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TeldU, 2'ye ka~ar süren kavgalı toplantıdan sonra kabul edlldl 
"Mu halef et karşıma ne «Ekserıveıın dolru «Meclise duyulan hürmet 

k k d. b ki dişin dDll iddia b l çı aca ıye e erken, eı1ııemeı; ama 01 azalırsa, unun mesu iyeti 
iktidar mebusları da derse olur. Bizim değişikliği teklif ve kabul 
Meclis' e gelmelidirler,, ::::!m~~~ıa,~~~: edenlere ait olacaktır• 

F. Giley, Hikimiyet artık hikimetindir. Bu tidil sizi arkanızdan vuracak, dedi 
FEHMi EVLiYA (CHP) «TADiLiN KAB OLO M E C L 1S1 N O S TON L O~ O -·- -------__...;-----------
PRENSiBiNi KALDIRACAKTIR Em~ıNız YEMiN NEREDE KALDI?· DiYE ı B a ğ d a ı 
SORDU. BOYOK MiLLET MECLiSi 6 OCA~A K~~~~ .. ~~~ILE GiRDi e 1 ç i m i z 

. -, de~~~;~ ;!P;ızı!:c~:11tı:~fı1t~:1t;fi1:a~t:~~~nt:~:U!~ı~n:.~ 
nm ~llmtştır. Geçen oturumun altılne buııtınlı:U oturum gürtıltQIU n V 1 d elelı:trlltll blr hava içinde ıeçmı., ıtı mlllett"etııı de :vumruk :vumrua- ç a 1 r 1 1 
ıeımtşlerdlr. Bueünkü gornemel•rtn mühlın bir tıamını, görüemeıu bo-
:vunca çotunlulı: aranıp aranmamaaı konusu tefkll etmlşttr. Koıntayon 

l 'tRA'.\I EDiLiN GE.."'iEL !'CCUt'R PROF. KAMt;RAS GÖRGC~ 

YILI. GIZETECILER 
S EID l llSl'lll 
llPITILl$1 iLE 
iLGiM YOi, DiYOR 

lrıtanbul Vali ve Belediye Reisi 
Mümtaz Tarhan, <liln saat 18 cıc 
tııtanbul Gazeteciler Cemtyetlntn, 
c('!reftne terttpledlltl kokteylde ba 
aır bulunmuş ve baııın mellbupları 
Jle samimi hasbıhaller yapmıotır. 

Bu münasebetle, bir ıı:onuoma ya 
pan Tarhan. «Basını her zaman l· 
çın bQyüt bir yardımeı \'e ikaz e
dici olarak kabul ettıttnb belirt· 
ruto H ounları aöylemtştır: 

chtanbulun birçok m11eıe ve 
dertleri var. Bu dertlerin halltnde 
iti: s-ıecı arkacıaşlanmla, elb!r
lllUyle çalıımait benim Sçln bQyOlt 
bır zevk olacaktır. 
Bildiğiniz gıbt, ilk ele aldıRımız 

<lA\'8 oehrln s<>şyal ml!fielelert ol· 
muştur. Çocuk problemi ve oyun 
&:ılonıan meselesinde, baıııntn yar 
cıım ve mQzaharctlni oOkranıa an 
mak vazl!emdlr.» 

aôzcü•Q, gllrOşmelere başlanırten Ti 
bir de karar alınırken çotunlult a
r11nmaııı ııercktlltını ııerı ı;ürm-:lş c. 
H.P. mllletveklllert l8e bunun ıeamU· 
le aytın oldutunu ifade etml.şlerdlr. 
CEl.SE AÇIUYORI 

Oturum, Jl'llı:rl Apaydının bafkan· 
lığında açıldı; Ut olarak aıızlü '°nı 
Onergelerlnln geri bırakılması hak· 

( Df'vanıı ~&. :ı ı;ııı. 8 d11> 

lrak'ın Bağdat Paktı'nı 

lsrail a leyhine çevirme
ğe çal ııması iyi karıılan
m ıyor 

Rututt l\lubahlrtmlzden 
Anlı:ara, 27 - B&ğda~ BU:vülı: Ele!• 

mtz Korgeneral Behçet TQrlı:men'11l 
hülı:~metle ıatıprelerde bulunmak 
Qzere Ankamya dtıvet edlldlll ötre· 

Şehrin tl'ınhıll~I lionuıunda Beledl)l"<'.t alınan son kJ1rırı11rın tathlklne nllmtştır. '!"ürtmen'in rann Anlt&· 
dernm edllnı•kle, ho ıırada aokakları k1rlet•nlerd•n ı :.o ıtra crza alınmıuı rada bulunacatı tahmin edllmelı:te· 

hu.uıundıı Utla dll\'ranıımnktadır. fte,lmde e•hrln mnhtellf aem tlerlode. b op arlllrlerle J'a)'JD ,-apan dlr. Bağdat BQJ'Ulı: Elçlmtzın Aıılı:a. 
ve 'l"atand .. ı lku f'den Belediye Zatııtaıı ekipleri ıllrtlü>or. raya dhn edllmes1, h0lt1Unetln, 

, _ ______ _ .,,. _ _.. ..... _ ......... ..-...... .......... ..... ," ...... _ .. ,., .. '"_'"_'"--••- •-----------· Irak'• ıt&rfl olan aı,asetıml.zl ıııceı. 

n iş ci P artisi'nd e 
bir he y~et geliyor 

mek arzuauna nrıımektedlr. 
Bi:rasl çttrelerln tanut1na 16re: 

ne Irak Büyült J!:lçtaı Elrul'nln, na 
eatı mk Ba$b&kanl Pazıı oemaunın 
ra nttıa7et ne ela reııı Irak D~ 
rt Batanı Bataran•ııı Irak'm Klbnıı 
•-ı..tııcla TUBtn ııa ııeraber ol· 
dul!;una dair ve Jralı:'ın, Birı..-tt 
MllleUerde, Türlı:l7e lehine reJ nr
memesınt, oradalı:l Irak tıaşdelesesı
nln ııaataızııııne aı.teden beran '" 
matalelut hiçbir auret.le tatmin e· 
dtct sayılamaz Slraaı çewelere 16-
re uıı Qzerinde durulmuı gereken 
notta Iralı: halk oyunun temaJ1U\eo 
r1nlo ge11'melerldlr. 
MISIR TARAPTARU~I i.E.T. r~ dün itham 

sağnağuıa tutuldu 

Tarhan, daha sonra. Bakantıl:'ı 
~ırasında kapatılan, Gazeteciler 
Sendikasının açı!maııı hakkında 
ne dOşündüğünü &oran gueteclle
re, ıOazctccııer Sendlkuının ıı:apa 
tılması ile biç bir ligim oımamıl!
tır. Ben o sırada İtıvlçredc mlilet· 
,erar•ı bir kongrede hazır buıu
ouyo:-dum. Sendika ve tecıerıuyon 
ıann kapatılması mPvzuunda. Ad· 
llye Velı:lletıne herhangi bir ıı ı zl! 
talimat da R(ınderlldltlnt bllm yo 
nım. Ben yalnız. blr ııendlkanını. 
pyrl kanunt hareketler<le bulun
duRunu ötre=ış ve 11avcılııta bu 
!t.n<llka hakkında takibat açılmaı.ı 
ıçın gereklı talimatı vermlştl:n 

1 a alNt vEıDI, ALAMA- G ö 1 fi e KafJine melJusları Ankara ve 
i~eligecek 

Dlplomatllt çevrelerin ü:r:erlnde 
durdutlan nolı:ta, Bal!;dat ı>aktından 
uzaklaşan bir at:raset güden Si SJ• 
yubl hütOmetınln, Nuri S&it Pa'8 
H Iralı: Veliahdı Abdüllllah taratın· 

Dl DO n öıleden sonra San . 
- d al Redf'l'tf'nlnhı m D· 

Belediye Meclisi üyelerinden biri de 
U. Müdür hakkında tahkikat talep etti 

(Dt•umı Sa. :1 8ft. 1 df'I 

c•' herat dalN"ııl bir haf il h are· 
""111 idi. Dntan bnıl ıtdt' hlr ııtf'n• 
tt alt olan J U knrıda r.~mı ıörO· 
ll'n lt'k tat (ı pt nı.. pırlanta ,-aallk. 
16.000 liradan arttınlma11 batlan
d ı. 17.000... 18.000 llr8'1an tı0nra 
" aıı ı.. ı,-m•ll olan :?O bine alıcı 
\•ı knı:ıdı. Pıırlanta 3 22 k.rattır ıe 
u renklidi r. 

Beledlve Meeıısının dOnkO otum 
munda İ I! T T bUtÇeııl mOzak•re 
edllmlf ve söz alan üyeler Umum 
MQ<lürü 4IC1detl& tenklL etmtıter
cSlr 
Ge~n topl.ntmın zaptı okun· 

duktan l!Onra Mehmet Eıımer. uto
büıl meeeleelnl ele alaral& eöyte de
ı:nt~tır 

«- oeçen sene alınan 9<I ot.obü-
ıUn yoıcıe kırkı buS(ln uıkartaya 
çıkmıttır susnn bu ~balar. 0-
tnhü.ıı mesarıııtında yatıyorlar. A· 
mertkan•art bir mezarlık yarat•ık 
Dunun bQtOn meıı'Ullyett Umum 
, lildüre aıttır OtobO. eet.ıreee I· I 
tıılze yedek p~a ııetlneydlk. bu 

coeuaıı l!IL .8 ııııı. 3 del 

Borçlu tüccarlar . 
için ne tedbir 
ahnacaaı soruldu 

llunst aeu.ııa11lrtm1«•n 
AnkarL :n _ c H p Adana m 1. 

letveklll Kemal s11nlbrahlmoıtlu 
Ticaret Bakanının cevaplandır.na. 
aını ıstedttı bir 86zlQ bC)ru öner· 
ceeı vennl~tlr. Önıırııede eörle <le 
nlhnekıedtr : 

«Milli Korunma Kanununa tev· 
fllcazr.son alınan ıı:ararlarla mal ve 
.. yaların azami rıatlrının tasb ti 
plyaıı;ada bOJük btr cıurcunluk 'Ve 
tıtanıltlılı: ı.emla ıtm1' olup, pek 
çok ınQatahall ve ıoecar ırono se
len banka borçlarını öde;emı eeelt 
cı.uruına dutmüı ye ınıi6ın eflitne 
aelmlt bulunduıuncı.an ve bu ha· 
Un memleket tkttııadl haYatınm 
ltall ve yarını ıç•n aeY!ı:ll netıce
ler doturmı;ııcaaı, kararlardan 
beklenen netıcelerln ıatlhaallnl 
bQyUlt ölçOde ensellayebll-tı 
melhuı ve muhakkak oıc:ı.utwı. 
dan. p!yMactaıu cıwııunıuaıı ber. 
tarat edip u .anr,ayell veya ııen ş 

11 yapıp. bll.Yük ,,LOldarı olan borr; 
ıoeumı sa. ~ ı;u. • deı 

Sis dünde 
devam etti 

Marmara çevrMlne yerıeıen dur 
run yOllHk ha•a buıncı dOn cıe 
l•hrlmlıdı ııae MbaP olm'Uftur. 

Meteorolojiden blldlrlld11tne ili 
,. ala hatı!llJ•rek dah• blrlı:aç ııun 
dnam edecektir B•ınç alanı. ıre 
eeıen don hld!aeııına aebep ol. 
aalttadır oon ubunet 8 •• O 
derece arMında ııeçmıt r. 

lş tr haeıııdnkl t aş fü:ntıılle cı~llk l'ln·u b anb CU)-DOCUMUNUN 90. YILDÖNOMONDE - ku J: F.zell lh ıı,a('ı tAıı l)J"f't •.. » )azılı ntan Tn· 
fit;; •'lkrf'l 'ln F..rü ıurı.ı kabri! VRntbııeİnıı a bir l'ÖP<'Ö. ('Öp arabbını k•> trıe tnıııt r •lııır t.;t t'd lr. Arkad ıı 
ftt'ledl) «'Din hö) Ok bir cfip ııandı&ı. Rf'&lılıde 16rüıınıU.ror am a u 6 tf'df', tı~tüııd• nıl'ln kırı l an koca· 
nıım kft111k1f'r bnl nnmalitudır. AJ ııı 7.amand 11 hııra~ı. (•oen tı l ann zıpıa,ıp l•Plelllilrrl hlı n) a n ~ahlt!iı
dır da. nı..~tlıı , .. rı. dllrr aıl;ı lll Ul•rlııı lz 11111. hu mnbc'l\'llk dcatıdlr. Onun aıııl lopracıııa. Ati. 
>anına kavıısıormalita dah a (;'Ok ıecllimf'den . h emen harrliete ıeçllnırlld lr. _ ..... .-. ... , ____ .................. - .. -· .... -.... - ........ ............................................... " ''"" ..... " ...................... . 

"LiSELERE DE DiN DERSi 
konulması hatalıdır,, 
R. Öymen ccÇetin din meseleleri gençlere zarGr verir» dedi 

<Devamı Sa. 1 88. C ele> 
4tina'aın KıfJ rıs 

•• •• •• •• gorUfUtlU 
Rusual Muballlrlml&den 

Ankara. 27 - Şehrimiz eeta. 
ret muhitlerinde dolaşan ba. 
zı kuvvetli ııöylentllere ı:ö
re 1nıılllz tfçt Partl.elnln g61p 
kabineye meneup bazı ııözde Mı!· 
:etYeklllerl önQmOadelı:I ıronıenıe 
Atınayı ziyaret etUkten sonra. 
memlekf'ttmızıı de ııeıeceklerdtr. 
Bu atyarct esnaıııncıa foçı llderlerı
ne Türklyentn nihai ııör11ıa olan 
ıaltalm tezinin gerekçeal ve bllnaıı 
aa bu teıın eelf - determlnı&tlon 
prenatbtnın mümlı:Qn olan en idil 
~,kllnı teoıı:ıı ettltl tııah ecıııecek
tır Genel Vail Str Huth•un <la 
arrıca Aııkarava ıreleceğı "t'klln::te 

( Devamı 8L 3 SCI . • del 

* Kıbrıs ta 
hoınbalar 
patlıyor 

Tlirlı: Rallerler ılJaDS1 

Letko~e. 27 - Buııan Madra~·ta 
ki bı· TUrk kövünde patlayan bom 
bL köy ııa":lnlert aruında teli' 
ve hevecana ,·ol açmıştır. 

i;ı bir tl'.ııa:lüt eıır.rı olarak 11at· 
ıama netı~ı!lncte hiç k!mııc yarılım 
mamıştır Bombayı atan meçhul 
tahı.tılar bUtQn aramlara raıtmcn 
eeı ıreçlrtlememlftlr. 

Diler : IU'llfta nKıbrıııtaltl lnı;llız 
f>rdtı makamlan tarafından btldl· 
rllı:tll>tnıı ııöre. dün 1ııııtıız askeri 
kampında iki bomba patlamı~tır. 

Du hu•u8ta yayınlanan teblljtde 
bombaların tnaııız uk•rlerlnln hu 
Clalaca l}ak:aları yUzünden pıtıaıiı
ııı bf'llrtllmektedlr. 

tnıllllı:lar netıeeı>lnde lnsıınea 
zayiat k•l·dedllmedlil de ayrıca ı
' lve olunmaıttactır 
h o lrtz Df:\ U:T \l! KILI 
Kllla18'.A GIDh OR 

Londra. 27 <T H A.l - fnalltz 
Müdafaa işlerini tedvlre memur 
Devlet Velı:lll Mr. Emery Orta • 
DoJudakl tnııllt.z aıııkf'rl flslerını 
teftiş etmek Uzere buaan buradan 
hal'f!ket etmiştir 

Mr. Emery'ntn ziyaret edeceıtı 
yerler arasında Kıbnı.. Bahreyn 
Maalı:at ve Aden bulunmaktadır. 

BEDAVA YEMEK_ hmlrde Ba mahane Rmdnde ıöhret yapmış .. , bir lot.;antanın ııablhl ol.ıı 
32 yqıııdakl l\ID8t afa Bt'rkmaıı ıuetelr.re \l"rdlll h!r llAnda tokamasında 

btbf'nln bl'da\ ı Jt'me1' )1)•blle ttlinl tıllıllrmlştlr. lllnda. muht:u:. ı..ını•••l& H rnı.lrlerln )1.-rl'f'k.. 
11-rı hötıiıı T•mf'k u tathlardaıı h lthlr para atııımıyııeatı blldlrllaı•ı.tedlr. Reıılmdl' l\ln tara Berlı:. 
man. tokanta•ında bir lbtl)ara lıendı ell) le >emek 1eiltrır:ı.eıı. CFoto Eıe .&Jan•ı> 

Kahire'de Kızıl-Kara 
kardeşliği ilôn edildi 

ASYA AFRİKA KONFERANSINDA 
RUS DELEGELERi ÇOCUK KANDIRIYOR 

Ttlrlr Ballerlır AJantl - ·-----·--------
Kahire. 27 - Aeva - Afrllı:a halkı CHP 

:ıın konferar.aı bul(ln de çalttma-
lanna cıevam etmittlr. 
Buııünkü toplantıda lı:onutan 

l\lwr .De?er.eı A&ya • Afrika mem 
leketlert araıımda mOıterıık bir pa 
zar ıı:uruımuını teıcııı etmtşttr. 

Sovyet Del~! de :voptıltı konut
ma<lL m•mlcketlnln As~·• memle
keUerln" şart.ııız iktisadi vaPdlm 
vaptığını ııövll'mletlr. So\-yet .l)ı>1c
~esı memlt'kctınln Surl~f!ye C11'r-

IDl'\Rmı 81' l'I !Ui. :ı d el 

Medlsi 
don toplandı 

AnltarL 27 - c H P Mecllıl bu 
aatah ııenel başka iamet lnıınu.. 
nün b"lı:anlııtında aaat 10 dan 
13.30 a kadar ilk toplantısını Y•ı>
mıotır. 

l\lecıtste önce merkes idare ku· 
nılunun raporu okunmuı ve bu· 
nun U&ertncıe tenkldlere başlanmış 
tır. Merkes i dare kurulunun rapo
nuıda aon lç politika hld!Mlert
ne senit yer nrttcı.ıtmdeıı. hatiple 
rln hemen hepat bu konu Ozertn. 
de durmuşlardır. 

Parti mecııaı ö'1eden aonra aa. 
at 18 da toplanmayı karar altına 
almıfM da. BO)'illı: Millet lllecll· 
•inde iç t0&1lkle 111111 konutmalar 
yçılııcatından bu karar tatbik e
dllememl.ftlr. Parti meellıt çalıt
malanna yarın devam edecek v«' 
toplantı sonunda bir tlb•ll yayın· 
layacalı:tır. 

l\IUA!\l'.\fER KAR~& 

T ulüat çı Karaca 
Mahkemede zor 
duruma tü 

8allba Tekneci admıllı 
aktrisi. Muamme: JC 
23 000 liralık ıazmlnat 
tır 

Uçüncil A Ticaret lll!ıl't11ıaalııda 
(Devamı la. C teJ 



~·l~liJ~•ııif!lll S EH i R 
Fıatlar nıçin ve HABER11111 

nasıl dondurulur 
H arp zen.an. y - ıııası muva!fa.u 

larınııa. b- azan: )"etın blr.ncJ far 
tlhaaı da.ı·- tını te kil eııer. 

htı bulunan '~ S •ı Kaçamak no . ..:· 
ra ..a •• blA:C:t ı.y· (il ta:ar b:rak:Da· 
nı ı.err.po ı.:e 1.s· mak ıçın f.at. 
Uhaalln tA:Ctp e- 1'1ELEBJ. Jtatelerın:.n ıvı 
demedıtt dev~r· ~ ta:. ın rdJlme.$ı. 
lerde, ırenı1 tal· aı·nı c mal. 
tınma bartkt-t- ların ka!tıe ve 
lrrln.Jn ptyaı;acıa yarattııı anornıaı eb'at. rarkları cıolay-l!ıylf'! ıı~teler 
mQbaYaa ı.· .. vvet..nln hib.ıl n~du~u '1şıoda taımama..•.ını 11atlama., lfi· 
l'&m•ntarcıa .lıl)f'!cu:At.! hattkPtler 2l0lıir;eldlıll p;lbl tlat.:arı ilk kıpırda 
b~la.nnca rıatların cıonduruımaı11 na h&:lnde dondurrnaıc. alal)ild:
dilı. unOlM>Uır. A .. ca"- bu ameliye-- t r.ıe ytıkselm<'.!tne mcyı:?an \'er· 
\"t '>&.~ vur.ıımacıar. evvel ıııtıMalın ır.cmek muvatfakiyettn ııırrını tE-1-
atın!m&! ırıa ("a1ı~ı1maısı $•ranı tt :w kil eder Fara7-& me\'Alm bqıacıa 
cıhttr B•ltitn ıayretle>re ratnıt•ıı lüluı.na 30. pırat.a fU. l!ipanalt hO, 
J.st hıAlte ~vap Tertıemıt'or a. Jö· lıııvuc 60, kf'n-vı~ 5.> kuruş tkt'O tı· 
nz t: muıı ı1r,·ırı hlr lıı:ı.:um mae1'1'!'lc· tı.tıat cı.ondurulurııa ıuzıttı u o!ur 
rtn :hrıc.ı mrcburtyetınde ka!ını· '\I haklkatm fıatlcı dondurmak 
JiOrM dış pJyaısalardakJ yitk6ek: !ı· ::1ı1.bi1 olur. faka~ il.hana 120, pırrı
a:~ar aı:ın &toku. ıçtn dahili Ptra- Fa .ı!'in. a.pıtnak 250, h&\'Uç ve kc-
•ayı taz71k f'dlyon;a bır ıarıH·an r ,.,z 20U ku~ı. çıktıktan M>nra 
ll:Jhllk '.-t~ılırken. dller tarat•a:ı fllltlarıo }·arı~a !ndırııerek dondu· 
r.aı ıa~ın donduru!ması stl~t le Ilı:· :uımuı he>m ravda verme-z. hf'm 
t•.ııadl rı.ızamıu bozulması ,.e tıeh· de muta\·Mtııt vilbek beC!f'llt' m08-
•ı111ze1 !t•t haı;U.etlerı 6nleruntş t.ahalldrn malı alcı.ıııı tçln büyQk 
clur. z,1rarlara uyrayacagından btr ta-

Hiç •üphe yok 11:! en büytlk mna.. raftan sık-.vPtlf'rtnln arkaıu krıı:I~· 
teh! k Dl'vlettJr Fıatların mitte· nıez, dıa:C'r turaftaıı da katan,oık 
D.ıad.l;en )"tlltM!'Jmeaı amme hız.met· ,·oııan arıyarak karabon.a;ı )·cı· 
lerınln de pahalıya ya.pılmuına t'· tır 
tep OlUT. Hılkô:mt-t mali vıı başın- l\fP\-ıs!mlnde butun:ıutumı:z ıc:ın 
da yapılan bütte He batlı oldu· miıtal oıara!!:: Jrış aehze-lennı aldıaı, 
tnn<aa.n bır Yılllit h:zmetıerı muu·;. oba 2a.hJre. kuru aebze \·o ınrv
yen hır para l!e yıı.pmat:a ruec!>ur· ı·a:a.nn laı.;..ıınaı;ı.ı normal fhı:la.rla 
cıur. &kal halde bütçe açıtı )Cend.t· at.ışı. ıı.raı.ında klmaeyt ıarartUcı.e 
CJ ııröaterır. Bu J'O:tdrn trrtıerden etmı:recek te}c.ld.e dondurulmlll!!ı
çok Devletler fıaı aru,ıanndan ve nın tayda verect-1~ füpheden An· 
~nflt: rondan ~ncı.ı~e ed"rlrr. Btlt· aır_ 
çe yapı~ırk.·n 100 kabul edilc.l L· İthali.t ve L'"nalı\t çe!iıtlelinın ıae 
ıı.tlar sene sonuna kadar 120 ye 1r,•ı. !thaıcıe ,.e ım.ıı.:i :rnoteıı:ıı:ıp mal. 
k&n'ia r 20 a..rt.Jş. bütçeye orta 18l"tl8 :retlerıntn tesbltl ile blrl!lı:tt- top-. 
"' 10 A(tlla ır.aı olur kt bu mıuı.ı:· tan ve peraıc:endo aatı, rıatıarının 
za.r:ı bir rakkarnın i!&desldır. iş:" tf'dbltl de kabll bulunma!rladır. 
bu tıu~t , .• açılı;: hUlkatı hOKü· Dılhuaa ambalil lçlncte ıat.ııan 
metle-r lt'("DıJış acı tt·criibeletden nıaJctelerın perai<ende ıta~ış tlatJa
pct ıı·t blldlklerl için pahf.iılıC;a ııntn paketler Uzerınp 111.zılmarıı• 
merdan ,.etmrmett:e ç&lııprıar. nın mecburi tutuımuı fllil;'laroa 

İktL adi kaıcıelf'r her devirde mil· oldul;u r bl) pek AIA kahlldlr. 
ıamaıı.aın2 ohı.rak bO.kümlertnı l!a Azamı aatıt ftatları tt'ltbtt ıedl .. 
r.ttıkle:-ı IÇ'ln fJatların art11ına JJ:•ce murakiplerTn ı$1f'rl de k~ 
ııctıep. olan a~"Uı eJaslkllll. huna !aylaşmak.ta. ellrrlne alacaklan fıat 
:nui;;abıl talebin razıaııtı Uzer.nde 11.btrlerl ile bütün mOe&Se~f'l('r· 
mucaır olacak tktı&adı te-dbtr:t-r· de etJ.ket ü.zertnden çat:ıuk ı:e müe
:e- •vaıµnu ozerıncıe mona'-ı;:a.şa eeaır kontrol yaproaıan tmt:Mn <ta
edUemly«>cek bir konuyu teşkil e- hllıne ıımıe.ttec:ıır. .Muraklplerln 
d.t:r Bunun için de yu"arda huh· olrtutu r1bl haJltuı da a!acagı ına· 
atttıttmız rı'oı lııtih.ti&li arttınna.· l:.n ha..ktki tıatını bllmf!St alcıaı,. 
t:a çalışma;.. en mlltulr tedbir oıu.r maması ıçın fa•ıdalı olur. !l.Ime!A 

Bulunan bacak 
kemiğinin 
esrarı anlaşıldı 

Ci'layet diye neşriyat yapılan 

!tııdise üç ay evvel kangren ol· 
mu!IJ bir kadına aitmi$. 

DUnkU ba21 aabatı J&zeteler1n1n 
blrlnet aahttelertnde, Qç rtın önce 
OldU:illtn .,e e~dl parça!anrın ~tr 
tadının bant:ının KumpAlttda bol· 
tau içindeki blr inci-:- cQ:acına bı 
ra:tıldııh btld1rt:mtlı:Jf" idi. 

Hattı\ bir gıızf'tenln p"'·.s D111h'.'L 
biri, hatal pl"rdNl:.1 yırtt.rat, bu~ 
lunan baı'atın blr deQ:I! .kl. o!dU· 
tunu ve aahlpa.12 b&c"•kl&rda naylon 
çorapl•r bulundutunu ıazeWslnl' 
bildlrmlf Te haber bu tan:da (,lkmıt 
tır. 

Pollaln raptı!1;ı tsh.tllı:ata göre ışın 
&alı tudur: Oerçekun, Kumkapı, l\ 
Hıan M>ka Uldakl gecekondunun 
b&hçeaindrı ve bodu: bır ınc:1r &AlCI· 
nın du.-arıa bltleştııll )'e:de, U2erın. 
de et namına b:r ,ey C..:maran b~r 
b&t'ak kemljU' bulunmu,:ur Kemi· l 
tetk!lt ~en acıu tabip bunun ül'.' 
ay önce lı:•ngren olmuş Te ameUya~ 
la keallmlf blr tadın bacatı oldutu 
na dair "por vermı,tır. 

Polla bu bacaııın. clTarda'·ı tslt'· 
bf! )1.lrdıınun tıp ö~~eneıtertr.den hl 
rI tarıırından Utktil: e.::ı.:mek Jçın 

haataneden alınd:tı .,e aonradan 
çöplüte atıldıtı. 1anra. da ~11\undu· 
tu yert bir kedı ,.e,·a köP"k tara. 
fından tröttlrUldu Q ll:anaatfndedlr. 

•Türk Loyd'»un 

hazırlıkları bitti 
}.temleketlm!zde te.a141ne tarar ve-

rllen •Türk Lo)'d•• unun \&ll+m•· 
lan aona trmiştJr. Bu :efk.11.l:O Türk 
bandıralı ııemllt'rln .kot•ların:, "'1-

nı!lannıı teablt edect>k ve bunlara 
att bütün algorta l~lerını tedvir e· 
deeetUr. 

Hazırlık çal~matarı Mına eren 
cTtlrk LoJd• unun !itlen raaıtyete 
8t'Çt'b1lmellı1 lçln l\1Unakalılt VekıUe· 

t.tnln .ınl beklenmektedir 

Oniversiteler arası kurul 

3 Aralıkta toplanıyor 
İstlhtaHn artırılışı. ı;-ocu:ı:ıarın çok zaruri ihtiyacı o--
l _ 1\hı:.tamllo itrrdl .an taıemıerın 10 l.laml 1:2 kurnc.~ tt:.:· r ıuıeı an..: -· n.o 3 ocak· 

•tılm .. ı lcan -er'<en 3"> 60 kU ta Ma••lf ve•lll Ctı&I Yardımcının ı· 2 - Tohumluıt ve aübtf", ... """ • · - - .... A. 

