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l\APISJL.\l'ıi .KİTı\P 
.Ankara ve Kıbns Radyolarında h~ ccanla dınlenen 

Sl'AT TAŞI-;R'ln 

BINBiR GECE MASALLARI 
fevkaUde bir ba~kı ile satıp çıkmış 'e ümıdın üstı1nl!e 
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•• 
22NCI GUN· •• HALA KABiNE !OK! 
Clülek. bu Cumhuriyetin en uzun siyasi buhranı. dedi 
EkONO~iVETiCARETVEKALETiNETALiPÇIK~A-1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
YIŞI BUHRAN'IN SEBEBİ OLARAK GOSTERİLİYOR • TEKZİP USULÜNDE İKİ 

AYRI .ÖLCÜ MÜ VAR~ rtlenderes ilk 2 kahinesi
tıi de 24 saatte kuı-muştn G 

ıu:r"trlrrlml:r. • .ıon;:ıutn ha•loia bir ,.c1 olnıııyan hlr trı.
zlb u.nıtıııon kahrını \-el.;l~orlnr. Mu•tal;ll lılr ı;uete· 
nln ı.rndl l,;nııp:ıtl dlyr ıı.,rı orııoım fll.lrll"r baU;ııı· 

d.ı iktidar ııu:rtelerlnde oıuını a yOrOtGltcrk yf'rıle. o f,. 
l.lrltrl llrrJ ıoflrt'll ıı:ıtıt'll'nln IJll•YllZI ~ülıınlıırıotı bili' fUtllll 
t • arroflarda hulunuıu,or \f' ~tıttınlpr dolu u cerııplar ;rıı:· 
cıınıı,or. ııat.nrf'U h&\I ı.1 mılar umumi olorııı. hiçbir ıb&· 
ı;rct,.ıı ICf'('mlyor. 

-, Raııa~t l\Jobnbl rlmlzdf'n 
Ankara, 22 - 22 günden beri ka· 

blnuını kurmayan Başbakan Adnan 
.Menderes bugtın de bazı mllleıve

klllerı ile görüşmeler yapmış. (IQle
~· doğru Ba bakanlıfa ıeı~n Cum· 
tıurba kanı ile de bir ıuttrn fazla 
konu muştur. Bu sortışmelerde 1enı 
kabtno Uzerlnde duruldutu tahmln 
edilmektedir. 

G ö k' a 'YA\' ~B"elft"d i y e 
Meclisine veda etti 
lsvicre' .. 
'le ıyı 

yeni Bern Elçimize tebrik 
temennilerini bildirdi 

DÖRTLÜ TAKRİR 
YAZAN : 

Prof. Dr. 

FUAD KÖPRÜLÜ 
l\ııı:un z. Soflmıtdıı 

Belediye Meclisi dün aaat 15.:ıo da 
o a{,'l111Chü bir top!an•ı rapmıttır. 

~o .. ıı ıda önce tclı:ll!lf:, llj;UI lto
ml6~o.ı..&r.a hava:, cdllm'f Te daha 
a.;onr;l ehri:ı imarı konıuo • e ~gUI 
çlı!t .. tş!e: haltkıc.dıı. imar Koml.!ro 
nJ tutanatının tonutulınaaına ıe· 

çllmlJUT. 

Tutanak~. r.oıı :umaıılal'da Boğaz 

lçlnde, Jı:oru, parlı:, orman n aıt•r.· 
1ı ;rerlerde birtakım tn ata :a.ıtla:ı 

fDnamı a: 5 ti: 4 deJ 

BAŞY·AZI ~ 

Fırsat bu lırsaillr!· 
~usların meydan okuması üzerine Amerika
da başgösteren fevkelôde intibah bizim için 
büyük imkônlar açmıştır. Gafletten uyanma
lı, fırsattan istifade etmeği bilmeliyiz. 

Ahmed Emin YALMAN 

S O\.ftl nu nı. tılrblrtnln arkn•ından n.:ı ""'""' fnAy11 hrlatır. 1 
l..rn ~" he• hin mtı ıı.r.tıiR ı:ldrı·rk ını·sı ar ara•• rttırltrln 

raı. ~ırrına rrl ııaını '" r nıl' trknlclndt hür dtın,nn Sl'rldt h t· 
•a lırıııı ilan rdf'rl.rn. hllha~~:ı \ rııtrıı.:arıı Lnl'l!• rrlrl hlr p rop a· 
t ır~da tanrrııııı n~·mı•t ı r. l\rıı çl'f rn arsızC"a tA~rl~ lr liyll' h:ırı rmı~· 
r11 • ııf:rıret't. hnrıı Anırrıı.anın ıı;ilklnlndl' rtrl',an edtePktır. A•· 
re:llJı 'ıruııalıtıır için hlr nıe1:nrııı. tıntııır ı.onca(17. Dntı,p llldil· 

l'll(. 1:01111'< 1'1:17'w.>I 

rııı, ft ıı ~ııuı·r llıı•r1ııl' lıfitiln \ mrrll.:n: ha•ıun ntır hlr ıoknıRli )l'
IP~" tllindtl. tnı. ıuzıınılu hlr ok ttdn\l•lnln en nılllirmnıtl ntr 
IP11'1 li.ru ı·rf"lıı ~a>f lııuı• :raııılmı• oldu. nıuoıı \mf'rllmlılnr ı:ıf · 
dan"" u, rııı•lıtı ı liü~·üı. pollllkn hf'«aplnnndaıı •C df'ıll:.odnl .mn• 
lıt ı.cııııııerlnl ı.urtardılnr '" 1 ,. S.oJnldolnr. mrrtlianın nıııkalıll 
ra •rruzu 111 \C çok ı:rııl bir rl."lldt' yGrOdü "' ht'r rJ1n nınnzn• 

1 hlrdenhlri' ıtrcı ti. 
ı,r fsır \nıf'rlknn lllt'lt' 1 ıtnrunıo liJ ll'rı" lı.ııh f'<ll,or: tcHlr 1.amnn 
ı,ırı~lr dllilnll\r lllllrr \Ordı Bizi ölııürrerı:lnl \C ı:önırl'f'llnl ~llJ• 
ıt, il. l7.ıııı '" ı~ •ıkırı hlr ı.ıtnp •aznraı. hunu n~ıı 1ap:ıcncnıı 
ı:.,4 llıtlııınıı 11 \ f'll'r di'rl'Cl'ı'lr. huna aldıran olmadı Gııflf'llmlıln 
ıııı/llnı ('UI. atır hlr 51lri'll" •idrdlk. nu balDJ 1 tılr dahn lt'l.rıtr , , . 
tttı:l"l'il7.. HOIOıı nıOılafıı:ı ıırıı.Anhırımızı dl'rlndrıı dl'rlor ıö1: ılPn 

"""tiz. f'tılll1,-ellnılıl sııalnnııı batlı1ar ıa:u .. n 

1( ru•t;l"f'lll trhdllll'rlıır ııırrll<aııın lddrtıl lt'J>!.bl tı• ılbl 
rı.ıııer ııtılı~ l\ ı.a 'ndell '" uzan rnılrll ttılblr uhas ıııda 

tı111U \ mPrlkR ııeln ılil•llnll)or \e nrlf'r >tırııımrıP haıırlanıyor1 
lııa ı nı.u ~ıt>ıtn ı 1.111 lllaer hlr fitıınoıııla buna ılıılr f'traflı mlllft· 
lı ~ 1 hu t ac•aı.\tttı7. ı\11t• lahııılıı rıllJoruL ki huıılıırı nı.ıı, ıı ncıı. drr· 
ı.~,, il ılıt~Oncrııln lllt'rillıll' ı l ııraı uı.•ınıı.; cclllin'a tılrblrlnr 11l rrr• 'ctr; Oin ı. hulıln f'tı hfl' tıı. '" lrnt1 lll"J<IHn mrıhıırl'lırsl crrr,an 
ı.:ı, kr ıı . ) ıı iliz ıır. 111' ııı:ra n orUI';~ Toıııııı aızınıla lıııhııınn 1 ıı r-
tr~: ııe haldt>ıllr'.' Hus t'lllJ• tl')allımlnlıı ı.atırıııı a.ırlnrı l ırn tı~rl 
l"'>ııı~ lııınnn J lııDıııll'ıı bir lnıııar ıtıırluli liıı)betnıl ulan nıll· 
lı ,rı,;/cıı rhll \l'rnıl lıoluıınıı. ııu rnııırrJııllznıln ~•n•I n•ııllerl ıı l 
llıh teıı 1,)1 lıllen. h~rııar 'e ~nllm ruhunu brrke•ıro tıızln t • 
llJııı~ 1"11rı. mllletl; Amerikan nıllll"tlrılo ıil~lrrdlf:I cllzf'I llrnr.ı:r 
ııı 1, nı uııort n o, lretl uyan mı • politika ı.a, ınlıırını bir turnfa at· 
lranı lebııı.:t ı.areısındı mllll blrllt:lnl ırnnnnl:n. mG ıereı. tedbir 

,..ııcn ıco,.almo modurtıı 
ltl'iı " Ynuıc lil bll.)tr- flö:ılf'rlmlx u t.:ndnr ı'lllnmu • iç kın-&nlıırın 
'•rtı hrplnılzl öylr nrmı tır ı.ı bir ('Of:umn;ı: dlln1ada olap bllt'nlo 
ı.,, 1ndn bllf' drı:lllz. ol:ok hnrhln ıoo mllthls taarroı::u 1f' bao.t 
lıır 1 hor ılUn•nııın ıc açıcı mukabil taurrnı:o. hlı:lııı 11zerlmlzdl' hl• 
tıh :•lr YRpmıımı tır. OrlndOlodu Ro•lann llf'll'r yııptıı.lnrına. 8 ;1. 
••rın •tlı Arap dr\lellerlnl nr 1.;adur halner hlr hada aıııoa ııldıL· 

11 &ldır11ııııııı1: .. oı.ııır. llıinya ıat.t'lrlrrlnıll' hrr ıtlln mnn,etlrr· 
ı Dt'umı ı. ~ u. 7 de J 

'Yeni .kab!nenln 2l gündenberl ktı
rulmayışı, atrası çevrelerde blrıaııım 
yorumlara aebep olmaktadır. Duna 
söre. Menderes, ilk iki tablnulnl 
24 saatte, 4 tıncü Jtablne&lnl I> ro:Un· 
de kurabilmiş ve bu I> sUnlllk ka. 
bine buhranı, Ekonomi ve Ticaret 
Baltıınııaına ktmaentn l&tel:ll olma:vı 

( J)eumı: sa: :ı, 611: :ı deı •• Zafer'e 
=ıöre 

llJl\adl• ,, Z.afr.r ı:ıızf'll'll'rl. 1111zrtenılz •I' bıı,1nznrımıı 
ıuıı.ı.ınrt:ı tRrlhe ıı•çnıl , ht'rt.r•l'f' ırıolftm olnn "' \"1'•11'R· 
lnrı. df'llllt'rl blnl~rrf' ıs:ıhlıll Lııılunftn ııaı.ıı.aııerı hlcr a-,. 
ınak ~ur"tl~ lr httr~ :ınlıır ıı,. rl'ıllnce, rt'\dP hııı.:ı.ıııın tıay'I· 
~rllrrl ı.orııııı:ıı. lıtıllı1•l1I•• nlPJılnnıı ı:l'lnıl hıılunıuı lıııt.Aıı· 
!arından fıu•rtnlannını. l•tl'ıll1'. hrr 1\.1 ı:"ı.elr)e t.f'ıırll .'"•~•· 
tarının ıı.ı nıl•ll ıll"ıll, oııı •ııı. 11ltıd11.. Jetllrll' hlr: ıızuntıııun· 
1111 rrr11plar 'a7.dıı., ll•nnııı 111.,lh ,, ,..ımrtı olnıMınıı 1111· 
tın• a dlklial eıııı.. Raı.ı 11.llrlar ıc;11r.ı-trll.'rlnlıı ha•lıı n bit· 
(·ııı dilini nıl<•lllf'ıııtl..ttıı ı:tr1 dımlıık. 

ilylf' nlc1ııııı h:ılrle rttıııı.ıı Ulo\aıll•I rauırslnln <'1'1":1· 

hımır.ııı ııııraı. :!~ ıııırını nr~reııı:tııl h:ı~rf'tlr ı:;örııoı.. 'imdi 
coı. mf'rrıl. rctbnru1:: "-rabP t•trınbul t'unıhıırl,et "'3\Cllııtı . 
11.tldnr ı:aıl"tPlrrl hnkı.1ndıı hU•ll•l bir ulcO ı.uıınunrak ce 
\abımııın aııeııı. bıı ı.ııı:oı. kıoıııının ne rlnl mi mDnn•lp 
ı:tirmo Itır': \uS.•a l'unıtıurlyrı "'an·ıtır;ı r it ıııco ı.aııana· 
reli ""'ııhı a,-ntıı ıı:liodl'rdl dl" llnHlfll• ıı:azroıe ı mi kanunun 
f'mrını hlce •nymı tır '" lit>>flnln l•tedlitlnl )apnıı•tırt ibll· 
nıal bö, lr l•f' 'R' cıllk, lla\ adi~ ı;a:ırıe 1 ııaı.ı.,nda harekete 
gl'('llll ınldlrt 

Zafer ırazet~ı. «Fırrıat .A vcılıl}ıı 
ba lılit altında dilnka .11oyısına 
ıreçırcııııı bir makalede kah1n•nın 
lcuruıu~unun neden c:ecllttlltlnl ve 
muvakkat bir mahiyet ta ı•nıı.11ına 

raBtncn eski kabinenin neden ba· 
:ıu e nsıı ıcranta ı:rlrlşt itini 'jÖ:vlece 
17.ah ediyor: cYl'nl lıükllmet. ayn• 
partinin aynı ll<lert tarafını:!an 
kuruluyor Ortada ancak ~elı:ll 'I'" 
uaul bakımından bir kablno d"I.: 
mest v-..-ııır. hakikatte mes.c!e. a\·
nı knblnenın bir ba.ı;ll:a tertıt l:C"
tırtı::nes nden farnızdır. B ı i t • 

barla icra meeullyctlcrt kadar 
ısallhlyetle:I de tcndis ndıı bulu 
nan b r lider. memlekette lın d" 
,,,.., g tf'ren Hı ürntle te!'ı 'it ı 
öıç.Ol•r alaca ı ,nph~lz bulunau 
b r ptyasa k:a~~aıı~nı de~ lln
leyecek yerde. oıtannı ıtav•~tu• 
rup mevdıını tahrip unsu,.lıtrına 

terk mi etııın? . Aynı za.•tıanda par 
tının unıunl re~ı ve lideri bulu· 

Gazetemizde 
Diz öJlt onıo)orn:ı ı.i Cunıhıırhrt ~a,cıhı:ı. de'l"lellıı 

ıııı.ııeı eıtııızınııı hlr parı,:o~ı oıııııcoııu l"I'! kanunların tat· 
hll.lndt rşlt ölı;U liullanmak h•ııhrllltlnl takdir edl1or. Bu· 
ııun bo) it' olup u!nıııdıı:ını :ıhnrallr. nnlnmnı.: tein dlln D\• 

rıııı. maı.amına drfalarln mıırarnnı rtılk, ıırllce alamndık. 

ıı11ı.ıı.1 dnrunııın nl' oltlotuııu ilt;rrnlnce, tını.: nrnmaı. hal;ı 
mındın hl"r uıandn~a flll•f'n ,ıcrıanl \azlfe ı TClrk adalrtl· 
ııln buzıırundn ı;onana liBdıır ) Prlnr ırtırnırır çolı acaıız 
!.t'~ fi ve oll'tlrnı: barel.f'tlcrlıı mfınc\1 ~uc ortnı:ı olmaıa razı 
(llnı •> acaıız. 

\AT ~--~ 

q güzel kız İstanbul il Seçim 
Kurulu çalışıyor 

tDe\"aını 'a: 5. !iiu: 7 dr> 

Paris zarafetini gösterecek olan huri gibi 
dört manken dün matbaamızı ziyaret etti C. H. P. İstanbul seçimlerine yaptığı 

delillerini rapor halinde toplayıp 
teki komisyon ve mebuslara 

itirazm 
Meclis· 

gönderdi 
lii!iiii~-iin;:;r:=====::::;r=;:::======;-ıı Adnan VELi 

1 Dfin akşam bizim matbaan•n 

iSKELE VAPUR ARASINDA EZiLDi Dlln sabah. Mrhmf'I 
t :tıııı ııcUnda bir 

ı;oıw. ısı.rı,. ıı,. \"8pıır nr.ı<ıııd,1 ı ı.ı aruı. lilıoü tür. 18 :r~ındııl.I 
:\lrhnırt l zoıı., dOn .:ıbııh ,aat g t:I tr f\li11rOılrS.I 3 &tl'1lı l•lıl"lr'r :ra· 
na an fl llJ'darpa•a ';ıpıırıınd 1111 ıs ı.rl•> ~ (•ıı.ınııı.ta act"lt f'lınl ,.f' at· 
lnmıık 1 lrrı.rn du nıu•tılr. Dıı ~ırıttl ll l•lil'lrJe ıt u.tıııınıaı.: l•tertn 
lfnc yanaşan vapur llP ı-ı.rır ıırasın•la l'l.llınl 1'1! lık l 11tdım Da.ta• 
honrslnf' ıüttırıilurı.t>n )olfla illnıiıetllr. R l'!!lnıllr ırıı<'ln vapurla ııı.e· 

ır 11rıı~ınrı 11 aıı.19tıeı 1n ıorıııııror. ......................... .,. ..................... " ................................................................. . 

Fasulye, un 
lialı indi, 

Fasulye 
kösele, 

235 den satılacak. 

ayakkabı f iyot/an 
Anadoln "Jansı 

Ankara 22 - Tıcaret Vek'ıletln· 
den tcblllt edilmiştir 

ı - Kıl035 ı.ayıtı kararın 40 ın 
cı ve K/lll+9 "yılı kararın :ı ncl 
maı:tdeterlnlrı veklilcUmlze verd!jtl 
ecllıblyet.e ıı.ıır.ı.den clllJI ve nevi· 
teri 11şa •ıda ~azılı gıda madC:elrrı
nın 117.amı ,ı;atış flaUarı bütnn 
memlekete •amil olmllA üzerr a a· 
cıda ı:&terildlf:I ~ekll<le tr&':ııt cd 1-
m~tır· 

ı \ t ı.l r-: muu R Klı,o"ı 
l' tR\f\t:\UI ı 
Çalı. yumuşak. tombul ve 
benzeri dlRer ne\'ller 
Barbunya 
Horoz. SelAnlk ve çalı ı;ert 
Oerm~on ve battal 
turuetur. 
( ' 

235 
245 
:JTO 
:190 

Narenciye, deri, 
tesbit ediliyor 

1 
odalan, korlı:torıan bir kaç daki
kanın içinde ned"lı! parföm kok\Jla· 
rı~·te dolunrdl cDu şaşırtıcı ha· 
va burara nasıl dotau acabah dl· 

h Seçim Kurulu, d!ln ı;oat 14 te -

1 
toplanarak C.H P. t~ktllltının Be· E~T!\'Tl!l'!'~--~~....,-
yo!llu, Bakırköy. Şişli, Evüp, Fa· 
tıh, Sarıyer ve tlstüdar ilçeleri 1· 
çln yaptı~ itirazları , eğer usule 1 
unun ve milddetlennde ynı:ııım~· 1 
ea kıydtyle tetkik edllmeı;lne ka· 

ye dil~Onmeme meydan kalmadan, 
ne ı;örsem betı",nlrs1nlz. Oı:tadan 
içeriye. birbirinden tı11zel dör~ ta 
ne bOrl s:ırıvemıez mi?" 

ınenunı !L 5 ea. 6 dil Gfrzr.1,1.ERD~'l BİRİ <Duamı a. ı; il. 6 dal . ............................................................................................................................... " .......................................... ... 

ABD ATOM ARAŞTIRMASINI 
TEK ELDEN DUZENLIYECEK 
Daha ortaokuldan kabiliyetli gençler 

ilim sahasında yetiştirilecek 

Yugoslavya 
Komünist 
Tebliğini 
• 
imzalamadı 

Aaadohı AJ&Dn 

Belı:rad, 22 - Federal İcra ııcnn 
ııeyt Ba1kan Yarclımcıları KarcıeıJ 
Ue Ranlı:ovtç'ln .!\l06ko\'lda yayın
lanan koımünlııt pnrtllrr mn1tere1t 
tebll~nl lmzaıamadıklan baberl 
Delgrad'da duyulur duyulmaı •'Y• 
61 ve diplomatik çevrelerin !lk. tt'p 
ki.si Yurosıav;anın herhangi b r 
bloka cıabll t'lma ıılyasetlnl devam 
ettirme kararını batırlatmat ol
muştur. 

Yuı:osıavlan trbll!;ln al tına im
za koymakLan alıkoyan aebepler 
başlıca 1JU dört nokta ctrafını:ta top 
lanmaktacıır : 

1 - Teblt~dc Biri lk Aıne:!ka'-

Amerıtı:aoın ıaze aahaaındakl teknik üıltllnlO!n Ru!lara l<ap~ır· 
dığının belli olmaıı n bu llatünlOl!ü lstı&Illar çin R~ya•nın o d• 
detll propaganda taarruzuna cı:-ıom , b ir an tçın Amerikayı alt 
üst eylemiş, bükQmete kartı umumt b r bOcwn açılmıştır. Bundan 
so:ora derde cıeva aranma a ba,Jonnıış ve ba,t& E18enhower oL'Dak tı
zenı batan memleket b ir b lret "" intibah ae1erbcrıta;ıne ı: rl;ınlş· 
tır. •llı•ınmı :ı:. -.ıı ; df't 

tlSCfNSION 
AOASI 

Kıtalar arası 
roket patladı 

~eare:e ;:~;d~~~~~~ı~=~:1~;; ' ccSnark» 8 bin kilometre ötedeki hedefe tam 
r.ıma.sı. <Drvnını ~ ... s ""· ,. ıırı isabet yaptı. Roketi radarlı 6 gemi takip etti 

11 Londra, 22 - 5ellhlyetll tı:aynalı:· 

lann bUdlrdltlne göre, Sputnlklerln 
feı:a'ra atılması ile gOrülmHDl.ş bir 
çalı~• dnrutnt giren Aınet1talı· 
lar, tut'alararası !Ilı: munrtaltlyeUI 
rolı:et at.ıfını \'llpmlf bulunuyorlar. 
•Snart• adlı bu rolı:et'ln bundan on· 
ce teerObe edlltnlerden tn bllyük 
tıatUnlUtU, menzııının uzıınlu3'0n ° 
dan çok, taabeUndekl aıbhattır 

<Snarb ın aüratı. ııutn 11Ur'atlnden 
b'r buçulı: mlal.l taı:ladır •Snarb ın 
ba,ka blr huauslyeU, brde1lne gider 
Jcen taıeolldllt zaman yönünO detıe 
t.ırebllmesl Ye bOyleJlltle dO man 
tarafından Yok edilme lhtlmallnln 
pelı: az olma.ıdır. BOylellltle •Snarb 
dünyanın her hangi blr noktuını 
bir hldi'oJen bombuı il~ tam isabet 
yapacatı: kudrettedir. Öte 1andan 

CAK _ ı:ı l\n•ımcıo •ebrlml~ 
r:f'll'rt'li 4 ı:ıın \alarak 

olan MI• Chrl•tf'n•f'ıı ?l'•lmde ıı:::ıe-
\ t'Dfrrım nıf'ı•nıo • ı tarnfından ter• 
tip l'ılllf'n n> onr.nı. hrbrk maıaba• 
lia•ıııı t.rndlslnl' ı.nııınılıroo e· 
\ltııll hrheLll' ır;nrıllfi)or. l\11~ 

('tırı.ırn•C"n 100 ı.ıuınr bcbl"tl, lt
t11111Jıılclıı H:ı•ın • 'llJ"lll 'r Tnrl7.m 
l nıunı l\IOdürlDl:O tarafından trr• 
tıııırnrı eı. lılr tnplnntıda ı.:ınue.ııa 
('Ocuı.ıara d11tıtal·aı.ıır. 

