
ı; yle sal!ıanıyortıu. Geçen yıl 
eınğlanan 170,000,000 luk cıavı· 
zın 50 mııyonlu!iU cıoıarcıı ve A· 
mcrikadan inglltereye ııelen tU• 
r.stıerln adeCI cıe 250.000 ln üze 
rlndl'l dl Bu rakamların daha cıa 
) Ukselmesl bt!ldenmektet1!r. Be
llr,ıldlğlne göre İni11terenin en 
bü> Qk dolar kayna!iı turizmdir. 

Baba~;ı Sir Ernest Oppenbei
m~r' ın ölümü ile oğlu Harry 
Oppcnheimer, dunyanın en zen· 
gın adam.arından hiri ve gene 
dünyanın tıiric1k elma kralı 
clmaktaı.lır Güney Afrika'da mu
azzam bir §irketin sahibi ve mil· 
duru olan Harry Oppenheinıcı 
ıslcdiği an dünya elmas fiat· 
!arını indirebılir VC) a attırabı

lır ... 
sır Emest•ın oıuma ııe ortaya 

eôyle bir mese!e çıkmış bulunuyor. 
Oppcnhe mer'ler hllı\ elmas pıyıı.n· 
6luı eller1ncıe tutabllece'kıer mıcı r7 

Yeni Elmas Kralı Harry bu 
meae!c hakkın ela karar \ermek mec 
burıyetıncıed r. Ancak kendi ini 
tanı; nlar bu ışı bnbMı kadar ı.sa
oetll yapabllcce(i.ne ınanmııktacıı;· 
laz: 

Yerine geçen oğlu bu muazzam 
serveti arttırıp, babasının 

yolundan gidebilecek mi? 

Afrlka;a glcıerek. yavaş. y.nvaş ı:6-
rulmemlş bir mücat1ele neticesi 
yük&elebllml§tlr sır Ernest mes:e
kme pek bı.!ilı~dı. cElmlL.,:arı ı;e
\'erımı cııyortıu. Son söz!crı ııun
lar olmuştu: cE!mlll!ları bllcmıye
cck nız dcrecedo 11everlm. Londra• 
da. beş parasız dOllllJırkcn ne i6em. 
şımcıı do oyum Bir şirket. ba :n
datı klş ne ı.se o olUr. Bizden son· 
ra grlecek olanların Cin biz m yo
lumuzcıan g tınes nı isterdik.. Bu 
muhakkak ki kolay oırnıyacaktır, 
takat bizim ıoım.z de kolay o:
mamı,tır • 

Ne \'ar ki Harry yl yakınClan ta
nı:vanlar bu genc.n hiç cıe baba-
61010 mlzacınt1a olmadıgını 11en 
sllrmekte. baba: ı gibi iŞi para.<ıın
dan z.yadc zevki için >apacal!;ın· 
dan emin b•ılunmama r 

_ur bn>ç Devlet Enerj i 1darc
sınaen bildirildiğine göre mcv
:11uubnhls makıne cb<'ylnı b rı:ok 
muhtelit şıltlnrcııın en ıy ı s ını &cç 
mck \'e plfını t~blt etme,. ıç.n 
kullanılmıştır. Du. ş,mcıırc Kn· 
dar blr makine cbeyln• tarafın
dan ele alınan en ııomuııcı lfı:l . 

Diğer seyyarelerde 

hayat yok 
Makine yaptı!iı hesaplarda kış Dır ı;oyynrcnln üze:lnCle baya· 
§artlarını ve buzları. buhıır ~e tın yaratılması için elzem olan 
enerji lstlhsnllnı. rczervuarlar· şartlnr hakkında tng ıız seyya
dnkl ııu se\•lyelerlnl, barajlarla rclerıırası cemı~·et!nt1e yaptıll 
ttırblnlerln kapas.teslnl. Danl· konuşmada Dr. Prlntıle, feza 
markaya vapıla.:nk enerji lhra· 11raştırıcılarının eskldenberi b~ 
caunı, ka!iıt ve çelik endctstrlle- !edikleri en büyillı:: amıcıın. cııı:e 
rlnln lhtlo;açlannı. nch rde ı:c- eıcyyarclcrCle ze.ıci 6ahlbl varllk• 
mı nnkllyntı ve kereste sevk!· lar bulmak olmasına raiznen bu 
;·atı tşlerını ve nelı!r balıkla- ümitlerinin tahakkuk etmesi 
nnın muhtaç oıcıuıtu ı;u m k· c.Cldl~etıe beklenemez. demlgttr. 
tarını ve buna benzer daha b r Dr. Prlnglc'a göre bu şartlar. 6 a
çok şe~ı hesaba kattıktan sonra dl'ee hli~·aıın başıam1151 için de-

S r Emest Oppenhelmer bu ııır· Bab Jı nQtevazl "'° 2ekl rn iyi plAnı ı:öetermı~tır. itil. başladıktan sonra geltoebll· 
ltetı kurabllm~lı: için b(ltün bir olan Hıırry Güney Afrlkanın bir Geren sene lngiltere mesı için de her safhada son de-
haya! hlr6.a takat ıııcıaıını ve e· numaralı polltllı:acııudır. Alman "' rece müsa•t olmalıdır. Ölü mad• 

BABA OPPENHEİMER 

SiYASETTEN 
VAZGEÇMİYOR 

Cendlllğlnl bir an ıçın olsun elden asıllı oldu unun Lsmlnden belli ol- turistlerden 170 milyon deacn yaşı;-an b ir molekü!On 
bırakmadan macacıeı., etmişti. Öl· ması muhwefcte ıtcıer olmasına sadece bir defa meydana ıı:elCll· 
dQğancıe dtınyanın en büyük ı.ş a· tek enı:eıcıır. iıı:tıcıarda o!an hilku- t I° ğl d ilınln kuvvetle muhtemel oldu· dnmı ldl. metin ırkçılık ıı:atmeslnden şlkA- s er ın sa a 1 ıtunu sl!yllyen mm adamı bQ• 

Kıymeti milyarları bulan altın siR r.R~EST orrıı:-.ıır.i:lıırn \'& o(;ı.u 
11 

\RRY yctçıcıır. fakat mllllyetçllerı kır- Geçen sene urtıncıa 1nı:lltr· ttın hayat neviler! erasıncıakl bakır uranıum ve on yakın baş tarı ı o h ı r'l 
1 

1 mamal!a dlkt.nt eder re;ı ziyaret eden turtııtıerın ı:e- şaşılacak temei bcnıerllltln de 
ka k;ymetll madcıenın ı~ıerı kı::ı: cıan~·a pf:~~ı~:=ü~ro~':.~~ :o; ~~~Y:!1:k":ır. taşları imal etmeye Slyıı: etle fazla uıtra~nm~ ının tlrdl!U dl!vlz mıktan 110.000.000 buna delAle ettiğini bellrtml~· 
dl elinden ıı:~tyonıu. lellkle ,e bllhassa b&)atının &on Rusynnın ise • her zaman ve her bir ı;ebebl de Elmas monopolunu sterlin değerinde olmuştur Maa· tlrk Or Prlnı::e çok mOhlm bil" 

Fakat asıl ve en mühlm işi el· rıllarıııda elmas plyasa:ıınt1a tam IJte oldujtu ı;lb! _ ne dereceye ka· elde tutmanın bir insanın çok ka- mafıh turizm enCIO&trısı lnı:tl· ~o t~ı dahıı bellrtmış ve ha;a-
mas mat1en1erı tdt 20 yıldır cıünya manasısıe söjı. ııalllbl olmuştu. Her dar tehlikeli olcıuııu bll1nmeme.lı:te blllyctll de olsa btıtün ıı:Onünü ~ terede gittikçe ııeUşmektecıır tn ın aoıı;abllmesı için omljen· 
elmas ıstıhsalltının oncıa dokuzu· ~'ll dün~a piyasasına ne kadar el· cıar tehlikeli oıııuıu bilinmemekte tcmesıcıır. ıı:lllz Seyahat \'e Tatll Cemiyet . sız bir havaya ihtiyaç oldulı'unu. 
nu ellne1e wtmuştu. Erneat Opp~n- mas &OrOleceğlne kcndl!!l knrar \C dlr. Blllnen bir şey varsa 

0 
da Faknt Harry"nln yalnız dünya nln tahminlerine g6ro lngllte· fakat B00.000,000 ııene kadar el'· rıeımcr li'lrketının kucıretını o cıe- rlyordu. Yalnız miktarına del!ll, ı.. Rualann Blblryada yeni ve muıız· elmas monopolunu elCle tutmakla reye gelen ıurıstlerln ısayısı go- "'el ıroncış :ışınlarının. arzın ııat· 

rece arttırmı~tı ki elmas madeni :ratına da. zam elmas madenleri b\:lmuş ol- iktifa etmlyecclilnl ve daha büyük lecek 10 sene zarfında iki mlsl1· h1ına nü!uz eaebllmesı neticesi 
olan husw;i mü~eıer dahi mal- Geçen yıl pl;-asaya sürCIOğü el· cıuklarıdır. Ruı;lat oımcııye ;;:adar çapta 6crvct. \'e kudret oyunlarına ne yükselecektir Yeni bir tu- ~:-•k ilk yeşil nebatlar te ek· 

1 

mas taşlannın k•}'lllE'tl 75 milyon hlQ elmas ihraç etmemişlerdir. th- ~ırecetını ıs!iyllyenler bllyük bir rıstık otelin açııı~ı münasebo. ecıınco bunların havaya ver-
lnı:tllz lirasını ı:eçmckte;-dt. Blltün racata başladıkln!'I ve fiyatları kır- yekun tutmııktacıır Yakın bir ıre- tl)le konuşnn ~Iallye Vekili Mr. dikleri oksijenin, 6lü macıcıecıen 

HA
- DISELER - HATIRALAR b .. e''ll 'ar orta o:·~a -ıır kam) o- dıkları takdlrCle 0ppenhelmer·ıerın lecek Harry'nln babıısının bıraktı- Thomeycroft otellertn. turıst en hayatın kendi a:encııne yeniden 

nu an ı co' ,. · tıtrle cıı ı ııı muazzam işlerle başa çıkıp ÇI· düstr!slnln temelini tc•kll e•- tekAmül etmesin! lmkAMl:K hale 
,,,. .""·' r r onu ı:e eblllr v • ııetırdlitlnl anlatm"•tır. 
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MUCADELELERI 

I
• kinci Meşrutıyetın tlfınından 

ııonra. aanyamn muhtelif 
memlekctıerıncıen istanbul'n 

bir ıoaz:etec. akını başlamıat1. Oo
len er. bUbLo;Sa. Türklyet1e hürri
yet rcjlm.nln yaşayıp yıı.şayıımıya· 
cııtıııı araştın)orlardı~ Bunun se
bebi o 11ırada :lran'ln bcııı~hrl Tah· 
randa ~rcsan eden hlid se.er..11. 
:!randa meşrutiyet bizden evvııl 
lldn ecııım~. seçim yapılarak Mec
lls toplanmıştı. Fakat Kaçar h&
nede.nınıı. mensup olan Şah Meh· 
met All, çok ~metıen. Meclisi da
ğıtmak tsteml§. mebuıılar buna mu 
kavemet ct1lncc Parlamento bina· 
ııını wpa tutmuştu. 
zamanın en müstebit hültUmaa· 

n diye tıınınmış olan :Mehmet All 
ı:crçı bir muddet ııonra tahtınt1aı1 
indirildi ve iran·dan uz1Lkla1tınldı. 
Pakat. memleket uzun müddet bü· 
yük aıkıntllarla karşıla~tı. 

İAtacbul"a gelen gazeteciler Tllr
k'yedf' biMe bir hıiCll etıen ıınCllşc 
ııd ı.ı.ı ed ı~ırııcet nı anlamnk ıa
tl orıanıı. 

ma.., tıı.,ınnnın dUnya monopolunu Eğer Harry ııanaı ının lşailzarııııı 

ellncıe tutabllecek mldlr?ıt nı iôıtereblllrııe gereıı: Amerlkalıla-
Zlra bu sahada yeni )'eni ve kuv rı ı:erekııe Rusları !:endi fiyat mo

rctll rakipler bellrmektecıır. Bu r a nopolu altına alabilir. 
kipler Slr Emcst Oppeııhelmer'ln NlhaS 1 lcar,ıaına çıkanlanlan çok fark· et '1rketln nrııııını tehlike· 

yo koyacak son lhtlmaı Batı Af· 
lı \e çok daha kU\'vctllt1lrler rlkadan kaçak olarak piyasaya so- I 
Bunların başındıı Amerikalı 111m kulan clmııslar olabtllr 

&damları ı:ellyor Re.smen bildirildi Slr Emrst hayata LonClracıa 17 
tıne ı:öre. Amerika 1958 yuının flllnilB <ı şlllng _ 24 ııentl l 
ııonunda. encıilstrıcıe kullanılan ııen atılmış, inıllterccıcn, GOney 
•••••ın1111111111111ın1111u .. ın•tnıntıııı11111n11111n11tıt1tuı11111111nınıHttttı1111111ttuı11ıttHtttı• 

· Cildinize. 

emin 

olmadığınız 

sabunu 

kullanmayınız. 

