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Tebliğde, Mendereı'in tam 2,5 saat 
konuştuğu ve muhalefet anlayışının 
tasvible karşdandığı kaydediliyor 

başvekil bugün gruptan tam yetki isteyecek 

BAŞYAZI 

ATATÜRK'fJN 
MANEVİ 
HUZURUNDA. 

Ahmed Emin YALMAN 

Ö 
ıonr ;ldrnl 1rnınnl rılan n,,rır. ırtıo ı:~tıl.:Cl' auı.:ı.,nrır, 
nıh.;.rt unutturur ,,. ırnrn bir battrn haline lnıllrtr. Cmo· 
nıl oıanık, ı;lılenln ,trrl oo~ ı.:aımnı.. l!Jl ı.:aıan tarafınd D 

daJdurulnr. hayatın , bil ııı. ı. dunyaıııo ılr.reranı oıı .. u:ı: olıuaı.: 
ilP\anı eıı .. r. nu· ııttılııtlıı ı. munınrının n t;urulu • enılJet olumının ıtır 
leabıı!ı; a=ııı. Lnnı ınınd.ı tatilrk dl' bu lraba !><!)"Un "'mi•. fnn1 
hı•anınnıı bir ~oıııı ohını:uıııı. mlllrtlrrlnln rbr.111 vıullklnrıııı ı.rn• 
Cli \ llı;ıı ıınrınıı 1ı ıtı:lı - ın:ınlnrııı ı.rııdl ı.erı(lllr.rlnl ııldııttıt;lnrını 
btı3111,; bir ırıııuı , .. ırH•ı.ı.t11 t('hıı1<'~ her ır.~llr lir teı.:rar ll'ı.rar 
lır.rı .. orınıı ıor. 

OlhıııOııüıı )nrıııtııı IU. ııı.-ılnr ı:r.cıH.ırıı onnı bir dl' ne ı:ı>
rtıııu: oıııııı: \ıııturı..rın unc·ııı. mnddi ııırıııına on nrmısıır. 
~llınf\I ınrııcı. :tını. nl.ı '"'""<"llll'k ır. •llnrnr.ı.: ı:llıl hrp ıılıttıtımı:ı: 
l•ılu ınını 1111 1 , ııı.•lıı,. olıırııı. her :ı:ıımaııdan zl,rnı1r. canlanauıı. 
lün ı:eı,;ııı.ce ı.ıı\\rtlrnınl~. )tim ı'l ... arsıımaı. '" r.l>cıU bir \(llmat 
ı.uıır .. t ıc ilham kll,)ııııı;ı, linmr.r. bir ı ıt; mnhl1rtlnl aımıotır. 

A 
ıııtOrk, nrnnıı7.dıı ) ~ıırı..en. hepimiz ıdl>I fnoı bir in andı. 
Zaafları. ı.:u.ıırtorı ı ardı. botıılur da 1 ledlil olarordıı. Ban· 
lon ıııırtı)orduk. tenldıl edl,rordoı.. ıaı.aı lllOm n uman: 

~ıaııırı.;o 11 ıuııı ıo ııolnnı nıoh u• uraflannı tam bir tasflJf'\e 
llirattı. (;erl)c anı nk blzmetl~rl lialdı. Tllrı.: \arhiıollat.1 korta• 
rıcı rol O kaldı. lnklllıp "' trrnı.ı.ı lllu!IP.rlnla ıımull ıfııtlJ le 
olıııı tarihi hü\l)rtl r.~dllr 11. 

Tarihle e ı oımıJaD bir hArlka ı.nr ı•ınılayıı: MatUrk. uma· 
nın hatıra•ını ı:c\ etemedlcl. nnuıturamadı1:1 111;; bOHlk ahsı1ııt· 
tir. Rlrblrlııln ardından ıe< 1'11 31llar ooo blııleo uzald~tırnııJdr, 
bir ht daha ı..encll•lne , aı.ı~tırıror. Hllmrtıerlnln bt!)-Oli.IOttınO 
1011 ll'ÇtlkCe dabn ı,-ı ııntı:roruz. teru il etlisi idealler ıözümöı,de 
dllba hcrrnı.: bir nı 011 ah3or. menılrl;;et ve insanlık allkalarını 
1'ür1;; mlllrtl l(ln bir hlu3 ıı cet1rmesıncır1;;1 uh1 btıroı.:ıtıHn kar· 
eı ınııa ıııı.ha fazla hllJ ranhk doyuyoruz. politika lhtlrıuıannın 
l'a\;lt ııılilt ) üli•C'li milli alAlialan unuttumuıuoa &ördükçe. onnn 
tn o tün u' ıeınh: bir \atnn•earll\:trn hl<· e •ml,-an lldtrlltlne 
lıurrtırr (rt.l3oruz. uıe,amı Sa. 3 it. ':" de) 

----~~-------------------------' 

BASIN SUÇLARI 
iÇiN AF TEKLiFI 
Adana C.H.P. mebusu Sanibrahimoğlu 
1957 ye kadar işlenen suçlarm affmı istiyor 
....______________ 1 Tdrk Haberler Jan ı 

• Ankara, il - C.H.P. Adana millet. 
1 yelı:.111 M. Kemal Sanlbrahlmoıllu ba· 
ıın euçlannın attı baklı:ınd• bir lı:a.. 
nun teklU'I huırlamıttır. BIS&Q atı. 
ne lladar meclla :ııa,kanııtıııa nrU• 
celi:. teklifin tek maddellk metni aJ' 
nen şöyl<!CI r: 

Hususi Mah&blrlnılıdcn 
Ankara, o - D. P . :Mc:eııa Grupu, 

buııün Qtledcı:ı conn bq aa.atlla. bir 
toplantı>'! ınütealı: p bl: ıebllt ra:rııı. 
lamışur. Bu teb~de, Baıvc:lı:U Ad 
ııaı:ı Meı:ıcıereaın 11ı:l buçuk aaa tllk 
bir tonu~ yapıı.ıuk, D . P. Orupu· 
ıru tenvir eıt11ı. bu arada bazı mil. 
:eınklllertı:ıln de a6z atıp, &Orütl-. 
rıı:ıl aıcıetunıı:ı bellnllmektocllr. 

Dl4er taraftan, Başveltll Adnan 
Menderea buııünlı:.ü ııntP toplanıwı:ıa 
ııaat 15.3$ te ;elml$ bulunmakta ıcıı. 
Bu 81l'&da &ruPla hemen hemen bU· 
tün D. P, mllletvektllerl hazır bu. 
luıı<lutu ;lbl yetknı hUk(lınct erL:A· 
nı da ~crler.nı almışlıı.rclı. 

Bllha&&a D.P. nln yeni mtllııtveltll· 
lcr1 ooıı:. heree&Dlı ıcıııer, çllnktı bu 
;rup kendllerl lç1n ilk defa olmak 
bakıının<lan hem çok mühim. hem 
de tuı.acakları 7eıı1 yol bakımından 
da çok allka çekici IC1L ! enııer. t:JL 
tıaM& BaŞ?ektlln venıı1$ oldutu ıenlş 

ıuı tı <11.kk&~le dinlediler. Tamamen 
lç politika ve parti.« me&ele&!nı &· 
!Akadıır eden bugünktl m kceler
de ~en.ls blliıtre oblp o dular. Ye. 
nl muınnklllertn.n b• ııkO eııış 
lzahaıtan sonra iç poUtlkads nlllııl 

Dnamı Sa: 3, U: 4 de) 

M~~NA SEÇİMİNİN 
~AL EDiLMESi 

MUHTEMEL 
Hu o&i ~fntıahlrlmlzden 

AnkarL 9 - ÖıtrcndlALmlze aöre 
Yült!iek Seçim Kurulu Adana it 
Seçim Kurulunun, D P illerin ) aı:ı 
tlil itiraz Qzertne \erdllil )etkisiz 
ilk kararını bozmuş 'e Adana tı 
Seç1m Kuruluna karar almaya yet 
kili oldutunu bUdlrerek d06yala· 
n iade et.mt~tlr. Ancak, Adana lı 
&ıçlm Kurulunda O P. 11 Ü) ııler 
çotunlukta oldutuncıan Kurul
dan çıkacak karann ~imlerin ip 
tal ecıımeal oekllndc o!acatı tııb· 
min edilmektedir. 

ı. 

DOGRUYA DOGRU - İGRİYE İGRİ 
Tel&ratı \ 'A1'AN • Jstanbal 

Adreııı C&Balotıu Moll&fenari S0/ 32 

F. KOPRlJLlJ'NüN 
Yeni yazı serısı 

12 Kasım Salı 

VATAN'DA 
Telı 274207 - 229116-219' 18, _ ______________________ 9# 

, _______ _. ............... _....._.., ... , ___ ,.. ____ ,..., _____ ,. ... ____________________________________ _ 

Buı:11n Btıyük Atatürkün e~ 
cıı:ret& intikalinin 19 uncu :;·ı~dö
nümOdür. DQyUt Kurtarıcının .. 
.tiz hatır115ını anmak için bütün 
yurtta oldutu ~bl şehrimizde de 
anma t6rcnlert terttplene«$ ve 
bütün Türk milleti BQyttlı: Ata
ıı.ının mlnevl b\nurunda bir kere 
daha ı;ayırı. minnet ve tazimle • 
tllccektır 

H112ırlanan proı:ram eerettnce. 
ııaba?ıleyın is tan bul 'lliyetl adı
na Fen PakOlteııl konferan.ıı salo
nunda bir toplantı yapılac&lctır. 
Toplanıırıı. ga.U 9 u ıı ııeçe .. nı 
dUMll)U ile b~lanacak ve 1atl1'111 
m~ını müteakip Atanın baya.tt 
eserler! ve bOyQk h1zmetlerl bak· 
kında konuşmalar yapılaealı:tır. 

8 lü.haro toplu halde Saraybumun 
<l!Lkl AtaıOrk 4bldes!ne ct<ltlerek 
çelenk konuıaca"tır. B r heret. de 

(Ueınmı "B: 3, Sü: l de) 

ATATURK 
Ve BASIN 
ANLAVISI , 
OUmlıurlye~ Uk yılla.rıııda, Ata. 

ıarkün ınuht.ell! TlliUelerle bUUl 
hakkında göyled1&1 aöZler, bundall 
:so • ~ :rıı enet bUitn on4er'IU 
demo.::rMi anla~ baltlwıda tem 
bir OlçU kıymeUni taşıma.lı:t&dır. 
Ata.t.ürlı:.ün ba&lD ı:ııüeııae1es1ı:ıı na. 
'ıl fl(lrdll&UnU bu 66zlerdu 9&o 
tamak m U:ndü~: 

oBaun mnıeUn mti urek ııes1. 
dlr. nır milleti aydnılatma n 
lr atta, blr mUletc: muhtaç ol 
dutu fikri 1ıcıa1ı •ermekte, bu. 
lisa bir mlllello hedefi saa4et 
okın müşterek 'bir bWwnette 
.rürümeslııl tl"miod"• buııı ıı..,.tı 
bııtına bir kuvvet. blr maınep, 
lılr rehberdir (19:?:!). 

J#. 
cila ının umuıuJ Jıantta, lfJ&-

1 ha)atta n Cumburlyethı ıe· 
ıı.me \'e ilerlemelerinde haiz ol• 
duCu 3' llkaek T&ZUelert aıuııak 
lsterlnı. 
Balimın tam n ı:entş hUr1'17e. 

U IJ'i kullanman ne derece nuilt 
bir nzl;ret oldufoou u beJ•· 
na IUıum ı:lirmem. Der ıürlil ka 
nunl ııa:rıtlardan ziyade blr ka· 
lrın ulılblnln ilme. lbt4a.ııa n 
kendi glyul tellkldlulne oldup 
kadar, .-atandaşlann hukukuna 
..-e memlekeUıı her Ulrlll haıud 

_.. ..................... , .. ,,,.,.,,,, ... , .... ,, .. , .. ....,.._,,,,1, ... ,,n:••••""' .. ''''"''''''H•••ıı1-He11.-..•••••• .... -••••H••M• .. ••H•••••111111t••••••"'"'' ......................... ,,,,...,,, ... u .. ttı•"•••••"•""•h ulllıklleriıı 1l5tllııde olan Jllk. 
~k menlaatlertne d• dikkat 'ft 

bürmet etml'k, nı.lııeTt :nıeclıurl Vatan gazetesi yazı isleri ..:. 
nıüdörlüğüne 

(Devamı a. 3 ı>a. 6 dat 

U L E K. V A T A N'I 
ZİYARET ETTİ 

il Gazetenizin 1/11/1957 tarih Tiı it 
5906 uyılı nüsbıwnın blrlneı H· G 
bl!l.'61 4-6-7 el aütunlarındakl ıBa-
yıncıır Demokratları inönünün Ba 
§tnı İbtedllerı tııışlı yaı ınııı: haki· 

1 kate uymadığından durumun ef· 
kdn umumlyeye açıklanmuı lüZU· 
mu bll>Sedllmekle ve hACll&ede par 
tunlzln ııımı kanşmıo olmllltl• Y• 
zının 5680 uyııı kanunun 19 un· 
eu maddes1 ~rel;lnce ayni ıütun 
ıarcıa telu.lbcn neşrt rica olunur. 

27 Eklm/1957 l?llnÜ &aat 20 30 
cıa Cumhuriyet Bayramı müııue
betl)le- ~apılan eklenceler bir tür 

Adana Mebusu rejim mevzuunda
görüşünü de basına açıkladı ıa mıllet ıradestno boyun etmek kı" 

ı:.temtycn C H P. lller tarafından 
u.rb.oş edılip ııönderllen bazı oa· 
hı6lar tarafından aabotc edılmek 

me~amı a. 3 su. 6 da) 
-0--:-

ÖGRENCILERİN 
KiTAP SIKINTISI 

. . 
HALLEDiLMEDi 

Cum?ıurlyet Halk Partl61 Genr.l S kreterl Kııı;ım oaıeıt dün 
VATAN•a telen:k, Başyaıarıı:nız Ahmed Emin Yalmanı ve umum! 
ne~rlyat. müdürü özcan :Era'Qder ile cazeteml:ıı menııuplarını ziya· 
ret etıntştır. Oülek bu sırada taıı:e:.emlzl vllıaı\ları n&kllde çöıs
tPrdllU tarafı;ızlıli: cı.olayııılylıı tebrik etm~tlr. 
et8'"'" \T.\. f."ls•: ORAi 1'1 .• ıı 

öte yancı.an, Genel Sekreter. yeni Adana mllletTekllı dün ı1e 
ıruetecllerle •h111blhal» !erine devam eunı~tır. OU!elt bu arada lk· 
tıcıar organı blr tazetenın ini"!lterede par!Amento müzakerelerlnln 
yayınlanmuının bllA tahditlere t bl bulundutunu iddia etmeııl ü· 
:ııertııe. ıııun!an &öylemtştır: 

cUzaıta ırıtmell;e lüzum yok: Şu memlelı:ot1ml%dekl İııaillz ~ 
aın atqeıılnp ııoralım. Daha da oımaua inıtltere Avam Kamara6l 
na telııra.f çekelim. Şöyle miydi, böylo miydi diye hlıll terecıt1üe!.e 
mahal yok. İnCllterede müzakerelerin yayını eerbeıı>ttır.» 

•27 Ekim 19S'I gUnllne kadar itlen 
mi• olup da basın kanununa ıtren 
uya 1>aaın ro!u ile işlen~ ıuçıar 
haltlUn<la tr.klbaı J&pUmaıı Te hüt.. 
medllmıt ceır.lar lnfu olunmaz. 

Büyük \ tatt.lrk'lln 19. olüm yıldonltmtr milnıısPbetble T. M. T. f". binasında tertiplenen cAtattlrk R•. 
atm Serıisln dlin li&&t 15 te tllttnle zf)arete ııçıımı ıır. Törendt Vali Göka:r da bulunmuı ve bir konupna 

yaparak kurdeliyı kcsml•Ur. 

Okullar açılalı iki ara Jaklaştıııı 
bal<le. bili klt.ap Te .ıurtuı:re dA· 
ıuının halledllmedltl &örülmelı:te
dlr. 

Alikadarlar bunun aebeplerlnl çe. 
ol tll ronlerden lııcelemekte ve bll· 
haua. kitap lçlıı tabala edilen 2tlO 
ton ltiğıdın yete:ıılz bulundutuııu 

bellrtmııt.tedlrlu. A:rrıcr. öÇetmen· 
!erin, olı:utacaklan k.ltaplan, okullar 
kapandığı zaman tesblt etmemeleri 
aebeblyle bat.ılı:! IMlyacın bel1l oL 
maınaaı Te bukı l.şlııln cec:llı:ıneııl, 
kttap darlıtının esaılı aebeplcrlndeıı 
ııa:rılmalttaclır. 

«HER 8 \ 1\1\IDA:'.'. Mh-\L \L Al.AR lA..» 
cHem İngiltereyi bu mMeledemıuı <llyo alırorıı.r. Her bakım

dan o memleketi mtsal alı;alar na61l olur? inıtlter de el eıktı dtye 
hiç bir vatandaşın mabkemeyo ve (Dfl'ftmı ~L 3 • O. IS ille) 

Fatma Karasu 
10 yıl hapse 
mahkum oldu 

,._?çuncıı Atır ena :Mablı:eme.sı 48 
C lııdakl Fatma KILTUUJ'\I dünkü 
-~a.ı aonunda 10 sene atır baı> 

' -vuu l:ra da mAııcvl tazmin&• öd• 
ıııe,anıı ıı. 3 su. 8 dr.) 

.................................................................................................................................. .._ .......................... -.............. . 
Bu madde htıkınQn, baaln kanunu 

ıır. giren ve :ııuı.n 10ıu lle işlenen 
suçlann ftti n ınftt4ıınınlm ceıstarı 
ile ceza mahltCıınl,-.\l«l:ıılı:ı :ııetıce
ıerıne de mildir.> 

LAYKA 
ÖLMÜŞ 

KOMÜNİZME KARSI 50 
MİLLET BİRI"'ESECEK 
EİSENHOWER VE MAC MİLLAN YENİ BİR ITTIFAKIN KURULMA
Si İÇİN WASHiNGTON'DA ANLAŞMAYA VARDILA' R. 

Anadolu AJ1111a 
Auociaud rress 

Londra 9 - Yetkili dlp:omatlar 
Par!S. 9 - Moslrova rad:;oeun\ln buııan B Amertka ile B nrıtan· 

son haberlerine ırare. dinleme lıı- )'anın. Sov:;et komanııı:mın n T"a· 
tas:;onlarfı;ıın 2 inci aun1 peykden yıl~ına karşı koymak paba&ına 
gelen radyo ııaretlerl.nl dinlemek· ahdi ,·oclbeler altında bulunan :l'l 
te olduklan blldlrilmenccıır. Ba· kadar memleketten mOte,ckkll bO 
r.ı dinleme lataıı~"Onlarına ııöre yük bir cföansümul ittifak kur
cLavlta» ölmüştür. Bir kısım RU6 mat ıstedlklertnı &öylemlşlerdlr. 
ırazetelerl ııc lı:&pııtın öldOlünO Diplomatlara roısn: bu pi n u-
kabul ederek Layka hakkında mer 
slyeler bUe rumıtıarcıır. zerinde esas ltıbarlyle ıreçen ay 

La k~ 11 dair 3 faruıse ııert 1a Başkan Elllenhower ve inı:nız na, 
r0ın!eır.tedlr: veklU Mac MlllAn arasında Wll6· 

ıı Köpek ııımn tür. 1 hlnztonda cereyan eden ııtlrOşmo-
2) 2 nel aun'I po7ktn Terle! rad ler eır•ında mutabık kalınmış 

ıor.u bozuını~tur ,.. Rualar bu ve bazı huısUAlarda ıılmdlden dl· 
yOu.ıen ııun1 peykln roıcuııunl'lan 1 ~!!r müttefik hülcQmetlerle lı(lrU~ 
haber aıamamııktadırlar . ve fikir teatileri r"r aı.mıştır. 

fDe\1Ulll L 3 !ti. 7 de> (Orunu "a. 3 il. 8 de) 

\nlinra llrlrdl)e Rrl~llilne tayin rdll1'11 Kl'mal ,\nıın. dlln 
, .. nı lDZlfl"•lne bıı~ıamı,tır. Re.•lmıle Ankara l'all " Dele4171 
Reisi li:enıol alln ıtllrlllnıl'ktrdlr. 

Bu arada •Altabu lhtlyacıııtn '100 
bin ctvannd.ıı olmuına racınen, 2 
mUyondan fa&la satılmıt olmuı dr. 
dik.katı çelı:ınoktedlr. n.t.ıı:atı QC>ken 
dlter bir hU&Ua da, aynı konuelalı:l 
Arapça neşrtyat Te cEUfbeıt nln al· 
fabe adar bMlllllaa1 Te derhal satıl· 
muı.cıır. 

Ayşe Ozbay «çocuk 
ölü doğmuştu, biz 
öldürmedik» diyor 
Oazet.eml.7.ln dOnli:ü ı;a1ısında. 

bir anıı-ba'!:>anın yeni cıotan çocuk 
ıannı otunıultları evin. bahçesine 
ııömdUkll'rlnl. cesedin ııönlüldütn 
)'erden çıkarılarak morraı kalı1ırıı 

(!>namı a: J, 111: 1 .. ) 

.,. ......................... , ................. ,,,,,,,, ,, ..... " ..... ••Mın ..... •.....-••.,..... .. .._.......,._ 

T.M.T.F. binasında açılan Atatürk Redm t.rılslnl, dllıa ~ 
bulunan C.R.J'. C:rnel SrJmıterl Kaum GUlek de d7anı etmiştir. Gtl• 
ltk'la sersı1ı uyant ed1'1, fedtrar,-oıı menınıplannc:a memnUAlUlda 
~~tu. Reltmde, Gtlteıc aercı.rı ı:uerkeıı ııııtlı..etM'tr. 
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At:t~:k•;e;:~rans ~1JM~ 1 

Belediyede azami 

Gunu GUnuru1 
GECEKONDU 
GERÇEGI A '•'ürk ıeı YAZAN : 

·~·ı iO&'.U?: l ı m~t~. Ueı::~; 
:,u~·~at~r 

0

\el::~ Saf aeddiıı ·:.~~u f~ek~~~ 
lı halt He ıtraaı·,. ktıau ıralannd• 
cıa dol&.1tıltc l K k mt.ı~slf · htaı!<>e-
4ır>m • bl 4, aı•aııa eı .... eb<>blyet ve 
oLomobıHnt ~ rr:ı m..ltlnsıer- ,.a 
c.ıun.ıp, s.:.ı :1.1o ·-------------J pı; .. ı.baıı mUel-
ı~ !'Ur ("OC _ ·uta.raıt ıl- :n hıi.dleeler cere 

ti.at f'ttl int _ v·;.ı .Onun kıtfa ra..'l etti. O !11 arı büYO.k bir- te 
Ye kAlp!erım .ıdekı bu a.ıı.ıı: haur~ı eıamuhla 'akıp edl'.1-0r, po la ted
ömrü:n.Qzı:ın aonuna kadar df'vam b1r:ert almaıtt düşD.nmı.1 ordu. 
f'decek ,.e bl.z Atatürk hOrınet ve A~a:.ürıt T.B.:\J.M ret ı. ba ku
'Tll:"ba'ö!>t!•ın neet:den nftiU,ere .nu rua.adan \·e devlet rellı.t olarak ıçın 
ta. eı::UPcet z. cıe ,-aşama a mf'cbur olduitu pro-

tokol c;eml>er.nden ktırtulmala ça 
A7 .z ~·a•QrkOmtl:l:Ot. h r ÇO< lışır, halk lçtnf' kar141p halk:a 

mU&tNna vasıf ve mezıretler1 var- Jtt.'}a.'llaitı .se\·ercU. 
dır İı1f'al pal t kacı mOlıı:emm~l b r inkUAplarımıza a:ı. bütün ıa
aemoJ.tra J ı1 olan o·nwı dttE"r toa\vur ,.e t...,arrunarında Ata:ürı: 
rnUtılm l'e mUstNna b•r vasfı da enetıt. hatla danışmal:{ı, halkın 
hiç f'flphe lz ki. K n ş bir tolerence tema~ Ulfinü ögrenme L nahzını 
ftflaa:ıı.ulı~ ıuUıJl>I oıu.,unaadır: J'Oltlararaıt xaı~ını dınlf'tnetı:l tıar 

·ın mncade enının tn a• ve edlnmJşt.ı 
mQfJcül de,·lrier no.e o·nun Büvü:c .2-! A~~toe l!l25 de Kasta..-nonu
~tll:et ·feci inde l'ÖStermış oldiıt"..ı da Halkı rl:ncte tuttu~u panama 
hotıörlOie tesamuıu, arada.., rarı:ı:ı btr t•P'a ııe aelılımJayan Atatürk 
Mıra Jakın bir 2aman l:t"ÇMlı oı- ınllletJnln tapka1·a Jr:arşı temayü
m•ına raıtmen bı: R"On da!U b1Zlm lOnQ ötrendJktcn aonra fapı.:a ın
lçın lb~· vtrıct JJ l'.11tra. ba.ıı.tret ı. . .lr:Ll&bını yapmıştır. Şapıc:a ınltllll
.ll n edıc. b.r kuvvet. mah1,yeUnae. bında oldugu ııt'bl bütün dtter 

1fasarruf yapılacak 
Vali Pror. Gökay zaruret duyuı. 
madtk('a münbaUer' tayin yapıl· 
mamasını \'e ödemelerde sıraya 

riaytt olunmasmı bildirdi 
va:ı ve :Be:edıye reıs vekili Prof. 

G6kay. dün ıabah ~led!fe rele 
mııav1nler1 Jle r:nerıc:eı; \'"e fUbe 
müdürlf'rttıl meclis 11alonuncıa top 
tıvarak. kl'ndller:nden 1958 'tt~~ 
bütçesinde mümkün o:dut:ı:u :ca
tıar tuarrufa narf"t e~melerln[ ı.a.
temlttlr. Gök.as. cenif bir zaruret 
duyulmadıkça münhallere ~a\·in 
rapl?marnaınnı. tah&kkUıt ,.e l~~!l 
muame!eıerının 2amanında trMJ
nı. ödem e:-cıe bir lntl2am \"P 
ra:. a r:a:.-et olunmat;tnı c:ıa bıtcıır

mııtır. Val. ayrıca lOUardtı. l·arr 
ıııtı tetı;.tşlerde ~'lzDnr çarpan çö
ltüntü \'e ça~lakiarın derhal ona
rıln:ı•ı ve tt"mızlı'.i" 'işlerine daha 
!a:z:a öaem \·f'rlimf'sl hUbualarına 
da ar .. ~ et"!\ · 

Zehirli dumanlar 
3 ineği öldürdü 

d.':'" ıniE:ilılplarımı:ıda da. halkın ıı.ımat 
B 

Kıtgıthane ~o:vonü• A• azma 
uı mehu ar o·nun •a.'laını ve ve mubaOt>etmJ &endısuıe ralıber b mt•vkıııH.le maudtrllf'lı olan Re~a: 

me US oltnamMmı ıeUıdaf eden ed nmıtt t. Sönmez.öz dün, aavcılıga mı'.lraca.at 
bır kanun tekl.,. :ıı:te >ulunmuııu. Atatür\ı:: ııönlündekl blrden faı ederek Ana.-.taı; Yeonldte actmd• 
dl Ata~Oric o ırün ve 0 ancı.a ct-p- la partili TUrtl.yeyt Körme<ıen öl- btr ra~rıır.atôrden dlvacı oldutıı
hf'den dônmü,. o tn b~ 1 fehlt kan dU. Ntı zarar var. Af:lronıarca nu eö:rlf'mlş ve bu şahıs hakıc:ıncta 
Iarı. mem!elcet topra1':1arı ııe ,ft~ P•IU&ta!'a Keınalı lıtr bu aün bJr-l ..... 