Dünkü Mecl~ 
toplantısı 24 
dakika sürdü 

Tiu5url Muhablrlml•den 
AnkarL 22 - Btlyük Millet Mee

lis nln 24 daktk:a ı;Uren bur:Onk(l 
toplantıatnda cecen oturumda ya
pılan komıayon aeçtmlenndo kaz.,. 
nıın mlllet veklllcrtnın adları •e al· 

ııır,aını "ıı. 3 .,ıı. 3 ı:tel 
-0-

Muhalefet, 
Tahkikata 
Yanhş yol
dur, diyor 

Amerlkadakl ıı:ırıı.aod ban UM.il: flu5usl lubablrlml7den 
rolı:etlert handa roıı: edecek tı:oro:ru Antı:ara . 2 - Dün D P. Gru· 

aı 84 86 randımanlı çunl!ı çıp. 

lak bir ÇU\'I\ unun tabrtka tetil mı 
~atış flatı 38 lira 29 kuruştur Ay
nı ranı:tımuılı btr kilo unun pera· 
·ende aatl$ Uatı 65 kuru:ı•ur 

I D~vamı c. a, J "'" · 15 dnl 
filrı. Orn1m Ol'alıları Rt'Jor la Şolır•l:rl ,. Rulonlı J'nt.llllr•I rıı.ır hul(lhil nnt.•ıtıda 
flıın Mıırmua öcrrnd ıoı.allndf' bir munnz~ra >RJıılmı~tır. o 111.1'1 3. nc:-llt1r} 

cu bir &1llbın bulundutunu açık!•· punda kabul edilen cseçımlerle 
maktadır Aynı ta:rnaklar Amerikan ııı: il Mecltli tahkikatı açıl:n~ı· 
hava lr:une•lerlnln roket aahaaında j hak.o.ındok1 önerı:e bcnnz Mecl ı 

<Drumı "a. 3 ~tt. 1 del ıou11111 Sa. o ~u. 1 de) 
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!A~~~~ile~~rı~nusu' f A'iE~L~~ 
1 

[l;MQK~.ıts(vo,Lu.Np~ \il [ttlffilltl1ffillln1 
Sinemada 
Harem-selamhk 

ı;nadehn bm~~;.:~~eı~~ı Halı•I Bedı• ~~k et~şu~~~: cıu~ıı~"~tııanT~~ıan~~~~~n~!~~ 
• lutun tanınmış Cllm tevziatı yeni esaslara bal!lan-

Ş 
tbrln bilhassa İstanbul 7a· 
kaH ırmt ııne.maıarın4• 
birkaç yıl önce b&iıayall 

l 
YAZAN : !,;1ı~0:ıd~~~~U:~~ 

Raut Ye tanın • • halk cıgllerlnl mı~tır Duna ı:Ore : 
Fransız ınUzıt YONETKEl\T çolt eesıı olarak ll Cıun tekrar E naf Demek?Prl 
a n e ı k 1 o P e- dinlemeye taııam B.rııtı tarafından dalıtılacaktır. 
dı&no Fransıu:a mü 1 ü olmadıCı 21 Cam da ıtımında müracaat 
olarak yuı:ııııı muhakkııktı. IA· tarih 'o numarası dikkate alına· 

TOrk mazıııı monoırarısını oı:u· kin bu nihayet bir itiyat meselesi caktır 
mu olanlar. O&tacıın makam b.th· idi •e bir gün buna alışılac:ajiı ve on 8> sırası ııeıcn her vatancıaşa 

Eıınat Dcnıeklerı Dırııt nce birer 

-
TAKRiR 

lılr uı;tll, çnrulnl J&'r&f 1av•f 
ıenlşlellror. naranıara mahsus 
uansıar 7apılıyor. ııarıanın ~1· 
ll ıunlrrlndc ıılnemaya bayandan 
ıayrı mOıterl alınıuıyor. ;'\luşte· 
rllere bıı Jl'n ı usulü d117urınak 
için ılrlş yerine anlan mnıar· 
da: •Sayın bayanların rahaısıı 
edllmf'den !llm •ı") retmeleriııl 
temin için &lnf'mam12da bundan 
büyle haftanın falan ve fi11D 
ıüıılerl yalnıı: hanımlara mııbSus 
nıaliııeler yapılacakıır.a dcnlJ.I· 
;yor. 

a nae. Batılılar tuatıncııın armo- elan zevk eluyulaC'a~ muhakkaktı. 
nllenmek üzere ~o ayrı makamcl n Hal böyle iken bu konuda çalıJIJla• 
30 parça tertipleyerek notalarını ıarın rapılmamıuıı, rae!)'olardıı b&f" 
eserine cıercetmııı olauııunu ve !ayan yayınların keıllmul loln en 
bundan 11onrn <la. usul.er balısın· totaliter reJ!mlerde blle hiç ltlm.seı
de venıııtı ~rçeıı: ıı:ı~ııı: Ttırk mO· nın emir nnneye bak n ulAhlyeU 
z.tı mekler 11 ıı nrmonllenmes lJC b mıımıştır. 
ııe lmes nı Batı.ılardnn rıca ctt.·K·· B lincı ıtı gibi cıünyanın her ta· 
nı 1 ı bUlrler. 1928·33 )'illan a:ı.· rafında halk emllerl korolar ve 
füD ıı Praa l>ev et Koııaenatuanu· enstrOillt'ntal tetclckQller için. seıı 
da t W. lele ıkeu bu ı crObeyt b.:ıı- ve saz refalı:at.ı. ııırt u21 eserleri 
za• k ncıım yapmı • rahmetlınln haltndo amıonllenmıttlr Bunların 
letd.ğ czıı; :crcıcn b r kaçı.nı. önce ıınyıaı on btnlerl ııeçer. Bu her yer 
HOsc ni le Buselik, sonra Saba ve cıe olduıtu ıtlbl blzcıo cıe yapıtmıe 
D tenıııAr maıtamlanncıan olanla- le yapılacaktır. Daha ıı çıın ki§ 
rını 'ıı bir kaç Yunus ıllıbı.& nı, Anlı:arada Tilrlı: müı:.ıu featıvatln· 
bnz:ı k i ık parçaları armonllemı , de bu cümlecıen olarak çok değerli 
a rıca çe~.tll makamlnrcıan terli;>- operatôr Doktor Doçent Bülent 
.e "m bir ıı:~ partıı,1 bir ara orıı Tarcan•ı•n Yapı ve Krodl Dankruıı· 
Uzer ncıe cıenerken. devrtn en Dü· oın blrlncı mOkA!atını kaznıunı 
)'tik Çek orı:nnıstı ve ko~erva~u· olan orlc ıra aaıtını cılnlcdlk, bu 
arın e o~ protc.sörCl WJdermıınn ü lt. ıçıncıe cıZeybckı ıevkııllldo idi 
l aııııuı:ıa gelm~. konu ile yaıı:ın· Bu harekete hiç bir ocy mAnl ol· 
dan ııııııencrek aynı ıemlerı ırttcaıl macııkı \'e olamı:racaııı ıııbı hor 
!:ıır ııurene çoıı; r. .1 olarak or;ı11 
ç. • rı.nı~. benden ııorçelı:: tllc.>ut 
ömexı.,r l.ıitomııu. ben do kondu.ı· 
<;ali~ ermlf, bcnııcn ııcrçck lı::lhlk 
T rıt mUzl t yayınıannaıın Ar.ı 

M hmc\ Ajıa•nın E1 ıcara maka· 

~e>· onu teşvik eunektcdlr. Bu ba· 
r ket b.lhnssa ballı:ı çoıc scsllll e 
atıııtımıak tçın de önemlidir. Halk 
ezgilerinin armonılenmeeJ ıırt c!ıl· 
tim yOnünOen de 1'aycıalı bir hare· 
lı:ettır. 

mınaa. Halit ıı.a·maa muraD:ıa llalk meloılllcrinln armonllen· 
J;>cstcsın , Hrı nın bir mcv· mest JconusundM Ank&ra4a oldukça 
.evi ı\ ının. vcrmıtt.ro. o ııünl1 uıç hararetli bir çalışmanın raı,ıılcııııı 
un tmam. büyük Oll:anlsı. tam bor ve radyoda çok l.'tllı halk türkü· 
lrt cıu vo ilham anı ıçuıcıe caorlart !erinin aık 6ık 615ylencıitı bir tarih· 
ııcfı., bir u·tıct.ııı çok • tı oıara" te. tanınm11 bir alaturka ees ı;n· 
çn n~. epımızı llayr tıcro cıtıoür- natkln konser aonunda balka hl 
müş, hattA bır de Emin Ağa nııı ta~n: cŞımııı ılı.o bir halk tOrkO· 
Ac m1111ran au acmawnın ilk ıbA- aü ıııöyllyeoeıt m fakat o ne 6 ne db 
rcS :ıı bır ıue tıımı olnrnıt kuı B eeall delll teıcı ııcıın buyur
lnıımak ıurotıyle eııe ınıcalen mu mu~ ve bu umumt bir kahkaha 
auam bir füıı ınıa etmııtı Ki 11' t.uıanının oatlamııııınn sebep ot
TOrk moz.ı ının çok • ıı ıuave I· muıtur nu ıılbl tarizler, tq atmli 
çtıı e ııtt.sap etmış oldulu milstc:. lar hattıı sabotajlar. ilim ve ea 
ııu guz ı.ı tekı ııcıvıyetıno o atın n t balı:ımıncıan cıoııru Olduıtuna 

herkC3 ııaruıml ockllClıt hayran Ol• inanılan barekotlerln yapılmasına 
mu tu Kılla.it TClrk ınuııaı Ornex· enaeı olamaz. 
ıer n n bor e l>üyült ınaanıar elin mç bır zam n besteleme. orı· 
cıe Dö>lo Aletler vo ıcralarıa çoıı Jlnaı er rarn•ma. ıes mımart a 
&e$1! oıoralt ııacıeııı bcıncıo dor:n bocıe1erı ı~a etme yerini tutamıya 
ıntıbaıar blratmııtı. O auıı Wl· cak ve fakat kendi kacıroııu ve 
de ann ı rahmet t Raut Yekta•nın kudreti nısbetıncıe mühim bir ea· 
dın meıı nı çek arzu edetcıım. nat ve eıtıtım 1'onksıyonu olan ar 
acn ıı o bu aabııe)e Oalllt olsaycıı monlleme ışının yaratma ışı dışın 
n aertll? da tekrar hız alması ve bu yolda 
Klbık veya tarını TUrlı: mozııtı ba,arılı çalışmalar yapılması çak 

ı d y anı an es , TUrıı: ıııı.nu moz:.. amu olunur 
• ğ,n ıı gerQek ıtUZclllğl 'e Oz:e.1111

1 

-------------
t: tıctte ıcı onun geleneklerıne tam 
b r aadalı:atle u) gun bir fekılQc 
kcDUI ııu a lı tak 6Clllı olarak , 
çıı nıp e~ıcnm lndecıır Fakat 
\\ 01:rmann ı O nleCllltten &0nra ka· 
n o muştum ki bu cserrercıcn bu 
zı arı bO Ok po.Uon tlı:!r e ıncıe 
ı:nu • ma ır tetlk nuvı et aıo
b .ıncıtt el rler Ki~ k TOrk mOuRı 
m u ukalt d mıı t ,r;. ııı o
la a muhaf a edı.ccekı r. faka 

iN n.n zaman za· 
ıuı Uı;.acı an ııde <;o n• 

\L\ l\\\"\K 
ııc 

\11\lf 1' !-0\(:1 \'.\ I 
N tınlancıılar 

ım 22111\157 

me!ı:tup ~ azılacaktır Ellerlndo met 
tUl) Olmayanlartn Cam tçln mQr&a ~4111mut11t1UtUUt1U11111umm1mUtu01U11tmU11111111 
eaatlıırı kabul ecııımırecclttır ı: 

4 ı Hcl' gün 11.'!Rarl 100 kt.,ı~ o cam = 
vertleeektlr i 

51 Cıı:ncı mutemc• llııt ı. Cam· İ 
cılıır Derncııı tarafıncıan hazırla· ~ 
nacak ., o bunların ııeçımını Vlll· • 
yııttelı:J Tevzı KomUıyoııu yapaoak· ı• 
tır. 

hava 
bir hal 

Meclis içindeki ve dı~ındaki 
gittikçe daha cesaretli 
alıyordu. Kararlar ve kanunlar 
«oy birliği» ile çıkmamağa ba~ladı. 
Bu sırada meşhur dörtlü takriri 

0

Dl'ıRT1.U TA~ntm; hlZ.\ KO'.\l LUl!<'ıU Ol':-.ı.nmu 
1 + s - .. 

oı ihtiyaç miktarları 500 metre i 
karoyt aşanların cam mlktarlıırınııı 
ne nlsbot dahlllncıc vortleceıtını vı 
!Ayet Tevzi Komıayonu tı ·ın ede
cektir. 

71 İlk llııfa cam almak 16toyen· 
lcn1en 5 metre kare~o kadar lhtl· 
yacı olanlar doRnıcıan do ruya lh· 
tlyaçlarını Kayın&kamlıklal' emrtn 
de bulunan pcrakencıo cam 11ata:ı 
cıı:ncılardan temin rcıııc klerdlr. :5 
metre kareyi 114an ihtiyaçlar ıçın. 
lhtl)aç aahlple:ı mahalli ıen kurul 
ıarıncıa lhtlyaçlarını te\'fllk ııttlr'
dlkten aonra VllA)et emrinde çalı· 
~an Eıınaf Dorncklert Blrllltl Cam 
Te~zı Bııroııuna mUracaM ecıerek 
bir numara ıılacalclardır 

B.M.M.Riyasetine sunduk. Maksat :.~ Yazan: _

1 
demokratik ruhun bugünkü siyasi l 
hayat ve teşkilôtımızda bütün kuv- 1 Fu:;~~~:Üıü 
vetiyle tecelli ettirilmesi i d i. ~ -----~ 

ll'n \C tl'~hlıOstt'n ("f'lilnl'ıı r.lh· 
nl)et. derhnl Lenııtııı ı:o•ıcrl)or

ıtu. llrııır.ıı hl'rl.c tıu hııııı~ta t1a 
'uı.:arııtaıı crıecek dlrtkllflrrl 
bekli) nrıl ıı. 

l!HG lııışıııılR Demoı.rııt Parti) 1 
kuranlara orılnrln > ıılıiıudnıı nıO· 
ııllM'lıetfe buluıınıı dahıı hlr i.;O\' 
mcbu , ııııı temıu hallnıle lı11k. 
Ulr eyler yapmak Ulzıoıcıı. 1\l eııı· 
ıeı.eıın meııfaııtl bunu tıııreıll)ur 
ıtu. tnknl ııe yııımblllrıtlk \ 'il ua 
ıı 1nıııı1Jlllrıllk't Jioıııı emnlnrıııııı 

Rektörün öğretim 
üyelerine kokteyi 

1atanbul Onhcl'l!ltcııl RelctOrO 
Prof. Ali Tanoıtıu. cıtln Hukuk Fa
ktılt<' l mcraaım salonunda. Unlver 
glte 0Rretım üyelırl eeretıno bir 
kokte)'l vcnnı..tır 

Onıvcnııte oarııum Qyelortnın 
büyOk oka rtyetının katıldııtı top
lantı ıamımı bır hava tçıncıe ~eç· 
mtt: yeni denı yıııncıı takip ecıııe
cek oırıııım ahtemı Oz rtnde hu
bıhal edıtmıetır 

ÇOK ACI BiR ÖLÜM 

YUk ele Elektronik ~!üheacıı. 
ıl Eeacı Konuk•un retıkııaı. cm 
al Demirkan Muazzez Demir
kan Dr acıı Konuk ve Noba· 
hat Konuk"Un aevırııı tızlan 
Acııı Dl!Illlrkan'ln JeRonı Emel 
C'I r·ın kız karctr.eı. Dr Orhan 
'ler-ın balcıı~. Dr rdofan Ko 
nuk ı;e oıınıan Konuk'un ven· 
ırolerı 

cnç :vaşıncıa Hakkın rııhmeıı. 
ne kavuşmu tur. C nat ı 23 
KMım 1051 Cumarı ı l({lnO 

"""""""""'"'""'"'"l"""'"'"""''"'"'"""""~J~ - 6-
ııl'lnTl.t.ı TAKRiR 

u'lemle .ette demokrMl tırtıl· 
ııııterlnlıı artıı. llııha ıenlt nıc:O· 
ılt! btlı.llnı •tırec:l'tlu hakkııııla 
Orlr.t Rolırl tnrnfııııtnn ynpılıın 
uııdler, htırrlrrtMlıllk rejiminin 
tıu kadar ıkı bir tekilde rtık 
uııın nıtııtııc-ı cıenııı eltlrllP.mln• 
cı•il ııırı.ındll tet~lrlera uırarken 
Mı•ı·ll~ IClıHh•kl \l' d19ınılllkl hR· 
~ ıttllkcr dııha el' relll bir hal 
nlı1orılu. Töıırık Konunu mtıııo 
kl'rl'lerl ııtıl .. aenrkl bUtçe mo 
r.111\l'rl'lcrl ııe hunu ıöıterdl. To· 
tnlllt'r reJlmlct'ln an'ane lııe ınr~ 
)"lllarılıııılıerl tıııımıı 110> blrllllıı 
111' ırntıuı ccıııı·n bOtçe, bu ıene 
nlıı H~dl nıutınııt re) ile çıktı. llu 
NUretlC, 9111\ıll)C l\ııclar )Ulıılll 'll'C 

lh ırupunun kapalı oturumların· 
dn ı.oııdlrıl ıllatcreıı hlr nıuhıılefr 
tlıı rııeıcuıtbetı. umumi l'fklr 
kıı!"j ı!.lııılıı ıla me) ılımll 1,;ıkmı, nl 
ılıı . 

KIRMIZI REYLER 

hn laklll.'r, tııııı:fınl.tl şıırt l arıı uy 
11111) ıııı ,.,. hl~· ıle uıemlt'kl'lln 
nıl'ıı fRııtlnl' 1 lemt'yl'u nıurakıılıt' 

Hlrhlrterlııileıı t1111ıanıl)' le fılrlıilı 
cifi ilııeı•lt'rtı bUIÇt· •P kırmızı rey 
11•reıı hlr nvııç ııwnu,un hu ha 
r"Lı•tl. n•Jlrıı ıllh n~ı, lr 111AL:ulı eh'· 
tll ıll . lı.:ı .. ııııt huhrnıı ı>ııhıılılık 
lhtık:ır. lılnrl rolı11 1.hıklıır. blı 

tııı.1111 ' .. ı.ıııorlı ı kHın ttbl :ııııı 
hnllmı ıııOıeır11dl 11rı n eıı.l)eı 
trrl. bu k,rııını r··~ ırrırı bıııslıcıı •17. vr kc}fl ıek 1111rtl oıl!•tcmlıı 
.. ııetıl~t11. "ı•O\lı•kc·tlıı htr t arn ı:oıı p rtlll lılı tll~me l:l'Ç 

-s 

bu nokta> ıellnce, lılr ttlrltı ne• 
ticeye varanııyordu, karar \ere· 
ııılyıırduk. :lilhll.) "l llnzlrıııı baş· 

lıırıııdn tılr ıttııı, ıık•nrn Utl il Acı· 
ıınıı \frıııtere• ile hl'rnbrr AlrellA· 
trn çıkmı. 30rll>r.ttk l'vlerlmlze 
tıl'llyorıluk. Dil 1'nrlh t'okfll~ııl• 
ııl n ilııttııııe ıleıııl,olu llliprtısıluOn 
11llmılı111 lt'\'Crkrıı, hlrdrıılılre ok· 
hmR tılr e) ırltll : llalk l'Artısl 
Meclis ırııpıııırı ııır tnı.rır \ere· 
r~ı. . Cıımhurl)CI ttJlmlnlıı leme· 
il olırn 'J'reklllt ı ha~I) e J\nııuııu 
ıııuıuıı dtınııkratllı. rutııııın dllıı· 
ıııetı bfltttıı nın<'IP Rlıcplerl)le 

u lllJl'I nıutf'Clll, ,umueak tıır 

ıtade ile IC'!kllt ellllt!k." 

MENDERESTE KATILINCA 
Oıı nıflıaır.ıuıı Meııdert!s"lıı ti" 

lştlrnk etnıe.•1 llıl'rlne. ertesi ıoıı 
bu takririn mU.uclde.•lnl hazır· 

lııılı nı . lllr iki ıttıı lçlntlf ""' ıırııı 
P'lndr lıf'4 allı orııaııas toplıııı· 

ılık. 1 akrlrlrı bnıı l'lbetlerlrıl ert 
çıı ınr ıı rknllıı,lnnıı ıcı.:lltıt!rl· 

ne ıüre. ııııırırcı ııatın yunııısnk. 
uuaı. lıtıtın,ıı lılr tekil vcrıllk. 
t ıı utak bir ııırl7. \I" tt'ııkld rıı· 

hamı~ıı .. nıı 081 
I• ılt'itllıll . 

rtmC'k ı.:oıay bir hu tn ıınııH111. nliıl hocnııllı tulıt 
ııı:ıyaıı, mrvı:uı ıotalltl!r rC'Jlıııl 

GENiŞLEYEN ALAKA 
hlr ını11nı ııarurı•llerln nelll-esl 
&lhl trlAkkl rılt"rck klmırye kıı· 

lınhAt htıııt elmc,trı bu mOlt'!\a• 
\ alııı7 :\lecllıtl' ır hftldlmetıt' zl 111krlrl dlirt 11rkndn lmulıı 

hıanbul ılntnıacılannın ııo 
yeni uıulU, a.rnı seanua bayan· 
lara .,·n nr baylara ayn 1tr 
ıostf'rtm ~mı.dolu sln"macııarın• 
bile ıtride lııralılı, 

Kırk 7ıl önce de şrhrln tsu.ıı· 
bul yalıaaı trmaşa ;yerlerinde. 
•ı:Unduz hnnımlarn mah us- ve 
·ı~ce hC'JIC"re mabııı ıı seanslar 
terllplrnlrdl. Dalla •onrakl ta· 
rlhlerde de uıonlar bir taJıl• 
perdf'yle orla )rrlnden ikiye b61ti 
nüp hanımlar bir t.arnfa vo tırf· 
ırr olelıl tarafa olurtulurelu. ra 
kat o tarihi• iııanbıılun vaııur 
H ıramviyl:ırı kırmızı bir ~r4t1 
le ikiye ayrılır, hanımlar ça113f• 
lı ı:etlp :tllzlerlnl peçeyle ürt•r 
lct, halli bir knnıı ellHiul bllt 
f'rkrfe ıi!.termtll ıOnah .arıır· 
!ardı. \ine o tarihte Ramaıan4a 
oruç tutmaıaıııara ve brrkrs.1° 
arasında oruç yiyenlere lıoUl ınu· 
ımeıe rdlllrdl. O tarlhl~rdıı ht•" 
bul ılnemaıannda alıoruuz bir 
piyano çalar, film ıöıtcrllen 4l1rt 
dunr ara ıaa sinema utonu d8 

nırk lçln bin eahlt isterdi. 
Ha:ıan kıyı b ucakta n ııaraft 

açıktan açıla ıertllk b:ı ka14ıl'" 
malarına rafmen, 19j7 )'Ilı htaıı· 
buluyıa. kırk kOuır :rıı anceııl 
t.ıanbul araıın<lıı 1Uııerce yıIUll 
bir fark var. Huglln htanbul4~ 
kadınla erkelln ayn ayn glttll 
tek umumi 7er, h:ımımlar. htaıı 
bıılda h"r ıatt&n yUzblnlerce kA 
dın okulda, 1$ yerinde. •okakta. 
umuml nakli 'r&11lalanııda ve 
bUtlln etlrnce yerlerinde erkeıde 
yan:rana yaşıyor. 

Bunun bliyle olduJunu htan 
bul ılnemaıarıııa •Bayanlara ınaJI 
10111 ııeanılan ıellre.nlrr 4e 1>1· 
lir. U!Urler ama, b"' kaldırın•• 
için fırsat kOllJ11nD ıerilJll OC 
bo kuru, d41ıa tazla ka:uııınak 
uırunda istismardan da çrııtn· 
mezler. Kadının ılnrmada erktir 
lrr aruında oturmasını ayıp~· 
ran, hıttA ılnP.m:ıya gitmeyi ıtl· 
nah addeden yobazları memnun 
ederek blrkac mUıt eri tazb çelı· 
meJI bir ticaret açıkglizlUfü ta• 
.rarı.u. Oy , nrıı ve bele411' 
reıml konıuuııda da, ılnema 1>lf 
ktlllür vautuı4ır derl~r. Fakat 
bu son ll7.lerin samimi oıın•· 
dı,fını •ıı •IJ.'ıyanlara mahsnP st· 
an•lar ortaya ko7du. Dunun aJC• 
ılnl lıbat, Slnuuae,ılar ve J1'1ldl• 
cllf'r Uerneıı·ne cıu,u1or. 

Burhan ARPAO 
ıeıı AblCle-1 ırorrlyot Caacı ı 

134 Pala. Apt ctııkl lkamatı:Ahııı 
cıan kaldıntarak 1$11 cam n
de;cl itle namu.mı motelklp 
zıncırllk'Uyu mezarıııımcıakl a· 
ile kabr ııtanına cıofnı>cıtıecek· 
t r Allah rn•ımN r le ın 

rarıııdıı nlduıu ıctııı ııarthıhi fll' nıeı.. r.ıırıırcHlııl nnt ıııııı:ror ılrl!:ll 
ııtıı.C\rıırlln ı~·lııcır •it' lılr hı11.ıır· trrıll. •aknt hunu hlltttn '\l~C'lhr 

)l'rll'•ml olen fortler ctdll, tnl'nı ıtık: \I' 1 Hn71ron lll l:\ ıDıılı lıu-
tr.krıııı h"r l.öfc•lııf' ılal ııııııııı. 1111 ı:rıııı •C'l~ ~ı·klll <lrnertıl Kıı-1-------------
nlnn parıl lt• l.llAtına ıneıı•ııp zını ö:ııılp'n \l'rıllııı ~111luk \llrllı h;llıt:ırııı "il ı; ılfı ıınl.ıtııını.ı. U7Uıt 'ııııırılır t rll 

tıll•·ııı l'rl.: ını nrıı•ınılıı 1111 bli'll' hııJalln hlr ıııı'aııı· lınllnl lıııı 
hlr hııztıAuflıt ı n. ıın.ır ıuııım ı 1 "" ıırıt U!k '"'" t.lhnl)C'llnı 
•ıı,kırrıııııı ııfıklı11 olılnıı:ıı. a~·ık· ılrtl•llrıııı'ı.. ıırnn ınıııaııılır ı.u 
nı ı:orfıltl.ıurılu hıııt,ır. 1,1111 ıııA rıılııııı• "' hlrhlrl)lt• c~• L: ~ıırı nw 
ıı •I> il' nır ~·ıknııı:ıııı l<:lnlle idi; oınn nıll tl'rl'!. mPııtn:ıtı.,rl bir 

ldnrr!'llı•ı d.,, hıl' ilk ""lılrl<'rdrıı l>Ortın tııı.ırırı ı-enncc11'n cneol 
L:n•nbıılnrn \P liııçlik küJll'l'l' ı.a krıııt\ll'rlJlı~ ı~ııtnrn t•tllıı:lmlı 
ılıır hıınuııın nllltrnıı lıllll'r, ko rı.ııaru ı.ır ıırn•ııııln, hıııııııı c. 
tlıllllilrrt ı.:ıılılırıııııı.. hn,1111 ııı·ur.• ıı ,ı•. ıın~ıııflııkllrı ınrıırııırl.ııı !iC'ıı· 
111111111!.. ltıtllo.lir 11• lrnrnlıııl"ln llr lllll'rlıır kıır•• lılr ıı .. ,; rı,ııı.:ı 111• 

ACI BiR OLOM 

cı .mc ne nı nı olmırncaktır Bu· 
g{ln A ımecı Aclnıııı l:la llUn un •YU 
nu Emre• or oryoeu cazıbesırıd n 
b r kıamını o uı ora ol")o ıçıncıe

k.ı çokSeslendır ımı~ bazı llCıtıllere 
bOrç u cıeııı mıuır? Ki tk TOrk 
mıı:ı.ı ı Omek. rı pıyano Ue çaıına
bılırk. n. bazı Onıeıcıerı nıyo ço:ıı:· 
ı;uıı bir haıe ıı:onuıamuın7 

.............................................................................................................. : .......................................................................................................................... . ıııllı•:ı 11'11' l"lnıeı. lııısıı nıııln hrr· 11111 alhl ııolalil.:I t'ı!lln,l'ı:lııl, ıııııh · 
kP~ IJt!rıılıımll. l·aırnı hllrrl)ı•ı \r tfllf 11111.ıl:ırln \l"tllnıl'•lnlıı ııar· 

Seuı Tnrkkan·ın eşi. 13&\ınj 
Yayın U Md WltO l11tanbU 
RaUyoısu Raportörfl Vedat T{lr!C 
it n'ın babnııı rn GO!rtz TOrk· 
knn•ın kayın J)Cclcrt. Em!A t JCrt' 
cıı Bınkuı 1cıarc l\f cl!BI 11r.a• 

Armonııım konu•una alt ikin• 
eı bir hAuram eudur : Dünyanın 
ya l)'&n aayılı modern bcııteeııerın 
den bırl olan Pıuı Hlnclemlth lll36 
da Ankara MüUk ötıretmen O:ıı:uıu 
yerine buacıııktl Devlet konaervat.u 
arını kurarken bir yancıan cıa An· 
karacıakı TOrk bcştccllorıncıın 80-
40 kacıar Anaııoıu Halk tOrküailnO 
iki ıo annonJlemeıertnı latemlf
tl, :lttanbul ıcona rutuarının clel'-
1 me ho)etlert tararından toplanıp 
ıene bu konscırvatuar tararıncıan 
notayı a'cıırılarak ya ınlanm~ o
lan m cmuıılarclakl tClrkOlen1 n 
seçilen bu parÇalar Pertt A !nar, 
'Ulvi Cemal Erkin ve N cıı KAııım 
Aiti tarafından armonllerıcllkt.en 
ıonra. o zaman mo oaenın koro 
ııocuı oıcıutum lçln bunları okul 
korosuna ölr tmı~. eaerlerı önce 
zlDl&nın Maarif Voklll 8. Arıkan. 

