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TÜZÜK MüZAKE·RELERiNE 
• 

1 
BUGÜN DEVAM EDiLECEK 
aeiimin ve bizzat Demokrat·Partinin kaderi teklife 
aleyhtar 195 iktidar mebusunun tutumuna bakıyor 

} CHP' nin, geçen oturumda kulandığı taktik 
'«Mükemmel» kelimesi ile vasıflandınldı 

IK. Gülek 
• 

rıcasını 
•• onergeye 
çevirdi. .. 

n ususJ AJuJıabittm.bden 
Ankara, 28 - C.H.P. Genel uıı. 

retcrl ve Adıına MllletvekUI Kaaıı:a 
Oülek:, Meclla iç tü:ıUCüne ok, ııı 

numaralı, cMllletvekUlerı, htıkCme 
ti Jç ve <lıt durum hakkında demek 
vermeae dAvet eden önc:raeler ve
rebilirler» fekllndcltl nota daran•· 
rak, BUyQt .Millet Mecllai başkan

ııaına bir Oncrııe vermiş; B&fbakall 
Adnan Mendere.s'ln %';ATO devleı. 

( l>eumı Sa. r. ~o. 8 de> 
---o--

BOLIJ~DA 

DEPREll 
BUTÇE 
Komisyonu 
"çahşıyor,. 

tıu•uıt lllo hııblrlm lzd~ıı 1 
Ankara ~6 - Bütçe koml&yonu· I 

nun bu sabahki toplantıısında Va· 
lcıflar genel mtlclürlt:liO bütçu, o. ı 
ya konulaıak kabul ecl11mi§tlr. 

• 

nusuıt l\fuhabl rl ml:ı:ıten 
Ankara 28 - Ankara glyMl çeTTC 

!erine ııöre. 1ç tü:ı:ük tAC11l teklifi 
üzerinde BQyQJı: MU:et Mecl1sine1e 

D P G R U P dün cereyan eden müzakereler II. 
devre Meelte ça!~maıarının bun

• a dan b!Sylc tqıyacaıtı önemli ayırıcı 
vasıflardan blrtsını ortaya koy_ 

T O P L A N T 1 S 1 
ı::ıue bulunmaktadır. Gerçekten ı;e-

( Dt\anıı Sa. a ı-. n. 4 del ........................................................ 

5 SAAT SÜRDÜ 

DÜN SİSTEN 
tralik aksadı 

Teltntk finlven1te ruathıne.at m 
mogT&tları şehrimizde dtın aqam 
üı:erl ıııaat 17 )"1 bir dak1lca SS ta· 
niye geçe çok fldOetll ve lT l'I 22 · 
d:ı.kllta $8 unıre geçe de f!ddetll• 
ce iki zelzele oldu~nu te&'blt. et.
mlşUr. 

DOLUDA DEPRF"'I 
Bolu, 28 -Devlet Meteo:oloJt b· 

lcrt Umum MUdtırltılünden 'bU· 
dlrlldlğlne göre, bugün aaat 17.20 
de latl.tameu 'belli olmayan n 3 
ııanıre 11üren r.araraız 'b!.r zelzele 
kaydtdllmlştır. llJt'U Dll Sa. 5 Sil. S de) 1 --o---

Irak. BM deki 
delegesi için 
tahkikat açb 

rurk Haberler AJ&IUI 

Batdacl. 26 - Yeni Iraıc Har -
c } e Vekili Burbanettın Başay an 
buı:ün Kıbna mesclcsı ctrıırınaa 
verdi!tl bir dcmt?çto ırak hOk<ıme
t nln bu meselede TOrkıycyl brlfa 
r!:'tle d'!Stcl:Jedlitlnl sö; lcmı~ıır. 
Başay an demiştir ki: 
cSabık Ali Cevdct HükOmct Kıb 

rlll met:elc:ı nde Tilrkıyeyl dcstek
lem~ çln Blrl~mış Mılletlnrdclrl 
<ll'legemızc ııarlh taUmat sıönelerdı
itı baldo dc.('tlcmlz bu talimatın 
hartcıne çı'.";ara!:ı: Yunanistan lehın 
de rey vertnlft r. Şimdi bu bınus.-
ta t bkUtat '.\'apnialttawı:ı:.a . 
ö~renı cııı1r.e sere .. seri ~lan 

1:-ak delegf'l!ll Ha.• m El Cevat Baıt· 
cır.d'da HarlclYe VckAletınde Orta
Elçi Vaz!ml!fttne t~in edilmiştir 

NOEL BABA _ 'ıth:ı•ı dntayıı;IJ le ıı ıtn ımtoll"da bir ııçocn ı.ınr 
IJıılo•ıı \rrllın l ti r. Rlr nra>a ıelcn ~Odt'rre ~·o· 

• uı. tın ı.ımd ı ıııtllllıı. r&lrnnıl•lrrlllr. Hu nnuta <ı...,.oel H.ıbaıı dn \"°" 
<aklara ~~ı ) ti lıNhrlıl'rl ıı l dıı lıtmı•tır. "\ uknrıdakl fu toırarı ıı 
ll ltıon ıı ıelrn •' "el RahRıı orod a hnlu ıııın lilirtllilf"rr nrmatanıarını 
nrlrlirn ıorü l nırı.ırdlr. öır yıuıllaıı. orl dlııı lJaı:ı allell'r ınrııfın· 
dan da l' \1erlııdr h u•ust l'klldl' ı.utınıımıstır. 

n usud lll ohablrlmlzden 

Ankara 26 - C.H.P. Mecllıı Gnı· 
ı:ıu bugün iki ıınat devam eden bir 
topla..'lt.ı yapmıştır Bu toplantıda 
rör0$Cllen nıev:ı:ular açıklanmamış
tır 

öte yandan D P. Meclis Orupu 
da bugün beş uat cıe;a::n eden bir 
toplantı yr,pmıştır Toplantıda Ba
tanlar ve Ba~bakan Adnan Men
deres de ba:ı:ır bulunmu~tur. Bir 
ara Grup Başka.-ılııtının b~r trb
ıli yaymlayacaı:ı haberi çıkmı~a 
da bı: haber sonradan teyid edil· 
nıeml t.r. 

o 

lımirde 
iş ihtilafı 

Roıusı M~n 

........................ _. .................................. " ...................................................................... " ....................................... .. 
lz.'l\lr, 26 - Şehrlm1~delcl Algan 

<'ak liman ın~aatını yapmakta 0-

111.ı Hollaııda Kraliyet şirketi ile 
bu şlrkettr ~aıı~an 1şçller a~n
cıa b(lyOk bir iş lhtlllfı çıkmı~tır. 

Serbest mübadele bölgesine Gündellk'erlne .-~so nll5betınele 
:ıam isteyen ve bu istekleri kabul 
no.llmedll!I ıçın toplu olarak ı~ıc
nnl bırakan 60 işçi bütan ikazla
ra ra!imcn işleri başına <lönmemııı 
tl'rdlr HACllıle derhal Emniyet Mü 
car)jtünc \ C Bölı:c Çalışma Mtıd!lr 
lü!ıünn blldlrllmtş, ıırcv mahiyetin 
de ~rQlen bu valt'ıı ile ıııı:ııııer 
~ıılıklltatn ba~ıamıoıardır. 

• hazır il ki arı başladı 
HA:1!.sc)•I haber alan lzmlr vaıı

ıı hAdlılo ~erine ı;:lderek 1 çllerle 
ı::~rOşmü", Blllııe Çatışma ı.ıncıor0 
de şirket mUml'l5Elllerl ile 3 sııa~ 
mü:ı:nkcrede bulunm~tur. Nlhıı
~et bır anlll$Ila zemini ha7.ırıa:ıa
:-aK 1 çiler Hat 12 de ışbaşı yap 
ını~.&rtı.r. 

Ancak, bu işin enflasyoncu politikaya son 
vermekle mümkün olabileceği söyleniyor 

Ronn1 J\l lllıablrlmlıden lr 
Ankara 26 Ankara S ya.::. ve 

Jktıaadl çevrl.''erıııde butrün t.Okll r-----------------------------------~ 
""':etçe Dı$ .crı Bakanlıliında b.r 
lkt!aııdl plA.nın hazırlanmakta oı
dul!'Una da p bir ısöylent. dolamuş 
Jır Bu ı, iç :ı Dışlşll'rl Bakanlıltı· 
nın ı;eçıımı olması dn hayretle 
karşı!anmıotır Yaı>tı •ımız ıncele 
mclere ııöı"'. aıılında Dı.şl'.şlcrt Ba
lı:anııtınca ılttıcadl plAn aadedı
ı .. t:ıııecek herhanı:l bir vııetka ha
f.ırıanmııkta dellldlr. oııstşlcrl Da
kanlı ı nc:ıece llglll devlet dııtrl'le
rınc ve ll':t!ııadi dn·l<'t to~ekkülle
rıne blrr.r ı;ualnamc gönc:ı~rerek. ö
nümüzdeki on yıllık Cle\'re lçı:ıde
k1 yntırım \e 11erınayt' aşınması ıh 
tıyaçıannı '" bu ihtiyaçları .:11r-

ı 11r.t'amı , :ı. :; "il. :; dr.I 
_,, •• ı..-

Memurlara 
birer 
zam 

maaş 

istendi 
'Jı:nal ~ulıablrlmlıden 

Ankara. ~6 - c H P Tokat Mil 
letveklll Şahap Kttnptı Mecllıı Bae 
kan:ığına oır llnerı:o vererek. ı:c
ten devre tanunıaıımayıp kadük 
olan cDevıet penıonel kanunu tıı
unsının tekrar l\!ecl!.ııe ıretlrllip 
ııetlrllmtreceıtını• Malıre Bakanın 
dan ısormu~tur 

C.H P Una Mllletvcklll Esat 
:l.tabmuı Kerakurt da Mecltıı Ba~
kanlıttına arnı konuda şu önerı:c 
YI vermtştır: cPtrsonel kanunu ta 
urıııının kanuntaııtınlarak 1958 ı;e 
n'slnden ltıbaren tatbikine b~
lanamıyacaıı anıaşı!Jnaktadır: 

al Bu bale crö~ hiç o!Jnazsa me 
ınur ve emeklUcrtn halen aldıkla 
rı lkramlylcre bu-er maa nll!obetın 

(111.'\Qllll "D. :\ lii(I, J drl 

KiM VERSiN? Yerı• tlll."tireıı. •lımrn atım \ntaıı ıla•ı nıı 130 ll ra "l'lD 
• - nıaıı H"1 1'ıt l}ı' lirnıll m o"''t' •l'INI· n lıı, ıı ll'ııt lz •Phlrıı 

l.amp.111)11•1 )aııııııt:ı 1111~ 1 1 l>lr ııu rıınıda huloıııl ıı ıı;nnu ı:ilrıııemrzııı. t l'n ı:ı-ll)or. t te, rhrl ıı 1111'\\R 'e 
ı<el.ızr•lnlıı to1,ı:ııı t1 ıa: ı "' dnı:ıMı ı:ı Jrr. H 6l"lıı onlı .. llu ı.atrnhntınıteıııtolıı) ı l ll'lr.dl,J el •· cezRJ ı h an a:! ma 
ı.11111 vrreerı. noı:rus u meralia ıı e ırr. 

........................... .... .......... " . . ........... ................. ............ ... ................... ,. .... .... nı ttHHl•••H••••n••···········••MtMMl9ftHIUHllllll 

Azınlık okulları 
lellişlen geçirildi 

BİLHASSA, YUNAN MILLIYETÇILl~i GODEN R U M 
MEKTEPLERİ iÇiN MOHIM KARARLAR BEKLENiYOR 

Orta 
yönetıiıeliği 

,.. -ı Şehrlın.:ı:de Rum okunan. renlt 

t h • ı lllçUdo bir teftişten geçırtımıatır. a S 1 Yapılan muhtelıt ı:ıkAyetıer tııe
rıne l\lllll Eitltlm Bakanlığı Tallm 
ve Ttırblye Kurul'U tıyelertnden 
müteşekkil bir bcyeot. teftlo neti· 
cesı hakkında gr.n ~ bir rapor ha· 
:ıırlıımaktacıır R&.por Bakanlıkça 

d 
v • • •

1 
d• 1 tetkik edlldlkt:u ı;onra. Rum 

e g 1Şt1r1 1 okulları !ıa!tkınd'll mOhlm hazı ka 
rarlar alınması beklenmektedir. Bu 
aradıı.. azınlık oıeullarıntia bütün 

L!Jie ve Orta oıruııar Sınıf GeQ- denılıır !Çin türkt'~ ölretlm tartı 
me ve lmtıhan Yönetmeııı;ınde. koruna.aı hususunda etüdler yapıl 
:renı bazı deltşlkllkler yapılm~tır. dıı;ı da 60ylenmektedtr. 

1 l•tnııh ul ht.l'n Ttbbl:rr <ııtrPUl'lltrl dfln ~naı ı ı 
AK F ANILDI - de f ıııtııunıl i\ı:rPtl!"I ı.oı.nıtııdı·. llü., u ı. •51r 
' l .. hıtıl"ll \ 1-.l f t r.O"U ırorıl ıı ı l"rtllilrrl ıorı'nlr nnıııı•l.ır<lır '-f" .al ım 
hattııtu bfl\ ıı ı. •lirin r.!11"hl ııh•l·)r'tlnl •C ınılll,,ı~ıııı. \R•ı fl Arı nı 

Dclltlkllk. bllhaıısa bu okullarda Rum olı:ullanndı oıruıuımalı:ta 
iki sömestre !'.stemtntn konmasın- olan den kltıpluı da kontrol edil 
dan ııer: ~e:.m:~tır 88 maddelik mıetır Okutulan den; kitapları· 

1 

olan vönetmeıttın lA madele' lcfil- nın. bllrtllı: eksertretının Yunanlı 
cıırı!mıM•r. tanda baıılmı, .. e oradan getlrtll 

Yönetmelikte vapılan et et ı • mit o.du;u Otrcnıımı.tır 

llıellrıml ırnıır. 
C Dl' , amı ::ıa. ı; o. 3 del ( Uc\Rm ı a. s ~ü. 3 del 

Bir Rus Tankeri Boğoz'do karoya oturdu. Bazı 
h o v o v e d e n i z s e f e r 1 e r i y o p ı la m o d ı 

IRl\:-;'D.\ DEPRE)I 
Tahran 26 - Son günlerde şld· 

detll zelr.elclere ısabne olan iranın 
batı bOl~lnde bugün do rer ll&r 
151lltılan kaydedilmı=ur. 

Marmara bölı;tSJ azerıne :rerıe-l 
,en yüksek basınç alanı oehrl!lltz 
ve civarında kesif aıse aebep ol. 
maktac:ıır. Sisin kalınlııtı ır.:sruş me 
saresını yer yer 20-30 metreye 
kacıar lndırmıe ve bu yil%den, hava 
ve kara nakliyatı ııüçlükle yapıl

mı~tır. 

E~ velk1 geceden itibaren 
fan kes t 611 dCln akaama 
datılınam14ur. 

BiR ~O\" \"f,'J' <lf.:\11 1 
, 800 ZO.\ K AR\\'A O TURDU 

OTOBÜSLER DE 
HASJ AHAN EDE YER 

BULAMIYOR 
Beledl7e m!'cll.5 n.o dünkü otu

rumunda t.E T.T büıçegt ııörütOl· 
mO§ -re aöz alao üyeler. otobüs. 
!erden ~lkAyetıe tam altmış de!a 
ctılı:lım, tıklım> tAblrtnl kullanm~ 
tardır • 

Teımll<.111 bulundukları b!S!ge. 
ıere fazla otobO~ tııtlyen Uye!er. 
ıcıareyı çe :tıı \"önlerden •enklCI 

( Dl'Hım ı -.. 6 il . il dal 

Dün sabaha kareı ı;aat 3 de 
Bo{:azdan ıçerl ıı. ren, 8900 ırroa 
tonlult Sovyet bandıralı 1.~av Kap» 
tankeri. kılavuz 1Jy..., kaptanın ı-
dal"'Cfllnele l o!un• cıevam eclerkcn 
Çubuklu önlerinde kalın bir ala 
perde51 1çlnc ırınntı;;tlr. Sahanın 
kapalı oımw yüzUnelen radannı 
.kuJ.1anaınırıın ccm! brrbanıı bir 
mCIAadcmesıı wt>cı ol:naınaıt itin 
makine.Jerını 4urdumıuetur B.r a
ra baıı tarafını uların cere~anına 
kaptıran tanker Oıı. ı:ıç Okulu On 
l!'rındekl 61 uğıı bındlıml tir. Ba~ 
tsn!ı:ara eden ııcmı Clerlıal ııerıyc 
manevra yaparak kendini kurtar
mış ve biraz açıkıa dcmlrlem~tır 
Yoluna devam etmek için scfare
tınııen talimat ııekll) en kapı.an 

Gemı Kurtarma te~kllltının yar. 
eım tıllebını redc:Jetmiştln- Duna 
raRınen gemi c.varına bir d.tıııç 
ekibi ~nc:ıerıımış \'e orac:ıa bl'kl&-

<Dt\am !la. r. sıı . il ıtal 
M••••••Hıııııııııı ıııtHıtıtııııııı ••••••ttıı•ıııııııı•ııııtıı ıı ••••••nııu• .. .. ,.. •••ıuıııu • ıı ıııı • •ı•:ı• 

"VATAN .. GAZETESİ 
SİZİ KONUŞMAYA 

1 

DAVET EDiYOR 

Herkesin 
bir 

söyliyeceği 

vardır 

VATAN'la her zaman ' aynı fikir

de olmayabilirsiniz, fakat VA

TAN sizin fikrinizi söylemek hür

riyetinizi son nüshasına kadar 

müdafaa edecektir... Yılbaşın· 

dan itibaren açacağımız cVA

TAN'o Mektuplar• sütununda 

herhangi bir mesele hakkındaki 

görüşlerinizi, bizim fikirlerimize 

aykırı olsa dahi yayınlayabilir

siniz. Yollıyacoğınız mektuplar 

memleket meseleleri üzerinde 

olabileceği gibi VATAN veya 

başka bir gazetede yayınlanan 

yazılar üzerinde de olabilir. Şim

diden yozmaya başlayın ı z. Yıl· 

başından itibaren her gün ... 

. 
''VA1AN,, 
okuyucularına 

Mt:ı"u.T Enn;öırnLoöı.u 

50 milyon lirallk 
tahvil çıkar1llyor 

M. 
6 

Ertuğruloğ 1 u bu emısyonun 

yapılacağını bildirdi Ocakta 
Maliye Bakanlı4ı Amort.laman ve------------

Kredl Sancııtı genel müdürü Meh· ı 
met ErtU#rulotlu dün bir bımn 
toplantaı raparak, a&ndıaın çalış· 

,znalan hakkında bilgi nrmtştir. 

Buna gOro uncıık. •1033 de ku· 
nılmuş, dış borçlanmızın aı::altıl· 

muında kendi ölçülerine göre ıay 
dalı olmuştur. Ancak IJ1 bir teşltl 

llta malik bulunıımamıw ve lmkAn 
lann aztıaı 7Qıünden beklenilen 
netlce)"I veremedialnden, 10 Tem
muz 19S3 te yQrürlOh giren 6115 
aarılı kanunla Amorıt.aman 'fi! Kre 
dl Sand1'ı adıyle yeniden kuruta· 
tak faaliyete gcçml•tlr.• 

f 1le\11tıll Sa. 3 Sil. 2 dr.ı 

M. Tarhan, Beyoğlu 
Batakhanelerini 

f etkike devam etti 
Vali MUmıırz; Tart:ıan•ın cBr.voı:

lu t:ıatakhane!erl• ndekt tetkiki 
det"aıı:: etmektedir. iıaUtıer yeni 
\"alinin bntakhaneıerı aezc ~ııı 
bltlrcmedlj!lnı. fakat glrı:ıtııtı bu 
mOcadelcde:ı ınuhakka't sıırotte 
b~an ile çıkmayı a!'2ulac:ıııtını be 
:ırtmek tedlrler 

Tarhan, evveJJd gece yan.<;ı yln" 
nıısol!lu bataıchanclertnde va;>tıih 
teftişler esnasında birden btrr. ba
ı;ın mensupl&rını da yanında ı;ıır
mn:ıtıır Valf. bu Ani karşılamı;.~a 

oldukça şaşırmış ve dudaklarından 
şu kelimeler dökQJmüştQr· 

c- Bu teftiş gizli ldL Anlıyamı 
yoru:n. Siz nMıl haber aldınızh 

Gaı:etecller, bunun bir tcııa:!Of· 
ten ibaret olduj!unu bellrtmt1:er 
ve bıınc:ıan sonra teftişe beraber
ce devam cdilml~tt.r. 

PEYNİRi EKSiiC 
TARTAN BAKKAL 
TEVKiF OLUNDU 

açıktır 1 
nlı.11.\"'" ' . · 

Vali, bllha<;.a Abano;ı; soka ı çev 
<Dr.umı Sa. :; so .• del 

LAlC'lldekJ bir bakkaliye mal!aza 
sında iki aydan beri ela!lk llT&.'T.ıj 
ııa tulum peynin tıa•muta olan 
Kemalettin Ba~aran. dün Bele:11ye 
Zsbıtası tarafından 11uc; o •Q ya
kalımmı~tır Kemalettin Ba•aran 
Toplu l\I ııt Korunma Mabkt':net n 
Cıe \apllım d;.ıru•m»J sonucun:ıa 

te\klr eelllcrek cezaevıne ~ndar•i 
m,~ıır 

. -
- --·---- ·- - --
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•&TP&t 9 

B·~~l•i!i!i 11i~l~I . . 1 S E H 1R1 
Seçım sıstemımız ıçın HABERLERİ 1 

ortalama bir hal farzı Taleb::~:ı:::umu 
M uhte

Uf fuıla

J&rla üze. 
Yazan: 

•wn bir seçim 
ıx;ıı.ı. addetWiai 
için nuru.unun 
azlıjı aolt.ylllyle 
an<"•Jc bir mebua 
tık.a!"8n Hakkl.rl 
vu11etl blr aeçım. 
bölıeaı oıcıutu ttl 
bl 39 mebua çıka· 

Veliler okulda 
öğretmenlerle 

görüşebilecek 

.rtncte tıır çolt 
tadiller yapılma
•:na ratm~ .ıı._ 

l'n yürürltlkle 
olan 53.f.5 aa:rı:ı 

Millet VetJlled 
Seçtmı Kanunu-

Dr. 
F. 

Orlıaıı 

Köpriilü 
mazun en 1Jü1rü huaua.,-etın! ek
ıenyeı; ı stemıne ııöre buıılanmtt 

olm•ı t~lı:U etmektedır. 
1960 aeçımıertno tekaı2d.Om eden 

aünlerı:ıe Seçım Kanunu haztrlanır
k~n. D P nın o za?D.ant:ı ldarecllerl 
~lm ıısıatemlm1z ıe nthai tf'?nal! ~ 
eMının kabul edtlıneeinı ıarar:a ı.fl
tmuşlercıı Dt.:vrln Halk Partlal Ueı l 
ıelenl'en lM Pro! N'.hat Hrtm Qa
r.ç olmaJ: O.zere ancak ek.Seri et tl
aulunün btlnyem,ze uracaıtını td
cı:a edJyor:arcu .. r1ın dotn.ıau ara
nınsa o ııralarda !:rt.taar part ıı 
çevrelerinde hlklm olan tanaa~e 

SOrG mllletveıc:!letl atçlmi etk:aenret 
u.utUne ıröre yapıltnıa. o P nln ıoo 
ntlla.ret 1~0 den faz:ı. mebua çıkıar 
mu.~ ımki.naı:z:ll. H&.:buJU seçımler 
nwbl temsil eeu:arına aore Ct're-
ran ede~ lk! partln!n JC.azanaea· 
gı mebuslultla.rın aa,vıMnın yeiı:dtAe 
rıne ya'..iın olmaaı hUmall kuvvetli 
bulunu)ordu. 

Dürü6t blr ,ekUde cereyan eııt. 
lincı.e hiç bir klmı;enın en kOçQı1: 
bır ıuphesl blle oimayan 1960 umu 
mi &eçtmlert, bJl!ı.ua palko!ojlk ıse 
bep:e:- dola.Ytat1•1e, t>üyük mlt)"~ta 
C.H.P. nın t.leyhıne olara."<. net~ce-

leolnce lttıcı.ar patt~tntn ekstrıyet 
eıetemJnde ısrar etmekle hem ken. 
d;sl tıü:ımıncıa.o bem cı.e memıe>cet 
bakımından ne kadar büyült b:r 
ha:a lşledlQ:ı meıaana c;ıkm14tı. 
Bunc:ı.an aonrakl c:ı.e,·re zar!ınc:ı.a. 

bılh&lll'a 19.H seçUniertnl müteakip 
C . .M P nln ötedenbe-rJ taraftar ol· 
dutu. nl..lbl at-çim atstemı ft:trl C. 
H P. tJnco d• benl.rnMndl. HUrrıret 
Partibının otta::a tıitmMJ:Vle bera· 
her MecUate mu):1alf"fet ac:ı.ına tem· 
s.lcl bulunduran Oto tı)·aeı parıın.n 
de niabi meçi:n s!lltt'mt ıçın bf-ra· 
berce mücaelele etUklertnı aoru;o. 
ruz. 

N::ekıın 27 aecım.ıerı aoıarıısıy:e 

her üç parti avn a_ rı netrettlleler1 
aeı;tm befannamclerinde Jktıcıar• 
ıeıınaıaı ıa~dırcı-. nıebl seçım ., ... 
teraını tahUk.Uk ett.ı.nrek en kı&a 
b.r zamanda yen: ba."Stan umum.t 
•eçtm~ert. &ldı:ecelını blldl.nnlQler 
<1!. Seçımıercte muhalefet ceptıear. 
nın lktıcıarı.tan daha fazla rer top
ladıtı 1!5z-'nOnc:ı.c tutuluraa va~an
cıaş; ekffr1yetuıın n~bl teman ıı. 
temini ıa.,vıp ettıeını anıamu &üç 
olmaz. Şuruını hemen hatırlatmak 
yrrlnde olacaktır kl meseli 1ncııte
rt11e mUhafazad1 iktidarın k&Jll. 
ıında ~ Paruıı •le Lıberal Pa:-tl· 
n n aldı&ı reylerı bırblrtne eidl7e. 
rek bundan munaleoret adma bır 

net.ce çıkarma~ ~nomkOn olmazsa 
da me..-nlelı:etlmtzdeicı dun.tın hııı.I 
tere~elı:inden çOlı; f&rthdır Z!ra b1Z 
de reHm ıne\-zuunun hlllll babında. 
her liC' muhalif part.• de btr takım, 
eiiaslarda bır:ett:.>ınır &Ore 27 Ek:m 
aeçımı:~.nc1e ınu "11fe ın a.:dı ı rr 
'er bir tr!ne eıtfeaıtcl< ta6.r ,a:>.ı 
bl 4l' O nHıZ. 

ran iatanbul da 
bir seçim İnıntaltuıd.ır. Seçlm K .. 
nunumuzun bu a:ııu-a~eU kar.,ısın· 
da ufak bJr ••Ulretın met>ueu me
aehl 12 btn rey albl çok kUçt.1lc: 
btr rerle mebus aeÇlleblldltl halde 
ct.ler blr vtlılyette b1r ıcımaenın al. 
CU8:t 2W bin ~y dahi mebus o:ma 
ı>ına kit! RPimemekttd:r. 

o hald.e seçim kanunumuz yenl 
b•ttaı:ı. cO:zc:ı.eo ceçirlllrftn orıe or 
talama bır yol bulun:na~ıdtr kt vı
lAyeııer arasınc:ı.ak! bu adaletıuzl!k 
kat>ıl oldutu kad.ar azaltılabllısın. 
Kanaa:.tmizee bwı:U=ı ıcın tutula.. 

tca:t en kola yol ~m daıreıerı.n1n 
b:r mık:ar lrOçtıllUlebUmeeld~r Bu 
cıa llcttdarlL muha!efetın buııüntO 
aörüşlerlnden ka?tıllklı olar&..'< bl· 
raz fl'daklr!ık yapmaları ııe im· 
kln dall.llne aırebJllr Seçım Kanu 
numuıa lll.ve edJiecelt blr madde 
lle on ve ondan u rneb\16 çıkaran 
vUAyetler blr aeçlm bOlR'eıa! olarak 
ka:ınatıa bf'raber ondan fazla me 
bua çııo::aran vı;ıret.er bürükJU'.t de 
recelertne ııore ıkı ,.o dal1a ztyade 
ııec;un mıntaitaaına bölonmeltdır. 
:ı.ıeıee!A oncıan fazla mebua cı~a· 
raıı vılıl.yetıer ıKI;e, )•Jmllcten faz· 
la mebus çıkaran vtlA.yf'tıer Uçe o. 
tuıc:ı.an fttZ..:a metıuıs çıkaran vua
yetler ıae c:ı.örcıe bOlOnme:<. eureuy. 
le ıeç!m mıntakalatını makul b;r 
hadde ındınnek pekAlA mUmkfln· 
dar. B()yte bır :ç-o.a ırıclllılttı ta'
dırde m8681A. Anıcara (it a::rı ae
cun mınt•kaıtıııL ~tanbuı Clört a.o-
tım mın!akaıuna b6!ı1nm04 ola.. 
cakt;:. Bu ıuret:e seçim muıtaıt .. 
ıan ar&6ınc:ı.uı bü:rDk nıabeWzıı;c 
kı:smen olsun aıc:ı.erı!ebllecektır. Bu 
aıatem muvaffak oldUQu ta:~cıırde 
ı~ertcıe seçim bölaeıerı blr miktar 
d&ha küçültülebilir İktld.arla mu. 
hale!et bövle bir ortalama ,-oıa ra· 
zı oıcıukıarı taıc:ctırde bundan htm 
paı:t.ler hem de memleket fa:,'da 
&Orecektır Bu >ıuau&ları ıu~aca 
töylece eıralamak mtımiCOnııor. 

