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24 GüNDENBERi KUR.ULAMA YAN 
KABiNE BUGÜN BELLi OLACAK 

DD t 

Okmen Ticaret Vekilliğini kabül etmedi 
Yırcab, Argon, L. Kırdar, Erkınen, Kurbanoğlu, N. Okınen 
kabineye giriyor. 8eri Devlet, Yardııncı Maarif Vekili oluyor 

nu.usl ,\luhablrtmlrden 

Ankara, 24-Yarın kurulacak olan 5 inci Menderes ka· 
binesi siyasi çevrelerde büyük bir ilgi ile beklenmektedir. 
Söylentilere göre, kabinenin iskeleti kurulmuş bulunmakta-

A. Menderes 

8A$VEK iL I' aa' ''~,\\f,T,,•::-. Ü'lole''nı:: kDF.KlF.ıl•tl'ı';'·zı rty:clı.t'Rendıri. Ancvok Tic .a.relt vie Adôlet Bakanlığına getirilecek mil-lf'tveklllert üz.erinde tereddüt vardır. Ticaret 13a· S -
kanlııtının Sen·er Somuncuoıııu ;e Nedim Ökme· · 'f ırcolı" 
ne teklif edlldllıt. bu mUlctveklllertnın Ticaret 
Bakam olmayı kabul etmedikleri blldlrllmekte-
dlr. Slya.<ıl çevrelerden ~·arın llAn edtlecek kabl· • •

1 
ı nenin OÖl le olncaıtı ta.'ıml-:ı edllme!ttedlr : 

1 d •• h • d • Daşbakan : Adnan Menderes· Devlet Bakanı • Un 'e rl g.z 1 Silki Yırcalı, Devlet Bakanı Emin Kalafat. Dev- , 
let Bakanı F R. Zorlu. De.let Bakanı Tnvftlt T. ileri j 
hcrt. Atıalet Bakanı Etint Bucıakoğ!u, iç~lcrl Ba· 
kanı Namık Geıllk veya Dl!Aver 

Tarhan'a şehir işleri hakkında izahat verildi. Bir 1Fu~!'.~i!:~~:~:~.:r:ir: 
Baltanı Lllt11 Kırdar. Malı~·c Bakanı 

ga 1 1 1 k 1 18 d d' I d 1 
HMan Polatkan, Ticaret Bakanı ze enın resım çe mesıne musaa e e ı me ı ~ı8Jzr::ıı~~ ~~~::;0111~ışmu'i!~~r:~ 

BAŞYAZI 

İKE \ 7E ADLAİ 
SON DÜNYA BUHRANI KARŞISINDA AMER)
KA'DA KURULAN Milli B1RLIK BiZE DERS VE 
ÖRNEK OLMALIDIR. PARTi GÖRÜŞ VE ÖLÇÜ
LERiNi ZIHINLEllMIZDEN SltMECı:. MEMLE
KETÇi ÖLÇÜLERDE BIRLEŞMEGE MECBURUZ. 

Ahmed Emin YALMAN 

A merlkıının t9:;'.! ve 19:16 umnnıl ... ,.ıını. rinde ıı. .. 1·t•l'nhn· 
l\tr·ın r ıı.11•1 bulrıııRrı Ol'rnnkrnı rıırtl alla) ı 111 1 "t ... 
\f'll~n·ıın ın,.ııı.:ın ıııırlcl)e ~ıızırıııa mu u lr olmn, ı 

'kabııt rtmt~l '" '\ l 0'111111 ı:elecl'I.: nıOhlm ıoplaıııı .. ndn ~m,.. 
rlı..a•nıı ı nıııhnll'ff't lldf'rl \ılMt.ı .. ı,ıe trıııslı rdllnır~ının kıırar• 
l~ııııı ı. \nıf'rll\a·ıtn \e hlltUn dCin~aıtR ıh'rlıı hlr ftrnhlıli Yıl· 
ratııııcıır. Tarihin hu ('cık 1111Llı. ıtnklkn•ındn rn hllytlk hlir 
"''ll'llrı. .. ıır p,ırtlzcıılık lht lrııslnıının ıtıı rnın•ı, ln•ıınlıı;ın 'r. 
Amerikan utnııının mO~trrek mcnfııntl"lııln ün plftnn nıınmn 
•ı. dış ,.ı,a etin ertr '" me;;'uliyetıerlndr iki ann ı\mertı.nn 
Jl•rll•lnln urınklık l\umıa~ı hür dOnyanın rmnhl'll hr~ahınn 

Mddrn tol. hlll ırlı tıtr ı;ell•nır ıtır. Krıı~l.'rf'ln 311r0tmrrr rntı•· 
htı umumi taıırru:ı:a ı.arşı ise bundnn il'! lrll 'e a&ır hlr ,ıdnıe 
oıanıaı, 

• on :ı:nmıtnlardıı Xrw olrrs!'y, :ı\eW)orli vr. \ lrıı:lnln f'Ulrllr· 
rinde > apılıııı eçlmlen'lc mubıııetet mOhlııı b nrılnr kll,fdel· 
~ılıtır. El .. Pııho\lrr, bıınıı l.:ır..nblllrdl. klrpl li:t lll'blllrdl, hR in 
lr dil ımıınnmnra nıeyd:ın tılo."Tlmnrn m!'\11 ı:ll<oteretılllrdl. \mr

rıı.an \C 11003 a tar1hlıılıı bu mflhlm ııh,ı,.ctl; ı:ok Okıtr f')· 
lanıı U}nıamı•, tinli.an nıuhnlf'fet:n lrhlnc rl'Y knllnnm:L~ıııı. 
0nnıııa milli MçOdt' bir ı.tıtrıtıılnr ı;lrl•mek h;ln bir emir dlyf' 
l.;ar ılamı~. \atan e\-erllı:l pnrıl lhtlragndaıı (lstUn tuııuınnun 
lill tıır orıırilnl orlllJR kOJmıı•tur. 

tı.ı mflhlın nırrıı.aıı 1)3~1 pıırtlslnln ntl'mlrkrtln mll51.lıl 
11111.:ıı.aınrııılla tltle vernıderl hiç dr )f'nl bir ey dı'illıtlr, 11110 
da \mnll\a, hrırhr ı.ıırı tı~ı '" lnflr111tcıtı1' l'en"yanları arn•ında 
1 ~1 lllJ•nıaıı ı.aıııpa hlllunıuı~ü ;ı:anııuı, o :ıanııınt.:I Denıoı.rut ('nm· 
hıırr .. ı.ı Rııcı f'Hlt, ııarld~e :0..1'!.t:Rl'f'llnl ('unıtııırbf't PMtl~lnclPn 
'l\ııu, 11 \ltııtııtaa !\f'7.Bl'f'lınl n' ııı muhııllf pı;.rlldf'n tim oıı•n 
ltrnıPktr tt'rt>ddtıl rınıeınl , hll> lrce Amerıı.:nıta ı.:urıııan iç u·p. 
ht h.rııcı h.lnı I Cihan 1111rhlndrı.ı ;ı:tıluln b:1 Amillerinden hl· • 
rı ıılnıu~ııı. 

A ıntrllrnnın ortny:ı liOJ ctııco ııttuı örntk, bir.im tarfthmn:· 
daı. hı bir defli c.lh,. ı.:arşılnooıalıdır. Tllrk ınllletınln >Ur. 
tlll ,.jıdır enhı,ıar ;,, pnrlllrr onı•ıııdali1 ı.:nvı;ıı '" lhtlra.c-

lar JOzoı ;ı"n ıuı:rndıı:ı :ınrnrtr, ln•nnn drhert \err<'rl. bir 1· 
l:ltılrctır. l'nrtlzaıı ol(•lllrr. bize milli l!:ll,l'lf'r!mlzl ıınutıurıır. ,..,. 
lumnzu ••rtır. dn•tlnnnıızııı drğll, ıı11 .. nııınlrırınıızııı onu rıte-
1'"tl 1 tlı.ıırıırtlrrf' llr01'1rnıneınl:ı:P ebf'p nlıır. 

l§tıliı. ı mitc•aıtl'lrınl7 .. e•kl ittlhnt "" 'l'f'mkı.:t \f' nnrrt,rt 
luı~r t.:rııını rıııııı Alntürli ınratınduıı pRJdOs C"dllnır•I ,.,. hlr· 
'" tlrtcı milli lll1;0lnln orıntıı;o bftt.;lnı oınııı•ı "°'f'•lılflf' lmzn· 
hllrnı~tır. 10011 lk 1911! nrMındn Jlllnı:r. tıtlttııı ıııeınlr.krll drıı:ll. 
lıf'r mııhltlınlzl, hrr Ttırı.: ıılll' Ol"tlfıtıı ıı.ı dO•mnıı knnıııR ftJI• 
ran hu a•r ti knrdr kaııı:ıı.ımn hlr nıı hludr ıtlıınırsl ,,. lııltınt 
\t Trrııklil ,,. lliirrhel ltlUU IAkırdılıırınıı. aklo hllr c:rtlrll· 
\J\tıneoı ne•" drlı'llrt ·C"Cler.' Türk nılllrtlnlıı mlllı blrllıı:e tr ıır ol· 

· <Dc-rnmı: SR. 5. ü. i de) 

Bıebakan Adnan Menderes bu ca 
b:ı.h uçakla Ankaraya gidecek ve ka
blnealnt muhtemelen orada açıkla· 
yacaktır. l\fendere:ı. dQn bUtUn gUnU 
ımar ve lstlmllk konuları Unrlndc 

çalışmakla geçirmiştir. Bu ıırada ye 
nt lstanbul Val!Al MUmtaz Tnrhan 
da B~batanın :ranında bulunmu•· 
tur. 

D.P. Genel Başkanının dUn kabl· 
ne tııterlnde hemen hlç durnıamıo 
oımuı, yeni kabinenin nihayet ta· 
mamlandıtı ve her dakl!'m!enın U· 
hlplerlnln rcrıerlnl alılııtı• şekllnde 
yonım:anmakt dır. ö•e yandan ka· 
blneye 1Lrrcck hı lar, cV Mende 
res h kfmıetlnln ıutacatı YO u da 

(DC\1lJlll "•· 6 ti. ol de-) 

Bakanı Arif Demirel. Bayındırlık 
Bakanı Ethem Mendert'!>, Tarım 
Baltanı Ncdlm Ökmen. .Milli Eli!· 
t m Bakanı CclAl Yardımcı. O!lrn· 
rült vn Tekel Bakanı Hadl Hlı.!· 
mnn. Sanayi Bakanı Samet A!; .. 
o :u. 

-0-

Sovyeller 
Almanyayı 
tehdit etti 
Moskova, « Batı Almanya 

bir mezarlık haline 

gelebilir> dedi 
,\§<oclatPct Pttu 

Berlın 24 - Rtsnıl Doıtu Al
man~ a Haberler Ajansı tarafından 
blldlrlldlltlne ı:öro Moskova rad· 
~osu. Anıerlkndnn a:acaııı atomlk 
roketler ıı;-ın Batı Alman;raya bir 
lhtnrdn bulunmuştur. 

Moııkova radyoı;u. Amerikanın 
bu türlo ı;lllhları Almanraya ver
mef:e hazır oldutunu blldlrm.1$ 
\'O b<lylc bir hareketin ı:nnan bl· 
rındc bütan Batı Almanyanın bir 
mezarlık haline ııelm~ne sebep 
olabllecdl yolunda bir ihtarda 
bulunmllfjtur. 

Öte :randan müttefik uzman· 
lnrın tıkrlno göre, Sovyet Rusya 
Doıtu Alman~·ada icabı halinde 
Batılı hedeflere karoı kullanll· 
malt oıcre. bily11k naltlear roket 
(l&;crl kuımwıtur. 

Halen bu . Rus pe;,•k! me:nleket 
te bulunan 22 R\16 tümeninin 
hepsinde taktik maksatlarla ku!
lanıl11cak kıııa rnenz:llll roı.etler 
bulunma&taııır. 

Başbakanı tam 
6 saat bekledi 
14 aydır istimlôk parasım alamıyan bü
yükanne başvurmadık yer bırakmamış 

l 
DUn Başbakan• Adnan Mendere.&l 

takip etmelı: için •lliretln lı:ap1.1110<1a 
bekleşen gazetecilerin )'anında. ya}" 
lı blr kadın da yrr almıştır. Ebl~e 

ıı:ımruıoaıu adındıkl bu bürükanne. 
yaljmunın altında \\tm&yc.ııtnl Rça· 
rak vı.Cıyetııı Oııünde nobet tutmu · 
tur. BOyUkanneııın nobetl tam altı 

saat devam etmlştlr. Yatlı kadın, r•· 
nına ynkln n ıtlZAtecllere Once lı:en 

dblnl ıacıttıktnn aonra &Oz!erino 
fôyle devnm ctmlftlr: 

Önceleri CyOpt.e oturuyordum. 
Eytıbün Kurukavak semtinde. Pli· 
kat u.m 14 ay Oncıı bir gün latlm 
!Alı:çller gelip, Amme menraaıt için 
binamı ),kmak :ıorunda olduklarını 
ve cytmın karşılığı olan bedeli der
hal gidip hükClme~ten alabUecetıml 
156vledllcr Ben de bu tekll!I f.ııttt 
lıtcme.ı kabul enim. Fakat o ;ıan 

bugUndUr paramı alamadım. Kimle 
re, ama kim.ere baş vurmadım iti? 
Hakkımı alabilmem için. ırttmcd:· 

• itim daire l>ıl• vurmadıtım malam 
kalmadı. Yine de alamadım. Artık 
bıçak gelip, kemiğe da)'Bndı. Bugün 
na,bıılı:anın ıatanbula geldlilnl aör· 
lcdllcr, Onu ancak vllı\yetle bulal>l
llraln dediler. Ben de kalkıp buraya 

<DC\'110\l SA. :ı so. a cıaı 
-0--

.. EltT ) ) ·· Ü rertr\ rıl :ıı J l~r~I nln an'Rnr' ı n•ıırı· ı;llnü dün ot.-ııl 
t EVNIYALL LER N AŞURE GUN -hlna•ınıta ı.uıtnnnıı tır •. burr ıününde. l'erteı nl) al 

1~nıtı1 f'•lil n 1,. 11ı ııırn uplerı hrı:> bir ıırndıı ~nnılnı\ bir 1op111ıuı.. lt'ıjJ.11 dnıl•lt'rdtr. Tnııııınııdn. 

Sputnik 
düşüyor 

\ ,\, n A.P. 

n 'k1 ıtıtınnıaı ıtUnkOlrrl. hnıtıııı..ı: rent'\nlyol ll•r•I nıen•upları "" buııını.Cilf'rl linruı.ırrlzf' rdrn ı.o
ıı~ nıaıu :upmı lor; ı.c-ııdltrrt ıır 11~11 fıkro n hAtıralnrıııı nlnımı•IRrdır. Arrıeıı P!'r!Pını,oı l.l•r~ı: 
it 11 Ilı.; ıunırHnl uııı~nıtırıuı hlr pl)f'• dr ttm•ll rdllml•ıtr. R•·•lnıdc, rertt\DIJ•l 1.1 e inin ili> ıün 
rtnı eanıandırau tem ilin ı.ı.torlerı nre )erLeıı ;6rtılmrlitcdlr. 

Londra ~4 - R\lelann tırla'tık· 
ları lll• ;eun1 peyle'! ta~ı;an füze. 
dün ııecc Jodrell B&nk radlo • tl!l· 

ı Ucunu ~L :'ı 2511. 7 4e ı 

H. Hüwen 

Amerikalı bir if 
adamı geldi 
Serbest teşebbüsü öven Mr. Graham, 
adamlarına teşebbüslerinde yardım 

Türk iş 
·edecek 

«İ..ttiısnden ierı memleketlerin kalkınmasında aerbeat tee.,obOsun 
o;'llıyacal:ı rol ınOhlmdlr ı 

«Serbest tıışebbCls şlrketh ı:mu.n mfidtını Wllllam L. Braham, dQn 
Hllton'dakl bll.iın toplaııtıııında bövlc nedi. 

Wllllam L Grabam 1936 yılında bankadan ödün.; alcııı;ı 200 dolar
la ticaret ha;·atına atıımı tır. Bu ııün 46 raşınoa oldu~u halde ıer
vctının :reıı:Onu 20 milyon dotara vanyor. 

Geçen yaz çıktılı dcınya turunda Sl;am•a da u~rayan :Mr. Ora· 
ham. Siyam halkının ıo ve ı; yapma teşebbü&erlnl ıren!ııl,uııelert 
lç!n, beş sı:ram•ııya 6000 dolar vermı~. Blndlstan'da da buı mate
cebb~lere 25 000 dolar bırakarak Amerlkaya dönmUt ve <Ser~t Te-
1ebb<U Şlrketh nl ıcurmuştur • 

San Francı co'da Mllletluaruı Sanayi Teklmülü Koncre.slnde ta· 
nı;tıAı Türk deltı;('lll Kal!mıma v,. Sanay! Bankuı umuı:n mtıcıur mu· 
avını Bülent Yazıcı·nın dlvetlne uyarak Tür~ ,-eye ı:eıen Mr Ora
ham. bir kaç av ı.onra Tarklyede de bazı te•ebbüslert. ::u; milyon 
dolarlık bir yatırım \'apaca ını s!ıyleml~ttr 
·ııutave.rıerıu, Yabancı Sermaı• <Dernnıı ~a: ~. u: t del 

Propaganda 
Vekaleti 
kuruluyor 

F. R. Zorlu ÖRrt>ndltlmlzc &5rc Hükumet bir 
•Propngandil Velt(ıletl» kuruımuı 

mevzuunda tetkikler yapma a ~a
rar venn14t1r Büvlece ierek iç H 
ıterck&c dıt propaıınnda mevzuun· 
da yapılması icap eden bütan faa· 
llyotler bu ~eıı:rı:et tarafından tea 
blt \'C tanzırn cdllecektlr. Basın 
Y a y ı n lJ m u m M O d Ur • 
ı tl il O n ü n hAlen bağlı oldu· 
ıı bnşrnklilt>tten alınıp yenl ku• 

, rulncnl!: propaganda vekllet!;1e ve 
rtlmCfll ~ e Devlet radyolarının yt· 

Ergin nı 'bir ıtatoyeo ba{llanmMı çalıiJI11a 
lnrının mcrkezln' teşkll edecektir. 
Brükeeı Mllıctlerarası DQnyıı ger. 
cısının latlşnrl toplantılan::a ka· 
tılmak Uztre Belçika a iltm.ş bu
luna::ı Basır.-Yayın umum MOdllıil 

(llc-rnmı L ~ SU ~ de) 
-o--

Banka Genel 
Müdürleri 
bugün toplanıyor 

ııuıruıi'l Mııballlrlmızdcn 

Ankara 24 - Banka ııeneı mtıdür
lerl yarın MaU:rc Baklnlılında Ha· 
aan Pol&U::anın başkantıaında ba
top anu )&pacaklardır. 

Bu toplan~ıda Maliye Bal:anı. ban
ka genel müdürlertnden k.l'edtnlıı 
tan imi hwıuaunda hUkOmet pollı.t
kııatna yarc:tımcı oımıt,nm l!te)'e· 
('ekt r. Bundan sonra, apelı:ülltlf 

mak6atlara ltrcdl tah&lslnln Onlen• 
mNöl, bamca krodllalnln mnsıaıuıı. 
ticaret erbabı, eıınar Te diğer !htl• 
ynç aablplerl tarafından kullanılma 
aı lı:on= gOrQştılecelı:, neı.tce<le 't.•· 
nrlara vanlacak:ır. 
Toplantı .sonunda alınan tarar.•• 

rın açıklanacatı sanılmaktadır. 

Aker, Hükümetin f iat 
politikasım izah etti 

NE OLURSA OLSUN 
HOKOMETiN TA
FiATA SATILACAK 

FATURASI 
MALLAR 
YIN ETTiGI 

•• Narinciye 
fi atları 
donduruldu 

ıınadolu AJ&D\I 

Ankara. 2' - Tıcare~ Veli:Aletl 
d(ln bir teblJI l ayınlıl arak naren
clye Clatlnını dondurmu~tur Ve
kı\let ftatları dondururken mah· 
ııullerln maliyet flatlaruıı göz 6-
nünde tutmuştur. 

Porta!ıal. ıımon, manda:ınn ve 
&:reptrutun latlh!Ak nevilerine ııO· 
re toptan Eatıelan andık h abı 
7,11 Urayla Hi lira ara: ın!1a de!ll~ 
mektedlr. Manavlarda ıse bu tıat 
20 llrayla 8.5 lira nrasındadır 

Bu m~uller.n manavlarda tane 
czertnden yapılacak &atışları 80 Jtu 
ru~la 7,5 ku~ arltiındaılır. 

Elmr..nın ıse flatı 60 ile 800 kU· 
ruı arllbındadır. Her nev lttıllilı: 
elma ltllosu 300 kur~tan blrtnci 
r.evı elma 160 kuru~tan. dökme el· 
ma ıı.e 50 lturusıao utılacaktır. 

Bu tebllte aykırı hareket eden· 
ıer hakkında hll!lı Korunma Kanu
nıı bükümleri tatblıı: edilecek teb· 
il 27 KILSlm 19.'.>7 de s OrUrlüte gt· 
recokt1r. 

KIBRIS'TA YENİ BİR 
İNFİLAK OLDU 

T. R. A. 
.Letk~e ~4 - Bueün Kıbrıs•ın 

Bat böl;rutndekl bir mahalde vu· 
ıı:u bulan tnfl!Ak netıce11tncııı üç 
Rum a~ır J!Ure!te yaralanarRk ba.oı 

<Denımı sa 5 u. ı dcı 

-.nruc• Mnh•h•••- •-A ... 
Ankara, 24 - Dcvltt Veıt.U Z. 

mın Kala!at•ın b~kaolıtında Ti· 
C&N't Vekili Abdullah Aker'.n C!• 
boluncıutu ve Ankara Valjgl Ke· 
mal Ayıtun·ün Ziraat Bankası. Top 

ı1>rrnmı a. :ı 'U. :ı dr) ........................................................... 

BEBEK 
GETİREN 
KIZ 
cSeventııcn• derı;l!ilntn te:tlp: .. 

cıı ı co:vuncak bebek• mtı~abalt .. 
sında blrlncııı l kazanan M1H 
Chrtstensen. dün akoam uı:ül• 
el'!lrtm.ze ı:elml~tlr Kcnd!SI ber•· 
bcr nde U50 ye yakın oyuncak b• 
beıı: de ~tımııştır. Bu oyuncak be
bekler Basın • Yayın •e Turız:m 
umum lJadarltı~ü tarafından 'l'li!
ton otelınde tertiplenecek b r to~ 
ıantıda k.~ea:z çocuklara d&ilt.a
lacaktır 



B·ı~ı.ı:• 1ıjtJtJI 

Güzel Edirne 
lstanbul - Selanik 

Belgrat yolu 

iki savaşta ölen 
5.500.000 Alman 
HC'r ,-ılın 

17 Ka· 
aıın tn-H •r yıl oldu

ııu '"b bu 
ııene de 25 

,... _ _ YAZAN : - -- de bulunması I· 
cap edeı:ı bir oe
hlrdl. 

rlhl, \iman· 
lıır için tnll· 
il Ya! ıüııü
dür, o ıı:n11 

rl'•ıııl ıtnlrr· 
lı•rlıı lı~ r,ıı.

lırı ) arı)a 
indirilir ' r. 
eı;ll'nrl' 'f"r• 

kaaım ı.ünü, Se
l ım yenın IAlele
rt &öltlere değen 
minareleri ar ı
na ırerllecek olan 
l§lllllı bayragı.roız 
kendt&tno has 

Safaeddin TOrk ordula· 
n, kumandanla
rı LAia Şahın 

Paşa. Halil Bey 
ve F.vranoıı be

ve 
Üç mtmlt kttl birbirlnt bağlıya. 
eak olan .\Olun insaatı 4 l'"ılda 

tamamlanarak. 
Kaı·aııakcı 

4'e karşı ' lcAr \ e aztmetı tlc ctatııataııncak 
'c batı aııunmııın bu lı:ahra:nan 
k 1 nt.n Türk olan sin tr:do otu
ran vatand~larımız. klH b.r av
rılıktan sonra anavııtana kM uş.. 
mu~ olmaktan ır.;.ıtev.- 1 t heycca-ı 
tarını e\ r.ç ı:öz >aşları benllıcle
rıno u1a,urıı.cı:ya kadar katra kat 
ra tadacaklardır. 

B :um için Edime, muvalck'!• !Jlr 
müddt" ınaı a'tımıa kalcıı t•an 
sonra ku. u.mu~ b r \Urt parçası 
olarak kal.saycıı. kurtutu h cı c ı 
nı bUt!ln yurt; ve millet çapıııcıa 
meeut b•r o.ay gıb kuUa:nakta 
pek de hakkımız o mazdı 

Edime ş eti tar!lılm z n c z 
vr er vıım de tanında b r fa ı:
dır Bütün \Urt ve mıllct rı h<'\<'· 
canını. imanını t Ur ıı;tırap, ı:u 
rur, neoe :U'Vt zofer. ' tr, vcth ı 
h r şc ını ihtiva cd n bir !ru ıl 

B z buııun hlUA M r ç Jı:ıvııarın
da. dünyalara akın eden slpa?ıtler1 
mızın at nlllları ısc,.lerını duyu~or, 
\C ak to ııaıı bcylcı I><' le!'!~ n oan 
tı tc heybı.tlı ııUUttlert.nı g r'Jyor 
~bıyıı 

Ve ı:ene ıotıyık tanyaları:ıı1a. düe 
man orouları karşwnda 5ıCÇ 'mcz 
bir kale c hl &tiri bir t hıllrıl 
alan Türk aum vc ıracıcııtnl, g!)k· 
lere §ahlanmı ı:ıbt ~rOyor ve bu 
azım ve irade kıırşu.ında her kuv 
vctın tamamen crıycccaıne ınan
mlJ bulunu~oruz. 

BU tün 'arlığı ile TUrlı: olan H 
TUrıcıcııc hCh lyettnı dOııyatı:r ctur
dUkça muhnf&la edııcck o:an lcııh-

• raman Edirne tablatııı bü ün Q'tl
zelllklcrtnı ı;15 üncıc, Tilrk c.1eha 
'e 11 nat lı:ahlllyetınln criellınez oa 
hcserlcrtnı b&§ınClıı ta ıyan e~.slz 
bir beldecıtr 

Edirne TOrktür M rlcln Tun
canın. ı.rcıaı.ın bütün eıır \ c h• 
)ecıınlarıyla. eıddet tc güzel lJcle
rlylc, cOmertllklcrtyle Türktür le 
Türk kalacaktır. Edirne Viyana lı:a 
pılanna varan ccdadınııı.ın menzı 
it olnıası ltlbıırtylc, bütün TOrlı: 
tarlhlntn 6nnı. gururu ve zaferiyle 
Türktür \'C TOrk kalacaktır 

Ecııme Mll ıttan çok evHI Trole 
ya TOrklerinelen Orl& ler tarafın
dan kurutmwı cslct blr ıehır.ıır. 
Kurulduğu ı.ündcn beri E41nıe, çe 
1ıt11 tlllltnra ı:;ahno- olmuvtur B.
zaruı tarthlr.de 1oıııarator \ aluı 
zamanında Gotların muhll.$&ra \ 
tnhrlbatına l llramıf. Romanosun 
elinde lke:ı auıgarlar tıuafındnn 
yatma edllmlf. Romenler zn:narrn1 
cıa H çil orcıuıannııı ııııke:1 ha':'f'. 
ketlerlne ahnc oımu • blr çolı: ııe 
talar yıkılm~ .baraıı olmuş blr fO 
hlrC!lr. 