1 
ta!lkUtat a"°ılmuını latemıştır. 

en!lıtf, barut kokulan ııe bezen· oen ıaz a partlh Tü:-k.yenın be~- ~ıa.ndıra &ahlblnln lddtaıaı.na a:ı,j... 
mıştı. Oa,;eı aa!un Avnıpa.:ı b r 'lerldlr A~atUrt için bundan bu- re· kurşun ve eaı;;en fabrıkasın-
1.dere yakı.tır b:r tavır ve neza- 7oıı: trahmett olur mu?.. dfUl Çfkarı ze.ıırll dum&nlar evt:el 
kf'tle kütBüye çıktı .!\lebua arka· Tanrı o·ua ma~fıret. TOrk mil- tı lrt'Ce 3,ı ınetının ölümilne se-
dlfla.rını • n c ı ı m e k t c n .et:na f&A(le; venıtn... bep ol.muştur. 
ç e t 1 n e n çok nz.a.ık bir,-- Re-şat bönmezöı bu arada man-
eeıaııu çok 0ı~n ı.ruıanıara ~ıa- iki sahtekôr mahkUm oldu dıracıuı mo.dtandenııerının de 
r~ır bır SOliCUk :tanlıhkla cevap hl ı .ı•- ~ ,-erııı.. Arkada. .arl belkl te•ıın-- Dört aenooenberı oçUucQ. aıJt~ ze r eıune ..... etı. ~wterdt-tl.:or1-

.. ..... nt bıJdırmıetır. 
nnae ha:-ttı ldtler. Fakat o·nun ceı:a ma."ü.c:nPalnde de\·am etme~- sa,·cı:n;: hı\dJae 1ıe tli;iLJ ta!ıı..ı-
mekwptf'n çı.lı::utı etinden berı te o:an bir eahtek.i.rlık dlı.,·ıuu dün :-tata batlamıttır. 
ttıenıleıı:e; h.zmetınde bulucı.m~ 1 sona ennıı ve mabteme bu dı\-
bet af'ne mOcıdetle yordun mııaç- vanın ma.ın1:1nıannd1n Faz.ı1 Ça- Sular bugün kesilmeyecek 
:ren b r ~e:1nd.e mU.Stemmıren o- pur'U ı.1ört. Ibra.'lım Ştnaııırı de 
ttlrmL':itna :.m.kitn vet'rn.Pmt.ştl. Bu Uç aene hapge ve 493 000 : .ra plL?'a Y dOf n•n Kıigı · haı \'<ı t-
Ct"va::ıı. o·nun t'n anlamaız rakıp- Ödt"meıe mahkum t"ttolOtır. dlrrıekapı 111aıc hattında:. tadlhı:, 
lerınl ve mu..'laıınerını sadece iti- Fazlı Çapur ve İbrall m ŞlnMI doJarıaJy.e, buaün .lsta.abul cıbe
kılt etmekle kalmadı, aynı zaman- dort aene önce Lı.vıc;:re uyruklu t . .nue suların kE!tillcC<'ttnı blldtr
da onlan mallçüp ,.9 münlıez.ıın G·•rllnde adında b r }tadının Ls.- nı!ftı'.i", t'akat Sl.i.lar icıaresı. bu&ü-
de etmııtt. tanbuldak:I araz:ıılnı ~ah·e vekl,.. nün, bü:·ok A:atUrkün ö:um )"lldö 
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lf'tname çıkararak )"a:-ım mııı·on numo olması dolarısı;rıe. vatan-

seneal bütçe&J müzakere !!raya 1:ıat:n11ıa.:ııı. d81Jların daha z.sacte evlerinde .ıca 
ecııllr.;Cen Erzuru:n mebuau HU e- J Araz.yı satın alan Safllrur: a- laca:<Iarını dU ünerek tadUA.tın te 
Y.n Avnıbe1 •Mer ıum Hlllertn ö'.?~ıda: • .aı"'·n ıae h r .. ,.ak aza- hlrtne tuar ve-nnJttır, 
A\'Tll lJl411, }.fahmut Celi. bey1n i"iı'"!i'ii'i"ııl'ii.miılliıııİ'I'•••••··· ··• Karar •ereıtınce buK'On oütOn 
(l-!uh:erem r'e'.b!ıcumhurum.u21 t:t tıenı re normal ol ara. u v rı-
tı~at ve t cııı.ı.""eL \·ekilnU \'ek.iti o- ! ıect'.11.: 
!ara• vazife ""rmeeını ta..-vıp et· YILBAC:INDA 
meoıtını bdır.err• ıetıkıa •tmeoı -J Kahve yine gecikecek 
•17-erıne O mOda a:e ve müdafı 

40 
Ka;.ıv rı l&t<ltı.n ıek. 1 huau-

l'dereA fBu huau~a bJr ku ur vaı o 000 11undıı ı. ıı1:>11.rlar ıare.ı ııc tevzi 
11a bana altı r Bu meaeıenm ba.t· • müaUrlUıtil a.r86lnı1a mOtaı>a.ı:ata 
çe.o n teı.tUU aıruınd.._ mevzuu varıldıtı ha.ide, ~rı:ırOk mııavt'-

ahta ecı..lme&ı dnııru d.ellldlrt Lira neler1nı.n u:ı.aıııMı. ıevı:ıa-..ı ııdt~·lk-
Clf'ın OZCrtll Hıue in Avnt bfoy * ı.-e ae-cıkttrrnekteaır. 
BQ,:rQk Kurtanc a_ u et-\·ıbı ver· 2 Q.rıe r;ıümrtıgu mildOrlüıt'flniln 
n ~t r Bütçc .. le ıtHı. a.-.ını i()r- bı:<ılrdtltlne &OrC'. tahveler1n ta.:ı-
mek benim bllln take1lnme mı~ .\P . .\RT~!.\ ~ O.\İRESİ l l muamf"lc:erı dC'\&m eune.tt.edı.r 
nu ı.u.rı 1.lerhum HOıtey:n Avni 12 Q, nf'I olarU :1-3 ıon AOren gl1oı-
L'lq tararından h~.uı bJr eda .Je :.., muayenelerıntn bu aefa ıkı 
"erıleu bu cevap tanı.ında A:a- :\IESKE:-.i KREDİSİ !~a :.;.adar uzamuı. talıvenln a-
'urıc tekrar kl1I'&ü~e çlkm&L nıu- ,.f" ranı.lan \'Mlfta olıııadıgı ı,iekl!nde 
ha!a:>ına ceY•P verruelt ıuzumunu yorumlanma . .:c\al!ır. 
.ııa eımedı. !!!!o 000 haııuerın tta<latnc 1ısr..- 300 t n 

Ata.t.lrktın 4a.'ı ıve- • ~ e lı.ah\e, önümüzdeki lıaıta.nın .Ja-
ç nde ul..ıud gu r ıar na- ıuı.c" ııütr.rük:..en çekılecet 'e l"'"' 

zan d tıca;.e alınacak 0 WBa o·u n I~İR.\LII- ;-> \R \ JKR \'IIYE'Sİ tanou:a tahısb edilen 7<> tonu ."\u-

ne uyu :oamO ı:;ah >I ol- ISTANBUl BANKASI 1rua•lannırt•cı.er mar·fet ·1e. ıuu~ı-
c:ı. l[t: tencı • anz rı. edt'CC!il Jlliıteıer ü-

1 n b.rcı. 11 1 zertnden \•e a.ıı~ aşına 100 

e Ja~a ı idare edJ.. ••••••••••••••• ram o.ara:< daıı:ıulaca tır, 

\T4.'l'(RhC' "1.JHUı\TLl ' .. ; '\E l!lt:l 1 CL'.'L~KİSDE'S ntRl'\l"'i n.\TIHASt .. ulu HOllB .. ~T \'\I. 

~---

[Atatürk'ün uzun süren hastalığı esnasında 
bir müddetler her şey gizli tutuldu. Bu yüz
den her gün yanlış bir takım haberler ağız· 
dan ağıza dolaşıyor, vatandaşlar üzüntüler 
içinde kıvranıyor, kendi kendilerini bir fela
ket gününün arifesinde sayıyorlardı. Ben o 
sırada Tan gazetesinin başmuharriri idim. 
Umumi endişelere tercüman olmayı ve ken· 

I di üziintülerimi ifade etmeyi vazife savdım. 
~ Bu maksatla yazdığım bir yazı gazetenin 

7 Ağustos 1938 tarihli sayısında çıktı ve der· 
hal kıyamet koptu. Gazete üç ay için tatil 
edildi. Buna sebep olan yazıyı aşağıya geçir· 
mekten maksat, bu hôdisenin hôtırasını ta· 
zelemek değildir; sadece Ata'yı kaybetmek 
gibi müthiş bir ihtimalin o sıralarda ruhları 1 

nekadar sarstığının, nekadar derin elemler 
uyandırdıaının canlı bir vesikasını ortaya ı ı 
koymaktır.] 

• A. E. Y. 

T ürk mllletı büyOk bir alle
dlr. Bu aııenın milyonlarca 

ferdi 1>1rbtr!ertne Mrsılmu 

btr 11C't:firl lle baQ:lı bulunuyorlar. 
ÇiinkO b1r millet l!!ıtaıırlc yoklu
tun acısını beraberce çekmtoler
dlr, yenl bır var:ıga kavur:manın 
ferahıuı ,.e E>aadetınl ~raberce 

duymu~.araır. bırlıkaı ve A.henııın 

.kıymetin! tarıhtn en acı mt"ktep
lt"rlnde beraberce ög:renm11lerdır 

TÜRKKALP E 
hat halln<ı doltru tnkJıJ&fa devam 
eımışttr. 

Atatürlt eibJ cn.5kun bir E"nerjt 
\·e barekt>t ka:-,·naıı tç!n kı:oa bir 
zaman bile dar sıhhi kayıtlar al
tında bulunmU bOyaıc: bir feda
karlıktır Bütün mılletln alllta 
Vt" tievgı ile xendl Uzerınt" tıtre
dılttnı hfaetnıek bu tCdakArllA;ı 
elbe-tt~ kolaylaştırır 

B o,.aıc TOrk &ileaının bü;ü::t 
bir f..~uı vardır. Ailenin bU 
tün at.·vaı \'"e mlnnetlerı daı-

nıa ona çevrllmlş bulunur. Çün
kü tarihin hiç bir Qevrtnde hiç 
btr rant ln a.n büttln bir mlllettJ 
A'a.!.tlrkün ven1iltin1 verememlto· 
tir. Cıüan Harbinde ,-e Cihan Har 
b:nden &onra onu bulmaaa:tdık, o. 
nun enerjusl, cı.eh111&1. cn.areti, bil 
g::sı. mUvatt>nelı t:e uzak g:örUıo. 
mtıabet nıhu millcle deatelt ol· 
rna:.a\ uı, ;:arurı A.~lbetımızın ne 
ol&etlgıaı hatırdan seç!rmek bJle 
acıdır. Ona daı anarait Ylll'Utımızı 
kurtarmakla .taımacıık. ıı zaman· 
da uzun mC6a1eler &iftlk, ,fra•ıu. 
da..n kı•ndıru:;d ıorucJuk. tak1Hten 
.ır:urtuldu.c B•.rtşa. 6llm }ete ıı:a
vuoıut. Dünva )"Ol.ünde b!rıncl 

de-recede H1Lar aO~ıı. harici i:em 
ıı,;ındo örnek Cll'l:e g:ö tedlen bı:: 

millet oldulıi: 

JBLARINI 
R EŞTİRE 
TGİBAGLAR 

Bır mlllettn ne Aebeı,ıle olunsa 
rılısun OzUnta iref..·anıf'.al a<'ı bir 
,eydlr Fakat böJ.'le bır mO~tereit 
UzOntüdo öylf' lçtımet kı:-·nıet!ı>r 

ıızlldlr ki bunların ka~•bolmama
aı. tebarüz ettırllmeet mutlaka ııt. 
zımdır. 

111>.H 'll°Hh:(\ l.'.' 1 \Ull. t.'\ :-;\ 
'll,ıt uh ... :o t 'LULR: .\T\Tt'.R· 
hl ll\l,1\ 1 \'I '.'lhlll\1' f(,'l'D .. 
Hlı'llh , lZl' ... t,t.Ll:lt 8\ ... 1 
'11ZD\ (;0ıc'1t h. .... 

li\hın1ızı tamamlamak, ııttt!f;m[::!: 

J·olu görmek, mıııt blrltA"imi:zl en 
c.ıkt mlnada korumak tçin ruhla· 
rımız onun ''arlıtına lhtı~·aç dU· 
yuror, milli ,uun.ımuz AtatOrri:O 
mllli varlıt:ı:tn en mühtm bır par
"L'!iı ea\·ıyor 

T Ork mtıletının ıvın zaman· 
!arda 2eçlrd!~I nzlln\illerın 
manasını ka.vt'amü. Clt"ıin· 

ıtlJnJ duymak t'ıen;ek. hütün bu 
auy1tıları a;ö:ıom11?.0n önünde can 
lıındınnnn11z IA.zımdır. 

H••l" Tür::C vatandlrijının Ata Ur· 
kO.a aıhhfl.~ hakkında ço·~ mera'.~· 

lı \'P !ı&l:ifiM b r an·ane ·e mah,.uıt 

t>\'rıl ,.e ıefka~:e bu kadar tıtrc· 
meı&lnln ve U:ıülmeısınııı 11ebebi 
ne? 

S 
ebebl IJU A·atüt·':<o ctaıoıo 
canlı bir enerjt kayn-..ı ha· 
ı..na.o ara.-nızda l>rme c ıı· 

i ... :ı)t, NeXallat "~ l:St talla dev-ı 
resin u tızama ı 'Jıze talJiı g~!:nr-

B ., . c: ,t>lt a.pl'l t"Vıınıızı:ıeu dı. :-.1~:-ak içinde bıı:unan btr a:l· ı 
t!r lfelm ~or Kt'ndJ kt'n· ne naeıJ uzıılor ve kt•nd.:.nı rrrs 

c:ıını <1"'\ ünme llC!llapçı o!- biz de ösı~ UzüntHl~r Çf'l:t.k. Uü· 
.ııa~ :l Jle leı ha. dlr. lnı:ı~ kQ_.naı... tııUlten n t'I !;Ure~ .-:1:1 or 

talıKı aydınlatmadı, çilnkO bir t""" 
tırallat ve nt>kahat devre&lnln bili 
ten nqrınt ıcap ettirecek bl:' va· 
vı~·etı yoktu. 

BütUn bir millet Atatüriı;:On 
kendl!ll ıçın yaptıklannı o kadar 
ıyı an!ı:-or t:e o kadar derın bir 
mtnne;; ve ~\i;I duyuyor iu Ozllıı
~ülü SUnlercte mıı1onlarca Tür-
ı1.Un atz,ından fU rolda aöz:er lfl
t.lmı~ttr: 

uQ,'l' UIK D.\hlK\ SilllJl.\TI 
l('I' Ö'11t('1f' llEl'S l'\I \l:.R· 
\IEÖt~ il \ZIHJ \l .ı, 

K 
cma:ı .. •. rc>jlmlnln Tür~ mıı 
lcı.111: n ruhunda kök tuttu
gunaa tereddUdn olanlar 

'l' lo.ahul '" loııllrahnt 111"\-rel'iltıln 
uınnıa .. ının hatlıca ı-rbl.'bl ı .. l'. A 
lıtturlı.üıı ~ou Uatay buhranı 11•· 
rıı .. ında fol")1lhftlt' tıktna!ııdır. O !'ot 

radıı hllrnhnt de,·rlıte r a<1 1l a ,-t'r 
mf'lllt'k llzımdı, '"J.ıt hl\' lılr ı.u" 
\f'l, şaho;ı ı.ıhhallne nlt hl(' bir t"ll· 

dl"f" '\talürlı.Ou hu "l'Jııhate eıı..· 
ıuao;ına uıanı nlamanuııtır. At~· 

Ldrlı. t•n ıullhlın ınlllı hlr dB\·auırı 
hı\llt'dllt"ce,ı::-1 )f'rll'rc )akın bulun var"a tıunu a:örecı>k, &nlıraca.l\:lar-
11111.ı.. h .. ll'ını.,; llt'rl i'ilııerll'rtle ıııllll dır: Atatürkun :ııııbhattııe taallü
blr dıi.\lt itin dih ll'!'f'll bir ru.ı.erlıı ku olan t-alklerıe COiWI bu eevgJ 
nııı~nnlııı lif' hııdl .. e snhne.!llnlıı ve alA:..ada hı~ rtereddQdO 11:ıe
Jotı.ıuına J.oşııııııı:Lur. Cf'k, her karanlık cıurııuyu aydın-

alıra.ll•t ve nc'.<ahar df'vreıaı latac•k mıinalaı· vardır. Bütün hır 
bu toebeplt" uzanıı~ olmakla nüllet, AtatürkUıı ;ara~tıgı rejlmı 
be bf' 

0
• 

1 
t'\'dltını, benlnibedlllnl: bunu, U· 

ra r çok ~ ı<~~ Zf•rıne tlt:-ı:nt"Cf:lt en yıJ'.üiek blı 

1 

ıuyml?t ııa;:dıtuıı., bımdan açık bır 

A 
teltl:dP .fade et.nt"lı~n yolunu He-

tatÜ rk' ün sanat ı.orıwzol, UUl&OlliLO' 

1 A ta!ürkün bır Un f"\"Ve: ta:rı 

B 
u ~lrde bit a-e«lı:oa•a 
teferberUfl 'bqlıyalı on yı· 

h ıeçtl. İlk bttytlk t•Pt& 
ıecekonduculuk, 11M7 yaı.tn d& 
başladı. ştnıdl tehrln bir nahl. 
3esl olarak remıl hUvJyet d• 
jlşUren tarla.tar, yerslı.ltklen ber 
ttJl ıüı.e almış blnlerc=e Lnsan 
tarafuıda.n bir tek ıtte içinde 
ele ıeelriJdl. Sabah olduju aa· 
man d.erme çatma yö~lerce kU
lUbe l.Jkeletl 1Ukwlml$tl. ıuı· 
damıa, dipçik •e ku~un para 
elmemlştl. Zira sokakta kalmış 

bu lalnlerce: insanın <'•n1annd.a.n 
p,yrl \la7bedeeek hiçbir •e1le.rl 
kaJmamış\L 

19.a7 J•Z aylarından 19Sl yılı 
kı b•tla.nııcına )'tll•r ve yJl lar 
ıeçıJ. illtld•rlar deil~tl •e u~ 
seçim 1apıld1. Fakat ne lıtan• 
ı.uınn, ne de Otekt ş:ehlrlert n 
ıecekoııdu problemi bir türlü 
orta.dan k.alkrua.clı. Dem k&UcL 
mazdı da. Zira ıecekondunun 
bir sosyal çıban oldu&unu nJba
yet ka.,.rayıp da bllıl ve pllnla 
l•e ılrl~en hiçbir resmi otoril.e
ye ra tb.nınadı. Oy toplama ,. ... 
manian, rö~ yumuldu. Balti tU.t 
lu tAvl:derle ıtcekonduculıık 
U vlk edildi. Son seçimde lktl. 
d.11.r partisini kaz.andırmak tçln 
o,- batı.na bir ana vadetmek ıl· 
bl korluınc tuhaflıklar, 1947 ya· 
undın beri hlçblr ştyln deli~. 

nıedljlnl batın batıra ilin edl 
yor. 

t!.a7 fazında binlerce yurttaf 
Zeytinburnu çayırlanrıı f'le ıe· 

tlrdiil uman, ist.aııbulun. nüru 
ıu bir mJlyon kadardL lıtlmllk 
rerekçesiylf' tek bir 1urtta..tın 
kuhlff:d bile yılulnUş detfldl. 
1951 kış başlanııcında bu ~bir 
de ya~17an lnP.nlann AJllt bir 
buçuk milyon clvannda. Yıkılan 
blnalann u:vı.sı, blnlen:e. Çadır. 

fırda oturan dar ıellrll ,.,. hat 
ti orta batlı insanları ıöıt.ettn 

fototraJlan., lıtanbul basıntnd& 
ıık 'Jk r•sllanıyor. Kucakların· 
da yavrularıyla. •ilAYtlln mermer 
basam•klannda bek~'"'" kadın 
lar, ek~llmlyor. artıyor. Schlrdekl 
l!itlml<l.klerln hı:ıla df'vam f'df'
cejJnl yetkllllf'r arnı 10lukkan· 
hhkl& blJdfrmekte. 

Ve llrtıııer, bUtiln bu korkunç 
ıerçeklere ratmtn, ıccekondueu 
ıuıu kaldırmak için topll.Dtılar 
yapmakta mttl'tıl. Gecekonducu 
hık .ıılı:aldınmcı.lı.k , •dtulı:ıcı 

lık• rlbl bir polis olıyı, sanki. 
NıUuı,u on yılda tarn yarım mtl 
Yon artan iıı.anbuJda batılı an
lamda bir Belediye bulunmama 
11 ne ha:ıln .. Oyaa bu ,ehJrde 
t,ıer in ahf'nlı:le yUrütülme,ı Cf'· 
rf'kçeı.f)·Je Valilikle BelediJe Rf'· 
1 llfl, k&nun icaplarına Tf' man 
l ık ölçillerlnf' ratınf'n, bir tı.ir 

Hl blrlblrlnden aı!"•hnadı. son 
bir bııc;uk yıld ır ,ı,tanbul bir 
neı-1 &"ıtJn n·sınl ba ~ehlr halin 
de. Kabinf' ü.reıelnln çofu nJukla 
iııtanbulda yap.dal ı ıiıeydanda. 
t•kıt lstanbuldakl binaları b(I. 
yllk bir hızla rksHtlp, ~f' h lrtlfi 
büsbUltln ıokakllı bır•kmaklan 

ıalrı bir f•allYl"I yok. istanbullu 
bu lf'rtetı bUtun dehş:eti:r le ya
tl.for. 

Burhan ARPAO 

Bir kaatil 1 B yıl hapis 
yatacak 

ıa ne nanm ı B :-;ne Büyü&: 
ı. t • fı c ndek iktncı o·..ıru-

............................................................ .......................................................... .................................................................................................................... 
ve sanatrı için 

söyledikleri 

to.ılı!ıa~e ,·11r:na..-.ı, her Tür· 
ı Xü:ı ııer ·eJo·dcu u .. tün :u:
ı tugl! bır dtle."\tır D~ d!leki derin 
J : t<ı!'v(ı:ı ı:e tekrar etıueklf', bü

1:-tı yıl önce. Brıı;!r Tır..muı <·I· 
düren Sallh Çakır adında bır rrıııJ 
nun, yanıılanmakta oldutu ı·..,1:1 

cı akırceza mahttme6ınce c:ıoııll'
duru~ması !'IODunc:ıa 18 yı1 agır 
hapee m&hkUm edtımıttir. 

)Un '!lal:h -ve a ak 12 ar ı; ve 
rıcum.arına gögua srerı , A · a:ü.r• 

ktın bu .ıan • ne derec ku,·ve~te 
a ı bulunautunun muıc:em:ııd 

IJl W cur Terak:kipcrver tırka 
Uec ıl!ite:ı do&muşt.~r Eg-e,r nk.- 1 

IAbın başında ve büyült işlerin pe. I 
4lnde olmasaydık, Tcraltklperver rır J 
lı:aııın tapatılmatıına zaruret huli 
ol.nazdı. Beıkl de bu partl mem· 
!ekeı 4lertode ulldetln" ıJ. en 
'li uı:eyJ J'IP&nlL 

öeroeat tT. ıtada onun emır .. 

Atletik kalp 
't1mı:ıl ..ılr ı-crıı:uııluı. hudu

du tı:ınıı~. ırtf'lf'lf'rln tl.:ıf'l""lz 

)ıp:n:ı!'>ınd.ı hlr nıah,;ur .'Ofı;.tor. 
ll•·r ı• lf'll"nln nıull.'.)l'll lılr to
nu .. u. ~Hını hlr '" 'apmata ha.-
7.lrl<tnın l «rrılııll,ı::I \·Arflır \'t 
bu tonu .. un kı~ nıf"flrndlrllnıe,ı, 

at1elenhı dalnıı f)larıık f'k ... •r .. t~ 
)lıfmla"llf' muınJ.unrtıır. l ııtıt· 

mıtnııılıdır ı.ı, J.alp ılf' tllr Adrle 
\I tf'nllnılf'n ltı:ırc-tllr, Dol:\~l"llf' 

nııtıft d'1, tıthll hudııllar ltlnllf', 
ı:alı.,11ıa .. ı \f' f'l.:le,...\7lrr )D(lma .. t 
la:ııuuıır. 

Hlr \mf'rlll:\h t&tıı.ıorun hu :ı.ı 

tu .. trıkl l.ıına~,.: •ih lf'dlr: Bizi 
öldllrl"n aıı .. 11:. lı.i!ılp dt"lll, onun 
tı.. Jklh:ldlr, 

1 ÇAKARALMAZ HAFiYE 

ıŞTE OUN°t'AMIZA 

eENZ6.YEN 

EFLATUN NURi 
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< 
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yonrundum k Marcıa da bana 
bu te~ııfl o kadar candan yapmııı
tı ki kabul t-tmemek ıçın sebep 
yoktu, 

Sall y, bır f'ft1H~·e euaıu. Sonra de
vam etti: 

* Sanatı;;l'z kalan bir mil· 
Jetin hayat damarlarından bi 
ri kopmuş demektir. 
* Rir millet sanattan ,.r 

sanatkardan ınahrumsa tam 
bir hayata malik olamaz:. * Sanatkir, cemiyettt" u· 
ıun ceht ve gayretlerdtn son 
ra alnındı ışığı ilk hisseden 
insandır. 

* Hepiniz nıf"hHs o1abilir· 
Slnız... Vekil olabilirsiniz... 
ıratta Cumhurreisl olabilirsi· 
ııiz. Fakat sanatkiır olamaz:· 
sınız. Hayatlarını büyük bir 
sanata vakfeden bu çocukla· 
rı sevelim. 
* Güzel sanatların hrr şu. 

besi için Kamutayın göstere· 
reği alıika \"(' l"mek milletin 
insani ve medeni hayati ve 
çalışkanlık veriminin artması 
için çok tesirlidir. 
* Bir milletin yeni değişik 

liğinde ölçü, musikide değl· 

şikiiğl alabilmesi, kavrayabil· 
mesidir. Bu~ün dinletilmeye 
)eltenilen musiki , yüz ağarta 
cık değerde olınaktan uzak
tır. Bunu açıkça bilnıeliylz. 
Milli ince duyguları, düşün· 

c:eleri anlatan :t·iiksek deyJş. 
leri, cıOylryi~leri toplanıak, 

onları bir gün önce, g"enrl 
son musiki kurallanna görf" 
işlemek gerektir. Ancak bu 
sayede, Türk milli musikisi 
yükselebilir, e\'tense1 musiki 
de yerini alabilir. 

BUGÜHKU r 
HAVA 

'n bu:..-ıt1' Tür,;. aılenının At.asına 

karşı <1.uydUQ'.l< coıkun a.IA.ka ve 
'C\"lf; "! ı!ade e:uatmıze ka.naatı· 

rılz 'ardır. 

i [l!!~~~~~~~ 
! ~tatürk'le ilgili 
EN SON YAYINLAR 

Sn birkaç ıun tçııtae cıtan 
tııril."lf' :;,ıııı J&)"lnları aıça& 

tına tanıtıyorur 

Ata· 
aıca. 

1915'de Çonokkale'de 
Türk 
ÇaMkk.ale uv-uııınamızm az.hı 

fehltlerlnln ruhuna, &llllerlnln ha 
ıırasına lthı! edll~n bu k:Jtap, MU 
il S&•unm• Ba.kanhtı Of'ne! Kur 
ı:nay Hari> Tarihi Dalrtı"al Da.tir.an 
lıı:ı:ınca ha.ıırıanmı". Çanakkale .r.a 
terJmlzlıı 42. 7ıldönllmü dolayı.a1J 

le Bakanlıı::ın btr arma.~nı. 

