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"BASIN HURRiYETI, HATTA MEVCUDiYETi TEHLiKEDEDiR,, 
CHP Grupu ilCin kararnamesi hakkında bir .tebliğ 
tayınladı. Mesele Millel Meclisine götürülecek 
''Medis'te basın hürriyetini korumak içini R u s y a 
~~P. kat'i _~ir azimle mücadele edecektir,, bir meSaJ· 
Soylemezoqlu, ticari ilC:nlara elkoymaya 
Anayasamız asla müsait de9ildir, diyor g Ö 0 def d İ 
• Resmi ve hususi ilanların tevzii hususunda hükumetin alm ı_ş o lduğ u ka rarlar; ilan ve rek· 
Clnıa ehemmiyet veren müessese sahipleri koda r umumi efkôrı da geniş ölçüde alakadar et- ı Bu defa da Suriye 

meselesinden ba
hisle tehdid savu
ran Bulganin kon 
ferans teklifini 
yeniledi 

* * * 
mlştlr. KAik: dünün en ı:nt.ıhlm 
lub•rl olan reni kabine kadar. 
rumı -re hu.a\161 Uinların yeni 
ıevz şeklinden cUdülen. mabae1ı da 

1 

merakla öğrenmek utemlştlr. 

Gazete kfiğıdına da ilin teni alatemlnln ;reni 4ekll
nln çok Ani te&blt edil~ l't ıçı1tla· 
nışında esbabı mucibe bryan edllme 
)1şl, bıllun merakını bllhıs.u. art.· ( 

f~~~:~rf~i~~~~:grf N Gedı'k hu''kuA met adına haiz olduğu tckllnde Uade edilmek· 
tee11r. • J 
Şthrtmlz etyaat çevreleri de, yeni 

r:~ır:=~~t~~·t:~~~:~~ı~:~f~ Gu·· naltay'a cevap verdı· ki Söylenıezoıtlu bu konuda törle 
hükümet el koydu 

T. O. A. 
, Londra. 26 - Moı1kovı rııı;~ 
bu aq1n:ıkl Türkte ne$rlyatında 
Sovyet Bqveklll Bu.ı;anın•ın Tür· 
kiye Ba.şvektll Adnan Menıie~e 
bu a~ ın 21i inde Ankaraııak1 Sov· 
)et BUyükrltlll~t T~ıtutle !:tin• 
cıermıo olduıtu uı~a.ıın mo•nını .. 
tıklımı tır 

Dün bir kararname yayınlandı. Kôğıt, Devlet Ba
kanhğının tôyin edeceği esaslara göre dağıfllacak 

e1emlştlr: 

•- Ticari •e reaml 1llnların. dn· 
let muraltr.~e ve t.evı:Jlne tAbl tutu-
lueu. her şeyden ene! müııtakll ı;•· 
ıctelcr llzertnde hllkflmetln mlll 
b r baakuı mahiyetindedir. Bir r.n 
için reamt lllnlanı hükflmet1n dlle 
dl~I taurnırt11 bulunmaaını normr.I 
tar~ıluak dahi, aerbcn p\yaı.a ile 

Dün sert konu~an Bakan, gerekirse Parti U. Merkezini de 
arayabileceklerini söyledi. Günaltay bugün cevap verecek 

BaşTrkll Acının Mencıere! in 30 
F: ıuı tanhll mektubuna cevap t~ 
kıl ee1en bu mcujda yine Suriye 
mrel'let1l ele alınmaktı ve Türk!· 
venin Suriyt' ka111 tecavüz emel 
lerl bt'l\lcmemckte oıcıuı:u temıen· 
nı edllcrek bö\ "' b r maceranın 
Ortae1oğue1a bü Ok allı\hlı lhtllftf.a 
ra mi ataca ına ~eniden şaret o-

, BAŞYAZI 

YENİ KABİNE 
Ahmed Emin YALMAN 

B f' lnı·I 'ılnan '.'llrnılrru 1'ablne•I nlha~et anıda. Kahııırnln 
ıı lf'~lnl 111.r:drıı ııttlrlrken, bunun nf'df'n tın ı.:ııdar ıu~· ıtoı· 
dıııunıı. ııı~·ln _yirmi be& ıOıılllk ıtoının aırıları ı;el.llrllılııe 

~ı.ıı errtırml'ı. ı;ü\'IOr. \ rııl hUkOnıetln na elnııuı deııameml tir. 
dnın Mrııdrrc " ıurOntı e ı;öre ı.endlsluln le halkımnı teşkil 

~drn dol.tor :\amıı. (oedl1', fatln Hü•tü Zorlu \!! l:mln Kalatıı ~
ıı' 1 ıtlbl, <turıııııa h klıııcıırıu. :7,orln Hariciye \elo.All'tlnt do&rııdau 
0tru~a fi tüne almış buluııu)or. 

it Bııııunla hrraber ı.ablıtl') ı bW lllbnrlarla ı:r~e doırn bir ıe· 
ı. lllf' dl "' l.nbul e>tınek '" be lııcı l\lende~.s kabine inin dlirdüııcu 
atılneden daha ılerll torııu bir çalı•mıı takımı otablleCf'&lııl, heıı Bn • 

~tı.ıııu ti tOndt toplanan nt;ır )Otlerl daha normal bir tııı. ime tAbl 

11111at•aıı nı umll etmek caizdir. Dlr dda Adliye \e>J.tUellne f:Mt Bu· 
a ı.01.ıu ıılbl ıemlı: ecınıı. dürü t ruhtu bir huliukeunun ııelıue 1, 

:ı. 1:oı.. ı;lhen \C ferahlık ynrntncaı. ve adll:re ııab ında mrmıeı.:et 
1

1\'ü l>le yapılan acır hatnlnnn dfizeltlleceılntn bir vaadi diye lin'l•· 
,:ınnbllr.L'f'1'11r. t henııııl)P.tl ıtttlkte nrttm propaı;nnııı ııa. .. n. rRılJo 
1 
e turı~nı 1 ırrı,ıe ıııl'.şı;uı olmak üzere 1enl bir \ eli.Alet ı.urulmn•ı 

1 e b11 ına "111.ı \ ın:nlı &lbl mallJr mUfenısı. holı:olı:çu. avuı.aı, pıır· 
1 le l.llat\'I•'· c.onırtı ı. \"C lnhharlar. t lf'tmder \"e 'l lcarcı \ clilll 

•ırııu, lf' ıcrrUbrll!r toplamı • şah!bet 5ahlbl bir zatıu ıctlrllıııe ı 
ııı"nınıııııJel Hrlc-1 bir oeJdfr. 

l.ıııtıH, Hıuıka ı uınum uıiıdürtl ıratı,-IP. üstün bir çalışma n 
~' LllAt linhlllHll ııı•trrcn Mcılrııl Hcrı. ıı:ıu ,imar \"elo.111111 blı;llnıla 
1 
•l taıırıır. 'IJıı.I \e lıl ıırl hayıttıııda pek ı,-ı lmtıhııılar ıcçlrcn \C 

,•nı ı ııaırnılJI" bir ıııcnılckelı;I olan ııo ı. ıor LOtfl Kırdarıu 'ıhhlJc 
,1 •ı..ıı1 ıtııtl~lt· l.nhlrır.Je ı;lrınf!"I iç açıcı bir şe)ı!lr. Kf'Odlslnlo 
.,ın, ı,n crırııcı 1'odur bir ltlıtal uıı~uru nlacatını ummıtlo: caı~ııır. 
fll.ıur ı .o ı rı Jiı rdar. bası ola 1 tılrll&I liurmalı;ını.t fa.> d11lnrı: J tau. 

bt ııı \nll ı ıratlJ ıc ccuıs. deramlı \e b;ı,arılı tccrütıclcrdcn ıcclrnıls· 
lr. 1 ı.ııııar ıııuhlllnlıı b ııı alcJ hlndelo:I ıaznbını frenlemcıc hlc 

llltıbc•lz ı:nJ ret ıırredP.cckıtr. 
liablııtJI' l in tınna \ ekili ıfatlJ'lc clrcn cmc1'll orıenernl J'eı-

tl l;oııt" ı:oli ııe\lleıı bir hıl\acıııuzaır. "\eni \o:ı:lft. inde mu\nUak 
:ını ını dileriz taL ı seıııe.lcrdcııherl bu \"8Zlff'J1 b~arı ile cun:n, 
\ ' 111J"a llu nJ o il arı iri.eti ılbl mtllienım"ı eurler çır.aran ınyrf'tll 
; ııı.ıncı ıcı.nıı. \ rldl tipini en pnrlali bir aurellc tem 11 eden 
b rtr l>l'mlrrrtn ı.abtııcdcn bartc ı..aıuıuı, meml"lı.et beJ hına htr 

•l11e bir lı;IJ ıııtır. 

U nıumt ınrl'ltc ı.:ablnl'.rc ;rük ,,. me~' nll:ypt ııı,ıyıbllectk TA• 
sırtıı tınıı Jeııl unturlnr &lrmt!lne u uzun zamnn nıünbal H: 

a h lp il ı.olııı ll nrlcbenılıln bı•ına mc ·uı bir \ el.il crlmt 1, 
bir cihetle ıılliblııı•r. ı.a~ılaııablllr. 1 tr eu cihetle Ylilrntıcı bir 
~ı·r~f'll)f'l J ıil.llıııın altınıloı r.zllrn, r. ı.:t &iller .rıır.ünrlr.ıı H iyi ı-a· 

1 1ıtrııırınıı ıenııııııl\lc ııınk dü~eıı. slnlrll, tıtlıcll. \rhlnıll hDJlar 
''1 lıırıı \ 11111111 \lrnrır.rr : reıu,ıar ı:eclrtıı ~eni l.oblue>ı;lıır rtayanıı, 11111 lerrı.: mr.s'UllJr.I r.•a,ıııa \t ılnha nurwııl bir t hultıııılltıf' ıtoırn 
11~rr ": ıınııınıı 1ı11ıuı1111111ıa ı.:ı .. ır.t \f! ı:erır;lııtıı. ••raı.ıu tıaşlıca nn• 
ı.ıı .. 
1.: r lıı·ıı.ı .ıe orınılıııı ı.nıt.ar ~c le barı," hıızurıııı hıı,ırıı )Ohı btl· 
1 a1:11ır. 

b l\ntııııe h11ı..ı.111d11t.:I nsıl hilkuııı. ııroı:ramınn \I' ııllhn•~" hııııu tal· 
11.: lclıı ıuıacıııı )ollı1rıı. hı ı ıırncalı u ullerl' ıurr Hrlltı:l'l.tlr. \ol· 

~ıı ııroıraııı t.lııı•eı1 tatmin edemez. llorılüncü ~lenıltrt• lo:nhlııe>ol· 
in eurıtıSJoıı altJ İılııdrı.ı proı:rnmının ı. ııt O•tüııdr lialdıtıııı ıe 

<Uernmı: Si\. 6. bd. 7 de> 

a. 

N. Gedik 
Ankara, 26 CA A ı - Gazete \e alAkalı ,.e bedellrrt çahular urafın· 

ffil'-CillU kli&ıtlan hakkındn f,ca"Ct dnn ödenen ticari llnUanı el kOJ• 
\'el:dletlnln K 9~ uyılı karara maya ne Anayaaamız. ne mevcut t.a 
a.t 46 sa· ılı s rküler. buo;;flnkü nunlarımı , ne teamül ve ne de ti· 
R~I Gazetede yayınıanmı tır cari ınııutılı: ula mllJalt Cldlldlr, All GEVGlLILI 

.J3u hıw.ıııtakt kararname me.nı Hür P. lı Başkanı Orhan Kölfrll· ı l 
il ıda:lır· ıo ııe· •- Matbuu hDrrlyett 11u- iclfltrl Bakanı Namık Oedllı:, Şem· 
cet - K,111S'! uyılı kararın il n• 1• rinde yeni blrtalı:ım tehdit edici aettln GUnalı.ayın enelltt cUn llı:tl· 

K 10'.?0 
5

DJ ıh lrnrarın 11 net 'e 111~ ıııralnrı thtln etmeme.sini temenni dr.'ra ""Pt'"I lt.?ıamlara dQn •hükO· ı tlcarrt "Jlınlııl' alt ı.ııranıı ı:> ıı· •- .. 
rl ma:1rlf'IPr1) le \ rlitlletlııılzl' , f'rll ederiz.• demiştir. met ı.dınu cevap vermiş Ur. Baltan 
mle olan selllhhrte nıu•ırnlıırıı l'. n. ı• l"ll' Ttnt.löl nrt ve ag-ır beyanlarda bulunmuş-
ıııınırııı. ıı:lrl• ınrlfr ı·rı ,,.1111111 Ankara 26 - CHP mecl~ ı:ru tur. Bu arae1a, Dr. Gtıd k Oç günden 

lll<'ıanıı 11.:; ,.,il, 6 ıln> n: ı;, !'>u: H ılc• bert fehrlmlzde 18 C.HP. linin lfA· 
---------------------------- de.oslnln ahndıtını ve bunların 11onra 

dan aerbu~ bırakıldı\larını" aöyle· 
mlştlr. Bakan <27 Ekim gelmesi BcJ 
oğlu ilçe Seçim Kurulunda cereyan 
eden ht.dlaelere lılmlcrı kanştığı 
ıcın Cuır.hurlyet savcılıQtnın gördü· 
itti !Uzum uzerfne bu t1hıatann ıra-

B.~Sl(AN EİSENHOWER ... . 
BiRDEN HASTALi\NDI 

Hastat. k, beyin orta atar-damar1nm küçük bir 
dalmda pıhtllaşma,» olarak vaslfland1rıldı 

<De, anıı l:>L 6 fi. 4 del --·-O---

C. S. BARLAS İLE 
ARK4DASLARl~IN 
TAHLiYE TALEBi 
KABUL EDİLMEDİ 

Rums1 l\futuıblrtmızden 

Yozgıt. 26 - Ş1>hrlmır. ı:czaevın 
de bulunan Cemil Salı Barla, ve 
26 ırkacıaşının tahlile talep!P.rl 
bugün \·eni 11oreu hakimi l\lltbat 
Çamsoy · tararıncıon rerte1edllmlottr. 
Yozgat Sorııu Hıklmllll bakma} a 
yetkili nlup C'..emll Salt Rarlas bak 
kın<ta Jti.1,1.1057 tarihinde tahltye 
kararı \'eren So~ Hakimi Nec
mettin Güvenlinin yetkisi rce1e1<>
ıunmuş \'e yerine Çckcnek Sa'l'cı&ı 
YU5ur Rıfat Camaoy tayln edllm~ 
tir. 

Buıtün ''azlfoye bqlayan Sor11:u 
Yar11:ıcı. Barl11; Te arıı:acı~Jannın 
tahliye talebini. dellllerın toplan
mamı., olması mucip aebeplert ıle 

reddetmiştir. 

AMERiKA, İLK 
TECRÜBE PEYKİNİ 
HAFTAYA ATACAK 

Anıdolıı Ajansı 

Washtnı:uon 26 - iyi hııber 
ılan bır kaynaktan öıtrcnıtcıııııne 
ı:ore, B rle.ştk Amerikanın ilk kü· 
r;:Uk tecrübe peyki ec•ecck batta 
fırlatılacaktır Fakat roketin atıl· 
maııına mAn! olabllecek faktörler 
~öz önünde tutularak kat1 bir ta· 

(Denmı a: ı;, U: 1 ı'leı 

Gaziantep'e •d k lunmaktacıır. gl ece Me aJCla a-rnca TOrlt ye Bqvelı:I· 

J il Acına.'\ M 11e1er~ n mttajı:ıcıa ve 
(l)enmı 1\. 3 O. 3 del 

\'AtJ l\f, TARIUN, UUR i~LERI H \ltKINDA lZAH.\T ALl1'0ft 

Tarhan'a imar işini 
tedvir yetkisi verildi 
Pün vazifesine fiilen başhyan yeni vôli çalışmaktan tebrik 
leri kabule vakit bulamadı. Gökay cuma' ya g i d iyo r 
iatanbul'un yeni Vail n Beledlye----------------------------

Re!.'lt :.ıumtaz Tarhan. dünden uı-ı 1 Yıllardır baren cfillen• vaziteı.lne başlamış· 
tır. 

oun a at, 9 ıo da vilayete celen b• 
Tarhan'ı ı:nakamtnda tik clyaret e- ıtmeyen 
den, Defterdarlık Husu.al Muhıuebe 
.Müdürü cılmuştur. Vail. daha aonra 
bazı evratı lmzalamtt •e imar Ko· k a d A 
ml.syonunun toplantuına baıtanlıl: n avası 
etmiştir 

Belediye Reis Muavini S"e1at Erk· 
o{;lu, iı:nrır MUdOrü Faruk Akçerln 
hazır ırnlundu~u bu toplantıe1a, Je· 
nt Vallye. ia•anbuldakt uuı:n!ilı: ta· 
allyetlert ve ımar durumu hakkında 
bll<:I verilmiş ve cJlmdlTe kadar ya· 
pılmış olan• işlerle. bundan aonra 
•18Pılacak olınlan gOzden ı;cçlrtl· 

fDen.mı "R: 6 ·o 6 ııaı 

llUAll~1 ~ıııtıııhlrlınlT.dtn 
1ımlr. - ?\fon.sa vlldycıı.ıe bit· 

it Saruhan Nahtyeelne1" kan dlva 
ıı yozoncıen bir cin yet lşlP.nmlt
tlr 

Du nahlyen n Hacı Muııa köyün 
de oturan 'c Yörükol;lu namıyla 
anılan ı:rnıo bir a!lecıe Oç \'il k .. 

(De\" mı n: 3 o: 8 ile) 
--0---

1 

Anadolu &Jan" 

Wa,hlnqton 20 - Cumhurrıe~ı
nın doktorları bu akAarn E111enho-

I wer in rııhatı,ız.lı~ını che\-nı'.'l ortı 
atar·da:nannın kOçOk bir dılıne1ı 
rııhtıl!llimaı olarak tasvir e:tr.:~ıer 
d.r 

Be az Saray B~ın Oa!rtt.I !!"f 
\ ekıll Ba> arı Ar.ne Whea•on b r 
babın toptantısıncıa ırazctl'C !rrın 
ırnallrr nr cevaben Saray Eı~hc· 

kim nın kendU;lne avncn cşımdtkl 
hı.ille rahrıt~ızııııı. hafif b.r tnole 
olarak t 11rH r.tmlyoruz~ Cledı~lnl 

ı;l}ylemlştır. 

Bir dükkônda 35 leneke 
peynir ~.5 saatte bitti 

KIRALARIN DA 
İNDiRiLMESi 
TALEP EDİLİYOR 
cMUhtelır ı:ıaa ve ihtiyaç maacı .. 

lcrı flntlarıncıa tatbllc edilen f!at 
lne11rtmı J>Olltıkası. ev ktraları:ıa 
teşmil ccııımıyecelı: mi? » 

Bununla brraber resmi bir tıbbi 
bültende Başkanın bu sabah uvan 
cıı~ı za;nın «konuşmasında hat!f 
bir ak6aklık mü~ahecıc edlldlğb ka 
yıUa şunlar ilave edllml~tır· 

c- Dlldd:I bu akr.alı:lık bllliha· 
re bellrll ımrcttc cıOzelmlştlr.> 

Lokantacılar zam taleblerini geri aldılar. 
Altm liyatlarmdaki düşme devam ediyor 

• FİYAT TESBITI 
DEVAM EDİYOR 

HOkOmetın aıcııııı son lkti .. ıdl 
tecıbırlerle lltlll olarak bar.ı ı:ıe1ı 
mıde1clerlnln «doncıurulmuşı ua•
larln Htışına dün cıe de\ am ed.l· 
mlştır. 

Şehrin dll!cr tarafında ctan1\im 
&RU~u ya;ıar. mııtualaı- önünde U• 
ztın kuyruklar olmnmuına rağmen 
M~ır ÇIU\ı~·rıcın :r:eytlnya!l"ı ve pey 

Arap Muslafanm 
duruşmasına 
dün başlandı 

Dar tC aablt ııellrl• y<ız binlerce 
vatandaş, bu fiUılln ce\'obını H· 
bırsızlıklı bekliyor 

Raik, ı:ırtşllcn ucuzluk hareke
tinin. bUtün 11ahalara \'C hllb~ı 
ev klralınna d ateşmtl edllmeaını 
beklemektedir. Zira. evveJA kira· 

Ttırklye ı>aa ı ile 22 de neşree11· Rn&n ı lltohablrlmtıdtn nır kuyrukları dün de ınıel"CUttu. 

•Teca'l1lze tam tPf&l>bün •o •Olü· lık ev bulmak, ve l!onra dl alıb!l 
me atbeblTet» auçu ile hattıne1a cıı~ıne y01ı:6e;ml4 bulunan kira be
dha acılan Muıtafa Buluşun dU· delini ödemek: ren e halk küt e
nı•mWDt. dün tl'çnncü Atır cez:a fllnın en zı:s ıcıe bP! nı büken htr 

METEORLAR! FEZAYA FIRLATTI - mrrlliıılılımn ll:l'l'"nlrrde frza.-ıı ınrteorlnr fırl11ttısıııı 
t tılldlrml ın. O\ ı•ının nunrl ıı..1 olıtncu nt•ıı.tnnnıı bıı ıııf'· 
~flrlnrı fır l ııl nıı roı.rtı ,,.,.ımctr c/I ruleıı nı: dl'l'rıllııl.1 rı:ıtla\lrı nıad drl"T ~"' kf'lml'ı.:trdlrlrr. '' nnılıı· 
~nııtın 1ıırıılon ırn nırıM>rlıır ~~ mll ıfıt.•1'"111.;tf' roLPıtf'n a.-rılarıli. !Billll' 40 bin nııttıı. bir .. 11, aıı .. 
~'"'" llolnıı ,e b<hlP.111.11' 1111111 nın ;sf'r çekiminden ı.ıırıuınıo tur. Heılm roı.rıı ııtı~ıım """ı ı:u•· 
ltrı)ur 

Jf'n bu bülten Beyaz 8nrav B~h&
ktml T(lmı:r.neral iHowans ı. Sny
cır.r. wıi ter Reed Aekerl Hastaha· 
n"' Kumınııını TUmıre~r.ral Dr 
t.trınanı n H"aıon un ım.ı111rını 

Ankara. 26 - HOkQmettn aıcııııı Uzun ZL'Ilancıır Pf!\"tllre ha ret 
t!On ckonomık tedblrlrr ı1h11t1! ,.,. halk. peynir Mtan dOkkintır ö
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MECLİSTE BİR HADİSE «And içme» 
Kitabesi 

B
alık lr'· 
dl'll Klll"
fel hıılıı:c 

Yen 1 1 r er 5 Yollan Teşkilah 
B u ders yılı 

bqındanbe-

rı il ı rı
mıze. yeni müf· 
recıat pro ram ı
le b rllk e, yo
nl b r ders te 
ı:ırıyor Sanat 
T rıbı. Ocrçl 

YAZAN ı 

Ahıııet 
Kutsi 

TECER 

Ltsen n !kıncı 
ısınınannda hııru 

da iki saat umu· 
mi sanat tarlhlncı, 
son ıınıfta ca bir 
tınat TUrlı; - is
ilim ııanatıa:·l 
tarlblno aynlmıt 
olmııaı. g nçlcırı 

Kongresi açıldı 
Gnıettdlerln ıhnmadığı ıfünku 
toplantırla, haklarında Jkiytt 
olın 50 seyahat acente inin 

durumlan ı::örüsüldü 

DOn ı-ııı1oncta 30 mıııııt" men· 
.sup 52 dele:ıcnın iştirakiyle ilk top 
lantısını yapım iATA IBc)neımııeı 
Hu·ııyol!arı TeşkllAtıı kongrcatne 
ga.z,etecller alınmamı~ttr, 

«iktidar maksadma ermişti. Evlerimiz, 
telefonlanmız hiç de iyi saklanmayan 
kaba ve gülünç bir kontrol altandaydı .. 
Totaliter rejimlerin her zaman kullan
dığı değişmez usuller ... » 

ır ine ı:htPıı 

> olıın l'lllııcl 
ı.tıomr\re!l!nde. 
lll\ldft1'1 kl'll' 
hl r ) ııııı11~·ılu h~ 
'nz ıa•l .ırlıı '.ı 
7ılı: ııOrmnnı 

t 
1 
: 

1 i 
' I• 

• ı. '1 , 

l'\ \f' liorıı!u 
dhr. hlr \CCltl' 
ı:Iİ7.e lı:ıtıyor. f.ırarııı ('ıpl ~ı.ıı~ ı 
) ıma\·larııı kele ııı:ı, lır) a7 ıııs 
lıııı hnrfll'!rln ı tıllı:l. arı 111'1 sı• 
rtllJOr, Orlllllllll dl'j!U. f \(lll kO 
rU) n tıl"ıı7b ı•ıı ııı. nı:nı · ııı.ınr I• 
~ı'. lııı sırııı.uu \l'l'lıf'ılt•n ı.ııo· 
mrır.•ll'rr'I' oııra tııı•lı)or. 

buncan dncelc:I 
proııramcın Clı. böyl bir cıe:ıı val.'
cıı. ama .son sınıflarda öjtrencı
ntn ııtrih hı aeçecctı dersler ara
sında Hı reı.ım öıtretlml çeı:çcvcal 
içinde dl tJç ıcnellk ) eni reııın· 
le beraber 1 eler(te kine ınıf•an 
itibaren Ec!ebıyat ve Fr.n kolları 
&}Tılınea Sanat Tarihi de Edcul· 
1at &ınıtlnrında esas Clers:cr arıısı· 
na 81r<l Ş mdı 1 e Edeb vat ıı!:(\o 
lunu bitiren her ötrencl t .ı !lf'ne 
içtncıe. a yukan, cıo an ıruı.t 
San t Tarihi ıı:örmü olaca.lt ki 
5ıençlll!ln 1etl§mt8ındc bü~Clk rol 
Oynayabilir 

hem buııonıca 
mectcn et, b m mıııı ktlltürttmüz 
~önOndcrı varlığımızın k k!~'1nı 
araştırma'! ıı cıoaru ı:ötürPCl'kUr. 
Sanııt Tarıht derı;lerı ren:-!ı t'l'I 
~ nlnııı •llh~lcrt tanıtmaJı;la kal
maz. oı1lann &ana: eseri k• l'1n
da n il <!avranııeaklarını C!a /\ re
tır. Duygutıırı ınceltır. düşttnrr.e 
ve :varntma gUctıntı arttırır. onıa
n değer vcm1 y alıştınr Dola· 
Ylll yle 1 l}I Hl dOln!}U ara1tırma· 
l a cıa } nrcıım ect r 

ı KOllll'rC, TUrk Hıwayollan A o. 
darıı Meclisi ü1 ı Osman Nııhl· 

o ıu·nun konutm )le açılını~: 
Nnbloıtlu, ckonnen1n bu .sene 1s
tanbuldn yapılmaııından ctoıa~ı 
şahsı \e T(lrk ııııvayolları ıınmına 
duyduğu mcmnuntyetıı b ıırtmıo. 
tnOte:ı !ben ııazvt eller dıtarı tı· 
kuıım1.1tır 
Al.,kadırıarctan biri gazcteclle· 

rın dışarı çıkllrllması hA<OUı ını 
töylo izah e1mıııt1r 

8 

D urtlh tnkrlrlıı ıııfiınl.rrı> \C 

rt•rlıllııılf'n hlr111: ~oıırıı. 1;1,.ı 

hlr ıııılılıll'l lclıı ıh• oı.11, hlr 
1'1•1111 ıııelrn•lar lntthıııı d lrrlr· 
rlne 'rya htlrnbatr ı:lttlll'r. Hl· 
ı.lnı arı.nıt lardan da ,aınız 

'll'ııderrs ''' IJt'll ~ııı.nrııılll imi· 
lllhtı1'. sıı.. ~ıı.. hulu ıı ıı derth• I· 
)or, ıt tırrl)Jrt 'ı• (ll'mo'l.:ra.•I mtl· 
c:ııtl'lr ini na ıı u• ne \esil !' ile 
tr.'l.:rnr nrııon aıncntırıııxı dfl O· 
nl1'nrrlıık. l\tflcnıh•leıılıı. ılnrtlO 

lııkrlr şı•J..llııılt• tt•ı·ı•lll tıh•n ııı. 

ıll'tll . ,·a!;llJ le lılziııılc berııhrı 
• hlıtiu'I nııı•ııhahrlcrtll' • ııarıı
uln t'll clfıhl~ ı•lll lılnrPrlh•rlııl 
~ldılelle teııl;lıl rrlt•ııl..r hlll", hı 
;ı;Jıııle ıı-11111 tıııı ı;eı.lııborlıırııı. 
C:llıılill tıö~le bir ll"nıasııı, dt'rhııt 
'tllisrı.: ınaı.nmlar11 ak ettlrllece
ilııl. tııınuıı ıtıı krnıll ıııehııslıık· 
ıarın 11 mat uıaı·ıı.::ıııı peı. b ı lılll· 

)'Ofl:ırılı. 

AÇIK MÜCADELE 

o lınltle hlltlln ııu ıtır •arllnr 
ı..ır t•ııııln ııe ~ttıı:ıhlllrılll.'~ \ D'I· 
> ı•l ıııı> el 111:1 ı.ıı : \ ıı tlorllü taı.
rıcıc \ lcdııni 'llı.lfı•mızı J 11pıı1:ı · 

bir ırııı.ı ile kn,.,.ııaşlıllııııız t:ıl.· 
ıllrrlı'. hurrl) ı•t 'e ılrıııııı.ra-ı 

nıuı-ıırh•lt•slııdc hl(• hlr şı•)den 

~ ılnıu ll<".ııcııııı11 umumi ı•flidr 

IU•ll'rılH'I\ lı,:111 l\~ ili lı!rh•thl lı • 
rl'1'l'I rılt•ı·eı.tını. o ı;üııl.:11 l\•tlıuı 
için urıııımıııı nıll tuek ı.ıırar 
bÖJle itli. sn cllır.l de llB\e erle· 

~im ı.ı. 15 \ıtıı•IO• ıciınlı lıu aııd· 
to mil ı.ııhul f'd&lrlllo.lrn •oıırıı. 
M l'l il• Knsını ıııı.sııııtıı ıoıılaıımaı. 

Qır.re tatil ı.ıımrı Hrecck. n 
ııwınlcl.rtıe sl>a•I tıı:ıll)l't ıı.ı bil· 
ı;uı. ıı)lıl. hlr ıltırtıl.bıırıı llt'\rl 
ıcı•\·lrN·cı.ı 1. 111,, hlı rrl~ Pte 
'e denıoı.ra,ı, ll UHıtııt olun ı. ııe den;ler!. normn? o• arak, 

ıs · 18 yaş arıısınctakt ı:e~çl r 
aüşünmeyı il t rm k ı; 11 tozun. 
lu temeJ bll~lerı verir Buı:Unkl.I 
bu at outınn lçlnd onllU'l mas
\)et Hm z hnl~ ti ve b r ıcaı•nr 
Oatucııtı ile dahn yOk k b r >J • 
ı:ctım kademe ı için hazırlar 1)
nun iç n ııaeıercıc okutula:ı cıcnı· 
Jer hamen heme.n her memlıı"' t • 
birbirinin aynıcıır. L e derce ın
delı:I bazı oıtuııanıa <11 bu dPl'Wler 
mcıılelii veya nmell bir el!ltın.Je 

Ş mdl mesele bu derı;terl"l, P"'Oır· 
ramın ruhuna u~ııun olarak en tyı 
eckilde y pı.ma ıdır nu da. her 
•eye n Onr. tu denııerı ö re•e
cek e emıınlan hazırlnm•k ı tct! 
İlerde kendilerine bu ödevi , ere
ceııımı ııle:nrmlann Qnhenıı·c v11-
:ra aka1emtd ki O!ll'f!nlm yıllan 
znrfınd bu l~ iç n hıızırlnnmala
n ~reıttır Şırnellkl ha'de, yaz 
ayları zarCır.d11 bu dcnıı rı öi:l"!'
tcnler için her il«' le lkt ve a llQ 
haftalık bir ıemlnl"r yapı al>llır 
Bu ııemınorler(tt• Sanat Tart• ı e
llltlml il llırllı problemler oze. 
rinde dunılur. denı ör:ıcltlerı 
~ö tertıır. 

