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iktıdara mensup mebuslardan 180' i kapalı olarak, 15 ';de açıkça tek/ilin aleyhinde 
200 DP mebusu ile beraber muh~lef etin de Meclis' de oylamaya 
katılmaması, böylece de teklifin geri alınması muhtemel 
CHP.teklifin reddini istiyecek, istek kabul edilmezse 
muhalefetin m Uzakereleri terki bekleniyor 

• 
sevınç 

içinde 

\ 'ILA 1'1.TTE?li ÇIKIŞ 

Türk -Irak dostluğu 
yeniden ele ahmyor 
Başvekil, El Rôvi ile, lrak'ın Kıbns dôvô
sm'daki tutumunu 1,5 saat konuştu 

Raıaat lllalıalıtrhnbdeıa 

Ankara. 23 - D.P. Denizli milletvekili Baba Akşit ve iki ıır'ka
d~ının Mccı.,. İçtOzUA'ünOn bazı maııdelerınııı dıılilştlrllmesı h"t· 
kmelakt teklifi ile cıe~tşlkllltl kabul ecıcn Anayasıı koml.t!yonu raporu 
bastırılarak: mllletveklllertne tevzl e<lllm.ştır. Teklif muhtemeleı~ ı;ı.~
tamba ırünU Q'Oııcıeme aımncak!:r. Tekll!ln tümQ uzerınııeltl görü~ 
meler tamamıancıııtından, C.B P. mlllctveklllerı bir öncrKc ,·ercrıı1' 

•• . . An11ya~a1a aykırı olduğu 1dı21a•ty 
GLJLEK DED/ K/ · \ıe-111ııııeıer3 itX"llnıek:51zln redıtl:ıl 

' l&teyeCf'klıırdlr Bu teklif kabul e 
----- ıııımr:dlitl taıccıırııe mubaletet111 g0-1.{NATO'ya daı·r :0$melerl terkctmeııı muhtemelcılr. 

l: Tckl!f ü:zcrıncıe C.H.P. adınrı. is-
met 1nön0 veya Turhan Fııyzto~l\ı, 

B h k 
C.M P adına Pazıl Yalçın. HOr . .P 

aş a an bı·ıgı• adınıı Fethi Ç'ellkbaş'ın konu,acak 
lan ö#rcnıım~tır. Oörüşmeıerın 
tartışmalı v.ı elektrikli bir bava !· 

l• dir çlnde cereya:ı edece#! muba!ı:.kak-

V e I m e 1 ••• » ~~; .. ıc:hııua 
tıuni1 ~lohalılJlmlzdtn 

Ankara 23 - Mecllsln buı:Qntu 
oturumunda Q'Oncıeır.<le bulunan 6 
MlzUl eoru (Snerg~lnden ancak bi
ri oevnplnndınlınış, 1'kt kanun ta
aansı da kabul ecııımı~tır 

Saat ta.'ll 15 de Br.şk an yerine 
oturcıu~ zaman Adana mlllcıvc. 
itil! Kasım GQlek'ln ayalla kalka· 
rak flÖZ lstecıııtı ;örOldil. Başkan 
toplantıyı açtığını bllcl!rdlktcn 

<Ue\·:ııııı ._._ 3 il. ::; del 

ILllAU"l'l':T 
S!yıt.'!i çevrelere ı;:Bre teklifin n. 

P ~punıııı ta . .wıp ııdllmesJn(J raıı 
men D P mll!ctvek111ertnın mOhlm 
bir tısını ht.ı• cıcıtıoıklllHn alcy
hlntto b':.llunmaktacıırlar. 15 mlliet
rnkltı açıkça. 180 mlllr.tvektll 1be 
kııpalı olarak memnunıyet61:zllklerl 
nı bc>llrtmektedlrler. D.P. il oır 
mllletveklllnln Mecliste tekltf a· 
leyhıncıe bulunmw ı ıırup karannl\ 
muhalefet <!olayı.siyle parti cııe!pU

ı Devamı 8a. &. stl. 4 de ı 

POLATKAS E!lıiCÜl\.IESDE .. 

1 LAN KARARNAMESİNE 
muhalif D. P.'liler de 

Bütçe Komisyonunda 
iki tarol mebus/an da 
kararın kanuni mesne
di olmadığını söyledi 

Rnsııd Mabablrlmb:den 

.l'.nkara 23 - BOtçe Komi! 
y_pnu ıbu .NlbJ.h t.oplıuı.mış, Başba 
~anlık btl~tnı c;öraşmoto başla· 
tnıftır Sabllhlı:I oturumcıa bllh 

D.P mllletveklllerlnln kararname 
aleyhine bUl':.lntnaları dlkkatı çek

miştir ôncc C.H.P. Ordu mlllııtvc 
kili Artı Hikmet Onat•ın atom ener 
11&1 lı:omlsyonu: C.H P. Ankara mll
ıetveırıı. Osman All~!rol!lunun rcs 

(Deuoıı Sa. ti Sö. s dP) 

52 EOKA tedhişçisi da

ha serbest bırakıldı. 

Kıbrıs Valisi durumu 

izah etmek üzere Lon· 
dra'ya gidiyor 

Rad70 Servhlmlzdtn 
Londra, 23 - Lamaka'dakl kamp 

ta mevkuf bulunan 52 EOKA'cının 
da urbest bırakılma.sıyle iki Ç{ln· 
dOr hOrrtyııte knvu~an teıııı~çı
ıcrın sayısı ıoo n bulmuetur. 

Hnberl oQyQt sevinç itinde tat· 
~ılayıın Atına radyosu. yeni Kıbn5 
vall.ıılnln nMıl dost hazanılmak 16 
:um ~ldlCln! bllı21~1nl açıtlenut
tır. 

(Devamı: Sn. 5. Stt. 1 de) 
••MfHllllHl••••nnıııııınıHn•••••• .. ···•••H• ... 

B. Ef~İ teııôk~=~~nan iM~:e~dd~ 
1 

6 o 
aabah, beraberinde içtş;ert Ba'kanı 
Namık Oedlk, Devlet VPklll Emln 
Kalafat oldutu halde tınar alanlan· 
Dl gezinı.,ı.ır 

ÖLÜM VADiSi... BEŞ YILDA 3 CINA YET 

yaşındaki bir kadın iki 
oğlu tarafından öldürüldü 

1tl eııı1ırlara 
Borç f oııuıııııı 
A ı• t t ı rılı11ası 
İsteniyor 

Rasa§J Muhabirimizden 

Anlcara, 23 - D P. ıtocaell mlllet. 
vekJU S. Yalım, memurlann Emelı:ll 
Sl\ndı~ından 3 ma&J nlAbeUnde borç 
alabllmelerln! mOmkQn Jı:ılacak bir 
kanun teklifi hazırlayarak Merııs 
Başkanlıtına ,;emı!şUr. Teklifte, 
mcmurıann rmekll BandıRı yarrtım 
rnnundan taycıatanırak iki Ben~c 
6dcmek 01:crc Qç maaş nlsbııtlnııe 
lıorç alcııklan. ancak bu fonun tı· 
kanmış oldulfunu bllcıırmckt.o ve 
rondıltl tabıııeatın 25 m!lyon ıırn
dan M milyon liraya cıkanlmL'lını 
lstcmtlttetılr Şimdiki duruma göre 
memurıınn ihtiyaçları zamanın1• 
tam '>!arak karşılanamamakta. avrı 
ca borçlarını ödeyen memurlar te~ 
rıır borç alabtımek ıcın sıra betlıı
mcktcdlrler. 

SO:l'\1\U l\IAIIKEMEDE 

Ca Sonku 
ithamları 

reddetti 

l\IUJIJ.iS ETE 

KO NTROLSUZ 
BİR BUTÇE VAR 

Prof. Ete teırii mura kabe 

nin d ııında bırakı lan bu 

ikinci b ütçen in, 5 milyar 

liray ı aştığın ı söyled i. 
ı tanbul tlnıvenııtesl Maliye 

:E:natıttll!O tarafından tertip ed len 
3. eel'f tonferaruılann onuncusu 

(Orvnmı 'ln: 5. ~n: ı rıeı 

Baş!:ııı.kan, Onee Be)'al:ıt meydanı· 

nın son durumu haltlmıda llgUller• 
den t:ı::ahat almtf, daha aonra. Ordu 
caddeatnden AltaaraJ& inerek, Ata· 
türlı: Bulnın yo!uy!a KUçO'fı:J>Uara 

ı:ltml.Ur. 
F.LÇil'E Zt.'\'AL OL'UZ? 
Başbakan beraberinde oecıa ye 

Kalnfat oıı:ıu.ı:u halde aaat 1 110 cııı 

vllAyete ~lmlş ve 12 de ırat BDfllk 
Elç1ıt Necip E1 Ravl':rt kabul e~t
tlr. 

Bir buçuk uat aüren, Menderea • 
El navt ııOrtışmestnde, Birleşmiş 'MU· 
letle~ti Irak dcleguyonunun, Kıb· 
11& m~esı kllrtıınndakl ca!eyhte tu· 
tumu• tizt.rlnde durulmuştur. Bilin.. 
dlğl gibi, Irat dele~ronu, Blr!eş. 

mtş Mlllet.ıer Slyııal Komt.Byonunda 
Kıbrısa muhtariyet (5elf-Detıırmı· 

fDtıvamı Sa. & Q. & de) -
Mançurya'dan 
45 müslüman 
Çinli geldi 
Diln atıaın Kızıl 11.tançurya'dan 

çı~a muvarrak olan ve TQrtye. 
cıe yerleşmııjie knrAr veren 45 kl4!· 
ilk bır Çinli katııea ırcımıştır. Ço
ııun1uau çlftçllcrın teokıı ettllll bu 
kafilenin b111Jkanı Şam! Dataot, 
Kızıl Çn'de hayat şartlarının çok 
fena olduaunu belrtm!ş, mcınle.. 
ketinde toprnk aahlbl diye tımııe
nın kalmadıtını, zıra tı<llı:O:netln 
mııl ve mülke ellı:oycıuıtunu ı:aze
tecııenı anlatmıştır. D&tı;;ot•un ııöy 
ıeııt~ne ırönı Qln'de mıımnunıyet.
at.zlllı: günden ı:one arııyormuo. 

Ankara cıvarıncıa lııtA.n edilecek 
mOltec!lere neye Türkt~e·rı ı;eç. 
tlklert eorulunca tiU cevabı vıır
mıı!enıır· cB:.z MOslilmanız da 
ondan :ıı ................................................. " ................................................................. . 

NASIR. TÜRKİYE ATOMU BİZE 
KARŞI KULLANACAK, DEDİ 
Bize 
de 

bir nota 
ithamlarına 

daha veren Suriye 
devam ediyor 

Türk Haberler AJuısı 

Kahire. 23 - BuKUn Port-Sa t'tc konu~ Mıaır Oumhurreaı Nuır, 
~ATO Brışveıı:ıııerı Konferansında alının Avrup&da ııtldilmlQ roket 
Oslerı kuruımaın karannı tcnkld et:ı:ıtştır Nlaır konUf!Daıı sıruııı 
cta bllha a TUrkl f>de lmnı:.:ıcu talrrı tenkld etmiş. bunıann bil 
!11uı• ll.lır.ır·a tecavQı1 rnak8111ıv P ını;a cdllmtktr oldU:Unu ıöyle:n:,. 
t,r :!.lı•ıı rumhı..rre 1 TOn: t ıı!ldüm. mermi üüerlnln ıtunıl 
ı:ııuının Orta - ooıu ban,ını teh CDPunıı ı.a &. it 4 del 

Cinayet; 

hahrlatan 

Sevim Hatice' nin öldürülüşlerini 

bir şekilde ve gene Sa rıyerde işlendi 
Polis iki kardeşten Cemal Kancanın bu iki cinayetin faili olmasmdan şüphe ediyor 

Başay ile 

Teklif kaııunlııştığı takdirde borç 
Yermo 1onunııoltl tabıılsat lktmlall· 
ne Çlk&eak ve böylece memurlar 
iki maa, yerine aç maaş nl.sbııtıı:ı
de borç alah11ecelclcrdlr. Ayrıca 111ra 
beklemek külfeti ortadan kalkacak 
tır. 

Skbne ve film art!ııtı CahiGe 
Sonlı:u aleyhine hısnn Doruk :.ara· 
tındruı istanbUI 2 ncı Asliye Ceza 
Mabkeml!ı!lnıtP açılan cıo:ancıırıc:
:ık cıAva.sınıı <liln devam edllml•tlr 
İlk celsecııı hıııır bulunmayan Ca
hlıtc Sonku bu cıetrı Oç avukatıylıı 
ber .ber curuşmaya ı:eımıştır Kıb· 
verıınsı bir kOrk manto sıre'l ve 
başını fnco bir şalla tUrban ya:ıan 
aktrisin kıyaretı çok ilgi çe;:ıeıy
dl. Zaman zeman kırmızı ıııyıb 

cldlvenlerlyle ve iri yeşil taşlı l"il· 
r.OJtürle sınırıı aınırıı ovnıyan ca-Sanyerden Kllyoso ~cııın yol Ze ----~---------------~~lll'l!l terıya .köyünden geçJyorcıu. Zeltıı-

rtyya köy ııe Sarı)er aras~dakl 

kuımda cS» oekllnde bir vlrnJ var
dı. Vl.raJ &ynl zamanda ~"l.Z& en 
bAklm bir tepe Oıerlnde idi. Yıırlı 
ve yabancı turistlerden yanlarında 
makine olanlar, bu vırajı dönerler 
kcn otomobtl\erlnl durcıurı.up Bo. 
!tazın en ııtızel yerlerinden birinin 
totoıırafını aıırlanıı Ayıı! virajın 
alt ucuncıa ve yolcıan yükaetçe bir 
yerde bir gecelton<lu varııı. Gece
konducıa 60 yaşınııatı A:71e Kanca 
ile 53 )"ıı~ıncıakl erkel: knrdeşl HU· 
4C)-ID Dlken oturuyorlardı. Blr141 
kocasından, dilleri de karısından 
20 yıl kadar önce a}'rılm~ ve bır 
cıaha evlenmemişlerdi. Ayşe Konca 
yaz aylarında enyU) ıı:;-e ı;:olenlcre 
hizmet ıçın Sarıyer.. gidiyor, ;ı:ar ÖLDÜRÜLEN ANA VE ÖLDÜREN OCULLAR 

(' CLC \ r; Dl>RTLO." 

Öteyandan C.H,P. Ankara Mltlf't. 
vekili 8e11m Soley Meclis B~kanlı 
ı:ıına Mllllcltıtım Bakanının cevap. 
landırı:nL'lı rfcaısı:e qaCıdakl Cner
s:erı vermt~tlr: 

el - Me..'llleketım!uto üçlQ ve 
daba 2lyatıe tedrtııat yapan ilkokul 
nr mıdır? 'Öçlü kaç, dörtlü kao ta
nedir ve neteıerdeıtlr? 

2 - .81%1m bu 81.\temden kur· 
tulmamız için ne düşünülüyor? 
Bu eeııe de bu §ekllde devam ııdll"
ceıı: mı, han;:! ta:lhte buna aon n· 
rllcccktır1 

f Devamı a: 5. o: 1 dcJ 

ZORLU 
DONDU 

OQn ııece &aat 21 10 da Parf&. 
ten istanbula ırelen Dtş1Şlerl Ba
tanı Patin RnotU Zorlu, Ankarayıa 
cıoııru yoluna devan. etmeden l:ın
eeo hava aıwııncııı ı;ıızeteıı.ııer:c ı:Ci
roımootOr. Fatin aa,ıa zorlu, NA. 
TO'nun: teşkllALtn mOıtnfaa lm· 
kAnlannı kuvvetıcncıırınek; sJyast 
lşbtrlUllnln verimini arttırmak ve 
teştılllta ıua memlt.ketler arasın 