Gizi ıaıı ı etlere ötet1en beri· 
den "k'I den t.rt cal tık r ere, Ab
C10lhıımle1ın o·uz Öç &enel.k ıs~ b
du' <le\ re ne bakarak bunu mO:n· 
kür roörenler 'arcıı. Fakat yan res
mı &aJ ılan Fmnı;ızca Le Tempıs 
ı:azete&lnln mLmlelrn•lmlze ıı: ıı· 
derdıtı muharrir bu flklrlenıc cıe
!llldl. Esaı:;lı tetkikler yapan mu· 
hıırrtr TUrklyede trtıcadnn encıt.şe 
cdllemı~ecetını. 31 Martta oıcıuııu 
gibi hAdlııeler!e ka!'liılaşllırsa bU· 
nun tıertıal yok edlleceglnl ıöylll· 
yordu Fransız muharriri Clllşllnce-
ı;lnl şu &uretle ı:ı:ab et11vorcıu: ; 

ıTOrklyede hilr fikirlerin yüz ;:; 
senelik mt.zlııl vardır. Bu müdcıet ~ 
zarfında. tOrlt\ ıecıakı\rlıklar ba· =: 
hıısma. yeni bir nesil yetışmt.ştır. 
Bu neııll hOr flklrl.erln bekçlllltlnl 
yapıyor. btıbcıııcıın. ı:erıııtıın tllrlü 
acılarını ta•mış olan halk hllrrtyet 
perverlere bü>ük itimat ı:O&ter1yor, 
onlara mOzabMot ecııyor. vaz:ıyet 
t>Oylo oltıuıı-una ııöre Türklyede 
ırt.caın ı:nlebe etmesine 1mk4n 
yokturıı 

O zamantıanberı cereyan ecıen 

hlrtıseıer Fransız muharririnin ı:ıı 
raaünan doliru olduii'unu göstercıı. 
Gençlik. mOnev\erler, cıün oldugu 
ıılbı b u ı; u n de nar !!kirler n 
bekçlll&'lnl yapıyorlar. 

il \lWh t , \11,k'l Htl'DF. 
ııt'ırnh ı. r 'ıt l'.\Ut.ı.u.ud 

Abe1ülhamlt devrinde htlrrtyet 
için çalışan vatan11everler araııında 
Ahmet Bedevi Kuran•ın ml!hlm 
mevki! vartıır Meşrutl~etln llılnın 
dan ısonra keneli ll!l'mlncıe mtıte

vazı blr hayat va ıyan bu zaı. es
k. mücacıclc dC\0 rlnc n t h tıraları
nı vak.t rnklt. birer kitap şelı:l n
de. ueşretmektedır n r kaç gUn 
ev\'c «Harbiye mekteb!ndıı hOr-

ı llf'I 111111 SiL :\, '0. 4 de l 

Banyonuzda 
yubek \d ılesıle ~onrel kaıanmı~ 

memlekelımııde en modern alo· 

mı:asyon usulu ıle ımlıl edılen 

yegane K O M 1 L I B A N Y O 
S A B U N U kullanınrı. 

NECMİ KOMİLİ Tel: 273118 

••••t•ııııt•t•••Uıt•ltlllltlttt•tttltt .. ltl•llflllllll••tl-lttlllttUtlttılltt•••••t ...................................................................................... 
T({JRTKAPAN NERQ ÖZET - Uomer n Vllyamı fslmll iki çocuk Ue Kırıcı Artl 

ıangstl'r ~·etesl tarafından •u dolu bir mah7ene tıkılır. 

ı,1 

~·- -

~~"''''''''''''''''''~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .. ''''''''' ~ S 1 N E M A LA R xı~: ~ra:1~·~~~0n~ ·;~ 8 U G _U: N '''''''''''''''''''''''"'"~'"'''''''''"''"''""'''R"'A"''o'"y''o""'L"'A'"ı~""~~~~~:"'::;~·· .... 
wer, Kim Novak • Rent:ı- 7.4S M.S ayarı , haberıer 

9 

& T 
0 
~ L o inı:;. 8.00 Sana'ltAri.Brdan f&r• 

ZAn:ıt: <Dsımpaşa . CUMl\ - 6/lZ/.19Si 8.30 Sabah müziği 
"ı .RAZ,\R ITel: uz.~r.:: ı T~J : U9l OıG): ı • Kıınlı J ,-y A J ROL AR 1.5 te tenz1Utıı matın• Pazartesı saıı auaro 21 O•nıı~ Kad..ıtöJ B4.5 Saz eserleri 

Hata • OO!latan OUzey • AT Rober~ Taylor. 
2 

• Cumartesi 1.5 ı.e talebe cıo, l!lalı matine l1 cıe. 3606'72 lt::!4.a .5l842S, 1 1 T A N B U L 11.00 Çe itli ba!lt mQzllt 
Türk tllml. Tal h Kuşu • c. He.non, mıı.tıneS1 · suare: 21.00 cıe Çarşamba t.alebe1• l'I cıe. Ramı' 2'2711, Ouucıaı 7.57 Açılış ve proı:;ram ıo.oo Program n kapanıt 

ATLAS 11el:4401S:i)I J, Wyman. K\lt\C\ ·rh",\TRO <Td: İı;T.\SBUl,OPt:RCTI (Tel: 36094.5 800 Sabah müzljll 
11

·
57 Açılış ve program .u.ıan şovnı~e - Robert SFJrlR TİY\TROSU (Tel: .o 66 63) o 31 34> rantalonsuY A~ı ll 8.30 Haberler 12 00 Ö~le kon.sert 

Taylor, Kny Kendall • I S T A N 8 O L O 21 67) (Dram Kısm1): CİBALJ KARAltOLO ıto 1,'ara&mt>a, Oumar\al, tren-vapur•UC, ak 8 . .(j Saz eserleri l2.30 Şarkılar 
$ Renk11 . İni &LE!llDAn (Telı 

22 3613
> SULAR "ALTI:>DAKİ YOT,: me<ll 3 perese. Çarşam. PuaJ' •aı 19 oa maıt· 9 00 l\.tıarlno Marını K J2.55 Serbeu saat 

$ ELHA~1RA f'l'el: 4"394) J • EvlAt • Hin~ filmi, 2 - Yazan: Jean Anoullh ba eumaneııı ı.ezı.stı&ı. ııe . Perııembe. Oumarı. 9 15 Şarkılar u. 13.00 l\f s. ayarı. habırıer 

I
BQyü't iakender • Renlı:.11· Macera Yolculın. Suare: 21 de u ~ caıtıı..ı. cu. ., ıı.aaa ıenstl&tl> C4J'L ıD. Demtryollan Raycıar. 9.30 Kapanıf 13.15 Melodiler 
Sinemaskop • in;. nsl TtT&TaO oTd' ca t&lebo• ıeıı.zıı&ı Pa t• ~ı ıı a• papı 36047~ - 81rteeı: 12.27 A•·ılış ve nro~ram 13.30 Salon orke4trası 

BULVAR (Tel: Zl35?1J: ar cat.ıııa t.ıaıtııel · 2230711) - coentzyollan ı • " 14.00 Şarkılar 
1:-..C:I !Teli 45459:;ı: Şlhlrll Yüzllk • Hlnı fil· '40(09-ı Jl.JO u 1 T f A 1 Y E 491896 !Tatil saatleri t. g·30 

Ha!I! melodiler 14.30 Hafif orkestra e.er. 
BUyülı:. İlkent1er • R1cbard mı. •DELh · ltomecıı 3 pel' ıtllçtl K \JL'\'I!: (Tel : tlbbaratt 440207) - 1$ebtı ·

00 Şarkılar 15.00 Şarkı ve uz ner. 
Burton, Prederlc Maralı, Ç~EJttJTAŞ CT e 1 ı C1e Yazan ı Refik CdU- <Tel: 44 93 69> BaJı::ırkO, 1184M. eeyotlu Hııtları: 444233) - !Ban ll.

3
U Haberler 15.30 Film ;tldızları ııöylü. 

Dantelle oarrteua. rau • Suareler: 21.00 aa. t'EYZESt: Kome<1l Yollan: 444700 .,. '738240> 13.45 Saz eserleri ~ t...\UI <Teh O :il 95): 2Z zs IS) l • Yarın Atlı· 'E.""f.S OPE'"'"l'İ CTtlı •amba, P•r••mbe, . Çar- 444&44BU-"k'a~a~l~~Clı a '°"~btu8003tıu. 14 00 Orkeatra müzltl 16 00 Program ve kapanıt 
.. yıı.cajtım. 2 • Kanlı pu.ııu ~ ..... v • ""' cuma, '" u ~ """ vu Polı"s ı·mdaf 14 30 Şarkıla 15.57 Açılış ve prograın 
$ BOrtlk iıtender 44 !IJ 9l) Cumarıat, Paz r auareı l80001 ııo. ıcrenta1 5.5204~ • · r 17.00 DaM m0zl4'1 

l 
l..CKS ITel: 440ll0 ) 1 M.AR>URA ITel:WSM) l"ESTİVAL: wıızıtaı op• 21 cıe. Cumartul Pa~r PJorya 738992. Ballo D• 

1500 Kapanış 17.30 Şarlı:llar 
BUytlk iatcne1er - nenkll· 1 • Evlat, 2 • DerJ&lar EJ- reı • 3 pense. 12 tal> l.fatln• uat 17 cıe. Cuma ııu 2291131. Ralıoıotıu (İstanbul : 2'74SOO). IB• 

16
.5

7 A~ılış ve ııroaram JB.00 Fractıe Carle plfft 
Sinemaskop deri. ıo • 1Jtızl ıı::: &arlo ıto- talebeye 17 de - Kara 552948, Be1beııacıa 51840l. yojtlu: 27Uloı ı. ıAnacıolu ~~~ ~:ıu:r ton.seri 18 ıs Çeşltl! mü:zJlc 

.\S: LeJrou oonuşq . \"&N1 ışelız:adeli•sı:Tel: ııocelll Çarşamba •aı Afaçlat 41hnda: Oram l&toubul 214222 t&tııı1• vata111 274502). 1800 Şarkılar 1830 Radyo lı:Oy postal! 

I
Belı;ln Doruk, Fikret ua. 22 5192) ı • Yann AJ!lı· 18.20 Belediye za. aaatl 18.40 TQrküler 
kan _ Tart rumL pcalım. 2 • Kanlı Puru. c•••••••••••••••••••••••• .. ııı-v••••••••••••••••••• 18.25 Hatır farkılar 18.55 Serbest aaat 

S.\RAT CTel: 4t tt51>: f'E.'fl (& ııt01 • Tel:! : 18.45 Nihat eaen;;ın 19.00 l\l.S. ayan, haberler 
.,.ytan Ruhlu in.anlar • llZli/: l • Tokorl li:öprO· * \ıtsı~'" "~' rem zı Atusıosı • 19.00 Şarli:ılıır T. Dizer 1915 Tarihten bir yapralt 
... ~ - V ıü. 2 - can Bedeli. *• KOÇ «21 lllart • :o SlsanJ Sakın kimse ile mUnka••ya kallı:· \ ' \Y <23 Kasım • 20 \rnıııo • 111.30 Haberler ı920 İklhav&y melodlW 
sımone sıcnoret, era r ı dU ü o u ıı:o b ü ..- İşlertnlz cvveld dü o dl ı ! 19.45 Akşam mtızlAJ # cıuzot Fransızca. it & o l it 6 T ** Y ş n n; m m n.se ug n mayın. Bugün bl!hasaı1 aAkln ol• • en ş nme it . ..,. ... 20.ı• Radyo o••••--ı 19.25 Tarım konuşmaııl 

# . 

3 
,. > ,\ bll)ilk bir karar ..ermekten kaçı malwnız. sızı ma hcup edebilir· nlz bir fODe çevriliyor. Sonu ı:rı " .~._. ı9.35 Yurttan sesler 

# TUlSOI neı: U 1 .. ı ı R 1.E (Tel: 36 tı l?)ı * nın. Yarın daha ıyı olacıık. olablUr. Durumu iyi Jı::avrnmaııa ~ 20.30 Operet melodileri 20.00 Şarkılar 
~ Dişi CanATar • :Neriman 1 ıtahrııman Akıncılar.! BO~A 121 .'ilıan . 20 ,1a1ıs) ler. çall ın. ~ 20 50 SOhbetler ~ Köml, Kenan Para. 2 • HerfCY senin İçin. * 8\S.\K <?? \&uıtor • ZZ E7llil} oı":l.\K 121 Aralık 20 ocak) :; 21 00 Şarktlar ;~·;~ Radyo gazetnt 
$ l'AS <Trlı 41 il O)ı StlRr.Vı'A ı Trl: '611&1?) ! Yanılıyorsunuz. Kıakançlı!lmLZ Huzur. gönül rahntlıJ!ı, sıkı bir E • 21.30 Dllııya Hl. Ornetler 20.35 Serbeııt aaat 
$A,k auzel Seydlr • w. 

1 
• l\Iaıty. 

2 
_ T•vtun * beyhudıı Hakkınızda ummadıtı· çalışmanın b•tlangıcı. peyCllr ihmal ettiğiniz bl rlş ııe• 21.40 Türk muılkW toplu, KUme ta.sıı 

i 
.., nız kadar tyı düfUntıyorlar. 

1 
rt tepecek Yorulacauınız • 22 21.00 Konu•ma 

Holt1en, J. Jon • z ) * TER\Z <23 E:rlUI :?2 Etılm ) ' . " .15 Plpno melodUtrl • OPCR4 (Tel: S& ti l ı * ırız KOV• (Z ... 21.15 Caz sanatı ÜNAL lhsımpıua. Telı ... ı.t;R ıııı l\lay19 • ZO Haziran) Akşam can ulcıcı bir hlCllae ola· " 1 Ocatı . ıı Şubat) • 22.30 Cnı: dUnyaıı 
•• 

93 
..,., ,• 

1 
• canbaZhanc Zara Han : BI:- takdirname yahut bir m\l.kl· ca't. uranık bulunursanız onte• Yıldızınız en iyi durumda. istek· : 23.00 Orlı:.esra 21.45 Har. Truım ko. 

