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T ADi·L MUHALEFETi SAR.SMADI 
11CHP Meclis Grupu azimle çalışmaya devam edecek,, 
Bölükbaşı, sôdece yeni bir güçlük, diyorı. 
Suphi Batur'a göre, iktidarın içtüzük'te yaptığı değiŞiklikler mutlak butlan 
ile mtilüldür, bu yüzden de kanuni kıymet ve icrai kuvvetten mahrumdur 
. • • fii- il 
lçtüzük'te 1 

yapılan son 
tadilôt 

P\Rl 1 llHI PJ.'\IU 
YP.nı deıt ıxııı.e cörıı CM P ~e 

Htlr. P Gruptan ortacıan 
tır. Bir partının ?Jec,...ste li:'nıp 
u~ıtil edebllmcsı tçın millen ek.il 
ı;a;<ısının yü:ı:Cle beşine. yanı 31 
m.llctı;clttllne &&.hlp olması ~~rek 
mektttıır 
!'0111 il'ı tWf'l,l\fll 

soru önc.-ırt'len cuma ııUnlPrl 
bır aaat ıçınıı~ ıtör!l$il1ecclttlr B r 
brıer;rootn C'e\ np ve 1a.nı:ı: ;nuıa
llıası beş dalı:lkadan fazla &0!':"'1•· 
yece ... ttr soru önerırciııri g r• Ç"' 
Tfıya 3. ı1abıslar hakkmı1a ıs m 

Mecl12 İç Tü1:ülünde rapılmaaı taArlanan de ~Jı:lllı:lerln, B.M.M 
de. D.P. çotunlutu tarafından kanunla•tınlmUl Ye aoru muuseseaı. 
mllletveklll dokunulma:rllfiı, küraU batımaızlıtı ıtbl, Anayasa llo temi· 
nu altına almml$ parlimento müeasuelerlnln aııır karıtlara balla.n
muı, muhaııt çenelrrde çeşitli ttpkller urandırmıştır. Bununla bera· 
ber, C.M P. Oeneı Başkanı Ot.man BOlültbaşı, mubalefe-Un meclla için· 
deki çalışm.alannın güçleştll!;lnt kabul etmelı:te, takat buna raıımen, 

• C. H. P. Meclis 
Grupunun 
dünkü tebliği 

Hususi Mubablrımlzdu 

Ankara, 28 - C H P. Meclisi 

vazifelerine devam etmeler\ ierelr.tl 
ıını ileri aüroıek t.edlr. 
l'EDi C,\ '.\'l.J AWff.U.EFEl 
:Bölükbaşıra ııöre ardarda çıkan 

her ant.ıdcmokratllı: kanundan aonra, 
mubaWetln •artılı: çllıf&m&u bale 
geldll!;I fllı:rl aavunulmuş. takat ııu 
na ratmen muhalefet •blr 4er ol 
mamı,tır>. C.M.P. Genel Başkanı, 
Hop.ant! ve Gösteri YürUyüşlerl 

Kanunu çtlm, muhalefet öldü dedllı:, 
Buın Kanunu çıktı, bu defa taına· 

men öldük dedik. Ama &örUYoraunuz 
ki, muhalefete bir ,ey olmadı. Yal
nız. ltc:lde YHlfe ı;örebılme.st ı:üçle· 
eırorıı demektedir. 
•BlJTt. K ~Pli.AR 
K\PMmı: ... 

Öte yandan C H P. iJ Başkanı Şem 
seddln Oünaltay ıae, Bölükbaşıdan 

daba klltümaer dü)ünmelı:tedlr. Dün 
TALEBF.1.ER l'tmous BADÇ ESİ!'o'DE TAHTAP.\RÇA&I \'AKAR\ K lSlNJ\ ORl.AR 

rlhl suret yle biç bir tıınacıı ıh• va 
e:mıyeccktır 

Bakan Jste:"HI soruya ıumumı: 

menfaat mtillhaza~ına mebntı cıı
,-ap ,-ermıy b lect'ktlr 

Bakanlara sonılıın 11orulıır b'ıt· 
çe gôrOşml'lerl ı.ıra.sındıı tekrarla· 
namıyacaktır 

dün ba~layan çaı"}malarını tıu 
a~aın tBlI\amlamuıtır öaıccıen ön 
ce üç ı;aaL. öğleden eonra da altı 
Hat lnönünün oıı:ılı:anııı:;ında ça· 
ııoan Parti Mecııııı ~u teblltl ya. 
yıntamıeur: 

• c H P Mecll:;ı ~uncıemındekl 
konu arla il ba~kan!arı topla.ııtl!ın 
c1a öne eürülen i:Orüıılcrı incele.. 
mlş ve partinin umumı polltlkuı
nı ı;ıtnden llCÇJrtn.ıŞtlr 

bu konudaki dütüncu1nl &Ordulu· 1 

ınuz Şemaeddln Oünaltay, cOlan ol· ı • • 
muş•ur. :Bu, ııertye, eorumauzluta u 
dotnJ atılmış büyük bir adımdırıı 
demlttlr. 
MUTi.AK BlfTl.A S lı.ı: ... 

C.M.P. Oenel İdare Kurulu Ü)"UI 
e siteli ~8 taleb 1 

nıver 
1,0'\IJ 'l \l ı\11 

Parti Orurıları adına yapılan 
l(onu•malar bir dNara mahsus ol
mak üzere t.ıraya tAbl olmıyacak
tır Orupları acıma yapıl~ak ı:ııı:;er 
konuşmal•r m'ilt>tvcklllcrl ıııbı ı;ı 
raya tlibl cıacalı.tır. 
Ti f\~AK 

Biı mlllt'tvt>ltlli kürstic1e ıra. z 
ve mU&tehce~ ve tahkir edıcı tôbz 
~er kullanına Başkan bu sôılert 
tutanaktan çıltarabllece\tlr. 
\A\I!'>" 

BJr mııtcıvetı:t1mlll ııau ını:rOı er 
ıoevamı ıı. ll ü. 6 dal 
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BAŞYAZI 

----~~----------YILBACf _ lrnl ,-ılın ~ak1w nıı• olması doln.r:ıs1>le çnr•ı Vt' paLar-
".I l11Nln alış \i'rlot b rlll'ı.-t1ımml•tlr. Do .-ırada \ll!nııd:ıq. 

tarın bllhn""a kuıu )t'l\llRI döı.kftnlanna 1tlbar ettlll &örttlnıtl'tP. 
ıllr. 811 dunınıuıı :ı..oru )rml çllrr\n "tlketlcrlııde nlııı fl)&Unrının 
~:ııı~ fh ntııırındnn 1.'0li dnha tnııa olu undan ileri ı:rllllıcl nnı~ılmıık 
ıadır. Ölf' )ıındnıı nıf'yTiılnrdn ııarrncl,-rııln bollutnna karfılık. rl• 
mn 1111'\CUt oımndıCl. lıalilinllııma PP)ıılr kuynıı.ınrıııın de\aın dtlr.I 
ı:uzdl'll ı.a~·mamol;tndır. \'ulıarıda bir O) onı:al.f,'.ı ılUı.k&ııının hAll ıcö
rnınıeı.tedlr. 

Parti Mec1ı.,ı o kanaattecıır ki. 
mcmlekotımızııe ın~an haklarına 
müstenit Bı<tılı mlnwncıa c1e
molr.rasl nizamının telr.lmülü için 
daha bfiyük aıırretlc çalı~maıı:: ııe
rekmelı:tedlr 

Rojlm dbaııının ber zaman tek 
rarıacııaımız muntallf mevzuları 
varaır. Bu mevzu.arcıan ~lt tart
lar içinde ı;eçım e:nn1;etl, adalet 
atıklAU. Oll6uı hCirrtye~ı en b~ta 
ı;ıelmektııd!r. 

Büyü~ !MJ.Let. ll8Glta1 çalıtmaıan 
nı tan:ı:1m ecıen !O tOzük tadUA;ı 
nın mtız.aker.ın.ıe Mac:l;a Grupu
muıı vazlfes1ıll hakkiyle ıta etmı~ 
tır 

Parti Meclhsl demokratik reji 
muı tekı\mOlO ıçın vatancıa:aı.a ve 
basında ııörcıülü 11amlml ve ciddi 

<De\iamı l'a. 5 t!ü. l del H ôk imi yet h ô 1 ô ..... - ;-; ..... -.... · .. ;; .......... ;·; .................... ;" ....................... ;; .............................................. .u .......... u_ ... 

MİLLETİNDİR ... Koylunun bıran once toprak 
C :d!!,;ı"e~r:l~ıl~l:,~ ... ;.'b"tıll:l(tA;;b;~;ı;D~ sahibi Yapılması istendi 

~ ~ . ..~ ~- Bütçe Komisyonunda dün Arif Onat ( C H P ) «bu memleket 
~8°,.~~aıb~11~!~dı::11~~1.~:~~11:~ın~:~::!: top raklar ı 50 milyon kişiyi bile g e ç i n d İ re b il İ r » dedi 
tindi' hnlnııduklArı ıı .. ~~h: l mıı-
hall'fell' rlllllll'll, lı;tldnr. nnsnı;; 
'.'11111"'1 :\lrrll~lıılıı I\' tüz:Ol:Onü dP. 
ıı tirdi. ıın> n•anııı tl'nıel prt"n. 
alplulne ınmıımrn R) liırı al rali 
yapılan hu dl'tl 1 k1lı.trn ıııolmıt. 
mlllrtlıı hfllo;Om'"ll mOrnlo;nb,. ile 
rnzlfrolı'ndlrıtır;I \t'klllrrlnln rnılf P.· 

ltrlııl 3 apnmaıııalıınrıı ımtlaııını.tır. 
Hundan eH"lkl ıfPHt'ı1!' RO nıııhn
ıır ııılllcf\cklllııııen rııbalı.17. olan 
lı.;ıırııv. ııunlnrılnn lmrlnlnınk için 

Kıbrıs için 
mevlüde • • 

ızın 

verilmiyor 
erı.en ııır ~r-:ıııı •nıııııı. rnı.ııı e· T T F Bac.kanı Celal 
(.'imin ıırllrt•I l<l'n•ll•I h'ln c;;ı.;ı. .M . • • T 

=o lln•ual i:llobPblrlmlzden 
Anlr.ara, 28 - BUtçe Kom1.&yonu 0 

nun ııuı;ünltU toplantıaındı 'Ioprak 
ve İ.lilı:ln Gene MüdllrlQlü bütçeal· 
nln &OrUşülınwne ııatıanmıştır. 

Bu bütçe üserlnde aöz alanlardan 
C.H P. En.lncan mlllet.nlı:Ut Hil~lıı 
Şakir ctopralı: aabJplerl tle t.opralı:
ıız lçö~lüler araaındakl husumete 
aon verllın~lnl temin ecıecek tedbir 
lerln blr an öner aıııımat.ınh 1.&tı
m!ştlr. 

Ye Genel fı:ıare Kurulu aözcUsü Sup· 
hl Batur ise, iç tüzükte fapılan de-
11'1kllklerı tekil ve mubtevuı JÖ· 
nünden lncelemelı:te, bu tuarrutun 
hukuk dlllyle cmutlak butlan 1!11 
maliıb oldutu tlkrlnl aavunmakta· 
dır 

Suphl Batur şunıan eııylcınlşt!r: 

•Meclis Dahili Nlumnamt$1 I&· 
ter kanun olarak nuan itibara a· 
lın.aın, l.ster Franaız!ann •Decret> 
tabir ettıkltrl ntumname n a tali 
matname olarak vamıandırıtnn. A· j 

U>,.umı :-a. 5 ~o. 1 dt>l 

sokak ort1Jsında geceledi 
FATiH'DEKİ 

GENÇLERİN 

VAKIFLAR YURDUNDAN ~TILAN 

ZATI EŞYALARI DA GASBEDtLMt~ 
Pak1llte yönetmvllk1ertn1n 'bir 

BAŞ BA KAN 
tarın cıüzeno aolı:llla::naması, lıt-
rencııen sadece l.mtıbanlanıa mat 

1 

dur etmekle ıı:aım .. cıı Çaprqık bU 
kümlcrt ile f!Sbretl blllncn bu yö-

y. mebuslar netmelllı:ler, vaıcıı:ıar ısırenct rur. 
cıundan c1ün de '8 öRt-enclnln polis 
vıısıtııaı ile k~e tulumba ı;okata 

I• b l'd atılmalarına sebeol:ret verdi. öt-
stan U a .. (lle\•rınıı -ıa 5 su. 5 d,.l ................................................... -.. 
Ba.)bakıın Adnan Menderes be. 

rabennde İçiflert Bakanı Dr. Na
mık Gecıtlt, -Oev.oı Bakanı Emln 
Kal aıaı ve Sakarya m1lletvckUI 
RUat Kacı.ızade OIGURU halde. dOn 
aaat i.7 de uçaltla &ehrtmlze Kel.m1ş 
tir 

Bııtbakan, ban alanıncıan tebro 
ııellr'~e.:l. yol boyundaki imar alan. 
lannı ııczm\4 ve llatl11erden b!l~ 
6lmı tır. 

Daha l!Onra dotnıca Parkoteıe 
ırlden B&ı:balı:an, bir macıcıetıen

bert ehrtml:ı:de ııuıunan Mili! Sa 
vunma Bakanı Şemi Ertını kabul 

<Devamı Sa. ~ SU. 4 del 

Dün gece İslanbulu 
kesif sis kapladı 

Uarmara çevre.• O:ı:ertne yerıe
~cn ytıkaek hava tıuıncı yav~ ya
va., ertmeıctecıır 

ı;lıııll"n de rrııa hlı h~I nnrc11nce, 
nılllP.tl' rnıııırnıııadıı:ı ı 1 bn , ... 
f l'r doirııılan dujrn) a 'r alf"neıı 
ı.rndlsl )fıpmak 1 trnıl tir. iste 
ulc tllzllı.; ıAıllltltın mP~rle§lnlıı nıo 
ı.ıuca tıııdur. 

Hordan dün gece üç saat 

Emniyet' te alıkonuldu 

Kara mllletnıtııı Behram Özal, 
Tapu ve Kadastro Oenel Müdürlüilı 
t~kllAtını içine alacak Toprak ve 
İ41tı\n Bakanlııt·· Jı:urulm1o1ını: ıo la· 
ltfın konwuna ehemmiyet verılm'&l 
nı. neyelAna aıAruz Jı:öylerln naklini 
latemltUr. 

C'EL.\L 8.\\' \ R ı.t>,Vl;t;RKl.': 
Bir haftadanber devam etmek. 

te olan •ili. b•mcın <1üın11•.ııırıe 
bat tııyereıı: daha blrltaı; ııün de
vam e4ece>ktlr. 

• ç ıaıllclln ıı.crçl'litl'n de de-

l aı tırlldliln1 ıllz. onündc bu. 
ııındurur,a•. lli!ldarııı fU· 

~ tarıdıı lzıı'll eıtlıchnlx " u Cll)P.ıoln· 
dr uııı\lıffali olduıu nelicesını cı· 
ı.ıırnuımı:ı tıl'reı.•r ~l e!iPl , 'J Orl;L 
)t')I 1)1 tnııımıuan bir )nbancının 
•lrf hnberlrrt oı..-u1arak edloeceil 
tnlllııı. ııoııdao tıllfle ıııobalefellıı 
artık coll5nmı~acatı. &117.l'telerln 
tnnıanırıı ııu•nıaı. mecbıırl3etlnde 
ı.;alftf'llCI \!' ııılllt'l\Pi;illl&I mOl'S e
.,,,111111 ı;,1, ın Hıınııcıı•non tAblrt 
ıır ıtclP.cc cıt'uuıı.tırl>et eııı.rllnln 
nıııhafnzıı etml oııııPk lcln bütün 
btlltlllf! ı.111ııırıınındııcı olat>lllr, 
Ulh'le lılr l;anBRI lılııııt 'I tırı. U• 
lRt~ılu5ıarınıı, hatrR bir Turı. mil. 
l!'l\Clilllnl' ııııe ıelrbillr. ~ıteı.ım 
cıııııhıırl)el ıı alli ı•ıırtlsl mlllf'l\e
ı..ıııl'rlndrıı tt'rdıı GCilf!• •ıımlnıl 

cAtatOrltıt vo cKıbrııı uı:trunda 
~~it cıaşcntere:ıı ithaf edilmek c
zcre. TOrlı:lye l\11111 Talebe Fedcr&ft 
yonu tarafındau bucQn yatın na
mazından onra Fat1h Camtlnde 
oıcutulınJ&l ıı:ararla$tınlan Mevlü· 
11c cıoa gece Vali Tarhan ızın '·er 
mcml~tlr. 

Dün aqam aaat 20 cıo T"'\l:.TF. 
ııı:ıncı Başkanı CelA1 Hordan sıvll 
pollsler tat'&fından alınarak Em· 
niyet M«ıcıtır1oaone ıı~tOrülma, Te 
bu !arada kcndlııtne, Mll'"liıttan 
vazgccıımcsı hı.ıııu11un11a Lsrar edil· 
mlştlr. Hordan üç aaaı· emniyette 

bir ıel" .Drlf! ccll'll\lllll)el ııruli hü-
t;Qmetlndlr,n deml•llr. Fa1'ııt her 

6,.3 ,. ro&m"n 11ayın Glllr.,r'ln liıı•ı1et. 
tici nıAnAda t1hAı..:lml>etn hllliOme· 
tin dl'Clldlr. ıtftkıml)et bAIA mll
letıııdlr. Bunun .ıı~ıııı trmln cl
mrk için elmdl>t. kadar alınan bil· 
1 On elddeı tedhlrtrrl na.•ll hrmeıı 
hrınen ıııc ıesl r~•z: lialnu sa. on 
ııoıı tedbir ,.e bıınu taı.ıp <"dettk 
ıııllstııl;brl ıeıtlılr'er de teslrı;lx kıı. 
lacıılitır. Aıın)osııınızın Hrııııcı lP. 
nıınaııara dil) onar il" mutıaldet 
H' lın~ııı. ı;adel~ 111., rO ) nllardaıı 
nılllPll' ı.ıı~ı \llLlfl"lerlnl ,.-apmıı)ıı 
de\ıı1tı edı•rf'klt•rdll 

nntııe ıııı )1'111 lt'dtılrlı•rlr 

O ,1,. l t<1ld11rı•J hl~ lılr l!Cl ı.a 
1.unıııııııııı ııı.sıııı• tılr ı.ııırı 1 

rı l ıırııli çuli et•) 1.8,) IJ<'lll&I ll'"tlce 1· 
01 ı,;ılinrıunlo; ıatıllcllı Mecll•ln 1.'11-
ma ıtlııliil ıoplaııtı.lliıla ıııuhıılefeı 
•l!~cll ll'rlnlıı yıılnu. lııklı drıll. llY 
ol zamanda ıın yfl~" ff\ ı1eıı lio
nuımPlanı iktidar il!ıcülerlnln 
ımnuemılan ile mnlıll)'esf' l'df'!ıı 
halli eüphesl:ı ı;ı hükmünO \'t•· 
mi tir. eclnılerd· t>rnıolirnt Par. 
tl)I' rr' ,rrml ohuı lıü) lili ı.lıtle· 
dım ı.aı·ınııı .. 11 ıiııdıı ı.ıl~ıııon ol· 
duıııou ıarrrınll'" hrrhaldP ile· 
moı.rııı rıırıl ıııııo•ını tein \Ol. ~· 
ıtınlııtıl'I bir ıten vlıılılllrdl 

a•ıkonutmu~. sonra aa Vail MQm 
(111'\"llnıı Sn. ~ so. 7 del 

AHHE FRANK 
ve 

İnsan Haklan 
Rususı MullablrlmlzdeD 

Ankara, 28 - Buırün Ankaraııa 
kl San'at Severler KulObQncıe. bO 
yQlı: bir ll~ ııe u.1111anan «An
ne Prıınk'ın HAtını ocıtcriıt acılı 
plyf'flln ı..rıuaı yapıımıştır Kritik 
te. !lebrımıztn ı;a.ı.ı ııeTer şa?uılyet 
len ve bu ıırada ı>;,çcnt Turan GU 
ne . Prot Bahri Savcı vo Proı Bed 
ret• ııı Tuncer <le bulunmuştur 

Kritikte PIYCfl1U dı.hıı çok flk· 
rl muhtııvMJ llz•wtncıe duruın1uş· 
tur Bu konuda ııöz aıan Turan 
GUneş. özet olııra;: ııöylo cıemı~tır: 
dnsanın btı.atıb• bir kıymet ol 

ması batımıncıan önemli olan, ln· 
sancıakı fikri lı:ab.ıll)eUert ıııellftl. 
recek bir bukulı:ı Çl'Vrenın hazır
laomaaı meseleeld:r lkınct Dünya 
Sava,ından aoora bu ltonucıa ça· 
ı~ı.ıar yaplldı. Buna raRmen y1-
ne de insan bakl&nnıı rtayet edll• 
memPkten hürrtvetlertn taı11ırıı

m11S1n<1an balı!ed •dl Demek ki. ı. 
ilin ecı.lcn e' rcns • t:ıeyannı:neıer 

bu ı~e ıı:u ırcım o .. 
1 Dl'\81111 "" :; "'U, 8 (IC) 

TOPR \KS IZ KOl.'1,0 
01,"1.U:l.\UDJR! 
· orcıu mllletveıcııı Arif Onat d& 
o unları aöylemlşttr: lCan merkezi SiS yCz:ünden dQn t.aat 1.5.15 de 

Bursaya kalkan uçak meydana ine 
memt~ Te cerıre dOmnek zoruncıa 
kalm~tır. 

BIRO'IUI 81$1111 
SIYCIDll $111YETÇI .-

Müsabaka kazanan 
bir Türk öğrencisi 
Amerika' ya gitti 

cVatand&flanmwn kabir elı:.lertr•· 
U Jı:öylüdür. Dıter l.şlere ıerclban )'& 
pılmuı ııereken iş. bir an 6nce köf 
lllyü toprak aablbl yap~aktır. Bu 
memleketln topratı 50 milyon ıcışt:rt 
rel'ab içinde geçlndlreblllr. Böyle btr 
memleltetıe ı.oprakwı ldlylll olmama 

dün açıldı OF.Ct:Kt DURIDf 
Öte ;andan, dOn vece &Is flc1-

detını aniden arttırmış ve vece 
yanın Kactıköye 2' SO ve 1 ııetel" 
lerl 5ap1lamL'll~tır BU yüzde:ı 
YO%lcrce Kadıl!:5yl0 1ııtanbul clhc. 
tlne1ekl otellere hücum ctmıo. yer 
bulamıyanlar ı:ece.rı kalıvehaneıor. 
de ııııçtnnl.şterdlr. 

İstanbul Barosu Ciene.l Kurulu. 
Yarcımılaşma Sancıııtı ve blna me. 
selclertnı ı:Orüşmek czere. cıon 
saat 14 30 da Cialataı;ara7 Ll&eııl 
konferanıı 11alon':lllda toplanmıt
tır 

lıdır.• 
GÖÇME.lif EVi.ERİ işi 

OnAt, bundan .sonra memleJı:eUmtz 
de topl'1lkaız aile adedlııln t8'blt e-

TÖRENDE CUMHURBAŞKANI 
BULUNDU. Ş. ERGİN KAN VERDİ Toplantı eaatln<1en çok önce. 

<1.>evamı Sa. 5 fiil . 6 dal 
d!Up edllmedl#lnl, daııtılabll!'celt Cumhurbaşkanı Celll sarar, Kı· -, 
toprak mlktannı ııormut n şöyle de ııılayın çapada mefdana gettrdltl ç u K u R ov nıı:ı etmlttlr: llt1ncl kan merltez.lnl Clün hlz.mete A 

New York Heralcı Trlbuno ı:aıe ·~t.anbul göçmen m!M.flrhanuının acmı,tır. SANAYi 
kül oldu 

te.sının orta okul talebeler! ara- ;ıkıldıftı blldlrlllyor. 1700 g~m!'n ne ı Törende .'.\!lllı Savunma Bakanı ı 
ıor\111111 ısıı. :'>~o. ı dl') co .. \'8mı ~a. 3 ~fi. ı drl ıoc,·nını ~ıı 3 ü. 4 del ................................. -..................................................... ............ -......................................................................... . 

