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ADLiYE VEKiLI «HAKiM' 
TEMiNATI ART» DEDi 
11Tayinler bir heyete tetkik ettirilebilir11 
Budakoğln, Göktürk'öıı icraatından 
eski lıükünıetin ınes ıd olduguııu söyledi 

-- - ---, Ruıuô lllululllrlmb:deJt 
Ankara. !() - Bütçe Komı&:ronu· 

ııun buıünıtü top!antwnda .o\daıeı 

B&li:&nlıtı bütçw üzerinde ııörü.
melere devam edl?mlştlr. Sabahki 
'<ıplaııtıda tlk o!ıraıı: Adalet Bata. 
Dl Eslıt Budako.lu w~ ılmıt Te 
ör.et olarak şörle demiştir: 

•HAk1m umın:ı:ı mevzuunda ho· 
men hemen büten .komisyon Azal&· 
nnı b!rleJmlş o.arak gördüm. li!ç 
füpae )Ok ki hlklm teminatı bir za. 
rurettlr. Yalnız bu teminatın mahl· 
retı \C şuli Uzc:lnde detlşU:llı: .,. 
m!ltaii.alır vardı: Bun.arı te!l! c~ 
mck u buıı;ltııl:ü hal:imlcr kanunu 
lçlnd~ me cu~ lemtnu m0.eucau1 
nı bu yolda Wlh etmek lUı:umu A.· 
~kl:dır. E:::ıııcn bu mevz,uda nl:Ale 
Un çalı~ıılı.rı mevcuttur. Temlna. 
lı, hiltlmln t!ylD1 keyfiyeti 1le baş 
ıar ı;Ormek te mümkündür. Ve hu 
şe;drn ene! hWmlerln t1.;ın.e.-ı 

mev.ı:uunda polemlı\'e lınklıı ve:mlye 
cea: en ıyı tekil bulmak ·n :ı:ıu ruı:.· 
6ek mü=erı her ıurlü polenıı:.. 

ten l."Urtarmat ı:anırldlr. 
n Kürum: 

Gl1
:\ \TA ... İL MERKP.L.l!'Df: 

"DP iktidan. Parti 
DEVLETCILIGIDİR .. 

IGölge Müdafaa 
• 

BAKANI GELDi 
Mr. Brown Emperyalizme son vermenin 
çaresi Adayı lıbr1slllara terketmek dedi 

işçi Partin ı;ö:s:e tabllıes1ııin wı. ,__ ______ , ______ _ 
U Savunma Bakanı .Mr. Oeorııe 
B:ow:n diın ı:ec• eehrtmlzdeu An· 
ta.raya tran61t. ııeç~ir. ll&T& ala
nıııda kaldııtı zaman e.nasında gö
rtışt.üftlmUZ Mr. llrown, cıtıbrwu, 

Kıbrıalılı:dan t~ kimseye nrll• 
meısıne tararıar detU!m. l!:mpuµ.. 
llzme gon vermenıu tel: çarw. ada. 
rı Kıbr:.3lı!a:a vermektir• demiştir. 
MCSTEMLEAECİLİGE SO~! 
ı.u. Brow:n, Kıbn.sa Sel.f - Det.nmı 

naı!ozı ve:;a laUltlil vermenin ada. 
nın e~ Yunan!&~ t.ar&fından U 
halt olunacatı $kl1nde ıers:r etm&o 
uın J"&nlı.; oldutunu &OJ1emif, U... 
karloıs hül:uıda da tunlan Uade e~ 
mişt.lr: 

d!aka:tosun, ~lt.ettde çok ıu. 
tuldutu zannedilmektedir. Halbuki 
ozıu yalnız İzıgtlt.eredck1 Y\lnınlı'ar 
n ltum Eıbrulıl&r tutmaktadır. Oö 
rUnüşte inıllte:e, .Makarlo:ıun bil• 
tün tıklr!erinl belllzn&emcıctecıır: M

lınd~ Sııe memleket.ımın Mıkarl0&1a 

hemtUru olduılu tek cllıet, mü.stem· 
leli:e lda!'e51ntn 50Z1& enı:ıe.&1 nru· ı 
ret.1dlr.» , 
v.u.ı '"E nE.STF.KI 
ltıbra t.ethişçUerinl:ı 5erbut. b~· 

ralnlması me:ıele3lne ı;elince, J.tr. 
Brown, 'Kıtr.ı.s \'a!uln1:ı aon nuttu· 
na te~ etmi:, ·-~~erimiJı ne 
oluru olsun, Val!Ji tkl uran uzla'>' 
t.um&ı> için aldı~ Wdb1rlm1e de&
tek1cmel1J1Z. Val1nln tedhtşçUer1 ıer 
best bırakmııltl:. dogru mu, :roba 
ranıı.~ mı hare~e~ et.t.ı.:mı uman 
,&terecekt!."'> d~tır. 

DR. 11AZll. KfiCCK 

«Kopması arzulanan k k I Mr. OeonTe Brnwn Ankaraııa ,...,. 
U y r U a r pacagı temaslan:ı Kıbrıs mC6eleelJ 

Hil:lm!rrln ttytn kertırettnin bir 
heyet tıratından tetgl1;1 de duşUnU· 
leb!Ur. HllkQmetln, blltçc koml.ııyo

nunda tezahür eden kanaa tle:I sıe 
kıymet'endlrmek auret1yle bımun ü· 
r.erlndo durııcaıtına ve blr kanun ha 
llude yukselı: meclise lntlkal etUre
cc,&!ne şUphe ctmemelt !A.zımdır.11 

le herhıı.nı:ı bir ıısııaı olmaıuıtıı:ıı 

g i t g i d e u z u y o r v e art 1 y o r » !lert ııtimıQ.ş, ancak ın~ltere 1ç1n • j çoıc mOhlm o!an blll problemlerin 

FAZIL KÜÇÜK 
ANKARA'DA 

Hl 'S..'DF.RF." ' ' GF.l>IJ\ D~ AK.,, \:'il \ ILh'l'.l'TF.:S A\ 'RILIR1'F.' O.. 1957' . h b . . c··ı k mü:z.üere edtıece: n! ııö:;le:ntıtır. un nm mu ase esmı yapan U e ' Saat 23.15 te ı:e!en Mr. Drown. 
ı:eee ;arıaı Ankaraya hareket e:.. Kıbrıs Türktür 

Yeni yıla yeni bir Vekil bundan senra adalet mü· 
esarsuının b\ltUn orı:anlılrı ile gQ. 
nün po:emısı dış}Dda bırüılma. 
ı;ının mım bir zaruret old~. 
nu. bunun bütün partilere aynı 
ölçüde dÜ(lcn mllb vazıfe .,,aycft. 
l;lmı. hll.klmllk mesleğl.n!.rı cazip 
hale &okulm~ liz.ım ııeldlllnı. hil
k.m tahaiaatının ~nün zaruret.
ler1 1ç.oı1e olduğunu tuh e:.ml§ 
ve eöyle deı:niştır: 

958 için dilek ve tahminlerini anlattı m~ Te &~t::a~ı A~a;a!~ "!":er Partisi 
Başkanı, cKıbrıs'ın son 

durumu hiç de iyi de
ğildir,» dedi 

C H.P. ı;:enel aelerfıterl ve Aclana~---------------------------

kabin-e muhtemel eŞunu C:a derhal 1fa<1e et:IW: ıs. 
te; m kt. b ·tn:rlerımı2 v .c .. anl ka 
naawen ıçertalndo tanunl \'U!te-
lerlnl her türlü tesirden uzak ola. 

Yırcahnın Ticaret Vekili olması muhtemel. Başvekil I~e:~~~~~~2::1!~e:~Ec;?::: 
temeıerı tcaır al• ında kalmı~ n 

vilôyette dün de askeri ve mülki erkônla ı:&teıml)c çalışması da en as~r'i go''ru''şfu'' J bıtarar hart!ket c~onemış yoıunda 
(Dl'\ıtrnı Sa. 5 ~u. ı ,1eı 

t~~n~nb~Rn~~e~~ (~==========~~===~~=========~~~~~~=====~==~ nan B~bakan Ad.Iıan :\!endere,,, ı 
Oün v11i;ettD iÇ Vıı d~ J>Ollt1ka U i; ı:> ~ t\ ~0\:0 1 C~t~ 
mweıe!crı ti ııı:ılı "'5ı'iıımeıcr yap 
ınqur. 

Saat J0.30 dıı lv.~ıerı Ba.:anı O: 
Z.:ıınıık Ged~ \'e Devlet Baıı:anı ı;.:.. 
m:,n KalaJ'lı.t ile bir, .:te vıı eıe ı: 
len B~ba&&n b• arada eıı..:ı A· 
dalet Ba:ı:a:ıı ve ?>Iılll Emn at Ba) 
!.:anı Hü eS'ln Anı Gö<tt.Ur~ kL r 
bul etın1~ ve b r müddet ı:1Sruıı
ı:nO•tQr 

Göktürlmm ııonra s:c:ıel ~u::nı." 
birinci ba•k&nl O~eral PeTti 
?denı;üç ile ı:cne. rurmay hı:tncı 
baıJ.ta.11 ııe b.r ı:tını..-me y apan, 
&lende:-e.s. öğle yımıegını vlltyette 
re:ıılatır 

<Peuını sa. S Sö. 2 de) 
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''llônlara 
dair karar 

/) . 

uHATIRA DEFTERi» FiLME ALINIYOR Aııııl' Frıını.•ın llatırn orrırrl pi.)e r <·nrllml~ 
• ile dlluyarıın lıt'ınf"n hrr oır.nılekatlndeı.ı tİJHtro 

5abııeltrlııdt bbJll1' nınrntrııı.ı,cı ı.ıu.aııdıı.tan soıırıı •imdi ıll' blr Hollnood ~tllllJO u tıırnfıııdan 
rtlmc ntınmaı,;ıaııır Film eırı.etı ba, rolü n1111Jnı•:ık ;tııç ı.111 e.;nırı. tı·ııı dllııJn caııında hlr mıi· 
ıaıı:ıı.a aı:rnı!tır. \ uı.:arıaaı.1 rc•lnı de hnJ atta tı.tıı bir ı;ün llullJ 'oodıı cllml'1I l• tl'J rn xarnııı Anne 
f ranLın kl"ndlslnl curOJor.;unuz. AODI' Frnnk ı.111111111 u tuıır kendi ti Jl\7.hı rır ho ıırııı•unn .\lmıtnt'll 
olarnı. :ra.mıutı. Hllll'n de'°l"t tlJ atrosu !ianatı.Arlar• Aıınr. l 'rırnı.•ınHııtıra orrıerlnln lllH nı.: bir m11· 
nıUalilJetlf' tımlrde o,rnamaUad ırlar. · 

mıııeıve :ıır Kası:n Oülolı;:, dün 
eaat 8.30 da uçakla Anı.:arae1ac şeh 
rımı e .:eım1,. u merkezlnde ı.ı. 

ba:ı.:anı Şcmsetttn Conaltar. il J· 
darc ı:urulu üyeleriyle ı:örüştüa:ten 
50nra. Hat 17 de bir basın toplan. 
tısı yapmıştır. 

Gaıe:t. kon~&lolnda ı;:encl ola· 
rak içinde bulun'1uiumu:ı: .. ıyast 
ve iktltiııdi durum\ln blr ııçıklıuna 
6ln1 yapmı bu 11 acıa dıe pol•t1'
ka mesele.eri cı:erıucıc durarak, 
NATO Bıışvel:lller Konseyi Top•an 
tısını. «1957 s;ııınıı:ı en önemıt ıı;i
s1111ı b~(ll8Nl> oı.orait vwtlandır. 

(DC\Bmı Sa. ~ 'Ü. 3 de> 

• • 
iKi C. H. P. ti 
BERAAT ETTİ 

Samatya C.H.P. Merkez ocağının 
yıllık lı:onııresı ıırasında kon~redc
kl vıu:ıreıı polis ile üyelerden iki 
kişi arasında "l'C çocukların kong:e 
saıonunaan dışarı çıkanlması ile 
11~111 olarü tıkan mQn&kaşa .Adli· 
reye 1ntiW etıntş ve NlmeL o:v
ı:ur ile l<ocıı.sı Mehmet t•nur aley. 
hine dlva açılmı Lı. 

Ookuzu."lcu Aııliye Ceu Mahlt~ 
me&nde bakılan bu cvaziteıı me
mura müdabale:ıı Cli\'lll!ı (!ün gona 
ermlf ve C.H P . Mer~ez oca!tJnın 
üyesi olan karı - koca beraet et.
mioıercıır. 

--0-

c. Saif Barlas' m 
yeni yıl mesajı 
Ru•nıl Mubabtnmıd~n 

Yozgat so - 5obr'.m!z cu~Tln 
de tutuklu bulunaıı <".emil Selt 
Barlıı; avukatı ,..,.ıta ly!e qatı· 
dakt me!ajı ı:öndenr.tetlr: 

«Yeni yıla ııtreılten taranı. ta. 
raf.,ız ~enıı bir ntancıaş lı:Otlesl 
taratıncıan ı:ordül!Omüz Te!a ve 
!lc:ı b!Zl gevtndlmılştır. Ayrı asrı 
cevap verme~ lmklnı olmacııı.tın· 

dan ııuetenız T&Slta.sljle te·e~)\.ür 
ıerımızı ırnnar. ı.·er.ı yılın memle
ket v~ vatandeşl.;u tçm hayırlı ol
nıuıhı dileriz :ıı 

mevzuata 
aykındır,, ıııııaııııa ................. "'·-······••u111ııı11HH••···-··-·"·""''''' ........................... H .. IHIHlllHI ............................... .............. ...... ......... . ""'''''''''' " '''IHllllH•l••••••••••••••tt••· .. •••••• 

Prof. Ragıp Sarıca 

lçtüzük tadilatını 

da tenkit ed iyor 
Bukulı: puu.tesı İdare Huku u 

l"rofeııarıı Rı;tP Sıorıca. dün uat 
1 ı-1a araııını1a'd llLl'l!lnde ddare 
HUkUkunun Kesuıkları» bah&tnı 
tza"lı ederken. 11öz!.t ıı:anun ve ıç•tı. 
.rük bah81nıı ı:et.rere<ı: l!öylo do
m.iştir: 
•- T~rı! ınec.tli Uınokt'attli: 

bir E!bnı~etle h&Mlret edere.: kat
l!e koyma sal&lı!Y&Unl kUllanmaıı
dır. Maalceet. 6yle bazı tM&.'TU!. 
!arla k~ıl~ıyoruı. k1. bunlan de
mokrattı.: mantıta ıu!idınna>:: müm 
kün Gea.ı. Her mecl!Eln bir ıç 
lQz(jtQ varcıır sır takım kalde. 
lerı ihtiva eder Heallt.e ltlbartyle 
naalı:ları ye emir erı 1Çlne alan iç 

<Devamı !a. :; ü. I> f!eı 
--o-

6ökay'ııı 

yeııi yıl 
• 

·ıııes•J ı 
T. fi. A. 

sem, so - Tllrlı:l:re'nln Bem ııo. MiSAFiR _Tim" derıılstnlıı açtıfı bir ilan ,-arıfmasını kazanan-;; 
~le Elçial, eaıtı htanbul VaU.ı Ti! bi,-lecc 7ürk17e7c 1111aha& ermek lmkinını kuanan 
!leltdlJe Re!&! Pıot. l"ahrett1n Ke· MaıırlC1' Dodf dün Rllton'da bir basın toplantıu yapmıştır .Mr. Uodf, 
nın Oökay T.H.A. naıt.ası ile ~tan· mcdarn :ttkLhııcılı~n •in.anın kendi kındlnr bile itiraf etmrdlll bırlıı· 
bullu hem~rUc:tııe 1 a:ıcıakl rıl· ı lertnı me1dan. c;ıkarıp, tatmin etmel.':11 ı:111e.ını ı:IH&OiOnö · öJlrml~tlr. 
:ııaşı mes&Jllll ro!lam tır· 1'1r. Dof f.taııbolc2ıı llS; gllniınü h nrıtı..o,r :ldlp Gıılata 1\opru~lı· 

<19$3 yilinlı:l t.e~mi ~ur••a Ye nün l.rol.lll'rllll ı•lz.m,.lilf' l:f'l•lrfll•lnl Ö) ll'llli,tlr " Phrf ıırll 1 l:OZll\ 
lı•::n:o&e..'U':.r:ill2 tç ıı 11uu Te m .. •. it ı .. nı.:ıt l'drn 'Jr. (Jof ~unıan ,ö~ ı.-nıt•tlr . , l \lrrın ll'Jll'lt!r u•tUn· 
•'mu.nı d er k r.cıJ;.ır..ıı~ n•ılt ı: cır ı..uroımo• olm:ıoı <;ol. bot Rlrb lrlPrlnla ıı•tane , ıı.ııaeaı..larını• 
haır.nı ıdc.111 • ılhl l!lr ball,r1 """' 

• 

Dokuma işçileri 
şiköyet ediyorlar 
BAZI iŞ YERLERİ SON KARARLAR
DAN SONRA iSTiHSALi AZALTMIŞ 

l\'lakarios'un 
Loııdra'ya 
ca 0-rılacaaı ... t; ~ 

söv leni yor ., . 
Lonc2ra ~v - :in hıt.,cr alın mahfil 

ler bugece Kıbn., lhtl'ltıuı lıl\l için 
reııı b!r hamlere glriten iııı;Utere
uın ru. plaltopos Makartoa"la g(irüş

mek huausund4kl ıtrııaetınl d~lf' 

Urebllec~lnl aöylemlşlerdlr. 
Bu mahtUlere cau B Brll&DJ& 

böyle blr ııörUşme7c ralll4mak için 
de muhtemelen lltl şart ko~caktır: 

i - ııoo bin nütualu Adada, dene
me mah!rettnda b!r mııhta1'17ct deY 
:1 ta t.bll: cdl.ıı:c.?J 

:? Mua en m.ıddet .&Onunda 
i\dcdak, r.ım n T.lirG c.mıa:arına 

H.fdr t:ın.nuşen luüı ı1:..ı:.ma11 

1 
I>oklr.ı;a mamulleri ha~:ıcı::ıcıa 

alınan son kararların dokuıwı H· 
1 nayllncıe bOyük ölçüde işsizlik do 

l 
tu:ııutunu bllcı!rmlştık. HenOz lş
ç.ıerı ara::ıında hcrtıanızı b r teruıl 
kat yapmı~ a::ı bazı ı~:rerlerı. ı;:ç!· 
lerln Ocretlerlnln inmesine aebPp 
ola:ı yeni ~eni taktiklere başvur
maktadırlar. 

DOn. Bakır".ı:öy, Kartalte-pe. Ko~u 
Yolu :No. 9 daıtı dokuma fabrika· 
gıncıa çalı•an ı,ç !erden on be~ k!· 
lllk bır ı:tn.ıP matbaamıza ıze!ere:it 

" yerinde maruz k&ıdıkları :nua· 
m•lrlcr• "'• ııt.ınllllnrdır Aralıırındo 
•ci b~ mümll6Slll vı; 1kl ııroı mt!· 
mes,rnnın de buhıııdu!iu tşçtıer 
bir yıldım fazla bir ı.ıamanc!ıırı be
rt filmellkl lıf~crlonncır ça'ıştıklnrı
nı. aylık ücretlel'lnln 400 lira c!va
tmda olduRunu aô)·lemielerdir. Fa
kat ~verenin aldıtı •tedbirlen ı!la· 
yttııncıe •akortı. ça,lı~an l ani ('ı
k&rdıkları mala gön! para atın bu 
~çllerin ücre:ıerı l'an :yarıya 4%1&!
mış durum6adır. 

ıo .'1ralık 1937 Salı ı:una b r toı:>
lanıı tcrt pleycn IM~cren ıson çı.:an 
karar arca:- A< :ıu unır e• t it 'il 
ıoti .e."tll~ et:&, 1• bH. e:n.yo
rum > omı.ş• : 

~8 üniversiteli Vali'yi 
180 dakika uğraşhrdı 
Vakıflar Yurdundaki hôdiseyi Tarhan'
'" tavassutu da tamamen halledemedi 1 

1'arhanı, dltıı en çolı: me~ul eden 
I Vali 'ff Belıdl;re Beıat .Mümtaz 

H :roran, 41 ıı~rendnln Vakıflar Öl! 
renct Yurdundan atıl~ ola:n oldu. 
\'all, )'Urda un 11.30 da aeldl ve Fa· 
t1h Kaymak&ını Ue Vakıflar Baş· 
müdOrU Te H&Jtr ipen Müdürünü 
de ~le!onla c;a~t.ı. 
ii~· S.UT TARTl~Jl.Dr 
Adı ceçen '8hıslır ve yurt. mü· 

dürtt, Vallnln başkanııtında 11zli 
bir t.oplantı raptı!ar n rurt.tan çı. 
tarılmalan düşünülen l)f:rencııerlJl 

durumunu görüştüler. Toplantı ara· 
ııbuı 110 nat. ııUrdO. Vali, toplantı. 
dan ,aonra ö!trenctlerı ;rurdun ~tüp 
banet.lne topladı ve lı:endUer1ne bl· 
tabeıı kuıa bir konuşma yaparak 
baklannda aluıan kararlan açıklııdL 

H>enmı SL I> SG. 8 de) 

nuso>t l\lııhııblrtmh:aeıı 
Ankara, 30 • Kıbm Türktür ~ 

tısı Genel ~121 Dr. :FurJ Jtüçttli: 
bugün uat 19.15 ıe beraberlı:ıde Xlb 
m Bışkonsol06Umuz oldutu halde 
uçakla eel:ırtmıze ırtlmlştlr. Küçül:, 
ban alanında lı:endtaınt karfı:.&raa 
p.zetedle.~ m detneei vum!ftu· 

•Klbnam son durumu etnıflllda 
ıstMlleıı tza?ıau nrmek iç!n lıanr· 
h.klı gelmı, bulunu:ronız. :ıtıbn.un. 
eon durumu hiç de 1J1 değildir. Son 
zamıı.rıtarda Rum cemaatinin, TQrlı: 
halkına karşı ıılrtştıtt ren.ı bir atra
aotle karşı 'lta?'$l)'& bulunuroruı:. ııuı:n 
Jar, Türt lı:tıytcrtne meı:&tonlu ot.ı> 
mobU!erlc geç vakitlerde ve baEall 
erken uatlrrde baskın 711parak YU-

mr.ranıı iL 5 !!Ü. 2 4,) 

Time'a göre 
N. Kruşçev 
y ılı n adamı 

Auo..ıated Pr~· 
Nııw·Yorlı:, 30 - Amertl:an Ti• 

17Jll mecmu~ ~t komünist 
t>&rtLl!i biri.ilci ııekreterı Nlktta 
Kru~eV'I 1957 yııınm cadamııt 
ilL"l etmlı;ttr. 

Bu mecnıua her yıl co 711 za.z-. 
fında hava.dL .. lertn ti~rine hAlıı:tm 
H~ ılan \'G dünya tarihi üzerinde 
-lylve \cya kötüye -6111nmez bir 
iz bıralı:an ~a?uı• yılın aııa:nı ısaç· 
mele ltlyadındıdır. 
Kru~çev mecmua tarafından bu 

ıtbrü~o müsteniden ııeçllen 31 inci 
eııhıııtır. 

COCUK--.-SATı 1 N Gü~eş _D.P. yolundan 
A dönmıyecek, dedi 

.\ \ 1.\ ERDt'RA"' 

Erduran'ın 
kazandığı 
son haşan •• 
Po.z:nan'dakl ultı5lararıısı Wlanl&• 

vtski konkuru:ıa ta•ıldlktan '°nra 
evvelki gece yurda (!ön~ Ayla Er
auran dün Ayıızpqaoaıcı c\1nCI": 

,._ Ben caz ırüzlklnl a:ıeal: 

ııarus .mek iç n scvcbutrım» dedi 
Erdura::ı ıı ler!ne ö;lrı dt\'llln ııt· 
j : 

YAŞLI KADIN 
MAHKEMEDE 

Emine adtnl1•• :;aşlı blJ' ndın a. 
lertııne 6cırtz!nd &.t;re Ceza M&h· 
ı::em~nd• •çocuk aatmab suçundan 
dba ıçıl!Jl1'tı:. 

iıs.dıa edlldll\Da ııııre sanık, Abo
noz ao!.:ağındalı:I CT1nde maktu flat· 
!arla buı;ünıı · bdar yürlercc çocuk 
n.tmıştır. Ya~ı kadın, gayrlnıeşnı 

münııaebetlerin aıalı$ult1 o'ın çocutı: 
tarı toplamaktı\ ve ÇOCUjju oımaran 
aUelerd&n tsterentere ptmaktadır. 