(0e\·amı Sa. il ü. 8 de> 
~~~~--~~~~~~--------~~~~--~--~~--~·~~--~~eç~~·~~=lklt:~:ıyo::~erl NORSTADIN BEYANATI polt.ıı karalcolunun l'ilvll mcmu.-.. 

lannııan Mehmet Bozkurt yanın
da bir bekçi olduf;u halde aaat 20 

:~s::~~an=~l~0 rı:!:o~~~ İki hattaya kadar Türkiyede iki atom 
nun önOnllen geçen viraja ııe!m!ş- • • • • 

tı. Virajın tam orta rerınııc beton. btrllğınm k U r U 1 m a S 1 m U h t e m e 1 dan örQ!mQş bir dehliz vardL Meh 
met Bozkurt. barit ııırtntııı çıkın
tılı ve r-unııalıJı::lı aıuıde bir bu 
dıha etlcnmem"lerdl. Atşe Kanca 
nın erkek kan1e'' HUseyın Diken. 
ııeçeu perte:nbe gUnU ilk önce Sa 
rıyer polis karakolı..ı.a bn, vurmuş, 
&oora da batıl gaıııtelere ilin vere
rek nbla.s.ı Ay9e Kancanın çrıroıun 

. ..... ~ ....... t ,. ... .. fi '1•• 
l\ \\J8 \ RA~ l\ UR 

C:dı ~ .. nba ı:ı..nu ~aaı ı <dd· 
df'!rrıııcft' f'\ ındpn ~·ık.;ırıık liı"ı 
daha l:<'rı ı;rtmıy<'n Srı .r '< ,,, 
60 "" •.irınrfa A)'tl" K • .ncııvı ili• 

lrn vrıı.ı .ı;orcn vaHa ;ı~.;ıfıd•kı 
ati P~<' bıld ı mrı .. ,, ınsan" •• 
n ... ,., fi '~t;, •Jlunu,. .. 
s .. .,_,r .. Zr .. r ı\ıı kovil \tıfıın 
~· !' 'n "" .c .-ı..ı C\O!' Hu~~\ıı 

ARA;\ " tıt,l' 

Par15. 23 - NATO Genci Kuman-ı 
<lanı Nonıta~·ın Amerikan telev!E· 
yununda ravınlaııan beyan!itına 
ıı:~re. nırıettlc Amenka Avropar.ın 
muhtelif mı-m!<•k"'tlerinde 5 · 10 ı 
aOdü:nHI roket blrlll!I kurııcuııı 

CHP İL BAŞKANLARI 
TOPLANTISI SONA ERDİ Ytnı. NA'Tô Kumımdanına ;Drc 

bu us•erden birkaçının kurulma.~1-1 
n11 hemen ba~ıanacnk ve bu.1ıaı il "'ıı.ı ' '" tı.ılıi rlnıi71fr11 
iki hafta ım:rıııııa. tamamlanm•( o-1 Ankara 2:ı _ ,.. H p fı B k 
'acaktır · "' · ll'i 11n· 

· tarı tlplnntuıı buııon 11ona ermı.ş. 
Nonıtacı, kunıımasına başlanıı~aıı: tir Başkanlar b•..ıı."On 1nönO'nQn 

ll'O:tUmlü mermi CL51e..rıııın ncrtlıırcı, Ba•tanıııtınııa ı\C:leden evvel ve 
olaıınltmı açıklamam~a cıa bunlar eonra olmnk Ozero tlı:ı toplantı yap 
Gan lkiJılntn muhtemelen TOrJı::!ye- mışlardır Bu tllpıantılarcl& parti 
c:e k.urulacall:ı zannedilmektedir çalıtmaları ı:Ozcte..'> geı;lrllmıe ve 
Ft. .!"no~H fi ' E DtLı,ı:s ıeç!m oıarıan anlıu·m~tır. 1nönti 
MI:'\ U · M .\ 1i: delil Ilı: konulan1a zaman zaman 

1 

Ba•kan Elsenbnwer \'O Dı~l~leM 
\"eklll Foııtcr O ılle Salı ctıno tt· 
ıevız,·onts yu ınıanacak !tonu•ı.ın
annc1a Nı'TO • nrrraru.ının tıet.

tı•r. anll ""& 5. u. J> dın 

tv.abat Yerroı:ı- teşkıtAun ECQlm var
mı• ı: b itaıma ııtZırlıkh bulun 
ır.a; • « r •• .n •ta1e e•mı :.r 

P•rtı ~teC'I sıı • rı ı•tad oplan.
1 t~ı 27 Aralı.ı; ı:nntı ·apılacaimr 

NOEL YAKLAŞIYOR - N0tl yortusunun kuUanman Sçln en lüzumlu nnıar f0phesb: ki blr 
ram atacJdır .• \mPrlkalılar Ye Avrupalılar atacı donatmak içi h 1 J"tnl Jrnl 50sler dütOnQr, a.taı;lannı ıünllt tJrmek için blrblrlerl7U. :r•n• tdtrlt.r ~Ca a afı k: :: ::n 

donatıldıtı vazl.rttte kaldıktan sonra tekrar ukl rnUınıı:ı.I haline do nrr 110 dti ç d ş !'.. f n r .,. 
rzltl ço:unıutu koklerlyle ııatıldılcll rından. lli0tl ıtecllkt•n onra topra h dlklllr 1 n:~ a • .~c a~açbrının 

sa rede kulLll 1 1 R -• ~ "" r H .... z~n laı Üç "11 ba , nı ır ar. t"m ramıa na uı bir röz kama,ıırıcı hale çe\lrllecctlnl d ı. ı · 
ı:oıtir.:n bir çocuju co,terı101, U$Unere acrr nçl~ bir acııl'.ı 



eA TP A ı 1 

~·El·i~f!i '~ ıfJiJI 'S EH i R ' 
Ornek hır ıdare adamı liABERLERi 
A 

ı:rıerc;an e- ,. __ _ 

>onornı • Yaz - -ı Devıeun. lf lle-•- l an. mının ve mat.-ntn d:z- D te;.JlL<ln. borç:a:ı-
~nı::~,...,;e:~: r. Keınôl mı& kabtl!yetlnt ~-
ar<1 i&ml veı- _ zaJtmalc ıçın ).fr. 
lf'n llPrk:ez Baıı- TOS(} ~I&rtın. reeako!lt 
t.-ının e1 •'ldC-- N haddi.Dl. )'ükse~~a 
d lr Bknk&r.ı;ı nl'f. ban.<a!arın re 

Yf'd1 kııUtıc .. --------------' zPr\'e hadll'rını ı;o 
cı "alt:nı4 ve pı. 

a:-e eyettnın il&şka.:u o- }'&tiada. l a.ııın fft.ra etıconu : 11~ 

Okullarda frafik 
kursları açılacak 

\'arın Rarharos İlkokulunda a('ı· 
lacak olan ilk kursta birinci dersi 

Orhan Eyübuğlu verect"k. 
~t •;i Eg-1tım ve Tra!Jlc .Şu':>esl 

MtıdOrlOklertn:n birlikte aldı:--:arı 
bır kararla. Uk ve orta aerttr'! o
kullarda. ött'fnC'iler ıçın traftk: kur 
au ııçııaea:-ı:rır. Kunılaı·a. a\'"nc• ölt 
ret.mf'nlf'r ve oıcuı .. Aile Bırl!k!tırl 
mensupları dk katılacaklardı.-. İli!: 
J;:un rarın B ı:tlkta,tı Baı-ba~ tı:~ 
<·kUlı.ında Urrnlt-• açılaccaktır. n·ı 
ku~:ı. il okul kııtıla<'aktır. it;~ dl'!'li 
1 rafık Şube&J. ~litdorü O:·h•n F.
yüboitlu tarafından venlf"C·.,1c-.ır. 
KUrt!ılar daha or.ra oıc.uııarda *f;":
lacalt: ve 1nıt":i açan oıcullara. Tra
!ık Subuı taratır-.dan bır t:ar - iı
roırı vtı retı:>r ıaytda traıı'Jc merr.u
ru ö)i'N!tmen oıara:C vPrllecı>kt.'r 
Kur5!arda tttreum., tatbiki olaral": 
Japılacattır. 

B,a;ııctaşta açılan kur~ r.ı.-ı:ı=-ı 
ROn'c-r ıçtnde tıııter ılc;elerde de yİI 
J:Ulacaktır_ Okullarda bu ı•kU.l• 
tratıı.: kumları açılmaııında. attrtı=-ı
C'llerın trafı.k kaıalarından koru.la· 
bllmf'lf"ri 1\:n kencıııerlnr. R't':-ekll 
bJl :un \•er eaı ıa K'lldfll
rn· "c!Jr 

lan +9 ı·a:,ındalcl Wlllıam l\ı .. - ttctmek u2ere df'\·let tablivlltı a
Chaısney ~lart.ın, Jr ı.-.\11 de Ba.r lı1n. !atımına aırı,nı.iftır. Bu ~ed
tın Tnımın ıaratın.dan bu 'laal!ıto bltlerın n ··ice tndr. para ve -r•
~·e tavın ec!ll!tıtfll. Banka. 1951 dl!. c:ıı tl'Clar·Jc z'>rlaµı:11 ş. pa:-a zıt
!.t&Ly.., VekıUetının vt-h&rettn:ı ... ı •ıtçe k1tlqaa oır tmıı o:m:ıya 
lrurtarıımı \'il! ~nı!I 'bir kau.r ta. la:n.ışur Kolayca. t•cUve \·uı
muhtar:~euı;ıe kavu mut:u. B~ a- t~an temınınt' ahşmış oııln m<h-
t:ırn.eıızı ığın 1:azanıımasıncıa. ..\i• ı atr•zJpı- ı tlt'l Jet. ticare; ve .ı.na
,Iartııı·ıo 'Ca .. .ıPr! .. rl bOyUlı: rol ..,v <'r>atu. başla m~ıcen tem•:ı t-•t
namıştt Harp iç ·ıde ve harbi •a- ınPk Jate7enlt o:.mak ü:ıere. her 
kıp tden 71l1Ut1.1. gerek del·lettn 't'11t 'nUateh!,kltıtı müş~üJ du
harcamalartnı af·rf'k: plyasanırı rrıu· ıumda kaım~ard.ır Bıırar7 . tlı ,._ 
azzam tal~ler n! ta~ııarnaÖ( çın tın fatz , .•. lttbl bof('lanma nıo.;;
para ucuzl"tılrçış ve bolla .ı·u- rafları. leot<"n vıl, 4rrı mı: 1·onlut mı11tı B:lha: a. tlf"vlf'tln krıln· ra nlr rrtıt ıta:,rdtı\Jnlştlr, ~lıll' q, 1• 
para t~darıtını 11Ubdııt eden bu ıe., "..ınma. yabıncı yardım ve- dıC:er 
~le ıkolayJ Ptra poJIUk•ının. ta • "etlf"ra.I htz..-netler tl•\·lete atır :ııa
:!al&n r•~11nda. tı.sa zaının M'l~ra. 11 !70klrr Jllklemlştır Bunların 
Pntlbyonlbt tea:rtt'rl de mil,fı.he· ıeı1. ba.ıın'*' fed.eral hi.!l!f"ai, ırı:,ag 
tlP oıunn:ıuştu. Mylece, U:ı.t5 ı~ cta 2/\ dolar ıten. 1g.ıı1 a.a tlD , 
~9~1 ara:ııncıa fia laır" fı:l 6 t:lb~ JtH.\ de 707 Je. J9M# de 203 e. 
A~r•kan e ... onomJatncı& raı11ıtlan- 933 cıe -t6U a. 1966 da 408 e yQ!;
mayan >l~ 8•1!'"&t!e ylikM"lmı,·ıf. ı-etmıştır. B'.o mu;ranarı kaq:la
llr. ~Iar ..;l ıdare51~1de:Cı Federal malt için ,·erırtlert vüt.selt:n•kl.J 
tteservf'!·nın a!ma.kta buJund.u'u b•rabfor horçlanroaya c:ıa hız verr:ı 
tedbirler ıa\t:!lnde 111~1 415R ara- df'vltt :!\lr ~filrtln'ln kı .. par:ı po-
eıncıa t at.iar ..... 6 nısbeLlntıe at"::· ıı ika.una -.bat ve azlmlP eadık 1000 k 
tıtı ):aydcclllmtştır ~lıUI meraa- talmuı k&f1L'1Jnda. gon bJrk"O: yıl- §C İ odun geldi 
atlt:ı:" ılt" ('nk çeş ~lı •ll~nfaR' ,.e ılanbeorı, birçok proJelertnt tAlılc: Dun :ıı ··ıu ıstııı.-ı oOl-{elerln· 
tazyJt cruplarının "ıkar!arıoı e•ı .. ,_•k m· bt rı ıı d • ı d '" ' .... • c ı ye n e a mı•tır. en "·.ırtm~- .. 1000 çek.J. odun ,ıı:etl· 
lrt eekt:tıe 1eille çalışan ve bit.&· Oc.'5rü1Qyor iti, k'U\"\'etll illtıvııç- rUmLJ Te odunlır c:ıe ...... ı•ra vcrllerek 
1atııgu.ı her ne 1>ah8.'ına oı\;.ı-..a a.n ıtm h"""- n •-
olaun ;nuhataza Cel.!n :\Jr tart•n. · 11

'' ra er. UAıu.uet, en llll)'O- uıı~ çıkarllmı4tır, !.tevtılna lhtlfıllnl tıJr.lp için nıUu çarpan aıuaklılt '' noUID· 
<1emokraı oın."'8ına raımen. 1'.a:""in ' ~t te~ırler )'&Ni.tacalt ı,ıara :eda- Diğer taraftan Romanrı'dan it- alderktn he)·ecanh idik. Oönüftl· lan belirtmeyi vaztre aıyıyoruz. 
mOcıdtıUntn ııorıa en1111 1~55 Jeı, ~;e~e~I ~na b&.!;\;Unn•m,aıtta ve halt tararıa.,tırılan 2000 toD manaaı mllz meyll.I oldu. * 
B.•k•n E·••·ı'l· ""•r ıa-•fında ••. I< aerve· n po ttık~ına tbmür!.lne alt ıolı,ma lmzalınmış. I K h r d İhtifal ı ... ın bir komtt-e kurul· , ' .,., • ınüd .. bale et.n:ıe tıakkını kendıncıe tır Kömtırlerin 'hıllne bu ünlerde onra'da ıeçen bir ı ti an •· ~· 
yıllı't bır •Ure- ıçtr •. Jo'edc:a.ı Re»r· ı .Jhnamattada. Pılhakıka. llalıvc ,. laııaı ır dlndlQ:lmı:ı ınt.lba aadece uzüel\dUr, mu•, tılr:at lhtlraçlar teabit edil· 
Ye B•Jard ba,,k•aJıııtıa le'krer ,,.,. .Jakanı Humphrey ısabılt, ve tlnl- Burada ba!J&rııımtyan bir lhtlfılln medltlnden ıeretll iş bölümü JI· 
r•n edllmtşt ~ Bu t.ı)<·n, ııerPk c!.ıkl Baiean R Andenıon ~r. :\tar- ViJCiıyet hususi kalem ıenlr.tdlnl 't'f'rmeye çahşacattJı:. Fa· pılmamı.,,tı. 
Cumhuriyetçi ~1.lenllower, tı'"rt'.ıt ·:n·ı desteklemtı:tler ve hOlanPtın .kat bu •araba kırıldıktan aonra Bir kere. ltüçülı:: ç•ptakl lr:onare· 
Demotrat !\hırt ı:·ın lalı iye! _ t arruf etme:ı.I ve \'Pt"'ll1lerl ind·:- mÜdÜrÜ deg.., İ c.fj yol 8'0.t.f'rme• llfrfllkeflll:I •Ytl· terde bile lhmll edUmlyen haber 
beaaouıa ka"dedıle«k deler'!~ bır meal ?t.fUr&tlnl belırtmlı,lenı!r. 1 'I' mı malıdır, Zln, Konf&. bir MeT• verme, aydınlatma bürolU yoktu, 
a:ıctıf un~ur f~şkıt etmez mi? c; .. ~- Bununla bera~r. c;~ıt!t ~u~n- tl&Un ··"mand r. beri Vllt.yet Hu · ıana ha!t.al!ll ıeıenetl yar&tmalr. yo- Şe:hlr hakkında dı, Mevl&na h•k· 
c;ek!cn. ~(t' • [11.rttn·uı para ·ve C.< • faat ve tazyik g:nıplannın tealrt •Ual Kalem ~ı.ldOrlUjUnü yıpn::ıakta lundadır. Bu ıelenetln kadf"rl önU· tında d& her hanıl blr bro,Ur 
dl po1lt1~a&1 tıe Ja:Uı olarak ıttı- !le !\fr. :\lartı.1 Senatonun ııın11ı01111 Nabi Up vazıf .. tnden ıyrılnıı.., mUZdeJr.1 yıllarda btlll oıaeaıt ..,, bız.ırıanmıauftı. 
haz t-Oecetı her karar, mf'mleiı;e· JtomttE"lorı tarafından i·R Cl.E"fa ator- ur Mhlr ya 1~1 aaır önceki albt btr ıs Ue ıa aralık anaı.nda Konya. 

mUtt't!!Baır O::ecek ,.e C:olayuıtıe kl'f'dl polltı.ıı:.ıeuu:ı memleJte• ~r.o- boşalan vlll)·e:; huıw.J kalem mQ· but. ta bir pınayır elde etmf'lı:lc re· kadar ziyaretçi \'lrdt. Bunların 
)llk rey kayıplarına aebebtye• ,,.. .-oml!ııınt mahv1t. ıClr01tledltt vo\\.:n· dUrlUtüne Celil Ara~ KttlrllrnlıJtlr. t!necettlr. bU;Uk bir çOğunhıtu. oteller, lo· 

\'et:llt, mebUl\l, t.a.Datı, memuru, her 
Çetlt meılelt aahlbi YltdL 

Bua.lann hepe,1 de, kırınca ka
rarınca, Me•lina hatkıncıa - çOğU 
yanlı,, hemen bepal not:aan- bir~ 

,.yıer blllyQfdu. MeTlAna, t.hntne 
ıOr& bir mütefekkir, kimine göre 
!Uozor, timine ıörc pir, bazıları 
lçln de nıutuaTvıf •er• bir te.rl· 
k.a~ lturucuau ldl. 

Öyle ve1·a böyle, Mevlana neden 1 
bu .Jr.a4ar buyük.tü? 

Şal!'M , yerli yıb•ncı blrçok bü· 
yük şair vardı. Fllo:.:ofaa öyle, ta
r:kat kurucuıuya.a gene öyle idi.. 

* Salonda.t.l tn&&nlar 1Jte bu mu· 
amm•nın çözülUftinU umar11t or&· 
ya gelm!t bulunurortırdı. Bir pl.f'. 
c• dlitJr.ıt eden, talonda aad.ece 80· 

ran adı:ıer, heyecınıı bir bt:kle:,1t· 
ıe bOyüyen ıözler aorUrdü. 

Türki ye bu soran 1tcl:.!:lerln, bUtUn bil 
:;Uk. ba~·ramle.rıe.. bü tUn anma tö· 
rcnltrlntlen 1ıı,ınuıdır Ve Ttıriti)·e 

maaıeeer. bu g;o:t:lert cevap l'tte
cek yerde •nutuk• çeken .cız .sa
hipleri yüzünden golı:: b1yr1mıar. 

çok büyUltltr kaybetmiştir 
ı,te bu )-üz.dendir ti. biz, doğ· 

nıak üzere olan Me•IAnl gelene ı. 

nln geleçek yıllarda çok daha t.1· 
tı:tlUtle, çok daha bllılyle. ıaede
nl blr tekilde el• ılınmasını dili· 
yoruz 

* Burada proıramın ikinci .lı:ıamı· 
na da dokunmak. isteriz. Bu k1-11m
da ~tevlevi müzltlnden örnf'kl!rle 
blr ~levleTi iytnl vardı. Ve birinci 
Jı::ı.amın uyıtııtı ytızüntlen a~ır ba 
&an bu örneltlf"r lhtlrıte bir mU· 
aamert, bir tat11r.at g61terlal mabl· 
ret.t verdi Ne hızın· ~Ut.hr iti, 
MevlAna·nın flklr ve ruh ;Mpı~ına 

t•mamen avtırı düten bu ı., t..ari· 
anıtlar, ldetler, An'atlar ııe bir.zat. Jr.atçıhk, MtvIAna veailew.lyle - böf 
Me'Vl.l.na halı::lı::ında Uk bilgileri ••· lece - bir propaganda zemini bul· 
ttn broşllrlere ihtlyıç duymatt&f· mlHI oluyordu. 
dl. Blı: ltlecek raıınıı:tda ~feYIAna 

OeltC!lt yıllarda bu nokaanlan lht.l/allnln, :Mevl"na'nın mizaç Te 
ıldern::ıek. hattA Mevlina'nın Mtr· e1erlerlyle tıü,tügü çelişmeler\ ıza". 
ıer:ının tam ve halk ıcın huını.el ha çalı.tacaQ::ııı. 

bas.ıuıarını yıpııraralı:: aergllcr aç- ------------~---
malt yerinde olur ............. . .................. ..................... .. 

Bua:QnkU Türk~ve için MevlAn•· I ..,. BUGÜMKU Yl tAl11tmalı::, Mevllnıyı anmıkt•n r 1 
oolı:: daha onemıı ve çok daha On· 
et yaptlacııt bir ~Ur. Bu bakım· H A V A t tılllı::öJ Meıeoro

lnJI l1taı1onunuD 
dan merMiın gUnlerlnde :ıconufma. 
ıann ve Orneır:ıer okumının ı~ır 

bUnıa..~ı a-treitlrdl. 

ıahmln lerlne ıore buıUn 

VA 'I' A ' - U '\R \ Lllt llll 

Turist ve dolan 

S 
Al~ .-ou 

ra ı "" 
r u p a 

ın t' ııı ı e 
l I." ı.. " t 1 e
rluln ııel.. \:O
ııuıuhı, .> ab.tıı 
cı tıırı .. t nıll. 

H t'li.onoınl. 

dt• Unt'nıll hh 
rol O) ıııul ı. 1 
tal.>a. ı·raıı .. a. -\ \u .. ıur):ı, \ I· 
1111\D)ll \f' Joı p lUl)IHhl. dtl')Ük JlR• 

rauııı ı .. uı..rar ııuııua .. uııla .lıl· 

b•ntı ıe1:ııntertn ııarttı.ı aıır 
ba!ılı. Fakat turbınl ıtttlkçe 
eudil,.trl hııllut• ıt•tlrl'n hu rnen1 
leS.tllt"r!lf' dtlll. \ Uıtlllll!llRlldil 
hllt' turı .. ı \I' doları ıııllh t>l..O. 
uoıUl.>t> .>11rıııuı etti. Duıün bir 
doların li.Ar .. ılııı. hıtnl..adıt, ı-.ar. 

rafta \l'Yıt oll•l ıar .. onundll, ı.a· 

rlf"ı·r !10 dr;ıhıuldlr. 
\ unanı .. 11111111 u•lı. lılr t:>I0.1 

a)ıııda turl<illt'rdf'ıl ılört ınlhou 

uc.> Uzytdl bin dolır aa.lladıjını 
'\ llUAll h;:hllll IJllltt'ııl btllrtl· 
)Or. \ JJll IHillt"IUll" 1956 1-.JIO· 
ınııdl' Ut ınll)on .)tiz altını, :re· 
dl t•ln dot..'iaıı )f'fll dolar saı.. 

ırındıa-ı Jaı:ı l rtııııı .. aore. 11 10000 
tıoıarltl. bir ortı" ıı:ı 'ıır. \ )nt 
ıtJdıı 'urfl dı .. ııın tılı.an \ uııaıı. 
Jııara da l.4JJ.OOO dolarlık 

reıı.ını ııo,·ır ıerllınto;. Adıı ııt ha4 
1111111 JİILt'r dolar dl>t bir lnh
ıııln .>u ıuı..n, ı:-l.000 \ uııaulıuııı 
bir tele ayda dövla: aldılt sonıı 

cuna 'arılır. lif'rb e: de 2-.871.000 
dolar l.ttlnı;ıı.. ~arllJ le. 

O~ı-A tııınııu tııııa höJtılüle

ceı.. bir ıarıırı JO~ /.lra. ınt•rle 
l"ederul 4.lıHAllJtı·nııı iter )tırt. 

dııı,ı, tılr hlr l.tt..Hltı utııı olın,\. 
dan 3000 :\larl. (000 dolıuı ı 

sınır dı~ına (;11.aral>lllr. \ \ ıı"
lUrJRlılar dl\ ) tıı. dolar li.adar 
bir ınll.tar h:lo aynı ff'rlltı.,tlllf' 
.. ahlptır. f.,,-l(;reıııer 'e ı .. ,-h;;re4 
)e ılrlıı (;tlo.uu .)·ahant•lll\r he, 
pııru ı.onuıı.uuda hlt bir &orıuy· 
la unırh detlldlr. 

tın ,u veva bu Rt"nlf ız:ttmrt' lnı lltl}'R ç~ı:ıımı~ ve takıp eLtıtl p:t.ral Ö~rendl#lmJze ıöre Nabi Up'tan ı,ık merkezi hıHne yUJuı"lecf'lr:, }'.... da. ortalıma bir bep.pla dört bin 

:rebtltcektlr Nttek.laı, bıraz &'fll.o::l· dakl ladıa!a.r· cevaplandırma~ı ır.4 Cehil Araz. Tarhan. Çıllışma Vektli i:ıte biz bunun l~lnd'.r iti. gö1a- kantılar, tar:hl ..,, verıt btnalır. 
aa h~tıaa t-decettmh: kıt. para tenm~t ;• 1'.au"r:ıcanın ı No. ıu. lktı dı 't'ekalet hıuıUiıı kalem mu- -, 
ı tia-ht money > ı>nHUk•ına a problemi olara)( nayat pa?ı.w!ıını ~"""""'"'"""'"""'"11111111111"""'"""""""""'"""""""'""'"'""""'"""ıuuı11m11ıu11ıııuı11 ,, 
teelb rterden dolayı. nlıll tevre- ttanul eden ,.e mıhta...:ru: kadar tR· f f ~ 
.er t:aşta olrı.ıale Oıf're. •an.ııı.';icl- barruf •lhlplerının de baklU 1)1- marda, Prost pl CiınJarı - -

Ha lbukt beş defa aynen tekrar· 
lanın programda aadece 'iJ9 konu,. 
ma vardı, bunl•r da tipile •nutuk• 
tonunda 49ylerdl. :-.fUbal&ja)'l da 
ı,arak. "lllllk:t a •aran söz hUntt· 
clkl&rtyle doluydular. Koca ?.tevlA· 
nadan bula bula Uç. bll~edlnlı 
be., örnek veriyor, Ustel1Jr. hepal de 
a)·nı örnf'klerı t.ekrarlıyordu Bu
na kar;;ılık hattpltrln hemen hep. 
ıt de, oa-,ııe.cak blr ınaar.sıdtlı::la 

~tevlAna·n gUlünç cıuşurmeye ka
dar yardıl•r, JctmJ onu atom na
r:•rlyeelnın muctdt t!An etti, itimi 
de Danır1n nar:arlyeıslnln, Lawaz1·e 
Kanunu·nun öncUsü. Kopernlk'ln 
tıstadı JlAn etti MevlAnı')'ı fU 11&
rılan bUyUklerln aafına ulıfttran 
büyUtlUklertnden baluıeden çıkma· 

tthrJml7 ve ('l\'arında h&'ra par· 
c:a lı bnlullu lf'('f'C'ek ol up. r n1.•ı.r 
lar po1razdan mutedll olarak ea 
ıectkllr. Dü n ün en yUklfk har-.. 
retl +7, en dU,Uk be +ı San
tıırat olarak ka,-dedllmiftlr, 

!;u u.ını.. yalı.ın hlr knç llrne
re 'fOrlı..b«"df'ıt dl' ınu.ı !oası t ar 
l..alnıaı.. .>trlnılf' ola<.·ııı.. İ'ıll\tl!i. 
tıı. (it'ıtl'I " UdürHICHntın b(il4 
lf'nlndt>kl ht>"Hl•lura. ıdrt' nıeın· 
lel..f"lf' ın ıtu ortıılıınıa J0.000 )&4 
lııuıt·ı ıell.)or. t .-ıS.al bu turl.;Ue:
rlıı ur ı.ıuıur 11nr11 IHraı..tııı 
h11l.ktnd11 Jılr 1.~n ıt ,-o.ı.. uzun 
lt:rt'dd11t \"f' Jt•t·ıı.nıt"lertltn son
nı IU31 Jo:lı.ln• ıı>ınııa yilrllrlfliıe 
Jlrl'n turb.t dolıtrt ha .. li.ındll bir 
heaa.ba da ntllanmıyor. Fakat 
hlr llhla htıtıııı ıurı,uerlıı Ttlr. 
S.l)'t'.lt' l)lr ııtll>Oıttlıuı tnrl a ıuı.. 

r:ı 111raı.111:uıı11nı hu ı..onu' ıa 
llJlll rt·~ınl ' e hıt"ıı"ı tf'şelı.a..tll
ler ı ııh ın ln eılhorlnr. Zira ıl'len 
ıerln pf'tı. <·oıu \rul) ınrınleı..et 

lerlndf'n \e \ unanı .. ınııılnn. Bir 
ı.ı .. 11 11 ıhı hlh ua. &t•ınlltrlt' he· 
ıııen hf"ınt>n ıoııtt btrııııııe ıe· 
lhor. Arav tııl'ntltlt.tlltrlndf'n 

ıt-lenler, oru ,.,t>rl>l'"'t ıııya_ .. aıonda 
urı.. uruz ııı d uau sö)lrnlh."n 
Ttırı.. 1ı11 r 11 .. ıuı Jl.dll'f' crtlrlp 
hol l>ol hRrı·ı,or \ unanlı l arın 

-.·oıu da hu rıııhıkl n\.rahalnrın1n 

•nnınıı 1111 .. ,ırır .ıt:tll,nr. İliitı\11 -
tik f;enr ı 'l lıdilrlfltllııttu ı;arı. 

larını ıı l>lr ı.ı .. ın ı oı dıı \ HJO"lav 
\f' Hatı Trnı..ltt ırö~·nı eıılerl, h&t. 
ta yurt dl'ındı u:ı:un z.am•n 
J.;nlnıı• TUrı.h>r tı• .. ı.ıı f'f\hor. 
Uıltıhı ıuuıınrı du .. tiıı.ırıı .. onra 
ıtPri,f' kıılnu ıurl!olln TOrl.:l~f''f' 
)l ldn hlr nılbondaıı r111ıa dö
d;ı:. hırnı.acM"ını dO<;Unın('ı. için 
ıııuııcıırıc•ı hlr .,t'h('p )Ol.. 

ler, t;careı erbabı VI" hatt.A .ı:tırra (jueu.cu ilen .aurrn ~ıarttn. ha· ! ~ 
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mfı tOr ll,..v: • ı-ı bu yolaaJr.l ( <1· 1 
tırır. ne mun•• oıar.ıt, ,, ııem TAŞ DEVR MiSTiK 
C:e muaua:n ,·atınm faaltyeLl;!rln 
tuıa borçlıtnmacııın rınan~ ed.eh1- ı 
:ecek bır aevtyeye ıncı.trır ııen, 

m<btehlı~ ıctıtlelet1 rarınkı ceıı~ ı 
rtn1 bu.itin barcı:ıma& busuaund• ı 
ıat.cal ır&ttınntle:ttı devam etmez-

!~.~ ... ~~!5.~~?, .. ~~!.~~!~ .. °.!~~; .. , .. 

Kan içinde seyahat 
Yalnız ln.an!Ar dej:ll, Jnsaıı •U· 

cudUndf'kl ufak bUcrtlf'r de t· 
1ahat ederler. 'ıeseıa. kırmı7.ı kO 
revTtltr ılbi, Bir fok u~ullere 
ba• yurularak. bir kırmızı kure1· 
Tentn, buJUk ve kUçtik doalfım
ları ıecmed ve aynı Yf'te etle· 
rek. nkut içindeki Uf'vrl j.)p. 

mı tamamlama'ı OlcUlınu,tur. 
na hca \nul, rad)·oaıı:tlt metod· 
dor. K.UçUk dola,ımda, bu metod 
ıa Tıpılan dola,ım mtiddetlıtln 
trtklkl, on bir s.anl1e olarak bu· 
ıunmu,tur 

FIJ:lk ta.sllyf'tl• artmasa halin
de, dola~ım mitddetl kıulmı .. ıır. 
Zira. k.an fazla ıUr•tlf'nml tir. 
'ff'taboll.u11a fazla olun('& \'e kan 
~ııhklarda, dola.tım mUddf'tl in 