AMERIKA'DAKI TÜRK POLiSLER) ı.ı Türk poll•I, Amt'rlktın kıınıınıarının tııfıız ~lstl'ml ve 
- tt'1'nltlnl, tt\'klfttıı nın ııııı.rme afha•ına lo;adnr !l'tl;:lk r.t

ın,.ı. Uure ııiill'!ıı Amrrll.ndn bıılnıııualo;tadır. hll)llhnl poll~ l;nnel lf'rlne nıtıı•uıı olan Hıı" Komlsrr 
\hmed f'nroı.;ı Hnh•I hllhR••ıı be)az xrhlr liontrohi ııurlııdro ar~flmıalar yıırnını.ın \t" )ini" "rhrl· 
nılzP ııırn•nıl Konıl•n 'lıııulııl ffP~ııhl \ 1'ılllo;nırn dr .. ııçlıı çncuı.ınr mn7ııııııı1a çı.lı•nı ıı.tadır ttr.ım
''"· riırı. ı•nll•lrrl l'oll• lllrllal Tallnı 11' •ıh'" UnlrP•I H:ı•1'ıını \lhh• ftll-'PI \, "'il""" 111' <•ıııdnı 
ı.1111 ı•ıırl.Pn co•lı•rlıor "'Old ı.;ı li..>ınl•rr Mırn•1nl Rr.ııhl \ lo;dlkııı~n. ortaılııl<I l•t' Rn•lo;oıııl•f'r f'ırııı.ı 

hah•ldlı. 

fa brik ası 
ZARAR 5 MiLYON. FABRiKA SIGORTALI iD İ, 2 ARALI KTA SEL BAS 
KININA UGRAMIŞ VE FAALiYETiNi D U R D U R MUŞ T U 
Tann.ıa 28 - 2 aralıkta bQyQll: ----:-

bir sel fe14ket1n" maruz kalarak ı -~l!"Iİl~I!"!'!'----------------------------... 
taa• yotını tatll etmiş bulunan , 
Çukurova Sanayi ı,ıetmelerı Pab- ~~ 
rtkasında bU1tOn 9'Aat t6 ıııratarın· ı 
da çıkan oır yan;:ın kın zamanda 
büyümü• ve alevııır bir anda eıst 
yQ:ııOnn kaplamıştır 

Yangın fabrikanın !'!.ki dokuma 
kısmıncııı. ~·aıt ve t>una benzer mal 
zcmenln bulundı•.cı.. bir 11epoııan 
ı;ıkmı.ş ve tabr•lı:a.1ın bu kl.6IIlı ta· 
mamen yan:nı~tır 

Mevcuttan ı;ıayrl. Ae1ana ve Mer
sinden gelen ltfaıye ekibi. ran· 
ııının dllrer ıı:ısımlarına alrayetınl 
önlemi.Şile de. e&kı dokuma kw.ı. 
nın vanmasına mauı olamamıştır 

Halit yanııını d'.ıyaı duymaz tab 
rlltanın olduftu bö!ge;e gelmiş. n 
atınıın ıııkı cmnıyet tectbtrlertne 
raı;men, halk koroonu yararak. pa 
muk balyalarını t harıırlan kur-
t a:'Ina a çalışmu,ııı 

Zarar \"t' :r ~an n 4 -~ m l\"OD j 
101'\Rmı ~a. 5 ü 4 d fl ) 

..:nrbe Hııııoaı.ıuu ı.unıUnl~tlerle ayni .. oıu uldp eıtllilrrlnl 16'.'ll'•L 
(Gueteltr) 
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H A S T A L 1 GV 1. t~~~~~~~!~iye ~~~!~~'.. 
1a uymad1kları için haklarında 

rabıt tutuldu. 

O Jı:uyuc u ı •· .--. bu hu.u ırtmae 
rım ilk cıeıı Yazanı <'l('ek toııırı ııe 
duyduk1ar ı yeniden temMa 

bu •dl ~'IOlZT<\-' K l aellnee ast.mı ni1 
J&caklar v e • eıııa beti ııelme&ı YL 
•Haatahk l a bancı cıs:mle 

ınJ.nle llaı.11 o- S ~ l ınOdılfu cı.ıın· 
tur mu? h•~" ua-uçog u clklerı ar ınoıııu 
d:1:eceJı:Jer d J r avqın ))ır '°"" 
İlk baklfta hiç nucudur. 
~phr•ıs haklıdırlar. Ama bu..-ıdan :ıın anıa.,ılmuı ne mOmkOn olal):-

Cf'.ll l!>ün~•1a rn1Jt0.allat otan ye- llrel i Bunu uzun ?aman ara.1tırdık
nı hutaıı:ı:ıarı f'dt altınd&k i ya- tan sonra ıu hükme vardılar· 
ıımda bellrtt•lln:, ;;.b1 medenıytı in •PuarrHI hmııtahtı• alletJtk tte
llerleme ı. bir çoı.: mıkropıu haı.- Olk.Lm.la hutalıkiar nubunı ırtrer. 
talıkları yolı:f'derken. öte )'&ndan Bu r.upt&. 111thma.. unıker, bazı 
da blı takım mealeC ve f!nda...•r: dert b•tatıt:lan. nezlenı.n baı:ı çe
huta:ııcıarına yol açmU:tadır ki .,,uerı rumatır.ma. yanın bat a~ı
bunlardan bir tanea.ı de ı,te bu ıu ırıb1 bir çok h18tallklır vardır. 
•Paz-.rte•lı ht.ıııtalllldır llt'le eon yıllarda llller1lk dedlitt• 
Adına baıırıea mek•.ep ~aç.ı~ı ~iz ıff'Uba c.ıaha b1r çok hu~alık

~ocuklann. tenbel rr.e·mur vt::a ı~- lar da 11rmtttır. 
('::erın h•talltı ;yanı Chut&lıl':: te- AlltırJlk ue demettir? 
ma.rul"U • anılır Hılbuıcı yaunıo Bazı yaOancı lnaddeler vucuda 
lr.onuau oları •Pazarte.al• ht.Atalıtı- Rtrınee. ın11an ve ha~·van vücudun· 
:un bunlarla hlt: bir tırısı yoittt;r. oa o rabancı maddenin teaırını 

AnlatmU 18te<11tım hMtalı..it ıu- \Oke1mek için bir l"l-"ret bq P-
4ur t~nr ve hır t.aklln müdafaa cıa!ın-

Bazı ı~ayt'de ıtekııtıı baı,ta ot- Cllclert peyda oıur. A:-adan zaml\11 
mu Uf"zet'fl yon ve pamuk. ht.7ı ~U:!ı:ten aonra vücuda aynı cı~ 
«lmyevl ma:ıdeler1n to7.:arı ıçınele) ten fhattA buan bQka cınatenı 
ea. ı,an lşçller cumarteel yarım ve l abancı maddeler 1ı1rınce derhal 
ouar ıünü tam olan tatıııerint bır noık iyon uyanır: Yabancı 
ft('1rlp de puartea1 l{lna ııe b1.4!... c~1mcıklerle mocıataa cııtmct'ıcle· 
chkla.n zaman. iç ıııı:ıntıaı. boıtu- rl arutnda bir kapı,ma. b14lar. YA
ıu~·ır tı:lbl olmak, ç-arpıntı ve nete.ı nı hayvan veya. ırıaan vocuau hır 
ıuama.ma.k: llbl bau bellrtlle-rıe "ava1 a1anı durumuna ıırer. Sa.\'fl' 
- uta, anıyorlar. Bu tarzda btr a:anı 1ç1ncıe kalan !föyler. kuaba 
hMtala.nıt ilk •öl'O.ldOIO zama.a ve ş~hlrter nMıl yanar, rı:ıtılır. ın
bunun bir tema.rua. rt.nl hlllta.lılP: ~anlar ölür ve bir )ı:eltme ile or
\i.yd.urmak oldutu ıanıımıotı. Böy- \.a:ııc allak tulla.k oluma ınaan \'U· 
le olunca da ı~çJlerıe ııverenler •- cuaunda da a:;nı ,eyler olur: Sa~
r•ıncıa bir çok anlaşmazlıklar b&4 ille br.rıuıur ve ıa''" alanın4a ka-
1tıatermtt ve rnlhl:reu anla:tılı.- l•n uzuvlarımız h•talanır. 
"'.l'la:ıan bu hıııatatııa IC:lm.M! ınan· !\tt!'~ll .;ıçeıc:tertn noıev cıenUPn 
ınu ıate.m.<·mııu P'a1'at daba tM>n- tnı.!arının ıruıan vücudunda moda· 
ralan. bu hı talıtı:a 1akalanan ı • :aa cıaımcllr.ierı ımalt aure";lylrı 
('.ilerin blr çotunun 0 ıone !tadar uranelırd.ıtı huauıyet ~·Ozündfln 
ıörevını çok !yt yapan ve patroı.· bu haMM kımse çıçek tor.:arı ile 
ıarını memnun eelen ktm.eler ol- tt"nlden temua ttllnce utma nö-
dulu ve a!..ôlye veya fabrtka mu· beti crı-Jmeeı yahar.cı cııtmle moc:ıa4 

tutınden u~Ualştınhnca aUkt.\n- !aa cıaımcızıert at•ındak1 aevt.4ın 
ıe kavu4tuıcıa.rı ve yenlı1f"n bOyUk b!: 10nucudur 

Bf'lt<llJ'e t.ır:u...• ~I·ldOrlu ıt, ı mura
kıpları Be)·otıu Ue Bo~aı:da bulunan 
otA>~. tınn. lokanta ve etıen<'e yprle 
rint, evvelki ger-e aııtı bir konırola 
tı\bl ı.uım.uşlardır t:ıabahın ... ar. 4 
Une lı:adır devam eden bu kontrol· 
larda mevzuata· ayktrı hareJtet eden 
bUt.Un mQeaııee;e ısah\plerl h•ltlı:ında 
ce.ı:a uptı tanzim ohınmu,tur, 

Arrıca m.ulı:arıplar bir hafta. zar
fında 589 rnues~~ ve eanarı ll:ontro· 
la tlbJ tutmuşlar, bunlardan Ort.a· 
koy. AU..ray, Patlh., Be~lk:.ta~ BIUU;;, 
dere-, Ff'ner. Kılçilicpazar, Mecldı~·e

lı:öy, Şehzadeba ı, Yedllr.ule, Bakır 
köy mıntaltalarında tarıteden fazla 
ücret alan 3 lokantayı ıı:onın etınt 
k.uı-.u diye ısatan 4 kuabı; tazıa ti· 
atla btra aatan ı balı:lcah, narh tl· 
atından rar.la fl&tla odun .. tan 1 o
duncuyu, 1$tohzadebL.'Unda aınema bl· 
Jetini ruıa tlatla .. tan 1 karaborsa 
CIJ'l, far.la rıatıa kebap veren 2 ke 
bapçıyı: fatura tlPf'rlnde tahrifat 
yapan ı ttıccarı, eatı,a anetttııt mal 
lara etlket koymayan 4 bakkalı ve 
ınez1e111 mıuı .lr:orunmara verırı.LJ
lerdır. 

43 eanara, Belediye nt.ıamlarına rl· 
ayet etmedlllnden dolayı da beled.1 4 

J'• ı:h• %apu t.anı"tm edılmı.,ur. 

Esnafa konferanslar 

verilecek 
t.ıanbııl &.nar ve sanatlcirlar Der 

nelcletl Blrlttı idare heyeti .. nara 
daha taydah olabilmek malr.aıdlyle 
her ay yapılmakta oıaa b•.ıtanıar 
mecıı.ı top:anuıar~nelan a~·rı olaraıc: 

muh~llf mevıutardı unah a.yelın· 

latabllmelc için Mal17e, Belediye r.a· 
bıta.•ı. Milli Korunma 1xu .. t Mıl· 
dUrltıtU aelihlyetUJerl v ... ıtuı He 
ıuallt cevıpl\ ltonrerınalar tertlplr-n 
metJne tarar verm1Şt1r. Blrlllt bu 
tarannı tahakkuk ettı~bılmek tçın 
aliltalılar:a tema.at. ı•çmı, bnlun· 
ınalttadır 

1. E. T. T. mensuplar ı için 
tıır wavretl~ 1'e aarıld.lk!arı ııöıü- Bunun neden hf"rkeetft olmadııtı 
in • 1 U ın kt h &t>n.uııu akla lf'llr1 ÇCt:>kQ .;içe; 1 • d"I" 

nce ... u .ç er ~rçe en uta tr7larına herkeıı. m&ru.%.dur. Öyle apartıman a r. ınşa e ı ıyor 
oıup olmanııtları ve haı;ta 1scl'.:'r 
tunurı nt: ~-şlt t.ır hı~talık olabl· l~<'n her'.<e<J a">tma·ya yakl\lanmı- 1 
!ecetı araftırılrnaya bL,lanJ.ı. o yor da yalnn: bır kısım tru;anla.r 
r.auıan u eo:uıca ,-arıld.ı: :t•ka!anı~·or Bunun ne-at'n bCıv!e 

oıduitu da şöy le a~ dınlatılıyor• 
Bu b'r ha..,talıktır ''e adı da Pa- Bura(la bir ıatıdadın da bulun· 

zartel'ıı b.Mtalıtı anlamına t:''Cn muı tarttır t.tıeladı yapan talr.· 
(St·ncı:-nne de ıuuJU oimalıdır. t"'rler de pek çolttur: 

İı,tt' börle b.r baataııtın bulun- lrslvet. bUnye. lrf"Çtrllt'n haa-ıta-
cua:u a.nıasıımııısı tızer.nt'I tş ve •ı· ı klar, x:dtü aııııır:anlıklar. muhıt. 
aona hı>t.lmhll :çJn 3· enı bir ıtcınu lk!lın. }'qa!na .ar!ları &lbi bır çoi: 
urta:. a .;ıictt '"~"lPrln rolü vaı"dı!', 

-~S:~E:a~~S:~~~~~~ 

1 
ı,tr. ıruarıes~ haatahtn dı>dtıtı-

(ı ~ rnl:ıı bu ye:ı' hutalılı:ta. da t•lt ı-
MEVLID 111 l•n mulı.Jttelct tozıa.rın nafea bonı-

s('v~ı .cız. ıız .ım• ~·aadlnnuı ve btr buçuk ~1nht"I: l l 
J.ı:-u11\ Jt;nıı vtıcut.ta hlll!."'a;ııyct u· 

(.i(,F.R lı.O'l h:l' hır U7ak ıtaımac.'lan !Wnra a'.'nı 

vefktının ~o. cı ıtUnüne nıü ... a.· 1.o&Jarıa tf'ml.l! 1. sı.euııeiele hutaıı-
dıt J0.12 1957 yarın::tt Pit."Zlr· gın patlaıt vl!rm dr:ıı• bakarak 1111. 
u•.111 tronü öllf'" na."1laı.ını m 1\•f'l :r-:-Jlk nld.utuna. hl11'~ed11ıntıtlr 
tlP f31şU Cı.m~ı Şerıftndf! B•?$- A!lf'rjlk ~taltk;ar, halk ar.it..·uu-
o•ıu Aıta Ctım 1 ınıamhuııu:hı.n rtı da llq: topl&uıtıveı lJaııa~ığın-
Hatız H°"evın KUçOlı: tanıfın• •a )\r ..,, • 11~zımıza tonu ~!Jı-
ıftı.n trrt·p!Pnf'n bu rrıPvlldde et- nı u cı ız. 
iiUYU!I 81l"IJll}'le Har'l Hafı~ Rııh· -------
ml Şenaea. H Htı.seYın Kü.,:QI: 
H Necati öıeı . H Dat. Oere
dell. H Kf"mal Tezerıll. H 
KAnt KaracL Ça~ıll H. Hu.ı.t. ... 
V1D Talan r.ııpunelılll tlllhll~r. 
Duahan Ercüment tarahndan 
d.• duuı ıcra eelıleceaınden ak
raba ve ehıbba .. ·e doıtıarımııın 
ve arzu ecıen ihvanı kır.unın 
ışt!raitları rıca olunur, 

· "irom .. ı oemlrkııın. 'lıartl Konu\. m \'P alll"lt"rl . , 

F\TO~ GllfR EOl!il 
11• 

"'EL..\U .\TTl'.'ı Rf.REKF.'r 
t'vlenctıler 

nAnıııton l .lii:. \. 
;.!7.1'.?. IU:>i 

t E .T T men"upları ·apı koopı 
ra• . :~ taratındaa ı;11 a. HUrrı~ et 
A'Jleleaı cıvaruıda .n,a ettır11cceiC: 
olan blot apırtmanla.nn temel at
ma töreni dUn ••at 16 de rapıl-
mı tır 

Törende>: Şi~ll .. ı;:ııym11A:amı Remzi 
Zaraltol. ~ehır ~lf'<"1l81 azaları. t 
E.T T Umı:.m ~1Udün1 Kimrai.I 
Oöfl1'Ja: ve da"e~i:Jer har.tr butun
ml14tur 

Yaptığı ltonu,maoa ı.ıte h&k'ıı:ın· 
da teknlK mahlnıııt• \•eren Elei\.~rı.-t 
Trk.nllı: Daire.al Reıaı Numan f:ll· 
nal\Otlu nıea edl.ıeeett ıpartman:a. 
rın 16, ı..ı. vf'I ı s.tlı nlıacatını "e 
ht'r nevl llhhı •·P meGeni ı.e~ı.&
ltr~ ha"n" o acaıtın l)elir!l'nlıjt r 

}.tfl~l".ıı.'.{. ·ıı:r; · me' ne tı:L 
re,ıı le ıı.t harr rıı rrıt ur 

DÜZELTME 
Oarrtern:.,ın dU:ıkı ayu.;ndakı, 

8e:ed1"·e He..ap 1 ierl \f"..lo .ıı:ıbı Ke· 
mıl Şanaaıa aır. elunuma haberinde, 
Ah.met Ö7t&ş ta!m:t blr Belediye za. 
bı:a 3.lemurunun• da. yaptııı thbar 

1 

Uzerıne Ahlı olarak dlnıendlflrtl 
blldlrmlft.lk. Zabıta MUdUrlOtUnden 
•ldıtımı~ btr raııda Jc&elrolarda Ah· 

1 

met Öztaf lalmU btr memurun bu
lunmadıtı ve teşklllt içinde de htr 
h•D#I bir lhbırın yapllmadılı belir· 
t!lme.ıı:::edlr. Düultlr:z. 

H 
UIC:ıln1et ba'lı~ı kanunu de 
vcnı tahditler ı;ı-ctlı::ı·:;:1:n. 

bu tıhctl t! er; müda1aa e. 
denler şö:;le f.ö;Hı;,or:ardı : 

ullıırrl.' etııı ıt·rn•'llnt> ııoı.un-

ıııu~ orn.1... 'taı. .... uııınır. \itliınd;t_ 

l'llll .,rrrt \t' ha~ .. ı:ıetınl J.oru· 
ıu11ı.ur:u 

0 tarth~e: bU ltlt>rln raoıncı-.ı 
olanlar bu mak:.ıl ve makoUI m\! 
cıp bt'bPbP ınanrnııt gön:.lnUyor
lard.L Ha:<Ju;.a ıtor.radan htlrr.::e· 
t ın zt>rresıne doiıtunmayan \"e ı·aı 

nız va~andatın ~erer \"e h&..."'31te. 
tını kOruD'lıut lçın kal)Ul eelllt11· 
il 1ddia edılf"n hUkı1ml~r; lktl. 
dar llV:•'tf'lerının vatand&.l'i fOref 
\e ha•.·ıı)·etınc ı>t>rvaıoıu:ea tecavuı 
eyleınelerıne Y"•adı. vo dlvala.· 
rın lı'llllm.,ıını rrı.tınf'dettk ada.· 
lf"tın aıenılıı1ı preMlblnı oozdü. 
Yenı konan teli.zıp mUea~eıu, 

baklieatta doS:ru olan b&~ler: 
yalanıaı:ıııı ııb. bu tek2ıplerı 

IOnderenterın yıne ııervasızca ha.rt 
larını autı.ııtlmal e)'lt.•mplerıne do 
yol açtı, ııuetecının eerbeıı.t ten· 
k!dlnl önleell. 

Yıne hükllmet toplantı ve 1JÖ5. 
ıeu roruvüışlert kanununu ~reo
tıı1ıe ret:rdlği zamıın: 

t<lilz tll~'orılu htlrrb"tln 1l'f. 
rf' .. lnf' ııoJ.ıınınıtlı. hlt'ntlyorut.. 
'ıaı.. .. ;1rtıınıt., pollllkntılJrııı hall.ı 

nıfllı•nuıdl:ıt-ıı l.lh•fı.. e;ıltnıelt'rl· 

ne ııu\nl uıınnl.ıır.n 

SiNEYE ÇEKMEK 
Kanun çıktı. '.a:blkat ile anla· 

O.Hı;; ki, bu kanun rnebualaı:ın va
tanda~larl& terr . .ıshırına mılnl oi. 
du. partılertn flklrlerını 7ayma
larına ve tetkli>\tlarını kunnala.. 
rına· •et çek:tı. y!lııi, AnAJ.·•satlın 1 
Tlırk vatandqına veroıaı hakla
rı gı>rt aidı, bır bqlca ırade tıe 

kt1d11r meMUpları toplantıları· 
nı l:>t"rber.t l'·aptılaı iktidar ~ıte

d!A;l 1rıbl :uç bir t ahdlt tanıma.. 
dın konu~tu. buna multabıl bu 
topraltlAr Cl2f'r1ne onların baız 

oldukları ha.ıtlarn tHmüne b&h,p 
o:rın nıuhaletet"" mt'nAUP vata.n-
1.cı.~lar, '7.&m&n za:l'an mahkeme. 
11Jt. zaman zama:1 Jrarako!luk 014 
dular. ktldar çattı ha{ttrelı, mu• 
baleret l!ie bUtün bu teca\'Uzleri 
ll!?nE"Slnf" çelctı. 

O>;man BOi Cli<tı~ı .!\Iecııaıe~ı 

11öz;erlndcn elo .yı te\'kır edillr-ı 
:-ten. iktidara ıntnı.up hatıpı_,r, 

•Bu künOden 'Ptbl..-ell :konuş. 
ma"ını ôı(retece4•z! » deeltıcr. ha:
tıu:tı '-Iecıtıı z1?11ıarı. liı.t:dar 
mensup!arının, .. erL kaba nu:uiı.. 
!arı ı:e doludur Onlar 1çın kUr
ıU mt)s'ul!yet.z.,ızl!g:ı daırı:ıa nH:Y· 
cu:. oıau. tııı.ka· muhallf nıebua 
bu mtırazını ka: bettı. 

iç tUZUit cıegı .. lrKf'n' ıt\11'\l'lll 
h.· 1111.ıl J. tı·}ı. p.lrl ı ılf'\ rint ıtırt 

ll,,arl;1111111..,tır "l•nıll \lı'l'll .. tf' ııııı· 

ll'iulılll ııarllll"r \Jlrdır, 11111111 1('111 

)t•nJ lıulll111;1 huııın ıı:nrılfilo.~11 

~ecıı;f'r :Ju muc ı~bt'bl nie:u ·an
!ıt""" ZMDnf"debıllr f!rdl ki. muhaie
r"ttn &.emınaıı a"ttırılm~llr. '.\HL 
ra:.çabe ımltılnları ıenlşleı.Uınıt· 

Ur 

Halbuki nf!tıce öyle oımac.tı. e.. 
kiden ele hıç .ıımar.sa fıllt neti· 
ceel olmayan bır sı:.aı mueae.,191 
uıcık lt)llyoruıı. yronı tacllllo o 
aa l•lemeı ha.;.e a:eldl, iç tüzUlt 
•.,zde çok parti! ı btr rejime a:öre 
ayarlanırken. bU)fQmete aual aor. 
malı: Jmklnları c.ta ortaelan kalk· 

"· ............................................................................................................................................................................... ........................................................... 
1 TAŞ DEVRi 

ÇAKARALMAZ HAFiYE 

- ~tade:n kı aıırar ecııyoraunuz. 

ben de aaı ı.kDa et:neie çalıtt.YIOl 
barı 

Koi.unu aıvadı ''" ıııta doi&ı'U 
tuttu. B.rb1:1)1e çc. ıonuo tkl ba:
ra.lda ı:>tr ça;n Jtoaıaıtı ve ı.R L.E 
tarflerı döt:oe ile ~oıuna UfimÇ4 
aı 1 mı.tı. 

- Ya.ınmcı ıea·ooun bı:-".nct bU
lütü. Bu harllenn milınaaı budur. 
Şu çam kozaı.atı da leJyon'.'un ar
m•ıdır. Alev a:mııt bır el bomba.. 
aını te:na11 eder 

Bu söı.Jerı aövı~ .. t.en Reııı:. ııva· 

mı' olduğu kol oelüzetttl ve kar
ııaında;.:Uere bl<•rak aordu. 

• Şlmdl lç!nl• ra!:ıat ettl m:o? 
O aırada a;·as ar.ileri duyuidJ. 

81rdec o t.Hl"ara btıittı. Ba.sıc. çoıc: 
he:;ıecanlı idi. ıteteııyerelı: ar:ıaı:ıa 

curan ölr;alnt 1 ıuııt eelereıc:: 
- Herz. ıcrt ıetd:.. deıJL 
lnoeenclL don IA:andro·ra fl'yle 

-~Jttdl 
- K~z ııdlh naklll rn:ı.ını;ı? 
Don Leancıro uıun pelerın 

e •eıcır-rınJ tcpla4ı \'e bir ııölıe ı.• 
b KOı:;len ~IYbOIUycrC 

lnoc ue;:a Re1,·~ ıokulara.t 

• 

• 

• 

MUOOK 

MiSTiK 

MiSKiN Ml$Kllt 
VOL ~ KOVULOU 

SU GUN l<Ot •MAN &ıR 606A 
AVLl'IAC.A GIM <ı,,u lılu .,.Al),A 6 0 Jl 
OCJGUM kll A &tA: lılA>lA~,aM 

EFLATUN NURi 

--

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

Bu a.ıtşan:ı. fılZI ta.kıp etm 
olduklarını biliyor musunuz? De
di. R,.x. bavret:e 

- tmklnatıl DlYf' Ct'vap verd1 
- Neden tmk\.1ıA11 oJuyorm~7 
Reııı:. ııreç1dı ke;tet:nlf o!ctuıtunıı 

e\·veli. 1:ır.:eDM't. dOıüomüttü. P• 
kat bunu açıklama ~ı aa!la. mana
a!p buldu Belki de bOylE'llkte nıe 
.. :er. bıraı da.o• •rdınlatabllır-
41. 

- Cünleü ben aıtııl taraflndAn 
1<141m 

- Sahll taraıından nı.ı? 
- F.vet. Oroçıtten ır~t-nn 
lnocencıa. ReA,., tat: tatıı bıa. 

kı:-ac cnıp .. ·erel : 
- s.~ ne ; ıun a.ıı 4d.amısınıı Rıc· 

CJ. bu ıeçtdı 
nlP 

.... redebtıJ,. 

Sahtı~ uyu~·• kalmıttım. 