• nra da halk hıaunındı eöY1eml41· 
tik Bu iki eos 1 Halk tOrlcQlertnl 
blr de Radyoda ıO)'lemık ı.&tedlk. 
aacıyo o zaman Ycnıoehırcıe küçük 
b r blnıı ltıncıe ç&1141yorcıu. bu~ün 
buıları opera:nwn eohretıı aoııatr 
ıerı oımu1 olan gcnçlertmı:ıe bu 
ı.arkO!crı mikrofon önüncıe 50yler
kcn, bir ara o saı:nıın radyo mü· 
dttra bulunan zat. bUluncıuııumuz 
aıacıyoya bakan pencereye ııı.mle 
vt elleri~ ıe >ayını kPlllmllU it•· 
rtt etmııtl Y yın bittikten ıonra 
cıurumu ölrendllı:, yQkiıek bir yor· 
derı. y laltk bir ııat telefon etmı.t, 
.n:.ınlar ne biç m nallı: tQrkillert, 
cıemış, ı ıer blrblrthl tutmuyor, 
ıceıı n tu yavınn diye emir vermıo. 
Bu çoıc en~n:un m0'2ahale ner 
e)Clen once iki ı aıı ht.111: tQrktl· 

ÇAKARALMAZ HAFiYE 

MiSTiK 1 

EFLATUN NURi 1 
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Hal'de çalı nn. kukctıı. cıerı ön 
lüıtlQ iş~ ler. sıcak kestane satan 
ar ba ı i!atıc:ılar. ııazete müv~
ıerı. seraerller, temlz pak el~ ınınlş 
b r takım insanlar. ııonç ıcızlar, ka· 
<llnlar. 'elh ıı yıı ı ı ve ııenç b r 
aürU halk sokakları dolduruyordu. 
nanda bir benzin. ral ve ıyt yı· 
ıı:anmamı.o kirli in an kokusu var
dı Arabaların motör ve klfılcaon 
seıı ne, konu§llla ar, kOfQrler, kııh· 
kalllllll' da karışı) ordu. Her taraıı 
polıa ıı:orcıomı aarmtıtı. OU~l Sa· 
naııar mektebinin eakl blr taleb ı 
olan Rex kencıısını bu cacıdecıe 
biç de yabancı h16Setmecıı. BütOn 
ta.ebelik hayatı bu mahallede "teç 
mııtı 

- Bu ne kal balık Dedi. 
Paıı:at avukat o aırıae. ootörto 

b~r mane.\i:aşaya cırt m~tı. • O 
yap \ermedi Otomobil kalabaıııın 
arasına sııı:tşmış. b r türlü yürO· 
yC'mtyordu Caddenin ucundaki 
meypruıa varmak aıere:vcıııer. uıa:ı: 
tan me~cıanın orıasıncıaıcı arslan 
be Jı:C'll &eçlllyordU 

Avukat arabadan indi ve Reıt'e: 
- ılBYdl ıretınlz Dah Oteyo ıııt 

mek ımklnı yok. Fakat koluma 
ıı nnız de btrb rtm.zl kaybctmıye
lım 

Tekrar saatine bıılctı. ka abalı
ıtın arasınıı datClılar Ortalıkta U· 
ıuııuya benaeyın a ıer vardı. 
Halk arasına Oyla blr llktetllar 
le lı:encıı ıracıelertyle yürümek im· 
unı ııaımacıı. Ade'a ıUrülılcnlyoro 
ıarcıı Etr ııa atlı polisler nrcıı. 
)1 ıtıını cıaha ite t bir ıcatıballk 
cı a ru o cıu Kahve rrın he!)ill a
~·~ n ık ı l\1 ıı ar ır..ııaıı 
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cıoıu idi. Tek b r boş ı kemle yok· 
tu ff Prk bir rtne. etine dostu• 
na ııarsonlara &C!;lenlyon1u Büıan 
bunlara bir de kacıınların yayııarı.
ısıyle, atların nal eeslerı katıııyor
cıu. 

M utı:. meJdanı cıolqtı, R ·ı 
dcı arıtaııından aOrüldOyordu OUç 
btı!fı lı:üçOk bir kahvenin dnünı 
varcıııa: Burası cıa hıncaııınç ld • 
Omuzuna kirli ııır P ı;tıt aı.mış <> 
ıın tttman bir acıam ıomle81.11lıı 
kollannı sıvamıt te2dh b mı •I· 
ıırorcıu Avukatı aörOnco tel la 
yanına 6;eldl ve bir taraftan Rruı:'I 
aozcııı bir taraftan da yavaşça oun 
!arı 11öylecıı : 

- Hoo ııoldlntı. Mr Cbardon eu patırtıcı kalabaııııı ııırü~or mu 
sunuz? Ortalık blrtıırtne sıırıyor. 
Allnh vere cıe gjllb tllAn patlama
llll uer zaman böyle otur. Anar
~uıt•ın oırı bir halt eder. aonra da 
ce:z.asını corecerı uman kıymet.ıı 
olur Hele bir polis rııan vunnut-
11, o zaman tıaabutun beıııanır 

na:ıı 
Başını ıı:aıcıırıp kuıat vercıı: 

- şu uJUltu~a balı:ın Sanki bl<l 
Oo t ııetmtı aortııerce an vıı:Jayor
muı ııbı ı•ıer cııtıyor o laııanyol 

,.ar ya. lıaııl '\ı Gotn<!z. S z onu 
blr cıana görecek mısınız? Nerecıe 
Mıe onu haklayacaklar 
Anıkat urpercıı· 

- Evet. deCll llaplııhnncye vıcıe

celilm \ma ııallhıı. Clllha vakit var. 
- OOn do m ına bir aaa~ var. 

B rıız btUl'\lp dlnlcnme21 m alnız? 
- 1ç uıon boe mu? 
- Her um11n emrınızcıecıır :Mr. 

Ohıırcıon 
Şltman kahveci, bU aOzlerl SiS)'• 

ıarlten bir kapı açtı: 
- hte O.dl . Bir klcıeh b.r 

ooy be ıc;cnııııız, ele il mıt Biraz 
ıcencıınıze ııcıınııııız. Hallnlz pek 
perııan Galiba bu tarı.da bir IGI 
ilk defa ele aldınız. İçkl a-etJre
rım. 

sonra yan aozlıı Rex'o baka-
rak: 

- der haldu arkad .. ınız cıa l· 
çcır delili mıt Onun da renızı a&?' 
sarı .. 
Şıoman acıam tezrAh bqımıan 

bir e~c ile Utl kadeh lldı. Avuıı:at 
Reı:•e dOnerek· 

- Buyurunuz. deOI. 
Balon elenilen yor. yıızıhancı ile 

uıon aruı 1r tc oı Kah\·ocl Cin· 
den yO?Odtl ve ~cı;ıaıyı bir mua 
ozerıue bıraxıı 

Sunra çekilip ıııttı. Rex o zaman 
tcll~la' 

- Bu Oome:ıı nerededir? onu 
ıııınne e ıı ıaırıımıze emindim. 

Mr Charcıon. hiç cevap verme
den kaClclllr.re konyak koymakla 
metııuld!l, füıı.. onu kolundan tut
tu Paku avukat kadehi dikip bir 
hamlede içti. OözOndekl a(lzıuıu 
cıuııeı ttl Oe~ıncıen kırmızı balmu· 
mu ile kapanm11 bir zart çıl<an1ı 
ve R('.X'O uıattı: 

- Bana ıual ııormacıan evvel 
ıunu okuyunuz. MOveklıtllm eızo 
verilmek üzere bunu bana ovvelkl 
eün vomıı.tı. 1!1zden beklecııııı eey 
lerı ) apmaııa razı olup oımadılını
zı okuduktan onra. bana eOyleral• 
nlz? 

- Bunu bana okutmak için Pa· 
rıao lı:adar gelmemize ıozum var 
mıydıt 

- Rlca ederim. okuyunuz. 
Rex. ıı:arrı aldı. üzerinde Fraruıtz· 

ca o!ar le ıunlar yuııı idi: cıOoe
tum Rex Oarrett' e vertlmeel rıca 
olunur.• 

Sakin bir tavırla sarfı açtı. için· 
cıen ıık ııatırlarla yuıırnıo bir lcaç 
k'ltıt çıktı Okumalı• b1.aıacıı 

Avukat, lklnoı kadoh konyalı da 
devımııotı. Oda Jçlnd• b.r aıaiı 

bir yukarı cıoıaşısnrcıu Dışuıcıan 
ujiultu ıu ıealer hAIA gellyordu. Fa· 
ka; ealonda Charcıon•un ayakknbı 
gıcırttaından ve Rcx"ln okucluRu 
kARuıtn hıoırtuııncıan başka a • 
yokıu. Bu okuma müdctetl bir kt.Q 
cıaklka sürdü. Rcıı: buncıan aonra 
kfıı;tııları lcatıayıp zarla koycıu ve 
hepsini de cebine ycrlottırdL 

Ohllrdoıı. kenııısıne bıkarak ııor
cıu : 

- Peki, ne cııyorsunuz? 
neıı. hlt bir l<'Y 110)1emıyorcıu. 

Yalnız &One$ten yanmış yozo bl· 
raz daha 1nrann••· ırözlerı dehDet• 
le cıoımııştu Sadece sordu· 

- Vnklt ııeldl mı acaba? 
cnarcıon, rahat ncfefl aıcıı: 
- sızın rnıı oıacalhnıza emindi. 

dccıı. 

Sonrıı "lconya!: kacıcııını Roıı:'o' U· 
ntıırak: 

- şunu ıçınız. Ve beni bir sanl· 
yo bokleyınız. '3l11ln ıçın bir •apka 
tecıarlk ecıeylm. 

K&h\"eden çılı:ııkları zaman oa· 
fak !Slı:mek üzere idi Metcıan hA· 
il\ kalabalıktı. Falcat pollsler bir 
korcıon yapıp ht.lkı kaldırım uıe
rlncıe tutuyorlanıı Buna raıtmen 
meydanın ti ortaııına kadar gelip 
baRrısanlar 11a vardı Mr Charcıon 
pollı kordonunu yarıp ııeçmete ha· 
zırlancıı. Polıalerden birisi ellnclııltı 
elektrik !Ambaalyle avukatın hü· 
vıyot kARıtıını tetkik etıı. Ve ııe~ 
me ı.no mUsaıde etti Her taraf at
lı. blıılkletll ve yaya pollslerle do· 
tu idi Biraz ısonra avukatla arka 
cı~ı bir pollı korcıorunu cıaha 

(Denmı ·nr) 

ıleıııuı.:rıı~l ılıı\ a•ınrl rı. lırle lt'k ı ı ıı: ııııte Hu! tıtr lıl /.blıı l4'!jtl;-
ırnrıl •IRltıııı lııill'lı \0

111.: ııortıll rr 1;11111 &llJI L;ır ılııııuııı.: ll'rıl.:11 11_ 

Jlıııı', ıı.ıı dt'rccell u ıfldOıulfl ıııo caıını ""J l<')l'nler oldu. llat· 
('('lmll'rcleıı ır.tı ıı,.rectll tıerhr ı tA cdnnnth• ııılıı ıııı ıııotterl'k tı.ı· 

'ıo1:l mh:rr ıırı:ııı~k cılıl btl)'llk mr· ret..l'll kl'lld l nlf) hine hazırlan· 
•t'll'l<'rdl', ınl'lıU~lıı ı '" ıııırtl "'' ıııı, hlr il) 1111 adrlrılet·eıl \e pıı r· 
klUlt111ıı ml"rı!ill(I ııtııreellcr arıı ın 11 ırııpuııılrı 1ııııııııı uı07.llktrr•I 
ılll (ll;lrler lanıaml)lf' IYrllı)Or "'rıasınıln. PV\l"ic•l• dolılurıılmll 
du. Orrı ldarı• allınd11 J ı l lıırcıı 
çok eıkı vt fllldetl l ledlılrlerlr buL11>ll'r fıırafıııılıoı Pllhılı hlr 
ldnrl' l'ıilll'u lllPlhııat. hukuk i hlll1 Uııııı uın)at·ıı•ı lltrl ı.Urlll· 

dil. ıılnilnlln ·1 11 11 At11ttlrt.'ilıı •I· 
balıırnil ıı orto(lıt hiç bir cıe&ltll. 
ııı. o mamn•ııııı rntmcrı, 1011 AJ ful \lırl•I oıııuıtn \l' 1111,1 karşı 
ııırdıı 18,~ YR\aş ı:t"sııret knıan muholer~t• lınlkı nııuıııı t11y ıt a•ıı 
nıııta. teııkldlerlll' buluıııııatı n netırr~lı kal:ıraıı ıııcılıı§ı dahi 
ıuı,ıaı.ııttı. Clt'rQlll hunlar heıın 7 ıırt.ırn ııtılcıı . 
wk hnflf \C llrlıiek ıııanıreıte id i; tılltllıı hu ııı111111pnl11rda bulu· 
rıııııt e 1ı111,11 ııuntıırdtın ııah.ı 1111n nrkaı1a.,ınrııı flklrlcırt, buııııı 
lıııtır tl'ıılildlerl hile meneden için ne kadar ~nnlış lllrOlut'l!r 
, . ., tlıldt'lll' ~ııılnııllırnıı bUkO· ı:ıırül~ıiıı, bunl nrın rıı iyi \e en 
mııt, ıırtık bllyle bir rcıııret ııı- ınıııl il ııl)t'l!erll' •li)ltnıllil \ e 
tereml)or Lıunturn 10" yummıı tıı,;rırı ım1111lnyııcalı arknılıı6lıırı 
~ı tercih eı!l)Orılıı •Hl, memlr ıl)aoıl hu•ııınellcrılen t.oruınalı 
ı.~tte bir nıııhalrfet ıtlzımcJı; ile ıırıı hlr uıııl.Mlt t11ı.ıp oıuııılııı:u 
nıııkrnı;I clhptııııto ııı uhııltı tl"hlL ıııuhakkııktır. BuKüll bu e ki \Iİ• 
!•leme 1 lınkAımıılll . f nknl bu re· IVl'\111111 Sıı. 5 Su. il Ul'I 

ı Ceınaı Dinç. Afife Scuın<r 
lttııc Talıll. Sulhl~e B lge v 
MUht em Tl[ı:ral'ın dayıları. 
Avukat Muvaffak Şeref ve l'J • 
lllhat Doran·ın anıcalan. Mtınl• 
sa mllletvcklll Hllrnıot Dil\ ur'• 
un bacana ı, Puat Rutkav, l\fO• 
hendls All Rutlı:ay. MOheııdl' 
Fikri Rutıı:ay ve Nihat J.tuıt:a '" 
111 tmlştC'lerı. Malırnut Ttıvel ı·C 
Nihat Tllvel'm ;vuıt nı 

SAbıl< Rlzıı \'allel 
ıhııınbul Belecıtyeııı esı;t 

Relll Muavini) 
't ıli 'I i Jl K KA'\ llt) ı•f~nıtl 

22.11.957 Cumıı gQnO Utık"k111 

rahmetine kevu,muştur. ceo~ 
zesı 23 11 G61 Cumartesi ~nv 
öıtıe nnnıazını m!l ter,klp ~ışıl 
camııncıen kaıcıırııarıu: Yettllcıl 
ıcdeıtl aile kabrtstıuıına dctrıc· 
d lecelctır. 

(Çelenk ı;r6ncıerıımemesl rıc:• 
olunur ı 

Jlm ıtrılttlrıııe, hu hürrl>l'lıı do& r::: iJ 
rıı ııııııc DMll olncnı.tı't Uu mu ~ • 
halı•Cııll kim ı.ıırm·ııkllf lsııınrııı 1 • il JW ... .fL1# il ıııa lılr ıııııhıılcfeı ile ıleıııııkrruıt 1 .• l ' LsJı }=; 
ı.urıılnmı)acni;ı, eOphe l:t. ı.ı l}t 11-!!!~-!~~!~~-~!-!!~~~~~~-~-~~·!-~~-!!-!~•~-~ _:-1ılr nl>etll! \Ueudr ıellrllnıl& ol- 1.. 
uın ınıı raıııırn, ıııorhum liuııA D k • • t • 
ÜC)lll lllfl•lnkll 1ru1111te1•r1llıe1)- er ve o esı 
lıı ıılllt olınıııtu. mr çoAu, ikin· 
el :il~ rUtl)etıeıı lıcrı IJU ııtıı bir 
taliıuı muhnlclet tecrOlıelerlııe 
eahll oınıut C.11.J' me!Jusıan. 
lıl•lıı 111111 ıı erlır.ıt rırkuıı tıll·rüııc· 
ıııcır. [llc~lilll'flııl :uır ı.urıııruu 

hır. tılııtc 11ıııuhıılcfet11 llo ıı \ rıtıııı 
hıJ aııethı nrıt!lll•la an cali bir lıı· 
çuk sırıı fıırı. hllltınilıııuııu llCI. 
il 1 hlll) ıırlnrılı. 

ÇIKMAZ 
o tınltlt, tıiltbıı ııu mrnrı etırt• 

Lır lc;lıııle , hıı c.:ıı.11111.oılıııı kurtul· 
malı. ıııı•ıl li"lıll olııcal.tıT o 1·11 
tin, ıırıı.ıılı, türlü uırlııı.ııırl ı ılıı
lıı tıürrl)el \C ılı•ıııoı.rasl Jolu 1111· 

•il huluıı.ıl':ıl.tı:• lşıı• " ırıııı.ı. 
lılrhlrlıılıı uhluı.:11111 KllHlll'IL il) \C 

dı şnrtınr kor ı ındıı ıleıııoı.r.ı•I · 
nlıı zarurdlııe lııtınıııı lıı•aııınr, 
brp hu nıc!\-ııı Ozrrlııılı• ot uru) or
ıarıı ı . l nlıılltcr rı•Jlnılıı ruhlarda 
>ıırııtııKı lll~ııılıt. ,e ııınııı·u .ı· 

1111 .. 1, h•·r ~eJ ı 11,1 uımrı1111nn ) nnı 
tP.tlell \e Ollllll Ö1.Clllerh1cll!ll 
IJcı.lf'll'll \ll tırr tttrlQ ınl!,5'Ull)l'I 

------~-- - - ---
BUGUHKU "' H A V A \'eşllli,111 ;\tetf'O· 

roloJI İstasyonu· 
nun ıahınlnlerlnc ı:ore ııuıUa 

ırtırlmlz 're clyarında hava par 
calı bıılııtlıı ı:•çrrf'k olup. ruz· 
carlar pıırrudan hafif, uman 7&• 

nun nıuteclll olarak "uc:ektlr. 
OUnUıı en yOlrJek ucalıl.ılı +ıı, 
en dUtUk be +11 san tısrat ola• 
rak kRJdcdllmlştlr, 

TAKV-IM u '" Ut 11131 
('l '.\I \il 1 • s 1 

A\ il - GÜ:\ 30 - KA!'DJ 16 

Hl ''' ı:ns - K ' s ı " ıo UIC'nl ılli'l' - <'eıııa~ıHlr\\ı>I ı 

SABAH 
ÖOLE 
İKINOI 
AKŞAM 
YATSI 
1MSAK 

\'asa il Ezani 
08.67 02 11 
12.00 07.15 
14 31 ll.45 

1U5 12 00 
18..22 Ol 38 
0513 12.28 

Gazetemlıe ıönd~rllen 1•· 
ulu n resimler baultın 

buılma ın iade edllmu. 

B 
undan iki yıl lln<'-e. Amerl· 
kan Hıberler Merkez:lnln bO
yOk ealonuncıa. Akademi Oıt· 

rotmcıılcı1nden ve ııabık •D Oru· 
ııu• nun kurucularından Nurulla!:ı 
Derk. bir re m 11ıırtiııl açmıetL 
Aynı zaınancıa 1111nat Tenkldçllerı 

Cemiyeti Reisi ve P Astık Sanntlar 
Ccmıyetının motctebb!s heyetınae 
olan Bıırk. iki senelik bir tnsıla
dan &onra. bu detıı Şehir Galeri ln 
de ikinci uhr.t scrv;slnl açmı.e bu· 
IUllU)Or. 

Bu .eerı:ı. l'e65amın cıeyı,ınt b• 
ıı:ılınıa bazı tatöl~o ı;aıışmalar11 n· 
dan lbııret bir ~rıtflk resimler 
ııerıııslt cıır Sayıca az olduktan 
başka. ıçıerıııııen aç ıancııl, vaıttl)'
ıe antılmış oıcıup;u bir otrlden 
rırıret alınmı~. bir tanesi cııı. iki 
~ıl öncelı:ı ııergts1ncle ratcn tethlr 
edilmişti. Bir resmın tekrar tekrar 
teşhirine artık ltlrazımız yoksa da. 
zaten az aayıd11 eser ihtiva ecıen 
bir serıııcıe. aanukl\nn hiç değllAe 
1121 buçuk cıeıtıoık, biraz hamleli • 
ııerlerlnl a(lrnıek tstemıık elbette 
lır.kkımızdır. Anıa tlll"eceıuıınll ki 
artılı: tenOlnc bir yol ecçın~. belit 
blr üsl<lba ulıı.şmış aıınatlı:flr ne cıı
~ 11 ve ne cıerece cııı l~lr? Bu. uze
rlnde ayrıca konutmak ıııırekon bir 
lı:onucıur. 

Nuruııaıı Berkin DU serıı:alndoltı 
resımıcrlylo ı:eçen 11crı~ln1 karşı· 
laşt.ırınca arncıa ortak bazı çııııHer 
görOyoruz. hemen btltOn rcsıınıerl 
tek bır flııttrOn etrnrıncıa nıuayyen 
bir cıckordan lboret Ekserıya reş. 
mln ortasına gelen bu flııütün va· 
zlfcsl de. tablonun sathını llhcnıdl 
nlAbctıerle parçalara bölmek. K~ 
nu veslllrc hep bu iş için birer 
vaıııeaen ıbaret. ŞOphcslz Nuruı. 
Jah ncriı cıe. bir çok ressam eıbı 
tııbıaııan, tııürcıen hareket ediyor 
Bu eua ve ı:ratık resim ııerıılsln · 
de hareket no>ı:ta.e;ı olarak aldıi!ı 
tabiat motıflerı ise. onun ötccıen· 
bMI üstünde çalıştıltı. ba~landıl!ı 
unııurlnr fitil yapan kadııı, narııt· 
lıı içen adam baloncu .. Bütün bun 
lar ritm itibariyle resmi ~Ozelce 

Zahir GOVEMLI 
•' r.arnn ko!ey ~e hart.ketll bir 1<cıı,1' 

çJrgl ıyle öbOr renkli ııatıbll•r:d• 
ayrılıyor. Ancak o sayede. ort ıl" 
bazı rıırurıerln ?nevout butund\l!ı:• 
ııu nnllyonız PIAstık'I ger( rtl 
batlayan tek all\ka çır.cısı heıt' '(J{ 
lır-.mcn konturcıan ibarettir. "iut 
zamancıa. rcsanmı dış tabıaıtıın ~ 
tarıp eserini resim haline !<O) 
ilk UMUi' ela bu.. ı• 

BOtQn bunlnrın cııııncıa. l'l'Ur;'ıc· 
lah Derk•ın çok lehine bazı 11 rııı 
tnlıırı gö temıck !Aınn. Bun•• :aıJ 
ııaşıncıa renk rnef>Clil61 geııyor.ırıd' 
ırnrglyl cıoıcıuran savııı eser ı~e~lf 
rCS!amııı blr kaç kere palet eııı 
tlrmlı oım ı, vııl!!rlerdekl ı:ıı!ll< ııı 
mel baljarısı, çok tatlı blr tı.-tıır1111, 
ra ·an renkleri ustalıkla yan1 crıll 
ko~ması, lekelercıekl ntsbctl ptf 
uyııunlulu ıılbl renkle ııııtll ~. 
nokta. onun için bır b~arı '°detl 
loısı : hattl uzun dcnemeıor 11(1 
ııeıcıı •lııu ıcolaylqmıa bır ba~ııı 
nslleı;I... Derk ıı:ıbı bir bOC~e 
l<ompo:ılsyon uııtalııtıncıan b O' 
tablatlyle hacet bile ıııırmcrn· 11ıP nuıı zaafı cııye öteücnberl eli>'~n' 
duran Oromaıro tesiri ısc. Jll r 
alt bir tesir olmak: IAıım ecll ;,,.. 

HOl6sa. Nurullah Derk ın ııu dt' 
sırn ımrıısı. büyük öıçncıc. çoıc ıııl' 
EJ.şlk ve kalabRlık kompoz:ıı;~or.l ıP 
)ertno ufak boyutta çnlı.omıılal'1 ,ı• 
tıva ecııyor ama. bunlara rıı.ıla d• 
cuz Uyotlıır koymuş oıınes1 rııı' 
ll.511 rcstın llCvenler ellndo eserle oıı 
gllmıck arzusunu ııacıc edı~or· 1eıı 
dan bir estre ııablp olmıı.k ııt• ,~· 
eaııat &ever için bu defa fil•\ ııf 
geli diye bir ocy do >ok. ötel: ı:' 
tal arın bu :ı:cıen ıı:ltmclerlnl n' ı: ıı 
Clar sterdi • Dütünmell kl. Ber • • 
or jlna1 nüshasına k:oydul!U !U' r~ 
la. başka tüccar rcssamlarıxtı11 ,'f." 
porc1Ulaılyonlarını bllo utIIlaı1l 
tadırlar, ıll 
Şehir Oıılerl61ncle bir de 5~1"' 

Nermin Paruli:lnln nıtılm ve ıı 
kol SO~&l nçılcıı . Bayan NB~ıt 
Faruklnln koncllne m mw; e58 e
hakkıncıa llorı ııcrı töz aö~·ıcnııl..;ı 
ten o hillımO soylrcl o bıratttıl 
clnha uyııun bu:uyoruz. 



bı~ 
l :ı ili &Urprt;ı 

lıror.ar 
~~lllrk. f orldadnkl Carnavaı b~r 
o Qa ı atom merke n n atı mı 
~;ı. ön~elerı fl'Dllş bir la ı amete 
ııo t:.:eıı sonralan normal una 
llt;ı:ıt.ııtür Asana.on ııdaa.ı da 
tt'e tam llftbct ıapan ro n 
ttlllh ro. boyunca radarı 6 K 
......_ 1••bı• edl m Ur 

C.H.P. Genel idare 

kurulu toplanıyor 

Vade 

151 1958 
2211958 
26.l.1958 
30 l.1!!58 
5 21958 

15 2 1958 
20 2.1958 

ZA Y 1 BONALAR 
Tutarı IMK. St'mti 

3iı3.00 ziz Uzun İstanbul 
399 35 Muammer Azizler l' ak 
600 00 KAzım Kesın dapaz n 
500.00 Osm:an SU\·ercn Tokat 
500.00 Mehmet Macit I tanbul 

l 000.00 Rnhını Salım Ya,·uz Trabzon 

Yukarıdakı 
hüküm .. uzdur. 