Trakya TClrk erinden Or 'er 

.a 

yin emrıncıe iatanbul • Sellntk ve Belııradı bir 
zaferden za. birine battıyacalt olan yolun bir ao 

fcnı kO§arken Hacı İlbay Kr ıın ka evvel ln;a edllmt":ıl içlı:ı ııerekll ça 
11'31nl Hacı E\ ranos bey 1mpa·ato lı malara başıanm~tır. Edindiğimiz 
rlçe Kantıllı:l;zenın arayı bulunma bll:;tye ;öre Yol dörı yıl lçlndo ta
ııı itibariyle C1 tarihte bO) <tk '!:ı!r c- mamtanacnk \"O her türıa ha\•a şıırt 
hemmı;vetı olan Dımetnka:vı zııpt lımndıı. da.hl tratııte açık bulundu· 
ettikten sonra Çntn burgazda Knh rulacaktır. Yolun ;ı:apım hazırlıktan 
ra.'llau Sultan furaııa mOlAlı:ı o•- ile tlglU olarak, 8eltınllı:te Yunan 
du Sultan Muraıım Bnşkıınıııc yap Bayındırlık Baltanı Y. Rallialn baş. 
tığı bir harp meclU;indc nruıızın r.- tanlığında bir topl•ntı yapılmıştır. 
<llmonın mtıbll!araııına karar vı•· Toplantı)'& TUrk. Yunan ve Yugoıı
rlld Sultan Mura• kumnncıanta- ın delrgtler1 katılmışlardır. OörUş
nnııı l:arc!t<'tlt'rtnf kolnylaş ırmak aıeler sonunda Ulualar anuı Yol 
'e dO manı §~lrtma.t ıta\·esını ı: Feclera.ronunun dro1teıflylc bir ıeş. 
önünde tutcrak ordusu ıı,. Habıı- kilit Jmrulmuı k11rarlnştırılmıftır. ı 
es :ı 15tıklmc t nl' har<' ket e• ti. F.· Gelecek yıl mnyu; ayı içinde teh
cı rnen n muta.sara 'e feth. uzun rlmlzde tertiplenecek olan ııı:ıncl 
ı.ürmccıı Kııle kumandanı çok kıı a bir toplantıda, bu tc,klU\t ile yapı· 
bir mukavemetten onrıı kaleyi L4 lan temular vo Jolla ilgili çcıttll 
la Şnhtn Pa.1nyıı tcsllmıı mecbur brauaıar gözden ıeçlrllecekttr. 

400 -kiş 
• 
ı 

ntdu (13241 

Türk nuruz \c tıü.ktmbe•ıııın Av lstanb.ul Kız Lisesinde 
rupaııa yerl~m ı goy yıe pay- D ört ı ıııza lle l':ırıt ı;rııp 
talıt. Bunıaçtan t:dımeye naklecııı- kongre 1>11$1iımtıtııııı \erdlCln1tz 
dl Ecıtme 1.atanbutun fethine kn· ıııı.rır. !'\\ P i ri' de ıwı. 
dar 00 ~ne r.rıOddnlo Osmanlı im 1.stonbul Kız Llscsı Okul Aile Bir 

111 
tııhııılıı t'ttlıı:tıııit. ı;lhl, p arti 

paratorıuııunuıı başşehri \OZ•!eı;I- llğl \il' Y rdımlaşma Demetinin 1 ;111~cllcrl nrnsıııılıı bıwtı ı. tclA· 
nı g rmUştOr Gerek bu m<tddeL lı:onıre ı. dün okulun konfcranıı ,,

1 
mııctı, olınut H ııırıtı ıef•lrlc· 

zarfında ıı:el'f'k İ•tanbutuo fethini r.atonunda yapılmıotır. re nıP>•lıııı ll'rıııhtl: ·ı orı ıı ı.11~ .. 
mOtenklp ıu&:ıı bnş§chnıı isıaıı- Kongrede okul müdürü Faika ıını.ııırılRıı lllrtıı ıııııkutlar ııe lıl-
bula na;cıtncten aonra da Edime ı~am Onan, talebe me,·cudu 1800 O :ı:e ııksettlrllf'n hııtıerlt'rc ı;l!ire, 
Türk anat ' zevklntn rrltllmt>Z bulan ı en•n çaıı.omalan ~c ihU· ı Ve "lme~ -erlcrtyle, büyük: c•~ıı- lm ha~ı.e ı . t'.11.P. tçluılc l rıı 

., ~ ~ -· ıaçlan konu:.uncıa bir konUŞma lif ı ı ı.ıııu ıcrı. "(izci v• metlıı k"prOlcrı ~,. hlr nıuıı.ı 7ıınırl'll ıı 1'8 • 
.. u • )npmış okul aile blrllRlnl daha ak· ı ı ı ıııı.ı.ı • kapalı "•,...ılan, imaret rn m••drc-

1 
,l11ıını11).ı 1111,ıouııı,1 ı: lı P • -

ı w ı.;, oah~I h llcumtard trnlıııııı· 
laC'.ııli lnılf ... h t 11 Slıllıltıı ı:lıtl~e 
tılıe ı.u ıt.ır ı:ı•l f'n \t'Hl ıı:cllrllı•n 
hıılıı•rlrr. hu ıııahh·rtıl' itli. Uort· 
ıu ını.rır cilnlrn·e t'lltrlııılt ı.:ııtıtı· 

ı ı t~·ııı. tılılm neler all,llJt'ceı:ımı 
ıl , ı• , np:wnııııııı t. ın llıtıı faolıırın 

ıı ııılıl,1 etini ııcli l,1 ı bili' orlarılı. 
ıı a1t111ı.:ı biz tam bir meçhull~et 
tçluıı.. ııııı.. Ullıltıtlmlı tek ry 
hlze ı.al":) ı f'll lıı'<ıf 11. t11r1.dıı hlr 
hlıcuma ıı•çll l'(·cıtıııleıı lhııre ltl. 

.. ·y tı! bir tşblrllğıne dtlvet etmıı,ıt r. 
1 1 

r' selerlyle cıırptıı, TOrk kOltüıilnOn IUllUHlrdıı O.ili ıırı, IUllıt ili ,. 

Türk medenıyetının bir ııeml>olU. Bir taksi 60 yaşındaki bir !lan ·, erııırct rıı hunun )"8) ıtnıo•ı· Hort J.ltil' e ı.ıır~ı ıt6rt , ilı. ı.ı ı-
mcıcyylcıesı olmak hıık ve şereftnl ıı ı nıftnl ıılıwuı. trdlılrlrr alı11rıı11· ııı.: ırııpun hu htınını h•rırtılil.ı· 
ııı.ırlarc:ı muhafaza cımlştlr k d t •ıııı ı..ırı ııorıı.ııır. ılnlı11 nıOfrıt rıııı ııaıırr ıılııwa. ııır de ı.ı•nııı 

4'E KARŞI 400 

a ına rarp ı ı ı ı ı ı. ı 
18211 \'C 1877 tarihlerinde Çarlık ~ ''' ınlıtı•ıı-.ıı, ıı 1111 ıtr •I', 11 r r l.rııclhnlLt' bir müıtııfoll pllnı hıı· 

Ru yası ~ıırı;!ından işgal olunan Şo!Or llaı:lk Tema ldarl.'31nCleltl ~••hh>ll"rlıılıı henırıı ıı.ırtı ılt•ııın 11rııı11ıı.:. h:ahul ı•ılllml3ecettnl 
Edime gere; muharcbt>lerc sahne ~2287 pltılı:a sayılı tabi, dün, Har· ı;ı ı.urılııııısıııı l•ll) ordu. cı'll uhıı , Ozıte J Ilı, lılltllilııılr halıle nçıı. 
olma: ı, gerek lı,ıgal altında kalmu•ı btu OrdueYI önünden ~eçcrken, ıır ııurıllcr liıırıılıı ı osıııı l•ll'lt'll ot ıırumıın mtı.ı:uJ.l'rt••lııl hlt'dlııl· 
dolayU11yta bir hn.ı;IJ harap olmu~ Harblycı Çimen ıokalı: 149 da oturan lııı.ı:a ~ııhl11J~rl, ııarlldt'll M r•l!Hl ıııı,, t 11ı.:rır, kupıılı o ı urıınııta ~ftul 
tur. Ana\•atana kavuşmuını mcıtc 60 yaşınClakt A;avnl adında bir ka· lıu, .'t'ııl ııurıı ı.ur• ıı nlarn ıt(>ı•n· ıırıııınıl trkftrın tuııııunı,ıc llll'Ç· 
akıp bu ıüzcı. fakat f(lzel oldu- cıına çarpmış ve kaClının ara ından in olılıır;ıı ı:tbl, u\tuhallt ı•onı hııtıı olurııı.: ıııüıınkn a edllrı;eli· 
ğu kadar talihi! z olan ECllnıımlıı .rııraıanaı8'1na nbep olmuttur. Agay ı.urulnııı•ın.ı a.ıa 11111 ıııııte r.tmf'· ıı. cıl'rli ıııırıt. ırı.: orrıı :.btcnıl· 
imarına çaıı~ıımı l.!e cıc • .Ba!l:an nı. Balıklı Ermeni Hıuıtanealne ita!· ıııellıı nıııtıılfta-ıııdıı lıulıııııınıur ıılıı 111.ııldl ,~ ıııanl'\1 lıUltın fıo· 
hnrbincıo gene dfltman 1 tllA.ıııııa dırılmıt. ıuçlu 40för l•kalanaralı: dıı rı...ıı.: dı·ılldl. ll<'rJ.ı••ln ltll· t1ıılıırıı1111 ,,. rahaıtıı..ıurıııııı hn· 
uğrayarak aylarca tıırtnlnln en a· tahkikata ba ıanm~tır. fak l'IU&l n•ıl..tıı. ı,nrtı itinde hby zıılııragı ı.orl.:ılhl' il' uıe, hlııılıe 
cı \e karıınlık ıtUnlerlnl y40amı~. le hlr tc•rkl.ıılflıı >R uıı, lll)ll· ıntırlli ., 1111ı•n dllrı ,ti, kl5l liıır-
ana vatıuı tnhnsaOrünü, e31rllk B· nıasıııı. hrr ıır ımrrtle ol ıı r~ıı ol· ~ı.ııılfa, hllrrl>ell H' ılf'ıııoı.rı•l)I 
cısını çekmiştir. ~ u n. ılıılt:ıııt'I. idi. ıııUıl .ıfııa rınwl,;, •nhe•t l'rdmln 

Blrıncı büyük harbi takip t'den r ~ BiRKAÇ GÜN SONRA \I" lllllhıtllr j) Rrlllrrhı fMllll•llll 
meş um mütareke )'lllannda vcşll H A V A \ eşllkOJ !\tel- unıııı ıııııt; ı.oln) ıh•gtııll. Oııt ırııı 
\e ı:ı rın Edlmcmı.ı. iMle cıu~man roloJI lstaQ'onu· 'l" ıılirlrl ' "rılll.ll"ıı hlr ı.: 11~. ı:Oıı hfırııı. ııır l.ı•nıı, zlhııl,cllt'rl, 111· lşgnıl altlılı; ıı:ınnı~ \C iki ene a rt 1 ıı ı •ıllurı 1111' 111111111 ııı uldıııu ı:lhl • nun tahmlnl•rln• Pcire buıün oııra. hlze ı:: llııztrıııı 'il ı ı: nıı • "' ay <lııha tnrlhtnın ncı kııra ve I&- • • • ~nıııtıll \C ııılluc\I ııırıırıuıth·rl hıı· 1 Ü 1 1 k tı' mı tir fthrlmlı 'ile rlvarın4a havıı. ]lif lflll) lopltu11ı-ııııtıı t.ıkrlrlııılrl.ı •. 11 1 rıı..ı 1 tırıııı ı ı: n er ne a an ş • nıürakı•n· edtll'cdtııl lılldlrdllrr. ı.ııııııulırn ılıı .,u rr r c· 

10 ma:vl.'itli ıablanan 26 11ıu11ıos çalı çok bulutlu n zan\Bn za. 
0 

re ıtllı;ııınndılıır; aı..ıı \«." nıaııııı.· 
ta etsane\f bir yıtdınm ı:tbt çakan man 1otı,ıı l'eçtt•k olup, rOz· \ine t'.fl.:' "' 11' 111~"10"~1111~~ •

1 
P ıa, dllııı.u ıe hııı;tını.n h.1Jallı111 

TClrk ;Oc<t. nlha)et anavatao ta· cArıar kuzeyden ıerı olarak eJ•· lı••lz tur 11 tıır ııın ' 3 ar ·• - utıııal':ıı.. mt•nllt'rlr uıılıır ı tnıın· 
has.o;ilrflvle yanan kalp teri <IUşman rrktlr. Dünün en Jüksek har•· lılrc ııı.:~f't tlrllı•ıı hııhl'rlnr ı:orc clı rıııuıı:ıı ııııı.:An ) ııı.t 

11
, Bizleri, 

t-.saretıncıen kurtarmış. TOrklUk ve reli +ıı. •n dU5ük he +ı an· ıurll lıtıırı•ellt'rl. t'll > lll .. •ı•ı.: M'\ I· ('.ll. 1'. ~ 
1 
,ıı.maı. \il ı.rndl nırh· 

tstlkllil için ç il ayan roz ya~lannı t l.a'rat olarak kaydr41lm1Jtlr. ) rıle bir 'I'' o bir lia(• toıılııııu ıt•lııJ.lıırırıa un H"rmeı.: hlc) rn dlncılrer( k Ecıım• 1 en ııon defa ol , n111ırııı.. parti ı:rııırnıııta hlzl ı1t.. r 
1 v r t il 11 lılr lıuıı:ıı111·u. hlr ılU ınıın •• ııt ,. ma .. a~Are ke ıtm- avrılmaı: \'C KVIM l?i l\\" D1 rns; rl•Rıı etrııc-ı. lı•lıı it' rrr 111 1 1 r t 1 "' ~· ~- TA ı ı ı.- ~or1l)orl.1rı11. ~tı· hlı htt)hl b r k""tnllZ bir •eklldc anavatL"la baş l'\Z\ ll'n ,.,ı plnn hıızırlnmı 1 ır; 1.lnı ı>r n sor· 

v" " il ıııııhltıc-. ti'!, ırnrtl ııı.ı•~ııhıınıın ı ııını•tır. \\ 11 _(l(''.1;3U- !i: \ " l'I il' t•ulltl; eılereı.tı-rl11l \<'ne"' )e· 
• ı. ı t ı:ıılr) 1111 hıılhıdı• hntuıııtııı:u. 1111· 

Mevcut sistemin maddi ve manevi 
bütün faydalannm ve rahathklarmın 
bozulacağı korkusuyla aleyhimize 
tahrik edilen 400 kişi karşısında hür
riyeti ve demokrasiyi müdafaa etmek, 
serbest seçimin ve muhalif partilerin 
faydasını anlatmak kolay değildi 

Yazan: -ı 
Prof. Dr. 

Fuad Köprülü 

n fili tunnat.: lmlllJ' oıu,onıu. C'Rn 
kü, •uımadıı.ınn tıtJ.dlrılt. bl'nlm 
bazı hllıllilı ıı ıı11ı.ı ı.ot1arı ııı;ıkta· 
) acniınıılıtıı korkU)orlar.ıı. 

Kor uııc-, ctllrtltt taı.rtrı daha 
l l'nte tekilde lıııha çalıştını. Her 
ttırlil teııkhl \C tıır1z ıllltllııtf'· 
elıııtrn ıııııı. nlara t.:, 1'11 ~aı. ı n "' 
~umoşaı. bir ırnııe ile, ll flııya \I' 
uıemıeı.:rt \·nılJr.tlerlnden, 1ec
ıı in Jol uıı uı.ıar ı.ıır 18ındııı.ı 

tı-pJ.llr.rlnden, l)fllft11 rtıhlılrl ımr 
11111 olan 11111111111 hıııurMızlul.tan 
be~ allı a>daubcrl hııliuı.:t rnzl
)etlcrdc hiç bir drtı llillk olnııı· 
ınMııııı rninırn. mııtbııat hürrl
> l'll ne dotrıı filli olnrııı.; mllhlnı 

ıııtımııır 11tı1ı11ııı11ı au, l>P\ ıet Rt'· 
binin 19 '1 ııyıs nntı..unıııı dl'mok 
rutıı.: lııı.ı~arı11 bııbl~ RIC\7.UU Ol· 
ıtııııuıııııııı (' 11.1'. ıırııpıınıııı hu 
tııı.ışarı tt'mtn 'nltrc~ı, h• ııııtl.l'l
trf l>ulıı111111tunıtu11 buh§cttlm: 
\l't hfUtııı ııuntıırı tl'lklk rılerr.ı. 
çareler h11lmıtı. ilure bir komı,. 
>Oı:ı ıeşJ.lllnl tı•t. l lf t'tllııı. 

HÜCUMLAR 
nl'nılrn oıırn ım,ı,ıe kOr•ll)e 

('ıl.ıı, tlıırılil ıulı;rlre htlcum eıll'n, 
"' ıın ıırııııa nc•ıktıııı ııcıtıı \t',l"n 
imalı hlr tarzıtıı •:ıhı•lnrım11:ı ıl:ı 

hu•·ıımlnrıııı \C trhdltlrrıle l>nlıı· 
111111 (' 11. I'. 11li,.t'ıllt'rltıılrıı. "' tını· 
ıfı dllrll11 ıııı.rırı il' ahı•lnnnı 
1111111,ıtıı.ı ıııaı.~:ııll~ h• l.Or•O) ı• ııc· 
h!ıı 11rı.ut1115!11rııııı11 Uaııelerlnıtc11 
lıııh•"I nırli için rllnııte hl(' tılr \ c 
:.lı..ıı hıılıı11nııı,or. fı;ı·r (',11.P. ar 
ııı. tnnınml) lf' ı.ırlhe mut olıın bu 

lnl 11ıtl' hn"1 lnlııllllrr y111Hllf· 
nıı ıtl't:ı ıt n ın ııı er) ın tt'kur
lnıııtı. •"<'ılrral iman) n °'ıın· 
hıırhrll 11110~111 \I' l•tlhbllfBI 
\lllllİtrlilı;lrn 111111 ~••ınlnıtııtı 
lıllllt>n, hıı ı.oıııııtıı tııı:l t't'ı.en 
bnı ı tııı .:tırr Hrl' or. 
n ıı Jıllıllnr. ı:ıır ... ıı.ı ıtnm• 

BHlıtııınıtıı lır5 nıll>oıı bf' ,ııı 
lıln \ 11111111. nıııhtl'llf <'l'Olırtrrdt: 
lılnıüşlllr. Jlu nıtı.:tarın ) oııır 
dok•nuınııı ıııııım n ıııırturı 
•l ı~ındn 111ı111cn ıtf' , ın .. HilltPt• 
ılP. lıtllrtllhıır. Hu ht'sabn ıil· 
re hf'..Ş 111!1~

0

011 .\ln1Rıı a_,ı.ertııııı 
l't'•l'dl, 'atrnııcı ııırınlclir.I tı•P· 
raı.ıorı11ı10. llr•nlıa 'r ı ınıl•· 
llı:e nıl'rllklı Alıııantnr. buııu 
ılıt lnt·C'lll'll lıwr, .. tPtı.ıı. t'ıllP 
tnm M > nlıaıırı ınt•ııılf'l..l't tofl" 
roı;ının Alnıaıı n.t•t'rlııe rııl't.Pf 
oldııcn ııvnucuna \arnıı lnr. 1111 

işle mp ıııl olnıı ı:enl hlr tr • 
kllRt da ı nr. Adı «\iman ~ .• ,a, 
lllt'7.orlnrı haı.ımı halk lılrtıilt> 
olnn hu tf' eı.:ı.:oı ı:a> r.t monta 
:ı:nnı " <'ldıtı ı;nlı ı)nr . .Atmıın 
~ı.rrh·rlnln tnıılıı \t) ıı t~k 

lf'k ıı:lınıulılflltll ~ f'rlrrl tro~hlt 
eıll>or. muntazam ıtn"·atnr tall 
ı.lnı edl)or ı e nırı.arlOT, ıııttıı 
ııbldl'lrr )apıtıııa ı tçlıı gayret 
lf'r ııarft'ıl() or. 
nıı rr mi ıınıtrnııı nrlıı"ıı 

ı.o, dutu t:l'rÇt'l.lt'rlıı 1'11 lııır.ın• 
ıı~ı. Alman a.~ı.:l'rll'rhılrı ) ıtıde 
dok anının. )Rlll lam ili' ıııll· 
) on :ıskt'rl ıı. , ahaıırı nıı-nı l l'ı.rı 
toı)raı..ıarıntla caıı Hnnr;I. flll 
so11u~\ sa) ıtarın hıı korıaınC 
ıerçrı:ı. ~ebrplrr nr nhır •. ı ol· 
•ıııı. ııııııtnri.•I ,e •ıılıtırınn 
l'rı1') alı lı<'> ıılıuını ıızıın ~n· 
mnn l\•lıı uııuıturamı) aı·ııktır• 
İki dün)a ııu ıııdıı olen hll 
htoehtı(·uk ınllJon .Alıırnıı. Atııııın 
) ıı.• R ~ ıııutıııı IN·,nilzlerl ııııh'j 
nırk tein rnn n•rınl•tlr. ••tnııuıcl 
> ıııta 1:-;ouo. :-.nn('(tf' 12000. nıı· 
nlıııar"<la 10000. lıııılllıl'l'f''dt 
11000, llııll1111ıta·ı11ı 29000 ldH'~ 
ı·ııı.: r,oı.:"·ıııhıırı:'ılıı ı ıııoıı. ıır 
• · ıı.uıla ıııooııo \lın:ııı nw:ııır• 
l ır. • rıııı•.ı'tl.ı )nlnıı •vn 111ııı 
'ı ı.nın ındn :!:iOOOO lııınn ıı•· 
'ı.erlııln llldüıı:ııııO, Dıır:ıı lılııJ.U 
1111'11111"1.l'llrrlnıtr. \ I' HU•> ıulııl,I 
~il\ ıışlardB ("Rll \ l'Ft'll ) liı.btılltf 
re \lmıııı ı:ı·orlııln uıP.ı:urlıtrıuın 
hl'nıu ıııc~·lıııl ohlul:uıııı, > ııı.arı 
ıln aılı C•"tf'ıı le t;tl,ıt hlllllrl· 

12 uıı,,lrıııı ıııpl:ıııtı,ı nın znlııtltırı yor, 
ııı ııJnhll' nı·,rrıl"""" olursa. ıle-ı or :ı. lmnn)a, flfln3a f'ıll'l•1 
ıııoı.ra•I ııırlhlnıl7.I' ıııuhlııı ııır J atııın Rl "' ali'\ hl arı mııııın" 
ııı,,ıneıte huluııııııı• olur. o ııüıı n11 <'O fiıılır•ı•r ·r.nıtlilcrtnl '" 
t"\\tlı·ı• \llLlfrlt'ıııtırllml• 011111 t'. rrıı nıı·ııılrlidlir. •:rll"lı \lıırltl 
11 . ı•. ~uı.ctıh•rt, hııtııt •~·IP.rlııtlı• llrınıır•ıc. l ıııtıılı: ıt~ıııı. I· rn•1 
ıııııııc\\rr \l" tıı.ır ııdıııııı ıcçlıll'ıı '•lıH•·ı·r ,.. ıl:ıhıı lılr coı .. ııır•. 

tarafından kurulmuf olma ı it • 
bıırlyle E<llr "" n lk lirn• Odr 
ıoın ıcıı Mllu tan sonra lklnt aı ır 
da Roma ımı;ıırııtoru ı-ıu şehri r.oıı: 
be odı tn<ten kendi nı\m"' lıa· 
fc-ten burııya AdrıanopoJ .l!ml:;t 
\Cntll t r 

Ne mutlu o TOrklero ki Sclıml· nı '11 13;3 - K \ "' 1 ' ' ııt Cl"l.krlııl tdcrronıııııı '11 ıır e,. ,,
11111

ct \e trthl hıı\11~111111 r•tlcl \en n • .. leleri ..... kl•rc de .. rn mi· ııl "lll J3i7 - ('rınıııl>rlr\\l'I 3 lılt etıııl•lrr: n) rıc.ı. zııurn11 zıı· L· 
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..,.. .u ' • ' ı.: , tıı r topl ıııı ıtl.ı ı ııoııa.. o e en:.-nareler arasır1cıa d&lll&lanan ıanlı \'aıall Ezani lll llll ıırlndılll lllrlRr alam • .. 11ııu1 
bayrağınıızı l\tcrıcın, Tuncanın ve SABAH 06119 Ol lö ı ıısuııı ıı t. ••rı.ıtııırdıı hlzlnl ~n~ırt- ııı.. Ü . 

w· ıraıır .. ı ııe kadar sal.in, mOtt· 
\,111. tıtcll:ı•ır. l•P, ~lit.lı>rlınlr. ıhı 

mııı m~lıl>l'ltr ol111•11ı.ıı. Klın•l')I' 
ııuı·uııı l'lıııl>t• •·l'k, ııaı..,ı.ı: olııın· 

~ ıl'a.:ıııdan: tanrnıztara muı.ahl'
tc 1'•ll'rJ.en hllr. tıl\ı.h ı.aını~ta. ı;:ıl 
ı1ıruıılıkt1111 mutlak ıırtllr ka· 
('llllllllll.t S:IJ rl'I t'tft'f°Cl.ttı.. Blrhl· 
rlnılzl •lıliıııı \I! ltldale rtll\f'I I· 
~·in ,nn' nnıı nl urıırnı.tıı.:. Tnı.:rtr 
nı..ıınıtııı.:tan eonrn. 0111111 l111h H! 
ınliılııfıın•ıııı > nıımnı.: kin ııı.: •il· 
.tıl lıl'U utııı·,ıı.:ııın . thııııı ı.nr~ı lııt 
ruınlarda bulıııımok iıt.ru• c.11.1•. 
dl'ıı ı;ırıı ırıı hatlplı-r 1:ıı..acaktı. 
iste UnJ ar \ r Korııltnıı hu ıum· 
lardu zt·nıiu ''' zunuınu gurt' ~oı. 
111111 ııılııı:ıı..a•ıılıırıı ısıır.ıı. rdl't'l'I.· 
IPr•ll. 'l'uıırııı.: l• .ınıı11u 111~111ıu· 
ıııııı kl'nıll•lne ı.ınıı lılr hOr.11111 
' "'""'' olarııı.: ımtıaıııımaııııı.ı 
lı·lıı ~ f .. ııılnt'•ln im mıınııı.ıı ıılııru 
1'1 lrııı. C'I 1111•1111••1 ı.::ırıırlıı tırı t ıııı•· 
il t'.11.1'. ~lııı·ıılnl hııt·ııınlıırıııı 
hllırıtlı..tf'ıı 1>0ıtrn. ııntnr llzıın 
ıtrll'ıı ı·••l nıılıırı \t'rmf'J. ıbert• on 
•t•'ll hı•ıı ıl.ırııı.ıım. l•h'. I'! 11 ı.ı:I 
rıııı ..,alı ııı ııtı l'.ırtl ı.ruııuıı•lıı 
lllirtllı ıakrlr1n müznı.rrc,I, )U· 
ı.urıılnıı lıl'rl ı ı•rıııı:tııı lııılıata u, 
11111 rkllıle ı·ı•rı., illi r.l 1 ı. c:.ıı. ı •. 

nlıı ııııcıını ıuı.tıı:ı hnt.;J.11111.ı ı.ıı 
tnğıııı1111 gt>lrn ~> lrr, o 111111 hl<: 
eı.sıı.;,,ız ınırııı.: oluıııııı: lılt. ııc 
ı.rmll ıııüılıılaıı ıılArıııııı.ı:ı hıırfl 
lııırriur• )erine ı:cllrıııı.. ııu nrıı· 
ıl.ı, ıır J..ıröı tıırufııı ıır ılc hll.lm 
ıırı.ırmeıllf;lııılz IJlr ıı•ı. ıııllhlııı 

hllıtl•e oldu ı.ı. tıuııu htrıı.r; ıı~acı· 
dıı ıııılııtacııııııı. ler bile, bir )111:111 tıtlltıııt; nf~ıılıı· mll)u11l11rı•n luınıı \I' on ıııll· 

tar ll,11 .. ıtllf'r; &ıtıll't"' ııı;ır hu· ,oıılar•·n lııs.ıııa. •ııııı ın ı.ıır·1 
E!1lne rek kült tr ,r. t caret 

ve ıı:erek al~ Mtıt Hı ll!'k rlll: La. m 
ıarından ço c:hLmmly • ı bı b ı 
de ol aH hı • Atrup \l ıı 
ç r c J ç 11 n za lı arı 

e ncı tıuıu ıaı ı,u hrı ı n a h ~ 
ş tphr. z ki ı ıı nda ıwl n h r iş 
tı zıra Ed n 111 ııı:r. ktı:uı .. t • 
cır t. ı; a.o, bak mlanndan d it ı. 
aıık rl bakımcıar. cıa Tllrltü:ı ıın-

Çocuk ve muhiti ı 
nır tanıdıtım. çocntunun ıc 

eelerl dlJlerlal l'U • •da.ttıtından 
flkllyetcl. Ar.aba bir ha&talıiı mı ~ 
nr, •ndlşeılndr. 1 

umumlyeUc, aynı durum bil 
Jtikhrde de ı:ııruıur. eu, çok 4e· 
fa, asabi bir mlı.ı:ı ntl'ıahörti• 
clllr, 

1 1 (,'ocuklarda lsr, barsak para:ı: t 
aramalı n7a burun arkan b:ı · 
d@Jlledkltrl 1:llzden 1:cclrllmell· 
4llr. Buralarda kayda deCer bir 
bu~ JOksa, bu takdirde, hafif 
mUaekklntrr vcrllmell41r. Zlro, 
rll(uktı. auhl olmaıına rol •· 
can bir ı:erslnllk hail var, dıı· 
mrkllr, 

.. bl coeuklarda, mııhll ve e• 
bo•efn tl'tklk ~dllıntlldlr. 