ı - Gerek lll.tıdar ııere& muha
le!ttt için k06Jtoca b1r \"lli.ye~te ıop 
tan kazanmak ve;a toptan kaybet 
me~ e.-.ıocıan 11zut..,ıln1ıt 04.a· 
caktır • 

2 - Ytrmı. otuz. veya dalla faz· 
la mebus çıkaran bil \"lli'.'"etl btr 
kaç b.n rey tarkl lle toptan ka.:;. 
be:mek tehllke&l ber lkl taraf ıcın 
cıe ortadan kaHracatıncıan .eçim 
kampanyaaı daha ı&kln reçeceıtı.ır. 

fstıubul E. Ll<esi idaresile Okul 
~-il~ Birli.ti bu mevzuda anlaşıp 
goruşme günJ~rini tesbit ettiler. 

MllH P-tlttm Bail:anlı ının. tık 
ve orta dereceli okullara yılcıa uı; 
Yerine ilet karne vertlmNI ıı.temını 
toymuf olması, Okul • Aile Birlik· 
lerlnl, blr mahzuru Onlemtlı:. üzere 
hartkete ırtırml~tlr. Blllndlfl albl, 
buıune tacıar tatbik edilen alatem. 
cıe bir talebe vellal, çocuAunu. N· 
nıfını aeçmelı: veya kalmak duru
mun& ıı;tllnce}·e kadar, üç lı:.ame 
•trlldlQ'lndt'n iki dtta kontrol et· 
me.t. lblkinını bulmalr:tıycıı. Yeni 
elııtemde verilen iki karnede-n .ııo· 
nuncuau, öjrenclnln aınıfını geçti· 
llnl Yeya kaldıtını bl1dlrdltlna ıö· 
re, veJI cocutunu birinci karne ı:e 
Ye bir. cıeta kontrol etme.le tmt&nını 
bulabLmektedlr. Okul • Allı Dlrllk
lerı. velllerın çocuklarının ders du 
romunu eık aık kontrol edeb1lme. 
Irrl için, okul idarelerine müracı,.. 
a'! ecıt'reJt, velilerle ö-.tretmenıerln 
&örU,ebllaı.eltri için bellrll gtınter 
tarın etmelerini Ja~l!r:nektecıırıer, 

1stanbul &r.lek Llaeıdndf". Okul 
Aile 81rl1ğl Ilı! oku! ldare..t arMın· 
cıa varılan auta ı:na oetlcealnde, hrr 
öı.:retmen için mııa~:rtn IUn veo aa 
atlar tt:ı:blı: eocııımı~ıır. Bu gUn """ 
aaLJerde. ö ·reneJ velileri oıtula ıe 

lerrt çocuklannın dtrs durumu 
hatklbda öı.retmenlndtn izahat a. 
labl!ecek ,., tavsiyelerini Ojrenecelt 
~t>rdlr Teabtt ıtdllen ıon ve 1>aat
.er. Okııl · Aile Blr:lb1 tarafınc:ı.an 
vrı !ere mektupla b!ldlrllnılştır. 

Kahve satarken .. 
Emıcon, Ta ıta.lı:alf A..tmaa:tı 

Papa~O!llu Handa Kurukahvecl· 
11.lr. ,.pan Orlp°"' Peltkyan fahif 
rıatıa iki kllo 70() &ram kahve ıa· 
tılırıteon auçu :.ı. '"yakalanmış ve 
hakkında •ahJdllata ·•ilmi tir. 

Bir esrar satıcısı 

rnahkum oldu 
Blrtncl Aı.:ır Cf'za \tahkeme$l, 

cıonıı:u duru ma•ıı aonunda Rtşat 
Tezt'an adıncıa bir tahJ:t altı aene 
onbır ar on ı;::lin hap11e 736 Ura da 
para C1>2uına iki Be"De bir ay da 
Alanya.va atırıttıne mahlı:Om et.mlt
tlr. 

Altmı'I 

lllr: ..-rar 
J'•sın.dak1 11an1Jc on ura. 
aat.a.rlı:en aur:tı~tü yaır.a. 

rl! l>u U4'taD .va. ılanmı 

3 - Seçimler daha kUçüie mın· 
ta!C:al&rda cereya..1 ecıecell ıçın 
memleketin nabZı daha iyi Jo'Oll.Jan lanmı 
mış ve ıeçtm mınt&kaları daba çoic ti!' 
ta:.m.tn edllm!lf oıacaklarc:ı.ır Bir balık fabrikası sahibi 4 seçtm mınıaıc:Jan .k.Oçuıcıu. 
ıa nısoette ııatelerceıkl eahıalar ua 
ba bUyük bır ehl'tnm!Yet kar. .. 

•. . k 1 
ruşvet verır en yakalandı 

c&Jt!ar. fU veya bu partlye men· HL!l.cö, Cam!altı 8 ıo anıt balık 
ıup olmaktan zl:V•Of' aeÇllecek ıc.ı.n ·u7Janıa tabr:kuının ıahtbı 0 ; n 
11enı, f&!lal ıı:çtm lcabtl.retı de M-- İtalyan u,·rutıu Oa<tt•na Dfonıltlr:t 
t;tmlerle tol o~-nıyablltcektlr Bu t-TvelJC1 ~on Bf')·otıu Bf'lf'dh·r za 
ayl'cıt- bir çok \·erlerde bir par• bıta mPı:nurlarına 300 Unı. rf1,y11• 

1 • esi yr:lnf' kaıma llAtP\Ptln lı::ı•· tekllf edip paran •trlrkt-n auçilt 
zanmaaı tmkAn .:ıa..tııııne ıırect'ıt. I tO yail:alanmıa •e dön Adlh·eye 'ff'· 1 
ır. rllm!ıtlr. 

• 
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Dört ıthı .~ .. ~Pfl 
/'ODrR Yf'• 

S on aylarda So\7ct R~ra
nın bazı yerıertnde ku~la. 
ıan bır yıldOnOmO bir haY'· 

il aşırtıcı olnıUŞtUr Aralarına• 
Kabatda ~üa\U,nan Cumburtye~ 
ldareıaı do bulunan bır kaç SO\"· 
yet: Cumhhurıyet ı !lOO ) ıl önce 
Çar MUt.ıı:, lvan·ın kend.llerıne 
boyun eacıırmeaıoln ıbatıru 11• 
anmışlardır. 

Sovvet rejımın:n :ile yılların
da. Rı.ıa topraıı:ı olnıı~ an yerler!n 
Çarllk RUBl'ILbt tarahnd.an ı!ha.-ı: 
edı1mt"lerı «BU'!ük blr ~er h&re. 
ket!Jo oıaras. 11An edıltyordu. Da· 
ha toonra ıo3u yılına doıu·u Rus 
olmayan halkın :.tıoderının. !!hail. 
yapılmadtk('a 4atı.a fena oıacaiıl 

Herı aOrülmetı:e btt~lancı Nlhaves 
JIJSl rılınd.a So~tet Rwıyanın U4 
ı:ak ve Ortaool;uC!ııkl ~lü'\lUman 

memleltetlero cıogru ia·ıllm.a ve 
wcn~fleme p:lnu~rına uymak ga
Yeelyle sov::et. 'arlhçJ.lerı, çarta4 
rın yaptıkları ilhak harcketlerı

nın t!\1\1.bbe<: blr it• olduıtunu Jd· 
dia etmek \"e vay.'.lıak ilzere ta. 
lima~ aldılar .. t.,tl' Çerkezlerle 
Başk:ır ve Kabardla'l1ların f.00 
yıl önce c.hürrıyete kav~maları
uın ·ııcıonumıerınt kutlamaları 

bu fi fel•!" cıa::anı:;orcıı 

ARANAN GÜNLER 
Bak:: katte: Rua olma\·an bu 

m Ll ııruptarın. bll~&h..,a MOelü. 
mantarın. Çarlık ıc:ı.areet altıncıa
kl ya,a)·ı.şları. ıon 40 yıl ıçers~n

delel komunıst tdaıeden cıaı1a az 
zulüm ve lfkt"nce lçE-ntncıe geç· 
m!ft;r. 1917 yılı KM•m ayınd.L 

Orta Asyada ~ıuaıuman mılHyeı· 
çl bir teşkllAt., Kokancı·cıa mUtt. 
takıl blr hUkılmet kurcıu ve mui.1 
t~· bir TUrktetan de\•letı ilin eL· 
ti. Bu h&cııae üzerıne Orta Ru.ırr
yada:.t: Kızıl Ordu auruma mü· 
dahale e~ ti v• ıSovret reemt ta~ 
rt!l{'!lerb ne a~rtt Uç yıl eonra bil 
tün Türio:mtan Sovyet idaresi al· 
tına R1rd.l. İt+UlcıAl ye hürrtyet i. 
çın ııırışllen dilter hareıeetler, 
•~l:lli lstikll.i• \'fi c!\11111 ıttıhatıt 

acıları a!tınd.a öz.~,eklataoda ve 
Kazaıcıst anda cta ce~an etmlf
ıır Kafk&'yanın k.uz~v bölget>ln· 
c:ı.e kurulan ~Hl!>lüman muhtar 
Kabardı Cumhurıyeıl, ~10bkova· 
nın kütleler ballnd.e mııııyetçl 

ltdrrlert katlettUtı 1937 yıhna ka· 
dar, SO\Jet ıcıare.ıne ıc~ı mu· 
kavenıet R'Öetereblldl. Sovyetlerın, 
bllh~a lıuaya·cıakı Müslüman 
halkın mllhyet('ıllıt ht&lertnı ha
rekete ıretıren nılllıyetçl lld.erler. 
le önceler! l•bırl!RI yapm&1Sı ol· 
dukça cırkln ,.e Y•kışıkısız btr ha 
rekettl. Sovyet t)QkılmeC1ne men· 
sup yüksek bir niemur 4un!arı 
ya:zmı'lttr: tcBu ıtblrlikçllerl seç· 
et bir zaman tçın kullanmak lü· 
zumlu bir ıaı.ır ÇO.nkU So\7et 
rejtmlnın tWt arlarınd.L sert 11.:aL 
muı bu m11llye'CI bötaelerde ko. 

RUSLAR 
TAM 40 YILDIR 
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man1.11tıerın mahalli herhanııt bir 
teşekkOlU yoktur.) 

Fakat bu Asyalı mHHyetçllerin 
Akıbeti komünızme karşı ıtelme:.;: 
ıçın yemin etmı.teraen daha !e
CL olmuştur 

KIZGIN DEMiR 
Or·;a Ab)·ada bit MüslUman 

tıza:ın demır kUllanılamamı ur. 

KiLiT MEVKiLERi 
!.to'°kova !ç-erf'inde mllllyct('i-

11k aleyhinde ir atyaset t&kıp 

ecıerken, Sovyet Rusra dUJında 
bunun tamame.ı. &kaine hareket 
etmektedir. Sov)·et hük.ılmetl ırtı';; 
çılı~ın hı-: düşmanı keailırkPn 
A.-.ya Cumt1urıyetlerlndeiı;t kilit 
mevkileri Myai.ı olmayan Ru!lla· 
ra vemıektedlr. Bu cumhuriyet
lerin en bUyOtü olan Kuarıatan 
da bu A.. .. raıı olma1an Rusları yer 
Ie11ttrme harek1tL Stallnın ö~ü
münden eonra tlddetınl daha 
çok arttırmı:ttır. Uzbekt~tanda ta 
rıhcller ırura İt1lı\mlııtın .. ırerı• 
tarana.rın: Ortb&b etmelı:e çahştıit
ıarı dl&!! ·ıe rıocumlara uıracıı 

Telefonla telgraf 
gönderme servisi 
dün faaliyete geçti 

lar Arap('anın yerine z.orıa Rua. 
ça a:e~ırııcı.1 ve komüntlt olmayan 
cumburtyetlerdll daha ıyı btr tah 
bile aal1lp olmak veya dalla ıyı 

bir il elde etruek l('LD Rusçayı 

btlmek es• 01cıı.ı. 

MUKAVEMET 
~ıo kO\"L çok dı·fa sonu fe:l

kelle ne~ıcelf'nen ıı~ et ve: kül· 
tür aahasınd.a'<I !aalıyetıeriyle 
kalmadı, "-Iüslü·J1an halka bir d~ 
ı:ttıaac1t ısahacıa c.dell gömlel;lıt 
aıycı.ırcıı. BüLün A$.J& cumburıyet 
!erinde, ~Yoı.kovtanırı zorla kabul 
ett.ırme<c t&tedııtı kollektif çtftl:k 
!ere karşı uzun v~ •ld.d.etli bır 

mukavemet sıı;; .. uerıımııur. Kr~· 
çeY üç yıl önce Ta:jkent'te Uz· 
b('k ve Tac!kler::ıen bah!Jett111 bir 
konu~muınc:ı.a. •Halkın böyle yer 
lerd.e y-.amaaı 1m1&0a utanç ver. 
mektedtr.• demıştl Bu yerlera.e 
otmdlkl durum. :ı:1ne de o 2aman 
kinden hl(' farı{ıı deı:tıld.lr 

DAiMA EZMEK 
tkt.-;at. ::altüı ve ıı · ·•"t ıah&

aındL Ru~yadakı mılletlerın 

muhtariyete do&:ru en ufa.\ı; hare
ketlerının imaf:ı12ca ezılmest, 
1.10'lkovanın bir iç :-.tyuetıd1r. Oe 
çen aon iki ytl ıcersınae Sovyet
ler BlrllRlncıeti ).1ü&lüma.n cum
hur:yet bülr:Ometıerıne k&r11 ya
pılan muamelelerde bir ırev~eme 
ırörUlmQ,tür. Bunun ıaye!ll, bu 
1\-10.slüman cumhuriyetleri hem 
Ruoıya ııe Ortado1ı:u arasında blr 
köpra olarak kullanmak. hem a.e 
Uzak ve ona A"yac:ı.an ıtlecelt z: 
)'&retçi heyetlere kartı blr «Vlt. 
rınıt olarak .kullanmaktır. Fak.at 
altı !.lüalüman cumhurıyettnde 
milli U;tlkl&l için yapılacak en 
ufak bir harektt~ önlemek tç!n 
büyük dikkat aarfedilmektea.ır. 
Knu,cev bunc:ı.an çok end.tşe et. 
mektecı.ır. 40 yılelar.berl !s!Am ya 
ıaYIŞ tarzının Sovyetle~tırılmea> 
ıçın 11arfedllen bütün sayretlere 
ratmen MüalUman cumhuriyetler 
de Sovyetler Dtrllllne k&f11 azım 
lt bir mukavemet vardır. Sovyeı. 
lertn ırO;;ı;e alamıracakları teh!I· 
kell bir durum ds.. ~lil6lüman 
ın!lllye:.çllıRlnl f'zmek için Sov
)"f'tler tarafından yapılan hare~ 
ıteUn Sovyet Rua;a dı11ndakl 

l\Iil,lümanlar ta•atından sezılme
&I< 

lslôm San'atları Sergisine 

gönderilecek eserler 

nl blT lll 
batılıyacak. f'R
kat tsrnnbnl \·H 
rhılf'rlıule 1938 
in Jlrl~lnl ı..artıl· 

ınnıak ıcın hlc,.• 

bir hıuırh-.;. )U\. l~~t~~~ Hatıl\ htr )f'UI 

yıl nrlfr,ılndr- 1· 
yldPn lll)r ı;U11'ltntn ·raı.: lın 
Tflııel ara .. ı ıı.ı o;ır.alı \·ıtrln. 
lcr tılll" e-11 iılu ~·n7. ıt,11\rl ka • 
d;lr i~niıı.. 'f' J·nnor ılllnf'!' l.ti· 
('1111. ı.nttıı.. )ı>ul dihunlnr, nr 
celin lt>llt-rl:ı iP 11;,ıJ ı. ıl c;Rm fi· 
dnnlAM, ne cif' k1r111171 ... ıırattı, 
lı.o<'ılınrın bt~uı ,..,•ı.oııı ,.e tf'llf'· 

lenıt' dolu torhn ... IJ iP 'ı"ort hoı· 
l>a. ıüı:e ~flT'lll~l•r Htltuıı bun· 
lnr hlr yanıt. pannık "lerplı,ll. 
rlln1e .. ı kar i.11.t•tttllerlnden bile 
poıf'r )"Ok .., 

İ!ıılnııt>tıl ,.it rln1t'r1ndr t!l:t8 
)lhllııı .-ırınr"' Uı.rrf' nlllu•ııııu 
hatırlıtlan hlt· bir lıl'llrtl )'O\ı.. 
~l' ('tHll ne &f'lill leli, ne- P<l
n1uı.. ı..ar <ıf'-Jliıdllf'rl, 111• ı.ır-
111111 "urntlı '"' b{'~·o1. <;;al.allı 
lhl1y:1r. Gtr(l htllUn bnnl·ır. 

Türı..htnln 110 .. )111 l[f'ltneı.Jrrl 
bal..ınnndau hlC: de önf'nıll rlt'• 
ııı. Ulllının 111.,1\ alt )Üllll"rlnln 
rn"ilftt'le l.oın·n.. .. ı "il'~ ll"r. Olml\.."I 
ve olnl<.\ln:to;ı :trR!ınıta bir farı.. 
roL t·aı.at >Lıır fle bir üneulll 
taran ,·ar. t .. tıınhui ılhl )tl7.yıl 
l :ırıllr n1llltth•rnrn-.ı lttr St,h~ 
YU&"llf!llıllU'I h\r "'l'hinll', ht'lf' 
bu '}t'hrln Ht'",n~ıu );ll.;11;1 ıtll>I 

rtı7.11l l..01.nıopollt bir Jl<ln.•Ri!oln· ı 
da 'llrlnle-rdP hl(' l>lr yeni y ıl 
btllrtlı;,I ıürUııueıntı;,I, öııtnııt. 
nıu .. ı.rınC'ıları ) ıll>ası ,-ıırını 

:raıınıaktnn al:-.LO) l\ll bir ~e) lt'r 
oı..~ı ıereı.. \ nr dil. Ün<'r hl<' tJI· 
rinde ,ıtrln Yl\ill\<'llJ. ht'\t''İ ).O ... 
lll'\l'"'lf'nnıelerl l('hı bol ıualları 
)Ok. \1tıı11ııı:ının p .. tı.oloJll.: ha\·a.. 
llldAU fl\)dRIRlllP IHllC.-a. 80.tl'J 
)npını. h''""'h•rlııl t.:ınıtılı)·an 
ınııl )Ol.. lll"'"· dl .. l!\I lllill..,lne. 
... 1ı11Jt>ıı ıı·rıno"'a· tO<'UI.. O) un· 
catınııan )871 nınl.:lnt><ılnf'. dol
m:\ ı.tılPn\ nıllrtı.ı..ehlıtdrn ... u 
;,(lrnhlo;ınt' \,;.RdAr hf'r !<t•)lll it'\· 
11 "lı.;JrınlJlf' ~aıı~a oııınıılıtuj:u 
bir sırada. 11tı~111 \·llrtnlt- ınih
trrl ':eı.meıı::e lif' ııızunı ,·ar? \.'it 
rlnlf"re ı.;erl)l'lllrllr:I\ , t)l<'r ılt, 
au .. ıtolp Jl>'tt' tnrptırıı:ıcnk 

t•lıı~ttn tteıll. Kra\·at ,.e ı;önı-
11·._lerııı en Zf'\'\..o;lıl. ı.unı:ı'!l11rın 

n·ııı.. de.,pn \f' kalltt h:ıl.:11111111. 

d:ın t'll drıtrr.,1'11Pr1, p:ı.htı~l:ırın 
rıı ıHHlt'lllt'rl \I!' tı) uııı•aı.lnrın 
f'H hl't'Prıı. ... ır. \f' rPnh.<ıl7.lf"rl. )t'. 
ııl hlr ) ıl t•)iılodrl.I J.,tlınhul 
\ltrlnlerlnıll', 

\ltrlnclli ... nı.111111 ~nıııııdıı._I 

Pail:la1an dt\ lt!ınln turulu~unun dtU .. lıı.!lııdttıı dahı.ı (."alını.. ... ıt-
!O'uncu )"ildi;: 1mu aı.Unueobetıyle ın;\'-. tkart·11 ı .. ıeı:lndrn ııoıar. 
Prncap Ontvera.ıte.aı taratından bir Ddkl.ılnc·ı ııunu tlıle> f'lınl'ı.. 
İıslim sanatları Konııreal tertlplen nıO!!-lt'rllt'rl Lroıdl \'llrinl üııuue 

kalkınma hareketi me:fdana ~ 
t.ren vo iki t:Hlllk Cumhuriyeti.• 
kurulm&E<ı yoiunda Bol~ev:Jı:iere 
yaı:ı:lını f"d.en •O••nç Hıve• ve 
,.Genç Buhara• part!lert ki!& za· 
nıa.ncta ıınk:ıliP .ıe:ıhtarı• olarak 
itham \·e tlln e•Uldıler Bu ıuret· 
Je 'M06Xovanın maksatlarına ıi.lPt 
edl;.t'n bu partıler t&~ftyeye u~. 
ra~ıld1lar. so,·~·et Rw;:;a bQJtü. 
mt'tt yalnız Rusyactakl mUll ,,... 
tütlll hareketlertnı ve ıriı. a:ruv· 
!arının btrle•m" teıraebbilı>ler:nt ez. I 
nlekle kalmac:ı.ı Tllrklenn. !l.lo;ol
:arın ve Mo.&lünıanıarın oU•, u" 
bJrllkler kunna.arı da Sn\·yeı.e· 
rln baekınına ua;ra<ıı. Tıflls r&J.. 
)·o~u. b r kaç a1 önce. töyte oır 
yavında bulunruu.otur: 1.Bütl.ın 
mÜııretçl hareketleri kıı:ifln bir 
demirle cıatlamak. partt te'}lCtlL 
umızın "ulfe&Jc1:r.ıt Hakikatte 
komtu Arap m"mleketlerlnde bu 

mı, ve !alim SanaUarı Bervhıl a ıoııhıuıııı.. h;lu e .. tl."llt:I t•l..on ı
nılıılıı f"nırlıulr kullorıır. ı.:ı..o. 

PTT U;:ıum ?.ltldnrl(. Unhıı ·rf'· çılmLftır Bu •t-r'il tcın Topkapı noııııı. 11:11.)t' nır\tUt oınıa)ıııı.·ıı 
nı bı· ·ac·arı ne tıünden ·tbaı• n Sarayından bir ta.ıı:ım müze efyaaı. t'-1t'tl"-1Pn fll.)dıılıuınınııı lu.ııuu ................................................................................................................... telefonla tel~af verme .ervial ın- Rt'a:rn ve He""lı:eı l\hlzcalnden 19 "-alııı:ll~ 
allyrte a-ecn1lştlr. tablo, Oü7.t'l Sanat/ar Ak:adtm1aln· 11 1 ı ı 1 ıı 8 

G(ln"n h •r •••lın•e. t·I•raı •-'in f'.)nı;: ıı ' ıı u erinin ı :\ R· ' ... ,.. C1f'n birçok W'Ahlb eserler göndl!rll ı ı ı •ı ,, ı ı ı ı 
,ırrmek lçln ttl('!onla .ı-ı.ıı ~rv1!1 mlftlr. A~·rıca Ankara Ünlvenite· j r ır .. ıu l'"' ıcuruuuı, l'r • r )I• 

1,1 .r•-ak ve t•I-a! l'•'•ırılaca,,•,. · ııı;ııı t'.._0111011111. .ıa1.ıda11 ıl<ıhtı nı•l ....... •• ..... al Ulhlra·. Fakültt'sl profeaörlerln· 
ı.ı llildlım•ı.c kAıldlr. Bu numar.ı.· dtn Suut KemAI Yetlı:ln de bu kon ıı,ııı, Ht•.\Ol{lu \ltrlnkrl lll~tl'I. )e 
cl&kl Poııo .. tek tıf'rvtısl derhal :c· nl ) ıl htıl\;t' ıtırll!;lllulıırıudu 
ıtron t>den aboneyi ara~·ıp teıııı·af a-re~·r memieketlmlz adına i'tlrıUc nıııııı,lefl'lhı 'ıl'rl .. iJrılllı;ıt ı!l.o. 
~·azacaittır etmelı:ted.lr uuınl._ ı::uru .. h•rdt'U ıl.ııı,ı u..:ıı. 

Oöncıerılt'cclc olan -telıırafın alt· ı.oııt1')U)or. ıu:ı8 e~l&lııdr:'-.1 \il. 
t·ıya teıeroı·la okuıımaeını da mum rlıılcrltt", hlr Uo.tlılarııı "4.'lııl:ı: yıl 

J ~~:~:::;~ ·~:~:i '~:;~~'.- ~: )l/CQ ~:;. ';.~~.:;~;,~:~;;;,: ~;· '".,:;; 
ği»nin 1 O, yılı 4\/ı kar,,ıamak ıçın '""" muh""' 

, 1,1 · 1 o · ı o PARFÜMLERiNi ARAYINIZ !'ıom·Jerhıe ı.·eon1 .&lltl!ll ma~azaları 
.aıa K.-ma . f~nt' ıu n l · açacalı:tır. 

un'· ıtı.r :ıu ~·:!donumu nıunaae- 1 ..................................................... , ............................................................. . 

B;.ıaOnkU ıeal te JCaftlJl,ında ilet· 
d11. a:cıırı rozcıe 4 70 ı-e;e da .. a· 
ıı.ara~ ckıserı;·et •16~ mlnde muha
ıetet cepbeAI ıae r.op.adırı yoza!!' 
S:.! 30 reye- bakarıı.>< ntsbl temaıı U· 
zennde aıırar edeılerae cıemokraUk 

ıntlşa!unıaın devamını temın ecte. 
ce.< en mUhım mUeunf'lenlen blrt 
olan aeç:m •istem.mızın buaUnkUn 
d.t"n b:r nebe.e daht ıler1 aıtmetıne 

ıınıı:ırt bulunamı-;-acalı:tır 

............................................................................ "'""''''"''""'''""''""''" .......................................................................................................................... .. betiyle yann aaa;. 13 • 17 ıı.ra.~ında ı 

B:zce bu,-On ıçın tutula~Ueceic 
en lYi yol iti alltem a.r•ıncıa on• 
lama bir bal çareaının bulunabU
mtJ1dlr, Şalı,,en lnstlteredeic1 ııbı 
çok dar t>ölıre a1&tem1nln bUa!\n 
JçJn memlek:etınuzın bünreaıne ur 
ıırun olmıracaı,Jı ır:anaaLtnı mUhafa
za etmekle beraıJer orta.:ama bir 
hal yolunun bulunabllmeal ıçın 
b\i&ün bızae mü:~akaşuı Jap.111.n 
!it! alatemle lnc1lteredekl ('OK dar 
böl&e ııstemının mPzcedllmeıt pek 
l.:ı\ mUmktlndür -'"1Jyoruz. Buıuqa· 
bllecek hal rolunun ne olabllece
l:nt l7a~ edebilm~k lç1n Seçi:n Ka 
nunumuzun bua;ünkU ı1a:ı llo ne 
lı:ac:ı.ar nev'i tahıı.na :nünhwır bir 
kanun o:cıuQ"unu ha~ırtatmak fa:ı

~a:ı o!acaktır E::.:ıt:ıcıtkl ~.:n ""a 
nunu he-r vllA;retı bü7CU:: .1ı.:. \·e:;a 
kilçiıklük nazarı .narc lllınınal<. ......................................................... 
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, Ur. Ooet ve ai:rabalarlmıtın\ 

tetr111tMnı dilertz. 
o\ll.t''"lf - ... 