'" "" YURT (Tel: Si 97 Q)I * 1 r1 1 1 h 23 15 H b 1 21 55 Serb t 

2 
• ZBTallt Turu • Hint l • Gelinin ~ı11radı 2 • ! lem:e tırutı çııı:acaıc. çok şanaltsınız. Muhakkak elde edersiniz. • 23.30 Program 22.00 B.M. Mecllalnde bU· 

filmi. Satı1e Sultan. * VE.~GY.C t21 Haz. • :o Tenımu1> :n:t:P fZJ &kim • 22 Ka ım) BU.ili. (it Şubat • !O Mart) : 23.33 Dnwı müzll!l 22.ıs Şarkılar 
Şehremini Nü!l.ts Memurlutıın 

cıan almıı cldu um ntıfu cflztıa
nımı za ı ett m Yen• ini alaca-

i
Yıldızınrı • Aziz Baamacı. tat alacalmnız. Bu hn!ta çok eıı- ycbllll'lilnlz. Para ı~ıertııde bUiÜD e n z emen ortaya koyun . .ııı. • a er er · eı aau 

# VESİ AB !Tel: t~ı)ı OZEN: ('Hl: 369124): ! Blr tereddUdOntız olacak. Duy. Kuruntulan bırakmak. dinlenmek KendlnJze güveniniz yot. Ay at.: 2400 
AK';r:' & R A ~:: ~; ::~rlhaberıer 

ı . Mar:y; 2 • Tayfun. 2 • QUnabalz Qoculı:.lar. * giriyor. bekleyin nız de~ıı atntrlerlnlz tena. • 7.30 Kuran·ı Kerim. 24:00 ~~.: ~eııı ıcapanıt #iFree1 Mac Murray - 1n;. l • Yedi Dıııttn HayCludu,* ıu hayatınız mes"ut bir devreye !Azım. Blr mektup Teya haber ze !111%\lrsuzlulı: getiriyor. İşleri· • 7 27 Açıllş ve program 23 30 D Q 

Romancı Françobe Sa:an J 
tımcıan e3klı> nın hllkmü :vo~tur. 

;:\aznıl)C ,\T.AR .,,,,,,,,,,,,,, ... ,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,...,.,,, ... "".~''""'"""''""''"''''"'''~'''''''''''''''"'''''''"""'''"''''"'''''''""''~'''''''"'''""'"" 
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...!_ a T A S - 8 ARALIK 19!17 

\ \ 'f. \ :-i - ~ ,\r:ıııı.: ııı:n 
IST.\1''BVL UORSASI 

l849 İatlkruı 'i. 4,5 
1938 İK <:'O 6 
l9o1 .:\1 M K. İK. l » 
l9o1 I DDY. hı:. JV ı 
I 1 O 0 Y fK V ıt 1011 ıH! 
9Sı 4tıkraz.ı • 103 55 

l953 İstıkrıızı • 103 70 
~9SS AınortU;mnn I ıt 102 75 
~s Amo,rtW:nan II • 100.o.> 

Z B ili ıt 102 15 
Z.B ıv. ı 102.50 
Z B. V 11 102 65 
zn. vr. ı 100.so 

194 Z.B. VIII ı 104 40 
ı on y vı ~ 11 11200 

KAL. I. ı 103 85 
KAL. II. 11 102.40 

ı~. KAL. III. ıı 102.40 
..,8 İST I » 103.00 1tl4a İST II ıt 102 85 

1
1
::1 İST. l. > 102 00 

194 
ı o.o Y. r. > 20.50 

lllfl DDY. IT. > 2155 
1 D D.Y. JU. ı 21.10 

M.:\t ı 2000 
M.M. II. 21 50 
MM III. 21.80 
ZB. IV. 2055 
Z. B I. 21.60 
Z. B. II. 109 00 
n""'K\ nts·ıtr.n t 

~ltez Bankaııı 159 00 

81 Bantası ıNamaı 1300ıJ 
0

1ttat Kalkınma B 175 00 
lranıı Bankası 113 00 

~l>Hıtaııyon And ı n ııooo 
ltrecıı Bank A. ş. 137 00 

~•ııı ve Kredi Bank. A.Ş 650.00 
.\ "rıcnret Bank A ş 55 UJ 

ltbank A Ş 1200 O'J 
"ı:aıan Çimento lOBO!l f arıı: r.ıetırmenıerı 53 00 
~ Bankası 200U 

C\,_A ı:rı -.ı cnı ... ınlRl .I K I RR 
;~hur1yet Ata 53000 54000 
~'""tat 05000 100000 
lınit 76000 76000 

.\ı ı 60000 68000 
"'hıt 66000 68000 

Kt'ı (.':E Al.TI N t 'l \"1 1 AH I 
l>e1t1ısso 1610 ıaıs 
~ekaıko 1610 1818 
ttnaard 1610 1615 

'ter11 noo mm> 1605 1810 
Bon ,\ llAR IC.I .u;ı ı .. 

F' I \ T i .A RI 
~buriyct Ata 11000 11025 
ıı~lt 10600 10700 
=~a~ 18700 13600 

1 ?t:ıaen Bolldnda 10250 10300 

l
ı~llz Lirası 14000 14100 
l{ll.t liz Vlk. 13700 1360il 
lı llı>tılyon 10400 10500 

• vı'il"e 990-°-~ 

'---~~~~~-

B·utMAC4 

l ~el.an ~ta : ı - Su: Bir ııııor 
~ llUytık: Bir tçecclı:. 3 - Akn
' il lılrl · Uyku 4 - Yna,, asır. 
l : Otay.' 6 - nır mualk1 ı ret!. 
'4ktt. llır erkek adı. B - Tabi! .e 

~llC.kruıan aşaftl)l.: ı - Kcuıı 
'4.~ ~ - Mül:emmd: Hllkümdıırl.k 
~ eııerınaen biri 3 - Habere!: 
ııı, tlota 4 _ Hallı:. 5 - Hareke~ 
l ~C.~: Teral• Katli. 6 - :lzın 
~ llir hayvan: Bir aoru edatı. 8 -

lit, .1t(} BOl.l\l .\ CANIS l l\U.I 

~111aıı a : ı - Çınar: .Kl. 2 -
ı • .\n. 3 - Bedahat. 4 - hı >ı!r. 
~ l>a 6 - Rey: Dat. 7 - .;e: 

't 8 - Kınnap. 
lı- !!katıdan aşatırıı ~ l - Çoban; 
~ 2 - Re. 3 - Nadide. 4 - A· 
~ti· s - Rahip. s - Abadan. 7 -

' o\)'a. 8 - İn; Raı;ıp. 

tııurginda ahşap bir bina ııine· 
~a olarak kullanıhyormııs 

-.., 11laıı BoyacıköyGe blrltııç ı;1ln 
~ açııan kl.flılı: ainemanın iç 
"n· da tavan, balkon tamamen ah 
~~ ı: lllnada yangından lı:onınma 
~ ben11z bir teY yapılmamıftır. 
~Ilı ınıuluklan yoktur, IU ı;e· 
~ eııııotlr. Telefon konmamıştır. 
>t:a.ı ahf&p binalarla dolu olan bu 
tı ltı bir ıanıın çılı:araa 1tfa11enın 
~~ eı!ııe lı:acıar hiçbir eey 71pıla
~lltr o\hşap bir binanın meyzuat 
~ ~, alnema olarak lı:ullanılma
!ı\ıi~ lıeıe böyle koruma Yuıtaları 
~ 11ııı.ayaıı bir yerde tılm gOl.te· 
\t1k"1ııe nuıı mllaaade edllGIQlne 

