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Ankan ve Xıbrıs Radyolarında heyecanla dınlenen 
SUAT TASER'in 
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D. P. GRUPU KARARINI BUGÜN VERECEK 
Medim dkmen·in grupu Menderes'• cephe aldı 
MENDERES TARAFTARLARI DA MÜFRİTLER VE MÜTEDİLLER OLAR~ı\K İKİYE BÖLÜNDÜ. 
MEBUSLARIN ço<;u İSKA T TEKLİFİNİ İSTEMİYOR. NEDİM ÖKMENİN BAŞVEKİi, OLACAGI SÖYLENİYOR 
kabinenin en geç pazartesi 
gQnü kurulması bekleniyor 
GRUP AGIR BAS ARSA MENDERES'iN KABİNEYE 
BtRKAÇ MUHALİF MEBUS ALACAGI SÖYLENİYOR 
-------------------------""" Ankara, l3 - o P. Mec:ll.ıı Grupu I 

nu us'I Afuhnblrlnılzdrn 

BAŞYAZI 

Milletimizin 
alın yazısı 

Ahmed Emin YALMAN 
lbayeı Pl'll'tif'Mbl'I ıtınO ırldl. D. P. mf'cll~ ırupu hnıtın tnpla· 
baca'\;, partinin tutıcatı .rotu belli edl'.cek Te.ra bunu tayin 

. tdr.~k nıan nıonaı.a,aların .reni bir atha•ını ıcacaı .. _ 

rann ı:Undll.z. O.H.P. Mec:IL! Grupu 
14• rann ı:"ce. Mecıı.aı.ı:ı topl1.nu n
ionund1. toplanacatl.ardır. 

C. H. P. ırupunda, mllletTeklUe:I 
tarafından ııa.ıırlanan kanun tekli!· 
lerl, baıın ve ~çim kanununun ta
dlll, &OrUlen lüzum Uurlne emek· 
ille sevk ı;e .\fllli Korun."l1a Kanun 
lannın llgaaı için kanun telı:llflerl 
buır:ayan komisyonların c;all1D>ala· 
n üzerine gOrU4me açılacııt • .Mecıı..ı 
Terilecelı; teklltler te~blt olunacalı:tır. 

1 
D. P. Mecll.ıı Grupunun yanıılı:I 

toplant11ında ise, yayınlanan ruml 
tebll&de de bcllrtlldlti gibi, ı:eçen 

lk1 toplantıda yapılnn iÖrtlfillelere 
u)-gun olarak tararlar alınacak, ıı.:

udarın tutumu teablt edllecelı:tlr. 
Grupun alacatı kararlar etrarında 

muhalefet c;enele:1nden c;eşltll .aöy· 
lrntller J'&:;ılmalı:t&4ir. BJr .tıylentt· 

(1'1!''1'RMI !'I. :i Ü. 2 de) 
---O-

Ordün, Suriye ile 
münasebetini kesti 
Mısır Radyosu Ürdün halkını Kral Hü
seyine karşı kışkırtmakta devam ediyor 

Tflrk Hab•rlf'r ~Jan51 

Törk Haberler AJan'1 
e&m, 13 - Surlyedelcl Flllatlnll 

mültectler buıün Humıa eehrlnde 
Crdün Kralı Hw;eyln aleybtnde nü· 
mayış yapmışlardır. 

Suriye makamlarının tqYltl ile 
tertiplenen bu nümaJ4te aoı: alın 

hatipler, Kral HU&eylnt lh&neUe it
ham etmişlerdir. 

Diğer taraftan Kral HUseytnln 
şahsın& ıtareı. K•blreden a~tlan 
1ı:unpan1ara surlrenın de katılması 
münaaebetl7le tl'rdlln • SUrtre mü
nuebel.lert aon 41'rece ıe:;ln bir 
bal almıştır. 

Henüz resmen tertd aıU!me:ren ha· 
berlere nanran UrdQn hlllı:<ımeU: 

Havalar 
soğudu 

Dan şehrimizde ısı birden bu. 
cıu~müttür. Su.tte lı~eo Km. eae:ı 
poyraz bllhaısaa Karadeniz n Mar 
marada fırtınaya ııebf'P. olmuş bu 
ara4a Kara4entzcıe 100 tonluk bir 
motör batmı,ur. Dünltü ya:ı1 mt.:ı: 
tan metrekareye 10 kır. dır, 

l\.leteorolojl'den alınan b!l~l'& 

tlıt l'lf'tırede nrlleceıc ı.:ararlnr ne ... ı ml',rdann cıhracaıaır:- :\Jr\ 
ttn bıııt11e Oemokrat Partinin lntlbnha Cf'llP ıelmedli:lnl, ıaflet
dı 

1 
t<ıırıııınp lmrtulmndıiını. mentırı.rıı ldııre.rr ehil olup olma· 

,~1nı. hür düıı)a rrııhr•ln" alt nırs'ııllyetıerlmlzln mlna•ını ı.ar· 
tir, I> ı.a, ramndıı;ını, buolnrın tabii lraplannı yf'rlnf' ırtırlp ,..,. 
tah:IIttf'j'lnl, har. 'l'e hlirrl)et rejiminin n.ydııııııı:ı llr. Ll'.rn '"" 

ldaruın \:nrnntı&ınl'tan hnnı:Mnl terrlb rdrcttlnl ... 
&t.t ~flllf'ttml7.ln oıın 3,ııı•ı '" mitil mul.;nddr.rıııııntT.ın ıtıu·atı 
ıııı r hılrımındaıı en l.i.icOk bir l'ndl tnılz yolitor. tçtml:ı: ınma
rtu~ıle rahattır. Unııt '" tnhınln rtllllmlz ıtlhl, rn.;-;- !'Cimin! Türı. 
.ı,,..,~ıı tein yeOI hlr Ca1111l.l.;11lf' m11hlyetlnl Alını , fsttkllil Hırtıl 
hQ ne ınah5u• J (tk•l'I< nıhıı n ı;:rrrPVf' lnelr Cf'J?ynn rtml•tlr. t 'n 
ı .. ,:aı. liudrl'tlnl ıortuı.ınr lia~ı•ında ıü tt'rmcıl bllf'n •rcırli mll
••b' her tılrttı nıfı•n,11r•ızı1ı.ıara, ""'·11'11'1 alt inık ıılanıı parti he· 
l•a •na bnduı~uzı•ıı ı.ıutııınıımusıııa, ldart hn•kınııı Cf'rt IPlııu••lnl', 
ı., • llJI 'l"e rrhnlctlıı l •ll>nı ırıııa. •Pı:tne 'l'P srı;llnıl' haklnndnr.ı 
hı:" tahditlere rnı:nırıı. l!l.'17 rclnı "'"'dan mulıal'f'br5lnl parlnli 
'•it ıu~ltl' l.:nzanmı•, nııl bir olıonıoı. lnıllhnaını e •lr. bir ~n 
41, t ltı::lrnıı tir suJıtııınııı lılltnn cnr:l'lh·n- nı:ınen. Tflrk f"ntaıı 

Şehrimizde 
Yapılan 
Tefsirler 

I · GRO'.\'CRi, BA\'AR \ "F. l\fEND&RF.S BiRARADl 

ita/yan Devlet Reisi 
Suriye ile olan alyul mUnuebeUe-
rtnı tNerek Şamdald teımllctlerinl 
geri c;atı.rmıştır. 

Meclis, Komisyon 
ı:ııre ııun oehrlmızcıeıı:ı en yükMk 
ır.ı derecesi +13. en dUoUk +s o
larak teablt edllmtotir. I111 de~ 
ısı düpeltte devam edecek, rUz· 
alrlar poyructan mutedll. uman 
2aman ııert esecek denlzlerdett trr 
tına ııevam ecı.ecektir • • • • 

seçımını yann 

ı ıaı:'"nın el.•rrl)l'l1, mf!n:ut ı.e;rrı &idi ı hUl'nnıt•dtıını. l'•a ıı 
lıliJa aı 14tt'lllı:lııl IM-111 l'lm<'k ur1t1tttnt 'll!!T'IN:" 11~1t1 
bi.ıa Altı rdllıııı••I '" ta ı •np '" <'1'.haı .. ıın htbmarı çııırının tıa 

Demokrat Parti mmetvek lle.rl 
arasında &on ıtünleroe brlırcn «ltl 
dıla ve • lddetten kaçııımu poll 
tıkrı ı şehnm,z ııı:rası çevfflerıncıe 
bOyQlt bir ııı::ı ile karşılanmakta
dır Bunun.a beraber bllhw ıı mu 
ba teı ıuırı.ttenn ır-tıen ~ !leımırt 
bu ıı:onuda bir ev aöylemelcten 1' 
rarla lı:çınmalı:tadır ar N tekim 
cUln ııörüşttııtamaz Cwn!ıurıyet 
Halit Partsl İstanbul il başkanı pro 

bugün şehrimize geliyor '---yapacak 
RD!D•l muhabırın1ı1ıtl'n 

Anlı:ara, 13 - l l. Donem Bürült 
MUlet M.ecııatnln btrlncı dene toı>· 
ıantwnın tktnc'.61 cuma ıunü aaaı 
U t a 7apılaealttır. Bu ıooıaııtıda 
Uk olarak. seçen oturuma katıla
ma4ıtından yamın e4em.tyen tıu.ı 
mllletvaltillarl yemin edeceklerdir. 
Bundan llOııra. A4aleı, Dllelı:ça • .BQt-
~·· QallflU, fçlflerl, 8&J'l$taJ', QQm· 
rQlı: ,.. Tekel, Dtt141ert. ll:konoml, 
MUU q!Um, Maıtye. Meella heaapl .. 
nnı tetkik, Mecll.ıı KQtüphaneQ, 
Milli 8a Ttlllma, Ulaştırma, Ba:rındır
ıııı:, Sallık Te Sosyal Yardım, Anıra· 
... Ticaret Te Tanm ıtomla;ronlan· 

na ilJe Mçlml yapılacaktır 

İlneadadan tomruk )'fllı:lU ola· 
<Dl'l"aJBI 81: 5 84 • M) 

O. BölükbaŞ,ı 
Meclise bir 
telgraf çekti 

e tam bir lfl6 a ııtrııdııı ı;:ok &ili.ur mr•dllDM çıknıı ur, 

1 ktldarı.n iç halli ı. 19!>7 !!el;lmll'rlnln nrctııı netlcelf'rtn la· 
tıdıı;ı ırıçrı. mtnn) ı lianamazsa. ancak ı.endl ktnellnl ı.ı ıı 

•ııt bir müddet l~·tn ııldıtmalila lilllacaı.:tır. Gurur. ln3t. badat 
~r lıl'yff S.ııdret lhlll'll ınn. tOrttı tOrlo m4nuu: "eblmlerc n 
Gı liıııara hpıtıp lddtt JOlunu t oha b\te. bu ıtıUs kimsi') i yıl
ar l'llıtJar_aı.. çoi,; eüttı.llz olııc.•at;tır. f, \et. onun. bunun canı hıı 
•ı~• 1anablllr. ~e hfllmıü Tir:' \Jenılelil'tln 'l'arlıtı. mllletln ha,
ı .. ,1 1, tererı, tnaklil 1 ııcruna emd• nrrııl,.rlıt ,,. aı.11bct ('f'lien-
111,,.~ tın ıı htııe tne katllmaı. bir fel4kl'I de&lldlr. l'll>cıtc 1.:1 bir 

(~\llmı <ıa.:. :sü .C d") 

Reisicumhur Gronchiye hukuk 
doktorlu gu payesi verildi 

...,,ıtır. 

lanulleııım ıthl, mlllrıtıı hh:nıttlnde uznn bir ömür lf'('lrrn, )O· 

llltın ea ırnıı tııı.ım tnliım politika aııamlnrının ııuıı Hre ertı. 
lıu 1 ıllrtn \I' lıllhn sa ömürlerinin onunıııı kf'nıtl ah11ları ıcın 
ttızi:Cl'lı; hiç bir "'ı"rt ı.nlnıı;ran in anlar. artık mtı tl'rlh oıaral.i 
h rint hanıto liapıJablllrlrr. Törli mııı .. u. S.endl kendini ldnre· 
Jıak~llktrdtr olduıuna. l<f'ndl muliallderatıua tem\:lnlr. hulretıe 
''el il\ lialnıaı. azmini lir•ll'dlttnı. dP.molira§l'e ehli oldurımu 19;;; 
•~ul'lılf'rlnde tlpbe n ıneddüttf'n bade bir .uretı,, l•pat Nml ur. 
'lııı il\ olan hudur, ruülllm <ılıın bndor. 1'111111 zarertn mAa ını 1<8\·· 
lıQ.,IJ •nlar, nıllltlljl liadretlnr lmnnı "" IÜ\'tnl bulanmlJ'anlar, 

•nıı mahkOnıdlırlnr. <Df'nımı: L ı;, u. 7 de) 

!'---. ___ .._ _____ ._..~------------._..~-------..--

Dünkü Zafer ve Havadi5 gazetele· 't 
rinde bize karıı müvazi tiddette hücum t 
Yazıları çıkmııtır. Bunlara cevabımız ' 
yaranki ıayımızdadır. } 

""· ..____ • p • ~ 
·······••h•tHlt••tlHHllftH•IHtfltlttHHtllltllHthllt .. t-.. tllHtlt•HtllHH•lltttHlttttth-.tMt 

Asya gribi 
Yine görüldü 
haç zor bulunuyor. Aıı 
)apılmaya başlandı 

ÇAMUR DERYASI 
rtllüJor. 

10 KİLO ESRAR 
ELE GECİKİLDİ 

J 

G.ır ":f • IT!bl valt'al anna son ııü nlercıe gene ıııtı; ııık raııt.anmaltta• 
lltİıl' avalınn lnl ııol!'Umasının bu ııunımııa mOhlm teısırı oıııutu 
ıı'rce kabul edllmektedlr Şehirde A11Ya ı:rlbl vak'alannın e-
tt beı\J'etıı Clııreceııo mevcudiyeti, bllhllS!a toplu '4 yerler nde açık dJavzerlller yetl.şlnl Atlılar ı:c· 1 eleba,1&1nı yakalamıya mu•ıt1fak 
G.tıreı 1 0Imaktactır Okul, fabrika ve diğer toplu tş yerlerinde. resınl ıını.. polislerin elinden vak~ı:ıı olmu,tur. HM.ise ~6;•1c cereyan et 
~ r tl'Qe, A8ya srrlblne , akılan dlğl için l.şlne ı;c:emırenlerln ea· 2tlçlüklc kurtarabilen eısnır knc;ak ml~tlr 

Orhangazide yapılan takibde polisle kaçakçılar 
arasında müsademe oldu. Bir kişi yakalandı. 

Ö lı.ıcıır çısı Lunııı. lı:öyc dolinı böyle bı· EV\·eıcıenberl Orhangaztye batlı 
ltcrırte Yancıan. Asya cnblnln tedavtsı konuı;undı dL lllç darlı •ı tırı..-ordu. Hımu:alar lı:öyUnden, ht>men be-
~ •ınaııım cıen• olarak ortaya çıkmaktadır Reçete!erl ellerinde sınema;ı hatırlatacak şckllde ce men bCltUn 84ktnıerlntn. es&ar ı~ 
llıtaeıe e~ane dolaşan haııtaların aradıkları 11Acı bulabllmclerl, bır reyan edl'tı hAdlS<>ler ııonundJL. po lertyle u 1'8§tıklan. l'lnlllyetÇe bilin 
....... e o:ınaktadır. Doktorlar. Al IDl'\"lUlll <ın: :1 <ıü 6 dal ıı.11 dün. esrar taçalı:çılannın bir mcktectlr. Uç dört &tın önce Ab-

....................... "''''"'''''''''''''""'"""' ............... -.. ................................. , ............................................. , .... ,,,,,,,1 duııaı1 Pelttaı •ın emrtncıekı ~Okrtl 

"ILAYETI ZiYARET Bııtdat Paktı mtışterelc pllnlama Upfllh başbllı Genmal Ra-11tullah 
'"t Hıın dlln su& il de vtU.retıe Vali ve lk'ldelye Reisi Prof. ~011 st1a· 
ltb ~dtrtk, kl'ndhlylt ı:örll mu ıur. P,aklstantı ıcaer&l, puu ab• ....... ıtdecaktlr • ...ım.. llalllhl· 

•ıı, lır. Gök•1lıı konuturken cö ıulü7or. 

Özbey, Cezmi Öı:Jı:an, Naim TClrt
çan, Cemalettin After. Se!Ab&ttln 
Yalçın ve Suat GUra:r•cıan mUte
,el:ltll emniyet cltlbl mezkür kliye 
hıre!tet etmiştir Memurlann bir 
tan!!:!!l Hamzalar J:örfinde diğerle:-! 
Orhangazıde li:almıetır. Üç a'Cln. 
köy halkı, devamlı tarassut a!ıın
dn bulundurulmuş ve hareket tarz 
!arını tesblte çalışmışlardır. 
l'.\Z\JU,IK D\~l.l\OK 

«Kll0611D\I 1000 Clejtll. 750 lı&a· 
dan verirsen alırım.• El<tp tefi 
Abdullah öncl!<len tanıotıtı 1.!ima-
11 ısımıı kaı;altçının tavıwıutu ııa
yes!nde eleb~ı lif'. paurlılı: yap
maktadır Elebaşı iıyu Ay eı;rarın 
kilosunun 1000 lira olmaııında ı»
rar fltm1'. fionracıan 7&0 Ura Ure
rıncıcn kabul etmiştir. Bunun n e 
tıces.ınııc Abdullah. kenell&lne. 7&00 
llralılt 10 kilo eera r alpan:t ver
ın.14 '1'11 srarı. köye reıen aıstalta 
111!,lmıesını aöylem~ttr. 
l".~RARl.AR OF.UYOR 

Bu )"Ol etrafınl1a. cııter pı>IWer 
• 11aba öncecten ırereltll tertibatı al· 

CDeYıını la: 6, sc: l ••> 

; 

--- bir mQdelettenberı memlekettmlz-
1 

HOlrOmetlml211n mıntırl olarak 

ııc bulunan dor.t ve mUttefllı: hal 
Ruaud Mtı'lla~•• 

Ankara 18 - Rllea Ankara 0.
zaevıncıe tutuklu bulunan C;J.[..P. 
eenel b~kanı Kıroeı.ıır =1lletn111· 
11 ~man Bölükbaşı, aTUkatıan ,.. 
tıltaıı1yle TOrklye llUJ"(llt Millet 
Meclf61 başlcanlıtına ıu telsrafı 
çckmlftır: 

Nuri Demirağ 
vefat etti 

llı:lncı Donra Harbinden ı;onra 
Türklyede ilk muhalefet partııı o
lan Milli Kalkınma Partblnln ku
rucusu Sıvas Nltl mebuı.u Nuri 
Oemlrat dün ""'tat etmiştir 

Nuri Demlrarı ~ahsi teşetıbüa!I 
lie memlelı:ettmlzde elvll hvaacıh
lı kunnuş olm11111 ile d"' tanınıroı. 

Memleketimizin iç ııoııt11t11 hıya 
tında uman zaman mOhlm yer 
ışl'al etmıt bulunan Nuri Demi· 
rat"m vefatı teessür uyandırmıt
Ur. ee.n-ı. bulf(ln Beşiktaş, Si· 
nanp .. a Camllncıe öğle naınuını 
mUtealttp lcılınacalı: cenaze nama
ıııncıan .anra Zlnclrllkuyu aile 
kabrlatanına ıtetnedlleet\ktlr Nuri 
Deınlral. D P. Sıv111 llatNlnden 
1115f cıe bıturv,ız ı:ıı.llletvelttll oıa-

IDeTınaı SL s sa . .c •e> 

1 
yanın Devlet Reisi Eltsellnıı Gl· 
ovannl oronchı, yanıncıı Relslcum 
bur Ce!Al Bayar ol11utu l:ıalde bu 
~ün saat 12 de trenle Anlı:araıtan 
şehrimize gt>lecektır. Hayl1arpaşa

cıan Umur motörü ile Galata rıh· 
tınıına &l!Çeceıı: olan m1Hflrlm1L 
seıımıye kıoı11111ndan auıacak olan 
21 pare topla Mıllmlanacılttır. 

fllf'umı !llL 6 S1l 5 del 

Bundan aoıırr. oturuma aon ffrl· 
ıeeektlr. Meclls anayua1a uyı?un o
larak hatte4ı üç gQn pazartMt, çar 
.. mba n cuma ıonıert •at 15 te 
toıılanacalı:tır. ............................... " ............. " .. '''"' ............... -.................................... ". 

İstanbul se~imi 
tasdik edilmedi 

«27 ekim 1957 de yapılan sen•l 
seçimlerde tekrar ltırtehlr mebu· 

<De'l'llını: la. ş, acı. 7 de) 

1 Prof. Dr. Fuad Köprülü' 
1 • 

ı DEMOKRASi 
YOLUNDA 
1945 - 1950 

Seçim Kurulu itirazları varit gör- 1 

Isparta ve Muş seçimini tasdik etti l 

yaıı serisinin ikinci makalesi 
.IIINCİ DÜNYA BADİNE 

KADAR• 
Bugün 2. el sahlfemttde 

_.:.. if!ff!!!I 
Husıuı Muhablrlmladhl \ ,--

Ankara, 13 - YOkııelc Sıı<:lm KU· 
rulunun. C.H.P. nln !Atanbul ae
çımlerlne yapılan ıtıraaın reddi 
hakkındaki k:anırını boZmu,, Muş 
\e İsparta seçimlerine yapılan I· 
tırazı recıct.edcn il ıseçlm kurullan
nın, kararlarım kanuna uyıun ıı6 
rcrek tuellk etm~tır. Böylece Mut 
ve lsparta ııeçımlerl t&aC11k edil· 
mtştır. 

YOlı:5ek oeçım kurulunun lııtan· 
bul il geçim kurulunun karannı 
bOSan kararı aynen ~vlf!(ftr· 

«btanbul ııeçtm işlerinde topye
k\1n Te b!rçok ııebepler Hen ısu

rülerek: ıtıru edllelll!ine söre, her 
muterl11n itirazına mevzu olan ve
sikalar teker teker Te kalem ka
lem ele alınarak: 

al İtiraz me\"ZUU olan karar 'H 
işlerin ııanıtık vıı ilçe ııeçım ku· 
nıllanndan hani!Slnin ıoıem n ita 
renna taall ilk etti iti ve tayin ecın
cılktcn sonra 1ttrulann aeçtm k• 
nununun 111. 112 ve 12f. mad<le
lrrının tayin ettlltl mQctdet n de 
receıeroe yapılıp yapılmacııtının 
tesblti \•e bu ıartıan haıııı olına

van lttraz.lann wıulden reddi ll· 
ıını. 

<Denmı: sa: $. ıa: li ••ı 

C. Sonku, 1. Doruk
tan 1 milyon lira 

f azmin at istiyor 
Tütan tüccarlanncıan İb!>an Do 

ruk'Un esıı:ı kıırısı Cahlde Sonltu 
aleyhine İkinci A!llye Ceza MRh· 
kemcaıncıe açtıtı Clolıncıırıcılılı: dl 
vaııı istanbulun san·at çıwrelerln• 
ele ırı:tnOn konwıu olarak dltl'a:n 
etmektedir. 
Açılan bu divanın durutmaaına 

evvelki ıün dtvıım edllmle ve lb
ııan Doruk•un avukaUan. tendlıl
nl Anlı:al'ada imle gibi ıröatereret 
ıelmeyen &ibne f'tl pen1e artıatı 
Cabtclc SOnltunun lhzaren cıetblnl 
bteml§, mahkeme de maznunun 
!h%aren cıılbl ve mahkemede baıur 
buluncıurulmaaı tc;ın polln tntı 
re :razmı.otır. 

ibM.n Doruk enelltl ırunltü du 
ru~acıa şu ıddtalarda bulunmQt 
tur 

.:ıııışterek bir arsamız va.nıı Be!l 
(De't'llDJ iL 1 10 1 dl) 

Aleko Tlltönell:ran <ııoldal dflnlifl duraemıda 

BİBABO SAHİBİ BİR 
KIZI İÖFALDEN SANIK 

Dün tevkif edilen 
disenin bir tertip 

Aleko Tütüncüyan, h6-
old uğ unu ileri sürüyor 

Bahc;•lı:aı>ıelakt Bl-ba-bo tuhafiye matuaının aahlbl ,. Y&fl.ft• 
11altl Aleko TütQnearan dün ikinci eulb ceu mahltemeelndekl aorsu
ıunu mQteakip tevlı:lt edllerelı: Cezaevtne ırönderllmtotlr. D. M. adın
da Hl yaşındı bir kızı evlenme Yaacıı ile kandıraralt tlfal etm41tteııı 
adUııeye verilen Aleko TOttınc tyan ııonlttı eoı::aı.ıaunda :varım 7• 
malak bir ttlrkçe ile ounlar. ııöylcmtotır: 

<Devamı ıa. 5 ıcı. ı dal 
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B•J!liJ !i ·l ifff11 &-ı;mı·~ 

ISKA J HAKKI Doğu Almanyadan 
al hakkında aca-

tazla duru A • ba partt ltibann· 
G ~rı:~ a::-n l YAZAN ı !anlardan hanıı ithalat Demokrasi yolunda 

· w11uunruına 
Canla dolap 
ve Hazineler 

B 
llrcltln dallan bir b•~ 
renk. "\"ttlll yolı. Slbl, 4• 
.sırtlan morumsu 1ıaafl 

rrnıl. Datıarın renıt ... k 11-
ztıııe de Jlnmı,. Hıı'"a ll('lk •: 
olMıı. Jı:apalı da oı~a Btledkt 
litli't'O:ı:il htll ll)ıtııılılL Ji:ll il•• 
ıntı.n hauıarıta da. a1lnrela •1~ bol mr\"lllmlrrlndf'n farkııtS il 
aydııılık lçlndr, Rl1PrllL 

lan mevzuu h· V e Salıh dan l•tl!ade ettı- Evvelct' tt'sbit olu nan konten· 
kat hakkı lsnıl ili iddia edllebl· 
verııen kanun ta 1\

1 
• • • ıccekıtr? t>lh . t jand a kullanılmayan maddPlerln 

tanıııdır liri TVZEL a~e' yer in e başka maddPlerin konul· 
l"mutrdyetle bu e!lı:l.rı umumıre· 

kanunla. b r pnr- nın ı.sımıerını bil ması kararlaştınldı 
tiden namzet ı:öıs medıtı bir çok DoCu Alm&nJlldan ithal edilecek 

1 klınaelerln kendi maddelf're alt konıenJanlardan kul· 
teri erek mebus seçilen klauıenln bölgelerinde meıuup olduklan siyasi Janılma}-anlann yerine bışka mad· 
o Partiden ut tası veya lhrncı ha te;elı:tOllere kuvvet ve IUbar temin 
llnde mebu !\ık ıntatının da aı.k.t etttklerl ink&.r olunabllecel: mı <leler.n lthall kararlaştırtlmıştır. 
Olmıı5ı temin edilmek istenmek:· dlr? • • İthal edllecek maddeler, 83.840 cıo-

1945-1950 Rllrdk &ülilrrlnln bitti• 
mi"\ lnılrr b<•J onca hlc tıeaıed1 
\"en tıu ı,ıı tııı ıı rrıııı hen vali• 
'ııın odtı ınııııı.ı kllçUk tılr c ... 
dolnı>ta buldnııı, ı:f'l:enll'nle. Blf 
cok dalrr mlldGrterlolo od_.. 
daı.ı dolap lardan faruıs lt8 
cam dolabın ı~nde. Btlf'dk t9' 
raklurınııı ıltında yatıın bas&__: 
nr-trrtlrn hlrPr orıırk var. t:ıı .. 
o .. nıanlı ebru ı.ıtıttarı kadar 
nıuhlr~ıu hAretı ve nnk -" 
mrrml'rlerl &f'~ rrtmrk lı:tn ... t· 
Jrr \C'lmt':r~ ı-u klltilk ram dr 
lapta mUte\~kkll ııek!ıyen ,. .. 
renk renk mtnnrrln metreldl 
Bllrrıı:e ıılldl"t'e ht"GYllZ 11'11J'• I • 
ı.nı ı~ınnhula ıöttırfip de bir~ 
lşllyrrtlo; ı;ntana 8000 lira ,.,,... 
rl> onnut- Vali aOyledl." 

tedlr. Eğer. llCÇlmler tahıslann isimle !arlık nal mıhı ve kundura çlvlal, 
Bu cıaşanaşon ı:erek hukuk ve rını muhtevi listelerle olmayıp ııa 20 bin dolarlık dlltlş ve toplu ı:ne, 

ı:erekse alyıı.sl ahlAlı: ~önünden cıece 1ııyasl partilerin !simleri aruı- 200 bln dolarllk dolma Ye ltul"flln 
tahllJt icap eaer kanaatındı.ıylz cııp;a atllmak auretıyle yapılmı~ ol- kalem, ıso bin dolarlık poraelen 

A) na n•:ı tıali.ımından; 11a;cıı ve namzctıerın lalmlerl 'ııeç- muttak ve &o1ra ıaltımlarıdır. 
T~kl!Atı F..sas c Kanunumuzun menlerce meçhul bulun&aydı nn- Bu Uha!Atı ppmalı: üzere, mute-

bur::Qnkü &!:;temine göre &eçn.ım. cak bu takdirde bu nevi bir iddia met olmak isteyen tlrmalann 18 
part !eri deCll ,ahıslan seçmekte- hok kazanabilirdi. kaaıma kadar Odalar nırııaıne tapa· 
dlr Kanunun 9 11.ıS nca mlLC!clt•le Şu halde. mllletvekllllğl matını 11 rartla müracaat etmeltrl gerek· 
Mndekl sarahate ıı;öre aeç.ıeıılcr yalnızca parti itibarına baRlr.nı&k mektedlr. Akreditif ve diğer murat 
yani seçmenlr. itimadına mazhıır hatalı \e yanJıoıır lan mutemet rırma verecek ve ithal 
olanlar hakiki şahı51aroır. birer taaıanın ahlük cephesine ıı;elln• edlleceıı: maddeler tevzte ttı.bl tututa
hOkml aahıe olan slyasJ partiler ce. ınanaııtı blr ııartının pren~ı>- caktır. 

ikinci Diiftya 
Harbine kadar 

delUldlr !erini terketmesı veya fillen ılılıll M"JJ" p• 
Hı !'\im Kıııııııııı b:ılmnınıl:ın: etmesi halinde tstlta veva nıen- 1 1 ıyango 
.Anayaaa.a muvazi olarak 654!1 11up bulundu!ıu partinin bcyenme 

ııayılı milletvekilleri 11cçtmı ı.anu dl!;I harcketlrrını tenkit etme.si 1 1 Prof . Dr. FUAD KÖPRÜLÜ 
Ba cam dolapta klçlk 1ta••· 

ııoılar içinde rl'nk renk nıadt11 

p arçalan ,.,. toprak nllmane!~ 
ur. Rtpıl lılr baeka renle, il.,..... 
ayrl h\r 1töıtllllrtP. Fakat ID
hllıl•I n lıı,.an tmtil ile ı1ıt
terlentllrlldltl zaman Bllf'elte 
,.I' Tflrklyeye bu yıl Y1lzterd 
nıllyon lira &f'tlrecek bll10k 
reralll bulnelt"rl btUOn ~ 
rtnk renk topraklar ve cetll 
ıopralo; örıırUrrl. Bir 111111111 pek 
lptldat bir tekilde ltltnlJ'O'· 
nır ı.ı mı hiç el deimedaa ı»ek• 
ll>or. 