TAŞ DEVRi • MiSTiK 

ÇAKARALMAZ HAFiYE EFLATUN NURi 

_,.._,, ,.., .... HMOHOOHOOOO•HHO••••ooooHoH ... •1--0•hHri .. OhHllH .. H-HIOO-lltoH-o•-toHo-oO••oo•t•ooıoııo•ooo•ooo•oooo"•IOot••toooH•oıHHMOO• __ , __ .. ,_, ....... t-•O•HO .. h9"H .. HhH---·-----•H---

onu ele ,-ıe-rmek lçın başından 

bü)·ük tıtr lfle atrtımt9t. Halbu:ıtı 
bu böyle raınız b141na ba.şarıl• 

bllPCelr. bir 11 Cltllldl Rex 4tmcıl 
bunun rartına varırordu. Kc;kt 
o acıamın, Barnıer mı ne tdl. o 
polis memurunun yardımın' ka. 
bul etıeyd1 O me:e·um ıaba?ı e.ı· 
:ro:tn makıneaının başında onun 
aôzlerını ne diye cıınJemem!,f: ı 
ıankll A:Jamın ıı:eodLslne yardım 
e:mea!n1 lltememıa. ol.muma trıe

bep Oomn'ln hakiki hUYtyeı.tnı 
aı;ıklama:c ve bu ctna1~~ .. lem~ 
ı.n!n ıebeblnl •GJ'lemek 1Bteme
mee1nden lleı1 ~ım.14t1 ÖlmU. 
d01tunun ıırrını fao etmete a.Jn 
ıu razı olmamıştı 

Ştmdl bu 7Uoı:"1en t.ek: b&4ına 

ka.:mlf ve- blr çıkmaza l'lr::nıtt.:. 
Bundan müm':ttın o:c:ı.utu kadar 
çabuk: Ye tehlıteaı.ı :>ir eeklld.e 
ku..;-ı.uı:naa:a ba.r.na:ırcıı Muaa1e 
kak o.an blr t.ek nokta vardı 
KentUa!De J1lç lun.senın ga.rc:ı.ım 

etmeıslne lnlkin oıınad.ıR'I ıçın 
kendi ça:-esıne bakmak: ve fenL 
den !lCl:-rlJetlne kavuşmak için 
her 4evı rıOze a.:ı:ıak tlzımdt t
nocer:ıcfa eter rna!;aacıtnı anllya. 
ca:~ \·e en uraıı.: bir şüphe1e dü· 
ıeceic olursa bOtOn e:ncll:lert bc>
f& l'ldece.kıt. c.~uno.. bqıoı art· 
yacax olurlama cebinden çıkaca..11.: 
olan banl<not C1eflt~l onun ne 
maksatla burLıl.!'a gc:ml.J oldu· 
ıanu or:a-a ç1karabJ1Jr<L. Artı:< 
bundan mora lnocenc1L onun 
sam m \etine ht-: btr zaman lnL 
qa:r..azdı Bunun ıçUl Rex •llno.e 

Terciime eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 53 

iti tek ve aon :ıcozu ornama a 
ı::arar vercıL Buna karar ver1nce 
birdenbire kenltilı da!1a ce&t.:r 
lll11ı1Settt. İh:.ıı;arın .l!lınune doırru 
yUrüo.ü vo ıu aözler' eöylec:ı.ı; 

- Ben bura .. a bıt habf'r Retır
me!ı:: Uzete seldlln 

Bu 'IOzlect cıuvunca !hı;1yar1n 

fiolwun yüzü bLru canlandı. fJ'CiZ· 
lf'rl parlattı Reıı.•ın de bunu g • .>
rUnce cvarctı ar:tı. Fakat bu 
sözterııuo teetrt uzun ~ürmedL 
İlltıyar Yine tllıl! keh!ldl. alaycı blr 
tarzda ttülüma!l'eret: sordu 

- Bir haber ı:rıl? lns.an babe:
Ket:mıck !çın bir f'Ve böyle a;zlt 
11z:ı mı ıırer? Hı>m a:e!.ire1!Rtnı2 
haher nct'llr ve kime verilecek. 
tır• 

&nl be:<.leyeotere 
Kalın pelerının &ltınd.akl o

muz:arın kalkıp Jod.tJını rörOn· 
ce Rex, tekrar ürnftsızııte kapıl
dı. tb.tu·ar, lnıuız.oo olarak te:i.· 
rar: 

- ı:;;ızın hure.~ııı aellıinlzın eıe. 
bebınl ölı-enm1'ı: ıauyorum, cıe
oı. 

R~x. ~Olert 
- S• >ebın ,.,öytecıın L. D 

ce\·ap verctL 
Don Leandro. ona dotru rak

.a."jtt. Gı•nlt peler:lnın altında ı . .ı 
Jenen cllerının hUcum etmeiC IJ!,

ter ıribl kalktıtını Rtx. raı·ket.· 
m!~U. İhta·ar hiddetle: 

- FraM&"da oır e\·e aızll aır· 
mek bir llUÇtUr O:yc 1la:".'"klrdl. 
El(('r bu adamlar ıızı öldilrmüt 
o:. aydUar me!'l'Ul oL:nazlarcıı. 

Rex, hı\ll ııtt:ü10ordu. İhti.rar, 
ka.'Sları:ıı cataraıc konu,mağa cıc· 

\'am etti: 
- Ejter a~zt po:;.a,e: te&Ilm ec1t'. 

ceıc olun;a.:n, ıüımekten vazreçer· 
a:Oı'Z 

Rcıı:;. ıa;;-et !&kin ve ce&ur bir 
eda tıe'. 

Benı oafıte Ur-kütmeA:e kaL 
kıştı:)a;ın. Buna muvaffak o;a-
mıı.v;ınız. de-dl. 

Sonr• bır an durdu ve lllve ... 
- Bunu •iı de peklll b!lıraınız 

r• 
Tam n ııır.:•d& ')I ayak v..aı 

duyuldu ve inocencıa aörüncıü 

evveli ı;:ülııtd.e cıuran Rf'ıc'ı 

rf"mPdl Oon Leancıroya cıottru :ı; u 
rüc1ü ve onu 1roluncıan tutarait 
ıeıA.ş:a şunları aö:,lecıJ: 

- Hertz. ıeldl d13·or ki 
İht1}·11rın pf'lerının &.:tından 

;ı;upkuru ve buruı:uk eli uzandı 
\'e tnocencıa•ya aeı:·ı ışaret et.tt: 

Genç kaduı, arkaetna d.önüp 
baktı. Rex'i ;örünce: 

- Siz.- Ha. dedi 
Oôzlerı hıdc1et: alevlcrı sa('ı~or-

d.u, Tekrar Don Leancıro·ra dönüp 
sordu: 

- Burada ne t!\I var? lçerJye 
k!m almış? 

Don Leandro~ tekrar omuz &ilk
ti. 11onra tıiabte btr nezaketle ıun.. 
tarı ısöyledl: 

Jean ve Pedro. ?\.!r. Oarret'I 
avluda c:ı.o:&,ırten görmUşler. öi· 
zı ıı;arete ııelmıt o\duA;unu bJL 
medıit?erı ,.,. :(~ncıl.slnl cı.e tanı

madıkları ıçın b('ntm buraya ııeı
meml beklemlş!er ve onu burada 
muhafaza etmftler Vaz.ıfelertnl 
~rmOş olctutları !çln onları suç 
lu eayma7sınız değil mı? 

Bu aıarcı &ö~ler tnocenclanın 

hldeletınt kamcııacıı. Rn'e' döne-
re:< öfke il bir aeele: 

- Ne cıtye bcnı takip ecıtyor
aunuz? Bu doıstıuta :rakı ır b.r 
hare:ket mı lfr Oarret. dedL 

- Bana artık: bu talmle hitap 
etmf'rlnız. Dona lnocenc1cıa. Dl. 
ye cevap vercıı. Bu sô:zlt"rı tno
cencıa·)·a teeır ettı Tıpkı bir kö 
peic ko\·alar a-tbl iki u'aıı:a ora
dan uzaii;ltL'!maiarını IJÖJledl. A· 
damların artık •özlerınl t1uyamı· 
:sacaıc kadar uzaıcıa~tıklarını bele· 
1ec11k~en ı<onra. Re>. ·e: 

- Şımd.I anlatınız 
dec:ı.ı 

bakalım. 

- sanırsa:n. ıiı.: iki muıarır bt>~ 
llyordunuz. işte onlardan blr~ı 
bl'nlnı. 

Dona 1nocencıa, ııözıerını hay· 
retle Açarak ıorcıu· 

- Ne demek ı~tıyonıunuz? 
- oıı Po111•n benim. demek ıs 

Uyorum. 
Genç icadın. bayılacak gibi ol. 

du. Kanı çekilıiJ Rengi sarardı, 
bu aöı.lere ınanmıyonnuı clbi 
Reıı:·e d:kiı.atLe baktı ve neden 
aonra eorc:ı.u; 

- Ya öteki 
- ÖIOü. 
-Ya .. 

nerede? 

Bu ıırada Le:andro cıa a.Uze k .. 
rıştı ve: 

- Na.,.ıl öldü. anlatın, dedl. 
Beraberde k:açacatımız a'.<. 

fam, Klau puau;a dilıııtü ve öl· 
Oü. 

(Devamı yarJ 

Emlnonu öı:ı;rencl Lokııllnd.e blr tö- [ ı 
ren yapılaca.ktır. Törende Vail 
At:Umıaz Tarhan, Hamdullah Suphl 
Tannover, Behçe~ Kemal Callar da ~·--------

~~:~~~;.:~~~:ıs;;~::;:Ji;.~~f~~~ ESERLERi' DERLEME ı·sı· bir tonUfllla yapmak üzere dftve•. 
edılmıttır. Toplantı'..'• kauıanla.ra. 
AtatUrt·e alt blr tllm J(lılterlleceJı: 1 
ve ayrıca Atatllrk'lln sevdıtı •er 
lt"rden mtltt'$eltkll btr konser "e 
mUiı oyun öa!A>rıterl yapılacaktır. 

lnönü ve Gür denizaltıla-

rı manevradan döndü 
~1-~f \'tkllletl Tem.ıl Büro.un· 

c.i..m blldirllmıştlr: 

HllAl Tatbikatı dolayısırlE' Paki!'! 
tan aularıncıa yapılan menevraıara 
ı,tırRk etmıı bulunan İklncı lnö 
nü \.,. Gür dt!ntzaltı aemıterlm~z 

Kunnay Albı~ Ferda AnaoQ:ul kU· 
mandaaınc:ı.a d.ün 11abah aaat 8 30 
da gaıc:Ok fl Un,. avdf't etmlıt.lr 

iVıco 
PARFÜMLERiNi ARAYINIZ 

~ 

MEVLID 
Sev&ill kızl'llll mcrhUmf! 

G('ıt:ll kO'ıth:t '.\ 
veratının 40. cı aunune mü!!&· 
cı.ır 30.12.Hl67 pazarteaı aü:ıO 
öitle namazını mtltpı\kjp ~ttlt 
Camii ~f"rırtndo Beyoaıu Al":a 
Camii ıma.tnlarıodan Hafız. HUw 
aey1n KOç-Uk tarafıncıan tertip 
lenen bu me .. ·lldde okuyuş aı:-a 
~l\'lf" ııaeı Hafiz Rahmi ~"'~f!B. 
H' Hüaeyta Küçük. R. Necati 
öıer. H. Esat Gerecıeıı. H. Ke
mal Tez<!rgll. H. Kini Karaca. 
Çarşılı H. HUı1eyln Tola.u anı· . 
pundan JIAhller. Duahan F.rcü·. ı· 
ment tarafından da duası :.cra 
ec:ı.ııece&luctrn akraba ve ehıbba 1 

vP dostlarımızın ve arzu edtil 
th,•anı ıı:ırarr.ın l§tıruıarı rıca· 

olunur • 1 
!ılı·ını;I Otınlrli.an . 4.lıtdl l\•ınuı.. 

\ I' allf'lf'rl 

r BUGÜMKÜ 
H A V A \ """",. '1mn-

roloJI ı...ı a ... ) 11 

nunun ınııınını<'rlnr ıörP hu. 
ıı::ıln btıhrhnlz 'e C'harıntln hın:ı 
ll/. hııhıelu \ <' )ı·r )f'r sisli .ıt.<'· 

\"Pı·c·L olup rıızcılrlar ıll'"l511. 

)ünlf'rden hafır oıarnk e"'eı·rk. 
Ur. 

Ddtıflıı f'll 1'1lk~f'._ 

+ :l, t'n dU'Jf'k l~t' O 
olnraı. LRlclf"clilnı•!Jtlr. 

hnrarrtl 
(lrrtt'~ 

TAKVİM " ';,~~;\" 1
"''' 

AY l'!- GÜ\" 31 - K'~l\f 50 
Hl \11 137:1 :._ \R \f.ll\

0 

1 t 
lllcrt 13;; - rt•ıı111/.l)f"lılhlr :i 

""""" P.&anı 
SABAH 07.2.'~ 0238 
ÖGLE 12 15 07.28 
iKİNDi 14 33 0~48 
AKŞA~ lff 47 12 {)() 
YATSI 1826 OI.39 
İ?t.1SAK 06.37 12 51 

Uaı:etemıu 1Cınt1er11en 1• 
ıılat ııe ruımıer buıı.a10 
tJa.ısılmuıo iade edilme:&. 

Bt"l('t:ta ve t~vitre rıbl birkaç ül 

1 
ke dışında. rtünranın bütün u:
kl"ler:nctc y(lrOrlüktt! olan Flktr VP 

Sanat Eo;erlerınt Derleme Kanun:.ı 
ıle ba.1ııca ırcnrl vt- \11\ıaal kütü? 
han11!ler 2enıı1nl!"-:-tlr!lmektecıır 
Bıı;ım 21 haziran 11)34 tarihli w~ 

2fi27 sa·;ıh BR:~mll Yazı ve R<'tilm. 
lrrı 0€'rleme Kanunumuzun ama· 
cı cıa budur. 

Bütün Fikir. ~anat ve bilim 
eııerler!nl ıt~lecek neaııtere oldul•ı 
ııtbı lntl!cal t-ttlrmck. uluaaı dll· 
tüncen~n bütün tfaoe araçlarını 
6tek: uluelara röatermek ı.~tec:ı.ııın 
den ilham alarak yurtta çıkan 
bütün yayınların dPrlenlp btı:f~:<. 

kütüphanelerlm!zı.1e toplanmasını 

uıueaı etltlm Jtlerımızın en llınr-m 

lUPrindeo biri ~ayriıaktayız. 

OUnümOzcıe hı.Ik 11anatları ye 
b&ı1Şka folklar l'ÖSterllf"rJ ha1ı:kın .. 
dakl bllfller kac:ı.ar yer!l •itzlar 
\'e leıhçeler ü1:Prını:lt-kl bllstler Jçtn 
cıe ralnız buma ~·aıı ve reelmlerl 
cıeılll, plAk ve filmleri oe derle]rlp 
~aklamak rerekmekteıcıır. Bu nok
ta. flmdlkl 0Prlemp Kanunu ye• 
r!ııe eeçrnelc üz.ere 19.'>6-d.a Mllll 
Elltlm Bakanlıltınca haıırlanmış 
olan Flktr ve San11.:. E"f'rlerınt Der 
Jeome Kanunu tasarı&ında cıüıünOI 
müştür. TMarının T B Al.~f. n'.n 
bu dPvrreıncıe kanunıa,acafp •anıı 
makta ve umuımuı.acıır. 

Bu taı:;arı kanunl~ıncava kactar. 
büırün ı·tırürlükte bulunan Dl"rle
me Kanunu Rt'rrllnce. TOrkıye'de 
her türlü bMil:ı usuııerl!o•le ba.sıııp 

ya.,.ınlanan f"flf"r ve re"ımı~rı ha· 
saniar bunların bt>": nüehasını \fil 
11 Etıtım Bakanlıjlı emrine vrr
meıt zorundadırlar F.Aerıer cı:..aı: 

çır.mu derlenir. Kartılı&ıncıa yer. 
tı :\UllJ Elitim ıd.artlerınce mak· 
buz verilir Oer!ehen eM-rler en 
çok 15 ırun tcıncıe. merkezi latan
bul·da bulunan Be.srna Yazı ve Re 
almlerı Dl!rıeme l\h:cıürltılünl' ta 
ahütlü olara'.t dU.zen'I IJt"kilde ı;:{ln 

df'r.tmeit:tedlr. ~ilılı r.ıııtilı\ '1.1ü
dürlük1Prınce ve tıçe!et Milıt E. 
litim memurluklarırca trGl!m alı· 
nan ba.<:.mala.rın Ocrlrmf' :";O:üdUrlü 
IUat ıtöndertlmeal 'ekil \'e usuile 
r: hakkınctak"I 14 terrımuz 1934 t.t· 
r!hli YônC"t:Ot'llk bu yıi yc!liJı•, 
ba-;ılarak bu rnaka.mle.ra yoll&nml.ıf 
tır 

KUtOphane!f'rımıı.ctekl :ıcoııeaı: 
:voaların kurulm~ı ve tamamlan· 
m&fiı için ol<!utu kacıar utuRa:. blb
ltyorrafya ve O.okOmantasyon Jg. 
teklerımızın karşılanmaşı tçın Clt" 
Derlenıe l"!lerıntn favduı pek bü· 
ytl!ı; ve açıktır. Milli Eltıtım Ba.. 
kanıııtınca ştmdlllk Oç arda bir 
çıkarılan cTörktye blhlJyoıraf:. a-
6U bülteni ancak DPr!pme ıııerl• 

n:n bü:an yurtta eıkı ıekllôa tc:o 
valanrnulylf" 171 bir aonuç verebl. 
Hr. 

FA:ıf'rlerı basan \'!!' bMtıranların 
D<'rleme yükOmO vOzi.ınaen u~ra· 
yacak:arı bir parça 'Zararı karşıla4 

mak: ıcın raınız ~·urııa c:ı.etil. be
le ulualararaaı degı~lm yolu 1le 

Türker ACAROGLU 
bütün dtlnyaııa •n .ttnış ·e'<.:ld• 
dalıtılan c.Türkt;e blbl!yoırra: ··a. 
61• ı:rıbt ctUzenU araiıklarla çıkan 

si8temtı bir rf'pertuvarcıa bu kı

ş! ,.e kurumların ad vo adre:sJcrl 
::tedavadan yayınlanmak<:adır. 

Bir de fU var: 6 Aralık 1951 ta· 
rınu ve 5846 sayılı Fikir ve Sa.. 
na~ E erleri Kanununun yasa~ et· 
uıtı a&hte baıumları seçip tanı· 

ma;.c.. batıkı deihtJkllklerınt incele 
me:-. JaıkAnlarını bize ancak Der~e 
me işleri verebJllr Uluslararaı:.ı va 
71n dellf!ml yepabllmek de yal
nız bu tayeae moınkün olablle~ı{ 
tir. Bunun aerçeklt'fmetıl için }:e. 
nı Derleme Kanunu t&.1>arıaına ö
zel maddeler konulmuıtur. BöJ· 
lece. Derleme 14ıerı artık uıuaıa... 
rara81 bakımdan da bü}·ük bir o
nem ve ıenıtlık ı:azanmala b..,la· 
nuotır. . 

Bunun lçtn, yükümü beıe n\l:t· 
ha a-ıhı a.1ı:ııııca bh halde bulu. 
can. tealım "ıınan ŞPt"e kar ılıA 
rean1i mllbuz ver1lerek )'Urtta1a 
ıüvenlıit ve kolaylık tia!tll;-an, e:.er 
lerı baı:.an we butıranıara kOçU"
de olaa bazı avantajlar Vf'ren Del"' 
leme l'!lerintn Yll'rtta daha Jyl yıl 
rütlilmeıı.Jni müml\.Un kılacak tı:d 

birler hemen a111Irralıdır. Bu tee1 
bır:ertu çotu illere cıuınıekted1ı:. 

Oerlemb Kanunun u)·aulanma.sın 
da aörüıen mU~küllrrın b&"";lıca 
ıebepierıncıen blrt belkt de bU 
l'llO :vurt ve dünya capınd&kl de· 
ker ve önemini bet :zaman haur. 
lanttı•ı teşkil eell)'or 

Bu htztnetln daha dUzenll te
kilde yapılma.<:ıı Jçtu ııerekeu tcJ4 
bırleı Milli Etltım Bakanlığınca 
Derleme Müelürlütünde alınını~ 
buluıımaktadır: Derleme 1flcrtnden 
eu büyük !aycıa aaA:lanmaıil 1çın 
bu hizmetin ııerektırdlRI «teçhtza~• 
ıı.ag.annııttır. B~ımevlerının Derie
me )Ultümü. kolaı anlL"!lhr paJko. 
ll)jik aebeplerle, ancıak ldare teti;.1· 
Jfttının bu yüıtt;ek amaca karşılıie 
verdlA:l ölçüde d.aha t11D1 olara.I(. ye 
rine setlrilebllir. 

?t.filll Eittım Bakanlılı. ııerıde. 
bu yükümü )"Urdun türlü hay~!ıy
ıe tlırtıt olan rıın1 plılk ve totoı::-· 
ı-a! ıtbt renı Çl'1lt est:rlerc de ; a::· 
matı cıaıunme:ktf'dır. Ot.•rleme bU· 
1 ün df"rlerı, flmdlllk Ankara. i .. · 
tanbul ve lzm.tr'O.c bulunan bt'I bil 
,>ü.<. kütUphanemız saklamakta ve 
11ın1f1andınnakta. ıtoıı1·en oku;·ueıı 
\'e a.uwıtırıcııara euruuall:tadır. Uer1-
de bu hlı.metten f&l·da:anan ıehır
lere Erzurum, Ada.na veJ•Dıyarba
kır da katılacaktır 

Avrupa'da tam i2o. TOrkl)·e·cıe 
f~ ancak 23 1aşında olan bu Ktı· 
::-umu:t Ulusumuzun cıuıunce yer 
nünde yUkeetıp ılerlemcel, öteıı:l 
ul ... .sıara yakınlaşması bakımıncıan 
en ıyı araç•anıan bırı olduturıa 

ID&n!Ill§lZdır 

1:ıerc1e Derleme 1tlet1uın Qaha 
dUzenll ı,ekllde )·UrOtUlme ı u:ın 

ıereken u·d.blrlertn tJınacatını. ısı 
b\r s.onuca varmak iı,;lıı Hllrekll ça· 
ı~mala:ın asırwl'nmı;PCel!nl )ı;uv
retle umuyor ve b('kllyoruz. 
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TAT A 1" - 27 AllAUK ı9n 

Asya .. 
miller 

Afrika koni er ansı 7 
ile açıldı • 

1 sliraki • 
Rusya, Mısır ve Suriyenin tertip ettiği oşikôr olan bu kon
feransın tek gayesi komünist p rop a g anda s ı dır 

Dıuusı ı11uııablrlmlzden rlye taratından müştereken tertip 
Ankara, 24 - Dişi lı-r Bakanlı edllmlftlr. Bu toplantılarda .sömür· 

tına yakın çevrelere gOre bu :.ın ieC1Uk aleVhtarlığı yapllmak ıure 
ltahlrede 60T)et'erln de tştlrAkl7. tl~le Aııya ve Atrtlcanın sert kal· 
le toplantılar.na ba lamış o an M mış memleltetlert avlanmak ~ten· 
:ra Jle Atrıka tesanOd lı:ontuaıuı melr.tedlr HQk(lmet bu acbeptt.n 
6ov:ret propagandasının bir tezahU dolayı Türk ş&balyetıerlnln bu kon 
rtlnden b~A:a bU" oer deı'llldlr. GU· fcran.sa katılmaaına izin vermemiş· 
:ta Ga:nl rumı b!r konferans o a- tir. Ankaradalı:ı alyasl çevrelere ıı:ö· 
:tak aöstertlen bu .konfl.'rııns ha. re lae, Blrleştlı: Amerika bu kon· 
tı>ı:atte SOYHt Ruaya, M~ır ~e Su· ttransa lşUrik ettlllmlz takdirde "·········· ············ ................................................. , ........................................... . 

bizden batının aavunmuını yap· 
mamızı .ıatemltt.ır. 

Knblre, 24 (T H.A.) - KomUnlat
lertn emellerine blı:met ett.ıtı qt. 
Ur olan Mr& • Afrika mllletlerl 
konruanaı bu aabah Kahire Onlver 
ıı!teal lı:onterana ııalonunda resmen 
a~ılmıştır 

Türkiye ve dıt;er bazı Aıya mem 
le.lr.etıerinln 1.ftlrflk etmediği bu kon 
teraıısta aralarında Sovret Rusya, 
Do~ı Almanra ve YugoslayYa da 
bulunan 47 mUletl temsılen ııoo 

delege hazır bulunmuştur. 

EDEBiYAT MATiNESi - '•ÜT.rl ıo:aw:ıllar kn<ll'nıl•lıule 
<tun bir edel>IJat nıatlnl'•I '.fapıl· 

nııs, t'erld F.!lı:fl, dıınn \eli. Orhan Hıın~rııoııu, l\letln Elo~hı 
~alnı Tlrall Crnınl "0rl')' a. J.dlp l'onsc\rr. Toh•ln '1lrrl, Mııznfll'r 
Bu;rrok('u. ~r\'lat ('•ttın, lhıırmlr :\~of, •ahir \k"''' mııht•llf hlkıl· 
:f~ \C llrlerlnl okunın•lardıı. Rı:•lm, oıatınedl'n bir kli•r.rl ı;I! tl'rl· 
)'or. 

Bu kontenınata 1955 de Bıındunıı· 
ta toplanan konferansın hll!!ına 
hllkClmet:er dofırudan dojlnı)a Işıl· 
rlk etmemekte sadece muhtellf te 
oekkUllerl temııllen ' hefetler gön· 
dermlş!erdlr. En kalabalık heyet 
komunı.st Çin, SoYyet Rwıya n dl· 
Aer demir perde heyetleridir. Sabah 
kl toplan t13•ı konferanaın genel aek 
retert Mısırlı Enver El Saadet aç· 
mıştır. MUteakıben konupn Hint 
YC komUnlst Çin dekgelerl Batılıla
ra ~e aaıtcrı paktlara ş.tddctle çat· 
mışlardır. Komünls~ Çin delegeai 
memleJı;ctln1n Blrl~m1ş Milletlere 
iştirak eunettl.lr.('e Orta-Do~u mese 
lelerine bir hal çaresi bulunamı· 

rııcar;ını &Oy.emiştir 

Tavuklar . 
ıçın Civciv ve 

Çabuk bu) utcn \'C Tifo, Kolera, Koksidyoı 
salgınlarına karsı 

E 1 URON 
llfıcı satışa arzE'dılmistir. 

ECZACIBAŞI İLAÇ FABRİKASI 
ı.cH•nd - Jstanbul 

••• •••••••••• •• •• •• • • 

Konrerana çalışmalarına ö:leden 
.sonra da deYam edilmiş YO Cezayir 
deleııcst konfernnaa başlr.lnlı.lr. cı.. 
mı,tır. Konferans çatışmaları dOrt 
ıı:On dnam edecektir. 

öte randan Asya • Afrika konte 
ranaına Kıbrıslı Rumlan temsı:en 
de bir heyet lştlrlk etmektedir. 