Çocuk aııcılannın çotunu ceııe U· 
mumııaneıerde çalıean ıı:acıınıar ~ 
kll eıınettedlr, 

Kltelı:lm. pol ihbarı da uınum-
h&nede çallf&n 1 kadın r&Pınışt.ır. 
Bu ı:acıııılardıın MeUha, l!ad~tııde 

fUnlan e6:;leııı4t1r. • 
•- Fatma, b!r erkek çocu'°na 

aabip olmak ıaıı1orcıu Ti.niye ün
r.ne bu !:adına e ttllt. O C{ln n 

Uususl :&ıubablrlmlzdeıı 

Ankara 80 - HQr P. ııeneı tek· 
rctcrt Turan OOn~ buııttn ısaat. ıs 
de bir bııaın toplantıaı raparak ı:a. 
:ı:.etecllertn &0nılannı cevaplanı:ıır
~tır 

Turan Güneş· cHOr P m111e
veıı:lllerl tç tüzüt del §iki.tinden 
&0nra ötelıı:ı muha?lt m1lletvelıdllır1 
ııe l&b.r!.tı yapacaklar mı, ııoruıu 
nı şö;lc cevap ~ermlşUr: 

ciç tüzük tae1l1Atı bl:ı:!m VJPU 
mu:ı:.u katııırcıı Fakat mevcut zrup 
!ara da hemen ntmen baıt tan:• 
mıvor. Hukukl ml'ınlida dlter mu· 
haljt mllll'tvokll~C?rl ve r;:ruplarla 
teşriki me aıcıo ta;daı1a ısebep ı:ör 
mü~oru:n 11 

GUneış. clııkat kar.unu çılı:abll!r 
mi sorusuna cevaben ete : «Adnan 
Bcv bunu Meclise ıtr.tlnnlyecektlr). 
Sebe'>ı ant!drmokrattı: te:1blrler 
muhall'!ete ta•bıt ed11lr Ha.bultl 
;.skat muvatıklara tatbik edilin 
dtm;.şt.r 

\temle e 

de ll1 dort ztın.ı.k. bir: do t>!r n H 
ıuıcıa 1k. çuuk tudı. f'ac!ın dbr' ' 

(De'l'amı ca.. 3 co 4 de 1 
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B·J ~ l•i! • ·l iiJiJI 
AVUKATLIK KANUNUNUN 
antidemokratik hükümleri 

ı s-A"iE':!ı~ Almanyanın kalkınması ve 
Bir kadın, otel 
helasında ölü 

olarak bulundu 

Son iki yılda 
Yüzde ikiyüz 
D ondurnlmuş P!!"t!'l'P.!'l'l"ll 

/fal r ünll · 
tÜll"riill" liO 

3 
490 sa;ılı 

A vu•at 
11k Kt.il.U• 

Yazan: •un t.abaUult et
tı.nneıct.e7M d• 49 
uncu maddede ta 

rıunun rnerts·e•e . Y..ıldt,.JJJJ Ki bat icrası 1znı-
s.r..aıne1e::ı ı:.tba- nln alyuf şah.,1-

ren Türk17ode.t:I ZEREN re:- taratı ••hsı. 
m.e\·cur. buoıar :retıne ı•llp bu-
20 rı.cı topl&ntıla lUDan Adllfro VI!· 
r1nı r•PDll.$ bu- A \ t K..\ T kilinden alJ&de 
1 U n :n a :,;: t. •- blr tadll ııc Tem. 

aıt:&r, ::\IalO.m oldutu üzere. Avu- y.:z Rl!.:!!lerinden Avu:.ı;:atlarla bır·
ka~:ık Kanununun 64 üncU maO.Ci.e- .:~t-, t~:..ıı eaHmJ~ 8-10 ~l.şU.k bır 
••ne a:ı5re Baro umumi lıtı:ı·et.If'rl. her hes·ete bıra.ltılmaaı daha rnO!l& ip 
yıl Aralık ayıı.ın Jllt haftuı lçJnde -re dalla mCitekA."nJI o<ur kanaa•Jn 
!a.ce mec:tal tararıncıan hazırla- cı.eyız. 
n&:.l bütçeyi InUzait.ere etme:t ve Ayrıca Avuka~lık Kanununun 4\J 
Bı.:ro Rl"Uli tle 1Gare mecıııı aza.la- ııcu madd :nın 3 ncU fltrMı ıce .. 
r:nı seç:ne:.C ü2tre toplanır. Le\"!!a- za \lalıkem,..lto:i Usulü Ka.nununun 
da l<a~ ııll ayu~at:•rın her b:n u- ourusınanın ltı7 batına müteallik 
mtıml br-~·t ıçumaıanna yazı He bü.<Omlf"r ıt:.&hfuz<ıur elemektedir. 
cıave-t edlllr. Bu da\'totl mutaz4.'ll- TAnl, her nl'l Jtadar a\·uk:a~ :arın 
aı.ın ~ne'.<LUbun toplantı ııünUoden •;azıteıerınaen dogan \"f>Ya ,.az:re 
~r.: u oır hatta e\·vel avukatlara aıtlll!lında lşlenen auçlarıııdan dola
tevcıt rd.l:uıı olma1>1 llzımdır ll ha:<l-.rınt'la t~baı :cra."ı Aelli-

Crset. :llorga kaldırıldı. Kadıntn 
tüberkülo~ oJduJunu, otrl müs· 

tahdemleri bildirdiler. 
'-füre•!;er Seo:lbill adında blr 

kadJn, Jtalm&.lct& 0}(1tH{\l $ir~ec; 

dt'k,f HOda\·encrıı.ar OtPllnln he:i._ 
tıınö.a ölü olarü bulunmuştur. 
Ct'9t>dl muayene f'den adıt ta~ıp 
ôlilm aebeb!:ıln :-biti ıç:n ceaed. 
moraa kaldırmı,:ır 

Otel m~ta . .'ı.demınınden bazıları 
lı:adtnın t0b('"r'külo7 oldutunu ve 
çolc ökliflrdüiünü ttadelerınde bıl 
d:ı"ln~lerdlr. 

Milli Piyango 

bugün çekiliyor 
).f illi P ; ·anronun 1938 Yılbaşı 

çp;~. L :--. buzun aı1 13.SfJ da &n
karada yapılacu. !.<ram.ye kaz a,. 
nan numara.ıa.r ou aec,. •at 2 4 Le 
A ı ·ara radroııu il• ya:ıınlıır-acak

tır 

Vali, memu rları ikaz etti 

A\"Uka';. rnenuaunııza aöre t a- ;e Vtıltll.nın l!:nıne ba.ıtlı~"1'ia cıa 
nun lşler4.ııde \·e hu!<u:.Ci meet'leler .11\·uJı:a:; etrr muııa;ceınıe aırMında 
de mü!.alea ~)'&11 etmeli:, mal.lkt:ne mahkemr!e :.artı münaı •l> oinur 
"r• hak.em ,·eya kaza balllııyetını l&n bir ka\·.1 veya f:ııcıe buh.ınur
h11..z dlger merciler huzuruntia .... Ceı.a llahkemelerı uıuıu KıLnu
ba'.d.~ı -ç-ey~ hllt.:nıı ah~lara a:t 11un•1n 37Q ncu madcıet.ıne cnre 
haklan di\'a \·e ınuaaraa eylemek derh•i te\'iı;:ıfhane;e siln.:1er•ıece:.c. 
l'e resmi Ga!relf"rde n.:r:•lı \'e lbt..ı- l'e 24 f.••t ıt;.·ıııa.e soryuou ,·•pı'k~ 
ll.tlı ı..!ert tak.ip e:meiı: .. :ahl~et.ı- ı·~ bır ıu1.ıt&;:a kaelar haiır ha
nı ha.iz ve hukuki bllQ1s!yle tecrü- pıA cetıı.ı:.ı ile <.:tzalandırılabı!~ceıc
C.eıerınt adalet. h1z:netıne ta.!1 is e-- t:r. Burada artık AJ!ıye Vf"/tl!inln 
dlp tara!Jarııı hu.ıcuki miln&:ıeb:'.!t- akltuıt ıcrMI lçtn ızın ,·ermcı.ıııe 
:ertnden dotan lhtll&!la.rın ha!f.'..;:a ihtiyaç bulunmamalı:tadır. • 
\17srun oiaraie tıallıne ta.,·ueut \"e Bu ,·uiyfotlerııı avukatların .,·a- Va . ·:e Beledı ·'!l Baıjk_anı J\lüm
umwnlyet.le nıahkerueıerıe e11ıı:.r z,felt:rinl •lada - iti ek:Krıya ınah- :az. Tıt..;:han. diln <ıail'f' müdürle_ 
romll mercJlere kanunların tam o- kemeierde ,.~:!e görao;.ı('rıne ;~.;... rtne ı..ırer ta:nım f6.ıı;ıara'.<. me&a.l 
tarak tatbl:tl h~W;unda yarelım re • Gllven&J7. hır çllııJHlıt l,ı.,~emı- Matı dahıtınde Ua.zı meınurların 
e;leren ye bı,;. ı;uretle irtı.rne hız- ne t&bl bulune1uıtiarını ı;röetcnue:.;:- \ \"&z.:telf'rl bMJnda bulunmadıjını. 
metl mti'ı.yetınde bulunan bi r tecur. Avukatlık Kanununel&k.i ~- !>\!~elan bOorle \"az·!esl b~ınO& bu-
me.ıete Aahlp !ttmaedlr. t!denıokrat!:< hOkümlercıcn bir tı..- ıunmaran :nemurl11rıo flddetle ce 

Baro Lle, mu•r>·eo bir bOIJe lı;1o· n1111: ue 117 tıci majdenln tam meL za:andırııacn . l ar.u ı hat~~! atmı:-
• • •taıı.ı aı1ktar1 en a.z on be• avu- nınd.e mevcuttur. Bu madele aynen tır, 
kattan 1ba.ret bulunan ve a\"Ukı&t- ı:ö.le cle:nelıi:ttellr: 

Hava lodosladı ıarın meslek ve har&lyetlerıne ta- (Mev:ıuu irtica o:an \ aııut mıı
••lllk eden ı,ıırcıe kanununun :ı \"ahdet ve 5uurla teııtı mOi.Dkün 
IO&t~rctııı ,·azıreıerı rapmaQ:a ılıll- ol:ıı.a:.·an ruııerE: mateaıu:, c.ı.ıvaı 4rı D 1ln 1C'h .:td" !ıa\·a çok bu
h'~·etll aza aruından aeçllm1t bir Ceruhte eımeyı ttı:ı.·ıt.t edenler. oı- !utlu ve ara: •lı ·11.11ı~lı ııet:n 1 t:r-. 
Ba: Aan \"e bir idare " Iecl!al lle tem ılplln taklba~ına lüzum ır:a;maıuıı RUzrt.r:ar Uı:numl:;etle Kiloeyden 
•11 ed1len Avuk a tlar toplulu~- zın Baro İdare :ı.ı:ecli.l:itnın talebi u- n1utedt! eaınıll\tlr. ~uhunet 12 v~ 
dı.ır. :urıne Hara 1 ~·et D~vanı • ld Te.ınrz 8 •antilıra.d der~P ara:.ında de-1 

Avu:<a:ltk Te Baro mOa&et-eıi~· Rfo~:erl.rle aYultaı:j;rdan mtı.rekkep llşmışt.r 
rıın bizi btr If.bıı:a da olaa mUı1afaa tır • karan ite meslek,en çık.arıla- )te·eoroıı:ıJtlen Plı!dirı1dıjı;lne ı;:O 
h&Jı:kı mevzuu Ozer1nı:1e durmaQ:a tı•llr:er. re U:ıUınUzdelc. KJnlerdc hava dU 1 
•~v,;.ede~aı tabııcıır. AlUdataa hak- ~luhltındekl temM> ,.e faalıre:lerı rumu:ıda mütllm b:r deQ:ttlklt~ be:.t 
kı Anarm;_ıunızın 59 uncu ma<ıde- ltıba.rtyle mua~·yen bir Baro mı:.ı- lentnf"mekted.r. Lodos ha.va ve ya
lı.Dele derpUJ edtl4lfı:1 ırıbl inaaııın t&kaısı dallUinde avu:S:aı.111' yap:ııa ''l~ cırvam edecelı..tJr 
er:: kucıı;ı hakin olup :rertıın mah- ıuı mJlll. mPAleiti alılıl'.< ,.e n1t>o- 1 

'-eme huzurur.da ha:.C \·e menfaati- taat bUtmından tcc\·ıı: e:11lm!\rn- --------------
ııi mubafaA için tuzum 10rdü2:Q lf"rln 1&lm1Pr1 H5;"81Yt't 0:\·anı ka
ıne,ru vuıte.ıarı kullanmakta &t"r- rar Ue Baro levhMınLlan ıııınır .. 
t.E: t olm&.:; ı dır. A ynı methu:n ıle ltu maacıe:ı·e Röre Hayıılyf'lt Divanı 
tı~ut c"a mahkemelt>rı usulü ka- tarafından \"•l'll('Ce'.~ :tararlar ktı.!:i 
:nuouaıuzun 134' ncı maddWne gO- o:ul' aıerhtn~ hiç bir nlerc1e mu
re: l~faznun tahk:katın her hal rar.aat edllemez. ı 
'Tt at rtcealnde blr ve)·& birden ta.ı- Bt• maddtnın ı:1e ne 'kadar rah&..~
ıa müelafiln yardımına. münı.ca&t. ııızltJı:: tel"l.t edıcı ,.e ne kadar pr~ 
e3ebıleceıı (phll Hukuk :\lah:~ .. m~ H1ltıv bulunduıu izahtan \"Bre6tt"
lf't:I liı.ul1l Kanununun 59 ncu Ci!r 
maddeainı1e munaernlç hOkrne na Anca.it ı.or. ıronlerdP. ıa~('telrrdt> 
ıar&a cıa (Dl\va ıkamesıne etııl ol&n ok\i.!!Utumuz bır bahrr r.ttictsJ..-"ld.e 
b. r ,ahl.6 d!\lıfını hlı:7..at ,.r yah•.ıt :;ıı21 bır mNlek meru.ubu ola:-"k 
lr.tihaı> eaecegı Veıkll vasıt•1ylP. f\·ındlre-n cıheı; yukarı cıa ana h11t! 
• ame '-"e talclµ edebilir ' Cene !arına ıemu cttıtlmız A \"U'.<ktlı'°' 
Sl1'll "ay-ıh Avu1ta:lık Kanununun K..nununu:l 411 uncu ır.adaee:nın 
.!il ncı mart<lcet de fTelı:ıtft iki a- .. ncu !ılı:.raı tıe ı ı 7 rıci ma.ı:ıesı
,.uta: ıa.ratu:.dao. recıdolunan ;cım- nın ıanıaın~n kalcıırılacaıı ı na da~r 
1ıtnın kend1ıtne bır avukat ta71-n'.- ı:aı:ıır mei>\11\U t;a:;-ın İlhan s:ra.'ll4 
ı.ı 1'aro Rctatnden ı.aı11·ebılPceg:ını ngluuun tekllfın:n bi.ltn .\Q\1}C 

.,.. tayın e.:ıllen avukaun ı 1 ücret F..ı1cümenln<le g:öru,aımekte bu:un
mukab lıncıe tUıbe mecbur bu· n.aı.ıcıı::-. Fa:u .. ı. ,unu cıa bel!rtellnl 
ıunauıtunuı imhdlr ltı. Avulı;:athk meslr~ntn mAııf'\"i 

Bütün bunhıra raaınen ı:ner·i A- :-ııttşafını tc>mırı et."ll.eklP va;ıtielt 
\\. .a~!ık Kan•Jnumuzuıı ~ı!r ba- ~luna:ı B<lro:arın . Umun1i Heyet 
l.ıuıdan rııutc.ilnlll vt> df'aıo'..:ratıi\ t~:" .n hu "aı:l ı de bir taz.vlı:t 'b\lluıı· 
bul•ıııaugunu ddla edehtlrrıet b:· ,namuı .. ~ı..cbıvıe <le orsa. mıl!"ı.t:n 
1•4 tu•.;tü ıuı retlf'r \'I harf'ketlrr fa rane-

G~rı;l 41 nl'I madd~ntn t l\·tnır.at m•l~:- ·u• iltııllınt-mek de L:ıl • :w.ıı-
ıa.rın \'"&:ınfe •11ra. ında 'el't1 :1'a PtUk Jır 1 
l ••ıife<if'n dolayı lırec !eri Hit.ll tf'mrnnlnHz tr'<: ıftn h:r, 

BUGÜHKU r 
H AVA \ ~ş llkuy \l t teo· 

roloJI b ta-.yonu · 
nun ıahnıl n ltrJne ı6tt. buıOn 
•rhrlntlz t e r h·a rında ha va pa r. 
cah -:ok bulutlu \"e muhtrmeltn 
hat ı r _,ajı ctlı Jer t cek olup, ruz. 
ıirlar lodo, tan mu trdll. zaman 
uman kuv•rll l ola rak eı;etekUt. 
Dd ntl n r n Yllkctek b aran·tl +9, 
rn dil~uk ı-.e 4 6 Santlırat ola· 
rak kaydtdllmhtlr . 

T AKVIM 1
' ' "..~11 11" '"~' 

'" t '? c;r' "'!1 - h \ ''t :;1 
RI '1l ı :r::J .\R\LIK 11' 
TI!t•rl l:Ji7 - ı · .. nııvl~f'IAhlr 9 

\ ' 1.<11AO P.L .. 111 

:'<.\BAH 07. :?6 02. 36 
ÖVLE ı ~.11 0127 
h<t~oı 14.3 7 09 4 1 
-\ K~A:\t 16 .}O 12.00 
YAT~t 18'.!H 0 1.39 
t\l.,.A K fJ.138 ı:> -l!l 

: : 11f'tf'ın'1e cönf1,.r11Pn ,. 
r tl~ı .,. ,. ,.,.,lmlf'r ll : ı,ıl•ın 

,,. ıım n.ın ' ~de f'dlln1f'7. 
~-ı..çlar lıa~kın ıa Ceza Kanununun aıı ön~ cıunı\·et kesbetrra~tcıı:-. r.,, _____________ J 

Bonn, 26 - Ren ne-br :.cır ı ı a. 
rında ik.J . aaıllk bır yUruVOıo
ten. aeıırorum. Her tarafta iyi 
ııyınmLf, hılınaen mt>mnun. 
huzurlu Jn anl ar. tk! &ahllc!e 
yOkaelen reın ı r en i. ıuzel t-ın a
ıa.r. kalkınmal arın en ıerçeıı:ı

Df'. en müitemme l!ne buraları
nın a ah a oıcıutunu r:öe,tercn 
ta~um la k ı nı eııerleı-. .. 
kmını unuttUKum hlr Almat1 

şa.ır!nln bir 41Hrl. hatırıma 1te
llror: Bır ıwrı. ayn ı mf"mle:·e
ttn aynı "ab&ı!ıına beş :f(l.ı yıl

lık fa&ılalarıa ugı·a~·or. kim! de
tuında bir köy. kim.ı Clt"fa...,1~t: a 

bir mamur ı,ebır. ktml d~ f a,,.ı:ı.
d a bir harabe. k.lm! dtfuınd~ 
aa &akln bır lıi: ır ilemı bulu
yor. 
Şu Ziy&rf"t. f> ttt lı: ım yerlerJ.~ 

yoıtıu:tı a varlık araıeıncıu ı fark 
I ır ;.;.aa. ır eıt aMlı bir f ark ırörmek 
tçın benim yüzy ı l a1 bl uzun 
zamanla rr.. 1htt;acım yok. Ou 
bi r ~ne el"\'el, 1946 1fa.rtında 
zl}· aret ettl~t:n Almanray ı gö
züm ü n i'.·nüne ııeıırdlkçe her 
t arafım tltrı1·or. 

O za.'Tl anl ar Alman mıııe:i ı
Qln tam bir kır amet r.ıno .• T Q 
tq Or. f" rl.nde k alnı. a.mt f, ~-1)'.'~e :C 
··ok. ıçecttk ~·ok. Nuller tn ka.b
nnl çeieen bOtOn bl r Zll.l" all t ontl 
l<.t filmdi de onların zulüm ler .u.· 
den ötürü suçlu tutulu~·or. 

Nörnbertrde Nazı ,efler:nın 

muhU:emt't>: olurken. dört 4:ır&l 
r::U\"\"etl bütün Almanlara 21uçlu. 
zalım. barbar oid.ukl ann ı her 
atın tekrar edıyo r, ı..tt.lEı e\"il~~-• 
karş ı ışıenen valışetlerl. n rf'A!m
lt'!rJ J:end1ler1ne &öele r-111yor. a· 
d am olmaları ~çın nutbatlar ~ 
dlllyor. bır tara ftan da büttın 
bir millet yarı ~ bir h al de an
l'i \ ncıOrülü~·oı·, l\Iark ı n kıymeLJ 1o ı 

ura ııımlıı. enıekH n1 a~ı arı ::.:e
ılm:';:i. btııkalardau \'e orada:>! 

.1~ap:ard.ı..n l"'f'r kalmam ı 'j. :ı.

t.~bal kı p.,.ara. Ru .. ıara f~'"'ll.t 
Uzerıu~ tır.-ır.t ,-erJıyor. Har'>in 
•:ı·,madıgı A luı~n fa.hrlk aları ı:ö

tO!üp RualiU'a pf'flke<t çekil yor. 
.\ ror~enth-.u µHiıılarını. d.:j;Pr 
lfirlü tOr!ü p:inlara gQu Al
nuııılar ~aııayı :.turanıı.;aca.:,ıar. 

ebedi ısutttLe> 11llrünme-lre , .e da
aıımaka nıa!lküm edllecı"k' r ... 

YENiDEN DiRiLiŞ 

Alman mı·ıt · ınıı1 ad,.r !"il 
1946 :\Jaruııın ölçül!'r:rle .,ıtır 
dıye iö::ıternle'.~ hataaır, Her 1'e:r 
sıfırdan çok ••aaıda ıdl. En ":ı:.ü
çık bır lmllr lıareitetlne aırışm~:~ 

ıc;ın milyon larca metre miklbı 
hacın ı nde enkazı ortadan k al
dırmak lıizım rı:eliyordu. 

1W4.6 dan honra aıtıı-;a.r arlık 

taılalarıa Almanyaya yolum .:Hiı, 
tO. Diri dlı1 göm ülmek: ı~ıtn:l::ın 
bütün bir mllittln ie~.ek olarak 
nUı ll d.!r lldtgtnl. n a,.ıı :.. a~kıncıı

ıı:ın ı . on yıl ıçtnde kötü bır t a.llhl 
nuı ı ezdlftln l. memlf'ketln~:ı yli 
ru.ı n ın e linden alınma-.ına ,.,. \•l
Yf'Cf"k yetl"}t!C'Cll o.ogu k lhım!a:-ın 
C!Rn mrJırum dUıınıecıne ragm~n. 
ıralıp mllletlf'rln bepstnl na. .. ıl 
Q'f'rıde bıraktıgını adım adım ta
kip etıbn. 

'Bu bir nnıcluı mi? Almanlar. 
bu .c>zUn al:{:ıa aıın:nasına ta
hammo~ etmı;or;ar. Bu .ıı~r; 
k eramet Jdd.ıa eden btr dlll:t a !ö
r ü n b a, a ııtvmf.Eıl Te bir ta'Cırn 
emir kullannı çlllıştırmul t1aye
r.Jucıe başarılmam ışt ı r. B Utün btr 
ı1llllet uranmı<;, harekete ııeçm~ıı. 
rnerjller1nl &eferber etm!,, birflı
r:n'!' eklem:~. bllıri l"e thtls•sın 
:-elıberlltı Altınd a ııer.re dotru 
yürümüştür hıı::ttd ar gA tl azında 
da. muhalefette de lide rlerden 
ço~u ı.ırır. politikacıl ar ı aefıil , u
ııh•f"r;;lte profeaörlerl. ... H~:" da
k: ka ehil o hm eetıııror. kentı:i!ı
ne taı;ırac•M I k ad ar yOlr.. meıfu
ltyet, sallhtyet. ,·erııı~·or. D.kta
Hlrlütün ac~ını çe ;;.e n, o nun ı:a 
ran lı lc: l srına tahammül et:nez 
bıt· hale g'f'~en bütü n bir mlllet. 
demok;r-.ının urb&st ınünakaı. a 
larınL bforra;c ı ~ ıktartna. dört e!· 
le &&n lıyor. onu mukaeldN C:.iye 
kı.bul ı:-dtror. 

BiZiM HALiMiZ 
Almanlar bu işleri yaparken. 

bız uyudu:t mu? Elbette dei{:l .. 
Zaman ı yenmek her ~f!yl kı.ı.R 
bir müddet içlnele aetlştımıt.< 
nı~·etl lle çok gayret l!!a rfedlldL 
Fa:.-a t bl!' tOrlO hesaı>lı \•e sls
tc:nll bir 1'.Urette çalı.şmaga :'az ı 

olama:ıık :ıtıııt enerjllf'rlmlz: bi r 
btrını tamamlayacak ycrdC' ~tır~ 
çalandı. blrblrırıe çatı,u, blrbl· 
r'.nl ro:.ı:: e-ttı. T elA!J ettl!<. çırpın 
dık. Her kalkınınanın teroelt o
lfln k&t1>1lıkh !l'ü\•enı. takım ba· 
llnde çal14maa:ı. müsbet. tşblr~i

tını. l!1C!&a.cıın h!\k!mtytıtını kur
mal(a hlzmet eC:eıncdl 

.,_ıenılf'kettt> iken her iit"~· :>la· 
aıo.n gibi KörOnüyor. partl ka'--
1ral arı KÖZUmOzdP bürüyor. on
lara dalıyoruz.. J.;ter lF>tf'ıne.1; :!I.· 
raf ıutUYOrtı7~ Btr dalın ~~rt 
gelme\·ecek zamanları :srar ~ttl
Q:ımıun ia .. kında o!muroruz. ............. 