,,.ıır. 

Kalp kllayeOlzllklerfndt, "tık 
~ek tansiyonda be dola~ım mtıd 
dett '117.amı.ktadır. 

o:ı· ın zaman açııc bavad.a -a., .rr.a 
I• .:~&nlar 1ıb1 Ru de uykudan 
çatıu:>. uyanır ve eet'l'emlllt duymu 
cıı. Olduau )erden btç .t1m1ltıa11ma 
dl. Hattıi. g:öılerını elle açma.dan 
aralıklarından a\lamı ıeyreuneıe 
koyuldu. BL? f!ant ;e ıçtn<1e vaz!J~ 
tinin ctddlyetınl Ka\ıra.mıştı. En kıl 
çü.<. bir ır:ıpırcı.anma bUe onu teh
~-k('1 e dütünbUird1 o ı..a:ıar atnlrıı 
ldJ kl &deı.a elek'..fltlenmı i:lbl her 
t.atafının tırıucalar,tUl'ını hlleed .. 
)·ordu. Vako.ıy:e A!'nka ç6J.lerinde 
nöbet bellerken de bc.'5)'1o t.etJkt.e 
bulundutu anlar olmu~tu. Yine o an. 
tardan bU1atn1 J14ıyor:nuo ı.tbı be 
yecanh td.1. 
Dtnız ıaratıncıan dotru evveli. 

dalla yavao cı.uyuıan eonra da s;l.t· 
ı.de 1uınt&1tıaı tc;il::& daha u-ı. ~i
t.ilen bır rıur0ııu sre11:;ordu. Bu blr 
razı mUtoNınuı aeeını andıran 
muntazam bir ıeydt Ka~ aıoclarda 
bekleyen adam bu ıeaı duyunca 
)'Olt oluverdi. Rtııc: drnu. taratın& 
&e&1D. B"eldll1 ta:ata oakt.1 Dli.;aları 
>·ara rara bir mot6r &'ellfonıu Rex 
k1t./alarcı.ao dışarıya b~ını uzatıp 
eıra~ı aeyndıyordu Ad&:n •ıtır • 
cıuni•fla Clonız kıy111na d.otru st
dl~ordu. Bır moctcıet aoııza roıun 
dBne:necıne vardı. Res ar;ıır: onu 
KOttmez oldu. O zaman yavaşça 

J•t'den ıı::aıka:'.'&l bıı 14ırn •ttı. 
Hatt.alardanbert be&:ıeytp ""atıret:ntı 
u de ııındl aon da..cı:ıı:acıa artı.ll 
oelr:U emı on:ıu. K~ndı tend!ne ~k 
ıcızıvorou Nıtln uykuya d&ltniŞtı? 
He: halde o aela:n )'Ukarıda bulu.. 
nan evcen o noktaya rıızll JOlu 
ta ... ıp ear.ı•k ceıınLfLı IJttndl oe :rno 
töre utn p ıııcıecckt... Rta. tııru 
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ce tıahlle cıoıtru 1ndtrtyorlardı. Re:ıı:, 
onların arak l'let.lnl duyuyordu. 
satıantııtı Jf'rden çıkma.lı:: bUyük bir 
ceıearete baltll idi. Pakat adamların 
yQkU eanc:ıa.la tatıdıtı eeınada ct4 
dip de g:eçldln sırıt noktuını ket
fetmese bir daha bll tınıatı @le ıe 
çiremezdl. Bu ııeçıa.ın öte tarifi· 
nın kapalı otabllcceA;ını tahmln et 
mlyordu. G:zlı k~pılara ,·eya şıfre 
11e a('ılan eı;rarenı:a. dU>arıara an
cıU hl)(irelerde rutıanırdı. Her 
ha.lele bu l'e<:!dln iki b.,ı da açık 
olmalıydı. Olrdtgı ııbı çıi\::n&1>ına 
LtnkA.n olacaJtını u:nuyordu. Kaya
lar arasındaki Klrış noktwsını ıa:ız. 
Jemeıı: 1çtn ıayet bult bir çıreye 
baş vurmuşlardı. T&h~a btr !tapa:. 
ile !C&patmıışlar ve bu k•ı>•a•n cö 
rilnınemes! ıçin Onünde fundalık. 
lar 't'f bo<1ur feş!lllkltr Uretm!.ı;ler· 
dl. Bu tahta k:ap&g:ın kllidt yoktu 
fakat orta1ındakl blt dellll;e uzun 
bır demir parçası veya herbanıl 
bır ı:ıopa eokarak kıpaaı kola:,,·ca 
dışarıya dotru çekip açmak müm· 
kUnelO. Fundalıklar o kadar sıktı 
kl ne kapak ne c:ıe delik a;örünmü
yord.u. 

aonra motOrnn uzaklfııtitıtını c:ıu:·a· 
cıU.t ouvercınl ev n esrarı )ıne 

çözUlememıştı. 

şırndl artık dalıı:ann hlflrt.11:10-
d&n hqka blr feY duyulmuyordu 
Re.z &'1Zlendll1 yerden ç1t:1p eahile 
xa.ı:ıar ınmelı d.U,ünd.U. Her an mo 
tJrtın bareket. e~eelnı bekll~ordu 
Fakat. bunun fertno tam ·ant?>• 
tınc:ıa iki lnıanın lr:onutmata b•~· 
ladıt:ı:c.ı duydu. Hemen tekrar ka. 
yt.nın aıuna rız.tena.ı. 

On on lltl metre öteılnde iXI L 
dam kavalartn araııınd.a )'Utü'.\'Ordu 
B:r tane&1 bır• evvel tepea.ııı be
llren adamc:ıı. Bu cı.eta onun kım 
oıauıunu tu:ıtedebtıdt. UMoteııacta· 
kl BUk:tı. Öte.tı ıae ıaoanıeyln A· 
urore kot.ruına benzin tenetelerı.

nı JUk!ey~n ıı.ı,man lapanyoldu. 
Bır tane91nln elinde btr küçült 11an 
dık. Öte-ktaın elınde ıae bir deort 
çanı.a Tardı. Hem für\1)'0t'lar beın 

de ~·ava, ~tıale tonu,uyorlardı. Btr a
ra:a dinlenmek uzere durdular. o 
tadar yak1a.smı$lard; ki. Rex, Jr.unıl· 
danmaktao. hatt.A DPff'I almaktan 
torıı:uyordu. 

Adamla: dAt ve o• !arı ~t te. 
mi?. olma;;an ıcôrıaıerell. Catelllt de 
•t.tmıı.u kokuyorlardı. Aralarında 

Bıı..· . ..: lehtes:ııyle koı u:c :l•ı ıı. 
Re~. va~t.ıyle bu ıehtt~ k:f'ıı:tııı.ı· 
ne o(frt'tmış olan do~nu Larr&a:arı 
m:ınnetle andı. Çünkü bu •arede 
adamların ne Jı;:onwtt.uklannı &n.la.· 
yablltyordu. Bir tanul töyle dedi: 

- Ne ııur bu! Şunun b'r aonu 
aeıae Pedro. Para,;ı da trna detıı 
amL yıne de bltaln ısıtyorum. 
Hl!t ne ı.ee bu ar:ık eon aeterdlr. 
::;ıı. dt- l:ıu aie"&m 1ıd1yor&1.1nuz d~ 
ııı ıntt 

Kim hlllr? Bızım patronun 
ltl belU otmaı ııu .. Bf'n de bu f!lıl. 
rarenırı2 81dlp a:elmelert hıç aev. 
rnırorum.. GUnüo blrlndfl a:-ı:ımrük
ÇUlPr "anda!. fliaiq·acaklar dtye 
tork:uvorum. O za.'llan ~te ışımız 
ıtır 

Öteki roeı maQ:rur btr eda ile 
ccva? verd. 

- Buklar ır<ımrUkçUlerden kork 
maz. Rardt fola çıkalım, Pedro. 
Yarım aaat aonra e, .• döner ıo!

rava otururuz 
Rcıı: , adamların a:·aıc ıes!nln u

zakla tıııuı tarkf't~• Ft.Aat )'lne 
d.o eelerl Cluyuıurordtı · 

--Çant alarl dnlcıurur. Geçıcı.ın 
ba.ıııına bırakırız Ondan ıııonra ka
ıalan a!ır, ındırır:z Sonra da. .. 

UıaklWJtıkları lç\n cUmlenın so. 

nunu d1 ·amı dl. Re:ıı: •lc!anmı' oldu 
ı::u ytrden çıktı . .Adı&aıların lk41 de 
kayalıkların kuytu karanlıt:ında 

kaybolmU$lardı Reı:. heyecandan 
''e mrrR!<tan \tt rıyordu. Onların ar 
kaınncıan gttmek~ niyet ıııttı. Ge. 
çıdın nert!ye açııc:ııtını muhakkak 
ıırörmek ıatı~·orcıu . Bu en-satı kaçı 

rama.zd.1 
Fa· at adamlar balkon 8'1bl yQlt 

tH"leıı nok~ada durmuşlardı. B>r ta 
llt'tiinın bPY•Z l(Ömlegı karanlıkta 
Mçlleblllrordu. Tam onun durdu.tu 
yercıe rund.alıklann araıundak:I ka
yaların blrınde dört kO~e bir de
ltk Kdrünüyordu . Sa.ak bu delılr:ten 
iı;eorıye ıırmı.tı fspan ·oı da ona 
tlınde tuttutu b:r çanta'.l"L uzatı

yordu. Re:ıı:. lfÖ2lf'rinl lyıce •tara'.< 
ba:ç;tı. Her taraı çok 68fllı:tdl. O 
kadar merale ettliit feyl. ıa:eçldtn 
nereye açıldt!fını öl:renebllmlştl. 
B;r müddet onları IC'yrettL Aradan 
ne kacıar zaman ~mlş oldul:unu 
pe:ıc tahmin edemtyordu. Ac:ıamıar 
l o~ olmuşlanıı Bıraz ~onra onla· 
rın aollıtunu ve aralınnda konUıJ 
ıuk:a.rı. l"!ları yeniden duymaj:a 
ha1jladı. Evveli. eörOnen BMk ol. 
du. Ar;.acıf.iı blraz aonrı bellrdl 
ve ona )·aası ve uzun bır tahta 
b&ndtk .uzattı. Bu aandııl:ı bera b9r 

Rex, Se('ltteln ıçerty& ırırtnce, bu 
rasının kaçakçıların mal ıcaçırmaaı 
na pek mOsaıt bir yer oldutunu 
hemen tar!c:et.tl. Her halde acçıdtn 
Otelr:1 ucu evın avluauna açılırordu. 
Bu yf'lraltı ııeçtdlnln çökmeme.ısı ı

tln ytır ret taht• ı;ırıklarla de• 
teitlem~ıerı:ıı On n:etttı kadar u. 
zunıuıı::u ,·ardı. içerısı kapkaranlık 
tı. H.utubetlt -ve ıllk bir havası vır 
dl. Rex ba.;ını eıtırek 1çerı:re dal 
Clı&ı aırada a,vaıı bu ttıye çarptı. 

(Devaau Ya r > 

... 
Gelecek yıllarda çeşJtll ••tltrdf, 

ç•şlt.11 yerlerde ~tlJ.htretJt kls11ere 
aöz hakkı verilmeli, bunlıra Mev· 
llna hakkında konuıımalır }'&Ptl· 
rıp, buı;ı:ünün diline çevrilmiş bu· 
hınan eaerlertnden aeçme parçalar 
okutmaiıdır 

* O büYOkt.U, o bU>-Uklerln bUyU 
lü ldl demekle lş bltml"ı. Bitmiyor 
da 

Mf'viı\ntl neden büyUktOr'P Hatt.i 
adı neden Celllf"ddln, neden Ru 
mı? Ne v.aman d°'mu" nerf'ltrl, 
hını! i.lat&dları Sörtnü$. nerede, 
neler )'&ptııuan, nasıl ;,ı&IJ&.dlktan 

aonra ölm.ü'? 
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Oaıefem ıu ıan~ ertıe n r• 
&llaı •e real m ler h a5H910 
'lRtul m Rlln lad• el'l llme7~ 

Yeni bir yıldız 
Dnr.ot\•rııuz<t vilhaıtırı(.la nP. alıt. "ıtTl 

rire- dtl Onmf;: :ııız. Huıolı~i :ıhı ''ik 
Jlh'Rıdıya. Aj11lrt • Yıldı:t. rota n 
t attanl\'l'lcr, ,·ıkitrtlmı,tır q, :11<· 
,t'rl dU,. vf' 1atlı. kaynar ı-ucıtt •.hl· 
hl lo'I :an. u t-olmıız e-tratı kor(I· !i1-
H. ı:::e.~·Pt ııııx Yı:aız marka Atldl'-'' 
batıantyelart ta.m tıoata. vcrıırce~ 
v;UzPI hır hedıredır. 

Top: an as:ı~ yeri Rul taoha-
mam. ÇoraP('ı Han k~uu, r·ln 
Han zemin ıtat. İlhan Eren. 
Per;. ı..end f'f'i \ ıtlllıı l>O;)R f lr tı1 '.l

~1. \lı~ırtarı,ı"ı ' o:. J i. 

Tıırl oı t ,.t' dı•L1rı, hl7.lere .rııre 

... ınıı ı ıııı. hu nıt•rlı.tıı l f'. 

t)ıco 
PARFÜMLERiNi ARAYINlı 

İht.l!ılln be• defa teır.ra-rlandı~ı 
salandı, her detuında da yüzler· 
ce lnaan vardı. Bıınlann ıraeında 
unl"fersltell ııençlerle, genç t1zlar· 
dan tutunuz da. b&'H Ortl\lü tını 
ıyaklılara, bell Jtuı:ı•klı delikanlı· 
ıara., at aatallı ihtiyarlara kadır ....................................................................................................................... ........................................................ 

[ · · • --:z:r- S '44--• · .. · 
''::''''·':': 'f't,Af f'. ., ~ Qda lıil' '· .> ] 
NURİ İYEM VE 

Ş('hlr OalPrlsl l)_Zf' tı aerııı 

Yf'rdl; Nurı h·f'm ve Allre anaı·ın 
etıe!'lerlndf'n meydana selen bu .ki. 
af"rıı , ])er mln11ı1t:vıe blrblrına.en 

a:rrı<Hr 

Nurt tvcr:ı. bu df'la )'&lnız non. 
tııuratıf reSlmlt"r )'apmıştır Hem 
-.a\'ıca çok. henı anlamca te ıtlt 
et.erler. i~·em'in ıe~ıs:ni iftihar
dan ıltöısOmüz kabararak: ı;:ezdlk. 
Dlyebılırlz kl, mPmlf'lketımızde, 
non-ttııuratıf rsmı onun kail.ar 
Jrl anlamış. bu a:and.a onun kadar 
mUkammeI Orn,.ı.ıere ulqmıı bır 
lkıncı rt'P&m daha yoktur. Eveı. 
bu hükmü l'trebUlrlt. Bu hükmü 
verirken tunları da IJÖ7. OnOn<ıe 
tutuyoruz; 

bllf'n bir başka rcı.~am da.ha rok
tuıo. 

l·;em. av sonuna kadar açı:ı: 
kalacak olan aaıonunda. 11ayıca 
hatırı 11a':'ıllr m:ktarc:ıa eser LC:}· 

hır edl)·Or. Arada pl\letçc oıaun, 
l;)Jçımce olsWl b:rblrlne yakıa.,an. 

lar var. Bunu peie rabll .karşıtııo
ru:ı. Onca rauın tçtndc. sanatkı\r 
elbet h0ı1lancna:ı reaml daha bUyük 
borutıarda ~nuek t.ıı.teınt~ olaca'
tır. Önce rerıtm ar»ında elbette 
böylelerını bir aı·ada tefhlr etn1eic: 
latlye-bilecekur. ~fc.tu~le, o rt'f.!m
lerın güzel olabllmeainde. blljarı

tıında \'!' bir kL .. ım ~ey1rcıye he
yecan verebilnıMtnde.. Bu M"rıııy. 
ıe Nurı h·em yar.aucı cepheelnın 
hlall ye p.lr tarafını da açığa Tur· 

SANAT 
Zahir GÜVEMLI 

mu!J oluyor. Nereıı.Lnc:1e? Nt.1. "' 
Han.el renırıerle c:ıen.enız. buraJ• 
cevap \'eremem. Anca.:c tablonun 
b&fflnda halledılebılecC'k mesele
leı.'dlr bun!ar Her halde, 1:1o·em·1 
,;arattı~ı ıüz!'I eserlerden dol&YI 
candan tebt1k P.derım. 

Arnl salertde. Baran A:ıre A· 
nat da. cHayvan re:.ımlerlı ad1rıı 
•erdiği etUCl.lerl tf'Jhlr etmektedir, 
Bu sanatkAn tanımıyorum. Hey· 
kele\ olma:;ı ııerek!for. ÇQnkO. bil 
tün etütlerinde, g:ayet açık h:r 
kıtleo. bır hacım aramMı VI:."- Kap
landan rahan kf'ldlslne kadar. ı.a
bla'.tan yapıldııtı şüphf'll oın o 
resimler. şüpbttılz ııyet ıtlnayla 
lıazırlanmış. Bu eerıı de •1 &O
nuna kadar açık kalacaktır 

Nuri tı·t'm. Nljat ;tbı, Avnı Ar. 
ba1 ıılbl. ömrtınUn yalcın yılları
nı Part.s'te ~ınnedt. Orara aya;.; 
basmadı btıe ... DUnrı reeım mer
ke:rlnln her yıl açt.ıtı •maıııo 
Nouvf'lle">• a-ıbı nnn4ftauratıf re. 
11tml!rln yüzlerceaınl blrayaya ııe
l.in>u 11eraııerını Rilrmedt. 

Cuınhuriyettenberi 

Buna mukabil. fyem. bit tek 
yolu taktbettt: O d.a. akl·I aellmın 
yolU)'dU. lçinden doıtıı.u hlalllljl alr:· 
tının rehberlıtnde renee. blç!ms 
dökmek. Bunu yapmak ıçın. önce 
yıllar yılı fi~rıu rMmln ÇPŞıtll 

örnt-kler!nt verdi bize O alandK 
ırıctı tuvvetlendtıtltıl lsbat ettikten 
ıonradır !d. non-f1turat.ıt deneme
lere &lriştı. A-Iodem reMamlauın -;o.. 
tunun tz.lnl izledi. Onlara benzer 
bırıc:aç reeım raparak yollarını d& 
neel.L Bu tceırlerln kendtnel.e kt•l
lltl nMtl OltltlrdUl:ünU gene kendi 
ıötc:Sü. anladı. Sonunda t•rcılı.nt 
yaptı. 

trem'!n bu !!ereısın> ııorenıer, 
belkl Ved.aı Nedim Tör mtı.gteena. 
çünkü o bnı ftkirlerıne kör bır 
bal~ıtıkla aaplanrnı,t.ır; tahmin 
ediyorum ki be-nimle a~nl kanaate 
varnı11,ıardır: Bu reatmler. şuraduı 
buratıan aktarma oımadı1tı ı:rthl, 

tıcUrlU resme- kı111 tam bir ara:ıt
lanma. tam bir ı11tıklı\l lllını ma. 
h!yetındedır Uı1tr-llk bazılarının 
zannf"ttiğln!n akıllnE. Nuri İyem. 
non-tıgurat.ıf retı.m.!n Madece bır 

deleor. bir aüaleme sanatı olmadı· 
tını ısbat Pdlyoı Bazan ancak 
4e:ttlen t•l'rışımlarıa ama rıne cıe 
!Jı;rOrcı başvurmadan tabiatı batır. 
latarilk, bazen aırr renk ve biçim 
ılheuııınııı mucızell net;ceet ola,. 
rak bu ÇetJıt retı..:ııe halıH pllıt.k 
bir hU!Uf.lYet. ka.z&ndlrınUJtır. İfte 
bunun ltırı at:1o•oruz kl. ııerçekten. 
memleketimizde h,;.ktıct non-tııu. 
ratıft bu derece uat.r&ea tatbtk ede 

TOrk:.A!man oo~tıuic Oemeıtı. 
bl2e ııf"çen yua dOll:tU Teuton 
KulübU'nde verdıtı o unutulmaz 
zenırınltktekl cT«n Kilimleri• 
eeraısınden gonra. bu defa bütan 
bir raıerı, bir aerııt yert açtı .• 0 4 
racıa da, tCumhurl)·ettf'n bu(fOne• 
bir resıro serıbıl.. .\y eonuna ka
dar açıır.: kalacak Sonra blr hatta 
ara Daha 21onra dtt pnç bir Al
man rM&amının e•erlerlnt aıra ı• 
Jecek.. BOyl@llkle bir a-aıerl <laha 
kaza.nmıt olacaıtıa Yen~ Mele1c St
nemuının hpmen bıtıııtındekl 
Da.lya apartırnanınıo Jklncl katın. 
da. sınemaya t:rlı::enca aeıenlerle 

oradan çıkanlar. pekllL bir yarım 
aaatlerını bu ~aıerıde ıa:eçtrebil• 
cekler ... 
TUrk:~Aıman Dostluk Oerneıı·ne. 

blLe 1atladıtı ımklnlardan dola~·ı 
teşekJr..Ur edip blraı, •ö:zO &erg:lde
k1 resimlere naıtıea.etım. 

Sf"rct. adına ıtöre ÇetJittı yer. 
terde RördOtOmüz o tablolar ol· 
aun. oraya eter veren ver• Jr.:enC11~ 
lerınden eAer ı.ıı.tenen remamlar 
olsun. «Cumhurıyetten buıa:One• 

Türk reeım f!anaıınıD ıa:elitjme&lni 
belirtecek degl"rlercte miydi? Blo 
no>ct&lar, nzerın<Je cıurulmaita Je
k•r 

\tewll. Sabri Beric:el'J alalım Bu 
6aııat . ...:tlrnı yep}'cnı aıılayııta. U· 
tacıir: bir resmi vllı ı:;erıııcte Dtır· 

kel. hemen CUmbur:!ret'le beraber 
ışe b~lamıt hır fhl!am. Son bıı 
kaç yıl içinde buiOnkü hOvırett. 
ne ulaşm14 ama. daha öncel\! var 
onun Kendini bize son anla:1o·ı1ty
le (Jtltıt.erıyor. Hl\lbukl bir Berkel. 

reısım :a.ı btmlzde kendi kıfilt
tın:n galip ,·a~fıyte bu 11on ha
linde mıdır? llaLtıi. bHtiln öteKı

ler, Yalla7an re9tian.ıla.r, en aon 
nerlerını vermışıer bu ıerıııye 

kat ılırken Demek ısted!Q:lm, bu 
aeral'. otuz uç ;ıllık resim tarihi"' 
mızı eayılı örnf"'Klo de olsa. ('e. 
tlt.11 mt'rbale!ertyle s~termekten 
çok uz.ak. 

Geleltm bize t:>ui:Unkü çehrele
riyle ııörUnen değerli resamlarJ .. 
mıza. Mulııtt.ın Sebatının ça.ıı,ma

•ındıllı:I umımıııcı. Çallı'nın TUr
be'Slndekl rıı.batlıgı ;örUnce, dal· 
ma taraftarı oldu~umuz macer. 
ret reeım y aıtanların kendllerınt 

nokadar ZO:'.'latııklarını daha ı:rt 
anlıyoruz. Anlıyoruz ki. çaltımı .. 
zıu Clevrımını te~kıl eden mOcer. 
ret reeım. bizde henüz ıere:ıc:en 
güce erışememlf. N urı h·em, Fer
ruh BqaA:a. Attııl Bat·raktar ııtbı. 
oradaki t.abıoıarın.rı ıöre tue, ol
ıa:un ifadeli btrkaç tabloyu t>lr }'11 
na bırakıraak. rcımlmlzln bU 
6melien ha~ıı .&ayıt Şüpheıız aY"' 
nı telll'&mların ı.1&ha iyi eserleri 
var. Şüphet:r:z, galeri biraz dar. 
Ama hiç deg-ııee, ltendilerlnden 
açılacak .)'l'nl aaıerıyı c;erlertyle 
Si.Lı:llemt:lerı nittınıleL rC65amlar. 
el.aha bır derH toplu, dal1a ö.ıf'nlJ 
nitmunell·rle katı:a1>ılırlerd! Bv)·
ıoltkle. Türk.-A tman 006t1Uk oer
neaının biraz da keudıltrı ıçın ıı•· 
rııtıg; u,.ebbUsıı dellerıend rmı.f 

olulrardı 

111 oıuruna tJıra~nıan1ak. cbu 
çoıı;: 'olleı dt-nıeme!t nekada.r 171 
ttYdl r. 
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M d .. s·· (r 
ı ısır .. u~ uvey,

1 1-3-~1~~.,-J zalerını (.) kulladı KUBİl.AYIN oGLU 

dı \et iten nl'sll1erl lrtlcaa, ı;trl· 
llte kar ı lrudrclU ~pan tek ey 
elbeıt.. ki, okıımaktı. Kubltayı 
iehlt eden zihniyet, mllsbet ilim 
inden na lbı olnıa)an 1anllı, 
örünıct'kll ı.araıarda saklanıyNdu. 
Pusu5unu o li:aratıhk be1lnlerln 
kn rımlarınd.a ı.:uruyordo. \tatürli; 
lnkıl.ıplarının lıcdctl, karanlı.k dü 
tllncelul bil.cinin ı•ıcı ile aydın· 
ıatnıık, yPtl en nesilleri, lrtlcaın 
ıuuıklarındln korumaktı, flele 
Kııbll:ıY şt'hlt edlldllıten iOnra. bu 
hrıld d.aha belirli obraı.: karşı· 
mıza ~ıkı,ı-ordu. üaşka şelıltlcr nr 
mt'Jr n•la nıüuade etnırmell1dlk . 
Kubııayın hatırasını dalma uya· 
nık tutmalı \l' onu bir bayrak 
r.ıbl d;ıı0al:ınd.ırnıa ını bllnıelly· 
dik. 

.. 

GE. ... EllU. \\!löİ çımnı. K.\S \ 'ER İYOR 

Mflvi Melekler dün 66ncı 
tijmenden kan topladllar 
ilk ka nı General Avni Çırnal verdi. Daha sonra 1 O yüksek 
rütbeli subayla 100 er l O kilo kan bağışında bulundular 
ÖnOm!Udbl emarteııl günü a~ıı 1 vam etmektedı.r. nOllü hemş1rele!'Clen mUte~kkll kan 
:rapı:aeak o!ıın Kızılay•ın i11tanbul Kon merltezınıı llıc batm &ı TU ı.op;ama eltlbl, başlarında iatanbul 

:&an Merkezi, cMavi Melekleu in iş- men mensup'arı rıı;ıml$1ardır. Dlln Knn Merkrzl Mildllrü D:. Bülen~ 
tıraldyle kan toplama faali etine de ııaat il oo cıa. •Mavi Melekler> .e &0· Sevsen olduğu halde. Topkapı Mal 

tepwndeJU 64 Tnmen'e ı;ltm'41er: 

Kimsesiz cocuklar meselesi 
nih ayet ele alın ı yor 

P:lm5eslz ve koruı ma a muhta.,.' zere Çocuıı:ın Koruma B.rllli ne 
çocuklar dA.vfisının kökten na.lıı-

1 
cnt ..ıı,allihl e• ve lmkAnlar vcr!le

Cl!lme!;I için hare;cMc geç lm t.r rcıt ımkak aroa bekle.şen 11 hin 
Nerece akşam. nf'red .ısabııh dt• .. -=ns z çocuııa hA.clm olunma • 
bı!ınme\en kıms z çocukların 1.a çalııjılacnktır 
Yıtıının )"alnız 'ıl'~rlmlz.ı:tc 11 b •. .., ı -------------
tıtı tesb!t cdUtrl t r Toplı..m !\in 
:ı.ararlı oıı:ıuıcıarı cıtt• mu.erek. en 
urak yardım ve kon•roldn..'l uıak ua 
kimsesiz t>OCUkların toplaı ınaaı ve 
kendile.! tçın yspılı.cak vurdla:-ı:ıaı 
tetlftlrllme~I kararl~tırılmı • ı. 
Bu ı;:aye ıçın e\'velce kurulmuş o· 
lan K lm6e ız Çocul:lan Konı.na 1 
B rl!IU. mali tmlt6r.lannın aı::ı ı 
Y'tız,ünden kendi nırt'nrında anca· 
bin çacuk barındıra lmett G r Oc 
rı kalan ı ı bln o.cuı ı;;a ında ·ı ço 
cuk tııe. ııo"nklarcıa köprü aıt:R
rında. ııabahcı kıı~velcrintle ve cıı. l 
hr benı:e:-1 ı crt>rcııı ııa!:>ahlama 
zorunda kalmakta::ıır Bu derece 
bir yalnızlık ve kontro:11uzıuı. iç n 
<le k alan ıı bin çot ut, her tOrlO 
kötü al~kanlıklara .. ürüdcnıp I:• • 
ınckte ve top umur. önunc zama 
za:nan hırınz. ero nm&J" \"<' ·a 
ıııbı sut>lar.a çılt:nıı'•tae!JTl ar 

l 
bando ve meraıı.!m kıtuı !&rafından 
ltarşılanmışlardır. Dr. Sevgen, kan 
vere«k blrlJ!il ;ordOktrn sonra. ka· 
nın hayat kurtarmaktaki önemini 
bellrtmlJ; mllteaklben, 66. Ttımen 
Kumandanı General Avni Çıma! da 
Mavi Melek:eu hitaben bir kotıutma 
yaparak 11k kanı b!:zza~ nrmltt.lr. 
D:ıba 60nra yülı:Hk roıtbell 10 ka· 
dar aubay ve JOO ü geçen er rarımşar 
kilo katı ba~ışında bulunmuşlardı:. 

Kan mer.:ezı. katı alma ~ine bu· 
ı;ün de 66. Tümen"de devam edrce'I::· 
tir, Bu auretle b~r aı;kerl b1rlt~ln 

kan bagışı 250 - 300 Kar mı bula· 
caktır. 

BULGAR 
Seçimleri (!) 
Dün yapıldı 

\nadolu .\Jansı 

Londra 23 - Dl:n beş mllron 
Bulgar. netıcesı pel}lnen b.llnen 
aeç.mler için oy ku•lanmı~tır 

1 Seç:mler'ln ov pml.!alarında. )"a l 

1 

nız hOk<ımet namzetlerini tantp 
e<llp etmedllı:!erln bellrtme!e:-ıne 
müsaa:ıe edl!mış·ır Anca.: o, \er· 
me a'.C'ni oldugu için. pek az k m 

1 :.e ale ·hte oy 'crml' ce aretln ı:~ 
1 tercDllm t r 

\'alll.ı. \il tnaar ! m flCIO ın O >U 
konuda b rıııac hıın kl'tf' k n Jer 
"t <IAı nln ancn ııtı:ırn t u ar 
dLmı ile ha11cdıl D!.eceğl ıtara mıı 
vannı~:ıırııır Bu koı uda. Mılll E
li.tını: lçı~ıcrl. Sa ık 'c ACii ı: 

KAÇA~I - ı EN DON EZY ADA 
ı•oııor. dün ""l'ldt,eı. ı\ Uııde lllll• 