ÇOC11fu raıla mı 11ıkı1orsunu!, 
f'ifr mektebe ıtdlyona. mektepte 
bir muJkUlil mil yar, 1:ltml1ona, 
krndl 7afında akranları n.r mı, 
onlarla 01mıyatıtılyor mu? 

GünUmüzdr, anne e babalar, 
urak çocuklarını, bir bll1llk ı;I 
bl harekrt eder ,ormek lstf1or 

, tıır. DıJarı ııe ırmasl;ırını anili· 
\ )Ofllr, bukı 7apıyorlar. Corıık, 
1 

"ocuktutunu 1apamı1or "" asa· t 
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ı·uııı lıırıtıı, l•ııııl \tı Htirıılurıla l>ıı ı.ııııı;lııı:ıııııı. ııı11r ıırtııııın• 
ıuuıtulnr, hu hıı•ıı~ııı nıılnr111 mı. hııJ ı.ırıııı ııht'•rrlrr 311ru1ıııı•ll•~ 

•ıaı.rırt lznıı lrlıı ı.ürofl)r ~·•· .ıuı.•ıı Jlııtı ıı>ııı Plllt..•atta \&Zire· ılır, Alnııııılnr ı.ııınıı hn ı.ııııı 
ı.ıp ııllıe başludıtım znnııın, l'\\l'I fı<nıllrllınl~ b:ızı 3ohn.dıırın mı lnrı oı.1111111•, tloı:rntııı;ıııın 11· 
, • ., lllhııılıı t'lllıtlın ıı:tııı. hl'nl ıl1.1h11 dııhıı lll"rl ıuııı.ı nı. hu z ıı tııı ı.11 f'rdlrnıl • rııı.:111 hlr tıorııznıl 
ııa• l nııı:ıı:ııı il! ırı nı ııı. n ı ııl.•ıııll ~lr nı· rl nıll'U &ıınra dahıı l>I ıın ı a,ı· '1'•1ne ılt-rhııl n)t'li UJıl ııruı> 
~nı:ılıııı •nlıl ııı hıı11 ııılıtll\h nlt•lpr lııı•uı.ıır. ıııııır ılı ı loprııklnrtı ı.:o<ıııu•· 
1ı ııırı•nı:ıınr 111ııu. t~"'"" s.n .... ııır BiR SES ıur u.ııta •ııını.c. .oı.ııı.ıııı.: 1 
~·ıkor çıJ.ııııız. 111111 kür~ıııınıı llıı " ıuııını Alııııın lltıı:n. ~ \R 1111',h 
blrıılıırııı.ı ,lt'rll' tlrllıııl ulıın ~·ı· Jlurt .rııı ı.ı,lıılıı clurl l.:ltbll" tnrı rıınııııı •nı.ırlnrııulnıı 11.11.ı 
ı;ırtı.ııııl ırln a;ılıınıııı dıırı ıurnfı· • tııııı dort •.wı •ıırı·ıı • hıı mıı- J ırı ılıı. J!IO!! lloııuıııtııtar ~ıı· 
ııa bl'rpı,ıırıımt• •ıılr \Uzlfrlllerl ı·ıutı·ll"sl ırn,1111111 lıl:ze l..111\• ı.u- b!',Prlııln a\~ 110 nınııı Jll" 
hemen bir ı.:nı; cıııı.:tı.nd tt'•bll eı rurlerlıı \C l •nıİİtarııı lılr Jlllllm 7.arı t;rıı<t Glar•cr lılll' Kıı:ıl'f 
ıııtıtım. n u zııllarııı hrp ini bO· uır,ı ı:tlıl )u;ıt ııı hlr ıınıtıı, blr ltııtr.ı ı·erılıe•lnıJe ııınıicrıı.ırre 
tfl ıı hU\·l>cUı·rl~ll' . Pf'k hl tnıı ı- dl'n hlrl' l..lln;O ıl .. n lılr ııwrttıı., l'•lr tlllş ııı O tUr. lkııı ile ~nıl· 
ıı ı cını l(·l ıı, onlarla h lc eolnlrlen· bir ehıııımrrtıl ı.:, nılnsı yıl l..•t' l ıll: ın·ırı en nıfltt'Cll\IZ. \C y11 1ı ıırl l 
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TİYATRO FESTIV ALI 

tlnıvcrııltelller aruıı beynelmi
lel tiyatro feııtlvall 13-20 Kaaım 
tarihleri arasıncıa Dram tiyatro
sunda yapıldı. Gl!Çen yılki beyne! 
milel festival Şan atnemasırıda :va 
pılm!ftı. T.M T.P. ııunun tb·atro 
tMtıvaıırıı ııeıeııet haline ı:etımıo 
al çok ıaydalı olacak. 

TUrk tiyatro u batılı anlamıyla 
l.ıenoz. lcurulamı.ııı. ÇUnlı:O TUr.ıı: 

tiyatro >azarları yok. Btzcıo ttyat 
ro eseri yazmak !cre!I atılışlardan 
öteye geçmedi. Bu atılışlar da çolc 
klyf.Cetıız. TOrk tlyııtrfl(!UnU genç 
neııll kurab!llr. Bu yüzııen ıençllt 
tiyatrolarına faıla.sıyta önem ver
mek !Azım. 

nl'nin nyunıarından .ıoeçllmıo Hh· 
neler oynacıılar. Alman tıyatrola
n içinde ise l!!lzU edilmeye deler 
olanı Hamburg Talebe &ahnesı. Re 
Jiııör Wolfııanır j;nl!o Rtchard Hey 
'tn &Thyman \"l'I EJdcr•ın ö!Omüa 
oyununu Franıuz eeprlsl içinde 
eahneye koymug. Kencıtstylo g!lrUş 
tütüm fgn~<' olaylar kallUllnda 
tam bir Franııız ı:tbl dCışUndnıtn
nu, lll'Vdl!ll yazarların Fraruıızlar 
arııaında buluncıutunu, Cıımwı·nan 
hayranı oıııuııurıu ııOyledl. 

Bir <111 Prankfurt Ontvl'rsıteaı 
yeııı ııahnentn OLlnter Oral!ll'Jn yaz 
dıaı •Scb oyunu l'enı ve ba,arıtıy 
dL 

betlerin nlteıııı Oneınlldlr denet>!· 
~ ~ 

Burada bu lı:onuyla ıısııı oıarıı ı:: 
bir örnek verelim: Fea:IYal'in ti 
gUnlerlnde yabancılar devamtı o; 
Jarak teın.slllere ~ldtyorlnrdı. pa!t 
aoı:ıraları özellllı:lı:ı TQrk 04rencı:ıı; 
rlnln o)'Unlanna ı;ltmemlyc )• 

1 oyunun ranaıncıa •alonu terketın 
0 ye başladılar. Böyle bir gonucu 
0 .P'esttval '1n kariılılı:lı ılyatro am~ 

rtaı, amacına aykırı oldutu ort•d • 
Buna beru:er Ornelı:ler ele aıını0 

1 yabancıların TQrklyc'ye kadar ı;t; 
melr.rtnı. )"eni bir Ulke görmek ııı 
rakına batlamak gerelı:lror. • 

lbl tezahürat ba 1:6.terl1or. Tik· 1 
le~r_,_,_b_ı. __ ı1_ı,_ı_ıc_ır_c1a_ı_mas __ 
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Ne var ki bu yılki 1eıstl\ale bu 
açı<tan bakınca, klylfeuıtzll 1 ko· 
lııyca aıılaeıııvor. Çünkü fcstıvaıcıe 
oynayan tek TOrk oyunu R N. Da 
rago·nun cHalcu acılı oyunu. Ha 
!et &ahnede oynanmaya olverıoıı 
olmayan bir oJl.ın. Lıtanbul tlnt• 
vr.rı>ııesı gençlik ttyntroııu ikinci 
Ner olarak P, Mo n!'-r'Jn •Qocuk· 
lan adlı oyununu allhncye koydu. 

15 Kaşım'da Ankara tlnıverıııte· 
ter ti) atroau Praııaız yaıarı Oe· 

D lclllmlz tiyatro festivalinin 
her yıl tekrarlanması. bir ıcıe.ııek 
halini almMıdır. nu hareket Yen! 
Türk tıYatroı;uııun ortaya çılı:ına
aıncıa yardımcı olablllr. Bir de 
Türle Gençlik tıyatrulıırının yeni 
TUrk yazarlarıyla l§blrlltı yapma
larını. reJiııör-oyuncu-yazar üç· 
ecnını birbirine yakl&§tıraralc ça
lı§malıırını dlleyeccııun. 

Dt'mlr Ozr.O 

Kaldı .iti, yabancıların dıY,lnı d ı:: 
rüat llltanbul'u ı:ördülı:lerını, T<lr • 
!eri tanıdıklarını ııerı aUrmek bl,-cı 
gUı:-. Başı b~ bırakılmış yab•11 • 
>ıı Ayaaofya•ra ııldtt ya da .ş.ışll 

11 ne'ye çılı:ıp BoAazlçl diye ba~1• hayran Hallç'i aerro koyular. 
0
, 

uı .. ·ın mozıı.ylklertDden nıed 
11 ummak ya da Hallç'ln lı:lrll evıer ı: 

çenllmiş ıulanna bel baJlaın~,.. 
ne cıereceyıı kadar doJru olur 1 

11 bııncı için .ltöşebıışına cıurmut D 
1 dilencinin Hllton'dan daha ıısı ç 

::·;:~~~" cıa memnundu Dem k 1 
kl R 'in i zü paracıa ete idi. 
Sııll •nın yaıamakta oıcıutu ha a· 
ta ıısre onun çok Zt!nrln oldu uı.a 
hOkmedeblltrcıı Bunun için Mar
cıa. ali nın kendi yanıncıa ar· 
tıkla çalıttııını Rex'e liOYleme:n.ş 
oıcıuRUnC!an dolo}l vicdan zabı 
çe!un ot . Sally, karıırında o kacıaı 
kat'! idi ki artık bütOn me.a•uı et 
onun 11yılırd1 Bu r«zcıen Marc a.
nın ıçı bir cıorcceye kadar rahat 
ctmtıtl Genç kıza evıenmeaıncıen 
b r müddot evvel tunlan a6ylcml4 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 18 

ti: 
- o katlar zarıt Ye beoı;unuz kL 

ı:üz hm. kıır. nl 15tcraenlz evlene· 
bil nıınız. Amn ille cıo ,u rcuama 
varmakta ısrar ed Ol'liaıllz o Cla 
ı; z n blleceıı n z eyd r Evet, Or.r· 
rctt, ııcvımtı. hoş. iYi para kaz • 
nan. ıstıkb ır açık bil anatkAno14. 
ona şüphe yok Ama Servetin bu
cıudu )oktur ki Ncw Yo~°un Par"' 
caddeı;tnde bir ap rtınanda. Vl'ne
Cltk ın kıınatı ozcrtnoe bir tiara) d 
oturmak varken, sız kUçOk bir ev 
de mütevazı b r ha nt ). amaıı 

t re h c:ten;cntz >ine de. Bizin bl· 
ıeceı niz 9cycı,r Ben ancak ıı ı:ın 
saadetinizi l terim Sally'ctıtım. 
Dahunız açık ol un Fakat J(lnOn 
btrıncıc kendi kencıır. ze vermlo ol 
cıuliımuz bu karara Pl§IIl&ll oıurııa
mz.. o zaman kabahotı bende ara· 
mayınız. 

ıarcıa. bunları 11öylec1lkten ıon 
ra ra~atladL .Hat A Sally"nln ev· 
le ç n elinden ge.en macıcıı 
rarcıımCIR butuncıu o kadar ki ~ 
y n bile onlara terkecıeret oto.e 

çııctı. Du cıa. e!llsınc Jakla,mış 
olan bir Amcrllı:alı zenı:ın kacıın 
ıçın bü) Uk bir teClak4rlık aayı:ır
ctı. ou ao J(lnü de sanki saıır·nın 
an ı ımıl) s;lbl lı<'r türlO l ülı:O ta• 
şımış. yorulmu., hellık olmuotu 
Marcıa o ıı:cco o kadar )'OrıtUll cı<ıo
milftCl ki hiç de rahat U)Uyama· 
m14tı. Uylcu ı:e uyanıklık ara.sıncıa 

kendi hııyatını düşünmaıı reçmıo 
günlcırt hatırlaınıotı. On beş eenc
denberı Baltımoro mczarlıltında 
yatmakta otan tocaııı Adrten de 
o gc-.cc rüyııııına glnnlşU, Fakat 
Adrtcn'I. oldutu ırlbl, otoman, kaba 
l!Bba bir pıunuk ıaccarı olıırak: de
ğil de, ince, zarif ve klbnr taYırlı 
bir delikanlı ol ralı: sormUştU. Ken 
cıı cıüğUnOnde beyaz elbll!e, tcll 
duva~ ile rahibin Onttnde durdu· 
ıtu zaman hissetmiş otdul!u heye
canı rüyasında da h1: aetmtştl. Fa 
kat rüya bu lll. Btrcıenblrc relin 
elbise lnln etekleri altındıın ayak 
lan ı:özUne ilişmiş ve terlikli ol· 
dutunu farkct:nlftl O ancıa bir ııes 
ona cMarcıa. uyanuıız artık .. .> dl· 
:ve scılcnmıotı 
Marcıa ı:ıszıert.nl açınca, güne~ın 

odaya ctolmu olduli\lnu farkcttl. Sally. b~ını önUr.c cıtmıa. ya· 
Yarı açık durıın balkon kapısın- talın kenarına ll~mlo oturuyordu, 
c:an içeriye Pıu1ı> ııokaklannın şen yavao l!e&lc· 
gOrUlttll!O ellyorııu. Blm\ onu - Marcla. o. bent tcrkedlp ırıt-
kolundan tutmuş sarsıyorcıu. Bir ti Dedi 
ııea kendl!tııc cMarcıa. u~anıııız ar 
tık» dl~ordu. BO:vteccı ı;eıslenen de 
Sally tcıt. 

Marc a U) ku l!Crı>emı ı:Ulümııı:ve

rek: 
- Ne var? Ne ıatıyorııunuz, Sal· 

l}el~lm. 

Dedi. İlk anda Sallynın blll 
esk ı albl ya.oıncıa çalıştıjtını Hn· 
mış. onun bir ı:on evvel evlenmiş 
oldu unu hatırlıyamam1Ştı, Fakat 
ııözıorını rı.ı:,ıp da Sally'Yt ıyıce gö
rünce. pannatıncıa nıoan halkası 
olmadıiını. ı;ırtında ucıece bir 
apor lbl.sc ile bir palto oldu unu, 
~uzunun ıı:özOnun perişan ve tozlu 
otcıuııunu farkettl. MarcJa o ancıa 
her celi anlar a!bl oldu. BUııbütOn 
uyannercıı. Ha;ret ilcı aenç kadına 
ba.Jcarak: 

- Sally, ııız misiniz? 
Dedikten aonra b&f ucundaki 

aaate battı ve llAve etti: 
- Saat henüz yedl bile cıeıııı. 

Bu aaaue buracıa ı~ınız ne? 

Marcla Greer. ) Rttııtı yerden 
ctoliruldu. Yazoncıe deh et ıtadesl 
\"ardı. ı<:tııa keııllml.§. ı:vı tımınmıe 

ı.açlnnnın bozulmaması lçtıı ba
IJllldıı bir filo \ardı Çene altının 
eıırlrnııımaııı ıı;ın geceleri bir lftatlıc 
ba ln orıısını sııuca ıııırlll"ıt•. Sırtı· 
na koyu renk blr ı:ecellk rt>mlıtı 
Onu bU hııll)le ı:örenler, Paz rto-
111 aitşa.-nları New York operasın
daki tocaııında süslü ve rnutıt~enı 
bir kllıltta, elmru;lar ıçıncıc oturıın 
\'e hllA ı:üıclllk lddlıııunda olan 
Marcıa Oreer in bu acalp mahlQk 
olduğun fnana:nazıarcıı. 

Hayretten kendini alamıyordu: 
- Terk mi etti? Na demek 11itl· 

yorııunuı? Diye ııorcıu. 
Saıty. baoını kaldırmadan mah· 

zun bir tavırla cevap verdi: 
- Kabahat benlm ... Ona lıaktka 

ti daha evvel ı;öytemeııycıım. 
- Anladığıma ıror,. kocanız ola· 

cıık adam. ylııı RP.x Oarrett. dU· 
ıcın ceccııı ıızı bırakıp kaçtı. ÖJ· 

lam 7 orı:cs Neuveu•nun cİkU! 11lsten11 

Sally baştnı ısalladı. Mıırcla, ya
tr.lttan tırladı. Şl.Şnııın \C blçlmaız 
vtıcucıünU bir 6abahlıkln olsun ôrt 
meıtı akıl ctmecıı Hemen ırenç kı· 
zın )"anına oturup ona eanldı. A· 
lı'ıka \"e tcl~Ja: 

- Peki Ne olc1u? NA!iıl 
oıye soruyordu 

trıı oynadılar. MuhtevMı y15n0n· 
den tıarır, takat 1) 1 bir tiyatro o
yunu ol an ikili 6Jatem'i OClner Scı 
mer Hhneyo • kOYffiUf. Bu pal kana 
ıız oyunu BBhneye koyarken bale
Cll'n karaı:oz•cııın. çeşitli m allar 
dan !aydalanmı~ İkili ıılatem bn.2a 

oldu? rılıydı. 

Ballv. mahzun ve ı;akln bir ta· 
vırla cevap verdi: 

- ona doıtru.sunu ı;öyledtm Bu 
nu yapmağı vazife blldlm. iate .. 
o cııı. ilttl. 

16 Kaıııın'da Alman llacııı tlyat 
rosu Gcorı:o Düchncr"ln cLceıuıcı 
ve Lenaa ıını oynadılar. 

17 Kaaım güncı Robcrt KoleJ ti 
) atrosu Samucı Bcckett'ln cSo-
nua oyununu vc cSözs(lz oyunı 

l\larcla'nın büyük 
açıldı \'C htCldotle: 

8 zı büsbOtOrı pancıomtmlnl sahneyıı koycıuıar. 

- Bunun böyle olacaRını ben 
t:aten b ll:rordum Size ele l!Oyleml 
tım, Sally. Dalla dün ıılze telgral 
çekip bir eey ııöylememenızı tı-krar 
tenhlh etm.,mtı miydim? F11kat 
ıstı benim gözlerime \'e naslhatıan 
ına kulak ııemacıınız. Ço:ı: katı ka· 
!alısınız Sally" 

- üstelik bir de bent azarlama· 
:;ınız. zaten o ka<tar bectbıbtım 
ki .. 
Marcla"nın hiddeti blrctenblrc 

geçiverdi ve octkatll bir tavırla -6z 
!erine devam etti: 

Haydi, timdi bana her şeyi 
olcıuıtu albl anlatınız Ne zaman 
uöylcdlnlz? 

neclı:eu günUmOzOn en cesur, en 
1yl tiyatro yaznrtannıtan blrl. Kı;C 
ka'nın ve e:ı:tstnntlallı>t felılofcnın 
Uzerınde bOyük etkisi var. inaan
lılın hallncıen umut.11uz. Ama Ylno 
do kötünün iyi, etaıaın tam olma 
ıını ı.stıyor. 

18 Ka:ıım•cıı Cep tl)atroeu Pla 
utuı;•un cAmphıtryonı unu oyna· 
dı. Bu oyunu geçen yıl ııcınnootük, 
Btr do Tunç Yalman•ııı ııatıneye 
koydutu Tenneaııc Wllltama•ın 
«Bu cvcıc ç<lkmo ıebllkeaı van o
)Unu oynandL 

19 Kaı;ım•cıa Qalatasaray Tiyatro 
ku!Ubü .Mtchel Ohelderode'nln 
d!ııcurıaııı oyunuyla. Mollöre·ın 
•Zoraki Hektmb nl o>nacııtar. 

20 K1.•11m'da Unlvenııtelller ve 
oun aqaın yemekten son- tiyatrosu Strlndberg'ın «OUçlUıı 

11anıı. Sen Jozef taıebe ttyatr06u 
ra.. Kocanız bu ııözlerlnlzl n1Bıl da P.randeııo·nun «Ç'ıbanlı adam» 

ını ııatıneye toydular. 
kartıladı? ı Fc=ıtlvale katılan İtalyr.n Ca'Foe 

(Deumı rarJ tarı onıvenııteı.ı tlyatl'OISU Goldo· 

Festival' den 
kalanlar 

itt:anbul'cıa bir ı:aıır. denm eden 
tiyatro teatıvau aureıınce yapılan 
topl•ntııar, tartışmalar, oynanan o
yunlar iatanbul 'un tlyatrosl!Yer 
ll!Ylrclleı1nl bir h•yll Ugllendlrmlf 
olmalı. 

Featlnl'de omanın orunlarda ilk 
göze çarpan noltt& dekorlar oldu. 
Paraca rolı:ııul olan öAreucı tlpt
roları daba çoıı: oyun için gettkll 
dekora onem veriyorlar. Bu bakım 
dan hueketlrrln ve aözlerın anlamı 
nı nrebllecek bir iki çizgi reter 
u71lıyw, iatanbul &eyi:'Clal özel 
ilkte bu noktadan Featival'i benim 
aemı, olmalı. Maddi deate~ı olmıı. 

yan ölrencl tıyatrolannın uzun 
bir yolculuktan geldlktrn eonra 
canla başta çizgi dekortıır içinde 
birşeyter yapmıra oalı.şınaıa" ş.. 
hlr Tiyatroları halı:Iı:ında Uyatro 
aeverın lı:afııaına yeni bir soru da 
lıa eklemlf olmalı. 

Yine cıe ~tlval'e rerelı:U bir yon 
nrıımı, miydi, Cllyc bir eoru ;eU
Yor alı:la. İ.stanbul'a selen yabancı
lar. Feattvr.l'den ııonra memlelı:etle
rlna hangi ClUYJUlarla döncıater? 
Sanırım iti bu gibi uıuıııararaaı iş 
!ere glrlft'nlerlı:ı ili: olarak ozerın 
de durmaları gettktn nokta, T~· 
fllbbüaü, bu ııorulara bellrll karşı
lıklar verebilecek şekilde dUıenlıı 
mekttr. Hatta Uyatro annıtının nl 
t.ellAlud~n çok, gelen yabancılarla 

bizler aruuıda klırutacu münue-

tlct oldutunu unutmaınalı. •' 
Bonundr. da f(lyle bir ıana.,.. 

ediniyor yabancı: Siz Türkler ~. 
rupa~mıya ç&llfl:voraunuz. /. \I• 
içinize ~temeınle batılılık rub 

11
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dıJınızda :ıı:almıf... Bu aoznn aıt~ıı 
cıın lı:•lkmak o!dulı:ça güç. ve un 
lı:anaaue bir Alman tlptro51111 eli 
OpUşıne aahnelerlıU ıntzanaenınd 
çıkardığını )'&kından bllı:ronını):u· 

Bütün bunlara daha bir aürO d' 
çOk terler eltleneblllr, bunla!' ta• 
herhalde memlelı:etlertnde anili er 
bllecekl~rı birer küçüle tıkr&Y• 1' 
nu olur. ,-

Bu kOçtılı: eeyler blrfey ırıı.de ııt 
der mi? Bizlerden birinin ded 1'• 
çlbl, adam aen de mı demeli? tdfl" 
rın öbUr sUn m•mleketlerıne g u· 
cekler, bellı:J de ömromazun ao;.. 
na !tadar bir daba lcareı1apıııı ııı· 
caJız.. Bu da bir dlltUncel 1J'ıı:tr z;ı 
de tartı9ılır ra da tart141lmııl:· ııer 
vır ki ulualarar861 mnnaııebe eti 
kurmak ıateyenıerın bu düşOll~ 
çürütmek için oldukça çalışııı• 
ırerelı:IJor. r"' 

Türkiye Milli Talebe Fede~·Jll 
nu'nuıı dUzenledlll bu Festlfl dl" 
numa!'llll n olduğuna ;öre ,ıın ,. 
ilk bu ı;lbl Jtuaurtann glderll~ul 
llnln hayli ı;Oç oldu~nu 1'• df" 
etmek gercılı:lyor. Daha idare 1'~, ı 
melerlne aoat ruhunun gtrnıe ~ 
bir meınlekette bir haftalık bit 

1
,r 

:vatro programını .rönetmelı: ııollıı• 
değil. Yine de bu lcumrlann il~ 
ceden t4ıablt edlllp glderııın°!ee1 
çahşıtmaaı yerinde olur. :SOY•• ı 
b\J denli Feıtıval'lerln ana aııı, 
olan •Ttyatro yoluyle knrşılılı:ll b 

11
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lann kuruımaaııı da ger~kle ~~)' 
mlş ollll'. Erol .t.»'0 
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tSAllf INTIMAU 
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ii\ınerika komünizınden i 

L Cll mi: 
(11igltı11fa'jfll 

REKABET 
Balıı.r•lrıtr bir ı.artın<'acı•. !P· 

1.lıılnrl ('oı~nı:ıına doı;nrıını.ıaıı 
•onrıı, rtrafıııdal.lltrt donup : 

- Am:ın turno hlr rınran 
ı.ah\I' pt,ırın. ıll'ntl . 

KONVA'l>A 510 KİLO 
1KAHVE GAZLA VAKILDI 

\anında lıulunınlıır, l.11hlr)I 
ırtlrml•ll'r mi, &Ptlnnl'ml•lrr 
mi, orıı.ını hllrml) ornm. Eırr 
hatunun l<trılnl 1rrlııf' ırılrf'n 
\ ı,...a. o l..lm•l'J r hrplmlzdrn 
~Plim nl•un. Rlr fl nı>an ı.ahn 
l('ln bl:r tınrndıı, tı.ıı dl',11, do· 
ı.oz: doıorn1ornE. 

Açılan bir dava neticesinde karıfık olduğu anlaıılan 1 
kahveler yanarken halk, «Bize verin» diye bağırda 

\D'lı\~ \El t 

lımir'de bir genç harakiri 

yaptı 

izmt:. 24 ~ HU&U&I) - Ennr Eay. 
man ıdındı ıtnç bir adam dün ha· 
rakın :rapmıştır Enn:, lçklll bir 
uzı:rettt ilen bıçaklı ı.:amını deş· 

mı, ve koma halinde haat&ne;e kal· 
dırıımııtır. 

•• 

Ruaust llfvhablrım lrdf'n 1 
Konya. 2f - Şehrimizde ıllO lı::I· 

ıo kahve ıçıne ııazsaııı dötOlrnelı: 
~uretıvlo tmha "dllml~tlr Evvelce ı 
bir kuru kah"recının dOkklnındı 
bu.unın IHO kt kahve a~ılan dl· 
vanın det"amıncı muhafaza altına I 
alınmış ve dAva dün netlcrlend ~ 
için ıahlll netlc!'$lnde tı:arıtlk ol· 
duıtu ani a§ılnn kahvenin lmhuı
na karar w~rıımı~tlr. 