Türker ACAROGLU 
diııı:J iddia edilmektedir. Broşür 
le bltl)or: sBundr.n ])6yle tşaretlerlO 
den ve yolundan ayrılmayacatız. ir 
te bu yol milletçe bizi -.adete l'<I 
türen teli. yoldur. 15 aayra, )() kU-

""· Türk Büyüklerine 
Dair Şiirler 
Uhıborlu merkez öi"retmf"nl .. ıu.I' 

tafa Koç'un hazırladıQ:ı bu antolO
J., lılpartada basıldı. Çocuklar '' 
öi"~ncller l;ln Mlr.1% TUrJc bUyilıo(I 
ne dalr tıılrlerlmlzln iyi filrlerındt 
ba:ııaını blrarada bulablllyorus. 
Baştarafta Atatilrk'Un bayatı tt" 

.71!rlne kıaa bllııllerden .onra B. :ft· 
Çaıtlar IAıl;ıtJ, F. H. Datlarc• f:ı.lv' 

olarak: anlatıldıktan eonra, Çanak· t•!a Kemal), İlhan Dea:tlraalan (.ı\• 
kıte tcbametindf'n ınenlr.ıbeler ve tatOrkl, Cah•t. KUl~bl tKurtulut S
dUYl'Ull'lt bö!Umtin<le yaşanmı, olay. vaş.ı.'ndan), Fethi TevetQ4lu ıNerd' 
!ardan blr.ıtaç örnek veriliyor, 2.5·26 &in?,, Hallın Yagcıotıu flO &a&ır,,J• 
nL&an 1915 ıonıertndt" Seddülbahlr 06maa Atlllıl (AtatUrk lçinı, T•rıJ: 
kahramaııı UI. Alay lll. Taburun ha Orhan (Atatürk) Ye Rıza Bulut'\10 
rekAH UZf'rlnde duruluyor, telı::l7. ,1. IJ 
lrle bu mrnkıbeler dile aetırlll r IPa~&tn) adlı blrer ş.ltrt 6rnek o -
Sonda bu destanı yarat.anlardan 1;~ rak , verlllyo: ~itabın yarıaı, bö)'l•· 
ıımıı hltıralar l'&r. At.t.tUrk.'Qn ba%1 .ceÖ yalnı~ A.a ya •rnımı,, (J 
.ozlerı. raporlatndan parçalar ,.. tekl yar:uıında da Cemal oıuı 

Blrıneı Dünya S&vaf!nda Çanak. 
kale, 18 i).fart 1915 zaferi, Çanakkale 
aa,-a,:arında kara ve denb: tuv•ef.. 
lerımıı \'e m'.lttt'tltlerln rolıt öZet 

' ca.I fNaınık Kemal). Adnan peş.Jll'" 
&imleri ve renltll muharebe krolr.llerl IQ$I lf' tıı Ah ö Hllİ l• 
dikkati çekiyor. 52 aayt'a, 27 pi.Ant. 4 c U

1 
a 11. met ı (At..,,....,, 

trokl. rıyatı vazııı d...ı.ıı. Hüafıy n Kılaba (Tlınur, c . o. v---
- lle Oguıı K&zım Atolt Mlmar sınaı.tl 

Kuvoyi Milliye Tarihi N. P. Kli&kürelt He Sellhattın P; 
tUrlt'ün IKOrot:lu) adlı birer tiJ! 
var. 6+ ııayra, 20 kuruş. 

Bozkırın Çoğlıyonı 

ÇJK\S Kl,,11~ ÖZETt - Sally 
llf' Rex 1"""1 rylenml !erdir. E•· 
lrnmf'df'n fkl a., oncf' tanumı~ 

ol.an ıı"n(' f'VlilPr, Parb ~ıkınla.nn 
dakl ko klf'rlndr hl&Jlarını ıe

tlrmlkt~dlrler. \"enıektel'\ onra 
" k odadan çıkınca, e,·llJlk. u. 
adet ve doıtluk Uzerine konu~ma 
1• b sla.mı lardır, 

Rex eYYl'lt'e l .eJ:rona ııttllinl. 
saıırnın zenrtnlltlnln, •rllad&'f· 
lıkl&rının saa.drtlerini ıul(t>lrytte· 
jlnden endt,elendlj:lnl MıJltr. 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN Na: 3 

- New York'la lla~·•ıını kaıan
ma.iı::. ıçın c,·abalayan bınlerce aenç 
ve ırth:f'ı l\.ız vardır. Onlarla r'e'ka
bl't Nle-bll.ııf'k QOk llÜÇ" ve yorucu
dur. tn>ıan ı>&rMlZ taıınca takati 
ele ;-;.f"Klllyor 

ve 111ı:or Meteo 
roloJI !laıyonu. 

nun tahmlnlerlne rüre bug-tJn 
şehrlnıl.ı: Vf' clv•rında hava çok 
bulutlu \ "il. aralıklı yıtışh lf'tf! 
t't'k oJııp, rü7.girlar önctlf'rl de 
tl~lk yönlerden hafit, sonralan 
lodoııtan mutedil olarak f~ck. 
Ur. Dllnün "" yüksek hararttl 
-"Z:?, en dUtük he 14 Santl 
.rr4't olarak kaydf'dllmhtlr. 

Enver Behnan Şapoh·o'nun :ırurtu 
ıuı; sav•~ımı7-da Oerllll \&rlhlnl an 
latan bu e~erl, fTQrk, tUltUr terl· 
tllnll:ı ilk kitabı olarak Ankara'da 
yannlandı. Ata'nın portre.ti ıen baş 
ta. 

AH Said YU!Uıel'ln (Altın ışıJc r' 
ytnlant araaında cıkan bu ktta1'1• 

milli günlerde yapılan tonueın•ı•t 
dan ıne)·dana ıtlm!J. 

- o bLde ıımcııuıı:: aöy:em~ı
nlz Zaten datıa evvel benıın elı:e 
&öyle ecek mObtm hır •özüm -var. 

R~:r kaşlarını ça~u l'e dtnıemete 
hazırlandL Sally. ellnl koynuna 
a:UttlrOp bır kt\tıt çıkardı 

- tıte Marcıa·nın teıırafıl dedı 

il 

JTJR \f" 

sa:ıy tf"lsr&fl uzattL jtes. onu 
ı:ıannal<Jarı arMında nınıt, çevır
c:ı 'Ye nihayet aordu 

Bunu mUhakkak okumamı 
Satıyor mm.unuz? 

Sa!ly beyeca.ola cevap verdi 
Rica edtyorum. 

Kocası telsratı açıp tU aa "'l&n 
OkUı1U 

, Hl\ı...u.atı ı..rnrH kf'ıtdlOf' öırf'n· 
mf' t f'l.ıha iyi nlrıraı... ...f'\&:llrr 
'1arda•• 

Resin zWıun lfadet.ı aeı t-
medl S•k. n hlr tavırla 

S z u '>ana ;.·le"n~le ıozum 
z b r şe tııırenm• 

rurn d :ıı. 

SallY 
- Bahçeye cıkLım. Dıye Cf'\'aJ) 

ve dl 
Rex. karı ının omu:ı.ıannı örten 

cuma, dantel rıoa.rpı düzelt u,, kolu 
nu onun bl'Jlnf' ~araı İki.al de hlç 
tonuş..'Tladan terwn buamal:ların 
dan ındllf'!.' 

Btrbtrlerlııe ı.o:tulmuş, yürüyoı
ıa.rdı. Bahçtntn ort•ındakı tarıı

ıara doln.ı rıttller. Sa:.iy, l:ı!rd.enbi 
rt: lcocuına dönerek aordu 

Rf"lr. benlm ne tadar b r et:r
\·ete malik oldu umu a;anı~·orau

nuz? 
Genç adam b,r kahkaha attı 
- Hoç bir rl.krtm yoZ dot!"ll· 

ıu. Bunu •lmdJYe kacı.ar düşün
memlıtım. 

- }ler ne t.ae. Yı.ne bır r am 
aöylej1nlz. 

Ra durdu 
- 8ally·cıtını. de-dl. Sakın ban• 

mJlyonf'r oldutunuıu aö:-.·tMOeyln, 
mJlyonerier eıcsertyetJe- ba•;atı ın
aanlardır. Uatell.k df' mll~·onlarını 
pek ıttç bumf'Clebıllrler 

- Rıca r.dertm. aıay f't:neGen 
ı:.ana ce,·ap vf'irtnlz 

P'aıta• f'\'l1lım auaıtnız.ı lJCk. 
mı\na; ı:ı. uuıcıum :::;ızın ~rvctııılı 

bt:ı hiç ah\i<adar et:ne7 Bu. ı;ızın 
C«"P .ıaı·~·lıı<'ını:z olacaktır. Bı•n .. rı ia 
:ıano.tKl!D her .ı!ı:;ıruı.ıe de yetrr. 

- Benim bu auatı &aru~umun 
sebebi var· sızınlP Can11ee'de t;1-
nıttıtımız zaman benım çok ze11-
atn oldutum Jntıhaını durmamış 
mıvdınız.? 

Rex o:nuz allkt. • 
Bı•lkJ dl' öyle btr ınt l'laı:n 

otmu1tur. sızın c;:oıo:: lr(lır-ı \"<' pa
halı f'lbıKeler S!Ydl~;nı:zı an1 aya· 
<·ak kadar moda hakkında ıhtltıu 

a.lubl dl'ittltm. fakat ylnf'I de Carl
ton otr.llnde .<alabllmeıc !Çin nl
dUk('a para ehlbl olmak lıi:r.ırn 
aelQtKinl btlırım. Sonra .ce.nCI a
rabanız da vardı. 

~u halele tıt!l'llm ~ .. llrtrqır\ 
mlktannın n~ olabilecegıni tıh

ln et.m.tısın,zdir? 
Rex, tf'krar omuı allkh ve ce,·ap 

verdt: 
- l!Ubakkak bır C'Yap \'ertrıP.. 

mi tır.tı~·o"'anı~. ıkt. (iç bın tnııı:z 
Ura111 dl)·eyım. 

.Sally. b&l!ını önUne etdJ: 
- Rmı:, dedi. Slze kal"fı çok •uç

ıuyum. 7aıan •ÖJ"ledtm. 2enııın ol
csuıtunıa aızı ınandırdım O elbiııe 
t'r' tana ~tarcıa ,·eriyordu Oto
ınobll de Ma.rcıa·nındı Barııı ver-

d;·;: a.\IL· a b&!jka lıtç bir elt.lm. 
df' \·olt:·ır. ~imdi ar ık: ta~!'\ ola· 
rall ">Unu da \'ennlJ.Or. 

Havuzun Yanına yaltlııtmışıardı 
A·; ııtıltı ortalıtı lyı ce avdınlatıy-or~ 
au. Suyuu içinde kırmızı balıklar 
yO:züyorcıu. Rcı: hayretle: 

- A~·ıı~ mı veriyordu. N& a:. lt
k•? Sız. bana l\larcıa ile bt>rab~r 
&Cl·ıılhaı; etmekte olctuiunuau ~Oy
lf'Jlllştınız. 

Sally. nf'rf'dt" ı.e.r hıçkırar&lc: ag
Jı.ıo acakt ı. Tıtrercn bir ~le; 

Yal&.n l!ıOYlfHllm. dt"<lt. Ben o
nun vanında aylıkla çaııttYOrdum. 
KAtlbrUk ediyordum. 

Sonra ket.lk kesik koı::ıuşarU; an 
ta~maıta dt•am ettJ 

- New York'ta f'lll be.,incı ser 
kakı.a bir tersı dükkAnında eatıcı 
idim. :O.tarcJa. orada elbllıe yıpt ı

rırctL Beıı..l çok ııt>verdl. Bir aün 
bent Avrupaya aıeyabate ııı:ötUrmef(I 
teklif etti. Bana hem ıtvhk vere
Cf'.k hıma de elblAe Vf'rec&i<tı. Krn
dtalne arkadaşlık edecektim, fakat 
bana aylıkçt ve bıunetkı\r muam~ 
le.at etmtyect"ktl. ona kAtlbe'lUı:: ya
pacU.tım. Bundan lk.i sene l"'vve:
dı. Kabul ettım. Şımcıı dOıündOk
çe }'anılnıı$ old.ı.ıil;umu rar'ıtrdlyc>

ruın. f llkat o -ıamanlar o lı:ıı.dar 

Reıt yava.,ça 
Bıltrı:n, Qıve nurılaancıı 

- Bllham ölmOftil. Alles;~. pa
ra.-.ıi'.. arkadAljlııız .'talmıttım. Anne
mi lııc tanımadım. Ecdadımın l"ll· 

L'1llf o l d u 1 u Rıchmond'(lan 
babamın öli.lmündeıı ı.onra a,~nı. 
mal:a mttbur kaldım. Etf'r babam 
haratta mu,-artak oın1ulf olı-avdı, 
hayatım bana >.ıarcıa•nın teklif et 
tıgı hayiıt kadar rP!ahlı ve rahat 
olahll1rcH. A~·ıu eeyahatlt"rt yapıhl
lırdım. at·ııı elbil;eler1 kf'ndi puam 
la t"lde ederdim.. 

Sally. 8Ö7lf'rtne devam edecek !
.ten. Rcı: aözUnU keet 

Ne d1ve hana buton bunları 
anlatma.le. hıtıyon;unuz'P ~ıarcıa·nın 
tt"lR"rafındakl S<)zıere u:raıını. 

Dedl. Pa!c:at Sally onu dtnleme
dl ve devam etti 

- l\larcıa. benim zena:ın blr1ıuy
e evıerunemt !atıyordu. Durma~ 

dan bana bunu tekrar ed~rdl. Her 
ıun karıunıt yenl bir namzet çı
kanrdı. Fakat 11~ r•t!anncava 
kadar hiç b!r f!rkctııı karı!iı Oı
maıtı ı1ıtemetHm. 

Re.ıı.: acı acı ıuıerek • 
(fll'\llRıl Hlrl 

T AKVIM 10 KASnl 19'7 
P\Z'\lt 

"' 11 ne' ao - k\~''' a 
Rt "' 1:17:1 - Fh.l'r 28 
HiCRi 1377 Rf'blıı1uhlr 1'7 

SABAH 
ÖGLE 
IKlol 
AK::;A~. 

YATSI 
İ~ISAK 

vautt f!7anl 
06.42 01.48 
ll.58 07.02 
14.3!1 00.'13 
16.56 12.00 
18.30 01.34 
115.01 12.04 

Ga:ıetemlze ı&nderllen J& 
nlu ve nslınler •asıIDn 

buılmısın iade edllmn. -- ~ 
Nezihe Meriç anne oldu 
Tanınmı hliltyec:Uerlınlzden Ne

ır.ihe Mer1ç•ıe Seçllmlş Hlk&yeler ve 
na.; dera'lltrı sahıbl Salim Şenaı
lln bir trlr:elr: çoculr:ları dUnraya 
aelm'!!'tlr Alam adı verilen yavruya 
uTun öınUr diler. anne •• babayı 
leor•k ec!l!':I~. 

•er. UU9 1920 .Kuvayl .?ı.fllllye del' 
rlnl bir balk teşkllitı olarıık ele a.. 
ll)"Or, Balıke.aır KonırMlnden eonra 
Mudaraaı Hukuku Mllltye Ceınlyeı
lerl, •manda•cılar, Milli a.ıucadıel&
nln programı, diplomatik mUnaae· 
betleri, iatanbu.I ve Ankan'da olup 
bit.enler açıır.ıanıyor. tUlJ ku••eı.Je 
rln kurulu.tundan aount çeşitli cep_ 
belerde goruıen ısavunma hareketle. 
r1 ve Anadolu Leyanlan. bu anda 
Çerkeş Ethem ıner.elea1 02ertnde du· 
rulınalltadır. Nizami ordunun kuru 
lut hUı:•yeııJ ile eaer aona eriyor. 
Portre Ye realmlerıe auaıu. 224 aay. 
ıı, s lira. 

Atatürk Yolunda 
Dı ve iç kap•• ı Ata·nın portres.I· 

le sllllU bu tlYMJ broşürü A. Oenap 
Akıncı (vera AhncıJ yazmıt. kendi 
portre.111 de arka kapakta 

At.atUrk't\n barış.şeverllğlne lf&ttl 
ediliyor. Batdat paktının değert bir 
lr.ıyaala çok lr.ı.sa tekilde açıklanıyor. 
MJlletlınlzln AtatUrk'ün cYurt.t& 
atılh, cihanda ıulh• yolunda yürü· 
)"Up ılttıQ:I ifade ediliyor. Atatürk'
ün lmAr balo• """•ki ıc alylll"~tl be. 
lktllerell. .,ıu:ı.<11 cıe bu yolda ıtdlt 

13 EylQI Sakarya Zaferi yıld6no· 
münde, 30 Atuıto. Zafer Bayraııı10 
da, lf Marıı Oençllk Ye Spor B'~ 
ramında, Kunurl Zaferlntn yı!dörl 
münde, 29 Bir.im Cumbıırlyet. s•rt; 

~;~:dı;, ~suı:i~~n~av~~:::!:"~b~ıı 
tlfallnde ve rahmetli intıllpçı pr0!; 
Jl. E. Bo:r:kurt'u anına 1onundrııS 
konıı~malann aruına birkaç ınaJl1 

me de aerpletlrllml•, Yukandan. ~ 
rl sayılan .,.rle lçlnde Atat.o rı. 
en az ilgili olan budur, denUf'tıııU'• 
72 aa)fa ,12.5 kuru 

Dağlarca'nın «Anıt . l(d' 
bir» i bu gece radyodd 

okunacak 
Taınnmıt alrlertm17den f'9 ır 

Hüanü Dıııl'larc&ntn Anıt • ıc.ıt,, 
adil detıanı bu a:ece aut :o.3Ji 1' 
İltanbul Radyo&unda ndyofotl j 
bir teman halinde oynanacaıı:tır. 11 
afr :Baki 6tlha Kdipotlu ı.ararıııd• •. 
n\lkrorona konuımuttur. •Anı~., 
bir• Tenlilt T•vınları araatnda llill"'" 
yılında çııtmıo~. 



..::! .l 'l .4 "\ - 10 K.\o;,,l\I t9:y:- .. 

iman kaynağı yasın 19. yıll 
' fB.ışt 1 ınt'ldeı oe ... ıera • ).p Odkbileın emekli Oı-aenera.ı 
r~tı.~e.,. A.t..at.örk muzes.ne ı.de- Aıatf.lrll:üu 6 üm li:Onü mün&al'· f Falırettın Alt~y. ltıtanbul mıueot-
"'•!4' urada,r;:t r_:elcn'.c' karma :nt>ra- be0 .y.e ııı. rtca ~aım at>~.ler.ı cıe ı \'e~JI: tiedat Çetıntaıt. M~t..ıa Ke 

Şe~Cle hazır ı)u!unac-ak~ır t.~rtıp!enmu;t.ır. T :'\ol T t-.ederu mal Derneğı başkanı ~fuht.ar Kum 
lU:u lrd.ekı ntutacı srrll"rde NUJl onu :a!"fl.tıııdan tPderaıo:;orı. b.na- ı·aı t'l" B"bçeı Kemal Çaııı:lar .ko
e) nan lıa:.Ta..ltlar a.a:. tı u_ ..> i(.'- .ıncıa LC'rt. p.eueo railll ra.al nuı:acu:ar. a:;rıca AtatOrke alt 

f! •:ı: & inCUr1lecek Vl" bütUn ıan dıln z J<a.retl.-re açı~ut ,.e .::La- ıu.m ıo.ttr'Iecc-ı.. TaJuım va ııo. 
ltıt. kalaca.tur. Yıne buı:ua ııne- ba.ık gruplar ıarııı.tından ıtezllmıı ı~.>ul ün;vıınıu't.esindek 1 &Oicıe•e-
tr, rt.l;ar.ro "'.e >ar Sibl eflence r t.ı . . re çelenz;er :tonae&kt.ır. 
tratr ıaa!ı lPr n atıl Nece;.. A'• ilrk H•·- E, t.. m. O rnetı ı>i r •• \!.c;.r .. si...; \Ti, \ S SİS.iMA 

A nasında dil.. b r A .. a~o~, 1'.ltap .er SLllıiD.\KJ TÔRENl 
1 ,l 1rncrıa muhtel,: : eııt1tül.er ·a- pı •çılmtttır. Tr;t.p.enen a.urua T.~IG T. tara.ııııda.n •aa.~ ıa de 
~opıQd~ı da A~atilrk ıçın a.nma ıöreuıeı,:tncıt• halka ayrıca. A~llllın At.Jb ~ınematıında tertıplenen ıö 
0 " an~ııarı ·en1p ed.lecek:...ı-. ıe ı pl•ktan d n.ıPı lece;ı:t.r ™" V . 

lW...\RO.\hl IÜUl'LlR 11\1.k ··otıl'I JJt.K,ı;ul,Dt.hf 1 rena.e J LI Pror. Gd~ay, Dr. Ci 
.8ütUn ok,., . ·

1 
..,_ . Jl>l'I ,,.11 haı Abaog;lu, Doç. Tarı.it Tuna.1-.. 

·ttaı.d _u.ııu a a OvçJıPr a- · . Behçet. Kemal Çaglar ve muhıel.f 
•&rı:ı:u &ll A .. atOrk ıcötelerı hazır· J..k ı;'5ren. l6tanouı Hal l:l:ü.- te e:ıtkUller .nat.ıpıerı konuıact.:ıt· 
l'a.:e , ffrg!lcr ·eı·ı.1plenm.4ı· Dl Deme&J 'alonunda t.&&t. ~.\JJ ~ardJr. 
1 .... be.er oıtu1larına 1>&aı H da top de ·apılaeUtır Sarıı durutu ile Ka•ı•' 0 ,, Hal'· E' t , . 
-•'<:u· · b •lıy ı ı• • ı , 1 1 "' .1 ·- aı un mer;;:ez,.n 
c~htac'ar \'e törenler bu aaa.tte a... aca. o an . vreu ... e. t.i. ... a de ete b&.&t. 13 ele blr t.ören yapı-
·tn: aktır. OK:ullarcıaıt bu tô- n1ar~n1ı ınUteıuıp. Ata.ıür..t~n ıacal Vtı ı:nuhte:ıt batl Ler konu
i'Uo.~~de. ogreımen:er ;a..ratıncıao. a_cnç 1gc ı, •~ı oı;:unac&lt., liL:ıt tacaltiartıır. p 
:ıten ll:lAna ,.(' el"ıf"mmtyeı:nı be Et tim ~rneeı. MUSt&Ja Kemal C.H.P. Gl..XÇLIK JtOl.LN\ 
•.oeı a.onuemalar apılacak.. a- Oerne 1. i ~luhar.pler B:rl~ll. ızL, \'ERil.~U:Di 
•ltl er de AtatUııo. c: n aztillll' oıau. ~ehl: ?o.Jec. ve M. T T B. A:a:i.l.:Otüu ölü:n rLdönUmünu an.. 

1 '1 oa.1.1)1lca.1.lardır adJlla .lı:onı.ıtmalaı- »•p. ılac&k. Be~- ... ı •• C ~- ll · 
·!.·.tl.fh. •••·.rıı•.,. 1 çeı Kemal Çat.•no .nı~at>eaindt:n ma.ı. .;..rı .H.P. ""'nç k Kollan la· 

..., ,. tan~ul Te icll&ttnııı :;apacaııı töre.ne 
Ot, 

1 
1'0Dra A~atllrke a:t rıım &Ötiterıle-

l~eı.• .•r:ıcıan. ıa:eı.ır ve &ençl g celt r dlln vll~yet.çe ızl.n "Terıtmeml,t1r. C. 
~e .ctı,ıerl ıle dlieı ıçtlmaı a.... H.P. Teı,kllttının bu konud&kl. l:dn 
141-lkUlJer t&raftndan cı:a mutıu·lit '1.-~ll 'l \R \ l.O h. \Ll,Ohli t talebi, l6t.anbu1 vaııa.ı adına Na..zım 
l'tıı.~Qler terı..;p eıL.lmt.şt.r. Bu <). ·ıoılt.' .Ba-5lamı.f1t tarafından roddedllmlt-
·• -ercıe. A•atü:k hakkında en fit.ne a.n:na törenı aaa.~ 11 ae ur. 
r::ıu ba.~lpler kaau ma:ar rapa· ~Iann&ra öilenc; loA~.nde T ~t. Bunun nMrlne C.H.P. ,ençllJc: kolu 
ll:UI·U -ve o·nun aha l"et:nı ,.8 T F' tarafından J•Pl.acı&k:tır. Bu fU beyannamerı yayınıamıtttr: 

~Ctt- olan h!zmetler1nt be:trte. torende de eençlik ve talebe tem- •SESL.'1izi JUS.L'\Ul'ACA.KL\RDIR!• 
t ... ..ııcııcrL AtatUrk llaitkıncı.a ko- •Cumburlyet. Halk Partl61 Gençlik 
\ .., nutmaln yapacakl&l'dır. Kollan Aa1z Ata.tının Ut uncu oıum 

l iTiZAR \ ".T.T.B. 'I' '.'-- \R \\ flldönUmünde O'nu anma hak •• 
' Ar. ,. Ö t ..,f,t 'l \.., 1, 0 ' ht TÖRE' l vaz:tulnln elinden alıruı:ıumın bü... 

ı 
t'• .... a ... ~ırr ~ ·a.n Eraudr:r, ~ Ö )'11k ü.aü.ntU.ü tçlnd~. 

Odra notlan• QJ )·az~a- ta· e.nemuınaa Y.T.T..B. ·aratın- au BUJfl.k A\&t.Urkü aadece ölüm Jll 
,~Lo•t.ınzha;ı ~bebn·ıe buı:tinkıt l ıtle'1en aonra &at 14 de de Sa- De•lettm.1.ztn ve partlmJıln xurucu 

ı.\ llııetır. Okuyuculanmızd&n o-- cıa.n tertıplenen tören yapılacakt.ır. dönümleri dol&yı.alfle hatırlamak 1• 
ıUt dılerız. Bu tOrencıe. ::\l.T.T.B adına &"enet teyenh!rl ve O'nun emaoet.ını t.afl· 

......__ ıPı<reter Ali Sa.t. Of$UZ. Prot'. Tay- :van gençllktA'n o·nu blr defa daha. 

• 
Dünyanın 

6 kıfasında 

Yuvaların 

en güvenilen 

ı~ık ka) nağı 

anm.:1. haıc:ıtını aıa.nıarı Aılz At.&tUrke 
b1r defa daha. flltiyet ediyor •e dl.. 
yorus Jt1 ! 
örlı idare ttJlml altlnda dahi, lfl· 

nln be.yn,"ın etr&ttnd&, aent anmak 
için topl&nma hakkımız tanınırken, 
buıün k•rtılaftıA;ımız ııılbnlyet, seçen 
flll&rdan bu yana. nereye d<>A:ru v• 
ne kadar roı aldıtımın ıöatennlyor 
mu? 
Azız at.a.ı::ııu, ıo Kuımlan aenln 

emanetJntn beJc:çllertntn blr yemtn 
cünü olar&k karfllıyonı:ıı. Kitle ola
ra.k. aenı anmamıza. tziu vermeyen. 
ıer. bllalnıer ki, k•lblerlınta .tenin 
için ('arpı;or. Senln 'o&;raı1;ın altın

da eaerlerlnt tonıma" için f&tıro
ruz. Bir ara.ya. t.oplanmamızı çok 
coraeıer dabl, Mua:tata. Kemaller ola 
cak aenln !('in ölmeı::e, -.e.rlerlne b ... 
koymaya. buıun fert, fert bir daha. 
and içiyoruz. 

