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TERFiH • 1 1 -STENIYOR 
Ülgen (DP) imamlar için köylüye vergi konmasını teklif etti 
Maaşlara zanı i~in iki taraf nıutabık 
i~tüziigü tadil teklifi bugün Meelis'te 

AJte Konea·nın ce rdlnl df'hllzde t>olnn potı~ m~muru <ılizıoı.ını lllf'hmrt no1ı..urt. Selim Ba~:ı,-·ın 
babruıı Alostara Başay <..atdaı nrı..ııd~ııuızıa ıörıı~tırlit'n .. 

Ana kaali li kardeşler hapisle 
... . 
:>evım Başay'ın annesi, Cemal 
canavar ı dedir tebilecek iki 

Kanca' ya 
hadise 

Sarıyer 
anla ttı 

Huıusı Mu.11.ablrtmJzden 

1 
Ankara, 24 - BCtçe Komt5yo

nunun buı;ün '51leden evvel rap. 
tığı t.oplantıda Dllil~taı büıçeısl 
ır(lrO~ülerek kabul edll:nlş~lr. 

Bundan ııanra DJyane~ leıe:-ı Ge 
nel MUdürlüğünün oütçesın:n i:u
rü~ülmesıne başlana!. D P. Afyon 
mllletveklll Murat .~U Ulıen kö;r 
imamlarının ayl:li;larını ka."Şıa· 
mak için Jı:öylülere 1meee tatbik 
cdllm~ını. meııeli terd başına bir 
ve~ı konmaaını teklif ettl. Da. 
ha Bonra söz alan Adana mille~ 
veklll Mehmet Geç;oğlu, mOftQ. 
!erin memuriyete 80 llra aall ma
••la b11şlama!an ı;;erelttltını ııôJ· 
leoı. Daha sonra şöyle devam et· 
ti : 

ıDlyanct l.Olerl bOtçl'fllnln CSI 
cetvelinde 150 lira ücretli 91 .. 
det, 1:25 llra Ocrctll !96 adet, 100 
Ura ücretli 8987 tı. ceman ll.250 
hayrat hademt31 dtnf hlzmettedlr. 
İllm adamı olan bu zevatızı böy. 
le cüz•ı bir üeretlcı camılerımız.. 
do dini vazl!estnl ıı.untaza:nan l· 
ta edeırelmektedlrler Bu cıuruma 
ııııre tah61sat aynlmaııı ıbım ıto
llr. Bu lııe lkt1ne11 Oartlara ııöre, 
bunıann ııeçım durumları da eöz 
önüne alınarak ytlhek heyetini%. 
ce ücretlerin arttınım•mu anı e
diyorum.> 

C B .P. Ankara mllletveklll Mu· 
anuner Akpınar 9u euaıı gordu: 
•Anayasamızın ar11. prenıılple. 

rlnden b!rl81 de ı&tkl!lttlr Bu 
preruılbln teküınOlüııün ııon mer
halesi din l§lerlyle devlet tş!er1• 
nın birbirinden tamamen ayni· 
maııına müncer olur Acaba b.ültll 
met de din işlerinin devlet işle. 
rtnden tamamen ayrılmMI yo
lunda bir taııavvuru var mıdır?> 

Baob&kanlık: MOat~an Ahmet 
<Deumı Sa. 3 Stl. 5 deı 

Geçen carşam'ba ~nü anneleri acı --·-------------------------
,. 1J1CIU1 Aft' K1U1carı. ke&ule 61· i 
cıur.ükten aou:a reıe<ıuu blr tuY&o 
a oyirak au delıU%ln'1• üjJapn 
ve e\ r~ı.ı ıun auçlannı it.ırat .Uen 
HalU İbrahim n Cemal Kanca ad· 
ıarındald urdcşie: dUn S&nrer ..u
ııre OeZ& M&hkemeaindold EOI;Ul&· 
nndan aoıın ıevkJt edlle:u ecza· 
erine ı:onderllinlf!m:llr. 

Evvelki ı:eceyl Emnlret Jdudürlü· 

_J 
tttndeltl nezarette ı;;eoıren kaatll 
urd~erclen Cemal Kanea'nın <lört 
ı;ene önce Sanyerde öldUrOlen .Se
vim Bapyın <la arnı umanda ka&· 

1 
Ull o.abUececını .o:vremlt 'e p0Ualn 
bu ihtimalle kendl&lnl 60fiUJ'a çek• 
eetını blldlrmtştl ... 

YALMAN 
Londra1dan 
bildiriyor 

BİR FIRTINA VE 
bir sulh baskını 

oııdra 22 - A'l'll ıtı Kamara. 

L aıııın 'l.IJ atttc·llrrr mah.us 
bolünd" rflılen:e ı.ısı ııe 

bt"ralıcr tteı..ıhordum. l'olls nıe· 
ıııurJıırınıı an lllrl bırd.,ub1re Ylili· 
ıeli "" le ı.ı:ıtırd ı: 

- lftıılıılı. li) ıııa kalliınıı.l 
~"'" ııırıııııcıuu dnlamndan her. 

ı.e .. ır tırrnber )erlındrn fırladım. 
\ anımduı.:ıırr rı,ıldadı: ııA' anı Ka· 
mara.ı ''hinin l'f'("IS alal ıoı ıeHe· 
deceıl:ı.n 

Önde ünlflırnınıı. eli 4,,,411 bir 
adıtm, arı.ıuıa dört. oee ı.:ı 1, orta
larında •ırtıııa cöblıl'. başına bir 
perttı. ıeçlnnl bir adam alay ha. 
llnd~ ı:ellp ıeçtllrr llleıer rrls. a· 
11 rlardanberı bu 9l't.lldr &f'\-er, il· 
der. malı:amıua oturıırmu Sima. 
~ıhı ılAı.ıı ile ıllı.ıl rıı ıeçlrdlın: U· 
ıun boJIU, esoı.,r yüzlO. ı.ara ıoı.
h i, eıııııı. bir eah•l)l'I ... \ özünün 
but o n c1ııllerl dOrfhllÜlıi, duırn · 
l ıııu h a\;t.anlHtl aım1. tınuuı iti\.. 
11 1\ l'lll)or \ e ln\ııııın içinde dtrln 
bir r:üHıı n11nd ır1Jor. 

Dün keııdlal Ut eOrUşen ı;azeteclle 
re İklncı Şube MUdür Muavlul Ve· 
dat ~o~uı.u. Cemal Kınca')'!, llUn· 
et b!r dela aorau:va çelı:t.1tler1nl ta· 
kat Oemaı•ın sevim Başar h cıtseaı 

ile hiçbir ~ldlde ll&UI bulunmadlil· 
C.1 IO)'le~tlr. 

Vedu soıcm;u, aoı aruında, esa 
een Oemal Kanca•nııı Sevim Başayuı 
kaat.ıil olduğunu ba4ıra tı&Gıra lı.1 
raı eur bllo l'llerlndo hiçbir delll 
olmadıtı için mahkemece aerbest bı 
rakılacatını da &O:;lemlştt:. 
~e o!urııa olaun 1'tride blrlcı.t. 

kızlannı k&)"betmış oır ana • baba 
ile elini kolunu uıla,.a ol.ara do
llf&u bir kaattl buıuı:m&k~ır. 

DUn bu ana • bllba ile ı:ıırusmet 
Uzue Sarırere ı;lttlk Sevimin baba· 
ünı bil' kabvehaneC:o bulduk. Blı:l 
evine ı;OtOrdU. Karllil rahatııız ola· 
r&k ;rııtakt& )-atıyordu. 
Kırkbeş yaşındaki Halide Başay, 

niçin ı;lı.tlğlmlz1 çok iyi anı•mı;tı. 

J\l'ndl lil'ndlm" drıtlm ı.:ı: <c i n· • 

"'"' lnı Ha~a)'lll annr•I 
llRlltl" Ba R) 

ıı ıterrdr dl'molmulyl 'ürUttn l· &Jıun kocuı Muatata Ba$&3' llıı 
mlllerdrn biri, rdııo tnrafaıı.tııı. btrUkıe he: aün ıaaırrı kapıda b1r 
ııa herı..t'ı tarafından tJtızcr hü"' polis memurunun ıeup •- Kızını· 
met ecııımeııl- işte timdi bu ta- zın kaatıll bulundu.• dl;recejl ııUnü 
ratsıı.tııın canlr aembolftnU ıöı.llm bfokllyorlar. 
ıe ıördüm \"e ruhu mun sayıı ve Ana • bahar• harızaıannı :roıtlara 
ııp ta ile doldu&unu hlıı&ettlm.1> ralt kızlannın öldUrUldi180 ı;;ün1e:ı 

eOzlerl ön11ne rettnnelerint rlca e'
ı.tkten M>nra 16:ı:D pçf!n hatta için 
de annelerlnl öldDren karcleşlt:oe ge 
tirdik ve Cemal •era Halli İbrahim 
Kancadan bir an olöun f!lpbe.enııı. 

· ÇARPIŞAN PARTiLER 

VALİ YENİ BİR 
şehir vaadetti 
Sokaklar çiçeklenecek, atlı arabalar 
kalkacak, ucuz hindi, ve tavuk yenecek 

Celal Bayar 
Sahaflarda 
kitap aldı 
CUmhurb.şkanı Ceıll Bayar. dün 

sa&L ili te. beraberinde ~·averlerl 
oıcıuıtu nalde Beıı.zıttakl 8ahaflar 
Çıır$1!1DI ı;ezml.ş Vf' kitapçılardan 
bazı lı:ltap.aı eatın almıştır 

Numarasız por Cadlll&c araba 
ile. Sabaflaı ÇIU'iJC!ıının Bovazıt ka 
pu;ına ııeıen CUmhurb~ıunı Ba· 
yar ça~ıdakl kltapçuarcıan bır ne 
ı: rerelıt bazı lı:ltapıaı aeçmı . pa· 
ıc:ctıenen kitapla vazıtell bir me 
mur taraııncııın arabaya ııötürül· 
müşttlr SRtın alınan kitapların 
beOrnnı Bayırın 'l'ı.verı odeml~ 

tır 

Klıapç dOlı:kanından ~ıklldllı:· 
tan eonra. dilkkAn &&bibi beş lira 
razıcı aldııtını ırôreıek arkaların 
dan k:oşmu;tur Bu &ırada. CUm. 
hurbaşkanının ı:eılf ve ııldl~lyle ti 
ııllenen dl~er çaroı mnatı. al~ vo
rtş yapılan dük:k&nın 6ahlblne hl· 
tabep: 

D!ln akşam. tlrtında kahnren~ı 

bir kostüm •e elinde be;raz ta~ı bir 
ıe&b1h!e ıazetecııert kabul eden re 
nl Valt Tarhan: 

•- İltanbulun lhtlyaçlan için ro. 
tayı henüz çizdik. Bundan aonra be· 
dete dojtru gldeceetz» dcmtıtır. 

İ.ltanbullulnra :vakındıı •ucuı: A· 
mertkan hindisi> lle ctavub da ye· 

cnevnmı ~11 : il. ırn: ı dl'ı 

8 \Ş, EKlı. A~ KARA OARl :O.DA 

Basvekil'in HATO 
dönüsü izahları 
Menderes ccKıbrıs ışınin ôdil şekilde 
ha 11 i hususunda kararlıyız» d e d i 
«Tedhişçilik f aydası:dır» 

·'nııfolu Ajansı 

1 
Anlı:ara. 24 - NATO'nun HQ· 

BAŞBAK AHIR ~~~y t~;~;~~ın:::'~~~d~k~ 
U B~IL ARl~I 2:;:~e:~:~t~~~~:~~=~~:a ,E 'I 'I ıarı eöylemlştır : 

cPar'.s toplant11ı her bakımdan 
1951 denberi i lk d e fa ,ımdlye kadar oıanıann en mü· 

hlmm! sayılmak llıım r:cllr. Bu 
Ba~bakanlığa dôvet e- münasebetle azız vatanda~lanma 

hemen arzetmclı: ~terim kt. PL 
dilen gazeteci/ere, Men rı.ste alınan kararlar ve vıın!a:: 

netıcele:. dünya ı;ulbOnün korun· 
m&!: ba!nmın~an ~k hayırlı ve 
faydalı o!mtıttur. 

deres'in iyi 1cabu1 gös

termesi, d ikkati çekti 

Hususi MuhablrfmlFden 
Anl:a:-a. 24 - NATO B~bakan. 

lar toplantıgına katılan ve iki ı;Qn 
!Devamı SL 3 SiL 4 ,,I'!, 

Tf1RKh ESi~ DUl'IU~IU 
Bliylt mühim bll toplantıda 

memlekettmlzln durumuna Ye Ta· 
zl!elertnr rcıınee: 

(Devamı 8a: &. l!ltı: ı cteı 

münasebet kuracak 
İSPANYA NATO'YA KATILIYOR 
Dulles, Avrupayı eski silAhlarla bırak· 
m a n ı n b i r c i n n e ı o ı a c a ğ ı n ı söyledi 

Rad10 Servlstmlıden 

1 
Londra 24 - Daha önce:ıen de 

blldlrtldlill gibi Ett;enhower ve 
Dulleı bu aece Alllf'rüı:an halkına 
hitaben bır konuşma yapmı~lar· 
dır. NATO koıı!eransmın neticeleri 
nl izah eden Amerikalı devlet a· 
damlan, güdOlen tell ırayentn idil 
blr bart§a u!aııacak yollar araın8" 
oldutunu aöytemlşlordlr. Elııenho
wer r;onuşmll>lnın sununda Krem. 
lln ldarecllertnln do Adli bir barıoı 
kabul etmelertnın de kendi men. 
laatlerlne olacağını 60yleml~tır. 

Elsenhowcrden ıı;onra 014l~lerı 
Bakanı !.le SovycUez Birliği en 
mooern ellülllarla ııllAhlanırl:en 
Avrupıı.yı modaııı geçmtş, eski &I· 
lAhl&rla bırakmanın bir cinnet 
olaeaıtını açıkl~tır. 

Birl~tit Amerika Dışlolcrl Ba· 
kanı bundan &onra Kuzey Atlan· 
tık paktı teokll!tmın Amerikan 
devletleri teşktl&tı Bal!dat paktı 
ve ~neydoltu ABıa GUvenllk pak· 
tı ıılbl bölge anlaıımalan lle mana· 
ıebet te..sı.ı konuşunu ıncellyceo
Rlnl açıklamıştır. 
Blrl~lk Amerlka Dışlşlıırl Baka.. 

nı Amorlltaya gelirken uğradığı 
MadrldGo İa;panyol de\'let roısı Go 
neral Franco ile yaptıl!ı ltonuama 
lar hakkında da bı.zı lZ&lıat ver· 
mıoıır. Amorlltan D~l~lerl Baltnnı· 
na ırO::-e. Madrla mül&lı:atı tam bir 
samı..;ı!y<t~ ı-;~nde oerey•:ı ctm:ş ~e 

kondl61 General Praneoya Kuzey 
Atlantlk paltt.ı teckll&tı B~vekıl· 
lerl konferansı hakkında izaha~ 
vcı:ml.ştlr. 

Amerikan razetelerı. lepanyanın 
pakta tırmestnın blı gün ~I ol· 
dutunu le10.1a etmektedirler. 

---o--

B. Elçi wanen 
Zorlu ile 1.5 
saat görüştü 

Ruıud Mul:ıablrtml24en 

Ankara 24 - Aınerlkan Büyük El· 
ç!4! M:- warrec. bu:nn Dışitlcrl Ba
bıılı&ına dlut edllmlştlr Amerikan 
BO:vt\k Elçla1 tıe D~ul ~kanı 
Zorlu aruuıo.a bil' bu(Ulıı: aaa tUk 
g!!rtışmede, NATO'nun uktrl blr11k· 
lerlnln atom harbinin icaplarına UJ'· 
durulmuının hız:andınlmaaı, NATO 
lrunetlerlne takUk atom 611Ab.lan 

<Duamı 8L 3 SO. 6 dal 

Kıbns için 
Sakarya da 
bir miting 
yapılacak 

Hususi Mohablrlmlzdeıa 
İzmit 24 - TQrklyede ilk ıtı'!>

na mltlnı;lnln Sakaryada yapılaca 
tı anlaşılmaktadır. Yüksek tahall 
ı;ençll!!:l tarafından nll NA.zım O. 
nere yapılan müracaat müebet. kar 
ıııaıımıı ve toplantı ıçtn ııerekıt t. 
~ln \•erllm~tır. 

önomüzdekl gQnlrrde rapılacu: 
toplantıra lııtanbul, Eaklfeblr ve 

CDernmı SL 3 !"ü. ; dr> 

S-8Jı1-I--M··ecITS i iide, r~~~)~~İ~~İ;~~~ 
Üyeler, "otobüsler iyidir,,! .. YATAN,. GAZEiESf"m'""· 
sö:ı:UnU şaka!~ .. !~~.~!~~. SİZİ KONUŞMAYA 

VEREMLILERE t f.:.~~~:1ın o~~:.dadu~':u urı:ıe~ DAV ET E D ı· y o R 
ıa~e~tl~~:~İıııu komtayonlara ha. 

YARDIMCI n!e edilmesinden sonra eııncıemdo-
kl ı.ı:ıa<ldelerln gOrüştılmwne aecıı. 
mlş ve önce iı:.T.T. Genel MUdOrlU 

1. LA .. ÇLAR YOK tünün 1&58 yılı bü~e&t hakkındaki 
komisyon raporu okunıralt, Genel 
MUdUr tarafından işletmenin fa&U· 
)'eti hakkında tzaııa~ nrllmlşt1r. 23 Arıılllı:ta neşrolunan c70 mil· 

yontuk hAç ve ı. Kırdan l)a,ıııtıı 
va.zınıızın geniş bir nal ile kar4ı· 
landııtıııı öfırcnmlş bulunuyoruz. 
Son iki ı;On. bl~k vatandaşl•r el 
lf'rlnde doktor reçeteleri oldu~u 
baldo nıatbaamızı ziyaret l'!dcrek 
v .. ya telefon ederek c.eormadıkları 
C!CUne kalmacııı;ı halde bulama
dıklan• UAçların ls1mlcrtnl ver
mişlerdir J\ lh&.5Sİı veremli vatan· 
daşlar, kendl.f'rl ı~ın haratl cbem
mlyetl haiz olan cDlonını, cKOde
tn• ve cFo&!at de Kodein• ıı:fN 1-
' llçları bulmanın lmkllnsız oıau
ctunu yana yakıla anlatmıtlardır 

Veremliler ve ökr,Qren bü:ün 
hastaların kullanmMı elzem olan 
bu ll~lar, hakikaten hlc;;blr ecu 
ııecıe kalmamı tır. Eczahanelercım 
öRrendll11mlzc ıılire en son tevziat 
ııeçen Eylül ayında yapılmış. hl'r 
e~ahaneye btr tkl tane verlld!ğ.n 
den kı&a zamında tUkenmıetır. 

YUkanda balısedllen UAcları 

memlekete cTopra!t Mahsul\erl o
flıit» ı:etınnelı:tedlr ve Oflıı depo
ların<!a da knlmcmıştır 

ıuı, darlı!!ını ı:tdermck !çın e
~aı;ıı tedbirler alma ı beklenen Sa~ 
lık Vekili O~ Lütfi Kırdar'dan, 

vere:nıı vatanda ıar. bu UAçları:ı 
da ı:l"tlrtllmtaını bllhL<;Sa rica tıt
mcktodlrler. 

Bu anda Genel MUd'Urün: 
<Devamı SL il su. 1 del 

Irak veliahdı 
ile prenses 
Fa%ıla 

Imk Vellalıdl Prenııes Abdmmıa•J 
ile ınıı: Kralının nıeanlıın Pren.st.ı 
Pazıhı, bııbL•ı. l\lebmet Ali, annt'&l 
Prenses Hanı:ada ve kard~I Prens 
Ahmet .Ut 22 de ingUlz havarol· 
ıanna aıt bl. uçakla Y~llköy na· 
va alanına ıze!mlşler ve dolrucı 
Hll:o:ı o~llno iltmlşlerdlr. 

Prens ve Prenııeıılerl hava ala· 
nında Cumhurba.şkanlıRı YAve:-1 l· 
!e Belediye Reis Muavini, ıru 
Büyük elçisi ve &e!aret erlc&ru icar 
~ııamı•lardır. Gazeteciler ve 1nto 
mubı.h!rlerl 1ılana bırakılmaclliı:ıı
:-ındım resim çek.llmestne mU.ua· 
de edllmcml~tlr. 

Prenııeıı Pazıla ile anne ve baba-
61 yıl başını Balidad'da ııecırecck· 
terdir. Baltdad'dan tıclecek hu.~ıs:I 
bir uçak onlan bu ııabah saat ı;e
'klzdn Irat·a cOtürcccktlr. 

Herkesin 
bir 

söyliyeceği 

vardır 

VATAN, b ilhassa son üç aydır 

okuyucularından aldığı mektup

la rı n sayısına bakarak, bugün 

halkın h er zamankinden fazla 

konuşmak, fikrini söylemek ar

z u s unda olduğu kanaatine var

mıştır. Yılbaşından itibaren aça

cağımız yeni bir sütunda herhan

gi b ir mesele hakkındaki görüı
lerin izi, bizim fikirlerimize aykı· 

rı ols a dahi yayınlıyabilirsiniz. 

B ize yollıyacağınız mektuplar 

mem leket meseleleri üzerinde 

olabi leceği gibi VATAN veya 

başka b ir gazetede yayınlanan 

yaz ı lar üzerinde de olabilir. Yıl

başından itibaren her gün 

A 
•am Kamaraeına fnılllz Is· 
'-1 Partı.ıııe mı oı;up bazı me. 
bıı.ıuıa Kıbn mh~ll' lnl 

mönıı..ata P.lmeli üzer? &t'lınt•tlm 1 
Faht bbyl,. bir mbnak~a ıc:tıı :.'il 
aralık t•tınııı ınntt odrn daha rerıa 
hlr ılln s~nıf'li llt'liln•ızdı. cıın· 
liu ~aıo ıoplnnııo.ndıın 11oııra ~•· 
ı·aıı ıc-nrınıı \lerll .. ıf' dış ııırıı~cıoı 
d air h11rnrr.lll ın ı u:nlıl'rt' lrr açıl .1. 
eaı.ıı. 1 çl Parllılıı~ nıf'nsup me• 
bu•lar unınml bir ı.ıarnız hnllıııı oı 
bnluııınurl aNlı, ıc:trrtndeıı hiç bl· 
rl, mu;aı.erenlıı bl• zrrr~lııl bile 
ı.açırmnıa rıu:ı de&' ldl. Runa raı· 
men lçltrlnMn lkbı fedalı:lrlık e.. 
derrı. anıldı t'f> :\tttllıtn lolianta· 
ıınd• blı buçuk •aa• lı:adu lionuş· 
mali ımı.:iinını 1ı:ııı11 rerdl. Klmlrr. 
le ,,. nrlrr ı.onu•turnmıı '" nr 
ılbl nl'tll'l'll'rP tır11ııın11ıı ırl!'ı:-rl. 
Jıı•l•rınılla 11 .. rıra oınlatat"ar;ını. 

h ;4ID Kam.ıras ı ıııı haıır ıelml • 
cnnaııu ısa: 3, ııu : 1 4e> 

'"im l\a"" •ın hahA•I 
'.\Iuıtafl! Ba~IQ 

c- Yahu. sen ne biçim aııam· 
sın h.ç Cumhurb~lıanının vercıı. ı 
t oah•.ı> ıa:ıP ecıııır mi. kov onu 
eeı, ne a -:ı. t rıöv l'nı:nı~lerd.r 

B~ ann cınn m lba) aa rttlgJ ı;ı. 
<Vtnmı :sa. 3 u . :: dtı' 

dlCl 

NÖBETÇiLER _ nı.: uıtuın llnlrrlnill' hrr an ~r.rııı rn •ı1alml nöbrıı:lll'n> aıırılar,,ır. 
ounııınn ııeler l!lltııııı. nMıl ~•ıı ı ıı. ıalrbrll'rr nf' rlbl •l'• lrr ~ eı11r· 

uınunıhrıı~ ı.oııırolılcn nza1' ıır. t ~trlllı: hııııların ('Oli raı.la teras: nem ı:orllül..lerl ı1t bir hAl.lı.attlr. 
ı:v manzara ı.areuında uaıao mrm nuıı. utan nıenınuon df'Dlll'blllr mi':' 

''VATAN1 , 

okuyucularına 
açıktır 



... , ..... 
eıı ~ ı ·ı~•ııiOlil 1 S E H i R 

I·ık Batılı f ·k· HABERLERİ 1 il GENÇ BİR KIZ 

O d O m 1 m 1 Z AKRABALARINI 
DAVA ETTİ 

Ol~a, akrabalarının, babasına ait I
• ıte unu

tu ıma,a
cak blr 4-

Yaza n: -
rtblllr. Tar1hcl· 
nın asıl Jfl de 
budur. Bıından 260.000 lirayı dolandırdıklarını 

a.u:n: Klt.ıp ('~le

bı. Bu ayın ylr
mlainde 30-J ca 
oıu.m 11Idönümü 
mllnuebe-t.11 tı11 

A .. t ecunııecelt ravda iddia ediyor 
•llJle ıar vardır: Her O!ıa K011ta!ldl a1ınGa genç '>ır 

htd!Ae, sebeple- kız akrabalarından Uç k:lŞI aleY· Kutsi rl~lt lzah edil. tılne dclan.:tırıclltk c!Avi.3ı tı.C'mL!· 
melt .. rıırıe an. :ır. 

tıruı anı!aa TECER ıa ılabı:lr. o hal· G nç kız bu &:tr&.la:arının ken· 
bUyüit aelam" ·" de ceml)·et oOa!ı.· dl oabaısının 260.00IJ llrMını do-
pılmat.ı llzırrı nı ıncelerlten onu [andırelıtını IC:.dla ttmektedır. 
len b r ll'Y ı 14. a kend! ~beplerJle DAvAnın dünkü IK'rau&U eıra&ın-
Tar Kıtap:a.-ını 'Ç'"a:•ur:IL'na.4 B!r açıklamak ıerek1t. da dlvicılardan ·ıaaırel \'C 0Yan. 
11:<tr adamına en l>ül J.k .ı.a··aı. o.- Bu takdirde ıae cemlyet. hayatın· ~·a Çatlı adla:-ınjakı karı _ kocll 
:e:.u keneli eaerler11e d~tıerlenCır· da ıı-ı1roıe=-ı ve teukıa. P.d:len ah!:.. . .ı:: ıle Tem16to!C.ll Nannı acıındUl t• 
D'lt"ic ır. ,.f" ııızam bozukluıtıarını ıslıu et- tlll!l ıcıctıaları reddetmlolercıır, 

Bl lcüçQ;.: tırnet a.:aıım. hk b~!:>.· m~k nasıı mOmkDn olur? ı te KA- Bun:ardan Vanııe~ın sarıaı ~ 
rtye tarlhlmlzl ltazan odur. Es:,;J tıp Qelebrılir, y11.yma_,,.a çalı .!•tı ,-an~·a ıun:ar: 66ylemııtttr: 
barnerıe vaittfrle ba.ı;tım,. olan bu ızöro~ budur. Ha:Ctkat OlçW.·ı ve "'- ,. • ı K t l!d! d d 

Cr-miyı:ıttekı Düzl"nıııızıuı:ın ı 21 , 11 hı- - van c OJ a a~ım ır. 
kitap, açılclamaıar va notlarla blr- na dsır ya.zoıgı Jcltaplanla ou ıı:ı- Bızm ev:mızdo haı.t.a olar&k bulua 
:ıtıt:: harttaı. reeanlt olarak n~!!il nıel f.k:rler açıicca ltiril.lür. d.~tu ııra&da öldO 260.000 !lra~ını 
bir balkı ne bu rıld6n0milnde ya- Kltıp Çelebt l"aerlerın:n bır kL-;- 1 a.;cııgımız Cloğrucıur . Fa.kat d~·ım 
!·unlaru:nı!t olı;a;a.; hem fL:. r J1a- nıını. ı;ırf lllılı acıam:arı ıçııı. <a!e- ı bu pa.rayJ bize rbor\:U ıcı.ı. öcıedL 
)'Atmıız:J. bir hız vertlmll", ı1cm a7· nıe aıcııııtları:u. ru·apça :razmı-t: tıı>- O kadlU'. Kızı O.l!aY• aeıınce o da 
aın ıre.nçl111n el.ine bir kültür ar- k.ı ça~da'"'ı ollw BA.tılı filozof .,..':' bu borcu bil::. Ve babatoı öldükten 
mat:uıl aUnulmwt olun~u. !)('nlz hJlırınler.n l.Atınce ~·azdıgı ııbı. 11onra pek fa.kır ka.ıoııtı tçın kE'n· 
.tieCe:1ert ktıaın ıı.adt"CO b~ bahrl:se Ama Ote ıanııta doğrudan dot:ruva. dtalne çtkanp: 52.000 Hra para ver 
!ar:bt d.f! dettldl:- hsl"r denızc1 !ık tUrlcçe ~t"rlf'r cıe vt"rmlş ve h&J~k d:k• demlljt~r. Dun.ı.ı;rr.a ııaht~1ertn 
h.ılaıııı de vermek için ~·azıı:nı,,. ın&hflu ... den. ve vauıarın onların dınlenıtmeaı ıçın ba~ka bir &Une 
Bu b!lırllf'r b..ııon 1çın artık e&!:.t-
mış,. tarih böltınfa de 3 anm kal- &nlavacaıtı bır dl ile :ı.•apılmL' ı hi- Jı:·a!<tlmı •ır. 

