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YOLU DEGI MELi, DEDi 
C.U.P. İl Baskanı N. Gedik'in sert 
heyanına a;iırhaslı cevap verdi 
''Vatandaş fikrinf serbestçe söylemelidir,, 
CHP. Meclis grupu bugün gazetelerin ilônlorı ile ilgili kararname 
ve İstanbul İl teşkilôh aleyhine yapılan tahkikah müzakere edecek 

C.H.P. 1! başkanı Şemseddin OUn· 
ııttay; dün bir •Ba&ın toplantı.sı• 
yapmış n İçişler\ Bakanı Dr. S~mık 
Gedlk'ln: •Hllk~met adına. 70nelt
tljtl 11erı n 11aı r be,.anlara ce,·ap 
Vt"J"m!ştlr, 

İçişler! Bakanının, ithamlarına 
karşılık dthamkln olmayan n Aon ~EMSF.nnis 

Kabine dün 
TOPLAN Dl 

l lk toplantlda Sovyet Başbakanı Bulga
nin'in gönderdiği mesajlar görüşüldü 

Rnıud Mahablrlmhden fi 
Ankara, 27 - 5. Atınan Men-

deres kabinesi buı;-an ö~leyc do • 
ru ilk toplantısını yapmıştır. İlk 
tah."nlnler. toplı.ntmm kabine pro
cramı ile ilgili oldutıu merteztn
de ıat. Fakat emin kaynaklardan 
aldııtım :-:ıaıömaıa c!!ı'e. buqün a
crle olarak .çtımna davet ccıtım 
kabine toplantl6ında Sov\'et Dıııs-

CDl"\tımı ~L 3 ~il. :! del 
-0---

Meclis dün 
115 saniye 
toplandı 

Buıusl Mulıablrim!Joden 

Ankara. 27 - Büyük Mlllet Mec 
ııııının buırtınltQ oturumu 115 ısanl 
)'C devam etml§tlr. Gündemde ka• 
b ine :ıstcsırıın taMikma dair n.ı
yasetıcumhur tezkeresi \"ardı. nı

van ktlt\p\erlnden bin cok tısa o
lan ve b11$anlar temenn!s•y!e ıso-
na eren tezkereyi bir dakika için
de otuı:\c. nıge: 55 ııanıyesl do 

<Deunıı l!'a. 3 ı--D. 1 de) 

derece ıı ırba lı bir 4ckllde konuşan - • - ---------------------------------------

!'1 ÇE."iBEK TAŞ'TA El,.'\JA ALA S H ~Llt 

Peynirden sonra bücum dün 
elma ve narenciye'ye oldu 
lleynir kuyruğu dün de devam etti. Perakendeci 

r
esnaf bolluğun uzun sürmiyece:~'."~~·~;~ .. ~.~!:~~ 

ntsbetle dahı;. az hararetli geç
mekte beraber peynire karşı g!rt~ı 
len •hUcum• dün de devam e•m.o 

(De\aını . n. :l ı:;n. 3 del 

ESKİ MENDERES'E 
B~ŞYAZI 

BİR HİTAB 
Ahmed Emin YALMAN 

&.a 1ıhlerrm Adnan \lrııderu, fYI Rtr ınıorakım ,ar. bunıı ı:ı'lzmek için l:ıln "Vuln de tize bir 
ıoaı aora) ım: t:•kl arli:ıdnsınu. ıll4:ı deki en ,-aı.ın v• candan 

'1>ası yolda ınıı Pnnt Kuprillllnilıı dörtın tnı.,.ıre lt'. onun arlıuın• 
~•n IPll'tı nıtlcadl'lelt.re dair cnetrmlzln Otonlarında ı:ıkan hatıra· 
•rını oııu,nr mu unuıf Eter ot.;umoynrsdntz.. y11L1ı. rdlyorsonuz. 
;uıı ı.o bunlarda; ıolyıul ha, atınızın f'n ef'rdll. en ba.sarılı. en mcı'nt 
bıı tatlı iıılnrınıu hlkA,-r.s! vardır. E&er okayorı;anız.. 67le umanın ki 
b •fı'lanuın bir ı.n hinde unutulan Vf' !ôGnllt.; blr hal• dOs•n bazı 
•tırRJar ırıtıı:lde ranıanıırııı.:. ate lenerektlr. St7ast eah lyrtlntzın 

1&11 hO\l)l'tl ıır biç >alıa91k atmıyan boıonı.-a cldlşlnl1.I :>adırırıyo
~k~ıııız. eın duyacabınıı. bir iktidar mevkllnde bn ı dönen bir 
it.ant lnHn. bir •ıra polltlkacıı;ı ılbl rırı.r~ ınrnr. bu1urrnn zevlıl aı· 
lı &aınoan ı.:n malı size ı.:OçO'k ıllr11necr'k, TOr'k tartııınln ebf'dlllll 
d llzııruncta bir kurucu, bir aınneı mertebe ine ~rıeıueli:, sizin lclıı 

1 tr.rı lle lıt)ll! l.;fllıUI dml)eC'eı.: derecede çekle! bir hedef nıanıara· 
llrıı aıacaı._ 

s arın 'ltndf'rf' , IM:'i ile ıs:.ı ara.,ında tA ıcterınden ıı:eıenlı 
•l oı:r 1lnılt haclı> anların eotu tam bir hayal ıu'kutuııa uıtrn· 

k mı,tır. 'finf'\I l.rl'lillnl:ı.I btllA ı.:apamı:ran Alzdrn blll ümit 

11~ ınl:rrıı Jll'lı mulıdut. ırrı:r.k dostlarıııı&elan bir\ ıı•nlnı. !ıieden htlll 
, 11ı.1ı ın11ı.ıeıı ,aııı:eı:nıı,orunı'ı' CUnkU J9!11 1ıtının ıoııtanııdn \C 19::12 

•nın hR huınıtıt tıpkı 1.ı1111ln oldutıı ılbl, ıercelı htırrt)cl vr de• 
~llkrası J ollıırına erlin C'i'\'lrlr vr. tarihi ~tirin izi rt'id ve in Ur l'idrr 
t lıl ılirllııdllnO:ı, takot sonrn ı.:eııdlnlzl ıooladııın:. hıetıdıın dllnoıık 1 
tı'A•rttını parlak bir Mlll'l'!IP ort&J a lıo) dunuz, ıııroılrl.;l'tte lilfMI 

1:rı9 rarıııııııtk '" rllılrllıt1 ıe bir ıslahat de\'rl acnıak !cin I> 1 rılJet 
b 1 11•rdlnız. ıınııııı tıımnı bir nıüsa~lrler heyeti haline ıoyıluııuz.. 

r •ratık TUrklyr.dr. > ürOUlleıı bıuın konferansı H'l a bosın nıttllıı! 
(De\'amı: SL il. tiO. 7 del 

IZMIT'LI 
C:. M. P. LILER 
BIRLEŞME~E 
lARAFTAR 
t llııııut ıatıalılnmlıden 

'' t?ııtr 27 - B.rkaç ıron ônce ba· 
r,ııa;anbuı ıı:az.etelertncıe .ırnm· 
>,rı lrtıaı !il' Cumhur1ret Mllleı 
:ıı.,~ laını ıı blrleşeceklerıne» daır 
ı:ı, :rıer çıkması 15f'hrtmlıı:1e 11ıı. 
l' •rıııı anmı$tır 
~ 'llıa3 ettııtım C ?J P il turul 
:ıı.~tı; ııt Nlumettln Yülı:scl 

• a eunıın .ovıemıetır: 

·- o l.ı b~ erek alyL"I ve ııereltse ma· 
'tttcı l:rıııan buna ıazum ve ihtiyaç 
ttt.;r. Ben oahsen bu btrl~me1e 

il tanm • 
C:),a u &rıcıa ııörQftUtnm Caha bazı 
~~r- iller cıe arnı tarzda ltonuo-

araır 

•• Narenciyeciler 
Ankara'ya bir 
Heyet gönderiyor 
Antalya, 27 - Son alınan 1ktls8· 

dl !tararlar <tolayısiyle plyuada hA
uı olan durgunluk devam etmekte· 

( DHlllDI 8n. :"> SU. 1 del 

Klr.o:o;u ı; ı ,lnAD\' - Kaı,aıı\'ıtr· 
61dR \ t'f\"Arl ~el..tr) an :ıdındR hlr 
mt"ZP.cl, dtln kllıı•u 5 liradan ı•l'l' 
ıılr satarken yakaınn:ıraı. Adli) r.· 
ll' 'rrllml9 'r. hnt.kındıı '1 oııhı 
'11111 Knrunnıa "ahkl'nıl'•lnıte d.ı· 
'a Rl.'•lını tır. Dünkıı ~nrıu~11 ,.,. 
rn~ındıı tr.\ kitine 1117.Ulll ı:lirülııır 
yrıı mnrclnln duru nıaı;ııı.ı ~cr

hc•t nlnrnli dl'vam f'dlll'cd:ılr. 

Oünaltay, s(lzlerlnc cİçlş!erJ Balta •

1 ~~::~~~~~:~:r~~=~~;~~: K ı b r· ı s 1 a na göre cevap vermeye lüzum gör 
mezdım,.. diyerek başlamı, ve ~ör· 
la devam etmtşUr: ilgili yeni 

bir plfin hazır lanbı 
•~IÜSAZ \RA .ı\DABb 

•Patat, Sarın Başbakandan mül· 
b•m olduğunu turth ettJCI için, ce
npıa bırakmayı, münazara ldlbına 
uygun bulmadım. Ben ön~k1 beya. 
natımla, ııon ı;ünl~rdelı:l hAdt.selerın 

acbcbl;ct v'rdlğt şlltl;ctl•r1mlzl. va
tandaşlar için tabii müracaat yeri 
olan !ıQltnmete Vli' umum! etltAra 
lblAğ etn.ek tatemlştlm. Haysiyeti 
~edeteneı: habız muameleye u1ra<11-
ğını onan vatandaşlann mnracaat
lanna karşı. f!kAyeUer hük~me~ten 
de ols:ı , tem.ı!I me•ltllnde bulunan 
!arın verdikleri cevaplann. partUer 

mernpıı a. s . ft. 4 cıeı 

Kıbrıs Tö rklerinin lstanbol Baş:anın son reslmlerlnden,:irl 

Rumları ile mübadelesi istendi Eısenlıower ın 
sılılıi durumu T. R. &. 

\ 

Atin• 2'1 - Yunan bQkO.mctlne 
raıı:tn Te cıoıru haber vermekle 
tanınan Attnaııa münt~lr Elef· 
terla aaetaı Kıbrıala 111'111 ola düzeliyor 

·ıLK -,~BU MU OLMALll htnnhul \ llA)t.tlnln H R<>le<lh·esının ı~ıer ı n.ı ıundl'n hl'rl 
- )l'lll ııır \ nıı, ·"ıımtıız 'l'nr hnıı taratınılaıı ııııır.. l'llllml'kt~-

1 ıllr. \ lnt" lkHlç ıı;Oııdcnherl İ•tıınbul. \'llr.<l·l)nzurı lir tldctıı 
ı.a, na~ an bir ı.nunı ıınılıroıaı.tad ır. 7.rJ Ilı•> ntınıtan pi rlnrlnı- kadar htr türUI ııdu ınııddf'.alnf' kar ı 

,.hlrllnlıı ırn o.,ınn•ı t.ınntınlnn &011 ııilıılrrdrkl trli ıııOhlm hRrf'l.;I' tini tl'~lill rdlyor. Ötf' T•ndnıı. ı.ı~ 
,,,ıı ıı (1ltnıış, o.ıııo ıtıonll. 1'oınllr dt'fdl \'lir. \ntııııdn, ••tlnr. ı~ııır ı:ldf'C'f'k 'nsıta bulnmı,nr. Sokııtı· 
11111. mıldr,.111111 hlr ı:üıı bile trmh: lt·ndlilııl ı:örl'ml)or. l'rhlr 'l"l'\ l'hlrlt bu ılf'rtlcr, elktl)l'tll'r altında 
nlllrt..f'n. )t"lll ı r. lı11Şlanıı5 bir tt \ nl h> ıır.n ne hd.ll'r't il le nhnaz~n cı\'aılf'drnııhhkat ır;l)zll bf'kl•r. Çar· 
,ı.pn:r.orn lndlilnl r;hrmrk ısın. Anın ırıın ı ırün ki ,-eni \'ali Tnrıı ıııı ı • htc olma, aeak bir noktadan 
ha ıaıuı tır: alııııır ,,. l•tlnıHtı.. 1• lrrlnf! dair teU.lknt .. n Or.rçf'lıtcn, ilk ı bu mu olmalı idi!' Dön \"ilk• 
!inin milhlnı bir t.;ı•nıını ~RrBJbnrnu • ı.·rdlkule • \'tŞllkl!y snbll )oln nnn üzt'rlnd• ıezlp dnlatmıık· 

1:\ ıı:eelrdl. RfıtOn ı'l•hlr \ 'ali Tarbrun bit olmıwı:ı 41ftn, c:ar ı pazarda ıı:brmelı isterdi. .......... " ......................... ,,. .. ,_. ...... -....... ,_,, ........................... _.,, ........................... " ................ __. ................... . 

D. P. Meclis Grup·u 
bUgüa loplaaıyor 
Başbakan programını okuyacak. Yeni yahr1mların yapıl
mıyacağı, memurlar arasmda tensikat olacağı söyleniyor. 

-, Huııınt Mulıalılrlıııı.lzden 
Anlı:ara, 27 - D.P. Meclll Onıpu tanııaı ııeçlml J'llpıl&caııı. amra nq. 

rann aau ıs ıe toplanacaktır. sa- batan Adnan Mtndtreain hQlı:O....et 

bable:vln toplanacak olan ıınıp tda· programı üzerinde lzalıa\ Ttreetli 
it! htyetl oaıeden aonraltt ıınıp ld•· tahmin ~Jlmelttedlr. 

rtı heyeUnln ıt11ndemlnl hazırı..:ra- Teni ltablnenln t~lünden .on 
caltt.ır. Tcplant.ıda önce Grup Baş· Devamı Sa: :ıı. Sa: ı de) ....... .._ .................................................................. -.. _. ...... _. .... ......... 

G.. Antep yangmmda 
kimsenin kasti yok 
Mütehassıs heyetinin raporuna göre 
yangın elektrik kontağından çıkmış 

Anadolu Ajana 

rak yeni bir pllnın hazırlanmakta 
olduıtunu ve bu pllnın NA'TO'nun 
aralık a:rında Parl&ıe yapacaıtı 

IDrvanıı SL ~Sil. 1 dC!I 

Haber hayret uyandırdı 
Yutancıa \'erdıttml:: habot. 

hayretle taroııamamak tabii 
deRlldlr. EvvelA. haberde. 35U 
bin Rumun Ttırktyee1e yaşadı· 

ğından bıı.Medllmettedlr. Hal· 
bukl, Türktyede yaşı:ran ve TQrk 
\'at&rı<11$1 ol&n Rumlanrı adeaı 
100 bini ıu=mamaktadır. Böyle 
oıunca, Batı T:alı:ya ve Kıb

ruıtaıı:ı Türklerle latanbul Rwn 
ıannın mübadelesinden Türk!· 
:yenin zararlı çıtacajjı açıktır 
'!kıncı olarak. Yunan hQkO.metl 
tarafından h91rlandığı ııöyl&

nen bu projenin. arazı bakımın 
elan TürklQll:ün BeJlen Dünyuı 
karouıırıda yeni bir ııerı çcıı:u
meeını rerektıreceıtı ıı:öz OnQn· 
cıe tutulursa. Lauaanne Mua· 
h~eı;tnln kurmu~ oldutıu mQ· 
vazenenin bu aerecede ateyhlml 
zo de~ttrılmeelnl TQrltlrenln 
lı:ıibul edemlyeceğl kendlllll:ln
aen meydana çıkar. Bu ltlb~ 
la, Amerikalı doııtlarunızın 
ııorıe bir projeJ'i cıeııtekl!yeblle 
oeklertne asla inanmak tateml· 
yorus. 

\ '.\TAS 

ıh!!Oclnted PıT.11 
Was?ılnaton, 27 - Başkan Elsen• 

howcr"tn mucıavtm Coktortarı. bas 
tanın lilhhatlnln cyolundu oldu
ıtunu aöylemltlerdlr. Fakat doktor 
ıar bunwı hiç bir zaman Başka
nın sıhhatinin mükemmel bl:' ha· 
le ı;rlrdtğl mllnıısına alınmamMUU 

da işaret ctmltlerdlr. 
Daha ııonra basın menaupluını 

kabul ocıen baııın sekreteri James 
Bageny, Başkanın cbu ııabab aa
yct iyi uyandıtını, her zamanki et 
bl duş yapıp traş oldtıRunu T• 
normal kahvatusını yecıııını. bil· 
cıınntştlr. 

Haııerty•nın lfadeslrıe ııare, El
srnhowcr bAlll uzurı lı:elimelert 'ko 
taylıkla tellftuz edememektedir. 
Fakat daha enelld raporlarda bU 
dinlen konU1?na R(lçlQll11nün ehem. 
mlyetll ı;urette ualdıtı 1$UCt .. 
<tllmektecıır. 

Qazotecller Ha&~r"Je bu sflı! 
baJlcrcıe ıııt 111.k garnıen bazı u
nutkanlık ballerinln cıe mevcut o
lup olmadığını ııonnuşlardır. a .. 
acrıy buna ckatfyen• telt11nde ce
v aP. vennıotır. 

öte yan<ıan bazı fnalllz P39-
tolerl bug-QnkQ ı;ayıta.rında, BL~kan 
Etııonhower"ln baatalıR"ı dolayuıly· 
le t.ı;Ufa etmek zonında lı:alacak 
ilk Ameı1kan Cumhurbqkanı ola
catıı tahminini ııert şQrmelı:tedl.:· 
ler. .. " ............................................................................................ " .............. .... 

DİYARBAKIR SECİMİNE 
İTİRAZ KABUL EDİLDİ 
C. H. P. nin 4 muhalife karşı 7 oyla kabul edilen 
şikôyetleri Yüksek Seçim Kuruluna gönderilecek 

Tarlı nııberltr AJan11 
Diyarbakır 25 - Bu gco. ııtlQ ,... mıştır. 

ltlt.lere lı:adar toplantı halinde olan it Seçim. rtunılunun bu karan t .. 
Dlyarbt.lw' it Seçim Kurulu. C H.P. dik için rarın Yülı:aek Seçim Kurullı 
nlıı .e~ımıerın yenllenmeaı yclunda- na gönderecektir. Yllltlelt Seçim ıtu· 
l:l tll:lyatlnl haklı bularak dört mu· rulunun bozma kararına u~ çek 
halife kar·tı 7e<tl 01Ja karara var- muhtemel ıOrOlmelttedtr. ............ ,..-............................................ "" ............. -............................ ._ 

....._ ... ..I ___ 

YENi BiR ·KUYRUK• USOLO - lllntllll'r. 
rnı. 1 lıır :rar&!1U'Rk l'\ı~Utr Yet Partll ler t se ııenel tu 

., il il \ereceltl büt ürl tırarlan t a GÖKAY'IN VEDA'I Rrrıı nnrOkrlcl51 Ord. Prot. lir. J'&hl'T'I tin l\rrlm mil.il\). dOn Uhah \n• 
it eacı:ıe\:Jer nt 2!rı parti büyü~ - ı.ıun dan ti"hrlmlzr dlinnıQ•, hütfirı ı:tı nünıı Hila ırlJ11rrlltorl llr ı:erlr· 

Qutantep 27 - 25 Jı:a11m ıaat 2.!0 buldan gönderilen nllhlJetll \Nnlk 
de ouıantep Adliye blnaaında çıltan mUtehassı.s he:ret!erln J'llpmı• oldU· 
'l'e binanın tamamen J'llnmasından tu teknik incelemeler ııonundı Ter
ıoora ,ehtr ltfal:rmnln ;a:rretterıne dllt raporlama 1ansının elel:t.rıt 
tllve olıraı: civar v!UyeUerclen eti· ıconta!!ı ııctlceılnde buıule gelmlt 
bedllen ıttalyenln de prreı.ıertyle oldutu ve ranııın aırasında bina <ta· 
etrafa ılrayetı önlenm1$ buluna.n ~ilinde bulunan Jete nObetçlalnln 
yangının çıkı, ıebepler t hakltında. j ete eıe:ı: ırık ı:ontıtına aı&raz kaldık 
aıalıallln.- aynı s:ttn Ankara n h tan (Oe\'llmı ısa. 3 Si. l'ı del 

<'kU) rııı.11 nauıo bnlnııı•lar. 'ukarttıılıl rr~ımıll' ıörUlrn torbaların 
nen, bfllo;Onıd taralından ldıırr edllrn tılr bntdRJ utı bürosannn 
ıınunl' liadıır ıldl)nr. Hrklf'nıl'ktrn )nrulaıı hııtı.. kf'ndl bf'k1r;rrı:f'ıtl 

Jtrr torba•ını bıraı.uıaı.; ıtbl ıa>rt ııratıı. bir n~ııl holnıu!. :rort.a 
l'tr&sına söre ..-.ı.;ıı ctıın~ pıı.ı ınR dO rnl ııtın atıyc>r. 

I, ::e ka.rşı ııucıu w b r ııerıı: v l mi tir. OoLa• • \ 116)1'1, lk'ltdlH. Hlrlnrl Ordu Mufruı~ı. Tr!rnlk t ' nhr.r•llr. knıı•nlu,.ıııı.ınr, l•tunhııl 
t\ı:ıı~t.arının butundu"unu ltade 1 nhen>lır ı. 1 'l 'T t. nu 110 da ıl,rarl'I t"lınl 11r <.:okın a 'T 'l.1 t . nıı :ıl)ııretl ırR•m<la t 'tdeıll•)Oll 

•ttaır ldarrı tıul ıararındaıı l•ll'Pl\"ll hlr UhRI. hrdl;rr. rdllm tir. 