r:unun 3J üncü mactdesı ae. sebebh·ıe ihraç oıunmaıt 'tıır mil· ta ı"h ı"lerJ" 
«Otuz ya.~ını bltırcn her vatıın- ıetveklll tçın hiç fOphcsız • ysııl - '! - ılnde hntı. arn~ıııda )R)ılıııaı.ıa t-

da., mllletveklll ı;eçllebllln hük· ahl4bızlı;ı; dC#JI blllikl.s slyast ah· 

1 
uı~.-IUlO nrn,ıııd11 'fUrl.1)1!· dl. Tflrı.ı,-e. Tarızlmıtta ı.aıtıır Ortıı 

mO ile bu a~ı teyıcı eyleml,tlr IA!:ın tı\ kendisidir Bu o kadar öy ~ ICltlm Cumhuriyet Bayramı çe- drkl demoı.rııtlk ını.ı,arı il· \'llıl: 1.lhııl~etlııtlr.11 ı.nrtutıuıınnıı' 
Si\• i partiler CÇ1ml aı ı dl ki b o b kllltlnde bll,.Uk ikramiyeleri tan· 1 \ 

! n Y nı~a "r e r • uıı n ta.'18rlnın ellı b* ~ıkl)le nıılı)ıılıllnıek ıcın, bir ıııeııı el.et olma;ııua \e \TU!lıl·• 
ı:anıuıı onunu yaımıakta:1ırlar. il 81\hlbl olan Adnan Menderes. nanlardan bu rllne kadar l\11111 Pi· mllletlnl arasını ı aı.ı bu Ml.ı ft .. ır 
Şu halde mat hakkı tekil!! hiç vaktiyle men ubu olduğu C.l:I r pnıı;o BUrolanna veya Ziraat Banka ıoztrrlmh:I hlrıız ı:erl~ e c,:e\lruıf'I. mObadf'leslne çoı,; sonradan ltllrAk 

~üphcslz ~erek anayasa ve ı:e:reı:- cıen ihraç edilince mllletvekllll~ln il tubelerlne maraeaatıa paratannı IAıımdır. Tllrlo;lyede htmen hr>ınl'n rtme ine ra;men. bUtUn hu t·ere· 
&e mıllet~klllerl ııcçlml ıı:anuuuua cıen Lııt.!a etmeyi aklına dahi ;c- alanlar tunlardır: bir asırlılı; tarihi otan hUrrl) f'I raıılara hfi•lılıtün > ııbancı deıl:ll-
ayıcın olacaktır. tırmeml~tlr. Bu hareketi sebebiyle $00.000 t.ıra ikramiye kazanan: \e demokrasi mOMıdeleslnl. uTıııı dl. l'raıısll lhtlllillııı yaraıaıı anu 

H r ne kadar bu tasarı DP lk· kendLıılne alya:ıl ahllkllızlılı: izafe Ealt1'ehlrde Devlet SU İşleri İdare· zlmııtn lan bu :rano unıum1 cız. tıloi l rlrr,oıı tlolmı:uııcu asırAHupn 
tıdarı.'"lın anaya.sayı tik lhllll ~ı- etmek m!lmkün mOaQr? 11ndl' memur Rllııeytn Uzunotıu. ı;llf'rlyle izah etmrlo;, hiç olnıa7.sa sıııdıı hftl.1m olnn ldwloJI, TııııLI· 
ma acakııa da y nl kurulan M'?C- Elter buııtın kenalsl bu t"kllfl Z00.000 IJra: lı..ım·ı l\lt'.:ırutl)f'lleıı Birinci Dün mattan tıa~ll>arııı.. 1'Urkl)ede de 
ı.s ı;:rupu bu ıhlüllere blr son Hl'- yapan \e kuvveti elinde bulu:ıdu- Ankara Mubabrre Okulunda Mt.- Ju llarblııln &0ııuna J.iadar ıııeoıle· )A)ılııııs \e blrlııC"I Mesrutl.)el hn· 
mek lmlı:lnına maliktir. U.,tellk ran deitil. on• muhatap olan ınc- subay NeJaet Şimşek. lo.l'tlııılıdrkl ı;!)usl lrUnılllU lo;ıoa reketlııl )nratmakııı bıışlıca ıımıı 
çok ebcınmlyctll bir rncvzucıa fır buslar gibi olsa idi hiç şOpbe.slz 60.000 lira kazananlar: t•n lRS\lr rtıııek. llN:>-111:.0 ııııı olmuştur ı.ı. uzun sürmemesine '*' 
t>Bt bnüne ı;eımıo bulunmaktadır bOyOk bir liyakat l'C bellı;:atle ta· ietanbul Batlarbaşı tcadlye Kayık· cadt'lf'lerlnl ilerin l"l>f'Plerl> le an >erini uzun müddrı ıstılıdat lda 
Ana aaa anlay141nı gösterecek ve sarının yaıılı§lıtını mOıtafaa eder çı ŞükrU aokak No. 28 de Nadide lı)ubllmrl.; hususunda çoı. fa)da re ine tıırıılı.ıııııaııııı raımen. ıooıs 
anayasaya bOrmotl ifade edecek dl, ıı;eçmlııdekl hareke~! bu tlkrl:nl Korkmaz: Beyotlu, Turşucu ınahal- lı olıırdu. Blı, mıuJnlıı derlnııı. •. delil lklııt:I ~lr.şruUJet hareı,;etını 
olan red kararı hiç füphcslz D P. zın meımeaını tC11kll etmektecılr ıeaı G{fecl l\llnaa aokakta Onnllc terine fazl11 dalıııadıııı asıl ııırv- , aratmakta tıu au'ıınentn tesiri 
ye Ye onun mecll.s ı:rupuna bOyül: OörOlüyor ki tasraının zahlrf KQçüküııer: Türkiye h Bankuında zuuınııza ıtııh11 ı;11buk ııretıllnırı. ıııuhııı.kııktır. 
itibar 11&ğlayacakur. esbabı muclbcsl tozla şayanı iti· Müfettiş En1e Behiç Barlu. li.;lıı. 19011-1919 hftdl•elerl Uı.e HütUıı tıu uıUIAba:ıat ardaıı soıı-

C> l)nsl nhlAk bıılo;ımınılan; bar cıetlldlr. Hakiki ııebeblne g~ 20.000 lira kazananlar: rinde ıu>et sıtlh1 ~tırette duraca ra. Hlrtııcl DQııya Hıırblıılıı bil· 
Teklif ııahlplerınln ana tlkrl fU· lince haklkt 11ebcp berkesin bildi tzmır Halli Rıtat Paşa caddesin- jı;ı:: ı .. Birinci Dtlıı)·n ıı 11rblnln me•lııdeıı tı.lnl'I Dünya llurtılıılu 

aur: «Bir mllletvcklll muanen ıtı veçh!la mccl1S lçlnde blr lktl- de tsmlnln ııeşrlnt Lııtemıren bir ta· hllınf'•lııt1111·ıı. tı..tııl'ı Dllıı)a ıtıır 1111 ıaııııı• ı ıı.ı hıııltır crı:eıı , ıllıır e, 
b r partinin prcst!Jı l'e ve onun aar de~ışlkllltıne mıını olmak. lh· Uhll, Nazillide Terzi Neclp Şencan, hinin tın~ııııııu~ınu hıular ı:et;<'ll ııa•ııııııı, ııtıtfln , er l ıı.ı:tıııııe \'l' 

1 ıstesı iç nd • seçimi kazanaıktıın rnç korkusu ile mllletvekllle.1nı saruhanıı hUkflmet tab!bl Recai Öl ılPHl'J ı tılrıı1. rlııh11 ceııl~ otıırak hıı•ıı•I) lı• \ ıruıı.ıılıt , c ıııeııılt•lo;e· 
sonra. o s :yaııt te ekk:OI ile dlaku· lnalrmek. tPnklt ve marakııbc- ker, Yenicede Bakkal Ali Rıza 015k· ele aıoı·u•ıı. ti 1 1 1 ı. 1 1 11 11 eını k t ıtı zaman 11CÇllmeııtnln den kurtulmnlttır '" 111 zı e ' rıııo ra~ cert') ıın ° 1 u 
mesnea kalmaz ve 0 §ah.sın mil· Bu t ı.:ır her ll<Yden enci t<k· su. \le\zııııııııır.ıı ele alırlirıı ıızıı ,;ıı bir ııııııızurn arzettltlııl ı.ısac.ı 
ı tv kllltltı /ilfatı bir başka pa:~ı tıt ııahlptertııın mOstalcbel icraatı- Harice talebe nıııııu bnl..ıııııııdaıı ileri ~urdOıll lll!l\lre çalıeıılını. sı,ası ldeolııJI 
!<;inde vc~a mustakl1len cıevrun et nın 'as\lp edllm yecer;ını bel an et ıııflz lın ıııttt:ıl!ııları. ft) rıt'a um" ıer tarihi bııt.muııııtım çoı.; ehrm 
tığ.I ta!t'1ırde bu bareket sıyas! ah meler! mAnıı.sına gelmektedir. gönderilecek kAım bııkımıııdaıı bazı uıfitaJlia. nıl)l'tll olan \C lı.ıucl DUn)a ııar 
!Aka aykıncıır.• MOstakbel kabıı;ıe retsı ııeıccck ıc- larla tamamlamak :ıoruııdıt> ız. Dl tılnl açılitan açı&a hazırlıyan tıu 
Şüphesiz bu, tasarının zahiri e5 raatının kenaı partı11ınaen 120 me Maarif VekAletl ıaratından, Ameri- ier tılr ifade ile. TOrklyedekl de devrrd ... denıokrwıınıu Auupaaa· 

babı muclbealdlr İlk bakışta hak· busu ı11t1fa ettlrcbllccek dch~ette ka, İngllıere n Almanyaya, ıeJı:nlk moı.ra•I hareketini li"ndl tarihi ı.;ı hazin talihini uuıumı hallari;y 
1ı gibi görünen bu tddla biraz mc olacaıtım buııtınaen kabul ve llln mevzularda lbtıaaa için talebe gön· ~llrll)Oşll içinde !etkili ederken. ıe izah ettl1'teıı ııonra. nıemlelietl 
ııe1e d~tldllil takdirde bütOn mcıı ealyor demektir. de:rllecekUr Veklletln bu une ıçtn l'Orkl>enlıı bOtilo dOnyadaıı a>rı ııılzde bunun ne ıthl aı.;ı,.ıerl ol 
nedini Jtnyb aer ve teklifin lıalı:ltl D P grupunun muhterem Oyele- teablt ettiği kontenJan 14 tür. Q6n ıe mllrerret bir sııha olnıııdıiını ıusııııu arqurıılım. 
maltsaaı meyaana çıkar. rının bu haklkaUerl g!Srecekle.rln· dertlecek talebeleri aeçmek uzcre ım ıtn ııııııtııııınııılı> 11. "'~ ıı•l hürrı, rı Alnımı> o ile nı ııtıeflklnlnlıı li.n 

Seçimlerde butıün her ne kadar den ümidimizi keıınıemtş bulu· Uban yapılac:ıktır. imtihanlar. ıs ıc ıleıııolirıı•I rnrfhunııurı. ııırıu .ıtı;ıı: ıe ıırısıı te,11111 ulmalıırı J. 
daha zı aıte sly1151 pnrtllertn p.e ..... nuyoruz. llA 19 kRSım tarihleri arasında Tek· lrlietlııılLe ılıııtrııılnıı ıluıtrıı)a ıurı. e biten Hlrhıı-1 Cihuıı llarblııch'ıı 
tlJI rol o namalttıı ıse de. bu tak· Henüz kabine kurulmamı,tır, bu nlk -Onıveraıte Maden Paklllteslnde tıııı ı:elnıl~ )f'UI ıııcfhıınılıırdır. lhı ~uıırıı. Ulrll!şlli rııı·rıı.ıı ('ıııııtııır 
törün he: l!ICÇ!m bOlıtl'Slna~ ve acele ne.:tcndlr? Acele cdllmektcııır yapılacaktır. huliııııduıı, Fraıı.ıı. lhllltlllıııtı·ıı rı•I ı ııtı·ıılbt un il~oırn uıı. dılıı~a 
hrr ahLS lo;lıı ııoıtru oldutu iddia çünkü, seçim atmo feri kaybolma f I d ı;ıııırıı bııttııı oıı doliuzum·u U•I• ,rı Aılllı\nf.' ııır ııuıııe ı.111u~ıurııı11• 
edlleb 1 r mi? Elb ttekl hayır. :H- dan. yeni m!lletveıclllcrl moclıslı\ Vapur se er erin e ho~ Ull('.11 Ortıt \ \?Ul>ll.)11, Halı..1111 l~ıll ıırrl ~Ordll&ıl ııreu.ııııcr, ı:.ı 
tl'klm ı>lyn ı partiler bOtan tmlı:lin hal'asına alıımacıan birçok 1.ntıde d 1 kl"k ıarıt. ':'arı.. llll'ıııleli.etlt•rlııe .>ııl ıı Hıı \\ ruıııuıııı ıııııl.;aıtııerııııııı elle· 
!arı ııe il tclerlnl ııeçmeııleri tat· mokratlk teklifler grupun be:ycca eğiş .i 1 mı• olnıı cıeıııoı..ra,ı hıurl.t>llerıııı. rinde tııııııı iıııı:lll1. \t' naıı;ıL dl'\ 
mın edecek isimlerden t~kll et· nından istifade eallcrek ccçlrll- Ö~retmen ve O~reııcllenı kolaylık tıu ıtl'ıılş ;·oı:rarı ı..uılru içinde ı•I<' lı•ı ıulııuılarıııııı r,ı..ı u.ııı ı•ntrıı..ı 
me e çaıı~·ıktarına göre. ıslmlcr mek lstenml'ktcdlr Oeçen devrede olmak üzere okulların dft ılma ga. nlıııuı. ı.ururcti ıı.ırııır. on ııo ıurl)ll' Ullis ettlrllıll: ,.e \\rıı1111 
h ç üphe z seçim ııe•lcesıııe böl· Kırşl'hlr kanunu, scçım kanunu atlerlnde ~hlr hatları Bo~ıızlçl ıc· ı.unııwıı ıı,ırııa. ıııOııııl\ııh· \l' tııı· hn~tıı ol,ırııı. hUttııı ıtıın)ıı tıurıı.ı 
ceı n !luı;uslyetıne ıı;öre az veya tadıllerl. emeklilik kanunu tlidll· fclcrlııde bazı dctlşlkllkler yapılmış lıcrll' ıııı• ın,ıtulnrıııııı ,urııtll lıı· sı, ıllın>ııtıııı ıe ıııllletlerlıı ılıll· 
çok m ır olmaktadır teri de bu !iekllae ıı;eçlr ime nt iş m: tır. Brrkoıdan 13.o:ı te hareket e- ı.lşıırııııı.111 ~oıırıı. ı::ırı> ıııllll"tlı•rı ~lnılt•ıı tııııınıııl) le h11lıer-i1.. tııı 

Mcs ı, Osman BOIOkba 1812 bir dlr? Du kaııunlııra muhale ; et- den vapur. EmlrgAna da 11 ravacak· 11rn•ı111tııı.ı ıııllrı ı•ı•lı<'llı•r. mııtlıll• ... ı., ı.ıırııtı ıe dur ılfi•iıııı·rll ııdııııı 
ıı t n n !{ır h rcıe. fnon hüz h r meyen h rçok m lletv kıllerı ca\· o:ı 11· ıııııııeıı mııh:ııı .. ı.·ıı-r. rıı.rı "' hır ı.ıruıı11ıtı111 1.1117.lııı utııııııu. ı.oı. 
1 t nh Ma.a~\adR. ~cı:;,aı;,.;1 U r ~~t~!1 u~~~lnr~~l~~~no;:~üdt~ ~er K!~~~~.n e ba!~:ıı Bven;~;c~ura~:ıl\lı.I m••ıt.-nl h'•lrll'r l"''" .ırııııı ıır. lı.ıı lrrlıılıı 1111111111,. lo;o,ı..nl'll hlr Hol-
"' z r e n • ti' llurr et Part 1 bunaan son- kı. u.,~. o retmen vr o rl'nc le:ını ~ıull ıl.lıl!'lt"r, tıııı.ııı.t ııııı.ırl)t'ler. l"\ll. tıu~ıı ıııı.1111 ı.uıun11uı:ıı tı ıl 
a n p«rt 1 r 111 

P 
11

' t c •en: ra ıcuru a 1 de alabilmek tçlo bu Llkc ede 5 dıı r .. ıarrı nıeslı-l;ll'r, snnııı ıl' t'dehl· tir. lııııııııı ııı ıııı~ıııı aıılııını)nıı, 
a ll acı a mek ço zordur Hııı.- DP grupunun muhtel't'm aza· klka bekll)erek 152!1 te kalltacakur. )ili ı·erı->oıııl.ırı. \\rııp,ıııın lılr ıı 11rıı1111•rJııllı11111 lıı ıl' -önıDrı:el'llı 
tı. KMım Kır ' 1 u znn ı.e c · ı·ııı"lıııı ıılııır ııt·ıınıı .. orııtl<' lııııı.uı •lıı ı. ır birer iıletl olan bu on 

D .ı.. aı nmıQ cır J midir'> lan b lme'ldlrlu iti bu defa ba.ı- Ayrıca sadece eumartut ınnıerlne M .. 

rar r l' 
1 ~ eıll)ortlu. Hıı ııraıta. her türlü I· ııoı.uıuııeu n~ırıtıııı ı.utnıu dıır \I" :su halde :ıcanun ob ekti! vr u- tı doinıaan cıotnıya onlara mnte mahsus olmak üzere kOprUden 11 30 ,. 

mumt olaeaıtına göre ber şa.~ı hu vecclhtTr. Vereccl:terl ttylerıe ken da kalkan ve VanlltOye kadar Ana· )a'i ırıtıı.ı.ıırr. hUrrlJCI \e dl'· ıerl :ı:lhnl)etll atıııııılıır, nııı~lutıla 
hü Omll'rtı tlibl tutmak Aall ola· at ıstıkballer nı çizecek. hl~ ~np-1 dolu aabU hattını takip eden va· ıııuı..rıısl r ıı.ırıerı, dr\ ll't \t! idare rn hııı..ı.ı: ı;ııltı muııb"delerl ı.111ıııı 
cak mıtıır? B r an için Cumhur!- bealz memleket de bundan bO~Qk 

1 
purun Vanlköfden sonra Kandilliye eeı.ıııerl hıılı;kııula en ileri rıı.ır \e l'lllrıl llt•r \t' hunu rıı ıll'riıı lııı 

yttçl Millet Partisinin ba(:ll oldu· tr.yda -veya zarar görecektir. uğratılmasına karar verllmlttlr. ıınz ırl~ l'ler. AHupıının hrr ı.ıışl"· nrırıle lıtllılk eltlll'r. Düııyıt ln· 
tu pr nstplertni toptan terketme-~ .......... _., ......... " " ''''"'''' -•••••••••••••··- ···········- ·····•·• .. •••••••••••••• .. ••••• .. ••• .. •• ......................................................................................................................... ,. 
51 hal nae bu partiden 1.!ıtlfa cae- 1 1 
cek oııman nöıokbaşının mıııe:.- ÇAKARALMAZ HAFiYE EFLATUN NURi 
\'eklllll:I Ozcrındc partinin hak Jel 
t\I~ ne kaQıır yerinde olabilecek· 
tır' Hattfı, Kırşehlrln dtfıer mil· 
leLVek111erı Ozerlnıte 03mnn Bô
lOkbqının hak lddlıısı daha man· 
tıkl görünmeyecek midir? 

Karma llllte 11• mllletvek!U o-

Ameliyat sonrası 
AmetlJ"aL ot:ıcak kimseler. ame

liyattan aonra haıtahanrde kaç 
ılln ıı:aJ.acaklannı dalma merak 
ederler. 

GOnümllzde anıellyat teknll· 
inin ilerleme 1, bakım mllkem· 
melllJI ameliyatı müteakip bas· 
tanın hastahanede kalına mlld· 
delini, birkaç ıllne lndlrmlttlr. 

lllesel1 apandillt, fıtık, auvatr 
amellyatlanndan ıonra, hastalar, 
hastahanede ancak ilç ıiln kal· 
maktadırlar. Tabii, hu hanı! 
lılr lbtlllt 7oksa. 

Yalnıı:, taburcu edUen hasta· 
ıara ııazı tavsiyelerde bulunul• 
malıdır. l' Uı1lmeterl, evde onla
ra bl~met edecek blrlnln bulnn· 
muı ve her hanıl bir iltihabi 
tehlikeye mlruı kalmanı.alan 
ııııı •• 

Amellfath baıtatann, eve erkeıı 

maktadır. .. ~ 

TAŞ DEVRi 

[ 'U~CMN iNSAN !>ESLEllı f;AıyOll 
&tll. BA.cAL IM 

----
MiSTiK 1 

l 
dönmeleri, ınhhaUerlnln llısa 
zamanda avdetin! llolaylattır• 

.............................................. , ....... , .............. ... , ........................................................................................................................... ~ .. .. 
...... ~~;~;""'.;;;·~·~;·;~·"";~;.;,;;"'·: ....... -......................... l ı~·!~~~~~~~~rlJI f:ı~~u.r.d:t~•·ıı;ya~~~;:[ı~ i~'<t~u~t~ 

ally ile Reıı: reni "'·lenm t- J J J fJl!I \"e tenha yollara varınca;-o kadar 
krdlr. E\ ltnıııed"ıı iki a'' önce her tarafı ııezdl. Bahçenin tA öte 
tanıtmıt olan ıtııc e\llltr Pa· ucunda bir duvar vardı. Burada da 
r lA ,.aı.:ınıannııa bir ı.:ıı~ı,;te tıa· VAZ#r'f S w)LU.A'\~ bır demır parmaklıklı kapı buıu-
ı.,.ıarını aeı,"lrmektMlrlrr. -==~== ===~~ === nu)ordu. Du kapı ardına kactar ıı· 

'emekteıı ıunra konuourlar· çıktı. Burası köye \'e oradan da Pa 
trn Rrs . e\"Trlce l..f'J1onda bn· A f YALMAN N 7 rıa yoluna ırıııen yola açılan bir 
lunduıuna ally'nln zrnıtnllil Tercüme eden: Rezzan . . o. kapı idi. Sally bunun açık oldU· 
Dln ıaııdetlertnı ıaııeıırecetln· rordu. Hiç bir yaptı tını cıaıııne- ları kapalı dur1.n bO; Ole &alona. tıunu ~ranee, hayret ve cıeh~et 
d en liorktutunu söy1er. Sallı renkll rek ~-apmıyordu. kuu.unı aö~emell küçük aalona. lçlnae kalaı. Blrelen eli kolu ke-
de :ıenıln oımadısı~~tl~lltOo antmeeını çevln1I Buraaı Jı11. Tekrar aya a kalktı Sııb&hlı 1• kütOphaneye., velhasıl her tarafa allat. Atlamab b~l1.dı. Hıçkıra-
" ratarının ranındıı · e 0

• çt~e~:.X~üaı1:e =cn~~~yo nın önono lllkleaı \e mercıln•n butı. taka: her bir ocıacıan çıkı. rak aglırnrau. Kencıı kendine. ke-
lnraı. çulı tııı:ı '.'\lareıa-,.a alt Ol· b1.şına çıktı. Aşajtı katta ışık ya- ta kalb biraz aaha burkulu~or. &lk keslk de ııöylentyorcıu· 
aııtuııu liyler. ıtu bunıı li.ız- Hiç blr cevap alamayınca. bıın· nıyorau. ortalık l!eMlzdl YC' ıı ter- ha al kırık!ııtı arı.ıyorau GOndOı: - imklinı yokl Beni 7alnız bı-
.-ıamı tır yoaan ııeçtp gt~tnme odaısına ıı; r... ilkleri hiç ile& çıkartmı..-orcıu Mer k, saacıet nl dQşOndO Kocaıııyle rakıp ıııtmcmıotır Benı bırakıp 

ali>. l\llrcla'nın lsteı:l.Yle ti. Oreııı cıa ~tu Bir aanaalyt.- ıııven ltahn b r yol halıslyle örtUlü beraber elele l)UtCln bu oaalan b r kııçmamı,ur • 
blrk:ıtamtıımdır bAtırıı defleri tut nın oıerınae Rex'ln ertetı. 11aball idi. TrlA•lı acıımlula a alil\il ındl cocuk sevinci içinde do:nşm~lar- Yola kadar "(lrOaü l'e etrafına 

n' r ~ yece"'I elbise bazırlarunııtı Dl· • dl ı rcl ı bu vı ne kacıar ' 
ma · • " Yemek odasının kııp18ını itti. • a an n e baktı. TA ileride bir Jı;öpru vardı. 

yazıyı Jturuttu. Tam defteri kapa- ıı:er tarafta da pljamMı ile &abahll- Biraz evvel oradan a'-'rılm••lar- zevkle aöşemıv oldujtuna bir kere Fakat tozıu yolda hiç bir ız veya 
.,--a"ı 6ırada içinden ırelen bir fıı <luruyorau. Genç kadın ha;- ' ... daha hayran olmuşlardı. 

-.. • tler ırlnde tal Pembe dudu· dı. Avize sallanıyordu. BUrenın 
h•-ıe ellldl ve o •ayfayı öptü. re .. • Tekrar terasa<·a "lktı. Yanakları 
"'aatıra!ara dalmak, ona ııaatın tarını bembeyaz aışıerı::;ıe uıtnp Ostonaekl ııllmOşler ıaılaıyordu korlrndau ,.e ı:e:re~andan aapaarı 

..... tl"lnl unutturmuştu. Defteri duruyordu. Qok &lnlrll tdl. Tuvt.- Oen!Ş pencerelerden içeri ay ıtıaı olm•,.tu. Kulakları ujlulduyor, ııa 

.. ~.... " H ıet masaııının ba ına oturau. No &ızıyordu. O!Szle ıöranmlyen kur- -. 
kapatırken ırıızo 11Bate tltştl. ay· yapaca ını bilemiyordu. Saçlarını baltaların ııeıını renl<!en ıoıttı. Te- kakları atıyordu. Hem bedbahttı, 
re•ler ıçıntıc ltaldı. Saat bire ylr- 1 b 1 .. A nl uman- rıı&ava rılı:tı. Pamıakll"a d..vandı. he:n de şaşkın ... Ruhunu lı:ap!ıyan 
mi vardı. Odanın ortasında aut'- rırçalama a llf a .. ı. l .. " ...., iki hlllllln hangtııl daha kuvvetli 
d•ı, eırııta kulak ~erdi. Ev derin da aynada kenaıııını eeyrecııyorcıu Bahçenin tenha ve karanlık yolla· idi? Henüz bunu ıı;estlcreml"orııu. 

• Birden bütOn kanı başına çık· rına baktııaan ııonr: ' 
b r ıOk:Ota aa mı.ştı Yatak odaaı- tı Elindeki fırçayı aup araııa - Resi Neredea1nız? dire 6e& Acaba hiddet mu Yok.ıı.a korku 
n n mnvl ve kurşunl renkli kuma; kalktı Sonra düşünceli bir tavır- lend.. mu daha a!lır basıyordu? 
.ıu-ının -ve .rerdeitl yumueak na.ı· T .. rı o•urau Fakat bu ra"ırı•ııı a kurbaf;al•· Titrek bir sesle tl"krar 11elllenaı· 
nln ay ı-ı"ında tatlı ve çekici bir la durdu. e .. rar ye ne • .. ., y 

hı 
1 
Tardı" oerın derin düşünmeıte baoıaııı nn alayc1 ANlertnden başka lı:lmsl' - RPıl Niye bana cevap vermı 

Sa detterı kalelıraı Yata ın Sadece eliyle k.şlarını cıozcltlyor. cevap vemıecıt Telerar eve girdi o"unuz. Res? 
ran ndak b r kapıyı açtı Elektrik yUzUnaeı:ı put:ıra tancterını ıllkl· Her odayı bir bir dola,,;ı. Pancur· Hem ııeeıeoıror, hem ae kOlll-

sada )Oktu. 
Res ıı;ltmlşU. 

Sally bomboş yola. açık kapıya 
baktı \e telll.ketını anladı. Kalbi 
nerede tı;e duracaktı. Her tarafı 

buz keııtlml~tı. DOOOnnıelıe çaJışı
Jor. takat katası ıoıeınıyorcıu. Ha 
itikat, bir buz kalıbı &1bl üzerine 
çökmtı.ştü. Sanki dayanılmı)·acalC 

kaaar kuvveuı bir çııta tutulmuş 
bir da~ yolcuau flbl 11enıemıemı1. 
dOnm\19tU. 

l.\rkaaı ı :uı 

rlhlıılıı ııu liadıır tlıt•nınıl)elll lılr 
doııllııı ıııılilıı•ıııtla, lıı~ııııııı. ınıı· 
kad•l<'rııtıııııı. ıııııııı tıınzlııı ı..aııı. 

il) etinden tııuınıııl) le ıııabruın 
khıı.r.lrrlıı tllııı l l' hıılıııınıa•ı, ha· 
ı.11.;aıeıı. hfllOn beşeri) et itin bil· 
> tıl. bir frtAket \e ıaıırup ıııeııbaı 

olmuştur. 

ı..at. ne ~·azık lıt uzun mftıll'let hu 
hlı ı l>tllııl ıııulı ııfa:ıa edroıedl. De 
moloirasl ııavıtıı ortadan lialktı. !!er 
hr•t teııl..ldden 'e matbuat hllrrl· 
\t'tllldl."11 eser ı..:u ı ııııııll. Denıokrıı•I 
;ııf'fhunıuna tıınıanıl)le nykırı ka
nunlar. Mecıı~ mlirnliabeslnl, ılya 
al \e rerdl bürrl)etıerl ı.atdırdı. ısı 
yast oruıret bu kotlar buhranlı bir 
hal alnıarıaıı. bir takını ml'lrnsııır 
ıe ııurtuıu slyn•i ııııh l)etler ıarıt 
fıııdıın ı.urutan 11Tera1'klpervrr 
~·ırknıı. lzııılr &Ulka•dl Ozerlııt" or
tıtduıı ı.nltlırıldı: \I' C.11.P. ttı. ili· 
, ıısi tewı..ı.01 ot srııl.; ı.ııtdı. 
Taba~ı.ııı. ettlrlh'ıı ıe mt'nılrket 

içlıı cldıtl'ıı hu~ atı bir mahl) ı•t 11r· 
.ı:rrteıı blrı,"ok ıı;tııual lnkıttıı•lıın 
ırtlcııa ı..ur~ı hlınıı) e etmek llizıı· 
mu, bu aıılldrmokratlk barekellt· 
rlıı ırk ıııazert'tl olarak llrrl !UrUI 
ıııtl~t Ur. Bir. hu hıurl. l"tlt.rde: ıe bn 
~ın1İ11 hııtnnanlıırın hl ııl)ctlıııl l'll 
~!iııııe t'tnıl) uru,. uıı.ın. bir ıuı.1111 
ıcılınaı r.r.nrurl'tlrr, ı.ontruı~uz l.a· 
ıan hl\' bir terıllrı l.l'nıtlııl hıırtıı· 
rı11111) ııl'lıaı fertlı :zaııflnr, ı eh imler 
ıe ~ııııhPll'r, ıııı•ııhıat ı>e~lıııte l.o· 
~uıı ı.uııt polltl1',ıt·ılarııı tıılırllo;lerl, 

ıııııtA büıun dı1ıı) nda bılklru olılıı 
ı1ıı.taıorlıtı. ha\11•1, lııı lıU5U~ta el 
belle mlıe5slr oııııuetur. 