3 _ Randımanı artıraca4': v&f'ı .. rufa !4portalarda •atılması 1m• Ba•kanlılınd• ıetırımtzde toplana· 
talar.n kıiı.aı kalmaz kırtasiyecilerden tıt-- taktır. Kurulda, Re:ll~örlı-r. Deiı.an· 

l :.aını de kabil olur. J•r ve birer ta.külte temallci.ai b'.1· 
-ı - ttıh al yerler1nden pazar hıttraca cevap veremıre<:ek ka- tunacaıt~ır. 

yerlerine n&ktye-. dar az ilıtilaal \·e ithal malla~ı.nın Aynca bu kunılda 2 talebe tem· 
:S - Stokunun bozulup zı-ran Ol· :arne ııe te,·zUnden "".lı:lnllmemEal ' •- ı 1n TM T F 

maması ıçın ır.uhara2ası. " 1S1.c ... 1nın buh.ınm&11 ç . . . 
A _ Ekim ı:e Jatıh&aIJn zar\.lrl ~htlyaç f>ahlplf'rtnl memnun el· raallrete ge(mı,ıır. Bu arada Maarif 

mek bakı.mıoda.ıı bılŞ wunı::"cak Yeki~! Celil Yardımcıya .-e iatanbul !htlr.ıçıara cevap vert>cek ıteitllcte ı·eıo·ne •···edır. Ku)·rukl"" ada· ti 
ı ıt t .,,... ..... nlverıtt.eıııı Relıı:törU All Tanotıuna 

tanr.:m ''e kontro a ına a ınması· !ı-tl temi.n etmf'<ı:, fazla olaraK blttr ı.ııraf Cf'kereır. on:arın da kf'n 
nııı baitııcı.ır B:lh&M& altınc~ ola· tı.rabor11ayM da hrssl \·crır, \·lln· dllı-rını bu hu.au.sun tf'mlnl t.;ln deş 
rak stkretı.ttım.tz te;:tblr c;ole: n .. ~. .-a ne .,. hanımı, ııe ı, adamı klY· 
1 •t •U kU •-ı•••ıı <Ol y "" tekltmelerlnl iltt'ml&lerclır. ı. .. r, ... n m ........ ..,. en 11 

• ıııt!tlı \'&ktlnı ku ... ruklarda srerı~ 
l • •a a abuk çe,·rııeoııen ... f"tl " .. Ta!ebe;er için ço' etıemmlyetıt 

' • ~· <." • ıııtı·rceıı.ı 1,.ln i'8lZ -ırsnz kim c-•o o-eli el• n r••arılahtt c~k: " " ~·" ol•n Hun me.se:esı. şubat hakkı r;lbl "' """ " ... e .. &.A • ,f'r tuyruklı..rdu. nıal toplıyıı1ra~ 
mıı1d,.lerj trrc!h edf'r Bu yUzdPn hunları e? altındlU\ karaborsa t:a\.ı huausıarın, kurulda talt-beler tara 
bir ... ım •• rurl ıh' 

'
·•• ma"delı-rl rında.ıl da antattıma ında rayda u 

' -v "' ı~e ta~a.rıa., fazla olarak h•kllı;i mulmaktadır 
C-oi{ emt-ıle mukal>U a.ı deıter ta ı- .ht1l aç .11ah~plt'rl bu karalıonıı.rı· 
cıııtı ıçln K t. ırtde ı~tlhaa.ıt az&'!r. ıkrl muayyc~ hır yerde bUIK!n1'·&· 
yeyınl Claha fazla pah• eden ta'ıı."t .C:ak!arı ;çln 1~~ i\c~t ô::IP.trn·ğl 
! .. dneı. üçt.1ncU PJln4ak; .ın&ddf'lc~ , aldıkli.n "!aJde htıyaç .("ı!ıcl~ 
bırık.r ltı bu Clhflttn ieonu-oı ve :ı-;ra;ıır:ar 
tıı:nzıml ıh\.ltı• • dikkat \e YIL'lıM-- 111\kümet ıı ba :adıjtı şl · arı:n 
van ıay-retle \alışmayı C"&p •t'ı· ıra~ınıytııct1 ını \e miltthu..;;:ıs e· 
nr ı.:marılttrın 'ardımlıı.rıııdan ttı.· ::ıa~ 

Bu arada müstahsilin e-tıt;ml vıt anaral mevcuı. ıtAretJ~J dl! Gn· 
ttıC ıhaıtal•r ı:. tq\·lkı ele ihmal e-- ır-ıtıek auret.-ı:oıe rn lyı e;tlıdt' neli· 
d:lem.iyecek bır ie:ORUYU te~ll C ·lf'ndirE'Cejt.nl Jn.:\'Vetl" 0m1 Pt· 
~er : lekte).•lz. Btlhaaaa bu ı~ın 11ı•J"M>· 

B(ııan bu leilblr ve trı·.rre' e~ ~t-1 tanun·.ntln ta1.blk1nden n·,·t-1 
ra1tnı"n Mraz talebe cevap \'Crı-:ını;:ı Lunıamlaıura ının zarurı ol::ıutıı· 
M o \·aK.lt JstıblMkı ayarlama·" ve n'ı, akal halele }·eni ua:. ar11 ıanııın 
ı:atları kontrol& alma~ zarurett bA· durdurulmasının ıroç cılııcatını ha~ 

gurubu 

teknik eleman 

Almanya'ya 

gidiyor 
Ffdera. Almıı.n~·a R• lct.ırnhtı.r11 

Or T!1eodor He• · ırarından tah 
•Is olunan amt.lt atal tçııf 30 lı:1$llik: 
teknık tlf'man ırupu :ıo arıthJı: pat.ar 
te.S. ,ıınn 1ıımanraya ::ıarckf't ede· 
ceklerdlr. 
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SUS'İ PEYKIS iÇİNE YERLEŞTİRİLECEK TELEVİZYON İSTASYOSLARI iLE FEZADA OLUP lliTESLER YERYtl· 
ztJNDE TA KİP EDiLECEK. 

D 
aha uza~a ve d&ha yü'..c:S(>_ 
la KJtlebılt>cek güdümlü 

mermller:n imal edllmesı 

medeni~·ete feza yolculul!;unun 
kapı&ını açmı ttr Yalnız bu açı
lan kapının ötNılnde buaünkü 
hava genuıer:n!n ve bu vasHL 
lar'.a tıf''.'ı'ııııhat e,1ebllf'cf'k tnı-;anın 
Claha J'&ha.ııcısı oldcğu her ıur:u 
hU6U8Jretıerın sat·ı oıara.it bile
ıneaııı ve atm06feı ıçındc yaşa
maya alıtmıt ı.n~anın tahamrn.Ul 
had.le-rint aşan Oh fez.a duruyor. 
Bu Seza~·ı, DHn}'atıan A·ra giden 
)olun mahıyetınL daha ra.ıcıncıan 
tet'.<l'.t etmek: buııtın 11Jm ,.e tek· 
nllUn -'~1t. ~ esa:. .. ıııe~f'lelenıen 
blrJd:r. 

JEOFiZiK YIL 
Teıcımuz 1<137 a~ başlayıp 

31 Aralık UJ68 cıt: haecek o':an 
18 avlık uzun !Jtı· &ene ilim Ale
ıiılnde ı:\t;lletleraruı JeotltJlt 
ıl• diyf'! anılmaktı.aır Bllen Je. 

ofızlk Jll içinde ı·aşıyoruı Kıtı· 

natın, bllhaıs:s.a dOnJ·• ve etra. 
!ındakl atm06rer ve ötesi hak· 
kıı1da btlgı edinmek maktı.acı:yle 
çeştUI ınlllet:ere roeruııup bı!Cln· 
ler hummalı bır faaliyete a-;rltı· 
mtşlerellr. Konrrr. çalıımalarıoı, 
hi.boratuvar etü11erı lail.lp ecı.ı}·or, 
Anfartı.kaya lône2erı!c:ı h~·etler 
buzlar ıçınde aylarca ya..,ırarak 
Jer yozunnn bu ktmıını Adeta 
Yf'nıcıen t~fe(!lyorlar; t~crUbelc
re Rtrı1ıyorlar, :'otr•eoro\ojl tatas.. 
yonları çalıomıı.:arını koordine 
Nt'ret dOnra çapınd'l bllıiler 
blrbır!Prıne tıaıt•ıynrlaı:-

A ırlar btlıruncıı. :ma:1 fcıarı 
ve Jrza·Ja!.:I }-·ıl1ı7:Rrı kf>!llf bir 
atm0&rer tabakası içinden 8e • 
ltl_hnl U Aaıp 1:1' · ttM rer 
~"ha:Oode hl. oın'-t•dan \'C:}"a •'·· 

İt•t 1 ~ fillı:SC· 
l .1.•. ·a.on vr U'"•kl:ıriıı 711.pıJ 
:'11 u _,r,.ın bOı '!'"l'fl.,. at .no fer:n 
:ı1·ıo. ı,·pLJeı re14an !fl ma.;ü~·el4 

Rnca;:;: teı. t a·:n010fı•r •a'haJ::al-t:':ın 
"ln• çıtııı·1. ar~ı;t·:ı~:l r Bu 

da atı('ll'C: cçok y,,rsc.;c ırtlfalara 

et ';n""lc le ka:ın olabilir. 
:\IU!etlerarası 1t'Of.ıllt yı1 mO· 

nuf'bef1Yle 1·apılan ıımt ara..,tır. 

malar.n feıava kovduru:acak. bır 
lletlf'r tcrttbatı llu geli~tlr:lebıle 
cet.ne !can&A'" :;ıettren Amerılalı 

ve Rus mühencıısle:. dünyanın et 

rafında devamlı vesa oldukça u. 
zun btr zaman ~alablleceıc: bJr 
«nesne• yl aöksflzüne tırlatmayı 
çaıı~ma proa-ramıarına aldılar. 

Bu neene aunl peykUr. 

SUN'I PEYK'IN iÇi 
Ru..lann at ··ılc:tarı Sputnık ı ln 

b:p bip» S(':-. mtıa::yen fa.-;ı!a· 

la~·ıa muhtt>:tt memlekeUerdek.I 
racıro istasyonları tarafından L 

lınması bu aun'i peykte bir ve
rıct ı.sta.s:ron oıtıuguna delt.let et 
me!Uedlr, Ayrıca Sputnlk'te mev· 
cut bir tertibatın. üzerinde MY· 
rett;tt arazı parçııı;ıntn harltMl· 
nı alabllml' ımıc:&nının oıuu~ı..ı 
8Öylenmektedır. B~ıca bir h~u. 
a!Yet bah~edllmemf'ktedır. Anıc. 

rıltalılar :mal e~tlklerı ı;un·t P"'Y· 
ki daha atmadth.r ~Ulletlerarllliı 
Jeofız.k ytl manaaebetlsle 1958 
~·ılı başıncıa fezaya fırlatacakları 
Vanınuı.rd pmjf'fl1 hakkında da.'la 
ınufas!<al bılsıt •""rmlşlt"rd:r, 

Yüksek Mühendis İsmail İşmen 

Bu ~un'I pe:;kln rcru:.~:cz::-um. 
cıan blr 1:abua:u vaırdır; İ<,:,n1r!<I 
çeşlHl Alet yeya tM"!:ha:: a:JUıncıa 
bllhaı sa şur.:arı fl&JolbllJr'z 

DUnya etrafınealı:l her cıevir 
!çın :<a1:t ciht12larını ararııyan 
ve- gil:1e~ enerj't.I ile J.4leyen ter 
t.ba" • 

Ultr&\'lyole fUaları lı:asııc 
den tt"rt:bat. 

SOhunetlerı oıçen ok.'lltler 
Fezada aun·t peyte ('arpan 

f&"''l.nc. maadel,.r:n a!fınma df'r~ 
cr:er.r.ı ölçen tertibat. 

-t Kaydedtlf'n hAdlMlf'r! dlln· 
ya.,.a bUdınne;c ıcın verıc: radyo 
cıhazı 

- ~.Jın~c'.it mete.,rl&rın c;arpıf. 
n::ıa~ının flJddetını ölçmek jÇın 
ampllfJtatör. 

- sun·t ~YJUrı aeyrını taitlp 
f'd""tl .•. "'"'l:-J!ar10 Qzerlnd~n ı::e
fllUC.CU zerca..:ten ıuzıın:!:ı bllıu .. t 
ZL'T anında nt"Sredrblimf'k lt!D 
o:oı borıınca Nılnd:Jtt bi.hıtrı hır. 

Jecek tertıba: PPk tabii ki pry
kln boyuna ve lezada elde t-dıl· 
m~ı Lstenllcn :ıllqlye ,·e;·a aun·ı 
peykın i(>rmesı l6tenHe,n ite ,bağ. 
lıdır. 

Sun'! pey!-t tekuı~ı tekc~nmüı 

etuı::ı 7.aman bun!arın içine ve:,·a 
dtşıaa }"l'rl~tırllecek televtz:.on 
tertıbatlyle fezada olup bitenler• 
ı·a!nı7 radro ıun\"alları 11<> duı· 
mali: 1tA"ll fakat a-nı zama.n1a 
ın:rıe 'ttıı tal<lp etmek ka'ılil ola. 
eaktır :\tu1Z2am bun'l peykler 
Uzt-r!11e ı·,-rırttı:ilC'cek ruaı.lıane 

ter Jılzdt- .10.ee vak·n blr katıyet· 
le hava ta.hnılnlerı yapabilecek 
kudrette o:acak b:re .. · fPza ~-
tLtt«onu ma)tif .. ~lnı alacak ;.)U 

aun'I peyt.ierp konujac;aıt tertl· 
ba:.s rüzaArla•·ın istikametleri 
df't:,u:-:lerek, kaz;ıırıa!ar daJtıtı!a 

ca.k. ~·pr yüzündeki ınaan gölt;-ü
:tUndeil. n.ln hA: imı o:aca:t:. , 

SUN'I PEYKTEN 

ÖGRENECEKLERIMIZ 
Arı ~ur ıcı~ hrı "Y ver c;ekl· 

mine tAbldJr, Sun'J pP'l."lc \'er ('e. 
k~mln!n kuv\·ett ol&n «il• ııln her 
hanııt bir noktada kat·ı olara~ 
ta:ıtn f'Gllmt>:tln~ ttm;n edecektir. 
Sun·ı peyk ~•,·esinde kara ve 

de ız:ertn harıraı;.ının ç;zllmf'"'I 

1!~c1ebtlrcrl t1lo1ttron~k bev:n 1 
0 

ti bat ionııa..~3·onu ö!Cmtk ic;ın ter Sı nema 
- Elektrik cere"anı vertbıtmek 

tçin cıvalı akümOIAtör. • 
Batan br eJhaılar ve cıaha Ç@. 

şıtlller1 aantım bir küreye ıuıaırıl 
mıttır ve bu kOrenin aıtırhAt 10 
kilo kadardır 

suiistimali 
davası 

nıanıkün olacak \'f' arzın 'l"kll· 
n n bLıc:ıA.i ~ek; teı.bit. edilecek· 
tir. 

Uzun meaare muha~ereeıncıe 
yeni tad)·o tre!tan.~lan 1ı:uaanıla· 
bHe-eeJı: bu AtmOfiferdekl ha\•a tah 
mlnlerıne 114n• ,...,arak üst tabalo 
lar!'.1a ve f~2ftla cıaı.mlertn suhu 
ı:etl haktın11ı. esesa!ı bili! elde 
edlJrcek~!ı oıın·f"ff tualarının rad 
fO!ıYonları. uıtr• \·lole ve lı:Mnıık 
\Uaların mallye:ı ıonızuyon hep 
sun·ı IM"Yk1ek: ıertıbat:a te.sbtı. e. 
dllecekı 11 Bütrtn !)u hususlar 
fJlr arao;a toplana"ak !eza hak· 
kında esl\tlı bir bııa-ı len in ede. 
celıı:t r 

FEZA iSTASYONLAR! 

KüçUk ıun·ı ,,e-•·i<:ler va,ıtas• 

lft elde edlll'n ı•kn k bflgl mcde
n1:;etın bu . ~n: mefn:et1ın:n da
hı alfabtt;Jı;• tt4k. · etmek:ectır 

Fe7& cıen~:en .el]! e:ll b!r iilemr: 
da:al>!:mek !Çin fe:ıa qMr.!!erl vp 
yaldızlarara..,ı yl)!culı.:.k ıç•n feza 
ıatasyonlarına lht!l'l\Ç ,·arcın·. 

Ju?rs Ven1e •om:ı..nlarırun mu· 
hayyUP çel"('eveıstnden çt~mıt o. 
Jan ff'7a l'O!c\.::nku buııan daha 
'}aşlanııçta "illi,., olsa f>l!n·t ~r:c.

ı~rıe t~k. ılml 11.cıımını frzaya ac;ı. 

'an kapıdan cd~ar1\'fl.1' dokru at· 
n11!J buıunma&:t•dır 

11 yolcu için 
11 milyonluk 
Gemi 

D f' D 17.. 
<'110. Bı.n 
k ... t • 

nın t~l{e ,·n· 
ınırıı '-drJ ~·a
llk .ıı;t ferln· 

ıll'n 11 ~OL 
("il~ lıl döııdıı . 
~fltunlar ·-rn ... ıııda ... ıı..ı. 
.,.il l.. :llınıı.ı 

Jııı bir J. 111• ... ılJrJ ıı. hllıhf'rdf' bO· 
tün bir ı ... ıl'1nıtn1n Jıtlftnı,·o .. unıı 
bı.ılıunı.. l..nhll. fkt ;ıo ıl ön('~ hfl· 
) lll.. flnılll t>rJC' \'f.' ırOrilltClltrl<' 
nc;ıl:uı :reni bir hal. ı,ıult><·e on 
IJlr yol('U hUl!lhlllJor, ()~ ~a 1}11 

ıra ı\ \ ruıtn, hlr Jf'l'.11> a:ıfrnıe 
lıfınıma .. ı lt•lndr. llPll' bu \d· 
rl)Alll. hnıtıııın J·oıı·u .. u ıtfl.\t· 
',ın Orta ~\·r ıııHı htıll.:ı, l.:ııt :ı.r. 

larını f'rııuııta \e Ortn ~arlı.ta 

,;t-1,·lmıtı.. lcln a:e:&Jdt-ıı a:t-zlye 
J.o~u)·o r. Oa:r.t-tt'lf'rln llı1n .. n)·fa_ 
lı.ı rınd .1 Ctnnp '" ,·nı.. ın Uoıu 
\·aınır ıı;"tLlltrl l{t'UlS yPr l..ap· 
Jl)Or. BlnlPr \.'f' on blnltr<'f' tu· 
rJı;;t, ~lı..ır·n. \ uıuı.nl'itAu'a, .\ • 
rap ınt"uııtı.etıerlııe aı.ın t"dl· 
yor. 

Fnknt Dtnızclllk Oanl.:a. ın1n 
on bir mllyon. baıtA lfAllbl\ hlr 
ka(' ıntl)ıııı rtnh ıı fazla mallrf't. 
il Jl'JH'f'lll F.ae \Upuru hu hin_ 
!Prtt Hırı .... tıf'n 61\llf're on bir 
1.:.,f)'I ta.ıııı,.·ahlllyo r. Hat ta beli.:! 
dl" hıı on ııır klsluln on biri fit' 
'l'ilrk )Olruı;;udur 'Jll)uuı ı1r de 
ıtrlıu ı e .. uıun a:-lbl bir cemi, 
.\ ıizlrrce pt-r~U('I, •mlouınr, ka· 
nıaralar, ah('lba .. ılıır ıe orlo.t'3tra 
lnr ,.e on bir JOlt·u. 

' e \Ar 1.:1 IHI .\ılr l.\",lllk hattı 
hlc hlr 7:a1tıtı11 hlr gf"Jlr a.nynn· 
ıı oltunndı. ı~ırrlıt ıc ) Lizilnıi 
bir IH'hlf' hllt>ıılt-rt' ı;jirf' oln· 
nıazflı da Zira IHuıı.a ldarerllf'· 
rı , hu ıı attııt bir un tlnrf' l.:ıtl. 

dırılı111ıı.ıı1.1 ı..trrıııl':I lflhl bir ,oı 
tuttular. \ttlı' ,,;f'(l"rlne da\·et 
edlltn .lnhanrı ıı:a-ıetf't'llf'r ıı:e
ınl.rl ,." .. l'rtrln btı'i:ırılt tıırııfla

rını öıt-n rf"l!lmll nıporlıtJlnr 

yn3 ınladılar. \ i>ana rıuh Ohll 
bir rnporla,J :ra)'llH );1pt1 .. \,·u 
turJalılıır bir flln1 ~npıp .. ınt-· 
ıuafıtrtla ıtı .. tt-rdller. t•fll.Rt bil· 
llln hl nlyt"lll \f' dostta )ot· 
Jlndıtll ll1Ellf'ıılp 'l"Url;. \ ilPlll'U 
ı1,·l ıı !)ilet alnııık ı .. tf'Jenltr, ttıı 

\.tır JIC'tıl. hlr .\l'r bulıuunılılıtr. zı. 
ra ort ıt \\ ru:ıa ıııt"nıh•S..ı•llf'rl 

itin .ı<;>ılıuı \drh nııı.. hallıuın 
lılletlerl Jı ııl)oıl n ... ;ıtılı)ordu. 
,\l'eııtu. nJnı halin 11..l ~t'll)l'lll 
&t>ııılllt' .torlu rıtklo ltul)ıınlıı. 
rııı rllndt-~ııı, \ln111n~a nrt-nlıt..ı 

ılıı bir l..un~·,. llnınnındııl..l hlr ~1 
lt'pçlllı.. tıllro ... U)dU .• .\(;1115 "t"ft>rl 
llf' l..ntılaıı ) ı1ı11uH· ı ) 111-arhırııı 
ht-ıı .. ı hlrhlrlnıteıı 110 .. ıca \f' 

ııroıııııaıHt.ı dt'gf'rlnf' ııah ı\ Lll· 
tllnırı ~;vılurı Denl.tı·l llk HıHı• 
kn .. 111111 rln"'.' nlıırıııdıı ..;al.lıtıııJur 
flu. Uııııltırıl;ın fılr IHO'itır ı~·ln 
hı.\ditl;ııunıık ı..ıın .. tnln al..lııı:ı 
ıu·lnu•ıuletl. 

IJt-11fJ:f'lllk H ;uıı..a .. ının tıı.ı.nn 
l••J.ıuı nıUıtllr't'rl. utııııuııarı \""e 

JUO 11111)011 llrıı.hl;. !'ol'rUHUt .. ı 
ntr, -\flrl)tııtı.. hattında ut:ıe ıı 
Jlhl 5lrlu \f' .ıt>nl bir &\"rııl ~·a
Jı<jl)nr . .\\ruıı wlı )olı·u Ollnt'YC: 
,,. \ııı..ıu Oo.ru~n akın tdi>·or. 
\ ı\l>ıınc-ı Jı•ıullt'rı1e ~t'r buluna· 
ııııJor. •:ıt· ılt' a;adece ou bir 
~olc·u ıetırl)or. 

BARO UMUMi HEYETi 
BUGÜN TOPLANIYOR 

Salon i::tfaveı tzlı yUzUndr-n ııre 

&ıl olur tırlatmavı vaz~!e btllrorı'-2. 

~~E~~~~~~~,~~~ırr~~;1~·· ....... T .. A0000Ş .... O ... E .. V .... R .. I'"""'"""'"'""""""'•"""""""""""""""'"""""""'"""""""'"'"'"""'"' """'""'"""""""'"""'"""""""'"""""""""""""""""""""'""""'"""""""··~~~~·;~ ... , •.• 
bıne r1avet etınek IAzımdır. FJatlar 
doncıuru'.acak maddelt>r intihap 

Bu vuııe 11e bug:Un 11aat 14 te ı 
suıtanabmet xrıı:eır. Sanat Enıı.ttü· 
•()ndo bir toplantı raparakla .. dır. Sun'i peyklerin 1Çlne yerleşttrı· 

Beledlyenln İa:k?ıbul ı;ınemaları 
umumi muraka1'e şetı Kemal 
Şansal ve AJnuı a!nemaıunın b1· 
let kontrolörü B-.an Tokal a:ey. 

Bir avukat 
hakkında 

dava açddı 
İatanbul Bar0&una kayıtlı anıkat. 

lardan biri aleyhine Bakırköy Asll· 
ye Ceza J.fahtemtslnde •Emniyeti 
sullstımah suçundan dAYa a.;ılmıt
tır İddia edlidltlne ıtöre bir yapı k.o
pt-ratırının avukatı olan bu şahıa ııe 
kooperatif idare heyetinden üo klşl 

ev yaptırmalı: üzere bir oatuın B&· 
kırköydelı:I arııasını 150.000 lir&)"& al· 
mali: Jçln anlaşmışlardır. 

çcn defa yapılamıyan Baro Umu
mi heyet tc.ıılanusı hUlifün ı.ı 30 
da Gaıa.tMaray Llaesl A&lonlarır.da 
yapılacaktıı- 5 &all ve -ı yed•• .... lc.i.a
re heyeti ıı.l..,,ının sl"çlleceğl bu 
toplantının b:r hayli hararei.iı \'C 

münaka.'ıaıı ıteçeceıtı tahmin ed:J· 
mekt•dlr. İdare beyeUne eeçilec;:l':-:: 
5 Aza 1çln rr.uhtellt llstrlerde 35 
namzftt vardır. Namzetler arMıncıa 
en fazla eeçllme ansına ııahıp ıııö 
rUnen ilk beş 1alrr. ıtunlardır: Ham 
dl 1Jg"· Sabri Savcı. Orhan l:kın· 
c!, ismaıı Arar, Emin Abdullah ().. 
21'l'OJ. 

edil L.rten umumun zaruri Jhttyaç· 
:arının röz önünde bulunJurul· 

I
Çalışmasını bilmek 

Batlı.tın nıAnııı ını izah Jllt· 
ııır. Cali an her lıuı~n. caJısına 

tarzının iyi oldutunu iddia ede· 

l
cektlr. Vücut(• 1orulmak •e 
ı .. ı tf'rl.ettlkten Monra coı.: hltlıiln 
oİrtuıonu ı.6yltmt"lıi, randıınantı 
talı manın lfaılt'tl df'llldlr. 

\ trlnlll Cft lı'JUlıl bir mf'IOd ı,ı. 

dlr, \"e bö)lt- hlr talı nıadan 

ıourıı, ta hı /Otıunıoı.. \"f' bit· 
ı.ınııı. dUJmamalıdır BllltM il 
ııııtııevt ceptır-ııen 

F.&tr l'!llnl1d<11 c:.ıı.tH.tl'ln son. 
ra. 'o rıunlııl.: hb-.tdlyor-ıuuz, 

bu halde l!;lotı:deu ınrııınun de· 
tlhılnlıı: deme\iflr. Pek cok ı..tm. 
ff c:aıı,ıra..eu ı.rııdlnl telkin al· 
tında tutar' t <1a1ın11 buıun coı.. 
~oruldun1 dl)ertlı: hltlolnlllr; bit· 
1tlnl ı..enıtllerl )RrRtırlar. 

\ r hu hald ~ df', bu .. u .. ı dolı.· 

torıarına çp,·a ıntıp,ı"'ne ht-ldm· 
lf'rlne ıldrrf'k ı tlrt1hat hterler. 
Bu tıp ı.ını"4'1trl 19 hıı)nllnrı ba. 
ı.ımından tttı..ıı. etnıtk ~ rrınııe 
olur. 

••••••••••••••••••••••• 
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HAFiYE 

'~AVAR AGZINI l{ORKUNt;. 
gıR. SEK İLDE AÇTI . 
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MUDOKC. rAl2TAl(l.A... 
MAl';A S<>.$VIDI. 

.(~ 

......... " ................................................................................. - ............. -............................................................... -............................................ _ .................. -.... -......... _ .. _,, ..... __ , .. .. 
İht yar eıını ll:aldtrarak' 
- :\ItıaaaQe &d!n Acatıa bU ne 

r.&m&n oldu. bUPlU öirenebllır mı 
r•zt 

- Geçen ~art aJtncı.a. Klau'uo 
Dona tnoeencta'dar. mell:tup ve 
parası a!dı&:ınelan bıru aonra. 

- Martta mı? Ş:maı Temmuz. 
da::ı.ı 

Rez, bir tereddüt rt-çlrdı. MNe-
le ı.arpa ıaraı>11Jrdl Coie lhtırat• 
la lr:onutrnuı .cap e-aıyorcıu 

- AfrtKada esır düftü:n.. 
Don Leanctro onu dlkieane ıu. 

r.Usordu: 
- Bu !hı.tma.ı., ıözönoncıe tu· 

tu~orduk.. K!au·un her tercıen ha 
bı!r' varın 

Rex. kendlndL•u emın bir tavır 
ıa .O:ı..crıne dewa.'D et U: 

Bana tı:ç btr ft>Y IOyıemc. 
mıt• Ya ... .,ıs bet cın franil ııös 
tl"~IŞtl Bu >•t'M cta Jkımum 
d' Franaara döu:nem :ı. için kiti 
seııro:-ı:ıu. Eğer ır:.endtalJle dı5ne
cei: Olut5am a.rıca da ın rrıuun 
e '1Uecet.mı bana şöylemtıt •. Bun 
dan '>M"ka bir ~ey bllmlyorurı:ı.. 