ta bayret etmektedir, 
......._ Bir okuyucunuz 

le.hin helvası fiatında 
1 indirme yapıldı 

~(tlsat Müdürlül!ünde dün ta
) beıva.sı ımalc!lerlnln lştlrakly 

•"1:ııııan toplantıda tahin hel
h-. •ıı tnallyetl Qzcrlndo dunıl
-i-1•Ur 

~°rlantıaa nym Ui inden IUba-
<lı,_'hln helva.sı rııtındı <t25 

~'ı"' e yıpılmuına karar veril· 

~-~~~~~~~ 

:~~i~!,~~ ~!!. !~~~~~·-1 0 
lll'tyor. ~ilracaat· Şişli 
~eydanı No. 342 " 

~~~~~~ 
t:~•bı· VATAN Gueteclllk ~i 

I•tbaacılık T A ş adına 
~ıı~rtn R:\fl"\j \ "Al.MA'I. 

'llluını NP.!Şrlyat MQdOrU ~ 
lııı Özr.an F.ROC'DHH 

'42 .. Yıcıa Tazı teıertnı rıııen 
are eaen muuı müaür· 

() AD U"i TA 'J U 
le~eteınıze yazııann yenı nart
~cıerıımestnı rtea ederiz. 'I 

...ı 

< < ... 

bıçak, çatal, /taşık, 

tencere ue lava/an 
tertemiz yıpar 

ÇfLnkQ kullandığı FAY Te
mizleme Tozu sayesinde, 
temizlik işleri onun için bir 
oyuncaktan farksız oldu. 
Puro Sabun Fabrikasında 

hususi bir formülle imal 
edilen FAY TEMiZLEME 
TOZU yar? gayretle ve ya
rıyarıya aı ıa;mm uırfında 

her ·eyi tertemiz, pml pırıl, 
ye!lyen! y11par 

• 
bınyoları, lavabalan, 
mermerleri ve çinileri 
temizler uc parlatır 

TEMiZLER 

Yozgat Vilayeti Daimi Encümen 
Reisliğinden 

] ) Şefaatli kaza ınıı bağlı P:ışa köyü kôprfı inşaatı bir 
ııy miiddeUc paııırlığn konulmıışt.ur. 

2) Keşif bcdell 37958.51 llrn olup kat'i tcmniatı 5693.81) 
liradır. 

3) Pa1.arhk haftanın Pazartesi ve Pcr;ıeınbe ~ünleri saat 
15 de Daimi E ncümende yapıl:ıraktır. 

4) Kesif ve bağlantılnn ınc ai saatleri içinde daimi en
e ümm kaleminde göriılrbilir. 

5) İsteklilı>rin bu tarıda bir isi iyi bir ~urettc yaptığına 
\e'a denetlediğine dair vcı.ikaları ile vilayet :nakamına ınü
r:ı~natla yeterlik belgesi almaları ve 957 yılı Ticaret Odası 
vesıkası ibraz etmeleri ıarttır. 

6) isteklilerin bu ı,e girebilmekri için gerçek tek kışi 
ve tüzel kişi olması şarttır. (Test'il edılmemış ortaklar ka-
bul edilmez.) (17263) 

YOKTUR 

6 

Filhakika, devamlı surette man· 
ta rla~ıp ölen ve tekrar yenilenen 
cildin bu keyfiyetini daha büyük 
ya~larda da intikal ve de vam el
tirmelc. için mükemmel besleyici 
olan HAVI LLANO gece ve 

gündüz krcmlu ine· iht iyacınız 

vardı r. 

OÜNDUZ KREMi 

ltf•~'"'""''"J• ,,.,,,,,,.,. 
"'"'-~'i H J/,, o~l.tırıı 

. 1ıa.111tıµt '""· 

OECE KREMi 
Vôıiidıh •tıtii~ çuWtfi• I 
yok ıdtr, tıld1111ıı tlf11t.ıı 

w , .,." 1~$/tr.,. 

Güzel 
kadının 

kremidir 

FERHAT NACI ve Ort. 
Ca~aloJUu Ta•wir Sokak Tasvir Han 10/ 5 

Ttl: 27 U 71 

Tllrk Cilmcillğinde hAdise yaratan 

LEJYON DöNOŞO 
( M E D Y ) 

ŞAN SINEMASINDA 
2. ne. zafer haftaı;ına bilyük muvaffakıyetle devanı ediyor. 

Kaıankaya Film 

Demokrasi Yolunda 

DEMOKRAT PARTiNiN 
KURULUŞU 

( fl:\~I 2 ıırlılr) 
u la bir işçi rıarll ı yahut bir çift 
~·· ııarıı.ı ol nıa-ı rı ı. rıııı ılt•, •a

Menderes, V. 
Menderesi kıyasıya 

tenkid ediyor 
df'çt' bir fikir olarak hatırlatt ı- CB.ııtı 2 a clde) 
IAr ıt da, u1. ıın nıUııııkn~:ırn ı u. mlyen :Menaere:s. yine bir çaroam
:rıı nı k11l mııcıım lıuaıl uıı ı:ır.ge(· ll · ba &ünü cumaya kadar mühlet lr.
cı ı. Kuracıııımıı p 11rll. 1 ııı ı.ı C.11. te.-nı~ ve bunun eelr~enme!llne kar 
P. ııuı. ıııcmırı.t"lt ıı ıııııuıı f'ı l lil· oı ou acı ııözJerle muka~ıeae bu
la rın ı ı.lııt~lrıılt• tuııln.rnhllPceı. lunmu.,tu: ıllUlı:umetçt". koskoca 
bir ıııt•rı."' pnrllal olıu:ıı.tı; hü r- bir teşkllit ıren(4 bir cihaz.la an
rl~ el ıc ıll'mokr.ı•I ruhu. h:ı~t,111 cak bir baftacıa ha:ı:ırlanmı$ olan. 
oıı,ı kıııl ar. ıııırıı ııru.ıramıııa , e iktidar• pnrt!Ailnct> enıno boyuna 

t u1:utııııe haı.1111 ola<.,1 ı., rl'rtle- mCzakere ecıııcrek kabul eaıımış 
rlıı \C .ı:uııırrlt'rlıı tahaı.ı.oıııUne bulunan bir hült.\met proııramıno 
meydan bıraıuıma1acalı., "l:ürklye. ltulakton dinlemekle hemen cevap 
nııı tıpı.ı nıırıı cı enıoı.ruıını ·1ı. vennıyc kallı:ışma71 asla doğnı 
lıl ır kll!illnııııırılııı.ı•ı ımı.:'ınları ı bulmamaktayız Bu işi hafife ~
ımııtaııaraı.ıı. ili ki.at eıltı"l'Clın • .ı mıık, umumi efk:Ara cheınmtyet ter 
lıa•lıt•ıı uoı.ta ııroıı:ramı rt"c\de uc memek ve bizzat Dü>•Uk Mlllet 
rat.ıhllen•ı. bir ip ut·u \Crıııeuu~ı. Meclisine ve millet kCraClsOne 14-
aıe, hlnılıe pruıııııanııa ıeııııe, ı yık ol autu yük ek :ııayeıyı ~!lıter
~ahut doıtrudnu dotr uya hUl'um mekte kusur etmek demek olur 
ııaııuıı«"~I olıılılh.•ceı. ı.öt\l teC•lr- Bu kOnıüaen bir hükılınet progro 
h·rl' nıılsall 111 11ı11ıt>ıu rlhrlll'r bı- mına cevap vermek &lbl gayet e
raı. rııamak tı. lı~mm!Yf'tll bir mr.vzucıa sizlere ve 

Tılrk mlllet!ne sövıenl'cek ııözlerın. 
Bıı luııırlıı. mll.ıııı.erelertne IJ.L~ o &ıracıa 11UmmcıtPC1arlk akla ııcll-

TEKEL FİATLARA ZAM YAPTI 
(Batı ı nclde) delerin aatışi Jnhl!arlar ldare&nce 

1nhl!arlar ldareslnln se ız. aa- cıunıurulmu, ve bayilerde bulu
dııım: zam sürprizi bir aaat ı:lbl n n bu macıdclerln ııayımı yaı.ııl
kısa müddet içinde yapılmıo; bu mıotır. Ancak mcmurlann kl!Ayet 
suretle 1950 cıenbcrı Lnhlınr maıı- l\IZll~I fllzilnden sııyım geç vakte 

kadar devam etmiş. tiryakiler ııl
aelcrtne yapılan bu üçüncü zaııı ııara ve !çklsl:ıı kalmıştır. Bayii.,. 
umumi efklra tam mAnastyle bir re müskirat satışı yasa!!: eG!ldl!iln 
ııüı'Prız havaııı lçlncıe sunulmuş- den Gükkllnlarını erken uatlerde 
tur. kapamıelıır, bu yü~aen tiryakiler 

İnhtaar macıcıeıertnden b ira. çay. bu &ece çok müşkül anlar y~a
tuz. oarap ve llkdrler hariç olmak mışlarcıır. 
üzere dli!er büti.in sigara ı·e içki H!ıkuınetın ucuzluk temin et
flatlarına 'J. !l>-20 arMınGn zam mek için ıııyeceıı; ve ıııcıa madC1ele-
7apılmışur. rtnln flııtıımnda lnC1lnne yaparak 

Bu zammın eabııbı muctbcal halt tıatlann C1<lndunılması cihetine 
kında kendllerıne müracaat etURJ aıaerken Tekel macıdelerlne zam 
mız llg!lller mulcsef tatmlnkA.r yapılması vatand~lar araıunda 
bit' cevap vermemişlerdir. hayret uyandınnıştır. Haber veril 
... lR.\ sO~IF.RR.\:'\KTA MI d!Rlne göre. buncıan sonra. kuru· 

Anlı:ara, 5 - Raıc:ı. votka. itan- yemiş tıatıanr;da 'l' I0-15 nlabeUn 
yak. 8il'ara ve kibrit flatlanna ·~ de bir lncılnntt yapılacıık, bazı sa 
10 Ul ~20 arasında zam yapıl· merbank mamullerinin flıtları be 
mıştır. Bugün öltl_e_üz_c_rı_b_u_m_a_d_-_z_am __ KO_rec_e_k_t_ır ___ ,,__ ____ _ 

CHP emniyet istiyor 
(Ba1ı ı incide) 

lı:aldıtını &Oylemlş, cAraya girenler 
bizi ayırdı. Daha aonra doktora ı;l

cıerek bir hattatı k rapor a.dım. Mec
lla ba,kaıııoa da flkf>yette bulun· 
cıum• demiştir. 

D.P., gidişaflmn 
mesuliyefini C.H • 
P. ye yüklüyor l ıııtııınıı1. ıırıuu. C.11.P. nıu soıı vermiş ~/j1;Jer deıtıı. tctlclka daya. 

> ıll a rcı ıı }enldrn lıtclll etmiş ol ıl u nan fikir VI" rt'Otalllalıır olması I· 
ıu proıraııı ı nı <la ıo:ı:d en ll'('l r · cap eder Bu ıse zamnaa muhtaç
ıııe ı.. l•lr dll.. Bu son ıırucram hııl. tır oııter taraftım verilecek ce- (Bafı ı ıncldel 
ı.ınd ıı h l(• bi rimizin H rlb ııır l'&p, parti artına olnca{lı için. gere:ı: gl~·e göre, iktidarın bundan böyle 
rıı.rı >o l.tu. l'z uıı ('lllı~nıalarla hı hOklımet proı:ramının. ırerektıe bu- muhalefet karşı.sıod:ı takip edece~! 
zırl nnaıı ve pıırtl ı.oııcrrsl ııde ·•~ na verilecek Cl'vabın. partimizce ye.na aıruetln ana batlannın te.ıblt 
m U:ı:11ı.err ı e l.a hul tdlleıı hu proı tetktlı: ve mflzaltere eGlldlkten t1on edlldltı. bunun için de en Jetklll or 
rnnu ol.u du& umu'l za man. şa~ı rı p ra takarrür ettır!lmP..$1 cıe zaruri ganlardan aalfıhlyet alacacı ~ylen
t.aldı ı.:: Du ıı u.ı p1oırıımı benzl' ı oıcıuıtu için. bu yönden de yine melttedlr. Bu husustaki fikir ve ted· 
bi r >rrl yoı.tu; lııtl.ııım, lnsll'am zamana ihtiyaç vardır Halbukl her birler zaman zaman D P mllletn 
ııhlıel, hUllisa hlr procram ıe ı ıı zaman oıauıtu ıı bl, vııır muha- lı:lllerlne tellin edilmekte. bugQnkll 
hu olıın mRntıı.ı l..nd ro \"f' mtı•l'I lefete en kısa oır uman dahi 1 anormal tıldl•ata muhalefetin, bil· 

Bu konuşmadan aonra 20 ye ya
kın mllletvekUI &Oz almıştır. Mlllet
veklllerı dllnıı:u oturuında seçen o
layları eıo a larak tenlı:lctler<le bulun
mutlar D.P. mllletvelı:lllertıılıı vıı 

Mcclla baş.kanının tutumundan •1-
Uyet etmişlerdir. Konuşan millet· 
n.lı:lllerının h-.ınen hepıl MeçJJa baş
tonlıtından. muhal!! mlllet vekilleri· 
nln Meclis içinde emniyet alUna a 
lını:nuuıın 1ateıımeal zaruretlnden 
babaetml,lerdlr. Sözlerine : •Dava
mız haklıdır. Her ne pabasına olur· 
a. olsun mücadelemi.Be devam ede 
cettz> teklinde aon nrl114lerdlr. 

t i d ll~ Unr.P ıııtıt·u t ıldlldl ; hu bırakllmak ıstenmeml•tlr Biraz haMa c R.P nln ııebeblye~ nrdlRI 
ı.u ı.ı \f' o )oloJlk nırfhuınl:ırııı rvvel nıOzakrrı ıı n cuma ıronon .. ileri sorıılmektedlr. 
ıarı rı rrı saşıtnc•aı. ı.at.1ar yarıtıı bırakllmıısı hakkında ;ülı:11ek he- Nitekim buıun beş aaat devam e• 
" iptidai idi. Arkııdıış l arım. lia· yetlnlze V'llkl teklif ve rıcamıı ka- cıen D.P ırupu top;antı.sından aonra 
rarl tırdıcını,z esa•lar dnlre•lıı· bul eaıımecıı Proaramın partimi- Ba9ba1tan Acınan Mencıerea D.P. mil· 
dr pnııraın tlbl:ıtını hnLırtıııııaii ze nıç olmaz..!& dQn verllmıe ol· lıtveklllerlııe Harlcl7e JtOtlı:Unde btl· 
l'a.ı:lfl'Alnl ı rı\rla hrnlnı oınu1.J.ı mıısında Dl' mahzur vardı' Bunı da )'ilk bir ziyafet Yermiştir. Bu ycmek
rının 3 uı.leltl kltrl zaman. heli' mı anav1111anın 44 OncO madde.si te bllttln Bakanlar, ı.;enel idare ku 
<'11 .P . ııroaramını ı l a ıördüı.ıeıı münı ltıl? İktidar partisinin nlve- rulu Azaları ile D.P. MccllJı ve ırup 