Ko,, ıııtıııdıı hlr C'1'7.llf'\'I ımcac:ıııı )a 
ı.ııınnıı<ur. DAll• Ko< 1950 Yllılld.a 
nrıknnıı ta omııın nıf'nıurunu lıl 

d!ırnıtı" \I' h rır~ \ı:ı•ı•rın nıahkrmr. 

iner 9 .. enr 4 ti) h:ıp•e nıııhkOın 

e<tllnıl,llı. '.\lııhkCinı. ı.aınını.tıı ol· 

Bakanlıklannın aa ı:ncken rar
dımı yapma~a ~e mü tere. ça.ış
ı:naııa hazır olduklarını b ldlra l:· 
lerı Olirenllml§tlr l\laarll müdür 
ınuaı·ını Cavıt Oürcnn bu konu. 
<le, acıı ı;eçcm Ba ıınlıklarla ı;Jrü 
ı:ı:ıek için dün An>1ı.ra a ııttm.ot r duru llrclrml'ıı• ı:ı rı rl l'tznr\111. 
Oi:Srt Bakanlık arasındıı Yapılacak ı den hir M'Of' ııncc ı.;ncııraı.; lı1ıaıı. 
:Vardımlqma;·ı orı:nn ze etme.- ü. ı bul ı ı:eımıstır. 

T 1 R T ANILOI ııu,nı.; 'I'Orı. nlrl '.lt•vtlk llkrl't"ln 9<!'1111·1 

• F K E - ıtm:11111 ~ılı ıııOnn•ı·hl'tl) ır. dfln "anı 16 :ıu 
Ga Rohl'rt l\:otı•J ı.onfl'ran• ~aloıııı ndıı. llolırr U;ııdeml Türı.. Talebe 
81rtıııııın tertip ettlcl lılr anm.l tJ rl'nl '~pılını~ur. 

fevka lôde hal 
devam edecek 

.\nadolıı Ajanoı 

Catartn. 23 - Enı:!onezya ParlQ· 
mmto,,u. Re..sıcumhur Sukarno·:, a 
vekAlct. eden Başvekil Cuanda • a
ratından te.~ilr edllen. tevka!nde 
halin uzatılmnsına cıaır karama
mr;rt tasdik etmiştir. 

Ôte rancıa:ı EnCionczya•nın B.r
.eşm!11 Milletlerdeki temsil~! Ali 
Sastroamlcoco. dün gece tılevlz· 
voncıa yaptığ! bir lı:ont.:$ma<la. hü· 
kllm tını:ı Hollancı11~ a karşı t a .ip 
nmc ·te oldu"u ~l;asetl mQdaf.a 
tm • Te ~a· eı Hollanda, Ba ı Ye

ni G ne tızr ndekl Jddlalanndrn 
vazgcçmez.s,., Endonczya"dakı bO· 
•Un ..,,nfaatltrln<len mahrum otclı

!ece.:t r » dcmlştiı 

B. B. nin 
Ateşi var 

.h•orlattd. l're ı 
Londrn. 23 - F:-ansız filmciliği· 

nm bir numaralı yıldızı Brlı:lt Bar 
cıot pazarteal ı:Ur.fi 40 derece a:e.,ı· 
le yatmıştır. 

Yıldızın yakınları şiddetli bir t.0· 
8Ukalgınlı ·ı geçirmekte oldtı~nu 
t-öylemlştlr. BıırClot'un bir kaç ı.:On 
r.vvel aon filminin ı:alL'!ı eererıne 

1 
nrllen ziyafette üşütıüğ'O aL"lıl
maktadır. ...................................................................................... .......................................................................................... . 

DtlL CALiP 41 { ) 
SANDALCI• l _ 

:t KAYBOLAN EŞEK IPrdl llrle lçll'rlnllf'. :ı:rhlr s:lhl ll'nl't'lrr, ıırnı !ınkftklar. a,-nı in· 
~ Lo\\rlll tılr ıı.ı taııl'~I \nrr.ı M. ,;anlar. 11~111 1'iıl'fık hl',.&1111\nı 
• Brıı o 7.llmanı:ır hlm7. ,-aı:lı cO· •lerl>f'tı ıkılır, hıl.ar. kalkar t1· : 

i \ aııur )&tıııı ~ıııı ı ıı.ı•l'lkınl•ll. rl' ,aııarıtını dn. •. n dlrorıııı. :ı:aı.ıara ı:ldtrslnlz. A~ 11orıra lllr i 
: J\nr ııno •rılr rn t.rrll rrrll, Kopr0)f' ~ıına•ıııı~ıık. irl)nrı hasret. mr haor!'I. Douf'r &1'· i 
İ rıı•lırn 7.~I ••l•f'Cf'll lınfln ·11 nı'loııı krıllih Topnllı ... orıtu . Yıı· llr~lıılr.. (.'nk &l'('ml'ıttıı~ e•ı.I ha · ~ 

1 
· ı •ı nınm ••ı.I ta•, Araharıız ad:ılt :· hO' ır. ulılrı » flı•ıll. <ılh•[l ı:rr "'· nındn 1ıı11>r.ıtrr, tr.ıı,,ı.rırr f:ıııııı 

• 'o~lnr. Rll•r,dlm 1ınıı111nııı ıl· \llrdı . lııı'f'. ıı;ı.uıı bir nnr Hı· ~olıta )Rt; ı:lhl ı.a~nr. Oli ı;llıı ırl· ! 

1-

. dl' ııalirt l\lirlrJr ı.ııııar blrlllil" ııa ıı. lllr kt~ııııııı tu•ınınn ı~ı.- d .. r. Pat ... ıthllli ııaııunıı tır l 
lio t urınl\zılım . ?;mallı lhtl~ıır ıır eıtı. •.ı:rr lı&SA•acı lılr bf'nıltır il<"- : 
.ıa. bir r.ılrr ıılm:ık rtl)f' ı.:ork· t'l\lld:ış:m ~ocııklnn1an 1111~ nıa:ı~:ınıı~ ıl\stlcı Mı:l•tlrlr ~ 0• : 

~ tunı. llolbokl ll'lll!'I.; bile )I.)"•· \7 on"' ı:!llml'ktrıı hlr hnl olan ıııııu:ra &lder~lnlz. hlaıı ndam· ~ 
hlllrml<lm.n ııı~ııııııaıı 'ıınktı•ı· ırr.ıwtrıı mi~ Yoı.;~n. ,-o,ıı P"hll· dır. Ji:apınn ndamdır. İ)ıü ~oılı i 1 nı1Jı drrlien lchml!'ll t'lr •ıl} 1 \ıının «".'IJ1l.•ını ta,ıml\J ı tf'l.;llf docru, 'atan nılllrt Asıcı. dl· 'E 

., kalplı bir ıııtnma brııunı tll•I' rdl'll drllkaıılının bu hıtrl"krlln· rd: ı:Jhl adamdır. nır de h:\ı.ar· :_: 
i 110 Onflrordum. 0Prllerııe nd.ı d"ıı nıl~ 1'1'1' nntırnmaıııı tıın 11• ın17.: ıı.ı pnı:a. iuaç nır:tat •1"· 
: \l\pnrlıırınııı ı:cdU:ıt ıılionılclı> mn içimde ıntlı bir ıenkhk, ıth· mış asııınlıgını. "llbdııttır. :-;ırn· i 
i l\ellclrrdtnlll'rl f')l't"de rııe eı· il bir nu•nıııunlyet çardı, \aııur· l'ürdllr. ırıırn<tır.ı lıta~dır •. R•r· : ! hrrll':dl&lnılı ı.:oınlkllklerlııl tıtr dıın çıktık. dl'nlıln- ; ·""~rut ~ l'ıt r. c,ı•ııt': : 
= krrr dnhrı ıcı.rıırlnnıaı.ııı 1111',. Hıbtıııı bo,una !clrrt torlJ.i dcı· "tınıarrkedlr. :O-l'u"<tlr, lstllSdır. i 
ı: •otıııı. ~.trıırın ~ıı· ı•ı lılr 11,1, ıı 1 ı. ı;ı •ıalıllr .• \nlından: Kın ayl :\111· • 
: .. ~ , , il Hl 1 nr :rnn111:ml$tı. Or a. hıı· ıı,-,. nıhnılnr. t.oınndır. Cnmtın· : 
• hol olan ırııı uraı.ıı çucıı ı.ıar in· ııı.ı:,ıl:ırın > fııO ı:OlmOyordu, fia · rb ettir. !"onra: •ı ,.ı.; Partidir. :i. 
~ ıe se•ll l<ahkalar ntı)orlardı. fllr y1ı.ınnıı içinde )'111Jeree torik. Mili! :-<Pftlr ~llı&yPt, ırün ctllr; 

•~ de :rm: \Ardı. '.'llnkaratarı IJIC'C ıl•til~le. ıııırl!krt~lz. oo~ ı zlrrll' l<'\rııı. ~~lf'nı dlr. 14 11tııJı01ır. ::_=: 

• l.;OfU\Crıııl il, 11 1\nnılk» bir nrll h&kl}Orlardı Hnnn Ö)le ll'hll LI: 1 mnnıl aftır. Dticünılilr. HR)• 
İ ı..öprk ınt.lldl )lıpıırı.f'ıı cıho•I ı, eırnrın toplannn hnlliııı cı-hrP· ranıdır. Dolu dlrcln hlirrl)l'tllr. 
• r rk tnlilldl ) aııııırıı •t;O n ıl!'d !. ~lnılr il) ııı donu!;, t'llll ı:ı: lfn<t" lll'nıtıkrn•lılll'. uOhıı ılf'ntl'deıı. .İ_ 
1• ~oııra llR )aııııı:ı ı••ıırl) I ı ·o ı. hr \RNlı. F.llnıılt'kl ı:n7ele BihOk 
·==- ıı ıı ı ı ı ı ıı •- ı • \llllrt '\!~, 11•1 iç 'fıı·ıı~nıılin" ıı.,. tıa•ın linnıınndıır. '=Ptıın 1\ ıı11- ;::: l:t'lll · rr ııı 1 I' ll'K•'lll n • .. eıı· ' ' · • ııııılur. 1 oplaııtı \ l' t:o•lf'rl \ti• -

5 
111 kt'tlllllH' ı:lllnıeı.ırn nerıll' ise ;:l•tlrllı•ı•ı•t:lıııh'll hah•l'ıli) unlu rtıJ ıi•leri ı.:ııııunıuııır. ıırı>-inln 

• ııoı:uınl'nktı ıı.ı ııııı.111111 ıılıııu,. Kf'mlkh'<lıııln ldnr ı.nıt:ır ıı•tı· 1 uı -~ ııı. \ aıııııılııt.I kili"" 11"111 .rit· 1 .. ıı.ıır; ~lrlııllk mu•ı.n~ı ugıır • === : , }ordmn. !';tıııı.. az •'\\l'I lı•I tlı~r ııırml• ı.aıı..ııınıan ıtır. • 
: \erh'JI' lırl :ulı . ..ıcnı. olnn bl'n '1rı:llıllııı. * ~ 

~ \ .; llrrılr l.llh\ı•n•ııı:ı ıırılıoıu * ı:11rll)011illlllll: ~·· ıın,-111 hu . :_ 
: kolıırrı•ııı:I ılltl.ıılı. kllllll t'll<I' 1 lrktrlı:ln •lllı;t11!'5llll ı·r\lrlrsl• Bir t,ıı.:1111 lııl ltr. Cllı.l•lllr. 1<111111 i 

-

i:_ ıı. fe\k&lllde ı:rııl• oıııııılu, cok 1111. hnııı.aranlık )Pr aııa,-ılııı· ü•nın~lrr. ~f'\lll<:lrr. •iıl<Otu ha· i 
• uzun ho,-ıu ottıı ~.ı·lı bir ııd:ım l•k olrı\l'rlr 'ln..,alar. ı.uııuı.l ır, }4111'r. •· •rılnl J;a)bf'dlp l.tıJbP· ~:_ 

, ıınınıtnkl ine,. hı> ıı.ı ı. r.snın. kitaplar. l•ı.rııılrlcı. odn, hfit b· ~lıı hrılnıııııır. Allah ıcın doı:rn r 
İ İrmlz )llzllı drnlz 11<\Ubnyıııa 11i13le ıı:!izll'rlnlı lıı nnünl' "Prlllr. florru Rnın bu ı.o•l.oı•a ıtnıı:rıı· : 
ı \akılyll' ınııınıı olıtııı:u bir hl· Çıt Te.lirar e~ı.ı liarnııııı.:. fr ıınn Oıl".rlııe oınrup ,n,-ılanlar. ~: 
~ kım n•~uıııı.ııarıJnıı lınh•rdl)Or ıırrrnhce (Jıılatu•:ıra31 •Pnrr. ~,. pnrıııaı. hile ı..ıprnlotnı nıluıı "li"" 
İ ,,. uOıılar 1ia1nt'la Ulnıtdllf'r. \ ti• 'lnlr•lııb Tl"n;I olur. l.1:ulllrsll- ı:lıı "'" ~ık lia) bolınıı!.1113 rıuı § 
~ zırt b 111dn "l'hll olıttılıır. Allııh llli7. )ini' leıırr )rıırr ı<r•ltılr· olanlar \ar>•· Gel de bli~lf'le- E 
ıı rılımet l'yle,tn. ,\•lan ı:lbl ı:eıı ~·· ı.lnlı. ıı 'ı) lll i,'rlırtll'r, aynı ••k· rlne Urlt olnın- : 
lltt fUtlttltUIUUIUttUll UUUllUlltllllllllllllltllHl1flllllll11MfnltıııtııtıttııUUUIUtttUUıtttlUtlUlUUUUtUUIUUIU1HhSUllhhılınnuunHIUUlllUtllllOU1mlHltllftHH" 

Rus sil ôhları ile mücehhez Mısı r kıt' af arını peyk devlet 1 

mii messilleri hususi bir y e r d e n ta k i p etti 1 er. 
- ------, \s5ocl.l••d l're s l\lısır DE'Vlf't P.e • !.>tt•arı ı:ü:ı 1 

llo•tumuz ~ıııstda Bııydar dUn, 
inkılap ~ehldl Kııbll.iy ın otlu ıle 
ı;cırü•mliş, ~k M,•ı ıı~tiı maıb.ı:ıyıı 

utradı. i'zı;ilnı'u. llab;ısı eblı e 
dllrtlti aı:u•ı ı.ı \il ındn 3ctlm 
kalan \ t'd:ıt'ı ı ... r ı ınd.ı kı;,:ıman 

bir .ırııı .. nlı vl:ı.:ü: or tl'k, onu 
hl'nı hr3 ec:ınl:ındırmı' he ı de 
konıı-.ı.'1 ılerlrdlkco U7. u , ,ıtan 

dırmı,tı. "l"d .. I, mace ası..ı, Kı 

zıltoprakı;ı .nı.:ırır kaldıtı c\dc 

L C • ... ı Po:-ı Saltı. 23 cumııurba . ıını ıehlrde aolıı. !l'lı• \'f!' ııkal.> nd~ vaıı ı 
NAı!ır buıınn lrıı:lliz '"" Fra.~ •'- me•·danıuc.ıı unılan b r trl>ı'ln· 

j ı:uwetıerının SO\ey lstll~ını mil c.en askArl l::lrl klf'rl"l ·aptı lr-ı 
'11 iP.1ji111?1; .::;::- tfakıp Mı~ır to}Jral:!arından ı;:e: b r ~et11' ;csmın: ı!E' ·rctmW ı 
~ - -- - --~~ iL:..' çe<ı:ll •ler1nlrı b rınc yıldöıı.ı:nn -~"tr :un·tt e:- umumı1·r.• t 

Ro••ta r tnünı..~ebCtl) le tf'rt Jllf'ıten •e.ı.ı • bar \'il" P.u:; ) llj)l"I malteme l'C' ı Ucn.eml iz. Kubllay ehil ol· 
dul.tan &0nr.ı, iki ya$ındakl J aT· 
rusunu bile mllletçe batnmıza 
b:ı ıp o:.uıma mı. babası ı;lbl in· 
kılibın ölnırı kııbramanlınndan 
bırınl.' li3 ık bir rTIAI olarak . ye· 
ti tırllmrslnl btterememl$1z. lıte 
lam :?7 •oıe sonra, kUtOk \ "rdat 
karşıııııu çıkı) or ve blltUn mille· 
ti' ı.ar ı •tahsilimi tamamlamak 
lstrrdlnı. diyor. 

l\lııslara Kemal Oerntğinin 
hıı,,rlı bir tt••ebbiisünü haber 
alıJonır~ Uernek, çarşana 

ınıiradel~ konusunda bir ön· 
ta.;arı ham·lıyac-aknıı . P.u ta-

·s:ırıııın kanunla nııısı, belki 
tıtun bir zaman işi ola<:ak. 
n~lki. çaı ,oıftan sonra sıra, 

ufı.irükçiilf're. muskacılara ge· ' 
letek. Bf'lki sE"nelrr 'onra, 
gunün birindt', eski yazı mek· 
tepltrini ~"sak rden bir ka· 
nun ha11rlanauk. Y.ini .\ ta· 
türk inkılapları bö~·lrliklr, 

1 an~ ya' a~ sağlama batla· 
nacak. 

Halbuki biı, Atatürk inkı· 

laplannın ilk ~ehillE"rinden 
biri olan Kubilay·ın hat ırası· 
nın ·n nı·ı )ılını, diin andık. 

Ama tııın 27 nd yılım. ~e 
haber? ... 

AD:\ .• \ S YELİ 
--1 

Rossolini 
Bergman
dan kaçıyor! 

. \uoclal•d rrP!s 
Roma 23 - İsveçli a.kt~:fi in. 

grld Dertn11n No .. !l üç çocu~nutı 
ıanında ~çlrıne ~ lt>.r. buı:ün uçak 
la Londradan burnyıı gf'lm.lşt.r 

lnı:rıcı Bergır.an hua a:anınl'la 
R~e:ıının.n kız karde~ı l\la:-ce::rı 
ile Clç çocuğu tarafı.adan kar!!ılnn· 
mıştır. 

A\"uknt.an. buncıı.n on l:'Un ka.· 
d-r eITe. lnı:rll'l n Noel ıçın Ro
mara döneccli nl ve ba. ra.-nı Ror;
oe:ıını ve ı;;ocuıda:ının yanıncıa ı:e 
çlreeeıtını. a:ı:ı )a~ı~an karı ko. 
canın ttJeronıa ı;:l:1l•oup bunu ka. 
rarıa tırdık.annı s5)0!emış:ır. ~06· 
eeı.ınınln ne 6ebep!tı ııkr.nı de· 
tıstı:Jp ı:to:nadan uz.ati aşt\iı bllln 
meme.-ıeı:ıır. 

lcrcı~ bulunrr ak üzerP bura~ a ll'P•- teçh 21 e:ı imi· uhmma .. ta•·:ıı ar 
ı mı \ e otakaarı <!olduran b •• :• :- Geç ı l'l"S11llr ılf'. Afrika • At<\ a Ha • 

ce \'&tanda~ı tar&fınGan cY~a üı- K~nf.?raıı.sına iştirak lr; n lima ı 
mah avaulerlyle kar ılımmı ·ır çe.e:ı :oın{ın •t delegelere "u .. u 

_ ~er r.vrılmı• t.uıı.nmakta• dı. 
18 f.li dAnbcrl ilk defa o.ara: r-vrt :?a Aralıkta Kah ~de aı;;ııııcıı: e>· • 

Sa d"e ı:elen NAJ;ır'a Harb \'(' !la· !&n hu .ontt'ransıı RU • a Kı,_11 1 
l.anı Abdnthf.klm Amr ,.e dl ~r1 C n. Ku2e~ Kore. Kuz~ Vle.na::ı 
bütJn Kll'l•nc meruı..pı arı rer.ı.'taı ~e :\lcığo!ls:ana memup deleıtM o> ı I 
(tmel:te ıcıı lar drın :\lo~··uvacınn ırelml$1er:ı r 

ö) le ı•)ldeınılı: H:ıb:aıı thH t· 
dlldltl z=.m:ı•ı ,:,ı l11$ıCduGım. 
dtmi 'ınnesl f: lı:ıba ı t'Çlue 
ml'(!lklcrinı!r ı hl"ntz u wııard:ı 
a7r.lmı ta•. Zor bir •. \lh•ın için 
dr )U\Brbnmağ:ı ~b~ııı. :llad• 
dl lnıkinsızııı..ıar ~ ... ünden oı.u 
)Anı,nıı~. Orta mrL« bin lklııd 
sııııfınılan ~o •• ı:. lı~.tt: alılmı , 
• \lcnıııl•. ~t',,I \e ı hılar adında 

B Ç 
ıkl )üHU :ı olnıu ~imdi Narllll 

h 
1 k B ııelNi•FLSI ı en i lerlndP musnıe O Or içe Oyroml le~ ... Jru olar~k \'<ıh ı)orıııu. 

J I ~!~l;f~ı~:;~:;1~:ab:ll~~:ı: ~~!~ 
n• dtlşunıl)<.• unıız~n dfre sor 

bu Sene Yapılamıyor ~tı~~ı:m~::1a,~ 0:öz!~:!ııd:1~ını~e\"a~~ 
tcrml · &T:ıhslllınl tamamlamak 
istrrdlm.» 

Edlndl(;.mlıı btl;llt ııöre, bu l'll --- _ ---- KııblUy "ll Aralık 1930 da i.\lene 
Bahar ve Çlçe:O: Bayraını yapılması 1ı OYUN SALONLARI mende şehit edlldlfl zaman ı:enç, 
işi lmkin~ız b!r durum anetme;cu. I imanlı, ümit dolu bir lnkıliıırı 
dlr. Başbakan ... dnlln Menderes. bir • • idi. lrtlcaın kurb:ıuı olu~u. onu 

1 k KO TRO bir ölmez tıallıır ı;ctlrdl. Onun 
::~e~~~~:~::e~arç~:a~ı:au:~y~ N L EDiLiYOR tm kanınııı aktıiı tarlhten b;ı 
retmiş n ba3ramın batl:a yerde ter· ı yana ne lllrr yetlttl, llll y:aşınd:t 
t1b1nl ıateml~Ur. \'al! \'C Be:edl t Re.51 :Jam·a ki \ rdatla beraber mllyonlarea 

Bu ıatek üzerine, drrhal bir komi· Tarhan dün !\&at lb 30 lif' 17 a:-11· •brbrk• serplldl, bu7Udü, rurk 
u kurularak. çalı.malara batlamıt • tnda liıımkııpı. \ en!Lnpı. ı.~ıtlkpn· ı inkılabının brkçl~I oldu. Kubll~y 
ve )'eni bayram ıe:-ı için en urıun .şa ve :;ehre:nlnl ı;rn:tle:-.nde :er- niçin lllmll~til? l"enl yeti enler 
m"hal olanık Langa ve civarındaki t! !erde bulunmuştur. Eu tefti, bunu biliyorlar. lrtlcaın kana ~u 
ooş aaba!nn aeçmlştlr. !er esnasıncıa Vali. birçok ona o..:ul ı ••mışlı&ına karşı bllı;lll n kud 

Fakat bayramın burnda. yapılman tn:ebe.erlntn maç i!a onlarınl'la o· retli olu un zaferini tadı,orlar· 
ı,ı bU;ı.ık bir sermayeyi ı:erektlrmek yun o;nat1ıklannı tr.sblt Nm t r l,. · 
trdlr Yapılan ıncelemedı yt:altı ve 

1 
\"alinin ;ap:ıfiı te• klkltrdt. maı;; 1 • 

fQrUsta tutılerl için 12 mll:ron l!ra· uıonlarında 18 ~· .. ından koçu .. 
ilk ı:ı:- kaplta:e lbUyaç duyulmuş· cı);ul ıı~rent'llerlnln bulunmuı cı.k 
tur. Komite. k13& 2amanda bu pa· ka:ı \!'kmış. ı>lı:ul idarelerine ve 
ra:;ı temin edtmlyeceoı için. ba)r&· ve!t:f're bu durıım yu.ı ııe bllcılrlle 
mın bu ,ıı da. sapılına.sına şlmdlllk r~k t,.rt,bat alınmMı istenmiştir 
lmkAnaız gözü ı:e bakılmnktadır 1 Tarha:ı. oyun gıuonlarını"l cııı • 
-------------- _ mi bir ıı:onuoı n.tıı-cıa tutu:acaRı· 

nı. 18 ~ a•ına 1tadar ":ula c den ve 

FRANSA' DA 445 I g tm.yen cocuklacı "" 18 v ıncıan 
bU<"Ok • a.ebelert bı.nndıran %11RI;' 

1 ı;a'onlarının ruhsit:ı.rının alınaca-C EZA YIRLI DON ııını !>!l<llrm~tlr. 

TEVKİ F EDILDl ,Am ·. rika 'dan ı 
Tfirk Haberler Ajansı 

:~~::·::,:::~:, ::~:::1 1103 ton sığ ır 
b1ld.rml~tlr 

:Saıdlll tıeledllrslnde kütük bir 
memur olan \"rdat"ı kabil oha da, 
çolut:ı tocuga karısmı olmasına 
ragnıen tabslllnı ıaınamlaTanık 
lnık5.nlra knu5tur!hlk; mlllrtçe 
hatan lLı tamire çalışsak. Doıtu· 
mıız J\lu•tara n:ı1dar. \'edatla ko
nuşma ı ••naunda öTlt.ıolne bir 
utanç ıluymu ki, bu mutlaka ra· 
ıııımalıdır, diyor. Milli Etlllm 'fe 
Mılll S3\unma Bakanlıktan eğer 
httrlf'r5r ıııllştcrck bir hareketle 
t'•kl bir hatan ıanılr edeblllrlrr. 
\'cdnt'ın küçük allesl, tt'mln edl· 
lttrk bir huub 19S8 >ılının t$l· 
tınde u\lnç içinde bırakılablllr 
" 27 r:ıllık ihmal unutturulabl· 
lir lllç dttlh", eTl:I nı Bahar•ın 
bü)Uk babalan clbl bir lnkılAp 
kahramanına U.yı1' torunlar ola· 
rak )eti tlrllmelerl dUşüniiltmez. 
mı•. 

SADUN TANJU 

J 

nıııı;etç!lerle ti~ ı; bulundu tunu ı 1 

1 
d 1 

\t bu ~"Ü?den tevkır cl'llldl.-lert.ııl et 1 g e 1 
--------~----~~---- ~---~---~----

t)(cQ 
ftARF0MLUINI ARAYINIZ 

Ç İ N LOKANTASI 
Nefis ve Lezzetli Çin yemek· 

le::-i. Taksim Umartin 

Caddesi N o. 22 İstanbul 

Et ve Balık Kurumunun Aıne:ı· 
1 kal'lıın ı:etırtmekt., v.l'luf:u l'lon;Ju· 

1 

ruımuş 6\~ır et.erll"l'len bir pıırt. 

daha dün Van Der Zee ~ r .. et.no 
a.ı Honcıı:ra>. banaııah cLapıa u 

1 
~ı:ııo yle .imanımıza ı:elm ~tir 

Kurum ı 103 ton donduru:m~ 
et namuleıun•n. maııreı r a::r.ın 
ru~c!memeı;· için bo~altmanın 
Den zclilıt Ba:.ı.:u tıınflnC.an pıı. I 
ra alınmacıan \ apı.mıı.,ını ı lt"ın·~· ı 
t:r Banka ıara!'lndı.n bti •a'tıJ :ı 

reddeelllmesı Uzer ne Et \"C Da .~ 
Kurıımu s:cmıvı Bf!'•ıkt&$a 1 &J. 

1 

ıtut hava depoları tnune yanaııt•· 
rıp !:endi va,,ıtaları~•e bo aJımıı.ya J 
karar nrm.ştlr İ 

Miihiııı ıııiktarda ı,eyaz, 

\ 'E:'lôl BF.GÜ~t 11\S - ını:llı,.rtnlıı 
ıanınmış unaylcJlerfııdeıı biri olan 
l.ouis Rawllıırs•in kızı Patrlria, :St 
nl Te JPnç \la lfan•ta o kadar .ık 
sık corülnınc ba,ıanmı•tır ki, ailP· 
y~ yakın çtHPltr bu i ın nı~şuı bir 
''kilde blıeblleeetını reddetmemek· 
trdlrler. Ol'nı·ltr :'\orl l:l'l'Ulnl de 
bnabPr re,ırttekkrdlr. Rr•lnı muh· 
temrl Jeni nrcum uan'ı ı:o•lerl1or. 

kasa ı• peyııiı•i lıulııııdıı 
KARAGOMROK'TE 
TEVZiE TABI 55 

DE Bi R EViN BODRUMUNDA 
DiKiŞ MAKiNESi ELE GEÇiRiLDI 

lstanbul belecııye • murakabe te' 
tıı.ıu VE' bele'11;e- zabıta!ll ı;ı.1a 

maddeleri &tokçularına karcı cıın..ş 
bir kaı:npAn~ a açmııı bulunmakta· 
dır 

Ha.ıında Prodromos Papadopulos • ve pe nı:-ıer.n b r Kısmını bltış:.:
aııınııa b.r meıecının dükkdnında. I te ı mnrıını:oz dO ·klnında e;ü!a· 
26 te.:1eKe beyaz pevr:ır • .; 5 tenckl!! makta olduğu ötrenllm!.Ştlr 
Urfa vağı.. '"e ıı tekE"rlek Ka~ar :\lezecı Proaror.:ıos Papadopulos 
pevn r e'e geçlrhm tl r. ıle 4Ut> ortatı mara ı:oz.. :nı:u to. 

Dün u bah yapllan cyıldırım kon 
trollarda Kıpahçı~ıdakl ıı::urııçn 

M zec.nın pe nır cıoıu tenekeler runma 6Ut\l ile a::ı,ı~I' e ~eri.mil\· 
Ozerıne •tu~u» ctıketlcrl ko:;dutu ltr \I! te\"kl! edtltrek <'.e2&e\1ne 

'----------------------------- t;ev;cedllm lerd.r. 

ııu usi :.ıuhablrhtılıdeıı 

Anta lya. 23 - Gazıpı~a ilçesine 1 Evc.e uyumnkta olan 35 yaş.a· 
batlı Kll!atıne köyünde H..,an Tu· rınaa Fauna Turan ile b1rı 5 ve 
rtn•a a lt evde enelkl ~ecı: ocütnn d.terı 2 ;~ında ıtı çocuıtu ve m • 
aıçrayıı.n b,r ınvııcıırıın yerde ı ha· nfır bulunan 24 Ya•'arınl'la Osman 
ınrı tutuşturm..,ıvle yan;:ın çı:.:. Turan. ale\I r arasında cı.rı cı rı 

: mı . tO~irın tesırt)'!ı: ~enıııcre:ı ~anara.- ölmü~!aroır Yangına bO· 
tCln lı:th halkı l:o•m~a cıa alev. 

»anı:ın az za.manaa bütan bina ı I lenn bütUn evi 11ımnıt ol:nasın· 
'aarm ştır <lan kimse kurtaruamamıotır 

Dün gelen mallar 
1 

Çarşıkapıda tramvay 

teli koptu Dün llmanımız.a ı::eıen Panama 
banıHralı • Pop!» ~l.ııbıyle 575 ton ı 
ı:azete k!~ıdı. Amerıkan banl'lıralı nun .ı.,am cızerı nat 18 de Çar
c~!olJne Vlctorı'ıı le 54 ton 161ıtlk. 41kap1dakt tranway tellerıncı~n b!• 
2,6 ton makine ;ı.p;ı Hônduru rı ıcopmuş, bir saat büten tam.r 
bancııralı «I.aplaııaı vapuruyla 1103 dola' ıslyle. e~ıerın4 dönmek ç n 
ton dOndı:ruımuş eL, v" Yuı;oslııv ı acele eden -.atandaı; ar Bııvaz.ıt ve 
bandıralı dlylavu ile de 70 ton Cataloğlu nrasınd.ı ,·asıta bula· 
çay ı:cl~tır mam~lrdır. 

Bu arada Ya ,5keJ~ınııe bir bL 
raka::ıa ıc:a , faaliyet eden bir ta· 
cır. beyaz peynln toptan 375 kU· 
ruotau 1:>atar;cen aUÇÜStU yakalan· 
mı,~ır Pe~nlrlue t'lkonmuitur. 

Diler tarn!tan be:ecııye ubıt&51 
ka,.ak in aatln <la mücadcl~!nıı 
<le\ am ctmcktel'ltr. oon &abah Ka· 
rnııtımrOlı:te mühCirlenen kaçak in 
şnatın snh.bl belediye zabıtasına 
ru TOt telı:ll! etmiş, auçQıtO yapıl· 

malı: aureUyle k111;alı: lıışaa~ sahibi 
hakkında ı11Ş\ et tekli! etmek au· 
çuncıan dola ı da d6v4 açllm~tır 

l'Alil.I lll'> nlKIS :llAlibE:'t 
Eıı m 1.lntı.ot 

Bl'lecıı1~ zabıt~ı eklp!c:1 dün 
Kara.,"ÜI!lrük Denı,aıı mahalh• 1n. 
de bir c\·tn depô6unda gaklı ve 
te\'ZI edllmeı;ı !Azı mı:elcn 55 dl· 
kit maltlnaı.nl ele li?eçırm.şlerdlr. 

Malunelero elkonulmu~. ııahibl 
m .. l korun:na mahke:ne5tne ve