1 ·~"'ncıa. taze Jı::arıştı: 
Neden da:ıa ev,·et btıe ~ ı. 

mtduıız? Oedl 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 54 

Rf'ıc, bôyle o;r ıualle 'car lla· 
ıacatını bek! :-ord\ı Ta:,ıt bir ta· 
vırla buna da ı·evap verdi: 

- ~ünll:O ne aibl bır ışe a:lrt.ı;. 
t.llml biraz ol!lun bilmek tatıyor 
dum. ~ua"°en tarth?PD t~l ııon 
evTf"l selmtştlm. 112ın bu ı~:e 

fazla meşsul olm•dıtınızı eör· 
cınm, bekledim. Ve ancak bu ak. 
oam buraya ırelmetı müna.sıp bul 
own. 

Don Leancıro. k&t'l b.r .We 
tOrle cıeı:ıt· 

- t.m1n12in Fa.raan oldutuna 
em.ınaunız delil mı? Çünlta F&r· 
ıan B•k"dı, halbukı ılz. 

Re:ı, ruzone dikkatle baıtarıU 
aöderı.nt ta.::nan:ı.:adı: 

Halbuki aız inıııliuln!z. 
- İnıııız oldum. Ooauıtan 

B&J ıc·ım 
Bas:ı.. 

ha ıkl bir 

- f;ıı haJdı:. ıcuara lı:.hçeaınl 
konuııuyoraunuz aemeıuır. 

Bu ııb:ıltrı. tnocencıa aö:ııem~· 
t Reıc. aynı ısa.kın ve tabii ta\'ır

ıa. ona .orıe c"vap "\""Prdt 
- E"'kt.sı kadar mUkl"Dlm"l d~ 

111 YJrml .ııenP<te ln&an f'!'I l)'I 
blle211:1 bır lıı.anı bile unutatıllır 
Fakat meramıını anlataolU;o. 
rum. 

tnocenclL uşakların b!rıaıne 
Sftlendl 
~ Jean Buraya a-olln'.ı s:ze 

thttyacını \'ar 
Buit uta:t ko~ıt koşa ıı:e?dt. Ba

tıncıakl be-reyl rllocte evırıp ç-e. 
,·1rıyorcıu. Biraz evvel kovuldugu 
ıçın hılli auratıı tdi. 

Inocrncıa. Rex .. o• 
- Bu adam e;imdl hOk:müna 

Yert- ~tlr. l3.edl 
-Pc!.:A ıl 

Rex, lfÜ\Un~ıl·ereıı:: &dama bir 
kaç aöz f!Öflectı Adatnln ~·azil 
aUldU, Rex. "u Uefa Baak lehçe· 
e.ıyre, blr tuhaflık savurcıu. A· 
'.3am bUebütün gi.t:me-ıte ba.~ladı. 
lnocencıa u.,ata döneN"k eordu: 

- Sö:vlt>dlltlerını an!ıyor mu· 
ısunuı Jt'an? 

- Elbette anııyorum. Anlamu 
mıv1m1 .Mükemmel Ba.sk'ça kı> 

nu~uı·or. 

- Şu haldu ıös-ledlklerınt b:r 
bir tekrar eııınız Don Leandro

nun Ba."lı:ça bll11Rlnl unutmayın. 
Acıam bır.tıın fialla.rarak tunları 

alı7ledl · 
- Catherıne•ın hepJntzden a· 

çık ıtöz oldu.ttınu \'fi kt>nd~lnl 
eörtlr ıömıez Baek oıcsuıunu an 
ladıtını aoylüyor. 

Jf'an. atllüruslrerek Re:ı'e baktı 
ve şunları da llt\ve etti: 

- C&therıne•ın buradakilerden 
da:ı.a akıllı olcıuii;unu da eöyle
d !. 

tnocencıa. blr kahkaha attı, 
Rex. geniş nt-res aldı. Vazırett 
kurtarmış cıbıydı. Fakat bu deta 
don Leandro hucuma ııeçtı: 

- sız bu ı4lere ne diye karıo
tınıı? Parall btr adama bıenzı}·or 
ıunuz. GayPnlz ncd!r? 

- Beni lej}"ona ırırmeii;e ıoevke
cıen ıa~·eı l\.Iacera qkı ve hcvo
aı ... 

- Tabii aıikerllk veaıkanız var 
dır deQ:ıı mı? 

Re-ıc. ııoıerek: Ct:\"ap \'erdl. 
- Oörüyorum kl hAH\ &özleri· 

me toanmıyonsunuz. Ben de ıııl. 

z:n ze!C:l bir a1anı olduiiunuzu 
sanmıştım. tn~an 1Skerdrn .ltacar 
da bili& ae.ıcerltk vealkasını mu· 
hafaza tdt-r mı? tık 1f olarak o. 
nu ~·ok etmez mıı 

Rex•ın bu eözlerlne tnocencıa 
ınanm14 aörünüyordu. Fakat yt· 
ne de tehllkeıı \'&:zlYet ortatıan 
kalkmı, l'.ayılmazctı. Reıc ıözleri· 
ne cıev1mla fÖYle dt'dt" 

(ÜC\'l\UU \·ar) 

ı hine sekızıncı A.h:ıye Ceza l\fahke 
meslnde açılr.n avaııfeyl &Ull•Lt· 
mal ve Beleclly-e:;ı zarara &Okmak» 
dl.va.sının duruşmaoına ııon de 
cı.evarn edllmtftlr. 

Blllndli:I g;lbl; Ahmet Öztaş a.. 
dtnda bir zabıta memuru bu Si· 

nemada oynatılan yabancı fı~mle

rlue. yeril film bileti ketııcııa:ınl 

vl! bilet başına "<açırılan dört kU· 
ru~ vera-lnın on uc ıon ıçerııılnde 

binlerce lira tuttutunu teıısblt et
n1ı4 ve bu ısın Kemal Şansal ile 
Hasan Tokal'ın a;özlorı önünde ce. 
reyan ettıA;ını açığa vurmuştu. 

DUn.kU durUfma.da bu 1aıı1.1 ı•· 
hlt olarak dını~nıımtş ve h&cıL. 
tıe.rı o!dutu aıbı anlatm14tır. 

Duru,ma bazı husUBların ta!ıtl· 

,;:ı için b .. a bir günu bıraıcıımı~· 
tır. 

Köprü Kadıköy iskelesi 

tadile muhtaç 
Köprüler MHdOrlUjUne alt Kadı

köy lalceleal 300 bin liralık ıal~h ve 
tad.illta ihtiyaç &Oatermektedlr. BU· 
raaının DentzcUlk Banka.alna devri 
itin yapılan ç•hşmalar mt.lıbet ne
tice verdlı:ı;t takdirde eakl teaısıer 
yıltllank }"erine konforlu bekleme 
.aıonları, lokanta ve gaz1noau bulu· 
nan bir IAkele yapılacaktır. Bu &· 
n.da &lr1ş 1'C çıkışların genlşletlle

rek buraların daha !erab bir hale 
1<>ku~muı da düsünt.llmektedlr. 

* AD.\N\ \ ".\PLRU UAYL'Z!\ A· 
l .INDI - Şlmaıı Akdeniz M'ft'rlnden 
dönen ,.Adana, vapuru MneUlc rö
vlzyon& tlbl tutulmalı: 1.lzere düri 
Haliç teraanelerlnde havuza alınmı• 
tır. •Adana» nın yerine 10 Ocaı:: 958 
de •Sattı.1un• flmall Aidenlz aeferl· 
ııl yapacaktır. ......................................................... 

BUGÜMKU r 
HAVA Yl' 'illt..0) '(t-lt· 

orolnJI i lo,.;)O. 
nunun 11\hnılııltrlnf' ııirr bıı· 

&iln 'Jt'hrlınlı: •t' <·h·arıııdıı ha\·I\ 
ı.ıı tı:ıhll'.>ln "ı .. ıı ... onrıılnrı l\Z 
l)lı.lutlu ıe<:l't·ek olup, rtl1 Jt\rlar 
df'l(l°:'IS.. )Öııltrdf'n "1ınflf oltırAk 

f'~f't•t'kllr. Dllntın en '01.:,.t'k ~t · 
cnı..ıııın it. rn dfi'ill). ı.." o ılt· 
rN·ı- ol;ıral.: t..11,ıteılllııtlbllr. 

TAKVl-M 2• ut \Lm ıtı>l 
('l,l\RTEl"ol 

A\" l".? - Gt'' 31 - fi tsı't :U 
Rl"I l ~r::ı - \ R \ LI K l:'i 
nıcrı ı:rr; l't"nıaıl) t- ltih lr ı; 

VR51\t1 l!!z.auı 

SABAH 07.26 02.37 
ÖGLE 12.16 07.28 
iKiNDi 14.35 OIJ.48 
AKŞAM J6.'i9 12.00 
YATSI l.826 01.31> 
1(1.lSAK 05.37 15 . .>o 

Oazeıe-mıı.e ıonaertıen 1• 
z.llaı Ye rettmıer bMllatn 
tı•sılmasın iade edllmeı.. 

Ancak alıcılar lpotek yolu Ue pa· '"'""""'""""""'"""'•"""''""''."""'''""r 
ra;ı. bankadan temln edeceklerini 
ileri eOrrrt-k araa aahlblnden bir * NECAT, NARENCİYE GETiRE· 
takrir almı.s ve parayı ödememl.f)er· CEK - Menine kadar o:an Akdeııı. 
<ıtr. Avukat ve toopen.tlf üyeleri Jdd1a Umanl•rtnda blrlken yolcu. yük ve 
lan reddetmı.., ve ellerinde arsa a&· ııarencıveyl almık üzere •Necat~ va· 
hlblnln P•rıLlını aldığına aaır tak· 1 puru perşembe 1anu• bu hatta. bir 
rl.; butunduiunu blldlrmlşlerd!r. ı zuhurat &eteri yapacaktır. . .................................................................................................................. . 

{ ) 
BİR PİYANO RESİTALİ 

Rarh• CıHl<'f'rlo llAllen 
Rt'tllıo,f"n : ~onat Op. 37, 

\pJ>8-""10Uftl ft 
•·aurt: Th~nır t't \ nrlntıous, 

Op. ·,:ı 

Chopln: '! 1 l're!Ud. 

Fikri ÇIÇEKOCLU 
taber bizzat bl'l'tecıntn dt-d.1 ı:rih 
bu sonaı,ı cUult-rken. •Neyi düşUn· 
ctUıtümU bıtselerdı deh~cte dü~er-
ıerdl :t ıtırafını hatırlatmak 1>n 
doıtru hareket olur. {)(>terli plya
nıat Perlm\ltt"r'in App-.ıonata·ı ı 
çalışı f' ... erl ba,tan başa ören. t-· 

BO;yUk" bt"<ı.tecı Bach·ın ~rıerı a- ı>trl b&lftan bata harekete ıe:lrl'., 
ruıncıa apayrı bir ''erı olan tuJ· tıt-yeca.n vr ihtirası duyuracak: dr· 
yan Kon('f"rtO&U, klivsen için ya- ;;"rdeydl. Sanatçının her &n deıt:
zılm:e bir bestedir. B8$ka bir 5 az. "i'en ruh hı.lıni, duygularını, o
\.·ey-a su topıuıuı:ı:u olmadan }'&1- mltlrrınJ. ıatırapıarını. Af'\•lnçlc-rıni 
nız kliı.vt<oen ı<,·ın beatelenmış olan '" havai ktrıklılıı:larını ıtade f'tnır· 
"ıu •er. yapısı '\lf' karakteriyle bir ~:nı bildi. Dıyebllirız ki Op . .'>7 ro· 
zonçertodur. Prorcramın ba1ında e nat, resitalin en yüksek u.nıtt 
!'E'r alan bu bestf'cıe pi)'anl.st Perl- ıın·CRlydı. 

muter llk Allegro'da parlak ve 
0
can. GabrJel FaurP'nin Op. 73, Tema 

il bir gırışıe orıc.&tranın Tut.l'til- ve varıyuvonları plyanuıtı ri he
ni hatırlattı: ve 11011.et ~azın sı~!nt uıen biç ıitıtat etmedlkle~ ;ır. e
~a.ınıa bellrtt-rek bize İtalyan Us- H'rctır. Buııun ""bebinl e&erın cld
ı\lı·tınu krncı.ıne mal etm:!I kon<ıt"r-> d:llı:tinde ''" hf'r ai:l;ıza ıröre lokma 
tın bır moıık dlnlcttı. Konçertı> olmasında aramaııcıır. Fran8lZ pı· 
n ın ikinci kısmı. O çOk ROı&lü kılı· rsno müzitlnln şahl'fif'rt olan bU 
~ı tt;'lnde trene italra~ Uslühuıuı besteyi proK'ramına kovmakla dl"
<"anlandıran bol ve bt'rt-kf't.It mtlı> kf'rll pı}·anıet PerımUter, ııanki 
~ısı, haflfllj:tl. lirik ~e ha.tA dra- t'löylt" blr ihmalin öcUnO almııJ ol· 
..ıatlk ıfadeslyle pi} anı~tın_ f;tıtt:ı- au Bu on bir vari~·aısyon boyunca 
tını deıterlf'ndlren ııenıo hı.r ınt\· plvanlıt saf ve asit bir mnzııtı. hu
., k 11aytaıaıdır Pt·rl muter bu kı- zurauzıu~u 1 11 ,.9 du ıroı bir 
ıımda aşırı duYıı;ulu bir çalı~tnn a • ç r u 
çeklnmis vr BaCh•ın aQ:ırb&flı ıra. ruhu. yarım kalmış sevınçler1, mo-

. ıakabeye kadar "'aran bir ıç Alt--
dE"Sınc daha ~akın kalmıştır. Son mının zenırı ılljinl dramalllt ve 
AUeı;ıro·aa. ııe:ıo orke&tra TUl!l'le- hummalı at~Jışları: ısOktlnet 'l'e 
rıın belirten ve aoıo kuıımları hun- c.i.l:ı du, w; . ı ~ ru 
ıardan ayırdettlrrn c;allşıylle ete·· 

1 
· l& unun y:aratt a:ı buzu 

terli pıvanıat harrkf'tll. canlı ve ıadelendtrdt. 
neşll ıtacı.eeıyıe hUyük Bach.ın bu Chopın·tn 24 Prelocıcı proı:rr:unın 
tüzel A&f'rtnl tamamladı. !OD yarı.ııını baştan b&!f& kapllYO~ 
B<>rthoven·ın Op. 57 sonatı t8!l4. du. Duygulu bcstecınııı iç ııemı-

111ıın1n mah'iıılüe2Ur. o yıllarda beff- ı;ın en &an1ın11 yankıları dl}:" ı:a

tecl ÇPVreslyle hei'en ht>men ııa:ısi· ıttıandıratıııeceg1ln:2 bu parçaları 
nı kesmiş ve ıç-ıne kapanını, bir ı>lyarıl&t. aanatçının havai vt' d0 · 
duru.maaydı. B e. bf'fıte oze:ın:ıe tilncelerıne ortalrnıışça.sına cıın1~t
t:Jrçok tahminler alıp yOrUmU!J >e ti. 
ıHıyınız edebı}·at yapıllnıştır. Bır Deaerıt pı~·a.ıııat Perlmutt>r·ın 
nota baaıM f"vl henüz .ıı:anatçının f.anar.çıtıtı. kaıtatimlzce konçerto
~AltltAında bu esere Appıwıtonatıl !arın parlllk mu:ı..~t ıç-ınde ııöz k•
ıc:ıını rakıştırmam1şu. Ber.tf'cinln maştırmaktan zlrade bir re&ltaıın 
de bunu hoş RörmOş olmasına ba- "hml:nl havuında ltflll yerını bulu· 
lalınıa, bu ismin !'onatı ören duv- yor. Bu baJı:ımctan piyano rrı.·!•· 
'j?Ul&rl bır dPrf.'Ceye kadar ifade :tn!n blzctek1 tl!it61 l3.ah& a-enı"Ş \'. 
ctLıtı dUşUnUlebılir. Bununla be-- teııilrl dalla dertn oıııu. 



Y tt ki c H p ı·ı c.11.r l\foynı:ıt 11\;esloe haı:ıı t'nlnr,ltelllrr tnı..ılftp Ocıı· ozga a 1 
1 
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1 ere- iı'rıııı cezne\'lerlndekl ('.11,P. il tuluklulı\r l~·lıı 11\;tıı:ı 
w\ ılhaşı .,mıaınnları Kımıpan>Mln na <lf'nnı l"llltıııeı.-

· &f'dlr. Arnıaıı:nn ulaşlırına mfiddf'tl 30 Aralık ıüııü ~ona e~c,.ı.: ır toplanan amıaı:nnlRr t·r1.neılr.rlıır 
ı:oııdnllrı·rı. ıır. Ru urn<ln uın~tırıl ıııa<ı blf'nen ıırnın:ı:anıarın hrp•I ııln uı.ıtaıı•ı olıııa-ı ııı rıca .ııı..ı..111 ı 
C'l'knıeı..ıNllr. illin<' 1.;nılnr 2-1 J.:ltnp,\ozınt n 111,.ı.;ı ı·eznl'ılertntlf'li:I ('.H.P. lllt>rı• ulnşlırıınıııı. nıı•rr 
tnı.ıtAı• O!'ıt;ı lla ı..mıınıt lrrtınııs ıır. Ru ı.-ttaplar arıbınıln. lıllha•~a c. ıı.r. il ı.adıul ıır ı.oııı hu ı..aııı 
Güı:ld<' Taıın arın f.'rmll Salt Rarla.•a ı:öntlf'rııııı nııı .. ('arnPılr'nln u( ı:tıııtOrıı Oırııı... \'R ıııııa,a naı..ı> 
·n: HntJıı ' l ııhlr ıııırak'a ıı:önılndlıl, J>rof. Turhan l'e.rılotlunun uDtnıoı..ra~lıe ıe lli!..tıılllrlilCr ıınlrn 
adıl ı.ıtaıılıırı dikkati c:eı..nırktl'dl r. Runlarılan ı.a,ı..a Adnan \ "" nln •t."nııu~ane Çe~me•lıı ili', 
Comtl' de lin> sı•rllııırı n <dlR,)Rt Sanatı HnU;ında» adıl ı.ıtapları n "'okraır.,.·ın u\ltidafanıı 51 Jıuluıı· 
maı.ıaııır. 
' .... ,..,,, .. ,, ... ,,,,,,,,,, .. ,, ... ,,,, .. ,, .. ,, ... ,,, .. ," ......... "'''''" ...... ...._ .......... ,, .. , ....................... _.,,,,,.,, ... ,,,, ..... ,,, ..... ,,,_, .... ,,,,,, 

Dokuma sanayiinde açı kla 
kalanlar ·1000 e yükseldi 
Evvelki gün muhtelif fabrika dan i9 den fazla işçi nin ışı ne 
nihayet verildi. Teksti lciler susmayı tercih e d i yor 
2 Aralık 1957 tarıh.nde dokuma 1 ra dokuma unayUnde bü;ük öl

mamullerını ucuzla~ma t ~olundı I ı;Ode fŞs·zllk b._,gö terdi it nl blr
hükQmeUn a!dığı kararlardan 60n kaç defa yazmış, tşçl!l'!rlne roı ve. 

ren veya ihbarlarda bulunan fab 
rtkaları blldlrml•tlk 
lsıol7.l.ER 1000 1 AŞTf 

Evvelki ı:On ı1okıırna &ana~ .ln· 
de no den fazlt. 14Çlnln 11erln 
den ('ıkarıldığını l1'en ke:ıdllenne 
ihbarlarda bulunulduıtunu :yaz
mı~uk. Buı:nn bı.. rakam 1000 ı 
~ı;mış bulunmattadır. Ezcümle, 
a~ağıda ısımler1 yazılı mües.sese!er 
tşçllen arMında tensJkat ~ apm!i
lardır: 

AMERİKA'DA 
PARASIZ 

TAHSİL YAPABİLİRSİNiZ 

DOKTOR 
MÜHENDİS 
KİMYAGER 
DİŞÇİ 
ZİRAATÇI 
RESSAM 
HOSTES 
ELEKTRiKÇi 
RADYOCU 
OTOTAMİR 
GAZFTECI 
FOTOGRAFCI 
Bn•nn bu mcıılekler için tah· 

11ıııntz1 Amerıkada yapman..z 
mümkünc!Qr Mct>lek oıruııan
:nın bir ltııımı para aramaz oı
dlO için gerek! evraklar hak
kında bilir'. okul adre ıerı, oku 
la muracaat mektubu ve dttr:r 
rerekll dOkumanı on bir llra 
s:öndrrerck liltevebllll'l!lnlz. 
JVl't R:ıo \1'10' \1, Ot'tıCt' - Ti'· 
Jll'lıtı~ı. \ll"~rııl IJ el Çıııl. l\o. 
107 1 lla•.ır l'ıı•AJI HeJOiltı -
t,,T\'IU 1. 

. 
\ !' il n 

8 O O T. L. 
Kazanç 

El ınızı:t"n. ışınızı:tf'n. kövfl· 
:ıüzctcn ayrılma'.ıan 3 av ı,n 
umanllU'ınızda lrOndc bir 11:1 
na• lnırtllzce çaıı~mak sure
tiyle sı:ı: de bu paran kaza· 
nabllln;lni:z.. Meslc[t!nız vt»a 
sanatınız olmayablllr. Yah'Jt 
lşlnlzc!en mrmnun olmaya'>'· 
lll'lllnız BüUln bunların h'r. 
bir ehemmiyeti yoktur. IN· 
TEP.NATIONAL METOD ııa· 
'l'efllnde 3 ayda maıc .. mmeten 
fn2 tlzce 8ttrenerek kendinize 
yepvenl bir hayat kurablllr-

11.nı:z.. 

Mektupta ayda 12 dera ~• 

KAıtnhane'dekl Se\-sa~ tar bora· 
hanesi 47, Eyo,·ıekl Özden ıç ı 
dokuma fabrtkll.51 15, SllAhtarağa· 
dakl Ouukan ipli" fabrikası 13 •t· 
ç111ıne yol vermı.şlerdtr. 

Yıne bu cümleden olmak üzere 
EJ:Optekı Herekelller boya vo ap 
re fabrlkar..ı 49, Mercanda Cafen. 
ye hanında ~adı En:.on doıtum• 
rabrlKa.sı 9 ve ropr,;ut .. rdaltı K&
mal Yılanoıt,!u iplik fabrikası da 
b.r kısım l§tlslne bır ay zarllnda 
ı~ten çılı:anlacaklr.noa dalr thbar
ıar vermlljlerd~r. 

·n.K ·ı·iı.t'ILHU :\!! ZA~I\!\ 
h.O:'ll:).U'U\~' 

Daha enel de bUcl rdtğıınız ~I· 

oı Ankaradakl temasları e:sna1>ın· 
<la •İ~s!Zllit mevı.uu• ncıa Çaliıj • 
• na Vc.ıtlilet.ne bir rapor ela ~erdik 
11'1"' arı ıı.şılrm '"°"ırımız TeKst .. 
SenJ ka...ı .. er ı.:c.cnlcrl .ndlı1 llıı;-
1) r •ey l><J\ lt'me:ıw ı •te>rcıın eı. 
meıtte, gazeti."c leruı &Antaradak• 
tenıa larıııı:z..~• &Ual.t•rın cevııpsız 
bıra.ıtmaktadırlıır N;tek.m lldcrı.:
rın Ankara cıonClşü Sendıka btna
&lnda •blr oturum» ~ııı>m41lar \'C 
konuşulanlar haıtltında tek b.r 
kelime Clahl &öylememışıero.r. ~cu 
<llltacılann d:onuşacaklarl za· 
mana merakla beklenmcktcd!r 

D. Alma nya Baıvekil 

Yardımc111 öldü 
Berltn. 27 IA.A. ı - Do:iu Alman

ya Başvekil Yardımcısı ye Hrllitı· 
) an Demokrat Parti Başkanl Otto 
Nuschktı bu ubah ölmüştür. 

Or. Otto Nw.chke Do!'ıu Alman; a 
da Hırlstlyan Demokrat Bırııı:ınıu 
Jturuculanndan blrı olup 19411 da 
Dıı,vckll yardımcısı tAyln ecııımı0u 

Pakistan B. Elçisi 

ıerefine kokteyl 
bir imtihan Şehrl.mlzde bulu~an Pakt.&tan 

ON LİRA Bilyükelçl.51 Seytd .Mohammed Ha-
PARASIZ BROşUROMOZU ıııuı ve eoı ~ere!lne dün ııaat llt 

İSTEYİNiZ d~. Slşll, Ha!Asklrgazl Caddeatnde 
ıvrF.RSı\TIO""· Of'FH'F. ki Pakistan ataşellıtindc bir kok· 

No. 107/1. Başar Paııajı Fcbrlmlzln tanınmış simaları ve 
Beyoıtlu - İSTANBtıL bııııın mensupları lıazır bulunmıııt 

Tepebaşı, Meşrutiyet Cad. 1 ıeyl parti Yerilmiştir. Toplantıda 

--------------------~------------------------------------- tu~ 

[a K'La· K8 Ri,fl!;~~~~ 
1 T k k 

nu, sırasında sUtua aahllı1aln 1l· llJ'e vekiline apk bir -ktup J'BZ· 

emer U"z ampı nrlne flmfÜlerl çekmek, .empa· dını. Ceyapsuı kaldL A7lar seçti, s_:=:.:: 

İ ti •re okUTUCU Jıa7lletmek, hattl Nlha:ret, ilkokul litnncbl bir - , k duJma.ıı kazaıunak pahasma da ıruıhJı.6ın kuındaıı lılr mektup al· 
i m I' yo sa olsa lıu dürtlıUilk ft Yk:dan lıor· dım. içerd• olan abalının ısrarı i 

1 • • • 1 cu Yarılır. ile U!llkteld mektubu :roDadı&ını : 
5 Birkaç sündenberl ıuetelrr ilk :.\luhtnrm k Jarll bu blldlrlJ'ordu. Mektup, taJuUU, trr• i 

ı okullardaki muhtrllf daJak hldl 0 u711cu aa lılyeU lılr mahkOm tarafından )'a· -
ı 1 k kabil lılrlıaç 'ricdaa lıoreuau öd•· 1 .. 11 ı d .. : 1 ırlP.rl tıP. meşıul. B !hassa .,, · :u mıttı. %.S a7 .. an er :ru ı.ım = 
t meme, ulıırla mfluma.laa etmele- __,_ .. .. i 
i pm• arkadaJımızın Ali Kugu ıazetenln eezae .... e aoaulmadı.ı· '! 

ilk okulundaki da7ak hldlse1lnln rlnl rica edertın. nı lıUdlrlJor ve BJ'ftl kliıü fBrlla· 
İ _ udece blldlrmP.kle iktifa etme * nn, feci da:r&k hldlselerlnln de· 
1 ylp- Uzerlııde hrarlı durma11 Geren mam 117ınu çalıpnak· vam etU&lnl IÖJlü:rortlu. Bir Jau 
- övülmr1e drğer. rıtesrle de bu za, ta oldutum ıautedr, Adana c•· daha :razdun. Fakal bu ıeter net· 

ten. Bir vakanın üzerinde dura zanlndtn bir Jnf'ktup aldını. 11 redllmffl. Gueteden, Batsa'lcıdan 
bilmek. Yalnız babrr teklinde mahkumun ımııuını tatı:ran ııu telefon NUdfllnl, bu konuda ne, 
nrmrkle vr:ra bir ddara mahsus mektupta cezanlnde kendilerine rl:rat latenıneıtltlnl bildirdiler. 
olmak üzl're llıllll•rl ikaz eı naek- )'apılan da;raııılmaz lfkeDcelertlea BatlB'fCIJ'& ıittlm. Eksik olmasın. 
le yeUnnıe:rlp 0 konuda müıpet tlki1et edlyorlardL Mektubıa neş· lar, hll habr sordular. Nezaket 
netice eldi' edlllRt'Pfe kadar de· rettim. Hapishane mDdüril lılr riıtenlller, Ama :rlne de - usu. 
nm edrbllmek. .Kısara: takip mektupla kendlRl methetti. Ada· Jünef'- J'Ulnın çılıamlJ'acafını 
tıkrl. Dlln.ranın her yerinde. her na Cumhuriyet Müddeiumumi mu anlatt.alar. ~ 
çrşlt mül'Slit!ide türlü yolsuzluk- avinl, hiç şeyi a('ıktamı:raıı, lılr Nasip lıusiinmliş. '\'eni AdllJI! i===:. 

lar olabilir. Fakat bliJIHI Batıda tekzip :rolladı. Bu arada, a:rnı Bakanından Adana Ceı:anlnde ıe· 
bir kere du.rulnıaya, baıına ak· ıruıhkOmlar hapll!ıaııeden bir tel• çea llklıahardan lıerl olup bilen 
seımeyP. .. Şartlar. r,lrlllkler dllze- srar ıöndrrtlUer. işkenceala de· Jaldbeler haldwıda lılzl a7dınlat. 
!iner.re kadar ne~rı1at , aralılmz vam •ttlllnl, iddialarını llpat ,,. mannı rica Hertz. Bustıne kadar i 
devam eder. Hatta, birçok haller· deblleceklerlnl lılldlrdller. Bunla- dnam ~ea tırarh a01r6t ortada ~=== 
de blı:ıat tenkide utr11anlar 1111• n da neırettllı:. Bundu sonra il acıldaııması hop cıtme:ren blrttJ' 
hldlsenln aydınlanmasında bası· mahkilmla temas kfflldL (A)'lar ıertn oldutuau ispat etmektedir. 
ııa :rardım f'drr. Bizde ise ilk tep· ıonra hapllhanMen çıkan lıir ıa· * i 
ki örtbas f'tmek, lf!kZlp etmek, zetttl arkadaıtan Ankara caanl· : 
icabında ıllzda&ı wermf!ktlr. ne nakledlldlklerlnl ııırendlm.) Enlşehu Yunuı Emre ötret· :_=. 

hıraf etmek lazımdır ki, lıtr Mahk6mlar Adll:re Veklletlne ma men Okulu hakkındaki :razım 11· 
suet.f'cl tek başına ne kadar inal· raraat etmişlerdi. '.l'alıkllı:at açıla· zerine aşafıdakl teJırafı aldım: i 
(ı n sabırlı olursa oı~un, bu si caktL NeUcesl ne olmuttu? Suç• •Okulumuzun iç 7üzll hakkın· ~ 
bl halltrde kar,ısına çıkarılan çe. Jular - varsa_ rezala.ndırılmıı dakl 71U1n1z tamaml7le dofrudur. :_.: 
tltll enıellerl kolay kolaJ atamaz. mıydı? Ötr,.nemedlk, Fakat Hkl AliJcanıza medTUnu ıükranız. 
Tllrlll •önlerden yapılan lirıme, burada kapanmadı. Adana cezaıo. Sonsuz IBYCtlarımla. Vunııı Emrf' ; 

• ti ı .. t Ötretm•n Okulu 6&r•tm•nl ... ll • kapatma, susturma ııa:rrr er nuen v ndrn mektuplar ıelm•J• devam • " • • !=:. 