Buı:tın yapılan imha 11ıruında 

halk etrafına toplanın~. .ıı:arı~ılı:: 
olurr.a olllun bız:ere da!ııtın. ~al!:· 

marın» diye ter;at etml~lcr6e c:ıe 

halkın bu !er;·atlan nazarı ltlba· 
re allnmamış ve bir heyet huzu
runda kahve hemen ~ aıuımı ur 

URDUN-iSRAIL 
ihtilafı büyüyor 

lsrailliler, Ürdünlülerin kaçırdığı 3 işçiyi kur· 
tarmışlar. Son 36 saatte 3 hôdise daha oldu 

Anadolu -'Jın11 

Tel-Avlv, 24 - tlr:ıün - ~ra!~ mOna&ebetl!'nı ve hu böltenln ıs
aını.rı boyunca hüküm ıüren ıeı•· tlkrarına zarar Yermekte oldutu
ırınllk bugün aç İ4?all lş~l"-lntn Ka nu ıtade etmektedir. 

P \Rt"' 'IOOH.t - Parl•'te dl'\ 
nıoda yautıı·ıları r;lttl,or. ~l!'Dllnl 
ırıı,or. Rr.sln1tlf' Rruııo·ııun ~ı"' bir 

modrll 
çırılması l\'lıı gir~llen bir tP.Şeh- ------------
büs üzerine bü&hlltfin artmı,ıır, 

Bir brall Ukerl MZCÜl!Ü, J)Ctl\8 
denıyt.ltrlnln CrdOnl(llf'rln aı~I· 
ne mukabtle ttmek suretiyle ı:çl
lnl kurtardıtını r.öylemt~tlr. B•ı 
kaçırma tr~ebbOt1ü 38 ua~ ıı;ındl!, 

TUlru bulan üçüncü hldtı.e ol.mu§ 
tur. 
\R\P Dt,J.f11 J!Rf 
ı·w;h.17.UiRl ~lKA \ F.Y 
>:DhOR 
Birleşmiş Milletler (:-itwyorkı 24 

- Blrle§mlş .Mllletll're Ov<ı oıan 
ı ı Arap dt.vletl. 8Ü\'l'!'lllll: konseyi 
bap:anına Umman meuıesı h•ltkın· 
da bır mektup ~dcrnı~lerdır. 

Mektup chUl devam etmekte olan 
İngiliz tecavüzünUnıt beynelmilel 

Dün geceki aramada üç 
bıçak bulundu 

n. l!iube mtmurları uraıındaıı 1 
dllll ıre<>e J:;Opte bir arama yapıl

mıt vr Ta.ııta.rlada uç tahaın ürrrln 
dt bıçak bulunmuştur. 
~.Ahattln °"Un, Tııar Duman, 

C.mll Dtrll adlıı.nndlkt bu ph18111' 
hakkında sertkll tahlı:lltata b&tlan
aııetır. 

Edirne'nin Kurtuluş 
yıldönümü 

Edirne. 24 (Hın.ustı - Edirne'· 
nln kurtıılu yıl dı\nOmil yarın sa· 
at 9.30 da başlayacak tll~n:e kut
lanacaktır. 

VEFAT 
Merhum ıı::u~kalo MOC1a!ll Bin· 

ba~ı Zabit o. kayın ~ı. Zahide, 
Mac!de, ttıEan. Saim,,, Adnan ve 
Burbane~tın'ln anneleri 

nrntcıı: osK4'' 
24 1 l.P.57 paıar ;nntı nfat etm~· 
tir. Cenazl'l!I 21Ul.957 buııünitü pa· 
zart~l gOııü Sultanahmet camlln· 
cıen ö!:le namazını müteakip kaldı
rılarak Balı:ırköydekl alle mezarlı· 
ima detnedllcccktır. 

SON PARA 

YATIRMA GÜNÜ 

Sene sonunda. 

1 
çekilişte! 

APART!\IAN 
D,\İRESİ 

200.000 
lira Para ikramiyeteri 

KISACA 
Örnek aydm: 
Mendes - France 

G 
rrc•k blr aydın, 1tPrttlı btr 
pollıika adımına ornrk ıöı· 
lt'nblleretfm telı adam, U• 

ki Fransız ~bakanı l\JtndPS -
Franre·dır. DuıünrHI ile hırekP· 

ti bir, unlı pollllkacılardın biri 
olıın '1rnıtr• - Fran<'P lnandıı:ı 
rl na uarıına onuna ı.adar ıtn· 
~anan UlkUl'U aJl'lınlıuı olı:un 
tılr orneı..ıır, :\JrndP! • t ranre. 
1ı11,arılı hfr A; ı ııaı..anııı. 
çatı &Pçlrdl. \'ap•racını ao' ltdltl 
ı ıerı 1aptı. ou~ünreslne uı.ın 
s•lrn 1 Itri ;yapmamak itin llitl 
dardan a1rt1dı R.ldlkal ııarııstnln 
ikinci ba kanı oüırak muhaltf,. 
tin en kUTtttll adam11d1, J9S6 
~iminden sonra lktldan alan 
Cumhurlyd~I blokun Guy l\follet 
ile blrllkt• kururusı11du. rollet 
kablnulne DPTltt B•kanı olarak 
ıtrdl . \mı Cna1lr ııolltlkıı ındı 
Ra•bakanla a1n1 fJklrdf' nlıııadıtı 
l('ln ı.ııra etmekten çeklmııtdl. 

O, Ctzaylr'drkl ltdhlş pollllkuı· 
nın dnfrıı bir ry olmadıtına 
inanmıştı. inandıtı flklrlPto atık· 
('a uTunmakt.an frlılnmı1ordu. 

Radikal Partisi mebtnlannın bir 
kısmı onun cörüsüne katılmadı
lar. Parll iki, üç blllüme aI'flldı. 

Bir umpnlar Fransanın bir nu· 
maralı polltlkaruı olan lllrndu • 
t'ranrr, milletin yarıdan fuluı-

11111 dlı~ıııuılıııııı ı.ar.ııııılı . ~l rr· 

lblt krndlıinl dt~lt'klr1r.n 1trml 
kadar Radikal arkada lylf' inan · 
dıtı flklrltri sonuna kadar &a'l'un
ma11 dnım rtll. Buıün için 
lltrndu • Franrr, hıttanmış bir 
polltlkarı ctbl cöruntt1or. ('Onkü 
&•len hükOmetltr, onun ı::llrü il 
nü tutmuyor, ('ünkü !llttlb to· 
funlutu Ceı.aylrdt her ne pallı· 
aına olursa oı.un, tutunmanın, 
dayanmanın taranuıdır. Bu afur. 
da lnı:ııtertJlt, \mrrlkıyla bile 
bC'llu,ınakıan çrklnllmtnıl'slnl ıny 

ıe1f'nll'r Tardır. BoylP. bir :ltrrll.s
ltt Mrndes • Franu'ın dütuncr
lnl •lb•tt• tarart.a.r bulamaz, u
,-ilmPı, btjt>nllmn. Ama ıntek 

"' dın .lnnndııı rıı.re onunR ı.a
dar baflı olandır. Ç'ıkarı, 1lnü itin 
ilk rıraatta o fikri bırakıp baş· 

kasına u.nla.n, işlnl bilir insan 
d•tll -

l.lTlP& 1 

Fellx Galllard'ın r.ua.-ır rıı,lltt 
kau konusunda mPClbten &ilnn 
0111 htedlfl otunımda Mt.!ldea • 
:t-'rınet, l.:tinü1e cılcmıı. önemli 
bir konuıma 1aıımış .. Radikal il· 
der, flklrlrrlaln dlnlenml'1ecetlnl 
biliyor, ama onun l!drrl dotru 
TOi olarak b•lledlClnl dalma tf'k· 
~arlamaktır. Mende. • Frınrl' dl· 
,.0 , ı.ı • \ nrak bu polltlka.cıyı 

drtlştl~rkle CtlaJlr•• Te butun 
Afrlkada tutunmayı baıannz. Be 
nim dunutanmı nr bükflml'l il· 
Trlrrl ne dr mlllet1"eklll arka• 
daşlı~m paylaşmıyor. Gene de 
brn onlara ırılrnlyorum: Ejer 
Cezayir politikasının , birkaç 111 
çrker•flmlz alır yOklt'tt, maliye. 
mlzln alt üst olmasına deler mil 
il bir dA ... oldutıını ve başan1-
la bltPC•jln., lnanıyorlana bir 
ery demiyorum. Ama r:erçrtl sıı1-
lr.rerrk kııdar dııruu olalım: 
HarblPr, harb rkonomlslne tıTma· 
mıu ı:rrtktlrlr, Rarb hf', ıert ttd• 
blrler alınması demektir, Joksa 
para alanında , maliyedr, ılill"t 
ve ar.ktrllkte tam bir raria dofar. 
Hl\A banşı kurmak mOmkOndür; 
ama, siz bucünkü politikada b· 
rar rderstnlz, memleketin Jçlne 
diltmek üzrtt oldufu trhl11ıl'ltrl 
,., bunu onle)'tt•k çattlerl mlllrt 
ttn ı:ızilyemculnlz.• 

~ll'ndrs • Franrt şimdilik a.rın
lıkta. Fıansu hukflmtt adamlan 
atın mııııreHI du•ıtılara kendini 
kaptırmış. l\tlllrtnklllrr\ de, hallı 
çotunlufu da öyle. Ct'U'l'lr Ko· 
nu•onda ı:rrçdl soyleml'k kl!UI 
klJI olmak drmf'k, Ama '.!IJendn • 
Franre gibi ı:uçeti ö;ylemek lçlıı. 
bütün politikacı ünOaü. ı:eıeu· 
ılnl ırhlll..r~ r ııtaıılar da ynı. dl' 
fil. Fransa na ıl uzun, kanlı sa• 
vulardan sonra Hlndltlnl'!l. F•· 
ıı. Tunurn bıraktıysa, tlbrt bir 
cun Ceza:rlrl dt bırakar.tk. 111~

du • Fran<t ı::lbllui lltrlyl ı:-o· 
ru:rorlar. Duycuıarın elinde eılr 
olan kütlrlrr bir cün dotru yola 
ceıır, ama nke .tl'.Jlıırdan, nice 
:raman kaybından sonra, Mrndes • 
Vrante, o cün\l bekliyor. Bli:rOk 
bir utanıner, bU;yük bir pollt1· 
ka ıd&mı ol:ırak nansa'nın ~· 
rrrıt bir yol tulma .. nı llı.lüyor. 
IUmblllr belki :::Uniln lılrlııdl'. 
rtoıru ynlıı tutan •·rıın •ıı. bn, 
lnandıfı tJldrlrrı hrrfryln tlıtlln· 
dl" tınan, durust lnunı Yt'tıldl'n 
,ol"Dmlu mP~kle cetlrttl'ktlr. G• 
tlrıln, ıttlrmnln, bütOu SHttk 
a:rdınlar ılbl l\ltndn • Fran<r 4a 
1~1 d .. ı, 6:rü ile sörü bir olmal\ııs 
mutlulutu lçlnı!tdlr, 

OKTAY AKBAL 

C.H.P. NİN TRABZON SECİMİNE 
İTİRAZI KABUL EDiiMEDI 
Adıyaman mlletvekillerinden birine yapılan 

itiraz da yerinde görülmedi 
lln •ıı•I 'fntıahlrlml74tl'n 

Ankara. 24 - TOU.rk S~ m Ku Önümüzd"::tı uıı ~ono ua• 16 
nııu, C.H P :nın Trabzon seç rn ,._ da toplanıcaı: olan il 15eç :::rı ku
nn .. yapmı~ o!duıtu ıt razı rıoıı- ı ruıu. pazarın ~no ;Ubelı: se
de:.mı tir Kurul ltlru.ların ltanu çtm ıı:uruıuudan ııelm~I beklenPn 
nl l\Ür.ller \cer ı;ır:dr kademe ka· CHP ve at do.s;ıı}ı ve aynca C. 
deme yapılm11d ı ıtı ı;ere~<'t'I! e. b·ı ı H P il ld$rn kurulu tararından ev 
karara v.um• tır Bu duruma ;:61'1' \elkl ıı:On \eMlen dl~cr bir rtosya 
rrabzon ilet mll'rl ycnllenmlyttek· ,.ı tetk k cdecf'k \e muhtemelen 
tır kes n btr karart\ varııcaktır. nu 

Tntu;"< S!'çlm Kunııu nHırn 

Adıyıımıın mUlt t\•eklllnln rr..azr11t1 
sına l ıpılnn ııırazı kabul cı•mc
mlıtır CHP, bir D P mllle~vrkl· 
linin, okuma ~ aZ!I'la yetrrll nıma 
dı#ını. bu hakımdan mllln'nk ı 
ı;~ ıe:ntyecetlnl blldtrmlş, dunımu 
inceleyen Yüksek S!'Çlm Kurulu 
lllrlll )trinde ı;örmem ~tir. 

tz"IRnF. 
lr.mlr, 24 <Tf!lf'fonla) Ötl'f!n-

ctlitlme eöre İırntlr tı Seçim Kunılu 
Yıııtı.r.k Seçim Kuruluna b.r yazı 
ı:önC!ererek C H.P. tarafından sa
pılan lttraza alt (ICM\yanın il l'Çlm 
ırnruluna ıaOef;lnl talep et:nl'' r. 

karara ıtırın.: edlldltl takdime me 
ı;elc\ ı son drfn olarnk 7ükflek ı;e
çım kurulu ~zC!!'n ~ıreceı.tlr. 

Çanakkale yüksek tahsil 

talebelerinin kongresi 
Çnnııkkale YCkllelı: T~ll Tale

be er.mıvrtt·nın yıllık lton;rl'.f>t 
dün 'apılmı~. Bqkanlı~a Enuıt
ruı A~a!I Başkan Vf'klllltlne iıı. 
rllh m Entln, Ot>nııl Sekreterltt" 
Te\'!lk B~arı, idare Hey'etl ü~·e· 
ılklertne de Kertm Gllndotcıu. 'E:· 
rol En;oy. İllllleL Başan ve Al! 
Onlll f.f'Çllmlşlerdlr. 

• ... -..-.-.-. ................. " ... ._. _ __. ....................... - .... _..._.. 'IM•••M••• ... ••n••••••••••••••u••·················•••••Mtltlatııı••••••u•tMMllMl.ftttlNllU•n-·-·-

~oför: 

sıyosı hoberlerın tarotsız hikayesi 

BURASI 
Taksime kada~ kcneell dl.kik .. 
lar yaşatablllrdl. 

SAN' AT VE POLIT1KA 

• 

ISTANBUL RADYOSU 1 

. ... 

i ni~in korksun? i : 
~ fi 0\ıntrtkalılArın n' ,.,., nu~ya·· maktnr.&I. bel"t hlr hnlftS1k ma •~~tini. tt1 11•r' UA011f'rlr tic· :, • 

: 

cBu kadıncaıııza l'la nl.'!11 ear
kı s6yletlrler bılmem ki .ıt dec:ıı. 
11lnlrll bir bıı;ckrtle raı:tyonun 

C10tmeııtnı kapa•tL Yolcular bı· 
rer chay Allah rıu.ı ol.su11• çak· 
tller. Bir tanesi •neden olacak., 
kim bilir t.ırtını kime da~ amııı· 
tın diye mınldandı. B'r başka· 
ı;ı ccanım earkı aöylt.mekte d 
llUmı olur mtıymu=• itirazın· 
da bulundu. Şoför: tBen onu 
bunu bilmem dedi. torplll ol· 
mua bıı kadını radyncvlnln ka· 
pı&ından r.ok.mazlar.ıt 

Do.mu§ yolcuları etmdl anla· 
tacat;ım fU hlkAyeyl .bllı.eydller, 
öfkeleri daha da der n olurdu. 
7.lı:'ıı bu e1111natlı:ı\r• hanımın rı.d· 
yoda ı<e anslarma denm edebı,l
mtt>l Jçın or.n yOlı:sek makam· 
laru harekete Re(lrdllıl pek aı: 
klmtıe tarıflndın blllnl~ ordu. 
Her hafta mikrofon bllıjında çı
karoığı acalp 11cslert milyonlarca 
radyo dlnleytc~c zorla d.nle
tlyordu. Qllnkü urkw• VardL 
Onun için telefonlar edılml~. 
ldarecılcre çıkı ılmış, uavalh 
bir kadının ekmej!I ile oynan· 
mama.ı;I• lbtar cdllmıtU. Ama 
zavallı balkın zevk.ylc oynan:· 
yonnut. verdliıl vertıınln. ur· 
ietııııı ccreyatı bedelinin. b;raz 
m!lzı,;: dlnlemelt ümitlerinin .-ar 
oııı 1 \·erıımısonn~. bütün bun
lar \iZ ~ .. ıı~ordu. B r polltlkacı 
vatanda.,ıarın reylerini teker te
ker toplar, 119nra bir te:ı. reyin 
ulııbı açın dlgerlc.rlnl llkltna b.
le ~etl:mezdt Şarkıcı hanım da 
blr cbüyOltıt ün hıma}C!lne 111-
lıınnııştı 'e earıı.ı okunıuror, 
mllbikl ihtiyacımızın canına o
ku~orou 

&ôz 1ayınlanndan para alan 1000 
ktclden :ferah tuah r11r111ına ra· 
batça kapıyı ~tereblllrdlnlz. 
Hımhım e12>lcrıyle dünyanın en 
farcıMuı konu~malarını ) apan
lar, earkıları) lfl tüy.ertnız.ı dllten 
diken ecıenıer, sazların cte&te ı 

lle ıırotramlannı 2or bitirenler 
ve neler, ne.er; ht:Jlfıl rac:ıyoya 
dolmuılardı. U.e.tellk en iyi ııa· 
rayı da onlar a!lyorl&rdı. J::gcr 
4'.arkaluııt olm~• rad}onun ka
pu.ına u ratılma} acak olanlar, bir 
rıı tçlnde tam 54 kOlk'iE:r veri· 
> orlar ve her lil'lllS için 100 llra 
alı orlardı Rac:ı1ola tutkal ı:ıbt 
rapı~ı~lardı En ufalı: b r mu
kuemetl h ettikleri uman 
devlet bOyük.lerlnt blle hareke
te ırcçırmclie kalkıyorlardı. Sanlt. 
radyo dctııcıı de, her hanı:ı bir 
:memurl)'ettl, her:.teı kıc:ıemını ı
lerl ııOrü)or; ı;anu de~erl)'Illl~. 
lMldaun~. kablllyet.ml§ aldırmı 
)Ordu. 

tanlan mü ~den temız.ı,.mek 
tf.t!'dl. istemek b~ka. yapabil· 
meli:: baljkaydı Sonunda yapablt· 
d IU tek e~Y ıatıfa etmek oldu. 
İstanbul rady~u dlnleytcııert 
artık ayda iki defa vMilen MO· 
nır Nurettin konııerltrlnden b~ 
ka. radyonun ııılab ııdUebU~ltl 
1lm1Uerlnden de mahrum oldu· 
lar, Ayc:ıı 1500 lira acretl rf'd· 
detmek, bu ümltlllzUtl olııukça 
belıll: b.r oek!lde ifade edebil
mektedir ve MOnlr Nurettin bu 
paraya ihtiyacı olan adamdır. 

PEKi, NE OLACAK? 
Herke! bunu 15orurordu, ne 

olacaktı? Bu ı~ı hal!ctmek hl'r 
haldo eli kolu bağlı blr genç 
müdür velı:Ulnln ımkA.nlan tçln
de değlldl. Rııdyo lktıdara ba~
lı bir mılC55etlc olarak kaldıkça, 
iktidara sırtını dayıyanlar, ona 
hulQs çakanlar: kablll)etblı.lllı::· 
lertnl, t'filtlllklertnı, paraı.Jtllkle
r1nı kı}metlı bir meta ~lbl hal
lta r.orla yutturmakta devam e.. 
decek'crdt. Politika. h~atımıun 
her ı;afha.sına 0} 1 lne tolemıotı 
ki, bedelini ödediğiniz halde, 111-
tedttlntz 11CE>lerı dinlemekten bı
le mahrum bıralı:ılıyordunuz 
Ocrçı blr dOl!nıcyl çevırmeıı: kur
ıulmanl%a kl!I geliyordu. ama 
kulaklarınıı.dakl, tçlnl:ı:.dekl &· 

klslcr kıybolmuyo:'llu ıu. 

,. han l.nrlmıa.•ı dl'mt'•f'J ını anın. J..ln!'i>l Çf' "' işini 1.;olnrl~tırıuı l'f'l•l7. trda,-ı f'dllt<'l'ılnl bilir. • 
.. u'1 llll'mlrl.ttl ıtO•nııııı b1llp 11'· dnhn bir sürll tlrlilrll.11 Alrl •il· 7.rnılnll'rf lif'llnN', hlllr ki ... 
"' 1.: ı.ı,. dıırmn~ı ı:ınf'I ınbll.M t 'a· tın aınıı~ nlmıuı monıı.tındür. 71'1lıtln ıll' ı.rndl~I ıtlhl bir \il• • 

~ lr11
1
t 1.nnııııılımılrıı .... ı.ııııııl'lnl naha l•I' ılrl'r ı:lrnıl'7. hl'ınl'n tnnıı •tır. Onun ha~att 11 ~np.ıfll· : 

,. n rrı ıırr.ı. bir •l'brp IR•al\ar bir otomnbll atnıı•ıır. ıAııılııı l l'l'l'il f'}ll'r dl' ı.rıııtl ~11p1ıl.· • 
• ~11ınrı. &ü(' ... J\nnıünlıınl , r~ns \mnlkııdn öc bıll'ııl. nlırn a bir lıırııııııııı lll'I.; o !.Adar rıııla ıı ... • 
~ 

1 
lharı,ı,., tılr a1 1111ıınn ıoı11 n. otomobil ıltl'ü)nr:ı. i•lnr mıı· tllıllr. O tuta linıuıırnnı11. l.a· : 

,.. 11ıu lıitl•nııır l'lml'•lnl nnlrıııeı.: hal.liftli ı.rndl oıomohlll ili' ıı- 7.Aıııt ııı nl•ılrttr. mııaZTaın \f'r• • 

,. ~" bo, Ol.: t.1111<'1..rl', hrll' lsrı .. ı dip ırllr. lfll'r ••dlhnr \I' &f'llrlnln pi'\; • 
~ 

11 
ıfına, ııormRI bir ) a<anın ,.11111- F,, indi' bir, hl'll.I ıı.;ı, rarı~n hll> üt.: lılr ı.ıomı ımr•tll J ütdl' :: 

,. 
11 
•rıtı tl'nıtn rlnırı.: ıı:ll)f' ını 'ılı· \l\rdır. nıııa rad,onuıı pahurıı ııo ifil flO'ı) ıenr mllll'tl' lııtl!.;al • 

1' ,,:n bir ıınısaı11 ~htrm olıımı. c:<>ktnn dama aıılmı • bn• ı.o~,._ rdl)ordnr. llr.m o 1;:\lı~ıp ı:aha• • 
,. ( !i l.ınor~l'ı. tııııflıı \ınrrıı.rı'nın )" tPll'\IZJOll ı.;ııruııııo•tnr. R:trl la)ııı. bir takım ııu~.1111,ı•llrr • 
~ tı~"' lııııunıl'""" Halı Ah•ııılnln) )o ol•Ull, lelr,fı>nıı ol•uıı. hrm ,uı.ll'ıılp o 1111'\l<ll' llf'lnıl~tlr, ! 
,. n mat.•:ıdı !'-O\)l't nıı .. ıı ııaıı ıırııı ha•lı f'tlcnrr. ı.a,11111.;ları · f111la l.n7ıııınıat.; ınbll ı.ı hı.1.1.ı· • 
,. ~·nı. ılRh a ıırnl~ \I' l'•l\•lı · ~ıırr.I· dır, hrll\ ılı• hunlar ı.rnıll•lrıl' dır. • 
,. .. '•rlııP. c:rtırdlc:tııl ııı rıırllı:. f'll ııoırn. •n >•ili ıııl'mll'l.l't '" \ mnll.an l•~l•lnln '"'" hl'r • 
~ 

11 
lı.ıı~arll H' ~ıı~ınl ~ııhnıtn ol· d1111,n hntıerlrrlnl rıı hıtarııf I'· hıuııı hlr nırrll.Rh \Rt:ıııdıı•ın :: 

,. 11~rıı l.adar. hıırrl>t'lfrrlıır •n· ı.ıııt~ sıınll nntlıır hllıllrrn lü· ahlll olup ""· ı..nm!lııl•tlıı rh· • 
?: 

1 
11 ntnıa H' hpl.lurıııı ı.nrumol.; zumlu \ •ıınlnnlır. 'ıı•ınılıı tılle ıı:llrrnıl> rrrl:I !inha :: 

.; 1 ını.a11ıanıı11 maili.. \lııluıının a· "'O\)l't Hus,nıtıı olrtucu r:ttıl nl.,,. R\antn.)lar •ırntaıınblllr. • 
,. 1 11nlarınıııı da ııuı:ün ctl.nııtıa· md,onun ,,.,-n trlt\lz,onaıı hft nıından da anlft$ılıJnr ı.ı. 111• • 
-. b11~tıı mf'nıll'J.rttr '" nıııı \ıı•ııt 1.;(lm<"t \l'>R pnrtl ıımpnı:ıında"ı ~1111111 ln•nıı ıtbl \R<nmA'1, 111' • 
,. r \Olanda , Kunıllııl•t' Qlf'· 'nıınııı•ı, \ntıınrlıı•ın 7.f'\1..lnl •~ lhtllllllrrll' •aıtam"r, nr ılr 1111111 • 
~ llltnıı.. Jll~ıı~n11 nııındlllııdrn tl•nınr tlml"'I ,,ıhut brr htıll• mi ıtoı.trlıılrrl11 ll'Jll'1lr11 tıınır : 
,.. ~oı.n>r•f' kıHı11 ı rtıııt~l'<'<'k dl"· ı:ı bir ı.onudıı tnrar tnıııııı-ı ııt.· tıılhll.I il•. \nıntı.a l •l.anıtlnıl\ • 
• t~.ı .. ıtrrdrdlr. tıı. ıın,1111' bil<' ı:rl<'1111•1. llll'mlt•l.rtl<'rl, lıııro ~ıınraM \1- • 
~ r so,1•t nıı .. }R"ll hlc ı:ıtnırı11ııı, o .. nı• \ıııerll.;nlı 1 ı·I rın"''"" 1111111"1•1, 1\\1\· rı· '" ıll tn ınl'ıll'- ... • 
,. 111.at bıı ınf'nılc•lirıl 7 ı,ıırrt rt knr•ılıli ı.ıuaııılıı:ı ıınra>IR Kn· nl 1111.rll'rıl l" olrt11aıı ıt11JI , ıın 
.. nı1ı~ ı:•,1111 nılllrtlnıltıı ı:Mrtl'· ıııünl"t ftlrnıl l•rl•lııln 18511\- anraı. hılı.tınırtln ı.rnıtlnl ı:o • 
'lı 1' lrrıe Ti' ıllr:l'r ı.lın•rlr.rll' ti'• , ur l'd<'llll)l'l'l'ı:I •l rrrrrdP. ı~l 11111ıııı:uıı tıı.nı .. ılnf' crrtl'l.lı·n • 
,. ~as l'tnıl•llılın \Rr. \ınrrll.n')ı ı.aııırıtr liumıı•IArdnıı )apılnıı• ,ııı.rrııııP•I "' \lllnnrla lnrın dl\: 
~ .. '" otdul.ı:ıı ı,-ı tanırım. Htı•) n , I" (Ti t111.;llml-. tlbl•rlrr ııh·l"r. hrllrll bir f.r.\1) •nln nltınılıı yn• • 
• ••'1•ı.ınıtı du,duı.ınrım ,,. oı.11- 11rm" l.t'nfll•I. h•m liRn'I '"('O· amaı:a rıııı ıılamnyarali liıutın • 
~ :,nktarınıla. \m<'rlktı ıını.ımıdn ruı.;ıan .,.,~,yrt ölıülrrl ili' ..,...ı.; ıı,nıııı. hnle ıtl'lmrl•rl "''·~•11· : 
• 

