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non ,•ham 11\amara ıııda t. 
dlm ı .. 1 parti arasında dıs 
ııruete dair ren3an Mrn eld· 
drtl; ı;arpıımanın sahldl ol· 
f'lnm. '\'acın yaı.aralım yazıda 
bana alt lntırıaıarınuıan bah"l'· 
df'rrtlm. Part!i'trkl :SA'!"O top. 
Jantısı 111' allkal ı ynılarınıı im· 
patmazdsıı "'' "' baııııın 'l"A'ro·
dalı;• \.l'ndl rolümOz:On n nırv
lı:llmlıtln flurlndr. biraz durmak 
btedlm. 

Anm Kamaruındalı;I mlln11· 
lcaşalar da bana labat etıı ki Pa 
rlıtl' toplanan ıle\ ıet adamııırı· 
nın 1,-1 nlyeıtııl' \e rty blrlljly· 
it: buırıaaı-.arı brrınnaml' ~e 
U~bllll" ra&ml'n SA1'0 l!OJilk 
ıorluliları mıraadar. fttıtıauı 
9'1ılm bona enk azoııntmlz; tabi· 
tdlr. ÇGokft .SATO, topıın akzın· 
da lbekclllk nılftll'fl ıllren Ttırt.: 
mlllrılnln ~ka n emnl) eline 
alt coıc f'Cl§ll bir ıarantl vr 
dHtf'l•tlr. HurRJ a ılrml'nllı.1 nıtl 
11 bir ufl'r diye kar ıladıı., ?liA· 
·ro·nun azası olmakta hllA it· 
tlllar rdl,oruz 'fr bunun Oıerl· 
nr tltrı,oruz. 
• Rür dOnJ anın tabii lldtrl o
lan ve tarlhtP hlc ıörtıımemı, 
drrr<'rdp röml'rd Ttt uzak ıllrll • 
10 rotırr OJ nayan .,mrrllı;a'ııın 

uı.rrın,. bu ııanl,ede çok aıı:ır 
;yO .. lu toplanmı•tır. f ıer m~
nrn Jl'nlım ıörnırı.sr "! da\ana 
..... dost ,.,. rmln omuı.Iar hnl· 
maı. a. Aml'rllia cllkrblllr, o ZR• 
maıı da mr3dan barbar ve ac 

ıtözlU ıozıı l\lod;of rmprryalh:· 
mlııe Jı;atır. Bundan klmM! m,.. 
df-d belileyrme:ı: lP emen bula· 
maz. brle bl1 ... 

A nıerlkR'Ht dr~tek nlar.ali 
bir lı!le ıtrlmenılzhı u 
dört rsa.~ıı h•arıı \Brdır: 

1 - 1\11111 blrllı. n ı.tıı.r11rı
mız1 derhat kurnıamu:. politika 
a.a, ıra vr nrtrrtlPrlııl üzrrlmlıı:
den ııllklp atmamız \I' bllr dün 
ya hesabına beı.ctııil tl'!Jlrll rıır 
ımrette cllmıl'mlzr 1mkftn vtrl'
r.l'k bir 1nılbah '" ha•lret ha· 
llndı? oldııiumııırn. mllll kav
ntlrrlmlr.lıı hlrlılrlnl l'l~('rk 
:f PrdP blrblrllll UHl}AmlnyllıC'.lk 
bir ıınıı.rir .. 111• rtt aını bllr 
dGnJa,• a ,.., hllha•sa merltıa•
ya rn ııı;ık bir ~urrııe tsbat l't 
mrk.. " 

2 - :S!\TO'nun. hOrrl)Ptl to
talltl'rllıre lia111 korumak irin 
mt>dana ırrldlıılnl, :ı:aten ltl'l't'k 
Anayasanıı7.u ,,. ıerrk parti pro· 
aramlnrının .tıllrrl.retr. r.slt hak· 
lia, llerl hlr dr\·let nh:anıı knr• 
maia ılirr llJlirlı butandııiıunn 
hatırlamanın;, lıflt lln dun,-arıın 
:ılı~tı&ı lilçlılerr gllre hıık \f' hllr 
rı,et >·oııarııutnıı 117.alıtaştıcınn
,.ı. totaltıl'rllir ıtıı.ınWrlüıır. 
:ı.:r, fi lıtarr\t' dotru 1!11ttstmlıtl 
:r.ıınnetttrrıı hallrrl ıoptnn htr 
tMflyr3 P ııı:ratnıamı1 •• 

3 - Kıbn!I me rıt~ıntn dl'r• 
bal lo:llk1lndrn hıılltıır tnılilln 

(Deumı Sa. 5 so. 8 del ............................................... _._, ................. ._.. ............................. .. 

Açık iken kapah 
hale düşen okul 
ZONGULDAK MADEN TEKNİK 

OKULU ÖGRETMENStZ KALDI 

CELiL BIYIR 
Y 1L1 TIRHll'I 
DIREITIF YERDi 

!Şellrlmlıı:d• bulunan Cumbur'başka 
111 Oelll Bayar, dlln aaat 12 de Tlll· 
79tl aıraret etmlfo fllhir hakkında 
Vail re Belediye Başkanı MUmtaz 
Tarban'dan bllcl alarak baZl direk· 
tlfler renııqtlr. 

Cuınhurbaf)tanı ••t 12.23 te be· 
rabertnde i&tanbul vaıw oldutu hal 
d• Y!ll7etten arnımış~ır. 

-Zon~dak Ma:1en Teknik oıı:u-

1 

lu, ısıretmen mıntw yüzfindi!ıt, 
<Açılı: iken kapalt• bir okul hali. 
ne dtıomotar. 

Halen Zonruldalı: Maden T~k
nıt okulunda asil olarak iki ısı. 
retmen 0YC6i bulunmaktadır Bu 
öıtretmenlerden blrL aynı zaman 
da kolun ldaı1 ıııerıne cıe bakmak 
zorunda kalctı~19dan. hattapa an 
cak 13 aaat donı okutabllmcktecıır. 
D.terı de haftada 17 dcra vermek· 
tecıır. Halbuki okulda, haftada 1:13 
aaat dera olrutulm1a1 ıcabetmetı:· 
tedtr Civanlakt ort• okul ve llac 
öıtretmenlertncıen de, ek g6rev ola 

<Dl'\·aıııı sa. :ı 81l. ı ıtrı 

Rusnst 1\fuhalılrtmlzden Raauat Mahablrtmlırden 
Ankara. :ı5 - lçttızOıtün tAd!llno cıaır teklifin buııtın Büyük Mil· AııQ.ra, 25 - fç ıınok tadlllııe cıaıc bugün Büytılı: Millet Mecll8lndı 

F. A. B~Rl>T(.'U 

let MecllslnC:e mozakl'resl sıraı;.nda D P. MllleLvelı:lller1 teklifin ıe- 19pılan m.üzatenler aıruında muhalif mUletreltlllert tasarının reddl· 
hinde konu;malar yapmışlardır. İktidar partlııl mllletvekJllerlnln bu nı latemlşlerdlc. Muhallt partller m1llet.velı:lllertntn bu hlallata J&Ptlk· 
h'Lll>wıta yapt:klan konuşmalar ıı (Dıwamı Sa. 5 Sfi. 2 dt) lan konuşmalar aırutrle aşatıdadır: (Devamı Sa. Ci sn. 4 de> ...................................................................................................... -... -................................................................. _____ , __ ,.., ... _,_.._.... ........................................... _ ........... ....... 

' 

KiBRi" \'At.f~t Tt'RIH.ERLP. KO~ UŞt; H>R - Yeni Kıbrt! \'alisi Slr lluıth t'oot 1.ondra")'a cıtınc· 
den enf'I Ada Tllrlilerl ile ttma• etnıt~tlr. Rr.ı>lnı \'ıılbl l.Arııalı;alı ırkdaşlarınıızla l(istrrlyor. 

"EOKA. ledbi,çileri 
ıe,vik ediliyor,, 

il Meclisine dün 
' 

kapıcı girince ••• 
Baıkan Doç. Perin celseye 5 dakika ara 
verdi. lstimlôk Heyeti mesele çıkardı 

tı Genel Mecl1$1nln cıtın yaptı-•------·-------
~ toplantıya. Valt Tarhan·ın ikin· 
el b~kanı 7amn11 çatınnaıu ilZcr1 
ne, • dakika ara verilmiş ve bu a
rada İstlmllk Ehltvukuf Komlayon 
!arına a:rcmı:;en bazı Qyeler 41() 

var dL ben neden yoırum?ıt tartıo 
ına.~ına başlamışlardır. • 
KAPl('I <a:l.IYOR 

Oturum saat 15 te açılmıo ve 
geçen oturuma alt tutanak özeti 
okunduktan sonra, tam s!Srüşmf'lo 
re bqlanırktn, odacı Muııtafa ses 
iilzce ıcerı girip Başkan Cevdet Po 
rin'ln kulal!ına bl11eyler fısılda· 
!llıttır. Nltelı:lm, tlskoe biter bit
mez. Petın Meclise d!SnQp! 
c- Muhterem arkadaşlar. Vall 

IDeHlU• Sa. l\ ıtt. 7 del 

Hapisteki C. H. P ~ li 
üyelere yılbaşı 

armağanı verilecek 
OHP 'Beyazıt llçeatne ba~lı ttnt· 

nraltelller inkıllp Ocağı, Yozgat 
cezaevtndeki caıruı tututı:lu» ıar 

Ue 6tf'ltl cezanler1ndelı:I sanık O H.P. 
llle: tçtn. yılbaşı dola)'l&lyle bir 
•Armapn Kaınpan:ruı• açıntfıtr. 

Dl'umı SL ıı c;ıo. 3 ıtrı .......................................................... " ................................................. . 

--------------... J.11 50 bin üyesi bulunan Kıbrıs Türk Kültür 

SiS Dün sabaha kare1 ııman n Botaıı Jı;aphyan 1'rctr ılc ) OzOndf'n normal Şrhlr 
IOCAZDA - nalları ı.l'fl'rlr.rl anrak uat ıo dan !!Onrıı ) apılahıtmı,ıır. Botaz n Marnıar• 
tlakl ıb balıkçıların da caııımauna mini olmoı u balıı..cııar ıtolerlnl aııaruu tamir etmdıJc ,. 
stnnıtıwır. <Foto: Alıl41• llebpar) 

Derneği Başkanı Ada Valisini tenkit etti . 
Ktbrııı TOrk KOltOr Oerneli Ge

nel Bıışkanı Mehmet Ertutruıoıtıu 
<!ün T .M T.P binasında yaptığı ~a 
ıun toplmtısıncıa. ada valisinin tl'd 
htş<:tlrrl &erbeat bırakmasını, R:.ıı:n 
larıı. clşlet:lklert cinayetlere k11rşı
:ık verilen bir nevi teşvik primi• 
olarak vasıflandırmıştır. 

Sözlerine Kıbrıs Türk Knıtaı 
Ocrncıtının çalı~malanndan bahse 
derek ba$111Yllll Ertuğruloğıu. Kıb
ruılı Ttırkler için yapmakta de\·am 
etUlı:ler! llOl!y&I v" ktıltorel hizmet 
!erden örnoklH venntş : daha son
ra 110ru!an 6unllerc cevaben şu be 
~ Rn11tta bulunmuştur: 

«- l\fllletlmlzin Kıbns :ı&va-
111na RÖ'lt<'rdtt!t yakın lllıl. iftihar 
'"rıcldlr M!'rt.r.zl Ankara olan d,.r 
ııcrıımızın . is~anbul. izmtr, Adana. 
M errlln. Antu.ya \'e Erdemli ~UM· 
lcrıno kayıtlı üye ı;ayısı 50 hini 
apııı$tır Kıbrı.ııta da bir teıil!.11<'1· 
•er hcyetlmlz var.• 
1'1 ı.; I H \'OJ,l \ 1.A-

cEııaıı ı;ayemlz, Kıbns dAvamızı. 
<'lhana fikir yolu ile duyurmaktır. 
Yunanlıltan, gemiler dolusu çete
lerini ~zil ı.:ızıı ııoktuktan &ol'ra 
Kıbn,ta bu~n için eakt kuvvet 
e.,ltllltl kalmamıştır. Türk U:'\Sııı-..ı 

:>un muhtemel bir tecavüze kal'fl 
!Dr\lmı SL 5 su. 6 dal 

• SEYLAN 
VALİSİ VE 

KIBRIS.. 
Dün gece ıehr.imize ge. 

len Sir Clo ude •duru m 

nazik safha da• dedi 
Sey:an Ad~ının Oenel Va11M 

Slr Claude Corra ile Ticaret l\a· 
kanı Mr Sımamayaka dün gl'Cıı 

uat 21.45 cııı şehrlmLze ıreımı,ıer
cıır. 

Hava alanında ;tlrO~tülQmüz Bir 
cıaude, BM de Kıbna me.ıeıes• 
aya Jı:onduıtu vakit Sl!Ylan'ln çe
;.,:ınıser kalmaııını şu şekilde tzah 
f!tnı!otır : cBlz ııe:ııı iti tarafın Kıb 
na meııetraını ııulbeu ve ldl1An9 
bir oelttlde balletmelrrl için fi~ 

aat vumeıte karar verdik. Adanın 
ıawtballyle l'n yakından allllradar 

(lk'\amt SL :i 81l. t deJ 601tAKUa ('ICIKLIS!CIE. <OaıettJen.. 

Dıı~ust Muhabirimizden 
Ankara. :?5 - Vakıflar Bü•.çul 
bu~ 'Bütçe Encümeninde mnza
lter ecuım~ bethan~ bit ciddi 
tenıı:tt yapıJmadan Jı;:abul ed.lmt~ 
tır. Müzakerede hazır bulunan o 
P. V<' CHP. Millotveldllerı milli 
Ab'dcler!n onanmına daha 1,"0k 
enC'm verllmeııını ve fa!tlr halk l· 
çın Vakıtlar Umum MQdQrJQjtQ ta 
rafından aş ocaklarının açılmaaını 
tatemıoıerı:ılr. ...................... " .................. " ........... . 

ZARUBIS 

S. Rusya 
Aınerika 
B.Elfisinl 
Azletti 

Anallolu AJau11 
Par1s 25 - SoVJetlec Blrlltınıa 

Vaştııgton BQyUkelçlllltne M~~I· 
ko1'un t!ı)'inı Ue bu wzt!eden aıı.le· 

dllen eski bUJQtelçl Zarubln 19$2 
haziran a11ndan bert memleketıııı 
Vllf1ııgtonda temall etmekteydi. 

Sovyetlertn 1enı Amerika BUyütol· 
çlal Mlhall Alelı:&nnlç Mençli01 ge
çen ekim arı sonuna kacıar Yent 
Delili Büyükelçllıttncıe bulunu;r9r 
ve &Jlll zamanda Nepal BüyQkelç111· 
tını de uhd.e&lnde bulunduruyordu. 

1953 tenberl Htn<ltaıallda Tazlfe 
ır!Srmelttc otan :.ıençttı:of l9S!5 te Tok 
roda toplanan anayasa Ye ozaıtcıo
tu kttsadl kom~nunda (BQAl"E) 
memleketlnt temsil etmtştl. Bu ara
da o zamanlı:.J Japan Ba$Yeklll ea
toyııma lle g!lrüşeretı: Rua • Japon 
mUzalı:erelertn1n açıltflnt hazırlamıf 
u. 1955• haziranında da Nehrunun 
Sovreuer Blrllttnl 1tlyacetı auaauı· 
da ı:endtstne re!akat etml.ştl. 

20 net tı:oncreden beri Komtuı1at 
Parıt merkez komlteaınlıı yedek üre 
al olan Mençlk01. Sovyetlec Blrllll· 
ntn tanınmış lkt!Aatçılanndandır. 
Bugün blrlncı Başvekll yardımcw 
olan Mlko:ranın yerine 1949 da dış 
~tcaret vekllltttne getirilmiş n 1951 
k&aımına bd&r bu vutfedl bllıUfo 
ıır. 
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BIJ11ıJ!.'liDl·H 1 S EH i R 
Basın hürriyeti HABERLERİ 

• 
1 1958 YILI BUT ES 

Kitabı toplatılan 
İçişleri Bakam 

B u ayın on 
dord Un e ü 
ı:Unü b l r 

Viyana mahkeme 

........... 

T U r k 1 • hafıızası gjbt hu· 
ye'ele ba· Yazan: • ınısı mııtsa•ııır ı-
ııın. mc:n· çtn alıncııııına 

ll'ketln içinde ,. • h ü k m e cı e-
buluncıu~ 111- ADJL ccktlr Tablatıy. 
kıntllan her de. le bu taktırele 

Tln1e takdtr et. AŞÇfOC_L(J ele. halktan ba· 
nıtş ve ııerckon U t.ı gerçeklerin 
ı e d a k A r • ~izlenmek lılten. 
lıklara halktan A \ Uli: T <11ı;ı zannı u-
önce kendi.al kaı.- anacıı't \'e halk· 
lanmıııır A nı .ıı lelare a· 
anlayıeı. Türk basını ıon yıl· rMındaltl ba !ar t.alıflayacak-
lılrda memleketln • içinde buluocıu· tır. Halbuk hükômetler ıçın 
tu aıkıntılar ıırşwnda da ı;ö ter- de en bü~ük tC'hllltc halk ~.ııınlıırı 
mJş ve yıl:arca lkUdarıo bunlara ı:c ldare arıısıodalı:. te:nns ve ba 
çare bullllll!ıru üızUtle belı:lem~Ur. larm kaybcdllml!filc!lr Basın ıw, 
Pak&t tıer &eçeo ytl, batta ay mem· çok dl'f a halkla idare ar ıııda 
lebtln ekonomik ve poUUlı: atan· IX5y!e bir bağ kurul:na ına hızmet 
d& llerlemesınc ele il, aluıloe genle ve ) ardını etmek ed r Çünkü haık 
mn!oe arbrp olmı.şıur Bu 7üzden la idare ar ındıı c.'C\ amlı ı r te. 
71 lllrca ~mokrat partlnln ınıda- mM ~oktur Hatıun çeşitli tedb.r 
ra ı:eç:nea çın cltııden gelen gayre ler ve faaliyetler l:arşl3tndakl du• 
ıı gOStPTınlf olan buın bir türlü ranışlannı. tcplı:ller.n • 1ı!tck ve 
sıınu ı:elec~ benzemeyen aıtıotılar ejtll.mlerını hiç bir ldnre mca.nniot 
TC memleket ld~rea!ndelcl şartlann maııı basının yardımı oımakaızın 
normaldnı uzakta mMı tarşı.s:od• öğrenemez ve anlıt:ramaz Bö> ı.ı 
hükQmetl Utıız etmeci mllU bir borç oluncn da bir tarafta aadece kencıı 
bllmlttlr. dıır çen;evesı tçlndo çalı§an oır 

Dununla beraber, yaptıltlanoın hClll:ômet öbür yaııcıa da kendi 
doğrulu~una "e mcmlekeU ae!Amcte dertleri ve 18tırapları ile başbnşa 
çıkar&ca"ıoa inanmış olan demok· bırakıl mı~ bıı· halk me, dana ı:e
rat. parti bum tarafından yapılan lir. Halbuki bUkQmetln gOrııvl hal· 
1.ltaz ve ı.rnkttlerı .kendtzJntn Te lkt\· kın dert \O lhtly çllil'ına çare bul 
danntn aleyhine çevrilmiş hücum· maktır. 

Bir sarhos, memura • 

karşı koymaktan 
hapse mahkum oldu 
Sıu;lıı, sarhoş olarak kaldırımları 
kirlctmrkten de sanıktı. Beledi· 
ye Zııbıta ı, bu suçtan aynca 150 

lira ttza aldı. 

Sarhoşluk ve memurlara lcar'1 toy 
mak auçlanncıan, dUn Dokuzuncu 
Aıı'lye Cc:ı:a Mabtemcslnde auçQıtü 
hükümlerine ı:öre 5'8rgılanan Ab 
met Çolak aelıoda bir phıs bu 
mahkemece dOrt ay tıapae, 200 ı.ra 

da para cczaaıoa çarptırılmıştır 

Xaııımp~ela oturan Ahmet Çolak 
enelkl gece kald.ınm üstüne ap.. 
el t bozarken bekçiler tarııfıodan 

Orülerek oturdujtu yerden lr.aldtrıl· 
mali: lııtenmlş ve buııa alnlrlencn 
Ahmet. bekçilerin e.blaelerlnl yırt· 
mıştır 

Maznun hakkında, belediye Z)bl• 
tasınca cacıe1eyl kirletmek suçundan 
ayrıca 150 Ura para ceza ı keallmlt· 
tir. 

Ancak tarıırnamede nbd~t boz 
malt diye bir auç olmadıtı için ıta· 
tııt, 7ere tll.kOrmek olaratı: tutul· 
muJtu: 

Vali, Belediye Meclisi 
parti gurupu toplantısın

da bulundu 
Belediye Mecllal, D P Orupunun 

dUn OAleden EOUr& yapmış oldul\I 
topla o tıel• Vali Tarhan da hazır 
bulunmuştur Orup toplantısı geç 
vakitlere ltaelar devam "mlf ve mulı 
temelen bugün yapılacak olan mee 
llıı topıantıaında aOrt\Şülecelt bu 
au&ar teab!t olunmuştur. 1.E.T.T 
Oenoıl MUdürünUn aonl\ ermiş olan 
mukavelcslnln uzatılıp uz.atılmama

&ı tıuauaunun dl\ ırörüşülen mesele· \ 
ler arıısıocıa olduau tıdlrtllmektedlr. 

Muvazonevı Umumiye kanunu 
ııerel! ncc yeni rıl bütçesi Ara. 
lı;c ayı başıncıa BC!yflk Millet 
Mccllfllnc SP.vkedllmlştlr. Bütçe 
gerckçesl. bütçe kanunu tasarı&ı 
vı• bunn bağlı h!'ti•P cedvellcrı 
~ ayınlanmı~ bulunmaktadır Bu 
~azıda bütçe gerekçesini tahlli 
etmlyeccıtız.. Yalnı:ıca teklif ed • 
len yeni yıl bütçesinin genel hat 
Jannı tası.-ır ctmıre ça!ışacnğız 

Bu yıl bütçesini geçen yılın· 
k.)le muka~ese edebilmek ve arn 
dakl 1arkı dalla 1•1 gl!rmek lçm 
aşajttdnkl talılo) a bııkınak Uizmı 
cıır 

<Milyon Llraı 

l9ö7 J9S8 
Umumi Mu~azenc 4 006.7 4 44'74 
Katma Bütçeler 137.9 149.3 

Yeklln 4 H4.6 f 607.7 
Carı muratlar 2 835.9 3 089.2 
Yatırımlar ı 308.6 1.607.5 

Bu tablonun tecıktklndıın de 
görOlccoğl gtbl, umumi muvaze· 
ııo mll.'lraf bhtçesı. geçen seneye 
nuıbctle '• ı ı kadar l\rtmıştır. 
Mamafih 196'7 bCltçesıno ııeı;tm!er 
cıım evvel ııave edllmlo olan k!ly 
ihtlyaçlanna ı<arfedllecek 116,6 
m lyonluk ek tnb.sıııatın da 116ve 
edilmesi lAzıme1ır Bu dn hesaba 
katılırsa 1958 biltçcı;lnın geçen 
yıla nlsbetle ancak <O 8 kadar blr 
ıırt~ göaterdlğl mü~ahadc edilir. 
Dl er taraftan geçen seneye naza 
ran cari ma.sra!tardalcl artış nla· 
beti "JG 9 3 ,.e va:ınm masrafla. 

rındakl yükseliş 15 2 cıır. Yatı 
rımlanııı 1056.195'7 yılları nra-
11ındatl artış nlsbetı % 33 ldl. BI 
nanaleyh !DSS bütc;eslnln, gerek 
bütünü gerokııc yı.tırı.m büı.çesı 
bakımından ııac;en rıl b(tteçstne 
ııazaran da~a yavaş bir tempoda 
ı:enıtlııtılmıık ı.stendllil ırözo çarp 
mıı.ktacıır. 

Mııııranann bünyesi bakıının· 
dan, geçen aene yııtırımlar büt· 
çonln c;; 31.6 11ını teşkil ettl~I 
halde, bu gene 'iö 32.8 ını teşkil 
etmektedir. Bu yı'kl maııranarın 
ı:cnı,ıemcsınde eııkl yıllarda ol· 
du~ gibi, yntırını maıırnflarıııın 
daha ı;ür'atlc artt.n!ması sebep 
olmu~tur. Maar.ıf bOtc;esının ka
barmasında carı mll.'lraııar 254 
milyon. yatının mllf!ratları da 

Yazan· 

AYDIN 
YALCIN .... 

200 milyon lira Uo rol oınamış.. 
tır. 

Masraf bQtçes nın artı.o 11cbcp 
!erini arayacak ()!ursak. en beş 
tıı bu )'il Mnllyc nakaıılı ı büt
\'eslnelo ı:öı.e çanıı.n kabarmn :zlk 
redllmellellr. 105'7 bütçcatndo 
2730 mU~on!uk bir tahslsnta 
aahlp olnn bu bakanlılhn ıütçe 
&I bu "ıl -420 il milyon lln~ il 
çıkarılnıı~tır. Dunun sebcbı, bu 
yılki bütçeye Jç ve dl~ ticaretten 
doRan prim zararlıırtnııı :\lalıye. 
ce kabulüdür. Mllll ıınvınma mas 
ratlarıncın b:r art~ ı:özc çarp
mnmaktııdır Mıl!i E~ltım biltçe 
alııde 21l mil~ on Sıtıhat Bnltarılı 
ı:ı bütçesinde 13 milyon llrn ık 
bir artma ırozo çnrpmaktacıır Şu 
halele denebilir J'1. bakanlıklann 
bütçele:1nde bllb&S$a carı mlL'l
rafların rıızıa acnl~lememceıoe 
dikkat edilmiştir 

Yatırını bOt<;Jlerıne gellnce, 
tahmin ecılleblleceğl gibi en ıaz 
la gentşleme gösteren bütc;e Bıı. 
yındırlık Bnkanlı~ının bütçe • 
dlr 130 milyon lira kadar tah· 
&lııatı arttınlmış olan bu bütçe.. 
den &onrn. ll5 milyon l!ra ile 
Maliye Bakanlılh gelmektedir. 
~allye Bakanııııı artaıı bu tıılı. 
ıuııatı. kura yolları \'il Devlet 
Su ı~ıcrı Oeneı MOdnrıütU büt 
çelerlndc görü.en 50 ııer m!llon 
llrnlık tn.ıalııatı kar§ıamnk lçın 
koymu~tur. 

gelir \'crı:ı.sıncıeıı ı:elecrll ta?1mln 
t:dllmektedlr Du kntemden ıııo 
ml'yon llralık bir nrtış beklen· 
mektedlr. nuı.don ı;onrn ~n 

mnııım nrıdat. kıılcml tekel •ın· 
fi lı1U11lntı 1lcı tekt>I ,·erıtllerındr.ı 
beklı"nrıı geılrlerdlr Her ikisin· 
cı n elo 1150 milyon ııra~·a vaıı:ın 
bir ııeıır artışı aalilanacaiı tııh· I 
mm ecıllmektedlr Bu yıl bllhas· 
ı;a tekel zamları dolayuııyle Vafi!• 
talı \'en::lle;ın hasılatında < 16 '7 
kallar!ık bir nrtı~ ıemın edllcce-
1!:1 heı.ıplanınaktndır. 

Umumi hatlıırını bu ııuretle 
hillAsa eaeblleccğımlz. 1958 yılı 
bütçl'fll hak:kır.da ı;..ı~llycbll,,.. 

ceğ mı:z b~lıca mütalilnlar u 
tarzda !lzctlcnebl!lr: Du yıl bUt
Çl'filllde umumi masrq! hacmini 
mc !6 geçen &<'ile olduğu ıı bl 
daha yüksel: ııcvlyeden ba lnma 
yoluna ıııe1ıımek t.ı;tenmemı~ur. 
Bunun:a beraber bu yıl mllS!'af· 
!ardaki c ıı lık artı ın b(ltçe 
dcnkllğl, hettrı. Baş bu.ınıı1 
Jlrogrl'.mını \okuelu~ nutukta 
Böylecıııu gibi, 440 milyon kaelnr 
bcıtçe fazlalığı temin etmesini 
muhteme· gllrmlyoruz. Buuuıı 
en moııım ı.cbebl. devlC't mı:ıs
rn'1arında yarım mıı~·ona yakın 

bir artl$ın. umumi f at seviyesi 
ytlkse!medeıı vergi varlelatıııda 
ha!lll olacak artrnıı ile konııln.ı
mn.sının nsla muhtemel olmayı
şıdır. Hııllhıızırda 3SO - 400 mil· 
:ı;on lira kactar açkla kapıınaca ı 
tahmin ecııı n 1957 bOtçcsıne 

111\vctl:ll bir de yarım milyara 
)akın bir tah$18at artınmının. 

"almzcıı tc,;;.ıl maddC'lertnl pallı.· 
hla.,tınuı bir gelir pol tlkası ile 
ayarlama~ mümkün görünme
mektedir 

Bu yıl olsa ollla bütçenin ~ı
fl~o.ıtst tesirinin bir nobzo ıı.· 
znlacağı ldd a ecıııeblllr. Yoltı!ıİ 

bu haliyle ve yeni verııllero ırı. 
dllmedcn l'l.58 bütçesının cıe 
denk bir bütçe olduğu hiç bir 
1>urctle iddia eelll<>mez. 

Yazıya Bun vermedcıı eVVı!l, 
bu b(ltçe ıızun müddettir mu· 
halefet tarafından ve bllhB!'"ll 
ı;:l'Çen vılla:ııı hntçe tcnk tllrl 
esnıısıı1<ln HUrrıyct Pıırtıııı ısu7.· 
cültrl tar&fıııcıun tenkld cu.ıcn 
bir usulün 1tı5Illcn kııbul eılilel•· 

al bir karar VH• l!iill~Mır!lli!i 
dl le mahkeme· ı ı j 
nln .kararını tat- ... ~!tİiil 
blk rden \ l)ana 
ı•olls 'lbdurıucu .. -.-.ılılı'iıll_. 
:içişleri ııa k a ıı ı • • • ' '1 t 
o rar Jltlnı•r a 
leyhlııe lıarrketr seçti. l\labkeme 
kararı, Hakan flrJmer'ln 70. do· 
Clllll )Ilı dolayısiyle )ayınladıtı 
dili )ıl bo)Unt"a ynpnılmı Ta· 
rlb• bltıral:ır kltııbının toplatıl 
muını cerrktlrlyordu. F'..ıeri bil· 
tün kitapçılardan derhal t<ıpla· 
)an Viyana Polis l\ludürlütU, 
fol ltrl Dakaııhfına baf;lıydı. •il• 
kat böylt' barnketlerl ~ olaJ'lıırı 
hayrrtıe ka•fılamak için, Avus· 
tul')'alılara c re hiçbir sebep yok· 
tu. 7.lra ortad:ı bir mabkeme ka· 
rarı vardı \"e polis, t'n bllyll1' i· 
nılrlnlo ale7lılııe de ol :ı, kararı 
:yerine cetlrmck :zonıodaydı. 