Bu antidemokratik \aZl>etlo tl'h 
lli.e·lııl 111,..~ııeıı AtatUr .. un. aon· 
rnıtan 11 erbeı;t •·ırkıın kurmak tee 
rutıesı, ı;oı. dikkate Ilı.> ıktır. LAı.lıı 

1>11 t~eııtıusuıı •lırutıı UIAşııuııuı 
.oıırıı. ııeııuılirıısı cereyııııı, i kinci 
cııı1111 Hıırlılııe ı.nılar ille bir ha· 
yut t'5erl ıoaıcrıııem18tlr. Hlı) ı t k 
~llllel .\teı·ll•lııde l>lr 11raıı1,; lhtlas 
eıllleıı "'l u~tı&l.11 (;rupo, Mrı:llse 

.o .. ulan tııu:ı nıUbtııkll ıııebu•lar, 

tuıııanıl) le ıııllıııısıl h11reı.et1erdl. 

.\llliı ba) ram ıuııtcrıııde dlreklet e 
ıı.•ılıın utrı.. •ef, tı•ı. parti. teı. uıll· 
lt'tu leı hıılıtrı, ıııı..:ıııtılrtııı. ıılhleın l 
11111 tııııı tıır Uııde•l)·t1ı. \ e tııı •il· 
t<-ıu, ı.unışıı ıııeııılı!l.ttıerdl'l.;I •b· 
tı•ııılt•rlt• ııaı..ıı.ı tılr ıniıtabııı.aı ıır· 

oıırcıt •alıl. ba ..,.,.1t1ar 
n toprııklll bazlnelerlnla dr 
terlendlrllmHI le1n taa'fY91'
lard1111 n bazı .ra:tıemaıanta• 
balı~etll. Ba:r.ı Alman Ye ceı.or 
lovak JeotoJI bllatnterta ln ,., .. 
dt } U:ı nı08het raportannı ııır 
ll"rıll. nııe-clk topraklannı tkl 
nıt-1 rr ı.azııır.a \"alfrum. antl• 
111011. '" hPP~I aklımdll ı.1111111• 
> 1111 hlrhlrlnılen ıo,-metıt 7eraltt 
~ı·rı ellrrı ili' knreıııışacasını or 
tn•a ı.ınan raı>orlarıU, bnntar. 

-, alh t. ıore h(ıtlln bu yeraJU 
ıernı İerl ddertendlrllecek fi 
~ urıld~ rl'faha kavueacaı.tı. 
Canı dolııptaı.t örnekler, • .,.,. .. 
cı11kl raporlar. yuı.-a koll,.. 
lıtrı '' \ ollnln heyecanlı _. 
ırrı. lıôyle Umlllendlrlyonla. 

t'abt bOtön bu matatete• 
hazlıırlerln UstOnde bar&P fi 
mahzun tı> ıı ktıran Bllrcıtıte 
ııı. nırulım. liaı.ma, blrloiac Y.
ldşbl u• 'rııeıılıı helll meuı..
ltrlnde fn)tlalaııdıraeak bit 
ı..on•l'rH fııbrlliaı;ı. 

('anı ıtolııptakl hazlnrlerl• 
hıJI) lhl \'C l.OllSl!?\·e fabrlk .. 1 

ıertecı ara§uıda bOyülo; meıııf1 
\ar. 7.ıllllRnlll Te Tftklllarıo b• 
111ıtırl ıır yazarını 7alaoeı çıkal'" 
mn•ını dlltrlm. 

ffıı•ın ı.aııııııunun malOıO 

Reis \\ll'ionuıı hııktkt bir ıaea-
117.m ile mlitluf.ı ı rt llıtl ıteıııolirıı· 
illi ıırrıı•ltıh•rlıı lıııtlllz n• t'raıı•ız 
ıle\ iri nıtıımlıırı tıırarıııtlım ıflfıs 
ettlrllııırslıııleıı sonra. AHupaıtaı..ı 
muztıırtı> ıııllletluln )8\ft yııvu; 

utorltr.r rrJlınlerıı ıe ıılhıı,el dl1'· 
ıııınrtuıı• ı..113dı1ını ıörtllortız.. (öıı 
llpler ııruıııııa tıulundul.ları l\·lıı 
tıl.ı:ıııellPrlııe ıııOliAfııl oınraı. hu 
dutları ııaı.•ız sıırrtte ltl'lll~letlleu 
tı8"ı ,,ı..ı lıirıııııı.ııır ( ınearlA Ro
ıııuııyıı Hı \11Kıı~lt1\')ıtl >Uhut Po· 
ltnl)ll ıtllıl )eni 1•111.lAllııl !.aza· 
nan lıılll ıtıl'ıııh•l.ı•tln 111'. l:ll rl ta 
ıııt ı ııtl>ellrrlııl mııhar.1111 lt;lıı o· 
tnrlt..r rı•Jlııılere ııııııııııııık IU· 
lıımıııııı tıl,ı;•t•ll>ıırl:tr. lıııl1ıııtıı. a 
nıır31) I \C 1.nmllııl•t 11'11111.r•llll 
öııleıııı•k tıııhıııır•l} le Mıı .. ollnl fn· 
şbı rı•Jlııılııl i,;ııru)or. ıııııuı)ıt· 

ıla 111tıer, cııllpler tarurını11111 in· 
•anlık haklarıııtlaıı hile mnhrom 
l'ılllnıeı. lotcııtıı .\lnıaıı nılllellnln 
umıııııl arzu•ıınıı dıtJ"nnaraı. !\a 
zlzıııl te Is edl)or. l•pan) nılıı Ge
neral t'raııı.ıı. ı.naıüııl tıere ı.nrşı 
>ııııtıtı cettıı 111Ueaıtrle3l kazaıı 
ılılo;taıı 11oıırıı. ister l•teııır.ı: oıorl 
ter bir rı•Jlııı ı,;ııru)or. işte blh le 
ce. 11.;lnci Dtııı) o llıırblnılcıı enl'I 
lil ullnrıln. Ortıı \I' snrlil ,\ HUllU· 
ılı.ı,. llal l.ıınlıırllıı. illi') aoıı. Orl~ar 
loıı tılr tnl.;1111 ıııı•ınlel.t"tlrrlııde, Ja 
poıı)ltıln, ıııtıhlı•llf Ceııu tıı A ınerl· 
ı.n ını•ınlcl.ı•tlr.rlntle hPll otoriter re 
Jlıııll'rtıı ı ı! ıtl lit.ıtıırıuı.tulıı hli.· 
1.lııı ıılılıı&ıııııı ı;:ıırllJoruı. Dıı tolaJI 
ırr rı•Jlııılrrıll', hlrlılrlııdeıı a1; ı;oı. 

r.ırı..tı olnıııklıı hcrnhı•r, hUrrl)rl 
il' dl'llllllir.ı~ı nlıı) ııwı 1.1111 oltıı:ıı..· 

tıı. ıe tınıı.ı 11\lı)nbll1111•k ıctıı' h<'r 
ııırlü •ll'lllıııtoJlli \IL•llrılıırn ııııırıı· ıı•ılıJ_ıı_r_ıı_ıı_ .. _. _________ _ 
ı·ııııı ı·ılllıııı•t.ıı• lıll. ı--

m:ıdrtc ı crrl'&lnce reıanıaaa• 
deıll. 

Burhan ARPAD L ... 

lı.lm·ı tıhıı> o ıı ıırhı h:ı,ın> ııwı)a Amerikalı « karakter 
__.. 

ı.ııd ır. hPııu•n dürt ıurnrtıııı, lıöJ le 
oıurıtt'r rl'Jlnıtrrı" ltlnre rıııı"ıı I avcısı » kadın yazar Maarifte t ayinler 
ı.nııı•ulıırlıı \'l'Hllıııl~ olan ıneınlt·· Maarlt M!ldUrltltü mlldOr mu•~ 
ı.t•tlnılzlıı. Hlrlııcl llllıı>a llıırbi geldi Ultlerl arasınaa ,-eni dqlşilcllkl• .. 
,uıııııııtaıı h.~lı> urnı. ıectrdlı:t .. ı. 
.)l1"1 h•liftıııill, dlliliıılle tahlile ti·•· Birkaç ıtınden beri febrlmlzde bU· yapılmıştır. _. 

ıunan Amerikalı tadın yazar Kuth Orta ô"retlm Maarif .MQdllr m11
0 )nııdır, ııuı.;.ız \e uıP •ııııı ıılh rı aı 

uıu.ılıı•ılt"lı•rlJ 1.., .1ıru ı> aılıı ıııı.:ıo- Mltchell, bu müddet zarfında, iatan- vlnllğlne, ilk 15tretlm maa f ıı• 
bulun muhtelif kısımıannı gezerek dür muavinlerinden Yaşar ourtll 

1
• 

ıurlıık rcjlııııııııı ıafrrlııl ıiPClıJıın ı t lcll" 
1 ı.-,..ıtaştı-'"ı karakterleri lııeeıemeyı getirilmiştir. Böy ece orta n e . .ı 

ıııllııler, Osm11ıılı ııı ııaratorlu ıı:ıı- .... y " Ukl ... 
çahşmıotır. •Karakter Avcıs1> ra- Ojtretlm maarif mUdOr muaTln -• 

ıııı ıuırç:ıluıııaı. ı n bırstıırını alamit· zar, Ttlrk tarihinde çolt tanınmış aynlmı• olmaktadır. Bu güne ııad ... 
tlılil.ırı l~lıı. Tllrk \lltanıııı dıı pıır· k R c;r 
\'•I ıı.ırca elııırı. \il Türk ııı lllellnl bir şahstyetl ele alacat;ınıı .Oylemek h~r iki işe birden ba an ecep ôl 
nıll•ltılill bir nıll let ot ıırııi,; tarih· tedlr. Bu şahıılyeUn •Atalilrk mOı klç, bunaan bOyle sadece Teknik 1" 
tı·ıı ı.tlıııtı. l~tl)nrlıırdı. LAl'1ıı , 81• olacal!ına dair sorulan auaıe. •hayın retlm Maarif M!ldUr Muavlnlllt dllr 

diye cevap vermı,, aeçtlll bu oııh· pacaktır. ilk O~retlm Maarif Mil 
rlııd B llJ uı. .\ tlllel \lt•cll~lııl An· LOtrt sn 1 td.,. 
ı.ıırıtıla loııl ı )'arıtlı; Kurtuluş l!ll\'rl• &!yetin 1Smlul açıklamaktan imtina Munlnll~nl d• 1 n 
~ııııı b3'1l) uıı ,\ tatü rl.flıı ldlll'P.51 ut etmlftlr. edecektir. _.,,.. 
tında; diiaınanıara katı1ı büyük bir ••••••• ................... .................... " .. 11 ........... ........ . ............ " ..................... . 

llıff'r kııı.aııılılı \e Lozaıı ahitname 
~l)le )Pul "J'llrklJe tıu zaferi bUllln 

1 
dUn;yllJa tıısılllo; ettirdi. t~ıe TUr
lilJ e cuuıburh eti. aoaruaıııı aoc· 
ru) 11 bu zaferin bir ııetlcetldlr. 

'fürklJede cunıhurl)et rrJlnılııln 

tıaşhca tltQanuıı olan tıı. Teeı.tıAtı 
t;;;ll!ll)e Kanunu, denıokralllı; ru· 
hun ıılyııııl huı.uı. ıahaaında illi 
leeelllaldlr. l\11111 llAlıilml> et e1uıııa 
da,uııaıı bıı kanun. \e onun ruhu 
ı~ ıun olııııısı icap eden...!!!!!.!· 

lstanbul Erkek lisesi 

Mezun lar Cemiyetinden: 

Lı.semızın cı.kl muavlnlertnaen 
çok &cvcııtıımız nıerbum Nacı 1s
temlrıln aııııc ı Ratet Jstemı ve
fat ctmıotır Cenııze81 14 Kaııım 
Pcl'IJembe günü ötlc namazını mtl 
tt•aklp KaUık!Sy Otunanata camı
tnden kaldırılaraıc Karacaahnıet

tekı a ıe kabrı.stanına eömülecek· 
tir. 

Kardeı kors anlar 

yakalandı 
Po.ıa. Oıman ve iımall Çallş •· 

dında iki karde~ korsanı rakala-
mı,tır 

Öteden bert aranmakta olan kar· 
deşler, Pendlkte balıkçılık ~-apan Sil 
lerman Ttttıtın motorlu aanda!ını. 
balık tutmata mahsus takımlannı 
n YeşllkOyde Hamit KarakaJllnııı 

unaaııııı çalını ardı. 

intihar 

YeşllkOy, Arka rıokak 4 .sayılı ev· 
de oturan ve balıkçılık yapan 40 
yaşındaki Yorgl Vlke dUn tabah evl 
nln aora tavanında iple aaıh olarak 
bulunmu,tur. 

Yorglnln intihar kastı He kPrıdlal
nl aatıjlı teıblt edilmiş ve de!nlne 
culwıt vcrllınltUr. 

BUGÜHKU 
H A V A \"rsllk07 Meteo 

rulrıll hıanrınu 
nun lahınlnlerlne ıiire lıuıUn teh 
rlmlz ve ch-arında hava parçalı 
bulutlu ve sabahleyin hafif T&· 
fı lı ı~ttek, rUzgArla,..poyrazdan 
muttdll, uman uman sert ol•· 
rak • ec-ektlr. DUnlln en 7Uksrk 
harareı 1 + 13, en d0$Uk 1 f' ıı 
Santlrrat olarak kaydedllmlsıtr. 

T AKVIM 14 K .\ımı 1037 
l'F.RŞH\IRt: 

A\' 11 - <:()~ llıı - KMU ' I 7 
Rl ~ır ı:mı - KA!ll'.\I l 
Hll'RI ı:ın - RelılU IAhl r 21 

SABAH 
ÖGLE 
iKİNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
iMSAK 

Vaaatl baııl 

06.411 01.64 
11158 07.06 
14 311 09 44 
16.52 12 00 
18 26 Ol.34 
0,04 12.12 

Guec.mbe ır6adertıea ya 
ular H resimler basıllu> 

·- •••n l•d• ttd l1mn 

Fraılk'ın 
defteri 

Anne 
hatıra 

Nazilerin lşkenceelne kurban 
olan kOçOk bir kızın tuttuıtu 
hAtıra dtlterı. bah•ı taratınaan 
yavınıandıtı zaman hiltOıı dCln· 
yada ıı;ürültOler koııannı.ştı. F. 
Ooodrlch ile A. Hackett bu hMı
raıan plyeıı lıallne ııokunca IÜ· 
rült(I iyice bllyOdfl. 

Devlet Tlyatroım yerinde blr 
kararla eseri hemen Türkçeye çe
virtmiştir. Oyıa araya birtakım 

slya.'11 bııııkılar ııtmılş \'C oynan• 
maı;ı a7ağı yukarı üç yll gecik· 
mlştlr. o 11ırada Almanyanın, TOr 
klyccıen harb malez:net\I &lparlf 
etmCtil. araaakl cıostıuıtu bozar 
enaıoesıyıe. Alnıan aleyhtarı ıılbl 
gözOken bu ceertrı oynaıınlMlllı 
ııcrı bıraktırmıştı. 

Bu cndl~entn tiyatro ile olan 
ııetııı üzerinde durmak ı:crekıslz. 
Ne 'ar ki. ısahnrıerımızcıe çn!idaş 
oyunıan sık sık ııömıcmekten 

,-akınanlarn, de-rlete dayanan .ııaııat 
kurumlanna ne ırtbl baskılar ya· 
pıldıjtını ıı;östermck bakımından 
llııl çekıcl bir örnek. 

Oyun, iki yönde ııell~mektealr: 
Dış yönOylr, eserin delme .ııertll'en 
filmlerine tl\3 çıkartacak bır ko
nusu var. Bu yön!lyle cHıitıra 
oerterlı Hollanaayı işgal eden 
nıızl kuvvetll'rlnden korkarıık hlr 
tavanart.sına gizlenen Y&hudl 
Frank alleııl ile Van Daan aııe.ııı
nln iki yıla yakın bir sanı için· 
cıe bu tavan arasıncıa ııeçlrellklcrl 
korkunun. çektikleri ıııkıntının 
hlklyeııl oluyor. Sonunı:ıa korktuk 
lan başlanna ııellyor ve nazller 
bir aece blrelenblre tavanarasını 
bııııarak bepelnl de ayn ayn kamp 
lara sOrOyorlar. Anne Frank bu 
kamplardan birinde oımu,ıur. 

Ovun lkınel yönQyle ııenç kız
lık çatına yeont ~eni ırıren bir kı· 
zın cıuyıı;ularını, aüonııceıerını an 
latan güçlü bir öz tatımaktadır. 
Hayatın tadını tadacak çıta ııeı
dlitl zııman. dünyayla 1lrtsl kesi· 
terek btr korku çemberi içine 
kıstırılan. yine de twıanları sev· 
mekten vazııeçınlyen Anne Pran• 
kın cıuyıruıraı. aotüncelerı... Ya· 
zarlar özellikle oyunun bu yönU· 
na geıı,tırmektıı. rerçekten büyük 
bir başarı ııöstermıııercıır. Euııeıı. 
•HAtıra Defterlı nın ııatlam bir 
tiyatro eııerı olmaaını aal;layan 
cıa bu yöndn iyi ıoıenmlt olutu· 
dur. 

Yazarlar bu özO işleyebilmek 
tçın Oç çevre kullanmşılar: 

İlk çevrecıe Frank alleel ııörOI· 
meltteııı&. KMı - 1'00& l'ranltlar, 

Erol AKSOY 
temiz. dQzenll bir bayat 11Qren ııt; 
eanlardır. BütUn cıüşünceıert b~ 
an önce tavanaraaından kurtU 

8 nıava yonelmlştlr. İkinci çe•red 
karı - koca. Van Daan•ıar buıo; 
nuyor. l\lenfaatıerıne taIIUl)'I 
halılı. ötekilerini aç bıraltmalt pt· 
haııına kannlannı doyurmaya t-9; 
ıı,an, birbirleriyle ber an :t•V!1 eden lkl itişi. Bu 1kt çnre 1 .. 
kutup trşkll etmektedirler. 

11 Anne Frank'la Van oaan•!arl 
otlu Petl'r'ln bu iki çevre ar.ıııll 
dakl duruınıan. üçQneQ çevre ,,. 
!arak tştenmektealr. Yazarlar ~ 
cıuı hayattan llftlklert lc•tllll f 
bu iki çocutun aamanla aı-91,. 
rında aşka kadar varan blr 11•1>'1 
lı: uıa Jtısa repllklerıe işleyerek aı:; 
)'lrclye •yaşıyabllmek» duy~!!'!,. 
aktarmak lstemlşleraır. Bu çoı•··:_ 
le., öteki iki çevre araııında. • ...!:'. 
man zaman başgöetenm çat..
ıar. Annl' ııe Peter·ın pıılltolo_:1~ı,ı; 
rlnl u."taca ortaya koymakt--· 
Son 11111ıııecıe nııaller taYanldllıOI 
batmıca, seyırcı. lçlnele bir bur_k'I~ 
kuntu duyuyoraa. bunun .. .,...... 
f'ranı.darın. ya aa Van naan·ıarıO 
çıtlıkiarı değil. cyaeıyamamıt• 1: 
ırencın artık yqamaktan lytce_~,ı 
mıtıerını keamek zorwıda blrP
malarıdır. 

Oyunu, Uçttnctı Tiyatroda co• 
neyt Oökçer aahneve koyud. 00,fı: 
çer. oyunun ııerOven yönOne •• 
!erek de\•amlt bir korku temi ~ 
zerinde durmakla bPlkl seyırcırı 
llllllllnl biraz aırı tuttu. ovsa. h~ 
reket noktası olaralt Anne rranJC~ 
cyııoama duyıru•u• nu aı..,,.cll~ .. 
11ere beoert b lr ;rOn kuandıru
olacaktı. 

Bununla beraber Cüneyt OO_! 
ı;er•ın kullanaıtı aekor. t>eterl~ 
nün zaman zaman cıuyutm ll• 
aaıııamıştır. Sol yanaa Anne 
Peterı blrll'l_!tlrmt1, 11ahne o~ 
nı, işlerin kararlııotınıaıtı ~ 
menfaatlerin çatıotıtıı yer ol watl 

kullanmıo. Bunların OlltODd• -~ 
n - koca Van Daan'lann 1•-
ıan oda ıconmut. Bu k11çttk ~ 
her an tavanaraaı buauruau -
zacaıı: etbl aurmalı:ttldır. __ 

Anne Frank'ı bu yıl ~ ~ 
ııervatuvarını bitiren 0 11ltGD ~ 
ıu oynamaıctadır. Ult •abllel~ 
ki yapmacık bareketlert bir ~ 
ooıron Kuttu bu atır roıon 11'1' 
tından pek roı;ıcuı: ~., 
nlabllml.ft.lr. 

Baba Pran1t•1 oynıyan cao"1' 
Gölı:çer iyi blr reJUı«ır oJmalttal' 
çok eatıam bir oyuncu olduluıııJ 
blr k ere ııaAa ~ 



Chataway sordu: 

Rusların Türkiye'ye 
Tecavüzü kabil midir? 

<< Y almz qördükleri 
• 

Anda evet>> dedim 
~anu - ' - w d w t b •!tUıı $~t.ya dernm ııttım: o orow yat unu hararetle l~te hlç parmaıtı yolı:. Şu an::ııı 

l\ı:ı .... ,Y~,a karşı en bQ"fık ,_~ teytd etti. YOlaıek tirajlı heyecan harp etseler. ne için haıı> ettlkle· 
ltı ... QllUb , A~ s:azctelerlnln l!On birkaç ı:anden 1 1 bil 
l ~tır Y ı «blrlika hAllncıe ol· beri İngilterecıe yarattıeı voraız ile r n mezler. HQkOmet dunna-

~'tıo''''''''''o'''''''''''''''? 

!LC• IF: 
! 01ii1JıiJF?l'!ID t 
j SEMBOLİZM ~ 
1
$ Teknik Ünh<'rsitede biri 
·~:andi Giınıi• tertip edildiği·ı 
nı okııyunra, ne yalan söyll· 

#)eyim, şaşınp kaldım. 
$ Aylardan beri kahvenin kot 
t kus unu ıınııtmu~tuk. Yağı J 
$ dersı>nlz, ele geçiren bayram i 
$yapıyor. Reyaı peyniri, vur· 
guncunıın hıımh eti tutaeak 
da y i.> C<'eğiz. Et isinin celep 
mlllctlni zengin etm<'kten 1 
ba kn mfınll ı kalmadı. Ta\'lt· 

ğuo yumurtası otnza. Kuma· 
dı, şaııkaydı, kundura idi, so· $ 
ba borusu idi, bilmem ne idi,$ 

# sa.)'m:ılı.ln tük19Dmiyor. 1 
$ \'e böylece aylardan beri i Gandi gününu yaşamıyor 
#muyuz sanki?. 
1 AD:\'Al\' ''ELİ $ 
t.~'''''''''''''''~ 

Nuri Demirağ 
~ Oıta unanıstnn ıı bl memleket d ı. ' dan kendilerine, «TOrkiye bl:!:e 

ll:t~ık~ Ya çılı:ıp da bu birli 1 boz yecan an eı:ıd.,,e duyuyordum. hOcum edecek.» deyip duruyor. < RR,ı ı lnrldel 
llıa.'U 1•~ Batrnın RWllardan ko:-k ~:1~~r!~ ~fete!ere t~aret etme- Bunun 'l'arattığı bir tellş var şUp rak BM l\!eetıslnn ı;:tmılş. tc~rli 
lıl:ıı Ol~ hiçbir ı;el>t'p yoktur. MO he3IZ. ama bu ~k ouurguz bir haynttakl çalışmalanna böylece de 
!,tt~lk· Yunanlılnrın bizim ıç n GAZETELERiNiZE eey. •Neden TOrklye !'I ze hOcum vam etmiştir. Demirağ. son m;.m 
•Qrkıer !atememelerl dejtlldlr e~ln?> diye BOrdutum vakit kim· lerde trkrar aday gösterildiği Sı· 

r 

.... ~ 
'* 

l
l et.ert Yunanlıların ıınva, kab. BAKIN l!e CC\'&p veremedi. Hem bu tel Vll5ta MÇlmlerl D.P nın kaybet· 

:. Ooı n.n derect'11 nl pek 1 ı bı· blzlın ı:azetelerln g&;terdlklert ka- mlş olmMı ı;ebeblyte lllleı:ı BM. 
le OllJ~18 Yle en kara s:C4ncıe bl· •Gazl'telennıze batın ı decıım aar büvülı: de deıtll.ı l\lr.eıısı dı4ında lı:almı~tı FI:ZA :ıc·oı,cuı.ARDUZ 
"ııtn an )ardım beklemeıc lcL"n «Hep ııeJı; z ııütun bıışlılı:larla Surt WOOdrow Wyatt ile bu hususta Nuri Demlraoğ. 1886 yılında Si- .......... """"'""""""""'"'"."""""""·-""'""""""'"""'"""'""""""'"'""""'" 
tıııaıı.~1na ceımez. Mühım olan, ye·den bahııcdlyorlar Aalında yap :ı:>ek anlaşıyorduk. vnsın Dlvrilel kazasında dOnyaya 
oılıı. l' lrllltı bozmasıdır MÜhlm tıklan ıo Kruoçev'ln ya.ptıı;-t itten «Ben lnK!llz edltörle:tnın l'erln- geldi Babası Dıvrlk mü11tanttkl 
rbı cıaı 1 ~nanıııatın kendi blndlkle pek farklı deıtıı. llldlse yara~ak. de oıııam.-. cıedtm. cşu anda ı.orcı ı-rnhnrd rucıe Ömer Bcl·d r. Nuri 
lr '1 eı::neıcrıdlr. Bu muıızzam p.reyt deve yapmak ... • Hallııhll!D'dan bahsederdim. Veya De:nlraıt ilk ve rOştüye tahc11lnl 

lı, ıı/'31 etnttır. Yunanlılann da ıcl'ekl, nı- yı1pmalı~ı> df\111 f'llnta- Sputnlk'ten. Hatta Sophla Loren·- Dh rııtıııe yaptı. Babasını çok kil· 
~lktştan,Ründen elde bnyra!t ortaya wn). den. Duyduıtuına göre Londraday· çük Yfl.'lta kaybeden Nuri De-

Komünist Cinde 1949 danberi 
~ lıUe Rı.ııı111nn peyk devleUo- doın :ıcomlkllltlnl ortaya ko)'m•· :oııo 11 m raıtı annCfll Arte Hanım ye•ış-
i§l.: 

8 
kolayca yaptırıırnadııtı bir ıı. Jnanmadııtımızı ı;östemıelL GOi HARP YOK tirdi. 14 hayatına bankacılıkla baş 

0ıaukç u Clbi aynlıklar mevcut meli. Soğuklcanlı olmalı. BCUln ı- ladı. Sonra 1ııtanbula gelerek ma· 
mil on Cinli öldürüldü 

'il 

• 
yırmı 

• 

~t '<:~· Rusya bol bol Ol un oy- ş n Kruşçev•ın ve Burtyedekt bq Kallkahalarla proızramın !!Onunu liyc. me.sleıilne ırıttsap etti Yedi 
'(AL imkan bulacnktır.11 on maceraperest.in ba,ının aıt.ın· getlmıi~Uk. Chrts Chat.away, gayet r.cne gibi kısa bir müddet içinde Ayrıca kırkbeş milyon kişi de esir gibi 

NIZ KALIRSAK dan çıımıtını bütün dünyaya aae- uısta bir tar%da hepimizin ııöyle- bOy<lk memurl~ctler ı~gn! ett!. NI 
••ıtu 

1 
tennell.11 diklerinin kll!a bir hOIAsa.sını yap hayet mütareke yıllarınoa 1'ür:t 

ltıtıp,1~ Dtın Tiırl<l)e')e ll'C'B\ lt:ı: et Duradn hcnOz Suri'l'eden dön· U ve cişto ııörüyorsunuz.• dcdı.1 resmi memurlarına yapılan tstlı;-
çalıştırılıp aç bir halde b u 1 u n uy o r 

•l'n \;abli nılOlr'lıı mü~ olan Woodrow Wyatt aözO· «Harp yok, korkulacak bl.r ~eyi kı.'o dnıanamı)arıık !15tlfa etti ve 
a, e,:~lye·yı yalnız ıordükllrt an mü keserek şuntan llAve ettt: yok. Allah rahatlık versin • ı;erbetıt ha\·atıı 11tıldı •Türk zare-

Anııdolu ,\Janıı 

'l' • Ü Ü I Ve böylece televizyon maklnele· rh & ı:nrn kdğıdı ııe tşo başlıyan 
Do se (İd11Ml 13 - - l\111 yetçı Çin Cumh\lrlYctlnln büyükelçL!.I 

llı11..:rı..ı)e ::... 1o·nan bir Azıl•ı B T N Ş rı ııtildyonun diğer köşeı;ln~e LOn· Nurı D m rağ. işindeki ıo:ellşme sn· 
·~ttı dranın talllşelerinden bahsedecek ycslndc taahhüt işlerine ve ltha· y o B k 

l'ın t t <ıııtilnde kalan lttıtnkla- «BOtün !şln beş on kişinin ba- olan kadın general ile iki ermlyct lAt \O ihracata başladı Sonra, oku unan iŞ a an 1 
Ilı tar,.rre tr.dar kıymeti olmacıı 1• oının altıncıan çıktıkt çolt dotru. re.sının Ozf!rlne doıtru dev gibi a- tup rr üllcnd 5 }aptııtı karde~ı Ab-
tt;cl:n h ıık ıık ı:&tt'nn ~ur N. surtyecıe büyük çoğunluıtun bu f!ır aliır yürümey,. ba.5ladıla:-. durrabman Naci Deblrağla bera- EQKA'yı fakdı'r 
Olıuı \';ATO•nun d (ier b r lzhı 1 b bü Ok d ı 
~\la ~~nanıs an bu ittifakı bir HALKEVLERI' NE CHP M ı• • n~~ ııı:ıeıer n~mı~~ uııc~~~tı~: 
~i!f!Jbe ~~~~ı~:ı~~~~°Q~!::~ e ec ısı keılerden çok tazlıı kırarak, Sam· 
t ' lr kô 1 6Un • 8 Vll.'! • El"l!Unım • Qettnka• ettı'g"'ı'nı" so"yledı" 
lıı aıeyıu Prüba•ını tutma.le, Ba· 1 ı a hatlannda 1012 Kim. demlryo-

1ı "~ul'i t~~ıl~~~~ "ı:neevTcüurtk "Coı!°,. DAiR BiR sxzL·u· Toplantıya :u inşa etti. Knrabülı: Demir Celil• Atına 13 .... H 1 

t~ııı.ıl.ıeları~~ ~~"lml,emBnlet~deat~l.fnmlnü~~ ı ı Merınoe PabrlkM! aptığı büyüıt klll At"~rof bu n verdi 1 bir de· 
~ " Tenu ~ ~..... ~ .. ı U Pab:ikası. İzmit KA!Pt. 'e Bursa ' - .unan ıırıc ye vıı. 

tt " rın k ~" "' v- ç ld inşaatlardan birkaçıdır. meçtcı Yunan hülı:Q.metln1n bundan 

~~lc~ç~n 'bi: ~~~~~~!k a~~i SORU VERiLDi ağrı 1 ScrbC6t t6'ebbü:;c ve snnaylle~- ::~::ıç ~~ı:~:e ,;~~d~:l~~~ı:~~ 
lı.tler ... ının bllhas;a llberal mu meye innnan Nuri Oemlraıt 1936 yabnncı buında yanlış td ır ed ldl 
hltnı!1rcıc Çok fena ka1"1ılanacat C H.P. Erzincan mllletTülll Nus- Hususi Mubablrtnılzdrn yılında ilk tayyare 1abrtkmunı kur fllnl aöyleyerelc demiştir ki. 
11Ye:ro hü~ycıuruvor T!lrkt~r. su- ret Safn Co~un, HalJı:eYlerlnln •• Anlcanr., 13 - c H P. Genel sa.. du ve 1llı: Türk ı.p! tayrareyı yap. •Yunaıı hülc{lmotının bu tobUtl 
._0r. 'tü um etmek üzeredir. d • ya buna beDEer bir müeaacsenın :ı-.- kanı ismet lnönli C.H p Meclllinl tı. Yecıilköyde açtı[Cı Gök oıı:ulun· ı hlç'blr Hman EOKA tcşlı:llntını azar 
"~1le {~:~ı harpçı~lr. Turkı· e nlden tulı edilme.si huawunda meo 1 toplantı;a çaf:ırmı~tır. c.İı.P. l\lectl· da } üzlcrce pllot l "tl§t rdl. ıamak mlnuına anlneıtmnma!ıdır 

8121 a ıyor. ı:vor. lise bir ııözlü ııoru önergeal nrmtş· l!.I uı kuım cumartesi günü saat ıo Havır tıterını de seven Nurı Do- Yunan hOk{lmetl. Kıbrıa halkının 
TANIMIYORSUNUZ tir Bu önergede fllyle denllme.tıe- ı da C.11.P. Genel merkczind~ :isme\ m rnıt. buıünc kadar yoz lı:Oımr l.stllı:ball uğnınd açmış c du u a 

lı ı:ı.ı.ın d r. inıınOnün baetanııtında toptana· alcbc 1 J\\"rtıpacııı \C Amf'rt .ada !Ahlı mO<'adeleden 11• ır EOKA 11 
t l"tıı ~ tı. anda b zl •Halkevlrrının Jı:apatı!m.113lrte ı;enç calı:tır. alı 1 t• rm şt r' D,u kte ıı:urdu- takdir rtmelı:tcdlr. Fakat Yunanla 
'< ': 'tark r eten 11 mil on 

1 
1~ an ı ın n ha ıcın blr halk uruversite- Par'I meclisi. Uç gün devam ede- u Nur Dem rağ ona okulundan tan bu m cadele e Jı:ı ılmamattıı· 

·~anı ı::ıt~ ~ı bı~n~e~r B.ı sinden mabrumlycU ve bu yerlere ceıı tahmin edilen bu top.antıaındn yüzlerce ıı~nç mezun olmu:ıtur dır• 
't aıı:arın a.ı;ı 1 b ...-. le hareket ~anlllıt .-erece t. ı;:ençııaı seçimlerden önce n aonra ccr,yan ~··••••••••••••••••••••-lrli• .... 