«KOI)~C:c hııklannda ~ k!iyat 
vlltı olan 4&0 lı:ac.1ar ı yah11' acen
taııının dunımlan ıörti (il c k!lr. 
Haklarında ileri ıı rı aCyl neceı: 
ııözlerln ııutteltro kııetm ı cıot· 
ru dcıtıldlr ı 

Dil ndlltl gibi TOrltl e İATA)'a 
ııtten ııene dahil olmuatur. Anla • 
masa dahil hava ~ollal"lnda ll'k bl 
lııtle &e aha• edllm klcdır Düny • 
Cnltl belit bqlı hava yol\anndan 
ı o•u bu te klllta lzadır 

• ıfh:ı•ı, dııhıı h ı•ıııdan dıı tuh· 
ııılıı ellMtlınll Slbl. IO) blrlliln 

YAZAN: 

Prof. Dr. Fuad Köprülü 
111'! lddetll bir rrdde uırnmı • 
Irk ıuırıl zihni' l'lııılıı ılrnıu'l.: rıı!ll l 
IPhllı.r ı ı.ııreı•ııırtıı hlrttru hlre 
eııııloıınıı '"-"IUIOt dU) 111 il hlıtl 
blrdrııblre )llhll& bırııı.mı tı. 1>11· 
ha ıltlııe S.adar bizimle ııııılınt 

ııurl'ıte ı:hrll ıııı •h•rllr rıı ıırnhu~ ----------------------------" 

u) :to;ıııuızııı ıll'mırı:ı , ... , :ı nıııın 

urııhıınıı il> ı.ırı lıir lnıılıhllt nıtı

unıı ıı:lrl3or drı:lllıd \ııcııı. olsll 
uoıı,a filli duruııı ili' ) anl ı nıı· 

ıo 11111 ır. ara mı1 ki bııı.ı dhrn k· 
"'lzllklrrln tıertarur eclllme-ı 10· 
mı.umu hııaıl olabilir ı..ı ııu ıtn il• 
ıL,nserı nııa knnııııuıııuııııı nıllh·· 
ullınl'e 1'11r<ı ta11lıhlll eınıl ıılrlU• 
ıııu hn•ıı,ııırın l.l'nrnll)lı' 31•rlıııı 

rr ll'llrllmt• 1 dPDIPktlr. Çok 117.Ull I 
ıQ ıllnrılan brrl TOrk lnkıllbıııın 
uır\rı-cllh elllır;I ı:ıı, .. ıerr ıaınıımrn 
ıııı~ı:ıııı '" nıııtahıl. dıı t•n Bir· 
11 ıeeıııı 'llll<'ller \ıın"ı"'n~ınıı ı -
11ıırııı.1ınızı. ıc r hatıııı:ı. 5Cvlııc 
ın e ı:llv.,ıılt' t ıııı.: edeblllrlı.n 

MENDERES'E CEVAP 

:'lfeııdl'rr.s ı.tırsUıll'I\ lııdll;tl'ıı 
fionra. >erini lıaşlo:n bir h tip al· 
ııııştı, \C nıllzııı.ere nomı•I ee:
klldr ıle\,llll l'ıll>nrrlıı. nu ıırnıta 

•ııloıııııı r11,1111ıııı.ı ı.orlılorıln ı·e 

ıı.aııı.ı- lr'ln bazı llr;:rlrrl (lr• 
ııııııılıı.. Uıtlıa rıoıru•ıı ıoprtı1'· 
ta. eıı -.ııı orıııaıı ı.111ı1111ı.1rı 
'ıır l er l er. tlu hal>ınııtnıı ıın· 
lıl.t'•lr'ıle I<.: ımlltlkıı olll> ınrııı· 
tl.ı ıırnınıı ı e aı::ıı\' oııı•ıııll lılt 
~l'r tıı<ıı)or. llelt' seçlııtlt're JI•· 
l;ııı, urııınu l\onusıı blrlıwl ııtft 
1111 Cf'i'l)or Onıınıı Ptrkll'rınlle· 
ı..ı <laı: lill> ı Oltrl, ~e !mir.re bir
i.; ır;: H> linin bir ~I'\ lnl>orlıır \t'! 

h~ll ıı.ıııı kaıoırn. ııı:nı: l.•·-ı '" e 
ı..o~u~or. \ at.ı ı..urrı' n ııaı.ııınn· 
ıınn hallıı Jeınl' ı.ıı1üı.ı..r. rn• 
ha ar bıı 111 ınt) or. Ka..ıılıP 
mt')dırnıııdn al J nı.o , r•ek l nı.tı 
oıhın •Hlllı~or, Hlr omınıı ı.nı· 
il \I' bir ııı::ıır: ) ağınıı ı, 11&11111" 
rııı "' Ji'l'-llllt·rln ıö:ı:lrrl ii· 
ııllııdl'I ııu 181'<'11 ı;(lr0)0r. zırıı 
tın J ajmıınııı ı.:ar ılıtı. oJ lıı ii• 
ı\ı·nl'I"'"· Coı•rı·I n)lar ıoı>llllltll1' 
tıııı ı-oıırıı. orııııııı ı.urıuıarııHll 
hlr ı.:1-1111 ol•ıııı ı"t"z:ıııındırılı• 
> or 'a lı p tıkılı) or. Jo't11!;lll 
nta\ı \il oımıın. )rrlne &t'tnıl· 
> nr. b!rlllne ayarlanmıştır 

Bu;:ün kültür deil!lerl arasınc.111 
yer alan Sanat Tarihi. duyulan y 
nı bir lbtly cı karşılıyor Açık· 
layayım: Ltao Fen kolundan yeti· 
şen ıronçler. llertıe takip ccıcc kle
ı:J il m ve tekr.lk kollan ;:öz öntln· 
de tutularak. Caba çok Mat•"l'la· 
tık <10 !ine mıhvrrl etl".l•ında 
mil.&pct lllmlcro dol)ru ,öne t.ıır. 
Edebiyat kolundan ytııl en ~n~ 
ler de, dütOnmenın anahtarı o
lan cııın eıı ol(Nn ırıı:ıe O:ne!s:ıe
:rını vere.o EClebJyat mlhYerl etra
tmda mane\I lllmlerıı coııru vô
neltlllr Tarlh. Fe:Se!o ;:lbl cıera
ler bu mlhnrtn iki ucu ırı1> dlr 
Es deı:ı1 olarak böyle b r ka~ro 

içine ırıren 6 rınt Tarihi: mııdcnl· 
yet tarihi ve umumi ltült'lrl• il· 
elli mü~ahhn ı kir ve sanat mal· 
zcı:ncııt ı:et r or dem ktlr 

Sanat alanı, l aratma \ e cav11t 
alanıcıır. ne: mec1enıyettn ra:-ıtt· 
ma ııuco. Şiir ve Mu kinin yanı 
başında Mimarı. Uee m. B.ıykcıl 
S!lsleme ırrubu ırıbt unat kolların
da n:ıeyd'lnn ııetırııen ş e1Wr•e:'(1e 

Bu derıı. mahlYf!tl ltlbari:;le öl· 
rcrıımı canlı örneklere d yanım 
bir deı'l!tlr Bu bakımdan cııırstl'
rln en l~ ı. en verimli ack!IC!o ~·a· 
pıla'bllmesı için okul kltapıarmın 
her çeşit ııannt ~ayımlarıy.o. etü· 
:ıeı b kıll albumıarla zenı:ıını • 
me111 Jdıımdır Nitekim pro;ram· 
!rırcıa da bu cihet hatırlatılıyor: 
Her Okulun bir projckl!lyon maltı
n~ ve röproc.1ültıılyonlar te<tartk 
etmemi ııtenıyor Her okul bunla· 
rı tedarik etmek ister; faı:nt lr'>
rek proJelcalJ,on malc:tncsı tc: n. 
rerek röprodQblyonlar le.in lhtl 
yaçlann blr&radaı d0$0nülm ı da· 
ha uyııun o!ur nu husuata Un.,;ı
co·nun yardımıanndnn cıa fa,-
ttalanılablllr ı.nnınm. • 

GALiP PAY 
TEVKİF EDİLDİ 

Dolandıncılık ıuçu ile yakalana 
rak adlıyeye &eTltedllcn Galip Pay. 
dUn Bt11ncl ıulh cua mabkemealn· 
Cleltl ıorıuaundın aonn. 1.e'l'ltlt edl· 
!erek cezaevlne ıı!lndullmltUr. 

Grip, bütün tiddetile 

devam ediyor 
ebrlml de Aaya ırtbl aaıııınının 

ikinci turu bUtUn tleldetlyle devam 
etmektedir. Bllhaaaa olı:.ullarda •e t.op ı 
lu iş yerlezlnde çok cııruıcn bu 
haatatık, tAlebolerln ve çalı ntarın 

cı Hmlarına mini olmaktadır. Halk 
tedn\ ufhaaındn lllç bulamamak· 
ta. bu yOzdım bastıı!ık mUC!detı u· 
umaktadır 

Dun. bu husuaıa mMCmatına mü· 
raca.at etııaımııı SaClık MüdUrttıılü 
llırllllerl artp lı;ını olmadıaınıı la· 
rarln a!lylcınlelCl'dlr 

Nişanlısı terkedince •• 

ı;:örülür. Bunları blzo tn.nıtan dı Fatih, 5:ıdrazam Ali Paşa caddesi 
San~t Tıırlh!Clr Buııan h r yerde ~ yllı evde oturan Ali Cingöz, 1 
Sana• Ta h. çalı•maları ön ·PlG· nl nıwnııı kendlalnl terketmıı nıı 
na ııeç vor SFbtıbl de buır<ınl:U mOteCS11.r olarak tcn•ürdlyoı içmek• 
~nd trının Cıı~ ancııı:ıı teknik ıı:e- ıuretıyle tnUharı kalkıomı a da. 

ıırkııılıı l11nııın:. , ıı ı:Orııırııırnı:llk 
ten ı:t•ll)<>rlıır. > 11but ımtuk bir 
rrnıf'rhnhıuı ile blı.drıı ur.ak! t) or 
l11rdı. l ı.ıııı ar. mnı. .. aııına tırııılş 
il. f,trııfııııızıı Aılr&a ~ılo lılr ı.ıı 
rııııllnn ı.ordoıııı kııruımuf, ti 
lilrlMlml:ı:l ,ahı;I ıemıı lnrınıı:ı: ile 
> a) mıık im ı.t\ııı rllnılı:ıleıı alın· 
mı511. "nhı.l11rııııız.. "ıı•rlnılı:. ıe 

lrfnnlıırını11~ hl~· ılı 1) ı b ıklıııııı 
nııJ an ı.ııııa "' 1:oııınc hlr ı.uıı 
trol ııllıııtııı idi. ' I ulııllter reJ lııı· 
lt•rlıı hı•r znııııııı '" nıt"kAndıı ı.ııl· 
lnııdı&ı ılrfl ııır,; ıı.ullcr ... 

iKTiDAR MEMNUN 

l ı.ııııar, rnı:IJcllrıı memnun ;ı 
tıl ı:Orllnlı>cndıı l rcll lclııde ip 
tlt111 rlohu rııılıı ırıılsll3eceılııl 
tnlınılıı l'ıllıı ı.orı.tuı.ınrı ıınr.•ı.rı 
toı ılllrr n-Jlnılıı ırthl hau ı 
ıclııllr., lııkl ıır r.dcıuenıl ıe iN• 
il• ıı·ıııılı• ıııı.ı~ar lıııliı\ııt.ırı ıl.ı 
kııl'I nlarnı. uıılı•ııml•ll \ ııı~ hlr 
l.t•ıııı nıı•hu•lnrııı l•llr:ıh ılı• ~" 
l.llııır-ı, \nkıırnılıı •l)a•I r ıullJl'll 
11.ııltnıı•. molbıı ııı lılt.' nlıııuı~ .. 
u<tıııw.ı lılr mOıtılrı iç •l>ıtActc 
it hnrıırıılll ınrnmlıır bıılnıaı. 

ırııı.Aıııııııaıı mıtlırııııı kalıııı ıı 
lllr t11rııftıııı orrT l dııreııln ııı;eı 
ıııruflaıı ııııııhuat ı.:ıııııınunuıı ,. 
ı.eı rı 1ı!l1'11tıırl linrıtrlımııııı bn 
ı.ı.ı rııtıııdıı buııaınn ıazeıehH 
•ıOlll n lcnklıl ınıı.ııııınrıııı \e M"
•ll't•llnl, ııııe:ık \llllel J.,cll ı 
l.iır•il•llıııırn lıı•klhorlnrrlı . tı.,mcc.11r Tolmlk aellşm llıı berıı· haııtaneyı l:aldırılarnlt tednvt edil· 

ber fertlerin \e toptuluklann )A mlşılr YALNIZ KALDIK 
ratma gOcO cıc artı or tn.ıa'.'l, ta· 
b aıın ton çıkan yeni b r var· idama mahkum edilen mır. ıı.ı nrı.nıııı., nı.ıırnd 1 hal 
lık dün aı ının iç ne ctöm<llüyor Ü ıaııırrn hıı 1111.l)ell ıııut111fı11 l'lll:. 
Bu yeni .sun anın tah11mmuı edil· Ali nver Temyiıe 1>1ırıı1ı ını.rtr ır•rroıı 111111 t\\•'l 
ı:nez de~Cf'CI turu ve mı>ka!lllı: 01• ı·r rlr tıılınılıı eıllı:lııılz ırı ııırt.ı.ı 
mak tehi!.. 'ar D 1 e::ı!.kc başvurdu ·nıırıı. t•.ıı P l\·lıuır h11rlıanı:ı tılı 
!annt ruhunu )Qkııe'ltmck. yarat• O"UncU A"ır Oe a Mıhlıemwnce ılenını.rıılll> dtl Ot11•f'nln lıh n 
ma ıncunon bir ısımat de rl al· " " 
masını aıı" maki• önl \e'> or- idama mnh~Om r.dllcn Alı tlnver ka-

1 
ınıı.Anıııı hl'lil••nırk 'll)lt• ;tur .. ıııı 

zıırın t mll C(!I ın ne ,tırak et· d•lrı '111 l;l•I ırı•ınıın fl11.lıııl, 
tu:ı.. Bunun ç r. de " m te o- mi ve d a don Tem ı :Mahkc hirlr~ehlll'l'l'li dtlrt lırs ki 1 hll 
lan ltuıa lnrın sanıı• " •t m na ı .. ı ı ı 11111.ııııu ır ıı:ıı11111 ı.a1 ı b t;iOk ö, n , rm 1 2' .rı nıt .ne urd~· m •t r -ıırrıı 
nıı• Tarh bu bırıkımcıan umu ı Bilindi 1 ıtbl, Bcf ktaşta börekçi ontnnıısııı... llıı rnıl)ı•llı'. ı• ıı.ı• 
k tOr cll 'll n ıımla~an b r I:' lllı :vapaıı ş2 .,..,ındakl Alt Ünver, ı:rıııııı 1\111111• J..ııl ır ıli rıı.1rlı•rlrıı l1.' 
Hl .dür MOlr dR' pro raınm la iti CU\'ll tOccarını par !arına ta ~nııul ı•tılrnıt'I. ııı ıli•nlll) it• lı:rrl 
E c ıya• o una bu cerıı n t!kl n· macn 61C!UrmU Te O&tlcrlne )at Clô- dı•n nı flı•ndclr' r 111"\Dnı:ı ııııı. ı ı 
mcı;lle proı:ramın bir 7önCl ıı:e~eok kereıc börllkçl rınnında ynkmaıa ıe- ı. ılııınını•tı. ı ı .. k ıııırtln l•teıııl 
1htıyac ırörc ııyarlanmı~ oluyor •ebblls otmlttır. ııııı >1ılııız ııınl~n •iP ııırarınrınrı ........................................................ "'''''' ... ''"' .................................................................................................................. , ..................... , ......................... . 

TA$ DEVR~ MISTll< 1 

1 ÇAKARALMAZ HAFiYE EFLATUN NURi 

11111:11 lıııınrırııı. urtıı. ıııtıcıırll'lt' · 
ılrıı \"rl.llnırli llizııııılı. \ ııhııı, 
ıııOı•ııılPleJr de\am lr;:lıı, ı:ruııun 
ı.11111ılı oıuruııılarıuda ı.onu ııcaıı 
J l"rrle 111011111'11 ıılıırı uıuıııııl lıt'i 
J ı•ı ıoııtıiııııı:ırıntlıı ıınıııııı ıl'fktlı 
1'ıır~ı-ııııla n1:ıli\'ll )11111ııak zaru 
reıl 'ııruı. Uer nıe ı•l .. de ıcı.: pıt!' 

il zlhrılJ ı•ll 111.' hllrl'l.ı•t <'dl'ecı.ıe 
rı \C J ıı ı..urıılıuı ıeıeıı t'lllre ıon 
110) hırlighı ııılen il) rılıııı~ oll'll1' 
lıırı ·mu halikulıi oluu bir toplulu 
ı:ıı. doarn \C ııınııııı.ı du~uu~-c:
lı•rlt' tt.ııa cl111eıc ı•lhl'ıte ııuli&n 
lııııuıııııa)ıı<·nl.tı. F.ıı...ıı .ı-ıı me 
H:l ıuııtııulılıırıııdli uıııunıı l'fli ı 
ra ııı...f'tllrmcı., 011ııırı11 l&!;\1blııl 
kıu .• mıııııı.ıı. llı•ııı lıu .. urı•ııe. 111111 
ııııuıııı dıı 1111 ı:ııu d(l\11l11r 111.r 

rlwlı: ııurııı ı~ı. ••ıılıırı C"lc uıııı ı 
7.llh l'lllltı!il liııbll uhll'llkll, llOr 
rı, ••I \c de111oı.r.ı•ı dlı uları ıııı, 
il' Cl'•IHClhı l'IC nııuııı Orlll)ıl ııtı 

ııncıı. tııııı.w ıııtıı..ı, ı \c l"t'•ıın·ı, 
ıtc ıırıucııı., ruıııarıı \'Ül.t'U ııı"ı.ı 
ıe 'ııı:ınııı. hın.ı•ı ti ıı;ıl ıutı•, rue 
ıJl~Ult· , .. ,,.) dnu U\,iUı\ ••• , •• ·~lt! ... 

•Hıılıırılo, uuııı Ut.llll ı:.ı;u UI• 
koııııoıuı.11111 Mlllftt \lirttııııııu 
llt'llcl'ltr ııu idi. Bö> le lılr , 1111 
H'llt'. pıarll ld r~·ııerlıılıı ıııı ı ıı 
tl)et ıucuı.ıurı, bl:ı:lm lçlu OLtı 
rlııde lııtla ılıırulııc1tı. ııır Ol') 

ıh•ııııtı. Ult 11nl11rııı J llPill'lllllll 
ıll'Cll, ıoıııtccc liendı J 11pac1111nıııı 
rlu~ııııU)urııuı.:. 

PLANIMIZ ... 

umıııııı ..rı.tırılıı, arlık tlurtlıl taı. · 
rlr &ııhlııll'rlıılıı ıle 111(11•1111t•leı1t•u 

us:ıııtııı.ııırı oııhr'lıtl u,nııdırına 
ıııaı.. nıatlıuuııı limit 'e ce arel 
u•rııırı. IL•lıı 15 Aimıtnı ıııth:nı.e· 
rl'lt'rlııı· l~tlrul.ı• , .. rıı.ırırrlnıl.tl 
kU\\l't ,,. ersurı•tlr ıııOrlnfıtn)a 

mecbur ldl1' \\' fl)le ıte > pll1'. 

MENDERES KONUŞTU 

ı:ı \ıı:ıı-tv• ıllnıı. aııdl nııı 
h11ı.ımıdıı ıııırkl)e \ cklllıılıı tı;ah 
lnrınıt ıııı ve rııuhtl"llt tıııılplerlıı 

llb\111 <'ıllı'I ııultıl.larııııhuı "111 
ra. dııaıı '1rııdııre• de liUr•U) ı 
ıı:l'lerl'I. anıllll'Jmll)ı la5\IP t"dlcl 
hl')ırnıııııı lıulııııı'lu . <.ok .. uı..ın 
ıc .ı ıııııu•ıık 1111111 hıı hı·3nııatııı 
dl&l'rll'rlııdl'll ıa111.ıınh lf' fıırı.tı 

olım tnrııCı hlılııı dörtıi\ lıılirlı 

ruıııınu 11kMettlr1111'SI, illkt111 ır 
ıııı.. rrJlııılı•rlıılıı ılıiılJD sıılhO l 
cın lC'hlll.ı·ll olııuıııııu hrllrıııır 
,ı, tııırı ••'\C'r nılllı•llı>fln dll..tıı 
11\rlfı ı..l..rt' rlıı.rıı 111 olnırıktn tıaı. 

ıı 1ıuı111ırıuı..ı11rıııı ıı,ırl<' l'lnıesl) 

ııı. ll11.ıh- hir lı ırı'kl'tlıı bir mil 
h•lıı bllklıııllııı· 11•,·11\ ııt ~il) ıt:ınıı 

> ıcıııı•ıı dıı ıı ,eı.lldr ıuıı eılı 
>ur \C' ııeııre,ı• oıı ııır.ı:ıtn ııırı 

ı orıt ıı: 
rıtllhııl\lk.ı 1111 mıllelln bili.Ilı 

ıll dl'.) ince, o mı ileti ıeeı.11 edt'n 
ıı.ııırtrln~ların hılrrl)ellnlıılıı )e 
rrkıırıııııu ııııl.ıııııılilu lıuııı )olı.lııı 

usuııırıııı. lll~e ı:ellıu.-ı:, l.ııbııl eı 

mı .. ı.ıe tıuıuııııutuıııuı \lllletler· 
uıırıısı \nııyıısıı Ilı>. ı.rıırll ıııı 

11lı111d.1 1ı:111 tl'llişlı hllrf'l.etll'r 
oıaa. Mı•nılerı•sln zlrrl ar •ın· 
da .otallırr reJlıur ıartz eden 
ı·lhrtl<'r. bu n-Jlnılıı ı.o, ıı ııırır
ııırııırı arn•ııulıı ııırıııı il) aıııtır

mı~ıı: lııı h11relerllrr. ona ceup 
\"t'rmeı. için ~ ıııtan baı.ırtıtın 

bir nlllmr.tı imi .•• Dlrll7. ımnrıı. 
ı.ıırııllıll'l.I hntlr> lıııllUrıı soııra 

tiı bll') tıı l.iınth e <:ıı.111 (',IJ,P. 
lll'rl ıı:elen:crlnderı bir mebus, 
lrııdcre ·ı lddetlc ın'l.:hllı 'e 

ırnklıl .,ııı. Onıı ıuı.ııırıı bl'U 

""' ıılnrııı... btı ) Hıılı~ 'I' ı.uıu 
te f~lrlerln yrr lzllilnl f ll.lr hllr· 
rl)eılııc lıtırıııt't "tmek lıızunııı 
ıı ıı hl rıız sertr;:e hl r lisanla 1111-
1111 ııı:ıtn <:ıılıstını. t•a ı.at cıTek, 

l'ortl ıı 1.ihııl)'Pllıılıı nııılra•sııı ıa
rnrınrı rı ro nııı lprılı.: d ırt ta· 
rıırtıuı bnıırııı t•n ırıJ orlnr, J nı; 
larıoı ,... nı:ı.•a ı.nı• ıı.ıarıııı ı n· 
rıı ıı rl ıı rıı~ orlıı rıl ı 111 rlı-511119 11111- 1 
iN ler ıııırlneıaııı 1-1111 ıı10rn'l.:en· ı 
cıılı:lııılı. lılr "ırarlrı. rıı.ır hllrrl
)l'Iİlll' ı.nrsı nıııl ııı hıı 11111.111 
ıı) ııl.lıııını.111. hu ı;lrl\ln 111,111,.ı 

rıı\I ıltl'-ı•llıııt•li lı;lıı llei•lll 11111011 
itli) ıellrrl bo :ı ıı:lill)ordu, l 'll\.:al 
hı•n ile bu li.uru iki ı:iırOllO) e 
ııalırıt• hırnı.:urnl.lıırdnn d"&lldlm 
ıııı ı:iirllltııı•ntNı• ı.nr.ıı ııotırduu: 

""l' lııııırııı. hı·ıı mlllt'l• hitaben 
;n~ il) l'Cl'Clnı . "' ıı. 'ıırnıaı.ta ıııı. 
kh.nllı•ri llrt•ıııı•ı,ıulı~ llrn ıır 

;lzlerıtı•n ne ıtr • 11.lıı ıı:lhllrrılcıı 

li.ıırı..ncaı. aıııını .ı c:cııını Uun•ı 
bıı~·lıo lılllıı ... 11 

1 le lıu ııırıılarıl.ı, ulllrl~ııııo ----------------------------
Mlllı•llcr ııdlıı~mıı.m na 1 llrııı.. I Nadya Depay yine Otobüsler içi n yedek 
ldn \nıHll.ıı'l ı l ollıııııı~ olduı:u· 
11111~ ı.111ı.1ı 1.ııı. ııır ımeı, -.ııı il•· müşahede altına alındı parsa getirilecek 
ıl rıııı 1111:1 de ıın • rıııısı~ı.odıı 
hu ırnı.ıı lınl!nln.ııı.tnn ııonra 111.,111 Kendiaınl terkett.ıjll ıçtn esıtı nl· Jllrkaç ıran Oncc Anltarn)ıı ı;lden 
lı•t..<'le dllıırtıı : \I' hu ıırırllıı~nııı fllDlLll Morlıı Ru.uo'yu btıtl&I Ctlc.1· t E T.T Oenel MUdUrU Prof. KAmu· 
tııı) oı. \llllrı \lı•dl.ııı.. c\°kcıll destnde tabanca ile l\St dudn ıncıan ran OOrgün. dün şehrimize d!lnmuıı
INt·ı.. ı:1 \ ltll•tn•lıı ııınzııı.rre 11, yaralayan ~adya Depay•ın duru;tnn tUr 
ı. 1 •Ol NllhJI. ı 11• 0 ıı:ıııı ı.ıınuıııııı •ın dUn de OçUııcU Ağır Ceza Mah Anknrııda otobtıalere yedelt parça te· 
rıı(f.lilkcrr•J , 11 , 11111 ı. dllrlltı t ı. kt'ml' inde devam edilmiş ve Nııd)'a mini mev.ı:uu ile ti llenmışttr. Bu 
rlrdt1 nıliııııt ,,1 rııfrınıı1. 111111 fi· De11:11ın ) nlden mUşaht\1c altına tınıda bOktımetçe, t.ET.T ldarest-

atınm ınn ıcarnr verUınltt!r. ne ~~dele rça 1'hall itin '10 bin do-
lıl rlr· rılı•ıı ıııııuı .ı.ıııı. Jllı ıll nıı ı · lar tnhı;ta olundu"u da belirtilmek· 
Jıı•.ı Ilı• 11111 ııııruııı arımıırı.ıı.: Blllndıaı elbl ıııoen duruşma<! tcdlr. • 

orman raı.ıııte•lnlıı 'nıoıı· 
cll ımrului > ıldoııfınılındr. net· 
ı:rnd Omı ıııını dola ırkrıı. be" 
Jl\7. Ourlııe Jl'•ll \C iri harflcı 
h• ) .ınııııış ıııunn.uıı tılr ı.ıııı· 
hr ı:ordilııı. ı ·ııı..o ııı>df'n 111l'111ıı 
ulıın l:l'll~lrrııı meslrte lıaı:ırtıı. 
>eınlııl. ı;u.ıo bir Uadr)lr '"" 
zıııııı~ oınn kltnlıl': uorm.ının· 
rı hl'r ı url 11 tı•lıtıı.ı• H' ıııısı.ı· 
J .ı ı.ıır;ı ı.orıı)n<"ııjtıın11 •rrerıııı 
flıerlııe ıııul 1\-erlıırn ıll> c oıı:ı 
erbor. 

\ atııııır nllınıtıı oı.orıuinUI 
hu ıırl lı·ııır. l•ll11l1t••I. Jıllıır· 
ı•n ünce bir •ı rııli) a ı.a :ıhn~ııı· 
ıı nı. ı kn' ıııııı.aıııııı 3 nmım ,ıllı· 
lrrlııl hıııırlnıt ı. KaJ 111111ı:ıın . I• 
tııt.;ilıl l• lıı ırlı•ıı t.f"llllt•rı .. ı: • 
rO fl)Oıilq, iri )llM \P tı:nll \!I
lı lıır lıınr•lııl huıın 111111111 il· 
ı:I t·rı.eıı lllr ıtııharılı. "ırrıınıı 

ıııırıl:ın l;ıııııı•U)orıl•ıı.. "' '•7. .ıöıı 
ılll dnlu5tı ihtl)ıırııı ı.uıilııt 

&l'lrll '11 lılr rnııı ııılıır cırı111ııı 
ltlııdr ııııtunıııı lııı \.;o\d t' ıın· 
dl trı. nı:at• ı.utrıılll1ıı:ı llf'llrt il· 
dl . Tral<) aJ ııı US. ıldo o ırrı 
ı.nflılıışı)ıırıluııı. latu11ı111ı -
•tıırıı., Jıılııııuıı ıı.1 t:ırnrıııflll 
ıızıu mı ı.rıe 'r ı.:ır,ı(.' ıoprııı.· 
ınrııı hllzıııı lçlıııl' cvı.:11111 ııı 

ıırıı ı'lı> hıııııııııı ıtrrı , mııııııı 
Hnlıın •Ilı ıcr nı :'l.ıırl t.iıtıırı.1· 
11fıı ı farıı hlr rornnn ~U\IU ıl.ı. 11 11•n' 

dhP hilhal'ltlı:I Itır eh•ıı•ll !ıı• l!l, 
ııııınuı•edl 't.: .,uııı.ırı " 'ıfıll 

t<Or11ıaıı l 111 ~lnıdl ~ıııırııı ı.ır 
~lıırk llulııı ı·l<lı · l;ıı\ ,111111 ıı. 

Ornı ın. ~ıııırı aşıı• 111111111 ı.;ıır-
1 ırıııı .>ı 

ııeıır:ııt nrmnn p:ırkııııı . ili H 
r17.r\°I 111.un uııııı ı;f'• n1ııı111, J•1 

hın ıı.ı , ınııııa ı;allaııtlırııııı•~ 
njırıı;- \t"rh!f•h•rlnl tolr bir ol;u· 
clııııı. llıh lıl.drrr'e 'ıı.ı~-ırı.rıı 
)olun .. nııııuı ı.;ı ı.ı; aı:;ııc .... 
nınnıııı lılr lııılı:ılı kuı·a alhdr.
)1 ~ı·rı• hııllrl)tırılıı . 

fıırl.l:ırııı ı..ılılırılnın•ı rıı.rlııl <I•• mahkemeye ııOnelt>rllen 11:1 raı>0rdn 
ınlıdnr .rıı 1'11111') ı , ... hu) ıccr ııı,; Naelyanııı cezai ebllrctlnln yanın, 
.ı..rıı .ı~·ı~ı.ıı ııııııııııı .. rı.ür ı.ıır•ı· Uçünao bir raporda da tam oldU• 
'11111 1:11.rıın) ı , ın11ı1111t11ıaıı blrkıı~· au blldlrllmlştl . 
ı:ıııı ,., ""'· ı.nııuıı ili) ııın~ıııı ı·ı~ Vapur iskelelerinde kü-
ıııır ıılııınz nrıınıı:r.ilı \.:ıırıırl~llr· 

"[j-iiii\'diiifl~ 
mı tıı. . nu hr)anıııı, ıınyet ıuıı.111 sük dükkanlar yapılacak 
'~ >umu nı. tıır eı·kllılı'. l\l l•ıtdo· 

rrı 'npnenıaı. Tı•ll vnrtl zihni· 
31ıııııc • taıa.ıı upla bııııı olanı r
dnn ııtrı bunıı ım..,ı hOcum11 ı.al · 
ı.ı uı:ı taliıllrdl' unıı hrıı el'\ uıı · 
lılJ llCllktıııı. Hu rl'\'hlllll .)' lllllll lP1"· 

ilk 'eya Ntıl ı. del"f'l'C$l, htıcıı 
ıııun ,,._,a hllt'umlnrın mahl>t1ll 
ile nıtltP.n lıı olacaktı. LOzum ııt. 
~ıorcı l'rt \c 1ı 11ı.:111zııı.: olmalıil11 

hl~· bir cıı4nu 3 uklu J'nı.aı ıırııırt• 
il bir hllc•um ile yahut ::lll'Cll•ln 
ıııalOın Y.lhnl) etine &Ore tilddclll 

Şehir Hntlan if)etmulnce. Köprü 
KadılıöJ iat.ıwncıe ııtrlo "' çıkı•· 
lan. mlnl olan ıuete satıcıları ve 
btlfelerln lı:atdınlaralı: dah temlıı n 
muntar.anı bir hale ııetlrllmealne ka 
rıır nrtlmlftlr 

Bu hmuıta Dtledl7a ile bir anla,. 
mayıı. urıldııtı talıellrde blrçolı: A•· 
rupa fehlrterlnd• olduju ıtbl llkeltı• 
!ere kllçUk ga2ate "' kitap kötklerl 
yapılacak n bu aureı.ıe ıortılttı n 
izdiham ortadan kaldınlacaktır. 