UrandıQım :ı:aman Jean ııe b:r 
arkactt.ıtının Sf'ç·tten dttanra hır 
takım tahta •a-ıdıiı.lar t"ıdık!a· 
rını ırörctUm Onlar• 16rünmee1en 
yanlarına kadar aokuldum. Pelı::I 
ILZ l>enl takıp lltmı~ Olelui:larını 

nereden blltyorsuntız? 
inocenclL Jrendıaıne şoruıan 

bu auaıı duymazlık.tan ıeldl ve 
tunu aorau: 

- P'raMtı J)OIJaının ıııı arama· 
aı ıçtn bır aeb"P var mı1 

Reıı:·e öyle btr ba!>:ıj•orc.tu itt 
•anıtı nua.rlar:vle onun tçıncıen 
reç-enlerı o'.<um .. ~a çahşıyordU. 

Rc.ı. bwı4an ld,cta rahat.ııız ol· 

muıtu Salı t>:r .. uıı:t.\netıe: 
- Hıç b ~bep vole.. ded. N1· 

,ın bunu sordunuz'!' 
- COnkü, Parla pollalno batıı 

Barbler tJmlnde blr memur saınt 
Jean ete Lu)"'a iı>lm!f Bu &ıya•t 
auçlulırı arımak:.11 vuıfell b•r 
mtmurmu9. 

Barbıerı Otyoun makınealnln 
bqında Reı·ın yanına yalc.lt.Şan 
pollı memuru el,..ınek ltl Saınt Je. 
an de Luy•a ıelml•tL Rex. ıçın 
bundan daha mCi"ı:emmroı bir yar
dımcı olmuelı. Artık Lut• Larra. 
ra·nın Mrartı m1ıeeruı211 ôtrenme 
aıne ramak kalmııu. Hl"r halde 
hu pcıli• memurunun e!lncte kat'f 
ve m{l~,.n1meı l"le\Jller olmatı:vctı. 
cAçaba Bırbıer Yl ıı.ereC1e b\ll .. 

KAYBOLAN ÜMiTLER 

Halbuki 14 ti.la\" 1950 ıtünü. 

n~n akabinde ·a• !:<bale ne ~adar 
tlrn!t lle bakıyorduk HOrril·~·t d~· 

yorduk. e:cıımr-mıs topraklarımı
zı verimli hale retıt'f'cei:, erru 
kıYm.etıenecelt,: fıltara.\'l eltnıfen 
tutarak ı.ent1nlt.Ştltt>cek. evlen· 
meler artaca.Jc:, aıc.or.on )-O~ü gfl_ 
lccck. vatanelaıt ).aruri ve lüzum· 
lu olan vergtltri se\'e seve ödr-)·e. 
ceıc btı verıııtt>r\ vermekten ı\ctz: 

oıanıar ıae. kı.aa zamandı vere
cek hale relece\ 

Aynı &evtnc\ \'e Omldl bıı mil
let Meşru\ı;·et ilAu edlldi8i za
man ela durmu~ttı. Dün biz e\·. 
velki ctın babalarımız, zan11etml1 
lerot ır:ı bu ılhtrlt deR:nek tle bu 
memlelıi:etın nıa.o.& talıhJ bırden· 
bire tyıye dorru dönecek,. 
MeırutlYet ~ecrübet.I do bUyUit 

ha.yat kırıklıltt getlrdl, blrlncı 

dünya harbi feıı\!((;tl kalplerde 
blrlkttn ümitleri söndürdü: 
Nıtekım büyOk Akıt artık fer-

yat ed.ıyor ve ıtöJle batırıyordu• 
f!\·lrr tılneı. ohuue ötll)·or hlr 

ıOrO IHt~k\l!f 
Se•leı de et\ atau tehlllı.ertf'~ nıı~ .. 

ba1ı,orınu11!ıı 

ı .ııı.ın hani 1111l3onlnrı firten ,.u 
) ıı::ııul;ın 

Tel. J.ııt aa (u·aıl•~"nın!ıı ctcnıl· 

J·or bir tnr11ıfınduu. 

SahJp..,lz olıtn ıuenıltS..ttln h~t· 

:i:Cll '-!llılp 

ARTIK 

lllB'll hHk(lr 

olur,.aıı hu \ulan 
bıtınıyncıt~tır!) 

DERS ALDIK 
hu,On 1957 dfı on kJ 

1111 11111111 11 1111111 

CİHAD 

BABAN 
111 11 111111111 111 11 11111 11111 11111111 11 111 111 

beri earrettıt1mıı. emeklerin bo. 
~a l(ltt!Q:inı s;örerek yıne mutee~
strız. FakJ't, tarınteu ve ıçtimal 
kanunlann yaptıkları ihtarlardan 
artık dt'ra aldt'k 1957 ntn TO>le 
"\'atand~l 1908 dekı TCirk tabaı;ı 
deı:tlldlr Onun u::n: aslı olmıya.n 

(:\lılli ml'ntaa::ı paravantarl ut. 
runa; tf'kcr teleer ele alır:ıc:ııtı 
zaman belki tazıa bir ıey ifade 
etmıyen. !aıtat. hepsi bır araya 
geld;&'I zaman. bUrrtyetlerimı:z:l 
yok ed~n totebt.U1o:er kar~u.ıncıa. 
baıan mUıtamaha htu.iyl«", bu.an 
kötü kışı olmamak ıçın. bazan 
m~nfaatlt:rlmlzt dU~Unerek t'IAk:lt 
k&lmamalıyıı .. Dünya tarlhtnele, 
mllltıtlerın hürrıyetlerlne el atan 
ıardan htç biri CBen J:ıürrlyeU 

yok ecılyoruml > demedi. hepal de 
bu lfl mU~et1n ı&U mentaatlerl) 
arıı::awuna sızren~reır: yaptılar. ve 
ııtt&naını heptal caı. yaktılar. ıı1· 

tırap cektlrdıler, tık&t bunların 
llepal ete. canları yananlardan 
daha tuıa canları ~·anarak, ıatı

rar çekenlerden ctaha raz:a ıatı· 
rap çeiterek ta.rthın ve tabiatın 
ka~ıeıncta perı11an oldular. 

VOL TER DiYOR Ki.. 
BUtün bu aatırları Voltalre·ın 

çok ayanı dikkat b!r mü,ahede
al mCina.sebettyle yazıyoruz, Bıl4 

rüıc tnUtefekit1r dt:or ıcı: 
cln~llerede hnrrı;etl testa f't

mek lnırtHzle~ ı:ok pahalıya mal 
oldu. tnırııızıer müatt>btt iktidar 1 
mat>utlarlnt '<:an dflntrierınde 
bo&dutar, buna T'91cmen 1niP1lL 
ler y1ne de bu J1Urr!yetl ('Ok pa· 
tıallya satın ald..klcrını ııanmı1·or 

lar, çünitü diker millıetlenıe on· 
ıar kadar karraşw.lık tçlnde yaı:ıa4 

ctılar. onlardan ı:taha u ,kan dök 
nıedıler . fakat hürrı~·etlerint t'I· 
de cımek ı('ln ct~ktüiı:IPrl bu kan. 
bılıi.k:uı e5aretlerını perı:ınıcıneı:ı:e 

)"aradı..• 

* On eeıtıııncı \'Uz;ı-ıtın ~onlarına 
t~ ·acı.ur eden b ... mtifaheele blzt 
dertn clerın düşündürclU .. TUrk, 
hürrtretlnı elele etmek ıçın Mir .. 
larelanberı neler !eela etmeelı. A
caba Voltaire'ın ı.örlectıtt il.Jı, 

NanU'.i Kcınaı ve ~1ıthat. Paşanın 
ceı;etıerı, Abd.tllbamldln taitt.ını 
ıoı tahk.lrn. etm. t:& yaradı. HUr. 
rtret He lç 1('e yaşı.yan TOrk mıl· 
llyetçHHtı uıruua. Çanakk.aleele 
bir nehıl KOmd..ııc, Atatilr:t. ()'a 
hürriyet ya. ölUml) yolunda bı~I 
.hUrrJyete ulqtırdı .. Sakarya·da. 
Dumluyınarda ~ehıt dil4eıı •il:•· 
beylcrtmı:z:. bUK·ln bızıer. hür Ja 
ıa·. &lım ctıye seve ıeve ca.nıannı 
feda ettiler .. Acaba bUtün bun· 
ların hep&ı hoşa mı &1ttı 'il' 

Hayırı. Hayırı. Hürrıyet us;ru
na ao~ülen kanların. eaaret.t per. 
çınledttını aöy.tı)·en Volt&lre•ı, 
atom devrinde ve " .Ozldrın aöı
ıene11aı tarihte-ı iki Mtr sonra 
haklı çıkarunayacaıı:ıı. 

Onun ıçın, bir buhranlı c.tevre. 
de yqadıtımır.a ınanma:ıı:ıa bera4 

ber, kısa bir zamau aonra bızde 
de ln~Uterede oldulıu llbl, tktı
dar lytllk ya.pm\ 3·oıunda uamt 
kudret ıt.hlbl .>ıacık, fakat kf'n:. 
dlnl milletten .yırıp da ıurura 
aaplandıa;ı .. vey• o mtlle~ln bız
metınde olduauııu unuttuıu za.. 
mau. vatanda, haklarına J:ıtç bır 
surette dokunmam•ı ıçın, bile~ 

lertnl mlnevı hır baCla - tazllet 
kelepçeaı • tıe ballı bulunduau4 

nu .b.Jaaec.teceıtur 

V .'\. T '\ ""{ - 29 \RAl.l'IC lt&l 

Nürnberg suçluları 
Milletsever değildi 

8 
U1ük Mil 
Jet !\tec.Jlsl 
tuıuıunun 

detlştlr i l m e ı 1 

ıcın &lilrt 1ayret· l~ıfı1!4!j~i1 
Jer a&J"feden D.P, 
lilerden Osman 

Kavrakotıu, sa l~!!i!I vu11du&:u ıöru,. 
mllletıe:raran po , 

1 llUka. al•nuutatı 

da örneklrr ver. 
mek J'i"ttmı,. Bu htekle Nürn
berr da.va11ndan 07. •eıyor, Ba-
11nda ı;ıkan ml'lnt ıare, ~unları 
sbylllyor: 

•DUnya .sava,ından ıı:allp çıkan· 
Jar, vatanları için carpışanları 

rnuhaıteme edip mahlt"Om ettlltr. 
Sanki onların ıayelert. harbi lca· 
rananlarınkl kn.dar utvl detll 
mi)·dl? Amtnll. NUrnberg muha· 
kemeleri ııe .ınllll ıayeler 1erlne 
mttıetlerart,.'ı pyeler ııtame edil· 
mek Ltıtf!nmlıştlr. İşte bhdm r.tf· 
.sırımız de bOyle bir mAna taşı· 

yo:- ı 

Hanıl partiden oıur"a olıu11, 
bir mllletv•ktllnln dünya tarihi· 
nln peı. 1akın olaylarını bu dt· 
reftı ten kavram•'>ın.a nı dtmt· 
11? Bay Kavrakotlunun. Ni.\rn. 
btr&'de yarıılanıp klmhl sehpa· 
yı, kltrıl 1 ı:lndaru boyla7aı:ı ıtazl 

1 

ha7dutlarından, Alnıan mllletl· 
ntn haklarını savunan kimseler 
olarak söz açma ı delı~t. vtrlcl· 
dir. Bir mlllelv•klllnln tarih. bll· 
ıh:I ve politika anlayı,ı bakımın
dan ürkillucudür. 

Hayır, SUtnber(de IU('lu &öril· 
lilp sehpayı n zindanı boylayan-

\~\\\\\\ 1111111111111\\lllllll\111111111~11111\ll~l•OOijllılllll~\11\l~~lllll~ll\ll~l\l\l\\~lllllllll 

lar, \lnı•nya'nın yararına ('arpış· 

mı mllletMVll'" kimseler deflldlr. 
AYrupa kUıt.UrUnı v•k ı;ok ııey 

ler katmı, olan dUrüıl Yt Cali•· 
kan .\iman mlllellnl kendi çı l rın 

ı:a para ve polltlka. hırılannı kör 
lf'tnıek için dUnyıya nhhrtan 
çıtl!C'llPrdlr .. .\~lı•r ka('&lı ve p,j. 
kopat llilltr, cö,ttrlt bud:a.la.Sl ve 
eroin düskünO GörlnJ, tarap a· 
rıcısı vı ku, be1ı1111 Rlbbent.rop 
\•e benıpaları, \iman mlllttlnln 
lıakla.rını savunmue dellldlr. Ak· 
ııue-, Alman mlll•tlnln bU.tUn 
lıaklarını çijnrmlıler -.e !\lmaıt. 
mllltllnl kıaa. bir 1:aman lı;ln de 
ol a, dünyaya k•r•ı IU('lu duru· 
nıa dü•llrmu,1erdtr. Bu blrkao 
aatırın içine, Nazi bırbarhjının 

blltiln -vah'\llltlnt ve korkunchı• 
tunu sıtdırmaja lmkln J'Qk. F•· 
kat Bay Ka't'rakollU, Ankara De• 
lel 'l'l7atrQ,unun baft.nJ'I& oyna· 
dıjı clfltıra J)t'fttırJ, plye•lnl 
ıbra:ün. yeter. 1958 Fikir •• kültür dllpnını nazı. 

YAPI 
VE 

• 

KREDi 

BANKASI 
ADA UTMAN 
D A R E S i 

Jtrde ulvi ıa1ıler nhmtıd•n D. 
P. mlll•t•eklllnln bıı ınru,uyıe, 
tilnik t;ldlllnl u.vunrnak isteme· 
a:I de pek rarlp. Jff'la adzltrlnln 
•on cOmleslnde: .t,ıe bldm "bu 
ıorı;ısumlı7 de böyle yeni bir tnl• 
tıa ıetlrereıu dtmelfnt akıl al· 
mıyor. 

Türklr•'de deınokraıl rejimini 
ıetırnıek lddla'!i)"lf' ortaya ı;ıll.an 

blr par! iye b.atlı blr ınllletyekl

llnln Nllrnberı ıuı;lularını bir 
•avunma ıerekcesl olar•k hf'm 
de Bitytlk ' t lllet "f\l«:lhl kllrsll~tln 
de elt alm•ıın, Jılc de ha1ra a
bımet dl'fll. Hele son tUıtlk ti· 
dlllndf'n \Onra .. 

, 'Aralık ayı ı(mdc \ 
alacagmız her şışe 
rooı Gt'ce Sarabı ıı-111, 

llr~~pl:ırıncf.- t.·n aı 200 
lır;ı,ı olanl<ır \'Ckilışh•rc 

tu•r HKI lira İ('ın ayrı hır 

ı.. ır'a num.ır:.ı~ ı ;.ıl;.ır:ık 

).!ırc·rl<'r. 

IMiLYON 
ı adeı dıız•ar ıah•ımı 

beda<•a <•erılecekıır 
1001 Gece alırken 
bır de tal.'1Jım ısteyınız... 

P .\I A 

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

oKltA M ı1'lS ı 

l Mağaza Aranıyor 
ı .. tanbuJ·un I"lUhtrlU ,,.. n~'r

rlyle Anae1oıu·aa Banka it. ıha· 
/:na eıver1şll kiralık mA~....:a 

aıtınl)."Or. P,K 60. TOı>haııe. 

. ................ ,., ....... .............................................................................. . 

1. E. T .. T. Büt~esi ı ı:nrıu:füilt.MOO :h [ J 
12 mı iyon lı ra N,! .~~:no!'.~o,;;;n~:r;::~:n ,:":.~ 1 -ı:ru· e zkar •• 

ı:vvtlle:I aece ıeo vattılere kadar çolı; ıhtllltlara 1ei1ep olan Camcılır ası reıun 
devım •elen çalı~aları tonunda Konıre...ı., .kanuni formalitelerin )'t· 
t.s.T.T. bU~•lnl 120 milyon ura o· rint ı•tırıım~en yap1!maı1 ıebebly· 
tank .ltabul tden Bf!le<11rı Aıecuaı le ruml makamlır tararından ki!• h • .-. k • • • • k k 
yann na.t ı~ te. tekrar &.otıtanacalt· ~nıemyektı.n addedllmektedlr, Bil ve ıı· Ufill iZ 
tlr. Su toplantıda d• Bular İd,areal artlar altında euı idare heyeti •· ~' 
bUtçeıt 16Zd1n reçlrllecelt va •lı lilr:alt nıalcamlar nezdinde te .. bbUae 
,U.nü yapılacat dl!'ttr blr toplantı 11• reterek nııamı i:onıreleriDI 27 O· 
oıatanuato çalı~malar ııontı. erecek· cak li.51 tarih.inde yapacaklarını bil· 
:lr. . dlnnltlerdtr, 

Bir odam eski karısını c * ınz D '!j::\-IAS'I - Öııter Alı.bu· 
bı•oklo yaraladı :ut ııdındıı bir .,.,nun tlouncu A· 

3 ıır Oe1a Mallkemeatndelı:t elUnkU 
duruşmuı aonunda 12 ıy 1.5 sttn 
hapae, .500 lira da mlne•l tazminat 
ödem.ete mahltOm edllmlı,Ur. Öqır 
A.lcbulut K~ı.köydekl Opera ıinema· 
aının locuınela •M• adında bir lcı· 
:zın ırrına tecavuı etmek ıuçundan 

btltrlm.» dlJ"I elOllUnctU. 
İnocencia IO.ıler:ne ıdyle devam 

etti 
- Her2. blr.tm ıelımlarımı:z:d.an 

b:r~dır Bar~ler'yı tatM)'onela ıo
rüp tanımı1. Fas:at ait."l ıııbt ona 
taKıp etmemlt ve izini ka\·bet;.... 
mıt. fakat Herı aC"ıt röı:dUr. Bu 
ıece ıahll taratınelan bu evt &:6-
r.etleyen bir adlUn rörmQ.f. 

- Bı..; Barbler ml)"ml.f? 
- Herz. bunu kat'l olarak b!l-

mtyor. Fi.kat. onu oırenme1ı ıçın 
ıönderd.lrn. 

Tam o ısıra~• Don Leanelro ;~ 
rUndü Yüzü t~ 1ı:e111mıt. raıcat 

ııör.1erınde \'ahtl btr parıltı •arcu. 
- Barblerl Oıye homurelan. 

••• 
tnocencıa·nın ıakln bir tavu·4 

lıı 

- A .. , Siz mıelntz? Ben de ... 
Demesine kalm~daıı Leandro, 

fU .116tlerı lllve ettt: 
- Sıd.ece evi ~1t'tleme:c:e kal 

munış. Bura~ a bir ınt ele getir· 
mJ~ Acaıp blr1.1ın: Bır kadın. 

(VC\ lllll \'ilrJ 

yaryılanmak ıa tdl. 

TEŞEKKÜR 

ısaııha. m"ı"K·ha.ltt vt çot 11ev
aıll annem\z Vl~ all11 büvtıltümüz 

\ Y "' f T \ ' f; it ·ın 
Jrtlhall ctolayJıslyle evlertnııze ııı:l
me-1<. cena7..t" meraıslmıne- ka~ıımak 
11ıır~tlyle ve me~ ınp. tf'la:ra! vr 
tt'll"tonl.ı. c.cımıı:a ıtllra:<. taı yl't 
vfl teıt'lellt i\ltfuncı" buıunmut o
l•n muhtertm zt·vata flO~\l7. :nın 
net ,.e ıtUkranıarımııı avıııarımız 

la &l"Zt'derız. 

.\lltlf'r a(lııHl 

Ord. Pror. 'J'nhtr •raııl"r 

BUGUHKU r 
HAVA Vt llliöy 'l rte

ornloJI hta ~il. 
nun t.ahmlnltrlne ıöre buılln 
fehrlmlı ve rl't'arında hava aı 

bulutlu ırçecek olup, rth:ılrtar 
detl~lk ytınıerden hatır olarak e· 
teC'l"ktlİ-. Dllnlln ea 1Uk••k •I 
C'•klıl• ..•• l'n dütilk ile -ı sın· 
tlıra.t olarak ka)'drdllmlstlt. 

TAKViM '" AR \ l.l h 11ı.ı 
r \Z \R 

\l !'! - Of '\" 3J - KA~l 'I !''! 
R I ' ff 1:n:1 - ~tlAltli lft 

llll'r1 t3i7 - C.:rıı1a7lyf'llh l r 1 
\'11ıatt P.&1 111 

SABAH 07.25 02.37 
ÖGLE 12.16 07.:.!8 
iKiNDi 14.36 0941 
AKŞAM 1648 ı~.00 

YATSI 1827 01 3U 
1~1SAK 01\.38 12 30 

Oauıemı1e ılhııte rlltn ,. 
ralar ve reıımıer bUll•ıo 

llıuıılmRtln lıde edllmeı.. 

BURHAN ARPAD 
f.ııpr: .\nılt' t·ranı.·ın hotırn hlclarını unutturan tararı, fıkır ta 
dt'"Ctrrl. )ıı7:uıl;ır; .~. Oonrtrlı·ıı. rafının atır o~...-.ından. Hiç bır 
!\. Jfa('h.t'lt ('ı•vlren: llfodla Alc )·azarhlc ve :sanatcıllk lddlMı oımı 
lı.o~uııltı, SRhllt")t kO)Rll: CO- Y&ll bir küQük kızın, aeytrot~·i bu 
ıı" t OftkCf'f, Otlıi.or ve \ı:oıUtlıu: naltnıası ve dO,UndOrmPıH de bun 
\lrlı·h Doınrnu O~ııı,anlnr: CO· dın ııerl aellyor. Zira Anne Frank 
ıtl')I C.tıı.t.·f"r, ;\1f'd1ha Olilı.t,·t•r, ın tnı;anlara .Oylıyecei: aöıü var. 
ll rp,Pn t~ıı•I (Oülıf'ln Kutlu. Oıt dört ya,ındakt küc;üK. kız. ö

'lu,,ııtrtr Gfıkml"n. 'l ıu•lde ·ra- ltlm kampına aötilrtlltlrken bıle: 
ııır, \ ı.l('ın 1'.ı!ıa (n•ya O)· tun «Ben her t~Ye rağmrn ını.a.nların 
ıı-ıtnat), Jlt"tllıiıt Olllı., tıJ·aı A. \·cı, lyt oldutuna h1a1nıyor1unı dtyor. 
'tb:hf't ~t'llhuv. Dt'vlet T!yatroeunun ieta.nbutıu

D lktatörlülOn lYIP.I olrnıı. 
Fakat ylruııııo. yuıyılın 11:.
··1.rı.ında dünyayı ~·ılJarca 

karanıtaa botan Nazı dlltt.atörJQ. 
aun<trın dt.ha be~erı de olamaz. 
Almanların d!aıpılnclltll ve metoct 
cutuııuyla müthll bit ter6r encıu .. 
t!'Lfıl ıa.aııne ıeıen Nuı dlklt.tl:Srlü· 
aıı. A.manyaya on Jkl yıl ve batı 
ıcuııarune aadece )edı yıl hükme~ 
tl. Fai<at tahrlı.>lerı çok da.'1a !az· 
la o.du. İnaııanlıia rUrdUQ:U ~·üı~ara 
aı kolay kolay ıı.ınemlyecelıı:. 

On ctört y ... ın\ltt bır küçük kı4 

zın günIU:< notlarınuı sahneye ak· 
tar1lm&1>1. tııatro t:ıert oıar&ic bU
tün aloııakllklarıba ratmcn, bu 
~·or. kara'iını ııt.•l<"rek nesillere ha· 
urlatmlht ba1>:1mıncıan mi\nalldır. 

Federal Alm.anra Cumhurb~tanı 
Pro! Tbt'oelor Heru.:o Anne Pran~ın 
batı:·a defterınd1tn töı açar:ı:en 
§ı•::ıe ctıyor· 

uO t!f'\·lrdeıı ,ıtl"rlyt:: nHlll!tC'rek lılr 

utııııt ı.aıııı. ll lfler bl:r:e bir cok 
1-.tltültlklt•ı yaptı. f"akıt ou S..iHil· 
IUkll"rln rıı bU,> ıh,i.i l.endlı;Jnln ,.e 
lırına.1.ıhırının tll7.I Alııı an hıın lul 

tııınıaı.. UIRD.cın• rt u f,'ıtr t'lınt>lrrı. 
dlr. ı u~anlnr, ı.olctJlarıua ıtttlıl I· 
<:in bn~u hllıllı;.e l rrı unutınal. t .. lf'r· 
lt'r, hathuS..I b l ılnı uııutnııurıa ı ıı ı :ı 
lıl11n ı dır.ıt 

Unt.ıtulmaroak ıııereklr. Fakat aa.. 
doce Almanların degll, Nazı yüz 
karamının bütün h1lillllıla bulaşma 
eından derece dehtC" ı;uçlu herlte
ıın unutma.maııo ı:uırek!r. Zlra Na
zız.:ıli l a.ırııa Alman mılletıne yU:.C. 
letrnek, sosyal ve polltlk ol&yllU'Ul 
deru1lltıne ınmemelıi: olur. 