ı:.... çoğunun u .... n.. a ar to "' l'etten belki d ha~ .ı Jı:a~ve k6~1erlnden kurtaracak: ıs eden o.aylar ı<ıruşülecek ve partinin 
ıı~ ll z au.ııworuz. ı; z u u mi ne o uru ol.!un •t~· ıckl ndıı takip edec,~I polltllı:a tesblt oluu11· 

llUslı.1' onu uyor nu arada tamam ır. partUer üst!i btr ı:ençllk caktır. 
llt tıı taraı•an ı;anlaı Yuı un an ve ha le oda ıırı kuru man hu:nann- -o--
llıı. Çt'lıp, ıtben T<lrk d t ıe- da M ı:.ı Ei ltlm Balı:anlıtınca, teLltllı: 
bt • cıe ncc kılla a uph ı r tente bulunu muı n b6yle bu- fay· 
t l'I or «Dc~e~ ıı: T ır 1 ha· dalı e'lı:llrln esa.slannın ha21rlanıı;ı, 
ıı11 ~!.en h rtr.- ııazırlaııııor D 1• B M M ne getiri m~tnl talep ede 
"tur~ktrı Cdect"li: olan ndım ne • r m • 
G lıaı ı ll harp etmek ı tıvorııa ken Rüşvet teklif etmekten 
11ır, an' ctıı.nh cıemek d ıuı • ı · 

Çekos 1 ova kya 
Cumhurbaşkanı 

Zapotocky öldü 
~.c 1glllbu1u Turk }O ne harp eti yakalandı 
lta·b t vor ne ba ka b r ey 
rl'!ıl~ Ultı Türı:ı e ııu anda biz! ııev Ankara 13 rnwıwl) - .Schrlmtz. "nntıoıu AJaıısı 
~ 

1
11 11 rn,ı ·onun Ortndo ud11ı.ı Oe 12 genelev işleten M. E. adında Viyana, 13 - Praı; radyoııu, bu u· 

lrlctı" <106rn. Dunu sne1C'C(" bükü· bir kadın, evli btr !:adını ça11$tıra· b11b Çeltosıov11kya Komlinl.st Ba,ltll 
:ıııok;rın bllmeı;I kütı dctıı De bilmek için aahte nüfw kA~ıdı te• nı Antlnlo Zaı;ıotocty·nın aabaha 
Ç'ltı lıılyJ kunnuş v yu kumınya mln etmek üzere nüfus memuruna ta~1 bir sanatoryumda öld!lğıınü 
'tı1t:-1' bizim memlekctlcrtm cıe rQ5vet tt.1'1tr ederken 7akıı.lanmış n açık.aınıştır. Kendl.81 73 yaşında bu· 
..... ., rı \lrnuntlVCJ ÇOk mühim » tO\'lı:if edilmiştir lunuyordu, 

... '1"'"• 1•••••Hı••••••••••••n••••••••••••H•••ltM•M•••n M•n•••H•••••• •H••MttıııııttltMtltltııııııt•••••••••••••••••••••u•••••tıt•••••t•ııı1111ınutıııııt 

TUNÇ 
YALMAN , ..... 2 ..... t ... fll i lj , ılfll 

.. 

~'1iyana'yı feth~den 

i TÜRK KADINI .. 
• • ~ ı ıu )ıtrı :rnkın bir znnı:ııı , . r11•1! ıw~Df'lmilrl tıir l PAth.ıl : 
• tııı·rıı..n dn kuldllHıuı ,.uıırn ı-rnln hf')tıl: \ e hnnlıırın ort11• 
~ Le 1:1'.'t;en Jll7. '1 tırl\l)f')I' ıtöıırr tiınrtn Halı ıııııztı:ı ıtl,.nl'ıl "' 

"'"'" '~'~': m•~•~ ~'""'~"~'~ : .. ,~ ""'" ,J rıırrhıınır "r "tıde lll'ınlrnırın r ı. merhıım h " ınrha~u 'lık·ı·~ı 
\lllhı•ıırtl• \hllllrr ıhııııın '111·1 Hrııılrıııt'ın knrılr•I, 1 lll<t"•k '.'llllhı•n 

111~ ııatııı urmlrııg, \trfkOrr. ~1ak. ı.nı.ore Knın. sn,'l-,dn H:ı,k.ıt 1 
'\•he)IA 'iıll'r. ı..11,1 \111 lleııılrnf:, ı.11lhnhır •rıtlııC', ııırın 'h•lcı. 

ıırrıılrııı; ın '"111111 h11h.1lıırı. 'ılılız llrınlrn;, \ ılk•rk l\ltıh<'ıtılı• 

'laıı•ıır \r.,ıı.. 'ııı.,rı. 'l ııhı·ıııll• 'l<'lımN ı.uııı. \ ıık 
\lıılıı•nıl l• ('IHll n.ırı.:ıı. '1ııhrmll• 

nıı' <:ıuer, \ flk•~ı. \luhrıull• ..,ahan Şükril 1 rıllıw in knJ ınııc
ıtrrl, ıu uı.111 :\arı \ 111·1", MuAZzrt \kın 111 enlşlelnl. f ntınn. ıc1ıı.a. 

\ 1Jnı117- llrmlrnı·ın, l\r1.111ınt Şf'hııtoı:tıınun ılaJ ıtnrı, ı.ııtme 

ııılrnı. ~ahide "'llnmr.ı:'ln hıılazaılelt'rl, ı nrırnt Toı:nn. Tarık. "llnn 
·ı eonıan llrnıırnı;•ın aml'aları. sr, ı.ı. llııflze Ba) ı.nı, \\ e ı.an•ın 

Halim. :'l.r<•ml. CelJll, ahnp. l'rof. lir. Bahtl .. ar, l\luhtrrem, hemal 
"'tmnl"I, Cnııı. Cnhlt, uoı Demlrnt. AllJc Dn)l.:oı·ın nmrazndrlrrl 

2 inci Cihan Hnrblndl'!n ı<011rn ı tırkl)f''ıle ııı. nıuhnlefet ı;ıar· 

thl olnn 'Jllll h.nll<ırıma Partbl ırn racu•ıı -rr. il deri, 'f O rt..I) l"dr 
~nlısl lf'ŞPbtıU•le ılrll hn,acılıtın ı.:urıırıısu. ı.nbıı. ha• ınr.bu•u 

Nuri Deınirag 
IJ/11 llj7 <.ıırennınııı ı:ıınıı llalikııı rnhrıı~llnr ı.;;nıı mn•tur. c.,ıııı 

lt•t 1-1 11/!l:i7 per5emhf! ı:ıınll (huıtınl oı:ır. ıınrnazını ıııııteolilıı 

Rcslt.18' sınan l'~o raınlltıılf! ,ıınına11 ı•ıta rdltıııı.teıı fioıırn Zlııı•Jr 

ııı.ıı, ıı allı• knhri•lnnınR ılrfnı•ılllrı·ektlr. Allah ınnl CRnl rnhmet 

"''"''" :'l.oı: \ A•I\ rtl mııdlılııı·r ("C"lf'nk ı:uıııtrrllnlf'mr~ı rica olunıır., ı 

Ho llnı:t n Tong, Komünist. Çinde 
1949 dan beri takrtf)en 20.000 000 
<;'inlinin ll!dürUldOltOnü ve bir o 
kadarının da açtıktan ölümle baş 
başa bırakıldııtını ıı!Sy1e~t1r B. 
Elçi. aynı zamanda U.000 klf!· 
nln de ~ır vaziyetinde çalı,t.ını

dıklannı blldlrm tir. 
Tonc uzun müddetten beri ~

tırap çeken vatandaşlarının ana
vatanın ırnrtuluşunu özledflı:lerlnl 

belirtmiş, büfQkelçl bunun an
cak kıta Cininde çıkacak bir 
yana Qankayşey kunetlerinln de 
liardımty!e tahakkuk ede'lılleceltt· 
nı tahmin etmiştir. 
~ 

Ankara'da bir ıeker 

fabrikası kurulacak 
Ankara, 13 ıaunııl) - ~ebrtmlı· 

de bir ff!ker tabrllcuı lı:urulmuı li:tr 
rarla tırılmıştır. 1."tlmu,.-.ut Ut Or· 
man Çlttllğl aruında turulacat • 
ıan fabrlkanın inşaatı gtleceıı: 111 
bugünlerde &0n• ereceıı:ıır 

AKIRKÖY 
AJANSIMIZDA 

Hesap açtıracak mü~tcrilere 
cazıp acılıs hediyeleri 

Ayrıca 

10.000 
Liralık hususi kesıde 

YILBAŞINDA 

BÜTÜN MÜŞTERiLERiMiZ 
1ÇIN 

400.000 
Liralık 

B t. Yi'IK KESİDEDE 
Konforlu 

APARTIMA~ DAİRELERİ 
12 

MESKF.K KREnlst 
S0.000 

• Liralık para ikramiyesi 

ISTA 'BUL BANKASI --------. 
111

11 iki bııı uı. "' ı.; ıdıır \\ rıı· nnııu ı ı ınııhdnt tıır meıııı .. ı. .. ı 
• 11~~ıu ~··ıııııı ııırınlrkf'llrrınıı.• ıc ~rıl rn bir 1Urk ı..ııı: ),f'yll\ t il\ ~hm. llu ~.)11hnt hnkktııda <·"ncrr: ......................................................................................................................................................... " .................. . 
,._ 

111 
•tnmı a bir , nzı "'"rlsl > 1ı. "onrııdıııı öı;reıılllııı ı..ı, mrıer 

~ 111 11ııı ırı.ıır .-dllml•tl. Ut•ıı ıh• o ı:f'l'f'kl ıem,11 U31nn CJetı<"tr"· 
~ 1 ("tltnl)nrdnnı, f ıkııt bıl k 1 in \ hıınnda ııliyle•l'l'Cl:I lklnı 1 
.. 1 tr c:ıı.ıı, bir 1 orur olıııııılı cı'l'r0\1ı'ıtnu tını~. nırı..nı.: sün ön 
~ lıııllldl blrıız dıı l:f'I: ırtık • oı...ıı tt \lotrttn rolıınc1e büytil .. bil· 
" ltı l..ö f'dl' ı~ lmdt"n ı:rlıllk~" ı.a· an elde f!tınl : tf'n1'1tçller ar
~ lıı:n znmnn 11 ~I') uııııttn hazı ~ını. '" du) ı:ntu o, uıınuo ıtnl.:· 
• ıı~ı..lhatnrını. b:ııı tıAıırıılnrını lrrl" c:ıı.:nmııslar. nır af'ce llıtN' 
-. <'l'rll,ıtrrrııtın. llelt" ı,r, ırı <.ı•n dl" Türı. !lf'fl\rrthnn,.,.lnc11" /.n-
• tııı e iki ı·ntere•.ııı " r$ll mu· flııe \Prllr-n bir knbnl rf'tirnlnıll'! ! lıır( Olıtu li1 tıunl ırı 0 zııııınıı 'ı,nıın SO•)rlf'silll, fikir. ı..t11· 
• tıııı ruportııJ h ıllndr aıııntıııhmı. tıır l"f' nııat dleml mrn .. uıııarını 
" 

11 
ll(UntU•tı lı,;lnııll' ı..aıdı. l11t"t"ll1tl. ho lntn, ~aıtrllıt ili' 

~ 1,, &zlruıı , 011111111 ıtucrıı ıııırı lr•hlr l'tnıl • "rh~ yı nı ıellll· 
• 11 Brıı,ı ı hıııru "' 'Hıt:lk tı•• r;lm ,,. hrnfil': ı..1n1•f!•'lf! truııı~ 
~ ııı'1181 1 ııı Oıııı•rtırı h il' \ 1) nıııııtı"· ctnıl'dlııtnı için tıunlarıt11n babı-· 
; ııı..'' Bir nı.. "'11 rıılt'r.ıtln :\lll:ı· rlm •ot;ıu. Ol•ll•dı nıhttllur· 
• ~l\.ııun ıuı• ıııır .._1•11111 lll'>l'll ılıın dıı, tl'm•llılf'n ünre )l'llll'ı.; 

IX\ I ~\ GE: <.'ER 

,---·--- GENERAL 

ALİ FUAT CEBESOV'on 
A 

ATI 
• 

SATIŞA ÇIKTI. 

Satış Yerleri: Vatan Gazetesi ve inkılap Kitabevi ite 
kitapçtlarda 

" ......................................... ..-rl 
bilumum 

KISACA 
SORUMLULUK 
AGIRYOKTOR 

Ö mrünıüz boyunca taıtı:rara· 
tımız en acır 7uk, •onun• 
Juluk du71usudur. Okumu,, 

1umış, ora& tt;ta yüıuelc lllft· 
nım sormüş hH lnJl.ll boyle bir 
du7ı:udan !'Oksun olamaz. Kısaca· 

H Ukelllkten kurtulan lnu.noi· 
landa ilk beliren dunu çntt ı. 
ne bru ıorumlıı oldufunu bilme· 
sidir. Ancak ltoJle bir du:rrunun 
Tarlıtı, lnaanı dünyanın hlktm.I 
:rapmı , medeniyet yolnnda Jlrr· 
lemulnl mümkün kılmıştır. Git· 
sl4e lnsanoflnnun 110rumlalukla· 
n artmış, ta,mma ı uman :ra· 
ınaa ıuç Jale relmlştlr. l\tecıenl 

inJ&n ba tanbaşa sorumlarla en· 
rlh, aflr ıorumlululı: 7Qklrrtne 
ezilmeden dayanabilen klmndlr. 
Jlansi milletin fertleri bu cıu11ıı· 
JU daha ~ok, cbh& dPrind~ du:r· 
mussa o topluluk llerlemlJtır. 
Bencil, kor ye Atır insanlardan 
kurulu topluluklar daima seride 
k&lnuş, arınacak ııır durumdan 
kurtulımanıı,tır. 

Biz 4t yıldır sorumlnlııfunn tıl· 
len insanlardan .kurulu, mf!denl 
ltlr toplunı !'aratmak lstf:roruz. 
ı\ tatllrk Clnrlmltrlndrn beri bu 
JilkM"k amacın ardındayız. En yet 
kili hük6met adamından ~ ba· 
ıılt ntandaş:a kadar her kişi kw· 
dine düşen nnım 7üktlne katlan 
man llllse, Tllrü1D1ümOrli kös· 
tuloen :ılnelrlttclen kurtulmak 
mümkün olur, diyoruz. l'znn ça· 
bal&rdan sonra, boyle bir toP· 
Jum kurmak fçin yan 7ola 
seldlflmlzl ııaıııyonıı:. Blltün mad 

IATPA ' 
ı.ır cıu:n:unun h~tmtzta ~ 
1cökl•J!DrslııCI• oıcıutu- la&m· 
yoruıt. 

Bir tılke,JI ,-önetf'Jl politik& • 
cııunıannm sorumluluk cıu1ıruq· 

nu en ~ok ~il Urmq J;;hllleler ol· 
malAn pek tabiidir. Polillkacı C• 
mtk, içinde 7aşadıfl toplnlufan 
yaran için blrtalmn tlkeleı. sön 
çalı~n. onlan ~rçekleştinnelt 
itin dldln•n lns.an 4emektlr. ~· 
le bir sorev, sorıım cıa1111eundaa 
:rokıun klplertn &ltuadan kalka· 
nt1 bir ı, delildir. ıorum•ıuı 

!ıllrn polltlJucı, senlrlrn •• a· 
mutsuz b.&rrketltnı rtrifmekt• 
çrktnllll'z. 'Yolıs111lulı, ııalwıtı, slbl 
ı:rJlp s~ld ı:üçllllder oa11 bu 3'01 
dan autda,tıraınu. Ba ,.ıttden 

pollUb.cılann üıerlttlıuldd ... 
rum ,.Ukü, heplmlzlnkladen da· 
hı& fazladır, ü.ba atırdır. Bil acır 
yüke e:ı:llmed..., katlalı.m.&k &11cü 
her adımını dllıkatle, dilfflnue.k, 
bilerek atmakla olur. Gtı .. allir 
politikacı da, ml~t k&llUIJlda 
yükleJldltf bu aıtr ödnl yenaa 
ı:etlrmek Jçln hrr an 117anık lıa• 
lunmak strektltlnJ bilmelidir. 

orumluluk 7QkQ aıtuula mıu 
ki 1, kendini karanlık bir db;ra· 
1• mahkdm etmiş, kendi Tic:d&nı 
kaqısuuıa ulılanacak yer lnıla· 

mamı, bır duruma dil er. 
Busun toplanacak D. P. Mtells 

srııpıı bıll tin mllletl llıllendirm 
ontmll kararlar alacak. rek tek 
ller D.P. mlJlrtveklll cıe bn karar
ıann •orumuna katılataktır. ŞIA· 

det nya itidal yollan tinlimlirde 
dnnı1or. H.uıı:I 7olu tutm&JWa 
iyi veya kötü sonuç TtreutuıJ 
önceden biliyoruz. l\llllet, oylul.J· 
le seçtlfl klmseltrlıı, kendilerine 
r.manet edilen yeUı:t.rl, rUrk de· 
motırasls1nln 1aranna kullanma· 
unı bekll1or. Mllletvekllleri b•· 
ı:Un, her uınanklnden daha atır 
bir ,.oıc altında 'bulunduklarını 

bllm•lldlrler. Bı1 ,.Ukiln altın•an 
ba,arıyla çıtımalan dlleflmlzcllr. 

Cll Te,Ja mannt kallnnmalann OKTAY AKSA ltaılıea J[unet daJ&nafının bö1le L 

~------·--·---------------'J ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

cÖl(lme nbebiytt "" f'lıhp. , ..... ik>ı 
suçlan ile Adliyrye TCrllea Nr •· 

hibl Paldır Gülercan, dün b:lnd ulh Cezadaki ao~ıund&n ıonra 
delll klfa:r~t lıllfl ubeblyle teYklf edilememiş n serbest tıın.Jtılmıttır. 
Pakize Göltrean, dılnkll ıorsu~u aı rasında lddb -re tsaatıuı reddl'derel.: 
•- Br.nlm ekspre5te kondüktıırü aşafl,Ja athrclıJımı 16,Jlttyorlar. Hal· 
ltnkl btn ömrümde trenle se7abal etmiş del;lllm. Diyarbakıra hep uçak 
la slder sellrfm. Sonra ltenlm kn:larla a111ı kompartımanda bulandai•· 
mu Uul sUr07cırtar. Yanımda talı tırdıiım kadın n lı:ular kal tam· 
mular, Ben J)f'rdl' arkasında bulunurum""' demi tir. 

SERBEST BIRAKILDI 

• 111••111"'""'11•••1••n••••• 111••••••H1tMt•••t•••Htı111u111HH•t•••••••nıııuı•ınınıı-•ııttıt1ıın•• 

Hatnit Kaplan'ın 

düğünü 
Oônım. 13 (T.H A 1 - M lll GÜ· 

re~ takımımızın Ağır Siklet s:üreş
çlal Ye Dünya Şampiyonu Hamit 
Kaplan bu ayın 17 alnde burlllla 
yapılacak bir dUltünle dünya evi· 
nı; et recekttr. 

Bu m0n&5Cl)etle burada karaku
cak ırtıre~ mOeahataları tertlı;ılcn 
:ni$tır 

D.ıter taraftan. T~ar I>?lu lda 
rwndck Milli güre5 takımımız da 
Qoruma cıdecrk ve bu tarihte Qo
rum eltibl ile bir kllllılaşma yapa 
e&k"tır Şampiyon ııür~t Hamit 
Kaplan parmağında Anza olmasına 
rağmen yetişt1rdljtl böl&:ıı takımı
nın Aftır Siklet ıriltC1Çl6l olarak 
milli takıma karşı ıtüreoecektır. 

Bir kedinin garip 

marifeti 
Ellııl. 13 (Hususi) - Bu~ı:ı Ell· 

zıı: merkez l:UMUıa batlı Oancıerı.ıı 
lı:ö:vünde qlnc ender rutlanan b~r 

hAdlae olmuştur. Mehmet Can I• 
mlnde bir köylünün 9 ayla çoeuru 
Ali, odada uyurkeıı &lyah bir ltM:1 
tarafından tenutıl lletlnln yenm•· 
atyle uyanmış n acı ıeı batırmar• 

b~amıştır. Odaya sıreı:ı aııııı •• 
b&ba, çocuğu kanlar lçlnd• ,. kedi· 
J1 de kanlı a~ını yalamakla meş;ul 
butmutlar TC ıeel dunımu derbal 
intikal etmlşte.-cıır. Ann• n b•b&J& 
bak& duran :Jı:edly• AUnlıl aıuıe.1 bir 
odun pa:çu17le aaldırara.t. :Jı::&t.uını 

ezmek suretiyle öldQnnUstür. $eh· 
rımtz hutaneaıne getlrllııı Allntıı 
ühhl dunımu IJ1Je d!lnm.l.lşıtır. 

·~1 
Maltsim Tiyatrosu 

iSTANBUL OPERETi 
Yırın akşam dan itibaren 

PANTALONSUZ AŞIK 

Operet 3 perde 
Sahneye koyan: TEVHİD BİLGE 
~umaralı yerler satılmaktadır. 

• ~ .. 11 •ıoıl"1111 1 O)llll>lll'llt..tı. l·İ•I' )l'IUl'I." r:ılısırl.rıı ht")f'Cllllılllll ! llfı .cıtııııı, tf'li )f'r ı.ulııı ııııı•tı. lot.;nınlar hoıı:aıımR ıllztımeııll. 
.,. 1 r ç lıeı ı ertr•I nk•nnıın ol.il Harple bomlınrılınıan t!dlldlı.• 
-. 18~\latnn tı·ııı~tıı lcin )1111 in· trıı •onrı. rskldııl arntml)lll'llk 
• !llıı~rııı lılrlııılr hlr )l'r ııııl:ıhll· rklldf' yf'nlıtcn ln•ll rrtllen \ 1· 
~ ıı, · lla rolıı t \lolrll11'"' ı·aı:ı 'nnn Opernsı ı1011HU11n lltr ta• 
-. r ~eıı lir lılrllUc \lınıın .ı•P· rııfınılnn ı::l'll"n nıUzlk ou~rnlilı· 
1t Cııt~ u lllhle ı.llıtrn'in 11)nıı>n t11rı 'e bl'JS.I bir haftalık ;jP• 

'U•tUr) a J,l(·lruıı: "'il.! ın :.:ınılnı 
\ t'ınlcı:ıoıın. hu lkinel znrerl ılc 
ı.utıamaı.. mak~artl> ır. Eh:ıtıı. 

'" ~rnla Oprraı;ı ml'ıı•uplıırın. 
c1an hlr ~nıı;ııı Vt' hu ıırndn hl"nl 
ııuı•".Y" flnd f'ltllf'r. iinc" \ ı,ıı. 
nıının tipik bir lllknllnr. ı;onrn 
erhrtn eh arııııta. C.'ohl'n7.l'rlf' hlr 
ıroprnln Oz:crlndc ·ık bir ı:rre 
ı.:uıutıtınf' ıtlllllıll. Oenr..,r \I" ıll 
ıtn sanatı·ıl11r )orı:uıı otııııı.tnrı 
tıııldr oraıta ı;ntınhlodık. llıı ını· 

lı ICl'I'! \ ı, nıııı ormnntnrınıln ı:ll· 
neş ııotnrı.r-ıı ~ nınlan tılr oto• 
ınobll ı:rzlııll•I llr. !!tlllD enll. 