oıırn, hunu 1'ahulıle terrdılilt eı ti açıktır. Anlaşılıvor ki. hükllmet idare heyeti reıa. relı vekilleri Ye 

•ııl'ıll nı . ve iktidar 11artı~ı. mulıalefl'tl! trııtlk geçen cıeta ziyafette buııwmayan 

Daha aonn aöz alan mllletnklllert 
D.P. nın aeçlm olaylannı, C.H.P. 01-
tünc aımak latedl!ll bel!rtı:mış ve bu 
bir tal:tlk o!arak vaııırıandırılmıştır. 
Toplantı aonunda şu tebltt yayın

lanmıştır: 

Hadiseler - Hiitıralar 

Hürriyet 
mücadeleleri 

etmek ve hazırlanmak için ımklln milletvekilleri hazır bulunmuştur 
ve zaman vPrmrmr.k lfltemekteaır aece ıeç vakte kadar devam ilden 
Bundan belki lktlctaı partisi tav- bu yemekte de mubaıeretln tutumu 
cıalannblllr; fakat ml!mlPltet işle- uzun uzun ııörilşUlmUşt!lr. 

cC.H.P. MecUa grupu. ırup baştan 
velı:lll Malatya mllletveltlll NUYlt 
Yetkinin başkanııaında ıoplanmıf Ye 
bir gün onee bUk6met programının 
mUzııkere edlldlCI BUyült Mlllet l\4cc· 
llal oturumunda muhalefete müea• 
uı teamlıl geretılnce mehil verll
memlt olma&ı ve başkanlığın tutu· 
mu Qzulnde btlhaaııa dunıımuştur. 

Söz alan bir çolı: mllletnlı:lllerl bu 
oturumda Tukubulan olaylarla meu 
leler hakkında görüşlerini bellrtUk
ten aonra gnıpça sonuçlara vanl· 
mıftır.:a 

ın.,ı 4 UncilıJ ~) 
rıyet mccaaeıesb aı:tlı yeni bir e
ııert çıkmışur. 

rı. h~ abına zarar muhakkaktır. Bu anda aldıtımız bll&IYe göre. lk· 
BU'tOmet programının tenkidini vp t.ldarın mubalele~e kartı alacatı ted 
tahlilini millet dıtrcnml'll idi; bu birlerin ana hatları tubıt ıd:tdlkten 
tenklcı. ~eh bir tetkiki' aayan· aonra. ıüer teker kanun taaarı 
malı idi Buna lmkt\n verllmcme:ı: ballncıe Mccl15e get.ırııece.ıı:tır. Bu 
le. millet künıCsünQn urbl'l!tlsl tedblrlerın b85ıuda ıç tüz.U •ün t&
takyJdl' uıtraııımı~ olUJOr 1 cııu ile parlamento çalıomalarının 

Menderesin b•ı eski ııOzler! ile geldteJ tahmin edllmelı:tedlr. 
Mulıarrlr eserine çocukluk dev

rine al\ hatıra arını anlatmula 
başlıyor. EvvelA Trabluııgarpta, son 
ra Kuba da geçen günleri naltle
dlyor. bunlarııan BOnra Kuleli ıcıa 
cıı.sınaekl hayatı anlatıyor. Sayın 
Ahnıet Becıevı Kuran bunıarı mO· 
teaklp ıHarblve mektebi eafhaı>ı• 

C1ünkü mlzlertn knı,ılaştırıınlar tEUJ.lG Y\H:'lll.\~Ol 
ya'nız haı·ret ve dııh•ete aeıtll. a7-
nl zamanda cıerın bir Jelsc düe
m('kten de kendilerini alamL'Tlak· 
tadır? ar 

na ııeçlyor. 
Harbiye mektebt,nae çok kı}"Illet 

11 vo hürriyet aevt'ı ııcnçler vardı. 
Bunlar bir Rllll te\klt ecıııen:k hu
ınıaı bir L"kerı heyetl:l huzuruna 
çıkarılmışıarcıı. Tevkil ecıııenler a· 
rasıncıa Abmet Bedevi cıe bulun u
)orcıı.. Muharrir bu devre a!t en
teresan :nnlılnıat verdikten 2onra 
Meşrutiyetin llllnı devresine geçi
yor, Sababattln Beyin mücacıeıe.sı
nl, 31 Mart hAdlııcalnl nalı:ledl)·or. 
Bu ıııraaa bir ordu kurmak için. 
bir kaç Arkadaşlyle birlikte Fas'a 
nasıl gtttııtını. orndıkı faaliyetini 
aıılutı~or. ~er ,u ıuretle sona erı 
yor: 

c.BOyük AtatQrk lle\'11111 '°atanı 
mızı d(lfman lıitllAsıncıan kurtar
dıis;tan ııonra siya.si mücacıeleye ar
tılı: lüzum kalmamıştı. Bu suretle 
ben do mücaaeıc hayatına son \'er
dlm ı 

Ahmet Bedevı Kuran·ın e.<ıerl baş 

ı• ı 1' fnnı "J ıı tıın"ı. nrrıhl. ""'°" 
rr YITT. toıı 0 1 ıJ:ıınn•tll. oturum 
2. •ılrlf'•lm :ı. r ll t ı. ~. !'111-r.o. 

* 
Düzeltme 

Muammer '\Jıuıoy·un 30 ıı 
10.57 tarihli ~ayımızda ı:ıkan 
•Temınauuz Yülaıek Seçim Ku· 
nııu11 ba.,hklı yazısının ııon 
ctımıcslnd" bir •atır atlanmı~
tır Cümlenin do)t:-u 11ekllnl. o
kurlanmızaan ôzUr dlllyereıı: 
tekrar nakledlyonız: ıSeçlm 
emniyeti parolasını. dört sene 
kendisine bayrak yapan. temi
natlı hAklmler n seçime nezare: 
<'tmesını uvunan hnttl bu 
rnün el)etle HAKiM TEMlNA
TINlN DAHA DA ARTTIRIL
".\IASINI tllVlll)"C ecıen o p . kcn· 
ı: ken<l!Ailnl lnkür etmclte son 
vennek 'Btl)"Ol'Ba. h lı:tmlere 

1950 aen önce mevcut kanuni 
teminatı tanımak zıon:naaaır.1 

tan 11onuna kadar meralı: ve aJAis;a 5 d'k 1 k 
uyanaırıcıaır Yakın devre alt hl· en 1 a arın apanış se-
Cll!!elerl canıı btr ıuratte anıatan beb· hu" kOmetten soruldu 
eaert o!turlarımıza tavslye ıY.terız. · 1 

- --· - ----- 1 ıtıısu 1 \l ıınıblrınılzctf'n 
1 • ... ı Ankara 6 - OH P Acıana mıı-
lk mıgros magazası !etvekı:ı Suphl Baykaıı butı:{ln 

Meclis bO-'kanlı!ına. Çalıoma Ba· 
açılıyor kanının cevaplanaımıaııı rıeasıyıe 

Mlııro.s t11rafındaı1 ~ehrlmlzln 
muhtelif yerlertnae açılmasına ka 
rar verilen 20 ııablt eatı.ş mn!laza 
11ının hazırhklan llerlemekteaır 

Maıtazaıanıan ilki Beyoıtıu Ba
tıkpazarında bu ay içinde ıaaııve
te ı:cçccek ve mUşterı buroıı11 k"n 
dl kenaınr ı,eı'Vlıı yopncaktır Dl
Rer ma azılann da bir kısmınııı 
yerleri tcsblt olunmuş, hazırlıkla
ra hız ver.lmlttlr 

~u l!nergeyl vermiştir: 

ı - İstanbul Gazeteciler SenGI· 
k11S1 hıln~ ııebeple. ne zamandan
beri kapalıdır. No:ı zaman açılması 
düşünülmektedir 

2 - Şımaıye kadar kapatılan ve 
&ayısı 150 yl nştı!iı ıı!lyhmen lşç 

endlkıı ı birlik ~o redera&yoıı' a· 
nn kapanış eebeplert nelerdir B:.ı 
teşekküller ne vakit 'l'f!nlden faa· 
llyetf' ıreçeccklerdlr 

AGRILARINA KARŞI 

• 
FAYDALIDIR! 
ı.ı:m~ı h3 ~ , diş. 
ad a l ı· , sinir, romatiz· 
ma. siyatik. lumbago 
o iı rılarını tes kin eder 
p'jqlQ muayyen zamanlar· 
daki ~an cılara karşı daima 
bacınrı il e kullanılır . 

Sağlık ınevzuıınıfa ııilcnio 
co )akın dodunun ılokıorunuz 

oldu,uuu uoulnıayıon: 

Ankara, ~ - D.P. Mecııa grupu 
buguu öğltden aonra saat 20 JCI ktl· 
dar denm eden mUhlm bir toplan
tı yapmıştır. Başb lı:aıı Adnan Men· 
dere.sin zaman zaman •öz alarak ko 
nuştuıtu bugOnl:u celaede iç politika 
ıı:onuıunda ı;enlş fllı:lr ttatWnde bu
lunulmuştur M!lteakıben bir tebliğ 
yayını.anmıştır. Teb.ljtde a7ııen fÖJ· 
le denllme.!ttedlr. 

•Ha:ırıarda oidutu gibi D.P. Mec· 
llJı ırupu ıeçrıı hatta aeçlmler bak 
tında Mecııa tahkikatı açıımaaını 

karar altına atmıştı. Bueün Jetklll 
kaynaklantan aldıjlımıa bllglro göre 
bu konuda MeellJı tabkltatı önerıeaı 
hazırlanaca.Jı:tır. önerge muhteme
len Meclla baş.lı:anlıtına nrllece'k n 
bunun Uzerindekl mOzakerelere ö· 
nümüzdekl hatta içinde ba$lanac&k· 

«PROGRAM» 
(Bap ı incide) 

hükl'.lme: programını buırünkcı ıra
zetelercıe okuduk. M&.nevl litınyf41 
temin IGdlMlylc yeniden bazı htır 
riyetlerln Jc:ısılacaııı ve mühim V•d· 
birlere başvunılacaıtı nlyctlerlııln 
ifadesi. proıramın en esaslı cep
hesini te$kll etmektecıtr. Bu hal 
tahakkuk edtl'6e. önümüzdeki dört 
.senenin çolı: kıranlık olıcajtı şUp
heıılzdlr. Gönül 13terdl ki, ı<eçım
ler bittikten sonra iktidara ııı-len 
partinin 'bükOmetl. hürrlyetlrrtn 

Kıbns'fa 
(Başı ı lnclde) 

Bu hlldlsr. 02P.rlne Ada Ttlrkle
rı büyük bir ye'&e kapılmı,ıu vl'I 
katillerin bulunması için Emnl· 
yet malı:runlnrına müracaat et:n1$
Jertllr 

nurumun yann daha cıa ıııırııtn
ıeşmesı ve Adıı. TOr!tlerl ile Rum
lar BNSıncla hldlııelerın çıkm86ın
dan korkulmıkLadır. 

Emniyet makamları muhtt>mcl 
hlld.Jselerl önlemek için tecıbırıer 
almıştır. 

tır • 
MecllJı, Mecll& tahkikatının açılma

ı;ına ltanr verdltl takdlrae bir ko
mlayon geçecektir. 

BEGENİLMEDİ 1 

Günaltl\}' dQn lytleşıntş \•e günQ-1 
nü evinde cıınıenmı-kle geçirmiş
tir. Partili ve parti.siz birçok vn
ıana~. dün Günaltay'l evınae zı. 
yaret etmiş ve geçmtş ol6un de
mişlerdir Bu areaa 'bazı cmeraklı 
vatancıa.şlan ın da evin etratınaa 
GOIL'itıkları ve ilgiyle evi ırö:ıle
dlkl11rt dlkkıı.tı l'elmılştlr. 

ismet Erinç 
C1aha s-enıı bir fekllde 13tlmall I· !Başı ı lncldeJ 
çın ferahlatıcı teC1blrlertn almaca deposunun betçıeı HL'lan Boz!rnrtu 
tını bize mUjGeleml~ olsun H'ç hserle vurarak öldOrrn bml't E
otmazaa. 4. Menderes kabln~ıuın rlnç. C1ört ay bncesıne kadar Dirin 
vaatlerini tekrar euıın Maal .. &ef '.ll Aıtır Ceuı Mahkeme.sinde vınn
bunıann ht~blrtnı ııcırcmlyonız.. ı; \anmı~ ve bu mahkemece ldıuna 
HP. demckruının ıreııeme.sı için ı mahkOm edilmişti. 
tıuncıan evvel olduıtu gibi, bunaa:ı Ancak Tem7lz Mahkeme51 Bırln 
ııoııra da kanunların hlmny~ın-:ıe el Aıtır Cezanın bu karannı uııul 
elden gelen gayreti sarfetmc!w•n bakımından bozmuş ve dAvaya yo-
çeklnmlyec-eJı:tlr nlden bakılma a başlanmıştı. 

Memleketin terakki ve ı;aade~ı. Dünkü dunı~macıa müdafaa'1nı 
Anavıısanın Türklere bahşetti!:! vapın avulc:l\t. bmet Erinç•ın tl
h(lrrlyctıerlıı kavmuı. ve '8rtııız pik bir bünyeye ııahlp oJduCUnu. 
ıııtımallne batlldır. Bu vlo<la ya;>1 yanında bir kimseye t~ne 7apılsı 
laca.it parti mücadel~ı. me•zuatı- bile nıbzıııın yOlaıeldlltlnl. rengi 
mızın hlmayesıııaecıır. MukaGdeıı nln kül gibi oldutunu. tıbbi bir 
olan bu mUcadeled" bcheme!ul oı.ıer vona bakma~• kat•ıyen ta-
nm\·affak olacıııtız.» hammül(I buluıımacıııtını ı,arethı 
\ l '\ t; uCl'~" Cı \ RZU taammOdrn adam llld!lrmedt~tnı 
•.DERDi KL.ıı o llnın havaı;ı !cinde cinayet ıele-

llUI" P İl Bıışltaııı Orhan Köp- dlıtını ıler. s<ınnOet!lr 
ruııı Jl!C. cHUkümet progr1o.'tlırıı ı- Avukat bundan ba.,ka. kaııanın 
ki tıısılda mütnUia etmek gcr<'ktl soyulmasındll d nhl hazırlıklı olm11 
ııinl bcllrtmış ve kabinenin tahr.k dıtını k ~r ten ve tomavıdn ııe 
Jı:uk ettirmeyi \"adettllil lktısa:ıi ve bunun ba,anlamıyacatını blldlr
mall politikayı. memleketşümuı mlş ı•e be ç yl Jı:cndlsınl tanıdı d1 
bir görüşlo ımcmnunlyetıe kar1ı- ye ölGürmcoıııınae ısrar etmt4 ve 
lamalt ıcabettlltlnl• ileri ıürmO~ bunu U;pat için de depocıa ı:cce 
tur. vakti keşif yapılmıısınaa ısrar ,.._ 

Köprülü, creJlm meselesh l:o· ml~tlr 
nwıunaa t&c şunlan !Öylemı,tı~: Avukattan sonra. iddia mat:amı 