Avustueya iclşıerl Dakllnının 
kitabının mahkem" kararn·ıa top 
lattınlnıası, lir. lleinrlch DUrma 
yrr adında bir avukatın mahke 
me1e ba'~ ııruıasmd•n lle"tl reli 
Jor. hu tııı;a•nın durllu fşı:all 
•ırasında Sovyat biS11:eslncıe po· 
!is ınüdilrlUliı yıı.pnıış Vf' bakan 
ııcımrr"ln kitabında açıkladı~ına 
cllre Avusturya aleyhine bazı tr• 
febblislero geçmiş ve bn ;,Uzcıen 
de 19!17 eylOlundr vazifesinden 
uuklaştırıtm .. t ır. ııu bllglvl ve· 
ren Avu~turya haberler bülteni 
•Dllrmayer \\"Usturya•ıun dr.mok· 
ratlk J<•nıınlanncıao r.,-dalana· 
rak, lç!llrrl lla'kanının ldtabını 
toplatmakladırn diyor ve llAve 
edl1or.i cİçlştrrl B.,kanı aleyhine 
bir tahkir divan da açmış bil· 
ıuomakucıır •• 

lar olaralt mütalla etmiş ve bu ttn Bu bakımdan 11150 lllındanberl 
ltlt. ve lkazlan 7apanlara karşı aıkf derece derece kıaılan ba.\ln hür
tedbirler almı.tır MemlekeUm~. rtyetınl şımdl de ortadan ka.dır 
S!lraf etmek ıaumdır ıı:ı. bir türlü mağa kaaar a1e1ecek olan ıcdb!rıe-
7olunu bulamamı, bir nrhlre tıen· re ~vunılmaaı basına dclıl•, ık.ı 
zemelttedlr. Ekonomi!: ve aosyal za. dara ve halka ıı:arar verecektir Çün 
ruletler hükümetıerl n partileri kü gazete c;,!li:aran!ar scnnaye.erJ· 
çok kere bellt1 ele arzulllmncııkları oı elaha verımll ba ka 14 alanlanna 
:rollara ve tedbirlere anltetmektedlr. ao.tarmak ve bu tiU:-Lt!e ı:cçımıer.nl 
Si~! ucrübe baltımından pek ele lC hatta lOk!lerlnl temin c.mo!> 
oıııun olmayan rıartıterlmlz. ve imkAnına 11ahlptırter Basın mes.e 
po!ltlkacılnrınıız. çok: def'a dertle- ğlne çalı.şanlar da nıha~.ıt kenelt· 
r n ııebep \"e çaulerlnl araştır.p lerıne • biraz acı vıı zor olmakla 
onları ortadan kaldırrnnk gibi ak beraber • b ka l~lcr bu.abtllrlcr 
la en yakın bir ~ola başvuracaıt ve:sa lktlclar ııazettı!crlnde çalışmak 
)erele. bu cıcrılertn C1U)Ulmasını .lıitc~enler olabıl!r. Amma bütan 
önleme) ı tercih etı:ıcktodlrler. Va· bun! r idare edenlerin rahat et· 
ıı:ıa bu çeşit tedl>ırler bazc."\ cıert mcsı, mcm!eketı Claha 1~ ı l)ır gcıe 
lerln ııak!anmuını mümkün kıl. cetıe götürmelerinin gıı!antl81, ve 
nıaictacıır. Fakat bunların ömürle hattlı tktldıırda kııln~llmelerlnln 
rı uzun 11Urmeme1tteel r. Pahalılııt. teminatı cıeıtlld.r. Halkın birtakım 
(!nflll.&yon \'O ııuıatın.aııcrın. basın lhtlyııçları ve dertleri vanıır. Dun 
da yer almasına cnı;:el olmak 11ure larn karşı relme:to lmlı:fm oktur. 
tile, bir müddet ıçın al:7.lenmesl Akla gelen ve ırelmı en her çcş t 
beliti mamıton oımı.ktadır. ÇOnıı:ü baskı nihayet bir n.Uddet \' n .n 
pahalılık. enrıuyon ve ııuıstımat. &anları eusıurabllıı· Fakat o \ln· 
lertn memleketin a;nı zamanda nn maddi le mıınevl lhtl~açları· 

Tarhının tamamen bir parti or· 
sanı olan ırrup'un toplaotwoa k&· 
tılmuı ç~tll tefsirlere yol açmıştır. ! 

Taksi metreye riayet 

OSMANLI 
BANKASI AS. Bü•çenın bu yıl dıı denk oıarai> litnl gösteren bnzı tedblrll'r \'lir· 

hazırınnıııtı ld1ın edllrnextcd r. dır Mesele. c; \'O aış ı•caret 

Bu baiımsız mahkeme kar&· 
noda ve Viyana Polis llllldllrlü· 
IUnUn dllrU t çalışma metocıun
da hiçbir politik tesirin izini ıa· 
ram:ımak ı:neklr. Zira Sovyet 
lşıall urasında bile oylanıı yU:t· 
cıe tırşlnl illan Avıısturya Komi!· 
nlst Partisinin son setlmlerdrkl 
seçmen )JSJ yUzcıe ikiye dıış· 
mıı,tur. Avusturya JıukOmetl, on 
) ıldnnbHI llalk i'artlSI ile ltırh 
Uyan ııeıııokratıar, Sos)allst 
Parllslnlrı lşblrllllyl.., lrnrulıııak· 
tadır. u:ışvektl ııırl.!ıtlyan J)enıok 
raı, Cunıhurbaşkanı Sosyalisttir. 
Pek cok zamnn blrblrlerlylr çe· 
klflrler, fakat birçok ı.ıerl de be· 
rabf'rce ba anrlu. ıeseli, AvU!I· 
IUl"JD)'l durtlU 1 rıılden kurt:ıran 

barış aodl.aşmasını. lhrl~tlyan 
llemokrat Raşt'ekll Reab'tn ;'llo•· 
ko\a seyahati lazıt!amı tır. • a 
kat aynı seyahııttc ve banş ancı 
ıa,ma~ının mrydana ı:eımeslnde 
Sos)allst Ucvlct llakaoı da bcra 
ber çalışmıştır. 

etmiyen şoförler 

bütün bölıı< erıııı il nı dereceele nı durdurnıa a lmkAn ) olı:t\ar Parklarda müşteri bekleyen bazı 
mütecss.r etmec11~1 meydandadır. Hallı: Cıtrcnmek ve cıercıını elllkmek talc&l ıorörlerlolo müttr:l!ertnln ıs 
Fa.ıtat zama ı a bun' ar bütün mem .htıyııcıne1acıır. Bunu k~en pnr- teellklert yerlere gltın dikleri veya 
leltete yııyılmalttn ve bu suretle u.er, dernekler yolu ile ıakat bil· pazalıltla tıareket otUklerı yolunela 
berk~ bllfıl1 bunlıırın aonuc;ıan- yük ölçüde bıısın u:ı;etılnele l:ldere Trafik Müelür!U~ne gelen fiklyet
nı nefaını:ıe denemekteQlr Fakat bllmelttecıır Halk ııöylemck iste. ler ehemmiyetle lncclcnmeltte, oo
bu ilbl krizler bütün memlekete yıp, ııöyleyemedlltlnl bııııında gör !Or, müdürlüğe celbotunarak hak· 
rayıldılttan M>nra da artık önlen· düğO za:nanaır iti, c bB5ınn bağ. ıı:ınelll gerekli muamele yapıldıktan 
ınelerı ıtüç!eşmekte lO bUnları ii.2 !anır, onu halkın ııcsı, kandı ııo- eoora TBzlyet otklyet aablbloe de 'ı 
lemeRe IDlkln knlmamakt.acıır. 61 olarak benlm.ıcr blldlrllmeltı.ed!r. 

Diğer taraftan h nıt maksat.a Demokrnt parti tarafından ı;ırışı Belediye Rlyuotl vo Trafik Şubut ' 
o.unıa o.sun baııııı tıürrıyetın.n. len kn kuıma bnrekotlerı bnzt l!üdUrlUAu. lateollen ycro gltmlyen, 
teııtıt hürrıyctlnln kısılmıı.sı bun menfaat cıüşkUnlertnın hıtlkı aoy taksimetrenin yazdıı:ı ücret dışında 
lar. kısanların blrltkte memlekete ma emeller:nc lml'IJı koymak iste- para ıateyen, pazarlıkla hareket e· 
ele znrar \'<'rınektedlr Hürrt~eti ıtı :me..ı le bwıun ıçln scrt tecıbır.er elen takısllerln plAlta ouınaraıarını 
1tı.an b r ba ının butundutu mem ıı mıısı tatbikat ı:ıntn!arı bir tara- 44 16 61 numaralı telefona blldlrtlmc 
leketlera11 ııerteme ımkln!arı ı;on fa. pren:>IP ltıbarl).c. t&S\' P tıd.· 11ını uyın halkımızdan rica etmet 
derece ııüçtür Amerika Bır!c~ı ı.edlr 
De\ etlennde elah ta ının ıı:o:nO- len U r pol.tıkaelır Bu pol.tıannın Yu.knrıcıa oatı.sedllen hareıtetlerUı 
r, 5• ü ıc er t ır.~ının kc:ıllmu • ürUtOlmrs ncıe lkt dura cnçolt yar .Mlllı Korunma Kanunu fumuıune 

nı ll!Jt üımcı olacak kuvv t ele bnııınelır girdi"! ele bu arada hatırlatıtınaıttıa-
u 7 ara aıcu ar yapı.roası· Buna ra nwn a:ıını n ınnı.ı~ ~c ... dır " 

ııın ıu alt ea im b tnhd t.er o t n m. h noca ted r ~r1t1 <1C"jtrulu u "'"' .................................................... .,,,. 
So\ " B ıtıcıa li:n.ıı tm li: ~e or.u uıı Jıru. * oı."rılıt ı' O\ ın: aı Uc l 
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cıen Aro r ka:,. u ır u lı ı: ı auç ından :ÜçUnc Atır Ceza Man 1 
ıo m .ıq r - krmeıılode )argılanmaıcta olan Hile 
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1 

m t Do n adında b r c•uç dUn bu 1 
.ko:ıoın e aa ı p <ılı.o memtcıcc.. turm ga çaıı ma po. t kanın mahkemece 32 ay lıa!>'le mahkCım 
! rcıe na 1 ı:urup unn. bU cı,. li r Ulllfla mal:ılu1m olır...,.ıııdan ba ka edllmlf'Ur. Hikmet oopn oublr cıvı 

1958 nile sandığı 
ikramiye plıinı 

2"'.;a~=~;;;;~ 
lIIi w 

ı 

400000 
lira 

/krantl:Jı Çrkı/ış Tarıhftrı 

$ M.IRT i0.000 1 •• 

5 ,VA)'/S t .Aparhnıaıı 
llcııreşı ..,e 
5()()()() • 

l:i Ti IJ M l'l 60.IJ()() Tt. 

! S(:.)LCI. iO()()()•ı..."ı 
i !i J\AS/lf MJ 000 rı... 

J, Jt .ARAL//\ 1.lf"'rlıı.:1111 
: f)(ıtır<i lC 

; r,o 000 rı. 

1-"u:la taj<ı'dl 11111 gif'krıım:~ """u ani tdU11· 
l/rr ı:.o lırU)a bir kıır'u ıı ııııara ı 

tt ayecıar arın b ma tes.r ett ıı:1cr <Devamı "iL 0 So. G dııı soymak suçundan yargı:anmıştı. 
ne ve oııu dılcd .ae.ert tst kame- • ............. - ............................................. _ ................................ -·-··-······ .. ••• .......................................................... ""''"*' .... ,,,,,, ........... ,,,,,,,,,, ............. , ... , .... . 
to g5•Qrduıcıerıne du rastlanmakta 1 
uır Şüphesiz. bu. bll."lınııı hntk TAŞ DEVRl 
hlzmeUnden çıkıp bll.Zl iıahtslann 
hı.zmetınc ııınnesl demek oldu· '===::----'L-----:----------------------·-----------------------

unelan hiç to nrt.u cdıllr durum 
ele ildir ve memleket için zarar
lıdır ~at ~urasıııı unutmamak 
lltzı:ndır kı, Bennaycnln ençok te-
ı.ırı altında kalan Amerikan bası
nıııela bile. basın nıenııuplan dal-

5). 

Bu ıouretle Deınolı.rat Pııru uü· prl ıertndeıı doğan zararlar l.""1· 
ınımetlerı 11l54 yıllnelan .tıbaren dlvı> kadar. nıerkrz bnnkası ıı· 

nraku ar ua 6 vıı bütçeyı denk na:ıyla npııtı.n akta idi ş :n· 
o arn.ıt ta'l7. n c tıtını .ddln ede d. Mıtll~e Bakanlı(ıı bil ı.: -s • 
ııeımı~~ r llo.b lkı l\C' rn ncııap· nr konnn b r mrbln!t!a bu k'lrı:I· 
lar büt('t•lcrımızıı nrka ıırli:nyn ıanmalc ıst r.mcktC'd r Bu mt•b-
açııcın .-apancıı.ıın. ı:ut.termeKte· ııt bıltUn prim açıklarını kar I· 
dır Mcsel6 11!5~ yllı bütçcıs nın lamnvıı kııf. ı:elml)'ccekae cıe, 
217 nıı!yoıı. lllJü bütr;csının 2tl3 bunun isabetli bir adını oldu~u 
milyon açııtıa ıeaµaııdı~ını ı:cçen l'Vl len b.lır 
ııenenın bütç" eııcUmcnı raporu ~·----·-------
açıkcn Stöstermcktı:cıır. Bu )'ilki 
bütçenin denltllk ıntımnll O;ı;ertn * ca;ı.t;~ cı.11111.r.n - Adrlr&'lk 
de dCl.şünı:relc, .tıe~e)'den oııcc hattından dOnen •E•e• npunı dün 
gcl.t tahınlnlcr.ıuı kuıa bir ı:oz ~ııt 16 da UmanımlZJI etmiştir Oe· 
atmak serinde olur mide 804 ı.on ceşıtıı lth:ıl mnlı. ı 

llıı yıl lıUkô111et, 2 mllya.- ıııı" 
:n.ı on llra~t '\'IUUtnlı verı:llcrcıen 

gelmek uzcı·c v • .ıt ı lııo vaıııtn~ız 

\'eı-:;rtlorden tcrnın ed.lmck s;.ı
retlvle bir ~cllr toplıyab!l,.c:-ı,ıt· 
n. he5aplan n\tadır Vergllcrdıı-

t:ı en müh m artı11ların bıl•lll! ıı 

otomobil ve ı ı yolcu b\llunmartta:r· 
dı. Harta .eeferınden dönen Mnrmll· 
ra vapuru tııe e1uıı ı;3at ıt te llmll 
na gelmiştir Manonra bu ıeterıodtı 
ı 202 ton }'Ük ve 276 ton portakal, 
mandalina ve muz ııettrml&t.lr 

VEFAT 

Toplatıllln klubın yazarı olan 
İçi lcrl Bakanı sosyallst Partisin 
dendir. llırhtlyan Demokrat olan 
lla vekil Raab, llelmrr'ln 70. do· 
fıım ) ıldonlımfı dolayıAhlf'I rön• 
dt'rıllf;I Iıü)llk bir kupa)• şu dım 
le}I kB7•tnıış1ır: 

•llaj!ınısıı ve lıllr 'vu~IUfl'" 
ufrııııda ıııücadde arkae1atım, 
şah•! dostıını ve siyasi muhali· 
rım na kan Oscıır ııeı m~r in ıo. 
do!;um 31ldllnUmO için• 

İnaııamıYacatı ı:ellyor, insanın 
C1Pf;ll mi? 

• 

ına tara!ııız o!arat haber vennete ı 
ı;a7rct etmekte .-e gerçekleri BCr. 
mayenın üstünde tutabllmcktcdtr-
ler Es en oa ında çalışanlar ken 
cıııennı ga:zctc ve eJı.ru; sahiplerin 
den 2.lfade halka ve okuyucuya 
karşı ııorumlu ııaymaktacıırlar D -
aer tarııfatan basına hlklm olan 
M:rmaye de çok cıc: a kAr gaye~u 
ll'ÜaüjtQnden ve b.ı k6rı da ha.o. 
kın ı:ovenını kazanmakla c.de ~ 
dcbllecegloden. emri al tındııki ya. 
ytn organlarının tara!ı;ı:zlıRını boz 
maRa ko ay kola/ cesaret edeme. 
mektedır BllhBMa unutulmama.si 
gereken en önemli nokta balkın 
ancaıc bir müeldet a'datılebllece. 
aı. falrnt devamlı olarak aldatıla· 
ID acaaıcııı. Bu ı."Crçek hem basın 
hem de hükCımetlcr için aynıdır. 

ts İ RAZ. SON R,,a. HALI< 
1"€ T ISl 1 <Al112AMANı 
ı f:SR.I~ E-TI lı.E:.e. 

lstanbul Gazetecilerinin\ 

Yılbaıı \ 

EŞYA PIY ANGOSU 

r.nv..-ntıw] 
Problemden kaçış 

Buının gayelertocıen uzaıtıa.,ı.ı-
ı. memlekete dcğtl ele bazı menfa 

at dOş:ıı:ünlerıne h z.met e•meıte 
ba ladıl!ı bir 4n ı..n kabul edılııc 
b ıe. hülcCıme· ın elin do o, :e im· 

ÇAKARALMAZ HAFiYE 

• 
'\ ' , 

' 

EFLATUN NURi 1 

-kAn!ıır vardır ki bı..nlara <.:a:; nna· 
ra:ıı: ı;erçcgl dama orta a li:oyab.· 
ı r n basını } a!aııcı çıkara!> ı :-. 
Fa:ıı:at b&! le yapı.ır.a' ara" ~ :ı 
hükümleri ve ortada b5:; le b.r 
cıurum yokken bMının millet b.z 
met.nden uz.akl~t1~ını far:zecıerek 
onun hllrrt et.n. ve hareket scı:. 
b~ Uı ol k111:nak ve hatt6 orıadan 
ka dırmak oluna ıı dlldltl zaman. 

) 

... ' 1 1 ,• 

~,----~~~~----
or adD böyle btr hıreli:et için ııe.. 
b<'P ~nne'.1 en ballı: bu tcdbtrle-
rın ınca' ve ancak ııcııdarın mu· 

-~·---~-·-·--·-··-·-····: 

nını ortadan ıtaldınnış oldugu· noru rahııt bırnkın dedi Adam· 
nu farketmem ti Muvatrııkıyet Tercüme eden: Rezzan A. E. y ALMAN No. 52 !ar yanından ceklldller Rex &\• 
gOzünü bürOmoıttü. Edn öyle ) a~a kalkınca lı:a1'1jıaınela don 

8~5 z ııad11111z b!r hali varelı ki söyıtycn adnm h!lrha!cıe cıen!z.c tı Leaodro':VU ırördQ 
ıçınc ıı rlp etraıı keşfetmek pek zar verlerındcltl atıcılar. ak nm bakan taraftaki b r odada bu• Ortalık kapkaranlıktı. Kibrit * 
kolay ~rOnQ~orau Ayaklarının t>crınl.t;lnde evlerinin kapı ~1• lunuyordu Rcı: mutfaktan yulı:a. yakmaiia da çekiniyordu. Oec;lt nrx O" l~OZl ~U O\'~U\"OR 
ucuna bnsaraktan llerlcmeıte b~ t nde oturan kadınlar hep mınl· nya doğru çıkan oyall trabzanlı kap1111nı kapamış o!du!ıunu ita· 
la:U Ortalı ı bir baharat koku. danır dururlardı En fiOn defa b r merdl\t'D oıcıu~nıı hatırlı· tırlayınca ürperdi Şimdi bunu Mutrııkta ışık vıınıyonıu 1btı. 
ıou ltap!ıyordu. Ro derin nefcıı <ılııralt ele Rex bu türküyU sahra- yordu Eve s rcc k kadar c:tr'c tl naıııl bulabllecektl Ellyle duva. yar adnmın golgun ~·Ozll hafifçe 
a'ııı Bu koku ona yabancı ael· da ilden kervanlaıdan duımuı· kendinde bUIU\'Oldt• C .. b.nde rı voklnmata ba1ladı. Ne dl~o bir aydınlnnı:;orcıu Sırtında yer!&-
m rordu. Buru:;; ve c; ez el b r tu Oa;:n sava ındao kalmn büyü ı,aret olsun korroamı~tı Bu ka· re kadar inen ve ellerini dahi 
koku ııı.ı. Ha.,.allndo uzun Te yı.. Lej.yondakller de bunu ço • bir tabanca varcıı Fakat be ki do dar ırııtıı davranmış olmasını. örten uzun ve bol bir pelerin 

el 1 
•trık~ -c en canlandı Bu aöyler!erdl B.r1en türlı:u 11eaı vardı Don Lcandro'nuo cölgedc ız ı " M •· • bunu kullnnma ıırısatı oımıya· kendi kendine kızıyordu. Kapı 1· 

on 
0 

zamanları hatır.atıyordu kcs1ldl ve ortaııtı yı.nc dcr.n !t N ,. b u k le duvarı blrbtrindcn aytrt et· kalan vocucıu hemen hemen ka.. 
Safranlı, tarçınlı, ya!lll ve gül su- b r sessizlik lı:nplaelı. Rex e1uv11· ca. tı. 0 yapacn,,ına en z &· ranlıkla b!r olmu~ıu. Sadece yü· 

k t ık Y
e:oeklerln koku:;u ra dayanmış göıgede bekllyonıu rar venneml.iı bir halde oıcıuıtu metı: o kadar ı:!lçtü ki.. zü ~rnnn;ordu. Bu yOzOn de 

:ru n ış "erde dururken bir motörQn hl• Fakat tam o •ırada Jtapı iten· 
d tatü Ordu 

Bu t,.ıne s~ızllk de\·am edl~ordu. Rex J u sanki vücuduna bal'!lı olmıyan 
burnun a ~ dllll!lntten "aıldı "e blrd•nblre 

ld 
•fnkanın '"arı•tı"ını 1t1.1lak verdi, faka• ne ıçertdcn, ne rıltısı eluyuldu, Btr ses de cCat. ~ • • bir kafaya altmış ı:lbl ı:artp bir 

do )t'n en .-. "' • "' oradıı bir adamın al)Jacsı belirdi. 
h t D ha bütan bunları ele d••urıelan h!ç bir ıındıı ı:eınıı. herine» dıye bnRırdı Denize ba· " .. manzımısı vardt 

sııet a ..,, .. Bu be: ında beresiyle Bask idi. düş:lnmclle mrvı:ıan kalmadan yordu Duvarı taıup cderck ç,f. kan ... apı tııdeletle vunı.uyordu ~:ı; kCndlsln! dikkatle ııazen 
evin iç nde.n nce ve ll'Ca•P bir uı knnaaıı kapıy.. do~u ilerle- Rcıı: tekrar bahçenin bir töşesı. Reli de o iındn tam kapının vnnı bu bl\ktŞ kar:şıstnda derın bir en 
li ın bir ş rkı mırıldandııtmı meğc ba.11adı su mııcerayJı ao· ne ıtaranıık vo ıcuytu bir noktaya başında bulunuyordu. Adnmın dlşeye cıüştü Bu muazzam ı,,ı 
dU du Bu )elcnııEak bır arapça nuna kadar ~llljanıa a niyet et· g zıendl ve ı;esler. kulak verdi ltendl.ıı!nl görmeır..1'51 için ııerl kendi kendine b~armak \e böf· 
türkü ld Söt.ler nı pek dUl'&· mıştı. Arap ,enıokıen yıyen ve Belki ele :vıne otomoblll top cıu- çektlmek fllteell, fakat bır ııanlye lelikle :zaferi kl.mae ile paylaşmak 
mıyorcıu Ama nalmcler Arap l· nrapça ,arkı wyll}en adamın kim ,arının buluncıuıtu av.uya k&- içinde bumuna bir sarımsak ko. ıetememlştl Eter ht\ell!!elcr p!A· 
d' oldullunu orırenmoOcn Sa.o~ Jean dar sokarlardı. Bu cndıoe llo tek kUS\ı doldu ve müvnzenesını kay nının muvaftali:IJetslZllllc uııra-

Lej onda bulunantann hepsi b:.t de Luz·a dllnmlyec:ckt Bahçenin rar iCÇldln bulunduıtn ıaraıa betti. Kımıtdanmasına meydan maııına sebep o!unıa bundan ten 
ı.p k havayı mutınıı:a duymu~lar- de tenha \e ses )Z olduğunu g~ rtoRnı ı!crtemeBe karar venıı. kalmadan kollannı vo bacakla- dinden başka tıtç kimse mes'ul 
dır Afr,ka ç ııerıne1e da.ma ııö;. rünce da namncıı \e içer.ye at-- Duvara &Ortilne ı>Ortüne yürü- nnı kıslı:lvrak :ııaıı:aladıklarını doRUdl tnocencıa·nın etrafında. 
le , l ı bir Türkü ıcı Bunu 1a:1ı Ev n bahçe o bakıuı pence. yordu Ne yııpn 1>1tını P<'k bllml• fultettı B r seıı tam kula ınuı ki c:!MU perdesini kaldımıak ve 
uva:ı otıren genç çocuklar, pa· re.erlnlo neım ıı.aııın!ı, tı eau;ı l'Ol'c1U Paulit ı)'tl Ote<111 talm • dlblodo cunları SÖ)lQyonl\11 CDcvaıw rar) 

BAHCELİ EV 
10 orsa, Batı Akdeniz turistik 
gezlsL tzmlr'c seyahat, Elek· 
trik ızgaralıın, ı;Uplirgcler, Utü 
lcr ve çe§itli ikramiyeler ... 

Bil<"tler Postnhnnclerdc, Zi· 
raat Hankalnrı giselcrinde, ba 

l
yilcrdc. seyyar otomobillerde 
s:ıtı a ı;ıkarılmıstır. 

BUGUNKU r 
HAVA YettlkOJ Meteoro 

loJI fstalJOODDUD 
tahminlerine cllre buı;tın 

şehrimiz v.., rlvarıncıa hın par· 
çalı bulutlo ceç~rk olup, r1l7.· 
ı:lrbr deil lk yönlerden uec~lc· 
tir. J>UnUn tn )"(ikıek bararell 
.f-9, en cıl11Uk he f Santlı;rat 
ol:ırak kaydedllmlıtlr. 

TAKVl.M ~ıı \n\ı,t1.: rn:n 
l'f.RŞE,IBt, 

.\\' 12- O(" 3 1 - K\<:f~l 40 
it! \lf J3i3 - All\l.IK IS 
Tllc·rT 1377 - ('ı•ııın7.l)1'1Ahlr 4 

SABAH 
ÖOLE 
1K1ND1 
AKŞAM 
YATS: 
ll\ISAK 

vuntt 
0'7 25 
12 15 
J4 34 
11146 
18 2~ 
05.3'7 

Ez.aut 
07.38 
0'7 28 
0948 
1200 
01.31! 
12 51 

Ouetemlı:e cOnderllcn 1• 
&ılıır •e reılmler tıa,ıı11n 
1>ıt51lmımo l•d• etııımez. 

•.•l'r: :,,.ıhlp tr 'll'l>ııı'. ~·.ıwn: ,\I• 
ll'Jııııdrı• l'n •oıı.ı t 111113), ~·r' lrrıı: 
\'lı:lt •lknr. •:ılıırr)•' t.;ıı.•Rll ,·e 
l.ıı•tlıııı r,t;lrll'rlnl ~·lırıı: llll\I 
'Jcılll. llt•liorl:ır: 1 ıırttııt .\taltıJ', 
ro~ıı.:: lıııaıı \llnınrııllıı: o~nı· 

• )nıılnr: \IOhlı• Arı·ıııııııı. "'''•e 
'J'aııaocaıı ı \ uııı~·ı ~Jeht11 \ "r.sll· 
deııl7~ :\r et ıt.erldlrcn. Atıf \ v. 
rı, l.:enıııl t:r;rfherıç, llkrlJ·e 
\ta\, .ırynn M. \Hnl. llBdl Jl!ın 
ı•erlhm: 1'cılıl. (<ıı·hlr tırııtrosu 

Urıını hı lfinıfindr\ 

A 
1111 aelı AleJar.dro Rodrlquez 
.Al varcz olan ) azar. önce oıır 
!er ):azdı. tık oıır kltnbı~·ıa 

1020 İspanyıı mıııl edebiyat ıırma
ğaoını kazandı. Lope de Ve:ıas'nın 
eeorlcrlnln ımhneyc tatbiki ve 1b
ııen'ln bazı eserlerinin tercümesi 
aıbı meşgul!yetler. genç yazarn &nh 
ne teımıııını lı:aznııcıırdı. Dlr öıtren· 
el topluluğuyla memlelcr.tln her 
tarafında ispanyoı k•Aslklerını tem 
liıl ettirdi. 193-l de yez.dıtıı ilk sah· 
ne eseri «Sirene eoIIMe• tıe Lopo 
de Vegmı annaııa.:ıını knzıtndı. Bu 
ba.,arısıodan .sonr yalnız tiyatro 
yazdı. Dostu ve tlklı yo!d~ı Gar. 
ela Lorca•nın 1036 yılında cılktatör
lülı: rejimi tarafından OldOrtülmc
sı tlZertne. Güney Amertka'Ya el~ 
ti. ilk büyük sab:ıo başnnsını ora· 
da yazdıııı cŞafalt:tb ı::eleh Kadını 
plycsjyle saıtlııdı.• Sahlpelz. Tekne• 
piyesini ve cAııaçıar dlmdllı: !llllrıt 
kome<llSlnl ele oradıı yazcıı. cŞafak· 
ta ı:eıen kadını lstanbul Şehir Ti. 
yatroııu tarafıncıı.ı 11145-1950 mev 
slmlnde oynanmı tır 

Casona•nın ply !eri, do tu ve 
fıkır soldnşı Lorca•nın eıerlorlyle 
hır ynkınlık ıısnterlr. Fakat yine 
ı:e belirli bir ııyntı~ı vardır On
<1ıın cdııha yumuşak ve daha uz.
•tıştırıcn bir bn\·aııı vardır. Du
ıuşlara \'C ıınrprlzlere de hayli yer 
verir. 1,ırız.mte realizmi gerçekle 
c! aneyı baRelııştırmak ıatcr ve cıo
kunur gibi olduQu ııo.waı prob
lemll'n1cn kaçar Cııson , ııllf!yal 
earsıntılar labirentinde bulunan 
\'C ç1ka.• yolu bir türlü g6remıven 
yazar Ornerıının 11gl çekıcı bir 
temsilcisidir. 