······················································································································ .............................. _ ................................. " ................................................. " ............. ~ ................................... fl•• 

~ 
0 

llıln ı•d lll)orılıı. ınrk pnraıanın oprra l'!'rrtmr1' 
• ttııı ı:r,.., lın<k11 bir 1l311lrt1)ll ıı,lı için hareıuan A-rıı•tneyalıl11rla 
~ lıııı:ı,; l"rtc_•t ı:finıı dünHıılln ıııu· hıncahınç dolu. 1 ılilıır karardı. 
; ,

11 
nı. ı..ı en z'"nı:lıı. 1'11 ZI'\ ı.ıı. Uün) anın 11yıtı orkrstra rflr· 

.,. rı ':1tıhte t'm mllzel<'rlndı·ıı hl· rlndtn >akı ıklı nf'rbcrt 'on 
• t, ~ an \ ı, anıı nııuı ıııu:ı: .. ~ını linrnJan atkı lnr lr:lndr J r-rlnl 
• •I~ latı hurı:·ı11rııı aı.,.ıııe v.c' li· nldı. 'r. pr.rıll' açıldı. Cnıımı.ımı 
~ o1,

1 
arn>ıııı ı:<':ı:ıncklf' ı:.-~lrıtlııı en ı:uılılr dr.kor \C 'ko!tüm sa· 

.. • ... , 1~ ılliıııııııcım 7llnı.ın ııoııı~ nntl•ılanndnn TJln de ~ohlll'· ! ıııtJ 1 illi' alt P\\l'lt'l" ıı:ıi:wııı .. tııs ntıı ıı:ırta ('alln!'ın enll\.c1ll O)· 

-. lılr eıı l>lr afi• ı:ilrdllııı. s,;, lıo ıındıtı tfl ra\lnıaıı kin hıuırlıı· 
-. "trn""( ııttım, ıını.11111 o ı:•'t t'l<I ıtıi!ı orlJlıınl df!J.;oruıı orta•ınrtn 
• ll~cıı"•tnıı tin ı.11 rolh l·Olleıı l.r)lll GrnN"r n lolrıtaı mlsn- •:rtr•I ı:Un hııı:ır hıılııııılıı· 
1t ıı8 , 1 •<Grrııı·f'n• in sôl)r~f'crı:ı flrlf'rlııl aıtırlı)or. sahnr t'flk ıum tılr toıııııntııln hlr \\ll'tıır 
: oı a '"dlllJor, Jlu ıı<.rrnrHıı 01!>11 kalah11lıı.. fnl.;Rt \ lolf!ltR ı..ınıtı· JHlı, •KRııunı 'tılııın ...,ııll'Y· 
• ııı, 11 lılı:iııı l.1')11\ ulolılllrdl. il<'· 7.1 rllıl r•l lçlnıte hf'ınl'n 1ö1r nıan•ın )llJJJınadııını ıllirl ) 111. 
~ IQ e k0ııı-rıuu ırıeroıı t•lflnı. (jy ı•arpı)or. '" ccf\ıınırl)lllı Kadın» yıl onra hlr l'ilrk ı..11111111 nıııı. 
"t. hnr 1 lı. cı•\rt,ıı <lrdlirr, cı ~lr . 1n hnzln Ti' romantik hlktl1H1 \1Tal111JI fethetıı., ıırıtl. HR ka· 
,. ~.P11 >Pnl ıurı.; opraııo•ıı IA'>lll ıın·Jı>or_. ıarı huıı11 tbdlk ettlln. lloıı:-
• h.ıııCt•r O>nn.ıal"nk.ıı fi ıe ııır l.c3ld Gen .. l'r tem•ll hnyıınc·a ru)ı1u. \lyıına ıı:rr\·eı.ı .. ıı hlr 
" lıır 1 lıı. olmu nılıno ha\lıılıuı hf'le MHl pf'rıledf', çc tıllhru !& fi· Türı.: tarafııııtan nlh11y~1 feth• .. 
~ c,

1111 
tını harfi elilcnnıl , ltllc1P l!lnı ahne51ndl'. ku•ıırı;ozıln. \ . ılllml•tl. Rf'm lif' en ı:u~· )Ol· 