, 



B•l!l•i}M'lifitll S EH i R .Ar 
Basın - yayın ve HABERLERİ p • 
Turizm vekaleti Bir rekor: devJelJerı 
k u r u ) u r k e n Belediye bütçesi arasında 

""?'~ b~,~'~! m;ı- gerginlik YAZAN ı 
Yenı kabinenin 

tl!nı çefltll te!· 
airiere yol •~mı$--

'1r. 811b... 1· Hasaıı 
mar V•kilett ııe 

:aaaın Y•7ln ye Refı• •~ 
Turizm Vekllett ~ 

yın Umum l.ilıdtlr 
ıutu. 1949 yııırı. 
da da Ba.aın - Ya. 
Jın ve Turizm 
Umum Müdı.ı.rlü
tü Unvanlarını 
almıştır. AJilırıda 
Teşlr.llltın vaıl· •dlutyte iki yeni ERT(}"'1 

VekJ.tet ktırulma- U 
eı allia ile kar- !eler! Ye gayesi 
,ııan t hiç deıtış.mf'ml~. 

mıt ır. HUl'Ull bir kantına dayan y.ınız. kadrolarında b&zı tahavYl\l· 
mMlan Vekllet leJk.ll mQmkün O· Ier TU1ı:ua ıelmlstJr. 
lup oımadıQ'ı da zlhlnlerl hayu kur- Ba.. .. ın - Yarın ve Turır.m umuın 
talamı,tu. Öne• bu noJctaya .t.ı.aaca MfldOrlUfünan halen yürürlükte
tfmu etmek lak!rtz, ki 5392 Ml_\·ıJı te kllAt kanununa 

lP-46 ılır.1a ç-:karıımt, o!an 40.'Jı Rtıre va.zıfeeı; Ba.'iın v~ Yavın ve 
ııı:a~;ıJı •B.ıic:auJıi:lar Kun.ıı04u1 ha" d!ter vuıtalarla Türkıveyı cJ1 1ar-ıda 
ktndakı kanunk &'Öre: OfovJet T>•- t&nıtmak \'e tçrrıde Cu:nbıırtyet 
Jreıerı Bqvekllln tekJırı ve Rel4ı· f'b&slarını ve Türk: d('-mokru1a,nın 
cumhurun t•Clıkıyle- Veklletlere &f'llşrneaını yaymak, Buın ve Ya
a_t"rılır. Göreceıcıerı blzmet:e aıı- rın meıaıetınııı Hulyle ılglll ll)lere 
ka.ıı birer ~ım tqı)·an Veki.Jetıere b&km.aıc. jç vo cıı"! turizmi l'f'ltotıre 
tay1n edllttek Vekıllerder, başka Cek tedblrle-rı almaktır, 

yon olarak teklif edilece-

ği söyleniyor. Sebep arlıyor 
imar ve istimlôk 

YenJ Bele-cllye BUtçee.ının hazırlJJr. S • M B 
luına bO>l•nm.,tır. oaı .. ıc" yeni urıye ve ısır, atıya olan yakınlıg- ı ile 
yıl ıçın ıerekll lhtlfaçlarını tesblt 
ederek, Belediye Heaap ı,ıert Müdür t Ü d •• / k •dd ı· b• 
lti~Une blldlrm•t• b .. !amt,lardır. anınmış r un e arşı ŞI et 1 lf pro-

H&ber aldtıtımıza ıore bu yılın 

~·,::11~,~~~:: ·~.~~:1~11:1·r;,~ paganda hareketine gırışmiş bulunu-
dulı:ç• ltıır.barık blr yek'llnda olması. A 'd h • k k 1 k 
1l11Ullor! hayU dUoUndünnektodlr. yor. mman a er gün arıc:ı 1 
Btt ba.ıumdan a;rre-lc Daimi Komla- '!J 
yon, • .,. ... Belediye Mecl1•lndek1 rıktıg- ını iddia eden Arap basınına 
tnüukereler eıuıa.a.ında çetin mUna "-' 

~-:;::~~ ...... ,. ...... ,, d• oeıırtıı- karşı Kral Hüseyin'in tek kozu 

Yakacak odun 
bulamıyan 
lstanbul 

i 1.ıtlllkrln 
hntnn ht'· 
yanlnnnıt 

,.e 1-.taotıul llf' 
ıeıtl}C"'iıııın hU· 
lilıı lrınlııııtınıı 
raı:ınen. ı .. ıan. 
bul·ıın yuzhln· 
ll'rrr ht'Jllljf'rl'il 
hf'nıi z oıhın ııl 

nu, deıt:ll. l'nrıı 
ı-ızlıl..t"ln \f''.\11 

·~·rıca Devlt-t \'ektllerı tavını va Bu vuıtelerı ıra etmek cızere 
bunl~an b1rıaınl'! Bqvektl yar- Umum l\lüdürlUge verılen ffetıl:f 
dımcıııtı vuıteıının tevcihi .. 1ne kadrolar mevcuttur. Yeni 'urul&n 
aynı tanuna nazaran. Ba:t~e.tJJır> Velc:lletın teıkHit kanunu tıı&?ırla 
tPtl:rı Vt! Rc.•l•ICWJıhurun tM1lki nırke-n ortava ptok çok m e!eltır 
ııe yapılır. çıkacaktır l&l9 yılındanberı ı:ctı· 

TekUfln tabarılı:: olmaıına, bllhu- • • 

a& imar ve lathnlllt meaeteıertnın sayısı yırmı b·n· b 1 d d KRAL UÜSEYİN A.Ml\1AN SOKAKLARINDAN GEÇİYOR 

lhınallUı.lt'n drıtı. df'.'pol.ırdıt \·f' 
olluııt•uJnrdR rıını hııluunnırıdı· 
ııı~dıın. Zlrn bf'lt'dh(' ıı trhl t'· 

'" ır .. llın 23 llrn)a -oduıı c;3l· 
ınaı.. hti.,rn ~·oı.:. '1t'rı:ı l>f'\lf'l 
Ornııııı ı .. ı .. tınt"lf'rlndf' ı., .. ıını 
olluııun ('i'l.hl ıuırl<'t't' :ı.l.'dl bll" 
tUk lira. 'fıl.lf'tllf''ıl, 15r1trl" 1-n~ 
dar taı"l'.\IJl bo,aıııııa .. ı ,e 5.t~ 
.sllınf'•dııdrn ı-onrıı bu nınli'"' 
on altı llra)ı bu ıu~or. nıın;ı 

biri.aç llrn (la df'ıtO ınru.rnCı ,.t' 
ın1l15tertn1n rçlne J;:adar 1tı:.aıı11n 
pnra'tı ko:rnnt·a n1nll.) f't '.\ ırıııl 
llrA> ı l='t'4;1lıez. Celil ııoı-ınıın ııl· 
llr1 l.nh)or. Bir deJ)odn ıt:ıınıtr 
ortaıanıa eııı C:f'kl odnn ,.auıı· 
)Or. !){)·100 tf'l.I Alltanııırı dA 
çar. Elll c:eklnln .-nnde t>ınıka· 
<'Rrı kür l (iz .-ııı, 8.)ılıt ·pazarla· 
rı c:ıkarıncıı· dört bin lira li'.ll· 
dar. DelK'<'nlar )·Uda ~=-ntte ~ 
8 ay ('nlı,ıp c<-rl ı.:aı:ıu zauıan· 
ıardn bOUtbO!) "fC hll' antı .. yıH1 

n1adaıı otur .. nlnr hile. 1ıııe ;ı~· 
lı.nlınıuınr. $u kticüı.: hettnıllAJı.1 
aylık blrJ.iae bin Ura l.:1rla. fır 
tanbul noru"uunun yüzde (toı.. 
snnuıdan dııha l:ı.·I bir hn~ııf 
'ıf'\·lye.sl .ı;arlıJAblllrler. Sag:Jı· 
yorlar da. 

•ebep olduau da ileri auiuıme•todl<. 1 1 u an or usu ur. rafından tlrdUn a.ıeyhlne pret
P&a"anda bael&r başlamaz Kral 
Hüseyın·ın polisler! mOltecııerın 
bulunt1ukları yerlerdeki bilLl.ln o
kulları aezerelt ölretmenleri ikaz 
etmişler ve talebeleri nüm.uJte 
te§vlk ettikleri takdirde kendile
rinin derhal tevklt' edllecekler1· 
nl bUcıırmışıeratr. Amman racı.ycr 
ıu da bo• durmamı, salvoya kartı 
ıaıvo ile mukabele edf'rek. cNı'i
ıır bir komo.nıst kuklasıdır l\fı. 
ısır ba'.kını kamçı ve zincir altın· 
da ınıetmektedlr.:t diye hUcum· 
ıarcıa bUlUnmUIJtur. Aoele ile ter-
tıp edilen bir b .. ın toplanu3tn· 
cı.a Kral Htıaeyın, Arap Btrıttının 
cır yapmacıktan ibaret olaugu. 
nu açıkça Jlln etmıı ve föyle 
Clemlftır: •Mıaır He Surıyenln 
Mllletıeraraaı komünl:unin btrer 
Aletleri olduklarında artık tOı>
be &almamıştır.• 

kabelelerle .tarşılqmala b~lamış 
tır. Bir 2amanl&r Kahire radyo
sunda ufa!c bir kelime. P'lllatınıı 
mültecııerı nümaylfe sevketmeıı:e 
yeterken NA.b:r'ın atıp t..u~ına!nr 
artık bir fayda verme::ıe~t 

batlamış. akaıne moıtecJler bu 
vesilelerle Kral Hüseyın•e aada· 
katlerını blldlrmeQ:e bqlamışıar
cıır. Mıeır Cumburrelstnın glri•tı· 

il bu kampanya. Irak Kralı 
Pay6al llo Suudi Arabistan Kralı 
Suud'U korkutmak ıçın yapılm14 
olar&..'< kabul edllSe bile 
bu da çok berbat- bir fekllcte ne
tıcelf'nm1ştır. Akaıne bu bal, Mı· 
sır tle Surıyenın Arap &leminden 
tecrit edllnıeeını çabuklaştırmıı,
ttr 

Bu def&Jı:I tay!nler de 4951 15 a..,..ılı nıten tecrübeler, zanneatyonız ki. 
kanunun yukarıda bellru.ııım iı.a. bazı kadroların kltayeteııııtını ve 
lnlmlf'rlne cyrurı olarak yapılmış- bazılarının da lüzumııuzıurc•ınu 
tır. Bq,vetU, reni kabıneatnı Rf'ı· ortaya koymuttur. Yine bu CilmlP
sıcumhura. lkl Vekllet HAveı;lyle den olmak U:r.ere, Yeni VekAlt'tln 
teıı:ıır eylmnı.t ve bu tek.Uf Q.;, t-... bUnye1ıne rlrf'cek olan Oç antı. lhn· 
dik edllmJı tuıur.dutuna aöre. ve me hızmetının. yanı Ba ın - Yn
nl Veklll"re bu unvanların tevcihi yın. Radyo ve Tur:zm hıırnetıerı
kanunen mOmk:ündUr, nin llf'ri bir ıtöroııe yeniden teikl-

Anc&Jıı; bu lki Vekllet!n çallfm& lltlandırılmaeına. yeni pe1110nf'l 
la ba,ı.,yab::ml!llli için elemnnlara kadrolarının böyle bır ROril4hı ~an 
ihtiyacı o!ac.t.tı &t'lkı\rQ.ır. Bu af". zımıne ıuzum duyulacatına ı.nanı
bf>ple, ber iki Vekllet tçln birer yoruz 
te kJllt k!Ltlunu çıkarılmul zaru. Türk1yenın. tan.tılması ve meeele 
rtdlr. Tefkıll~ kanunlarında. Vektl lerJnln yabancı lleme duyuruıma.s.ı 
lerın vazıfo ve &ellhtyctler:, Uler· ihtiyacı ıntv.r edUemez.. I\fodem 
kf'a ye Tqra kadroları ne VekA.let dünyanın birinci pllna alelı~ı bu 
lere bal):lanacaıı: ikt1a&d1 devlet te üç lmme hlzmetının yeniden teş
şekküllcrt ve- dller Amnıe mUeıate.. kllltlanması .haktındakt dil1ünce· 
&elert aöeterJJecektir, Bu kanunlar ıertmtzı dile. yaz.ılarım1za bıra
Mecllatıtn Rt'"Çerken, ytnt Veki\let- kıyoru:ı 
lerln kuruıutu hakkında Mecıı.ın ı---------------
IQrOJO de açı•ı'+mıı olacaktır. 17 numaralı vapurun 

B:z bu Y•7.ımızda, bıraz t!a ye-
ni kurulan !luın - Yayın ve ru· pervanesine halat 
l1un Veklletınin nuıl bır htlny~ 
Y" m111k olması ıerektıtt üz~rlnde 
durma.le 16U:r;oruz. 

dolandı 
Şlmdfltt Batıın - Ya\·ın ve Tu- Dun •kf&lll köprU)·e seımekte er 

:rızm Umum MUdürlOtünOn tM1hl. lan 17 numıuaıı H&tıç yapunı saat 
1940 rılın& dayanır. Jklncı Clh&n 20.10 da Kuımpaşadan hareket ede· 
harbinde ıırt taraf muh&.rfp devlet- cekken denlze düttn halatı gemh:rılll 
!:~~~a d:=ı :~=ı:ı:;::::t~~~ perY&nealne dolanmı,tır. Bu sebepten 
bu propaaandada taarruzdan kOru foluna devam edemtyen Yapurun 
nabllmek ıç:n; B•ın. Ra::lyo ve 10ıcuıan AyYaııaaraydan ıetlrtlen 
Turtmn cibl bqhca Uç kuvvetli ı:ıa Jta blr vapurla k.OprQye t.qın
"'.l&hı. Hüi:Omet relaıne ba !ı bir m.ıştır. 
Jdare haltndtı tı:ıplama.k zaruretı- --:;~;;;;:;;;;;;:;;;:;=::::;;:;;:--
nı duymuştur itte, o zama:ı!rd 
adı tıe Başvekı\let Matbuat Umu.aı 
"IılCl.UrlOll:U bu maluı•tla i:uruımu) 
tur 

Dün gelen mallar 
DUn limanımıza 1:178 ton ithal 

mail seımı,tır. Polonya bandıralı 
"Novo Hutto• Yapuru 11& 24 ton m•· 
kine, !Ol ton çlrıır:o levha, 78 t.on 
çivi. 201 ton ıazete lr:llıdı, 150 ton 
cam, 18l «>rı .. ç levha, 4.52 ton mub 
telli eşya Holanda bandırah •Ar
deaa Yapuru1I• el• 31 ton makine 
yaıo:ı. 344 torı teneke leYba ve g ton 
aald ılflrik .cf'-lmt,tır 

Y. Denizcilik Okulunda 
iki talebeye tard cezası 

verildi 
YUbek Denlıdll.lt oıcuıu aon aıı:ıı

fınelan iki talebe hakkında, okul 
yönetmelltine aykırı barekıtlerı yü
zünden okul d!alpllıı kurulu ta.rd 
kararı vermı,tır. 

T•lebelerlrı olcuidan uzakla tırıl
mal&rına tebep olan b&dlse, pazar 
ıece.t aaat 24 ten aonra okula ııet
meıerldlr, 

iddiaya göre Fethi Kundakçı ve 
&.tehmet Oyvat t&;mıt iki talebe pa 
zar a:t.,. mı saat 24 ten ııonra aelmlş 
ler. takat. kapılar kapalı olduğundan 
ba .ita taraftan içeri &lrmhlerdlr Ya 
ta&.hane kapılarının kapalı oldutu· 
nu gördüklerlnde müdürün kapısını 

kırarak geceyi koltulr.lar uıerinde 
uyuyarak ıeç1rmlşlerdtr. 

Pa.ı:ar sabahı uyurken bulunan 
talebeler hakkında, talimatnameye 
aykın huek:etlerl yüzQnden tard 
ceza.aı verllmlştlr. 

Şüpheli bir ölüm 
bnaf Hast•ne.lnde ölen ya 1ı bir 

kadının ceııedi dün morga lr:.aldırıl· 

mıştır. :\feomlf'l<ett.mıze yöne-It.ıen yaba.n 
et zararlı propaqandalara '.<arıt 
Türk Umumi Efk:ı\rınt aydınlat
mak ve bllroukat>ele. TOriclyeyl 
yabancı nı,.mlr.ketlrrdf': tanıtma!r: 

ae-vcıımwk vı: Tı.orle: ctfrüşo..-ıa ora
la:.·• duyurmalı: .fau·s . bu te ı.: • 
:atın a !ıca hedefi ol:'lluşt • Bu I 
tf"tkı1it 1\H3 yılında. Baı1ın vf' Yıı 

ıı:sn:a POLITI 
ızı oı;ş! 

Nlf&nlandıl&r 
Bf'!O.IG '?l.11.9."ıô 

Tabtıakale Mahtemealtı .oltaıc 14 
ayılı evde oturan ~ ya~ndakl ~fer
Yf'm Karacayan, Uç aun önce yedlıtl 

torik balıRınd&n tehlrlenmlf ve te• 
1 davı f'dllmek U:ure hutanfl e yatı· 
rıımı tı. Mor·• raporu kadı .ın ıer-

l •:Pklf'n b•hktan 7Phlrl,.nlµ •ehtrlen
medl ini or~}·a oyacaktır. 

O 
rtadoltudı mevcut alyul 
buhranın aktalerl Arap dev
letleri aruındakl ııerırtnııaı 

de son zamanlarda arttırmıt bu
lunmaktadır. Sovyet Rwıyıuun 
blr peykt haline aeten Surıre ile 
Batı aleyhtarı bir siyaset taJı:tp 
eden l\fl!ır; TOrklye. Blrletlk A· 
merJka ve tneııtereye olan yakın· 
ıııı ile tanınmı!f UrdUn'e karşı 
,ıaııetll htr propaı:andayı ıtri~ 
mı.ıerdır Son zamanlarda çe,ıtıı 
vasıtalarla yapılan bu propqan· 
dalar Ördün Ozerlnd.e Adeta t& 
merk:üz ettlrllmlf rtbldJr 

Kahtreae l\Iıeır Cumhurrel.ısl 
Cemal Abdünnaaır•ın vazıfrll pro 
paııandacıları. kendilerine Urdün 
Kralı HUr;eyın·ı hedef yaparak 
radyoda acı acı haykırmakta ve 
Kralın cServetlni t~vlçreye ka· 
çırdıtını• anlatmat• çalıtmakta· 
dırlar • 

TANKLAR - DOLARLAR 
Nat:ı.ır·ın El- Ehram razer·~l bO 
yült bir bft,lfll~ altında. Kral HU 
ı;eyın men1lekettnl naaıı idare e· 
::ıtyor'• ,eıı:ııncıt· Ltr ... uııl sormUl' 
9onra bunun Cf"v&t:ıını yine kenctı 
ı..:>rü:tüne ııörc vermeR:e ça:ışaraic 
f()yle yazmıştır cHapts!:laneler. 
ilyotınler. tanklar ve Amerikan 
dolarlarıı·ie• 

HAiNLERE ÖLÜM (1) 

Flll8tınlt mUltecı batırıp ça
~ırmış, cKral HüaeyJn, büyük 
babası rıtbl lUdürOlmelldl:-.• dt· 
ye eQrOltQler çıkamıı,ıaroır 
<Kral Abdull&h 19~1 yılında bir 
P!liı;tlnl! tara!ından katledllml•
tır.) 

ÜRDÜN'E GELiNCE 
Moekova radr<>1u da fırsatı ka

çırmamı ve ~ıısır"ın aestne uya· 
ra!t, Arap dQnyuının dütmanla· 
rı olarak t&nıtmatı1 çalıştılı Blr· 
ıe~lk Amerika. Türkiye ve lngllte
reye karl}ı Urı:ıun Kralı Hüaeyın·ı 
dostluk göt;termekle ithama k'1· 
kıtmııştır. K&hlre·nın UrdOne kar 
eı yaptıtı hücumlar o kadar eO· 
ıanç \'e mAnA.sızdır ki. Amma.o 
aazetelert. Musır eazetelertnde 
~ıkan b~lıkları ve yazlluı ken 
dl a-azetelerJnde yayınlan::ıakta htç 
bır mahzur aörmemekte ve bu 
uretle yapılan ıeın ısaçmaııtını 

ortaya ko:vmaktadırlar. Mıaır tıa 
Zl!tclerı mCtıelA. ttlrdUn'Un Jıet 
t&ratında hUkOmet ale\•bıncıe na 
may1,1er ol<lu.» diye fazı~·orlar. 
Amman J:azete!rrı bu baıtlıicları 
kop;:e ecıere!c kend.ı ha!Juna !ıa· 
klkatı ııötitermı:ş oiu3c·ortardı Çün 
kü ortada nünıa·, :ı diye hiç bır 
hACl;.ae vuıtubulmamıı,tır 

MUKABiL TAARRUZ 
Amman·duı ısarayının bUyülc 

oda.sınaa Kral HUseyın eayet ıa· 
Arab'ın Seti olarak tanınan kin ve kenQJ.einden emin oıara:ıc 

Kahire radyoau cıa ,fervad:ıı ı ba oturmaktadır. Kahire racıyoeu ta 

On •!!'· önce Surtye ile 8uud1 
Arablıstan. lneHterentn Urdüne 
vercıııı 3S mllyon dolarlık y&rl'.11· 
mı kendllerının vereceitlerıne 
dalı .oz vermıışler, t&kat yaınız 
Suudi Arabletan bu aözUnde dur 
mUıttur Kral HüM"rln. cKAll;ıtlar 
uıenncıe kalan anıaşma!ann bil 
ltıyn~e~ yoktur.• dedl)t bu barım 
ovutntU;ır.uı ertt'fiJ ıunu 2~ 

,·aş dönümünü Jcut!amak ve ör
dek avlamak Qzere çöle ııttml& 
tir. 

KRALA SADAKAT 
Nihayet Nl.aır'ın Ordüne karşı 
ıririftttı tı.er -propaaanaa sert. mu 

sarak tekrar tekra" fÖYle ya~·ında 1- -----------·------------
bulunmaktadır: cUrdUnU idare H 1 1 
eoen hainlere ötüm .• Bu ara0a J ırsız ar Açık Hava Ti- Uyurken düşen bir gemi-
radyoda bir ae blkf.ye anlatı:mak il 
ıaotr t.11:<oa!ınt oarenmek ıst.. yarrosuna musa at oldu cinin bacağı kesildi 
}'en Kral HUt;c- ın·e blr falcı. krar Reşaı. ö'tem adında blr şaha. eY· 
tın aeleceıc rı:ınıerınln k&ra.nlıit veli:! S9ce, açıır. bava tiyat:oaunun İlk Yardım Hrr.'lotaneeının amel1f&t 
olduıtunu 8Ö~·ıemt"ktt' Blrle.tlk A· helllarınelakt mualui:ları çalıp kaçar ma.sasırıa yatırılan bir ıencin dün 
merika ıle olan chaınce• dostlu· .tm .ıouçuatu yalı:alanmı,ıır. bu hutanede IOI bacaıı, diz ır.apa· 
tunun hetıabını ha~ atı ıte ödeye- Retşat Öle.tem. bu ıo:ı yalnız yapma tıından lr.eııllmlı)tlr. 
CC"Atnı l:tıa~r ,·erml!'lr.tecıır. Kahire dıtını, mıuılukl•rı M:ehm&t Ye Nu- Ktlyo. koyunda bul11nao bir motô 
radroeu bu hltlyeyt bir kaç <ıf'· rettin adlarında lıı;.l arkadaşı ile bir rtln ıayraıanndan olan 80 yasında

la.. •ckrar etmı tir tıktı AÖİftilkif'rlnl .&ôylemı~tlr, • kJ Ha6nn Berber. her zamanki albl. 
Şam ao aklar nt1a ela ftınıerce Bu h.lldlae-cten ıcınra açı.t. hava ti- evvelki gece de branda bM:tne sarı 

Iraklı din adamlar!yle yaptıtı 
bir iÖrüşme sırasında Kral Fav· 
&al ş;öyle demtotır: «Mtaır Ue 5\ı. 
riyenln yarıtıkları hücumlar yal
nız Arapl•rla Atil&lümanların cttlş 
mantarına yarar, buna bir son 
vermek için a-a~·ret -uırtecıece~ız • 

TEHLiKELi TAHT 
Kral Hüflf'yln. kO~Qk krallıRı· 

nı Batı Alemi ile a.rnı safta tut· 
maıc itin herkf'-"tn kolay kolay 
yaılmıracaR:ı bir ctş,aret ;öetcr
mı,ur. Fakat burıon Urctünde 
ört! idare yine devam etmekte
cıır Akşam karanlık oıaukta.n 
••fal( eök!ince;•e kadar bUyOk 
rollarda ıokate çıkmak ;vasattı 
ı:1&ha kaldırılmamıştır. Amman"a 
ırtren bOtOn vuıt&?ar kontrol & 
dllmektedlr 20.000 klşlllk ordu 
9U kendisine ıactakat a&t.erdlRI 
müddetçe Kral HU.eyin tahtın· 
dan kolay kolay uzaklaıttırııamı-.ıa 
caktır Fakat, petrol bulunma· 
ı:Iıkç• kcndl kendlıslne yetecek 
kaaa kuvvetli olma..va.n tlraun 
büyük lktu;ad! sık:ıntılarıa karşı 
k:ar,ı. a bulunmaktadır. Hüserın 
tahtını muhafaza edebilmek ıçın 
daha çok yardıma lbtıyaç aöıster 
mekt..cdlr 

ı·as.at (U'"dR blrı.:ar hfıt ıtr~ 
J.:tt7.ttnt'ı )t•ler bulan ıs adıııııı 
ııcrde? lllr hnftn Üll<'f')e kadar 
f:e"lı.f"lllıe otuz. nlu7. btş llra ,f' 
rlut•e odun bulunuyordu. 1111· 
nu cüze nlanıı)·ıııılar, nrtınrııı• 
yazdınp. h9.lU\ bazan par:u;ını 
öncPdeıı ödey1Jt, a)·lnrca odııtı 
beJ.illyorlnrdı. Sonra &ltdbt· 
nln yf'ııl bir uııulO t>ıkt ı . D"f· 
tel"f' ad )itLdırına.ı.. usuıo ı.:aı· 
dırıldı. Oılun alacak ınO,.lerl 
depoda toıra)n ılrınr'll daha 1>1t· 
ııretıl rörtlldO. Faı.:at aabıthı ıı 
beıJlnde vf'ya nltı"iında ı.:.ııyrıı· 
ia Jtlren ınthsterl, htr taS.ıııı h•1 

ınnıı.1nn ıtnhl\ önce !nra ı.npll· 
tııu ıördfl. 