Cnsona. «SahlP15lz tekncıo de 
de aynı ışı yapıyor Donıacı Rlc
arel Jorııan ( tuclp Arcımnnt ti· 
piyle çn ımız.ııı ııırı çekici bir yô
.uünü \cımek lsti)or. Fakat lU: 

BURHAN ARPAD 
perdenin yarısından 50nra h•:n
cıan cayıyor .stwglll. ı <Hcnrl ttl": 
N. Tnncıoğnn ı ııo 1~ ortaklan O'Jtı· 
l!ür: No:;et nerkürcn. lcıl\rect: A• 
tıf .A vcu tarafındıın ytızUstO bı· 
ı·akılan Jnrdnıı şıytan (Siyahlı lf• 

dnm· Kemal Eıı:üvençı la tnnı,ı· 
yor Borsacı servetini kurtarıy'"lr 

1-':ıli:at. ödccıııtı karşılık. Ku:reyele ~ a· 
şıynn br.lıkçı Andı:rscn'nl ö!dürıı ..... 
it kabuletmek mAnevl ısuçu attııı
dn bunntıyor. seneunı kurtnnnıs, 
lRkıı• iç rahatlıRını kavbe.).mlştır. 
B.ı tcdln:1nll'. onu güz.e}e Andcr• 
ııen•ın köyüne sürültledı Ba!llcçı· 
ııııı eşiyle <EsteUa: Perihan Tedü) 
tanışır E\ lerıncıe mısatır olur • 
f!onunda şeytanla andla'}m.ııımı 
bozar. servetini kaybeder ~e sa· 
acıctı bru:kc;ı köyünün sakin ha·:a· 
ı.ında bulur 

Sehl~ız. Tekne'llln ş<'hlr tlyat· 
rOtiu ıınhneslndekl temslllntn C'n 
bıışanlı tarnn, Turı:ut Atalay'ın 
aekorıan Sert çızglll sooyal ita· 
ra!tterl vcrr n ilk perde dekoru 
aıı. sfirrcalıst hüviyete bürünüp 
f!•>ıtra bir balla11 ııtmosfcrlyle hl· 
ten öteki perdelerin dekoru da 
ıgoneycıo bir balıt:çı evinin ae. 
Jını.-a.sı ,.e kl~lllf:I olan ömekler. 
Suavi TedO'nün ttjlsl, belki cıe 
ıırttstıerın tam t:ıaşarı sağtıyama· 
ınnııından aynı acvlyeye ulaşamı· 
yor. Fakat ytnc de ve bllhUSI\ 
:tk pentenlıı yarısı ı.-e son penıc
de, başarılı bir reji ömeRI vrrt· 
yor. Artistlerden Muhip Arcırean 
ela. yine ilk pcrele de ve son perde 
ne. yazarın aoylemck istediği rutı 
llaleUnl vcreb!llyor. Fakat ikinci 
ı>erelede, fazla tutuk ve fazla a111k 
cıynıyor Yazıınn tablrlvle bir cor· 
ta 11ınına uğraşan şcytıın•. Uptnl 
Kemnl ErııOvenç ıııı,}et iYi ba,a· 
rıvor. Hiç bir oıatıanüstün!Clğil 
o:mıynn. hııttA biraz ela zavallı 
bir ,eytar.cıt: liadl HOn'tln Mar
ko babn'sı ı-alıat oynanmı, st'rn
rıntlk bir rol. Pcrlhno Tedü'n<IJ'\ 
ıınkln orunu bir yana. diğer ıca• 
ı:ıın nrtı.~tıe. iyiden !:yiye ak ıvor-
1ıır. .1eyan, M Ayral l!lçü Uz vo 
tab lllktım uzalt bir dramcılık pe
eıncıe Neşe TandoQan, pek faz.in. 
}apmacıklı. Hele Şükriye Atnv. 
ligi çeı:ıcı bOyük ana'Vı gt'nç b r 
\ llz.. 11crt ,.e çok canlı hare ;c rr 
'e kulnkları rahııtaız eden ç rk n 
bir d kıılyonla oynıror 

«SahlPll1Z TrknP• aksak ve ba~a
~ılıı ll!il çekle bir temııll . Fııkat. 
plvea ıçtn aynı crYi wylemc.>: ka· 
bll dcıtll. 
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OKULLARDA YENİ 
dayak hüdiseleri 
Vali Tarhan bu konuda Maa r i f 
Kom i t esinden bilgi isted i 

~ehrmız tlkok .ıı ınııan b :-ı nııe ı.ııeıc:.ı b r hAOtMı olmuş Te 
b ir öğretmen,n dı>rH ı:eç alan bir öC:renclyt kıyasıya ılÖVı!Ul;Ü ıd. 
4 1a eıııımııtt 

Fatihteki Ali Kı çu • kokulu ı ıll'!terınııen k4 •ıt koparan Ane 
aınıfında oıtman Ha:ı ~ Ata:ner Öz.ı:ol'a a ntr.enerek 60 m 1,11; i>a. 
acımda 7 }aşında r ıı:ıı ö;;renc lın b r cet'l'e: e eı:rrıne ve kafa· 
e vvelki ı:on fl8ba ~·~ n der e 5 aına 'urmuştur 
dak,ka L'eÇ kalmış H' derse ba... A ~en n babasının ııavcılıh mu 
landıktan sonra kapı}ı \'Uraralc racaı..tı üzer ne aıııt tab p Ayteye •ı 
:lçert glrm $tir 1 ı<Jnlült rapor vcrmı.otır. 

Bütün auçu ıdcı~e 5 daklkacılc cı\ \l,f Rlı c::.ı 1. TF.Dl!u 
steÇ kalmakı tan ı ıRrct olan kt.ıçQlc Öte ·anda'l Vali Tarhan dün 
Hidl\•eyı ö~rt"mcnı önco ly ııe a. m .ıı eıı.tım komıtestndcn okullar 1 

LC• 
i1 ı iEJ • ı1 F?fi fil 
FARK 

llün hlılm &aıl'tMI'. f'lll'H"' 
ilci ~·P!ien bir mıtı..aıı. ya,-ınlnn
<11. Rn lll<ıliale. 1893 yılında O• 
nnnro 'aşma huan ıı o; a11ılPl11 
ıı:nutl"'lnln o tarlh l ndı> nf'lt'rl 
.razallilıllt:nı, nelf'rl ) n.zaınadı· 
tını anınıı~or. 

\ rafl arı 6 * yıl ırı:tırl hıtlıt,., 
•"ıt&df'lı• &JUf'tr•lnl 11 n '1Rf1~.m 
3aıo;amad1J.. l arını huıon hh: ıle 
3 nzaını.rorıız. \ ma )'1111' l'tt" bir 
tl'•t'lllmtr. \nr: 

lofiZl>lf'llllzlıı &dl, hl<: Olnı:ız•ıl 
~Udl'lll dl'&ll. \ D :OO. A:\ \ F.l.l 

l ' ılbası ieiıı 
~ ,. 

lıa~·ıı•lıklar 
zariamt$ &onra da .ı:ulafııncınn J· dut dn ak hAôlse:cn hakkında bil Yılbaşı ııecutne aıt. e:ıence yerlf 
ıarak h&\ada Hllrmdırmıt \O b.r- ı aımwır rl ta~ıtelert Belediye Ilı:ttsat MUdJ:-
cenblre yere çalor.ı •ı. 1 ı ı:ıtünce hazırlanm~~· Vall:tlı:çe t&& 

Arnca. tokat tu"l'lruıı: le te-"· y d h" dik ~titrek 11.in oıunmuştur. 
:rne:erle dışarı fır.atılan Haıl c ur Uffi uza lC Bur.a göre )llb~ ge~I lülu aı· 
ağzı yuın karı ıçtnde kulalı pa·· "' i nır lokanta ve ııazınolarda ı:neuU 
lamış \'e g5zU , rr.l b.r halcıc e\c - - - -- Ueretl 30, birinci sınıf lolı:anta ve 
aeımtştır gelmedı"g- 1· halde ıaıınoıarcıa 20 ııracıır. Buraıarcıa 

Anne ve bab~ınn cbeşlncı ı;ı. menü mecburidir. 
nıttan b.r öi;rcncl d1hdU• denereit Lol:anı.a ve ıra.zlnolarda menü h.•· 
kapatılmak l$tencıı t..ı durum, ..ıır cı•çeklı•/nı•n rlclnde müştert:erln arzıuu ile a.ı 
aun aonra hAd e ı litrcnrn oır ta· nacak )'emek ve mezeler, o müeue-
nıdık taratındnn. ıu..11c ve ba.ıa a ıeıuın normal zamanlanndakı Protı 
4uyurlf!muştur ramtı tar!!elerlnde yazılı ücretlere 

İşin Jç yUzünu öl(rcnen ana • T •• k • 'd ;öre hruplanacatıır 
baba, öğrctmtndcn 1.0lıvAcı oldUJı.· ur ıye e Jçlı:ller Ue normal Uritede yanlı 
!arını blJdlrereıı:, urunu ı:ı: ı ma tıuıara )iizde 30 ıavul)le aatılacak· 
karolara nuett rm.ııerdır tır 

~JÖ.lROFHT'H" 11shl111,h lli'lıı • oldug""u du""n ' PavJ"On ve barlar normal ıarUe!e-
ıu rlndekl konsümasyonlara yüzde )"ilz 

Öte vandan O in kl" l .c .:o., zam yapacaklardır. Tarifeler ~/80 
nuşıutumuz. Had lD n b!ırç men •deli • • tb'adındad kartonlara yazılarak 
Ekrem Tan O aün .g n.r ve u • ı a edıldı mUştulltrln görebllecejtl yerlere aaı· 
::u;o:~~~!::~~~nz r: :.:ı~eııs~~: 1 ~~!!1:J.~ıı:::. ~7:ıı ;en~,rt~~:; 
lancıığını, le bu durumda Ue Anııdolu \Jnıı~ı hll!tına hareke~ edenle:, Mllll .Ko-
ı;eld ııın ı ııö ıemıt ve •HA<lt eyı Antaıı::ra. 25 _ Şam'dan selen ?ıt· runmara verilecektir. 
ben yere vurmu~ J l'I. m D r&c 1 bcrlere göre. Surl;l' gazl'telerl. Es· \"il B \ ŞI GECESİ 
bqladıktan 20 ııaklka sonra der- k1 Şurtye ReWcumhuru Edip çlçelı: VAPUR SEFERU:RI 
ae ıı:cıcıı Geç kalma ı lt.yaa ecı n-1 unın birkaç aun ene!, üzerinde bir 
dlttnııen, kl'.ndıstne blrıız çrnı ma- Türk aubayı Unlformuı o!du&u hal 
ya karar vıırdun ~c kulatını çc.-. de, hı.dut uzerlndelı:I Hamam .kara 
nıek istedim. koluna nsml p!Akall bir Türk otomo 

Bu cıurumr!an Urken Hfıd ye, ku· blU ile geldlil;lnl ve Ttırk Jandarma· 
lalını elımdcn kurturmak ıçın, ba· 61 ile ı;6rüştukten aonra ayrılıp ı;lt
~ını hız:a ~ıına çeki ıce, kafllbını tli•nl pzmışlardır. 
hen(lz kapanma:r.14 olan krıpının 
kenarına \UrdU» d m t.r. mçbır nmnn mcıııleıı:etlmtze ıı;el· 
Bl llA Dl il u \ ı,; ,,.. '"· memış olan Edip Çlçeltıl haltltıncıa 

Öte yandan paznrt 1 günU Şell. !>!> ıe çocukça ve gülünç btr hllb:r 
zadcbaşı ılkokulu 2 B ı;ınııınJıı. ,. ttnd e-111 mtş o muı. Surlre latihb • 
başka blr da;ak ııAdl&e&ı olmu rat ııervtaıerlnln beyne.mtıe. tomü 
t 'l'" nlzm propaganda mctoUannı nasıl 
u~kulun 2 B öğr tn.enl N vln pa ben.msedlklcn~ı göaterm"I bakımın 

Zartl'61 ııunu Oı;unccı d rı;ı ,d __ •_n_k_•_rd_a_d_e_.,_e_r_. --=-------......................................................... 
AZİZ BASMACININ 
RADYOYA TiYATRO 
MÜSAVİRİ OLMASI 

HAYRET UYANDIRDI 
Sahne sanatkArı ve tulelatçı Azız 

J!asmacı'nın istanbu Rad M 
~• Tl'msil Ya oları Ti a•ro \t :a 
v1r1Jtlnl' t.ı tı:ı t'd.lml' t l."ure•le kar 
411anmı,tır 

:Bilindi ı gibi on m 1 
tl.mlerlnden bir m 
ye ırlrmlş bul nan 
8"Çlm ıırru ın a D P 
propaganda.!· yapmı t1 
• \NK\R~UAN GEIEN• 

Öte )ar.dan dün ıtonu •u umuz 
:faıanbu: Rıı<lrosu ı. il .eri. bu u 
)"inin •Ankara'dnn yapıldı nı• bo
llrtmrkle yeunmt er v" bu kacıro· 
nun ) eni lhdaa edildiğini teyit et
ınlflerdtr. 

·~ı l'KAF \T l.ı\~DJRIL\Nıı 
TİYATROCU 

Aziz Dumacı•nın fatanbul Radyo
su TIJ"lltro MU~vlrli ıno ı;et!:ıtmesl 
arnca sana t;ı eevrelerdo dıı hayret 
UJandırmıftır Z!ra, blr tııl at .ıı:ına ı 
çısı oldu~u blltnen Bııama~ı'nm 

ffl,atro cl;ltlmlndcn l'çmed 1 
•Gerçl'k mlnuaıa na•ı Tlyatraıunu 
hllmcd~b ileri ırttrülmekte v" hele 
radyo tl!'lltromnun ayrı bil' lhtlua 
lŞ! oldu~u bl'ıtrttlmekt.edlr 

Mesut bir evlenme 
AGA H il.~ TATh:o& - Afa itan 

YOtaek Klmya ı.tU!ıl'ndW Önal l ılbaşını ski 7aparak g~lrmrie ka· 
Atabeyoı:ııu 11e YOue.lr. Künya :tdu· ı rnr \t'rnıl \e ı.:ı::ıhııf'tıel'f! ııtmlt-
hendlal Salih Kavuşturucu ev.en· tir. Resim ta Han ı oteline gl 
mtılercilr rtrken ıı:östt"rlyor. 

Dentı:clllk Bantaaı 71lbafı ırecea1 
bütün ~hır haıiarında HAve aeter:er 
lhdaa eİ.mlştlr. Yapılacak 11Ave aa· 
terlerin c.aaı.:arı •unlardır: KaılıltOY· 

deıı köprüye 2.45. KöprUılf'n K&dlk6' 
ye 3 :ıo, Bürükadadan kOprUff' l.30, 
köprüden BU)"ilUda)'B 3.30, Köprü· 
den Bogaza 3.00. 

Bunun d:pnda Kaba~ · tiıküdar 
araba vapuru ııererıerl abaha kadar 
normal tarife mucibince )'&pllacalt 
ur. Norma. aeferıer. natU;atı lll'fl• 
Ja)'Bmadıtı takdlrıle araba vapuru 
uıerlcrı de takrlre !'dilecek n mun 

aderler yapılacaktır. 

Çocuklar 
kahvelerde 
oturmıyacak 

Kahvehanelere. 18 yaşınııan a· 
ıağı çocut:ann alınmıvacıııtını 

tıudlrm~tlk Val • dQn bunu b r 
tehi ğlfl ıı:ılllere dururmuştıır 

Teblığe1e aynen ~!iylc denilmekte· 
cı•r 

•Kalnelıane . .,rcıe 18 y~ıudan a. 
şa ı çoculı:lnrın otıırml.!ı yasak e
d •• rr.ııııtr. 
Bunları Kai>ul eden kahvehane. 

!erin ruhsattan iptal edilecek \C 
ll(nca bu yerleri ısıoıen!er hak· 
kl.nda kanuni takibat yapılacaktır 

Mal Om aten lliln olunur.• 
(.Iİ I' K i 1'l1lk\RI 
A"ll,l\ O R 

Şehrin ternlzll~l b&lıs!ncıe Bele. 
dt~cce açılan kaınpanya;-a de\"aın 
cdllmekteıır. DUıı ana ~aııdelere 
25 metrede bir çöp kutuları asıl· 
masına başlanmııur Çöp kutula· 
n ~ı!.ması ışı ta:ma.-nlandıktan 
110nra kontrollere yeni oır bız ve.. 
rlleceıuır. Öte yandan çöp topla· 
ma işlerinde 101 motörıa vıısııa 
ve yüzden twa atlı araba çalış. 
tırılmıoıır. Temızıı:t Mncıar1aııo 
dQndcn itibaren eece ~alışmll6ına 
baş! amı~ tır. 

Ayrıca 200 k~lllk bir Bclccııye 
Zabıta ekibi de. 6Ht 15 ten ltlba· 
ren şehrin bclll başlı se:nt:erlnl 
dolaşarak, vatand&ljlann temız.ı.k 
csaı;lanna uyup, uyma!1ıklarını 
teftıo etm~tır. .... " ................................................................... -.............. ···-··· ................... -......................................... " ........... . 

l HA" TIRA DEFJEnı· ın tılr tavan arasında ailesi tıa sahne,. .. koncldulu zaman, harb ~==.: i! 1\ b1 18rlılıukdıe1 ~~zZJlenn111en (lA•n)nae ı~~aankkl 'ıbnl)r ıonr.ısı Al manyasının en buyuk 
"' ,.. tiyatro h adlsesln l teşkll etti, Al· : KAMP 17 VE iYEM tuıtufu hltıra deftcrll)df'n a\J· mantar, Anne Frank'ın hlklyt.slnl • 

J_ non bu pl)es, bt"şerl bir doküman utanç 'tt teessür içinde sr)rettlk· ~ 
= c larak oıa.tanüstO bir defer ta ,. teıı ıonra, alkışlamadan, biri bir· ::: 
: razıırlf'sl ıunO fstanbul'da gö· :tor. lnn" frank, şimdiden adeta lPtl lir. konuşmadan, pulµn bir _ ! rUlmemlş bir hlıtısr. rer aldı. Df'v ufak çapta bir dPstan kahrama- halde. sesslue dafılıyorlarmış, H ~==. 
• Jet Thatrouı'nun Şl'hrlmlıde tem. nı haline geldi, Küçük kız, CÜ· Jaşındakl Anne Frank'ın Jıfkiyf!ıl ~ 
il!! ali ed!'ce.tl .ıı.1tıra Uf'ftf'rı. adlı nllıı birinde •zorb\lıtın Jıarşmn· dlinyauın h Pr tarafında n ıon 
- plJ'r•ln temsili için bilet almak da ezlldlfl halde 7aşanıa cücllnO olarak Ankara'da oldutu slbl İ S· : 

btf"-5rnl*r, 1\t uammf!r Karata Ti· ka7betmf"yen, barata ye fnunhJa tanbul"da da. U)'ık old uiu Uılyl i 
ratroııınun dı ında upuzun bir kO&mryrn. lerln bir timsali ola· flmdlden toplam~ bulunuyor. E· : 

: •kUJ rukıı mrydana ırllrmlşlerdl. rak anıbcatını bllf'ydl, kim bilir ırrln tem&lll haklıındakl ıörUş. ; 
! o r;On saat 12.30 da •ku7rufa.o ne şaşardı. Anne Frank'ın yap· lrrlnl VATAS'ın tJyatro tenklltl· ~ 
ı_ ılrrn bir bayandln bllellrrlnl an· tıtı ~1. çocukluktan ıenç kız· al Burhan Arpad blldlrrcek. Fa· : 
! cak ıs.oo da almata mo'l'affak hta ll'ÇIJ yıllanrıda her hanı! kat temulln seYIJesl ne olursa iii 
! oldufunu duydum. Tiyatro tne· bir ktZJn duyaratı blslcrl Te ta· olsun (ki çok fJ'I olacatını tahnıin ~ 
i raklm bir genç, salı sabahı "' \anarasındakl gündelik )'aŞ&J"ışı, l'dlyorumı bo derece llr;l toplayan = 

I
E kcnden tiyatronun ı:I esine ı:Itt.1· lı!lıra defterine bUtün samimi· bir esul ıı manm ki. Dnle-t 1·1. ~ 

flnde, keııdlslndcn evvel da'l'Til· 1eU He kaydetmekten ibaretti. yatrosu tekrar Jrh rlmlzde 01n•· ! 
: nan ı so klşlııln sıra bckledlglnl Günün birinde Nazll~r. Yahudi ur. He1et bu radan izmlr'e eldi ~: 
! ı:ormilf. SPllrrdc .ıtAtıra ()t,flerb allrnln ıtzlı•ndl!I rerl kclşettller, yormuş. İzmir donüşü ırnc brk• 
,,_I nln JD trmslll için p:ııarll'il U.· Anne •·rank, annrsl ile birlikte Jerlı. i 
" bahı sallşa çıkarılan bllctlrr iki bir trmerküz kampına ı;önderlldl * ~ 
= chndr ıtıkenherdl. ııUn otlrdrn 'l'P oralla oldü. Raşka bir kan1pa Garip bir tesadüf esrrl bu ıe· 
İ sonra bir biletin k~rııborsa ri:ıtı· goncıcrllen 'l'e sat kalan babası, ~• XlltUk Sabne·de de ıtne Na· 
ı;: nın yth: liraya çıkmı~ oldutunu harbten sonra kızının Jıltıra def· zl kurbanlarına dair, gene iki 
! dUJdunı. terini klt.p halinde bastırdı. AD• Amerikalı tarahndan razılmış bir 
İ Bir opna, bal" veya tiyatro ne Frank'ın dl'f&.erl, dllnJ'a ÇJI• piyes ba,hyor. Bu plyr.sl yazanlar 
: lemslllııln buna brnzrr ve)a btı· pında llr;I uyandırdı, çofu dlllu• da uzun mllddet harb esiri 0ıa. 
c tercüme edildi. .. bl 0c· ı "- d a••"' i nun birkaç misil ıııı uyandırma ra. r ., az ... mpın a y .,_....ı ş· 
Ei!c 11 başka memlekellcrde obtan Günün birinde, daha çok yaz- lar. • Kamp 17• adlı eserin bllyOk 

,.,-lerdendlr. Fakat bu &lbl bir dıkları fllm sena11olan ile tanı· iddiaları yok. Hareketli, sürükle· 
hücumu birde anr.ak maç blletl nan merllıalı bir kan . kou 11cı. halli 1•r yer güldıirrn bir 

: utan ıl•elerde ı;örmeCe alıştıf& t'rances Goodrkh •• Albert Hat· melodram ,ekllnde J'azılmı ş. ,\ma 

~i mızdan, bir ılyatro eseri için krll), Anne Prank'ın ddterlnd•· o tla esas ltlbarh le aynı be eri 
_ •koyrokn mf'ydana grime 1, bilet ı.ı malz•ml'yl bir tiyatro eseri konuru işliyor, lnslınotlunun in· 
- !erin karabouan dU me ı ha,.rd balJne C•llrml'lte karar verdiler. s:ıınofluna kiSıUluk etmrıl trma'· e U)'andırıyor. llaJ'rf't ve a)'nı za Hollandaya gidip Anne Frank'ın aını ele alıyor. Bliylellkle bu bar. 
i manda llt\1nt: çünkU bu hldlse yaµdıtı rtrl!'rl ve &lzlrndlil ta· ta iuanbul'un iki a7rı sabn•sln 

1- htanbol nylrchlnln kalitrll ti· v;ınarasını 2l1areı etliler, babası de birden ."iaıl' lu hortlamış ola· 
Jat ro)'a ne d rrf'Cl't susamı oıııu lir tanıftılar 'l'e sonra ı,e koyul. cak. * 

1 
t unu su clHürnırz ırkllde orta· dular. PlJr&l nası l raıdıklannı Nuri İyem·ın Srh lr Galrrnlnde· 
ya ko.rmııştur. optra .e tiyatro dair bir makalelrrlnl okunnıştum ki aerı;hlne a ncak dhn &ldr bil 
binasının on bir yıldır bir ltlrlO nu ı, tam iki sene ıllrmu,. Ko· dlnı. \' \T.\ N''ın RPslm Tenkitçisi 

İ tamamlanamamasından mesut o· nuyu çeşitli 1onlerden tekrar tek Zahir Gtınmll, serginin drterınl 

1
: !anlar, ·etılr Tiyatrolarının son rar ele almışlar. Plyu tam ll IP("en ırıin brlırtmı,ıı. Gcrçekll'n 

yıllardaki ınkıraZJna ıoı. rnmaıı· defa ytnlden )1lZ.ılmı,. Şimdi o:r dUnya çapında, mükrmmrl bir 
tar ve hde Devlet Tiyatro u•nun nanmakla olan taılak itle bo or ırrr;I. Rf!lmlf'rln hrpsi non fi· 
J&tanbul'da şubeler atmasını IQ. dordOncüsü n kt!ndllcrlnl nllı• cüratır oldutu halde büyük bir 
zumsuz bıdanlar cHAlıra Deftf'ri• yet tatmin edrnl. kısmının şlmdldtn salılmış olma-

i_ temullrrlnln topladıtı muazzam * sı. istanbulln lann resim alanın. 
1 a l Akadan drn almalılar. • \nne l'rank ın Hltıra Dertub da da, buı ktmsrlerln sandıtın· 
i * ilk olarak 191.5 56 ml'Yılmlnd• dan çok daha ııuı fikirli ve z.nk 
:: Fakat ,unu da itiraf .umek 11· New \ork't. sahnf'ye konuldu illhlbl oldutunu ortara ko:ruror. 
i zım iti, •ll ltıl'll Deftrrlu alelidc Ondan sonra da J'U8$ Janş bü· S•l'ı::lnln rumarteı;I akpmı kapa· 
~ bir r•IJ!'S dellldlr. llnlbnd:ı'nın tün dOn1aya 7a71ldı. Grçrn yıl nac-.atın ı , çatdaf reslmdf'n anlayan 
i naz! ltc•ll pruında Amsıerdam'· ekiz iman tehrlnde blrden okurlarıma hatırlatırım • 
.: ıum11uttuıuuın1111ııımınıuuıımıuınıuuıuınuunnuıuı ıuıııııu11uuuuuun•ut111ununuınaı1n111111 11ıuıı ı ııııı11111ıııııumıunuı~ '- •nnınunnııııınnu uın 

AM IK MEDENi OLMAYAN BiR TARAF' h l ' li l .I " 1\1..A:> l'eınl1f'tlnln R. 
ER A'NIN « » - \merlka·nın c.•arollna t'J aırıı11t1r 

J npılan •on toplnntı•ıntla hlrı ı<k ı\znlnrın 18llanrn 1 ıt•ırlı J..lıırı rln ıı:'i rOlnıu•I Or. Rıınlarılnn hl\ı.ılnrı 'll• 
~:ınl!\ <la ıcörfilflııı:n ırllıl tnh:ı .ır:\larını J11lrm"JI' ıl nhl lü7.um ı:orıneınl•lrrdlr. ,, iT: ntrçok hnkıınlnrıtıın llR\;lk l iPll hü r du ıı ı.111111 ırm-llı·l•I .. ı"n Hlrlf'~lk \ nıı•rlkR'ıla. lll'r •l')ılPn ön· 
~•· \mPrll.nlılıırın l.l'nıl llf'rlnl 111en \e ııtaııdırıııı nıue.-r•rlf'r ıtl' ':u rtır. Hıııılıırın lıu•ınıtu cıGanı:• ı rrllkıı 
ılPıll ıı KI .-ı.l' ><. ı;:ı , \ '11 ıtl'!ır. n ıı ııdıuı hlr n•ır ı..ıııl ıır /\nı·r Zl'llC'ill'ft' ı.. ır.ı ııııılwnıırır., tı:ln ı.ıırotn~ 
hn ıılıll rl'nıbtt hnıtın ı..ııınııı.ırr l P yııhndllrrl' ı.ıır ı ı l n faRll)t•lt<' ıııılu nmnlitaıtır. •·a~aı ııKt; Kl.l '.\: 
J\1, \ :-\n ıı•lınd n hlr taı..ım rnh hll•Ul nrıııın '"n•ll•t 1> ı ıır.ırınrım tııtııı in f' dPn hlr ınpl ııln1'ıur. .................................................................................................................................................................................. 

Eğlence yerlerinin kapanış 
saatleri Vilayetçe tesbit edildi 
Vilôyet karariyle, kokteyl sal onlariyle, içkili saz ve eğlen
ce yerleri saat 24' de, barlar saat 01 'de kapatılacaklar. 

--
1 

Şehrtmızcıekl eı:ııence rerler!ne da 
ır Tlllyetçe alınan ltl\rar, vtIA:vet ye 
belediye .,ncomenlerı tarafından oy 
blr::tı ile tudlk olunaralı: rürürlü· 
te konmuştur. 

E o 1\ \ Cll , \ R SERnı;s·ı : - Yeni Kıbrı Vallslııce 'llunı tedblşı;llerl 

nln serbr.st bırakılması, ada TUrklP rl arasında hiç te hl kar ılannuı· 
ınıştu. Hriinı. srl'best bırakılan F.OK \'rılardan bir grup u ı;öslt'riyor. 

••••••••• n • •• .. •••nıı111111111111 1 11Hı• ıııııııııı ıııııııııı 11ııııııı ı ııı•ı ıııı111ı 11111111ıı ıııoııııııııı•ı•ııı1 

25 KOYLU SUALSİZ 
KURŞUNA DİZİLMİŞ 

DQ4an Kılıç adında bir p.bu dün 
aa vcılıta bir dllelı:çe ile baş'l'urarak 

bazı iddialar ortaya atmışıır. 

ret 50rgusuz. ıuatsız kurşuna dlz· 
mı,ı.,r<11r. , • 

Buna ı;ore kokteyl sa.onları, lçlt1· 
ıı saz. ve dlCer bilcümle 1çklll qlf'n· 
cc ytrlerl aaat 24 te, barlar aaaı bir· 
de. pavyonlar n turtıtlk be:geyi 1 
hal% " :enCP 7er!ert atat 4 te, içkili 
lokanta:ar a&at 23 te maç n oyun 
salonları 61Bı 19 da kapanacaktır. 