Blz, bUyti.k nutkunda •• Buna 
nutkunda. beltrıt.ıa:ın emanetin bek. 
çUeri bUglln ondoku3Uncu on :tuım 
da büt.Un dünya.ya. b&y.lt1rlyonız .,. 
diyoruz 4cl: 

•Seslm!rl t..ıaamıyacaklardır. ÇUn 
ltü b~ Buru. nutkunda btllrt.t itin 
TUrk ;,;ene! ve Türk cençleriyiz., 
, .IL..\\"FTIV RED CF' \Dl .• 

Öte ~Tandan VllAy('tln C.H.P. 
Gençli.it ltollanna ;:bndet'dtğl red 
ce•abında. bu duruma r;ebep oı .. 
ra.k: ıu huaua 1ler1 l!IOrOlmf"lrtedlr: 

•Atat.Oıut'Un ebediyete tntt:!cali
ni.n 19. uncu yıl dönümü münue 
betırıe tcra edilmekte olan 1htlfal 
ıertn yalnız talebe tetekkütlerlnce 
ve mıntakaların en yükM!Jt dere-

S celi okullarında rapılmarn tl'tuntll 
• b&!tnf" ırrılmış bu:undugundan. bu 
..ı nun dıiın<la 'kalan b&lttki "\'e hfilc. 
< mı ab18lann bu m"fz\,lda btlfRl 

~~~~;;;~: ·apnuuunn nıli"aadt' edllmr.mlşttr.• 
Bu m1lnaıtıf'OOtıe CHP tı Ornç-

l ;,. Kolları BL ... kanı fz;ı:et 8edel!i ba 
,;ına t;n l>f'"ana•_ t.a l)ul\lnmu tur: 
"Ötf'dr:ı bt>rı a.lıştıgımız Ul'Uller 
f'erte,·eı. Clahıllnde- Vlli:VPttıPn hir 
re<l Ce\':ıbı daha a.ım11 butunuy~ 

zuz. M~le-ketımızin ,-e 1>artı."'ll:ı~n 
ı tuructl8u uiz Atıtur:-ı:·o ülüm 
yıdönümono.e dahi anmamıza mcı 
~aade etmeyen idare l.rnlrleri hak 
\ı':ında Danııtara müracaat ederek 
-ılva açacagıı.• 
<ıBU KORl\AKLtl\:TIRıı 

C.H.P. Oenrıl Sekreteri Kuım Oü 
lek de aynı konuda. ıu beyanatta 
bulurunuotur: 

•An.maya. kutlamaya. yürümeye 
mtbaade etmemek. korkaklllıın ve 
::rııdilennden emin olıunamanın 
.ı.~aretıerldır Bu tan t.oplantılann 
Y•ak edildiJl dünya.nın hiç bır 
tıür memlekr! lnrıe vlid de-.ıldlr.• 

GENERAL. E(ECTRIC 
T. H. Y. ile SAS arasında 

salış anlaJması imzalandı 
Husu ı 1'luha."blr1mlı:dta 

Ampulü Ankara. t · A.A. l Türk. ••• Tol· 

BOL IŞIK VERiR ·FAZLA DAYANIR 

......... 

!arı Ce SAS .iaundtn&T Ha.Ta Yolla.. 
n aruında b•t"ne:mtıel ha.vır. nakli.. 
re blrlltlntn te•blt et.c:ı.t, olduau cı
aaalar dahilinde karşıltkll bir aatış 

a.ala{lJDNI 1DU&. edllmltt.lr ............. ................................................................................................................................................... .. 

• 
TUNÇ 

YALMAN ...... r .. aıe p,zqg 
• y • Jı "") rrdhordu. l\fın d<! ırıııra- "P"" IN.:tl. Oabsm ııt>rona tuııı • ! A G ERiYE ıın tıı.erltır rll1. ı:oı.ıuu ... pl .. tr lıir halyan ııutttı;I aldı • .1ıra- ; 
... hakal.alını~tını dil, t.:ıı.tt. •·1 ), turk'iin ölllınöuö YıPnt"dllo, ıı1rıu .. 
• o\na,at·aı. .. aı. n,ua~ahnı•ı dl)t- f1a o IA7ttf"dtıı oırt'ndll.. \n · .\L 
~ G 1 DER SEK ") ... ,.rt .. ,.rt t·ıli.111tı.H1t. uan .. ın .,,. llrmı,. hllbannn ptrt1nn hılll~rl- ~ 
._ '- nunda ıu.ı~a~tnıı. dô~rrkf'll '\ta- nf' hıU~ıp heu de bir -:~)lt'r tlu;ı,- ~ 
" • thrı.. ~ 811111111.ı #ıPldt fL'e ;,i\pı,or nıaıa. •ılanıaıa t'tlH,ıınuıı. a- ... 

LCMF 
11 • 'Elt ıj ""'El 

YULAR 
Kon~a'nın Geınalına-ı ma· 

ballesiııde oturan bir imamın, 
ettiğini duyınuşsunuzdur her 
halde. Din dersi \'erdiı:;i tale· 
beterinden 11 yasında bir yav 
ruya tecavüze yellenir. Ama 
çocuğun bağırması üzerine 
yakayı ele verir. 

Ah alı .. Nasıl da belli olu· 
yor mübıreiin Gtmalmaz 
mahallesinde oturdutu ... 

ADNAN VELİ 

Başvekil yeni O. P· 
grupunu tenvir etti 

<Ba l l incide) 
bir yol ı..Jtlp edece.klerl :arafaı& mah 
!illerde meralı:Ia beklenmek.tedlr. D • 

Suriye kabinesi 
düsmek üzere mi! 

' 
Türkiyeye karşı takınılan hasmane siyaset 
idareciler arasında ihtilafa sebep oldu 

Be~·rut. 9 Şamdan burayı ıe-
len haberlerden anıqıldıgına gö
re, Suriyeli 1darectler &ruında cıd 
dl bir lhtlllf bL~i'Ö6termtttır. 

B:ld1rtldl.ğıne aöre-. Surıre hO
kllmetının MQl.kovanın emrı ııe 

TOrtıyeye karşı takip etmekte o:

ı.ın!n önümiliıdek~ &ünlerde dO -
meııııln"' veya büyük bir t&dlllta 
uırramuına mOncf'r olacaktır . 

G,.ıen haberlerde lllve ecıtldltl-
1u! aöre-. hllen Newyorkta bulunan 
Suriye Har!C1 ·e VekHI Sa.lah El 

dutu hamıane alyMetln aebebtyet .Bıttar•ın Şama çqır1ıması bu tç 
..,·ercııgı bu ıhtıllfın Surıye kabtnfr buhra.nla 11&111 bulun.maktadır _ ................ _., .................................... -... -.. -··· .. ···-· .. -·-··· .. ···· .. ··--

Gülek Vatan'ı 
ziyaret etti 

Vatan Gazetesi Yazı 
işleri Müdürlüğüne 

P, MecliA Orupu toplantı.sına yarın fBqı ı incide) 
da devam edeceltttr. rıldlll eörülmüt mü? t}ç bfıf klfl 

fBaşı ı tncldt) 
tat.enmı~e de bu hareketlerinin a
kim kalmaeı Ozenne yapılan fe
ner alayı Jle paı-tı binaları önQn
den pçlrilen parti ilçe kurulu ü
yeaınden Şevket Mü<lüroilu t.a.ra
tıncıan yubalanm•ı üıerıne mü
eMlf Ye Basıncıırda teeeısür uyan
dıran bu hldtaeye blz:ııat kendlle-
rl. •ebebtyet venn!flerdlr. Hidıse 
aıru.ında bütün Bayındırlıların 

bulundut:u topıuıuaa ayni f&h .. 
ve paru .ııerı ıeıenıeri namUlliliU> 
tar dJ)'e aA;ır eöıier .urfetmlf bu
lundUkları bilen devam etmekte 
bulunan di.vAnın muhakeme ea-
1ahaıı ile de 1111.ba olmuş bir vıil

.kıAcıır. Hl<l16ec:te kaı•Jyen 1nönU
nün b&§ının uıtenmeeı ve tae at· m' ate§ etme &lbl hUlti hakikat 
harc~et:er vuk.ubulmamı1 \'8 za
bıta da ıcap eden \·Wıeııtını S•P" 
mış oldugundandır kl bu aaıI&ız 
ve tahrık edici lıaberı verenler 
htç bir lııi.dıı>e çıkaC'tOQa muvaf
fak olamamış bulunu;ı.·orıar, key
flyet.ı bu ıekilde etkt.rı umumıye
ye duyuruım..ını rıca oder:m. 

.Blrblr1n1 taır.lp edecek olan bu b:r araya eeıaı d!re haklarında 
mUı:aJr:cırelerden sonra BaşveltU Ad· toplantı kanunu atblk edlldıi:i 
nan 11.ıeru:ı:ereıı.tn, muhalefetin tut.u· vıU:i ml? savcı her Uşam if&Zete
mu lı:&l'flaında t.aklp edece&ı alraut. ıere telefon ~ıp, direkt:t verebi
Uterlnde a:rupundan •elt.biJct IAtere lır m. 7 .. isterlerse bu konuyu çoıt 
oetl &ö7lenme:ttedlr. Bu aelAbtyetıe. uzatabt!irtz:. » 
r!n ba.'.'ında meclla müzaie.erele.'1.nde UA!\'A 1ıt!F"ESDİ!'ftZ11 DEDİKLERt 
mebuaların parlllmento çalı.malart· YALA~DIR! 
nın ıeldı.at 1ara.rla bellrtUmütedir. «Bız :•adeee mebue cıeail. Bakan 
A. A. NL'V NEŞRETT!Gi C1a olduk. Sa.kan oJdulUmuz ııa-
TELl:G man da arkada.ı;ıluı:nla muameı~ 

Ankara 9 (A.A.) - Demokrat Par- mtzde en ute..'t c:.ette;lkll:.t olmadı. 
ti mecliA ırupu l'(;ll;l!C:lnden bildlrU. Vata.ncllll;llarla ve arkadaşlarla mua 
ıxıltt.ir: melemtzde a.lç&k ııönüllülük ba.ş-

Demoluat. Parti meclis ırupu, 9 ka Jıca atarımızdır. Hiç kimse btze 
aım cumar~W gUnU aaa~ !S te ırup «efendlmiZıt demedi. Deneeydt cıer 
rei.11 Ol.re.un mebuau Harret.t.ln Brt. hal <:;anlL!Jlık var. ben D.P. ıe
menın rtyuetlnde toplanarait ıün· neı başkanı det111mı derCim.• 
deminde mncut ~muha.ltt'etln •• "\f~or 1·E'l~lı .. 'IESELt:SI 
çimlerden önce, eeçlmler esna.aında clkınc.i. oun:·a uarblnelen son
ve umum.ıreııe ı,e,,ebbrJs. hareiıtet ve ra yapılan Qın ve Japonya anaya
ntretıerb menuu üa:erinde görQımıı aaları nısbi teJ'llli.ll eaa.sına KÖr• 
ler ya.pıJmışıır. ha.zırıanmııtır. Ntabt temııll al6'8-

Mubtellf h&tlplerln &öz aldıtı top 
lan tıd& Baş-velı:.11 Adnan Mendereatn 
grupu t.tn•lr eden ı•e itl buçuk aa.. 
at deT&m tden ett&flı tonutmaaı 
umumi t.uvlp ve altıflarla .karş.ılan 

mlftlr. 
Reli:. Tattın g@elkmlt olmaaı do

ıayıılyle ıo kasım pazar ııOntı aaat. 
1.5 te teJtrar toplanıp neticelere va. 
nlmat üren cf'lsert tatil etm:ı,t1r. 

ŞÜPDEYLE KAR il.ANAN 
BİR YORU~t 

Ankara. 9 • tkt dar ve muha
lefet çe\•reler1nden sızan haberlere 
~re ııılya.11t havadaki aeraınıttt hiç 
detııse hafifletmek tçtn her iki 
taraf da samımı bir arzu duymll 
tadır. Bu hw.-usta ı·eui t<'nıasıar 
hazırlaı1<11tı ve memleket haynna 
anlayışlantan fedakı\rlık ·apılaca

tı kuvvetle t<ldJ&. edllmekte<llr. 
Ancak Radyo Oucteaının dün 

akşamkt yayınında muhalefete kar 
~ı mut.addan da ııert bir dtı kul
lanılması bu aöylentUer hWCk.uı

da tereddütler uyanma. .. ına &ebep 
oımu..,tur 

4600 KALORiLi 
Sun·ı Kahvelerin en iyisi 

Kahveyi aratmayan yegane 
sun'i kah,·e 

'13' 
kEVf 

mının kusmJ bir mahzuru vardır. 

O da ufak partilerin mecliae il· 
rebllme 1mk&nını bulabilmeleri
dir. Bu mahzur d& bu parttlerln 
umumi eeçmen eayuunın yüzde 
muayyen bir ıa,;mını &lm&l&rı ear 
Uyle bert.ara! edilebilir. Meseı• u~ 
mumı eeçmen 5ay1ı;ının yüzde 10 
unu aıamryan partiler mllletvekll1 
çık&ramu a'lbt maddeler konulı.
blltr. Blı.im hilen tatblk ettıgımız 
e.16tem Franaad.& er.kiden mevcut· 
tu. 1876 anay .... a.<ıı aynen Franhlz 
anayu&1ından tercüme edilmıfttr. 
Framuııar bui'Un bu ataıemı ter
ketm.Jtlerdtr. 

c.Fran.ad.a bucün &örülen Hı.tik· 
ran.ızı.ıııuı sebebl onların karU· 
terleri icabıdır. Yok.ııa t.1;,t.emın bo 
zuklutunüan <letı:. 8onru Fr&N>• 
c:ta devle; teşkili.ti ço.;ı;. eı:ıaolı ku
rulmu~ıur. Bunun için hükllmfr 
ttn meTCUdiyetıne bile pek önem 
vermezler.» 

Dl' l'ROP.\G.\~DACILIÖI 
lfı.! ETTi 

Gülek daha aonr' D.P. ı lerın 
dın propaaanda.sı te.ırıen hakkın
da bOrulan aua.le oöyle cevap ver
mtıur: 

tıD.P. bu propaeandMıncı.a da lf 
lb etmlştır. Çünkü. propaganda
nın eıı ıaz:a tealr etmceı be!U&
nen An&dolud~ C.H.P~ lı:uanmır 
t.ır. Bu cı.a Pterl.J, or kı Türkiye 
cıc demokrMI ıuurn çok yerıe~mı 
Ur.• 

SOVYET ASKERi 
ARASINDA iSYAN 
HAVASI ESiYOR 

D.P. Ba,fındır hce idare 
Kurulu nası.:auı 

'ıubRrnnı J.ıostoı 

Gueten1ıin l '11/957 iOnü ve 
5906 11ay111 nü.ı1rluıı&ının .blrıncı 

aalııfeııııi 4., 5, 7. c~ &ütunlarında.i:l 
(Bayındır Demokratları inOnünün 
Ba.,uu :k.tedılerı baıtlıkh yazınız 
halt!kate uymadıl:tndan durumun 
efkl.rı umumıyeye açıklanmuı lü 
zumu hUibedllmekle ve bA.Cll6ere 
do ltimlm karıomı olmakla yazı· 
nın 5680 r.ayııı kanunun ıu. mad
dea.l eerea-ınce aynı eOtunıarcıa 

tekzlben netrl rica olunur. 

:l9/Ektm 19:;7 atınü '1;aat 20.30 da 
Cumhurı:r·et B~ramı mün be. 
t.1)'lc yapılan eA:lenceler b!r ıürlO 

millet ırade&ne boyun eR:mrit ıe
temıyen C.H.P. Jller tara.tından :-;· 
ki ıçırllıp aönderılcn b~ı ~allıo

lar t.aratından 1oabot.o edıl.ınek 1.::.. 
tenmıo ıae cıe, bu hareieet.lerı.n.n 

akım kalmu.ı Oı.erıne yapılan fe
ner alayı lle partllerı önünden ifO 
çtllrken Parti 1lçe kurulu üyMln
cıen Müdüroaıu tarafından yuha· 
lanmul üzerine müe&;11 ve Ba
yınelırda tctwiür uyancıırau bu 

bl<lU,eye b.ızat 1te.ndller1 eebebl
} et. '\'en:nıtlercıır. Hliıdl&e &ırasında 

bütün Bayt..'1clırlılann bulmıduıtu 
toı>luJuga ayn;. talııa \'e partı Jler. 
gelenleri na.ınUMuzıar cı.ı:ı.e attır 
sözler ı;arfP.Unlt bulunduk:a:-ı biz 
zat hilen devıam etol .:ete olan dil 
vinın muhaketne eafahatı ııe de 
-.ablt olmuıt blr vı\t.ıacıır; bldl.ö.e
de kat.'Jyen lnönünün b&'lının ıa
tenmest ..,.e tfl,f atrnti, ateş etme 8'.'l 
bl ht14ıı hakikat. hareketler vu· 
kubulmamış ve zabıta da jcap e
cıen va.ıtıtaınt yapmıf old.ul;undan 
dır kl bu •ıibız ve tahrik edtcl 
ha.bert verenler biç bır hidlae ('ı~ 

YEŞEREN TİCARET 
Galata Perşembepazarı 

Arslan Han Kat 6 
Tel: 44 92 22 

A soclatedtl Pl'bl karma.ta muvatf&k olamamış bu-

BAKIRKOY 
AJANSIMIZDA 

Hesap açtıracak müşterilere 
Cwp açılış hediyeleri 

.<\.yrıca 

10.000 
Liralık hususi ke ide ile 

400.000 
Lıralık Yılbaıı kcşidtsine 

istirak hakkı 

ISTANBUL BANKASI 

Ştkqo. 9 - Eaic\ Rus entelijaru- lunuyorlar. keyrt;retı bu tek.ilde 
subayı NJkolaı Koklof. aralarında etkllrı umumı.yeye duyurulmaeını 
yüUek aubaylar da dahil olmak rica ederim. 
üzere mHyonlarca Sovyet 11kert a-
rM1ında taya.n ruhunun yayılmakta' Bayındır Belf"dbe Rrlsl 
oldutunu eöylemlftlr. 'luzaft'er Körteocıu 

VERGİ USUL.KANUNU 
ŞERH VE İZAHLARI 

CiLD: 1 
Kanunun ~tetni - Serh \ e İzahlar - :\!Akalı :\levzuat 

Kararlar - ktıbatlar - Umumi Teblitler - Fihristler . 

Lüks Cild - 648 Sahife - Fiatı 35 Lira 

İSMAİL AKGÜN 
Matbaac:ılık ve Kitapçılık Müesseseleri 
Mırkrt : Cı§aloQlu Servilimescit Sok. 24 lstanbul -Tel. 22 09 68 

1 
HAK KITA81!:Yl 8eyazıt, Qnlveraf1e Cad. i•ta ... 

Satış yerleri H•k t<ITAae:vı <••b••ıı> Ank•r• ced. 4 i•t•n • 
HAK KiTABEVi YenııtaaraylarSok.11 iatanbwl 

!: \ta.turı. ·üıı ı-lrıHında )aratıı .. unur.'>ı dedi. "O:rnu,-oruı:n rtf'- m 11 ıallba Pf'l.. ııe<'erf'ıuedhndl . ; 
... tı ttsh1n ıınuıuınııu.lııındıuı ılll.. (;iılılu. aya,-ınıu uru Hr Ka,yıtuu dr-rtc·tlilnl anlnyacaı.. .... !ı••••••••••••••• 
• ""• , unluıu •lbl •aı:o1. ı.apaı.ıannı ~-a.ıı,ta deılldlnı. Zatrn ı•C"un1hu- Jtl. ...................................................................................... , ......................................................... """"'""'""'"'""""'" 
1ı- , ır. ,-oı. .. a ı.f'ııdl hı\f11.an1111 ... 

"bt\tllnıtrn mi hllnıhorunı. ol darmarlır:ın f'ttl, h.ı :uıı t•Oldu r1Ttl nf' .. 111) ,-,.yı tc\ta tflrk ro- "'" 
'• •oı• nııo , •·• -·ıı•-••• ar••,.ın d:ın C"Uptı df'011f'n ne~lt' dahil 01111 ! 

11 " ı:aııHııı ontıt· ~a.,ıııut:ı •ıl ,;"' ıu T 

• 11tııum IH\lrlr \lnturı. Ttlrkhı· .. ııı 1t11ı.t11:1uıı ıuuırh~orun1 f'ıı..u 1· hl;ılf'r onun )aM'lttııı 'l"ılrı.ı,-e·- Jtl. 
: ,. YQ.'llanıolnın ur ıll"ın.-ı. ohtu .. r hrnıt'n :lR'.\·ııırft)I ı..opArtlı . .\I· dr 101.unıtı;rtı Rt'UH'5. b;.l"'-ıl T11r- ! 
f ıı:unu. ııı .. ann (hlr \'fl('tı(a 1ıı1t-ı d11tu· ıoııırdiılf'r. ~l;ıt ıııııın1an11~U1'. ÖldttırU za- _. t ~ı"rııısı o tnrtt .. ıı ht-,·rC"alu cıHı>I \1 Attlrı.·u llı;lucı \f' .. nıı df'tA ınan .... ,.rı ft~·akta duruyordu. : 
-J 

1
/ hrı1.'rlı)ııruuı, \lilt\lrı..· .. ıLı ~aı.ınd:tn ı:.urll,ünıııu bll.A~r .. ı ı·P\N'nılnlf'ldl. \f'o dr\ anı l"tlf'- .._ 

;; ah.,ı bütırUIRnııı <t·uınh•ıılrı ıiah;ı ct;ı f)11"11 ,,. ,:ocUlô(•a \n '~idi, f'1nıhf'bllrctıl akla hllr .\L 
• trıtıııındea.J u"ıllalııı nıaıur ıo lalınoı:.a deıcnıf"ı fcOnf'u bltı· ıeıeınr:1:111, • 
• tıın> ;ı·oı. tlıPlll't·f'ı. ı.ıular ı. O rftnı uıunıu ltp llclll. nPr haldt ftrafıuııııt baı..ıı• da htr ıuıı • 

.. 
: ~:ıııan ı. a(• .\o~ıudıl)tlını ııtınıı ıuıtırlan.ınıı, \ tattırl.'üu ııa .. uı- .!ili '")"ft bu TP ilıPVlf" .\tattırı.•u t 

•ruıu, llnııı l.Oı·tıı.ıılıu .. ı.eı\dl~I· ııaı 0 zaınant.I huı.nnıet ıarn- ıntnnf'tlr ııon1anın~ nıUml.On dr .. t ili !il. :n1ı.111dllU JOrdüciım Jf' tından ıulllt11f'l1 11Ll1n .tanuın ,:lldl 1.811"11, FaLat l)U.(Ün f''llı:f)I ... 
i. ''t" li.ı,.uı<ıtını \t ıUO rk'f'. ıı\ı·ı\r·• ı;l1.lf'ntııl. ll. ıı a .. tııııı1 ht-rkr.. hllnıf'lf'l'f'k ı.attar rr-ııc lt aerl- Z. 
• 1110 ltıru llt DıJ~fi" adı\·,a. l ııl flU)tluıu. bıı \.onuda 3 a.ıan ~an- _,,. ıldl-ı ltrr •~·•" u_,flıırıunaya- lı' 
• ~Ult.ıbu·nıa f lıudl\i.1 \oadolu h$ turııı ,.3,ıaııır dola .. tııı hRI· ı·a" ı.aııar da )R"lı oııın henlın Jt1. 
'• lllOhttl ıtınıı .. tı. uıı Ll)arf'I ,.,. llf""llnı, \taUJrı. ·u <ilftkrau ,, "! 

r,.tı df' .. mtdenı ınf'ınıeı.etırrde oldu- ....,. 
"- 1 "" b17. t-nı·nl..lllra &ıPı.· )Dllu.ıJ. •il •ll>I. hlll..ı. Jtındf'\IL rtpor· nılnnf'flt anmalda .rrtlneml3or, ... 
'- 11 l"'aal(f'.,1 rıl..nıı tı. \talflrl. \I' .\L ~ 'aL. ıar ;ı·a~ıntıunııl.. ~urell)lr. dtt aruor. 'Mil araın n .. ın &.1. l'Jf'r 1f. 
.. ın do .. tları tuıh4't'' t)al.aıı ı • .. il dt\·rlmhute. ttJlnı anıa..-ıc.ııı 
• '"lln ÜZl'rhıf" ı.urulı\l~ uzun hlr rıunıtan bal)f"rı ıtr etme - ı·r ıt;t"• .. .3 .\L 

ııı ııl .to\nıaodA ınuhteınf"I bir t.t.1- da lti.'llll'§r dönu . eılıtın '' ı.tıı lıl 
: 1 ~nııa 1·1)1 11 h-f'rlert.::ırıı. lıtll ıı.-. lti haht"rı• _\;\\a'll :ra,·a,. nll'!lır· ıor dAçalanndll atd.ırnınlı"k dt"- 1f. 
;; ı:'ll-ll Oldu bllnıt"m. J.OtüL fıı.o mal. ,-olıın.ı aldllnıl)Ordu 0tı.. 'am edf'<"f"L ohır"'R.. Ataıtırl.. ne .... Z. 
• 1" Rhbap oıdu ın tıı..ıı h«' 11111 1 ı ı Bö ı t ı ıı. do•up hth. OOO&ö mtınl•'tlt• • 
• ,_,.tıf'k •••t•<·•• '· ••t•.•ıl•. ıllna >:uu o ..,ır" :ırı a. ,. ' e '.\ o - • .. -:-

\. mili' bl' • .. •,•manııı •ıh ••ndlnl Adrta )abanrı hlıo f'der ~ 
• 111 tlht 7.t'lı.I '" :ıluhlldlalııf' ura~ " ı.. ıuı " - ... • ra. iti durumu baLS.ıufla bll&I f'flln halt tf'lf'C"f'k. .\L 
• 1ıu~" 1 · ~nı ltf'-ılnt ını.tı, ııtttı.. nıtı. nılllf'tlıı en tahlı IJlr h ol.· o\nıt-1\alJlr \utarıı·da. ı·as.at • 
'- 11 edt&.I ıarı-onınrdan ıazo1. "'"' ı.ıııır.ıı &lblltrd"n bir bo.syaıı biz letanbuJlulann da .\tatflrı.·- lt'-
~ ıt:tt;ı hltdtı.. Bir '.' 1( 111 \l"rdllıPr \OJ;dı. '" 11..\tatarı.•on ha.ıotalı- tın httır~ı 11" b&ebaı;n ı..nınıak -lıt 
• 1 ll!lları atıl) \t ntörı.·on ı.otra .. ı· ,· ınd••• ııah·. tttl•> dl>• ı···•lt•l ,._ ~ ıın ö _, ~ ibtl~ at"ını durt'l11r1ımuz 7.amen .\l 
f. rı tıllnr lt'ldll. .topraıuı IJtt"· nıuddel '' olftraı.. \r,apatıldı. l'"on ~deblltttıln1lı; hlr ,.er ,-ar: ~I•- .1ff.. 

i. ı, ııe t::ıu.oz ı..aı>at.lan lif' bir l;t• radan bn haL ... ızıııı bir dere<'f'· lldeı.ı 1nl.lliiıp !\IG:r:t1tl. lt"lndtı.ı • 
'• 11 1 nı ltt<:ıınttrl\, .. eı.ıtıf'r ıiflLt"Uh• •• •a•ar ol un ıao1lr ma' adi.• f ,._ 
• 

11
1
1
,.ltf' ı.o~ uldut.. o .. ırıuıa \ta· · " • hf'r \t~S.anın, ber otoırarın, • 

"-
1 

rl. daıı'a ı.aıı.tı. Ul r \al .. \'·l- it. LıPndl .. lnt 'ew,orı.·ıa a('ı l a· -\tatUrk"tın &h'lına alt ııa.rııııı.t ,. 
~ ı~:o~du. PartıPntrl 0 ~aı..ıtlt'r 1111 • ı·al.; ınlllttltrara."'ı Ou113 a ~ersi· r•yanın luıandL !tl'&I, hal nuı- *: 
..._ 

111
bun f'n hl 111111 .. ,d,. 11 ı.actuıı ~ı·ndf'kt TOrı.. P•,l3onunnn B~- ilk. ö?.tlnttt. ıurur ,e daha tarı - * 

..... t) llraJ,; hlllntıı fhlllll da b) lf't .. ın \flo Propı11anda l•ltrl llr rı IÜt; nlre buruk ,·eya ~evlnt:ll * 

.,. ,
1 
~·an ..,al.o. \Ch 0 ı.ndar ıü7.f'I uır .. ına .. ,-uue ... ını \f'rtUler. Ka hl'-lf'r u)andırdıcı cııpcınlı bir 1' 

• 
1
•11 "ıihortarch ı.ı ıl iıtr tltllt-r 'ını·ın 9 unda t•tantıul'dan &)rı- 'lth:e. Doıruıtuıın ısterseotx A· 1' 

! ~lı.tııı \.rnarına (t'klldl 'ft:rlen·t hl, '."Ola c:ıı.tıı.. o :r.anıanlar u- tatarı.·un \ıtl.;lt!dz ölOruttne en* 
.ı,. /~:c 'rl.irl,;I tnln l lnız mllll L<th· fal.:J& tfah&I dlff' bir ı;f', yot;;- ('OL daha nçen cOn O ınOze~J : 
" ~~anını flf'&ll. l>eıı.ı dt- tn ~akı· tn: trenle 1 unanhtan. Bulııı: a· ıt:ıtrlr.f'n ••l•dım. RahmeUt * 
~ 11 lı.h rrktılnl \l' "" ııult'. en hl rı .. tan. 'uıo .. ıa"'ya'd&n lt('llk, •Durma) alını dü~t'rtz:n dtrdl. * 
"1ıı..._:n"örl,.rlnllt>n hlrlnı ıuı~ r.-uııı. \ entl111P 'ardıl.. ' aı..ıt Cl"t'f'ydt "\"o lf'rll'ıP slde~ek!'~ '! * 

······················································••«••······· 

l•lQ•Ui ·ba~, d_iş, ad~le, sınır, ıu_mbago, 
romatızma agrılarını teskın edtr. 

Grıp ve nezle başlangıcıntla bin;ok fena
lıkları önlemek bakımından faydalıdır. 

l.ATP.& J 

r--------------·----~~ den &)'rtlnıadı. Birb rine ekil b1r 

KISACA 
ATATÜRK 
NESiLLERi 

:zlndr ballnde Atatttrı.. Oetıılll~rl 
birbirini J..o\llladı. Bu l'lnclrltr~ 
dr a. ıa bir Lopma. bir Ttart&Jao 
nıa 11örflln1P<ll. Ot-t"rlmltl'f' \a~ı 
111nnun bunun zaman :r:aman &J
rlıstlL.lerl ha~ .. f'Utr ıent• Ata~ 
ıurı. n ..... ııı .. rını dalına ı.ar<ııMn

da 1Joldu. '" t'ır""&tf'ı poııtıı.a.<'ı· 
ıarın Jf"rt ı.Otlf"ltrf" '.\-aptıı..ıan 
ıa\17.. nt 1rll<"l\I df',te\ll'mıP\.lt 
,-erini aııaınln.,tımıak ı .. te~,.n 

A 
tattırk öldtıcil zamıuı bf"n ;.arı ıudınlann J..orLntmalan 
oLul ıraJanot'lasdım. Re ıenı;- dt'\ rımcllrrl. 11r .. tltmtdl. 

Demoı.ra. .. ı dt\rlml <\taturı.. 
nln1 Tif'!lllm ·\ttıttJrı.·un df'\rtmlf"rlnln "'nnııocıı .. u:\'du. 

('anlı 'arıııını bl(' dPCll"e hlr 1- Bu de\rlnll onnn f'll )Rl..ın ar
ki df'ra ıömıf'l.. mutlulucuııa ,.. ı..ada..<;ı lnlintı tanuunladı. Ru 
rı,u. o·nu lrn.n ıo.ahı lir l>lrıtl.- ı-onunf'u dt\rint blt'-1 de\rlın
te /ileh7.lldf'ha,~ından lt"('f'rı..tn ıerln nılanılıı.. dt>rt"<.,. ini bit·· 
ırôrdOcftm anı hAIA blltırlarım. ıuenıbf' rırıat t"rrdl. Df'nıot.ra't 
Bir derat.ında da Be1 aııt nıf'~- nln 11,.ntıır yaranmaı.. t'lem,.ı.. ot 
danında ıörmO.stOnı. Bu ıı.ı Lı- dnıunıı ıoanan bazı 1.lm .. eltr A
._8"1L 7.ıunıuı par('a.•ı uzun :ulla· tattırL df'Trlnılerlndeo yavaş ya
rı dolduran anlat ıctndıP lHmtı- ,.as uzRlı;laı;nını.. )Olun• tntmaı.: 
ll;:t 1ücelnıl Ur. !'lilce hitıraıa- t..tf'r ırlbl ıörbndUler. Atattırı.·
Tıını unuttuın. Anıa. o tı;;t an 'tin lf'1lt" ue~lllıPrP arma.can f'ttl
henth: ~qa.nuu, ~bl tnpta1.e-. l[I 1.uı .. ııl f'DUUlttlt'r blttr hlttr 
ı.ım~u·a ... ~f"h'ıadeb36ının, 84'- unutula(·nı.. ı.a.' bolup •ldet·f'I. 
yft.7.ıt·ın ı..aJahıılııı ltlndf' ı.a.ı- .. anıldı. l nıuldu ı..ı f"lf'dlln htlr~ 
l}(lln1u~ bir ll'-OLul öıttncı .. ını rl)ıPtl. LUllUr \f' dG ttnC"el'lf' B:'· 
h~&lln1dr ranlandırıyorıın1. A- tııııa.nıa. ı.adın 11aı..ıarı ıtbl f'ıt 
tatOrı.u. tini bir ın .. an kılıııı:ııı- önf"mlt ana dft,aJardtıı 'fürı. ıop 
da l.RNolnıa c.:ıt.an bu b0) HL lun\U Jtrl,lnJf'rl JldıP~ı... U7.Uıt 
ı.urtnrıtıyı ısnp1.a... .. 1)'la ~rlAıu '" , 1 ıınrdır n.'lılnn ınt .. afe ırırıt I· 
rlrkf'n ıördUcthn o an bf'n )-ıl· ~tte~ nrıe flıP\'lmlrr 'ırasında 
şadıl.ca aynı df'ı;trle 1'ftrtlp ,:1-
dtteı.. sonra 01100 ıom hntıe- Jılr tıı..ınt poııtıı.a<'ılar ~f'rl 
rlnl öırtndtclnılz ıün ll"tnln 7.lbnhtlt ;ıaranmaı.. ıcın \ta-
toplantı 11alonunda ,.aptıa:ınıu~ tttrk drı-Ylmltrlne- ~ırt ('f'rlrlr Jü 