........................................................................................................................................................................................................................................... yatr01una giden pollsJer, tiyatronun narak motörOn ıüvertestnde 1·atmı~ 
icursun bOrularının l'l!rtnde olmadı \•e uyku arasında denize dQşmü~· 

ını örmu.,ıerd.r tUr. Ancak. Haun Berber, denl7.e 

U.ç blr Arap. Kral HOAPvln ';(a

.1a:- A.:nerJ.,ka ile dos,t.luk _lturmak 

.çın kendi ini bu kaaar tehlike
.Ye atmamı,tır. tlrdUnCI yalnız 
bırklktıltı tak:dırde BlrJ~lk Amcrı 
·~a Ortaı1oıtuda b:r d&rbe Yentl!S 
kadar ı;arı>ıntı auyabilır. Bu ba· 
kımdan sa!Ahtyetll bir ç-ok klm· 
&e Amerikanın elini çabuk tutma 
ınt 18temekte ve ıamanın WM
btnııton•un zannettlA:lnden daha 
az olcıuıunu aöytemektedlrler 

.'llrndl odun dl'polan tnınt:t· 
ı.ır. h.11raliısn blr'!Jf'Y ı.:,tnı:ııll· 
Uf"\ll'I orınıtıı lııılptnıeh•rl ılı' 
)f'lll tini U)nrlAıtlA.,1 l<'r<l.t-t'· 
ı.bır odun o;ıılışlArını cıurdurt· 
hı. He-iki blrı..nc l"lln ı.,ılfır,1. _, .... 
nl '" dıtha u(·uz fl:ı.ntlnr llılll 
Pdllet>eJ.:: prı.:ı nmnın. orıuıııı# 
daı.:ı odunu ff'hre ı..ım unlı.Je· 
decrı.:, odunu ı..ım 1rı.e.,Jp }ı.lrll 
•ntn<"ak'!' f:IOphe-slz )lllt." ıJdnııı·ıt 
lar. B~J.:.ı Hlrlno;o df' bf'klent
ınez. \1odrrn f'rnılyf'tlerdr '.\ urt 
truıın ınHflll flıthac·ıııı J...f'ıııll 
lnıJ..ıuılnrıylu snıİn<lııtı Jlirlll· 
ın<'nılto;llr. Ortrı •:ııa:ıa ıoıınıııflf. 
ao .. lıH rıtl7eniıılıı rarı.ı ılı\. ııı• 
llitl .. ntlf ı-ı .. trm a., rılııınıhı. HU 
hd)lr ol:u-.ıııııa ıtiırr. f .. ı:ınlıııl 
),,ı.,ııııu ("il o:lfldelll .. ıın• .. ı oııtn 
\rnııı.: • OC'nk arlarındR dl\ 
yurtta., R.\'Ul ıztırapla kn<" 1 

ı.:ar,,ı)ıL l>f'J>OC'ııların ııı•oılnflt' 
yal\ :ınp ~ tılı.tırnrııl.., nıallıdlt•dı .. 
ki kıitn(irc·ıhı- tlirlll dlllrr dıi· 
li.rı·t>I... llfııı Pdllrrek ,·rnl nrtrh· 
ıınn ffik d:ıh:-ı razıa .. :ını iıılf') 111 

hlrknc l;flfl' ollun lJıılmaı. cıı

rf'IPrlııl ıırn)·ru·uı.. Sotnı.:.tıı otu· 
rnlnıı)·nt·.ı.ıı:ınrı ınre df'. hlr tft· 
rl''ıl hllhlllACtlli. () 7.ıllll!UI rlı.l 
)<'tJ.:llllrr. hUHln rıı.: .. nı..ııxı )·tırl. 
ıa..,ııı o .. tone ntl\Prf'frk. nıe 111 
rlııl )t'rlııe ıtellrnt("dl&I \.('Udi 
soruıntuluklanııı, hatırlnnuyıa· 
cnl..Iar. 

84151~ C.-MliOF' AAlj.AR.IN 
-_TANiNi (~"'."'N) A.LJVI!.~, 
M•P0$'1AN psq;ıN!!!! Dl.i$MU$
Tl.İ 

ÇAKARALMAZ HAFiYE 

------- MiSTiK 1 

EFLATUN NURi 

/ 

D. Bankası gemi borç
larını ödüyor 

Dentzcıııır: Bankuıntn evvelce A· 
mertkadan satırı aldıtı ıo şilep ye 
1 tanlr:erle Almanyada A. O. Weeae.r 
firmasına lnf& ettlrdlti 5 yolcu ve 
yük ıemlllnln bu yıla ait t&Ult bor 
cu 7.500 000 Türk llr&aldı:r. Borcun 
vldMl ı Aralık oımuına ratmen 
Derıtı:eiltk Bankuı bu borcu ı Ka
aımda Odemltt.lr. Borcun tutan 
2.700.000 dolann tranaterl da J&Pıl· 

BUGÜMKU 

"" HAVA Ye•flkG1 ııet.eo-

t'OloJI htuJonu· 
nun tahminlerine ıönı "buıU:n 

şehrimlıc ve cıvannda h••• aı: 
bulutlu ıeçecek olup, rUzrlrlar 
de&"ltlk )önlrrd'o hatif olarak r 
aecektlr. Dünün f'D 10k1ek hara
retı +1?, en dft,Uk fse +c San· 
llgnt olarak ka7dedllmı,ur. 

T AKVIM 28 ıusnı 10;;1 
PERŞE'.\IRE 

"'T Jl - GCS 30- K.\81,1 21 
RL\11 1373 - K!\81'1 15 
nlcRt 13i7-Ceıuazlyrte\'l'el 8 

SABAH 
ÖGLE 
lKINO! 
AKŞA1.I 
YATSI 
İMSAK 

Vata O 
07.02 
12.01 
14.29 
16.4'3 
18.20 
as.ıs 

&lanı 

02.19 
07.19 
00.46 
12.00 
01.37 
12.35 

Gazetem.Jıe ıönderJlen ıa. 
ular ve redm.ler lt.aıl.lsın 
basılmasın iade edllmel:. 

düşerken aya;.ı branda bezinin :;ı:r
tık bir yerine takılmış ve bOşl\lkta 
dtışmeınek için mücadele ederken, 
bacatırıı diık&pal}ınaan 1armı,tır. 
Doktorlar kangren olmasın diye ba
cacı teem4ılerdlr. Hua.n BerberlD 
aıhbt durumunun ly1 oldutu bu ha.s 
tane Clolctorlan taratırıcıau b11dl.r11-
m1atır. 

KISA SEHIR HABERLERİ 
* KONSEH - Koruıervatuar ~e 

hlr orkeetrl8ının Demirhan Altul 
idaretSlnde ı Aralık Pazar saba.hı 
eaat ı ı de Şan ıslnemuında vere
ceA'I haftalık: mutacı konı>erde ııenç 
ptyanl.8t Hülya senıarotıu aoıı.et 
olarak ver alacaktır. 

Haliçte karsanlık 
HenUz hüvl;vetlerl tublt edlleme

ren lr.oraanlar, tıll"Yelkt gece. SUtıüce· 
de blr demlr depoeuna iki .. adali& 
yanaşarak demir çatmıflarelır. An
cak, depo bekçlalnlıı ıeıeronıa polisi 
haberdar etmeal ve poııaıertn de hl
dJM yerine reU'°melert tızertne, tor· 
sanlar aandallard•n birini batımu.f, 
diterlni l&e teri:etmı,terdlr. 

Oert1e bırakılan aandalela 155 ıı:ı
ıo demir ele ıeçmı,ttr. 

Df'rleyen: s. A. 

Hususi idare ı 
Vlllyeı Daimi KomlaJonu dürı al· 

at ıs te Vali MuaT1nl Ertutruı ön
IOerln rtyaaetlnde toplanarat 1958 
71lı hu.sual fdart BUtç•ını tetkike 
başlamıııtı Yen. bü~e 22 mllronu 
tecaYnv f'tmettedlr, 

ÖLOM 

E'.ı;kl Dahiliye Nazırlarından 
''"' N! .. de Mebuııılarından ıner· 
hum Ebubeklr Hazım Teı>ey· 
ran·ın oı1lu. Budapeşte Etçııı 
tinden emekli 

CEl .• ..\r. rlAZl"\f TF.PEVH '\.'.'/ 

27.11.957 rür.O ve-tat etmlıc;tlr 
Ct-nazesı 28 ı ı 957 bulf{lnkU ·Per 
fembe eDnü Kadıköy Osm.ıu.1a
ta Cnmllnden ötte naınazını 
müteakip kaldırılarak Erenköy 
Sahrayı Ce-dlttekl atlt k•r>ria-
tanına defned1lecelctır. Tanrı 
rahmet eyleye. 

Karakola giren sırtındO 

bıçak saplı adam 
İzmir, 27 fHU&Uet) - Bu atşafO 

B~rerp&fa karakoluna ıoteündı bl" 
çaır: .. Pli ve kanlar içinde bit •" 
cıam ıırere.lr: ebeni Ku.şçu Hacı vut" 
du• demI.ııı ve yere 11Aılnııştır. oör" 
dUklerl manzara.dan blr an .. ,t•tı• 
lık seoıren pol16ler derhal ıf:ır )'11rt 
lıyı hutaneye kaldırtmıeıardır. J{I" 
• bV müddet aonra yakalanan g1.1f 
çu Bacı, adliyeye teııtm edllml•tL'· 

lzmir'de bir Rum 
müslüman aldu 

izmır, 21 fHuaual) - va.sil sııtı• 
çıvanldla adında 34 yaeında bir Jl\.11'1' 
dün Müslümantıtı kabul ederek lh" 
Uda etm.tf ve at.tamleytn törenle ,on 
net olmuştur •Vuıı Bahçıvan• ·~ 
dını alan Vull, çocuklulundan b~r 
Müaltlmanuıa 1.,ık oıduıtunu ı/J'f· .. 
mekuıdlr. ............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................... .., ..... ............. ............................................................................................................................................................. .. 

LEJYON 
DöNOŞO 
(MEDY) 

Arıburnu·nuc büvOk 110n• Ji?criP19 

aötünnüş; zaten bu, filmın roo::ıatl 
tık ve fantazt.st havası yU:ıuncte!l 
ortaya çıkıyor, Arıburnu ııcrçe!t" 
ten başarılı bir ıahne yapmhf ~ıı:: 
ret Haka.n bu liahnede g:ayeı ~i1Z~ 1 

oynuyor ve çok daha JY1 &enan" 
!ardan yapılacak ftllmlerd.e. başar' 
lı oyunlar çıkara.bllecelJ !ikrl::ıi -v 
rlyor. Bunun tçın Fikret Haı;;.n·ı~ 
daha b&rek,.tll oynamuı ve :ıt:end 
ne telkin edilen •Jön olma1'. r:ı:-· 
rınden• kurtulmaı;ı lAıun. 

- Evet, ama Mr Oarrett"1n ne
rede oldut:unu bUmırorum. Çünlı::U 
ben: bır&.ic:ıp ııtt.ı.. 

Memur bu aöıler1 du•unca fu
la wrar etmedi. Sally de kapı önün 
ele duran otomobil• binip rtttı. 

IX 

ela TE~ADt:F \E BL~LS 
~ETICELLRI 

&ally, eter blru daha ı&kln vı 
daha altlı batında oaayelı. muha:ı 
tak kl polll memuru Barbler'ye 
b1r kaç •Ual daha aorar, meaeıenın 
r:ı.e oldUIUUU &nlamat& çalı.tirdi. 
Fakat 8aL1y y&ralı bir hayvan 111· 
bi ıızlenec:eıc ve orada ıatırıpla 
b~başa kalacak. tenha hır lr.Oıe 
anyorttu. Kurcıua:u bayallerın en· 
ıı.:uı ar•ına bir d.e pott.a karııınca. 
bOsbUtUn Qmldl kınldı ve btr tU· 
saıa cıuıma.. oldutuna kanaat ıe. 
uraı. 

Bırdeobıre kartıaına çıkan Bar-
bter·nın o bir kaç ıuallne ıucıan 
cevapl&r vermıatı Res: ıııı al&k•tnı 
kmmete karar verdıtı anııan berı 
lçtnde hıç bır intikam blNI dur· 
mu ordu Sadece b r kaç ıaatten· 
btrl tocuı oıan acıaı:nı tehUıtere 
düfUrecek vefa IJÜÇ bir duruma 
ıokac:al: bir ıöz a.llylememel:e nl· 
retıı ıcıı. Bu adamın tencıııını 
ba.nat tıebeplerle teri:etmt1 o!OU· 
aunu tahlll etmek blle ~temıyor
cıu Sally, ıc;ın en mühim nokta. 
~Tdlll erkelin kend:.aınt ıevmeme 
!'I. '°e JJteınernesı ld: Bundan do. 
lı· ı da hem utanı}or. hem 115tırap 

çe;c..yorclu. N~·etı.. b:r kote7e kaçıp 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 21 

11zıenmekt1. 

l\.Iarcıanın eömertçe ıtendtllne 
veraıaı bol paran1n bır k1'Dl.ını ban 
kava r•tırnııttı. Sın kU.ur dolar 
kad.ar blrlk:nlı bir he1abı vardı. 
Elbıaeterı de çoır.tu Reı: il• bal 
avluını ?ı.tarcıa•nın evınae reçıı:
mete lc:arar \"erdtklerı ıaman faz· 
la eıyMını bavullara koyup oteı· 
de bıraitlnııtı. K~ncııaı yuıcarıela 
M•rcıa Ue cörü~ürken tapıcı bu 
bavulları otomobile yültlemıttt. 
Böylellkle otelle &llıtasını ıc:e.:nlıt 
bulunaea:.ctı. I\Iarcıaya s<>:rlec11i1 
a:ıbi çalışmaRa niyetli idi. Zl.hnln· 
ae pllnını buırıamıttı. New York· 
takt teni Mme Clementıne•ın 
ı·anında çalııırken. Beyaz Ru&l&r· 
dan Olsa Sowa.rıne ıamınae blr ka-
dınla tanııml.f. ahbap olmwttu.. 
Olsa. RU9 aJı:ınında aı~ını mOlkU· 
nQ. battı aııe11ni ete k&ybetı:nlf, 
Amerikayı kaçmıştı Kocuı Ru• 
orCIUIUDd• yük!'lelC: rütbeli bir SU• 
bay ıdl. OIR'a onun ölmUt oldUQ:u
nu ıanıyordu. 

Sowarıne·ın Parıste olduaunu ve 
bir terzihane açtı&ını ~eneleree 
aor.ıra 6grentnce, Amertkaelan Pa· 
rıse ııe:rr. .ştl 

lt~e 8&1.lf, ))U Olııanın teralha· 
/' 

neeını:ıe bir ı bulmaa:a nı:vet et-
mıı;tı. Böylt'-llkle ortalıktan ka: >o
labıeecektl VlkıA bu Marcıa·nın 

a:l'56tt>nnl11 olclugu doetluga kartı 
bıru nankörce bir hareketti. ama 
Marcıa. saııy·nın unutma~a nıyet 

ettıaı hayatın btr parçaısı ıayllır· 
dı. Sall~· o balt da kesmek latl· 
}'Ordu. Şayet .Rf'x. kencııaınt arama· 
t• kalk&n1a. Marcıa·ı·a b11vura. 
cllktı. lşıe bu aebeple Sally. ?.tar
cıa·ya ipucu verrn~k L6temıyordu 
Marc:L Sowarıne'lerın rer yüzUu· 
de mevcut oldugunu bıle bılnıt· 

yordu. ÇUnkü a-en'-" kızı yanına 

aldıtı zaman esk:l hayatiyle her 
tUrlü batı tam olarak ke$mesını 
.atemlftı. saı:1· l?oe oıea He olan 
dObtlutunu boznıamıtu. her Par~e 
8l"llflnele onunla rız.ıı ıtıll a·'· 
ro,mllı,tü Bundan Marcıa·ya b&..'1· 
&etmek ıuıumunu nıç bir ıaman 
dUymamıştL Zaten Sowarıne'lcrın 
terzıbanesı Marcuı:nııı •r•Kının • 
l~mış oıı:ıutu yerıerrten uzaktı. Pa 
riaın tenha. fakat i:lbar bır mu· 
tıttl olan Pompe ııokaj:ıncıa idi 
Sallr, Ol;:a·nın kendtalni 1y1 .tar-
11ıı1·aca!'ına emindi 

Bu, RU1'1 kadınının ne fazla 1YI· 
llll:ındt-n ne ae ctostlutuna aüv~n· 
dltınden ııert lf'llyordu. Sadece o 
aralık moda cnenılmlnln en civciv 

l! zamanı olduQ:u için her terııll•· 
nenin fazla lşçıye ıhtıyacı olcıu· 
aunu be.apllyordu. 

Sa11y. oteli terkettlkten sonra 
Etfel kulesi cıvarınaa rahat. ucuz 
ve temiz bır aile patl81ronunda btr 
oda buldU. eşyalarını oraya. bırak· 
tı. Bundan aonra Marcıa·nın kcn· 
dlsı.ne cıuınn hecııreı51 olarak ver· 
mıe oldutu otomobili bır a:araja 
bıraktı ve otobO.ae bıqerek Pompe 
~okaAındaiı:l terzıhanerr: &1Ltl. İn· 
6&n lŞ aramaga ıtderken de lü:&:ı 

bır araba .kullanamazdı ya., 
Olg:a çok oll"Un ve terbıreıı bır 

kadtndı. saıır·nın bo,·nuna ean1. 
dı. kendtıunı hararetle kafl'!ıladı, 

taı1:at hıç 11ual tıormad1. Sally'ye 
<ıerhal bir 1f de verdi. Ayda bin 
frank a•lık ve yapacaı:tı ıoatı.şlar· 

elan ela yOzde on vercceıctı. 

Sall:v. birkaç giln tçinde :ı.·enl 
19:ne a:Ujtı. &ki haya!ını htç • 
ramıyordu. Sabahtan alc:şama ka· 
dar çalışmak. dldlnmeit. kenellel· 
ne Adeta cıenıını, ke<ıertnl unut
turuyordu. Tenlhanenın hareket-
il ve renkli mutıltı, A'\.lz.el elblee
lerı. mankenlerin cıvıltısı. -velh&· 
aıl durmadan hareket halinde ol· 
mak: Sally'ye çok iyi ;eldi. 

hiarcıa·nın yanındaki ııı.n fulı 

kolay bulunduğunu, ı,ahıslyetının 
bellrm~ne mini oıacaıc kadar si
lı k oıautunu ıtmdl bt.ıssedıyordu, 
HE'rhalde o hayat içlnd& mes'ut 
o:madı&ı 1çın idi ki kendisini böy 
le Hk k&rŞl8lrıa ç-ıkan erketln kol
ları ara•nna atmıl}tı. Fakat ayni za.. 
manda da bu erkf'te bütün k&l
btyle b1t!l;lanmış olduğunu ve onu 
kaybetmekle biltOn "•adetini ve 
neıeıaını ele beraber kaybetmlt ol
dutunu lnkAr edt-mtyordu. 

Günler a-eçttkçe ııenç kadın, ne 
kadar zavallı oldu&unu daha çok 
anıırordu. Ne Marcıa·cıan. ne de 
koc.,ından hiç btr haber yoktu. 
A:-adan &11nler geçmişti. lı,den bae 
al.abhdlil 2aman ıce-neli kendine 
merakla dü1Unür. ıunları •orardı: 
Acaba poU.ısln i:endlatnı uamuı 
rozünden mı Rex o akııam orta· 
dan kaybolmaQ:a mecbur kalmUJ· 
u? O kaçı.şı ile pollatn erte.l ••· 
bah kend:l&lnl aramuı ar111ında 
bir münasebet- oldutu atlk:&rcıı. B& 
ı1 can renç kızın. her tnrıo hl• 
ıer: bir tarafa bıraktıtı v& ıırt btr 
J>OU• haflyeıal meruıyle bu me
eelenın a~·aınlanmuını &r1.U ettıll 
olurdu. 

Tam o &ıralarda blr iün Rex·tn 
arkadaşı \'e nlklbta fahl<ıl olan 
Rupert Poradyke·e rMtl&Clı. Bu kar 
tıla.,madan aonra bUtün CN&retl· 
nln ve met.a.ııeunın. hattl tevek· 
külünün ne k&aar Bahtı olcıutunu 
ve Rex'i hlll ne kadar MıVC11llnl 
anladı. 

Rf'Jl !tör: Orhan A.rıburnıı. p_,. 
ıııpr:. n Rer.anı.:aya., &tın&rT": 
S. ünnı, O. Arıburnu, Kıunr
rR: Tıırıut Örrn, Proı1ülltl\r: 
KazRni< nya. ornı1nıııar: llf'I· 
ııu Doruk. l'll.:rf't naı.an. ı.ı.a.ı· 
ııı' Btl.ba)'. Orhan OOn;ırar. 
ı·rur Haeuran. Atıf Kaptını, 
111\} rl Eiitll. Rılıınran '\ Ot't. 
Tflri.. Fllınl, CSan ılnrınMında) 

Türk tlltmcııııt aeylrcl toplamak 
tçJn Siri,utı ucuz oyunlardan 
kurtulup, eıcıeceıı aatlım yolların 
kapılarına yeni ııeıcıııı blr çatda. 
Bu yUıd~n }erli filme ırt'!lerken 
insanın k•faflınaı iki ısoru bellrl.· 
yor: Blrlncı.ı: t'cuz oyunlardan ka 
çınılmıı mı? lklnclfıt; tutulan yol 
doıtru yol mu? 

LeıJyon dönürunu ;:ördUk~en 1on 
ra blrlnct soruya evet dlvebilıral
nlz. Göbek ııhnelertnden, ezan
<ıan, mevhlttan. ucuz melodram,,. 
tik urusurlardan kaçınıımıe. oldUk· 
ça ell avalı düı,Un bir film yapıı 
mı,. 

Fakat bu yetmiyor. Sonuçta 
Lejyon d6nUtO pslkolojlk }'l'ınelen 
kısır bir aşk ve mac,.ra fllımı Ol· 
maktan kurtulamıyor. Senaryo çok 
yeteraız, ıatht. beteri rel"('e\lcrelen 
uzak. 

iatanbulaakı llk aençllk atkını 
bırakıp Fransa•ya tahsııe ıtden, 
oradan TQıkJye•ye gelmeyip, Afrl· 
ka"Clakl Lejyona Cloktcr oıa_.,, 1' .. 
rık'ın (Fikret Hakan) maceraları 
fllmln kOnUılu. Tırık lkl şok re
çtrır 

Bır cumırtetl 6ii:leden tonrL her Btrtnclıdr.cuı harızuını kav~dlp 
zamank1 i1bi terzihane kapanelı'.c:- ilk qkını unutur. bir F'ranaız dok 

t&n ıonra evıne dönüyordu. j tor kızı sever (Llll - saıme .Dtk-
CDevamı YatJ bay) Sonra 7urda cıaner, bllmeden 

«l.EJYOır- DÖNOSÜ• FİLllİNDEN 
BİR 8.lRNE 

eekl eevaııısını. arkadqlarını bu· 
ıur. Medv ııc ıevı,mtı\•e bqlar. 
Medy evlidir Kocuı bu aşt:ı far
ked.Jnce lkia!nl de ölCIUrmek tater. 
Otomobil kazası eonucu Mf>dy·nın 
kocası Robe:rı ölUr. Tarık, hafıza.. 
ıını kaı&nır. Fakat Medy'I t.ayhe 
eter. l\f"!!dy hutanede 61mflotOr. 
Tarık p:ıtkolojlk bir krlz lçln:1e hu 
tane koridorundan uz&Jcıa.-,ır. 