MlŞ l&Jllabll.r. A:na ~r1n L'l\ ZlDHtel:tıjtınl.t-a\.·unruuştur. 0. !ral)l ilkokullarda ııretı olan ,r ımaelen- w-çf'Ce.tlerı 
detl"rt, onu yazan uıı>anın klt.ı.ba meelrk rıe J.s.1.1 ona alt fl"Ulf're ça
bakun olan çatldaş ilim zııını:retı- ·•ışmalarını \·e te11ıerı fııra .tll!' ôG--
dlr. C~rafyası da Batı tımıne bl· renmeıertnı ta. i't. t k d d' ı t t'I' 
:ıt Yl\kla.,tıran 1lii; deneme4lr. O- Kendlltrtnl Jlme~~-~rme: :ı~l"~~l~r~ ın enme a 1 1 
nun e&erlt-rt~m blr çoğu tanh ÇP,fl ;;te geç~mlcr.ni aerbea bır ıa:zda 
d:lne aırer. özet btr deter ta11yau 1-a4:lf'm&lı. narari btlgılerle m~ lıl h d 
~U eııetler de birer kaynaktır. f'akat olmalıdırlar. Böylf',erı OltUdUf.a farı" ı" eg~ ı'ştı' 
K_AU;- Çe1ebi'Yl ne yalnız bir ~-- rı naza::1yt"lf'r.n •Hiç blrınl re·.ı vı:ı 
• iOCi, ne )·alnız bir Cotrafyacı O a- on:.:&r etmeyip ta&ef'Up dı•:·dıne dOş Du··

0 
(a. 

ralı: cıa,unmek. onu tanımak oı- memeli;• ll'en!klr. Duracı KA~ ç _ Bakanlıktan gelen bir 
ı:rıaz. K';tp Çeleb:, her f'1den ev- lehi )·l"rine ltdeta Bacona kon:~!1uy:r mim ile, ilkokullarda da dinlen· 
ı.·eı. bır •Ba.bls:ao ve «Nazarıt ad&.- c;('11r-tıllır. ·ne tat"Jinin 1·15 Ş b t t 'hl · 
mıı1tı' B:.ı deytmltr bu5f{lnktl sl)y- I ' 1 u a arı f'rı 
ıerııte cOıyalcktlk:t ve cFeısere bıl-

11 
KA.tıpıÇeı.l~bl. ta,ııda, 

0
A<rbu,,•

1 
ı- .Arasında vaptlacağı bildirildi. , 

ırtal» diye de &..;ıklanabilir. O:ı.a •v batıdır. Ne \"azık kf h bl . n &..-.an ı tan :ı:aarı mu ....ıı.. m \·e e eıc M·\· yeeın e r n-, 00 B , 1 k 1 ı 

re dotru va tarn b11ıtye •Akıh Ya· kısmı reanıi- hııml'tlf'r ·~:t~~;~?ıar: dılrhıgu~1e gönderılet. bır ~amım
&Jt.&61\e, fU halele !iltir baeamakıa. .ıerle seçmtı, olı:cunluk çacı:ının e8t'r 1 d.e. llkoti:ullarda da. orta o.<.Ul ve 
!°'ndan y1}rüyertol< varılabilir. Oü- ıe-r:tnl ve~meoen henüz elli ya:ııu ı llaelerd.e olelu&:u r:b1 cltnllnme 
~tıncPnLn bu yolda a!.tıtı adımlar. da iken barata g0zltor1nl yummut ta:ılınln l llA ıs IJU~at taı-ıhlert 
muhaıceme dedıgımız 11ev: o ~ tur. GPrçl 0 zamanına teaır etme- aranıuela ,-apılacdlı blld.Jrllmtıt.ır. 
~hntmı:ı.ın ırcrçf'k. yapııudır. Km t mı rteı:ıdtr. takat onun bu tee~r' Bu ba?::ımdan rarıncıan sonra bir 
ay~ lıya.~l•yan ve bir flk!rJen n[ tam ntAnuUe ıerçeklPŞtımıeye ha!'•alık cıınıenme tatıl1ne ırırl"Ce1< 

bLSb b:r fikre ;vuıtaeıtea. odur '-'t.<l!!l olan ~er. bl7:d~ henüz 0 ıura lPrl bılellrtlen ı:ıı:okullarela. d~rs!e 
Faka~ bunun ıç1n bir takım prl"n- c:a matbaanın bUlurımamL"ıdır, Kl re de\·am edeceil:t!r Ancak. talt
~pler kabul etmek ltzımdır BıJn· t:p Çei(bl'ntn savunduıu pre'l :p- belerr: b:rtncı ... anaat notu kar. 
.ar d.a evrenael kavraınlarttır. A~- :erın bırer tJee-ıorce olabllme~1 1- nelf'rlnln verliıp ver:lmiyecea:ı mL 
ealt bu tYrtnael lı:avra.mıann ma çın ;slı:ola.L'i\: çembtrı yarara·, da 11.lm de!tllel:r Bu hlltiursta, ~aarlf 
yeU üıerlnele •Kellmcı• de.1ı~ı~~= ha lt"t:nlş bıı· ~"·re)·e .,·ayılma.ın l.i.- Ba.leaı.1ııtınca aöndenıecegı bildtrı
JSk:olaat1klt;ıe flloıoflar. •H!kxıK' zundı. O z:-.;ııan ınun ıattllı flk:r :f'n tamamlayıcı tamim boklen
ener hlrblr.crıncıcn ayrılıyor 1 ~- .ohuml .. rı eıı Jfilı.el yem.flt>rını \·e me~tf"dır. Buıı:üıHerde ııeımeal beiıt
tlp Celeb. 1şt"' bu ıtıncllerln yo • recek:.ı.. o~un ıçııı Kıl.~lp Çelf'l')ı·nın l tt>nen bu tamımın. tik okullarda 
':lU tuunu1tu~ ~nı:;ı .f:~ı~rı~;: ha~·atında ık tUrli.ı talt.lSiı:llıc: var 1 ~""' at.ime tr el!itcrr:.!nln tatbik e
tN.anın ... ~rç~ .. b):: .. 1 

d bll cAK ~ır atnebllır Bırınc~ı matbaanın dJ!:p ed!lmı-rce"J do anlaşılacak~ 
Pe:Jıa.mu.um._ ...,ın a e cıımamaı.ı, lklncl•' cıe Batılı • .-at- tır 
ı-ı kAmıl• eö~ünü kullanır. cıa,IK."lnın a;ı: •• ne. Rf'neı.arur.·ın ~ 

Kltlp Çelebl"Je ııöre haklka:.. öl ııotıtı hır ctrrre dı~ınd.a yetı--.mış 
c_1lsü cKanıtı..mu cıı: 86~:ece o tJlmuuu: 
ca ıııc. Lalim ıeyleaoflannın aç'ıtı U.tınrı~\tı ce tercUnıe t"dllrnı, o.
o:.:ır:n aıtm.ı 1 oiu:;or. Ancak Kıt lan Keşf-al-zunun ad.lı boyo.c An. 

tll) Çtlebt"nln y~aelıtı XVII. yOA• b klopec1ls1nln yazarı. O:ttrıanıı ,~. 

1 :..ın Uk raruu ıçıncıe tsllrn dUrl· ·thının en buhranlı zamanlarına 
uıncıa buya:; bir ı;OkOntU va!°dı etlllflı.t. de\·aru eden parla~ bır 

A ;ık «~ertat» k:r..lelelerlnden cıı~tı.- :Sıo altındııı. 'ç.en ıçe gizl~ btr t;Ortı 
nra t'lkılmu olmuşt\\. Pelser" n•a rneı·t ııonnu1 ve- &ehel>lf"rın1 aı:ıt· 
eielert kötUlenıyor. bwıunta da ama"l"a c-alı~mı,ur Zan>•nınGa 
alınmıyara::: Patlh Sultan 1'tt'11.. ,.f'd~t': Ut Te-kkt .afR.ılııuıakl kav-

iktisat Fakültesi 
Talebe C Kongresi 

gürültülü geçti 
J •a. Cn:vf'n t İkt a· f', 

·rı: T11'.f' C"-n ·et .ıel 

Saadet 
Gazetesinin 

Yazamadıkları 
B ıtm'm ı1z de yapar mı,,ı

ıız? Bo1 zamanıanmda tü
üphanedeıcl k'ıapları. ıı•-

Z• ·~ ıcoııe~111~·onlannı, sı:ell1i 111'1-
Zf'I ırözaen l(eçlrmt'yl pek 6e\·&
rım. Fenelon·un Tetemaıc tercn
me'>in!. bOyıt:.C pederım, nf' ::..a1ar 
da dikkatle okunıu,. ıtm.:tı.;ı 

('OC•ıkların ve hattA kırkını bul
rnu1 neısltn k1;.rınca aya,aı ı:ııert. 
zannecteceıı:terı o taş b&Sması ya
zıların kenarlarına bu ıon !('ın 

btıe ırarıp ırcl~k şerhler yazını~. 
Beıll aarır. teoaılere 11evlc edl"n 

o notları okudukça. Adeta uı.rthe 
&ömülUr gthı olurum. t,ıe lptld&.t 
ml"ktebıncıe bızr. okutulan Anml"d 
Ce\'de<l ~\·Ln mUı5ah&l1atı ahl&
klyf' t., tÇtnde Balkan harhtn:n 
bü:on acılan ile kaleme alınnılJ 
·uııarı var. Çöken lmparator

lukdaki \·atandı.şiarın ruh bGlf'tl 
1le. cOs!O&nlt lmparatorıugu }·a:r.17 
cıoıma.nıarıa çevr.llidlr.• <ttyO':' ve 
yavruya me.ınlf'kete yenı ııeıen btr 
mubacır cıe:ıK:anlının aQ-zile roil
ıt bır kın 11:11ıamak tatJyor Ta 
yedınci eınıfda oırucıutumuz 
CoR"rafya k.Jtabımız. ne kadar ıı-il
hln~· bir ha.la ıelml!'f .. Hududlııır, 
rakkamlar deQ:ış.lll.lş, meml~ket· 
lerın yüz öl("Qmlert ve bıı.tA 
ıaımlerı bt!e cıea:ıomı, .. Ben kl
tapıar araı.ında dolaşırkf'n e ... ·c:ı 
bir tarih clldıııtn arasından ı-a
rarmıı bır KAZ.ete çıkelı. tı.mi rsa
a1cı.ı Oz,.ı1ndc Oç tane tanh 
var Blrı arııı.hl dlterl rumı. il
.;ünci\ell er.enci Arabiat. ı 'A·
mv:uıevveı ıaıı. rumlbl 28 Tet
rınlf'vvcl 1309, efrrnc!Jit t1c 9 
Teşrınu.anı 18~3. ~u beı.aba .-.:ı~l" 
f.i,; ..enelık bJr ı;ıazt"tf', ttya•.t ıu 

parQ.. aeneıırı de. mecdı/t" yırml 
kurut itibariyle yüz kurluf, o 
tarlhde pos. a ücret lerı pek ph
llalı 1ml~,.ı. vUAyetlere gonder -
lecek abone brdelleri ıçln de 
ttyrıca 00 t;.uru~ poHta para..~ı a
lını~·ormu;; ıl:)aadetı oıı Sl'llt>

dlr çı.kı).·ornuış. zıra ı.ag u.~ı. tö
tede ıonuncu ııttne No. :?1801 }a
zılı. 

YAŞAMAK SIRRI 

Sı 1 :;an Hanı din en ·o:•u 
t.belad de\'.-ına~ o taı·ihe- Sad.ı.r 

on "eııe ya~a\·&bilı:nenın .11rrına 
t'mılt olan bu tPk yaı>raklı ~•· 
zet•j·I nıerula okum.ata b.ıl.SJa· 
cıım B&ı;;rılAkale r :ınde. v~ 
T a ,. c J h a t başlıRı altında 

eu '·uı var 

sıuı''" ı.ınır uli.Hf'nıa,171.. ııtı .. •l 

0111111 hPlll('ll RllııHlll '.\ 1 f t\ n 
b.-ı.,lııı llt• .'1111 ;ıtırlar: 

• 

•Ha1rıhalııillı aıaı:aııa·ı "·11- ıııtı'"lı \·apırl'rlar Pran&ız ııaze•t-- kat acaba Saacırt av:ete-sın:n .:J 
)'edt'n oı:na!arına mcbno Brsrı- lerıncı... trnkld nkıliaf ,.J,.;or. .aa.rarnıış tek rapra'fl Jm.anın kal-
kotran hastnhan~I ll\blbt dot- Saınt Beuv..!'. Renan. Taınr·nın b:ne bır tllPhe bir burukiuk. 
tor Nlklta .lr Seliini:< bank.v;ı llÇd'.ftı yolddn lr1denlcr. edt'lli~·at hattA. t>ir acılık vennıyor ınu? 
cıır{'~tôrü AvuatUlT& devle!J t.ı.b- kadar tarıh ve fl'i1't"fe krıtııt:;nl Eveti nı&beUeri nıuhafaza c:-
uınoan :\löe~·ö Han"a Uçllncü de yapm•Pa mecbur oıuvoı·lar. rn~ıc ıartly:tı Buııün mahkeme 
rüt:Jeaen :ı.ıecıdl Vt? T:iyet.:e za- Almanyarla ba':la\·an. Ku!tur~ kararıvıe yıadırılmaya~1 htı.vattıs-
bıtal hafıve müdürO l\Iüsyii ka"llpf nıtlcad!"!Mıoı, huduılftrı- ler. llün alaınar.ıaıı; korkusu ılı? 
HJ~ .. sto Foroborıçe. d•ird.ünctl ııııza kada.r t&Jrınl göstı•rdı[;I durı.c&k kalt•mler, alt ııde llid-
rütbedt'll O.ımı•nl me.~aıı aafiıku- halde. biz. "'\unların ".arkıuela de- eletll bir hAI alan iktidarı Jr;ız-
ne ve hıdematı !edakftraneıe:-ıı:ıe g!llz. dınnamllk ,çln. tahrır mCL1ür-
;net:-nl. tın1arhane imamı Ha~ı •• lPr\nln bizzat kendi gazetelerı-

İbrahım efendiye dördüncü ve MÜHiM OLAN ne kovacakları sanaıtr .. ve !SOOr&, 
kA.tlbl aanı KAzım ve eczac,ı s:ı- Sputılık. aıom devri. milletler 
nı teta\·rl \'a ecr:acıı 581\.a '-lt-ıılt: o tarihde S a a cı e ga.ıe- ara.-ıındai{.I münm;t'betlerin ı;;i-
ve hu.talar atat.ı Ömer e!t'ndt~·e teauıın •v• ::aıdtKı değil. llfl l·az- rtft matızar&.'it karı~ında. bl!Ji-
be!şıncı rütbt>lertndf'n :\feclct:i n ~ marıı~ı Vf."ya )'Uamadıgı mUhını- :.elik.. 1nflaLion varken oadan 
~an ve zı,anları Ihsan buyrul- • dir. Avrupa tık:rcn, ikttsadt>n, tacllş.meı tııye bahsPtme h~ta-
mu<1dur .. » ıııva.setcn kalkınma hallnd.Nır. lıgı. anay•anın sarih hUltOm-

Teblıaatı reamlye başlıklı l:uı- HÜrrt}'e'- nrzamı terllietyt kı:-· leri k~utında ödenemıyen l!l-
da lal'. •Ht.yd.arpaşa he&tahanl'- baçııyor. O"'IIl.anlı 1mparatorltı- tımhlk bed.elleri derdini tf&de 
elndekl hB.btalardan birinin ve- ~u her atta bJraz ırerllem'.•kdt'. edememek ı.·e üstellk. hür Fran-
fat etllRt. Fethiyo kalyonll hu· saadet ırazetesı ı,te bu aırala:-- ıııanın. demokratik tnırııterenın 
ına~·unları He bahrıye !abrlk1- la. tımarhL'l.e doktoru Ka&tro df'mokraeı eliyar! Amerika ka-
.btn~a üç musabın zuhur ~!t~~i efet•dl}e verilen rütbelerde.1, nunlarmın yaıencı f&htd hal 1nr. 
Vf! bunların d.a hL'lt&haneye ka:- Kastamonuda \'eftyat oımadıg:ın- actirtlme t ve bu ıatıaeletle:-le 
dırıl<lıgı» blldlrllmektt"dlr. dan btılısetr.ıelctedlr. Ve bu hal ın.o.,an 11aklartnii. aykırı kararlar. 

Gazetenin üst tarafı bu ııon üç kıt·ara bAk.im b!r lmpara- Bılmlyoru:n., S a a d e t R'&Ze-
jç!n l{ı!Unç haberlerle dolu, tne- torluM:un nedf'nı lnklra:z: hutdu- teaının &ar&rmı~ tek n&buı bü· 
&elA, Kutaınonudan ~len hır tunu çoic v~ız bir surette izah tün bunıan bana oleluA;u kadar 
telqrafela (Teşrlnıf'vvelin yırmı ctmelttl'dır. s:zlere de tt'dai ettirmiyor mu1 
dördüncü ııunt.ı:ıden s,·Jrml hf'~ın- Tarıh bir tekerrürden ~baret- ye o saram1ı§ yaprak b'r lnlllta-
cı ııününe kadar elhamdtlıtıl~.h tır dıycnıer htç tüphe ~·ok her tın ~ebeblnt en kaba şeklld~ 

bu vıhlyette hMt& ve veHr:ra: .r.am_=&n::..=•=o=~~"'::._=•~ö~yl~e_m_ı•~l-•r_o_ı_r_. _F_•----=•-ö_zı_e_r_im_ız_• __ ..,_k_m_u_,_·o_r_m_u_? __ _ 
olmacııııı.ı Trabzondan ıelf'n te!-ı---
JUatda ıı.c rkarakol tahaff:.ızha- K k • 
""'·""• b<Ş yolcuya pratik• ve- an mer ezıne 
rıldttı) blldlrllme-ktedır. 
İcmıı.lt dahili ba.1~ 

Iı~ı altındaki bir nıar..aledc ete. 
limandaki i<:iavuz ücn!tlert hllk
kıncta mUtalealaı· df'rmeyan ~dll· 
mekteelir. 

SENE 1893 
Sl"nf' ısıı3 :h: 1.n ı ta-

r:h'erdl" O..ınaulı nıpaı·a'.ortıı-
lunun ba:;ıııa Oınt h11d;se!Prl 
patlak verrr:t>lc 07.t"redlr, 111te::{tm 
bır kaç f.enn t.Onra. I Türk Yunrn 
harbı çıkacak~ Blucıat ıtn hanı 
naı.ırmı 01<.!ürüp kendi otıanu 
onun yerıne ikame cttıtı ı.;tn 
ıııncustan·nın tazyiki He ter:ı.:ı 
taht ed:vor ,.c H~ndt:.ta.1:ıan 

Kandıhara kadar Bluctatan:ıan 
gpçınek üzere. df'nılryoıu :nş4 

t"d.lliyor. bu yolda on bin l')Ç! 
lr:Olt"racıan l'lilror 1893 dı:ı Kar
~r-~·t \"l'" :'\ft"rt.lfoncıa ErmPnllt"r 
a·ıaklanı,·or·ar. onları Bıtıt

,.e Sa··on kı~·am:uı takıp f'di1•oı 

Y!ne a)·nı &t'nf'lerde Almaı 
fıztkcısı H<'rtz ınterferencc me-

bağışlar devam 
etliyor 

cuma: ~eı- a:ün ı sır.at ı ı de açı. 
ıaca!t Kızılııy Kan :neı:-!tezıne ba
tışıa bulunmak 1>tıı rn okullar ve 
nıües&est'ler adına 'apı:a:. müra
caı.::ar t nıdlden büylllt b.r re:itün 
tlltnıaktacıır. Btı arada İstanbul 
Unıvers:tttMl \'e Ytlkt'ek Ticaret. 0-
Jı:ulıı talebf'lerı mu1terckc:1 Ktzıla7 
Kan me:-:Cezlne &1,·ı!ıt hattrMı ola· 
rak bır ha:ı ht'Cltye etmlf:lf'rdtr 

Öte j'antian cvı:Plkl gün 100 ~ı
ıe kan baitışında bu.unan flR ncı 
tumen ıııuba~ \'e <'rlerı d.Un de ıoo 
ıı,e kan \'ermif:erelır. 

Davutpa.,a zırhlı tuııa!'ı da 6-
nUmüzdekı a:ünltrcl,. kıın bak~ın~ 
.1a fUlunacaktır 

8o:Luk gıda 

salanla r Milli 
maddesi 
Korunma. 

todunu lcu:~anl\Or. Partaın !Vl- • • 

lon'.&rtnda 7am&nın kibar kaJııı- ya ver ı ld ı 

nir Güzelin söyledikleri 

SEVİLEN YILDIZ 
Ff"ı;J.:aJiıde JSıtan, kullandıkça 

i~mi gibi par'ıyan, tallı rengi, za 
ri! kurdelAsı He karyolamı süs· 
!"'°'" ADALET - YILDIZ MAR
K.\ battaniyf;sinin altında uyu
milyı çok seviyorum . 

Müessif bir ölüm 
:\lf'mle!.etln tanınmış aile· 

!erinden &k.lşeblr e.srarından 
f:ida'.ll"t ~ölpllk'ltn eşi. Hamd•. 
Cf>lıll Sdlp·tk. SabahAt çnıaı:ı:ın 
bRbata:-ı flll«'ik '.\.filletvı!!<:ll 
F.rtuSrul Çotaıı:ın k&\"ın ))(>deri. 
Baha Sölp(Jk'lln ata<x·~·lerı 

.\Lİ SÖLPl'K 

ıarı Pauı Boutı::t>t.:n1n crır.e;ıen Bı-:e. rla\-:: ~ \ftıdnrınıtn ııııhhı 
de Mııı.up•~arıt nın taraı.dar-

1 
mara',ıaıı ... ,.ı::ıplf'rl -10n hafta ıçınele 

------------------------------- !'aprıkiarı 11:nntrol'arda e111te:ıe-
r•ndt' <>vsaf oıld1rmı··f'n hl ha:tla· 

f(\ll'ı..tll "11;1,lıl.ane \P hldt'nııHı 

Ct"fl;ı .. iırıınf' lhrıl7 t"l•ııloı olnı.ıl·ı· 

rııutıuı flolıı~ ı tınıarhanr tntılhl 
f'\\t'll o;ı:ııuktln ka ... ıro <'lt'rıtll 
h:t7:rrtırrlııf' 1t'rrtan Ola ... ııııfı 
f'\ıt'll '" tııhlhl .. ::ınl lrıt"tln \ \-
111 .. rt'udt u .. t11l>lh. ll.7f'llft \ h· 
111('<\ '"' Orn ı-. rfr-ııdlll'rf' lt>rflıuı 

kl_§Q bir rahutı;ızlıJt mCl't'llJoı:: p 
d•lnkU Salı ıı(tnü ö~lt· v11~\! n-.. 
fat etmı~ı r. ·ct'nvt-ısl 25.ı·ı ıı.:;·, 
larlh;ne J'»tllyan bu"-•il~ ... ı 
Ç~amba KUnü ı-aat 12.30 cı ı 
Alman HnııtahtOlf',..ııHlrn ~;:ılG.ı· 
rııar&k şı,u Camii ~t'rH~nde ı
~ı:ıcıı namıı.;r.ını mfltt'(ıklp Edtr
n kapı ~ehldllğindekt mak.>e
re-ı mah!.ıL~~ına defnt'dll;!ct';o:
tı r. :\levlıi rahmrt e'l"Jeye 

V A T.\ S - U .\!LUll> 1951 

Şişkin cüzdan 
Ekonomisi 

Ş 
lşklnlltln 

lıt'r ('<''llıll 

bir nıııraı 

brllrt11tldlr. ' il 
de sıe:ı.ınııı:ı 
\ Ö('Ul YRPhlll· 
daı..ı hlr 11l...;11 .. -
lı.1ın. lf.: ':'lıst..lnlL 

il ruh('a bir lf'· ı~~~~~i 
dlrıınıııın ht" 
llrıı .. ı .. a)ılır 
F·aı.ııt O.P. ıı..thlıırınııı hlrkac 
,;hn tillf'f' orta~n ;ıtlııu }"l.'111 bir 
ı:ıı .... ııııı .. lf'Orl1;I. }Cll}f'lll hlr ıö
rn, 1;1n ıııııı)or 11Parn q~ı..lnll

Jhı tl'oridlrrl. bu 't"lll -"'h· 
l..lııllılıı tılr ntarar: ıl<'lll. hlr 
lf'llşnıe hf'llrtı ... ı ohHıcunıı bar 
ııar l>aı;ırıJorıur. fiiiH'f' ı;öro ..... 
uıtılf"rln<lf' C.11 P nlıı <iOO \fa. 
il.\(' n:-ı .. anının ıt\leınlrı.ruf' tur 
ırı .. ~ou \Brttır oı .. rarını D.1'. rl
Jer bu )tııl ':'1-:ı .. !nll .. ıeorfı;;l)le 

f'I"\ aplnndı rıhlır. 

19:i0 ılr-ıı ı.onroı flatlnrııı tle· 
,·nıuıı , o ..... 4'1ııır .. ı t..ııl"l!ısııuı.ı 

0.1'. ı .. tıdarı dalına )f'J)Jenı ıuJ 
rlJ lf'rlc } urdıla<ıın aız.ını ac:ıı.. 

t)lrnlonı~tır. 11n)al ı•:ıhnhta .. ı
fOr Jolln Ilı. .. ı.ılannınlnr ka~ı
sııHlfl 11BüJ o,·~n çorıııtt esvabı 
(lar l('lfyonı dt'11llnıl5ll. ~onra

lnrı aJnl ıurtı~l· 11'"'Hüuen1a 
l>uhranı>• dlJ't' t)lllnı"el bir te
riın bulunrlıı. Flnllnr ıltırınad.111 
yfll.<ıt'llp J urdılA:-,ın ııı'.l.lnnın•ı~ı 

o nl"'h"tte nrttı5.c:a bir hıuşka 
rornıllllr l~ln l~lıtılf'n c:ıı.nıak 

lıı:ttnlldl. \eni fornıRle ıöroe 

u\ urtldnşın alını ıoctı artı) orıı 
oııııalıyııı. 