ıRejlm m~nuuncıa lııe. memle· taleplerin cv\elce Uerl sUrOIC1üj!Q

ket ve acmokrwmız hesabı:ıa nü ve aııen bu hwıU!lann l)oz
memnun olunacak bir cihet mev- m kararı ile 11& il bulunmaaııtını 
cut deltlldlr Gönuı arzu eaerttı tı aöylemı~tır. 
4. Mende~l'JI Jc:ablncslnln ı1rogra· Maznunun 11vukatı !!On oın:ak 
mınaa mevcuı olup. şlmaly ekaaar müekklllnln cezaevlnde kantııı ldn 
tahalc:!tuk ettirilmemiş hwıuıılnr. re cttlğınl musbet hal ve hare"-ct 
bu defa elE: alınarak en lı:t4a za. ıertnln ceıı..evı llı;llllerinaeıı ı;onıla 
manda ııe~ekleııtırllsln.. ~ blleceııını rn İI,met Ennç•ın t:aatll 

Dııter tarı.ttan. htıkılmet P lt'fa ruhlu bir kını.se oımaaı~ını tıun
mının Mecliste mUzakercal ı ın Jar ııOziln!lndı tutularak mahkcm .. 
cıa cereyan eden htıdl!elerdcn do- takdiri lı:arannı kullanarak ceza· 
layı memleket heeabına (lz(llmc- yı tahtlf edeblleceaını söylemiş ra 
mek eıae cıeP,lldlr Mevcut r.ııt'.ın kat mal1keme Temyiz yolu açık ol 
havanın el blrllltl ile ve ilk tc:ıeto- mak uzere eski idam kararınca 1! 
btl.s D P. Gen gclmPk üzerıı bır aıı rnr etmlştlı 
evvel yutnu-.atılması, memlekP.t hn ........................... ........ ,,,,,,,,, ... u ....... . 

~~.~na lwm değil. hattli elzem- Döviz kaçuan 
"SÖ"\'l,fi'\E('t:K T \R \Fi 
K . .\l,'1AI>l •• ıı 

c .M P. Genel icıare Kurulu al)z
clliıü suphl Batur aa ~unlan ıı~y· 
lemtştlr: 
cArtık bu işlerin !!Oylcncce:. ta

rafı kalmacı :.ıccllllteki muhale
fet. şüphesiz ellncıen eeıenı yapa
cak 't'e milletin hüsrana uıtrama· 
sına elinden gcldlll knanr entel 
olmaya çalı~acaktır.11 

C.M P. ıı Başkanı Hüsnn Zn,:l 
Söylıımezotıu•nun Kütnhyaaa ııtır 
ırünC1e bul\mmaı!l dolayııılyle. ken 
dl.!lne vekll.let etmekte olan Tev· 
tik Kı\mll Koperler. µorgrrnın 

cMllli Ekonomi» ııe llııtll b!llilm• 
ll'rlnl tenkit etmiş ve ı,ıöyle de
mlşllr: 

(Batı ı lncıoe) 
bir ebeke hallncıe çalıştııtını Y<ı 

konu~ma ile yazıo'?Ilalan Zafer Çı
kolAta fııbrikııııı nhlbl Faik Pek
tür:ıı: vaıııtaıılyle Japtı!;ını teeblt 
etmı~ ve bu noktad•.n hareıuıtle 'e 
bekcnln cıııter meıısuplannı ortava 
çıkanntotır. 

Poll5ln veraıtı malQmata ııörc: 
Hllton otelinin barmeni Paskale._ 
in tııGarlk ett!Rl aôvlzıerı lzm,rde 
bulunan Sotory06 'v11t1ıtaslvle 1-
tal~ aya kaçırılmış ve ayni ıahıs· 
lar vıı:sıtaıılyle yurdıı kaçalt mal so 
kulmuştur 

Bu dört ,ahsın ev ve it yer-
ierlndıı yapılan arama aonunda 
6SOO dolar. 42 OJO İtalyan llretl. 
bir mlkıar mark ve tavıçre trangı 
ele ııeçlrılmlştlr. 

Suçlular bugQn aaııyeye verlle
cckleraır 

lran Maarif Veziri geliyor 

IA1'F A t l 

Belediye odunu · 
vesikaya bağlamak 

zorunda kaldı 
(Başı ı lııcld e) 

Gizli olarak core)·an eden bu 
toplantıcıa, oehıraekl her türlü 0-
auıı eatıoı lştno vlllyetçe elkonuı
IIlASI kararlaşurıımıotır. Bunaan 
boylo şelılr dahilinde odun almaıt 
lllte) en her iman doQrucıan dojlru
ya Belediye İkt~at MüdürlüRUne 
başvuracak ve oradan kendllslne 
\"erilen ordino il • ı:ıı.ster!len de
poya ı:ldlp odununu alacaktır. Hiç 
bir oduncu, ııeıı~ı ı:Gzel ııatıo ya· 
pamıyacalı: ,.e eııncıtı orcıınoııu bu 
ıunmı> on müşterılere odun ,·crı!
mlyeccıktır. Her oduncunun eıtn 
ae bulunan odun mlktan aa eı."\"el 
ce tesblt edllecetı ıçın karaboı:sa 
•atıı yapmak veya mal ı;aklamak 
ilbl huauııarın da tinCne ~oçllmlş 
olacalı:tır. Öte yandan oehır dahl
ııncıe ancaıı: 7000 çeki oııun kaldı
ıtınaan, civar k!ly ve llçelcrldcn 
bir An ıınce takviye ııetırtllmc.il 
cıe kıırıır altına alınmıotır. İlglll· 
lcrtn lfııcletılno ııöre ilk olarak Ya· 
lova ve cıvannaan 70000 ~eki o
dun. derhal muhtelif ı·asıtalar.a 
oelırlmluı ııetlrlleccktlr. 

Toplantıı:ı.a Ynlova kaymakamı 
da hazır bulunm~ ve cıınıenm~
cır 

HfR Dl Çl J\ l\lh.\ O~ 
r.lıt \Si :>. 1111!.ı\H""' t 

Yeni yeni açılc:landı~ına göre Be
lediye ıreçen sene bu kış yapıla

cnk odun ve kOmQr tanzim aat~
lan ıçııı 1,5 milyon llralılı: bir tah· 
•!Sat ayınnış, fakat ayrılan bu 
taha.1.ıiat bllAbare ıııtımlAk 1.f.erlnc 
aarfolunmuotur. Vaktalı:I kı &a
pı) o ırellp dayanınca bir yerden 
derme çatma 40.000 lira bulunmu§ 
ve iki müteahhit temin edilerek 
oaun ihtiyacının knl'fJılanması işi 
kenaııcrıne verllmf4tlr. No yazık 
iti. ııereıı: paranın ıızlııtı, ı:erekl;e 
müGııhaledc ıreç kalının~ olmııaı 
bugünkü ırzulnnmıyan dunımun 
dc:ıltmaııına ııebep oımuotur. 

Bir soğuk dalgası 
(Başı ı incide) 

plno tııkelttlnc cıoj!nı yatmıştır. Bu 
araaı ynravı yakından te•klıt et
mek için der;Ize indirilen Fl'llı:a \"C 
içindeki itti İtalyan denize!!;! r.a
atte 70 Km hızı olan aJc:ınıtıoın 
tesiriyle Kınalı Aaaya aonııtı"n
mlşler, nncalı: bu adaya çıkmak su 
retıyıe kurtulmuşlardır. Hldlııe :na 
halline yetııcn Hora tahlisiye ge
ınıaı Stellı& Alplno')"U yedeıttne ala 
ralı: 1atınyeye geı.Jrı:nlıtır. 

UIR \ l '\A~ GT.\11 l 
İ\11>\1 lıs1 ımt 

Dlıter taraftan Tavean ada•ı el 
rnrında 11eyrr.den bir Yunnn ge
misi dün ııabah S O.S. yarcıım Işa
rctlcrt gönelr.rmloLlr. işaretleri a
lan Bu~a \'aı:ıunı geminin yaraımı 
na koşmuljlla C1a bu ıırada Yunan 
ııemıııı telnllı:cyt atlatın~ ve 81'Gef 
Adasına aıRınmıttır. 

l ÇA K Et't:RI l!Rt 
Dünkü hava muhalefeti u;aı: 

seferlerinin yapılmasına da ma:ıı 
olmu, ve birçok iç ve ııııı sererler 
iptal oıunaı~tur. 

lsrail -Ürdün 
Arasında bazı 
İhtilaf halledildi 
Kuaoa (tl'rdUn bOlge.1), 5 (A.A.) -

Kudlll'tın Ürdün ~ralmlndo kalın 
iaraıı prnızonuna )'lycrek Yll ;ralı:ıt 
gOtürtın iaraıı kam)'Onlan Kudll.lün 
Manctelbom kapwnclan tl'nllln kul· 
mine B1rl8'1Jt Milletler n tl'rcıun ııu
b&Jlarının nazareU altında ve üç 
ııaat taaar belı:ledlkten aonra ıeç· 
mlştlr. 

Katllet1e 30 kadar hıaıı poll61nln 
ıçınae bulundu~ llı:I zırhlı araba ile 
(iç kamton buluıımalı:tı Ye katııeyl 

Biri mit Milletler anbıılan takip 
etmekte tdl. Geçiş aırUlnd& hiçbir 
hldl.ae olmam~tır. 
IJAll MABSKJ OKl.O ŞAl\ID.l 
Şam. 5 - Blrleşmif Milletler genel 

ae.Jı:rctert Daı HammaraJı:Joeld bu sa
bah Şam hna alanıı:a nrış!llda 

Dışlşlert Vekili Salah Blttar tantın
dan t.arfllanmıttır. Daha aonra Cum· 
hurbatlı:anı Şülı:rü KunetllJI Ziya
rete giden ECnel akrete? Kuyvetlt 
Ue Bafvekl 1 Sa brl As&U Ye Dıtlş
lerı Vekil! Salah I31ttar•ın da hazır 
bulunduj!u bir &örüşme yap~tır. 

Zamdan ne 
bekleniyor 

cna : ! incide) 
tllı:rar tedbirler! arıısınaa bu 
tcC1blrt de tnvalye eı.mıo oldu
ıtu burada riva,et edilmekte 
dlr Ancak ) etkili ÇO\'rc,ere gö
re bu ta~ r.amlano lktlndl l"
tlkrar ve muvazeneyi ıacıc et
mek yolunda mü.sbet bir t~lrl 
olabilme 1 için krecıı. bütçe ve 
yatırım polltlkL'll snhalanncı:ı
kl dllter lstıkrar tecıbırleri lll' 
Ahenkli bir eekllde yUrüttı'.me-
111 ve zamların cıcrcccı;Inln 1v: 
tesblt edilmesi IAr.ımcıır !5u
c!ın tıu ç .. vreıerın .sorauklan 
sonı, lıılkümctın bu tedblrle:ı 
tedrici bir plln dahlllndc al· 
makta ıııırekcn aevamlılılc: ve 
ölçüyU ııtıstcrlp g!lstemı!ycce~

cıır Yeni bütçe 'eelleıılyle açık 
lanan ve !:ısmen hükılmet 

ı>rogramın.ıa do yer bulan. an
cak e!tdperlerco yeterli aayılmı 
yaıı lstıkrnr tedbirlerinin yanı 
sıra birçok tstıtısal macıdelerl
nln flatıanna lktlsact cıışı ceza 
mücyyıaelerlyle tesbltl yoluna 
gidilmesi hükOmetın neticede 
nMII bir polltlka üzerinde ka
rıır kılacatı ııoruııunun eorul· 
mmıını eerektınnektedlr. 

\ 1'AX 

SÜMERBANK 
!Başı ı incide) 

buluncıuıtu bu pamuklan teııelHlm 
edemlyccetıını pamukçulara ~s
men bildlmılotır. Bu lıAC1lııe cızcrı
ne pam11kçuıar resmi makamların 
bu mr.vzuan aıacalı:lan tedbirleri 
beklrmektedlrler. 

Yılbatı gecesi tarifeleri 

zamlı hazırlanıyor 

günde 6 tablete kadar ahnabilir 

cTımkltlere ehemınlyet ver!lml• 
yecek ve <."aha etkıştırıcı teı:11'ılrler 
alınacak. Bun-.. ôn!lmuzaekl ııün· 
ler<le &Öl'f'CCkiz İyiye doltnı bir 
tebeddül olmıyacatı anlaştlmık~a
dır Mlili ekonomi bahsinde ferah 
!ık rertne aarJık &llrUlmektedlr tı 
tlhlAkte bir daralma oıautıuna ıro 

re. bir aell~mecıen bahsedllenll'Z. 
Milli gelirin vüzde y(lz arttııtı me 
ııeleslne gelince. bu aa tııbata muh 
tac bir keyflvettlr.• 
n (' :'\Al.T\\ h ILn•TI 

Öte yanaan üç günden beri '!O· 

tuk alıtınlıltından rahatsız bulu
n an C.H P. İl Bqka.nı 5etnlieddln 

Yılb~ı rıuırlıklan lle Uırtll ça 
Habr.r aldııtımıza göre iran Ma- lı~alara aevam edilmektedir. Ha 

nrlf \'P.Zlri Mnhmud Mehram, bu ber aıaıRımı:r.a ııôre bu aene de yıl 
hafta içinde memleketimizi zı:ra- b0$ı gecetıı cıı~er ııeneıercıe oldu
rct eaecektır \'ezır. 7 Aralıkta An ~u gibi hwust bir tarife tatb'k e
karııya ı:elEcek ve 10 Aralıkta ı.se ôllccektlr Yeni tnrlfcnln hzaırlnn 
Lıtnnbul11 ı:eçecl"'ktlr Vllı\yet. Ve- ması işine başlanmıştır Yıl 'a•ı il':e 
zlrin karşılanı•ı için !ize! bir prog c~ı tarlfes._ eskllt>rlne nhbeU• 
r811l tıazırıamıı bulunmaktadır. ytızao otuz samlı olacaktır, 



köt il [. ·NKA·n~DA BABERLERl Dünkiı.· .son.·-antrenmaı.•. m.a. (~tııdaki 
~'~, *~~~~--~~~~~~~ v e mt~~zoyunu •ordukten sonra 

Seçici, Futbolcuları liübalilikle itha 
flllHllllllll 1111111111111111111111111111111111111il1111111111111il111111111il1il1111111il1111111ilil1111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ilI111111111111(t11111111111111111111111111111111111111111111111111111 uıııllllil 
Tek m etti 

Demirspor' u 5 -3 yenen Milli takım adayları 
dün çok kötü ve bozuk bir oyun çıkardılar 

Hususi muhabirimiz CEMAL SAL Ti K bildiriY0
: 

Sogıınnıa 

ıııüessif 

' .. 
odasıııdaki 

hddiseleı• 

.illi futbolcular soyunma 
dasında birbirine girdiler 
Tek s~ici, kavga 

aralarıoa Kadriyi 
eden Suat ile 