2 500,00 Rıh an ~evzat Sakızlı Bartın 
senetler zayi olduğundan kımın elinde i c 

Yapı ve Krcdı Bankası buglin 
ve yarm sızı Koşuyolundaki 
İkramiye apartmanlarını gez· 
meye davet eder. Kadıköy 

5ubemizin önünden her ~aat 
başı hususi vasıta kalkacaktır. 

HAREKET S-AA TLERI : 

Cumartesi : 14, 15, 16, 17 
Paıar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
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.. • Fi · halılr nırnılt>'ht'tln br.r ,-anında den, ı.onu•u ncır rla ol•:t. b11fıf "' • LM SEÇiMi haJrl'I ırrlrl bir aUi\:a "" raı· de oı.a. ~ıı.ıımn)R<'PCllll rıHI· • 
: hr-ı gornılı•ttl. den bilir. ! 1 
! v · il ına 'ı .. ı:rll)or lil " r.Hlr. \eril fllmlcrln ııl•hetr.n ı.all· : • E JESADUFLER lllın>a • da, u '"•"'" dl' mtmlt• tl'"'lzlt>rlnl H' lmrtl ~lnull rır • 
~ lietlmlzr ıelnıl"ıııl•. ,ınl'Dlıthırı• ct \\al'f'J> rltıı ı..r.rl ınHılıo nlllıı ! 
-. mızda o' nHtıhııamı da oıııtıtllr· Hint filminini ı:cı.trreıı l'aı.,ını • : s nra, lıırıııM•ııılıı ı:ıı.lrrll· lnıJI nıııııarııı ıesaılııfl"O ırtl· •lnrnııı.ı 111' hıır.ı l•tl~ııııl.ır h.ırlı; !. I 
; ntt'ı.:tr ol 111 " "'' ,ı, Olln· rllıııl• olılııııııııı ~ıuııııoorııın S:l'lll"I ol.ıraı. ınat'l'ra fllınll'rl o)· ~ !: , "" rıımı br•lnı•I hnft ı•ını floylr •nııııııırıııı 5t'hf'ı> dl' .. ınrma ııatıuı \11.aı.;ın dıı tcl\1' ~ ıtııtıl.· • ... ~ 

1 
~ tn~ınııa rıoırtıırıll'nk. ı.ıaııhıılı!ıı l ırııııızııı urıııınıhf'lll' proırırnı· larıııı hllPı1t> 'lnl'nıaıar •ınıfııı.ı • 

~0tıı fllııılf'r hlr. ııı ı ıılnıı rıınılt'r •" prl'n,lp•lz. nıııı. ııl•ıı lıhrl' rl11hll Pılrhlllrlı. \nın rııs:trlPrl. 
,. ''"u ıı.ı. nnıllrl"n ııç il ıftıı oı· rdllıtlı.tl'rlııl dll•unrlflrrı'f'I; bt•llr· hrl.., bl'llrli frnflll ~lrl.rtlt'rll' Dil· ..,. 
-. 11 a111~ııın ıorr hu dli\;OrıılllllN tll<'rln t•nı. oln•u, \ abıuırı ml'nı ıa ınaları olnıa)ıınınr hrmrıı htr • 
• ~~rrırı h ı 1 ı .. ol1ııaı.1ı,ın hlr ııı:ı lrl<t'tlerln ııu,aı. ~ehlrlerlnrle tllnılr rııta 111'~1,llri)ı•rlar. 1 ı~r • ! '"ınhı ~r\lnlll'<-r1' hlr ola;r. Rıı ht'r •lnr.mıının l htlr hclll bn il bfiyll' tr-saııarr lıırnı.ıtıııea. hP· ! 
'l !11ın htnıl'n hrmrn hiç rl''hlAnı ~lnl'nınl rın ı hrllrll hlr haı o•ı :tl'll tt'l'"'lz llııııJ a1> rlıt olducu • 
,. dltın.,.aı: halkı ~lııPmnı 0 ı;t'ı.r· 18rdır. \ a ı:t'nl• ı.1ıııtltrl'. ya ı:lhl ln<'lllll 9ahlplrrl itin dt. ~l"· • 
~ ~l'k •OrOl.lf'\l<•I bir mruuu. ı • hl••l film nıeraklılarınn ır'a ylrrllrr itin <1e rarıt:ılı, ho •tir· : 
• lııııını arll•tltrl "" Jnk. ll<'r nıııı·rra fllııılndrıı ho lanaıılıı;a, prtzlrrll" ı.ar,ıla•ılı~or: bau•n df' "' 
,. ll(Jillıtt' bir ı:oıunu.ı: ı:urıııü •Oııtı:ı: ..-n da "lnenıa.ı ı hlr "onat olRrak hunun ak•I nlnror OJ•ll ı.ı. ·' :ı · .. 
: 1ı r e •lı. ııu 11 , 0., dt>nlz dlhl li hııl l"dcn kalltl'll t') ırcllrrt' b:ıııcı ba•ıııda tıliaıı film tl'n· : 
• ::<ııtını rt'nkll nl ırııı. 11 ~ırrf"n hllop rderlt'r. "'f'\•llı.leı1 flluıltr ı.ıcıı .. rlnl . elılıll tolıırınn rlnı;llnl· • 
,. lıarıı, \l' buııt.ırı ıırııı t'dl r-ı.llll'rl dt' nl H J'llm Ft•lh ııllrrlnln •rı • • ! t uıArır bir tnhlıı t drn.I. \ , . rlnl to1'1p tdrn hlr film ltbııllit · • .. 
• l\ ın ı • ·ı ıı 1 ı fil ı ht'r •lnemıının tııtturıını:u yola 
'\ 11 ~ lll'lllD lrıı .. l" • 

111 11 ı:urr dl'Cl•lr. <:1'1 hüttin bir nıt,\•lnı hn::ruııc•n .. 
,. 1ı'~Ptlı11 :r ıll"ıı brllrtınl~ll. Hı•u hem ı.t>ııılblııl. hl'm rır ,. .. ,ırı•l'I • 
~ rıurnoa ıörılllı:ll ultl\.ııııın O:ı:r· t-t anhııl dıı hu :ı:lhnl::rrlll' ld . ıatm.n <"dt'<·eı. rıımırr hulıı11 ıo• ! -. ~:dı. rl ıırııını. l~IC'ıllııı. ho,ı.oc ı rl' t'dllrn b •lıca ınema e•kl· ınmcı.tl' hiç dr ıucıuı. ı·t'knır · .. 
• ıııı'•! lnf'rıı11•1111 tır halla ılol· dtn ,ı,.ı .. ı. ti, imdi dl" \ rnl '1e· , rc.-ı.tlr. uııııraıla hN yıl l;t'\• • 
: lı •nıaı. lml ın ıtrı:ıı ıı.ını tılllr, ırı.. Bıırnda 'lr.lro • Golrtııı-,n • ~llrn rıım prlPrllnP ııhhl'lll' ı,. ! 
,. 1 Pl!iı ılatı11 ıİA o• nıır.l llı•ın 1 M ırf'r '" ıt:?Olh t'rııtur) J o:ıı:ıı ııınhulda hlrltwl , ınoıı mm ~"' • 
-. 1~tıh lıııııııııln hıtııır)l'reı. : hıı ı:llıl ıı.ı rn blhtıı. \mrrıı.aıı lr- ırrl'n ,ıııtnul:ırııı -~~ı·ı o ı.ııılıır • 
~ 111 hıııırlıın •oıırn htııııııııı "e ı.ctınlıı. "' naıllren de t'ohıııı· tiz lil tllınln ı.otll,iJnll •r>rl't· : 
,. ~a1ıtı~ô) cltıf'll~rlıııll', anrırıı 1110• hla'nın. hıi) ııı. proılu'h~l1oııları ml'mlı lı;lıı •l'lu•ıı ,,oı.. t'aı. 11 t 1111 • • 

• •ip •lıwmlllıırınclıı . il" ınhll o>ıınr. Bani ır btı>ül. ı..ıltırltr I· nıııı mtımı.ıın olıthllmı•,ı l\·lıı "' 
~ ::•ıı·ıı \ııliıırıı dıı , h.ııılr"ılt'. liı· dıı. ııü)fi1' parn arfrılllrrtı.. H fllaı lllınlllt<;tlnrımızın u ,ııır-· : 
,. Cllıı ınt"nılt"ı.l'tln ht'r ııırııfınıl 1 hliıilt.; parıı ırtlrt!'\-ı.ıtrl üml· maı·ılıırın ııı •lnrınıt all'minl ~a ..,. 
,. lo ıe 11 lll) it' mr' dıın• ıeıırııeıı . bcrl.e· ı.ındnn tal.ip etınrll'rl lli11m. Bu· • 
~ r11 r l'rl'li; htııı halırl n,uııla· .. ııı hosuıııı ı:ıdr.cek ınrıda <;t'\• nıı ,apmıror ,ı,ı tr•:trlUfl' hırn· ! 
,. ~ı~:"'mlel.t'llnıllt" ı:eılrl'nlt>rr \C rllmlş tllmlrrdlr. "'onat bakımın lıiırorlar. Bu ıüıdrn bir " '"-'it. 4 
.. ba lllactlarıı 1ıar11 l.azandıracak, 1 ()Un"aıı bil•, . 'I flr' ·I• •. , • "rl rll· ,. ,. ~ın de , ll:ı:blıılrrtt 1 ntıındn dnıı lialltt>lerlııln ~ uı. Pli o ma· • , .. , , , ~ , ..,. 
,. fltını nıllsı lıllh •.ı nrzuıaıımı ıır: a- dlı:ı IRrlblt'n )ıllarc11 ııoııru &l'· ! 
-. ııu 101 li'J'rederı.eıı ı:rrl;f'ı.trıı ıı· ma ole Jnıııla •• dalma bir zenıln llJur: ı.ı.to oldııcıı slnrnıat'ıları· • 
~ cak. tnaz ıı.ı a:ıı cecırmı~ 0111 illi. bir aliı r.ıJıli urdır bo film • mııdan ha•ı.:a herliP• tarafınıtan • 
.. r. lcrdc. artl•llerl llP her ı.anııın blllnl'n rıımıere dorlz hıucnnı· : 
'l ~ 1 •llrtnedlalııı !\'in ıll"Sf'rl hllk· ı:ılnun ı: •ıde O) unc·oları orn ın .:ror: \t daha da frna ı Turı. •e· "'° 
~ ı,1111d• bir rıı.11111 )!!li, faı. aı ııır dan ı.eçlllr. h'.ısnr:ı ı. \tul ~lr· ,:rlrcbl dunrada l:PH11rn ıözr-1 ~ 
• fll~ Yll öıırr tt.\ı arl'ıı odlı Hind lf'k lnl'nıasına ılden bir şpylr· • 
'> , 1ını de b •}il' bir •ürprlz .:ra· rl bll)llli hlr slıırnıa ~eri t'1rl't• fllmltrln bir roıunu PHttmr-ı. • 
'11,~ ıtııı. ha•tu htnntıul oldu ta meJf'r.r-rlnl, ra'hal ıörerf'il fllnı - zr' ı.tnılrn mahnım ı.aıı,or. • 

~~··············•••+••············································ 

Dört sof örüıı 12 biıı _, 

lirasını dolaııdırılı 

TecrUbeli ev hanımının tavsiyesi: 

u gördüğünüz tava 
daıma tertemizdir ... 

_ fı;ıhuki her'kulliıtiışımdan ·~onra 
i~ içinde kalıyor ... Ye i~te o zaman 

FAY imdarlınıa yrti~iynr 

FAY: bıçnk: çalal, kaşık, 
yağlı \ e iı:ıli tencereleri. 
hanyoları. la\"aboları, 

fnyıın. hırı çe mermerleri 
tertemiz, yrpyeni ~·apar 

herşeyl DAHA İYi temizler 

,,. . .. ... 
< 
< ... 
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HOŞ MEMO- « Ye» modası ! ! 
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FASULYE 
ı B.ı•ı ı lnrlılrı 

b) 74'76 randımanlı çudllı çıp 
ıak b r ÇUl&ı unun tabrllta tt11!'
mı ıı11tı• fıatı 43 llradır A\'nı ntn· 
dımanlı bir kilo unun rı"rakcııde 

1 
~atı~ rıatı 80 kuru..ştur ıner ı 
randımanlı unr. il t çıını nr ne\ 
71" lctıo unu ıhtıva ed!'tıı~ur 

2 - K 1090 ıı.\'llı kllnır hUkOm· 
lerı mahfuzduı. 

3 - Bu teblığ hllkllnıll'rtne a -
kırı hııreırnt e~l'Ct'k er ha1'1:ında 
M 111 Konınma Knııunu a:ıkA·nı 
dalı llndt? muıımclr yapılır 

4 Bu tcbl it ne rı tarh n'1f"l ı 
t baren mP ·112 r ! 
An~ara 22 Htı (lmr.t<;e pı.>• 

muk ' pıı. uıtıu nıeı14uca• ıı ı;:ı 
cıa mRddc "ıi hak 111~ a alı 1m.l ı R 
olan ııra lar" cıa r ına t"nıa~ıııe 1 
müracaıı.t o ur: an T cııret \'f' il 
... bd :11ah A eı ezcümle şu • r •· 

1 

.ıatta bulunmı.;ştur. 
•Pam.ı'< ı :<olt.f',.ml7 bu nı ~C\· 

t'rılş ıl.ı nazaran bir mıt· &r d(I· 
Oklüıc arvetır.c,;(~c ıc ııec,11n ı ın 

140 b n to luk ı Maııne tı!1ılı • 
u \ili( re!tc•lt ıııı bin ~no c 'I'' 

rme1a tan:nlıı o•unmak•ııcıı 

\ encınn ı.> .. O'fltlJ mn>ı yetı" pn· 
muk ııvatl:ırı ozerınJP. bıızı hHrt'· 
ketler müşı>tae1c olunmu • zıı:r.n· 
rıncıa mll'1ahalıı ecıı•meklc kC'~·fı· 
Hl ônlcnwı~ t.uluıımll](ta"'ı:. 

:-t r.ll kı\t 'etil' ı 11rc• e·mek ıl!· 
terim k b:l ılıp pa:ııutı:ıarı de .ı. 
JI ana.ı- e hasrü tahsl edıl'TI • ı,. 
tnı.: qllf cırn ııana'l"ll' k'ıf r• ıme • • 
': talı:d :j ı: rektl mı :•ı.~cın rr 
nt.ı.b tt.e paır u: thal ıtı tıa ~apı· 
ıaca'>tı:- Bunun '1trtı bııc ırd. cır
kumıı ss.n5:r rr.all ı tıya~lrı <ta 
clr alı:ı.nı ,.c <l!ın a • am vapı.a':l 1 
trbl ğ ı.e de meuıteh ltr buztın .un 
den dnha co ucuzn ı:: • nm" M ·il 
nı tt':n n • mı ı,uıurorna ··artır 

'\ltf:\('I\ >, 11\ \ 11 , \Hl 1 
, ,ırrııl'i.'" in .. ı in n11ı l ıı h!i.' ılı. 

l •tı hl ı~ ltll'rl.ı•ılt•rlııılldr hlı' 

htr t" ... . leiiU t111~111ı11ıl\fall fh.tll1Hj 
tl .ı ı•lı• r-11111111 • 11ııııııını:1ı.ın•lır 
' ıHl'lll'h 1' Jtrlıll \f•rllllll'\f'ı'C'I. \f' 
tıul~ııı lhll.\Jıc·ı, -.>111111.ı ı..ıılnr 

tı•rıılıı ı•ııllıı •ı·ılll.ı·r h.ırlı•r llır" 

c·uı' 11111"'11•lfl4' oltHUHI\ U't\"ltr. 

Hıı \ .ullılc·~I ı·ıılı•ınııl r1•1111. ıııı 

KISACA 
UYKUDAN 
UYANALIM 

O rhan "tyfl llrhılll <;ıtiıln• 
ı il rı. •i l rl ıırlrn hn•I nnııııı.ı: 
\ al".>ın ho<lanmll•ı:ı. dhı•· 

ı•rk•lnll <.en•i ,..ı.;ı bir •alrlıı 

\ R•Rdl&I ~:111:111 Slnllflllll lirtl"I 
hıı ı.ıııl.ır nnln> l "lı dn\ rıınnııı·ı 
ı:ıırlp linrı)or. anıtı Orhıın 't'l fi 
tın. ) ıllanl .ıııbr.rl lll"lll." alrl .. re 
ı.ar•ı taı.ıııdıı:ı ıaı rı lılrdP.ıı dt'· 
cl •tlrerrı. ılr- ıtrı:ll J n• ... t ılrlıh uı 
ı.oııııları> t ıı ,aı.ınııaıı tıı:ııı o· 
lıııılar nıı, <ırhnıı ... .,., flıılıı ı:ı ıcıtıı 

l ııı lıPrl )t'lll llrr ı.ıır•ı • 'il I" 
RC'tıı:ını tıllırlrr. orlı:ırı \ ı•ll"ıılıı. 
f n1.ıl llu•ıı il'ııdrı lırll'rl11I 1'•1.1 
• nlr 11lılnın ola•ı ~!'' 1111'1 ı"·ıırıı 
,..,ı.lııt'. llııln~ı•ıııa ıntıaıı lnh:ı· 

ıın 111 tıu •llrlrrl ı.nı ııl('lllf'I., 

'"rıııc•ı.. lt-lıı rllı11ll'l.I hııtıııı lıı ı 

ı..ııılnnlıııı l:ıı ıl :ıl ıııııııı•tır. \i l• 
711h lll'rı:iln l ı·ıkllrtll1' r.rııç ~a· 

lrlrrl aln• ıı ıUnıı•ıır. Cıl.rn ııu· 
mı-. ınaı.lllt' Jnzıııı. k(lllll"nın• 

Hrml,. -'1'111 alrlrrlıı ıll'ı: .-r•lı 
l.hıı•t'lf'r otılııl<larını l•trnııı <':l· 

lı•nıl'tır. tıırelnıl'ıı olarnı. •mı• 
fıııa ıtU•rn ucren<'llf'rl' flt.;lrlrrl· 
ııl :ı~ ıl nınak ı .. t,.nıl•tlr. ll:ı) ur
haıı 'f') rı·uııı )l'lli ll!'f'. rıatın 

doı:rıı.ıı ) f'tıl .. nn:uıı ı.n~ı tın """ 
'n•ı ~ıılı 'uı.an 1:0·20 J ılılır 
~urup ıdınırı.tMllr. ı .ı.ı .ııır 
lıtuu-a -ı.an1aı.•tır :c~n~rı:ı corrın ... 
nıl•tlr \ rn.ınıı ı:rrrn 3 ıll ıır l~lıı· 

• l&YPI t 

.ı:ın ı, llrde ,eni :rrnı lmkAnlana 
ııraıııııaJıı bn•landıpnı bllmt · 
ınrlitt'ıtlr. l\ı•nca•ı aradaıı 1:1·20 
) ıhıı ııkıı• '"' ılı:lnln rıırı.1 111,. 
ıırıllcllr. l•C'IHllııl lıt>ı• ıııto nlın· 
ıı:ı \ı. 1tn1ı:ı ılf'ııl·lıır. Orhan\ 1"11· 
ıılıı ı:11rlıı •llrlrrlııl alay~ aldırı 
ı:llııl~rth• •aıııııııı.ııulır. 

Zııııı 11111 rlı•ıııılıı ,a•a1a11 in· 
~nıılıır ı hl r•I') ılrnrhlll r mi~ 

Hunları rln lıir ı-r•lt u.-ur;l'?:l'r 
~il.' ıııaı. rn ıtuırıı•ıı. Rırııkaltm 
ı.r111ll ı.f'nılllrrlııl nlıl tıp dur· 
~unlar. 111'11 n• nı rlol rr içinde 
rlcontip, hnJ al ı1!ııı.' a•ınıl:ı ) aşa· 
• •ıılnr. \ııı :ı R:t> Orhon ~ııdttl' 
ı.rıull•I ı:aı:mı )ll<&nınnıaı.ıa ~111· 
nıı>t•r. 1ıa .. ı.11ııırı da ~·aı:ın dı,ıııda 
kııl"ıı l•tı)or ulluodl• > ı:aıett'· 
.. ıııdl'1'1 fıı.ra li<ı•t'•lılıll" ll<lllt' bir 
hu ~r~ıı tıııJ nlll'rr dnlm ı'htıı ı•rar 
l'ılhor n:ıı.ııı l•I<' r;r.ı<'ıı ;On dl' 
nırl)od ıl;I ı lir ıP mt'lorll proı· 

nııııııın \'fttnııc• l•t nıılJu l rad~o· 
.. ııııun en tıa•nrııı ı>roı;mmll\nn
•I ıı tılri olıııı •"llr '°' :lil'lodln dr 
tıııı.i -. uh. •rıın 71'\ ı.ıe sr(·tl::I I· 
ı rlrrl hrtrtınıf'lllı:lııl nc.-ıı.ı mııı.

ınıı •·rı.ıumı,or. c;'rklnmrdrn 
'"' ıı .. ııı::ı hlr ~"Y ıtr o llı.•ıım •I• 
lrlrrl nı.111ıa11 ••lrlrrl toıılıınu•a 
hlllıınıl11•11 1.lnı•flrr ~nnıııa.,ıdır. 

' t t'•llılllfco tıaı.ın. hen cır o aı.•11m 
ııroı:roıııı .ı ıuırııını. 'llrlt'rl ol.D· 
ııuıı • nlrlrr nrn•ırıda ıııılnr "ar· 
ılı: ı :ıtır ll fı•ııü ııntınrı·n. '.P· 
<':iti l'ııııı:ılı, lll'hçet .!\l't'Oll~I .. 
c;nıı:dn 'Tıırı. ıtrinin r.n tanın· 
ıııı•. rıı •rı lll'lı u..- < ılrl- Ray 
Orhon. tın il( •alrl ı:t'nl• ol.ar 
ı.ütır•ln" mal olmamı ı.ııu eler 
•ıınn or. ona ı::öre 'ah, ıı Kl'mal. 

\ n•uf 'ZIJ o. Orhon '"'fi "·' · rltn 
htı•t.a ınıııtınıı• •tılr ~oı.tur. \ma 

111111 bll•ln l<I buı:ıınıııı ı:f'l\ <;11· 
ı:ı '"ıır Orhıııı .... ,rı, )1 '" ıtrliıt· 
dıı•lnrı nlıın hrrr :ıl rll'rlııl tanı

nıı.'or. oı.ıınıtı)or. •l"ımh or. AU 
nrı ı:rr(t':I kııbul t'tnırı.ırn h~· 
J;ıı c,'nrr olıııııılıtııın Ra) Orhon 
lıınıını11lıı111, lr•ıııııunı. l•tl'nın•f' 
t;eııılıııl nlrlnt•ııı \Rr•ın: '!O yıl· 
ılır ııa,nı il) lrnlıırınıı tlnlıın hlr 
1.lın•l'Jr ı1oı:rıı )Ol f'lhr.ttf' l.tıl"Y 

ı.nlnı , ... ırrllrllll'/- fncıııı r•· 
rrrıı·l.•rııtıı 1111·11-1• r ı ... 111 ırıııolmı ,.1 oıwr ı. .. ıoırıllcl .ılnJa .ıı.ıı:ı ""ın~>An. t") rek J 117..ı·ı ı iınrrı. ı 
ııı·ıkul hlr ı.ıııı1111· 111' ll'ıl~rıı. , 11 l rlt'rın ıll' arııı. nııı:ıın hlrl'r ııııOıııtıı H\Utıtıı.ıı~lll ı:tc ln~n 

ılr cı h .. ı:ıonnıNllı: I •:ılrll'rlıı tıı· 
ııınııuı:ıııın, bil) Uı.. Uıır l'rılll<lr• 
rtııl ıııııotuJlltrf', oı..nt 1.lllll>I ırı· 
1111 , rıtrlıb aı ı nrllıll'rlıır ııtrrııı.1t· 
rlıı l . 'nb1111('1 ılllll'rl' ('r\ rllılll;lr· 
rlııl. iti rblrl ardın<'n ılf'ı;c•rll r•Pr• 
IPr 'f'rl'rl'I. flahn ılrı tı•l nn hlr 
•l'\ b I') I' ııı~ııı.lıırı nı ır;cırııırııı .. ı. 
lt'lıı r.ı11lrrlnl ı..nııalnıı-ıır. \ trııı1 

~ılllrr•f, tııl~uı. 111N1'l'1IPrlıııtı· lıı•tııı hallıır l:<'lıll1'l...rlııt . hıııt 1 r•ı.I alr bıı er lı ) aztlarıylr 
ılr \f' 'ıırılıııı hf'r ~nııııır- hl'r· ltatılarının dtııı)ıııııııdnn 11.,11 • lirıııllııl r.oı ıtıırıınılara .. oı.u_yor. 
1.r•ill l•tllnılo- f'flPlıllPc·rıl hlr dıklDrllll. Olll&nn llnlıllrltUl ~t•ııl, fil l,hl lıU kClllUIArll hl!; fllnft<• 
fi.•all ı .ır1.rl 1Hl'k 111,ıı•ılilır •rı>,l'tıl b ir nt'•lln ıf'thtl•lııl 11,. nınmnı.. l'olltlka ıtr-•lne Jtlml· 
llunl.ırın 1111 l•tllı-al bölt,.lrr!ıı rorLf'lınl"ınl ıır. ua~ Orhı:ıı. bc· yor:· 
.ır \r • ntı• J<"rlf'rlnıl~ı.ı il) Hl• lf'lllllf'fll,ı •il irini r,ı.ı ra•lı hnl:ın OK TAY AK BAL 
lıırı httlkııı hl1&1•1ne .\rll'llllf'ı·ı•ı. ılaha l:t"IH' •lllrlt'rlıı o rtn,n rıt.ıı· 

tir. I' J "l '(il H \ 1 l \ 11 \Hl \ >• , ~ ______________________ , _______ .,_ 

~· 111 "I l\/f.1.1 ıı ----
.:\nknra 2~ lll.s~t HO.:<ı, 

met n on ı adi rarlaT'nıı t' Kadın yüzünden iki 
n lcrın n lli\e cdllecet öıtre:ı"ı;. ~ k" .. '"ld" d .. 
ur ışıyı o ur u 

Muha.cf • ç~vrl''er almacAk btı I Konva 22 ıHustu.\I _ Vlldye~I· 
karnrlann 7ecrl bir kara~tr• tll•I· ızcıe ·buı:ün kadın \ azOnden llıi:I 
racağıoı. pi ·asanın zorıann.a ı su ~ 1 1 ölümO ile o~tıceıenen b.r 
rctı;te !la• nrın ı:eı;- el bir zamnn n n 
ç:n dü~mes•nın mümk!ln olacntı· ı hl~ı e olmuHUr 
nı. ancak ııı: 1

1 
madClelerln p yı a Ere!ıl kazıu;ının Ay:ancı n•hhe

dan kllybo 11111 ıııın ktl adı ır t• alnP baf;lı Karanvaı: kO;-findt.n ZI· 

ı 
ım .ı t.ııtıiara \o: açHra~ını bl'· Ya ZO!fOn le Burnıncttln Hı Na· 
rrmpk•edtrlcı Hunu"ll~ erıı.,~:. et adında ki arkadaşı b r arada 
ehrı•n ZI' ı:e.t>n ıtlecı.rlarcın:ı m ı. lç.t çerlerke::ı kaelın me cle5.n· 