• ,~ ""'" ı:dlnr.r. onııaıı çoktnn rnılnlil nlkı•lor Mr yıına. ll'!m· ilan , 'l.orhalıı. tanımı, ıın :ııınt 
• l'll ıteçıımıs, anın nfl lt"r ınlıır· ,ilin snnondn tanı on c1ort drfıı ~ııln.rllL 
~ tot;~\PJlnııtn haı:ırıaıııtı~ı ·ıcın tl"krar trkrar ARlınf'•f! <'atınlılı. ı.e)lll Gcnrerll! .\Hupanın bn~ 
,. hl" ıııın tlıcrtndr. nıtı ı..utını... J\tndblnl lf'hrlı.r ko tum. f:•I ı.a bir Ot!hrlnde, ırne tcsadO• 
• tıııı nt "tlnc:ıen zlyad" bir hl'H' fbrnhlm G~n~r d~ or11dardı. O ! llnıGır aldı, ornıta olacatımn •e ı:eet! tıını,tıtım Te nrı:akf'tJnf'. fen. bir kar:ııa:manıız daha ol _. 
<t. Ordum, nma 'lyan vpr· lnt'elltlne bnyran li11ldıtım \. ıtn. Onu da yarın anlatının. .ıJ 
~~~~ .. 

~································································· 

HOŞ MEMO- Bu balık başka balık ! ! 

zi.YGARf TÇİLER 
812.K AŞGALll< 1SLO .• 
80VYA D~ YKE NE 
Mİ<; 81 KIMSGE 
G.El.N\ E Dl 

Z.İVG.AlıE T(;E ı I 

ALCAPP 



f:.IMBRcıKADAj;ffı~Ol 
L ~ ıu. çeı «nA. uuT çoı cozn 111 m~ ıctUnstoıa .J 
.tıliiil-----------

80 n marş enin 
•• •• •• uç uncu 

-·-Bomn&rfenln Clçünco katı. ço-
Alemcıı. Helikopterler. tayyareler 
havacıa uçuyor· trenler köprüler 
cen, tOnt'llercıen geçip bir !Atas-
)'OnCla duruyorlarcıı. Tanklar, :urn 
lı otomobiller ateş ıaçıyorlnr<lı. 
Elektrlkll vinçler kocaman yükle 
rı Jı:aıcıın~ orlardı XOçOcük cıcntz
ıercıe vapurlar, mottlrler lşllyor

katı 
vasmı yapıyorlardı. Maklncıııcr a
teş saçı~or faksı öldürmüyor!ar
cıı. Tet li" bıısıı.ca namıucan \'t· 
kan ıunıcır:ılar, «ta ta. ta ... » 
a!!Slerl ın~ana ikinci Clün:;a hllr· 
binin klbusunu hatırlatıyordu. 

ÇOCUKLAR BiLMEZ 

İN~ ÇAl.1 uca ninl 

T A T A S - U l\ASI!\f ı95T 
------------------------

-------------------------~ 
DünvAnın TADI -TUZIJ 

E. Taylor öpüımenin 
sırrını açıklıyor 

81ntma artl8tı Ellubeth Ta,v
lor öpOşmenln aımnın ıarzu 
duyauıtun Anda öptı.omelı:ll oldu
ğunu ııöylemtştlr. 

Bu meıı~I e artistin razetecl
ıerıe konuıtuıtu aırada ortava 
çıkmış ve hazır bulunanlarcıan 
biri, Hong Kong'da alenen H
pllşmı'tlln yaı;,,ak oıcıuıunu eöv· 
ıecıırtı zaman 'artist hayrıı~ ct
m•ştır. 

YCfll ı:özın artist cYazık o 
ba!Clea demiştir. cSlz büyük şey 
!erden mahrum kalıyonıunuz cıe
melcUr. Zira 6p0 menin ııırrı 

ve zevki, öpüşmek 11\tedlitlnlz. 
onu tstedlttntz And a öpüşmek
tir.> 

Sputnik 591 nci turunu 

tamamladı 

Dior vasiyet bırakmaınlf 
Dlor Moda Evinden b1l<!lrtl" 

dlllne ıore, D~or'Un yerini yyet 
8&1nt - Laurent alacalı:tır. 

:ıı y~ıncıa olan bu genç cıeal· 
natör bir m!l.sabakayı :ıtazancıııt· 
tan 11onra 4 yıl Dtora ~!staıı• 
lık: yapmıştır. 

oıor yerine kim.in ccıçecdl 
hakkıncıa yazılı bir vaııı1eı b1~ 
rak:ma..-nı~tı. Moda Evi ıcıareıı 
aradan ıı;eçen birkaç haftıı zar• 
fında uzun dUtüncelerden eon· 
ra 1:enç desınatör Saınt - ı.au· 
rentın idaresinde l§e cıevama ı:a· 
rar vennlşt.lr. 

Kıbrıslı bir baba, polis 

himayesini reddetti 
EOK.ı\ Asileri tarafından cbatrı1 

olarak ıırm ecıııen ııeltlz çacut 
babası 54 yaşındaki btr Jttb!'I!" 
il, polla himayesi ile İng!lter9j 
ye gitmesi için verilen Tlzef 
rcdcıetmı~tır. 

cuklar ıcın bir mB!IAl, bir rtıya, 
bir cennettı. Satılan batan oyun· 
caklarla ÇOCUklar oynayabiliyorlar 
cıı. Kimse onlara mini o muye>r, 
korkutmuyor •<;ek elini baklnııı 
c:ıe:nıyorcıu. Oyuncaklar yerlt'relu, 
kUC&klısrela. ellerdeydi. Çilli, cııt 
burunlu tirin bir ortl n, eBhlc:aı 
lı:adar korkunç bir makıneıı tütc
tın namlı.ıı.unu kamıma dayadı. 
Kollarımı kalelırdım. Beni teslim 
almış olmanın earboGIU!lu lçlncıe 
ma\"l mavi ~lcıü B r kız, ken
dlsl kacıar kocaman bir bebe!:tn 
ı.açlannı okauronıu. Yere ~.eı
mı~ bir ıırup, aıçrayan ve takla
lar atım bir oyuncak kl>11etın 
ml.!lkaralıklanna ıı:ülüyo~rcıı. 

cıu. 1 Frank atınca kosan bir ya- Qccuklar, harbin bir eıtıcnce ol
rış atının h&reketlerlnl tekrarı-.- macıııtını nereden bileceklerdi? Şu 
yan oyuncaklann sırtına biniliyor oyuncak tankların paletlerinde e
cıu. Bir dll~eye ba ınca. otomo- ıı:lllp hurd baş olmamn ı tlrabı- cctll'l!lnlerdl? Şu tıkırtıların uyan ne geliriz vaacııne kanmıyorıarcıı. 
bllle:t, kamyonları, otobüsleri Ue nı nereden duyacoklardı? Şu tny dırdığı çılıı:ın n~eyl, aynı tıkırLı· Annelcrlntn, ablalarının aldıkla
blr llem harekete lı!!Çlj'OrdU. Çili yarelcrden 5 - 10 tanesinin bir §Ch !arın c;ılgnca bir korkuya kalbedc ZI ~ekerlerle, çöreklerle, pastalar· 
lıklar atılıyor. mlnllck eller çır- rl blıttın ınsnnlorıyln. l>ütün o- bll~el!l:ıl onlara kim söyl~ıncıı? la avunmuyorlardı. Yarın ne ka· 
pılıyordu. tnoec!k bir kordo:ıım mltlerlvle, 11eşcslyle, y~ıunalc ar• TATLI SAATLER cıar uzak. ne kadar uzundu. Ade· 

du. Bonmarıe'nln üçüncü katı, 
yavaş Y•Vll.$ boealıyordu. Her t•Y 
;·ıırll yerıne konuyor, maklnelller, 
ıı.usuyor, trenler ıstaa;onlarda dU· 
nırorlart:tı . 

Tas.s Haberler AJnn&ı. dün a-e
ce Sputnlk II nın bueon TOrkı
Je &aatlyle 5 cıe Clünya etrafın
daki 138. ct turunu ta.-namlıya
catını blldlrmlştır. Fakat için
deki köpek yolcu halı:kında eU· 
kOtu muhafaza etmiştir. 

Su sabah Sputnlk I. in dünya 
etrarıncıakl 591 cı cıevrını ıa
mamıı1acaıtını da Ullve eLmlş
tır. Tıısıı AJansına lt"lre avnı 
müddet zartıncıa Sputnlk I . ı 

fezaya atan roket 595 ıur Y•P
mı~ olacaktır. 

Dall köyüntın 1erllııl ola:l 
Styllancıs Groutas, ba1aunırı 
tehlikede olduğunu ihtar edtll 
reııml eahslyctlcre dün de::ııW 
tir kl: cMasuın oldu~m 1çııı 
htmayeyl reddediyorum. XtlY~ 
de ve ailemin yanıncıa oımer 
tercih tderım .. » 

Groutas•ın ismi, l'eçen aY i· 
ı;ller 1 arafından •idam• edııoıı 
Dal! köy muhtarına yakın ı1ıı· 
metlerde buluncıuııu lcln roıtı' 
nın •hainler llstl'lllneı Ut.ve r 
Clllmlştl. 

ucuna ba!tlı oyuncaklara latcaen zusuyla yerle bir edebllecel)lnl ne ta kollarından çekerek ıı:ötürUI!!· 
hareket, ıstencn mrıncvrıı. yaptırılı reden bllslnlerol? şu \•apurlnrla, Çocuklar oynuyorıareı. l\lcsuttu- yorıaroı. Bebekler, maymunlar. ıır 

SAAT 6 

OÇONCO KAT 

~orcıu. Atom çaaının teknııı. oyun seyahate çıkan m~ut ınsnnlıın!l :ar, bir ma.<,al ıı;(lzcmıtı tçlncıe tat dekl!'r, ayılar. balonlar, toplar, hü YOrQyen merdivenler tızerın
cat , nartlnde mucize yaratmış- deitll, cephede yaralanan askerle- ıı saatler ıreçlrtyorlardı. P!'nbc, zanıo vo bul!ulu çocuk ıı;öz!erın- elen ıı,; ajiı katlara doıtru çocuklar 
tı. Bonm&rfenln üçüncü katında. rtn, rıayntıa ıııom arasındn gidip kacııtıı yanakları terden panldıyor, dem acıetıı zorla koparılıyorlar; karı~ık duygular içinde akıyorlar 
çocuklar. bily0dükler1 ıaınan tek ı;:clenıerın. topların tüfeklerin ta- ı.aç Cipleri ıslanıyonıu. Yine cıe minik kalblere, ııevllen şeylerClen dı. Snat aıuya ırcllyordu. BrOk· 

:Bonma11enın tıçünco katı. b!r rarlıyacakları çılamtıkların pro· eınabllccetlnl nerecıen lıatırlanna Rltmck tstcmlyorlarcıı. Yann yı- ayrılı:nanın lllı: acıları tattınlı}Or- &el gcceıerıııcıen biri cıalıa başlı-
1111111ı111111il111il111111111111111111111111111111111111111111111Iil11111111111U111111111111ll1111111111111111111111111111 1 1111il1; 111111111111111111111111111111lI1111111111111111111111111111111111111 llllll l l l l l l I il 11111111111111 ll'~yorcıu. Caddell'r, binalar ışık ıı;:ın 

deydi, Jı:aldınmlar ıslaktı, :talaba-

• 

lllctı, gtırOltQIOyClü. Bonm~enın 

üçüncü katıncıald oyuncaklar, 
oımdl karanlıkta, eesalılllı:t•. yan 
ıızıııı:ta. korkuyla blrlblrlertne aa
nlmışlarcıır. 
xıvırcıt başlı. :tırmızı dilli k6-

pckler, kocaman ayıların tüyler\ 
a:uına ılzlenm1şlerdt. :Bebekler 
birbirlerine eoltutmueıarcıır, Zırh
lı otomoblller, tanlı:lar, atların ıı

calc karınları altına ııızıenmlıler
cır. Makineli ttıtekler, ao(tuyan 
kabzaıannın aıtm•ı !cinde tttrı
yorlardtr. 

Çocuklar ve oyuncalı:lar sabahın 
olmaaını t.lm bilir nuıı beklerler, 
cecı1m içimden .. 

Yarın:---

HAYVANAT BAHÇESi 

•••11111111111tuıuıııııı11111ıuıııııı .. ıııuıı•ı•ınııı .. ıunıı•ıı ... 111111111Huı 111111t11uuııııııııııhıtıNtttNtıııuııaııııautııııuııuııııııtııııııu ... • .. ,-

her 
perşembe 

Dirhem -Dirhem 
Sonrt. çe'lı:.lllp sof· 
raya oturmuftu. 
Ayten• bakıyor; 

aeaız. ur11ı ıO· 
rona,ıu kııın, bir 
4CJ"ler aezmı. gl· 
b1 oturdutunu: 

•Hı.bili dedi kr.Clın. Omuz silk· 
tlltl yatakta blle belli oluyordu. 
«Mutfakta 79. dlyeı:necıın. delll 
mth 

•Ama MOeerroıcııtım. durup du
rurken .. ,, 
ıYann otururum 

VtD i · ViDt 

bir 
hiHB~C 

1 Ya%an: Kental BEKİR 1 

Müşerref telefonu hızla çevırcıı· 
dlah, en ml8ln, Raı:ıp? Ne ya· 

pı~ orsun 7 ıı 
Telin O'lür µcuı.cıa:ı:ı ele!on 

u"ıe oennın m~ındaycıı Ra
ıııp, kan ının ö1kel M nt c:ıuyun 
ca :yüzünü buru1turcıu 

cNe yapacağımh cıecıı. cQalı~ı
yoruın » 

Mü e:refln ~I sinirliydi: 
coeı. bak Allab114kınal. Bık:ım, 

bu kızcıan. Evde hlzmctct ben ı:nı 
ylm. o muh 

cNe o.du ııcne MOşerrefclRlmh 
cOel. ııısr Bulqılı:lar oldul)u 

ı: bl cıuruyor .. 11 
naııı;ı. koca ııenWn ıet.ııde ıoz. 

!erini ıetcılrdl. •1ıt.ar• diyeme-
di. utancıı 
Kımı. onun aı: aug:nuından. 

kartır.ıncıaymıo aıbl böyle demek 
lfıtecıııtını anlaı1ı: 
cYıkıyacaRım biraz sonra diyor •• 

Satıahtan beri oracıan oraya koşu
yorum. o oturaun, ya:.&ın. kalk· 
6ın ... Ytk&11ana. Cllyorum. yıkıya

caıtım. diyor Artık bıktım .. • 
cŞlmdl nerecesın aenh 
cK n beynime çıktı ayol! Du:a

blllr mi im evcıeh 
•Nerecıen telefon edlyorsunh 
•Postaneden Artık bunun ica

bına bakma uım. Oel, kenClln a!Sr 
Nedir bu artık YOz vercılkçe te
pemize çıkıl or • 
•M~crref ... ıı 
c •••••••••••••••• > 
•Şlme1l 11e:ı eve mt • Öbtır me

murların konuşmalarını duycıutla 
rını uncıı. terledi. cYarım 11a&t 
11onra çıkacaıtım. eeııncc ı:ısra,u
rüz Olmaz mıh 

•Ben. dUnracıa ne ııctcmem .. • 
cEee? ıı 
cOIClemem işte O kız ora:ıa ol

Cukça dtınıraı1a ı:ncıeme:n. Anneni 
de b r ııorııen Oturuyor da ~ını 
b le çıkarmıyor. Sanki kı~kırtt• 
ror , 

cAma elmdl telefonda konuıul· 
ı:naz bu A% sonra ııe!Pcetım .. • 

cPekl tel • Çıkamaz mısın Olm 
dl?ıı 

•Hayır. tmkln yok...11 
•Peki. pastanede oturup bekllye 

cettm ıı 
ciyı, çıkar çıkmaz ııeıırtm ben 

O pastanecıe mi"• 
cEvet, orada ıı 

Telefonlar aceleyle kapandı 
Kan - koca ııaat bşeten sonra 

bulu~tulır Ragıp'ın beti benzi 
atmış. kOI olmu tu Dudakları tlt 
rlyor. ıt!Szlerl yaşaracak ıı;.bl bu
f;ulanıyorcıu. Kadın hep eınırıı 
t;lntrll konuşuyordu. AClam bütün 
ııe~lnllll içinde ııene alttan aıı
ror. onu yatıştırmanın yollarını 
arıyorcıu 

Eve eoldlklert zaman. Raıııbın 
ya lı anası d1\'11ncıa owruyor. Ay
ten de. mutfakta eess.z. sedasız 
bula ık ytkıyorcıu MOserret lçul 
mrcr ııırmez 11e.sını kesti. bir kol
tuca oturup bacak bacak t\.stüne 
a• tı Yelnız ayatını tltreterekt.e!l 
hl A aınırıı oıcıuaunu be111 etti 
Raııp da aıııarasmı yaktı. a ı

nı çıkarmadan bir anasına. b.r 
karısına bakındı. cıurcıu. Ara - ııı 
ra da mut!alı:tan ceıen tabak tı• 
kıru arını. au ,ırıltılannı dlnlecıı 
Hep atzından cıumanlan çıkare1ı ı 
zaman ııuntılı sıkıntılı· 

.orr Om • decıı 

yavaş üst perdeden almalı baş
ladı. Ondan alacaklarını dirhem. 
<llrhem koparıyordu. Hele bir acı 
çocuk dünyaya ııetırlnce b!rcıenbl 

re ele ı,u Raıııp çok zamanlar 
işin başında yanıldı ını düşüncıa 
Hatt bazaıı. ııankl yapabllecek
nı iş ı: bl ıı:ert cııınmeııı bile taııar
ıacıı hem ele tıunlan karlfiının ya 
:r.Une kartı ba ıra. ça ıra allyledl 
Hiç bir sıızüııu tuu.mayınca cın. 
kan~ının bıtınna.ı11 onu ba :ınıı. 
illıtd k", bu \erine lll!!me.z sllzJere 
ı:tılü - GülO\t'rdl 

Dlvancıa oturan y~lı kadın, o
lup. biteni oıcıurıu tılbl anlıyor. 
.. eııını çıltamııyonlu. cYly!p bitir! 
~or otıumut» cııye cı~ünüyonıu. 
ilk o konu~m. 

cAytenlıı diye ııeı;lencıı. cKızım, 
bitti mı bulıı,,ılı:Jar?ıı 
MOıerref: 
•Hıhl• cıtyc S(l!Umsecıı. 
Raıııp, onun yüzüne ııo:arak. 

~a.~ltınlıkl a baktı. Ellııl acele bir 
h11reketle aı;~ı. kı.&ık ae.eıe: 

«Ne yapalımh dedi. Ardındın 
dşte.t eler ır!bl muttatı ıtO&terdl. 
Kadın birdenbire cıısncıü: 
cSeıı da!reCleykenh dedi. cSen 

dalrecıeylten? ŞlmCll aenln ııclcce-
lnl blllyor da hemen eırmıv mut 

tığa Yemeli yiyeıt kaç ıaat ııec
tl. o zamandan beri neredeydi ta 
çük hanım?.» 
Yqlı l<adınla otlu ııaz ııııze ı:eı 

Cller. Kadın ahlıya - otluya be
lini tutup ltonu•ulanlraı du~·mak 
lstemdelltlnl belli ederek kalktı. 
hole çıktı. 

Yalnız kalınca Raaıp çaresizlik 
lçlncıe karı ına döncıü: 

cNe yapayım Mü~errefh dedi 
cNe yapa}'&mh 
Kadın bil& alnlrll, aıntrll ar•Rı· 

nı ti tretıyonı u • 
cNe yapmak lAzım, pek Ali bili 

yonıun. Yü.z bulııyor d a oncıan .. 
Sofraya oLurur blz:lmlı 7er. •• 
ııımı çıkarmam ıı 

«Ama Müşerref, karCleşlm clbl 
eıımızcıe büyildü .• 

•lote hep bu Clüşüncelerln • 
cUfrt. Mlloreret.. Ama bak .. 

Ufff ... • 
•Ben istemez miyim? Kencıı e

vi ıı:lbl blWn burayı. ben de ev
lAt cıııeyım. Bu kacıar aaadıır mı 
yım bcııh 

•Sua. duracak .11 
Kaı1ın ı.ızdı. 
cAy. 6US Raıı;ıp.» dedL cDc}1 0-

lacatun. Küçücük çocuktan tiaya
ı korkU)'Ol'l!Un. Duyarsa dU)'liUn 

·~·ol Deni Clfişünmüyor da onu 
düoOnOyor • 

cUff MO errer ıı 
cNe var duy a? Artık konu$Illa 

mı cıa o:la ııörc mı Ayarlayaca
ğım? Bıktım. artık usanç RCldl .• 

cNe var ki, MOoerrerh 
cDaba ne olaun? Ortalıkta ırezl 

nlrken ııörm<lyor muıumh 
cNe zararı var sana?» 
«Ah. ayol. anlıınııyor musunh 
dıte. yıkıyor bulaşıkları.» 
Kadın ayatını ıncıırcıı. Serçe 

pannatının btrlncı bükümüne ba, 
parmaıtını koyup Raaıp'a etli dl: 

•Şu kadar• deCll. cŞu kaı1ar in 
saf olııo ııende • 

Beriki ıı!Szlerlnl açtı: 

cEcch 
c»ırazcık kanın der. ben! an

lanıın. Bu kız evlltlık mı. yoksa 
bu evin kızı mı?. Ne bakıyorsun 
cıışanya? Duyacak dlve mi korku 
fOr&Un~ lllbl Kanı.eşi ııtblymlş •. 
Ayol, sen onu karctqllte '}'akıttır 
dıttan aonra ru doanıau, pu .. 
Ayol, ou aptal ıı:ız .. ıı 
Raaıp e ddlleştı: 

Ayten on üç ya~ıncıayClı. Daha 
iki la ıncıaylten Ra~p·ın anası o
nu evllt> ecıınınıo. lı:encıı çocuk
ıarıncıan ayırmadan büytıtmü~tü. 
Raeıp da zaten, iyi - kötü oku
yan. Shakespeare, Goctbe. Schll· 
Jer ıı:lbl yQksok ya.zarlara. hattl 
Claha bu yana Ste nbeck'e Mltayn 
bue fllln h:ıyran, 1uce dUşüncıı
ıenı ballı bir aydındı. onu kar
deş bıldl Nasıısıı zenıın kızı oı
cıutuna tamah ecııp MO$errene ev 
len nce 1 ın renıı bırcıenblre de
it o• Öncelerı pek tyıycıı. Sevişir 
ıcen n eanııvkcn ona tıpatıp uyu
'l'Or her haliyle iz nden yürO}ece 
tını ylQyordu Evlenince yav~ 

.~rn ern'h cıedt. •Sen böyle de 
ıııcıın " ıcıcıen .ıı 

cTabU deRlldlm • 
Raeıp nen cıer a .bt yOzane 

baktı. 
cE,·de deltllıln. eörmüyoraun .. 

BUU!n ııün aynlmıynr pencereden 
GOzQ ııo!takta, Kardeşim. diyor, 
bac:ıı bakA!ım 11 
Raaıp tllcıııntıyle: 
cAyıp, ayıplıı deCI!. 
Kıcıın o~ırmış, donmu.o kıılmıs 

ı:OztıktO' 
cAyıp ha, ayıp .ıı decıı .. cAh. ah, 

zatenh 
•Ne yapayım? diye 6fte!endl a

dam •Kolunde.n tutup r;okaı:ta a
t&ma.'n ya. tnaanlık oıcıu mu btl 

Biliyorum, bUlynrıım hepsini DO 
tün bu bnıtırıp çaııımıalar nere
den reıı1or, biliyorum. yıl NtJ• 
11e ... » 
Müşerref kocaııın a bııktı: 
cE\'eth eledi 
«Susayım cıaha iyi .:ıı 
«Söyle. stıyll' ı 

ACln.m •hıh!• deC!I ıı~tu G11:ı:· 
lrrını renkli ttll perctrlcn!e a ır 
koltu !arda, kr ı;ıaı ıı ıııara tabla
:ı ııetıpılarcıe. (1 Hl abaJurlarcıa 
dola tırcıı. 
«Hı . ııı ... ı CI e glzlc:nek istedi 

ili bir öfkeyle ııöyıeııcıı. cÇ!'vtzle
rı il dhe dü ancın, cçcylzlerl .. 11 

Mü ernıt ondan ı:özünU ayırma 
dı. kocasının ne düşündOitünü ol 
duğu aıbl anladı. Hiç ornlı olma
cıan, cl\ldaklanncıa kibirli bir eü· 
lümseme. 

«P(lf ıı dr.dl. ·•Hthh 
Böylece bir müCldet ııustutar. 

Ra;pp Jı:ol~u{ia ıöınülmüt. ufalmış
tı. Kncıın. bacaklarını oynatıyor, 
sinirli nefes a\ıp vermeleri odayı 

kaplıyordu. 
Bu aracıa. yatak odosın<lakl ı;o

cuk ağlacıı. Rnaıp lupırcıacıı, karı
sına baktı. Çocuk bir c:ıaha vırak
ıacıı U;v .\l.5undan uyancıığı bt:?llly 
dl. Ragıp gllzlcrlnl karısına dltlı;ı: 
•Ağlıyor » dildi. •Cocuk .ıı 
Ka'3ın oıu~unu dcğışttrdl: 

•Hıhlı dedi kü kOn kü.skQn, o-
muz stlktı 

cBn.ksana!ıı 
Mü crrcf, biç aesıııı çıkarmadı. 

Boyunn bacı.tını ıı llıyordu. Co
cuıc bir daha bağırınca Raıııp hıl'I! 
la kalkıp· 

c~cfkaL ~ok ki ı Cll}e ôylendl. 
Doğru odu a girdi Kenarlıklı 

kOçUk karyo!Mında on aylık ço
cuk gOzlerlnl açmıştı, Ragıp ne 
}apacaf;ını şırdı. içeri girince 
ı;:ocuğun a(ilıun ı kcıılllrnrmı ti 
Ylımuk ellertnı pamuklllr gibi ak 
yozııııe ba tırı orcıu na ındıın ay 
rıımncıı. uurdu cOlttlk .. ıı dlt-e 
düş<ıncıtı cCU işte böyle. her <111 
<lljtınl yapa yııpa ıı 
Çocuğuna baktı. lçlndım SM-

mck blle gelmeııı 
Mü6errer akşıun yemeıtınde wt 

ra a ot.urmadı Ana - o ul bir cıe 
A1ten aeslz, ausız yrrlerken o 
ıı;:erı çekllm ş, vatalta ~ üzOstQ yat 
m~tı Ragıp yanına aoıcuımu~ 

•Ütf M~erref. ııcıemt ti, ese! 
aruk, uzatma fazla ... • 
Kadın da yumruğunu ya:ıtıtta 

vurmuş : 

~ kız k&rfımcıa oıcıukça.ıı de
mtştl ıben dUn1 ada sofr111·a otur 
ma.-n, 

•Ece. ne ~apıı!ınıh 
•G t& n. ırıutfnkta veıun • 

8EVOÖLU 
ı\ li '' '·ıeı: 186.'\0'.!): 

1 • Papıt)a • Özcan Tek· 
gül, 2 - lllr Fırtına Gece· 
ıl vecıa Örfi Bengü • 
Berrin Aydan. 

$ \11'\Z\R !'iri: H:::;ı;:: . 

All:oponun oıı.u • Damelı: 
Rey Robert Berri • Fran 
aaca. 

ATLA ITel:«HU): 
Kıınlı Av • !Ubert TaJ· 
lor • 6tewart Oranrer • 
Debra J>aıet. 

F.Ut\llJRA ITel: 44'394) 
Manueıe • El&& l\.lartlncı-
11 • Pedro Armendarlz. 

t'\CI ı•rrı: .t84:ıu.:;ı: 
Aşk ve tumar - Orhan A· 
rıburnu · Sevıı ö polaL. 

1 U : (Tül 4U!i 115): 
Kart.acı Mubarebelert • 
Olannı Marta Canalc • 
Jorge Mıstral, 

LÜKS ITel: 44 il il) ı 
kar taca 
Olanna ?.!arla 
Jlrge M13trııl. 

ŞASi Içll Kadın • Je> 
banrıa Maı.z • rrtJt Schu· 
man. 

SARA\' (Tel: 4' ISSS>ı 
5-lz Dlln:va • Dottıman.. 
ter fUm . Renlı:ll TQrkce 

ekmeAe zorlukla 
el uzattıltını, çatalı atzına zorluk 
la ı:ııtarcıü~nü anlıyor, içi ezi
liyordu. Anaııı da hep cab. uhb 
cııyorcıu. 

Yemekten ııonra kız ht.men bu· 
ln1ıkıarı yıkamaya koyuıcıu. Anası 
oıtluyla bir - iki fıısılclaşmak is
tedi. Amıı Rıııııp bir kolıuıta gö
maıcııı, sıııara tcllendlrdl, hep cın 
şOnClü. Ötekiler 0<1alnnn11 girip 
yattılar. O hep d(\ŞünOyorclu tlç 
rılcıır üstüne bir ta11e bile koya· 
madıtı etajer<lckl kltaplanna ba
kıyor, •işte• <11'\'ordu, cblttlk ar
tık. gittik ... OU ... Kolumu oyna· 
ıamı:vorwn.. Koltuklar pınl pırıl. 
oımıu: mıycıı Ku!Ubl' bir k\ll!l· 
beclk. Obh Yeter \'alli... Sbakcs 
pcare ne der?? Merhamet.. Hep;;!, 
lı~psl öyle. acı acı titrer içleri ... 
Defolup cıtscm. B ttlk, canım 
bittik- ö.cıok ... Yok. ou kadarcık 
ınsanltk yok. Hıbl Bakıyor arka
d&flarınıı, hepsi de blalm hl.zme"° 
çl, blzlı:n blzmotı;ı. diyor Bu aoy
llyemı:ııor bir türlü, Benim hizmet 
çim, diyecek, bneım hizmetçim ... 
Of - oırr ... 11 

'>eni cıeıııı mi ?ıl 
ctltt .. • 
cO!Sr bak ... ıı 
• Ama ııekerlm .• 
rHıbı Şekerimmıe. 
cüt be!ı 
SC31 biraz yülcl!ek 

Kacıın blrcen ardını cıöncııı : 
cBlttl.m. valll. bittim. Na 

.ııtım kal ... » 
Kesip h&'ltnı çevirdi: 
cMüşernıf. Allabaşkına 

ınllnaınzlı[:ı. Sen no dedin do J"P 
madım? Söylesenf' Allaha,kına 
biraz insanı ol . MOşerret. Döyle 
zehir mı edccelilz cıünyayı kcncıı
ınlze? Ce\ ap versene.. cDOrtüklc
cıı. •MU cr~er. or ... AUa.tııın Bık 
tım bet .11 
Kadın 11omyayı cıcıroatarak kı-

pırdadı. Gıcırtının ar1113ındıı cıa 

bir 8l!a duyuıcıu: 
cYa o, ya benı ıı cemııtı. 
«Sakata mı atayım?» 
Kaelın küııkOn küsktın: 
•Solı:ağa mı, a t, dedim aana?• 

cıecıı. rOtunnıyacak eofrayL • 
Ruıp etinden kemll!lnden bir 

te1 <laha kopuyor .ııanı1ı : 
•Ama sen .. Ney.ııe, yarın düşQ

nürüı: .. » 
c Yarını fil in yok . • 
«Canım ıımcıı eofraya oturmu· 

1oruz yalıt 
•Oturmuyoruz, aına 1en ıöyle 

Saat on biri vurdufiuncıa esne
di, ama uykU&u yoktu. sıııara tab 
lası da dolmuştu. Kalktı, ayakla
rını ııurOye s<ırüye odaya ct:cıı. 
Kansı. yorganı başına kaı1ar çek
miş, tanlı bir lman nasıl uyurea 
öyle uyuyordu. 

So1undU. yo~ıının altına onu 
uyancıınnama.k tçln tıtl..:llkle aır
dl· Bu tırada kadın birden Ote ya. 
na döndQ, ardını ı;:evırcıı. Raıı;ıp 

rene öfleCll, ellerini b~ının altına 
koyup Cllzlerınl <ilkti. Kıuuı bir 
lkl yapma ınllttyle U)'umacıııtmı 
belll etti. Raııp konu~un diye 
bekledi, beklecıı. o sesini bile çı
karmıyorcı u. cOfflıı dedi Artık bu 
böyl<' .sürüp eıcıemezdl: 

baknyım bana..ıı 
Öteki içini çektl: 
cPekl .'t 

ÖZET - Tlvlla Veyn tnbauca ile vurulur. ı;uçıı oımıyan önınc 
kaatll zannı ile tutuııır.M 

•MJ erreı .• d ye ftaıldadı. •Mil· 
eerr f ıı 
Kadın tızııınlıkla. tıpırdıdı, ıom 

ya gıcıreladı. cSı.ıs. dlnlememı Cle• 
mek ıstcdttını öbOrü anlam~tı. 

cl\toıerref. oekerlm .> 
Ka<lın ıncccııc bir hıçkıntt a: 

•Sus ıı cıedl. •Sencıe merhamet 

Kncıın canıanı\"ermlıtı: 
«S!!zt-• 
Rıu;ıp, tavana baktı: 
cS!Sz. ,. decıı. cUrrı • 
Kacıın, yorııanın altından eli:'!! 

kaycırcıı. kocasının bacatına bir 
çımcııt attı: 

cHınzırlıı 

cU!lıı diye ıııçracıı adam. 
Karısının tıkır tıkır ıtülCIUltünO 

.:ıırar g·bt oluyorcıu. fııtem!ye ııı
temlye ı:ülüm&edl: 

rBu}dU, cıeıııı ml?ı> dedi. 
Artık kacıın ya1taıaı:ı11tını tekrar 

kaı;:ınrım kork~uyla mızmzııııııııı 
bırııkmıştı: 

!>il"'"-' 01.l•u"' ~ 
8•1Mı~ GıBı '<O 
"' ııfv.,.oıauN 
HAı Clu w ı C .. ı .. t(;,ıQ 
OA~ .,AQc,Jt.,AN 

"°\Atı• 
Sıuı 

olsa, evveli bana acırsın .. • 
ıBazan llyle mina.~ız oluyorsun 

ki, Rıı.aıp .. :ıt dedi. cHant vallahi .. • 
A<lam kendi kencııne konutur 

ırıbı : 

tıııtııııtıttlllHlllllHtttıtıttMlllllHtlllltlltlllttHttatt .... IHlllHttı•111111111111ııttllllHHllllllltl · ,,.. .. STIV ROP ER ..................................................... . 
Ragıp onun cımu:ıı ba,ına eğllCll, 

çene:ıml ok~adı: 
•Şekerim .. > 
Kadın omzunu •llkU. Racıp <ır 

pcrttyle elini çe;ctl. 
«Ama ı,ıekertm. ne bana huzur 

•crıyorııun, ne kencııne .. Blrucık 
dll.Oülll!l'll ... ll 

Müşerref, hatif bıı;:kırıklarla in 
llyorcıu. Adam •hep bö)·le .• Cll) e 
düş<lndO. Ama yumuşak. tatlı bir 
& le· 

dtü erre!elglm,ıı Clcdt. cCanımt 
ual • tıııcll ka:ıın. ıSenln tef· 

katın yata a ı:Jrlncc. ı 
•Mü crıefc.ııım. blll orsun, be· 

n m ellmden ne eellrh 
«Dlyemecıın. deitll mt?ı> 
•Neh 

«Yarın ne dlyeceğlmh diye r.öy-
lnecıı. 

«Klme?t 
•Ona ... • 
Kansının ölü gibi ııevşeylverdl 

ğ 111, hemen ardını dönO\'ereccıııını 
öyle bir aez.cıı ki ... 

cHlç .•. ıı Cll\'e ekledi.. cDoln:de 
bir §('Y vardı da alo:ılma v:eıcıı .. ,. 

Kan ının gülen gözlerine. ı,ılJ,ı 
ıı !lzüne hiiktı 

«Hep ıı cıed, •Hep ııenın dedi· 
ğ n. Uu Allahıml» 

Kadııı kOC11$11la 1 ICl'I el!llmlr,,tl 
f{o:nod nlıı Uıstündekı ırece llmba 1 
sının ı ıRıvln bile ııözlerı de. dl'
ıert de pırlı pınldı. 

Kara Atın İntikamı. JI YA J R Ol AR ~:~ı: Komeııı . car-\ 'F-"11 ısebudeba$ı: 'leı: 
22 25 15): ı - Dn Adam • 
cıut. Oable • Jane RUI· 
sel - Türkçe. 2 • Sirkte bir 
Clna,.e; • C. Mttchell • 
Anne Bancrott. 

pm,a, Perşembe, Cuma, 
9arbt TfTaTJtOL.UU Cumartuı, Pazar ıuıre: 
OR.uıı ltlHU (ı'el '42157) :n de. Cumartd. Pazar 

R.amı ı427l l. Ü'akücıaı 
360945. 

iTFAİYE 
(~tanbul : 2'14JOO), (ll• 
roıtıu: 274501 ı. <Anadolu 
'8kaaı: 2'14l02), 

fren-vapur-uçak 
l ESi (IS. Ko7 • •reı: 

'8 U J: ı - Hacı Babanın 
Maceraları • J. Dereclı:. :ı. • 
Mukell 6Unrl - R. Morc 

11.&DlltÖY 

•ltA.HVEHA~"E> Yazan: Matine A&t 17 de, Ouma 
Ekrem suncar . Sahne1e talebe1e 17 cıe - Kara 
tayan •• dekor: Mas .&fa~bt .aJtuıd& : Oram 
Afelnecke • ıı::omedl 3 pır Puartesı, Salı auıre 21 
de. suare: :n.oo de. de, SAiı 111atıne 17 de. 
nNf m.&no c'hl 

1 
Oamımbı talebeye 17 de. 

44'4°'9: lSTANllUL OPD&TI - ID. Dem!ryollan Haydar. 
•DEL!. • ıı::omedl :s pır· (Malı:lfm TtJatron) 1 pa : 35M75 - 61rkec1: 

<le • Taz:an: Retlt ErCIU· tSBhu.:fOt: Operet 3 pel'de 223079) - (Dentzyollan : 
S • Çar;amb&, CUmarını. '91896 (Tattı ı•a•ı•rı '-

ııroaraırı 

RALE (Td: 31 •l IU: 
1 - ömrtımce Seninim • 
Oaby Andre Türtee. 2 · 
Altın Dağın Drarı - Leıı: 
Barker • Mala Powera -
Renkli • iDı:. 

ran • uare.~r: 21.00 de. Paar ... , 11 da cau. ~ • • ""' rak 
sr.s~r.ı oPl!Rıtrf ae. Pt!'ffmbe, Oumarı. ı.lhbarat: 4402G'7) - ıeeııır 19 20 Radyo ile tnı:ııu:ce 
FESTİV.~L: MUzlkal oı;ıe- .ı lıalt:a ttı~IUJ ıan, Hatları: 444233) - !Han 19 35 Konuşma 

ıit.'R~Yl:A 1 •rıı: SCKIZJ 
1 · Zorlu Ptloo:.. 2 • Ca. 
nanrlar TıtaA\, 

OPERA (Tel: Si Ol 211 ı 
Pllı:nlk - Kim Nınlı: • wıı 
ııam Holden • Ren1tll • 
İng. 

\'t'RT (Tel: Si t1 CI) ı 
ı • Kara Bahtım • ALıf 
Kaptan - Nevin Aypar. :ı 

Ebldl1cte lı:adar · OUU.tan 
OOze1 • Reşit OQrır:ap 
&tlçua ıoAJJNK BAL 
DVl't DOIUU!ll 

rcı • 3 perd~. 12 tab· re. eaaı 21 d• Yollan: 444790 H 738240). 19 40 Clıtan melodllerl 
lo • Mcızıt: ıtarlo ııı:o- 19 45 Saz eserleri 
poçellı • Çarpmba eaıt p o , ,. s • ,-m d a t R A D v o l A R 20.00 Dlnt musahabe 
15 ıe tenz!lltlı matine • 20.10 TOrk mozııtı 
CUmarteal 15 ttı talebe PERŞF.\JBF: 141111951 20.111 Radyo gazeıeei 
matlneaı . Suare: :ı1.oo d• 8atırk07 11MM. ae:roııu tSTA.NBOL 7.27 Arılı• ve pro-am 2200.3305 Esedrbbcııl t ııaat el 
S..&&&C.& rlTaraoıtı '44M4, Burcuacsa 518ll03, .. v "' · e yattan güz 
rraı: ......_ BUJ'(Jtada 5111081, ÇUbllklu 7.57 Açılıı ve ı>ro;ıram 7.30 T!lrkUler uytaıar 
CİBAt.f KARAKOLU . ıto 880001 • 60, Z?enkOy 6J20U : ~g ~"::rıe1:'0zlf!I 7.46 Haberler 21 00 Şarkılar 

mecsı ı ıı-te, oaı.a• Plor11 738992, Ballo • O&- 8 45 Saz eserleri : ~ ir~~!d~~r.ııtı ~: :g ~üçtık koruıer 
tıa CUııı.arı.ı ıeıuıu&• nlz 220939, RaltCloı:ıu 11 oo l\!Ozlk 8 45 cıarkılar 22 00 0nrkılar 1 8 1ı --·~ _ .. _.... ,_ 5 .......... n beli cı "18"'~ .,, pcra geven er il • ...... -- ,..._ . -..-, ey ı a ., ....... 9.15 ~arkılar 9.00 Hatif ıarkılnr atı 
aıa taı•b•7• 911l8l11.ı Pa I.atanbul 214222, fatın1e O 30 Kapanı~ 10.00 Kaı;ıanıo 22.46 Haberler 
•r matı.ıı• waıtneı• Deniz SGS020, ftadttOJ 12 27 Açılış n J>?OCMım. ı ı .57 Aı;:ılı~ vo proaram 23.00 Operanın devamı 
tt.a 3G0672, ltııııııadı 5111825. 12 30 Dans müzlll 12 00 öıııe ko!Uiert 24 oo Kapanıe ..J 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""''""''''''""''""''''''''''''''""''''''''''''''''""''''''''''''~'' ........ 