,...---------------------.. 
HURBAŞ Müessesesi 

Sayın Dost ve Mü, terilerinin 
yılını kutlar. 

yeni 

• 

CERRAHOGUl.LARI 
Umumi 111,ok]iyat ve Ticaret T. A. Ş. 

Do~t • "<' .\lüşterilerinı :-ı Yf"'I İ Y ı lını 

Sıhhat \"\'.' Saar!,.t dilrr 
Ku tlar, 

L•evlf't memurıara alevh:ne 1,ıeneu · cılrü-'"Olf're .. ahaus hü!>:Umler: tat· • ..... ................................................................... ............................. .. ........................ ........................................ . ................. ........ ... ........ ........................ .. 

MISTllC 1 
b ıt olunurı ekrindekl ıtadeaı.~·ıe 
4!i uncu madeıenın fAvull:atların \•a 
:ı•fedrn d!li;an \·e1·a vuıte 21ıraı;ın
eıa. ı11ıenen suçlarından dolayı halt 
lııırında takib11t lcruı.n ı Adliye Ve
k111n1n ıznıne baıtıı ı.utmwuı kaı
oaı avukatla:ın huzur \"e enı.nı

yet lç'nde taıı~aıannı kıamcn ot~ 

Kültür ve ba~ağ r ıs ı 
Hak iki b.lr aebt be ba&:lJ olma· 

yan ba atrılarına , okumuı kim· 
'\ti trin dah• faz la tııtulduklan 
l(;Ylt nrb lllr mi'!' Bir (' lft('l ve1a 
h~J ne. bir u ra ı,(' ı "ının bat 
a,: rı una tutulmal•rı n h beU ne 
Ur? 

'.\hi n~v\ tr ln du sftnme kapadt t 
ıl ıt niı oldu&:undan , ba1att ıö · 
Tu ., ve anla1ıt tanı da rarkhdu. 
,·a~ Tlf ta.n.ı , kurallara. ba&: lılıjı , 
hatta sekıtitl d b'Jtınthü ltllf'. ba· 
it "'r adamınk:Jnden dtihlkllr. 

Daha do&:ru o kafaca yüklüd ü r. 
Bu 1ökUUUk e~n.a unda bir tat
nıln11lzllk , b•• atrı-~ ı ~ki.inde t e· 
?abtir td l" bl ilr. 

1 

Ba şka bir 1iınd en, m üne'f'ftr 1 
bat afrıuru fada d~terıen dlrdl-
tl halde, ba ~lt " lr l•(I, baş: af 

TAŞ DEVRi 
w ... ~ 

N~EDE KAi.Di BU YARGIÇJ..A 

1 ÇAKARALMAZ HAFiYE 

~' 

l 

HAYIR. BAYIM! "-ABUCAI<: 
KôNUŞAMAYIZ KONUM 
Bi12 YU\2TDA$1N 1-IAYA
n YL.A 11..GıLİ 

- - ..... - . 
SUSUNI süYl.iıd(U{aAN~ 
YE MUl(ONl)O GELi~ 

EFLATUN NURi 

th ı n ı k Uc:ll m\CJ t cc kUr. Et er b ir! , 1 
orij in i 1oku, möneyverln baı;: 
aıtr ı ~ı nda, rub1 ettebl. "4h ı naz l 
hlıtını M>rumlu ı.utmabJız . 

'-~--'--------------------------~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~ "'"'''''''''''''''''''''"''•oooıoo.o"'''"''''''''''''''-•HIOHllHO• ı oot•tllOIO ltoı oıHo toooıo.o ofot o Of tl 1"''"'t.t••••• ı ootHOtttootooH010tHOllO l"l•-HO .. t touH0011•-•Mot-•-• o-.. _fHttl _ __ , _ _._u••HU1.--IH N-•1-1-0• 111 ... 1lMIM-

Gene kadın yine es . ..-ıat ı:ıbl ~a~ 
h ve munıa oltn·ennl.1Jtl B :'az ev 
Teki '.lldeletındt!'!l \"e ta!"ıanu. 
mU..-ıdeo eaer ta!ma;.nıştt. P.rla::t 
e · atı saçlarının C'el'(eve!edit: g:U• 
:ıel fUıünde huıur \"e ııük.tln ifa. 
deel •;arcıı. Göııerl.nde ı.e aar ve 
rn~ um b.r çocuıc" btı..!<1'1 par:ı1·or

ou 
Re:ı. tecra-oeıı bır etktı~ oı

d "ı.JIU ıçın kendıa.nı bu •lhlrll ba
Tava kaptırmactı lnocencıa il~ a.. 
rMının ı:vı olmuı t:arttı Don Le· 
a ndro'nun TC lhıottıerın tUphele_ 
r.:ıe ve teh1ı•ıe1ne Jı:L"tl !<end.
• 1nt en faz~a kıırı.ı;,acak ve mü
d afaa edece~ lllıltan o idi. Pa:.;a~ 

a nı zamanda H.r:r·ın totukk:antı 
o~muı \•e rumUl'L'llamMı dı ıa.
:r: ım:ıı. K•ç ı:amıncıanberl yoiu. 
nu bekledikler o:ı Porean'ı aca· 
ba aralarına kabul t>d!p onun fL 
nında her •er sonu1acak:ar mı:v 
ctı? Rn ~anı.madıkı '>lı;- &(.lamın 

htlTlyet.oı almı~ bulunu:.ora.u. 
Oyna:-aca:ıı ro\d.C' !a!ıw> yapma=na 
ta d.Jı:,,."t etmel. (1 

Dona İn6cene a·nın nuıı b:: 
tadın oıauaunu tetıı:lk etmeli: t r 
tedlm. o e ceve1p veraıa 

- e~n m mft1·cuqıl·etunı k'.m· 
d Prı .,~:-endın·z? 

- K;a:.ı·cıaa 

- ... t\' e·.. u du 1Jne:nem!Jt-
ıtm. Unutmuıtu:n 

- Arr.a tıı ıtzJ unutınL"Dt u. Do 
n • · :ıocenc:• a. l ı reıs.."l11n~1 d aı.. 
.._ ı.;_oınQe t a: .. rd.L 

VAZAN; V , WILLIAMŞ 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN ı.s ·oN 
• - o reaml nttr bLde çalmış 

olacaktı. 
- BHı:ne:m. A ıo" ıtzin onun 

metrNı oldutc:ur~uzu aOyltyerek 
öl'ünürdU 

Oenç kadın tı •ddetıe: 
Vay kllıa?.Lb A~man lOedL 

OeııH•le: k! bu ka~ar a.:<;a;.l ı k etti 
ha. Buna eız :..'"l•Llll m»"l.,l% R~c
c;? Buna l:nkkn •ar mı? 

- !-':z1 g:.:>rdOlı:ten eonra buna 
lhltma\ veremem 

'nocencıa 1>.r b"'.u,ıa Rex·e te. 
telı:ktlr etti ve a:eak. 6f'!a!ole 116zierı· 
ne dev&m ett.1~ 

- Y.rml yed' ıaşınaa .. ım. H.ç 
hı er•ek bana IDl!l<e. o;.mamLI)· 
tır. B ".J aözle:-ımı lyt ha~ırıa,yınız 

R;ccrı 
Sonrı oır ıı: a .1:.tah.• aLaru de

vam etU 
~imal b.ra1 da llzdeıı oa 

eecıe~:m. ~-.1 a: • .u zamanda htın 
:B u;t, hem de ınır:llz na.ı..ı! oi.a. 
b .. :nıtn.z? 

Bu çoit e1ııt.1 oı: n.ı:..- aye .• 
B em a e ı ç al&:ıta \.e• ıcJ cıeııı. 

lnocencıa. onun elin i o :.C. ar a
ra~< 

- Ne ç ı tarl D••d.1. 1.;;ter Ba.st 
olun ı.ter l nır :lir S an a vız ae~ır 
B"n•:n !.;"in mOh!n:ı olan teıt bir 
"ey ,·ar o da aızırı ıız olmanız •e 
beraber olu umüı. 

Rc:r. ala.~cı b•r tavıri a cevap 
verdi 

- B&rıı. !:ıf'r'.7. aı:ı ı. c;oıc da u:za~ll 
Sı:ı J?a!.rnn ben h~e &cıı bl r :ne
murunuı.. 

lnoe~al'\!a ba:t•nı P.alla..-arak acı 
acı Cil!d'il Vf' cı>vap vf'rdt: 

Emı r v~-rmekttn n!' ;o; adar 
UA• cı.ıtımı bir htıaeni.:ı Benım 

iç mde tkl tlldln YJlVYOr bir ta:ıs 
l!il emır \'ettn -ı·e tdare eden. öte:ıc l 

lbe bırutne tı1bı oımaK :çın c an 
a:an !\adın .• Bur-adı pa tron o lu· 
()Uo1un ı.ebebl doıı Lellldrodan .-e 
d:ter:erJnelen dLUıı cllı;etkılr. C!• 
h• becertki.I ,.e a("tk ııöz olı:nan:k 

dır. Yok a .tflli\ ı e1d:uındı h ıç 
bir zam&o bulun:ı. 11.dım. Bu t aoL 
atı;;ıe oldu. Blalk1& da:ma bana 
roı ~tf'ren kenc'l&;ne lna.nabtl e
cet::xı •e ıı"·anaca~ım blrı.si oUı 

\•anıbaşımda o lmuını hep tııte r
d lm. 

İç!nl çe~f'rf"k ba.ı:-ın ı Rex•ın 
l?dlaOne da\•ad ı 0 :-a<ll\ tı~ıu b~r 
çocuk ~:bı &M&::ı durdu. l pf"lt s aç
ları Rf'x'ln ran••ını nıu,uro rdu 
Bu bLde b1r mtlddet '.:l:Rld ı lar. 
R{'Z, onR ba~J\"!lrdu K ollan a.r-a
aına alıp kucaklıunarna:..- ıçın ken 
d1nl zor tuttu. ' ' antla bir be...•. 
kat-ının hOvJ·:etın ı tMı:vordu. B ı _ 
raz sonra mü!1!·n bir toplantıda 
hazır bulunaca '.:::•' Çoi< kuvveti\ 
ve aklı b&111ncı a k •imuı lhım· 
d l. 

- Bundan aanra hana lttı:n aı 
8tiAtermenııı: lhım. dedl. 

inocencılL ha\·retlp bU.arU: sor 
du 

- ~imdir• k aaaı.r t'tmf'dlm mı? 
Leandro. al zden ne kadal' eüphe 
etLt. O nu bu b-.. ım h!ç mem nun 
••m edl. Belki öte :ı.: ııerıe de zor· 
luk çekecea:ırn.. 

- BPni l:,rı dı n.ey1n!z, Don a i
nocen cı a. Ben hıc b:r şey bllmiFO 
rum. Benı ncdr ı buraya 1ö11de:
'1kier1nı 4ı b&Dı &öylemeıdiier Bt 

nı n tçin bura:: a çatırttınızt 

fnocencla, Reı:·e biraz daha so. 
kuldu. •e : 

- Şimdi bunıırı bıraic:ın. B ;ru 
10nra 1c;,imada 'ı.ııtı şeyt Otrenece k 
ı ~a: ı.. O zaman~ kad a.r bt"nt ir:u .. 
cakla;rınız R :ccy o Alemle kendi
miz arası nda bl :' 11Jet çekellm. 

Rex. daha t u .a blr 11ey aora
madt. F1>I'l'lan' ı n ornaracaıı ro!ün 
ne olduğunu 6~N<ne:nem!ştl. Ac a· 
ba bu a.-sker :.ı;aç,.qı B a;,;c·ıan bek
lc.11::ıeri l~ ne tc:ılf 

Kolunu l noc,•uoı a• nın beline 
dolac1ı. Artık kendinden emına: 
O nun caz~l>f'!Slne ı:::apılmak tell'1-
ketıt '"o::ı:tu. Fa :..-1.t ne de o lga onu 
kolları araoına a.ı.m a.it hoş bir 
şerııı. 

Birden ııddet.ı bir r!l?.ırA.r eetl. 
Kum tanrltır! ~zler:nın lçJne dO
lU\'erdt. Ka~>ll & t' ı-.&llanma;ca. pen
Cf"relf"r!n Çl'.'f'\e\'elf"rl gıcırdamağa 
başladı. Kaı·anlu.ta b!r filet Dona 
İ noctncıa. ı D :y~ sel\lendt 
Kapı açııcıı. B :r ıtmba ışıaı ~ 

ründO. Re:r kuc.a tl&.'llUJ o lduju 
1noceno:a'dan ayrıld ı . 1htt;ar Cat 
her:ne bu,ıı blr -: ~ l ı örttHO o ldu· 
tu ha:de içeriye R"l rdL 

- Aman n e Ceoa h a vai J n•ın 
bö~·le bit' tırt1n ad1ı htO dıearıya 
çııe-ar mı? 

O .ye sörlencıı. 
Tam o .. ıraaa d u vardan atTa!&l' 

dö:ıı.cııru~ı;;.: bqJ ıô ı 
CJ)e\'UU tat) 

na e~n bir yılın 

bizim hilimiz! 
en • on rünU, ı.;. 
konomlk ba'<arı 

sı :ıbklarmı üt e 

bt'll&: I He Orlbaş l~!!~!I t decetlnl 5an•n 
bir iklldarın en 
. oıı keUnıe oyu 
nu da tu ı.madL ı:erm.an dlnleml· 
1tıı fiatlar, J lnt' bildli:lııl oku
yor. Demokrat Parti iktidarına 

mid ell"rf Ue baflı olanlar bir ya.
na, bütün tnl lle t bunun böyle 
Olduı uııu blli)·or. hte. h içb ir r ts· 
ınt ) •l•nlanıaJJ.ın örtba.s edl"ml· 
.> ttl"f l ıerçeklf'tden birkaçı: 

................................ 
D İ KTATÖRLÜGÜN ACISINI ÇEKEN 
ALMAN MİLLETİ, DEMOKRASİNiN 
N İMETLERİNE DÖRT ELLE SARILMIŞ 
VE «MUCİZE» BUNDAN DOGMUŞTUR 

19" ıe kilo~ u 100 kuru, olan 
t u utye şhndt 3 lira Vl'Y& daha 
ta1.la. 19.ii da 181 kuru,ıu. Kara 
zeytin 433 kuru1. Geçen yıl 409, 
Jf.il .-onunda 3H kuru tu . Be· 
Ja'I pe:rnlr, hulundutu zanı.an. 

,. 
350 kuruıı. 19" te 280 kuru, tu. 
1935 sonunda kilosu 50 kuru , o· 
lan havu ç dnıdl 130 kuru , Af · 

---J Alııııed Eıııiıı Y alıııaıı I• nı tarihte 53 kuru a u.lılan bul 
ıur flmd1 13t. '.\lertln,,,k 1955 ı r 
15t, 19H da :?!t , 1937 IODUnda 
3lt kuruş. O-dun, bulunursa c:e· 
k isi eve tesllın Jl lira. Geçl"n Jıl 

2.'.i, t\·velkl yıl 18 liraydı . l95S 11· 
Jında JH kuruta atılan upanak 
$fmdJ JSt. Ayru tarihlerde J t ku· 
ru şhık fa.ha.na ,ımdl 50 kurıı 'J, 

15 llk 1umurı.a, '?5 • 31 kunıf. 
Küçük boy :yılba '} ı çUreklerı Ud 
yılda 75 kuru .. ıa ıı bir bu (' uk lf. 

Ha.zır yola çıkmış iken ... \fıi
J ttlerara.:. ı B asın !:ıv.tttüsU :ıü:ı 
6 \'e 1 Ocllkta ZOrlhte y1.pacağ1 
:erat komite toplant.Hitnel& ba
ıur bulunmaic Uttlyorum. Knr·ı
ıuıuua l'e sellfml':'&lne hlzrnet 
ettlJ(lm bu mühim tt"$e:<küle 
bütün ltelblmle. meslejie alt b'1.
t ün alikalarımla bııı.glıyım. T op 
lantır a k11 rtar g eçecek b t r k aç 
&'ÜD 1çln de -)öyle bi r pl(tnım 
Tar : Ren neh ri kenarında 6a
kin bi r k~rye çektlmek. ic~n dl 
halimiz i orada &öz:ıen ııeç ırmeıc. 

p:erçtk kalkınmaya nelt~rln l'n
Rel old u&u n a aaır bi r l"&'7,I FerıM 
hazırlamak .•• Of'lf'Ce~ yazı=nda 
bu seriye be.şlıyacaB:ırn. Alman
yad an ald tkınlız 740 mih·o':l 
r.-ıar:tl ık metzeıne !ilparııı:ının ·Al· 
manyadarı KörOnil~ünO \"e dt•rıa ra)a fırladı. Tebrik kartlarının 
,.n mühim mıtı.ı.At.ını bellrmıeğ6 19" rayıeı '? t ~ .st, 1937 sonu ıı. 

C' &lı 'j ac&gım. Rer. ke-narınd ııı. tn- atlan 35 3:>t . Kırk liralık pa-
2tvar a çe!cllellkten sonrı d a tyı. buç 75 "Te 25 JlraJık 1nım~ se IJ. 
ce cı.üşUne.eek, h er teri zih· ra oldu, iki yıl fı:inde. Tekel fi . 
n lmde tylce tuarlay ıca:<, eerı ya •Uarına , Deıab.cUJk Bankan llc· 
zıma oturacagım. re tlerlne deYltt eliyle 1apılan 

arttırm.aJa.rın. JbteslnJ ra1ınlama· 
ta aütuolar dolusu ytr ıereklr. 

'"' ,,,,,,,,,,,n-''-"''''' '"''"''"''"''''' flu lkl 11lda 3· uıde birkaç yilz· •,...,,...;>J~~,..,..,,...,...~,,...,..._,,,...,......,.,,...,..,,..." lllk llat yükwll<I bllAııço.una 
\t ;!f bir de «rok ~ ıarı ekmelf'dl. Kab· 
Jt j\ Vt, ırikolata, kakao, et, tereyatı: 
~# 1ı # cl·oauı . . \rada. bir nıerdana Ç"ıkan 
)ıl.) ~ birkaç ,· ıkolata. 't'e bir miktar el, 
lf. C C1'_ cyok" u bthbUtUn orta1a koyu . 
~ ~ :J.. M '. t · ı • • ';) yor. Vlrnıl beş milyonun aa&h· 

· ~ayın uş erı erımıze "" ,,, ,. "'"' 11.,1.,0 • 11 """ " ' 1. b\. dinin pfya11oada bulunmadı&ını 
t ş, adamlarımıza y da enacııar renı açı1c1adıl•r. 

~ $) Bellenmek, ıtrtnmek ve en lıa · 

Jr 
münasebette bulundug" umuz l\ ılt minada yaşayabllmok '''" 

ıtnıkll maddt lf'r sa.dete Jkl y ıl 
k inde ylb:de yllz, lklyUz ,.,, bal.· 

~, bütün müessese ve şirketlere v ta " " haı ı ,.,,, .JE ('Y z pa anıyor. B rçok 
Jt '}\ "'· ıer •ncalr karaborsada bulunu 
,; İ H•t. Hiı.('la rd a n btıe kırk c:ı:~ ldl y E N y 1 L l!' .Ynk. Bunlar O)'lf' ı<lne rtr('~kl f' r 
/( :J\ ki, ne •:vaıanıama •, ne • nutukıı, 

')L dileklerimizi bildirmek için, Jt •• <d•me<• 
1
• """"' ••""· , .,. 

~ i? 
nıtb.. mllJonun ylrmlbr mll ) o 

Zamanın tasarruf l·caplarına nu da bunu biliyor. Blrka(' :fu ı 
Ye)& blrkao bin ki inin bllm~ 

lf. )\ nı tıllk ten (ıf'ln .e~ ı l)lr detl~ikllk 

t..fl uyarak gaze tenizin taVaSSUtUnU lt: Y•ııına-z. Dl.iri nala bir kl.i tlll'e 
·)L t.iC. (ld h ort.a ~ ı n da birka(' yilı: kfd · 
ıt rica ediyoruz. ~/ ıı l ıı Ja111na('1k h l J iın .. t' rlitl he \t "1,.. yara nıaz. \1. -.l ıır , daha da kUtilye 

~ ~ •····· 111/ı ~ ·t' nl bır nlın f'~lj l ndf', Ttnl 

\t YAPI KREDi. BANKASI ,,, """" kullu • '""'· ,.. .. ,. bun Jt ve k l a rdıı.n !10 7 A(' lllak, ye r ~i:t: { lbi 
-~ ,,; tl' lhur \ın ... .,u7 a<'ıh ı n aı:ılma-

>P l~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~ ~ı n , 'tıka ca çıkı p alı"f'ri 1;ı: rrkl· ? \ O~ .J'o r . Kro:edtk l ba n knut la rl~ duk-
~~ 11 kant'ıııın ell keUrrl , i ıı tf'r ı , tetntı: 

•.ıılıiiıii1ı~;.;ııı11.-:;..ı;;;,:ı~;,;ı~,;,;;:ı,:;.;;~~~~-~-~~~~-:ıo;;;.I J dUs lındlirtce k . bülii n bunla rı. 
................................................................................................................................. .. ............................................ 

20 .L\.partnıan Dairesiııin Talihlilt~ri 
İstanbul İkinci Noteri, ~!aliye rr.urakıb 1 \•e İkramiyeli Aile Cii1danı ~ahipl cr i huzut·unda 29 

Aralık Atl:ıs Sinemasında yapılan çekilişte 20 Apartıman Dairesini aşağıda is iınleri yazılı müş. 
terilerimiı kazandılar. 

1 - İstanbul'dın A. Mehmet lkibaı • 

2- • 

3-

4 - • 

5 - • 

6 - • 

7- • 

8- • 
9- • 

Yazıcıoilu (Bahçekapı 
Şb. Cli.z. No. 193197) 
Abrabam Kasapyan 
( Kapalıçarıı Şb. Cüz. 
Nu 5622) 
Emine Eker. (Beyazıt 

Şb. Cüz. No. 7266) 
İsminin neşrini istemi· 
yon bir mUşterl . (Gala· 
ı.. Şb. Cüz No. <189) 
Hamdi ttste (Bakırköy 
Şb. Cüz. No. 4138) 
Kayhan Tanman. (Ka· 
ıımpaşa Şb. Cüz. No. 
8608) 
ll~hınet Ali Efecan 
(BeyolJu Şb. Cüz. No. 
37344) 
Mehmet Zerey (Topha· 
ne Şb. Cüz. No. 2860) 
Sedat Onıan (Teşvikiye 
Şb. Cüz. No. !!28J) 

Fundan 

100 Müşterimiz 

100 Müıterimiz 

500 Müşterim iz 

olmak üzere cem'an 

10- • 
11- • 

12 • 
13 - • 

14 Anka'ra'dan 

15 İzm ir' den 

16 • 
17 - Adına'dan 

18 Antaıya'dan 

19 Aydın' dan 

20 - Çorlu'dan 

baıka 

1000 er Lira 
500 er Lira 
100 er Lira 

200.000 lira 

Sozcn Somer CGalatasa· 
ray Şb. Cüz. No. 11331 ) 
Şabide Işıl (Galata Şb . 
Cli.z. No. 5775) 
Tamer Reyhan (Üskü
c!lr Şb. Cüz. No. 1;;605) 
Zülfikar Akgün (Koc•· 
musta!apaşa Şb. Cüz. 
Ne. 3530) 

Ömer Diker ( İtfaiye ~l ey 
danı Şb Cüz. No. 5554) 
Fatma Yücel (Kordon 
Sb. Cüz. No. 17750) 
Ö. Tozan (Konak Şb. 
Cüz. No. 12954) 
Z ıya Demir. (Adana Şb. 
Cüz. No. 12843) 
İ&bal Tanrıöver. (An· 
talya Şb. Cüz. No. 11821 
Uiviye Posacı. (Aydın 

Şo Cüz. No. 6343 ) 
\'•ko Küçükbabar (Çor
lu Şb. ÇU.z. No. 850) 

tutınndı eeıitll para lkrımiyele ri uzanan 700 eli.zdan sarubinin is!mlerinl gö•teren listeler bU· 
tUn subeır.rim izde müşterilerimi zin ~mrindedir. Apartman dairesi vt para ikramiyelerini kaza· 
nan mi.ışterilerlıniz ayrıca adn!S lerlne gönderilen mektupla hab crtlar edilmi~lerdir. 

1958 ikra miye Pl6nı 

40 
APARTMAN DAiRESi 

ve 

6000 kifİY• 1 MiL YON liralık para ikramiyesi 

Hesabında en az 200 lirası olan lar her 100 liraya ayrı bir kur'a numaras1 alarak çekilişlere işti· 
rak ederler 

YAPI ve KREDİ BANKASI 
• 



't ATA l'i-31 \R\llK lll57 -----
YURTTA YE DÜNYADA 1Ben-Gurion1 

/istifa 
Gölge l\'lüdafaa Bakanı C. Bayar yllbaşım r ..... ,... ... ,... 