ı ek'• ı ,1 etlrr n moracıı•• farı· ilen ara.annda münaltaı:a çıkını . 
nın tllcrd n Çl'!Cn \l\Zllı ·:n·rı ZI\ rı tabancuını Çckerl'ıt Burhıı· 

Bir kavun için bir yıla 

mahkum oldu 
Bıtncıınnn. 22 ıauıf,~tı -!\laııı 

uJa."1 ::elen bir ıc~ım kavun Ba:'l· 
dırma limanında bir motora ) Ok· 
.enlrkrn Rem71 Yılmazrr adında 
blrt bir kanın ~a\arak t.açm4. 
kendl&!nl u.klbedrıı rmnlyet ırııo· 

murıarı ~ • tıı!u ınca ellerinden kUr 
tu:ma'; ıçıı memurları ısı:-n.ll~tır 
Mahkerr e· c Hrll<'n Rt'mz; ba .-1'ın 
cıa mc but l'Uçlar kanununa en. 
re apıl.ı. mchl.lccme snnun:ı a 

bir \il altı ıı-ün hapS.ne k•~ar 1'&
rı.r.rr.. rı1t r edtlmıştlr .erın hJ1':ı1n.etı yumu•atrl'll ll('r.ltı nett n ve l':ac rı caruıız ere er

nı '" bovl<'CI" '""' bl:- tal(ım kn· m ştlr QHt.e cınayet kati ı )akala 
rarlanıı a:ınm11:1ıncııı. htlltı)net na· narak ~d.l:ye;e ver lm ştır 

z ·nı .. ~:1~u~·ı~r:ı~:~:::.~ ~~1 ~11r .. 
11
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'"lırıııılw ~t'lrı. 11 .. ıııan h llı.ır J E•lm tt ıterek cebe! iti ~nl'.•ln· 
B:ı•t;mılır.ııııını.ı l1ınlr """'ti dak t.eda\• lr.rl ı•e ıte~kııe güı;- " " 
\t' otr ' 111oı 1'1 cı.ı \ ıl n ı ıı~"·· ın.ı,ı ı incide) • tl'hltıı:rll olan cıo umunu bU-uk 
11 , .. ılıcı·r 111.-r hr)rllrrl llı::I :; c~ru.uı t cephe• f krl B ı. b l!'I \P haznk5tla ba•arıp hana 
llll'rlr ı:nrıı•nırı:r . ıııın ııırııı. n· ı:rnd'ın ;ı.ıo O\ a ile g rt t ~ ç kızun Şıtıı O aı ı ka:zanıUrıt:ı Or· 
lııııı uııı•l:ırclır fltrl'ıııllo:ııul 11• Jı::l•menln ba.•ından beri cııı.ıma Şıfa YurCIU gahlbl J neko-
ı:oro•. nulıııl l ıı•ııh r ııırrı·tı ırı red<1etU b r ı: rü olmaısı 
'" hıına hrııırr ~ıırıı ıJ" 1 111"lrr• 3 'Iebl cıe Vıırşo a paktın· 
f,• •INı 1.n•rlc• ı f' ı..urırlıırıt il an bah ed lınc ı de ımza kO\"Illft· 
ıı ı l:uı hol.ı.ııııtn ıln bir lrhllt illak iç n b&.ıılıca 6cbeplerdl':ı b n 
lı uırı.1111111, hıılııııııını.ııııtu. cır 

Ur. \<:l:\J 0:\1 R'R 

vp has ahan~ nde da mi cOrdft· 

\ \f, ı, \( lltıHl. \llhf' 4 - Tebl!f;Cle cKomUnlst Part1• 
Um aı..ın alika 'e trınlz ba~ll'tl

dan C1olayı ba•hem•lre Nuran To
:aı '' hcm~ırr- Pa mıı. Yılıpu·a Cll· \ \l\ .\J.\'1111 \il ırr n ~aıs kanunl•n• ı;:tbl ıfae1c!e"-

Kon\li 22 ı Hıu,uıoı • Ş•tırm l ra tıanrr.a .ucııı kı Yuı:o~·avu bu er peı'SOnele alrııe.ı t~ek~ürü 
ôe r. 'ı n il ı :le ı· ııı .,.ııtı· ı 1 • (:lb ddlala~a hiç bir ZIUTIA."1 kı~ıl borç h lir~. 
'an ıam ,.e tab lc•ulma ı llz,.rı• mam• tır Or!ı:ın O•lia~ 

ıı 'ıu~ O~ '> , ~~be e Çumr'l a "\l 
ne\ ı s ıı ıa. ı kr.çırırı;en zabıt .. m, 
rnu~lllrı tarorı dan \ ~ ~alt1r•:nı ,.& 
lıaı>larıI'Cl& ~ rrklı lakıbata b•,· 

1 

ınnmı•tır 

P \ \ll'K l~'İ' RF.\ \~" \'.\IF. 
.'tl llUF.l ı so' \ t.Rm 

Pamuıc s:.ok arı bt)Antıımeler! 

için l"rrt:en 4S ua•ııı.: müddet dUD 
ıona ermiştir TOccarlar ı;cç aut· 
le:e tadar be,annamelerlnl Tl!Arete 
teYdl etmı ıerdlr 

Tedbirlerin ptru datl attalerl ti 
atları dondurulan maddelerin orta· 
dan kalli:tıf;ı )Olundadır. TUcc•rl•r 
a.ınan teılbırlerln klta~eu,ız olaca ı 

Te pratik bir ta;da temle etınlre

cr:ı tına.ııtlne varmış:ardır. 

Öte :ranııan umumi unut. ted· 
birler. ı>ıkı kontı-ollarlı açılı: tapı· 
:ar kapstı!dı ı ıa\:dlrde hiç olmaı 
&a ıpekh!ltll faallyetle:'\tılD Onü ali 
nablleceı;ı yolundadır 

:;..mdlllk mwtetıllk tbtlP al\ııaa 
tt>db rlerln pl)-aaada huaule ıetlre· 

ce:ı netlceyl mtrh!ı be .. :hrıeı.:•e 
dlr. 

il MEVLID 
:Sıı">amız 

'\l•l n \ \R\R ın 

ölünıCınün a unca ~ ıldomı:n ~ne 
Jl\ &Etiıy•n ~a il tı57 b~n1-U r-u. 
martesı cııno ogle na:nazı:ıı DlU· 
te&kıp SOlc~tnaıııre CamUr.dt nı· 
huna lt!ıaf eoı mek üzetl'! :\fevltcı 
okutu.ııca ·tır A??.u eCltn!enn ~eş 
r1flerı rıca ohırıur 

\ ıı,uf 'Rrıtr \I' 1\. rdc lf'rl 

Nuri Türkkan vefat etti 

i..tanbul Eel(lôlye.!.nln ın?ı::eı-:ı 
bir h!l.le ~cırr.es.ııde btl~(lk hızr.•c: 
lerl ııe~·r.'I \'C yirmi b~ yıl bu mü· 
I'• e:;ede çc itli şube n'ıüelı1 ·1111'! • 
rın:ıc. onlkl YllGan faı-:la RI''~ l!U· 
avını.ı;ın~" bulunan ı:ere t !stantıu 
la h zn •tııorı ıwrek .. e ı:ıe~erıı tı• r • 
cıart d.ınıl'I olarak cok eevıı •:ı d· 
bık Rız-· Ve. lı>I 'e ııazeıecı arkıı.oa· 
oımız Vrda~ r\ TOr<ı:kan·ın ba .ası 
Nurı Tt!r':bn düıi \'Cflt Ctmı,";r. 

Alll'filne \d aıkad~mıza b~•t· 
lıj:tı dlleı1L 

... .. 
. .., 
g 

Viyanalı meşhur ahçıı 

PRANZ Vİ~lEl1J 

idaresinde 

nen ~emekler .. "' 
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a.tır.t ıt Y A T A '\ - :.?3 KA Pf 10~7 

ITT1 u:; mı n u '" • l 11 l! rı• il 
\ R 1 G•• mtştlr. Bu '8hsiyo;ler s:ıtıp. arz dar t'rlcek nezdinde yaptılı ıe;ıtl· 
\ US ar uney Kutupta edilen cn<1UmlU mermuerın aon t.ııt n tablı:tkata göre, .Avrupılt 

Ev kadınının yardımcısı 
\ · b• · derece mütenenl olmasına cı~ erkeklerin büyük blr ılı:uımı, ııo-1 yenı ır ıstasyon mışlardır. İngUtı: ı;OdOınlü ıuer· flnınıf ikadınl•rdan ztnde, dul 
1 kurdular mllerlne g6$terllcn bu bUyUIC s!A. kadınlarla evlenmek tarıftarıarı 
! ka, htlr dUnyı memlel:ctlerlnln, imişler. 
{ Tuş Ajansı tarafından .,erllon modern a.s.kcrl telı:nllt gellşmelrr1 Altalne olarak AmerUı:alı erkek· 
\ bir habere &C!re, nua!ar, GOney ıaklptc ne kadar uyanık dl'Vn.n· lcr, bopnmış kadınlan tercih e--

Kutuptı, tecrilbe mahlye\lnde ol· dıkıannın ıılpo~dlr. derlerll!llş. 

mııc ome, yenı bir 1atuyon te- «Evamiri Aşare» filmi Bir tesadüfün yarattığı 

makineler 
«Tenbellik kötü ,eydir» burası muhakkak fakat 

bir sok yeniliklerin ortaya sıkmasına, taze icatların 

doğmasına bir az olsun yardım eden de tenbellik de· 

ğil mi? 
insanlar ta Ademden beri her 

işini kolayla tırmığa bakmıştır. 
Alet icat ederek heden kuvveti
ni israf ctmemeğc ağır iıılcri cv
ve!A ha)'Vanlara, 60Dra makinele
re yapt111mağa kalkmıştır. 

Bugün bir çok mucitler tarıo 
tü:IU makınnlır orıava atarak ev 
kadınının ı,ın kolaylı tırmala 
ııavrct etmektedir 

Bir çok mrmleJ;etlerdc artık ye. 
mek pi: lmıck ev hizmeti örmıık 
hatta ça.'Tlaşır yıkıunak UtO yap. 
mak o~matık hııle ırcldl. B r dOlt· 
meye buıııca çamaşır makin• ı 
harekete ıreçlyor, ııu aoıcıunnak 
m~gul nıur, balmıalı; bllo yok. Sa-
11ec.:ı çamıışırıan fçlne atmak ye
ter yıkanı>or durulanıyor. kUnı
,ror hepr;l(le kendi tendloo olusor. 

Ev k ctını ancak bunları orada!'! 
ka> ıp çıkarmakla itini ;örınOş o
luyor. Uto maki.nalan da var. 
Mutfak Alatlerı dıı otomatikleşti• 
rııııı. Kıyına maklna.sıııı prize ta.
kınca ltletmek mUmkOn. 

(Mikseri 11enllen •lektrlkll alcı
ler var onlar meyva ve ııebzelerln 
ııuyunu cıııanyor ~!yor. k !yor 
kahve c1eğlrmmı vaufC3lnl görO· 
yor mayonez yapıyor doncıurma 
vıpıyor velhuıı her ıarıu lllzme· 
tn hazır bir alet .. 

Canın ır makineleri ı: bi bulaşık 
yıka ıııı mnklnclerde var ıta•tfı 
bunınr tabaklan yıkadıktan sonra 
lrnnıtuyor Elektrik süpürııeal. par
keleri c 161ıyan maıı:ıneler, ele·. 
trlkll dl.kış mak:inalarının. aynı 
zamanda plııse yapan. lş!1?:ne va
pan çeşitler! velhasıl kactına her 
türlü yardımı sağlayan makineler 
var. 

Ml!l!lele onlan bulmakta ve te· 
darik etmekte. in allah çanon b!· 
rinde bizler tçln de mOmtOn olur. 
Belki de o zamıın bu makineleri 
kullanmak hev ile az 1iııören \•eya 
hiç iş ııtırmeycnlere de ev ıai gör
~k fleVeftl Ctıllr. OltS:lde artan 
hizmetçi \'e yardımcı bubranı d" 
böylelikle atlatılmış olur. 

Pek kısa zamanda düdüklü ten
cere ile yemek ptşırtldlkten sonra 
kazanılan zamanı da daha tyl oe
kllde kullanmak tmkAnı aağ!an
mıv olur. 

Kaı1ın Hdece kendini ev ıııne 
'l"ennezdc soayal işler ııllrmele de 
,·akit kalır yahutt• ı:>ek bunaldık· 
tan aonra sezmete vo eaıenmete 
cıe 'Vakit. kalır. 

Dedikleri Gibi makine böylelikle 
tenbclllte t~vlk eden bir alet ol
maktan çılcar ve kactının ya:-dım. 
cuıı haline celmlş olur. 

RE.Y. 

GECE iı;'iS 8İ\"AH KUMAŞTAN 
ni& TUAl~T 

Başın üşümemesi 
için zarif bir 

kürk atkı 
Bunu ya kalıntı ıccırı. parçalan 

ile veya kürke benzeyen bir Jı:u
maştıın yapmak mCi.ınkUncıur ya-

ala etmıııenıır. 
•Komsomo~kayu adı nrllen .UZUnfukta rekor kırdı 

bu iswyon, 3500 raltımıt bir buz l d•lı Uzerlndıı olup, 97, 29 arz vo 
, 74. 05 güney tul derecelen nze· t :rlndedlr. 

\ Kadın öğretmenlerinin 

maaşları meselesi 
MClletıerarası 22 kadın cemlye· 

ti, ö(!retmenllk aahuında birçok 
memlelcetlerde erkek ve Jı:adın 6 • 
retmenlerln muflınndı nıısbet. 
alr:llk azertnde hızırlıdıkl•n muh 
tırayı, Pıırlatı toplıının mUletler 
ara.ıı teşlı:tlfı\lıır konferaruına aun 
muşlardır. 

Güdümlü mermi satııı 
18 ne! Famborou~h Ha ... ·a 05ııte

rı ve Sergtcının en mühim ne
ticelerinden blrl&t, fnı:llterede 
ill!lAI edilmekte ol•n aon derece 
müte'lclmll ıUdUmlU mermllerin 
hUr dilnya memleketlerine utı· 

flnı bir tıraat teşkil etmiş olma· 
ııdır. Bu une Famborougb s~· 
terllerlnt ) abancı uıemlel:etlerden 
7 .ooo müblıu catı.sıret %1yırct et.o 

!Jeşhur Aınerlkl:ı rejisör Oecll 
B. de Mllle'ın çevlnnlş olduğU 
•Evamlrl Aşera. filmi burada ı:öa 
tertlmeje baş! nmış ve tam 3 .ea
at 49 dılı:llt&. ııürmekle bir rekor 
tesis etmiştir. Du film 13.000.000 
dolara mal olmuştur. 

Yüksek ökçeleri 

mededen doktor 
•Brtttah Medtaı .Journıb adın 

cııkı tıbbi gazetede bir makale 
ne~reden doktor Mc Donasb, ka· 
dınların yUkack ökçelerlnl ıueı.

hetmlş \'e bunların, kadın vUeut
larınuı mUvaı:eneslnl temin ettik 
lerlnl, bacıklann adatelerlnl kuv 
vcUendlntlllnl blldlrmlştlr. 

Avrupalı erkekler dul 

kadınlarla evlenmek 

isterlermiş 
Bir Pranaız latııtlatlk mueasese

aı. Avrup• ve Amerikadı muhte· 
l if tabakalara mcnauıı ilt1 bin ta 

'\'AZUllZ 

şaheser sahne 
t..oncıranııı Plnewold ~tUdyola 

rının birinde bir ıııın çevrııı:rıır· 
du. Hırb t'.snası Londrasında ka· 
rntma perdeleri çekllmit küçllk 
bir odada Vlrıı:lnla Mc Kenna Ue 
Jııcl: Wımer oturmuşlar, bir ıı:.ı· 
dın ıJının harb cıın ıuc:takl ına• 
ceralarını l'!lkAye c;den •Ca"e t1ıer 
nıme Wltb prtdc• (İsmimi ı;urur
Ja yazı tumlnln çekilmesi için 
makinelerin taaııy te geçmuınt 
bekliyorlardı. Rejisör Lew s OU· 
bert. emirler vcri70r, hıurı11ı:ı11rın 
ıamamlınmıılllllı bekliyordu. NI• 
hıı:ret J:ıcrşcy h zırlanmış n reJ·· 
ııör, <blfl•• emrini nrmlşU ıı;I, 
müthlf bir tn!l!Ak bUtOn atüd)O 
yu aaratı ve 11ıınra parçalanan 
cam aealerl du~ldu: bir kız ~ı~· 
lıtı bu•ı. B r aanıye ortallliı ata· 
ılı:llk taplııcıı, aonrıı herkes gü .. 
mtee ba,tadı. Stüdyoda ltullanı• 
lan aor.' derece kuvvetli ampul• 
lerden bırı.ı tesadll!en ı:ı.m za· 
mınııı,da patlamış ve filmin tıU 
ııahnulnlu bir çabe:;er oımwnı 
ııa~lam11tı, çUnkU ıııhne haktıtaU 
ancak bu ıca<1ar u)·gun olıblllrdl• 

. .. 
••PHff'91 .. _. ... lllPIHllUlltHt'llHIUlllllllH••lllVlllllU•l&UlllllfUUlllllll ltllllllll ... IUU11HIUllllllllllHH•IHHllllllllllllll llllllllflHHHllfUtfl ..... 

vtnt . VİDİ 

ı · Erkek kıy af etlerinde 
değişiklik yapılacak mı 

l ı;ıılmıısı pek. kolaydır. Kulaklan 
ve bqı koruyacak olan bu kUçük 
a;kı tçin so santim enınce 6S ı;an
tım boyunda bir parça 16zını.dır. 
İ~I cıe renkli bir :vonıo ile astarla· 
nacalı;tır. 

Uç köVe olan bu atkıya iki cıe 
bo.t dikilirse ruzı: roan u~uı vo 
b ta liıkıca dunır. Bllhuısa CC.'lQ 
kızlara pot yakıfan bir key!lyottır. 

it, & \ , 

h·t\lı t:ı.ul E ÇOK ~JODADm 

Siyah elbise modası 
K ıt mevsiminde en çok sevilen ve rahat giyilen el· 

bise siyah esvaptır. Fakat siyah elbisenin şık ve 

zarif clurması için bir takım şartları vardır. 

salatası 
:\iP•"\,. ~:ııatıı•ı ~ n1ıılrıın•1 

- ~k kolnv ll'z:l!l'tll bir tatlı. 
: dır ı nimi erı bil) oı; ı ı:ıbııı· 
_ rn yııpılmasının 11} ıındırdııı 

ııııht'lrrdlr. ~ll'J \t'lt'rhı llJ ıı.
!: lnıııp dotraıınııı'ı r,ııa.,ı ıııl ı 

çol; titiz " tPmlı ılaHanınnt.; 
- tarttır. 

MI') \t ul1&tn ı t~lo 1 zını ır· 
ırn nııılırın.. uoınrdır. t 1.1· 
el l('ln tılr ı.;uıu on 1111., ı.oıı

- rnr•I, 3 ııortal\al, ı grl"pfıırt 
;J, 1101011 ı rrınıı ı ıırıııııı. 

_ hlr ı;allunı Oı:tlııı ı liıı•ı1' toz 
elierr. ı ı.o!lt'h 110rtol;ııl il· 

\;lirtı ı ı: lo;ndrh 1'nn)nl;. 
ırı <•ln111ı.ttn ıını•r llrını· 

= rtır 

= 

ı - Hlr t;orlı11 \; •liı, 1 litl• 
_ c;flk lif'•!.lıı lııt ı;, ı lııtı ı. lı)r = rını il• r, bir ı;UçQli 1.n•r 

alaln il) lr 'aııılır lı.ı ıınr· 
- tal\ııl tılr limon \C tılr trrp-

fıırıu oydıılil ın soııru ol 
- rllnlılr mr)'\ nlrırı 1ııııt111 ı 

rali ıı.ı bıı tnnıuıın ıuııırıuı 
_ aı l'llnlzt' ı;hrl u~lıı ı.r.ı.ln 

tııcıısı aıııııı. " "'"" aı:ırın 
ırn 111' J,pr bir <tllhnlııln ı.n-
hoıunu rılrı n~ııliınn •oıırn 

- hlı; rl dr:cıırınrılrn liaııa ılO· 

h· il <:ESC KIZ F.l.Bİ f:Si 

za ~altı ır 5,yah kadife en -umu· 
nıt ve tatlı bir renk olabilir bunu 

ı: en ı: nç ıcıza da roman•tk hal 
vrrlr R. E Y. 

Ouln• 11ar ı:tlııdrıı 'nrıııan 
c;ol; ıruetll nı ı:ıı'lnh lılr '1f'· 
mr.ı.ttr. 

ı; ı.ı ı h·lıı ı ı.ııo ı:oo ırrıuu 

ıı:ır eti, ııoo ıırıını "oj;Rn. ~ ı.n
' illi ı.11111 ıtnnıııırs ~:ı lı·a•• ooıı 
ı;rıım 'ıııı. 111 r ıtrıncl mın ı1111ıoı 
1 uz linrablbr.r ' nıı IJlr ır.111·c 
rl'ıll' erlltlkll'fl oııra lnrr <tı:>I:· 
ronıııı• ocııııı penıbelrotlrlnlz 
tıuııdnrı nııra 4 ant. büJ ll1'11i 
ıı:ün•lr ırn hrı•ı ııoıraııını ~•· 
ıerl için., atınıı. l'lll'f'rrnln 
1' ıııı&ı ı.ıııı,ııııp orıa IW\' ~ı ı .. 
aır•lr 1111 dlll;llia 111 lrlnlı 
nıınd 111 §Ollfl ınaıllanoıu tn· 
ııı bllırrl \t' dorııntr• ıııl~n•ı 
lir llil harıl 1' u lllhe edip )8· 
\113 ntr ır dlirı nat rıı.ırtııır. 

1 b ;a ırnnnrlil'n mnJılıırıoz 
<trnırll •·ıı.arııır. Hu rt )rnıe• 
llnln :rırnına hn~lnnını p in· 
ll'~ konur. n t . \. 

Milletlerarası terziler teşkilatının 

yıllık kongresi - Cepsiz elbise teklifi 

B 
UtOn erkeklere ı:eçmıa o:-yacaklar mendillerini, anahtarları 
&unl~ 'Milletler ruı ten lcrnı bunun içine koyacnklarcıır. 
trşk116ıının senelik konı::e· Cc,ll61z clb~e tara!Larlanndan 

aıno rapllan bir teklif k bul eClll· 
seycıı erkelı:lerın ı: ylnlş tarzı bD'r 
tan ll'!aıtı dtıRlşecelt, terziler bunun 
aışıncıa e!b flC Cllkmlyeeek!<ırdl. 
Konı:re bu ıır.ne ParlA'te toptan• 

dı Toplantı baıılar b~1amaz.. tc~ 
k ı tııı re aı Vancla re söz aldı, er
kek kırafet n n pek ç rkln oldıı· 
•unu, erkoklc.>ı1n n ırlardnnberl oıı 

ç rkln kl\'atetlc.> neznıegl' mPcbur 
~utuıcıuklannı ö ! dikten ııoıırıı 
ı Bu kıvnfette11 artık turtulma.ı· 

iZ• d } l'ttk &özlrrlne son 'l!r<I!. 
Koncre azası reislerinin s6zlıırı

nı büyUk bir dlkkat:e. vakit vaktL 
iUlerck 1ta111lıdılar. Netleede lkl 
komisyon tunılma.~ı kararla tırıl· 
dı, komısyonlır için soçım Japlldı 
Komtsyonlardnn biri kıyafet, dll:e 
rı renk hakkındı tetkiklerde \:ı~· 
ıunacak, verllccelı: ltararııan aonra 
ı 58 erkek modası kararlı.ştırılacak 
tı. 

Teşklllltın dNlnatörU tlmdld n 
bir kaç mocıe çızmııttr. Bıınıa:a 
;öre ceketlerin ) akası ve kolları 
geniş. pantalonuıı azamı cenıtıı ·ı 
:ı1 aanıtmotrc olacaktır. Gen~llk 
a ağı ıu11mda 16 &ant.metre e 
kactar .nccektır Renklere çol!ncı. 
Jllı:lverıte )·cıllln bir ar ıa ;olm:)
• naım hull olan renk çot be&e
ııllmlotır. 

biri toplantı &alonunaa böyle bir 
<>lbt.ıı ııe ı:ınmıaıır. Aza. rapılan 
ı:~trrlyl tebea.>ümle karşılamıa. 
fa~at cepsiz elb:.seye taraftar o:
mıımıotır. Dunıaraıın biri ıu 11uaıt 
eornıuştur. •Cep ol1uayınca kıeın 
ellcrlınlal ner c.1e tllUhafazn eacc:ı 
ğlz'>l..:t 

Kııcıın mocıru ına hllk m olan Pa 
rlstır. Franııa bu sa}edc m hoıııar 
kıızaıııvor Prnıısızlar şimdi erkek 
mocı ını aa ellerin aımnk ve kıı· 
zonçıanııı nrttınnak ı tırorlar Pn 
kat bu güç bir ı tir. llnttll lmklin
"~aır. Erkek klJ afetleri uzun ın
sılalarl ve pek u dellşlr Knı1ın 
kıyafetleri ı;:lbl her ıenc dclilalkllk 
3apılmasına 1mklln yoktur. 

• 
1 kinci DUm·a Harbinden evvel 

Pıırııı gazetelertntn sosyete 
muharriri Mııur!ce c:ıo Walef 

erkek kıyafetlerinde detı,ıkllk 
yapmak için, bir kaç bQy(llc terzi 
ile birlikte çaııımıa, uzun panta· 
lonların yertne diz kapatma kadar 
kısa pant alon, uzun ipekli çorııp 

modMıııı ya malt lııtemıştı. Parıs-

1"' bir kaç klot, bu ıuyaCetle bul
varlarda bir ııezınıı ) ııpm!ftı. 
Halk yeni kıyafeti ı ı ka11ılama
mış. kısa pantalonlıılan yuhala· 
mıştı El çant&Sı, c:epı;l-ı elblıe ile 
sokağa çıkanlar olurııa bunlann 
dıı aynı ııurette ka11ılanacaklan 

E 
rkek Jcıyafetın\1e <1etlşlkl'I~ tCiı>heı;lzdlr, 
ııörtı~Ulürkcn ortaya bir dıı Erlteklerln, kaı1ın moda ı gibi 
cep me:ıe!egi tı mıı. uzun her ıume d aıten kıyafetle ııezme

mOnak aııra Mıbe? 0 mu•tur .\ 1 lert hiç bir zaman kabul eıııımıyc-

BU Ki K\'RKTl~'l J!İ ÜLIR 
Gl\'ll,ECEK 

l'l,İH 111'\hl~tl 

Dr. ERTUGRUL KUTLUG 
Her c;On ııaat 15-18 ar ı., ca
ıtatoııu, Nuru05manıJc Cil<1, No. 
"· Yavuz Apt. kat ı de hııot .. 

l rını kabul eder. 
ı rl; 22 7:! OG 

l 
PUL ALINIR 

Dllmiıı.'llZ veya Dnmı::aıı TUrk 
ı;>Ofita pulları iyi flatla eatın a
lınır Saat 12-14 arası Vatan 
Oauıesıncıe NeJat Özı1at•a 

müracaat 

iLAN TASHiHi 

dan bir kaçı ıırlcck ı-.l) lielertn<tıı cektlr Fakat bu Clnk(I erk k elb • 
cebin bu çoktuıundan tik yet ııt- aelerını. muhtelif balumcıan um
mı9. ceplerin bllsbütCin kııl<Jırııma- klCI ecıenler .ço!>:tur Merbum Pro· 
tilnl ltitemtotır Bunl&r Cl~orlar J,I: fesör Neşet Ömer irdelp, yirmi ac 
•Erl>ektcrın ceketler nde, 6, yele •• ne ev\'11 v rCllil bir konferana· • 
~ıırlnc:te 6 pantalonlarıncıa s. pa:-- kadın tılylnl inin ıırkeklerttcn da• 
cıesuıerlnde beş cep vanıır Bı> ha ısıbhı olduıtuııu anıatnuı. erkek 22 ıı 0.57 tarihli nü!Jlamızdn 
kadar cep ıazuırumı:dur Oep bo. ıerın kıyafet! rıncıc baıı delUıllt· çıkan D Teknlayonlerl Der-
luguna nrtlt ıon vennell~lz ıı ille yapılmııaının mu\>afık oıacatı· 

nı aöylemlftl neti lldnında konııre tarihi 
Cepler kaldınlınca. ş.mdl bur ErkAkler kıyafet huırwıunda fn•. 