rllm1 tir. 

iVrco 
PARFÜMLERiNi ARAYINIZ 

0YSAA2 EWEL (~ $() VlİCUOA !/Ai.' 
Y.411() , 5A,~.(; I 8 18. 

l.() MV&4RU"' -:J 

il 
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Tevfik 
Fikret 
Büyük şa·r~mız Tc\·fık Fıkret'ın doğumunun 90'ıncı yıldönilmü 

munao:;ebcti) le, hayatta olan do~UarındaI? bazılarının ve belh· 
ba 1ı takbclermın Tevfik F1kret hakkında düşündüklerini öğ-

:rrnml'k ıçın onrc Salıh Keramet NıgAı:"ı 'tiyarf't ettim. Fikret h ak· 
kında ikı kit:ıp yazmış bulunan, ı:aır Nig:lr lbnım'ın oğlu Salih 
Kerrmet •. .,,,. uynı zamanda Fikr<'t de ·ı·indekı leklebi Sultanı'nin 
·Ders Nazırı ımış. 

Salih Keramet Nigar 
anlatlyor 

ga!lh Kerame~ Ntsılr F kretın 
t alebesi itin müı!•ema kı, met ve 
t .rcıe bir şa?ıs et olduilunu bo
l1rtt kten ııonra o·nun. mOdOrlOK 

zamanındaki ba,arı!arını Ö\'dO ve 
F kret'1n yabancılıınn dahi takdl· 
r1nl kazandıi!ını ııöyl!yerck fU ha. 
tıralarını nakletti: 
cMektebı z yarcte gelen b1r 

Fransız maar f murettlfl. eaklden 
beri orta tahSll mOfS!eııe.crlnde tat 
blk.ne lhtl}'&Ç du "''an cez.a usuL 
!er nın Sultani'd<'n kaldınl!Ill~ ol· 
masına hayret etm.t. i/1 a.T.a. h1-

aarı ıalebe··ı s.z: na.'lıl zaptcdeblllr· 
ııınlı: ı;ual1ne cevııb<'n. tend!lerln! 
iyi örneklerle bir ,ar .. ftan utandır
mak öbOr yandıın cıa heves.endir. 
mek, mukabelestnl ~üphtı ve hny. 
retle ka.-şılam~tı. T Flkret.'ln Bul 
tanl'dekl terbiye\'! eserini yalı:l!I• 
dan görmeı:e. ı:clen Dr. Oayds 
de fRobert Kolej'!n o zamanki 
:s-a~ıı 'e !aaı mttdllrOJ, T Pfkret·ın 
kısa zamanda meydana ı:etlrdllU 
bu ıenı ırtan mue&Cl!eslnl birlik· 
te dOl&!lmlf. muvatıaktyetinl tait· 
d!r etilli~. ııOrdUklerını umııuı:u
nun OStUnde bulunduğunu söyle. 
ml~tı. 

Fikret'ln de bulundullu bir ar. 
kael&Ş top•uluğu ile ıcır ;ez.ıntısıno 
çıkmıştık. PardcsümOn yakasınaa 
bir ıslSkük s;ozane ll~tı. Bunun ü· 
zerine bana oöyle de<ll: 

&- Sen "ençıııtın yotıome&!ne 
hizmet. arzuı.unda bulunan bir 
ı:ençeln. Sökül!OnO dlktlremtyen, ya 
hut dlkmeıen biri ba~kalarına na-
611 blzmet eı.teb11lr? Göreyim tıcnt, 
bu kOçülı: Qah&l ııayrctlerı de ib· 
mal etme. Ba§kalarına bakmak Is 
tırenıer ilkin ltcndllennc iyi bak· 
malıdırlar.• 

Fikret bOyük bir insanlık !lr. 
ne!lldlr. Bunu ııe.nçlllto ne kadar 
fyJ tanıtabilir ve ııevdlrebllln;eıt 
mım, ınııant terbiye yolumuzda o 
kadaı ııerı ;lderız: ıı · 

Fikretin şiiri 

E
ski 1.stanbul Oıırülmualllml 
nı hocalıırından Fuat Şemsi 
Bey (İnan> de Ftımıt'ln dost 

ıanndnnmış. Ayni zamanda Aki!'lo 
de çok yakından konu~an Fuat 
Şemsi Boy, ikisi ile olıın hatırala. 
rını anlattı Birini na!c!edtyorum: 

m flfe••lh ıll'ıli ııl 1., den~lzlcr. 
\(~r.11 in ahı nlayılı ılerıll: ~tiın

tes lbt en ınttlt•ft•••ilı ,IJ.ler.ıı 

Fikretin dili 

T
evtlk Flkret'ln ~ıırlerlnl, cıı
çen aylarda. yaşıyar. türkçe
ye çeviren Fahri Uzun. Pik. 

ret'ln dili hakkında ÖZet olarak 
aunları söyledi: 

cOüzel Çoban gibi eu katılma. 
da."l lrt türkçe yazan bir adam. 
cııerlerını niçin türkçe '\'eremedi? 
ıBayram Sabahı> nda niçin l!evın 
met yerine cmeserreu eliyor. Se· 
llnmek mı atlına gelmemi~? Me
eerrene ed!ndl!tl ıntıbaı ecvtn· 
mekto bulamam~ da onctan. Pay•ı 
türkçc yazmış meseli: Fikret baş
ka dil koOU'1IJ~· O dil ya~ıyacak 
eanm~. 

Shakespeare·ı dört :s-ıı önce, İn· 
ııııız ııenclne duyurmak için tercü. 
mo ettiler. Onlar dört yilı: yıl eon. 
ra bu ihtiyacı duydu. Biz lı!o kırk 
yıl ııonra. Flkrct'in Ollr1nl tercüme 
zorunda kaldU:. 

Rubab'ın cevabı tercüme ed!le
mez. Anlıyan b!r1 bu eseri Jn;lllz· 
ceye, transızcaya tercüır.e ct6e dün 
) a şaheserleri arasına a'!rer bu e
ı.cr. 

Fa11I Ahmet Aykaç 
~hsıyetine hayran 

F
lkrot ha.stalııta tutulunca.. 
Amerikan Kız Kolejlnelekl 
del'!llertn.n 'l'eklılctlnl Fazıl 

Ahmet Aykaç'a \'Crtn(Ş Al!ıl tanıo· 
malan bu ııebcple imiş. ctlç ınsn· 
nın ~nşayı~ tanı bende fevkall\de 
gıpta U)'nndırdı: Ömer unyynm, 
Alfrcd cıe Vlıny vıı Fikret.> dl)·on 
Pazı! Ahmet Aykaç. O'nun yQk&ek 
~abslye!lne olan hürmetinin eser. 

Hüseyin Siret'in 
hat1rlayabildikleri 

E
debiyatı Cedlde'nln bayatta 
kalan tek f!acaralı Hüseıln 
Slret'lc (Özı;everı evinde ıııs 

rü~tüm. Setsen altı ya.ııına ba.smış. 
Zor lıJltlyor, hafıza.sını da hemen 
kaybetmiş gibi. 

Epeyce düşündü, dOgündü, Flk· 
ret hakkında biç bir ~ey &öyllye
medl. Sonra birden hatırladL &Tev 
tık Pikret çok yerdi, çok fazla a. 
ma efendim > (HanımL şimdi Du. 
nun ne lüzumu '\"ar, deyince, ne 
yapayım aklıma b\;Illar 1telt.yor, 
dedi.) 

cOtuı: b~ yaoıntda ôldO,> cıeyın
ce hıınımı tıe tekra.t tatlı bir mü· 
nakaşaya ırtriştller. Hanımefendi, 
Flkret•ın 48 yaşında Jken öldülü· 
nn hatırlatınca HOl!eyın Siret cab, 
ahi .. » diye hafızasına ıı:ızcıı. 
cŞömınc'nln bir tarafında O, bir 

tarafında ben otururdum. uzanır
dım. konu~rouk. TJtJzcıı efendim. 
Fıkrot Bey nedense blı:lm muhit· 
ten !&tıkrab edercıı. Başka ısöyUye. 
ceğlm yok ilbl, hatırıma da ge!. 
mııor.a 

sonra hanımefendi. Flkret•Jn zev 
cesı NAzlma Hanımdan. o•nun Si· 
ret Beyle akrabalıklarından bah· 
ııcttl. Flkretın aşırı derecede titiz 
ııııını, kltaplaı:ına l!OD derece düş· 
künlül!ünü. her dakika onların ü
zer.ne elini sürüp toz '\"&r mı diye 
baktıl!ını ~yledl. 

Fikret her gQn tam 12 de aot· 
raya otururmuş. Tam o dakikada, 
hanını,znın ı:t:vtnlk olarak sofrada 
bulunmaı;ını lstermı~. Ne hastalık, 
ne ı~ dinlemezmiş. Hııtt4 NtızJma 
Hanım, banımcfendlyc dort yan. 
mış: 

cD!r ııan olaun ki giyinmemi~ 
C'·larak eo!rayı. oturcıuııumu bU. 
memıı cıı;e. 

Puruı.: CU-'IBUL 

«Aklf'le Mısırcıa bulunduıtu:nuz 
günlcrd.c idi. Güzel bir aıtoanı. 
Pıkrct'ten bah!ıı açıldı. Akif, cha· 
::ıkatcn oıırde ne rapılncaktın yııp
ını~. ıapılacaıtı bırumnmı~• diye· 
re'k Plkret'ln ol!rdc z.rve 01duıtunu 
ıt.rar etti. Akit ıçın Flkret'le. Flk· 
ret lç..n Aklf'le mcnııka a ettim 
Pıkret'l hakla, Akif'! muhabbetle 
mücıaraa edl/ordu:n. FUcrct'le e·. 
ti ım münaka.'jada hak&ıı:dım. Amn 
Aklf'le ettıtım münakaşada ben 
ı aklı idim.• 

terine olan hayrnnıııtından dalma ı
ü ton olduıtunu söy!lyerek Fikre. 
tin şahı-.i hü\'iyetl üzerinde durcıu. 
Ve llA'l'e etti. 

l\le ruıı..-ct hareket en &ıra ıncıa 

'-lecl! il Kapanışını F.kret 00~ ı 

fncte etm ş : 
,,,ı .. rlhln fe•h lul lıalırlnrkf'n 

•Fikret, ı:ııçmlotn dcitll. ııeıece
ıt.n adamıdır Oençllğ n idealini 
ı:ınr idealizme &evk iç n çabaladı . 
P kreı·ı annrl!:cn ıcıeal zm ııe este· 
tik akla tıl' ır D r nezııh t ldea-

zm sez ı r Onda. De r' e•ın h ç 
b.r.zarnan er l':n ece yOtsekl ; 
!ere bakan gl'rçckten b.r ideali t • 
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Partıc-iliğln camilerimize kadar 
sokulmasını Hfık(ınıet menet· 

melidir. 
Kon a:ıın Çı.:mrı. Kazas n.n 

Z:arkın Nahlyw merkez,nde"ı tek 
camln1n orta.ama ora<1Ak1 iti par· 
tı men&ubunun seç mlerden ıonra 
kU:.m ve halılardan bir paravanıı 
ııe bö!ereıt btrbır erini sıırmedell 
namaz kıldıklannı bir cazetede 
okuyunca 946 1 ılında bazı köyler
deki carn!'cr.n muhtelif şeklld" 1 
o:ıa.ıırından bö.ünQp avnı partı. 
lıterın bu !Uretle namaz icıldık!a. 
nnı hatırladım demek aradan 121 
eene ı:e<;tllll halde part.cııııc cami· 
lerımızde tılla devam e<1ıyor. Bu 
çoıt fena ıtldlJI hük<ımet eureLI 
kati) ede önle:nelldlr. Bu Ht'p.m!Z 
ıçın hem vatanı. milli. ve hem de 
cıınl b r vazıtcd !'de Burada en bl· 
rtncı tı d yanet dı;. res ne d~U· 
}O:. Bu daire mnıtu erine, vaiz 
ıerıne bö e mo ümanlığıı yakır 
ma acak hıı.lcre m cıan bıra ;. 
mamalarını ehemmı;etle tebliğ 
,.e •akıp etme.! abın yapa."l ı.. 
ma::n an .er ncı, n derhal uı:ait· 
:~•ırm \111 Partıc 1 camılcre 
ka:l&r &okao muhtar ve lht ;11. 
ht)' etleri hakkında da mahallı ı
dare &mırle:t ıtddet 1 tedbir n 
karar.ar a;ma,ıdır Pırtı.ere dO· ı 
ten vazı rede \ atancı114.ar ar1Dında 
hlaıı.eıere ebep olabılecek bu ve 
bunlar sı.bı vazı,etlere meha. bı
ra .ma:nalttır D ı1ımız m06 Oman· 
!arı kardeş ı;aı; ar tıkır a rııaının 
co mn:ıh o.madıaını bunun kar. 
d ı g bozmııma.o;ını hai .ımıza h r 
ve •• e ı e ıının• na ı ız. A N 
Soli11klannıbı isim. blnalannda 

numara bulunmnyan ehir 
l an ulun o r çok yer nde 

:veni b nn ar yapı m. tır ve ber 
t;ene yaz:'crcc bunlara llüve o. 
ıunmakta ır Belecı. e ve bu:ıuı;l I 
ıc:are me:ııur.atı bura.ara ln~aatı 
tontroı etmek ~!n m(b;aelcs ı 
verme... ve tıymc • akd rı için o r 
kaç de!11 ıre r faka• i1 ç b r.sı bu 
bına ar :ı r.u ara.a nın kaç ola· 
ca ını t>!ld m.ez. Sokatın ısm 
pll .. rca konmaz •ehlrde aıms.z. 
ao .a.ıt.arda b 1 rce numara.su 
b.na vardıt Bunııırcııın baoka ls
tanbul un c& ,deıı bt:rı bina bulu· 
na.ı ıcıaım!anncıa numara.ar 
tc; nelı:n çıkııma a ak recede ıta 

rı ı ır Slrç unda ıt ur. So 
ka. ann ıııımıerme ıı t ıevbala. 
eıt<; rı a bu unma.ı: ve:1 a oıtunma.. 

yaCllk lr Cıt!I almı,tır lJ,r a.1. 
ba ntza o urdutunuz • crı 60yle
iC'n ı 'iP b1· makta rr.a&kOifı• 
çeıter Po tacı ara te.ıırat mOHız.. 
z .er n şof r.ere liorun b'\J hıau:ı· 
ta n ıe-r çe t k.er n "> ze d&!ııı 
talı At.ı anlatırlar Halbu.tı b:l· 
tun medeni meıı; u lercıe detı 
şc ı r er. it ıc. cııı:ıc nal ar b .e 
nu a.a cıır. ı;otalt.lll1 a s :nlen· 
d • • ve a numaraıanmı ur b. 
tan • u medeni bil ch.r ha n 
~e rn it ç n çıı.ı ı'ır.ı:en bu ba. 
• t a at elzem e ne vaıı: t va- 1 
paca ız? 

işte mükemmel bir ökçe ıastiği ı.& 
_ Nnıayet. da,amkh ı .e · etVerişll 1 bir Gk~, llltlll · mem
leketimizin 1 ber ı tarafına .. tefti ( edllmJş 1 bulunmaktadır. 

e GOLF ÖKÇE WTİKLERİ, .. fennln,en ıson•te~e-
rine göre, tamamen otomatik makinelerde· !' 
hususi kalıplarda 1 imal edilmektedir. 

e GOLF, CIKÇE LASTiKLERi,, patenUi,yepyeni bir.şekle 
1abiptir. 

e BOLF •ÖKÇE' LAS'tiJU.ERI, fevkalade 8!'ğlam olup 
kunduranın tabanından~ fazla J dayanır~ 

e GOLF-. OKÇE · LASTİKLERi, )runduramn J ~kçe~e t. ta-, 
mamen intibak eder,ve ytırllm1e kolaylığını~., 

Yeni ı alacatunz t veya , m<çe t detfttlrtecetiniz t_kandara. 
lanmz için ıırarla GOLF .. eskçe listiği isteyiniz. Her boJ' 
erkek . kundurua1için1muhtelif1numaralan1 mevcuttur .. 

ltinin ı ehli ı kundurace 

akçe flstİOI 'kullanır 

AOÇ (%1 l!ılan. • ZO Nisan) 
sızı u un zamandır sıkan bir 

para meaelesi bugün yorucu bir 
tc cbb s•en sonra balltd!leı:e~ 
Sevdi lıılz ııı.sanıu f&lı:ınlı ına an 
ıayışına ka~ı minnet duıacajı 
nı bir ıı ın 

oo<1A (ZI !'illan · 20 M17u) 
Yakınlarınızdan birinin lhmalkflr 
lıliı a1z1 zor duruma ııokacat. 
Fazla hırçı.nlaflraanıs sonradan 
içinize dert oı.cak. Tamiri lm· 
Unaız bir aöz aarfetmekten ka
çının 

iKtZLER m l\la)'ıı • zı Bulran) 
Yükünüzil bUyütüycraunuz. Bir 
yolculuk ihtimali var .kaçırmayın. 
Muhit dellttlrmek her bakımdan 
aize i)1 gelecek. 

\"ENGtı:Ç <ZI Bu. • zt 'l'emmuzJ 
Uzun zamandır latedlllnlz bir ,ey 
buıün alınııor. Mlltevaıı davranıp 
arzunuzdan vaqeçmeytn. )(Uhlm 
o!an ne t.aUdliln! b11mektlr. Bu· 
nu unuı.ma11n, ıonracıan pişman 
olmak tan iyidir. 

ARSLAN (ZJ T•m • • Zl &tusıoo 
Kendinizi bıraıu:voraunuz, Bu h•· 
llnlzı alı! aeveııler için de olsa 
ııonunda ne onlar memnun olur, 
ne aızı Ben, dedlllnlz şeyin halt· 
ltını vermell41nlı. Kendinize kır 
ı. da halmzıa maıa hakkınız 7olt 
tur. 

e.uı.ı.K (%Z .ııu~tos • :?:? E:rıo.ıJ 

Bil)'Uk bir aevil aızı kuşatıyor. 
fumat.&ızıııınızı ' bırakmahaınız. 
GUneş, gOıılerlnlze gerçek Te de· 
jlcrll bir başarı getirecek. Dü tUn 
kumnzllklarınızı tcrkedin. Varlı· 

~ınızın en deterll tarafı neyae o
r.u orta,a koYDtaya. dikkat edin. 

JT.R ,zı !Z3 Eyi Ol • Z:? Ekim) 
Etrafınıza karşı 1lglalz.s1nlz. So· 
C;\11'1Ui\lnuz neşuizllk cetiri:ror. 
Bek!edlilnlz haberi bu;;ün alacak· 
6tnlZ. 

~KREP (23 Eltim • 2!l Kasım) 

BtıtUn şana O)"Unlarına bugün gl· 
reblllrainiz. Oalışmalannızı uzla 
ihmal ediyorsunuz Genel olarak 
bir tatil psikoloJıaı iç!ndesınız. 

Halbllkl tatil detll. Makul elma· 
lınnız. 

YAY (23 Kasım • ıe Aralık) 
Akfllm kala'-alık bir )'ere gidecek· 
siniz. D!kka tc deCcr blrlal gilnle· 
rınıze cırmck üzere. Genel olarak 
b&f!DIZ ııönlUnUz her şeyiniz bir 
llyku haU içinde 

OÔl.AK (~l Aralıll • 21 Ocak) 
Bir taltlm angaryalar yüklenlyor· 
ııunuz. Taşıyablltıooğ!nlzdcn faz 
la yük alzt ıonra mahcup eder. 
Bugün vaatte bulunmayın, Neti· 
cesı lfl ı;Orünmaror 

KOVA <ı:t ocaıı: • ıı Şubat) 
iş yerinizde aıkıcı bir mücadele 
havaaı batlııor. Soi\lkkanıı ol· 
makta tayda var. Yıldızlar her· 
hın61 bir zarar 1htlmall gösterml 
:vor. Kunetıı bir irade 11e tşln!zl 
dlledlllnls ııonuca iOtüreblllnl· 
nlz. 

BALIK (19 Şubat • Zt Mart) 

Para Jı:aybı. Hiç blr mukaveleye 
imza lı:oımayın. Yakın d05tJarınızı 
arayın Size muhtaç olduÇunuz 
b!r bilgi verecek, bir •e:v hatırı .. 
tacaltl•r 

PAM-PAN da 
Heı· ~ah gectsi 

GÖNÜL YAZAR 
SULU KULE EKiBi 

iiğle ser\'lsiıniı meHııltur. 
Te:: 4823 a 

.. • •• • sekteye uğramL'll vcı bu Jüzden lumıuııu tçın ölü m!lctannın ar. 
Plastık sanayıının büyüıt zararlara uııranııma.&ı ye- maı metan cndtşe cdtımektedtr • 

b 1 nı tCfJfedllen bir usul sııycsln· Sputniklerin devirleri ~ 
Gfarı an de tamamiyle onlenmıe bulun. { 

Bl~ok kimseler içinde y~acıı- maktadır. Bu ~eklldcı hiç bir za- Moskova radyosunun b1ldlr'11• ~' 
ğunu: dene atom devri dert .. :. man Te para kaybına mnhal Ter- ğlıv• göre. dun saat 15.00 de b·· \ 
ıattat pli&tlk devri dtflek ıral!ba mıyecek vek!lcle ~çl ve ustalıır rıncl Sputmk arz etrafıncta 1201 
hiç hlta etmiş olmayız. ÇUn· senenin her mcvıılmlndo inşa iş• ıncl. ikinci sputnlk 1'109 unc:ı ! 
ıı:a İkinci D011ya Harbinin oo- lt-rlne de\•am edeblleceklercıır. devrini tamamlamışlardır. 
na Pnncslnden bert p\Astlk Yenl usule ı:öre. pe!c coz·ı bir 
maddeler hakikaten lllllanlartn para ııarf!yle ınııa ed!lmeltte olan ı 
raşayış tarzına ııenıı ölçüd!l te· bir bina ba~tan a~aliı cam ırlbl 
slr edttek ııekUde gellıtırHmlş şeffaf ve polytheno'den mamul l 
ve hemen hl'Dlcn her şeyde kul· çadırların içine alınacak ve bu 
!anılır olmuştur Pl'6tlk madd"• şekilde ışçUer yaRIIJurdan. kar. 
lem, elde ettıltı bu büyük mı.:· cıan ve sotuktan mOteeselr ol· 
vattakıyette en bOyOk rolil oy• mıyarak binaları inşaya devam 
nıyanlann blr!ı.I hiç şüphesiz: edeceklerdir. Bu ınce polythene 
lnııı:ız pl~stlk unavlldlr. l:ııı:ı· zar çadırıann en büyük busu· 
Uz plilitlk ıoanayllnln UıtlhSa,: 6ıyetı şeffaf olmaı;ından ba~ka 
her yıl ecoıı ölçüde artarak nl· kolayca katlanır ve bir ııandığa 
havet bu yıl 400,000 tona enş· yerlejtlrlllr olmasıdır. Bu mad. 
mı~ bulunmaktacıır ki bu 19·\7 de o kadar hafiftir ki 1000 ayak 
ye nazaran tam 10 mlalldlr. Bu 
400,000 tonun kıymeti 100 mil· murabbaı ancak 25 l!bre ııe:met-
yon ııterllndlr. Ştmctlye kactar tedlr. 
hlc;b!r endüatrl bu kadar ııerl Şili'de bir otobüs kaza. 
bir sıel1ııme kaydccıc::nem!.ıt :-. 

Plastik sadırlar isinde sında 21 kişi öldü 

inşaat 

lnc.ltcre ırlbl havası 8lk ık 
yağmurlu n karlı olan yerlerde 
1nşaat ışıerlnln cenış ölçüde 

Snnt aıro cıvarındıı dOn vu· 
kua ııeıen bir otobOs kaıasıncıa 
yirmi blr klel ölmus. otuı: kişi 
de yaraıanmı§tır. Yaralılardan 
bir kısmının yaraları ar:ır bu· 

.. 
........................................................... u ............................................................................................................... . 

VİDİ . vtot 

KURTKAPAN NERO 

CEF COB 

-......................... " .................................... " ............................................................. ._. ..................................... ~ 
STIV ROPER ÖZET - .JaJa Soı " lllın balı&SJ, SU• &opeı'ID arbda$1 Ma1• il• 

tıerat>er c:asuslanD elin• dUıer. &Ia1k 7ara114ır-

BUGUN BUGECE 
S 1 N E M A l A R M.lft~ fTelı m.IJ de. Çarşamba talebe ma· 17.15 Şarkılar 

ı · Pembe Maake, 2 • iks tlne&I 17 de, 17.tS Şarkılar 
Açı'k;ö~ Mumyala.r araaıD• 1STANBUL OPERETi 18.00 Aııırlar bOJUDc& 

B • T o c L o dA. fMaJıılm) •Telı '431H) 1 11.40 Türküler 
ALkAZAB fTell Hı:IS'Zı rpJ CŞelau4ftUl1'l'elı OIM:Btz NZRD!AN 18.55 TrafUt uatl 
Yavruıanmın Kaatlll • Ta 1 • Canller Yunıı. 2 • ü- Qaqamt>a, OVJıu.nML 19.00 Paaıı h~yetl 
!lt Artemel • Türlı: ıumı lan Şilvalye. Paar uaı 19 4a mau. 19.30 Haberler 

&Ti.Al (Te114ttl 31~; 1'&..'liJ (8 &67 • Teı ı ne. Perşembe, Cuma,_ 19.4' St!:T1len pllklat 
RoınadakJ sevııut • Greao· 1 • Korkun~ Kahraman. il ııaın tenzult.ıı 'An 20.15 Radyo gazetc.sı 
ry Peck. JennUer Jonea • 2 • Bub Boruau re flaaı 21 4• 20.30 Unutulmayan 1Uler 
Renk!!. & a U ı mı; ÖT ı J f A ı y E 20.50 Ordu saati 

o BUDU (Teli tll.tM) OlLlı ('hh at il l!J. 21.00 Şarkılar 
DeTlertn AşkJ • Ell%1beı l • Er.it, 2 • intıtam At- 21.30 Şiir dün;amıı 
TaJlor, J. oean • Rankl~ • lıları. Bakırk07 111Hff. se1oıtıı 21.40 Şartııar 
iııı:. (2 ncı batta> SCRE"f1'A ı reı: 3iMI?) 4~ surıaA4a 61SI03. 22.00 :ı.tüUk ıohbetı 

ISCJ CTell .. 4111UI 1 • Şeytan Ruhlu inaan• 8QJ11tada SICI081, Qubta.ıu 22.40 Plyanlat Ser;to 
DeTltrin Askl !ar, 2 • Erkekler Esmerle· 1180001 llO, Srent01 l55204Ş 23.00 c az şarkıları 

LlLB <Teli 4' ss tsJ ı ıl Senr!er. Plorn '38992. aaıto . o. 23.15 Haberler 
Devlerlıı AJ!ı;ı • &Uı.abet OPDA (Telı 111111)1 ııı21 229939, Ba.lıosollu 23.30 Program 
TaylO!', J, Dean • aaıı.kl1 • Kanlı Av 652948, Be7bella4a 8llt02. 23.33 Hafit mtızı. 
inı:. (2 ncı hafta), YVaT (Teli SS 97 •J ı fatantıUl 214222. tatınJ• 24.00 Kapanış. 

Ltl&a creıı "tlatJ; f;lhtrll Yazük Denl.2 a88020. EMlıtOJ " N ıı; & a & 
Sahte MllJODtr • J:dd\e ÖZEX: CTeJ: Hlll24h 3eOm2. IClııaJ.ıa111 aıaaa, 7.27 Açılış n prorram 
Conatantlne • Domlnlcıue ı - curcuna, 2 • Atteı RamJ H2T11. Caatıcıu 7.30 Türküler 
Wllmia · Franaızea. Beni Allahım. 84Q9U. 7.4J M, S. Ai"M 

ş..ı:-.·: •Tcı: 0 ""> Atk T 1 YAT R O LA R fren-vapur-uçak 800 
üçer şarkı tuzajlı • Frank Slnatra, 8.30 Hatif melodUer 

Debble Reynol<b • Renkli. 9.00 Saz eserleri 
S&a.&1' <Talı ıt ıtllt>ı !!!ERİR rtY&DOSU (Telı <D. Deml.f1o1lan aa1cıar. 9.15 Hafif müı:ik 

Detlrmencı GOlelJ • Sop. u 21 57) (Dram Kısmı): p~ı aao.75 _ eırtecıı 10.00 Program n kapan._ 
tııa Loren, Vlttorlo dl 1!11- SAHİPSİZ TEK!\'11: • Ya·,, 223079) - coenıuoııan 1 11.57 Açılış ve prorraın 
ea Reııkll • Pralıa1ac&. un: Alejandro C&1ona • 4111898 rraw 1&&tlırt !» 12.00 Ö~le lı:on.aerl 

TAllSbl ('hlt M :Si 9111 Paurttal akşamları teı:ııall "1bbaraıı 440207) _ (Şe!11J 12.30 Şarkılar 
Seııln İçin • Nedret Oll· yoktur. Suare 21 de Bat.larıı tt423JJ - Ula?a 12.55 Serbest pat 
veno. Halide Pl~tn • Tarlı: YDt l'tr&no 9'l'el ı 'l'ollanı 444790 " 138240) 13.00 M. s. Ararı 
filmi. ...... ı 1315 Jlmmy TrlOIU 

TU ('l'e.11 .. ., .. ,. •TİNE Mİ ÇOCUltb ııto- Polis • imdat 13.30 Salon orltut~ 
Son tıltıra • zıtzabeuı TaJ medl 4 perde • '!'azan r 14.00 Sarkı.lar 
lor, Van .Tohnlon • J!ttıık• Andr6 RoUU1n • lua.relerı 14.30 Fllm yıldızlan 
U • tnı. 21,00 de (İ&tanbul 1 1'7"500), ~ 15.00 Saz eaerlerl 

Tmf1 ... f'hll UZl$1)ı GE!'l'IES OPıı:a&ri (Tllı 'l'Ollu : 2745011· CADa4ol'U 15.30 Guarnll'rl kuarteti 
Rllell A k • lıCch•l Mor- 44 93 691 'l'&kaatı 274502ı lG.00 Program Te ltapanlf 
can. Brtıtıı. Br.rdot • Pll8TivALı aıuauaı oıı• RADYO l AR 16.57 Açılış n Jlf'Olll9ıD 
Renkli, re• • :s perde, 12 tal> 17.00 .Manhattan müzl&l 
1'1:N1 MELB (Tel: 44421111 lo • tıı11&1Jı: ı carıo EC> 17.30 Şarlı:11ar 