Ftılm 115 aatıka aurtıvor. Bu
nun en az lb dakikası lüzu:ıı.au2. 
Senaryonun kh·atetel:zllJi yüzOn· 
elen ~ayıp duruı hastane ıahneat 

Lejyon döno,a fazluı\'la nııc:t· 
ye rıanatının sınırları iç.ınel~ ~~ 
jt.ısöriln çalıtmaaıyla yapılm14 blf'I 
iki bqanıı sahne olmasa ııade-C 
anlatılan bır hlkı\yenin fotokratı•· 
rını göreceA;l:zı. Turırut ören kaı:ıt~ 
rayı oldukça bqanh kuJJanı'.>'0 ; 
Yalnız bazı ön plAnıı toto~rafl•r .. 
razıaca eevtp tekrarlam.&bl tri 0 

muyor. 
Lejyon dönüt'UnUn fUuncUil

11 

mizde yeri ne olacaktır? Türk t111!1) 
cilıtı Yf'rlJ olmaktan uzak t'e /.r 
rupa-Amerlka özentı.sı fonıarı~ 
et& tyt oımıyan flltmlerını ıırnef"' 
edinen) yolda yfirQrse TOr;o.: aın 11 
m1ı11 adına eyredeeetımız. blZ1 tr 
ytce sahneler, ~amera oyunl&l"1 ıd 
l&el\k kalacak ö:vıe ısanıyor . .nıt ., 
verltye. bizim ırerçegımıze uıraı; ... 
ı.oşyale beşeri. olana vönelmeK O" 
zım. Bize kuvvetli ve ·fantaııst )1: .r 
nudan çok. yerli, bMlt konol " 
dUkamanLer !ilimler gb6teraınlt ~ 
Bu çeşıt fllımler ilerde vapııııc~: .. 
kallteıı tııımıere maıume 01ac•;, 
tır. Bunun için .sınrma tl'kn11' r(ll!• 
r&('lannın ucuza ttmin ediln1 .. 
kuvvetli konu flkrıncıen kur1uıt.ı~. 
mMı iyi senllryocu, sa.nat dııll•· 
nın çoğunu tanıyan rejı.ör IA~ 1~ 
P:roCIUktörler, 1}'1 fıltm yapatıtuP ;r 
için, çe,ıtıı Mu1at actamıarını r' 
devlencıınnelıdlrler. Lejyon dö•ııl I"' 
Unun Türkiye·nın ve Türk nall: 
nın aerçeklerıyle batı :vo~ ' 

Deıu lr ı')t l 
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~ Düsünen adam t 
1 • 1 İ Ruııııı tııınlıırııı hf'fl•I ı-ııln 

1 h•tıı .• "rn. ı...ııı ıtd.ıııı .• "rtı. r1ıı· 

l 
•llıınır•lnl hllnıh rıı ıorlaııı .• Rtı 

l.ottllııı:ıııııı •ırİ hurııcln ıı .. ı:ıl. i 
hn ıarnrın '.ıııt ın. "rııln ,ı d· 1 

1 nıııdrn ı::ızf'l<"ll'rl'\ l.t\ı:ııt.ırıııı i 
\ ı..r•rı·rıı:lı. 11.ınl:ı.rını ı..r.rı·f'ı:lı, 

ı llılrdl&ln ı..ıtaıılnrı, rllıır ıı·r· 
ı mi~ rc·rı:lı. llllrıllr:ln ıtıl.unlıırııı ı 

1 ıl11'üııı· .. ırrlnl -.11111 ılıı.ı ıırıııı.•a· ı 
il c:ıı11. Uo.ı lrlll.lr •1'11, ılll'llllllll' 
ııln 111' ılrıtıl'I. oltluı:unu uı:rt• 

ııtc·rl.•ln. 
1 

ı c üııliü dü•ıınml'I. IJl'lllııı ı;ltıl \ 
1 ılıı•tlnnırı. dl"ml'lillr. Hıııın oı· ! 
~ n'lll'Ct'l;•lll, \ 

: l ıuıııı1111: ııııaın. ""'" ndıını- ! 
ı \ ıt-. Hunu oırrıırc·rl.•in. İ 
: \il'\\'\ \f.1.1 ~ 
4.- --------... ----~ 

Eski elçilerden 
Celal Hazım 
Tepeyran ı kaybettik 

1 
Su1a~te C'lk t'lçlti, Cel!l Ha· 

ıım Tepeyran dOn ııabaha .ıı::9 ı 

iinl b r kalb krlz.c net.ceı; nt.4<' ve
lat etm •ır Esi:! Oah !iye Sıızın 
Ebubekir Hnzım Tepeyrrmın olil w 

olan .nerhum eski b r hartc ;cc · 
a. Parıs e.çllıtı müı.t~ulı!ıında. 
Cenevre başkonsolO>ilugunda. Ha· 
r:cıyc Ve.-liletı hull:ı.;k mO-iaı :r.ı· 

MÜZAKERELER SONA ERDi - lnılllı R.ı \l'l.tli 'l nı• '1111.ııı il<" 1 ra11'11 Ha•ıl'l.111 • rllı. ı;all· 
lnrı1 ıırıı•ınıtııı.ı ı:orfı nırln •u11ı.ı l'rmı~ılr. lı.ı ıun •ıırr11 nııı· 

r.;ıl;nrlrr .,,. ııııılıo ıır,rtıllltıı rt,mi lf'hllr:ı1t, 'fııı111.a '"rllen ,ıı.ıııı:ır mtı~uunıla hl'r ıı.ı tRrıılııı ıl~ 
ı:oru inini ıltır;I tlrınPıtll.IC":rı aı:ıı.111nm11ı.taıtır. iiır 'ıınılıın ('rııılr 111.-• l'le•inl hAlltlml'nln 1 rıın•ıt nın·ıı 
lhtllııılt' hııluna11 hlı i• oldnı:u tıusundı anla mı~a nrılmı tır. Re•lnıılt. ıı.ı H •ıtıllı bir ımııt• 
ı:orlı) or•ıııı ııı. 
f ll t tllttlltftftıttttU t t•tt t ltllttftlllttlltlUtllttUt l lllttıattt ttUtlllll f'lltfUllllltllllllll ltlf ltl l llllf ll llll lHlll ltlUUttllttlllllltl•M••••l•lıtlttl•lllllttı•ıın 
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nııc bulunan ceı&ı Hazım Tepe • 
ran memleıtcttmız n değerli dlp
omatlarından b.rı olaraıı: tanııı· 

pıı•u Merhumun ct'nazrel ::ıuııü. 

:R:adıköy Oımıanağa camllnde öl;I 
namatı kılmdıku:ı ,,onra kaldı· 
rılı.rı<k Sahray cedıttekt a!le ka';ııis 
tanına deınedlelcektı:-. Ailesine, 