1 
ldlkl"lml ı.n~ıl~tır cııı. n· :ı:l"nı:l11 •.ıJılnhll,.ttl.; hlrrr ıo.rdrn dr ııııımtrnıı nlıır. • 

,. 11 rıanı ortarn ll)ll' hlr tını.ıı.nt tın •ahlptlrtrr. l ı.;ı lrmln nr11 .. 11ıııaı.ı r.ırı;a _. 
,. ~lluyor: nuıııııı ı ·oır:ııııtııııııı ,... \l'ılll.;IPrl Jınıtı.lf'r dl' on:ı ııa rnıı:ınl'n \nı•rlt.an Dt'\ll't Hl'hl • ,. .•tı '' htırrl) ı•tlnln ırıııını hn· n-. n 117 ıtolRhl hrr 7.llnınn ıl•~lıı • \ıırıtırıll'"' 'lr, 'l~on ltı"t·ı•ııh·r • 
• j' 1 •nınıııın \ınt•rll.n Hlrlı- ili Ilı'\ dur. {'oruı.ı~r tırr ıfiıı hl~· dl'· ıır \f'rtllıl hlr ııııtıı~tıı: 11B:ı.lı••.1 : 
~ •llrrı, ıı 11 , 11ıı ,.11 "'""''" hlr '"'" llil•rr hnrdRI. •ıır "Ot ltt"r· ı;llAhı . ~rfıılf'tl ı .. 11,ın:ır f'lnıı·k· • 
.. ltoı lhtllfıİ<·l,lıılıı f'll ııarlnl. tıt- trr. Cllıtllll tıfıyOl.lrr dr.I l 'Rb· 11'11 lhRrl'I utan t.omlıııl111ıln ı.11r .. 
• 1•Hnrtırıııı hile ~n<'nı. hlr ı;e· rıı.n ,ahllıl "''""" nr )l, ona ı.ııın 11.1.1111 \adl'll bir ırıı "'"" ::_ 
~ 'l'IJl'1e ul~mı ıır. ı~('I tir l>C'nıtl ~ofra•ınd:ı ona proıramı ili' ('ıkal'lll:1' ... Onlııı • 
• !'le ell Tasal bir Anırrlı.an h· Tl'r, 7.alf'n ı.:nznndıı:ı parn. nırnı ..ı•'1Jl'll'rlnl ~111..•tltııırı.. ııtıı ıra • 
• i••lıtl f'le o.lalını : on adamın İrt.:rll11 ıı:rçlm ,.,ı,r•lnr c:lirt' Jrlrr hat.;ınıınılnn Jf'lll bir dn1r ,: 
~ *ıancı Uç odalı, trnıl7. bir I'\• hrr ııaı.,mdnn ııırctf'nl bir ha· Rl:Rl'Rl17-• .» dl)Or. • 
,. de Ohınnuını mfimliiln ı.:ıtaC'nL: ,aı 3a :ınııı•ını trnıtn t'ıll'<'tli •t' nıııon Anırrll.;ıının hıı hn· • 
,. lıbailar :röksekllr. Otardotıı rrln kllrlf' unrl11ıırnı•ıır. liımdım rnı'll e ılmmıı.,nıı ırr· • 
} lr san kendi malı nlnın•ı hli- (.'oraı.ıann ır;lıtlıl nli11l a~dın l'""'"" nıııh:ıl ,-oı.tıur. "r. " · : 
,. nııc bir ihtimal dahlllnılrdlr. ııı. , tt'rtrnılz ,..,. fl'rahtır. l\•n · '"n hu ıol11:J.-rl \nırrlı.11 · nın nıııt .. 
,. t'fdtı taıorttrr, 8H:RI.: ~ıı. hınaı::11 dl•I Hfn alll'~lıııtrn biri ha•IA· tl'fll.lnlnl' ~ıpa<'aıı }rn l , .. r. • 
• tı h ·l'y& rtrı..trıı.ıı 1t'nıek oha· lanııl'n\. nlnrsa. rn morJl'm ~t"· flımlıırı , ı.;ıı~trdl'rrı. Mlrdl l•r. :: 
; 

1 
il), buz: dolahı tablat11ll" t"Rt• l.11df' trchlz edllml bir h11 ta· o 7.ıım ıın bn Tııat11rrr hrrl.r•ttn • 

1ltı 41ır, A1nra tat.: itle bir c;amıı,ır nf'flr tırr umıın 1•taı.; bal:ıl>l· rol. bhlm ~f'llnml'mlr IAzını • 
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GIRGIR 
supül'lte!I ktıllanınıL 

Toptan Sat~ : 
e>t'ıt ı.111 . o Ankllra 

Takfilm t.ı.tlk.amctlnde llerlr.
yen dolmuGun yolcuıan yaşı ve 
mod1Sı bir ha:;ıı ı:eçkln oldultu 
halde hal6 111tanbul rıdy06Unda 
muntazam sololar yapan bir a· 
lat.ırıca ~es ııanatkArıudan bnh· 
l!l"dlyorlardı. Cidden ııe&I d nııı
nır ıtlbl deRlldl. in ana bOtüıı 
ıtiıcU ıte raC)'O mııo:lnı!tilnıı b' r 
:;umı·uıı: atmak ve böylece ferah
lamak arztıııunıı \ert)ordu Dcm
ket veraln k şoför acalp eeY· 
ıcrcıen boıı.anao bır delikanlı 
dtli!ldl Yoku pekli& dOliıne) ı 

ı \e\ lrmeyebl!tr ve yolcularına 

iÇi BENi YAKAR .• 
A ıında t>u imtiyaz bir veJa 

bir klç kışı tçln de ııc:ıı Mee.e!A 
isıanbul radyo unda müaık t"e 

MÜNiR NURETTiN 
BAKTI Ki.. 

Radyonun bu yOrtkler acısı 

durumu bir ara cyutırdakllrn 
taraf!nd~n da ıtörOlmOIJ olmalıy
dı ki, lltılll Devlet Bu:anlı ının 
huauı;I 1'.!111rl llc Munır Nurcttın 
Selçuk mO~avlr olarak İlltanbul 
racıyosuna tayın edildi Kend~ • 
ne çok ıey uad edllm~tı. işe 
b1111lar baıılamaz kolları tınamak 
"re ilk plA.nda t~e yaramıyacak o- SADUN TANJU 
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'TIIEJOUR 

ISWILD' 

b"ratıcrt'e ı;lıı••rırrı.t ı ı;tırt•Jor•uıııu;. 

lkah Sun'i • 
1 

l l arsilya'da toplanan J inekoloji kongre inde, nıtdeni memleket· 
!erde revaçta ol duju istatistiklerle dt" tesbit edilen sun'i ilkah 

için kon gre baskanı ıinadan bile daha agır bir ~uçtur dedi. 

Z
amanımızın tıp alanında bellidir. Dr. Schellen adlı h r A· 
attıRı ileri adımlardan biri merlkalı doktorun yaptıı;ı ankete 
de ımni llkahtır. Ne Hr ki ıröro Biri lk Amerlkada 100 000 

yıllardan beri Avrupa. ve Amerl- 11unl ilkah vakası kayd edllmlştır. 
kada bıı.şarı ile tatbik edilen hu Amerikalı kadın hcklmlertnln 
usul epe,. tartıomalara yol a,.....,ak- '• 80'1 bu usulü çotu evlilik dı,ın
tadır ~- dn, yani verici erkekle tatbik et· 

mektcdlrlcr Almanya rn Frnnsa-
Geçenıcrde :ı.ıarı;llyadn toplanan da '\'crıcı ile sunI ilkah 511yısı yıl

JlnekoloJI konaresı de bu mesele- da aııağı yukarı lOOO'dlr 
> 1 <!le almı§ Te sun! tıl:ahın khln· Elde cdll<!n 110nuçlar kaı-şılaııtı· 
d" ve aıerııınae ortaya atılan bü- nlınca. 11unl lll:ahın tehlikeli bir 
tün rıkırlerl ı:özden ecçlı-:nL5tlr. usul oldu~ meydana çıkar. D n· 
Sunl llkahR k&11ı ilk protesto 29 le ıtl~lğl olmıran çiftler n blle 
Eyltll 1949'drı. katollk hekimle:'ln bu usule ancaı: iyice düşündUk· 
4 ncü mlllr.tıerarası koncrestnde ten sonra baş \Unnnları ~re .tığ! 
Papa'dan ııelmlştl. Papa XII ncı anlWJılı:yor. Amcrlkada aunl lll:a· 

1 Pl\ıs bu münasebetle şöyle bir teb- hın acele yapılıp, n le saadeti 

oünvAnın IADI - TUZU 
30 senelik sakala 

kıy ıldı 

Londrada 73 yaşında Jlm Fltz· 
genıld adında bir adam, 30 aene
denberl ı;akal bırakmış ve bu ıı&o 

kal 65 aantlmotre uzunlutu bul· 
muş. 

Zatürrleye tutulan Jlm F1tzı:• 
rald, Waterloo'da Salnt • Patrlch 
haataneı;lne kaldırılmıştır. Bu has 
tane nızamnıımelul, hastaların 
aakallannı keıımeyt ,Amir bulundu 
tundan .Jlm'ln 30 enellk nkalı 
30 saniyede k~llmlştlr. 

Hünsa, erkekliği 
Laalılo'da Namlı:han butaneaı

nln Amerikalı doktor Oordon 
Seagreve'ln ccrvtalerıne hem er
kek, hem kadın olan bir ınaan 
ra:ınımıştır. 

19 yaşında bulunan bu mahlfllı: 
Kaehın eyaleti halkından olup, 
blrt erkelı:, diğeri kadın norma 1 
iki tenaauı uzvu vardır. Dunıar· 
dnn biri Usttıı, biri de alttadır. 

ı.ıemelerı olup, ı 1 kadın suldlr. 

n atırıere •ancak başka blr elelı:· 
tronllt makinen.in alllı:a göaterebl 
lcceğb bellrtllmlştlr. Pakat ~· 
~neler flmdt Uııı! Uaanla 7a.&ıl· 
mıf Fransızca bir kitabı kendi 
batlanna İngilizceye tercüme ed• 
bilmektedirler. Blr başka makin• 
de mtlzlk beatelem[fttr. prot. 
Booth'a göre bu müzik, bazı mo 
dem be.teltlrlann eserlerinden 
her hal · çolı: daha ıı:üzeldlr. 

Zeplin kumpanyasının 

arşivleri 

LAUREEN BACALL VE FRANK 
Sö YLENTILERI N 

SINATRA HAKKINDA 
ARDI GELECEK Mi? 

CIKARlLAN 

ıııt ravınlnmı§tı: Evllllltln dı~ında için kötü sonuçlar do~rdu~ ı:ö
yapılan sun! ilkah yasak ve g(I- ritlmcktcdlr: Kocalarının çocuk 
nahtır. ıı:ı.-llllktc çocuk meydana yapamıyacaklarını ileri .ı;Urfn b.rçoit 1 
ıtetlrmek için ClçOncü bir lj&h'<a kııdınların haksız olduklirını hli· 
ba., "Urmagı Cllnımlz men !'!der. (!iseler ı:!l5tcrnııştır. Norveçli kıı- ı 
r;'a "At ~vl!lll; içinde tabii llkahı dın hckım l..O\'Set ,·erici ile sun! 

&Uni çareltırle kolaylaştırmak mUm- tlkah yaptırmak lstıven mıışterl· 
k(ln ve m!lbnhtır.ıı Papanın bıı ka- ini arasında bir a:ıkr.t yapmı~ ve 
lı r, zlerlncıen sonra Hr!stıyanlık· ancak 178 kaclının kocalarını m\t· 

Yapılan mua:renedcn kadınlık 
tennsUl uzuvlannın tam olduğu, 

hatta çocuk bile de urabUecctl 
te.sbit edllml~tlr. 

Bir genç lı:ııdınla evli bulunan 
bu insan, erkek olarak lı:almayı 
terclh ettlflnl blldlrmlşUr. 

lPOO ile 1914 aruında hu& yol· 
cuıu~ tar1htnln karclettlitl mu· 
vaffaltlyet, felllı:et, 1edaklrlı'k ye 
azim b!cllaelerlnln dramat.lk hl· 
.kAJcd geçenlerde Londra radJOIU 
nun televizyon ya;ınlannd& ae)'it 
ellere g!latcrUen bir fllmde anı .. 
ıılmıftı. Bu filmin temellnt, har
bin aonunda Almanyanın .Prlede 
rlck&haten lı:as&baaı 1şı;al edildiği 
uman bir Fransız auban tarafın 
dan tahrip edilmekten lturtanlan 
m~ur Zeplin Kumpanyuının 
arflvler1ndc bulunan filmler ıeş· 
kil etmiştir. Ayni zamanda b\1 
televizyon programında, 1929 da 
dUnynyı dolatan Ora! Zeplinin hl 
klyesı anlatılmıştır. Programa ış· 

tirat edenler arMında, Mr. BroW· 
die ve Lord Veatry gibi bu .uha· 
da temayüz etmiş meşhur şah.Si· 
yetler bulunmuştur. 

Laureen Bacall, Si natra ile evlenirse, 
kocasını unutamadığı için evlenecek 
L aureen Bacall, Hollywood'da ne zoman Frank Sinatra'ya rastla-

sa , gözlerine inanamaz: Karşısında ôdeta ölmüş kocasının can l ı 

Kanser a raştırmalarında 

elektronik •beyin• 

la llOl!il olaı. hekimler sım·t 11- ııyeırn ettirmek lhtıyneını duyd\lk· 
kahı tatbik etmez olmuşlardır lıı.rını 132"slnın do kocalarına hiç 
Medeni Jı:ıınunlara gelince. suni ll- 11ormadan ve çocuk ynpnblllp • a
kliha karşı nıısıl bir durum ala· pamıyncaıtından emin olma.dun ırn
calı:ları henüz belli olmamıştır. Bu ni Hkaha baş vunnak ıstcdlklerl· 
6ekllde dünya}& gelen bir çocu- nt bılıllrmlştlr. B rçok kaılnılar 
!tun kayna ı mevdana çıkanı&. kocalarını çoeuklarınn ldeal baba 
haklarını nasıl konımak gerekti- olarak ı:lirmcmckte ve kencıı se- naıen Londra unıvera1ttsinde 
~ı hukuk çevrdertnde hena2 tıı.r- çeCekıerı \erıcı bır erkcil bu lş bamba ita bir aahada yapılan araş 
tışma konuı.udur. için dahil elverıoıı uymakta<tırlnr tırmalar netıce.'!lnde geliştirilen 

Verici bir erkekle yapılan sun! Bu gidiş kadına tazın bağımsız- bir elektronik he-mp maklnealnlı:. 
llkahuı ale\•hlnde olan tWer şöylo lık veren matriarkal bir görtlse bir lkl &ene z:artında, en büyük 
özetleneblllr. 1 - Sunı 1lluh., yol açmıra Te erlı:eğln otorttw tabU Afetlerden olan kan.ser ha:.o 
fU:rl z.ln dır, aynca da insanın ve-- üzerine kurulmuş modern :.oplum- tallğına neyin aebep oldutunu 
kannı hiçe sayan, onu hertıan~l larda b r snrı;ıntı :neyClana getir- keş!etmesı beklenmektedir. A)'Ill 
bir hayvan haline 1\ 'tlren çlrlı:ln mlye elvc>rlşlldlr. Fakat sunl ll· unıversltede geliştirilen bir baş. 
bir u uldQr. 2 - Suııl ilkah toca- ita.hın ahltık ve pslko!ojl üzerin- ka elektronik •bertn• ıışk mek· 
nın rızMı ile yapılırsa, buna rıza de etkiler! ne olurı;a olsun, Jlne· tupları ve hattfl fllr razabllmelı:· 
al!steren erkek bile bile aidatı!· kolojl alanında önemli bir çıRır tedlr. Maamaf1h, bu mektuplar hayali durmaktadır. Sinatra belki fiziki yönden Bogarea benzeme· 

mekted ir, fakat ohlôken şaşılacak derecede onun eşidir. Bu benzerlik
ten dolay ı ôdeta büyülenen Bacall, artık bir an bile onun yanından ay
rı l mamaktadır. Bütün hareketlerini, davranışlarını takip etmekte, 

mı§ koca nıevkllne girer ve tıste- açtıjtına biç eoptıe ~oktur. 1 

ilk de kansının bu hareketini ten- Çeviren: .'l"li E SCR '-----------------------------
dl.!!! hazırlamı~ ve masrafını en· ı---:----------------------------·-------__; 
dlsl ödemtıı olur. Bu. kocayı ;(l.. vı·nı· vı·nı· -----
çQk dU,unır gülünç cıuruma so- 1 

kolundan c: ı kmamaktadı r. Onun bu _şekilde 

Amerikan halk efkôrı, 

davranışından sinirlenen 
tabii hemen yaygarayı basmış, gazeteler, bu

nu derhal dillerine do lamışlardır : 

kar. 3 - Sun! tıkııhı açıııa vunnaı: • 
lmkAmızdır. Bu usule baş vuran 1 
karı koca ara~ında bir ezici bir sı:-1 
olarak ka:ır. Oy68 ki çocukları o!· 
mıyan bir t.an koca başka ana 
bn~ındnn bir çocuııu cvldt edlnlt'
lerııe bunu açık açık yapabilirler 
\e toplum bu harelı:etıerını ancak 
tasvip eder. 4 - Suni ilkah için 
tohumunu 'cl't'n erkek kendini 
damızlık durumuna sokar. İnsan
lık vekatl bakımından erlı:eıtın bu 
duruma dO~rsl ho~ görülmez. 
6 - Sunl llkahla dünyaya gelen 
çocuRun durumu dn son derece 
nlızlktlr. İlen:te ,nııstl meydana gel· 
cııııını öıtrenlnıe, bundan bü~Qk bir 
tız!lntU <tuymL'!ı muhtemeldir. 
çOııkü piç olmakla herabcr, baba· 
ıımın da kim oldu •unu hiç b!r :;ı:a. 
nıan öıtrcncmlyecektır. 6 - Evli 
olmıyan kadınların .ı;uni Ukah ne
tıces1ııcto çocuk dofunnatarı toı>
lum için faydlU'!JZdır. Bu ~e.kllde 

t'll!\Sli l'\'rR\ hlft1'en ııunı· 
ph r> noc rt a 1:oı. bl"nu:r. 

nın baş nda pım;aıaınıştır 

bir Stephen'e 
baba la11m ... 

Evet, unutma a ça!ıııyor ama. 
S nntra da hayatıncıan '"tik de
~11 

He· lk ı de zenıı nlcr Bir dul 
\ e b r be ·Ar. Lrı.ıırcen. Bo~nrt ~bl 
b r erıı:eıtı lolıı ııet rmı b : kaı1ın 

na•ra da Bognrt g hl yola tiril· 
mesı zor bir erke Laurcen cıe çoıc 

ur Ölc;n koca ının b&! ından a~· 

Hindistan' da siyahi 
MUSEVİLER VAR 

YERYÜZÜNDEKi 
5,200,000 1 

11,900,000 

AMERIKA'DA 

MUSEViNiN 

YAŞAR 

o Ooııııdııl.I ıwrı:ln ııvhrt dııl l\ı•l~lr tlll•llıı tl<'ıı '" 
ılı ıaırııtıuu• 01111 ı.ıııll hftkrıınl'llı .r! .. ıı ,.ıı. •ık tıııh· 
lı\ur fllı,.tlıı. lllr111< 1 11011111 il ırhlı.ilt'ıı •uıırtı l nrlllı 

nı ıııcln•ın!\ \rı'lml•tl Uıır ,da \ U\ Bil "ıı.t•\1'ltr, bir tarnrton 
ılilı•) nır ı'I rt kli•r•lndrJ.I elini! •!arını 1111 lln'I' S:"lıntlr , .... 
vlk "dl'rkrn dlt:rr ı rntııın ı~tıkl ıl nıOL'ndrl~·lııc ı;trı,ııırr. Rıı 
mOı;;ıdell" u~un llnlll ır ept)ı t! ı.anlı olclıı 1 ııkııl ~nııtıııda 'O· 
huclll"r l•tlklll ı.lll'nndllRr. 

1 er) ııztıııd" 11.000.0011 Mıı,eı1 ı ırdır. nuııun • ııııı <ırı ::oo 
bini lllrtrslk \ıııt rl1'n d11 3n ur. \ ıılnıı ~e\\)Orı. rhrlnde, l•rn· 
11 df'n ı ııı ı '\lu•rıı ıı.rdır. nnıll.'rın l-Oiu. dlı,N nhfu~ n ~rrı 

nıab.tllt•ltrdr ) ıı•:ıı 
ıııınc-nııın htr ıaralı111ı:1. hllha••n tll'llttt ıııerı.ulr.rtııılr ol· 

duı.~u ıııithlııı ıııl1'tarıln 'lu•eı1'3e ra,lluııır. Hunınrın htp~I ı t• 

3 ıuııır· r 1t; 11t ıllıı(lbtrııı·ıın zrıu ı 'l uııeı1 ıl'r de ıarılır. Zf'111 I 
lıı•t'\1 ler 0110 .. rne r\\rl Kııdll~ ılrkl hll' ü1' nıf\tırcllıl lllhrlbl 

117.••rlne, bııraılı ıı ııınrtl•l 111 ıt hh•rf't l'lnılflıorıll. \ l ııhrırlrlrrıll'll 
tılr ı.ısnıı ı:cJdlklrrl ~rrl', )ani 1'111 tln't ıl •ll<lh. fol.al dl&ı•r bir 
ı.ı~ını ııınıll•tan ılıı ,,.rır,ıı lllndlllnlc l.ı7. nlııı \erme ~ıırl'll\Jf' 
ı.a ıııı•lı • 

'lıısl'ıı lrrlıı }rrlı·~tllilrrl kı ınıda lllndlllrrlıı nnıl ~-oı. ı. 11· 
)U. l\ıltt ı u•ııel ı;lbldlr Bu M•lı•ple oııtarlıı ı.ıyıı nn ~ l ıı•l'\1lrr 
cır ~lm•I• nlı nlnıu l ırıtır. 

ıııııdl•t ndııl.I \lu..e,1 ırr l-Ok ıı~ık f11'lrll in nnlttnlır. Bun· 
lrırtlan ııır ı.ı .. nı \ enıl'n"d"ıı ""'> chnıl tir. 

litı:ı:r' .\rrıı.a d ·rıınıı-. CCL.ı)lr ıe Fa~ dn da mOhlırı ml1'· 
trırtl:ı '1u~t'\ ı ıunlır. nnııtnrııı nııdlllerl nrab dır. Mulf'f1'1C'r· 
(ll'n ınılhlm lılr kı•ını t•rall I" lılc:ret l"tnıl•. fnkaı or da h rına· 
ıtıı ır:ıı. ırı..rıır El'ldtı l~rl )l'f dı nnılıMtlir. 

rılmrı.mış " ona t'l~etıa dl)'ebllm.o 
ti Gözlerinde y~I r olduRu hllldc. 

Bôyte bıı· antıe babanın oıtlu o
lan Stepehl!n de yaman blı' çocuk. 
B r babaya lliU)'aeı olntı bir ÇOCUk. 
Slnatra ile l.&urecn Baı:aıı vlene
cek olurlarsa. bir ııClrü sert ada· 
mın bir arayı;. toı>landığı ncalp bir 
aile meydana ıtclecetı muhntkak. 
Pakat bu çetin ailenin ııe:çeklcş· 
meı;t n" derecem kadar mUhtemcl, 
lıjte bunu ı;l!Stlrmek ır(lç 

Hôdiseler - Hatıralar 

ı \l n ıc f :-. n ıc \l.t., ı raııı.. ı· trn· 
'ı koca~ına brn71',tl) ur. 

Kundura vesikası. 
yamah pantolon! 

ana olan kadın dünyııda ııavısı 
Zktrn çok kabank olan dul. bo
§aıımış, tcrkedllmlş \'C\"n gayrı 
meşru çocuıtu olmuş kadınların 
eayıMnı daha cıa arttırır. 

l\larıHl~ a kongresinde bu m"flt'
le ı tartı~aıı (lok torlar anısında 22 
Fransız knlın heltımı vcrıc Pr ·ek· 
le "urıt ikalı )'aptıı;:arını ıl nblar 
araııınd.. dörcıuna c-v ı olmı ıın 

~acıınlara ı..•blk e•tlklcrın h•ld.r· 
m lr:-<t r Pam Tıp A!tacıcm J 
profe'!l!::I rl:ıcıen Dr Ravına 4 ka· 
dın (iz rinde Jtocalaı1n<lan haber· 
ıız oıaraı: ımnl llka..'ı vap•ı ını 
blldlnnl~ le bu kadınların l\llo ha 

G 
cçende ebediyete lnUJuı. I cctnıtdrn bu faaliyetin Jılç bir yatında ahenııJn tam olduıtunu lie-
edtn Jluwyın Catıld '\'al· netlre vernılyttrll anla ı ldı. llıı· r1 ıonnaror. Bu ka<tınlann kı>-

calarmı aldatmaktan çeklmllklc-
{ın ııı unın ı . ıkan bır ıeyln Cahid 1·aıçın kom")onıııı rlnl fakat aile saadeti için bır 

hidhe vardı : Men'i lhtlkAr Ko· reıslltlnl, o zamRıı 'laain gaı.e· çocu~n doltmasını lüzumlu g1lr-
ml5yonu nun ıel•I bu~•,ndutu teslnln 1ıa,muharrlrl ola1l )tu· cıOklerlnl anhı.tan Dr. Ravına 'lu 
devir hakkın da kendUlndrıı he- hlddln·e bırakarak işin !tindt'll tıımle ba., vuran kadınları haklı 
sap sorulmaman, hesap nrmek çeklldı. bulmaktadır Bu iddialara Ta!ını,.n 
ısıedlll zaman da m Uracaat eı· Komisyon bu ikinci <;alı,ma l\larııllya kongresinin ba=kanı ııu· 
tlll makamların bunu lüzumsuz deırrulnde hemen her eyi vesika nı llknhın zinadan daha a!ıır bir 
bulması... ı1ıueyın ('ahid \ al· Ja balladı. 30 \ralık 1911 cır. çı. auç olduiiunu ileri ııünne!ttl'..n çe--
r.ın'ın bu n:ı:lfede dlirUıt hare· kan ıebllle cöro 'l'eılka ız r.lbl e klnmemlştlr 
krt eıtl&lne htrkes kaniydi. ••· yaptırııamıyat"aktı. !9 Kuım Zina \•eya ııunf llkaha baş vur-
kat ittihat ve Terakki Parti 1 1911 de ayakkabılar l:akkında mıyım çocuk&UZ kadınların ı:ene 
çeklllp iktidara Hllrrlyd n İti· tahditler konnıakıaydı. de ana olııbıunelcrl için va.bancı 
w ı'ırkası ı;tldltl zaman 1 de· fen'i Jhtlklr Komi .ronv Ca· bir çocu~ avl6t edlnmelert çaresı 
gqtl, Cahid ıuy hakk ında srr' talotlunda, •imdi Halk Parti 1 İl vardır. Pakat. evlAt edinmenin ıay-
sö:ı:ler ıı6ylenmeılnr ba landı. ;\ıtrkezl olıan konatın ur ı. ın· dalan otdutu gibi mahzurları da 

Bu hld l.e Cahid ~ı çok mll da, klift' başındaki binada ı;alm· çoktur. Frıınsada her sene 3000 

Ö7.t:T - Tlvtla Veyn tnbanca ile vurulur. sucu olmıyan örvtnı ouııt 
lıiaatll unoı ile tutulur-

t•esslr etti, \stat caırt,len ,u yordu. Olnanın alt katı depo ha ka<tar aile evl6tlık aıır. Hele Ame-
be1anatta bulundu: •Me.n'i lh· lJne cetlrllmiştl. Bura.da çeştUI rlkaoa evlQ.t edinmek t~ttyen ço- , ......................... ............................................................... ............... ""'"' ............................. " ................................... .. 
tlkir KomlsJonu Reblll;lnde bu· kumaşlar, patiska ve ı;alr mensu· cuk&UZ allelerın r;ayı11 &On dere- STIV RQPER 
ıundutum umana alt heuplar r.at bulunuyordu, ranln Ba mu· cede kabarıktır. fakat bu tş için 
ıa allkalı makaml~ra baş Tiır .harrlrl Muhiddin ı:nnırr<".ıı :ıll özel acentelere bll§ vuran 10 Ame-
dum. J'akat bunlardan hiç biri ra,tıktan onra, a:ı:etecllr.re hl• rlltalı aileden ancak bfr memurun 
şl hnapları tetkik ttmelr :J&• rrr a:rakk.ıbı vesikası 'erml ti:• edilebilmektedir. Çocuğundan ay-
na mallı. Bu vaziyet kuluında l en'l İhtikar hlerlndt! oh ntmıya razı olan anaların ı;oıtu 
brn ne yapayım?.. Hesaplar e şanlar arası nda ittihat n Terak gayn mllljnı çocuk doğumıu~. 
llmde hlll brkllrorum.u klııln nüfuzlu erk!lnından Dok· yoıtaullutı: içinde kıvranan zaval· 

M 
en'! ihtikar Komısyonıı, ınr :'li!lllnt Bl'Y dt vardı. 'llbını ıı kadınlardır. Bu c;ocultların men• 
tıyatıann sebtpd~ ylikıfl· ney Kadıköyunde oturıı:vordıı. ııeı ve sıhhat durumu çojtu zaman 
me ine mini olmak için Kendisini bir kaç defa \'aırnrda bilınmez ve böylelcrl11I evllt edl· 

lıurıılmu ıu. ıırr mıddımln il· yamalı pantalonla curdııcumtızll mm alleler arasında yaptıklarınıı. 
yatını zlnrlrll'ml' uruıırtr, 7lnı pek iyi hatırlarım. nıı hfıdlıe, plşnıl\n olanlar çoktur. Suni ılka· 
kaç t'I ddlştlrdlllnl bıı dfl;I · bir çnk yanlı harcketlrrdc bu · llın lehinde konuşan hekimler bu 
•'klik e nannela nr. kadar yOk lunmakla beraber, ittihat "' Te t>unl \ll!UllC bır kadının hiç ol· 
"' ıı-ı ı e rıı.kkl ileri ıelenltdnln idealist· mıızım çocuıtunun haklkt annesi 
seldl~lnl arutırmaı.. sure •• " · llklcrtne küçük bir mlu.ldlr. olablleceıtını llerı ıOrerler. 1 
ba ıamı,ıı. ipllda oldukça mu: t:nh Tahıln riı. sunl llkııJun mecıent me?cie"'et-
ntrakı1et tide rtti. Yıkat çok lcrde revaçta oldutu tııtatıstlklerıc 

11.Ü~folL iNSAN. 