C.t'lln ıürOn k.l rıau \rın 
lırlamaMıtl OD ÜC tt'Orl 
de thıll:ren ı edl. llattA V. D.l'. 
.lı.nl>lıı"~ıntıı ctDondurulııı us fi_ 
atlnnı f'ınrl bllt', fa~·da \t'rınt'dl. 
Zira T. C'. :\ l r-rke-ı: Banlo;a.1;ı btıl

leııltrlnin nTrdtn Olflet..1 JHHA 
ınl .. tarıu ~IMtıınrını.1 rıtıı..anıl,ır 

de\·Eunıı bir artııı hnllndt'Jdl. 
,:\Jubale!etln ıı">ntılnn altıntar11 

rr-rJalları \e ı .. tıııarın 1t \ ltın 

lar lriRtılıııı:uıı tnıan \f' fllftn J"L 
banf"ı ııanı,;.aıardl\ bıılun ıı }·nrıı 

ı;ü:tlf'r~ dt'. ııan\,;not holluıunun 
f(' J Ot.11ntı n.,·ııınlatıyonıu. t ·a. 
ı.at D.P. 11.tlıları bu ıınn .. ııot 
boıtuıunttn d•l fok hı hlr ıo;rJ 

oıııuııınu "'"\ ıınınaklıt a:t'l'llı;.nıt"· 
ıll. :?i tl.lnı 19:17 l'f'(•lııılt'rlnııcı 

J).P. nıla)larınııı pt"lı; ("0.(11, htı 
1 ı:ılılt'n. ııııu .. lf'r'nl J;f"rl" ııccırf': 

·c ' lenftrkt'I hıııı .. not klnıll" } il• 

zfl~orıı ıtb,. ı-o.r. ac·tılftr. 

r.ilecı·ın yübe'ı. mt dreee prosrrtt..: . .!ı. a:ar ı. ce kızı mıı- her iKi 1a .. a
.. nıt. ıı:;0ycıu~l·ttı dero;Jt-r bUe · B'. :ı ıı dar ııfırUı,.fi. bllırısız lldl'ırlt':-t 
:ar teısenratt.ır• diye rmrtl.il\. )! .. evlf't oınrıı~ını kf'ndtl('rınf" dııı':a 

0 .ltuımuynr'Cuı :'.le}' 1aı. bUi.(lll ;ak ed.nrnıııı<ı·r:.11 Kıl:.ııı (..e!t>b •.. ~ 
bQtnn •Tauaup •e hamakat.. a· ılat ,.P tua\"\Uf srAl'ındalti b"J ••tııw 
<Zamlarıoa k.ılmı1tı. .ı tna taqıA.lnda d.\all''..\.tıf bır fi-

sc. lr!'t'!'i dan foaa· 14 de :\!&mı :a 1 :o:·a! ndr }'apılmUJııı , ______ _ VEFAT \•acr ı. '>adem f'Zınf'ftlnf' n af\ta ta 
rıştıran bir ~~kf'n'1YI pamU!t)'a il 
teyr. 8<ı\.\"f"t haı1dır11\) K11.n-ıt,ın, 

tan o:r toruıerv~ fat:ırtka.-.;ı 1'ahlblnl. 
ettkt'tlndf' razılı ıı t ldl.f m11:delt'•ı1 
ek:sık kotan bir ~abun tozu ım&;. 
cl"-l Ue kokmu, kavı·nna ıatan bir 
bakkalı mllıt korunma mahkeme. 
•ine vennı :erd!r 

TEŞEKKÜR 

.\ nıı.~ u \ff'111lt'(..f't b.uıknot ı. 

('illtl(' J 01.0,·orı> dl}t" ı.l'ı;\nı ı>ro 

ıııı ııu11 ı a .. ı )nıuııı n.P. ıuhı)ları. 
tnıılaıııuı a tıı..an """l('rlıı lıt•· 

ıneu .,arrar.ı aı.1111 11.uıJ..notl;ırı· 

111 ft('hlt ııııını,ııı deıl-ıtırııır:ı~ 

nl. J·a hllnılJnr ı ardı. Jahııl ıla 

hllnırı llürflnliJnrl;ırııı. Biıllln 

1~11 p;ırıaı.. c .. (ınuuııı.. ı;nrü'ılf'rlP 

:..l"l..l:t ,\ıhla J llJ'lft• flt·-dört } oı: 
l:lı hani.not hollna:ıı ı<~ıı;lt)ııın 

'ı!r ıı.tıcııır. ııar;ı şlJı,ı..lnllıı;I )"I'" 
rlnı· ı·uııl.ııı ... ı~ı..ıııllıı:::lıııh•n \I'• 

.ıa .. ıııı..ııı 1·111.ıl:1ntMrılıııı .. ,., ııf. ... 
oı;ılİ,ııı. Zlr;ı haıı .. ıınt hnlhıı:.ıı. 
nun ·' urılılııı. ~·oruıılııı::ıı 'ııra· 
rıno 0!1111 nhu.uııııııı uıılaııı.ıl. 
ı:uı· tılr he":ııı l<ıl dt'a.11. Uc\'"letl!" 
bag:lı iş Jf'rl('riııdf' calı<ıan ıı:ıcı 
Yr nıt"ınnrlarııı Hl:;O \f" 111:\7 ].ll
l:ın tl('rPI hodroları f'lltrlnde. 
.\1111 '·ıllarııı" ııı~lt'I tlatları d11 
llt-111. :..rı.ıı: ~ıl .. rınuıulıı \tırıl.ın 
hlln .. 1101 tıntlıııı;ııııu .. a:vılt\ <"l"
ı lrtnf'ı. dalnı.ı l.nhll. nıı kolay 
lır.,nıı .. onıınılrı, pnrn flll'llilnllrı:1 
dt",r;ll. lo; .. lıı l'1lt1lll1tl:'ır rl.ono
nıl.,lndt"n hıth .. f'tnır- .. ır-reı..ır. kir rft~ı~ll .ıe her tltiı'tn. <lt! tt• dl"-

KJ.~lp C'-elebl. zamanında m Jereı< ııuı&Jı veı t&bla; bılııtaıne dM-
t•et tllm ııörtıı,ınne eahlp ve tabla~ yanan mu.ebet bir Jlim ıı:ürtııı.le b!
b\lıtıertnde müdbf'deden b•rek:et. "" 7P ela.ha ozamandan Bw.tt .dflnr~ı· 
d~n blr ınaandır. Faıı:at ouı:;u a nın za.ft·rtnt saklayan hür dU.şun
tıl kenOJ ilim alanı cemtycı ha·:a- ce yoluııu &(Setemllbılr. Kıl~lp Çe
tıdır. Burada •Denev• yapnlaıt im lt"bl örnek bir Ulm adamı olara.:.t 
t.lnı yolu.ur Ama ibn-ı Haatı•n aençl1ge taıutılacııı:< büyük btr .n 
ıırıbı bır ı.aı.·:.ııcı bıze toplum b•a~~';: andır Yalnız XVU yUZ111 deı1:. 
tına a!t. r.ena:tn rnu1ahacteltt !lkr!.mcc. tarıh boyunca Oaman'.ı 

1 cemıyetlnin ilmi oır tahilli için o 
I nun bıraktılt rerden ı,e koyul

mak. lit"relur. 

Bastan aunıı. l•adıır hr}·ccanıı 

("en A:onıı~dr taVı~p f':' ıı:rup ıır·ıp 

!Jl~b rlcrınr. ı.rerek nahoıt hAdıM"'· ı 
:er.n dotme:ıııına "'bep olmu .ar. 
aır Gürültüler Ct"ml\"e !rr m•a'!t 
memurlarının bil!lll ·roildahalelerı I 
ile ya~ı'P'Qı~tır 

seçımler sona bl!"a:.Cılara:c cıı.ıe:.: 

ıer faslına aeçılm14tır, Bu fasılda 

liı'ian me'ielesL ~ur.at hakkı. takü:. 
tenin hukuk ve aıyual bllırılc• ı 
rnuadJlı olması, &tal ve burs. kitap 
ve )·e-r me:,eıeıerı gı)rü401m~. l'! ki 
lel&.rf! he:;eıının bu hU&u!lardakl 
faaliyetleri tenkıt1 ed.llmışt.ır. 

Cf'üccl.rdarı n1f'l'hlı n~ •ı Hı. eşl, Ord. Pı:of Tahı Ta· 
ıı··ı ı.oceanııu. mı·rhu.n 'L· ,,, ,. !"i ıhad.d.Jıı Tı.ııP.r ıle İ!ft'• ('11 4 

ı>air. \•f' bm.Pt Sil"l!r"Jn anne,rr. rr.ı rhume Aliye TanPr ıle l'.iikl Ko
ca."11 mebU&u Kemal o:pa"' \·e Operatör Rf\.tf Sırt"r'ln kayı:ıvaıı
df'lt'rı. NllJ.het. Kuraurr, H:ıll\k Olpak, Rrfl. Ta1t, Ali Taner. ,\Jı
aıııt Rurnıuıi, Necat Çar, '.\.fcraı 't'Uregnn ve Tomrıa sırer ve ~i

n:ı.n Kuraıı.er•ın bi.\yfik annele rı. Nazmh·e ve Turrut Paıcman 11e 
C IAlecttHr ... Beyhan vt- Tutrul Tanet .. ln hala~arı. Y. ~ıon. irfan 
Kuraner :ıe Ruh.-ar Tanr:-. A:! H.umanı. Feth! Çar ve Nt!cıp TU
retüa ve Sevim Oltak'ın büvtllt kayınvaııcıelerl 

\ \~F. T \'.\ EH. 
ı:tıhal eylem!etlr. Cenaze": 25. 12 951 Çatlamba ailnü 1ktndl na
mv.ıaı nıutelkip Şi)ll camı!n den kaldırıla:-ak zıncırlikuyu m~ 
r.ıırlıı.:ındl arttı mUbcn."eUl'2. C!efnedlleeeıctır. Çeltnk ııoncıerll
men,tftl rıca olunur, 
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1 
Yetmezlik net icesi 
Büyü me 

Kan 'Dt'ilflf" k:ı1ptt'D "lf'Vlı;.l"
tllllr. Fı:l'r hU """lı;. f'"lll•ında. 
öıulf' hlr nıanl:ı \ ar'a. bu mı1nl 
a'ı f'l11l1f'ı.. ldn kalp ç111ı,1r , .. 
n.f'llf't"rlf' }Orulur. \dalt 1'hılP
n1I :ll ... ;tr. ,el'\!ı'f'r nu. ı.:ıHtlıt bil 
,onı" .. ı ılf"n1r-ı.t1: 

""ol kal hl hli3 llttn. \orı ~lf'n 
o7u df'ııllrn \f' ~:ılhln hrı .. ı:uııı· 
('lnd:ıı.ı hU}ük dAn1arın dıtrlııı· 
dır. llu ıl;trhl. nl"ll<'f' .. I. ortıtı}a 

tl' .. 1111 arazlar tıı..ıır. 
h..ılp \t•lnırtlıllııtlf"O f'\\('I, 

ha ıJ1111nıt" .. t. l.ı1lo n:ıhh~t" .. ltııh• 
:ıtrı. ıı:ııl h:t~ılmu .. rl.r.lf"rl \<\r. 
dır. nıınların Ulf'flne neft'~ dar· 
IJJI hlılf'r 

o\ort 1ı.1rırıcını11 "4'hf'hl. roma· 
Unn,ı ı•l:1r:ılıı. kahnl l"dllıııt" .. lP
dır. t\\l"h•f'. ıı.unıar .. ertltsı s()
ruıulu tutulnı ıı..ta)·(lı. 

hah> ('f'rrahı .. ının, hu hil$la· 
ııı.tıı ı•nrıııll f;Qıiıl.lar tt"ınlu l'l. 
ll&I ınutı,ıı. .. aı.tır. Uolıı.ıı l~lt 
ht1 .. talı1111 tr~hlı.ı rr .. l'n olur .. ıt. 
t•d•Y'hl dr o kadar kolay olur. 
kalhl lfl;l'l,ı .. urü\.lf'nıt'dtn. ına· 
nıaııııı aı.;ılıııao;ı bn.J..ınıından. 

\111 ha~ıını.l .. riı.lf'r1ıu1f' dl· 
nıaıın t..anlıı hı t:Jt•lt'tlf'IUrtne
~1 \t',.ı .. anı ıopl:t.)ıuı \l' atan 
ıı;lıotf'ınll'r ar-4 .. ındııı..ı ı.t .. tlnıe ~ 
runııu ıuınlına .. ıacıır. 

TAŞ DEVRi 

~· 
: .. 
" 

ÇAKARALMAZ HAFiYE EFLATUN NURi 

• 

-~-
r~ c:ı~ -:;::: 

...: c::=:.. c. C":'> c c... ... c:--

;~~i~~~~~~---------1i9ıH-~I~~~~~~ 
lebtllrlerdl. Res'ln ııeç.d;a Ö>:f'kt u- Yerler ta.mur!uydu Ortalıkta talaıı: 

cuna kaOar varıp ... ;ıtm .. ı kolay Tercu··me eden.· Rezzan A. E. YALMAN No. 51 parçaları va<dı. Duvarlann b:rı. 
değll"-1. Belkl de ır«"lo.ln o taratı sinde bir kapı cörd.ü Bu alçak ve 
kapalı o:a!)UJrd.I K~anlUı:•a yoıu. dar blr kapı idi. KıHdl yoktu. B'.r 

6 k t ın t · çare lttbr:t ıaı not. dl"'~eainl a:cıı ve cebıne tını farkett Adamlar bunu k&PL 
nu .l rebı:me ç e..c eh ıar.ıı. Bu bankno,ıar ceste edllml. indirdi. Bunelan eonra çantayı ve delil:e ırcçırıımı, olan kirli blr ip 
ya!tnıaıctı Bt1Juncıutu durum t • ,.e bai!annııetı. Sandılr: agzına kL tıp ııtmlı,le!"dl. va..~ıtutt"le çekilip açılabllecekU. 
il.keli ve &:üçtü. Faıca1 böyle bır fır- 11 andlltı kapattı. Tam 0 sırada L Rez ~enlelen ha,.·ata kav11•muı Rex. lP'• •ekti. ~.,,, ıç•lmad•. Elln· elar dolu o!dug:uııa ııöre burada bir ._ ı - "··~ du Hemen ....... idin ~ -v -. Q. " 

•at da tar.ınlamazdı fa.-. Na e ........ ' ... " Clbl aevlnelt. B:r kibrit daha ç&.il:ıp deki mumu k&''IYa ı·aklaıtmp bak:· ıcaı: mıı~·on franie o!abllirdt. Deri ... ,"'' ve karanlık olmuından tat' .... 
inocenc a·nın d1.lôıfl1an b\ldUt. ""...:; u ·• etratıoı ketfetmete niyet etti. Kıb- tı. B!r tarafında natıılııa bır kilit 

ıa:-cıarı ııeı:p ıreç-m ının sırnnı ttm ça:ıtanın içinde dt" paralar •arelı faele ederf!:C elrordaml~·La yolunu ritın titrek aleviyle ortalık hafifte veya herhanıt bir tef olaca:.ctı. Fa. 
R bl '"lb~t •ana •akt• •ıını buima"'a, •• u~rtemeıe ba . .,.ıadı. Fa· , 41 l!ltttnf'celct; Y re dıı. çö'.<tU ve tz r "' .. u ' · ~ ~ aydınlandı. Kaya.arın araaıncıa o- kat buna benzer blr ff'Y llön!medl. 

sandltı açmaı:ta ez$ebb ettl. Al- paralara •UrdU. Fu bankasının çı- tat \•erler ta.,ıı ve kaypaktı. Her L yu:n1ue olan bu a:eçtt oldukça me. o zaman kapıya yaalır.nmaıta ve böy 
Jaha tUlt:Gr lt:l11tl1 def ldt Kapatı· ltard.Jitı bu- banknntıaı ona bır ke- dım atıtta bt.r taş }'uvarlı:ıı-or ve ylllı ve dönemeçll ıcıı. t:erll"mete lf'llkh, onu açmata çalışınatı aklet
nı c .. ı:dırdı Te bir br'ıt. çaktı. re daha Atrıka·:ı batı!1a~1ftl. 1~- eürOltü cı.'l"anyorcıu Bu '·0%cıen baı ladL Altıncı dönemeçten aonra tı. N.'eklm d.&ha yUklenır ytli<len-

Sanclll:ın içı tıani<notta doluydu te bu kL~anın ,.e ça:ıtanın ıçtndt'- kendini eıe verebll!rcıJ. He].·ecan• blrden havanın 11erınıecıııtını far· mez kapı dıoıırıya dogru açıııverdl. 

lım it Vilayet Encümeni 
üyelerinin aylığı arttırıldı 
tzm1t 24 tHu.-.u~u - vıu,· .. et 

mf'cltsJ umumi top antıHnda cia:. 
ml encümen nrelt'nnt1 Vf'riime!cte 
olan soo lira a.ylıgın 750 I:raya çı. 
tcarılroa;ı,ı ıttlfakla karar altına 
alınmııtır. 

Daıml tİlcümf'ne 1ıeçtlemlyen ba 
ı:ı ü:ı,relerın sonradan bu yükselL§e 
taraftar olmadıktllrı anlaşılmı~tır. 

Dünkü sis 
Dün eabalı gaat ı5 45 de blrden

blre limanı kaplıYan keeıf aıa ıe
bır hattan aeferlerınt tnkltaa uı. 

1 
rannış ve 11aat 9 a ~adar KacUlr:öy, 
Hardarpaşa. Adalara Harem •e 
ı:;atacak·a vapur ıc:aldırılamamıştır 

MEHMET ÖNDER 

AVRUPADAN DÖNDÜ 
Kon~·a. ?.ltıvııı:lı. Müzeal mOdO

ru ıı.teh:net Ön~··r. Avrupanın muh 
e:ıf memleketler·nde yaptığı 3 a~ 
lık tetkl:C sc>ahatını bltlrPrek: dün 
·:urda dönmüştür. ~tehmet Önder, 
'ıri<aı\ ıti.ln sonra Konya'='• ııde

re<c ı.·azıfNlne baı:tı·.acaktır. 

VEFAT 

G!r:t Hanva eı,rafı:H1an Hllmi7ı&· 
de Nt~lmi beyuı kerlaıf".sl, ~b.ı.'~ 

Uarıctye Nı'!.zırı Ahmt"t Nt'tilml Sa~·
maırııı rr-flk~ı \'f'I dı'f tabibi Hıt

Inıt Voskay, Fıkrt't VO!!ka1. mer· 
hum H'lıeyln v~ R~!lt VOA1ca7'ın 
!ıt'mt,ı;t'f'Jt't1, K~rlm~ Vo.,lca~ \'e Ze1• 
!:f'P Vo:ııkay'ı~ a-örUmcPlerı, Yi.\k
,.,rk ~lılhendl~ Nsım1 Voska·7 \"f! 
Hılmı Voeka\.·'ın halaları 

'11 \ lllRr ... \\\l\' 
Jianunetf"ndl Vl"fat f'tmı~tır Ct•na 
7.C8l buııünkU Çarşamba ııüıHl Oıt· 
lf' !1a·11a.zını mütci.kıp Şişli Camiı 
~er1!1nden i<at.ıırıiarak ).lerk,•z E
fPndt lr:ahrl:-.tanına defnedilee~1c:.tr. 
Çelenk gönelt•rıımeme11t rıca. oıu-

nur. ....................................................... 
BUGÜMKU 

H A V A Ye9llköJ ~ıeteor• 
loJI htuyonunu a 

tabmlnlerlna ıörtı huıtın 
ısetıriınh: ve cılYarında baya par. 
çolı hıılutlu Jf!CPCt'I. nıup. rll1:•:lr 
l•r poyraı:dan harir .,ıarak e
ıerf'klir. 01.inün •n Jllk.sek hara. 
rett t, "" dfi•ilk be -t o sın· 
tlcrat alarak kaydedllmlıllr. 

TAKVİM " •R\LIK '"" 
( \ R~.\,(84. 

AY t'? Gf~ :u - KA~l\t 48 
RL \l f 1:113 - ı\H\r.11, 12 
Rlcrf 1377 - f't'lll87.l}·PIJihlr 3 

"•""" gzıuıı 

SABAH 07 2-1 02.38 
ÖGLE 12.14 07.28 
iKiNDi 14.34 09.48 
AKŞAM 1646 12 00 
YATSI 18.2.ı. 01.39 
trı.ISAK 05.36 12.31 FM bankuının ıjamıaıe.ını tatı1an ki paralar yozOndan Afrlka'ela dur- dao ter tçıocıe ltalmı.ttı. Kulakları k~ttl. Bir od.a\·a \'armıştı. Buranın tçeri;e dolan hava mumu 11oncıür

•Uzer f:-ank!.1l{ oara~ardı .f'airaı. ma1•n (at~ırıalar v .. b&rpler olu- utuıdurordu Karanlık ve aıtır ha.. duvarları ve tavanı tattı. her taraf- elU. ~.ıı:. yenldf'n karanlıkta kaldı 
bıın.ar Ru tn 1mdl}e ıwar h1ç yordu. Rf"r ba:de tıunlar kalp para \•aı1 l'f"Çld~n tçlneltı botulacak ır:bt tan rutubet aızırorelu Bıru etrafa Kenellnl l')lrelenhtre açık havada Oaztttml:ıe sôntlerllen r•· 
ırı1J:· 1em. 11 otdugu irlbl bl: tıp pa.ra kil. ın.anıan elde aııneıt ve ıat.ın oluyordu Reıc ku~alr verdl Hıçbtr ba:.C:ındıttan sonra bunun eski bır buldu. Bu. top eluvarınela Reıc'i'n 

1 

zllar ve reslmlrr btı.511sın 
1d Taptaze baıul,nıe oldukla.rı ıçın almak ıçın de en t•!rlı sllı\b bu taraftan aee ıelmlyorcıu. B~rd.en bir sarnıc; oldutunu an1aelı. Yerele bir blr ı.ntn evvel dlltkatınl çtılmılş olan '>asıtmısıo iade ed ll mt~ 
daha ır.at.baa müıekkebı kOic:U)·or· kalp ı>ara dea;:I mlyd.J? RU bir aıcırtı lle tahta k•patın kapandı· bot Şl§enln apına tU;ılmıt bir kapı idi. (Dey11m1 'ar) "'-----------;..J 

• 

l ı.ı ıuı1ı111 f nht•r;ıı ..... ı Tıu t·ıı.ı.u ı 
tt> .. ı h.adııı 11n~hılıl.lıırı Jillnlalnılt 
.'ıııHııe-ı 11111\nf!R .. l}rtll aııırlhat 
llf' t'~lm Utın"fşıuı Üııeıı·ı .. ıtıhAtı
nr- ı.n, ııı-turaıı h. llnl'-: Olre ı. torfl 
toı.. 1110 111 

ORDI' \ RYrs PROFESÖ R 
TF: \ l' IK Hf \IZf 
K.\'7. \ ,Cl{; h .,t' 

drrln \t' ı.(111 .. uz ııılıııu•ttn rı ı ,;ınıı 
suıınr .. f'n, nnıl'lbaı (''uıa .. ııut a \l" 
dnha t.onra hn .. tnnıa ı;fl .. tenlll..lrrl 
ı<"('f'-ut ,·e lUkuı nın.ı.nıı an 110111, ı 
f)O(.:t'nt Dol.tor Cf""f:llll KR7.tlll('llil, 
Uo .. tnr F:ııı\ıı Karaı·nn.:; L ıı. Doktor 
f'nhld Z;tınanO, Do .. tnr \11hrllıRıı 
'hıtlııf'r llf' A .. lo;tan \ff'hnıet Ern~·
ıııan, .\ .. ı .. tıın .~Alt.. ll ı l l(IUHI, A~l-.tnn 

\J kU( Kn7:Rll('l,;1 1. A<ı;l .. tl\n ll l'! lllt'I 
Ü7tlrınlr, Rıt'9ht>nı~lrt' Htdln 'lır.ııl 
llr dl.ı~r hf'n1<11lrrll'l'I' alenen t~ 
~l"k .. tıru bir 1.H)rl' blllrlnı. 

[ 
Bir 

l >tı nJa Oıu;rtt' .. I 
' n1.ı l~lf' r l \lüdllrfl 

\ rLto H ıtJı p n'ı ' 

Belçika 

......................................................... 
MEVLID 

E$kl Bil:..
rt'J} AtLiemıH 
terı.. w.:cerı 

muharrırme 

bum 
hl"' \ ' 

B O R <\ ' 111 
ruhuna '7 
Aralık CUmııı. 

günü va:.:ıt· 
CamUnde.öıç 

lo namazıaı 

müteAkip mevllcı okutturulacat 
tır. Dost ve akrabalarımızuı 
t~ljrıflerın~ dılerız. 

• • 

ı 
gazetesının 

TÜRKİYE ÖZEL SAYISI 
Azra ERHAT 

An\•era'te yayınlanan •La )!e:.4 lart ttıttr{l.k etmektedir Bf'lÇjita:ı 
ropo•e• aazeteel 13 Aralık 1961 ta- fırmalar da bu faallreı .<atııaca,;. 
rih!l nüsbuına 24 b;ı.~·falık bir özel olurlal'fta. bundan ktcnelllerıne raı
ı;.a\·ı eklemııtır. MU!<tmmel btr bas nız tayda ve ~eref A"elr-cek:ttr. 
kı. fleçkın ı·azııar v~ bol !otoarkf. Özel ~ayı, Kenıkllımın rarattıQ:ı 
larla çıkan bu özel •arı ilk aayıa- cyenı ınsaut» Brtlksel ı;eri.l.!.lnde 
sıııc.1a bayratımızı. A:a:ürk ve Ce- mıı~·onlarca lnıt&..'1lll tanımak fır. 
IAI Bayar'ıo ıotoaratlarını ve B-- satını bulacaklarına ı~aret etmc:<.
,·ek11 Adnan Afencıerea'ln Belçika. ıe katmıyor, TUrkı;,.·c:tc a:eleceit o· 
Y• bir me11ajını lb.ttva edlp «As~ Jan turıstlerın t'ilne de(terll blrçoit 
ectıs de la Turquıe modem'• Cmo- blla:Jler de \'eriyor. AnkarL ista..-:ı
dC!'rn TüriUJ'enın CörUnütüJ baıjıl. bul ve 1ımtr az"rine >·azıl:mı~ bırer 
ııını ta.'!ımaktad.ır yazı bu şehlrlerımtzı tarıhlerl ve 

Ilazır!anı1ına Türkıyentn blrçoıt: tUri.6tlk kıymc-t11.>rl ile tanıtmakta
veKllıerınln banka ve müeblılel>e u- dır. A.»rıca hf'rhaldf' Buın Ya:-ın 
muın mı.i<1Urlerının iki memleket. \•e Turizm makamlarındıı.n elde • 
elçilerinin ,.e turı:.::ın1e Hrııll buı cııımı, ,.e Türk!renln ırörülecek rer 
şahslyetlt'"rln çalıı,tıklaTl bu özel aa. !erini, tarihi abldelerlnl teaplt ed~n 
rı b!lhuaa J 958 Brüksel seraısı nıü totoırrarıar hıttr rııı:n şeklinde bu 
n~ebetlyle meydana aetırllmlttır. yazılan çerçevelemekte ve canlan
Bt'lçtkanın etonomı ve ticaret. .... cıırmaktadlr. Plerre Helm ınuaıı 
hL'ltnda :.cuvvetlt bır ne.tir orıranı blr yazı Belçikalıların Noel Baba 
oıau «Mlıtropole• ıa:azeteıının TUr- saydıkları 6 aralık ııunune d.Oşen 
.!tlfe hakkında böyle ıenıı ve r.cn· rortuaıınu teaııın dotum ıunt\n· 
atn bir etUel yayınlı.makla clye&!, den d.aha büyük bır önemle kut· 
Brü1u;eı seT"Clsıne katılacak ola..'l ladıkları Saınt Nıcolas•ın Demre'de 
bir me-mleketı tanıtmak oldugu doğduQ'tınu ve bütün ömrünü de 
kadar, yabancı sem.,;,yeye açıilt bu. An&<loluda geçlrd.IQ:1n1 anlatmak;ta
lunan memlt'kettmızın Avrııpa:ı dır. «Vtftttrel Chr6tlene en TurQ· 
lktlf.at ve iş adamlarına ne &:ibl J;n ule• fHrı.tı;anlıQ:ın Türk.lyede«i lıı· 
kılnlar &aglaelıgını dııı. bel:rtmek:.Jr. lerl) adlı b .. lt:a bir yazı da AnadO· 
Ntt.ekım Brübel aerırtstndekl Türıı: tunun bllbasıııa Efc.s·ıe Hrlt1ttyan· 
pavıronunuu tasvırıne ve burada lığın lr:unılutunda ne büyUk bir 
Türıc:tyenın neleri nuıl teıthlr e- rol oynadığını anlatarak din tarıhl
deceaınt anlatan etri.flı blr yazıda::ı ne meraklı frnlc:lerın! Körmeye tej 
ba.,ka. özel ıayıcıa memleketimizin vlk etmt'lcteel1r. 
ziraat, aana~·ı. madenctlılr: ve tıoa- •La l\I~tropoleııun Türkiye ozel 
reLın muhtellf kollarındaki gelıt- ~ay11ıı bizim tçın 11evlndlricl. lilZ"I 
melerı ıayılmakta ve bu sahalarda b!r dokümandır. BuRtlne tadar 
d.L'l• da ileri adL:D.lar atmak için hiçbir J"tbancı •czetr-de Türki}'e 
no ırJb1 tmklnlar o.rıutu taerlh e~ hakKlnd.ır' bu kadar toplu ve ıııa~· 
dllmektedlr. Her biri ••ilam bire lam bıla1 vt"ren bir etocı ç:ıc:ııtın• 
tüd ve t.eıın Jatatıatıklere dayanan ha:ırıamıyorum. Bunun M,.lf! oıma 
bu ıncele.meler füphe.iz ki Avru- ııını yalnız lr:end.I çaıı,malanmıı• 
pantn ı, muhıtıerınde ufuklar a- deltll Belçikalı ::razetentn TOrkı;11 
çıcı mab!yettedlr. Ankaranın Belçl muhabirlerinin ıvı nı~·etl! ıarret· 
ka oüyük elçlfll ıt O Walraven!<'Jn lerıne ve her •t\'df'n evvel de Avrtı· 
raıdıkı gibi TUrkl\"r .şantıye halin pada artık mem!e:teumız ıçuı ırf"t
de hır mf'mlekettt!r Yent Türkt:,:& çek ve canlı bir allka dotınut tr 
nln ınıaaına birçok Avrupa ıırm ... muına borçluyuı; 
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Ankara'ya giden 
Sendikalar heyeti 

döndü 
. G a ~ete k a ğ 111 a r1 1

r1·:-4-~-~-,-,-ff-i-J--t-;~-~--;.-~-1r-.~-~-,~-~-~~-:;-~-.~-I~~ LC• e ı wı • ,, f ?fi ro 
KIYAS 

ftrtlre fKı fıtnc. ••• a.ar. Konftde· 
n..ronu ıcıare he)e.. 011.:ıntmn• 
1-tlra:ı: eden T6lanbut le" ı. ve ör 
ıne Sendllı:&aı idareci.er. brlmtze 
dOnmOşll'rdlr .'\ni!:arıı dil daha ev
Tel b!ldlrdljilıruz gibi, do .ıma vımı 
)'tinde b~öatercn ı dl t.ı> menuun 
d.a Ça!ışma Vckfı.etlne de ~lr rapor ı 
Terdlklerl anlaşılan Teuıllcller• 

tıonu,ulanlar ve:ra nıporun mahiye
t! Mkkında tek bir trl.me sOyleme
aıe~ t.erctb e•mektrdlrlrr. Sendika 
cılann, olmdlıtk Clahl o aa. ıwma a 
n rıret mlnldar kar ı anmak~d.r 