•••"•••"•••••••••tt••••1t•••••••••••••Hııın11ıtıuııttıı1ıııuıı"ıııııııııffttHH•••111111ıııuı11111••••••• 

BUGUHKU r 
HAVA 

V•Jllkll1 Meteo 
roloJI htıııyonu· 

ııun t ıhııılıtll'rlnf' ııırn bu 
ıı:llıı rhrlnıh: 'c eh ıırıııc.111 
ııa,11, ınbııhlcJln bil '" on 
rıılıırı ıııırl·nlı bıılntlıı lt!Ç~ı·aı. 
ntup rllı.ı:Arlar ıtıotıoıı.: > llnl•r 
ııen hnflf olar k eu•ccı.:ttr. 

Ullnllıı <'il >tık ek ııı-aklı&ı 
+ 1% en 1111 Ok 1 e + 8 ~anll· 
ıırnt ııl11ra1' ı.:11~ ıl•dllıııı,ıır. 

T AKVIM 27 " rn ııı:n crn JUIRA 
,\\ 11 - (1 ( :S 311 - K iM 20 

ıu "' ıs7a - " '"" t4 
ıılntl ı:n7-Crmnzl)l'le\\el 'I 

SABAH 
ÖOLE 
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AKŞAM 

YATSI 
iMSAK 

Vasaıt Eunl 
07.01 02.18 
l~OI 07 18 
14211 09i6 
1648 12 (,0 
1820 0131 
os 17 1234 

oaıettmlıe r:6nderllen ya· 
zılar "' re imler basılsın 
buılmuın ladr rdllmrz. 

Teıekkür 
snauı kızımı• 

GtlNER KONLK 
un. bizleri çok btlyUk acıra ıarıı•· 
den uruıo ellınl ıobııblyle: evlırtml• 
u ıelmek, telırıır ııOndermek. cena• 
ıı:eaınıı ittırat etmek ıuretlylo ac1ıa. 
rımızı paylatmak IOUunda bulunan 
akrabamıza, doal.Janmıza ayrı ayrı 
teşeklıUre acımız mtııalt bulunmadı· 
tından, muhterem ııazetenlz Halta• 
ıt7le kendilerine tUkrantanınızı ••1· 
ı:ı ile aunarız. 