,olu uman ıı:rrılamaz. Fakat ba· etU. Dört nremll mahkQm hapis· (Telsrafta açıklanmamasını dair 
aın, açıklanan konuyu ele alarak hane rnlrlndrn ldare1e kadar tek bir ka:rıt olmadıfı halde her lhll• ; 
MıpyrkOn bir kampan:ra:ra ıtrı,ır. melerle, döYillerek ıUrükl.ndlkle· male kar~ı lmza11 acıklamıyo- ! 
ııe onu hiçbir kunet kola:rca dur- rint, dört sün aç 'H ıuıuz bıra. rum). : 
duramaz. BUJllk lılr ekılllmlz de Juldıklannı, doktorun kendilerini Okuduiumuz teJırat Vunuı Em ! 
ba1Jnımızdakl bu •da7an1pn&ll teda'li1e yanafllladılını iddia MI· re Okulundaki durumun hiçbir İ 
hiç der.ersinde oıuıudur. 7orıart11. ŞlklJetıerln arltuı seJ. f#.lrllde dettımNltfnl orta:ra lro:r· ı 

ŞllphHlz. oını:ruru bllbaua bir mlyonıu. Biz de 1azı:ror, soru:ror· maktadır. ~-
fıkra :razannın dilnflp dönüp BJ'· duk. Cevap vtl1'n :roktn. Bu ara· o hıldr Maarif Vrldletl ne bek : 

k :ra ıemaı etmesinden il· da lıapbbane müdürü lılr talnm ll:ror! Siye harekete seçmiyor, • 
::ıab~~~ \ncak. fıkra 7uann1n eski $lbılıalılara - hepıl de aynı ıerekll tffblrlerl almı:ror'! Bir lil· ! 
okuTUcunun nabzına sike "rtaet Uade n uıJQpla Jazılını• - knı· retmen okulunun bir ne'll temer· ~
vermekten ıı:rrt nzlfel•rt mtv· dhlnl öven mektuplar 1ollatı:ror· kaz kampı haline ıetlrllıneslne • 
cuttur, Bu 1oıunun bir foDkSIJO· du. Derken ııu "'a keıılldl. Ad ae hakla ııız 1umuıu1or! ,: 

.... " ...................................................... UIHlnutltiUllUUIUIUIHllllHUIHlllHllllHHUflHUlllllUUlıtlHUlllllHHIUHtllllflhHRMllllUauıuıııııınnınıuııııa'. 

L.c• F ~ Tediviildeki 
0•iEJ•iJeMm • para azaldı 
PARDON 

('.11.1' i ' nhrrslll'lller hıliılAp 
Oraıı:ı . hoııl,hnıı.,dr hul•ınırn 
ıııırt llllrrP, ) ılha~ı hrdiJ rlrri 
\rrııır~r hılf.lrlaııı~or. lnrl', hhll 
hlr hRrrı..f'I IJll. (;l'I /ll'll'llnı, 
lırıll~l'lrrlıı ıırı-..ııııı ııHUrrl~rtn 

"' ulıı•ıııı ııaı.tıımı l'lnıli kltllJI 
ıı.ırııı ıhı <lnhll l'dllıııe~lıır, """ 
ıırı. ııı.ıı Nıllrl"mrıllnı. ('ılnı.ıı 
ııııııı,ır hıılııııoıılnr, o 1..lıapla· 

rın içinde nl'lrr ~ıuılı olıtııcunıı 
l'llıetıP. blllrll'r. Rf'lı..I ılıo. bll· 

ı dlt..ll'fl h;lıı hnpl•INllrlrr. 
l'ı:rr o ı..ıtaıılıırı nıııhaı..kak 

lılr J ,.,,. ıı:öııdrmırl.; Jli~ını,a, 

lnllrP•I df' 1}1 ö&rl'ıınıl'k IAzmı 

'n' \:\ 'u.t 

Erzincan hôdisesi 
hakkında dün bir 
ihbar daha yapıldı 
Do~an Kılıç adın<lakl bır 2enı;. 

ıen 11onra dün de l\!urat Koç •· 
dınna bir ırenç Sa\•cılığa bir dl. 
tekçe vererek. F:r.ı:ıncan•ın Silrba· 
han köynndekl ı;orgmuz ı;uaısız 
katlllm hanında o zamanki l'et· 
kllller hakkında tahkikat açılma· 
ııını l5teml3tır 

Murat Koç, hld ııenın ceçuı: 
1038 yılında on ya.:ında oldugunu 
b1ldtrdllr.~cn 11onra şu iddiada bu· 
lunm~tur: 

c- Babam Fını:ı.ııı: Koç, o zaman 
SOrbahan köyünün 38 y~ındaitl 
muhtan idi. Harman zamanı ldı. 

B r ~n Jandarmalar gelerek &Yol 
.raptıracaıtıu d.yerck babamı ev. 
den aldılar. E,·:erden daha başka· 
tarını cıa topladılar. Bız de çocuk 
olduttumuz ve neler olacağını bll. 
medıjlmız için karnenin ardın· 

dan aıttt.ıı:. ooııan Kılıç.ın dedE'~I 

85 yaşlarında idi le bayırı çık
makta ı:erı kaldıjı ıı;ın jandar
malar tırAftndan ırözlerimlz onan 
de ı;Unı:tııendı. 

Bir aan onra bayırın ardındakt 
dere içinde babamın 25 kadar ar
kad~ının ku~una dlz.qdl&ınt öj. 
rencıık. 

Kafileden. &adııce, bugün hAlıl 
Sürbahan köyünün muhtarı olan 
Klzım Ol:ikdemlr in kaçarak ha;a· 
tını kurtardı!ıını öıtrendlk.• 

Murat Koç, bu hldtse dolayı. 

uylc o zamanki E:-ılncan vaıı.sı. 
jandarma kumanoanı \e Cancıye 
kaymüamı ha.kk•nda tahkikat a· 
çılma&tnı utcdlkten ı;onra cıı!ekçe
Line ht.d!Sede öldürülen on be~ 
ıı:~ının ır.mını eklem~tlr. 

Hususi ~luhablrlmlzden 
Ankara 27 - Teıiavilldc '>ulu

nan bankno~ miktarı ıson bir haf 
ta ıçtnde 76.732 465 lira 50 lmru~ 
&7.almışur Te:ıavülde bulunan l 
l:ınnknot miktarı 3.234 312311 llra-

1 dır I 

Amerika,. Rusya' ya 
Verilecek cevabı 
Hallrlıyor 1 

• \'a ln;;ton 27 - l'!."nhowrr idi· 1 
1 reJI, SoTyeı Başbakanı Bulganın!n 

1 
meınubuna verectl:I cevabı hazırla 

map b•tlamı,tır. Bu cevabın, acıauk 
harbe b!.r aou vermek için yapılma· 
aı 'ekli! edilen toplantıyı reddede 
ce:ıı tahmin edilmektedir 

Verilecek cenp, Ba,ı:ıın ı:uenha. 
wertn imzasını taoıyıcaktır. 

Birçok Amerikalı dlp:omatlara gö· 
re, RU&)anın bu teklifini kabul et· 
mek lmklıaızdır. Zira yapıltn trkll· 
te ıı:Ore Orta ,\vrupadı bulunan Ba· 
tı Almın;ra, tarataız bir dnlet hali
ne gelecektir ki, bu Kuz:ey A~:an. 

tık ııttfaltının aaraıımuı dcınekt.r. 

Et, Balık Kurumunun 
dokuzuncu mağazası 

dün açıldı 
Et Te Balık Kurumu. $thr1mız

dckt perakende utış matuaıu:ı
:nın il cm;unıı. dün ııaat ıo 30 cıı.. 
<;evrektekl Blok apartmanıan:ı al 
tında a\If\ı•tır. Vail Tırhan»ıı ııa 
hazır bulur.duıtu toplantıda ör.ce 
Kurumun mata:r.alar MOdOril Sl!.ld 
Gün11ı;an Jı:omıpnuş: mütclkll>eıı 1 
'.'ali Tarhan ~öyle demiştir: 

1 
c- Et ve Balık Kurumu ırıcıa 

rroblmılnl hall .. tml! yolundadır 

.Hu matazal)ın da hayırlı olmMını ı 
dılutrn.:ıı 

Bir ara Vail 'I arhan. etrarındakı 1 
tere hnabrn. yrıu~ &eale; 
c- Amım. ııazctecııer cıurtnB!ın 

Bu mag:ızacıa at eti .ı.atılmıvor » 
C:f'mC'ktcn Jteııdwnı alaınamı~tır 

iıaııııerln ifade ettiklerine ;:ö
l?, tehr mızcıe nıevcut 9 mıtazaı:ıa 
ı::ınde 3-4 ton arasında kovun. 2 
ton kadar da 11ıtır eti &atılmakta· 
c:ır. ı 958 >ılı lı;lnde perakendo! ıııı· 
t~ matazatarınırı l!Byııu 25 e ı;ı· 
karılacak: ve ırilnlük utış da ko;un 
~e t11tır olmak üzere 4D-45 ton 
ıcadar olacaktır 

Ethem Hamdi 
Eldem vefat etti 

Eski Müzftlcr MüdOrü Alln'r ,.e 
l'an'atkAr O•n an Ham:ıı Bc;ın oi'· 
ıu. Eiııc:ı Müzeler MQdür Muavınl 
I.them Hamd. 7.ldem•ın uzun b.r 
ı ahat•ızlıktan foOnra \'tfat et• .ııı· 
ı.ı tee~Orle he.ber aldık Xe:ıdlal 
t,aba:ıı ııibl t!Rnıt \'e 1lme htmıct 
rtml~ cılanalrdandı. Cenu~ı P•· 
7ar s;llnO Bc•lktaştl\ J"üzheth·ııı 
CaCldc .. ıııdekı twlı.den kaldırı: ar;lk 
'l'eş\'lktyc Gaml1nde öjlc namatı 
.ıtıuı;eak Ferlkô aile mr":ı:arlıf'ı· 

nn defne:ıııeeektlr Ölene :rah:net 
ı., ıesıne ba>ı>aklıtı dllerız. 

ÇOCUKLARINIZA 
YILBAŞI HEQIYESI 

olarak 

lU1RENC\ HESABI 
açtırırsanız 

tahsil boyunca 

TAHS i L 
IKRAMIYELERl 

Yılın 

•• • • TURfiIYE fiREDI 
• 

BANKASI 
Hır 100 liraya 1 kur 'a numaras ı 

Sayın Analar Bi&ala~ 
Çocuklannıza 

• \'f.NI YIL BEDİTESt • OLARAi 

ve KREDi BANKASI iN 
81r küiUir nnmeU olan 

'ıDOCAN KARDE~ YAYl!'ıı"LARIND.Uf 
,en son c;ıkan ,u dort ;uıel kitaba 

cmnl,Jetle ta TSl7C edcrlı. 

1 
FEN YE .TABiAT ANSiKLOPEDiSi 

BOyilkter ve koçOkler için m!ikemmeı 
bir el kıtabı BJnlerce konu, rCJimll , ... ı 

ciltli. 2. baskı. 

2 
MASAL BAHÇESf 

\'ilılerce eSl!r uas1ndan seçılmiş en ... C{lztl 

masal " hıkArelcr. Renkli. rt$Jmlı. cıı~..ı.. 

3 
klRMII I SAÇLI ÇOCUK 

O!inyaca tanınmış Oç çocuk romanı 

bı:arada. Renkli .ı~ımlı. c1JW. 

... 
. ŞiiR BAflÇESi 

çocutlar ıc:ın derlenmiş en gOzeı"itatürk' 
şıırlen Memleket şiırlerı Tabıat şıırleri! 

Aile şıırlerı , Renklı. resimli. cılUi. 

* 
Siparıf3•eri: 

ı>Uan Karde.$ Yayınevi Divanyolu~ Klodfuer .... Ca 

Satış yeri: 

••• 
ıısı···· .. 

YILINDA\ 
• • • • • ·' • 

·' MiLYON 
ı· LiRA 
• • 

Gayriınenkul 
ve-p-ara 

AK . ...... 
....................... " ................. - .. ff••···········-·····---·· ........................................................................................ ____ .... ., ....... _ .. __ ....................... - ...... -...... -....... ,_ ...... " ...................... ----.................. ----
HOŞ MEMO - 41,5 kere maşallah!! Al CAPP 
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SİNEMA ,EV~ KAllJN *MODA 
ır,-------------------~ 
oünvAnın IADl-TUZU 

Ayılar uyutularak 
avlanıyor 

Karısını çaldıran adam 

#1 ı:bl, a~nı l:ert:: KUcUne ~Ue u. 
.a.~ımıyor. C iC zayıf. aşırı J&P
mac -lı .r fılm .• 

AŞK 
T UZAGI 

Evde hangi kfiğıtlar İ&vec·ın kuzeyinde 
de bir adam potı.ae 
bulunarak. karunnı 

ifadt' etm1$ılr. 

Oaeıe tehrtn 
mUraC'aatta 
çaldırdııtını 

Kadının doetu olan erkelin e
•lnde buhınduju teıtb1t t'dllrulş· 
tir. :lsvcç ceza kanununa sCıre, 

c:tevte hınızı. epe)·cııt ağır bir 
bapla ce.ıa."ı Çt'ltece 

BeyaT Rt• ·a . ·' BudJennl çıtt.
llltlerl men....Jpları, bu ch·ard1. 
pe '.fazla bulunan ayıları avıa.

m&I( uzere yrt•I bir uıul tat.blk 
etme1e ba~1&m)..Jl&rdır. 

1 hr TrnılPr Trapı • ftt'Jl .. or: 
('h:\rlf""' "alt.'" Otnıoranlar: 
•·ran .. 'l1L1tr;•. Of'hhıt R~)·nold<ı. 1 

D;n lıf U •U nr. ("f'lf" .. (f' lfolın. O· 
yan: 'Jas "ihtılınan. Rolırrt 

P•ıııl .. nlllh 'f"nar~o: .Jullu 
f.ııs1rln. h.anıtr;ı: 1'.ıul (' \aı:rı. 
l'rodıU ... l.\OU ,, (;, ,, •t.:u .. l· 
man<·olor. ("lnı·ıtı;ı .. ı·opf', \mt'rl· 
ı..an filmi ı "i ' ' "ifurına .. ıııııa. 

• • 
ıyı sa klanmalı dır? Maymunların hücumuna 

uğrayan şehir 

Aytların dola,tık1arı yerlere bun 
!ara h;lf'rlnde çok fazla m!.ktard.ı. 
•Lumıoah ıtbl uyut.ucu madde· 
Jer buuınan ylyecet.:er atılmak· 
t.adı.r. Bunları kapı.şan an.lar de· 
tin bir uyku1·a dalmaktadırlar. 
Bu aayede avcılar nh&tça ve teh· 
Ukea!z ol rak ayıları öldürmekte
dirler 

Bazı kımsPlrr vardır kl kati)·en 
tnat:buz. mektup. hatt' l<Atıt a~&
mazlar. Bunlar hatıra meraıcltlarL 
dır. Bazıları :s.e- h~(' btr nf'Vl ki~ır. 
muhafaza ecme:.ı::ten h09lanmazlar. 
.B.r de bunun tam bir ort.,.t var
dır. Her IJ1 tf'~~tiitt o:an t''C'!n bi:
aile &l'ı'J!vt bulunnıalıdır. A:leye a!t 
en lüzumlu kıiıtttıar burada muha
faza edılmtlldır. 

anlı.şlıklanı ıoe~o olabl .r. B .. r ıuı 

rf! Gdenmlf) o:an paraları makt.uz 
ıar kajboldugu •ai.ll:rd.tı }·enıden 

ödemek ıt"hltkesl nrı k1U11:a1ılabl· 
ıı, 

BütCln bu en ıoıumru :taı§ıtiar 

el altınCla. IYiCf! ta'3nlf oımuıa ola.. 
rak bu:undurulmalu:1ır. 

Faturalan da aa!s:Jan1ak lüzım
dır DOkkJnlarcıan. &ııa~n alınan ve 
mühim bır ·ı.-ekOn tutan eısraların 
1aturaları bazı v.a~yetlerdc tlzı:n 
olao:lır Verll.'Jct ı~ıerlnde veya 
kan kocanın bofanma."lı karşısında 
ço;;. defa böyle nlak.buzıar mühim 
ro~ o;Jnar 

Düıt~rınlardan vapılan alış vert~
ıer:n ka.rşılıA"ı oian faturaları da 

eıhhı Qurumu ha!{lr:!nela bll21 edin 
ın~. ıçın bunları ıörmeeı oarttır. 

Büti.1n .ı:ıu tıııumlu kAA'ıt:ar ya 
ayrı ayrı ıtarrlara konur. üııtlerı.ne 
neye daır o!duklın 1·azıl1r bir çe'.<: 
mede veya <_·ıntada saklanır. Ya· 
hut., da. bu 1.ş ıçın hazırlarunıı ka· 
lın muicavvadan v~ya madenden. 
aosra ır:utuları vardır Onların ıçın 
de n:;ub&faza eduır 

İntizamlı ve- m~raklı ev lr:adınla· 
rının bu buau"ta aıkkat ecıeceklerı 
bır nokta daha varcıır. Çocu!<lan· 
na ll!t mekt.ep not.iarı. d:p:omaları. 
a-;ı kiı.gıtıarı ve bütün atlenın se. 
\'im kart:arını da a:-rı btr dosra::a 
ko~ara:· .. &lml el a:unda ')ulun-
ıu'ı ııı8' ı R. f.:. \-. 

v 
Durbao .·:ırı ıec· n pa .ar J"~Lü 

btıyilk mJkyuta ma)·munlann hU 
cumuna uaramı t1r. Polis beklen 
mlyrn bu hUeumu dt'fe!mtic. tçln 
aaatler~t' ul;r"mıştır. 

içlt'r1nde çot ırııcrl de bulu· 
nan maymunlır, blnaların dam· 
ıanna, balkonl•nn• tırmanmıalar 
ve btlhıuaa kadın ve çocuklara 
çok Jı:orkulu anlar ;a.~atmışlardır. 

Bu aradı maymunun blrl blr 
tadının kolunu ısırmıştır, 

N~haret polla. maymunların te· 
fl olan çok ırı blr eril.ek may· 
munu öldQrd,lkttn •onra dllt'rle· 
rl hep birden kaçmı.,Jardır. 

Noel hediyesi ve külçe 
altın 

Batı Almanya.da bu arne Noel 
hediyeltr: arasında külçe alt1n ~u 
unmalttadır. Bu kO.Iı:r:er çok za.. 

rif blr ıureıte mtflnden bit mah 
ıua ıçıne rerleıtırıı mııur. 

SO ıramlılc külçe altın& 256 
mart. 100 ıırarnlıAına S25 mark 
rtat. ıpablt oıw:.muştur 

~·--------·------------·~ 

Broodway·ae tutu.lan b.r o: ~:ı. 
ı-ınd. de rum~ alınmış Aı:na h · r 
«oyun• un l:ı1t41;.la aetd ğ1 eı '·. 
«köttı• o:a:-alt Bununla beratter. 
oyun~ar:n iyi bır f.lru yaratılma~ 

ıuııa urıuu bulu.11nadıjfını da E'n 
b&."I an 11ov!emet cı're ı.r. Sinema 
dr ,ık Çt'vre VI" :erlerde. az: k(). 
ııtll)mall. !>Ol ola.· lt eserler iıitrr 

Bun!at"l Yete!>tlt'n 'blr OJ'Un ıae, 
ıı:ç bir zaman ıv: blr t'yatro tetrı 
olamıyor Bı: a•' ıp iş Şlmdiye 
K.adar a:i.>rdUkler.mız ıı;inde tıoade· 

ce t:Sta!a~ 17 - ...:asualtı.r Kampıı 
"e •The ~lOQn La B'.ue ~ AJ Mavı. 
d.rt o:runları a!nemacıa aynı başL 

Hemt':ı eı altında bulunması \·e 
ara.ndıı:ı:ı zam~ bemen ortaya çı

i<>arllma ı ;Azım ola.o en mühim 
k8.kttları ev ;;;adını b~t dOti:'"& lçinde 
ı.aklama!ıdır_ Ba1uı. ııiHUlıi \"ej·a ~ .... 

tlltle: :.ı::Atıdı &eiır. B·.ı mü:1tm aıi.'U. 
bır ço:<: ve'-ılelerıP aık. t>lk lAıım o. 
labllır. Bundan eonra evlear.ue cı..1> 
cıanı, ıe'ııer seyah&t eımek ımkıinı 
t:>l&n bır aıle ıı.eı pa.:,aport da bun 
lar arasına eırer 

hemen atmama:ıctır Bazı yantı.şlılel vı·oy· 
•ar olursa bunlar da lşe yarar. 

Konturat \'e vergi makbuz:annı -----------~~ 

zizı .11..\N":\l.\RİE 

OGLUM 
NERON 

~'flo Flıllo 'f"ronr» ~ RtJI. ör : 
lliltf"no. Oynı,aoıar: \lbtrto or
dl, \'lltorlo Or Sh:a, Glorla 
8-.ıran .. on. Br1a1ttr B:ırdot. lllit· 
naryo; Rodolfo ..,nnf"ıo. K:ame
Ta: ·uarlo Rata. Prodb~l."on: 
Tltaou.-ı - \ide'> • J_rs f'lhn 
'.\Jarct'an tE~-.tn1an,·olor, Cine. 
m ~pp, •·ran"u _ haıyan fil· 
mi ı. Lt f\S .. ınrnH\"iltlıta. 

trnpa:-ator N•ron ömı1.l boyun-
ca anne!!t KraIIÇt' Ag1·1ppa r:e aıc:ıı 
hoc•ı fılozof Seneca ara&lnda bo
ca:adı durdu. Bu lkl ":.t! ıse. Ne· 
ron·a 18tedt!tler-ınt yapurabt:met 
Içln b.r ra.ndan de;tl:klertne uy. 
oular; öte yandan da blribirler.nl 
ortacıan ;;ı:a.:c1trmat:• utra.ııtıl&r. 
Sonun<ta tklal de ortadan kalktı. 
aadece Roma·71 s·akan Neron ;.;.a..;. ., 

B;r bakm:.a kltlYi çııtırıııdan ç:
taran. onu frenın·enlerııı bulun
ma:nuıcıır. Her raptıtı trL bütün 
dt'dıjJ"l dotru olanlar b:r atln yol
larını .ı;a.~ırırlar. Ne kaaar akıllı 
o;urıarsa o:aun!a: ~ırı;lar. En 
Jyi yolun. tendi tuttukları yol o:
dui'una btr ltt'Z tnandıklar}ndan, 

on!arı ;eri çevJrmeıı;: de artık ırüç 

tOr o:acak ıı aeıtHd:r. 

Bu durum dün nMıl bir ıerçele 
• P- buııün de o~·:eaır \·e korku· 
lur'.<:.. rarın da .ı.· nı o~.acaktır 

Belkt Neron'un dt'llltjtl önleDe. 
.ınez'dl a:nL bu ~at1ar deli Olm&.$1. 
nın önü &lınabll.rdı 

t:Oglum Nemn &llıuda ta.r '..ıi 

r1yı aa.a::ıyabtlmlş!erdl. 

«Aik Tuzai;u ı..e böy:e bir ırüte 
u:ao;::rıa_.;tan ı;o;;.. uza:tta Pranıt b:· 
natra·nıu raha: ve ölçO!U kompo
zısyonuna raıtmeıı. rı~ın çektlm.
yor. ~1üt.Jk de be-'lencıığt 8ibi d.e
ii•.1-

Yurdumuzda «Lill - Karnaval 
ltııı :tile tanı.aa.n re11&0r Cbar;es 
Walters bu muzık&llnde baıe;mh 

olmaktan çcık uz,.XtL. 

E'OLİES 
BERGERE 

cıt"ollt~ Rrr11.rrpıı . Rt'Jl~or; Ht'U· 
rı Of'C'Oln. O,>nıranlar: z;ıı.ı ~t'•ln 
\lalrt', F:dcll Con ıı:ınrlıır, ~adla 
(.OrilJ, ~Pnur)o: Jacqur<ı Coın. 

pantf"L. (Of"orıc Talıtr, h.anıer.ı: 

Plf"rrr 'lnııt;.lt:rl. Roıer Corht>.ıu, 

"ULI .. • l'hlllpııe (;(lrard. h.arf'· 
oırafl;, \Jar.ı .ın \\ t'ldnn. Roland 
PetH. Proı1U\i."i1)on: ı.ı:ı l"İO(·l~lt' 
ne .. flllll"i ~ıııu ... Proı\ut·tıon" 
.1ııt-cıııt" ıtnllftld c·rrchnlcolor, 
,..ran"ı" rııınl) '\R\\ .ınrına· 

!<ıllldL 

•Potın Be:ra!re> de iyi bir f11ro 
aegıl.. Çoıtu Fr .... ız mllzlltallerı· 
nın CIOttUtü. tata.ıztık '\e ba.ı ıtll'-
ierden ku:-tuia.:.1amı!J. Buyü'
Brooawa·.r müz;k&.:lerlnden özentt 
eahnelt:r ve ıyı 011.ııaruna."Uıt ola~·

lar bır:'.Jı;:1 ardın ... sllrilP eıalyor. 

a.K.ırıc.ı. • Io:« Con11.autlllc:» :>u ara
Ua .ıaı OUiUU. cııye bır lkl kavi;& 
c,:Uı:arıyor \·e h dbl kııı.a ke;snıe' 
ıı;:n olaca:,, bt•r (letaaılnda "n ... 
zınelıı.:ı on i{i,ırt c~a;tlle• çe\"h·ı

Jor, Ba.ik• tılmlertı ue i'ii.t aut ı .. 
ı;ıncıe yıı.ptı.k.ı:ırıııı. ı:ıu kez ~eytr· 

c1y~ aevınd.rıı.ek ç:n iki elde çı. 

karıyor!. Oııun JUJındıt. bol bol 
ar;c, 6ÖJ1U;;o:, ı;:ııd.1.sine veı;Ki 

dille lnıwzce ıtonu1uyor. Kısaca.o 
d.ı. tı:l\.' dayaıııil.vor keoda!.ne. çok 
ıuı; 

Ti RH\'\ - Tllrh11rı tııl.ına .. da 
'api..a ch·nırk kadar bir ze' k l'e 
hf""iap ı ldlr. R, .. ım hanıı ) 0Llere 
nr tr~lt ıar1>anı11 &1decf"glnl ıöı.· 
t.rrlyor. 

BM 
Kestane 

Ev1n konturatı vP:>a mal &a.'11b1 
Jı;e l:endl mal!arıua a:t ola.n kon. 
traı.. vo ınu~ave•eler. t-apu senet
leri 

Hava eazı. 'elt':<trııt. 11u mukave
leleri \e makbu2la.rı 

Ha:;at.., mal ve ev:ı-a sıa:orta,j.arı 

])oltçclt'rl ve maıtbuzları 
Em:&:<: ve eeıt:- vera-ısı kl&:ıtları 

ve ma:tbuzları. :Bütün bu kAğıtlar 
aıa'.ilanmadıtı ta:.tdlrcıe bır takım 

daha uzun zaman eı&kla.ı.na.lıdır. 