Gölcükte den.izciler ı ~4 ~:J'{tJ'J 
blllrM"Dlt. bile fa TeJ'& ba 30!. 
la. en \tY• ba HMtıle ba ıen
ıeme adımlannın ttlrblnl duya
caı.eıoııı. Bir yıllık olayların en objektif 'tahlillerini 

son 15 gunun en doğru yorumlarını 
ve etti 

Anadolu .\Jnn.ı 

FORUM'uıı 

Kucıus. 30 - :lııraıl KabınCllı cıa
hlllnele Federal Alman:,·ı;. lle kurul 
:nası derp.~ ecıllen nomıal mllna· 
1>obe:ler yüzünden patlak \eren 
IJ:ltil4t netıceııtnde İfirall Bll;)~ekı· 
lı Dnld Ben Gurton 1stıta etmıe
tır. 

91 iNCi SAYISINDA 

O KUYU uz 
YENİ YIL SAYISI BUGÜN ÇIKTI 

Günes 
cua,ı ı lncldeı 

için ,unlan eöylemi~tır: 
Ull38 ele O P nın rolund11n cıl'l

neceg nı tflımln e:mı:.orum. t\a 
ı:ıbı tedbirler celeceğtnı bllmııo
rum. Yaln1%. bu tee1blrler ız:eıecu: 
olun;a bunlann antıdemokratık 01 

\ 

dugunı ve mücadeleye sonuna ıı:ı. 
dar Clev-.-n edllee<ığlne da r tebilit 
!er çıkarılacağını tahmln cdlyo-

'9 ................................................................ ..,,1 rum 

E :JLIJ. 1 LDILRElt 
(Maltepe, Gültepe, Bağdat Caddesi asfaltı üıerinde) 

Yüz E'rJer Mahallesinde 
Birer Ev Kaza ııanlar 

1 - Adana 
2 - Ankara 
3 - dapazarı 
4 - Be ıkla$ 
.3 - Çankın 
6 - Diyarbal.-ır : 
7 - Galata 
8 - İskenderun: 
9 - Istanbul 

10 - Jzmır 

Rr. ap 
2935'\ 
14541 
13417 
17203 
7312 

21 
40180 

30Zi 
36839 

9971 

·o. 
Elsın Ku~at 
Bch·yc Yüzbir 
'.'llehmet Ural 
Nermin A \'cı 
Hiı!e) ın Doğru 
Sait Özbek 
Despına Konten 
1-'atma Muhaddıs 
Sadık Zirenk 
Haydar Alyar 

Ayda 250 liradan 1 O yıl müddetle kira geliri talihlileri: 
1 - Adapazarı 11063 TalAt l~ıkul 
2 - Beşiktas 16903 Melımct Eascı • 
3 - Çankın : 9'.?14 Kemal Gliltckın 
4 - İskenderun 11588 Mu lafa Tokbaş 
5 - Ka)seri 19550 \ 

1000 er Lira Kazananlar 
Bcsıkt<ıs 16601 Süleyman Alp 
Erzurum 7020 Vahap Blldtk 
Galatı 22491 Nihat Uluoca.k 
Istanbul 45177 Da\'it Harfon 
Iskenderun 7"'..50 Nimet Düeyol 
İzmır 2081 Mehmet Eınir 

60038 

<Ba,ı ı lncldeı ı.:ı:re ile 1~blrlıl;lnc önem 'ercıııt.n 
tır belirtti. Jo."'ibrı:> ta~mı ecı.1mecı ı;ı arasında geçırecek 1 ' 
\l~'~ ELÇt"'t nö,ot:: ' takıtl'de 'IQrlt ha.k oyuncıa ln-

Öte yar.dan, 'lunanl8tanın An. ı:ııtere alerıtlnde b r ız:ııll~men.n ııu,u.ı ııunaııırtnılzduı 
Dtmoı.rasl ııerıe,-l~lnde toıp

ı omra ıtriye cıoırn .ntrfimt,.e 
ha.•ladıı:ımır. &Prı:tıl ı.alblmlze 
n11l11omı9 :ırhlrll bir oı.: clbt ... 
Çıı.&rıp auak bile nhirl içimi· 
ıt.I' , a.\llmı~ıır. 11'!37 ,-ı bn .ruz.. 
11•0 hlr ıerllf'nıe yılı olaraı. au
mımır. ıı;t'rel.lr. C~ereı.ır, ama 
1 in bir de ha~ka ttaha a,dın
ıı ... daha nmatıa ,öou de :roli 
dtııı. 

kı;.ra c,ç 1 O. Pez.-nv.o(;lu cıa d~n Ortacıotucıaı.ı Inız:ıltz si. &betine t" Jı.ml'. 30 _ Verilen bıl,ı;e ,ore, 
ı:ecc aat :13 25 cıe Atın acı an een- ı • rı lıa .. kınela ne cı ştındügll ı;oru Cumhuri>a~an. OclAI sayar bu 111 
rlmızc dönmüştür. Ha\ a. alıumıda J !unca. c:hen<ız 'T''l'"k ha k O> unun batını ouıeuı: OrdueTlnde neniz 
ı:azctecJlPr tara!lndan ı<arşııan-.ı ııe dUşünelUğUnU bllmllOrunt» cıe.. Kune~e:J mcmupları aruında G'"" 
Pe:ıınazogıu. ParUı~c ı;.Jınan ı:.on ka cıı. 
rarıar hakkında b ı;ı edinmek ıçı.n ı çlrl'cckt.lr 
mcnııe :etine ı: tt ğtnı bellrtm~. Blllndt~I ı;lbl Celfll B:ıyar, ııeçcn 

hflkıl:netlmlze yenı te.:l.tler Q'etlr Mes.ut bir nikah Hlba n7" Erz.ırumda Kıra Kunet!e-
Clll: nı ten.p etmı.ş, A.lakarJoııla .A· 1 rl me~up:a.rı aruında ,ecırmıştır. 
tınada tanıştıı;;ını t .. yıt etmiş, ~alı- Gauttıcl arkada,ıarımı dan o.nçer 1 Ba• arın ge ecei!: ;ı.b .. ını Ra1'a KUT 
":ı l\lakıı.rıosun acıa~a döneb!lece- G.ın~r ıle .\ kcül Tuttnuı oıın eaaı -. 

#ine b~tmal n:rınedtğ nı ı.li,.em ~- Hl da ntkAhlanmış:ardır. Grnç Hll ı \e'11,r men up.arı nuıncıa çc~ı
tır Vali Foot haiı:;cınoa ne dl.l~lln- lt:e uzun ,., meııut ı ·ar cı.ıcr:3. ı rccec a rıca .. 111''3 o ınma.taaı:-. 
dllgO. aual ne Yunan e.ç.ıı, •Oazc~e 
lcrae okudu ... aruncıan anl&cilgıma 
ı:öre. Foot Tür,. Hı Yunanlıları ço.
il I ıcıarc ctmeıı:tedır.t ce1'abını ver 
mıştlr 

mllbc:l.'»,ne b.r hal ~a:'CSJ bU!UnL rr======== PcQlazoı;. u. ı;o:ı olarıı~ Kıb:Uı I 
cağı ümidin. lzh ır et:n!ş, Eıbr11; 
mc.;etcsıncıe ~ e::ı .nl.:~aflf.l' olma
cııı;ını a;Oylc~.şt r 

t't.\ Ot;'I ll\ ROl:oi 
0\1, \:\ \"k\H HH 

Ankara :ıo ıHu.ıusıı - Gece a· 
rı.,ına cıoı:ru bura; ıs 1'iı;.ıl olan 1n. 
!:iliz. loçt Partlt.l GB!ı:"' >:i&l'UO'l'llı 
Buanı hlr Browu TO:-k.se.1ıı ı;ı;ı 
Partlı!u llderlnln l .,.\'lbl ile geıcı.-

l 
ğtnı blldtrcıı B.rlc~m ıı hllllct
ıerdekl ıoon durumcı.m ı;onra K•bruı 
meı>ell!hlnde .1enı bir ut::ıanın bq 
lııctıı;ını Tll ~enci \'alinin Londra
dan :.eni tarar:arlı döneceilnl be 
llrttı, 

Mr. Bro\\n tat:ı.m tıı.rı ales.ıı.n
de p~ln bir llü:..m!l o~ac1ıtını ıby 
&CCll 

«Ancak TOro:ı:re u.üı.:nden bB:jkll 
..ı,ç bır çare olmacııtını ısanmama
.ıcııu dedi 
4çı Part.s nın ber ahacıa Tur. 

Çocuk satan 
ıua~ı ı ıncldel 

GilnlUk olanını 300, bir :raşıncıa o 
lanını da 500 liraya Terec:e.;lnl ı.oy 
lrdl. Fakaı biri çoıt küçü.,., biri de 
bU;11k oldut:u 1çln ıımaı.: latemrdl. ' 
Kldıo bir hatta ııonra tekrar ı;elmc 
mlrJ, J eni çocuklar buıunaollece;ı 
nı s6yleoı. Fakat he: nedtnı:e, son. 
"'dan ö:rcndıtım .. ı;o:-e her ;1dlşln· 
de Fatrna;-ı atl&tl!Uf.> 

Açı:au bu Ohanın cıunışmuına 
dün ba.şlanıımış. ıaıcu taranar s:•l
medıtı için dUruflll& lla~a Güne bl· 
rakılmıetır. 

BANKA ve 
Banka muamef ah 

ı~ıaııbıtl r.. ~oterin huınruncl,ı .'·aııılaıı Aralıli a)ı çclı;ili~indc 
FEVKALADE KONFORLU 

APARTMAN DAİRESİ'Nİ 
lstanbul Şuhe~i miışterllerınd~n 1 t2i1 ~ayılı clizdırn ahıbı Bay 

SÜLEYMAN GüRBüZ 
kazanmı~tır. 

* 
3.000 Lira 

Kaıan:ınlar : 
1n~::ı (Kadıköy), ı.>rıt:i <Ankara> 

* 
1.000 er Lira Kazananlar 

:?6115 (Bc}o~lıı l, 20'l3 cAdana) 

* 
500 er Lira Kazananlar 

llt! d~t.anbul ı. H9fl1 < o~marıl>c\ > 13130 <İzmir ı, 
12835 ır.r.~:mtı . 

* 
250 şer Lira Kazananlar 

ı:21; (i\aılıl.iıJ~. 13'?113 Wr.JazıO, !12.'\3 <Ankııral, 
ııso; <İmıir>. 609.'> rndinır. ı. 

* Hunlardan ba~ka :?l!'l talihli flp muhtelif nara i'kramiyt'leri 
kazanmış ,.e kc>~ flyrt mektupla kendilerine bildirilmiştir. .. 
l"evJ.:alade konforlu bir aııartman rlair<'<;İ ııhibi olmanız 

irin siz de lıl'men 100 liralık bir ht' ap ııçlınnır.. 

IRATU, SIGORTALI, iKRAMiYELi TASARRUF 

HESAPLARI DA BU ÇEKiLiŞE iŞTiRAK 'EDER. 
• 
1 

«YARIN YENİ 
BiRGüNDüR .. » 

Y arııı 1enl bir J•l ha lıyor, 
19:111 in dtın1•~a H~ •rıırı. 

milletlnl' motlııluk ırıır-

me .. ını hl"pln\l:r dılf'rl:ı:. Hrr :rıl
ha•ınd11 lllıtl umutlar, anıl ha. 
Jalln. ayni ı.ı .. ı.ıer ırı.rarlaııır. 

fnsanoı:lu hl"r ;Jt-UI ,ıla taf.t' bir 
ı.ı•ııtl.11' &lrm•ı.. " ı..ı tao~ırhL. 
hırı, c'1rı.ınııı.ı .. rı ı.ı.ıtııııı.ını n· 
nııınıaL hll'r. R•ll.fd(' ~ılbR<ı ICf'• 
<'rlf'rl n lad:sr 1:1ııııı~a~ınıı ~RJll• 
lıııı f':ll'nrrlrrlıı orbehl lıudur. 
Cörc:mı~ı onotm11ı. ı:clcı·er;e n· 
nınlla tıııı.maı.. Bir ıun om·ımln 
ruh hallol •IJırıp ı.rııı bir ı:ön 
.,,ııra1a lıaınba•lia bir ID•ıın olıı. 
nıı.: başlamak • lnsaootlu 1ara.-
1 ı1ı-ı bR"l.ımındıın IJ idlr. llrr 1e· 
nl ••la onıoı hıı:ınına•ı dP bono 
ıo lrrlr. l'nutmaı., arunrnak bir 
lhll:<nı;ıır. in-anın lOr ~a•anııı 
•ıırtlıırııııı ı.111ıımru.ın1 ~sı:tırırn 
hrı• hn ıın11111hllml" itiyi: ıuzı-11 
orl,.nır ıutııdılr 't'lll yıla Jl'lll 
hır insan nlıını. ıtlriıı crrlılr ı.11-

ı.ın iyi. l.iıltl nr \ltr a halırlaına· 
maı. ... 1 urltı •••ıntılarııı "llnde 
lıııC1alaıı ı.ı~ı ıuı.:11ı. hôJ le bir ha

s•ll• &'l"Unablllr. 

:!!7 E .. 1m ,eçtmlert 1957"nln 
mu Un ola~ tarındıın blrt. :\lllll'l 
C'O&onluıonun o.runu. zrki•tnı 
ı.acasını, do>ı:o~unu st'Ll.,lnJ 
ı.nllanaraı. nrdlılnl unutabilir 
mt1lr.~ !iiec;m,.nın )Ul!d" ll'! ıı 
n1nnn mohalPfete \t'rcreli tlt.· 
mokrul düzenin~ sıkı ı~-ı ııatlı 
oldo:ıınn ı:o~lerdl. "n 1'f'.YR ha 
ııropaıanda' a l.<tpılmadı. Öıle. 
nrn df'mol.ra•I duuolnl :ı.amıali 
,•olundıı ıı.ıııtara Te mnbaldtl 
Jldrrlerln" unntalmıız htr drnı 
Hrdl. 1 urlu zorıuı. 1'e ennlle
re ra:uıeo mohalt'fd 1Uldardan 
fazla ns aldı1 a \'C '.:\ft'clhe ıAO 
muhallf mlllfhtkfll ı;lrdiyıe 1ıD• 
nıı ı urı. mllletlnln •l.rlL!I nl
ıı:unlnı:unı borclu1nz.. Drmelı: 
ııı~7. )lllarıtır ~ure &l'll"n börrl· 
1ıoı ,,. dl'nınlirıı~I ı:arııı~tnıuınıo 

~oıınra erdlı;lni. Türlı: topluuıa. 
ıınn lil'nıl 1• 1 lı;lo l;rl Te J.;ötü18 
l>CCnll') 1 bR araralı: bir SC1'İJ'C,.C 
ı;rldl:lnl ıösterml&tlr. sı:ra.•r el
ı:unloı::ıı rrl•ml' hlr toplam ı.or· 
mRı. ı:1>leceı.: lı;to en bU;rtıı.: 11• 

\mıt Jl'nl ~ıh ı;lrrr ı:lrnıu~ mut."" ı.nıaal teminat d011 lftl• 
hf'r•PJ"I unoımaL d• dOJr'U mu~ dll"Z Hu Ladan bile 1957 n ıay. 
19:1:, ınplum hıtrıuımııtlalil dt'-
:ı~.11•ln '" bu dl'Cl~mrlrrlo ı.ı. ı:ı;fln nıurlamamızı 1etl'1'. 

f ,\d, «.rarın bir ~l'Di ıuodtir.n 
şl.t'l J ıı•uuıamıu etlı;lsl baliımıa· , arın yeni bir , 11 h~hror. tcı-
dıtn kolu.• ı.oıar nnutıılur mu~· mı:ıcırı.ı esl.lml• yıpranmıa dn
llcrııoliraııı. nılıııı H'rdlclnıll dil· •Cıncelerl, do>ınıarı aıaraı.: ıırc
z-·ııln lllielrrlııe HJ ı.ırı ı:ıcıı~ı bu llm ııı;;s·r.- oır;ııu Türk mllle· 
yıl içindi' hız.lıırınıHılt mı',' \ r.rl· Uoe )al.ı ır ıotıııer olalım, \eni 
lrn Kotll'rc ormıı,an d8\ranı~- Jılın nılllt1llmlt.e hazar Te mal
larla politika dun1amıı; tek par. luJo1' ıcUnncsinl dl.UJ'onım. Xtıı-
11 IUldım ı;urılerlıır doomedl dl mnııuıusunn ı.,.ndl eı~ı ... 
nıı',' 'aılecıo hu ıuür.11 nl11lar bl- kl"ndl ~ucu• le Yaratan milleti• 
le unutulmuı lmı.lnı<1ı blttr ha • ' 
ııradır .. \t·ı eıı.ı..ını ıo.;s de d., mh:irı bOlOD b8'arııırı J.;u:ııı.a• 
ıtn.>acaıımır. hu ı;l"rfleuıe J!JJ7 ca~ına da lnanı1or11111. 
ıılıı e..erl 111'&11 ınl~ u .. ıın tle u - OKTAY AKSAL 

ı \.nutuıı, uııuııoı1ll l.'tlı~ın: unuta- J 
., ....... , .................................................. , ....................................................... . 

DOGUBANK 
YILSONU Keşidesinin Talihlileri 

BAHÇELi BiRER EV KAZANANLAR 

Kurtulu~ Turhan Gillsoy 
Me-rsın 7595 Kemal Oğuz 
Yağcamı 11366 Emir Koçaka 
Yemgun 17410 llıınıre Dıkset 

SAN KAQi) n. A CJ:l). 
ı ~ islmlı kitabı pek yakında ncş 

1 
rcdilece.ktir. 

=============='::::::::ti 

'R h:mir Şubesınden 
Galata 
,\tıkalı .\jınsımu:dıın 

Bey.zıt 

Mu tafa J!rgu 
Rnı.a Abut 
A~ nur Gu ".1IOY 
:'\ unıllah Ordemlr 

500 er lira kaz.anan müşterilerin hesap numaraları 
Adana (15048 17119 21787>; .\nkara (27652); Rursa 01); Cebecı (8165), Denızlı (10332); 
Eskişehır 2060J; .Frzunım (2fı22ı; !Kadıköy (17842, 88.11); Ka) eri (18063), Kon)a (12320); 

K<ı)unııaun 7622, W48).; isl;nr:derun. (10830, 10384 ): Yenigiin (14!l&3, ısssru; 
lT •e '• .. ı- ,. 

Ayrıca 256 Müşteriye l 00 er lira ve 2200 Müşteri ye de 25 er lira 

isabet etmiştir. 

Keyfiyet talihlilere ayrıca mektupla bildtrirmiştir. 

1958 yılında daha geniı imkanlar: 

Ev ve Para: 1,5 ıni iyon Ura 

AK BANK 
Y akup Kadri Karaosmanoğlu 

VATAN YOL IJNDA 

•'Milli Mücadele Hatıraları .. 
YARINKi ULUS'da başhyor 

ŞEKER.BANK 
Yılsoıııı Cekilisi _,. "' 

30 12/ 1957 Pazartesi günü Ankara 2 inci noteri huzurunda yapılmış ve 

Erenköy'de Apartman Dairesi 
KAYSERi ŞUBEMiZDEN BAY ALI BAKIR'A 

Ve 

10.000. 
Adapazarı Şubemizden Boyan JUL UDE ISERl'YE isabet etmiştir. 

1.000. er lira kazananlar 
Şube 

A11karı 

:Beyoilu • lst. 
Amasya 
Beyoğlu • ist. 

Ada puan 
Errunım 
Kadıköy • ist. 
Ta,kuap • İsl 

\ılı. Snyadı 

F.krl'm t" taomero;:lu 
'lünire Kulak~ıloğlu 
llikmd 1 ılmaz 
~uphi ÖzJ.:an 
Şakir Ziımre 

A 1i J\ancal 
tıahettin Çağlu 
'fahmut K;ıramanoğlu 
'fıomduh Gtizııltıın 

Tuncay Pe'klas 

Ayrıca 
50 talihlınin hu biri 100 er hra kaunnm; ,.e 200 mu~terıye 

de 50 şer lmı isabet ctmi~tir. 
Keyfiyet kazananlara mektup la bildlrilmiş ve ihTamiye lıs-

teleri Bankamız Şubelerine a ılmıştır. 

10.000 er LiRA KAZANANLAR 
:Merkez. Şubcmızden 
:'of~ ıntası j dan 
Tarlaba~ı 

Kurtulu 
Ko'lak <İzmir) Aj. dan 

Ko tantin Panddidi9 
l 'ikri Türkoğlu 
"ure.n a Fidtgul 
Sarandl Çimbiridl!ı 
Ra ıi Balamir 

1.000 er LiRA KAZANANLAR 
Beyoglu Şubemızden 
Aksaray Aj. d~n 
1'isant.a~ı 

Jenl Mirrah) 
rmih El' 

Uitfü Şirin 
''urtulu~ 
Be~azıt 

Dikran Apa)duı 
Cemal Tokatlıoğlu 

AYRICA 
3110 talihli lOO'er lira 
300 talihli 50'$er lira 

KAZANMIŞLARDIR 

* - Talihlilere mektupla bıldirilmıştir. 
* - Listeler Şube ve A janslanmızda 

Miış~rilerimirin emrind~ir. 

1 9 5 8 
YILINDA 

I 

EV • P l\.RA' . . . -
1 9 5 8 
YILINDA EN AZ YARIM 

LiRA. 
.... 

MiLYON 
5 keşide 350.000. - lira 

E· E • 

En Yüksek isabet ihtimôli 
.. J . 

Al CAPP Katiyen değil, olamaz ! ! 
n•&Ulltt•11111U•fıt•tHISUlltlUllHHlt .. ltU ... Ht1••t ..... lllll ..... fıtatt ...... fltMIUlllltllMlll .. llMlllllllftfftllUH11111111111HttH111u••H•t-HUlllll ...... 