!~~i&R~zEı l«UZUN VA.DELİ YATIRIM 
~~~~~trbrou P9LiTi~AS~ ?.ARARLIDIR~> . 

11u.u .. ~ıunabırım',.drn Dun Kole1dekı munazarada aksı tezın 
Meclis dün 115 

.- _.,.. 

saniye toplandı 
dô!>tlarınıı w merhı.;mı..n :;eııı•n ı 

olt.n S:l\%etemız ··azdrlarındım ar· 
u<ıaşımız Oktu· Akbala baıı~aııııgı 
c.llerız 

Ankara 27 - latanbul Te;;:nııı: 
tlnll't:nılt~ı ubık rekt!!Ml. geı;e.ı 
devre Sl\'86 mlllet,·eklll \'e hltlii 
Eltltlm Bakanı olup •on aeçlmlerctr, 
mlllct\'ekl!I ~eç!leml) en profesör 
Ahmet Öze: Atatürk tlnl\ersıtcı.t 
Rcktlirlü!ıtıne tıı~ ın ecıllmlştır 

Peynirden sonra narenciyeye hücum 

,. 

iKi HAFTA OSTÜSTE 

TOPLATILDIKTAN 

SONRA 

,/. ---.... . . 

BU HAFTAKi 99. SAYISINDA 

olı 
NASIL MUVAFIK OLDUK 

kazanması dinleyenleri tatmin etmedi 
Robert Kılle.1 Konfl'rıms cı!ılo-

11\lllda dlln cııcıı memtıt memleket 
lerJn kalltınınaııında uzun vadeli 
'aıırımlnrın testrltrb koıııısur.cıa 
inaııızce ntarnk ııı:ı 1;eklcl !lir m\I 
nazara 111ı:ıılmı,tır. tllrçok ı;enç 
aycının taklbt'Ltllil mOnazara. tift• 
at ıı de ba ıaınıştır 

İıstanbul Ünhl'n;lteAI Ekonomi 
l'•kl doçenti Feridun Ercin. Ah· 
roe(t Emin Yalman n Şefik n·ı· 
ımr-oan meydana ~len Jüri yert· 
nl aldıktan t.0nra. ıaratlar kü~O· 
ye ı:ıılmlşlen1ir. cUzun vldell ya· 
tırımların l)"I sonuç vcrcıııt•• te<! • 
nl Dr. Petcr Frtınk'ın haşkanlı!'ıın
d.a Dr Duncıı.n Ba\lantlnl' le Dr 
Nı.:cmı Tan)c:aç •Jı:.ötO sonuç ~·a· 
rııttı!ıı» te:ı:ln! ı~c Prore11ör Ra:ıım 
Cenanı·nın ba kanıııııncıa Or Atı
raham Hlr&ch ıltı Dr. Uov. rc Ha •• 
ııavuıımuşludır Htı ekltıln m<!n· 
sııpları !ince altışar dnitlka tonu•· 
m~. dRha !>Onu ekip başknn ım 
onar dAklltr.111.: hıreı 1itlncl konu~ 
ma vapmıı;;lıırdtr. 
• i Zi ' \.\Oll .I \ \lllU ' I 
\ \ J'IJ ' t\I I DIH!ıı 

1.,rt •risıııda balılar kopar 8u çok: 
önemli i!OSyal hftell elere yol •{'&· 
bilecek vıızlyettl'dlr.. Kaldı ki. tı· 

ımn ,-il.deli vı.tırımlann orta a çı· 
ka~dlğı tntluyon hldlatll de öyle 
<.chavırlı f'nf!Abycn• ı:lbl tAblrle 
r.&\ uşturulabllecek. önf'mt>enmlyc
cek işlerden değllcUr. Bu ı;ünkO 

durumu ı:ör"n bir IMıın c~· n 
bu ~ze &öylerk!'n kencıı bile pek 
1nanamıı.z. Eilflh~onun sonu e
konomik hnvatı felce bil,. uğrn•a· 
blllr Gelişme \'&kit \e dlklı:at 1:$

teyc.n b1r iştir. ftha16t ,.c Jhr11c1t· 
•ın a~·arıanmııı;ı. tedı;e muvıue· 
rct.tnın &alilama bn !anması. nn-
1\ıstakl artı~ın zararsız blr cıu: ... -
ma llf'tlrtlm~I. e it m "e kült(lr 
sevly~lnln de en azından endüst· 
rı hlZB.';tnll ı::etlrllm~ı ı:tbl hu•u~ 

:ann da öncecıen ı;ağlanmuı il· 
·•.mcıır Unuttılrramıılıdır k l::AI 
kınmaıı: için aactece curmayu ,. .. 
terıı ctı•t;lldlr Oaun yanı >ilra \"e 
ım azından hu kadar önemli ola· 
rak e!iotlm Te klılt!ln On. ı:;rıı;yal 
şıı.rtlann cıa tcınlnı IAzımdır Yok· 
ısa «kalkınıyoruz kalkınıyonıu dl 
) c. sonu olını) aıı uçunımlara ı: • 
dilebilir» 
Jt'Rt h:\R"H \IHl \ OR 

KISACA 
Yırcalı ve 
Bııdakoğlıı 
Daha en .. lki 'ltnderts kabl 

ntltrl :?4 saatle 1 ıtin ara ında 
te kil tdlldffll halde, bu defa hlı
k\ımetln kurulması rok daha u 
nın ~llrdü Te ~.S ıunlük bir butı• 
rın dtrrt inin sonunda YCkflltr 
btfttl, radfo ile dlıln um11ml1t
Te ıl1n tdUdl. Halbuki teamül, 
kabinenin B011lk MDlet ;\lt<'.llsln 
dt okunması idi. Paurıe 1 ıunkti 
oturumda bu hu~ıı•talıl Rl'l'l'>f'tl 
cumhur ıuıuresintn olmnaratınıı 

muhoıkkak nararı llt bakılı.-ordu. 
\Juhıllr n munrık mllltl\ekll· 
Itri, haftalardır denm eden ça· 
h maların nNlrelerlnl nlhaftt ilt 
rtnt'Ctkltrl için sabır>11 \I' hl'JI'• 
ranlı ıdller, rllhal.lkı saat 15 il' 
erise arıldı, Rtl• lbrablm Kiraz
otlu kür.ilde yerini aldı n ·~t 
mln etmeyen kaldı mı?ı> dl)I' 
~ordu. ~onra da ıundtmdP ı:orıi· 

tlltttk maddı olmadıtını ifade 
ederek topluıtının 50na erdl~lnl 
bildirdi, 

Sinirler ıercindı. Rir muhalır 
mllltlnlıili •kabine ntrtde: .. diye 
baiırdı. Bunun cevabını, Klraroı· 
lu düıll. bulun Dtmokratlar da 
merak ediyorlardı. Bir cün enrl· 
den radyolar n ıtaslylr kılılncnln 

ııurlln ilin ediltttfl açıklanmı 

oldulıı haldt. •e.kıprun oturum· 
lardın biri dah" yapılmıt, $U 

~td.ı. eıkmamı ıı. 

~lllletnklUC"rınln memnun ol-
marıın bir ruh hali lçındt Meclbı 
lerkeımt,e batladıklarından biraz 
~onra iki buytık siyah otomobil 
.:lfttll in on ünde durdu n on de 
kinden Reisicumhur Celal Bayar· 
la Başnkll \ dnan ~lendrru in· 
dl. \ reı .. adımlarla binaya cJrdl· 
IH. Takat ı~ı: kalınmı~tı. Olurum 
talil tdllml,ıl. Kabini' n aktam 
Uıtlı radyol&rla halk efklnna du· 
,uruldu. 

Rundan d• anla•ıh~ordu ki, O· 
lı malar Mın ana kadar dıonm 

rtm~. barı nkalellrrl ba11 ıılm· 

nlut kabul ettirmekte ıiıçlııkltr 
ttkllmlşll. Bllha ,. Tlurtı \'tki· 
lt<U uurlnde duruluyordu. 7.lk~
dlltn l•"mluden bkblrınln tabak 
kuk ttmtmr•I n t.akl nkfl \b· 
dulları \ktr'ln ytrinde kalması bıı 
01ıentllerl kıınttıendlrlyordıı-

l\la.ıımarıh bu l'<I de olmu$tu. zı. 
ra r1cu,t \·eıı.ilelf tarafından 

ıon :ıamanlarda alınan bunca mU 

l.&YPA J 

lılm kararı ytirütebllmrk ytnl bir 
"'elıll için çok ;uç olacaktı. im· 
dl kerdrn, kararları aldıtı ılbl 
3'11rU emesi de btkleneblllrdl. 

f\abınl' için bü1uk lılr su rpru 
tımulmuyordu. Bilinen 1'lt çofu 
birkaç nklleıte df'nCnf'n lsimlt'r• 
dl'n mUletrkkll kadronun stmuı· 
ııa birkaç .rrnl 1'1mle rrnk •eril· 
ml'k lsttnm! ıı. Daha doiruru, &· 
ırıueıe ihdas rdllen iki nkilt'tle 
birkaç yrnl 1 ınln kablnl')I' ılr· 
mrsl lmkin dablllne crılrllmışU. 
Rıı >eni isimler llluz:ıtrer Kurban 
ott't, Dr. l,t\UI Kırdar. Tnd U· 
çanrr tt .Mtdcnl nuk'tl. Stdlm 
Okmenln, Ziraat \eklll olarak .s. 
:Ul'ndtre" kabinesine dahil olııJU, 
ılraat ı,ıerlne verllrn ehemmiyet· 
ten -ziyade. 11.P. ı:rupunun itidal 
ıaraflıulanna kar,ı bir emnl1et 
un•uru nıAnannı taŞlJ'ordu. Dr. 
:Samık Grdlk'ln Dahlll,e \"el<Ur
llnde kalı ına mukabil, Adll'<e;re 
Esad Budakoflu, Basın • \'aTına 
da ::.ılkı \ ırralı ırıtrilnılttl ki, 5. 
:Otrndrres hUkümtllnln •n ıımlt 
\r.rkt hu•uılarından birinin bu 
oldutu nokuısında adeta ittifak 
edllıyordu. , 

f llbaklka Rudako&lu da, Yırra· 
lı da, srmpatllrrlnl, itidal uhibi 
olu larına borçlu ldllrr. himleri 
dahi insana bllyllk terler n&dedl
'ordu. 

Mıı baltfl'll n ct:trn setim ılf:'f· 
ır.alndl' hrsrla ürrrlnde durdul';u 
adlı lf'mlnat "" basın menulann· 
da, bundan bö)le iki mutedil n· 
kilin nılftll olmaları bir ıuah· 
lık hansı ,-aratablllyordu. Gerçi, 
ıUınlar nırnuunda alınan son ka· 
rarlar, sansUr rl'Jlmlndl'n de atır 

bir baskı ,.ı teminin kurulacaCı 
korkusunu yllrtkll'rl' hludtlrmlı 
ti. takat ılkı \ ırcah ılbl bir 
bakanı .. I' itlik prensipleri husu
su ııda müsamahasız durıınışı ile 
durum ptkiLl tulılb edlltblllr, 
korku rldrrllebllirdl. ltua Esat 
Hudakoflu için de aynı •1'1 ao:J· 
lrnrbllirdl. Daha nvel Ziraat \'e· 
kili olarak nzire cordtlltU esna· 
da, demokrat bir ruh:r. malik ol· 
dufıı nıı Te ıırrnslp pltlbi, kuT· 
uıli bir fııhıtf)l'll bulundutunu 
hb~t ttmlıll. Adllye \'tklllltlnde 
kendi ındtn enel nzlfe ıormllş 
arkada larının, rrJlnıl, buhran& 
ıoıtırtn duranı lıırı da Buclakot· 
lunı takip ed~efll ;rolu urıh ola· 
rak ıostrrlyordu. Bu ,-ol, her hal
dt. ,ınıdl3 e kadar takip edlltn 
) oldan ba ka bir btlkamtte tene· 
cüh tdecek n 5. '.Menderes hüka· 
mrtl bu u)ede -zorluklıın hallet· 
mrk. rnrmlekrtl daha 111 prtlııra 

cotllrmek şan ını kıybetml.rttelı
llr. 

SADUN TANJU 

~------------..---------J 
Demokrasinin 

hukuki teminatı 
Hür Pıktrlerı Yayma Ccml'l"Ctl 

tarafından ıcrUplenmış bulunan 
cfo'lklr Sohbetll'rtt nln kmclı;I. 
can. gaat 18 de cemiyetin ~!"m· 
~erllt tak! lokalinde yapılmı tır 
Seçkin btr dlnltylclnln nı:ı tltı ta· 
kip l'!ttlgl sohbeti. Hukuk Fn .ült 
s i İdare Hukuku Doçenti Oı- is
met oı=ıtll :·apmı~. dl'moıtrwn n 
ıarthi te\tlmUlünü etraııı 'lUn>tt<" 
ıza!ı ettlktl'n sonra wzü dr:nok· 
raı;.ntn hukuki trmlnatına ;e-tlrl'
rek ezcüm e şöy.e cıemıırıı~ 

D.P. Meclis grupu 
ını ı ı ıncldr) 

,.. hükômeı programı için çalışma 
dığı blllndltlnden, Başbatan :rann 
hUktlmet programı olarak bir me· 
un okumafacak. yalnız tıahat nre· 
cektlr. 

Menctercsln, lll:Undl tedblrle.rl o 
bunların taydalannı ltah ecteceği, 
arkaaından da mütuavnr tcıarl ted· 
birlerden Miz açacatı, reJlm konula· 
.randa 4 Menderes kab nul progra
mında }apıtdıtı gibi. ren vaatlerde 
bulunacağı tahmin edllmd:ıecıır 

BU tçrCll'! tasarruf yııpı abllmul lçl.n 
ba ıanmı ı lere denm olunacağı 
an a yen 1atırımlar yapılmı;acatı 

nın a,ık anmuı beklenmektedir. 
SOJ; ent lere göre". biltçede tau.rru! 

otuna ldllece ı rsbab: muclbwyle 
memur kadroıarmda gen , tenalkat, 
valiler n ytıkııet memurlar araş:n
da. dr41 lkllk er yapılacaktır. 
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Xaynakta yUktıno yıkmış. ayaıtla

nnı ıs!ıyon1u. Muhtar Osmanı ~6-
rflnce oalvarını indirdi. Kaçma:!ı 

Kayın babasında o erkekçe hıoım 
)'Oktu bugtın. Çalıları yıktığı yere 
yürüCIQ, ınrtlamata hazırlandı. 

Di.invAnın IADI -TUZU 

uhtar O man, çivıde asılı 8 b 
duran çıft~ mı hırsla kap- V ' • • •• " k 

rnıere;:· 0ğ~u:ı~udn7~(':~~~0 ~~~~- a a, ogu ve JOrU iZi 
du. Babaoğul ne zaman tartı :ı
lr, yüreğı ağzına gelır hep Zc· 
nep baeının Baba ı oğlunu Öl· 1 , 1 Zf'yncp bıtc • saçını, başını yola-

dürecek dıyc ödü kopar. K EM AL B 1 L B A ~ A R , 1 N . B 1 R H i K Ay Es 1 rn:_ ~::~ım. anaı<ının bl'denııclk 
l\Iuht<ür O man, soluyaral· dikil . kıız~u.. lluban eııca'llı J.;ıydımı 

di karşılarına. Çene ının )anlan aana, yavmnı. 
kıpır kıpırdı: lcrtn n Oı:erlnc koydu· sıldı Ye.re atlacu. Hayvanın boy- fuhtar Osman. anL~ından önce 

Yıveslm }Ok ana• <le<ll nunu. burnunun 05tünO okşadı: vardı Mcbmecıtn yanına. cırt ını, 
- G ıdıp saçından uru~ erek ze~ ncp bacı başını iki yana sal· - Mebme~ ı:lbl sen cıe yürek- 1 yercıe ktvanım oğlunun alnına cıa-

getri'cem kahpeyi. _ diye giir ıacıı o ıuna acıyan gözlerle baktı. a.zm~ın herifi - dedi Sa!'ınsı- yadı· 
lcrdı, Emme .• bu son bak, Me- Oc ı ııöııe! ce ka.'1pe.- D rıcık ot· na b r şaplrık \Urdu Sonra a ı - Ben ı·•mım·ıen cıorzn? _ :ıı-

• ..ınun ezraııı mı olacaktı? Oba;• yccıetınc alarak yürüCIO. )e bağıroı. r:::ıınc:.en çitte.sın! almak 
met.. Aklını ba ına de\Şİ:' kar. vanp ırna.,ıan ıa boğası ı:eııror· Yoıillı: kızı Kekik. rınasıyla kar l için 6&1Clıran Zeynep bacıyı, çlzmr-
na ah:ıp ol'. O yorük kızı lıı'taa c.u ııeı nın Muhtar Osmanın haıt ftltklı oturmuş, taş cıeıtımıendo ısının ucuvlrı arkın içine yuvarıattı. 
obasına kaçtı mı, )a adını :ınm:ız kr varcıı. Daklı JitlrOk kızı bu ova çam kabuA:u öl!Udüyordu. Kilim Tekrar ba~ırı~ı : 

x6 anc .ı.sınamıvacaktı. ııe ı:nne boya acaklarc1.J. oetımıenın kolu- Beıı klmım·len? 
sın, ya teker gıdersın peş;nden.. ıez olacaklanıı nu Kekllk çe-virt~ordu. Ta!jın gü- Mehmet. alnıııcıan ter bo-iana· 

Muhtar Oı.mıu: kapı a do~ı y ı- rültüsünaen. Muhtar osmanın acı rak. iri gözlerle baktı b&btı.!lınL 
rüdü Bır el• kapının manc!ıuınııa. Muhtar Osmanın atı. Clört la• dl!:lnl duymamışlardı. l Kaşlannın altı ölUm aaçıyordu. 
durdu atteıı ben ı.arp dat yoluna tırma Kn~ırı Bab&'!mın atını avlu lı:a - Bubanı ırıı . - <tiye ın:e<ıı 

- K!Sytın d 1 ne dü,ür cen z be ı. nıyordu Hayvan tere bulanmlftı. pısına ba la<111tuıı görünce. Keı>· Mehmet 
dQrzOler • dedi • Mıh•arın, yörük her )"llnından duman tütüyordu lt8ın dcklrmeni Çe\lrcn eıı ı;:cv~e- ?..tuhtar ~man gQrlecıı: 

~luhtar Osman attan ln<ll, yak· 
la.ştı 

Keklik. - cıecıı - Neye açıron 
kız ııcn biz m ordan? Neylml.Jı cy
ı<Jk? Dl' cıedlltlnl iki den va~a. aöy 
le. lklyo parrılayım onu_ 

Keklik çalılarını ııırtladı, Muh
tar O:>mana Clerln <!erin baktı: 

- o evde &en oldukça, cıe.rterlme 
her cıakka k(itlah yaı;a•meleklc: . 
Kalnnıam oradn.. anıacıın mı ı;ebo
blnl şuıcl?.- dccıı. Se:ıl yumu~ak, 
sevdnlıyrtı. Sözü bitince hızla yo
kuşa vurdu. uzaklaştı. 

Muhtar Osman başına ocıun ye
mııı gibi &en!emlP..mlş. Kckllltin ar
dmdan baka kalmıştı. Neden 1>0n· 
ra ıı:lttl, pınıırdıuı yüzüne au çarp
tı. Alışkanlıkla hayvana su !çirdi, 
sonra y e<leii'lne al arak ı:ert rtönd ü. 

Acı De~lnren•ın yanından ı;:~er
k~n. Kckıtıtın anası: 

- Muhtar rıjta .. - diye tınledl -
Mcmedlm bl. kaza geçlrml~ dCYI 
duycıum bugün .. Hayvana blnebl
llyo·sa, gönder, ~-~ın. Yayla ha• 
V&M eyi ı:ell, a&lanımrı .. Keklik n • 
azamımdır yolunu gözlcyo .. 

Muhtar Osmnn, güzel b'r türkü 
duymuş gibi keyıtıendl: 

- J::yl dedin koca yörüic. Olu, 
ı:önderirln .. 

E\e varınca. ocalim b ında kay 
s:uıu oturan ana - o ula bir ..n 
baktı MOjdc verir bir 5cııle· 

- Mehme•. - dedi - buı;Qn 
kllfiaba baz:ıırında kayınnaya rL'it· 
ladım. Mehmecıımı yaylaya c:tınaer. 
deell. hava t(,bdlll etsin, dedi, tı:aı: 
zamaııııır kızım yolunu gözleyo, 
dec11- Ne dcrşln. he? 
Ocağın alevi vurmuş ı;:ibl, ana -

o~lun yüzleri ışıldadı. 

- 1zın olursa ı:ıcıertm. 
- Olt. helbet .. Kar'llını RÖl"Gfil 

ı,:elme mı ııısrının? Olt. canının 
rtC<llti k.cıan kal OrdL. 

Kızında m mo var, ne? cııvece.< Dat 10 una alışılı: oımıyrı:ı hay- dl. Anası blr duran C!c"lnnene, t Eyice bak ta roylel. Kimim 
J El ~ \ıın tırurum kennnncıan ....,.er"e·ı b • ben dü-ü. Zeynep bacı yazmuını C!üzelttt: 
er ımı ks:ııı boyı ııcaıtın•z bu · ' .. ~... .. • ır kızının ynzüne baktı All'ır a- l ·~ t ı bl o u ı ı ı ••t acalı:lan titriyordu. .. - Buhamsın, vallaha da bu!:ıam ~ .cp 0 • z: m a ıve. ı;:e n me 
~-;'p~ ~'!'ı ı:.~~ler olııunı~ - Muhtar Osmanın yüzü ı:ölııelly- .ır başını çevireli. Muhtar O.mıa- Kemal llllba.şar 1910 yılın4a ıun, blllaha ela bubanuıın. bakkaldan, ı:r.ıhtar. l\ft'>hmıxttmln 

Z .., .....,, " nın hı ımıı g~ll.Şlnl ı:ôrdü. i • anakkal•d" doldu. Baba•ı ~.· ·a· Muhtar Oaman rııt-·ı relttl or.- :;anna katam da, g6tü'sün .• - dedi. 
cyncp .. ac. eltylo yüreıtını hu- dl, ı.;uzlerf daıtın cıoru,.uncıaydı, - Hoş geldin rıuhtnr agal. _ ~ ' • ·' ' -, .. " Muhtar Osman· 

ıırcıı ç.tteııın çapı-az 116llltştı boynuna. de ı se 1 pürüzlüydü. A~aga ka!K im er. Qra polis b.:ışkomlttrlvdl. lunun alnmdaı.1. KOfUP ıı:elen ır- ' 
- Memet. hacı ge b, taıı sacı iç Aşağıdon kl!p(lrerek akan dere- tı Muhtar Osman karşılık ,·erme t ikı ~atında babadan yrtlm kııl· ıratlara: o- Olur:. - cıccıbıİ korkuk 1~ bir 

bal! oğul! - dedi. - üç ""'ndilr "l d 1 Ord ele dl l \ dı. rOt'ukluk ~a .. ında t•rzl, lıa- - Kaldırın şunu! . - dedi - d oten uyanmış A'I , aya yo uııa ,.u r. n ça"ı tısı uyu u- u n mer ven en çıkıyordu. Çene " ' " ~ B ö 1 k lhtl d d 

Townsend, lng ilitereye 

dönüyor 
Buraya gelen Townaend 43 1&şı• 

na baamuı dolayıglyle gazetecllerl 
Jı.abul ederek •unları ısoylemlştlr: 

•Artık bundan ııonra İngllterl!!)'e 
hiç dOnmlyeccıım. Yapmokta ol· 
dulum dUnya ı.urunu Brunllea 
şehrinde ı.amamlayacaltım. Ondan 
.ısonra rahaı bir memleket arira• 
cağım ve .ı;eyabatıme dair bir iti· 
tap :razacattm. 

istikbalin harikaları 
ÖnUmUzdekl yüz ytl içinde dUn 

yamıı:ın ne hAl alacaııına dair 8 
tanınmış Amerikan Alimi şu b!l· 
ı;llcri acıklamıştardır: 

1) Vücudumuzun boyunu, 4ekll 
Te ıeıemeslnl kontrol altına alaca· 
tız. 

2) :o··dolı:lanmızı oynotmadan f1 
lı:lrlerımızıe kon Ufllcatız. 

:ıı Ayın en turlatlk yerlerinde 
turlıstlk ~teller yapılacak n ayın 
rıraz.ısı ıı!bhUllf mllletler anr.aın· 
<lA tat.alm edllecelı:tlr, 

4) Haftada 4 ile 8 aaatten faz. 
la çalı~ıı-acaj'ıız. 

S) Doğacak çocutlarımtzın cln&l 
yetlerinl tesblt edebllecC:lz. 

61 OUneş eualanndan gıda mad 
deleri IE;tlhaal edeceğiz. 

7) Dünya nüfwıu 7 milyarı bu
lacak ve hep.sine gıda temin edl· 
lecelı:tlr. 

Konuşan kitab yapıldı 
Dr. Hoşlno Yn.auıı adında bir 

Japon m!ihendlal kor.aşan klt.a:ı> 
1cad etmiş n bu lc:ıda cSlnJı:ro
Jelctör» adı verllmlşllr. Bahl.a 
mevzuu bn kitabın sahifeleri 1l
zerlne cFero • Ould> maddes1n· 
den yapılmı~ bir nevi macun ısU· 
rülmekted1r. Bu aahi!eler bir ma. 
klnenln elektcoııtk ıı:ozQ altına 
komnakı.a ,.e &Olı he: satınn üze
rinde bs,tanba dolaşıp metni 
plAJı:: aeda.slJte otumaktlldır. :Bu 

\.. 

harika IC'attan do:a11, Japon hll· 
kllmett 45 yaşlannda bulunan O:· 
Hoşlno Ya.susıyı madalsa il• tal· 
lif etmlıt!r. 

Fransız lar ne kadar 
sebze yerler 

Yapılan ıatattıtlklere göre htr 
Praııaız, v ti oıaralc eenecıe: 

75 ıcııo pr.tatea, 22 kilo P~ 
20 lctlo salata, 16 kilo bavu~ • 
kllo domates, 8 kilo taze tuulYf• 
7 11:110 aojtan ,., 5 kilo kar~tıa· 
har yemekt"dlr. 

Prangalrların kongresi 
Htndlatanda Uttar Pradeş er-lr 

tinde Lueknow oehrlnde dUnya· 
da Uk de.fa olarak kaydedilen bir 
cPraDgalılar leongre.ııl• at:tedllDJ\f 
tir. 

Bu eşı.tz kangnye 56 eakl pran 
ga iştirak etmiştir. Bunlardan 29 
erkek n 10 kadın cinayetler lt 
!emişlerdir. 

Üç gün suren kongre Blraıınd•• 
hap1ahanelerdekl mabk(ımlann v• 
ElyeUerln1n ıa!Ahı tedbirleri gorll• 
'1).lmOş ve 101 maddeUk bir karat 
tesblt rdllmlştlr. 

Bllhaı;sa bunlar aruında naıa• 
n dllı:Jı::atı celbeden maddeler şun 
!ardır: 

Haplshanel,re cıallhhaDe• adi 
verllmt.ııl, bunlann idaresi ın~· 
kfımlarca ı:eçllmlş komiteler tara~ 
tından dtnıhte edllmcsl, umu~, 
mahiyette n hwıualyle meale.
dersler verllmeal, altı aaatlllı: iş 
ııunu totblkl. mahkumların iş 
günlerinde elde edecelı: oıdukiafl 
kazançlann aUelcrlne tevdii. ıe· 
nede bir haf talık ızınll çıkmak-

Karnında define saklı 
köpek 

1'lorldl. hutanelerlnden b!riDd•· 
operatl!rler bir dişi Jcöpete anıe
llya t :rapmak aureU:rte. :rut.Jll llf 
oldutu elmaslarla aüalü çolı: :tıf· 
metll llı:l :rüzlltn çıkarmışlard::J 

aiızına 80 kom din Acından o e- na ;vandan ha b!:e ter boşanı· ı;lnln >anları oynuyorcıu Kızına ~vat dllkklnlarında çıraklık etti. b unQan b ylo bUbt.<ıını tantr- Ara C tme yacını uy U. 
cek.&inl ort1u b r şey );apar nuycıı kl bu hırstı \ istıklil a.va ının muhacirUk ! h nyı koşun, ı!n[;lık mamuruna cıal ............ .-........... " ................ , ........ ,,,, ............ 9"19'\ ...................... ,...._...., .... , .. ....,.,, ... ,_...,._......._ .... ,...-.... "" 