\'ali ve Belcdlye Relal MJmtaz 
Tarhan, dün yaptıtı bir tamimle 
pavyon şart Te vaaırlarına haiz ol· 
mayan, ve)'& bu vaa:fları Zl)'&a ut ı 
ramış bulunan iç ve kennr aokakı.ar 
dakl pav7onların vuırıarına Uri\ln 

l 
gurette aınıtlandırı.masını .,., kapan 
ma uatlertnın buna ı;Ore t.e.ıblt e· 1 
dllm~tnl btcmlştlr. Şehrimizdeki 1 
eğlence rrrlcrl idari •e beledi nizam 

1 
ıar bakımından aıkı bir kontrol 
altında btıhındurulaeak ve kontrol· 

l ların nrtlceal her hafU başında vı
liyete blldlrllecekUr 

ı ....................................................... . 
ı KCizım Köni 
vefat etti 

Husu i :\lnhııblrlmi1d'n 
.Ankara, 2S :Meml!'k!'tlmlz!n ta 

nınmış ldarerl ve' maarlfçllerlnden 
Yunua Klzım Könl bUgün Ankara 
da hakkın rabmeı.lne kavutmuş•ur 

ilk 6ğreUm Umum Müdür.\ltünden 
emt'kllle aevkedllen KOnl'nln Olümt\, 
maarifçi er çevresinde l)tlyük üzün· 
tü1r se~p olmu tur BuıUn OQ:e 
namazını müteakip n:ıcıbayram ca 
mllnden kaldınlan Yunus KAzımın 
cenazesinde bUJ ük bir aydın külle· 
g1 ve milli e~·tlmcller bulunmUJ• 
!ardır. 

Vatan Partİ•İ l:ımir 

te,kilatı feshedildi 

r 

-u4 ... ~'f ... A! .. d 
MÜNEVVER 
KİMDİR l 
.\lllAttan enel befind asırda 

,\!inada, ~okraus ilimli b ir mu
nenrr adam, din, ahlik \e ılra· 
nt mt>selrlerlndr açıklamaktan 
crklnmrdltl m .. ırlerlnden doları. 
menta.atlerl sarsılan bir kudrdll 
azınlıtın hiddet ve nefretini uıe· 
rlne çekti ve ollime malıkllm edll· 
dl. Eier Sokratriln fikirlerini 
•osturmak için 2~ uır rvrel dil· 
,ünlllen çare •Ölllmıı olmas.aydı, 
Allnah ihtiyar filozof bu dr.rrcr 
olllmsüzleşmu, flklrler1Tle, her 
asırda ~e,rbest düşuncenln düJm&· 
nı olan kndreUI azınlıktan kor· 
kutm.oz, tedirgin etmudl. Mll.l.t 
~ Pt"\"f'I beılncl asrın ,\tln~ın• 
da, o her $Prln karmakarışık, dü· 
z~nslz Te huzursuz oldutn de 
~lrd•, fiklrltriylf1 cemiyete 1111 ı::ös 
tcrmtk lsteyrn, onları ozledtklrrl 
''' IPıe karuşturmak lsteyrn :.ok· 
rates lir, btcerlksizlllilerlnl şld 

d•t •" ıtıüsamahasırhkla gizle· 
mtk endl~eslnde bulunan bir men 
faallar azınlı&ın mUradelesl Uk 
ııa:ııırda llilncller lrhine netice· 
lenmiş ;lirtlndu. •·aut, hakikat. 
tr, sokratu'" 5Unulan zehir, hür 
dilşunc•re kar ı duran n tıkıl 
ebedi ıükfıta mahlidın etml'k Is· 
teren, J'aş&mış ve yaşayacak bil· 
tün totallterlere lçlrlllrordu. 

Sokratrslerln, Etli.tunların ya 
fadığı o d!'vlrde Atlna'nın sos• 
ral bllnye.sl kanr;ren olmuştu. is· 
parla harblerlnln muvatraklyet· 
ılıll.fl, ıabll Uetler, <inlet idare· 
sindeki becerik lzllkl!'r, dcnuıgo 
JI, prlatanlık, namuslu klm~ltrl 

lekf!lf!mek 'fe iftiralara ujra tmak 
ıa)'Telkrşllti, kafasının içi ka· 
ıanlık, dil! zehirli, hürrlretl ı.en 
di lnhls.arıoda gören demagog 
ldarf'("lltr, .\tln:ı de\ letlnl ıerçl'k 

bır dtmokraslden •ilratl" uz.aklat 
tırmıtlar, her tr)'i berbat halr 
g,.tlrmlşlerdl. Boyle bir cf'mi 
yeıte, Sokraıes ılbl dılşünli rlerin 

8ATP& 1 

' elbelıe ki nıffplerl vardı. Kusur 
!arı tilSrlemek, hatalann tamirini 
ı temek, cemiyeti li;rık oldutu 
düzene ve hnzura kavufturacak 
•oltan ıösıermrk gerülyOTdu. 
İ.iertl. becerlkilillklerl yüzlerin• 
1 urulan, işleri bn derece kanttır· 
makta kendi liy;akatslzllklerlnln 
rolü oldutu 5ÖJ'l~nen totaliter 
idareciler, bu çok dofru ve o de· 
re(:t balkın menfaatin• unun fi· 
kirlerin kendi mrnfaatlerlnl &an 
masına müsaade eımlyecrkler, el· 
lerindr. bulundurdukları bütün 
lmkAnbn bu Jıaksız mücadeleden 
ı:allp cıkabllmek için kullanacak 
lardı. Blnarnalryh Sokrates'ln 
çok cesur olmau 1.bımdı. Sokra· 
tes clbller. tlklrlerlnden dolayı 
hiçbir mllnenerln korkmamuını 
kendi dtvlrlerlne 'c ıı:elecek de\"lr 
!erde yaşa,.acaklan telkin edebil· 
mPllJ'dlltr, 

Aradan seçen H asır, fU.lr mil 
cahldlerlrle hbr dDtilnce1I ruı
turmak isteyenler mOcadeleılnde 
her Jıanı:t bir drtl•lkllk 1apmış 
drflldlr. imdi de bürr1Tetl çok 
dar bir :rumrenln inhisarında ıu t• 
mak isteyen. becrrlkdzllklerlnl 
demaı;oJI ile ~na buna mal et.o 
mek yolunu tu tıın, sosyal düzen· 
ılzlltln ı;lderllmesl itin ıeshıl 
yUksellenlrrl o diızenstzıttl biz· 
ut yaratmakla sııç.landıran dn· 
Jet adamlan, idareciler, anlı • şan 
ıı politikacılar vardır. Kudret n 
kıınrt ellel'lndrdlr. Bundan Zt 
uır errel yapıldıiı clbl tllı:lrle· 
rindcn Jıoslanmadıklarına zehir 
sunmazlar: fakat elbette ki fikri 
•usturmanın tek yolu bu detll· 
dlr, bafka Jollar da Yardır. An· 
cali;. usuller ne kadar defişlne 
defi sin, fl.krlne batb kalmasını 
bilen mlln~n·rr, vazifesinden zor . 
la uzııkl~tınlamaz.. CemlyeUn, 
tnsanlrfın, ntanın ha,.rına dllşll· 
nen, fikrini &öyle7en, hat&lara 
etiz yummayan, çotunlutun men 
ra:ı.tlerlnl müdafaa ede.n, bu rol· 
da bDtlin ırorlamalara kar,ı dur. 
mata enelden kararb olan mü· 
ne'l''l'rr, ada lekdeneınl'z, çolun. 
ıu.tun ctizünden dU~lirülemez, •· 
zlleml'Z, bele m1nen hiç öldüril· 
Jeınez.. 

fakat. zelılr runulunca içmesi· 
nl bilmek lizımdır. 

SADUN TANJU \.. ______________________ __ 

Bu .-ıwn aöyledlıl:lne ı:öre, 1938 
yılının yaz arlarında Erzlncanın 

Mercan nahlyealne balı;lı Surbahan 
köJ'Une jandarmalar gelerek dedeal 
Kambt'r Drllce,yt, amcası Seyl~ Ali 
Unıun'U, kendi köylert Ue dahA 
batlı:• köylerden 20 • 2$ klşlyl almıf 
1'11 Mercan deresi ~azına g6tllre· 

Do~an Kılıç, o zamanki jandarma 
kumandanı ve mülki)·e Amirinden 
dıl.vacı olduğunu btıııtrerek tahkl· 
lta L açılmuını 1.stemlştır 

Dilekçenin muhtevtratı dUn E~ln 
can u.vcııı:ına yıldırım Ulı;;ra!ı ile 
blldlrllmlştlr. 

İzmir ~5 <Hueooı - Vatan 
Partisi iz.mır il ldmı ırnrulu bu· TATiLE GID)Ş _ nphla lııren. inıı:llh:N"s 1 öt:rrncııı.trn bu yana 
gün toptan li!>tlfa etmiştir Kurul ltnhn·ctnn ,•ok ln;ı:ııırorr '" Amt•rlı.ıı·da film çe
Azaları ~mi makamlara nıOraca· "'ırınPse h~l:ıını•llr. Rt'•lmdP, bir rnüc'Ml'llf'n bt'rl l nı:lltett'de ('"1ı· 
at l'derek. \'atan Part sin n tznıtr 1 ~an ~opbla Loren • :\Ol'I 'l'I' ) ıll.tn•ı ııı ırelnn'li Ourc li:oca•ı Cnrıo 
t~kllAtının f~'ledllıllRlnl blld.r· ı•on ll llr berıı.ber h\11.'tt>" ınlllen•ı.;clhrn Lıındra·cıan 11,)rılırlien ı~ 
ml$ler<1ır. rnyorsnnoz. 

Güzel Sanatlar Akade

misinde Edebiyat Mati-

ne.ı yapılıyor 
Oi.lzel sanatlar Akademi.si 

Cemlyeı.t, buaün aaat 16.00 
•Edeblrat matıne.sıı tertip 
bulunmaktadır. .Program fU 
tan:r.lm edilmiştir: 

Talebe es, bir 
etmiş 

tekilde 

Ferit Edgll • Konuşma: Orhan Ve
li: Şiir (Kardeşi Adnan Veli): Fan· ı 
tezi, Oktay Rıfat; Şiir, Melih CeY· 
det: Şiir, Fazıl HUnıU: Şllr, Orhan 
Kemal: Hl kıl.ye: Behçet .Ncca:.tı:ll: 
Şllr: Bedri Rahmi: Şllr: Orhan Han 
çcrllotlu: Hlkare: Sabahattin KUd· 
ret: Şiir; Oktay Akbal: HlkA;e: Me
tin E1otıu: Şllr; Naim Tlrall: Hllı:A· 
re: Cemal Süreyya: ŞUr; Özcan Er· 
gQder: Hllı:A7e, F.dlp Cansenr: Şiir, 

Tah&ln Yücel: Hlkiye; Teoman Sa. 
rılı:&.h1a: Ştlr; Muzaffer Kurrutçu: 
HlltAye: N!'nat tl'atQn: ŞUr: Özde· 
mlr Asaf: Sllr. 

Ardaha.r.'lı Hacı Htl5ey•n 
Paşa torunu. Dt'n·ı Ha::nza B~ 
oğlu l\lura~ beyin kızı. es"'ıak 

Bursıı m'':ıuım Rıza beyin refi
kası. Ata Ardahan•ın ablası 

M \TLt' n R AHO\fl.\ :'\ 

25.12.1957 Çarşamba atı:şıunı v,,. 
ht etmiştir. Ccnazeı;l, Perşem
b!' conn lktndt nan1aıını mııte· 
dklp Fatih Camii Şertflndf'n 
kaldırılıp Ecltrnekapıııakl aile 
kabrlstanırıa delneıılleccktır. 

ıevlA rahmet eyliye. 

Eı·(lpo(; ı.u l'R.U'İK DERSİ VE· 
HhOR - Allııı ı· ı ~ulı r. mıul tlrU 
Orh"n •:Jübot,lıı ıllin A:ırhRrn• 
ıııwı.u ı uııa ıl flrre~ ı nlthPl nf' ı ra· 

rıı. ıl Pr• I ,·trnılşıcı Hrslııı l:} lllJo ıı:. 
lıııı n ilen. ~ırası11ıt• ı:o ırrl_)or 
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tık Cemiyet nasıl kuruldu? Ga-
kadar ne 

Cahi t 
zeteciler Cemiyetine 
gibi safhalar geçirdi? 
ve Cavid Beylerin nutukları 

G 
u <'. eı C•· ;1t)·et 11 ~ 

ko "\'elk hat a 
··eı -llnuının l:IUJOk. "'°'" 

n a a!)f. . İdare ht)Ptlnln (&
lı, ıa a ı;,ru oki.Onduttan aonra 
ınuhtelır m"yzular na,kı:ıda hara
ret.ı aötüşmeler o!dı.. Neticede •d• 
re bevetı ,:,ra edildi ve aeç.m YL 
pılelı. 

(Or ta: ar• ı• u ı 

Umumi KAt!p Ahmet Eı n aza 
Yunua Nadi. ?l.lahmı.ıt Sadıiı:. ~ru
hıdd n. Celil Nurı. At:aog:u Ahmc~ 
ita.~ Ta!lstn. Hü.&e7ln Raınp. lama!l 
,\Hl •ak. HC1$e.Y~n Toeun, Kılzım .şı 

.O~.L. Dav1d Frnli:o. Keçeyan. :.ıar
ga11tla. 

Ha~&Jyet divanı· Kalıt Zlya, • -
t ı, Rıra Tevfik;. ıtwdlhıddln Ad.!l 
Adna.,. \fıtha~ Şüicri.t Beyler. Sc
ç-.mden bOnra Ha!!d Z!ra Bey ton
crentn a-cıece'.< ısene da:ıa m~a.t 

.Müza:ıtereyJ tatlp edf'ti\:en e-.~ı 
toplaa•ıla:- sazamun önnae aeldl 
Blitndlt. ııroı OuetPcller Cemıyet 
nın bü:r!tk ba':ıMı ııatbua; cemtye 
tldlr. Bu cf'~tyeı blr- mOct<tet aoı:: artlarla toplanma ını temenni e. 
:-a BMın B.rlltı oldu. B:rllk re.ııe- aere toplantıya ton ,·erdl 
dUcUkte:ı aonra da Guet~ller Ct· y .. ıa: konııreıerlıı aonw:ıda bQ 
llı!yeti ad:tnı ald llk bır :uyatet ver~l::neıı .->.&· 

.a908 de, ~teırutıre"1!1 linında.n ran~tınlm~tı. Ziyaret. ı 
.anra bemen her md!let erbabı bl _tar· 1Wl8 ait amı PerapLu oteıın 
cemıyet kurmu;ı.u. Ouetecııer de de \'erıldı:, aaaruL"ll T&ll.t Paıııa. 
btr ar&';'& &elerek maddl mAnevı i;;an. mebutıa.n re.ılerı. Malıye Na
ba.:<!arını müdafaa etmek ıı:ın. :.tat zırı Cavit. Harıcı:re Nazırı Halli. 
buat Ce:n11ett ·~ a.!t.ında bir ee- Maar:t Nazll' veıı:ı;: A:t :Y:ün.t. '-lat 
m.!lı'et kurmak Uzcre- l:ıareiiete ':::tÇ ü1Ja~ mocıortı H:kmeı. Kararai.h ıaı.
tllor S:rlecı iata.syonu ka.-.ıaında ~ıhbara; şubeıııl mltc1ürt1 Seytı. Da.
o Z&mL"l?ar ttıe\·cut o:ao. saz.\Jlo(la ru:ıunün umun-. mtldöril Salth Zt'!. 
bır top!antı Yapıldı. İLic: it o!ar&it. .<!.. Oartı.:!UnUn Fakülte ~ıalerJ Ha
nı.za:xıname huır:.aru.llL'lına karar .ıcl zıya. A ıı l\.luhta.r, Sa.ıt, s.tyııcı 
ver;l(1., bunun Jçln bit komıe1on Be;ıer, Balo Rel•t Cellieeldın Arıt 
•ec-ııcıı BPJ dat'etıı:er ara.unda bulunuyor. 

K 
O!'llıaıon \'&Zlt~ln1 ki.la b:r :ardL 
zanı&nd.a t.amamladl, hua. Sadrazam Talit Pmta Romanya 
.anan metto •1&21etec~lere da- ıte ıulh mua.'led•lnl ımza etmeit 

&. tıldı. HPr nP:ı.eu5fl bır ll:tncı top lÇln. huaual trenle, Büiere,11 ctt
:an:: ::ap:lamactı ıetne &Ore Ce. mek üzere oldu&unctan z:yatetto bu 
m.ıyet., :ı.ı9'rutıyeUn mUdafaaıu, O-i lunamactı. Fakat Perapalas'a kadat 
u.anlı unsur:arın tttıhadl lçln ('a· Kelerek özür c1He~ı v• ıu mUjdf'yl 
ltttnak. eme~tyle ıturuıusordu. .,,;ı vercL ~la':.:t\la~ı:n vuıtesını daha 
rr.a~df'lı&: metınde azanın hu;ı:uıc başarı ı:e Jap:na.s.ı lç:n tallcııt:er 
ve vazıteıerı. umumı mecı.a, idare ve aaru10r k•~dırıtıroı Habtr bt.ı
meçi.tı..ı. Jla:>511et. d.1\ııuu. Aaııe a.u- yüıt ıtıt!'mnunlukla Aartlla.nd.ı. Ta
dıltı ııu~11.~a bU.ıümler vanlL lAt PL,a :nı:ı.tbuat h1iı.ii.kı:1e1a ta~lı 

Bu ıarunen 1917 .enee1ıie ka- .Ozler aöyledl. G·~l'Qqmo bır •aaı :Ca 
dar. ;rint doıcuz •ene kurulaca~< dar ıürdU. 8actrazam. «Bı.ı ro.zeı 1 
cemiyetle kımae ı:nqııul oi.madL muı1ıtten bir ıurıo avnlm ı•te-1 
Btrbırın. takip eden ıç ve dlf .;.11l... mtrorum. Fakat vaZJfe ça ırıyor. 
d~eler buna :.:nıı:tn blrakmacu. Yerlml Cavtt Bıe" ~Kal edece~!..l? 
1917 de Alma.o matbua; cemtyetı:l Kem o tı.:ıdend:r. eeıo bir suatect. 
den Ttırk matbuat ce..-u~rettne l:ıJr dır.» dedi ve ber::i:e.e ayrı asrı "'°" 
mektup aeıcu. Mo4::tupta a-ueıec.. da et.tt 
ltr'.ma.: Almanrayı aıı:.-aret• davet y emea:ın ıon:arına dotru Ca. 
ed:U~·orıardı_ Henn.ı bir maıbuaı htt. Bey :&4lkara:<; aüz:el bır 
cell11yetJ.miZ )·oktu. Kaa bir zaman nutuk .Oyledı Ziyafette bu 
zarfında ce:ru~·et llurmak da lm• ıunan davetl11ert aeıamlacıı::ı.tan ıon 
kArwızdL Bu va.zil et karfı.ında oa.1 ra nutkuna şöfle dtn·am eı.tt: cHO· 
muharru-lerden mureıtkep bir beye kilmtıtle matbua•ı t:ııtletmış aör-- ı 
t n 4.:manya;.·a aı tme\f muı·a!ık eO... me:t ıek z dokuz 1enedenbe-r1 tik 
rUldU b.eyeı 2.S H.zıran 1911 de defa nas,p olmut bOYIJlt bU' hAd1- I 
yola Çıktı. aed.C Bu ıııözler ınO.>a:Aaa deA"1ldır. 

B aş muharrırle·r dOndOkten Bu ırecetıen ltlbare.ı hUIC\)met.le 
aonrL Lt matbuat. konııreıu mat!luat tıhtr:ıtt vapı}'or 1-la!:bua!. 
10 Şuba11. 1918 de B•!Jogl®tta biraz al.aktır. B:..ı at•ıc:ık matbua-

GalatuaraylUar Y\lrdunun koure· tın vilcucıonun ıcahıdır ~tıttSuatın ı 
rana nlonunda ·.ııı.pıldı. Cemıyet. 1 va.ıteaı mUneki:lt111tt ir Bazan te. 
ReJaJ lla..'lmut 8adıt Be"1 kıııa b.r cavuz eder 11'.lbl olur ht1kı.lmeı mat 
nuıutla topla..-ıuyı açtı Reıallte ouat: bHarar bir tenıtıd.çl olarak 
l:alid. Zi-a UıJaklıııtl. kitlpUğe HO Kabul etmek Lı!Jlt"mez. Zty&ff!tımlz, 
)'in Raııp. lama.l St:pht Beyler ae- bu hl tt'!:lkkl;l'"ı k11~dırma~a bq
ı,,Udiler. N zamnameae tad •~er ra· an:.ç almuı ·ı.:uı.r\Jie mOll md r 
vıi.muı ıçın muh ı r f ıurJer u 11 !\.h .. ruU\etln Uıt zamanlar1nı:ıa 
ıııQrUlclCl NetJCede b ı ıuzamnıuı\e :nııı.·uuat ııır_,.t 1>.r t1altıe IGi' Bu 
t .cumen auru muı kararıqtınldı (neııtUlc .lç!nck tr ur eıdııecek u 
Gtali oyJa reye moracaat. edlldl. lı•l oJdu Buna 11eneı> mPmleke~ 
Yunus Nadi, NUzlıe• Sabit, ı.ıuaı mızcıe te &mtlhfın .ıt-nı.:.ız t.ef'fl9U8 e· 
ıc1dln AC:J, Sltt. laman ııu 11 .. :c ınem'""'·• «B:Zlrn t!kJ1m12de olma. 

Bc:;ler ~lldıle.r. • yan bLzôen d.el:1ldlr » flkrtnı.n mev-
B·Jnc1an aonra ?tr rarcum ıandı&ı cut o.ma."lldır it.raf etmell;tz .iel 

kurulmaeı tçln aorutmere bMı!ll&n- b~z. 1oaa:ekc1ler tendı aramızda te
oı. idare beyetın~n bu huauat.aı.ı •amUb &&t.enmecıı'.,. Blrblrım!zc 
raporunu ıetkık etmek o.zere ce. lli:ar,1 &'01tereD1f~lılunız aıüecoaha· 
ıll .Muhtar. Bedr1. Ne&tm M• ıır1.h. rı tın umıctten bckıt,t:nl.ezlltk. Bı.ı 
AI!ıbar.. /..hm.et. İhaan Beylerden h1.l .ckııı ene 4'Ü:du Sonra UU te
rnt1tolekep bir encümen ıeçU.:11. ll?.e. ka1"111Jn'3a buluncıuic:: Muha-

~ıncı tppla.ıı.tı ı ~art 1917 de •ebo, aanaor. S&n6ür blıl btrleıtır-
11.ilı?cıı. NfzamnL"ne tadllltının i'1 dl, :.ıeın de kar.·ı •urette. 
rll;1tt!me1ı.ne tıaşlanelı. B'J muıa"iera Vaz.teleJ1nııa ço~tur. İrt:caa ve 
bıılnce HÇ1me aeç!ld~. İdare he,·e- cahlllllu tat'!}ı mUttehıt yUrU:neı.. 
ı.ne 4u zatlar eeç1IO:ller HaAe:r-1n r!ı. liOkümet:e of"raı'!)er çalı,oına!ı
Cah!t B".Y tReta ve umu:ııı !tlt:b rıı ~1 hillcümet de bızım ta.rara 
--------·------ ctoar: ;ıt ın.» 

aoç cz1 '\fan 20 Nha.nJ 
Ken~zt "" ..;adar e:,,,...·,;Lc;e O· 
r..::yomunt.;z k1 aonunda hasatın 
tadı kaimıyor Sallık durumu 
nuz c~dd... blr hal &ia'o1.ır dtn:en 
meııaın z. 

1 B u nutka.• Oı'lkUnıet namına. 
'l ye Nazırı Cavit Bc•y c~· 
vap verdi Cavıt Bey bQ!tO· 

mf'T ıa:ııına cevap vtırmeJcte11 hem 

i!.ıG.'\ t21 Nisan 2t \ta111> 
t:zun zamandır tanıcnıınız btr 
tnı llD ..... snn "'epvMll btr mana 
kazs..:.:ıc•~ B• .. lPmedlitnı.z: hır 
?ıP.!21"e vü. ve. a bir ahtver.ı. 

ıKlZl.Ell 121 !\tayı!I ıtı.t tıa.ı:ıran ı 

Çaı .7tıtınlz ff'rde ızı bava~ :r;ı. 
r.lıtına utratan baZJ. cı7ler o
luyor Biraz pa:-a ırıınuaı var 

\:ESGJ-;Ç ı2ı lfnz ıı rf'mrrıuı:I 

Alüna&ebets.7- blr ını ar uzuru· 
nu:ıun taçmaı11na wbep .,, ..ıyor 
ouyaulannızı zor'amıı::n&:. ırıu 
le1ntzden pld iti a1b1 battı.et 
t::1.n. ıy netıce e'de edeceb. 
nez 

\RS( \~ C21 Tfm • ZI \tıntot) 

Acele ~ : tarar \ Pnnt'"nız ıerelte .. 
ceX Ylldız te.ırt l-ç- .• zetılnt.zLn 
pt• ak btr gOnü F.!rul t"etlt olun 
,.e ıı;ararı her ba!de vertn Karar 
1.2.1:.c. ııılluntı doturaı:ı1l1r 

8.\S\K CZ? \tutLO• zı IJIDIJ 

fn anlarr.a=ı lY' )üı.ı a-lnnedlR:1 
n.:r.. dılŞUnüp ozo:ec"U1n1z Hal 
bu l>tı ıaıieee le!.d!aeılttınızın 
re• •. "1iia:' bir ıı:uruntu iç hayat • 
nı:o:: huı:unuı sr:ırür uror Sebebi 
hi~ ı.ıelerde arama:nn. Yıl<U.1 te~ 
aiti dQ.zeltef"k. 

fEH. \1.j c11 CyltU ?! Ekim) 

Sal1L1ın12:a. bile bile oJ."1.U"orau • 
n.ı.z Perh.ızlu\r olmanız h\z:~ 
ÖjJ:!r.den eTvrı aev 11: nıa kıtr in· 
ıa;ı;a beraber oıaralıınıı.. 

\KRlP C.!:.i F.klm t'? K.&~ım' 
eurü-p c\dPn btr kuruntu hus<ın 
yine ıue.en:ror Arwıltta Jı::onuş· 
rr.ad.ılttan ıı:n.n Te l:UvTıılı hlıl. 
retet eelemecıtkteıı .anra ~u oerı 
ten turt uı u.ş Tok 

V\\I CZl h..t.~ım tt Atılıtr:J 
OUze:, canlı vı ba?\tt;vaı- oıau. 

tunuz bir con GQnetın kanadı 
U11tü.101de. Hıç- bı• ıeeebbU.tın 
.korkmayıc 

OGl..Ab tıı Arallı- ?O OcallJ 
Normal hay1.tı~:uzd• h.tç br cıetl• 
ıı:.c-;Jk ~·aoma a l'•na.'lm•:rtn , ... 
nıümkıln!e ııqanu y&:.;1ız ı:eç1r

meY1 ~ercıh f'd.lrı DIJ.Yill hayıı.
ttnııa.a bil" her1>c·a: tar Ta.ştın-
11lı:: eıle~tlc«lınız btt sün 

kO\lt ~-:ı Uc.·.'l· 11 '514b.'ll) 
B r tnıan l'\akkın<1a~ı ailze1 kan 
aat .:nız bırıı saraı~aca'- :\feeele
nızı etraflı d ,orme !'!emen 
ıln r:enıp ıı:arıra ba&lamanıa.lı. 
aınız.. 

H\l.JK fl9 Subat !t \tart) 
O"lnltık procramın·:ı. alil ba!ıll. 
:rar edtce:-t Aıtllam CönlılnOt 1 
rtn 11' iÇ" nde l;)ulacaMIUı& Bek· 
le"" ... nıı ıeu,o .. 

ıcv.;~\;. hem de eza ouyduıunu iO}' 
ledl v• ıaözUne ,u ıuretıe deVL'll 
ett; 

•Pek arzu ed('rdtnı ki matbuata 
hitap ederken b84ka artlar kaqı
ıında buluna· ım vtra Ca..'lıt Bey 
ır.bı ıtrbe.tço kon~ab~leytm. Mu.. 
Jr.adelt"rat bunu mEn~d!yor. t:»:ıe ias 
n'..ı eıtaı:a aö2 ı:;O:;~.yebıı:rorum 
?a.ıl"' o;ara" ca.1.~ Beyın ıam\lr 

ha..-:kınaa töytedıQ'.I acL aözıere ele 
mul1a~ap o:uyorun. 

~I;ı,tt>ı:a._ en büyu ... mua.ı.ım. en 
ıamuııo mure'Dbldı. :\IuaıllLm>er 
a:eıecek nealilert. eıı.zetelcr buau11-
ki.l ıeellleri ;etı tlrır Sız:n lç:n 
ba~tki rol atllbOn -.kd.ıyle teessfi• 
eaece~t.ır. o zam~rı hep blrlı.<te 
datn1a ıeeecıdUde. dıuma tera'.<Kıye, 

;~,m ve ıenne cto&ru ııcıdeceltl7. » 
tııc konıre Utn.l\ \'erle! llrt;ar 

a:t.ıncıa toplatını.14,1. takat bu 1Ylm 
ıerl.k çok aOrını.tı Ce.'TlJyetın Bey 
oA;lundu~ merkr;ı.nctt- .rapı:an ..-:on4 
grede çtr:<:n lltidlbelPr oldu 1-1 ~u 
tıat UHU da h.'!1'.-tkiıldt blr top.antl 

1 raptldt. H k~me~çe 1~eenıdııen ka-
r amenın aotu~d"LilU endıteler 

1 eOrU Uldü SanaUril.1 Kanunu 1:;&a-
1ı1·e atkırı oldu&unaan ba!1ısecı!i
C!. ;\Jab;ı1ut Sadııc Rauf Ahınet. 

1 
A!lrnet Emin. Ce!d'. Nurı Beytercten 
m.•J~eı}f':k!U! bJr h~1etın S.ııı.'1razam 
T•vfJK P14Şa~·ı ı:~yare1le vıu.;-eu an 
:ia~nıaısı tararlaştırıldı SanaOr ):al 
dı:-ılma7.ia ıa.ıeteier r.eşn' lıll ı ta.,,ı 
edttcıtıere. HartC'ıye Nı.ıırı Reftt 
P1L1a hc,,et.ı kabul 1tderek rOrottıı. 
netJced:e renı b:r kararname )'&
pı:rnuı kararla: tırıldı 

1 
9 T~mua 1921') de A:ı::ntot İh. 
an Be) ın Rtıalıt1 altıncı• ye
n~ u.1 konare raµıldı. Eek; Da. 

h:ll:ro Nazır~ .),lehıtı.At Ail Bey Re 3o 
Şukru Baban unuı;.nı kitıp aeçHelı. 
ld.aı·e he)lt:"i. ıu :zıt.hırua.ıı murek· 
l:epı t Emine Sem!7t. Ahme\ İh• 
ıa;ı. En:Umenı. .E..<nın... t?ranım H:l 
mt. A:1met :::ıaxı. Hak.kı Tarık, a,.._ 
met NUım. Celi. sanır. Refi ca
••:. Alt Ke:na:. Net.mee1d1n, Aten 
~yltr 

1sttkl&l Harbı ocaı•rie ce~ıoeıen
dl.(ten ısonra ile; .en• munt.azL 
roan konııreler top.a.u1.70rdu. Pra.n 
ıızlrı.r tarafından tıa:aı edtltn cemi 
yet bına.,ı :48 ı:1ıu. lW:lJ de bo~a: 
u:dı 

2~ :..ıarı.a ll);JJ et.• reamı maır.am 

laıın :tarar:yte bır Baıtın Bıruıı itU 
ruima. .. ı ıçın hanıltet• ıeç1ldı. An
~araaa 117 delesen:ın .. tlr&kıyie 
bir konr.e ~oplandı Konıre1ı DL 
bıltye Vekth 0Ukrtl Ka::·a Bey aç
tı. Hazırlanan ıcanun tasarısı l7 
Hutran 1W38 ele ,ı-at'lltftl. 1atan-

1 bu:da.c:l Matbuat Cemlfe:.: blrll&e 

l 
leatıldı. B.rııır: 19'6 oa ıaıvedllınce 
Oeu.etecıler Cemiyeti tutuldu 

Eut ·ı ;ıtı:,Jo 'I 1L 

VATA~ - ~6 .\R\LTK 1951 

,,.-------------------:~ 
oünvAnın IADI -TUZU 

Prenses Grace takbih 

edildi 
~toı:ıalr.o Pren.seal esıı:ı ıı:m :rıl· 

dızı Oraee'ın ıec:enlerde Lon<1ra. 
da bulunduğU aırada en klbar lo· 
ıkant•latdan blr1ndekl tavır Te 
haretetlerl •lddetle t&.lr.blh edil· 
mlştlr. Koea.e.ı Prena Ralnler'rıln 
ha~keU d•hl aynı aureıı.e t•kblh 
ed.Umt:;ıır. 

de Kralın ve\·celerlnl nereye 
ıe · •rebl1eceııını henUa t.tablt 
meml tir. 