)lakarios Ufirinin Kıbns'· 
tak! çapulcubrı. 'liirk kanı i· 
<:erler'.ken , ko~ numuıda besle· 
dlğimlz kafirler df', onlardan 
geri kalmamaya karar \'Crmi~ 
göruniiyorlar. )tilyonluk 'ur· 
gu nlarını daha da kiiıliirtmek 
iı;in, fakir fukaranın peynirt· 
ni, )ağını, sütünii. maya diye 
kullanıyorlar. Şu kadar tt>ne· 
ke peynirler, ;ıu kadar lt>neke 
yağ ilr, şıı kadar çu\al dolu· 
su ka arla l'\ elisi gün ,yaka· 
!anan bir tane inin yanında, 
emin olun, yakalanmıtyan yüz 
tanrsi daha 'ardır. 

f 1 a 1 1 n a Z a m döl;;Ulrn ıenç kanı, cumhurlyetııı 
DEVRI-1\ıi cellşmesl için yararlı olmuJ. bu 

l'* kandan cllç n inanç ı.aı::uun 
nulller o Ulkti alcTlnl sönme% 

SEHI-DJ. bir me~ıe haline cettrmı~ıerdir. 
Hususi ~luhablrlmııden 

Izmıt, 24 - İzmit Kttıt P'•brlk•· kuruşa çııta:ılınış, ıoa.s ıı.uruşa ıatı· 
ları Umum !JUdtlrlüiU 20 Aralııt lan tabaka halindeki ebat ltA~ıtlar 
1937 ta:lh!nden it.ibaren ;ave;e kl da ıoo kunışa tncıırıımııtır lq·nca 
4ıt!arı flatlarında reni bir ayarlama daha ucuz rıetıa dışardan ttba: cdl· 
ya.pmı~tır. Buna söre e\'Velce 89 ku• len ;aze:e kAll:tları dıı 100 a.uru~ 
ruşa ıatılan }etli bobin lı.AC!tlar 100 a.a•ııacaıı:tır ....................................................................................................•.............. 
ANKARA'DA BÜYÜK 1 Vekil, C. Savcısı i 
BiR YANGIN OLDU ve Emniyet Müdürü I 

" ~lllletıerln tarihinde bazı anlar, 

2; •ıl onl t, 28 ~ralık sOnfı 
,\ ı;ı urı.., Kubilly içlR ıorl• 
dlJordu: 

•B!IJ'ük Turı.. ordusunun ı:enç za. 
biti H Cumhuriyetin idealist mu.al· 
llm heJetlnln ınrmeıll unu Kubl· 
tay Bey ttııılz kanıyla Cumhurlye 
tin har&tlretlnl taz•lemlş n kuv
vellcndirmlt olacaktır.>> 

bazı in anlar kaderi dellştirmek 
cörevınl yüklenir. O klşllu ııan· 
Jı;I bu kadere ,-rnl bir !Ön nr· 
mtk itin dolmuşlardır. Bu kut· 
sal ı;örtTI bqardıkı.tn sonra o· 
lllp cldN:t1'1udlr. Ama bıraktıkla· 
rı bltıra bir ulanın bayatı sure• 
ılnu 7aşar. KublllJ da ıenç !•· ı 
tında lnan dı:ı ülkü itin tt"blt 
dü•en. ölmez kf$11erden biri ob.· 
ra k tarlbe ı:cı;ml tir. 

Tenıılkat 1apan. !Ki erıne ihbar ar 
,..ren müe:seaelertn aarıaı herı;\ln 

a.rtmakta, lfSiz:ler1n )"ek<mu hergun 
blru daha kabarmaktadır Geçen 
hatta aonundın beri nptıaımız: a 
l'&ftlrma ve çahşmalanm:z: neticesin 
de ~ anda 7~0 den fazla Clokuma 1ş
,1.s1nın tu.mlnH terllcrek lflerlnden 
cı::karıldJ#tnı, "e:ra kendilerine ihbar 
!ar nrlldlltnı veya ctAaıi.a 1» ('3.J,ş• 
tınldıklannı ölrenmlf bulunuro· 
ruz:. Bu rakam, re.a:nl makamlarca 
bir tedbir alınmadı~ı takd.l.rde her 

t\11S 
TIK 

Sonra bil, bunlara kar'ı me 
scta ne ) apı.ı-·oruz, biliyor mu 
sıınU7? 

ln.adolu Ajan51 
Ankara, 24 - Bu;ün aaat 19.10 da 

Rüzg&rlı ao.ıa.cta Dev:ct Malzeme Vilayette toplandı 
01'1.\1 Gıneı MtıdtırJüCü blnaaı tar Don dJa.ı \' lhl'lte Dcıvlet Ba-
tıaındakl ra4lı bo:ra ~dJkktnıncıa bir ıuını Emin Kalafat trı !eri Baka.

1 
, :r•nrın çııtmıftır. nı Dr t-:amık Ged ık Emnh et Mil 

Bu ı;liz dotruydu: • h.ubltar'ın 
temiz kanı denlmcl Türl;tyenin 
<"ınlılıtını arttırmı<, cficUne yeni 
bir hız nrmlştl Grrlllte mrrdan 
okurarak thlt du en o ı:enç a 
dam. derılmc:l ruh \'e anlayı•ın 
ıöıımcz alednl ,-aklı. :?i fıldan· 
beri ,-eti en ı:ençlerln dtnım ııe-

Haturk durlmlerlnln sonsuz 

stı.n biraz C1aha artacaktır. L ol\aklan Llrletcnlt•rdf'n UO lira alını~ or. ı GıurtelPr) 

., .. ,. ... ,,.,..,,., •• ,.,.,..,.,,. .. ,.,.,.,.,.,.,.,.,u.,,_,,.,..,..,. .. ,..,,,..,.,;., "'"'""'"'''"'"''""''"'"""'"''""""'•;•••"'''"''"'';""".' 1 

Sosyete :ığzi' lr •Ah! •. ne 
eg1otik! .. '\'e egıantirik? .. • di· 
)erek, gıızctt>lerimiıin dedi 
kodu sütunlarını. Bf'lOğlunda 
Jenİ açılan biı kupil meyha· 
nrsini ihyaya tahı>ic; etrniı;it. 

1 
Tanıının zuhunından b~ dakika düre mwretttn Naklpo~lu .-e ts-

sonra ıua!ye yangıQ mahalline ka j tanbut Sa\ı::·sı HtC'abl D n~"ln ka- 1 
vu•muşaa da dOkkAdakl malzrme- tıldıkları b.r top!arıtı yapıtmış. 
nln şlddttl1 l~tlal kabiliyeti ae:ıe:ııy tı:-. 

1 imulyle birlikte hatırl.adıklan 
ad, \ tatUrk'ltn sonra Kubl~y·ın 
ııı olmuştur. o, kısacık hayatının 
oltsindr., tillicnmPz bir ha3ata 
ka'l'u•an mutlu ki lltrd~n blrlJ· 

bir barata kaTuşmuı, K11blll7'
larl.a olacak. roploluklann ro· 1 

nllnü dcl1$tircn bU;rlik d.ananış· 

lar, inançlı lnı.anlann çabut;rle 
olur. Bu amaç için tehlt dupnrk 
oıı.ucüler için uıa,ıııblltttk rn 
Oitün moUuloktur. Kublli;r'ın n 
:rıl önce &ehlt olması lllntercr, 
milyonlarca Kubllay·ın ,et4mP$I• 
ne J'Ol .açtı. Rugan de'l'rlmcl :rür· 
kl1e'nln nöbctçllerl bu Kublll1· 
ı.ardır. 

C. H. P. seçımlerle dgıh ı !\e a' ıp, ne a)·ıpt .. 
• AD:\:\!\ \'ELİ 

le bu kıu. müddet içinde 3anaın. 5aaı l3 e kaaar deanı eden bu 
bir hırdavatçı ile bltlşll:ndekl tokan toı:ılantıdakı ı:örtı~mell'r haıtıcıncıa 
ta ve parçacı dUkkAnlarına da aıra he::-hangJ b r resmi açıklamacıa bu 
yet etmiştir lunu,ma:rı~tır 

Gcnı,ıemek l&Udadı ı;öste.ren yan -------------
gın mahalll derhal pollıı kordonu al Sebebi henoz tublt edilemeyen 
tına alınmıştır. Bu ~nada itfaiye yan.;ın aaat ıo 30 da tamamen sen. 
tklplerl tlattln bir faaliyet ı:ös•..ert- dürülmüştür. Maddi ıararın 150 
re.le hldlsenln tümullenme.atnl önle bin .ıra ch-arında oldu=u tahmin e. 

dl. ınrih onund~ bir an bile (P.· 

klnme, ırnrkoıa duymadan takındı 
i• tavır, inançlı, ülkucO bir cum· 
hurlnt neillnln ı;ücünü ispat et· 
mlştl. O, :\ıtn•men kasabasında 
yt~il ba,-rak kaldıran bir anıç 
azıının ııuşısına dikilmeseydi, 

Atatürk •Irr&1'kl yolumuuın 

u tüne dlkllmrk htl;renlerl ezip 
ctçeretlz. '\ ~J'llllk ndlslnde dU• 
racak dtlillr. DUn1a müthiş bir 
hızla ilerll3or. Bu: bu &b-.ncln 
dı ında ı..alabillr lltl!iz':.o dl7or• 
du. Zaman uman kıpırdayan g~
rlllklrr, Kublllf'lann ı:UcU onun. 
de ezllmf!f! mahkfımdur. r. yıl 
önce devrimler itin canını ~reıı 

ı:rnç öfrrtmen. TUrkl.renln ar•ın 
ı:tnçllfl itin bir medenl1et ön· 
rü ü sa;rılmatı. Yaµyan, örnek e• 
lan. ı:onOlltrClcn i.lllnmlyen bir 
öncO .. 

yeni davôlar açacak Başbakan 1 n mlşlerdlr. dUmeltted:r. 

karşı lanı s. ı ....... fü~-.. ada;i~;~·~·;·~ .. ··ı~;f i'hi .. ···ı~·i~~iY~·;··· .. -
'\'&rlıklarına o kadar ı:uven dur
duiumuz. Uzerlcrlne tltrrdlflmlz 
dtnlmler bucüne arnı drfer "" 
unrnıle kalı, mı~dı' lliba ilk a 
dımda ıı:rrıııı:tn yumrufunu ylren 

, o •inen bir denim ~lbett~ ki, ı;ucu 
:nll, ıınlamını yitirirdi. !kiki d• bu 
ı:erl ı:ananı 1 daha ba ka dUT&• 

C.H.P. şehrimiz il Sekreteri Ekrem özden 
toplantı hakkında il Başkanı Günaltay' a 

Ankara' daki 
izahat verdi. 

( U ••• ı ıııı·ııır :l.leı::lı• iç Tüzü(:QnJn c1tl':lştır ı-ne 
ıBap ı ıncıcıe) Salih Korur buna förle ccnp ı f! ha,.kındaıtı tel>llf bulunma ~ta-

\'erdı : dır. Yann oturum açılınca ıV)7'U nı tar koı-alardı. 1930 ,-ılının dev 
rlmlf'r Taratan Türkiye inde Ku· QKT AY AKSAL Anurada vapılan CHP l! ı:.a,. 

:tanlan toplaı:ıtıaına iııtanbtı tcş
:lı:Ultını temı,.len ı~tlrak e:ıc ı ti 
eelı:reterl Ekl't'lll Özden. dCln Anka
l'&Cl&n cıönmru.i \'e ıı merkez nde. 
suetecllerle bir ~örüşme yaparaA 
cC.H P. tara!ından htau'lul ı;eç • ....., 
;erıncıe vazlfl'lerını J>U ı.tınıal e
den tıazı yükbek cıerecell rncnrnrııu· 
hakkında. p('k yakında 11ııı ı;- keceıt 
dlvtla.r 15ııacaktırıt dı-m.şt r 

Ekrem Özdtn. «iki gün .110ren ı. 
başkanlan ıcplantıl'lında:ı Ç.O( ı l 
!nubalarıa cıöndOAünQ eö ıı::m "e 
T11rklyenın ber tararın:ıa C H P 
r.ın denıokra.5 l4!)Mınd& kalc1ır lı~ 
ba)·ratın bütOn azamet le da!ı:a-
lan<lığına şL1 t oldum dem r 

Özaen, ııözlertnc O(lylC' d"'H.m t
ınıştır. 

«Milletvekili al'çtmler ncır J• 
hllelt'rlntn l!:tanbuıcıa o cıuıtu 
bl bOtün yurtta a nı ec lllC'... il 
rıundan çeklnmccırn apıld11tını '\' 
~&sak zamancıa kanun hllAtı 'ü.-n 
lar Tertldtltl il ha•kanları taratı::ı
dan ifade ecıı.mışt r. 
Buncıan ı;onraı>I rçlmlcrc te.t'llıl 

lcucıret "e Jr:\lv\'ctlmlzle ı:. n CC' z 
CJi P HUrı \Ct }Olunda bumınn 
en·ellı:I nıCcacıela;lnl b r,;:aç m s
lıne çıkanıcal• ve ıtııJı, ıanmızı 
lllu.•nfaatlenmızı cııı~onrr.edrn az.m 

BiR 

samimi 
hislerinizi 
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PARFÖMÜ 

ile İfade ediniz 

Bir PEREJA 

•ı oldulium\!..-u blldlrmeli: l.6tertm ı 
t:. Kl>:t GİBi .... 

Bundan &onra. iç ttlzOiiln tnı1 il 
konusunda &orulan b r rıuaıı ı:k'
.em Özden ~Anayasanın ve ona 
baı;ıı olan ıçtazcıı;o, bUtUn ku1re 
tımlzle müdrıfaa cdrıccğıu ıııye 
o:.vaplandırmı~ ve iç tQz(lk tlldılı 
ı·abul cdıllrw no olacaktır? ı;uaıı
ne tı;o councıan gonrakı tutumuzu 
Mcclll'i Onıpumuz ta}tn ı.:dccı:.;:t n 
dl~c cevap vermı ur. 

Öze.en. C H.P nın dlltcr nıuhı
lıf pnrıı:crte olan mün1111ebrtlerl 

bakkınC1ıı ~e §U cevabı verm ftlr. 
•Eısk15I ıtlbl de~am edecek.) 

Gt';-. \l,'J \Y IZ\JIA'I' 1.111 
Öte yandan C.H P İl İdare Ku

rula C1Qn il başkanı Prof. Şeımrt
tın GQnalta••ın başkanlıl!'ınCla hır 
toplanu yapmıo 'l'e Ekrem Öı:den·
ın Ankara toplantıları hakkıncııı 
\'erdlğı iZahnt dtnlenm~tır. 

Bu arada, C H P. ılı,;o başkanları 
da. ayrıca bl: toplımtı ya1Jmıo•,.~ 
ve Ekrem Özdenk birlikte, 11eçın:
Jnr<1en ııonralrJ çalı§mılır \'e t~
kllAt ı:ru:.sclelerl üz:ertncıe görü~moe 
l"rdlr 

blliy'ın • ıerlllk önünde kaçmam•· J 

\.---·----------------------
önce memlekeUm.ze dönen .ısa,. 1.:b!Amaa ccnı .. t preru.lbl yok- ı f;(Uuların ı:örOştllmesının ıı~rı b • 
bakan Acının Me •• del"C5 bu ti&::>all tur. B.zım dın.m.z camıcıe na. raıuıarak dcı rucıan cıotru\'a ta
kı ~.ıtaK.ı eupre.;.e tebnınıze ;el mu kılmı:C külfetini b.le mensup dik cıe~ı~ ki ı; teklifinin ı:örü~rı·
mı, r. Başoıuı:anın dun ı;eırce~ı !arına tahmil etmemıotır oın e-1 mesıne bıı. !ıuıaca(:ı oturumun u7.;ı.1 
Jtaııı~erce bllctlrllmt~se d.e bııAlıa:e 6a&larnnız buna mU&alt olmacııtı \t 5t'rt tartıtmaJı olacnfj'ı asanıı.. • ................................................................................................... '-' ............. . 
buııune tehir edi\m.~ur. Fuat ou gibi mılll bUnremız de musaıt cıe 

1 

ınııkta(1ıı· • ı b k k 
ıı.ın Daştııllrnnın ocı.ırlmlı:o döıılı· glldlr. Hükumetin buı:OnkO dU· Duı;ıın Ojtlecıen ııonre topı:ınan B 1 k z 1 e eş er e 
~·ı ıle ll;llı bır knı~ılama proı;:rı· rumda bır de~ıelkllk yapma:( lü· C.H P .Ml'C U. Orupu, \'arın del:.~ r: 1 r 1 
mı hazırlanmıt olduğuncıan A:ı· z:umunda oldtıı;:una cıaıt bir bil- ıııı: '1ÖrQ<ıılcı<ıtü takdlrd~ tak.u'G·· 
kara ııarı ııabalı 6ııa• il 3(J dan •ti- ;,:im roktur.» lcctk hettkt.: hattını \'e ta ı·:~ı 
barcn dolmata ba~lamı~ıır B·.ı il· B ı cc;ap üzerine Akpınar §ÖY· Lt.shl~ etml t•l" Toplantı ile il; !I 1 k" k 1 d 
rada gıınn OnODClekl me)d&n h\16U le dedi ' «Din j~Jerlnln dünya 1 '!arak bir ttblli; \'a ınlam:nııdı~ı 1 p o ya o on 1 
la:, ıcılar arlli>ınc1a BUyila: Mıı.e: ur ve haluk! <11n ~aslarını halka tur 
61 otomoblllerle doıml19tU Klirşı. 1 lertncıen ta:naınen •J nlarak cıa:. '11bl ı:ılrü~mr.er de ınzlı tUtUll'!lU~ ç 1 r 1 ç 1 
Mec:ıııı Rctı.ı. Baıı:anlar, hemen :ıc telkin etme,; 11uretı~ie daha ta,. De~ışıı:ıtk teklırt Qzer.nde c R P ............... A ................ k ........ f .. :·, .. ; .... k ......... d .......... , ........... h .......... : .... f ..................... :~~.ıb~~ü~e~r: ~:;~·::~e~~iı~~ ~~~ b~fd~;~e ~:~~~~~~1!.nıa:~ ~~ı~:. "sr::'~~~u M~~~~;:~~~tı:- F:.~ l ,cf ksistansiyalist» /iğe özenen gençler hakkmda na aa 1 1 ar e( er apıs e \ekllıcrl. Dev!et daireleri ilen ı;:ıı.. 6Uretle Anya5anı.t ll!ldlk prcn&ı· ted.111~1 ile ıanınan Barutçu'nun ~ 

"f !enleri, Oencrallcr Vl' amlra.ler .O:li o.ntn bOkQ:nlerl ele ferine ı:etırll· tetllf. bir ~lmU ak llııanla tı-nlt t ah/aka 0yklfl hareket SUÇUndan daVO OClldl 
ılla ı ı ıııcıdeı 

f"wP.lıclenmed t.erını aorduk. 
ınncıa irtibat tı:urmata çaJı,ı.ık. 

Her $1."fden evvel .son ctnarc~ bir 
aebep bı..lmatı: llzımdı. Ne kadar c•· 
navar oıurııa ol.$un iki karde b!r 

rı C:oıcıunnuştu. Bir ihtiram kıta· mi.§ olur.ı tdl'ı::tll. ı;e kcı.u~mn t'\I sonuna n ... 
bl <1a b~ta alay ı.ancagı o.ınak ll· Ba,bakanlt'" Mcıs·- Ah war mu~ 1 !:>.r ha\a çinde dl.ı· H·~nkıc1e bir Ya.•lan 18 ile 21 arasıncıa del':L-

Hailde Başay göz.erll)!n ya ını ku 
rulll(Jı tan aonra, •- Hemen cıe her 

d al t B " ' •~.an :net etecnı:ı l'ianı rnaıttacıır Barutçu. Poı • e~ 'l'Clkl S:<!Ce ~· • 
zere lı;tıısr~-l a l tır dmı~ ı. ~- Sallb Korur 'enı>ıdlere ccup ve cıan .ı;onrıı Pur I' acıına • Fe'h 1 maranı:oz ıt.öl;eı.ml ba:;arat b;ı- oen ııençler 14 y~ındakı cA• ile 
bakıının An.ara ,arın 8 ıton~- rere. ko• lere ;.:iden <11n adam • • · d ,.1 itte 1 b'r kız il• e\Ve:lkl 5:tee b.r dOl:Onde anla~mıt 

ı;On kendilerini gö:Urdllm. cı:mal olup. analarını 400 llnı. ve)ıı. daha catı cıahn ônce:ıen kararla§ttrıl- J ıa· Çellkha.,. CM l' a:ıını cıa Fazıl Ya.- ra • e,. enme 0 ın • bl 
.koyun otlatmak Uz:cre blzlm muıı)a tazın para n btlczlklerl için öldUre· dı!;ından oettf Ealonl.ıila, "arın ·a ~nın bk~,!erının lı:ıf&Jetı..z oldu- ı;ın ıönl•IC'r nl bllcılrecelı:lcrGır c1ört ı;tneı ana:ıarı do!;ma çıplak ~l~t:°~:b~~ı~ 