Şıonul Demlr1'a11 H 
adi Konuk Alltlul 

Haliçte iki vasıta çarpııtı 
DUn akşam kllprOden 10.0~ te kal 

kan ve EyUbe elden 9 numaralı H•· 
llQ npuru Atatürlı kllprtıatı Cnle. 
rinde Liman itletmtalne alt 53 nu· 
maralı römorlı:!lrlo çarpıtmıştır. Qa• 
tlfU18 hafit olmu da yapur rot· 
eul rı araaında he7eeaıa .. bap ol· 
muştur H r iki teknede de hafif ha 
ur vardır. 

~~~lftll"I"!~~ 

400.000 

0 Bir gecenin beyliği., 
1 050 yılınc.1anbcrl ara sıra 

do~ıercıe cöıtrer.clllkl ve 
cAvlrellltı hayatın• dıılr 

Tahir ALANGU 

acı bir fekllde duymuş bir ın aıı 
Bır ııeı:rııı okulun haı>lahano >11" 
•IY!itndan kurıulur kuruılrı•ııt 
kendini bir yabancı diyarda. ııtr 
çqlt balllarc.1an. hattA yaşayan W 
kat olmayan bir ııllenln .tırtır.• 
yCiklodll!l o cyıılnızl~ı baıtıııdaıı 
da uzak, hür 'l'o bolkl mutııııu • 
ela yaı:ın . Ki'!i:Cllılnt içine aımı)·ııı .. 
mnııevı bal!llU' kurmaya bir nlll'" 
den, bir toplumdan :yakasını ı;ı' ır
mı~ bu cıel!kanlılann yaşnyı,ııırıJ1• 
da bqtralnrının &orumıuıu u >cııt· 
mudur? Yıldırım keskin bu ba ı· 
boı. Mrumııuz ırençll in mefdlll111 
ıreıı,ın1.1c1tı ııtkllıırı pek tazın ıc:ur
cıııamıyor. öyle bir ıonret rd ı> 
geçiyor. O(tullarını batıda okumıı~J 
ııönderen varllklı allcılarln vntııeıt 
evl6tlarından ne kadar uzak. ne 
lı:ac.1nr sorumlu oıcıuklarını ı artı' 
etmek l&Uyor. Yabancı b r dl1llt• 
yabancı bir c111 vcı ınaanıara. oıı 
çok muhtaç oldulluı:nuz yıııard11 

bizi ylllnız bırakan yalc:ıntannıı:ı:· 
elan uzakla,maıc. bir yalnızııktaP 
daha bayat bir yalnıılııta geçmeJC· 
huzunıur. bit' kalbe, mutıuıuııa vc 
hOrlü o ııuumıo bir kalbe b r 
mOc1dct &OkOnot verir, Pırıl pırıl 
canlı bir hay at bizi içine aıır. soıt 
ra. o eski •Yalnızlıkı bir mısll ('O" 
ıı111arak geri döner, deliler gibi d· 
lenen ve yaşıynn IMnnlnrın ort•· 

........ , ... ,,nn•H•t•••H•M•n•n••••••••••••••nıııuı11Ht1111ııııtıııı•t1••••••••tnı111HııııııHHtttıH1•1••• ••••••••••••••••••nııııııııuı•••••••••ttıııııı•• • •••••""' '''''''''''''''''"''"' '''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''"'"' ' ''''''''"''''' 
Liralık YJI,BASI Kc idesine 

katılmak için 

kOçül< hlkı yııtor ya)·ınıavan Yıl· 
dırım l:lalt K kln'ln Uk romıı.nı 
bu ay içince Varlık yayınta.-ı 
içinde çıktı. Hlltllyclcrlnden tut· 
tUl"(\UltU bU «bllŞlboş, fiOrutruıUZI 
YllŞBYl.f hı&\'Mı, ıımcı de bir tııv.~ .. 
re ünıvcrslteııl Gehrlndelı;l r.v re 
llklerı anlntan bir roman kılıliın· 
cin sUrop ı;rldlyor Yenı hlkiyf)CI· 
ltırimlzln öncillert nrnsın1a Salt 
F'nljc ve Samet APnoıtıu ırlbllrrın 
ilk hlkAyelf'r. de bntı ısehlrlcrlıı· 
dc .. ı cıırencı yıı.şayııınn dnlrcıı. 
Onlann bu e erleri kttnplann "n 
<lel!ortı p:.1')alan olmalı: va'1tları· 
nı hlll muhafaza ediyor. nır a\'o 
rup.ıı ,chrlnd aile kontroluntlan 
uzalı:. blıdo oıcıulı:çn dar bir çev
rede lı:alliil en ı;:enış. tın .serbe.st 
l)lr ya.,ayıtın ortuıncıa kendini 
buluvl'ren ttcllkarılılnr. Blll:n. &&· 
nnt, bnunın uuktan uzaAa baıt· 
laııdııtımız büyük de{:crleri bu 
«hay u huyı arıısında bir tarAfn a· 
tılmıftır. Yıldınm K kin, >aşa· 
rna &ı.ıııuzlutunu ıııcıcnnek için 
gece gOndOz oradan ora)•• ko u· 
tan dııllkanlıları oldukça baş rı!ı 
bir şeklide anlatıyor. Salt Faik 
vo Samet AP.oor;ıu. bulundul:lan 
Onıvenıtto fchlrlcrlr.de kendilerin· 
cıen çok ça,·relcrını anlatm~a çn. 
ltştıtları hııldc. yazar, burnd da· 
h çok TOrk ıııtrencııerının rn,a
)'ışlannı tasvirle yetınmı~. Roman· 
da yargıtnyıcı ve hicvedici bir yllıı. 
bir ifade olmamakla beraber. bir 
bvtçre ıeıuıne okumak ve o;ıreıı
mek amacı ile ~len ııençlcrın 
ıwırumluluktan hahonılz. ırerlde 

bıraktıklnrı toplum ve aileleri için 
hlQ bir cndtıo J. ımacıaıı. gece 
gilndOz kadın p inde, çapltınlıt Cü 
zcnlorıne batmııı bir halde vaşavış:a 
nnı beiienmcdllU de belli olmak· 
ta<lır. Hl i vey11 fikri hiçbir ton· 
kit :rOncltmemotle beraber C'Serln 
büUlnünden yine cıe yanıı:ayım 
bir hava c;ıkanla'bllmetı:lııcır. Ki· 
mlAI bL,lt ve fizik. klmlı;I harckut· 
il ve onerJllt. klmlat hülyalı vo de
rin bir açıdan dl!JlknntılıRın kan
oıt hla \C dü1Qnc lor! içinde lı:a
ranıız, htlrrlyetl ve mutıuıuııu a
rayan cıonçlcr. Herblrl ayrı h!r 
raraııııeta olan bu romanın klol
ıcrı belli ı:cce lokllllerlnde top. 
ıanır1ar. grup anıp :pllnlar kurar, 
clllımcc yr.rlcrıncıe kadınlarla hu· 
luşurlar, bol bol ır:or, ııoroıtaıu 
tartışmalar tçlnc.1e ırcc vakit µen
ı!lyoıııarına Cönerlrır en ı ııcce 
.-ıne buna benzer bir havatı'ya
oamak için uykU) n v•nrlar. 

ııında çok cıerlnlıı.rden bir .cıuınaıt 
albl yükıiellr Mutluluk da hürrl' 
yet ete hlQ bir yerdo de~ıı. ,b zl!X\ 
içimizdedir; blzım ıç ımtAnları• 
mızın kunılur veya kaybedil r. 
Yıldınm Keskin. bOtün o çaptııı· 
!ık n1cceralnrının ortasına bu rı;.; 
aelelerl ukalAllk et.mec.1en. bOY 
!Artar sôylemecıen dlıenkll bir öl• 
('Ode yerleşt!nneslnt bllml~ c1'~; 
rıt.•ın bir paruılyon tı:omşuau 1 
J&Şadııtı ııozel bir aşk. o kaha caı:; 
kınlıklann, Dtılıevl bulu,m.ıarı. 
orta,,ınc.1a eaerc ııcı çcıtıcı bir ı:ı• 
va vt-rlyor. tkı ayrı dünyanın ııı· 
sanlan. tc lic1üf :roııannı n!rl~ 
tlrmlştt. Yine bir teııacıüf gün 1 blrlntle blrlnl bir tar11fa.. ötekl11, 
bqka bir tarafa atar. Katpıerın~, 
bir a\UÇ hatıra kalır Avruı>• • 
giden her ııcncın hatır.ıarı arıısd~ 
da böyle bir aşk hlkAyeııı var 1 ; 

Ama cTankı tlo •Vllgaa•nın 4~, 

Em\ntm k ııız Oıtıe vakti UJkU· 
dan. uyandııtınız zaman Rex'ln P· 
man bir nnlc.1a ııerı aelml4 olctuRu· 
nu ı:önıcelaiınız 

ally inatçı bır t vırla ba mı 
sallayarak 

- Onu bir daha ı:Onnek tsteml· 
yonun 

- Halbuki Sally 
- Rica ederim urar ctmeytnı:ı.. 

Maı:c a Ben kat'I ıtaranmı v rcı ın. 
- Peki, yavrum Şlmc.11 ne ) a 

pacak5ınız? 
- Yenıcıen çal14ına a bqltya-

ca ım. 
Mnrcla ıç nt çckerc!t: 
- Bu kadar ınatçı olmuanız... 

Dedi Bari fU Rexl ben bulup o
~unla konu ayını Fikrinin Ye 
mwadının ne oldutunu !IRrenl· 
rım 

Sal y, ycrıruıcn fırıadı heyecan· 
ıı bir liCfile ıton~ma a b~ladı 

- Olmıız. Bu o.up bilenlerden 
aonrn. 6lzl benim ı;:önderdlitlml ııa· 
nır Pe~ıncıen ko~mayacat kac.1ıu 
ıncU nefsim var benim. Vaıı:ı1e· 
ı.ın ıç 1(1zU şudur l\.larcıa Evvc.a 
au·e b n tışııc olc.1um. ııeııne C1üt 
tOm Bent nlm ı lç1n el mdcn 
ıreı nı yaptım Onun da beni ken 
cıao nı scvd glm ka!lıır &evlp ıscvmıı 
c n öğrenme e lüzuın ı:!)rmcd m 
Ho una ı:ltt it mi nnlıyorcıum B 
ki (! butu.cttırdı belk\ beni clc.1Cll 
b r tc Je Y?lllYOrdu Kcncııslne 
her e ın doQrusunu eu lemec.1lltl· 

1 
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mın ııebebl de, btılkı bundan kor. 
kumdu Onu ltaybctmeR'I bir tür
lü ıoze alamıyordum. 

Bu ıson ~erı &Cylerken hıçkı· 
rarak a ıamalt• başlac.11 · 

- ıtakltım dn varmış. MarclL 
zotort olduğumu öğrenince ıcaçtı. 
HalbulU tlk cıuyduQu ııaman bu 
noktaya h ç de ehem.mı~et vermc
mıo ııtbl davrandı Beni &eVdlğlnl 
eöyledl Halbuki detıımıı. Şimdi 
ne kadar utanıyorum KOçClk düş
tü Omü düşOndQkço yerlere eeı;ı 
yorum. 

- SallJ. aklıma bir tllY &eldi, 
acaba. .. 

l\larcla'nın sczıerını bltınnesıne 
meydan kalmadan telefon çaldı. 

Sally teııı,ıa: 

- Eğer RCJC ı e ısatın ona bu· 
rada oıcıuRumu l!Cy.eıneyın. Dedi 
Te,eton çalı7orcıı.. Marcla a1t1r attır 
açtı ya 'bekledi. Tel~ll blr ııca 

ıı:e:ı:ı,s nı l!tlyordu: 
- Evet benim, sır klmıılnlı? 

- nen Pondrke'Jtm nex•ın ar· 

kadaşı. şahidi. Rcx'den bir GCY 
ııoracnktım Evde bulnmıyorum. 

- Ne ıstıyorııunuz? 
- Benim elbllielcrl ne diye aı. 

dı acaba? Den m )'alan • 
- Neleri? S zden bir bavul eş

~ amı aldı? 

- Hııyır. ııadecıı l>!ı pantlllonum 
ıı 11por cekl'tlml almış 

- Pantalonla gpor ceketi mi 
dııdlnl11? 

- Evet. Ondan başka ııııor kıyıfe
tlın de rok. Bu ob&h golf oynamak 
ı11t1yor(tum Onları dolapta arac.1ım 
bulamadım. 

- Peki, bunları Rc:ı:•ın aımıo 
oldutuna nereden bültmııttlnlz? 

- Qünkn onlan cıymto vo fra
kını bırakmış Ben dan ece bir 
yere cıavetll idim Sabaha karşı e
ve d!Sndüın. Demek ki o zaman 
sarfında R!!lmıt Anahtan hıır za· 
man pupuın altında bıraktıl!ımı 
bilirdi lçcrl)'e sınnı~. benim el· 
bleelerı ııı:;mlş. kendi frakını bı
rtıkmıı ~ıtm~ 

Hiç bir aatır yazı yazıp -e zc 
bunu niçin yapmış olduğunu izah 
etmemiş ml? • 

- Ha~ır. ben de ta,tı::n Çünkü 
ben ı:ellnlr. aaveyln a zln evc.1e bal 
a ı saatleri yaşadıklarını annıyor
dum. Re:ı:'ln o ııaatte Parısıe l.ŞI ne 
ıaı acaba? 

- Den bir ee1 bilmiyorum Ya 
ıs z bun11 ne mllna 'f'rlyorı;unuz. 
Mr Forsc.1ykc? 

- Hiç bir mAnG veremiyorum. 
- Palı:nt 
- Pakatl filin yok S~ ölilo ye-

meğine bana otele ı:eıınız. Bu m&
ııeleyl berabıırce halletmeıııı bakn
lım. 

Mnrcıa. telefonu kapadı'ı Eamın 
Sally'nln odada oımadııtını farlte t· 
tL Tekrar yatalia ;:lrlp yorganı çek 
ti. New York ııoeyet ıne mensup 
o!an orta yaşlı itibar bir dul o ki· 
lıltln otel ltortdorıanna ~ıkamnz. 
ctı .\tık ve btdbnlıt bir s:en(' ki· 
r.ın ı;ııadetlnl korumak babuına 
bile bunu yapamıyacaıtını tahmin 
etmek &:Oc cegıı1.1ı Mnrcıa yatatı· 

na uzandı ve ~enıcıon u~umaıta nl· 
yet ettı. Her şeyin zamanla dUzeıo
co ini cınııt edh•or<lu 

Sally, atolden çıkıp otomobllo 
blnmclie huırlnnırken, yanına ko
yu renk elbiseli bıyıklı bir adam 
yaı<laştı Şapltaııını çıkararnk ııcnç 
kızı ae!Amladıktan aonra İnı;lll.Zce 
olarak: 

- Mra Oarrett aıuınız. cıeıııı 
mi? D )e IOl"dU 

Sa'!>. tik önccı lnkllr etmek late
dl, rn!<nt o•eı kapıcısı kapıda teli 
Kendisini ıanırctı. Hüvl~otınl 8'1Z• 
lcmesıne lı:nk n )'Oktu. Kıııa 'H 
kat'i bir &eale · 

- Evet. dedi 
Yabancı adam çok terbiyeli bir 

tavırla· «Acaba kocanızı nerede 
bulabll ı rım h 

Deyince. Sally: 
- Biz kimsiniz. Ve kocamı ne 

dlycı arıyorsunuz? Dly aordu. 
Yabancı bir le art uzattı : 

- OıEll Emntyotten Barblıır ... 
&.Ir. Gıırrett'e buı ,eyler aonnalı: 

ıs:ıyortıum. 

- Qok te üf ederim, fakat ko 
cnaıııı nerecıo oldutunu bllml)'O
rum. 

Polis ıııemıuu Sally'rc ıUphell 
bir tavırla baktı: 

- sızın dCln cvlcncıııınızı b.11-
vorum. Dedi. 

- <Ut•\Ullll ııırl 

Hesap açtırmakta 
i!CCiknıcyiniz. 

BU KEŞİDE DE 
Konforlu 

Apartman Daireleri 

12 
ME KEN KREDi. ı 

ii0.000 
Llraltk Para ikramiye i 

YRICA 

BAKIRKÖY 

A 1anıımııdı 

10.000 
I.İRAT.IK 1111 tJSt KF.shm 

lstanbul Bankası 

Romanın ortıı.-;ındakl birinci ki· 
eı. bOtOn bu otroncller kalabalıI:ı 
iç nıte yazann klflllRlne en yakın 
olanı. daha ttoıruııu ynann biz.zat 
Jcendlalellr. Yıldınm Keskin. hl· 
Jı:lyelerlnln bazılarına keneli yaşıı
) ışından çızııller koymuetu Bu· 
radakl •Tank» tipi ile bu al~ 
kanııtını cıevam ettiriyor OR!un
dan ııznlt kalmış. onun hakkıncıo 
mt1$bııt dUşüncelr.rı oımıy n bir 
baba.. bQtOn çoeukluliu yalnız geç. 
mı~ bir delikanlı P.:n yakın a in 
batlannın deııtelilnden yoksun. 
yalnızlı ı k~ndı yurdunda bllo en 

ıanne benzer bir ao>:ın anı!ı 1• dönmek her kula müyrsser 0 , 
mu, belki ancak roman ltl&ll rtnd 
bu talih varcıır. 

Duteın hayaıta boklcnen o ıı;· 
çült teaell1 clılcn uçup ı:ıırııtş& ' 
bayata yeniden bir anlam '\erın"~ 
onu yenlcıeıı tuannak. yatnıı ı ~ 
bulutları çölmırıcten kendım.ze 1 ,.. 
nl btr mutluluk yaratmak ollıfl~u· 
do midir? •Dıırırıda bir gece ~· 
Jacaıtız. K rr.nıııı: ve ıses.slz. ani r
ıız \il bo' ı Yıl<lırım Kestin rt 11 çeııe. hayale. ötrenıcı yaşayışU'11 t 
şiirine, nlh l et batıya yC:lcırııce 
ııydınlarımızc.1n 60n yıllarda ı 1• bellrmcıta bıştıyan f l ti ıınla 
ıa. o A. Cnmus varı çözO'll r.n 
lenı ele ye.• rnren muvazeneli ,. r 
;clecC'ltl için umut \'Crlcl bir cJ>' 
on.aya koyrnu . 

\ ılrtırıııı l{P•l.lıı . Hlr ı:r•ı-rııl 1' 
b1'3 llğl. ı nrtıı. \ 1Q ııır\ ı . ıı.ı ıtri'-
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YAZISJZ 

va·ka·cak ..... "iarı"Sla·ri 
' 

~a dün durduruldu' 
U. Müdürlüğün yeni emrine kadar or
llıon mamulôtl ve yakacak sahşı yasak 

E. ÇİFTÇİ BİR 
DOKTORU 
DAVA EDECEK 
tl'nhemt• ıcıaruı, sucııı:a ceTAp 

olaru cönderdljll bir ;randa. Cer· 
rabpaşa Hutahane.st doktorlarından 
!'t<"mrtU.. PolT&n'ın memuriyet.le 
Uglll bir 'f&Zifesl olmadığını ore bu 
ııebep:e hakkında idari bir taklba· 
ta Ulnım i<lrülmedlilnl blldlrmlf 
ore dha açılmasının sncılııtın tak· 
dlrıne kalmıt olan bir huaua oldu 
eunu bellrtmlş'lr. 

Sncılılı:, l!:rcüment Çlftçl'nln bu 
doktor a:eyblnde dlva açılma.sına 
dair dlle...'-çc.s! tızerlne, doktonın bas 
ıahanedekı durumunu ünl•eral.~ 

den a:ırourmuştu. 
Bir )il kadar önce nışanlıu Jıık 

Berka7 Ue ye otomobilde bulunduk 
ıarı halde 1Jaküdar ıtakel~lnde de- 1 
nlze uçan n sonradan ihmal ve 1 
dlkkaı.t.l:ı:llk suçu ile nlşanlıaının ö· 
ıumune eebebl:rettcn 20 ay hapse 
mahlı:Cım edilen Ercüment Çiftçi lae 
DT. Necmettin PolYan TC Işık Dtr· 
kayın erkek k&rdeşl Halil Berkay •· 
leyhlerıne dAn açılması için ancı· 
lıjla mflracaat etmişti. 

Doktor u Halll Berkay, kazadan 
90nra t•dnl için Amerıkada bir bu 
1-111\anede tedavi edilen Ercllment 
Çiftçinin erkekllk kablllreı.ının mf!v 
cut olup, olmadıtını bu hutaneden 
~orııuruıuşlardı. 

ÜnluraltOf!den s;Onderllen yazı üze 
r1ııe ancılık. Ercüment Çiftçinin 14· 
Ulllnf' u:raralr. adı ctçen bu iki P 
'ııs halı:lıanda muhtl'melen dAva aça 
'!&ktır. 

Meclisin bugünkü 

toplantısı kısa sürecek 

llıı•ıı•I '111h11blrln117ılım 

Ankara 26 - Büyük Millet Mf'C• 
llE.ınln yannkl toplantısının ırün· 

deminde yeni kabinenin listesini 
bllttlnm bir yaz.ı bulunmaktacıır 

Yarın bu yazı oırnn011ktan .. nnra 
oturuma ııon nrllecektır. Bu ba
kımdan oturumun ancak birkaç 
dakika deva:n edecdl tahmin odll 
mektl'dlr. 

Y ı llard 1r bitmeyen 
kan davası 

LCa 
01 iEJ. j) k:Ji ın 
ÇARE 

A•.-a ırlplnln dalıabr ba-
llnrtf' ıs ıorıtırcu ,ıı cıınıerdr, 
tırr ot.ula rlıJrn bir c.-ot"ııcoı1111 
11ır•a. üıtınıııntı:ı dl' Tar ile· 
nıPl.tlr. kıınıur..uztııı.tPıı bnı
hıııır ı.r,ıırıı ol.ol ~ınıflarının. 
ha•talıı:A nr \.adar :ı-ardımı•ı 

ııtıına:ıırııı lllhmlıı rdrr!'lnlıı:. Do 
ı.ıırı.ıı tir: ,ılrl'&I tltrl)l'D ~na 
bahıılera, ll&llllerln Hrdllı;le-rl 
tiU tatlı r.Ptaha hlr hııt.ın: 

u- "ınıtıar, na~ıı ol•a nefl'S· 
lr hınır.ıı 

Doırtı tıH. Rlzde ~ınırııır nt'

fr lr ı•ınır. Kuru fasulJe ne-· 
le lr plşpr, Tr11m\111l11r ntrr~-
11' l•lı-r. l'l'yulr geml•I ncte•lt' 
) lirıır. 

8onra hh: ılr. a:ıızel,el ola· 
rııl. ı.oıı.ınıtı71 hnJ ııt pahalılı

ıı, rtı, hdı.ını trnılnatı, dı, un!
""'''" nıunıarı,,.11,dl, Arla 
ııırrll•IJ dl. hn•ın htırrl7rtıydi, 
rnınnrıı, lllAıııtı dl)I', enrıer 
f'lll'•I nl'ft'• IUi;f'll)OfU7- R<ışa 

s:lfll'n bu nPrl'•le-rle ol.utları ı
ııtmalı; dnrıırı.en ... 

.\n"':'lı. n;r.t 

EOKA'nın 

I & T P .1. • , 1r 
1 ·1 ·(4 .. ~·:fı .. 1111~·~,.,., JUlr çeld7or. Bu otobtıslert.ıı 1'1 l 

de depolarda 7edek parça J'olllll· 
tundao dlnlenmtkte-dlr. 

nır bdrdlyenln odf'TI, ıonımun11 
yilklrndlf;l bir buçuk mllJon ln· 
unın bir takım lhU7açlarını, hlC 
deClhcı 1arı yarıya balletm•ye (&· 
himllk detll midir. lstantıulda 
,aµ:ran insanların lıaçt: lı;açınııı 

gaball akpnı ta ıUara btnmrlr zo
runda olduiu at'aba hiç dilştinUI· 
mü5, elde bulunan otoblls, otomo 

TAŞITSIZ 

ŞEHiRLi 

l •t&nbullunun çl!f•I anlatmak· bil, tramny clbl ta~ıtların bu ıra 
la bltmn. Yalnız timdi de.ili, lıbalılıo 011 kadarına !f'tttPf;I 
kendimi bildim bllPll bliyl~ hiç hH&planmış mıdır:' 483 olA:>· 

Saııırını d:alla oote dr. böyleydi. bus işe r;ldlp r;elrn yarım milyon 
dan fnla lnunı nasıl tatı5ın, Us 

Bu çile d•tl.fmlyor. \rtıyor, ek· ilksiz, yııdck puçasız dolmuşlar 
şlfnıi~or. Bunik eblrde ,-aşama.· bunlara nasıl J"f'tlşsln1 Gorülfi!or 
nın mutluluiu zaman uman bir 

11 umuuurluk, bir prrltanlık, bir ki, Beltdlyıınln lmklnları bir ll· 

sıkıntı hallol alıyor. Yurlll türlü (Uk nıl17onluk bir tebre clire J8• 
yok,unluklar, ıstanbollunun ar• terstzdlr. 
dını bırakmı.ror. Rlr maul clbl Once iltanbulda bir buçuk mil 
anlatılan süt derdi, tt dfrdl, ta- yon lnsan yafadıCını blltllm. B11 
fit dtrdl. ~u dudl, yol derdi n in anların hiç drtlbe 1arısı bir 
buıiln de 1 ururlilkte olan cerçek· !lte çalıpyor. Sabahlan, akşamla· 
ltr. l'ıırın da aynı masallar anla· rı ta)ıta binmek zorundadır. ls-
tılarak. ;-.;ullden ne De crtlP r;I· tanbul lltltdlycsl bu kalaba.lı.lr 
d~ek. kütltnln tapnnıasını mümkün iı;ıl 

Ama taşıt sıkıntı•ı i.tanbullu · manın ~arcslnl aramalıdır. Eter 
nun lklnd dun1a harbinden son- elindeki lmkt.ıılar yetl5muse bu• 
ra çekmeıe ba~la.dıtı J't'nl bir kfımttten yardım lstemclldlr. :Sa• 
dtrt. ) ıllar l"tçllkçr. artan bu 11· ııl aona erecetl blllnmlyen 1mar 

1 
lııntı, JIOD zamanlarda bir t5ktncıı n ı tımllk iflerlne bn kadar Usl 
bır azap ftkllnl almaya başladı. r;o !tren, dünyanın parasını, e· 
ı>nt inkar edtlmn bir onem tıı.· nıtClni barraran bir hukumet 1'1-
tıror: ıstanbuldakl ta.şıllu halkı htt bir buçuk mll7on lnsanuı 
ta11mara :rrımt;ror. Kaldırılmayan ıaşıt derdini duztltıne,rl bir ıo· 
tramnylar, bozolnıamı, otobilsltr, ttv kabul ederrktlr. Boyuna tek· 
henUt. lhtltl tskimtmlt tak llrr, nr edlroruz, biz bıktık tf'krarla
dolmuşlar htanbullulara nUşml- maktan, ama yetlı.111ler dinlemek· 
ror, ar sellror. Belediye, btanbu· trn u•aomadılar. Relkl dlnltml· talırikleri İ•t•nhnl 501.:nl.lıın hrr s:I> iııi it" insanı siıl' tanıtabilir. i tt yukanda lun taşıt 5orumıınu uzerine •I· ,.orlar da, biz kendimizi aldatıJO· 

ÇOcuı:ıı "~ bl"tl&I ile bir J;aııııı. Hı rı~rırr l\·lıı e-le Er~rnt'ı: lm1'liıı1Hr· nıı olduğu için bu sıkıntının he- ruz:. Se ,-apalım aldanmak da. lıı· 
rtnn hlri. sabını vermekle r;ornlldlr. Bele· unotıuna oruıı narlardan biri: 

yine kızıştı ·/iı;;;·i;;'i; .. ı;ı~: ....... ~i"·PiY~~·~ ... id~-;~~i '3:;; :::::~:.:n .. :::~~:~.r-::: oKr AY AK BAL .J 

n~~k;;k~~::
1

;::~~~~~!nfi:: "s ı .. 0 ı 0 9 so milyon ıirahk Hu·· r p. ,·Je c. M. p. 
la~anOsta hıdln devamını protesto s U ı tı ı• • • !Jl•JI 
mak&adlylc buıün Kıbruıta Runı'· p f"1 •ıkram•ıye verecek 

1 
::~O::ıfrından nümayıoler :ertlP· b • I k d 

l.eCkoşeCll" yapılan nüm&yi§!erl fal·ıııa baktı nu•ud MululllrıMl7de.ı , , eşece e n 1 yor 
ı ı ıı.s bu ük < lil. Ankara 28 - Mılll P :v anı:o !da· fta~ıtmak ç n po ....... ; K 

1~ it Ruıu'I Muhablr1ml7dn Te~ı '°ılbll}I c;ekıllş ne alt büyük lic 
!erle kaJ'1ılaşmış, .. vz yaşa .ıcı •ranı·a .... - su~·ı nevkl•r hak- l 
bomba \'e ı;JIAh kullanmak mttb\I "' ~ .. " u ,.. ~ ramlyelcrl 2 mllvon ve 1 mi yon 
rl; etin ete kalmıotır. kında TOrklre ve dllnl • baoınında , e 500 bin llra olarak teı;btt et- p ı• • ı 1 1 1 • b h t esm"ı le 

Bu aracta hu&ule ı;elen kamlıklı ~~~~l~~:~,r:;;ı~~~ıb::ı~~ =~~~ ::; ~;:!r~nd~lll~=~~e ~at~~:~~ 0\1!~ ar 1 1 en ge en en u usus a ((r • 
11ok&k arbedelerlnde yaraıana."llar kin TOrklye v~~a lrıLn cıvanna 1 ı 

f~~~~::~~;"!:~n~u:ı,~::~~r~dl· ~?:1~~!1:~1::ıY11~r;:;~t;:~~ncı!~0 ~~ :~:::~.:r~~~::~:;;~?11 :~1
1

::1~ mas» olmadığını söylemekle iktifa etti er 
Nüm&) işler Llm~ol'Oa cıa tctilrl ırllenen astrolo!ıun kurııuııu b r fa· karacaktır. t Orıııaıı 1Jmum MJdürlur:u. bütüo ı Bu Jtarann. aon tl•t indirimi hı· 

~•klıttına, her türlü orman mamu rekeU tle tlgltl oldutu •e orman 
ı. tı ve )'akacak ut.ışı ile ı ı il bir mamua•ı flatlannda da lndlrlm )'il· 
tı 1111:ıı &OndermtıUr. Tamimde belir pıbca ı bek enmd:tcdlr. 

nl ı::llstermlş. buro.ıııı da çaıınşma rll2.lyeye göre. Rus un'l pe, ı:ı 30 C~\I p ııe Hür p nln birle l'cell lanların bO~ük bir ekseriyet te!jktl fRMı 1 ıncltır ı \C yaralanma vak'alan kayeledll- •••• ım cumartc 1 ll&bahı ant 2-ı Dün gece 1 S bebek ve bu hususta iki J)artı Uerı ırcıı-.ı ct'.klerl belirtilmektedir. S yut 
dar önce bir kız alıp verme :rU 1 d R ı .. _ ""'" 1 ı .. "" e"' C. mlştlr. Ltmuo' n um ar ayrıca arasında cıam aı;ı:ııza dO~ccekt r ıert ar~ ıncıa temaslar oldu,.~.ıı çevre er n ... anaa•ına ,. ... re. ..c:-cı ·Cllttne ,ore, tcikl:lı.a alt bütün 

t tı>olarda orman mamullt.ı ve P.· • 
zUnden husumet <!otmuş ve 

0 
za. buı:tın çre\' llCı.n ederek 1~lerinc Sputnlktn 38 enlem dairesini ta· dağıtıldı cıaır son ır0n:erıı.e bazı ıı:azetl"lerde M P llP Hür. P bir gGn blrleşe-

man aile ikiye arrııarak 50y11d:arı 1 dl 
1 

f ki b bl !eşme üst kade ııı Clahl detı~tlrm!şler. bir kı~:nı ıı:ıtml'mlş er r. kip ederken düşeceııını ~e bu ı;u- Amertkn'd11ltl «SeventPıon• mec- ntlşar ecıen haberler, umu:n e • fcce cnıe. u « r " 1 r1 tı'cat utışları durduruıacattır. Ar Madalya verılen Kore 
b ca, BUDU n şartlan llln edllmlf 
lt~luıııın •atışa m(lteaıllk mu •rede- kahramanları 

Yıl<!ınm bir k~mı cıa Yörük soya- NOma işçiler bllhasss Maka:-105'· kutun Türktyere olmııınnın lhtl· mua•ının tertlpledlltl «bebek mü· kArda il~ toplamaktadır Bu ko- melcrln cıe~ll. parti alt kademe e 
cıını alın~lardır. un tı-krar adaya d!lnmesını ısteye mal dahlllnde bulunduğunu belir f&baltıısııt nr kazanan ve mtık~fa- .nuda her ııcı put! çenelerinde va nın :ı:orlayı~ının bir netlCt'Sl 01"' 

• Cle iptal edllm Ur Orman a · 
~tı11& alt utışlar, reni bir emre 
~ rapumı)'Bcalı:tır. 

Ankara 211 IBWIU!tl - :SugGn 
nat 14 30 da Harp oıcuııındıı lto:e 
kahramanlarından Hayri ÖzyOrek 
ile Ali oura'kçıya Knre Cıımhurı

Bu huııum .. t netlettılnde J955 rek •yaşa.sın muhtarl~et. v11.1asın ten astroloğ l•mlnln Te resmınln ten TOrkıveve ı:!lnderlll'n Glncer pılan te."llaı;larda. teşkllAt idare.::· ~~~,t~. ,.., nrn. r. LIU:R 
yılında iki aııeııcn 3 kla,1 ölrtürOl· Makarloa:ıı diye ba~ırmı~lardır. neşredllmemu nı ııazetcıc!lcrden Chrl!!tlensen. 'beraberinde sıetırcııııı lertnln umumt:retıe «ltldalllıt ko- Kl\IUROIR'.' 
ızıüş n ge~n yıl da 2 kişi öldür1l· Öte yandarı buı;ün Atına sokak rlc{l etıntıtır 150 \:adar bt'bl'l{I dUn ltl.30 aa. n~mak eavretl içinde otdu~on Gerek c M P. ve ~rch>o HOr P. 
ı .. rek turban adedı fi•e rflbel::n!o· ıarında EOKA t~kllAtı. Albay Orl· Aılırolot, aun'! peylcln takip ııtı- Rad•ocıvlnde kilçOk çocu1tıar11 rta- m~ahede eı!llme-kt.,dlr. Ne c.. P. lllıor arasında. ber iki partJ men· 
tJr. vaı1•ın lmzasını t~ıyao beyanna- tıtı yolu banı..cıa el l§ıreUyle ııa· ıtıtmı$tır. Te ne de Hür P men:,uplan ara- ı.uplarını aynı ''ıı.<ilfta ı:!lrdüklıor!• 

Bir ltalyan deniz heyeti 

geldi 

etının altı yıdız madaly11111 Kare
nin Türkt:ve elçisi illtonçol tara· 
torrnlc Vl'l'!lm~tlr 

Tine bu )ı;an dlvMı netlce&tnOe mf!ler da!ııtmıştır. zeı.ecllere ;&temi!~. Suptnlkln na .......... ·~····...................................... ı.ında. hu tonuda k•t 1 fikir bt· nı Uadto ,.d~ll're rastlanmakta,ır. 
TOrülı: 1oOT1dını. taJıyan aııe:ve Bu bey11nnamelercıe EOKA T* 1111 d03ece!ılnl Mran ııazctecllt:re , ız~·on proCramı N~vtlle ıema· y an edene ra.stıamak mümkün ol ı l\lütekabılen ılerl 

11
urolen bu ıca

mensup ıı; ~a.şıccıa'kl ts:naıı Yö:-11k kl!Atının Papaz Maıcarıce·u ktJnell· formül ve rakamlarla cevap vermlı;ı larıntıan bır numaraıı eıın·ı peykln / mamaıt•adır. Bu durumdan. hl'r I· naate ı:!ire. CM P \'e Hür. P ıı:o-

Tüysüz, kapana kısılıverdi 
Es.~ ehlr :l6 IHw.usıı - Cıfte· 
r ka.,a ının Oürmen köründen 

c :nal Tü ~ez adıncıa biri. ırccl'!e-

öz amca.~ının n~lu 21 '.l'Mınelaıtl ne re'1Ane lldı-r olara.< tanıdıtı ve tir. \ ae~e~ı netlcıeEi tatlı ecı'ıımı: ve ki parti taraftarlarının da. «birleş rın. D P den avrılan klm6elerdıon 
İbrahim Yıldırımın bu;nn :ı: Rrr. Makarı06'un kabul etmlyrce!ıl h"r· ... p( T' tK ı TF.Lf \ tz\ 0'0l 1 ,,ıevı:ı:von nprratörlerı bunu 111':-

1 
me• fikrine muhalif oldukları ne- başka' an olmadıklarına ~areı <· 

tine ;re :Tıış. bir müdde~ rıamımt hanıtl bır hal çaresine karşı ınıı· <ıf:' nr.ntı.nt hal tılme almı~ıardır Naı.hv ııe·· ı tıetııl çıkarılmaktadır Parti tda· dllmc :tedlr. Aynı çevreler. bu hal 
ı:öı11nelilkten ı;or.ra lbrahim .n uyu• cadele edıleccıtı )'azılmaktadır N&ıJhvllle !Tenn~ eeı 211 IA A ı 

1 
deki telev.z on f>f'\ ret.MI bu hA:lı· reellerının mütereeldlt Te çek~ı- cıoın ıı;ı ile Cl\I P H' Hor. P nııı 

masından !Et !&de ede:-ek tabanca Tebll!;de ayrıca Yunan Milleti _ Dün ııece bir Rock n Roıl gran· ~e~ı iki dakika kadar televızrnn ı:en konıı~malanna mukabil, pa.t bırlc<jme•lnde bir ~abeu;lzllk olmı 
n k halkından Yuı.ufun ıı:ahl· 

sını amcazadetiınln be\ nine bo,alt Kıbrıs mettle.sınde birlik n tesa Alna tahslJ' edllm~ olan b.r tele- ( percıclerıncıe 6e}retml~lcrdır. ler ar&! ıncıa bırleşme taraftarı <>- \ aC'a ı tezini sanınmaktadırlar. 
mı tır. nüde davet. ccıtımektedir. , ............................... t t pnrt nln 'akında başltvacak o-

re &.n arına ııı rl'rek b r şcy!er ça1• 
mak •em etnıfı karı,tınrl:en e
l ıı fare kapar.ıııa ap• ım11 tır 
Kapanın ıı ırilltüsUnl' U\ anın C,._ 

lbrah :n cıethaJ ölmü . 16 v~tn ................ , ...................................... 11.t.ttHu ..................................................... ............................................................................... ,,.,. lan konsrrcılerıncı~ birl~e mb.icle 

cıakl kaatı . maktulün karısına da n n daha cıa alevıenccetı beklen-
ateş etml'i fakat ta!:>ancıı a•eş mrkt d r. 
almanıı ıır Ka&tll firar etm ~e df' c :..t P ~ Hür p il başkar.lan. 

al hı"l'ıın suçfu.lü \akalı~ ara\: bır mucı l,.t sonra ba~ka b r köy- ,.._, Oün b rıC' mE>nuunda. vukan-
de \&~alanmıştır n vaı rıııı bel nt ıtım z mahiyette 

S-ene . sonundd l çekil iste 
) .. 

1 
APARTMAN DAİRESİ 

Son para ytlırma tünü 

E 

1 
ve 

200.000 lira· 
para ikramiyesi 

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

• telefona nblp olmacı mtlmktın• hıraı.:tını. 1enı eTlme. r;eoc bir : : Tel f nda dür. Bu llli:laıımı ıır. F.vlne le• telPron cdlnrmf'l.:le yeni bir nu- • • e o lefoıı al mal; l•tl'yen bir vatanda· mara \e iki nnl trlefon 1erll' tirli• 
• şa ı.tm•e .. oımaz.» aemn; hat· dl. t te- eydim ıı.ı ha lrn bn ı.a ! 
! Konuşabı'lmek tA aRel;le1f'celi ın: atııııı ıı .. ırye nnmara nlırdını. t•tf'•t,Ydlm bir .. 
> tı;o,duk:ı> drmrı:e bile ıllllrrl rıcüneu telpfono nıuıraın. hlr : 
~ \ölrmaz. Mnctrnı ı.ı tclrrıııı 1ı~al dilrilUncü llnü han,0.-11 l.o) du· • 
'*' H kk d ( edllml•llr \I' nJRdem t.i ıuıuın· rnrılıım. Ye ı.ırn-,e nr. itin" I'· • 
~ a ımız ır 1 ludur. \I' nıdılrm J.;l ıffelrron cır ftrrdl, hııttA ne dr a~ardı. Runıı: 
• keılıı denlll'n ır eı.ı.lllll'r mey- tl'lefon \l'rm~cf'. hf'm de hunu • 
> Te-le-ron ınsıllloflunnıı cünde• r.uıtur; bu ıraııarı ntr \lltanıla· l•trdl&lnı anda H IBJt'l "'- bir • 
> lllı: l "ha tını Ti' hr.ınrln,lrrl ile sın fayd11lırnm11•1111 ııasıamnk n relf' l.ar ıııı. yapmaa:a ııtf'l•bıır· : 
~ nlao nıunu•rhrtını kola) ln~tıran •lri;l'lle-rln uıırı•sldlr. Donun ılıılar, Cünkü tPlefon lc-nt e-1111· • 
• .r•J'dalı bir ıcıııtır Aynı Zllman· ~!;sinin nrld 1tlms•ı ıcın hlC nıl ti \I' fa)dalı bir $1'~111 ve • ! Ilı kabında bir can tı;ıırtaran· bir m"oru Pbt'P n1a maı:rrel in anlııın hıı mrdPnl 'nsıta ın· • 
._ dır. hlnlıdc ,aınızi;l'n elddetll lll"rt sOrütrnıeL dan ft»dalanmalı. bl'ntm dl! hıık· : 
• bir apııdl•lt \l')a ı.:ıılp ı.rızınr lı,;ı l.:O•nr )il llnı:e :-.rw ,nrı.;•a 1.:ınıdı. • ! >•ı.aı.mat"ai; oı~ııırı.ı... TrJa duruµ cıııııım zaman ıı.ı odıılı l;öçU\,; Ama ı~ tl'lt'fon almaı.ın ıııtml· : 
> «lururı.rn ıın Op bir H'rlrılz:I Lır- bir ııpartmaıı tutnıu•tum. Rlr ,-or. Trlt'forıunı a~nı zanıoıııta ı,. • 
• anız ttlrronn uzaıııu~rlp bir al; am bir ııbtıobıma tPlrfon al· ıı.ordu! l>lledlclnı anıta ahltf'JI • ! il Umara ~\ lrmrı.ır •lhhl lmı1at moı. ıcın nf' 1apnıalı. nerl'J'f! ı.~ldırıp numaraları ı;e\ lrellm ıul : 
• •raba•ı, hn~tahakıcı.ı. ıtoı.toru nıOracaRt etmtı. ıereı.tıılnl ınr- ar aııım lıı~ırn !.artıma çıLı)or· • 
'*' •J"acııııu loo~ncııı.ıır. 'T'l'ldonu· dum. u."ie zaman l&tlJ'Ortunın:~ do. tatlı tatlı 1'onu,o:rorduk. : 
! nuı Oldu mıı poll•I, ltrahecl 1, dedi. tı.1 ,-ııcıa ııonhın o ı.acıar ta· • 
... Lasabı, bakhlı ili' knaca 1 I· bit •·ar ılar hali' ırlmlslm 1.1 , ne • "'" ı d •· n:l!Omliiln olducu ı.adar ca• • • 
"' I! berhanıt bir yardımı o.u. a"dır trııoronsuıluı:a " ttlefon·• • • nahll ı ı ı ı bulı;,n dedim. , 
t "r.ek ht'r ıtır O n•an a r- 10 bir 3 -rde olduı;unı :ıııııau da • llb bil <t\ arın ubah 1Prll'9tlralnlrr ... 

at temin f'lmrnlz l~tcn e m·"· lnıonlıı e-llnı•ll' uOluırrnıul· • • 4 tıı ml~n dl.re sordn. •• • 
._ • Cllr. T ıır.,n ı·ıo\ldl&lm nunıaraııııı •ltı • • 

'JAl•rıın l«at •ılllrll yarını y1lz \ lay rdbor uııdım. " abll.n ı but Lam ı.: ı ıı mıı 
• ' ' • ılr.dlm. ııllt'nı lllr drı:ıı. ıı.ı trlc- ıııenıf'~ \'!<" J 8 0 ı • • i :ıı~ıd:~c~ı~h~;ı,~~~k o;ııı~~ıır;r;~~~: ron ısu,orunı. \arın ubah do· 'ı~:ah~~~ı.=~ş~~~~;ıı~:ıı~.""llherıııc- : 

!: 8u zamanda bunu ) ıııııuulı; ııer· ı.uzıla!ıı llalbul.t hen t.l'ıı•ll nıcııılcl.:e· • .. 
~ Cltrae ba,ı.ı ıeJıı ııuhar ıııol.:l· \hbahını. ııPpl;l,ıı <11ll'ft'I.. '''" llmdr d~ ln•aııını . ırltfoıı a a· 
~ 11Pılnlıı fıodıtlı hlrı•r il-Hl ulılu· lf'fonııııo 11ctı. hlr numara <'f'Tlr· a:ı J u\,;urı icat !'ıllle-ll beri, hrııhn ! 