Hava saıı ve elektnk makbuzları 
yenı aene başla~ıncs atılab\l•r 

Eger doktordan fatura a:eıerelt 

he6abt ödenmiş l&e onu da bır u 
ne akla.."'l"lalıdır. FUat doktorun 
vermış olduğu reçete1t'r, rönt~n 
fllmlerl ve tedavıv~ alt notları sak 
lamalc IAzımcıır. iıerıcıe ya ay_nı 
doktor ve yahut cıa ba.1ka bir do:-ı: 

tor ha!itanın eeçm~ zamanlara att 

tathsı 
ı kilo kf' tanf' 2!it ıram c;lko

ıatıı '.!10 ıtranı terf'YAfı 130 ıranı 
ı;el.er. hlraz Vl\PllJ'l'l. tıtr litre 
!ili .. 

ht!tlanPlf'rln d•IJ l.nhul.lo.Tını 

so~ılııl.tan .. oıırıı. le 1.&buınn 

'-'ıl.rna .. ı lc'ln haŞltl)1nıı:. ':iri.eri 
.. ııllt' rrltll .. ll'll , ... l("IUP Villlll· 

!>a)ı ela ;ıtıı .. taıı unra .. l' .. l;ıııe· 
lf'rl .. o.ı unuz, hlr IUl;tııı d.ı tu:ı 

il.&\~ <'d.ıu.- Kt' ı.anıolrr phince 
rll·lll.11 lf"lıll'll ır:t•(·lrlııl,;, Ru .. t''i-

DEGİŞİK SAÇ CİNSİNE 
UYGUN SAÇ TUALETI 

Kıılın tt'111 ,.,. dtıL <ıaC'lnr - Bu 
ela~ oınt;htrı lr.rnıu,ıi.. \fi' onhırn u~·

ıcuıı .. a(: ttı\lllPll ~:ııııııa .. f"n .. ol:\)' 
dır. &.' ıe "illt:lıırııı .. (• .. ıınıl"'>I tıe .. o
laydır. Onları yuınuı.rntınn~ l('lıt t)·I 
1'111 bir, nnırHHllll llP ~ıkaınak, hrl 
ynııtlu ı;;Ornu• .. \l" rırralaınak Hl-

li.111\' ıııın• .. ınl" 10.1. ~t'i..ert ıte ıt·ı- zıınılır. 

,-t' t"!liı> hle·r ı..ıırıo,ıırıııız.. l:iO BelH'I. ~a~;ı ıtlhl IO('f' lf'lll ını·-

.lrıtııı lt'rf"yaıını \l' ııar<·n par(,•a ıar - Un ce. it 11;·1L·lar ıc:ın i.ı'lia hlr 
\'i .. ulalol.\ı IH•ııııınrlılt' f"rllllJ.lrn -aç tuvaJell .\npınal. daha ıOı:f"I 
"'oıır.ı ı;fırt')t lllnr l'dlJl IYh·r olnr. "'-a<"lar fazl:?ı 117.1111 olufl!:a o. 
ı..ırı.,ıırııııtıc•ı tlf'\ıtnı .•ıllııl7~ n1111tnrıı i..aııar 1111-ı·r \f" ark.1r. in 

ll;ıflfı«• _, a.-ıunıııı"' hlr ııa -.lA ı·r !f'lll -. ;ll'ları uı·l.111 ıllhl" ıı oıru 
i.;ılılııııın 11.·ııw llllrıoıl l~f(•t" .ıı•r. fır{'.1htnı:ılıılır t1:ıor faıl:• ıtuz l"P 

rılnıaııın .. ı IC'ln J('ıtl" rnlnlnrrı ı;;u 

nıRk \t'.ı;\ iri hııl.ldrr hallıult• ı.11-

rııtnını. ll\1.1mdır. '<ı:l('ları ıı;arıtrl.en 
lnt'f' tlıl:rrltlp I~ Tr flrS.t"tf'l("Olf'lhllr 

T:ıhli llnlp:alı ı.;ru·ıar - t:n a:i.,.l"l 
t:uıuınn ıl" ır;Ozf'I ıltırnn .. :ı(' hu <'iıı-ı 

ıoııu:lardır. !-.a(·ları;ı tııhli ı.ı,nınlıuı· 

un ır ılalp::ıl.ırıntt tı~·araı. .. :ırılııı 
ı.unıtıılur. Du rlıı• .. ar: dıı lltiolUr;ı 

lir '" 1 .. ını. lli.t'U \.r"lltr. h.ı .. a !Hl(' 
nıoda ına ı-n Hl'JOO Jf'l("n "ıu: d:l 
ıahh ıııılııınlı olıınııııı. l:ıı 1[117.l"I hlr 
pı'rın.ıu.uıı ır.ıl\ ıırrnıa hilf' l.11111 
dıılıt•ılı .. ,u·ın 1111.ı;-llhtlne rrıo;rnwı .. 

it. ,.. \ . &f•r(ele!t-r1: "lne-m •~ttn tılr rıım 

delll Aı1ama:"'1111 •alava ıntıa I• 
tin Neroıı·un df': ..! kl~rı O.tane 
) ıpılan eıoıptıler, ıcoı.uşın• ve :1a
r .. .ı:c•!t'r çoıtun.?u.-.ıa • ırıuron. 
Neron'u a·•nt Çl"l'("r\'e ç,ndf! eıtı 

a.a:ı btr tlu Ulrn dallıt. Cilrntı.ttUk 
Örnt'1' ola.ra~ ı1<.0 K ~eroLı bunla
r:ı1 ıvıtennaen b1rlai cı: • "' te
rilebıllr. c.OClucı N~ton» lAe o 
f.lmdton (Stede bir tC;f ıetlrem,dt· 

•fol Bl!rrereı D Tıl:k aın .. u:ıa h'"illrılil.lt>ll .. onra .. ı•rln hir ~f>r- hatır hlr IH'rıtı.ııı.ını .ı.ııııtır. 
1
---· 

dl" hır:ı .. 111" trtf"il Jilıılı ... ıtııı· FıuLı l.nırı·ıJ. ır .. rrı lt'lll -.;ı<··ı 
aevt'rlerı lçl:ı b r C .ıı: ~r. )nı.. tilin rıkarıp uırrlnl ı;lkolala llt' lat. - llıınl,ırı ı .. ı:ıı. 11.ı•n ıııo;tur.1 
ünlU Pran 2 o)·u:ıcuau Zı.1.. Jea..:.ı• .. 1ı .. ıı•Jlnl1:. tlf" .. r:-.ııw '" \f·ı,·n :ılHrnl. hıı·rlt. 
m• re'! tarııı.ıyor ola:•~I OzellUt· Bıı u .. lçla kalan çlkc.1.ata ıı.. ,,.,. .. lıi,'lnı ıı:Pllr. tııılıı .. 1\ rılnıl\la- * JtOÇ C21 M:an. 21 Nisan) Jıı. 
~~al~:eço~l~mler nue Zıı.i Jeau· ı . , hO .r;r.1111 lrrf"~ l\a:ıııı ) lııt- l)tnııı,ı~ rııın nıfınl oını;ı .. ldıı ılt• l•nl brl· % nuıron bJ.•:ını Ku,Kaııııcaı- -ı..ıız.:: 

1 ~
rldt' t"rlllo ııijrt"nlıı hırrlne ıuı· yan un ı .. tPr ('o .. ftr('al,un:ıı.. Vt" * ırıt.anlık halidir. evvelden habc·-• 

R~J.aoı Hwır Ot•Coiu'11. a:elınce: llııH1111:. ınııııı.ııaın olnıaııı itin "illı; Mı .. lı.t'"illnııeı. tir ıı:ıtıtl bir .sa· ~- rını:ıı olbtııo da c:ıuyeulannızı• 
te:.. te:ıme ne «~ok kı!Stıt• bir bıca.kla .;urt.ılmtlldır R.E.Y. bab lu\alttl l:tJJı".llılltr. :-ıu ile ta· :yenı.n Btr mektup \'era haber: 

'\1.1 (,t,\ (;hJıl l ··•·'"'''"•'"""''""".''"""'"" .. "'""'"'" ' ""'"~~?.~~~!~ •. ~~~~~~ .. ~!!~ .ı.~!.~?. .. !~ı.~ .. ~!.~· ::var : 

Gü=,.lliğirıi= i~·in 

{()) 5 dakika 1 f eda ediııi=! 

G üzel kalmak için munto· 

zaman NİVEA kremi kulla-

nınıt ! Cildiniz daimo latif, 

taze, yumuıok kalacak ve genç 

ve sıhhotlı manzarası bütün nazar· 

ları cezbedecek. Milyonlarca 

kadin bunu pek iyi bilir. Bu 

sebeple NİVEA bütün dün· 

yada bu ka dar rağbet gör· 

mektedır. 

Bakınılı 'ile genrlifiıı biitiiıı 

tararf'tirıe malik bir t!ilt 

t.· .. rı ve b•sl•Y"! 
tıauosı, terkib•rı· 

deki Evc•rıt t•" 
ıl•r•selmekted 1 r 

\IAlMANYADA BEIERSDO RF FA8RI KASI NIN OZEL FORMOL~ 

* soc.";a (ZJ Nisan • 20 MaJıs> ... J! OKUYUCU F IKi~--ıuı---ş-ı"tc-A"A'"'l-~-T-L_E_R_ı· ·· 1 ii~~~~;l~~:~~~~~:~:~~:~{2f 
t!i.-l•uu."' o,.ı, ... _, AHMfT RE1 K NOVAN ; ilk olmak üzer•. Teaırı .... ··: .__., ... "-r'" ıı *c:ıoıcunuyor Jı1. 

:: lKlzLER (21 Ma,Ju • 21 Ru.tran): 

: İş yerinızde vazıyet dU:t:ehyor. Z 
*Son derece d.Jkkatlt Vıt eayre~ıı .. 
*olmalısınız. .. 
:- YENGEÇ 121 Bu. • 20 Temmuz) : 
* Bır do&t yardımı var. Dtty-• 

Cerrahpa,a ve Haseki 
otobüsler! 

Ha.ı "ı::; \'e Cerrahp~a 8em~lerı
r:e ot.obt.Uı noıv.ar.tıtından halk;.n 
cektıtı nedir? Buraları keyfi birer 
tKlf'ncc yen delli. nıecburt t!•1iş 
yerlt"ı"tdJr_ Dutalil:& 35 d&k\A:ada 
ı •!."" haH> otobtlai.i plıyor. onlırJa 
oı:na. .. a otaraflara ır!tmek adeta 
ımt'ifll! ız. Saatte bir ~en bcle
cı13·p otobu...ıcrıcıe her c:ıurakta 
dut"'"'luror Yolı;.ıı ho~ukluıtunu 
bahane P(IPre-k taktllt'r üç onhll 
tıaı: ıstı.;orlar 

BelN1Jyedrn nca ec:ıı,·rıruz Bu 
hAll bır de-fa kontrol ettll"llln bu 
•araca r:neruleketin en mühim 
.ıaıııtahr.neterı oıautu h•lcte hu 
ta::ıa.r lhma: f:dllmeıunı anıa:ramı· 
)DTUZ 

Dükkıinları 

vaıanda!flann 

Ahınet ll ı:Llı 

istimlak edilen 

istekleri baklıdtr. 

İ.ııtanbulun :marına sırıtllt'llbf'rı 
•.carethAnPltor1 11Wılan vatandaş

.ara. ı,ıehrln mutıttltf yer:erınde 

ı~rledi~·ece vapurılan muvaıcır:a;. 

..:li.iAklnlar kı.a. ıle vt'ri:n:.ekted.lr. 
nu te\"zı ısl~d~ haltkanıyrt '""'~ 
\arına r1avrt t'dılmedlA:l aö-Jeaı
)Or. Yıı.:ınılardıtn zarar ırôren bır 
,.ok · 1rnM hwk:Mrı oıcıulı;u h.ıldf' 

kf'ne11!rrll:ıe rr.uvak"k&t. dfikkü:1l&.r· 
oarı klr&lanmadHcını tıcarethanf'· 
;,.rı k~ncı lrr •. ~k:ındPn .anra ·ılr:ı
•llUlara ~·w Ri)stPrtl41a:ını tdC1.a e·· 
.~elttf'<tır Bu meyanda lbr•?ıtm 
C>ıı!t-r adınctn hır ıröçmen vatan
ı-aş :ı1atbaaınıza llt"IPrl"k şu:ıları 

ct~f!~:~.:ı~~~·~rdaBj~ı ı· !~~af~!~: 
l•tın1!.ı\k edl1dJ. Gıeçenıerde Ai:<ıa~ 

rar parkının butw1duıtu '·er~ 
tımlı\klardıı.n ı:arar gört'nler ıç•.1 

muvaltk1ı.t yerler yapıldı ve .">ıra

:arıma•a b&.fhındı Ancai: n1a a· 
t"&sı bmlmktncıt'n t>Jr ıııen~ ann:-ll 
ıı1 mlAlt PcUlf!':ı.lf"r<" l";ıurada btr "f'r 

~erJdıil baldt: bana vf"rl!m,.dl 
J bUliıne ieadar yıı:-tıtım müracaat
. !ar nf!tlcf"A,z taldı• Ahikadarların 

bıı .:;.bl haıonzıı~ıarın ıam~rı el· 

1 
;1etlnc R'ldt'Celttedni omıt ve te-
mtonnt f"df'rtZ . 

Bir vatanda!) yardım istiyo r 
Uzun müddet me-rnurlytt haya· 

tında bulunduktllll 110nra tşsıı kal· 
cıım Yent bır vulh• t~mınıne kt· 
ya!etım müeait. bull'nmama~tadır. 
Kak.~ 1az.ıy1 blltri.:n SUratle ctakt1· 
lo yazarım. Btrçok yerde 1ıı tetnını 

.ınumıcun iken ıırf elbıae&!7".llk yU. 

zUnden buna muktecıır otamıYO
rum. Bana .ş bulunc• ödemek ka1 
dıyle kull&n1lmıı bır etbl!oe temın 
edeceıc hamt;etll ~•!anela!ilarımı
zın vardım ve oefkatınl rıca eıUyo-
rum. 

t11ın1 ve ıt.dres mahfuzdur. iauıarınızda öyle bir yülaielı~ o-: 
•lu)·or ki para aıkı.ntınızı dU)•-• 
; m .. z oıaca.ıaunız : 
* &RSLA.N C21 Tem .• 21 .&.fuıtoı> .y. 
;Aıle lçinda bır hattket var. Ba-• 
*ıı fıkır teatllt'\-1 oluyor. Yatış·:* tıncı olmak vazıfeal etze cıü}P-+ 
;cPll:. ZekA.ııızın parlak ;öhül.f. 
*huzurunuzun tam oldugu bır: 
11rıun. • 
:: IJ.\ S.4.K (%2 Afusloı • 22 EJIOJJ .ı 
* Geçmtte dönmeye mecbur kala-: ! cabını_z. B.raz kederıı bir gün• 
*tendlnızı ışıııl2:e vererek !(rJt•k• 
* ctevf\.'11 atlatma:.'• çaıışrnalı.~;ı·! ! nız Ay ı..uçutcıUkçe rahat1Jy11.- .. * caıuıın ız. ... 
:. .rER.\ZI CZJ EJlfl.J • 2% E•ltn) ~ * Uznktarı b:r ahbabınız ırelıyor. • 
*Sağlık me.;elt•nıı: ön .Ph\ndh : 
: Kulatınıza bır takım hoş .aoı.·Jıl. 

Yılbaşında 
samimi hislerinizi 

BİR 

PARFÖMÜ ile 
ifade ediniz 

Bir 

PEREJA kreasyonudur 

* 1ı·r çalınacak. • 
* ... * 1KREP <Z3 Ekim • 22 Kanın) .. 
tverdılUnız bir ısOz aızı Jnfi.k(ll:: 
*durumda hıraıtıyor Bıraz ptH"ı. • 
*"·t'ya ın&! .Bahtbı olmanız muhte-• 
*mel. Kurnaz davranmaya kalk·: 
!n1a::n1L1, .Maraın yarctmıı yoiı:._,. 
• 1·aya kalınınız 1f. * • * YA't (23 Kasım • 20 .&.ralık) Jıl. 

* • * Yür('R:ıuıı ho11iu::or Ama khtH• 
*bir ıhtµ:ııaı eörünaıüyor Bıı·• ! ı;rtın kPndtnız b,r dört yol aıı· _:. * zınd!' h!M('cıecf"kıılnlz ._ 

: OÖUK (21 AraJılr 20 Ocak) : 

:B:r :n"an hakkında yanlı, hfl-• * iulm ver'Clltln!zı fatkt'd!p hrınZ: * mf'mnun olacltk J;ı:cm hatantzl\• 
: UzOlecekaJıll.'1. Fazlaca romantı, • * bır g:(lnUniı-z ! 
: KOVA C2l ocaır • ıa Su bat) :: 
* GU:ıtl bır ırezıntt yapacak _.a.Jıl. ! bu; .ellenf!Cekaınız. Bu(f(tn ııılz(·.! * ~ızı çoiı; begendıklerınl eöyJO~• * yorıar Ail:şa.m kendtn_zf mcm-J#.
: hun v~ yo~un hl.SM!ldecc-kll·:Z: 
*nlL Jıl. 

: BALIK (19 Sabaı • ıt Mart) ! 
!Uzun bir roıcuıuta c;;ılr:acalcsı·! * ıu.z Kac;;ınnarı::ıanıza taV<!ıy~ ~ .J#.* df't:ııl1rlz Yılcıız t~rl ı;rayet.ı,.. 
* müsaıt \'e dt"vam da edeceır:. • 

·········~············~ 

1 M. M. V. ist. No. l Sat. Al. Kom. İ lônları 1 
Tutarı G. teminatı İhale ihale İhale 

Cinsi ~llktan Lira Kr. Lira lir. Şekli Tarihi Saati 

l'ahvaltılı!t nebati mar· 
ıarjo ya~ı 4 Ton 18200 DO 1365 00 :Capalı Zarf 3.1.9.)8 15.00 
Zeytın danesi 69 Ton 276000 il'J 14790 00 I!.apalı Zaı1 4.1.958 11.00 
Lahana 10 Ton 5000 00 375 00 K3palı Zarf 41.958 ı~.00 

İhale yeri: ist. Sirkeci • Demirkapı ı No. Ju Sat. Al. Kom dur. 
Evsaf ve ıartnam..ler her iün ög!eden aonra Komilyondaı:örUlür. (3341 - 17632) 

KÜRTK.APA~T-'Ni:"Röun--················ .. ···································-"-·""····························· 

CEF COB 

..................................................... - ... --.............. -...•.. ......................................................................... 
STIV ROPER 

BUGUN 
SiNE MALAR 

B e T 0 c) 
41.RAZAR rTrl: 
İnt<an.Jyet Hint 
TUrkçe. 

t o 
f4!:\ft21 
Fllm1 

ATI.AS fTel:44 n 35)ı 
Romadaıtı Sevıın • Orea:ı> 
ry P~k. Jcnntter Jonu • 
Rrnkll. 

Et.HAMRA fTeJı "'3M' 
De•ltrlrı Aştı · Ellzabe\ 
Tay lor, J De arı Renltll 
inr: (2 ncı hafta). 

iNCi ITtlı CıJ45"Slı 
O~Ium Neron • Br1gttte, 
Vltt.orıo De Slca Renk· 
11 İtalyanca 

t...ılLB (Trl: 44 35 !SH 
De•lerln A_,kı · Eltzabıt 
Ta;lor. J. Dean · Renlr:ll • 
İnıt. (2 ncı hafta). 

Ltl"KS fTPlı ti IJ lll)J 
Oı:th.un Nrron 
~\S: (Tel: 486~10) A~k 

tuı:ağı • Frank" Slnatra, 
Oebble Re}·noldş Rt'nk:ı. 

8.,RA Y ıTrı: tf 11 ll>ı 
Fol\lea Bt'l'"iere · Zlı:l Jeen. 
l\falre, :lddle Conatantine 

Renkli • Fransızca. 
T.&KSt'ı (TG:ı UJl 91)ı 

ı · Postacının Kııı, 2 · 
.Kahta.mantar ~ehrl 

ftN1 f$etı.u.della$lt Telı 
1 • Kralın 89'9&111a1, 2i • 
Kanun Adına, 

YE.vf (8. Z:GJ • Teli 
Zara Han 

B.AD l &ÔT 
o..(ı.9 (TeJı JI il l:?)ı 

l · ltl AçıkıOz Mumyalar 
A~ında, 2 • Stllhh dört .. 
ler. 

StlREYYA ( Tel: S6068ZJ 
Parla Tat111, 2 • Aya 

Se)"ahat. 
OPERA (Tel: ı& oa %1, ı 

1 • Çılgın: A-fodeller, 2 • 
çırıe Cinayet 

YUR'l' C"relı 5197 AJı 
1 - Oıln Dolarken, 
2 : Beklent'n ttırat. 

ÖZES: fTelı :Sin 24)t 
ı ~ Pırtına Geçti, 2 • Har-
mankı• 

17• sahneye koyan; 
Haldun Dormen • Patar 
ve Cuma matıne: 17.00 
fST,\NBUL Ot'ERETl 
<Maks.lmJ c'J'elı "313•) ı 
CIMBra NBR.b4AN 

Qarşamt>a., oumarıeaı. 
Paza.ı .. , 18 aa nıı.u. 

oe. f'enembe. Cuman. 
il ba.Jt• teıızll&Ul ~ 

te. Sut zı aı 

iTFAiYE 

16.30 Şarkılar 
17-00 11.fclodilt'r 
17.15 Oyun bavata.rı 
17.30 Plıf.:tlarla b&§baoa 
18 00 Fasıl hf'yett 
18.30 Dana m Utiltl 
18.60 F.e{ıtım 5aat1 
l ıı.oo Sabahat ttn Volkan 
19.30 HahPrler 
19.4 l G. tar kuartetl 
20.00 ~arkılar 
20.1~ Rad}'O R&Zf'tee! 
20.30 nınleyjct 1.steklerı 
:.;it.00 Şarkılar 

8aıntG1 115444. BeJottn 21.30 On beı &11.nele bir 
ff.4M4, Bu.rpzad• 518601 22 30 Cuınartcaı ııeceeı 
BllYDtac:ıa aıeoaı. Qubutıu !23 16 ıra'oeı Jer 
eaoooı eo. ErenkOy 552045 23.30 Program 
Florn T.!8992. B.aJlo O& 23.33 Dauu. müziitl 
oı:r 229939. B&lıeıoıtıu 24.00 Kapaıııı. 
552~. BeJbeltaa.-. 518402, A N K A R A 
t.ıanbUl ııcu t.ttn1• 
Denıa !63020, l!CadıkOJ 7.27 Acııııs ve proa:ram 
3606i2. Kınaııaaa sııım. 7.30 TUrkUler 
RamJ 2wıı, Oaır:ndar 7 45 J'v1 S Aı·an 

T 1 Y AT R O LA R 360943 8.00 B.rer farkı 

f 
830 Hafif rnclod!ler ren-van. Ur•ucak 9.00 O.run havaları 

SEH11t T1:Y&TROS(I (Tel: U.15 H.ıftf moıık 
4.a 21 57 J (Oram K.umı>: 10.00 Kapanış 
8A··•·sız· T ... ., ........ Y&o CD. oemı-oııan :l"""· ıur .c ...... ,, .... ,, • 3 - 1157 Acılış \'e proa-ram 
ıan Alt'Jandro Cuon& . p&l)&: 38CMi7~ - B ecı: 12.00 Armoni müz k.MI 
Pa7arte.ııt ak-f8mlan temsil 223079) - (Denız1oll&n ı 12.30 tlc !e.'iten •arıuıar 
yotı.ur. suare 21 de '91890 (Tatu d&tleM t.. 12_55 8,,•-• ,.,. ' 

:;ı. s~r:r~~~n Ta~~k::ıte~ -::o-:!b: TlY.&.TKO •TeJ' ~ı:~:~ıt•=) : ~~e= 13.00 :\t~S" AJ~rı 
T\ırk filmi •YİNW M1 ÇOCUK'• tto- Yolluı· 444700 .... '73S240) 13.15 TUrieüler 

TAJ'ıl (Telı "17 40)1 medl • perde . Yt-:tan 1 Pol 'ıs 1 d 1 13.30 Gumarteet konıerı 
Hin• Otınetl · A•a Oard· Andr6 RouaJ.n , euanlert • m a l 1 l:S Berabt'r ı;arklla.r 
ner. St.ewart Oranıer - 21.00 de 14-4~ Konu.oma 

l
n..nkll • fnı. ŞENSES OPERETi (Teli d.ııtanbul ı t'?f,00), (S• 15 00 Şarkılar 

'fES1 &B fTeıı 44%151)• 41 93 69 , ,.otlu: 27f"ôll. IAnadOlll t.530 Hafif mü~:k 
mıtııı A~t • Mtchıl !.tor- P'ESTİVAL: M.Qztbl OP9' n.tasu 774502) 16 oo Kapanış. 
an. Brtırltte Bard.o\ - ret 3 pft'da. 12 tal> R A D y o l A R 16 57 A;ılı:t ve prosram 

S Renttt 10 M.tızlk: ltarlo K:o- lj()() Çocuk 1>aatl 
$1-ı:si :>.ıı=:ı.EK CTt'l,.: 4-14'?89} DoCellı Çanamba waı 18.00 J\fuhaYyer fasll 

!
Çarın Kızı · tnırtd Bt'ra:- 15 te tenzll,tlı matın• 28 \rılık 1g37 Cum•rteı>I 18.30 K'\y J>Q6ta.sı 
mao. Yul Brynner • Renk· OumuteaS ıs te talebe 1 S T A N B u L 18 40 TılrkUler 
11 tna:. matıneııı:ı suare· 21.00 d• 7!}7 Acılış VI" pronam 1855 Serbeat Aaat 
ZAFF.R (Tf"I: '49306)? l • KARAC.t TiYATRO tTdı 8.00 Sahah mOz.lll 1900 )l S A;-·arı 

: Atet11 Kan • Cornel C4i'66J 8 30 Haberlt'r 19 15 Tarth.ten yaprak 
\Vllde, Jane Ru.aetl Renk De•leı Tiyatrosu Tf!m!lil· 8 45 Saı f"l'!erlert 19.20 Şarkı!ar 
U . T<trltçe, 2 • Çlfte Cl· lerl Ritıra. Dettrrl • Gı..ln 9 00 0'1.DS mUz!ft J9.45 8erbeat t;aat 

$ nayet va.n Johu.on, V• düz aaa~ 17 de, ı;ece •· O 15 Şar:<ııar 19.50 S?Or haber!erı. 
$ ra wııea • Renkli • Türk· t.t 21 de. 9.30 Kapanış. ıo.oo Secme melocıtter 
'f:çe. KCctJg SABNB ITel 1 12.27 A~Jl~ \'9 proı;ıram 20 15 R•CIVQ gazetetıl 
, 1 s T .&. N e O L •40278) 12.30 Yemek müzlll 20.80 Serbt'st r.aat 

~ 
.&.(..E)JOA.8 (TeJ! tZ3813) HEDDA OABLXR 4 Pet'dı 13.00 $ .. rJulaı 2035 \fıthat Akaltan 

l Postacının Kızı, 2i • Yazan: Heorik İblen · Çe• 13 20 Üç rr.elod. !?t 00 B~tfıkAr!ar 
Kahramanlar Şebrl. 'firen •e aahneyı ır.oyan: 13.30 H"lberler ~l 30 S•rheet aaat 

BULWAR (Tel: 21 35 'il)t TUno Yalman • Paı.artes1 13.4.5 Şarkll&r 21.35 Şarkı ,-e dans 
$1 Ha)·dutların oonUJU, •e Salı aksamları 1aı• 21 14 15 Caz müztl1 21.ftO Konu~ma 
$ 2 Erkt'4' Avtt!ll. de. Çarşaaıba talebe mı.· 14-45 Sa2 Merlert 22 00 Şarkılar 
$ ÇE!'otUF.RIJTA$ fT el ı un,$\ 17 de. 15.00 ~afif mP.lOdJler 2:l.30 -,,ıeJod!ler 
,, ı Kralın ~e· l!W, 2 çarşamba. Perşembe. 15 20 Haftanın proera.-ııı 22 45 ?ı.l S .Ararı 

{
Kanın Adına. Ouma. cumarte&I, Paıar 15 30 Şarkılar 23 00 Ta• tl eeceaı 

""'R'l.'\RA CTeJ: !?3180) suar1 21.00 dt'; •KAMP 16.00 Cumarteşl konserı 24.00 Kapanııı. 