..................... , ... u:eMı ............... 1111...,...,, ... ,, ... ,M .... ııMıMtıuıııııı"'''''••••••••• 

HOŞ MEMO 

~ 

l·-~ 

~Li!!!!!l!!f!._k:._ o~-R.~_o;.:l:.P.:L "MA ı '>< ,_ .... u \ ··•Oıll~ -.. ..... . 
w ···· ··""""·•" ................... .. ------
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mııınııııııııııııınııııııınıııımııımıımııııııııııııımııııınıııııınıııııııııııııımııımıııııııııııııııııııııııııııınııı 

:ruarın bloı:r&fi51 .,,e şuıu ile 11· elL"lde ba:nur &'lbl yuğruluyor-
ıı:lll mmeleler açı$ından ele alın- hır B r om:ıer kllıl:ında ortaya 
m küçük bir bilim çennıl anla· çıkan Rccep'ln l'e onun çevrl'f;ln-,, o b 

• 1 • d 11 t 1 11 tıllrken. burada biraz cıaba ;e- ele P<'Ykler Clbl dönen klmSc!erln 

n 1 n er 1 n On USU 
:f!ı~~~d';ır ·~~; e~~~ı~~;ı. ~=tı:~~~ce~~d:e n\~:mhı:~ 
1\-a!:ııslann bir kısmı o yıllaroa ı:erçeklerlne uycun davranı~lar 

r r ;~~:ı:~:~ı ::::e:ı::t:::~ ~~~:~;:Er~;~~;~e~:ı; 
T h

. A ro.mana benze.-ne.c ~tlyen bu eser, ff}n iki cepheye ayrıldığı insan-
a ır LANGU o.ayların etkııerının bu ı::nnıere ıarm o büyü:. düşünceıertncıen 

Uı:l• ecıll" mızın 1933·19"" hl"'A ı ka:lar ısü:üp ceımlş olması ile!- ~azarın anlatııkı ünh·erslte çe\·· 
,. - ... ~e er p.yes:er. ı·omanlar yaz- J. kt.,,ıerın çoğunun ha} atta o!- rC' ... nıu hı.beli bılc yoktur Ese· 

1ııır.n arasın<1Rkt c:ellpıe- dı. B\l ısabırıı çalışnalann aonı..- malan yUzündeıı ı:ere~ı ;lbl ra- rlnl n~c't'lı • ıı :ıııı ar'·ada>lı"ı 
lerinııe büyO • hlz:netlerı cu son romanınııa açıkça belll h at<"a •lenrmeı ı b ı "' ' " ııo <1!uvor K-•--ı artıt- •••• 1 •a- • '• n ş. Jer yer u ut- denl;lemı üzerinde kurmıığa ça-

... ur,an 'lcu,uın hemen l:ı.eps1 • ... ~.. - ~.. • ıu ve müp.hcm bırakılmı~tır. lUjan yazar, kl.~ilerıı;ıde.ıı bl?'1nl. 
a ~ k :'O ıın a a:ıındR ı:ell•meğe kıntılarcit.n. yüklrrden kurtul- S.Kocagöz. daha 11k romanın- Rece•"! i"lndc ~·ft~acıı"ı top!um•ın 
C'ah•ı}or.ar lıhııo '11 arıı~. Kemal mu. anlatı~ kolaylı~ı Te ta.:> ı- da aynı yap_ı n telml~I kul.an- ve cı~r Ç~\rontr.":'. ... L':na •a"''a'rı-
Rllba•ar. snmlm hoca1:oı. Keınal 1 ne kuu,.mua. D 1 \·e anlatı ıa mı 1J ı ı ıı.ı .-. ~ '"-1 ablr " ı. ı• BU ü a .. ,_ a<llm tınn .. ndı"ı bu b••arı- ~.ır. '' ır "' ır ıı ı.;aı11• 1 " nın. ceneı fllcrl 6CVlyelerln!n pcl: • • ıın •tııra.. y ... ro- ...... ., "Y aı:ııntıa!d romanında birbirlerine tazın üstüne çıkanyor. acıeta b'r 
ma:ıa "e ı.-n bu mzaların va· nın yanında bu ;ıenı romanında karşı cephe almış !lklrcie ,e at-nıncıa cep roman.art le ıtalem yer.1 bir merhce~e en ti 1 $5yle- .slyon:ta çarpışmaı:a hazır •1 ıcü•tıııııuı .ıııuı k .Uğlne doğru 
a ı •mm ba• 

11 
ı; mlere cı• ver neblllr mı? Bence hayır. Eserle· grup in>oanı anlatm~tı. Xıı abu ıtötO~yor. SOzler ve harMe•ıerı 

,enleb ıır tçt'lde adı~ımı:ı" sı.ı rrnln hacm1nl ı:elbıtlrereı... cep y14ay4ını lnkillplnra uy~u b.r ile e:;kl zamanın tarıı:at şe7hle-
l'•llar.1a ktlçtı hıkibec.ı f";.m!zın romanlar.nın dar ınırlarmdan yola çenrmek ısuyen ı:cnç.crle Ii ı:tb! ı.oıı:eıer içinde kalan. FC-
bocalamLo;ına ı:ar,;ı.ı.c romancılı- ıı:ur•uıma t U;tecıı~ yem roman- buna k~ı kO~'llla" u;ıtycn es :ı vi:en. tnpınılaı~. bu yen! zama:ı-
tı:nı:r. umut verıc dme.cler orta 

8 
cıh~mızı kuran ımzalar ara.sın- cievır kalıntıları çetin bir mo::a- la. dolı:tıiu evı.1isıoırt' bir roman 

.. da bır ver almatı arzuıaıııtı açık- cicle 1ç1n yerlerin! almışla:-<1ır. 6 üren medh!yefildlr ortacı& kalan. 
,.o u~or Adı aeçt'nler ara.mıııa ça ı;.:0:1lltıyor. Ama yalnız bu ;pi Alttan a.ta b!r iki ı;IJ'l.!>l hareket, Roman. ı;en!ş bir a}'Cınlar çe\·re-
Famtnı Kocaı:üı t k tük küçüıc.. ~kan eserlere baksa blle b.r ro- 1ç üzücü ded.kodular. bazı kcır- gln~e savaş yıllannın ruh!arı 
h.J..lye d azma la beraber, b· mancı olara.:: ~k çet o bir tmt!- t:a baıta!L'lla hare.->etler : bütfin bas.ıran. ısoı;yal bOnyeyl alt üst 
Tarlı bre k.lldc bütün çıı.ışma'a· han kr.J"ij~ında bulunııuı;u gö _ olup blt<-nlere sey,rcı kıılau b r ecien etkllerını. bunıan yapan \e 
rını roman alanında toplayanlar. ıeneb'llr. sanat b'r yaratı •• bü· kalabatıı.:. bunların lyLce be111 e- yu ·•ıran dO•üncelerl. yaşanan ha-
dan b ri Hele ~Arlık ıllanna } oı.. roman da onun maratonu cı.lml;;en durum ~·e aUşünce'crl yat ~ç!ndc anla:11ca1iı verae. ço~ 
at b r den me\ be::ıaba katmaz- :r.ırolrlne ya;,:ın cıeıı;erctt' imzalar A;nl pl~n \'e a~nı l:uruluıı. hatt4 kenı çene ve toprakla. ıoplwn 
ı;ak .ıooıı ı:unıer'1t' ·l\\'mladıl;ı ımısıncıa yenn ıı:oruyab!lılll"k a• 111 çqı:ülmtren. çözomünu )'•· düzen! \C ırcrçck oıa;·ıarıa Ilı.Is nı 
uorıhlrıl~rlrı Doıııı•fı» actıncıa.-1 ~.tt •q;e s:üçleıoıecektır Samim Ko· naşllmıyıuı me.ı eleler bu romlLllUa kc:;lyor. ~aııarlaumış ve a~ıka 'u-
romanı. bu alanda üçfüıcu eseı·ı «aııöz"ün kı.-udl unatını ıv.c" bu seter üıuvt'rslte çevrcs.lnde rulıımanıl!j Utopyular alanında 
aluyor s Kocnı: un 10:.ıo • ıııa- ı:6z.::.eu s:cçlrlp ba anlı olab!lece- icaı llT'JZa cıkıyorlar Her tld ro- bir takım ae\·i!Jcmeıere aoı;ru 
rıntıa ~ a: ınlıma a b~ ıacııı;ı h·· tı konulara doğru yöne:me.;t ~e- manıncıa da ı;oı;yal \'C p lkolo- havaınnıp e'fdll or. o yıllıınn. hiç 

ilyelerinl daha liOnra romanla- ı·ekt1 ·ınl bu romanla iyice or- •ık evrimleri ı:tı :.erıımıycn dü· bir düşünct-ye yer vermtyen. ı::·· 
1mı h ç lll'' tU'lll<-.den bu ;rüne ta\a korcsuı;unu ııanı\orum. Onceler ta yuıarılardıın ae!lp lecclt encııııe lle ruhları ka\'\.:• 
ka:lar tak bett m Daha Uk e er- Kocas:ı>z•ün k1'11ertıı.n b !arına ran korkular, geç1.'11 \'e gıda '!il• 

•Onb!nler'.n Dmüşüıı romanı Jı;onmuştur 'Kocaıröz·on dfi ünUp tın·ııa::ından btle bahis yo:{ bu 
lertnde ilhamı bol. anlatı ı rahat, kanıııı>:h cephe almış U:I ı::rubu'l ıa~ınarak eserine temel yapmak romıında. Fikir p!C<nını:ıa olup bl· 
o lObu tüın•ı ız ı&:;!da' .an en- bazan ıı.tıbta lelH bel1t'i~'Z. ço..: t:>tedlgl düşünceler. romanın ı:ı- tenlere karşı ruhça ve karaca sa.. 

H 

"';11111111 K•wıısıor. 

macıan ~ahnl'Ci!'n alllnmlşler.ıır. 
He~ey baı;lanıııçtıı olduğu g,bı 
ı.oııundı. <la 11'sler içindedir ------

••O ıılılnltrln D~u~ü t> Ruıuuıı. 
'C'ıllll'lle .>a) ıuefl. Jstıwlıul: Hl:-."i. 
dort lira. 

-G

Güvemli, Montekarlo 

radyosunda cın o mutlu 11a:ıatçılardan ol- defa alttar. alta aürüp ırlden ce- dil' 11:te ııtındellk ya: &) ışın ca.nlı Itır b...r çeneyi l)'lce anlatmadan. 
macııtı beJIJ olu:ırordu Megelfi 1..-IŞI!lelerl üzerine kurulmuş. İl:in- tempo..iU !ç111de ikide blrcte orta- kendi ,o;ayıklamalan ne mest o!-
b r Saıt Pal 1n yaradılı;ıından ci Dü!lla sav~ı ~ıralarında j,,.. • n çıkıp ya!Jarışı ııksatmutan muş Reccp·ın peşinden rom.ı.nı Gazetem1zln aanat ıenkldçW ar-
c:elme y~ kolayltkları. ı:erçeı;ı ı.anbu\ ünlver!!lteal ı:MıÇ1er1 a- !lert gidemiyorlar B\l dO~ünco- ısırt 0 rahat anlatışı :•ü:r.ü r;u:ru kadaşımız Zahir aaremıı. 1 oealt 
uınat e.ıert haline s:etırlrken bir rasında dünya ola larıle b'~llk· ler bu ;ün lç!DC:e ı:ı.-lecek tçın bürme~ıne rahatça okuyup biti· 1938 Çar?mb& ~nU Montekarlo 
ha:nıecıe b~ardıl!;ı o ustalık ya· te aleTlenen filtlr lhtl!Aflan, dt' roman klşllerln1n >aşıwıgı!l· r•vonıt. Romanın ı;onuncıa her• radro,.,uncıa konuşacaktır. Her ay 
:ımda onun hlkil:;elertnde ~abır (;TUJ>la,.~alar. yazar b1r zamanlar cıa bir fli;lr ç.er~l olmaktan da- ,ı.-y basll!nı:ıçtakl glbldlr: Hiç >ı.r TUrklye hakkındaki .tonUfDlllla.:a 
,,e emek1eme ile ugru~muş b1r içinde ya,a:lı~ı ve ya:ın:lan bil· ?ıa Uerl gideceğe bcnze:n.lyorıar. er hallcdllemem!.$'tlr. hiç bır yer nren bu rad)onun btanbul 
1şçllll! rı ızıerı açıkça bel11 olu- ciiğl bl.r konuyu ele alıyor. Yine 'Btıtün romanda dü1ünOtü. ya~ mesele ortaya ıı:onuımr.mış. b r muhııblrl M. OOudmand, a::ıvemll ile 
yordu Sanat. bıızıları ıçJn b!r b6yle bir bl11m çevresi romanını yışı. hııre:~etlerl, tesirler' ııe iki ı:uıııın kızı~ma. çauı;ma bu• bir mQiakat yapmıştır. Mevzu bU· 
..r\llah verı:t& olciuiu balete onun < tı·lmlıdf't.1 ~J tan., romanı ile ıı:uruluşa u7ı.un bir tek tip ayaıt- !in<' gelmeden ;atış•ınımış. tı- ı:Unkü T1lrk rumldlr. Konuşma Tür· 
için alın teı:1Illn buruk kaçan bir Sabnhattln All'nln vermiş oldu· ta duruyor· R"t'l' ll Bütün Ote- ·ırııe ve ak!.lyonda taraf tutan- ltlye saatiyle 19,30 · 20 aruında n 
mt-yvaı ı idi Yıllarca kale:ntnı her tunu batırtatıyoruz. Orada ol- ki tipler kı.Clın1ı erkekli bu tip, tar ne yaptıklannı. ne yap:nak !50 M. dalsa uzunlu~ndan yayın-
çe it yazıda dcnedl. makaleler. dukra dar bir ~evrede ka!mış, nv~ta tutabUme;ı: lç.n ruar111 tstı.-dllı:lcr!nt kendileri de anla- !anacaktır. 

'111111111111t11111111111111111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111111111111111111fi1111111111111•11111111111111111111111111111111111111111111111111111 il il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Her av 10 dilde basılan: 1i'I 
milyon nüsha satan mecmua 

READER'S DİGEST NASIL KURULDU, 
BUGÜNKÜ MEVKH NASIL KAZANDI ? 

V. LAVRENDOGLU ve Şürekası 
ŞARAP EV l 

u:noı;K. \"ITA'.\Iİ:\ , r.oz<'A .\D.\) 
Sa}t1l do t H~ mil_terileriuin ytni vdını tebrU. eder. 

BİR 

samimi 
hislerinizi 

• 'ATA :s'-31 ARU.lK ll!ST 

CEF COB 

3 
6 1>cne evl'cl Amcr..ı:a·da ıı:ı=ını 1n;iltere'C1L' bumrJ: U
n~reı11ltcete b~lanan b'lr zım ı:elmf§tlr. llHO ıı a. tık 3'&
mccınua ba: ın hayatında bancı <111 olarak, mecmua ispan

pek uzun 111· ·uma an bu müci· yoıca çııtmaııa o~lıım~ur. Ba
det zarfında. büyUlr muvaıta..•· sılan 12., 000 nW;h" üç ırOn tar
yetler elde etmiş, baskı adedi tında kapışıimıştır 1042 de mcc 
be) binden mllyon?ara çıi:m~- mua Brez!lya'da basıap eat.ılmıı. 
tır Mecmuanın adı Reader"6 Dl. tır. Sa~ı.ş n11.yon1ı ) llklaşllll4tır. 
~ t't r Bunu kuranlar tlk n(l!;.- 1942 denberı m(lcınua altı 
:;ıaıarı o.r ı;ııtraJciı& hazırıanıı~ıa:-, muhtelit memlekette. o memıe
b~ ü:t mahrumh·eılere ka;lan· lte~in llsanıncia baı;ılıp batılmış· 
mı ,ıı:·c1ır. t.k b~• adedi 5000 tır. B\1 01cmleketler arasıncıa 
1.ı:ı.-11 birkaç aene çtnde bu mık. Japonya Ca vaıtıır 

ÇANKA YA GIDA PAZARI 69 ~'''~'""'""""~""''~""''~''''""''~~~~'~''''''""''''""''""'''""? 

1 S 1 N ~ A ~ R ~~~·~·:· '. ""~:;.:;. ... ~"~~::; ::~ ~·.:~·;, ., , .. m 1 
Sayın mU terllcıinln yeni yılını candan kutlar 'e 

sandetlcr temcnnı eder. 
::ıi~li Jralaı;kar Ga·ıi C.ad. Xo. :1'?9 PARFÖMÜ 

ile ifade ediniı 

•= 100 b ol bulmUJ)tUr. Rca.cier'• D~ ı:·ın bu kadar 
Mccınua 192!1 nesne taııar büyük rağbet cı:unnesıntn bL•lı-

o .a.- arda ııat•lm1!2.dı. ancak a· ca sebeııı ~ azıların çolt dikkatle 

1 
bon,, o anlara gl\r.derlltrdl :Bu s.eçı.me&1. hal:O:ın noşuna aıtmı
arlhten t ıırf'TI ı.okaltlar.1a da yeec ... ;aıulara okatıyen ver •eril· 

1 ~OKUYUCU FiKiR tısı ŞIKA'fETLERI ] 
l>itıhı/;t\. ~ D'\~• AllMfT RE1iK NOYAN 

Bir PEREJA 
6URrt 21.00 ele; •KAMP 17.00 Ttlrkuler r 

1 
8 t T O G 1 O \l,:-.ı ıseıızadetı:asıı '.lelı li• Sahnc;e toyan; 17 lS MUZlk $ 

.' ' fiAL.~R ''"' 412.~.A~• Kralın Sevı:Ulat. 2 · Haldun' oormtn • Pamr 17'45 Şarkılar $ 
ımanıret Hint Filmi • Kanun Adına re cuma matine: 17.00 18.00 Trafik aaatl ! 
Türkçe. \ "1''1 ıe ıır.01 • Tel: 1:-;l'\,BlJL oı•ımL'Tl 18.0S Fl\Aıl hc)eLI 

I 
ATl.A!I ITel:44H3Sl: Zara Han 4'1ak•lmJ •TPI: U3134J 1830 Çocuk gaaU 

1 Rcmadakı Set'glll Greı:o- k 1ı o ı ıı. O Y Cil\mIZ z.."EnhfAN 111 oo Ordu saati ~ 
!"Y Pcck Jennıter Jonea a \ı g tl'PI lfl ti ı~ı: Çar•amba. CUma:'\eS1 ıo 10 Şehirde 1957 

1 

saı ma a .anm~ baı .ıtı atıe- mı:nıes dlr Mu ı e it d ide çıkan 
290 b n bu.:nu• ur ı•ı36 ııa nılı.ilıalardt., bL .. ılcı•kı memle..e-

basıo ı 11 ı eıro ı u.115 da s mil- tın dUııtınce1; • ıemavll.U c3zv 
l on o m ır nOnCf! u u ara.. bazı dr.t şlk11k· 

M!'crnUıt ararıııııan mukavele er )apılı or 
ı e tutulan 1000 t ı büyük b.r Reıı.der s O tıC!' tıer av on Gll• 

l.E.T.T. İdar~i h;ıll;.ı 11l'drı1 
li.ola~ hı. gii ttnııez? 

r.eçenlt"nlc KaJı., ..,ıc.ıı: 'ldl'n 
141 nı:!l'.larıı!ı a acık otobCl OnP. 
.nm st.m b letç d~.ı bcıstaııcı için 

b r b let a:mıık ıı..u-cıım utaklıgım 
<J;maaı"-ındıın kendU;lnıı r:? •• •ı 
11.:-alı:: verdim Bozamayhcıı~nı üsl
taratını idareden alr:'l~ll!iımı s!'iy
lev<'rek parayı alıkoydu 

b le \azı ctlcrcıe b ldçlıı n ar- j 
~j_ıısrndan Jıı:-r ···~ neden ko un? 
xı:ıısrar edip onu bulmak ıç 11 neden 
:rnıımet çcıt,;ln? Kaııı ö :.ı:ı:-ıe l:ı
cıckt me.murlarJıın b rl bu !e 
•.ede o \"RZ f Plı.-ııııırllnı \ orcta halka 
l"Or.uıc gtı.<stcrlll or? Allı!m!llarm 
C! k~at•n. ret.n1enızı temenn ede-

Rrnltll İki A(:ııc.öz Mıımralar Paor ıaaı ıe cıa aıatı l!l 30 Haberler 

i 
t'1 ROm\ 'Tel: 1443'4 1 Araııındı, 2 Sllfıbll dOrt- ne Per-eaıbe Cuman.. 19,.;:; Turk Musll:W 

OeTl~rın A ıı: Ellzatıeı ıer. el baa• teıı:ı:ltlth ı.an 20 15 r.ad\o ~zewat $ 
;ra:vıor, J Denn nontı. si'nr.Y'\ \ ı reı: lGllliS~) rP q1111• 7• o::ı• 20 30 Seviimi plC<klıı.r $ 
lnc (2 ncl barta ı Par!Aı Ta'lll, :ı .... ya ,. J f A · , 

1
1'""1 n el: "U:\•l'.lı SeyahaL. ( y E :rn 50 Şllr dtınyamız $ 

nr .. um Ne•on e•,lzlttft, 21 00 Özel Program ', b nada ca.lijı\ or Bunlar oan~ a .cıe bl.'lll ır. UmUJll butı l ekunu 
buınıcda çıkın ya:aııarı ı:ö den 12 500.000 cilr. Bunun on mllyo. 
ccçırtrler. ı c yara• an.arı a ınr. nu Amerika Blr.c ik hültu:netle· 
tar. Bu ı , yapaııiar, kolay kolııy ruıde satılıyor. A'l'Ulltralyada 150 
her en beğemnı;en insanlardır. b!n, İspanya•ııa n: tı;panyolca ko 
Readre"li Dlgest•ae neşredllece':i: nuşan me:nle~ctlerde ı m11:von. 
)azılarda birçok evısııf a:-anır. Porteklz'cie 350 bln. Pransa'da 
bıınlar ~o~a yazı 11epete atılır. 25P bin, Kanaııa·cıa F'ran5ızca 

Mecmua. Amerik•'tıan bL1lta 100 bin. Oantınarka'da 150 bin. 
lnı;:ı tere'de cıe bfiyük ralibot ineç•te 250 bin, Norreç'te 100 
ı ... rmüştor Ra!ıoet o kadar bü· bin. Flnlanc11yalla ıoo bin. A· 
, Ok olmuştur ki mecmuanın blr ra::ıça 100 bin. Japonca 100 bln. 

~------------------------J 

;kı gQ:ı sonra Kadıte7 1.skelu!nde 
l.E.T.T. memurıannm bulundul';u 
yere ı;:ittlm. pr.rayı Baglarba,ın
dan alacal;.smız de'11lcr. Tramvıwıı 
binere>: sora ı;ora depo blnasmda 
IJl!etçıy: bulc!uın. Paramın ü t ta
rafını verdi En-elce b.letçinln ııı
ı:nlnl \e numara;;ını almıştım. Eter 
bunu yapmamış ollla idim. Paramı 
ı:eı" almak ~iki lrnb!l ol:nayıır.aı.;-

.............................. " ................ _._ ................................................................ u .............. u••••••••UIHllHllllllllllUllllUltHllHHUI 

rim Hlr ı ıııtı.11 iiı:reımeo 
Kıınaliıasyoıı in.)a~ındakl 

aksaklıklar 
Bc:ecıtye ~ehrln bazı cacıdıı ve so 

llklıırında l:anallzasyon yapıycır. 
ntratındakl binaların l&iım \'O bu
ıa.1ık suları yollarının bu kanalla· 
ra ba~lattınlmıu;ı ıcabedcrten 
ounlar bazı evlerde bab<;elcrlnciekl 
ı;ukurlıırıı akıtılmukıa oıcıutu 
lı;tn nblplerl batlamak lateı:nemek
tedlr mevzuatta bir mecburlyette 
konulmamıştır. Yalnız kanal mar 
raıının yal'lf:ının cmldk sahipler 
rınden nlınacatı ı:&ıterllm!§tlr. 
Haltın bJr çoğu bunu bilmiyor. 
Bu ma.o;rafın tabsıllne ba.ılıımuca 
o zaman anlayacaklar evlennl1e~ı 
cukurlan bajt!atmadıklarına pi5-
r.ıan olııcatıarıı ı r. Böyle yl?!'lerln 
ı.onradan bat]arur.ası cadde ve 60-
lcakların ikide birde açılmasına. 
k&ldınm Teya asfaltın bozulmR!t• '*' 1'0ç 121 ıuarı l?O Nisan) !' 
l•a sebcbolacaktır. Buna mahal '* 6 vdl"ln!z bir ın.~anı ka7bcdl·-:-
1-ıılına:na' üzere kanallar in a e- '*' "' -r 
dlllrlc:cn etrafındaki blnalann çu-, * yoraunuz. Dostlul;Unuz deva:n: 
~ur ~·oııarının mutlaka buralara :eııccek Araya aıren mesafe bu.._ 
baglanm~ını temin etmek ye ta- '*' Ç{ln 6IZI ciddi Clddl düşündü· ... 
tat bunu yapmak tçın bina ııahlP- * recek. ! 
lery1lo kanal müteahhitlerini kar- : BOG.\ (l?J Slsan · zo llla:rıs> • 
eı karşıya bıraı:mıyıı.rıık Belediye- * Zayıf dıwranırsıınız çok can ı;ı . .. 
c:e ele alınmak lüzumıuııur. * lcıcı bir duruma yol açab!llrsl· ... 

.\rır .. 0 , ın : ruz. l\Jrıvzuubahla olan baya~ı-:; 
Caıtaıoıı-ı11 ohıbü . du a" * nızın mAnasıdır. iı-acıcnlze beş• 
, " 6 ~ • r .,ı vurun. ll" 

l.E T T. İı:larcsl Caga.c•llUnda.l;:I * 1 • Jf. 
otobüs dura~ yerlnı daha yuta- ! .Kızr. ı:n 121 Mayu • zo u:ıııraııı ... 
n aldı. Bul'll!>ı müsait ise de so- * Bir ~akınınıza minnet duya· ... 
kak lambalan uzakça oıcıu~un<tan * caksınız Duygu bakımından:; 
~k karanlık oıu~or. o ııerecedel:! ! dopdolu bir can Dot;tıuk. şen· .ıı. 
ı:eıen \ Mıte.Jann levhalarını b ıe ,.. ıık. hüzfin • hepsi var. • 
16:;ıktyle okt.) ıınıı~oruz. Buncıan * \T.:-WEÇ ıl?ı ıı:u- ı:o remaıuzJ ! 
bıış;:r. bura;ıı üstü kapalı cıurak !°Yalnız kı.-ndlnlzl C1üşünU;orı;u· • 
\Crl hentız yapılmadı. Ya~mur ~e + ouz. K&bahat cnnlllı~ınızı tiOI- • 
!:ar altında beklerken çak s:ıtçiü.I; *duran Unınu ·cıa. Fakat :ıııld .: : 
çekl!lyor. ES :ı pertıeki kapall du· ! tesiri ciüzclme:ı: üzere FeC1Aklir· • 
raı;t buraya kaldırmasını ve b!:ıı~ * lıktan kr.rınmayın. 't 
IA.ın!:ıa konmasını rica eder.;z. : ,\R LA '1 C:?I TPm •• ıı Atastos> .ııı. 

11ııtft•I '.loJ.; ,.. u::un uzun 11ltcm dinleyecek.si- • 
-------------------...------------- * n 7k Ta il ve anlayı !ı olııh'lır· _: ! 51.'nlz buıı:üııü kaznşız belftsız _. 

* blt1rebll rslnlz. Akal halac dar- • 
•·&'mlık ~nr • 
! BA AK (:l! .\ euttos 2? F.JltiU : 
* uzun zamandır beklodlllnız bir • 
*babcı1 aıacata;ınız. Suğlığını:rn : 
!'. dikkat cııııı. • 

JJra. 