.., •ıınu durıııı ııururlı;eıı lll'rl •Ür· dl, ndreslml nrdl "" tö:rledlr.· rutmlcı.rtıındt' de vıır. o ıcnıt11n • t ıneıc kadar ıııırlp \il )t'r iz ı.:o- le.rlml aynen ıeı.rarladı. brıılm \t' hulun \lltnııdıı~tnrı- Z 
... Car. Anıa ır.I tıelellm )lrmlncl cıBen eaı.a rdl1ordum ,» dedim. mın f&Jdnlıuınıım ır;urnlnl üze· 
.., J'tlı.rılın ortuıntın lsınobul clbl cılı.ı teırrono ne yapayım?» rtnc alaıı bir te•eı.ı.fiı de- ml'V· : 

... 
!: bir ffhlnle teldonıı bureı ola· cıDaha rebal ıılur.» drdl. M7· cuL Ha-'dl, e\'lınde teleron olma- • .. 
~ tat yaearuoız fardılarını ııö· oı numaraya ııacıatır. birini ya· , 
-. •Onıtz4e bt17ültmculıılz de ne taeınızın 7anına. birini oturmo )ınn;ln. dl.re-lluı. raı.aı umumi ~ 
-. 1'111araııııa? oda~ınn ı.:o1ııurarıınnoz.u bir tPIPfonda. eırıımı helı;lrylp • 
"' Buctın artılı: blltOn medeni aPahalı olmaL nıı~n rrrtmı aldıUan. 25 lmruou •llP ! 
• l!la-1 t ı r d cıATdıı 80 ceoı fark edu.n bir numara ('l'\'lrdll.trn .onra. ,.. 
... .,... elı:eUenle el' on 8 ece ' aradı•ım tnsanla cörüsebllmrll • 
"' "'ardalın bir n ıta olmaı.tao Erı.~ı aabııh aat dnt.-uz:o e"'· "' • • 
~ Ctlonıe bir lbtlraç olarak ı.abol rr.lı; &f'(.'e ıı.;ı etlefona sahlP· drııı mı:rım~ Buna ııaılamaıarı- • 
• etıı..;ur. \ e böyle l.;abol edil· tim. Rlr yıl onra apartman de- nı lıitrmet,; heplmlılo baı.ı.ı de· • 
... llltı lclıı de bıır ntandasın bir tl•tlrdltlm uman onlın orada &il mi~ • 

"*~····························································~······· 

VENİ BİR DOLANDIRICILIK! • • • 
Oeçen Ç&rf&mba ırQnd 1111. 

Ahmet' Öz, Kurtulu~ıakı ilk o
kuldan çocuklan almış, birer 
birer evlerine bırakmıotı. Okul· 
!ar açıldıktan bıtrı bu onun her 
ıtUnkü ııı ıcıı. Çocukları ubah· · 
le) ın evlerinden &ııp okula ıö
türür, den; saatleri bitince de 
evlerine bıraıcırcıı. Ikl ay öncetıl
ne kacıar !4lerı tıktrında Cidlyor 
dU. Otomobilinin paruını ço:ıı:· 
tan çıkannıe. kAra ıı:eı;:ınl§tt. 
YOz lira aı;ll maaşlı bir me:nur
dan daha çok kazanıyor, bunun 
için dıı kuru tuulye ile :zeytin 
tan('glnln altı llra:,·a çllutı.na ll!ç 
aldlmll)'OrdU. 

HAY AT VIRAJLARI 
Fakat. bayatın da virajlan 

vardı ve bunlar yollardaki ctbı 
trafik tşaretlertyle ııöaterllm• 
ml~tl. O anda vıralı aldın, al
dın. Alamadın aıttın. iet•. Al:ı· 
met Öz de böyle bir virajda boO 
bulunm~. Uç bin ltraı.ını kap. 
tırmıştı. Elin oiılu kendl•lı:il na
&I da uyutmuştu? Dolancıırıcı 
Cledıtın böyle olurdu. Kı.acaı;ı, 
aoama. kendisini dolandıram aı
ye Adeta yalTarmtştı. Aıtrına ırı
den de buydu. Yokııa. parayı na 
toıl olaa kazanır ve yerıne ı.or

du. O ırOnU kafuından bır tür
ıo ıılllp atmıyor, atmadığı için 
de •lnlr oluyordu. Bu ııse onun, 
allll6l ile blrllkto hwıurunu ka
çırıyordu 

BEYEFENDi 

ıoörecek tekilde a1arıacıı. 

KOLAY CANIM, KOLAY 
Acıam uabanın arka tararı

na Amerikalı petrol kralları aıbl 
kurulmuştu Ozcrtnde, her vıt
rınde bulunmayan pahalı kumaş 
tan btr elblııe nrııı. KöprOyU 
ıeçmışlerdl ki adam •- LA.stlkle 
rtn yere vuruyor. Dci:lotır ~un
ları canım. Arabanı hırpalama» 
de:tı. Se:;I Amlrane ve lkna cdı· 
el idi. Abmetı ÖZ, •- Alay mı 
edl)'o!'r>unuz. beye!endlh diye
cek oldu, takat arka tara!tuı 
m(lşterı, c- Merak etme canım 
buluruz.:ıı cılye 6ÖzÜnü kcst.t. son 
ra, -ının aynı lltna edici tonu 
!le, ıoı.oıtrarıan ııünlük gazete
lerde tilk uk çı an bir oaııı~ıa 
ortf,k olduklarını. l tllt ve ~ • 
dek parça ~ı :raptıklarını ~:;
ledl. Sultanal:Uneae de k~on 
klralamaıa ıııdlyorcıu. Saıtıı;ı rıe
klz d.f.AN» lıbtl}lnı Gaziantep e 
ııönderecelıi:tl. Orta,a bir •llrU 
ooror l&lXıl atmıştı. Fakat yeryo
zUnde bu namda bir kılll6e oı
ınadtiı ıçın. aotörü 1:>ultanall· 
mette butamacıııar. Allmet Oı 

aııamakulı tahrıj' o!mu~tu. D:>
ıı !ışlerınde, bu d~fa kendısı ko
nu§mak ıhtı:;acını hta.ettı. U· 
:zun uzadıya dert )andıktan •On 
ra. •- Bana, ıç • d~ dört oto
mobil lftbt.ıtı ne tkl de kamyon 
lbtı~ı veri!'r>enız. ·minnettarınız 
olurum beyefendi :ıı cıedı. Adam 
ileriye dof;ru etılcre..: c- Ko
lay, canım Yalnız f>Cn aazını 
ıkt tut. Bu ıoı nız kara • ı:ıon;a 

)olu llo )&pıyoryz.ı dıye Ce\'Bp 
verdi. Taıa>ım'e ıoaımıeıerdl. A· 
dam otomobılden ınerıten cLb
tık.en tı;tıyo~. :varın aynı yer 
ele bulw.ıalıın 4:100 lirayı da ya
nıncıa huır bUIUndur.ı dedi ve 
\!Karıp otomobil ucretı oıarııır. 
ı:; lira ven:ıı. 

4500 LiRA YA iKi BALIK 
Her lkl.$1 de t.özlf'~ınde durmu~

larcıı Şlşbanede buluşup oto:ıw
bl1.e S!rkec;lye ındller. Sonradan 
acıının CelAl Someı olduı;unu 
aöyl,yen eski ıp(lş~ri. sultanah· 
mııtte bir gün önce bulamadı~ı 

Geçen Ey:oı ayının 21 tneı gıl 

nu ıcıı. Şııhanedekl taka! dı:ra· 
ıtında arııbası Ue mü~terı beklı• 
yordu. B.rı ıo:ellp. «Sultanahmcde 
ı:ıcıer mtı.ln?ıt diye •Ordu. Nlc;ın 
ı:ıtmesıntt•? Paruı lle olduktan 
ı;onra .. c- Buyurun. beyefencil» 
Clcdl. cTabtı. p~aın Burada n11 
QOnıı cıuruyoruz. yAnl?ıt veya 
c- o:ur be &&!anım. aıcıerız:ı 
de dı~·eblllrdl ama. bu gözleri 
bqka müıterllerlne 6&1Uaı:ıı. ZI· 
ra suıtanallmeCle gitmek ıateren 
gerçekten beyerencııye benzlJ"or
dU Bankalardan ~ağıya Jner· 
ken, karşl!>ındakl •~narı aıı,mı 

- .......................... '!lllm ........ 

•oıorO bu defa aa Sirkecide ua
mata koyuldu. Ö~len olm~ ve 
karınları acıkm~tı Oeltıl ~omer 
Bogaıa ıııdlp yemelt remetı teA:· 
l.t etti. Ahmet ö:ı:·un aklı flkrı 
l~tılı.lerde ıaı. ıuıol 3000 ııra Ut 
JSOO liralık bonoyu veıınımetıne 
\erml.§tl ve o ne den.c boyun et· 
meğe mecburdu. Bu zamanda ae
kız ıçıı dı~,ı lı\.titt ı baba otıuna 
Hrmezdı. Böyle bir aııo • \'eri' 
kadeh kaldırmaya değerdi Bo&a
zın fahane manzar&.ına ka~ı ız
•ara balık, yemi~ vı:ı bira ıçm14lcr· 
dl. Parayı Cellıı Bey Odemış, 

1tar11ona da b~ lira bahtı~ bı
rakmı~tı. Her balı ile bonkör a· 
Clamdı tu Ccltıı Bey. 

YENi TÜREDi 
Yemekten eonra Cel'1 Somer 

•- Hadı artıK sıcıe:ım de •enın 
~u Jılstıkıerını ıtı.rajdan çıKa
ralım• aedı. Oarı.Jın Nı~anta
~ında o.dugunu ı;öylemıetı. ULO
moı:ın Akaret.erden Lın:oaııuır.ga 
b~ladı ,.e Laru edilen 1ıaraıın 
öııuııuo aurcıu. coııu ::;omer, a· 
rabıtda:ı inerken tedblr o:su.ı 
cııye Ahmet Ö21'fl, c- ::;en oto
nıobılını tu &oıtak ıçcrı ır.a liVıt 
Ne olur, ne olmı.z a•wedl. Aıı;nı:ı. 
oz 6öylenenı yaptiKtan .. onra 

• ı:ara1a ıt.rdı. Par.at saraıCJa ı,;aıı
~ı.nıardı.n b!L§klô ktn.ı.Clı;r YOti:tU. 

' ı.;ııtar ııeıır dıye bir muttdet bok· 
lcc:ı \o artık oabrı kalmayınca 
ı:, oradıııı:ııercıen ı.orau. l:lı.; 

blrl ec.aı bomer <1ı)e lıı:l.::ı:ı...e:;-1 
tanımı~orıar<11. ooıandırı.c.ıcını 
aeç de olba anıaııı \e ı>oluı;ı. po
ıı .. te ıudı ~mn13et mucıur.u.,un
cıo ıtendl.6ıne aablli:a.U4flD ro
ıotraııarını ıOıııtcırcııter. !' aıun 
ll.ç bırısı aracııgı 1odaın Clegııaı. 
Pollt. bunu )elli t!lred,ıeı;cı.m 
ı:ıırı.SJ oıaca ına kı.naat ı:eııra1. 

DAG DAGA KAVUŞMAZ 
FAKAT ... 

I~te. Ahmtt öz. uolapderecıen 
aeatıla inerken büWn bu olın· 
lan kafa~ından ı:ıır defa daha 
ıeçırtyordu ki ali taraftaki kal· 
cıırımdan biri. •- Tak61. twl• 
cı.ye seslendi Arat:>ııyı ;ava~latıp 

b~ını ;eriye çevirince elektrııte 
detmıo ı;lbi oldu. Kataırımda.-ı 
acının kencı~.nl dolandıran Co-
111 Somerdı. Arabayı gen vı
teuı takarak adamı. yakl~tı ve 
ba.ı:ını çevirmeden: •Buyurunıı 
diye mırıldandı. Otomoollln ar· 
ııa taraıına ıeçen adam: •- Ka 
r.ımp~&j"aı Cllye emrett.ı. Ah· 
meı Öz'iln ell ay&f;ı bo~anmıt
tı. Olrelt61~onu güçlükle zapto
dıyorcıu. Araba Kasımpaşaya ı:ı

den düz: yo.a ımnl~tt. Niyeti, do~ 
ru k•rakola çekmekti, 1akat kar 
,ıdan iri yan bir polta memu
runun çelmekte oldu unu gö
rünce. zınk dlya önünde durcıu. 
Ortalık bir tuıaa karı~mıştı. Ce
lal Somer otomobılden kendlf>ı· 
nı ancak atmaja tıraat bulmll(.
tu. Fakat :.:ac;a::nadı, o civarda· 
:ıı::ı bir tamirhanenin hurda do
mırlerı aruında 1aplandı ıı:aı
dı. 

KADIN PARMAGI 
Celll ~omer, Kaaımpa.ı:a kara-l 

kolundan merkeze ıoturuıcıu 
ve orada ı;erçek ı&nlnın Galip 
Pa o.cıuıı:u u cıaıııı başka cıo
laocuncııu: suçlarından aran
dıaı ortaya çıktı. iyı bir a!lo
nln ltüıtor.ü oğlu ıcıt. Oaıata
•aray llseı; nden mezunttu. Ba· 
bası 1z:ııırtn c ra!ındaodı. Ko
lej mezur.u bir kızla e\·lenml~ 
ve lzda. ar;tarı üç çocu~ olmuş. 
ıu. Po!ir. ı.ııııııerı \ e ıaı:etccller 
Clolandıncı.ı:ıı:: yapmuındakl &o
bebl öıtrenmeıte çalı~ıyorıantı. 
o l&e; c- Bu ilrrı klmae otro
nemı:vccektlr> diyorcıu. Sır decıı-

:ı bıe dolL'1dırıcılık klE::nının 
b&!lka bir odasında lle$&Z. ııessız 
atııyordu . Bu ÇOK gGzel bir evll 
kadındL Dolandırııanlardan blr 

ba~ıı:a ~oför bcr ıtıı.ını de bir 
~n Botazın turıatık oteııerın
cıen bir taner.ını:ı ı;ötürm~ ve 
llı:I aaat aonra 'kadını evlne bl· 
rakmıetı. Oalıp Pay. dolandır· 
dıaı paraları kadınla blrlıkte 

rtıor ve kadına para yctl§tlrmek 
ıc;ın dolandırıyorcıu. 

RAHMİ BERKSOY 

b rer bcyıınat \'C'rmş !erdir: 
CM P il ta kanı Hfü•nü ?.eki 

Sil le:nezoğlu şunlan söyle."l\ ştır· 
c- Hür P lll' CM P nln btrl~

m'61 mevzuunda resmi ve fllll hıç 
bir temasımız yoktur Ancak bu 
ki kard~ ranının mQcaı:!ele m"· 

tnt'llan 'e prem.lplcrl aru.ı:u1a'!tl 
l •ırak ötecıen beri flkl1 uhada 
b r blrllğ n 'tıcucıuna yol açmış
tır HAd:aelerın inkişafı. h:ı fıkır 
blrlljllnl'1 Cek:lt Hl Şümulü ~zerill 
de de müc:Mlr olacaktır" 

Hür P il Başkanı Dr Ortın 
Köproıa ele &ynı konuctıL cd1Ie de 
m~tır: 

c- Bu konuda henaz hiç bir ma 
ltlmatımız yoktur M~ele ıabta•.ıy 
le üılt k&CIE>melcrtn 1ı2ııenecckle:1 

bir hu;;u tu• Bu konuda. ~ımcıı
ıııı: aöylenccek bir fikrimiz )"O:.ttur > 

Hukuk Fakültesi öğrenci. 

lerinin imtihan istekleri 

Hukuk FııkOlte!J ötrencller1nln, 
~ui:>at ayında umumı imtihan ar;ıl 
maaı ır;ın tlnıversıte ;-önetmellt n 
de mevcut bir maddeye daya.'1arak 
yaptıkları müracaat, yarın Onıver 
11ıto 11enatô5Unda ı;OrOıülecelttlr. 
Senatonun yannkl toplantısında 

m(lııbet bir karar vertlmedllU tak· 
tirde, Hukuk FakOltul talebeleri· 
nln. yaya olarak Ankarava ırtdlp 
hilkOmet nezdinde itirazda bulu· 
nacakları Talebe Cemiyeti tara
f ından llln eaıımı tir 

cFAT 
Donanma Oemtre• ı Re!al •• ta. 

tanbul mebı.ısu Yajleı Şetılc Bf!yln 
torunu, Sami Yaıtcıgll'ln O:lu, 
Bedia Yateıcı:ıu·nun kocuı, Ra.
cıp T&Ccıgtl'ln rctenl, Bl'lka 
Yaf;cıgll, Meliha Yatcıı:u. ~hlme 
Oermtrll. Mediha Başar, Seniha 
Unar, İbrahim T•Ccıı:U'tn ata· 
beyleri, Perizat onar. Adnan öz. 
batur, Şefik Baıar. Ali Oermtrıı. 
nın dayıları. iıtanbut Barosu a
vuıca•ıarından •e Bahriye Tüzb•· 
41lıAından Emekli 

MACiT \'AGCJOÔLU 
Vl'fa t etmiştir. Cenazeal yarınki 

28 Kuım lllS7 perşf!mbe cüııü 
Kanlıca btele bı ı il No. lu yalı. 
aından ıtınaralt 6'1& namazını 
mOteaklp Kantırı. Camii ~rırın. 
de namazı lrılınıp. )"lııe Kanlıca
daltl &ili'! kabrtetanına dtfnedu .. 
ce>:tlr. 

Mevll rahmet eyte10. 
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•
ııılıılı. "~dili·, 
nl7Jn •atnı.n \ 
ılr.mrar rnrnı . \ sonra 
'"'' 'nıı~ı • nıı ~ ı 

de Meşrutiyetin 

hükumetin basına 
ilônından 

gelenler 
rrı flıı 1'rrlı ı s apn Adnan Mcndere9 be-

::'l '"'" •J ''n:r~ırtr: t1nc ltablnetı.nı lı:Ul'dU Yo-
.. ı ~:uıııhı bt'lı.ı ı ı n ka ine buı:nn.erde Meo-

de mP•lrL hft.! nıının pn hnr..,. 1 • ıı hu uruna çıka ıdı: pro;:r&.'nl· 
l.elll ı;ııııııııo J ..aılı. Bir 1,. ı nı oku ulttan 1101nA ma re ı "" 
r ırtnıı ılr\1r ı lrl'IJ lr nı.• ııl 1 1 l~ >eeltt r 

i 1.tn ıll&t'r tnrıırın \rrdııl rıııı· ! :.ıem eke m zııe ka ne \uıu Q 

ıfl"\Ulııru l.u•nı.ıt ı \C" ı.oııu~lıı· ~ 1008 11 lkınc ).tl!!>nı ~t u il•· 
ı:u hr.rı.r .. ııı ı:uıılflııfı nlnı.ıı:.ı ı 

1 

nı ıa•ıı Mnra aıılamış~ r Bu ta• 
1 flllı•nordu. ,. tal ıı ,,,. ~ 1 "111.: rth en P•d ı,ah •il• aon \er lll • 

i 7.ı "nloııııa hr• '""~ 11 11 , 1111, ı ı n •dar ba ma 2~ k•b ne ırel· 
btı.ıı,ımıu Urııı: ıa:ı:ınntnn bl·' m r Bu ita neler n a ııı ıo 
l'lilln li1u1111111111 bır l.M'hrı. ı:r• l 1 unan Sallruam ar un arcıır 

i lln Mnra,orı1u \ all LıYla h ,.. ı M l'.!t Sa Kim Hu.ey n H I• 
rl ıtlrdl \r ~on llıılrrı•r pt"I. \ m T11Yf k. Hü:re n Hllın. ibra 
llulrltlCI lııalllztl'~l,1f' '"l'•rrlr· l il Ha~ ı :.ı hme: Sn ı.. tekrar 

! 
rıı nırr.mh ı ııdınn &rlrıı \il•.,\ M :ımr.• Sat. Atım" Jub· ar Ki· 
l'hrl•ll'n...-rı • hl ll'ml'nrılll"rlf .. ı m Ma1mut vkn sat Ha. ın. 
uıunıırnı. lnıLl\IMlıaı bir ı 1 Talit e ar TalAt izzet Te•f ıc.. 

tanııuı alhüıull \rri11 \c teı.rnr ~ Da.-na• Ferit, tekrar Damat Ferit 
>•ıı 011111111 ı.r.ııdMnl brı.1r)t'11 ı ı Cçtıncü defa Damat Ferit Ali nı. 

\ Dablll)C l.-ı.111 :'.\nnııL llr.ıtıı.. 1 za. Sal il Damat Ff'rlt. tekrar da• 
1 llll lht!r r&un ,,. , .. nı • ıll ~ mat Fmt. Tevulı: p aıar 
Momı z 1artıaıı·ın >•ıııınn ı.o· ı ıe ru·t,ctın l!i.n celi cııı ıra· 

Rr a11ınıı11rt11 dlhlllll i Ca ııacıaret mcvk ncı Ferit Pa.şa 
•• u.um orau . Nl:!:ır arı AbGU ha· 

lmııı ıtt'lt'llnı l•ıımhııl """'" m t ta n eı:ıenı Rumcı d«"n go-
t~lnl ı:Onltrdlr eli ırldl, hn t len Cldet tclırratlar Uzerln Al>
t;t'll)Ol'll dl)C O) IR\1111 \C ıı:•I· 1 (!Q ham CI Per t Pa•a~ı u.ıetm •• 
11n:ırıı """'• llf"'lıııll'll ı.rı•ı aran f er ne 1ı: saııra:zan .anı an sat 
Can en Urlllr•lllr. Pa a ı:ettmı t Sa t Pa a Rumo-

! 
1 - llcrıleJI •l'Hr.lllH' .. ~r· 1 cc es n hOtTl~et hayasını CIUnlU• 

len ııaıııınlıır ıııııııı.enlrrl •C 1 ramı~acaRını anlayınca ıııtırnsıııı 
l>lllla"a maınıruı l'anı·ıı ·ı ~ıı· 1 vererek çekildi. ~crıne ıtelen ~I· 
ıırtacaı. Ladıır •Ü•ll•>dıi. ı ne ki •adrazamlarııan Kli.nı l 

ı: - Mat ı.e ltul nln l.Or1ol<'rl ~ Paşa kabinesin kurarak Mec:ı.s n 
bOlUn ~e· ırı ııerlıı katıılerlııde \ huzuruna çıktı İttihat ve Tı:-rakkl 
fırtıııaııtr" ,aruı nL ı.aııı,ır ı;O· !ı Oe:ıı )'CL. ıııt ela Kli.m ı Pata ı tuı-
zrıcıı. tn nn ı.ıırl>On ı, 1 ı l•n· mu ıu Pakat çok ııec;mecıen ara· 
dlı;I taı.dlrde ne bale ı;el,.tıllece ları açıldı. KAmll P~a. 1.stlfasını 
iilııe aııc.•k bu lptı. ını rllı:lıı· l \Crc11 
ctt ı..1 rl'nl. rtııı. \l:ı:on \C .ıstro· \ y eni kab n yı Hcı.&eyın H ımı 
ı;afilnrı cıınııııo z11mıııı lnnııı· 1 Paşa kUıı:tu Fakat çolc ııeç· 
)or. flıı ıtOıelllı. u~ tide rıleııı" i 3 
mel; Ulllhli1'ıl ıaır ı•ınıt.ı hlr mellen 1 Mt.rt vak:'UJ pat· 
hnııım, ıırı..uı. ~ııın «C '.uııııı hu lak verince istifa elllp çek lmcııe 
lııcrcıı. cJIPt 111•11111 .ııuıdurı&r» t mecbur oıcu. Sadareto cakl Hart· 
Cl•dl ama bd ı.ılrLlf'rıll'll ııırı· c re Nazın Tc\fllt P a s:etlrlldl 
ııın tadıııı tnılıın :ı:tııı:lıı hnnıın T~vflk Pa a hareket ord~u se-
cı:ıh hııuır ) le bir ıtır ı.ı. 1 lcrt:k ortalık ııükünet bulunca a 
lnı>1lnn fenatıı.ıar ı:"llrn cıı,e <'l' ı kadar ı b~ınııa ltalCı 
't P n~rcıı \ Tevfik Pa a ÇC"klllncc yerine 

:ı - l'ıınl'nln ınndrllrrlnr er 1 I telı:rar HCl&e ·ın H imi Paııa ııeldl 
llm'l' : bol ıı-n, bol ıruıı, hol l 1 • hnt ve Terakki erkAnı Htlso
ııen Ur, hol nhıır. aı ı. 0111111 \ n Hilmi P~a>I. umumi mtırct
da tr.k 19!;1, rl'll~lrrdrıı '1'•11, 1 tlt ol ara· Rumellde bUIUıı<luıtu 
kalııl'! H .. ı,nıı ı.uıııııııııııı•tı.

1
1 zamancıan trınt)Ordu Kabinede c 

'1ıınkrı1!" rhı hu'1ı•l)l"tl "ıt· mı1et1n belll bLl!lı & malarında.1 
menı t:an'n cııır ut11ı. tı•rrıı bir kaç ki ı de varcı Fakat «L ne 
olu lan)ilı . , me le!I• ıııye eöhret bulan ~attal· 

4 - (;;tin 'e cıa,d. •ldllrrl I arap nehri Qzcrınıırkl upUrları 
""'reden l•lmlcre ırllnı e: t.oıı 1 1~ tmclı: tmtt;-azınııan dolayı ka· 
rtı ll~illr "'' 11 ttıı•ar> oln 11 ı b ne ile Mec'ts ar ıncıa thtlllf 

&01'nr ınuammıısı ı:ıııı ı:l'ç hııl· 1 ~ıktı B r can çok hararetli mO· 
IP.dlltcU«" ıırıııl)or. ı Mf'i. n •· 1 k 1 1 " 
lerıe t lllllon un C'Sl.I ııı ııttıırO'- ı zn ere r o dU HOkumet namını 
non ,. ı ı \ > fN ~ ntnı1 nıııw l.•· ı z alan Cavit De •h•ll lhtltal'du 
IC"', lltlnı ll ll :ı ıııııınrıotlll linlıı· ı r!i.n oıom ya•aııınııa olan kabine 
lı:ıhk hlr rııııt:ı. •ı ıuıı nr 1 H nanıtıın uzun bir nuıuıc BOyıı:ııı 
"\llıhnt :-.ı•nıll ltılııız, ııııııı•r n· Baıtcıa• mcbwu l mali Hak .ı 
lle•I. ttrınıeıılC"r, ı ıı rı.An 11111:· \ Baban buna cKabtnu lhtızıır ha 
Ce\lrr.ıı ıı:ınımlnrıa. <nııll\•ılıın l llncıe det ı intihar 1111 ındoCllr• 

un. U:ıtdc\ lreıı 'ine \\ ruıırı·- \ dl c ba•la nn sert b r cevap vcr
aıı> f.ı.ııııııı ıt nııım rıı )Oklll 1 d N t cccto hü~Ome• n ıtörUşu 
ilöbllnrı> ıa. ı fitrl~r 'rııını ll n· l ka u edı rnedl kab ne ıstı!ll.!lı;ı 
llnı \l) ol un ı.ııLant..•I Krı · 1 \'Crcl Du m eıeae cı kkatl çeken 
sl"r Borıııız lir hlrllldrırll. ı no tıı bö le mOh m b r mesel<' * 1 ıı rO O Ur en fırkanın 

11111011 n \111.lh lı• ı.ı nntıullıı : nı bu11 arın 
ları ır•hlr rtlı•ıı (•ııtlr ı cırı.r .. ı· ı r • ı ırn ılnııı ıdır 
rn•ının lrkrnr 11,.ıı.ı \\' ıulır· \ H <I n H lrr. Pıı a 1111 liOO. , 
'1111lıı Jıoh•rı,.ı\I ı biti un ıı .. r..,.. ı a Jlnt' Hıı!t Pa a lırı.IJ 
ll'tl ııkn• nıı ı•rıu· ıılıı ti ıı•ı•ıll · ı llaklı:ı p., • Ron ııdn bu Ok 
ti ~fı§,<'11') ı ınıı.n.ıll• ıı;llJI orn 1 
)a \'f'ı.ı,or ıırır ( ıınınrll"•lll'rl 
btr dlf'm ohı)cıt. lif"• rn hııfı 
il \l'!t.. lt•I liu•ıı .. t luıll'ıt• '111· 
dflr ltı a\1111 l'rlL l <'nnıı·ıı. 
tnaln \il l.•rl •tul.Hı "ıuıır· 

\ ıında ecırııl ı kf'n ~ uı.. rd ı ııa l 
( ttoorta l Tülin ı·ıı:ın. \it'\ t • ! 
ııouı)lı, iını~ 1111 ıı<'rlrlnln ı.ııı 1 
trııııı't'~l.n, )ılın ı.l"nl. C•Ull'll l 
noro,ıııı '" •f'tıtlrrıllr nllt"•lnln 
ı:ı:ıılnl ııtı.lc,,lıı ııı .. nıııanrtıı;ı :'ile 1 
tın, ı \<'Çil ) o:ımrı tıO<'fl•ı t,('ıııı ı 

... 

huırlııtı ııatıll anlıyamadıh ıııren 
ler çoğalma a b11$l&<11 Haklcı Pa· 
Ş8 8 fa-.ını Vtl'dl 

Vaz • c ddl cı ittihat ve to· 
ralt ı tekrar e5k ll'r dılndQ Saa 
Pa a defa ııa arctc getiri ıı 
Ba kan ııevlet.ertn n b zc ltııt ı 
ara annoa aıılL')maları üzerıne 

eı, ka ne~ ıc ki e Onzı Muhtar 
Pa•a memur ccıııcıı Azaııı arasınaa 
ır kaç ki ııacıra am bulun<luıtu 

ç n cBOyUk kablnu adı ~crıleıı 
u htlkı\..'net. ç poltt katla ıı;cvşcıt 

ıarckct etti ıldta,,ırıe düşürUI· 
del )"en ka ne Klm 1 Pa a ıcur 
11\ı ve ıtt ba çı ann ı.crı ~lenler1· 
nı tevkif c r ı-ek b r ı (!Clct alya· 

ı taktp e meıto bq adı 

B uı;ar Bilkeı1 ıı Ça alcn~a ka 
cıar it .m keıı böyle bir 5,. 
J t.ıtet tak p cdllmeaı 1) ı kar· 

;ııanma."nıştı Zem 111 mu aıt bu· 
lan lttıhat le Terakkinin ı; llihtllr 
ler 23 ocak 11112 ae Babılll;e bir 
ukın tertip etliler BMkın.ıa 

Ba.,kumanaan 'ekı.ı NAzım Pn a 
.dnrn.ııa Ktm ı Pa a tııtıfasını 

ve.d 
Pıııllfah eıı ıta ne J kurma ı. 

Mahmuı Şc~ket Pa ayı ıncmıı.r ııt· 
t Kab ne kuıa b r zamanda tc;
kll <llllll Hı ifil başlacıı MahmuL 
§evl:et P114anın 11 Hıızıraıı 1111:-. 
ete bir suikast ııctlcesıncıc lilmeı:.ı 
tııerıııe T<'r: ne Snlt Halim Pa•L ~ .. 
t Halim Pa anın ıııtlfll5111ı11111 ı;on· 

ra da 'talat P a sıeldl 

Tnltıt Pıı.,a İttihat \c Terakkl-
e menııup son Sacırazwndır. Al· 

ma:ıyanın. Bak o-, a çoıc yııldaştnış 
o an T(irk orııuıarının oldukları 
yerce ııurnu~ı llakltındaıtl ı;:ar..rı 
azc-rl.nl', bu meııeleyı ı;ı:örü~cıı: ı· 

çln Alınan~acıa IJulundulıu .. ırada 
:-takcdon; ıı copbcııl yıkılcıı, Bulan· 
ristan mtltarcke ıçın Maketıon, a
dalı:! ıtıllf kumancıanlıliına mOnı.· 
cııat ııtt Frıın adak Almıuı cephe 
fi nın de J ıkılmaıil, Sıı.rı cı:ıcıtı ceıı 
hemlıln delınme üzerine blZ <1~ 
mütareıı:e ıtıteıı ıı.. 

1 
znı r"ın Yunnoıı.ur tarafınahll 

oıı:a ccıllrneaı Q:ıertııc Aııaelo· 
ıucıa ~eli:KUl ec:eıı mlllı nü· 

Kunıcttc ptıdııları llıi.Ş\t!IUI ~OK• 
tu. bu vazıfc31 Mccıııı Reısı ııv

rüyorcıu K1111ıll&fılar. ııü~IOtler 
üzın1ne 211 Ekim 1923 <le K&blue 
usula kabul ccılldl .n~,. kıUııı~ 
!.met Pııva. Fct.bl De) bır kaç 110-
ta ııcıaııer. Dllior Dôl#veklller uı:ı· 
larııır. C~ 1 D•J&r, Reıtk l:)ayd&m 
lla;,,nn ı:;aıca. ı.;UKrü ı:;uııcoaıu, Re~ 
cep Pck~r. ;;ıcıı:ıaecıdu. GUualt&J, 
ı1.a.1ar, Men o ere,, B ) ıcr 

S &drıızruuıar nrbmtlıı fkUçük:) 
uı)o t•nınmıt olan 6aıt Pa
t • ,.ok <111ı:ıı:atc 9a)ıw bir 111• 

Joll ıdl Bırıncı Mctrutl~Cttc Ab• 
.ıaıhamldln b .. Attbı iken çaı:ıuıe 
lcrııyercK cıcfıı.larca c.adrazam o.

mu tur. A dOlluım t ne zaman 

!kınc ı .\fc ruL \etin ı. mımlaıı 

nra lttı ını \c Tı:.akkl de Sa.ti 
P ıı ı 1>.r Ki~ dcıa ııı ba ıtıa ı:u· 

tırn.ı;u t;aıı P ıı bır •Llıı. o ta· 
n.an hcnoıı. B olnr:. Taldt Pa~a 
le i:Orüşürıı:cn raınlan bazı a.uıkast 

.ar nıüna ebe ti~ le cndl~e ı;ı:ö.iterın 
cc TalAt Pil a 

- ı:ndıtc bu) um:aı ın. bütün 
rapac&kları bir ı.urcıı.ııdn.n lbareı.
tı. ı 

Oemış, aunu ıoaon romat;zınaıı 
SalL P~a blrcltnblru f(lr1ne1on rır 

ıamıştıı 

' ' 

\ 
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fLl!lii'IJ il IJl[fi1.•l lll! flJJ1 ~ Ziyafetlerde ipek hastn bakıcı kız ,.o kadınlar da .taçak olarıııı: 3.000 m ölı1UrUlmUt- I 
ı ha fazla para kazaıunak: lçl.n tür. Bu aurcUc kaçakçılar ı.aratın 
1 kolluklar moda oluyor fuhuş yapmak:taııırlar. dan elde edilen !11C11şler1nden çok t 2 - Londraııa P ccaıUlly Clre mühim acrvot temin edilmiştir. 
~ Tertip edilen rılyafetlerc eolen us mahallesln<le fuhut fapan Kenya hQkfımetl bundan bOY· 
} d••Otlllerden bir ço unun elbl· kndınlar arıısında 13-14 Yafla· le yakalanacak o!an koçakçıların 

• { Mı!erlnln kollannın le~cleı:ımc- rınııa kh:lara rastlanmaktadır derhal :1 aeneden 10 acneye >;adar 
, tılııdcn çeklnettk rıı.bataız olduk Bunlardan biri bir papazın kızı hapse mahlı:tlm ve mallarının mü 
~ !arını nazarı dikkate alan bü· olup Oıı:for<I unıvemıt ınııen aadere edll~ceııını b1ldlrmıoı.ır. 
l yOk bir mücssc:oe bu Clbl zıya• 3 - nazı evli katıınlar, koca· Katil kedi 

fetlercc takılmak a11cro beJ az dtplomalıdır • 
ipekliden kolluklar e&tıGa çıkar- !arının nıuvafal:atlylc arn sıra 
mıştır fuhuş l apmakta ve bir ı;ı:ecede 

Gcç<'n pazar aünO P rıs n bQ· 30 ı raııan fazla para kazanına!>.· 
) Uk tıaloıılarınııan birinde tertip tadırlar. 

lcnen zırarettc, ao!nıra peç~te· 
!er l aııına bu ko.lultlar<lan da 
konulmuştur 

Kollukların rağbeL bulup bul· 
mıı:racağı pek yııkıııdn anla ıla· 
cııktır 

Hoş karşılanmayan şaka 
Oeçen ba!t•, Londranın en bU• 

Jtık o~llerlndcn biri olau cSa• 
vorod• bir hayır cemlreU men· 
faaUne b ıyQk bir ece• &!) tet.1 
verilmlşLlr. 

Köpeğe fena muamele· 

den iki ay h~piı ceıası 
Bir köpeıle fena muamele dU· 

tlndm dolayı :nalt de 50 )aşınd• 
bir t.Uccar, tecllıı\% olarak iki ar 
haptg cezasına mabkilm tdllml.ş· 
tir. 

Güzel delikanlı müsa· 

bakası yapılıyor 
Önümllzdelı:I pazar günü AUnada 
1937 aenesı en ınzel Yunıı.n de
.\lkanlısı• mU.sabalı:aaı )apıtacak· 
ı..:-. 

Şimdiye kadar mütııbakn:va 
delikanlı )'AZ1lm14tır. 

Tutuşan sporcu 

24 

Krlenı 4ehrlnden M • .Frlcdhelın. 
Lucune • Menen roıunda scoo
~rtyle giderken bir kedi t.nıden 
üzerine atılır. Sademeuın te.ırtr· 
le yere düşen Frleıihelm atır 
yaralanır Ye kaldınldılı haııane-

dc az sonra ölür. ı 
Genslik «trafik bahsesi» 

açılıyor ı 
Gelecek sene n!Mn ayında ZU 

rlchtt- bir .Ocnçllk Trafik Balı· 
ç si açıl•calı:tır. Epe3 ce bü)'tlk o l 
lan bu bahçede hakiki aoka"k Te 
caddeler 4 • S )'ol atızları, Te ıra 
tik ı retleri bulunacaktır. Genç l 
ler, tıaflk kalC.,ıerlyle bu baM•· 1 
de uıuıyet peyda e<ıeceklerdlr. : 

Senatör D.uttweiler 

DAveUUerin aofrada yer aımala 
rındon az bir mUdde~ aonra e• 
lettrlkltr birdenbire 86nmUş ve 
Pkablndc bir el ate eılllmlftlr. 
aorratıa bulunanlar çıı'ilıt:lar ko
parmıflar. lfıklar yanıııca, dAveı.

lllerdon blrlııln ) erinde bir t.skc
letın oturtulduCu coruımu,~ur. 
llu k• biç de hoş tarplanma· 
mıf va dAvctlllerdeu baır:ıtarı zl• 
)-.fetl tcrketınlşlerdlr 

lngiltere'de fuhuş 

D P.A Ajanaı tonırından blldlrll 
eliğine göre, ·~Ugroa» ıeşlı:llO.tı :ıı::u 
rucuau itıYlçrell aenatör M. Go~t
llt-b Duttwcııer, Emden'de ttıl• ı 
etmek üzere bulJnduOu bü~Ulı: l 

Le th ehrlne1c geçenlerde oy· petrol tasfiyehane.si için halıta 
nanıın ruı;ı:by m çında ÇOlı: cntere· mahWll hl.ue senetler! , uşıntt. 

un bir bildlae cereyan ctml.ftlr. pek :vntınd:ı b8flanaca~ını bildir- ı 
Oyunculardan biri knba tLlnln mlştlr. 

vaziyeti Sif; tıı.rafına şiddetli bir tekme 
inıılltcrcde tuhuıı ve cinsi ah· yt~ınce bt. ırmnta ba~l r. Panto- 97 !Onodenberİ gelen 

1, ...... kl ı !onunun arka tarafından duman 
...,...., ar mc~11u arında hUkü· kırlangıçlar bulutu ı 

metço blr ı-ııp0r hazırlanması ıs çıt~ı S(lrUlen aporcu derhal 40· i 
tenllen cWolfendıma komta7onu )'Unı:na oda.una ıoıur0ıur "0 ora. 97 acnedtn beri yılda bir cıet• 
az ınd n Madam K•thlcen L~ da atq a6nı1Urüıur. Meııeru apor _, 1 • ~ 1ı: bl d 1 '-lb tekerrür eden bir hldllere 7e .... · 
vıbond evvollı:I ııün Anııllka.n ko cunun at a ce n e bu unan "' den şahit olunmuştur. ı 

ı 116_ 1 menaupl•~ı "·ünde bu rlt kutusu. tetmenın tCalrlyle tu· t ı 
1 ..., - · '""' Kall!ornlrada San .ıuan OapLI 

1 
t mevzulara temasla ithamlarda bu tuşınuştıır rano bölge.sine. bundan 15 ı;Urı 
\ lıı.nmustur. Madam Katıl en Lov• fillerin katliamı en ı, b nıerce kırıangı~~n mU· ___ ...., ________ _. ___________ __..._ ___ , bond'u ıtıınmlarını tör!• aırala· ı.qetkll bir bUl\lt çökmüşt.Qr. Hi· t 

~ t mıttır: Ken a'da rapı lan lata tattklcre d!unln btı aurMle tekerrQtU <!Ilı: ! 
]f~f)(f.eı•ıı l ~~-'~-~-H-~-5.1._ııh_a_n_e_1_er_ıı_o~b-ı_r_ç_o_A~~t-~_re_. _x~en~r_a_cı_a_s_o_n~ı-2_n~'~-lç~ı-n_ıı_e~t-a_t_n_a_z_a~rl-a_rı_;.ce_t~n:ı~ı~s~tı~r~~____.j 

••• 1•t•lıtuınttıtetıtta1ı11ıH1Htt••uıttttnttıtt111UtlHllllf'IHt•4'ıllı•f'l.1a11HH .. ••1HH•ı1H1 .. UMl•llltllllHHHHIHHH•HHtHlll&l1IMllflt•tıt1lttlHllUHlfl 

lıeykelcilik 

düııyaya 

yayılıgoı• 
hl .. ıı,; l't..lllrrıll'n ıumanıl'ıı .rll• 
ınn tllrnft!lı ı t1la11 buıtıııuıı ~011'-
11tk!trlıtrı arfı ıııı1a. lıC'~ l>l'ltra .. ııır 

\ 

ı.11llımdıkl'11 ı 1ıııılırnıı•11lıı <tl'lıl~l\: 
llıcl 'I' ~llllPrlnlıı urlJlnıllllU llr 
dll\LRtl ('t'l.ııı"ktedlrlrr. "uh...-11 
ıı:llıı l:l'{'tlli~r (1011\ a ' ı ~.ırnıı rrnl,' 
1,,1~·l'f'l l hr' krlır ı• \lnrıınrrllı• 
't"Rl!t'""r '1ıııılhıı• nıı nlııruk mf'\ 1 
ıl fııııı rrtlrıllcl "'"rı"nll•ıı n•fl l«"· ı 
•l'l.l..11 hl r •Nil Ul;.'1111 ıır. 1-.1\·ttll l 
' l lln \l.ırılıı \t' lıııı.1117 111'1\t\ 'il"! 
orc·uıı lt·~lrı nllııııl:ı ı.ııııtıııı ıi•· İ 

lrıırıı ı.nıtııı ~1111'1'111.i\rııı 1'11 ı:oı. l 
hl'!l'ııltrıı l''l'rlrrl. f, 'nın iolllnıh 1 
rn .. tll') ili' •r\l•rıı dfl tir. 1 

Alnınıı nıı•at ıeııkllçllrrl, hu ! 
ı:ı·nı: lı1"•1'ı•ıtın tınli~ııuın uı.ıllr· \ 
ı.nr nrnlilllrlrr '11'1 11 11\ l.t nı ıı rl ır. I•· l 
'lçrı·ll lır• liı il rıı< l•t' ı:ı•rrı. r•t'rlt~ 1 

1 
rlnln hf'trnll111t"!'11tdt"l1 ce~r._."-~•· ı,u 

ın" ı •nlılıı•ıı.ı111luıı ıııı .. ını:u 
mı'ınnıııılJ rll ,.nı. ı nmıımııkt:ıılır. ! 
.._._......_~ ____ ._..,._._..~~~-~ 

Seyyarelere gitınek 
kabil olabilecek İni? 

VtDt VtDt 

................................................................................ ...., ............................................................ _. .................. _ ........... . 
CEF COB <lı .•• T - Tlv11A \ eyn tnl>nnca ile ıruruıur. Sucu vlmlJ'AD o"ını G••'' 

ka:ılll ':ınııı ile lııtıııur •• 

' 1.tole11. :'llehmrl lleHl'<t ,,. \ d· ı l nan l\utbn.r drlll'I' ine <'&11'111· 
' yorıtudı. 

i Pil PIT t 

Sa.t Pa:,a Ayan kltıplerıncıen ıkı 
:tata natll'atını yaıaınyorcıu. Kii· 
tipler A:I anııa ı~l rını bitirince 

Oarbın unıııaıne te" ım.nı ıaıe:vın ~r.ıt Pa,anın ıtonatına aıııcrler. ye 
ce tş cel1$tl cRomıuıa bu kaaar meıı mutcaklp çalı•maııa ba tar· 

1 zaman içilik eunı ~n_!~~ ıarllt. a r ı:tın. t>lr parça aeç '01-

Hakki Pa • tabtneaı. btlh a 
proııraınınııaıu «Adla lhnn• pol.
ttlı:aaı pek ıyı 1tarşııan11ı. Faleat 
çok mellen ltal~a bülc\lmetı 
b r uıt matom vel"lreK Trat>lua 

FEN ADAMLARININ. ARAŞTIRMALARI 
HENÜZ Ü M İT V E R i C İ D E G 1 L 

on (lokuz:uncu ~ üeyılın sonla· <lcrccc lınl' 
rına Cotnı ınaanlar a a fiC aha; Jüpiter blz:llen 120 defa büyOk. 
lmk ınlarını ara tırma a b lamış- C2'7 mlll on kllomotro uzaktadır. 
ıaıı:ıı. Butıünkll \ uıt&larclan çol":u· Sauıyedo 11 lı:Uometr• hızla bura· 
nıı.n mevcut olmama ına rallmen ya ancak iki ııenede ıııcıllebıtır. 
ten adıunla11 bunu mtlmkün ea• Jüplterdo renk rıınk buhıırlar. ga· 
s ıyorlarclı Fakaı bir çok• t~tklk· Jet }Ok~ck boz 11al!arı vardır. Bu 
tere ara tırnıalara ra~cn bir a· ııebeplc orııda canlı mıt.bhlkun ya· 

............... _. ..... ,._ ..... .._ ___ ___... 
---------~-------------- cııklımncıan. ltonıı a ı;telıllklerl za· 

,. 

1 
' 

CEYE K DAR iÇiLECEK ıırı ' ıl cıııt ıı ıu 1111<1 ıııı 
«B T N A ,, - ,ıına•ı de b17.I b~r.ı ~lir• 

mnn lemc~ın jenıtn:ıış olctuRuııu 
öl!renlrlcr Vak t k~l betmemck I· 
çtn kenaı.crı <lcrhaı paşanın :ı a· 
nına ~ıltaı1!ırıar Saıt Pa.~ıı ıı:eıcn
lenı ı;orar dım ııcrı ıııtmck k"bll olamadı. ~am ı kabil cıcaııoır. 

- Taam buyurulllu mu? 
Buna t.ıltılarak 4u ccubı ver r· 

!er. 
- Hayır et ndım 
- Vah vah blz dem n taam et· 

ın,;tlk 
Bundan aonıa k'ııpter aç ola-

rak çalı~maaa b~larlarl 

K 
lr\)11 Paşa B it Pa•a lltı mil· 
ttmatllyen yer del!!~tırtrd . 
n rtAı çekUınc adarcte O e-

lı:!§t ıı: .ıra ıtıbn.sh olan ıc m l 
Pa1a ln lız pol tlkMına taraftıir· 
aı M~nıtı)ctt.on sonra ittihat vo 
Terakk ile 11111 amı.mı • bU ytlı· 