,,,,,,,,,,,, ~''''''''''''''''''''''''"''' ... ' '''' ''''''''"J'''""'' 
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BULMACA 
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• 
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Soldan aaııa ı - Atalarda veya 
ıı !nelerde bulun uı baz• karakter
lr.rın torunlarda tekrar baş ıı ter
mesı. 2 - Akıl S - Bir tatlı ı;u 
balığı . 4 - Yemek Ort~ına bir 
sesli harf ıı::eıırse çoliul e:ıatı olur. 
s - Ordu v!l4y.•tınıo bir kazası: 
'Bir ajans. 6 - 86-ı. 7 - Bir tapı· 
nak 8 - Nefiy c .ı: Azar 

Yukandan aşal:ıya ı - Bir cıL 
hl. 2 - Şafak : A)I yuvası. S -
'Bir üMUbaY' B.r nota 4 - Pratik 
il - Serkeş 6 - ı ab!l telAket. 7 -
Bır vllilyet;mlz. 8 - Giz; Uyku. 

ot'SKtl Ot; l,'.\IACA"'I ll Al.l.IS 
Soldan saııa~ ı - BC§lktaş. 2 -

Az. 3 - Llyalr.at. • - LAln: Ma. 
6 - Eda: Avaz 6 - Me: C&mt. 
7 - Alay 8 - Kibar. Na. 
Yukarıdan aşaRıya~ ı - Belle

mek. 2 - la<le 3 - Şavıa, Ab 
4 - lzan: L4 6 - Acar. 6 -
Tramvay 7 - Taam 8 -. ŞI ıtıı: 
ZirL 

Vali ve Gazeteciler 
Sendikası 

• Y•ıilk•y • ~~~!~ B•h~~L' !!. Koooer•tllino ~I aıt çarşı arsal:ırından 632 ada 3 numaralı parsel açık arttır- il 
ma ile satısa çıkanlmıştır. Talip olanlıırın 2.1.1958 Perşembe 
günü saat 15 de 4000 lira ternin:ıt akçesiyle beraber Gala
tada eski Yolcu Salonu kar~ısınd:ı bulunan Sınai Kalkınma 
Bankasında bulunmalnl'ı. Miidürlyet -= 

Maarif Vekaletinden 
Aşa#ıda adları, soyadları ve tilyin edildikleri okulları yazılı 

öğretmenlerin i15n tarihinden itibaren 15 gün zarfında görevlerine 
başlamak üzere Vc>kiilctimize müracaat etmeleri lflllmdır. 

Bu siıre içinde müracaat etmeyen mecburi hizmetlıler hak
kınd.ı aynra kanuni tıikibat yapılacaktır. 

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

Adı v e Soyadı: 

Kerim Sayan 
Nihat Pasin 
Bilgin Peremeci 
Orhan Ural 
Kazım Şentürk 
A. Nihat Örçal 
irfan Berker 
Haşmet Yavuz 
Muzaffer Sayar 
Özdemir Kurtel 
Nazmi Uslu 
Fuzuli Aşar 
Ali Ertem 
H!kmet KemfıhlıoAlu 
A. Rıza Özgen 
Gilndilz Dirllrer 
Rıza Aksoy 
Ahmet Dikmeoğlu 
Orhan Okay 
Zeynel Fidanoğlu 
Cevat Kavasollu ' 

T iyln edildiği Okulun adı: 

l>oğanşchir Ortaokulu 
Kars Lise:.i 
Borçka Ortaokulu 
Sivas L isesi 
l\lecitözLi Ortaokulu 
(;iil İlköğretıtıen Okulu 
Mesudiye Ortaokul u 
Perşembe İlköğretmen Okulu 
Tokat Lisesi 
Naz.imlye Ortaok ulu 
Çemşgezck Ortaokulu 
Siirt Lisesi 
Muş Lisesi 
Gbksun Ortaokulu 
AndJnn Ortaokulu 
Ni.zip Ortaokulu 
lslAhlye Ol'taokulu 
Gildill Ortaokulu 
Diyarbakır Lises: 
~lalatya Lisesi 
Yozgat Lisesi 

maşı 1 ınclilel 

Bunu da glzllcc ~ apmış <1eğll m . 
ÇUnkü o ıı:cce, Pıırkotel'do benırn
lP. görü§en bir ıı;ıı:ı:etcc.~ e bu h4-
dL&eyl anlıınım • demiştir. 
cSendlkanın yenıcıcn açılmasını --~ 

ltl\lben en fazla isteyenlerden biri• H u K u K B u R s u 
oıcıuıtunu söyleyen Tarhan, bu a-
rıı.cıa cemiyete yeni ıntıııap etmiş 

• cılan genç ;azetccllcrın <1e birer ev 
Fr<htbi olmalarını temın maksadıy Amerik~'da Southern Mcthodist Üniversitesi, Hukuk 
la tstıml4k edllmlıı binaların boş Akademısi 1958/1959 ders yılı içın. gidiş-dönüş yol h ariç, bil· 
ııa!.lalanndaıı birini, bu işe tah.s ıı -ctteccııını s;ylcmı ve genç ıı;az~e- tun masraflan kar§ılayacak burs verecektir. Huku k mezunu 
c lcrin de bir yapı kooperatifi ea- avukat olmak, İngilizceyi iyi bilmek, İngiltere ve Amerika'· 
htbi olabllmcsı tcmmnlslnde bu- da hukuk tahsili yapmamış olmak şarttır TafsilAt için der· 

hı~~~~ut~· samtml bir hll\'a ıce:t- ~ hal Ankara'da: Fulbrlght Genel Sekreterliği, Mithatpaşa C. 
11!ncıe ıson butmuetur. No. 42; istanbul'da, Amerikan Haberler Merkezin de Ful-

bright Sekreterliğine milraca:ıt edilmesi rica olunur. 

LİSELERDE ~~~~~~~~~~ 
< Daeı J lnetile ı 

•körpe cıımalilar• olarak 'mu nan. 
dırmlJjtır Bu konJcla tarihten ör
nekler alarak uııun uzun izah. 
larcıa bulunan MOntr Raşlt. cLt!le
lt'rde bulliln okutulan dıo bıtıı::ısı 
aı deliıl hatıl a21acıır.• diyerek 
tunları UAve etmtottr· 

« - Ancak ıısr ıc hrnOz fe!aero 
b.Jgtsın.n t ·mcllertııı ba it Kav. 
rarnııırını bazme ıemeven bu taı:e 
te klSrpe dtmarı.aıı çetin d n me
'elelcr. ıe old ınnak. onlan ru· 
ben hazımsız \f~ pt rişan yapabl· 
ltr Ualbukı bugürı IJfilkl atrl mO· 
tehıwuı.larından oazılan. dinin tn. 
•an rullun1a bir b rıltme t mın 
e e .ec n ller &Orenık. dıntn 
bu ron .. rnnun b ı r;m~t rııır 
l'a at ı b rı •ı • 

M.M. V 1 No. Safin Alma Komisyon 
Bşk dan - Ankara 

Askeri birlikler ihtiyacı içln 30 ton yağlı beyaz pe~·nlr sat ın 
alınacaktır. Tahmi'li t utarı 150.000 lir:ı olup geçici teminatı 8750 
liradır. lhales! 15.l 1958 ııUnü saat l t.00 de kapalı zarf usuliyle 
} ap!lacaktır. Evsaf ve şartnameler h Pr gün komisyonda ve tstıın· 
bul Levazım Amirl'ğl HAn kısmında gorülehllir. isteklilerın bcllr· 
tilen gün V<' saatten bir sa:ıt en•c>linc kadar t eklif mektuplarını 
komisyon ha5karh~ına vc>rmcleri ilan C1lunur. (3474 - 18245) 

• 

6A1 BE 
• 
1 H TAR 

Suç: Baka~:ı. la.aa ınumk ıncı ı Şunu da l.nut. 
ınamak ~·· kt r k gcnı;lı ça· 
tındak ınt llarlatırı ço u . caun-
l'a ıtöril,ü• e , le vuıtubu a.-ı f.l 
in• .harar c ruı nt1 ncı r Ot'n u

Maznun'. MC'hrıet .oğlu, 1e33 do~umln, Ahmet Özden, D<'vcli. 
nci Pıy:ıc!c Tabur erlerın.!en 2 nei BI. 

Yuktı.nd:ı acık hUvi~c>ti \'em Usoot suçu yazılı maznunun 1'aıb 
,•lduğu nnlasılmaklıı As. Muh. Us. K. nun 215 nci maddesi ger<'
gince İst. Boğ. P. Hırlikleri As. Mahkemesinde ispatı vUcut eyle· 

ltUn tamam ~le antayamadıltı geniş 
bir dini nıfınevırnı fı ıemıno alelil
ceıce baClanmRkla. yarın realite 
tıııı kunctll ba 1111 Ur ul.detle 
•arııılınıa kencı..stnl kurtaramaz• 

Yılbaşmda 
samimi hislerinizi 

BiR 

Bir 

PARFÖMlJ ile 
ifade ediniz 

PEREJA krıasyonudur 

.... ·::. ': ~: · .. ~: ... ·· ... ·.· ·, : . . . .· . . . . . . · .. 

İstanbul Gazetecilerinin 
Yılbaşı 

BAHÇELi EV 
İkramiyeli Eşya Piyangosu 

Yılbaşı gUnU 

mesi vahut meskenini bıldirmcsı ıhlar olunur. (18263) 
- Adli Amir 

Stil eşya \'e Amerikan t-;l ı-kh'ik Ciha7.larıyla 
bir Senfoni tefkil t'd en nrijina l 

ARTiSTiK EŞYA MOZA YEDESI 
29 Aralık 1957 P A Z \U günü, saat 10 cta 

Fır• n Sokak 8, Kastet Apt. Daire J E ( V 1 K 1 y E : 3. (1 eşvikiye Durağı, Teşv:kıye 
r/ Camii sokağından gıdılir.) 

l\lodem bır san'at anlayış1yl" yaptmlmı~ klA ik hatla· 
nnı muhafaza eden Ampir y\!mek odası takıinı, ga~cl oriji· 
nal bir şekilde tebdil edilen bar~> le vitrin - kütüphane, ra· 
hat koltuk ve berjer, Nil Lakesıyle meşhur Lou!s XVI yatak 
odası takımı, (Geniş gardrob, ıifonyer, tu\'alet, komodin ve 
karyola), yazıh:ıne, döner köşe dolab., çocu k odası, A mf>ri
kan Stili keyf ve oturma odası, Westinghouse Dipfrlzli Buz. 
dolabı. yine Westingh ouse otomatik çamaşır m akinesi, Sun· 
heam Miksmaster, Murphy Senfonık R.ıdyosu. 3 d evirli RC.\· 
Victo,. otomatik pikabı, kıtırlık, dektrik tava, ayarlı titü, 

Moffat yekpare havagazı ocak fırın, hakiki Linoleum mu
~mbaları, perde t ill korniş ~ ı.renedik pancurları, yılba51 
tczyinatı, mutfak takınılan, pastel rı•nginde halılar, Alact· 
tin Petrol sob:ı.,ı, çatal bıçak takimı. oto termosu, çocuk bi
sikleti, l"lint bıç:ık takımı, avize ve aplik Chopin, Rachma· 
niı:ıof, Wa~ner, Straus, Brahms'ın eserlerinden Sir Thomas 
Beecham, Hntch<'ır Libaracc, Kostelanetz Toscaninl tarafın· 

dan :raratılmış bir Longhpl ay Hİ-Fİ plak serisi v.s. 
i. BEJIAR 

İstanbul Teknik Üniversitesine Bağlı 
Teknik Okulu Müdürlüğünden 

Okulumuz Bürolarında çalışmak üzere en aı Orta Okul mezu· 
nu iki memu r ile (225) lira ücretli bir daktilo alınacaktır. 

İsteklilerin Maçka'd a Teknik Okulu l\füdi!rlüğüne mUracaat · 
ları. (18145) 

GAİBE İHTAR 
IX. Kor. Topçu Kumandanlığından· 

Firar ııu~ndan maznu n nlup hfllen gaip bulunan Ankara, Ba· 
ha Hasan Alevi Mahallesinden olup h§len is· anbulda ikamet et· 
mekte olduğu sanılan Re.fık oğlu 936 doğumlu firari Assb. Tamer 
Akben'in bulu:ıdutu yer askerlik ş•ıbesi, Türk Konsolosluğu veya 
TUrk Sefar,.ti vasıtasiyle mensup oldulu kıt'a veya askerlik şube
sine müracaat ederl'k bulundu

0

ğu yeri ı,iJdirmesi veya isbatı vücud 
eylemesi Aıı. ll.U.K. nun 215 maddesi gere~ nce ilan olunur. 

İşçi Partisi' nden 
bir hey' et geliyor 

ma,ı ı lnclıle) 
bazı söylentiler vardır. 
<astı. "' ZAIHRt. 

MuhalPrc• çcvrelf"rl bu ztyaret
tt'ıı evvel Bıı~bakan Menderes in 
llüyllk Millet Meclisine Kıbrıs to 
ııusu'1clll lzahııt vermesi sonunda 
b ir ceneı mtızakcre açılmll!<ını:1. 
hu müzakereler esnasında hükO
mct tenl ıtıere uiirasa bile, bil üıı 
caınya} a Türltl~< nın tı7.lm \C ka
rarlılııtını 'c bu meseledeki blrll
ıtı.ıı ııöııtercccğt kanaatindedirler. 

Bağdat Elçimiz 
fBa~ı 1 tııciı1e ı 

dan uzalc~tınldılctan aonnı ıcuru· 

lan \il •Nuri SAit Paşıwz, Nuri Salt 
kablnesh cııre vıunnanoırılan Mer
can hUlcCmetınln nasıl b1r rol takip 
edccrjlldlr. Diplomatik çevrelere g6• 
re Irak hııllı: orııncıa Naaır taraftar 
lıAı gtlndeıı gUııe artmaktadır. Bu 
vaziyette Irakın daha ne kadar z•· 
man Ba!ıdRt Paktını Arap Birliğine 
tercih edeceği belli deClldlr. Bu çev 
relere göre, ı>url Salt Paşa, Irak 
hnlk oyun<1a bil patlamayı önlemek 
mak.68dlylc Baj!dat Paktını, :fan.ile 
ltal't>I tevcih etmek istemektedir. Hal 
bukt bu husuata TUrklyenln ve hat 
tA iran ile Paklatanın fikirleri bi· 
le Irak'ın flklr)erlndcn ayrılmakta· 

dır. Bu farklı gOrllşler aon defa B••· 
bakan Adnan Mencıeresın başkanlı· 
tında Anlcarada yapılan toplantıda 

da bir dereceye kadar meydana çık· 
mı,tır Türki)'C, inın Ye Pakistan. 
Baccıat Paktının her teYden evvel 
SovJet Ruııyanın tecavüz emellerine 
karşı kurulduğu fikrini eavunmakta· 
dırlar. Buna karşılık Iraklılar, A· 
rap devletleri, Baıtcııı. Paktı tarafın 
dan ve umumiyetle batı devletleri 
taratınclan :fan.il işinde tatmin edil 
medlltçe, Arap dünyaaı içinde çok 
zor <1urumda kalacaklannı ileri ısllr· 
mektedlrler. 

Karaca 
c Haşı ı tnchtl' J 

dUnkü duruımııısında Muammer K•· 
raca, dlvacının lddlalannı reddede· 
rek: •- Aktriıstik kabiliyeti olma 
yan bu kadın, kendlalnl reklAm et
mek için dlva açtı·• demiştir. 

Fakat kadının avukatı dAva mev· 
zuuna alt kontu.ı..tın fotokop!atnl 
mahkemeye verince Muammer Kanı. 

ca daha faz.la bir teY 86yleyememlş 
Ur. 

Saliha Telcnl!Cl'ıun lddlaısına gOre 
Muammer Karaca, kendlainl italya
da çevrilecek olan Clball Kanıkolu 

filminin baş ka~ın aktr111! ola:-ail: 
ayda 500 lira maaşla anıı;aje e~roiş 
\e kendllll tle bir dJı mukavele yap 
mıştır. 

Ancak Muammer Karaca, bir ay 
sonra kend.atnden multaveıerı yeni· 
den tanzim ettirmek üzere l.stemı, 
bir ;ıUn aenra da yanından çıkar 

mıştır. 

Saliha Tekneci dUnktı duruşmacıa: 
•- Beni işten çılta:-acağını anJadı

ilım için bir iki ııün önce mtıkave· 
lenin bh !otokoptalnl aıcıınn•, t:.rn.• 
demlşt.r. 
Duru~ma. mf.ldaht: avuka~ın iste· 

eı üzerine dclll toplamaısı için bB~ 
ka bir s nne bıralı:ılmıştır 

Borçlu f üccarlar 
C Ba!l , lncldf'\ 

u ıcıecaıın ve maıınrını haıl'n e . 
ıer nele bulunduran mü~tıı.'ls J,n 
fır<;atçıların rıru .:ık f atlnrcıan pl· 
;·a ııdan mal mübııvaa.sı ltombıne

zonunll "ıtlc bile dü rrek istismar 
<:<1. l e:e ın.n . ön.enmesı için Ba
kanlık ne ~bt tedbirler dUşUn· 
mcktcdlrh 

ZAYi 
Saray Zlraııt Bnnkosmcı.an almış 

'.lduğum IJ No Ju c·arl hesap cüz
danımı zayi ettim. veni.& nı alaca· 
tıımdaıı e ktııı.1ın hükmü volttur 

nu, ıı k "';ıııı. ı 
Hıışoııtt'l ınrıı I 
llllnıl " rrlç 
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YAKOVA DEMiR M UESSESESl'. 1 ~alonlarında. Noter huzurun
dl çekilecek ve aynı gece rad 
Yoda 22.45 emisyonunda nes· 
rcdilecek, ertesi gün gazete-

l erde ilin olunacaktır. 

8&blbt' VATAN oueıeoıınr 
Ye Methaacıtık T A e adlD 

&RMBP p,\lfN YALMAN 
t"mumı N1'8rıvaı MOOOrG 

ÖZCAJll caoOOım 
Bu uyıcı• vazı ıeıerını nııea 

tdare eden me1uı mQdQrı 
"ADUN TANIV 

Gazetemize yazıtarıo :veni barf· 
lerıe ııoncıeritmeııtnt rica ederis. 

BütOn dost ve MDıterilerinin yeni yıllarını kutlular ve iyi iı temennilerinde 

Bulunur. 

YAKOVA DEMiR MOESSESESI 
sahibi 

MEHMET TARIK YAKOVA 

8&1'P&r 8 

İETT dün itham 
sağnağ ı na tutuldu 

İktidar lçtilzüğü de9iştirdi 

fBqı ı ınclde l 

ırCin ltllç duruma <111şmezcllk. Bu 
SKODA otobllıılerl bir şeye yara· 
mocıı. Mıııırlılar da bu otolıi15ler
... eıı aımıoıar, aıt ızları yaıımşı . Irak 
\ er<llll ıııparişlnl iptal .. tnılş. Ben 
bu otobfüılere blı1mP.kteJ111e. l:11r 
ra~arkeıı açık kam)ondl4 ı~ı:ne e•t 
mey! tere.il cdenm. Giriş çıkış 
maazallnhl Jstaııbullular bizi bu
r11va niçin voııacıı? Havaauı. TCI· 
neı. Tramva,' otobCls hepı;ıl blrbi
thıden beter Vatandaşa h!zmpt e
decek tarafımız kalmadı. Ben ş&h
rer., izmır BeletllVCt\lnln getirdiği 
otobüslere hayranım • 
<,f' l , \lf:'I:\' \l.tt"I \ O K : 

Bu aıracıa buzı üreler. İzmir Be
lEdlycatnın ectırcıtıtının otobü ol
mayıp trolcybU olduııunu aöyelvin 
cc. Mehmet Eıımer· 

~ Den otobüsü de bilirim; tro 
lyl>Oı>ü del Yüz karası halimize 
ııuımenın llemı yolu cıemıştır. 

Hızını alamamış olan Mehmet 
E&ner sözlt·rtne •öyle devam ct
mı~tır • 

• - B.-ır. Umum :.rncıor beye. ras 
yonel ç11l ıştılı ıçtn, tcşokkUr etme 
ite razı dclilllm. Bu~1u lnılıls çAk· 
mak telll.kkl ederim. oıcıın. 20:.?77 
mımııralı otot.ü11 mezarlıkta mı <le 
~il mi? Onbeıı günac Vatmandan 
~oför ye·ı,•ırıyoruz ve ı:ıtne bin· 
!erce llralık araba teeıım ediyo
ruz. BuıınnkO aıoförlerın ı;oltı <1i· 
rckstvon eoförildür. 1.E.T T nln 
freni yoktur. Tek bir kişi ı20 mll
yonluk mücMestyl blldlil aıt.ıı ı
C:.are ediyor Umum MOdürJOkto .sı 

nı sıra her markadan araba var. 
nerhangt bir müaOr veya şef, a
raba\'& atlayıp ycmete rıtdlyor. Ve
llr.hdtnl de mektepe götürüp geti
riyor. BlltUıı bunlardan Umuın 
Mlldür bey bal gibi meı;uldür. Me
eullyetınt tl!!iblt için bir heyet tcş 
lt1l edelim ve mahkemeye verellm. ı 

11.1.U ,l.All AR'rlK! 
c:Şorörlerin ve tıtletı;llerın atızıa 

nnın bozukıuııu cıa ayn bir dert. 
AcıAbı muaşeret denıı okııtacaı:ı:nı 
za. işe adam alalım: adama iş 'tıul 
maktan vazgt'!Çellm. Parası ile l!C
) ıhat eden yolcuya bir biletçi na-
1111 paylar? Bir Avrupalı bu cıuru
ma aııla tahammill edemez. B z 
fııtanbullular ylne tahammüllü tn 
.ısanlarız ı E,ret Şr.ttk arkaclaşımı

r:ın ad4b-ı mu~eret dere! ver:ııııı 
bu lnsanl11rdan, çekttRımız yeterh 

Daha sonra N. Beeer ııöz alını, 
\'e 11öyle demiştir: 
•- Bu müeııııeııede 40 ııenecıcn

t-oert gece işçilerine verilen prim 
~en sene kaldınlmıttır Penıoııe
le verilen ıtömlekler. cıemlrbaş kay 
dt ile ~ri alınıyor. Karda ıuşta 
b r yıl ıı;tyllen bir gömlelln steri 
alınacak hail mi kalır? Yoksa pa
ı;avra mı olur? Kar primi denen 
prlmı:'len almayan kalmamı~tır 
Halbuki bu prim, bilfiil yolda kar 
:emızıııındo çal14anlara verilir. 
1056-1957 kı~ııı<lıı bu primden U· 
mum. Müdür. MHCIOrler ve Enıı1ıek 
törler va. hep almışlardır. 60111 
Efyılı İ~çl ve tşveren münMe't>e~ıe 
ıını tanzim ec?en kamın bu m!leıı
sa;c<le tek taran ı olarak ele oı ını 
vor. İdare ltı tedli!I rıtbl 111141 ecıı
,.or. Biz lşcllcr lhl61 euıek ne ola· 
ca~ızh 

T e"lkldlere cc\•ap vermek Clzere 
konuşan Umum Müdür KAmran 
Oörglln de ıııınıan cıemtııtır: 
h t LL(' I\ ol'Llt;T,~ 1.IK I 

• - Elektrik şebekemiz çok mah
rmıldür Elektrik ftatıarı ucuzlamış 
ur Keza sa?: hei<:csl de 10n de
.cC'e mııhmuıcı<ır Taşıt m~lesl
ı e Fllnce h r 200 me-tl'l'de. bir 
arabL.lllız olrtadır H"r gUn 300-320 
arabtı ı1ererdedır Karpit olmacııaı 
~ın kapıılı Clurak vaµamıyoruz Tü 

nPI olt'ktrı{tl' ı:.,v. , ıecek. Bu iş ıı;ın 
lüzulY'lu matıeme s·parış edllml~· 

tir. Tah.~ :ıa.r"mlan. elbanı<tUllllrth 
~u lll:lt"'a: vav11•ılar yok deneeek 
l:acıar nJ•r. B11 ıenkltleri yapan 
arr.ı.cı11~ıanmı:r, 1>17.e döviz tecıa:-ıtı 
.,e dll!er forma:ıte!er huııwıuncıa 
:;ardı•ncı~ bultılll'ıılrr mınnet:ar ka 
ıı:n?: Oto m••zarııtı C:cnım şey, ı.a· 
ısecc\ )'l'CIP.lı. pal'('a bcıo:ıı,.,,n araoa· 
ıırın •mit:• ••tlı yerdir Bu nıtı· 
e11 'ı"ı frcnsl~dtr el. yorıar Hakl
k .. trn ttoiirudur Freıısız oldıııı:u• ı
çınc1 ·r ki k.uıa umanda bütçe.~ı 40 
'l'•I• .,ncıan l2•l m · ona .;- ı.ımı,tır.ı 
I SR OIT"Mll!! ı.t.R il\\': .. 

1 ET T tcıar('!llnl ;, ... :ına'l'I KAaı
rıın Oöızün. bir ara d!nıeylcıler 
araımıJa butunıtn t.şçl mOmeıııııl
ı"rınr dönerek' 

«- Bııkın tı:çı m<ımesı;lllerı hu
tı....ta<lı~ 1ı;!crlnc ıııtmemlelercı r 
Hrltlarında ııcrı-ken ~apılaca .ur 
•mı .. t•r 
Umum Mtıdür konu masını, \ ' il· 

kında Ka!uınpaş11 ile Sirkeci "ra· 
hlndll OlObCI~ bl'h:!'IP.rl llldllS e<1licı

c:eııını belirterek bıtırmışttr 
Mt:CI is i TF.RK 

Qu arncıa Al4ettın Nasuhlolilıı 
l"nıum MUCIOrden ııuaı sormak ı
çln sö7. istemi§, fakat. Reis kltaıe· 
ti ın<ızalı:cre t11krlrt vardır dlyo 
kendisine &iz venııcmtştır. bunuıı 
üzrrıne Nuuhioğiu Mecııısı terkrt 
mittir. 

Da!ıa 11onra bütçenin gelir fasıl 
.arının müzakeresine ııeçllml~ ve 
kabul edilerek toplantı ııona er
miştir 

Kahire' de Kızıl -
Kara kardeşliği 

<Bqı ı ınctile> 
lı:lndaltl öner;ıe lı:abul edlltrek, de· 
tıf1kllk tet:ıııntn gora.uımeatne b&f 
ıancıı. 

Sellıhlyetl olmayan ve)'11 gerelcçıle
rinde galiz ve muı~bçen ııözlerl ve 
eıtazıtahrllteye ihtiva eden .ıwzler bU· 
ıunan teklif ve onergelertn tMhlh 
edilmek tuere ı;ahlplertnı nrUınul 
hakkındaki madde utıık bir drğl~llr.· 
ilkle Jo:abul edileli. 81. madde ür:crln· 
de ısöz alan komlayon ııOzeQaü, tabı' 
hatası olarak maddede bir kelime
nin elı:sllı: bulundui\lnu aO~ le<ll. :o.tacı 
deye, cıını.melere başlanır.ten ve ka 
nır alınırken çC14unluk olup olmadı· 
tının anı.ttırılması: görüşmeler <1&o 
vamında tıse çotunluk aranm•ll mec 
burlyetl clmamuı m6nııısını temin 
edecek bir kelime eklenmeslnl is
tedi 
il \ TTA \'E 11.\TTA .• 

C H .P. Kars milletvekili Mehmet 
Ha:zer r.öz aıaralı:, Tüzüğün birçok 
mactdeıılnln her an çotunluk arama 
retlı:lal vermekte olduAunu l!ade et· 
ti. •Bu lllve ve teflllr cıotru <1etlldlr 
çoaunıut yoklı:en görüşmeler denm 
edemez.• dedi. 

C.HP. Ankara ıulllrheklll Tm1ıan 
Feyzlotl\ı, teamülün görüşmeler bo
~-unca ntısap aranmııısı şeklinde oldu 
tunu söyledi. cOeçeıı oturumda b•f 
kanın davranışı bunun örueğldln 
dedi ve fOyle devam etti: 

c:tJaddr, Mecllııte 80 veya SO mtl· 
ıetveklll do ola• g(lrtlşmelere devam 
edllmealnl temin edecek şekilde de· 
jtl~tirlllYor .• 
BO\'LE ŞEY Ol~AZ: 

Hamdi Sancar. •dogru, <lotru• de· 
dl, hatta görtqmeler 20 k"1 ile de· 
vam ecıııaın ıaıentyor. 40 lılft hazır 
bulunuyorsa 21 klşlnln el ltaldınna· 
siyle kanun kabul edltaln deniliyor • 

D.P. mllletvek111erl cbOyle 4ey ol· 
man diye b•Rırdılar. O.H ~tlletve 
killeri de Komla.Yon Başlı:anı Ue tar
tışıyorlardı. SUlı:ünet avcıe~ ettikten 
ıonnı Ferzıotıu konuşmaısına fOyle 
devam etti: 

• \"a tand .. lar önemli konulann 
30 • .ıo klfl önünde konu tuldutıı· 
ıı u ıorürler Yl' bu yüksek mttlı ...,. 
karşı d uydukları hürmet az.alırsa, 
bunun mesııllyell bu teb lrl ve 
Oeiltlklli l kabul edenlerde ola· 
caktır .• 

OOÖ RC ... OOGKU! ... 
ProfeSôr TUrhan Feyzloğllıncıan 

aonra AnafM& Komtaronu Bafkanı 
Osman Kavrıkotlu 8021 latecıı. Kontış 
mawıa fOyle başladı: 

cDemokraalıerln ve meellalerln en 
bUyülı: ve tehlikeli dUşmanları de
mıgojldlr.• 

Turhan Fe)'21otlu •Dotru... Dot· 
ru • dedi. Kavrakotlıı devamla cBu 
raya gelirler memleket eıcıen gidiyor, 
hOrrlyetler elden gtdt:ror. dire nara 
atarlar •• • dedi 
K\\'G,\ ! 
d~ara atılır> llli:ı:O O.H P. lllertn 

protestolarına sebep oldu. GUrültü, 
•>"Bk patırdıları \'il itirazlar devam 
ederken Kavrak<>Glunun cAnayaaa 
profeaOrO geçinen Turban .t eyzloğ· 
ıu ... • demealnc 1ı:aımadı iUrUltUler 
ve protestolar daha da arttı. 