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9o1cı 
ı::ı ı. 2 &n •ata: 1 - Bir v1Jllyetl-
ll!ttbarı~ı:ır aoru ııau. 3 - Tl
''1ıırıı1 • 4 - Açılı:, Su. 8 -
l ..._ ll \ hlçlmıt. O - Dlr nota. 

't1ıt ' •:re 8 Llmonlulı:. 
ııı~lıttrıaan atıya: ı - l>te
i ..._ 1.İ 2 - V11l}et 8 - Qıllllı: 
ta 11 .._!e ~rUnından biri : D r no-
4)ı ru OUvcnıık. e - Sahip 7 -
b t te-,' 

8 
ı; Karnavalda l;ullanıJan 

ili,'~ • - Dır tatlı . 
Sot l\C hUl,'llı\('ı\?liıS OALIJ '•: s°: ııah: 1 - Sputıılk 2 -

~-.... IQ.' 3 - Hamsı. ' - Aftos. 
ltırıa. e Ney. 6 - Ya; Re. 7 -
tlık - Alın: Aksi. 

; .... ;ıaan aşaP;ı7a: ı - Bablct. 
"rıh R.; 3 - Uymalı:; Rn. ' -

4~ l · 11 - İt: AmL 6 - ia: On: 

~· 

~-'= 
~ 
't!ij.k 
Cltç llava Yollan otobüsleri 

ttıııl:~ıı lilıı Bandırmadan uçakla 
~., / hava alanına ıeld!Jt. Türk 
tııı'rııı. Ollarının otobUı:U, uçalı: 701· 
1"tae11 

1 
tthre a:etırlrlı:en ana cadde-

11ııae Btçl10r. Ben bu cadde üze· 
11ıııı =:1ı:ır1t11y Babçcllevlerde oturu 
Q~~Ore Bahçellevlero gelince 
k~tb1u ı rica ettim, Otobüıte Ba· 
'-: cıa ile Bldeceıı:ıor de nrmıt. on
bllıu l!B&bçeııevlerden Belediye ot.O
t~ '°~ l3a1tırtö7üne vıırablleceltle 
C:ı.r .,._eY~ret benlın rlcama tatıl
Gıı~ktt toför: cS&raçhanede 
tltıı rt.r • dedi. nu takdirde or&
lıt llab la!ıı ıerl;ve başka bir v&111a 
~ ~Çtllevıere, Baltırlı:ö7e ;itme· 
~llııı, 'bedı:vorau. llJ.ülı:errer rıcaıa-

ıı tıı.ı retıııeıı 90för tendlalne veri· 
~rı'etıre ırOre hareket etmelt mec 
tt 8-ra ilde bulundutunu ıtadt ocıın 
~ ıe • çbaııede inerek süçlükle evi
~ l!ı "'rdııı: Bu otobUSUn gQz!ra;l· 
a, a :roıcuau varaa, mtl.C:llt yerler· 
t ,:"ıı bun11.n lndlrmııal mOm· 
lt ~ıııı. lı:oıa,. llı:en, •oföre bu huauı 
<>1 n veruıııeınlş oımw hepimizi 
c,ll tU ha Yollan idaresinin glln· 
ti ı. r 111 1nkltarını ı;örüp sovtnJro 
ltıı•,tu~'t roıcuıara çıkarılan bu 
t.:..ıı,_ t iyi karşılanmıyor. Iallh 

e heatea memnun kalacaktır. 
'4 "'or. Fatma Gflr 
~ 6ebrın ıı:ıttıltçe gcnltlcmelı:• 

~ • • veuııın azltlı, bele ıe 
ııı. en Yclcuıann n kil va.ıııtası 

~tt «ta Çtlttıltleri gQçlüklcr dik 
~~ llaraıt bu otobll.derın gü-

ııı.aa C1Urebıteeelı:lerl yerlerin 
il; a C.: fllre 7:-nldm te.abltlnl Türk 
'- t:: oııarı idare inden biz de rl· 

... dı~ı.. 
Clcıh~ oy l\osuyolu ve cıbndem 
~t llslertndeo faydalanmak Is· 
rı~ bir ıııuhıt halkının dileği 

~ lıt ~ tt•kQdarın Altuntzadc ıem· 
• ıı.cı 0"1roıu arasında otururuz. 

ltaııı,,:~ınuz :yer ıtııı1ı::ı10 ısıercn 
tıı ltı 'e otobüs Uc Kadılı:Oy • Ko 
~ııe 11 °tobUılcrinln durak mnballo 

rııı.ıt&ktır Ana cadde üzerinde 
t:c :ıı~ 1111\ız., raıımen dalma vasıta 
1 t r;,ı Çekeriz. Altunlzade<len Kü· 
~~ ~ er llılıcara glden yolda tkamct 
~;~eıııde btzım ıtbl vuıta zorıuııu 
l, 1' r. Mın talı:t.mızda yeni bin•· :'4 , 11~ror Nütua gittikçe artıror. 

"l tlncımız 1çln biz f(lylc 
t 7oruz: Kndıköy - KO$UYOIU 
G&( ~rı 'Valdeba!l prevantory\lmun :'? t .\~ dUl'lolı: yerinden dOneı:elt 
l • ııo tUl\!zade camlalllln ;anın· 

tı. lt itila ltareltolunun önünden ge 
~ ı!t Uçnk Çamııcadakl, Kadıkö>" 
~ \ t la ın otobQalertnın ıon duracı

ı c Te oradan Acı'badem tari· 
:tıı.. 0~,~~0Yüne dOn~. teza Acıba 
c \ı ,:w..,.lerı de KüçQk Çamlıca 
t ~Ilı 11 duraıı:tan M>nra Altllnlza

~tı,.lt ~nııı yanından K°"1YOlu ta· 
tıııı ti 11(!.lı:ıırune varsa, hem mu 

~1.'ılııııı n naıuı vaaıta.sı aıkıntuıı kar 
ı;" 0111 ' heın tte lnlı:lşatı 111otıan
't\ ... r İ.!:.1'.T. idaresinden bunu 

"'ltl'jg_ 

D. P. grupu tarihi kararlar arifesinde 
(D 1 l IDClde) 

n gOre, •1,.aat b1r partiden istifa 
eden veya lhraç olunanıann mlllct
Hkll11Clnden ı.akatı hattında hazır· 
lanan tuarının. tatlfa edenlerin :ıa
tatı Ilı ilgili Jtı.mı taavlp edilmiş. 
lbraç oluınların ısta tına alt tuıım 
IUtazlara ujlramıştır. MllletvetUlerl, 
bu, tabut edlldlğl takdirde tamamen 
bll'kao lı:ltlnln nQtu.u altına çlr&
celtlerlnl, talıal anlatmazlıtlar )'\l· 
ıünden blrçot mllletveklllnln lh· 
raç olunabUe«ğlnl aOylcmclı:tcıdlr
ler. 

iKiYE U'RIUU. 

o. P. ııert ceıenıertııe ratın f&h· 
atyetlere gllft, ıskıt tasarw Jtonu· 
ırunda D. P. milletvektllcrl lt.l,ye 
aynlmııı bulunmaktadır. Gruplardan 
blrt, aıraaı ahllltın temını için ıa
tıı tanununa lüzum bulunduaunu, 
cııaerlerı lBe ıuat kanununun mil· 
letHklllerlnln bQtQmetı mura1ta1?e 
etme vaıifeatne mini olaca ını lle 
rl ıurmelı.tedlrler. hkat al,yhlndc bu 
lunanbrın çolunıuıı:ta oldulu aor
lenınektedlr, 

Batta bir aıırıentlye ıOrc. Gruıı: 
Menderes taraltarları, Nedim hıımen 
tarafta.tlan olmalı ııure ikiye ayrıl · 

mııtır. Menderes taraftarlan da m\ıf 
rttler ve mutediller olmalı üzere 
Ud1e a;rrılmalıtadırıar. Müfritler lS· 
tat tetııtının lr.abulUnü ve dlCer t.ed 
birlerin aUnma.ııını, mutediller, .ı.akat 

teklltlnln yumuşatılarak yalnıı par 
tiden 1&tlfa edenlerin uta t edllm&
llnl, diğer tedbirlerin de muhalete· 
tlll tutumuna gOre ileride dü,unül· 
mea1nl 1&temelttedlrler. 

Nedim Ökmen tararıu ıarı lsr, 
şiddet tedblrlerlnden ıuretl ıuı
tlyede vıı.z ceçUmcılnl b~ekte 
ve B.ıtbakanın, Grup İdare He1e 
tine •lüzumlu tedbirlerin alınma 
o ınıpta tasvip edllmeue ken· 
dlnlzo yeni ltlr Başbakan bulunu 
dedlflne dair söylentileri hatırla 
tarak, ..ıu klJI içinde ıcnderes 

çoktur. NedJm Ökmen Dafbakan 
olablllra demektedirler. 

Menderes tanıftnrlan mllletvelı:ll· 

lerl, Menderea1n kabineyi lı:urmAk
tan nzgeçmeaı lhilmaıı bulunmadı· 
tını Uade etmekte, IOylentllertn ır.a 
ıHll olarak çılı:anldtaını be:ırıerelı: 

şöyle demektedirler: cŞlmdlye Jta· 
dar t4ldblrlerle ilgili bir karanı. va
nlmamıııtır. Her hangi bir teklif 
ne red. ne de ltnbul edllmtıtlr. Bu 
bakımdan Başbakanın tlltlrler\ tas· 
vlp edilmiyor, diye kabineyi lnırmalt 
tan vazgeçmesi bahta lı:onuau ola· 
maz.• 

KABL'liJ: 
AJDI mlllehetlllerl, tablnenın cu

ma ıonünden M>nra Adnan Mederea 
tarannd:ı.n Jturulacaııını ifade eıaıet 
tedlrler. Söylentllere gOre, İtalyan 
Cumhurbattanının memletetlmlr.de 
bulunınaaı so'beblyle iç po!ltllıa 11• 
Uç ıündür meoı;ul olamayan Ba•· 
batan, yarıntı grup toplantuıından 
aonnı. mllletutlllerl lle latışareye 

baf)ayacak vo en geç paz.arteal sü· 
nn kabineyi Jmracaktır. 

Antldemokratıt tedbirlere cephe 
alan O.P. mllletvekllleri yarınki gru 
pa •lddet tedbirlerinin getlrilmeyece 
aını tabmln etmektedirler, Bu mU
letvetlJlerlne göre, yarınki grup ıop 
lantuıında tedbirlerin, olarlann ıellı 
µıcılılc 10rtı 1lu.lde tedvir «lllmtil 
ltararla~tınlac:ı.thr. Myle olduııu 
tnlı:dlrde, Mendefe,', lı:elldtıııne mu· 
balU olan mll.etvelı:lllerlnden 4 • S 
ini kabinesine alM:ak, bu .ıuret~ lten 
dWne muanz. m1Uetvelı:Werl araaın 
dalı:! b&alan lı:opardılı glbl, grupta 
çatlamalar olmasını 11.nleyecell:tlr. Yo 
nl kabinenin p~ramı da 4. llJ.en
deru Jtnblnw programı gl'bl vaad· 
kAr alacalı:, geçim ve ba.sın lı:anun· 
lannııı tadilin!, reJlm dAvalarınııı 
balllnl ele alacalı:tır. Bu program vo 
kabine, Meclı.ten ltlmad alacalı: vo 
ıonra 1930 yılı başlarında oldutu 
ılbl, tJ.mdt şiddet tedbirlerine muha 
lif olan milletvekilleri kabineden 16-
tlfn edecek, antidemokratik kanun 
Ye tedbirler perderpey çılı:arııacalt· 

tır. 

Söylentllerln balı:llı:ate yakınlık 

derecesi :yarınki ıoplantıdan wnra 
belU olaeaktır. Şimdi b!llnen, bir 
ırup mlllctveklllnln şiddet polltlka 
sına mini olma1a azmetmlı bulun. 
ınaJandır. 

lstanbul Çiçekçilik istihsal 

ve Satış Kooperatifinden: 

29 Kasım 1957 Cuma gUnU saat 
10.30 da Beyoğlu İstiklil Cadde
si 348 sayılı Suriye hanında ko
operatif merkezinde kooperati
fimizin fevkal5.de kongrf'si yapı
lacağından sayın ortakların teş· 
rifleri rica olunur. 

GU!'ı'DE:\I: 

Salın alınacak gayrimenkul 
hakkında karar vermek. 

Sehrimizde f el sirler İf alyan Dev lef Reisi şehrimize geliyor 
(Başı ı hıeldeJ 

te&ör Şemsettin GUnaltay «Demok
rat Panı ı;nıpu içinde bazı mlllet 
veklllerlnde ıtör!llen Olddet aleyh
tarlığı hakkında şlmdlılen bir be
rnnda bulunulanııyaca!lınu lfade 
ederek, d!lşüncelt'rlnl açılı:lamak 
lıitememlştlr. 

DP. çevreleri de «itidalli hare
ket» lr.onllflunda &usmayı tercih et 
mektedlrler. D P. il başkanı Ha~·rı 
Gönen•ın ise dün validesi vefat 
cttığlncıen böyle işlerle utraşacak 
halde olmaııııtı D P. ileri gelcn!erı 
taratındıın bellrtllmtştır. 

J ıntE:'lo:'l.J ıuhORt .\1, 
Ol\,_ 

Öte yandım. a~nl konuda fllı:rt
ne b&ŞVUrdUR\lmU:& Hür. P. 11 Ci
hat Baban şunları ıı6ylemelı:le ye
tınml§tlr: 

cTeme.nnl ediyoruz kt. Demokrat 
Pa.rtı lldcrınln ıııtıılde koyu ve ke
ılt hnl nlmıya başllyan antıdemox 
ratık temayQIOnO; memleket Jb
tlynç vo zaruretlerini ve temayüh\ 
tıııı yakından ıtömıUş olarak Mec 
llııe gelmto bulunan Demolı:r1.t mil 
letveklllert dUrdurabllslıı... Mem
lekette bundan önceki demo.uası
ye, ımza11.cıııımız ıman buları 
heyannıı.mesıne ve Türk ana~·asa-
1;ıııa aykırı oluak çıkarttıtı ıı:a

nunlar Demukrat Parti lktlduına 
180 ıskemleye malolt1u. Bu lbtlka
mettekl yenı hamleleri ise iktida
rı lı:aybetmeğe ma.olacaktır. 0.P 
lldert zor bir it olan ngduywıunu 
kullanma yerine .ıoın lrnlay tara
fı olıuı zor kullanma yoluna mey
letmektedir. Bu 11ebepler dolayı-
11lylc, grupn aıığıluyunun blltum 
olacuP;ını tnhmın vo temenuı t.
dcrlm.» 

C.M.P. Uler 1.ı;e D P. ıırupundul 
bu hareketlen şüphe ile karşıla

maktadırlar. 

uı-:~ıoı.n \'J IK lDARELERh 
\Iİ ' 'IE\ \ fZ \.\~Fi 

Cumhurı~etçl Mlllet Partisi ge
nel ldaro kurulu oycsı Suııht Ba 
tur bu konuda ounları aOylemı~
tır: 

citıcıaı, bıııılrct ve mUsamana 
demokratııı: ldarelercıe iktidarların 
baıılıca mümenız vaııırıarını teş 
1<11 eder Bu ana kaidenin C114ın
d1. lı:alan ttıl ve hareketler itti· 
dıırların hem yurt ıçtnde, hem de 
dıoanda ltlbıırını nrsar. Blnnotl· 
ce memleketin yıpranmasına ısebe
blyet verir.» 
ll('R I'. P\i\1.h t.11'1 
AU'ITIR \ l' \ Kl. 

tBaeı ı tnclde• 
Saat 12.30 da mlııatlrlerlmlz Ga-

11.ta rıhtımına çıkınca bnndo İ
talyan ve Türk milli marşlarını ça. 
lacat ve EiaıelAns Olovannı Gronc
bl, ihtiram ır.ıtaııını tcttıo edecek
tir. 

Bundan aonra mlııatlrlmlz. ika· 
metlerine tahsla olunan Şale köo 
küne ır!dl'Ccklerdlr. 

Misatlrlmlz saat 15 ile 17 30 a
rll.!lında Topknpı urayını. Arkcolo-
11 müuslnl, Ayaııotya. Sultanah
met ve SUleymanlye Camilerini zl 
yaret edecek ve 18 de İtalyan Ko
ıonlıılnl ltabul bllyuracaktır 
saa~ 22 de Reisicumhurumuz. 

mı &tirler acreflne Dolmabahçe Sn 
rayında bir resmi kabul verecek· 
tir. 
Mlsatlrlerımız. yarın aaat ıo da 

u~alı:la memleketimizden aynln-
caklardır 

ITAl.l"AS nrlsict'MHl'RUXı\ 
TEVCiH J!DİJ.ES PAYE 

Anlı:ara, 13 (Huaual) - OQn Çan. 
tayada Hariciye K~!ı:Qnde başlaran 
Cumburretalerl anlyealndekl topltın· 

tının !Jtlncl .,. aonuncuau bugQn 
akşama dol;ru Başvekt.lctto yapıl

ınıştır. Toplantı iki aaat devam eı.. 

mlştlr. Buıun lçtlmaa Cumhurrel· 
al Bayar ve Oronchl, Başnkll Ad
nan Menderes, İtal7a Batvekll Yar· 

İstanbul seçimi 
f asdik edilmedi 

ı B•ıı ı ınctdeı 
bl Usull ışartlara uygun olarak 

:yapılmış olan ttıramlann v lir.ala 
nnın müddeUnde verilmiş veya an 
manında 11unuımuş olan bu ıtırıız 

namelerde mutcrlzlerce tcmııı! 
mUmtün olmayım vesika ve) ma 
IQınatın bulundutu merciler ııl!tittı 
rllmtşse bu vesikaların mahallln
dcn celp veya malOmatın alllkalı 
dairelerden sorulması ve yine ao
çlm ımruıııannda bulunan mll
kaddem itirazlara alt karar ve 
dosva mevcut ve lptııl sebebi oı
cıuıtu ltlrazen blldlrllen vesikalar
la bu dosyalar alAkalı aörülürsc 
bunluın da ııeıırıımes.J ve hüt!ln 
vesika \'il cevaplarla ltlrazı-.nn ay 
" ayrı te\lklk edilerek, Cicili ve 
ııcrekçelert gö•tcrllcrek ltlr11zııınıı 
aubuttan kabul veya redcıının ya
pılması muktazl. 

dıı:ncıaı ,.. Harlclye Vıklll l'tlla, Det 
Jet Velı:lll Fatin RUttü zorlu, Ha· 
rlclye VeJı:lletı Veklll Ethem Men
deres, "Umumi KAtlp Melih Elenbel, 
Roma BüyQlı: Elçlmla Cevat Açı.lı:a

lın, İtalyanın Ankara Büyült Elçl.s1, 
alUalı dafnıler umum müdürleri 
lştlr&k etmişlerdir . 

İki gQndenberl devam eden görtlş· 
melerln •mUddetl altı aaate yalcın ol
dutuna göre, bu zaman ıartında 
bir anlafmadan ltlyacıo umumi p~n 
alpler üzerinde ltarara vanldıtı an· 
!aşılmaktadır. 

Öte yandan. bu aabah tehir blpod 
romunda ı:Jı:.sellııa Qronchl tererıne 
bir geçit resmi yapılmı,tır. Öjileden 
aonra da Ankara Onıveralteal Hukuk 
Paltllltc.slnde Rell1cumhur oronchl· 
>• tahrf hulı:ut dolttorlutu pA:rcsl 
meraa!mle verllmlttlr. 

Gece Başvekil Adnan Menderes, 
Anltıra Palu.ta m!Aflrler teretlne 
bir tabu! re.amı vermiştir. Bu kabul 
resmine hemen henıen bütün D P 
milletvekilleri dAvet edllmlrtlr. 
iTAl.YA'.'11 CUMllt.iRREisls N 
ÖSE,llJ SUTKU 

Kendlslne Ankara OnlHralteııl bu
ltulı: dolı:torlujlu pA:reaı verilen Sayın 
Oronchl, İtalyan ve Türk tarihinden 
bahseden çolı: önemll bir nutllk ırad 
etmiştir. Türk tUltUr Ye r<leblf&· 
tından da bahaedH n devlet telllc 
kilerinin Amme hulı:ultu bakımın· 

dan bir incelenmesi mahiyetini ta
on•nn bu nutlıunda lı:ıymetll mi.sa· 
tir 5'):ı:Q Türk İtalyan lşb l rlll;l meT 
zuuna getirerek: •Bu lşblrllll yalnııı: 
mümkün del;ll, aynı zamauda çolt 
verimli olmuştur.• demlatlr. 

Bibabo' nun sahibi 
bir kızı iğfalden 

sanık 
!Rııoı 1 lnrldl'I 

~ 
HQrrh·eı Partisi bir yandan D 

P . • çındekı bu hareketlen <11kkııı
lc takip ederken, Oto yandan da 
partıyı gellotırme çalt~ma!arına 

devam eunektedlr. Hür. P genel 
tiekretcrı İbrahim ö .. tcm bu mak
.ıatla bugün Bura1. ve Balıkeısır yo-
luyla tzmıre barelı:ot edecektir Öıt 
tem lzmlrdo HUr. P teşk!IAtının 
yapacağı cııeı14me toplantısı t na 
başkanlık edecektir. 

cl SUbutu Jı:abul ee!llen ltlru 
mevzuu vesikaların seçim neticesi 
ne ve mllletveklll olarak mubata 
vcrllmtş bulunanların mazbataıa 
rına mUe1181r bulunup bulunma.dı
tının, yani k:nbul edilen bu ves!
kaların seçllrnlt'rtn ııeçllmemesını 
mucip olup olmıyaca!ıının ve ııa 
bit görülen vesikalar olm&,ay<lı 
mazbata verilenlerin ylne kazanıp 
kazanpııyacaklan hU~Ul!Undn mu
cip sebep ve dçllllerln ıraeııı sure 
tırle takdir edilerek 11 secim ku· 
rulunca karar verilmesi ve bu vı.
sıttakl karar ile dosyanın iptal tn 
lebl hakkında lterar vermeıte vazı 
teli kılınmış bulunnıı kunııumuı: 
il acçlm kuruluna d~en vazife 
iken şlkA)"et Ye itirazların kaznı 
ve cezai bahisler tnnıdıjtından ba 
hlslt' ve suç mevzuu olan \"CSlka
ıarın ıılçlıı .seçım ııctıccslno mCI· 
<'t15lr olmadığı bellrtllmeksızın bU
tUn ltlmzl11nn reddine karıır ver
mesi yolsuz ve itirazlar bu sr.bep
lerle varit bulunduıtundan fı;tn:1-
bul h Scç:m Kurulunun 30 10 11157 
•arthll knrıınnın bozuıma"ınn ııc· 
rriilıun yapılmuı iç n <in.; anın 

mahalline ıacıeısıne. ke)•flyctten 
mııterı7lerc b ıııı verllmeııtne ıttl· 

fakla karaı \eı11C1l • 

«- o M lif' Oç hafta lince ta
nı•mııştık Gı-çen hııtı a r:umhıırl· 
yet navramı g!ln!lnd" ve ı<ıaat 17 an 
d11 TUnı>'ln llst kapı~ıncıa bulu~
tuk Kendisin i otomobilime ala
rak Çtıkınece\'e. oradan Plorvaya ve 
sonra da Ycııllköye evime 16t0r· 
düm Fakat D Çok geç oldutu 
için eve ııtmıek istemedi. OraQan 
ıırnc otomobili• kend is ini Tünelin 
U.stüne göt(lrUp bıraktım Aramız 

da cinsi mana ebet ı:eçmedl Bu 
tamamen bi r tertiptir D annemin 
6ldOğünO. alleıı ın b()tUn mirası

nın bıına kal acağını bildiği için 
benimle evlenmek !ııtemektedlr 
Bunun !Çın de böyle bir ocy ter· 
tip etmlotır » 

AC!!ıyeye intikal eden ılhAnın 

ııadece ıo~usu yapıldıiı için mat· 
dur taratın ıcııııa.arının ne oldu
tu. hACll5enın nuı cereyan ett18l 
uıtrenı leme.mı~ ur 

KUMAŞLARININ 
n:~I ÇF.ŞİTLERf Sı\ TIŞ.\ ARZEDİUIİŞTİR. 

Satış yerleri: İstanbul Harbiye Cumhuriyet Cad. 315 A 
İzmir: Pa aport, Atatürk Cad. 138. 

Aşk ... ŞEHVET ... MACERA KASIRGASI 
Güzeller güzeli ELSA :MARTİXELLİ... 
Dahi sanatkar PI-:ORO AR~tENDARİZ .. 

En kuvvetli Jngllız karııkter artıstl TREWOR HOW ARD bu 

Beyoğlu 

cs~ız filmde toplandı. 

MANUELA 
• M:anucla• 

F.LSA l\1ARTİXELI,İ - l'EDRO AR~IE~DA· 
RIZ TREWOR HOWARD 

Bugün matinelerden itibaren 

ELHAMRA Sinemasında 

l\tÖHbI İLAVE: WALT DİS~Y'in Renkli \!ikisi 

Beyoğlu 

Senenin en muazzam TUrk !ilmi 

Aşk ve Kumar 
Rejl~ör: TURAN DA Y 

ORHAN ARIBURNU •. SEVGİ ÖZPOLAT • 
TURGUT ÖZATAY 

Danslar: SEMİRAMİS 
BugUn matinelerden itibaren 

L ı\. J_, E Sinemasında 

Alnınızda husule gelen 
çizgiier HAVILLAND 
Kremi ile yapacağınız 
!T'asaılerla pek ali ol· 
derılebilirler, 

Yanakfıırdeki çizgılerın 
derlnlıJmemesini saO· 
lamak için hergün 
HAVILLAND Kremi ile 
muıj yıpınız. 

Boyun çızgılerini. HA· 
VILLAND'ı Fon de ten 
olarak kullanmaktı 
kaybedebilirsıniı . 

CILD BAKIMININ YAŞI YOKTUR 

Fllhaklka • 
Oevımlı surette mıntarlı,ıp olen 
~• tekrer yenllenen cıldın bu ke y· 
flyelinl daha büyük yıJlardı dı 
lntilcal u devam e llirmek için mu· 
hakkak mükammel be.Jeylcl 
kremler• ihtiya ç nrdır. 

lal• ılıe e n $6hretllsi ı 

Hür. P. izmır aıkl milletvekili 
Cihat Baban Uie birkaç ııtıne ka
dar Trakya bölgesinde 11e7abatc çı 
kacııımr. Baban Trııkyacıa HClr. P. 
teşklll'ıtıııı ııeneı bir kontrola tAbı 
tutacaktır. Cihat Baban «yollar 
kııblll mürur hıılu ııcllr aolmez yo 
la çıkaca ırnı dcmıotır. 

Romanyadan kömür 

getirtilecek 
Yakacalı: ihtiyacının şldeletle h:ı· 

aedlld tlil sotuk ııunler gelmiş ve İs
tanbullular lhtlyaç!annı bir an ev
vel temin mabadlyle harekete ıeç 
mlşJ.,rdlr. 

ötreııdlQlmlıı:ll ııore, halkın it~ 
mllvılmlndıı raıı:acat aıkıntısı çeltme 
me.al için Romanyadnn 2000 ton man 
gaı lı:ömQrU getlrtllme11I kararlaıtınl 
mıttır. 

it.ıllller pek yakında gelecelc olan 
bu lı:ömUrlerln ,ehrlmlzln bir ı.ene· 
ilk tbtıyacına. lı:Atl geleceaını belir;.. 
mektedlrler 

ZAYi 

·------, ------

C· Sonku, i. Doruk 
ıaa,ı ı ıncld•I 

bu arsanın Uzerıne bir ltO~ıı: gap· 
tırdırn. B ir mCIC!det sonra. ı;anııc 
kôşkCln yarı hlsı;celnl üzerı:ıo teıı
cll ettirmiş. Bunun üzcrlno hu
kuk mahkemeıerlndr d4vll a~tı:u . 

Sor~dım önce koridorun uçıa · 
rında bulunan taraflar arıı:ııncı11 

mOtevııııan rolUncııı ba:ı.ı oatıt11.ar 
ıııııııı ı:etıııuı. fakat mağııur tarafı 
dAvdsından vazgcçı rtemenıl~tır. 

orı.vr.cı ile dlvAıı ara~ında gor
çekten bir aşk hayatı gcçtll!ı !be. 
Alckonun uıvkıttnııen ııonra anla· 
şılmıştır. 

Kendisini ~antnJla itham etmo
sıne rağmen ıııtaı edlldl!ılnı lde11a 
eden D ıu. atı:lamaktau kcndı.ı;ını 

alamamıştır. 

~--------
Dün gelen malla r 

DCln limanımıza gelen 4 gemi 3"3 
ton ithal malı getlnnlftlr. Bunlar
dan Kastamonu tllebl 40 ton radra
ıör ltaznnı, 40 ton trawırormati.ir, 73 
ton çelik levha, 140 ton şelı:er rub
rlkaııı malzemesi, 311 ton demlr, 
12!il ton matine yağı, 101 ton po
taa kostik, 311 ton teneke levh:ı., 

96 ton çelik boru, 830 ton mubtellt 
eŞTa getlrmlttlr. 

T c. Merkez Bnnlı:osından almış, ~·ak:at bu sırada işi lllllh yolu lle 
olduğumuz 25 3 1957 tarih "e halletmek ~temlttlm. Kendi nıa-
50148 50149 enyılı Amertka'dnn gc lımı kcncıı paramla nlmnıta rnz.ı 
tlrtcceıtlmlz oto ıedek ıııırçll.!lın& olııum \'e lhtılüf mevzuu oln:ı his 
mUtealllk t~!t.ln trnnatcr ·ıe seyi 350.000 llrııya almak hu..u
GUmr!lk nustahan ile Scandshlp ıunda anl~tık. Ben noter huzu· 
vapur acentasmdan aldıtımız ııı. runda ltlmada dayanarak ııaravı 
B 1957 tarih ve 87788 sa:vılı ordino verdim. Fakat sanık tapuya ~IC!lp 

D!j!er, yabancı baııdıralı 3 gemi 
Yunan, Alman ve Macar gemileri
dir ve limanımıza 145 on 0.0.T., 47 
ton aun'l 1pek, 103 ton makine ya. 
tı ve 105 ton muhtelit eua ge~lr· 
nıltlerdlr 

Asya gribi 
gene görüldü yu kaybettılı: bUkmU yoktur takrir vermekten kaçtı . A~·rıca 

1 rgrıı.-r Mııılrn f,tıl. MI. Reşad adındaki nhb&blllll 400 000 mn ı ı lnf'lıtrı 
rıı gribine yakalanan haı talanna 
Ulç bulamamnları ihtimalini cıc 
dikkate alarak, bol bol liman Y• 
ır.elertnl tavsıre etmektee! lrler 

Limon Kolonyası 

Dr. HiLMi EVYAPAN 

liralık bir borç M!ııeaı tercrck ic
ra vasıtaslyle ı;a1•rı ml'nkul mal
lara hncız koydurrnu~. Bundan D:ı~ 
ka. Turan acıınııaltı oahsa da 145 
bin llralılı: bir borç scnet11 verere1' 
menkul mallarını haciz koydur
muş. Bu 11uretıe benim icra yolu 
ile alacııllımı atmama tmlı:l'm bırak 
mamı~tır. Aralarındaki muvııznn 
dolayııılyle Turan ve Reoacı hakla
rıncı11 da şlkAretçlytm. Beni dolıın 
dlrdlllU" » 
Duruşma nfııhatının ıınzetcler· 

Asra ıırlblncıen başka ışehln1e, 
bıllıassa okullarda tek tOk de olu 
difteri vnknlarına r tlannıai:ta
cıır. Vlll'ıyet SnQlık Teşklll'ıtı, As
ya ıırlbl. difteri v ıı. salgın tehlike 
ııını blllz hastalıklara karşı koru
yucu tedbir almıık Hure, geniş ı'51· 
çude aşı tatbikatına ı:!rl,nılştır. 

de ııeşrlne!en ıı:onr aGahlıle SonkU H 
1 

d 
da bir bwn toplant~ı )'aparak ava ar sog"'u u 
iddia vo lımatluı reddotmlf ve 
~unları aöylcmlştlr: lllaşı 1 ıneldt) 

«.Eski zevc1ın İhsan Doruk şeref rat Derinceye ıııtmckto olan Nu
Je dolu l!anat hayatımı ı:ölı:clcye- n Bo!"Q.l idaresindeki ıoo ıo:ııuıı: 
cek. ticari itibarımı ttedelcytıe.:'!k cDel!erlb motörQ Karadeniz Kun 
\'e çocu(tumuzun lstlkball için duzcıerc ııe Akpınar arasındaki A• 
çok feci olncnk okcllde baDa lftl• ıantepe mevtıtnde dQn ııabnh sa
ra ve 1tınatlarda bulunmuştur. Hn at D 15 de blr9enblre patlıyan poy 
cııse. mUatereken aahlbl oldu!lu· raz fırtınn ına tutularak batmı
muz Tarab711l1akl k~kün aatıtın· tır. ıı:uande teknenin kaplan n 
dalı:I lhtlUUtan ibarettir. İhsan 6 k1Şll1k mürettebatı. Kıyı E:nnt 
Doruk. ÇOCUR\lmuzdan b ka ye- ~·etı Rumeli cunlı:urtaraıı ekibi tn 
ırl'ıne mü,eterelt: oe1ımız olan bµ 1 rafından kurtanlmıştır. 
kı'5tkün tamamını benden ıılmak t ,.. . 
lı!tedl. Ben kendi y1. ı ile Jı:avru- 7. ' l! RDP. !'iı\u:"o \K HA AR 
lan ve bir tadının Hrfedcbllcce~I \Ar 1 ı 
~n yOkllek enerjiyi harcıyarak ilde İzmir. ıs - Birkaç gQnC!enberl 
ta tımal:lı:ınmla kttandılıım p11ra yn!ian sağnnk halindeki ya;tmur
lle bu köşkün tamamını alacak ıann tcaın ile muhtelit yerlerde 
kudrette del;lldlm. O ise benim vukua gelen hasarların ıtldcrllm&
hlstıemı derı1aı alablll'cek kudrette ııne ve kapanan yolların açılma.~ı· 
oıcıutundan bu satı~a beni m~c- na çalışılmaktadır. Bu araaL ıııın 
bur bıraktı. Aıtustos ayında Noter lt'ce lz.'lllrc gclmelı:te olan Ala1e· 
llltçe aramızcıa bir satış vde!I ~ hlr Otorayı şiddetli fırtına yüıUn 
necıı tanzl.nı ettik. Bllna ~re. bil den demleyolu üzerine devrilen bir 
na 113.500 lira kaparo verdi. Bull· aeaca çarpmı,, maktn!ııtın zııma
dan bl'lka İ$ Bt.nlt&$1nda kcuıı.ı nında fren yapmMlylo feci bir 
hlssemc ,·nzecııımı, olan 130 bln kaza Onlcnmlştır. Bu 11ırad!\ c.to
llralık mebllltı CC!emelil taahhQt ray mfiblm hııaar görmüştür. 
etti. Mukavelenin bir madd~lı.i1. Aydın ve Nnzlllldrn gelen ha· 
tara!lar yedi ırün urfında akde rı berlerde yollann sellerle kaplı ol
ayet etmedll':lert talı:dln1e kallı ti. cıutu ve tren 11eferlcrtnln alc!adı~ı 
rafa 100 bin lira nakdi ceu öc1C- blldlrilmektecıır. Bandırma ve ö
melll taabhtlt etmelerlno ratnı n demiş bölgelerinde de telefon ve 
lı:end!sl bankadaki beısabı iki ııün telgraf direkleri yılı:ılmıt. teller 
de mühlet vermeme raP;men Od - lıoptuıuncıan muhabere ınlı:ıtaa 
medl ve bunun için kendllilnl No uP;ramıştır. 
ter vaıııt&$ı ııe protesto ettim F.u Yıne dün akoıım ya~an tlddetll 
açık l'6kıay1. raıtme.n benim do!ııtı yaıtmurlar aırasıncıa fe}ırlmlzln 
dırıcılıkla itham edilmem ııe 1)0· Kahramanlar semtinde slı:oaktal 
yük bir ınaafı;ızlık olduııu moycııı- y1.~nız başına atlamakta oltUl 4 ya 
na çıkar. Ben 4&0 bin veya 3f>O bin ~ıncıa bir çocuk bulunmuıtur. An 
ura almak şüyle durııun. taahhtıqh ne Vt' beba.~ının ıaımırrını bllme
ııü yerine ıwttnneycm taraf uırn- yen yavru, batan uııraşmalara uıt 
tından bir de aııır aekllde ltham m,..n allesl bulunmaaıtıından ha-
cdllmlf oluyorum kını yurduna tetllm edlluıı,tır. 

Sonra aynca eski kocaııı aleyhi· KONYADA 
ne bir milyon ııralılı: zarar 2ıyıın Konya, 13 <Husu.i) - vııt.:retlmll 
d4vAııı ikame edoceıını beya:ı et- H havall&lne 411 eaatten beri de
mlotlr nmıı ytıP;mur düşmektedir. Buıun 

meteoroolJI 1&tu:vonundan atdıl;ımıı 

a .lTF .l 

8.AŞYAZININ DEVAM! 

MİLLETİMİZiN ALIN YAZISI 
CBq1 ı lnehl el 

astatll bir ıuete ııfatı1 it blslm partllerlt' aııı.:nmtı 7oı.. M h başında hansı parti balnnuraa bulan.an, !hım ol&JI t t'7, 

memlr .. etln hal.lıanlntır, dftrtt,Ullklr, tşlllll.lf' idare «'«li
me ı, \'ataııdaşın hakkına. hflr rlyetlne U) ın ııö•trrllmr ... ı, mi Ut 
blrllte \f huzura dotra ıl41lmr ı . aar•ılan ıtıe llllıarımııın yenldrn 
> aı.:..rıtııme.1ıdtr. Demııı.rat Parti, lli!ldara sarıımaı. be\e inde ise 
ısıf'dl&l l.adar aarıtsın, raı.at btltlln mlllett' 111t tmı111etltri taeıyan 
ınllleh l'l.llll'rl, Tnrı. mllletının hh:rnellndt oldaı.ıannı unnLma
ıınlnr ... totalltrr rmrller bt•llHo ~ertrrlıı lnıltı hnllıır ınml"i:e razı 
olm~ınlar.- D.P. 11.tldarınt temsil edrnlrrln rı.:•trlTrll, ı.e1tı idare. 

llldet, \alandaılar arasında lklllli u hu,amrt :raratnrnk tmrllul 
önll)ecek oluna n dotru 1oıa, bayır )olıınu tutana: l'ktlt1ar, mth
tnı.ıııerdrrı. bııtt4 lnurıı muhııırırrden azanıl dtrt~dt' >ardım 
Clil't'cetlrılo oahldl olacatı;, ttı;Udınn ı~· halli~ tararından ıan1 ıu
rette J.:Orllkleneo vehlmlu datılaralıi, mf'mlrktt bir ttnnete d6oe
eeı.. hllr dünya ıı.r et aabneslnde ıtaşrollerdtn birine aahlp 
olacaı.:tır. 

D.P. me>clls ırupunda hayırlı et:rtyanı, bı•lrrt )'Olana lt'm•ll 
i!df'Dlf'rlıı el.allı• olmadııı tok ıaı.ar brlll olmuştur. Buı:On a:rup 
alne lndr bııyır ile otr arasında acııacali; mGcııdtlrdP. Allah lirn
dllerlnln mulnll'rl olsan, Cl'nabı Raı. bu liodor çile çeı.en hn mil· 
leli at&Jıı~Jarın lıltınf'.ı: tGkenmr.ı lhtlruları 7010nden II•lllll açu
runıaııa J o\·arJ:ınmaktaıı ı.oru•an_ 

Ahmed Emin YALMAN 

\'AK.U.-l"'A"' IU('4 K('I fi.YAi AY 

1 O KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDi 

1 

(ft~ı 1 tncldtl 
mışıa.rcıır. llyu, bu durumt1an ha
bersiz ol arak esrarları ııetır:nl3tır 
Bir nra Abdulahm durumundan 
şClphelenen İl)'as. yanında ta,ıııı~ı 
tabancasını çekmtş. AbCllllaba cıo.t 
ru çevlnnlştır Hayatının tl"bllke
dc oldujtunu tıören Abdulah ani
den İlyasın biletine ı;anlmı§, ti· 