615.000 
~-~~RTMAN · DAIRELERl 

~~itJi PARA. ikramiyeleri 

Yirmi ~ıl 'b~atrea· 
SOO Liraya.)cacla"t , 
.AYLIK G&t..IR 

06REN!=l He-plarına 
TAHSiL 1kramlyelerl 

* TERAZi ll?J EylUI 2:? Ea.1m1 ... * Ta.sarıııyıp durdut"Unuz bir ça- : 

l 
! ıısmayu bugün nihayet başlı· • 
'*' yorsunuz. Yl!dız tesiri çok :nü-• 
• salt. Ay büytıılOkçe şe\•klnlz ar- .. 
:tacak. ! * \KRF.P (%3 f:ldm • Z:? S:a.sım) .lif. 
*Bir nıa!i.llbll·et var. Kuyv..,..11 oı! 
! mıınız ıtettkt'n b1r c:On. FüatJJ 
* neticeler :r.annettıı;ıntz ka:tar • 
! mühim hiç olma:;acak. : 
'*'\"AY <!3 "asım to ara.lılt> • * B r dllel"!nlz yerine ı:etırlllyor. :: 
'*'Akşamı il.ile içinde ııeçırmeğe • 
lçaıışın. Ya!ı:ınlıırmız sizden bir_.,. * ~eyıe.· b('kllyorlar. :: 
İ oı:':r. \K (21 Araıııı ıo Ocak> :ı,. 
* HMtııllk kuruntularını te:n- • ! bellik dol!uruyor. Yal>lasan bcd- :: 
* binlik krt.ı:ını ııncak ı:aıı~a ile .. 
* yenebilirsiniz "' 
!KOV\ ı~ı Ocllıı il Şubat> : 
!Baley!'cekelnız. Gün beklenıey·: 
* le bıtectk. l:r.tedl!ılnlz eyi dıı· .. 
*ha ela bir zaman elde: edecek Jf. * delULıılnız. Sakin oımnya çaıı- z 
!tın. .. 
•OU.SK 09 ubal zo lllartJ • EMNIYET _$ANQJ~ *Buı:an normal ..Unünüzü \'AŞ&· :: 

,;;;;;;;;;;;;;;;.. •• -------... ,.. : ın Kararlarınızı ı;onrııya bırn- • ı 1 + kırı P maıılık görunü\Or • 

~··~·················· 

~.. · • or~r. \ (Tel. l6 ts 20: Vl~to;lo O" Slc:a • Renk• çılgın Modeller, ı . 23.15 Haberler , 
11 ltalynnca. ÇICte p•nayc 8a1tır1t07 1164M. BeJo"lu 2

3.30 ~na parçalan t 
tA •.. ıTe!: o ;:,; os,· 4446t4, B"-&zaG• •1,,,.03. 23.50 ozel proa:rıım ' ~ TUn'l ı rtı n11 nı: -.. "..... '"" ' "·vlerı~ ••"ı "'ltzabı: BU"''ltnda Sl'""'ı ,...,l>u~•u ı.3o caz muz • .,. ı 

..,.. u n.- "' l • G;ın Ooj;-arken, '~ """ "'~ '"' ztk 
Taylor. J oean nen~ '2 • se:-ı .. ne.: ittrar. 680001 ııo. e:renkO' 11520~ 2..15 H:lflf mü 
İng. (2 ncı haf il->· ÖZl:.'1. (Tl'I Si> 98 24 ı ı Flo:ra 7389!l2- BaUQ 0• 2 30 Program ve kapanış 

LÜKS ı1·r1. 4ttJltıJı Pır•ın.a Geçti, 2 • Sar· Q~ 2211939 Ba.lıeıO:lu J. S ı\: A. R A 
o;ılum Neron manı:aya ~5W48, Beybellacıa 5111402 7.27 Açılış ve pro;ram ~ 
$\S n~ı: "86180) Ltana - T ,. y AT R o LA R hıtanbuJ 214222. lat.tnr• 7.45 Haberler ; 
).larlon Mlcbael, Harcir Denıııı 368020. ıtadıto' 7.30 TürkUler ' 
Kruı:er • Renkli . foı;. 360672. S:ınalıadı St~:ı 8.00 Üçer arkı 1 

SARA 'I ıTeıı 4t tl>l:ı6>ı Rnml 242711. ttU:üllaı 8.30 Melodiler 
Follleıı Berı:ere • ztzı Jeaıı. sımtR TİTATROSU <Tel· ~llOSl45 11.00 Saz eserleri 
Maıre. Edı:ııe conetantını o 21 61) <Dram a:.ısmı>: fren-vapur-uçak e.1s Mllzlk 
• Renltll • Prınııııua.. SAHİPSİZ 'TEKNE Ya 10 00 Pro ram ..e kapan~ 

'l",\l\Sh1 (T;:ı ~ 3191): rnn. AleJandro Cuona ıı:s7 Açıİış ve ı,ırogram 
Bir serseri • TalA. Arte· Pazartcııl altgamlan uına11 ıo Ocmıryollan eaycıaı. 12 oo Öğle konseri 
!;:k• Nfllmertm

1
.an Klilı:Eal • ,YDkl;ur. suare '2l de papı 38047:1 - S!:lteeı: 12.30 Şarkılar $, 

...... YE.'1 riT&TaO ..reJ • 223<r79) - ıoenız:-ıLan 
T~'I <Teh Ut7 4t)ı 44t48'oı 61896 (Tatu ua;ı~rı I• 12.55 Serbest aaaı ' 13.00 Haber.er # 

Hioı oaneşi • AH Gard- •TİNB ad QOctnt?> ıco- tthbarat• 4402071 - ıSeblJ 13•15 İspan}ol mfıUli:lert $ 
ner • Ste\\"Brt oranı:et • meCll • perde Y~an ı Ratıanı 44423ıl - •Ran 13.30 sııton orkc.ııtl'lllll ~ 
Renkli • inı;. Andrfl RolU311> • SUareler: t'nlll\M 444'i90 •• f:ur.?401 14.00 Şarkılar ~ 

t'ESt u n·eıı ttZM1'• 21.00 de p I' ,. d , 
Hileli Afk • lı.lichel Mo:- Şl!NSES OPERHI (Telı 0 IS • m af 14

•
30 

F'Um yılcit.zlan i 
;:an. Brtt:ııte Bardoı . O 93 69 ı 15.00 Şarkılar 
Rcole11 f"ESTİVAL: aıtıztltal oı:ı• chtanbul 1 27..,001. <B• 15 30 Tanıo n bOlerolar 
n ;s i ım:r.EK l'ttl: Ut?!9J re• • pe-a, 12 Hl> " "7 il ' 16.00 Pro:;ram Te kapanış i • ., "" - to,.ıu: • 4 011. IADaCIO•\ 1 
Çann Kızı • İııı;rld Bert:· ıo aıuzı ıı:: ı gırlo it~ nkaıı• 2745021 16,57 Acı ış ve program 
man Yul Bryıınrr • Renk- ~111 Car:!&mDa •a• 17.00 Melodiler 
11 • tnı;. ı:ı ıe r.eıızUf.tlJ matuıe R A D J O L A R 17 30 orun hanlan I' 
Z\Fl.R 'Tt'I: u 93 9'1: 1 • CUmarteaı 15 te talebe 17,45 Şarkılı~ 
1 Ateşli Kan • Cornel mauııesı suare: 21.00 ca :n Aralık 19~7 S.\l.ı 18,00 Dans orkutram 
Wllde. Jane Ru.ssel • nenli: K \RACA TlYATBO <Teli 1 s J' .\ N (1 ll ı. 18,30 Köy postası 
l1 Türkçe. 2 Çitte CI· 446668) 18 40 TUrkUier 

Devlet Tiyatrosu Tem&ll· 7~7 Açılış \C pro.;ram ııayeı • Van Johnaon, \'<> 8 00 Sabah mazıcı 18.55 serbeşt saat 
ra ıı.ıııe:s • Renkli • 'l'Qrl[. ler! HAtıra Oe!tul - oon 8.30 H::ı.bcrler 19.00 Hnberıer $ 
çe. dfiz ua: 17 Ce, gece SS• a.45 Tttrlı:üler 10.15 Tarihten bir yaprak $ 

# t T & N B o L ıı.t 21 de. 9.00•VaWer 10,20 P.adyo ne iıı,;ııızce $ 

i
# &l..E:lfDAJI CTeıı Z! Si 13) 5.l'<;Ü.ıı. SAH.'\\ <Tel ı 9 15 Şarkılar 19,30 ŞArkılar ~ 

1 · Postacının :S:ızı, 2 • UO?i5> 9.30 Kapanış 20.00 Ahlfıkl mmahabe 
ıtahramanlar Şehrl. HEOO.\ GABLER • Pttde 12.27 Açılış ve program 20.10 Türlt mUzlgl 

$ BtlL\'AR ı'lelı zı 3571 11 Ya an: Benrt.ıı: ibaan • Qe- 12.30 KUçOI: orkeııtra 2015 Radyo aazeıeaı 
# ı Harcıutıann Döıı.ü;şQ, .. ıren n utıne1• EOJ&Dı 1300 Beraber eartııar 20 30 serbest aaat , 
# 2 • Erlrn. A\"tısı. Tunc T&lmaıı • Pu:arteS2 13 30 Haberler 20.35 özel proı;ram ~ 
~ Çr.MBF.JtlJTAS CT e ı ı •e Sah akşamlan na• 21 13 .. 45 Saz eserleri 22.45 Haberler ~ t ı ıtraluı scrı;111E1, 2 • de. Çar$amtıa talebe m... 14.00 Orkestra. muzııtı 23 oo özel program ~ 
Kanuı Adına. •!nesi l7 de 14.30 Ş:arkılar 02.30 Pro~ram ve kapanış ·~ 
''""''''''~~"''"''''''''''''''''''''''''''''''''""''''''''''~'''""''''''~~ 

Fevkalade ısıtan , kullandıkça 
ismi gibi parla yan, tatlı rengi 
zarif kurdelası ile karyolamı 
süsleyen Ad•l•t-YILDIZ m•rk• 
battaniyesınin altında uyumayı 1 

Sevilen 

çok seviyorum. ---------

yıldız ..• 



1 

I 

'..!_!.!' 'f - 11 JIUUI: 115T 

Yeni yıla yeni 
kabine 

«DP iktidarı .. Parti Devletçiliğidir» 
mııur. ' ıı;n aeçım korku.u U• izlll edUe. 
»tERIK,Lr TF.K DiKTATÖR bgır .• 

Erduran'ın kazandı 
ğı son başarı 

Adliye Vekili . 
«Hakim teminatı 

şart» dedi 
<B.,ı ı tncı•e> 1 cut. B UC'tClktlrmel&r, ancaıe D P. 

( Bqı 1 l•clte) Konuımuına b.,lıunadan öne~ \ 48\,CI B...\Sl,lJA"S <Baeı 1 incide> 
uı~ POLiTiKA 11.E Gülek. f\ltQSraflnl çekmek ıç.n ÖOR.E,l\OKL'Z - Konkurda SJmananekt'nln kon 
JLt>IL1 TE\l.\!"ıl..AK ~llJe.n foto muhabirlerine dön· c.Hür ?.flllelier B .rHtl. NATO'• ('erto.sunu çaldım. Qok be enlldi. 

< Ba.eı ı incide> na ll•Lau Allna.n !\lf'ndeff!I, ••· m.Oıı •• sOlerek, c.NATO• toplanu. nun, Parııte )·ap· .. ı~ı ııurunıet. BkŞ u~rhal plftk• aldılar. Bu, benim 
aı:tnuır:e bU miu· eeele klllı halt leden sonra, Huudt Arabl~tAn kral aı ıurMında Ba;:.:an Eıı::enlıower.n kanları se,·i~·-.ın<ielcl toplantı. bel l('ln büyQk b!r ~vlnç kaynatı ol• 
ıızlık o!of.:t 111111111 Aulıo.ara Rü,·fl "th,:li!ll nl La- aazete foto&:raiçlları için llÖyled.11'! ki de 1957 rıtının ~n m(lhtın •·- d.u:» 
'J'F~lr lıul e-tuılfijtlr. Hu Jürfl<ııne 1ıruın- btr a<Sı;il tekrarlamalt t.ıtıyorum. ya.ı:;i blCS!~&ldlr. Ne~red.lleu tt'o- Genç kerrıncı bund.an sonra Po 

Bundan aonra tekzip tnüeıtıae!le- dil. dlln Au\ı.arıtdQll U\'&tı..la ~thrl- Batkın Elsenlıowc-;, resim t;ekllme lii:de, b~tt. ae~en aayenın, \·atan- :onyal1aki ka.~1lanı11n4.an baht.ede 
aıne te:na1.eo.en Acllı~·e Vbk!lı bu- ınlıe ır- ltu Dı"l~lr-rl Hıılr. ıuu t'atln MlnJ önlemf'k iıltı~·en Fran.sız cun1 da~la.rın fert olarak lıtlrrıyeU dıre rek. 4unları söyledi: 
ttlUl me\-ıua~ d.ı~~ıncıe kauUnun Jfu,ıu Zorlu 111" Uı<ıl<ılt'rl H.ıı.au ıı- !ıurblll!i:tınına d.öı:ır:nüş ve ,öyle de- llade ed.llnıl1tır. Tllrl:lycu,n Qe -Konkura katılacak oıan ~ ti· 

ruhun• ı •· •ıtı ı "" tik ı ı , 1 1 oi de en ıv. ı .eitılae huırlanmt'!-maua:. ,.~ UJatın b.r fe. · .ıı lınnnı .;. ı r r t 1e- ruı:-;;tır· •Amt'ritada bır teit aıkıa- kattldıgı bu top:antı<la ne er o· 
&tide c~reyan ettll!nt. VekA.le• o- llh Eı.tııbel d.- -.a ... ır 1tıııuıını•$- tör Y&rdır. Onlıu da razete fo- du. kifl dert"cede bllmtyoruz. Çok. tık. Hepınıl:r. bir otelde katıyor. 

d o b!! ı t.uk. Yen1em.r. Rf'zmenüz heppJ Iara:.c bun a: )" e bu husuıı üze lur. toaratçılarıdırl> önenlli mNt"leılerın !-tonutuldUKU- Bunlardan bqka cep 
r.ncıe dalı• da ha.ı-fas davranac... ı:>Jyaı.i çe\'rt'lert!tn IJ?:t.n haber- h.IRIL..\' ( \liTLEK nu bazı mOh:m nıe&ele!erde k.ll'a· oı,ıara aıt'.; 

tlr l lrÖ b a:örO ı ri 27 · · !1ıırçlıı1:ı da "\"'Prıyorlardı. D6ntlş tııu 5<"1;, :em~\ · rre: tf'. u ıımto e n. Bundan sonra CHP. ıenel seit. ra \'&rıldıgını, bazı noktalarda ?:..a. murarıanmııu da onlar 6dedt!er.» ... ı, ,.._ı o \l . f \it Ocakta An·~aracıa yapııacaıt olan reter:. •~luhterenı arkadqların ye rarıarın talı:.. edı!d!i:lı;ı\, )'&bancı ~t tt•, Hl.._, A':" 
Vt''.<H &«im ltütUklerı ha"ktnda Ba da:t P'al~ll Kon.ı;.eyı toplantıları nı yıllarını tebrik f"dtrlm. Yenl yı- buıoda.n öııı:rendllfım!z bu toplanll Son ailnlenıe adı üzerinde f"n 

da tu11:arı 5öy:e-nıı1tır ııc r,ııı oıuu,ku ~•nılmıktad.tr. lııı. yurı. ıçıııde •e dışında. bU;ün ha~kındL ?ı.tecli.ste ızahat \'erılme fJOzla durulan 1ııınatçılar(lan bırJ 
'sec ..... en kütilk:erı teke-ı"-Ol el "-l l D \H\B !o.TA' · l 1 l 1 O ı b '""' ....... ll\Oll\T P\KTl'A va:ıncıaş.ıra, lavır ı '\'C uııur u o dl. Ankara art'nda yapı an e::a- olan Ercıurıın: 

tı~ten sonra bunlu ~er;nae an- \il <;lHl\OR·: mt.t,'rll dt~ertn • -:ıo·erek ııi1ı.e b•~·I natın llecllı.e ızahat yerını tuta- __ Rusya·,·a niçin rıtt:niz?..,Suatı 
caJr bik.Ull ıcarart ile detttlklık la Bu ırada .:ka'"jı lhtı:ratıa.- be- lamıı;. ve 40yle devam etmı.;tır: 1 mıyacıtu t.tfU•irdır Öteı:ı memle- n~ ı:,. ıu ce\·stbı veroı: 
pı:abııeceil Jıusllfiuncıa büttin adli Jtrtıld.ıgtne röre, B4$bakanla suu- •1958 ln ı1nr, me!ll'ut, \'C ha;-:-ırlı ketlerin batbıkanları, par!Hmtnıo _ Oa\·lt Oyhltrak tarafındın dıl 
te~k!lA.ta ıanıım yapılrnı1tır. Ha~· di Arabi8tanın Ankara BO,.-U.;.f"lc;l bir rıı olm-ını dılerım. Yeni yıla larında ııa.:ııt verd'.ter, müza:..;;cre. \et t>U.lld:ı.1 ye oratla 3 ay kaiC:ı .. l 
tl bu ıaınttnd:naı eonra. ttl"l'!ddQt tıl ar~ınd.~ yapı:an bu Cörüşmede, btlyü:O. üm!tlerıe ı:rmı;oruz. Bıt 1 !er ce-re~·111 ettI. hattl bazı mernle- Bn Uç- av ?lrfında her gUn 9 ıa
blall olan no t ar hü):ında da .:Ruudi Arabistanın Bağdat Pa\~,ı- çoiı: bakımdan OzüntülUy07.. SiYatoı kctier'1e ttımat reyi \'erildi. İktl. l<t çnilş11kır.1ı dııı. ısözlct1me ekle-
rerekll 84.' 111.ıama:ar l"apılmııtır. na katılmasının babi• konuısu e- ıı;uçla•1a itham edilmıı, ba:ııı ari>a- c.:.ar nrganlarınd'ı ayyuka ~ı.•arı- nıem .rf'rt>:.!a 

«Siya::-ı d&valarda. nı~ıt.e:ııell"rın 4 ;dıgı. ta.lınuıı 1ıd.tıme~aedlr. d a'tlt.rımız. ce:ııt.e\drrıncıedirle-r. Bu ~a.n. Büyü:.:: Parı~ Ba..-ıarunnın, el- Po1nandak ııon kona"rlnl. dül"l-
tı7.l1 oııırıı.IC ccrClAn "~eaı nı•h· ,1t,Ht~Ht', 8\\ .\R ·ı..A arkacıa,.:arımızın. bir in önce kur t.ıette. ~ıecltete ızahı llzııncıır. \iUtııı en Onlü Ol°'.ltatra ~etler!n-
•ua ır:anunııarıa ve 11'-kını kartı.r .. ylt" Gitnl ~Tt..t tulmalarını temenni edetkt>n. C.H H\~I'\ den biri olan VtblO\·~:,ı ldart"Siııt1e 
olmaii.:tadır. A~l ıdctıaıar tam".rı~u öte yancıan MenO.er•. Baitdat P. ol ıı r&!t. bu arkad. .. larımızıa ya- Yeni yıl. TOrıc basınına yeni ,·erjtt(ını belırten ~•natçı ErJuran 
mocerttıtir. \ etllletuı. mOı1deıu- B.ıyU.:.~lçimız Bebçet Türkmen ne kından ıııtırnen mllleıımıze ,.e ba ıuısıntılar ır:ctırı~·or. Hueu&i. llln ve lil.iıleı."ıne ,ı:nıarı da ıll,·e etmeı_cı 
mumı:cr uzerlnde herbvır1 b.r te- <la bır ııorüı:ıne yapmı!ltır. Bıt gö- aınımıza te~e:...kürlerınuzt Runarız. kAgıı konu.ıtu cidden ıazetl'lcr ı- '...'ntotmadı: 
•ır1 uıa bahıı. mevzuu ı:ıetııaır !'U«m.C bir yönden «Baıdat Pak:ı Temennlle-rimlze l'elınce. reni yı- çın end19e "t"trlcı. )"en! bır oekll L En çolr taltdlr ftttl~ım mil?ls
Kaıaı k: bikımler bükün:ı..ıertncı9 Konseri• b:r yöndf'n de «Kıbrıs tın; ıcuuntılan Ye .. uakları kaldır ııror ikth•lldl ıtberallzınl, pren&ıp '·tn tan Bırettır O, bence, b:r 

bebtt r • "' d.li.hll• ır.• •er 1 
· bor n-ı 1 mf'IM'leı&in<le Irak bükümet1nln tu- maı;ını. ucuzluk, ferahlık: ııetırme. olarak kabul Nlen D.P. ntn. bu &on ..... t .Dt, ıı" \ 

1 
F.\ iz•. 

<T•ı·Lıtt'r ... ~"' P dahı.lınue ı ı ö O'° •t oı ... . v . 
d 'tüd ._,umu• 11e 1 a:ı l ır r ... 'lte,.., e r. ehli; nlin pro&ranı ile ... aluınıa derece antUlberal. tedbirlerl nuıl b.,ka bıru rapılmai';.ta ır. •• de.tını dOl<l.ur 17 d lll. .. ... l!:rduran. kEmı.ndan 
,e alle\·ı eet>eo , - Ba.'!b&.kan. ııııtat " "' yettrn yolunu KÖStennas.nı dileriz. OUn- alcııgını ibretle mO~ahedc edıro- Cia pı:-·ann c,:aldıı.:ını. .'ion<.erlerır.-

rr.a. ıııJbhı lbt. p.er "'" • 1 •t·nlml1' "" doğruea Şalt' Kl~!o:ilııe yanın. mıaıı aörülmtımı~ bollui\: ı. nt7 .. Bu ba:.:ımdan dOnyanın bız. 
Jtendt ,illte'l l'ar .. ~unun dı,,ıuchı · aıcıe-rek Cumburb.ı.,kanı Celil Ba-

1 
, b cıcn 30.UOO zodık Polon)·a par~\ 

•ırası n.aıu;atl da )&pıınıı, bır ti. ı·ıra. dı' poııtt;.:R. ıle 111111 t.ema.<ı- çJnde bu unduııu u Clevırde-, bu den ögrenecel{1 bir 'ey var: Parti kazıniiıtını bel~nıp, Türk. m.U:tlk 
r bolluktan t>~razını da memleketi- Delvetçlliiı. tıanatı hak~ında da ,unıan &Oy1~ 

Y~n ;-o!:>tU İl l .. "4l. ... l""I l.;.rt hakkında ! 7.ahaı Termltiı!r. m:z :çın te:ııenn.ı etme:t elbette ıtUO,ttt.R'l\ ıı 
'It.\ h.jt· .' ış.ıo. nn 0 . . Ji'l-bt.ican. dıba. sonra Parkotele O.i: 

Adllyecıe:ıtı . b r at.e ıııtacı c:ı.,;:lmüı;tür ha~kımızd.ır. llemtekelte yeni yılln ucuzluk _ Avrurıı~·a ııröre blzde mOzık 
bakınıuıda.ıı Uı:>Ol Kanununun ye- K\Rl~t.OE Df.Ol~lı.:ıJK '.\il~ \'."ili , DObRU OL.\,I.. ııretırme1>tnı candan temenni edl)'O sanatı ve- anlayıı!'ı çok ı;ıt"rldir. !.Jtl-
nı baştan tan%ım td11Cllllnt \"!'> hıı.· Öte. yandan. ınanılır kıyn1&klar- :\levcut. neşir yasak:,vına bazı ruz. Ancak, polis tedbrllertyle. bu z,r,yenlertn blriblrl~rlne Jı::&lll otan 
zırıauan ta."•r11 • 111 B~voki.lete ın- dkn ö*rf'nditımıze ıönıı kabinede iktidar ora-ınlarınııı hiç bır takıbe na ln1kMn g:öremıroruz. Flatların davranışları da baflı baı,:ına olan 
tBc:al eltigınl de b!IO.tren Adlly~ Ve- kUçO:< bır deıtıı;L1>:llk yaı>ılm~ı, maruz_ olma. dan r:aret etmeCIJklr.- c:.mlrl<.ı. kararla. kanunl a tesbit uzüntü konutouelur. Bızde mOzl!l-
kıll. cezaı>\·ıerı peon;onellnın ı.s.Jaıu nıuhtemeldlr. Basın _ Yayın \·e rint rörU:voruz. Buı-.ıar acaba yal- eUUemtyecek!ııt bilme& ıçın. r,,nı~rın. devamlı şrktlele blrbırıe-rı 
:r:ıuuretıne ınan(lıj{ını ve bazırııuı- Turizm Bakanı Sıtkı Yırcaiının nız. mtıhllır \'E' ı>«rtl6l:i! gaı.eır!rr .kti8at Alımı olmaya lU:ıum n1 baltalarcuına blr bal lçlcde ol-
makta oıan merkez te~kıllt kktıu- Tıcaret Ba.kanlıtı;ıııa. <:anakk&le lç!n mi? Eğer Antep hılO.tsetıl )'ac.a. yok. Şuruı bir 't'atıad.ır ki, vatan~ dnklarını ıörmek mUmkUnı1Ur. J't.. 
nunda bu hUSUtt üıerınd.e de titiz- mlllet\'eklll ve e:-lti B&! ıo • Ya.,·ın ta ratmen anlatUl\CL'csa. 28 ara· dit.$ baalt. ihtiyaç maddrlerlnl bul· kat bu, bö>·le n:I olmalı?• 
lık:le duruıaca~uıı. tevktr nıı1.1'6tie-- \"e Turt:mı Genel ?..HldUrü Halim h:.C tarı!ıH Havad!..3 .ıraaete&Jnln ba~ makta bllfilk ~orlukla b['fllailyor. 'ı·: 'f '''"" \t'IK 
eeaının etralll !!"kilde ıııceıen.""ne 1 >lyotun ıse Btioın _ ya~1n Bakan makaıe ... :uae aıılatı!ftn Antep hıl., KopnıaH istenen kuyruklır, rıtılde Sar:atçı. 20 ron sonra lldt'celc:. 
Kereıctll;ıni d• •6Zlerıne lllve et~ lıtı;ıııa g:etlrile<"etııl aı1ylf'nme edlr. d:.&est, .-l;e• ra..ak• ra!rtneıı ya:r:ıta- u~uyor Tt artı1or. Ayarlama }·erıne Pak.at bu u,rrılış. müz.lkt>e•fl>rlerl 
mı11tır. Bövtelt'kle. Ticaret. Ba:{anı Ab- ca~._ blz. bunun ı..,.,ıı dol(ıl16unu Jcadedllen cdondurmaıı, bu kış ıu- Oli.:nemeı.. Z:ra.. Erduran. kı.e.t. bı~ 
ll,.'.Sl Ll'i •:T dullAıı Aker •k•bıne cıı~ı• kaim~ a..n:atmaı;ını biliriz. nU vatand•.'11. aııcaır., M>Stılt bir şN:a 'Z"aman sonrc tekrar şetırtmtza dö 
Bt'h.(~IEl'l~OIR oıacutır. h.1-:,nt RAKl •. '\nı, 1 Kt;~UI t.e":lrl yapmaktadır.• J nece!<. Hem de ~ayUJ ayında tanın 