Kıbn.alı Rum heyetl konferans 
ı;;nel ııekreterıne blr takrir nre
reK Kılını haU:ına gelf.determına· 
ııon nakkının tanınmıuıını l.stemlş· 

tir. 

t)ıco 
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rthhnlz boyunca ıt0rOlmeinlo b.r oldu~ tllkelere ıııdeblltyor mu? • 
hızla. yu:tarıdakl hedeflere do Gıdınee parasını ııeçtrcblltyor ~ 
ru yola ('ılı:tığımız. metnleketı· mu? Seçmen .kartını veya kO- • 
m zın. mllletımız n fi yas!, içti· tükte adını bulup oy•unu kul· ~ 
mol ,.e lktl:ıııcıl bCınyl'lllnl de· :anabllh"Or mu? RadyOda tut- !-==. 

titştınııııımız muhakkak. tu~ partin n görilşlerinl dlnle-
HattA. insnnı konu~nlını -şu yeblllyor mu? DO~ündOğ(lnu, ~ 

Bir ırartp dünvada Y~ıroruz. meşhur mlllttan evvel. mlllttan aavcıyı. mabkl'meyl, hapl&I aklı· : 
'J'arıbln h•çblr cıevrtnde bu ka- :onra mi~dll· 1030 ııencsıncıen na S:"tınnecıen M!yleylp yazabtıı- 5 
car çeştt'I. değl~lk ırk. cıın. mez· bu yana hal.it kOtlelcrının lll)•a. yor mu? Yazdtliını tı;pat oc!ebl- ~
hep, mlll1)et ve dCl~UnccyD H· l!l olınınlutunun arttııtını: yenı l!yor mu? 
hlp iru.an blrbtrlnl bu de"C<'t'\ yollar aayeslnde dOne Jcndar tee Bu uydıklamnız:ın birçokları i 
tanımak. anlamak. gfümr!c. iç nt ,.dllmı~ birer tçtlmaı - iktı· bir hamlede hallee1tlebtllr ı:f'i· : 
mek lmklinına toahıp olmamış- ııadi ada vuıretınde olan top- ıercı.ır. Bir bayiisi ise tahakkuku İ 
tır. Araları-ııaıct fıkır avn!ılı:la· lulultların bu hüvlyeUertnl, pek uzun vAdell lşlenllr. Kabul. .An- !:·=== 

rı ne oıu~><P. el un ?ıak ki :ı.i\· 3 av aş ta otaa. kaybetmlye ba&-1 calı:: babalarımız. ttedelertmız. 
nas13•lo yetmiş muhtr' 1 m !let ıacııklannı memleket ekonomi• onlardan öncekiler -bu ülkenin 
Blrl~mı~ Mıllctler de. türlO mil bine bir nevi dinamizmin ı;ıeldi· ka!1erl· nesillerden beri türlü -
let.erarl!I toplantılarda b r ara ııını kabul etmek ı:erektr. mahnunlyet.!ere katlanmışlardır. i 
ya ceımektc. en M'rl monalta Ancak. hepsl bu tadar :Bizlere gelince; harpler içinde _=~i: 
v~ıtalan •ıır yozonun dört bu· Gerçi. yapılan )eni limanları ı;cya harpten ısonra dünyaya ı:ıe _ 
ca ından b.nb r çrtl~ ınıııını teker teker ıııralıyablllr: &U ka· mlş. bOyük dünya iktisadi buh· : 
Dotu·dan natı) a. Kuzeyden Oü dar ton ç1menıo. demir, lı:ömür. ranının içinde btıyQmüşüz, JI. 5 
neye tıışımakto Atr kanın or• lı:rom lııtlhul cdlld!Rlnden bııh Dünya Harbinin -harp hariç- 5~ __ 
ta.5ında. Amazon kıyılarında. H • l!"deblllr, yültselen şeker tabrl· her çe~lt yoklutunu. sıkıntısını = 
maH'ı~alann eteıcıerlnde unı iti ltalannı. ısllolan. oJrul blnalan· hwetmış: demokratik bir dO· ~ 
taplar okunmakta. aynı tıı•mıtr nı. onarılan cAmllerl. açllan cacı zen içinde coh• diyerek. hayat 
r.el redllmt-ktıı hattA &\ n tiki:-- dı-leı1 ııaynbıllr; açılan. açllacaı:: volumuzda llerllyecetımııı \l· E_:: 

ler tartışılmaktadır H<'pslnln tıs olan bara]larn earfecıllen parayı. marken cyok• larla dolu •ııörül· 
tUnde. ınsnnlılın binlere ene- bu B&yede elde edilecek olan c- memı~ bir kalkınma» içine dOş- : 
C1e onblniuce neııU bo'\'\t ı:e· leıttrııı: cnerjlıılnP. 11ulanacak a· mO,Oz. ~ 
Çlrdlğl tecti.lbcı'crden aUzj\P bl- razlye aıt rakamları ortaya dö- Cl'mlyet hayatında fertlerin ~ 
rlktlnllltl bllRI. yine ınıııınl~n keb1lll'$ln z. topıum adına tecıaltArlık yapma ~===: 
tama tararıncıan -hudut. tdeo.o .. ep 1 doğru. !arı gereken umanlar. hiç ~Oı>-
ll farkı dlnlcrunccıen· payl~ll· hesiz. mevcuttur. Şuurlu. haki· 
maktacıır Pakaı başka dotrular da T&r. ki bir vatandaşlık terbiyesi al· 

orıuı. ı!nklnlcrtpın blrlbtrlerı· Su btz.ım memlf'k~tlmlı.tn top- :rııt lc:lmscıcr ıçcın vatanda.,ıarı 1 
n! ıanı3•1p anlamasının aezmf"!ll· raklan Uı:erınde yaşıyan tnaana uııruna mahnı.-nlyf'tlr.re katlan- • 
nın her zıı.-nancıan çok mOh ı:ı l>akın Blltün bu ı:aytttlcr, dl· mak hatt!l bir zevktir. Fakat. ~--. 
oıautu bu dUn~ ada :vüz m ıvo~ dlnmeler uıtraşmalar onun ea· pltını. rıroııraını oımıyan; a!ztn 
!arca ıns~ cıemlrll. boml)a.ı acıet ve refahı iç n deıtll mi? için yapıldılı halde al7.ln flkı:1· 
bir perde Ue. radar t:.taıı\onla- cOıt ne halCle? Bütç~ının lkl nlzt tsıeınlven; tenkldlntı:e mü· = 
n. mayın tarıa:an 'e )asnıtları,a ucunu bir araya getirebiliyor aaade etmlyen: çocuklarınızın 1 
dl~er milyonlardan ayn kll•· mu? Maaşı. kazancı cnn&.wonu bile gl5reblleeeıtıne inanamadı· ~:==:. 
maıttadır. kovalayabiliyor mu? Dllcd.111 bir tınız; Ostellk, hOrrtyetlertnlr.I 

Bir tara•ta ·bOVUlt derece rarlt mail alabtııyor mu? Cocu~na :tı;uıan, de:noıı:rmıınızı sözden I· 
lanna r ıtmen· De~let ter<I n defter kale:n. arnbıısına. malt!· baret bırakan bir kallıanmanm • 
hlzmt"Undo kalmakta. öte yan· n~ne yecıek parça tedarik ed&- nltında ezilmek niye? ~=
C1a. fertler devlet u runa aynı blllyor mu? Trıunvnda. otobC!s-

,. l t ı t• "er. eczan~d· tJA~ bulablll· Nerden nereye? dlycccıcaınııı: knlıplarn ııokulup yı.,ın aş ın • ~ ' ~ u ""' ~ al o • =:: or mu'> Ucuza etleneblllyor; ıuna blzler Argos nr ı anam -
maktadır dOm·amız c':>ır tkınca toeufi'um olsun» dl· un kızlP.rl Danald'lere bmzl:ro· ! 

Bu, bizim ı:arıp yebtııyor, kiralık evo b~ını f.(I• ruz. Dana\lli'Un elli adet kıı:ı 
Bir c:e. bizim .. me::nlc,('tlm, ı.z ıtab ıtyor. derli toplu ırı:vınebı· varmış Bunların ell~lnt de 1 klıı: =.~=

var. 0 da bir ba ka garip. t ze· ll)or mu? KahTea1nl ıçebfllyor, kerdE"'I Mıı;ır Kralı Acı:ytO.S'un 
rinde·, yer vüzünün üç kıtoMn· buz dolabı radvo. otomobil ala· rJU oıııu lle evklend01nnıve mkrc- -.==. 

1 t b llyor. lltlmas ır. \•ini u(\rütebl· bur olmuş. Fa a~ 11n11uıı 1'11• da boy ıı:l!ııtormış. on a mı • ~ • d k 
~ ııvor. fasuıy-ı ucuza "i"e.,ııı- ct~ını Mısır tahtından e C'n ar-aım bırakmı,, tnrth yaratmı • ~, • , 

1 
: 

Ok 1•111 •or. pencereaıne cam takabthyor. de:,lnl h!ı- se\'mezmlş. Kız nrına "cimi• "eçtnlş bOy me ~ • ' ı öldO 
"' " " ı ti t ası medeni lhUy•,.ıannı tatmin e· :ıufat ııecroı koca annı rmo-"e•ıcrln henwn hC'p.'I e l':n '"" Bl ı h ' .orn Cll'blllyor. 11endlkll.'ll kapanınca !erini emretmiş r tane.s a. otmu~. ölü dl'nlrkl'n ven ·• 

1 do ....... u• bir millet )a~arnakta· alıı:ını açablllyor mu? Ayıptır T'lç. dlğer!eı:1 baba arının arzusu 
,... • ., ı.öylemul ~'Oı:btnlercl'$I anlı:ıa nu H:rtnr. f<P.tt:mlş. Bu yüzden, 

dır. l 1 çm ız· b r ıktncl don. ma,.ara kO\'U""ın ıtölOler O!keslıo ne eöctokler•ne Yolumuzu. yerim z ııe ıı "' ... k 
HUr milletler ı;atıncıayız Batı daa trzl'k ev naen çıkacak ım- der n bir kuyudan. dlpı;lz '!'-
rnec1enlvetıyle aramızrtakl m• a- kAn kfu'One okul. doktor bulu- uıarla ebed13·en ııu çekmekle 

D k ·•ı re- • or mu• Al5ı<C'rde .. ll'dl,.1 elhhl('" cezalandırılmı !ar. fevı kapı.tacaıtız emo r~ • "' ' 
1ımımız. F-t!rtlerln refahı te H· ıllnrea aırtıncıın Çlkarablll or 1$1n tuhafı biz ne henoz ö!O- ı 
adeti ıı:ayemiz. mu9 Pasapo.-ıunu cebine )erleş ıt-r Olkf'll'ne ı:öçttık, ne de Kral i 

Bura:,ra kadar hl . GOz.el 11! tlnp dlled Ilı za.-nan memlrket Danaus·un ktzlan Donald'ler ~ı- : 
aı rın ba ından beri önce aıtır dışına. ltlmscnln ktıruenın lşıno bl elimizi kana buladık Öyle ıae ! 

1 
aJa;ak. zaman zaman b&mlf'll, bumunu aokmııdıgı meı:tenıy~ ne diye d pslı: kova ııe. durma- İ 
Cumhuriyetten itibaren •(' ta- tın. hOrrıyetın alablldl~lne ileri dan. kuyudan ım çeklyaruz? • 

'-."•nıunıuututtıttd'ftHttn•nıııı11111ıutUıtUHUttttttttıttınıı1tnn,ınımn•nıı1111uıııınnMtt111""'""""'1tttınuınnrtttn11ttnnnnunınuınnnmın11111111ınttnncl' 

La F ~Yozgat Cezaevindeki rıt~~'Aif.1 
~~::n~:0~

1 

C.H.P.lilere "Hürriyef! 11 ' ' 
"" l'hrııı ıııs.ıu•. haı.kaıııa Suç çocuklann 

IH') ıılr hıılıını.ı.• ıııc·ıı lçrrlf'rıtl. 

OıJuııc·ıırlıı oıtnn hlllAıtlllYIOC·a Üniversite İnki/ôp Ocağı c. H. P. fi samklar için D 1 h 
Mlielrtılrıll. K!!ııııı.,cırla !..oma$ eg-i f epimizin 
bııtnınarın•·a .. rı..rırıaıı•rııı. o- ac_ tığı yılbaşı armağan/an kampanyası başladı 
ıobıı•~ tıt nml'k l~lıı santlnlP 
lırı.ıe, lııl'e homıır<lunırdı. 

1~·rrlenll, öfkrl enlrıll, r fkAr
lnnıl'dı, humurdnnırıtı ıta. ne 
(ılurrıu ~anl.:I? Cltk df'rnrk hı,.I· 
dine mi lielrnı ? .. Ol•n olsa, 

1 
!-on hurrt.retlnl lrnllnnarnk taun 
dl>e bir kll ~,r IUkUrtirdıı. 

[

Ll'I ı::ıır ki ,onu da brledlye J a· 
ıınk etti • 

il'\:-. \} ı.t 
·====== :::. J 

C.H.P. Beyazıt llçe:.lne ba lı t
nıveraltelller ink lip ôt'&~ın n y, z. 
ıı:at ve öteki ceı:nt>vlerlndckl cC. 
H P. il sanıklar »iç.o aç •tı •Y •• 
ba.şı arma anlan gaznpan3 u dOn 
den ıuoıren ba lamı~ ilk olaraıt. 
Cem 1 Sa t Barla \'u arltacıaşlarına 
uıa~tırılmaıc tiz re ı i ı kitap ar 
magan edlımlşt.r. 
uııı itil h t il> 

iııt kitap arına anını CHP m 
11:;. u~~t İlham Sı.ncıır ap.r,ı • 
ur Sancar unıu ln;.ı.z felı> ıe
eıı;t John Stuan. :1.1.11 ın. :1.ı.ı..ı E· 
ğıtlm Bakanlıı;ı va ınları arıı:,ın. 
da çıkmış bulunan •HOrrıyct» aO· 
lı k tabını Cc;.n • Sa t Barla:; a 
arkaı.1a.,ıarına ula•ıırı.mıuı: Ozere. 

ı: 'ı bu l .ı da trafik polll!lerlne 
amıaıtan ddıtılma.sına karar ter· 
mt9tır. 

Armoğan.arı. GCız.;dc Tanrı) ar 
cıagııaca.-tır 

Bu a:-acıa, 16 martta )apılacak 
o.an c H P BalObU ıçın do haz:ır
ıu.:.ara baş.andığı öl:rcnllmıotır. 
IJI ll"'l '\ll(d,t (:J,l Ul 

CHP Erzurum ı. ba kanı Cc
\ at Dun.unoğlu, dün §ehr mt;ı;e 
ım t•r Dul'l!unoıııu, ti merkczın 

de Ilbamı Sancar \e il ı;e,.rcterı 
Eli.rem ÖZdenle g.)r(l;,mOo \e OQnal 
ta ı c ndc ı. yaret e:ln otır. 

Dul'5..ınogıu. ~chr m.zde bırkaç 
ı:oıı ka.ı;ca ... tır 

V alinin dünliO ı:aıeırltr. 
dr (.'llao d~ııırclnl ııı:ırıe 
okudum: «\alnıı ~roı:. 

landa aıu hin mac ııın•a•ı tr • 
hl ı eı il ı... ~I05lerll1"rln ~·oı;u Lu· 
~·Uk çocuklar. Bu çoı·uklanıı 
yllzd~ elll•I nıe .. ıeııll. t.rce 'arı 
~ıncııın .. onra ıı.&at bir buı:ulita 
rnllç Hlonlımnda ı.OçüJ; çol'Uk· 
lar )a&ialaııım. AHıcıı dudııı:ı 

rujlu ~'OrDLlllr .ıo IP,,bll l'lllm. 
t ucuı.ıııra O>un oJııatnn alon· 
lıırın nltı taııe,,::ıı ı.ııp:ıtıım. VI· 
ı:rrlrrlnln rııaıı,rıı l•e aat on 
doliuutaıı sonrn nırncdllrttli. 
,\ıwak hu aloıılıır 18 ) a~ındoıı 
ı.o~·Uk çoruk alanıu.ı..r. Orta \e 

l&TPA t 

rıyı• ı.unıar eı-lerl uyabllecetl· 
mir: yerlere tıı.ıtarak-

lkAyete baı.ı.ımı1 301'. Co<'uı. 
lanmıza honı;I por anlonlıınnı, 
1'nlüplcrlnl n('llk-'.' Onlar JBJ"lla· 
rı ıtın ı;eçtl1'cc arınn ı.ı.ıınar 
~alonlanııa ı.060 uıorlarsa ıut 
ı.lnılıı~ uarncıı. e'l'lerln, aıı.,ntı· 
ıı kntların içine ı.oııatmara ça· 
ıııtıı:ıınu; 1 arının büyükleri ne • 
etlerini, or\ ıncll'rlnl. nıutlulok. 
larını tıu ı;\hl mııı; ~ıılonların· 
<la arıJ o;lar•ıı bundan betılmlL 
uıam· ıtu~maıırı:ı. '\rrrde 1.-ocuk 
porı.ıon nrrdc Jlmnastıı. Te 
~por oloolıı.rı. ı.Ottıph:.llleln. ı.u 
ıuıııcrl l•cnçlrrl hiç dtl~üomc· 
ıtıı.. Oıılnnn du dlenmek. ı:lll· 
ıneı.. tatlı rnı.ll &:l'çlrme1' ble
dlklrrlnl umu..,. .. oıodıl>, ı.a:ntuı: 

k:ıldılı; b "'" r) ırre Rlr er :rnı;ı 
uı.;, bol t>Ol ııutut.; ~·cı.ııı.. nıı.~ı-
hııt Hrdlk. abl ı. özü ettıı._. 
Krndlmlz.I tatmin edlcl ı~terdl 
bunlar. ı:rrçeı;l ı:ilrrnf'zllr;e ı:el. 
menin unu1:lnrtJdl. 'hıtlı.. ob. 
ıııı.. drmrı.ıe ı !er dtlzl'leeek •AD 
nıııı.. ı.odor ı;ıırıf't olRblllr mi": Eisenhower 

çiftliğine 

geri döndü 
!~kılAp ocaııı b•}kanına V('rm... Taf ebesı'nı· do"ven 
ı·llmcıc ı~tenen Kıtııpların ııra~ı.~-

ları ıadlı kıtn..ıı vu .ıukuK at,. 

Yllbaııı armaııa .. ı olarak ~OnJe- 1 
da, Thomas Patnc•nın c!nsan Hıııt· • o"g"'retmen hakkında 

• \nocıat~d l'rrn let. 'H demokrosl ı,e ılli:ll1 ('c:.tl 

l.l•e lnlrbclrrl kAllJtn ı;lrı•nı•z. 
in ııun ıeı·r 1'up1'apırlakl hlr 
•Hlontl:ı hir t;Ol0 Uk rakalııdım. 
t'elılnıle ııll'l.tl"ll kornı•,ı \ıtrdı. 
harm•' 1 tetl.lk rıllı.t·e üıüldünı. 
Zira a ırıı taıla ıııımara ,.,ı.. 
ı ıı. Bu mruııd .. l'ııruı.ıarııı k:ı· 
lnıhııtl JOk, ı.aııalınt blı.lerdr. 
l"oı·uı.ıardaıı •• uıah 11111 ıık•am ~ 
karl:ır rırrs bel.l•nroı•L Hııııun 
lc,:ln ~rmt •l'ıııt <·ocuı. kıılllplerı. 
~por •aloııları 1P•I• rtnırllJ iz. Hıı 
hU<ll•IR t~ebl)•hı: l:C\'tlk.n 

l etkll. bir kişinin, Bat.;anlık., 
nılllcl\elillllı:I etnıl~ bir a.rdın 1 

olan l tanbul ı il inin uÇocnk· 
ıarın kobahaıl )(ık. kabahat hb· 
lrrılt•n •u7U bsnn bunları dU· ı 
uııdurıtil. ilk defa ı:eııc nr.-11· 

ll'rlıı fla\ rıını~ıa•ı ka1'5ısındt\ ı.rn 
fll ~o~ıuıuı:umozu ncıı.;ça ı;oyle· 
)en hlr ldnrc ndonıı ile \..arşıla • 
tırorıız.. ayın Tarııan ı::erçl'~ 
ı:ilrııı~lnl bilen bir ı.1 ı. B11$&rl, 
ı:rr~cı:ı ı::ürnırklc elC!c edilir. Bo 
rıakınıdıın J enl volinin söıtınU 
hlr tenılnııt •a> ablllrlr:. Gl'nçll. 
ı;lıı nıaç §aloıııarındn bir taı.-ım 
kunıar oyunlarl3le vakit ı:cçlr· 
meslnl llnlrmenln te.L; cıı.ar >Olu 
bu .rrrlrrl kapatmal> de&lldlr. Bir 
rnra3ı kl'•ln rklldeJJll~tlrmeı.: 
~rrrklr. C.l'ııçlrre, çot'uklıır özle 
dlS.lrrl U\ln~· Hl nıutıoını:n dn 
J aracnı. lnıl.;finları yaratalım. 
lff'r ı;enıtıc bir iki ('OCU!.; bab~f'· 

.. ı. çocuk liıılUbu, çocuk ı..tıtüp. 

han~I ı.uralını M Ah!Aı. liı:tıoü 
ondan onra ı.uııanaıım .•. 

Wııshınııı.on 26 - cumhurrcl5ı kıtapııır buıunmakt&dır fahkı'kaf yapılıyor 
ııe Mra. Elfienhowcr Oettyı;burır. 1 H H 1 K ı•o ı,f,..u H 1 
dakl çlftllklerlndo bir hafta ka· \ 1 "'Ol ı. '~="'" 
dar kalmak cızerc bui(tn buradan Öte )andan Cll.P il kadınıar Allkusçu ilk okulunda ötre•m .. nl 

1 1 kolu da yllba ı naı:ııllkıarına b~. taratıncıan d \Olen Had.ye Ata· 
a~rı mış ardır. . ıııer dOn l\lnarıf' MOdOrlO(;On,. "" 

Beyaz: Saray E enbowertn 7 o- lamı:ıır ~u cam eden o.araı;, a- t rJlmlşt r öııren<!ı Maar f MOdO· 
caktıı konr;resc sunacatı deTlet ı~ 

1 

?ınlar ko.u ı.e ldaru kurı.ıu. dtin ru ıtayrulleh Ön;.c ı:örUotOrülma, 1 
lenne cıaır rapor ,.o dl(;er mesaJ. .ı kadınlar kolu baı;ıkonı GO:ı:ıcı.e l lıl'ıC: " hakkında kendwnden bil· 
lar Ozımnde çalıeacağını belırtml~ Tanrı~ar·ın b~kanlıtıncıa bır top. ı:ı aıırunı ıır 
ur • lantı ~apm~ ve ı:cçen l ıı o dutu Maarıt l\IOdOr!OğO bu vak'a !'ilik 

/:=========:::============·======~- 1 tıncıa ld:ırl talıklkat açmşıtır. Tal'ı 

"A> ıo Tnrha..'l bu denıe!;l7'1e 
llnenııı bir 1arayı dr mı, olıı· 
J or. \ ıııuıı. de meı.ıe kalmamı•. 
11'118\l c:arelerlnln de ne oldutıı· 
nu ıınlnmı~. 'urıı•ı lnklr edil· 
nıt7. bir ı;tr(·rk: HO> ük eblr \'O• 
LUklnrının l'Clf'ıımrlerl irin u3. 
ı:ıın Jl'fll'r ,rokıur. (oeııklıık ('il. 

ı:•ndnn )rııl lrnrtulnn Cl'll\llk. 
bo z.nıııonıııı nıı~ıı ı;eçlreCt'k: 

IQ68' Yıhnda 
G?S,OOOli .. 

E 

~eARTMAN 

AYLIK GELiR" 

i~ramıyelerı 

DAiRELERi. 

TAHSiL' lkramıyolerı 

·e _sA .. 

• ka•la ıttlre\·lend.rllen 'ki mt!'f't• 
t ş, dün Alll:uşçu okuluna ıı d"rc!k 
l•üd •e hakı>ında tetkiklerde t-uluıı 
ır.u lar. llı:tlılrrtn \'C bu ara1a ö ı 

1 
rmc.sını dö\•en öğretmenin de l!a j 
.taıı.,ı almı h.rcıır. 

:\IOfettlşler blr rapor hazırlaya 

rak. en kısa za."Tlan<'la ıoarlf MU· 
dClrClne vcrcccklı.r \'e aon karar •· 
:ınncı.ktır 

BEYNELMiLEL 
' öGRENCI 
1 MÜBADELESi 
ı 1958 )'Ilı Oca~ ııyı orta anncıa lL 
ııanvı:da yapılacak olan •hl ııeıler-

1 nra.~ı Öf;rencı MO':>aôl'lel!I• Koıııııe 
•ın TOr!ı:h'l'yi tcrmlll'n Prot Mfl· 
ııır t'lı:ür'üıı. Frof Muzaffer Sa· 
f'ışmnn•ın. ı T OT. B den 0nnl 
t ıu O\" ili.' 1zmır Sannyl Oda arı 
B~ıtanı O.sınan Klbal"'ın ka• ılmı:
sı knrarlaştırılmı9 bulunmaktadır . 
Hı-llrtlldl{ılnl' göre, bu konı:rede. 
Tilrklycdl'n ııldecck olan ö~cncı 
;conten•nnı ~bit l!dllı-er.kllr 

Geçı-n yıl, 320 kl~I olan konten· 
ııının. bt. yıt da 300 ı:J,.n \ ukarı 
...acaRı •ıer. r;ürülml'ktedır 

nu mflna.!lı-botk. İFtımı,uı Te~.
ntıı: Unl\ersıtl'slnoe •Mlllr.ıteraru.sı 

1 (1 ·rencı mnbadclest ımtıhanıaru 
aı;ılmıştır 1mtıhanlnra. lstanbul 
Teli:nlk ÜnlYerdtc tıe Tcknlı.: Okul 
(lf;rencl)erlnın 3 ısınırtan yukarı o
lanlan ke•ılab ımektcdlr 

Avrupa\ . v ôecek ö n:neııer vaz 
r.\,annda rn a;ı; 6 hafta. normal o
.a a ıa :.ı 5 ıı .. ı111 g rı-cl.'klerotr 

Mehmet Akif anıldı 
İstanbul Aa!'trı Tıp öjtrenl'I l'TI 

•araf,ndan dlln aaat 14 de Eminönü 
ö renC"ı l.olta lnd~ •İatlk fı. !\!ar » 
ı<alrl Mehmet Ali:lf ı Anmn OUnıl> 
tertip cdllml tir . 
Toplantıda aö alan bulpler, bu 

arada Doç. Nureddin Topçu ile 
Prot Fahir iz Mehme' Akif in ph 
~,yetini belirten konuşmalar yap 
mışln, öğrenciler de Aklf'den ellrler 
okum\lşlardır . 

l ıı ~oknk !ltnlarıııdıı top oyııaJ n 
rıık. .ru ,.ıııenııu ı. ııı:ıı;ıı ı;lderek. 
ya 1111 nınc alonıarı ı:;lbl 1an JD 

\.. 

Haklarında dövız ka,altçılığı o;u. 
('Undan dava açılan. Garblıı Mal· 
ht.,.oğlu, Faik Pestarı:. Mlhal Ka· 
ramelanııos. Kamus Benzer Te 1ıı
maıl Benzer adla~mdakl ısanıkların 
cıuru~malarına d'Un Dlrlnct .Mllrı:ı 
Ceza mah.lr.em~lndo baotanılmı~ 

ur 
Blllndl!ll ıı;lbl ısanıklar topladık 

lan dövl:zleı:1 İzn• ı-dekt bir NATO 
kurt eı;I ile kaçınmakta ve ltar. 
şılı!;ında kaçak olarak kol ua.ı 

getirtmekte ld!ler 
Sanık:ar ııdll;e e ~cr!ldlktı-n ve 

tevkif cdllc11kten &onra t.uçlan iki 
ye ayrılıı:ıt$ ve "urda kaçak uat 
aokmAk ııuçund an olan dAvl.ar. 
Ağırceza mah~eme tnde açılm~ 

tır 

OKTAY AK BAL 
J 

0 nkQ dÖ\" Z IUlı;'&kÇllı I ddv~. 

ında, •anıtların ~ı de pô. ls r 
da> ax yedi :er c n lc!dta d • n 
suçu kabul.md~e~v e~ 

1 
1 rıın lı kllt'akçıları nıahktınede 

/ • dl~unıanıan Garb~ Malbasolllu; 
ıı ım n. •- Ya. kasalarında C•e 1 CQ ııeçırı en mektuplara ne denıln?ıo 
..tıaıtne. cc- Onlan kııuya kimin 
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Hollywood'un 
Dev reklam 
Partileri • • • 
Artistleı·iıı tanııııııası ve 

qa%ete sütıııılaı·ıııa geçıııesi 

iciıı yapılaıı bıı eğleııcelere 

diiııyaca ıneşhıır kiıııseler 

davet ediliı• ve toıılarca 

icki .. iciliı• .. de dağıtılıı· ve 
Hazırlayan: Turhan ÖZER 

D ünyada "ıiç bir ticaret rel
~ımsız yürümez. Hatta rek· 
13.m'ilz ti~arct yapmayı ka· 

cari müe''.)C~ ~endi çapında bir 
reklam yapar. Am11 dünyadaki 
bütün ticari mtıe., csclcrin ya~ 
ukları rel;.Jitn1lar toplan\a Holly
woJıf da yapılan rek13mlar ka· 
diir ol3rııaz. 