1 ı ı ıı ı ~ ~ , 27.11 057 yazılncnk iken 5ehvcn ara yer.~t r en 'ey er nereye ıto· :a muhıfozo.:Arttırlar Ufa. tefek 

STIV ROPER ÖZET - .ıaJa ısoı ile ıııını tıııbııın ııendllerlnl ıalılbeıteo llemtrP•"' 
cun&lannıtan lıac;araıc. "Del.Ilı bir panılyooı .rerlqrulalercıtr-

r----:;;;;::--?r;;;z-W:o:::;r=::---:A E'll6T ouıaJM ~,, . ~~ı"'~ 
T ıa.c.41=1 04 8u '*'1 

nacaktır? aurıa ou cı:vap verllıyo: tııı11ller mUllteıma. buııOnkO tılyi· 2911 057 yazılmıştır. Taı;hlb ve 
El çantıu;ınıl Ydnı erkekler de niş tarıının detlştlrllnı ı bel:le- t&\-Zlh olunur. , 
kadınlar ılb!. bir el çantası ta,ı· nemez. F~ T. ------"--....... --------

~'~°""''~''~""'""""'''''''''''''''''''""''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''""'''''""'''""'''''''""..,.., .,.._,,,,,,.,.,,,,,,,,,.,.,,,,,,,.,.,,"'-''''''''''''""'''''''''''''''~ 
$ s ,. N f M A l A R ieJen kız . Sezrr ezin p f' ·ı d f :u 3S Ş•rkı vo dana 1 

$ Kenan Artun 2 • Oellntıı B u G -u- N o ıs • m a 22 00 Şarkılar , $ dıııradı , Ftkret naıı:.ın • 22.30 Ne eli melodiler 
# B E ı· o ö ı. v ll'enh:ı Par. ıhtanbul ı 271500), (Be- 22.45 M. s. A:ran haberief 
$ ,. K ı N tTtl : 4115 OZ): \ 'EN i AR ıTr ı: 4•%1~Uı vogJu: 2745011. tAnadoltı 23.00 tt'atll ııroıramı 
$ 1 • Solı:.ıık Kıı:ı suuna . Coşan Gençlik • Joı TUr· YURT (Trl: :SG 91 Alı ıo Mll%llı:: ıtarlo Ko- aı de. Cumıırı~ Paur 080001 so, l!:renlı:.OY 03204~ ratun 27f302). 2f 00 Program u :ıı:a:pan» 
~ J?osita Qulntana. :ı . Ro- ner • Cl\olcer caıuııbell 1 Öldllren Şehir, 2 • Ber ıı~eııı • C3rşamba aaaı ltıtiııe a..ı iT de, OWnı !'1017• 73811112. llallo • O& R AD y O l AR tsTA.HBOL 
~ beruıon'un Macer•ları • v E ~ 1 l\lELEtı. <Telı dut. J5 ıe ıeıı.U '11 matine • ıalebeye 17 de - Kanı nla 229939. Halıcıotlu 7.f;7 Açılış Ye prograı:ıı 
~ Renkll • hı;. farın ARlıyacaııım • SU• T 1 y A TR o L A R Cumar tesi u te talebe Ataclaı aıcınu 1 Dram !5529(8, Be7beıtacıı 1118402, 8.00 Sabah mUzlll 
~ Al.l\"ZAR tTrl: 412j(i"!ı ıan Hnywan:ı • Don TaY· matlnesı Suare: :u.oo c.11! PA?:ırteıı, e&h ıuın il htanbul 214222. 'İaıtnJ'e Zl ll/lU7 CL'llARTESi 830 Haberler 
~Kör Kuyu • Flkre~ Ha· or • Renkli • Inıı C ı. K \R \C \ TJY,\TRO CTel: de, ealı 'Dltlne l? de, Oenlıı 368020, S:t.dıtl}J AN H.ARı\ 8 4S Sız tsl'rleri 
~ kın OönUI Bl)bln • aııttal ŞElllR Th'ATROSU (Hl: 4166 6S) QllfllllDb• talebeyo 1'7 de a60Cl'72, S:ınallada lllN2S. 9 00 Vala te.11tlvıl1 
$ Tüf" rılml .lAnlR: IKasımpışa • 4t 21 57J IDranı Kı mı): CİBALt E'.ARAKOLtl . Ko J rA ' Dlll . OPEftF.Ti Cfelı Rami 2'2711, OatQdu 7,27 Açlllf ve Proı:r&lll IUS Şarkılar 
# ATI.Al ıTel:" eı 3.))ı Tel: 459306) ı Meçhul KAHVEHANE: Ynzan : me4l s perae, carpm. u :rı so rantalıın9uz A,ııı SBOıHS. ::!g ~~r:.u~:an haberler 9 30 Kıpııoış 
$ Nehir Kııı • Sophl& Lorerı Dünya • W. Plcıseon . Cırlo Goldonl • Suare : ıı. OUınan.ı tezlJdllı. Qal'Pllll*. OUınar\ML fren•vapur•uçak 12 27 Açılış ve Prııaraı:n 
$ Ilentll • ins. Renkli• Türl:çe. 2 Kuı:n 2100 de U Ban aıauııaı., ~ Paı:ar .. , il dl maıa. B.00 Birer çarkı 12 30 Salon orlc~tn.aı 

i 
El,Jl ıOIRA CTfll «U .. J ld ki Kadın • J, OraW• Yt.'ı'i TITARO <Tel ı mı &&1e1>e71 ıcnııtıl' Pi nı Ptnembe, Cuman. 8.30 Uatlf melodlltr 13.00 IŞ&rtılar 

P•rl.e Taıııı • oıı ... ıı De ford • J Chındler . Türt- '4N09•ı car maUııe lıhıilleler • tıaıııı. wn.tlltb &a1'. ID. Demtnoııan Ha7dar. 8.45 Saz caer!erl 13.20 tto nla Munt~ 
,Ha'l'llland , John Fııraythc ce •DELİ> • S:omedl 3 per· ı•.:ıo fe eaaı ıı de 11 00 Qe~ıtıı hatif mUr:lt 13 •n naberıa. 

v L ,. T F A ,-y E pa 1 311!M7ll - eırıı:cct: '"' ~ # Renkli • inı t !! T" H il 4• • !"azan: ftet11t SrdU• KÜÇi;K SAll!"-"' 223079) - (Deolz7cıllln 1 lD.00 Pro;n.ll!l Ye kapını, 13.45 Şarkılar 
$ l~C'I CTel : 4!Hi;9311 Al,E.\tDAR (Tel: 223613) rıın Suareler: 21.00 da ,,., ITel: 1U7 Acııış Te Proııram 141:5 DaM ve eu 
$ Kahnımın MQdatı • Vltı- Kıhromıı.n MUdatl. E~ E OPEnf:Ti ('ı:tlı <:reı: 44 93 Gt ) 491890 (Tattı uatım f.s. 12.00 Armoni mızı:ıı:a 14.45 Saz raerleri 
$ torlo Oumıan, Annı Mt.· Bl'l.VAR ('relı ZI 3S 78}: U 93 93) Tr::YZEStı KoaıCCll , Qaı- euı.rllOy 'flff4t, BCJoıtu Ubbaraı: 4"0207) - IŞelıtı 12 30 Oo ııeaten fllrkılar 15 00 Hafit rlı:.ılar 
# rla Ferrero • nenldi • Si· 1 • AJtt Ceupver • Kiri n:sTJvAt.; MUZ1taı OP• şambı, Perteınbı, cuma, 4446ti, Burgaıa<ta ~18603. ftaUanı 4442331 - (Han 12.ŞŞ Serl>C'.at eıat ıs 20 Hattının proın.llll 
$ nemııakop. Douı:tas • E.~a MarLlnelll • ret • s perde, 12 tııı- Cumı~ı. Pıı.zaı ıuare. BUyUlcada 51G0al, Çubuklu !'ollını '44790 " namı 11.00 M. 6. A) .. n habrrler ıs 30 Şarkılar 
$ Lıİ.l.E (Tel: U 35 9SJ ı Ren leli - inı: ~•ıtıtııt- 13 ı:ı TürllUler 10.00 CUmartezJ koMtrl 
$ t.ıarty !!mest Borgnlnı - Çtl;\tBEIU.ITAS (T • ı ı • *•***************** tıtıtıf*ıt*****•***********~ 13 30 cumartesi konaerl 16 :ıo şarkılar 
# Betııll' :aııır • inı. 22 aa 92) 1 • Kanlı Av • n. ! ! JU!I Beraber şarlulır 17 oo Akoam mUı:1tl 
$ 1..0K ITdı 461l80Jı Taylor, S. Omnııer. 2 • * KOt (ZJ l\larUO~lsan) \t;.~OtC !Zl Jlaz, . zo ınevkllnlı: icabı d~ha OGl.AK (%1 ı\r,·20 Oc.) " 1445 Konu~ma 1711 Oyun havalan 
# Kabnıınan MOdıfl Vıt l>lecbul DQnf•· * Busun iş J:ıuııuııunda TemnıuzJ dlltltat•I ı;l}·lnı:ncnlz il· :auıunterdo anll} .. ml· • 15 00 Şar ılar 17.30 Caz ıuüzlll 

$, ~F:0tn:.1uunann • Renıc K~:::.:UR~ı~::::.!%3a&0ı ! :~:ı!:ı~1':~n~ıetbb°:::: ::ııı:aı~~~~n;~:rı~:~ ~1:?nAzl m t1.-ı2 Ek.J ~~:~::. b!~!::t~~~~~ i ~:~ ~!~ıı.,;n~~ıuı, :~gg ~=ı~ ~:~ı 
,orı Dlşl Kuı:ııarbaz • YE}{I ı ebzadebı.pı Tetı * caksınız. hıreltete ıe· ıunuz. Blraı dlnaQllt Yann bir mektup ala• ıı bir Jıııber ılıcak, aı· ,,. llS.$7 Açılış .,e Prognam 18.30 Armoni mıı.ııı:uı 

)fadeldne Lebtau • Jtaıı 22
2 0

2!5 !,seı~:huıı ·DUKnayn:.ı Av • *** oın olun. 8Wn J•pacııı cakıınıı:. Fakıı.L çanınız kın tınız ı:eçecclt. Z: 177.00 Rndro çocuk ııaatl 18 ~O Eıl!L.ın ı;aıtl 
Denet • J'ranaııı:ca .. ~ ~ uo(; \ (21 Nlıan • zo nı:ı; <!ahı çok l•ler aıkılaeak. İltlncı bir ıı. 18 00 inccıaz ıo 00 .Beraber prltılar r 1'0\'ı\ (:?ı Oc. • il · ıı.) 8 30 ., .ı 

l!AIUT ITtll o 1566): n.;sl (U KllJ Tıl: * Mırı.J var D!lşUnün, mektupta bu uzoııtU· .lf 1 .. ıı .. yo lcöy p05tuı 19.30 Haberler 
# Se.lllz DUDJI , DoktUnan. ea :llS): 1 • Kara Ş(lnl)'c• : Unımııdıl!ınız bir anda Rlil ıs Cl l Tf'QI •• :U nUı:On yersiz oldu&un\I Bazı kimselerle ihtllAfl .ıp. 18 40 'Iürltüler lll 45 Yemek ml1ı!fl 
# tt· film R.enltll • TQıkço ııtn Jn\lkamı. 2 Plknllc. * çok hayırlı bir haber a· .Atıııtosı anlırıc ıuınız. mz nr. Bunu hallcı.- Z 18 ~s Serbru ... t 20 00 Şarkılar 
~ı& Hıftaı l'l • D ı " 6 \' * lııcaluınız.. Bu hafta Yapıca ınız bir ıoten AKREP 1::2 Y.k. • :!~ Ka.) meye çalışın, aızın men ~ 19 00 :ı.ı. 6. Aynı habuler 20 ıs Radyo ızetuı 
# ı * i i d b •· ı ı ktl faaUn!a icabıdır BU• .... _. 

1 
TAK >ı (Tel: o Sl tnı HALE 11·eıı ili oı tı>ı * ç n c ır .aeyahate çı. e in o kUlllyetll mlk· Botnıınıu çoiı: dU n .ı,. 19 ı:ı Tarihten btr :rıpnk 20.30 Dinleyici ı.etclı:!ıı .. 

An•aı ;lbl • l!luavı Tedü • • Kahnımın:ar Şehıı. * ~ınıı QIUhtemeı. tardt bir parı ı:eçccet aUnUz, elinize ı:eçenl ı;Un hayırlı bir c;Un. • 10.20 Şarl:ılar 21 oo Şarkılar 
Şaziye Moral 2 • Pembe :-.ıuıce * ıKllU;ıt (21 !llayu • 211 Satın b"nu çarçur eı- harcırorııunuz. fJloının· "u.uc c ı9 ulıat • 20 • ııı 4S Serbrııt ı; ıt ııı.ao :.telııdller 

TAJıl ıTel: u 17 40 )ı ıVREYY \ , ıeı: S51)61?J ! Jl~ııran ) ı::neytn, İler!f.lnl dUJU· lamamayı dikkat edin. Martı ! 19 M Spor haberları 22 oo Konuprıa 
# M 93 il') 1 1 • Sihirli YO· 1 • Lekeli AClam • BenrJ * :ı.rcıle lnhı:d~ llerlemelc nun. YA 1• CU Ka. • 20 Ook) nuı;Un biriyle bir al•· ..., 20.00 Seçme me'odtıer 22.10 sarlcılır 
" znk • Hint filmi • TOrk· f'onc:ıa. 2 • Çöl Şeytanı • ! için daha ıuıa çılı1- BA AK cı:: Alnı •• =~ Baıen lıtemlye ııteml· c•lt meuıeaı J(lııünden :;: 20.ıs Radyo gız:etuı 22:ıo oumarteıl m<a!tl 
$ çe 2 • Son Haydut . Oale OPl'!RA (Tdı ıı 111zıı 1 * ınaıııı: 1 um. S!u dost L)'lUll ye dedlkoı1ulara tın mUnabşa deceıwnıı. Jf. 20 30 ı:ıerb~t (Ut 23.15 Haberler 
# Strom • TClrlı:çe, Piknik , Kim Nlnıı: • wıı * ıörllnmelı: ıneyenler Oı1t batınıza dlklı:.ıt et· tıyorsunuz.. Paeıt tal Oanınız aılı:.ıtacak. Ne- + 20.35 Mltbat Alcıltan 23 30 Pr<Hmım 

i ill'IAL f Kuırncıısı Trlı ıtım Rold~ıı • Reııtll • * var, dikkatli olun. ınlyoratınuı:. Halbuki. ual1J11n~ tice alıaııyaeaksınııı. "'; 21 oo Şairler bt.stek&rlır 23 33 Dıına muzıtı 
149306) 1 ı • oaııan bek· fnı: ......................................................... ..,._ .......................................... .__._.«••-tı•«•+:+<•««-tı«+ ~·~+ + •«•••••••••• 2130 Serbest zaat 24 oo Kapanı, _,., 

~"''''"'"""'"''"'''''''~'"'''''''~~ ~''''''~"'"'''''''''''"''''''''~''~~·~, ·~'''''''''''"''''''''''''''"'''''"''''"''~~··"''''''~'' ..... -

... 

.. 

.. 

.. 

' 

.. 



ı.~lcı. 
"(lılı il -.a . ı - ilzertndı on iki 
~ h dı ıı"ıınmı' tııan ııııı: tu· 
tıı~~ 1 ıuııa,ırıanndıın btı 
~lliı tılda.aı. 3 - Önemli blf 
, ijıt~ı. 4 - aaıabaht c.ııım 
ı...' ?t!'ıı•. a - Bir U'1t orunu. 
j~'llt llıt cll&aı. 'I - bunranın 
ıııı:-, 4 ıtııı&tıaiıhdan biri: Oenlflllı:. 
~ rı fll•llı, llamıııın ıı:wmla 
~ıı~ 

: lttt llaıı •l•ra : l - Dtnmlı 
'ti:~• ... :-:- Ha vanıar bl imi 3 -
~c•~i.....~tık 4 - ~ır alda. a -
L:' --- 1 - Sebep , ÜI ; 
'il lı:t lletl. a - au muallı:I •· 

1 -!0itıt~\uuuc t aıuı 
h ..... ~ 1 t bld ., A•. 
~ ıa.i .. ~tııı. ll - A l:ıon , Ak. s -

lıiıt uu • 81 ııu ~rı. -
~ıı'l~i 1 - Olem•: ... lıtJ, 

' :.:. ~din it1ııra ı : - ı rar. 
~· • bit i - lmıotu 4 - Ano 

1 "'ı.e, • eıı. 1 - Aa&4• 
... : kottllt. 

l3AŞLANGICINDA 

OPON 
Glbel bl• .. n e'1• armıtlrletiıltı ••J•e. 

FEVKALADE EŞYA MÜZAYEDESi 
24 Ka ım 1957, Pazar ıllnU ııı. t 10 da 

TEŞVIKIYE - PlllN ' SOKAK 6 
öımüren Apartımanı Daire 4 (Teşvikiye Tramvay Du· 

rağından gidilir) Rönesans devrinin zarif el o:,'mas~ .'!rlotın7 
riyle süslenmi:ı yemek odası takımı, modern ve orıJınal bır 
görUsle çizilmiş vitrin kütüphane koltuk ve kanape takım 
Jarı, meıhur Amerıkan salıncaklı plbtlk kaplı koltukları, 
Vlyananın Thonet Dinet set taıkımı, !sellik ve san'at bakı· 
mından bir şaheser letkil eden Louls xvı yalak oduı, ço
cuk odası, Bohemyayıda yapılan ·Blel.kristal• namiyle mı· 
ruf kristaldan yapılmı~ şekerlik vazo, ekmeklik mezelik, ye
mişlik \'e kUllilkler, llmoj tabak takımı, renkli Bohem vazo 
ve ~ekerlik, 90 \t 80 ayar ajurlu tabak ve pay takımları, 
tepsıler, meyvalıklar. muhafaıaslyle 12 kiıllik komple gU
mUş çatal bıçak takımı, Avrupa avize ve aplik, seçme da· 
ban halıları, tül ve J:orniş, yekpare havagazı fırın ocak, eri· 
'ka ~azı makinesi. Hot Poınt buz dolabı. muazzam Telefun
kıen radyosu, 3 de\•lrll pal11ard pıkabı, Mlelle komple ve 
kusursuz elektrik sllptirge i, meşhur GrUnding'in pille ve 
elektrikle çalışan portatif radyosu ve cidden çok enteresan 
bır k saıre. t. BEHAB 

GOkıy Belediye Meclisine veda eMi Gızelemiıde 4 
zarif kız 

Olonnı 

Oranchinln tnclh etUll nişan n 
hediyeyi, italpn Başıtoııaoloeu carlo 
Çlmlno dUn aaat ıo 30 da •llAyetl 
tıyaretle Bern Büyüt Blçlllltne ta· 
yln olunan Vali H Belediye Retaı 
Prof. OllkaJ11 takdim etmlftlr. 

Bu münuebetle İtalyan Rı,ıı:oıuo 
lotu yap~ııı tonufmt.da ezcQmle '61 
le demlttlr: 

- .MQhlm bir •Hlf• ile ılyantl· 
nlze ııtlml• bulunuyorum. sarın Re 
ıaıcumhurumuaun zl:rantl, llı.1 mem· 
ıetet aruında çok ratın u 11cak 
doettuıun tekrar 'eubUrüne •t1ll• 
tefkll etmlftlr. 
Relalcumhunımuz, iatanbula ıell· 

flnde dUD)'t.ntn bQyUt ve kıymetli 
bir 4ebrlnln nıı.ını ıanıdıtı •• o
nu takdir emıı için bu nı .. nı saUI· 
Unlze tncllı bururmutlardır. 

Relalcumburumuzun f.atanbul ıt· 
bl bir ııebrln, ht.Uı:ın anıtaını ka•n 
mış deterıı vaıtaıne, TUrlı: • ftaıran 
milletlerinin c;ot 11tı doetlut balla· 
rının eaularından olmak UHn 
.Orande omcıal•• nişanını ıetırtyo 
rum. Ayrıca allenl11 de R•lılcumbu 
rumuzun 'titr gümüt lı:up111nı dı .. h 
al hediyeleri olarılı: takdim ediyo
rum.> 

22 nci gün .. hala 
kabine yok! 

ıRıeı . ı ınctll,., 

•ınd.ın tıerı gelmişti. Sonunda Pah 
rettin Ulaş. cnztrede-n berku lı:ı· 

çarken bu !fi itim yapacak • dlyerelı: 
Ekonomi ve Ticaret J'lıtınıııını ıı:a 
bul etmlt n börlece Batbılı:an Mın 
del'N 18112 19llb te 4 lı:abln!!!< nı 
mecllle açıklayabllml ti 

Bu defa Jı:ablıı•nln 22 CUnden be· 
rı 1ı:urulma7ışının da aynı sebeplere 
dayanması ıı:uvvetll bir tbtlmıl o
larak ıörtılmelı:tedlr. OUnlı:U Batb& 
Jı:an Adnan Menderesin ıereıı: ±atan· 
bulda, ıerelı: Antı:ara"da, Ticaret B•· 
kanlıtı lc;ln bası mtlletntı:lllerl ile 
birtakım gOrUşmeler yaptığı öıtrenll 

mlştlr. Bu mllletvclı:lllerl Ser~t'r so 
mıın~uoııu ile Sıtlu Yırnlı idi. F&· 
kat hır ııı:ı.ının de Tlnret Bakanlı 
tını kabul rtmedlklul ıövlenmrkte 
dlr. 
Gt1 ı.ıurtN IUN.UTI 

öte yandan c H P Genel Selı:rete· 
rt ıı:a.um OUlelı:. kabinenin kurul 
mıyışı ile llıtlll olarak eu demeci 
vermiştir: 

cHt\Jı:fünetln balen ıı:uruımımı, ol 
muı ve Meclise anedllmemeal mem 
ıeıı:et•e 22 CUndUr atrul buhranı de 
vam ettirmektedir. Bu. Cumhuriyet 
tarihinde en uzun ılyul buhrandır. 
Seclmlercıen sonra hQkQmetln tııtl· 
ra etmuı ve yeni bUlı:Qmetln ıı:uruı 
ması ııı:tıııarın zannettll!l ılbl aa 
d't<:e bir rormıllte delll, A naruanın 
.. rıh Amir hukilmltrl ı..,abıdır, Meauı 

tıUtı:lımet Mecltıı bur.uruna gelmeden 
memlelı:eUn Rly&al Ye ııı:tıaıdl harı 
tını llgllenelt1'1!n birtakım eeasıı k&· 
rarıarı. yekllet.n vulfe gören bir 
heyetin almaaı. elbet te dotru de{tll 
dlr .. • 

fBa91 ı tncld•l 
tnıuln ne kadar soluklı:aıılı olur· 

sa o.sun, bu kadar tilzell bir ara· 
da görilnce, eli ayalı çözülüvrrl· 
yor. 

Ben, hemen ayala fırlayıp bu 
ıOaeJ alyaretçıterın ber birini trı

ker teker aüzerken, yanıma yakla· 
tan ıençten. tıözlUklU bir Ht, bep 
ıtnı blrdım bana tanıttı : 

- Carvenln mankenleri .. 
Zatım birkaç &ündQr ıuetıde 

okuyordum. Moda batlı:entınln 
DQnya çapında ııöhrPtc ulaşmııı o
lan yaratıcı Carven Hlltonda 2f., 
:Z5. :ıo K11ım tarihlerinde üç au· 
vare, Qçü de matine olmalı: üaero 
8 ııeuıc verecekml• 

Durumu hemen anlacıım. ıı:ııe
rını ayrı ayrı aıktıktan aonra bir· 
birinden tatlı, birbirinden tııh bu 
ııraretçllere birer ı.skemıc verip 
bepalnl etrafıma çepeçevre oturt
tum. 
Uıun boylu. ıQIQn vücutlu. aa 

rı! kızlardı Adım atıılannda bile. 
başka bir ıncellk. b"'ka bır bot 
luk vardı Bir and• odayı doldu
ran bu bahar havu.ının '"'kınlı· 
tı içinde decıtm ıcı · 

- latanbulumuzıo bo• ııeldlnlz 
Ne tçeratnız? .. 

- TUrk kahvesll C:emezler ınl? 
Haycıı bı."atım, a:; ıkla pırıııcın 

taşını .. 
Bereke;, ıçıerıı.ııen ı.ırı, Hllto

n1< ıner ınuıea durumu ö&rerunı~ 
Hızır Q'lbı ınıdada , etıştl . 

Çay Cıo oıaa oıur, dedi 
Uıun bOytu, ye,ıl aiir.IQ, aarıtın 

f'r11nsı2 aı.bertuıu adı Eıaa Manu
Hrdı un.o Beş ııeuedenber. Car
vemn mankeuııgı111 ~apıyom1u~. 