Anne Franlt'ın Hatıra deitel'lnln 
Almanl'&da ,., bU~Un dUnyaaa OY· 
nanmMı. bu h•:.umctan çok ö
nemll. FUat Türıc rıyatroı.u ııııll 
btlh&lltta aon yıllarda problemh pı4 

yealerden kaçının bir ıahned• re. 
pertuara aıınmuı. daha da Onem· 
U. YapısıudllıU ıtfat.ro cıwrl akııi~· 

Jara aundutu tem.sil ognnfl:e· 
r~k bir ıevı ·e ta,ıyoı· CUneyt. Oök 
ç-f'r !Baba. Prt.ııkı ocıırron Kutiu 
IAnne P'rani<ı Yaıı:ıın Tolca cPeter 
van Daan ı, bu 11t'vt~·e1t tem tlele 
bilhMll& aıtır b&11yorlar. P'akat tt:m 
ıtJın «"n büyük ha.tarı pa:•ını. reJı. 
aör COnf"yt Oökçer·tı ayım1at 5fer•· 
kH·or Tabloları baıtlıyan genç kız 
ıe.ın•n hoparll'ırcıo boırulup anla~ı~

mamuı teknik a.ceaklıgı bir yan a 
çok lh~n~t1 ve oH~lll bir eahney• 
kO\'U• Tavan ar .. ının arrt pllnla. 
rında aynı anda seçen aahneler ıa 
:ı.·•t ölçülü ı:ıuı.enıenmı~. Bt'lı:q1nl1k 
ve tımııaıaıtk anlarını belirten çe>+ 
lu ıtaman elt}·&loıt-tız sahnelerde el• 
uata bir rejt~run varıııı derhal be 
!ırıyor. Hele- bu anların ekaerl ıırt 
!arla belırtilmlf oımaııı çok baıtarı· 
lı. Tavan aruının alaca karanhtın 
da .eylrcıye Cl.önOıl ııırtıarda ıru;an 
o•ıunun bütün blr ıç. dUnyuını 
bulmak kabll. Cuneyt Oökçtr. u..... 
tMt Carı Ebert'ln yü,ünü a<t ee1ı .. 
yor 
Anne Franıc·ın İat•nbullulara tl:ıt: 

ttunulduıu 26 Aralık ı>e11embe ıa4 
a.ı 17 mattneaı, lıtanbullu .-eyırc1 
he1abına köt.Ci bir nota. ıebep ol· 
du. İç burıtutan olayların ıuraaı... 
na buruına ıerpıı:ııtırıımıı acı • ıra 
lünç ~aıınt:ler ıürültülü kahJr:ab .. 
ıar:ı kartılandı. Yaıarların ve re-
Jleörün, acı olayl"rın ;uraaına bu.
ra•una. ıııt•rçek hayatta oldutu 114 

bı. bir iki espri k:o)·muo olm&P11ntı.a 
yadırıanaca.k bir tkrat yoıc. Hatta 
atmcıafPrın 11cıl11tını vt· bezgını:aını 
ıvıc~ bellrtmf'k için böyle bir üııltt
bun kullanılnıaı:.1 yerinde. Fa.lcat t• .. 
y.uro kültClrttne fiahıp bir aeyırcı. 
bınele bır yakaladıtı en Jı;;Oçüie btr 
91pr1se kah:.taha7 b"' mu. Ölü e
vinde ele acı • koınlk olaylarla Jı.:ar-

ııılatılır, Fakat ıUlünmtı. 26 Ara4 

lllc ıaat 17 matınesınLn llenıeo &&. 

dece davetlilere a'.:rılmı, bulunma· 
tıı. bu kahkaha boııuaunu dt.ha et• 
üıUcU )"t.PlJ'Or. 
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:ı:: 1250 kuruş için 1 
~·---------------------------_;;l~&~T~r~&;;;;~ 

ı id~~ .... ~.~.~~~ek ı U! ~91 
zlm hoşumuıa ı:ltml:ren batı 
ı;rrçrlilrrl ıııretml.ror da drı::ll. 
\ lirOrkrn on. on bl' metre lle
rl•lnl ıürıııedrn ndım atıımırnn 
l11•anot;l11 ı.t.ln ı.nrnnhtı ıı:tnlle 
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İzmir, 28 - Manı.ııaela bır 11ra- SISLERI 
ı bacı parıı. ... ına tamaen lı:dOrtn 
1 nahmanıı köyOndcn Pottu adın:ıa YIRTMALI 

t.ırı bugtın':O cıuru maııı r;onunı1a 

'kıncı <l~ta olı.rıık idanııı mahıcu.n 
edilmiştir. Potçu geçen yıl tıa ıda· 
r.ıa mahkılm olmuş fakat tı.aıa 
kıı::-arı teım·ızce bozulmuştu. Ö:· 
tt!lrCllen arabacının crhlndcn ancaıt 
2~0 kuruş ctkmı tır Potcu çalı1ıtı 
:.so kuruş ıcın ıdn.'TI hükmü ııı 
:n hulunmaktııdır 

T'" rıı. Flı.."ı l•ln c:ırı.1o· 
ııı.ıerı urıtui:Onü '•rltı· 
'orıııı. Bütfin ı.ötülllklrr. 

n•aı:;ıı ı. ı~ıu. ,-nnl ı:or.rl 'I' ı, 1 
olmı~an ıır 'ar•ll hl'P•I ıöıJrr· 
ıırıı '111:nk ı..ıl•ın ııı,ordu. Hiç 
des;ll•I' :ıtrcl' bir n\unnınydı hu. 
'n•ıl ol•:ı clrkl:ılll.lrr hlr ı:rr. 

BİR MÜNAKAŞA 1 
Bir Sov1ıet 
fıozetesi11iıı 
lıe:;eya11laı•ı 

Türk llabl'rlPJ' Ajansı 

• rı. . hl~· ılı'Cll·,. ı:ü;r.llmÜll' r:ıı
r011ıne ... ıntl'r ... "alr 'nnıp >nl.ın· 
nıaııııı l~I' ,aunıadıı:ıııı anı · 
nıışll. ht•I nıl knlın lılr ~ı. pr.r. 
111'•1 urı:ııı;a ç'il.•Un, hu ""' 1 
;,lllıı f'rlt•lıı- cl"ırıon ,., l'hrn 
dfrl.!'11 sıılr •l•I' bir ı.urıanrı ı:r.· 
7Ö) il' b:ıliı;rorrlıı "'I• ı:ell'l'f'li, l'h· 
rf IJO 111110) iP. fır lt'l'l'k, !\hl ili ıC't 
hlr 1111111 tn. hlr "' uıııııııya bö) le 
ııln•ılıw:ıl\ ... Gt~l\lrr arı ı: .. r. 
~·rt.;lrr en ı.aıı11 •I• ılınnrlarının 
ıtrı.ıı•uıd:ı bile '01' l•lmatlar, 
hlr rııı;:l\r ,ı,ı dıııı1tı mı bOtUn 
ı.or~ıınçluı.ıarlı il' 'rıılrteıı orlP· 
.'8 i;ıı.:ırlıır. Fil.ret ılt' bunu iti· 
ılroll. ;\nııı l•lrrın dllzclrrı:ı:lıı· 
ılf'ıı. c0 Hıı nıı-nıı,ı.. .. ııe lılr ı:On .. ıı. 
h.ıh olnt'nJıu ıırlıın unıtı•IUllll ı:ıııı 
ıı:rçt11'çr. ı.e•er ı::'hl, dl. knııt..Hrıı. 
ı..opı.o~ u bir \.:n~aııı•ıırlık ruhu· 
nu ı.aplamı~t ı. 1 rJ. ('lire 1-rııdl· 
ııl ııııtııtma1'tı. "''•lrr l(•lnı1rı.ı tılr 
toplulu1'. hlr rhlr ı:ı:ızr dnh,ı 
ı::fiztl r:orOntirt111 ınhll- ln•:ın 
ıntlı dü 11."fP. ilnıablllrdl. Kr11dl. 
111 bile bili'! alılatınaı. ı.ı lotıu11rı 

onu tılllnmu tılr ,-olu adımlı· 
~ or. t.-rnrh hlr 5prfi\t'ne atılır 
r:llıt... Kopt..o> u •I~ içinde ) lı· 
rürkrn unları tlti tınfi)ordnm: 
'.l ııııtonı hııyatı•ııı7. le poııııı..-a 
d1111) 1111117. ıln bliJ le •l•ll'f lı;ln. 
dl'. u .. ıır~lz hlr dnrıını aınııs. A· 
,,ıı.ııı.ııtn lia~·ını~oruz hOJ unıı. 
'" , apttcımızı, hırnı:I ,oıda rll· 
rurıuı:tınıüıll h'lrnıı,oruL ile. 
moı.ra•lmlr. &1•11, brllrslz: J.Oll11· 
rtım07. ~ısıt. bl'llr-lz; ı:ündellk 
;rn•nnınnıır. ~ı .. ıı hellr•lz-. Ru ~b 
hutoıu11u dnı:ıtmnk için hiç hl· 
rlmlzılc fil liOçuı. lılr çaba yoı... 
ı:;nııı.t ~l•lrrln lçlııdl' ra•amak· 
tan Jıo~lnnı:ror ;:lbl;rlz. rıı;trler 
lzııh,ız, dO OnC'l'lrr ırmrl•l7-
bzler. ı.011u~mııtnr ırllşl ı::üzel 

olunca l11•ıınotıu tlbtıte :ı.ı l;I!. 
,.111ııı.ten, brrrnl.:lıktan o:ımı.lıı· 
ır. l•lllr.rtl;, ~1·11 bir dtınyanın 

1.ıt-onı olur çıli.u. t muduno :M· 
tlrr ) lllrc l IJ.r•l ı:lhl şehri ı;ap. 
ln•a11 ı;!se hlr ı.;urtarıcı ıı:öLü)lt 
bul.ar. :-Merln ıırıtındıı daha cO· 
1.tl ~e> ıcr dahn ı;Out dorı:u· 
ınr, ıl ııh:ı ı:Uzeı ı.l'r\'l'kler varmış 
•Dlll•l)le lirnı1lnl B\otur ı:ld('r. 
HrJt.;I dr bu)le•I ıtııho iyidir. \· 
ma •1•11 hlr 3 a•aınanın b('llr•tz. 
llı;lnı• ı.rıııllııl bıraı.aıı uttam 
ııır ln•n11 ,.aJ ılmaınıı ı Öylnl· 
ıır '3'Drl.l'n illmll hlr } aratıı. 
derlrrıııl : o ba•1'ıı .. 

L 
ondrtı - Lnndrayıı ıtt• 
mtlo;ff'D 1>a5lıca mal.· 
•adım. İ•CI Partblnln 

sıublllrrı1ıe Kıhrıs mt!ll'le•I 
haı.ı.ında ıem~ınr ) npıııııı.: n 
bu ml'•f'lrrte trırar tııtmııl.lft 
yanlı~ bir ııılım nrııı..ınrmı l.tıı· 
dlll'rfııl' ıınıaımaıııı -..o,.ı ıt\ılll 
aırn•ınd• lııııtınl'tll' tırrh.ını:I 
hl r J.lm•I' ile ı rıno• trnılıı rtm"
nlıı :wrlııl.tnrını hllıllt:lnı irin 
tl'dnrlkll •IDH8111111•. "'" Pıırll•I 
trm•llrlll'fl) ır. trmn• rtnıl'k 1•· 
tedlı:tnıl lnı::lltl'rl''ıtlıı t•tıınııııl 
dnlı.I catı•ı.ıın. hnıoı.. ~"' ıınıı "' 
nAzl k ba•ın ıı t n•r•I \I r. lllde'r 
blldlmıt5tlnı. 'lr. llld~ mOtadı 
ih:erlne l•I tnm )nıımı•, nı.nra 
Frrıırf'tl 'a...,ıto•I' lf' m:ıli•ndını. 
ı.ondra·rn aı.•rıtlrllnıt" lııı:lllz 
nnrlM•e 'lll•lf'~an: nralannda 
Mr. Jll11r.lt Joot \t' ~lr<. '"'l'r 
olmnk ü7.i•rr hrnlnı buı 1•(1 
J•artl•I mrhııdarlJ le ı::önt•nıtk 
IMrdlı:lınl l•ı:I Pnrtı.t ~lcrlfı 
C1ropu nrl•lnr. tılr meı.ıoııı:ı bil 
dlrnıl ... 

Bu taf•lldtı niçin \t'rlJornm! 
çunı.tı ııır ınrnıtnn Jıııtılr. nn· 
kOmrı ınnı.ınl'•lnln hrrhaıı:ı 
bir nıl'•rll'dP. nP. ı..ndnr ,.or·aıır. 
\P. nr !;adar ru•lı ııır •nrrtte I& 
ı::ılrılOt:lı11fl, dlı:er uırnfton dn 
ht;il.Onıl'tlt• ıııııhnlrltt nra•ııHln 
ili' ı.nd:ır tnbll bir ınll•ttreL 
c:aıı~nııı hulıı11ıtucuıı11 lıtllrt· 
rnl'k l•tlr<ırunı. 

ı.onıtrn') n 'onr ,.nrmnı. anla· 
dım ı,;t l•tıı tı;:lndrkl :rnrıuı.. 'al· 
nır. ~orl tdllllndtn llrrl C:f'lml· 
,.ormn • :- \TO dönO~O A'l""anı Ka 
mara•ındn c•ol; ınllhlnı '" •'01' 
ıılddetll bir ılı •lyUl'l nıünııt.ıı· 
en .. hnıırınıımı . l•ı:I l'ıutl•I 
mtlıu•lıırı iı'lıı v ı::ün '1f'dl•lrn 
bir ııaı.ıı.n bllr OJ rılnıaı. bü) Ok 
bir fednUırtılinıı . 

Runıı rnıml'ıı ıı.ı l•çl Parıl•! 
nıthıı~u. z '"rıllklP.rt nat ,.I' 
ılalil1'aıln bl'nl tınlılulnr. Rıınlnr
dlln ltlrl olan :Hr. uıııı;lt Fooı·ı 
urun ıırıırlrrdrn lıl'rl tnnırını. 
Y.•1'1ılrıı l.ftıl'rıılrtl. Ao •,ırnııa 
harp ı.:ıtılııt•ll1clf' dl' lıııhmnııı•. 
Oltt'"f'rll'I ı::nıl'tl'~lıılıı tııhlf'lf'I• 
Jllrr lır• rtlıll' bir ıııllılılrt rr•I•· 
ııı. l'tmı' tir nııı:o11ı.a ft:ıhrı. ',,. 
ll•lnln dt t.;ıırıfı ldlr. Hlr •rn,. 
ı.ııdnr e\ \t'I ı.arrll' 1 nıe hor en· 
Ull'd ,.,. meuıı• '.\Jlrhrl f'oot 
albl l•ı:I l'nrıt,.1ıı,. ı:erntl! ,." 
nrndan mf'bu• ı:ıknıı tır. 

Jlla:rr tııf'hll• 'lr.ı. l.A'llO olf'· 
r.n. hn' aı n ı::n1rterl .. ırat h it' 
atılnıı ~lııııl'lıl'•tf'r {:unrdlnn 
a:n:tf'lf'"'htr fııit-..nr-lrırı·r h. ır;;,arı lir 
hlzuıtl f'lllll• ı.nıııırıı'dıı n .. ır
ılhr ''""il 1 Azıt•• •lfııth lf' ı.r11· 
ııı;..ıtrıı """ ltnh•l'ıtlrıııl • •oıırcı 
olr/;rr l•ınlnole tJlr l.nnolrn ııı• .. 
tıusıı' in .,, ı .. nnıı~. Kot·n•ııırn ;,. 
ıumOndr hlzzııt nıebns olmıı• 
tur. Kıbrıs ııır,tl<••lndr \ ıı nnn 
tl'1lııln rıı ıııırıu·•·tll \f' ıııoııııı•· 
ııııı ııımrtnrı ,ıı,c tnnınnın•ı· 
nııı ı;thrhl, ı;rçlııt ılıılttslııile 
l.nndrada )erle•nılş \r. oradn ~e
('lnı hoı.ı..ıııo ı.anııınıı~ nunılnr· 
ıJan mtıreı.lirıı ıırnts bir lillle 
hnln11nıR•lflır. 

llA\A\ 1 ,\:'\l..,\Tl\•OR l :"il 
.ATam Knnıara•ının ı.oı.nnıa 

uınnnndn )l'rlr~rtı.ıtn ı;nnrn ilk 
1 nlnrak ıı.;ı lnı:lllz nırlıu~uııa 
tr•rlilo;Or eıtını \f' bu nıOhhıı dı• 
ııl) n•et mllnn1>11•R•ı <"•nıı•ıılıla 
benlmte ıı:ürü~mr1' üz,.re rnı.ıı 
arırmaıanndnı.I feda1'llrlıs;ı tn· 
mnmı,1e talidir l'tllılınl ıınlnt· 
tım • oıırn dl'dlm ı.ı: 

terf'I. hft1•f; ltl,-nd. ZP\k, ha)B• 
tı ı..a~ılKJ"ıs ıarı.ı h111'ınıınıı.ın 
nlr.f' beıu:P.rllkler ,-aratmı•tır. \· 
nıan~ır. hır hnrptl'll onra Al&· 
ıtırı.. ile 'tnlulo~·un ı.urılııl..I•· 
rı anla nınrı ıı.ı urar lı 1 ı.ıır•ı· 
lanıı•tır. MP.taksns znnıanınıta 

ıı.ı tarnrın hlr ı.onfl'ılf'rlH•JOll hıı 
llıır ı:elmt ı, m05trreı. ılfı,. 
Jnnın~ı trm•lllnıı doı:ro ı::lılllllll'· 
al. lkll~nıll ~l•tf'mlerl ıırn ııırla 
bir ı.oordlnıı•)on mrJılnna Cf'· 
tlrllml'•I habl~ ınrnon oli!Ut:'D 
7'.aman bunu Jadırııırnn çıl.nı.ı· 
nııstır. 19:1'! de lllllltllrrnrn•ı H11· 
sın F.n tlUl•O. TOrl; H '\ nnnn ıa 
Zl'lel'lll'fl nra.~ında bir toplııntı 
tertip l'lmrk. il' ı.11111 l."llnn:lk 
,.,. 7..nnıan znman 1.ıtbamn lhtl· 
lftfları linlrıntcc çnlı•mnı. 'o. 
lundn h111111 bir \DZlrr Hnnl ti;. 
Hu mııı..ntıa be defa llnn·~ ft 
ıı:ıtllm. tl'111nslıırdıı bultındıım. 
ı,ım~ıe hl,) ır demedi. f'ııkııl hlr 
tOrlb ıııthl1'ııtn l:l'Çl'ml'ıllk. Kıh· 
rı~ mr~elr lnt raımf'ıı bu l~ln 
'ürünır,lnılrıı bl'ıı ıınıld l.l'•mr 
mı~ıım. f'aı.at ı .. çı Pnrtl•I. nrtı:h 
ton h:onfı•ra11•1111ln tttrııf 11111111• 
r:ı \l' \'nnaıı ll'ZI lrlllıııll' '" ı ııı.· 
~ırn rıı.rı ıılr.• hlııdr. lılr ı.ıırıır 
\erıııe" tnnııınıl)ll' rr'fif' ıtıı 111111. 
l.r.:I l'ftrll~lnln lııı:lltrrr ıılıı ı:ı•· 
IN .. 't'I; lklhlllM olnıl\'I lhtfnı,ıll 
'arılır. nu dnrıımıln \ ıııııııılı· 
lnr. her tfirlO anla 11111 nıt~llll'· 
rlııdl'll oznı. thırarııı.ıar \I' rnırl 
ltrlnr \ nrmnk l(•ln lns;lltrrrdl' 
,..,., l'nrtl"lnln iktidara ı:rlınr~I 
ııt "ndere ht'l..ll)rrl'1'1f'rrllr l•ı-1 
rıı rt ı-ın.. ılll"'"" 1111111 rot. hor· 
lrc.,. arn tı11ı11< 111.; 'rrı1r, 11'1 in· 
ınl ttr.ı•ııı<I a uııl ~ma •.ır:ıtuı ı· 

11111 'nllnrıııı ıırıııuııı. rlrı:ll ıul 
lıll~ 

hll!l,t"11UhllZ '.'1;0h"I \l.l\H 

Hnhl~ IHİ) lf't'f' nçılııH il h:ıbrı• 
mc..•rl1'!'1111ıı lıülil11 ltftrrıınuuıı 
11\lıll uınrıık ı;lnlll;. Krıııtllrrlne 
~unu nnııııı 1111: 

- Bir l'lo.'ll'fh·tttt'u \C bir nz· 
lılilıın 1ıa1ı .... ı'tl1İ,or. Hn ıleıııolmı 
ııı. nırfbom. ıuwnı.. bir ı..uı il'•· 
kil edetı nıtıtr.c·nııl tnıııuıuı.ı:ır 
hol.tında ınıı.ıı. ı.aı.uı tıtlı· 
ııntbıılil lilbrı~tn aynı kıu:nıut:ı 
ka;rnıımasına hlc bir lhllnıal tın· 
ınnmıırnn iki n, rı vnrtıli ,.ar· 
•lır. Ham l'l'mıınll bir papa~·ın 
ıdare•I nıtındnkl tl'()l.;rııtlli: bir 
tr.plolııl.tur. l.Ayllillli: r.~;ı~ıııı ka• 
hol ıetl1'11 :lıtı•IOınnıı T(lrklr.r 
bol le bir crmıı:ıtln :ı.u~ roı:ıı o· 
ınmB7.lar. Bir drfn t...,nınntll'rln 
tadı nıohtarlyetl htrhnnıt bir 
lıal çnre•lndP. göz onllıılle tolol· 
mnlıdtr, SQnra da bizim emnl• 
'!'l bnkımındnn orta)n ko3doı:o 
moı: ciddi ubcpler. ~ a5 Hı lR• 
rlhl bir teıU.11-e tlbl tutulma· 
lıd•r-

- nen ~ITe l\ıbrı§ ntt'"f'l,•ln· 
l!e TOrk t!'Tlnl nıüııaraa,-ıı ı:rı
ml'dlnı. ı::ı111rn umumi bir "ıı.4. 
;,:rıtm çar: lll'ıı. Tllrlo.lrrle '11-
ııanlılarıo 1) ı liom 11 oımata r.dr 
ta mnbl.:flm oldtıt..lnrı ı.nııaalln · 
df') lın. J\omlınl:ı.ınln 'e pıınl•ln Aramızıta oı;ııan uzun mOnıı· 
vtzmln f)n•J.,Mna berabtrce mn· ı.:n~anın ıııt~llAtını nulaımn!a 
rııvııırlRf, :-; 1 o•nıın mühim IOzonı )Oli:. !'etlC'l'de eu nnı.taıın 
bir etmahıııı btrllbl'rtt toınınk hlrle$t1ı. 1'1 hrplmlze ıltl~l'n ilk 
tıaı.ımını1an mO•terrk tılr mes'- nzlfr, ıı,;ı kom o mllltt ıırutn· 
nlhrtll'rl \llnlır. ralıtrınıtaı.ı .,a bnns '" linrşıltlill l!ll\1'11 1n· 
mOştneı. nıtfnıırler hndud•nz. ratmaı., htr Uırlu lhtllUlarn, 
dnr. a'1rlnrra ıırrlrrllkl!'rt m05· hunun ı·rrel'n•I l('lıtdf' ıınıııı. 

n ' m 

1 
ıı 

Gönılcklik dilı bt-yaz ve rt'nkli poplinlcrin satışına \ 1 
devam cdilmrktedir. Dairclerin mutcmedltri vasıt:ıslylc 
mfiracaatları. Yeşildirek Demiray Han 

111111111111111111111111111111111111111111~ , 
1-anıa cA rP. aramnı.. h il r d eı11, il· j 
rıın l>lrllılnl iliorunını..ıır. \lr. 
nlnsle Foot t;;ıl>rıs'R ı:llııırınl, 
ornda umumi 'ali olan ı..nrılt"•h 

11' ı:orfi•memı '" ılurıımu 1'<'nıll 
ı:öıtıınle ıörnıf'nıl ırı.ıtt ı•t 11. 
""" ılt' menırıuuı,tııe ı...ıhııl ı•t · , 
llm. 

Londra. 28 - 60\'\'Ct tzvuttra ıı•· 
utcsl buı:ünkt. uyıa.nda, arıızlıltn 
de roket uslerının kuruıaıuına mü· 
uade eden Türkiyeyi tehdit etmek· 
tedlr. 

l'ıon nıunaı..a•ııını1: l'•llı\•ııııla 
llırrlndl' dnrıılıın noı..ıa, Thrl.· 
ll'rln ı..tnı11 r.of'ıı ll'rfııl ııu, ur· 
maı.ıa ıo•ll'l'tlll..ll'rl lhnıııİııır 
'\tr~ Jrı:n dtdl ı.ı: 

l 1 O UNCU KURULUŞ YILDÖNÜMÜ " 11
•

111111 '"·ııını n•·r· 
11t•ılnlıı oııııııı-ıı ı..11-

r uı 1 .. •ıhtı .. ıı.ıını. ıııtıııll•l'tırıhlr ılıııı frıılnoıııı ı·ıırrıt,;I ını..11t111ıll' 
lolr lll;l'll ):lllllnıı•Cır. l'tlJ.lfıİ ıuor•t)la hR•lı)ll11 torı•n<lr illi ot:ırnk 

Gazete, Türkiye na~bakanı AC!ne:ı 1 
Mendrresln Nnto Koureranıında M>r 
:ediği nutuk hakkında törle demek· I 
tedlr· ' 

• rurklye ea,ı:ıakanı bu nutkı: ııo ! 
ya.nız Orta • Doğunun değil, bütün 
dünva .. e hattl Natonun da ı.ulh\l· 
nU tehlikeye aokmaktadır , 

- Bl'n Kıhrı,tn '1 llrl..lrrlP. ı:ü· 
rll•nıl'il' \f' Tlırt.. r:örO•ıınu ı:lir· 

ıntı:t çalı tım. Rrnl ho> ı..oı l'l 11· 
ltr. 