Ut-Qı~ICT& """ 
MI Uftl"A'iol,..ıZ 

91N8A~~'---"' 

"'~""·~~'''''''''''''•'''''''''''''""'''''''''''''''''""'''~'''''''''~"''"'''~'''''''''''''''''''''''''''''''. "' 
l> N E M A l A R fü;.\L lllaumpasa Tf'I: 8 u G -- N " S 1 '' 9l OG) ı ı · oaııan ııeıı:· u S ıereı:ı ıtıı Sezer Sez1n 
$ 8 & y o ö L o Kenan Artun. 2 Gellnlll 
" A 11. ı :-; <Tel: o u O?)ı muradı Pltıe~ Hatan 
$ l . Sokak Kızı suzana • PerTln Par. 

i nosıta Qutntana. 2 • Ro- \T.Si AR treı: 4~WıJ: 
benaon"un Maceraları · C0$11D Gençlik • Joe Tur• 
Renkll • in~ ner • Cholter Campbell 

$ Al.li \Zı\R CTl'I: C1UR~· l'F.NI aml.EK (Telı 
S Kl5r Kuyu • Fikret Ha· rann Altlı~ acdım • Su· 

Fonda. 2 • Çöl Şeytanı · 
OPt.T. \ (Teli Si il ZU ı 

Piknik • l'tlm NIYU • W1l 
llam Bolden • Renkli • 
inz 

l't'R 'l' (Tel: H91H)ı 
Öldtıren Şehir. 2 • Ber 

duş. 

~ 
ıı:an . GCnUl 11arhan - •an Ha;·ward • Don Ta--
TUr.;; filmi. or • Henklt • inıı 1 ı · 

\Tl.ı\5 creı:'4GISSlı Hafta• J ı· y AT R Ol AR 
Nehir Kızı • Sophla Loren .lU'l:R: ııtuımraf& · 

S Renkli· İnı:. Tel: 4sP306l 1 • Meçhul 
$ ELHA:\IR/I. ını: 4Ul90 DUnya - w. Pldgeon . F.H IR TİV\lROSU (Ttl: 

ŞE.'iSES OPERETİ <Tel: 
'49393) 

FESTİVAL: MQztlı:al ope. 
ru • 3 P•Nle. 12 tal> 
ıo • MU:ı:lk: S:arıo Ke> 
poçetıı Çarşamba aaaı 

15 te ten41ltlı matine • 
oumarte!! 15 te talebe 
matlntı! 8uar•: 21.00 d• 
lt\R~CA TİV\TRO <Tel: 
Hl66S) 

BUGECE 
.-mba, Perşembe, Cuma, 
Cumanuı. Paz:ar auare 
21 de. oumarıaı Paıa• 
Matine uaı 1'I de, Cuma 
talebeye 17 cıe - ıtara 

ı\fa(llı.r altında ı Dram 
Pazar~uı. eaıı ıuare 21 
de, saıı 'Jlatını 17 ae. 
Çarşamba ıalebe7e 17 de 
lST \~-nur. OPERETi (Tel: 

suruuaa 516081, Çubutıu 
SSOOOI CiO, Ercı:ıkOy $:!~ 
Pl0f7& '138992. aaııo . o. 
nız 2m39, Halıcıo:ıu 

652943, Beybelt&da 518COl. 
lstanbul ZJ<U:U. latınye 
Denlıs 308020, S:adllOJ 
360672, !tınaııacıa 51~. 
ıı.amı 242711, O&ltQdar 
ıGo~ 

roıtıu: 27tl50ll, ıA.nacsolu 
vaıı:aaı ı 27'502). 

RADYOLAR 
~/ll/19S7 P\ZAR'IESİ 

tSTANBUL 

7 .57 Açılış ve program 
8.00 Sııbah mozıııı 
8.30 Haberler 
8.4S saz e.ııcrlerl 

O :rı SO Pantalonsu-ı A~ık :ı.oo ~ıelodller 

fren-vapur-uçak ~.~~ ~::~~~-
13.15 Salon mlillltltrl 
13.40 L1edler 
14 00 Şarkılu 

Havllland John Forıytbe uldakt Kadın . J, OraW- KAHVEHA~!:: Yuan: i Parla Tatili • O ITla De nenlı:ll • TOrkçe. 2 • Kum U 21 51) (Dram Jtı nııl: 

Renkli · inıı rortı J . Ohandler • TUrk· Carto Oolclonl suare : 

CİBAtJ ICA!tAJtOLU tto 
meııı s peıae. Qaı'p• 

illa ~ c.mta• 
ıı eaıs mauııuı. Cu. 
ma caltbe7t ıtllJllJAl Pa 
a r -ttae. aıaueı.r 
t t .JO 

Çufamtıa. Cuaıar:.ı. 

Pazar -• ıt CLa mat\. 
ı:ı._ Pertembe Cuman. 
111 balta stnzllltb tan. 

16 57 Açılış ve pro;:ram 
ID Demırroııan Haydar. 12.30 Dans muııııı 
p:ışa . ıısOf.7) - Slrkectı 13.00 ş rkılar 

1'.30 Operet melodlleri 
ı 15 00 Şarkılar 

f l'c'I neı: 184:.11:.ı' çe 21 oo dt. 
~ Kahraman MUda!I " Vlt- 8 r il N B O L t'P-'11 rlYATRO cTd ı 
' tor o ousmaıı. Anna Ma. 440409•: 

223079) - coe.nızyollan ' 13.30 Haberler 
491800 <Ta tıı saa uerı t. 13.45 &12 eserleri 

t• 8aat zı cı. 

İTFAiYE 

1 
1:11 Si Al.El!D,\R (Tel: 22 36 33) 

rla Perrero • Ren • • cDELİ• • ltomecıı :s per• Kl C K :. \H!'<E (Tel : 
nemaakop. Kııbramr.n MQdarı. ae • Ynan: Rertı lrl'Gu- (Tel: 4' 93 69) 

l.AL (Tel: 4& SS !S): llUl,"AR (Tel: %1 :SS ~SH l 
Çitte Cinayet • van John 1 /ııık cenaher • ıtırlt ran • Suare er: 21.00 de. TEYZE.Sİ: &:omecıı . Çil' 

tlhbarAt" 4402071 - ıeeııır 14 00 oaıe koıuerl 
Ratlıın: ül233) - ıuava ı+ 3u Şl\rkılar 

8ar.ırxo1 1l&fft. Bc1ocıu Yollan: 444190 •• 1:ıa2coı 15 00 Kapanı, 
4+tM4, Burı;azadı Şl8603. (btanbul : 274500). (B& 16.577 Açılış ,e pro;ram 

$ ıaon. VH& ı.tllea • Renkli, Douıı:laa • E1aa t.ıart;nelll • •i<iti!i! iı'«iı'«««««««+:-tr+:««+:+:ir•• 

ı
stnemaalı:op Renkli • in * 

l .Ul\S CTelı " t3SO)1 (,'l::.llBERUE/l.S Cl el : : 
Kabrauıan MQda!l Vlt- 22 58 02) l • Kanlı Av • R. * KOi.' ı:ı Mart • 20 :\lıan) 

$ torlo oaaımann • Renk· Taylor, S. Oranger. 2 · * Başkalarının t iri altında baı:ı 
$ 11 fnı:. Meçhul Dünya. ! lilzumauz tıarebtıre yapıyor&u· 

1 
Sı\'.\': LeJ:ron DönUfQ • ~ \ R\t.\RA ITel: U3SllO> -A nuı:. Ale)"hlnlzc olııblllr. 

Belgin Doruk. Flıcret Ha Kahraman MUdafl ** 
k fil ı BOU \ 121 ~!.an . ?O \fayıs) 

kan • Tür m YFJl; I ı eh11deba.ş ı : ıeı: * 
AR \ \' ıTell U IS.Sil: K ı A * SevlldijlnlEI blldlAlnlz halde ken 

Se •• ,. o "nra • Doktıman. 22 25 ısı: 1 • an ı "' - * 1 ı 
-~ • 

1 
. 2 • Mechul DUn,.a. * d n zı nnza çeldyoraunuı. Karşı 

$ teı film Rent ! TOr:ıce \ 'E.'11 18 Ko• r .. ı: * tararııı mukabelwnı unutmayın 
$ 16 Haftal 58 281: l • Kara 156valye· * lKIZLJ.rt (!1 MaJ1• • 20 Haılran l 

\ RS l.11.:'\ (21 Ttm zı ~tustoo 
Yakında bir aeyahate çılı:acalı: v 
bu ı.eyahatte çok 1ıttfadell itler 
yapacakaını:ı:. 

B \ S \ K <?? ,\ lustor • ~ı Eyllıl) 

Blrlalne mühlınce bir borcunuz 
var, bu alzl çok <l!:tlyor. Yakında 
alacaııııız bir para ile bunun bir 
kumını taarıre edeblltralnlz 

TERAZt 123 Eylül • 22 P.klm) 

Anası ıı:lbl • 6uuı TedU • & a 
0 1 & Ö Y * BUyült bir mAll aılı:ıntıyı atlat- Sıhhatiniz b:raz bozuk. Eğlenme 

Şaliye ı.ıonL malc üzercalnlz Biraz aabır edin. yı biraz: keserek kendinize bakma 

l 
'r.AK iM (Tel: 0 3191): nın intikamı. 2 . Piknik. ! 

TAS (Teli 4807'8)1 a.lı.g (Trl: sıoıızıı ~ nız iyi olur. 
S4 93 Ol): l • Sihirli TU· 1 • Kahramanlar Şehri. ;.. ~iESGF.C ızı lfaz. • 20 Temmuı) 
zülı: - Hlnı !ilmi . TUrk· 2 • Pembe Maake "' Yarın alaca1tınız bir haber alzl - KREP (23 Ekim • Z~ Kasım) 
çr. 2 son naydm • oale SUREYVA • Tel: HOl82) ·! çok acrlndlrecek, fıkllt bu aevln· Bugün atze ummadıtınız bir rer· 
s· om . Türkçe. ı Lel:rıt Adam · Henr1 • clnlz uz:un ıQrmeyecclı:. cıen mlsa!lr ıı:elecek Bu !:lyareı-

t ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~'''''''''' •'''''''~''''~'~'''''''''''''''''''~''''''''''''''~'''~''~'~' 

,.,..,.._.••ıtlf-ıt************** 17.00 Aktam mUzıcı 
+ 17 15 Şarkılar 
! 177.45 Dana n caz mUıitl 

ten pek memnun o mıyat"&1ta1nı:ı: • 18 oo Fasıl heyeti 
\'AY (23 Kasım • :?O Ocak> : 18.30 Kanşık ııatlf şarıtı. 

Allrntzıc ura:ıı: bir mesele ruzun- • 18 55 Sajllık !liütlerl 
den b!r münakaşa ~;apacabınız. ! 19.00 üı. Mualkl cemiyeti 
Fııka t bU tatlılıkla haUolac•lı:. :; 19,30 Haberler 

OGlu\K 1%1 \ralık · ZO Orak) • l0.4S PlAlt dolabından 
Oönlll işlerinde fnnaınız: açılmı· ! 20.1~ Radyo gazcteal 
oa brnı:lyor. BugUn biri ile görU· • 20.30 Şarkılnr 
oeceksl n tıı:. 

KO\ A 121 Ocak . 18 ,\iubat) : 21.00 Spor baabıhallcrl 
• 21.15 Şarkılar 

Yann ubahterın işleriniz ırt ıılt .., 21 45 Bunu duydunuz mu? 
meyecelı:. Öğleden sonra bu dur· : 22.00 Senfoni orkeatruı 
gunluk açılacak. .., 22.45 oece melodllert 

BAIJK (19 ubat • 20 Mart) Jıl.. 23.15 Haberler 
BugQn aevdlllnlz bir arlı:adasınız ! 23.33 Dana mQzljll 
la mQnalı:aşa yapncakaınıı. Fakat • 23.30 Program 
ıonu tatlılıkla blteeelı: • 24 00 Kapanış. 

15.30 Rumbalar 
111.00 Program n kapanı• 
15.57 Açılış Te proc;rt.m 
17.00 Danıı programı 
17.30 R&at. raaıı 

1e.oo Dans orıteatraaı 
18.30 RadJO köy poatUI 
18.40 Türküler 
18.55 Serbeat. uu 
19.00 M. S. Ayarı 

19.1:1 Tarihten )'apralı: 

19.20 Arjantin tanıı;oı.u 
111.2:1 l'!ğltlm ıtonu,muı 

19.35 Yurttan aeıler 
20.00 Şukılar 

:ıo ı:ı Radyo saıetuı 
20 30 Serl>ut aaa t 
20.35 senfonik mUzllı: 

21.2.5 Serbeat saat 
21.30 Çeşltll mllzlk 
22.00 MUlet. Me<:llalnde 
22.15 Şarıılar 
22.45 M. S. Ayan 
23.00 Gece lı:onaerı 
23.30 Dana müztıı 
24 00 Program n kapanıt· 

.. 

' 

.. 
.. 
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Başvekil yeni vali Propaganda Vekaleti 
(BAŞ'! ı ıntıde) 1 malın kaça ıııtılmaeına m<l$aae1e •ı d.. h • d" 

ralı: Mahsulleri Otl:ııl. E t ve Balık. olunduıtucıur Hülı:Ometln yeni al- 1 e un (e rı gez 1 
Olma Umum MU<lUrlerlnln ve O - dıl!ı kararlarda yeni bir elı!~eme 'f 
ma lcınre Meoll$1 Ro tnın ıUmum t!oıtnı ıııcııımış oıcıuııunu cıa açık· <Bap ı tnclde) 
MQdtır Muavınıııın De.ıecıı~e iktı- ıamnk !&terim. o eli\ oucıur ki, 
ııat MOdortınnıt ve ilgili mfitehıııı ıırtıı.: hrrl.I' hf'r Hrıle eıı \f')a h11 ortaya :toyınaaı• bılcımılldın büyük 
gıııınnn t tlraıc cttlltl bUl{ünktı op 111111 u l;;adıırn Nal ıtır, ııu knnıel hıı bir m rakla bülenmektedlr. 
•ntıtı net ce:; nl ~rermfok llzere mı tn.ıın ettııırıe göre t·llrl rınt •B\ŞKA \Ol.l,AR .. • 
motalAı:sıııa mOrncllat '<>hın 11 Ti· hıııtur. Enclce lılll böyle değildi Evvelki Steeyl Parl: Otelde ge,ıre.ıı 
caret Vek'llf Abtı.ullah Akel" ittihaz ı::nelcc her mal deAlş!k maUyetle BaşbAkan Mende!"e.ıı ile Vail Tarııan 
ôlt.ınan kararlar hnkkıncıa bize ou tecıank edlldll!lne ı;:öre ve bu <le- Ubah, önce bir müddet JChlr ile 
lzatıatı Jcrmıştır: tıoıt maliyet üzerinden ıırıve olu ıııııı çefltll kouuıar üzerinde otcı

tBa,1 ı lncldrı 
Munıe Faik Ozanaoy>un l!nümUz. 
deki hı.ttn meomleketımıze ctönüoü 
nü mütrıalı.ıp çalıpnalara hız vıı
rlleceaı ve .lı:uruıu, hazırlıklannın 
ııür·aue yapıl11c&tı haber verilmek 
tecıır 

RADYOLAR VE MALi 
iSTiKLAL 

DlıgtınkU toplsntımızda gıda nan kArlarln yapılan aatıo tlaUnrı de blr aradı çalı,mlflardır. DahA 
maııcıelcl"!nln lstllıSal mel"kczlerın <la cıe~lşlktl Dnha cıotrusu kontro sonra .saat 11 de Par.it Otel'den 
cıe t hl k ııaznrlarınıı ka<lar to- ıu çok SU~ bir fatura hakimiyeti ayrılarak, Boı:au. ıttmlşlerdlr. Men· 

" darlk \C tevzıır.ın memlekete ~A- mevcuttu. nunclnıı bö)le rntcırıı•ı deıu ve Tarhan yeni 71pılıın lAtln· 
SQ mil prenslplertnln tayini etrafın- ıu• olurı;n nl•ıın hlr mAI nnrat.; hil· ye, Debck ve Tarabyı Jollannı geze. 

Bu aracıa Devlet Radyolarının 
tktlsııdl bir cıevlet t~ekk(ll\I ha
line gctırıımesı mevzuu üıcrtncıe 
<le tetkikler yapllacaktır Radyola
rın mail bakımdan yeni bir ta
kım ımkAnlarll kavuotunılması cıo 
oUnOlınckte lac de, bQkOmetın 
kontrolü altında tutmak prenııl· 
binden Mla tııv!z verllmlyece~ı ka 
Uyetle ır de edilmektedir. Yf'nl 
teşkil edilecek Propaganda Vokl· 
!etinin en lı:uvvetll uzvu rıd)-olnr 
olacaktır ve üç bOyQiı: ,ebrlmırae
kl bu m<leııııeselerln daha r•ndı
manıı ve cazip hale ı:etırllmesl hu 
ııu:ıu Oı:erlndr bllhL'\$& bu not:ta
dan ı~rarla duruımaktacıır. 

a ... _Qt.:ı la"a: 
1 

_ T-ı1k 
2 

_ da kon~malal" cereyan etti vt• ta· ı.omet ıarnrıııdarı tmln rdllrıı rı- ret:, durumu incelemişler; uıuııer-
a ""'tr " w rarlar alındı. Acll olaıı 1-edblrlere ntıa entılac·n1't ır, \ e ·h«'r ) erde n>- den bllıl alm!flardır. 

-... l>ö tcl"mlertndcn biri: Ama yarından sonra devam edecek tıoa· rıl rıatı atılarakt ır. \ e1'All'tlllllz Bu aırada, Batbakanın fotogrırını '' ıerı: Yönden biri, Bir co ra!· llyet cabası n t$11Aı. bir bu atıe rıntııırını tonn l'derkerı çeltmt.k 1ateyeu blr ,azeteclye tzın 
t~ IJ ı. f - Sebep, Ay. 6 - kere daha tetlı:tlı:tcn ııetlrlldl. Ad· bOtoıı mnll>cllerl \e lhtınıallerl vcrllmemlf we k nctıaıue b&tka bir 
~ lrı •rctı: TQrlı: mu ikisi ma· tarını .ııay<1ıiiımuı ve toplıınucıa bu ,e kftr haıtırrtnı kendisi heııaıılıı· cyob göııterllmiştlr. 

7 ncıan btrt. 6 - Sonııçsuz· ıunaıı teşkılat artık buiUn bir ınak "' huıı.a satı flntını arz.ı·t· •ıU.JŞll.ANu uı::t..ENEX 
1 .... Q;- Akarııu:arctan biri, Dahili konsonı yom halindedir. Bu teş- mrk tııı.ıınıuıııı ılu• muetur. Halk Mendere• daha sonra Tarhanıa be 
n 'tutarı~ MOkemmcl, kllAtın banker muamelatı Milli için pratik oldUl!U lı:aelar tla•lan raber Konralıdı oaıe remeğl yeml.f 

3 an Atalıya: l - Boto- Korunma fonundan Ziraat Ban- cıa tayi:l olunan malların alı~ vıırt- ıJr. Yemekten Başbakan yalnız ola· 

STOP ETMEK TEHllKESI 
~'~l}e. ;- Nezretmek. 3 - Şahat, ka.sıncıan cerc; an ecıecektlr Sı.yı- şl ile lı!tlhı!ıı.l r.decet. tüccar, esnaf. rak aynlıp \'ili.yete ı:ıtml.f, btrazcıa.ıı 
it llıUııık Han:kctslz; Yllan. 5 - lan müesse&elertn umum mocıurıe- müııtnh811 moayyen olan ııatıt fi- da MUmtarı ·ıarban Mendereaı tak!· 

ı~..... 1 Cıletı. 6 - ~lcskende o- r1 §nhl!en, hiç bir lı:lımeyı tevkil nu muvaceh-lnde '-A"a almak ve () ....... 7 t '--•-ı Ti t v kAI ~~ "M~ ben Konyalıdan v.14yete ııelmlftlr. son y ı 111 kl ~1.ılı:ç - Vazife, Vlltıyet. 8 - e me...,,u. n. care e u etl~dc kaça ııatmak mecburiyetinde bu· Başbakan ve yeni nll bö)lece ıııat apı arı m etve ll -aeçımıe 
b~a .konforu haiz. kencıııerlne tahlıla olunan yerle.de lundugunu evvelce ilin olunan klir rlnln bir numaralı eeçlm "!Uçlu· 

l'I. 8oı~ kO RU(,:\IACANIN n.ıu.t ve aralanndn seçilen bir umunıl hadleri dııhlltncıe ııerbcstc;e ht!ti&I>- ~~~~5ır te YllAyette tekrar bulutmuo- !arından biri olarak ilin f!dtlen 
-.ııı; ~~ saıta: ı _ Zo<1yak. 2 _ k4tıp ve btırolarlyle yarıncıan iti- lıyarak tavın edr.cektlr. ractyoların lıllcıı içinde b11lun111k 
ll'ı. 

6 
l'llan. 3 _ Arife. 4 _ A:ay baren çalı~malanna bnşhyaeaklıır- B&fbakını taklbeden 1ızetecllerln lorı durum Prcıpııanda VekAll'tl 

~ - B OJ N dır. Beyana tAbı tutulan malların iatınbul Eanat Dernolı:lerı Blrllll bu ıırııdı •ge.ene&e uyularak• Yllll· kurulmMa dahi h"'men mcıdıılıale 
l' 8 - tno~ 6 - e. 7 - 11• beyannameleri bu heyete tevdi e· &a)ln bıokanının gazetede ıntıoar •· ııete glrme:erl ylne önlenmlttlr. yl icap ettirecek cıereced,. nnlk 

ı lllı:ana • Y dilecek ve bütün ma\lann hare- den ıııütal aaı eakl alatemdekl mah· l bir 11afh11d11 bulunmakt11.cıır oe-
'l.o ı an AşaRıya: 1 - Abone kiltı bu merkezden valilerle <le tc- ızurlan ifade etmektedir. Kendlalnln •CNC'll.l.Oll\A:S• ı::sK" ÇP.n hatta tlmranlyedekl teelıılertn 
~a _.:: ;1• 3 - On: Ameli.• - mu etmek ııuretıyle talı:lp ecıııe- hüknmet '8r&fındaıı alı.ıııın kararları VllA)ette Bafbali:anı mllletveltlll de vuku hlılan b r Anza voznn-

., » aramaz. 6 - Amil. 7 - cek memleketin ihtiyaç duyulan ıaavıp edici dUoüncelerlne tefekkür aeçllemlyen eakl Devlet Baltanı Ce- cıen İstanbul ncıyosu 6 cıaklkalık 
~· 8 - Neyzen. yerlerine aevkolunacuur. Bu ~le- ecıerlaı. Aynı zamanda artı.it faturala 1 mil Dcngü ile lllaıılsa m.ııetveklU bir lnkıtıı yapmış ve bu hal lda· 

K 
ııalye ayrıca 0 lllye. Milli Müdll• nn çotıımw bir malın çok ol de- Muzaffer Kurbanotıu karfılamı~l r recileri genıo mlkv~ta telAşlan· 

1 
Onya 

'da g 
1 
da faa, Münuaııt ve ıcabıncıu dl ter ltlttlrmeaı glbt flat arttırıcı sebeple dır. Dongü ve Kurbanotıu liaobıık n dırmıştır zıra il'rek iatanbuı rad 

Veltil.letle..'1n ı;eUıhlyetlert de kıı.tı- rtn ve mahzurların ortadan kalktı· la Orüştükten ıonra, ıaat H te vı- yoııu ve gerekııe Ankara ve tı-
lacaktır. Bu teşklllt ClC\'letı: hiç tına ı~aret etmek ı.sterlm. lAye~ten aynlmlflarcıır, Onceden vl· mir racıvoları teknik malzeme ba· 
bir masraf tahmil etmeden bahta HültOmetın yanıbıışında halkın ıarete gelmlf bulunan lçttıerl eski kımından büyük bir darlık ıçtn-
konuau teşeıtkUllcrden 11eçııccek ı- tetçl edici bUJtık alAkW muYatra.ltl nıll.ııte;an DllAnr Argun l.se, dalla dedirler ve miadı çoktan doluıuş 

rna d 1 ı kloer memurctan mOt~ekkll bir yetin bir garantW oımuotur. Bllhııı bir müddet Tarhan ve Başbakan makinelerin her an ftrıza yapına-e erine rıtıve olarak. aralılauz. bu fa11llye- 18 halkın tanlp ettiği bu ltararıan Merıdernle bazıın beraber, baun da. sı tehlikesiyle karvı karşıvadır
tln bir mercii cıe olacaktır Toplan bUyült bir hııııualyetle takip n lton ayrı olarak imar leleri üzerinde ça. lar. Her üç racıyonun senel!k cıc· 

f h . 
Uda iııtanbul_Eanaf Dernoklt:"r1 trol edeceıtlne emin bulunuyorum ııvmıttır. llrlerı 15 milyonun üzerinde ol-

d f k ld 1 
K ı 1 ı iti ltö b ••n Bu çalıtınııara ylJAyete çatınlan dutu halde i11tanbul, Ankara ve 