hOzttnlO bulUllJIUB)I, dGLOlıPO rılnd111er. Oy toplan1aı.. lf:'IO bOl 
ıöz,qların ı , t>olnlabahc.:e t:htra- ı~ bir duruoı ,,artmı!i !118'."lldı . .\
y1nda tabutunun öntlndeıı ır- n\a bö~ le dfı&flntnlf'r yanıldı"!.:· 
ctılntlzl, C't'llll'Le törf'nlnl, acı Jarını hıPrhaldf' anıamı~Jardır. 
nıtlodhilol btp baurl&dıaımız 0 • .\nlaınaz ll"örtlnenltr dt Ata
matem nıarşını unotnıaı.. nıttm· 1tlr .. ne,.ıııerlnln ı.opmaz 7\nrl· 
Jo.fln deııt. O.nim nt~llnı bunla r1nıP ba .. ıannı ~at11ınt·A yolları
rın hl(·blrtnl hafıza ınctan ,, nı trCf'C dt&l~Utttt-ı..lenUr. 
li:alhlndf'n .. lllp atnnıaz. \t a- ,\tatorı.. oeıılllerl. dt'f'"rlnU•rtn 
tttrk df'n1eı.. blraz da ya.,aruulıı; 1'511.lt yolunda yOrUdüıttntl hıPr 
demf'ktf. benlnı nt.,llnı it·hı. imi.An l't' rır.,fttla lıipl\t f'tml9-
TftrJ.lye)I, hayatı. ırle<'rıl on- tir. Jll('blr llJtYdf'R ceı..ınmrdf"D, 
10nz dU!Jtlnemeı:dlk. Onun )Oln~ tırı.meden bu anıaruıta ehntıı
du :rftrU3ttegiml7. yol. Oonn dft- dır. kararlıdır. BI~ Türk top.. 
ıo:OnC"'f'lrrt:ıdl önün1tıı:u a)illnla- ııın1unun nıtdrnlyt't ;ıoln .\tn· 
taa Btntm Df' .. un1 duyınıart>- turı.: tıe' rlnılrrldlr. l'lhorur. Ru
lf'. dft tlnN"lf"rlyJe .\tıılOrJ..cOlflk na lnanı)orıız.. Tel. hlr noı..ttilll 
tf'n bl\~J.11 bir ldf'al. bir nmaı.- ııa bllr ıa,-h~ ,·prnırnıf"I. "!&rthlt' 
hllınrdl. AtatOrı.. ıle\rhnlf'rluden hu deı·rlmlf'r bl7.I Ratıy• "hlr 
haş:krı bir ınanc: tanunndı. duruınR :f'Uk.,rltehlllr. Df"\0 rln1ci 

Yalntz henhn ,-aşıında olanlA.r Tür .. ıtn"c:ııaı "" knraınııar ıttn
mı? \tatUrk öldOıU ı;anıan aa lf"nif' bllf' ıuo.n('lllda nf' \:adar 
lıa doımaını, olanlar. ya da hr- ı..u,,ıPtll oldnrunu &üı.tf'rmt Ur. 
nuz dntnın!lt bulunanlar ln1dl Hl(' bir Ol on. hlcf)lr loı.an. hlt' 
20-'.?2 )R"'larında. C:flnı1nı010n hlr ı«'rl nnın~ı~ bu ~oldan bld 
ıent>llılnl onlar ll'nl"ıil t'fllynr. l[t'rl d&ndOttnıf'z. AtatOrk ttl'.,11-
0nlar Atatilrl.;'fin fani ı.ı,.ıııa:h- lf'rt o·nun "l"'llnl ltltrtndf' du
le klfl!Jllll.'Jınak mutıuluıunn f'- ~·u;rortar, yaşatıyorlar. Onun ili 
noıı1rdller. AtatCirı. onlar 1('11\ mı-dlılnf', Olnıt .. ınt ıını.An olnHı 
Jılr nıa .. aı ı.ahrrıınanı 1.ı11ııı1tnı flııına ıııanı)orlıtr- ••Rf"nl ı;ür
te..'5ıd1. Rlr Hleaı, bir 111111.lı )Ol nırlo, ılernf'lı.. nıııtıaı.a ~010nnl 
oldu. Her ~ ıl tf'ı.rarlanan nta· ı;tirnıf'k denırk de&"lldlr. ftfonln1 
tf'Jll 1öuıılerlııdr \ t&')t )l"nldf'D rıı.trlerln1I. benlnı dD)SUl3rınu 
ı..a1l>edf'r ~blydlltr. Bu nr~ıı ı- anınonıan11. 'e hl"'~f"dtror'llanı.1 
~in n bf'lkl dt daha nnınnıh hlr bu L.l\fhlfr.ıı 

,arlık olmuştu. 19 yıldnnbtrl Yt OKTAY AK BAL 
11 en her ceuc nesil oııun tzin· 

~--------------_, __________ ,J 
Ayşe Ozbay 

<Bası ı ınc1ae> 
dııtını ve an•baba hakkında 11av
cıhkta tahkikat açıldı&ını blldlr
m1ştlk. 

Hiıd~I y&ıtından tet'-ık etmek. 
ana-bahanın nMıl kll'TIM'lf"r o\duk
ıarını l'Örntf'lt ıçın poll ın verd.111 
adreac ı~ttlk. 

Kadın yOz.U toprak arıeı rrn
Rındekl ı;ocugunu ~·ere bıraktıktan 

eonra anıatmara b~ladı: •- GP
çen ayın ııaltba 2-l O ldl dedt. A -
nm tuttu. Kocam da 1 t-n htnO.ı 
d6nme:nlftl. he! 11aat atnla.r için 
de kıvran<lun. Kocam ~lince rhe 
ça~ırma'='a rı·t, P'akat ebe trt"lltı· 
cere kaclar çocuk dogrnuştu. Ço
cu~a bir tkl Cle>kunaum. s t tıC'O& 

çılcmırordu. Ebe gelJnce •Bu 
ölü dotmuş• dedi. t:N" 't"&palntı• 
<lty"' 60rdUk. a.Ne yaparsanız ~·apın• 
dedL Bız de o lrCCe bahçede bir 
çukur kazarıil: çocutıu oraya aöm 
dük. 

Yokıia ı;ocuka hiç blr kucıtmtz 
yoktu. Doa:mıuunı dört göz.le bek 
llyotcıuk.. Fakir fukara klm&elert2. 
Ama onu da beslerdik. Hem i&te-
meeeydtk daha onbet ııünlUk iken 
dllijürürdük.. ... 

Komünizme karşı 
<Ba. ı t tnl'lde ı 

Tetk11~ mah!ıllere aöre !:ısen
hower - Mac ~llllAn p:Anında mat 
tefık müdafaaları ta~v!ve ıçtn u 
e&A.! 'ar ırö7.önünde tutul:nak~ acıır: 

1 - NATO. Ba#dat Pak• ı. Gü
nev Dotu A- lJ ''e umum A:nertk°' 
lttlt'aklannın kapladılt aöiıttıler~ 

de nOklear eUı\h ve a'{ldümlU ro
ket &tokl•rı kurulmLc.t 

:;ı: - • terkez.i. bf"ynelmllr-1 kuv-
fPtler se•tıtırtl:nc~;:t tadar hu a -
1Ablann b&lım ve 1 tıma:ının A
mer.:~an ve:ı·a 'İııcıtıs per.one.ıne 
tevd· 

3 ~ütteflklere nnıt~ear e•!A .. 
lann 1.atlmall huın~undakl karar· 
!arda - h,.rhanQ'l bir l'tl tstlma: 
önlf"ıntk. ı;Jn - a.5z h•lt~ı ver: l· 
mesL BıJ ma.biatla nüklear sl!lh
lan kullanıp kullanmamak bab
aınde mlnt karar:ar Terebılece . .;: 
yetkide tetf!kkOller kurutmuı. 

4' - B Amerika ve B. Brttan
ya.nın her türlü nü.klearelllh, ro
ket ve nüklear harp bMlıklan L"'lla 
il.tında mü~tereıı:tn talıımalarL 
(Bunun lçın B. Amertlı:a lconııreıi 
nın Pflflnen muvafa.kat1nllı alın· 
m•ı 11.zım.dır.) 

Beyazıt . .A:'jansa> 
HİZMET İN İZ.DEDıİ~ 

•Yll- SONU 
KE.SIDE.SINDE -Lira 175.000 

'PARTMAN OAlRES\ 
4 ARS~ 

l1 KiiiYe 25.000 Lir• 

olarak çeJilU 

PARA ikramiyeleri • • 

OCRENCI Hesopların• 

T AHSiL ikramiyeleri•• 

4 O Q • Q Q O Liralık) 
ipotek Kredileri 

'. 15 KASIM Akşamına kadar 
hesap açlırınız 

Adres: B•yarıt Tramvay Cad. No.131 ·133 
Tel.: 22 38 33 ( T urisll/c Olel allında) 
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ATATüRK'ü YALNIZ TÜRKLER 
DEGIL, BüTüN DüNY A SEVERDi 

A 
taUlrl:: bütün millet tıL

ratıncıan çok sevUm!ş b r 
insandı. Bu sebeple ölU· 

mil umumi teeuür ~arat· 
mıştı. Ya,ıı nınehır. ktlçfllt çocu •• 
lar. her tabakaya menııup IMan· 
lar. ı:tınlerce onun tabutu t\nlln· 
<ıen ı;:cçtl!er, hepeı Dolınllbnllçe u 
rayından :v~lı ı;:özlerle ayrıldılar 
Teeunr umumi ıcıı. Cenazenin An 
karaya nakledllecetı ı:ün bilik l!.ll· 
hah pek erkenden sokaklara <ıö
:toım:a • büyük kahramana ı;on 

hürmet vazl!cslnl :vapmalı: için ce
n&Zenl.n r,:cçecetı ceddelertn iki ta 
raunda yer almıştı. Herkes se.ssız· 
eo ağlı; ordu. 

Yavuz; aemıaıyıc 1z:nwc nakledl 
ton cenazo ora.da ~zleri :ra.,lı halk 
tara!ından karşılanrtı, Bütün }"Ol 
boyunca aynı derin tce Ur devam 
ctLI. Saatle.'"Ce uzak :töylertn balkı 
r.:eceleyin ~lllo!crle !ııtaı>Sonlara 
ı:elml~lcr, son hürmet vazlfesınt 
yerine ıretırmck lt;'ln buradıı bek· 
ıem11Jlerdl. 

Atatürk Ünhicndte~i ziyareti &ırasında çok sevdiği gf!nçlerle birlikte. 

Te Ur çolı:: samimi !ClL Denllo
blllr ki bir inellnın ölümü asırlar 
danbert hiç btr tarafta halkı bu 
kadu maı.eessır eımcmı,tı. 

Atatürk'ün azız naaşını Anl:ara 
;Ja ~tümıelr.te olan bU&UBı tren 
bıı.ı:~ebrc ı:eıcııııı zaman aynı t.ees
aürle kıoreıl&ljtı. Bütün Ankara hal 
ıu, c.var köylerden aeıcn:er günler 
ce mübarek nnaoın önUnde ıhtı· 
ram duruşu yaptılar. ATITDRK'OH TORK GEHCLIGIHE HITIBI 

Ey Türk Gençlığıl 
Birinci vnzıfcn, Tlirk istiklfilini, Tilrlı Cumhuriyetini ilelebet ru:ıhafaza ve mildnfaa etmektir. 
Mevcudıyctinin ve .stiklalinin l cgllnc emeli budur. Bu tem<?I senin en ı..,yrnetli hazinendir ls1ikbalde dahi, eni bu hazineden 

mahrum etmek ıstcyettk <UıhiİI ve haricı bedbahtların olacaktır. Bır gün istıkltıl \C Cumhuriyeti mUdnfaa mecburiyetine düşer
sen, vazl!cye ııtılmak ıçın, bulunacnğın vaziyetin imkan ve eral tini cllışünnıeycceksın! Bu imknn ve rait çok nfımü :ıit bir ma
h[yettc tezahür c:dehilır. istıkHil ve Cumhuriyotine kastedecek d !ı manlaı', bütun dünyada emsali görülmemis b r galibiyetin mü
messili olabıhrlcr. Cebren ~e lıık1le azlZ \atanın bütün kaleleri ıaptedilmi , bUtun tersaneltrine girilml , bütün ordulan dağıtıl· 
mı ve memleketin her kö ı fil!cn i :;al cdilmış olabilir. Bütün bu şeraitten daha clim \C oahn vnhim olmak üzere. memleketin 
dahilinde ıktidara sah:ıı olanlar gnflct ve dalfılctı ve hnttli hıyanet ıçınd<! bulunabilirler. llattu bu iktidnr sahipleri şahsi menfaat
lerini mü tc•lllcrin shasi emelleriyle tcvhid cdcbilırlcr. Millet fakril zaruret kinde hara? ve bitap düşmüş olabilir. 

Ey Türk ı tikbalınin evladı! İşte bu imkan ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istikliıl ve Cumhuriyetini kurtarmak"tır. Muh· 
tar; olduğun kudret, damarlanndakı asil kanda mevcuttur. 

~....-... .... ._. ..................................................................................................................................... ...1 

rlT ATİİRKİİ 
Aı,1AHKEN 

J9 ·nı ı~tı nradnrı~. rı.1,1e 
bir 1,; ım ,.,ıh hı nrı:ını11:dan çe 
llll'n Mu tıırıı 1,pmaı. O'nu tıl· 
lerılerln ı:liıı ı:rı.:ttı.c .. •r.\ ı:ı~ını 
liazıınu - liuz:uı ı bir (llt ı:tbl 
bil) ilınü,lllr. .\rııı. tırr ıo:nmn 

lml'l)nında O'llıı bııurlı.)or ttl· 
hl) ı~ o·nıı ılllıını .. ı.ıı•ıı. .. ... rı· 
nlıı dol."lllıırııı ı lnnırı.trn lı ı • 
ı.n çarr mi \a~ 'lnırlarınııı:ııı 
dı~ıııa drttlıı ın aıı adliye bıı 

bil) oı.; lıı~aıı knrııı•ııııııı boyun 
ıarımıı: ııoı.111 •• ": her ıo Kn· 
ım•ıta blz.J ıır.ınn tntürk a· 

dının ı.ocıırıınn ırlarıııı ctize
oıtnıl iz denwl.: dalı ı.-

lll'r ,11 bir lhllfnl hnrn..ı I· 
çl'rt inde l!lümfinl' ) nnını.. ıı· 

dııııı llrll'r > OLmak, ııl(ıtıar > n~ 
mali lrndar ün drıı;l'rde tutnea· 
tı.nı;ı:; O'nn nnlnm k olmnlı· 

dır. Ortaya l.:oydnı:u dt!nlnı· 
terinin. mü lıet blllnı )Olll\rl• 
nın. aıılayı ının "~ :rıı.~:uıın fd· 
ete ine 'aran Kr.m ıllzm doı.. 

irinin açıl.:tıııınhllnu••l '" hııl· 
lrn lrnl'lıır :rayılınn ıı:lldlnün ı:;t'ı 
çelilr ebllnır ldlr 
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lioeanıaıı bir kadın •orıınıı (me 
Mll'.$1), >1ne bir dlllnı §Onııııı, 
bir kılıli • ki) nrrı ~omnıı. bir 
ra an orunu, bir il) l•l:ını o 
rorıınıı \e tüın ularal,; bir U)

ınrllk orunu \ ar. Ul'nı de mrm 
it.ket l.;adrrl} iP. il ıll ol.ırıık dlıı 

diri )i; r ımızıtıı duru;nr. ı.o 

aydın blldlı:lmb: tıtr toplulut 
tıın, rn ömnıı bir topıoıuııa 

kadar de\ rlnı tutıınıunıuz ı :S:ıb 
ıa ı:ııre rrbl'I \erl'n bir ıı:u· 
rO \ r ııuln> ı~I t \ 17. rını ,ı. 

sınd:ı ı.:nynıu ııı dııru)or. c .u:ı;
)ll.$1 nnııı:ın bo unn :ırı:;mma

mıı ı için, ''" tıdn lil'nını in 
orttQa ı.o)dllJO bu IJOJ ük r.,.. 
rlnlıı dı•rlu rııtı tınlı• 1 lı .ırııı 

zın lacı oım ılııtır. 

Hlr de\ rlm ÇO{"lll:U ul ırnli 
bizi arı;an hıı orur.ı:ır çoı ı 
lenmelllı.ı,:e \lnttirı.·e oln•ı 

baı::tılııımızıu hiç bir nıtlsbeı 

dt>terl li ıııınnı:ıkı. dır. \1 ıınrı.: 
•e ı.arııı tıııunııınıuııın oı.11 

dar liolü lılr )tıl ı lrıllk ı.:ı 

hıı•b ml'nfn tırr l~ln, rıü m 
nın ı.ırıı D> nııııılnıı trınlzlrıl 

ı:ı tıu 'at.an ı npraı.ı ırınırı ta· 
~mı bile hr> kellerlıır 11uı.. 

Ö\dDli... Hulull ıır bile r"iiml· 
nl çlurl.:eıı lmfa;ınııı blilntr.• 
lt!rlnl ı.ara ·1mlıılil rıa •ı\Dıııı 
olanı r. :rJnclrdrn ı.:urtulmu• 
rllertyll'! bu 7lnrlrl ıı:.m nlı> nıı 
O bü,-Ok ırısanııı rl'~ınıııı ) ırt
nıak ı:lbl bir ı::nfletP ıW•tüli'r 
lJli•ü.>orlıır-

Buııun 1iUCU l.1ıııdr.·: 111~ (-."• 
ldnmedf'n dl)ehllirlz 1.:1. bizde: 
Kemalizm ı. 1\ ruııııııı tam nıı· 
laml;ı-11' aı;ııı dıkçıı drrılnılrrc 

'" onıua l.o)ducu r~ .ıııra b,ıı; 
hlttımıı: hlr blc ulur. l in ••
Jarnk. de\1et olnrak bunu lıll· 
mrll)1z:. lll'r omııu bıı dolo:trln 
ölcO•Oııdtn ıı:llnıır-dll>çt" a• ı "" 
laylııra ,ılılt <•lı1l'aııuıız ııüıı 
ıtlbl ortadadır. 

BUJO!i; :-.uıuı.: bitli ı.ıtnpııı.:
lıınn raflarında durtıJM. nu 
nutuk llkolmldıııı bn lı)nrııı. 
bir ders liltnbı olnrııı. l nhN 
sltr) e ı.adar ııır:rbn ri ılrr~ S.i· 
tabı olaraı.: oırnıoım ılıılır. 
<Dııı;Onkü dil lilçh•!ınc ı:lirt'I 
ın ücrn \;fı ı•)r l.ildiır. tıııllia 
A· ından :r. ~ııır ı.ucıor \ta· 
tUrk'(ln dP\lr'I .ınln)ı ı, ulıı•· 

!arın U) ıarltli orı nmııııln ııelrr 
y pmıı ı !Azını ı::ı-ldlı:I ı ılo;I ili• 

mıılı ııtretllmelldlr \tıııorı.· 
ün bO)tll,; l'10"rlndr ıııı ıımac 
var. 

ıına dönnırliıeıı tıu•l.:.ı ~arr 
;ı-ok nu1oı. \ta rahat uJıı' 

llôll rettin l \ "\ 1 

ZAYi 
t ET T İdar ın<ım almı 

ıtıım h!h· set kartımı za rı 
yenisin alacaı,:ımdan 
hütunO o tJr 

ıınrı• llalOl11 
lıırahlnı • tlıeın Tnr.tı ln 
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K 
ız ar aeT1mll anşın, lı:uçUt 

ıı:ız.ar ltOprtlnUn korlm uğuna 
dayanmı'1ar blzl .ı;eyrcdlyor-

ıarcı B! tanalln kennnnda tahta 
b.r tslt ede motöre b nmej;e uğra 

;terou.: Bruges·e t!ınalln Venedl· 
ti diyorlardı BüyOk kanalda bir 

e ntlJe hu rlaruyorduk Etrafta 
a ı b.r :.ıkQnet ...ardı. sular bu. 
anıkt , Okytlz:tl &rl bulutlar! Or 
ıuıu dü. bemberu 1 ıcı kutu Otcde 
a!'a ar a tında bera kemeri ııöı-'J 

n,. töpr1lP dojiru Uü!üyor ardı 
Kı lnr okuldan ;veni çıl:mıt olma. 

lı) dıl!ır, çantalıınnı d!rııetterı altı 

ıa destek yapmı • tendi aralann 
dıı onuşuyor Te t ıçn.. kııht:aha... 
ı r atırorlıırdı Sonra motar batt 
kıı• ed'nce, kanal bo:rı.ınca devam 
edrn ç menli olda biz: mle ,rarı 

etme e baştndı:..ar. Ko tultça yanalı: 
ıarı ıı:ızarı ordu. daha sn :elte~ıyor 
tardı On.arın sevımll hal erln1 ııc 
re•mrk en pr de etrafı tetkllı: ~e 

m yordul: Moıör 11Qlt{lnet1 bozmak 
t<ndlfd~le hiç gürOltU )"apmıyonlu 
Köpr iden 90llra çocuklar yorul<1u
ıar n bizi ta'k p etmekten vıızge 

tiler S ılııra ":ı m~ dallar araaın 

dao. duvıırlan hafitçe yosun tu• 
m ı •a b naıar OnQn<1en eç~yor 

duk Kanalın man r~ı &ü eldi. ta 
ta o kotu yolı: mu, o. her tey! .1 

nut~ururordu. İn.san elini ıura de 
dlrme\te korkuyordu Burunlanmı 

tuta tu a tekrr.r o tahta kele e 
çıktıı: ve Be;ı1Jn"! Ziyarete it•tk 

BiR ESKi ŞARKI GiBi.. 
BF.OİJN Naaı. dn ıatıı bir blm, 

ıdota b r arıı:ı hUZUn veren b.r 
prkı ~IJn Ka ın "" ,rübel:: du 
varlar ara uda b r tııcm Kocaman, 
eatı bir kapıdan glr!yoraunuz. Yem 
i b r iç vıu. birkaç uh a aç, 
ve ayaktannmn al ında karınca 
ılbl ezme e lı:orktu:unu yapra • 
ıar. AT.u u çepeçnre ım almı ka 

ranıık u alçak binanın her 
bö umllndr ı tı.)ar kızlar oturuyor 
lardı Dünyaran bu kalın duTarla· 
rın ara.a.r.a ı l:ısmıttı ~c biraz )e 1, 
b ra mın1 .e oralanma nı O!ren 
m~ erdi Be !Jn. ıam mlna&ı ile 
bir manaatır dejt,!dl. Kadınlar. genç 
tız ar, ev"enlncere kadar o:1lda ka 
lı orlar, ıetrar normal. gürtıltımı 
renk p rı p rı t.a a a <11ter erae 
cıcınebUI or arcıı s.r pıdan r 
cı ır a adın •n ı a b r ta 

BE ~ IJN 
nalı: uzertne eğilmişler, tp !er ara 
aın<tıın &örtllmem!ş bl: aıı;lı:aııhlı:la 
küçük melı:lli:leri geçtrtyorlardı. \\!eş 
bur B:1lkael dantelleri b6yle doku· 
ntırmUf. Bembeyaz ı>açl.ar, derin ç1Z 
gller ve bllA 7a malı: sevinci ı in 
de olan bir çlU el.. Dıın tel doltu
\"fttı tadını se:;rcdl~orcıum. nunırn 
rldllt um.an & nçt1. ı.l t dl. de 

rlal b6;1e buru ınanııt. ı;ararmamı 

tı Onu bura a etlren neydi? O 
bü,rü.tt huzurau.ılut .. ın arltaaınclan 
bu htıı:ünlü aeaıılzll~ nnş. bu k•) 
bolan ruım arayış. bu hayatın dl· 
~na çıltlf, oracıau bakış, tclrnı.r dö. 
ncmemei kork\ını c reli kınlı.. 

huzur tç nde buz:urıınıılulı. çar 1 
ı. ta~nı , u a • m ıha 'fC Tl' 
ı;nzcı b:r hara•ı Ozloy!ş; kıı.ybolıı.n 

Umld • hr. a n Cl'l, berşe;I trt 
rar bulmak için ya varış. yalUınş. 

btltUn bunlar ne b ıytlli: bir hll:L 
yrr<1ı. 

BiR KUYU VARDI 
Bir başka iç uluya geçti B.r 

kuru vardı. der n de U, 1akn ür 
kUtUc d Batınca ı:ıa m döneli) 
Acaba aç kııdının at.ınd n geç 
m~tl:r, bu raıııuaı.ı edici, huzur. tnç 
ltlWılo elnlrlertnı bozmu tur. ltaç 
ti günün birinde ortad n ka bO
an kadını bu xurularda arıı.ını 

r 
Bir kAdın, kapıdan ç karken bl e 

De;!Jn den bir h tını a malı: ~le 
\ip ıa~mecııı mızı 60rd . Tanes 
iki tran a lcartpo&talıar tıa\ ıı.rı 
b!r ha ıl yütıü dantelle:- va olar, 

i er ardı Bir şey almadım bu 
h züıılU natlerln h• ırası :vctrrdl. 
Bll~11k ka:;ııdaıı çıkıp kop·üro geç 

l:ten aonra entş b r nl'ru a d m 
Bütün d var ar •• hayatımızı çenber 
içine alma utcven btıtün m .. nıa. 
ıan vıltma ı dı Yaşamak muııuı 

tunu ö ll:n bdtl b nü ile de 
ıottrme r tlmaenın hakki yoktu. 

ö Um n:ısı o..a:ı ge ecelrt!. Ona ha. 
J olun da o.mft68n da geleceltıl 

voıı: o mak h ç o!m k torıruaunu 

duyurmadan alır aenı &O'ürürdü 
Var olm!lk ae•lnd, ancak OlQmle 
taybotmalırd .. ınııan gülıııc. yd . 
len:ne. :rd el b r •adının ar a 

nd 

cıı Hcey merhaba• dedim, ~~ 
.raz boynunu uutıı;ı eu-&!ına bakan 
bir lmtuya.. Sallanarak ötelere kaç 
tı. Arkasından kilç1lk o r taş attım. 
Ktm bWr naaıl Jilretl boplamı~tır. 
Ya'!lly&n korkmıılı)dı 

BiR ESKi USTA .. 
o an~ aklıma Hana .Mcmllng"in 

t:ıblo an geldi. Blzıı blnız ene!, 
eski bir hMtanrnln mUze hallne 
ııeUrtlmlş bir k~mında bu Alman 
uıllı bü)1i'k rcasamın tablolannı 

gbsterm!flt:rdl İri ~-an elddı bir •· 
dam •ŞU kadıreye br.lun diyordu, 
şu kadifenin canııtıtına. bakın: San 
ki nvuçlannwn lçlnc alabUlr, o 
nun yumuşat.ıtını durııblllnılnlZ> 

ve bir a.ırıı huausıyet llzer1nde QCne 
yoruyordu fç1mden ab budala acnı 
dl~ordum, o kadlte:vı doıcu:van hıç 
a1ı:lııın ııeltr mi? O rtını;ı, o 1umu. 

klıtı ~ıırcn cllerın. o kuma~ mey 
dana geılren glllı nurunun mQlı:A 

tatı bu mu? Sonra o kumaşın re& 
mini yap:ın ree.sama tapının:uına 

ıuı.ynnllklıı Adam elindeki koca. 
mo.n ııd~e:vı bizlere uzatıyor •e 
ressamın bir ba~il tabloaundak1 de 
rınıııı. uz:ııı: btr kapıdan g~ ve 
g(ida dr.hl ııı ıcçllemlyen il:! atlı· 
nın naııll bir mlnyatttr gibi aabırla 
ll'ndlğtnl ııös!umeye çatıtıyordu. 

Aauenın altında o ktlçUelllı: nokta. 
ıa· bUJ(lsor ve b!ltanları lıayrete 
dü Urtıyordu Niye hayrete düşllvor 

aunuı dly nııım !çlmdeıı. Niye et. 
nınnıza bOyle a!ik Ue bakmıyor· 

ıunuz Nlrr aynı hayranıııı )"'ll$•)"Bn 
eylrrıı tnr ı, hnyııtın keudlalne 

tıırşı duymuyorsunuz? Çtlntü ku 
ma ölümllldür, ııısau öhlmlUd!lr, 
ağaç ölümlüdür mu dlyorıunuz? 
Hayranlı ını ölü~llz!Uce ıu. haya 
ı yanlı an ıyorsunu Ölüm ulı:ı. 

mekUr O öl ıımüa dediğini~ tablo 
lır e&klllk crtnı ııa.sll da ba ınyor 
lıır Bir rı>lı:I Uı;ır mezanndakl 
mumynlar lb! müzelerin loş, ı;artp, 
ıC$Slı du'll\rlan anuıına .11~ın4ların 
dan ela b'lll mlllk!ert Ben de ne 
den yıp dö:l:ürorum anki bu 
dUfündUklertmlt Seb'P Hanı; Mem· 
unı: mı. Be:rlJn mı. Salnt • Jea~ 
u:anuının bahçealnelekl kocaman 

mı bllmlyorum ki 

Yarın : KUMAR 

AtatUrkün öl!lmü, yalnız bizde 
de ıı, bütün dünyada büyük te
C$&ür uyancıırdL Gazeteler r,:ünler· 
ce bu büyük ı.nııancıan hürmetle 
babsett1ler. Bir Macar aazet.ea 
«Atatürk öldü, Jnıınn!ık takır düo
tü:t bir infı{llz ııazetcsi cVekar ve 
bayt.lyetin liiUaıı ibaret. kalelı ı 
ıu ıı.sırcın AtatQric bunıuın canı. 
.msllli o!du~ diyordu. 
Atatürk"Un ö!ümnnııcn beri ııı 

yıl ceçt.1. Pakat tçlmlzdetı acı ay 
::ıı kuvvetiyle <ıevam et.:nettedlr. 

Atatürk, insanlık 
idealine çok bağlı 

bir insandı 
«~illetler bir aile teskll ederler. 
Bir milletiıı yalnız ba ına mesuı 

olması lnıkinsudır.• 

A 
tatürk tneantık idealine 
çok bnilı bin insan· 
dı. 1937 yılında An· 

karayı z.)"&NıL eden Romanya Ha· 
rıcı;c VekUI Antone Co"nun ııerc
flne tertip edilen kabul rcsmlııdo 
aöylCdlll Rllz!er bunu pek açık !!U 
rette cllfıtrrlr. Atattırlı: m ı.cUerın 
do t. y~amal&n. yıılnı:r. kendiler· 
nl değil. bütan lll6nnlnrı dilşünmc 
lrr lfizım ~dlltlnl &iylcm~. de
nuvtır ki: 

tMllletler ar ında sukQn ve h\ı 
ıur. iyi c~ olmazaa b mlllet, 
kcnd181 iı;in ne yaparsa yapsın. bu 
r;urdan mahrumdur. Bu ytlzdendtr 
ki ben ııevelllı:lerıı:ne ounu tllVft!ye 
ccıerım: 

r 
~ AM4 C.:t.ıP 

'

CiEÇ•NYA
SAl\Clt.AR{)tW 
<;.EKıNIYO

l?{)!Vf.'ı 

·<~ , 
0---~-
~ -.;; " -. ..... 

cM llet!ert ııcvk \'e idare eden 
adamlar tabU evveli ıı:endı m!llct· 
lcrinln mevcudiyet \'e tiaadetlnln 
Amili olmak lt>tcrlAr. Bu yetmez. 
aynı ıuımanda bütün mllletlr.r !· 
çın ııynı şeyi IStemek liizımdır. 
Bütün dün~a hlld!ae!eri b ze bunu 
&Çıkça eöıstorır. En uzakta undıgı 
mu: bir blldlscnln bir ının blı.e te 
mas ct:nıyeceı,iını b!lcmcylz. Dunun 
tç n insanlığın hepsini bir vtıcut. 
ve ı1er milleti bunun bir uzvu ad· 
<1etmck lcaıl eder. Bu \'Ueuaüu pa:
mntının ucundaki acıdan bütün 
aza mU:eessır olur 

«Hakiki bir kadm 
efendi» 

Atatürk Konyalı Hacı Hu~Clin 
Ağanın evini ıiyaret ediyor 

A 
tatürk halkla konuşmak· 

tnn zevk duyardı. Bu g3-
rümelcr netlceslndP. blrço:: 

ahbap peyda rtmışt • Hacı Hüse
yin ıta bu ahbap!ıırdan biri ldl. 
Hacı HOseyin ağn ak ukal!ı, ço·

zeıkı \'C huır cevaptı. Konyanın 

Sedirler mahnllrelndelı:! evinde o
tururdu. Ev iki odalı idi. AtatOr
lcün Konyadan her geçllJlnde fgtas
yono çıkar, büyü!>; önderle ı;:0r11,ür 
dü. Fakat bunu yeter bulmazdL 
AtatUrtO evıncıe ar:ırlamak ister
di. 

Bu ısteı;ı bir ı:un hakU:a~ oldu, 
ı\tatürk 12 Ocak 1925 de BOse:rın 
A ayı evinde zıyaret etti. Oaztyl 
HOseytn Aitadan b&.ka zevceı;i de 
k1U1ılnd1. mısanr oda ındakl baş 

köşeye oturttu \'e ,unıarı göyledl: 
«Paşıım, ben !ki eehlt a:ııwyım. 

Qok acı günler ı:ördQk. Biz1 en z,. 
yade vatanın ı;ıüzel parçalarının 

yllbancılar tarafından !stUAsl üz
dü. Sen yetı~tın, hepimizi kurtar
dın. Bali ol. \"ar ol.• 

.Atııtt.ırk Jhtlyu kadının M!zlerln 
den çolı: mOtchııss;s olm~tu. Ya
nındakilere: 

- ıote bir kadın kl, ı;araslıırde· 
'(ller gibi deıtıı. hakikaten kadın 
e!enelldlr.-

Dedl. H<lııcıyln Ala Konyalıların 