den ancak ııı:ı cıera udrazam olı:n1.14 
ıu 

1111> ı . ıh •111 l iL 

Buııonnn Jtl!lanları. a:ra ııtmc~ı 
e?'ıe:nm ye~ıı bulU}orlar daha u· 
zal\. cııı. a bO)'Uk ııe yare.ere ıı:ıt· 
m k tat orıar ilk plllnda dO unu 
len Mcnh. MOŞterl yıldızı rıcıır 
Duralara ırlunek kabil olunın ııt· 
cıenlıır acaba nr. bulacaktarcır? 
Volkanik ara : rnı. yolt a akar •U· 
!ar. her tOrlu nebat ar mı! Mll
rth \'O MU~terı·cıc IMan 'ar .nıcıır~ 
Va111a b!ze benzerlrr mt' nunıu 
bOytılt merak u anııırıyor 

Aydan ı;onra blır.e en J altın ey· 
) ııre Venn tbr Yapılan tetkikler 
lManlann Venüs'te fllf11Aml~ il• 
caklanııı c&.•crmıtttı QOnkU &c;· 
, arenın on aotult ) ıırlcrlnd ıncak 
tık 90 cıcrccıcııedlr Umumi) etle lıa 
raret aonııuz: tıört yüz. ııcoo 273 

:O.terk O r tıızcıen 611 milyon kilo
metre uzakt aııır Bir tarafı caıına 
ııüncp bakı.tiıntıa.n tahammül e
ı:lllemlfl'<ll'k kadar aıcaıt \'e cıaıı:na 
ı;ıonııüz. dlter tarafı son cıercce 

aojuk \'O daım• ııecu imi~. 

fen adamları r.ııyllııtıanmızcıan 
bMka rtıtcr bir çoıc acyyarelcrı tet· 
kik elllfor, bunıarcıa l 11-şamıı. lmkl· 
nı mevcut o!up olmacııtını nra tı· 
rıyorlar. Baı.ı aceleciler, her ~o~ ı 
oınıuş blt.mt ı:tbı. acyyarelerc ae~ 
ferler tertibine. burada arsalar ııa· 
taşına başlamı$1araır F kııt ça.ıı· 
malar hcnoı mu bot ııctıco \er
memtştır lnean otıtmun bUtlln 
~aıı~mıısına raıtmen .senareıere a • 
dip aelme 1tolarc11 mümkün ;G
rüıımü}or 

~"'~'''''''''''''''''""'""''''''''''''''''''''''""''~'''''""''''''"''"""""""'""'~''''~'''~'""''''""'~ ~ 4• 

1
$S1 NEMA l AR M~\~~,ı~u·:::.~n ~:!: B u G -u- N 
~ ıeyen Kl!. Stı r 8uın 
$ ts 1 \' O G 1. t; Kenan Ar\Un. 2 Oellnlll 
$ \ Kıs cTel: 48 ı;~ uu: muradı Pllret anan $ ı . Sokak Kı ı Sıı.:ı:ana Penin Par. OPERA (Tel: HDIZl): ES t: OPERt. l'l (Tel: famba, Perşembe, Cuma, BUYUıı:t.aa $16081 l,.'Ublll:.1\1 
~ Rosıı;a Qulnt•n• 

2 
Ro- \ ı:.~ı AH nııı 0 1851)• Pltnltı: • Klıxı Nlvlt · WU 44 93 Dll curııarıuı, Pa:ı:ıu ıuııre &0001 50. E:reııköJ 65204~ 

~ b~n un MDecraıarı Kadınlar H1klml~eu Je- ııam Rolden • Renkli • FESTiVALı MQ!.ltal 0~ 21 cıe Cumartesı Paıaı f'lotn 138902. aaııo Ot 

(f.sUDbUl , 27~00), (Be

ıo4ıu: t'!lSOl ı, CAnadOIU 
Jakaaı: 17~) 

RADYOLAR 
~ı . ı. \'l.\lt , l Pt : ıu:.ı. . oeorııe Nader • Renkli \' lftT f'l'tl : ll97 Q J: ıo MQı:llı:. ıurıo ıto taltbe11 ı? de - ıtarı 632948. Herbellad• 511402 Ç\RŞ.\:IJB.\ _ 21111 lU7 ı

# Renıı:ıı • tnı,: anne Craln, Kltı)' Kalben, lng rH 3 pcrae 12 tal> Matına uat 1'7 de. Cuma ala 22911311. Ralıcıotıu 

Yaseminin ÇU~I . ı;:nnr \ f.~ 1 \lt,UK ıırl 1 Oldüren Şehir. 2 • Ber POtetlı C•r .. mba &Ht atavıar ılltıadaı Dram ı.a~abul lllU2l tnınft llilANUUI 
~ Vecdi. Firuz • TUrkçc. Qılııın Modeller • Martın duş. IS te ~1111.tlı matine Paıı:artesl Salı ıuare 21 7.57 Açılı, ve program 
~ 

1
1.,4. , l'cı :•• v. ;ı)n ı.ewıa, ı:n Gabor, Anıta J 

1
. Y cuınarteıt t& te taleb• ile. Sah -:naLIDe ıı cıe oeııııı 3&8020. ıtadıtOJ s oo Sabah nıUzııı 

1 
Qıtte oına>·cı • van John Elı:berg nentll • tna A J R O l A R ma ınest suare· 21.00 d• Carı•mba t.:ılcben t'I cıe 860072

• KıDalıaıu sıasu e 30 H•berltr 
&an Vtra Mlltı Renk· l\f'Eltı '"amnııa a k\Jlı\C\ ':rlVATRO fTtl: t s1.\lrnU1. o.l'ımETI (Tel: :~ 242111

• 0&.ltüdaı a.45 Saz. eaerlert 
il .' İng Tel. 459:1001 1 • Meçhul U C& CSJ 4~ 31 3-11 Pantalon~uz A ılı 9 00 Orkl'Stra 

.:UMMR.\ ı'lelı mmı DUn)'IL • W PIClg~n .:~~·~JTf~·~!~OS~ı ~:)ı: OİBAl.J K.ARAEOt;'O lto Q&rıamb6 CUmarlt!ll fren-vapur-uçak 09 !$0 KŞaarpkaıbl~~ 
<t Parla Tatlll • Oll•I• De Renkli · Tllrtçe 2 um mellı > puoe. Qar,am Paaı mat ıt aa mau ~ ~ 
~ Hnllland Johu f'orsrth• salııatı:ı Kadın • J. OraW· SULAR ALTINDAKİ YOL: oa cumarıe.ı unsıl.iı.. ae Pc,,embe Cuıaarı. 12 2'1 Açllış ve program 
$ Renk il lnı tord J Cbandltr • Türk· Yazan : Jean Anoullh ıı lla1& -Wlall. OV.. • aalt.a unsııt.t.b tart 12 30 Yeınek mUzııı 
$ '""' ı Hl: •ııı :;:.ıjı : ce !uare: 21 de •• ..tellU• ttnııu&ı ,. t• .. , 21 u ıD oemırroıı•n aırcıaı 13.00 e;ırıı:ııar 

$
Kahraman Müdafi • Vlt- 1 S T ıl N B V ı. aı mattııa Mat1ııelet ' Pi • 35047& - SlrUel 13 •o "aberJar V1'~"il Tl"YılTRO •Tel ı J f A ı y E ~ n ~ torıo ousman. Anna Ma Al.1>:11DAR CT•lı 223'131 

4494
.,_

1 
11.JO ~23079 1 - ıoenızyollan 13.43 Sl\ıı. eacrl~rl 

I 
rıa Ferrero Renkli • Si· Kalıranıan MUdafl. ı 1 491806 CTatıı iaatıerı t. 14.00 KUçtılC konur 

cDEı.f• Komedi S pır- Kl çt K S \lf:'il: (Ttl: Uhbara• '"'"0201) "' hl 
nemaakop. BUi.VAR ıTrlı %1 3!111)! " T> - ı .,e 1 

1430 Şarkılar 
t.tı.ı: (l"tl: o 3l l)h I Atık cenı:t.ver • ltlrk cıe :ruan: Rellıı: ~'il- CTel: Olll 49) Baıı:ırtı:6J fl84ff. 8e1cıtıu Hatlan 042331 - ı nan 14,0 Hafif '8rlı:llar 

# Clfte cınayet - Van John 0ouaıaı Elıa Mıırtınelll ran . 8uare!er: :ıı 00 ele. l"EYZl!:St: &oaıecıı ' Qal' <lt4G44. aurc11zaaı 61BllOJ Yolları 4M100 n ııa:ı40ı la 00 Kapcınış 

ison, Vera Mllu • Renkli, Renkli • in; ı -tı-tı-tı•••••-tı-tı«-tı•••«-tı+:•+:•••• .. ****,.,.,.,.,.,.************ l0.6T o\çııı, ve proıırom 
S.nemaal:oı> * • 17.00 Bale sahnelerinden 

ı , :ıt !'f•I : u 03IOJ1 c ~IRERl.ITA <T. 1 * : 17 15 Yurttan 6ealer etı:lbl 
~ Kahraman llh!datı . Vlt 2? 58 92 1 • ehlr tızı. :: KOÇ cı:ı MuC • 20 ~ısanJ R I .:\~ f21 :rem Zl ı\CU•losı nu kOtU olabilir. • 17 45 Hatif melodiler 
~ torlo oaar.ınann • Renk 2 • Tol!:.orl KöprUıQ. 1r • ••bını .. çok b"-'uk bunu t'"•kln • h " ' \"\ (" 1 • 18 10 $Arkılıı.r 

i
li trı . ,1\1\M\R\ •T•llU38'0) * """" ""' - •Ş ayııtınızda ba?J m(lhlm de.,I· ~:ı •R•lııı • l!ll \rnııı..• • * etmek için bazı dedlltod11lara ku· tıtllkler olacak Maaşınız ~ok at KlltU tanıdılınız blrıtınırı l7lllğl· • I0.30 Salon orkeatruı 

ı :'!" : LtJron DönüşU · KalıMlUllln MQdatı * l•k vermeyin uıcat. Muuı eunıer geçlreccltaı nt ıtörecek ve cok m•hcııp uıacal< • 
19 00 KUnıe• faaıı heyeti 

Sel l Do k l"lkrtt Ha vısı •Şthud•lla ıı'telı * 1 • 1930 Hıı.bcrler ~ kant ~ 'I'"rnılı: ı'ıımı 22 u l5J: ı Nehir km. * no(:A cz ı ı-.-ısan • ıo lllaJ") n z, Binli~. • 111 H Hafit mUtlk ~ .. * ı.ı ı ı B.\$AK (U Jınt 22 ı.,-ıuı oiH \1\ 121 ı\ralık 20 Ocak) • $ SAIU\' l1'eıı 0 ı&H>ı 2 • Toıı:orı KOprQs!i. * Ne cecıen em n o duluııuı: bl• O• or tıınlte rnllhlınce bir para ıeçe • 2000 eu erleri 

1
6Halı DUnJ• • OOtümın. \'&...-ı ID KOJ T•lı * 1111 maatter&&Uf aıeyhlnlır:e cerran sır a!acaıı:ıınız p~lnlıde dolatı· cck, fakat bunııan tsurade ede· • 20 IS 1 ııdto ııazetesı 
ter fl\m aentll • TUrlı:ı:e 118 2011 1 • Kara "6nlJ•· * edecek. :ror Elinize eheınmı:retll partı Ilı ınıyeceulnlz. • 20.30 ısarkııar 
16 Haftaı nln tııukaı:nı. 11 • PJkoUı:. ! iKIZUm 121 .u.111 • l?O Haziran> ıeçtyor. Vtrln de rahatla1ııı. : 21 00 venı buluşlar 

i 
,. I KOVA !21 Ocak • ti eullat) :tı 10 a. k 1 

TA&S M CTtıt •Oı 911: " a D ı & o 1' * eıze ıucenen blrt adamakıllı ti· TERAZ 123 Syllll • ıı ı:klm ) • . ..,..r ı ar An ,-. 
1 

T ti • /c uı;Un aıtıntııı bir un pçlrt- • 21 '40 :tlh 0 k 
• 11 Clbl • ~ .. u ed • 

0 
;LI fTtlı 16 " ıııı ~ rıımı,. l$1erınızı ihmal etme)1n. 81ı: ba:ı:ı ralttamıar uıurauz e;e euınız BU, ak .. ma tı:adar a:l• • · am · Ye ar a Sazı:re Morll ,, "' 1 l .. ... • 22 00 Tarih aohbeUerl 

54 93 061
• 

1 
• Sihirli TU 2 • Pembe Muıtc ,. l 'F.SOF.C t2l Hu. • 211 Temmuı:J nln. u \l nt: c 19 Sulıat ?il NartJ 1' 22,30 • ıclodller oı. ee1t1h•t 

r.ük • Rint tııını • TUrtı: st'llllY"\ A ' r•ı ı ııo112ı • Dıı.;ün alauııınız bir haber ılıl ~nı.:P l2J Ekim 22 Kınm Yıldızınız bir adağınız oldutunu : 23 00 Plranlat suna Erel 
ce. 2 son Ma;cıuı . Oale ı . Lelltll Adanı Rırır1 ! çok uzecek, raıtat ıonu l)·tre dO- ıtuıtın iYi ıun ııeçlrmtk ı.1ıtyor blldırhor. hunu derhal yerıne ge • 23.lS Hıbtrll'r 

T .27 AÇllıt ve proaram 
'130 'l'Url:Uler 
7.45 M.S. ayarı, habtrıer 
a 00 sanaıUrlllrdan r1'1 
a.:ıo tıabah :mnı:ıgı 
9.00 Ha!lt müzik 
ıo.Oo Prozram ve kaııanıt 
ıı S7 Açılıt n pro;ırııın 
12 00 Ö!le kc11Acrl 
12 30 tlc sesten tartılar 
!US Serbest .saat 
13.00 M.S. 11:rarı. haberler 
13.l.S Ls.ııanyol melodlltri 
13 30 Salon ortutraaı 
14 00 Şarkılar 
l4 30 Poplller meıocıııer 
ıs oo Şarkılar 
ıs.:ıo Oençler tçın muzık 
16 00 Pro~ram ve kapanıf 
18.S'I Açılış ve pr~raın 
17 .00 Şarkılar 
17.1& Vlctor Sllnatnı or. 
17.30 foçeaazdan ıa.ıl 
18 00 Sevilen melodiler 
18 15 Spor haberleri 
18.30 Rad)'O köy po6t&ll 
18.40 Tllrlıll!tr 
18 55 Serbe!t 11aaı 
19 00 M s. ayarı, hllbtrıer 
10 ıs Tılrlhttn bir ynıı~" 
10 20 Yurttan ıesler 
:ı.o oo Çalışanların saaLI 
20 15 ıtad)'O ıatt!tW 
20.30 S"but uat 
20.35 Obua aololan 
21 00 Kahramanlar ~ıro 
21.a nut,klrlanmızı ~ 
21 45 Oe itil müzik 
2:1 00 BU. Mil Mtc. buıuıı 
22 IS Dlltk lı:ut\UU 
22 4!! M s a7arı. habtr1e1' 
23 00 Oece konııerı 
U 30 D&nı ınUz:ltl 
24 .oo Program •e ınıpaıııt prJ:ıltr ht-1..ll'mcı.u•lllr. 'ttrı.ıııı bu > ılın rn ı~ıı. ı ıı tuıınr•ı.. hrllh fll'• 

rlndtn birini ) rrfl koııııııın• n, 111 lıl ı.1111cnıı 1t11rc1Rı.l11r tf'•Lll •••lı•rl'lı· 
llr. nıtm~dlkçr rldrıı ı11rRl.ıl.ını1.• an bu ııırll IJardıı\.lar ıtııç lılr h · 
tıdnt olan cnrı toflt'un bulu udu r. 

1 
:l'AN (Teı ı 4e 07 40Jı 1 • Kahramanlar edırl. t rııenlutlnlz lçlnd r. lyor . .,;ıfUll 7 rakımından çeki •tcet. • 22.lS Vlyalenıel mtlodllerl 

St:-Om • Tllrtçe. roa.da. :a • çoı şe1ıanı • + necelt. aa'riız ınnnallatıdan çekinin. !!o- ırmell&lnlz. • 23 31) Proııram 

••"'''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''""''''"'''-'''"''''""''"''"''''''''''''''~''"'"'"'"'"'"'"''"'"'"'"'~"'"'~~~~~~~~"""""'"'"'"'"'"""'"'"'"'"' ... _..~ 



' t t t A S - t1 KASl'.\f 1937 

BULMACA KİRALARIN DA 
iNDiRiLMESİ 
TALEP EDİLİYOR 

1 Rusyıdın bir mesaj Namık Gedik, hükumet adına Günaltay' a 
1 daha geldi cevap verdi 

Gazele kağıdı na da 
hükumet elkoydu 

BAŞYAIININ DEVAMI 
.. 
' 

' .. 
' 

<Başı ı incitir• 
Blrle~mlş l\!llletlercıc TOrk drl~ 
ı.ıntn bcllrtmlı,ı olmasına ra~ıcn 

<Başı 1 incide) Türklyentn 8urlye hudnrtuııcl!lk\ 
mttl. tT tabipleri ının b•lt bir aııkı•rlcrını hillf. geri alma:ıı~ı. 

.. Tttrk uçaklnının ıuk tııc Su:1ye 
iş olmuttur. Kira talı:dlr komls- 61!.nıalarını lhlll ettiği, Türk a.s\\e
yonlannın Jclra bedeli• t•bltl tae ri blrllklerınm 1et>eı}sl.a olar:ık su 
il) etıcrı ıte, kontrolısulluk ve mü· rtyn hududuııu ._,arak karaıı:oııarı 
rüabC!91Zllk 7tızcınııen, ı:ua11111ır ateşe tuttuklaıı, hüktımeUn lcl•· 
blr netice hA.sıl etmemektedir. Bu resı ncıe olan racıyo ne Türk bo.s:
bakımcıan. ev kiralan konusuncıa nının Surıycyc karşı aleyhte btıyn·· 
daha kesın ve mü~lr kararlar b ir ka:npanya sçmış olduııu:ıu ve 
beklenmektedir Kalabalık ıtnıfı l)unlann dı-vamı tıatlnde Sovyrt 

8o a teşkil eıte.n dar ve sabit ıreurıı at· Rll5}'a'nın cıcnya ban mı sağ!a:nıık 
:'tın 'il •ata: 1 _ lstAmın oartr lelerin retahını tcmın mahiyetin· ma cıı,cıı ıı... gcreltll tedbirlen al· 
1 Clıı.n b rı 2 _ Baııınıaklar Clo bllh~a cıetor t&11IY&n aon tıa~ mqa mocbur kalaca~ı ıtacıe olun 
t :'.' Denı-. · lndlrtml polltlkasının, bu zum~ maıı:tacıır. 

- • .. savunma kuvvetleri. B ı b ~~ "ealılp ~ _ MQatahlı:cm bir nın en a.lyade belini bülı:u eT Jıl· u ıı:anın u meaajında bundan 
"il ' h raıanna da teımill. aabınualılcla maada. Adnı.ıı MenıterN'ln. Sov-
\' Q-. •ııııecıllmtş kimse 6 - boklenmekteellr . ~et Ruaya'r.ın Ortadotu aıyaaotlnl 
lııo..~•teı:ııa. 1 - Sancak, 8 - c:etıttınn ınln iki mımıleltet ara-
~ Kiracılar Cemiyeti batkan• Hüs 

~ •Qlıarıcı rev Gerede, ll~kQmetln, &on hare tındaki müııucbetlerln <1ü.Zf'lmN1 
~ l'?er an ~altya: 1 - MQ- yolunı:ta k°'tutu ıarta tamas ecıe-
•tt 'il auçıu 2 - Slnlrll. 3 - kltı meyanında ev kiralan me· rek iki h(•ıı;.Qmet aratında bir an-•r ~· 4 - Ylyeaeıtlertmlzden ııeleslnl de ele almııaın& blnlen:e latmava l&rılmuı için sovyetıer\n 
• !ı Aile tnuı ııeneı adı. il - Ten· kiracının bekledıgını ifade etnıek· ıerekll lıalıatı verınete haaır ol· 
~t öııeıt Q, cİlea anlamına gelen teı:tır. <luklannt, Ru.ya 1111 .surlye de da-

.... 8 6 - ZıyL 7 - Ne!ly eki. Hüsrev Oereı:te, cemiyet olarak l hll hlQ bir Arab meınlekeU araııın 
~1"- lr resım cedvell; Ake1enıı bu ltonuaa hUkCUlletle temaııa a• da rıııı bir anlqmanın mevcut ol 

na, bir volkan. çeceklorını b11C1ınnı§tlr. Klr&etlar n1a11ıaıııı belırt.ıneıı.tecıır. 
ıır~,0 cemtretı, ev tıraıan ıı:ou\Jliuncıa Buısanın dalla ııonra f&LlklıU 

l So.a'-' BUUIACASIN llAU.I eosraı duygunun lcııp cttlrdlll b& ll&rbl .ıııruır.da Sovyetlerln T(\rlı:l· 
I lr • eataı 1 - Narkotik. 2 - z.ı mu-ır tedbirler ela alırunMl• yeye fıu>tıiı atılh yardımlarına te 

1
'.., - Yobu. 4 - Xreaı, Mor. nı ııııemektedlr Bu maksatla A· ma11 eunakte ve bunun Arablara ya-
' ıra~. 1 - Hab 'l - Ziyan vw;turra. Almanya ve ı..~eç ıı bl pılan b\t&ünkO yıu-aımıarıa aynı 
'tıı~ meSken vıı ev ıahlbı - kiracı ıue- mahiyette olttuıunu. AtatUrk'Un 

t_~ 4,, ilan atalıra. 1 - Narkoı aelelennı halleuntş memıeıtetıer Suriye ve OrtaaoR\I mem!eı..ctter!
.:'"llt ~. !.la. 3 - Rayeı. 4 - den temin edılen blltıllerle, ıtırı nln baıtımsızlıklanna hürmet heı· 
1'1 i tı. 15 - Ehli 6 - Tram· kanununda ba:z.ı ıaı:tUler yaptlma le<11Rtnl, takat ~ım<ll bu prensipten 

- ZorhL 8 - Ki; Re: Ne 61 1çın Kiracılar eemıyetının ha· uzaklaşılmııı oıcıugunu ıı:tcııa et· 
t• --- z.ırıaaıaı bir \uarı yaıunda tıUkii· mekteı:tır. 
rıy 1 b mete vo mlloetvekhlerıne tıro~Or Surlyc•;ıtn bir s!llh cıeposu bil· a fes l•ıı• devam il 1 ele ..x~cı Ueceıı:t1r. Beıırtlhın r ·t r lmrııl me&eleelnl ıte ele aı n ,.,.... er alan Butııanın, bunuıı varld oldu· 

es&51ara söre. kıra bcdellerını:telı:ı rıunu fakat Türklvenln cıe aynı 

d
• bllhauıı ır11rı kanuı:ıl artlil&n On· şelıllde alllhlanııııını vn bu yt\!ı-

e lyor !emek için. aşağıdaki husU5lann den lktl&acıl zorluldarıa karşı1 111jtl-
<11kkate alınması teklif edilmek· ıını aöylemektecıır, 

~tı.,.. 1 Batı ı ln('t"4' 1 teı:tır: B'lllıa:ıın daha .sonra dostluktan 
't etttının tesbıt oluııacagını ifa- ı - Kira ta:ıtcıır koml.tYonıan da balıaedereıı Türkiye lle Sovyet 
~ •ktedırıer çaııımatarı ıslah edilmeli ve ıı:o- Ruaya armıundakl 1Y1 münll6eblıtle 

~~tııcııeııtııze &tire. Ekonomi vo mı.yona Klracııar Cemlyetını:ton rın kuruımıwnda TUrklyenın NA 
""l!ııe .... llakanıııında kurtııan blr bir muralıha •alınmalı TO ve BtılllaC1 Paktına aza olma-
~ #"n. lllıe k k ıının bir mani teııcıı ıtnıccı 1 ı:ıını. 
~~a ve n on1ıerve.. sucu • 2 - ı:v aablblnln klracıcıan t•lı: Ruaya'nın Türklyenln toprak bü· 
stıı aaamf l~=~ı:l~=ı~tın~~~iı dlr eellleıı bedel Oıtün<le 1ayrl U· tUnlütune l'ıömıet l(lııterdlıt!nl. 
~ :: ç.ıı4nıalltaıtır. Ylncı Tlo• l nunl yolla açllı:tan para alınaaınııı Türk topraklarını:ta l(lıü olma<tıtı 
~111lıazıııtında. OlmL Toorak önüne ıreçnıell. nı bllı:tlrmf'lı:tadlr. 
~il lerı orı.aı. l:t "' Balık Xu- a - Tahliye C1Aviıannın ilk ve Bulsaııın meııajının aonunda. ge 
~ "• lluanıık t11maııcııor n· nihai mercıı auı hmahkemelert oı çen Temmuz ayında Rusyanın An 
~ ~~~•lı:ltıı bir komıu·on ıııe malı ltara JSQyQlcelçtal Ytaıt•ı ııo iki 
!ttiı '""Cl&Q 1 ı:t · memleketi Uırllen<llren tnllMllelerın 
t...."'lltı ta ınacıı:te er PlflH a t - .ltlralık olan binaya. Ocre- ııornıoımeoaı "e Türk • sovyet ı:toat 
~'ll<ıtn bu kdlrde latlhsal bölııe· ti Ue birlikte kiralık oldutunu be ıutunun kuruımuı için y<lueıı 
~l!ıı.~lllıtıı =~~~;!.ı~~~~a~cı!; llrten tabell aaılmuı mecburıre- kae1emoll bir konreranaın ake11nl 
'ıttıı çı ııçalıtmtıktadır. Bu ko. ti konmalı teldıt ettıtını, fakat hunun Ttlrk 
~lrılıı l&tıhaaı btııseıertn<len mal il - JCvlnı uzun mOC1C11\ bot tu- hUkdmetı tarafınıtan ııereıtı tılbl 
~. ~ '«obıınırJ1I için zıraat Ban- tup kl~a vennıren ev l&hlbl oe- ltarıııanmadılmı, aynı meııeıeııln 
t ~ ili aorunma tonundıuı ıı:a zatandınlmaı.tdır. yine ı:tı ele aımahtıeceıını bu tıu-
'~tır. auıtakl <111vetın hlll b1'ki otdutu-
~~ı.ıtıa çalııan cıııer blr nu ıııve et.mittir. 
~ ~ıı l>&muk. pamulthı vo yün - --------
t ı. llt:ııerının mallyPtterını ·.-.. Aıtragan KOrk Sahtı lımlr'e bir Amerikan 
~tt aa(i :'ITl&k\aclır, Pamtık flatı• 
ıı..11(1 11 v Uruşta cıurcıuruıacııtı, ı>• filosu geldi 
;ıt bl e Yünlü mıımullcrln ııer- Branşn:vna aatraıan .,. utra-
'tlı\ il ~'16•aan !5Umerhınk f 11tla· ıandan mamul kıymeLll manto, 

ı,I\ r:uıı olarak trııbıt <:t111<:ce~, kap, man,on n bertlerlı, rönar 
tamır 211 <Huıuall - Amiral 

Nelaon ıcıarealndı bir kruvıuOr ve 
iki ı ıubrıpten müteotıltkll bır 
rııo buııün ıımanımıaa a.ımıttlr. 
Amerikan flla.u llmanımıaı:ta bir 
kaç ınn llalacaktır. 

~ ıı,. •t r bir kap ve ayrıca ipekli H yün-
1t"lııı_; \'r er banka kn•ıtl:l'rln n ıu tadın eaHplan 29 x: .. ım cu 
il 1zrı 1 

Ye Paranın <toıterın n Yfilt ma ıUnü taat J3.30cla Sandal 
tJ!oıı ~ne mı:tur tecıl;ıır. rı. l.'nf- e.ııeattıılnd• 1&t.ılacaıııu. 
ı::<ıt !f d ııurtıumıa•• nuıcııa 

t-.ıııcıııını uaue etmcıuocıır 
,ıc~ 
it ı eo •fet c;:evrr. eri vtı t cari mAh 

ı.ı n ttt1bırıer: trnk t P =rı «'·-· 
~llı•, lltlhllıkl karşıla amıı 

Qlıt lllııınıı memlf'ketın 111\-
t Utı uııun a:ııııımaı;ı pa 11 

, 11•n ç-.. ğa'mıı.: ı tlhlll n n· 
Q arak a a ı muht" r :ar• ıı ın ı buhran aratı -

e l'9<t hacn inin ~ Olcsolmnto 
~l\Qe r ııt ~Ukı>clmelrrl ola'">ı 
~ ~l aöy eıneııuı, bunun n en 
~ 't' ıı ıu çarelrı1 ileri aünneıı.-

l ' " ~baaıın S.t!hllllte sOr• ayar-
ıı.~ • PIYuaya bol mal teırıını 
~. "' hartt'I borçların ualtıl· 
~t"";ıcı ıunan ıçın ı.• 1 hllıd 
·-.ıı-:trrıeıt, iftira sUcüııü ve ' 
~ l&a!tmalc •• 

\~:: ~IH l'lh l. KU Kt8 

~ ~ecıen olarak Ticaret vel ~ bır tebııt yayınlamıı her ne 
~"'na. ıehrlye. kuakuı ~ ıı 
.,, t..._ ~.uııerın memlelletın 
"~tna ıamıı olarak aatıı t • 
l'blı llo~cıurmuttur. 
~~Jcıe. bu mamullerin ııau 
~ t 11119 1'1&-130 ıı:urue ar•u 
,.!'bıı 
~ttca\. iletti tarahtndan ttlbattıı 
~ S Slrmlttlr. Akıln• hant
~~o!~. hüktndı M K . KanU• 
~•rı tatbik oıunaca:ıttır 

Arıp Mustafa 
l ...,., llla•ı 1 l ıtrlı'l f'I 
"~'\ ~\ata, ilaha ıonra mu· 
\C~ıı S6ııteren ktaı dOTüp yarala 

11114 , l<ınra otomobilden aşaıtı 
t.,.bııııt~ 61Uınüne Hbep olmuttU. ı 
!İi'l> lıl duru,mada, 30 s aşındakl 
ı.:. ~ilce U.tara, Nevzat özctal Ue blr 
~· ıe'-lllfttklarını, kendlalne e•· 
"~ ltUı ıtııııuı. mulııtllf ı:a 

~
lıtrut ~te pzdlltlerllıl, o ıün 

~'-...CS. olmayarr.k SUçUkkOJ 
~"."ta cttttltlerlııl ve •Tlfirllen 
-..~ ıı llı:.ı Jandarma ile uo al•ll 
."'.'it ı;.1oıııoblle koştulı:lannı ve kaç 
q '• 11 &ntı&11 hareket et '1rdlğ • 
llt: "-... \ali ili atnan Vt naaıl 
"ıı 11 farltıtmedl&lnl aoyleml.f-

~ ~lı:ı lladeaı ııe taban tabana 
'~" 1' lltıııtü lft.dttlnd•, Muatata 
~ ~t Özdaldan •biz mlı:b 
~ L:ııı ıe ve Nıvsatın kıa tar 

tı.~lfı 1 ele •baldızım• tabirini ltul 
~'· 

Satı,ı ~ 
Pırlanta, elmas ve kıymeUI 

tatlardan mamul zartı 1 ne, JU· 
sUk, lrtipe, kol e "' kemerler il 
Kalım perşembe sQDU _, ı:s 30~ 
da sandal B.ıl•ttnlnde aıüa· 
caktır _ _ _ 

-------
ZAYi 

8 Mın 1917 tarih ve 270/883'10 No 
it Dnlnonu Mal MUdUrlUl!ünden al· 
dıtımız TL. 23 500 - lık damsa pu
luna alt ın•kt.llll' p)'I olmutt.ur. 

iııınrl ntıabaaı alınııcajtından hU
kÜlllUııclOr. 

rt R1tin samı 
B.lNllAll A. O. 
btanbul Şubel1 

I 

~ f&hltlertn dlnlenllmea 

~r~;:~;;;;;k·ı --· -~-
~ ~bı IRatı 1 ınold•I 

1\ >ııı t ecııımemıottr . 
S ~~natıan ötrenll41tın• 11(1 
"-..~ ll•Jkl t14ıyac&k otan 
~lıtı. ı cvıml'Uard1t rollıtının 
~lir ti rnuvaıruıyetle •ona 
~..,tıtı 8ırıncı peJll mallnlUn• 
S~ \aıtcıırde, ı:tlRer ltUçOlt 
'\ t, 1\ atıımasınuan vuıeçlle
~ ~ııı~ a~ında 60 aantımet· 
~-Sa tanı techlzatlı aun·ı pey 
~~r~ı için buırlıklara bll 

-ÇiNi ve NIFT 
'l'o11 lıaaıt.tçıaı11• 
ı.:t"ııcılarıa tPmaıı etm~k 

~Z. Tel: 34177' 

t~•bı· 
.. ,tb tATA" Ouetecllllt 
4111"'1! a.cııuı: T A e acıına 
l''ltıu n P.MN YALM4'lıl 

:::_ı N""rlvat Mtıd0ı11 
'1ı '"11C'an l!RO tıln!ft 
~1d• Tazı toıertnı rıııtn 

tcıen meauı ıntıdtır 
~ADUN TA'S.IU 

....._ize Jazıların yenı narf· 
o::...V111l1rıımeaını rica e<1ert 

! . -

y epyenl bir Amerikan fonnnltlne 
ıik'e imal edilen FAY Tenılsleme 
Tozu yağ ve kiri o kadar çabuk 
ve kolaJ temizler ki adeta sG&
t.lnbe lnan•mıuanıL 

- bıçak, çatal, Jıaıık, ten
llill cera,,.r"Qmlnyum kap-
lan tertemiz yapar 
19111 banyo/an , laoabolan, 
lllill mermerleri, çinileri ocr 
fa11anaün temizler ve parlatır 

h•rt•r• 
&Taki ey,· 

temlzler 

< .... l IDC!feJ lu gl)rtllatlftllr.• 
delerinin alın<lı41nlıt Y1 tadaltıt lD· Oedllı, Şe-Uln OUnaıta71n .oıt- ıBaşı 1 inekle) 
tıka! etmlt bulunan bu taııkllr:at ıerını 6fle\lt4Untn eoata: .. 1'4 el• 41181 h tarifi' poz! 'onıııuln ~ a111ı 
hakkında daha fult. bilgi vt"'ml,e· vam etmiştir: ııuetP \ t nu•(·nıua kAıı:ıtı11rııııtan 
ceıtını. aoylemlttlr, Oedllı: •ıabıt& •GÖZU KAR.b, ·~AKSATUıt. ith al fdllml~ clanıarmın llr.ıın•Clf 
deltl ve vealka ı.emını lçlD lı:anunı d&TiD.la o OIJllANI ... • lf' ltllıal f'df'nlf'rlf', yukanl.J po-
atltuılyetını l.atlm&l ıtmlttln demı,. •Bu beyanatın tamamın aulnt. :ı ı~,onlard a ,ıızılı ı.ııııtlıırın rııuııııl 
tir. :lcıııın Bakanı, 27 :&itim ı•a.at Lıtanbuld• .,. •••ltlııUa cUtv th'ıuetblf' ı~tııı:aı •imi~ ~n ıll itl'r 
olup biten lılc:l!Mlerı •Hçlm ıunU muhtelif köşelerinde oldujtu &lbl. tirlrl.rln \e tadr olıııaıııı.ınrı hnl 
bir undık mUcadeleal n knıa - ıU· aon zamaularda ve bllb&saa &eçlmler " " tlC"arf'I ka~ıı,ıe hu ı.;t\ııllıırı mu 
rUltüıt teklinde O&etıemlftlr, uruında bir tatı• ıb•ü kı~, llllll ııa,aa •tınlı oıan ııırııı hı111'n t'lll'· 

o sUn cere:van eden vakalara ilçe eatlı ve ~tldar dUflltUI pollUk&cı· rlnd• balunım ı..Aıı:ıtların mıı.;ıar 
Seçim Kurulu Bafkanının talıbl U· tarın alıtemll blr oelı:llde :varatmak n nevlltrlnı, ııHedl' bulundııli.lım 

nı, alllcılı mf'rcllerdl'n atdıklan il 
aerıne emn1)cttn mUdabale etUllnJ tstectııı:ıerı ••<141 "' ••Dnl buaur• h a t' ınaıaacıc , .. ıı.aıarına nılıtrııl 
belirten Dr. Gedik, &mnl)'tt MUcUl· auzlulı: havuındın, alınan lı:anuul df'n ,.abant·ı m•mltkl'tltrt lparl 
rU Hayrettin NaklPotlunuıı flmdlJe tedblrlerlt ııtıratle ıı:urtuıunm&lı:U.- l'tnıı. oltlalılan ıueıe ve mfl'tnaa 
lı:&dar .sadece Ublk&lılann tfadeltrl dır.• U&ttlannın ıtbal mlHacle ynlU 
alındığı• oetllndeılı:l bı;yanatını da zaııııa &\ITYetleftllln •CürCıtı, a•· ı annın ıırlb "' namarumı. kt)· 
bu arııda tekzip eı.mltıtr. dıenuu- muslı:Ar ve TUlfe aen,.. .tımaelenlen nırllnl, tatllfe, mtmlekellııl, mlk· 
b•lıla olan betahıla aabıkalılann ıea ıcuruldutunu n ounaı~n bunla- t a r, cını \ -C ne\1 ile bu elpırl& 11-
blU dejtlldlro diyerek, •C.H.P. ıe ka· ra çatmakla •maaleetf bir IUJ&t h • · urtne malların .,., kfcUl11tl olup 
yıtıı klmaelcnn .orsuıa çeklldl&lnlıt llne ıetlrdllclen hayalyet kıncı, 1\. ol •aılttını. .., ıı edllmlpe. hilrıı 
taarllı etmiştir. haıa H llt.lr&clan ptrTUlllı&1- 1'A1 )oltla 181 JOW ıctmrilkte ıul btt• 
TAHKiK \T NASIL AÇILDI' bir dellllnl verdıglnb ltade eden Oe- l•ndat•n•. b• alrklllerln nt11rln· 

JDmnlye' MUdürü Naklpollunun dik, tunlln t()yle•lttlr: ıten itibaren 4a ıaat ıaarfında nıa· 
verdlitl ııııaı>e fi!Ore, 27 eklı:n geceaı • Ml'HTEMEU:N GBNtşLSTtı..aca& lıallln t n btytlk mtıl li lye Amirli· 
Beyoğlu İl\• Seçim Kurulu Batlı:•nı· TAHKiKAT ... • ıını ı nlıha bir beJannanı• lir 
nın polisten yardım lıtemeaı üzeri· cİAtanbul ıı:mnıyıtı. C.B.P. Nurı,ıoe lllldl nnek mttbarl,•tlndedlrlPr . 
ne Jtendlsl •)·anına bir totoın.tçıyı maniye ocaııı detteı u lcaı&"1Nını l\11111 Kor•nma Kanununun 14 
da alarak• hldlae yerine ıı,mıe n Cemiyetler Kanunu'ııun 28 M 19 un el mafdtıılnln 3 tınrU btndlnr ıtı 
orada buluııanların hepsini totograt cu maddelerinin &mir hükOmlerlne re dolr• vt tim olarak nıllddrtl I• 
larla \Nblt etmltl.lr, Naklpotlu bu dayanarak tetllllı " 10rtllt11 IGl\lm ~lndt verum .. ı mt<'bart olan bu 
ıırada yerde açılmıt bir torba ıor• üzerine hiiklm karanyla bu defterle- beyannameler daınıa rtamlndtıı 
mu, •e kimin aotııını .ordulu •• rl •muhtemelen ıenlşletllecek tahlı:l lftllaftır. 
m&n •İltanbul ealcl ıı:mnıyıt Müdürü Jtat> için bir delll ve nılk• oıaralı t - Mllklye- lmlrllkltrl kfndllr 
Ahaıet Demirin bU 41 1aı>tııını• öt- elde ıtmlt "' 1>ulllan lclll"Jt """ rint vtrllen tı.Jannanıtltrln k~ıt 
retm~tlr. Fotogratları baı:ıyo ettirdi· dl et&lt bulunmak"'dır. au munue t arlll ve nanıaraaını dl'rt'tltlUl'n 
tı valı:lt, hldlaeye k11rışan blrçolt bet.le tu huauau ka\'I H açık olan.k ıonra bir nllııha mı allli•h> a ladr. 
pb.aın .. 1tı ..ablkalılan olduııunu bir defa daha ifade eclıJlm ili, .... blr ntl ııuını muhafaaa rdttek '" 
ıormot. bunıann ıtMSeatııl ald•lt n aettln OünalS.J :ıtendllertııl kaaua bir nlalluını da Tt('ıret ' •Ulftl 
lı:H d• •C.H.P. U merkeaı tıııüııc:len dıot H dokunuıma.a tn•nlar "' mü· Mllll Koranın• Dall'ftl Rel llilnt 
Ta'1~aıarl& hazır ekip olarak hldlııe e-ler add•dl70r. aır 11eY1 •dHlt\ ıtrrlıal 16ndtret't'lılercllr. 
malıalllne Ahmet Demirin direktif· lçtı:ıde dnl•~ 1lh11lyetlyle, OıtclMl 3 - Beyana tlbl tutal•n 1111ıa· 
ıerı altında ı•tırlldlllnb onaya Ol• bert mubt.tllf ••llılerle, aaaı...ı. nda yuılı UJıtıarın ı ı lnl'I mııd· 
1tarmıştır, Öıt )"aDdan •lı!dlM Çllca1l phlt oldUl\lmUa bartke'1tN dtT&a dede treeterlleıt ••lııi l ar tarafın• 
eanc1ıklar cınnnda buluııan klıue- 1tarannda CO-UkUJOI'. •ıa. bir buk\lk d an alım ve Qtımt " htr ne .U· 
ıer de •sUrültU Ye patırdıd•n• elkl· ve ntııam 4eYlttlJta. aınıu11 için ka- retle oluna ol•an b .. kalıırınft ıı•v 
yetçl olduklannı bildirerek, eavcılı- nunların Mallla\ al"1lda llUl\11'..., rt, te•lllıl " nakli K NI HYlh lıft 
it• başvurmuşlar n •avcılık 22 ita· aı. nlu.tııın korun111"1 blkımrnı:tın rarın :& Unrli maddeı;I ı«'reilnn 
eıında emnl:vetten işin tabkllclnl :rint bu kauunlarl1l t.aıııdllı H 111" yaııakttr. 
latemlştlr, Naklpoğlu bu durum do- emrettlltl vuırenln icaplarına U~· C _ Offtk b• ılr'lıOJl'rln 1 inci 
lay11lyle •ortada ıeclken bir PY ol· rak. ge"'k'111 umaı>d• 1aıoız bir ıalddHI lf!rl'tlnn M' llllll tı1bl tıı• 
madığın1> da lllve etmlttlr. uyasi parti ocatıaııı detıı. o parti tulan. l•H'lı nırmlel.f'I ııahlllııde 
Namık Gedik dı •bir ıect.1tmeıılu amıuııl ınıdıcıaialll rtaml lı&Jıtları· l•t l t dllmekte o lan ıuete " 

dUşUııuı~mıyecellnh eöylemıotlr. aa llUI el ııormü yu lfe " 111'bı. .. .. ı ı 
Gu.'N .• ı,T•v• • .aı ''K'''"• ""TiM ___ .. m trmu a alıı tıın .ı nınnar ı ı ~ r " ,. ... ... ... ... ., 1etltnla etıalttl• .. • bul•-~· ktlltrf' r kll (1) ım~ ııı ll~lf'H ithal 
CEVABJl • .ıı Cır.n rdllmlf buland ıı i u ndan, bıı ı.ıtsıı 

İçişleri Bakanı dUnkU balın ıop- YİNE •MAKHTUıı vıı: ıar Devltt \eUletlnl!f' t lJln uı tet 
lantıaı aıruında. Şemsettin ounaı- .ııt.tllARU.... bit P.dlltcek eaaıılar dalıllln.ıe n 
tayın evvellıl günkü be;yanatında ılı:· •2'1 mı1m ıünU -.,otlu ııoe 0111Qlıa tek t17at llaerlnden lhtl,-aç 11h ıp 
\!dara yOnelttlll IUıaaııann oHr.bı· ııuruıunda parWertne mın.eup mak· ıertDt tellalı ft teni ol•nac•ktır 
nı: tHUkOmıt gOrUtU "' hUkOmı~ eatlı .,. ııararlı .. bıaların iki •UD~ 5 _ Bu ıı.lrkülf'rln nf'&rl tıulhlıı 
btyanatt• ıtadelerını kullaııınak •U· oldultlan bldlM balı:ktndakl tllı:Afe\ dr n ltlbnr1'n de rnıı:etf' H nıf'rnıua 
rttlyle nmılftır. saat 1'1 deli top- ıertnln bugUne kadar tahkik edUmı ı.ııcıtı an mıınbaaıran Tlrlihe 841-
ııntıya Oıdllı: U dakika ıeç ıelınlş dlll baldı, bu IOll tkl sün IOlnde ıu ıoz \t' Kliill sana~ il 1 ıetmt'sl 
H .Ol tarafında 0Hylr Avunduk ff maaeltnln, mahiyetini ıtıya aut Ptl tarafındım llbal f'dllttd: \t' 4 On
Mllmtaz Tarhan, MI tarafında 1ae kametle ıahrlf edecılı .. lclld• elt a· rl1 nıaddrdı ı.ı t aı.l•r clalıllhıde 
Ha:rrt Oöuen fer almıtlardır. 0.- ıınmı• bulunmaaınd&ıı da tlkAJttQI tah8tıt '" ırul olunarali.tır. 
dile "611 •p&etect oımıyanların top· olan .(le~ıtın ounaııaya, inönU· 8 _Sanayi \ rUlrtl)le 19•11•1951 
lantıyı terltetmealnb IOyleyeru baş ııün, B.M.M. de n D. P. Meclla Oru tarihinde mltt.reken y11,.nnlanan 
lamıt H bu huıuau lararla ~rar· pu mıuuplanna ıı.,.ı bir ıuzaınıııı ı 
l.ml .. bunun "~erine "tnd'·'-ı "a- k •• 1 lı: t •• 1,.1 -· ttblli Ilı ıı ıuı btt ııl rklller nqr .... • ...... .. anında ma aa .. ı o ara .e&r ••• • - ıarlblnd•n i tibaren mer'ldlr. 
ıır oıanıann lıepılnlu ıuttecl oldu ıtri burada a111•n wkrar ttm•k ıtı. 
ıu blldlrllml,tır. Bu 11rada aalonda 1111111; takat bu muuaıtbttl• :ıteaıll· 
D.P. il ll'eraau Aru ile Jl'9hamet OOlt ltrlnden ""nu aormak yırtad• oıurı 
el talmlı bir hanımın bulundulu dik Neden bu ııad&r bUJtllı: bir Mllf için 
ka'1 çekmlttır Bununla beraber B• dedirler? .. Yapılma•ı. olan tahltllta 
yan OOkel bir mUddet aonra hıala ta muıııt, vesika "' deliller kendi 
aalondan aynlmıttır. \etkll&tının reamı 1ca:vıt.ıan " def• 

Gedik ya11ıı ol•ralı J•P\111 beya- terltrldtr. •unlar b&len adUye)'t teY 
na~t• eu huaualara tımu etmltttrı dl .ıııımıı buhınm•ktadırlar Sltr 
•H 0K( M&Tn OLARAK bu naika ve deliller, bu clat\lf P. 