l\Ietımet aedlrc uzancıı li:e::n :ı:1er Muhtar <>.m:an. atın uçurum· herıt? Otlu .l\fuı·acı·ın dağ(!a olma ı yıllarında bellf bir yerde ilk tah abar edin, dtspan,,cre gö~CI tın • • • • 
cdrünen kol arını, çaprazlama, göz dan korktuğunu anladı. Oemo a· 5ına se~lndl. ~llfnl ~·aı>aıııadı. Soıı olarak Ha· ~?~~yü .. - Ardına bakmadan yü VIDI • VIDI 
---------------------------·ıı - Kckllt ovıuı1n sıca"ına drıya dınıkoy ilk okulundan diploma H h "' " aldı. orta tahsilini Edirne l\lu· asta aııedc aya11ından yetmiş- ••••• 

- ..... -----....-.------...... -,,..--- • ~ıı:'ı~o·'k~s~::ı':ı~ ı~:ma lı:~~~; alllm Ml'kteblndo yaph. Kırkl.lr· üç ı;ııçma çıkaran C!oktor ellerini 

l 
aıta. cahlllllı:. Buı;:On varın "eLl' tll kaı.ıılarında iki yıl ııtretınf'n· kurul~kef 11.:~hm~do .sol"d~İk 1 

" .. ilkten soııra Gaıı Terbiye Ensll• - 1151 o 11 ll .IJ, de an ı? 1 
ce Clını Ke!tllRI Mehmet başını yere eıtcıı: 

Kekllk, Jt~ınbııbnsının >aklaşan tlısün1ı ılrdi. 1931 • 1935 yıllan - Çifteyi boşaltırkana el mtıen 1 
ırı gthcıcısını. alev gibi yanan yüzü arosınıU bu okulda esaslı bir clü Ordfun de ate$ alcıı lOhtur 
ne. korkulu, snygılı ı;:ııztcrle bakı· tahsil ı;llrdD, ıınıancayı ötrcn· bcvl. - cıecıı 
yorcıu. Ar.lan glb ac:ııımcıı. Bin do- dl. \ .11. Taııpınarın der ıerı onu hııeştp kı yo ctöndükten sonra. 

u edebiyata ktsln olarak balladı. Mehmet b1r cıaha Kaıcıır.•- adını 
ne ... ıımedl ceblnelen çıkarırdı ok ı bl ı ı • ~ ,.. ... 
K k u u 1 flf b tlrmez, aynı O• n"•ına ••-acıı, Mma tarlada. ı-rıt• 

eş ·e otlu §U katlancık bııbasınrı ,, 1 ı ....,. ....._. - .... 
b au un ar,s m kolundan mezun o- ıara "".zcülClk ooerkcıı ıı"aeın ...... _ 

CnZCbe:idl Mtılıtar Osman "llrtıcil 1 n d'- il t o;v "' ,.u • an " "' B ı:e'yle evrendi, zml· ıraııncıe dalıp cıalıp ı:ldlyorcıu. Ken 
gcl<llltlncıc, o~u ela kencıı "'bl· ı ti •• rıı ~er e~ . cıını de bir tUr!fi topnrlıyamamış-
dlr. diye razı olmuştu ovaya ı:e-
hn ı:ıımelc.. 1939 da 1lk hlkiJe kitabı, A· u. YUzn sapsany<lı. 

_ Ay amanı nadoludan Jflkiyeler, yayınlan· Muhtar Osman, tarlnva geliş g!· 
M h dı. l9U da Cevizli Bahçe, t9U d!Şlerln<le ırgatlara dolu dolu küt 

u tar Osman, ince örgülü saç ıe ııcnlıln Ça/;ırı$ı, 19U te Pa· 1 rc:ııyordu. ama yürcıtıntn sız.ısına 
lanncıan tuttUKU gibi kuldırm~ zarlık adlı kitapları ncşttdlldl. ~ merhem olmuynr<1u bu. Blr tek o[: 
tı Yörük kızını. Saçlarının ucun • " " ı ı dıık! paralıır IJIDtırcııyorcıu Gözü- J9Sl te 'edltept' yayınlan ara· ' 1 ınun guzü unüncıc er y p solmaı;ı 
nü unda Penbe Kurt '•er aldı, 19•6 t ;ilrejtlnl parçalıyordu. 

n >aşına. dcbelenmesıne bak· d Ü ~ " I Muhtar Osman. bir ıtün. t..ı"lı 
macıan aürdO. lndlrcıı ııvluya.. Kili ~ a ç nuuııu lllk yeler! ne,ret- koştu. Zeynep bacıya· 
dırdı, atın eğen üz:ıırln<> otturttu. \ l. C.RP. hikaye ve t17atro ar- k b 1 

al "' ~ mafanlarını da kaunmn olan - B !l a.sa aya ıı dlyo•m - de 
H lı:adan dlzglnln 1lmlltlnl çöz. ~ • dl "Fakat oç kilometre ır!tmcden 
C!!t agır atır yOrQCIU Oün •·avuc.. ı Kemal llllbaş.ann, tllme alınan u• ld b d ., 

"' v ban Sl'na17olan da vardır. \ 110 .... an ayn ı, atının aşını a .. 
macıan köye \armak l.stcmı:ıordu "" ı yoluna çevınıı. Gelinini alıp gelin 

l!ç gün ııonra Muhtıır Osman ce Mehmet 'kim bilir nııaıl se\ ıne-
Nahlyccıcn cıı:ıuoşı knlıvenın ar- ırıt cınn:a F.:nmc. hl'taha ela gcrt ccktl 
dındıın ceçcrkcn cı kanlllnrın dl:lnmcı. D n "'ı ıt kat il ecı nun l\!uhtıır obanın alt)anın:ıs. ta\ 
.. uıu uıu ı:ma.eıer n~ ktıln? ka- Mc!:ıml't Ur ıcıa tt nak ba ın<1.ı KcJı:lllto ı aMlaaı Yt>-
barttı B rı· ~ı'ynep bncı edııc rumuımu~. --------------

1 

- YörOk kızının a<lı değil. ken ağlıyordu ı 
cııs Kcıı:lık karclıış k:lc a\uca mı Jandarma Çft\U u muhtarlık bl· 
ı;ığar o? Aha. ı:cno ıcaçmı.ş obası- mı.sına ııtrcı , Mubtaı Osmruı bir 
nL - (!!yordu se!Am ça u 
Ateş çıktı beynlnu Dürııü oğlu. - Mehmet demin töyc ı;:elmlş 

zaptoaemıyecektı besbellı. yorütc oehırcıen Osman Ağa - dedi, -
kızını Kavteae oturuyormuş .. Scrh<>1muş~ 

Atı ahıra çekerken, yukarda, ŞchJrden bir tabanca ııcçırmııı cu-

'\ ~ .,,.,, ........... " .. ""''''_...._,, .. ,, ... ,.,,_, .... ,,.,.,, ... _ .. _ı_• .... -••-••_...ıhl.___.,~ ...... ı r :;;;..-

ha:;a•tn ana - otuı tartışması ne - Bubaınt ötcıürccem, diyormuş. 
kulağına çalındı. Tıkayım mı tçeri}'e? 

CEF CQB Ozr.r - Ttv1tı Veya t:ııı:ınca ile •nnııur. sucu olml78D Omn• od' 
lıaatll t.anuı ile tatulur-

James Caıne7, son filminde yüzünü ekllden eklle soktu. 
bu çe~tll yllzlerln re~lmlerl önlln de cörQyoruz. 

Hollywodda yeni 
çevrilen filmler 
H oll~Y.ood'un hu uy dUn}a film p!ya asına sUrdiı,l!ü ~eni film· 

lenn ı;stcsı bir haylı kııbank gozükfiyor. Ekserisi genç ka· 
b lı)ctler tarafından oynanan Hlmlerin oldukça da kalite· 

li eserler olduğu Ö) nmektc. Zaten sn ma da arUk ya\'nS ya\ as 
bır sanat olarak k:ıbul cdıldığındcn beri Hollywood'd:ı bir takım 
rejısörleı bu annta layık fılmler meydana getirmeye çalı ıyorlar. 

- Olt ana.. Dubam Nahlyecıe Muhtar Osman bir 2aman 
hazır Oıt getir ou kahpeyt_ nı yolarak düşündü. sonra. 

Ana. ai}ar ı;:ıbı blr ı;eııle yalva· - Hacı Aliye vann. bub:ın se:ıı 
rıyor: baıtıılattı, devini. Elini öpme •o gll-

- oa cııycm oıtuı, vaz ı:eç bu ~~llın, ban~tıra•m aızı, dcylnl -

sevcıacıan. Hayır yok bize o kah· Öğleyin Jancıanna çavuşu ue llı:t 
peelen Duban büyük yemin eıtı, thtlyar hey<ctı oy~! Meh.ınecıı ı:c
§nrt OS6Un ku, cıccıı. Varıp Kek- tirdiler. el bı:;tOrdüler. 
llğı gcttrellğlrnl duyarsa ııcnı de, Muhtar Qı;man. 
bent ele saıt komaz. - Hadi. var tıırla7a git?. - C!t!C:I, 
Oğlu ince ince vızıldıyor: -Anan ırgatlarla baş ecıcml>'O'-
- Öyleyse ben vanp ı:otırey m~ Yardım et 1atc1rc. Ak 11.'ll ozerı ben 
- Sen hiç gidc:nt?n oıtuı .. Alem cıo vııraca ıın yanınıza. 

btzı kınar. Erkel!ın. karı kısmı- Ak~am üzt•rl. babasının. ellnd3 
nın ônlln<le dize ı:elmesı )akı~ı.ıı: çlftc. tarlnnın alt yanından cıoıa
a ır mı? BuJ:ıan duyarsa \kanını 1· narıık ııcldltlnı ııören Mehmet. tııi: 
çer 6Cnlıı. B zı iki paralık mı edl· bll!Jına uza .cıııtı rıjtaç ı:ölıtCSlnelen 
oe.ı kö) e? knlk:ı. Yüreıtınc kuşku dü maşttı. 

Mulıt r Oııman gürültü etme- Neye çift ınl blrlıkto getirmişti ki 
den dtn.ı~or. babası? Hem de elinde tutuyordu. 

oı:ıu &erteliyor, aDB!lnı zorlu- Yoksa, kah~ede liÖylcdlklerlnl lıal>n 
)Or ı;ına bir 7ct §tiren mi olmu~tu? 

- G.t dl;o'lII una. ı;:ıt al Kek· co beni ıumıadan ben o:ıu ... :t dı· 
tıtı Fena olur )ol;sam anL. Be- ye mırılcıandı, eli kuşııjiınelal:l te.-
nı künahrı ok&I'$tn. bancanm knbzasına ııtttl. ıo:ınah 

An direniyor· be. Bub n bu senin cıün:ü. Yer 
- ö.cıorsen şuracıan ouraya ı;:ıt gabul itmez &o'na scnl..:t 

meın o~ll Amma ıuhta: Osman oıtıunun. 
oııuunun anasına el katcıırdııtı eli kuşaıtınR sokulu. karanlık bir 

Bu arın yeni rı•mıer lıııte Din,-- nı alılılan Muhtar Osmaıtın c n· }üzle kcocı ne cıoııru gell.~lnl b"-
ba.,nda He lywooo·un bir t rllı oyunu lle çok dllı:kaU çekttal .OY· lerl ba,ına çıktı Ok c bl fırladı ıtenm•cıı AkıUaımıı tı demek c:.ur
.Ohretını b madıt daha do ruau ıeul~or Zaten üzerine aldığı rol an yutcan) a Tekme, tokat, o"'lunu :rü Şuna ·endin! bl'r.ylcc tanıtma-
mıcıup edemedi ı James Cagne ' a ırııaı düşllnll!Ursc o ı,ın altın• " tıydı gayri Çjtte nı omuzıamaıny 
ın ('Ole b11 arılı blr film! var B n dan normal bir şeklide ıtalkmıık ıtnpı dl.lj&n attı : la ateşlemesi bir ~ldu 
yaz Atlam :\lan ot a ThoUPnd b le blr oıı rı .ı;a~ılablllr Ama Ja - Benim leıjlmtn üzerıncıen geç Mehmet, a}atı uzcrıne çöıı:ttı· 
Face DOl!ru& nu ıatcrst'.n Ho ly m~ Ca.,ne.r'ln de mlm1klerı:rıe :ruz meden ııele:ncz o yQrük kızı ıı:ay - YanC:ım nnacııtıml - d.ye 
wooc:ı da bir ençler altına ı ku· tetllnl df'i:IJtlrmede Lon Chaney'e r O kadan tutkuııtııın var. &e."I bakır<lı . 

Vlyana'da Avuaturra Devlet 
ı.tatbaaaında Wdrut uaullyle 50 
oerıııı:: tabakalar halinde baaılmı, 
olan 'bu ııcrl bugün P.T.T. mer
kezlerinde satışa çıkanımı$tır. 

Tirajı 500 000 adetıır, lltl pul· 
dan mllte;ekkll serinin ılatı 130 
lı:uru~tur. 

çerçeveli Atatürk pullarından 

f 
halen OSO: 2; 5: 20; 25 kuruşluk· 
lan tedavüle çıkmış olup, dll:er 
vıılörlerl do bllllk13ı tamamlanın• 

en peyderpey utışa ('ılıarııacalı:· 

tır 

...__ ......................... .-.. ..... - .-........................... -. ................................................................. --............... ~' 
STIV RQPER ÖZET - .tllJa los ile lllnı babası &.endlif'rlnı tl&.llıcden denıtrpıırd' 

casuslarından lıacaraıı. &.UçUlı bit paıulJ·ona 7erleemısıerdlr-

BUGUN 
rulmuıns ba landı ı halde, bö) le :vakla tı ı dUşüoülUrıe başarısının ~"'''''''''"''''"'"'"'''''''"'''"''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''""'''°"'''''''''''°"'''''''''"'"'''"''''' filmler için ııene de e ı ve te rü· bOyUklllfıll kolayca kuUrlleblllr. -t S 1 N E M A LA R YESI AR fTeH 44W1Jı 
beli art ııtlere lbt ~ ıas erli or Filmde lcarııı ro.Unde Doroth:r l\ta· # Kadınlar HAklmtyeU • Je-

"'''''''''''''''''''''''''"''''''~''""'''"''''''''''''''''''~l p I' 1 d t A~RAR.A o ıs • m a 7.27 Açılış ve pro;rBDl ·B U G E C E n Jamcs Caıney slblo.er de kolay ~ne var Bir z manlar kovboy film i nnne Crııln, KlttJ Kalben, 
ko.ar batızıılard:rn ıılllnemlyor. .erinden fazla ileri gl<lem.yen Do 8 E y o ö L v oeorge Nadıı:r • nıı:nkll • 

Eski film ınt:raklılarımı.t Lon rotb:r .Mnlone nin son zamanlarda " K 1 N (Tel: u ıs O?): tng. 
Obaney'I haurta•lar suaız mm ıa >ıldı ı parlad !1'ıncı tarıaı ro:un- Sihirli YUztıt. Hint tıl· \ Esi l'ıl&LEıt (Tf'lı OPER\ ('l'eı: 3&N21Jı ŞF~'llSES OPERETi <Tel: .samtın, Perşembe. Cuma, Baytıuaa s1eoa1, QUbuıuu 
ma ıJnın en ba ıa selen karakter de de Jane Oreer'in oldukça başa· mi Türkçe çılgın Modeller • Martin Lııı Vf;:aa Kumarbazı O 93 93> cumartesi, Pıı:ar •Uare 880001 • 80, !:reı:ıtoy 55204' 
artlat.erlnden b.rl olan Lon Oha• rıh oynadıl!ı llOylenlyor Bu ilimle i ., ., T •• .,..... Le..... .,._ ,..,.,._ A ita. .,,...,..,.İVAL•, un.o~·• oP• 31 de. Cumarteaı. Pazar f"lo-a 738992. Ballo • O& 

cf.stanbul ı 21'500), CB• 
roıııu: 27t~oıı. CADadoJu 
raıca.aıı 214Jo:ıı . 

RADYOLAR 111.nnZı\ ll ' el: .......... ı """'• ,..,,., ..,...,.,., n VURl (lf'I: S697CI): ~....,.. -...-..... ., 
ney .sadece mimikleri ile Yll Qnll Hollywood iti tnne de yeni kahlll· voııemının çııeııı . Enver Elcberı; . Renkli • ing re~ • 3 ptrde. 12 tal> Matine uat 17 de, Cuma otz 229939, Ralıcıoıııu 
şeklldrn tekile ıoklmt büyük b r )et tanıtıyor bize. Birisi Roger $ Vecdi, Feruz • Türkçe. ZAFER: ı &asımpa a l • Öullz Ayşe. 2 • KAtl· ıo , MUzlk: garıo g- talebe:r• 17 de - ıı:ara 

t k • ..r.1 ıu hl ~ 552MS, Heybellada 511402. l 
ae:rtrcı ıcıtıes µıplamaya munt o Smlth Lon Chııney n u• u ro D• 'rl.A!> ı·ıe.ı:o Oll35H 'fel: 4S 93 06) : 1 • Dnnya m. pocellı . Çarpmba .aı Afatlar A.ltuıtla : Dram fstanbul 21m2. f.atı.ııyı STA.NBUL 
olmuş ur Ve bu ı ~ti muvattakl· de, dlferı Rob rt Evana, Lon Cila· ~I Çifte Cinayet • Van Jobn Güzeli • Jayne Man&fleld J 1-y A J R O LA R ıs ıe teıı.z11Atlı maUDe • Pazart~ı. Salt auart :u PERŞEMBE l?l/ll/19S7 
yeti o kadar bll)'Qktll ki. kısa bir ney'I !it o arak. ııngaJe eden tly&t· l!OD, Vera Mlles Renk· Tom Ewell • Renkli • ine. Cumartesı ıs ıe taıeba de. Salı ırıat!Dı 1'1 dı, Deniz 368020, Eadllı:O;r • 7.57 A~ılış ve proıram 
ıı:amıın ıonra ha}'ranlan ona bin ro mUdllrU rolünde Roger Smlth ıı . fnıı. 2 • ıterşey ~nln için • matlnuı suare: 21.00 dı carıamba ~lebe19 17 d• 3S0672. gıoalıada lll~ 8.00 Sabah mllzlll 
7Uzlll adam t.unlnl tıktılar b•e hakkında pek bir şey yokaa da Ro· CLllAflRA <TeJ: 444194) Rock Huılaon. Jane WY· ıt.\lt-'CA TİYATRO fTel: iSTA'.'llB'CiL OPt:nmt (Tel: Ramı 2mıı, Oalı:üdu 1.30 Haberler 
Jame Oagney'ln bU son tı.m de berı. Evans ın llerlııl için çok şeyler ~ Parla Tatlll • Ollvlıı De mıın . TQrkçe. F.DİR Th" \ TROSU (Tel: •4 Gt; CSJ u $1 3f) Pantatonsuz A ı• 3~· 8.45 Soz r.urlerı 
bu b yük aanatklrın bayat hlkA:re vaad eniğini ally!U:rorlar Muhtemıı- Hııvtlland. John Po:-ıytbı 1 5 T" s 8 u L 442151J (Dram Kısmı): CİBAı.t ICARAEOLU , s:o Qu1aınba, Cumar14Cl. f k 900 Orkea:ra 
&l Uztr1DC kurulmuş len elecet ıc onda alnemıı!arımı:z R le! İ ren-vapur-uça 9°15 <>•rnlar en ı n& • • "':IJD • .. (Tel: 22 31183) i medl 3 Pini• oar.ıa. ,..., aaı lt 4a mau. .,... P1lmdc Jame.ıı Caıın~J"ln bı uılı d:ı. .. ıırcb!leee"lmlz bu filmi Oyle ı~ · ct iT 1 48 •-9·, .......... "n SULAR ALTINDAK YOL: · 9.30 Kapanış 

.ıames eacne1•ı tanıdını7 mı" ene 
ltr rvvel, essiz Ulm zamanında, 
•Ope.tadakl ha1alet rllmlndtkl ro
lü i tn ı.on C'hanpy bu lalıta ılr· 
ııntsü ımdl de onun hayat hlU 

"' " ' t : ... " : 1 • J
0 llhlann Kurbanı • ba 0Uma"'41! c.aaı&• ne. Pt~embe, CUmart. zanııedlJonım ti TUrk aınema ıe· ., va. 1 in çıı••ı Feruz Yazan : Jcan Anoullh .. ..... __ .. _ _. ,,_ 12 27 Açılı• ve pro .. ram 

1r ., ·-em 11 ~ • ' Hint filmi • Türkçe 2 • S d .. _.. - -- "- • lla1lı:a lellatl&t.ıı ~ v • verlerl merakla belcllyeceklerd . ., Enver Vecdi _ Türkçe. Kahraman Akıncılar • Roy uarc: 2ı e ma talıbe79 ...-ıaı .. fe llaat t1 il• ıo. Oeml?Jollan aa14u. 12.30 Caz müzıııı 
Llııte bir bayii kab4nt dedik. 'i l~\l.E ıTeı: 44 :ss 9S) 1 n:sf riTAT&O «Tel, ur m.aUAa. Ka~ p&$&ı 340675 - Slrted: 13.00 Şarkılar 

Aralarında en vrtlml olanıannı Erl:ekler Esmerleri Sever. Rogera • Türkçe. MN099: lf.30 ı· J f A ı· y E 223079) - (Deı:ılzyollan ı 13.30 Habarltt 
ıcısac:ı allrleyeı.m Oene Kelly"nln Jeannc Craln, Jane Ru.s- nt:LVAR (Tel: 21 » '!IJ: . ...... ı.t KL''ct:'iK 4ll1806 (Tatil saatleri t.. 13.45 Oyı.ın havaları 
Kay KendaU MI 1 Oa~nor ve Talnal sel RenkU Yuemlnln Çllul • Feruz. d .....,<» • • Eome41 3 pet- SAHSE <Tel : tlbbaraıı +10207) - cl!letıtı 14.00 Öğle konseri 
Elg tıe çevirdi 1 •Kızlar. fLea O t l,ÜKS ı•reıı 44 o3at)ı e • Yazan: aeııt SrdU· (Tel: "9369) saıı::ırkb;r 7111444. Beyot!U Ratlan: '"'233) - cRa~ 14.30 Şarkılar 
rla) adlı filmin olduk a başanlı ~ 1 1 1 ıt B Enver Vecdi • Türkçe. ran • Suare!uı 21.00 d~ I'EYZBB1: ıtome41 Qar 444&44. su-nada şıl603, Yolları·. ~•A""" ve 138240) 15.00 Kapanı• 

~ 
Clc Gel n • Br ıı te U• Ç .... B.R' 'TAS (re ı 1 ... ~....... v 

bir kurdelA oldu"u ııö7lenlyor. Son Lo J rd ...,.. ... ... ı• •7 A ılı dot, uı.s ou an • ..... •• ı•.J 1 • ...ehlr kızı, • ... ••-trili<-tr••••••••••-tı.M.................. .., ...._...._ v . .- ç ; ve pre;ram 
ra sene Hcnry Fonda'Dın genç eöh Fransızca. • - " '?'..,...,...,....,....,..... •***•*•**~***********~+ ı1.oo Kan,ık müzik 
retlerden Antbony Perklna ile çc· \ N: Lejyon DOntlşü • 2 • Tokort KOprUaU. Jıl. • 17.30 TQrklller 
vırd:aı ~ladf'nl Yıldız• <The Tin IB 1 lD D k """· • "•~ MARM.\ R\ tTel:WKO> ! • 1745 Dan Uzl"I e 1 oru • ua.re. ...... ~ KOÇ (2! Mut • ZO .Sisan) .\ R l .\s <:?1 'hm • Zl Atuuoo bir hAdlae -rın hakita~ olacak. • ' 5 01 

" 
starı ıı41ı uımı ile uzun zaman· ita Türk ııımı illhlann Kurbanı • Hint. :Jll. •- • 18.00 Kayıp mektuplan 
dır adı blle du~-uımaran Ann Blyth n • · • 51 ıumı • Türkçe. :ıt BuııQn alacatınız bır habere çok Darı:ın bir arndaşınııır. barlfll• OGL\Jt (21 Aralık . 20 ocak) .. 18_05 Şarkılar s. Dizer 

S \ RAY ll•tı 441• ı: + ozcıı ek&! ı B 1Ü d calu.ınız. hayırlı bir mektup ıı• · ... 
~. b~:~0·~~~a:'~r::~~ınndt~a b~; ı:~~::e R~~cJe~~nl~~~ l'E~i ışmadeba$ı: ;••: : nız :ıacaıc~ ı. u z en zararı- lec-ek . htemlye ıatemlye ııırcııtınıı bir ! ~:·;g ~:~:t ~:=~~n 
b!Jograllt mm e kar ınıızda l•anın : cıu:zot Frıınsızca ;2 .25T~k~rl ıKöp~;.r ızı, : ııo(;ı\ 121 'lisan • %0 ıayıs> n \ AK 12? Afu5tor • 2? F.ylUI) işten çok memnun aynlacat.aı· • 10.00 Melodi kervanı 
da ııene genç kabl lye•lerden Paul ~ IAKSll\I fT"I: 4' 31 91): l&tenml•en bir ••yl yapmakta Is Bugün çok gülecelı:&lnlz ve bu lllZ. • ... 19.30 Haberler 

S ıra•nın .. YE."ll < n Kö• reıı • ' "'" bld'· ı h h ı ıc Nev.-man var 1-'ran
1
t 

1 1
°

1
1 de $ Anaaı ıılbl • Suavi Tedü • 68 2') : 1 • Dev Adam 2 • ! rıır edl)oraıinuz. Bu hll zarannı· ... ey er zaman atır ayaca • KO\'A 121 Ocak • 18 Şubat) .. 19.4.; l:rkekler tuıı beye. 

•Vahı Şakacı• adı tim n n #Şa hcı Moral ..- udır. unız H .. 20 s R d 
sen aylann en fazla tutulan ııım- # Adsız knhramanlar. • n R \ Zi <2l Eylül , zı F.klm) aztrlınmış bir yolcululı: alı:alllk • .ı a l'O pıete•I 
!erinden b.rt alduau ııeyıenlyor Bıı # T\S <Teı• 41 Ol 4ıı): K a o ı & o Y : IKl7. l.ER c:u l\1.aps • 20 Hu.ıran> Sizinle tanışmak Uıteyen biri var. yüzün.den :varıC!a ta'ıacak. faka~ • :lo.30 Şarkılar 
arada muz'·" ıe•er!•-', bilhassa Pat ~ Napolyonun Sevslll!I • M. n •L• (T•ı ·. ., tl l2)ı • Ea1d bir. ııınül işi yeniden taze. Ondan ""k lyllllı: ııörmenlz muh· b ·•- • 21·00 Radyo Uyatrg.,u .. • ~" ; Brand J Si moıu. ,. .... • • ~- u, ..... ın menfaatinize daha iyi • 22.00 Beraber ~rlcılır 
Boone'dan bo lananltın memnun e- ı' f _;: \~ ı Kası~pasa Tel: 1 , Ateıten Bu&e. 2 • Vah· : leneccıc ve mesut bir net.lceye ba~ temel. ıeleccıc. t 22.30 Banu panııromıuı 
decelt bir haber Bu ay plyasa;a • • 93 oı;ı, 1 . ÖkaUz Ar••. •• Hayvanlar Dl""'rı. • !anacak. ~R~P ru Ekim · Z? Kasım) '? 

d .... .,.. ... •- c ... .. b 8 .\ 1.IK (111 Şubat • zo ;\fart) .. 22.40 Metbur fefler 
eıkan n herhalde gc!ccek sezon ı Eştt! Kolçak, sena» uaıu. sthuı:V\"A , Trlı J60GSZ) '! \E~iGt:c (21 Haz. • 20 Temmuz} anınıı:ı~ ıı.ıntıaı ıecece. ve u • 23 H 1 
gOrmek fırsatını bulabllece im r iTnrt ııımı 2 • Fırtına Enayllt-r Kralı Oan s· :; Bugünlerde &izi üzecek bil' kay ola)·a ço.ıc ıevlnecek!lnlz. 6Jzlnle her fıraatta ufraşanıar : 23:~ ~%,!: 
•N n A kı IAprll Love adil tllm ıı:eçU • KAni Kıpçak Mu urlere ktırşı. 2 • F!Upln • bınız olacak. Parn dUşOrmenh: n \ ' \ <23 l\aMm • 211 \ r.uıı..ı var, aldırış etmeyin, kılınıza bile .., 23_33 Daa müzlfl 
