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taıicıı t]e ndı.E oiııı*},ı lıen red-
titi.tinı, Seçiıiılere al:rı li§lOierla
gitlilııtısi kıugrı deltge'ieıiui
ftesin lıir teteih yapnrırk ılırru,
ıtıııııa şrıkı:ııa k oiıcalil;r ; ne rie'
nirse ıieı.rsiıı, dtiog*ler ıiııı,uırııI
bı.ı-le görecek, hüylc değerlenili,
recek{i. Niteliim da ö§le oltlu.
Az sayırla del<.gı ancıık lıarıııe
iiıie 1a;ııı;a 1olrııra giıti, }iö_rl*
tı,;itağrrıı ]ıe*tirnrek dt zırr ılıı,
s,ilıii: ı,ilııiiii :;iilı_ıtk lı:ııli,ırıa
j i.ııı,ıici|ı,ri ırııııııla 3iıt'ıis irr.
ıl]l;i,larr r,ç eiesl,iıi i]afıi içl }to,
iilji.;ıdı rerıi ı,t $alı!,ilCı iı!r şe!-
ı|i: (pııı !ıir l,nı,li ıılaıı TİP hu
ıiıı:ıria,hpııiiz teı,ı,iihısizdi.

İiü,ıı 0l.|Iak şıııııı ılıı helirte-
1 iııı ni, }riırti itjilt({ciıi \.,iı ı,ieş-
ıifi 1 t (leırtl lJnş}iar]n kaİşl
ı.;.it lı,ıı,t,iiı,ii t..ııclı,niııltki -flP
:ile ıiı,iii y;ııı ,sı,ri§rııie arılttıiaıı
ıi;ıira iiııtııki lıareketrli,ııitıı t,ürn

air,ı rıileliiılo 0!ıılltştırr, Riı,iııtıi.
§i, üle§clflef, ,ı:e eieştiriteı iigill
.r t t,t,tkiii ı*:p"ı.ıılll.ra g*1 ]iJ:ilefek
1111;r_r 1 jl;ı11;1111\iur, 1'i.rli (ii§(}-
iiıriıt. ti!zi.ge a_liiırt bır di|.l- 

.
ıiıriş ı e iıarei<et"hılindı_.bsJlr--
iü.jir,;!j!iI, .iıiırı,ısi. t,i]şıır,iiİı^
pı; ti l]i,OgIaınıı la, }ıiiıük kon,
:1ı t r,ı diier 1iihse§ org:ınleı
ii.:n1,1al,i] le lceliı,ieırnıiş r,ı kn-
bııl etlilıııiş }ıaıii görüsleı,ina
iliı,uz, teııi tericr ortaia ko}ma
şelıIiııde olınaıruş, tersing hun,
]aıın saıuııulması şeklindc ol-
ınııştırr. Arııa (}eııgl Bıska».
|,}ir pffrli ]ideıindeıı hekleııeccğl
üzeı:e ihtiiifın giderilrnttini,
iıjc tltii!ıe ortıık lıiıiıkırıı nrık-
tal:iıı, vırılrırasııır ıııünıküıı hı-
Iacık hir tlıtııı?) alacah ieıüte.
tıizlcre der!ıal koıııplo yaFrna,
paİtiyi böyle şuçiınıaları yö.
ııeltıııiş vı iıiıirnlı şonırna ka-
oar mücadelt edeceğinl ıöJlı.
ıniştir, Brı durumdı t&ptrşmı
vı eleştirilcrl lıir ıonucı vır-
dırmak mümkün olmıdığ içiı
}rizler dı toplantıyı terk ettilç
Buna rağıııen ben, lıütün lıiilı
riiieri atrnımak tçin, Çentl Iii.
netİm l{urııJtı toplantısııııia yu.
karda aıı'attığrın şokildc hııre.
liet ettim vc }ıüyiik korıgrcdı
de lietirll srnır|ar lqıintlc giirü'
ırşr,ılıiıItrına vı eieştlrilere nıii-
sa;,de ,.dı,cek }ıir hernlter (l.
]ırıııa iıırkaıı:ııa, ıleni,mr.iina
iıııpıla11 kapaıtrrı,an, rııt,st,l*lt,ıi ]