ayırdı girerek 
H u susi $Urette giden YÜKSEL BAY AR bildiriyor 

A!'IKAR\ - $ 
:-!amutler • Demlrıpor maçı' herke;J s!nlrlendlrmlttl. SPJlrcller boy

lf' bil' matı ı.eyrtttlkleri lçln tlzcttndülrr. Tek seçici E,fak .\Jlıaç ise 
antrenilrüne dtrt yanıyor, omrtinde böylt l.luball bir m&ç seyretmedi&!· 
111 silylüyordu, 

Bu esnada m&ç bltmlş oyuncular •lnlrll bl~ bav:ı lçtrlslnde 101un 
ma odasına donmüşlerdl. Odada Kadri bir sıranın Ozerlne oturmuş a
yalıkabıunı cıkanyordu. Samzetler blrbirlttlnl tenlıld tdtrlrrkf'n blrdrn 
f~rlye Suat rlrdl n Kadriye dolru llerllyrrek atır bir ıeklldt haka
rette bulundu. Kadri de buna mukabele edince Gabt.asar..,ın iki oynn 
casıı blrblrltrlne clrdller. Atik duranın lf'k weçkl aralanna clrdl •" 
dl.tn arkadaılannın da yardımı ile hldlseyl yall tardı . Bu 11rada baJlı.ı 

bır ku td" Meıln ulduğıı yrrdr :rılı lıp kaldı, ba;l'llnıutı .. tdartcıltr sal· 
dan ııoldaıı doktor \r uhhı)td aradılar a da maalt tf bulanudıl~r. :u~. 
tin in bayrınlıfı uııbrş dakıka kadar sıırdü, bır mhddet ıonra dı~ 
rıdan rrtlrtllrn doktor ht nıac r nasındJI vııkııbııl:ın bir tarpı madan 
lltrl ıeldi!i ır hhlnl kuJdu. 

Bu llzCifıı hadi PIPrle sorıa rr.,rı hazırlık maçı. Btlçlka mllll maçına 
dort eun kala lırrŞt-yl l•f' ııembt' eur•n F.•fak \~ kaç'ı bilr rndl ede bı
rakmı \~ maçları !iOnra ı:aırtedlere u beyanatta bulunmasına nbtp 
olmu tur. 

•- \llaha şukür e<lellm ki bucun Bel('lka}a karı oyuam.adık. \cık· 
sa bu müdaf.ta llr hezimete ııtrardık. lliçblr den<'mP maçında bu ka 
dar kotu oynanılıııamı ıır. Hrmanl.ırda laııballllk •t rahaıhk ı:ou 
c;arpıJordıı, •'ıık.tt şunu da iLhe rtmek arlndc olur kı burUnkU oyu· 
nıımu:r. pazar ı:ünü çıkıırara~ınııı O)tın demek de&ıldlr .. ıı 

Adalet çalışıyor 
-, ~ .............................................................. , .................................................................... ' 

§ VESTORES Jle diın etırlnıheı:rlrıı İHı•f milli ıak11111ndan ti(' u. i 
E ı .. t.ıu:ı,o,ı, ı. ı .ı 'illK\ ıs1• "' ı-. soıu.nsrRlnı. i 
§ Hırl ~ol, blıı •aJ:, birı de rta har. llr111rk ki \rstorts ı srnrdtr1'tn § 
~ hnr \llJU ı ıııhııl takııııının lı.ır hnıııııı ~rnrdrrf'tl1 ııa,·di lı•fır• § 

Adalet profesyonfl kadro•a 11• 
cenç takımı dün ıaat ıt.00 •J, EyUp 
uhasuıda bir antrenman ma~ı 1.111· 
mıtlar ve bu musaba.kıyı profesyo · 
••lltr 4 • 2 kazanmışlardır. 

iıtı dorenın 2 - O profeı1onelltr ............................ -........................... . 
lstanbul Genç 

Karması M. PaşCi
da çahştı 

Tll'batında Bağdata dllrt maç 7*P 
malt nzere gldecu olan iatanbı:l 
ıı;ınçlrr Jtarma.aı dtln Mlthatpap 
atadyomunda blr antrenman rapmı 
ur. Eaaaında bu anyenman Tcıpe
b•fl Oençllk ıtuIDbll :ıe bir lı:ar,ı
laşma ,eklinde olacalct.ı. Falcat Te 
pebaplılar g~meytnce genç takım 

lı:endl kendine çalışm"tır 

Antrenmanda lllı: önce Mk1 800 
metre relı:ortmenlerındc:ı Rıza Malı:
aut"un ldarealndc it~ ve kUltDr -
fizik hareıcetıerı. sonra da Bölge 
mUdür aıuavlnl Kemal Halim nen 
retlnde topla çalııımal:ı.r :rııpılmış
ıır. 

HAZIRLIK KOŞUSU 

!ehlne blttlll kar ıla mada takımlar 
s:ı.had1 ,u tertlplrrlr •ıralandılar. 

\ TaJumı : Ertujrul - Fahri, Si · 
'l.lt - ıöal;ah.ııtin, Gokten, .\le.s'ut 
- - ı:roı ili, Günıör, llilsamf'Uin, 
Fahir, Burhan. 

Genç takım : 1>alib;ııtın - ~·rıın, 

ı.öccdeı - Melin, :uıırnt, Erdojan 
- Tamer, Nal'I, Ertutruı, Öıkan, 
'etin. 

rrofei7onell.rln ıollerlni ıruıyle 

flihanırttla. Kurban, C:Unıör ve E 
rol 111 ; ı:•nçlrrlnklnl 1 • ı·rtııjrul n 
Çetin yapma brdır. 
Ul\l.F.r, t T\.,.Hl ı . c.~R'l'izos 
rAKIMI ıu. K \R il '" \C \K 

Onilmllrdrkl ı~ \ralık rumarlr 1 
ı:anü Adal•! pror~~yonel tuıbol ta
kımı ıstanbul cıarnııun Uıkınıı ile 
hir lıarşılatma yapuaktır. 

Blllndltl flbl Garnizon takıınında 

birçok tanınma profr5yonpl rııtbol
cular mf'nuıtur. \lf' tlA \lelin (G. 

.), . errf, Sttdf't (l".R.J, Kasap 
otlu ıht. l.J n K. f'rol ( \d.l rlbi 
•porcular halen Garıılıon takımın
ıt.1dırlar. 

BU HAFTAKi 
GÜREŞLER 

:Lıtanbul OQrq Ajaclı~ tarafından 

: "" : 

\;-.1\.'ıı" 

E şfak Aykaç, saha kenannda hem maçı st~ 
rediyor, hem de kendi kendine sösyletı~ 

yordu: «- Yok, olmaz, bu kadar lôübalilik gO' 
rülmemiştir. Bunlar ôdeta oynamak istemi"°" 
far.» Sonra Szekel/i'ye dönerek bir şevler sörl~ 
dir .. Hakikaten mac cok kötü ve P~zar giilf
için bir ihtar mahiyetindeydi. 

Maçın kritiği 
Trı. •f'Çl<-lııfıı \ f'llllII tnlhnat Ü· 

ztrlnf' llf'mlr•ııur J uınu•ııı.: \ r ııaın 
/.f'lltrt" lır-al Hrlr lılr Pi.Ilı!• O)• 

nacıı. '11111 IJllll1'C"llerln ~·oı. ho,uk 
oldul.Jurı ZC'\ J.,iz 111R(' :ı.:ı a;.Cllhl· 
Yf'llC' ntll<'clrııdlcl hnlıll' ~nıı ııc· ıın 
ha d:ı lla~ı.a cılablilrrll. nı•nıır•ıııır· 
!ular llilnd ""' rı·ılr tnı.:ıııılnrıııı 
ıldtta ıırn(• ı.arlrııtnrh lf' ılt•&I t lrcll 
lrr. 

:'l.anın•l 11 kl'ri•lııt1c• 'ıı.1.ltt>lrrinl 
Ilı> ıı.ı, it ~ ııı:ııı ıı.ı J;M , arch. Cıın 
, !' 'Jn,ıurıı. ı,nlf'<'I Tıırıı:ıı~ \f• " :ı ıı · 
trnhRf 'nc·I rn ı.oto cıııılc•rlııılf! ı
t111Pr, Tıırıtıl\ .. on clf'rf'ı·ı• ıı.ı ha· 
talı ıı:oı )Pıll. dl&f'r a:rılılt• •·~ 'il· 
c-ıııın hntJL•ı <nJ. lıil~ uJ.t ıi . in. di'\' 

rf'dt Rıı•rl ılr 'nıltc-•lnl J nıınıı"ı 
lll..\ rrı etti. 1.nı nll. 'lr.tin '" lin•I· 
rl ııornıııl o) uıılnrını .. ıı.nrılılRr. 
llllml ı,,. llf'rl &f'rl c•oı.: c·ıılı•ıt. s:ıı
rlrer cı ı.aııar ltf'r rnnıırn m 111 
formda olan l.f'flrr llllr rıuı ıı rA
l•mı yuzllııılf'ıı 111111ıuı.ı.;nı. ~nllilk 

11.i rır•ııtı hrlıa rttiıı:I tlhl lılr ili'· 
nallı~ ı dıı l.!•lf'ı·ı, p knpı ırctı . 

Maçın cereyanı 

\\,1Zl11.tlt : A 
T u rıı11.' f özcan ı - .Ahmet !; 

111. Basr ( 1.small ı, ~ıu•t.
Nacl. lsmıııı l!ıhmeı ı 
ısuatı, Cnıı (Hllmtı. 
Kadri. Letter 
DDllR!-rOR : 

Mehmt>~ - f"?Da.ı orbJtl 
'\f.\ ~.t. \ 'r Kr::rn. ımca '.' - , 
mıı I , \LI HIZ.,, f IKRI. 0'"'1'· 
YOueJ. 

Hnkcm· 

ı" 'ı lıırlnıı bir 'ıırn<.111 uıı.111ıııı1 _,t 
rar ıı:ılllıl,H•tı• 'ıl J.,rı ıı ı. 811 f1 
ıtt'ıı l)lr ııaı.ıı.n •n11ra ,,,.tın ııı, 1 
~111111111 ı-> ıırl rl hrrahrrııı. ınlllı'I 1,1 
il. il il minin ıllrf'ktrn ıırınrıı At 
111.f'll hlr uı ıı ile ile ıl!'Hf' ~on 

Sevircı • 5:.!2:.1 
HMı?at 12 736 
( :uııı•r, 

, ı f 11.rl ı 11 ,ıL. 61, Hilmi (fi: 
lıı~ l I, tll.ri IO;ll;, 3<11, I'-

~ 
ı ııaı. . ı oı. k nılrl ı rını.. '6'· .,1 
Uil IJl:ıı... :;; >. 1 • uı c ll ııllli· ' 
'lrıı ıı ı ll ıı ı. . ı; 1) 

111. ,Ar' 
11.iııd ""' tf'llf' llH111'1'11"1f ~ 

larını ~u 'tkildr dlzdtırr: 

S u at sinirli, Coıkun ise sakin •• 

"l!:I t::ıl.ıın ıınıııırlltrl ııı. 111>1-
rrflc- • ~luuını.ı ~l!rlc-rlnl •il ırrılı•
lc Rlmı•IRrılı: 

Üzc·nıı 

\il """' 1 ı:rı;a~ \ln•laf:ı . 'ıırl 'hınİ'1 ,ııt1 

ı' 
1 

1 

* MiLLi TAKIM Y A RIN 

BELLi O LA C A K 

Ankara, 5 (Hususi) 

Pazar günü Belçika ill"! 

karşılaşacak olan Milli 

\ lı ıntl ı :;ı~rf "'U:ll, nııını. \ff'lln, KnıJrl. J ,fi 
\flı•t rıf.ı :--n..ı l•nı:ıll llf'ınlr,ıııır i•r fnt\C'llnf' ııuP.,.,-ı 

TI!lnıl. ( 'un, ~lrliıı. hııılrl. t rfıt~ lr ıtrııc• f'h•ın:rnlıırını nlnı,.1 1 ·,.ııi; 
tıı. ~·arım "llllt llc-nıl,ııorlııl:ır .ı•c uıın Of'\ ır)r ,ur·aııı rıııtldrf~lf 

ha tıır.Jıı o,ıınını•ltır '" 11ıııııc·ı ıia- H Pili allın<'ı ııaı.ıı.aııa "11 11 5;,ı 
ı.ıı.aıt:ı }"11.;ri. '\nc·1nin lıııtıı•ııı•JAıı ııı t ııı ı:nllt· ı:Rllıı <lıırııınA ,. (r~ 
btirıııtr rlff'rf'J; :!~ı mf'I rf'clrıı atıı~ı clllf'r-c- ,,,. hlr dakik n•ıınril ıt• 
ı:.,ıı,. ını.11111111 ıı::ıllıı ılıırunın , iil.- in a,nı:rnılnn ~f'ılllill'rl 1011'111.ı' 
•rllıııi,llr. oı.ı.trlnrl 1ı11ı.ıı.n•J.ı •~·( rn lırrnhrrliı:c- ılustulf'r. \iti 1 ~; 
tl"r. ı.aırc·I" ctı• c·nlınıll\ ırnı. J;nJı .. c•ı dnli1J.nılıı n. "'ııorıu O•nıntı t 
,,. ıt11trn llNlrıll ,,. ınıııı 11\ll!R ııt ırn trkıııPlf')Pn l\a•rl, t•l~".~ı' 
ıı. 'fncJOM;rrt ,ırnıl hlrtıırı t1:ıl.I· ı.nı: t:ırafıııılnn o, ıınıtıııı c·ı'li-';I._ 
ı.n.'" Lııctıır ıl•'\Aııt rtıı ,,. ı-; ıt1rl- rlıt 'f"r1ııı• hnıall nııııııı . ftıl ,~ 
ııiıı ılirrl.lf'll clıı111•11 \ ııru•ıııııı llllıı;ı nlıı '"rlnr t'an ı:ırıJI. ~ 

takımımızırı kadrosunl.ı, Rllınt t111ıın111111,11rnı. Jırrııhrrllıt mi• 11.lıll'I ıtakıı.aı1ıı ı.rt ı,.r ~~ 
•:li:lndı. 'trml hf'•lııı•i ılnl.lk:Hl'l ıt ı •1111' Jl11111Rn bir ıırnaıtı,ı 11;1~,I 

Tek Seçici Ec:fak A k l.rrırr 11111ırnı.ı.ııı. hlr fır•nıı ılnhn ılı. 'f'lnıl•ıl nl<ıırnılf'n etilli ıl-
v y aç, ı.:wırılı , Otur ılnl.ıınıııı ıı d:ıt.11.ııılıı ""lln 'lıı nılt1•ınılnn Can dh~ftl~ 

Cumartesi .. ki \il Rıı :ı. tıııııı l'urı.ı"ıı 11,rrın. '"'""" ııırın..ı .ını.ıı.nrta <111 ııt ~ 
gunü açı a- ılrıı :ı•ırt:ıraı. l.Alt)P )OllAlll\• I ıln 1'.ıdrtnlıı tlR•lllılAll br•lnrl '"ı P" 

k ınıı ıllrf'lf' c .ırııarıı ı. crrl crlıll nııı t ııra t; ıuınızf'Jlf'rtn cnlllıf)t"tll1 
yaca tır. -ali ılurnııııı~ hnlunıın J 11.rl 1.11•1' ı:ııııınr. 

••••••••••••••••••• 
George 
DICK 

d iyor ki •• 

Belçikayı mağlô' 
Atletizm kı~ faal y::~ı proıır -='• 

nın ilk müsabakMJ ıs Aralı!: 10~7 
Pazar günü Levent Parkuarındıı 
.. at 10.30 da. Hazırlık lı:O$USU l«m! 
altında yapılacalı:tır. 

Dı!rt ıı:atcııorl üzerinden yııpılıı 
cık bu müsabakalarda Bü:vilkl : S 
bin, Gençler 3 bln, Yıldızlar 1500, 
Kızlar bin metre ıro:sacalı:lardır. 

e:-t.I:> •dilen Danyal Öz:tat ıı:upaaı 
gtıreş kıı.rşılaşmalan bu harta Fatih 
OOreş KulObll aaıonıannda yapıla 

caztır. 
anreş. Kaaımpap, Denız;ııcıı. Be 

:ı:taş, Def~rdar, Demlrapor, Somer 
por. Beykoz. Toplcapı, Paşabahçe, 

Anadolu ve JtaragOcQ takımlanntn 

tştlrAk edecekler1 Danyal Oz:ta.J ltu