bıuıca bo,a patlamıştır. Dlier po
llııler de boll'U~ııya iştirak otmtı 

ıer, çamurlar içinde, altalta üst· 
nste yuvarlanmışlardır. İıımall lı:aç 
m17a muvatfnk olmuo. iıy~ 18' kıs 
kıvrak ynlı:alanmışUr. Botuşmnlnr 
eenaaında. 300 lttşlden fazla kı'5y 
aAlclnl cıe. pol!ıılere, 1.smallln yar-
dım balınşma kartı. atet etmek
ten ırerı ltalmamıııansır. Dün aıt

ıam İIJM .,. •rarlu ıehrtml%e 
ntırllmtottr. 

Bölükbaşı Meclise bir telgraf çekti 
IBaş1 t ıncldt' I 

su aeçllmlt bulunuıorum Mebıa
ıut ıııfatımın yenllenmely!e bu 
ıırata merbut olan bütün hakları 
teşrii mııııunıyet b~ta olmak üu 
re yeniden lkt~ap eylemem, t8'
klll\tı eaaaıve kanununun ruh ve 
manası ve tecelli ee!en mllll ıracır 
icabıdır İstanbul ve Ankara U
nlveraıtelerlnln •• t~klllt bu
lı:uku proteaıırler! de ıazetelerde 
lnt~ar eııen beyanatları Ur bQtQn 
dünyanın kabul ettı81 halı:llı:atı te 
Yld ve ifade etmeııı Tlccıant ve il
mi 1'Ulte aavmıtlardır Buna raıı
men ceuevlnde tutulmam milli i
radeye ve mllll hAlı:lmlyete açılı 
bir tecavüz teşkil eder. Şahaen On 
lemeıe muktedir olmadılım bu 
tavaıtı ve tevlll lmklnaız tecuüae 
nlhavet vertllnceye lı:adu meJıun 
ae1dedllmem hu11uııund1. ııeretll 
muamelenin yapılmaaını 11.ysı ile 
arzederlm • 

Meclis tüzQfClnttn 11111. maddesi 
ne ı:ııre birbiri ardına Qç oturum 
da bulunmayan mllletvoklll ızıo-
11ız addecııı ır 06 mae!deye ıtöre de 

clzlruıl% nya mezuniyetini Cf!ÇI· 
ren mebuelann ıreçırmıı oldukla· 
rı ırünler tabalsatlarından lı:esllln . 
1D7. maddeye göre şöyledir: •Bir 
içtim- 11ene.slnde liri arttan fazla 
mezuniyet alana tahallat vertl&
bllme.sl beyıtl umumı1enın lı:aran 
na vabeatedlr.» 

Temizlik omeleılne kıtlık 

malzeme veriliyor 
Ki' lllH&ııaln!n )'&lı:laşmuı V1 h& 

vaların ııoluaıloal Ouztne temlll!!lllı: 
itleri penonellne 2300 talı:lm lı:ıtlılı: 
elblaı Tt ayalı:ltabının datıtılmasuıa 
dün P bahtan JUbareo b&flanm!ltır. 

Buna 16re bugün, kıf)1': elblae ve 
ayalcltabı 1ı1meınlt pvacmıl bırakıl· 
mıyacaıı:tır. 

Diler taraftan temlr.lllı: talert mü· 
dürıuııu tuJtalld• klf 111nıır1 için 
yeniden bin acıe~ muoamba ve ıu
tllt çlıme ınObaraa etınlf bulunmalı: 
tadır. 

JYIL SONU iKRAMiYE KESIDESINDE 

ı,,.---•Lll'l

.,l"l1Al1' U\ftf.S\ 
IR~lllft • 

CEŞiTli PARA 
TAHs;ı " 

Aynca IKRA,,,;yEt.t11. 

·'• 4 o o.o o oll::I 
iPOT•K KR•DİL&Rİ 

KASIM 1957 
Ak,amına kada~J 
hesap açhrınız. 

Sa.bibi: VATAN Oazetecllllı: ve Matbaacılık T. A. Ş. lldına 

l 
Basurun ilAçla tedavisin

deki yenilikleri Avnıpada 
inceleyerek avdet etmiş ve 
İstlklAI Caddesindeki muaye
nehanesini yeni ciharJarlı 
takviye ederek hastalarını ka 

r- SATILIK \ 
malllmata gllre :vaııı.ş miktarı orta· H• 150 liraya bir lcur'o 
lama olualı: 21 milimetredir, ~tim 

A n 111 il D il 111 1 :"> Y A L l'tl A S 
Umumi N~rtyat MüdQrQ: özcan EROt'DEB 

nu ı;ayıda Yazı taıerını fillen idare ecıen mesul mQdür· 
6ADU:S TANJU 

dazetemıze razııann yenı harflerle ııönderilml'51nı bule başlamı~tır. 

1abaaı şimdiden ıo milyon dekan . • 

~~:.~:~~~~~:~ıl§tt~l0iDt4~1•ltil 
1 Tam tesisatlı demir atelyesi I 

satılıktır. ,
1
· 

~lüraraat : 48 35 85 il 
~:5:=::=:::::::::=:=::..=.=: ~ 



Bugünkü 
Kupa 
Maçları 

Adalet ve Kasımpaşa rahatça 
galibiyet kazandılar ... 

- Davutpaşa 5 ·• Adalet - Süleymaııiye 6 • O , 

Beşiktaı - Fe iköy, 

Vefa - Beylerbeyi 

lcarJılaııyor 

F .cerıuyon Kopası flk tur ı.u-. 
fJh.şmalanııa bugOn de :Mit· 
batpap tadında deY&m edile· 

ce.kUr. 
B.&ŞİKTAŞ - FERİK01· 

Günün Ult mUsaba.kaşı uat ı:ı: d• 
Jıakcm Necdet Türltantoz fdareslndo 
Deflk~ ile f'orfltu7 anunda yaııı· 
Jacaktır. .IJdncl profesyonel ı Ugln 
kUY'l"tlU takımlarından Ferlkoyliiler 
bu mac için iyi hazırlannuşlarm da 

lyah • bqazlıla.nıı .ıtarşınnda IJ'l 
bir netice aJnıalan mümkün görOI· 
mcmektı!iUr. Son hattaluda düzelen 
ceçen aeı:ıenlıı kupa p.mplyonu s.. 
4ll•taıı. bucUnkü maçııı normal ca· 
lflıldlr. Birkaç etinden beri devam 
Jı olarak 7atan yaemurlarla çamur 
dery&!l lıallne gelen salada, tftrti· 
beılı: nlıtple.rlno nazaran Siyah • be· 
7ulılar daha çok anntaJiı olup; 
maeı farklı kauuımalan normaldir. 
\ 'EFA - BEYl..ERBEYİ 

Saat H te, nuru bll]&eslnden Jıa· 
kem Abdi Parlakayın idaresinde ve. 
fa • lkylerbeyl ile ka.rfıla~ktır. 
ilk devreyi OçünctllUklc bitiren Ye 
tll • beyıu:lılar, bu başanlannı Fe· 
deruyon Kupasında da dnam ettir· 
mek htemektedlrlcr. 

Bucünkü rakipleri. 2. kümenin ı,ı 
futbol oynıyan ekiplerinden biri 
olmasına ratmen, \'efanın maçı ra. 
hat kazanacafı tahmin olunmakta• 
dır. 

---o-

Muhafızgücü 

lran'da galip 
Tahran 13 tA.A ) - !randa bu· 

ıunan Mubafn;nJca takımı Aba· 
dan muhtelltıvıe yaptıı;ı maçı 
2~ kuanm~tır. 

Bu monuebetle Abadan •al ~ı 
tarafından f!J)Orcularımıza veri· 
len Ziyafette karşılıklı olaraıc 
Tilrk • İran mlllet:en ve Bporcu 
gençli l araısındakl dogtluk ve 
lcard~llk hll!llert betırtllen konue 
malar :rapllmıatır 

Ruıya-Polonya milli maçı 
Paıis ll! (T H .A ) - Dünya ıcu

Jl~ ı eleme turunun altıncı ı;:rup 
maçlan eona ere11ltlnde Rw;ya lle 
Polonya takımlaM aynı Baytda 
puan topladıklarından lkt tal!:ım 
ar1151nda bitaraf bir eahada üçün· 
cü bir ıcarııl~a yapılmaı11 icap 
etmektedir 

Rua?ar bu maç tçın b r müddet 
evvel ueıaınluyt. Po onyalılar lao 
6toclı:holmu teklif ctmlljlerıse de, 
iki takımın aralık ayında Partste 
k&llll~malan ihtimali çok ku,. 
vetltdlr. -

BEŞ GOLDCS BIRJ - Danıtpa.- kAl~bl koıeyl kapatmı,, fakat .ıraz c~ kalmış hrr hahlf'. 
topaa aflan bulmasına mini olamamı • 

Çünkü 

Olçülerde 
yanılrriayalım 

mel şekilde Jdi ,.e Porteldzfn 
ileri bir futbol memleketi ol· 
duğunu göstrriyordu. 

Sizlere bilhassa Porlekizi mi 
sal olarak ve"rdim. Daha mü· 
J.emmel yl'rlerdf'n !iÖz acma· 
dım. Çünkü Portekiı futbolu· 
nu burada rahatça 3·1 yenmiş 
tik ,.e Portf'kiz takımını beyen 
rni~tik. Aynı Portekiz, bizi ha· 
rika :\tarar uferinden hemen 
sonra Lizbonda 3·1 mağlup et 
mi ti. B lrlm bazan .)anh5 öltü· 

lerimlz ur. Futbolda l· 
lcri gitmis memleketle· 

ri, sahada alınan neticelerle 
tayin edl.)or veya bö.>le görme 
Ye çalı ıyoruz. Hiç şüphe )ok 
ki mlllı maç neticeleri millet. 
lerarası futbol klasmanında cn 
iyi ölçüdür. Fakat bütün bun· 
lann yanında bir takım ana 

laktörJer daha vardır J.i bizce 
l'.sas kısta bunlar olmalıdır. 
Bir memlekette mükemmel ve 
ihtiyaca cevap veren stadlar. 
tam minaslyle teşekkül etmiş 
kuliipler. b i hazmf'dilmiş bir 
futbol düzeni \e nihayet mii· 
kf'mmel i h~;)ebilen bir te ki· 
Uit \•arsa, o memlekette futbol 
ileridir denileblllr. iste bu 
memleket futbol abasında ek 
eri '3 iyi neticeler alır, fena 

neticeler daima urprfı olur. 

bonda bulunduğum sırada, Por Avrupayı dolaşın, bizden ile-
tekirln elli seııl'lik Sporting ri ve geri futbol memleketle· 
lrulübunu dnet üzerin ger. rini teker tl'ker, lncelf'meye 
mi tim. En mükemmel te isle· tabi tutun göreceksiniz ki, te 
ri içinde çalı an ~ ii1Jerce por kil at, tec;is, sı>or anlayıfı, stad 
t'uyu, yalnı:r kuliibün malı 0 • n>: <ıaha bakımından biz, birçok 
lan ve en modern bir ha!ıta· mahkumiyetler içerisindeyiz. 
hanede buluuabilerek ilrlleri E"as gayemiz, bu ana menu· 
ile tedavi ,.e masaj . alonları· !arda hamle yapmak olmalıdır. 

Artık sahalarda alınan netice· 
nı gcirünre i~trr io;tf'ml'z bizim !ere itibar etmemeliyiz.. Kaza· 
kulüı>leri hatırlaıhm ve aca· nılan nferlerin gurur ve itiba· 
ba Portekiılilere hangi lmHıhü rını duyarsak esaslı bir şekli· 
müzü gezdirebilirlm diye diı· de temel davalanmııın halline 
sundüm. Yine Portekiııte mil· uğraşmalıyız. Emin olun, on· 
li maçlD yapıldığı Jliacional Sta dan ı;onra iyi netic'eler kendill 
dının tribünlerini tenisll'rini. inden alınacak, dünya capın· 
soyunma odalarını, dinlenme d~ hakiki isim sahibi futbolca 
hıl\07.lannı, bir de\let dairesi lanmıı o zaman yetiı:ıecek ve 
gibi 1 leyen fcderaS)on t ki· dolayısiyle Türk futbolu bey· 
lAtının muazzam bina ını gor· nelmilel bir hü\iyet kazanmış 
düm. Bütün bunlar en mükem olacaktır. 

,;ı;,;;:;.:ı..,.=:;.:.::..,....,..,.;ft.,i;,:.r:~~n=:.:.;.:.:~;;.:;...~=o;.;.;.;...,....-~ . . "'"·:;~;.: ......... tJ .. •· ı • ·11...:.... r.,", ;oa,t -

(ek Milli maçı için 
ha11rhk ba$ladı 

t'c «tlndenltt:rf ekli otaralı anıla 
nnd& toplantı yapın Futbol FPdr.· 
rasyonn. 1rnl frderaıyonun tetekkü· 
lü hakkında bazı prenılp kararlan 
almqlardır. f 
AASAl'< POl,.\T, A KARAYA 
GfTTj • 

\"eni Federa51on Reisi, dün akprn 
Ankaraya cldr.n Hasan Polat 1u Ma• 
arif Vr.ktıı ile konu$maıından ıon· ..., 

•***********•·········· -:ADı\L&T: tt . Jf. 
*SelahattlD, Fahri, :smAT, BELA·• 
•ıunis . CJOkçen. Al"'HAN • :a-: 
:roı ın., B. Erol, uCsUutTTİN ... 
*:Burhan, METE. Jf. 
*AntrPnör: S7.EKEl.L\' : 
::Kaptan: SEl.AR.\TTiN ... 
,..sllı.El"MASİYE: * .._ 
*Cemal • Yük.sel, Yalçın • Tezer,: 
:Al.f. Turgut • Metin, Kerl.ın. Mt· ... 
*'u', OUııgllr, Haaan. • 
•H.tllE!ll: semih zorocıu • 
!GOLLER: B. Erol (Uak. 33), l\fe•: 
* te (Dak. 42), '.:\t,te• * ID&k. 49), Mete (Dak. f ! ŞJ), .\yhan (Dak. S7),.._ * Burhan (Dak. 19). • 
+ ........................................... -« ...... . 

B irinci profel)"unrl kUme ukım · 
ları ile iklnd prufrs7onel kıı· 

ıne takıml&nnın bir nevi mil· 
cadele11 teklinde geçen Federuyon 
.Ku~ı elf'me maçlanna dtin l\111.
batpaşa Stadında Adalet • Süleyma 
niye Yf' Kasımpa.p Davutpap kar· 
tılatmalan ile dnanı edildi. il.na 
nın :raınıurlu n ıotuk bulunuşu, 
tribünlerdeki gpylrcl adedine bir 
haJll t r.sir etmqtJ. 

Çünkü il ncl ktime takımlarının 

bndl aralannda yaptıkları kal'$ıla 

ıınalarda dahi tribünlerin düne .na· 
ııaralı daha kalabalık oldufu drfa· 
latta cörulmuştü. 

.ŞAHA ÇOK 807.l'K.Tll 
\"&fan Jaimur n bırblrl ııra :ra 

pılan nı.tçlar J\llthatpaşa Stadını ar• 
ilk tam bir balçık deryası haline 
setlrmlştı. Tabiatı ile bu durum ora 
da oynanan futbolu bir futbol ma. 
fı hallndrn çıkarıyM n! bir çamur 
bolııfmuı hatlnt• grtlrlyordu. 

Röyl~ bir sahada lop konıroıu, 

drp!Asnun n fUt beklemek yeniz 
olurdu. htf' dUnku maçlar da bu 
ban ıelnde ve bir Wsmr halinde 
oynandı durdu. 
,\DU.ET: 6 - SÜU!.DIANİl'E: 1 

Günün ilk kaf1ılaşmuında Adalet, 
Süleyınanl1ryl 6 · O yenmr7e muvaf 

ION ADAi.ET GOLÜ: Bunu Burhan 
• unca dakikada :raptı 

ra belli olacaktu. rı.velkl cün Parlr 
Otdde toplanan federa yon Azalan, 
kat'! tekilde Jluan Polat•ın 1ertne İ 
Selihattln Dcllrenln getlrflmeslnl * 
kararla tırm4lardır. * 

Ankarada, ııa~ Polat bu teklifi * 
Maarif Vf'klUne blldlrttrk n onü *İ 
mOzdekl günlrrdr. federuyonun 1e• 20 VIL 
nl Pkll kat•ı olarak belli olacaktır. * 
Nh.A7.f ıır.ı, 1 l:Of.RASYOl'I .. \ ::: 

METİN VE nicK - Dofresu Dkk dUnkü antrenmanda cok 171 -lr 
l.Dtlba bıraktı." 

AU'.\'IYOR + 
t ıtendblylr knnu,tutumuz tf•un 

F..lıln, ı"Dtbol Ff'drrasyonu Rebi na. 
aan rolat'Jtt ısttruı ile boµIM'.alı: 

yere ;ı., iyazl el'ln (F.B.) Cf'tlrllmP 
11lnln muhtem~ı oldutunu söylemi• 
tlr. FUtbol Feder1l5J'onu, cıımartni 
cünü tam kadrosu ile telnar teh· 
rtmlzde toplanacaktır. 

GERiYiZ Dick'in otoritesi 
ümit verici oldu 

ÇEJt Mil J.t TAKll\11 
H \Zf!ll,IKl.ARI Fiil.EN 
BAŞl.ADI 

Putbol Fedrras7onunop tanı kad· 
ro!lyle ıehrtmlzdr yaptıtı toplantı· 

' larda ı Aralıkta karşılaµ~.atımız Çcı 
koslonk milli maçının bll•t 'fe ıa· 
ha lşlerlnl ı;örüımUf "" baı:ı karar· 
tar almı lardır. 1 Neiat AKÇADURAK 1 

M 
«idlyekliytlndekl Ali aml Yen 
tadı diln bir çamur deryası 

halinde idi. Antrenör dalıU H 
tutbolcu, bu çamur denizinin lçln· 
de bir buçuk saat boğuştular dur· 
dular. 
Dotruıu GalatasaraJlı futbolcu-

lar uzun umandan beri bu kadar 
toplu olarak ve bu kadar • i!lu blr 
tekilde antrenman 7apmamıpardı. 
Bütün futbolcul&nn katıldıtı an· 
uenmana yalnız Sallın hlltalıtı do· 
Jayısl1le iştirak ~tmemfıtL, 

Çalışmayı ıeyre ceıen taraftarla
nn adedi de han.nın sofuk n yal· 
murlu otmanna raımen bir ha1U 
kabanktı. 

nrrnoLct:ı . .ıut \'E ATLETiK 
KADiıJl"ET 

Dünkü Galataaaray antrenmanın· 

da en dikkatli • ., ciddi lnı.an mu· 
bakkal< ki, antrenör DiCK. ti. 

sahaya çıkmadan enel ıpottula· 
tın çoraplannı. ıfofınaalarını ve pa· 
butlannı ııkı blr 'kilde mua1ene 
etti. Bu esnada çok otoriter n 
ııerttl. zaten bu otorlfesl bUttın ça· 
llJına müddetince denm etti ve dol 
nnu çok takdir topladı. 
DİCK, antrenman ba.pııda kof111ll 

müteakip kQltürOzlk ,.aptınrken en 
çok ~supleks ı • arttıran harekeUer 
üzerinde durdu. 

iki lı:4fnin ,.aptJlt tera:ı:I barekrt.
terl " Jett eller flaerlne dU$111eler 
enteresandı. itin hof \llrafı ba ha· 
rürtlert Ukllnce bembe1az e ormanı 
Ue dalma antrenör Dlek'ln :rapnıan 

oldu. 
KOfQ n k1iltürflzJk futbolculan 

bir haJll 1ormuştu. Fakat anınnor 
bunu JdU ı rmcdl l'lmtl futbolcu• 
t'1I 1.klye uırdı. Bir tarafa qofman 
lbtU dller tarafa da ilan • kırmızı· 
il form&71 ılydlrdl ve llıl deVTdl 
cırt kale oynattı. Kendinin do tor· 
malılar arasında yu aldıfı lcarşıbt 
ma t&Dl bir Uı: maçı havan içinde 
oynandı. Çift kalenln denııtı mlld· 
detincıı oyuncular bQtün huı ft 

heyeeanları ne caJı~ıar. 
<Turın1, n. Ali, İsmail, JtlmU. 

Ercun, Dfck, Nlko, letln, Kadrt. 
(;emil) formalı tarafta, 

( edat, Saim, Dur un, Co kon, 
Candemir, Cnaı, isfendlyar, nal, 
ı: ıldınm, bmet) de e ofmanlı ta· 
rafta yer aldıbr. 
Fonnatı takımın Klmll ve Met!· 

nln ayafından kazandılı fkl gole 
kar$1lık, eşofmanlı ı.kım l"ıldınm, 

nat, Coıkun, Ahmet ·ve isfendlyu 
nsıtaslyle be, col çıkararak ibu an• 
ırenman kartıla~amu 6 • Z kazan• 
dı. 

OİCK'iS OTORİ:CE VE 
DiKKATİ.-

Dlek çalqmayı artık kifl cllrmtt•· 
ıfı. Keskin bir dlidUkte antrenma
nın bitil.tini bildirdi ve futbolculan 
dup. gönderdi. 

On antnnman kendi ifadesine 
CÖn! •oyuncuları tanım:ın antren· 
maru• idi. Eias çalı ma be pazarı~ 
slden sonra baftayacakU. Dünkü dl· 
upliDU çaıtş~ c6ren taraftar1ar 
sahadan memnun olarak •>nl4ılar. 

Dotrusu bu antrenmanı ve Dlckl 
cordüktr.n sonra tıcrlll için tlmlllen· 
uıemeye bir .ebrp yoktu.-

Lefter dün 
çalışmadı 

F 
enerbahce profe:;;onel fut. 
bol taltımı dün, Kadıltöydc· 
ki atatcla, genç ıaltım Ue 

blrllltte bir antrenman rapmı,

tır. 

Antrenör Molnann n ret et
tlll çalışma 1' 00 te başlamış ve 
bir buçuk saat dC\·am etmiştir. 

Antrenman e3naaında oynanan 
çift kalee1e protuyonellcr, ıı:enç 
lert 1 • ı J'enm1'1erdlr 

! Blltün fuı.bolcul.fnn kntıldıtı 

1 antrenmana yalnız Lef ter rabaı 
aızıııı dolayuJyle tttlrak etme· 

l1n1tt1r. 

Öz Fatih Kulübünün 

yıllık kongresi 
öz Patlb İdman KulDbtınQn yıl· 

lık kongre51 1 Aralılt 1937 pazar ı;tl· 
nü aaat 10 da, Qcmberlltaşta Evkaf 
eokalı: 9/1 No lu Bilimli Apr. Kat. t 
deki Hür Flltlrlert Yayına Ceml:re
Unln lokalinde yapılacaktır. Belirli 
ı;Unde toplan nlaabı tem,ln edile 
aıedlll takdir müte lclp toıılantı 
aeltlı Aralık 1957 pan.r ctınn ) ne 
aynı adl'C6te, 5aat ıo da Jllp:laak· 
tır. 

* * * * * * * * ... ... 
* * * 
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i\flLLI T\Kl'lf \g (,~l..A· 
T "\RAl ' l:'li l\Hl\lt:11.I 
l\,\PTA'I, Tl R<H \ Sf!· 
Rf"' l"PA'\ \ '1\(1,\RI 
JIOl.U ıı;h 1 ı, \AZll,\RI· 
~\ RIR ~l(DUHT \R~ 
\ UC\tl-;TI. MILl.I 'f,\kl\f 
iM\ nlRılKTI. tsr"\ , ._ 
O\:\ nil'f' 1t ft(,\\ ,.E 
Rt,=' Hl f,(''ut'.' ITIR\· 
RE" Tt KRAR \ 1Z\I \ \ 

"'sı.n ('\KTm. 

* ---
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hıırııınn bıılıınıtııcu aA taı.ınıta 
ra l.tı\ \l'tlnıl7.I •~ııat f'tllp, ha.• 
raııını7.ı ıııuzatrrr kılnıanııı 
ını)ıhk. Krndlmlze llf' ıth•nl· 
mlı '!"arılı, zira hf'Plııtlz lı;lınlı:· 

de ba\ilkalen hf'f mf'mlekf'tte 
nadldf! ~ l'tl•f'hllf'rPk kıraltf' fot 
oolr.ulnr oldncunn da biliyor· 
dnk. 

KiLiSELi STAD 
\totlrlttP cııııı., ertesi ır1tn9 

•• 
" ormanlarımızı n! ll§ttk a)ak
t.abılanmızı 1ı1e~k maçı <>)-na· 
:raca;ımız ıo;tadyo111un ~olnnu 

tuttuı.. Doirusunu bterııenı,, 
bir ~tad,omtıan 7.l3ade ııınu h11 
l'a•ı 'ardı orııda ..• 

ıad\OID blııa•ıııın lmpı~ınııa 
t1ua Mlebtlınt"lt"rl için ufal( hlr 
ı.;ıılsf' dıı.ht 1111'\ l'UI ı u, 60) ıınııın 

otlalan Ce\ ı.ııliılr 1111, ııaha lı;lıı 
!Ar ııo)ll')f'rcl( l.t"llme bulıtmı)o 
rıını, ııtr halıtlan rarl.•17.dı. 111· 
&t'r hlr ı.ı~ırıula doı.tor '" mıı.• 
•or odaları da nHlıtrı dlt.;knll· 
ıııl ('1'1.11, ııeı. nnı ,aı.•nıarıla 
c·rrrııhl ııınıtııhnlt•lrr hllr ) apıla 
llllf'c't'k Vll7.l)PllP)dl. \ 'ani ftıl· 
hol o)na.ıatıtlıııeı. l(·ln hrr ~t·y 

ff''l"kalAdc hnzırlaıımı tı. Rlr fll' 
bir.im vf! rlaha ı.tı•·llı. knlfıı>lf'· 
rln anll'l'nınaıı nıııtıı.ınrı toz
toıtrak lçlnd,.ı.I sahalnr 'e ır.:ık 
fln' dahi hulaınamaıan ı;nıü· 
ıntın öııilııtll'n ırı;IHrdl. IJoı;rıı 
~ıı rlf'nıf'ı. ı.ı biz futbol oynn· 
ınak l~'ln 'Pl'lo: ~-ok ''dakArlıl.IHra 
katlanıyomın,ın da habnlml., 
'olmııı • ,\)-nl lınkAnlar blr.lrr t· 
ı•lıı de varit olsa klmlı;den lılr 
ıll•tnfano 1r bir Kopa c;:ıt.;mn1 

nındı acaba~ 

20 Yll GERtYIZ 
ı..rndl nlllll ı nloınlarınııı ~o· 

'ııııııın ntlR•ındıt hf'rlif'~lıı pırıl 
pınl ın~ıına iştah \l'rf'n mnlıf'!· 
ınf'lnl .antrrıınıaııtlRn nnrıı.) •ır 

ımıııuı.;ıarıııı ıı:lf!l'l'l'hllııwıerı I· 
c;ln &l'nlş •ıraı. ha1 nılnrı hı>PI· 
ml7.hl hn' n>t n• arr.uyhı 8f'> r~ı· 
tlklrrl •l'1l•rıtt. 

Of'mrkkl ha7.1rlRn19 'e hıthııl 
oynama imi.Anı haktmıntlau I• 
PRn v11 l>lıl en ••aıı ylrnıl ,-ıı 
ır.rltlr. ı11rakmı~ bir mlllettı. 

Diz ıw kannra karannt'Jll mi· 
ııaıı. lmklntanmn: nl•motımtf' n 
hlr(ok ~r;-lrrıtf'n mahnım ba 

tak oldu. ille deneaintn Z • 1 il•· 
Utelendill maçta; lti1"7M&DIYeWer 
ba,ıancı~ta daha derli topla n mu 
•arraıc ldllf'r. HatU. saınaa saman 
tthllkrll akınlar da yapmuını ltll· 
dill'r. Yakat bu mfisa•l oyun .-ak 
31 dakika kadar dnam ettL Bundan 
onra yorulan Süle7manl1e kal'flsın 

da .ldaletlller aaııa1a n oyuna hi· 
kim oldular. Goller de sırası ile '6Y
le yapıldı: 

Dak., 33) ıtıbametılniıı ortaa.nı B. 
F.roı pndelll bir atışla kalt;J'e con· 
derdi, Kalttl müdahale edemedi 
Gol .. (1 • 1) 

Bu colden henüz iki ttülb lla4ar 
bir zaman getml~U ki, suıeyınantye
ıııer llüsametılnl il içinde dütUr· 
dul~r. Hakrmin nrdllı ptualtıfı .A7 
han a•uta cönderdl: IDak. 3SJ. 

Dak. 4?) HU amrttinin nrdlfl ara 
pasını )lete ert bır totla attara cön 
derdi. <? • 0). 

(Dak. 411 1 HlhametUnln patı, Jilete 
nın •ert tutu, sol. .• (3 • I J . 

IDak. -'l> R. Erolun çıft TIJrutta.ıı 
nrdlll 11uı MP.te kafa ile atlara 
ıondndl. (4 • O) 

(Dak. 57) B. Erolun 4utunu \"alçın 
rl ile tuttu. \ erltrn penaltıyı AJ· 
han cole çevirdi 15 • 1). 

(Dak. 19) Burhanııı uut çlıghln 
d~n yapııtı orta kalecinin ellerine 
çarparak Jçrrl ı-lrdl: (ti IJ. 
K\SJ:\IPA A: 5 - D. PA A: O 

Günün ikinci kaflılaımasında da 
Kuımpaşa, il net kümeden Dnııtpa 
p.yı S • t yendi. 

İlk devrrılnln Z • 1 blttlil maçta 
collf'r uran ile tö1te oldu. 

(Dak. 1') Ahm"dln ofsayttan J&P· 
t>fı ortayı ZilhtU gole çnlrmeslnl 
bildi: (l • tl. 

(Dak. 31) ZUhttlnUn pa51nl .\h• 
met çapraz bir tutla allar& 'ön•· 
dl: (% • 1). 

(Oık. $6) Ahmrdtn .korner atıtını 
'\'ı!mıu: sert bir eutla ıoıe çr'firdl: 
(3 • OJ. 

<Dak. il) Sntbek RfUamettlnlJı 1•· 
Jıuını Nurettin yakaladı H 601: 
'4 • Ol. 

(Oatc. ~Dl Kayanın ~• mrtredrn 
atıı&ı frlklti :rakala1an Ahml't be· 
ki de çalımla ıeçtl ve nkın me· 
aafl'dr.n son Kuımpoa •arısını yap 
tı: (S • 1). 

••••••••••••••••••••••• 
,..KUl:WP.lŞA: ** • 
: HÜl.ENT HİKMF.T, Nlkolau ·:: 
*KAl"A, ç.:.TİN, UBARATTIS ·,w. 
*zuhtu, Nurettin. YılJDU. .1H!llET,• 
!Nl)'Ul. : 
*•\ntttnlir: Cihat Arman • 
*Kaptan: Çetin • 
:::D\VUTPAŞA: * .. 
*All.att.tn • Rel&t, RQAamettJn ·:: 
*Sabri, Necmi, Mehmet, eera!et. • 
!tın, surena, Allattln, cu..tı..: 
*Eyüp. .. 
*HAK.E!\I: Jtl.nm Arka! • 
!Goı.u:a: ZUhttl (dair. 14), Ah·• * met ldak. 31), Tılmu: 
* (dak. 51), Na1't!ttln• 
:. (dak. 18), Ahmet (dak.• 

MJ. ... : ....•................. 

d1:11 tal\ıma kmrtı bUıt11k etı1•· 
rl'llf' hu:ırıandık. 

tıpan~ a t ıı.ımını beplmhı sö· 
7.UlllOZdf' Pf'k ruıa bü)'ttttOk 
df'~f'm )alan olma7~ Rlr lapan
:roıun UkrU>e MlylMlll l6zfl 
tn5ııall•h burada O)na.racaatmız 
maçın nr.tkr~I bana unuttnrur. 
u- Roma·da blzt 7uı tar»la 

;<rndlnh:. hıırada k&f1ımuıta 
ı-ıetıuın 'l"Ar nf'll<'l':rl rahat ••· 
hada aıacaaızn df'ml9. 

Oo•roııı htltOıı banlar. hl· 
1:lnı \ f'! eı•nf'bl ıantf'lf'rln Rf'al
Maıtrlt takııııı hakloilndaı.ı hak· 
lı ~lta.>I l(ftr Jazıtarı, dlif'r )a
baıwı takınılura liareı aınıı~ nl
dtıkları rahat \f! ı.at1 nf'llt'l'lf'r 
bl7.f \lndrlıte t"Pf'Y dö9Uıı<'l'.re 
f'P. \ kPlt 1 1 ~ sahaya ~ıı.matıan 
IRHI lhll) Art mAnf'n mailfthl· 
~eti t..ahııll,.nııtı.. lh!Plnılaln ıll· 
zflnılPn hu oknnO)O!'flıı, fAkıtt 

hlrtılrlmlr.ln buna ıöylrmf'ff' t'f' 

Mrl"tl )nldu n hlr birimize rcıı 
~ HPRrak l.Rrıuıııı~ıtııklnr hl~ııf't· 

tlrml'rnf'k irin .. ııını1t1en C'll'n 
ıı:a, l'l'tl ııarrl'dl3nrdnk. 

ADtL OLMA YAN NETiCE 

\taç ıtUnti ıteldl. antıTnörG· 
mU1; taı.ttcınıızı vf'rdl, hepimiz 
eaha)a çıkmadan f'Hd kardrş 
•c\ ıı,.ındf'n rarkrıız birbirimize 
~ıırlldık. Rlr eo&umn;ı; aahatla 

f:~i-q? 

ıllıı\• ı.aııp mııtrur hpanyol tnt 
hnlrıılıırını mahr.np f'tınek için 
llAı;lar dahi aldı. 
Tıtk,mımız haklkatf'n c:ok tan 

lı ,,. hıl'!llı nynadı. Zatf'n bl· 
:r.lm 111 lf'mlmlr. df' bil df'tll mi 
5a11ı.ı~ tık &<>10 Jf'dlktf'n eonra • 

Jf Jf 

Kasım paşa 

İSTAl'l"BUI. 1 İ!IF.Si İl.E .on.RiKAN KOl.Ui VOLEYBOL MA;dı' 
BİR AN: İST.\NRULLU LAR .KÜT ildYORLAa 

Yurtları 

ge~ 
Okul Spor 
dün faaliyete 

Muhtelif sahalarda ve 

salonlarda yapılan mas

lar imtiyazlı cereyan etti 
Okul Spor YurUan dQn muhtellf 

ubalal'da ve zalonlarda yapılan •o
leybol, bıı.sketbol n rutbol maçla. 
n1ta faaliyete b&flamıttır. Alınan 

neticeler f(!yledtr: 
JtJZ OKULLAR! VOLEYBOL 
)IAÇLARI 
(Emlnönil öırencl l.okall): 

iatanbul Kız ı.ı.eaı, Amertlı:an ıtıB 
KlleJlnl ı.vıo. 15/9. N1tant&$ı Kız 
Enııtltüaü, Mıthatpaşa Kıı: Enııtltllaü 

nü 15/4, JS/5 majllOp etmişler, Öt· 
retmen Okulu da aaha.ya. çıkmadı~ıı 
dan Brenlı6,. Kız lıaeaı ilk maçın· 
da hUltmen pil• ıelmlttlr. 

• • ... ... ... • .. 
~ 

IJlllll!ıw"lllllll!l~tılf""llllP"'!llll'""""""""I ~ 

• ,,. ,,. 
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dahi bozulmadık. hatta onlar- * 
dan daha rahat n mti•alt ıoı -fr 
pozhyonlanııa dahi ıtrc\ıı.:. ra- t 
kat ne yapalım kaıtf'r hlzt 3-0 * 
ıtbl ajır ff'kllde majlftp f'ttl. * 
Araıteı.ı rarı. hle bir zamau ma ! 
çın hıııklkl n Adil nf'tl~•I df'· * 
llldl ama f'ldf'n ne c•llr hlr l.f'· * 
"' yerıllmltttk. Af'r •ıııhada n ! 
Jıer yf'rdr. kar.anRn 11aı.tı nldn· * 
ıı:onı ıtllff', 1'117.e ııllrl•:r•rf'k ıll.ı: * 
katmedı. '.\lr&hnr t'rıuuıı hlkA· ! 
3"f'd~I. kttçllklrrlmh:ln J>f'k lf''I"• * 
dlCI ı .arnntalnl' dahi 1tknnetll * 
hf'r :ııaman bat.lıdırn drmf'ml9 * 
mi! ; 

J\fac:tan tnnra bizim için «trk 
nlil u takının udaba Avnıpa 

AahaJanntlA mRç yapıııhllf't'f'k 
kıvamıta tlf'llllf'r df'dllu. Rf'PI· 
mız ha l!Özlf'fdf'n Pf'k ruıa mfl· 
ff'f'l!~lr oldnk 'l"I' 17.Zf'tl ntf§tmız 
kırıııtı. Sa,ıı ı.ı yaralı nr•lnn 
roı.: tf'hlll<f'lly~f'. t8J>all}Ollar ıt11 
,.;\zlf'rlylf' 1f! hnn!kl'llf'rl;<I~ hlzl 
~arııtatlılRr ,." Lf'ııdllulne ıorıa 
tf'hllt..f'll kaldılıır. 

Rtzlm mf'mnnıı oıııuıumaz 
'f'ıı:Anf' l!f'). ll'Jiif'lllnılz. tıııkımınıı· 

zın tnnıanıC"n Ttırklf'rdf'n t.urul
m&Joı)dı. KnhRlııının attıtı ıoı
lf'rll' •ahatlıın calip aynan I•· 
panynllar n119t1 bu katlar at\ lnf' 
hlllynrlardı. hayl'l'ttl dnfrncn 

'\fadrltt•n aynlırl.f'n htan-

* * ... ... 
* * * * * * '*' 
*' t 
* + 
* * * * *' * * * * • *' ,.. 

l.ISELER AIUSI FUTBOL 
~UÇl.\RI 

ŞERJ:P STADI. Kuleli AJk~ 
ı1 4 Atattlrk .U-1: l; 8 . rr 
Vera o _..a 

A s.uıt Tmır : auıtanall..-: 
ııat: 6 • Getnerosan : o. --~ 
Sanat Gazeı.ctıllt Okulu -
hlr rdllml4tlr. ~ 

HA YDARPA$A: AYu.atuf79"" 
1 • ik1nc1 Ticaret: 1: usa» 
aul: ı · Deniz Kolej : o. I 

Vefa Stadındaki maçler ıeıal' 
mlştlr. 

\'OL&\'BOL VB BAIUTllOJ. 
l\IAÇLARJ .. , 

1 Kadıköy Qltlm 1&1011u): ~ i 
Galatuarar L1-1, Pertf~ 

leybolde 2 • o, ııuıtetbold• -~ 
AmerU:an Koleji de t.ıuıı'1 _ r 
nl bıı.sketbolde 43 • 11 mail-

ORTA OKt.:LLAa voLSYBOJ. 
MAÇLARI ~ 

(Vefa Salonunda): Vefe, O.~ I 
11 2 • O, Sarıyer. İ.lı.Dtnıl ::.... .. ~ 
aeaınt 2 • O, OUl o.man r--~ 
imam Hatip Okulunu ıı~ 
ıaıı eımı.ıenur. 

BASKETBOi.Di 

Galatasaray. ı. ~· 
Fenerbahse - K. sfl 

lcal'fllClflJOI' ;, 
Butn:ııoı bulDcl kil!D8 ~~ 

nunaı maçların& eu~ ~ 
Teknik OıılnNite kapalı~-;; 
.J&pılacak mtı•b&QlarJ& 
lrcekUr. Günün Ulı: -.... ~ ...1 
uat 17 de hakem Zeki ~-fl'j 
Oünd1lz Aktutun I~ il' 1. 
taaaray ile BeyotlUIJIOI' ~ - J 
nanac&lmr. :bı:ınel m~ ~. 
at 18 de, Tnflk Arttın •• -S"'.:"J 
Bllelı:'ln h&kemlıtlnde P&D~ 
iltadılı:öyapor anıaında Jall~ ~ 
~en hattanın ~ Y. 

flkt&f galibi MoCI& ile Vefa ~~ 
ta maç yapmıyaraıt d6ml ~' 
martell günü oyıı.anaealı: f1ll"::.J# 
lann gallplertnl belı:le!D8....,.-~ 

3 üncü Küme Vof#'f" 

Tepik Ma~lort ~ 
Öçancu lı:ttme tet•lk ~J 

•oleybol maçlanna, cuma~I 
nU Eminönü ııtrencl lokali ~..J 
da devam edtlecelı:tJr. saaı~S y.. 
Trldeğlrmenl • Yıldız, ıs t• dl 
ilca • Ş411 takıınlan lı:8"1 

ArHnal Parlı'• 

beienilcli ~ 
Parls 18 (TH.A 1 - .. ~ 

llslnden Areenal ile ~ ~ 
den Racine taltımları ~ 

her eene yapılan an•an..t ti" 
karşıtaşmeaı 1-1 berab8'9 . .ti 
len.mş tir. ,,.-lf 

19 bin eevlrcl Ontınde J.t] 
b\l karşılatmanın 1lk d .. r. f1J 
&enalln ı...:.o lehine bltmlfC Yi 
ııız hakemin eon daltllc~~~ 
nal lehine barlg bir pen .. -, 
memesı ile maç -ı-ı ııoo• 
tir ~ 

Arsenalın bllhaM& ıııı: ~ ... .,ı 
ki oyunu Pranaız aeyırcllP· 
m!n etmıottr. J 

hoııtaı.ı l'l''l"&nt mıı~ında hlılnı 

df' fathol nyna)abllf'rdlmlzl Is 
bata and l('tllt df'M'm yatan nl
m•z. tn~aallah hle birimiz 'l"f'r· 
dltfmlz ba sllıtt anutmaı: ona 

Drobny yine to"'P"~ 
:t Parts 13 IT.B.A.) - BU..-.. ; 

t bertin ııalonlarınd& yaPıı;.t "'1 
Canet tenla tumu•aaının ~,.ı'"· *' fJnallnde Dmbny. Pranıt~_. ır6~ hazırlanınz. 
nlY'YI 618. ıoıe. 1/1 .,_,,..~ 
piyon olmuttur. ;::;'. 

Çtft erkek nn.Hnt *' 
evvel bu llı:.t tenlaçl 1ı: 