0 
~~~!~~~an;: 

6.lk ııık gelir brn de kendtalnl nzıır mezlc:dL Çok daha önem il ,e ııa- ı 1 e erona Ankara ·rad o~:ı unu, sde Jıuanıın ııadece na. Daha fiOnra ela CHP Millet\ e·:ıı-1 vazıreıte l akala:nı~tır. 
!ardım Fak~t ı~n tuharı annı-lerl 

1 
)ati bir aebep olmalı idi P ı; na 'k ~ 

1 1 
ti 

1 
\ ti maz .Kılcııran ıcıam o.macıığını, lerı konu•acaınır CHP mılletu~ •Eltalsta111ıyaıı.u ııco ozcnen, ta· sııı: atölye!>lne <1Ave~ etml.§ttr. 

D n b~c ta~ı cıavranışı oldu o lna Her l.tı kardeş Sevim. Başayı öl ~un mı ro ~~ ~rı yer~~ ..m ~ . cıısaneı ıa.crı a:1ına konu~tUGU· ':lllcrlnln mütıı:n bir' kıNnı, dRhıı kat bu muhebln <1e dışına çıka· iradelerl:ıde. eatı.t1N>lyal16ı.er 
kadar kendal ile hiç konu~mış- dOrmUş o!abUlrlerdl Anneleri bunu 1 ren ~ant il " e 1 gıır~Af .,; da. ou, kö) IOnlln ımarnı inandı ını hır hafta önce:ııncıen l\l~IOA CT"lu-ı rak çırılc;ıplıı.k vuıvette \tı cınü ı;:lbl hareket etı:rıek l&teC!lklerını 
um Gidip ,eımcmız yoktu Sevim blU:rordu ve bir gUn a[;zından bir kat a ınan tecıbır" 

1 
1 0 

, a ı. naı-umetln Diyanet iıJlerı rr.Ut:ı>Sc: mi Klıttı; ne müraı::n~t edt!l'l'k 11"2: münasebet ha.inde yakalanan 5;enç 6ÖYll)en ıı:~nçler. illı: iş olarak a
öldQrtıldO&ten ıonra kııdın blır. aıt çcy ı.:açırabt.trdl. Ya da kendtalne 1 ğı ıı;.n protokole ~ah ı oı~1.~ı~. u•ını uatçe cı~ına çıkarmayı dO- ıstE'~·enlerın tl'~kll ett:l:t &ıraya "r ler hakkında dOn 4dlba aykırı ha tölyecıeı:ı sobayı at~le.ı:rıı~. ıonra 
ut. gclmeııe baş.adı. Her detaaında bııkmıyorlar diye dfipe<!Uı: tehdit ı o.ma:; anlıı.r b.rbırw.. kar §ın: et.. eunmcdil:.nt. ek &örev ı.urctıyıe mlşler<llr T('Kllfln O P. RC!ınll t!'k rcke~ etn1ek 6UÇ1ındım cıtvA aı;ıl. cıa Ozer?erlnde ne var. ne rok çı. 
beni tttelll edici ııozler aöylcrc11 Al ec1tyc.rdu Se\•lı:ı Başa~·ın ıı.nncslnln I Bu arada l5tıkbale ı;:ı::lcnler.n çogu lmamııııın tehirlerde mumıı.un 0 ı t 11ah pler.rır:'en bllhıu.'• Ham ı mı•tır kararak eğlenmeye ko;ulrnuşlar-
lah bilir ama kadın, çocuklar;nın. hatırın" 

0

geten huııus çok do•ru ıctı. Ba~~akıının cıı.nı tilkmışlarcıır. Ba- lablleı::c~ını. can11 l.rnımlann• or- ~•nC'ıır tnrafındRn ı!avunulaC'aıtı OO~kO wr;::uları eıraı:ında •A• dır 
kızımı öıCIUrdOkltrtnt btldlill ıcın •Kızı öldUrUldUkten ıonra bu ı~ı kan.ur. l\lılleı~et!llcrı. Oe\'leı da·I tao"ullarcıakl dırı b~retlmı •öre- .ahının ecııımektt'Cllr aaıncıakl ı;:enc; kız.. daha önce bır Sabahın uat üçüm. dotru. atöl· 
mı Ylcdan •zabı çekerek bana yak oğullarının yaptıjıuı bildiği t~ln• v~ ın• er, erltfmı ve ,_ı:a~tecile\cer~~~~ \'ınln e,;: cöre• 0111 a,;: verııeıı le. ......................................................... eczacı terıırıncıan t~fa ('Cl,ldll;' nl yeden ıoıt !>JZdığını tarkeden :nL 

a mıştı Bu tbtlmal buııUnku ııaze rerııhlamak end1$CSI ile ıcacıını ıı:l ı Balonun<lt1 Baş..ıaı;:ıın bu • cegını. Seı:ıaıı Aıaman'ıo ll&e.eroe B El • w f>Ö\lt'ml• Ye kend<bl ıle tn61 mO· halle bekçlf--1 ~zQnü anahtar a .. 
te rrl okuduktan aonra hatırıma ~aret ediyor Ye teselU)e kalkışaor kcn Adnaıı .Meıı<lcrı:ı garın ön.ıu ı din C1en;lerl okutuln.a.sı konUı>Un· • ÇI arren na.sı-"'ettc buluna:ı ııenı,;.E'rdtn dl· !,gır.o aklaııtırıncı. zunlnde~ ta· 
grld BIH ın gazeteler Cemal Kan du ticKı lıa.ka lı tap cllıKI \C oradan dı..ıı CI lcğının şalıı>I olduın111i.l ,;:ı.ç vlC'ı olma:ııı;ını b.lCI rmt.şt r la .ar C.zrnnde ı;.ı cencın bır ta· 
canın a nl zamanda ıı:ız·mın ko.atlll ftlncıaı, Cemal Kanca, ktndLFJne Da a ak•nlıga ;ıtttıı;ı hr.berının k şın.n lnz bat altına alındığını. ıRn•ı 1 ıncldrı rafla oturarak b ıt!edlkleı:lnl. cıı. 
o.abllec~ııl )azı rdu annesinin bulımup bul nmacıı~ını t'l:ne 1 üzrnne gazcıee leı-.n hıç • Hacca g decek "-lmıırlt'r!n önl'~ KIBRIS ·ıç·ıN 1 er• k n n de araıanncıakl kız 

deçen cuma ın 1 t.>e Cemil. Kan. soran Ha!lde Bnşay a ı.ı.rı Da bakımın be anatı esna..,ın- dr::ı esblttn,;ı mılın .lln olmadıc;ı- ve rokr•le•I verllml'sl Ye orta men· I ı.r c n 1 temas ha tncıe bulun(1ui; 
ca <'f n on ııorn ı:ec ordu. ıurnral- • - Bu ~evlm'ln ı .ue bcnz•~or• da bı.zır buluııama..ını~ ardır. Fa-1 nı, ba~: nırt a arııı cteraatlt Hnc zll.t ~·ı·ın~J " rokf'ı lıalerlnın ırnnıl- tar rı. l'-'r: nü tur 
nın ka~beı d ı •ınu blldlı;lm için pen demeAııı ıarımıda omadan kcndl.ollnl Fakat aracıaıı kı.ı.a bil mCiddet ııeç ca ırtıtı.ıler.nl. Kur'anın re mı bir ınaaına dair aon na~&uniar top.an 1 ın;ı~ı ı lnrlılrı D nımdan pol.s lı:ı.rakolunu ba-
cen e çıknrat aeıılendlm • - Anne- e.e vermı~ur o 11ndıı kaat.ı gencin I tıkt('n ıııoııra l.5ta:s\ona ı:eteıı KBLe-ı tl'tti rın ıı ııazır.ancııP:ını, oı· anc ' ıııda • dıı::ı kararııınn ta•b atı An:.aracıan \Q'.{selt •am 1 ııen~ıc.ı berdar ı::ae:ı bekçi atöl)eyı bas:nı~ 
nln nerede oldu ınu O{lreneblldlnlz bnfı.7ıı.sında anllhtirarı bir çatn- tec er BıtıjbakanlıQa c1uot ecııım.ş 1 lerın n Kur'anı ayuen tercüme- ; in açı.aca.k mtıı:akercl•rln terı:;;p a" atılaca:ttır \e bu defa dl er ilci ı;encl aynı şe-
ml?» diye aordum Atlamay• ııaı.~ ım olmu tur. B.r anda annesi ile lcrd.r. j )1 dll•ünmecı.tını. o ·anet iş.eri- lcnme.>! ve bundan ba ka, Amertlı:a l kide kız:a eın:si münuebe' balın. 
d T d d Bu "-vımtn b& s ı t "ICl""''l"•'•"' ı bl lblrlne ı ş r'l v .. ti ş dan a.ınma ı C1tışOn\\len munzam 'IAI\ P\RIO~ "llF,'11 ~Ki' ı l,Uf cı• ·'"alamı tır. ı. ·- eyze.. e "" ... ev m n ... ... .. ~~ .n r B"' lec• "&Zcte muhablrlerlnln n n e. re exn.e veı a c:;-hül. ' ..... 

it ı k ıa ık b [;l t v~ v " lslA l ;rardım me~leler1nln görü ıdOğQ -----------
dae61ne berız.ı:ror, 0 ay 0 Y ç a- 1 a amış ır. 19.lt denbcrl ilk clc1a bu;Qn ra:. m ııc dalres olmadıgını. idari tahmın ecıt.mektedir Amerikan ae At.:.na 24 - Dün ı:cce Amrrtka· ı 
cal;ı yok.• Tabii bütün bunlar, bizim kendi ı men D~baıtıuılığa dııvet ecıııınesı b.r rrııkam oıcıuğunu ııörledt. Ilrl ile gözden ceçlrllrn konular a dan burava avdr• ccıen :\la arı~ 
H•lbutı. canavar, nnnc!J.nl öldür ııoru~ ve iki clnayeı aruında kur· btl)ük bir aOrprız (aratmıştır. G&· I(' Ti zi'nl':-. '1' 1111.I rıu;ında Sur1)enln 1;on not&aınn Tllr· uı;:on Tunaı:ı:..!ta..'1 oı,ışıer, Baka· 

müş ve ceaedlnl ı;ak.am:• bile Tabii duııumuz köprUlen1lr. zcte('Uer topluca B•'-bakanlı"a ı;:ıt m;oı =" OÖRl'ı:;t' 1.E<'U\ kl .. enın 'l'C dl"'er N•TO deTletl•rı- nı •v·rof ıle UZ"n b.r ı:"ro~.-e 
bunu aonradan ö;rendlm.• dec11. Polla bizim 1!erl ııürdU~müz bU , ..,. "' ' " "' • "' L ~ u • ... 

Ana • babaya biz de Um!' verıeı ton ihtimallere dudak bOkUyor. şu ı mıııcr ve nat 12 dl' Başbakan Acı An!tara. 24 - MccllAln )arı~kl nln verebilecekleri cevap ile Mareşal vaıı:nıııtır Bu ı: r.ı,mede Yunan~ 
b.r iki fey aöyleC1lltten aonnL evden ruı muhakkak ki polla, Sevim D&· nan Menderes taratıncıan ::>ıbul e- cündemlnde ı:eçen oturumda Rerl Bulıanının ıon mektubuna nrııa- tanın Lond:-a b!l.u>' e!~ 61 Seferı-
&l-rıldık. 1 ~>· cınıı.yetl için buaun hiçbir ,ey cıllm.ı;;lerdlr. Bu kal:ıul<le _Basın - bıratılmış olan C.H P. Mille l•\::l ı:ek karşılık mcaelrter1nln yer alma acı 11 dP. !ıazır bulm.nıu tur Papaz. 

Otomobll!e dönerken HaUde Basa yapmıyor Yayıo ,.e Turizm Bı.kanı ::;ıtkı Yır ll'r nP. &it 4 l.IÖZ.lü aoru önerıreaı ile &1 da muhtemel ,oruımekteCllr. Ma..arıo. .. Norl <1om•nda Yunan 
rın wy!edlklcrl tıe ııı.ı cına~et ara R.\llMI ıı~:RKSO\' calı. Dc,ıet Bakanı Emin Kalafat Kralı Pool ve Ba}\""kıl Karamantıs 
..................................................................................................................... ve Basın - 1 .. ayın ve Turizm Umum le de görü$me!er ;apacakttr 

P e Z m a Z O g" lu MüdUrU Munıa Faik ozıınaoy hazır Celal Bayar 
<Ban l lncldt) 

taplar arasında cBunıa Tarlhb, cA
tatCrkün Seyahıtlerıı lkl cılt reni 
ha.-Uerle cİıı!Am Tarıhh, cKon~u
lan Fransızca 11dlı kendi Jr:encııne 
fransızca ısıı~nmc;c t11t1yenlcre 
ma.'ısus blr kitap. vı:vana bMkıııı 
tezhJpll cHenc1'5el Kltabb. c1ntl• 
şan taılm Tarihi• ITercameı var
dır 

Kitapçı Ali Ertemin ıracıe ettı
l':tne göre cumburbıı.,kanının b.l. 
hn.ı a tarihi eserlere karııı merakı 
\'armış. Bu tarthl eserler içinde de 
o man ı Tarihine atı. olanları ter 
Clh CC1ermto. Geçen ııene, §lmCll 
65G-600 lira ara5lnda olan 10, elit 
ltk Evliya Çelebı Sı,yahatnamMI, 

nı. Bayara 400 liraya \'Crtnlf. Düıı:. 
kln na eık ısık uıırarmı: cNl\tma 
Tarthll nı de kencıaıncıen utın al
mış. 

CUmburbaşkanı dOn, ı;rrl reı;:lln 
b r parcıuu ı:ırm..otı. Ayaklanncııı 
açıt: kah\·O renıı .spor a~akkabılar. 
ba ıncıa yine ıırt bir fapka vardı. 
Bayar, çarşıya ııello ve cıcıı~ nele. 

bu.ur.muşlardır. 

At• ' •tt• Bi11Jbakan muhabl:-lcrc .hU!!nO ı.a 
ına ya gı 1 bul ıtöstererek, tet'tloattıkı bozuk-

Yunan 11tanın Türk \ e DO\ Ok F.1-
çlsl o. Pczmazoıı.u C1ün ııab:ıh 11a
at 10 10 cıa Ankaradan ıerımıze 

ı::elmışttr. HE.va alanında 20 dal.."1 
ta kal<tıkı.an EiOnra Yunanıstana 
hareket etmiştir. Elçi Noel yorıu
ı;unu geçirmek üzere memleketine 
bırtaç ırun ıçın s:ttmlşttr. 

~ 

ESKiŞEHIR'DE 

DEPREM OLDU 
E.!klşehlr, 24 (Huı;ıal) - Bugl.ln 

6&at 7 S ta ıehrtmlz:de 10 l!anlyl'I d .. 
nm eden ortr. şiddette bJr dtprem 
kayCleC!llmlştlr. Halk korkudan ~o 
ıtklrrlc aokata fırlamıştır. Haur ol· 
mamıştır. 

çaroı esn~ı tarafıncıan allw•lan. 
mı2: alış nr~ yaptıtı C1Qkkin aa
hll:ıl tarafından cıa eli öpülmll§
tOr 

luk ebebly!e ı:ar:ıa kencıııemıe g:) 

rO mo.ınln mllmkün olmadıiiı.nı. 
bunc1an böyle bu ı:tbl halleı:cıe ı:a 
tetcc.ıcrle cörü~me lmklnının ı;a.g 

ıanaca~ı.nı ıtacıe et.ın.atır. Ba,bakı

nın bu h&rekctlnt tefs;r eden ta. 
rar11ız n muhalif çevre:er bunun 
ba.<;ına kaflı liberal ve demokratı .. 
c.sııslarcıan ilham a an bir politi
kanın başlanıııcı oım~ı temenni· j 

1 

Miıessesesi, her sene olduA'u gıbi 

YılbaJı Hediyesi Olarak 
manannı satan bütün müesseselerde senP sonuna kadar 

Yüzde 10 Tenzilôt 
Y•pt.ığını sarın mtiştcrılcrıne muıdcler. 

IK AMIY Li iLE CUZDANI 
SAHiPLERİNE 

Ankara 24 IHuccııll - :-.rnıı 
Ttlrk Tale::ıe B.rıı~ı te:n5l?cller. 
huı:an 11&at 10 :ıo cıa Ba.şbakanı zJ 
yıret ederek ı:enç:ıt n Kıbnıı ko
nueundakl flklrlrrlnl be ırtmlole: 
<11r. Başbakan ı:enç rre ı:enc;llk dta 
vılarını b.r ı'ln önce ele- alaC'al!'ını. 
hükılıuet n zarır.ı cereyanlarla 11&· 

va acaıtını bllC11rerek çok ktsa za. 
mancıa kom0nl6t!er.o ı: z:ı • uva· 
!arını bu.up kuruteca~ız deml~t r 

1 
Da.,b•kan Kı'bm \:onu uncıa ıııc. 
bültılmf'::n karannın kaı 1 oldu· 
~unu, Türk millet n.n 't ııenı;lı~.
D n azım H: lradee 'le halledlleı:rı 
Vf'Cf'1< h r mMe.en n olm11:1ıtını I· 
fade etmlftlr 

<<HUKUK 
Akademisi>> 
lüzumsuz 
nörülüyor 
Rutı:ulı; P'&l:UlteAlnln Qst.ün<S• b1r 
Hukuk FakOltelerının UAtUll<le bir 

Adale~ Bali;anlıt:ını::ıa yapılan çalı$mA 
~ann tamamlancııa:nı ve bu bıaw· 
la 11~111 bir geretçc hu1rıandıtın1 

dUn blldlnnlştık. Suçlu ;pıı~oloJW 

ile )&kından llzld olan ceza :rarııç
lı~ınıı:. Hukuk PakQ!tcltr1nde ö~ 
tUenlerın d4ında, ayn bir tatblkt 
ötrenlme lhUyaç pterd!ll mOlih•· 
zul:rle hazırlanan bu gOrrltçe hak· 
lı.ınCla flklrlerlnl 6frenmelı: ıatedlğl· 
mı2, ao:: aahlbl hukukçulanmı:rdan 
orcı. Pror. sıcıdık Sami Onar ,unla· 
rı aöylemlştir. 

.... ,._.,, .... ,.,, .... ,.,,.,,,,,,,,,""'''''''''''''' .. '"' ....... ,,,,,,,, .. , .. ,,,,,.,,,, ..... , .. ,,,, .. ,,,,,,, .. , .. , .. ,,,,,, .... , ...... ,,,,,,,, .... ,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
29 Aralıkta hediye edeceğimiz 20 

Apartman Dairesi ve .. 200.000 liralık 
para ikramiyeleri çekilişine ait kur'.ı 

numaralarınızı 26 Aralık Perşembe sa
bahından itibaren hesabınızın bulun
duğu şubemizden öğrenebilirsiniı. 

•Blr erza r•rgıeını, Hukuk J"&kül 
tclerlnde öl!rcnlicnlcrın dıeıncıa. •r· 

tug PooL'U;l mahkl1m ecı Jm: o- rı bir tatbiki O&renlme ttbl tutmr.tı: 
a::ı rdhtşçllerı 11t'rbest bırasma•ı l lç!n Hukuk AkademLsl tamı Ue ayrı 
h.ısucu la O ~ış•rrı Bakanlı~na 'bir teşekkül ı:urulacatını a!rden du· 
'akın çe\•relrr tngtıtercnln bu tt-d ru:rorum Benim blldlttm, dünyanın 
blrlrrı •yı nlyı-tlr 'C aClada sulh hlçb!r yerinde •Hukuk Atademlıb 
Te 6'\kılnu iade et.mek maıtııacı .,... dl.Je b!r eeye teudüf etmrdlflmdlr. 
it' aldııtın:ıan ~Qphe edllmlyec:o n Sonra, bir eeza rarıııcmı krlmtnolo· 
ııöylemıe.rraır Bununla bcrab~r. Jl, palkoloJI ,. a. ile teçhiz etmek 
un. çerreler bu tedb rler n taına- için de •Hukuk AkadcmlAI> kurm~ 
mrn Ak .. ı tesl( uyımc1ıraC'ağı. !l'dl• , ya lQı:uııı rok. Bu ı.ıı ıemtnerler • 
CI lain Enos1a hırelı:etlnln ı;enl•lc doktora çalışmr.ları peli: ili. tem1n 
ffitf>ll"Clen başka b ç bir ~e c 'i"ara- edebilir• 

EMiL GALiP 1 ~ L~NDALcıl l . ] 
1 ııoı:uı..kanlılıl\lo liAr9ılı7ıımı1or. 1çıtmnt hn:ratımuın l'n lınr-

R• ") " I k ımııuz. l\nqç hnslalıt.larındaıı hlrl; l>u 

1 

ıva \llf ı .,. nır zanınular ıııntııı 11101'111<1 lı:renç. :O-nrk ıısıılü rl)111'tlrlıll· ;i 1 
idi. U~ lil~I bir arıı ıı ı:el•r: dl'.r· nıır~ \"rdlıll'ıı :rrıııılte kaılar "'· _ 
hal hlrlAI 5'nlr.nı l>Aıtııtıı ımrılır; nl llrrtlr malrllıı1. : 

23 arallli 10~7 tarihli bir ıı.ıı
dar ıazPlt .. lndr, birinci nyln· 
nın ort&\lllda. okndul\: 

Aite 
Blı lı;r!lndt 

•·erahllk 
on 11\ll•adl kararlardan 

dola' ı Ha,\ct.lll' ı:tlillen 
bir trlıı:rnfla ırn hU•U• 

bl'llrıtıl~o· 

irmır :z - ~11111 ~ıtıdalns 
\ t"lı;Alrtl \ardım Is• nın Jlrrnrı:ı 
tarafından H .~,eı.ıı \dıııın 
Mtndl'n'•t hııı::Oıı a•aııdakl tf'l
ırar (·Pliıtmı,ur. 

ı< 8,) ııı Adnnn :lırcıdı•rr-. 
~ıılinr:ı 

Atmış oldur;nrıuı llill•:uıı ı.a. 
rarlar 1ıu"·•lnlıııı11ıt rrrnhlık 
Tlrıttın ı•l ı r. !<:011 ı.arıırlHı ııııı 

da ta~1lp tılrr, tııırııırııı:'rlıııLıl 
aunarız.ı> 

cılıtıyfJl,;ıı lrrıll'ıı birine - Bu da * : 
ııe feC'I sllzdllr - ccsnıııı llvlc Ba \'ekil l.Pnıll,tııe yuı.arıılıkl j_: 

baı;lıyl'I. BiıJlc ı.oıon ı.ı:ııe~lz. ırıırıırı çelil'nll'rc n11•ıl bir ce• 
"'"n olmıı•nn hlzlm nrııar bal \BP TP.rdt':' nııemuız. ~: 
,.aı>mv. ta\ uı.ııır •11mortalmBT- Blldlı:lmlz hlr ~l'Y \ ıır•:ı n ılı 
ıllll yollu hlr eeylrr hıızırlıınır, bu bl"!lerln haı.1ı.nıı ırıııle C't- 5 
lmz:ılar ha.•ılır, telırrıttar ~·eı.ı- medlklerldlr. ~lir. blltçr•lndr rr. ~ 
lirdi. mhlıli - IPk kellnıı. ile - ,roUur. -

"lllllt'I r;:r. ct_,\rllli: ) rıern dl.re \mn trdtılr nlını) oım n•. oın- E 
ba=ırırlirn bu ı:lbl trlı:rııfların· rnkmı~. lıısnllnh lluanııır. bn: 1 
da turllıl' l.nrı ıcacını umnıns. \ncal\, hlz: hu ml'mlrlictte iPii. ·.==_ 

ıuı.. Olo • o xnnıaı•lar dnhn ne- bir alındıı:ını çol.: &1lrd0k. Sr
ll'T nf'lı:-r unınıu•ıııı..) t•l\l•ln- llrenln alındııı:ını ı~e a:r. Ol•un. =_=== 

ch'n brtu oldu. Z.1tr11 drrıllıııl7. Görl'llnı. Ondan ~onra hrıı bP.· 
ba•ınıııd•n a.,ı.111. <lllürrlJ el rnbtr aıı.ı lı:ralım 
yoı.n drr~lıı17~ u\ am drrlrr. ıcfle Hlllyoronı, ne de•l'I\ bo . ı-ız ~ 
muı.ra•I '<11'11 dı-r•lnl1~ cc \ arı oıılıırıı l~ll'ıllr;lııll. lo;odıtr ev ı.ı. : 
dl'rler. ulla•ın lıUırbell nrr- rı.ı ı armın 1ı.ıh11lılıı;ıııı111n; eo- E 
dl''"' llhl' •orıı,,.•ııız ıı\an: Far. ı•nlilarııı ı.111111. df'llrr ııııı•raf · i 
ı.ıııd,ı d"lll nıl~ln"ıı ıtı,r hnH•'I lnrının )fik•rl.liıiııılrıı : lnhboır f 
eıt.,rlrr. cıllıı nı• hlı;olnı ·~çlnı maclılt'll'rlıı:c ) ııııı l.111 znıııdıuı; : 
ı.ıı•ıunu"ıı dlyl' rtlh lınürfitınlız . ,.ıırııı. J ıııııurı nnın hl7.lm ııııı..· E 
uO hklnııı t'l'\ahını ılır. clahıı ı.:ıııııı ,ırrııl hl'•P nıılılıı::ındaıı: E * ~~>I\ dlhilntır•Onlı7. u\nrnn ııatıo· hntırın ı.ıı,aı:a ~·ıı..ııı: •nılıı.n '"'· İ 

Oldum olı.ı hOrnırl ,,. baı::· tılıfin dr•rnlı hlr taı.ıııı tn•nn bnh•rdtıı. ,.ııır nlı•l•!Jarı telı:rar ! 
!ılık bPJan tdlp rldt'n f'teı.ttn lar nklınmı il~ il' hlr a•arlar ı.ı IRrı çl'krrt'klerıllr ! 
öpmP1'lt' hltrn telrrattora knr ı nklını1rtnn ı<QphP rdrr•llll7. ı ıır htı ı~r•I • lırı ıır hlt.mct- ! 
itimde bir el'Ylt'r l•,an t'dlp du llaıll bunlnr ~ö> ltr, l'ılt'r. ıı\lıı . •l' - frrnhlamakta <ılıın hPHftn. i 
ror. fnuntıı:ımrtıııı tı:rrnlrlııı lı(lr l\lnıdP hr "Ü'l''l'mAn odurıı dllt;l't' hlzlııı ~adrcr hlr nnllııılz: i_" 

ııSaııa ne!'ıı dlncekclnlı-~ 111.'ı:ıl dl'nıl in rrı.ı ama, •u ırıı:raf ı ar: 
• ı ti'. t z:ııı... ,-aı.ırı hiç bir llı::lnlz: •al\•at.ı:ılarınıı nl' dl'mrll~ hraı Dunr ı.aıtar allı• hfitı,:elerlml- § •l olma•a hile hlr htmrın lnlzln ıtıın 7.1) :ııtt' ı.ral olan bu l\l•llrrl :ti rtnrnllan ı.ımıtl lilmtcrdl btr- ! 

hu derrce ufalıp. ı.ıı~ tılme5lnl ne rtnıPll" ı"r' 5 
nnnaaınnnuıuıtuı 1Hutıuııııı1tnııııııııuııı1111nııunnıııuunıııııuııuunı1111nn11111111101111111111ıuııuuuıunuuuınnıınnnııınıttıttuı111ııtıuııa1111uıın11H11~ 

OJJ ar ağı kanaatin! lfa(le e•mrkte- Doçrn: Tarık Zafer Tuna ya dıı 
Jlrler Ayni çeneler bu tı-Clb!r'er e6rle drmlt!!r: 
r et.ceıılnde hasıl olacak cıunımcıan 
Kıbrulı TOrk er zarar ı:!Srdültü tak 
dtrcıe TOrk hükılmc•ının buna ka 
ıt.sız kalamıyr.cıığını ve ı::cr('ken 

t~f'!bblli<lerl yapacağını bcllrtmı~
lercıır 

•llukuk Akademi~ çok fUmüllü 
bir mAna ıracıe ediyor Bu o:aa olP 
bütün hukulı: bran~lannı fçlne ala. 
bilecek bir akademinin tamı olabilir. 
Bir ceza yargıcını baıı hıı.&uıl bllı;l
lerle uçhtz etmeli: "yeal:rle kurul· 

Bu~n Dışı-ıer.ne c1A\'et e1ılrn maııı dü$0DUlrn bl: teşelı:lı:O!e •HU· 
!nı;ıll;z ~fır!ııe bu konuC!a.lı:I ııörtı- lı:uk Altademlah cıemeyl dOCru bul· 
·ümazan Mel h E.~enbel tarıırın- mu;orum. Oünyanın b .. ka rnlerln 

1 
dan ıı:ah olunduğu tahmin olunmak- de de bö le b!r feylO bulundutunu 
ti.dır bllınl;orum ı ............................................................................................. " ........................................................................... .. 

HOŞ MEMO - Toplum dedin mı, iş değişir !! ........................................................................... Aİ ...... CAPP .......... _ 
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l!ı ram il· 1 Falcılara kalırsa 
LKJ fDJ !Dl ııt 1958 de harp yok 

l •n ı;e ı \ ı nı nıın e' ml'k 
bo un ar ın borcu du B. tle 
r n ııa• ıımıuiln<1a mtlhım ro o 
na an t a ro l\ll\er 11 .. 1111 '1:ar 
dııı o ıron h mt reııı. ete Y•ı::ı 
Kamp l'1 .ı 11 prmasımıa. b.r 
lı:ıwaıı. 5Al1 ıe.ı nı cünı yüre-teıı 
ç nlandırıı • \1.-llıı , ..... ,ıı ıı n 
ııaf! ıı 7.0nuıı u.sttın:ıc ı ~ o11n.ı. -
ınetrcl k r aı ık hJsule "e.
cıı. P ovayı nrka ıı;ıraela ı;e •• cı1:ıı 
BetOı. r1 ııan. ecıc ısolugu ı;ah 
ıı•do aldı \e ~tetı.ıı ilk Yar
dım Hli.'!;ahaneı;lnc ııötlin1u. 

il Sonr.ı. da ııttztte ıne ı;:ıcıcre .. ıoay 
fı13ın1 ba{!ladı 

Ecnebi trtıı eJa;crıyctl te:.o.! 
ett il Pa:t ne... ııeceAı san a• dr 
lan ve se~lrc .crı tatmm ııtt . 
Yani ma at xı~m n ha:.ı. oı
cıu. Cep T.)a ro u )aşayaı: ı;;. 
Ama 'J uııc,: \ alnıan•ın ued.gtııe 