TARAFIMIZD.lNI .. n :raıannuı tet.ııllı ye 1.41hlllkl keDdllll• 

•C H P iatanbul b Bat:ıtanı (lem· rl ıcın ına4cll n mlne-rl b&kımdH 
aet ounaltay'ın yapmıt otdujtu bl· ınuct'bl mNullJtt c:ııtııae. wtklan 
ıın toplant111ndakl beyanatınl' lcab elbet te boşunadır.• 
~tn cevabın verilmesi bir bl ınıa 1,, l~~Uln, cıft( TU!lilt'Kn. 
partimiz istanbul te lı:llltında vazı. ıı • '.\t'i h f,Tıı , g ııll l 7.l Rn 
teli bulunan arkada;tarımı a alt ı:I· 
bl ttlAlı:kl edlleblllne de, &alında bu ıSu husuıu ton olarak sarahat
be:vanat dikkatle ıoıı:dtn 1~1rtldlll le fade Mmeyl memleket nıuırr 
ıakdlrde ıöı11l•blllr kl, aıuhteT&aı ve bütünlüıtOnün, enınıyet ve hu 
ltlbarlJ'I• lf&ret .,. iddia tCSUın me· &urunun ııorunmMı hall:ımı:ıdan 
ııeleler ve aavnılan ithamlar bakı ta"dalı \'e ıazuır.lu telik);I l'tmek• 
mını:tan, kanuni nzltesı:ıı yapan va terim. Milli hlrllltlmlal, aoıcan vı 
1ılfelllert .,. dola71alyle hükt'ımıtı hı emniyeti bcr ne ııuretı• oturma ol· 
det tutm1'ktadır, Bu aazlerln hültO• ıun bozma~ a t<'!!e!:ıbüı ed-lc ha· 
meta ılrayıt etıtrıımek ıatenen taraf rheketll'r tarşısı:ıda. bunu koru· 
!arı, mahiyeti ttlbarı:vıe lı:üçUmsene-1 malt meı·uıırettnı ozerlertnde ı .. 
cıı1t H hafife alınacak "yler d•lll- tıyan vazifelilere bir nevi ~ da· 
dlr, Bu itibarla bU yerılz iddia ve tı venneı: makııadını lıtıhdat eden 
lthamlann hUktımet olarak taraf!· her türlü beyan ve bare1tetten t• 
mızdan cev11plandırılma11 mubttrem vakiti etmek her ıevcıen evvel bir 
na~veklllmln de tantpl•rt:vıı ıuıum- memleket ve vatan borcucsur 1t 

-BAŞ A·GRILARINA 
ve muayyen 
zamanlardaki 

karşı 

FAYDALIDIR 
1•1@eJŞI ba~, di§, adale. 
sinir, lumbago romatiz· 

ma ağrılarım teıkin eder 

iil@§I neıle baılangı· 
cında başarı ile kullanılır • 

Tarhan'a i·mar ted
vir yetkisi verildi 

fBN • ı ıneld<' 

1114ttU, 
, 

• l'SDVia TSTKll in &bfDat 
.. ıırtlldttıne ıore, fthrlınlsfekl 

lnıar lf)erla l bunılan 1111,ıe Mtlmtaı 
Tarua tHYlr tdeeeııur. Blllndlll 
gibi, daha Onca Prof OOlı:afdan a. 
ıınmıt bulunan imar taallyeUerlnl 
• tedvir > etklalt bu auretle, yeniden 
•1enh Vali ve Belediye Reisinin uh
demne "rUmlt olllla.ktadır. 
oill.la tıço&Niıı 

öı.e yandan. imar ıtıerı, V. Men• 
derea :ıtt.blDealJlcl• ıhı:tu tdllın yeni 
bir cimar B&ltanlı&ı• ile, Nl8do mil• 
ıe,nlı:Ul Medeni Berlt'ı &evdi edllmlf 
tir. Bu duruma ıCire itıanbuldakl 
imar ı,ıırt, •şekltn• yeni Hllnln 
ubd .. lnde ıörQnrııelıle beraber, ha· 
k!katt.e, .Medeııı Berk - MUmıaa Tar 
ban ve Dlltı.nr Argun •üçgeni• ta· 
rarınds:l tedvir olunacaktır. 

u ı ını&r ıoplanuıı, bir bayii 
ı " " • .ır . Uf "' aaat 12 30 da ıona 
rnuşt.. . l opıanıı ı:tenm ederken 
vlll.yıte yeni v&l1)'1 tebrlU ıeteıı 
ırN au:vüktlqltl Neolp Si Rarvl tıe 
Hki Irak Hariciye Vekili Suphl ı:ı 
ı..>eft.er!, )eDI Tlllllln toplantıda oldu 
ıunu ~renmlşler '8 kendll!lyle gö• 
rQ"meden ylllyetten aynlmıtlardır. 

T&BRIKLICa 
MUmıar. Tartıın, ôaleden ıonra, 

Blrlucı orcıu MUteıtlfl Orgeneral 
P'•Zll Bllgenln ve Alman Baflı;oı:ırolo 
ıunun tebrlltlırtnl lıabul ıtmı,ttr. 
Daba .onra. b&fta Ony.r ATunduk 
olmak Qıere D P. •elı:.llltl 11 idare ku 
ruıu uyelerl vlll)'ete gelnıı ıer ve 
MUmtaz Tarhanı makamınila ııya
ret edırelt, tebrik etmlşlerdır. 

Tarhan. daba ıonra, ı:aaı 17 de 
tqı,ıerı Bakanı Nıı.mııı: Oedlk' ln yıp· 
ııaı baaın ~plantıaında nazır bulun 
muttur. 
•iTiM,\TNı\ME• 

öte yandan Bern BUJülııılçlll81ne 
ttı.y.n edilen iatanlnıl Vail ve Bele 
diye Rell!ı Prot. OOkay, dün uat 

11.t:I uçatlyh Ankaraya g1Lml•t1:. O<l.ı: 
ay, Ankarada, D~l•l•rl Bakanı f'at•tı 
Rüftü -eortu ile ıorOtecek n Cum 
hurbatkanı Celll Bayar tıırafından 
kabul edilerek .ıtımatname. alnl a 
laeaktır. 

eHVGiLi BAllN 
ıtllŞL.lRlll ... 11 

Qökay, muhtemeleıı busun alleam 
üaerl, Teya yarın aab&h tekrar teb· 
rtmln ıeıeceıı n per .. mb ıünU sa 
a ı ıuo da ıaetecllere Taıts\111 ae
lldlyı Oaalno.tunda bir OQle yemPj!I 
nncet.ıır, Du yemekte, Oökay, •Sev 
sili Baaın Kuşları• na veda edecek· 
tir. 

Oölcay, cuma ııunü aaa& 11 de 
Berne mUtevteclhen, uvaıı:ıa ttlırl· 
aıllden &Jrılıacaktır. Ölrendlllmlı:e 
gön, Prof, OOkay, ttl Bn. NllOrer 
061ıayı blrabennde ıotnrmır-k. 
Bn. OöltaJ, daha ıonra inıvnre 
fi!ldecelctlr. 
SON GECE 

Teni nll Mümtaz Tlrbanın ııı:a 
ıneUne tatıala edlleıı Vail Koııa&ı. 

dUn tamamen boşaltılmıştır. Dün ı:e 
cı, Oölı:&J, •Konak• ta ııon gecu lnl 
ıeçl.nnlştlr. Mümtaz Tarhan ıae, en 
Tartıanın Antı:aradan gelmealne ınu 
zaren, flmdlllk Parkotelde ıı:aıma.ltta 
denm edeceJttlr. 

Bil.Mi YAVUZ 

VENİ KABİNE 
CBafl 1 l.e*> 

hiçe uutdıiını ıörmtdlk mi~ Bu defa ıı eok eaı.ır aı.ıııne ol111•t-
111r. ı~ım·I lı'.ablne kurulnııudan en•I C"nflh),uıhı ıuQ.,adele u IA• 
ıırruf ~oluna rım sardle ılrllıııl tir. lıı.; trdblrlu ı;atbl \t 1>11B1t• 

hnlı.:•ıı olabilir, raı.nt unııııııl hllliaınet balırllldlr. lbllıaala el ele 
e aslı bir ıeda\1 )Ola açılır.1a. bUlçe donduruı11ru, bantnot ııuaeına 
ll'lll \Urııllır•a. iç 'r ılı lÜ\f'll '"' itibar ıerl l"lırı;e ıı.tı adi bili· 
)'t'dr ltttl:ıamh bir de\eran temin eıuı"nln lıalktıımanın bat ıartı 
olduıu nlbıuet ıııı-.ııırsa: duruııı dllııelınl>e rcı• tutablllr. ~ltel>l111 
daha ilk adımlarda baıı 1)1 nrlleeler alınnuıtır. 

D 
Gn'llla('Q kabine-, ılder a_Talı betlnrt ine prlı 1ıllt8 bir :Jl411'lr 
bıralimııtır. Bir taraftan tali;ım taı.ım \ atandatlar \'il ticari 
mUe eM-Jer. dlıe-r uraflan ıuettll'flml:ı ar .. ındı h11n8l lf' 

erlııHt bir münuebelln ate\ıuunu te.sli;ll eden llinlara btık•met el 
ko>nıat \e banlan ""ndl kt')flUr ıöre te\-ı.le tlbl tutmaia buır
ı aıııııııtır. Bu ıuretlf' bir Ttrk basınıııın varlı&• )enı bir eendere)e 
aoliulıııuş, ıotalUerllle dotr• ı.orı.unç bir adım aıılınıt u Törkl)eyl 
artılı; bllr bir memlekl't 117uıa&a raııı oıauyaulann eline >eni bir 
•llih \erllmlıllr. 

Aıııu a anın teminatının n Demokrat Parti proıramının tatt· 
11111 ruhun lıılitrı ıurell)le aııl•ıı bu adımın minuını n ııellr.eıe
rlııl., rı bir )a:ııda ıahllldtn lt'('lrf'cdlı. 51mdldeıı tunu llylı,eıım: 
Tutuhıa totaliter )Ol aol'alı dttımıuılarımıu ~nhıdlrecek, dottları· 
nmı•ı f'lemltre boıacaı.ıır. Dördl1ııra liablnrnl• betlncl lcabln"e 
bir talidir balı;liı bır11ı.madaıı. onun ilin edllect'gl ıl ıılu tatil arlle
ıılnde bö>I• bir emri ,ıı.ı )ar11ıuıuıı11: umumi h1&1at ınıııa yaaılli yere 
blklm olan \f'blmlrrlıı, öfli.tlerln yen i '" kllll bir nrıh~•I fl)e kar
ıılamak ıuruadayı1. Tatblli.atı betlııcl lıabhıe >a»acaıma IOre k.
rarname bir ıün be'liletllenın mbdlT Kablıll'.)e .)eni ııren \ eli.illerle 
de danıttıktaıı 10nra bardiele ıeçlltoıu ml)dlT 86Jle yapılııayılı, 
meınlelieı için ('Ok :&ararlı bir barekf't bellıl de IJ1llıladaa llnlealrfl, 
Ali. tııe olarali, belli.! lbenk u bıııurı cluırıı adt!Qlar ıUılırdı. 

Ahmed Emin YALMAN 

3S teneke peynir 2,S sııtte tükendi 
111 .. 1 ı tneldl'• 

cıa R111 Soyualt nlmına ııeıe.n 35 
teneke tam :rtıllı beyu pevnır 215 
ıaat içinde tükenmiş. tam terazi
nin önüne ırellp de «peynir bl'!h 
sözüyle kl!Jıılaşanlarla satıcılar • 
raaıncıa 111Unakaşalar ct,.yan eı
mışıır 

s:ıo kuruta beyu peynir aıaırrı
yanlar, tıemen 800 kuruta tulum 
peıynlrt almıılı: lçJn sıraya al:-tyor
ıar. takat koca koca t u lumlar da 
kı .. zamanda ttlkenlyordu. 

Bu aracıa beyu peynir "e 828 
kuruşa kaşar peyniri aatı~ı 1aıııın 
tetıhlı\k Kooı>eratıfl Şlrlıetl öntın
cıe rayct entereaan bir Yak'a oel'9 
yan etmiştir : Peynir ııatılıtııtını gö.. 
ren altmışlık bir kadın kuyrukta· 
kilere. ıno olur, evır.tıann:ı, beni 
de lı:uyrul• alın. Bir aeneıtlr aıızı
mı.za bir d irhem ı>eflllr koymadık 
deellyile de, hiç kilnleden m61bet 
ceTap alamuınca 8Öylıme &öylene 
uz&kl~tt · •DQnya c;ok C1elillt1. Hu 
kc kencılliln! cıo,onaror 1t 

ıı:vvellcl tıUnü evlta1t r• kartı 

11 .. kanı, IOll durum kart111nı:t11 ye 
mek ltatelertncıe indirme yap.-na
nın mUmkOn olup olm!!.Olltl bu
ausundakl ııuaı mızı cnuhtemeı

dln diye cevaptanaırmıetır. 
17.'llR'Dt: T i<'ARf.T BORSASI 
t"AALh ICTI AKTTI 

1amır. 16 IHUIUS1) - Tlcueı 
Bonııwıncıa blr mü<ldetten heri de 
VllJXl etmekt• alan ıı.&kt~ hav11 y-. 
vaş y&Vll'! dal!ılmaktft ve harareı
lenmektectl~ Yen! tlatlarla ı;atı~ın11 
b~lanan maddeler Gı:ertncıe bU9(ln 
tıoN&Cta muamele yapılmııtır. "u 
arada hlrl'!lel yemeklik aey• nJtlt 
377 kuruttan ıı&tılmıt. & ul\11 Yal 
ıar için l50 kunıo flat ""1lltletM 
de blllndlitl ctbl bundan Hı gün 
önce 5 aııltll yatlar ~o kuruşa ka 
dar •ıtıtmıttt au&(ln tse atıcı bul
mamıotır 

\11'1" tlATI 
D(] t\'Oll 

b.mlr, 26 (HlJ8tJE;ll - Altın t a•
lan aür'atle cıo~mekte deva.'Tl eı

melrtedlr Buırun de Rtşa' aınnı 
122 llrıya Jı:a<lar dutmUıtor. Bu· 
na r11Rman altın plyu•ında ıam 
bir s<lkOnet hüküm aünnelı:\t ve 
hlç blr muamel• kll)'Geclllmemılı· 
ttdlr. 

,ırttllen hücum <!On cıurnıuttur. 
iti kiloluk kutular ıc;ınııe 1140 ku
ruta ıatllan vlta yaııanndan bol 
bol mevcuttu Aynı feyı aeytın1at
ları için <le aOyl lyeblllrlz Zeytın
ralı satan dOkklnlar Onünde he- 1--------------

men hemen lılç kal•b•lılı: yoktu I Basın hOrrı·yetı' Kendl&lylo IOrQftütumüı bir kı-
eım eanat tanllm ıatıııarının u
aun müddet devam edeml1ocetı tn 
dlte.tlnl lalıar etmltlerdlr. Onl&rm 
ıracıeıerıne l(lnı. m•ell buahaııe-
lerelekl peynırıer tükenince btan
bul'a peynir sellp ıreımıyeceıttnt 
•ancak Allah» blltnelıtııdlr. Ayn· 
ca bu yıhn peynir relı:otte&lnlıı ııe
çen eeneye ntabetle •dalla C1üşükı 
oıcıuııu da Ut.ve ecı ımekteı:tlr. 

Yine IOrOttütUmüz buı zeytın
yatcılar kenııllerlne cbUyük bak· 
aızlıka edll<llllnl ııerı aOnnl'!ltte
cıırıer. Blllndlll atbl extra - extr• 
aeytınyaRına konan tıat memleke
tin her tarafında trıo lı:uruttur ye 
Ayvaltkta 4M kUru~a ııatıla::ı r.ey
tınyatının Lıtanb\11. Ankara. Ada
na vı l:nunım tılhl delilşlk \'e vat. 
•ek amballJ ..,, nakliye ucretlerı
nlıı btııcıı~ı yerlerde cıı ay!ll ııata 
.. ıııma.sı •hakaır.lık• tır. 

Halka pllnce, daha birkaç aUn 
evveline ırellncıeyt kadar peynire 
ba., ret kalan, enra - e.ı:tra zeytin· 
yatını 1125 <len yeı:tlltlertnde~ tıldl· 
ıattan memnun Rllrünmekle b•' rll
ber, ucuııutun cıevamı için cıua 
etme'ktecıırıer. 

HClkOmetln ııon kararları 1stan
bul F.snat ve San aıklrlar Dcmek
ltrl B rllklerlne!! •mtmnuııı etle 
tarşılaımıış : Birlik Başkanı Hüse
yin Klrac t~ı B•t~ekll Adnan Ml'n 
deres n Tlcaret Vekili Abdullah 
Aker'e ı ab tll kararıan:tan, cıota
yı •minnettarlık• telcraflan çek
m•ıııer:ıır 
ZtaTl~lAÖI 
Kı\(IRIRl\tN .. 

şı il Kurt.ut~ Cae1clfllll 276 ıa:vııı 
11partmıını:tn oturan D mltrl Mllı• 
ildi evvelki cece, C1UkkAnınC:a bu· 
ıunan altı t.ıneko zcytıııyaıtını .s
vıne kaçırmak lı;t rkl'n b" mahal· 
ıenln bekçlıl tara!tndan )'ıılı:alıın
mıştır. 

Tllhklkat ııonuncıa Dlmltrl Milli 
Korunma Kanununa muhalefet au 

:ıcıan ar ıınacııktır. 

111 ll\I' I'.\ TA"V. 1 SAHIRI 
~Hl h f.\ F. \ t:Rh ot 

D o u 1at kili CaOdrıılnC1eltl 
c u csa Paıı ahane& n n r.alllbl Hllt• 
rr. ~ ıı:nnan ctün Aı:tll eye nrtıe
rck: ıakkını:tıı Toplu l\.lllll Korun· 
mı lUahkMll'll nde cııva açılmıetır 

Hlk'llct r.nnan, çııı:uıatın ııatraak 
tan lmtı:ııa cttıtı için yarııııana
caktır 

1,01(.\"\Tı.\Cll.AR ZA\I TAi r.nls1 
O~RI Al Dl 

Hüktlm11tın ııcıa madcıeı~rı hu· 
swıunda aldıgı kararlar LOltantacı-
ıar Demeıtı tıırafmdan mOebet 
olarak 1ta11ılım14ur Karar 
nameden brt hafta ence Beled.I· 
~ecıcn r.um talrıp etmlt ole1uklan· 
m bildiren Deme'lı Baokanı Yuıuf 
1ııcııSOıtl, aon ıtararlar kaqı&ında 
bu taleplerlnı ırerı aımı• oldukları 
nı aöylemı,ıır Dalla Once çok ra
hlt tıyatlarla almak mecburiyetin 
<lr bulundukları aeytınyatı. pirinç, 
faaUlye ff yallan olmdl plyaaaı:ta 
ucuza buıcıuklannı ifade etmı,ur. 
Hatta ılnemacılar ve ııera'ltendııct 
bakkallıu-daıı ehven tlatlarıa .ılı 
ık teklif aldıklannı bildiren Der

nek Batltanı ' mcıı hakiki yatl• 
nn p y.ıa a çıktıtıııı. kubo•ım 
cvıt11 nın tekrar auhur ett•t nı 
söylemlf, kararname ç11cın11:ıaıı bir 
hafta nce. yal aıkınt1&10ın ı: de
rıımeal lçln vlllyete b .. vurmu, ol 
duklarmı cıa lllve etm :ıtır. 

Altı ay ıçıncıe meseli p rlncln I· 
ki lira. bir ~ıl lçlne1e aebıe ton-

,.... 1 l.DOlcl•> 
pu ıı:tare heyetinin busQn tıç aaat 
ı:tevanı ecı"n toplantuıında. ~rtem 
be ııonu toplanacak olan meel • 
eru;ıunun günncıemı teııh1t ecııı
mıttır • 

OUnı:tcme. gatetc!ere Yerilecek l· 
llıılnrla ıııı il .kııramaıne ı:te alın· 
mııtır. Bu konucıa ıorutme ac;ı
laçak ve ttararlara vanıacaımr. 
öı.e yanı:tan, üşam(lıtU lnOnOnün 
ba;kanlııtınııa toplanan C.H.P. mer 
kez ıcıare kurulu geç vüıt ııazete 
llAnlan kararnarııcıılylo ııaııı bir 
tebllll ) ayınıamıotır: 

cC.H P. ıııerııu ıı:tare kurulu 
meclis ırrupu batkın veklllertnln 
lttlrlklyle İaıılo\ İnCinUUı:ı batkan 
ııııııcsa toplanınıt ve huaual ıırw. 
ların ı:ta namı lllnlar lltbl ııevle\ 
eıı:ııo Clalı\ılmaııı :roıunda hükıl· 
met tar.tmdan aıuunıı o:an .on 
kararnameyi gör~mUttOr. Jtarar
rıaınuıın buın bürrıyetını, battl 
bMın mevcucııyetlnl ttlıllkeye ko
yan bir ıııllbıyene oldulu ınıtaıı:ıa 
m\l4abadı edlhnııtır. OH P. prosra 
mt baaınıı:ı bürrtyetınl •u ctivl· 
!arından acıdeder. C H.P. lllor b., 
ıın hürrtyeunı enl\'llerdın koru
mak için :rıllardanbert vı aon ae
çım •DMtnda ayrıca mtıcacıeıa et 
mıııer ve taabht\\ alıına ırırmı .. 
ıercıır. C H.P. b•ın hürrlfetının 
mücıataacw vo temınaıçıaı oıma
yı aıyaaJ ba)•atının b111J1lıca h•dtt· 
ıerınden ııa)'lllalıtacıır. 

Top.ıı.ntıda ııwr bulunan mec
llt ırupu batkan veıuııen meeele
yı en yakın zamane!• mecıııı ıru· 
puııun tetkikine an.edeceklertnı 
btırtınnı~ıcnıır. 

Umumi etklrın emin olmasını 
ıııtcrır. ıı:ı, Bayttk Mecliste ve par· 
ti tcşkı l ıUııda basııı hürriyetini 
korwııak ıçın OH P kaı'I bir a· 
11ınııu mOcaC1\lle ede<ıelttlr. 

Her tOrıü baakı tedbirlerine raıt 
reııı vaa teaıoı lf•h devam eıse
retlı vuııeaını ıtayıa ııovam ede
ceı1naen emınıa • 
, .. tıuK u.:ı.h oa 

Ankara ~ti CHut\111) O.H.P. 
mer•es ld111'9 kurulu bul11D ot.e
den 11ne1 ve aonra Kuım ouıoıun 
baekaııııgıncıa toı>lanuıUJur. 

Bu toı>ıanttıaraa ıeçım olayları 
va dUn lataııbUIC1• c H P. Nunı.
omıanıye ootı1ıntn aeıterlertn• el· 
konuanııaı, u H P latanbuı ıqlı:l· 
ı&tı nakıııncıtı ıcıarı vo kaaaı :ılln· 
cıen taKlbata roçılm•I ola).an U· 
aerıı:ııııı ı:turuımut~ur Bu araaa. se 
çım olayları Meolltt• ııurüııııür
Ken &aaım OU!ek'ln taıup eaecetı 
barekeı battı ve S'ıpaoııaı &onu§
mtı tekrar roacıen ıııçırıımıı ıır. 

OUn 1ataııbUl<1a TUkUbUlan 0-
laylıırı tetkik etmek üaere Melllllet 
Haaer, Dr. SUı>hı Bıa.v&an ve Ham 
dı Önırdın ınl\t .. ôlı:.11 bir o.a.P. 
he,,etının l'uım OW•ll'ln batkan 
lılında ı>e11embe ııona 1ıtanbula 
ııtm..ı kararlattınımıetır. 

Öte 1andan o P. mtc:lla snıpu· 
nun ıttlfa.kla tuvıp ettlll ueçlm 
olayları ti• 111111 olarak Mtclıa t&h 
klkaıı açılmuıa halıkınd~ Oner
.. hınoı Meclta b .. ıtanııaıu " .. 
rtlmemııur. 

ZAYi 

PAM- PAN l servf'lertnın bir misli blre1en artı· 

1 

ş ı kartı&ında çok zor durumda kal 
ır.ıı olduklarını aöyleyen Baoltan, 
şimdi vaziyetin kendileri için ııor 

111411 - lll50 deN 711tnda a.
lnrkOJ karma ona okulu ton eınt· 
tından almış oldulum 17 No, 1ı bıl· 
ıemı zayi eıUm Yenıaını aıaca&ım
dan Mklaln1n blllı:lnU )'Olı&ur. 

AFKUL(EKURSU 
Satııını bqlınmı~1r. 

~dres: Kursun Sanayii A.S. Tabiaı Sua11 kit 1-3 Tıkalnı 

Tel : '4 il 6' - 44 il '9 

Bu aqam ae•lmll fapanyoi 
D8Daö:ı: ve Şantıızu 

ANGELA KORTEZ 

..,... dall9 Te tantlarlDda 
-....ıaıuı eneldln arırıınıa 
lflft.ll. Dtlttl n, Kolc teyl kabul 

olunur. 

Ber Alı:f&m MUallı 

ı Ölle Te Alı:şam yemeklerinizi 
IPAM·PAN'dı ınkle ylyeblllrs1nl1. 

l Tel · 482374 

malo avcıot ettııını ifade eımıttır. 
Yalnız et aıkıntır.ının <1evam et
mrJtte oldu~unu bildiren oemck 

Bu akpm ıuareden ltlbaren 

Erol Gtınllll 

KADINLAR HAKiMiYETi 
•Second Greatest Sex• 

1ılevıimln en &Uzel danslı, şarkılı ve renkli aık fılml . 
Jeanne Crain - Kitty Kalben - George Nader 

ve en son dünvı havldıslrrl 



.Mustafa 
11111111111111111111111111111111ıır 

Milli takım 
'Romenle • 

rı temsili 
111111111111111111111111111111111111111 

çalışmasına 
11111111111111111111111111111111111111111 

katılmak 
maçta yendik: 78-69 

il 111111111il1111111111111111111 ı nm 

için acele 
23 yaşından küçük oyunculardan teşekkül eden takımımız 

muvaffak bir oyun çıkardı 

F. Bahçe idare heyeti bugün 
Stad meselesini konusapak 

Feııerbahçe eııı11oı·ı esi gii111i 
/ 

Beyko%la lııısıısi biı• 11111ç ytıJıtıeak 

H AFTASlN boş ceçmemeslnl te· ı 
mln balnmından fenerbahçe 
n Be,yko:ı ıakıml:an cu rııarı.nl 

ctnU hususi bir karfıla$11l& yapa• 
,aklardır. 

il' enerbabçenln dlln yapılması lca 
bl'drn autrenmwnı, barı rutbolcula 
nn sakallıtı •özünden tehir edllnılf 
ye baa;tıne bıralulını,tır. 

N\ 1 Ut~ ll::OAVI 01.DU 
Takımının seride bıraktıtımız ru

aıarıeıl ıünü Ankarada 7aptıtı bl· 
rlııd kar ılasmada ayak biletinden 
ukatlan.an sarı li.rlnrtll futbolcu 
Saı:I dün ötleden sonra Doktor Re 
pt Dermanverln muayenehane.sinde 
Udavl olmuştur. 

Dr. Dermanver Narinin lrıusı 
için •hafif fe milli macta oynama 
11na mlnl del::lldlrn demiştir. 

Ötrendlllmlzr. göre :Sad. milli ta· 
kım kafıle 1 ile birlikte cuma akşa 
mı nkaraya cldemlyecek n ancak 
rumarte 1 rünil yaptıracatı son te 
da•ITI mütuklp kafileye katılmak 
üzere uçakla şehrimizden ayrılacak· 

tır. 
F. O \HÇE lll.\RP. HF.\"ETI 
BUGÜS TOPl.ı.\.'il\'OR 

KOBLE GIDlYOR _ <ıııor Ch 11111,ırı ı···•l••ın~'uııııııı111 nıııka\t•l,.11 

1111111111111111111111111111111111111 il,. 
Ankaradan 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1ililil111111111111111 itil' 

Spor ôleminden 
-KISA HABERLER 

1 * fnıtlltere ve P'raruıa mtll1, 
futbol talı:ımları çal'l!am· 
bıı ırtınO burada Wemblev 
stadında kıırşılaşacak:arcıır. 

Bu maçı Rus baltemı Satlfcv 
idare cdı-c»kt r * haı 11 1 ııın n ı:.ı ncı b•f· 
tll6ınd11 2.5 mll:vonlulı: 1nı:llıı. 
Jutbolcusu John Ch&rletı Napo
llfc 3-1 mag,(ıp oldukları maç 
ta Juventüsiln vegAne go ann 
kata lle atmıştır * Parlsto 8por Saray:ınQa 10 
b n l!('Vlrcl önünde yapılan 

mllll basketbol karıııılaşmasın
Qa Franı;a Polon~a;".I 62 42 
mrı !(ip etme[:ıe muvaffak oı
mu tur İlk devre 30-.-17 Frnn
snııın lchlııo bltmııtır. 

D ğer taraftan Delçlltanın 
Gııncı §P.hrlndc kadınlarartı!lı 
m.111 bası<etbol lı:artı18"maaın
d e F raıısa - B<".Çlkayı 46-311 
enml;ıt r * Fraru;ıı. ıtgınln 14 üncn 

halta karşlla!ımalarında Lyon -
:ı.ıonaeo') u 2-0 n.a~IQp etmıı
t.r 

Bu mnçta Lyon•un iki golünü 
<le rınel penaltıdan olmak 
Oz ro 111a '>ek Mou net atmı$tlf * r.oıc...emburııda apı,an t>u 
kl'tl>ôl karşılaıjrn&•ında HollAn
da mllll takımı Lükaemborau 
63 oH venm ~tir 

Tnglltrreııln pmal lilı::rıde va ı 

ııılan kar4ıla nıalarda Grook • 
\\hitby')i 18 - ı mat!Cip etmı,. 
tir. 

T1ırı:11 \lurı>ş, 26 ıııusııd - 811- :rarı ında Romenler bir aralık ıDak. 
run burada 23 :r• ıodan lıtiçuk bas- 12 s; - " duruma ı:elml leru de 
kt'ltilrrln lşllrak etıltl temsili kar· buket('llrrlmlzln enerjik H bllı:lll 
ıl• mada mallı takım elenı:uılarınıı• oyunu tekrar arayı açmı n ıntı~· 

Ronıannınııı • cdera ] llh Karma ını bakaya bin kuandırmı tır. 
• j ~IM•!l ~,111111•)1' ıııınnrrnı. nlnııı ıur 'rakımıınıı ikinı:I ırm•lli kartıl•ş· 

-----,Kar ıla nıaııın )&JHldıtı 2500 kldlllr. nıuıııı yarın ı bııı:ün) Romarı3anın 
--- 1 kapalı halk salonu başlama •••tin ~imal muhtf'llll ile ıapacaıaır. 

F k , drn çok daha nvrl hınca hmç dol Kalilemız 29 Kısım ruma ı:ünü 

t ı ı rıııışıu , ~lılli \IMlP oldııtu ı:lbl r;r- lltıkrr e, pazar ı:untı de uç~kla nrl 

a a \ ııc \Ilı-ar vr l'ııroslav hakemlerinin ı:rata hareket edıotıoktlr, l•tanbula • • • \ ı idare ıoıtlll bu kar ıtarnıada takırııı donu• he pazarııo~I ıılnlı llrlsraıtan 

t 
11111. 30 sanly" kaidesini tik ıııa\·a nls mallAllı sutlr ıı 00 de hau·krı ede· 

Milli takınıınıııın rie~İ')· bPlle rnk ıtah~ iyi ıatblk rlnılsılr. rf'k olan \ ııtın•lav ııçaiı 11., olartk 
nıeı aı? haf'ı :\ltı~tafa !' lllliıassıı bu noktadan dolayı onü· tır. 
mıllı takım namzetlerı· 1 ,.sa~ tuıuıacaktır. :lıtHHSPon ı.oK \l,t 
. . ' . l rrıUidekl mlllı maçlarda aynı ilk bl'~ 

1 nin ıhinkiı antrenmanlarına ka l Kuşılaşıııanııı ııı.; dene ini dr \ \Kt"'ill~ .\~·ıı 1.., on 

mi , trhir edildiğini iiğreninre 1 uıarı ilk br)lml7 ş11,ırdir: ıTuıı~. ları "reni lotaller1nln bu:ırlıkları bit 
tılmak üırre \nkııraclan gel· 

1 

~6 4 ' llerdr bl:lrnıeye nıuulfak l\lodalılann MObUrdarda yaptırdık 

, • •• • . 1 ı urıın, \ilan, TunC'ay, F.rdofan . mek üzeredir o"al k d ı 
\ rfa lrnlubunı> gıderek yeşıl 1 na krtbulcıılarınulın musaba'·ada · "' • ya ın a yapı a ı " cak bir mertı&lmle acııacakttr 
.,e)a:r fonna ile iılmanını )ap· ı )aııtıkları ş:ı~ılar ı.c urılardır: \I· BiR "IR \'istF.n 
•nı tır. Yukarıda enerjik ful· 1 ı tan ZJ; ı.rdıı~an ıs; Tunç 1:>; '1 u Galatasaray KulObü Tt!lkf'ncllrrln 
bokumuz }l' il·be\az fornıa ile~ r~n ıo: Hatnr S: 'Tuııcay 4; Unal 2; }den Gilnn ı·rı::ün, kulubündf'n h· 

1 
•k .. ,.. 

1 
• . \ ı.: ncr l. ılfa edcrrk :ltoda1a ıran fer oımu 

ı:a ısıı en got u mekteıfır. \ ilk denf'ye nazaran bllha sa ı;olı ı. 
•Üralll cerrynn f'deıı oyunun ikinci ~----·--------

\li, .\hmrt \e Ünal dün l>kli:'in 
.)aplırdığı :uıtrrnmanda kuçük 

.kalı>nin iiniinde giirulii) orlaı· 
San - 14clnrtll cami& &falında 

&on günlerin en çolı:. lı:.onuŞUlaıı mev 
r:uu olan 60 000 lı:.lşillk stadyum me 
aell'Jll bugün tulUp lok•llnde bir 
t<ıptantı yapııcrı kolan idare heyoUn 

\ olr\ hol \rıtrrnurll ol~n ('rk Jlrl koblr. 
ft't!Pr,t•J•lllllll ç11lı•m11 ıırntrnıııı h nrlrlııılc tılr ı..ıılfibu l'Dll•tırdıcı 
lc-ln ıını.ı.ın<tıı. l•ıımlıııl hlıt jlıo•I u r.ıfıııılnıı ınııor ta111l111 rıtllıııl ti. 
Federn•Jon, Jlrl Koblt nln muka.rlf'•lnlıı hllrııı .. lııı 111. ıı, <lıılın \.ır
kl'n. 111111\,n l'lr.•lnl rr~hrtnıl•llr. llK fl'ıtıllı:;iıııı't' ;nrı• hulılr l'ıı111rtı••I 
ıı:ıınh nıl'ml<'~f'lhı<' ı!llııf'l'l'kllr. 

Bu maçta Grook'un santrforu 
l'rl<'r ourr .. 30 dat.lka tclndr ta· 
lıınııııın collrrlnden aııı .. nı 11111111111111111111111111111111111111111111 

:~;~s:;~~~~~~~~,, 111111il1111111111111111111111111111111111111 

ee görüştllecelı:tlr 
Blr an enel tatbllı: me•tllne ko

nulabt.mesl lçlu bu fikrin önderliği· 
nı vapan Kadıköy grupu aıtrendl!l 
m:Ze cıOn:ı idare he;etınlıı bugUıı ya 
pac:ııtı t<ıp!anı.ı neı.tceatnı merakla 
belı:.lemııktedlr. 

H&ttA grupa yatın çevrelere göre 
eter ldare be:;eı.ı stadyum muele
alnde en ıuc zamands raallyete geç 
meyt karar aıı.ına almazsa Kadıköy 
ı;rupuııca yeni blr •fevkal!de lton
grcıa ye rldllmesı lhtlmall blle me•· ı 

Meden Berk 
istifa etti 

\nkara "C ( \ ,A.J - Trnl• Ye· 
deras7onu Rrlsl leden! Berk, t 
mar \'ekllllfln• t:lfln tdllmlı ol· 
muından dolayı t'rdera yon Re 
lslltlnden istifa f'tml tir. 

iLK ONCE STAD!.. 
cuttur hl\ RE HJ:\'F.TI nl ca 'S ı ederu1on rehli 1 müddetince 

ÜKRl \ l Dİ!lol.F.YECEK 1 memlrkrı teni ine yaptılı mu•· 
Buı::nn toplanacak olan San il bf't blwıeUrrden öıUril Rt'den 

rlvertll idare hf'yetl JtulUple olan Terblyed ı mııııı Mlldur ,.ekili 
an1&$m&Zlıiı 71l11lnden çalı,mılara tnui uaıııan, kf'ndlslnc ır.sek 
l5tirak etmrJ't'll ıutboku Sllkrtıyb kOr etml ,,. 5porcu ı:eııclltin iyi 
dlnleyecelr. n bıı hususta adı lf'Çrn lrmrnnllrrlnl blldlrml~ıir. 
futbolcu lir bir anlaşmaya nrmaya 1 ~ 
çalııacaktır. L------------

• 

S 
tad.)om diırnsı üleriuılt daima ısrarla 
dunt\ OJ"ltl. ~·unkiı biliyoruz ki. bir 
memlekette futbolun ilrri gitme i, iyl 

futbokunun )eli ebilmesi. ınndı>rn futbol oy· 
nanabilıne i için stacl~ umlar arttır. '1ükem· 
ınl"l staılyıımlara n• dolayısiyle sahalarn .,3. 
lıi11 olın:ı,an nıemlı•kNlrrin futbolları rlaiına 
tiıC'r ı.alnıı~. lıııkı berbat bir tarlarla )etiş· 
nı eye ~'alı~an c· ılll Cid:ınlar g ibi serpilrmt'nıi;ı· 
tir . 

Dııha gc-ni ş ınünasi) le di~·.-biliriz ki nıeın 
lı>ket ııoı tınıın kalkınııbilnıe i en ba')ta 'itad· 
\tını dfuasının lıalli ilt E;l'rçeklı> me yoluna
tıirebilir. "ııor :ılıalarında k11anılan zıı(ı>rle· 
rin ı>sası da buraılarlır. Eliınbde nıaalesrr h·i 
taılyıımlar )Ok •. .\1ithatıı:ı a ~tacl.> umu de· 
'amlı nıarlıırla c;okt:ın l'ldcn çıkmt~, abası 

da a n cak bir tarhı \ nıifl si ) apabilec('k bale 
gelmi. lir. ı\nknraılaki Onılokuz '1a)l'i .;;tad· 
\tımu yapılan ilihrlr.rlr •.uyuk t:ıd ihtirao · 
nı kısmen kar ıla\ nbih•tektir. İleri futbol 

nıtmlekrtlerine gitnll'~ c hiç luzum ) ok .. A \'· 
rupa~ a kadar da u1anma~·ı n , 'I ahrandaki 
·Enu·edi)e• tadvııınu dalıi yem )e il bir çi· 
men <>ahaya sahiptir. 

B 
u~ün artık loprak 'ahanın tiirı bil.- ol· 
nıanıaktadır. Kuliıııl('rin antn•oman 
ya11tıkl:ırı 'ahalar bile \'İmrnclir. Dıin· 

)·anın her tarafında kulüpler irili ufaklı ~tnıl · 
ltıınlara ~ahiptirlı>r. Tahiati) le biiylı> nwnı· 
lrk('tlerde futbol dl' ill'ri olur, atletiwı de .. 
Ri1 lıöylr mesut giinlere gitmek istiyoruz. İ · 
ti~ orıı1 ki hrr ı.uhibun ufıık da ol a, .,aha ı 
~ e. il çimen bir toılı bulun~un. Orııda çalış· 
ın, maçlınnı yaıMn \'C ) inr orada ınemle· 

ket için futbolcu, pon il ~eli tirsin. rntbol· 

ru u. antrenorü modern rııtbııl O) nan:ıeııl\ ı;i· 
mı>n bir aha, ""~ unup gi~ ınrbileccği lrmiz 
bir Hr H' ) tkanabilcrrj! i dn~lar bulabilsip ... 

IKiNCi PROFESYONEL LiG MAÇLARI 

Sarıyer- Feri köy 
B 

lr mOılıll'I teııhrrl tehir l'ılll 
mte 111111111:111. ıı.ınrı profe• 
) oııel Ilı: nıo\·larıııo. huı;ilıı 

:\llthltPR$R tadında n) llıtlllll'a" 
liarsılaı;m.ılarln df\ ııın eı'lllrı~li· 
tir. 

iCAPTAN TEDAViDE - lllllll tııkınıımııııı sanlı hafı t rner
hnhe«"ll "ad \ııknrnı'ln Hnrellf'Pf' 

ili' T ıpıl m ka~ıı~mnııo ayak hlle tln•ltn aı.ntlnnnıı tır. Rt<ılm•ll' 
dıln noktor Re at J>l'mıanrr filini tlıu1e tP.rtınl olan ~an • 1.1\ehertıl 

111 unt•U hıırta ınÜ•tllıAkRIRrınııı 

btı11I dıs:ı boıı:tııu- kullar > aıııı .ııı 
oıa\•lftfdP k!Dplrr kU\\el lllÜ\BZC 

nt'•I buliımıııdaıı blrlia\ ırııp11 llJ 
rllmış h11luıııııuktı11ıır. 

hı. ıı.ı m <:ııtrln ııuoıı t.ıı> heıl~ıı 
Karıııtıııı rlı li, l\ıırt ıılıır llulrıll ki.'•. 
dtıLr'lt'n'" lltt~rll&I loU\\1'111 rnt.lhı 
Sılrı)rrlıı ellnıif'ıı ıı lıııı,tır. lıı. lı ı 
takını lı:lııılr. K ıtrıııllııırtlı. ile <ıu 
rı)l'rlıı nıı im 1111;1111 olup. Oıılaılıı 
onları tılr ıuıırn "rtı'len ıııı.lıı et 
ml'l.tttllr. 

taı.ımın kaııtanını ı::orO)Orsunu:ı. 
••••••••••••Ht•••••••••t•ttııtaı110111111111eeo1011lllf ... llllU•lllll ... ll .................... -lll"H""'''• 

Romen basketçileri geliyor 
M odasııorun dlvrt ettlfl Roman· 

711nın Dinamo basketbol takı 
mı 17 Aralık• tarihinde Sf'llrl-

mlze ıelmt'klt!dlr. Galatasara1, Fe 
n~bahçe, Moda ve Dlnamonan l~I· 
raklylt, por ve rrı::t arayanda 
dörtlü bit turnuva yapılacaktır. 
nlSAMO, ASK\RADA DA 
Al \Ç YAPACAK 

Yf!UI takımını ıe1 rrt.mek fırıa tını 
!'ide edeuklr.rdlr. 
t • Z R\l.tKT\kl ASK\R\ 
• E\' \il n 1 GERi KAi.ili ruan ı;el\rllıııır, 1111 ı.ıupı\>rıtl'ıı 

ı, 2 Aralık tarihinde maç Y•Pnıalt: 0tıra nten t'erl t.;lly, Be) lrrl>e> 1 \l' 

Qu.re \nkara1a divet tdilmlt bulu• \ t'Şllf'llrl'klll IHlllillld• t;oli RZ pUıt ıt 
nan Modaspor bukelbol takımının farkı olmıı ı. bu toı.ımtarın arala· 
bu ıeyabatl bert ır.atmısur. rındaı.ı mill'adele>I arttırınoıaa 
lunlıte nzlfell bnlnııan .\mertk&. dır. 

lılann kamıot oldutu basketbol ta· 801011 oynanacaloi ma1:ıar J0111111 
lnmı paıar bllnU ltadıkllY Raik Z. eolııli n blrlııcllll.; hal.;ımınd.uı 
fitim lnmrıı por satonuııda Mo• toloi thl'mnıl,etlldlr. 

-.o' l' U-" ' Ol R \il 
l'nl.ım h.. 

IRr O. 0. 8. '.\I, A. \', l'. l'. 

K. Güm. 9 7 •1 
Sarıyer 9 7 1 
Galata 9 8 2 
FertkOy 9 5 2 
B Beyi 9 6 1 
Y Direk 9 • 2 

Profe rnııı•I Hlrlı!d l.lı tn il!. ""' rı-~ıııı hltlrmf')r 
mnvallıll• olun \ I' il • ee,aLlılU dllıı •tadlamıda nııtrrııorl,.rl ""'' 

lodaspor Kulübü, Dinamo takımı 
nı \nkarara da utmı,ıu. Ankara• 
ıa oıaamo, loda ile berabtr rlde 
eek '" ınahtemelrn UarblJ'e ile An· 
tıaraı::Qı-Onlt.ıı ~tlrakiyle bir tumu 
Yada o) nı.-a.,aktardır. Rt'IJll'C'f' htan 
• uUulardaU IOnra Ankara ba.sketbol 
eırraklJtan da, llorııanyanın bo kul' 

dasporla busud bir k&f11lafM& yap&• Bal.tm l\tO•tafa Öık&fRDln idil 
aktır. Bu mllıaba.lr.a, seçenlerde b- re eı'lrttıl. eııııt i l! de o~naoıcaı. 
mlttlı oynanan ,... AmerlkalJlann 

1 
olan bu maç çoli crkl9mell n çe· 

callbiyetl:rle ~ıı.. aıaçıa rnaııtı • tin lll'('l'Cl'lo;tlr. l
~r:r:.: ~ : 
HaaköJ' il 1 2 
D Paşa il 2 -
A Dolu 11 - 2 

1 25 8 16 3 
ı :n e 10 3 
1 13 5 14 4 
2 18 12 12 6 
3 22 15 il ı 

3 1• 9 10 8 
3 10 10 8 10 
ı a 12 a 10 
8 14 17 6 13 
8 10 24 • 14 
1 • 27 • 14 
7 6 111 2 18 

lılPıf';,lrıı'lt hlr t-alı•mn •R 111111 lnrııır Rt•lmdl' lılr 1ıa1ll ••• a ,,. )Orucu 11 ,.~,.0 ııtrenwııııın 
lacalr.tır. Her llil ı.ıuııuo dt ı.unelltrıoııı hol·alıuını ııınıerı.en corU1orıonu11. 