Hu tıP\I "11.ll•rlll'rı ıııııhlm 

m"'·ı..llf'rdr bulunan l11ı:-lllz ıt • 
ırı 111tmn larıı11ıaıı dıı ıllnll'<llnı 
Bıınlardıın biri nçıl.ça ılrrll ı..ı: 

\tatürı.•1111 ı:l'n~llır: tıltabl'•I nı.1111 mu•. ılahıı ~u11rıı, 11ııııı:tın;,ını ılıı· 
rıııın ıılnıı ,, cılınılrıı \t ""Oll..l~I' ı ınıı~IArı ('Rlıtırıı,.lır. HllAh.ırı• •ÖT. 
nlı111 drrtıPI.. ha.')ı.aııı 'lııhtnr Kunı rnı. "ıı<t.ıl• Krnıal Dl'rnl'~lıılrı 
ı.ııııılu ııııılıın '" ıa,rll'rlnrltn lıllh!t'lllll•tlr. Rr•ıııııtr ı~ııı.ııu nınr:cı 
dlnlrııl rı..rıı r:llrülü) or. 

İ:ı\'eatlra ;aıeıesı, bı.. hll&\atakl 1 
hezeyal'larını eöyle t.ıımamlamakta· 
dır: cTürlı:lye tıallhar.ır ıılruetlnl 
takibe denm ederae, ilk darberı lı:e.n 
eti.si yiyecek .. e Türk milli mtnfaa t
.ert zarara uıırııyaC'aktır » 

K 1br1 S' 1 n m u k a d der at 1 n 1 ~~~'~;::·;~~~~::,~:.~~·~~~!~~ı.ı:l~u d~.·~ 
~~~:~':;ı~~~r~~:~~::.~::ın~:i~~=ğ: 
tr~l11l ı:örmlıt ınıı.lln lOk. in· 

''''''''''''"'''''''''"''"''''''''111111••••••••••Hı•nuııuı111•1•111111111111111• hı•ııııııııııııııı•ı11uı•ı•••n•••t1tt••••••"''''''''"'''"'''''''''''''''''''''' 

... l•ll'rl bıı) nı ınıızd nn uzaJ;la$· 
tım111l ı> 11. cık ı..onuşnıa;rll, a. 
\'il. ı:lirnır)e. açık J&•amnra a· 
lı•ınnlı> 11_ :-1• ptrdtltrl rolnmu· 
zıı t'n&rl olmamalı. Bunun ıı:tn 
ıck carr. a:rıtınlık bir ı.nta. bl'r· 
rali hlr zekll lir dü Qnebllmryl 
• ırcnnıtk. (ltrtrı:ı bütün ııcıı.. 

lııı;I) le t:'umır•lnl blll'nlrr için 
1' dl>e bir l'J Joı.ıur. Kafaları· 
mızı ıı. :ra da bu Çl'$1l alslrrılt'n 
liorınralım. Ger\·eı.trrl. ı:erçtk o 
tarak ı:örmct.; en btı) il t.; ba~art· 
ılır. 

- lnclltl'rf'dt' tt.-ron :ı:anı:uıın· 
ifan brrl \' 011aıılılar lrhlıııll' tıır 

,.,.nıııaıı \amır. nıııılnr rurı.. '"' 
ltrlnf' kar t ıahll bir harl\l tf' • 
ı.ıı rttlilıır. ı:iirl' \ unanlılıtr hlr 
• ·nlı IJnr-.o. :rnrıuı..ıarı )l'llmı•ı. I· 
dn Ttlrlill'rlrı nn ı.rrr fa/Jıı ',ı 
lı•nııılRrı 117.ımdır. ıuıııuı..ı \ ıı· 
n:ınlılar 011 ı..-rp ralışı,orl:ır•ıı 
1 ıırı..ırr l>lr l.l'rl' çnlı~ı) ortnr .. 

Rn nıuııa•rlı<'tlf' ,,;, lh I'~ ıııı 
ı.t rl''nıl tıaı.ıııııtıın hıtırı~ •in· 
•11•1 lnılltrrrılr hlrlııri ıll'rN'I'· 
dP. bir rlrlt'dlr. ı nnıtrn 1111, uı.,•I· 
ı·lsl Moharrrm :'\ıırl nlrı:I, hu 
.. ahada ,.e ıımuııılıl'lll' ıı..ı mil• 
ll'tl blrtılrlnl' 'ııı.ınştırmnı. tlıll• 
'n ınılcı bO~ ilk bir ı:n) rrt "' 
ıınııı, ı•la ,~·nlışı, or. ,\•lrıı 1'ıh· 

rı~ıı 1111111 hıı"ln aı nşrııııx 'lt'h· 
ml'd \il nı-, ılr hll' i11' bir ı:;ı» 
rrl ı:ll•lf'rl) or. J'nkııl 'nlııtl rl' .... 
mi tr.ma,t:ırı ı.nrı ı:rırın.,ııwı.. in 
ı:lllz uıuıınıl .-rkfırınııı hrr ı..ı•· 
mi\ la hn•ıı•l ırnın•ltır ıln nrıı· 
mıİı..· 11\zıınııır. Bllhn••n ll'lr\ iz• 
.-nnıl:lll ,,. raıl)odaıı l•ıUaıll' ,.. 
ılllnır'I hanrlı \e 1r~lrll nııır. 
:\lr•l'IA Üıl'İın J'.rı:ıtılf'l''lll ı:r.ı·rll· 
l"nle R.R.l'. trll'\11~01111111111 ıııı· 
ııornnııı J..l'nıınıla ~aııtıı:ı ı..01111• 
mn lıır;llll'rrılr ıtrrlıı tıir il hı· 
rnı..ıııı~tır "ııhlın hlr ln=lllı 
tıfhHnı. bn 1'.011u"rnn.;.11ulotn dulH• 
n <izı·aıı t.rııltltr'I l.Pnıll ııclıııa 
İııırnri•lll' tf'tırıı. Ptnırıııl hrll· 
ılf'n l•ltıll. 

Londra tôyin edecekmiş! ,~:; .. :.":.:.:::·:-~;: .. :·:~·~:.; .. ~:: OKTAY AKB~L.) 

Beyrut radyosuna göre, NATO konferansında, Türkiye, 1 S f 1 m 1 0 k Y 0 1 S U l 1 U Q U 
Makarios'un Kıbns'a dönmesine muvafakat etmiş! d" d d'ld' 

'IOrlı llabulcr ,\Ja.ll» 1 ıanmakta olan Ai a • Afrika Hıılk !arak takd m e:ı •• en Mohıımmed' ava Sin o eva m e 1 1 
ı.ontıra.. 28 _ Kıbrıs Vnh!il Huı:h lan Te~anüd Konferansının Qı;ün· Had d ise raptı~ı konuşmada Bal 

l'Oot. dOn ~ıım Kıbrıs'lı Tü~k cO ııanonde Kıbı~lı Rumlan tem daı Paıı:tına ~ld1etle ::ıucum et· 
liderleri ile uzun bir sorOş:ne yap .. .ı l'~l'n heyet ba.şkanı bir kon~~- mlşttr iatımlAK >olbuzlutu d4ı'isının 
mıotır Gorü•ml'\'I müteakip bll~I ına )&pmı~ur Kı~rııılı Rum be,e- , ... , \. HHl1'\ ""'''l,ll\'"'"' duru-maııına dürı dı. Toplu Mı.ıı 
ı ıcıı~ıne görl'. Ada TOr!dertne \ 11 ti ba•Kanı bu k n~m~~nda l'Z· ı n \ 'I ıı ı n \ZI 11.c l ı • ıt Korunma mıı:lkcmc=;tnde de\ am 41-
ı. ıarnfındım bcr türlü tcmınııt ve- cümle ~unları 116• cmlşt r. ..,01,l l,\ll \on ,. 
rı'mtştlr cııım ,ti. 

1Bllı11rlldl[ılnc ı:orı. Kıbrıs Vali~! cKı~rıs halk~ D~g~n bir ~eg cı~a Kahire. 28 ıA P ı - Aı;'l"a • Af· Ali Kemal ~ahin. Na:nık Y ncr. 
bu temaslı:ı.rını bu aym 31 ın::1e ye u,.runa m cıı e e etme te r rlka konferaruıında dOn ~ece ya. Kudret Ş n Sedat Oorsel. O!man 
l..ondrnya yapacn~ı ziyarette nüıtll 8

1
U ı:~~ cmı:ıe?kıııı~dt~ok ~~~~ı;;.

1 
ı:>1tan bir basın toplantısına batı• o~ım ı;r 1brahım Korarel adla. 

mrtlne mıı umat \'emıeı: ınaksat!ly t r. 1 ns 8
1
d 1' 

1 
k~ dl ~- .ı g'lzctcıc ı r ı;oıc.ı ma.'ll~lıırcıır. rındakl ~ahısların sanık olaraii: bu 

ıe yapmnktadır rın ınanmı~ 0 uıc arı n m • Basın konr ... ranı .. na ırclen bir bıı· lundukları bu dAvAnın cıonltü du· 
mıınd•RI ı: bl Fnaı. Londra'dd ka<1deratını _kcn?I tayın !1reru;l'bl· tılı gazeteciye So~et resmi ~ah·' ru.,:nasında üç e: ~ahtbı §ahit o. 

Gürsel bana gelerek eayet kend!· 
!er.ne 10000 llra \erll'!ıem cvıne 
ır b r kıymet taxcı,r ıedeceklıe:ını 
vaad ett. Ben de kencııstne 7000 
Ura.ık b.r bono 'l'ercıım. Fakat e
\'lmln <1eitrl 190-200 b.rt !ıra 1· 
lı:en 158 000 llra ltıyn:ıet taltC11r et
t!lcr> demtştlr. 

Mnbkemc, l.5tlm1Alt edlleı:ı bina. 
tara takoır edilen kıymetlerle ha· 
lı:tkl kıyme:!erınırı tf'f>bltl !Çin du. 
nt~mayı başlıca bir güne bıratmı, 
tır 

lı•ı: ıız l!Okiımet Refı;ı. ııarıcıye ve ne tam ola.ak .nanmı.ştı. Bu u. I &1\·etlerı. basın toplantıtıına ancak lorak dlnlenllml4t1r 
Miliitcnılekclor \'t-klllcıi ile ~ıil~· Ruraa ı;onuna kaaar mUeadele &- <\ı.yı. • Afı l:a mıı:r.tttrının ıraze· ı Bunlardan Nacı Ka)'l:'\l!IUZ adın 
11 •,('rclC bulunnçak '"" bu ı:ö:-a,. a .. ccekttr" tecllerının katıla ıllccoklcrtnı .. ııv. dıık ev t.ahıbl. 
~~~·:[ı :~1~n0~:ca~~?;•s'ın muıt.ıd- o.ıtcı rnrattnn ırak cıcıcı:cs· ı>- lemı ıır • «- Kom,s on il~eıerlnden Sedat Cezaevindeki C.H.P. Jile. 
1 •' il 1\ 1 \ t\ '' \ 1\ \ Jl l(,"'-'l '.\ ••••t•t1•••1ttııııtıuıeııueııı••ı11tıtıııttn• • •nııııı11111tıı11ıttutııuııııııııııı ıııını••t•••11ıutıtıtıtııııtıtııııı••tıtıı•t•11••••11ııı•ttıııııtııııııtıııı•ııııuı 

NASIR, ROTBE 
DAGITIYOR 

1 1,111111~ · \ "''''ll"'"t: 
' 11 \ZI Of ,\11 -.ı 
1 Ol'ynıt, !l8 - Dr)rUt Rad'1'9SU 

ı u ak~nm \'Lrdlğ Washınııton mah 
ıcçll l>lr haberdi' Papa1 Mıı){J.r!· 

n önUm01d ıı: birkaç nafta 
Tiirk llaberler Ajansı 1 rtmun n n n döneceğin• \ c ı.ıuh 1 

Kaklre :o - :ı.ııatr cuaıhurrel.al A'> • 1 vct t."1<1\ tarı dalııl ııüc AJa,,ı;ı 
cıtıtnuır }&}ınlııdı:;: b!r bt'nnııamo. : aı. it· 1 ıı: 1 ıı: rtl meler<: rı. 
ile be$ Mıaırlı ııenerall Mare allık rü• ı • .ı•ııcngını t ,d ınıh ır 1 
bnlnc yükseltmiştir n terfi kara 1 tad ;,mu ı ! rtl k nr ı,;;>n- l\fll· 
rı l\tıaırdı cumhurlyet:n llAnındıın nı.~·un Adıt a dunmı•ı lıu."\ıı;,ı " 
bu 

0

yıına ilk lcarardır ·:ı karar P rlfit~ BB kan Else::~c
~cr•ın tP\'as5\ltU ııe T(lrkıye '.'i •· ı 
naııtstıın ve tnıuıtcrc B~\'ckll!rri 

Almanyada bl'r ııra.,ın1G yapılan gizli b r gö!'Ü~t\1e 1 
1>ınoııundn ıt\ınmı~tır. 
Deynıt rartyoı.\ınun tıli.vc ('•tl~ı-

T.. k f" • 1 c ~rl'. Pa,1az :\Iakarıo~ Kt?ırı.ota ur ırmas 1 Si. kurutacak noı1halll hOkılınete Tfük 
ıc rın de tımır.~c rlnl kabul etnıı-;. 

f b .k ,,ı:ıı.ız ın-.ı:'\l:'\1:'\ 

gara a rl asi lll'Zt,\ \'\l.\RI 
' t.ondra. 28 - Son günlerde ln· 

' l'llız bll.!lınllldtı tedh',çl Papaz !\la· 

k ı.arıoo·un /l.C:aya donmesıne m<u;a· uruyor aı10 ec:ttımes. hUS\l~Ullı1B Sls:e:r.11 
ı 1.1rıut yapılmaktadır. i~tı Parti· 

ı orcanlanndan 60nra ~tmdl ~" 
1 lbeMıl gozetrler cıe aynı ılkrl ııa· • 
vunmaga b~lamı tardır ı 
\ 'lh \D\ ı Ut: l ' lt,,KIJ' 
1 uıı ol 
Atına. 28 

dört Kıorıeıı Rum ~ncını te\"klf 
Yunan ııo:1.&1 buırün 

ctml~llr 
Be!lrtlldlt;lne ı:öre. bu Kıb:ı ıı 

Hınnlar ı:eçen!ertıc Amerıkan talı. 
!erine bombn atmak auçu ile itham 
rdllmeıct.ed rlur 
KIHltl~ lll )f tıt:\ t t I 
nı-:ı...l~b , .... , , . uuıı,.\ 

•••••• 
••••••• ;g •• • • • • • • 

•••••• .llnr!. ll:ı::l/'.111, 
.1 !/fi slos. 1~·1; im. 
• 1 r;ı it k lwsith·lc
ri11rh·/;i <fj;j]}) 
ı ı·@ ikra111iyc
lrri t 11 l.-1r1 .. ____ ... 

• • • • • • • • • •• 

re armağan kampanyası 

devam ediyor 
CHP Onıvcl'!ıı 4'Jller inıı:tl!p 0-

cııı;ı tarafınJan ı: rl~l:!.'n cezıevle· 
r deki CHP ıı,rr !Çin cYılb~l 
~altanlan karnpan\ aoı;a dıenın 

t,tmektcdlr 
Bu mfin!l' etle CHP il bL,.. 

kaı.ı ŞelllS('tt n GOnaltay. Yozı:at 
c ınr.v ndc tutu.: u bulunan Ce
m 1 Sa t Barlas 'l'D arkacıa~tanna 

gönııerllmek üzere, İnkllAp Ocatı 
ba.şkıınına Franaı.ıı tarıhçc=;ı Albert 
Soreı•ın cAvrupa n Fransız İhtı • 
1411» acılı 4 clltll.l: csertn1 vermiş· 
tk 
Yardım kampanyası rann l.kea:n 

Mlna erecek ve toplanan kitaplar 
tal:.!ilm edllereıı:. cezae\'lerınııeıı:ı 
C il P illere ı:!Sne:er!leel"kt!r 

rr===~-=-============~ 

1 

Bankacılara Müjde! 

Caranti Bankası 1ııüdür lfu· 
a\lnlcrındcn AYTEX H. ETİ'· 
nın 

BANKA ve 
Banka muamelah 

~
I. imli kıt:ıbı pek yakında neş 

rt-dilccc.ktir. 

================'==:::::J ................................................................................................................................. , ....................................................................................................... .. 

Haber aldıltımıza ı:öre Dl ı 
Alma:ıya•nın Prankftırt ~c~rl.1· 
de Oç yıltıan beri lthn'ut • lh111 
cat tıcarctıyle ıştıı:al e;1en K.l· 
zım Ak.!iur tırması bu kcrre ta· 
mamen Türk menşeli tütün har 
manlanndan lmAI edllmck uzc
nı bir ııigara fabrtkıı.sı tl'SI .n: 
te•ebbOa etmiştir Şimdı)I.' 'ita· 
dar yapılan t<ıtklkler mil~~ct 
nı;tlce \'Prdiltlnden mezklı• ti • 
ma İnhisarlar Umum :.ıoa!irlü· 
)tüne müracaatla. lo;veç tül 111 
lnhısarıanna c!Snderıımış bulu 
nan tüt<ln eltıspert \'e hıımıan· 
cl:!ı olan memurlarmdaıı Nec
Cl•t Z.ya Arıcanın kunııacalc 
fabrlkacıa imal olunacak s•ı:ııra 
!arın hamıanlarırıı yaptırmü. 
tsteıtt Umum MOdOrlOkçe mem 
nunıyeııe ka1'ılanmış ve Arırıı· 
nın A\manyııya ıı:ıtmestnc m'.l· 
saade etmi~crdlr. Anca buı;ı.üıı
kü Utllkla Almanynya hareket 
edceekıtr. Fabrtka karcleşi Ke
mal At:surla birlikte ın,a ed!· 

KO,tlm '"'l:'\UAJ\.I 
h:O'l -.\H::;I 

Kahire. :.ıs ıT.H ) - Burada top j :'"'"""ı" """""'"""""""'".,. 

i zm i r, şubot'tol l Böl ükbaşını n ak ümilatör lcl'İ doluyor i_~. 
siyası haberlerin tarafsız hiköyesi 

Y U .. Z d u" • r u" • ı e C e k = ••• ~.·. HER DERDiN tıtmış. erte..ı uiab cıa erkenııen MÜSAVAAT ~ ııencecik otıum. kara topral;a ~ 

BULUNUR ÇARESi verip santıık ba~ına ıı:o~mu~tu Rölükbaşı, Demokrat !ktldarın 
lcccktlr ı 68l!G ı ııusUJI l\lulıalılrimlrden : " Sonra 00 ilk bir ninenin hlki· ııon tüzük tadlltnl, bir AbdUl· ~:. 

İzmir, 28 _ İzmlr npunınun ;rüz E Herkesten mumkOn oldut-u resi varııı. İhtiyar hasta hally. lah Çavue fe:Sct~ı Ue ıraset ııo- ~ 
dl.lrUlmulyle ıııııt çaıı,maıar hızlan § ka:lar lcaçı'l'ordU' ama ele ıctir- le kendlnl santtık başına kaı1ar tukkanlı olara~ karşllıyor ve 
mı•tır. 1957 eubat ayında batan iz. ~ d1nlz mı. BölO:ı:1a~ının 60hbetı.. t~ıt:nı.ş oradakilere: «Ben iki «fena mı, iktidar Meclı.stn içini ~ 

~~======::;:::::::::::===:===::::::::===:===:===:::===::==,. --Q 
•••••-•••P""''""''"••••H•••••uıatt•••••••••••••Mıtıuaa11 .. •••h• .. •tuu•••uııııan•••ut:ttMHl9"1lllll1W•1•• .... ••••••••••••-u••••••H•••••11••••••••••••••• 

EMiL CALiP 
i; SANDALCI "' 

mir vapurunun 19~ 4ubatı ııonları _ cBen mi polltlkadan tekile- ne cıoyu:n oımurordu. Zaten I· a;agı cıa çukurda bir kadıntlll. d~ından farbız hale ı:eUrlyor. : 
na d~ru ~·uzcıuruımesl kunetle i cck mı~ım? Ben mı aruk &e:>ı. tirat edtyorou. rilnınktan ne ka Aldatmağa kal:ıı:anıanız lkl elım Bundan A;Cı m!Uinvat mı olurh : 
muhtemeldir Bu auretle izmtr, ha~ ~ mı çıkarmıyaca; mıcım? Banıt dar b~lanmıız<ıa. konu;mnktan ae Yarın ahrette ) akanızdadır diyordu. iç tüzOitın. C. M. P. : 
maaından tam bir aene aonra tekrar : ..., da o dıırece hıu. duyuyordu. clç Bana hap.~tekL"lln kAlıdını ,.e- :E:_ 

i • re" verenler l"l'lı1e oğlunun ce- 0 o•· t 1 k ntn Meclis grupunu ortadan 

j .h na:ı:tsln. ortaı:ln bırakıp 6andı;ı: • ... x ı •·tı ... kil dıran maddttıl hatırlatıldı,.. -

1 DUŞEN TABYA •• 
yüzclürUlmUş oıaca)(tır. ı:mlrin yüz· =:_·=. J • t 21 " asar1Sı ıconı. u ur rn 61· rln• demışıt. kal 
dürülmulnden sonra talyan teı>:a z.n uuY e "' ra .. ate ~e menız BöiOkbaşı, bu ı:erçelc hlkAye· "'' = 

: 
11 

k r ko b.,ına k()IJanlor varcıı be·;ım. heıkrs.n tuhafı"la 11,dıyorıı dıı· 1 1 k ö zaman, bir kahkaha aavururor: :: 
~.===: lımnda tamir ettir ere 6e ere · ;; Bu memlekette mücaı1elc ede- 1 D eri an atır en ıı ~f'rt dolu dolu cN"apalım. biz artılı: 6lra malı E: 
- nu\muı mubteme~dlr. i cek ıı.. kişi kalının. blrt mu:.. :; ın:e~~ş eni kt'ıııı•ııy~nda i~ a. oıuı·or: hapltıte getlrdlRI ayla· olduk» nOktesını rapıyorcu. = 

Dilindi~ gibi :ı.mlr vapurunun i taka ben olacaıtıııı Ben. vatan· r o mı arı )"iP ım. t rDE rın htiznıı gerıın yüzünde dola. «Madem iti al'l'rl MSzlerden hoş· : 
sigortalı ııululldutu şirket Denızcııııı: ···===.; cıa,ıarımın rııylerlyle zindandan ~~e!~el~~d~I~:, ~~~aarı ~~~~~ • 1rordu lanmırorlar, biz de inıımz cıen. f 

lar şüphe51~ ki Tıırilır. Fakat tı. tdllemn. l:kstrlyttln dilefl; htr 
ra i\fecllste O)' \ermıre l:('l111cr: ce•lt tıı.ır t1'Rl!lyrıı11ı11 tırık \t 
asla! hnt.nı.nmın ı.orııııdu&u rıı.ırle: · 

ffn milletin % 6'? sinin oylıı. rln ıtrhe!ıt\·r lfaıle lnıl.linı hul. 