cına Ba:ra• • TJron• Pi> poçelll caraam~ -.a• SAl.I - 24/IZ/l!ll1 18.00 Dana orkr.struı 
wa. ltlm NOT&) • ftC.CJJ. 15 ı. tezıslU.tll matine . l ıs '1' A .... 8 O L 18.30 Köy po.sta.sı 
i.nı 13 Unca tııart.ı CUmarteaı 15 te taııbı 7.!17 Açılış ve program 18.40 Türkülu 
ZAFER (Teli "13M)1 1 • aıatıntsı S~ı ıı.oo cıe 8.00 Kı.rışık mtlzlk 18.SS Serbut ıaat 
Yarın Atlıraoatım, Bu• IUBACA Tİ'f&Tlto <Teli 8 30 Haberler 19.00 M. s Aran 
aan Hapard, Rlcbard Can '""6) 8.45 Oyun havaları 19.15 Tarihten yapraıc 
te • TürJı:çe. 2 • Kanlı Pu· ctB.uJ ıtARAJE:OlıO . go 9.00 Marton orkutragı ıır.ıo Radyo ı:e ılng!ltzc• 
su • Dennlı o• Kee!e. Pat ald.I a pensa QartıUD- 0.1!1 Şarkılar 19 35 sarkılar 
O' Brlen TQrlcçe. Da OUmarıe-1 tcuıllf,ı:. 9 30 Kapanıe. 20 00 AhlAkl mu.saba be 

t ı T A N • o L ıı aaa ma~MI. ~ 12 27 Jıçılıf ve program 20.10 Türk mıızıtı 
&LCID&a t'hlt UM aı ma taleben ceuıaı Pıt 1230 KUçOk orlı:eatra 20.15 Radyo gaı:rtuı. 
ı . Pembe .Maue, 2 • ttı ..., 111•UD• 'h'1Jıatu 13.00 Şarkılar 20.30 Ej,erbut saat 
Açılu:öz Mum,.alar aruın· 11.30 13.30 Haberler 20.35 Tark mOıitı 
da KC('U& a.uıııı.-. (Tel ı 13.45 Saz e.serleri 21.05 Tema!! 

BULVAR CTıl: 21 u 'fl)ı 0127&) 14.00 Orkeetra muz.111 21 3l Hafif müzllı: 

ı . Para Tatili. 2 • :z:an· REDDA OABLER 4 Perct• 14 30 Şarkılar 22 oo YJrmlncl yttıJtl 
su KUreunu. Yazan: Benr!Jı: ttısen • Qe• 14_.,0 Dana mazıcı 22 45 M. s. Ayarı 

ÇL'IBIRIJTAS CTe ı • vlrw ve ıahnerı a:oran: 1!100 Kapanı, 23 oo Gece konseri 
22 25 15) ı ı • Oanllrr Ta• Tuno Yalman · Pazartm 16.57 Açılış ,.e pro;ra111 23.30 Dana müz•ıtı 
vaıı, 2 • Aalaa e&nlJ• " aaıı akşamları aaat. 21 17.00'I'ür.küler 24.00 J>roıram ve :tapanı:., ,,,,,, ............................... , ................ """"".""''''''''''''''''''''''''''""'""''' .. . 
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l&TFAt t 

BULMACA 
... 

• A ilan kararnamesi içt üzük tadili 
<D:ışı ı ıncıcıe, öl\ı,f.Dt.s so,R.\ iKi HCT<.'E IBaşı ı tnclile) 

mi llo\nlann hanı:ı gazetelere, han ı~ \Ht.:L f'Dtı.DI nlno nvkırı bnrekct olacııl';ından bu 
ıs ~ Olçaıcrdc dağıtıldığı: C u P. \'an D P. Burs:ı mlllet\'Cklll Hulus! tnllletvek11lerlnln Mecllııte teklif 

mı1:eıvekıll Ferit Melen'ln ııeç mıc l<öynıenın b~kanlıRındıı yapılan aleyhinde bulunamıyacaklan. an· 
re katılan memurların kaç tııncsı ol';leden &0nrakl bütçe komıs,,oı.u cak oyıamııy• katılmıyacakları tah 
ııın yeniden memurJy tc aıın:ıı ı o•urumunda ise, Başbakanlık \e nıııı edllmcktcdı.-. 

l Üniversite talebe 
yurdu sitesi 

inşa edilecek 

Bir kadm iki oğlu faraf mdan öldürüldü Zorlu döndü 
<n~ı ı ım.'1<ı"' uın 1 ı ıncldt') tu. uır.un ve Orı;Ulü aaçları lle boAu A c1ıml~u: 

ıa-ıı: öklOrCilü""'r. Kıza tecavua ol· dıı 1ktJSaı11 ı;aha· .. a yar • ba günü öğle<ten Bonra evden ı;ı· •• •- buswıunelakı karar.arda tam b r 
karak bir cıaha dönmedllilnl bil. mu>=· fakat tenaııuı uzvundan blr ittifak u 'adıjjını 60)ıcmlştır. Bu 
dlrmlş '\C aorenıerın cin anırcu ııtaç çubuğu ('ıltarılıyor. Bir aeno nrnıın. lktlsnClen ıız gel ~Lo dev. 
na:n111a kcndllllne haber vermcııını aonra Sevim Başay Jple bollUlanılı: b lktlsadl 

ÖıcıurQIQ""r. Bu ma da tecavua • lııllere tatbık olunacak .r rica etmı•tl. Fakat llfuıeytn Diken •- • h"· .. ~unııa müta• 
.. dllmemı,ı.ır Fakat a"'nl •ekllde o- acı ştırme ıuanı ~-.. 

• .. 
• 
... .. 

.SOidan aaıtıı: ı - Porulen 
ınakta kullanılın bir çe ı~ kil. 2 -
içki ııatıtan 3 - Anaror.a~• mey· 
daııll gelen çııvrıntı. 4 - 11 I, Bir 
nota. 5 - Tensi: B!r hayvan 6 -
Baaı,ıama. 'l - Bir Anupa mcm· 
leketlnln eski adı 8 - Sahip: Blr 
cotrar:ra terimi. 

Yukarıdan a;aıııra: ı - sırt, 
Elem. 2 - Bir renk: Bir batlık 
3 - Ayak direme. c - Nefesini 
!cinde tutarak kendini ır.orlama 
~ - Birinin Qstüno yükleme, Ialm. 
s - ıs:Amlyett~ önce Arapların 
bir putu: Mlr'at. 7 - Bir sayı. 8 -
Plyat, bir mevaım. 

nf:\KH Ht. 1 ... 'IH'\~" ııu.ı.I 
Soıttan ııa a ı - Eıana::r 2 -

Ra. 3 - Meclellye. 4 - tıkl: ita. 
~ - Yay Te. 6 - E~emen '1 - ... 
1 - Avnz avaz. 

Yukandan aşaıtıya: ı - Samsun. 
l - Ek. 3 - Naclye. ' - Aj!IZ. 
s Ardiye. 6 - Ralt. 'l - Yan. 
a - 1'c: En aır.. 

«Kontrolsuz bir 

'.onulıırındakl aoruluına Bqbakım Danı~tav bOt.çelerı kabul edilmiş- Siyasi ışnhslyetler 200 e ya!ml 
lık Mtıateşarı Ahmet Salih Korur ttr Başbaknnlık bütç~.s! sGnı,ülür· Ci P mlllctvckıllnln oylamayıı iş· 
tı.ranndan klliaca ccv111>lar verilmiş iten rcaml araba:ar meselesl n Danıt tlrlik etmlyece(tlnl heaaplayarak 
tir. tay bütçeal ıncelenll'lten de Dıını,tııy n.uhale!etln dıı ı.ynı taktik lml· 
-'!1>1,A ~Iı.\ZLJI\:: bJno.&ı ve kacıroeu uzun tartışma· ıaııına&ı halinde İçtazüi\ün dej!ı,. 

Hatay C.H !:'. mllletvcklll Ahmet lllra tebep olmuştur. tırtlml'lllnl bteyenlerııı azınııltta 
Sırrı Hocaotlunun, özel lllınlar RES11ll AR ~HAl.\RD.\:S t1tlııca lllt vu nlııabın dolmıyaca~I· 
hakltınıta k&ramamcnın hangi ka· lı>ıh'ET ııı tahmin etmektcıtlrkr. Bu tak· 

ö ı k aırac Başkanlık bir ııonrakl otu· :ıuna ... ayanılıırak çıkarıldııtı ııo- na,balcanlık bütçesi S rüşü Ur en, rumdıı teıtllfl yeniden reye kovn-
rusu üzertne g!lrü~meler kU\'\ t· c arııbanın d&h& alınmaalyle ııeııı caictır Fakat muhalefet ve tP'<' ı-
lenmıwtır. Söz alan D P. mllle•ve· olarak konan 120 bin liralık ödenek ., 
klllerı kararnamenin hnnııı •ve•kt· muhıı.llt b'-ok mllletveklllerlnln söz le aıryhtar D P. mllletveklllerl ~ı 

~ "' defa oylamaya kntılmadıklan tak"· dayanılara!ı: çılı:anıcıııtı hususuıı- alm11&1na· aebep olmuştur. Bu arada cı,rcıo teklif ııııhlplerlnln tekltfl ı:c· 
cıa anlıı.şamıımı§larcıır. Ba,balclln· D.P • .Edime mllletveklll MUkerrcm rı almaları lhtımaıının artacaıtı .,a. 
!ık MWıteşan, kııramamenın icra &rol, r~ml arabaların tek bir mo- nıımaktacıır 
Vektllerı Heyetıııın kararname ~ı- del altında blrleşttrtıme&1n1n müm· TEKi.hi bıZAl.A\ \~l..AR 
karma aalAhl etine dayandı ıııı tüıı olup olmadıJıını ıormuştur. D.P. Tc-kllfl kabuJ eden komisyonun 
6 ylcml~tır. •Fillen teşekkül edt:n Teklrdaıt mlllet..-cklll Zeki Emtaman raporunu lmHlayan D.P. mllletTekll 
buııust tekele mdnl olmak ve bu nllkll ..-aaıtaıarı ıull&t.ımallnln önü· !eri şunlardır: Oısman Knmk~lu 
ltlbarla \'atandaş hukukunu &ba· ne ,..,..ıım-·• ger-.. tıı•ını, D. P. Rize 

1 
~· •ı z ' •·~ = "'"' ... (Rize), Hicri !kzen l&oık e .... r), ., a 

'Jet etme.ı: iga:;caıne matuftun de· mllletvck1ll iuet Akça!, askeri va ıum Kayalar mur.ııaı. Hamdi san· 
mıo. D P. z:ı.ır mllletveıuıı Bch· •ıtalnr da dahil olmak üzere bUtün car ıoenUJI), HUae)1n Fırat ciç~l), 
:zat Bilgin IS(;, karnmamenın Anıı· naıcıı --ı••Jannı kontrolu lçlnıı a- .. 

k 1 " ·- ... Hadi Tan «Kastamonu), Tan .. Koz· yasaya ay ırı o maııı,.ını ıler silrc- hın kanun hükümlerine ihtiyaç ol• k 
rl'k. ?ı.l 111 Ko::ımma Kanununa ull· bek CKon:vnı. Avni Yurdabayrn 
andığını, Eııkl eh.r mllletvl'k!ll dutunu bellrtmı,ur. Zeki Eratamıın ızonguldakı. Mürit Erkuyuaıcu 
Necmettın öneter ete kararnaınAnın tekrar aöz elmıf, ttaml araba bol· (BUl'P). 
hlr idari tıuıarrut olmll ı bakımın· ıuıundan flk6yct ederek •bir gecıı l\IZARAllll\',\Nl.Alt 
aan Anavasaya a .. lı:ırı .olma:ıı mı, aınemalarm, tiyatroların önüıııı baln· fmzaııa bulunmayan mllletvekUle· 
lıattl hükılmcUn cazete kapa'tı!jı nız. Ornda 11" kacıar reaml 11rııba rl, Sabri Dil~ (D.P Trabıon). O 
nı. böyle bir yetkisi olan hOkılme· görecııkelnlv dcml~tlr. man .Bölükbatı (C.M.P. Kır~elıJr). 
tın gazetnJerı eşit oartııır altıııda Dao!Suan mUateşarı Ahmet Salih Tııkllrlıı mUzakereaıne katılmayan 
ı;a ı.ştıı:cıak tçtn böyle bir kararnn· Korur. Daşbakanlığın re.anıl araba ba mllletnkllleri de ounlardır: Halil 
mevı de çık11nnn:.ının ~ertnııe ol· kamından en zayır kadroya aahlp Özyörük (OP Konya), Kemal öz.ço-
ttuııunu •lert ıürmüottır. olduğunu aöylemlştlr. ban (OP. Afyon), Muatafa Zeren 
M.I hmö ı.ı ~ l ~ sosıt,\\'A KAı.sı:s ·- 1 OP. E~rumı. Bahadır ouıı;er m. 
JiO"it l: 'fıb l C.H.P Ordu mllleheklll Arif Hlk· P. Oazlantep), HaUlk Nlbat Pepeyi 

D P. mıııetaklllertnden ı.onra met onaı ı.se. reaml arabalann kul· ıo p iatanbul), Klm!l Oün4e, (D. 
aöz .ıan Ankara milletvekili O • !anılış tarzının halk gözünde boş P. Kayaer!). Teklife muhalefet .şerhi 
raan Allşlrocıu özeL olarak OÖ\fo karşılanmadılını, hem ınıllatımıılln koyan mllletnklllerı ile şerhleri 
eteml.ştlr: hem de entılayonun bulundugunu şöyledir: 
nllu•tı•I llllnlııra nıütraıııı. lıl· ltade etmiştir. Sonunda paşbak•n· «Encümende etraflı surette izah 

zlm tarııtııııızııaıı ııoı.oıııetc le\• lllt bOtçuı olclugu gibi kabul edile· ettlllmlı Teçhile iç tUzUtüa ba· 
c·tb rdllınl ı;ııallrrl l'e\ftplıuıılı rnn rck Danı.ştay bütçe.sinin sGrOşülmııal zı maddtlerlnln teklltl namı al· 

b htıı.Oı:ırt nıllm•"•lll \t' 11.P. il ur- ne geçllmlşt.ır Danış~y bUtçU!nde tında yapılan bo tekllfln ihtiva 

U .. fçe var}) Lndıışlar. ıııOtıılAnlnrıııı hul.uli1 hlr raportör Rize m1llet~ekUI izzet Ak· eltili hllklımlerln milhlm bir kıs 
ltlf'~nedc hllnııt ı•tılrrnırdlln. Kıı· çal bu müessesenin bina ve kadro mı ana,aumıun ıtstcml ııo u 

8 1 ınclf'lel 1111111 llll' nedi olııınıtnn hOl;f\ınt'I yeteraizllgl hakkında senlş açıklama anayasa ıırenılplertşle ka'blll ıe. 
< aşıl hlls Ete idari tıı•arrıır •ıılAhl~rll tonııı.ırıık Jarda bulunmuş, yeni bir binaya lh· lif Mtlldlr. A}nra anayasaya a~ııı 

ClQn akşam Prof Oı 1\ u olıı!'!!ll llrrlde hOkllınetııı hıı~u~t t.ıyacın artık kabul ecııımseı gerek· ça muhaut olan hUkllmlerln iç 
tarafından verllm11;tır M,~.vz~~j hu) ıııımızııı tııışlrn H'l.'h,.lerlıır d•• tlj!lnl &Gylem!ştlr. C.H.P. mllletTcltll· tUzllkı,. "tr alma 

1 
ınıkukan lın 

•Devlet bütÇMI )·anında m .... ta ıııOdnhalt' rdl'bllereglnden liorlrn· !erinden Ferhan Artan. Rıza Tekel!, ~ 
bü ı ı ld o ve müe!Sese- ı lıAnAız oldutu ılbl ana1asanın tee ı ııev et ar lııı . Knrarııııınr \llllıııdn' 'uı.uktı· HUrrem Mürtüıll Ferit Melen aöZ JO? maddtsl muvaı:ehf'slnde ııut· lcrının kontrol oeıı:ııır.rııı olan ve ııun •l)Ullf'tlııl drııı. tılllllils lhlti alarak D:ınıştayın' önemini bellrtmlt 
Untvcrslleyc meıuıuıı her iktUıatçı llnl fııtııı.: etnwlilt•ıllr. K11rnrıı ı1111t• 1 ter bu bakımdıın Gdenek ııyrılmut· !iyen htlkllnuüzdUr. Ttkllf edlltıı 
,.~ mnllyecıyı llgllıınetırcn bu kon-1 ııt• lr. ııı..ıı, ~·ll r nııını ı;lhl tntıll nı~ yerinde olacalimı ileri ıUrmüt- yeni hllkllmlf'rln bir kı~mı d& 
feranııta. Mııll o Enstitüsü ö rctım h ılilnrı lhl'il clmrlitrııır. tı. 11 uır\ ierdlr Bu arada Danıştayın başkan. antidemokratiktir. \ 'e muessH~ 
,.o idareci kadroııundan yedi kl•lr· ı ımondıı '11111 Korııımııı Knıııııııııı· llZ o~mk iş sö;mw tenklı1 edilmiş parlAmenıo tı:ıııııüll1trln" aykırı · 
le aç ı;azetccı \e beş de d nıerıcı 1 cı a bir nıl'•llrl ınıınınk ıın nıllııı~Hıı t!r. Birçok DP mtııetveklllerının de dır. nu ı;ebeple trkllt edilen de· 
bulunmuatur dt'i!ldlr. Mıık•at, ıııııhnllf cnu•ı.•· Danıştayın blna ye kadro ihtiyaçla ı:ı lkllklerln kabnlllne alt olan 
il \111,\ Rf,1 li llÜTÇI ll'rln ıı;ellr l..Ql ıını.ınrıııı uı.nnııık· n ka?fllanmuı ıerektlj!lnl aöyleme· tz':,'>:;.;~p;:.ak '::~~!'~~:.Utçu, Ah· 

Konferanstan öğn-ııa.ttımıze gJ. tırJı , rı üzerine, Rize mtııetveklll izzet aen Aral, Fuat BOrekçl, TUrhan Pey· 
re tr,ıırll müraka"ıeH' töbl 4 mıl· ı 3 l>.I • 1.1 Ut Akçal Danıştay bütçe&ne 60 bin !1· ır.lo"lu, Muatafa Nuri Okçuoğlu, Ad 
Jarlık devlet bOtÇCfll yanınıtll 5 A\'I KA'-' 'f'l'E mlık 'ödenek konmaaı Tc ~en! bir b 
nıııyarlık bir bütçe daha t nrdır Daha son. a al z alan D P. mze binaya geçlrllmealnl teklif otmı.tır. nan Çalıkol';lu. 

Prof. Eto: cMe;;cıfı. te,r l ı ıüra· nıuıetveklli lu.ct Akça! ı1a. li:arar- Uzun tartıemalardan aonra bu ko· N A.. s 1 R 
lı:abcto tlbl 1nh16arıar dares n tı c.amen n hl<;blr hukuki cıava,ı:ı ı nuııuıı D:ınıştayla aynı blnad:ı bu· 
bır do en aşdı o.; mı il Cazla bOt. olmaıtıtı noktllbında muhıı.ı,~et 1 a !atatlstll: Genel MQdürlQ~U· 
Ç'°'il olnn cm(lraknbe~ıu kıımıı var r.lllle.veklllerı,ıe birleşmiştir .z. uun nbUtçes! konuşulurken ele alın· (n.ı:,ı ı lnrldl'l 
llır Bu kısım SaJIOtav tnrafınıtan Z ttlt.~,~~t ~~l~~l~r~Örı~~:.,~!~~ır kn· !a'!ı kamrlaşUnlm1'ttr Bll ıımda l ke\'C soıtnc.ı mı bcllrLmlştlr 
~~e.ı:lh bir m(lra;ı:al:c}e tdbl tu~u- '.~ıııınıt)l lııllif\ım·t tPı.rnr lt'l~ll; Danıştayın, s:ıracoğlu evlerine taşın Öte yandan bir Sunyc ordu SÖZ· 
un demıot r • 1•1,111 K ıırarıı:ı111 ,. Ttım ıı lt't Ilı ıtı(ı· muı ve me.nıurtarın bu evleri bo;alt ca5a tarafından aı;ıklandııtına Rô-
'l'cşrtı mOra!rnl>c <? tabi olmı ıın ıııın · ııürı· ıııO.•"h1•·•l;. 11 ııınııruııı· malan mc:elesl üzerlnıto durulmuş· re, Pazar ııtınü Kutey surıyeae lııız 

lllü e.ıelcrl birer b rer ı;n3an Prof dur. fdilll l'ltlİı;ırı~r. lıülillnıl'llıı tur. Bütçe Komtayonu toplantı.ı11nı l>öglcııınııo prıUa~an bir TUrk ma· 
!:tc 6.7 senedir mOrakllhetil UP•: ıır,.;ıı lJI lnhb ıııı•\7.Ull .ılıır.ıı ıııınt 19.30 dl! bltlnnlştir. yıııı Bebeblylc bir :Suriyeli ıtnııın 1amıyıı.n ve bunun .çın cıo h ap D p Ant al\a n.ıııetHklll Kena•ı n \ ISA o \IR SORU ö!müş ve (iç kişi yaralanmıştır. 
lvı ibra eııııcmıycr. müess eler Aıtmanlnr da kıtrnmıımrnln hıı· Ankara. 23 _ c H.P '.\larıış millet 86zc!l a}Tlcıı bir başka Suriyeli kR· 
oıcıutuııu söylemiş ıe k~ııcıı Jtcn- ukı bir mf' nect cıayıınmaJı ır.ı \·ek.ili Emin Soy.sal bugün Meclta Bl\Ş tlının bir T<lrk subayı tarafından 
?:110 ou suali aormuşLur. ilen üreıı:k htlkOm6t•ıı muL.akn. kanlıl!ına Tlc-.arr~ ve Turizm Bakan l':açırılnrak TClrk topraklarına gö-
uJ.:\ RI <a.Ç,11'" ~ıl~" k11nunı m ede cıayandırııcn\; e· IRrının c~zaplancıırmHl rlcıısl)IO ou ıorutcıll{:Unll de !<idin ctmlştır. 

cBu ınU~clcrtıı bütçe dış:~- kilde kararnı:.mcll d gı ırmöl ol· önrr eyt vermiftlr: ı-;ı ııh ı:· :-.h 'o'l'\. I 
Cla ltalmıuı bütçC"de bir bozukluıc ıcktı nı ııöyl mı t r D P K'l rrl 

5 1 
t 

1 
lle An Anknrn. 23 ıHwıW!ll - oıoıoıc:rt 

OlduRunu gUııtormt>Z mi? Devlet ılllttvekllı o mım Kavuncu d11. •I - A~~aır ~b~:z:c esaır.etesln; BakanlıRı çevreleri bugün Surl)e 
lctaremız ncıı..ııı d \I• G~m o.r Kfnan Akmr.nlıır ın f ltıtnl' itil l· ımracıa m ;n :ı~ı do:ru mu cıo ru 01•1 ıerı Bıılı:ıınlıgmca Şnın Elçili· 
1
-4tem deilll ın ıtır?» cıı ıı.ı lfacıu ctm şıır kAAıt ..-~ı mcdl.r? ' ı;ımızc bir nota vertıcııııını ve b\I 

J>rof ce\ ııbtnı .ı.e .ı:endı 'llr. Hl l C' l ' ise acbe 1 ne ' , nota•nın mahiyeti hakkında b ıaı 
llııı \il dcm~tır lto' C' I ?~\"'I \OK il 11 2 - Oa:zetelere verilen resmi l .An 66;.ııb olı1Ui!:lnrını teyit etmlfJler. 

•4 mllyan bulıın bütçe ~ımınaa c H P Hnth mı ıctvckıll <:>ırrı hır gibi, bilumum .özel ve Uc:ırl ilan dtr inanılır kn}nakla.rıtan aldı~ı· 
bUtçc.erl 5 mtl) ıı ı ,an bu tcış k· Hocaol';lu iAe, Ana)aaanın Bakllıılar nn dn cResmı l!Aııcılıı• , Llmlt.N mıa b ıım 

0 
göre surtye bu nota

tnuerln bulunm&111 bütç Gr b r Kurulu ıa az.un nıah et ıı..ı •· 1 Şlrketh eli le teteıcıeıı Ter.lece ine l aıııda da. TOrlı: hllkO:net nl Orta· 
l.ıılll!lat l"apılma ı ııı roktlgln guor rarn:unel<> <. ıı:anna ye ıc: ı vt•rrr '· alt 971C aayılı hütOmet tararname Cloiu gcrıınııaının beWba~ı. sorum 
terme teet r Bu IBl..no• apı maı:. t n • ttl b r kaUl ıa ıa il- ıl tıutmu anayu:ınııı vatanda,.Gra .uııu olarak ç:& enntk ı trmekte. 
•a buıııııı bütçe ,çın ıı rrn 1 .eL· 11 nına•ı ~ •kımın a ı hrr 'l tanıdı ı akıt hakkına aykırı dcblı cıır Bununla berıı~ı. surl\t''nln 
llıeler ilahi arııı dı•arı çı a • r- b r ruO IC ı olmacııtını. hu midir, auırı ı.se bu tanır nn.sıl a b Zt" verm oıcıugu nota bunııan 
ler nu ıa allat vapılmacııııı tak· • mdan ku nıarı t' c a kırı o;r~; .ınm tır? e\\'e BMbalı:an Actnan Mencıer~ın 
cıırııo vatancı&Şın ~erdl!tl verı;:ı.er.n ot e4e lere mahkc:nel rce • 3 - Her gazete ve ınecmua ıı. 11· NATO Kome ınae yapmış olduğu 
lla&ıı ve nereye ııarfolunııuıtunu. '·enrek lmklnının bu"unmadı mı ııı ıtiıaı tının yalnız scllüloz ve ııçık tonuomayı HATO devletleri· 
CleğJı ,·ntanllıoş oütçc tentı:ldı;llerı ıfade etmıotır 111 t kllı Rıza uııt nayll 1'!etmes1 tarıınndan ne olltliyet eden notMına nl&betle 
<llllı.ı an.amıyacaktır ı CHP. Adana m 

0 v~ n 6 vu ı yapılacatı va bu tti.Aııların dıı.hllde daha mutedil bir lisanla kale:ne 
SOz.lerlnde bir ara bu neviden T~kcll ise. ~ararıı~:c:: re51Ill ıl. ,1• imal ~ılmelcrıyııı tek flat tızerln· nlınmıştır. Her ne katlar .son no· 

teşekküllerin çojtalmasıyla •birçok ~ö~~ ~~f:1~~~1~~;\ır 'ölçü ıç ntle den ııatılac». ı ~aktıııcıa verilen ve tıııta da B~bakanın mezkür nut. 
eııtı mcbuı;lara , • bulunduBunu ır. it t 1 dıl';ıııı bellrtr.reıc kıırıı-ı•"· resmen 11lıı edı.en kararın baııına kJ.ından "llkfıyct cdllmrıkto ıse ııe, 
•!!yllycn Prot. Ete. cDuı:ün Atman. ~~~ı:ı °:1~ olmaua blrlıı~ı n 1 d<.'- ~aııncaf;ı baaJ:ı ı·e böyle bir ı:.ıımrın NATO dC\'ICtlcrlno verilen notad~ 
1a ıtı llltler zam'lnınıtnn kalma U· s:.n n hwı~l llfınlr.r llAn ııahıb r.ııı özel teşebbüse lrııs cdecc:ıı zurarıar cTQrk hQktlm••tı.ıın ııırf nırleşlk 
txlUm müdürler mQıtürlcr hrıld IO lst~t1l I tıBZNOde çıkar l!C'klndt' de- hesab edllml' midir? Diğer taraftan Amcrlkn'dan llı:.tısaetl yardım tC• 
bıışınııatıırlar. Siyasi pnrtllertn nü· r:ıştırtkCJ>lnlıı ~erındo oıacaQını bu kararın cıev:etçıllk anlamı b~kı· • [nln etmek ıçın bu ı::ıbt yollara sap 
tuzu hemen hem :n hiç lı:almamı~- l:'lldlrm ur mındnn mllna .e s•ımultl ncdlrh ııı:;11 tarzında yer alan itham, bize 
tır Devlet flrltı:ıt er anonim tir- \erilen notaııo tekrarlanmamıştır. 
lı:e:ıer halinde dlicr anonım ıırket- 23.11.57 tarih ve 4*9714 sayılı kararname Ankara siyası ecuelctı bu nota· 
ler ilbl l~lemclı:teııın Clemlş~lr. rı da. iki yılıtır devam cıtegelen 
Konteranııının aonunııa cBun tan h"'k .. g·· re TOrk • Suriye diplomatik polcmı. 

&onra ne Japacakınnızh ııuallnl u mune o ı:ının h.r &afhaııı olarak karşıla· 
l'roı MUhltıs Ete. «Alman a dan mutacıırlar 

:~~! b~ll)~~nı:1acıa~1~cr!'uş~~:~ 1 Ocak 1958 Tarihinden itibaren --------
n~re Almanya•ya !ıldeccRlm• diye 
teup:anııırmış ve dönanco yıne 
•lYa&etlo me;ııul o.acatını aöyle. 
l:ruşur. 

PATATES, SOGAN 
enginar ayıklarken 
lekelenir, serlle~ir. 

s.oyarken 
ellerınız 

PRINCESSE 
EL LOSYONU 
Cild tahribatını önler çatlak· 
lırı geçirir, nasırları yok ed~r. 
Size pamuk gıbı bembeyu 
ve vumu~ak eller kuandırır. 

~ 
Jtllll,'I '\cJ "' Oll'I . 
ca aıoıııu Tasvir Sokali: 

Tasvır Han 10- G 
Tel . ~7 U '11 

BiLUMUM iLAN VE 
REKLAMLAR 

Münhasıran teşekkülümüz vasıtasile gazete ve 

dergilerde netredilecektir. 

' 
r LAN VE REKLAMLAR, 

İstanbıılda· Sh kr.cl Ebussuut C ıddcsl P.asını' İstihlak Koo
peıatırl binasının ü t katında 

\nkarnd:ı: Ulu! Meydanı Koc:ık Hanı 2. katta 

tınılrde Gnı.I Bulvan Kilelik Kardiçalı Hnnında 

«Türk Basın Birliği Resmi llônlar 
• Limited Ortaklığı» 

bürolarında kabul olunur. 
Telefonlar : Jst:ınbul 22 48 tll ve 22 48 62, Ankara 13148, 

İınıir 23 !Hl 

SELİMİYE As. Sat. Al. Kom. Bşk. dan 
Aşağıda cins ve miktan yazılı yo~urdun 13/1/938 tarihinde 

saat 16 da kapalı z:ırf usulü ile ihale'i yııpı!ac:ıktır. 

Cin l 
Yoğurt 

1\l{kt:ırı 

25JOO kılo 

l\luhammen 
tutarı 

Ura Kr. 
40000 lırn 

M. teminatı 
. Ura ~r. 
3000 lira 

(3427 • 18037) 
Şarınam~lerln 
görül ebilrı:eği 

yerlrr 