,., ... 
Kadınların sevdikleri 

iskarpinler 
P'r&n&Jl; Kunduracılar CemlreU 

dtrıflaJnın bir razwı:ıa. ıor4t, lr:a· 
dın!ardan yüzde 84 U yuvarlak 
uçlu, yalnı7 yüzde ~ 1 ıl•rl u~:u. 
l.ek::arplnler ııretlerm~. 

Tuı·ık 
Erkek arıyı, sigara tabakası 

ile öldürrnPk "istiyordu. Kadın: 

PreWH!a Grace sorraela yurune 
pudra, dudaklarına ruj aUrmUt, 
:kocuı ~ıu RaUıler de her ye. 
mek aruında bol bol at.;ara il 
mlş. 

İtaırada 1H kadınlar alçak to
puklu lakarııtnlerdeı:ı. hotlanm•lt· 
':.a tmttler 

B
azı rcz ikindıleri vardır. 
bılir mi!!iniz7 Hani bu~ 

tün duygular donmuş 

fibi o!ur da. a;esler işitılmez, 
renkler görülmeı, kokular du
yulmaz, bahc;e kaybolur, şe

hir k3ybolur. insanın a!iııl ken
dısı kaybolur gider ve ortaya 
Tanrıqıyl:ı, düıı:eniyle yeni bir 
dUJıj·a. deQ:erleri \.'e yari!ılariy
le yeni bir in~an çıkar. 'feyve 
nin gtine~lc, ıamanla ve istek
le şarap o!uşu gibi bir şeydir 
bu. 

Bir Temmuz ikındisinde iş· 
te böyle bir andı. 

Odada güneş yoktu. fakat 
bahoe gün~şin ı~ığını emmiş, 
renklerin bütün aydınlıj1n1 i
çeri yığmıştı. Bu aydınlıkla 
l:nce odanın ~ınırları erimiş, 

duvarlar bp·birlerindcn uzak
l~şmı$1ar, uıakla mışlar, uzak· 
laşmışlardı Bire-r ucunda otur· 
dukları masa. böylece, ıı;ınırsız 
0

Hr boşluğun ortaıtında ufacık 
dayanık~ız kalmıştı 

Sonra ortanC'aların renkleri, 

l::ı.vanta çiçeklerinin kokuları 
kayboldu. Şimdı herşey birbi
rinin içinde er!miş, ortaya ye
ni, yepyeni. bambaşka duygu· 
lar istiven bir dünya çıkmıştı. 

Karı~·ı masanın öbiir ueunda, 
bir metrecik ötede idi. O da 
rrıyip gıdooekti. ııatti o, hi~ 
bir çeşni bırakmadan yok. ola
caktı. Adam onu, daha şımdi
den bir dürbünün ters tarafıy
la görür &:ibiydi. 

* Ve kadın bunu biliyor, koca 
sının kayıp ritmek üzere ol
duğunu iyice bili~·ordu . 
Adamın doğum ııünündtın 

ba,tıyan ıJınanı, bu bir metr~· 
1.•ık aralığa verleşmek üzcreydı. 
Sonra bu bir metrrcik bir baş
ka çı~ olacaktı. 
Kadın bunu ve bunun önüne 

ge('emiyece~ini biliyordu 
Adamın unutulan günleri, 

ölmüştür ~andığı ilgileri, hat· 
ıA hiıfızasından önceki günleri, 
anne !!ılltil kokan gülüşleri. an· 
neyi uyur hulan uyanışlardaki 
aUayışlan .. Ve şimşek eibi ta· 
Kıp eriyen nk aşkı. ilk aşkın 
bir ~eneyi emen kalıntısı. o 
haşıboş esintiler bu metrecik 
aralılı itiynr, kilometrelerce ö· 
t ~ye itiyor vıe bir mel:ınkoli, bir 
ok\'2nuslar yolculuğu özleyişi 
hiİini alıy'>rdu Adam karısın
dan uvkularoında, hatta rüyala
nnda ·bu kadar kopmamıştı. 

* Ve kadın bunu biliyordu. A· 

~, 

VE BUGON John lrayne ~ nida> ııı:ıo yllınrta 
,.t'" ı1 yıl '\Onra. Bart.>ara 8taıt'"-"t'lıı. 

Jloll~1\öfHt'a ıı~ 1-f'ldlJlnflf' cu .. ttPl ,.'" , lmdl: t;ı. ~lb;ınrta. ll'llllaın 
Jlo\rtl'n 'ıllıırın )lpratınarııa:ı yıldız ..• 

HOLL YWOOD'UN 
YENEMEDiKLERi 

UolleywotXI. arzuların çarpı,tıJı 
büyüt. emeUere ahıp olan lnııan· 

iaruı lr:apl~t!tl b;r teh!rdlr Bir 
fbhret kazanrnak hev99tyle bu 
ıhCJrular •ehrının kapılarından 
ıçert ıtrenl"et.. senel olarak. bu 
!uar\ad1klatı tohret zırveet:ıJn 
mentı\·enlennceıı )tola\'ca tırmana.. 
blleceklennı flanırtar ,.e bazen bu 
umd11Jtlw olur P'U:at. bazıla ı.. 
utraşıp dJd!nmrıtrıne. turta. fr
cıakth·111tıarci.a bulunn,&larına ve 
baLtl hatt4 ıoahaUI bir aınema 

ıtazeteaın.n ve}ı·a ıaN:tnU~ ıoın bır 
kaQ dedikodu muhamrınln ruı
ları ne dnllı oaln avıaıaı·ı aruın
d.a kı a bir aütun ttp.l edebılruf';ç 
l•Y'8111Yle bin çqlt. çılcınıııt yap
mala:ına. türlü rezaletler çıltart
rnalanııa ratrnen bayalltr!nde btl-
1nt• !JüyUte PrJ,tını.ez bir vrr ha
!ino set:rdUderı o töhreton l.ırve
IJne bir ıuri.U )•a!-jatamazlar ,.e 
kınıa.11 hayallf':rl Ue. ha•"C'•jıkları 
111.tnletln. h•tti senelerin uzüntO
•üvle hayaı. yollarınd1.kl IAUka
metlerlnl dell•tımıtk zorunda ka
iırıar. Bu de, bu lkl lh.tlmalın O!'
t11hnda bir lhttmal varaır ve ba~ 
rı a kalımıı bu hepı1tnden önemıı
C!.ı r. Hollywood·oa herhansı bır 
ftkllde bir fÖhtet yaptıktan gon· 
ra bu •öhretl muhafaza eune~ c.n 
•~ 7lldıa olmak kadar sor bir ıır 
tır. t~ttı bu &< .bretl uzun müddet 
Cle,·an:ı ttt.Urebllnıt-k \'C:JI blı: k.w~ 
1ene <fiOnra unutuımaıc. ıı:ene bu 
fOllrt.t cıeıııeru~ın kar,ıların<la bu· 
ıunaıı t\çUııctl. bir lhtfmaldlr. Ha
ktkaı.en. ıs1nıd1ye kadar Hail)'• 
wood'dan plm1' reçmtıt yıldtl!l&.r.ııı. 
e ·l~ bt• saı a•;arsaır:. buılan
nın çok çabuk ·\lnutulduıı:\J.."llıl. .... 
hlt oluruz. baı:ııan lt>e ıeneıercf" 
bu ısöhretıerını 11ı 81de arttırarak 
muhafaz1ı. ederler. her tUmde bl• 
ru daha 111 oynarlar. l!lmltıi.1 ela· 
ba tuıa yaygın olur. ııı•çt-n aenl!"· 
ler dalnl~ o:araıı: kabıtlyPtltrlni 
ı..~tırır iste biz bu yaıımızelL hf'r 
ene yenı kablllyetırrlıı ortaya 

çıittıQ:ı Hollywood'da ~hretıni hlQ 
l'1pratm.a:ıan muhafaza eden haı.:ı
tı aanatıt.rlardan bah.letınek ta
tı"'oru~ Kı.oı;aca bunlar. Hollywood· 
un ı:pallOp edPınedıi:tl ı·ıldız:l&rdır. 

gy,·eli Caı·y' Cooper ile ll}e b~ 
,ıyauın. lil)Hywooıı·un 20 ıenelllt 
\ft"dt:-cl1al olar. Oarry Cooper bu
.ıon bAlıl ilk töhretıni muh&!ua 
11unettPd1r Az ~oır: ona benıf.'mır
al bakımını:tan John Warne·ın lı· 
aı.ını de burada 'llkl"l"dellm. Son 
olıH&k Soµhıa Loren lif> btr t1lm 
çe\aen Jobn \\aJ·ne 1930 ~·ı1ıncıa 

Hollywood'a ırelm!ştlr we etm·J1ye 
:~adar •ek~en beo tane t~lm çevır
rntştlr. Kena.ıaı ile hu bua'.ltıta 
yapılan bir rf.portajda cStıphıa 
Loren ile film ('tıvlrmek ne .Lor
r.1uı meten demıtUr. cYJrmlytıdl 
1;enedıen ve aebenbet tllmden 
fonra ancak onunla bir film çevır
me.ıt na-,ıp oldu.• Henüı dört bes 
'-enedlr adı cıuyulan Sophıa Lo
rf'n !çın bu ıO~letındr. bir istihza 
o~a IP~k. Fakat, Gary Cooper ili'! 
.;-hon Wayne.d~n e11kller1 de var 
F'rederıc l\.farcb l ll:J7 !'itne.atnde-
k IJQytık tumını çeylr4tkte:ı. 

t-0nrı. b!r ıaıl'!tP.cıye «HalUkl a
naıo hiç bir \•atıt ölmPz• cıemı1·. · 
\e bunu. buann. esk~lnden daba 
lıqanh ~vıre1ııı filmle-rle b\ızat 
kendtıt tepat f·trnıotır. SonrL bı
mem BetU Oa,•18 unuttılı:ıu mu? 
Bana öyJe reı.ıı•or kl aon zaının· 
ıarda pek ıeyrek fılm evlrmeıı.lne 
rt.ı;tmen ikı n'eıl tarafından ua 
hatırlanan b•hllyar yıldızlan1•n 

t1rldlr. Şlmell tJıraz cıa\·a. yenilere 
gelelim Spıenrec Tra.c) ite K•t· 
hrrlnf" Hl"pbum ilk olaraıt HH2 
dC cYılın KadııııJ (Woman or Tlle 
Yearı adlı fllmde beraht?r ıözük
mtlşlerdı. Onbe eene .ennra 5rene 
~sıra ,\rk&lla~u ITbe Df"sit ~l"tı 

-.111 ftlmdt: bPrabe:· ovnu\•orlar 
8Su.<ıan Han·v&n1'da Ho!l:ırwod· 

un f'rltPmedl#t nadtr ı:ı:oıeller
dPn dır. İlk "\arak HMI de •Ada
mın D6rt O•ıu \·arctn IAd~n 
Haıj P'Qur Son~• adlı t\lnıle yıHU:ı 
parlayan Sıı an Hayward. ann o
larak aördüiUmüz t.Yarın A!;lıy•· 
caıım• n·ıı en To :'\forrowı adlı 
rnmıe eanatından hlo bir eeY kav .. 
betrrıedıtın! bütün havranlerına 
Jı:1pat etti. Sonra wııııam HolUen
t belki er erımı2 ttenc bir yılctı• 

olarak tanır Halbuki ilk cıera ol•· 
raıc. llollywood·a aeld.iitl zamanki 
r~rnı tıe r.on resımlerlnden bir~ 
mukayeee edtlln;P. onun da 
Hollywood'un olju~ça eikllrrtnıen 
ı~akı yukarı II Rnrlt:<;l oı;ıuıu 
kolayca awnı~ııır Ve nihayet yti~

ıancın:ça ll'lt ıı;ld.e gfl7e:J11:1en "·c 
eöhrcıı ııt stde artan B&rl:ıara 
Stanwycic"'tf'!n bahsedelim ()('.rt ke. 
ı-e 0'4<:ar·a namzet aöıı.terıldlat hal· 
de bıç blr:ıeınde aıma-çoa mu-ç-afra:.ı: 

olma7an bıı tallhtı1Z )'Ildız bu R\ln 
klrlcbq ra.eınd.adır Te eıı.lrl hızıyla 
film çevınne~·tr devam -::~mt~tedır 
Onun çaıı;1a--ıtarınd.an Joan Craw
forel.'u da burada hatırlamaıc ıater 
O da vıll&rın JIJ)rata..'X\adıtı yıl· 

<ııııardın bırıcıır. 

•- Yap!r.a1 diye rica etti. 
rr.a dermanı, ıücü yoktu, İçi ı;a Arıya te~kkür etmek istiyor 300 karısiyle Belçikayı 
resizlikle darmadağındı. başı du. 
masaya dü,iivermek Uzereydı, Erkek: ziya ret edecek kral 
::essiz sessiz a~layacaktı. •- Dur öyleyse, öpeyim de Arrııcada. Btlç1ka. Kongoaunda 

Fakat o da~ınıklık da, bu ."'-~in• d•d'. Batular x.ablleai krtll 140 lello ı• 
d · d d b · d b · c '"'"'' Jen Luıuıı:ııo 1958 aeneal BruxellPs 

ağlama ıstı a ı a ır en ır de tertip edliecelr. büyük beyne!· 
t1ondu kaldı. ÇUnkil kocası gü- Kadın: mueı etr;1rt .ııyaret etmek ıcın 
lüyordu; •- Öplince geçer mi~• diye ııerı~·e çok nar.ık b1r uıeaeıe aür· 

Vahşi bir hürriyetin arsızca ıordu. Kocası: müştUr. 
rkşayışlarıyla, alabildi~ine ben •- Elbette• diye eğildL Kr&l Lukengo, 300 tarııılyle ıel 
cil. benciliğin bütün iğrenı;li· O, sokulan yeri öperken, ka- meyi şart koyrnuıt.ur. BetçJk~ ~· .\DA)l soÖGLUYOR! ... 
Aiy1e gülürr..süyordu. <lın da onun saçlarını okşuyor, \..•u_m.•."_••u•Al'ZU-•ru-•k•a•b•u•ı •e•ım_' _______________ J 
Kadın bn üç yıllık dudakla- dudaklarını arzuluyordu. .. 

rı, ~ehvetin. şefkatin, dosUuA:un ___ :.'.::...:=::::.::.:.::.:__ __ :_ _________________________ _ 
ve •iliğın bu en yakın sırdaş- ı vtnr· ViDİ lrırını dişl~~iyle parça parça et 
mek, bu eülümseyişin iğrenç ı .--.,,...---,.,,.-,..-,:--ı 
hak!tızlığından onları kurtar· . 
mak isterdi 

Ve adam artık hiçbir şey bil 
mivordu. Adam artık işitmez, 

duyamaz, '?:Öremeıdi. Pijaması 
nı çıkardı. Ayakkabılarını giy· 
di, bağlam:ık için iğildi. 

* Bahçeyi bırakıp odaya gi· 
ren arının bu mlcerası uçu· 
:;un vızıltı~ını yalnız kadın işit 

ti. Kadın, hatta, ~imdi sırf bu 
arı'da, bu 3r1 olduğu için ya· 
'a)·ışın1 bi~ebiliyordu. 

. Arı, <0nr.a, eeldi, kadının e· ı· KURTKAP AN 
lıne kondu 

Tüylü ayaklar incecik deriyi ıuRAs •ver. ı::ıttM 

NERO 

ıırmalıyor, tırtıllı hortum em- M11
1 

OR.4$'' 
nıeyi denıyordu. Kadın korku
yu yencbilivor, ama içindeki e
~intili eıcı'ilan1şı önliyemiyor· 
du. 

Arı uçup gidecekti. Bir per
rie, yahut da kadının eli. Onca 
'farksızdı. Fakat kadın sonun· 
da bu gıcıldanışa dayanamadı 
ve tellişı arıya da geçti: İğne, 
!'iyah ve küçük bir diken gibi. 
::leriden biraz daha derine gitti 
ve !'itzı d3l~ası kalbe kadar u~ 
z:ı.ndı, sonra da iğnrnin etra
[ında yumak oldu. 
Kadın bu saniyeciğin orta~ 

1-ında çığlıitını tutamamıştı. Er 
kek: 

·- ~e 
di. I 

Kadın: 

oluyor?• di)·e si.Ikın· 

•- Hı('. arı dedi. 
•- Sc,kt·.ı mu? 
:\rı ı~ncsinl kurtarmat!a 

Jı~ıyordu. Kadın 

tO-

•- F.vet' dC'di. 
Erkek g(>!diği zanı:ın son biı· 

çırpınışla i 0 ne koptu. kanatlar 
dermansız kaldı. 

Adam if,neyi çekip çıkardı. 
Arı ma~anın u~tUndC' silrlinü
yordu. Ona. elınden bıcağını al 
dığı bir kaatile bakar Sibi bak 
makta irli. 

•- Acıyor mu.'~• 

•-Biraz!• 
•- Dur kolonya getireyim.• 
•- llayır, hayır, i!temez• 
•- NedP.n? Şişer sonra. Ni· 

çin istemiyorsun?• 
•- istemez ]c:;te. Bilmiyo

rum. Arı sokunca bıçak basar· 
Iar, çamur veyıı amonyak fi· 
ldn sürerler liepsi de iyidir 
tabii. Ama ben istemiyorum. 
Kal!ın.• 

Kadın 

necekti: 

elinin şişmesine sevi· 
Saadeti andıran bir 

St'VİD('. ......................................................... 

Topkapı Maltepesl Sağmalcılar 

köyü halkının dilekleri 

ı - iE.T.T ·d•rea.I ıııeneıerce 
ev"Yel &emtımlııe Jlc1 otobüt tah .. ıt 
ettL rakat o zama.ndanberl her atin 
nUfU&umUz arttıjlpnaan. bunlar ::-ı 
t~racımı:ıa tltt sel.:nıyor. ııorluk: 
ç~ktyoru'I. Getcın yıl tdareye müra• 
Ck&: et.t.!C:. 1:.tı otobüıiı daha vert'". 
cokltrtnl vaad ett:leı falı:at bir nf"
tıce çııtmad.ı. 1.E.T T ıcıareaının 
vaaı1J,nı ~·ı:rıne fftırmesınl bexll. 
yoruz. 

2 - Eıcım ayınttar.bert ~mtımıze 

1kı tane de htllt otobtıaU ı,ııyor. 
Ancak bunların barıokeı aaatlerın· 
cıc .stıkrar roltt.ur. Bızler, LıJler.m~-
7,l a:t,amtarı 19 dan ıııonra bıt!r· 

mckteyl7 Halk otobUı>lerının E
mlnöoOnde~: ıson. ıererıerl.Jlın 11.at 
20 30 a kadar matılara.k vaaıtuıa 
kalmaktan 1turtarı!mamız1 allli.&
hlardan rıc• ederıa 

TOJll.RJH 'lallt'"IJt' .. I Sll&n1elc.·llar 
t.dyfl ~ali.lnltrl adına 

\ hınt>t ~drl ('a, n~oaıu 

Sajlık rnemurlınnın Sıhhat 
Vekllrtinden dil•ii 

:.t&~Jo et'ncdh' dtvlet bt2mf'!t.n
de çah,ı)'oru:... Kadro tah1ıdı 
ruzuncten yıllardır tertJlerlmı 

rapılıomadı. 3:'i-40 ıırada bekl:~or 

ına8dUt oluyo::uz. Sıhhat Ve!ı:Al"'I 
\'Ulyetlmlzı tattır buyurara!· 
f.\lretmenlerd.ı. Köy Sılhk mern..ır
tt.rınd.a oldul.u Kibl bJr ıntıt,a ~ 

Kanunu hatırlamış. BOytık ~rıı-
.rt :\fecll81na takdim rtmtştl. H
!n12 netlef!lenmecıı. Sıhhat •e lçt.ı 
mal Muavenet Vekllt !\avın Lilt 
Kırdar yapıcı ve. azımll f'llrrlnı bu 
ctrdlmtzın Ozf'rlnt ~<ovarak htzle
rı ~ı:vındırml'Sınt t~mennı edı ,·o--
ruz 

Sııctıı. uırınurt11rı ıullnR • 
.i\J • .\ hlD O) 

CEF COB 

................................... _ .......... _ .. _,, ...... -.... - -..................................... _,_ ..... _ .................................. . 
STIV ROPER 

BUGUN B U_ G E C E 
SiNEMALAR 

ll&Y06t.O 
.\LKAZAR fTt- l ı 44 USZI 
İruan.lyet • Hint rıımı .. 
TUrkte. 

.t.TlAS <Teı:tıa ta s:nı 
Romadat.ı SeTa:llt - Gre;:o
ry PPcJı::, Jenntter Jone6 · 
&en :il. 

l!LBA!\IR.A fTeJı 4443MJ 
DeTterın Aşkı • EUzabeS 
Taylar. J Of!&D · ReD.lr.il • 
ını- (2 nc1 bafta ı. 

iNCi fTP:lı 41M5~H 
OQ:lum Neron Brli:ltte, 
Vltt.orlo De 5tca • Reni.· 
lt italy•nca 

ı.1.LJS (Tel; Cf3S!SJı 
Dtıvlerla A$kı • BUrabat 
Taylor, J. oean · Rtıall · 
inıı. cı ne:! bart&ı. 

LCK! fTelo '413 ltJı 
Oı&luIU Neron. 
5AN": ('tel: CSG-180) Allk: 
tuzatı:ı - F1"atık Slnatra. 
Debble Re:nol& Renkti. 

SAKA.'! ITel: 4t llMlt 
ceı:trmencı oouıı · eop. 
hta Loren, Vlttorlo dl 91' 
ca RenkU f'ramızca. 
TAK.SİM (T;:ı '4 3J 91)1 

senın İçin · Nedret ao.. 
nınç. Balld• Phklı:ı • TUrt 
rum: 

T.1..~ tTeh 
Hint. Otıne~ 
ner. StPwarı 

Renkli • iı:ır. 

4117 M Jt 
Ava O&rd· 
Oran er • 

'f'EN1 AQ CTelı •t.....Sl)ı 
FUltU A5ıt • Mlchel N.'Or"' 
lit'an, Brııtt.te Bardot. • 
Renkll 
l'ENf :\IEl..Ek {Tel: 4. f \?89) 
Çarın Kızı İnirtd Berg· 
man. Yut Brynner • Re.n):. 
J1 fcıı:. 
ZAFF.R <Ttl: fi 9306J1 l • 
l Ateşli Kın • Oornel 
W!lde, Jane Ruael Renk 
ıı Turıı:.çe, 2 • Çttc.e cı. 
na-yet - V•n Johnaon. V• 
"' "tllH - Renkli . Türk· 

•• 

MAftM.Ul& fTeh nsıte) 
ı · Pottacıntn Kııı. 2 • 
Kahramanla?' Aahrt 

YEH1 fteJııutebaıu 'l'elt 
1 Kralın Sef"l:illal, 2 ~ 

Kanuı:ı Adın& 

YEYf (B. &01 • Teh 
Zara H•n 

&A Dl& Ö T 
lllLa (TtJı il IJ ~)t 

l • İki At*ıöı: Munı,aıar 
Araaında, 2 • 8UAhh dOrt
lu 

StltlEn.a r 'l'eh SiMi!) 
l O•>tan Ruhlu hıan· 
tar, 2 - Erkekler Esmerle· 
rJ Se•erler. 

OPEltA C'l'ah Si il ıı> ı 
ı - Çılgın Modeller. :ı • 
çuıte cınaret 

YURT fTe.lı 11 17 ll) ı 
Slhtrll YUaUt 

ÖZENı CTtl: 3t 11 2C>t 
ı · Fırtına G•ott, 2 • Har. 
mantara. 

TiYATROLAR 

de. Qarşamba talebe ma• 
Uneaı 1'1 d., 
lSTANBUL OPEltETI 
(:\IU:fÜD) •Tel ı 44313&) ı 
CIMBIZ NJJ:IUMAN 

.,._,,, ... cwauıea. 

....., ... lt d.& m.11:$. 

tıe. Pe1"$rmbe. On.ı:nan. 

• lıı aJi:a ıenztl&tb tan. 
re 8aaı tJ de 

iTFAiYE 
Batırtoı flMK. BeJOtto 
MtıMt. Barpacıa ıneeoı. 
Btı7fttacıa sıeoaı. Quttu~u 
eaoooı eo. l!:renıco1 s:ı:ıoe 
P'lorn '38992. as.ııo De. 
aı2 2:9939. 8&llcıot.ıu 
ı5S2948. l!e1bettaaa sıato:ı. 
latanlııtıl tlt222. bt.t.ue 
Denıa Stlr8020, D41Jı::61 
:180872, ltınal1&4a 5111825. 
ft.amJ 1'2111. C"atOdu ......, 
fren-vapur-ucak 

17 4& OOney AmP:rlkadan 
18.00 Kayıp mektupları 
18.0~ Şarkılar 

18 30 Dana m.ozıtı 
18.~0 Sanat hare)(;et1ert 
19.00 ~ıeıocıı kervan\ 
19.30 Haberler 
19.4..i Erkekler tulı 
:.10.15 Ra1yc.ı ıaıeteıı 
"10.30 Şarkılar 
21.00 Rad}'O tiyatroı;,u 
22.00 Beraber f&ri<ılar 
22.30 Sanat panaromuı 
22.40 Sonat 
23.00 ,Palypso 111arinlar1 
23.1.S Haberler 
23.30 Proııram 
23.33 O&M müzttı 
2-l 00 Kapanış 

ANK.t. R o\ 
7.27 Açılı.j ve Proırram 
7.30 TUrk01er 
7.45 l\l S .Ayarı haberler 
8 00 TUrk moııtı 
8.30 Hatlf melodı:er 
9 00 Şarkılar 
9.16 Çe9ltll müzık 
ıo.oo Proaram ''e ır:apanış 

CD. Dettıl.rfolı.:t llaJ'd,ar. 11.67 Açllıtı \'e Proa:ram 
oaşaı aaofı75 - Strttoh ı:ı.oo öaıe konserı 

~mtR TlYA.Tl\OSO (Te.11 223079) - (Den.lQolll.n ı 1330 Beraber ~arkılar 
44 zı 57 J (Dram ltumı>ı ı&91llH CbtU uatıtr'I t. 12 56 Serbelit •aat 
SAHİPSİZ TEK.Hı: Y&· C.lhbar&C.ı '40201' ) - tl!lıh\f 13.00 M. S Ayarı haberler 
zan .AleJandro Cuoı:ı• • Ratlanı 44G33) - t Ba" 13.l~ Hav~ melodtlert 
Pl7artul akpmtarı tem.all Tollan· 4tl'190 ... 'fSIHO) 13 30 Salon orkeetruı 
yoktur. Sı.ı.are 21 de p I' ,. d 14.00 Şar:tıiar 
n:NI mano •Tel 1 o IS • m al H.30 Fransız •arklları 
t414"9i 15.00 tlç makamdan 
cTİNW od QOCtTKTı ıcu. datanbul 1 fttŞOO) , (B9' 15.30 Donald Voorb~ 
mıd.1 • perct• • Ya.an ı f'Oll u : 2'7CllOJ ı . f A.nıadoh> 16.00 Prorı:rkm ve kap&rıll 
AD.dr6 Rou.utn • suarelerı •akuu 1'14M2l 16.&7 Açılıı: ve Proa:run 
21.00 de 17.00 tnceoaz 
6E..,.SES OPDn1 <Ttll R A D Y O l A R 17.30 Erol Pekcan 
41 93 891 18 00 Ordu aaatı 

18.SO R&d.YO köy l)OltUI 
n:srtvALı U:O.Zll.al Oi* PERŞE~B - 26/12ıt57 1840 Türküler • 
re• 1 perOe. ıı tat> 1 S l. A N B o L 18 M Serbf'st aut 
to · MOs1.tı C.arlo co- 7.57 Açılı~ Te Procram 19.00. ı. s Aya.rı haberler 
paçetıı Çaqamba ..,, 8.00 Sabah müzıtı 19.16 Tartbten bır Y•t>ralt 
15 ıe ten&l1'tU matını 8.30 Haberler 19 20 R&Qyo UA ln;ıtızce 
OUmartesı t' t4i taJebe 8.4& Saz tMrlerı ıv.a~ Konutma 
matlneaı Suare: ıı.oo de U.00 Aldema.ro Romero 19.40 İki potiadoble 
&AR.ACA TİY.lTRO <Teh 9.15 Şarkılar 19.tö Anneler a;aatl 
t4"4itJ 1l30 Kapanış ::ıo.oo D'.nı Mw.ahaO. 
Devlet. Ttyatro.u Tenı.all· 12.21 Açılı~ ve Proaram 20 ıo TQrk muzıaı 

1 s T a N il o ı. ıerı • HAtın. oeıtert · aun 12.30 Hl.fır melodiler .20.lb Radyo i'Ueteel 
•lA'IDılR CTelı ıı Jl 13) düz aaa.~ 17 de, ıeçe aa- 13.00 Şaric:ılar 20.30 Serber;t aaat 

ı Poaıacının ıtı.ı:ı, 2 ·' a.t. aı de. 13.30 Haberler ~.3:'.ı Edebt)·attan aay1'a 
Kahramanlar Şehri. ıcCçCa S&BNS <Teı ı 14.00 öaıe ıtorlı,erı :ıı.oo Şarkılar 

BUi.YA R fTet: ıı IS '71)1 '41!76) 13.45 O:;un havalan 21.10 KUçUk ton.er 
ı Haydutlarırı DönüıU., Bl:DDA OA.BLER t Perde 14.30 Şarkllar 21.t6 Şarll::Jlar 
2 J:rıtek Avcııı. Y•an: Henrli İblen • Qe· l~.00 Kapanış 22.00 Opera ııeveneler 

çe~rBERl.ITAS CT e ı ı •lren •e .a!UıQt topn: 16 57 Açılı11 ve Prorram 22.4S ~ı. s Ayarı haberler 
Kral:u Sevgllı.et, 2 Tuno Yalman · Pazart.MI 17 00 Karıısııı: ınu2ık 23.00 Operanın de\'t.ml 

Kantn Adına. •• Salı •ltfln:ılan &aa• 21 17.30 Ti.lrkUler :34-.00 p 
''''1''''''' ''''~'''''''''''\tt\Qı\\\\\\\\\\\\\\ı\t\\\\'t»\\\\\\\'tıı\\\\\ı\ı'\ıtoto ... ~~=::,~~~fa~ 
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9 ATA "-26\R\t11\ J9:'17 

Seylan Valisi ve 
Kıbrıs 

<Baş1 ı lncldeı 
• lan lnsanlan n menfaati için tıu 
tlot>Se!eye ısulhanc bir hal ÇBrctil 
-bu!unmMı zarurctıne lnanmı, bu 
l~nuyorm: • 
nızt ı1.1;1u.-..olı"'t~1. .. 