~~~~~~.'4 ........ ~ ... 

i N. ERDEM $ 
f 
i 
$ , 

~ 
i 
~ 
~ 
$ 

istifa etti 

~ . 

i 1 ,,ııtr $o ~ ıllnden t.nl tzJııl rt~; 

l 
nan İstanlmhpor aııt ~ 
ril ?\ecdd Erdem, ıı~,:ıı; 

hitamını mutea!Wp dun utl1o111· 
.,1azarak kulüp ba$kan•ll• dlJ~ 

i
nıı, ıır. ı:;ıhhi . <ebe11lerdPll retr' 
vazltt ini yerıne cetıreıni1 , 1.,,J 
bildiren .SecdH Erdeın. ı.a ısı* 

~ muvaıraıdvrlltr dilemiş ,e 
# ruının k;bulilnıi 1ttcmltllr· ı4ı.: 
$ Bu mevzuda kcndl!lyle ~~il' 
~ tUtUmül ıstanbul por k ı•' J başkanı \ il "'oh torik ı e btıe 
$lan 5oylemlştlr: ~ 

., •- Rlz !liecdct Erdernd'İsll' 
$ memnunduk. Kendls1nlıı. pll 

1 
bulsporda antrenörlu~e bat Jı" 
andan, hastalaıııp lstlrab•I '' 
fı tarihe kadar. ru tboJC'.Ulal'I ,411 
lıstırma bakımıııdan ı::ii tt ıısf' 
llyak~tc mütc.şekklrlz. R•tı;ııı'' 

~ htı dobyıslylc antrenorl 11 ıf 
$ayrılması, bizim için üzilC rflldl 
., tel.lflsl zor bir durum dolU ~ 
$ tur. Çahsmalanndan dolı11 

$ di lrıc tekrar leJekkilr edr'";ı 
$ hı ıra rne~eıesı ldarr, h~yetl ır' 

E
ru şuldııkten sonra netıct :;ılf 

et Erdeme ayrıca blldirlltCtı J 

~~~ 
Modaspor'un niıanı11 

tadil kongresi ~ 
Modupor Kul.ıbünQn nııaııı 9 

uıdlll için tevka!Ade koncres 
raht pıızar günü kulüp ıoıt 
} apıla ak ur 

li
OÜNDEM: 

Lokal ı.allm_a_t~~~_e_sı •Adili·./ 
Ana ıılzam~...ııl 

mı düşüyor ,, 
:ı.rmı takımın cuma 1unıı ,.rı~ 

)& gidecek olmuı ve eeıçııı• ol'ı;·J 
lnşmrııandon evvel milli futlı,ill~!/ 
ra takımlanııda oynamaları "Ol'."tJ 
aeçlcl E. Aykaç tarafından 111 ıı-:.t 
verllmemral oaıaı.ar.arayın ıı",,1"' 
sonunda Ankaraya yapacııtıı A 
t1 suya düşilrmüstür. ııtr:ı 

B lbaua bu durumun ınAll ,eril 
dan tulllbll muta arrır td ~.I 
dU$Unen San kırmızılı 1dl 9r 
tek aeçtcı lle bir ı:öroştne ,., ,. 
!ardır. , tJ' I 

Son l'Ulrttte ı:6rt tek ~(IC• 
taıara lılara bu durumun ,,ı 
için bir formül bulacaı;ı.oı 

mıtt1r. 