Komisyonda 

İstanbul Gümrük Mu haf aza Müdürlüğü 
Satmalma Komisyon Başkanhğmdan 
ı _ GOmrOk Muhafaza TeşkilAtı için 5. HP tipi motör ına· 

Jı:lnesine blr adet tekne açık cksiltnıi.'yc rıkarılmıştır. 
2 _ Bu bir teknenin in~aasınn ait tahmin bedeli 8052 lira olup 

ıeçici teminatı 603 lırn 90 kuruştur. 
s _ Keşif, fcnnt, idari şartnameleri ve kroki ve hesap cet· 

vellcrl eksiltmenin ynpılacağı Galata. ÇinUi ı:ıhtım .~an ikinci kal· 
taki komisyonda mesai saatleri dnbılınde gorülcbılır. 

4 _ Ek iltınc 26 -12 · 1957 Perşembe gün il saat 11 dedir. 
5 _ 1stl'kli1er eksiltmeye girebilmek için bu nevi ve bu de

ğerde iş ;,aptıklarını te\'slk etmek mecburıvC'tindedir. 
6 _ Eksiltme günü taliplerin geçici teminat makbuz ve is· 

tcnllcn vesalklc birhktc komiayon1a bulunmaları. (17~0) 

Bavburt m rkez. nahiyesi Pazalı· 
bun köyü eı hancıılndıı kayıtlı our
baba aııımın Sapaınca Aııllve Hukuk 
H&klmlll':lnln 20/9/957 tıırth 105 • 
103 ır.ıı:tılı lllml)le lbrnhlm olarak 
ıaşhlh ettlrc\lm, Kcyfl)'eL ıır.ıı olu
nur. 

!4npaıırn Çn~ l(·I ınııllıılll'•lnlll' Hll· 
'"~in uglıı lhrnhhıı t:ıııı •~ 

Sablbll VATAN Oaı.eteclllk m 
Ta Matbaacılık T A e adın• , 

All:\IED E"ts VALMA:'ll 1 
t"mumı N~rıyat r.rnııor0 ı 

oı.cıın t;R<:Ooım 
Du aayııta Yaı.ı tşııır1nı rıııen 

idare eden m~uı mOdQr· 
~ADON TAS.JO 

Gazetemize 1112.ııann yenı nart
ıerıe gOncıertlmesını nca eo.er!z. 

ltitanbul Ouh·crı;Jtcııl Talebe Bır
'ılU. cınn 11aat 14 ııe Liman Lokaıı
ııı:sıntıa Rektör ve Dekanlar §e.rfl· 
:ıe bir yemı•k \Cnnl~tır tlnl\enı tc 
Öğttncllcrlnln IYUrt» d6\llllnl CÖ
rtişmıık ıravcsıvıo tertiplenen ı 1.'

m~kv•, bu kor.u f'trahnıtn bazı ka· 
ııırıar alınmııtır. 

ötıencllcrlıı yurt lhtlyacınıı!. knı· 
ş.ıanıak için bir 6lte Jnşa ed[J:ne ı 
~ıı;ııun ıı!.irtllmcktı!dlr. Yer olan:· 
c.ıı. TopJ;apı dı•ı vcyıı Yenlkapı ,. 
hadırııa araı ıııcıuıa sahn ozer .ıcıe 
ı'urulmnktaetı• Cuma ırünü, Tc'>ıl k 
llnhrrs.ıte tt"mııllcllertnın de .ı:atı· 
ıaeat:ı bir toplontı v ııpılacaktır 
Bu toplantıcın son kararlar ıııına
cıık, bu nrat1 inşaat l crını t • 
>; t ıı;ın ehliyetli bir heyet ~~ı
!ux:ktır 

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

Türk -Irak dostluğu 
ı n:ı,ı ı ınrı rı r• 

nntlonı verilmesini aııvunan Yunan 
gGrUşU le-hinde oy kullnnmı,, Birleş 
uılş l\!llletl~r Ocneı Kuruhınıt& ı.se 
cçeklınstr. kalmıştı. 

AH BU ARAP KONSEYİ! ... 
inaııılır kaynaklardan ogreudıtımı 

re gOre, Ba,baknn. lrıık BüyUkclçl 
aınc.te-n, bu ml'Sele hakkında bllgl 
verllmealnl lateml~tır. Yine blllndlil 
gibi, :-ıeclp El Ravl, daha önce bir 
beyanat vı rmı vo Irak ın Kı ,•ıs 

meaelulndekl •aleyhte tutumunu 
haklı cöstermek için• Arap Konseyin 
cıe alınan b!.r lcarara U)'Uldutunu• 
bellrtmlftl. 
H~'liiUR.'\i o<ıznE.~ 
<iEÇIRil.ECEKl-

Irat'ın dış pollt.ıkasınd& Baıtdat 
Paktından çok Anıp Konseyinin bA· 
klm olmuı tarşıaında, Jrak'l& olan 
dlplom tik mUnaııebetlerlmlZln •ye
niden göz:clen geçlrtleceğlıı llerl ıü· 
rülmckte vıı dünkü ıı;Orütmede Baf' 
bakanın bizzat bu konu azerınııe 

durduAu tahmin edilmektedir. 
Irak btl}·üA."lı,.'161 ~ecııı El RliVI b.ı 

ır;örilşml'dcn sonra Anaçtolu AJaııaı· 
ııa bcyanllt verdlQ:lnl Jlen aürerek, 
;azct..cllerle lı:onuJmamıttır. 
\ ,,\, Y.\ n:ıth.t.:'\ lll.\",\ S.\'l':,. 

frak BUyük ıı:ıcıaı F.ka~llnı Necip 
El Ravı cıun Anadolu AJanııına a · 
Aıdnkl beyanatta buhınmu,tur: 

•BuaUn ı:aat a de Bıı vekil Sayın 
Adnan Mendereal hükOmetlmdeıı al· 
dıtım talimata tevrıknn vll4yette 
ziyaret etum, bu görüşmede Tilrl: 
hükOmrt. başkanına, lrllk hUlcOmetı 
nın. Kıbna meselealnde TUrlı:.tyeyt 

tamamen dcatckltmelcte oıcıuıunu 

ve bu kararını bilumum ml11etler· 
a11141 lconteran51ar da dahli olmak 
üzere her ..-esile ile açıklamnltan le 
r1 cıunnayacaııını, Ahiren Dlrt,.mlş 

Mllle\ler alyaal komitesinde ve &• 
aamblealnde bu ne sebeple vukua 
gclml olunsa olsun ve ırak Krall· 
yet Hüktımetlnl mUtecwr etmiş o
lan h4dlaeDln teklen ve zahiren da· 
hl olan, en aar:ıam dostluk ve itti· 
tak ballannın da fnklııcıc olan 
'fürk - Irak kardeşlik mUnMebetle· 
rlnl ılilseleml)'N:ejtlnl resmen ve Bil· 
mlmlyetle ifade ettim. 

Inı.J;'ın Kıbrıa me:;elııaının, Türk 
karde,slerlnln hakl11rıııa ve arzuluma 
ursun olnrıık lntacını aamlml}etle 
arzu ettıltl gibi bu aure~ID mıntıka· 
mızın oıulıtnç oldutıu '1uzur ..-e ııe
llmcıte dol';ru bir adım tılmı, ol· 
mııııını büyüt bir mcınnunl}etlc 
ka"'1.ayacatına ve ırak ın aayretle 
rlnln -cııııma bu u urda istikamet a 
laca ını de. bu munaııebet!e beyan 
eyll'dlnı • 
• \ \INl:ı ı İŞTİll J\I bdl" 

Irat IJUytlk Elçtaln.ıı Anadolu A 
Jansına verdıaı bu beyanat, aıyaal 

çeTrelerde baynıUe lcıırtılaıımı,tır 

Zira, BtlyUkelçl, be)anatının bir 
}erinde, •hUk{lmcUnın, Kıbrıa men:u 
unda Türkiyeyi amamen destekle· 
dl81nlt Uerl aUrmektıı ve Birleşmiş 
Mllletıercıeı:ı davranı$larının cırat 
Kraliyet HUkOmetlnl üzCIQj!ünU• bO· 
llrtmek teıtır 
,\l.ATl 'RK KUJtN\ZI IK 

Şehrimizdeki el}nı.ı çevreler bu 
beyanat tı.ı:erlDe ou soruları ıormalı:· 
~dırlar: 

l) Birleşmiş :Ullletlcrelel:! lrnk de· 
ıeııaayomı, Iralı: hükOmetlnden ha· 
beralz olarak ve tamamen hal gö 
rU~l~rlne cıa:ronarak mı aleyhte oy 
vcrmlşlcrdlr7 

2) Irak BU)"Üktlçlıi1. Irat Kraliyet 
HOkOmetlnln üzüldü ünU bildirir· 
kcn, Blrlc.şmlş Mllletlerde.ı ını~ ele 
Jeparonunun, hükümetten haberııll: 
oıanııı: hareket ettiğin! ır.ımııı:"n teyit 
etmektedir. O halde, BOyükel~I ili• 
çtn daha Oncı:ı Arııp Koııacytncıe 11· 
iman bir karnra uyuldutunu söylc
mlşt.ır. 

3) BUyükelçlnln. bu ııGzlerl>le, bil· 
tün ııonımlulutu Blrletml~ Milletler 
deki Irek dcJrgaayonunıı )"üklrmck 
albl 4alaturkll bir lı:urnaz!ılı:ıt a ba, 
vurmauııın sebebi nedir? 
B.\~ \'EKİI, A~KUt\\ı\ fıİTl'i 
Ba~bakaıı Adnan Menderes, bu &ö· 

rll•meden aonm saat 13.50 de vlll· 
J'dten ayrılmı, ve Parkotele gltmı,. 
tır 

ö::;ıeden ıonra yeniden vl!Ayctc 
dönen Başbakan. orada bir müddet 
çalı tıktan aonnı, Ylr«'ıılı n Kallı· 
fat'la birlikte, .saat 20 ekapre.s!yle 
Ankaraya hareket ctınlştlr. 

po.lbc bllŞ\'Ururkcn \e gıızetr\C l· ' Y 111 " 1 et~ izah etml•· 
1 nl•n da ten••üJ uzvundan qıbancı hakata \arı ı.,ın " lln götOrürken ablr.sının öldUrO • • ~ • t ıı alınan ı.a 

bir c.slm çıkorıtıyor lkl cıne)etl tir. 'NATO top.an ısın a m"• olabllccegıne kat'I) en ınnn- hakkı d bl'"l •eren Dı• t. 
_, de ayni -hıa işlemiştir Bu yıı. c!nııl rarıar n a - • • y -mı~tı. Ç'ar•amba ı;ıüntl ötlcden ıı;on .,... n k kArı 'alında ato:n • ~ .. lktkları olmı"'an bir kimse, )"il da lt'rl a ıını, ıı.-. •· g • • ra cı•e l:ırdlğı zamazı ber .ne im· ' rıııı llfthl arasında bir mCI· 

dar ortada pek bir •e,·.cr aözo çarp bir aadtatır. • ve " ar t mık ıı ı 
" ' Polla, .ı.ne Kanca'nın da bo)nun \azer.e teşkil ı dllecr ını. a o 

mı~or ldl ıae ele toprıı.t holdeki da, keaerle öldürOlmüf 0 muına lfıhların bQtün NATO etevletlerıne 
ba:zı e yalar nblasJııııı e\· dt~ında ra"'men btr de ip gOrOnce J.etrr la· vertı~ccj?lnl ve Nı.to ıcumandanma 
kııybolm~ olııcağını teyld etml)or 0 iri lüzum ııorccr ı ~crlentc atomik ı 
du. Gnzoeağı (ızcılndl·J{I tu nııa. t>O temez Cemali gGz OnUne set yor. llıhludım atok yapmak sallhlyetı 
"ıııılar benuz kavrulmıqı konul· Oıtellk Cemal SeTlm Başa),n GICIU ki r 
,. ' rülduğU 1952 sene.sinin Ekim ayında tanınıııııını aı;ı ıım~u 
muştu Soyuımu• \'e kl'ılllmış pa· Sevim Başayların koyun çobanL o \ !\I \ 'd ~\ '"· 
tateıılcr tencerede duru) oretu En yıllarda tendl81 belki çocuk, takat son müzakerc•crdc g rO Olen c!I· 
ı111ıtkatı çeken de toprak tencere. 17 )'il ındıı ve her ,eyi b!lcn bir ço- ter meselelerden de wz nçıın Uı~· 
Cieıtl u!ça idi Sa.ça zemınete buı cuk E:Me.n Sevimi de öldüren ışlen Ba' anı EltienhoweT"ln. az. ge-
yerlero dokülmlli!tü yır nahif b1: kimse olmak IAz.ım. ıııımı memleketlt're l&pılacak ya.· 
nlrı (;Ll u .:.. tl ır ... 1 idi Sıı- dıma a,ırdı~. mcblA ın 600 m • 

Ablası bu yeruel;: ı ını bırukıp Z.n kuvve 1 b -..mae 0 A 
1
:_, yon dolar arttıntmasıııı tıılep '"Ô''-

Fazl 1 Timin uzun uman mücade .,.,.ne ce" 11 hatırlatmı~· tehrlmtzcı.e tn· •okaıta ı;ıknlı olamazdı. 11 0 a· meydan \'Crmu ve kızın topraklan " b t Paıusten 
rnn: )'atıı!i odaı.mdn 'e kendi kar lı:aı:ınaktnn. tırnaklarının ura dön· tıoar ed• n ir caze e 
ola:sı altında bul\lr,an b r çuval mwne eebc;ı kalmazdı. Fakat Ce· b ze 5 mllyur Türk llrosı veri! cc-

llc paltOtiU ~·cnnde /Oktu mal 0 ·'1'1m D•..,,, hddlseslude hl~ jt oelı:llnele bir beyanatta bUıUll• 
i bü a b ı ltcncı ı rtbl • """ __,.., dutunu teltZ b cun~. haberi ta.na şte t n un ar, 

5 
• hesaba ıaıuımıımı, ve bir ıtenarda bı men «hll\Alh olarak Hı~ınınetı-. 

poluıı de •Q;ıhcye dü•ürhıüştü ı:sı. rakılmı.ştı. ınış•ır. fllt n RU tü zorlu, TUrıı: 
\'il memur :\kbınct BoZ,lturt Uç •ı Do.tu1111 para yetlştırmeı.: için <levlcL adamlıırımn El.'!enhower Te 
ırünaeııbcrl AlŞC lCr.ncanın Olelü· annesini öldOrmeğc razı olan Ce· Dullc ııo yaptıkları ıt6rO..c.ıneler-
ğunu !arzeel<'rek, cesecııııı her l er mal. koyunlarını otlattıiı \ilamın de Kıbru.tan blllıseetılmeııııı;ını .sö:; 
<le arıımış. ııacıece dehlize bakmuk kızına pek!IA gliz koyardı. Jemlt, Adıılln t.Jt ncıc.rce uı AmC' ... -
hatırınıı ge!mcuııotı Oup~UncıUz. I Cinayet muuı memurları aıubte kıı\'a gldccegıne da r babcı1 CIC' ya· 
tll<lürOlen bir klm:ırıı.n CClll'<llnln melen bııguıı, cemal'ln umumhane. ıanıamıotır. 
llcr r.n otomobil geçen bir roıu? delı:ı dostunu aorguya çekecek ve l \ '1,l'<ı , ı ı.; ı 
altındaki dehlize k< ı.mo:ıı mantı;; Cemalin ctnal münasebetteki dana· Sputıılk ın traırlni?ı ne ol<lu~u-
ve aiO• prcıı.ı;ıplcr•u.., uymuyord'1 elarını tesblte ~alışacaktır. ..-ıu !oran oır gazeteciye Dı~lfcn 

Fakat yarım saat Onco bir balıkçı Jlı\dl.se ne tııdar e ıı:ınıı,, dellller Bakanı ııNA ro mensuplarını dahıı 
Oğlen Ozerl S.ırıyııre inerken Ayşe ne derece yok olmuşsa o!aun, Ce· MlyUS. bir ot,vkle çalı.şmlll';a ı;C\• 
Koneanın ltUçllk oğlu Cemal llo icar mıl doatunl\ anormal tarzlarda du ' :.etti •h cevabını yermı•tır. Fa~ln 
deşt HOıeytnı dthUzln b şıncıa ıör ranıyorııa. Sevimin ııe. lı:Uçük natt· nu t(I 7.orıu ı;on olarak Irak ın 
CIUğUnu &Gylemlştı. cenin de ltaatJUCllr. Bırıeşmı~ J.IUI Uenle Yunnnııstıı· 

Esaaen Mehmet Bozkurt daha Ut h • SOY :ıın lehine ov ı;ermr;oı;lnl öyle mü· 
cunden beri bu ıı.:ı oahıatan oüphe· Ra mı BERK ~a'iia eunı~ur cırnk bize m·Jza· 
lwınlştı. Polıa yolun aol tarafına ııeret•e butur.acatıııı 'nadctm ştl. 
ccçerek uru bir derecııı atı.acıı ve A , , , d Herhalde dcteııenın bir yanıı,ııcı 
el fenerini dehlizin aızına tuttu. fı"na sevınç ıçın e o ııu I' 
Qalı:ar bir tcY gGrnı<"alno mAnl olu· Baınn topl11Utı5ınl b tlrlrkeo Fa· 
yordu. Bekçi ile birlikte dehlize bir Ula5ı 1 ınetııe ı tın R~tü zorlu Türlı:lyenın ser-
parça dahıı yaklaştılar ve el feneri Ott" l'ııntıan Sır Huch Foot'tın al· ~t mübıııtel bölgl!l!l.nc Glr!I11>k •• 
ntn ışztı oltınela dehliz.den yarım d•ğı son kararların Ada'dakl TOrk· çln gayret a.ar1ett1Rlnl aÇlkla:nt.r 
metre içeriye ltllmıt bir çunı sör :er arasında infial uyandırdııtı ma ur 
diller. .umdur Kıbrıs vnlt.sl son eturumu ASii \R \'DAlit 1 ORt 11·'R 
BiR İPi ıv:ast mtokele:: Bakam Slr Le:ın"X Ankara, 23 (JlUllUııl) - n~ı,lerl 
Aradıklarını nihayet bulmuı!nrdı Boyd·r. izah etmek üzere bu asın Bakımı FııUn Rü~t(I Zorlunun re

Fakot çuvnllar bır CleAll Ilı:! tane sonunda ı.onclrll'ya mme,·eccı.ıen fakatln<lekl heyet üye:crının hopa.· 
idi. Birinci ç\ITDlda Anc Kıınca'nın hareket edecektir nln memlekete dOıımüe olmalan-
cesecıı, dlterlnde do kanlı elbise.si 'J' , \l,ı: , .1 t"'Kll u\Tl~1' na rntmen ısadece ııuau111ı Kalem 
ve bir ıırkelt ka:ı:atı vardı. IHUIU ıs \ u ,t,.ht, .1 H,GR.\J'I Müdürü ile birlikte bugüne kadar 
Aynı ııeı:e ıaat yarım ııralarınila, Pıırl'i'te kaimi§ olmıı: ının ısebeplc. 

adlı tabip izzet İ.şcan )atoRınclan Kıbn \•allt<l'lln. 700 Rum tPı1· rı bakkınıta btlgllemıo mOracaat 
kalclırılarıık hl\dl.se yerine çatınlelı. lılşç!A nl ııcrbeııt bırakmak lı:onıı· ettııtımız rcıs.ml çc:Heler bu konu· 
Ayşe Kancn'1a lı:ttkl bir cllilmle ıca l lmdı: aldığı \C tatbikine b~Jadı· da hiçbir CllY ısöylemek istem.emiş· 
raaının arıta taratma vuru.muş '° ııı ktrıır, protesto c:ııımek:cd r terdir. 
be~ aantun dertnlltlnd<', acklz a:ın OençUl: tema!1cllerı, Ada vallal· Bnz.ı çe\·relerete Zorlu'nun Parl5· 
tim en'"lltlndc bir )llm açılmı tı . ı:ın bu kararını. kendi tarııfiıdılil· te uzunca ııüren lk~etl. B rle k 

B ~ :ıı ,opheye ııaşüreceic karakterııe • 
Ayrıca kaeluıııı t>oCaı.ınıta üç defa FllrdUklcrln faıtc eımtşlerd r Av Amerlka'dan temin.ne çauotı ı 
aarı.mış b!r metre uzunlu unda bir nca. Kıbrıstıı. havanın çok fOlP!ll.n munzam lktısa<ll yardım mesele-
de btılılı:r;ı lp.ı Tardı. nlduRu \'e her ıın bir vak'a b ••• ıslyle ilgili görO!mcktedlr. Bununla 
Boğazı aıkıın bu ip lı:.Ddının enae cncıı(ıı konllf;undak ha'>erler cıe berııber. bclllba lı Amer.:kan §ah· 

aını keın:ıls 'l'e hançere kemiklerini he~ccıın )t.Mltmı~tır tilyet.ennın Paru;'ten ayrı.mış bu· 
kırmıştı . Fakat ı lı:ı garibi kadının TM o. te• ·UAtı ba kanı M Kr- ıunmallln Zorlu'nun belki de b a -
ne .eaçlarıncıa ve ne cıe elblae.slnde mal Ok,urıın. Kıbrıs vali~ ne Rum kn ııl)nsl mnkbatlarln orada ka.dı. 
en ufak bir kan leke:ııne rastlanma teıthtşcllenn serbest bırakılmB!l kil gı fekllneto )Orumlanmaktaıtır • 
yışı idi. rarı ııe ıııım olarıık dün ou tel· Şehrim z yabancı diplomatik 
\ 'E O!'>RA •• çrafı çekm•ıtlr çeTrelrrele dolapn baz.ı rivayetle· 

Aue Kancanın iki erkek oQlu da- «Tarihin h çblr ttevrlndr. kadın· re i\)re Baııbakan Adnan Mcn<le· 
ha &anra bu clne~ctl ne derece ıo ıan çocukları ve t'll elllh ız i:ı· ree. Ba,kıın Eısenhower·ıo Parl8'te 
tukıcanlılılı:la ı,tectıtlerını ..-c izleri ~anları arkntıan \'uranlar liı111 vıo- ; apmıo olduğu görQ•me C6naı;ını1a 
nasıl bUYük bir tltızlllı:lıı ortadan aaıılnr ıarafırıdan ıscrbttt bı·akı • Türklyc•ye munz.a:n bir 1kt15Aı1ı 
kaldırdıklarını anlııtacatlardı, t"llmıştı r yardım yapılacatına dlllr söz. al· 

Ce4et ortaya çıktıktan ve kadının Kıhrııı tarihi yazıtcıııtı zaman mııtır. 
snzeıelerdek! ııtınclakJ ılbl lca)bolma t.nnnedcr m;ı;ınl:6 ki, bu vA•ualar Ancak bu çc\'relerde bellrtllı11ğl. 
cıııı anıa,ııdık:tan aonnı clııayet ma ı;ereı ııaytalarıpdı. ~er alacak. eli ne göre Amertknn bükılmetl hlÇ· 
ua~ memurl11rı raaıı~ete ıı:eçtl ve l·aıılı bu tnsautaro milli kahraman b!r Ea:fıan Türk!• e'Je munzam b r 
ilk lf olarak. Ayşe Kıınca•nın 31 ~n- Cl('Dl'Cektır? kredi vermekten kaçının~ ııetl!il r. 
tında!U o IU fillllı ibrahlm lıc 23 D!ınvo t!UllıOni' tehllkC'j e liO CC• llu ısebeptcn dOlllYı Amcrtka.n hCI· 
yaşında ~I oaıu Cemal Kllnca Emnl· <.ilk, lruıan hal;larına tecavüz. e:Je- kCimetl bu Jrlbl taleplerimize karşı 
)et MUdürlüğUne götUruterek aorgu Ct'k trdhlşçıl re ıırııat ve cea:et dalma preıu;lp o.n.ak mClııbeL cc. 
yıı çekildiler vermemen zı Tttrk gcnçlljtl olarak yap verm r J)u .roımın bugQ· 

Bunlardan Cemal e\velltl scce sa ~klcrtz.• ne kadar fllcte edllemc:ıı!t o!mlL!lı-
baha kıır ı hu terı ıurar etti Ay nın be Amer ııı:anın bu ı~e mu· 
nı amanda aorguya çekildikleri hal c h'd s k 1ı.ı 1r olm11t1ını1an det!l, böyle b r 
de annesini öldUren llııll İbrıı.hlm. a 1 e on u aretımın favdalı olab.lma;I fÇ n 
bu auçuın idam ecıllr:cetını bl dl 1 Tür. llOkOmctının enflAııyoncu al. 
için. aczını lı:arele;lnelen dört aaat !Başı ı lncldC) ya etlndt'n \'~eıuntn isten· 
sonra açtı. hıae Sonku ıadl"Slnıte kıııaca •ö:ı· meıı nden rıerl rıelmektedlr. Aynı 
ııiı: i ı le deml~tlr • çııuc:er renı bütçenin Amerlkaı1 

Her lkte.ının ııe mUştrret ifadele «- Es ı c•ım İhsan Donıl; la e perlertnln tavaıre etmekte ol· 
rlne eöre, Halli İbnıhlm çarşamba m(1$tenoken sahip olduttumuz Tn· dultları ıktıncıı tııt1krar tedbirle. 
günü ıabah ~·· 3 te Cemalin ynl rabyıııtak! kl!41tün ııatı ı için İhl'lan rıne no ııcreccye kadar yaklaştı ı 
nız başına o•urdııtu Maden mahnl Doruk tarafından ocıeneıı nn.ıt. hUtiUt>Uncla materecrcııt cıavrıuunak 
l~lndekl evine gitmiş ve kard~nl: çek ve bono huhndekl 118.600 l!ra tııdır:ar. Hlklm olan kanaıt.. Ba:-
•Gel ııenı bir işe götüre e"lm• dlve ~ı;oncıccıır \'r: İhııan Doruk muı:ııve- kan Eı.ııcnhowcr'don bir vaad alin· 
evdfn çıkarmış ı .utlatllnna ıııırc 1 ıartlannı yerme ııetınnedlltln· rn~ olsa bil~. bu vaadin daha zıya· 
cinayet şöyle oımu,tu den bu mlktcr ceı.al şart olan P • de reni mOzalı:erelerln açılmıusı r.nA 
Kard~ler .. at 0.30 a kadar Sarı· rıının karşılıtıııır Nişanlım Rt'jat ııasına selcccRI mcrltezınıtedlr. 

yerdeki SOleyınanın balıkçı tah..-ehn rn akrabam Turanın menkul. gay-
nwnde oturmuşlar. sonra anneleri T1 menkul mıllnnm üzerine koy. 
nln evlDe ıttmtşler ıçerl:-e sırmış. durcluklnn hacizler muvazaa ı de
ler Y&flı lıadın arltaaı kapıya dllnUk 'ildir Ellerınııe bulunan Rr,aıı·a 
olarak yemek lıazırlı ormut Hal 1 vl'retlPlm 432 000. Turana verdll\lm 

140 cıoo liralık bonolar çalıfl1lala· İbrahim yerdeki ke-ı rrı l>llpt tı &lbl rının ve filmlerden a:acaklannm 
annesinin batıııa vurmu•, a) r ı ke. 
ıcr.c kard~ş1nl de ~hdlt ediyormuş. kıır~ılı~ıdır • 
Kadının başını tutarak kanı 0111 ••• 
nı topraca içlrml ıer ııoııra cıa afnl Konu•muı:la. mahkemenin açıl· 
yere tenceredeki salçayı dö!terek kan nıasınclan evvı.:1 Savcılıkça lfa1e:e
lekeluını ortadan ıı:aıcıımulı: l.stemlt •inin alınmıuıı için ı:OtOrCtldOP.ü 
ler Daha sonra annelerinin çama· Emnı:ve• MOd(lrl(lğünııc uzun ıt • 
oır ve elblaelerını de&lftlrmtşler n man beklet1lmeterınden olk4yot e
bu arada mahrem yerinde u bir cı~rek ııon vrren Cahlde Sonku. 
kese içinde bulunan coo Um parayı cıerın bır «Oh• ç kerek yertne o· 
nlmıtlar. Yaşlı kadının saçlarını da ıurınıı tut 
kan lckcs1 kıılmarıncaya kadıı.r yıka· ·ı1ı11:ııı Doruk·ıır avukatlarının 
mışlar. Kadının bu temizlik i'I bl· ııorularınıı. YO?'EUn oldıığun:ıan 
tlnce cesedini b&f a$Bl:ı bir ÇUnla ccvııp ·vereml}eccj!'lnl ııöyleyeıı Ca· 
koymuşlar Ye bir kenııra çekmlfler. hlete Sonku•nun bu Bözlert her 11:1 
Dundan aonra 11ra. şuraya bum3a taraf a\'Ukııtııırı arasında havayı 

Norstad 
<B~ı ı ınclllt) 

celert haklı:ınıta Amerikan ha!kıoll 
:znha t ercce-klcrdlr. 
l\RI Ş(.'l \ 1-I KIU._ 

Londra. 23 - BuııOnkü •Drııl:;r 
Exproı.ırt saz.et~. M~kova ınuha
blrınln KruO('e\'le )·nptııtı b r mu
!Alı:atı ncşrctmt'ktcıdlr. Bu mülA· 
ita• tan anlaşılıtıRınıı göre. Sonct 
Rl!SYa komüıı l!t Pllrtl b rlnc ı1ek· 
reterl, Batı lı<ı anl~ma \'C ulh<ın 
lloruıımw11 ıncuuuııaa nıkbın ıın
rüş!Pre ı;ahlptlr. Gazete ayrıe~ 
Kru9çeT'lıı lı.\'rupaıta ııüdQmlü fü. 
ze ftrlıtmıı Oıılerı kurulması rne.w
ıeeıııe hiç temıı.e cıtmeml$ olmasını 
hayretle zikretmektedir. 

nlı:ıın kanların tenılzlenmestne gd· c: cktrlklen<lırmı tir. Vnktlfı geelk· nun da ha:r.ır bulunmasına lı:arar 
mlş. cemal • cıı arıcı an su tn,ıynrnk mr ı üzcrtno ııelccı>k celsede f&blt· 'eril mit \"e muhakeme 5 ouba~ 1959 
dCikmüş. ııtııbeysı Halil de aüpurııe . rın nl nın• ı \ e Clahııtc Sonltu• ~Uııtıne talllc eaıım13tır. 
ile etrafı temızıemı, Cemalin l!ade :;,:.:.;.:..:...:.:.:::.::=:.:....:.:...:..=..:;.;...:. __ ...;..;.;_ ____________ _ 
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aıne göre, kendisi bütün bu ı ıcrı 