b:ıkılın.a peli: uıhbatln cıeıı.ıı 

1 PRENSES MARGARET au YIL DA EVLENEMIYECEK -

PERON ARJANTIN'DE iKTiDARA GELECEK - AMERlKA

LILAR BiR SUN'I PEYK ATACAK - MENDES FRANCE' IN 

i YILDIZI GENE PARLAYACAK - KIZ~ L DiKTATÖR 

KRUŞÇEV'IN HAY AT! BU YIL TEHLiKEYE GiRECEK 
Fransanın cn anınmı fa.cılıuı 

19S8 ılı n şu ltehane•tr ı:ıutun-
mu !ardır 

l l!l.:ı8 ıııııcıa dün a capm-
da h ç bir <ıc olmayac&ı< 

2 l!lJ8 yı ında harp çı.ıı:ma· a· 

Ceu r hdd e n •Birıc,_ 
).! lletler> ha ıecıecelc 

19.58 d ıı· a g d lrb lec 
~ - Tcınmıı a~ında red bir h• 

Ta facıuı o ııca.ıı: 
6 - Kar. e- te il\ ecı .cb 1 :ee. 
7 - Pren Marı:ar t bu yı, da 

,. -

9 Na.sır IKt cıarcıa kalaca;c ta-
kat 19;>9 <la hüyQk zorlulı:larlıı ar
ıla.,acak 
10 - Peron Arjantın'de gene !it 

ldsra gelecc::. 
11 - E nhower ğır bir tas

talık cıaha ~ırecek. 
12 - H3 ran 1938 d~ Oall.ard ııı 

ııuıtuınett cıo ccek. 
lJ - Qocu" ı.ıcını tedul edo

crl: bır ilaç 'butur.acak. 
14 - 1958 ~ılımla l6ra!l·de yeni• 

elen hAcııı;eleı o aca:t 
ı.. Amer ka ıoC'Ç m:cr n E16en• 

ı.ower li:n) ~ cı cek 
ı 6 -- 1.ıı;:ıltcre Amer ka'C1a.'1 so

ııııyacak ve Frımsaya yanL,acs~ 

.\l~RGAJUn' 

Tautnd 'i mi d U.,llnüyor'! 

17 - 1958 den &0nra hakiki dün 
)il ııulhune do~ g!Cl!leb!leceı;: . 

18 - Amer!kalllar bir sun 1 pe)'k 
atacaklr.r 

19 - Japon1ar Peıa'nın fe•?ı!yle 
a!Akacıar muazzam bir bulu~ ya
)1acaklar 

20 - Sahua•cıa petrol buluna-
cak 

21 - Yuı;:oıııa,•ya Macarllotan'a 
t-ılAh eevkccıecek Ru-ıara karoı ,.e 
nl blr ihtllfıllı. hazırıanma mı sat; 
ııyacak 

MF.SDES rR \-..;Ct: 
Bu Yıl bir BaşHklllık 

1 ı ı .!l!IitiJ a Ci• " .101! f ı• 1 
i . . hıı vermlşler<llr Bıı cümleden o- Tetltlkln verdlAJ dlkka t.1 çeke~ 

Jayne Mansfıeld kendın- ıaraıt hangi ayların evlenme ere bir elbet te orta hallllerln arak.· 
müsait bulunduğu mevımunda. lannın klb:ırların'ktnden çok d&· 

'1 OWSIDlll 
~ıarcaret'I m i d ü~unU.ror? 

22 - B tııııar Peza :yan,ıncıa 
Ruıılan "-"~.eef'kler 

24 - şubat dan t baren Men
o~-Franoe·ın yııcıızı parlnyacak. 

25 Kuru~cv'in hava•ı tehlike-
ye girecek. 

26 - Mao-Tı;~ Touıtda ı;lyasl 
hnyattan aynlarak dlnı J.şlcrle uğ 
rL1aca."-

2'7 - Tlto <!il iktidarda aon yılını 
ııcçl~k 

28 - Batı llt! Doğu ara.;ını!a 
müııasebctle'r clOzt'lmeıtc dol!ru ı:ı
cıecek 

29 - Yılıı• ba~lanndn bQyük: 
bir İngiliz ıııyasct adamı ölcırk. 

30 - Arııplı:ırla Rusıann arası 
açılacak, fakat ya bu vılın ısonun
cıa \•eya 19!19 un ba ında 

\~'1 11 rtılf'ılann ı:rı l'll ~ ılkl kf'· 
ıı ıınl'l l rrlııd eıı ru ıı: ı dııkllt>r tıı· 
hııkı.u ı.: t•ı mı~tı: 
ı - l' hrl tlan Ulur ' " tnııın-
mı, nklllr .,. ,. )azar acla GU· 
ltry'nln ölllıntl . 
Z - l"ell:ıı: Galllard'ın Eklm • e· 
J'a Kuım'da Başnkll ol3caı;ı. 
:ı - Pll ıııı.•ııın sıhhi durnnın· 
nun d llt.ı•lrttr;I. 
4 - t raıuı ır. i'lll"clls ıteı .. ı n er
rlot•nun ötOmO. 
5 - f\I ÜI \I JO E1' 1 nı IUllUI O 
d On,111;111 rı raf ı ııd n bnzı el im 
ırrlıı ıl/lnrceıt. 
il - Slh ı•n ııır~·r ı rslı ı l ıı ıltlte 
ll'l'r&I ' " nı.ar ~ıı ı..ıt sıı..ıntı•'l 
nı.t oıı :t f'rrı·eı: ı . 

7 - Kaaım ayında bııyil tı. de
nılr) olıı linı n l ıır ı oı nı·a~ ı . 

AY E Nl ' R 

ı 
den nasıl bahsettiriyor bir tt.taıısuıc yııpmı ıar •e ,u ne· h• ••mtz oımuıdırö 

ticeyi elde etmişlerdir. 
cSar~ın Kadınların Krnllçt!>b lıl 

' kablyle anılan mqhur aanşın İlıtbahann en ~ü:ı:el arı &a)1lan t yıl<lızlardan Jarne MaMflelCI. it.· :-.ı.ayuı me~erae C\'lenmelere uour 
\ mcrlkan, tnglıtz. Fraruaz b9.sının- ııet.ırmezm~. haziran a~ı da bu 
~ da kendla.nden en faz:Ja bah3et.- hueusta mayısa rakipmiş. 
~ tiren sanatkllr mertebe!.lne Tar· 
t mıştır. 

Geçenlerde gaEctclerin kendisin 

i
l den bu derecede babsctmelerlne 

nnaıl muvaffak oldull:unu soran 
bir ı;:azet~l~e Ja)UC }.lanafleld 
~ cenbı verml.$tlr. 

\ cOnet basit. Blr gıızctecl ba· 
na cOthello• rt k.m yazdı? diye 
sorunca •Kruşçe!. Wublngton ve 
yıı Mlckay Splllaneı diye cevap 
vertrorum. 

Bunun U erine haltltımda üç 
ıı.ı tunluk bir makale ne rcdlllr. 

l 
suali doğru olarak •Shakespearca 
olaral: oevaptnn<1ırı:ım, hiçbir şey 
yazılır.az .. • 

\ Mesud evlenmeler ayları 

t Son aylnr ıcıncıe Amerlkalı ıa. t tatlstlk mcrakltları taallyctlerlna 

Hazlraı.ıdıı. akd'olunıın evlenme· ~ 
!erin dörtte biri boşanml\ Uc ne
tlcelenlrmlş, dörtte llt181 de bat• • 
baht eTlenmclere aabntı olurmuş. 
Temmuz n A~uatos en uturlu 
aylarmı,. 

Erkekler umumiyetle kirli 

ayaklı imiıler 

Bir Amcrtkan tc•Jı:l'k "" ıaıat.!& 
tik bürosu umumiyet itibariyle 
e:keklerln ayaklarının temiz veya 
tiril olduklarını öğrenmek üzere 
bir ay müddetle 34S erke~ın ayak 
tarını tetkik ettlrml$t1r. 

Neılce<le, bunlar arasında tam 
mlnasl)·le temiz ayaktı olanların 
aa.yısı 85, yan temiz 141, kirli o
lanlann a:ıyıaı d a 110 oldUKU 
bit ed\lmlştlr. 

~ . 
et .. HU•tl1IHUIH.IUIUlllHletıHUUltt1tltlU•tnfUllHlllUltUUUUHIUtllUlllltllllftllltUllllllUlllUIHt1tllUllHllllUllUHllllllllHlllllllllUtHHll .. 

VtDİ VtDt 

Pazar gecet> aat arn ..:3 te 
bir SWlu uça ı Yti§llkoy Hava 
me cıanına •• cıı Kupa a~ıl:Jı 

Yolcular ıııcı Yolcu.um ıçı.n
d11 cok d ~ita ç iten b rl \at"• 
dı. Bu b r bar.ıır.dı \e u .. crın
de ı:ıAbese b.ı kaplan deri in -
d<'n yapılmı~ kürk \ll?dı Ac~le 
acı.ımııırıa .ıüınraı:c ~uıüdU . .sır 
lı:&Q a~dır i::>tıınbuiu glimı•d,gı 
ıçın he.- ha.ır.deıı ııabınnz oldu 
L'U belli d! Kendlsını be ·.('ye ı 
ıkı kl&I v .. nı.ı ltı banım. On· 
Jarı cıa oı;ım çlU ııabır.oızla
nı o:'du Ollmrük forma ı~e cı
rt ol ıı olıia on cıu ka, bllem~~ 
eliniz yarım saatte blt<'relı. Fa· 
kat, atdl'! 1 c e}tan 1-anşır D•ı 
sııı: hanımın bavullannı ı:tım
rOk memur arı bir çocutun o
yunca ı lı:urcatacı.ı ı g bl kur
c-lacıı cıurdu Teli :ı hanım 
b rcıen asabi ~eğe bıı .a~ı 
caz ı lı:ürkOnO o:nuzların:san 

aı a ı fırlattı Bu seter açı.- t>E'J. 
torba blçtmıncıekt y{'ınlü elh!.6t: 
sın n tıklıRı mcydan:ı çıktı O
rada !:>ulur an hanımlar son no 
cıa e b~l'YI zevkle se\·recıerken 

'ık ha:l'm be a.;,a(lı, beş yuka
rı yürüme c ba,ıaııı Ve on da 
k taııa formal teacn kurtulma
ğı aklına t.o aıı Şııli rıı ıı IHl ııın 

ancak san bırcıc vıın. l saat 
45 dakika rötarlıı kızına kavu
~nrat.: e\ 110 Clöneb idi. 
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Daha evllllil çıçcıtı burnun

Cl'\ o.an V" bn'nvıncıan vcnı d >
nen \ rır - ı Aı ıre 1'11 ı nllıı çı:tı 

ayrı.mak üzereler Aman sekın 
uıınız:a bu ı:tınlerde cıu mıa.,a 
a: tıjtımız sııh c aynlılt ı:e:
mesını Ha ır Artt ~n r.e 
davet c::ı llp te ıı dcmecıııtı Bos
ton :ı.saz k Kontıerva uva:-ına 
b r ııenc çln tahs le ıtle1lyor 
Yanı bu aefrr Arif ın yerine r..ıt
tl!e ckl küna oluyor. Ama 
kı~n M>nı.ncıa cyaz beklrı> ot
macıan onuncın kocasının yanı

na rtdcccs muhakkak 

Yeni e"'lee1en öncıı cıunya e
ll:ıe ııırecelt ç ftler arLiında 
&o etenin en çok aldl:a.sını çe
ken ç it BM M n n Reısl Rt"flk 
lioraıınn•ın o[;lu Orh uu 
Korıııt ın 1 Ml'll h Cncnll n.::ı 
ıabık z \Cl'Eol (o ül•Uf' ı.t yarın 

evlen ~orlar. 

Buı:Onl"rde evleneceıı habe
ri b.lha:.ıı .. ş ıı ı;o.-;yetC8lnı pek 
alAkı:ı!andıran \ rU f rtıın ı. ı 
ı ~s ene ncıe dOnıra e~ıne e -
'l'tcejtlnl tahm n ecı yon.ız.. 

An'anelertnı bOzarak &-"tık 
cıt.vetırr n harumlannın da 
i'"lmı!! ne mttsaa:ıe ecıcn Ro
tarv ıl~ Aelam!an KIObü • Pa
zarı ı ~ H lton·cıa Şaiır
van <la bir z ya!et verdi 

l'IT l'IT 

~=============-== ~ 

Pıyeseda mevcudu tOkenen 
ve Yılbaşı mCınuebetıyle 

tekrar Oyuncıık.cılııra tevzi 
olunon 6 otomobıl ı ve bey
nelmıle l T re~ık ışııreılerınl 

havı 

Eğlenceli - Fay~alı 

Trafik Oyununu 

mutloko olınıı 

U~AN OYU NCAK f AB RIUSI 
lALELI isi .t.NBUL 

tto v ııı Man :a t-ölsanJ 
Kararııız bir cıurumcıa kalacakllı· 
nız B raz. c ur hareket cderııe-

.:. glrışeccglnız ış kazançla bl
tcıblllr. Uunutma}ın k. zararı 
ıroı.cı almacıan b~arı kazanıla
maz. Çok ince tıesab e<ııyol':>U

nuz. 
UOUA (:1 Nisan ı::ı Mayıs> 

DUJllU hayatınızcıa b r üm t ı
oı ı bcllrl\Or. Bu ak~am kenelıU.
zı çok bahtl>ar hl5bedecekS1nlz... 
Bugün biç bir te.kllfi redeletme
yın 

uUZl.Ell czı 111a1ıs • :o ııwranı 
Ummaııııınız bir gcrçe~ı öBrcne -
cck hayret ccır.ccktiln z. Kendini. 
7.l yese kaptımııımaya dikkat o
cıın Yıldız teııırı uııııun cıegıl 
iç hnyatınıze1a bir alabora vnr. 

\ Ell. OEI,: 1%1 ll:ı::. ., lrnınıuzı 
Para kazanacuıc .. ınıı. Tall!ı o.un 
?arını .açınna~ ın Yakınlannız:· 
cıım blrt sızın çcıHenızcını a 
olarak a rllııor Kcncıın.zı hazır 

!amal ısınız.. 
ı:s t .A•ı ız1 Eem .• ::ı Atıısıes> 

M.sat rlnlz var. Sı.kın üzumun 
cıaıı faz n onı. :ıııı• ın. ıoızı ha
ya. ltırı .. ıırıınıı t: , tacaklar Sıb 
batınıza dikkat ecı•n 

o\ .u i (l.: a;ust.o• z:: t;, ı QIJ 
Akşamı se\·cııt.erınız:e ı:eçıre. 
cek:ı>.nlz. Çcvre.ıucıo satın, ılık 
b r ha\a e:ı.yor. Yardım ıste~o

eekler, caırı:ıımcyuı B raberllk 
hnyntı slıılr yorırunluiiunuzu ı;;i
derecck. 

JEIUJ:I 1%3 ııvıuı 2.:? ~lnıJ 
Uzun zıımnncıır haurladıltınız 
blr ış buıran tyı şekilde nctıcelc.
nıyor. Zlhnlnl7.I biç bir tcred
cıocıe kaptırmayın Yıl<1ız tcısırı 

çoiı: uyııun. Çalıştığınız yercıe 

ba arı kıuanacakı;ınız. 
KREI' (ı:l Ekim n Kıısım) 

s.zı sovcnlcrt kırıyorsunuz. Hır
çınlıltınız önce kendinize zarar 
Terecek Aqam üz:erı b1r1ne1cn 
&Or cı!lcyeccks!nlz.. 

\ A'l' ız;ı h.asını . ıo &raıa ; 

Bir randevuyu bit aeyt taçıra

calı:sınız. Vaziyeti taınır etme:. 
ıç.n ellntzcıcn g-len hiç bir ı:ay. 
reu 05lrıtcm~ın. 

OGL.\K c ı: ı Aratııc ED O cakJ 
Bcelblnlll!:lnlz ) ılC117.ların eser •. 
Bilyüycn nylıı beraber tç huzu. 
nınuzu bulacaksınız D r yolcu
luk ihtimali var. tııııatı kaçır. 
mayın. Hakfiızıııı:n ıı~ruyorsunu;. 
Soğuk kanlı ve mücadeleci olur -
sanız bir kaybı telO.fl edeblllr
sınız.. 

KOVA fl?I Ocak i l Şubal) 
8 ze hediye verecekler. Çok n~ 
ocıı bir ıtlln. onzelllltin z 1\StÜ
noı:cıe. Akşamı aile ıçıncıcı geç r
ırıscnlz bahtlyar!ıtınız Claha ar
tacak Bir hata-;ı tıımır fırsatı 
bulu orııunuz. 

B \l.IK 0 9 u ba t 1?0 MartJ 
Mektup var .Bu~n bir karar ve 
receltslnız Zarann nereslne1cn 
cıönOJürae kllrcıır aazanü haur . 
la ıp t&clll bulun Bn.5ını2 al!:
rıyacat. 

Sahib i: VATAN Gazetectllk ffi 
vo Matbaacıt ı k: T. A Ş acıın 1 

An:m:o E:\llN \"Al.l\1AN 
Cmum1 Neşriyat MüdQrtı 

Özcruı ERGÜDER 1 
Bu ııınyıcıa Yazı toıertnı rıııcn 

tcıare ecıcn mesut mOdür: 
ÖZCAN ERGCDER 

Gazetemıze )'ll7.ltarın ycnı nart
le.rle gOnc1er1lmes1nl rica ecıertz. 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

Ciınento 
...> 

ASLAN ÇiMENTO 
ilanı 

ŞiRKETiNDEN 
(Darıca Fabrikası) 

1 - Resmi ve hu_m;ı sektör h;ın selAbiyetl1 makamlarca 
vcrilmıc; l!l57 tahsis belgeleriyle ~rketimıze h enilz mUracant 
etmrmış olanl:mn tahsislen 28 Aralık ak amından ıtlbarcn 
ıptal cd:lmiş sayılacaktır 

2 - Şırkntiın zc miirııc:ıat ed ip. mı almış oldukları 
halde, glınundc timentol:ırını ~kmemiş bulunanlar ayn_ı 28 
A,.alık ak~anuna kadar ırkcte mUracaat ederek, ycnıden 
cııra almadıkları takdırdc. sıpııriş!eri 2p+nl edilmı§ sa)ılacak· 
tır. 

3 - Eu ıırctle ipUıl edılecek olan .ahslslerin ve ipa· 
rı Icrın 1958 cenesınde yenıden sırava guebllmcsi için, Na
fıa Vekfıletı:ıden yenı kontenjan alınmak iktiza cdecektır. 

Sa}ın milştcrilerlmize saygı ıle arz olunur. 

i!, OKU'IUCU FIKiR l\lı ~flC~'fETlERI] 
'l>itı"""e~ w Zkt~n: AllMET REflK NOYAN 

lnop Ceue\·lodeki mahkiımlann 
milletvek.iJJerimizllen ricası 
Şu ve ya bu ı>coetılcr.e cemıyet

ten. yuvalarımızcıan alınarak ınu
vııkkat tıır zaman ıçın cıe oll!a ıa
lilh mües~ese.crlne ı;cvk re1 lcn ı.z 
mahkumlar. ç leslnı be ıemehal 
çekmem ı ı -~ızıı eden birer fııt 
ika etmiştik • lsllih ı kellmc:s nl 
ruhuna sıncıırmı~. dolnnsiyle hür
riyete teşne olmu9 blrt'r ınsan 
olaralc Millet Velı: llerımı.z:e yal. 
nrı orll7.. Yıllar yılı hnsrc:.ı ile 
ınlee11tm.z cemiyete ve baba oca .... 
!arına bl7.l ulaştıracak olan b.ı 
uffıumumb yl kae1erın b.rcr eli· 
\el!lnc m aruz: ıı:aımı becıb.n ev
llıtlarınıze1an ne oıur ctolI'lfl'mlyi
nız. 

sınoıı Rölr;c Ct.zu ~\ lnd e.ıl 
mah ı.ııınl ar adına: 8 n<rl 
~rao~ H bplr ~alman K ur 

imalfitrılar kaJ da tabi 
tutulmayacak mı'.' 

Her §eyin memıct.ct ıçıne1e Hl
pılm~ı. parıımızııı harice gitme
mesi, halkımıza ş ııahası açılma.. 
sı bakımından her halde iyi b r 
ıe • Fakat bunları da ıcontrolı;Qz 
bıraı<mnmnk ~iz m Ş mdl ımaldt 
cılar çıkı:ırcııkluı malları hiç bir 
ka~Cle tatıl olmaksızın istedikleri 
r.nta v r orıar Herhalcıe ıthaHlt. 
çılar toptancılıır ı bt '< lf>-2S 
• r dcsıı • 50-200 kazanç sağ.ı
yorrnr tmaldtçılara maliyet· 
!eri azerlnden kı'ir bne1Cll konul. 
nıaz a ucuz.ıuııu. rekabeti tıatlasın 
cı e serbest bırakı.an tıu yerli 
malların fln~lan ıııttıli:çe artacak. 
istenilen ucuz.ıuıc: ''r bollu.ı; tem n 
ccıılr:nt"yocektır Onun iç n HOkü 
m~t imalı\tçıları dıı cıı~er tüccar 
aıb. k&f4a tabi tutamaz ı:ııı? u. :-. . 

• 
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beraber casusbnn eline d0$er. Mlll'll 7arabd11-
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is 1 NEMALAR 1 ~~:=::~n'!~l~~ ~l~~a~7 rı:ı~~ talebe ma- !~~g ~::ıı:07.llil 
# Açıltgl!:ı; Mumyalar arıı.aın- tSTASBUL OPERETi 18 co Eiıılon orıcesrıı.sı 

1 
u 

11 
1" 

0 
o L ti cıa. ll\Iıı.kslnıJ •Tel: «ll:l•Jı lD 00 Fııııı ı h eyeti 

,LKAZAR ıTrı : ut:ıll2 • n:-.-ı ıŞehz:ade'bapıTeJı o:o.mız NERİMAN lll 80 Haberler 
Yavrularımın Knatlll • Tıı 1 _ carine: Yuvası, 2 • ,.._ ~~mba, cumarıuı. 19 46 natır mcıocıııer 

Pazar .aaı ıe cıa mAtı- 20.00 &az cscrler1 
!At Artemel - TUrk tllmi. lan Şönlye. ne. Perıembe. ouman. 20.ııı Radyo ııazet~I 
ATLA~ ITel:M ta 3Sll i"ESI CB. IUIY Teli .ı ballı:& ten%1llt b \ar\. 20.30 6arltılar 

Romne1ak1 Sevgili - oreııo· ı • Kortruno Kllbramıı.n. re. saat 21 d• 21 .00 Yeni bulueıar 
$ ry Peck, Jennlfcr Jonu • 2 • Harb Borusu 1. T f A 1 y E 21.10 Şarkılar 
$ Renkli. g a 0 & ö,. 21 40 tıtıam Gen. ve a r. 

1 
CLU \!ltnA !Tel 1 41C394J elLfl Tel' 1 31 01 l?)t 22.00 Tarih &O il betleri 

Devlerin Asıtı • Ell7.:lbeı < dl 
Taylor, J oean RellkU ı - Evllt, 2 - intlli:am At- Batıno1 llMff. BeJO:tu ;;:~~ ~~~~~~!~' :.eı~e. • 
1 lılMI 444644.. BUf'Cllı:&da 618603. 
oı. C2 ııcl hafta). · 23 oo Vıyola soloları 

# t:-.;cJ ıı eıı ,sı 5g:ııı t 'REYTa ı Telı s_c061%) Bü,Otacıa 51GOlll ÇubaDlı 23·1 ~ Haberler 
$ UeTkrUı Afltl l Şeytan Ruhlu Ins&n• ll80001 C!O, ErentOJ 55200 Proııram 
$ ı.Aı.E ıTelı o ss l!SJı !ar, 2 . Erkekler 1:'3merıc- Aorn T38!Y.12. eaııo O& ;;:~ Gece meıocıııerl 

i 
oevlcrl.ıı Aşltı ımzabcı rl Se'l'Crle:. nıır 229939· anııcıo:ıu 24 00 Kapnnıe 
Taylor. J . Ocan nentıı OPERA (Teli Jll Dl Zl)I SS2948, Beybettat1a Sl 8402. ı\ N K A it A 

t Kanlı AT lstanbuı ıım:a. taun,. ng. C2 net battal. 7 27 Aı:ııı.ş ve ı:ıroı:ram 
L ÜKS l 'Jelı MOl lOJ ı YUnT <Tel: SS9'161)1 Deniz S6ml20, 1CaClttOJ 73v Türl~Oler 

Babt.e MUyoncr Eddle Sihirli Y11zült 360672. Kınaııacsa 5l~ 7 45 M s. ayan b ab!r 
Conaıant.lne Oom1n1Que ÖZF.S: rTelı 369S ZOı R.llmJ tmlı. Oattıdu 8 0(ı Şarkılar 
wumıs Fraı:ıın~ ı . Ourcuna. 2 - Aıtct 36

0!K.5 8 30 Sabah moz.ğt 
' \~ : ITel : 486-l!O) A le Bent Allahım. fren•vapur-ucak D (O Oyun ha\'alan 
tuz:atı - Frank Slnatra, ıı 15 Hafif müzik 
Oebblc Rcrnold11 RenklL J 1 V A T R O l A R 10 00 Proı:ram \ 'O kaı:ıa. 

SAKA\ r J'l'I : u 16 S6 lı ıo. Demıryoııan Baya.ar. 111>7 Açılış \'!' proı;rıun 

I
Oejltrmencı 0UZel1 • SOP• paşa: 8611473 - Slrtec1ı 12 ı ı<ı Öğle könserl 
hla Loren, Vlttorlo ı:tl Si· 5 t:IÜR "ı1Yı\TR0Stı ( reı : 223079) - (Denızyollan ı 12 :SO Şark ı ' ar ~ 
ca Rent.11 F'raıuızca 44 %1~71 (Oram Kısmı): 491890 ("l'atU ıaatıerl fa. 12.05 herbest 15aa t 

l'Aııtsbı (T::ı " 31 9Uı SAHİPSİZ . TEK:SE • Ya· t.ıhbaMU • 440207) - !Şebi? 13 0(• M.S. avarı h aber 
Benin İçin Nedret GU- ııan: Alejandro Oaaona • Hatlan : '44233> - ıeıı.n l'Uf Melodller 
veno. Halldıı Plşl:ln • TQrJı: Paııartr.sl akşamları temsU •Yollan · '44790 " 138240) 13 3f' ~alon orketıtrası 

~fllml rok~ur. saare 21 d e p 1. I d 14 cıo Şarkılar 
~ TAl'i CTeh tS 0140)1 'f'ESJ rlTAftO -Tel ı 0 IS • m al 14 30 Mcloe1ller 
$ Son hitıra - EllE&bcth TaJ U040!>1 15 0C !'lorkılnr 
s tor, Vaı:ı .1ohn.son . Renlı:· •YİNE M1 QOCUXT• tto- <f.stantıul : 2'74.500>, (B& 15 30 Gençler için mO 

u - İng. medl 4 percıe yazan ı 'l'Oltlu ı 2'Hll011 . cAı:ı&aolıı 16 00 Program \e tapa 
ntNI All !Teli c4zı:;1Jı Andrlı ROuasln suawerı vatasıı Z'7"5ln> 16 57 Açılış ve pro:raın 

Hileli ,.,1ı; • Mlcbrl Mor- 21.00 de R A D Y O l AR 17 Cı<• ~arkalar 
gao, Brlı:ltte Bardoı 17 lb C"cşıtl mOzlk 
Reı:ıtll şr .. "ISES OPERETi <Teıı 17 3C. inccsazcıan fasıl 
\ r~-.:i .'llE l.I it ( I el : 441ıs9) 44 1!3 6!l> 18 00 Melodllrr 
Ana&taa!a. <Çann K12.ı) _ FES'l'tvALı e.ıtızıuı opo ( ' \R" \\tn!\ -2:.11% ~:;l lill~ Spor hat-erler> 
Ingrld Berıımnn, Yul BrY· reı 3 perde. 12 ıat> 1 l N tı U ı. 18 Uı Rad\'O köy po.st&SI 

ıo Mllzlt: &arlc ,go 7 5'i Açılı~ ve proı:ram IR 40 TOrkOler 
nner - Renkli. il o .. Sabnh müzıııı 111 !i5 Serbest aat 
Z\Fl:.R • Trı : 0 91 06): l - ooçe•ıı c arsamba saıı.ı 830 Haberler 190fı M.S avarı hal:ıer ( 
Ynrıl' Atllracacım, su- l $ 19 tenZ11'tlı matı.ne 8 45 saz e.oıerler! ıo ı., Tarthtcn bır 'np ) 

H d Rı harcı Oan Oumartesı 1$ te talebe un aywar • c O OL OrkC'stra 19 2ıı Yurttan st>sler ~ 
Tü k 2 K lı Pu matlnesı suare· 21 00 de te r ·çıı. an - O 15 Şarkılar 20 rıo C&IUi&.fıarın !'&ati 

&ll - Oennls o· K~fe, Pli\ KARAC.\ TlYATRO ı ·reı ı o 30 Knpanıe 20.I l Radyo gazet~1 i 
O' Rrıen TUrkoe. UGG61>) 12 27 Açılış \'C program 20 30 Serbest 11aM 

1 ~ l \ N IS U L Devlet Tlyııtrosu Temsil· 12 3l Yeml'k mfızlil 20 35 Obua Soloları 
al.f~\1DAR ıTeıı 22 Si Il ı ıcrl HAtıra Defteri • Otln 13.w Şarkılar 21 ()," Kahramanlar ~çl 

ı · Pembe Maıkıı, 2 • iıı:ı e1üz aaat 17 de, a;ece u- 13 30 Haberler 21.15 Şarklıa r 

BUGECE 

Açıkıı:llz: Mumyalar aruın- at 21 de. 13.45 Saz eserleri 21 4~ Serbe ı r;aat 
dn Küç(jı;. SAD!\B creı • 14 <r.ı KüçUk konser 21 "'' Ct'5itll mOzlk 

1 
uuı.v~n <Tel: ı:1 nı11ı uoı76> 14 3r Şarkılar 22.00 B O.l\t. M. busan 

ı - Par!.! Tatili, 2 • KBll• ftEDDA OABLER ' PerCle 14 45 Los PnnchOG tr1. 22 15 Dllr.k kutusu 
eıı.s Kurşunu. \"az:an: Henrllı: hı.sen • Çe- 15.00 Kapanış 22.45 M.S. ayarı haber. 

çouu.nıJTAS rT e ı ı Viren n ıahne:re ıtoyan: 16 57 Açılış \'C pro;:ram 23.00 Cecc konseri 
22 2.5 l!I): 1 - Canlltr TU- Tunc Yalman Paz:artesl 17.0ıt Bak Hhnelertnden 23 31 Dııns müziği 
va ı, 2 • Aslan şo,aıre re Salı akşamlan 6118' 21 17 1.5 Yurttan .sesler ,;.t 24 OC• Proııram ve kanı' 
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cnııı ı lncllle) na ve ~blrllJlne !Ayık oldu~ e. 