Bu sırada O.P. Konya mllletvt· 
kllt Hamdi Ra,cıp Atademlrln 
aarfettll l bir iliz, C.H.P. Kars 
mllle lnklll HHan Erdo&anın, A· 
tademlr'ln Ur.erine hlıcunı r ı mul 
ne sellep oldu. Ru iki mllletYe· 
kllJ tam lıapıtblı.lan sırada diler 
mllletnldllerl tarah ndan aynldı 
tar. Ön tarafta llulunna • llletn 
lilllertııln hemen hf'll 1 il) ata lial 
karalı ıerlre dönmllf)er ; ııavsa,ı 
aeyredlrorlardı. • 

Kavga bltUkten sonra Kavnıııotlu 
ltonu.şmalannda phıı.ları hecltf ıut· 
maracatını ııOyledl Ye konu$112Ulna 
fbyle devam etti. 

c:.temıekeı menfaatleri, gOrU~e
ıer oorunca nıaap anınmaısını icap 
ettlrm\yor. Mllletvelı\llerlne baıur 
ol, gel ounır• otur, dinle diyeme
yiz. Başlarına poUıs dikemeyiz.• 
KARŞJMA NE ÇIKACAltT, 

CJi.P. onıpu adına söz alan Faik 
Ahmet Barutçu, muhalefetin yokla· 
ma yapUmuını ııtemeıe )'etklll ol· 
dui\lnu. •muhal•fet kartıma ne çl· 
kacalı: diye ı.ıeıı:lerlı:en, iktidar mll· 
letveklllertnın de u.ıonda bekleme 
mecburlyeuııde oldularını• aoyledl. 
Muhale!etln mecllaten çekllereıı: ebe 
rlyetl azaltmalı ve oturuma son ve
rilmesi gibi takUklere b•şvuruıcıuıu 
nu .sö)ıedl. cBu. muhaletetlerln yu
mu,ak talıtlklerldlu dedi. 

Tekrar ııOz alan Osman Kanaıı:oıı 
ıu, ozet olarak fbyle dedi. 
BİZİM DEDİÖbllZ 
Ol~\CAKI 

•Ek.erlyetln mutlaka dotru d ü· 
tündllltlnU iddia edemeyiz, ama 
ek•erlH l ne de.ne byle otur. Hl· 
ılm dt'diilmlz ola~•k. Sb de &r• 
koını ıLda ıı ı•lec•kslnlL. Bunun 
batlıo;a ı;aresl 7oktur.oı 

lJ.n:ı :ııı..kkıııda aOz alan Pettıl çe. 
llkba,. <r.ıslında Anr.yııaa Komisyonu 
Başknaı olan Ka -.rakolılu. iktidar 
pr. •t•lllnln ~Oırlı•U gibi konuşuyor. 
Başkanın kendls!n: tkıız etmtısl ıcab 
eder> dedi. 
Mİ l,l,t:T EKSt:Rh 'ETi 

c H.P. Kan. mllletteklJI Mehmet 
Hazer •Millet ekaerlyetl bizde On· 
lar bizim peşimizden gıolmelldlrleu 
dedi. 

Kom ~\'on adın& wz ahın te l ! 

<Rafı ı lnt''lltel 
hal lktludt l araım yaptııını. l\lı
~ır•ıı 700 milyon Rublelik bir kre
di aı;tığını \'e bu yar<1ımıar lt,'ın 
hiç bir ı;tya~I ı;e askeri ~art kO§mR 
dığını ltaı:ıe ederek c:blz ııadec" l>ır 
lı.arcıeşln cııter bir kardeşe herhan
gi bir merıtaat b<'klemeden r•»'ı· 
ıtı yardımları yapmak ıstıvoru7.. 
Halhukl Batılılar ~·apmakta olduk 
:arı yard ı mla::- için aı.kerl ve aıya~ı 
şart ~maktadırlar• demlştlr Sov 
>et Dr.lcR<' ı el aha ııonra lktl1ıaden 
veri kalmıa Ar.ya - Afrika mcm!<!
ketl!!r!nc >·ardım için bir fon ~ıı!ı· 
111& edllmesını teklif etmiştir. 

ahlpl rıncıen Denizli Mlllct\ek 'ı 
Hamd.I Sancar. tarar nt;.abı~ı v.:ı 
ınoz:ıı-ere nı abını izah etme~e ça· 
,ı~tı Muhaleletlıı ~ eııı ıı- ttrıı ... ı ı .ıı 
kOmc.1en eııcıışe ctmemuını ao\ c
dl. Bunun Utertne ayda kal'tıı':l 
Profeftôl" Turhan Peyzıotıu, komı11-
)"0nunun tem·nıt \'erme11t ıerctç•ı
aını ır.öyleell Sonra yeterlik öncrt' 
ıeri okun<lu. önerııeler l:abul edil
di ve maddıı ltomlııyondan ıteçtıtl 
,ektlde oya kondu. M. ma:ıı:ıeııın 

kabııWnden 60nra. 85. madde cı,. 
D P. çotunıuauııca kabul e<llıdı. 
l:luna aııre. ~µ adına udece b'r 
kişi le bir kere l'lncelikle ellz hak 
kına &ahiµ olacaktır. 

91 mııcıdenıı. ııorilşntmaıne 
ıeçlldıP,ın:ıe • .komt..s~on, ma<lı1e<le 
bulunan cıntızamıı kellm!!alnııı 
a&ükılneth t'kllndc dctlştlrllme
ıtnı u,tecıı. Bu teklif ııtı!Qemelf"re 
.ebep oldu Komi.ısyoncıakl te:tllY· 
le kabul e:1tldl 

Ko:ıferaruı çalı~alarına yarın da 
davam edllec<'ktır. TARiHi TAHRiP 

Vmuml tıeyet kararı llo mus:eh· 

iLAN TASHiHi ~ 
cen. rıaltz wzlerın tutanaktan .ı;ı-

1 
k.anlmaaını d.erplı eden ı:ı3. mad.:tc 
nln görüşUl:ııea.ıne geçtldl Söz a
lan mllletvl'k!lleri tç tüzOlle ekle 

Dünkü nüshamızda çıkan nen bu yeni fıkra'tıın anay~uın 
Amerikan Dershanesi 20. macıcıeıııne aykın oıcıuaunu bıı 

ıırttller. C.H P. Tunceli Mllletvf!<-
Serlevhah llAnda klll Anılan :Bora: •zabıtlar •l'qrll 

(35. nci Hizmet yılı) hayatımızın hakiki kopyalarıc:ır 
Bunıan tahrif etmek tarihimizi 

Söz alan Fe1.hl Qellkba~ K&\rak· 
oliluna cevap vererek eııvıe dedi. 

cKa~rakol)Ju Türk mıllctlnl kov 
boy rıımıerının tesirinde !talan 
çocuklara benzetiyor. Ya 'l'ürk 
m111etinln 11tyasl oıgunluauna ına· 
ıuraınız. ya ela ınanm&2111111z, bu 
tPkllll kabul ecıer&ınız.• 

D P. Mllletveklll Sı•batl Ata!Oan 
da :O.lccllfi li.dlbına uymaı an ı< ızlc· 
rın tutanaıtlardaıı çıkarılması te
r.ini savundu. Tl'krar söz alan c;e
llkbnş Sebatı Ataman·m «batı dc
mokrasılt'rlnde Meclis görQ~mele
rın n <1et.:ıı. steno ile ae.s maktnr. ı 

lif' teııblt cdUdlltlnl bUmP.me&llkten 
lı'"ldl~lnl belirtti ve dedi lı:i: 
Kh J< ATl .A R l 
•Sebatı Ataman 1ddlasını lsblıt 

etmek lçl-ı kellmı>ler (lzerlndc o~ -
ııar SO!t.stlcr. padır olan ~.evler Jay 
r.letll ve palıa•ıcıır. Kör atlar da ııa
d r<llr Öyle ise kör atlar <la kıy
n etli ,.e pahalıdır, dcrlcm1iş. Se
b .. tı Ataman da bu kabil man~ılı: 
ovunlan ile 1<1d1Mını !.&bat etmeic 
cıılışıyor • 
H \Sl'I \ '1'.\ HDIT 

Bu madde de D P çoıtunluıtu
nun O}"ları ı:e kabul ectııcıı. 

Dahu =sonra. bll5ın hürr.yetlcrın. 
sınırlayıcı bir mahiyet arzecıeu 147 
ııcl maddenin ııörüş(llmeııtne qc{ll 
dl. İlk olarak C M.P. Kı~ehlr Mit 
letveklli Fazıl Yalçm söz a.arak 
'öyle dedi: 

u"ll~rl"f't aue lf'tkll rıt rıı 

"özlrrln " '' a nıah .. Pnıl'l f'rc~ 'a 
yıııl uııına•ı ,a~:ıı.; t"d lll'll htı•U• 
ı ıır tt1.erlndekl ıtllrll~mdrrln ba 
Mn )Oln li r )&)mlrınmHını )a 

"aklı, arı bu hOı.:om, bnııın hlir 
rhl'tlnln )eni bi r tah dhtl mah l 
, rtlnd,.dlr. Ana) a~aıun 68. mn.ı 
ıt r~lnP ıt<• rf' htırrl) •llt'rln ~mı
rı kanu nn nıah uon ile e lzllir 
iç tozft k bir lian un olmftclıtıı 
h nhtf' elmdl bum h lirrl)rtll' rl 
nt. )f'lll bir tahdit ıtPtlrlll)or. 
Hunun ~dl yil kwk ~lerll•lnıl-
zr '""'' \ f'recf'ktlr.ıı 

'Profeı;ör Turhan FC)'ZtoRlu N5z 
aldı . Fevz.otıu. anayaeaya bu bO· 
!:timle yeni bir te!ıür getirt .mele 
ıstencıı~ını belirtti. •Ancak, ~ete 
el ken<li fikrini mebusun masuııı 
} eti arkasınıı &aklanarak bl'yn:ı e
derse. ortada bir auç olabllln clf'
cıı. Bu fikir bazı D.P milletvekil· 
'c rlnc'" cıe kabul ec1llme5l üzerine 
Feyzloğlu Udll teklifindeki hüküm 
cır.o malı:sa<1ın bu oımacı.ıı;mın t~ 
!;!tın! istedi 
J\A ' l ' S KOl\l' l"C'l 

EncOmen acııns kO!'llU:re Osman 
Kavrakoıtıu geldı tç tüzülün A· 
na\'asanın dPrplş ett!IU nizamname 
~a.rtlanna uymamıısı bakımmdan 
bir nizamname o!madıjtını bellrte
reit «kanun kokusu var bunun ı
çlnde• dedi Kanaıtoaıu, getirilen 
hükmün anayaııa;a da aykın ol• 
Ma:1ığını tcıcıta u<ledındc şunıan 
ııtıyledl: 

•An~asamızın 17. maddl'~I 
nıebu11ı nnn re, \ e nıtıt alla \ I! 

beyanlarından dol1131 m rsul 111 
1 ıılııı H) arııli larıııı Mi) lfl)l•r. \ · 
rnha ı.:ü fllrler. mlis lr hc't'n ı.llz· 
ll'r bu tt)'lf' r, mütalftalnra, hl'· 
~ anauarn d nllll ml ıll r? 1 lf' 
hunu bo,ıe anl am ak tbıııul ı r.11 

Hih 'l .F. tşTRI 
Sözlcı ntn burasında KavrakoR

ıu >ıtr<lenblre beyecanıancıı. Sözle
rine lf{llen muhalefete dönerek 
11) a, işte işliyoruz biz anayasa hu
kukunu.. Bir aün dQnys bu yeni 
b1cyanlar•mı21 örnek alacak• dedi 

Bu arada Kavrakollu, Feyslolt
ıunun bir Bakan için bfl:erllts!z 
aemenln auç oldullU hakkındaki 
1<1.:tluını ele 1ı!arak, bunun hiç de 
!ıakaret oımacııııını ileri 11ünlü Pa 
kat Başkan Fikri Apaydın aözOnü 
k~erek, uıuç olabllln dedi 

Sözüne devam eden Kavrako hı 
Ar.•y1111anın cıerplş ettıltl harf~
ye'l neşir eorumıuıuııunun ıazete 
etleri <1eltll <1e bu tıııe ııııııı Mecı 
Bııskanlannı hedef ıuttuııunu ılr· 
ri aürerek lıürııücı.en indi Kavrn··
o~luna Fethi Çellkbaş cevap ver
di. 
t1cl1 :sc0 Dt'Sl'A 8A \ 'A 1 
Kavrakoıııu tekrar kQrııüy• ııcı

dl. Kanunun kendl51ne göre bir 
tarırını ~·aptı. Bu kabll deiltıııcıııt
ter.n dünya demOkra&llertne f•nH'k 
n:acaRı fikrinde tekrar ıı;rar e• ti. 
Bu aracıa 3 Dünya Savaşı sonun
da kurulan Nun:nbertı mahkeme· 
l"rlnden bahsederek ıöyle dedl 

c3 Cihan Savatından pltp çıkan 
tar .nuıetıeri tçır., vatanları lı;:ln 
carpışuıları muhakeme ~ip mah
kQm etlller Sanki onların ıaycıe
n harbi kazananlannlı:I kadar UI· 
vt deilll mı idi? Ama Nurenhera 
mahkemeleri ile m!IU ıavelf'r ~f'
rlrıl' ml!letll'r&r11$1 aaveler lka:ne 
edilmek stenmtştlr. İşte hl:ı:lm tef 
~tr•mrı ..,,. böyle yeni bir mrınrı ta
,ıyor • 
\ A \ l'ıilh.\ :"İ '.\fl\'ACA I\' 

beş ııonı, ayda 20 soru. yılda ıM 
eoru görQ.şUlebllec,.ıııni 11ö;rlectı. 
cBuS'1lıı verilen bir önergeye bee 
eene sonra fnra gclebllecektlD de
di. Sonıların gijnl~ülcbtlmesı için 
•alı aünlert de toplanılmaaını ı ... 
te) en bir önerge verdi. 

Haekıııı ııı, ~~ıer~,. ~om iner-
11rlnlııl nlintın ı)ıu·a&ı fıkrıuı

ıı n ıenı ı" l' ıl tıı 1 ııı l ıı :"O)~a l , 
cııı•clı• ıı ı.orl.u)ıır.ou uıu:, ,.u°' 
oliıııısıııı. tııvl'lf'('I de. dlnle. 
) iriler de uı:rt"ıhlnıı dl'dl. 

Sırn Atalay. ~cçcn denede l\teo 
llııte muha.eıe:e alt 611 soru ıı;örtt
tO:dültüoCi ifade elti. cBu madde 
<1e kabul ecııumc muha:efet n1u
rakabe vuıfcıılnl nuıl yapacan 
diye sorcıu. 
i Ki iılT.ılK 

CHP. Tokat m!lletveklll Şahap 
Kitapçı, aozıu soruların ralnız btr 
HU konuşulmMı alcyhtncıc bulun· 
du. KUnuden inerken D.P. mllletn 
lı:illttintn aataflll&larına mlrua ka· 
lınca. D.P mllletTeklll Vaclt Aaena 
ııe anılarında oldukça uzun bir mü 
nakaşa &eçtl. ~an İbnıblm xınıs 
<>Alunun, Şabap Kltapçl)'B lkl ihtar 
nrmest üzerine C H.P. lller bat:C•· 
nın tarafıız olmacıı~ını aöyledller. 
Klra:zoaıu. • • J'lll şeyi ona da yap• · 
rım dedlyl!ll de ihtar nmıedl 

Soru soran anilet\ ektllnln Bakan 
dan sonra mü~lia be,.an etmeıı: haıı: 
kına dair olan 1$4. madde 1ae mUna 
k~ız lıabul edildi. 
HATTA I SKAT ••• 

ıao. ma<ldı ı.ae, mllleveklllerlnlıı 
dokunulmazıııına daırcıı . Söı: alan 
Kanı mllleu·Ptlll sırn Atalay bu mad 
denin dokunulmaırJı&ın ltaldınlmaaı 
için obJektıf Olçüler geUrmecııcını. 
b1r mllletnklllnln mulıaddenıtınııı 
bir parll çotunıuıuna ııaııandığını 

belirtti. Şimdiye kadar olan ta tbl· 
kattan örneltler v•rerelı:, dokunulmaz 
!ık mu-ının iktidar mllletvekll 
lul için ayrı, muhalefet mllletvelı:ll 

!eri için ayrı tatbik edildiğini ifa
de etı.1 n dedi ki: 

~sır tanına temınataız ·bir adil· 
Te olur. Obür tarafta <la objektif Ol· 
çUler bulunmazaa bir m ebua ıskat 
bile .a!leblllr.• 
nlKis l çıKTı ... 

D.P. mllletveklllerının mtıcla!aala 
rıncııın aonnı Fer~lll ııoz aldı. 
Ve Proreaor Ali Puat :Saşgllln doku· 
nulmazlık müııaaeaeııl halıkıncıakl 

mutalli.alarını okuyarak fOyle dedi: 
•il 71ldanbHI bu müessese mil· 
Jetvelılllnln mecllı ru UyeUal H · 

limetıe icra edeltllmHI irin ıı. 

tizlikle kullanılmı tır. Fakat titr 
Hüseyla Avni Göktüı1ı fılltı, il 
7tllık tatlllkatı llöllllndeıı ,-ıktı. 
,\ nayasanın 17. maddrsl durduk· 
ça Goktürkün veya Kavnıkoilu· 
nun mlltallalan bu i l 711hll tat 
blkatı ortadan kaldıranuız.ıı 

Bu konuda ycterltk önergesi n. 
r.ıcı . ÇellKbaf önerge aleyhlncle 
,ıtonuştu lı;e de reddedilerek ma:t
cıe oıcıuıcu ı;lbl kabul eôlldl. 

Mlllct\Cklllerinln hanrıt haller
de ihtar cezasına u~rayacalı:Jarına 
<1alr olan 185 lııcl madde lle han 
il 11allerde takbih cezıısı verlle
celiıno <1alr olaıı 187 net macıcıe 
de göril2meııız olarlik kabul edil· 
dl. 
l ' t'Z \ t' \ ı:; l . 1 

Meclisten muvakkaten Çlil:ar:l
ma ceZl.hllll tayin eden 188 inci 
madcıe Uzerlne Turban Fc~JJoıtıu 
ı;öz aıcıı ve cMecltıı binaları le 
m0ştem!l4tı <1ahlltnde memnu b.ı 
11111 lrtlklp etmeb eeklln<le o .an 
fıkradan ne mllnll. k.ııte<1lldllt!n1 
ısorcıu. D P m1lletvck111 Hilmi Du. 
ra'nın madde lle llııtaı olmayan, 
Fey:zJ.oRluna ıtcıdet.le hücum ecıe.-ı 
konu§mllllltlcıan .ısonra C.H P. Kara 
mllleıve..:111 Sırrı Atalay kOrııüyı 
acıdı. 
oo·•: K AR .. ı 3111". 

İhtar, takbih ve Mecll ten geçi
ci olarak çıkarılma cezııııı aımı, 
Mllletveklllerlnln maaşlarından kı 
E<ıntı yapılmaRI hakkındaki mldde
ler k11bul oıun<1uktan ııonra. tck-
1.nn tUmü ilzerlrıde HUr. P . adına 
Fethi Qellkbaş. C.H P. adına .Patıc 
!ıhmet Barutçu ve komiııyon adına 
O&maıı Kavrakollu konuştular. Ua 
ha ,.onra tekltr ova an~ııcıı. 17o·e 
!ram 381 oyla kı.bul ed.tldttl anıa
~ıldı Teklifin maddelerinin mtıu
.. ereı uat 1 15 cıe. tOmü üurlncle
k konutmalar 1.60 de başladı. Ol• 
lama nellceııl llln e<11ldltt aınıcl" 
uat 2.10 idi 
l\I F.CLl!I TATii.f i 

Rcl5 oturuma aon verirken Bütçe 
komtııyonunur. mmatye devL'II et
u.esı cartıyle MeclL&ln 6 Ocak 1l!b8'e 
1'adar tatil yapması husuı;unu Oi'a 
koydu ve kabul edildi. 

F. K 0 C 0 K 
ANKARA'YA 
ÇAGIRILDI 

Hususi Muballlrüııldea 

Kavrakoıtlundan ı;onra Mardin 
?.lllletvl'klll K4mll Boran konu~tu 
Vcrilc.n }"ett-rllk önergesi kabul e
dildi \ e muhalefetÇe tecili öııerge
ıerl reddedilerek madde ayn!'n ka 
bul olllndu Buna ı:örc, anıı>0ll!'aı1lı· 
ki llAn mf'cburtv<:tl mücerret maili 
f fl' I ıt1b11rtyle :ımc teşkil c:ıen oz-
lrrı .. adi! mercllerce neşri m no· Ankara. 27 - Kıbrıs Tü:k:ı\r 
ıunan hW1U5atm aaır nrşlr vııt.ı· ı>arttııt Genel Ba•kanı Dr. pazıl 
tuları ııe ya}-ınlıınmatıma m' allı !tüçOk'Qn hOkılmettmtzle temu et 
tnzammun etıı.ıncektlr n •k Ozere cıın·ct edlldill ve ken-
HAK l\l h ' F.T 11 CK( " F.Tl'DIR dLıilnln birkaç ııonc kadar Ankara-

T .lıf.n 150 ve 151 ıncl macıcıc 
len kabul edildikten 6onra ıss On. ~ • ırt-lt"Cctı emin kaynaklardan öi-
ca ma:tde üzerinde uzun cörüş- rcnıım ftır 
me er yapıldı Soru ISnergcler ne. Yt!nl lntlllı. Genel Vali.ıs! S r 
milli menfaatler bııkımıncıan Ba- ı:uıııı un Ada Rwnlan anıtımda ı.ıı 
kanların cevap vennelttrn ımtma k<lnet yaratmalı: maklladlyle tedhlt 
ecıeceklerlne cıaır rnade1e QzcrınGI! çtleri erhest bırakması burada Ma 
ti' özü Ordu oıllletvektll Ferda karı~·uu da Adaya dBnml'lllne ıı:ın 
~ 8 \crllecf'lil htı~~unda bazı endhe-

OUley aldı ve §orıe dedi : l ter yaratmı tır Dr Küeük'ün tJ 
cı \l l'dls hakkı ll ükftm rıml!lnl ı ııdl~elecle terccıman oıacailı ı;e in 

l. l' llıll • ~· inden ~·ıı.nr!ıı ıc ı hlr lir- -ııteredcn acıanın siyasi lstikha:t 
lt'le nn•ıl \ Plf'blllr. ll ııkı., hü' hRkkıncıa kat'l ttmlnat ı.stem.:-t u 
li ünı raııınızı bu h•>•t" \ erir- nıanının ecıı:ııııı tlkrlnt savunacıı
,.ınız a m11. >arın sl ı d t <:l'kP r. r,ı .ısiya&l çevrelerde kuvvetle tall-
111 11 11. Hu hUliUm A1111)aıa)ıt ıı) n.tn ecıllm•ktedlr 
liıruıır. Bu to llf bizi öııbnı il7.. 
ılen \· ıır u) or, " lıt arlıaııı 7.cl nn 

'ıı rııea .. tır. B•ınu llr rldt! anl a. 
)Hl'llkllD IL 1'ekllf liııbul olU· 
ıı unrR - k tlr&tlntln ilı:rrlııdekl 

11 6klmlıet Mltll'tlnd lr- it\• 
hıısın ı 1ö5tertıre.. tıu it \ bll> ı 
ııealştırtp ccHAklml)et bu .. ouıe· 
tlııdlm deme li. I Aı.ımdır.ıı 

fSTth Lt' ı.; PKE~ı<IHI 
C.H.P. Marq mıllct\eklll Huan 

Febnıl E\ltya da fUnları aö •ıcaı : 
uHııııun liab ulu bu memle· 

kf'tle lecll8111 üotflnıtıaıı ıurıı 
alblnl ortadan ı.aldı raeıılı;tı r. 
Burad a ettııı ııııı. )emin nere
de lialılı '!•> 

Yeni Ağa Han 
nişanlanıyor 

Anadolu AJamı 
Londnı 21 - •Dally 81ı•teh• ,ar.. 

tııaln• göre, Ap Han, pek Jalıında 
lllckllltalı &engin bir iş adamının 
kızı Sllvla Cııısablancals il• nlfr.nlan 
d!lını llln edecektir. 17 J"&flnda bU• 
lunan Sllvla, balen At• Banın da 
sene .onu tatilini ııeolrmekıe oldu· 
tu Avuaturya Alplerinde bulun-k· 
tadır. Gazete a1rıca, 511Tla yü&ün· 
den, Al• Han ile anneaı arasında 
anı .. ma2lık çıktıtını da blldlruıeıc

tedlr 
Bun<lan sonra 1:onutmaların ıo 

daıı:lka olarak teııblt ~ıımesı hak 
ınnclakı önertıe tabut e<llldı. Kır. H 

yazılacak iken sehve n (25 nci tahrif etmek cıemektln cıecıı. Hu~ 
h izmet yılı) şeklinde yazılmış udr Mllletveklll Fethi Qellkba., cı.a 
tır. Taııhih Vt' tavzih olun u r . ,uıııarı ııöytec!I: 

;ehır muıetvekllı Hayn Çopuroa. Ür. P. çaylı toplant1lar1 
ıu ve Mara' mııı.,tveklll Emııı Soy 
&al da madcıeyı Olddtıtle tenkl<l et- HUr. P ti teşkllltı parti ınenfaa· 
tiler. Kıtayet ônertıeel üzerine tine çaylı toplantılar yapmaya ka· 

KAYIP ARANIYOR 
Bulancak'ın Paı:anıuyu kö:vün· 

den ı!I Y•tında Omer otlu serer 
-Oekenın iki aydan berl ka)ıptır 
Orta boyda, lı:ıvırcık aaçlı, bUI· 
day renkll bu çocuiU gOren, bl· 
len Yaraa aşağıdaki adrue 1nea
ntreı namına haber TCnnea1 rica 
olunur. 

Hallı Çelftr 
Arap Camii samu r solıalı: No. it 
Ordu • Giresun oteli • Galata 

«Mebusun hakiki büvlıretınt ııız 
Jlyen tatbikata •ebep oımaııı oakı
rr:ından AnayMaya •:tttınllk blr 
~ana. bu. cRak mı~et MOletlndln 
p~enatbtne de a:ykın bir sthnlyf"t· 
tir. Milletle mllletvelttll arasıııııa 
münasebeti kl!l:IP atan bir te.1-J ! ı
tlr.J 
KO\ltO\ ' Flı.\ILP.RI a lol ı 
Komtııyon adına oııman Kavrak 

otlu künıüye geldi. Mecll.s 4<1abı· 
ııa yakıomwacaıı: eözlerln tutanak 
ıarcıan çıkanlmuının ı;rerektl!C tnı. 
kovbov fllmltrlnln teıılrlnde kalan 
çocuklar rıtbı bu kabil yakışıksız 
!izlerin cıe umumi efkllrda yuııı, 

b.r teaırc l'Ot açabllecetint ııöyle<ll. 

Kanı mlllet\'eklll l:!lırı Ataıay a<>z nır vermiştir . Bu cOmleden olarak 
aıcıı . Memleıtet aıeatolelerı ;örü,O· ilk toplantı EJOp ilçe teşlı:llltı" tanı· 
!ürken vaktin enemmıyetı oıma- fından 111. ocaltta Beyaz Sarayda ter 
aııını aoyıedı c~uncıı bir rancıan UplenmlfUr. DAntıyeler bugün aa-
takyld bir yandan lfUP kararı, bir ::!!.!~~~!~!!!!!~;__,,,,"'"'" ___ ,.. 
yancı.an klf111et . • Bir atın evlltl .. 
rınız yakanıza ) ap1.t9Calc, bl<nu u
nutmaı ınız• declı it raye•, a::-ka. 
ı;ında da madde tldıl takrirleri 
reddedilerek aynen kabul edtlcıı. 
l' t:Dt :'li KORKU\ORStSUZ! 
soruların cuma aQnleri bir aa. 

at ıı;öı11şOlmeı;ı hakkındaki 163 On 
cü madde üzerinde Turhan Pey· 
zıogıu, bu maddl•Ye aöre batca<la 

Mesut bir nitan 
Ankara Hulı:ulı: Pakn!tuı Medıaı,.. 

Aalatanlarından Doktor Ali Kail 
i nan lle Aynur e&yın'ın nişan t& 
renleri dün Bıılnr Paluıa HÇkla 
bir dlvetll bu:ı:urunda yapılm1$tır. 
Gençlerin yüırQklerlnl TPmtl:r: Mah
kemesi aa. 8aYCW İbaan • Köknn 
takmıttu. CJeGçlere ... detler dilen. 



Fenerbahçe • Beşi ki 
.. .. 

.. 

takımları pazara hazır ~ 
Cezalı bulunan Niyazinin yerini Solaçıkta Basri ve Şeref'in 

I?.~~~.~.~ ,,:11 .. ~~-~::~~ ;ı ~111 ~ 
f'D muhtm1trlndrn bırt!'>I Jann Son ı.amanla.rda form b&kınund2n 
Ftntrb•hc-e • Be~ıkta~ aruında bir bayii boJ:ulc. bulunan sarı • 11· 

7;1._pıLt.ca.ktır. eıverUlltrln. akslnr, e khJne naza· 
ran ıtttUı:c-e dl.i ztltn Siyah • btyaz. 
hlara kat'tl al.acaJdarı netice me
rakla btkltnmektettlr. 
Solarıkl&n Niyaz.iden mabrum ola

:'llf'nacer •Çtnıf'b Uuıtrtn·ın de 
hanr bulun.dutu bu çah,rn.aya .... ı 
14.30 da ba~ianmıthr. 