«AClnnın TOrklyeye mi, ~ oıt;>a Yu 
tıantstıma mı lllınkııııı ılctıtc.: led ı · 

tı aonıımna, SeylAn Valtaı •bu 
huııu.sta bir 11krtmız yok. Biz K•h
rıe mesel<:ı1lnl ilgili taralların rnO
l&kerc etmesini lııtı;oruz O ka· 
Car . . AC1anın klmıı ırıcır.ccıtl mOıuı 
t11şıııuna katılmak l&tcmlvonıı.. la 
ter birine lı!tC'r ötekine g t.ııl 111 de
ını~ur. 

11.11 \ ~ t: C.\ıtl'. 

Kıbruı Valtı;ı FOOt-Un yakalanan 
tecıhtoçlıerl scrbeııt bıra•·mııı;ını ı
.. Slr Claude cSulbane bir hal ça· 
resı uıtruna ) apıtan herşcy ta5\ ip
le ka~ılanınatıdırıt diye mütalla 
Ctmlştlr. 

Slr Claude TOrklyenln tez; hak 
>.ıncıa fikrini &çıklamaktan taçın
:-:ııştır. Seylan hOk\lmetının cıe 
Rıbnıı mesell'!ll için btr hal çare • 
C!lşünd<ııtono ııöyllyen Seylan Vn· 
ı : .. ı, •Kıbrı.stnkl durumun nazik bir 
•afhacıa olruıtunu• ıterı ııOmıilş fa· 
lı:u hük\'imeUnln pllınını izah ı:t· 
tneyl redCletmtştıı-. 

n:nn:ı M uwls 

Açık iken kapah 
hale düşen okul 

<Batı ı ıneldeı 

raıc haftada 38 saat denı okutmala 
n temin ecı!lmlştlr Geri kalan 
hartacıa 87 11aa1llk denılerde, Ereıt 
it kömür İşletmceııncıen temin e
aııen mOhendtslcr tarafın<lan ve 
t lmeıı:tecıır. Ancak mühendıslere 
<lerıı olcutabllmelerı için munta· 
ram 12.ln verilmemekte ve bunlar re 
tıu aüzel öğretmenlik yapmakta. 
<lırlar. Bu aebeple Zonguldak l\la 
elen Telmlk okulunda deraler, ,Uz:· 
ile ellinin üatünde boş geçmekte· 
Gir. Ö!ırencller bu konucıakl şlk&. 
Yetlerını. birer telgrafla B11Şbaka· 
n. ve Milli ERltım Bakanına bll· 
~!.:_ml~lerdlr. , _____ ,_._.._ ..... ._. ..... ._....-~----

80 RSA H AHIC1 ALTIN 
FIATLARI 

Cumhuriyet Ata 11000 11025 
Vahi' 10000 10050 
Reşat 14300 144000 
Guıcıen Holllnda 10150 10200 
inıııız Lirası l4300 14350 
lngll.z Vlk. 14000 14050 
Napaiyon 10500 10600 
lavıçro 10000 10100 

"" - · - ..J 

BULMACA .. 
• 'J .. 

.. 

... 

"' 

" .. 

İktidarın nıüdafaası 
rulylr a,ağıdacıır: <Hası ı ınch1eı 

C.H P. Meclis Orupu adına Jtonu~an Faik Ahmet Baruı.çu'dan 
ı:onra Anaya " Kombı~onu 11:1ıııa ı;öz nlan Denizi! Mllletvekll! ID. 
P. l Hamcıı Sımcar önce Behçet Ka yaalp"a sonra da Barutçuya Cl'\R:> 
verdi. Kayaa:p·ın 31 mllletvct;l!ln ;n bir grup teşkil edeceği hatkın
aaıtı maCldc: lle ligli! olarak vııptı ~ı tenkitleri ele aldı . •Biz ye:ll blr 
hOküm get nnlyonız. Biz IZTUJlların grup olarıık rüçhanıyetten U;tl· 
1scıe ecıcbllmeıerı lçln asgari ~· n· 

1 
lan !!'etlrellk. Mccllı! ıçıncıeıu ıaıı· yaııalanndaıı örnekler ııet!rdl. Bu 
llyetlere iştirak edebilmek Jç.n ıl· arıcın teklUln ınıyaaaya ıykın ol· 
JA ıınıp mu olmak lizımdır.• ıtrıcıı . duQu hakkındaki sözleri flCICletle 
Jo'Klk Ahmet Barutçu·nun, lllecll.F.l:t reddederek şöyle del: •Anayuaya ar 
kııpıları kapatılmııı. müznkereıeı:ıu kırı kanun mu olurmuş? Meclla çı· 
neşri kOI!lycn menecııımış ~tu t.ı kardıtı her kanunun anayasaya uy 
cı bir tablo çlzdlltlnl, fllkllt tekil· ıun olup olmadıj;ını bakır • .Anaya 
tın bu tablo ile a!Aka:ıı olmııcııı:ı· &aJ'& arkırı olan ıcnun mecllsten 
nı ı.öyledl. >.nı.y anın Mcclb mü· ı çıkmaz. Kanunların anayasaya ay· 
rakerelerinln harflyyen ne recııım • ıcm oldu:unu &Oylemek, bu kanun· 
~ nl f.nılr bulunduğunu iddia tı<le- ıarı kabul eden mecllzc &a>ııwzlık 
r"k. gazete!erın müzakerelerı ııar- otur.• 
t yycn :r.eşredcmlyeceklcrlnl. bu'la Dehzat Dllı;tnın, ırıce bo;almıJ aa 
ınııddeten ımkrıu bulunmadı"ını ıon OnUndc yıptııtı uzun konutm• 
M!yled!. «MccJı.ıı müzakereslnııı a· lardın .sonra Pro!ezOr Turhan Feyzi 
lcnlycttne halel H'recek 1) r h ükClın e>atu .a0z aldı. (Turban .FeyzlOıllunun 
&ctımıed!k. KOtürler!ıı ve ı;aı •z bu kon~aııı muh&le!etln aözltrl 
ııözlerııı ne redllmemer.ı için 110· ııütunundadır). 
kilm ttetlrcııka Qf!Cll ............................. , ................. ......... , 
SHH\T I 'I' '.\IA:S 
Kll '.S l Şt:\ OR 

ı:sancar•cıı.n sonra muhalefetten 
C.M P. &l'UPU acıına e6z alan Oıs. 
man Canatan'dan eonra ıcana· 
tan•ın konuşması diğer ııütunu
muzcıacıır) D P grupu adına ko
nuoan Zonguldak mllletvcklll ve 
rekl CHP. ıı Sebatı Atrunan, ııual 
ınO~eıslne verilt•n yeni şeklin 
murakabc;,·ı kaldırcııgı oekllncıek! 
ıcıcııatarın dofıru olmadıtını, blltıl 
ıııtenmesıne manı olunmadııııuı 
aöyledl. 

uHh; dt'Jtııt're o lan ııuıı ı nıOr • 
ı.e•e•lnl rrJeıı"re cc11J o ruz. Sual 
onna lıaı.ıuııı ı.ııtıtı rmı)oruz. 

:\lad ıl PJ 1 bu hnl.;kııı ııııll•tlnı all. 
nl önleJ lct et'!.;lldc tan:lh edl) O· 
ruz. Mtıstehcen \e ıllllz lielluı e 
lerln zabıt lardan ı,:ıı..arılmo!Ull 
dcrpl" etmiş bıılunn)oruz. Çüıı 
ı.o ıallz bllnıe nı 117.akf're il) ı. 
lıım11Z. :oie~redllnırıııe l ıerelilr,n 

decıı 
Meclise eetlrflen te<lblrlerdc mu

h11lefct1n ııızll maıtaatlar aradıguıı, 
1eapısız le mantı.ıaıız muka\'cmet
lcr göı;tercıııt ını aöyleelı ve lton~ 
muını oöyle bltırdt: 

••"'izi nılllet lıUrRJıı, h n t')C 
cc'.\uıı deıneıılı: ı~·ı ıı ıetl rıneıll!n 

BEHZ-\T Blı.GiNİN ııi>zl.ERl 
Bundan .sonra söz alan D P. :tzınır 

mlllctveltlll Dehzat BUgln tek!U le· 
hinde konuŞUrlten demokratik rcJI· 
mı kabul etmiş memleketlerin ana-

Hapisteki CHP liler 
< Batı ı lncldt-ı 

Bu kampanya ile ilgili olarak, ()', 
nıversıteıııer inkıllp Ocatı Batkanı 
Adli öner bir beyanat vermlf, •Ba· 
ıın ve dlQer reJlm mCMlelerl yüzün 
den muhtelit cezaeylerlnde yatmak· 
ta olan C.li-P. JI aanıklııra birer yıl· 
başı ırmatanı göndermek düşünce
ılnelc• oleluklarını aOylemı,tır. 

C.H.P. inkıllp Ocağı, partili va 
paruaız vatancıaşların, Yozgat ve 
Otelı:l cezaevlertncıo bulunan sanıkla· 
ra uıa,tırmalı: 1atedlklerı armat•n· 
ları, her ırtın ısaat 1't ten itibaren 
C.H.P. il merkezinde kabul edecek· 
Ur. 
•l"ENİ \ IIJ SIZ KUTLU 0 1.Sl-':oi• 

Bu arada C.H P. Genel Setreterl 
Kıuım Gülek, C.H.P. U tcşkllt.tına 

bir tebrik gOndermtşUr Oülek, bu 
tebrllı:lnde, C.H.P. lllerln yeni )'llla· 
rını kutlamakta ve b&f&rılar dllo
melttedlr. 
~li'HRO İADE EDii.Dl.. 

Öte yandan, aeçlmler aıruıncıa, 
ellnden mübrQ alınan O.H.P. il Sü· 
teymanlyc ınubıarı Ba~·rcttln Kut
lu'nun dün yapılan duruşmMı aonu 
cuncıa auçauz olduil;u 11nlaşılmış ve 
mOhrU kendlalne iade edilmiştir. 

Blllndlll gibi, Hayrettin Ktlu, D. 
P. tiler tarııtıncıan c.ıuln!yetle hare· 
ket etti b lddlaıtı.y!e otklyeL edil 
mlş bulunuyordu. 

1 M.M.V. ist. No. 1 Sat. Al. Ko. Bşk. llônları 1 
1 - Kapalı zarfla ihale ine tnlıp çıkmayan 13 ton ha\ uç bir 

ay içinde pazarlıkla !falın alınacaktır . .Muhamr.ıen bedeli 15600 li
ra olup kat'i t~·uiı.atı 2340 liradır. 

2 - İhalesi: 15.1.1958 tarihine k3dar .bcr giin saat 15.00 de 
Ist. Sirkeci. Demirkapı ı. No. lu Sat. Al. K om B~k. lığında yapı
lacaktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi her gfin öQledeıı sonra komisyonda 
göniliir. (3450 • 18136) 

KONGRE ILANI 

Muhalefetin. itirazları 
<Da ı ı lııcldt'l 

Teklifin tOm!l üzerindeki gOrOpnelere ı:eçlllnce ilk aözü Hür. P. gru· 
pu adına Burdur milletvekili Behçet Kayaalp aldı. Fethi Qellkb•tın 
konuımamaaı umumi bir hayn:te aebep oldu. Behçet Kayaalp, cHlçblr 
madde&! e-ncümrnce tAdll edilmeden• Mecl!ae ı:elen tek!Ut.en ötü· 
rü duydukları derin acıyı bellrtrrek a02lerıne bafladı, teklltın kendileri 
lçln bir sürpriz olduğundan bt.hlalc şöyle dedl: 

«Şlmcııye kadar TUrklyecıe bir 

1 
çok hürrtyetler. bazıları tamamıy m11hıvetlnl csut1lı 1ıurette zedele· 
le ortacı an kalcıırılmLıt bulunu)·or mek•ecıır • 
du. BUton bunların idare ecıen:e. O:t.I KB!Ş l\O'l ŞU\ O R 
rln bilyllk mlkyaııta mürak11be cıı Sebatı Ataman'•n (D P.J yaptı. 
oında kalma arzularıncıan cıoı!du· Rı lı:onu$01asından ı;oııra (Ata
ııuııu cıa bllty!rduk Fakat zaten man•ın bu kon~mııııı cııaer aOtu· 
çeşitli tatbikatla kısılmı~ mora· numuzdaclır 1 H!lr. P ırmpu bıı.ş. 
kabe haklarının büabütün orta· kanı Fethi Çel!kba~ ueül haklmı· 
dan kalcıırılm11k tı.teneccğlnl dü· ela llliz aıcıı. Gör~me me\'ZUU o
oünmemltt!k.• lan tetl!!!e Anarua 11ıatem!n!n ele 

Kayaalap lllizlerını oörle bltınıt: RtıJtlrlldlğtnı ıracıe ı;_ttı. 
•Hür P. Meclis STUPU muvak· RE\'E KONMA\ 'AN oı.'ERGE 

kat bir zaman içın &ruP adıııa ıson Tcltllf!n &ündc.xıcı~n çıkarılarak 
ıconuom1111ıııı yapmalctaı11r. Uzün· lcombıyoncıa Clerinl!aıne tetkik e. 
tü&ü her mefhumun ,.e moesaese- dl.me,,1 lçln ıcom ısyona ııönderil· 
nln üstünae tutulması gereken mcııl h11t:lnndııkl öncrııenln kabul 
Mecııs haklarına \akl bu hazin 1 edilme ını rıca ederim. Önergem 
mü<lahalc aebebldlr reye konultlun de:u • 
BARUTÇU söz Al.l\'OR • Başkan önerııe.rJ reye koymacıı. 

HUr. P. adına konuoau Behçet K•· NO\'lt Yetkinin. natıplere lehte ,.u 
yııalpten aonra kürsüye c.H.P. Mec· aleyhte olmak üzere ınra 11ıı &öz 
ııa Orupu adına Ankara m!lletvek\11 \'erllme&l hakkındak. önergesini 
Faik Atımet ııarutçu seldi. NUk"ıı oya koydu \"e k&buı ecıııcıı Tek· 
blr konupna ıapan Barutçu, konu' lifin le~lncıe Jlk aözO o_p, İzmir 
mumda, tadil tekilli anayaaaya ay mllletvexııı Behzat Bilgin aldı \"C 

ıtırı olduğu tllı:lrlerı üzerinde durdu tekl!fl b(ltün ııoeü !le savundu. 
ve: 

Tadil teklifi için D. P. iktidarı · 
nın ıetlrdlll rejimde yeni bir dô 
num noktandır. Ayni :rama•la 
medls hayatımızın en bllyllk hl 
dl5esld!r, drdl. 

Barutçu d•ha aonra, tekllf!n çol 
partlll hayatın lc:aplarına uymak 
feltllndekl ıerekçeye dokunarak, 
kendllerinln cıe arnl d~Uncede ol· 
dultlarını. ancak ıı:etırilen hükOm· 
lertn gerekçede belirtilen tlklrle aut 
l.ııı.lkamene ,.. anaya.sanın temel 
prenalplerlne aykırı olduğunu bellr
tertılc maddelerin tenkldlne ıeçtl 
SORU MÖESSESESi 

Barutçu aoru müeaaeeeal Uzerın 
ele durarak, muhalefet mllletvekllle 
rtnın bu ıntıuaeaenın batı memle
ketlerlnıı nlabetle çok fazla kullan· 
dıklannı kabul etU. Fakat tsttzah 
yalu lflemedllU lçln muhalefet aoru 
mUeMeaealne yüklenmiştir. Ama, O. 
P. yenı hUtümlerı demokratik mcm 
leketlerden aıcııltlarını ııöyleyerelt ıo 
ru müeaeaeslnl Nureddin Hocanın 
kırpılmı, ~ylne dOnCIOrUyor. Artık 
ıatızah ltlemedllılne ve soru da 1,. 
ıeyemlyecetlne göre. meclla bir lti· 
mad mak!nea1 halinde tşleyecettır 
Ht.Jbultl bizim hUkOmet sl.stemlmlz 
Büyük Millet Meellslnln bAklmlyetl 
esasına dayanır.• 

nu sırada Barutçu krndlsine bas 
hf')'t('anı içinde seılnl lyke yUk 
aritmi ti. t"akat Fikri Apa,·dın 
mikrofonların 111 ı ledlJlnl SÖY· 
ledl. Kendinizi bosuna yoruyor• 
nnıız dedi ve D.P. ıııerce de al· 
kı sl.ıı nan cevabı f11 oldu : •Ama 
rdslm, heyecanımı uptetmete 
muktedir olamıynrum. Zaten ta· 
ıarı da mubarrlktlr.• 

.sız o •: BÖYLE o ı.M~l .ISISIZ>I 

(D.P. milletvekili Bellzat Dllglnln 
bu konu,maaı dlCer autunumuzda 
dırı. 
t.K\"ZiOOLU KONUŞUYOR 
Peyzıotıu koltuğunun altında bir 

aüru kitaplar ve notlar oldutu tıal· 
de lı:üraOye seıcıı. Konuşmaaı ilerle· 
dikçe aılon doluyor: D.P. mllletve
klller!, FeyzJoğlunun orıaya çıtardı 

aı vesltıları dinledikçe ııe&Slzleş!yor 

ıardı. Fe)'Zle>alu teklifin Anayasa. 
demoltraaı reJlmlne ve nihayet ınem 
lekıtımızın mllll bUn1eaıne aykırı ol 
du&unu .ııOyleyerek konuf!Jluına baş 
!adı. Kendlalnden Once konuşan D. 
P. mllletvetll!erının, bu a:. <la bil· 
ha.asa Behzat Blla:lnln aOı::lerlnl ele 
alarak cevap verdi. FeJZlo&ıuna ı:o 

re, •teklif sahipleri bazı batı mem 
leketlerlnln tüzUklerıncıen Ornekler 
aım~lar, 1akaı o memleketlerde ana 
)'Uaların tınıdıtı hakları inceleme· 
m1'lerdlr. Bu bakımdan cetlrllen ted 
birler aon derece eınırlandırıcı o:
makt.adır. Fraueadı, Italyada &1)-aJ;l 
parUlerln grup tefkll etmeler! için 
belli aayıda ınllletveklllnıı aablp ol· 
aıaları gerekirdi, auııı, aynı memlo
kcılerdc aeçlm &!atemi ntabl idi. N!&
bl alllteme gOrcı aeç!m yapacak ol· 
sardık, flmCll grup tefkll edemlyc. 
cek duruma drı,en llllr. P. Ue o 111. 
P. birer ıırup aablbl olabilecekler· 
CS!.• 
Hll Af Jll \KİK \ TTIR 

Türk 

nu arııcıa Banıtçu bir noktaya do· 
kundu. D.P. lktldan, demokrasinin 

R 1 C • t • d ısclAınetl batımından blr takım ted essam ar emıye ın en birler getirmek l.ııtlyor<IU. Fakat bU 

Peyzlo(llu, Bchzat Bllgln!n !Ozle· 
rlni ele alarak f01le dedi: •Bilsin 
arkadaşımız, Prangda aOzlü aorulıır 
baltanın mUU.adeııl alındıttan son· 
ra aorulur diyor. Franaa lç tüzıııün 
de l>Oyle bir hUkQm vardır, cııyor 

Bu ıcıcııa tamamen b!llfı haklkat
tır. lı;ııe 1946 yılında yayınlnnm14 6. 
l>aakıın yapılmış Fran.aız iç tüzüğü, 
Oelaln hangi maddede olduğunu ıOa 
ter.sin Sözümü geri almaya Iııızırım. 

Mebuaıann uokunulmazlıklaq ilik 
kında aöyledlklrel ıle hlUltı hakikat. 
tır Anayaaada aıebuatuk sıratı de· 
\'&m ettikçe diye bir kl)'lt vardır. 

işte l"raıı.aız anarasaaı. ocı.aın ll•n· 
· · • ~ • t.eelblrlcrı ııetlrlrken tedbirini almak 

Cemıyetımmn ~ ıllık konı:rcsı 28 r\ ralık Hl.:ı7 Cumartesı, eksc- l 1.sıecııjlt te> 1 ortadan kaldırma 10-
riyet temın edilt>mrd!ğl lakdırde 4 Ocak 1958 Cumartesi günü saat ıuna ı;ıcıı)ordu. Bu tutum da an•· 
15 de Galata ıır.:ıy Lis,.s i Konferan~ sa!onunda yapılacaktır. >'IUlll}ll tamamlylo &)kırı bir eonuç 

Ü i · rı · · d · doliuruyordu Bıırutçu dedi ı.ı : 
Sayın ) C crl'lllZin teşrı ennı l'ıc:· e Cl"IZ • • c.Slzamla~ılıın diye blr hakkı 

i DARE HE\ ETi kaldırmak mr\'2Ubalıb olamaz. 
Gl SDE:U: 
B:ışkanhk n· aru ,şeçiml • 1darc JlcH•ti rıuı~nul} okunma~ı

' l\furaknbl', Ha s•yct Dı,·anı 'c hesap rapurl:ırının okunma ı - Di· 

l ll'kll'r • Seçim_ı_e_r·-------------------

gl mıdcıede !d<llaları. seıaın göster· 
&in .. • 
UIZIM \ :\ \\ , ... uıız 

\ \l(h. , -
Pe;zıoıııu da.'111 eonra. iç t OzOk 

le dokunutmazlı;ı: mo e::; ııı ın 
Anavuanın 17 ncı macıcıeıııne a -
kın ola u ı.ıe ı1 rı .aıa.rıı Del,rt • 
\e cırcıı ki . 

«İç tllzlıkler 11 ııcı macıdenın 
tılınıı bile dokuna:nazlar Komiı;
yon acıına konu~an bir arkada~ 

EOKA tedhişçileri 
<Başı ı t oe1aeı 

koyablml'SI için, lnırlllzler tarafın 
dan hiç olmıız.~a ıılllhlannın toplııt 
tırıtmamaaı, kAtl teminat te~ıcıı e
decektir.» 
t ' h \ \ t .T l.f.HI 'fF.Ş\1K l'R h tl 

• Klbl'lll Va,ı•.n ı n tedhlşçllıırı .. r 
hc:st bırakmL!'ı, ııtenen clnayet:e
rl bir ne\ l t~vlk pnml tıe nıültl
ıatıandınııo:. demektir. Bu yolln 
W,ıı;jŞlrı temını lmk~ngızdır. So:ı 

zamanlarcıa orı a-doğuda realite!(•• 
r l kc\'rayanı:ı\ an lngll!z 1oı;ı Parti 
ı: nln tesiri ı lc 51\•asetınt değl~"':-en 
!nı;lltere aldanm:etır. J-X>KA'cılarn 
tivlz \•ennek suretiyle lba\'l§ln te 
mın eaı:eml)cccğ!, Rwntarın son 
ta~kı nlıkları ue aı;ılcçıı anl11~ılmat 
tadır. 
Ateşle suyun ımtı:ı:ııç ecıen.ı ·ece

ıt ı ııı bı. Rumlarlıı TUrklerın 'fanya· 
na yaşayama} ııeağını ve Türklerle 
ır.ünll8ebettP bulunanıann derhal 
tl!dürüleeeğlnl cıonyaya llAıı eden 
1':.0.K.A. beyıı.nnıutıt"'!lnln, inrlltz· 
lf.rt henOz \1, andı~acııRı anıa1ıtı 
}Or. İltl unaurun yan;•anıı y1141yıı· 
roayacaaını ve talaıtmln zaru:i bu 
ıuncıutunu ortaya koyan hüdı.,eJtr 
klitı ııörOlerei.. ıı:uıom ve keyfi na· 
rekete bir an önce aoıı veı11m:?k O· 
ıere taksım tezının vakit ııeçırunı~ 
elen kabul ve tatbik ecııımesı en 
bü~·ük f'mııllmlzd!r a 

GÜNÜN YAZISI 
a t5 z W 

BASIN HÜRRiYETi 
cnıı ı l? nrldrl 

bir sonuç \"eremeyecektir Halkın 
memleket mesl'leler!nl açık olarak 
bilmesi ve onlımn doğnıluRıı ,.c. 
ya yanl14lıl!ı haklnncıa fikir yQrO· 
tebllmeeı &arttır. Bu da ancak hür 
bir basınla milmkündür. 

Seviyeli tenk!dler.. tatıammOI 
etmekle. basının hüı olduıtunu ıcı 
dla etmeıte tmltAn yoktur. Basının 
ııöre\·lnl yapab!lmııaı için muhtaç 
oıcıuau ltARıttan, moretkcpten mıın 
rum ecııımeeı, utandaşlınn UAn
larını d!leCSlklerı euetere vereme 
meler! bL';ID hÜrrl)'etlnl QeCI!. ba 
aının lted!ıılnl ortadan taıcııracak 
yanlış tecıbırıerdlr 

Memlekette ııazete kliıdı azııgı 
bıuııtöetercıııtı zam~1 ıı:azete say!a· 
!arının tahı11d e:ıllmesıne ba.sın 
ses çıkarmamı~. aksine bunu an· 
lay14la kıırtılamı,ur Şimdi de, ı. 

llnların daıtıtımında bir yolauz. 
Iuk ve hakaızlık varsa. bunun da 
da1ıa Ad!llne ve tatmınklr bir fek 
le aokulabllmesı ıçın birçok teCI· 
birler ve yollar vardır. Baaın, böy 
le bir zaruret kal"fı•ıncıa lllnların 

daha Acıllline aaıtıtılmuıncıan aıı· 
eak memnuniyet duyacaktır, Pa· 
kıt her memleket 1:azete tıraJla· 
nnın yülcaelmesını ö'·ünç konusu 
yaparken btzcıe tlr&jlann tahdld 
edılmesi ve ı . rın datıumının te,-
11ııııe eıvertşlt bir aısteme batıan 
maııı mem:etettmizcıe cıemoıcrası. 
ııuı eerçckl~tlrllm~nc çalı;ı.cııaı 
yoluncıakl ldellaların wnuno·ctı 
tıakicında heın nalkımız arıısındıı 

hem de bOtOn cıanyada ciddi tüP 
heler do uracııktır 

lngrid Bergman 
ile R. Rosselini 

buluştular 
Roma. 25 (A P. ı - Roberto Roıı. 

oelını, dnn tııtıUııı ııeçınnek oze.. 
re C\'lno <löndü a zaman kenellöl. 
nl llC"'~lı bır •Robrrto• çıt:lıRı ile 
bUrtık bir pme ıcaı,ılamııtır. 
Rosaeı nı. Noellnı ııuınıkcn ay

n bulundu~ karıaı iıti?ICI B~ra
man \ ' it cocukları ile beraber ııeçı· 
rcc A:t r 

Rize Şilebi serbest Soldan ada· ı Bir ffi \ a 
:ıı r h111nn 2 - Nr.zlr 3 - Çapkın 
tr.cck, 4 - Ba; rıun ; Bir bıı.van 
~enıı. n.r not a. il - Sonı. El!ç,, 
8 - Unutma 7 - :-.uııtcmmcl. 8 -
l'crı \'C cıegerl o!mıran. 

) lurakabe vasıtaları 1 lemr:ı: bir 
mecllı, hUrrl> etleri tahdide u~r• 
mıt bir nıec:·llı \e D.P. il arkad•t 
ıuım ~nl mazur ıorsünlf'r, cu· 
nrşslı bir dUnya)a benzer. Hlz 
ıünr,ıı bir dUn)a istiyoruz. \ r 
kada tar ı;lı zulmet ırllrlyorsu 
nıız:. htenen bu rrJlm nasıl bir 
reJlmdlr.>ı 

tekll!ın dokunulmazlıkla uıııı • r.ondnı, 25 ıA A ı - Ltverpooı 
limanında bir A'T!erlkan ~mlsı 
ile çarpı.ştı8;ı ıçın inııııız liman 
rua.'tamları tarafından tcvlcU edil· 
mı~ olan Rızc şilebi dQn ııcco &er
beEt bıralulmı~tır Gemi bu 111bııh 
1stanb\lla mQtc\·eccıhen Llverpool. 
den lıarekct ecıccektır. 

'Yuknrıcıan aşa!t• a . ı - Pencere 
\'e kapı az•rlnde bulunan açılır ka· 
l>anır kısım 2 - Dllşmnn . Bir no. 
ta. 3 - Ya\'ru ve~ a ycmıtJ ~ etL§tı· 
teeek hale gelmlıı olnn 4 - Btr j. 
t11Iyan ~eıuı. il - Bir ııramcr te
tı.'nı. 6 - Sanat: Başına ,.e ııonuna 
':l'nl harf ııctırııınıe bir apor aracı 
Olur, 7 - Bir aSaç 8 - Umumı 
hrdun. 