de bu aempatll: :kırının ısellnl aı: Kaynak • TOrk filmi, Kabramını. • )~ çaldırmanı:ı: mubtrmel. Bu ıece rüyanızda ıbreceğ!nlz dokunımır•caklır. • 24.00 Kapanış 

7.30 TllrkUler 
7.45 M.::ı. a)·an. habcrlet 
8 00 Türk muzı~ı 
8.30 Ha!lf melodiler 
8.45 Şarkılar 

8.00 ~tU müzik 
10.00 Proııram n .:apa11ıt 

11.57 Açılı, H pfOir&Dl 
12.00 o;ı-ıe konsert 
12.30 Bcrabtr iSrlı:1lar 
12.55 Seroe.ıı~ nat 
13,00 M.S. a}·an. habtrı•r 
13.15 Oyun hanları 
13.30 Solon orkestraaı 
14.00 Şarltılar 
14.30 İtalyan :rıldırıarı ~ 
lS.00 üc makamdan ~r 
l5.30 Dana müzl~ 
16.00 Procram ve ı.apanıt 

16.57 AÇ'LI' TC pr~ıO 
17.00 inc~.ıazdan !a.sıl 
17.30 Erol Pckc•n 
18.00 Ordu aaa ti 
ıuo Radyo ktıy poııt•ll 
18.oM> TürkUler 
18.5S Serbest .. at er 
111.00 M.S a:rarı , ba'llerl 
111.15 Tarthteıı bir ~prs: 
19.20 Radyo ile ingtltıC 
19.35 Konu~ma 
19.40 Melodi 
19 45 Anneler uau 
20.00 Dlnl - AhUlltl )ili• 
20.10 Türk ınuzıti 
20. IS Radyo gaıetesl 

20 30 Serbest ıaat 
20.:ıs Edebiyattan aaytaı•r 
21.00 Şarlı:ılar 

21.30 KOçUk konser 
21.4.5 $arlı:ılar 
22.00 Opera &evenler ,s•; 
22.4J M.S. ayarı, haberli 
23.00 Op"ranın denını 
2400 Proıram u ır.apııııt 

e nl ayn:ırl n .Tam~ caıne1 .., 
nı kılıklara blirunll:ror. 

bel bel dlnllyeblleeetız. f 
Turhan o~ '"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''•'''"''''''''''''''''"'•'''''''~'''''''''''~''''''''''~"'"'"'"'"'"'"'"'4""6"'"'"'"'"'"'~ ... ~~~~~~~~"'"'"'"'"""'"'"'"".., 
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llııı:-........... ~ ..... ...&: 
l&i•etltıı &alla: ı - Aydın. 2 -a.:: :llkball keelt yolu, Melike. 
t:\t~ ır ıncrmı: tıavo. 4 - Bir 
'"ıı:ıa •ttı. ıı - Şöhret; Mutfak eş· 
lt:ı. 7 t.ı bırı 6 - lstıkamot. ı1a-

l'u1ı: - Btr kab. e - On ıtı. 
Slndın qaRıya : ı - ... 2 -
~ t :· 3 - inleyip eızıanan: 
.'1lıe1ı: - B r eayı, Ansızın 5 -
~ı: •tası, K1511 zaman. 6 -
l ..._ ~lt, Klrll tz. 7 - Krallçc 

tıe:.; tlternetılr.. 
>.&oQ Kt IH l,!lfAC,\'\JS llA!Ll 
~' :1 ıaııa· ı - Zclı:At. 2 -
:'\ltben - Bahriye. 4 - ıs. ıı -
ı.:,, I!! t. 6 - Ab; Vatan. 7 -
l'~ tıne1r.. 
~l ;rıaa.n aşı8ıra: ı - Babı
~'" - Aaııbl. 3 - Ve. 4 -
~e. .. t. 5 - Eml, Da. 6 - Kııy-
~ Na. 8 - Tc; Etna. 

Narenciyeciler 
Filim yıldızı 

NERİMAN KÖKSAL 
Cır lla ınatı ı ıııclı1•• 
~ıı 1 renctre ve zertlnyajtına ko· 
~~ ,~tıa: tüccnrııı alı• tıat.ından 
ı::ı• bı}1 oldutundan t.Occar aleJ· "cildimi Puro'nun 
7ij~ '• füt zararlara rot açmıttır. jhtimamına hırakrıhım 

4 buıun tehrlm1Zd• ıı:eyttnya- t' 
~ a''ı bUyUt bir hücum oıınut. gün en isabetli kararı 

ıaı llttrınıara atın ederek zer· vermi~ oldum,. di}or. 
:~. c.~nı toptamlftır Bir burut 
.:"1llu r önce meaıaııau tar1tından • ' 'PURO. miikemmcl 
~ ıııa SO - 70 arasında satılan ııey· bir krem , azifc~j görerek 
~2\ t~ü iıtanbul, izmır " Ay- cildi besli~ or, kornvor, 
i."114ı., ccartannın ataçb:lfl ıoo - 120 - J 

tı ~ 11 !tabut etmeleriyle zertınra şeffaflığını, o ıabii ıera\' Cl 
\t 'tb •rının birdenbire ,.Utaelınw· \'e cazibe-İni muhafaza 
~utıı olmuştur. 
~~il Ye Narenciye mahlu!UnOn ediyor.,, 
~~n önce rutaek flntla tüccara "Puro Tut•alet Sabunu 
Ilı , etını. olması müatahatUıı ıı:ı-
'ı ,;:ıe.s nı onıemıtse d•, nakUye kuBanan daima ı?CDÇ kn· 
~ t~ıı11 aıısranıırının tanınma- lır ..• daha GÜZl!.L, daba 
..._~rı:ı ccarı endtıere dUşürmüttUr. CAZİP 1 
'tıııı, lltar Dcrne 1 Başkanının tıa O Uf. n 

NERİMAN KOKSAL'ıo 
TEC:HÜBESl~DENı 

b'rfFADE EDl~lz ... 
. iı ele Puro kullanınız. 

Puro riltli temi.der, beale( 
kadife gibi )Umu,ak çi· 
çek ııihi taıe yapar.PURO 
gliıdliğiu ilk şartıuır. 

~r'lıcı llöre, rılda bir milyon sandık 
•q1ı4,ll)e ihraç eden vlllyetlmlzden 
lt,~tt '<ınra tek bir portakal bile 
~~btr rı:ıeı:ıın lmlı:Aııı kalmamıştır. ZI 
ı._"'lq l&ndıt portakal ıcın 750 • 800 
'"'< c •raıınc1ı mıı.ıırar olmaktadır. 

Bol köpüklü - nefis kokulu 

ı:rıııııu l!gllllen tzab etmek, 
" C.' le dlller ml\Aratıann maliye
t\ ,.;.~ı aaı;tamak Qzere Antaı
lı 4.ı:ı ... ~h ve Plnltcden birer h&

tı "'l'lya ıııtmı.ıerdlr. 
r,. ~rafı.an, pamuk ııatıannın 

tıııcan aşa ı cı $11rülmcst "lıll 
~Ccarlann ödeme kUC!tttlnlJl 

le muhteme en ınu.ar ba 
~ ı aöylenmcktedlr. 
~ t ll:ılıde tevzı ı ıerının munıa-

" •tıılımnmBSı \'e haltın tara· 
'ı ~ lntııı:aıı muhtemel maddele 
I~~ 1ı:ı" btlyUli:. bir ıatet göatermeat 
lııl it rı:ıa,ıcrln th tıyacı olıın madde· 
~ctaQ ll:ıln edememesine gebep ol· 
Ilı ltr lr Nitekim bugün fCbrlmlz· 
~Ilı bulunamamıttır. 

kıbnsla ilgili yeni 
bir plan hazırlandı 

~laıı c Rnıı ı ınrııı .. ı 
'ı: ~h ııetırlleceıını bildirmek 

1\ ~ı ızcte b .. haberinde ezcUm 
'l' 1 c1rtnektedll'' 
~:ıan hükCmetıyle Amerikan 
l' re Ye.1 tarafından Kıbrıatıi.l 
l('i ;-tıaı.aı ııc i~tanbuldıı!tl Rum 
~etının mübatıelcs!nl '1'8 Pr.t 
lt• enın başka ~ere nakl proje 

: 'lı: ~·k oluıımaktı. 'c bö; le::e 
~~ıırı tnın Kıbrıs uzor.ndekl ld· 
:'il Q ru harıııetcre.c Türk • Yıı: 
t ı t Otıtluk münascbetlcr1nln Ilı· 
·~ ~ rlıınmaktaaır. 
~~ : cnıın ı:aynaklıırdon aldıRı 
t '~tı ~lıerıere ııöro Yunan hükll 
~'.Ole lara!ınclan hazırlanaıı bu 
"'! >'o 11•tlc~tnde Kıbrıa mcaeleal 
:"'c~Utıa gtrccekUr. NATO'da ya 
e~l'lıı:ıi RörUomcler esnasınQa bu 
'Of Un açıklanması mutıtcmol-

~ •\> ıı.::ııeıoaun çalışın ı 11e Türk-
h.'llıtı lhaıısının mübadıılml ya· 
~ v ll1b1. istanbulttak1 Patnk
~blQ 1 ııorı kalan Rumların da 
ı:"'lt eıesı normal k&11ılanmalc
~~ l'tırtt>e - Yunanıstan ara
~ll ıı.~ bütun mesele ve ıhtıUUla-

lı: h ıçın. Batı Trakyadak1 
~ ~lliaının mübadelesi «ıe bu 
cı~ lbıııne aıınm~t.ır.• 
~< to bu ııwıuat.ı ounıan ııAvo 
~- ~Qlr. cKıbrıa ve Batı Trak 
b' ıtıu~•Unan ccman 320 bin Tür 
~'il it il.bit Türk yedo de 300-350 

1 ( ~tn Yıı~amaınııaır. Plln tat.
,~ t ııaına kondugu taıctırtıe a· 

"Ilı ~itan aynı Hyıda Tllrk ve 
~t hrıerını acaı,urmış olacak· 
a4ı1ı:' 
,iıııl ttl;e 27 (T lLA J - Kıbrıı;ta 

ııı ~<ıntııtları ııun ııeçtıkçı tltı 
il~' ilrttııma tadil 
~ 4~üın·eden olmak Uzere dün 

\:ı a Çakırı havı aıanına bomba 
~'tı:ı Uın &r buraa .. bu.unan ıkı 
tı il t&rııaı:ııen, Oç uçatın da kıı 
~ \'uınnıasına ae.ıcp oLmu.şllLl'
tı."rı lıııın e;;naı.ıncıa benzın aıı
}''41 t •ıtş almQ vo ıııtHA.klar hu· 
a~ < ~.:ıu~tır. Zara.-ın 40 milyon 
,'f:-41 lr&ı11 ch·arındı. olduğ\l bll
'1 'ıı ~teaır Havıı aııuunda ça-

'<:!o.· Uı:n loçıtor nezaret altına 
~l)~tır 
\:. ~ır taraftan ı.t.ııuolda alll!ı 
I~ 'tır ~ll.'ıııo bir inıııtızı tabanca 
~ lı ıı.ı •urııtte yarııı.ıwı~tır. 
,~~.\~~ UO\ llK t;Lı.;Jot ili_,· 
"'t '1 Jlt.\ IJt,tU:::. tı.E ll 

tılııı( ' it IH l} 
b l 8~" 27 - lnıı:.ıtz büyült el
ı..,~ıı. 1 Jıunea Bovk1:r bugün Bıı.ş 
~' 1 h ıeıcrek Aanaıı MenQe
ı~caıt:ı 11ı11t &örUşwüıtür. Bu mu 

<-orı Oıııışterı Dalı.anı .Patın Rüıı 
~.lıtıl.ıı u <1a hazıı bUIUnnlU§tUr. 
;;:h 1 Yetı1 çevrclcırden a1dt8ıııı 
it; lııtı~Ött, bugUDltü iki aaat •U· 
'bile S l lt&tta. önilwUZdDiU ııün· 

''•trı ırı ınıt AUhetlerde mUza· 
~ ile bqıanacu olan Kıbrıs 

111
1 etrıırındıı f tur tcattalndc 

~ilıııa ı:ı:ıu,tur. 
~\ı ~ı gtbı, Dıtiflen Batanı 
... ~·ı .rıqmıo Ali ıetıorcıe tın
Ct~~tntıın Kıbrıs dA.vbını aa-
11~ için önllmüzdckl günler· 

?orka gldeceıctır. 

PE RE--JA 
LiMON ÇİÇEKLERi KOLONYASINI 

isteyiniz 

ALIRKEN 
ŞiŞEYi 

değil 

Sümerbank Defterdar Fabrikası lıçi ve Müs· 

tahdemleri Ölüm Yardım Derne§inin toplantısı 

16 Aralık 1057 Pe?lrmbo ;:ünü aaııt 17 30 dıı mezkılr Pııb 
rlka lolcallnde yapılacaktır Ntsap temin Cdllmedlll ta'<dlrc1e 
toplantının 5 Ocak lOSR Pazartesi günü aynı eaat ve aynı 
yerde yapılacıtı aayın üyelerımızo lllln olunur. 

Gllr.dem: ı - Ba,kanl:lo: divanı eeçlmt, 2 - faaliyet ra 
porunun okunmMı 3 - ııesap raporunun okunması, 4 -
Her lkt raporun mllZAkcrnı. S - 1dare Hey'etıntn tbrası. 11 -
İdare Hey<etı ve Murakıplann uçlml 7 - Dilekler 

/ l.&TF.&t I 

Günaltay hükumetin yolu değişmeli, dedi Eıııııiyetiıı 
!Başı J incide) btr ,e,. JOlctur. N• mtTkldt o1U1'9&lı Maskotu 

tıatO olması gereken devlet.in, baba· olalım, kendim~ kadar, dller nıan 

BASYAZJNIN DEVAMI 

lık natını teceııı ettiren bir Qa!Qpta da,ıara halr. ve hürrt1eı tanır. buna G •• f • • • ıd • • 
olmMının zaruri olduğu Jr.anr.atlnde· içten ınanıraalı:, mtmlekette tam bh 11 perı O U 
ylm, Ancnlı: bu auretle devletin, mil huzur teeaUıı eder. İktidarda iken te 
ıeı kudretini temaıı eden bir otori- nezztil elmedltlm idllllılere, muha 
te, hUlı:Cmetln de. bUtUn vatand&f- ldette cevaz: verecek hilkatte olmadı 
tarı koruyan bir kudret olduğu ita· tlı:n lçln, tahkllı:atın gentflttllmNI, 
naatı. memlekette yerle~mlş olur. beni aJ&lı:adar etmez. 'fellf& dütmU. 
Yurttatıann belı:ledlll huzur ve eı:n detlllm. Alellcele tertibata ılrlfIDlt 
niyet de, ancak, bu yolda hareketle olanlardır ki, telAşta oldulı:Jarını 161 
temin edlleblllr. Bizim anlayışımıza terıro:ı-lar. 

ESKİ MENDERES'E BiR HİTAB 
ı Ba$1 ı tnd4e) 

~ı,;ıı, ııutoıı cıtınranııı ha.an t11rlbl ıı;ııı ytnl bir urııı.. nı;:ı.ralı hl1 
ıırnhlH'lll' ıııılundu. Bf'nlnı o ınJnlf'rt alt roı.. ı..ı,mdll h:ıtıralarım 
\lmll.r. (;l'rl'ı.; llM:\ 111' 1930 nra,111111\ '" ıtri'!.; 195:! llt' tllll ar~ıııcla 
t.ınulıır:ını \dnan \lrndtrl' in hlr h•yal nıtıh•nlll olı1uıı:nn:ı. inanma&& 
rıızı ulnını nruııı, rırı.rlrrdf'n, \ ı>hlrnlrrdrn n> 1111nrnı:ıııı;ı; \ t ha•lrt"llll, 
lııtlb:ıhın." lıllrrl>rlln r;unı•ı-11 )Olııu;ı ttı.rar hıı•rl't dıı)ncaıınıa b ı.
ı.ıııd:ıkl unıltlf'rd"n hiltıın bOtOnl' ,azıe\;rmlturnm. 

göre, hakiki demoltraa1 ve hakiki hu iKTto'1U.ARI~ ÖDlt\1 
ıı:ult devleti bu da:ııektır. Şlltiyetle· Memleket tçln haJ1rlı olacak ı&b• 
rlmlı, muhayyel şeyler delll, bugün klltat, ıarafllzı vatandaşın vıccıaıan-
1.atanbulda tarafsız vatandaşlan bu- da huzur ve güven yaratacak uıul· 
rursuz bırakan, ber :rerde munaıı::aea Jere da111nan yollarla olur Bunun 
tonuau o:an ıeylerdlr. Yaraya biber ııartclndfl talr.lp edilecek her metod, 
ekmek, tedavi yolu değildir. BU, an- ıarafıızı vtcdınlardıltl buhranlın arı 
cak, ıstırabı arttırır. HUlı:Cmet, Ylc· tırmaktan başka bir netice nrmeı. 
dıınlara huzur vermek ıatı:rorıa, ken· vau.ndaşlan btrlbtrlne aeYdlren n 
dlıln1 halta aevdlrmek ıatıyoraa, oeh yatlattıran lttld&rlardır ti, talbler· 
rah. buıun gidilen yol delllld .r. de hürmet tazanır .,. işlerini rahat 
Kı\NSER Yl1l'\IURCAKl.ARI ça ge>rürler. Allah blzt de. bu mem 

1 

içişleri Bakanının, OOz:ü tar•l'm1' lekette. bOJI• ıünler ıOııt.nıtn.• 
politikacılar» dedlll bedbah\Jarın Uİl.l\d YAVUZ 
şerrinden, ben de Allaha sı&ınınm. C.H.P. l\IERKEZ JD-'RE 
Çünkü bu gibiler için hlQblr ah!At KURUl.tı TOPl.ASTISI 
preııalbl, tudalyet dunusu yoktur. Ankara, :rı ıHwıual) - C.B.P. 
Yeglne tapındıtıarı, iktidar n aer- Merkez İdare Kurulu buıün Kuım 
yettir. Den, bu mahiyetteki ı~n- oulek'ln Bı'1Cınlıllındı urun bir 
ıara. mllletın bOnyealnl çürUten kan toplantı yapmı,tır, Bu toplantıda 
ıer yumurcakları sözüyle bakarım. ietanbulda C.H.P. tetkllltı alıyhlnı 
df.\KSIZI IKl.'\R\ takibat açılmaaı H içlfleri Bakanı 
t \JJ\~ll\1{1 1, EDE~fE.'Uıı • Namık Gedlk'ln cıerelı:tlll takdlrdı 

İçişleri Bakanının , Jatanbul polla parti ıenel merkezleri enıtına da 
müdürU hakkında &erdett.lğl altaylo· el konulacaıııı etkJlndetl ııevanatı ü
kAr lltltatlan tabii bulu:rorum. Bu rt.rlndı durmuolarclır. 
zatın yaptıklarını belenmeselerdl ta Kurul ü1tlffl, C.H.P. de rlzll lıa· 
b!I yerinde tutmulardı. t.;anbul u paklı '' oJmadıCını ifade elmlfltr 
ıııtaaı hakkında, bana lınat ettlll ve meselenin mecllH intikal ettiril· 
cOzler reralzd' r. Vaztfealnl bilen "' mednln dotru olacatı tı:.anaatlnl la
tanun dt.l rrsinde hareket eden her bar etmişlerdir. Bundan aonra baıııı 
memur, benim nazarımda, mutt.d· UJ·tlerı bugün trenle iatanbula hare 
dcıa bir vatanda,tır Durup dururken tet eden. dlter üyeleri lae ,.ann ilk 
ona buna çatmak. bele hayılyetşl- uçakla l.atanbula glcl.tcek olan 7 lı:I· 
ten ııozıer aarfetmek Adetim delll- flllk C.H P. M:rıtının hanlı:et tam 
dlr. Fakat kanunauz işlere, bau.ız ıe11blt edllmlttlr. 
muamelelere de tahammül edemem. öte yandan, yarın ıaat 15 it top• 
Bana haber vrrllen tanunauz mua- \anacak otan C.HP. meclla ırupu· 
meleler1. umumi elkln. ve Ust ta· nun gündeaılne ıtızetf.lertn huaual 
dtmedek aldlı:alılıra blldlrmek vı- l!Anları ııeı 111111 tararnımt H ia· 
zlfemdlr. tanbulda C H P. teııkllltı ıte1hlD1 
lll'K\'K vı:: IDA.RE yapılan ıatıbat ııonuları da atınml.f 
KITAPl~\Rf DF.R Ki! ... tır. Yarın grupta hu lıonularda Y"" 

Bu mnnnıebetlr Sayın Bakandan, pıtar.\'lı: görll!mele• ,onund11 bir bll
blr türlü halledemediğim hlr huau- diri vayınlanacattır. 

ıun tenT!rln\ dlleyf'eetlm zaıııı.aea C'.H.r . HF.VF.TI <l'Ef.IYOft 
ılgaya çekilen C.H P iller.,, tztlr.np c HP. QenP !f'kreter1 Yt Ad~na 
tan onra birtakım telıd ltl&rlf', C.H. mllletvrklll Kaınm OUIO !iP c HP. 
p den tatlfA teklif etmet. bir ~ürü mllletYetlllertnden mtıte•eklıll bir 
vaatlerle de. D.P ye ıtrmeyP dhet heyet bugün nkırııdın ucıtı~ ~h 
etmek. bu Ovtılen p0lta müdUrUnUn rlm're ıı:ell!Ceklerdlr. 
vazifelerinden midir? Biz hukuk ve Heyet, c H P aleyhin" açılan 14• 
idare kitaplarında. polte müdürleri· rl tabklt11tlıl Uıttll r"tttltlrrde butu
n!n bu gibi vnzıreleri olduğUna rut· nacalı:t.ır. 
ıamadılı: , Acaba tıP lı.ltaplannda Yar 
mı? 
•PERV., rz Kbı: GAZİANTEP 

ın11,ı ı tnrııı .. ı 
tan sonr11 111nıından tevtllUt el.ml.t 
bulunan tarbon mlnok.slt gaaı ile 
Olmü• bulund•ııtu ttıblt edilmiştir 
Hldlaede her h"nıl bir taaıt mev· 
cut olmadıtı anlaşllmı•tır. lln bu· 
su.ata teknik hryttln ?ıuırtamış ol-
1111 11 r~por, Jlglll mnrllf're nrllml•
tır. 

İçişleri Batanının bana cptrTUU• 
ııtıı ı.snadınl\ ııellnee, l>Oyle bir du
rumdan Allaha aıaınırım. Penasız 

ilk, kendini bllmlyeeet lı::ldar guru 
ra tapılan, şıpran tnaanıarın lş!dlr. 
oorütüror tı , benimle, iktidarda bu 
ıunantar arıı.aında, geniş bir zihniyet 
aynııııı var. Ben. hııkltl demokraal· 
ye bağ'ı, meden i milletlerce kabul 
edllm ş olan •İn&an Hak H HUrr!ye• 
ıerı Anayıuıaıı• na ınanm!.f, battan 
mı• l>lr ,ru:anım Bu memleket.ıerın 
vatsndaotırı. ıııaan hak ve hürriyet Kadıköy Kız Enstitütli Yar. 
terinden istifade edlyorlana. ben de 
demokr ıtl ı::e,rlnde, vatanımda, bu 
bııtlı.r':1an onlar gibi, gen ,çe ıama
de edclıllecrtım inancındayım. Flltir 
!erimi i!ade ederken görtllen serbest 
ilk, bu inancımın tabii netlcealdlr. 
Kendini Uatün görmek ıı:tbl, normal 
tnaanlara 7aratmıran bir vasfın ba
na ıımndı, ?ııtaıı.tık olur. Ben, aA
de, mtıtevazl bir Türk nt.andaşıyım. 
ı,te o k•dır. Bununla da ıttıbar e 
dlyonım. 
MAOr::.\l Ki •HUKUK DE\'LETh 
NDE l"\ l\'ORtıZ: ... 

insan bıı.t ve hQrrtyetıerl prensip. 
le•lnden JUrdumuzda dr. seyyanen 
ıatıtade etmek batkı oldutuna ka· 
nıım. He: vatanda, kanaat ve flklr
lerını ae:bestçç ıöyleyebllmelldlr. 
HültCmet aözcUaünUn, bugünkQ Ut· 
tıcıarın da bir •Hukuk oevıetb oldu 
ğunu lfııde etmealne aöre, fikirleri 
mı aerbeatçe &Oylıyebllınemln, itti· 
darca ıabtl ıörülmeıtl ıcabetmez ınl? 

OZ HÜRRll'F.1.l • 

OemP!t Oen11ı Kurul T0ı>l&nt111 
li ı 1.1957 Pazar ırtınü saat 10 da 
mezkQr emtıta eaıonıannda vapı
lacaltı muhterem üyelere ll6n olu 
nur. 
(l f'\Ut:"t: 

ı . Senelik çal~mı raporu :Jkwı
ması. 

2. Murakıplar raoorumın okun
ması, 

S. İdare Heyetinin lbraıu, 
4 Yeni ııcmtı bütçesinin tetkiki 

ve taı;dlkl • 
il. Yeni idare Heyeti ve Mura

kıpların eeçllmeaı. 

6. oııeıcıer. 

7. Kapanış 
r'ııı1ı1'1\y Kıı l!nAtllO Rll 

\'11rılınıt11•ma Dtrntil Haşl.:anı 

ıh·. \il Stn111 Tıık•ınııl 

lstanbul Golf Klübü 

Senellk ırenel toplantı.at UI Ara

lık lıl57 Çarşamba ırOnü Ha~ 17.30 

Böyle idarelerin hlk1m olduğu meın 
leketlerde, hll böyledir Oralarda ta 
naatlerlnl açıkça ifade eden vaıan
da,ıara, ne tktl~arcıaltl!er, ne de 
başlı:aları, •Sen, kendinde bllşka4ırı do Tophane Rıhtım CaddNılnde 
nın uıtünde bir b:ık ve aelllhlyet ıö 
rO}or.sun» d iyemez. ÇJnkü. bu bat 
umumidir, herkesindir. 

lmpcı1rJ Krmlkal hanında. !ınpc-

11111 Kemlka' F..ndüstrla CTüı1tcy) 

Ltd. Bür06unda toplanııcalr.tır. 

GÜNDE!ll . ı - 1957 aeııcat lda-

Hakiki demokr:ıalye vo ııutuk dev 
!eti ıcapların11 bir tUrlll alışamıyan 
urııtardır iti, ou arzda konnşma11 
•had,ınllalık» ıayarlar. Bu tarz konuş 
manın, tktldardatllcre ınab11us bir re kurulu 5eçlml, 2 - 1956 .e .. ne-
lmtlyaz olduğu kanaatinde bulunur· 111 hesaplıırırıııı lncelenm~. 3 -
!ar. 
oıı:~toKR.\Sİ " \SlL 
'1·ıwsst1s 1-.111.ıt·: 

Yurduıııuzcıa herkes, bu zthnlyeta 
alışır:.a , artık demokrıuıl t..euıhlırl• 
r! tnbll gorülllr ve onlnrıı alışıllr 
Huzurlar bozulmaz. Kendimi do'lı:U· 
nulmaz ınaanlardan eayacnk tadat 
garip hilkatte ol.laydım, 30 aencyl 
ııeccu J.rebı.Wulc müc1drttmce, doku
nulmazlıjlımın ltıldıntmasıııı ıcıb 
ettirecek bir harekette bulunmut 
olurdum. Meclis ubıtlarıncta bö)'la 

1937 senesi için bir murakıp ıc

çllıneeı, 4 l!IS"ı aenc:sıne a:t d1· 
ter i§ler. --- -

ZAYi 
Kasımpaşa Ortaokulundan at-

dıRım l 143923ı No. ıu paeomu 
:tııyt.ıetLlm . Yenisini aıacaııımttan 
eskisinin hilkmü yoktur. 

l·C :\o. !!:.? 
lllu•tııfıı Şabln 

Her eb'adda örgülü örgüsüz 

BAKIR TEL 
Siparişi al ınmaıı:tadır 

Mllracaat: 'l"t ftKh F. 8.\ KIR E::\Dt1STR1Sl A. 9. 
T•kıslm, Tak~m Sarayı kat 2 No. 3 

1"el: 4t 81 79 - >it 81 (U 

Umumi t;irtyat MOdOr11: özcan IROtlDIR 
Bu Hyıda Yuı ~Jıırını fillen idare eaen mesut aıOdQr: 

Dün. Emniyet. M(1dür1ülUn!I ve 
bllhaııu bıı:tızlık masmıı ıııııııerı
nl fevlcallde mUteesıılr eden bir 
ıcaza oımu~tur. OözUnu. dünyaya 
hınıı:ı:lık ı, yerine bakılan kıaım
da ve çllınmı' "yılar Ozertnde 
ıı.c;an 1kl aylık c0ülpcı1ıı dün aıu.t 
ı~ 80 11ra!arında uçuncu kattan a
tatıya dUıµnUt ve blr iki dakika 
içerisinde ölmU•tür. 

Son bir ay tçerlalnc1e. bOyUlt hır 
ııılık hAdLselet1nln fllllerlnl orta
ya çılr.annata muvaffak olan llııl 
lller, OUlpcrlye bir maalı:ot (ttbl 
taımıata kendilerini alı1tırc11tlan 
için, yavru kedinin ölUmüno çnk 
azuımu,ıerdlr. 

Böyle olınakla beraber, Oülperl