1 
i 
E 

TtırklH ffuJ ut. ~ıııırı llll'rll11I noı tem ıı rden UM ııılllrtnı.ııı doıu taı.tırdr muttberıllr. '"'l 
Mr.c·lh ıc to7.ill.: 11111llAtını ı.nbul B. llt. lf'l'll!lııile ııu,unıtU1'le· haldi', yine t'l.;srrl)t'lln hltıllıl i 
tttl. Tnrlh; Z7 rnııı. 11137 Co. rint &.ayıtsn: şıı.roır. 11öyltml'k ulnı, amn denını..ra~ı olmı11. § 
mıı. ı•erel'ınbentıı ı;tll51 ca~am- Uzrrr fll'Cllınl lrrdlr. ffnndan <tRlr. ıldrcl'll'- -.ıJ'. ııe•lnıl:r.ılrıı : 
b"dnn htlll idi. Mt'l""l'llt ı~o mu· hörlr örll:rtmfyect!&.lrrdlr. ı:eleerı.sıuı,. nı~ tı.~rrl> rtıw ~=-
hatır ınlllet..eı.lllnln 170 1 tı· l'lnf', bu mllletln ~ 48 inin diyenler, diktatörlük de dahil 
ll'Jhle. rtııe mrıcuı 381 D.P. JI OTiarını tem•ll !'den 419 mllld• olmnı. fU:crt. dlledll.lcrl )!'rP. \f' : 
mlllııh-elilllnln 381 ı lrbte oy veı.111 n. l\f. ftrllılndt aoeün· ,-öne cıdeblllrler. ı·aı.aı bo 11111. i 
J.;ulltındı. ttJtrlndell teli !ini ÇI• düklerini lillJ'llS17. e•rtsız 11li;tle- ld o. M. Meclt~lnde ntt'\COt i ... _ 
kıp da, ıemboHk bir ftlıllde mtli: tızere 11ecllml ır.rdlr. nnn• 4111 u.run ı>~lndtn ıltnılyreeı.-
Ol5Uh. nleyble oyunu ı.uııanmııli: dnn bö'lıe robOt ıılb1 harel;et tir. 
ce arttlnl ıı:öucre.nırdl. Oeret, 37 etnılye nza ıas~rmı,ıerdlr. DJuın Kannns. stı:tnı knıııınu -
D.P. ıı mlllelnklll Mccıı~ıe bu. Oyu, bu millet satır ,-e dil. toplantı n ıösterl J llrU) il lrri ~ 
ıunmu.rorııo. Fnliat lllr.ell te bu ılr.ler J.;onırıe_lnl' ddeıe ı;eçme. 1ı;anuno, tlcnrl llıiolarııı ı.ontrn· = 
ıunmamış otıun1' i;l'ndllerlne mıstır. lana dair J.;nrarnamr ,.,I!. • \·ık· i 
biç hlr kredi temin etmedi. Ta. BOtOn bunlar lkUdann rahat• mış ti' çıkacaı. olau ıınlldrmok· : 
rlh önündr nJ hı m~nllyetl ı>a.r· ca ı;ntı,ııbtlmest 1ltraoa ;!'apıl· ratıli: kanunlnr ne oınr a oBun - i 
ıaeacaliltırdır. • maktadır. 11'tldar rahat ı;aıı,a· Ttırlı; mlllıetınr demolirıısl Jcılun. i 
oo~ıece. sr••lz 11 dn•11- ııon .bllPceli: ve nı;Ortllmf'mlt lalt.ın· dan diındOremlrrrtı..tlr. : 

bllrrİyrt tab)alarından biri da· mıı > tabaliı.uı. edeceı.. Tarihinin hrr dl!Hlııde. )C' i yOı:Onlln hlr to.ö~eıolnde nıllolıt· i 
ba dO,tU. Biz, hOrrlyetlerlmlıJ ıorlllme• ı.11 hlr rrtırli: dr\·le11 Jllşıuııı~ . hiç ~ 

tçlııılrrdrn ön<'P. \C eçlmltr- mil kalkınma ile trampa etmrk bir 7'.anıan bu •ıılllet • f'U ı.otıı : 
drn sonra blrı;nklıırı, Mecliste lstemlyorıız. Kalıt.ınmanın buy. eartınr altında dahi • tRnı nı1'l· i 
kt1lt11.J:ılık ııır mııııuırreı grnpu· lr ı bal.:lkalrıı hiç bir hbr uıı.e. nnsl)le t•arrt allınıı. atı 111ıııın · =.!=.·. 

nuıı çok ecylt.r ha arnc:ıtı; HDI de ıörOlrntmltUr. mı tır. BlıılerN• ı.eneıtı. ııır ta. 
scc·llen O.P. il mlllt'l\el.lllerl 8· Cama ıecr•I noyoı; Mtcll~tt. rlh bo7unca tlotıunun )apama· :: 
ra ııulan • mobtrllf mr"'lclcrln ıöz alan Osman Knrakoflu dtııoı buıtın biz ı.rndl tllnıl7.-
muzııı.rre~lndc · hlr harll tarar. ( U.P.) ,ı;;rıc boromıu ıu: ır ... todl ı.endtmlu mi l ııp.ıcn· ~ 
tar li: ztınılııcaa:ı kaııııntlııde idi. ıtEk•erlyetln mutlnJ; ıtoı:ro dfi cız! ;ı_= 
Boş hnyılller. 1. ff l\I Mecfülnl' ~üııdütUntl lddltl rdcme.r1z. A· t;nntmıyalım: lnsnnnttn htır li 
ıSt yerine 284 muhıtllf mllltt· ma rk crlret ne dene tiJ"le olur. dotar. ·ranrı bedlye•ldlr bn. Al· E 
vtl>lll ı:lne idi. ,onuç )ine ayni Bl:ılm drdll:lml.ı; olacak. ~lı: ar· hıhın nrdtılnl .. oııır crrı nla· i 
olacnlitı . nıııı eltr l>.P. il mll· kamı:ı:dan ıelecekıolnlz. Donun mat. _

1
: i ıeınkllll'rl ıırn•ında bir t.ane ba,ka çaresi :roktur... E\et. hılrrtret nıucadl'lt•ln· 

l 
dtlbl mrdl!nl Cf' nrf't nhlblnln a,.m Rlzt mllletnldllne fU de bir tabya danı dO tü. 'ar.ın ~ 
cıı.:omıyacatını ıli terdi. lcırrln· ı.adarını ııll>11;rellm ı.1 ullrmoı.- etli !On. \tatur,.; ot drml~ıl! • 
de e,.ınde. erçlm bÖl&e•lnde. rıısl eli:~trl,.ıet ~lmldlnı llltfl <otlattı mudafaa ,-oı.. athı mü. ı.= 
hattı ıırupta nlcrbıe konu• n· anladıklan dar m6nada tehir ııataa nırdır." • 

.-;wumıuuııuuuııtııınuuıuuınımmıu1111111wımmııutuuıuııuıuıunm111ıunıuumııuwuıu11auumuıııwnmuınmumhı1Uuıunıt1.uıaıuuuıwıınuıu.f 

Bankasına il mlh·on lira algorta uc· kurtarılmı• adamım. Bir mem· KIYAMET KOPMAZ YA! tllmenlcrlnı1on "aha na•lk ··~AU ~ t nı Cd mı .. o aonraı:la.n batık ııe· • tekemmuı ettırııtyor, Konu§ın&. " ~ A -~ !" 
re 1 c ş :ıso bl 11 a eni leket ,ki eevdıgını tUttuııunu tarın ne faydası olacak?» dl>or- ~uruzıı dlyorou Bölülı:ba•ı eea- ~ 
m"'1 1 mııron n rar Y · E zindandan bile çıtarı)or, bir d Böl!ikb ö el ooıru u hapu.te ıBölülcb""ı aen, eert ve a~ır 6Özler:e konuş· ~ 
d~n oenızrll1k Bankaıına aatmıştı ~- memleket ki he• tOrlO nimetle- u. aşıya it ro en ışe e. czlndan• tAblrlnl l>Ullanıyordul manın, fikri öldOr"ü"U '"ana. : - MU .. SJAHSl.ll.HE . deccıı: bır 6CY roktu Bu kaçın- ... .. ... -T U J U N : re omuz allktp tindandakınl cı tecrübeydi? Muhnlcfctı. ba· ceçen günler zo:'du, asap bozu· atindeydi. GOrO!tO patırcııya aı;. 5 

~-· tercih ecııyor, oraı1cı ümttıılz.ıııo 61nı tahditler ıçıne alan kanun· cuydu. Bir ııly111>i lider tçln ha· la razı değildi. Bir fllttr çok na- ~. · E lE(fK _ daoaımez. Ben taptaze ümitle- ıar çıktıkta. he: dtt~nda cEy. pU;te c!I • kolu ba~lı kalmak. ı:lk kelimelerle de, te&!rtnden : 
~'o 25 PRiM V RI : rtmle milcadele\e ııe ... am edece- vah. öldük, mar:.otduka çığlı- bütün llürrıyetlcrlndrn ıhıtt" bir IJf!Y kaybetmeden uacıe eotıe = 

~===. ğım.> ğını buı)or. 60nuncın yıne ıım- öz kı:ı:ındanl ma!:ırum olmak. bl!ırcıt. Bölükba.,ı, buna bir mi· ~"--.c= 
nosıı•l Mnhnblrlnılzı1rn Bu aıızıerı e'l'trelkl ıran. me~ın dan bir ta!tım tedbirler a.maıa ruhu. dbayank llmıız blr taıytlce eal de getırıyordu. HOktl:net buh = 

iz."lllr, 28 - MIJ.stab•ll tOtün rı·- bir kol tuta ~ayeı rr.hat bir şek:l mecbur bıraıcıyortıuk Tedbirler :'~uz •~1:ıa ıyo.ısul Ama b•r I· rant munascbettyle Mecliste :to. 
\"RSL,ının açıtı~ına kısa zaman k•l· - de oturm\14, ııa.cıükçe, üst 6ıra arttıkça çareler dt. artırorcu. e e .... & 

1 ! 113ıın ar, her nııvı nuşurken aynen eöyle dl'l?l~tt: 
mıştır 1nhlnrlar ltıarl'SI kon•rat· !:_ cıı3ıerıntıcn blrt.'lın kırık olııuau MOcadcle azmi ıtU,.vc:lenırordu. ;az~·1ı.ke ~~ c;crm~l.!lı bilme· <Sayın Başvekilin Eözlertne t· ı 
:arı ocak avının ilk haftaııınc!ın • ııörülen ,.e iten.ti tUılrl)le cşarj Teşrii masuniyet ıtaıııırılırea •Y ıer • kb~ı 3-6 ay. veya tlmat etmek tablll~·e:ını kar· = 
.tıbaren daliıtma~a başlayacattır. olmak uzero bir ayJ1k .16tlrahate cmdne\1 m~unıyeu vardı Hıç daha fazla hap:ıı yatmakla «kı. bettt~tnıızı tcesısUflc Jfadc et. -
l\liliıtab.&11 tUtUnlertnı b&lyaıa:ıu~ l: ı Ou .. blr ı.cdblr mıı•ettekl 0 .. !t .. ıdo )amet kopmaz yal» Cl!yordu. mek 16tcrtz.» E~ 

çeı;;ı cnı • m ... urıyettl Mlllet h • .. Muhaletr.tt •U6~urma a kalk!ın· 
buölunmaktadır. f •ı i. Parti!!! B.,kanı Owınn Bölü.-· imana uzur \e l'Dml~ot \eren lar, •'"l"arne•. ,_"m•• ..,.al• "n· Ve klI!lliC ete kıı:na.-n~tı.. ::= 

"rcndt"ımıze göre tütün ıa. a• ı;•rmıen .. uurunu alte"emezdı A ' .. v.. - , • ,o 
" " • başı .tiÖJlOyordu Hakkınııa a6•'. " .. "' · )Ki HAFTA nnııa ı:cçen seneye ntsbl'tle bir ~ J •Bakın• diyordu BölUkb.._•ı. cHa aırıa tahd!Uer ltoyaunıar ckı)'a. SONRA :: 

.. lkll 1 '-1 b ....... r .. ,. ~ lenllenlerı 1 .. lttlk"e ha\Tete ka· ..,. met kopmaz yııl» ı.- tO ü"O t = 
ı;"ne ekiciye l!e}'Yanen yüzde ~'J·:!.5 pıhyor, ımolmuş 'l"lnl. mCicacı:cte de bana anlatılan "U dntlllıa o.ı euınıer cKıyamet kopmu Şuraııa topu topu 1kl hatta de .. ıe k o mama .. a era.,.,. • " • i====== '" ' ' p sten çıktıktan •ııor.ra Kı~enır. • z .. 8 · _i:ı:~-= 
prim verilecektir. yııpıltyormu~ bıınıı ihtiyaçları benzer hlkAyelert: bıılun,ı ve ~al> .• Bö!Ukbll41 enı1ışe cıuyu kalmıotı. İki hafta ıonra. tatil 
C.M.P. lstanbul il tec.ki· \·amıı~ da, ben oı:.dan mı kaçı· önce Korkorıu l\1u~ı·nın hlkAy~ lan her feY için •Kıyamet kop. ı.ona errcek ve akUmO!itörlert 

7 - yomıuoumh dlvordu. Yanakları 1 1 ı d maz l'Blı yı ba~tırıvordu Yine 1ylce Clolm.\14 bulunan C.M.P 11· ~ 
~ •• •• iyice certımıatı. 13 iOıtde 8 k,lo 

11 
n an atı}or u. m<ıcacıeııe edilirdi, yine millete lerı, Meclbte «d~arJ» a b~laya- ==i=_ !atının raporu 

4 ocak:a Ankaraı1a rapılaealı: o. 
tan C M.P. ırenıeı tı:ıa.re kur\llu ıop 
lan tısında. 1stanı-.uı C.M P tt' ki· 
ldtının görQşQnO aksettirecek olan 
rapor. evvelki ır'ln yapılan idare 
heyıeli toplantl!ilnda bazı detl~llı:· 
ilklerle kabul et!l!ınl~tlr. 

Brllrtlldltine aörc. Ankaraela r • 
pılaeak oıı:n il t.em~ııcııert ile 
ı;enc: idare kUru\u görQşmelcr.n· 
de. setımıer:n ka•bttl!I ~ ı;e~ıı:erı 
\t llrrıdc )apılac.k 1 alı:malar ü· 
ıcuıcıe cıurulacaktır. 

aııııtıııı tıöyl(lyorııı.. Her gece KORKORLU MUSA hakikatler duyurulurdu hem calctı. Her halele o konuıurken 
i erk.enııcn yatıyor. ötıe yemeKle. konulan raııaklar )Ozün!len. her Muracı Alt ç~lnll.ız: vücuııa ııe : 

rıncıen aonra Bof;aza dolru bir Korkorıu l\ltıı>• b r lcö• ıtııdn •e b re bin ka .tarak halkın a- Ba$ba.kanın he.llen yanıbaşında i gezıntı yapıyor. aıtı:am yemc.ılıe· Kırşeh•rtn Ç çetdalt lcaz~ına rıı.;, ncıa yayılırdı BOIOkbaşı. bir ki yerinden tırl11yıp: 5 
i rını Abc1\illall Efendlı1e rı~or \'il bal;lı Korkor kth Un de CM P a !:k tatlllnın ort~ında tı:n «Erkeksen doll:U kon~!» diye f 
;_. Otl!ltne dönüyoıdu. MOmkUn ol· nin ocak ba•kıını dı Seçimden mAnaıll\ le &ııı.ırıerını sOkQnetıı batıraınıyacaktı Zlrfa bir defa· E 

dutu kadar eş doettan. ııazete. bir ııece ev\'el ııetı~kln o tunun kav~·ı..nnu~ o •• nal.ydı ki Na. ında öyle dem.1,ı u. ~u cevabı : ! 
1 

d ı:ıa:.•alığı b.rdtnb!re artmı~ ve o rr"k Kemal ın cVatan • Sil stre> a:mıştı :! 
: el erden ıı:açı)or u 10.6 a ka!lar ı:ıeee haya:a ı;ö~lerını kapam~- cıe , kahramanı At1~lla'b Qnu~ «Erıı:ekllğımın tekAtını ,.tr. 
~ düeen taru.131onunun normale tı Halbuki l\lusanm o Ct'Cıt &et ı:ı ol. hiç C".A•a urıı :nl\ or. cKı· ıe:n &en bile erltek olurıun ~ 
• avdeti için. yine tendi tib!rt ııe men pus.aıann. cıaıııtmR.!>ı ıli • o.."llet mı ı.opar•ıı ~er ne her ,ey Muraı:ı A 111 : 
s cAvruı>all bir cıtnle!lme ::.:. ıı z ıncıı Acısını içine atmı~. xa. .çır. •lCıamct ropmaz ı a'• d.. SADUN TA S 
~ ceçırırorau. pı Upı oıaşa~a'< pus.a.arı ""' rordu NJU i 

'UQlllUIUUIUHllUlWfllUU!UUflUtUUUHlltltQ.ltthUfUlUUtUUJtlOllUlllllU llUUl .. IHllUUHHIUIHIUlUaUUldlU- ..UWHuuuaıaı1111mıı1111UUltlUllUtUllUlllUIUtllUUIUHllUWIUIUlllUlllllJllHllUUtllUllllllllllllllllll ... 





9 .l TA" -!il AR \1111: 19:'11 --
Tadil Muhalefeti 

sarsmadı 
fBaeı ı tncldeı 

11a7ua7a ve ıı:anuna mugayir ola· 
llılZ. 

• Kaldı ki, Oahı'I NU.amname tadl 
lltı, mec'Csln teşrii tonutyonu mera 
nında da deıtlldlr. 

icrni bir tuıı.rn.t nctıceaı sadır 
o:ın nızamnamo veya taUmatname 
lertn kanuna muııayeretl bahis 
ınevzuu olduR\) zaman. bunlar nlıı 
bl cıcıuı. mutlak butlanla malül· 
dOrler. Yanı bunların bertaraf 
ecıı lnejlı için, bir llükme ihtiyaç ol 
tnayıp, kmctllll!:tnden kanuni ltıy 
ınet ,.o ıcral ku~vetten mahrum
durlat.• 
Hl Zl R \ f, RAHAT 

.. tıu itibarla. mutlak buttan llıe 
maıuı olan bir tıısnrrur, htıliOm I· 
fade f'lml3ecdl ,ıbl, bu tnsarru. 
fan nıe.) dana ı:;tlnıe ıne Anı il olan 
orıı:anlıırııı da ıne•ull3 eli me\ zuu
bahı~ıır. 

~ıırnsını da hl'llrlnıl"li 3erlndr 
olur ı.ı. bir mrnıltlielll' ldnrc eden 
ltr, \IHondllSlll tınlı oldıııtıı mhal 
ve lııı:ıur nl•brtlıııırıı <inha filzla 
bir ıllknıı ,e , ıcdan huzuruna da 
ıulıı ku ueaııııızlar.ıı 

1111.MI YAVUZ 

C H P Meclis grupu 
ınnşı ı lnchleı 

al Akayı. kenet ne istikbal için bü. 
Yük emniyet ve ümit memedl ·~
nıaıttadır 

C.H P. Meclis Orupu ve bütün 
teekll&u ile ,·atanctqın bu allka
aına !Ayık olacak azım ve sebatla 
çaııımalarına devam ecıcce!!:tlr.• 

KÖYLÜNUN 
<Hatl 1 ıncldt'I 

".re yerleştırllmlştlr. Göçmen evle· 
rtnln emaneten yaptırılmasının se• 
bebl nedir'• 

Komlayon pazartesi gUnU toplana
l'llk çalıomalarına devam edecektir. 

Müsabaka kazanan 
Türk 

<Rası 1 ınrlllt'I 
ııncıa tertip ett181 yıllılc 12 net 
Poruma. Türklyeden 17 yqıncıa
kl Önder Güler u•cllerek dün New 
'York•a müteveccihen iatanbuldan 
a;-rıımııtır. 
Eskişehir Oamanı:azı Mahallcsı. 

kurucular Sok' 17 No <111 oturan 
Renç GOler New Yorkta lntı~ar e• 
lllelı:tc olan ll'UCt" tararıncıan her 
111 tertip ecııırn Foruma bütOn 
110n:va memleketlerinden ı;eçllen 
31 talebe teıns ıcıcıen biridir Bu 
11eleııelerln 14 ünO ım.ıar teşkil 
etmektedir. 
Meruıup oıcıuıı::ıarı mcmtıı!tetın 

Almı Etııtım Bakanlıkları tarafın. 
«tan yapllnn ve mcmlekeL çapında 
hır müsabaka ne•ır<>sl aeçllen de
leııeıer. 3 ay New York fehr.ncıe 
lllUhteıır alleier rıezctıocıe ve okul 
llıuhıtıerlndıı mıaarır edllccckler-
11.r. 

8ablbl: VATAN Oazeı.ellllı rn 
ve Matbaaclllk T 1\ e acıına 1 

~R:\f~O P.'11~ VAl.MAN 1 
lınuml N"'rlVI• MOdürQ ' 

ÖZ.CAN DOf!DU l 8u ııayıda Vazı hıerıni nııen 
idare eden mP.llul mOdQrı 

Ozcnn f!R00DF.R 
Gazeıemıze yazıtann venı ııarf· 
lerııı ıröncterıımesını rıca ecıerıa. 
'"-"' ==:? 

1968' Yllınm' 1 

G7.S,OOOU•~ 

APARTMAN DAiRELERi 
.C•tltli PARA lkramıyelerf 

Yirmi yıl boyunca 

500 Liraya kadar" 

AYLIK GIELIA 

ile ramiye/eri 

. . . . 

. . . . . 
: 

' 06RENCI He-planna 

TAHSiL' ikramiyeleri 

EMNİYET 0 SANDIÖI 
Yılbaşı Gecesi içilecek şarap 

Bir nefaset harikasıdır. 
Ferahllk ve sıhhat verir. 

• ---

1 a T f A~ 

J Çukurova Sanayi 1 Üniversiteli 48 lale
. Fabrikası ·kül oldu be sokak ortasmda 

fçtüzük'te yapılan Bakanlar 
son tadilat Kurulu 

İZMİR'DE 
ETl.'OKZ •• 

tBqı ı lncld"' 
lira arasıncıa oldUl\ı tahmin ee111· 
mektedlr Fabrika l\laOrtalıdır. 
Yanıııııın ısebebl benOz teeblt edl• 
lememlştır. Fakat bir elektrik kon 
ıaaı nııtıceslnde çııı:mıı oımaaı muh 
temeldir. 

Yınııın elAn devam etmıılı:tectır. 
Halk nzanto Jçınctııdlr. 

Kan merkezi açlldı 
c-..ı ı ıııcıcse> 

Şemi ı:rıın, Sallık ve Buyal Yardım 
Bakanı Dr LQtrı Kırdar, mebualar, 
taıınbul Vail ve Belediye Baf]tanı 
MOm aa nrhau, Blrlncl Orctu MU· 
tettlfl, Profea6rlrr, ısaaın Yayın ve 
Turtımı Uınum MQdQrO, Generaller: 
cıoıı:ıorlar. dılnt1ller, Kızllay 'e kan 
proaramı gönUllü be~relerl bazı: 
bulunmuttur. , 

Bandonun çaldıtı iatttlıll Martı ile 
ba,ıanan nıeru1mcte ilk ııöıQ Kızılay 
Umum MUctürU Dr. Mahir MaYIOll\\ 
alını, ye KızılaJ'ln kın men:uunda· 
ki çalı~ılan llatltlndı ı•n1• ıaabat 
.ermlttlr. 

Daha aonra Kır.ıııy Genel B""'anı 
,.. Mllll Savunma Batanı Şemi Sr· 
gln bir konuıma yapmıttır, 

Blllbare ıı:urauye gelen Celıll Ba· 
yar; ıuaa bir hitabede bulunmut n 
Kızılayın ikinci kan merknlnl mım 
leket ht.uMtlne açmıttır. Bayar de· 
mlfı.lr ki: 
iNSAN sıl'ı1ı1ca 

•- lııaan sıhhatini tonımak için 
birçok tedbirler alınmıştır Buıon 
modern t.ıpta kan vermenin b!lyük 
bir eheuımlyetl old~u bütün vüzu 
bu Ilı ınlaşıtmıtıır. Şu halde, benim 
bu muele b.attındıı a01ıı1ec~tlm teY 
bu .ııaanl gaye uğrunda talışanlan 
tül halinde takdir etmek ...e onlann 
mesaısını mlllet muV1\cebulnde te
bırUz n kendilerini tebrik etmek· 
tır. Bu nzlfeyt yapmaktan dı b!l,.Uk 
bir blbt1yarlık duymakta)'lm. Batta 
Kızılay 111>1 mUıteana hl2'metlerl o· 
tın cemiyetimiz olmak üzere bUtUn 
bu uıurdı çalışanlara f!lkrınlarımı 
arzecterlm.• 
BAKı\N VE K.,NI 

Bu arada Şemi Efııin, memleket 
hizmetine ılren Kıaıtayıu Çapadaki 
ır.an merkezinde meraatmı müteakip 
ilk kanı verm~tlr. 

Başbakan 
cBıı~: 1 ınclcll'I 

ctml4 \'I! or Namık Oectlklıı birlik 
ıe UI aaaı ıörü mtışlerdlr. 
ot•u;K <1•:1.hORI 

BUyok M111et Meclisinin 6 oca'k 
ırününe kadar çaıııma!arını ara 
verml~ olmaıu dolayltilYle mlllet
veıcıııerının bUyOk bir ıuamının, 
yılbaşını ııeçırme6 Qzere şehrimi. 
zc ııeıecekleri anı1111ılmaktadır. 