ESTHER 1\'İu.iA \IS VE .J.\NE <'L\SSf·i.ELD REK.L.\:'.\US :'.\1E!;BtR E TTiGi \. ILDIZL\Jt 

ranJı\.u.. bır lu:a ai.>ı kırpmaya 

benzetiı.Tcr. Siz nt: YaptıAınızı bi· 
lirsiniz ama, lIZ &OL kırptığını · 

zıo fark.1nda bile olmaz. Her ti· Hollywood'da yapılan rek.Ifun 

ikı ÇC)ıttir' Bunların birincisi yıl 

dızların kendileri için yaptılJarı 
rckltımlardır. Bunların hususi 
n1ı.:acJerlcri vardır "e bu mcncjcr 
!er oturdukları >·erde dünyanın 

para<tınr alırlar. B.ıhu~us yaptık· 

lan İ) Je gayet Lolaydır. Bazıla· 
rı ı.adccc mc}huı etmek istedik· 
teri artistı loltarını:ı talıp gece 
kulüplerinde e&lenip dururlar, 
bıızıları he bir ka(,' dedikodu ya. 
zarına bir kaç l.uru~ verip mcne
jcri oldukları kim!ıc hakkında "li· 
nema mecmualarına yazı yazdırır
lar. Bunların yapu5.:Jarı rck.15.mlar 
ikinci dereceden rcklimlardır. Fa
lı.at bazı bazı ~ok şatafatlı olan
larına da rruitlanır. 

PAHAL/ REKLAMLAR 

dilen balolar. toplantılar ve ıar
dcn partilerdir. 

Son 'öylediğimiı rclı.ltim Holly· 
wood'un en fazlc.ı ba-s vurduğu 

reklam usullcrinaen birbidir, Rck 
tamın bu tarzı cu rahalısıdır. Fa 
kat. buna rağmen mak'iada en 
fazla hizmet cd~n ~cL.li olduğun· 

dan en çok. chemn1iycl buna veri 
lir. Bu partiler heı şeyden önce, 
"eren 1-imsclcre ibti}amları nisbc
tinde bir rellfim yaparlar. Dolayı 
ı.iyle bu partiler ck~riyetlc &ayet 
ihtişamlı olur. Tonlarca içki ai
dcr. Dev pa5tal<tr Büyük Jekor
liir hvırtanır. En ,eçl..in kin1 .. elc· 
re davetiyeler yollanır. ~1cscıa. 

nım partinin karakterhtliğine aö 
re ayarlanır. )1e-,elii bir zamanlar 
Ko Vadis filmi r;ona erdigi zaman 
"·erilen bir partide bütün davetli· 
Jer Neron dcvrı Romasının kı

yafetlerine bürünerek partiye ael
mi ... ıi. . teVıur Elizabeth Taylor·un 
J..~a'iı ~lichcal 1'odd be son çe
\oirdiAi filmlerden biri olan cSck
~cn Günde D~vrialen1> filminin 
bitiminde '"·crdi~ı ibı baloda şam
panyadan gayri bır içki içilmesini 
yasak ctmİ)lİ. Aynı zamanda bu 
partilerde nazar! dikkati çekmek 

i:steyen )"ıldız ve yıld11 namzetle

ri de büyilk bir yckfin tutarlar ve 

bunları11 giydikleri tuvaletler ba'j· 
bu davetiye gönderilen limscler Jı ba)ına bir servet ıe~kil eder. 
ara!tında. Amerika Rci~icümhuru, 

Hollywood'da yapılan reklamın Partinin bitimind~ bütün dcdilo-
1 Kraliçe Elizabcıh. '.'ı:ehnı. bu a· z· b ikinci çeşidı de ınüdyoların çe- du yazarlarına iş çıkar. ıra u 

nıda 'abıl Ana Hno gibi zcn°İn· ·ı · d d'' d ı · ı \·irdil.Jcri filmleı \.e me..,hur el· 0 • panı erın c it.O u arı gUn erce, 
lcr S:tlvodar Dali. Picao;50 ıib i .. d 

ıneı.. ıııtcdikleri kimseler için yap· bana hazan aylarca d..:vam e er. 
ııkları reı..JtımlardJJ ki bunlar ga herhangi bir :.ek il<lt: dünya çapın T;:ıbii günkrçc dcUikoJuları sürer 
yet pahalı ve ı:j:stcri~li rekliln1lar da ~öhrct )apn1.s kimır.;eler vardır. demek, onun bu k:.tdar gün rckll-
dır. Bazı ~tüd)'olaı bu rclJfı.mla Bu da\"et edilen kin1,clerin gün n11nın )'apılma~ı dcnıcktir. Eh, pa 
rını hu .. u:-.i mecmualar çıkanarak. dcrtlikleri hcdiyelcı hazan o ka- hah olmao;1na ra(lmen rel.:l:"ımın 
ayrıca rckl:lm filınlcrf çevirterek. dar çok tlll<tr ki bunları koymak l10ylesi de para .. ııı, laLla..,iyh: çı· 
bro~ürlcr dağıtarak yararlar. Ba için a)'r11.:a yerıeı ıuıulur. Bun- l.:ırır. Hollywood ı;ıl~ınlarının 
.1.ıları i-.c d.ıha orıjınal yollar bl~ dan sonr bcı ııartınıı1 ;.ıyrı lıir da hu partıh:r ıçın hu t..a<lar f'31hı 
hırlar. ~ak;.ıt hep ... inin en razl;ı (ay orijinallik ıa~ın1a"ı için çc~iıli para yatırn1aları ~u yiiıdcn ol'"' 

('lıırk Cablf' 'ff' k.&n•ı Ka.• dt>• parlllt>rdf'ıı hlrlııe 1Jdltorl.ıır., J.ııandıi..ları )C)" .\lk sıl tcrlip e· u:-.ullcrc ba} \"Urtılur . .\.nr._ bu Ju i..'.rck, 
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l IHôdiseler-Hôtıralarj ;1~, ' 
i:~::~~2:::pJ ::~:~:~!_!· MESRUTl.VETl.N t'LA" NI • . --*vam e'meyın. •onrli Uzüleceitaı~ 
: nl.ı. Burün paraoızı h~ıpl ı + 1 ji a ~ 
.. barcaa:ıara coıı. cVtkat ed;.n zc . • "': ~ 
; rar ıröranOyor 'Z: • k.lnc! Abı:IUlbamlt. 187G da jumuza •Uphe l"O~~ur. İbtlınal id bu ~~~~J * 80C\ czı Niıan 21 &laJnl ,... 1 t&hta otururken zamanın hUr· ;-Ok blr thtllltın b~lanııcınela bu- ıP 
! Stnirlertnızın l•fllDllll tarar•:. ıunu-;-oruz. Cem.:..,.et. Rum. komıte-ı ..,, rtyet~rverlerın~ v~raıgı tıöıü . J ..cı, '* aız:ııınııı:cıa:ı. ııırr•ntzı Hmıaı+ tut:oadı. Ç.Ok ıeçmeden mebusan ıı:vıe mCh1Mebette buluucıugu ıtbl fL 
'Jlr edlyo~unu:ı BJraa tenel1n1'ı: :_ :ı.teclııı.ıot datıtarı.ıc Kanunu ~·- nuııar komıte!erıyte de anla.•maıa fi 
: C!n:~metc.eo f"&ZllÇ'IP etrafınız· • lll1 bır tırara atıraıt ıukı ltitlbOa:c taili!otD&lı::tadır.• 
+la U8'1lf'nmelıaın1a B:ıııuı:.a He· • • o ı:oırada Fr::ın.ı:;a·nın en nüfuz. • yo!uau tuttto. Bu vızı;;e~ tamam 
~leden sonra•tı ça.!ı~arak 11reçt:ın. • otıız uç liıene ıü:cıü. Padl ah mem. ıu ııuethl olan Le Temps * Aic11ı1 halde can .ıxıcı bır bil·• 1 k •--et .. ının tsı·-bul muh• "* e e:ı. kendi keyfine aöre idare et· """ ..... -'* dlae l>e:Cllyebiil l'l!D.z ! ·ı. H~rrıye:. ve :\.fe~rutıyetten bıh· oırı bL~~·~-an bareketı ehemmiyet· 
* tKlZLER 121 'laY!-' ZO Haziran,• aedf'n:ere vel"llf"n en hafit cf"za ı:ıı sö•tert}·or ve ~unları ],-azıyor-
: ça.:ııt~ ınuı ıerdeı çok ta:<cılrle!, Trablua'un lçt-rif"rlnde Flzan·a du: * ka.."1!1aı)&e&Jcımız. Seyahı:t thU·• ıOr'Q!me~tl ııemlekeıtın uzııc köşe •İ}"lm~ı rtemi m&bflllere röre 
: malt va:- Buı.:ın~rnıe dınlımmf" • .., ten eUrülen bor ti Itırlı lnaanıar:a hUll:ümet, aert:C Arr.&vut. hiy&nını * ıı. aıbha~lntıın ~zu:mamMın•:: aolmu,t.u ''e s~re;; OçaneO ordudaki hareke'* eal·ret. etmetu. ntz ÖZ("! flklrle. 4 Bu •lddeta bMklJ a ratm.eo hOr· ti :.tolayc11. yatışttraeaittır.. İhtlllt 
: r.n.:zı bu..On !(orkuauzca orta~a• r:reıı ıçtn ça:ışan:ar eiUllk aeg:la!. eroabının b&.'ilnda muktedir bır re-. * :ıtora·ot.:ını:.nlz Ço~ bekenHecek: B:lh~a ııenç:er. ht-ı telll:keyı ıı.j. ı• bulunmacıııtı Klbl Hrl.ı5tly&n ko
: ll.n.z. Jf. ze a:arık macade:e ed.yorlardı. :\hi ı:rılte:er1 de bunlarL."l davetler.ne 
,ır \'E'SGEÇ t21 Ra-.t. 20 Temmu&J: eadele 1008 t>eneslne dorı;ru. Rume. ~c•t·ette tereddüt. edtyor.> * dlil ::de pJAnlı bır 9e;.;:!I a:dı HUrr.;:e- Outtenın 1atanbul muhabiri bu. 
,ır B::- hedlJe al: oraunuz. SeT -• ı mtıtaliada bulunurken Sellnilc mu * n,z; btriJI eııl cmmacııtınrz ta~ • tia tC$ •• .nı cı:·e ed!IJen tt:hat ... e 
,ır cıu memnun edl)·or. Kuruntu·!, Tera:<&;ı CemJ;retl hare il.ete a:cçtL !ıabırı tunları bıldtr~yordu: * ~annız; UD'Jtup uaa:u; vf'rm~• • J t1bdad!n &ıet!erı yer yer taarru~ ılttlh&t ve Terakk.l CA-mıyettnln 
* .. meıe C.kt.aı eıme. nız •ü. ım. •,. J ra utrı~·or. bun:ann taltlerı e;e hedefi fahs• bUrr: ·et. mU&avat ~-

1 Dil f bl f" .. • hılr:ları l.atlbaal eımektlr. 
""' \RSI \'il 121 Tem 21 \ ıt;llstos> + ıeç-trl emiyordu. er tarı ~an !htllAl hı-•-ıı pek lyl ldı- edıl, * · · · • kırmetll zabltler;n kumandL'iı al. H:: ,. .., '* Bulf(ln blr mi. dan mı.;!ıarctıee! • tında tefKll edilen M;11a kUVTl!!t· mektedlr. An&Clolutıan ~~en asker 
; vereceka:nı-. Kort·.ı ve. a çe:ı.tn·• ıert da~• çıkarıA: u.tlbdada kansı lerın :Otanaıstıra yUrOmekten tatln. '* ıeoııır. a:ö&teı1Illf'nlz dUfına.-ı!an : eephe alıyorau. klf ettıll tabMkuk edı:ıNe bUkO.· 
: nıza toz ıc:azıı.ntıırmı oıunıu. .. tuıu:?1.am ·;. Lu fıa!t•·ete ton metin Tazlyeu çok rtıçleı;ıecekt1r.• 
* nıız B:lhu a hem dürüst lıem • A vermelc ıçın :\lt!trodo\·ıçe fır- FraOBız ııa:ıetesının Sellnık mu 
,ır Jc:esl:ı davran:nar• d:..":t· aı edhı ::_ kası tum&ncı.ar.ı Şt'ma;I PL-\a- habır:nın. vaztyetl d&ha iYi kavrı
; 0.,~ \K (!"l \tusto~ l'l 1:.yıuıJ : rı ~lanaıstıra. a:Onderdt. Fa.kat. 3 . ._ ı:ııtı. l>lr kaç ıun ıç.ıncıe Fbeltt ol* Ha.stalanaca.ksınız d;nlen.n • nıncıı bir tabur a>tker buluncıugu cıu A.bdUlbamıt. bürril:etae\rer hal. * B!!t-'edl&ln -z: haber gı>l.'llOr Pa· + ha.de- nuşuı;ı trenle 11 &llatılıra ııı. kın flte<liltlnl lı::a"t>ul edere'.< Me.* r& lşle:-t en u:;·ııun y .dız te&tr.· : Cie;;ı Paıa ,e~a:r•flı&Deden çıkarken ruta·etı t~ln ıttl. 
! nın altıntıa. Bu .. Un rapıcaıtınıı. öldür\ı:J.ı A'bdül:ıamlt '.tüplere il. T. 
* lf mu aveteı~r kArlı nttıce •e-• blnelı.. Heyeet. VC:tell Anadoludan 

1
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; rı: : RUml•llye 30 tıl>uı; askl"r ııöndf'r:· ,..-------------
* rER\l:I rz3 E!'IUI ?2 F.klm> • lf"rf'k .ıurrı:.vet cere,.·anının cıurdu

* Hayal 1tırı:r:ıııı Sı"u.n onuru;ıc·• rulmuırıa karar \"l!!rdt. FUa~ ıön~' 
; zu ıurma:arın• razı olmayın ! cser.!en ıı:.-. Uç t abuı Se!i:1 ııı:·e çı· 
* K.end; ıtcndl.nız· yene:-lôcn.ı• tarılınca. Salpleı·ı hep a;nı b!b~e 1 
"" ıoo p1fmanllkaız •ona ereoııır.• çarpan 1ı:ahra..'1lan!aı va:anda '.arı * : Uzer.ne yüli1meih k•bul etmedtler. 
,:. \KREP C:!l lll:fm Z2 Kasım) .. Bu v11lyet •artıtındı boyun ege. 
*Aqamı l'Jl.r f"*lt""nce teıttıtı Yar. + rek Horrıyet.~n·erleron tı:.tedlklerı! oınlenme bahaneeı tle Saçımıa- : nt ~•OU1 etmekten b&"'ka çare yo;;. * yın. Entemıuı bir-' ile tanı.oma. .. tu. Nrtet::n böyle oıı:ıu. * nız mo:nl\.ün • PaJtt.t cı zam.ana kadar çoıc: bl!'. 
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samimi 
hislerinizi 
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l'lball Tülün Fabrikasında 
çı lı an işçiler 

! \'o\Y cı3 K:ı~ırn '.?O .aralık ) Z. )"ecanlı ırtlnıer lll"'C'lrlldı. 8ütlin * , Katıe • ClıJn~ a ba :a; an hareketi a:&ı<a ile 
*Hemen ~eb.:081' ııeç.n. · • takıp ed.ivordtı Bır aralıli barel;;e· !lir PEREJA 
* rın.z ıane tn taeırı altınd~ ~~ ! t.n hırtaıtiyan a:11t: a:e\"binde ol· tnhı.a.arlır İd•r&lntn Cıbalı ! ~irUn aurwncıuınız 8

01!01 Jı' dutunı da~r t•V1alar - çıkarıldı. tlltün fabrııc:uında 1fÇiY~L Fabrı
* b r rnacf"ranın b~lL'11JlCI • • Rumf'ıt Jandarma tetk:t•tına me. tada aabahın ~ıcızınden akşa:n.ın * :.r. veya hay!l·.ıuız yôn deii:lttı· • mur Ferı« Rob!lln Paı;L maıyettn f'ktzıne kadar 12 ıut çahııy.,ruz. ! ret>llt: H ç bır .ltn•ı:t&rlıktil. bu: Cle.°tl ec.ı1f'bt ı:abttlert. ııönderdttı Cumar.eaı lf(lnlerl ötleden aonra 

kreasyonudur. 

* ulnmayın. • blr ta.'lrlratta ~u oa:;r!aları yalau- •eıı.rnt tattı oımuına ratmen y1ne 

* Ot. l .. '\K t::ı tralııı: zo Ocılı:) !, :ıra:-ı,;ı;; d1yor k:.. Vi.Zlf~ ~rClIOruz. Vakıa, tdare tş !.@=========:==================~ t sı.rnnı=ı •<;ma.71.h ı>;.şman o:a· + ıl.Ierkezı Parı.ı.te o.an ı,uhaı. •e kanunundaki saat haıieinde ça- ı5ı 
* cak.ıoız. YQ• ınQıe Otl:Qyorlar.,. r ...... Cemiyeti hal .. neşır •• .,,maıarunıza kl.t"'lllık ücret .... Sayın lstanbul Mebuslarına * Aiı:: a.-n.ler '3 t-. ı muna~~acıa.n: tevzi ettılti lbtnlerce beyanname 
::: taçıı.ın B~ı.-ıu a&rıı·ıcaA • ••T•1nöe ;,,uyu:;, bll lhUlil hare-- rıyor. Amma biz çol:umuz evıerı-
*Bıru taybı ,.ar 11- keti a:;andırmata aıu,·a.ıfa." oldu. mızcıe a:lemızın tbtbaçlannı da 
*KOV\ t?ı Ocaıı: ti ~ubal) : Zabitanı~ bUJü1' biı kısmı "e he. temtn etmek ıyemeı.::. çamaşır. c;o-! . . .,. _ ... rnt-n bO:On tüı;üı>: rOtbell zab!tler cuıa ba..'tmı veıie!reı m~burı;·e-
* B.r cıoet:.ınuzlıı. &V;J~aca. "1 • ı \re m&mur:ır bu ef"mı:yete ınu ..... ap ııncıe olauıtumzdan 1121 aaat a:ı ,.· * n;L B.raa sı\zy .. : eôrünUfor • ettliclf"rl ııbt neterlı:t ve köylüler •&:den llOnra ı;oK yoraun dOşl!'rtk 
*Cn.ut•aıuuuz blı ''"~d ha-;ırla· : arastada dt. pe:t coıı taraftar pey. hunlan yapmaa:a vakıt bulamı~·o
:! tilaea"( Bul'lQ kQ\ille çoc.uı._.: ca eı:lılmlşt.lr ruz. P'aı;a ç11.i1$Jn&1;: 11.temtzuit 
* arla t>erabeı t>u 1 \lnaca.bınııG • eemıyetın ııın •tt11ı hedet ta· muhtf"1lf aurette cezalandırıro1"4 
!tt\J,IK (19 :;ubaı tv Mart ) ! aim uııaur:arı kadar hrl.atl}·aUlar ;ar. Bu va.zLvet k•rtt.ınn<1.a ('Ok 
*D.kiea:aızc& ha".'O•ı:I: tınız oır . .ıız• ı !\(n de !ardalı oıoutunııan Hr!btı· :nUşkCll c:ıurumda kaldık. tsu fazla 
** vüzttnc:ıen !';ıuıırln havli P"4tnao ! )·an a:ıaıının katlılm vutuundan mf"~aJnın tst.,•ıte baa:lanrna.ıııın1 . ı.tıı -

ı .... t .. :ı h kt J ~f"tneyenlf"rtn ça11,maga. mecbur 
* o.aaıuınız. 1 •ı . .:1ız .) 1·111"-• o.~ına ma.: • yo. ur on tuı.uımama.;;;ını idareden rıcı \!di· * a eak.n olm.t.V• d:lıtat eı:ıın • TOrk Ultıtllının ku,vet Gerechlnl 
""' Unc ·tutunuz btr q··a ze a:ert ! . ta !n ~tmeıı:teıı 4ımdlllk lcız iı.e:C yoruz 
! vf"r ıecet. • ı ele pek 171. tanı:tm v,. tf"jk.I :lmtş 
ilt:•••••••••••••-tı-tıilililil11.1 bır kuvvetle k.1U116ln<la buluneiu.. 

ClbaJI TUtün 
t~ııcrJ 

Fal>rll.ıHnrı 

Mahdut ~lcs'uliyetli l.E.T.T . len•upları Arsa Alım ve Yapı 
Kooperat ifinin inşa ettireceği 7-14 ve 16 kallı blok apartı
manların temet atma töreni 28.12.1957 Cumartesi günü saat 
15 tc Şişh Hürriyeti Ebediye Tep1;1si He Darülaceze arasında 
yapılaca ından istanbulda bulunıınların vi.iksek huzuru ile 
serer vermelerini saygılarım1zl3 rica ede;iz. 

mii 
tır. 

Not: 

İdare Hey'eli Başkanı 
Sadettin Özil 

Bütün divetiyt!er için saat 14-14.30 arasında Şişli Ca
yanında huı;usi otobüsler emirlerinet hazır bulunacak· 

(18188) 

l •lilzirt.1 i1 ljitJ •l il l! FAi 1 
M • h h • B suretle tertip e)·lemlttlr; ccglm• &özlf'rl Vf'tl'a'.llts, ceıa 

UnlC Şe rı ati VJ b·• S '! I Ha·• mabkcmeı:;ıncı• tahklrt muta. \ f'A -..~n; ~' a~·ı.s • &.<• 

Almanyanın üçüncü 
şehri oldu 

nn Flora~ a Maya • 30 Ha- • zammın uyılmı,tır. PollA m• 
dr~n Bordeıını: 10 • 2~ Ma)·ıa, muru verdıtı ıtadtd.e Geof'le 
vıvan'a 31 :ı.ıırı• _ 22 Ha.Ziran, v~ CJaude ?ı.Ialleı emnlYf"t. mü
St;....bourg ıo . 24 'Haziran, Hol- dUrlüğClne l azıll olarak •ıki et 
landa. 15 Haziran 15 Temmuz. te bulundukl&rl VI!' bu harf'ke
Otrzı.at& 20 Haziran • 4 Temınu7• Un terfllne halel getıreblleeele 
t>ubro•nlt: 1 Temmuz • 31 Aıtu.. mahiyette buluncıucunu bıldlr· 

~tun:eh tıelf'dlytıı.tnce yyınıa. 

nan )Jtr broı,Urt", S(Sre, J.t:Onlch 
•ehrl blr mıJyonu eeçen nüfusu 
He, Berlın ve HamboUri'"'d•n aon 
ra Batı Alman:ı;anın Oçüncü 
,ehrı sırasına r:nn'.~t!r. 

to~. A ıx • f"n Provcnce: 10 - 31 mlştır. 
Temmuz. Bayreuth: 23 Tcnımuz Ölen köpek için plaka 25 Atı;uatos, santa:1der: 25 Tf'm
muz - 31 Ağu.stOH Atına: ı A. 

53 senelik kumarbaz j:uatOR • 15 Ey:üı ::uun:ch: ıo 

Agınnos • 9 Er:ül Lucerne: 13 
Aitı11toa - 6 Eylül. Betıançon 4-
14 Eyhll, Venedlk: 11 .. ~8 E :rl U!, 
Perow;e : 20 Eylıll • 5 Ekım. Bcr 
ıın. 21 Eyltll - 7 Ekim. 

koyan otel 

Tougue• Plij ı ıı:uınosu bir re
kor .kardetm--v btilurunaktacıu·. 
97 }"Af!ında \Vhl~mın adıncıa bır 
İnıııiiz 1904 senPelncıe aldıfı:ı ku
mar .aı.onuna duhuliye kartını 
e-ııtn bimll bµlunmıkta ve her 
gün salonun açıtuıından kapanı
IJına kadar kumar ma.suındın 
a)·rılmamıktıcıır 

Bir söı: 20.000 frank 

ceı:a getirdi 

Londracıa «Ca'''-'ndtahı otell 
metha:ıne. geçe-nlerde ölen ote.. 
lın ll:öpegı Kıpp~· adına bır pli· 
ka konuımu,tuı: 

1958 senesi müı:ik 
festivalleri 

Pana otobUb;erınde memur 
GE'Or&:ea }.lallet ve otlu Claude 
~lallet resmi elbiseli. bir polls 
memurunu tlhiclr eyle<l.lklertn
den dolayı ber biri yimı!Şer bin 
frank para cezasına mahkılm e .. 
dJlmı,ıercıır. 

h.tUzlk F~tlvallf"rl Avrupa C• 
mıyetlı heyeti umumiye toplan
tısını Vl) .. nada. yapmıJ ve 1958 
müzıt fNtlv•llf'rl tarihlerini .ııu 

Bunların bir poıts memuruna - Burı1a ıeldlflmttd.en bert U· 
csizi Amtrlerlnlze tılk&yet. ede. rıııını ıözrtııyor. 

~.ı· ~ .. 
' ... ~·J ViDi 

KURTKAPAN NERO 

CEF COB 

.................................................... _ ....................... - .................. -................ -... -.-· ................................. .... 

BUGUN 
SiNEMALAR 

il • T 
A.LKAZAR 
insanJyet · 

O lJ L O 
ITf"t: 44ı.'\fr.!I 

Hint PUDll • 
T(ırkçe. 

&TLA!I ITeJ:'4 il 35)1 
Romadakl Se•slll • areııo
f'J Peck. Jennlter .Tonu · 
Ren kıt. 

UllAMRA fTelr 4"3MJ 
Devlerin Aşt:ı • EllZ&beli 
Taylar, J oean · Reıı.t:lJ · 
İn.g. (2 ncı baftı). 

INC'f rTeı: 184 :\~lı 

Otlum Neron · Brlgltte, 
Vlttorıo De Slca Renk-
11 İt.alrınca . 

tA.1..& (Teh ıt :ıs tSh 
Oevl&rln A't:ı · E~ızabı• 
Taylar, J. Dean • Reııt:U • 
tnz. !2 net batta). 
LO&ı <Te.lı " 1310) 1 

tx;lum Neron. 
Ş.\S: <Tel: 48&.ıSG) A k 
tuzağı - Frank sına.ıra. 
Debble Reynolda • Rent:ı. 

SA.RA'I tTlh 44 15.W)ı 
Folllea :Beraere zızt J&&n, 
Mılre, Ed.dle coruıtıntlne 

• Renldl • Fn.nsızca 
TAK8lM (T~lı '4 3111 )1 

Bir Seraerl · Tallt. Art.e
ı:nel, Neriman Kök.sal · 
TUrk !Uml. 

T&l'ıi fTeJı 

H in~ OQne,.ı. . 
Der, Stewırt 

Rentıı • tnr. 

fi 17 4t}I 

A•a Oar<1· 
Graager -

f'EN1 AD ITeJı 44%151)1 
HJl•lt ~t: .. Mlchel Moı

r•n. Brlctttı BardoL • 
S Renklı 
$l'ENt ~!ELEK (Tel: 444.2191 

Çan.n Kızı • tnıı:rlel Berı• 
man. Yul Brrnnet · Renk· 
11 - 1nı. 

] Poat&etDID Kl.Zl, 2 • 
Kahramanlar Şehrl 

TZN1 <Şe.Azadettapı Telı 
1 • Knıın &evsWat, 2 • 
Kanun Adına. 

nN1 ca. ııut1 • 'l'eh 
zara Han 

IL.&Oa&O!' 
ILlı.B CTetı Si eı IZ)t 

l · İJd Açıkt:ö.ı Mum) .. lar 
Ara.ında, 2 • SUlhlı dört· 
ler. 

SÜREYYA r Tt.Jı Hta!J 
l • Parla Tatlll, 2 • Aya 
Seyahat. 

OPIKRA. (Teh ICllZlJı 
l • Cıls'ın Mod.e11er, 2 • 
Çitte Ctnaye' 

YURT <Teh Si 11 U) ı 
l • OUn DOğarten. 
2 - Beklenen ltıraf. 

ÖZE..'i: CTe.lr Si il %4Jı 
1 • Pırtına Geçt.I. 2 • H•r· 
mınkara. 

TiYATROLAR 

17 Sahneye koyan; 
Haldun Dormen Pazar 
ve Cuma matine; 17.00 
lSTANBVl Ol"ERETl 
fM&Jt:slnı) cTel: 44313') ı 
cnmız .Nl:'RİMAN 

Çartıamt)&. Oo.marSlıll. 