DO:ıı;KC UL ı,"\C \~I llAt,ı.1:-< 

Soldan aaıt11: l - Pekııtmct 2 -
~i 3 - K~ ımıak ol - :Eb. 6 -
1&; Zati. o - Kiraz 7 - Maharet. 
8 - Sabun, Ne. 

l'utandan qaRıra · 1 - Pek. k. 
2 - Sima. 3 - Kaya; Rab. t -
-'hu 5 - RezZan. 6 - Memba. 7 -
l:nıa ; Tren. 8 - Tik, Tc 

ZAYi 
'rrafık Şubeıııncıen aımııı olcıu

turn 55~5!1 No. tu tnk.slye> nı• tra· 
lııt ve ıı ıcll ctlzdanlnrımı zayi ct
ı ın. Yenis in! nlııcağımdan e11:<1l!I· 1 

ı.ın hükm!I yoktur 
l'llıırnt GPIPI"\ 8 

Satılık Dükkônlı Bina 
İstanbul Sekizinci Sulh Hukuk 

~ahkemesi ıtarafından, Bcyoğlun 
t!a Tiinel ci\'2rıncla }•oto Sürcyya
llın yanındaki Şııhkulu Bostanı 
Sokağından c-:ıpılınca nihayete \'C 
~arşıya gelen Serdarıckrem So
~ağı Uzerinde kiıin 83-85 numa
ta1ı dört katlı klirgir bir bına 
•atılacaklır. Altında bir dükklin 
"e arka tara'ınd:ı bahçeye ilfıye 
tdıJen geniş lılr kısmı vardır. Is
liınldk dışındadır Deniz görür. 
liirinci satış. Sultanahmct'tc ye· 
ti Adliye s~rayında zemin kn· 
tındaki satı~ salonundıt 30 Ara· 
lık 957 Pazartesi gUnU saat 15 
fle 16 arasında. İkinci satış. O 
Ocak 958 Perşembe gUnU aynı 
~er ve saatte. Dosya 957 /18 

--

PARADİSE 
Muslc tıall pavyon • Varye· 

le atraksyon Necdet KoyutUrk 
orkestrası ile bu akşam açı· 
lıyor. 

A.dres: i stikl al Caddesi Mayer 
Mağazası kartın 

Tt>l : 44 43 50 

..,,_ ~ 8ah!bJ• VATAN Ouetecııııı: 
Ye Matbaacılık T A e adına 

AR\ l l!D F.\llN VAl .MA'N 
C'mıımı Nl"JlrlV.l MOt10r0 

ftZ<'AN aoi'DIUI 
8u eavıaa fazı leıerını tıııerı 

idare eden meAul mocsor· 
llAD V'N TAN.ıO 

Gazetemize yazııann renı ııarı 
Iırıe ııonderıımeııtnl rica ederıa. 

Zari/er•eh 
eildlne 

iti11a ili! ballar! 

Traıtan e vve l ve sonra 

NİVEA kremi clld i yumuıatır. 

Ye ni traı olmuı bir cilde NİVEA 

çok iyi ge lir, ferahlık ve rahatllk 

verir. Milyonlarca erkek bunu 

pek iyi bilir. Bu sebeple 

N İVEA bütün dünyada 

bukadar ra§bet gö r· 

mektedir. 

Bakımlı 1'e gencliği.n bütün 

ı11ra1'etfne maui 61r elU 

Te'tiri Yebesleylcı 

h-·. -•ı1ıı1 ... 
deki Eucerfı tett 
Oerlgef•.ırt.dir. 

LMANYADA BEIERSDORF FABRIKASININ CZEL FORMOLC 

İstanbul Teknik Üniversitesine Bağh 
Teknik Okulu Müdürlüğünden 

Okulumuz Bürolarında çalışmak fızere en az Orta Okul mezu
nu iki memur ile (225) lira tkrctli bir d:ıktılo alınacaktı r. 

isteklilerin Maçka'da Teknik Okulu Mi.idürlüğüne müracaat· 
lan. (18145) 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden 
Yüksek Mimarhk Bölümüne Asistan 

Ahnacakhr~ 

. .U.E.'lıtjK PRENSlBi 
cŞlmdl de mecltııln aıenllllt pren· 

albtne gOz dlkllmlttlr. Bir mahkeme 
nın yayınlanmaaını yaııak ettııı hU· 
au.ıııırda, mecliste IOylenenleri yayın 
ıamak, mfthkemeyl biçe lndlrmek 
demek olur, Cll)•orıar. A.111 mahkeme· 
!erin otorıı.e.stnı hiçe indirmek hll· 
kftmet kcırşıaında ıstıklAllerlnl tal 
dırmakla olur. Anayasanın meclta 
mUzakerelerınln aynen neşrine dıılr 
olıu emrini bir iç tüzükle kealp il· 

tnmayız. Bir sun topunu birden so· 
ltUp atacıtımız bu hükümlerle. bu 
turaonün alenıuıuıı 1b1'1 ecıemeyı.z. 
Bu hükUmler dı,şarıda bir hukuki 
kıymet taşımaz. ÇOnkü iç tüı::Uk, ka· 
nun cıe ildir Ve çünkü 3ap11an ta· 
dil, anayasayı arkındır. 

iç ttız:Uk, memurin kanununa 
benzer hükümler ırtlrlyor . Hıırı 
il htı\dmetln bir dalrtil imiş el 
bl atırı barekrıte bulunan ıne 

buslara bir takım disiplin ceza 
!arı u rllmek l5tenlyor. Olmaz 
böyle te>'· Hnruı Bllyük Mille t 
l1Jecll51. Mlllr tln hliklmlyrtl bu 
khuUnün h llrrlyel! ile buttindllr 
büt ün. l\lecllstrkl si>z:lerJmden 
hanıl h:.kım beni, sızı mahku m 
ed•r?• 

.\T,\Tl'KKt.JS SÖZLERi 
Barutçu, bu gibi tedbirlerle mec· 

tıa gOrUtmelertuln aelAmetlntn te· 
mın edllemıreceii!nl bcllrterek, rly• 
seUn tarafsız oımaaının '8rt oldu· 
jlunu be!trttl. OOrtıltü ve patırtının 
her parlAmentoda vuku buldulunu. 
bunun mübalAıa edllm_emeıs~ gerek· 
tlllnl l!ade ettl ATA'I l1RK't;:O.", BI· 
rlnci DUyülc Millet Meclllilnde söyle 
dlgl fU sözleri tekrarladı: 

•Efendiler, mllll't biz! buraya ılln 
derdi, :t"ıka t UAhlrl ömür burada 
bu m!llrll n unun irade ve hAklml 
yetlnl mal llmnrus ılbl tem5il et. 
nıek ıçln ı oplanmıı dejlllz. , ·e r;lzl 
toplamak ve datıtmak hakkını hiç 
kim e haiz dellldlr. Rurıyı b lç kim 
ıen ln takyld d 'tneie hakkı ve ırll· 
hl)'r tl yoktur. lnı;anlar kuTI"et btl· 
nıallnr •e bahu11ıs başkalarının kuv 
n llnl b llmale rııreten mtltemayll 
ıı ldıı kçı bu kaideyi çok kukanç ola· 
rak ınııhafua et meJLtr muur olma 
lnınız.• 

liarutçu şu içmek l~ln bir m\lddet 
ııumnca, o . P. mllleıveklllt-rlnden 
biri ulk1' mı bekllyorııun• dedi. 
Barutçu bu eöze şöyle mukıbe!e et· 
t i: cKonu~am bilince ıılkış\ıreı . 
nız. Kalblerlnızcıe atkı' ıopladıtıma 
emlnlm. MllsaaClc ecıın bir bUyük 
parlAment.erln aö:rıü ile konuşmamı 
bltlreytm: 

cllurmet onlara ki, orada konu· 
tulıır, hicap onlara ki, orada sü
küt edlllr.-

Barutçu, muıuııtt mllletvetlllerl 
tararından flddet.ıe \'e dakikalarca 
ıılktflandı. OH P. mllletvcklllerln 
den 1>azıııırı boynuna sarılarak teb
rik etUler. inıınu de Barutçunun 
ellnl ınltıırak tebrik etti. 

D P. 11cımn konuşıııı Denizli l\111• 
Yijksek Mimarlık Bölümümfiz 

asistan alınacaktır. 
l stf'klilerln: 

Bina ve Ya'pı dersleri için jki ırtvektll Hamdi Sancar'dan sonr:ı 
tSııncnr•n aıt komışma cıı~er !>G· 
tunlarımızdnelır. ) C M.P. Gruıın n· 
cıma konu,an Kırşehir 4\Iilletvek • 
ıı Obnıan Caııauuı teklifi şiddetle 
rt d<lctt!. l\luralı:abey! önle:ııı;ınl. 
aıeııh·ct ıırl'nıılblııl zedelc<IH• ı:.ı. 
kü:ll\·en ana\'asa\'a aykın olduıtu 
nu sovledl ~Mecllll ıınıpıarınm 
fan!lyetınden ~tkiyet ccıııırol'$a o 
halde çok pnrtlll s iyasi bayata ne 
cıen lüzum varcıırh CSedL Soru 

1 - Yiiksek Mimar tahsili veren bir mektepten mezun olmuş 
bulunmaları. 

2 - İngilizce, Fransızca \'Cya Almanca'dan yapılaca.Jc imli· 
handa baş:ırı göstermeleri 

3 - 78R sayılı Memurin Kanununun 4 üncü maddesinin A,B, 
C.H,V .Z fıkralannda yaz.ılı şartlan haiz bulunmalan. 

4 - 16.1 1958 Perşembe r;finil oıa:ıt 17.00 ye kadar bir dilek· ınQl'S5rstııln!n 1':nyıt111nması bakk•n 
çc. diploma örneği \'e 3. maddede yanlı şarUarı haiz bu- dakt hükme temBll eCSerek ııııvı~ 
lunduklannı gosterir bclgel"rle Akademi l\lüdllrlUltUne l c!f'\nm et t l• cVeklller he.~•P ve~ 

• ' . ' " m . !l;e mecburdur Bu yolun lca· 
muracaaUarı lüzumu ılln olunur. (18116) patılması l\loeıı.a mürakabesının 

ınııddt11ınln Anrıyasanın 17 ncı 
aı11Cldestyle ııeııı oımacıııını ııGy
ıeııı. Biraz eonra Be.tızat Blıgın ar 
kacıaşımız buraya seıcıı ve tekli
fin 17 ncı macıcıc ile ııeııı oldu. 
&unu ııöylccıı . ona ııore. nııııono
kll! bir takım tll[(lr mahlYetın. 
deki \'CYa mtıcerret "uç tc~kıl e
den 5Uç.arı dı.,ıııcıak• konu=aıala· 

rımııuı ao. ayı ıne:.uı aeııııcıır 

Şımdl tılz ıııuııltiını kabul eılecc 
jl ıı.. Bcbut DHıı:ın 17. mnelde::;o ye
ni bır terı.ır ııeuı-,)or, 17. ınatıde-
; ı tettlr cd~bılmemız için De::ıo '(• 
rat ılcdı!ıı Jnglltcreden. Pı·anıı.ı:1a"l , 

Jtalyadın orneıtıcr yerıyor. N.çııı, 
Dlzım k~ndl ımaylL!amızı ani m&· 
mız ç n ba, ku menılcKctlcrın ıtnil 
~ Malcnııı 1102.dr ıı ECÇlnncmizo .u. 
zum vok Eıı • Ok ". mııhkC'lı.;n, z 
Tem) ız l\lııhlüme ı b\I mndcıeır l •l 
nll.'ll• ımlaşılacaııı hııkkıncıa uır ı. 

llhatta buıuıınıu~ tur Baı.ııı a .ı.e o 
\ i kayı okı.}ayım 

ın.Ku.1·: 

ft')7. loııu 0 .1'. nıll l t•l\t'lillll'•· 
rtuln h ll) n• Clt' d lllll'<l ll.lrrl ı I".!. 
nu ı. ı ıı rınınıl P. \ ıır&ıln) t 'cı:. ı 

l>ıtirf'•l ntn l~·tlh 1't ı..ıı ra rıııı cı · 
t.;ı ıtlu. Hn ı.arwra 1111• rıet 1t·,ı. 11 

... 1t·11 olın u idi : cıHl r ır; ll n l>.I'. 
c ; ı·ıı .. ı nu~ırnıı ı \ I' uıı, 1ı 11ı.11 11 .\ıl 

11 1111 ;\kııılert'• nı ııh lllell'l .ı· ı l· 

l ıı r ııı tl ıı ıı.eıı \fecıı,111 nı~rııl>•' 

li ıı l Ophr> e ılll tı nocr ı. tl. ılıte 
ı.ıın us ur. Hıı ı.nu n 111 011 ti ıı: ı · 

7.PIP.de ~ U) ı ıılıınır. <i&T.r ı eııln 
ııır~uı mUıtu rı .. rlıııh•n ııırı ı l l' 

lııı dlkl ~ıııı llJ 1 Hıı ı.n uı ı:saıııt•cl 

\Jan~lıutu r. lı cıııırr ı0t'~hlııc1 t• 
11tır hıııı~I nı ll•trlı.lnı bir (•f' :t.:ı 
<Ml\ 8"' a{ılı r, lını lr Atırnoı.:ı 
.Mllhlit mf'•I bt'rnet ı.nrıırı Hrlr. 
811111111 tıurlnt' ıo;ıuı-ı ı.arıuı ırm 
) iz P.dırr. •ı t'm) 17. ('e7.11 Dalr""I 
hi r ~llll ehrlı.lllııl11 M<'r ll§ dP· 
hl llndtkl ı<llllrrlııtl<'n ıto l ın ı ını• 

ıul olamıyıcatını, daha da ile-
ri &lderl'k hu 111.le rl ) UJ ııı ınınıı 
11111 rta ııııç I<' ı.ı ı r. t rnlJt'<'.eglul 
hlhll rl'rf'k beraP.t kurarım ı 

di k rıl t'r.ı> 
•. ,., z l ııt ln Tf'lll) 17.1 11 ı.arıır "u 

rt' tlııl ılı• oı.uııu ı.11111 .. onrn §lil· 
l f' rhı l .ıu) lı• t nnı anıl adı : 

t.<İ l!R :\U,'.\D• R•:~ ... 
tıl\1 1 11 ~ ıllıııın lkluut Hll r; ln 

urı.ıul ıışınııı ııı llr rl ~ ıırdıı ıı:ıı ı er 

,.ır ı·:ı r l ol•a)ılı ııe ll} lll 'llnıı ıı 
l\lf'ılflf' n-_.s, nr tir ::Sil) 111 °'llaLl'ıl 

Aiaotlıı ~ı nııll Mlllt'l \ t'l.;1 11 ol n 
ııı adMrıl ı. limürltrlııln sunl11rı ıı 11 
ı.ıııtıır ıtn m lllrhı•klll f'\0lll'lllf'1. 
lf'rdl. Çll nl.il filli t'f'lP) ı mü~tel 
zlııı ıllr.ıı 

G \ '.l.f.TU . f.RP. H\JS Kl l.-
Pe;·zto~IU daha aonra Mecltıı ı~ 

rOşmelerıntn m<ıcerret auç mahl· 
yetini taşıyan ve mahkemelerin 
yayınlanmıısını y Mak ctt11!1 konu. 
!arla lltıll ı olduıtu Ukdlrde yayın· 
l aıımasıııın ııuç anyılaeağına cınlr 

teklif hilkmO (lzerındı> durdu. Ba 
sın Kanununun çok mu~Qlt olma. 
sı sebebi; le, BMm Kanununa atıf 
yapllarak iç tOt:UCe bö; le hüktıı:n 

!erin ııettrllmeslrı ln ııa7.eteellerl 
şOphcye dilş!lreblleee!'tnı bu ba
kınıdan bir çok ~eylerı yazamıyll

caklarını belirtti Dedi ki : 
.. ~·raıı•ııd ıı bir nuı.ıın ld ıı 11111-

Zlllllll ıl ıl\ l't rdt' ı·rı.: > P) ın şe1'· 

ll ıul r hlr suç \ukt u r. ••rıın•n ı. 

,·in ıtt•llrllrn \'l'nt hılkOm!rr hlr 
t') ıruııe el ml'.r. Anıo. hl ı:lm n.ı · 

sın h.au nn u Ctr('t'Tr•I delılllrı ıl ıo 

cnk ıthlllı.f'll oı nı 1111 ho ı.nın. 
ll'r Hllyıtı. lllh~I i\IP.cll~lıı l ıı h li · 
ı.:omrtı mOrnı..ıı tı l'~tıı l d nraltmn· 
ı:a nınıo r bo •11111 hl r ıta}rrt tlr. 

Hu ıılr.1 111 1111111,. bu ı•utı oıı ındıı 

ıııer'ldlr. l'llah kcnıtlul batla>·a
mı)acaı. t ır.» 

Muhalefet Meclisi 
lerketti 

<Hn ı 1 ı ıwlde-1 
!eri olmadı Delll ıc.avıa, ıUrlillü ; en 
ufak bir nıildahale dahi ıorülmedl, 
c H P. cıe dlalpllnln ırnnetlt oıcıutu 
böy!ece anl11şıldı C H.P milletvekil 
lert d •ln .ü grupta alınan karara 
tam mAnul)le u yarak ne bir itiraz 
dn bu lundular ne de ııürtlltü yaptı 

lor. Bir iki defa aöz ııan O il P mil 
let,·eklllerl olduysıı da, llne kt!ndl 
arkadaşları tarafından suııtunıldu· 
lnr. ö:eyandRn D P mıllttnktUerl 
de C.H.P, a .er kadar &nltlndt:er 
•• \H ~ ıı . ı ı;; ı.ı c:iitt i' .. \fl· ı.t. ıt1>1'' 
"'0'\I< \ 
Buncınn sonrıı ııurtı~rler n yc

terııgı hnkkır•dıı rnrlll'U öncraı.ı· 
"1' knl>ul cc!llnck mnddclt'r, ıı:c

~ ıl ıll . Bunun üzer.ne C.H P me· 
buslarınııı hrmen hep5I ı;alondıın 
lil rılcıııar. D P mebuıılarıııcıan bıı~ 
la salonda oo altı CHP. il mı•<"• 
cut iten Hilr P \ ' f' CM P gruı>ln· 
ı:ını ortacıan kaldırıın t ekll!ln bırırı 
el maeldesl l!t ııuncı mad:teısl ka· 
bul oıuncıu Oçııncü macıdc\"C' ~1.'Ç I 
,eceğ! 51racıa CHP Malatya l\fe
t U&u Npv1t Yetkin ile dört arka· 
cıaşının ayağa kall~arak ekıseı1\"c• 
nıe\•cut oımacııwını. ce\ıı~nın tlıllk 
edllmesl ııerektığlnl ııöyleellklrrl ı:ö 
:'(lldü Ayala fırlayan Bqbakan 
Yardı:ınew Tevfik İleri: •Ekserlvet 
vardın diye balırcıı . DC"motrat Par 
~ı meb l'lan. ayıp ayıp, diye bıı ı
rıyortarcıı . Ba1kan Atıllh Erozan, 
beş mebua ayağa kalkarak: rkıı"rl
Y"t olmııcıı~ını iddia l'ttlklerl tak· 
ctırcıe yoklamn yapılmaaını Amir tU 
zük hülmı!I ıtereıtınce yoklamaya 
başlattı. Yoklama cıcvam ederken 
1'itlpler, bir yandan da mebuıılıı· 
ı:ı kenıtller! 1111yıyorıarcıı . Bir ara 
soklama ·ı kl!tot'll Relıı. cKltlpler 
:aratındıın yapılan .!\ayım ııonunda 

no mebwı bulur.cıutıı anlaşılmış 
ur. Nleap ~ımacııtıııcıan eörO!J!lle
lerl cuma ıı:tınone bırakıyorum,• 
dedi. 

Böylece c H P nın Mecl!11tekl Uk 
tıiktlltı muvaffak oldu. Meclis tç 
tüzüıtünün t'C'ıtıµtrllmesl ba!tltın
dakl tet:ıırın ınacıdelerl tızerıncıe
kl ııörüşml'ler cuma eünkü oturum 
da devam edilecektir Mt'Clla ııece 
vansınd11rı :sonra 11aat 0.42 dıı daıtıl· 
dı 

ılttıcıar ve m·ıhwefet mllletve
klllertnın iç tüzOlt tMlllne dalr 
yaptıkları konuımaıar dl~er su. 
tunlarımızda cıyn ayrı verllmlt
tır.ı 

Df::\IOKR\Sİ :/. \:\U~I 
Feyzloğlundın eonra Hilmi Dııra 

ıöz aldı. Turhan Jo'e)'ZJollunu cevııp 
!andırdı. Atır hücumlarda bulundu. 
C H.P. lltaraş mebusu Hilmi Sovısııt • 
İtalyan, l"nııı.aız ve inı:lllz 10 tüzOk· 
lerln<len bazı maddelerin cımbızla 

ııınaraıı: iç tüzük tekııtln!n yamalı 
bir bOhça glbl getırlldlğln! 80yledl. 
•Ne olurdu, oral11rd11n ı::lbnlyetl de 
alıp get.lrseydlntz» dedi. 

Soru, lstlznh ve Mecl la nııf1t11nlığı 
mOess<ec.ertnln C H.P. deTl'lnClekl 
lşleylf tanı ile '1mellkl lfleylf tar-
21nı muka:reu et ti, •Demokrul O. 
JU'. zamaıwıd• ıcsı. cleCU. 

il Meclisine dün 
kapıcı girince .. 

<fl 11$ı ı lııelde) 
Del efendi çok acele bir iş için 
bendenlzle ao~meyl l5temlşler. 
Oturuma be~ cııı.ktka ara ve •• c
rum• demişti~. Bu ~arıp ha. ket 
hazı üyele.rin dikkatini çckmt~ ' 
ttAmn olmıız ki, Vali bev.n ısöztı ile 
cıe lııe tatil cellUr mıynıl~?ı oc.o:llu· 
ae .sözler duyulmuştur. 
ııt: 'n~ ı.: sız~ : .. 

Vali, Meclisten çıkar çıkmaz. O· 
yelercı en Ali Rcmzltıll. Mecllıı Onıp 
Başkllnı Ell\'e' Yakupoğııı·nun ya
ııına ıı:etere!:: 

c- iııtımılıı: Ehi.vukuf KonıL~ 
yonl11rını s!z te:ıblt etml~lnlz. Ben 
d~ ııırmek lllt('m ştlm. Neden alın 

madım?• dıye ı;ormuştur. Bunu 'ı:ı 
~ı cıreterın aynı konucıakt mora· 
eaatı tAltlP e.tmlştlr. Bu aracıa. 
C.e\ det Perin ıçerı girmiş ve ta.-n 
kiln;O} e çıkar çıkmaz bir 0} c aya 
it• ··allup 
c- Beyefendi, Yali beyin arzusu 

üzerine yukan çıkacaıtmızı söyle· 
cıınız Gör<ıı:meter hakkıncıa lzaluıt 
verebilir mtsınlzh elemiştir :Pe· 
rtn, bu sua!e hiddetli bir ııcs: :ı fU 
ce\·abı ~ermiştir 

«- Meel!.5 bitsin cıe efendim. Lü 
zum ı:örürı;em verlrlm.ı 
iş ' O l\ ! 
ooncıem cereıtınce komtııyonıa~ 

dan eete::ek tutanrıklıırın müzakere 
at ı:ereklrken. henoz biç blr tu·ıı· 
ıııılt eelmeell~ için. görüştllecck 
bir şey kalmaClıl;ından bazı Oyele 
rln verdikkrl takrirler okunmuş
tur. Bu takrtr:erde, ltilçükçekmece 
töylcrlnden bazılarının au. okul, 
vrı çeşme yaı.ıııma.~ı. bir kısmına ı
!C' telefon \•erllmest !ııtenl~ordu 
Teıcııııerın ilgili komlı;yonlara e , n 
cerllmesıncıen ı;onra, F.m!nöno. D 
P İlçe Başkanı Kacl Öktem aya~a 
kalkıp : 

•- RWI Bey, bu latlmlAlı: ehil· 
vuıcut k:ıml5vonlan lçln benim de 
ı:erı sül'<lüğ<ım iki Lblm ,·arcıı . 
Dunlara ra5t!cyııınadım• dcmı~tır. 
Retı; şu karşılıkta bulunmuştur: 
•- Naci bey, burııdıı r~tlıyama 

dııtınız dııha milyonlarca llilm ur. 
sız rar.tlıdıklancızcıan bahsecıın.• 
Başkanın bu cevabı Ölttem•t tat 

mın etmı:m!J ve: 
c- Ama hep sırın arzunuza gö

re olmaz kb dlye baj!ırmıotırı. 
Konuşmamn acrt bir tartışma 

cekllne &lrdlltlnl eören (!yeler, ma· 
f&iara vurarak hatibe manl ul
muoıardır Rebı, aözlerlne cıevıunla: 

c- Arltacıa,ıarımızcıan Sellhat
tln Bozkurt ile Er<loıtan Adall'nın 
lstlfalan netıeeelnde. iııtım!At Eh· 
llvulrn! Komlfiyonlan üyelerinin ııa 
yltiı 132 ~e indi. Başka istifa eden 
\•ar mı. cııve baıtırmı~tır. Suale, 
cevap verilmemiştir. 
KAO IT \OKI 

l\fecllll tam dafılacatı aırada. tur 
Oye Vlll7et Protokol Şefini tenkld 
el.mit. Zıya Şera!hanotlu iMi elin 
delcl ıoncıem klRıdını ıröııtettrek: 

- Plyaııacıa büyük bir kAıtıt aı· 
kırıtw çelı:!ldttını biliyoruz. Pek 
çok ,•atanel&) kA!iıt bulamıyor Bu· 
na mukabil, bize verilen ınt:ıdem 
kAtıtıarı en lyt kalltel! hamurdan . 
D r ııatırlık yazı için en üstün ka 
lltell kAıtıdı kullanmak günAh ol· 
m11z mı? İyıltrl eakl11yıp gündem· 
lri"i ikinci, üçüncü bamurıarcıı.n 
yapalım.ıt 

Rela. Şerefhanoıtlu'nun bu te
mrnnısının dikkate aıınacaıtını bil 
dlrmlş \C k.•ndl tabiriyle •milbarrk 

1 A ... ! ... ! ... _A_..!.2 

Asıl taahhütlerimiz 
(Ha•t ı ınrlilel 

11111ıııınınılıı:ııın ı::ore hlntoı..n ("f' r 

('l'\l''lııdı• lınzı IJI lf'dblrlcr ııı
dıı..toıı \I' l\ılırı,taı.ı ıı..ı llJ rı 
<'l'mnnt arn.,mcın bir ınoıarıoı..e 
ı.urdııUan .. uıırn llll''l'lrnln tıııı· 
llııl iki ııırııfm "lnlrlrrlnln ) ıı-
11 aı·nı;ı bir tarihe uıııı.; "' nıt•ı:" 
ımıı,n111111ız. lıü) lf't'e ~ \ ı o·,"· 
ı enuıı ı..ıı l ıınn nlı cııcll•t'lrnlen 
ı.urtarmnnıız.. 

4 - ııe,ııtııııı. ı..ıtabını Jılltıı, 
nnmını .. dotrıı ı;ılf'n , rnrtfi· > 1111· 
in ınllltı hallııc1r pl'ıll'r l l' rn lılr 
rnruılt•kt'I ııınıızıırıısım nlnı ,t· 
ıuı11 ıı.tlsndı zorıuı..ıarınıızı 

ııırnfanllerlmlzle bf'r&hf'r toııtan 
ı:;öldf'ıı ıı:eclrınrnılı. bir ıaı.ım 
l'•a•larn bn&hmıımı14 bundun 
~oıırn lıt'r ,ı;ınııü ı ııınhllf't't'k 
lılr ıııı'llllPliel dl'" tcHililil C"dlll'· 
hllt'f'f'tlmlzı> ltrrkl'•I ıı..nıı• f'I· 
llll'llllZ \(' b!i)h('C lıh(' J&rdınt 
C'lmrı. kin içler! llt rl'\ t"llh'r" 
f':;iP• ) ardırııl.ırde htılııııııınnın 
lmkAıııııı \f'rınrmh: ... 

N \TO'nıııı on hf')aııııume 
\C" ıellllııtlııln ıııtıııa hHLR 

mı;r.ı hıı.-nrı..,.ıı. ıını.; '" 
lıOrrhı•te d:ılr ~..\TO'JR ı..nr•t 
ıı.:lrdlllmlı. ıııııı.:cddt's to:llıhtıd· 
lrrl tn:r.l'lenılş lııı l11nu)nro7.. 

Bl;r.znı \dıınıı '1tııdf'r('~, ' \ '1 o 
lın7.ıırunılnl.;I ııuıı..undn dl~ın

tlirlül!I" \r ıntnllırrllı:<' kıır•ı 
şlıtıırtıl ııır ıı~:ııı ı.ıııııııınıı~tır. 

nu m ıı ı.urtıı e~ ınııtıhlilll'rc 1-:lJ· 
ııı ıı:ost ı·rıııtli. l•tlkl!ıllınl:r.drıı, 
kl'llıll llff'll"İ lllUlllllzden, l..Pllfll 
llll'llfll:ıllrrlınl~ılrn bir lrtlfıl.; ır· 
ilk nıı" lln\lr, ııımıııııl)le nJ.•I· 
ne .. ı\nn\a•:mııY.ın rnırl bu, tıO· 
tOn ı.un;ınııırımız. lıflt ıın ı:ı ırtl· 
lr.r\nıhln proır;rumı 1>111111 lrııp 
rıtırı,or, lılılfııı milli ııırıırnat· 
lrriml~ bnno bnıı:ıı._, 

o halde 1>orarını: :"Pıll'n hl'ka 
nıırln alAknlı, ll'tıllı.rıı 'e nıı· 
zlk bir dıınııııuıı lr.tııılarını lıl't• 
tırrnbrr ıı.:lizrltıı ıı::eclrın l, l'llııı. 
şlmdlJ e liodarı..ı Çl'kl~melrl't', bt>Y' 
hııılr ı..n\1tU:ırn nrkıı çc\lrııı•1r· 
llm \t' ·ı arı. ııılllctlııln 'l'l't'llnl. 
'arlı tını. C'•a•lı menrnauerlnl 
korumak klıı 1Jlrblrlml1Jn eıııı ... 
urılınlQ nl ı ıı:~ 

Ahmed Emin YALMAN 

Kıbns Sakarya mitingi 
lzmlt, 25 mu.suet ı - Sakarya 

\'allll{il Kıbrıs için e\'\'elee l"Crdl tı 
müsımd<'yl Ar.karadan gelen bir ~ 
mir üzcrın.;: gert alarak Kıbrıs ınt
tlnglnln yapllmasın11 manl oımu~ 
tur. 

Cuma eünU toplanılmak QzeJ'I!• 
oturuma aon vcrt?mtııtlr 

'!\Jp;• l T Ö7..l>f.;\lfn 
\ h.A\ 1-T Rİ'T( t " I 
2:!.~7~.000 ı.tıı \ 

HenOz hııztrlanmakta olan V ; rı. 
) t't bütç inin tamamlıınabtlmcsı 
için, ırent• Ol<:O<lc yardıma lh' t;"&Ç 
buluncıuıtu bcllrtllmektecıır N.•"" 
kim Bütçe Komls} onu Başkanı Ad 
nan Akın. dilrı, VllAyct koridorun
da Vail Tarhanı görerek bütç_,n ,n 
y.ıl'lliınClan tuJ.ııııının l\lllll Eğiti
me tah&lti c:tlldltln! 'e bu bakım
dan fazlaca yardıma ihtiyaçları 
buluncıuıtunu ııöy'C'm!~tır. Ba,kan. 
yardımın Bel diye veya hükO~,. t 
tarafından yapılmasını lstcmıe ır. 