1 Onu U 
BlrlllU Başkanı HOacy n lre:n tç - B z 11una lnanıroruz • ~ • ... • Kare.yolları Blrtncl Böl&• lzmlr radYolannın işletme tah&l-
otııwun 23 tarihli Cumhuriyet "*!il de.ki bakkal da bir amme hizmeti ~ Müdurtı 1 3 6 zete!lnde lntı•ar eden cıo,uncclıı- gOrmeltteCllr. Pıu:lletll Türk müatahııl Fevzi Aııç da katıhıııştır. Eat arı · • 4 milyonu Al!la ııoç-

v memektecıır. Bu ytlzden her malt 
11: ltı11us1 :Wııl1•blrlml?df'n rı hakkında cın tzııhat verdlnı. il, tüccar, egna!, aa.;atkAr ve plyaaıt. Baat ıo da ilkin MUmt.az ·rarhan,, yılın son o; ayında büylllt bir 

c, ~ııya_ 24 _ Konya vnllllll gt· B!llncııtı gibi Milli Korunma Kıı iş adamları bu kararlan, mahdut aonrr. da Meuder~ ile DllAver Argun para ıııkıntıeı çekllmeıcte. mQzlk 
ltoıı •11aeıerı tle ilgili olarak btr nunu. son alınan kararlara koelar miktardaki tarr.borucııarın elinden vllAyetten 17nlmıtlırdır. İki •grup• ve ııöz yavınıan lçln verecek pa-
1t0}1 rııyınlamıştır Vlltıyetln bu yapılan tatbikatında. mnlın meıı· bu işi ıc11rtaracak, dür(l.ı;t hareketle· da yeniden latlm!Ak ve imar alan- ra hulunarnacııgı lçln pll'lk ynyın
b, ~ne B!lre zeyttnyag, Vlta ra· 1 şclndcn 6atışın11 kadar cereyan e- rtyle umumi efkAr önünde, kendileri tarını dolaşma&a batl1'mışlaruır.. !arına hız \erllmektcdlr. P 4 kat 

ltt ll. peynır ve pirinçlerin ne 1 cıen bir çok muameleler. faturalar ııln de amme hizmeti gördüklerini Onıplar bir mllddet ıonra Yenlkapı- yedl'k malzeme yokluıtu yOı:Ondeıı 
tnt:ı:: \'c ne ıurctlc oluraıı oleun ve net ce itibariyle ııatış tıatlıırı ts\)n t<ıııcek. bUkruı:tet ıı:ararlarını da buluşmutıar ve gezlre beraberce pllı.k yayınları da teh!ıkeye d!lş-
lıl:ıl t lıucıutları haricine çık-a· ifade olunmaktaydı. Halktmuı b\ı· muvııftak ıuıacnklardlr. devam etmişlerdir müştür Meseli :ltıtanbul Radyo-
~ılılı, Perakencıecı bakkal ve es- nun men e ııatı tle. aracıa toptan BUtO b f ıı t esı için cMİU ET• TES •V:\TAS• Al-. suncıakl :ı bııncı mıklnl'l!I ete eakl 
~.; ıı 3 kil • cı. >perak~ndecl klrlanyla ko:l•roı n u na fC mını:ı.ım olu•ıan ~·üzOncıen stop etmeli: •-'-. 
rıoaaıı ocıan fazla Vlta ve " ecıemıyeceğı b!r şrkfido alll\:alan• de Ametl.knıi rarcıı:ınd:ın temin o- Daşllınn yeni valiye gezi sırasın. .. , ""'' 
llııt1ı: e~f f'la zcytln)·aıt ııatmııları Clırılınıştı. Halkımız tarnfıncıan luıı'an tcreyn ı V" !7111" gibi mad· da Yenllı:apı sahil yolunu, Abarny llke:;lne l'l'ıınızdurlar 

C M 
mlştlr. bunlann b nmestne ve takip e- dt1erln cı r geliri' ve kuçllk maaşlı meydanını, Millet caddesini. Topktı· ZOR BiR DURUM 

P GENEL dllmes ne lmklln bulurtrnatıı ı da memurlara, muhtaç hulun:ıntara pıı pıyı, Vatan cıı.ddealnl ve Edlrneıı:a-
• 

1 1 
a$1kAroır Bu ıt barin halkm bu· ra.ııız d:ı!ııtıımıuı ı,.ın de 'lmgOn ve pırı gö.stermlştlr İlg iller Mümtaz ffP.r vıı yapılacak 60-100 bin do-

ID 
gün ve her zaman blltr etıl iktiza e- rOcn tatarların yarın tat?ılltat şeltll Tarhana yollara dair bilgi vermişler !arlık döviz tllhıılfılerlyle Radyolar 

ARE KURULU 
den ışcy bttk:Qınet tarıı.rıncııın bir ıerı t yto oıunacaktır. dlr. bugünkü zor tıurumlarından uzak 

------ Adnan Manderu 1'1.30 da Park tutulnbllecektcn. OQ yıla yakın 

TOPLANTI YAPTI 1 
~~:~ı:. geri dönerek. ı.ııttrnhate çekli· ~:m°:~~:ci;~rc ~~t~~ıb~ll~u!~~:r 

.ı.11~ 1U~u.ı \l11hnhlrlnıl11IN1 
il ltull'a. 24 - c.M P Genel İda· 
1&· lltıruıu cıon ı;aat o 30 cıan 13 
t ç,. eaen ııonr11 14 30 cıan cccc 
lıııılt~le kadar cınvam ecıen bir ı 

llu 1 Y r.mıotır 
b'-ırı1 toıııanuıarcın. O man BOllllı:· 
L~eıı~ Yenıdeıı mlllet,cklll ııu
"411! rıe. buııtınkü cıurumu mu 
~~ '11'1-tllerle mOnll!!ebetıer, ıw
'ıı llttıc lerı, partide vazlt.! Gl>
::ıı~lttııııertn aeyıbatlerl ve ça· 