nın ölüeü ile kimse llırtlenmemtş 
ve yol ortL,ıncıan '•eldınımaıc I· 
çın, ltulalından tutı'larak bir çOp 
ıı:utuıuna atılmıotır. 

Parkeleri temizterken 
sodalı sıcalc suların h!sırıyle 

elterııllz çatlar, kırm 1ıla$ır 

vtc sertle~ir 

PRINCESSE 
EL LOSYONU 
Cild tahribatını 6nler çat:ak
ları geçirir, nasırları yok eder 

Size pamuk gibi bembevaz 
ve yumuşak eller kezandırır. 7--

M ubıerem Adnıın Bry. \lıtlııle b•iJlr bir drrttremr y:ırımaı.. lhll· 
)acıııı dıı>manıın ""hrbl ııışl\,;Ardır. TDrı.: tı •ınınn ı. rtı. ıı..tı
.ı.ır uınhlllnln tf'Pl'•ll'ıı ınnı• bir GeJ.:lldr. &iri ilci J eni tnıall

ll'r taarruz dola . .ııtı ıc bu ııtırıan )' z.ı)orııııı. Aııcali lıulanıli 6lllat
ıl:ı \arlık ınıı.rıutıırı olıın ,.ırt ıırı.r '" Hhlm!P.rl ııtr leınrlı "nrrll>ll' 
birinci dert-l'rdr rol O) nıııiı:ıı.. lnıl..t\111111 hulun bir ını..1111 pı•lltll.:ncııar. 
,ııı l·ol. >anlıe bir )ola al'tl..rdl)orlır. Mrmlrlietln rn ~a 1ı \"e )lilı:· 
r1' ınrnfaatlrrl)ll'. hür dflııyanııt c1110n1ı"ı..ı llllııırl)lr, llrnıoı..rnt 

Parllıılu l•lll..ball)lt-, ıılıln ılya•l enbıl)ellnlllr o,-nu)orııır. bua:llnO.ı 
eıırtı ,ırı otıınııa anrali Kızıl \fo,t.;ottucun işine Jan)ncnli bir şltldet 
cıjtırı açnııııa. ort:ıııır:ı ı;ludlrmeıt. •u•ıurmııca utra•ı)orlıır. 

Du müfrit polltll.:ocıııır ıun11 bllnılrorl.ır ld Amnııı hlz.metlııde 
ml'••utı)l'l alnn mU•tılkll Türli &:ilLl'lrlerl, tılru ııu~nı.I tkard le· 
•rbtııı.u rıııth l~rtlnl tqıını)·orlıır. O:uıııı drnlll'n llnım« mfies r,tni, 
ınlll~tlt>rln btın)'elerl ıer\;eli lhll)ll\:l&rın lt'~lrl altında o rlar ho~ un· 
cıı ıwllşllrıııl•. tr,rl. icra \C 111\111\'t lolvHtlt'rlııln )11D1t1da bir dılr 
ılt1nr11 lillHrl tıııllnr) tıı..,~tııııı~tır. 

B:ı•ıtıııı tıutUn kı> nırtl, hUrrlJtllnllt>tJlr, l9t1Ullluılrcllr, ml','ll· 
ll)'ct tıı•ıınacu n• Amııır nıenrcıııtını t•ın•ll etınt.i:r t'hll oloııı-ında
dır. umumi erı..Arın hu~a., bir ııcıroııırın••I nıalıl,Hllrıl muh fır..ı 
ttlebllmt'>ln4rı\lr. 1'ahllltlt'r , . ., ha,kılar ı..ıırtı•ıııda hn dl'ierlu trhdl· 
dl" ucr.ı rı.11. ıııı.rrılrn; bıısııı ınAnen )Olo; olur. Gazr.tt· diye ertalıkla 
Jı;ııtııı·:ıı. \' llr;tlı;parelrr, .rrrrıı bir m~$11"ll, hlr . mınt' ıııeııfnıırlnl trnı· 
•il elmtı. ' •fıııı lo;ıt) lıtıtrrlrr, r;azetrrlllli hR) niı bir kA.cıt. 1111lrtl« 
ı.rıı. lıl'H'l'.111, •ltdlliotlıı tıranll drrı.e ine lnu, ticaret ~ubdt-
rlıılıı tıı erili, en Aıll• l nlur, 

:,u tlıı \ur ı. ı , bilr bir ı:ıuell' bir mrmlelirtln umumi hııyaıı için 
Crrıllılıli ) ıır.ıt.ıc:ıı.. bir rmnl)l'l 1iOpcıpıc1ır. Bu da ortadan kaJkan.t. 
orll'lır,ı lıll•hUI ilıı ka•~PI lı.ı•ar. 

Hlr ı:ııLttr: iılr bina. lılr ını.ıın maJı;lnrler \e mnlzrmr tecııırlli 
'ıııwı. htr taı.ım adamt.ır cutmaı. nrrtl) lr me)dana ı:elınrz. Bu 
ııırnılrl.t'lc alt tılr or.aı..tır, lılr ldul kayıı tıdır, şahsl)f!llnl uzun 'ıl· 
ıur ı\· iıııtr tf'ıtrkl aurrlll' lı;urur, nn•cıııelerlnl J ıırıııır, llıma lrnc1rntlnl 
lılrll.tlrlr. B<ıylr bir Ol'ıtiı ••il ılrııı"ı,; ıın~·ıar, llndllrmrı. fı;Olll)tlır 
'İlllllllrııllır•l' 'rrl IJoş ı.cıhr, ınrmtrı.rotın nıAııt,1 fı;alclrrlnllrn biri 
)lkılır. \lrrnll'lil't ııırıılııallrrıııl hcırh.ır ı.orşı mlldafııa eden bir W\b 
)Ol.; olur, fl' ı l ıt.illrlılo; \t' fl"ta,111111 tılr lo;&Jnatı ı.urur, mAnt\l ı.:ı)ınet· 
lı•rtıı lılr hel.\;I ı ortnıııııı ı..11ıı.ar. 

T Urı.. bR,111111111 •Prdll tılr Cf'(ııılşl nrc'lrr. Mrnılf'kttln birinci 
tlt"rrl·edr \artıı.., ~ut'F, lıılrrlyet, ••labat nıUcndt-lelerlne "lna 
•llerlıı, :\11ınıı. Kcm11lltrl11, Zl>• Paşıılıırııı ıı:Uııtrrlndtllbl"rt 

hn ı11ım11. sahne olınu~tur. J,tılJdııt l.n\\ellrrlııln, bu ot•:ıiı \111..11 
\ ıı.11 1111ıııllirııH!lrrı \e >t"nlılt'ıı ırııeııır&I l\;lıı uzun ) ıllar ıcçmes1. 
'J'Urı,t> ı•ıılıı ı,u ı .. 111.1r ;;eri ı...ıhuıL•ıuııı bll$1ıl'A llnılllcrlııden biridir. 

ı:ı..ıı. 11:ıl.;1mı11tı1111 tilt'llllrrıu )Olıı utnıı bu tın ın ınölrflntle beo 
rlll ) ııııı.. fınıür aurfrlllın. Keıutl hr1ı1bımı h111attan ~e bu mt tekten 
ıruı. ııı,· uır at-iJrd l ,ılııı )Ol.I ur. Yalııı.ı: mrıntt-lir.t nırııtııaılerıoı ı.o
rurı111ı.. ııllrri>et mt~~ıı· .. lıılıı ,ıiaınıulnr ıııe)dan bıralımamaı.. b~l· 
ıtın nı ı.r,ı ~l'ıı rın 1:liıırtıuruırı. 11."ln lllr1)0n&m. A>nl lll)t " 
tılrall ı•n.ı l.ışan nır•lc:. ı.rlôııdatlarınıla beraber, ktndlmlzJ bir Ple'"· 
nr, bir \:aualik il', ı;ir :,11ı..1117a \e ı>uml•pınar erluln mel 1'tlnde ıor
ıneı. h:ılil.:ııu lcln"'C' tıl1JrJl ııJııwaz. .'\lüdata ya mecbur oldu&amnr 
kı) 11\ll'tltr 'UzOndt'll mrııeı. oco&ııııı& r.liueblllr, nınddl baktmllan 
sııruııcblllrh: . •nıürltrlmlz ba ulurda ona ıtleblllr Hanlar, bir 
ldrul uirun ı mıı\,;l!f1ıle,,, lılr nıUcııdelr)I kaba! rdrn fani ıruonlıu 
için ıwrı.uııu."•ı. rl ı..ırr dci:!ldlr, hı•rell dU) olan •erl'fll tlklbetıerdlr 
\ı;-ıı. •llYlr>lnı, '(ln:ııı Be>; l;en, hayatımın onlıanııda. totalltrrllk 
~ıldırınılcırıııııı ;. ır ı ındll 1 11 1 etılttm tchlllo;rll >eri; ılzln lı.udreUI 
\t he~ b~tll mr\ l.llnlrlt ılt~lşıurır razı detlllm. 

sızı ırııntı..ıw ııaı. ,:usecrıntJrn \dalı bire ııı do tanuı: 51fa
llYlt .4.ll~bt. ıı ıı : ı .. rını: 'izi J tirli ba;unınııı ııılhll'\I Ol'aiıııı MindGr· 
ıneı.. mili! C"dnı..:ırıu. rahuııun l'n f&J dalı bir lı;a)natını 1'nrutmali. 
Cotallıerllıı• ~ . "' ~rııcı•ııı k•ıruınııı. ml'ı'l..llnde olaıı bu memlektll 
ıutnlllt>rll .. ıu:ıırumun:ı dflttmneı.. )emlnlnlu banlı olmak. ı.rasl 
hu> .ıtı111L1., ı,ıir ·ı, d nıut·;•deltı.l)'le ıeo,:tu ru ıuuı ı.1'ımlıınııı rt'd 
Hini.lir ı•i.,ıcı.., ı •ııniaıı bln:at \:lııırnıtı. ııtıı ııcıuucaı. bir Aı.lbelleo 
lı.urı.ı.un. 1.urt .. :-.111. 

w.; .. ~ ıı1111du wt11llterııı. hulnllannııı eırarı ~•rdıtı bir sırada. 
ııerıloı: •~.\llabcaıı :-01) ıı.rlıı bıışlılJı bir dua :ruını cılı:m~tı. tıa duam 
ıuııııutıu. On<hıı a ınra titllr'lrr~ mDddet iyi yollıınıa ) DrlCllııla. 
Bur.tıııı..u dual~rııııııı da mUı;tecap olııcııııııa dııtr üınldlm elı.:ııllı. 
detlldlr. 

:,uııu bilini:& ki, sayın ,\duan lrndrrcs. mllsıaı..11 '"e llleaıı~t ba· 
1111111 ıeolo;ldlulndeıı ı.urtulmıııııu yolu, onu rıası.ı aıııaa almak de
ılhllr, 1'e> ti 'ldlşlt'rl ta:.Cl)e etmeli. 1·arı.. mlllellolıı baı;retlnl duy. 
dUi:U iç b neı .. armalı; \f t-lbırll&IYle bir lslllınt ("ilin açmııı.tır. j le 
o zı1mao Upkı ıs.ı;ı Ue JllJO, 1931! ile 19M > ıllnrı nrıı«ında olduıu 
tll ıl, bnonı bir doı;t, bir Jnnıı.ınt·ı dl)e cıaıaıa )noıb ınız.da ılircceı...· 
~ıııtı, l;atnn bl r rıılllctlıı ııı..tı ı.aıınna 'ataıneıNlerl taraflodaıı acvtl· 
uıtııln tatlı lıauını tekrar dU>mııta b lıyacaıaınız.. .. 

Ahmed Emin YALMAN 

işte mükemmel bir ökçe lfistiğiL 
_Nihayet, dayanıkJı ve elverişli bir ökçe Jaatiğf mem· 
leketlmlzin her tarafına tevzi ecliJmJş bulunmaktadır. 

• BOLF ÖKÇE LAS1:1KLERt, fennin en son terakkile
rine göre, tamamen otomatik makinelerde ve 
husust kalıplarda imaJ edilmektedir. 

e GOLF ÖKÇE LASTiKLERi, patentli yepyeni bir şekle 
sahiptir. 

e GOLF ÖKÇE LASTİKLERİ, 
kunduranın tabanından 

fevkalade sağlam 

fazla dHyanır. 
olup 

e GOLF ÖKÇE lASTIKLEfd, kunduranın ökı;esine ta
mamen intibak eder v*' ytlrUme kolaylığını arttırır. 

' Yeni alacağınız veya ökçe değfştlrteceğiniı. kundura
lannıı için ısrarla GOLF ökçe lastiği lı>h'~ iniz. Her boy 
erkek kundurası için muhtelif numaraJarı mevcuttur. 

itinin ehli kunduracı 

O LF 
ökçe lastiği kullaner 

Balılbl: VATAN Oazetccllllr. vı l.!atbaaclltk T • .&. 9 adına l 
AOMl>D BllllN YALMAN 

nzcAs EROVDER ı 1 
Gaze...-.mıze yazııann yenı harfleri• ııöndertl.meetııt rtoa edertL 
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.~ KAPTAN'larının kalemi ile Galatasaray'ın lzmir seyahati ••• • • • • 

f enerbahçe, Denizcilik 
Lokali inşasına • • 

iki güzel galibiyet 
olarak döndüğümüz 
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Yazan: 

L 
fr tna~ı.uııtın daha ep~J lıtr 
muddH Un! atılmuı. l'lllthat.-
ııapnııı tarladan farksız la· 

lllzl htanbuldan ka(ırttı desem 
' l:ın olmaı:. I>otruıou dünyanın biç 

lllr rrrlnde bö1le lılr sahada fut
bol oynanmıyaratı ı;ıbl, köylUler da· 
hl haynnlarına aeıyarak, bu hale 
srlmlş bir 7ob, arabalarını bil" sok
maktan imtina ederlrr. 

lngiltere 
Fransa 'yı 
hezimete 
uğrattı4-0 

bıantlol liız t.l•r•I ıaı.ımınıu 
lill[llDlll 

Okul Spor 
maçlan 

Okallararası spor baraketlulne 
dön de mubıeıır saha n ı:ılonlarda 
ıleum ~dllm~tlr. tueadeldl n 
tnkll urrran eden bu ka111b$ma j 
lard.\ asalıdakl netkeler lllınmı tır. , 
Kız okullar Vofrybol tna(ları (Eml· ı 

ııonü lolıaflnd•) 

Rydp orta, •kudar orta)'1 IS-13, 
IS-1? 
İstanbul. Üslıüdıır im: füe5lnl 16-

14, lS-1 • 
S~lçuk, Cafaloilu kıı en tütüsltnil 

U -11. IS-7 
oakullarara ı l'Utbol karftlaşmala-

n 

LOnc1ra 27 iT HA ı - Buıı:un 
Londraııın WcmıJley atadnda 80 
bın &e •ırcl OnOnde oynnnnn mıııı 
futbol lı:arşılaşma.~ıncın 1nı:lltcre
Praru;a ı 4---0 yenerek he?Jmete ug 
rııtmı,tır 

Rus hakemi Latl cv'ln ldnres1n
dc o nanan bu maçın llk dene
inde çok üst On oynı) an lnırııız 

ıer 3 ııol aunıştardır ikıncı dev
re" da ıa z yııde ltar,ılıltlı akın.ar 
la geçen maçın. bu yansı da lnı:.
lız talumı bir ııol aunata muval· 
ıalt o:.mu~tur 

Pr&IWıl rın şeref aa Uil k ydc· 
de:nedl. bu maçı11 ııollcrlndcn tkl 
ııtnl Manche •er l.i'nlted ııanırfor 
Ta}lor ve dl(tcr Ut sin de sag ç 
Robson aımıştarcıır 

G.SARAYDüN 
DE ÇALIŞTI 

Hemen her ı:Un arıtıcnman va
pan Galatıu.ııra~lılaı dUıı cııı ög
ıecıeıı ı;onrıı ltlüp lokalındc ı 5 aıı• 
çalı;ımıı ardır Antrenör Dicle .n 
nezareti.nele çalııan ııarı - kınnızı 
lıl•r daha ziyade nefe& açıcı hare
ketler yapmıtlardır Antrcntna."la 
baz, Ga ata; ara ıı ruıt>Qlcular ka 
tıl:namı an!I, 

Pertk6yün daha trı ornadı ı bu 
mOUtıaka, bir evvelki karoıla maya 
nbbetle çok daha ırı cereran etti. 
sanyrrln bozuk obada 7erden, kıan 
p:ı.ıılt oyuncu. ısrar etmeııl. raklplerl
nln ışı.ne yarndı. Kırmızı - berazlı 
lar, mUdaCar.da )'llltın markajla oy
narken, hücumdıı uzun paalı ve dep 
Uiamonh oyunu tercih etml.şlerdl, 

Bunda dıı muvaffak oldutıı.r. Takı 

mm en muvaıraıı: elemanı nurbnn
dı 

FerlkOJ her lkl devrede de ııuzel 
çaltştL Ilk devrert :ı.ı Alinin 18 den 
at Uğı golle ı · O galip bl tiren Kır 
mızı - beyazlılar oyunun lktncı rarı 
ıında da iyi ornırarak Erdo:&n 
4dak 20>. K Ali ldak 301. Fahret 
tin (dalt 3"1, in atı ı tıç gole mu
kabil 23 QncU dakikada Yılmaz, 36 
ncı dakikada da Metinin attıAı le! 
ııole m nı olamıyarak bu mühim 
maçı 4 • 2 kaıanmıtlardır. 

<:atata5'lrU: ı i.ıanbul llied. O 
Deniz Kol;JI: 2 1 tllt111: l 
Kalıataı: O..tnerosan'a hükmen 
laılln: .: Pertnnlyal: ı 1 

Hl (l( ~ti( MAi; 

wra: 3 imam hatip: O 
naru~µfaka• ı, ~uııaaabmtt 

Gıı ata: ara hl ar buııün de a 30 
1 da Ali Sami Yen litacıında keneli 

llca· ı ııenç takımları e b r antrenman 

Nt : 1 
Topııanr ıuuı S, l•P• 

.. 1 
Ratdnp•t•: o, Ataıurk 

maçı apacalı:lardır 
F.nstlıil· Haf anın ı.on aııırcnman da c • 

ma 11 n ne i\1 S&."ll Ytn &:&· 
ı..ııesl. t I cıınııa yapı aea.ıı;tır. 

KAÇAN BiR GOL 
fır .. ıı ı.aı·ııırı.rn 

~''''~''''''''''''''''''.} FERIKO'i': ** 
Enver n unıı\~, Orllan - ts
Mı: r, .\ltMEr, Onat - K. Alt M. ı 
\l,I, Erdotan, Bt!RJJ\S, Pahre~ 
Un. 
.Antrenllr: Hllıertn ! 
Kaptıın: Orhan ~ 
S\R1''1!R: * # 
Aydotan · otı.ay, AJ'hıın - zuııı- ı 
ltar, MUnaceııın. Dollan - Yıl· 
maz, YUtı,ı. Metin, Çetin. Kara. i 
Antren6r: K. Halil 
:Kaptan: .Mllnaccttln 
Hakf'm: l.lU&tafa GU'l'entllrlt 
GOl,I F.R: lif. Ali (Dak. 1), Erdo· 

fan tdalı. ZOJ, \'ılmaz 
(Dalı. 23), K. Ali (Dalı. 
30), Uhr,ııln <Dak. 
35). Metin tdak. 3&ı. 

s,yird: :ıız.; tıtşl 

llbılat: Zll19.2S Ura 

"trl\l'rln u)ıılltlıt .'••ıııı~ı rli'tlır• 
lı: aı.ınlardau htrlnM. Mfllo bir 

başlamak 
il 

uz ere •• 
148.000 fird 

6• 
da F'enerba.'ıçeye vlikt ıcktırterl 
ı:ortı§mOştür. ~ 

!lk olarak M06kova o.n&ın°deD 
nun mOtcknblllyet 1'6851 ozeril1 ıııff 
ynptııtı futbol ve basketbol ıe ıııı' 
!arı teklifi ele ıılınm~ ve b~ ff 
prensip olarak kabulüne kar 
nlml.§tır. 

Dl' 
Buna ı:Orc lig maçlarının ,o' 

ttitl 2;ı mayıs 958 taı1hlnı1CD aeV 
rıı acıı ı;:eı;en temaslar yapıl 

Tek ·seçicilik ıııev%ııııııda pasif 
hareket 
rasyoıııı 

Fııtbol. Fede· edeıı 

ıslahata 1111ılıtaetı ı· 
.> 

I d 
11n11 alı•l<anllk bft~l'.l'etltıl ff' 

E erat \~Uc·ın mrn•nhn hu F b · lunıtuıu ıturtf'ılf' l•p~ıı · t o ntıllnırkh•lllr. ıil 

lartlaııJ:O:ll;~ '::~il~::. n::~:nmtAf'~: u u m u z a IB~;:,.~~~~:!~ı 11~1~~lllnı::~:tl~r~ 
ı.ııırrl tnıı JI ı..oıı l'f'\,ıplıuuıır- in "' ıııı h11liımınıtıııı. Jl.>1'

11 
"" 

ııırt.ııı (•ıııı tııı:ı ılirıılml'l.ll'dlr. k • • tıUılrl~lf' h~nl olmaı.-ınıı '-'\1r-
\~ı.n~··ııı bir ha)ll tUUll otan te seçıcı mevzuu rok, hlr ~·nJ.; ,\\Tlllllllt ptl'~,f' <ıtl'nklt ll'r(' l't' \ ,ıhı.ı , 11 .ı:ı•ıııılll ı.rıterln milli ııı1'ııntnrı &ef 14~· 

umumi uı.ımı. •ı<h1'11l;ıa )llPI· .. ınc 1'oln,ıılita uln abıtlr. ,11,, 
lıın hOcıınıııır Ü7f'rlnd.., ıtıırıııı- nıın nıı~ııllf'ri dnlııdnr. <;ıılı'llf1' 
.'1111lıtır. l J .. ıırn> - f'r'nl'rbnhı•c taı.ırtı "( 

\ııc·11ı. tıııı.ıoııa ııı:m k:ıllllRl· ııııı ııııen1'.ll tnliını n•·unuıııı 11 
lerlnl rlr uııırııı., tııınııınn h:ııa- Y NECDET ERDEM lll)ıtrııl;; )Urthl nıe,1;11..,ıııl ,,ısı 
1 rl axan : mı ı:ördOI> Dıı 11>1 taı.,nıııtl 111r 
ı ıarıı arını hellrtıııe)l. lııuııı• l:"\t'n ., .. 11,. ..,11,.,elll'r ıtırıır: ~ 
'" prrıı!il11ırnır ıorutrıı trnullıt• ı:ıtııı.ı .. rı ,.11nınıı )fllllllilllrt ~r' 
rı uı. .. rıtlrıııı•>I ııh•l)l.l \:tP· '' nıal>tan l;ıtl,'llltırak linllaatlnlnıl• lar R7. 1111 lllkıllr luplllllll tı. fO' 
,.ı ııhJl'ktlf hlr ınrıi•lt' pon.r- lr llıılııtıı•rı11~·111 mudııfa:J 0

11,P' 
\l'rll'rl11 0111111r .. rrııı•.•I tıııtııı· ı ı ı ı t ı .. edt 11111111 l.l\nıcl \f'rt'rl'I; IA'"

0

ıuı1' • palı utbo cu ara e evvlll • ıır tnı.ıınııırı 3-1 nınılnp ot• .... ~ 
11111111/. ,oııt111ıll'11 tın ıl ılı hııl· yanız.• ıııP"' •lııcıınııuıı .111 lııı ı.o~ıtı)ll tf'm:ı• • 1111 trfl'\\ ııı.ım mt\ııa•uıı kil• ııı1t1:ııın ""

11
ra Tlflls'tr 

11 ıı,< t:ıliıııııııı 3·2 ıııııtıt111 rttfıl \ıJ' 
rl ınl'I> lhtl~ııı·ıııı ılu~lluli. rııııını. ıtwtiır. Zira nıtl<'1ltll•le ıta ll)tHHllı:ı hfıı•ıı ııı .. ~ıı•ıtıP ,ı• 
'' !.&\", h .•h•I ı:e('('ll \a/.l•ıtlflfl 111nıl \C' tıtı rJlıtlıı nrtıırılııı:t•I 1 1,; 1 ~ıııı.ı 
1 1

• " 11111l•h1• rııllııılt·llllllll ar7.U•llllll ~llllRll a ııtı fi) lllllllU an 
nı ı ı tıt .. ıııı ı~ıııı ellıw nıcııı.- " it• tınh•Nlllml'•ll ıııl? t 
11111 .. oıırıı l.ııı 1 1 , liruımrı. ll'lıt tııhi ılt•illıllr. ::;a)tl bu 1111'11~1'1 8ı1tl 
eı \rlA ıl:ılıııl olıırnı. ıı·nıa• ıı.1 • ırr fıılholc ııdıı "'ı."ıı •lftıltll<' su hnl•k l'IH'ıJI ~" 11111

" ı.tıl"' 
ll11ılr. lııılııııduı:ııııııu .\\ rtıı•a ı.ırn•ı· ılı· lt'r.ahllril ı;ıırııteıııı-ı aznılııl -:ıch'l'I' hcrt1tıerllsl !'il'~• 
rıııhnlıı)IR ruılıohııııulıı mııl..n· Bil ltlhr.rlıt tııı llll'll~l'lll" r 111" tarnı:ıl. llllJf' lıle nıl>lhl ~n pıı'll 
•l"•t f'dhnr \I' a,atıılnkl nrtl · tıı1hol<"11111111 flılı. •aııı•ına t~· lı-1 11 ~ıırrecllll'cr.1' )r.rfte taı.ı ıf~ 

1 1 lllfl ır. •·ı·ı•· •npı•ı .~ıırn"ılı•ılan toplu 0,1111 ı:uı•oııo nrttıfl1 1ıt 
l"f' err. \Rr• ıı:ıııı ht'll rtlJor. "" , " ı:tn'l'~l•lr. ı..ıııııınılnııısı elııt 

• Topla mana ebetımız ba· hl ol1tnıar \Drflır. t'ıtl.ııt ı.11111111 -... , 
kımın:ıan renıi kablllyet olaral: <lnhn bU> hk ııl•hrttr ııııtren- l'tllhoh uı:ırıınıımı nır.Hnt t'Dl't· dııha fayıtulı olııı·nı.tır. .ı I' 
onların ıyanı .Avrupalılarını di\ ııııınhı f'lılt' edlldlil ı.nc;ıııılmnz Jllf'rl toplu oı un aUcliııll urttır Anenk ımııun ıtl'rtt•lill" nıt 111CI" 
nunda C1C' ıız... hııı.ıı.ııttlr. maı.: 1<-111 1'11llnnılnc.1J.; ırrılr o,:o· '111 de 1)1 bir proı:ram \I" flr' 

'1 «'"-~eı:ııı,ı hu ınıı•D\otn ı:• ııı \ııırrııııııınla ı.aznnılaıı form ı:u drfa nıllılııf1111 ı:llehnılıtll nrt drrıı ı.lhııl)rlle c.-ıııı nn bir ,,r 
rı•ıı ol<'lllrr ne ol:ıhlllı-: \ nnl ılıırııııııı aıırak fııtholrııııa lllf'\" tırınaı. ımhndnıı ııer ne tıAhll."I· ı:ll lılrt>oı.: nhı•larn lhllJllC 
hlılnı fııtholuılarımı~ ıla her ı- nıt ıııll<'aıll·ll' ıızııılııln '" l'llf'r· na nlıın;ıı ol•uıı nınllClp (.'ıl;nın· ılır. ,,, 
ki ıı• niıJ in l•tl'nllfllıl st•killl,. Jlnlıı llll'J •lıuın ı·ıkma.ını H• a nıaı. içlıı hallA nıllll hl-ttrlnılz l1)'1'nçın hatdlı olmaılıtınl r. 
topa \llrıılılllJor, ı.:nfa \tını~ııı- ('ıtıtıılmn•ıııı s;1ı;l.ır. tahrll> '" IJOI ııarn ıııOl;nfııtı 'ı- lll'ltlt:I JUl.arııla Lll.rl'tllltrt ~it" 
rı tnm ın, hl'r ııo1t•Jnnd,\ ııı ntılnı co .. ııklarııı c.-utuıııın hıı atlerlJll' t.tl•ııı:ır olıınrııa:ı: ıııı~· hlslııdl'n 11oııra ı.nnaatınl ji, 
)lllrnlılllr mı• ılrııı~ı. htbnr. 1111 ;rol nrlları '" ('alı ırıa tnl;atıa. Du ılıı flnrl' \P. 1•11'1.lr h ret.ı•ı t•e lıullisa rdt'hlllrlr: -•· 
rııııı bn)ll' l<f', lııı ,-n•ıfl.ırı lll'f• rı ııır,.lıllıılnılır Oııııa nııı1'nhll rdlllıırı• lJllim tm·ııklnrııı r111- \uııpnlılar tal>ıııı nyunO 0r 
,.ıııttr •"f'm l'lnıl• ı..ııt· rııtıwh·ıı \\rııpnlı fııtb .. tı·nlarııı ıl.ı ı·n· hol tlllnl h k11lli \t' t11ı.ırıı ı.ıııııııtlaıı ııızınıı.lll'rr fi 111ııcl11 ., R)ltblllrll lhlhul.I \ ınllil tR• lı•m.ı rıroıtrı<nıları lılllnmf'l.11'• o,ıınııııdnıı ~l)Dth• f'lll'rjlk \I' \ neak ııııların KOi ı;tnıa şftr' 
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&öre uıuutlnk oı ,.,. 
lr? \lnhıılll' n• or•alıırıııuı "' " rrııııırııu ıorıuı.ı:ı ı.nlflır:m htr ml')dtlıııı \·ıı.ııcnı.:tır ı..ı bu ıtn rıı;ı.ı 3oı.; uıııutıcıı,; ıııart.;ıı.Ju ' 

rıııı:ılı l•e rııtbolı·u•unıı rxıtlnw 'ıır.ııtt:ın na~ıl ••lıır •la hu 1 il'· htrhıılılr lnııııııı. bizim ll"hinılz dır. ıı· 
tllhl ıuııırok )•·tt•llrınrJ: nıt~ ri rııhıllıl.tıı )llJ'ılll \\ ropıılı dr olnııısa Kl're1'11r. A~ 1'nc·ın l<ııııııau böyle ol~o 
1111111111 lııhli urllrt•I nlnrııl.: tnı• rothoh·ıılarllaıı ıltlha ıı.ıuıı r- •·- Futbolun ccm·ı oyu'l o- l'll artıt.; nıllli tııı.ınıımızd"11 
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