Pazar .. , tı a.a mau. 
cı.e. Pen,emb•. Ouman& 
il hat.ta ttnsll&Ul can. 
r .. eaat ıı de 

İTFAiYE 

18.20 Belediye &aatJ. 
18.25 Carnec:e Hali 
18.45 Blr varmıe 
19.00 Şarkılar 
19.30 H&berler 
19.45 Ak~aru mozıtı 
20.15 Radyo ıueteı&f 

20.30 Oı:;eret melodileri 
20.50 Dereden tepeden 
21.00 Şarkılar 
21.30 K!tapseverler:e 
22.40 l\tı.lzık mecmuuı 

23.00 Viyolont&t 
23.15 Haberler 

B&kttt:OJ TlMM, BQOl)u 23.30 Proıram 
444M4. Buıpu.ııa 1181SO.\. 23.33 Caz müıııı 
BttyQkA<l& 516081, QubulcJtı 24.00 Kapanuı. 
830001 ı50, Er&ntOJ 55200 A N K A R. A 
Flor,-. "38902. aauo O.. 127 Açıllı) v~ proaranı 
Iıa 229939. B&bCJOll'O 7 30 Kur·anı K .. rım 
S529fıl. Berbellada sıatoı. 7.fO Türk milzıtl 
lat.anbuJ 21U22. t.ıs.n,. 7.45 ~f. S A•.-an 
Oerı.ıı 38I020, ltadılr.8) 8.00 üçer şıu-kı 
360672. Cllı.atı&d& SJM2S, 8.30 Sa.bab mtlzııı 
Raml 242711. Cat1ldu 9.00 Sa.z er.erlerı 
360H.$. 9. 15 Hafif müzik 

fren Yapur Ucak 10.00 Proal"am ve kapanı; 
ŞEHiR TlY.&TltOSV (Tel: • • 11.07 Açılıt ve prooram 
f4 21 51) (Dram Kısmı): 12.00 Ötle kon&erl 
SAHİPSİZ TEKNE • Y... fD. DemtrJOU&n B&ycıat. 12.30 Şarkılar 
l"an: Alf'jandro Cuona • paşa: SS047~ - Slrtecıı 12.55 Serbebt saat 
Pazarte.sı ıt ... mlın tem.&11 223079) - (DeDJsJollan ı 13.00 M. S. Ayarı 
roktur. Suare 21 d.• '91898 ('l'atll .-atıen t. 13.15 ?\olelodller 
'f'EN1 TİY.ATRO •Tel ı t.lhb&ra;:ı 44020'7) - ı~tı JS.30 Salon orkeatracı 
ıl41Cl9•ı Batıını ""233) - IB&ff 14.00 Şaricılar 
~vtNz ad ÇOCOEh l!Co- Toııanı t+l790 '" 'l3DIO) 14 30 Orkestra eserleri 
medı 4 perde • Ta.r:an ı p I' f d f 15.00 Şarkllar 
AndrA Roua1ıı • auarııerı o IS - m a 15.30 Ork~tra çalıror 
21.00 et• 16.00 Kapanı.ş. 
ŞESSES OPElt.&Tt (Teli tt.ı.aubut ı 1Tt500), (Be- 16.67 Açılı~ ve pron&rn 
4·1 93 G9> n>tıu: 27f501•. fA.Dad.olu 17.00 D&n& müzitl 
f"ES't'tvAL: M11Slbl oı:>e- •al:aat 2'746(1Q) 17.30 Şarkılar 
raı 3 perde. 12 hol> R A D y O L A R 18.00 Harry orkeatru~ 
lo Mtızlkı S:arlo lto. 18.16 H<t.flf şarkılar 
,DOÇllll QanlL!Dba _.ı 18.30 Köy J)()btlUU 
15 ı. ıensıauı mattn• 27 t\,rabk 1957 <'um1. 18 40 TilrkQler 
CUmırteaı 15 t4 talebe 1 S 'l' A N B u L 18.55 S!-rbetıt saaı 
mattnest suare• 21 .00 d• 7.57 Açılıe ve proeram 19.00 ı.ı:. s Ayarı 

ZAFER fTel: 44930l)ı ı. KARACA TİTATBO ITeJı 8.00 Sabah. mnzııı 19.15 Tı..rlhten rıprü: 
ı Ateşli Kan - Cornel 446C&6J 8.30 Haberler 19.20 ikt melodi 
Wllde. Jane Ruaeel. Renk Devlet T1ratroau Temall· 845 Su Nf"rlert l!J.25 zıraat konuşmuı 1 
l1 . TUrkçe, 2 · Çl!te Cl· teri • Httır& Df'fU'rl • Oün 9.00 ll~lod t1er 19.35 Yurttan ..ıer 
nayet. . Van Johnaon, ve- düz aaa.•. 11 de, a:eee s&· 9.15 Şarkılar 20.00 Şukııar 
ra Alllea - Renkli · Türk· at 21 de. 9.30 Kapanlf :zn ıs Racıyo a:aı.eteıil 
ç11. KÜÇÜK SABNS <Tel ı 12.27 Açılı~ ve proeram 20.30 Serl>eet. •aat 

1 S T a N B O L '4DZ16) 12.30 Küçük orkestra 20.35 Şark_ılır 
&1.Jl:.'IDU f'l'elı UJIUJ Kl:l>OA GABLER 4 Perc:ıı 13.00 Şariular :11.00 Konu~ma 

l · Poetacınıo Kızı, 2 · !"azan: Henrlİ fblen · Ç•• 13.30 Haberler 21.15 Caz 111aoıtı 
Kahramanlar Şehri. •tren •• aa.bae:v• &.oya.n: 13.45 Ttlrkülf'r 21.-t5 Konuljma 
BUlıVAft CTelı il 33,l)t Tunc Yalman • .Paıarteat 14.00 Orkl!lltra muzıtı 21.65 ~rbeet .sut 

l Ha.yd.uıtann DOnü4Q, •e .saıı aJı: .. mlırı aaa• 21 lf.30 Şarkılar 22.00 B. ~I. ~lecltaınd.e 
2 · Erkek Avcısı. de. Çarşamba t.al•b• ma- 15.00 Kapanış:. 22. 15 Şarkılar 

ÇE.'\UJERl.JT&Ş CT•i 1 tlnea1 17 de. 1B.S7 Açılı:ş ve proa:r&m 22.4~ ?\ol s Aran 
l · Kralın SevıUL&l, 2 Çarşamba, Per,embe, 17.00 Kona toplulutu 23.00 Gece kon5erl 
Kanın Adını, Cuma, Cumarteal, Pazar 17.30 Akşam kow;erı 23.30 Dan~ muzıa:ı 

MAIUUBA fTeJ:USlllJ •uare 3100 de; •KAMP 18 00 Şarkılar 24.00 Kapanıf. 
·'''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''''''~.,., ... ,,........... . .•.. ,,, ... ., 
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• l T A 'l - !7 nu.rK J9S1 - --
BULMACA 

... .. .. 
• 
• 
• .. 
• ~..&.-.:....&.--~ 

Soldan 11aııa: l - Lıtanbt.l pro
fesyonel blı"lncı kOme takımlann
aan biri 2 - Cüz'I 3 - B.r tşe 
Yakı.şırlık. 4 - Tannnm rahmet.n
den mahrum ıımalta müstehak: 
Su 5 - Cilveli t&\ ır Sc.5 6 - Bir 
hartın okunuşu, Bir tapınak. 7 -
Asker\ bir blr1llc. 8 - Çe!ebl; Ne. 
fly eki. 
Yukarıdan ıışagı)a ı - öıtrcn. 

ırıek 2 - Geri ~ennc 3 - Yaygın 
göylentı; S\ı. 4 - Aklın kavravışı: 
13,r nota 5 - TUttuıtunu koparan 
6 - Bir taşıt 7 - Yemek. 8 -
1'ersı: Çalışma mevzuu; Çünkü 

uOsKO BULl\IACASI llAl.ı.IN 
Soldan ııalia: l - Vlano: At. 2 -

Adak. 3 - zampara 4 - ld. Ot. 
Si. 5 - Sual; Ayı; 6 - Nltıyan 7 -
Atl. 8 - SaçmL 
Yukancıan ~a~ıya 1 - VU!ıtas 

2 - Adu; LA. 8 - AnaÇ. 4 - Na 
ııoıı. 5 - Ecıat. 6 - Ar. <Kı ara 
(k) 7 - Aku;a. 8 - iane. 

Memur maaşlan 
IRR~I 1 lnl'lı1f' 

cıe bir zam yapılması cıaşanoımaş 
lllüdür? 

DUtünOlmemlt ıae bu huııuaun 
bütçe balmnıncıan cıerhal temini 
lnıkln altına alınablllmıl? 

b) Devlet bOtçcsıncıen ve emek
li ıancııııncıan para alan bilumum 
ınemur. ücretli ve emeldllerın bir 
aylık maqlannın tutan kaç m11· 
Yon Uracıır.• 

\OLl.LlKLARI 
Öte yandan C H P Adana Millet 

l'ekıııennaen Saim Karaömerlloltlu 
lle Mehmet Oeçıı.ııtlu buatın Mec
l!ıı B&11tantı1tına Yolluk kanunu 
lle 11&111 bir kanun teklifi vermı~ 
lerııır. Teltllfm metni şöylecıtr: ışe 
lı:t ve ltuabalı.rın Belediye hucıut 
ları cıahıllnde ra-nl bir vazıre ile 
muvakkaten bir tarıfı ııöndertlen 
lere 1cvmt1 e verllmez. Şehir ve 
k•aba Beleellye hudutları hartc n 
ele bir yere ayni ıoebeple ııönClcrııen 
lere hariçte ııeçlrellkleri her ıon 
1~ n bir yevmiye verilir. GOnün 
kaın tam oıaraıı: bceap!anır • -Amerikan komünist 

gazetesi kapandı 
New York :.ıo ıA P ı - Amcrt

lı:an Komünl8t ı.ııırtlııl ıenel tcıare 
lturu1u. ~ı!ta Bonuııela ap•ıAı gtz 
11 bir oturumela ıDafü Wörkerıı 
ııueu!l&tnın kapa ıımııııı ıa ı>arar 

~ernııştır 
Bununla beraoı r ııaz.etenın razı 

lt1er1 mocıara Jonn 01&tee. cDally 
'ıoiorken ı netr tmelto ele~ anı ecı 
~eı.ı · ı • mtşt r 

Bir katil müebbed 

~- ,..... • .., ~!du 
011i' il ll 

4ıuz a\ ındn C: 1 l.Jcı.u n .ıı b r 
ıroncıo Hurşıt acın aa b.r ,ah~"' e
t e mlııaıır ıı l ı Yakup a Hi Ja 
lı rını. kar ınııı ırzı,ıa ııeçt n 
Vehmecıerelt hı.$1111 t~IR nerrlc 1-
C:UrrnOotü Kaatıl Huroınn mıı ı-
1:.eı:nesı cıon sonıo ermı,. O resun 
#,gır Ceza Mahkf'mesıncc ıcıama 
?natııı:am eaıımıotır. 

kaatllln c61lıı tahrik ıebepler1 
ltlraıdO!tünttcn müebbet hapae çev 
rı1ınıetır. 

Prenses Fazıla 
Bağdat'a gitti 

\no"oııı Ajnıı ı 

BıJh!R 2G - ~ra Fa)';al (!Qn 
'•ıtuadR . it oıara.lc ııeıen nıeanıı 
•ı Prc-ıa<'3 Puıla ı karşılL'r.' tır 

Uçakta. Preıısc11le beratı<'. ve! . 
~tt AbCIO ıl'ıh 1" bulunuyordu 
Prenscıı Fazıla. tat llnl Batcıa~ta 

teçırecelt ,e okulu ıçın LonClraya 
'Vdet cctecektlr. ....................... " .......... " .................... . 

ÇOCUKLARINIZA 
'YILBAŞI HEQIYESI 

olarak 

~QREMCl HESABI 
açtırırsanız 

f ah sil boyunca 

TAHS\l 
lKRAlllYELERl 

Satılbt : VATAN Gazetecııuı 
•e Matbaacıtıtı: T A ş acıın 

ARMF.D t:\11" VAl.MAN 
l"mumı 1'lft$rıva1 M0'10r0 

ÖZC&ll aoODD 
8u uyıcıa yazı tşıerıııı f11111D 

tctare eelen mesuı mocıor 
nuan ER(1tlDER 

Oazetemıze vazııaruı yenı ıı.arı
lerıe gOnelerıımesını rica eo.erla. 

50 milyon lirahk 1 

tahvil çıkanlıyor 
roRrFO\DE .• 

<Başı ı ıncldeı 

Sancıııın, D • lct tahvllt.t pl;aaa· 
auıı tanzim ecuaını. ve bu .aııyede, 
ellerınae Devlet veya Amortı.sman 
ve Kreelt Sandıiıı tahrlll bulunnn 
phıaların Sandıtın aldıtlı tedbirler 
netlcealnde tabvtllerlno dıılm.a de· 
ter b&hasıyle alıcı bulacaklarından 
emin olarak bunları, •porttöylerln 
de muhafaza edebllttelttertnb tör· 
llyen muaur, •Bu auretıe Devlet I· 
tlbannın yübet:ııtı muhafaza c· 
dilmiş olur,. demlttlr 

Mehmet Ertu rulo~lu, tözlerine 
elevamla; •Sandığın bir vazıre 
a1 de 'Devlet ~lannı el-re 
rifll '8rtlarlı azııltmak ve itfa et
mektir. Sandık, içeride ,e el~rıdı 
borsalardan yapacağı tab•ll müba· 
yaaaıyle. bu gayeyi E3 lamaııa ca
lış:.ıtı gibi; yabancı devletler TOrlt 
borcu hamiller blrllklerl'Jle anıa.
malar yaparak bunların ellerindeki 
tahvilleri toplamsta çılıpr,ı ae
mlş ve llAve e•m•~ur : 
KAl.KA!li BORÇ! 

•Düyunu Umumiye dentlen rakl 
borçlar bu ııureı.ıc hemen hemen 
ortadan kalkmış bulunmaktaaır.» 

•1953 ten bu yana bllAnçosu '/&· 
künu 466.665.974 llradan ı milyar 
53 205 9ı6 liraya yUkaelmlş, öden· 
mlş ııermayuı 36 mll'JOndan 89 
milyona rtıbelen Sandık. 1956 ela 
17.6~ 606 lira ltlr etmlftlr.• 
•Nomtnaı ııermayeaı 2 o milyon 

lira olan Sand14& bankalar, umu
mi mevduatıannın yüzde 20 alnt 
yatırırlar. Sandık da bu paralan 
DeTlet idare mue.ueae ve tr ekkUI· 
lertne tkrız ederek sanayi, macıen, 
ulaetırma, enerji ve ru ıtırrlnl ti 
nanse eder Bu ikrazlar etmdlye ka 
Clar 619 mil on lirayı bulmuttur • 
\l.IM S!\TIJ\1 ::'IU: E l .ESi , 
Sandığın taallyetıerı aruında deb 

lokaJ dl)vlzlerinln ılım satımını 
Cla aayan genel müdUr, .ıtndlye ka 
C1ar 100 milyona yatın döviz alındı
tını ve 80 milyon Uralık ela elöT~ 
aatılelıtını ııöylemıettr. 
5' MiLYON TAHvil,! 

Mehmet .Ertutruıotıu il peak 19S8 
cıe •50 milyon liralık bir tahvil O· 

mayonu• yapılıcaıtını a!lylemlttlr. 

İstanbul Gazetecilerinin 
Yılbaşı 

BAHÇELi EV 
İkramiyeli E~ya Piyangosu 

Yılbaşı günU 
KONAK 

OTEL t 
cıalonlannda, Noter huzurun
d:ı çekilecek ve a) nı gece rad 
yoda 22.45 emı yonunda neş
r<'dilccek, ertesi gün gazete-

lerde i!An olunacaktır. 

Azınhk okullan 
teftişten geçirildi 

<R.ı.,ı l lnrhlr> 
fl\'\nl l\llJJ,hE1' \"'11.\"''l\OH 

ı:::ııncııQ.mız bılglye göre, Rum 
okullarında l'apılr.n tearuıatta, Yu
nan mtlll3 ettçlığın'n aşılanması 
hwu uncıa göze oatıır şekllae gay. 
ret ıınrfedllell!il test>lt caıımı,tır. 

Du husus Mili! Eğitim Bakanlı ı 
çevreler ucıc çok ırentıı ak~ler ya
rat-nış \•e bazı müblm kararlar a· 
hıımııaı -ıaruretını hlısıl etmiştir. 

D•ı oltulların. ~ önetmellklerıucıe 
de bazı aeğlşlkl.kll'rln yapılmıısı
uıı ıı.arurı pıcıuıu ifade edilmek
tedir. 
f,t,'litBI 01\t'l,l~.\H IH 
n.rı ıs t.uıı.uı 

Milli Etıttm Balı:anlııtının yap. 
m14 oıcıutu bu ırt:n!4 ölçücıeıtı tef
tiş, ccneb okullara da teşmil eaıı. 
m.~:ır. Bu olrullann öğretim ıı ıs
temlerlnele ele :1aha ııenıa ölçOde 
bir kontrol sistemi konması ıçın 
tetkikler yapıtmaktı.dır. 

Ecnebi okulların bazılarının, tö
ren günlerinde kendi mllll marşla
rını cıa çalmak veya ötrcncııcre 

11ö;·letmek ıstedt'ılen teııbl t edil· 
nııatır. Bu, Milli E1tırım Bakanııııı. 
nııı §leldetlt protestosu lltı karşı

lanmıo ve tahkikatın aerınlcştırıı. 
mesı >'Oluna ırldtıml~tır. 

Azınlık vo ecn.,bl okulları ı~·ın 
~akın ı:anlcrdc ..ııOhlm bazı karar 
!ar beklenmcktecıır 

Orta tahsil 
yönetmeliği 

(Bl\$1 1 lııı•hlel 

arasında şu hususlaı Cltkkatt çek.. 
mlştır · 

1 - ÖRrencilerm ezbercıııgıı cıa, 
memelerine aon derece dikkat e
Clllnıeaı. 

2 Yazııı yolı;lamaların, t:ama 
nı belli eelllmecıen ve anı yapıl· 
mııııı zarunttır. 

8 - Not takCltrlncıe, her cıeıı;tn 
c. yıl içine!" ötrenellerı uıa,tımıa 
yı hedef tuttuğu umumi bili! ıse 
vıyeııı \'C formasyon dikkate alınır. 

4 - Yazılı yoklamalarda Jtop)·a 
yapmak \'e yapmakta tekerrür ha11, 
öltrcncının o cıenıı imtihanlarının 

hepstnı1en başaramıom14 aayılması 

şedıı.cıe cezalandırılır. 
5 - öıtrencıye teııırıı not yeril. 

mcz. Notların ortalaması hesapla· 
nırken çıkan yarını not., talebe le
hlne ııam sayılır. 
Yonetmell~n 18. madcıeıımde 

cıe. Pekll1. iYi OrtL zayıf, pek za 
J ıf Clc) ımıerı, ortanın çok oatan
cıc. ortanın Ostüncıe, orta. ortanın 
altında. ortanın çok altında §ek. 
llnele ctel!lşttrtlmlştır. ötrencller 
arasıoela ıEtıkl be.;• olarak şöhreti 
bilinen «O• notunun etıkl resml 
acıı l11e cıeııışttrllmcmış; ııenıı 
ıB~• olarak bıraıcıımıştır. 

ICOMiLi 
BANYO 
SA"' il'NU 

Cildiniıı uesler. 
temizler ve 
~nl3ndmr. 

NECMİ KOMİL1 Tel: 273115 

Filimcilik T A. S. İdare Meclisinden . 
$ırkctimiz sermayesinin 1.250.000.- liradan 2.000.000.- lira

ya c:ıkanlması ve dolayısb•le Şirket esas muka\'ele9inin 7. madde
sinin tiıdili hucıusla::ı karar altına alm&k iizere hissedaı·lar Umumi 
Heyeti 31.l .9:i8 tarihinde raslayan Cuma günü saat 11 de şirket 
merkez! oian Beyofüında Aliyon Sokuk 13 No daki dairede fev
kalade olarak toplanacaktır. GUndPm aşağıya ı•ıkarılmıştır .. 

Toplantıya lştlr:ık edecek sayıı• hissedarların mezkllr gün ve 
saatte toplantı ~erinde hazır bulunmaları rica olunur. 

iDARE MECLİSİ 
G"ÜNDEM: 
l - 4'irket sermayesinin l.250 OlJO liradan 2.000.000 liraya 

arttırılması \•e bu sermaye :ırttmlması 90nunda çıkarıla
cak veni hısse senetlerinin pay sahiplerince tamamen 
taahhüt edilen miktarın dörtte birinin tediye edilmesi 
hususunda k:ırar ittihazı. 

2 - Sermaye :ırttınlması dolayısıyle şirket esas mukavelena
mesinin 7. maddesinin aşağ:da yazılı olduğu şekilde de
giştirilme inin karar altına alınması. 

Eski ı;ekil: Yeni pkll: 
Madde 7. - Şirketin serma Madde 7. - Şirketin serma 

ye:;;, beheri JOO Türk Lirası yesl, beheri 100 Türk Lirası 
kıymetinde 12.500 hisseye kıymetmde 20.000 hisseye 
münka·em 1.250.000 Türk Li- münkasem 2.000.000 Türk Li-
rasındar. ibarettir. Bunun 750 r:ısından ibarettir. Bunun 1 
bin Türk Lirası tedı~ e edil- milyon 250 bin lirası tediye 
mis ve arttırılan 500.000 Lira- edilmiş ve arttırılan 750.000 
sıııın tamamı hissedarlarca lirasının tamamı hi•edarlal'-
te:ıhhüt edi!erek 125.000 lira- C'\ te:ıhhüt edilerek 187.500 
sı tediye olunmuştur. Bu his- lirası tedıye olunmuştur. Bu 
sel.:-rin tamamı 12. madde hü- hisselerin 12.500 adedi nama 
küınlcrı mahfuz kalmak kay- v~ yeni çıkanlacak 7.500 ade-
diyle 12.500 adedi de nama di hamiline muharrer olacak-
munarrer tılacaktır. tır. 12. madde hükümleri mah 

fuzdur. 

8ATP.&r• 

Otobüsler de has- ı M. Tarhan, batakhaneleri tetkik ediyor İclüzük müzakerelerine devam edilecek 
• 

ı nan l tncıcıeı 
çımıercıen hemen aonra muhalefe
tin 181 ır.llletvl'! 11 Ue l\Iecltse ıri· 
rebllmlş olmasına rı.kmen. bu a
det fazlalıl!ının D ı- çoğunluğu. 
nun bareketlerı cızerıncıe tesir ya
pıunıyacaQını f,anı:> kötr.m-;erl,ge 
cıcı enler. epeyce önemli bir HYI tu 
tuyorıarcıı DOnkQ ınaıaıı:ereler mu 
nalefet. r:ı•llct\'eK\llerlııl:ı sayısı
nın Oç misi artmı, olması netice. 
tiUıtte muhrılctetııı D P. ırrupuna 
karşı ı::un~t gı..:;terııerıııcıe bulun
ınu:. mklnını f!l:le etmiş oıauğu
nu ııçıkça !spııt e,.tmı~tır. C.H P. mil 
!etveklllC'rlnln birer lklter umumi 
heyet ealonuncıaı: ırup <>dalarına 
Hl a Mecltıı. gazinosuna alttamıa
:ım \e en aon ltaıan o. C.H P mıl. 
lctvektlloln cıe tç tüzük hO!unüne 
u;arak ntsabın .lı:almadılını blldlr
meic suretiyle maddeler azertnde 
oylamaya ııeçllml.slnl önlemeleri, 
mükl'mmcl bir parırunenıo takt.ııı 
teşkil etmı,ur. Bu suretle mem
lekctımııcıo ilk cıeıa mubalefetln 
geclktırme metoduna başvurcıul{u 
gGrOlmOştür. Styas1 çevre:er bun. 
dan böyle muııaletetın ayni §ekıl
cıe hareket etm•lntn, ıırup cıısıpll 
nlııClen JturtulmMının çareeını re
yo lştlrAk etmemekt( ııören ımu
teelll• D P. mlllotvcklllerını ço.t 
cıacıı vlc:dlllll bir problem karşı
tiınCla l.Jırllkacatını bellrtmektecıır 
ler. Zira D P. erupuna hi\kım o. 
!anlar ken:ıı mlliet\'eklllerıncıen 
ccısecıen kaçanlnn ırelecek eelae
lerdc ırnıp Cllı!lpml lcauı Mecııae 
CIAvct edeceıı::erdır şımcıı m~eie, 
bu mllletveklllerıııın bu da\·ctlere 
U) up uymı) acakları ve bu ııeferllk 
u~salar bile buncan böyle u~n ı:
mak için grupta hiklmtyetı ele ge 
çtmıek uı;runcıa çall§ıp çalıtmıya. 

caıtları meııele11l naııne ııeımı~ttr. 

dl~eblllr mi? • 
80RL:\ILLLUK! 

•D P. ıınıp aözcüııüne aormaıc ı.ıı
terız 188 lncı mncıııeye eklene
cek fıkra; rnebus\tn Mecllıito sar 
fct•ıgl ııuç manlVt'!llnelekt 11özlrrl • 
ııın cezaıanaırılaca~ deilllse, Jıan 
ııı ftlllerının r.ezalanıtınlac&Rı ıta
de edilmek stcnmcktecılr? 1.. Yeni 
tıltratiaki hOküm·ıe • Oncn bent
teki cMecl16 binaları ve mllşte
mllA• ı Clnhll'ncıe memnu bir f11ll 
lrtıkllp etmek» balı kastedllmı~
tır. aemek cııı mtımkün dellldlr. 
Zira mebusun M!'clls ıçıncıe lşle
yecell ve Anayaııanın 17 net mad 
cıe:1lndek1 sorum!ulutu ttımulQne 
ıırme~·en suç mahll etıncıeıı:ı cıııter 
1 llert bahis konll.!!U oıuııca ne )Ol 
cıa hareket ecıllecdı iç tOzağan 
217 nci madde n.n 3 \e 4 Onca 
flkralanncıa zaten Clüzcnlcnmtş 

bulunmaı.tadır » 

h d 
<H~ı ı ıncMe> katının tratııte kapatılması karar 

ta ane e Yer rmlnClekl Bar vo sazlarla. ıottan· ı :ıı.,urılmıştır. Ayrıca bu ııtbl yer-
taları ~zm ~Ur. ~ere 18 y~mcıan ıışaf;ı hiçbir <'.ô· 
BaştL eılııClekl beyaz tt!.blhl ol <'Ul!un alınmaması ela uygun 80rt\l 

b lamlyor ctuğ\ı halde, Vali Tarhan ile et~ mü ve bu cıurum Emnl}et Mü-U rmcıakl bClyClk kalabalııtın l'ın ıı: - a ırııııtone b Clırllm ~tir. 
rışıerı bllh&S!a korummııtrts kaı:!ın 1\ \il\ t 11 \ ,tı,ırn ı>t's l"'"''znı 

Ul~lPLiM 
nankü müzaıcereıerln <ırıaya koy 

cıugu bir dtöer tıaklkat cıe C.H.P. 
ıırupuncıaıcı bQyüi': :akaırle kan,ı•
elu(tu bir elll':er hakikat ele C.H P. 
arupu cıanttü tııktı!tlntıı. evveıı.ı 
gOnkO ırrup toplan:ı.arında karar
l&ıJtırmı~ olmıı~ilnıı raltmen en u
fak bir haberin cı.şan aız.mamuın 
da ııö15terllen ıtınn .,.e taktıttın ner 
satha.sının lJ P . naı:-ıtıerının oıtc 
ancak conuncıa farkına ~·arcıık!arı 
seaıılz b - ~eki ıcıc ~ ııklne• ati:>! iş 
lcttlmeıı.. ceııarct ,·erıcı bir ola> 
cıır. El!;cr t: H.P. ırrupu eeçımıer. 
den hemen aonra C.B.P. mılletve 
k!l!crtntn \·erdlkıerl t<özlü ııorula
ra ve kanun tek!Ulertno cıa:ıa bO· 
yük bir Ukr.ı lll61CAin getlrebıl1r 
ve bunu A\'rup11 parlu:r:entoların
cıa ııörOldOtO ~c:Jt ide; bir ıın:, d!· 
sıpıtnı konusu , apablltnu. o za
man C.H P. nı.ı Avrupai mina. 
ıııncıa >lr fikir pıı.rttııl o!mak ~o
lunda ..ıcı-uli: bir acıım atmış ola· 

TAHKiR! 
&0 halce mesele ııayct &Çllttır. 