ı.: 1111111111111111111111111111111111~-, 
§ S A YIN NACI UGUR : 

~ ~IAkaııu:n ı:oı. tl'~ekJ.fir rdl'rl, ~ l Vestores geldi 1 
nılllz anlrenorü Georıe Dlck: 
Bel~lka futbolunu rurklye'dt en 
fula tanıyan •Por adarnı." Pa· 

zar ılinJ.U ralclbimlzl ddalarca •e>
r~tını , ddalar<:ıa kartılarında cı:rn" 

nıı - ııaıı.i Helçlkalıların en par· 
ladılıları devlrlerdr, dıln)a ıpor a• 
lemlnlıı kendilerlndtn oKırmuı sey 
tanlar• dil t bahsettikleri vakit bu· 

edersiniz amma •. -
.. ~ 

Belçika f u tbo lunu ç o k iyi bilen G. S aray antre11° 

Milli maçın ç o k çetin geçeceğini söylüyor 

MOsahakalara iştirak edecek at
letler Levent Sosyal Kulübünde ao 
runaeaklardır. 

Bbe sonırerlar : :Seden FPdUasyon 
... lıanlıtuıa Orhan Ş#~f Apa.lı't 

•Unaalp cllrOyorsunuzT Bu tercihte 
llçUntlıı: nedir! 

Cevap verellm : Hasan Polattan bo 
plan Feduuyon Başlıanlıtına re· 
leeek Ud lıtmden urarıa ı.ahsedll· 
ınelıtedlr. Eler bu mevkiye ırtırt
Jffelı tılr baflıa namzet bulunma· 
•ılı takdirde Orhan Seref'ln tercih 
e4Umeılnln futbolümllu daha fay 
C&lı oıaeatına lnan11oruz. 

Bu 1ıanaatlmhln mesnedini izaha 
raJıt1hm: 

Hasan Polat lşbaıına reldlkten bıı 

fan& Tllrk futbolllnün lıallıınmann 

da müıbel bir faall7et cöıtereme

mltU Başlanrıçta çok alısa:ran J'e· 
••ruJon l4lerl, tıtuhare Polatın talı 
al ıayret n işe lnllbalıı ile dDıı:tne 
1ıonıdm11thı Fakat Polat ı,ba,ına ce 
Urlı.n tetrllıl mt>J&l edec:eft arlıadaı 
lannı IJ'I aeçrmemişU Bu yönden 
dalma yalnız lıalP11'• arka4aflan 
llf!n•lslnl! ayalı uyduraPlıdılılan clbl 
alı•lne zanrlı olmuşlardır, 

&a&Mn Polat federasyonu hakkın
.. 7apılan ~nlıldl•r debaşlıanın talı 
..... ıı:l:rade arkadaJlannın ~bJ· 

paaında tolf'raruı 2 kilodur. 
Müaabalı:alann ıUreııanerler an.

aında ıı;eııtş a!Alta uyandıneııı tah· 
mln edilmektedir. 

~ V A TAN - SPOR : -
SERViSi -111 1111111111111111111111 il il il 11111 il 111 r. :; ............ ..,. ................ .. 

Boşkon 

KiM 
Olocok? 

N ECDET ERDEM 1 
-~-malan hedtf tuıulmu1or mu idi! 

Fed~raayon bafkanı uuaıı Polat 
mebu olunca bu seri kalanlar re
dnaıyondan aynımıunalı içi• ıonra· 
din aralarına kanJ&n liallhattln 8"1 
llttn•ı öne ıüruelı faali7ete seçti· 
ler. Se yazılı lıl Hasan Polat da tıu 
faallsete katıldı ve bu durum halılı 

olarak ıpor dklnnda hayretle ka 
n~k üzüntü 1arattı ı 

Sallhattln Delllttn llaşlıan oldu&u 
takdirde muntrak olııp olamıyaca· 
lı billnrmez. Valnu kPndlılnl ı, ita· 
pna ıtllıen arkadaşlarını seçmek 
mteburl)'ttindr !:alması; daha baş
Lancıçta Bc-lllren frderasyonunun mu 
ntrak oıamıyaratına ltaret sayılır. 

Bundan batlı• Belllren uzun ııa · 
man rutbolillnilzden uzalı lıalmlf Ye 
anrak aoı:. ıentlerde f Plleraıyona ıtr 
dl ıse de mU5bet raaliyetı cörlllme· 
mlştlr. 

Milli takımın Anlıarada hancı ta 
ıumla kartılaşacafı ınallne: Ankara 
talı.ımLarıııın durumunu tıllmedltlııl 

llunu anrak arlıadaşlarlyle 16r8ştttlı 

ten ıonra cenplandırabllecellJıJ IÖY 
lemest. RtJllren'ln fııtboljlmüıle ae 
dereceye kadar llclll olduiunu 1(111· 
ça orta:ra çıllanr. 

Diler tanıttın Orhan Şettf Apak 

ORll\S !:iERU" AP\K 
Beklenen batkın ... 

ise senelerd<'n beri futbolümliıle 71-
landan aakadar olmuş, t"tdera11on 
b••kanh&ı amanındalıl mü•bet ça· 
h~maları unululmamı ıır. 

Daba iki une enel Macar mlllı 
takımına kartı \nkara mııhtelitını 
111 tertip etnılt n lıullandıfı tak 
Ukle fôhrtll Macar ak1mı111 nıll kıil 
duruma dıışurmuşıu, 

Bll.i.lıare ~lacarlarla yaıulıuı uıllll 
maçta Apalnn '\nkarada aldılı ted
biri wk uçlelnln de a1nen tatbik 
etmeM ruzltrden kaçnıamı$tı. 

Apak eerelı idarerllik n c•rekıt 

futbnlü anlama ,Yönünden bl~olı 
kereler iyi imtihan nrmlşllr. 

Yukarda btllrttıtlmb muka1ue 
phıl cörüşCimüıdiır. Oayemlz t e 
Türk futbolünOn kalkınmasıdır. Ar
kadaş .e dost lıayırmaıını bir yana 
bırakalım n «"lblrlltlyle raye için 
çalı,alım. 

Biz• cllre: bu mtnuda «"n basta 
rrlen lsabetll karar Orhan Şerd il · 
palı'ın l"lıtbol Ftderaıyonu Raslıan

hltna tercihen c•tlrllmtsldlr. 

Kafilede ü ç t a ne m illi fu t bolcu takviye var 

İki karşıla~a ynpmalc Uzer" Be
şiktaş taratmdan dhet edUen i! .. 
veçln Ve.stores takımı dUn ııece sa
a~ 20 1$ de uçalcla şehr.mlze gelmiş-......................................................... 

Seracettin ve 
Ergun geldiler 
Bır hrı.;lt zamandanbcrı ııeçırdl· 

iti ıç mlnO•klls• ame:t\'atı dola· 
yı&lyle hal} acıa bulunan Fcnel"
bıı.hçel. futbolcu Ergun ve ııene 

ikinci defa Romada •dış mınüs· 

kOs• amel yr;tı olan Serıı.cc~t.n 

<IUıı ı;ccc it ç \ Rklt hnlvan Ha\'R 
yoll11rı uçdı ile yurdumuza tıtk 
mlşlerdlr • 

HAien lıal1ada bulunan Dcyltoz 
ıu Halukun ela yııe~meltte oldu· 
rıunu söylıyen futbolcular bıraz 
zayıf 'ltÖrünmelerınr raıtmım ço,;; 
sıhhattecıırıer 

lir, 22 kişiden mUı.eşetkıt o;an karı cllnlın be)ııelmllel antrl'norü, un
lede dllrt idareci, bir antrenör •t ıua k•r 1 duruyordu. fliı'k, ueı~·ı
onyeal futbolcu bııiunmaktadır kahları raJet l)t tanı:rur H ın;ıçın 

Kafile başkllnı Mr Lf'mman Oll· nrliceslııJ dt ıahnıınde ıuçluk çrk· 
aon '" ikinci başkan da Mr. M . nıı~·or bile ... Hiç dtı~uıınıeden n IC' 
Holıruı'dıır. rtddııl rımedrn >oylıı)·or: 

Kafilede Qç de başka kuiUpll'r •l'urkler \nkarada Brlçikayı >e· 
dtn mUlı mu~bolcu takviye o!arak nerrktlr. •'akat çok (alı ması li· 
bulunmaktadır. Bunlıı.rdan ııağhar ı.. 11111 , ı;ayr)e wrhıkla ulasuaklar .. 11 
Ekblom cSaadvlktDt, ııolhar i. Lund djyur. , 
k•lat •İ P.K. Götebors• ve ona ha! ı;t!KI 1'\Knı. m;l ,('İK .\ .. 
~;m~:C:~ı:;:;om da •&lcllatunu ta· Olrk, Uel~lkalı futbokııl&!'ın çalı~· 

r dır. Ta.tim kaptanı kanlıklarını oCuı·or \t dmal ilin 
Karlaon unı.rafor oynamaktadır. ediyor : •Belçıkahlar lıtm cok çalı-

Veatorulllrr buır;Un Mlthatpapda • ırlar, hem ı)I oyn;rlar n hem de 
actrenman yapacakla.r ve yarm da l ••rt futbolltrl nrdır. Belçllıa kU(Uk 
Beşiktat'a kar'ı lllı: maçlarını oy· bir nıtıııltkelllr. Buna nıukabll top 
nıyacalı:laıdır l&vtçlllerle ikinci kar raklarında çok u1ıda lstldatl fut· 
ttla mayı lae Ga:aıaaaray yapacak- ı bulru ıetlilr. itte muvartak:yttıe. 
tır. 1 tinin rn bıı' Uk ıırrı buradadır. Ora-
Veaton~lllrr yurdumuzdan ayni· da ruıbolcuLar bllertk oynar.' Oy• 

~ık'.~~ aı:~ra ~~ı maç yapmak Uıen narken d" por yaptıtını hhsrdtr.n 
•rıı ~ ı ece .erdir. Bu B~lrlkah Kırmızı Srytanlana 

~-- muvartaknrı !li~htblntn ufak bir ı . 

G .. rec hak ıabıydı. ineli iz antrenoru milli ta-u :t em kını oyunruları hakkında da bilsl-

K . . .1 d, Y" uııııııı. •Van Brandto difordn 
omıtesı seçı 1 •lakınım ~n J~j O)UllrıJ•udur. İyi bir 

müdafaa rlf'nıaııı, \ a lltt>, mU · 
lırmnırl bir u4har, iyi bir to"rt 
de trklt,.lrhl. lliJtr rlrmanlar ·ob
relll drtll, t'Sklltri kadar 1,yl futbol-

Güreş hakem kornııe ı;ı•1.•ımı. 

buı:nn &ıta~ 18 de B T . Bölıı•' Mt\dtır 
IU(iO ı:ıınn.~ıtıctl\ yapılacııktır 

dun :\.lal ı~.39 da k•ndl sahalarında •ıkı bir antrrnman np· 
Rl'slmde \"e il Beyaz lılar ralı trkl'n corıılmekttdlr. 

ru d~&ıl, fakat futbolu bir •htrm \ -j 
dahllindf' oynayan tntrJik rençler. CEVDET MARDl~I 
İ:ı-i birlik.•.. . ,__..,. 
F\K\T TUUKI\' •: S\SSl,I .. 

c;eorıe lllck Rrlçlkalıları ruı:ı 
m~tlıedhor... Fakat nlhaytltf! dr 
\filli Takınıınsıza kazanma !!An" 
vnmrktrıı kendl•inl alamı)or. ln~I· 

lir. anlrtnıirtı macın oelirrsl •~in 

unları 'öylıı)or: •Tıırk lakıını i..ın 
saha anntaJı d lyl' bir •Y yokııır. 

('unku Brlçikalıl~r ,\nııı•anın hf'f 
•abasında lyhtndt. k11tüıtlnde oyna
mı.Ludır. O:runrulara da •f'rt çıkı • 
lar yaııarlar. t•akat rtne dP ma~ı 
Tilrk takımı kazanaraktır, fakat er 
lin, çf'kl,nıtlı bir maçtan sonra.-

\nlreııör belki dt bu tahmininde 
haklı, bunu zaman rosltrenk. 

6 Meşhur 
Belçikah 

HESRI olıucx : Sat bPk, 19?1 
doğııınıu. ~4 dera nılllı olnıus, 

Lnlon ııt. Ollloh kulübılnden, 

mesltğl : Otelci, 
.\l.l"OSS 'AS BRASDT : ~k, 

19?7 do&umlu, 31 defa milli ol· 
nıuş, ı.ıer P kulubündrn, Oltlrl. 

. ' \ilCTOR ;\IEES : Saihar, lt?7 
dotumlıı, ~ defa mllli olmuş. F. 
l'. AnL1'erpen kulUbundrn, TUC• 
car. 
.ıoııu· ~l.\THOSt:T: ııat. 19%6 

dotumlu, 7 defa milli olmu , 
Standart ı.ııttlcb lıulubundfn, 

şofor. 

RİCH.\RD ORl. \NI : Sai arık. 

1 
!931 dotumlu I? drfa milli, l.a 
Gtnt<ıhe kulübunden, Posta ld.o.· 
resind• memur. 

1 
:\lı\l'RITS Wiı.t.ı:.-wı;: Sanlra· 

ror, 19Z9 dofıımlıı, 6 drfa nıllll 
ı t>lmtı<. l.ir1'~ ktılilbıındtn, .\le 
1 ~ n1ur. 

~''''~~''''''''''''''~ 
Atletizm kış 
Çalışma program ı 
iı;ıanbul aLlfltl:ı:m aıanlıjiı . tıı. 

raall:ret programını ilin etmiştir. 
Atletler lçin kı~ çalı nıa prog:a 

mı. açık hava v~ alon çaıı,mııiarı 
şekllndt> olup çahfrnalar an•renör 
5evkl K oru ile Rıza İşmıı.n 1,1 ne 
:aretl altında yapılacaktır 

Calışmalara ı~tırak etmek ~t~ 
r.n atletler ıçln. ııalonlarda &ıcaı. 

dU$ ve 110yunma vert,.rtncıe de u
cak oda ajanlık tarafından te-:n.n 
fldtlmlştlr. 

ı - ......... ~~/ 
:m;•:s ~S' 

lranlılar bir bO 
ketbol tak ı f11 1 

davet ediyor ·" 
ir•'r 

Spor Oyunları Ajanlığın• d•• J~ll' 
ı;eltn bir divet mekt\I bUll 

11 
'P"ı' 

vetll blr ba&lteıbol tatııııınlılll''J 
rana gönderilmesi rica ed el'!, 
dlr. ,ıı: .,, 

21 Aralık tarihinde )'apıı.c rP"· 
Tahran Ünlversllulnlu açıtıf ~ 
simi dola7ı.slrle tertlp.fnt<'rıı: ı"r,. 
bol tumuvuına şrhrlınlı:ln µrıJ 
il tali:ım'anndan b1rlnin it 
mest t•tr.nmektedir ı ~ 

bp'bul baslıetbol ıııı D''çıı"!J' 
batlama tarlblne ra.atlar&ıl ~ 
!erde, lrunetll bir takıırıın 

;ıtmcaı ihtimali çok zarıflıl• 