Bu arada C.H.P genel ııekreterı 
Allana mllletvekllı Kaııım OUiek'ln 
de bugün uçakla !ebrlmlze ı;elme· 
111 muhtemeldir 

Dcllrtlldl!ilne ııorc. OUlelı: şehri 
mlzde bir bııınn toplantuıı yapa
rak. C.H P. oın tutumunu açık· 
ııvacak ve t~kllltla tema,,larda 
bulunacalı:tır r S::::::A T=I L =I K =:] 
![Bir Amerlkalıva a!t 53 Mcrcuty il 25 000 Km. Çok temiz. 
~ ·ı .. ı: 2:? ;; :.6 

1 d• fRaşı ı incit!•• gece e 1 c-, !iUÇ 11ay1la11 ııözlcrl hiç bir va 
\•ın vasıtuı ııe yayınlanamıyacak

t BR•• ı ın .. tdtl tır 
rencllercıen biri, bu hakaız muame nOKl 'l '~"'ZI ıK 
leyl tuh ederkl".l llııllllere şöyle Bir mllletveklllnln cıotunuımaz· 
dedi: ıııtının kalaın\ma.ı;ı için l\lecl\b n 

«- Ka11t11an ~·ınal!ntlrrl ft. ıınllltıtvekl!lnc ı~nad olunan cor· 
larkrn bile, 7.eytlnbumu ıırtıa· mOn tiil!lbl Rt'rektlltlne kanaat ı: -
rıııııa )f'r ıııll•ırrdller .. \ nrılıı "rmesı. kA!I aell'cekUr 
h~rı.1>tt11f'C" lrbllr rıtlllelnıl:ıdr ı•.\Rı\ ('t:'l.'l.'RI 
halilı nı ıınu lıllr. ıı.nı bn ıııu 1 Ayni oturumda iki defıı ıııtar 
olnıaıı,111?. Hlz ıııırııııı, palln· cezası aldıtı halde ihtarı m<Uıtcl· 
nııııım ıtahl ııataııın •• f rrellııl .z:lm hareketler.ncen ,•azı:cçml\'l''l. 
bnlllnıl7. ildl)rllnı. fakat lia· b ray içinde Clç kere ihtar ccz~ı 
l11r11li 'urt ııısı~r~lnlrr hlzl' ... ıı alan Mecliste iürültUye 6ebe..,ıvet 

Patlh camii avlusunctali:I Valcı! veren. MecJ.s üyeelncten bır,nı talı 
lır öıtrencl yurdundan atılım bu kir eden .sllven \eyı tehdit eden 
48 ıı rene!, dOn ııece ııabaha ka· ml11etvekl11ne takbih ccn ı ver • 
dar C&.'111 avıwıunda Yaktıkları ate. ll'cel:tlr. TBl':bth alan mllletvelt.ll· 
ıın etrafında tltr~erelı: ııabahla· nın ma~ın~ıın ise 300 ı ra k ııe
ınali: ıoruncıı kaldılar. Belki bu ctictlr 
ııece de ayni 'ekılcte aabablıJncak. Takbih cezası alctıtı hBlde bunu 
!ar.. mcıstelzım hareketlerden vaz:ıeç-

\ l HTT \:S "ICl:S ATJl,UILART meycm, aynı otur\lmda iti defa tak 
"8 ııırencının vurttan ııtılmuı, bıh cezası alan. Mecllııl. Cumhur

yurı :vönetmeltllnln 28 maddeııl başlcanını. Mecllr. Başkanını. hil· 
ile izah edllmekte41r Bu maddeye kılmetl, hUkılmeot üyelerini tahkir 
söre, bir ııınede oımcıuıu bütün ,·eya tehdit eden mllleweklllf!rl 
c;teralerln imtihanını veremtycn öi M~cllsten ;ıeçlcl olarak çıkarılacak 
rene! yurttan atılır Ancak, fakOl· tır . 
telerde bir derııten takıntılı oa- Mec11ıı B:ışkanlıl!ı. Mecll.sten lf· 
renclye bir üst eınıfa devam hakkı ç!cl olnrıık çıkunlma cezasını biz· 
tanınmı4tır. Yurt yönetmeıııı ıı.e ut takdir l'l11'Cekttr Bu cczıılanıın 
bu hakkı, ııereken tAC111 yapılmadı- mllletveklll MecllıA en az bir hat 
tından tanımaz. Ancık fakülteler ta. en çok cı~ ay snreml)'CCektlr 
de on çeolt yönetmelik tatbik e- Bu c~avı alan mllletveklll ctışı
dllctııı halde, :vur- yönetmeıııı. ııe rı çı!cmaktnn ımtlna edl'rse verlle
llfl aüıel bir yönoen tatbik edl. cek ceza aı;ırlaıtınlacak. mllletve 
ıır. kili Meclise en az ıkı haft.a en 
lı.o lı.IU.R ut RT ııhl.E'JI\ on_ çok altı ıı~· ııırcmıyecektır 

Yurtta kılan ölrencller. bu ve Takbih cezası ı!dııtı halete bu· 
benzeri akılaklıkların ~cıerıımesı tl\1 müstelzim 1 areketlerctl'fl vnz
ıçın Vakıflar umum müdUrOnden geçmeyen mıııetveklllnın ma~ııı
ıltı de!a randevu aımal!;a muvaffak cıan 750 lira. ayni oturumlla iki 
oınıuştur. Fakat ıı<Srüşmeıe muvaf kere takb h cezası alan. Ml'Cl' • . 
ıaıı: olamam1tlar Böylece ııırencl· Cumhurba,kanını. Meclis Ba,!tn .ı 
!er dOn, t:Yılb~· r.Urprlu• veya nı. hükumeti ve Bakanları tahkir 
•Yılblş.ı bedlyHh olarak vaaıt- n ,.a tehdit eden mlllctveklllnın 
lındıraılı:ları cturwn• cıcıotOler • maaşınctım 1500 Ura kesil cnıt•ır. 
VAADi.ER DF. \'ERL'tE lltecll&e 111Ulhla ıııren mlllet\'Bk • 
OJ::TIRtı.~llr\tlŞ_ :ıce iki buçuk ay Mecl~e aınnemıı 

Yurttan atılan öRrencııer B ct':ruı vı>r\lecek ve maneıncıan 1500 
M. Mecıısıncıe, kalem kalem y~pıl- _ıı_;_a_ıı:_c_ıı_ı_ıc_c_v_ıı:_tı_r _______ _ 
met.ı kanunıa.,an yardımların cıa 

kendilerine ödenmediğini ıııcıe et 
tller. Kımllllerıne Odenmcsı acre
ken kitap, defter elblıe ve yüz 
llralılt tate yardımı karfıtııının va. 
kıflann bqka bir ı1ıne aar!edtl· 
dllll llerl &ürOIOyor 
öou:~clı.t:ttt!\ Kt:sur 
Ell\'Al.ARI U'1 l\I{ ı;.\Uf.RE 
t:J}lı.~ıtş 

DOn aokah atılan öQrencHerc. 
kenlll aralarında kurctul;;ları der
nek vaaıtuı ile temin ettlklerı 

tebernılarla aldıkuırı karyola, )il. 

tak \ e e1oplııp1nrı da verlimecı 

öırcncller. bu ~yalı.rın derne!< ma 
lı olcıutunu lddl• etml'kto ve iten 
dllerlno vcrilmey~ını blr ııaııp o
larak nsıtıaııdıı-..oalttadırıar. ö~. 
renc!ler bu yüzden Vakıflar u
mum MUC1ürlUR'lnü ctha etme.it 
karannı alctılar, 

BiR TOPIU,I\ E 
u•;u:' Hı\HtiR 

Baro' nun Başkanı 
ıRıı•ı ı nrııtr 

salonun her tnraıı ctövtzlcr ve !· 
dıre turuıuudakl bOş yerlere ası 
ve vı::ıek ü~o aeçllmclı: ıatcyenlo
rın pankart1ar1ylc eüilcnmıttl. 
O B\I:KA HU 11.\tiiliı\ ... 

Kon-ıre batkaı.ııtına ~uırn. 
Baro başkanı Orl'ıan Anıal a çtı • 
ten sonra, gündem ııereıııncıı çıı.. 
ltşmalara başlandı Önel', bazı O. 
yeler «Bu topla1ıtı uııuısoz o a
rak l •Pllmattacııı. geçen to;ılnn· 
tı ba)ka. bu cıeınıı:ı ba lı:a makeat· 
tarla topıanm1ttır Oeçen topl111ıtı 
da alınan karar anu iptal ect ,. 
meaı ~erektir» ctoı.JJl~lerdlr. Ka~ı
lıklı tartı~malardım aonrll. 16 a•ıtı 
Oncekl toplantıda alınan kararla. 
nn kabulüne karıcr vcrıunıotır 

Oııha sonra. ICl&rl:' kurulu rapo. 
ru okunmuş \o , .. pı:ır üzerinde 
mUukerelımı ııcçı.rn!Ştlr Raporu 
tenk!d edenler arnıııııdıı bir aı·u· 
kat. Batkllll Orll.n Anıal'a ıııta· 
ben c- Bu adanıııı bnıkauıııııı· 
da topıantı yapı..&maz.> cıı~ıı ba• 
ğırarnıt toplantııı terkettı 
~J \il h.f.'lt 
h..\l'llJ\lll!\U \ 

Blı a~ultrıt cır.. a~ultatıann ııa· 

Ö!rencller b&.j ı.rına ııc:cceRI I· 
ki ırun önce aezmı,ur. Zira, yurdıı 

ırınnok ıçın kayıtlı olarak nıra 
bekleyen bir Cil!r .. ncı)e Ankaracıa
k1 blr tanıcııııın11ım c:eıen mektup 
ıı. .ıırıı.sı,nın ııelaıt.-ell blldlrllmla 
Öfrencllerln ayrıc, iddia etttkle· 
rıno aııre, Vakırta: öıın:ncl Yurcıu. 
nıı .ıırmck bir lmtıyu mc:ıeıeııı 
imiş. Bu bakım 'ı.n urdun ö;;· 
rcııcıler ara.sıncı;u:ı r" :nl olma. at.erci' m•nıı:eo 
yan adı, cJıntlyazlllıııı Yurdu • Jetııcııı;ın ı .söyle .. 

pılarıncıa b.:" 

\ 1 RT ltHRI si 1{1,1 ıu t;07 a.an \CCdl \ı.rmın. Kıın~-
\ \h.lt'l.\H ID\H"l'lı.tRl"iR ma ıncıa. clctare nl'~eu Baro· u 
l\IE \Jl.AR zarara aokmuttut Du zarar l\JO 

Ani bir kararla Fııllh Camii a\'• b.n ııra ı bulm.u:ıaaır D ıa za. 
ıusuncla eoAuk ~ı~ ııecesınde a· manıncııı a.ınma.."l uıtır B na al· 
yaza terkedllen ORrenctıeı·, yurt malı: için a~rılan para ı~.ctllwe· 
ıcıarecllertne, Valtıtlar ıcıarecllerı- mııtır,» dedi 
ne ııaklectllmek a~u.u ile ~unla· ı:sH CIYI 
n aöytecıııer: tıt:O l~TIRt."ı;:11 \'A\' .. 

•Yurttan bizi •.ahllye ederken. ::iaaı 1; ete aa1 110 Orhan An.aı 
bilyOk ınklllplar yapan bOyük ın. ten .. ıdlere cevap vermeııc başıa· 
ı;anların rururu gibi bir hlatJyaı dı . • sO) ıe dedı 
içinde oıcıuıunm:ıı bilmiyor ete· · .!. 
!!:iliz. Fakat, form•llııt zıhnıyeıten c- "ana kart• upacatınız ten 
de ııo cıcrecııye kadaı tııabetlt ka-ı kldıercte • .ııer tü.ıü tldeleııı kelı
rarlar almak nlll!lbtnız olacak b,J. mehırı ıı:ullanat. .. ıraınız Fakat. 
mlyoruz. Bızı yuntan atarkeıı bu Daro·nuıı «llOltml ~nllaıyetıne. kar 
yurduu kuruluşunda. hdklm olan oı oluna, ou tarzı:ıı. ko:ıu~nıaıa· 
ııo yal zı.ıınıycU dt. ıçınıv.deo talı· ra asla wa. .. aao11 etmem Şa.116ıma 
ıı~c ettlAlnlz bir llaklkattır kıarşı olanıarctım cıola~ı h çbır tn· 

Biz fakır Anadr u çocuklar •. k·· kıbattı t>ulunm1,Jacaııımı bC)IUl 
oın ayazında cıı~ıardı. titreşirken; ectenın B n ıııbse;ı Bııro nun men 
etz aobalarınızın r.~ısıncıa vıc- !aatlertnı ııavunmak için Adalet 
danınızhı bqbn" basranı )&. Da .ahı ile m(lteacıcııt tem~ıarda 
pın • bulun11um l:ıınntıul Sa\cııoı ı.c l ı. 

Yurttan atılan ötrenc .e;:. ken- nc mOteaddıt ~ro~mekr yaptım 
ctllerlndcn açllıın 48 kl~tllk yer ı. Ama ııe > apalım tı c ımtzac l:;
çln kayıtlı olaraıı: 51ra bekleyen tanbuı Suvc~ıııı cte1tnırecck ı 
48 namzet Unheuıltclt arkadaşla· IAhtyctımı: )Oklıt 
rına. haklarJnı elde etmek !çın ti· Bıışkıının tenkld.ero cevabından 
tız davranmalarını tavı;ı~ı: e~mıık· ııonrn laıırc Me~ıalndekt bQ1 cr-
tedlrler... tere leııllerının &ı<;Hmcı:;ıno srcçıl-

Al. \r:·ı"ı h h:l'll,U dl. 

BIR6~ARFÖM0 
Ilı lf adı ediniz 

İstanbul Gıızetccilerinin 
Yılbaşı 

BAHÇELi EV 
İkr;\miycll Eşya Pi) angosu 

Yılbaşı ı::ilnll 

KONAK 

OTEL I 
caJonlanoda, Noter hıızunın
d:ı çekilecek ve aynı gece rad 
yoda 22.45 emisyonunda yıı
yınlanııcak \'C cı1esi giln ga· 

zctelerde ll~n edilecektir. 

lngilizce Böyle Öğretilir 
Meneıercıen beri ba kalarının sııe dilreternectıQI 1ni111Zcı?vl 

ancak OHAPHO - ENOLİSH mctodu~ııı öiirencblllnılnız ÇUııkU. 
1 - ClHAPHO • !."NC)l,lSH T!l"klyc'dc inaı:ızc<ı ll~rctmıyc 

muvaffak o!mu, ilk ve y~ııe !J'1Pt-OC1C1ıır. Buna Türldye·nın dllrt 
bucaBını:tR ı;ervt11ımızcıen 

MEKTUPLA INGiliZCE 
oarenmı~ lalmlı adrull 4000 vatar.cı~ şllhlttlr 

:ı - ORAPHO • ENOLİSH l ürkhe'nın en ı:cn~ tt'§kllAtlı 
yabaneı uıı oı•ctlm mOee11t>set1tcıır 

Ora:ner tatbikatı 

Limasollu Naci 
F.lt tim l\fOşu iri 

Dr. D. Gordon 
Vaı.lft!ll ingt11z ö~re•men.rr 

Henry SMITHSOS Palrida JEFFRIE~ 
R. W. BOWER W. L ELKl!'lı'. 
Hırn WHl'TE K. GREF.~WOOD 

P~ter HA'\'WARD Collin l\IALDES 
ve evnca en az kolej \"l'Yll inıı l'z tııoıoı.sı mezunu 2Q eten tıulıı 
aııl.ıltınla beraber bütün talebe •le bu ımnetll kadro meşı:uı ol· 
mııctııctır. • 

3 - <JHAPHO • ENOl.ISH. 'l'Urkly.,·n•n ı>n ücrıı kö~eııtnı•e 
bile ckıpler hnllnde fonetik kontnılu yapmnktadır. 

4 - GltAP 10 • ENOL1SH, aı:tıl! )'AZ kamt>1Rrı ve kı~ın dal• 
mt surctı •' ızctıham kıırşısındft ka:an ING IJ,tzm: KONUŞMA 
AKAO~nısl ıııı hnklı bir göhrettı uııışmı~ en cıcıaı bir yabnncı 
dil ö!trctlın mü<'&leseeıctır 

:au tıraauar r;lz ete lst!fad" e<lereJı: le!anbul'da bizzat oku· 
IU'llU7.ıla veya TQrklye'nln ııerhr,nııl bir • öşc ıncıe mel<tııı>la 
den> alara:ıc bir yılda o"<mup yazarak ve dinleyerek tNOILIZCE 
Al MANCA, PRANSIZCA 'c MUHASF..BE ö •rcnebllll'61n.z llC'"ll n 
Ocnıtaız broşcıt<ımüzü 1.ıitcyınız. Tıık11tçUı>t1mlzden ı.akınını.ı: 
blm ve adrcsr Cllldtat: 

GRAPHO -ENGLISH 
1t:UklAI Cadde•! 2&4 - Brvoıtıu 

toplandı 
Hu•" .ı ıuubablrllntrden 

Anlı:ara, :ıa - Batanlar Kurulu 
buıun Başbakanın başkınlıtındı 
nat ıo dan 13 e kadar devam eden 
bir toplanu yapmıştır. 

Bu toplantıd .. iç polltlkı konula· 
nnın ıörüşUICIU~U sanılmaktadır. Alı: 
şam uıtU Başbakanın iıtanbula ı;lt 
tltl ötrenll aıı,tır. 

Kıbrıs için 
ıRaşı ı ınclllr:I 

taz Tarhan tarafından. emnıyett n 
&) nıacaıı:ı ırada telefoıııa. cMcv· 
lılcta ızın verilmeyeceğb blldlrll· 
ın tir 
cıRAll\ Ol A E"IR \'F.Rlll'l!ıı 

Bundan u aonra da. gaat 22 l\O 
da Ba ın • Yaym ı.e Propaırımda 
Bakanı Sı:kı Yırcalı Fedf'ras~ on 
tırıfınctan telefonla aranılmıı ve 
!!akan. •buaün yapılacak olan 
MeY10dun• radyo ile yayınlanmaaı 
IÇIQ «Rld'l'O MCldUrlütone emır 
rnrcıııını. eöyll'mtotır. Yırcalı, 
f'P.Cleras) 0111111 l\tevl \\dun rad.,.octıı 
yayınlanması için yaptılı talebi 
kııbul l'ttıtını bu ııö2lcrı Ue açık· 
ıımıştır 
c•ıtı\l IR l:zls YOK!ıı 

Yırcalı ile yapılan telefon konuş 
ır.uınctan beş dakika eonra bu et,,_ 
ı .. Vali Tarhan tekrar arınılmıı 
ve cıunım anlatılarak. kendlalndM 
lk ne defa r.z:ııı latenllm ştlr 

Vali bu ikinci tzıu talebini de. 
ra:ı~onun Mevıacıu yayınlama ıı 
hazır oıma.o;ına ra~cn redeletnılş 
ve ekesin bir et lle• Fatih Camlln· 
Clckl Mevrndu men ettlll;lnl teıtrar 
ltımıştır. 
::;FOt I' 

\'a•I Tarhan, ııın \'crtlmem,..ıı.ıne 
"'>l'I> otar111t. Mcvlütta cKıbrll; ,e 

!>itlerine ithaf» lbareı;1nln bulun· 
aıa ını ı;&termış. AtatClr'lt için Mev 
ıo11a ızın verebılecel\lnl. taknt Kıb
rıarnn tek kelime ile ol.sun bah<ıl'
cııımr ine mUsnacte etmesinin tın
k:ınsız oıttu~uııu ı;öylcmlştır. 
llORDAN DiYOR KL. 

DOn ııcoc yansı ııörtlşUIROmüz 
Ce!ıtl Bordım bu konuda bize tun
ları söyleml~tır: 

cMe,·IOdun «Atatürk~ ve cuzlz 
ethltlerlmlz• 1çln tbart'lrrl kulla-

lzmır, 28 CTeleronlıiı - Yıloa.,ı 
yak·~maaı mllna.!ebetlyle tt.'ln· 
mızcıe ııatılmakta olan h ndl ı a~ 
tarı ııörülmemış oır aevıyeye ~tk • 
ını~tır ıo ııün önco 15 liraya ea· 
tılan bir adet hindi bugün 50 lı· 
uya aatılmaktadır 

Öte ~andan. bl r müddetten l:>e
rl cıııvam ctmrkıe olan et aıkın· 
tlftı da hdel 611fha a uıa~mış ve 
lzınlrlller et bu.amaz hale ııe:m,ş 
terdir. Bu yüzller, de balık flat· 
tarı iüncten &:One > illtselme ka,. 
cıetmcktodır. 

ANNE FRANK 
<Bası ı ıncldl') 

Tı\TDIKATTA Ilı\ •• 
«Bu beyanname f.'r oku'larcta öt 

retıllr. Mc:nleketım ıın hulrukçu
larına ctC!şen büJ :ıır vazııe bu bak 
lann ta~blkatta ıı:uııanılabUmes 
için daha mütahnu hal aurc~erı 
ııötıterme!ertcıır. Şurası muhakkak 
ki, ln&an oatıı;ıyetınl ııcıı~uren b.ur 
rıye•ıercıır. 1 tıı Annıı Frank bıze 
bunıan cttıoünctürdü.• 
n.ı. n·ı ,,ı~ 

Daha 11onra Prot Bahri Sa\cı 
l!Oz alarak, OUnefın dU üocelerme 
katıımıo. ancak tatbikatın ıyı bır 
aekllcte eeııocbllmrı>J için meselele 
rın felşeft )Önde de cterlnl~tlrll· 
mrsı ııerııktıltnı ııöylemıettr 

Toplantıclı eski Adliye Vcı..ıı 

HCll!eyln Avni GIJ.ıttürk ete bulun
muş ve konUŞ!Da.'llı~tır. 
(. 

nılmak ve doln}·ıs yle Kıbrus~ım 
bnh. .. ectllmem k suretıyle yapılr.lıt· 
Bı için buııün \'ali Tarhana )l'ni 
b.r mOracaatta bulunacaıc ''e lzın 
''f.'rilmesını ıstcyeccıt•z.• 

A' Kı\ il\ 'll \ izi:\! 
Ancı:ıı.ra. 28 - Milli Tilrk Ta1Cb'l 

Birtıııı Ankarada bu~n Hacıbay. 
rnm Camltnct~ Atnt<ıtk \'e Xıbn 

hltlerının ruhlarını taziz !çlı:ı bir 
l\1ovllit okutacnktır 

Şekerleme ve Pasta Evi 
f'<'mlırrllln '\'rııl •l'rllr.r Cnd. :So. 24 te 

ııtrllı .. ıpnrl kıılıul ('lllllr. 
hlznıeı ı 1111.dl'illr, Rtr 

Çaproz Kelimeler Hazırlayan : Esat Hamdun 

Soıdan saaa· ı - İstanbulun 
muhteşem blnalanndan b r • İstik 
bal 2 - Dıvan •r.lrlerlmlzden b1 
rı; Cefa: Blr edat 3 - Gemın n 
;ı.oıu o.ıs,z, sın:ı .. utlkt>a ı keşır 
)Olu Kolay aldatılır budala ' -
Tarihi bir devle~ Yüce gönaıın. 
Mahcup olma. li - Overta;m. BI· 
lll mcıuııcıe 6 - Katar Moda o. 
lan h r ~~\e buda 11caı hayran Bir 
nota 7 - Rey, B ı &On: Fasıla. 
8 CHlmOf. Bc,an ecıatı, Denata, 
Metocı. O - Su. Bır tUfck: Şafnk: 
0C)'llln 10 - Gent'l. B.r tatıı, Bir 
ctc!acta lçllen mlı.tar 11 - Do~ru 

luk. Batırırnklar 12 - Kısıı za
man• Kavalyenin arkndaııı: A11kert 
kAt p . Kor: Bir renk 13 - Nez. 
ı\!tmek : Tarihi oır devlet. 14 -
B!r nota Kadınlan çıldırtan fl'Y, 
11lihl: Sahip 15 - Mükemmel, 
OC!nlor: C(lgsell 1e - Nalct o: 
etle• anlamına l>lr önek: Okulda 
nlınan; Ba!iı 'am'l 17 - Habbe, 
B r ııoru edatı. 18 - Ha!dkı de. 
ıterlndl'll daha ucuz. Bir ı:ar u ı
&ı: Şah L 10 - Bayaıtı: Temiz, 
Başı bot; Co:lı:un gu 20 - Bir hay 
vın: Memnu; Derect<"n tepeden: 
B,r 11lnlr 11letı. 

Yukarıdan aııagıya. 1 - Yemek-

ıere laıet veren oır bltkl; Bir pey 
eamber. Zamanın bölümlertnden 
2 - 13.r hayvan yemi, Kel:ıke~an; 
öcıeme. 3 - Şuacı B r musıkJ l. 
eti, Soyluluk. ' - Oozelalt: Frenk 
kacıını. Bir bef>I mactdl'al. 5 - su: 
B r hültOmdar. HIMe 6 - Bir nıa 
zl'k Aleti, Hazır, Fiyat 7 - B r 
pamuk çeşıcıı: Oe11r; Sıvı: Habe 
Mili. 8 - Huy yum~aklıjtı: B.r 
nida, Bir mabut. 9 - Afrika 
memleketlerlnı.len biri Soyca ya
kınlık. ıo - pek hoşa gıctea; 
Yuva Yalvarma !'!dası. 11 - Ele
manlar ı ::ı- Tanrının rahmetin· 
deıı mahrumiyete mililtabak: Cet: 
Korkak: Bön. 18 - B r nota İm
paratorluk devri Türkleri; TClrk 
mu lkls nlle b,r mnk:ım. ıt - U;re: 
Bir bal;. Arunzın. Derhal: Bir renk. 
15 - Bir patıı,atıın ll'ıkabı: Bir 
kadın acıı: BüyUii:.;e 16 - Oelecelt; 
Zamanın bölOmlcrıncıen: Sanat. 
17 - Tıpta kullanılan blr eeans: 
Düzeni bozuk 18 - Mahsubu son 
radan >·apılmak cısere 'Yerilen pa
ra, Rahat Serkeş 111 - Batan: 
Ç'-ocuklarm tı:orktutu mevhwn ya• 
ratık: Biricik. 20 Yapılaca; 
Bön. 



1-"ııto: JTllıııl ... .\lll'K 

Galatasaray, ilk golünü Kadrinin ayağıyla böyle 
yaptı. B.u sodece sekiz golden birisiydi .. 

......................................................... ""''""'"' .......................................... . 

BAHÇE 
BEŞİKTAŞ 
F • 

LiGiN BU MÜHiM KARŞILAŞMASINI 
iT Al YAN HAKEM iDARE EDECEK 

L 
ır iklnri dto•r• inin •n onf'm 
U Vt pmpiyontuta dahi ır.;/r 

f'dtbilf'IC'f'k olan lutır~ıla ma ı 

•urun :\llthatp.h~ St:ad)omunda Fr 
aerbab('e vr 8P ikıa-. takımları ara 

Aı11unkO 

G. 'Saray 
m;;u;ıb. ıtalyan 

K. Pa;a ına~ını 
h:ııkl!'ml, 

yrl"di:ror 

111 OLTA 
••••••••••••• 

BELLİ OLMAZ 

L '' ma('lannın ilk dev 
rt"sindf' f'enerbahçf', 
Beşikta'jı (ok hiikim 

,ıuta )ll>ıl:ııraktıı 

lddl.ı 'Jar, ıf'rf'k pmpi:ronlukta 
uhıbı ulan f"l"n•rbahc·tlllf'r 1'1' l:f' 
rl!'k'I,., hrın prl'dlJlf'rlnl kurtarma._ 
hrm de hiç olma1~ ilk tır takım a 
nı~ın.a ı:ırın"k itin 81'-lkU.<ılılar ba 
kınundaıı fok Onf'mlldtr. 

Taliıml;ı.rın durumuna ll'Llnrf' '\il 
\·.1ıinın l)ynamama.o;ı Sarı hı.<"lvrrl 

lilrr itın btiyuk bir ka\·1ptır. :t:I 
ra f'tntrb~hçelllı-rın kadrolarında 

'"haıldrn maada ı.:akathllbrı dola.Yı 
hlr uıun 2amandan bf'ri oyna,-a 
mıvan Lrııın ~.- SerarPttin df' f'k 
slklir. Sol ac:ıJ.. mt,·kllnl t·l!'nf'rbah 
IC'f'lllf'rin Sl'rtf ••r• Tıırhan tir dol 
durm&)a ralı .. a<"akhırı ı11hmln f'dilf' 
bilir. 

Be<ılkl;hlılar ı ... bilha• "'on haf 
tal.arda ilk df'Ytf':r• naı.aran daha. top 
lıı.nmı \tıfl' nf'tlC" .. ıabillr halt!' ıı:f'l 
mhlrrdlr. \ 7rıca moral bakımından 

da durumları IJidır. \alıııı rnah o~ 
lan \.iurranuı f'lhlkli(I ne lkta, itin 
de1.av• n tajdır. 