Aziz Terk mlllctının ııullıOn lı:o. hemmlyetl vermekte hiç kuııur et• 

1\ınmaeı ı:ayeııl)le uzun yıllar aar- medllı::. Ancalı:: Kıbrıs ml'll!clet1tnın 
te~ıı bulundullu gayretlerin lle- halll huııusundakl taksim telı:llfl
rı n medeni insanlık camiası ta- mızın de yapabllecııll!miz feda
rarından ldyılı:lyle takdir edllmıı lı:drlığın aon hııdcıını teşkl ettiği. 
oıcıuııunu ııömıck lı<'plmlz için nı \C bu mAnayı ta,ıdııtını kareı
lı11klkl b!r memnuniyet ııcbebl teş. mızcıakller1n anlamalannı, buna 
lt.ı etmiştir. DOnyanın çok nazlk inanmalarını beklemek hakkımız
'' tehllkcll bir tx!lı:cıııncıe bulun- cıır. Tecıhtşçllllı:, devletlik vlll!fına 
auııumuzn ııörc, milletçe bl:ıc dU· \'O haysiyetine uygun bir haroket 
ten cıcıcıı \'e mühim vazl!elerl ıı... tarzı del!;Jldlr. Slya:ıl şantaj usul. 
ttnııo \'e &ebatla deruhte c mış ıerının ac hem fayclasız hem cıe 
bulunmamız, <10ııyıının sulhsever bu yola b~ \Urnnlorıı oerer \'crc
llıllletlerl arasında bize ldylk ol- cek bir slyMet olmadıf;ı artık an
auıtumuz mevkii temin etmiş bu- lıı ılmış olmak lazım ı:e!ir. 
lunuyor. Kıaaca arzecleylm kl Türklyenın 
lilllRIS 11ıı:: t:ı.~ Si mlllı emnlye~ nı menfaatıerını mü-
Kıbru me:ıelesıne gel nce: dafaa etmd: hıuusunda tam ttı Jı:aU 
Birleşmiş Milletlerde bu mese!e- bir karara aahlp bulundu umuz gl

ıı.n müzaltere!il mOnasebctlyle bl, Ka~ topluluğu içindeki ı.esanüd 
ınemıelı:etımtzdo bül ülı: bir heye. , ve tşb1rllitl ga;reaını de 2cdelememelr. 
can ve al!kanın hlllı:Om sarmaş için bllrük bir gayret ve dikkat aart 
Oldu unu. b zlmle beraber ba~ka etmeıı:te~l.2. 'tl'mld ederiz ki bu hat! 
l.lkalı memleketler de bir defa kat tamamıy.e anli~lmıt ve allllı:a· 
Claba öğrenmiş oldular. Seuolerd r ıııarca kabul edilmiş bululla\ın. nu 
bu haklı dlh·omızın B rleı,ım~ Mil- açuı: ve dürüst a1yasetlm!ztn PllrJ&. 
letıerdc aleyhimizde bir kaı\ıra te muhte!lt temu ve muzakrre.erl 
batlanmam~ olması memnunıyet mtzde ıtırtlı:l~le anl~lmış o!duf;un· 
le k11ydcdUcceıı: bir hlidl5e<1lr. Bu dan ve nlllı:alllarca da ehemmı~etle 
llı.eseledo muarızlarımızın artık nazarı lUbanı alınmı~ bulunduğun· 
lıt1klkatlerl oldutu gtbl görerek hıı dan aıılz mlllettmlz emin olabilir. 
l'eltetlerıuı buna göre tesb1' 'e Şayet ııulluear mUletlcr aruınd11 
tayın etmeleri blr zaruret hallne tesanüd ve lşblrıt.ııntn muhatılUuıı 
eolm!ftlr. fikrinin korunınaaı Ye talı:vlyeü ye 

Biz, NATO toplululiu içlndeitı Türkiye Ue Yunanllltan anuıındakl 
)& ı;ulhsever mllletlerarasınaıı tc- b'!lgClnku şiddetli gerg1nllıtln çok 
•ano.cıo ve l~blrllıt ne ı;on derece. faydalı ve mimi bir do.Btlula çev 
Ue ehemmiyet vermektey z. Dııter rllmesi düşüntı.Uyor ve arzu edlll· 
llraıtan çok hakl- olduğumuz yorsa, en muU<lll ve Adli hll oek• 
ltıbrı:; mesclc:>lnın l\dll bir hlt.1 llnl lht!Ya eden Türk nokta! naza
tckltno bnRlanmıısı husl18uncıa cıa rının l:abul ed!lmesl llzım ;rllr. Ak 
ll!Jtamlyle karıırlıyız. Gerek teııa- si takdirde ve~a bunun dı ,nda her 
llUdüıı mul:ıatazaı;ı ve sulh cepuc- hangi bir hl! tarzının a&la tatbik 
•.nın takviyesi cmrıncıe, ı:crekae lı:abll.ycttnı haiz olamıyacatı glbl 
l~t mcmloke~ arll.'lıncıakl lı:arşıııt- aradaki lhtlllt.arı teşdld etmekten 
it menfaatlerin temini baıumın. batka blr netice nrml:rece~lnl açık 
Uan, biz TOrt - Yunan dostıuııu- ça ifade etmek mecburtyettnd~ 

Yeni vali yeni bir 
sehir vaadetti 

(Başı ı lnehlrl 
~iteceğini açılı:l11yan Tarııan, çaıış
lııaıannı baştıca ou üç noktada top· 
lacııtını bellrtml!Jtlr: 

1 - Temizlik işleri, 

ORTA ŞARK 

Ona Şarkta aulhQn lı:orunm~ı. 
emniyet ve tr.tkrarın te&W meYzuun 
dakl ga)retlulın!zo gelince, bu böl 
&ede bulunan bir memleket olarnlı: 
Türklyenln vaziyeti mUttdlklcrlne 
olduğu gibi anl11tabllmek hususunda 
kl arzumuzda muvaffak olduğumu 
ım sanmaktayım Orta şarkın ııuku 
tunun bütün Nato camiası için hat 
tl tcld!lal gayri mümkün neticeler 

:a - Zararıı moeaaesclerle 
dele, 

doğurııbllcceğl hakikati mucip ae 
müca beplerlyle tarafımu:dan lzııb edllmlt 

ve dostlanmız n mUtteflklerlmlz 
tarafından da IA)'lk olduğu cldC11· 
yet \'e ehemmiyetle kabul eclllml~ 
bU\UDUl'Or. 

ı - Beyoğlundakl ıcce hayatının 
arze~tlll çirkinlik .o tena va 
2lyetle savaş. 

tJtbısE Kl1RTUl .. '111'ACAKn 
'tarı:ıan, temlzllk menuunda ua

ıı:.ı titizliğin gO.sterildlğlnl ve cad 
Cc.ere bu gtınden ıt.ıbattn 2S met-
1'cle bir çOp kumlan konulaca ını 
'OJ!ecıtkten aonra, aozıertne f(lyle 
tt,aın etmltt.lr: 
•- Bu mevzuda tamamen aldr 
~n bir faaliyete ıırtştılı: oeco ıınn 
GQ~ çalışarak .cıublc muab JRPI 
tııruz. vnandaşlara caddeleri klrlct.
lııeıneıerı için •hoparlörle anoıla> 
tapılacak caddeler çlçeklonecelı:. 
llıtblr vatandaş, memurun ııOzUn 
Qtrı kaçıp, elindeki plallltl ıokağa 
'1•btırceııını ııaıımuın. Klm•c kur 
~lznayacak. Biri ıörmcac, Ol>Urü 
.. ~eaıne• rapı cak.• 
1•t1ZY.I, Vl Cl!Tl.\Rll A 

'IVil.(.'1':1.ER .. 11 

llerocıuudalı:t bataktıanclerl • t\ 
'tı v-ücutlard11 tııremlt alv1leolere• 
~ıııetcn Tarhan. bu mcn:uda da 
~ıııı,ur ki. 
•- Şahit oldum Adamca"ızıı 300 

ıı...r..,.. bir şiJe ralı:ı !çirmiş, ıonra cıa 
vverct dışarı ntm ar Bu mu e.· 
~e haya•ı~ Ya nız on ar cır 11 
l nıaç aa.onla•ı~ Yıılnız O 1111 

C. 6000 maç masası e blı e t m. Bu 
~·a 11ldenlerlıı yüzde 75 1 18 ra ın 

ıı a ı. Jı ın arın da prısı mek 
ltıı.ı Occe sıu.t ı 30 da hcnuz. tıç ın 

Dil - Tarih ve Coğrafya 

Fakültesi Dekanı seçildi 
Ankara, 24 IHU91Ul) - Dil, Tarih 

ve Cotrafya Fakült.esl Delı:an aeçl
ml yapılmış ve lı:anunl litlrealnl dol 
durmuş bulunan profesör doktor Se
dat Alp'ın yerine Ord. Prot. Dr Ek· 
rem Alrurgal aeçllmlştlr. 

Arlı:eoloJI profesörü olan Ekrem A· 
kurgal bundan bir mOddet Onca Or· 
dlnaryüs profesOr olmuştu. 

Ace!e Satılık Ev 
Kocıımwıtar pa a•cıa 9 odn!ı 897 

M2. L'Ilar durumu 1\ ı his 11 atı u 
> r ev satılıktır 
Mi.lracoat . {t kUdnr Açık rurr.o 

Sokok 8 No nt 2 
Mtlmlı\• YCıc, , 

Bütün 
• '\'EKPARf: 
• ıuııuııettı•ıı 

:\Jlitef'l!•lr ol-
11107. 

• i'lluhı .. ıır 
Henı.ıerılc 

• HoJ 11•1 ("11.;uınz 
• Kırılnıa:ı 

Dünyada Kullanılan 

Tahtadan daha sağlam, "&arif ve temltlf'Dmesl kolay 

PLASTİK KLOZET 
<H E L A K A P A K LA R I N I 1 tercih e<llnlz 

Türkl)'C MCimessııı. RA MDI FEYZİOÖLU 
Toptan ve perakende Satış ~eri : 

Galata: TOneı Caddesi No. 68 1ı;tıınbul • Teltıfon: 44 65 50 

PF..$İN'ATS17. 

TAKSİTLE 
Jlcniı sub:ıylanna - Devlet Drmiryollan ve Deniı Yol

ları )lenınrlanna su geçme7 siyah pardesii 150 L Her türlü 
tuhafiye, nvakkabı. manto \ 'e diler giyim ihtiyaçlannm 

H Ü R 8 A S Müessesesi' nden 
kolaylıkla temin edebilirsiniz. A> rıca: Ismarlama elbi:ie, pal

to ve man•.-0 dikiliı'. Bahcekapı Vııkıf Han Sok. No. 17. 
Tel: 2?. 05 41 

bmir Ege Jandarma Deniz Bölge Kuman
danhğı S. Al. Komisyonu Reisliğinden 

Cinsi Mlktan 1\1. hPdl'll 
Ton r .. Kr. 

G. Teminatı 
Lr. Kr. 

Eksiltmrnin (ÜD 

,.e saah 

10 No lu Stan· 91190 00 6 Ocak 1958 Pazar 
dart ~ekirrfeksiz !esi gUnil saat 11. 
Kuru üzüm 90 l 92 30 da 

1. J.andarma Umum Kumandanlı{?ı birlıklerl ihti)·acı için yu
karıda cins \'e miktan ile gecki teminatı yaz.ılı yiyecek maddesi 
kapalı z:ırf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2. Şartnamesi komisyonumuzda olup ı~teycnlcre mesai 9aat
ları içinde göstt>rilebilir. 

3. İsteklilerin ıik t<?nıinatı İzmir Defü•rdarlığı Muhasebe Mü· 
dür!O~U veznesine yatırdıklarına dalr vezne makbuzu ve gerekli 
bcl:,tclcriyl<' teklif mektuplarını eks~ltmc s:ıatından bir saat en-el 
İzmir Kar:ıt:ın Kız Lisesi kar,şısınd:ıki kumandanlık kararggh bi
na ında toplanacak olan komisyonumuza vermeleri !IAn olunur. 

(17468) 

ıınırta olan ufacık bir çocu u 
~ç oynarken yaka.adım. Bu c:ııon· 
~ 6 aını derhal kapl\tUm Ak am 
: da taallyetlerlne &On vereceıtler 

t 19 yaşında da oıaa hiçbir orta 
~tncıaı burıılara glrcmırecelı:. Ço
tıı~ar ıcın lı:ulllpler, ııpor ıalonlan 
lıırcıur11caaım. önnmü:ı:dckl lıafta 
!:_rı ortaokul, d!Qcrl llaclerlc olmalı: 
~re lkl ~plantı yaparak dctt.cr, 
"lern, k ıııt ı.ını bir orı,'11nlzasro
'a b1111ıaraca11ım. Şehirde 15 btne 
>lıtın ıı:orunmaııa muhtaç çocuk 
1lr.ı 

satar, 
çıkar, takat yola 

devam eder t 

l 'l'arhan daha .ronra Dolmababçe 

1~:vomunun 60 bin kişi alacak şo
:"<Qe ııenlşleUlme ı ı,ı.ııe baharda 
~nacağını, talebe yurtları mev· 
tıııınun eıe ıılındıf;ını, yurtlann Oç 
'nı ılte halinde ıoplıınacaıtını. lı:lm· 
~t çocuklar tçln modern t~tslcr 
~ııru1acaaınt da ıtade ettikten ısonra 
~ittir ki: 
,_ ~hlr lçlndeltt atlı arabalan 

la ltaldırac:aaız iş ve itcl Bulma Ku 
l\ııtİu vasıtaalylo bOtUn arabal'ılara 
tıoreayonel dlreb!yon kullanma) ı 
'b;terck h&palne uzun vldell, iü· 
tQ{ pikaplar temin ecıeceııtz.> 
larıınn, müteakiben: •- Oerçl ıa

ltttcuer var'ı yazmaz ama tebrln 
lltı aylık zeytlnraıı. hububat ve 
11..ıtıırat atolı:unun da temin edlldlltl 
~ IOylemek isterim. 15 • 20 gün için 
1• ~Uııroa ta s dblt maıtaza daha 
~•caıı:. demlt ve toplantısını fU 
~~le Ue blt.ırmlşttr: 
•- E\'et, iatanbut•un derdi çok 
~biz de henüz renı1·ız.ıı 

ZAYi 
1 l.ıerkez Banlı:ası İıitanbul t;ıube
-llaen 6 ı0.1957 tarih 'e 1290~ &a
'ı ile aldıJıın, bloke IDU\'aid:ııt 
'ba vatınıan T.L. 600 !Ok malı: 
~un iıı:ıncı n0Sh1Rllll zayi etti· 
"'llcıen hülı:mü yoktur 
......_ Zlbrıl GOlrr 

BULMACA 
l 

l 8oıcıan uııa: ı Yol ekmdl 
ı.-.. Tembih &öııü. 3 - llttmas et
°"'< • _ BabL 5 - Duman leke. 
il: Ş11hst. 6 - Blı meyvL ı - Us
~llt, a _ eır toml2llk aracı: Bır 

l'll edatı. 
ı \>ukandan aıa~ıyı.. ı - inkıbaz.. 
ı-... Ycız 3 - Sabit taş: Tanrı. 
l -... Ccylln. 15 - Bir ıı:acıın adı. 
t -... Kaynak. 7 - Baraaklar: Ka
ı.~ il - Bir e!nlr ll!etl: Bir relilm 
"llveıı 
lıt sı{t Rl '"\CASIS Rı\UJ 

~ lloıdan &aıta: ı - Ankll. :ı -
g'«ı. 3 - Karıntı. 4 - Alllı:a, Re. 
~-... Rıtalı: <katırı il - Af. ı -
'll:rıanya 8 - ıs. AdL 
~Utı:arıcıan a•• ıra ı - Arka, 
~ 2 - Al: Feıı 3 - Iıırar 4 -
,;:rna 6 - tanat: Acı 6 - Llt: 

l. 7 - Kırk.. 8 - FJ; Yaz. 

ROAD LUG ıastiklarinln meziyetleri: 
• Taban -.C. 113 daha kalın 

• Daha genıt. daha fazla çekme 
kuvveti ve daha az •tınmak için. 

e Tabanın mericezindekl genit çı:t• 
gı aarsıntıya mani olarak yol Uze
rınde fazla kilometre temin edor. 

e Bırl kısa b frl uzun kalın ve tak· 
vıyeıı ditler, arazi nasıl oıursa 
oıı;;un, fazla çekme kuvvetı ve 
emniyet temin eder. 

e Lastiklerin omuzlan mOmklin 
ar1zalar göz önOno alınarak son 
derece takvi ye edllmiştır. 

e Atınmaya aon derece mukavım 
yeni kauçuk hamuru lastik lak aleti 

e ounyanın an mukavim bezi olan 
3T bezlerlle imal olunmuştur. Bu 
suretle tat ve çarpmalara kart• 
azamt emniyet temin eder. 

Çifte vazife gören 

ROADLUG 
Lastikleri 

yol olmayan yerlerde en kuvvetli çekme 
kuvveti temin ettiği gibi muntazam 

yollarda kilometre başına olan 
lastik masraflarınızı 111ltır. 

Fozlo kilometre yopmok için çeleme kuvvetin· 
den fedokôrlık t yapmağa IOzu .. kalmamııtır. 

ROAO LUG lastikleri dünyanın en tecrübeli 
kamyon last ik fabrikası tarafından size çifte 
hizmet görecek bir kamyon lastiği temini için 
meydana getirilmiıtlr. 

Aıınmayo en mütehammil bir hamurdan ve 
Gaodyeor'e münhasır 3T bezleri ile imal olu
nan bu lastik yol olmayan yerlerde size eriıl
lemeyecek bir kudret ile yol olan yerlerde 
binlerce fazla kilometre temin eder. 

Dünyanın her bir torofındolcl bayilerimiz ıiıe 
bu emsalsiz lastikler hakkında rıohot vermeği 
vazife bilmektedirler. 

GOOD/iEAR 
Dün7anın lıer bir tarafındı OoodJHr lastikleri ile diğer. bütün markalardın fazlı 'JUk ttıınır. 

Türkiye depozlterf: 

TATKO • Otomobll, Lastik ve Makine TlcareU T. A. Ş. 
.. MERKEZi : Taksim Bahçesi kar.ısı No. 35 Tel. 47 20 30 

: lstanbul Mecidiyeköy 
TAMiR ve YENiLEME FABRIKASI: BUyUkdere cad. No. 75 

Tel. 472175 

MENSUCAT FABRIKASI A. Ş. 
Fabrikamız perakende mağazalarımız itin hususi suret

te imAl ettiii 
Antik desen ve renklerde 

ESKİ KULA - BUfü\RA - İSPARTA - BERGAM 
Tipi kıym(ltli el 

HALILARI 
mııntıızaman ııatış mıığazalr.rımıza 1röndennektedir. 

EN GÜZEL YILBAŞ/ HEDİYESİ 
KULA KUMAŞ VE HALILARIDIR. 

Aıtres: İstanbul - Harbiye Cıımlıuriyet Cad. 315/ A 
Tel: 18 UJ 00 

l11nlr - Pasaport Atatürk Cadde-ı;i So. 138 

GAI BE İHTAR 
JX. Kor. Top~u Kt11t1andanlığından: 

Firar su~·undan maznun olup halen gaip bulunan Ankara, Ba
ha Jia9:ın Alt>vi :"ılahallesinden olup halen is anbulda ikamet et
mekte olduğu aanılan Refik oğlu 936 doğumlu firari Assb. Tamer 
Akbcn'ln bulu:ıduğu yer askerlik şubesi, Türk Konsolosluğu veya 
Türk Sefare-ti vasıtasiyle mensup oldu~u kıt'a ve)·a askerllk şube
:.lne milraca11t rderPk bulunduğu y{'l"i bildirmesi veya isbatı \'Ücud 
c~·Jemcsi As. M.U.K. nun 215 maddesi gereğ noe ilan olunur. 

(3438 - 18C90) Adli Amir 

lslanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
l - 2R Aralık 1957 Perşembe g,ünü saat 9 da Gümrük Komis

yonculuğu ve 27 Aralık 1957 Cuma gfinli saat 9 da Gllmrük Ko
misvoncu y3rdııncılıC1 için Gilmrilk Ba:ımUdürlUğU binasında im
tihan yapılacaktır. 

2 - imtihan:ı girmek lsteyenl~rden aranan vesikalar Gllmrilk 
l\lildiirlüklerimlen ve BasmüdiirlUkten öğrenilebilir. 

3 - İmtihana girmek isteyenlerin. muayyen tarihten bir giln 
önce mesai .s:tnlı sonuna kadar bir dilekçe ile ve aranan VC'sikaları 
ekleyerek Gümrük Bn~müclilrliiğilne müracaatları Uizımdır. 

(11661) 

1 M.M. V. ist. No. 1 Sat. Al. Ko. B_şk. l lônlar1 f 
1 - Kapalı zarfla ihalesine talip çıkmay:ın 13 ton havuç bir 

ay içinde paznrlıkl:ı satın alınacaktır. Muhammen bedeli 15600 11-
:-a olup kat'i teminatı 2340 liradır. 

2 - İhalesi 15.1.1958 tarihine kadar her gün saat 15.00 de 
ist. Sirkecı • Demirkapı l. No. lu Sat. Al. Kom . .B§k. lığında yapı
lacaktır. 

3 - Evsaf ve prtnamesi her gün öğleden sonra komisyonda 
ı:örillür. (3440 - 18088) 

l&l'P&t 1 

BA$YAZ1NIN DEVAMI 

Bir f ırhna ve bir sulh baskını 
ıBaşı ı ıncldeı ı a.an pıızar ııazetelerl buna dair ~Il-

ı.en. müzaı.ertleri bir mfidılet to· tunların haber \e ıet lrlerle dola. 
kip ettlm. lla,ından sonuna a.acıar dur. 
)lhlırınıtnr. &!il• &ürıtlllllerı, ını- ııu ıarııı ileri lirdllklerl earııarı 
o .. ı.ıerle dolu bir fırtına ... ea 111'.A beteıır-lluı, lıf'gennıl,-ellnı, belli ki 
lııtltıııını eu oldu ki lııır:lllı nıııha. bu cıetıı orıııdn ı.uru tılr ,,uıh tıı
ıır 11111ttıı.11c1ları 'lunlh ıilıılrrlıı· arru:ı:u deaıı, nıU•IJet tıır ulh teı.
dt-nt,t'rl ı:oı. lılr ,ey ötrl'ııııı~rul~ler. !iti rnrııı.. llu•lar, ~ ı:ıttı.o tlzı•rlııe 
U11ıı.ta rnen:ut ııulh hıı~rellnl I•· bir 11ııla,m11)n ıarınıtk \'e ır;t-rr;lıı. 
lbnı ar etnıeı. ıı:ın h«I l'Jırıı ı ıa. 11&1 auııtnıııı. arıu5u11u orııua ıw.-
rıırındaıı •arreııııen ıaJ reı, tıoz· muıludır. Hunun mdnn•ı, pı•,ı.: 
ıunt·uhıl;; tıudud 111111 ı.aıtnr ı arı) cır ın!'uıll'lietlrrln ıe tıu arada noı:n 
ııu. lfUr dllnyanın tanıamlJlr- mn- \lmanranııı Ru•JRYn dotruıllln 
datna nıat.sadına duJ aıııın tedbir- dotrtıJ ıı llbnla ıc Ortadolud:ı ı.o
ıuını >adırııı)orıar, harbe doıtru nıOnlr.mlıı Arnp Aleminde t'ldc f't
ııtılmıt ııon tehlikeli adım dlJe ıo _ tltl l.öpr0b8'ılara dolmnnlnınınn. 
terl)orlar '\foslio\'anın ııaııtıncı ıııd ır. 
maksatla olan ıl!Ahıanma ını ı.a· uaıı det"letlerl tın 11 .. rnkl tl'kll· 
pah ıeçl.)orlardı. 11 .. ulh utruna ı- ti mu1'abt'le•lz tııraı.anıa:ılar, bir 
lldal &lhterelluı, Rusların atomlu tııratııın aulb ha rrtl, dlier taraf 
lllhlıırıua nıl•li)le ıuuı.ııtıeıe ede. tıın aıoın barbhıhı deh etlerine 

CPflmlzl afzımıza almıyalımıı duken, alt korku içinde ı.,rıaoan hür dOn 
amnnıı:ı: bir 111ld1rıcıııın ı.arşı ında Tanın uıııunıl pf!illrı buna izin H'r
ı-ulh ıe ultlmeıtn na5ll ı.oronaca- me:ı:. t'ııı.at ortaııı. u:r.uıı nıllddet 
tına d air hlı: bir lhtlnıııl uı fnıı.Jn ı.:araıılıkln ı.aıınıracaı.tır. E;ulh tl'. 
ıo•termlJorlardı. feblıllsOnOn ilk utha•ını Honn'da 

tnılllz ıııııe ı.atılnl'~lnde Harici- ur. Adrnaıırr ile son f't nn.ı nı. f .I 
> e Suıırı 011111 Benıı•ı ıı, e,.ı.ı Urat- ı:l•l snıırnov ara•nnda (Alman.ı a
l arını tııraı.ııtı, ,-aı.ındo llı;lldara ııııı J\1051\0\a sdlrl Ur. J.ahr'ın hu
ll'lmrı. Omldl.ılr ltldalll, otır ba,. zıırl,) lr) cel't') an pdeceı.: mlizaliere
lı hlr dc\let uııaını hthl.ıellne bü· ter to.ıın edrrrı.ıır 
rünıııeı.. lstedtr:ı i!i.lll'nl.ıor. l'ıılial 811 nıfi:ııılitrrlrrt! alt ha,·a,-ı ya. 
t·uıııa ıfinliU müzııl.l'rl'ler e•ııa.ın· kınıtnıı ıeıır.rru, rtınl'k fiı:ere •ntı 
ııa ı,a,ıe bir hlhlJl'tl Pl'lo: de bt. sabahı Ronn•a ~lıleN"ilm. fnllbıı · 
llrtemMI. so,ırcıııı nuıııı., nıuha· larıını oradan .ıazaeaıım yanlarda 
raul.Arların do ltlrar et ll&lııe IÖ- irade rdrCl'l:lnı. 
re ımasl hll,)atının en parıaı. ve 
başarılı nutı.:u,du. fakat tablll e
dlldltl zaman muıaıttalarıa dolu 
olduıu drrhal ıoı:e çarpı.ıordu. 

SOrUden a,rılan AO )All5t Shln. 
well ı.t-ndl partblnln sOzeO O Be
uıı·a şlddetlt- hücum dtl \e ınu
hafa:ı:alilrlar tarafıııdan ııll\ıaı.m. 
dı. Bu ın05tııkll rıı.:ı rıı ısı:ı mrbu-
6U, saıo·ıı un tanıamlannıa•ınıı \e 

nıllll hükümranlık bat.;lanndırn bu 
uıurd• trdakArlık t'dllme$lıle ta· 
raf tardı. 

UltP.r taraftan SOnyş Eıınılı nıe 
ele.sinde l\fuharauur Partiden 

ayrılan .ıedl mutıorıızaı.:lr mrbus
tan altısı lıa$kll bir Zil\ t.ı·eılrn hll. 
kOnırtl' ı:attııar \'e JO•Jallstlrr ıa
rııtındaıı aıı.,sıanıJılar. t('lrrlnden 
Jedlıırl ı l>lr ıOrprlz erı.tıııde oıa
rnı. rr.ı lııl btll.Omeıtn lrhlıııte ı.uı 
laııcıı. 

Rrlll ı.ı ı 938 de Sazllere ı.:arşı 
oldul:u ııııı, >nlıştırma 1)8$1'11 bu. 
r:on ıtr lnıtııerede cok yer etmlt 
H mııhara:ınklrların tıı:erlnde de 
ıeslrler hıraı.mış. ~IUzalo:Prelerln so 
nıında :ııuı.:omeıe !lJ rrse kal'fı 
28!1 re)le itimat ılhlerlldl ı.ı lk· 
tldanıı tlmıtlre katlar aldıtı ltlınnt 
rr) lrrlnln rn CJh:r.ı bu olnıu tur. 

YENi RUS SULH TEKLiFi 

Ahmed Emin YALMAN 

Şehir Meclisinde 
mo 1 ı lnclı'le) 

•- Otobüa durumumuz çolı: ırt
dlr. fe.tllndekl bir cumıw de: •Oh, 
oh .. Mapllah • Memnun olduJı: • 
ıOzlerlyle lı:artllanmıştır. 

Mec:llı, izahattan ııonnı, murakıp. 
lann ter.bit.! için dullAI bir grup 
toplantıaı yapmıt ve ec11ncııglmlz bU 
giye gOre grupta aoz alan bazı üye
ler, vaaı~ aılı:ıntıaı ve otobüa se
rerlerlııdekt alı:aaklıkları ileri ı;üre· 
reıı:, t E.T T. re aert h!lcumıarcıa bu 
ıunm~lardır. Bu bakımdan mccll
•ln yarınki oturumunda, bütçe gö
rnemelerının otddetll tart1$malara 
yol açacacı belirtilmek tedlr. 
C.H.P. BEl.ı:Dİ\'F. l\IECIJSf 
M0zAKERF.l.ERiN1 
TAKIP ımh'OR 

0.11 P. Beyoaıu ilçe te~lltı, s.~a 
ıı partilerin cmürakabe• görevlerini 
)erine ıret.ırmek amaeıJl•, buncıan 