22 676 000 Ura olan yeni blt• çe· 
cıe. yeni zam ve tcrtıler bulund'J· 
~·· da bellrtllmcktodlr. 

Maarif Vekaletinden 
Aşağıda adları, soyndlan \'e tayin edıldikleri okulları yazılı 

ö~rctmcnlerin ilan tarıhlnden 1 tibaren 15 gOn zarfında görevle· 
rine başlam:ık üzere VekAlctimı ze müracaat l'tmeleri lazımdır 

Bu süre i~nde müracaat et meycn mecburi hizmetliler hak· 
kında aynca kanuni takibat yapılacaktır. 

Keyfiyet tebliğ yerine kaim olmak üzere flun olunur. (18071) 

Adı ' e Soyadı : 

Kerim Sayan 
Nıhat Pasin 
llilgln Peremeci 
Orhan Ural 
Klzım Sentürk 
A . .Nih:ıl Örçal 
1rfan Berker 
Haşmet Yavuz 
Muzaffer Sayar 
Özdemir Kurtel 
Nazmi Uslu 
Fuzuli Aşar 
Ali Ertem 
Hikmet .J'emflblıo~!u 
A. Rıza ÖzgPn 
Gündüz Diriker 
nmı Ak ov 
Ah.,ıct Dikmeoğlu 
Orhan Ok3Y 
Zeynel Fidanoğlu 
Cevat Ka\·a.,oğlu 

Tayin edildiği okulun adı : 

Doj:tanşehır Ortaokulu 
Kars Lisesi 
Borçka Ortaokulu 
Sivas Lisesi 
Mecitözü Ortaokulu 
Göl İlköğrctnıen Okulu 
fcsudlyc Ortaokulu 

Pcı embe ilköğretmen Okulu 
Tokat Lisesi 
Naı.ımiyc Ortaokulu 
Çcmişkezek Ortaokulu 
Siirt Lisesi 
l\luş Li esi 
Göksun Ortııokulu 
Andırın Ortııoku!u 
Nitlp Ortaokulu 
i~lahiye Ortaokulu 
Glldiıl Ortaokulu 
Dlyarbakır Lisesi 
Malatya Lls :-sl 
Yozgat Lisesi 

ME:;.:SUCAT FADHİKASI A Ş. 
Fabrikamız perakende mağazıılarımız içın hususi suret· 

te imlil <"ttiği en iyi kalite kadın \"e erk( k 

KUMAŞLARI 
mu ntazaman satış mağ111:ııanmıza ;!öndcrmektedir. 

EN GÜZEL YILBAŞI HEDiYESi 
KULA KUMAŞ VE HALILARIDIR 

Adres: htanbul • Harb iye, Cumhu riyet Caddesi 315/ A Tel: 
48 19 no - İzmir • Paııaport At.-ttiirk Cad. 138 

Isparta As. Sat. Al. Kom Bşk. hğından 
1. Isparta garnizonu ihtiyacı için 60 000 ıcilo tel balyalı kuru 

ot Sllın alın:ıcaktır. Muhammen bedeli 23100 lira olup geçici te
'?linatı 1732 lira 50 kuruştur. 

2. Kapalı %llr!la ihalesi 2 Ocak l!J58 P<1rşembe günfi saat 11.30 
da ı parta As. Sal Al. Kom. Bşk. lığında yapıl:ıC'aktır. 

3. Evsaf ve özel şartnamesi mesai s:ıatlcr1 içinde Isparta As. 
Sat. Al. Kom. Bsk. lığında görü ?rblllr. 

4. Teklif mektupların ın ihale 2finii saat 
4 s Sat. Al. Kom. Hşk. lı ğına verilm<'sl . 

10.30'ıı kadar Isparta 
(3318 - J7j74) 

1 M. M. V. lst. No. 3 Sat. Al. Kom. İlônları 1 
1 - İki adet buz dolabı onarımı yaptırılııcaktır 

Ke~if bedeli 4000 lira olup muvakkat teminatı 300 liradır. 
2 - Açık eksiltme De ihalesi 30.~2 !l57 Pazartesi gfinü saat 

10.30 da Dcmlrkapıda 3 No. l u Sat. Al. Kom. da ~·apı· 
lacaktır. 

3 - Kc~if, evsaf \'C ~artnamcsı Kom, da gllrlllcbilır 
<3317 - l i5iS) 

-·· ... --- - - --



TAHM İ NLER DOGRU ÇIKMADI 

• • 
• • 

Vefalılar, üçüncülük yolunda 
ilk maniaya dün takıldılar .. 
B a:sl&nllt · .• ıaı. favortsl lir. 

fa ldt O::t:I1a hızi1 başla<ll· 
V. HaLti ilk dak.ı.kadt1. Hil-

ll ıı VUltMIYlt: RO.Zel btr 201 J>OZ> 

~'Ontına <la gırd ter. Pakat ka,yan 
hfı'attan 1c:>nra \'dalılar <1urc.u1u 
bun~ muta.~11 Beykoı, uıı: C1\.'vrt
o• it hatAlar.:nı. ı,qar~ızhA:ını ıl• 

il! .. . . ··,:-ıt c . .. . ·ı ... · .. 
"'-.:tW19U.lf~!tı ... ll ./' 

;en btr oruı.ıa müz,, ıaKa<'la aıtır 
hMt.1 ve RUze;ce '.>lr oyunjan ~n
ra rakibini 3-0' 81'>1 nPt. a~Tlt bır 
farkla majl:lüp ett Ye il • B~·"· 

nun ""'a.oıhılar l;'illh1)f'll hal.. Pflf'n bir n,_un 01nndılıır. Rl" .. lmıl~ 
8. ,u .. n·t·ın lılr Aliı,\:llll IOfll.)Ol'U CDT 

4tOlO \ \T\\ • Rt"Ultl 11'\hK<\') 

B. SPOR, EMNİYET 
BUGÜN OYNUYOR 

Karşı laşmanın 
• 

geçmesı 

oldukça çekişmeli 
bekleniyor 

Hattanın ne• ctfll meraklı bf'!l!,._. 
rıf"n mfiı.a~ıakaların'11Lll bir! de Bı•y 
o ·Jwtpor - E.:an:yet k&I'!jll&şm"'11· 

cur İlk devrede ı·aptıklan maçta 
ner ıtt taıum d& yenfrtenı ırereX be
rt. ıere ka.lm1,ıar1ır, Ayrıca puan 
cctv !inde arn, p•ıana aa.bıp:trler 
r. aın ~kl:t takıma ınme tara:ı::ı
dan aonra. b 1.h&'Jlla kümo dtlşme 
t~blrteelyle karşı kaf1ıya bulu,an 
ku10plertn. blrbtt1Prtvle J"&pu:tıarı 

re.açların n~t-ce ı rksertra rvvPI
-,erı brlll olmamaktadır. Bazan da
ha kU\'\'Ctlı <'.'leluitU tahmin l"d.ilrn 
tiken. hıc umuımıı.jtk nct.ıeel !" a
i.a.rak ta""atte:-:armı ha ·al auıı:utt:.· 
~" U(tra:~taıdır 
H~r iki takım da, ıısrıerın aruın 

CS.akt uzun ta. .. ıla)'1ı; ra!lmı>n. ça.ıı-
r..:alanna de\'&m etmttl€'rdır H+
mtn hf"m"1 h""r hafta yapt:an btı
P.~I rof.laabak:alar lir futhOlculan .. 
r.ın maç !ıı:nb.IJyıtırrtnı muha!'aıa 
~·meımnı te:.nln ~el> ~mı,ırra:r 
Tarafla?'>-' ıçln. maçlll netıc6'-I bH
~1c önflm tqımaktacıır Kazana~ 

r.rn a•antaJı IJa hüyHk olacak:ır 
sa:ı - Stya.b.!lla:, raıc.plertne n.., 

t'!\r&n daha ıv: futbol oynama.ı..;.a"'
"aıar da. bOc~:-tn hattının aot çı
ıı:.r.nadat.1 lr:l!ır oyunu. nf't ~ fll
r:ıalanna muu olmak~adır 

Sar. Bf"\'az:ıl11.r l•f!'. her ma~ta 

•••*******************' 
*\Jl0Tf'1tl. k\UH.OL\R: • ! HFYO<ıLl :o;POJl; -;. 

:: Tl RGl'T ( 1 > .. '1FJJ,IF1 f'?) ... 

* '11no ıaı .. 1 t 'ç'' <.tı. n•-: * 'lfTRfO(U_tJ f.'\J. Df\\t\,!ll. 

e-n. t"! \'f!'rr-rek A:ı.f a-
• ıa ne~ıc 1e a:ıtmf"yt tercın •t 

meırt"Cllr 
Umumtrl·tla ber ıxı tarafın 11.a 

k\ı\"Vt't movazt'lı 1 birbirine denk 
olup, maçın rıormal neUcf'ıo;!n:n be 
r11ber lk oırr.~ı en yaıtnı bır •htı

ııı.aı:ıır 
f'11.l:at eler bir tara! ıı:allp .ıt"I.,_ 

cf'!cse bU ~sl:bın Cif" Beyoglıu.por 
olaca~ı tahmın <"<Ulel)lltr 

lılann ou m&.~IOOfyf"tlnde bllhN;
a ka.lK'ı Afarkuço·nun hatası bt1-
yıtktU. Ô7.1."an'ın el parmaıı;ından 
&.ı.it&t!anmuı ti7.t-rıne Vefa ka.ltsı

nı koru:van ~·edek kaleci ıan .. ızaı. 
Zıra uıun müddctı.en beri rearnt 
maç yapmaması. kf"ndlı!ııntn mOı-a

tıaka kabtliyetını azaltruı tı Bu 
t.ebt>ple Oç eoldf!n tkt!'lıncse Azamı 

ı:.ırrecedP ı1atAlı;ı.-a1_ Fakat müdafaa 
PlemanlE.nnın bozukluıı;u. rorvt•le 
r•n kı..&ır.ıtı ~ .. Veıa·ınn maçı ka-:
betıneaının ba. lıca ı;e~pler:ndt:n 

d!. 
""'' lıi.oz ıal..ıruı tilin ı;üzf'I o~·ıuı.

ılı \tnl anırt-ntirl,.rl Hthlt FrJ.:ıl 
f.ı.lıi.ınıa \t'lll bir 'iJc,t,.ın \f"Mnlo;tl. 
lıl:arı> fl(')t'lh-dl"lil fhtllfUIAr dJI 
r'ıh;l\tlltnlrıC't- "'Arı "<ffl\hfıların 
ınor:ılltrl ılt \ilk'-tldl. t"'tf' dhnhO 
ı;l\Jlhl.lt'I hl110n hunlAnn tahlt ne 
th:t-.1)111. 

Ovun:t \'l!'Jt1.lılar 1>ür'at!J bu,laelı

it.r. tik dakikada Hılmt soldan ııo
tt"l bir Uın yaptı_ Fa.lM>lu or!MI 
ıtalt'ciyt de aşarait kale önüne rtnt
ı u ~amJ *u'.ıınu çekti. 1t111ma aı•
Cl&k.i eeçen zaman zarfında N'·~nı 
)t'rlnl a.:rnı:f \'t' topu tutmuştu B.ı 
Vf"fa:nın ıcaı;:ırdıkı büyük ~an"!ı 
Akat> ndn Vefa ıcaıeaı önün:1f" bır 

arambol oldu Topa arka arıt11· ~ 

Beykozlular h,\:C:lm oldu'kıarı h.ı.ı

df' ttole çev1!'f',Tlltıdller "V"e nthavet.te 
df" Nusret topunu auta attı 

14 tJnco. dak.lkacıa B Erdo&:ııın t;{ 

lçınde- b!r pas aJdı. OüzgUn .ıfUt'ı 
ı.opun ilk Bc~ykoz aoıu oları~.: \-'f"
ra.. atlarına tü:ılmac.ına "ebl!'o ol
du. 

Bf'• daı..n.~ .. onrı1. 'tu-rara tt"nf' 
ıs lflndt"n "ıı..ı tılr ,.,:tır oınt (tt.ıı. 

'larl;.uco topn bn~ )er(tf' ttılttı 
•·nı.Jt Mınrıı hntfı"ıı bir donh ffl
ı·ıtr:\L tOJ>l:t hlrllLle l..altflf'n l('f'rl· 
'"' ıı:lrflf Bu (W)l..Ozun ı..n,Antlıt:\ 
ı'-ln.-ı .. a~l\ılı 

:t;: ınt·ı llaLIL.a.Rıı \ efAhlar'tn mtı · 
J.:.ıhil 1aArr117larııul'.ln blrlıHlf" Rıı

Jl"nt "ılkı rıır 1>nt tt"l..tl. •~al.at '"' .. 
ınl topun J..ah." ~t' a:lmll"'-lllt' 1111ınl ol 
lllU'ltU. 

Ot' rf' de bu ""'ı..llde twrı.nrun 
:!·O ıu l lbl)etl)ll" nlhR)f'tlrndl. 

İkınct devrt-. tlkıne nl.-.betlt! dl'ır
EUn seçti. Bu meyanda mu\·a•ta 
kaleocı Nttm1 Saınrnın ~ık.ı ~u· J
ııu çt!<&rdı 

Buna mult•bil 18 ıncJ ClaktJt:a(ıa. 
B.,vtozlular lnıJ.eyr 2.J metre me.-.a 
ft-d~ bır frtkık kuanaılar. Oı\
r·ay vunııı.ı yaptı. Top 90·1 hul
nıu1tu kı Markuço topa. hAlıtlm o
ıaa1acıı. Bunun Clz~rıne B F.rdo an 
;set*rek toı,ı.. kır.ltJe soktu. B<ly
ıf"çf' Bcykoı!uıar, zorlu rakt;ıll"ı 

\.efalıları J..(J yenerek :ıl puaı1 ka 
l ıı~ ot : . tr. 

OE\~KOZ: ** 
NECMi • R \t.:F GünaJ Ha 
pn, EKERBIÇER, ERDOG \ :S 
Nusret. ;\loııtafa, B. ERDO
(; ıs, B. Nusret, 7.1\'\. 

,\ntrtndr: Rebi! Erkal 
Kap un: Ektrblcf'r 

VEF\: * 
'1a.rku("o :\luhlerrm. R \ H· 
.\li .\rlt. Ozer, özcan, Sami, 
Euef. llİL,Iİ, hnlt't. BÜLE.S'I 

.\ntrenör: Sa.brl Klraz 
Kapt.tn: İ.smt't 

Ha.kem 
OOLLER 

ORH \ S' GÖS('L 
!:rdoQ:an rdaı.:. 14), 
Mwt.at.. ıdaie.. 19), 
ErdoQ:an (Dalı:. el~ 

8eJ·irc1: 11..923 k1'1 
fff, ,.ı!a•: 26.59e lir• 

• 
BE\J\OZ"L~ (0..\Jtet\FTl'r GAR.\"'\TILE\"ES GOi.: TOP 'l\RK(:('O''l' 1-:1.t"lııOE~ kA('tıS AÖLA~\ DOOHtt GIUl\OR. ( .. 'uto \ ·\T \' .. Rtnt~l llAKkA!'İ 

.... saınHıl!.~~!ııı~~~~~n~a!~!.~!:!~.~~P.:.i·•Hsnssısssı 

Orhan eref şehrimizde 
temaslarda bulunacakl ~ ..... ·:;:~::·0~·· 

! Beşiktaş'ı 

I
• stanbulda gazete mu. 

habir ve foto muha-
birlerinin en çok ziyaret 
ettikleri üs merkez var
dı r. Yeşi lköy hava alanı , 

Galata rıhtımı ve niha· 
yet Haydarpaşa ga rı. 

He- ıtın hpr ırun bu ür, .,.~rd~n 

b:rınae ranıp ~nen flAşlara •" 
f'l'.f'rlnde kl\gıt:an lif' bastn ttm• 
· !lc,if':l' nt' r~tlaaatı.lır 

Dun j~,. t:ll ço:ı:: rathet l"d:len 
Yf"r llartlarpa;t.a ııarı olmuşt•.ır. 

Yerııa(>n futbol feelera..-.·:onu b._, 
:Can:ııtuıa ~a11n eı:ıılnı O Şf't'ı"f 

/q-,ak.'ın trf'n1r.I bt'kliyen ha-.ın 
tell'll-llcllerı dUn f"ı·kf'n 11aatlercı.e 

lfl:l' blna~ınaa topla: mUJtaraı. 
Bu O Şert!!n ft-der-u~·on ba.~

kanı olCluktan 1M>nra İatlUlbu:a lik 
aeıı,ı !dl v<J apacatı temafllar ba
tımından bu tıf'faha.tl epor f"fkAnn 
ca mu:ıakiea:ı:: ki ant'mli !Ol. Çün:tü 
Orhan Ştn'l"t bizzat An):arada vrr
dllk llf~.ranatta ci tanbula ku:-a. 
caıtı fetleraısynna da,•et edecrgl 1a
h111.Iarta trmM etmf'ıt !çın a::..ıect"

fJnl:t aöyelmloti. 

\<nl Futbol 1-'t>dl'rno;~oııu BA~kAnı Orhn.ıt ~rref /tpaı.. dOn ııınba.h .. t'hrlmbf' ll!ldl. Rt-"ilındt 1ı.t'ıHll-;!nl 
colıi.la 1Chll'rll,.nl lla)darp~a l(!lırııı<tn kn~ıln)anla1r ile blrllı..te ctirO;ron.unoz.. (t'oto \AT.o\' • Rtmzl 

İ te cıon asal>ah Anltara eıtı;pre
"•nclen çıkan yenı baş"kana 1ik ao
rulan r.uaı bu oldu. 

Orhan Strt'f Apalt lae bunu tbJ
ı, cevaplancsırdı 

«Fecıcr•lOnun xımıerden mt1-
teşek:dl oıaca4ı htncız kat'I ol&.. 
ra:ıı: oo:li degıtcıır. Zaten İ\tanbu
la bu bmuata kmMlar yapmak 
ıı;_ın ııelmUJ bulunuyorum.• 
suaı - Ne 1cacJar kalacaksınız? 
Cı.:\'ap: - Haf:a aonuna kad.&r 

x.a:acaıtım.ı tahinın edı:.·orum_ 

sua.ı - Llil: ınaı,:ıarını ta.Jclı;ı ... 
<1L'CClt m11oı11ız? 

Cevap. - ~\·et ... Görmek l&Uyo
runı. 

Du konuşmalardan sonra bir • 
ra:.ıic a&z yen:ı ıecıt>raw..~-"ona. etKI f• 
cıer1ı&yondan kımaerun M.anıp • 
lıntnıyacagına ~ırnı 1ti; Orb.aıı Şe. 

ret tam hır Ct:\'81) vcreccktı. ı<o~ etk'ı 
ıex 15cçıcı E~ra-. A~·ıtaç·ın mensu
bu bulunduru lıiaetede .)"UrJııi;ı 11 ... 
ranın ba.b.61 a:cçtı. 

Bılıncsıaı &ıbı E. Aykaç bu f&.. 
:.:ııuncıa f-f'dı.ır oakıruınuan uyu:t-
01.ıı.nuza ım~ı:ı.n :.·oıc.ur. Orlı&n ~e

rcı Beyjn bıZlerı vGıfe.)~ ı,;•ğıra
cag;ını uına. t:t.nıem. ~aıcn , . .,,gırııa 
OHU aı.ı,uııemu.e 1m.ı:Au yo•tUn ae
uı~tı. 

lhı buı;uıtta fıkrını ögrennıc.ı: Ut. 

ıooıg..nu:t O. ı;eret, mtıu:beııo .. Dl 
b:ır çenre vtı. ıw.cu tek .ı:elLOıu l.o 
CC\'lıl.J> vere11 

O teA. k"Hıne ao ıu oıuu 
cHax.:.ıcıır.• 

• HAKK\~I 

Okul maçlarında 
heyecan arttı .. 
Cağaloğlu Enstitüsü, Amerikan 

Koleji galip geldiler 
Kız oıruııan aruında yaplla.n •o 

leybol maçlarına. dtın EmlnönQ öl 
rl.'n~t lok"llnde de-vam edllerele fU 
netıc•ler alınmıştır: 

C \Ö \LOÖl~U GALİP 
ounnı:ı tık kan,ılaşmaeı Aflth.11• .. 

paşa Enatıtfula ile Caıtaıoııu En:ııiı ' 
tU.Sü arasında yapıl:nı, ve daha tvf 
ornıyan Cal{a!otıu maçı iki 1>et~e 
fl5.5, 1!58) kaıanmı$tır 
't akıınlflr: 

Cataıotıu: ~Okran. Necl&. Ner
mın. Sömcr. Nuran. TOlay. 

:\llthatp~a: Fat.ma. Emel, Lı\tı
fe. GOna~-. 1'-teraı, Ö7.l"n. 

('t\fHFRJJT\q ORT.\ 

atııror3u Çı•tlık. alkış "" mu
azzam tf'zahcırat. ne ba.ştı~.-an ma('. 
böylt'Ce clt'vam E'tmlştir. Bılha.s.5a 
~n Foet ı;oıc c;-eklşmf"ll gf'{'tnlltlr 

h:,c ~eti Anıer1Jcan kolleJI ctS-l'J 
alma.<;ına raıt:men. ıkınci sette dJi
ha tyl oynıyan Usküda.r-a. bu ""'~! 
(9-15 ı \'eıını,tır. Son ıset çok çe
kJırr.rli ~ınıt ve kollej 16-14 ala
rak, netıced.c maçı 2-1 kazanmış
tır. 

Aml!'T:lkan Kollel Gül, GQven, 
Gilzeı. E.!ın. Belkıa, Necll. 

tJ'ı;ll:Qctnr: Gülören, Lemin, Atiye, 
Ö!ktJ. özar. Aysen. 

uıtıuuıu11u1111ıo11uımıuııu11muıın 

Remondini 
"l"'"""'"""uoı1111111tı11ıuın11umuıuı 

çalıştıracak 
ııllll+ I Ol•IHllHllllllHllllOlllltltAlll1mlll•llllllll 

antrenörü ltalyan 

antrenmanını 

ilk 

bugüll 

yaptırıyor 

B~ ktatila a.nl•m• bulunfı'l ~;. 
tayın İtalyan antrenörü Rtmol1 1, 

nı buııün styah - btyazll taıtıts',~ 
tan~acalt ve Uk antrenmanını '! 
tıra.ca:<tır. 

lk>tlkta!111 ldareclle-t1n tfade1~; 
rinA g3rP bund&n böylf' takım ~· 
mu ıa!lhlYf'tl tamamjyle BeDl 
Cltntyl'! verllect"ktir. 

ı·~ 
E..-.ict antrt'nör E'"ref B:ısr.ç ;., 

takımla alılkaıunı kesmı:ece~ ,, 
Rem.ond.inlye takım mentcerl °' 
rak yarcsım edeccktır. tJ 

Alta1• çaJıştırdıRı af"nelerde o'! 1' 
\'affalct:ı:etli idaresi .ııe tanınart <: 

1zmır ıpor çevrelerıncıe çok •• ~' 
lP-n Remondlnl hllen f-4 ya:şııır-1 
bulunmaktaelır. Evııcsır ye bQYO..ıı 
17 ya~ıncsa olma.it Ozere Iki oı· 

aahlbldlr. 

Dan tendlatyle görüştOıttıto\tf 
italvan antrenör Beşlltt8' tı:ın: 

«Birçok kırmetıt elemanlar• •: 
hlp bir takını, kendllert He çal'~" 
caıtımdan dolayı memnunıyet c1 
makta:ı.·ım:t deml.ftlr. 
Remonıfl:nln bu ıabah Şeref ııt~ 

dıncıa yaptıracaıtı ilk antrerılS'11 
ıı:raıı beyazlı camiada merakla tı' 
lenme:ıctecUr-. --B. BOKS KARMASI 

ANKARAYA GIDIYO~ 

'"' Ankarada yarın baolayacak "ı ·' 
arupıar arası bok8 blrıncııııo:tf'~'' 
l9tt:-ak etmek U7<'re, B. Boka J11' 
muı .Kaat 9.45 t.c motorlu t~ 
Daşkent·e harf'ket edectoırtir. ,ıı 
Tertıp Komlte&l Azaısı ıf\15t il" 

Oürsct•ırı b&.1kRnlığınelakl kaf11ıt 
ete, antrenör olarak FeyıJ TötlC "': 
en boksör bulunmaktadır. ıu~ 
lıklt'rde 'ohrırnızı tcı:natl ed ıt' 
boksörler ı,unlarttır: Nurhan ~,.. 
ak&f'I, Muammer Sevlntt. Yf!'tet,al' 
,-ımıı. Aful\t&fa Alet~. ŞükrÜ ,ıt>!,ı 
Yaşar Süslü, ııusa Haa, N "'(fi' 
Scyba.o. Adi oanızı, Burb&D 
rer. 

• * 161 'Of"\ ''ini' ti>. (."1'1·• 
:RfK\kİ t~ı. <\\R\'1 HH. k: * \I.t tlOI. H\\HI <111. ... 

raı • .a1o;ız.lıktau !'IOUrll •·euerbabce Lal~clsl Ştıkrtı dün ilk Anl rt"noıanıuı 
'.\APlL 

Da.tı.11 ıt0nra bU8llıl saa' 17 do 
bO•ııtı oınaııında Q...ı. ba.sıu toplan· 
tt.;ı yapacag1111 açıkllyan yenı 

ba.ı,Jı.:llll; l.Ouı.Qa OOi boı .iıO.OllU9U
ruz. d.ecu ve \'eJa edere-.: ııı:araau 

OLomobılle &l'rtid.ı. 

1ıcınct mfulnbaka orta okullar a. 
rasında idi. St•hrernını ort& aeıme-
f!~~ıncten Çemberlltaş tınıunen ı;ra 
lıp geldı. 

hOLt •:..ı OF. l\.\Z.\ ,Dr 

: E'I' f\ F:T: :. * \ \l.('I' (1 > • KO(O {'?),. 
:n\,101 t3ı · "''''İ'r c-tı. O!-i·• *'''' (:'il. '7\FfR (61 - 'hl.\T: '* (;), llİK,IFT t!U. 'Ff'Ot'T t!H,. * "'t'l .\R\Tll' tıoı. '1LR\T 4 * . - • 
*c111. • 
:: 11 \lit''f" ~( l.nt C.\R\~ -: * 8\'l_\,t\ '\\Tİ: 11.00 ... 

~~··················••4 Hamit Kaplan 

Londra'ya gidiyor 

Fenerbahçe 
antrenman 

dün 
yaptı 

KALECi ŞüKRü ÇALIŞMAYA KATiLDi 
Ll~n ıik d.t ını ıA ncı oıara1t 

bıtır,.n ve hA" n ampı~·onlu< içtn 
,.n tan•lı iki takım ıc.nelt' bulu
rıan Fenrrbabçelller 6n0m07dCkl 
Pazar aünCl Brjlkta.,la fapaca~;l".oı 
ıLa kartıla.1?0lll!llna bütün Ktlçı~·J 

ı. · lvl"rtı.:ler cson 11ab•h da ata, .. a.
nnda yalnız mOC!afaa oyuncutarı
nın katıldıtı bir antrenman yap. 
mıııardır. 

Çalışma:ı.·a son hldı~ll l.eR'& ma 
çında aya,A:111dan aa.lcatlanan Burt 

aevretmlştır. 

İlk önce ko~u ve tcnıtarftztıc ya
pılın an~rennıanela daha &0nra !<ı
ıa blı· tek kele oynanmıı ve ı;aıı.ı;
nıa~a ftOn verıltlllftlr. 

f"enerba.hçe:tıtr haftanın r.on 

An;·ara ?5 ı AA ı - RahatlllZ 
b1 ıan o .., .. a GOreş tam.pıra. 
numu:ı: Ram t K.ap:.an'ın tedavi 
itin Londra1'a eı'inelt"ı- l~eıın~ Be
d~ Tt-rbl>eel umum )!CldO.rlOltün 
ce tarar '"er!lmlttlt. 
Ramıt Kaplan a:,orncızdelr:ı sün. L:e baıır,anmattattırıar Hatta~ın ae seıı:nıt fatat antrenör .'.\tolnar·· 

antrenmanını Cuma ııünü tmn t.,. 
irurıla yapaca.ıı:ıar ve ModacıU! btr 
otelde •ampa lirecekler'-lr. lerde hareket edt"Celetir. .bemen ber SUDU ça.iıtan San • dan tıın alarak 5ai.la tenaruıdaıı 

OKU \!\ b •~Kt l" AP;\.K \.E.FA -
.Bh\h.OZ ı\IAC..: f l'o.J !il:..tRl:/J"lİ 

DUn Atıtbatpqa atadyomunela 
:rapllan Beykoz - Vera ııa karıuaş
ma&ını yeni futbOI tecı.erat.yonu 

başkanı O Şeref Apak d.a ..e:rret· 
mıtt.tr. 

Böiae mucıürü 8 s. Cıha.notlu 
He bırllkLe o~uran Yt.nl bta}kan k.en 
oısınt tebrik eden buın tem.sııcı
ıenne teşekkür etmıştır. 

Milli maçta Fransa - Bul-

garistan yen iıemedi 2·2 
Parla, 2.5 (T .. HA.) - Bugün burs.-

da Paro dt PrltıcM Stadında 40 
bin aey1.rci 6nUnde yapılan mlllt 
futbol k•rşılaııına.ıımda Fraa..a · Bul 
rarı.tan 2 - 2 berabere kalm).flardır. 
ltaçın Ut. de-vreal de yine beraber· 
ıwo ı · ı aotı..loıımlftl<. 

Kız L!~leri ara&ıncıa yapı~a!l 
maç, 20nü:t en güzel ve be\'ec3.nlı 
attılltfJmMı ohnuştur. Bilh&.s!<a 

~uvvt'tler-in cıe-nk oıu,u, tkt :.11.kı

mın da volevbolü bılert•lo: o?naona 
ft. müıtabakanın zcvll:h ~ rneflın1 

...................... , 
:Tal..ıın- K.: 
* ıar o G. a ''- A. v. r. r. • * • 
: G. 8. 9 7 2 - 23 5 16 2f * P. B. 9 7 1 1 21 5 lfi 3. 
•vefa 10 5 2 s 1-1 15 12 e• 
: t. Spor 9 4 3 2 1 l 1 t ı 7 : 
* B. J K. 9 4 1 4 23 15 f4 11_.. 
•K Paşa 9 2 3 5 ~ 11 7 11..Y. 
*B Spor 9 1 4 4 7 19 6 12• 
! Emniyet 9 2 2 6 8 26 O 12: 
* Beykoz 10 2 ı 7 12 18 5 16 .._ 
*Adalet 9 2 1 8 12 19 5 13• 

••••••••••••••••••••••• 
.\mt"rlkan J\olleJI llt" t:l!lktıdar Kız r.hıt'ıl maçı 
Ralmde mnttan. 1i.r1Uli. bir 601 ıö rıJ~·onunuz 