Sorula". dltı;er aoruları cevaptan- B . Y. l :J. l .F.Ri\ ı.~ TE!>lLJ:)J Gl'l..EK. l.'11.B.\ŞINI mı,, Atmaı~ or;ceaıra şefi H ~el 
dırtitktan ttonra dünkü celf<ede mu- EOE' ı J:R iST.\S"BCLD .\ GEC'lRECEK 11e blr kon'>Cr \'erme:t üzerı: ... 
hallr mcbua!ırın ıııabtk. Adlıye Ve- A k 'd · tç t~t.l'.tt.clcl sorı deıt~şlkl!kter- Yılbaşı dolanalyle, B.M M. nln IS •:'lf:l. ll(Hll\~ 
kıl! h&\kıtıdakl ıthamklt &ÖZierine F. Ku·çu·k n ara a den eonrL hlf'Clls~e Çal~ma'..: çok oea~a kadar tatile ıırıneaı Uzerlue, . 
(:e\'aben df:: 1üçleıımı1tır. Buna ratmen vuıre- 3 oca~ kadar ehr1m1Zde kalacak o- llaA nlara da'ır karar 

cKoınU.vcında bazır bulunnıaı.. nsaşı 1 tnctde) mızı ·t;ıpacatız. B!z f'n a.Kır ı;artlar 11ın OUlek, teşklliı.tla ıemaalarda bu· 
1mkinıncı8n uzak bulunan H.üa,;e. nan aduı oian Kıbnst.an bUtün altında vazıfc görme-··e a.lı.,kınız lunacaktu. OUltk'ln Ankarııya ıttme 
:t·in Avi.li Göl{tünc ba!<:Jı::ınd.a b~ı TOrklerın en erken a1atte uza.Jel• .. İç tüzük mozakf'n•İ<-rl~e C.ll.P. t~ den Once blr bUln ıopıantı.aı daha 
mub-'ı! ar!tac1aşlartn tr.ııdlhıni ıt. r:ibl lkUl"l ••p.tı Krndl haklar·. yapmuı muhtemeldir. u ı •o•ru · malarını, ı:ıtal halde be~lnln katle .. .. 1 1 ı 
bam eden aUz!enn . • ., .. ,r:tı.e- nı kendi Pllerlyle tf'6lim ecırn me. K T\Pl..\R G TT 
mekteı-ım. AcillYC Vckıl ı olara:.c h~- dllec:ea:ı tebdltlerlnl aavurmakt.adır- buslara. t&rlhto belki hır ru····ı- - Öte )·andın, C.H P. tlnlyereltelller 

••t bazı tM"-·ıı lar. »u baI, adanın ber tarafındaki .. ..... C ıı ı kl 
ıundur.u d~vre - ........ ~~ m•-ı,tır. Bu a•or tlrfhl meo·uıı. Inkılip Ocı.:ı·aın .H.P. uıu U· 

• n ıahııında ıe· ı Jı:ö"lere aeı.ını, bulunuyor. Olln ııeç ...... a y ıb Ar •"•nlırı tı tamanıcıt onu İ{. 1 ' <t"etln t.sttrabını, bunu .,.&..,anlar ö- ıar lf;ln açtıııı c ' ••1 m a 

MİGR STÜRK 

* JlER~IOJJ,N * DEUIOJEN * DER'\IOJEN * o 
l!' 
o: 
~ o M A 

lrAvırıw 

DERMOJEN * 
o 
l!' 
=: 
~ etmeıt cıogru e1eııtıjlr. Adliye Ve,ıl- tikçe (l•lıa lyl anlaşılıyor ki, 'rUrk .1 .. .. Kampan•uı• dUn .10na ennlı ,e 

le:-1 de dırı;er büıUn Ve_!t:IHer ctbl Te Rum cema.allerJnln 'oundan 'oöyle mUrlerı boyun~a. çekec~klerd.lr. ~- cezıevle;lndeld tutuklulara ulaştın\ 
hUkUmetın mü terek aa aı.etını )"ü bir arada ya~n Jmkinsı:ı. hale caba stınün b,rı.nde, kend.Uenn.n ak U toplanan SO den razla kl
ti.ltUrlcr Eğt:l ondan doıl'ın bır me ıeımhtır. na.,bakanın NATO'dan av- de n1uhalcfe-tte kalacaklarını dtl· m d~ere talaomı ttr 
aulıyet ~an;ıı.. ıınıunıı pollllka bw.kı det.lerlnde Ankara nutuklan Türk şOnmrdller mi? K~llen cezaların tap, n POıl ~tL.."'11 Y.\Vt:Z 
rrnnda topuna racı o!nı86l lc1tı> Ci'm.&atının k.uvYel mı.neTlyealnl rük U8lu duranlara t&h6lsl. proje~! f;L 
eder. ~.naenıı.lt-yh. ııeçmlı za:rıııı- aeıımeic bakımından çok müeair ol- vuna.n O.P. aöı.cü:erınln zihnı~-e
da:~ı tL:ıltld ecıııcn tll.'\arrurıa:-ın mu, ve Rum c.-maatıne bir kere da tine tırırtın a:ellrdl.• 

CB~ı 1 lncldeJ 
tüzükler, sırf merliatn kendi çer
çe,·etıl dllll1llnde 1-ıuıunmasını ta,.. 
za.mmun edl'n bir taa;arru!tu•. Tcş 
rıl Or&'IUl ıçın 011utu kac1u. icra 
org&nı için de ıç tftzilk bahl6 mev
zuudur, iç tüzük menu lt1barty. 
le. mahdut \"e yaln.z m~lls ıçt faa~ « 
Uyetlere taal!Ok eder Bu.O.akü iÇ 
tür.otun, bir hukukçu ııözil tle. 
d14•rıl·a taıttırı:ını ,.e UçüncQ 'J&.. 
hı~:an da ıırttenellrd11:1nt aörü:;o-
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LABORATUARI 
Dost ve Müşterilerinin yeni yılını 

Sıhhat ve Saadetler Diler 

kutlar, 

« 
:z: 
"' ... 
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ZAYi 
hepaı l'ltı.;.unıet ıııunına yapımı~ ha Kıbrı.s TUr.klerl Ue •na •atanın f'F7\ R\~K 
ttr. derinden ve yalUndan alı\kadar oldu Gfile;:, sözOnOn tJUilfllnda b!r de 

26.1.1954 ıtiln ve 46794- beyanna· 
me ııumtırlU<lll' Hollancıacıaıı tlle
dema Febrtkasınd111 lt!lll ett•~l
nuz 120 a~et ve 37.190.- noıar 
:u~-:netındekı d.ll;kharrow·ıarı aıt 
iıııtanııuı Gıri, oumrUıı;llnce :a .. -
dlklı 2. Ar1L13':. 1053 tarıh ,.!! 4:.!tr; 
ı,.ayılt raturıa ve 7. Araıı:ı:. J95:3 ta
rih '"~ 173. l5 Rayı\ı SIJrortM. rni.l
çeı.ıni zayı ettl:,;;. Htli>.~ıı~üt.tlllr 

GIZl.İ ol·nts,ı\' .. ı&;uııu ıoeterm1.tttr. Adada •Ulhün ve erıpM yapm~ ve «Bıı gl<llı:ıle galiba 
Bundan aourft C.H.P An ... ara rnu aUkQnun ladeet • e Türk. tt-maıtlnln b:r de Ct•zab&n'.< kurulacak• dr. 

letttklli O..<ıın•n All.flroı::ıu &Q.a al. hatl•ncın carantl altına aıuımuı· mi"tlr. GQlf''.-t, "IHOr p llf' C.lf.P 
ml.f, tekzlP hıı.kkının auUıı:!ımaı • nı ancak t.akElm!e m\lm,jt()n oıaca:.;ı nln. Mecliste, «e:rtıp ol&bllmes 1-ıu; 
dllUıgtn! bellrtnııı; \'8 ~oyle d.euıl:ı· na dün)·anın ınaumuını temennl • rıııı kaybetmı, olmalarından fiz(Jıı 
tır: dertm.> tü du:-du;;::arıııu. oc:ırtmi 1 ve tı:>Y 

cSeçlm!trden UC ıun ö_nce Jenı. \' \l.İ il.E Gonls,ıE :,. CIC\'t1n1 etm.~t.ır: 
dı>n lt'çmf'n k•rdı lçln veı.aıet.111 aun Cevap: •Vail lle son ıoru,tüjtlmll.:1 •Oitnra. atom vf' fUze cıcvr!ııdP 

11\H'\I\' •ı· tc.' \1\1-.T \e 
~\,\\'\ T. \ . O. 

df'tdlı1:I tamıın de ::ıeçlm Kanununa de blz nokta! nal'arımızı taiı.ıtm ü t;Urat!e nerler::e-n. b:z hlll lru;ın 
a· .ıurıd·r > ı zerinde- topladık. Ba.<Jka bal çare&' ltail:lırı müead.ele.ıı.nderız. Bun:ar 

· Dur~m• cısıı;;.:: ıne-.seleJne tı•11n ~önnedljtml7:l .tUrltdljlmUı :ramıı.n dün~·anın ~lf'l'l me11lt·kctlerlnde iki 
ee: bugO.ıı .ı~a.~ı d:ı\·aıarcia mııalraet ceT•P olarak, bu hu~uına htııtız bir Ml!"' f'l"\•cl hal!('ldf!c; ,. ~ 
bu bır ... ~de :");aııne 1eım1.:ıttr :ı.ıaıı-1 rı;;ır beyan ıedf'm•Jeceıtnı .01.emtş. , .. ,, ,, 0 ,.· n1ı;,ı f :tt SATILIK KASA 
:ı.emeıerın &arsr:arıın ~enkh. etmek 1 tır. Bil tttbarıa. V~llnln t•k.slm trzl- cÖ:ıOmttz::lf"·~ btltUn flf"Çlmlf'r"I' 
.latemeyl:z. )"a~ıı.ı bu \Oldakl t.atb\. mb·I rro<Jdf'lml o.d.u"u rlv•yeılerl ııt'lrtnf'k ka•arındı~·ırı, Son mlllet\'f'l "lltlton Sa!• Worlui A Gcorı:• -
kat. umumı blr ıo:ııde halin" lf'lln doiru aeıtld!r. Bl~lm lıf'Ddı.lnf' an l>:ili .. E"Ç::nlf'r1nde ı!cııtımız drr.·der. Lnııdon mar'.ia para k~ftlil BCt.._ 
ee bize eııctı~" vtrir. Haıı naklllf'rlıı .aıuıt.mııı Tar:.Cler.e Rumi•~ arıuın· çok öıh~ınlldlr. Tıcıı.rl't odalat'ı se- le t.a.tılıktır 
ıı.vasl mdlıi.hıl7alarla )atHldıcı bir d& bir kopnl kuruıarnı~·ac•11ı Te bu çimleri sıtbl, dlii;er mılıallt "f'Clmll'!>- '10rıı<"n ııt ; Tf"I! '!'! D:S 64 

lak;ıadır, Haklın tf'mlnatı konu.un· nu bidtaeıerln. de 1abat. ettJıl:ldlr. :~•n:.~•:•:e~l<=t~l:rl~l:m~ .. ~l~l;h;t~lm;;.ı~ı ;;m;•;,:··~:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ d.a Adalet aa ıt:anının ıaah~Qtletlnl tKl SORU 
~ne, tellkkl edl)'Orum. HMklm t.e- Soru: •MU.ariOIJUD Klbtı!la dön 1 
nıtnatı atındaş huzurunun •e re- meı1 ball11 .konusu mudur?• 
lltrı.ln 'ıe~ınatıdır. Tahakkuku ha. 1 ce.,ap: cBazı tn:lUz ve Rum pze 
llnde ~eretı AdllYe Vekiline attUr. teleri bô\•le bir habe!" Tttmt,terdlr, 
Hllıı::tmın teıntnatt vıcdanındadır f'alı:at, t.eyıd edecek enı1ıreter yolr. 
iddıa.sı da ııUbjetU!tlr. Zira 'lcdan t\l.r.> 
teminatı pll.ildlr. Biz 1MI buau&l te- Bonı: •Ytnl VaU, Kıbn.ata TUrlr1eı-
ı:nlnıt 11ıwmett.eylz.• ale)'blnde blr df'ilşlkll.ı:. ıetıttcek o. 

Bundan eonra btltçenhl tümü ka- luraa ne yapaca.ıraınt.a?• 
bul edU Lş ve maddelere ıeç1lmı'" Cevap: •Buna im.kin foktur. Kıb 
tl y :ım ödentk.lertyle ll&Ut fa. r141n •tatUaUnde de l'1kllk yapı:•c•· 

r. ~ ıurkeD. aoz alan C.H.P. sı... tı um.an daha önce TUrldyeuın tik 
aıl gOri.ı,U JdU Turban Feyz.loı;lu, rı alınacaktır. Vali aon u.ut.uklann
., .. mille''

11 ı Kanunu taaaruının da TUrk.tyeden ~haederken., Kıb?"'.a 
Devlet Pel'90ne ıkarı1ı:nuıru; enrı... konu.unda- Türidyenln mutlaka re. 
b ir an önce ç aııaıııııtından mılr:- J1 a~ınacalı.tll', eekllnd• aımnl bir 
'• ondan, h1•>, .. 'pe~scııeUctn ldll bir ~ıklamada bulunmu~tur.• 

•r1p de't' e aııını temenni e'
atatt.l)·e kaVUŞlJIJ ın arrı bir atatu 
n:ı. l,, hlkJml~.r ı~aumunu beUrtınif
derplş etme.-. 
tir. 
ARı\ SEÇU.ıl c H p vın ınlllet ..... 

saat 10 d• · bUic:o·e ara eeçırn 
tlll Ferit .M:!:, konulmamış o:. 
lerl için ıa tml" 1951 aeçlmlerln 
-··•nı ten1'.1 t e -- _ 13 ı:nll;on l!ralık borcun 
eten dog:an aıntf oım..ından 4a 
bütçeye konulm 
flk!yet ettnl$tlr. 

BU.t<e xomlaionu cuma ıontın
dtn ltlbıreJ1 ça:umııırıca dnam 

ec:ı.ecek.tir. 

Yılbaşında 

Yılbaıında ilôve tren 

seferleri 
'rllba.,ı ıece.ı ı:;Jrkecl - Halkalı 

banllrö hattında ltl ıllve 1efer 
ibd.~ olunmuttur. 

Bu trenler Sir.itt'Ciden saat ı.oo 
ve 4.00 de H&lka.,daıı da 3.00 .,e 
5.00 de kaldırılacaktır. 

8ahlbt: VATAN Onetectltk 
Ye !.latb&acllık T. A. e. adlDI 

AO~IED E'ftN YAU\IAN 
t"mumt N"eerl,at. P..fQdttrO 

ilzCA.11 "1tGCl>l!ll 
B'cl ıçıcıa Yazı tşıenoı nneıı 

idare eden mesuı mQdUrı 
Ött10 ERGUDER 

Oazetemıze yuuann yeni nar1'· 
lerle rönder:ı:tmesını rica ederiz. 

Yeni Yıl Şerefine 

YARIN MATiNELERDEN iTiBAREN 

iki saat kahkaha 

KONU~AN KATIR BAHRİYEDE 
crranri111 in the :sa,·y) 

DONALD O'CONNOR - MARTHA HYER 

iıa,· eten tn "on Diin }':I Jla,·aflisltri. 

NECATİ PEHLIVANZADE 
' tapurruluk - ~ladtncilik - Kömiircüliik 

Ofis: Arıu han, Rıhtın1 Cad. "!Xo. 247 Tophane • İstanbul 
Kömür deposu~ Tl·amv~)· Cad. ~o. 85 Kuruçe~me - 1 tanbul 

TELErONLAR: 

Direkt 44 77 22 
ons 44 9115 
Kömür Deposu 63 59 68 
Ev 414563 

Telgraf Adresi: PEllL İVANZADE - btanbul 

samimi hislerinizi 
Erzurum As. Sal Al. Kom Bşk. lığından 

BiR 

/ 

pARFÖMÜ ile 
ifade ediniz 

Bir 
PEREJ~ kreasyanudur 

. . . .. : :~- .. ,.· .· < ' -

Askert ihtiyaç için aşağıda cins, miktar. muhammen fiat mu hamm~n bedel ve muvakkat te
min.atlan yazılı cıda maddeleri müteahhit nan~ ve htsabına açık eksiltme suretiyle sat.ı.n alınacak
tır. 

Eksiltme 8.1.1958 Pazartesi ıünü saat 15.30 da komisyonda yapılaca!qır. Şartnameler Anka· 
rı, İstanbul Lv. Amirlilderi>·ie komi5\onumuzda her gün görülcbi lir. (3373 - 17741) 

Cinsi Mil<tın ~L Ftat M. Bodel nıuvaHat Teminatı 

!Cunı fasulye 
il:. M•ttimek 

270 Ton 
30 Ton 

245 Krş . 
160 Krı. 

661 500 Lira 
48 000 Lira 

30 210 Lira 
3 600 Lira 

Uiİlivellı.Tüil1imifel Şiiiefi 

...... -
• 

-

ruz.• 
l\:AlOE T.4.S\RRCf'I 
Proıesör Sarıca. caı1a ıonra ka. 

rarnrune bahsine 1ııeçerek hOic:-Omo
t;n aon :zamanlarda çıkardtQ:ı •İl.t.n 
Kararnamcı;lı ne tema.ı:;la ıunıarı 
l!t()ylemlttır: 
«- Son zamanlarQ1ı1. hO!(tlmet, ı. 
ıtı.n hua\llıUnda.'fl kı.ramame ile. 
rcrt!Pre atı olın 11Anların gaz~ 
telcre nt.ıtıl venloteeıınl tesbtt et. 
mı'<tır. Bu kararna.""Dc. b!r «ka!de 
tllliarrutı o!duıı;u.\.c. ((•>re, buratta 
blr hllrrı;;etııı tahdidi ııorUhl:yor. 

İc::·a or~nına •uhlhn et. anca:ıt. nır 
ktı.ııtınla ver.lir H1ı1.:bu~ı bU ~Jn 
karanıaıne- ~unu 7/i~1crınlıttlr k .. 
ıcra or!fıtnı ferdi t!ıln hUrrg·et:nı 
tahdıt. ederkl'n h:ç bır kanuna da
yanmıs-or. HükOnı,.t. bu kararna
meyi çıkarırken. «bu bızım umu
mi re~kllnl:r:e &ıtt~ e&asına ~t. 

nat eımı~tır. B~ katıyen cıoaru 
deklldlr. ~u. bir demokratllı. Clas 
tır ki. cka.ramam~. kanuna da,,va
nır.t. Kend.~ı.lnc. bu mevzuda bir 
kanunla salAhl~·et verllnıtyen lc:-ı 
oraanının çıil:artlıtrı bu kararname 
cıe ı~ıe\·zuaı.a a::k·ndır.:t 

SATILIK FABRiKA 

BINASI 
Bonıonl.nin en j,·i verin· 

de 5 kat liıl·rinde ~at~nıan1 
bina s~tılıktır .\tiiracııat: ~e
'l"l Kcı.~ a: Pan::al tı İnci fi;ne· 
ma~ı yanında. Pangaltı pa!:'l
jı. Tol • 48 50 75. 

f 1 Mııto~,~~'.~1 ~or ~S~eoroo ~ 
London rnarit& p&ı"a kasaaı a.ce- i 

lf' aau:ıktır. ta U 
~lt)rac·aat; Te-1: 2'? 9:i ~ 

: 
~ 

« DERMOJEN * DER)!OJEN * DERıfOJEN * DER~IOJE:-1 

ACENTELER KULÜBÜ 
Kullibilmilzün yıllık Umumi Hev'et toplantısı 10. Ocak. 

1958 Cuma ı;til~ü ~aat 16 da 1:lksim. Recep Paşa Cad. Eğe 
Palas Apt. 23/l No. da aıaeıda yazılı gündemi görüşmek 
üzer<' toplanae']ktır. 

Sa)'ın itzanuzın belirli a:Un ve ~aatte teşrifleri rira olunur 
İdare lley'etl 

GCXIJEll: 
t - Voklan1a 

2 - Riyaset divanı se~imt, 
3 idare hcieti faaliyet raporu ile murıkip raporunun 

okunması, tt'nkidi, 
4 - Bütçenin telkiki ve ta~it;J, 
5 - İdare hey'etlnin ibrası, yeni idare hey'eti, hıyıi"'t di

vanı ve :nurakip seçimi. 
6 - Tckllı V<' temcpniler. 

. 
lstanbul Liman Baskanlığından 

o: 
~ 

13 • Ooak • 0:18 Pazartesi günil s•at 9 da Gil,..,rte ve Makine 
ıost r·on1oluğu ınAvlarına ba~lanarıu:ınd3n deniz kayıtlan sınava gir
me[r yeter 'llanl:trın 10-0eak-9i8 günü :1k~am1na kadar ba ka?I
hıı?ımı1a ıniit"acaatları. (17872) 

l Tllrkiye Hastane Mütehassısları Derneğinden 
Scnf'Jik kon~re 17/l/l9!l8 Cuma günü saat 19 da yapıla

rağınd:ın sayın üyelerin Vere :n Savaş Derneği lokaline teş· 
rıflt>ı·ı rir:a ıııı.vnır. 

indirimli - lndirimsir 

GELiR VERGiSi CETVELLERi 
Amortisman, Damga Resmi, Macıı - Ocret 

CET\.ELL!.RI 

Yurd i~i - Yurd dııı yevmiyelerini 
n - CET\El.İ 

Razırlıyınl:ar: 

gösterir 

\'AHİD DAVJGIL iHS.\N ERESCı\'I 
T itr;.:lye Çimento Sanayii T.A 8 fatanbul Detterdar:ı ı \tı.ıh .. ebe 
İrtıbı· ~udHrh.I ·!>. ~tuh&.st'btc!d \fUdtırıuııu ~uhuebe Şetı 

inkılap Kitapevinde Satılmaktadır 

. . 
1sc1 • ARANIYOR 

Yflni binamızın ıenişletilmP!' has,.biyle iş('iye ihtiyacı· 
mıı vnrdır 40 vaşına kadar kadın veya 13-1~ yaşları arasında 
erkek vo kız isteklilerin hem•n Bomontideki inhisarlar Çay 
A tö)).·esi !\JüdUrlU~üne mürar:a:1t]ar1 iISn olunuı·. (18228) 

1'ÜRı..İYE OTO~IOBIL, KMl~ON \'E LAliTİK 
DISTRİBÜTÖRLERt DER!'l'EKLERi 

FEDERASYONU 
}...,edera!lyonumuzun yıllık Urı:1.1mi hey'et toplantısı 10 

Ocak 1958 C•ıma günü &aat 14 30 da Taksim, Recep P•şa Cad. 
Ege Palas :!3/l No. ıU aşağıda yazılı gündemi (Örüşmek 
üzere top1an3caktır. 

Sayın iıamızın belirli gün ve saatte teşrifleri rica olunur. 

GÜNDE:\!: 
1 - Yoklama, 
2 - Riyaset divanı seçimi, 

idare Heyeti 

3 - fd&re hey'eti faaliyet raporu ile muraklp raporunun 
okunması ve tenkidi, 

• - Bütçenin tetkiki ve taod~, 
S - İdare hey'etinin ibrası, ıeni idare he)''eti, hayAiyet d.i· 

van.ı ve murakiplerin se~~ • 
9 - Teklif Vfl tıamenniler. 

IATPAt 1 

48 Üniversiteli 
(Başı ı ınclt!e, 

ll.JN.\S K.ARARl~~·-
Toplan t ıd& T&rılan Jt.ararlara &Ot .. 