Oaz1y1 dn!ma aralanncıa ı:örmek 
J.stecıııı:tcrını ~yledlkten ısonra blr 
rı n.yctı ııu auroUo l alanladı. 

- Geçen sene Ankarada iken, 
görcıü am barap manzaraya baka
rak, gQya •Dol! olan orada oturur 
demt.otım. Bu kattscn yalandır.Ben 
öyle bir ~ey ıö;"lemedlm, cAkıllıtar 
burada nasıl otururlarh dedim. 

Atatürk bu izahtan memnun ol 
muş, Hacı HOSeyln Alia ve re.tıka· 
ı ile rıınm aaat kadar görü milo· 

tül" 

Ustasının dersini 
yanhş anlayan çırak! 

Atatürk martrayı SC\'me:tdi, Hit· 
ler i c büyük bir maceracı idi! 

A lmnn diktatörü nıt.ıer"ln 
50 yaşına bııs."llıısı münase-
betiyle 1039 da Berlln'de bü 

yük merasim yapılm!.i. bu mün• 
Bebetle 52 memleket tarafından 
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sevilen 

Alman b.çşe!ırlne heyetler ı:önde
rtlml.§U Yapılan büyük ı;:eçlt res
minden t.onra bc:vet.ler Hltlerin ö
nünden geçorelı: tebrikte bulundu 
lar. Hltlcr, kaşları azamJ derece11e 
çatık bir halde. heyet rc!slerının 
ellerini &ılı:tı. Yalnız Türk heyeti 
geçerken yüzünClekl abw;luk bir 
parça nll oldu. 

Y 
eni :vapılan Başvetllllt bl· 
nıısıncıa c. akşıım, ııclen he
) etlerliı şerefine, bir kabuı 

ıumı tertip cdilml.lt1. tJntforma· 
ı., &üva.-e elbiseli davetliler büyQk 
&alonu cıoldurmu~llll'dı. Hltler, !lll• 
!onda l;u;a bir müCldet ı:örünelük· 
t n mnra, buraya bakan ktlçtlli: ı.a 

lonl\ ı:eçt1 vo Türk bcyetının ııc· 
tlr1lmeısını 13tecıL Emrt alanlı.r 

derhal General Pertev•ın re:.sUIU 
altındıık.I beyetımız az&ı;ını bulda 
lar. ueret, toplu bir halde küçük 
talona ı:eçtı. 

Hltler. telenlerl ı;:Oler :rUzte kar 
cıladı ve mutaaı veçblle yClkıôcn 
sClilc konu§?IlaK°a başıı:varaıı: şun· 
lıın söyledi: cTürk beyetlnl burı.
cıa kabul otmetle bahtiyarım. 

Tart Cumburrcl&J aayın Atatürk 
benim hocamcıır. Atatürk maz:lllnı 
milletlere kurt.uluş için ders \'cr
mıotır. Ben de bu drr&ten faycıa
ıııncıım.• 

BUyülı: Balona blr a~!Zllk ı;ölı:

mü~ta. Herkes Almuı diktatörünü 
<\inliyordu. Hua\161 aörü~o uzun 
aün:nedl, Türk he:retı tekrar büyük 
•alona ı:~ıı. 

Atatürk, ikinci Dünycı 
Harbinin çok yakın 

olduğunu, ölümünden 
az evvel söylemişti 

·So,·yet Ru ya bunı1an idlfadt 
etme ini bilecek, bunun netice· 
sinde dünyanın muvazenesi kfı· 

mllen değl~ecektir.• 
Atatürk. bir devlet adamınd• 

bulunmıw ıwm gelen en mtlh•lll 
haaıaya mallktL Bu haı " uzat' 
ı:örüotür. Gazi vekayfln nMll b t 
t~ıı alaca~ını evvelden görürd0· 
ÖIOJnün<ıcn az evvel sayın Ali pıı· 
at. CObefioy•a '5l5ytecııııı. :vıını bir 
dünya hlU'b!nln yakın olCluğu ııaı.:· 
kınelakl ou SOzlerı çok d1klı:ııte e• 
~an<ıır. 

c- Pek :vakıncıa cıtınya vazıyeıl 
mütlll'lllı:e senelertnden daha çoı 
c dc;ıt olllcnk ve kartOll(.-aktır. tıı:ın· 
c. büyült: bir harp Jı:arşwn<ıa ı.:ıı·1 ıııcaı:ız. OQnyaya hlktnı olan nı1 
!etleri idare edenlerin ara:ııııdll 
maatte ar birinci dereee do,·ıc' 
acıamı çıkml:vor. (Bltlerte ~U!Bo;I• 
niyt kastederek) Avrupadll b r ı.aÇ 
maceraper t Almanya ile hatsr 
nın b~ında cebren bulunu)orısr· 
Kareı kareıyo actdıt·Jerı u:rı! 

oevleL nc1a."lllannın acztndcn careı 
a!ıyorlar. Dunlar buı:ün dünvllS1 

.kana boyamaktan Qeklnmlyecekll'r 
cır. :E:ıskı <toıstumuz Rus Sovyc JıO 

A 
taturk Hltler"I hiç ıı:evmez.. kumetı lc!Zlerlc ıniccraperon eril' 
dl. Ömrü veıa cıseycıı. bu l anıı, hııreketlerlndcn !t>t1fa<10 ct
cınnyayı htlkü:n ve ntıfuzu meE!nt bUecelı:tır. Bunun netıce6•11 

rııtına almak 16tıı:ven bu dllct.atö- e <1ünyanıu \'llZ!)c ı ve mu,az:O" 
nın İkinci <ıünya harbine ba.,lam1& neel k mııcn deRt~ccekttr. t te b~ 
ıunL büyük bir lh~tmaııe mAnl 0 badire esnMında doııru hareıı.c• eı 
•llCaktı mCSllli bilme) lp eıı küçük bir 11at• 

yapmamız halinde başımıza ınu'' 
Atattirlı:, lll lı:Cr oımıısına. ömrü- reko nclertnden <!aha çok ıeJ•· 

nün büyült bir kwnınıu harp mey ketler gelebıtır.:ıı 
cıanlannda geçmesine raıtmcn bu-------~--------

iTİZAR 
bl ı;evme2dl; in!lanlarııı kardeş ı: • ı 
bi yaşamalarını ısterdl. Hltler, ak 
lilno maceracı ıcıı. Bu itibarla us- c.\<!.nan Vcll'<1cıı Fantc:ı:I• ılt 
tasının denini :vanhş antaıı:ıış, in· ı cDedllrodua yu :varınkl nUAbaillıı· 
ı;antııtın. bfihusa. Almanlann bü· d• bulacaklannı sayın oı::uyuculli' 
~1lk :felAkete uBramalarma l!ebep nrnıza özür dileyerek bJldlrlriZ 
olmu,tur. 

KÖPEK KÖYLÜLER 
INSANLARDIR 

ŞEREFLi 

VESSELAM!!. 

"l()ŞMEMO Gez. ~Di-) 
$1M,S&AlıNt.G 8t~AZ 
~REBE OYNA>IAl.IM.!' 
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Lı1 ttk:ruı ~. 4,5 101.00 
K. 3 5 2500 
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lt.?.J.11: IK. I ı 26 25 
1941 D D.Y. İK. IV ı; 109 00 
tarıı ~DY. İK. V ıt 10900 
1953 Stlk:razı 1 102.95 
ı~5 Lıtıkraıı • 103 35 
1955 Aınort!Bman I • 102 25 

Anıorttmnan Ih 10000 
Z B 111 ı 102.5'l 
ın ıv > 102 10 
ıs. v , 10230 
t.B. VI ıı 102.10 

1 ın vur 11 1Mnn 
941 nnv. v1 ~ o 10200 

lt.At.. t • 102 25 
'ltAt.. n ıı 102 oo 

1948 ~- nı ıı 103 50 
1&.ıa +- · I • 102 50 
ııı.ı &Q. lI J) 102.75 
ı~: bST I. ıt lOl 50 
l~ı D.Y. I. • 21 90 
194

1 
DDY II. ı 21.50 
I> OY III. ıı 20.80 
M. l\t. I. 70.'i'5 
M l\r u. 21.60 
?ıt.l\f. Ut. 21.75 
ı n ıv. 21 65 ı 
Z. B I 21 60 
Z. B It 110.25 

~e n~:sK nt ~n.r.n t 
t1 rt~ Bankası 155.00 
s 1113lllkıısı CNama> 1so oo 
Claı:e.t Kalkınma D. 175 00 
oı/ntı Bankası 112 00 
'tur~ Yon Ana t II. 170.00 
l'tı>ı ~e Kredi B A. Ş. 182 00 
'!', 'l't redl B. A. Ş. 625 00 
4(b C&ret Bank A. Ş. 55 o:> 
4~ lllk A. Ş. 1200 00 

f:!e.n Çimento 106 oo 
I>etınnenterl 53 00 
nanıı:ası 20 oo 

c~~tı:s ın:.., lnla1.t ın.En 
~ urıyet Ata 56500 57000 
lJ~t 105000 106000 
4ıı ·•t 83000 84000 
\'llı~t 72500 73500 

72500 73500 
~ l\ l l .('F. \ l,1'J"i t IAH \RI 
~e 1710 1715 
St lko 1710 1715 
te~Clara 1710 1712 

1100 mmı 1710 1712 
80 ıt ~ 11 \ RI C't ALTIS 

Cıı Fl\T l .ARt 
1J:f:1burıret Ata 11700 ıı725 
~ t 11300 114111'1 
cıu\'t 14800 ua5o 
lııa~erı Holllnda 10975 l ıooo 
lııaııı z Lirası HBOO 14000 
>ıaııo1z VUı:, 14500 14600 
lg'lç~on 11200 UIJJJ 
~ 10600 10700 ~ 

8eııeterin~il'le 
olgım)ıışmış. işinin 

eblı e• b&nıou tllror ki: 

FAY gibi 
ıemizleme tozu 

_yeryüzünde yoktur. .. 
işimi o kadar 

kolaylaştırıyor ki 

1' ... tlhakika FAY• Temizleme . Tozu e• kadınına 
bir . kolaylık sağlamak gayesiyle yepyeni bir 

teknik ve Amerikan formülüyle hazırlanmaktadır. 

Puro Sabun Fabrikasının mütehassıs kimya
gerleri FAY Temizleme Tozunun erişilmeı 

kalitesini bilhassa garanti etmektedirler. 

FAY, bıçıık, çatal, kaşık. isli tava ve t~ncereleri, 
mennerleri, fa) nnslan, bnnyo ve lavabolan 

tertem1z. ' 'e ) epyeni ) apar 

Samsun Vakıflar Mınfaka 
MüdürlüğünHen 

Saiti>cy mahallesinde 125 ada, 48 parselde kayıtlı 
4960.00 M2 miktarında ve M2 si 7 liradan 34720 lira mu· 
hammen bedelli arsa kapalı zıırf u ulü ile satışa çıkarıl· 
mıştır. Muvakkat teminatı (2604) liradır. Satış şartları her 
gün mesai saatlannda Anknra Vakıflar Mıntaka Mildilrlü· 
ğünden, İstanbul Vakıflar BaşmUdllrlUğU Satış BUrosun· 
dan ve Samsun Vakıflar Mıntaka l\tüdiırlüğündcn öğrenile
bilir. 

İhalesi 15/11/1957 Cuma gfinil saat 15 de Samsun Va· 
kıflar Mıntaka MüdUrlüğil binasında müteşekkil komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

Arttırmaya girecekler, kapalı zarfın hazırlanmasında 
teklif mcktuplannın yazılışında, bu urflann tevdiindc ve 
posta ile gönderllmeslnde 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34 
üncü maddelerine harfiyen riayete mecburdur. 

Arsanın satışına dair bilcilmlc masraflar, gazete llArı 
ücreti, <k?llfillye re mi karar pul vı?Saircsi alıcıya aittir. 

( 15046) 

Is/alı. bir bez veya /anili 
parçHı Dıtrine bir milı · 
tar F !. Y dtJkanaı_ 

bu ~z ile temizlemelı. ia· 
tediğınlı eşgayı ful• r!•ll· 
ret .ar(etmf!den ıiliniz-

ıonr• MU ti• 11ıh11ınız . 
Batan temlıtllt •m,liy"l 
bundan lbarttllr 

HERŞEYİ TEMİZLER 

MEVLiT 
Kıymf'tli <''"İm Ürolog Operatör T>oktor 

MEHMET ALI OMA'nın 
vefatının onuncu ~ ıl döniımii münasebetiyle ve aziz aile bU
yiiklerimizill ruhlarına ithafon 11 Kasım 1957 Pazarteısi gü· 
nU ikindi namazını müteakip Kadıköy Osmanağa Camii Şe· 
rifinde Mevlidi ~ehevi okunacağından akraba ve dostları· 
mırla din karde~lcrimizin \e merh umu sevenlerin le rifleri 
rica olunur :\1. ihsan Oma 

YENİ MELEK'te 12 Kasım Salı saat 9. 15 de 

Blltiln dünyayı ilgilendiren harikutade bir mevıu 

YARIN AGLA Y ACAGIM 
( İ'll CI';\ Tomorrou) 

Bu filmde canlandırdıfı rolle tlünya birinciliğini 

kıymetli san'atkfır: 

SUSAN HAYWARD 

ka:ıan:ın 

Atatürk ve basın 
IBRSI 1 lncldl't 1 

:reı ı. asıl bu mrcburlyeUlr ki, 
umumi dOttnl temin edebilir. 
Ancak, bu 1olda :ranılma • e ku· 
ıur olsa bile bu kusuru dOzrl· 
tecek tesirli vasıta, asla ma:r.lde 
unıldılt ılbl ba.ını kayıtlar al. 
tına alan rabttalar deflldlr. 
Bilakis basın hürrlretlnden do· 
fat ak mahzurlınn lıale vasılı· 
ı da yine bizzat basın ııtırrı. 

yetidi r. (1924). 

• 
•l\lemlekettekJ Cunllıurlyet Cle• 

rlnln kendi Ulınlyet -re alıliln· 
nı ta,ıyaa buını yine ancak 
CumhurlJetln kendhl yetişti• 
rlr. Bir taraf tan ıeçmlş de•lr. 
lrr ıazelel~lnln ve mDnt.eılp· 

terinin ullUıı lmlıln ız olanlan 
mllletln nazannda belirirken, öte 
taraftan Cumburlyet buımnın 
temiz n ferlzli sahast ıenlşleylp 
yUlıselmektedlr. ROylllı n nttlp 
mllletlml:ıJn yeni çalıfma ft mıı 
denlyet hayatını kolaylaJtınp tef 
• lk tılttek işte bu tlhnlyei Lekl 
basın olaraktır. ı 192$) 

IAŞYAZININ DEVAMI 

AT&.TÜRK'ÜN 
MANEVİ 
HUZURUNDA 

(Ba ı ı lncldf') 

A ııtUr1'. tıuııOn bir I> ast lrndrdln başında drtııcıır. Dld nl· 
nıPlll'l"I' tıoııamaı. bMIDllZn nı.u~llrr >a;:dırunıR7.. Onn hl'r 
rüo bir ı.at aaııa •e\ nırmlı. ona lılra:ı: dabıı &Olmlnıal:a t'.t· 

ıısman11z. biç tıır nr\1 boıtbln \'t ha.<ols hf'•ıılıu itft)tuımı,or. \la· 
t0rl;r ,unrı;uı.ca tapnıaa. do hntınnıızdon ıt~nıl)or. Zrrrr ı.nıtar 
ldrtı.t olan bu Torı. nıtandn•ı unu 1<1• rrtnıl~tlr ı.ı oıllll'llmlzln; 
tılrlr4tlrlı1 bir milli kU\\l'l olarıık, ını.Ulp \I' terakki ır:aJn-tl"rl· 
oılı.ln arsıtnıa:r. bir dr~ırtı olıırn\;, Atatorı.oıı m nl'\1 rcbbrrtli:hı" 
5lddetle lhtl)aeı \artUr. ffl'r '""lir ile oııu nııoıaı.ıu. lllOnıll aoııonO 
ebrdl ,,ı.ııde bir nıllll ll)anma \Ci lntlbnh bD\1151 içinde ı;l'('lmı"ı.ıc 
blı. una bir tl'J \"tnnlyoruı. çot.; celin mO~'lldrlPnıl:ı için oııdnn 
:ı.anl't alı) ornı. ümltlerlınl:r.I \C Ol'\ ı.tml:ıl l;Q.) lırtınrnıeı. lçu oıııı 
Clayanı)oruı. 

AtatOra., yaloı:r. Tllrtı; mlllf'l!Wlln ı.-ıırtuluş ,,. nırdl'nlll\; mfil'a· 
dt'leıo1nl ıcıııre etmrkl" s.ııoıamıetır. Hlltfiıı ııınhı.tını nılllrollrrln 
xloelrlt'rlnl ı.ıroıasa hizmet etmle, tan••UP 'e ı·rhıılcte 1'af11 r:rı
meı. l(•ln \ }a \ e ,U rlka mllletlrrıne ee•aret \emıl • onlara da ör· 
ıı"ı. H ılmlrr olmuştur. 

.ttatürı.uıı Cı11lm1lndrnberl on do\;ıız > ıı &lbl uzun hlr zaman 
ı~·tl. Bu ınllddl'l r ııasındil lll' ılbl bir ınııııznrıı r.ilrıtcıı.~ lı.ı 
Cllı an Harbi eıma•ıuda J rll l'll Hlllrr ~ili. !Slallıı gibi, l\Jus ollnl 
ııbl ı.ııdrrt u hlplrrl birer blc hıtllne ıelilller, ı.cnıll nıllletlerl 
dahli otdu ju bıldP herliC!! tararıodan tel'in ritllllllf'r, ı.udret ı-e 

1111'\\;llf'rlnl onh t bU)JJrma zuı.ı, lll'Jfl nıaer-r11 \e tthalet \e lnM· 
~ulıa }a1taı.tann1a ,oıuııda uıı llmal etmenin ttZll!llll tnrlb hu· 
zururıda xlllrt içinde ı;rı.tller. 

Oı:ılıırııı ruhları ışı.eı:ıcelrr lcludr a.uraıııra.en. Atatork. bayır 

kunrtll'flnln ıull lılr tim aıı dl)'W! tnrlhe nıalotmu tur. Onlarla ta· 
mam bir tf'ıat ballnıtr bl'r ıı;Qu bir \;ut daha 3 oı. ell)or. KrııdMııl 
daha ,aı.ındıın Laııımaı. anu ıı bQtOu bUr \e ml'denl mllleUerı 

Hrl)Or. 
on scclınlerlnıız. IJU> oı. Atatürkün ruhunu ber halde :ııı 

eımııtır. l\lllletl onun )Olaı:ıdun Q.),rnıaı., crhıdet \e tna .. nbn 
rılı 1, susturucu bi r ı.unet hııllıı«' çıkamı"' tein ıam 1ıoıı111;ucı. 

lar ınrarıııdaıı bir bQ,)11 ıa> rl't earrrıtıımı lir. TOrk milleti bnnlo· 
mı brp ini Jenmlş. ulır:unluinıı f'n r;-ü:r.el bir lınllhıınıııı ıct"(1rmı,. 
tir. Bu ill,)rdrellr .. ı illüoılıııün ıııı dokuıuncu 31lı dolnrl.:rıı. ta· 
ıtırı.on nıAne,1 hazurıınıı açıı. aııııııı cıı.ı>oruz \e ı::en~·ııce olan 
ebl'lll usl)ellııln ıuıulal'aıı:ınıı dair Gt\lı;lr, lmnıılıı. rnhııt bir \lc
daıı l• t.eaıluat ' l'nbll!)oruı. 

Ahmed Emin YALMAN 

Layka ölmüş 
(Ha ı ı ınrlde> 

3) KOpek hayattadır, !altat Mo.s 
kova racıyoeu tsteyereıı: köpek hat 
tıncıa mah'.mıat vtırınetten kaçın· 
maktadır. 

O l l! RllUD' PEYK i~ 
ATll .. 'll'S I tÇI!\ El\llR 
HRllDI 

WaHblnırton. 9 IAP. ) - B Ame
rika :ıuaaataa Velı:Aletl. dün orcıu 
tarafından Jdare edilmekte olan 
deneme roketıertnelen blri&t ile bir 
peyk atılması bususuncıa emir ver 
mıattr Donanmanın Vanguarcı 
peylt cıenemeel ııcıecek ay yapıla
cü: ve utalt bir sun·ı ay ı:aıte •tı
lacak:tır. Buıldan aonra ıçıncıe kuv 
votll Aletler bulunan peykler •t•· 
lııcaktır. 

Fatma Karasu 
<Da51 ı ıııcldt' ı 

ml'ğa mahkOm etmlftlr. 
Fatma Karasu, kararın okunması 

bitince, mahkeme heyetine hitaben: 
•- Aelnletl ucelll rttlren mahkeme 
heyetinize tl'~kür ecıertm. demiş 
tir. 
Hatırlanaeatı s\tıı. Patma Karar.ı, 

b1r sene Once kwnın Kadılt!iy 'Yel· 
detlmıenlnelekl e.lnde damadı İbra· 
hlm Yalçını, mettt.sı A.raeı ÖZbekler 
lle blrllltte yatakta yatarlarken ta. 
banca 1le a~ ederek oıcıormo,uı. 

Fatma Karuu dün duruşmadan 
çıktıktan aonra koridorda kızı &ıvlm 
ile kucaklıışmış ve kı:ııı c- Anne ar· 
tık muakayı Ter, Blllyorırun, çeeu~u 
mundu .... demiş, raflı kadın dıı gO . 
auncıcn çıkar<1ııtı meşin bir kese tçln 
deki muska}ı kızına •ennlşıtr, 

· o~ 
~f)ı 

'-~· İzmit Deniz Satınalma Komisyonu Bşk. dan Diğer rollcı•de: Hichard Contc - 1-:ddlc Albcrt - Don 
Taylar Bu hır metro - GOLDWY~ - Mı\YF.R ştıhe eridir. A-D y O l A R bur CelAl Bayann 17.00 Cocuıı: aaau :S•klcn \ 

hltabcll'rl Ye .Urlerl 18.00 Konuşma 20 30 Atatürkün B. :M.Uet \ 
9,30 Kapaııış. 18.lS Şiirler :D.tocJWnt açık nutuk \ 

\'11.a, 
Yağı hakkında belediye ne 

\' dii ünU, or? 
~ :Vatı tahdit. ve ten e tAb 

~, 1 ınalUl top:ancılar ell~le 
'-iQ~ tıke.ı e•ttrllmektcdlr. Şeb r 
~ •n kl8mı azamı lhtl~açlan· 

, ~ ::nı~ otcıuklart ma?ialle ba 
~ '-'Cl1<n kolayca tem.n ed or 

" ırııu rınaye nı betinde 
~ tcvzıınde &enna esi dar 

-c e bakka tarı daha az a 
li;:. lbtıyııçıarını bun:ardan 

t ccıen hallı: litkıntıya cıü e
t , , l!ınae-na;c..,.h, bu tekli! a· 
l ı ' ırnucıııtı ıı bl aehrln ört ve 
t:-.;.. ı. 1·ı e aykırı dU~cce~lnden 

- R rUlmcmektedlr. 
le llrll'ıl l> ı• ?'llıırl} at ~lüıHlrO 

ıırıaı - Yalova araba 
~,. \':ıpurlıırının h ali 

hn ~1aı lle Yalova ara.;,ncıa ~ıc
'tıı rı uaanya ve Çardak araba 
''ıııı,1 IUırıırı yolcusu çoktur. Bu 
ııı~ tr etınscn bu ID ıçın yapıt
ll'ı.:;1 Olduklanııdan ) oıcutara 
ll'ıt ~ <.CS l!Onracır.n lldve eı1ilen k~ 
or bltnıa1ı: ve inmek çolt zor oıu-
;tıuer:racık, <ilk rn cıcmlr merdi· 
ıq ı,e.rıerı k dınlnnn, çocukların, 

tr n ııaı.atıann, ba talann 
~lı:ıcı Çc>:tııtını görmek lCWmdır. 
~.e':' bıı:,ıı:a bu v purların 16-
~e :

1 
cııana yeri birdir. Diğerle

~ a~ cıuıtu gibi yolcular ıçın kl 
a~oıı ~.ınamıştır. Kamyonların, 
~ lerln, otobüslerin nrıııann 
,"" l:ı~~elı: mecburlyotlnde ta· 

ltt.: ın her an cz.ııruo te!ılU.e
~lİ~ı,urıcıa nnsı: çırpındıklarını 
~lııııarıar her halete bilmelidir 
1 

r·,11 e. beraber bu vapurların 
illa it toıc azaır Yalovacıan Kar 
~ltbıı~?ar bır sııat 45 cıaklkatıa 
bıı. •tı>lor. Bu vazıyet dolayll!!yle 

tıııl:l Urlar lhtlyııcı karşılamadı· 
1 t 11 bu hatta yeni vapurlardan 
~ 10 n tahs1.ı;ı hallcın Deniz Yol 
6~ıicte~~lnden Daljlıc oı;teğl<llr. 

ı bir m ahallen in usuıluk 
\ esaire ılkli) etine 

'-b ht ledi)·cnin ce\abı 
ttı Ilı 11"1 liUrrt) et cad<11!61 Ho.rrı
~~r~aue ı sakinlerinin su için 
~~ft t CIUekçelert 28-1-957 Lart 
lt il: fokı ve sair evraka rapte;ı 
ı.~ bı.;ıc::~ıne ıröndcrilmlıt r. O 
:<11 1e me\-:ı;uu oıan yerin ne. 
Ilı ıııJtnıızıııı: ldaresının çöp ım 

r e.ııı oıcıuıtu ant~ılmakta· 
lı ~Ot. Oeıe.tı)e Se rb al lllOdO rU 
t ~ıııt11 ' Uı.u> ıı ı•umu:ı ııu meı.ı u
h~ltre ,_~u 1:ıı1ı ı er111 lnıbu l l'rlllln 
ı/le lo k >ıtı. ı ıı ırnıu nmıa ı base• 
1ı' ııııı "'" \e ti1nl'l. lcıı ııoslıılıanau 
-ı''ırı 1~tu ııu ) ıızmı~tı. Mın talrn· 
b ''-ıı flll7J l tı; \c 8 1blı ıı t ı lerlJ le 
,:ı-.1111'• otıııııı. , ııılfc• I lcatımılan 
lııı 'Uııan SI!Jıı Beı eıtl>e ııbe mil· 
Q ~- ) ıı. \azl.)f'll brllrterTk çop 

1tıtııı trtıııu b~krı ıııahulle ı.al· 
~•ıı:S~1• teşebbüs Pt nıruıl ol· 
ı~ ltıı ıırreı eıll>orıız. ıı ı~ı ıte 

•ııı ;ıı ır otını111ı r;111a ;!ire takl lıl 
lqy ctıı ınıııırt 

tt ~' ' dileklere beledl)·cnin 
b ı ...... &0nderdlği ceuplar 
>ı 'lt:ın lt•cııköy nbtımınaa ara
.. ~ttıırı cıurııuııu yerler her ııün 
~t:ııı hne.ttıa, lı:oku için ele ıliıç 
~ :ııe 111&ktacıır. Her gün kontrol 
~ eııı~uretıfle mahzurun berta

t( ...... {J1 tno çalışılı)or. 
t;:... '1eı &\'\Jtı>aıaııa ewıuz1uktan 
b ltôre CQenlero bUtıünkü dUrU· 
~tl:tccı ancak ııecelcrı au 'erııo-

.r. 
ıirııerbk~ı ,, ,11, c :.; r rtJ aı :'il llıltl rU 
de ~nk mağaza açtığı yerler· 

~ull.ı.er ıra m al \icnnlyor ınu? 
lııt etııl'Q al.Uk fabrikalarında ı
)' lll· ı:e.ı 1~1 Yünlü ve pamuklu 
~t?ıı.e 1 •ııtıı nıaıtazaı>ı uçtıltı 
tı~l:te~ı>eraıtcncıecı r nata ver
~-::. ~c lr. Dü1tk6nlanmızııa çc
llı\l ?etıı:ı~cuz maı bulundurma;ı: 
'1~ l:ı;. Sümer Banktan 

' u •k: blzler:t mü~kül duru 
11.trt'-ırtıror ihtiyacımızın kar 

~ nı aliıkalıtardan rica e-

Ce.nıurı. '.\ 
· • ıanuıuurncı r natı 

1 - Kapalı zarf usulll ile 100 ton pirlnç satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli (184750) lira olup muvakkat teminatı 
(1M87) lira (50) kuruştur. 

2 - Ek iltrnesi 20 Ka ım 957 Çarş:ımba günü saat 15.00 de 
Golcuk.c Deniz. Sııtınalma Komi sonunda yapılacaktır. 
E\'saf ve özel şartnamesı Ankara, İstanbul Levazım 
Amirlikleri ile Komisyonumuz.da görülebilir. 

3 - istcklıkn'l tekli( mektııpl:ırını en geç ek~iltme s:ıaUn· 
den blr s:ıat evvelim~ kad:ır komisyonumuza ''ermeleri. 

(2805 - 15421) 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rekf örlüğünden 

1957-1958 iiRl'('tim ~,ıı içln açılan Sıralama imtihanları 
netice~indc Fakfiltel<:rimize kabul eclilen öğrendler '.\lerkez 
Binam11da illin edilmişt.lr. Üniversitemize girme hakkını ka· 
zanan öğrencilerin, 16 Kasım 1957 Cumartesi gilnü saat 
13.00'c kadar ilgili f:ıkilltc dekanlıklanna müracaatla a ~I 
öğrenci kayıtlarını ) aptırrnalan IAzımdır. F:ıkülte kaydını su· 
resi içinde yaptırmıyan öğrenci için önceden y:ıpılıms olan 
aday kaydı işleminin hlikmU kalmıyacağı ilfin olunur. 

(15348) 

lstanbul Sihhi Kurumlar Arthrma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

ihale günü : 15.Xl.957 Cuma. 
Aşal!ıda cinsi, mil..'1ıın, muhammen bedeli ve ilk teminatları 

yazılı ihtiyaçlar Sıhhi Müesseseler için ayrı ayrı ve hi1alıırında sö•· 
terilen wn ve 5aatlcrdc Ca~lol:ltındııki Sıhhat ve fçtimai Muavenet 
Mlldürlülfü binasında toplanan Sıhhi Kurumlar Satınalma Komisvo
nunca hizalıırında yıııılı şel:ildc fhıılesi yapılacaktır: 

1) İsteklilerin cari seneye aıt T icaret Odası ve ikası ile 2490 
~}ılı kanunda ynzılı belgeler vcbu i lcrr yeler ilk teminat makbn· 
ru veva Banka mcktuplnrı oldu~ haldi 

2) Ka~lı urf mnlU ebntmeltt.., için ihaleden Cbir saat) evve
line kndar (m:ıkbuz mubbnind'!' 

A - fhalcnln icrası için tcsbit edilen saatin bir saat ewcfül 
tatil saaıına rnstlamıısı halinde zarfın ven1me ~atinin sonu on ikidir. 

3) Açık cksilımcler için ihale aatinde teklif mektuplarını Kt> 
mis)ona vermeleri, 

4) Postada \ııki gecikmeler pyanı kabul dcıildir. 
S) İstekliler bu islere ait Gartnamclcri çalı.ma ~nlcrinde Ko

mis}onda görebilirler. 
6) insanı ve onanma taliplerin ihale cüntinıJen Uç gün evvrl 

Bnyındırl '· Müdürlülünden \"Csika almaları ~~rttır. (lS t 31l 
Mile.sst!re Miktarı M11hanımen ilk Ehiltız.ıe giln, 
Adı Cinsi Bedeil 7 emlnat saat \'e sekli 

HayıJarpaµ Nümunc JS.Xl.9S7 
Hastahanesi ihtiyacı 2843,22 213.24 Cuma saat: l' 
24 kıılem ilaç Acık eksiltme 

MÜMESSİL ARANIYOR 
1thal8t ihracat ~lerimlzi t!ıkip edebilecek Ankarada 

i}\amet eden kabıliyetli mümessillc teşriki mesai edilecek· 

tir. 'J.aliplerin ten:ümci halleri ile İstanbul P.K. 550 ye 
milr:ıcaatlan 

Sinema ve Temsil T. A. O. 
idare Meclisinden 

Ortaklığın genel kurulu fidl surette 29 11.957 tarihine rast· 
!ayan Cuma gfinU saat 11 de cırt:ıkltk mcrkl'tl olan Beyoğlunda 
i tiklfıl Caddesinde 209 No. lu hinadaki hu uııi daire inde topla
nacaktır. 

Genel kurul toplantısına iştirak ederek hissedarların sahibi 
oldukları his e senetlerin! toplantı ı:ıünUndcn bir ha!ta evvel or
taklık merkezine te\ di cricrek mukabilinde makbuz al malan rica 
olunur. 

Güsm ;M: 

M. M. V. 1 No. lu. Sat. Al. Kom. B~k. 