188 net maddele eklenmek 15te. 
nen fıkra kabul ecUllnıe Bölllkba§ı 
hlcıı.seaıncıe savunu.an ~rOş bir 
kaide haline getırıleceıc ve mUlet
\ eklllerı murakR'>c va%1feler:nı ı:cı 

rıırken ııarfettıklert 11özlcrcıc:ı elo· 
layı -Anayasa)·a aykırı oıara!t-
lıükumetı tahkir. DOyOk Mıllet 
Mectı&lnl tahkir Vfı uıre gibi tJUÇ 
ı11natlan ile kola) Ct mahkemele
re Sl!\'keClllcb!lecekkrcıır. 14te D P 
it mllletvct;:lllerın n bu a,lklr ha
klkaterı teslim ccıerek ya açıkça 
cmllletveklllorının &öz hürrtyetle
:rtnı kaldırmat. stl)'orun cıemele. 
ıı . yllht.t ela 188 ıncı maddeye ek· 
lcnınek tıı.teııen ınllll lıAklmlyct e· 
saııına a)k!rı lıOkmO mutlaka red 
cıet:nelel'! 11.zımdır • 

Serbest mübadele 
bölgesine giriş 

ın~ı ı ııırldl'l 
~ılamak ıçın lüzumlu iç ve cııt ti 
rıınsınıın mtktıırlarını eormu,tur. 
Oışlşlert Balrantıtı bu maıamatı, 
iltihak etmemiz hOk(lmetçe <.l!l
şctnoıen Avrupa t.erbrst mObıd•'lc 
bölııcsı konııeylne sunacaktır. Ser 
l~t mObactelı bölııeelne dair aııd
Jasmr.ya &l:ırro, Türlı:tye, İrlanda, fz 
landa ve Yunan~tan ıılbl Avnıf'a
nın ııert kalmıı memleketlerine ba 
zı krecıı ya'"dımı yapılma ı elU~nncı 
lebtlr cektlr Şehrlmlz ı1tt111aCll v~ 
&t;a.s\ çe\•reltrınde dolaşan ııö:vlen 
tllerc ııöre hOkılmet bu ııuretle 200 
milyon dolarlık bir kredi yarc:ıınıı
ııı 11crbe5t bölııeııen saRla.'llayı el!\ 
şOnmrokteelır. 

eaıtı taratsız 111y1111i çevrelerce mu Bn huııu.~ta fikrine başvurelu1tu-
hakkak sa>ılmaktacıır. mm'I cluµerier tstthllk ve tasıırru! 
t.: \llt.n: rılbl kemmt kt\'mı•tltrln mAztcıekt 

<Dıı'ı ı ıncııteı 
etmtş ı;e bu aradL eu tdCllaları ı. 
Jerl sarmn !erdir' 
01·oot' 111'!1"1' \'t:~lı 

«- İdarede çatışan elemanların 
bir ı::.ı•mına zam yapllırken, cııııor 
bir kısmının Ocret ncıf:'n ke. ıntt
ıer yapılmaktadır Zannımızca. 

ı::amların, bUtı1n e.l'menalara mtı.sa 
,.. eekllCle yapılması gerekir. Şo
hlrelekl otobUalertn pek çotu kı
H zamanda lflemez hale ırelmeıt. 
te ve ııeferde olanlar Jtıe h,ç b r 
)olcünun btnemtyecetı kaClu tık
lım tıklım elolu olarak ıtcıtp ııel. 
meınecıır. cOtobtb haııtanttiı• ta· 
ma.-nen elolarak. ıobA hallne ıtelml~ 
tir. Grev hakkı rerllecek ol.sa, bu 
~de.re .iti eün blle l~ç. ç~lı~tıra
maz.. 1aletmenın iYi oıcıu!unu ld· 
dia edenler yanılı)orlar Tevzi 11ıe
tem! hatalı olup ... eıcrler ııık ıilk 
ala;amaktadır.• 

ırCst:L KA\JSI~: •• 
Oyeıerden biri cıe Tane! ka;·~ı

nırı çok ctıklCIJğlnı \e vatanaa,:a
ıın selllınetl baıtımıncııın Ttlııelın 

clektr1flkasyoııa tcbcıııtnın zaruret 
balıne reıcıııtını ııacıe etmlŞtır. 

Lıtanbul cadClelerının ~rafık ba. 
kıınındıon yalcın zamanda tamamen 
durmak tehltkeaıyıe karşı klırşıya 

bulundukları cıa llerı ıürülen ııu
e\Jlllar arasmcıaııır Yeni bir Oytı

nın ıelCllası da ha)'ll ııırı toplamıt
tır. Oye, bir sün blrıdttı b!r oto
b!l!ün ini olarak bozuldu&wıu, bu 
eaııaela keneli hu1w.l arabası ile 
karşıcıan ııııımekt<' o.an ııeneı mu. 
dürün. otobtıııün bozuk oldu&unu 
görOr ııönnez gaıa baııarak hAcııse 
mahallinin yanınelan yılcıınm g.1>1 
ıcçıp sıttlfılnl ııdyleyıp, eözlerıne 
tÖY•tı devam etmııtır. 

c- Daıroı reııs ve muavınıerlnln 
cıe otobOslcro binerek halkın çeıı:

tll!;I ıstırabı yakmelan l(lrıııeıert 
ııerckır.• 

Ct:\ Al'! 

Bu araaa. baıı gel'elı.ondulara e. 
ıektrlk verllmeı;i de ı11tenmı1tır. 

Mccllıı buırün cıc tı.ııı:anacak ve 
ıencl müCIUr Prut Kimran Utlr
rtııı tenktcııerı cenpııoncııracak· 

tır. 

Dünkü 1 

SiS 
1Bn51 ı incide> 

tllmtıtır. 
öa:eye eloğru ıeıaretıncıen ge. 

leıı "talimata uyan kaptaı1 Akellllll· 
ze dotru yoluna Cle\'am ctm!Hlr. 
Şt:HIH 11 \Tk.\Rl'ill,\ t:t ~.Hl.Ut 
Ft.1.CE '...011 \lll 

Siklet merkezi ııı.ııç, Liman le 
Boğazda olan sıa yozancıen bütan 
Şe.ıır Ha:.ıarı ııetl!rlt'rl ak5amış, 5a 
bahın erken ııaatııırlnde ııacıece Oıı 
küdarla Kabat~ Bcşılcta., arasın 
dalı:! seter.er lap.ıabllmıştır. Oll!;er 
hatlııraakı aeıerı.ı,·o ancak ôllleden 
ııonrıı t.ıaş.anabtlml~tır. 

KÜPRCLt:R AÇIL.Ul.ı\UI 

lıır arasında panik yaratın~. ınltııt Krıhv hanell'rn ıs y~ıncıan kO· 
Tarhan onlara biç ba!.."?tladan cıo çOk çocuklano alınmaması lçln 
ruc:a ııer ıtrcıııı batakhaneııın mut v.ıAvet tarafından verıll'n kRrann 
ıı.ıtına ıııtm~ştlr. Buralarda buz do tn uıktne brujlaıımıştır. Karann 
lepl11rı teker teker acılarllk. lçııı- .ık 1aııcı oımnsı bakımıncıan. cıan 
deki htr tUrln yiyecek ıı:öıdrn ge ne kahH•hane 'o ne cıe oyun •
<;lrllml~t.r. Valinin bilhassa e+ \e ıonlanncıa 18 ya~ınelnn küçU~ çn
meklerıne bakıp sonra <.le aşç:ha.~ı <'uklar alınmamı ur. TttızllR n av 
n• cıııntrek. ga)·et rumu :ık bir nı .cklldo de\.ım etmesi, çocuk \'e
:seale cbı<nlar >::ııı;·ar ırO'l!Ok ev! ı· ıllerınce temenni ccıllml'ktecıır. 
dımh diye ııorCluğu CIU\Ulm\IŞ \El 11i"lzı.tı;; l\O:"i'IROl.I \RI 
.tıer 50ruşun cıa ela a~nı cevap aııo ö• yanttan hrln muıı•e~t! 
mıştır: cÇok tazo bcyetencıtc•lt m• l!lt'llll erimle t mızllk: '" tnttzam 
Cevaplar Tı..rhan'ı tetmın etmemiş konu uncıa B le<llve Zabıta!!ı el!:lt> 
Ur. ıcrı tarafından yapılan ltanrrollar 
HİK KAKSil.ı\'TIR'.'ılı\I Cla 77 müesso;c VO ev cczalandınl 

• mı tır 
Kapıların Onlerıne pl.slllı: bıratın Ayrıca ektp:er 4 mUll ıı:oru:ıma 

elükklncılar!a. küçük çocuktan ııeç zaptı ıutmu tardır. 
,·ak t.~re ıtac:ıar çalıştıran ı yerle
ri lk etere mahııus olmalı: üzere 
:ıcıcıetlt birer ihtarla kurtulmuşlar 
cıır. Vali, cıacıcıecıe karaısına çıkın 
tir çocuiu Cla çe\"lrerek tıı.mlnl ııor 
auttan eonra: cHoh de bakayım 
evllClun• cıemlş ve nerede çalı§tı• 
8ını tnceleml~tır. 

Tarhan. ııazetecllere, ~e haya
tı baltunını!an, Ankara•nın lstan
bul'a nüıbetle çok cıaha nezıtı ol
duğunu cıa ııöylf'mlştlr. 

H\l'IH<I~ C.'OCUKLAR JÇl:S 
Al.l'.'liAS KAKAR 

Valinin ııece teftişleri esnasın

elL Beyotıu ve cııııer semtlerCl", ba 
şıboı çocuklarla karaılaşması üze
r ıne. bunların her ırece hUllU&l bir 

KASIM GÜLEK 
fB8'• ı ıncllTe> 

teri Da kanlarının Parlste l"AllYk· 
lan toııııntı h&ltltlnela bllııt verm• 
ısını ıatemlştlr. 

Oülclt, Mecllııln aon lkl oturu· 
munda ııuz alarak Başbaltanttaıı 
NATO toplantıııı hakkında açık!•· 
mada buluqınaaını ıat.emlf: fakat 
hcrhanııl bir aonuç aıaınamıttı. 
Bugün ı.tecllııe verilen ruıergenln 
k•bul ecıııtp eCIUmtyeceltl btllnm•· 
melttedtr. • 

dikkat ve ali\ka lle takip edılme- Jımit Körfeıin'tleki batık 
!eri lçtn Emniyet MOelürlüRU. ıcay 
makamhltlar \'e Beledt~e Şube Mü 
CIUrlülı:lertne tamim yıopılmı,tır. 

gemilet" çıkartılıyor 
hu ırtbller. haklarında kllnllellz ço 1zm t, 26 CHususıı - Blr Alman 
cuıcıara cıaır kanun hükümleri tat flmıaı;ı :tmııt ltörfe%lnCleltl batık 
b k edtlmeı"> ctzerc Maarif MüCIOr-

1 
Gemileri çıı;aruna\'a baştamı~ur. 

lOltüne tevcıı eaııeceklercıır. G rek Birine! Dünya Harb!ııde ve 
AB,:'\07, ~OKAOI TR \f IÖE Rereirao Blr!ncl Dünya Harbtn!1en 
kAP,Tll.DI . bu tarafa körfezClıı batık vuıyette 

DQn VllCıyette Vali Tarhan'ın bulunan bUtOn ıemt leşleri çıkar
rlyuettnele yapıl~ toplantıda ııe- tılacak ve bunların işe l'&r&: ta
r.e.) evlerin buluncıuıtu Abanoz ııo- raflarından ııı.tı!aae edlleceıttır 

EMNİYET SANDIGI 
1957 Yıl Sonu İkramıye ).{eşldesi Talihlileri 

Çifteha\'tızlar' daki 

APARTMAN DAIRESl'NI 
Beşiktaş Şubesinden 3252 sayılı hesap sahibi 

Brhçelievl<?r'deki 
4 A«SA'YI 

Kadıköy Şubesinden 90966 sa~ılı hesap sahıbi 
B. t. Tevfik Sözltesen 

:Merkez Şubesinden 53336 s:ıyıh hesap sahibi 
Bn. Müzevven Yıldırım 

Pangaltı Şubesinden 2236 sayılı hesap sahibi 
Bn. Rabel Dlmıan 

Pangaltı Şubesinden 2686 sayılı hesap sahibi 

~ . . 

iç tüzük •A:Jll tekıtrınııı : ann •emayOllcre ıöre hetıat>lanmuına 
naıııı bir hil §Ckllne batlanacar:ı Clıı} anıon ve llerlııl için yatırım öl· 
meııele5.nc ııeıınce, bütün tarafsız çülerını teııblt eden bir ııene: \lı:tı
çcvrcıer memlekettmızcıe cıemotra... sadi plAn olmacııkçı. ıırııı devlet 
ıı!ııı:ı mukadderat•nm ıç tOzClk tc... dairelerinin vo iktisadi tte\'let t<'
ııııno ale)lıtıır olan 195 D.P mil- fekkOlll'rtnln 10 yıl için ihtiyaçla 
letveklltn!n eıınat: oldutu kanll· rını teablt utmeler. tanıamlylr. key 
atınttedlrlcr. llu çeuell'r partın n fl olacaktır Bu tt!barta Sl'rbest 
programına ve ruhı..na tıınıamen bölır,.clen cıacıı ımrettr yarcıım 111· 
uykırı teıctıııerı ıruv ıı:ararı oba namızın her ~P.ydcn Onr.e bO!{ıkl 

bır lktl!adl plAn ve proırram vapıl 
bile kauuı etmerıın cııaıptın met- ma.<ıı ile kııbll olnblleceııı h\11!\L,un 

s~ köpı111crın açllm•ına da 1 
min: oıcıuıuudan Hallçe ııır1t •o 1 
çık~ rapıtamam14tır 

Bn. Bercuhi Giritliyaa 

25.000 Lirayı hum.una ııttmıyacatını oetınmck. 1 yı 
tecıırıer. Yarın oo.ı mllletvekıllerı d ı ekıspcrlı•r mütttflktlr er. ne 

ckspc rıcrc törr. A,·nıpa serbest mıı 
ru\Uıalc1etıe blrlllttıı rev ku.ıan- uacıclr böltıeslne katılmamız an
malannın mUmkiln olelugu -Hı.ıu- cnk \" ancak hüküm etin enfll'ı~
ııuncıa f'n· uraır o!r ı~areL \'erd •- voncu politika ınıı ron , "rm"~ıvle 
ıer •• a cıırae, mcmıe;tetımıza.ı o- hlr kıvmeı ıfllCI<' ecıııbllrcek. akl> 
mokrM>ıl rf'J m ııı ı anıt. ı.am rr.oı- ııa .Cll' hu ı;t"mbol ,. o!mn!ı:t a• 11'· 
ııw .. ıe c! mctc ıe11~u~acııgı \e o..ı- r. erki 
nıo tli\~eten me nlelı:eıtn Dl' :. 
te .. rar e:oK tıU\, ot le ıcazaoacn. 

gı umı.m dır 

Öte landan .ç tUzOk mUzue
releı. hllkkınCla fikrini sorcıu u
ınuz Tllrk Hulrnk Kurumu Baş. 
kanı Dr. Muaınmeı Ak50; ~u ce
vabı vennıştır : 
·ı t:s~ııı.ı 
uAnayasanın hem ıifzına. hem 

ae ruhuna aykırı \"C tanı ınAnasıy 
le antıcıcmo!l:ratlx: bll"çok hükmo 
ılltl\ a ellen ıç tllzOı. tidlı ta::ıan· 
..ının mllzakere.euıı ..ıü} Uli: b r 
cıztıntO ı.tı tllklp etnıekıeyım ı iç 
tazuııc ekıcneccı.: hükUm )Ok ıkeıı 
dallı ı, ncı maddetlekl n.esulı~eı..
$1Zllkten maksat •u~ teşkil etmı. 
yen ilzlerden cıoııı ı mesulı~cu;,z.
ı . ıaır. :ı: ok:ıa suç t~kll eden ı.oz.. 

.cnıen CiolıtY ı m1!6ullyet mebu.. ı. 
çın Clah e. bette mı.\ cutturı Cl1\ e
cek katlar hu!rn 1 muhakemeye 
a• n 11ıRma acr.k bir aörtı e tl'$Ill ı 

ccıı.erck, ml'8U!J> •t men1umunurı 

mlna!iı nukuk ı ı.rthınde C11Ue 
ra tlanmıyacak ııurEıtte tamamen 
deg.,tırlleblllrse !88 ıncı macıde

rc ek!eneceı.: hUkÔmden sonra a:-
tık kül'llU muunl) eti nelen bahııe. 

BÜTÇE 
jftn•ı ı lnclılj» 

Bundan sonra Tapu ve KaCastro 
ııenel mt!CIOrlflriü bütçesın•n g5r0-
tülmeslmı ı:eçllml•tır D P. Ne\·~c
hlr m llet\'elı:lll «-cmcttln Önı1er 
tııpu ve ı·n<lastro !•!erinin sürat
lenCllrllmeııtııı • D ı- ı~tanbul in ı. 
letveklh Sl'ltm Erenı:ll 1stanbulun 
ş lto ka:nsının ıı:adlll'troııunun \'&

pıımn.cıın10 ışt<'mlşlercıır D P Rize 
m.ıı .. wekl!: İzzet Akça! tapu ve 
kalln:stro h• 'Aflarının halledilme 
eı ıçın ne cıaşunnıcıoıınno: Ankara 
m llC't' e'.~'l ı o~mıı'l Aıı~ıroıııu ıu 
taıı lama l:anununuıı tatb ka· ı 
nm ne merkezde oıc:ıuııunu sormu~ 
!ardır CHP Ka!'l!I m lleh·elttl O.o;. 
man Yeltekin •~ Kar&ta tapu \"C 

kad&11tro ler n .n ala:ama!!:ta oıcıu
tunu ıa ,. etm Kara için özel 
muame e · ııpılıo v .. fıılamı aca ıuı 
aormu.tur 

Kon 15'"011 öl!ledeı, 11onra ekaerl· 
yet o.madılı tç.n taplanamamı~

tır. 

Öte yandan elün l\abatı Ay,·aıııı: 
postrıaından elön:-n Bursa vapuru 
ılmana ı:ıreml}er&k 4hırkapı On
lennde cıemlrlcmt \'e ı;l.61n &Çil· 
maaını l.>eklemt;tır Bu l azacn 
ıBunıa. nhtıma iki 6aat rotarla 
yımaşn:ı~ıır. 

l 1. \li "tiH.Kl.t>Hl 
:;ıs tıa•ıo beferıerın: de auaınıı• 

ıe ntıtcın ı.eıcı proeııımları alt CU.t 
oını~tur 

.MeteoroloJıden alelı[:ımız malü. 
mata ııöre Claha blrkaÇ ııün sıa elu
rumuocıa bir de&ıııttllk otmıyacait, 
cıurııun hu·aıar cıe,·am ecıecektlr. 

Subunet 1' li ve u elercce aruında 
cıer:ı~ecektlr. 

( Amerikan Dershanesi -~ 
l2.'i tı:t'ı Hıımet ~ılıJ 

lngilizce, Fransızca, 

Almanca, Muhasebe 
ve Spor Derslerine 

6 OCAK'ta 

ba Jacacaktır. Ka~ıtlar yapıl
maktadır, 

Sullanahuıet, Alemdar ('adde 
si 23 - 'f<'I: 22 17 37 

Sevilen yıldız ... 

F evkal4de ısıtan, kullandıkça 
ismi gibi parlayan, tatlı rengi 
zarif kurdelası ile karyolamı 
süsleyen Ad•let-YILDIZ mark8 

baflaniyesınin altında uyumayı 

çok seviyorum. 

ADALET 

YILDll 
"'•rke 

BATTANİYESİ 

l M. M. V. ist. No. 1 Sat. -- G. Teminatı İhale 

Al. Kom. l lônları 
thale 
Tarihl Cimi 

Tutan 
Mlktan Lira Kr. Lira Kr. ŞeklJ 

Limon 53.000 adet· 7950 00 597. 00 K. Zarf 30.12.957 

J 
İhale 
Saati 

15.00 
ihale yeri: İıt. Sirkeci -Dem i:-kapı ı No. hı Sat. f.l. Kom. ~ur. 
Evsaf ve prtnamesi her gü :ı öğleden 90nra Komisyonda görillilr. (3323 - 17569) 

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

Erzurum As. Sat Al. Kom Bşk. hğından 
Askeri ihtiyaç için apğıda cins, miktar, muhammen fiat mu hammen bed~ ve muvakkat te

minatları yaz.ılı gıda maddeleri ınUte:ıhhlt nan: ve he9abına açık eksiltme aureUJle atın alınacak-
tır 

Eksiltme 6.1.1958 Pazartesi günll saat 15.30 da komisyonda yapıbeaktır. Şartnameler Anka-
ra, İstanbul Lv. Amirlikleriyle komlsrnnumuzda her ıün görülebilir. (3373 • 17'1"1) 

Cinsi Mlktan M. Flat M. Bedtl Manl<bt Teatub 

Kuru fasulye 
K. .M~rcimek 

270 Ton 
30 Ton 

245 Krş 
160 Krıı. 

661 500 Lira 
48 000 Lira 

30 210 Lira 
3 600 Lira 

Bakırköy Ajansından 3801 sayılı hesap sahibi 
Bn. Şuif e Erol 

5000' er Lirayı 
Mcrku Subesindcn 22104 s:ı •ılı hesap s:ıhibl 

Rn. Emine Çetin 
Üsküdar Şubettinden 825 s3y1lı hesap sahıbi 

Rn. :Sedlme Giildal 

Bunlardan başka 
5 kisi lOOO'er Liradan 5000 Lira 

10 kışi 500'er Liradan 5000 Lira 
225 kişi de lOO'er Liradan 22500 Lira 

KAZANMIŞLARDIR. 
Ayrıca 

20 ki iye 20.000'er lira olmak üzere 

400.000 Liralık 
ipotek kredileri i!:abct etmiştir. 

Öğrenci hesaplan ikramiyelerinden 
10.000 lıraya kadar ayda 50 lira tahsil boyunca 

TAHSİL MASRAFI İkramiyesini 
Eminönü Şubesinden 39 sayılı he ap sahibi 

Mine Kazancıyan 
66 öğrenci 2.500 J4irahk 

PAR.\ İkramiyelerini kazanınıc:lardır. 

EMNİYET S.i\NDIGI 
L 

Vücudunuzu 
beslediğiniz 
gibi . 
cildinizi de 
besleyiniz 

Cıldınlzln devımh surette 

mantarla$an hucrele•in yerıne yenı 

hücrelerın meydena gelmuınl sağlam.le 

ıçin cıld besleyıci maddelen 

htvi HAVILLANO kreın· 

lerıni lcullınınız. 

-

Gece için HAVILLAND COlD DEMi 
Gündüz için HAVILLAND VANISHUIB j 

KREMi 'nl Jıunınınıı. 

GUzeı 

kadının 

kremidir '?\~cwiiland ... __________________________________ __,. 
FERHAT NACI ve Ort. 

Calaloğlu, Tasvir Sokak, Ta~rir Han 10-S - Tel :27 41 71 



FED AS YON 
Y eııi Fııtbol F edeı•osyoııtı Başkaııı Orlıaııl _____ -ııı 

\'~eref Apak ga~etecileı·le diiıı tanıştı) 
Niyazi Sel, Muhtar Uygun, Şinasi Osman ve 
Hayri Yorgancıoğlu federasyon heyetine giriyor 

ı Yenibaş kan "f utbolde ilk once 
.. - leni Futbol t'tılt'rft'.\onu Bası.anı Orhan ~e~ 

rpf Apaı.-ın t .. tanbııJ·a ~eli~ "t'ht'PIPrlnln ba ... ınd;\ 
nıuhR .... nı. 1..1 lf' "il rdttf't:I t't'df'ra. ... .\oıırı ('all~nıaı.. 
leln dA\rt rıh•t·f'fl eı·hıslarla. lt<ma .. etnıek huluııu
ynntu. ı .. ı ıtındeo l.lt-rl "lt"hthnlLtlt' bulunan .\·rnl 
ba.-.ı.::ın bu arada blr\·••k \dın.,.t'lt'rle tPnıa. .. etli. llfln 
)Rl•tı.rı ba.<;ıu tor>IAutı~ın(h• ııerut'n bf'rt..f"~ ı.unnuıı: 

olduıu •·•dera.,;,nıı he-)'etlol açıklayA<"acını ıımn· 
yordu. Falıiat o. ıo,rrer Apak tahnılnlf'rln hllftrına 
tnınu tu•ı .. lonırırl t \'<' uAnl..ınR)8 dönclük1ro .:-onrı\ 

.. ızJt"re- blldlrt-'('t·ılnııı dernf'klf' tkıırıı f'tll. \ t"nl 
tı1"ı. ... nııı Uadf".,fne Jöre hıı dunun t.at·ı 11l;ıraı.. 

Cuın;ı ı:Uou RJıuı"tRn öırı•ııll!'tlllrct-kll. ı·aı.at -'". 
nı bao_.t.aıu ı .. ıanbutııaı.t ıs.ı ııünlOk th.ıunPthıdt• 
Ba,ıo IPın<>lldlerloln dlS.Lnt oa7Rrlarını C'f'l..f'U bir 
ı'luruın \IU<ll ki ... O da !\f~azı ~t'l'ln ıtt~,nnılı ula· 
raı. :'\f'OI hl\.'ll..Ruıu ynrunda bulunma.'ı idi, 

'b·ıuı ... ,.,, 'l11hl •r 0) ıuır. IO,\n•l"l o ... ma 'e tı· 
nıır·ıtf'U ııa~ rl Yor(Alıl'IO:,l 11 

"l)Rll l"t'I, 'loht;tr l )ı.(Ur, ~111 a.ıı;I 0 .. ına '°'' fı• 
nıı11n •·rnrrıııthı·t- idPrt' IH';\' t•ıl to1Jl1uıtı ındıt ıırl.•
d~lıırına n~;ıl..laını., \f' 1-;LifA.,ını \t-rnllıllr. nu ı ... tl· 
fa da "\1\rl·l.arln•rıll ldl\rl' hl'~·f>llnC'f' l.al)ul edil· 
nı1'5tlt. uo,nlnıı ,·tr hlrlncl .ltdf"lıı. Ü)(" Dr. t ... nıd 
t ıuc·a t('ı..ıır tdllect'kllr. 

Ahl3k ve disiplin Bu nokta 1)171 df" ~ll\.alandtrdı {'e huı,u .. ı i'ltlha 
l>aratımu:ı raall"eı,. 11:etlrdlk.. 

nlA:f'r .ı- Rıuı:ın \lııhtı\r t:rrur.a lf'llııcf', o d• 
Fi"dl'ra. ... _ı.on tl~t'llıı:l tt'kllflnl ı..ahul t'tnıl"ltlr. KPndl· 
!>I e.;1.:1 .._.,llf')nıtınht-11 ıcı.ıre<·t otuıı o . .._.l'rtf \paı.·· 
111 ın.. t'tdı•r;ı .. }OJ1u111l11 da ll'r nlını .. ıır. 

CiPnt- e .. ı.ı ı·l',lrr.ı.,ltılllarda ~·aıı ... ıuı"I oıaıı !'01• 
na .. ı 0 .. 11111 dıı h.\h'n Bagdad da :ı.tu .. ı>nıilltf'r 11ı:ırı1 ı. 
bulıııınıaı.ın 011111 ııır R)a k;.1t1;1r ~ unıa ıHinrrt-l..llr· 

t·l'ılf'rıı'<.'·nııa f1:1ul rılt'n "t'l'llN·r" fl) l' J ... f' ,ıııı· 
c'lllk .'\ifil~' kulllhtı ıdarı•ı·ı .. ı 11a~ rl \ llrıaıu·ıut 
Jııl.lur. •·n..,at r .. ı..ı inulr \lill('l\t'klll 'hınırff'r ıı.1· 
ıaıınn·ıııııı d11 hııll ... rdllmt"h.tll'fllr. Hu htl'•tı..; oıııinıt.ıı• 
df'kl hııfta ıc·lııde- Orlı;ın ~t'rPf \tıa1..·ııı "lil)ıl71 ...:,.ı 
ıı._. hlrllk1t• ~ao;tı'ı.lırı h·n1lr .,t')ı.ılu\llnılf'ıı oıırt 
ı..atı olar.ıı.. nıılılı.ılablleC'Pl..tlr. 

şarttır 
'' 

diyor •. 
öcrf'ndlalmh: ~Pn durun1a ı:ıırı-: Orhan ""rrrf 

<\pak birlikti' ('a!ı"~·<'Rll arlı.ada!llannı af'cınl<5tlr. 
Bu ıhıı;,Jar eunlardır: 

S 
oı n bf' a-un tç-:ncı.e ıpor 
efkfınnı en çolı; aliit.acı.a 

meHlf'lt>tdf'n hırt ae 

muhak.i.a'~ kı futbol ff'derMYO· 
nu i)aşkanltgı ıL 

Esi\ ı 1f'4ersayon başkanının 
lt;.t ratıındtuı aonr• aradan 12 
gün 1C~mtt ve ;uıcalt 13 ilııca 
ııun yeni baf>an o:arak: Ol'harı 
Şeref Apait·ın lem' açUt:anmıı--

" Spor f'f ıc:Arınıa ve bılha.s a ba· 
111nın d~'ekledttı bu tay,n he
men 'Jütlln al.i:calı ç.-vreıercırıı 

gı:::ııs nıe:nnun1vett> sebep o.i.
rnu tu. 

cı. d1 ıuşlardı t. le. 
Yan:..ncıa böl~~ roüdOrü S Sa· 

lA.ıa:~!.., CUlancıg-lu ve Nı.yarı 

Sel olduıtu halde &alona Cl:?len 
O ~· Aı.ıa.c :;a.a~ t&.'n 17 de top
ıantıvı açtı. l:it önce baı.ının 
fkWn ıçın ıöı:HPrdlgı alA.ita ve 
ı.evecc(ll1e te1eKtOrlE"rlnl bLıd;

ren .\pa:ıt. da!ı.a wnra 
ljlu. tllll'C "'IJ'lf'rt' dU•JllUclUIUtll 

proaramın ta .. ıru;ını acıı.lı)a)ııu. 