\ n..tıronamınrı Jıakkınd aörü· 

ALI GF.VGiı.tı,i racıroıan, muhalefetin cıeıııı. lktl· 

ez e 'e rl 
~~~k cı:a:!~r:d~ı:1t~:;:;1~11 ~ı! 

Hem bekçi, hem hırsız ... • bu <1urumoun kurtuımolı: için tek 
çare olarak racıyoların malt 1.ııtlk

Polls, dün, tııraız bir bekçiyi :va· ıtııe ııahlp birer ııı:tısndf devlet 
~aıamı~tır. teşekkülü hallne ıretırıımesı fikri 

• 

Ecıımokapı, Mıaırtarlası mevklln· ileri ııuruınwktecllr oaı1a tarafsız: 
:ıe, Belediyeye alt bir malzeme de- dtt~Onenler ve ileriyi dalu& lyı go
ııo unda bekclllk • ~ apan Mehmet rcnlcr, racıyoların tam Uıtlkllile 
Tunç u<1ındakl bu ~•hlıı. bekçlel kavuşturulma5ının lehinde lı:onue 

BAŞLANGICINDA tıuluncıutu depodan. bir acıet IA· mnktadırlar. Filhakika radvolann 
vabo çalnrkcn yakalanmıştır. iptidai şnrtlıır lc;lııde mo~ır bir 

Hırsız - bckcl hakkında. euçOs- propaııanda va:1ıtııııı olarak lktl
tü hülı:ümlertnc ı;öre takibata baş- cıarıarın elinde bulunma.sının mab 
ıanm~tır. zurlnrı ı;on on senelik dcmokrıısl 

tarihimizde açıkça mO§abede edil· 
mittir ve bugün lehcıe kullanılan 
bu vıı:utaııın yarın ters!nc işleyen 
bir ııllAh o!mamaııını temin için 
en uyırun oekll, böyle bir tırııat 

zuhur etmıoıı:en, radyolara mtısta 
kil ve partiler U..ltl bir hüvlyot 
kazandırtmak o:malıdır. ----
Başbakanı fam 6 

saat bekledi 
CRnşı ı ııırldtı 

geldim. Nt yazık ki burada da içeri 
alınmadım Kapıdaki pollaltr, •Baş· 
bakanı olmdl göremezsin. MeKub 
dediler. Tam 14 ay beklemiştim, BI· 
raz cıaııı beltllyebillrlm dedim, ve 
ı•~rem. açıp, belı.lemett bışlldım. 

İfte böyltee bQ71lkıınnenın tıek· 
le)'tfl tam altı aaat dnam etınlştlr. 
Bafbıtanın bir türlü dışan çı.Jtmı 

dılını cörcıı E°Olfe Elaıaa~lu aoıtult 
ve yatmunın tealrl ile flYllf ranı 
uıanıp, uıümeğe başlamıştır. 

Bu ezlyetll nobeıe dalıa raaıa ta· 
lıammuı edenıtyeceeını anlayın 'bU· 
yUkanne, nihayet boynunu bükmüş 
Ye o mütenkkll hal!ylıı: •fnşallıb 
bir dıhakl seftre gOrüıürUm,o dl· 
ycrelı: gazettcııerı yalnız bını.ltıp u
ı:altlaemıetır. 

Demokrasi yolunda: 
uııııtııuııııııııuıuıı•ııoııuuııuıuıı• 

TAKRiRiN GRUPTA 
MÜZAKERESi 

«Ra ı ! Dl'lllt"I 
~lhl, dllrl Yfl7 kl•l)t' hatlTl,.or· 
ılıı: 

D:thıı dtlne kıııllr Yıl111r<'11 

h11• ınrı f'ltıtını:r hn ıaı.rır •Rhlp 
ll'rl, vatanptrHrıınl' hlr takrir 
\'l'rıııı.ıuı l('lrı, nR•ll olııp da hn 
ı.oıtor ln•ııt•ıuıı hRrnml11rınıı:11 
nınnır hıraı.:ııı,-or!-

Haı.: vt hııklkııtın , dllrt >·tı1 

rıaı.,11 ınsanıı t.;ıırşı hıeını ""' 
ıe.ı::ıpla ıOrlf') rıı hu arı '" •111· 
cıeııı ırııkldl ı.ıırwısınııa ırup, 

bir kıı: dal.ika 01~1111, bir ntrı" 
ınuhaoPhrı>I yııpnıaııı ml'(•lıur ol· 
dıı uııuorunı. Rlır IPlllleP, hn 
mert n rıamusl.ftr harrı."tı lıtl· 
) Uk bir ştıı.rnntn H' ö n!'I ıı:tıntın 

tek tf'•l'l!hl olarııı. knrtılıııtıı. . 
nııııa ınukohl!, aııııı.ıarı rutıı 111 
ı.oırııı lt•lrl) le, blzp J.;nrsı tariz 
nnralıırı 11ıanlan da h&ll • mP.ın 
lekH he•al11n11 - trt's~ttrlf' anıJo· 
ruz. 

REDEDILEN TEKLiF 
Tf'nklılltr wna erctlkttn 

sonra. 11'1.rar 11h1. alorl\lo. ı.tırstl>•• 
çıı.tıııı; \"e ııtraıtıtıınız teııı.ldlt· 
re n.ı rı ayrı ce\oplnr Hrdlm. En 
onra l.üratl> e ıelrn Ra Hkll \t 
Gtrıf'I Ba;lo.ıırı \ l'kllı ıııerhuııı Sa· 
rac.'Oıtlıı :O.ükrü, arıınıızfl:ı bir uçu· 
runı ııı:ılmarııa.=ıı !~·in ııu ıııı.rırı 
ıtri nlmamııı ırı.ıır rttı. Tablt, 
kohul f'lnıedlk. Rt>e ı.onau ıaı.. 
rlr, ıruıı ıarafırıdnrı uoy blrllıl 
lle.ı rcıldf'dlldl. ( '.11.P. lktlrtıırı, 
lııı 611rrtlr, H~I:\ lı1171rıınııırıa. 
rııenıll'l.ctte \f' ıınrllck lıtırrlyl'l 
'" ctrmoı.rn&IJr ı:ıtmrk ı trnırıll· 
cini. ıı1ek ıurll, ttı. Of'fo :rtbııl· 
) ethılıı \e tutıclltr.r •lolcrıılıı de· 
\nrn eılf'c·rtlııe hıarıdıl•nı çok 
hııLln hlr ~c-ı.ııcıe ıtö5trrmıs olu· 
3 orcıu ! 1 le •11 nın5111n \e nıa~· 
luııı dörtlü taı.rırııı blaA)eıol. ı.ı
"ııcn bu11d1111 ıııırtttlr." 

'I' ..,tür 
tl_ fı>d nçüncfi bir 

buıunııu u c M P 

•111111111tllltlllllllllflU•ll•l•l•lllllUttlllH•llllllllllHllll•lllllHllllllHell t•lllllllltlllHHlllllllHlllllllllHlllllllll.•lllllllllltHIHlltllttMll"'tHI .... 

~ ınl«'rthı , uıteııın '"r ı e 
>ıeıın ım ". 1111.r. :ı n tn 

r tceııı polltlkıı or rıncte, r • 
(;llı •Cl üroımo •nr 

1~< r frııııııtr yarın da ı!P\ am r e
;;, ) Ga.ışmaların ı;ona cnn l -

Q ~n b r tcl-111: ya~ ınlnnııca ı 

K4slM. GÜLEK 
GAZETECİLERE 
ZiYAFET VERDİ 
.\ııilll11ıı111 Muhablrlınl7dPD 

~ <l.Jl 1; 24 - Adanı milletvekili 
~ \ıı Oenel 8e.ltrotert Kasıaı OU• 

lı r lktam Anltara gızeteeUerl· 
<ı'ıt• 'kıanı yeaıeıı nrmlttlr. 
~ ı-. tellere bulgur pıJAvı, çil kOf , ,~ı,, plyuı ve nar pelte.si Ut· 
' ıı:ınır. Yemelt neşeli bir ha· 

t "•it 1 devam etmlt ve toplantı 

f a
1

h~;tfi
1

~
1

r Kerim'i 
Sevenler Derneği 
•ıu 

t t.ıt ~hl Mııhnhlrhııl71h•ıı 
.~:Ott~ ır 2-l - lstnnbul Vail~' 
:-wııııı 11 Kerim OöltıJ, memle 

tt lı1en ayrılırken uQurlaınnk 
t41ı~ 1~lUıeh!rcıen bir hcv·~ı h • 
a.' ~~· baııamıştır. Öte yancınn 
~trı•e rltıeı. Fahrcttln Kertm•ı 
~'~r t>cmelil adiyle bir <1cmck 
ı: Uı re faaliyete seçm1,1ı:r-

.\~l6 Erduran Moskova 

radyosunda konuştu 
'ıa.~ T. R. A. 

t.. ...,cıı 'a. :ıt - Oenç TQ rk ke
~ '1 lrınaan Ayla Erduran. cıon 
..._. Qakova Rae1yoııunda bir ko
~\ııı YllPmıı,tır Moııkovıı racıyo
"' tra °1'ür1t •mlı!ronuncın konu• 
!.'tıtıı Urıın. Rusya lııtıbalannı 
"lııı Otır. 

~Q'1ı ~iti tlbl Ayla Ercıuran. iki 
~ !l.lô.!kovada keman tah 

~'ktedlr. 

4ınerikalı iş adamı 
>ı 
~ li!t,. tna~ı ı ınrll!P ı 
ıı~t!ık Kanununa uygun olarak 
ı:'ııı._1 ınaııı. Türıı: ıreve cıövlz ııe

'-ı '9Ya d6vız taıı rnıfunu eat 
~~I '~rtıyle t ebbOsl re ırtnte
t-;:Oee• eıırtmıe yo Türklyo•cıe 
fl>~Uııtı( Teşebbüs Şirketine• ilk 
~ı, hı:>an Salih Zeki Ak<la· 
~ ıı,,,. ltıbır ınutnvele imzalamıştır 

l 'lrt Ulı:ıı.vcıe Ttırkl}"cde meruıu
~ '~e~lıııde kullaıfllacak mnkl· 

t :ı~ Parçalan ımaııne matuf 
~ıı ~°g:! 11olara mnlolacat tetıl&-

• rıt ctolannı eerbeat tcşeb
l t 'rı ttı verecek. &eri kalan 
~'botıe.\lı:cıamar temin edP.Cektlr 
'it (~1 e Kalkınma ve Sanayi 
~ l.eıiı:ıa~ da 6 200 dolar tah· 
~tlcrı'1 Cdllmıetır Taraflar acr-

ıı~'itı nlısbetlnde klrcıan tayda· 
~ ij ıı llraır. 
t,.-,., t ~lardan aonro Mr. Graham 
~\14ttnı1Cliebbüslerın faydaeıncıan 
lır 'ıı Qag'' ııözlerlnı Türk - Ame
~n11 temaısla bltlrmlo-

KIBRIS 
~ ı.'lıe t cıı ı ı lncltırı ,::z llt naıı:ıecııımıştır. 
~'1 'ıı l: 1 Dlütt>aklp civarda araına 
~ •• ~e ~nl>ct kuvvetleri allllb t· 
"'~ ~a; an Aletler ve boınba 

e e ceçlrmlşlercıır. 

[e):ZeUi nezle ve Grip gibi 
• ·- ••• hastalıkların bat
langıcında fenalıkları önle· 
mek bakımından faydalıdır 

baş, diş, adale, si
l•lö•Jgl nir ye romatizma 
aarı ve sızılarını teskin eder 

OPON 
CAPRAZ KELiMELERİ N HALLI ... 

Salılbl' VATAN Gazetecilik ve Matbaacılık T. A .e adına l 
Aııaı•o E tlN \ 'AL tA~ 

Umumi Ne,rtynt MOdürQ : Öı:can EROt'otR 
Bu eayıcıa Yuı leıerını fillen ıcınre eacn mesul mQdQr: 

SADUN TANJU 
aazeı..mlı:e ıazıınnn renı hartıerle ı:Oncıertımestnı rıca ecıertz. 

' 

ROAO LUG lastiklerinin meziyetleri: 
• Tabon % ıs3 dahll. kalın 

adi 
lastikler 

ROAD LUG 
lastikleri 

• Dah• genit. d11.ha fazla çekme 1 

kuvvet• ve•daha 11.z 11.tınmek ıçın, 

• Tabanın merkezindeki geni• çız• 
91 soraınlıya mani olarak yol üze
rınde ıa:rıa kılometra temın eder. 

• Birı k••• bori uzun kalın ve tak· 
vıyelı dışler, arazi n11.sıl olur•• 
oıaun, fazla çekme kuvvetı ve 
amnıyet ıemın eder. 

• Lealık ıerln omuzları mUmkOn 
.,. .. eıar goz önUne alınarak •on 
derece takviye edllmlotır. 

• Aşınm11.ya son derece mukavim 
yeni ka ... çuk hcımuru ıastık lakeletı 

• ounyenın en mukavim bezi olan 
3T bezlerlle ımaı oı ... nmuştur. Bu 
•urelle tat ve çarpmaıora k11.rşı 
azamf emniyet temin eder. 

eder! 

··""" ...... • .. 

1 

.. j 
: 

Çifte vazife gören 

ROADLUG 
Lastikleri 

yol olmayan yerlerde en ·kuvvetli çekme 
kuneti temin ettiği gibi muntazam 

yollarda· kilometre başına olan 
lastik maaraflırınızı 1ıaltır. 

fozla kilom•tre yapmak içfn ç•kme kuvvetin• 
den fedok8rlıkı yapmoğa IOzum kalmomııtın 

ROAO LUG lastik1erl dOnyanın en tecrübeli 
kamyon lastik fabrikası tarafından size çifte 
hizmet görecek bir kamyon lastiği temini için 
meydana getirilmiıtir. 

Aıınmaya •n mütehammil bir hamurdan ve 
Goodyear'• münhasır 3T bezler! il• imal olu· 
nan bu lastik yol olmayan .,..rlerde alH •rlıl· 
l•m•y•c•k bir kudret il• yol olan yerlerd• 
binl•rc• fazla kilometr• temin •d•r. 

Dünyanın her bir tarafı ndaki bayilerlmiz ılze 
bu •msalsi:t lastikler hakkında l:tahat verme61 
vazife bilm•ktedlrl•r. 

GOOD/iEAR 
Dünyanın im bir tarafındı Goodyıu IHtikltrl Ilı diOır. 'tıUtDn marhlırdın faılı 'Yilk t.ııınır. 

TOrklye depozlterl : 

TATKO • Otomobil, Lastik ve Makine TlcareU T. A. ş. 
MERKEZi : -Taksim Bahçe•• kart••• No. 31S Tel. 47 20 30 

: latanbul Mecidiyeköy 
TAMiR ve YENiLEME FABRIKASI: SUyUkder• cad. No. 7& 

Tel. 472175 

SAYFA 1 

BAŞY AZ1N1N DEVAMI 
- -- -

mn•ı t ınr1ıte> 
duıunııı, vatan rnrce hlr ınnhl) f't ı:ı,ı)'tın Mr 11ıh•ı11if' 'knuı
•ıııwa dcııru )Ulu ı.ula)cR bultlııı:uıııı 1111111 rı;n)I' lil«.:tılC"rlnl ll'H 

f'\C bC'ıılnı~l'dltlne,_ 

M rmlrl.rtlml?lrı ııuatın t.;ıır•ılııştı~ı tı•ııııı.rıı•r, hııllcHnırınlı. 
!Azım ıell'll ıaı.ını ıaı.ını Mnulnr. blıl llt'l.le)cll ınıı.11nıu 
\t rırııatııır; rıı az muıareı.r rle\ rlıuh'n cıııraı.ı durumlar 

lmllor ı:tııı~. mtlhlrn \e ~llıı lılr mııhl)f'I tıı ır. tstıı.IAI ınlll'A· 
dl'll"~I r•n .. ında lf'('lrdlclrnlz ı:ıl:ı:rl tPc•rllh•'> ı tıııı:Urı llf'dPn hR· 
tırl~ına) alım? 'eelf'n hlrlı!rlnılzl ezme,;ı•. )1prn1 nıtıi:R uı:rn•::rnli: 
H'Hle. ınllll gn3rlf'rdf' birle rıtı)t'llm 'e kll\\l'tltrlıııtl.I gönül 
ho•ıuın1lu blrblrlrır katmaJalını'!' 

E&rr r~ 1'; memleketin el!lmctl o deli. r:ell$111tsl 1 r. fll1• 
rı<'ı pnrU lhtlra•lıırını ııııutnıaım. ~ırıra lıııllııııete. hlrlf'-tlrlM 
u• memlrk!'tçl mı:lllerl benlm:>Pnıt•ıe. bunı rıı nlışmnı:ıı n1<•rb11· 
ruı. l •ük RCırcllr, llrplnılz 11.}PI r::eııılılc"IZ. lllrblrlnılıln lmdl\dl• 
11a ı. mali ~e kunPtlf'rlmlzl tıeııı.. ltlrlal \e e\lll ldnde bir
le ılrmeı. ı;11yeı;lı1deo millet ht :ıhıııa nııl tere!.; :r.nfrrlf'r kaunabl· 
liriz. \l;;ııl btlkaınrtl tutmak; göz ı;:llre ı.nıııllnl•llh:ln Q) ununıı 
;elrııel;; detıı d" nedir\' Jlll)lt , .. ~er buıılnreları lılrtnı tf'rdh f't· 
mt'k lftz:ımırf'lll'lie. tprl'ddUı'e J ~r \'Gr mı\' Milli birlik )olu, ize 
talıll , normııı '' rdıtlp )Ol dl)f ıı:oıthııııOJOr ıııu~ llu ayede elde 
"""~·rıımız muanam milli b ı,ıırılnr, tntıı \C' tınılı kRrdt'şllk 
du~ ıııınn \art.:f'n; llrl;;elere, ı:ururlurn ınn(llDrıı esir li:alnıak, 
ı.tı.ı.ıınıtıcıı. lm\l:~ı. ıııtırıı ı ııır ze\I;; "' lıt")ecau ı..ı,naıı ııı.,-e 
wrdh elnırk ıunnh olnınz mı\' 

Ahmed Emin YALMAN 

SPUTNİK D0$0YOR 
<Rıı~ı J lnrlıtf' ı 

leskopu tıe 18 ıo• da ıtarOtmüştOr 
f'(lze 111 aı de de parlak bir yılaız 
ıe!tl lndc mtışahede ecııımıştlr 

DOn abah bil" beyanat vererek 
roı:.cmln cıunya atmosferine dtı•melt 

Anla~ııcııl\ınn sare. rozc. artık noT 
mııl mahreklnl taktp etmemektt, 
her cıevrtncıc çanm dakika kaybet· 
meıncı 'YC hızını arttırarak dOş:nak 
tedlr. 

czere oldul!unu aOyleyen Jocırell Öte yancıan Sovyet Havacılık der 
Bank obeervatuan cııretı:tör11 pro- ırtalnln bu~n blldll'dlllne göre. 
tcıeör Lovell. aynı gQnün aqamı. Rw;lar. lı:ıt"alal"anısı balastlk ııtı· 
tüzenin artık eıılı:l51 ıı:acıar sür'at- cıümlü menn!lerln ka?'§ll~t.ılt en 
hı hareket etmecıııını ve dalma ır bOyQk mfi~kOllercıen birini halle 
tlfa tavbetmeeıne rıııtmen DOnya muvaffak oımu~ınrcıır 
etrafıncıa blrkac itin daha döne- Bu ;üçlük, allAhtn havacıa r.ey
blleceıını beyan etmlOtlr Dıl!cr ta· rett!IU ııırad& !ıaaıl olım çek y11k• 
raftan Mullard rasathaneeı men- aek derecectekl hararottlr. Ru.ıılar 
euplarından bir müteh&$'1te da fü· ı yont bir 5cramlk clnalncıen yapll
zenın dün gecıı Cambrldge üzerin· mış cterletmo duvarları• kullan· 
den evvelce bildirilen ı;aattcn b~ mak euretlylc bu hararetin bertı· 
dakika evvel geçtıtını ııöylemı~tlr. rar edilmesini saljlamıeıarcıır. 

Tecrüb.eli ev hanımının tavsiyesi: 

bu gördüğünüz tava 
daima tertemizdir ... 
Halbuki her 'kulliımşımda.n sonra 

Is içinde kalıyor ... , ve işte o zurnan 
FAY. imdadıma yetişiyor 

'f AY; bıçak, çntal, kaşık. 
yağlı "'e isli tencereleri, 
bnnyolorı, ~ lnvobolıırı, 
fayansları ve mermerleri 
terlemiı1 yepyeni yapar 

*********************** 

!' . .. 

herşcyl DAHA iYi temizler· 

güzelliğinizle 
meşgul olunuz. 
Geceleri yılmadan evvel 
yüzünüzü bol su ile yı~a· 

dıktan sonra HAVILLANO 
COLD KREMl'ni tatbik 
edıniz , Cıfdinizi bı~ler, 

yumu1alır Ye hücrelere 

hayıfıyel ve cınlılık 

bıh~ıder. 

Sıbehltrı HAVILLAND 
VANISHING KREMi ile 
cıldınizi mas•ı yıpını;r. 

ince bir zar l•Jkil eden 
bu hırılıa krem maki

)'•jınmn dıhı iyi inti bak 

elmeJinl sağlar, yüzilnüzdıkl 

bütün çiıiklerı yok eder. 

Güzel kadının kremidir 

Gtct ff&YILUND COLO (REMi 
GCadOz ise HUILLUD UllSHllG 

UUU'ıl tltluıııı. 



, AD 
.RAHATÇA 

GAL'P GELD' 
.... 

Adalet 
Emniyet'; 
eledi:3-1 
R fit!2tP 
Adalet oyuna, lig lerde -

ki mağlubiyetinin re 

vanşın ı ka zanma a:r.miy

le baıladı ve sahadan 
3 - 1 galip ayrıldı. Kır

mızı - Beyazlılar baştan 

sona kadar hakim oyna

dı lar. Galiple rin gol ade

di daha da fazla laşabi. 

lirdi. I 
Actaletlller rercıcn pll$larln sılcış

ıırcııkları rn!dp kale\ o y rm b r n· 
c cıaıctkacıa Mete vasıtMı le ilk 
ııoıler nı ntınca yavll' ıacıılar, bu· 
nn mukn 1 Emn ~"tlllcr nçllara'k 
Neja• Hıkmct ve Murat vıı.sıtn ıyle 
tehltkell akın!ar yapmağa başlactı· 
!ar 

Böylece devre de sadece b r trol 
tarıı:ıa :A cıa.etlllertn lehine aona er
di 

• 

... 

- ! URGUTf 
fpı.ı.1.ı .1= '·'• 

mağlüp lduk 
11M]~~~==========z:::=ii:i~~--

E ki b imiz maçı 71-50 kaybetti 
8ÜKREŞ, 2' (fftnuıiJ - Busun ak,am tlztrl ant 

ıt.:ıt da Romanya llf' ıcar,ıluan milli tıaıketbol takı 
mımız, müsabakayı pnuız bir oyundan sonra maalud 
71 • $0 ka1betml tir. 

hıanbuldakl k1r•ılafmaya nl~ııetıe ~ok daha aüratll 
ve cUrtl oynayan Romanyalılar bir de lıstellk aaha ft 

se1ırct auntaJı lehlerinde olunca, hıanhula nlı~Ue 
daha nı.hat bir 01unla bu milli ma(ı kazanmışlardır. 

DUkre,ın m~hur kapalı •tadı .n.ORESCO" da ya
pılan mft!abakayı 6000' I mütecavl7 stylrcı takip etmh· 
Ur. 'IUsabakanın :'\lacar ve 'uıo,la• hakemi munUak 
olamamı,tır. Bllhasu. 'laear haktmln faulltrf' mılua• 
detl halkın dahi protHlo~unu muelp olmu tur, 

lakımımu aahada 11 ilk (l> ile Jtr almıştır: 

Tl'Rn \ ..,, Tl·'°~" ,\ l,T \ N, F.RDOG \ N. Tt:N<.:ER~ 
11 lnrl daklkaJa kadar bf'rabert. dnam eden müsa

bakada nzlytt 19 • ı9 idi. Fakat 13 Onctı daJdkada 
24 • 21 Romtnler ileri Jtctller. 

19 unru dakikada t.akımımııdan Turhan çıktı, re· 
rlne Batur clrdl n ilk devre 37 • H alryhlmize netlrl'· 
lf'ftdl. Bu dt.n-rde Romen ilk {5) 1 fÖYle idi: KOf.BER, 
TOOI \R, NEDF.(,,', Kl.'KOÇ, K1.1RT. 

il nrl dnrtyt takımımıı i'Nt:R, Tl'RH\S. ERDO· 
C'i\!'i, \l,T.\ S, '1 l"NÇ ltrtlbt ile çıktı. Bu dnrl'dt ta· 
lıımımıı çok ravııllO oynadı, Romtnltr de bütün fuul 
atıtlarıııı sarıva çevirmesini blldlltr. 

5 lnd dakikada t;rdotan, 1 lnrı dakikada Turhan, 
9 uncu dakikada \ it.an VI' il lnrl dAklkada da Tunç, 
bf' er !avııl yaparak o. unu ter keti Uer. Takımım11da en 
l:rl oynayan Allan oldu. Tunç be çok kötü cunllnde 141, 

Romenler 30 saniye korl<lorunu Batur 
çok iyi tatbik ettiler. Erdogan 
71-~0 mağlubtycttmlz burac!akl 'Tunç 

Türk ıcoıonlslncıo Qzüntü yaraıtı. Ona! : 

4 
4 
2 
ı 

Basketbolcularımızın yaptı ı &a· h.!i TF. \f<ılLf '\f,, C 
yılar ounlardır: .., \l,ı c; (' :...il "" 

İklnc devren n b~lanı:ıcında ı>
yun uvlH~ \•asatın altında tıU. 
Adale:ı !er n tozum uz bnreketlert. 
Emntyetlllerın ıııe topu ı~ı tak p 
eunemelerı yOzOndcn aaha<1a oyun· 
cu ar licleta tıocalamab bıışlaııııar 
Y tmlşlncı dakika dolmak Ozere I· 
ken sahanın en iyi o~uncw;u Mete 
ra:tlp müdafaayı ııeçtlkten sonra 
topu ortaJacıı ~e cıemarte vazı~eı
te bulunan Burbanııı OnOne cıo Or· 
cıu. bu oyuncu da fırısattnn uıt ta· 
cıe ederek tııkımının ııııyılarını lkl· 
re yOkııclttı Bundan üç dakika 
ııonra da B. Erolun ortosından HO· 
11amettlntıı uçnrak attığı kata ile 
o~ncü eoıo attı Sarı - Beyaz ııar 
ı:oı ~emel erine rnRroen bozulma· 
cıııar ve eaıtp rakıplerıne ) Oltlen· 
met 'e on an mü,kOI durumlar
da bıraltmata bli',ladılar Bu arada 
lllkmeun kaçırcıığı iki trol Ok rır
ııat bel.et <le maçın se;rını değt~tı 
rebı.ırcıı. Seksen oçanco dakikada 
Emnırctlllerln b r akını Pahrl ta 
rafından elle cıurduruıunc hak m 
haklı olarak bir penaltı verdı 
ı.ıusıatıı. ı:Uzcl bir vuruşla bu pe
naltıyı eoıe çevırcıı 'e takımının 
reııılne eoıuna atu Bundan aon 
ra cıa oyunun netice ı del!lljmeaen 
s · 1 A<laletlllerın ııallblyetl)lc i!O
na erdi 

Hilmi, Vefa'ya kupada kalmasını temin eden 5 inci golü böyle yaph 
Turhan 14 Basketbol takımımızın il): t)IU' 
~~:~ il ıtlı ma1;1 26 Salı K('Ce&I TUrıfU 9t", 

O rcş şehrlnd3 olacaktır. 23 1 ~ 
doldurmamış ııen~lerln oyııı)' fi 
ıtı bu temsili maçtan ııonr• tı: 
<"&llamba gunu aynı şl'hfrdt ~ 
t~li ka~ııa: ma daha y• P'1 .,:ı• 
ve 29 Cuma ıttınü kafilemiz uç il' 
Belırrada mOte\·eccıhen :s~-rt~ 

PESİSIRA ATILAN GOLLE HDEN SONRA 

VEFA: 5, B. SPOR: 4 
Sahanm çamurlu olmasına rağmen maç, sür'atli ve zevkli 
cereyan etti. B. Sporlular iki kere galip duruma geçtiler 

&nnı~ttırı. nurhıın. 

E\l'"h ET: * 
\ ııh;ııı - t ' ıhll. KOÇO 
Snmlm. O•nııııı Zafı•r - ,..,. 
J:ıı, l\l ıı•tara. tııı.:nıet, Sıılli· 
h:ıttln 'lornt 

ua~""' : ıını.ı.ı n( nt z 

Kartıla madan bir ;ün evvrl ya• 
pılan bütfııı tahmlııltr, netlre ola· 
rak b"rabtrllkte bırle nıı,ıı. \mnıa 
dotru u~ bu kadar bol ve kar ılıklı 
coıu kim e beklemlrordu. 

DUn, çilekeş Mlthııtı;ıa Stadyo-
munun çamur ııeryaın halindeki aa· 
huında Vera ve Beyojluapor takım 
lan Federu)on Kupası eleme maç
ları <lola~l.'llyle tartıtattılar Qamu· 
ra ra men çok ııUratll ve ıaman H• 
m:ın ıı:evkll eçen bu mtı.aab:ıkanın 

eonunda in Ye il • beyazlılar ı;ahl•· 
dan 5 4 p olarak •)nlmaya mu· 
vaftak o1dular 
M \C.'T \S soı·ı~uı 

Karşıla m da her Ucl taratın da 
•ar:taca go ynpabllmeleı:lne en bü· 
:rot Amil, muhakkak ıcı de!all4!an· 
nın bozuk ve mrırlı:aJıız o:vunıarı idi. 

B:ıbass:ı Vetacıa başarılı tutbo!Q 
nU gı5rmeğıı alıştı~ımız NeJat d!ln 
ht'l' nedeııae çok ıatet.alzdl n de· 
vamlı olarak aksadı, 

Belki aahanıo çok lı:ayıan bulun· 
maııından oıa,at, top tontrolu ba 
tımından iti tararın da defanı o
yunculan pek r;ayı!tı. O tadar kl -

Vefalı Bülent (sağda) top sürerken 

' YÜKSEL BAY AR 1 
Vefadan NeJaL •e Muhterem, Be;ot 
ıu~porclan aa Mlho, Jı:alelerlne ıı.en 
dl ayaklt.rı Ue blrer ol hediye et
tiler. 
\1 \ 1,.'IS CERF.1' \Nl 
\ t.: C:Ol.l.Eıt 

Oyuna Vefalı ar aUratı. başladı· 
tar Buna Bcyo luaporlul r da aynı 
oetll<lc muıcabele edlnctı karşıll\ mıı 
hızlandı Ye ı.am b r ICUo)A maç ha 
\L!J içinde dc'l'am etme başln<1ı 
MUubakanın gollü ıı;cçecl'"ıtı aşaıtı 

yukarı belli o muştu. Nltctlın )Rpı 

lan lcar$ılıklı akmlıırdan birinde Ve 
talı öz:er, topu kaptı ve aol taraftan 
rakip kaleye lncll Yaptı ı ortayı 
Turııut yumrukla tıu·,ıladı. Bunu 
) akala yan iaİnct, Ju:mıre bir arn 
pası verdi. Bu oyuncu da aol beke 
yaptıgı çalımdan scnra yakın mua
!eden ilk Vefa aayı.aını kaydetti. 
(Dak 13) 
\ 'EF \ Kl:.'iDI K \l.E INt.: 
İKi GOi , \TJ\ Oıt 

iık golden ıonra O) un biraz sa· 
vaşlıı.r atbl oldu n 2J ıncı datıtara 
ko<1ar bOylecc &Urdü Bu dakikadan 
aonra blr aralık Bl')Oğluaporlular, 

Vefa taltsı öntne :ıerlcştller. K p 
lan ıa pMJn dı nda duruyordu Ö· 
nUne selen topu aert blr şutla ka· 
!ere havale etti nu bc•lkl de gol 
olmayablllrdl Fakat ?ieJıtın aya ı 

goın ga.rant!ledl n Be~othısporlular 

beraberi k ııapaını tcauı:dılar ıoak. 

30J. 
D&ba benUz bir dakika bile geç 

mı-mitti lr.I, Vefalılar Muhteremin a· 
yatı ile tendi lalelerine bir gol 
daha attılar il • 2). Bu yı şöyle 
oldu• Ocrıden gelen topu Hayri ha 
ti! bir fUUa tcalcye hııva.e etti. öz. 
can bunu bel.le! de ~utııcaktı, tıı· 
kat Muhteremin ııyııtı arara girince 
kon trplyede kaldı ve top atlardıı. 
(Od: 31). 

Devnnın bltmeaıne peJt az kala 
yapılan b r taç atı~ndn top iametc 
geldi. ismetin ortaaında, gene mı 
mi durdurmadan berab rllk .sayısı 

o arnt aert. bir ,utla a !ara gönder· 
dl· IDat. 40 • 

Devre bör1tC (2 • 2) beraberlikle 
ııona erdL 
JKİSt'İ l>E\'RP., 5 GOi 

Bu den", lllr:lne n!Epetle daha 

HF' \ :** 
ıi,.ı·ıııı - \lııhıcrf'm, f'ahnı ' 
- \ Hfr. :\f'J11ı. ilZt" " -
'<\ \i l, ıılt.'11, chn. 
Hıılı•ııt, 

\ntrl'nur: ,.. \ BR I KIR\Z 
kııııııuı : ... , , .... 

IU \ OÖ l ,l ,.;l'OR : ** 
Tıırıoı - '"'hııtf't. 'tlbıı ..._ 
h: \l'I \ ' · \ 01111\ ' · ll lıı ınan 
ılf - Sf H \ \' 11>1._ , (.lmhll.H 
ı.ı ... IUI'. \:1ô<'111c":Lt;. K \ Lt 
il il) rl 

\nlmılir: ~6.11'> f • Kt~ 
li. 11111.111: 111\ \1 \, 111 
il ıloirııı . OHll \' OÜ:\ t 1. 
'"> 1 rC'I : 7!; 1 1.l•I 
ııa~ıınt: 1!?3:ij,:,o llra 
(lullt•r: llllnıl (lllll,;, 13>. k ap 

lıııı ( l>aı.. 301, ll ıl)rl l\Johtf' 
rı•nılıı a311~1111• ı:ıır ı>aruı. 
ı ı uı.. 31 ı. fi limi U lak. :ıaı 
"'Of)ıııılılis 111 ıı.. S3J, mho 
ı Kı•ıuı ı ı.ııll' iııt • u.ıı.. ,;:.ı 

l'uı:aııı·ını:ııı ııı.ıı.. ıı:;ı. Hu· 
lf'ııl ı vııı.. <nıı. Hllınl cııaı.. 

ıt~ı. 

tı•ar. Geriden derınıemutne gelen 
ı.opu Sotyanlılı. g~Us ile Muhterem 
ve Rahminin at'IL&lnelan tapu, kısa 

bir aJrüşwn aonra llerl çıkmıt bu· 
ıunan ö canın aolundan ağlara gön· 
derdi Bu çoJc gür.el blr goldü (2 • 3 ı. 

ttcı dakllta aonra da Vefalılar be 
raberllk aaywnı lıazandıl.o.r. isme
tln yııputı trlkllc atıpnda özcan 
bir d:ııış yaptı takat ıalı:aladı. Bu 
111rada Mlhbnun ayatına çarpan top 
taleye tılrlnrdt. Durum: 13 • 3>. 
(Dak 55). 

Bundan on dakika sonra aolaçılı: 
H:ayrlnln ortaııını Kazancıoıııu ı.e.rs 
bir •ole Ut gole çevirdi. (Durum: 
Vefa· 3 B. Sııor: 41. (Dak. 8'). 

HUmlnln sol taraftan J11Ptıiı orta 
:rı Bülent durdurmadan •e kaltcl· 
nln •ll~rl araııından atlara gönder
di IDuruın Vda 4 B Spor: 4f, 
(Dak 69J 
Samının ııcr!(ten getlrdltl topu Hll 

mi 1>1 kutıanııı '°e tcıııa bir çalım· 
dan aor.ra galibiyet goıu olaralt Bey• 
oğluıpor lı:ıılestne aoktu. Durum: ve 
fa 5 B Spor: 4, (Datc: 82). 
Ka111laşına da bu netice dejtl$Dlf· 

den \'elanın ııallblyettyte .ııona erdi. 

Sürpriz haftası 
a 1 ve gollu ı;eçıl llt ;ıyı S3 un
cu dair.ikada Be3oğlusporlular yap-

G al ot O S fl r oy, izmirsporu 
Londra 2' fAPI - ingt1tcrede tut 

bal ııı IWlçlanna devam edıımı,ur. 
Blrlncl küme takımları ataııında ya· 
pılan karoılaşmaların teknik netlct· 
lert: 

BlrmlnghAm cıtr o a:aclı:poot o: 
Burnley 3 - LeedJ Onıtecı ı: Che~a 
4 - Letceııtt.oı et ty o: 'M•nt"bester 
C1tv 3 Wo.verhalmpton Wandtra 
4, Ne9:cutıe Önlte<1 ı · Mancbes~er 
Onıted 2, Nottınııhıım f"oreıt 4 - A 
ton VU!a ı. Portmouth .3 EYerton 
2: Preston North l!:nd 3 • Bolfon 
Vanderel'il o, Shdrlcld Wcdneday 
3 - Luton Town ı, \\'est Bromwlch 

do mağlüpetti 2-0 
Alblon 3 Sundtr!ıınd O 

Golleri ~'let.in ve Kadri yaptı 
J-~ 

Barçmın dare ett1&1 lta1'Jla;:na umu 
ml}ctle aOoUlr. n zevt.aız dentbll~ 
cek bir ~l:Jlde cere}an etti. iatan 
bul<1• eıı çok ı;ol çıtarnn far tiattı 

1'usnsf surette ridtn 

C•vdet MARDiN 
Td~tanta blldlrlyıır 

B 
lr ıun ~ırl Galata~rayı \I· 
ıu katlı •ııd:ı 5f'yreden1er bu 
ıünkU kar ıla<ma için •llerhal 

de çok ıarklı lı ullblYrl abu1ın 
diyorlardı Halbu\ &arı • kırın.ız11ı. 
tar, bütlln ıabnılnı_, hiıJrına ızmlt 
Q>Or ııar uındll blrl ... ı n ikinci d~t 
ttlerde attıktan blrt:t ,0ııe ancak 
2 o ıauı. c!'leblldlleı lık dc'l'renln 
ı · O Gııı.aıasanıY lehl~ nrticelrn· 
dlğl kar'11af!Dadi1 tak~ saJıada 
u ırrtlPI~ yer aldıl:lt 
GU TA \an: *'* 
Tt RGA\' ~at) can:, .... r, Er-

gun • Coşkun 8 All. ıtli Yıldı· 
nn:ı. suat Mt'ti K ,os • nı. 

j;vtiflSPOR· * 
sr.1 pi &ban Kr;ırıal • O ~t. 

Muıı.arı rrnreıttn • Ay1tut. !'\,\ 
.DOGAS, l{&muran Özeın 

ıı.ınır ııölıeat hıte:nıerındeı:ı 

dl)e tAblr ecıUen San • tırmızılı bil 
cum elemanları belki de izmtrapor 
detanaının yali:ııı markaJındıın ola· 
calr: pek eoı tıraatı elde edemecıııcr. 
Birinci oaıaı.uanı.y gol!l Uk devı?
ntn 40 ıncı dalı: t1111nda oldu. Oerl· 
ıtr<len orte.lanan topu aantrtor Me-
tn ıyt 1cuıııın<11 ve 18 p~ tıznınııen 

çt'tıttı aert bir kata sutu Ue ilk 
sayıyı J'llpm•J1' muvarraıı. o 4u Bat 
ır.a 1:01 olmayan bu devre böyltte 
1 o sıırı - kırmız:ıll takım lehlnu 
neUceıendı 

IKisc1 Dil\ nı: 
iilc devreye nazarın daha auratll 

•e hareketli geçen maçın bu ikin· 
d tanaında Kadri ~ inci dakikada 
:ralı:ın me:ateden btr ~ol daha a~
ralt t&tımını 2 - O c&llP duruma se 
IJrdı Ba.ışka ıoı olmaran lr.ar ılaş. 
nıa da bu auret.le 2 • O Galııtasal'IY 
ıııar lehine ne:ı.ce.endl. 

tzmlrde Altııy n fzmtnpor taltım 
ıarı:rlll tı k&f"lıla$1D.S r&Pan San • 
kırıııızılı •r bu ubah iı.ıntl'den s 30 
da hareke~ 'Clectlr:ler ve aaat 10 da 
ıatıınbUlda bUl\ınacaklarclır. 

la 

• 
Galatasaray .. ~ ızmlflponın kap canları iki lıaltcl rıırca1 •• ~J"fl 

dünkü maçtan evvel ha.krm \ il Bar(ın'ın onhnde ti sık ı ıyorlar (Ruaıl 
ıuttıte dün akşam İzmlıden uçakla reıirtı1:ımız rl!!imlerdcn). 

MAÇI 

aynlacaktır. __.,/ 

Milletler a ra11 5 inci 

kır koıusu 
11'' t.ıllt.: 24 (A A l - Buı:Qn ~·,. 

Hlpodromuncıa yapılan 6 ın~1;ıı 
Jetıerarası kır ko~U8U net 
oÖYledlr: 

1 
f 

ı ı Week& - Par&0n clnırııtere 
Km. 28'47 da ,,. 

21 ıteınaaho (Plnlandlyal 28~· 3) l\hhalıc cYu~lavyaJ 2 
41 Ctı1!! (Hollanda! 29'30" 
5 ı Hoykınpuro ( FmlandlJ'~~·ıt• 

6) Ameur (Franııa) 29·1r 1 
71 V&n der Hoeven ı:seıçt~1t• 
R\ Geneve cFranııa) 29'1P" ,,.,.. 
ili Humprcyıı ıtnırllU>rel 2• ,. 
ıoı Ratı cı>ınıancııyaı 2e·sı 
11 ı Vıset ı Hollanda! 29'33 ~., •• 
121 Strıtof (YU1!06lavyal 

----o---

Silaf11ı kuvvetler 

kır kOfUSU ,,_ 
Ankara 24 (A.a..) - eııatıtı JC~~ 

ler Jı:ır keşu.su oamplyonuı 
hlpOdromd.a yapılmıştır. 

Te<r.n!k nı!Jceler: 

1) Muharrem Dalkılıç (J ıı::. 
2) Fevzi Paker J.K. 
31 ilham1 Koc K.K 1"'.
Takım taantf!n<le Janda.rlll• iJı" 

•etler! blrlnct. Kara Kunetıetl 
c1 olmuşlardır. 

Yine mağlubiyet! 
Fenerbahçe Günese 
de 2-1 mağlôp oldd 
Naci diiııkii ıııaçta oyıaanad" 
~ bu netıoc dellfmeden ı · l ~ 

~ bere kapancıı. _w,1' 
<._ İkinci yarıda Fenerbabc;e ::;r.ı 

Cemal SALTIK 
trlPfnııln blldlrl~or 

F enerbahçe rutbol takımı eell· 
rtmizdo oynadığı ikinci kar
ııı.a.Şmayı da ita} bctmı~t.r 

Bir gün en-el, lig lklncllıl Hacet· 
tepe'ye 2- l mdlüp o!an Sarı - lA· 
cJvr·rtlller. dün do 11~ blrlnc111l Oı.i 
neş karşııııncıa aynı netıco ile .:. o
nılmlştlr. 

mlyle defa.nu ehemmiyet 'f d., r 
o:rnacıı. onne.ş bundan ıst.ı!• r .
cıereıı: bMtımıata b~ladı. Jle 
ı:oı beklenlyor<lu. 

R\~R l,1:-t CEL.\tF.SI. 

l'tl,AL1 1 f"'!_ 
Bu dene. Se!a'nın rerl11• 0 ~· 

ıı.ren Raret ı:o:e e der:.cen ! .. ,,. 
nın çelmeı.ıne maruz kaldı. "' ~,.. 
pena! tı vertror. Ev;elkl reıııilrtıll" 
• IA.culretltler lehlerine ve ,11).r 
pena! tı; 1 gole çevıremıyırelt nıe'll' 
lup oımuşlırcıı. DUn ı.se ald' 1r;I' 
ne verilen penaltı cezııııı ueı. f oil' 
llyorlarcıı. Ratet'ln eütü IJO rt tr 
neş 2 - ı galip. Bundan :son ,ıtr 
mamen bozulan FenerballCe ıc,' 
61nda Oüne§lller açtıııca ·~:!! d• 
karmak ıc;ın çok çııı~m'ltla>",Jı ~ 
ba~ka eoı atamıyarak. ht.~!.ıı•r 
pcııer kulObOnü 2-1 yeıı--

, Bola mll(lan baıan kanlı oluyor. ''okarıdakl resimde kan 

Letter.in huta. Can•ın cezalı, 
ŞUkrü•nun <it> kulüple ı.nl~mulık: 
hallncıe bulunması yüzOnden, şeh· 
rlmtze zayıf bir kactro Uo gelen 
Peneroahçell!er )'aptıklan lltl mµ
~a:Oakada da muvaffak bir oyun 
'ıkaramıyarıık tarnftarıarını ııayt\I 
tiilıcütuna uğratmı~lardır. 
:\ \ t'I O\:\ \ll \UI ~ 

dlr. ,,.,.,..,. 
1'•1ınııttınuıııınııornınııı1tı111ntufllllfl'1 

rınıln iplerine tutunan bukiö'rltrl r;l;rll:rorsunu,. Solda 
da ı.e \rJantınll Rnrra. 

Hacettep maçında çıkardııtı UlO· 
balı o}uııpu,la, tllkımının maR-ltip 
o:masında ba, rolü ornıyan !-:acı, 
buı::ınkü maçta fdünı o:matılm&
miftır. HaıtA rhayete cöre, Ha· 
cet tepe maçmdan eonrıı &oyuııma o
c.aaıncıa Hıı.srı ıle ~aptı~ları müııa· 

ka§a ~UZ ünden oynamacıı&ı aöylen 

Rusya 2-0 
galip 

Lelpzia 24 CAP) - Sonet RU6ya, 
pazar gtiııU Doğu Alma~yada ıoo 
bin k!şlntn ae:rrettığl ltarşıla$lllada 
Polonyayı 2 o yeııere~. iançu J11· 
pılacak olan Dünya Kupaıı rına:~ı,. 
lennln 14 Unctı.aU oıa!'llk ıırupunun 

~mptyonu olmuştur. ilk de-.re ı • O 
btırıştır. 

Bundan enet )'llpllan Jr:arşılafm& 
!arda taraflar birer gallbtret aldıtla 
rından .• tarataız: bir memleket wp· 
rak.arın<la bir üçüncü maçın yapıl· 
maııı g•rekmlttlr, 

Bundan enelkl maçlardan bh1n· 
d@ RU$ya 3 · ı. birinde de Polonya 
2 - 1 pllp ırelml~erd.1. 

Ankara bisiklet 
Turu• 
\ nl.;ııra ~tt.l~lıırl bl•llil"C tnru. mektcdlr 

br l.ı ı l t:f'J,. nıtnmp !?~ tıl•llill'IÇI· Maçın ilk <levreaırıcıc Penerbah· 
nlıı l•llrrıı..ı,ır .ııııı K ıııh·ahnıııunı çe hAktm oynamı.şı;a ela. !azla ~I 
ıı·hltında l·m ı.ıtonıl'lrtll .. part-ıır çıkaramaınıştır. 
uarlnıttıı ~ npllmı•tır. KARŞILIKLI oou.ı-:a 

''u•alıal.nJ a ~ııı.sradaıı 8. E~ı.ı. sarı • llclvertlllcr ~·eııane ııa~"l-
rlılrıltn R. Kon:radnıı :\. Dt.nlı· ıarını anc&k: ıoat. 30} da kazana· 

lldtn ı. h'.ıı tl\h) n lııllıeıılnıltn 3 blldllcr. Aydın·ın Uikasıııda. topu 
mu~ıthıı. t-at ılnıı~t ır. .ıı:ı takip eden Şır:zat bu lla~ayı 

C,nı. tnUl'aMll'll \ "P hl'Jtranll ı:e· aftttmıyerek )akından attı~ı :.;u~· 
~·Pn. bu Yllrl RlllJ l \ nl.ara Ml&f' \'etil şiltle., Fenerbabçenln tik \'C 
lndtn \ ) ttkln lpl"li 8 uııt 39 d a• ııon ııoıana )'aptı. 

kll.a llt lıltlrl'ftli lllrlnd olnı 11•· Gl1noş·ın yi.µtı&ı senek akınıa
tıır. \lınıın trı.nıı.; n!'llcrler eo)· rın birinde cDak. 36ı. Kayhan. on· 
ltdlr : aek.z n ııat ıta~es,lnden Y•Ptıkı ka-

ı ı A.rtPliln lpl'ı. ı \nı.araı. fa vuruşu tıe. l\Jehıneı• n bil· 
:!l 'hı,tnfa F.rtan ı f.'•l.l~thtrl taı.ından lııtıracıtı ederek takımın1n 
31 ('tllll ~ıdal (l\UtahJJ\I ber&berllk golünü yapıverdi. oe ... c 

hÜ' t~: ** / 
i l'tl Hl - \ hnıd, R \1' fÔ I ı; /o 

i c;C :...t.R. ,n Dl:\ :\ftJ:UT.l fi' 
: KllJ hın. ZE11.u: H ilM"!lll• 
i ta < Raff't >. noıını. 
i;:: h:aphuı: ZF. K .U 

\ ntrl"nör: \ \nl 8l)LDV1' 
~ n:, t.RO\ltÇf,: * t" / 
: Mf'hınf't - Orhan. S!P . ,,_. 
: \ uıl, Ha• rl, ' •cdf't - ,. ı· f ran. "rrtf, ı.ırıat. \'aşJI'• 
f ) aJ'I. 
l ,\ ııtrtnor: \ tOl,,..AR 
E kaplan : H\..,RI " 

1 
Hal.rm: ZU!babar.!.\0~·" if!' 
Goller: ::>lrııat ıoaı.. aol. ıOi" 

b an <Uaı.. 38! Rafet 
f :'>3/. J. 
i <öeylrrl : 7000 kl9I. ,/ 
'••ttuııı•n•nn111nnuı11111uuınınttı•t•ft 

ispanya • lsvisr• rrtl~ t 
~ 

Laussanne 24 <AA ı - DilP;' ~ 
bol Kupaaı ı.a~ılatmalarıııd',
~tın kpanya Inlçrerı 4 • 1 1 
tir. 