"'lmdikı halde ku••f't muYa,enf'~I 

orıada riirtılmeklr berabf'r pf'k ha 
fit tr nl-ıa. ~l••rlnin t"kııJkliilne nııt 

mf'n &-allblJf'I lbr(",I Cf'nf' Sarı il 
rlvrrtlllrr tarafına mrJlrtmf'ktrdlr. 
llnıün !\lıthatpa<;.a stadında s••t 
u.oo te bada•ara.k olan ka.~ıla.ş.ına 
11 ltal'fan hakf'ml Rlchl \rrl•e lda 
~ t'df'rrktlr. 
'lt'HTF.,IF.I K\DROl.\R: 

•·E,'FllB \Jf("E: 'Hıkru, "if'dlm B•, 
rf. 4.11nl. "iarı, "itttlet. Sf'ref. Can. 
Slrut: ı ... tt•r: Turan. 
BESIKTA~· Varol. Kimll. 'If'tln. 

8. \hmf't. Orran, "ıf'dat, 'Sazml, Re 
Cf'p. K Ahm•t. YOk\i!'I" Cn$kUn ........................................................ 

Galatasarayın attığı 

goller böyle yapıldı 

. ' . 
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§ .Uf\lf.OİN \'fTl(;ı ı\.LTLVCI GOL \ GL\K.OA ftlETI~iN PE..."ıl\LTTSI YEDİSCi GOi. 

:, ı 1111111111111111111ıı111111111111111111111111111111111111111111111 = 
Üç gün evvel gibi 

,., faik bir O)'llDdan onra 
3·1 mağlitp etnıh;ti. Erte<;i gt.ın 
kü l(azl·teler u ba hklarla 
çıkmışlardı: 

- Ftnrrbalı('t, Be ikta ·ı 
sahadan 4;İlerek yendi. 

- Ftnerbahçe, Besikta ·'ı 
eıerek yendi. 

Federasyon açıklandı 
- Bf'şikta$. Fenerbahçt> Ö· 

nünde ('Özüldti. 
- Fenerbahçt- Olnadı. Br· 

5lkla!ihlıır "'t:vretti. 
- rcnerbahçe, Re~iktaş'ı 

peri!;att ttH. 
- Feoerbahçc, Brıjikta,'ı 

ürkli"'" rtti. 
- Bt!ilktaş. Ff'nerbahçenio 

ur'atinf' da~anamadı. IJalk 
sahada Ftnet bahtr~·i. dıo;;an

da .\(gan Krahnı alkı ladı. 
Bakahm bu Pa1.:.rtesi ~a· 

bahı da ıazrtt-lrr a~·ni ba)hk 
larla çıli.abHrrtkler ıni., 111 

ŞEVKET SOLEY 

FENERBAHÇE 
TEMDITTE YENiLDi 
RoloJn.\, '.!1' ( \. \ ) 

Rolncna·fla ı,.ııoıı, an 
ftu .. ı.,.ıt~I turuııı. .. ınd;ı 
ııt"llf'l'lf>r -.unlatılır: 

fhın ıc.rrf' 

ht"~lll"l•nllrl 

ııtın:ın ili. 

fL'llyan \ ırıu .. t.ıl.ırnı \ 111.0 .. ı.u 
ı nı..onınJlf tııı.1111ıııı :;o Jf'" i!l \it" 
, tnntl"lllr tıı. dı•\ rf' ııı '.!O hltnıi .. 

"' (f'ı.11 .. 10\;ll.. "itı:trtatı. 1~ı.11nı Turı. 

t•f'nt-rhahı:t" t .ıkıınıııı lf'ındlt lrrı 

W"lnra ill"r tı.anıı t'? :ı_\I \it' )ennıl .. 
tir. in. dı·\rt" 36 :u (l"Llf'r lı•hlııl" 
lt.apaıınıı!ı'. ıklnd d("\ rr ••tnuıııl;t ~ 
\,1.1.l.H"f il l\l uldntuııııruı o, un 
lf"nıdlt f'flllıni.ıtıı 

Eczocıboşı dün 
Feri köyü 4-3 yendi 

Ankara. :.ıa -
Futbol J'ederaayonu Ba$U.nı Or 

hau Ştori!'f Apak bug n .ua T; ı i .00 de 
•19 M•Yllıl' Stadındaıtı buroda b1t 
ba.sın t.oplantuıı )'&pacaktı, f'&.ca:. 
M?Qut .aııınlıQtndan müz<la.r:p ıe· 
nı ba.~n ıell!'rutmJ• Vf' ha.cırlamış 

oldut:ı uoua~ h.d.!rUJ'On m"murl.ı. 
rından riıtl\t Bl!':ılt c.'-~ınıt!tt•ır 

Bu notlarda ıed ·r.ıYQnu:ı yaııı U· 
yele:", ır .... rıt ·z i"ıakettr '" ıtuç t•· 
t:ım .lr.o"L.ltr 1 e.,-ı ao:ııı.ıaı,mış"r. 

\'[~j 1 L"THUI f lillf.R.\S\:0.Sl' 
oman Şf'ref "'"""k. )r~ tıerıı.bercf' c .. 

lış:nak k'ln ~e Jf!DI Futbcıl F,. 
derusoau OJ,ll!'ri 1. .;..ıa.rdır · iıtanbul 
dan Nl~aı.l Sel •I!' ~tUhtar OyKtJr, 
. .\::ıbradan Şınası Oıama. fzmırden 
de e•kl tentaçllerden BeUt Bel~r 
MF.KEZ il \KF::.l KO"\llTESi 

Uuıu" muhabırlmll" 

l Cemal Salhlc 1 

blldlrl.ror 
= K.\DRiNl.S Pli:l\Al.TJSI SEKizisct GOL ... eden .Mtr.1.1!'1 BUem Komltuln1n ··>--------

1.uılen c1,)rı Uyesl tnb:t rd:lmtt. ta· [~~~~~~~[-~~~~i~~~~~~!~ kaı. bf' ıncı bı.a lıenu' btW olma. 
mı.st.ır !:19Ç •• en dort Uye auu:ardır 

AU Rıza Ertuıt. Tarı,lr: Öııf'reogln, ..,..._uı ..... r= 
8aUU Kaur Ye Tarık J:rrr. 
(;t;"iÇ "11.Ll TAK1'1 
KO,Ul'E!-11 

Bu ııuukll top.ııntıda R,enı; mıll 
talı.ım i:omlte1-lndf' lkt Uyt".ııl ııçllJan 
mi.$, fakat. UçOncu Ll,ye l3e.1ı oltna 
mıftır 

ne ldş.ı::<f'D mureitkep olmuı 
stmdJllk &omtıe FtYd. Umaıı •• 

ıcab Fabrt Somerdr-n ibarettir 

Günün 
1- l'TBOI. 

........... .. .. 
* 'lltbatpa,a 

f"l!'nf'rl'Ja!lçe • Bf'ş!ltta" 
t;a.ı\ 14.00 * Amator Jı:üm11 ma,..:an 

\ OLE\.BOl. * sııor ''r Sl!'ra:I !;.arayı 
)J(lmı...l Taraan Kup 
Kızl11r arur. 

saaı. ıs.Jo ;7.30 

" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Llg Ma•;larL a 
saa ııoo de .ııı. 

Ll"RE~ : * •·auh uun Kultıtnlnde JJ. 
Omf>r B-1rn Kllpaaı !(Ur'' : 
mUaaball:alar, • 
saat ı ı.ot ~ 

ı uoua. 'lE.;,ısiu:ll.f:Ri 

1 
Ycnı f'UM>ol Fed,raSJODUDUD ~ 

r:ude durdutu aıese~elerden biri de 
Bôlg' T1ınatlclllltldlr. 

Ft'dera.ısy<ınun I.a!anbııld.a ııc:ıkla 

nan prOi:ramında da oldu~u &ibl An· 
tan. İ~tanbul ve İTmltdf'n ba,ıta dl· 

f'r bilJUi: OOlgelf'rde de blter -.em 
ıllclgl bulunacaktır Ş.mdUllır. ~aln1z 

B\Jr:a temşJ,:.Clsl belh o tnuŞtur • 
.Buı ;;ı. temallcUIAtne getJrlll!'n eabJa 

.\fHba~ ÇaQ;lldır. Adana. KODlll. sam • 
aun YP Ealtl"te"h1r \.f'm.Slciler1 lae o. 
nOmllıdtkl 1110nll!'rde bellı oıaca.ıı.tır. 

U\~US ULROSl' 
Kl'Rlll"\'OR 

Yent f'uıbul P't'derwıyonu 'n kl.ıı& 
ıa.ınanda blr BMln BllrOlu kurmayı 
karar a~tına a..:.mı1t.ıl'. Bu butn bU 
re.una •eç!Jecek atıı.slara •batkı hu 
sur. olaraıı: bir mıttar para •er'.lf'cılır. 

tir Bu para iM h'naz tıruııa edile 
mrmı, olup. ıtld!tl zııım•ıı aa.aın 

BUrosu da ır.u~ııa<'aıt·ır 

1- f!OER \g\'Oi"i 1 EK~IK 
'1L"S\VIRI 1(.;1 K \l .KTI 

Yl!'nl Ba,-an O. Şf'ret Apak, l-ede--

• 
ıc 

•• 
ın· 

ımı 
• • 
eı 

• • 
1 1 

B l(ASl1'1PAŞAYA utılfııı 

goliiıı 3 üııii itletiıı, 3 iiııii 

J{fldı•i 2 siııi de AJ111ıet yaptı 

(,\J \T\'\R\\ • *** '**\ ('l)"J.1111 
l"ff'ndh ar '*** ı. 

' ** ı· '•Hm r**t. 

TtırJa~ '**ı • t rırıııı ( **' ı .. mAll 
c***' 'ilim '**'· ı·anıll'mlr '**' 
'lrtln '****ı, \hnıı•ı '***'· hartrl 

\nt rrııur: Olt-ı.. h'1111an: Turıa.' 

llııı.f'"nt: 11 aı..ı.1 <;ııni"I ı***' 
I\ \'l"\fP\~ \ * 

'h•lf'nt ı**' ııu.u1rı f ~.t • .ı.ahı\hattln ı*ı · Ta:'ı-ar '*ı, 
( rtlıı r•ı. "'alih t*ı - Z1ıhttl ' *ı . 'Urf'ttln <•*•· Tf'nm:.n 
*I \hıııf'I '*'· ''';11.I f . 1. 

\ntrt>ııc.r: Cihat \rnl •Uı: h.3J)lan; (l"tln 
f,of.JFll 
l\. ~drf llhık ıı ı . .\hmı>t •Dtt.1.. ı·~ı. 'lf'tln 

rf'r1ıu 4Uaı.. ı:n. ''"!in ıuaı. . .ı~ı. K11ı1rl ınatı.. 
ıuı1ı... ~ıı. "\lt"tln cuaı.. ;: 1 , h.adrl ıDAI.. tırıl). 

't'\lrf'I: tı.;,!; l..hl 

O~l... :ıoı. '" 
661, \hmf't 

Ha .. ılıH; :fi.MiM 1 lra 

G 
alatasarayın dünkü takım oyununa(****) 
vermek mümkündür. Ancak zaman zaman 

bazı futbolcuların bilhassa Kadri' nin fazla top
la oynaması aşırı derecede lüzumsuz ve sebep
siz jestler yapması, takımın toplu oyun ahengi-
ni seyyaliyetini azalttı ı~•. 001 "'P'.,'"'"'' ..... <•••· 
nu bal antr,ııi'lrun d• dl .. kat ııa rarak, Ka .. 1mı•a~lıl•n •hadan il 

tarını f'Pkml~ olarak ki bir ar.a. o nu•re muYaffak oldu. , 
runun durah\ma~ınd.a.n fardalana· Ka\ıınpa~alıla.r lr.e birinci devr,nln 
rak hrrndl)·arla Kadri\"!!' babPr con• :ııqn on daklka.<ı.ı hariç nt ferden ne 
dl'rdl. Bu arada i,rtııdh·arın dıı raz dr toplu oyun bakınundaıı 11arhk 
lara topla oynadıı;:ı ıdıdrn kac:ma· ıo~terrmrdllrr. Takını tr~klll hatalı 
dı. Bu dahi ror hatcının sevya.llye. idi. Çf'tln a.antrhafla aı;1r, lıdfartt· 

ılnl kl\ınPıı Qnlf'dl. nuna mukabil sLı kaldı. 

l 1tealet Erdem J 
takınıa yenl rlrrn candrmlr ,., bil· 
ha'l!i.& \bnırdln ınp tuttrıadan 01-
nanıaları fa)·dalı oldu. 

Galata.sara.l·Jıtar n1ac:a hn.lı •e bol 
dtpl~~man yaparak ılrdlll"r. 'la.r ba., 
!ayalı henib be~ dakika olınu tu ki 
Metin santrfora, \hınet iç• kayarak 
r;ıktıı nnidafa.a:n pı'ıiıttlılar. 

ı~rrndlyarı ilk drvrry.- na.7.aran 
daha l)·I bulduk. Galata ara:t" hucum 
ıarı u.t:dan srrl, !loldan Jse atır 111 
klpf rttl. 'lf'rkl"Zdf'n yapılan hilcuırı 

Jarda hr ''"tin Vf' \lıllltf' Ka\ımııa 
t>:l orıa Jı:ııfının ·~ır harl"kf'tltrlndtn 
zlJadr\hle faydalandılar. Galata' 
ra)· .ıkınlarını Co~"ıın ınaharrtle ha
ıırladı. Candf'mir daha zl:rade trda· 
hı! c•lı!ftl. G~lata... .. a.ray mlld&faa,ı 
adam U:ıerlnde o~·nadıklan 2a.man 
hata yapmadı. 

hmalll ilgin blrlnl'I deYrf'ı.indf'kl 
fnrrnunda bulnıadık. Galalıı araJlı 
rutbokıılar nl'fesll. arıulu ye i'>ll!'kll 
c:ııh~lılar. Ka,ımpa'tahlar sadf're bl 
rinl'J de-vrf'nlu 'iOn on daklkasuıda 
TurıaJın kaleı.lnr tf'lıllkl!'ll oldular. 
İklnf'i devrrdt ile Galatasaraylılar 
hırlı çah,tılar ,.. mac:a tamanıf'n 

h:lklm oldular. Galata~araJ takımı 

9 GOL!. 
• nıdliz .\ntrroör Dick, ligin 1 ilk devresinin ~onunda, Ga· 

latao;aı ay· takımını ('alı!ıhr· 

ınnya başlan11 tı. Günler, harta· 
lar grçiyordu. Fakat, Sarı · Kır 
nuzıhlarıo ;)·eni hocalan antrt'n 
1n.1nlarda muhtelif scbt>plC'r yü· 
7.Ündt"n, takımın tam kadrosu ile 
çaJışmalara başlıyaınamıstı. NI· 

Jıayet, son ınillı mac: ite bu 
..~hep de ortadan kalkh. Yapılan 
lı;ısusi katşılaı3malarda, dt-nenen 
futbolcular ümit venneklt"n u· 
1akll. Sadrce ge('en hartaki I,('· 
fİa maçında, as futbolculardan 
1nahrum bulunan kadro. tıkar· 

dı(ı oyunla herkest- ümit ,·ermiş 
ti. Dick'in futbolcıılar üzerindr· 
ki te'iiri büvüktü. Ama, birçok 
khnseler acaba dtmekten de krn 
dilerinl alamıyordu. 

Dick ve Galatasaray 
<ıaıat11.,11ra,··uı ) f'l\I hıtı>ol ho<'R· 

•ı t·nt•ıtı..ıarını llıtln ıı..hı<'I ıl<"\"rt'" 
ili h:·ln ı,lf't" harırladı•ını, dllnkıt 

il t. il r nı &<'• ile l!ıohtl ı r-11 ı. 
C:alftı;ı .. arn..llı fulholc·uınrın rrrdi 

l..ıthlll)f'tlf'rl. tal..ıın Ol un.ıı lif' tod" 
lf'n1n<'f'. fııtııol('lll&r rahat \P Ll'll 
ıııll"rlndrn l"nıln hlr .. f' .. llrlf' O) nar 
larS..f'n, 1111\(' to :t.f'\ ı..ıı <'f'rf'.\flll l'ıll · 
'.\'llrtln. fo'\ı>l, Kll<iınıpA"IR ıırlt. I~ 1 
o.uıanııuıı. o\nın bu ~arı • l\:ırııtt"· 

llların f!slfln ll.nınlnrıııı aül.:-tlf'· 
~rnıPzdl. 

Kadri alkışlıyor 
ll.otwıı. ~allnrln ıı .. ı ıı .. ı,. 11.1 ılf'· 

f:ı of.,.ıu lf' dOı.ıınf',.fn<trıı cooura, 
GnlftlA'inrsı~ o.nııuıa hfıLlnıh rt ı..ıı 
rantl... l\:l .. llllPft."ll. ~Arı o;ı\hi"tll:l 
\f'rlf'.,tl. ~nrı - kınııı:ıılılArııı ~ol
ılıuı ,·aı>tıl..l:ırı komhlnr ttı..ııııın. ~rı 
llnı topu l.ttlf') f' p;ıralPI olıır,ıı. ıır

l :llllılı. Kaılrlnln saı le: nu•\kllrı· 

•lf'n tf'"' ı..ııs,.~r atorı u,.rı., ~ütfl 
ıo(' rtdl~ orn"I. •·111.nt. Billf'nt .l ııpt ı
a:ı ı117.4'l plonJıınlo topu anl'al. tı..ı 
hauılf'df' unııJ .. bllıll. h.odrl nttırı 
,c-ılzf'I ulun "·' 111 ~f' .. lldr ı..ıırl~rıl 
ıuıı .. ındıuı ıııf'nınnn ohu·aı.. ı..ı J.ı>ıı 

dl l.f'ıHUnf' nUo'\lanıaı.t:ı 1111. tHa• 
lı.jl.;I !I.) 

Gol, akabinde bir daha .. 

1 

~ 

~ 

* Simdlyf' kad:ır • ..-aptlafl 
futbol mac:larında takım o:t'un. 
ıarına ) ıldıT l·l!'rbor \"I!' IJ'I 01· 
nayanların blmJprınl df' ı.ifalt 
buyük harfll'rle ;U~terhordtık: 
•·akat okU)"Uf'ulanmızın dalrtıl 
arzulan üı:f'rlne buıundf'n iti 
bart'n takım o:runu haricinde 
fulbolruların oyunlarına d" 
)·ıldt"I •erm•)' ba,lı'."onıı. 'f• 
kıın ~' fu!bolcular.a vf'rıten 
\'ıldular ~ıı ı.eklldtt ifadf' edll· 

Turra1 muhakkak bir colü onıu.;;ı 
(llilml şa.ht ,. 

llalof'nı hu harl"lo:.etı çUt \'urft;tl 
tttıl"ff' etli. Co$kunun doktıfl ~ 
ı-u loını. Kndrl 'lı-ıın·l Cfirl'rf'ı. r'~ 
l:ılıldı. o·nun h&\'&)ı.' )·Uı.. .. rl',t• 
\ttrtln!:ıı Lafa 111' lllp fitfın(·il dl 
hrı,.ınıı>uoıa knh• .. lndl.'. <Ual<.. :l(t 
(,•·O> 

Sevinerek zıplayaıı 

Nurettin 
,,~ 

Df'\·rl'nln hu nf'tlrı- lif' biti!',.,. 
ı:ıhnıln t·dlllrLt'ıı (:ı-ının .. arıı' ~ıı 
lt·~I Ud rlıltll lf'hlllt.f' llr 1..Ar."ılıt'!t"J 

'11uıarannın bir nnlıı. lı.f'\'"r 111,,.1ı 
a"I l.RJ .. 111 ıı.ı ıtnlr nt:ll olarıtJ.1 1 · .tı· 
ll"'hlllı.l'll'rln hlrl •nllf' nlha~ı·1 1:,,ı
ılf. Ulı-r-rlnl I'\ \f'llı fı-.t dlrf'ı. . ... ıf'' 
r:ı da ..,111111 lı.urt11rılı. \h1111't"lf1f~ır 
p.ı .. ı. 'ıırrt!lnılr-. lh•rı tıl.ıuı .,,,,
;:ı~ ·111 "flC nll 1ıo~luı;ıınıııın. ıııı 

rıottln toını J.nlf',lf' ıönılf'rdl. ft11ı• 
ıı::nı t.f'ıHllnl o l.ıtdrır ..... t"ınıll 111' 
r..ıarllk ki Jf'rlndl" ılıırnın1~·11rtıl.. ..,..11 
ı.101.u·n ••a .. tndı. <Oal<.. ı:n <J 

Gol panayırı , .. 
\ffTl,·1' coı.l . D:ıı.. 1!1 ıı.ıı"I 

fl'lldl~·ar •ırJ;.ıl:ıdı. lleolın·ın 

\llrııo;ıı•nltl-11 ı•-

Eezacıba ı fut.bol akım :ıa ı Fe 
r.koY s.ahaınn:ta iti c 1Jl"Off'S 'tl "'A""'d"••O""ı"e""t"""""Q"'.O'"""ı'ı;•p•"""'1"-0""•" ra ::ır~~n~~=r:;c~~ m~ nı i Kasımpaşa kalecisi Bülent'in nefis bir plonjonu 

'ff'lln 1.ııll' ıldl"r"l'ıı t·l"tın l.ı\r 
ı•rrı.- Onh'fll. 'Allm·ııı nrıa .. ı, 11111 
nıı-tfnıh·. , .. lı:nl:uh. anın ı .. ı.aı:uıan 
11111 K:ulrldı•. Ptıınıtı noı.111 .. ındıuı 
ıııf'rt hlr sOL h.al.-ıılıı .. :u: u .. ı kıı
,., ... ınıh.•n h:l'rıle. (;oı. UJal.. ı ı ı 

1\.\URl·'I' <:oı.ı. n11ı. nı.: ,ı~ 
ff'ndl\;ır·ııı nrı.ı .. ı. ""ıtllnı.ılf'. O ,.ıl 
orı,ııııuıı. l\:uıtrlniıı l.:ıra ,ıırd 
ıı-nl <:t·I 1 f· llq ta ... ı. ·11nndan r . ;:;y ile ya~ 

t. t Jtar ı a15ma• 4·3 ka-•. 
Ömer Besim; Kupasına 

bugün devam ediliyor 
•Omtcr 8e&hn kupası l'U~ Ur-

ıtlL!m !anna dl ı Fa b OOttıJ Kı: 
JQbUndt baŞlaı:ım r 

S7 mU...blkın l!rt>e:= • :ıl• ttt1rBk 
p•tli:'er:l bu m.lDbAk• ara •at ta 
t• ba anmı:wa da ıı-aa a t'at 
t:•s' d Jjndtn amAm ıı.nam..a r ı 

r .. h&ta'ar 9'11 l)O dtn 
' b• f'r. de>an-. l!'d. r eıt • 

ı kaldırmı$1.lr. Bu doruma .ı;orı 
ımdıya tadar bu yazueıe-rı }apmı· ,. ______________ , 

Aı ra H maı 

yı, ı.a ırlm• ,e el·•n ADA· 
LET takJm1 ilk b.T$U~ma.ıını bU 
l'ÜD AnkaQ.stlen .. hu1nda GENC· 
t.ERBIRI.10i·n., tar ı rapn .,. ı o 

a olan Huan Örf'n1H1n tedtra..ı 
il• tı aıc-.,, k•'mamı.ttır. 

Şinasi Atamon Umum 
ıaııp &c!ml!'~e mtıTaUaır. o'du, Müdür oldu 
UAtı·m zu ıı.har 8a"'naıun tdare 1 

etıtj\ ,r ıwo •rtre!run takıp etdlt Aan.ta 28 ıCrmaı eaıuır. 1>1Id.!rl· 
tarS1la ava ıat:ımlar ,u tl!'rdl)1erlt' yorı .. ~1 Beden Trrbtj·f'~I l'mıı:n 
ık.Ular· 1 lflldtlnl N~.Umf't In Kırıan'tn •.fa· 

.\D,'\LET setahatUn 'Omf'r • f'a'l ıından aorırı1ı b1l \"&llfc-:1 Y•klltten 
rl Nlba Sl' Aha1.t.ln OUn;ör A• 1apm1Jtta o an Slnıı• .'\tamarı Be 

T.ıl.ını

la< "· O. f;. H. 'I \. \. I' V. 

G S. lU 
P B 9 
Vt-fh IU 
f t;por H 
B J K q 
K Pı~ 10 
B Spor 10 
F.mn 10 
ar ... oz ıo 

it" 9 

8 :ı - 31 ti 18 ~ 
7 1 ı 21 6 15 3 
& 2 3 14 15 12 8 
432117117 
-1 l 4 Zl 15 Q 9 
2 9 r. 10 l'l 7 13 
1 5 4 1 19 7 13 
:l & R 2b J, 
2 
2 

7 l 'l 1 R 

tl ı:ı tfl an ı B Lrol H amet.ıın. tn Ttr ı 1 t'num '.tQ~ü1.Uilhı!' Bur an ı • ıua e t a:, ed m. ~ ... _____________ _ 

G. Saray: 
M. Spor • • 

39 
38 

<•alataıara1 dlJn '\loda.,rıonı an· 
tak ırk :ta~·ı farkla Yf'tıf'hlldl. ("f'· 
khmr '°t' ıı~veranlı ıtc;•n ma,·ı sa 
rı krrınuılılar l' ıa kaıı:andıla.r. 

G ~\il\\; ln"r 1 \il il, "J'unr 
l ıe-r it. "'f'nı:uıı ı. 

'1011\.,.l'OR 1ur~n 

JU, 'f'jill il, il.- HU 5. 
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