~ Ucucıuııe bınısııı:ı ııyab yun bir 
eıbıae lUym., olaıı Olıvıa l ~eawı 
nun ııOzlerı ahu lı:&Cl&r ıuzeı Hele 
bir aillilisO var, darıaı doetlar b•· 
~lnb 

Gı.rvenın 1.ı~· ıseneaıı ınanKenııaı· 

nt yapıı.n Hoııı.nae Perrıerııı de 
lı8"ır.ıı. uır euııısı U&fk• bir tıava.sı 

var. 
lçlerlnde en aencı -daha ııot

rU&u lıep:;. genç olduau ıçın en 
kôrpeat demek ııızım- Odlle Lo· 
ııar . Bu ıı.ızıı ı:.açıı dilber ae car· 
venin ıı<ı )llllır. maı.kenı imi~ 

Ne ıae.. Laı .arı açtı , Dereden 
tepeden ouuştuıı:tao aonra aade
tte ııetdı~ tieyaha;Jertnın ı>ebeblnl 
anlattılar Jacqueıı Path \'il cnrl6-
tlan Dıor uıı umllnd•m 1"'>11ra 
mocıa kral.arı tahtın• Carven otur 
muş Her sene böyl 5 • o seyanu 
yaparlarmı§. Panıııte nuırıaaııı:ıar: 
modelleri Dünyanın çııtıtlı memte
ketlerınde terttpledlklerl ııerııııer· 
de teşhir ecıerlermıo 

Pazarteııı aıı:,ıımı itti tonda ıııı: 
auvareıertnı vcl'l!Cekıer, bu 11uvare· 
de 47 ~·etlt mocıe tethlr Pdl'Cekler 
mi• Gece f'lblMlerlnln, kokteyl 
elblaelertnın. aprtım!dllerın. taı·ytlr· 
lerın en ıüı:t'llf'rtnı latanbuııu ba· 
nımlarımıza takdim edeceklennı, 
YUrUyütlertnı, eı hareketlıırtnl, • 

Dalma Bebek'te ra9tladığı!lı~ fevkalide, orijinal, hirilta 
vııııflannı hak P.den bir ] 

dım atışl&rını vanl ltuıacıo Parı.s 
zararetınl ırllatenıcek.emııı. 

Belki bllln.lnıa. tyahut be,kl dl't 
1 

bilmez.siniz) Carven. birçok elhl&e
lcrıncı" )t!$11le beyazı komp<1z .syo
nunu tercih ecıer. Bu renlı:lcr, Car-AMERiKAN EŞYA MÜZAYEDESi 

Z4 Kıııum J95'7, Pazar günü saat 10 da 

BEBEK· Arifi Pa a Korusu 3 Ortaklar 
Apartımanı daire 6 CRobert Ko
lej Duralı yanında) 

venın özellljtını tqkll edl 'O" Zıı· 
ten Maı;ırtffe adlı Carvcn parfo'l.O 
non amba16Jı bile l~ll be1az C1&
Rll mıdlr? 
Tatlı mtaatırlPrlmlr.le 17•ce lt(I• 

ntlft\lktan sonra onlara matbaa· 
yı ııczdlrell:n Makine daıreaınıt11 
bizim P:>to R lmlye poz vt'nne ı 
de ab: 'hmal ctmC'dllc: IJlra;o: 
daha ayak&ttı konu •uk. Puar 
akşamı Hlllouda tekrar bulu.malt 
Ozere veda ettllPr 

Arır:aıarından bakcıım Clll n \'Ü• 
r.ud ııüzel!l~lnl n~ıl elde cttlkle
M!lt ~Pndl kendime ıın~ıtndüm. 

81)nr11 bir de makama ııl' ı\· 
hl!rektPn bas alamayan bl:r.lm ha 
nımlırımızı ııtızumon Onllnl'l ııc
tlrdlm hlıı ınrrı çöıülQvercıı . 

Güzel kızıaı ırtttller ama. odaya 
ıtnen trokııyu hlıll hl~dlyorum. 
Sonu da kencı• ıı:encııme• 

- K~kıt teorzl nlaavdım. d V~ 
.-um. Hiç <ılmaa1a aazetecllllt ııer
dlnt unııtnrdurr Yolıı: valiyi ııı:ır.cıır
dır., lOk 118\CIYI ıılr.lrlendlrdln dl· 
re <lllı:n".l üstünde oturacaıtıma. 
ııtır"'I mankf!nler aruındı ~u•arlı 
nıp tılderdlı:r 

8A TPA ~ 

IAŞYAZININ DEVAMI 

F1rsal bu f1rsalhr! 
fBııııı ı tnf'lıt•t 

ıe balalıı aıe,11•u Hllt'n mHPlelen bide ı..ım c bat bile ~ulmıl:ror. 

H 
albolil btxım IC'ln bu mtsf'll'df' )alııız dış enınlytt dl\llil 
yoktu. Blnlrl't"r mil ur.alı:ta bulıınan Amrrıı..1111111 teli ını n 
hl')'tcanını. topun ai1.ında bıılunıuı bir memlekl't sırall3le 

lahll surl'lte pa,ı&tmal• ve blrblrtmlale elet• Hrl'rr.k, nıllll öl(•tıdt 
ll'dhlr ıtü~llnnıı-ıP pllJf'llf' nıt'cbur bıılıınnıakln lıcrabrr. Hu taar· 
raımııun u A.nutı..ıııta huna lıiartı U)nnan ha aııl)etln ,-araıtıcı 
umulmaz rınaUardan fp)llalaıımala mrcbtırnL 19:..t dl"nhrrl yapı
lım hataları düaeııuırnlıı '" yl"nlde.n mHlkıuuıı aı ı.otıı tınllue 
ıtlnıruln ımı.;Anları ı.;arsımu:a ı;Prllnıl9 bulunu)or. f&Pr nıt'nıll"krtl· 
mlı.I normal tartlara ı.u .. tarmak lll)öl> le eli" le u~rıraeı.. ıc bub· 
raıılarınııııa ı:are bıılu!'>iak. blrblrlmlı.e dı Atrnılıı huıuruııda cıın· 
dan tahlt n ı.erıı olur.ak. Batı llemlııln ı.eudl all•tıiı '\C mal.:· 
ııuı ıuttuıo ölçftlrrlr blzr )l'nldrn ıthl'ıı bnilama51na lnıklhı '""" 
rlnıek, memlekrllmla ıı:ın derhal bir altısı devir tı<'llablllr, demoli· 
ra~ının en satıanı kale.I mlilıır :rrnldcn ı.a\ uturua. blnlenblre 
ı:oıı ırnle 61<:Ude rar.ıaıatao AınHlkan uııert ve ıı.;ıı adi yardım 
ıııılıAıılıırındıııı bllylllı paylar alabiliriz. ılyul, mail u iktisadi lı 
tllırarııı ıılıııelltrl llı.erlmlac >Ular. 

t' ıreat bıı r ırsatıır. \ alııııı: ıı.ıtdar dtııı. muhıılefrt de ıt,-ucll· 
ııl Hnl duruoııı 16rr >•nl b&fl ıın ıozdrıı ırclrml"k \I" lll) in rtıut"J.. 
,.n;u,...ı lı11lrdlr. Bllmf'll)'lz ki pollllkıı ıır ı.rlerl J uzOııelt'll ıatıet u 
llJ uşuı.ııık bıdlnde ı..ıııırsııı... hl<: bllnıt'dcıı , ,. lı;tenıeden l\lo ı.or 
o' ununa ırlmle oı oruL o zanııın lıtıı.bııl hcplmlı ıcın birden k•· 
raıılıı. bir manzarll alır, nıllll lnllbahıı \I' lıa•lrcle rnıd oıuı.tann 
\e bUllD pclktlttnlerln \t'bftllf'rl ('Olıı; a&ır olur. 

. Ahmed Emin YALMAN 

ABD atom arashrmasını tek elden 
' 

düzenleyecek 
cnaşı ı ınclllPI 

Şimdiye kadar 38 mllya:c:ıan faz 
la a çıkmamı• olan Amerikan ae
lceı1 bütçe;ının 4:Z milyara çı!larll 
ma~ına bükılmetçe karar verllmlş
tlr Bu senl"kl askeri ve lktlaıdl dış 
yarcıım ııcçen nlcıan bir milyar 
tula.sıyla dfırt milyar olacaktır. 
Vcl'ltllerl indirmek volun:lakl dü· 
şünceııen vazseçıımı~tır. Narıa iş· 
lerlne alt yıotırımtar ıtmellllk qe
ri bırakılmıMtır. 275 milyar dola· 
rı aşmama.~ı kongreC'e kanırlaştırıl 
mıı olan dP.Vlet bütçelerinin b r 
miktar daha artmaaı &(ize atınmıo 
ur. 

Ff'ZF. Dt;RI :\i t; 

Füze işleri. 1llı: tellşdan ııonra 8(1 
kQne~ ve ıucıaııe ııözden aeçlrtlln· 
ce ,u tar:uattı vanımıştır: 

Ruslar 6000 mil mesafeden kıt'· 
aıararası füzeler atmak lmkAnına 
matılıı: bile 'llaalar Amerllı:alılann 
Avrupadat' ve Aırtıı:acıaıı:ı tlfllercten 
atablleceıı:ıer• ı 500 mıı memı:llll 
toze!Pr Sovyet Rwıyacıa aynı 1.1:1'1-
rObelr.r yapmat• ve slllh muva
t:cnealnl dt'\'am ettlnnete krdldlr, 

Amerllı:• Thor ve Juplter tipi 
f011elerı bir lı:at deha ııell•ttmıete 
v11 lıtlhıııll çolaltm•I• bakacalı:, 
llt011' "ırıarının müttefiklere bil· 
e1ırıım1111ını Y•ak eden Mac Matıoıı 
kanununu detl•tıreceıı:. müttefik 
mlllııtlerle tam bir lıtblrıııı kura
caktır 

Peylr ve tü• ar .. tırma proırram 
ıarı iç n tele bir ctorıte kuruluyor 
PQzc ar~t•nna mu.ıavlrt W. 1\1. 
Holıuıa;··ıı genlt 81!Ulhtyet ver.l!yor, 
Amerikanın t t•ıan Alimleri ııetel" 
ber edlllynr ara.,tı:ma ~terine ııe
ntş tahalaa! ıwrıhyor. 

iyi ve beli fen cdat:'t >"t!ot'~tlrll· 
meıı. Amerikanın bir nurnaralı 
1lYMI diye kabul rlunuyor. Orta 
mektPplerCPn baflayaraıı:. ı,•ıdadlı 
lllIIÇlert ar~tırmak. otuunak ve :ve 
tttttnneıı: ıçtn -ıı tettllAt mey
dana ıre•trtllyor, yeni yeni ar .. tır
ma cnatltülerl ve l&boratuvarlar 
kuruluyor 

H AVA KV\\ ITI 

Amerika, bava alllıhında astan 
btr mevıcıııeııır. Kru•çev. füze de• 
rıncıe bombardıman tayyarolerln.n 
nükmü ve mlnuı ıı:aımacııttını hür 
dünvaJı kandırmata uıtrllfIIllftır 
Halbutı:ı Amerllı:alılar. bu propa· 
aandaya r:apılmalı:tan çot uuıı:ur
lar. Amerikanın 25,000 tavyareal 
Yarelır. Bunlardan 14 000 aded! ıet 
tayyal'tı!I d r ki aralınntıan il' ııoo 
acıedl Hldın., uçalı ol•=•lr 1 r.ı" •P
ıenmıotır. 210 hav11 üuün• d&gl· 
lan ta:vyarelf'r!n üçte h'rt <!alma 
tetikte tutulur ye 15 C:aklı:ıa için· 
ilı nalfeye çıknıata tııaır bulun
durulur l:lde her tıün 360 akın 

tertip c.:ııımeıtc kAfl malzeme var· 
dır Bir tek tayyareye yük cnecek 
M.om bombalannın yıkma kudreti 
Cihan harbtnln t:.ütün mlı:I U5Ul 
bOmbalannın kudreti yekOnunu 
aşar. 

M!ltteClk hava kuvvctlcrı. Bt'r· 
llnde iki buçuk milyon lruıAnı -re 
hunlara al~ fabrika tealslerl, av· 
ıarca havadan bcslemu gibi bir 
imtihan aeçlnnı,ur. 

Böyle bir kudret bugün hür dttn 
\'anın elinde ıaklı surette ''arelır. 
Halbuki Rwılann leldlalarının bil· 
yük bir kusmı )anna aıt bir nı
yadan ibarettir 
lZUS \ADELI n:DBIRLl;R 

Amerikan Devlet Re-11! ) uııımC'ı 
aı Nlxon 1200 mühim it acıa:nın· 
dan mQrelı:keop bir toptuıutuıı hu· 
zurunııa tU 5ÖZlcri l!Oylemlştır· /ıs 
ıı:ert sahada mulı:abll tedbir ertmız 
aıınııı ölçOde oıııuııu gtbl sovı•et 
tehdıdlnln ~ııııi. iktl.ııadi ve ruhI 
taratlannı Ilı ihmal etmiyoruz. 
Batlıca alllhı, ıefli.letl laıtsmar et· 
mekten ibaret oıan komilnlzmın 
ıc1r1wna uzun vadeli bir gellfme 
pfolt'amıyla çıkacaıtız. aerbellt t • 
caret, yatırım, Jı:arşıtıklı llı:tl5adt 
rardım. aeçtm aevtyeterlnl :vaueıt 
mek ılbl pycler bakımından ye
ni blr devir açııcaıtız ., 
Rl!ill!HO \\ F.R'l"i MF.\ K it 

Bir arallk it ban çok dutcn. ~k 
hücuma uıırayan Elsenhower. Mos 
lı:ot tehdidi lı:arııaında aldıtı yıl· 
dınm tedbtrıertylo yeni ba1tan sev 
il va ııraven toplamata muvaffak 
oımuıtur. Şlk&yet menuu olan 
evet efenellmcJ mubttını datıtmış. 
fllı:lr ve 1htıau adamlarından mü· 
reklı:ep bir m<tşavtrler heyetini c~
rafına toptaınıt. NATO tPaanOdü· 
nü canlandırmak :votundalı:I en mü 
hlm yazlf!!'."I 1950 ecçlmlerlnde ra
tı:tbl olan muhalefet lideri Stcven
aon•a vr.nntştır. O da bunu kabul 
edince tq~kkürterlnl hararetle ı
racııı etmıotır 

Etııenhower, televizyon tebelı:esl 
lc&111111na çıkmak üzere Oma!&'} a 
1 dince h.tk tarafından cookun 
tezahQrlerle ttaroııanmııt.ır. Eller
cıe: «19156 da seni aevlyordulı:, b&IA 
aevlyoruu tarzıoııa yaftalar tqın 
mıttır Devlet Rel.11, teleYlzyonııa 
,eyle konutmuıtur: ıKrueçev blzt 
yok etmekten, a(Smmelcten bablle
dlyor. Yavaş ııelaln, yatma yok, 
vaziyete bl• hlklmlıb 

Dörtlü takrir 

Hlri.Jta mobilyalar. En son dekor:ıtif san'ııt anlavışlyle 
yapılmı, !er for.le ve JcrUıtaldan mamul vemek odası takımı 
(maqa 8 koltuk vp 2 rk konsol), fütii formika kaplı tekerlek· 
!i çay masuı. bolum:U kanape, salıncaklı pllistık kaplı kol· 
hık, meşhur yaylı Be:ıutyrest şilteleriyle bir vr iki kişilik 
tek ve r.ift k:ınololar. slfonver ve komodlar. ı:i.1?:ıra orta ve 
yan masaları verand1 takımı, fevkalade elektrıkl! ,.v ci· 
hazları : \V(•stinghouse Dlpfrizli huz ıfolabı, ııda maddPleri· 
nl .tylarca bozulmadan muhafaza eden Whltehause (akev) 
Dlpfrlzer. Wl'bcor Hl-Ff 3 devirli pikap, RCA portatif pil 
\'e t'lektrlklr çalı5an radyosu, Necchl ıtiklş mak!l'!e~ı. el~ 
trik ~llpilrgesi, Basy çamaşır maklnP.si, kıymıı makinP.Sinl 
havi Yiksmaster Uôner keh:rn fırını, katırlık, tııva, mPtlıur 
WPstlnchouııP. elektrik fınn. Tonnostıtlı h§rika Plek. ao
bilsı, huharh otu, orijinal Sl'ÇIDf! par(alar: Pasifik lt,.nleri· 
nln ilıdık 111lnyıtUrll •ılıtn 8 şekil alan rarlarlyle 11v11ncak 
tren, rttlnyon bir benzin ınotoriyle uçan tayyare. kcnmor 
yl'ltplre hlrlka hıv•ıulı fırın ocak, kmlmaı Melmak 11IA11· 
tık tabak takımı, 78 plt'eıdım ibaret Rosenta' tabak takı· 
mı, Bohem Kristal bardak tıkımı, kauçuk köpllğündcn vas
tık, Venedlk panl'urlarlyle ıenk renk orijinal desenlı pe"· 
deler, p111tcl renginde hususi surette dokunmuı dıbın hı 
lıları. minyatür ıııllon bilardosu, cam porselen pirek:ı ta· 
ıumlırı, ayaklı ve man lamp abajurlan, bir tüy hafifliğinde 

lstınbul Seçim Kurulu çıhf ıfor 

<Baeı % nclı1e) 
kıııan hlklYP PdPrkrn. Hdl'te. 
o dl'Hln st.raı 1 p~lkoloJlslnl an· 
ıııımaı.. tek parti ılstemtntn 
nıblat ıurlndetıl lıorlıvne ııuı.ı· 
·ını. ••bıl1ett ve tetebbtt~u 61· 
••ren mee·aın yıldırıc:ı b•rlyetı· 
al aOtıtrmek lıllyorum. 

ooıno TAKRiR 

ctlah alumlnyoın nıerdt\'eni •.s. v.s. 1. BEHAR 

°* NEFiS KOKULU 

ıBaşt ! ı nclllfı 
rar vPnnlştlr. 

tıırazlıtr önQmUıcaekl batta ıçın
ae tetkik re111ecek H 1Dleotıı<: C\1· 
ma ııüna aynı ..aa~te toplanacak 
olan f, ı:;.çtm Kurulu bır karara 
varacaktır 
r .H.l'. l l!TASllUL 
'i'lı:tf K ll~hl lS l !'ıi 

1 V. SF.l•l '\f KURULCSA 
ITIKAZI 

iatanbul 11çtmlerlnd11 CU:: ı.ıurı· 
yet Hail> Partisinin )'aptıtı :t raz. 
tar vw aec;ımın yeıılleıun•l haklı:ın· 
dalı:! dellll•r bir rapoı ballntte b .. 
zırlanmıı bUlunmalı:tacıır. l Kır 
Blmda Tülı:selı: Seçim Kuruluna li.ı 
nulmak nzere t.ıanbul h Slçlm 
Kuruluna rertlmtş oıan bu rapor, 
dün teıı:aır olunarak Büyük Mıllet 
Mecltaındekl Çetltll .lcomıayoıııara 

ve 111Uletvutılerlnı de ııönllarllmtıt· 
tir. 

C.H.P. il batkanı Şemaettln OU· 
naltay•ın ıınauı bulunan raponla 
lı:Uıaca tu lıuauatar üaertncıı durul· 
malı: tacıır • 

ıur. oylar ı~lmlcrlrı sonucuna te
ııır ıtmlttır. 

Bir taraftan onblnlerce • atan· 
daşa ve yabancıya kanun.suz oy 
kullandırılırken. oy kullanma ııatı:
.ıcını ve \'eUU11lnl haiz olan dllter 
onbınıerce vatıwııao da llatelerdeıı 
adları aııınııııı Hya yanlarına •nak 
lıunııt.ra kaydı ı.onııuıu tçlu oy· 
ıarııu ~ıtan1D1amıtlardır. 

CHP 1ııtanbuı ıı teşlı:llAtuıın 
!Uraz ar ıara1ınela aeçım emnlfttl· 
nı oozan !laller ve tıarcketler ae 
10nl4 )1: :utmaıuacıır. w-ıı aan 
dlK a aıııarına oaııı aotıaıı:.tarın "• 
num n llılrı ıdllmeaı serelLırken bu 
)apılmamıt ve bu 1uz11ea bırçok 
ntanCI• oy ;ı.ullanM11ı&;ı Mııdı&;ı bu 
lamamı1ıır Jlçe ı;ec;ım ıı:uruıları· 
nın bu yoldaki ltıruıar kartllln· 
ııa cvaıı:ıt aıııgı cıotııyıaıyıe ıtnKin· 
aız ıka tan bab.iietmıt oımaıarı C 
H P. iatanbuı ıı teııut&tının .ttra.z· 
larınıı ıı:uvvet vemıeıı:tecıır. Seç.m 
emnıyetını bOzaıı aıııe: oı&$ ıar a
r11ında ııeneı olaru ıaanıııırın 
ke~meıı:ct ıçınııe yapı.cııaı ııeıırtı.· 
ıııe.ıı.tıcıır. 
S.Çım nıucıeıırı lc•tn olarak aıın 

mallan H tıllb-• oy verme ailre
aı aıonıa ermeılen :acıyoların .. eçım 
neuc:e.ırtne t•ır edcoek ~eıı:llde 

)'ayında bulwımatarı \,.H P. latan 
bul il t"fkllitı tara!ından aeçlm· 
lerln iptali için ileri aüralen ldell
alarından en Oneıııı.ıatnl tetkU •t
mekıecılr. 

Zafer' e göre 
, ... , ı ın~deı 

nan bir hütGmet reuı, yent kabl· 
ıı•lnl il~ l!tmeden evYel bunun 
b .. lıca Politika hattını beltrtmelı: 
lal.er ve bunu zöı ile delll tllllyat
ıı ve kendi srupunun ittifakla al 
dıjtı kararlarla ortaya kova~a. o 
t•iıaıyettn her •OJI •aah dütündü 
tunu mil, voııı:aa fonuaııteıerın • 
ıırt oıcıuıunu mu pterlrh 

Dörtlh takririn C.H.P. ~ıecllı 
ıruırnıutakl nıozııı.r.rr•lııl anlat· 
maclaıı evH'I, oı.;uyucularımııııt bu 
tıalırlrln blllAsaaıııı arSC"dl'J'lm: 

1 - Tllrlıl)e CnmhurlyeU· 
aln .,. C.H.P. ulu rwu umıleıı 
Türk mlllttlııln ancaı. demo1'· 
rul pnınıtplerl7le rrfalı \'C 

.ı;aadr.tr ı.ın u~acaıı ıııııncıdır. 

lllllletlml• ' " C.U.P. nln bO· 
Jile r.ı.aertyell oa rıı.lrdedlr. 

2 tı ıı 1'etlıllltı Esub'e 
lmııuııu tamaııı))le dl'mokra· 
tllıll. t'akat bir takım ını.ıtlp. 
lar > ııpınak U! ırucaa kar,ı 

lıoyıııaı. tçlıı ıı~ den 14.1ara 
ıl) alif bOrrl> etler tahdide uı· 
rallldı 

a - Atatıırı.:. mPmlelcette 
demolıraıı1ı sel\'tlkleşUrmtk 
emelinden ülünL"eJf' kadar ay 
rılı11udı. 11~erbot t•ırı..aıo lec
rllJeaı buııuıı bir r.ııerl)dl ta· 
ı..aı u ır.eelJbllsllıı ltlbı ıl)a· 
•I bürrl)ellerlıı biraz daha lıl· 
.ı; ı lıııaaııııı ıorbep oldu. A11ca1', 
llledıote ıııurakube)I lıunet· 

leııdlrmetı. ltlıı mO•taı'11 ıne
bu.ıura faalııca Jer ~ermr:k 

harckell ılı: deruukrallk ıtır 
eudıwcutıı mahı.Ullhdfl. 

,. - h.ıu11ı Uüu>a Uarbl H· 
u .. ı11d11lıı;I urureUer, bizi tet
ı.ııaıı liaıu.ı) eıılıı deıuuı.rıtlk 
ruhıımian düıa uıalı.lqtırdL 

Müıtakll ırup ıreebbüıilndco 
de bir ur&lce aııuamadL 

& - Aruı. harp bllmlf, de
woıuuller mu:ıııırer uımuo· 

tur. IJewoı.rıollk llllrrlJeUere 
rı., •t ııreıııl bl, lllllleUetuuı 
teuııuata uıııaumaıı. beredlr. 
1 lirkl)edı utuııaatıar •IYW 
bürrt1rt1erıuı euurla ııuııaua
cı&ı. IJlr aevı1e1e seımıeıerdlr. 

.lttı uu aeueıııerte. clemoı.rallk 
rıuııııı buıuııı.;u ılJaııl b&Jat ve 
tqı.ıııuunı.l&lıı ı.unet17le tecelll 
eıurııuıe.ı :ııı111ııııı ıe&ıutetır. Bu· 
11110 l\'111 d• ,u hu11u•ların temıoı 
ıuundır: 

..; MUSLUKTA ERiMEZ 
K CiLDiNiZi KORUR 
k YUMUŞATIR, CANLANDIRIR. 

,. . . .................. . 
I ATOMllAIYON llaU&.0- l 
! h.a .... , lllfLaı • 

Raporda. büyüııı: ı:ıır lı:ıamını, O 
H.P. İstanbul tı ıeşlı:llltı taratın· 
cıan MÇlmln iptali ıçtn lı 16eçtm 
Kuruluna verilen ı ltaaım 11157 
ııünlU itiraz teşkll etmelı:tıcıtr. s .. 
çlmln Jptall ıçın C.H P. ıl te,ıı:ıtA
tı tarafından Hen sürülen itiraz· 
lar ıenel o.arak Seçim Kanununa 
aykın hareketlerle. oyların ıı:ull• 
nılmaaındakt uıulaüzlükler n raa 
yoııun prop .. anaaaı etratınııa top
laıunalı:tadır. Kanuna aykınlııua
nn b .. ında kUtUkte acıları bulun 
mayanıuın aecım sUnU maı:ı.ıcemı 
taran ile ve toplu olaralı: ll•tııır 
battnll• 07 kullanmalarının •atlan· 
mıı olm•ı aöaterllml'tı:tecUr. 1tıru
da bu 1:anunaus ıı.arııı:ı~er Dellrll 
Ornelı:ler 11.ıınde yer atmaktadır 
lataıabul 11 Seçım Kurulu :n.ıu 
ı~7 1(1Atil lcararıncıa cauııı. matı· 
kem•lnelen vettıan llararlann mu 
teber oıınacıııını n tahıalar tara 
tından rıırııın cıeıu ile muhtarlar 
tarafından toplu oıaraıı. yapılan 

müracaatlara ııöre verllen kararla
rın ınfu kabıtıyııı buturunaııııı
nıa blllrtmtıtır. au karara ra&· 
men ııatelerd• acııarı buıunmaıan· 
ıarın ıııunLarlııuar taraııuııaıı Jıa• 
zırlanınıı ııaıeıaı uallncıe ıuib 
II!allkemelerıııa b .. vurGUkları H 

b~ manıı:ımıterırı oııb nıerce aeç
menın top.u oıaru tJ'I lluUanaınl· 
muı açın ııı:arar.ar vercıııı ıtıruda 
aelıllertyle ao.ııer,ıwektedtr. Beç. 