hğından Ankara: 

kerı birlikler ihtiyacı i~in 30 ton ıspanak s:ıtın alınac:ıktır. 
Tahmini tııtıın 24.000 lira olup geçlcı temrna[ı uıoo liradır. İha· 
le i: 18.11.1957 gUnü s:ı:ıt Il.30 d:ı kapah 2:1rf usulil ile yapılacak· 
tır. Evsaf \'C şartnameler her gün komisyonda ve İstanbul IA!VD· 

zım ftmirliği ll~r kısmında görUlebllir. i tcklilerln belirtilen giln 
ve saatten bir saat C\'\'eline kadar teklif mektuplannı komisyon 
başkanlığına vermeleri iHin olunur. (2807 - 15419) 

Arsalar 
Büylikdere Caddesinin hemen üzerinde bulun an iki ar· 

sa, 12 Ka ım gUnU saat l~ de San yer İcra Memurluğunca 
957 /408 sayılı doSJ a mucibmce satılacaktır. 

M. M. V. 1 No. lu. Sat Al. Kom Bşk. Ankara 
Askeri birlikler ihUy:::c.ı için altı kalem meyve satın alınacak· 

tır. İhalesi 19.11.1957 linll saat 15.00 de kapalı zarf usuın ile ya
pılacaktır. 6 kalem meyve b ir istekliye ihale edilebilereği gibi her 
kalem ayn ayn veya bir kaç kalem isteklilere ihale edilebilir. Ev· 
saf ve şartnameler hergün komisyonda ve İstanbul Levlzım fimir
Jiğinde görUlcbilir. isteklilerin belirtilen gün ve saatte n b ir saat 
e\'veline kadar teklif me.ktuplannı kom isyon başkanlığına ver mele
ri ilan olunur. 

Cinsi 
Elma 
Ayva 
Am1ut 
Portakal 
l\randaline 
Limon 

. 

l:\liktan T. Ci:ıh 
28 ton 15S Kr. 
4 lon 85 • 
7 ton 150 • 

73.000 adet 19 • 
ll.000 adet 23 • 
14.000 adet 17 • 

Ytkiın ++ 

T. tutan 
43.400 Lr. 

3.400 
10.500 
14.250 
2.530 

23.800 • 

97.88t • 
Pl'L ?tmRAKLILARl~A 

G. Teminatı 

6144 Lira 

(2808 - 15418) 

lsfanbul Filatelik il Sergisi 
ı ı KMım ~9S'l Pazartft!! günO Amerikan Haberlrr l\lorkl'

ztndc açılaeattıl". Bu büyüit pul ııc~111 ve&lleşlyle P T.T. İ<l&rl'l!l 
aynı ı:cın bir hlitıra pulu c;ıkaracak ve ııerııı blnuındakl buıı~ 
poo;ta merkezinde eu rullarıı. lı>tall için özel pogta hAtıra cıam
gaıarı kullanılaeaktır. llfüun pul meraklılarına bu ııerıılyl •Or
melcrlnl tavsiye ed.erlz. 

Put ~crglal, her gilıı saat 10-19 araıııııda zlyarctçllero ııçılttır. 
1~1 \'\Dl 1. i"h , \Tl',l.t-.T h:t 1,(18(1 

İst. Dz. Teknik Mlz Saf. Al. Koms. Bşk. dan 
1 - Kapalı zarf ile 1500 adet kontrplfi.k satın alınacaktı r. 

Muhammen bedeli 20.282.50 lira olup muvakkat teminatı 1521.19 
liradır. 

2 - Eksiltmesi lR.11.957 P azartesi ı:rünü saat 11.00 de Kasım· 
pa~a'da lst. Dz. Tk. flz. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır. 

3 - Tallplerin teklif mektuplarını en geç ihale günü olan 
18.11.957 Pa1artesi günü saat 10.00 a kadar Kom. Bsk. vermeleri. 

4 - Sartn,mesi her gün ö~leden sonra komisyonda görülür. 
(15257) 

1 Sahibi: VATAN Gazctcclllk Ti' .Matbaacılık T A. Ş adına 

l 
A il ~ı t , il t: 'I l :"\ \" A L :'il A :-. 

Umumi Ne;rtyat MOCIClrü: Özcan l:ROfllt it 
Bu ııayıcıa Yuı İflcr:tnı rıııen idare eden muul müdür: 

S~DL""l TANJ U 
Oazote:nıze yazıların yeni harflerle ııon<leı1tm~lnl rica eıler:t7.. 

\ S iM 1957 P \Z 'R .Uıı.ara Rad)osuadaa 18.30 Köy postuı lanncıan bJrl l 
IST!lSBVl Aôak lf'n 18.ts,Konuşma 20.35 Anıtkabir • Aflt Dr• l 

ı 
•\ıılıara Radyo~undan 12.311 Açılış ve program 19.00 Haberler ıan • Yazan: l''azU \ 
:Saklen 13.00 Habcrltr 10 1!1 Tarihten blr nprak HUUıü Dağlarca • t 

8.28 Açılış ve program 13.45 Atatürk hakkında ya 19.20 Konuşma Mlltro!ona Ji:o;yan: B. ı 
8 30 Konuşma ve haberler bancı bqında yazı. 19.30 Şllrler soba Edlb~lu ı 

l 8.45 Anıt t:abl!'den )11nn !anlar 19.45 Konu•ma "l 10 Tö d .... 
0.10 AtatUrk'ün Ebe el ı v ~ • ren en •vPDrtaJ ı 13.45 Şiirler 20.00 Şllrlrr 22 oo Ka.ııan1' 

mcdlen1n ı vdl edil 14.00 Kıı;ıanış !10.1.5 Radyo pı:et~ !13.15 Habttlu 
'-- dlitl cUn Rel41c:um 16 51 A('llış 'e program Ankara Radyosundan 23.30 Kapan1' 

~-------------..--.--~._:-..::;....~--~....;.._:;.-.o~~.:.:.;::;::.... ___ ....;.:;::;::...:;::;:::;::::::. __ ~~~ 

; Koç cu :'llart - %0 Sls:ın) :* 
•Bize bUytık kazanç.ar aagıayaca.lt: 
* mtıtaıt bir iş teklifi 1le ka~lL 'ıt' 
: şacamnır.. * 
*Bola (21 !li '5au - 28 MayuJ :! 
•İçlnlzelelcl aıkıntıelao, buzunuı * 
:ıuttan kurtulmak için blnı>. cıa.* 
* ha umana ihtiyaç nr. ~ * i KiZLER (%1 :'\layıs - %0 Baz.} =• 
: Bugünlerde bir aflt tektııı ile ııar. * 
*'ılaşmanız kuvvetle muhte'.mel, : * YE. .. GEÇ (~1 Haz. - zo rem.J I* 
* ÖnünOze çıkaeaıc tek tUk pürüz* 
: lerl bapn lle atlatac:altlllnı:a. ! 
• • \RSLAS (ZI Trm, - Zl Aluı,) :* 
* Meaut bir gelecetlnlz olacatına * 
: ınaoın, lltlltballnlzden huzur cıu* 
* yablltralnlz. : * B \ . A1" (Z2 AJus. - Z% 1:)'101) : * 
: Kartıuızclalclnln umımtyeu kar- * 
*tuında bocııle.m•J'Ul. aoıtukkanlı : 
* olmalıaınız. * 
*TERAZİ ııJ EJIOI - %2 Elılm) ı* 
: BugQnlerde .W ııayet hareketli: 
* bir haya~ belcll:ror. Lüzuımuz dU * 
: •uncelerden sıyrılın. * 
*AKREP (2J Eklnı - %2 Ka11m) : : 
* Utak bir dnlr buhranı ııeçlraıc.* 
* nlz muhtemel, dikkatli olun. * 
: Y.\ Y (%3 Kan m - 20 Aralık) : : 
* Çenenizde ılrlnle llcJJeııen bir * 
* aenç nr, anla,rışlı davranın. * 
:oÖLAK (U Ar•ILk - zo Ocak): * 
* Her ııeçcn gün yeni yeni dostlnr! 
• kazanıyorsuuu:r:. Ço:ı: lyt bir ,ey,* 
:KOVA nı Ocak - 18 Şubat):* 
+ Alle veya arkadııt araaıncıa bir! 
••nla mtı olacak, bu hayatınızda • 
: hlçblr detltlkllk: yapmıyacak. * 
*BAl.IK (19 Şnbat - zo Mart): : 
• B1r haber bckllyorsunuıı. Bu al·~ 
*ıın hayıtınızd' mUhlm bir deltl· ! 
t •lkllk yapacak, takat blraz ııabır.* 
•lı olun. * 
~················~····· 

4600 KALORiLi 
Sun'l Kah\elerin en ivisl 

Kahveyi aratmayan y~gAne 
sun'i kahve 

. 
Pazar1"i Akşamından itibwen 

ATLAS SINEMASINDA 
ROBERT TA YLOR 

STEWART GRı\:SGER 

D ERRA P.\ GF.T 
gibı artistlerin yarattığı bir şaheser 

KANLI AV 
<Tht Lası Hunt) 

B ir Metro Goldwyn Mnyer sinemaskop 
Renkli filmidir. 

iHheteıı F O x Journal 

................................................................... ·-··········································· 
ÇAPRAZ KELiMELER Hazırlayan: ESAT HAM DUN 
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Soldan SaBa: ı - Eıtlencelllt bir 
çerez: Özliu. 2 - Şart ecıatı: Kıt 
bulunur: Bir nota. 3 - Vaktiyle 
Lübnanla Ak:<lenız arasında yer a
lan tar:thi bir ülke: Matem: Bir 
meyve. 4 - Tüzük: 1ıctme. 5 -
Sürüp cıuran: YQkl!Cltme: Bir bay 
van yemi. 6 - Kekemelik: FaJQa· 
lı b!lcelı:lel'Clen biri. 7 - Me.ııtetının 
nya ııaııatlnln yılcıızı; B r \12;\'U
muz: Ne ep 8 - Sporlarıı:uı blr:t· 
nın bir tattı: Mevta,, 9 - Yapma
cık: Zaman b•kımından t>ürdDr· 
me; E\'<lelc:I bulııura mal olan pirin 
cin yerı. ıo - Sun'I peyklerin u
çuştukları ırontş alan, Netıy ekı : 
B r erkek acıı; Rahat. ıı - Olmu 
mış· Bir çiçek; Frenklerin uaıeı 

u~ı'vantarından birini taşıyan ka· 

Yukancıan aşatıya· l ·- Umu· 
mıyetlıı dOaünceıer:ı bir otan lı:lm· 
ııeler hakkıncıa ku !anılan bir de
yim: Ekin biçimi: Bir erkek aCIJ. 
2 - iç Çam~ırlıınncıan blrl: BtzlL 
3 - Hemen bütün dünya dlllerlne 
çemtmı, çok meşhur bJr eser. 
"!. - Serket, Kelime eonu: Bir kü 
ma:ı hayvanı, Tannnın lQtfu olan 
o·lllkler. 6 - Bir av kuşu: Muıaa; 
Bir ay. o - Mocıern, Pcstlltnl çı
kanı çıkarL 7 - Gen~llk: iyı: 
Volkanın çıkarcııklarından; B.r 

l"EŞERES TJCARET 
Galata Perşembepıızıırı 

Ars1an Han Kat 8 
Tel: 44 92 22 ı <1111. 12 - Aile erkAnıncıan biri. 

..__l_st_. _M_._M_._v_. _1 _N_o_.l_u _S_ot_A_ı_. _K_oin_._ı_rô_n_lo_r_ı __ / 

hayvan: SoltUk iklim geyl ı 8 - Bir 
kadın adı, Pek ufak, Hareket mer
lcezı. 9 - Bayram: K!şl; Alçaklar; 
Katı bir cl61m snı bale gelmek. 
10 - İki yüzlülük; El>11$; ilcamet
glh, B r me)ve. ıı - Bir sahne 
eııert, Yntıı kara: Elir:t: Özen. 
l~ - MO<la Olan oeylere buelalaca 
hayran, Bir ııemı çeaıcıı. 13 -
Hararet: Bir mualkı ıaıırııtı, Blr 
rent. H - Allır cezalal'Clan b rı: 

Cinsi Mlktan Tutan 
Lira Krş. 

G. Teminatı 
Lira Krş. 

İhale 
ŞekU İhale tarihi ihale Saati 

1 - İdare Medlsl \e murakıp raporlıırının okunması ve tas· 
dıki. 

Kaşar peyniri 5000 kg. 32500 00 2963 00 
Bcyaz peynir 2000 kg. 7000 00 

Kapalı Zarf 19.11.957 11.00 

Beyaz peynir ve kaşar pey nlr ayn ayn isteklilere de ihale edilebilir. İbale yeri: İstanbul· 
Sirkeci • Demirkapı 1 No. hı Sat. Al . Kom. dur Kaşar peynirinin muhammen bedeli 650 kuruş, 
beyaz peynirin muhammen bede li 350 kuru~tur. E vsaC ve 6arlna mesi her gün öğleden sonra 

En çok; Hır yabancı cıevleılıı para 
a;ı; Serbest bırakılmıı (cariye veya 
kllleı. 13 - o mı seferlerini en· 
gelleyen oeylcrcıen biri: Qcolt. l4 -
Meycıan: Yiyecek: içecek: B,r mey. 
Hı. ı~ - İkinci derecede, Ziyaretçi; 
Dı.ıman lekesi: Bir Elllll, Kıaa zıı· 
man. lG - Taıınnın rahmetinden 
mahrumlyrt: Bir &ayı : Çatıılaıtız.. 
17 - Adlar; İstenen blr ı.rııııı bek 
leme. 18 - Limonluk; Efsaneye 
tıöre İııa peyııambertn yenıa yurt 
auz dolaşmasını aııecııııı ktel. aon 
dan bir eV\'elltt hart 111 - Payda· 
il böcoklerden biri; H•yaı unau
ru: Geniş: <lokuma tüyü. 20 -
Boru sesi, Gelenek; Subaylar, Bir 
çalgıcı. 

Satra: Yol. 15 - Manna.ra cıenıı:ı 
acııııanndan biri, Kuru çayır, Bir 
Pcycnmber. 16 - BOytııt: LAyıı
mut, AtetJ , Büyük peyııamberlcrın 
geUnllklert lcurallann topu. 17 -
OClllstan yaz.an Boğıı:ı;ıçınln Ana· 
cıoıu tıyıııındakl yülı:.l!llltıteraen bl· 
rı. 18 - Akı., Musııucıe aoluk, Ta 
ne: Derviş nltla.51. 111 - Perde, Oo 
rllln baeı. Bir yere verııcn terler: 2 - ~.9Jl56 - 31.8.957 hesap dC\'re ine aid bilanço ve kir ve 

z.arar hesaplarının tetkik \'e ta~diki. 

3 - idare l\1ec1isl ve murakıbın ıbraları. komisyonda görülür. (2814 - 15483) 

Aıunıı. 20 - Bir kadın acıı; Gele
nekle llglll. 

< Bulmacanııı lıal ttkll 1an.ıU 



************* FEDERASYON KUPASI BA LADI 
Birinci profesyoneller il. ligin 
takımlarını dün zor yendiler 

EMNiYET rakibi Hasköyü ancak BE YOGLUSPOR ise Sarıyer 
ile sıkı mücadele yaptı ve 

temditten sonra 2-0 YENEBİLDİ 
~·••***•••············· *" . . 
;EM~İ\'EI: * : 
*Yalçın, anı.im. Cahlt. Zafer, o ..... 
*man, l\J\JRAT, .Ne,Jat, ~utıı,! * AlillA. Mustafa. Gündotan. ~ 
::llASKO\": * ... 
*:secau. ızıe\, Şakir, uuan, nk·: 
;ret, Adnan, nu~eJln, uapnet, N• ... 
*mı. '.\ilksel, Füru zarı. ~ 
*GOl.l.ER: NeJat (Dak. t. tem. ''Z: * Must&fa CDalt. ildDd.._ 

Z&kl Adaletli mflll futbolcu Nreml holdaJ dlln nasklly forması altında Emniyet beki ne mllr.adele f'derkrıı '! temdU il). .\l 
~----------------------------------------_..;.--______________ .;,_ __ _..;._____________ + .. 

:--1<««••····~·········~··· 
1 1 G ünün en enteresan 

müsabakası saat 

14.30 da Emniyet ile 

Hasköy arasında oynan

mıştır. Müsavi bir ıekil

de cereyan eden müsa

bakanın ilk ve ikinci dev

relerinde taraflar yeni
şemediklerinden, hakem 

oyunu iki defa temdit et
miş, nihayet Emniyetliler 

son temditte maçı ka
zanmoğa muvaffak ol

muşlardır. 

hclneı teındtd!n tllc daldlcuında 
0 ejat, bl.'1nc1 golll atmış Te 13 111' 

cü dalı:lkada da Se!Ahattın ona:rı 

pcnlsyonunda tapu~ı topla ole 
giderken, kııleet tarıınndan tutul 
mu~r. Bunun üzerine hakem bir 
penaltı Termls, Mustefanın yaptı ı 

Turu~ 2 net Emnlret golU o!aralı: 

Hasköy a,.Ianna tııkılmıttır 

F ederasyon Kupası 

maçlannın ilk günü 

tahminler hilafına sönük 

cereyan etti. Gerçi maç
lar büyük bir heyecan 

ta,ımışh ama, nihayet 
gene 1 inci küme takım-

larr kendilerini zor da ol

sa kurtarmayı bilmişler· 

di... Buna mukabil dün-

• 

l .. O galip G E L D 1 
:r****************•~*1 
;ne\·oötUSPOR: * J 
*TURGUT, 1\lehmet, l\Jlbo, ~ .. • 
*uy, von OA!li, otamandl. sor • ı 
!NiDiS, KaplaJI, Suat, ÇfJDblP ~ 

kü maçta 2 nci profesyo· 
nel küme takımlarının 

azimli ve enerjik hare
ketleri de göze çarp-

mıştır. 

* kis, HayrL J 

: SARl\lm: * ... 11: 
*Aydopn, Oktay, Al"IU.S, z~, 
*lıAr· IÜNACE"l:TİN, DOOA~.~J 
1't mu, Ullseyln, Mtt.lıı, Çetin. ; 
~SEL. ı 
'*GOi,: Kaplan (Dak. il) ı 

;-..,, • ..,,.ir«+:+:+:«•+:+-••.ır+:-ır~.ıı:"'f' 

S aot 12 de yapılan güO; 
ıe Federasyon tupası 
ilk maçında BeyoğtasP" 

rakibini apcak 1·0 matlfıP e4l' 
bilmistir. tf 

Bu mllsabakada · ·an.rert;!t 
C'.anla ba la çalışmalarına t4f 
men, Reyoğlusporu mailüP 
memi Jer«lir. f 

o,·unun ilk daklkalan ~ 
oglusPomn hAkimi)'l'U aıtıll"' 
geçmiştir. ti' 

15 ncl dakikada Sofyauidifııel 
15lkı utunu kal~i tuttu. :?5 16~ dakikada Hayri mntla.k gol flJ 
pozisyonda topu auta attı. b' 
dene de böylece golsliı J>ert 
l'e nihayetlendi. 

ilk de~rede gol atamayan 9:: 
oğlusportular, ikinci de,-redt ~ 
yı knıanmak uml ile ert o. 11 
maya ba ladılar. Bu 111~11 ... ı 
Sarı.rerliler de açılarak bi!Y' 
gol fırsatı kaçırdılar. td1 

11 ncl dakikada Suat'ın •t ıf 
nı. anycr iç dlreğlne çar1' ~ 

ılışanya ı;ıktık1an onra 38 jı 
dakikada Kaplan gr-ridrn atdt1'' 
topla 18 içine glrdi. Sık• 
gol_. 1ıJl'1 Jaasketbol teplk tumur.uı dlin 1. T. iJ. ııalonuncıa ba lamıştır. Realmde LT, • • Kadıkö.rspor maçından 

bryeranlı bir an rlirUlınektdlr. Bu ıuretıe Emniyetin 2 - O ka 

Basketbol teşvik 
la undıtı maçıa HUköy de elenmiş. 

1 . Beynelmilel Olimpiyat tır. 

R'1 ureUc Bey.o 1uşP?r ed' 
:SAP.ıı.n ıoP \VUT GİDFCEKTın maçı l·O kaıanıp, sarı:yrrı ~N 

Komitesinin bir tamimi Bursa lig masları 1 B lk ... t 
Lozan il (A.A.) - Beynelmilel n!~~s:·~ı>~:~)~:~~lı:ar:· a an gureş urnuası 

Ollmp!J&t komite.si, milli ollmpt:rat --.: 

turnuvası başladı 
lı:omlte!er1ne hitaben gOndcrcilğl la~alarında u neticeler elde edtl Ankarada çalışmalarına devam eı. Gür Federa sonumuzca OnümQa 
bir tam mde 11164 }'llında )&pllacalı: mt.ştlr mekı.. olan Ollreş Fedcnuronumuz. deki aS"larc!a Türl:tyed Oreko Ro 
ollmp )at O) Unları ı e ltı olimpiyat l iatllt 16por 2, Dem rtat ı. OUnn sonbahar ve k1' taall:retl için bazı men ve serbeııt a•ıııcrde :rapılmalı:: 
lannın tertibine mubteme en talip ıpor 3. Meıısucauıpor ı: Acar ld-

1 
mObtm Jcararlar atmıştır. Pek ~a üzere Lübnan iran. B Almil.nya, 

olacak ıuı.mzetlerln bu ıa•eklerlnl en man Yurdu 4, harpa 2: Qelllaıpor ıunda tat.bili: edtlecek oınn bu kn.. YugOt.lav~a . .Bulgnrl6tıın takımları 
geç araıık lll.>8 tarihine kadar bil 3, İnl'-iOI İdman Yurdu ı. Merlııo& 1 rarlar eörleee &ll'&lanablllr: ayrı ayn davet edlloeekler<llr. 
dlrmelerl baurlar.ılmı ·ır Spor 4. Almıçor ı Orta1a b~ •enellk bir kupa ko 

1 
nulacak n bu beş 1ene içinde her 
il.kbalıard& yapılaeak millı teınıı. da 
ençok ~mpiyonluk a lan takım adı 

ıtçtn kupaya aaJıfp olacaktır. Cç 
Moda Oarüşşafaka'yı 57-47, 8. Spor Şişliyi 46-32, Ka
dıköy 1. T. O. yi 41-37, Vefa Beşiktaş'• 61-36 yendi takımın iştirak edtttfl bu turnına 

için n. !manya "' nuıgarhlana 

F ımerbııbce H tonla ta• rn) ın ııe,ıı.tn OJ unıı \ nlçın Olı:ayn I· birer teklif >•pılacaktır. 
tur ntladıklnrı bn•krtbol ıınre•lud,. '\ urdotnn. (,liı.ıın. hat. 1G32 de başlayıp aıu eene 5 uren 
tr~'rll.; turnu\B•ın 1. T. t'. \tlllll, (izı:e •eı..ııoıı" bn•ladı. Balkan OUreş MOıabakalannm ıh· 

kapalı ı;alonunrl • dOıı h •lnndı. Müımbnı.o e•rıa'lnıle \ Pfa ı:err.li yasını dUJüneu OUttf Federaaronu 
Geri.re ı.aıan t'ı..lz tnı.,nı elimi· rlbount hAl.;lnıl,J'Pllnılt'. ı:erek tıı- muz allltalı deTletıe;lc hemen to-
n JOD o•ulO ı..arşılllljtılnr. Gerr ı.1111 0)011uııda mu\affak olarnk mnsa geçmeyi kararla~tuıııışıır. E. 
nln on "' en ıııühlm mı.-ah ıı. •• dr\Tt'll 18-10 '" ınıtçı 61--36 ka· ı;:er bu şampiyona kabul edillrae 
nı Tnrıut taliolun ldarr inde zıındı. Ult defa Anlı:arada yapllmaaı için 
Molla!por ile nıırtte nrnı..a >ııııtı Hl' ıı.:ıa~tnn ııııımn, \ urrtacın ayrıca teı:ıırıu yapılacaktır. 
lar.lodnsporun ı.ocu 'ili.; rl Ul<an fl'rdl kablll)etlf'rlnl, nl'tl!'t'll bir Federnııronumurun aldıgı karar· 

takını o) unu ile tıa&daştırdıli:ları larc!an biri de İs\-eçe subeaL vo 
fll;: btıl lla im (lil, 'fnutff ı.:. Gü· taı..tlrde l>ab - br.uzııııır da ıeh Oreko • Romen .!.'illerde yapılacak 
nr>, • rJat. Erdem eklinde çıı.ar· ııı.rıı bir takını hll\"l1eııne ıtre. olan kareılaşma ttklltıerldtr. AIAka 
dı. blllrler_ lılann ifadesine gOre bu mtı.uba.. 

Antren rlerl '\ olçın IJranltlrı 1 katar beş sene .aüreeelt ve münavc.. 
dııl'C!lnllrkl yeni durunıl ırını mr.• Toı.:1111lnr: \ • f' : be ııe ineç ve Turkt}ede ;yapllııcak· 
ralita bekledl&lmlz Darüşşoraı.aıı 1 anız; <D>. Toncrr nııı. l'ıldln tır. 
tar be oJnna "'edut (li • l•llra>o (131, Günl'r (31, \ ılmıız ( ııu. c . 
Dur uu, ı.eııret. Tabir ~I lir b~ hlt (2l, lı\ettln (t), Önder <ııı, Öğrendltlm e göre yurt 1çl kar. 
ladılar. lltıllt (!), amlm mı. fl!Bşına ve dıter çalışmalara da 6 

ümt ı o,rnıynn l'ılnda lD. cu ıln nt ;;;1 KT ~: neın veren Güreş Fede!'84yonu, ha· 
klknılu 16-0 lltrl 'eçtl. Uu ıırada kem lturau açmaya karar vermtJUr. 
Turanın da o)uııa ı;trme 1 ile d"~ 1 ordoıun (.ı), C:Oloien fl3). E•at .Bu lturatara muhtelif bölgelerden 
l"l'.J'I l\fodalılar Z4-11 ııertdc bl- <4 ), l\ue (8), \lllll O>. Toı.ıu 1 hakemler dıhet edtlec,.lı:Ur. Aynca 
tirdiler. (1';), c.ıır•rl (3), Er an <Ol, kapalı aalonlara aa!ılp olan Ankara, 

Jı.lnC'I deHe,.e bızJı ,e aı.ımıı ııaı.enılrr: Turıut takol, Arif i.at.anbul. Yozgat, Tokat, Çorum ve 
bll41l> n oaro~ afnkıılılar (bu de\/ KB) alı. ı Adana bO!ıelertne birer ;razı ruı. 
re utıurıııd ı..ı ı.abrl ııe dr-l 30. Tamer KAMiLLER Nonn.aı aflre zarfında DukoyU yenemı,tn ı:mıılyttlllfr, t•mdlt tstlraJıatırıd• houlan ~tllırll Gtı.ıuuıJJo lacak ve karşılıklı müsabakalar rap 
dal;ll;nd rarliı (.!) ba ı.etc "' dar - ıallınatını dlnll)orlar... maları tcbllt edlleccktlr 
lnd 1 rdller. Fakat duba terrübell 1 ;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:ı;:;:=:::;;:;;;======~===;:::;:;;;;;;;:;:;:;;;;;;;;:;:;;;iİ--------------------------------------------
' e taı.ım o> unundıı uıu\affali olan I 
Moda mncı ortlcede ({ı':--4~ l k.ı· 
ıanııı. 

Takıınlar: 
\\lodrı: llD.$1nı coı. llU\aH k 

00, uran 110>, Gllne) (81. l\c
Jat (7), \ııl~"IO (4). lnleoı (0). 

nartış•afnlill: cd ıt uoı. Otı· 
ray (1)), Dursun !l!I. ~edret C21J, 
Tabir <:ıı. \ 8\ uz ıoı. llOılu\Crdl 
(l!), 1..111 CU, Uqlnı tl!J. 

UEl oöu; l'Olt - .. ı .. Lt 
Bu uonuo ılk mııcını Ue.>nılu· 

ıpor ile ı il )aptılar. Krlcl in ıın· 
trene cttıı:ı \ee koçlutuııu J plı· 

ıı lll'>oi:lu por ıııucı <I~:? lm..ı:uıı 
dL Hu ı.uroıı~oıada ı:tten 

nln en bOyUk t'l.ılkllıı:I oluıı uı 
,-ozdelcrlnln artını oldıııtuııu ıı;ör 
düli. itli ise nıııdııfaoıln daı:ııııı.: 
ye ter 8krlııllr. ısrar rdrrek tok 
cıurıuıı ,nrllodO. 

'laı.ımlar: 

BcJotlu ı>0r: \orcl 161. Çlnıbl 

taı.ı (4), \anı 1101. Odl• ı-n < ıoJ. 
plno rnı. rnn ıı:ı. l'ono) el (11) . 

1 il: 1 uran Cl!l, Horeo (10), 
Hnru1>on C:?J, Ok n coı. Gllner 
uıı. Knrobet (4), 

HA ı.eınıe.r: zcı..ı Ôzto • \ ubll 
Çotaı.otlu. 
Ki\OIKO\ POlt - 1. T . C. 
Tnkımtnr: 1. T. C. özı.an 13), 

Mhat Cl6J. Gündü& ıu. kın cııı. 
Tuncay c.u, "'aııılm <il. 

Kactıkll>: •ıun.ıu 11>. ~}tun 
cı:.1, ceı ı cııı. uenılr.o> c:>ı. Mur 
ura ı·ıı. tıı.;ııJ o:ı. 

Galatasaray, Robert Kolej 
takımına 3 tane gol attı 

Dick'in 

• 

nezaretinde yapılan antrenman maçında golleri 
Kômil (2) ve Ah met otmışlard1r. 

Dünkü hususi maç 
BEŞİKTAŞ: 8 
Beylerbeyi: 2 

D
ünkü spor harek•tltrlntn rn 
batta ıö~e çarpan hu•uıla. 
nndan biri de yapılan, blltlln 

tuU•ol lıarşılqnaJarında ı tncı pro· 
te11ontl kllme takunlannın rkserl· 
7a rakip olarak Jl ncı profeşyonrl 

klimeJe mrn up talıımlan seı;~le. 

rf idi. 
işte Betllıtaş ta dlin tttt St.a 

dında Be7lerbe1t ile bıuud blr 
lll&Ç )&ptı \"C kaqılafın&)'I ' • 2 ka• 
zanmaya mufatfak oldıı. 

Şeref !ltad7omu müU.abdemlcrfn· 
den Bay UU~ylnln idare ettlll kar 
t&Ja.fmada takımlar aalıada ıu tu. 
tlplulr 1er aldılar: 
NŞJKT,\ : \ "arol (Oktay), Kimli, 
.Mllnlr, (CeWJ, GUrun, Qzçan, Se 
dat. Erdotan, !\'edat), ı)l,tln, CRe· 
cep), K. Ahmet, .ı. lh5'An. (\'Uk· 
rl/, Enlotan. 
BEH.E.RIIB\'İ: .lyJıan, Hasan, Ga. 
zanfrr, iEşbu. 1:eO?nan, Leyent, Se· 
Uhattln, Suat, lllrol, Ka1ban, Yal 
çın. 

l'ıUÇTAS SOTLAK VJ, 
GOl,1.ER •• 

lan kullanma ını bildiler ve biri 
prnallldan olmak tlıere sahJı.dan 

altı tane &ol atarak a)'rıldılar. 
Yirmi iki oyuncunun içinde en 

IJ"llerlnl saymak lralıederse üç ki 
şllik bir ıra yapablllrlz: aı l ük.s"I 
CR . .J.K.), bl Teoman (B, Ilf'Ji), 
f".) Retfll Ul..J,K.), 

iık dnttnln z • ı Beşiktaş kbL 
mı blttltl karşılaşmada &ollu ura· 
ııı ile tö1le oldu: 

(Dak. 13) K. Ahmet, AU ihsandan 
aldıtı pau 111 kullandı n 18 pas 
Uzrrlnden trktltl ıert ,uııa 11k Be 
ılktaş rolünü yaptı ı . o. 

(Dak. 38) Kayhan (il. Hr.71) TC· 
omandan aldı.tı dcrlnlemf'~lne JlH 
ile ;rakın mesateden bcraberllfl le· 
mln f'ıtl: ı . ı . 

CDak. 3!1) santradan topu katlan 
K. ,\hmrt stırat le rakip kale onUne 
reldl ve pasını llfellne l:"tlrdL 
trl bir fut. .• Gol: Z • J. 
(Dak. UI Receıt )AptJfı çalım 

dan sonra topa tılklm oldu Te 
" nr.I durcnln ilk ıolıinli allı: 
3 • ı. 

(f>ak, 6') Ret:l'P aynı eldldc: 

o L TA. I ;:'/'" K ......... •l•mil .... 