Rtmondlnl. Slyah • bt1a1hlara ilk 
dtra ha.lif bir koşu 1aptırmı , mu 
tPaklbtn yarını qat. $ilrt>n lı:illtUr • 
tııtk ba.rrkrtl•rindrn 5'1Dra tntl& 
kalttllPr (alı~tınlnu~. daha onra 
futbolcular ikiye a1nla.rak çUt k&· 
it o.rnanıru.~tlr. 

rak uhaya rıkacak olan Fenerba.b · Rt,lkla-~ın dtınkU anlrtnnıanına 
çellltr, muhlll!mclen bu me't'kle ŞeJ ctnlı buJuıan Gurcan katılmamıf
rer Ytya Ba'riyl alacaklardu, BöJ· tır, 
ltllkJe mudafaa hattının Ayni - Ne-

r 
dJm ftkllnde tertlplenmt 1 ıı:unetıe 

..... muh~mrlı!Hr. 

BÖLGE 
MÜDÜRÜ 
''KARARIM 

I K~TiDİR,, DiYOR 
~por efkAruun dun utrLıtl<ı 

tı ye-a:A.ne oıentı N.~·az.ı::ıın ce
za hidJIC'IJtraı. 

l 8t$1kta lıların be ta.ktmlannı ha.a.· 
el ~ekllde tertJpleyecekJerl nıeçhul
dur. 

Fenerbahçenin dünkü 

antrenmanı 

Pazar ıunu Be,l.kUşla ıtı kar~ıla • 
nıa.sını 1apac&k olan Ftntrbah(e ta· 
.lııımı dün ubah aa.at lt.3t de F• 
nerbh('e Stadında ('Ah-~mı,tar. 

\ntrtn.mana. mektepte bulunan 
.\"Ynı bari(', dl&tr butün futbolcu 
l•r kAtılmılJl•rd..ır. 

;\lolnar vt Kü('tlk •ı •·J.kreUn dt 
haı.ır bulundukl&rı bu ~ahıımada 

tntli koşu •• ktHttır • tl.ılk Japıl· 
mı.., ı.oara da ç-ift kale oJnaıımı • 
Lır. 

Sa.kat bulunan Bbri ıı.e u.dtte 
ko u •e ktiltUr • fizik yapmı tır. 

Sabahki çah~la.ra 1 tiralı: ede.mi· 
Ytn \ ynJ de 6tledea aonra tt.lıı ba· 
ına ta.lumıo;tır. 

Remondini dün 

Beşiktaşı çalıştırdı 

Günün· ııııııııııııııııııııııı~ 

i:'j~::::::::: ;==~==== EuCR•:!:I 

§* rallh CiUrı-ıt k. ulht)tı: 
41Örnf"r BP.&lm Kupuı• 

§ wüa&bait~~ı 

§B\Sh.f:TBOL 

~_-====_* ~por sarıu ı : {Saat 16 • 23 e kadar) 
G. Saray • Moda 
D. Şa.taka • 1-T.C'. 

E Ş:~ll • K. Spor 

~ \ OLF\'BOl. 

§* .... , ' ""'"' . = 
= Kızla:arası :\IOtntaz Tarh&n~=====-1* ~~~~ı. t'nl\tr .. ıtt• 
- Lig maı;:Jaı·ı 
§ {Sa&:: l-1 de), 

G. Saray' da Ahmet 
santraf or oynuyor 
KASIMP AŞA ise 111aço iddialı başlıyucuk • 
Uetiıı Sııat!'ııı yeı·iııe Sağiçte yeı· alı,yaı• 

i 
.\hmtt boııı;tin "'Rntra for oynMA
cak. Bu urtllf' "tneltrdenhtrl 
aynı )eri nıuhnfaza «"dtn 'ittin 
ilk ııer11 ıu:h.-dı- ı.oaho> n ('tt..ıır:lk

tır. Hu durun1un na. .. ıı 1>1r nrl1ce 

alatasaray küçük takımlara umulmadık anlarda puan kapt!rır. Bıı 
G çoğu zaman Sarı ·Kırmızılıları şampiyonluktan bile eder. işte bıı 

çeşit sürprizli neticeler Sarı ·Kırmızılıların maçlarını enteresan hale 

k nızarda Galata~ray hf'r bakımdan 
50 Of. iıo;,lllndur. Hol kla.s tlemaıu vardır. 

.,:,. '/i . .;;,;' ·.::tt-': . ' .· ,.,.ı ·::::. 

tıoıuracaıı mr-ral.Ja btLlf'nWe.,,Lı=· Galaıa.ıara1·ın buıünkü ma~ı da 
dlr. bu kabil mlı~bakalardan bJrldlr. tik 

J\1oral ve ııerr-.. bakımınd:ı.n j7.ami 
dtre<'tde kııvvetJldlr. ı·akat bulün 

;:: .~-~ ~{°.:\: .. :: .. ; . ... ~ ...... :::::: 

bunlar. macı kaı:anacai;ının saj"laJll 
blrtr alameti dtllldlr. 

Ote ta.ralta. h.a.s1nıpaun1n birtncJ 
ıınıf elem.anı yoktur. Uatt<ıı. antttl!l· 
man .ahaı.1111 bile kira ile tutar. r•· 
kat nrtictde hf'r an mllubaka11 k• 
zanablllr. Uu bakıma. buıilnki.ı JIJ 
mucadtltdnfn ıallbl onceden tab· 
nıln edlleıne:ı. sa. ıl ki, ~arı • ı..ırıl1 1 

zıh.tar geçtn df'\·re 'lerre ka.dar .,.u• 
tanınma1an ı::.ınniyet ile btr1ober• 
kalını~la rd ı. 

Ahmet Santrfor 
Metin Sağiç 

oaıaıa&ara)·, bugiJn ton •enetf'rd• 
hiç rutlanamıyan blr forvetle ,.~ 
bara çıkacaV Oerç-1 takımda bıljll 
bir dtğlşlklllr. yok, ımma atneler ~ 
neaJ. untrfor oyna.yan ve bu ıne, .. 
tide de milli takımın datmi adıaıtıı 
c.ılan Metin, bu maçta. yerini Ahrııe~ 
de tert. edecek. Ke.ndlsl. ı.e, 8\1• 
sakat oldulu lçln nıtlç mevıd\nd' 
uynayacak. Antrenör Dlck'tn bu tt':

1 
t.;.ple muvatrak: olup, olamı:vaet ı 
.ı.e&Urllemtz_ An<'alı: olay muhıı.Xtıa 
ti, •Por çnreltrlnde tepki pra~ 
..;aktır. Ayrıca Suatın aalr.at ol~11 • 
VP! maçta ,·erın1 alamama11ı, oattı 
aararın h!.\~'Um cilc1lntl aut.eye ı.ıt· .... tacaktır. Bu mt7anda orta hat ı 
kil df' elan tartı,;.ma ha.l.1nde o1Pl1 

1 
la bt'ra~r ıtne de AUo.ln t.alurnda~ 
yerin\ al mı en t.uv'tctll thtlıP"' · .,, 

Kasım paşa azimli 
111 

Ka~ampa .a takım1, ilk df'Tre ·1 
nrtlrtltr aıırak por rfkirı nın ti~~ 
•ini \·t·klL Bilhassa \aitti BllJtnl J 
)Uk'Mı.. f(lrm .ıusttrmr'l.J "Ye orta. Jl_

0 t:ı d.ı Cf"llnlıı ,-rr nllnnsı nıııoıı~r 
matı ı;urmal AtJr.&n.dt"n (tka.rabil ~ 
Zıra g{,ISU7. btr&tterlilı.ltr lllltrde f t 

ı;-ok alıı;an ntt.lctlerdıtndlr. Falıi•tı 
Sarı kırnuzılo.JM daha ilk mJl.<'ıar•,. 
da Ka .. ımpa.,afı matU:ıp etmeye ':,. 
nıl drttt.·ede t•hıacaklardır. BP .,ır 
mu.,;ıbakayı cıldukça. hattkt11i b 
okablllr 

Feonerba.!ıçel! 1dlll'tci!er Bôl;:o 
~1040!11 "YıB rt!.-;ı neııı;nde it 
rıv.a:tnı ı.·ıne te}ı;;rarıaaı:ar FL 
kat neııcrı bot 
ı~ unt·u 'I \DOt 
c.Y.Rf:Ol ,Cf 

ftt,fktıı .. hl.ar yeni a.n1rtnorltri Rt>
mondJnf ile dun ilk antrenmanları 
nı Jap ınhlardır. 

;1111111111111111111111 Aynası G. SARAYLILAR- san • \urmızıhlar dbn Galatasaray Llıttinin bahttslndt hafif ktılttı.r • fldk antrennıanı Japhlar. Rtsimdt En,·rt, \le· 
tJn, Ki.mil, Saim ve Co kun çalumadan donerltrken ıttrülmekttdlr. 

•••••••• :\ll'llTF~'rnl. KADROLAR: 

GAL.\T \S-\R.\ Y: 
Satı 1Ac1ve-rt .• ıcarrcıler. ce 

xa tall!'lla:naml!.51ran 19 uncu 
rnaelde&l a:eretınce.. bir tutboı 
r.uya ceza komııesı barıcınde 

L"l.Cak: B6lr.&:f' reı~lerının. ya.nl 
"alllerln ceza vereb11f'Cellnl Uı!>o 
ri.Jf!ı 110nnf":kteel•Tltr Buna "°"' 
ku~Op. ba·ı 8&:1.hat n C:.han· 
ntlunun 'Ç'erttt~ c.e7anın htıkOm 
11tı1 o: &CA'tl k:&.."l.•atJndtdlr. 

Ancak. B.,lse mucıııro da:rr:a. 
R !tıt.n Yf"klll eayıJdığıncıan Ye 
•vrak!arı unzal&dıtınoan Cl"'la 
"Yl"Febi!ecetı k:anutınCe ol&n 
IJ><'r ('t'vrelerı ete mevcuttur 

Bu se~pl~. Bö?g.- macu.ırll 
•e- Van Mtı::ntu Tarhan. N~·a71 
ha;cıı:ınca veruen bır avıuc ~ 

ı:ayı affetmı.ş "l"J• dpığ\Ştırmıt 
deltlllerdır 

Pata• aarı - -ACJYf'rt:ı .da.rl"c:
lertn. Ntyaztn.n pa.zır ırünll:Q 

löMER 
BESİM İLK 

dan büyük môna 

taşımaktadır 

ALP KARABIBE;-1 
maçta oyna}·al'>llırıesl Jc.n bu. B· ıan t 8:ımın"n 30 • 31 ı-nc 
Rlln de nY:-C1. olrtedecetı kuv. ev-çe. ealt Fedcras)·on b~ıcanla. 
\·t>tıe tahm1n t"tlunn1aittaoır. rından Sadullah ('ı.ftÇ•Ottlun.ın 
t'lıl\'\OOJ ı 
RO,l-,TI 1 /\:< arar-dalC: ev!ndt. alafranıı:a ıttl· 

rt"'.".n bizde ilk adım!arı aııtıyor-
latanbul BöliiO mOdürtl vekı- du 

L !;&U. sa:ıthattlıı Cthanot.u. Ki\çü:C btr mı:ıoe. ıı 7erıode \"•· 
N':.azt)·e ct:ııı. 'tenımlltt"et, hat- pı:an l.lu çalı nııı:».rrı., Ta111ır Ya· 
kına.ak söylen•• v~ 1dClıa!M,rl ıu ~aı: ıf! kl Fed H.eııı.i. mı•rilumı. 
eelUlele kısaca O"Taplandırmıt- Oıu1. -&} Ö'l'.ll 4ant~n6r. ınerhuın). 
t.ır- ''lHJ,\l\,U\' .,.0,R\ "'l'l'I \ P1t1:ır .11tııiı flf> .. ıı..t•ı"l:ı h.ılr-. • lıı<i;U•,ıı.. 1-l'nrrharu·ı- t:lS.ıını oynn KPmal Tarel 1 1'nfreQı:ıı-ı. sacıull•ll 
t:Y~ .enedlr rea• verıyırwu t·UIJn dUu dıtlet1rn .. onra toplu hır h:ıltlt' .. ıııtnıRl ıı ı::Hnıl .. Jı-rdlr Ç:ıtçıoıılu ve ö.uf'r Besim Ko.şa-

N. "' • ,,. •• •·'" Bu •· ',. ıı/,=~=::=:::::=========~ ta.v ,merhum x .. tıl::ı114ıanıı 

-~~~{~~L-ilG Tenis ü::ı~~~asyon ~ 1 ÜÇLER, PAKJ'lartnı 1 §f;i~~~~i]f }~ 
\ 011 .. , bol hlrin•·• h.llmı- ile mi('. tnt~ap Pdet(':lt 11Httl7.mC1t'.{I büylk:c 

!ı•,:ı;~·lt:u:~~;a,'ı' '~:;;n ::,7.~ı::ni; ro~~ ]!~~~·ı liı~:n ~~:~. DÖRT sene uzattılar :!~~~~~~~~:~~;:~~~1eK~ka:::,: 
dt'ııun e1lllt'•·l"l.ıtr den onra <Hın de Federas;on ın nıhunu taz,z•n n1U abUa ter-

Hllll'.Un : il. (;un"'· f"rkAnı belli oimu-ıtur t;µlem~ı ('ok Yt-r: ndt: olmtı/'jLUr. 
l:\.OO f; ..... ır.ı_, Y~nı Fll!dtr~:'l'onu 'Mii:ll ede- Zama.n :ıaman s:-or"t dA,·aıarıoa 

HiOO hurtuıu f 1" f. ce:t ele:nanl11!'1n ucıı h-tanbul. ıtaı:eıe sü:.unı arıueıı ttım bır ,·u-
\ arın: dan .~!si An'kilr&dA!l \:il! b.r ta ku!lıı doitunmafiı orun bu ıeı te-
l l.•ıfl D. (;ıııu· .. • k ... pıır. r.esf <le i2m.ırdl•n Aeçlttctkttr. y d'I d k ı ·ı· n.nı dÖ'!tel'P!" ve bıltrek emek \·er. ı:too <• ..... ifil\ - t t'nı. 1 i l!'itanbuldan ı:rrcl"k üyeier e 1 er e pa t arını yenı ıyor dığt nılnd~rttf'n ~~=m.ot:r. 
11.311 JJ ...,ıt0 r U 'ıııraı.a. --+ _ tı..;ııiardır • • , . , , Ru!ıu tadolsun 

~ U ç ll' n L dtın lf. lı- • !(' lolU._ &\l",r im a.ıa· ' Bugün ıaat ı;ı de •'at;.hlekl Gü-

-'=''='=' ="=k="='~"='=· ====--===~ ra\t aal•'lUı&lannı cı..1r .ent ·11manıla11uak JllKn"'ltıratt dP ura r~ tı 1 
, ~aıonun • • ııtPr ,.. 

Basketbol hakem kursu lf -' • Mn '"'."'· ( 't'IAJ l lnıı: vr- 1 m"n lo;:-aı. ınd... ou.ana.- ~uı.ca. ı. Baıarı lif' t: rınC' enP 1 . K lilb(ı , d ö B 

tzınır. :r. tA A ı Bı!-C!r-n Tf'rbı- ;_ daııa \.ı7.~tnııilaroır "llmNu ıçlıı ka:ar arınd1tı !ç,n d'ln l ,;ım Koı:k,:&V• B zn.ıpu ı.erbesL aı:ı-
yea Umwn MQ ..ırlü DCf" lzm.ır --ırı dOrt srtı('l•k mukli\:Plt- de rE-4 ınO!<>ab11.!ialar~ yapılacaktır 
C!e ııı·;ılma!ilna k•rar "erilen ba& ı· sfanbuld:ı da rnl!'r ahçeden ye<lt. lk': k•a1t•11 muıanmqtır · · B11 m~ı.abaıtaıara t ıanbuı Hu-
•etbol hakem kUDU bü ilK bı- a· lJ we Gıtlaı.:tı.-.ıtrayClan iki laııı.·c,- kıılt Fakult~I o·ı~ \'C Spor Ku-

rı,.ı • ırak E't">ı:lı·rl hu ı..)plant ,,..ntı ııt Ut-. 'llh\lllı P\h..TI<\ · 10\)fl a~aıtıdalcı ta~ım!an~·Jt ı",t>-1 a tooıamı~t ı ı 
Kunı.a 1 tıra eı:lt>ceklrı :ı. u;.&ı C'Ok ~aınırni >1 hava 1çf'rt inde de- Hı'ı \t' 1. \OH ri,1<. l"dttef'ktır· 

Ç'liC OlCIUIWld&n kayıtı arın '!;Q~I Atatu" rk ko<usu Y&m ctmlş ve bii.71 yt"nL kw.rurlAr ·- OJ er tarıı an Ytell 'lf'r dt• ılı"~·en :ıt ı..ııo . 'llh ıl (;ııııtıır. 
ti•? S.llo . 

ır.ıpanmıasını. karır ver lrrııtt r 1 iuun~ur ac:ı~ f aako ı.ı> nf't ,Cf"if'nrn pak~· •1 • S.llo: t :rol l 1111\•t•r. 
Den:rre önOmth:dı>-kt Cuma ı;ı-.1· y 1 k n·.:ndt l'J S:lbı ..ıu ıı~·'(ı pak: co- .annt yenıırmek. ve aaha f!t<IMllt (;unınt Oh·a.' ıo. 

"' S.llo : 
;:i klltı : 

rü KtlJS Hl)(' 1 Ali Ba:~ın•ı._ ne apı aca l aeltl de' hrı.:ıur anuılr. u,'ln faAJı- tf'rrt.;ı Pı-koıuıı . 
71;ret ndP. tı-. ıanacakur Ç•n ae"le tf'f>ıs edUmlş olup. maOtl" }f't+" ıı çmı lf'nllr ltuı ıu:u Hacı·ı l a r. 

lf't koncr~rrrde kalJUt e<Jı;:nf'fiı ~Mr Buıı:nrın vıt.::ın bir ta:rıhtt toı>- t•ol;tl K ı. 1 .Htlll" \ , ......................................................... 
ıu A· AJanlıtı. 0-

caıc: a. a A·a~fl Koı,,usu yap-
mayı karaı-l~tınnı11ttr Hf'r aene 
ff'!ırt.mlxde murı.tuaru.M:ı 27 Aralık 
tarih nde yapı!an bu koşu. bu ae. 
ne P'ederMyon • a:arın<ıa.n An ka 
rada trrt•p f"dtld A-> ıçtrı.. Alan lı._, 
an·ane ını boımıyaraie Aıaturfc 
KOı}u unu Ocak ayı ıcındt- yapı. 

c.Xtır 
\11 .B \\oil h0"'L..,I 
Aıanııtın trn. ı> ett.ııı. Y1lba,ş. 

Sof{ak Kot\ISU 91 Aralık Salı ıril· 

1 
ao aıu. 14 Jo da B~·uıt • Top&a• 
pı yolu azcr.nde ırıttı.ş dönüt oı a
'"~ yapılaca'.t .. ıı Bu mO...abı.ll:a 

ı ııtrkese açık olu ı. ~.;ıı.ana rQl"C.ıu. 

t ·et. yoktur Ta~ım nallndf! bu 
koşuya lf?tlrıli<; eımPk 1Ate~'en?er 

lçtn ka·ın mOddetl pazartr.&t o{Q 
lU aıı.at ıs.Ju, rtrcU oıa:-ak 

I' tect·kler .çın ı.ae mü aba:ıtadan 
yarım aat fJ:VVf'Lıı lladardıi- .\~~ 
PJf'a k'azaıuı.nıan' ltıymı;ıtll :ıedi)'e 

ve- mllkıi!a~jar daıuuıaeuıır 

Yıı,,a.rtı ı:;okllk KıJouau dört. ta
teııor~ üzertnde -~apılaca.k .. ır Bit · 
:,·U1tler G,.nçler Yıldrzlar 'Ç'e kı.z· 

B•t "tPrar. • ko 1n m~a-

" 

YIT•~•nl YA•ı·N•l•c HAB•K·E•tMa GFE•LnD.1 1 
R \U,tİ \!oÇKl:..R - Rt!-.k~tı n ıall • ~ · 

\iYıttl n. nttl<'t'lt'ntn Vera maçında b•h<:"t m' ını Jar"" mı uz re 

j ~f ı.1111 • ., lıillo : t!Vlf' evvrla b r ~ne ıc bıUihar!' de ıanacakları zannt'dıhneıcte.dır 'htnı. T:ı~ı:uı. .............................................................................................................................................................................. 

V"111 tte:raıhların tn bı futbol<'u~u ~ltrktz Baıı::em Kom!ttsl taraflnda.n 1 
.Rahmi tdJ. Rr,ımd l' ltdtk uh:t)' fut It.a. ·aııan di~P·. edı:ıtn baktın Rlcbl 
•aktı dunkU bır ;ı-1inlbl ıra,ında Arrhe dUn ıe-ce }anamdan aonra • 
ıortllm,.ktf'Gjr. 1 ı 00.30 daı tehrtıaıu ıt•mltllr 

' ALMANYA GENE GALiP _ 195-4 Dun~·a Kupa~• mı('ları e~na.stnda \lman1.1.n ın . '\tacarhıanı 3 
Jf"IH• rı-k ..aınpilon olm.a\ından 'onn. bu kar ılıım.anın rt••n~ı anl'ak 

ı:tı·• n harta 110011 0,rrdı· o:rnanabll ınhtlr. S ttkf'df' \iman ya 7lnt ıııllp ırlml,tlr, Re.ün1dıt Ahuanya ıaJn· 
mının btkı ~rhafft'r'I bit .. .aunı nnlukea ıoru7onunıu.. 

Memleketin muhtelif 
dün Atatürk yerlerinde 

koşuları 
Aııltara 27 IHU tıslı A:tıx A • 

ıaıOrk·ıın Arıkara:. a &t"ltıfler nın 38 
ır.cı yıldönUml} mrtııMebet.)Je Be 
CJf'n Tı>rb~·ı ı Böl;ıeıı.lnCt" hazı:-la· 
ııan pmı:ı;ram R't'reı.cınc(.• Atatürk Ko 
ljU&U buaun altı lt1ı.11--aorı ozerın

l1l'n yapılmıştır 

~Iuanam bir ı;;ahtbaıııtıc heye
can:a '.l:l' ıp et· Ilı kotu ta."'rı bır ın 
t•ı.ıun \•e nıiıi<ı"tnmel bır orıanlza:l. 

ya p ! 1 d 1 
r:ı.mlzde Jf\Yllkle: •ruınoa ıo bln. 
cençler aragında .> JOO metre Ata-
tUrk kır kO!JU~u 1apılmıottr. 

A.ınan neıtceıer ıo.ooo metre 
ı ilitl~r 

ı - ~ıuataf• :,,..Olu tnv. Gücüı. 
2 - Ali Do~llO ı Hv CUCü). 3 
Necdet Tü~ÜllCÜ Hv lıÜC(\), 

6000 mutr~ ıtf'nçıer'. 

l - Erkal !Ttc.ı.rrt ı e ıı :.ı 
\'on .ç nde Ct"reıao tlm~tır. runa Ka.lk11.n ı Kahlt<&4 Orta Ok.J, 

Bnv " kOl:IUYU tflıtkıl eden Dik· 3 - Bıtıno Korı.,.n l ıTıcareı il.se
men _ \'ı.lirrt K 'ııu. ı aruınaakl atı 

-~~1k:~:~~~~:1ı~~u~a:·~::~:~ .y:~ H~~-~~~~~u 
r""f ~ta..:a!')'& ,.-_;azı.antep bölııele 
rıne men. UJ' blr cali tanınmış ve r~t Ltsesl 
tnlllı &tif"tll'r ka~.lmışıardır dır, 

B u ko,unun a.-ııdıAı önem ve 
ı,ıırılk eden atlt•tier aratttnda:tı. 

b!Uıaua Eltrem Ko~·aıc • HU-K"rln 
Topsaklll v~ MU'itaf• Kıvıcı mu. 
cadelesl çok al&kM çektC'ı olmUıt· 
tur N<'t.eede· f!k .em K04;ak hırı ı· 

et, :\.lU'itata KıYICJ ıi<:ınct \'P Hu e-
y.n ToJ»akal ilç-Ouch ol.nuşlardır 

Taıtın~ ıaaıufUldf' 14 puanla D 
t;por b rtncı o~-:nuı ur. 

lkinc, .-:;o.uyu L"'.kH eden Oa: 
n1zon Ko1usu. ~ :li hlüdaıaa Ve. 
kdletl - VUiyeL Konaa:ı araıuncı&.At 
)).ıt.:rıı:ur (lzel':nden ve bu bene ılk 

df'fa yapılmll)tır. 

Bu k0ttucıa. Jaııaı.nna ııfıl"tlnden 
Yaşar Kıtrtlti bınncı.. Mu!ıahz .rü 
conı:ıen Alı UA:ur tkıncl. Jancıarma 
a:ıtcüııden H:l<.m"t. Ça~ı <lçüocü 
olmuşlardır 

Bn ı..o~uııun talt:TI tar>nıf\nde 

Janaarma a:uco ı ı vuanıa bırıccı. 
J\lu:ıafn: 11:ucu 17 puaıı:a ıkuıcı oı 

mu~ıardır 

3 uncu koşu; Ll~ • Moslelô: o
kul:an ve a:cnç!PJ ... 01usu: • ıncı 
A:tın Qı.ell AA AK J 

4 (iıı~i\ kn;:u· Unl\'er"Alte ve )'üı< 

•~k okullar ıco;u.u~ ı ınc~ Dün· 
dar IHÔ.). 

5 lncı ko1u o:·tı oxuııar ve 
l'liOUlar ko9U1ııu 1 1nc Erdoıl:an 
Öıı;ıılnt•r ıEA:~ porı 

b ncı !(o::u · Kızlar koşuau; ı 

!net Güic,ctra~ c K t. 
K~u e,onuada Cf'rece aıanııra 

hedıyelerı erılm14tır. 

\DA' \O\ 
\T\T(Kh. h0~1 ~l 

Ad•aa.. 17 IA.A Atatürk AO
ŞU&U ~uııün ~ehnmtzde yapı:mı~

tır. oıuı ''e t1por kulüplerı all~t .. 
lerın:n ı t~rit1;;1e yapılan 5000 M. 
l.k kotu sonuncı .. d~rece aıan •~· 
Jetlere Bi51Q:e ).fudoru taraıından 
hed~'·tler ,·ertlm'-tır 

tz,rln \1'\Tf Hh. 

tasnırındt: büy(lltlerdr 
bırıncı. &t"nçlrrde Tıca· 
blr ncıi aı kazanm14iar· 

\n karadan hıhud 

Tıırpr <tJ • s.aım (:?), fnn•JI 
(3) · Co kun <4 ı, B. Ali (5h 
ti nal (6) • ioıfendlJar (T J. l\tej 
Un t8 ı. Ahmet (1). Kadr 
(Jt), Salim (il). 

K\Sl.1P.\S_\: 

nuıent et> Hikmet u: ~. si· 
kalau (3) • Ka1a (4), çetin 
(5 '• Sabahatlln (il - zutıtU 
(T ı, :Suttltln UO, 1.'ılmu tf,'• 
Ahmıtt (10), Teoman Ol). 

llakl'm: Uaklo Güruz (İzın.) 
Raflama Yatı: 14.00 _,.. .................... .---

lstanbulspor 
lzmire gitti 

iatanbul..ıııpor futbol takımı 2 ~·~ 
ı·apmak Oıt.ere dün .sat 8.30 d• ~ 
danya P061taaı ile İzmıre baret.et- ~ıı 
mı~tır. idarec1 Lfıtfl Borı:ıo-.all 11 

61 Da~lr.anlHcındatı kafUede antn~ıa 
Bzobel ile bırıncı tatım tutbOleı.t 

9 rı buiq_nmaktadır. Yalnız takın:ı. k~e:· 
tanı AYdıtmır maztı1:tt dolayi11111• 
Kuaboltlu Lse klflt.'§ından ızırı • ,. 
ınıadıaı ıç10; bu tıt'yahate tatıı•ı:,, 
mıı.ııardır. Kaleci Sabih ıae. dUn 
.. m &\"-ar tzmlre · ınl ır. 

lstanbulspor lzmirsporlel 

karşılaşıyor 

b:mlr. 2"ı <Rt t114ll - Oöıt~ 
KUlüoOnun d11Vetl11u olaru S~t'1 
aı nna ekspresi U& IJeh rtmıze •' ~ 
İ8t1tnbutApor. taltıını yarın ilk -=

1
,.. 

,..ıqma.ı lnı ızınır ı.oı ıktucı6i 
nıınıporla yapı.cak1Jr_ ,., 

Paznr s:ı;Onü d!'I izmtr Bırtncı d
1
,. 

re UR ıtampııronu A.tayla kat11ır 
( acıı.k ohuı 1.·noınhıılı:ipor·un bJ.I 

1
1 

Jı;;unın ka111sında alac.ıt.~ı n~tıce il 
r&kla bcklf"nmf'ktedlr. ...-/ 

ur<'tte Jf'ltn rt-..lııı 

hlK hO>;t "'l 

i:mur, 27 cA A > - s-...ıun ıea .. KOÇAK dün böyle kazandı EKREM 