ızarerı ıueıeıerllı r•nl kabin• 
halıı:kıncaa tahminlere sırıtmeıerl· 
nln, d>emoıı:raı Partinin menaup. 
ıannı birbirine cıa.ünnek. altı!· 
!arınca her ııtınülde bir yanırtn çı
lcarmalıı: n ll'Uı:>u thtıruın att!Jjl· 
nıı salmak» maksadından tıert 
IOldlllnl zöylQy(lr ve kendine mah 
ıua hırçın ve haşin ıı111nıa "t:·afa 
nrl•tlrlp duruyor 

• - ~ıııı ı hlklmlyetıo en ta· 
bil uetıceıı n aynı zamanda da· 
yauııaı ulau Mecll• murııl.alJdl· 

uıu Auııyaaıwııııu yaıuı:r. oekllue 
dt'lll rubuua da tawaml>le •>· 
ıu11 olarııı. teLoelll•l111 •ıı&I., acak 
trdblrlerlıı araıımuı, 

: •••1111 houıır, t . : 
l ........ ................... : 

KOMiLi = KALiTE 
NECMi KOMiLi-TELEFON 27 3118 

Babtbt: VATAN Oueteellllı: Ti Matbaacılık T A ş lldına l 
A n MH D l~ll N Y A LM A N 

umumi Nırtyaı lılüCIQrQ: Ölcan IROCDIR 
Bu sayıda Yazı tlerlnt f ilen ıcıare ııaeo meauı müdür: 

SADli, TA "illJ 
oueı.mtse r•ılann renı iıarfterıe pjncıerllınestnı i1oa edıi1a. 

men )"eterllllnl bala ı.ı.ruayan kU· 
çUlı:lerıe yaba.ııcı tebuı oıaıııarın 
da oy kullancıırııııııtları ve bır çok· 
.arına da muıı:errer oy .ıcuuaııaırıı 
dıaı ıtıru cllekc;eııınlle etraflı o· 
larak bellrtıımel;;tecıtr Bu ıurc:tle 

1C1dlaya IÖre 50 000 kişi .ıcanunııua 
olaralı: oy ıı:uııanın" ve bU kanun· 

Çerlcez Ethem'in kifkO 
ıatıldı 

Bandırma. 22 ıHuııuetı - Mllll 
Mücadele .. ıllannda m•lll ımnet· 
!er n'• h ne çatışan Cerkes !:the· 
mın Il'l:rcıe bulunan 21 01aıı 
tı:!lşko l an alf'nl arıtıma ile 
aatılmıı ve lkıSIO ıırıra mtııterl· 
ıtne ili.ate ecııttnl•ttr. 

b - ' llrldllflliflll alyul bak 
ve hllrrlıctıerlııl daha ilk Tq· 
11.lliu 1'aa•l.Ye ıuııuııunao ıeretı.· 
tlrdııı ıeuı,ııı..te loulluıabllmele 
rl lmı.&ıııuı nıtıımaı.. 

o - HUUlu parti çalıtmaları
ııın :ruıı.arıkı r aslara tamaml.yle 
U.Ya•n bir .... ııcıı )l'DI b•taD 
tanzimi. 

leıe dOrtlll talıı;rlrlu ihtiva et
lltf anı fikirler, ıuece ll•ıüar
du lbanıttl. 



Milli takımımız 
BUKRESE VARDI 
Pazar günü yapılacak Milli maçın 

radyo ile verilmesine çalı_şılıyor 
BÜKREŞ - 22 (HUSUSi) 

Basketbol Milli takımımız 21 - Perşembe gunu 

11 .00 de kalkan bir u ça k la Belgrattan Bükreşe gelmiş

tir. Bet saat süren u ça k yolculuğu rahat geçmiştir. Bel

gratın aksi o la r ak burada h avalar açık mü lôyimdir . 

RUkr•ıin en iyi ottllerfnelen \m 
llasador'a 1erl•trn basl<Nçllerlmlı 
• aslin maçın 7apıluatı 5000 kı,lllk 
kapalı •llılk taelyomunda11 sabah 
•~ ofleden sonra olmıık uzere lkl 
defa anttrnman •apmı !ardır. 

Bıı ıeee op•ra1a cldrcek olan srıor 
rOlınmıı yarın son dehı antrenman 
Yapacaklar n Z4 kas.ım patar cunu 
Romanya ınllli takımı ile karşılaşa
c.alrlard ır. 

26 atı n Z1 • Çar,amba cUnlP· 

Rurıı halkı takımımua bllyllk mi 
flrpenerllk ıösıermrklt>dlr. Katile 

mlz 29 Cuma cUnU Rrtırata uçak 
la dontt,ktlr. 

:1mıı mac-ın nukreş radyosundan 
rOrkçe u7ını lçlrı kafilemiz •ann 
r•tkfll rtomcn makamlarına milra· 
raatta be 1 unaraktır. 

Bugünkü gür e J 

müsabakaları 
BugUn CHt ı:ı te Fatih Otıre~ Ku 

F. Bahçe An karada 
G. Saray lzmir'd~ 
Leftersiz ve Şükrüsüz Sarı - Lôciverth" 
ler bugün Güneşsporla GalatasaroY 

ise Altay ile oynuyor 
•" 

I
• lk d!'fa se1ahata tıkan bir 

in anin bir ı;ok ~r,, ııhııllrr 

5opmt• olanlar arıı~ınıta mu· 
hnLkaı. ı,;ı hioflk tnrl.lnr olııJnr. 

Mt' elft; hlllın-.ıı on •rnrlrrde 
n~nı:ı ,oı.:nrı Dlın>nnın >Bn•ıııı <'l' 
şilll kıı~ıl~malar dnla>ı•ı> le ıı:ı•.t· 
1111$ lıulunnn ~ııorcıılrırırııız için 
yurt ld ~rnııhııtl!'r ı.ııpı ı.oın ıılıı · 

tu ı.aıtar r.h!'mınlHlsh: ı.nlıyor. 

oun ıı.ı ırn~ııa,mıı '.ııını:ıı.. tıze· 
rr \rılinra) :ı ı;ldl'll •·rnf'rh11h(·rll 
rutlınlı·ular ııa O)tıı hnlrtl ruh1)l' 
l<:inılr lııılnnu)orlardı. ~ıını.ı .An· 
ı.nraya ıltı:ıı de 'lllhıılpıı nya hlr 
maç için slıll) or &llıl htllr.r. 

\k~ıım uzrrl Hardarp1.1a••11
1 ti' LBCAk \Olal..lı ,.ı..rırr~ın b attli' rı • 

ııtlne :?O- 2;; daı.ıı.a ı.at• 11 
" ' 

ıtırJ\erııı fotbol!"olu bııyö lı. ' •"' 
lıır hallndt' carda toplıınmaırl• ,.. 
lııdılar. t i:orlnmaca ırıenıe ~,_,, 
yı•ı Sldrnlrrdrn (0o ı. dıı.'ll• 
ıııı . ,1r 
"11lmln•nıolnr vr ıaı.ıım•ı•r ,,,. 

11ıııda Lompartmantnra ıırtıd l. ttf" 
tllrıte ha•taııı.ıarı ııola) ı~ı~ ıe !ftr 
'ahııtr ı:.uııımoan Lf'rtrr f t il O' 
crıtınılrıı ba~ı.11 hrııaı ı.u ı ıııı~ 
lılr oııl~ ınaya 'arama.ran ı. ,rtı 
"Ulo.riı de bnlnnn~ordu. ~Je~ ,11 
H antrenorden baıka Jdartf ~rtl 
rnı. umumi ı.apıın ı.oçııı. ~,ııl' 
'r ;1.1, nl ~rl de ı.arııe.re 
1111 lıırdı. 

1 
ıl 

rf de Romenlerle •Tıırgu Mureş• tfh 
rinde iki trmılli karıılaşnıa yapıla• 
uktır. Birinci temsili karşılaşma %3 
~mdan aptı ba ketçU<r ua51nda 
elacaktır. 

IObünde, tttrilbeal:r.ler aruı merbeat GENÇLER iMiZ UOn \Jltlıulırn•a •laılınıtn l\t'mol ll ııllıııln •:nlı•tırıtı:ı l•tarıhııl ı:en~ ı:ıı.ınılnr ı.urnıa•ı lir \ılulrt ırııı·lnl ı.ıır&ı· 
ıı:ur~ blrlnclll"I 'apllacalı:tır Milsa· - lıı mı•lor rr ııı,; ıll'\ 11'>1nlıı o O hlttlıtl mil ~aııaı.:11~1 llilnd ıt"trl'de nıtıı:ı hlrııcnllr lll'tıÇ rnı.ınılur ı.nrııın•ı Cl-111 Al-Galatasaray, 

tay ile oynuyor 

•• ~prr~ tam w.a:; de hıJrt:ı . .... 
U \!! aıır aııır ı.nıı.nıak rl ı 
lıır ara•ınıla ıozdrn ı.aybold ll• 

~kalann tartı.arı 12 ile 13 aruın· ı.ıu:anmnııca nıu\nrfıık olma tur. fi: ar~ıla mnnın }f'ı;dıu• ı:oıtınu 311 lııcı dl\\.llo;ada llnTnntrr nımı tır. Re5lnıde c: .. ıı('lrrln ı.acırıtıı:ı bir hr· 
dadır. •Hl ı:orOlmrLtrdlr. 

• •"F.HR \ll(,'1': D l ur. .... 
(;t,f.'rl'Olll.\ O \ ,t.\ O R Jf' 

Ergun dönebilmek için Federasyon Kupası B 
u harın hlcblr rt•ml nıU•l· 
halia•ı olnıRJ an Onlntıı ıırn) lı 

lar dün iki kar ılaşma yap 

!'arı - ıııı-ıı t'rtll hıthoıı·ıııır ııtl' 
ııın Aoı.:ırııdaLI ııı. Lar ıtarııı• 
nı Ollııe• •porla ~ apacaı.ıardır ;,• 

ııaı 11.30 da ba lı> c.ıı. olJll •'' 
.ı!ııthdn l l'Ptrbahr!'llltrln "';ı • 

temrl kadrolan tilfl~d ır: ııırll~l 
' •dlm, Bıuırl • .\ \nl, :'\acl. ~ .. 11'· 
• 1 ıtrHu, ~errr. ~inat, CaP• · yol parası istiyor Kasımpaşa • Karagüınrük 

Beşiktaş • Yeş ildirek 

mnk uurr hnılrr hnrcLrt ctnı•ş. 
IPrıllr. 

not Ul.30 ifa 'ıııınrln ı:ldrıı ~e· 
rı • kırıııııılılnr. lr.ııılrde hııı:ıın 
\ita) llr oyıın.rnrnı.Jı.ır \I' ,arın ıtıı 
ılı\\ elli ı oh! ıı klnrı hmlr purln L. r 
şıl~oı•nı.ınrııır. 

zl. ~if' 
~..rı • lı&l"htrtlllerln ı ı.ınrJ 14)1 

·•lıı rnalarını • ıırııı ırııe ta»I 

Fenerbahceli 
.:;, id arecifer 

F
&DERASYON KUT>ll31 el~ 
me maçlarına buıınn •e 
yarın l\.Utbatp~a atadyo-

R•."th:l \ "} • 
l E"ll.lılRl',I\ 

alacak oıan Ye lldlnılı:ll rutbOı· 
cular bir hartadnı. beri ıııkı bir 
şcıclldtı hazırlanını.ı;lnrdır Ka· 

f,ıner Jııırıc ıaııı lrnılro hııllnılc 

lznılrı• ı:lılrn <ınlııtnsıırıı3 lılıuııı O• 

raılıı ı:rııl~ ulllkıt tıııılıı) uı•uklıırı 
ı ıhııılıı ıılıınıııııl..lL11lır Zira l 11ıılrtıı 
l'll•Or.r\r.rll'fl -ıorı - kırııııı.ılılanıı 

H•ıtl tııı:lllt. uııı rrııilrfl mı•ı.ııı ta· 
kıntııtl •l',rl'llllf'I. l•fl'JCl"l'klf'rtllr 
Hu ııraıln ~1'3 nhatc s:ırı • Lırmızı. 
lıırın n•l.er ı.;ıılr.clsl \ oı.~eı dı: La· 
ıılnıı•ıır. 

ılıı ltacett rpr "ııe .ı aparaıoıarcl1 '~,;ı 
~oıı ı;uııluılr lılarttller ııe 11,J 

malı ıııt· .. ·lrh.•r 'u:ıunıtrıı ani., d l 
lı k durumunda ·bulon.ı.n tı;altt11;0r rıı ıııı tr~nroanlara 1ttlrl lı. etlll 
tıu. rto•• 

«buna iml<an yok» diyorlar 
mundo rapılııcak Jı:arşıla,malar
la devam odllcccktır B rıncı 
proreı;yoncı ııı: takımıartylc kar
şılaşan ıklncı ıtırc menaup ku· 
!Qplcr aJ;:ııbcylcrı lrııroUiında uı
tunıımamış ı;c hemen hemen 
hepııl l'lcnmı~ erdir Yalnız bl• 
.. net tur müsabakalarında. kura 
ne:ıccı:.. tur atlayan bu lı:Ume
n n lkl kulUbO. ikinci turda 
l:U:ne arıtad~lannın aıtradıQı a· 
ı. • .;betc uıtramıınıak tı,;ln çok ça
ı · mışlordır Buna rağmen ka
zanma •anslan ııcne oldllkça az. 
dır 

Günün ikinci mOsabakası hn 
lce:n Faruk Talunun idaresinde 
Beşiktaş ile Ye3lldlrck anısında 
oynanacaktır Bu maçı kazandık 
lnn takdlrdo blncı· lira pırım 

naatım zcc her ş c raıtmcn ı;ıa· 
tıbıyet lbrOl!l. bil\•Ok bir lhtl· 
mal ve farkla U~lkt83 tarafı· 
na me)lotmcktrdır 

üırtnıllılmlır ıorr ~öli ,eıı•' 
ıııtıımunu beırnmt.l"lll ant .,,J 
\luluar t.;l'nd l•lne tııkınıa ,.ı ııs~ftl' 
crz:n•ı •trml ".\ nt.;ara.ra s61 ,_ır 
ınr.oıe ini ldancllere teı.llt t i 
tir. 1 Ç MINt K ·Sn amrll1atı ol· 

mak 11ıue ı~en 01 knlllbll 
tarafından irU,\' Y.\ ı;:öndrrl 

ı..11 f'enerlt.ı!hçeU futbolcu Hrgun 
e radan yazdıtı bir mektupta Jdarr· 
d ler den para hlrmlştlr. Bu mektu· 
• unda para ının bltlltlnl açıklayan 

Ercun, hemrn tamamen lrllrştlflnl 

anlatmakta ..-e para51 cetdlCI takdir· 
de pek J'llkında yurd:ıı dllnebllecrtl 
nl ıöylrmektrdlr, 

F.rıuna para )ollanıp 1omınma1a
ratı humıunda bllıl ine müracaat 
~uıtımtz llrlverlll ldarecllrr: 

VEFA KAMPTA
_ \ t'rnlıhtr dün, h:adıl.ö,dr knmpa ı:Tmıl,lt'r 

dlr. RP.Slmı!e Hlll enı. Ö.ır.nn n rır ı!lrül· 
melıtedlr. Ru arada Rabml sakallan uzan olducu itin re im tektir· 
mtliten ııac;mmıe \e bl' rt ini \ rlte bırnLmı tır. 

•Burıa katlyen lmk~n yoktur. Zira 
yapılan mükerrer müracaatlara ra 
men bu I• için l"rtkep död:r. ml1· 
saade 1 tıkarılamamı~tır.o dt-mlşlr.r· 
dlr 

•Pek iyi • Fakat Erı;ıırı, hat7adan 
nuıl d6neuk?ll Sualine 1 e: 
«Erıun itatya)a rldrrk~n kr.ndhl• 

ne ,ıcı.ı. uçak ücreti barlc;, dö ... ız o
larak 460.000 ıı~ı nrilmlJllr ki; bu 
miktar, bl:r.Jm parnmızla 11.000 lira· 
ya tekabül rtm•klr.dlr. ııu d.11 h!'r 
haldt orad•kl lhllyaçLırını kar ılıtr 

te artar bıle. lmdıllk rlfndc ııara 

bulıındujunıı tabmln cdl:vonız. Jltr 
halel!' azalmaya başlayınca ~urda 

donr•r.ktlr.n tklfndr. ervııptandırmıf 
lardır. 

Olavlann banı:I isi lkanırı le lfl'll· 
ncefl clntimüıdrkl ı:ünltrde belli 
ol.ıı:aktır. 

Seracettin yarın 
itolyo'ya gidiyor 
• zoıı nıOıldPtlrn hrrl •ol dh:lrı 

lleLI mlnüsı..o~ Arıı.n ı y1h:unı!rn 
ruıtıol OJ nnyaııın an • rıırrhahçrll 
r:ılıııarı "'e.rnr.rtlln lkhu·ı ıtrra nmr· 
ll)DI olıııak tır.rre •arın 12.30 dıı 
ı.alknı·nı.. olıın bir oc;aı.ı.ı İlalyııy ı 
r:ldl'r.r.ldlr. 

Rlllı ı ı!lır;I ı:ll.ıl • rrıır"r.1 lhı huıııtıın 
; M' r.Hr: ı:rrır ltnlJaıla ı n l'a\ll 
ı.ııııttıııdr tı r ıcl1: ııılnıl•Lf" name· 
ı.yatı ı:rı;-lrml il, 

rnthnlt b"' 1) HılD t'illl.11'11 t'r 

~-n nıl\ıı ı '' ı ., ıhhnllnl ı.ıızıırıı!ı!i· 
tın !ll•nra on dl'fıı taliıruıııın .tılr 

.mırcnııı ııı ınıı•;ııııı OJ 11101113 raı..:ıı 

ı;ene aynı dlzındckl lddrlll atrı· 
ı•nn Cloln)ı fııt!>0I l tf'loira tııraı. 
, "ili nırdıurl)ellııdl' ı.aımı•tı . 

Ruraıta yapılnn ına.-rnr•lndr l•e 
hu Vrr teşhl~ edilen ı\nzn 11(113 
mlnüsli:Ol» idi. 

K\..., IMl'\S\ -
.-All \G( ' lR( K 

llnlirın "Ulhl Oaran'ın ldan
ctll'ı'r&l tıu lrnrşıl~ma dıtlla :ıl 

!llllr. hlrlnrl lilııııt• ıaı.ırnlıırı ile 
ıı.ıııı•J ııı: llıll'rlnlu ı.unt'l ıııu· 
ı.ıı"' e~ı l'l.llrıılr ı·trtJ on tdc· 
rı•ı.ıır. KRraııunırttL nınçı ı.11· 
:tıuıoııtk ı~·Jn tııtırıılıılml.ıe ı:o· 
rr a(•ıli O)lll)Dl'll\.tır. Hu dı& 

hı~ııııııuşııııııı ı.a.ıuııma nıı•ıııı 
ıırttıracaı.:tır. lli.ıce lldnct Ilı il · 
dl'rlnlıı, llichrrt • btJnılılıır ı.ar 
t• ıııda tcnıı.lnll o)ıınııı alan. 
nıOdııfu:Qu ehenıml,)N \l'rtrrl;. 
rııı.ııılcrlnl, >arı ""tıularına çr.li· 
tıı;ı .. n -ıınrıı Ani utnlilarl11 hn 
cunı ınreleııır.lerl ı.eııdllnlnl ııe-
lrr'e ııl tırnblllr, 
;l.orınal netice lllchert • be

ya lılıırın ı:ııllbh rllıtlr. 

Futbol 

Y adiler Hll" 
12 Takım 
Olmasını 

İstiyorlar ~ 
P rnr_uronel birlnrl ııııme~ .... 

JUJ> yedi knlflp temsile! ı•· 
saat il dft Bryo lu)par !/il 

bUnde, Adalet KultıbU R ebi n~• 't/ 
nırnin ba kanlı&ınd& nz:uıı au.o~ 

topl•nlı yapmıttır. fft 
\"rdill'r bu toplanlılarıııta. ,r 

bol ı·e cı.truyonnnon ııırtncl ılı! fi' 
klz takıma indirme ııararını " ı/1 
Jıerc edrrrk, kilmrnln .on ıaJtıtt1 
ralı tcsblllnde ısra r etnılşter41t· fi 

lllJer tararta n ;red llf'r ,orıı,.1,. 
lnrllt"re llclerl11den mı111ııer ~ 
rek kümeııhı 011 iki takıma C ~ 
masını P"u tbol P'edl'raıyoıı••• 
etmryt dt kararlaşıımıı,ıa1'ır. -" 

\"tdtler ıelecelı hafta ve,,,_ 
ıtıntı tekrar toplanualııartır· 

"DAG GiBi,, ŞAMPiYONUMUZ 
H'i'M'l'i""''K'A'P'L'A'N······ç·o·R'D'M''öA 
D"EiN'YA""'"'E'Vit~J'E"'"'G'l'RiV1'EK"""'ül'ERE':"~"~ 
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MESUT ÖZDEMIR 
H>toırnrınr 

HiLMi ŞAHENK 

H 
amit Kaplan. urun boyu "' 
ırı •Dcudu lle •dağ gtbb bir 
tn.Yn<lır. Henüz 22 yaımda 

olan dat gibi bir t.naıın Gene 
yaşına ratmcn. ken<ll.l!ne yakı· 

şan, oıunnut btr heybeti nrdır. 
Ve Hamit Kaplan dUnya şampl· 

yonudur. 
Şampiyonun yüzü dalma güler. 

KonufllrkM, utanır. Başını önt\· 

ne eCer. amplyon. her hali Ue gibi mplyonum\1%, bu günlerde 
iyi b.r in.sandır. ideal aayılablle evleniyor. oonra eYtne giriyor, 
celı: bir aporcucıur. ı•oıtUML:-i nt•.ısı 

TUrklyenln llı:I fehr1, şampiyonu Çorum, ııtınlerdtr bu dUlünUn 
kendı.stne mal etmeli: için Uğra· hazırtılı:lan ile me .,uklU. Her e•· 
şır. Bir tarartan Çorum, 6te ynn de, ber kahvede bu mnau lı:oııu· 
dt. Amasya . Qorum hattına göre ısuluyordu. Konuşulmaına.aı da 
şamplycın Çorum.u, d!tcrlertne lmtAnaızdı. Şampl:;onu çok aner-
gOre tJ;e Ama.s711lıdır. Oy ki !erdi. Enelee, bir ara parmıtın· 
şıımpl7on hiçbirini tırmaz. ııO · dan ameliyat olduAu için bUtün 
cendlnnez .. Şampiyon, hepimizin· f~hlr yaa tutmu,. lccncııaıııe dua 
dlr, ctınlttl. •- Ya şamplyona blr oer 

ve gUler ytı:r.lll, mahcub. dal: olursa, ya gOreşemezae?> dlror· 
tardı. Patat çolc şükör bu en<ilfe 
ı.;zun aQrmedl. Şampiyon ırtleş

mt ti. Ve şampl70n evlenl:rordu. 
<amR ÇiLER c \ DDF.l.ERI 
t' ı ımı 
Şampiyonun tylllll, onu, a~a

be:vıu .,., boca.lan taraflJlcıan da 
aevll~n blr tnaan yapmışı.ı, Nlte· 
kim. düğün hazırlıtlan başlar 
başlamaz. aertıest ..e grelı:o - :ro· 
men ıureş mlllı takımım\% da Qo· 

I 

\ .. 

ruma doluverdi. şampiyonun bo· '------"""IW&i...ıılL..-1....ıı; 
can Y• r ~u. lıep.,tnı topla• 
rıp, Qorumun yolunu tutunr· M Ö 
mışıı Dünya ıampiyonu H a m it Kaplan' a Vatan 'ın hediye sini arkadaıımıı esut zdemir, Yaıar Do§unllfl 

Oece ote!lmlzde .lııtlrahat eder· Önu" nde verirken •• , 
ten onun. Jı:ırmızı eşofmanı ile ' 
torldordnn geçttj;lnl ördUlc. ,ı1•· 
•- Hoca!» diye baıtınnca, hey· mlıatırııezvcr lnunlardı Her bir nrdı EvvelA Karakucalı: ı;Ureşlerı Alı:şama cı.otru. en .s.on netıcelu le blrlllı:te ııeet , şamptyonu 1' 
betli Do :u, odamıza dalınrdl. E ılı ayn arn t.okale.şıyor, hAI. ha· npılacat. ırcc de milli talı:ımla, a:ındı. Destede Metımet Karıaı, ret @tlJJı:. Hocası, Ya~r Dol" ı.ıııl.f 
pe)ce tonu,tulı: •- Şampiyonu tır ıoruyorlaraı Çorum temsili talı:ımı ltar$ılaşa. ortada M113tara oaıııatanlı. batta nında idi. Hedlfem!zl urdla ~ 
evrendlrmeııe geldik> dtyor4u İ~tıınbulda aakerlltlnl yapmakta caktı Oün irice ytıt.aeldllcten ı.on Sadık Esen birinci ı;eldlltr Ba~ı zaman, mpl:ronun ıozıerl 11 

•Bütün çocukları toplayıp eetır olıın pmp!yon da. güreşçi arka ra 80 ıure,çl, kUıpetlerlnı gl)1p tında l&e İAmall o.ınıı ile Xurı dl. 1 ,_ı dm Hcpa!nl otellere yerleşti~ daşlarından biraz sonra canıma meydana daldılar. 80 tane, genç, Zl)'a yenl~emedllcr. •- B.r tıı~nın 1)1 u .,ııı ,.ıı. 
dlm. Yarın smp!yonun şerefine selmiş ..e hocagının elini opup )-ajlız vucut Altta ılımtyab lı:l.5- Oece yapılması guetcn güreşler dostlan olmuı ııüzel eeyo d -;• 
güreş tutacağız.» D~u. bir ta artadaşlan ile ıı:ucatJ.&şmıştı. pr.tıcr. Ve arada bir davul • zurna tae, cereyanın ıı:esıımesl ytır:Unden Biz:! dutününe de dlTe~ eıtl~ı. , 
raftan bocalılı:, bir taran.an da 10 l'AGIZ , . · C\.'1' •• , ırate.rını yırtıp. a~n. heybetli na maalesef geri bıralcıldı gltmeutk, gtıcentcetını 116J'ı_.o• 
atabeyll.t vazifelerini yerine getl· ralar .. Eamrr bedenler, aaııtlerce S \:'\IPİ\"O" \ .\ R'IAGAS Şampiyonun dUlünll, çof\l jl' 
rlyordu Çorum, 17 Katım. pazar aabahı. ırnru toprağın Uzrrlnde mücad•le ileri aelen btr allealnln ıcıst 

Ve milli ı;Uretçllerimlz ertnl davul • zuma ıul"rl ile uyandı. etUler. Toprata ıUrllndlller. Ka Çorum•. gaze~mWn ~mp17ona yapılıfor· SeJIA Şahinle... iti' 
"n. r-•m caddeleri Ut, '""•e onze-1 Te mutlu bir •ün başlıyor -''· ıı;önderdttı dllğUn bedlfNlnl de D•t gibi şampiyon, he;>IJ'I ~r , 
"' V'"w .. ~ " nadılar Kırmızı kan, e.smer •u ••i • 
meydanını 110.Slediler Öbelı: öbek du. Qonımlu:ar, ıaaı il dan ltlba· götürmüştüm. Erte~! gün ayrıl· oldutu gtbl, o::ıun da k&lb-

d cez,yo:rlardı Her birinin p~dt ren eüreş meydanın• d~ru ak cutların Urerlodrn •ertt tılbl ıü malı: zaruretinde o!dutumuzdan, lln:mlş * *am; ap; ••; Ü; te; le; ak; kg; l•; b; '* *"*=* c*ua*•P*'"*'*tt* ru*'* * * ;m,;m•;m• ;•·*M•*~* * ~ 