~~~~·:!I VEFA 
ÖZLEYİŞ 
Son zıımanlarda uzu le· 

rck göriiyoruz ki re. 
nerbahçelill'rln an'ane· 

\İ temiz ve zarir O)tınları )3· 

rı )arıya kaybolmuş, yerine 
serl \'C faullu futbol kaim 
olmu~tur. 

Bundan en çok tarartarlar 
fizulmekkdir. Aldığımız nıck 
tuplardan öğreniyoruz ki, Fe 
nerbnlıçeyi sevenler anıplyon 
luk değil, sahalarda ötedrn· 
beri giinncye alısnıı olduk· 
ları eski larif l"cnerbah\e~ i 
istiyorlar. 

İdarecilerin bu mcuua e
hemm~ eUe parmak basmala· / 
rını tcıncııni ederiz. 

Beykoz: 8 
Sultontepe: O 

Süleyman iye 
önünde 
2 -1 Galip 
V era St.adıoda yapılan h~ 

maçta, dün Ye.ıtı · be.r-', ~ 
SO!eymanlfeyı 2 • ı -· 

etmlı.erc!lr ..Al 
ilk devrenin 37 net dak11'111""' 1 

Mlııbıı.lıııı kafa Uo atııcı gollo ~,;ıt 
ileri duruma geçen Vefalılar. _., 
yl bu neuce ile kapamışlar. ~ 
!itine. devrenin 37 inci dakl r~ 
da da OUn&llrüD aratından bir :ti1 • 
)Cm~lerdlr. Bunun üzerine: -te 4" 
bera:z:lı!ar nçılmı,ıar ve 2& tncl ti 
kl.kada Erdogan \"uıt&alyle bir-".<! 
daha çılı:arank mıçı 2 • 1 it 

6
"y'

mıtiardır. Bu arada 411 ıncı ~ 
lı:ada iaıneL ı.o b1r penılLl ka(I 
tır. 
l'~KIMLAfl: IJI~ 
na-·ı: Marku~~· Gllrkan, ~ff 
Galip, Alınıeı. Ou.an, ErdlnÇ• !"~ 
doğan), llllsbah (Bllll'-nt), etl 
İsmet. ııfl~ 

Ül.El'lUA "l'.\'G: Cemil, '\'il ti~ 
Yalçın, Tezel, Ali, Tursut, ' 1' DUn Beykoz ça:yınncıa kalabalık 

bir ıe)1rcl kütıwnın takip eıugı Knlm, Jeıuı, GOnıilr, Hışa!L 

knreılaşmada Beykozlular 1 lnd a Boks turnuvası matör tUmeden Sultentepe)'I 8 • O 
yenmeye muvaffak olmuştur. f 

:111ı: dcvreşlnln 3 • o blttıgı mü· Ankara Hölgeı.I Boks AJ~ııJı ~ 
aabaltada BeJkozlular aabada şu ıı. 9 şub t 938 tarihlerinde .-.ııı' fi 
tertiple yer almışlardır: da, İstanbul, Belgrat, BOll:fet .~ 

Halli, Rauf (Muammu), I.gmet. Ankara Jtannalan anıaında 1~ 
Hasan, Ekublçer, K Erdoğan, ZI. oıak Qı:ere bir bolı:a turnufaP ,;.v 
ya, (Adnan), Mu.&tafa; Nusret, B. nlH etmeye kırar nrmlf \'I 

Nuuet, Aptulleh. yeto başlamıştır. / 1 ......................................................................................... " ............. . 

i. T. o. O)UD& ltmklnll bllJ~dı 
ı-e on on doldlia} ıı Lıroar ma~ı 
Ut. dört hası.et llt"rldr ı:;GtürdO 
FaJı;at ndr•lerl ııı cıu onuna l.a· 
dar yetnıeaı. iinatr Dıılnln l.0<;· 
ıucunu >ııııtıııı Kııdıklly ouurtu 
bir taı-ım O> unu ile on beş dokl· 
li:adıı Gne ceçlp nıcı abol.; } ı 41-

1 nglllz antrenO?ll Dlek'ln ıeıme. 
1.!yle hemen htr gün antrenman 
yapan S&n 1tırmızılılar dün 

de aaat ıuo cıa Robert KoleJ ta
ınmı11a bir antrenman maı;ı :J&P. 
mışlardır 

mUsabaıı:anın er.un nlbayetlcnme
e! meeourlretlnde bırakmıştır. 
'I \Kl!\JI 'k 

İddialı geçen maçta taraflar ap. 
ğıdaltl kadrolan ile obaya çıkmış 
Jardır: 

mlş Ye 43 Uncü dakikada !Umlltn 
attığı go!l(l ı o O. 8ara}'ln ıale
~lylo nlba7etlenmlştlr. 

ikıncı dene Ennr çıkarak ,.en. 
ne Ahrnl't glnnlş ve takımının ka· 
ı:andılı blr penaır.ı au.ını gole ıah 
vll etmltt.ır. 

Bu ka111ıa1mada BeylerbcJI 6 - 2 
matlflp oldu, takat taba ortasında 
oynanan tutllolde katlyne rıllııır. 

dl. llaıtA zaman uman ihlUn du· 
rumlara bUe •eçtl. Fakat ~t.rllbf! 
noksanblı kale onllndf! yakaladıCı 
ıınatlan kull&namamaıına ıırbtp 

oldu. Bu da tabii nıatlflb~ete 701 
açtı. 

4 • ı. (l>ak. 72) \'tdat Penaltıdan, 
IDak. 78) dihattJn CD. Beyi} ııı 

hurlnd~n s z; (Dak. il '\ Uksel, HALTER ŞAMPlYONLU~U - T braıı tı < \.P.I - 22 ırırıı1,ı~~ 
yakın mesafeden •on gol: lıl • 2- U hll 

ı..r.ıııı katıldııı 11ıın1ı1 11,cı· 

a; ırnzıındıtar. 

YEF - Of, IK1' 
GOntın üçüncü mü abaka ııııta 

ise \ efa rtıı,d hlr O) unla 6J-36 
ıallp ceJdl. 

l aruz. 1 nncer. Gtıner, Metin, 
yıım z illi be,lnln ı..ocıutunıı ı e 
samlın GGnet deruhte edl> ordu. 

Ali Sami Yen stadında oynanan 
maçı o. sarayın yeni antrenOrü 
Dlelt de takip etmiş ve oyuncular 
hakkında kati malQ.m.at elde etml• 
Ur Ancak llttneı denenin oriuın· 

da aürekll ya munın başlamaaı, 

o. SARAY: Sedat, Candemrl, t. 
mail, Nllto, Ergun. Ona!, Yıldınm, 
K6mll, Yılmaz. Enver, CemlL 
ROBERT KOLEJ : Engin, Ömer, Mt 
tın. uaıaıı:, Bozer. Yuuz, Teoman, 
Ha.aan, Olı:an , Zrd nı; , Saaılm 

İlk dcvn karşılıklı a ıularla .:eç 

12 net dakikada :rapııan bu za71. 
dan .aonra o. saraylılar lrtce açıl. 
mışlar n 27 net dakikada Klmllln 
ayajlından b!r gol daha kazanarak, 
müsabalta}'l J • O gıllp blt1nnltl«· 
<llr. 

Btşlktata ırllnce ~u bir nryl antren 
man maçında elemanlannı defte• 
m•k fırutını buldu ve iyi blı ea· 
lıtma yaptı, filyah • brya71ılar r6 
Unll oynamalanna ra&ru•n fınat. 

'1111 ,I :\UÇI \Rlli\~ nlıtl •nnıplJounM ılüo nı.: anı lran ahı tararınl!an ncılnıı ıır. JJı.ı rt~ 
\'\KAR n\ \\Pli \C'\K bnlınk ı)n ı.atılıuı mlllr.tıer ennlnrdır: l"Orl.l)e, rJanıın. ouı~~.,.. 

Ankara 9 (A.A 1 - 4 ııralıkta un. lllmınn)n, Mlllhctcl Çin. CekosJornk3n. tlnlfindl:ra. t•rıı f"1' 
Çek06IO\'akfa \"e 6 aralıkta Belçl· \lmnn3a, Irak, ltol3n •• 1apon3a. l.llbnıın. llulUinıiıı. raı.ı~taıı. ,ıııl 
ka 1le yapacdımız iki milli fut 101130, ftonınııp,. \nıP.rl).;n, Uu~)n \e lraıı. UılnJ'D Hülll'r uırıı11· 11l 
bol maçından blrlıılntn Ankarada ıuı;u ınü~ahııl;ntnrıııda ,tJoıiın ıııı tokıınıııdaıı t:\ ı:enl \flıııır'· rt 
oynarun1111ı ba5U8U beden terbi· l.1111 linlılırnıok •nrrtı:rıe tüy sıı.:ı .. ı ıoırıuııa )eni bir dunr• "" 
l•I umum müdürlUto.nce karara konı tf'•I• ..ıuıl tir. 11:; kiloluk e•lil rı-k<>r ı; .. nr. kenı:!lslne autı. 
ba~ıanmıotır. •IWde takııııımıı: ncılı nıern imin dr. ı:örtılC13or. 