11 oıC~ncıden 7 11ln.Jn yurr.~an aul
cnamaları gtrektltl aonuouna vanldı. 
D14;er O~renci!erlo de blr lıı:ıaınmın 
ocak,. blr tamının da fUbat ayı •O
nun& kadar yurtta kalaoı:eceklert 
ır.ara.rlaştınldt. Alman .kl\nrlar tUD· 
tardır: 

•l - Kendi !akillt~ierind• teie deta 
ten u.:tıutıh olaralr. bir üat. aınıfa 
dto-ram edeOllen O~rrncller, rur.ta 
ıta.acaldardır. 

2 - sınıfta ııı:a:mı:, durumda. olan 
6*rcncıier, rura IX'•lıı: a:.ı .sonuna 
kadar ta1ab1lettklerd1r. 

3 - Pııılıı::Ul ı.elertnde de•am mecbu 
rlyetlnl doldurmu.t bulunan >ur<:. Ol 
rencUtr.lnden. mezun o>mıU l(ln en 
fazla t.ı~ denıten ımıllıanı olan:ar 
da, Ut. tmtlhan devre.11 aonuna ka 
dar yurt.~& kalabilece:ıtıerdlr • 
~ \S'Sl.l İ..'iSı\S Kİ:\I! 

Valt Tarh•n, bu kararları ıc;ıkıar· 
ktn Ortrendltre hltabt'o yaptıtı ko
nutmada, kendtıerıne: amca oı;utıer 
de bulundu. VaH, İltanbulda rurt 
lbtı:racı nr,ııanıaıt)'an 5 b1n Ogttn 
et bu!uıtduıtunu, ta!acalt yurt bu:a 
blleu otttncının haltlkaıe:n cl'o&l1a:t 
ln-.IU oldutunu bellrtti 't'e o~rect· 
!erden cçoJt çal.ltkan.. olmalannı ı.· 

l<clL 
TA..l..F.BELERL"'I' İTİR.\Zl 

A:man 2, •e 3. kararlara tlb! o. 
ıan ôğrtncUtr \~aıı}·e ı:ı.raı ettı!tr. 

\'a;ı. o &nda telefonla Başveitllin, 
kendt.lnt çaıltrdııfıı:ı.ı blld:.rdtt1nden, 
o~cUertn ltlru:ını dinleyemedi Te 
kendJlerlne daha ıonnı. maıam:na ,ıeı 
melerl.nJ 80yled.I. Zlra blr öjrencl Va 
llye, kararlan kendl\ertnl dinlem•· 
den aldt!!:UU b& ırl&ttL 
~~ncı:er, V&ic.ıllar İdareslnce ken 

dller1ne y&pılan vaadltrln yetine re· 
tı..rtlmtCHıllnl, aylık la e l>ecit'.ltri ı...e 
tlbiM, kitap, dert.er •.L yardımtaruı 

ver1lmedlJtlnl llerı. aurmektedlrler. 

Dün gelen mallar 
Dün ıımanınuıa İsveç bandırall 

•Xen1till> tılebiyle 75 ton 1'8t le. 
28 ton jeneratör. 16 ton tr&:te!,,r
matör, 18 ton tıbbi mL.7.eme. 18 
ton k.lmye,·I maddıe 101 ton muh
te~lf eora: İi.alia.=ı bandıralı ~O'd:
ne• vapuruyla da 1~9 ton tomruk. 
33 ton, Bil ınıu~ı ıçln proCir de-
mır ııeımııur. 

·. : ..... ·. · .. ·>:-. :·.'. ·. ·. · ..... :.: -~ .... ~··· .: ~. -.:.· •. 

Yılbaşında 
samimi hislerinizi 

BiR" 

PARFÖMÜ ile 
ifade ediniz. 

Bir 

PEREJA kreasyonudur 

"" işte ... 
Her gün ev •$ıl"den sonra el· 
lerimı bol ~abcr. ! ..ı tu ile yıkır 
ve Princess:ı- el los ;cnunu 
sürerim. 

PRINCESSE 
EL LOSYONU 
Cild tıhrlbalır.ı önler çatlak· 
lırı geçirir. nesırlırı yok eder. 
Size pımuk gibi bembeyaz 
ve yumuJık eller kızandırır.1 

~-
l'ERffAT NACİ VE ORT. 

C•~•loaıu Tasvir Sok. Ta,,·ir Han 
1'o. 10/~ Tel: 2Hl 71 



bu 

Beşiktaş, lltay'll Kaya'ya 
10 bin 1 • na venvor. • 

•• 
G . Saraylılann do Altay'h Gönen'i 

transfer etmeleri kuvvetle muhtemel 
R rımJ tr<tn fer ayımı dahıı. bır 

• lıayll uınao buluıııru1>ına ra 
men l.:ulüplcr d ff'l'I ıormcden 

ııı a:rı a.ınrca.ıana şl:ndldrıı futbnl 
cu tran ruın., cırt m terdir llu a· 
r.d.a Ve :.ktaş ııı bu nırnııda en bn· 
lanıın kulliµ olmııştur. 

l aln11 her ııedeıı e M,rah brya:ı 

lı ıdarecUrr ırıın frr meV7.uıındll cm 
t li İ.t.ııılrın lyaı. bryıuh \ltaJ 
~ulübllnfi ıcrdlı rlm~ktrdlrlN 

l•Orcan nı ıııntrrnur nrmundtıı1· 
d•n onr Be lktaı imdi dr lı • 
lı futboku Ka1a •e Gönene talip 
tirler 

1 eıJdll ka1naklarclan o reııdl,lml 

u ı;ore Ka.ra1a 111 Ura teklif e• 
CIJlnı~ nı ıran feri l~ln pren ip tın 

bsmasuıa r.uılmı ı.ır <.one.nln de 
dunımu a:rnıdır. 

Pata! bu durum \llaylı ldarnl 
lcrı:tı ilztintü ile liarsıtınnıutu. Hal 

ıı. ıdare h'J'rllnr '<&kın bir ah": 
•Bu kadar ubruete ne ıuıııııı var': 
Oldu olacak bari oyuııcularıınıı.ın 

htpJI forrnalannı çıkar ıDl:ır YI' 

A•tU.taş':ıı ıııtslnlcr no.ru o ba kı • 
d.ın da Catla Hlrblr do lluk kal 

Gönen'e 
G. Saray da 
ı alip 
Replit.;ı lılardan •onrıı All:ıyın mu 

"arrık açık oyuncusu Gönene Gala• 
tıı r;aylılar da tallpUrlcr. 

desı ile kdıılı :eW d flldır ... 
mı ıır. 

n.f:ŞiKJ \ 
KAIUU)IA~ fil 
·nı.lr 

Genrler llıtlıJ •nln nrla batı il.ıh· 

raını.ndır. 

Otrendl:lmlu corr Btşıklaşlı id• 
!rcılrr .ıııli:ır•dalil tem~llcflPri u ı 
ta.shle Kahramaııa parlak dcnllebl 
!reel< bir tdcllrtr bulunıııu~lar n 
ı;t:ne litrcndl:fmlzc ı:orc mlh~ı ce 
TILJ1 almı~larclır 

SUAT MAMAT Gıllatn•:tr • ıo nıar fnlhııltu,n "nn ınıılrrılt' 
~RliDlllS:lnlll 1'1Jr•tl&Jnl o;:rrıtılll.. flıı •Urr.tll' 

~rl ~ırınn:ıltlHr ıtftl IRDf' birbirini' l"•lt fnr<"I 0t11111'1l-"ll08 •Rhlp 
nltlıılar Hal.alım "'llRl hu ıuırı;ı ıı.ı nı,rıır.ıı. mı;> 

·\( - ·", . 
~- ,-.,' 

MAÇTAN EVVEL 
11111111111111il11il111111111111il1111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111 

'l'l:RA.:\ ff. R.) 

- Her profc.s.ı-oncl ~uncunun 
dıısunduğunu dll .. uuti~ oıı.ım. 

maçtan sonra isı 
ıııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııuıııııııı ı ııııııııuıııııı111111111111111111111 

- .\uh:ı. ne dıı unıı~or dı.ı-e 
dusıinml') in. Galibi) ette alına· 
<•al,; :?50 p:ıpell! •• 

~UKI:l ff.IU 
'\Taç ortada. 

- ~e muna ebet. Galnta ara1 
oı t.ıda bir l'.) bırakır mı? t'ııanı 

tebine (oktan ~ crlP~tirıli bıle! .. 
ı.ı:rru: ıV.R.> 
- Maçtan cncl bır ~ey 'iO~· 

1 'emı~ eceljıın. 

ye mı;> CC<'JIDl. 

- l\Jaçtan ı.oııra bir e 
rucğf' acaba dili vardı nı 

• .\ KGÜ~ ( F.R.) 
- ı\U:ıb ı n 'C'I' r c .ı 
- \ola ılan •. \ilahtan 

madılar! .• 
C.\1" ( 1 JU 

Kuannıak ıçın - ı;, el, ınaı;tan sonra frnks 
kon~mu • \s:ıbı bor.ukmu bir t11 

Yok canım. ahı n 
orsun. Biz ~akadan O) 

ını:ı: zannedhorrlıık: .• 
ŞIRZ.\ 1 <r.r..ı 

1ılactan ev\ el bır 
leınek dogru olmaz. 

b.ıfla i:ı:in ıstcmiş_: •• 
:-; ACİ <F. R.) 

Maetan oncl' bır şe~ so~ 1 • 

LEFTEB ve 
• 
ID 

Mücadelesi 
111 

B 11 son Bclçıka marı i<'in 
.\n:ı.ararla kampa gittigımiz 
:;;aman bir ara coc uklarla 

oturup <;undan bundan bahsl'di 
~orduk. l.af lafı açtı \e niha}el 
nıe\"LU cınıımuzdf'l.:i lig ınarlan 
na geldi. En nıııhimlt'rdrn hiı i 
olan 1 cnerhahçe • ııc,ikta nıa· 

~ ından bahis açıldı. O <.;ınıda \h· 
nırt, l.efter'f' takılarak; • \ h, be· 
111 bir enin kaı ıııda ağ haf 
o~natsalar, \ilahtan ha ı..a biı· 

~f'\ isf<>mr.ın! drdi. nıı briki ırr 

ı.•rıcr'i kızdıı·m:ık i~·in akn o· 
1:11 alı. ~ii~ lenf'n bir nzdıı, fak,ıt 

~fni anlrl'nörlcrinin 'cı digi tak 
fil• icabı \lınıct \f' l.cftcr haki· 
kııtf'n pnıuı "unu karsı lrnrııı~ a 
ıı11nrla gelnıf'dilrr nıi? -.c~ rcrler-

ken içimden kıs kı~ guldum. 
l\l tçta ı .efter de, \hmet de ben· 
et• fl'\ kalfıdc n.)nadılar. \'oksa 
p:ızar gıınu t.,.ihiınde baıı kim· 
felrriıı ı.b~ ll'diği sibi 1.efter giı· 
niindc nim.ısa~ ıh .\ bnıcl onu ta· 
kiıı r.debılınck icin o kadar ça· 
lı ınasıııa liizıını J..ulnıa acaktı. 
llıığnı~u bcnt·c .\hııırt l .eflcr'i 
<:ok i\ i o} 11aurak \t' onun İ\; 
o\unıına :nak u~dııl'arak dıııdıı· 
rnbihti. '\'ok<ra l.:nr:şı ıntlnkinin 
kötu o\ ıınııııdan değil, o mı• · 
lıur ~ ıldıılan 'en•n bc•n olsa~· 
dun her iki ine de iıf'rı '"""**) 
~ ıhlııı ı;ı•\ e <'\ e b.ıgı larılım 
clogıu u. 

- cu o~-undan sonra 
le en nafile! .. 
RA Rİ ( f .R.) 

- l\laç ortada 
- Riz oııiın ortada 111 

medik. Yalancm! .. 
ER \Clm'İ:'I' (F.B.) 

- Ark2da~:ınm çok 
~rlandılar, kazanacağız: 

- Eelli. 45 dakikada 
~ECDE'J' <F.R.) 

Top y-m.arlaktır, 11 
olmaz 

- noı1 kn e nl 
Jat ak mı~ dı araba?: .• 

V.:\ROI, (6,J.K.) 
Netice önceden 

mez:. 

dı 

) taçtan onra ket 
oyle i I'! •• 

· ı~uA'r m.J.K.) 
- ıı ç bır f.kr m yo 
- Ol~ıı nr olacak ' 
RI:<'J:P {8.J.I\.) 

'.\J, c ortadadı · 
- :\taçta iıi r;ore111 

ı ede idini1! •• 
Yl.'K~EL 18.J.K.l 

- Çok ekışmclı bı.ı4. 
caktır. 

- r.ih anıT.da 1111 soı 
OZC.\~ (C.J.K.) 

Haııg• taıaf 1) ı 
nı:ı\ı o kazanır 

- 1 tılbol dc baıan ( 
yan da ka1.anır. 

Gi.:r.c \ l'' rn.J.K.) 
nu maçta O) nam 

:ı:u t'dcrdım ...................................................................... ,. ..................................................................................................... .. 
- Omamaılıgınıı;ı n' 

nııı lll'rhalde:. wıener sport Klub Galatasaray dün çalıştı 
lsponya'da 

Barcelonı 30 ıT B ıı. ı - .~TUıtur

•• ll~ndrn Wlenrr Sı>o:• Klub ta
... ıııı Lsı>a.n a t rn lndelcl u.. ma 
ç ıı.ı ırnrada ovnarnı•>- r. ~panya 11'.1; 
lıdnc ı Barcclor.a 6C blıı .ıı' lrcl ö 

n inde W Sport Khlb ıı 4 • ı mat
ltıp e.m. lr 

eh 

P
u;ır ı:ılntl ~lllhaıpa.ıa ıadın· 

ıı~ •apılacak Ha lala "ra.1 ı ,.. 
llf'rbahçc 1ı, maçı için ııuı 

kırmıulılllr dundcn ltlbucıı ralı 
nıa•a b~•laını lardır llıı mllsabalia· 
nın hır il• finali ı:ilh <·etin olal'ağı 

rnuh•kkaktır \ ncak kauıı~nın 1A'" 
plsonııd&kl iddiA•I daha fu lala•at a 
liından ıııraftarııı maçı almıı.Jan ~n 

iunıı ı:ırrrı 
mPktrdır. 

art~ıınrlP.rl kabrt 

nu ınr~aada Gabtasarı~ın ma ı 
hııliııdr arı 

bich-rrtlllrr 

ııuan 4 " 'uk-~lrct'klJr ki, bu 
ı:aıata$2ruııı şamıılrnnıu~uııu 
ranll rd~r. 

G \ I \1 \ 111 \\ C \1,1'11 
sırı • kırmızılılar dun kulup ı.,. 

kallerlndc .ıkı bir Mntrrnman Taıı 

ıııı,brdır. llıı antrı:ııınan, t rııtr 
hah~c baiırlılılarının bir ba l~nr;ıcı) 
dı 

lllter taraftan al:\kalı çe,rrJrrdrn 
ıun haberlere J;<•r~. aotrrnor Oiçk 

•on K11 ınıpaşıt maçındaki ıertfbl 

bo;rnıa)ocaktır, 'ııcak IJll" rıı:ı tak 
dlrd~ hmt!l •olaçıkııı 01nauı cak 
~e ıı~ı §ll&I~ mnkilnde )rr ı.ıla· 

caktır. 

arı hcherılller dr buı;Un 
ı&.Ju da kcııdl sahularıııda tik ı ~ 

lı•ıııalannı y:ııpacakl.rdır 

nu arada an • 1 cnerıll ldared· 
inin bıı lıııtta da Xlıazlnln atfı 

trio utra :u·akları tahmin oıunmaı. 
tadır. 

Türkiye Boks birin 
cilikleri Ağustos'

ta yapılıyor 

dtr. 
A ır ııtklet botııorümU 

ı.u ı ı r., pazar r;linu hmtt 111 
karsı~ınd3 sıkı bir mul·adele ;raptı 

111\11:1 <r.J.K.) 
- l~melımız kazanm 
- \c·ı bir hatıradır f 

nı:rlilerin de emeli b 
lar ili kn1.annıaktı! o• 
r:ıJrnı;lunun kulaklaı ı 

CO KU~ (B . .J.'K.) 
bndcn ke!>1ırmel 

d~ğıldır. 
- o halde lııtfen I 

yunın! ... 

ŞEVKET 
, ....................................... . 

Pu~kaı, Austr 
antrenörü ol 

\ı'h'Bnll, fto (THA 1 
aeçr.1kten aonra .Anatu 
3Cn .Macar milli tuTbol 
tanı F'1!renç ~ ~ 

Wteııu l)J>ort Klub Ku 
la mı tL , 

imdi meşhur AUB!rlJ 
ka an•renör olarak 'iJ:ı; 
~alı;maJtuıdır 

1ngiltere lig rf • Londra 30 (TH.A.ı 

llg ına !an b ııene 
i:e<:mekoe n hakem er, 
kırıcı oyunu :ıı:a~ ında 

onın dı etmektedirler 
Nıtek m ıcçen hatırı 

h11 eınler seki Oiltnc 
e•mtıı erd r. 

Cenup llgllldt"ll ııereto 
ham ı ı 3) maçı çok ' 
ı-a 1 inde o;ııacmış " 
akımdan U o uncu 

Maçtan aOllra Oht teıı 
!arı üç saat 1107tınlnl' 
rnam Te e en po.b. 
k1 da ıttıktan .sonra tu 
dı terkedebllml Md.: 

idare b!'Srtlnc r.ok yakın \e şeb 
illl>eUI ka;raaı.:tard n o;rtndıtıml e 
aore :ın ktrnıı11lı ldar~dlrr <·o· 
Jt•n ltln acık bono vrnne I' hazır

• rlar Ye ır.ıa t•rl itin "'" l~ıım s• 
lir t ,rapmua çahş;or:ıl<ldrdır 

\nı.ıınr ı.rııneıtPn bir hakaretle nnlonan 
ı.o tcu ıınn muhnı.l'ınr edllrhllm,.ol için l ıırııa • l .t"C.rr tr. 

nıl ılı. Kr-lnıdr ı rtırr ı~ llrrrp dlırı ııılll,,.d,. raııorhırını >•:ı: rtuı.cn ı;orOlml'l.(l' ıtlr. 
blııtlr· 

rurrr, eon ma llldll çcn~·1Dd n n 
taılandıuı için kafıle ı c ehrtmıze 

elmeml tir 

1957 giderke 
Kral ö.dJ r:ıı~ın .raıı 18.\7 

5eneııını arumızda d"•· 
hareı:etlcriylc bı:a ı or, e;:ı 

c ttl ti 1 mı.rdr 11'1 "'ll'•b•k• ·np.ıon ht.ııılın.ls.p "rtular ~hr11'1ıı• donmıı,ıuıhr. ,... 
ka ab11thınun lr " ınıııJ Al ıu· ı.-alrd~ ~uer.-HI ; o ntrıır-ı.~ıt ı.r 

········~············~~ * ~ * • :Bulgarlar ! * • ~ ~ 

!Atletizm teması ~ * ~ * • ;Teklif etti :: 
~ . 
! B uızvıstan'ın Pl&T<ıl iN· ! * lübll., atletL"?D &janl :uıa ~ * ~ndcrdltl mektup il• , ;: ! t>:1 tr •r&.unda (Plndl • :r. ..,_ 
! tanbull denmı1 tcmaıı teklif .: 
* e:m Ur Atletizm A!anlıtı bu .ııı 

'! e.ı:ıtrı ıırenalp olarak k'lllıul ;: 
* e mi b lunmaktad!r • * ~ :! m ın1ltabalca mayıa "• ha : 
* z.ran a,.ıarı 1çlnde hrlml2drı 'i

t ,...pıl.acaktır. Pindi taflle.sl. ::. 
* m •e uku u ellerden mü- .._ 
! te;ekl:ll olup, ttan!e IAU.reetler : t le berabu 35 1;:1(.dlr ; 

,. lata,nbu eklb , 2.5 :ıs !)J· .ııı 

* ... * l,JI tar.tı c .nde P.udl Eu übü ~ 
! ıı.cr rıieu .. ur ; 

• • 
· · · ······ ···· ······ ~~·~ 

G. Saray pazar günü ecnebi 
hakem üçlüsü talep ediyor 
Çarşamba günü Beşiktaş-Vefa oynuyor 

P rofesyoa.1 bırlnc:i tiı lnıbol trr 
tip komılrsi haftalık mutad top· 
lantı!lnı dün akşam Putbol Hdrru 
:roıua izuı SJ•azl Sd ın ~ bqkıınll· 
fınd& yapmıştır. Knmıt11 ııaııanıo 

mat; programını a1ncn kabul etmr 
ıine mukabil, madarın başlanıa l>llc 

atıerlnl d~:ı,tırmlsılr. nıı hafta 1•· 
ııılacak nu...ıu '"' H.15 t~ ba la 
JaL"d:ht. 

tad: Mllhatpa~a 

Baflama u a tJ: 14.tS 
ı Ocak 1951 ( Çupmba): 
B~ıa., • vera 
:e Orak 1138 (Ptrş~be): 

~rıı:oı-. • Kamn:ııe.;a 
• Ocak ıs;;ı (C'umartesi): 
kt&ıı'out&'l)o: • Adale• 
5 Ocalc 1'~ (Pazarı: 
Gı!atasaray • Feııe::bançı 

'ı.ı-;ad nu~rıı 
01".U.'U::K 

Fencrb hçe il m çı l in ecneb. ha 
ı.:em ıı;ettrıme6tedır Hartanıu, bat· 
ta şampıronıınııı en m blm maçı 
olan b;.ı ita !la ma için Oalataaar&7 
ku.ubunun ıtıiı ;ır trmstlc!al, Putbo 
federıısronu t N~az.I 5cl'e ~ı:· 
nrbı akemler n ıçlll o :nuını !at 
d klcrlnl blld!nn r t: bı c .. 
l!JI l'rnl'rba'lre ııulU'> it ')u 1'J<le1' 
.r Merı:e Hakem Kom'!.ö!. m \'a• 
ı.t ö!'tlnc bu nta Uç ecnebı btiı· 

kemin lda~ndc o nanacaktır. 
i r\:SBUI J'Ol~ llı\l.l:T 
M.\Çll\I lH F.<:~Eni 
n \ K&.\I iDARE t;DECEK 

D:.lnlıu toplantıda istanbu.!3ı;>or 
KulllbO teIM le . cumartes ı:ünU 
apılac:lk Ada et m:ı nı, pıı._ar ı;;!l· 

nJ Galatuara1 • fenerbahçe 
c•nı idare ~ :r.e.:. 1ç.ıı t.rlle<:i! e 
nebi hakem n dare e ıne.J1nl .om 
t e tu; f e·m ' • B ı ko-

m. • i:•o> d• f! d 
\I •. ~ ıı. e:a 1: :n ·~ 

J'\111\1 Olll•IVC:J' CUlA Q-BU, 
r J!A t'71 K.ol!I 

n.m r..ır. 

reni ıpranmıımı• 19~ acne.;lne 
f;lrl~oruz Geçtltlm ııenenın blz
ı~r ı~ın tetrar raşanmuına im 
kan ottur Sa~ce ı:eçen rıt'ann 
h d .ııelcrindcn fnrdalanaralı: u· 
rarlılanuı trkrarlam11zsak, en tıy· 
m~tll t.n 11ncımız bu o acal:.tır. 

1!>~7 ııencııtnın son arlnrında 

ııponımuı:dn mltblm de lflkllkıtr 
oldu Yenil itlerin sporumuza ıay 
dA ü~ aınwnı dller~. Ancak bU· 
ıı:UnkU maddi n mlnnı tmkln 
ar onlınde eni eııenın es .• llere 

ıı;or bü)illı: tera~ ller ltafdc'm~ı 
ııorcıur Yalnıv. yeni hl ::ıoı Fe 
dcrasyonu ca kanı·nı~ ıörled~ 

Putbolde ahllilt n dtılp in ön 
pi nda tutu.:v;aktır> ııi:i .erinin 
ı:c :çe:ı: e n l!a "C t•ı • C\J· 
ar çıtı cıcl{il. Tar .. ı: nç ı 1r.n 

<le temenni cGt>r,2 
ÖnQmüooc wnın aürecek bş a • 

!arı vıırcıır Bu zamıuıda icar -.e 
yamur yağacak, tutbol macıan 

da bu anda oynanacaktır. Oli na· 
nacatctır ama ;~:l.ııe maç 1flptlan 
emektar Allt!ıatpa a Stadının tu~ 

bol has t>al ık hat e ı:c c rk 
bu•ada rop ovunundan • ade ça 

m cade u G"O!' re ne 

T•nl •Pntd@ Yt • a 

NECDETE 
hayaldir. Mı ar J1ne 
hatpa aab.aa:nda o 
Bu hakikat kar#la ncl• 
raıt!ı anna d 1ş~n Ti 
devam ettikçe k r, 
d rınamuını Cenabı 
yav. e mek d U mld 

Yalnız bu ntyaz le 
temlere tempolu kür 
d&Yct.u le llmeslnl 
!arın kl>tU hııreket.ıert; 
il!!, teŞTU: edllmemeııt 
mü Un Yllkııelmeaind 
Ieııltıl i:iren hakemle 
t tbolütıe ta da ı o1m 
rek lllJa atnC$!n1ıı ı:er 

rec Prlne .. e a;ıorcuıat 
ıla"I v 