bOyle Beledlye Mecl1sl toplantılannı 

takibe tarar vermtşı.ır. 

Dün O.H.P Bemlu tıçe başkanı 

Reşit Olker lle Kasımpn.- Güzelce 
bucak ba tanı Hal:kı S&n;ıne:-, Be
lediye Meclisi toplant.ıaını cdlnleylcl 
ler> böl!lmündcn takip Cjlerelı: gerek 
11 notları almışlardır. 

C H.P. lller bundan b01 it ,ııehlr 
mcsc~lerl ll2erlnde dikkat Te ehem 
mlyotle duracaklarını bellrtmı.ıer 

ve muayyen ıamanlarda çıkaracaklA 
rı btllteıılerıe, etkln umumtycyı a:r
dınıatacaklannı, ııördüklerl &1:6aklık 

'" ihmalleri teSblt edeceklerin! ifa· 
de etmişlerdir. 

Doktorunuzun tlindeki yeni iliçlar her on 

1~türrielidtn rlokuıunıı kurtarabılir ! 
Dikkatli olun. Bu belirtilerin arkasından za. 

liırrıe çıkabilir. Bıllıassa ateı. •yatağı. ,ı:irip 

doktoru çıiırınız. df'mekıir; 

Fena bir soiuk ıılgınlığı b:ı5l;clığı 

do~ıoru gormenlz elzemdir 'J 

S. : Zatürrie tedavisinde ne ~·enilikler 
nrdır? 

C.: Bugün binlerce zotürrie geçirmiş 
insan, hayatlarını yeni ilAçlara 
medyundur. Bu yeni ilaçların yar
dımı ile, zatürrie vak'alarının ek
serisi tedavi edilebilmektedir. Bu· 
nunla beraber, tedaviye oldukça 
erken başlamalıdır, zira zatürrie 
öldürücü bir hastalıktır. Bu&ün bi
le, ıatürrie zayıf düşmüş, mukave
metsiz bir hastayı yeni ilaçların 

tesirine vakit kalttıadan öldürebil· 
mektedir. Zatürrieyi yenebilmek 
tçin, sizi tehdid eden t~hlikeyi tanı
manız liıımdır ! 

-S.: Zatürrie kendini na;ıı belli eder? 
C.: Zatürrie ciğerlerin ciddı bir ilti· 

haplanmasıdır \'e çok bulaşıcıdır. 
Bilhassa müsait bulunduğunuz şu 
zamanda gelir, sizi bulur : 

1 - Üşüdüğünüz ve çok ısındığınız 
zaman. 

2 - Çok yorgun ve bitkin oldı.ığu
nuz zaman. 

3 - Soğuk algınlığı, grip veya 
bronşit olduğunuz zaman. .,. 

4 - Bir ameliyat, kaı.a veya yara. 
?anma ile zayıf di.lştill!iinüı 
ıamarı. 

Zayıf dilşmilşseniz \'f: ateşınlı de 
yükselıyorsa hayatınız, hemen 
doktor çaitrmakla kurtulabilir. 

• Du, tn nıiıhım saiclılc lıonulırına dair haıır 
lınmıı )'a&ılardan bır \lnnıdir. Bu yaıılarda, 
doktorunuzla tam l•bırlifinin, utlliınııı Jcorumılclı 
Lalmayıp; uzun ve ııhlıaılı bıı· öm!ir 11llrmtniıl dt 
naaıl nıllmklih lıılacttını rörttıksiniı. • 

S.: Zalür~ie'yi yenmenın 3 'şarlt nedir? 
C. : Eğer ilstüste aksırma geliyorsa. so: 

ğuk algınlığı başladığını anlayıı: 
şu üç kaideye riayet ediniz: ( .. 
(1) MilmkUnse yatağa giriniz; (2) 

Bol miktarda su, meyva sulan, süı 
içiniz; (3) Doktorunuza baş vuru. 
nuz. Zatürrie slzl haftalarca yata. 
T:a düşürür \'e pahalıya mal olur 
Ayrıca hayatınız da tehlikeye ma· 

rnz kalır! Zatürrıc: mikroplarıniıı 
!ırsat • venneyin. Unutmayın ki. 
sojuk algınlığının arkasından za. 
türrie gelebilir. En iyi çare yaı:>; 
ğa yatmak ve derhal bir doktor ça~ 
~ırmaktır 

SQUIBB 
A Ç L A R 
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GALAT ASARA\": J,igleı-e •;ıı· 
7et kötü ve antrenörsiiz ba;lııy:m 
takımım sonıınu iyi getirdi. Gün 
41iiz ağabeyin aramııdan ayrılma 
siyle açılan bo5luğu idare htye· 
timiı, biz oyuncular ve teknik lı.o 
mitt el ele \ererek hiç olmazsa 
antrenörümüz gtlene bdar ışı 
idare etmeyt çalıştık. Allah bi· 
:ıe her ma~1a yardım etli dr.sem 
~"alan olmaz. Bir iki tane hybet 
memiz icabt'den maçları o;ansı· 
ın11 ııaye.-.indt'\ berabue ,·eya ga 
lip gelt"bildik. Bu arada iyi o~ .. 
nıyarak kazandığımız maçlar da 
yok delil ya. 

ı:~nerbahç<'den teşkil rd<'rim hi· 
le dedi. Halbuki ı;on oynadıkları 
Kasımpa~a maı;ında epl'y korku· 
lu anlar yaşayarak iki puanı zor 
kurtardılar. 
İSTA~BULSPOR: iki enedir 

O)°'Dadıkları güzt'l ,.e canlı futbol 
!eriyle is~nbuluıı en iyi takım· 

Ya%a11: Tıırgay ŞEREN Den:ı sonunda ·antrenörümüı 
ı;ıeldi. Kendi ine iyi n·~·a kötü 
lider bir takım teslim edt'rek \'a 
ıiremiıi liyıkiyl., başardık ama 
hepimizin canı burnuna geldi 
dol(rusu. Şimdi asıl mühim vazi· 
fe bekli~·or J.izi. 7.ira iyi bir mP\' 
J.ıye ulaşmak ıor değildir ama 
onu muhafaza etmek J)('k güçtür. 
Zir~ herkesin görü slzdt"dir n 
en ufak bir halanızda sizi yere 
" ırun•rirler. 

Zira hazırlık mnı; • .uınıtu ı;.ıı dcıl 
cluran bir tııkım oldııJJarıPd' 
lwrkes lıem(ıkinlı. Şaıtssııhkl•rl 
llk maçlarının ı~.n. ile olmasır· 
dı. :\"itekim, kaybettiler \ 'C btr 
t~kımın başına gelenler oııl•r' 
da isabet ettl. Takın1 değişti. O' 
'untulann morali boınldu. ,·.s-~ 
~hilebaki \'cfa maçında da at~· 
nan mağlubiyet bunlara tuı b• 
bcr ekti 'e uı:un mıiddet garf' 
telerde Re iktaşın ikinci kiıtılt° 
\'e düşmek tehlikesi bile otdul11 

belirtildi. l'akat son ınaçlard• 
Recebin de iltihakiyll' güzel '' 
liblyetler alarak ikinci de\Tf~~ 
taraftarları idn ümit bile verd 
Ier. i 

Kasunpaş:ı, Ueyoğlıı por, EP'~. 
yet, Adalet, Re~ koz. ikinci ~ 
nıe uçuruınuımn önünde 'e •~ 
farından ikisinin gcçemiyect

1 bir köprüniin eşiğinde miicadt; 
cıtip duru) orlar. l>oğru~u .ı\11•11 ;'.'llrdımcıları olsun, kolay dd 
ölüm dirim maçtan yapacak!~~ 

1 
~iRZ.\T, Rıı harta ıakımının ~ lk 

K1rkpınar güreclerinin kalkınması irin ıa, il~ yapaulı Ur maçında oynı.rıı 
'$ ~ cak. DOnkll antr~nmanda inalı, 

I 
• d k •• takım arkada,ı Turbanla berabn 

ma 1 yar ımı yapaca muessese ~h ırk"n ,ıırüyouunur. 

Para yatıramıyacağmı 
Federasyona bildirdi 
G 

iireo l'rdera.7onu, Kırkpınar Jlaller .Uıtımıza ıon Kırl.;pıuar 
yaib ıO~şlerlne beyaeımııeı ıtı~lerlnl fbya edecek ınllrs)f'se, 
bir mabl7el urmek pye i7le 7apılan be aplar sonunda bu rl ke 

Ekim afının ilk haftasında isıan ıtnrıenln tehHkell olacatını anl-u 
bulda, ticari bir tlrkeUn mümuıll· re teşebhüsünden nııeçmı.tır. 
ıerl. ulıl ba peblin.ıtlar H tanın· Bllylellkle bu it netiı:e iz bir •· ( 
mış ıu~ ~ınuıarının ı tlraklyle bir kilde sona e_r_m_ı_~u_r. _____ _ 

::~~~:.ıı Jllpm». ııau kararlar alın· ı G. SARAY 
llu kararlara ıou: 
ı ı orcanıu nn 1 
%) "'ahi Du·· N 
J) Yatlı sure~ nluunnameslnl !.Adil 

f:decrk komı~ıer kuruı.a.:aı. ye 
raall.reıe seçileı:ektir. 

Bundan baka hu~ud aerma'e il" ÇALIŞTI 
et~ı ınp edllrı:rk -re 20.eoo kltlllk 
~«ar ttfbllnlrr kurulacaktu. 

Real Madrid Berabere 

kaldı 

önümüzden c.ımartuı ıunu Ka 
aımpaşa ı.e b!r ll;ı: maçı rapacu 
olan oaıaıuara:,r.ılar diln ötl~en 
iOnra anı.renör en oıcıc•ın uennun 
de ıı .. ı b.r ça 1$11l& ~apmıılardır ı 

l.l•drtd. ,4 r H.A' - 1.ı>anya Hemen 1> ı n ı:ırofcıı)one. fUtl>OI· 
ıı;;lnln pazar ünü ya~h.n en onem cu ann ka ı.cııtı bu antnnmana yal 

• ıı ki~ a :nuında ı.der Rcal .Mlld n Kıdrl ve Tıırı:•~ .,tırak e·me 
r.d. ııtıncl '" se ~ bulunan rald m .e:dlr 
bl Atletlco U&drld ue o . o berabe D.cıt ç&l1'maya btr uınankt ;tbl 
~ ka\mııtı:. uıı:un b.r ko ı.e ba lamı.ş. &0nra 

Puan cetve ıncıe Rea Madr1d -:ı da bunu itne ı;aye• clddl ve roro 
puan'& b r1c. aa:aeıona ve Atle cu bit ltUIUlr fizik takip eı.mlştlr 

* 

l zınir. .ınkara ı;eyahatleri 
flekika milli maçı, Veııteras 
'" J.cgia maçları "" nilıa· 

yet her harta binlerce kişiyi cel· 
beden liı; ma(·ları ... 

isıanbulda he-rkes hususi kar· 
şıla5malara rerez kabilinden gi· 
d~r. Sırf futbol ıe\·klerini tatmin 
etmek için soğuk sıcak demeden 
M.ıthatpaşa ç=.murhanesinin yolu 
nıı tutarlar. Lig ıuaçları, O) le mi. 
h r geçen dakika insanin yüreği 
nl ağzına getirir. Zira kaybedlle· 
, ek bir puan yeniiecek bir gol 
lideri !jampi~ onhıktan edt'bllece· 
gi gibi. diğer bir takıma da ikin 
d kümenin !.a:•ısını açabilir. 

<.eçen ı;cn,•ler iıa~ta giden ta· 
kım ı:ray ı bcş·ııltı :ıuan açar ve 
sıınraki müs:ıbakaların hiç bir 
tarlı turu ı.:ılınazdı. ikinci küme· 
) c clü~mek trhlikC!>İ matlara ay· 
rı ı::r rt'nk \erdi doğru'\u. Çünkü 
llf:dl'ki büt!i•ı takımların gayesi 
nldu. iKi:SC'İ KÜ:"IE\'E DÜŞ· 

1 .rn:UEK. Zira ora}:ı ıfü enin hı 
JI frna. S ü 1 t: y m a n i y e 
t a ı. ı m ı n ı hatırlaınıyanımıı 

yol:tnr herhıılde. )fazi i pek çok 
iyi Dl'ticelerlc dolu olan bu eski 
kulübümüzün adını hiç dııymu· 

~ or glbiyiL Halbuki Haluk Zeke· 
rha. İsmet ''.S. gibi birçok kıy· 

DÜ'.llll.TllllZ 
l'azartul cünkll nu hamızda 

çıkan •G. Saray • l .tı;la'yı dUn 
4 3 .rrndhı başlıklı va11nın 

nıetnindc •.\&illi takımımızın 
\"ar uvada, Polon)& mllll ıakııııı 
na kar ı aldığı gallblyeh ;rtrlnr 
sehven uld ı~ı btrahl'rllkıı rklin 
de çıkmıştır. iizilr dileriz. 

METİ'li CG.S.) 
Gol çıkaran Makine 

metli \'e hil .. birinci kümenin i · 
yi takımlarında yer alan futbol· 
eulan bu kulüp yetiştirmemiı 
miydi? Düıenin dostu olmaı der 
ler, mejer ne doğruymus! 

FESERB .\HÇE: Bizimle şam· 
piyonluk.ta yan )anya hisse sa· 
hibi , ·e aramızda bir punnctk 
fark va:-. Bizim ıçi11 kari bir 
alirm olduğu kanaatindeyim. Ge 
çen sene de son maça k<ldar bizi 
takibt'tti. Her an omuz basımızda 
onların nefesini dı:ya:.- gibi ol· 
tluk u~ niha)et en makbulü olan 
şampiyonluğu güzel bir maçtan 
s onra dimizden almasını bildi· 
ler. Onların da bizim gibi iyi ve 
ya kötü oynadığı maçları oldu. 
l\lt'~la Beaiktaş maçında revka· 
iade oynadılar, hatta Tekseçici 
11ıilli takımı bir iki takviyeyle 

ERGl'X tF.B,) K k l" · d · 1 Dl" ı.akathlıla milcadrl• eş e e ımız e guzc \"C 
sahalar bulunsa da Birinei rrf' 

lanndan bin olduklarını her an fcs)oncl lig iki takımın da jfil 
hfl" takıma ka~ı göstermeğc ha· raki~le on ikiye çıksa. _./ 
nr. Geçen il'ne aldıkları iki be· ı
raberlikle Galatasarayı ampi) on 
luktan bile ettiler. 

\ EF A: İyi bir antreniirtin e· 1 
linde, iyi bir takım olabilecekle 
rini birince den·e ispat ettiler. 
isabetli yaptıkları transferler on 
lar için tol.. iyi oldu. Birinci ar· 
zul:m üçüneiı ol:ıbilmek ht'rhal· 
de. bakalım İsl.anbulspor engeU· 
ni a)lbilrtelder mi ? 
BEŞİKTAŞ: I.ig mac,ian baş· 

l.ırken Siyah • Beyazlı takımdan 
herkes pek faıla ey bekliyordu. 

Bölge 
Müdürü 
Hiyaziye 

Fenerbahcenin dÜn' 
..:. 

1 
yalnız forları çalıştı 

1 

P'enerM.Jıçelıler Jlı in U.lncl d"Y 
rednd• IJJı maçlarını PAZAR 
ıünu Beşi.kta a karJı 01na1arak 
brdır. 

Puan c~ınıtndr haltn ikinci 
durumda olan ı;arı . 11clnrtUleı 

bu mlihlm kar ıla•mua llrıkı ile 
hazırlıınabllmek için diln de uat· 
lannda bir anırenmın yapmıtlar 
dır. 

\ntr,nor \lolnar fe Lmııınl Kap 
tan t lkret Kııcan·ın ı Ktıçuk) ne 
?ant ettikleri bu eaıı,ma ~aat 

14.30 da bablamı ye 11'1 saat dr· 
Yam eım~lfr. 

.\ntrenmaııın bir husuılJttl de 
yalnı7 for o;yuncularının katılma· 

ları olmn ıur. 

ı;ah ma)a ilk önce ko n ve Kili 
ı Urflzlk ile ha !anını$ dıha sonnı 
da ufak şaltacla küçük kalt'lerle 
çift kale oynanmı ıır . 

nırrnnıanıo l.efter. Can, trd, 
Turban, Slyaıl, Şlnat •e kaleci 
Mthmet katılmı lardır. 

11 ay ceza 
1 verdi •• 
H 

akeın Sulhi Garan'ın ı;ö; 
idaresi yuzllndcn, tekınrll, JI 
tUşJU ve yumruklu ırçrP 1'' 

ıta · t•enerbahçc maçında, • 11Jf 
yumruk netice 1 hasmının çell~ 
mfj!lnl ı.:ıran şııla~ık 'lyazl 1' ıtl' 
kaıı'a uoı,e MlıdUrü Salt ıst•lill'ııı'' 
Clhanoııu bir a.r mllsabakadaP ti 
ceza~ı vermiştir. notı:e lllüdürtl• J~ 
ıuı mllşahltl Dr. Halit r:allp Ö' ,~ 
ntın raporuna lstlııaı edere1' fi 
cezayı Hrmlştlr. \ ynl :ıamancl• el 
it Srlıihattln t'lhanotıu maçı d~ , 
kip ı•tmh bulunmaktaydı, Jt•1 r' 
l:ırak öğrendlflmlze ı:örr. hakcıP ~ 
poruııda bu hldlsedcn baııse ,ti 
mi tir. Ayrıta Nlya>I, Röl~e C 
ıır:retlne de sukl'dllmlştlr. 
GURCAN DA CF.7.AU. . pi 

Diler tanıftan Beşlktaşın d p 
fı Gürun il" solaçık Erdo&anıll 
C"%aları bltti&I halde, ceza u.I~ 
namesi mucibince htr iki ıutD -ıı'' 
da bu hafa 01nanacak olan re",tl' 
bahçe maçında takımlarınd&id 1 

CAI\ \t, l tFfl'.11 . ı- .. nerbahçenln hu iki aı ıuıbolı:ıuu dun en çok çahµnlar uuında ldllu.. nl alamıyacaklardır. / 
ıııt•••••••••ııııııııııııııııı•ııııııııııeııııııııııııııııııııııııı•ıııııııııııııııııııııııtııııııııtıııııııııııııı ıı ıı ı ııı ıııııı ııt ıtıt1ı111111111 11111n•ı•ı•ı-111111111111111ııı111ıtıtıııııııtııı ıııtııtııııı11ıı ıııııını•ııı1 ..... 4••1 ..... M1111111Mıtııı11111111tırttıtttlllllltlllltl ..... Htıı111111 .. 1111111111111111ff1111ı1111111111"11ıt1

1 

t c:ı Madrid 19 ar puanla ııı.ını:I o· Bllbaua Ahmet n Enver Uzerln· 
ıı:.,.ettedlrle: de cıur1n Dlclı.. en sonra da futbOI· 
........................................................ cu:ara çıtt ta e oynatmıştır Çalış 
-------llllllll""!'~"'"!!~~ 1 marı Sarı kırını ılı tdareclltr .,,, 

~ J r~ A , :::•,:;• mc«m .. :m"" _ u•"· I Yel o, Bey.koz ·~~~-===~5;;;~=§51:;:;g-g Atıcılık a ıanl ıgı ve 

: EYOP SULTA -- B 
ır kaç senedenııtrl tıı. = 
matları ba tamadaD u ::: 

:: ul kurblln kesmek mo· = 
duıaı f ~nt'rllahçelller lcaı t't 
ulu. O•frte harumlıirı ,nıı _ 
modı~ı ıakib" mtraktı bazı 
ı..u\üplu1Ötl7 de hemen za.al 
tı ko.runcukları boı?azlayıur· -

- diler. Tabla, olan blçar~ hay -
yancıklara oldu Kurbanda • _ 

:z; medet um:ıın takımlar ıs" rı.- -E acrl mııçlanndıı kurban. oldtı · _ 
_ ıar . 

Bn !iCn" ile 8" lkta~ıııar, E· -
- JUP ulu.n modıuını kat f'I -
_ ıllrr. Dil mf'Z kalkmar bir ,ı 

ıaıı Bir umınl.ar beş • ırne '"' 
ostü~le p.mpiyon çıkan, fe· = 
nrrllııb(f'11 ; ı maflQp eden ; 

- Kara Kartall.ınn huı:ün" ka : 
i dar E:Jüp ı;ultanın d•11rınılan = 

lille ıeı;atek akıUanna t:f'lma -
E lif'n, u. fa dü unce nııı>ıl da : 
== ~bllsiJe simidi iJbl Allah"ıı = 

ııanlınrdllPY . Neden ~ ID!\.JID• : 
tar \ıunelll ikrn. Allah lif' • · 
h~nrlşl tksrrlT& keserltcr :Sf' -

sürek avları 
·''ıcı.ı" Ajan ıtı. q;r mUdde·~n· 

brr. aüre0t ay ar tertip rtmekted1r 1 
Bo ece .. ı taaU7e lerine devam e 
den a • ~ uıırı: i.tanbu ;akın ka 
ıa ve lcOY erinde av~n!lıi' arı g.bl, 

bugün ligi açıyor 
nan b a ı~e.c uıan aahuı. Sile 1 

Kancı ra n 1 mite tadar ıramak a 
dır 

F. Bahçeli kürekçi 

YEŞİL - BEYAZLILAR 
Beykoz sonunculuğa 

üÇüNCOLü~ü 
düşmemek 

. . 
ıçın 

MUHAFAZA, 
oynayacak 

Cumhur Düt mezin 

bir oğlu oldu 
İkinci dene proff'ı.)onı·I lig maçla ilgili olıı~u. \'t'fu'nın da 

ma~larıııa. ULlln bir aru fasıla ıu ıirnııdiliığıı garanlilem<'gi istPm~ 
ll:ın sonra bugıııı :llilhatııa a Sta sidir. 

unerbahçe KulUbünQn deterU • . · ı ı .. urekçllerLndrn cı.mbur ourme.ı: Yt dında \!'fa • He~ ko1. kar ıla nıa· \·ı·,.ılhl'yaı ı ar, ra)dplerinr na· 
oı aunJör ou me ın ı;ır erkek ço j "ıyle ba l aııaı-aklır. 1aran d:ılıa h i hir duruııııta bulu 
ul:lan olmu•tur 1 Bu kıırşıla~ ııı:ınııı rn bu)ıık ııııyoı larsa ılıı, nnkollular, fa•n· 
Anne vt ~abaya mnuı yıllar. ya• f Jıusıısh ı•tleri lif'\ koz' un iklnd 1 ı deHI' İnıll' iyi h;uırlannııslar· 

nı ar n11 da uz•ın omur er dll.,rl7. 1 k , • 1•. • hl 'k · · b ılıı·. -- - - ıınıeye ı u nıe tı• ı t•sının u I"'!"!!---

Mücadeleli \e ıe\·kli gececeti· 
ni tahmin ettiğimiz bu maçın fa. 
rnriı;i bf'ı' nl' kadar \'efa ist df' 
Hcykoı'un gnlip gelme"'i "IÜrprir. 

'"' ılmamalıdır. 
\la~·a saat 14.00 de Orhan (iô· 

niil'ıın idaresinde başlanacaktır. 

Merkez Hakem Komitesi

nin tebliği 

Jiutbol Fedel'U}onu Merkez Ra· 
lı:em KomJtealnden b!ldlrilınif!.lr: 

oynuyor 
B a betimi ıertlp ı.omıtetl , 

haftanın ba•keıııoı maç
larını u ekllde terlip 

Plml ılr. 

21 .\f~lık t ıınuuır<i: 
r pnr .. ,. Mrrri Sar&TI 

ı . Kıım" IJc \lan : 
16 00 t;i~I Kaı:tı.-Ofll>Or 
17 ta Oarnwıt•ıa • ı. "l'. tı. 

Ynlobol K11. ~tarları : 

ı \lbmtaı 'I arhan Kupı•ı 
18.30 F . Bıhçe • Acıbadem 
39.30 G Saray - An. Kol. 
20 30 G. Sany • Moda 1111 

lenerbahçe ııa kelbol t.ıtkımı 
Halyau ılıtlilnden ye bu u 
yabale \'efalı Tııncerl de ıo· 
turdıitünden, tertip komi•• 1 
\da . lk:tlkt.aJ maçırıı ıe.hlr 

- :uman ki 'laar ııenıllııl ıö te· _ 
: rlr, hemen \llab ile samimi ,u lıaııar. Bu samimiyet, bl -

rat palatlıının~.aya kadar de· : 
- um eder. \ e tektar sıkıştnta ;:: 

e!ml tir. 

ı - 23 .,ralık 1057 tarlhlndelı:I Ve· 
ta Beµoı: mıçını Orhan Gönül. 
ıurat Ataıanı ve Faruk Talu. 2e .A 
rallk 19.57 de EmnJyeı. • Be:rofıluapor maçını Sulbi G1ran, Semih zorojilu ...... Nh*'4Mıtot*MM~M.ıtıl 

- rııı kadar llab Balla yine unn :S 
ı: Lnlur. l maraz ki, ikinci klı- -
5 nıen dü,mrlc korkusu ile ırn : 
z: cü~lrrdr baıı kulütJlrr. 8fl = 

ıktaş modasına ayarak Eyüp ; 
Sôltaoın 'ohınu ınııııı:aklar· -

_ dır. Fakat, Ulah .,aıuız ~ııu ;:: 
ııjı uman kcndidnl haLırla1a : 
nık imdat J te;:ıenlerl rl<nrlyıı : 
~arko Paşaya hnale eder! -

- Ulah hrr hald" Be lktaun es· -
ki sıııtntlnln yuz!UJ1J hllr : 
metine olacak duasını kabul 
rdettk aonuncntuktan b.,..1n· 
dlljr ,-ukıelltill ırllıl Uç kn· 
lübiln duaları ila tnpllah r • 
rd .uUnr n~tlarsa ikinci ki • 
mr'• dütmemrlerl lçın kendi 
lrrnıt belki bir kol&Ybk ya 
pu: 

ŞEVKET 
111 il 111 111111 u ili il 1 1 111 1 r: 

n Muaı.ara Çııçar, 23 Ar•llk 1951 de 
O&'atUAl'llJ • Kuımpaµ mıçıoı 

H&kkı Ollrüz. Nadi Innaklar, Veli 
Necdrı Artfı nabm eklplul idare • 
drcl'!klcrdlr 

211 Anlık 1957 t•tlhlndekl Fener· 
bahçe B~lıt~ maçını idare etmelı: 
Ur•r~ ftalyadan bir hakem dAvet. e 
dUm~tlr. Kendisine Anlı:ua Bölge· 
ıt hJ'lo;emlrrlndeıı Nadi lrınatıar n 
V•ll Necdet ArıA yardım edecektir. 

~ - Merkez Halı:em Komıtuı. Put
bol l'edrru;ronu B&4kanlı1tnda YU· 
kua gelen deClşllı:ı.tk tızerine. apıı 

umanda Merııer. Halı:em Komltwnın 
ba kanlıtını da ita edecek olan J&
nl Futbol Pederuronu Başkanına 

hareket aerbe.Stllğlnl aağl&ı:n•• 11'%U• 

ıırıe tstltı etmiştir KomJte, u il· 
matnamr. ceretlnce, Jt>nlAI ımrulun· 
ctYa Udar vaı;l{11lne anam edecil· 
tk. 

Bahce 
J 

F. 
Roınada •• 
İtalyanın noıonra tebrlnde tertip. 

!enen •Noel Kupuı• baslı:etbol tur. 
nuvaaına katılmalı: üzere dlın a1a~ 
10 da hner~ahçe tllı:ıını Jat tiç•tı 
lle ııtmlştlr 

MubltUn Bulıurlunun ba~anlı· 
~ındalı:I kafilede tdarrct olarak Se· 
d•t Bayur ile Öndtr Dil, antrenOr 
olaraı: ta Samim OOreç bulunmak· 
tadır. Kıflle ile 12 bukt>t.bOlcu g1° 
mlftlr. Penerbahçe basketbol takımı 
bu tumund& Lokomottr CYugosln). 
Bııartak IÇel:) Vlr-tU! •Illl1an) ta• 

lumları Ut karşı.•f&Ca&wı. 

""ıt KıılObilnlln dOn yap ltlı ba ın loplantmnda Rd! • 11, 
konuturkrn. Üııte ldar~I Hayri en ve lrıı.k Kilf1 

\ta<ed ırorülmekledlr, 

K. Pasa İdarecileri Sulhi ... 

G a r an ' a teessüf ettiier ~ 
~ 

Cia.raıl'ln radyoda söylediği gibi 1;1>' ıtasımpa~ Kultıbll dün aaa~ 16 
d• Liman Lo.-antaaında bir bıı&ın 

toplan tı.&ı terUplem\$ ve bu toplan 
tıdı ~z alın ldarecll~r. LAclnr-t 
berazlıların Irak aeyahat:erı haıclıtn 
da izahatta bulunmuş.ardır 

Bu meyanda söz alan lı:ulUp rebt 
Nuri Atılgan, Irakta kendllertnJ 1a 
tanbul lig lldrrt olarak ilin ctt!rme 
dlklerlnl belirterek f\ln:an ao lt'mlş 
tir: 

•Irakta nrnlmı bir a.hı ı.:örd ~ 
Gazeteciler bil.im ıa•ıınbuldakl drrr> 
Hmllıl &)nen J•lldılar To.ua Sulbi 

dlml:d İstanbul blrlnelJ;I oıaraıı: ııd 
dlm cttlnnediıt. Sulh! oaran'lD _.11ı• 
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