-.oıır11 da ... u.dlr-rlnLıl rr1aı>IJll· 
dırnı,ı,,ıı (.'alışırını n dc~ı 

Bu µ;.oıırıunın anll hatıarL :.;ı_ 

""8.Ca 11övla sıraıan.:11· 
ORlf \S :;>ERU \[' \K - \.tnl Fedf'ra~von 

ol.:udu, 
Ba~kanl duo proı;:ramını 

Gı•r,·t daha .. vvt'lden de baq
:..anıı~ yapu1ış nla... O. Şeref A. 
paıt'ın ça.lı1ma tarzı ve p:en.s.ı.p-

len b1anı1ordu aına bu· cıe 
bunları tekrar k'fD. Ole\"kle lel• 
d:kten aon;·a o Z71it kPnctı a~· 
zından dtı~max Ye J!E"ı· de ıa~btk 
eaeceaı p:oıranu 08'~nmeit en
tere aıldt 

1 - Tur .. ruıt•ulundf' aJAl.a 
\•' ıl\ ... ıpllıı «'n 
ol:u·.ıı.. 

Bu bilundan çan,:1ı.1ııba &ünü 
ııebr.nı:ze ıııelmııt bulunan u~· 
han !;)erer Ap&lı: ın dü::.ı 11aaı. ı ı 
a.e ~ölıc mucıurıotu btn4'1ıncıa 

o~ın ıematlcı.erı .:f!' yapt.ıgı lll
nı.tr:rı~ topla:1tı"ı t:.iı:, ilk aıM~a 
ııörclu 

Topla.ııL~ 17 de ba4J1 ac·a.-s: o •• 
mftsına ra en ~a aıım 11cı.-.: 

~vvıel haı;ın tt .n. ıcı ıa.oau 
-u· •• APAK 

NELER DEDi 
1 'Jleaiet €,.dem 1 

'! - Hlrlnd \'t' lklut"I prnfe -
.'0111'1 ı.unıtlf'rıl .. l'n ı.ı ... a zaınan. 
da t.TI Hl\.I\ t. l l(;·ı,, liltbll. 
ıııı>' ı..ııur ıtlr€'l't'A Ru~unı..u ur1 
J;1ra aurt- 111' f)u ı. l'll rrkf'n IJH;I) 
~t•ne .. ınıltıı ıııtı,ırPll .\flPl1atal..· 

'" .J - l .. Lıulılll, \ııı..ara '" l.uulr 
l(ihl 'uı. .. f'k ... rhlrltrtlt profeı.)O 
Hl'I ı..1111, rull'ıll lahdl1 edllecrı... 

t - <•<'il(.' !dl.tınlar \f' ıcnc; 
ınıllı takııuı:.r ı_ lııe aJ;.ıuıı uıırıu 

\f'rlll'Cl'k. 
:, ll:ıl.f'ıU ı .. ırrı 111" clddhet· 

lf' ıııt- .. JUI oıuıuı<·aı. Du hu~U'-11' 
·' l"r/l ha ı..ruı ıerı ıı ~ l'll!'ı' tiri ltııl'le
rl ldıı ırrr>l.11 lf'dblrll"r alına· 
l';tl.. 

Bu11<l•uı ba<ıı..,, .l't rli llal.tnıle
rııı he-.\ utlınllrl .... ttıaıla lauınıt. 

hll11ıf'h•rl l\·ln hı>~ıırlnııı,ı hıktuı 
ınlllıallf"ll'"'I ~ .tııılııt;ık. 

li - t. .. ı.ı ft'ıltrRıt~onun tııah· 
Jılltll'rlıw "':tdıl. ı.ıılıııacıtı... 

'; ~ Duauıı .. 11 '• ı.ıı lk ırı. .. f'-

\f'lif B\SK\'.\ lll'\h.l '1\('J\ - ı:.ki .. f'dtra'l!llH'"tıl.ır rırahııı (t 

TlrrnlJ. &: ra.Jı. \'flla( tsohl• I. ortı an "'•rt.I \palı. co.-.11da , Ha..a.n 

Orıı. n Şf'r r .'\pait d!ln Bo:p bl· 
naııında .-"'Ptıı.:ı lopl•ntıda ba.aın 
mll'ııaupları ı;:e ıanı~tı Buna t>as:ı.n 

topıantı..sı dl\"emt)"onım. w:ıra hf'ntı2 

l't'de-ruyon t-e.<t"ltltıH etml·mlıj.t1. Bu 
Mtbeptrn aorula:ı btr olt .-ualler H \ .. ı.."rı .. ı,.tr lf'')l..ll:ıtı ilf' Pli 

t:ı..ın Ajd<1 , 'iırktlh callla • 
c•Yap•tz kaldı 1-~Uf'Jl A~k •ö1!1tri· ı,ı .. ,...,lhlı• ı ... tıırıl.cl .\ı11ıılat·11ı.. . 

FENERBAHCELİ İDARECİLER 
N İYAZİNİN AFFINI İSTİYOR 

1 
o~n d•h• ır:l)'ade .. lıAl tHı:lrJprl ol ~• l'rufr .. _\0·11·111ı.. ı,ıllm;ıın.t~ 
duR;unu her fırsat~• tetrar!adl. .. nu• .. ı .\l'lllılru t;ulll rılllt<ı·f>I.. Hu 
Apak'ın ilerde programının temo- 1111•\ ı:u ılr llcllı ularıı" ıı:rrr;. 

l 
lını '.e.,icU rde<-eK. aö:z:lt-rlt'ldt'D. an J..luıılt•rln '" ıı.t•rt<ı. ... t· ı>rıırt-.\C~n.-ı 
lacSılr.tartmlLI IUııa.ca bt'l\rtelun f11tı,,1l111Jarı11 ııı·•nf<tıllff"riıllll h,l. 

Bunclıın bo)·le m!Uı ·altım ha lt"lıl.ır ol11ıa111;ı..ın.t ('alı~ııat·oıı.. 
~;rlıltları clddı dla.1pl1nll ola<'.ak ıo - t ulhnlıla ıtrrl ı..aınıı~ 
$ayf't klımp yapUır.sa tr.uınar Yes&I· bul&ı•Jı·rdı• iıııı.ı .... tı .. :111.ııııalı. l(·lıı 
re oynanı:nıyacait. .;ı•rı•ı.ıı lt"dhlrll"r ıılın.u·;ıı.. 

Pıt.zar ctınr\. Bf'~ 1& 'lnemll bir 
;ı k&r-.ı:a~m• ~· n"acak. olan Ft 

•.t.~l'>•:::ı(entn takım lcadroaunda B6.I 
e m'ldtını uratından blr •1 muı.a 

1ad.an "ll.en ceruuıa ç&r;tlın'lmu 

t'alı:at bıı d•ınım bövle 6nem~t - ik:nc~ t·imeye tait;m dı\sml il \t>ııl h•ll'r.ı•,uu lJını.1111· 
btr ruaç arı!ll'stnde ... rı ıaclYertll }'ectk BQyük tht.:maı:e lkıncı lr.U ı.11 ";trtl.ıLı ıort- tt> ... ı.llaıt.ınılı. 
t•amlada rıuvUk b•r ı.zunı.u me" medf'n !ki takım tıınncl ıı8 ·e çı rıt;u·.ıı.. ı,., 11 • ,.rh·ı ... (' rl"dı•r;1 .. ,, 0. 
.ıuu o.ma,ttr." lr.ar:larak kulüp adf'dl on tklJe fille. uuu ~t'ıll ı..ı~ı'r ı.;ıl.arılnı:ı ... ıu.ı 

Bu hu.suatA ara!ıınndt. karar TIP! teltllPl""k· \·.ılı..;ıloıı·.ıı.. • 
r• 11 f'encrbahı;r Ldar~ here' lf•· Mlllı ıaı1;.ım •rç:mı f'tdt>ras;o ı·: \nl.;ır;ı \r t .. ı,ıuhııl fe· :t'!t.D nzının bulunmama 

r1 d,ıın ff'zanın affı :ç:.n ı.opıı.ıca nurı 'te kUru.;•rak ıom!T,,:ertn 'lıUn dı•r;1 .. ,H•11 hlırnı.ır1 ıc-11 ... llrllrı·t'\... 
B• ~e mudınu ~ ı-:;a!Aba.ıtln cı •ulnr uydunı1at•ıt aad~ fat.ao ı;ı n.1~1111.ı rtı ,;111111 ular.ık 

\ Komşu odadan l 
) !una mf.raraatta bulunmu' bula tni1L~.ar et.ı r:lme~trelı: ı~nl ---

re ır .f'tl!eeek 1 
F- :ı.f'rbatıçe:ı tdarf'C ıe-r e Bölge 1 Prote• ont: !.aklmlann ade'~ert 

mı.ldürtınthı ınf'•C ıt ;aUmatnamP-e doudunl.ata.k amatör rutbolı.aı in 
Jôre böJ;e bir uu •erm e )"tıtlt~ klşa'1 •a ıanara ... yurt ••'.nına )a 4 ı 
YOll:tur yıJına.ı aa lan11ca1t. ZAVALLI 

NiYAZi 

H e-r h:ıdhf'de ıkl ı ... r•t ....... 
dır. Ce-ıanın idil oınu~ı 
lçın lkJ t.ırafın da haki 

mın onUne ı•lme·d. hiklmln iki 
tanır tırf'rlnde dt> hukunı \'ttml' 

all..hlJf'lın,. uhlp olma'ı 1Prt 
kir, 

J l"ll.a1ı pankrtt-;ı_" ılar "itti. 
Onlar hılrtlnde de, mllh m•('
larında d.I OTnıt'abllrttk, fakat 
hakrm t.ııra.flnd~n <'fl:alandırıl 

1 mayau ,l,ali tf'nerbahc;e·d•kl 

' ' 

:rf'rtnl bir ~-l alarnıl'arak. Bu 
for~litf'ye btlkı ıı r •-ma adi. 
ıeı" kat'lren. 

il Tarık BU~RA 
lh===--==V 

s saıahattln Cth&nOfl;.ı dıhı ~· - Hakll'nı dAvuında tr.end) ten 
pılan mUrıcaa!ı mıl4bf\ .ıı:arııl• dımlze ,.r·f"nı teri )•erlnf" ba:.:t:m 
mışttr Bu d1Jrum .lı:arfl•lnda 14 arı , .er:m:ı:ın )eıt.şmW ,.e :ııkl~h beY 
li.dvert!l ldart"CilPre cOre ~t;azl nf'ltntlf'l n\ıll)adele le p:ôrgülf'rln1D 

atfedllecek'lr 1 arımaaına çalışılarak. 
Fır.kat aeııe &Jnt ı;evnıere ort • - '.\f!!.U rail:ınıa antrı-nör ıetlr• 

eter Sl}"&.dnın affına ımie'ln bulu· lf'relc. bu m,.vtu )'oluna k.onatal:. 
namaua F'tnt-rbatıçe darPClier-t bil· B·ınun nellrNI JtrU •nrr•ı1 .. ı!"lPr 

}n bir delt1ı\r ...,. .. '1da bulunacak. el& lton~m: •itina alıuacatr. 
" d ımı t .: ın:ıııml ·e\'f' ~ 0-m( •akını 1.,t dl't"titm~ 1ıau 
la ır ıundt'D kurtarılan~ de•"m,ı prog 

Ömer Besim 
karşılaşmaları 

Q, •t AJ .raf· "'l .r·ıp 

f'dilrn Öm•·.. Bf .m K' al&'i B 
IPJPU .wrl>t·ıt aureııı nıl\aabalr.alan. 

, ,.,, f'aUh O:l.rtıı KulObQ apor aa 
nda ..,. 13 '" rapılaeattlr 

Tar • aaat 13 14 "t olup. tol r•n• 
~: ı:odur 

rama ba lanacaL 
- İlk df'fa olaraıt !utbol("Uların 1 

Uf"r'-lltn:o traı:nııt altına alınmau 

1 
lçın ıereiı::tn muıabrrer. aatlanacaık. 
blr •ararta pro!f'Q'ODtj.llk ta:ımau 
renldl"n ele atınırı.:eı::., dtger t.arar ı 
:an da proreayOneı futbo.cularuı 
cf'm~ye1 turmaıarı ,.. ba:Clannı ce 
mh·r Jer: va.ıuu.,uyie konınma ı 

!.PJ'ltk edllttet, 1 

................................................................................................................... 
F.ııkJ Federa )ODUD taahhtHl&

rıne dık taıınııırak ba,:anmı, lt 
tere devam Hlüerrk ra~·dalı ırıeneıc 

kunılarat Kı.sara •yaa • boz» talı 

taaınır. 11.lbar rot Kombine biletler 
sahip bulamıyor 
Bölge muhasebesinde bulunan 200 kom 
bine bilet dünden itibaren satılıyor 

Btr h•!ladan beri omb:n bılet.-li 
ltr utı .çı.kan..dı .. haıde, tıat-

~ann patıaıı .oımuı JUı:!inden., Uc 
maça.n bqlamutn• ra;.,men tnınl)l 1 
Dt.ertn bep&l _ aa ı.lam•mLJtır. Halen 
BQ.ze MQdtJ.r,tıtu mubue~nde 
aa lamamı 20G bl..iet me,.cutıur. 
ıt•JiUplet'.n e ınde ta.mı.ş bulunan 1 
'>ile .. er U"' bu ade~ın fektanunun 
toO ü a:eçtl'ı alakalılar taranndan 
tö:vltumekt.e-d1r Arzu edenlere ltom 
b.nt bi:et.ltr dQnden lt.lbar"D Böl 
lf' H'd'lr:n ınde satılma\"• Da.s· .. 

1. Spor lxmir'e gidiyor 
1 ine lg dı ru u:ı 

I! t. n , porhı1ar tı\I haı ·a L!ıt 

maela.n olma.dı&ından. hattayı bot 
sc ı:memelt için iki mıw; yapmak 
Uztre, XıHtanya tarlt!y;~ buırun 
.izm.trt 11.dettkle.rdtr. , 

ısan 82,ra.hlılar ltk karpla~a. 
ıannı yarın Altay, ıınncl tartıl•'" 
malannı d• Pazar g1lnQ hmırspor 
Ue ppaca ardı. 

ı~o rı Botnııı.valfnın '>&4t•nlııltD· 
dakl kafi.ede fda.rec A!I Yor~t. 

* 
Aııeak Apaııt f'1'Vel<'.e Btden Trr 

biye.al umum \ltıdlir,ıltü Ue çık•n l 
prf'nalp ıht!.ı'.ı.tından ba,kaııhk~n 

1 arrılmıttı. Ac~ba. bu defa oekrar bU 
va:ı:ıteyf' Jf'llrken prf"ntlplerlntn ta 

1

. 
ıa tu.ttu lç.u 1trrtıc: •ekil ve lf'ret.
f' .ınıuaı ınt.ıdurden madd.I ve m.l 

nr>t'I mııtahrrf't. ıorP<:Pıl;lne datr 
alrnıe mıdır? 

.Ba •u•lın ce•al)ının ml~beı ol 
mMlhl ~mf'Oll! f'dl'r. fl'OI B,,_,lcana 
oa,arııar dllrrlt. 

Atatürk 
kır koşusu 
Atleı..zm Prdt'rlıo\·0011nun her e• 

ne ıertıp ettJ~: AtatUrlı: KLr ko•U· 
11u. bl1&Un AD..kar•da aafalt parkur 
uurınde Rolceler arwınd• yapıla· 
calr.tır A'aturlt. Kır ıtoswou dört. 
k•ttt-ıorl U7.f'r!.od.en ya.pı.Jacaktır. 
Bılyüir:ler. Qpne;er. Yıldırıar • • Xı.ı; 

:ar 
İST.\ SBl' I _ T\Kt\ll 
DÜN GİTTİ 

Ru J'&rl!ilnala.rıt katılatat olan is 
taııbul takınu dün sabah 1.4$ te. 
motorll.ı ll'f'nle .\ntrrnör e•kJ Ko 
runun ba..,kaolıjında Ank&raJa. Sil· 
mhtlr J,t.aııbtıl takımı Büybklf'r 
•r Grncler katrıorbindr 1arı,mala.· 

ra. htlrak Pdrl'rkllr. \ hkara1a. l'I 
den allf'tlrr .. unlardır: Hll:JUklerde 
'\ıırl Ok~t.ızalıı. Enver Öneı. Larnbl· 
ridl' Gen('lf'rde- !ooıulr.rd !fa1tan, N• Y. 
mi O'!ka)nak, Ya~ef Jlablb. 

G. Saray çalıştı 
Yarın KMunpa.$8 ı:. lta~la.,acak 

olan Oalaıuaraylı ıutbo!cular, bu· 
ktin '.\ltt!dıreköydekı ıolf kulllbü· 
ne ııderet orada nefM açıcı h•· 
rekeWtr yapmı:J;ardır. f'utbolcuıar 

bu ç&ll3mada ıo:ı toplarını ••Tu· 
rarak, aonra dıı. pe,ındeo ko~mu•· .An'renor zoi1e' le 20 rııtnolcu 

tıu nmaıı;: adır ta.1e e dolavıaır 
~t ıt::n t.apUr,n '\• de:ni: bu ae 

btanbuı~rıorlıılar Jf'nl anlrf"nörl~rl ~zobtll ilt dun ubah '"rrf ,ta 
dında hır antrf'nınan 1•Plılar. Re~ımdl' 'arı ,\Jahhb.rı duran top 4 

lata yuru, çah m•n yaparı..ta rorııyor•unuı.. 
1 
:ardır 

Takım bu &&bllh da. kultı.ı.r tıalk 
ra.paca.ır:tır. 7abat4" ıatııamMl'tal:tadır 

1Sl:>lrllı1 :t"aJ)ılacaı.. 
Bu prosramın okunmuından 

aonı·a toplantıda. bulunan bu.ın 
trını..;.lcıler1 O. ı:;ieref Apak'a ç&-
1ai1 ısua!ter aorauıar. 

Sual: - Eski ted.eraeyon b~· 
kanı H•an Polatla munaaebe"
lerın::z ne mer.ieezdedır? 

C'e1·ap: - 11a1;an Polat ite <:o 
e~S.ldeal)f'rl tanı ınnı. ı\ranuz.

dakl 'ef'«I ı-e .. a.>ıı baııarı en 
ıalJıt ıı;eklldedlr. E\·1·edlenherl 
bu.>l" otnnııııtur ~" bliJTtc:e de 
df'1 anı edtceh.tlr. 

Sual: - Antrenör mebtleei 
ha:(kınd.a oe dü1uno~·onsunuz? 
M:lli taA:ımı i;,ım ı;a~o;tıracaJt? 

Ce\·ap: - 'llllı taı.ını lf,;ln 
,. ... a.<>lı bir antrenur ıuuhaJ,.kak 

lı.I llııru<llr. 

J•akıtl hn hu"u ... tı. "ati 
ır bit edtıınl't bir l"ihn 
ro..,tur. 

h.anaat.\m(;e bir f'l.'Utbl 

olaraJ. 
hAlett 

aııtrr. 

nurıin tmn raııdını.ıuını \tre· 
bllmrıtl l<'ln eu :u bir "'l'lle ıll>I 
bir .taınarııı lh11)aı,: \ltrdır. 

\erli antreuor rue~ıe..,ınf' ıe

lln('t- bu ı~ dl' lt·ı.p rden one· 
mi \trrl'f"llL \ trh ıuıtrenorun 

f.iı._ldt1l.1rıua lnaııonruın 

~ua:: l'o!detaz.jonunu.ıda 

çalıı;nıa"'• d.a\·e:. edecefau:ı 91ı
::ua~ar eski rede·-•$J'Onela o&augu 
Q,;bı k:üp \"t ;nzıetelercıe r:t:en 
ıt aıao:lt-ceA vıı ~aııı:a;,ııeceii. 

::n\tf,r? 
t.:l'1·ap: - H.uır: .. ll••ll'n ta.. 

•arladıııın ftdf'r;ı ... Joııdıuı hlc 
ı..Jıu-.f" hPrhauJI bir ı.ıorı \t' ı.t· 

Zl'lt'rll' ıaı.lrtll rtf'ıllrllr. Zıııen 

olnııl .. 1111 dil ıtr.tu eıınf'ın. 

Bundan 5oııra fı.onu'iıuatarın 

.:uıngı bır ılnd11 basın terntııOcı

ıeı'.nrı limonata \'t! bı.i..::Uı ıa.ram 

edı:aı 
Artı;.. ı.11allt'ı ke,.ıııuışu ve 

•.ı.at df-' 18 . 1'6at..e-ı- )·ordu 
o. hıı.rı Şeref "'P•K. ·~•11• kaik

ıı ve oıılunanıara vecıs r-dtreil 
ırnldı. Tanı ••Ionaan çıl;;ıyoT"

c::ıu Jel a.on bır t.ua: Ci&h• t-!Cıru:du · 
c::\h·ı'i"!"L hai;;eın nf>ı·tı I 1şltrJ ue 
olaCllıt1 

B~ıaa Ciı. Ct'\"AJ) vPreu )·ent b~ 
itan _.u ı l' 1'1:nd .. lk y1ue Or Ta. 
rılt ö2~ren~n·~,, '1au1.cagını ve 
bll. :ıı uıta ~t'nd.Hııf': rıca edil· 

~. n:lel~;dı 

O ' t lll. -\ P\k 

\ 'h \il\\\ Ut)\Ul
1 1 

i .... .tıınat'nbl'l I "t:brım~zı:ıe 
ıul• ıaıı tutt)ol u·Jf'rfll'ronu :;'I~ 

kanı Orhan ~l'rer Apak Yt"lll lf"
d•·raayon hl"Yt>t. tçın .n .. unı.lu tlf" 
nıaıolan ~ ı.pıc:ı ve d011 ııeC"e -a
ta..-ıı r>-:.U.ı.;nm.I' An):.•ra~·tı. ı:ı.oa· J 
nı ı llı.l'ıl" fl"Jıı mı;td,..n a'-'rı!rı.ıı· 

ti!' 

t 

tt·oıo: Rrnıtl it \KKAN) 

(}'Oto: ıttnı1i 11.\KK \S) 

Emniyet : O 
B. Spo r: O 

M ııudderaı,:arını U.:vın edece:C 
lt.arjllt. mada l)lrbırierıne gol 
at.amadan maç b~tlrdller. 

hs.lbultl her lk1 tal;;ım da bir ('Ok 

gol hr&a':nı boııı yl're heba etmiş 

~erdi 

Bu ııcolsuz maçın mU&ebblbl ça
murdu Oı!rek Emoıyeı.. aertt:ac B~ 
rotJU&por forvtt.Irr;. .a.ns.dıı. ba.!çıt 

halini alan çamurla mucadtle el· 
mı:okteo ıoı tavdedememı.,.:er ve ne 
t.lceyt ..:.adere b1rakm1Şlard1. 

ı . 
ı 
İlı:lnC"t <1ı111·reda Be}~fl.uapor;,ul~ 

dab• arrulu ld!le~ yerden ve -~ıı: 
pa.slarJa ıık ııt Em.nl)t'l, .xalF. 
yokluyorlar \·e t&Jlke l"1W'Atl~--ol'l\ 
lard~. Ancaır. ~ntrabaf o~rna~ 
suzeı opınu ratıplerıne ıol f 
u vrrm!TOrdu. 1ıı Bu dt-•rede aar. ıl,ahl.Jlar 
rnuhlm fınıatı k.açırdıtar_ 

0 Buıılardan blrı.nel&t YPtmlşlO ı 
Her iki takım oruncuları ~11..lk· 

aelc. bir futbol o~·namamakJa bf'r&· 
bf'r •a.ı:ıtelPrınl ıapm14lllr ,.e •t!Jtr 
c!ler~ tnerJI futholuuun 1U1eı btr 
ornptln1 wnm ardır 

":-":<;;:--,...."':lS'::!'!!ll"'lilP'""--,rll,....-ı ı Maçın galibi aıtıntılı~a nlUf"~~ 
JI etli:~ için takımlar on-na •ıiratll 

•• 1atekll ba:Jladılar. Iıt akını be 
f1,nct datr.lkadll Emnlyt'tlller NcJ•t. 
va.:ı.ıt•alrle yaptı:ar Sanrraror Attll& 
tcpu ıska'.•ma.sı YUı:tlndf'n a:oı ol· 

dakika.da oldu rııım •>ıuet:lz C'~ 
a;tnln Uzerlnrte, beit Koçanun ,. 
AU.r" ravuı ~·apaıuını halttn-ı d· 
2alaodırd1 Aynı oyuncunun )AP 
a:i.lzel vuru•u Yalçtn onlNl 

lklncı akın Lle fU .,,tude :. 
muşt.u \'etm!ş:Uç1jncu datıı• il' 
Oııngur·un oı~ını ite me:ı 10'ı: 
\'alçın kaleden açıldL Top A~ 
onu.ne- dUştu. o da ııanr o1<>la d 6, 
aklarc11. Kaplan m\lı;alt durlltıl ., 
'>ulunma!'>ına raıtmf'n raıla )10" 
canlacı:nuı ~·O:r:Uoden topu •"'~ıtf 
at·ı, Dokaanın<'.ı dak.1Jı;a;·a. ıc:• ~ 
netice del:lşmedl. oyun da O • O 
rabere oı avetiendl. 

RE:\IONDIN'İ VE. B!:ŞlKTAŞUL.\R - DOn ıiJah btJatlılar da &t.atl· 
la.nnda r•vt sıkı blr anıre.n m.an Japtılar. Paı:a.r zOnü Fen~rbahçe ile 
ııı ma('ı Japacak olan Bedır.tqhJarı yeni antrenörleri Remondlnl tri 
blin den ı•:tr•tll. Rr~Jmde ye-nl ant re nörll c;alı•ma sonunda ıh·ah bP 
yazlı ıutbolcularla blrllkte ıoru,10·,.unuı. Dfln ""l~uh - Rt~·A7J1 ful 
boh·oların :'IBJ\llA• hu antr"nuınnı tahmin t"dlldlıl ,ını l..aJRh:\111. hir 
ıı-,h·t·ı l.ulll""I t.ilı.lp f"lllıl~tlr, ı11·ı<"a ı,;alıtnuıda Bf'•llı.tllı;h ldılrrt·l· 

le: r de bulnomu!ffardır. 

madı. • 
Blr dai1ka ıonra Be\·og;ltıaporlu· 

lar ınukab!I blr altın ı·apLı!ar. bu 
da neUce.dz nthayetlendl. 

Onlklncl dakikada aarı • a.t~a.blı· 
tarın kaleal tarı~mıştı Hu.su.le ıe 

len bu "aranbO:d- OUngör kaleci 
ile t.ar:JJ. kar~uya. ltalmaııına raQ.men 
;ol atamadı. 

Bundan aonra oyun mıı~avl bir 
ekllde Jtar .. ıllklı akınlarla ve d~a 

dyade orı.ada cereran etı.ı. 
Yirmi beı!ncl dalr.lkada Atllla'nın 

mı.lsatt. poz:ı.yonda çelı:tiı;:I ıuı dlr&
te t•r;>ara:C. •t"uta ıtttl 

Böylellltlf" blrLncı devre netle.,. 
&iz bir e-Jı:l!de aona erdi 
iK ISCl DEVRE 

..................... ~ 
I s. SPOR: ** 

Tl'ltGl' 1' - .\leko 'IPhmrt ,. 
Tl:;'o;Cı\\" oi,dTRİOÖ-1.1..'. vı• 

"' mandl - !oior1antdhi. Kaplan, 
ıant'u:ı~Ju, K. \il, G\insor. 
F.\ISl\'ET: ** 
)(.\L(IN - Kl)fo, '-1urat - S• 
n1ln1. OS~U.\ ~, Zafrr - NEJ.\ 1• 
lllkmtt, \t!Jl.1, ~ala.iıhatti.n, :\Jlıt' 

ADALET 
ANKARA'DA 

--, "'•· llalt:~m ~ st-IJIİ G.\R \'.\•. 

................... ..-' 

Ada;eı proteayonf'l takımı, Hacet 
tepe kulübünün dA.vetllat olarak 
yann ... t 9 13 te iki maç \·ap
maic ürerr uçakla Ankaraya ıidt· 
<'t>lttlr. Kırmızı bt~a2l1lar rayın 

ı ilk: kır~ılaıt.matarını Oerıçlerbtruıı 
J llP, ikinci rn.ı1.ab11.ı1:t.lannı da pazar 

s WiU Hacettepe U• faparaJclardır. i 
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