atabe)&lnln tehdidi altındll yapmış. 

Gene atnbeyaınııı ktur tehdidi al· 
tında çuYalı bir paltoyn vırdıktan 
aonra aıttlamış. Halil de ikinci çu

Y.\\'l.'Z ..-ala yerlıışttıcıı ı kanlı elbllielerı n 

1958' Yıhnda 
G?S,OOOUra -------------- kendi kllzaaını kucağına almış ve 

Gülek dedi ki: 
•Hn~ı ı ınrtdt• 

sonra. QQ!ek'c ne hnkkınıta 6!121 Is· 
tedlğ nı a.ordu. Gülelı:, ııtındcm dı. 
cı konuşacnfıını bil dm relı: Bflz aldı 
ve Pnrlıı'tcı yııpılmı olan Bıı.şba· 
kanlar ısevırcsınıtekl NATO Koill!c
YI toplantıı;ınelan bnhıseıterck Gör· 
le dedi: 
it:'\\ IH 01,,\1,"ll 

t.Parts'tı:ı NATO Konsey! toplan. 
mıştır. Bu toplantıvıı Başbllkanı· 
mız ııa l:atılmı~tır Tqplantıııa 
mühim meseleler ııöraşO.tmllştOr 
Temenni ediyoruz cı Başbakıın. a· 
tınan kararlar hııkkıneta Yükseıt 
Meclisi ayetınlatırlaı Bız de te. 
ncıvvor edelim.• 

c\·den dışnn çıkmı ıır. Daha ônet 
plAnladıkları &lbl çunll:ırı evin SO 
metre saRındakl' dehlizin içine bl· 
rııltmışlar. 

Karde'1er, annelerinin ce.ecıını çu 
vala aolı:mauıan Oncıı tadının kolun· 
dııkı beş altın blltz.111 do çıtarnıı • 
lar. Hal!l İbrahim kardeşine lltl )'UZ 
llrn ı:ıı blleztklcr1 vcrnıtş n: •HAdl· 
ae unutulaun, çıkıınp &atnrı&..• de· 
mış. 

çuvallar dehllZe yerlcştırlldlkten 

aonra öteden beri birbirlerini sevme 
yen kardeşlerin yolları aynlmı,. Ha· 
111 blllık tutnııık için aandıılla deni· 
ze açılmış, Cemili de bir otobUaıı b!· 
nerek Tab!me çılcmı,, Oradan da U· 
mumbanedekl dOE.tunun eTlne git· 
mış. Anne.sının bir blleztıı ile 225 
lira parayı çıkanp dostuna nrmlt. 

Gülek'ln konu~m ıncıan 
ııancıeme aeçıldl 
j, Zt.:-;U"E I• \1111 : 

aonra Anne taatlllm. birbirinin tamll· ı 
men zıttı tlpltr Halil İbrahim, ba 
aılı: alınlı, çıkık elınııcık kemikli, 
kı.sa kollu ve küt eıu. Lombrozonun 
d~uştan clnl tipine tamamen Uf· 
run. Karde$1 tae ince yapılı, aoluk 
benlzlı, z:eltt bakışlı. deoJenercı bir 
tip. Bu da dotuştan olmamakln be· 
raber ihtiraı yOY.Unden cinayet l.şle 

yebllecek ctını bir tip Annealnln 
boğazına ipi aanp ('rkıın de kendisi. 

Bu aıraııa. C H P Adana mlllet· 
vekili Kemal Sarılbrahlmoğlu'nun 
(iğrenci yurtları konu undaki wz.. 
J(l 60?UllUDQ. Milli Etııım Bakanı 
Yardımcı cc\'ap vercıi 

Yardımcı. yurt meselesinin halll 
ıçın bütçede öıte.nek ayrılm~ı ııe
reıtmeetlğlnl, bu Clııvanın bir tııkım 
bağ~ıarla halleııııeccıtını ıö~·ledı. 
İbrrıhımotlu bütçede öıtenek ar. 
rılmasını ıaıecı.ı. 

'lt,:'lll' IU ,ı\ H ... 
C.M P. Kırochlı ınlllııt\'eklll Dur

gun Akçaoıııu•nu.1 eon mlllııtvekl· 
ıı ııeçımıerlndıı adı.ylıklarını ko. 
yup da seç11emı1en mcmurlann aa· 
yıı;;ına. ne lı:aelartnın vazifeye ta· 
yln edildiğine daır Daşbakan•ıtıın 
ııorduıtu l!Onı ıse, llı.~bııkaıı adına 
Tev!lk heri. mese.enın oümulü do
layıaıyle bir aylık mehil lılteııııtı 
ıçın: C.H.P. U~ık mllletvoklll Rıza 
naııcınııı ııoruı;u cııı Ticaret Dakn. 
nı bulunmadıgı için cornplanıtırıl 
macıı. 

Ağabeyııl cvl1 Ye iki çocuk bıı.baaı 

DOrt aene Gnce. annesinin nııı ıör. 
termedl~l b1r ktııla eTlenmlş ve bll 
yü:z:clen anDeal kendWnl reddetmiş 
cemal Kanca ile reaml bir · eTllltAc 
yanaşmamış. Pollate cıc hınnzlıktan 
ııl.bıkalı. 1$1 ııtıcü olrnaran bir aer· 
ıerl. 
CEM \lı, .SF.\'İll B.l,Al'JS 
K HTiı ,t MİT.. • 

İşte polis Cemal için 'bugün bu 
ıunll wruyor Cemalln kaauı olııbll 
meal için birçok sebepler var. Kutru 
soo metre olan b!r <la're içinde ıosı 
ııencaıncıen bu tarafa Uc cmayet iş 

lenı:ror l 
m. olarak ıı raeınc1a bir w oc:v· 

APARTMAN DAiRELERt 
• ;.,ılli PARA ikramiyeleri 

Yirmi yıl boyunca 

500 Liraya ka~da r 

AYLIK GELlR 

ikramiyeleri 

. 
: . 

U6RENCI He-planna 

TAHSiL lkramıyeıeri 

EMNİYET e) SANDIGI 



o. eref, hakem 
mevzuunu ele aldı 
Milli kümenin kurulması için çalışılacak, 

• 

Reis Çarşamba günü lstanbul'a geliyor 
Ankara, 23 (Hususi Muhabirimiz Cemal Saltık bildiriyor) - Futbol Federar 

yon unun yeni reisi Orhan Şeref Apak, bugün fiilen vazifesine baılamıı ve Fe

derasyon bürosuna giderek dosyaları gözden ge~rmiştir. Orhan Şeref Apak, 
bunu müteakip saat 18 de profesyonel tertip komitesinin toplantısına da ka-

tılmış ve idarecilerin dertlerini dinlemiştir. 
nu mryandl tertip komitesi au 

bn Apak'tan bakrm menuıında 

malama& idemi !erdir. nrı bu hu 
auıta ldarreUere f\lnlan soyleml~tlr: 

•OepllamAn mevzuunu biz orıaya 
çıkarmıfttlc Fakat ,ımdl ba:ı:ı mA 
il menfu•ıtrtn do~duj!unu görüyo
rum Bu ~beple baltem meTzuu:r 
!& bt:ı:za• brn m~l olacağım. Bu 
benlm bırlncl vazlreı:ı:ıdlr • 

Orhan ud p:ıli:, daha onra t$ 

lıl frdrra yonuıı valdlrrtnl ytrlııt 
c•tlrmf'k için çalışantını snyll'ml$ 
.,.., ll(jzlrrlnr. ,öyle drnnı rtmı,ıır: 

cFedrruyon Kupnsı maçlarına de 
Tam edllecelt Te Mllll Kllmonln ıe,. 
kıtı için lT.ııml prre~ aartedlle~elı:· 
tir Ankarada erfl nad edllmcd1';1 
için I küme aynen ltalablllr Patsı 
iA•nnbu.da ıı Protuyonel ltQmey 

ftderasyon bqrtlnlt. tqklll ltJr: 
trmulıırda lıulıınacaktır. l"ederu
yon hryrtlne bir htanbullu, 111r ft. 
mirli n iki Ankaralı u ı:ırecektlr. 

* Polat basarı 
.> 

diledi 
D n l:endlalyle tonustutumuz CA 

ki Futbol Fedcraıyonu Ba•lcanı Ha· 
1&D Polat. en Futbol Fcderuronu 
Bsşkanı tıakltında ne dUşUnQyorını· 

nu:ı:? auaıını &övte cenplandırmı.-

tcrti n.ad edlldlll için orada durum tır 
başkadır Bu durumu tnce'•yecr Yeni Futbol Feder~onu ~i

sinin her fl.'rden u el memlekete bu 
?ıad• htzme!t eçm1' bir arkada' 

nrat!Jle mun:talı: olmaınna temrn 
nl. rn oamt:nı ıu:ı:umdur. Kaldı ki, 

C·m • 
Orhan rref Apak, yann ak<am 

Tataklı trrn Ur htanbula har~kct 
edrce]i n orada bir h:ırta kalarak 

1 Bilirkişilik yaptı •. 
thrinıiıdt 

yapılan bir ı· 
matör k ii me 
matında. rakl· 
binin bir han'· 
kr.tl füerint do 
kn7 Jci~lyi 'ltrt 
harekı!tltrlt kt 
rıın ,.e sonunda 
da mahkemt· 
ilk olan bir fut
bolrunnn dha· 
sına dün Asliye 
Cna l\lahkeme 
sinde ba lan· 
mı tır. Anrık 

hidi f'DİD 
enlere an tara· 
rı, futbolrunun 
muhakemesine 
üç porruoun 

bilirki5i ola· 
rak rağıralma· 

LiG 
Yarın 
-

lıınlr l:olio 11111..ıarı barıırr.111 hlr 

ŞUKRU hastahanede 2 gece 
, 

yattı, 

... dün 
çıktı 

F eıı erbalıceli 
"" 

Kaleci evinde . 
istirahat 
Edecek: 

GURESCI LERIMII HUZUR 
1C1 N DE HAZIRLANMALIDIR 

1 
ALP KARABiBER 1 

G fire tl'dern .roııu; cOrrslnıl 
:ı:I kıılkınııımıok ıcııı bO~ üı. 
enıellt.r p lnd lio ıucu bu 

ı:Uıı•~rıl"'· 1 tnntıaldn ıaı.-ını halln· 
ıle •ıııııpl) nn olıl ııtunıu1. 2.ıuıııııı • · 
rn•ınd ı ııulll'nıenıl7ln ıııcu-oııu 
hulıııı, hıııılurı hollrtoıe cıırrlrrl. 
nl ıırıı•tırıtı&ıoııan dola~·ı takdire 

RJ ıındır. \ nı•ak. ııazırııııdanberl 
hlı: hlr hRrld ll'nılti ~apılanıaılıııı 

ıın ıı:orr de hu toıı"•ı.On kalkııım.ı. 
ıl.ı 1.aınıım11 lı:ırrkı•I rılllıtlıl kıt· 
11111111111 hrıı.ıı olarak taşıyoruz. 

ı•nt'lrrln tı·-ı.11 rd,·~klnl ın7.fl• 
ııtıne :ıhnnrnı., OLerlr.rtndr. lllıııı I· 
lr c:11ıı,ılmnlı \e )rtl~tlrllmelldlr
ler. 

Bu l~ltr 'npılılılitnn ~•ııırıı. ~ıu el 
bir cerllelllt' mü nhl'de rdlll'Ct'k o. 
ıannr o o tnlıtlrde tııreıerı nrnıı.ı· 

rot,; noı.~an tnrnrtnrınıız !kınat '; 
dllnıclldlr. nuıı:flııe ı.aııar ıtllnfft ~ 
ııında ıflreşcllf'rlmlz ~eıı~mı tı 1;, 
hıı ııılım sonra ıla yeti nıt.nıe.t I(' 

bir ebep cnremlyoru7. ,.. 
Yr.trr lil onlar huzur ll~lnde il 

r.ırlonnıa fırı;atı bulobll•lnter.~ 

ıdır. Hu fit 
futbolcu Lf'f. 
tt'r, Turgav Vf' 

Rr.ı:cptir ••• 
Restmdt, Be· 

ikta 1ı Rttf'P 
Adli)"tde görü· 
lÜ\or. 

nıoı;lnrdıt ııııınrı tlıkkatl ı-elbf!ılı•n ıoıııı.nıı& bnl.•orlerlııılııleıı 
ı;nrııı .. 7.aknn.aıııa ıo raundluk bir ı :.ıc Jnpnenktrr. 

ll arlı·\ \I' ·<lalılll nıO•ahal.alarııı 
tı•rllıı ~ılllrnırmul ıttlrrş(•llerlıııl· 

ılıı ~·:ılı•ııııılıırıııı ak•ntm;ıkla nı 
ınıınt uıaııı hlr rt'Jlııı tı111ııı.; etmr
lrrlnt' ııuuıl olm:ıı.tıuıır. \'apılıın 

lılnııuılar neth·e~ımıı f'lde rılllrı·pı,; 
form ılıırıııııu tar~hl bl'lll olan bir 
mll•nbtıliıı)a ı::ore n) arloııır. Bttlce· 
lrrr. tıenfi:ı: frılrrıı )onun ıoenc\tk 

fRnll)f'I proıroıııı ı::ıınıtullnıe.-nıa

llr .Hölr:e ııJonlnrı H r:Ore•çller ba 
\ozl~l'llen haı.ıı olıuoı.; •lkdJet rt. 

............................................................................................................................................ \••································ 
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F. BAHÇE, FiKRi 
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iÇiN 10.000 
1111111111111111111il1il1111111111111111111111111il1111111111111111 

LiRA VERiYOR 
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Sara - Lôcivertliler ayraca Ankaragüçlü 
Ergun ve Güne~sporlu Zekôiye de bazı 

tekliflerde bulunacak 
l'>ilim nıe hur Vf' ptk (Ok bi· 

1 h!!' bir hakemlmiı ,-:ırdır. -sm .. 

R 
e$llll tran.ırr aJlna d:oha pelı rlirc daha ı:eçPn ıran fer ayında bu 111 GARA:'\•. Rn ismi sporse\·er 
çok vakit bulunma rnn rat hU•U•ln ı:ı~ıı bir nnla mR ılabl n tı!,U}Ul'tıl:.ırım11 dil htr halete ılt· 
men kulUplrr bU DlPVZDdlkl pılmıştır. -o-- r d:ırra cfl!Vmll hmfır. 

faallyeUtrln., lmdldr.n 
ıılır. 

ba lamı$1ar 

Bilhassa Ankaradakl rutbolcularl:l 
nu•RUI olıın ehrtmlz kulUplerl bu 
l;enlln ıanınmı porcıılanna t"kllf 
'"de bnlıınmu tardır. 

nu mc anda ı enerbahçc, lffmlr 
aporla flkrl>e H 000 liralık bir tPk 
ıırıe bıılunmu tur \'akıntınnın Jfa 
desine ı:lire f lkrl bu ıckllrl mlis:ılt 
kar laı:ıı, .., •kabul etmPmrk için 
aebep 7ok> demi tir. 

hlfer ,-andan ı:ene an - IAdvrrt 
il IO:edlercr nkaraCll(lli f;crrun 
n Güne ı;porlu 7,ekAlyr de önllmü7 
dPkl ı:linlerde bazı teklifler yapıla· 
c-aktır. 

ncak Zd:A!Te ile lkta h idareci 
lu dıe ıalıptlrltr llatt;ı SöYlrndlflne ......................................................... 
G. Saraylı 
culara tam 

futbol
kalori 

F. Bahçe 
basketçileri 

BUGÜN GiDiYOR 

.Sulhi <:aran hakikaten meş· 

h.ırdıır. Çiinl..ü idart ttliği bÜ· 
tun kar~ıl:ısııaalar a'ialı yuk:ın 
b;:şlı ba ına birtr hıidisr olınu. · 
ıur. "'-f'la rec.-r.n ~·ılki 81' il.. · 
lh • Rt.' ktıı 15 \ı-alıkta oyna· 
nr.n c;aıata~ara~ • istanbutspoı· 't. 

f a anı·• Boloı. a ~ehrtncıt t r· rn sonra da pek )'akında :ıhil 
P en n •NOEL KUP~Sh tas • .. 1- oldug"umuz f'tnerhahçt. • l.r.gia 

ol umuvası • ışı r k e ece o-
n F ıl'rhah e taıumı huıtUıı ııa· 1'::ırştlaşmal:ırı b:ı"lı ha ına hlrtr 

11• ıo da JAT uçaın ile Be'gra• ıı:re- h~disedlr. Bilhassa on iki ma\' 
r nd!'n ltn a " hnre ·e• eııecel:!lr: 1 ih" 1 d b -~z taıeliğini ınu· 

Bu turnuvaya mcmlrke· m.ı:ı 7. ın er c l.uU 

ms len F n bal çc YUll0$l.ıvra-ı hJfaU ttmekttctir. 
an ILokomot t . Çekoslo,·11.c:va:tl.!ı Bütün bu k:ın:ıla-.malara nıe· 
Spa•takl vr. ftah·a ıan da ıvırtfu!> . ., • . 

r61t NIC"C t r Fener'>ohçr. has- t•akhların hı-ınen htpsı !!f'\ ctık · 
tbolcuıan Ôl'a a ... ının tık bMf· lr.ri rrnkltri \e rutbokııl:ın sty· 

~ıncıa ehr mı:ı:c donın•ı b ııuna rtdebilmrk kin gitnıi lrrdi. F':.ı· 
caltlardır S "iat Ba\·unır. blli:..e;ı- . . . . 
ıııcıncıakı u .e b r ıcıerecı. b r an- kat Df' garıp it> adııflPrıhr kı !lf'\ • 

f'UÖP \'C on ki bBSKet bo'CUdR.ı rt•diltnh:r hı-ı Sl'ftrindt ctt' fııt · 
Ut4":! kkl. '>uhır.maktncı.ır A~tıca bolcnlarctan ıivadf' orta haktmi 
8~ -~~n~~ver~~letrn ~ı>!! :ı~;~~ü~~ ~tılhi Ga..an olmu tur. 
t';eha•e Rtitt.nnr çln azın at· R\et ... Jll'm~n hepimiz oyna· 
mıslıırdır f tb ı ·· _. ır;;·ı d ha l·F.'I IUll\1111 • 1 ı.(I \ j n:ın • U O il nf'ı;I I' O)UOU

0
n. · 

\ f" ııl 68 - 1° ı•w - to ı lirmınl \ 't ırebt.J> oldııgu hndı e· 
ouıı akşam Tekn k Cn 'eMıte lt"ri se~Tettik. 

por alonuodı. saat 18 de o· nanr.n •. 
• ıı maçınd Fenc:rbahçe rahaı b•r Pek ıyı ••• .na ıl oldu da, Vf'Yll· 

undan aon.11 l T tln venı te.-ı•nı hut Sulhi Garan ne gibi hareket· 
111 43 vf'nmıştlt ler yaptı da herkt§İn alika~nı 

s:u-ı ... Acır 1 ter bÖ\ f'Ct nn 1:tl:l • il t l b'ld '" d" L: 
rı karıı.a ma 'apm•k ,ıre ylr tızt.rın f" OJl aya ı ı. • ı~ tl'f' · 
re or kır ı !ar.1ır. •iniz. 

HAKEM Mİ öNEMLİ 
YOKSA MAÇ MI 

Gayri basit... Bakın! •• 
Bir kf'tt hususi konusmaların 

•fa da her ıanıan ifade ettiği gibi 
kr.ndisinio futbolü: Pf'k... ama 
pek çok, bildiği iddiasındadır. 
\ ' t buna hf:rkesin de 'bilaka~·dii· 

• • 

J nıtı.tedlrler. Oür!'!Jı:llrrlrulzln mad
ılı \(' ınftnt\ t ııırbrpll'tle rııır.nr ıcın
•lr. ı·ıılı nmemnları lll'riıll': hf') uel· 
ıııllrl •obodelil lllbarınııuo kaşbc 
dllııırslndrı ba ilca Anılll lt'&kll e· 

• 
ılr.eı•ktlr. 

llu tnlillrdr ıııe•'Ull)l'll klnıe JUk 
it> rceılz'ı' 

ı - fl'ıltr.ı )nııa mı': 

2 - Aıılrl'nilrlrre nıl\' 

a - flllrr~ı:llrre nıl ~ 
t edrru Joıı hatnlı 11'rtket at• 

ııırktt '" ıtıre ellerin olı nıaları 
i\·lıı ınlbıılt bir zeuılıı baıılı) ama 
uınktıuıır. 

\ •ıtrrııti rh:r ı,.:, blrllktf' ı.ur•a 

tülıl ıııtulrnadıı.ınrıudaıı Jf'DI 1.;a· 
ı.ııı,.,11.,rı ddlaıı. ~ı ıernll'rle yeti~ 

il \l\llT Kı\Pl.\N 
\·enllmr:ı: pthllvan ıırt inanma!iını i~ttı·. 

,\) rıra bu pf'k çuk fa1la ol· 
rtutuna kııoi bıılundulu futbol 
bilgisini hl'mf'D her yt"r<lt: lıattıi 
"' nanmakta olan maç t nasınıla 
ı1ahi gtn-k futbolrulnra, gt"rt.k 
\an haktmlerine ,., ~ert'kse ida· 
~ ı;dlerf' cömertçe iiğrt.tmejtr knl· 

llrnıl'lilt'dlrler. U•ı darnın, nılllı ,, ____________________________ _. 

tııkırıı ı.umııı neıldıi:ı 7.nıııan lcııınp ---------=-==,,_ _______ _,==....,"""'.---=•,_ 
aulu:ııürüııün enıı,ıııalanııı ııor .. r 1 
ı~ tırmnkta , .... ;renldl'n ke!ldl ıne. t 
toduna ı ıre hnzırtanıali mtcbart
)etlnıll' bırnkınııı.taıtır. 

hr. 
!hından ba-..ka h:ırtkttltrinctı-n 

anladı i(ımı1a görr krndi inin 
ıniithi~ bir utoritt oldııgnna \ 'I' 

fıpı• hart"ketinılP df' k~ranır.t bıı · 

hınıluğuna tıninılir. 
F.n \'ahiıni i~f'; biitiin im ina· 

m. vt' anularını k:ıpris ıliyrhilr. · 
rt",!imi1 bir '>tkilılf' tatbik l'dl't· 
lırn kim<;t>vi kaalt almak i.;tt.ınf'· sr ı 111 ı. \HA' 
ııwsi \ 'f" h~ttii daha ilf'ri ~iılrrf'k !'el; (•uı. hlll'n hal;em 

ııazlraıutn or"adıı. l>llııyn er
lı!'st Güte Kup.ı•ı \!' tf'nımuzd<ı 
nuııaıır tede Uün>• Oreko .. fto· 
IU"(I ıınıpQOllMlnı\ 1 tir lı;lml:ı tıı 
hııı.ı.ııı. eııııl ıar.l)rt...,ıllr. 

l'zıı ıı bir ınııııııı '"' diye, vaı.ll 
ı.nJ uf'lml'i:t: ırlnın. Bfılıı:l'l!'rl l>lr 
fııı """ı fuall)"'" ı:tçlrlıı. dahıll 
\I' ll;ırll'I 'l'rlıı•,ı il' (oN'l.o • Ro· 
1111'11 ııııı,11h.ıl.11lnrı ırrtlp eıllltrrı. 

111rr:cd1.-rl nı lıl ıı 111 ıı•ıtbnı.R lial>ltl • 
>rllrrlııiıı nrııırıtnıaları lbıındır 
Hıı ııııu•larıla ırn~· l'ltn111nlara ~!'r 

l Hrllnıf'ı. •ııretı1ı" ılr ıure lml~lıı 
ilerisi h·lıı hlr fll.lr uhlhl olllhl· 
llrlr~ııı tı'lkınıııı n!ıH~lnl hıı 

ch·afındakilr·ri ıfır olarak mÜ· ı L e 
1111.1:.t\"a ealıı;masıctır. e g 1 a 

rıılıiathle hiltiin hunl~r idare 1 
l'llii!i her m:ıda asabı hır hava" 
nın hakim olmıı<ına ve hu asabi 
lı:wa irincte de bir çok hadic;rlt· 
ıin mi'' dana !tlmsf"lne ı:l'bebiyet 

dün gitti 
,·tnnrktf'tlir. 

Yııkarıcta ıınlattıL:.larımdan on 
ra .. unları h' lrml'kttn kl'nıliml 
al ının·:u·aihın: 

Tılarf' f'tliği Vf' tvrrtmek 
.. an,~ı1lığında bulunchığıım, son 
lıirkal' nıiic;abak:"ı· iı;inıl' hir siip 
''" <;oklu: •. \ uha dh·oı·um. 
• '\filli hakem Sulhi Gara o irlarf' 
rtliği madama ktndini , 'kaı ıl n • 
ırıadao daha themmiyt.lli mi bu· 
hıvor!• 

·F.ğtr b(iylıo iıoe ü1ülertk rok 
vaob$ olduğunu söyleyebilirim. 
Sorası mulı:ıJ:kaktır n bilinme· 
liıiir ki a:\la" hakem idn ileğll, 
ant·aı. lı11lırm m:ıf" irindir .• 

Nejat AKÇAOURAK 

Şebrtmıze Uç karsılaşma yapmak 
uzere Bellttıa;ın dhetllal oıaratı: gr 
len n kıncı oyun!arı ile geretı: Be 
ş14'ta._ gereli: FenPrbahçe ve gerek 
Ae oaıataaaray maçlarıD<la pek mll.s· 
pet bir intiba bıratmıyan Polonya 
nın Legla t kımı futbolcuları dOn 
6 lıe nktl uçakla şthrlml7.den a~n 
m~ardır 

Soll,, olaraıo: oyna)an takını KAP 
tanı Zleııtara·nın maçta kırılan ~e
ne kemiği Cerrahp&fa haıtahıneslndt 
yapılan muvarratlyetll bir nıOdaha 
it neticesi tamamlvle dUrelmlş ...... 
rly• ted r 

Tarhan kupası maçları 

ll.1ümtn:ı: Taıhar. Kupası kızlara· 

ı ası vo'rybol ma~lan 27 - 28. 20 A· 
ralık Cuma cumartcsı ve Paur 
ı:tl'llcrt Spor Vl. Stm Sara ·ı-:da 
o nanacalttır Bu tUmUI a: a An· 
kara K'lle! takım lr. ehrım ?. .. ,.:ı 

Fl'n!' h11hr c 011 11• ıı nroı "" ""' ;• 
, • 11Kı !arı • rııı. rd C<'"' • ı 

Yeşlllcöy han alanında konllftUtu 
mu;: tarue dotıoru Soroczko f\ID· 
ları allylemlş;lr. 
•- tkıncı macımtzda meydana ce· 

len Mdtse.erdcn eıyadNl;rle mO~t.6-
ılrlz. o:mamaııını hepimiz arzu eder 
dl.. ŞehrlnllAe b zlere cösu:llıen 
mlaatlrpenerlltcttn do'a>, çok ae 1 
Ylnçllylz Bllhuaa doltr.orlarınızın j 
&öaterdlııl ııcak alilka bizleri mUte 
haııa!A etmlttlr Çok te~e.-kur ederiz. 
A .ahaıanuı.rladık ,. 

- o-

Boksta da dostluk 

paktı mı? 
Uç bllyOlt kulUbOmüzün birbir· 

crtnden arıorcu a!mamak için ara
ların:ıo lhda~ Pttlklerl do.ı tluk pak 
•:ndan soıırtl. tmdl de boks 1,1ube
eı ıculunan kulüpler aralann(!a 
10 t!uk paktı kurmayı d0$ünm~··
tcdlrler Vefn ku!Ubü tmıslle13• ı 
'fu tafa G:.ıneı ın u cbbOsU b:t· 
.r ı. ıı:- t•n $.I ı'" tllratınc an 
m ı .. a, kıır ılanmı• l)u unmaıotad..r. 

ANKARA MEKTUPLAR/ı 

cc Sessiz zafer,, 
Senelerin en geniş transferini Ankara 

Amatör Atletizm Kulübü yaptı 

A TLETIZM eAHASINDA 
T.umn..uş B~R tshı 
OLAN S.\DL:S OZUlll>E 

· BUNDAN SONRA DEV.UiLl 
OLARAK •V.U 'AS • SPOR• 
İQİN YAZACAKTIR. YÖK 
SEK MÔHENDİS OLAN AR· 
KADASIMIZIN; VAZİP'ESf 
DOLAYlSİYLE BULUNDU· 
ÖU A1''KARADAN oö:mER 
DİÖİ İLK I'AZIYl ASAÔIDA 
BUL.ACAKSI:s'IZ. 

* 
Ş ÔYI ı. böyle bir onbrs ı:Un 

ı:•çtl , hila kış ıran reri so 
111ı~ları ııçık>anın~dıt nüyıık 

kuhıpl•r bu •tnr ıı•k kirh eık 
madılar ki. ıııırultıı olmadı, l'\e· 
rtdP o ud11wO dtrtted• bir spor· 
rıı irin aTlarca yapılan rtkl:\m 
tar! na, sayfaLarda ı~lml•r nr
rtdt? Canından futa ih'dl~I 
rrnklrr için bryaııatlar .,.., sonra 
da tornl~tanlar ... Fiyaskolu trans· 
ftrltr nrredr? 

na seter, adı ~eçeu ay :rana· 
ra51ı atlatıldı . Ru p.rtlar altınd• 
hiç tranırrr yapılmadı unnedlyor 
lnu.n Halbuki .,.,.ız ~rduıt 

tam bir 11lı:unlukla calı ıldı. \ot· 

Yazan: SADUN ÖZDEDf 
çen •~ııelerd., istan bulun bUflİı: 
kulüpltrla11 bir hayli atlet ııapur; 
dıklan ıonra yıkılma tl'Jıll"es 
ı:osteren başkentteki bir toPll1 

luk buııUn Turlii)rnln rn ıııı' 
nlll ekibini sine ine ,-enldtfl 
topladı. 

Kimler yok ki ıra transferdt
\l lr.11?.rr. piyasasının kalbur ıut~ 
kıynır.tıerl. Birçok tauınmı .-ııı 
piyon ve rrkortmrnler •• t,ıe: 

\ydın onur, Mustafa Batnı•~· 
ııatıı .t:ıranıan vr \tlllA Kök~ 
t enPrbabçcnlıı kaybrlllklcrl. ,. 

ı~alatasaruınkllrr he Fahir uı• 
ııııtrr. Xerdrt \kın, Orhan All•11' 
Srlı-an Tuker " ' Turı:u· ııını::l51 

\nkata (:hnesırn C.'rtln ahi" 
ier ile \nkaraı:Urııııden Cablt 1'• 
nıfı ıta bıı lbCrye eklHsenfı, 1'ilr 
kiye çapında kıınrtll bir t1'1P 11•· orta)& ('ıkıır. Uzun mrsatcler rı 
rlç tutulursa takım, aJatı yuk• 
komple addedllebWr. 

Hlt' cfirüllüye m<'ydan vcrın"; 
den yapıı;ı büTük n fevkaıid 
tran•rrrlerlylr bu ornr saha1'" 
mıu dolduracak olan ~nkara fi 
nıatör Ulrtlrm Kııllibunr bU 
dan ~nnra da b~·~rılar dlltrlı · ) 

.........,,.,,. ...................... ._ ........... ~ ........ :..-................ .. 