lıi,.iItte atrfiıır .vapnıaksız;rı ol:.
.iğiilif bir ştkilde aÇık!ıyair hir
iioııuşrııa _vaptını. {ienel Haşhın
ıüır inrlüanlan ktıllanınak İgtenıe,
di; Tersiııe, §frü vt 1"g5i6 tç.
tiııııuıııı sü::diiı,eıık - -r nıek-
trıptaıı ıll,ada bir ıı..ah.kem; ıapt
ifaalert lışry&ır, dllıtc t,itlriimi,
olduğ-ıı Lıestıtlli vç hukuki bir bel l

ş* olarık hiçtılr dcğtı taşımaytn '
ınahut Jıırnaleı İ9!ıyı oknılıı .tı

rı

I,!1i:i| ,-:, |.Iı lt ,tia i!i{ir ıii İkıııı:isi,
gl,:-ıit; .,;,;ıli]li ııjr 1ıı!iiik iıı-
rr'ker i . ı;ıiitiir Lııı. a|sı!l1ıkları.
}üdi İii]ili ;ltliııi, 1ızı;,l:irııit,11 ş31;,
ııııılııı sıı.ı'ii.tt i.!)iijıI] ı eıa lıir
".t.,ii|,ı:,;.,tlİa\|;l|ı}l (;t'!İj,ii )l-
1:)ii !!i,::iir]i, Palti i(,i rl:liıa 4e.
j,.\ | ı \ ı, :i,ıe lııı;l!.,ıt g,r.it,la
tl;iat].].l. iııaııı!ir::}lll,ith 8ı,lrii.
iir.li. i]!_ İlırsı (,li;:ılı re (iı-
;:ı _\'i;ıtrtitıı [iurıtjı:ırttti 1tk }tif
i {Ji:ı;l ;r ı :3,,ıd:ı }t!:ıi :ln iiıııı ıli:l ıııı.
\ ı( i)i.ı ıi.:i;i.tı.(1ı. .1ı rıt.ı giirıliilır

lti. {iı,ııel f iiııetiıı lirrrulııııua
:;;ı.!,!;1:ı ilai,a]r1, !ıırııı :il,i:ıı,Jın
tı:ı.s!;ıırlıktı, lıent de h!ıiııı yii.
ırıi ii:i 

'i]l_üj;:lli'i.ı 
iia,üııii.iı1? 1 f *.

ı,iıdaiıi i.!ılil:ıilırıı çii:ıiiııt hrı|-
tlljinlır .! iiırt:,r(l.\ (|i. (,üüı.li:. 'tG

ı'itgiiı,ile.ı iın zin iı;r_l;ıliııiıı afık
|,,"i;( .,I l.|\a ü,i;. ii:ı:,ı,ü.si iı iu
i;i;,:ız za:ııırrı ı e tilır laı,;rı rl:ıiıa
üiı ııiıi,.ıiııı.,:ıı:ı iiıiirıt, ..;rı,dr.

l-.ıı tıu:ıınıı!a, {i:,:;ıl }'iiııı:ti;n
}'.iı;ııiıııru ça -r...,]ııır. 1,a iıiz giiıl
|ıg:' tr l,il, ı ti (,1 1ı trı}lıİiit ait,] j,t'.l il-
lııi: il i lt j;ar:.i i;:ıı,.-ıı,ir bıı,;ıı;ı:iıir-
-ui ı|. ı. l);r (,.. il İij\..ıü or it ,ii.
telil:ij)(ie ıılaıı. :lı ]ı:ıı.'ir1 lü|iı-
lıl]lrtlt lıılJi ltli Jl.i ,,!i1.1 lll..ıiii iır_
la-ıııııısıııda i;çic ri.i ı,giiıiıiıii;ı
sa::llr;lhi|ı;:t k i1 iıi n:ı!jiılti ı|!
lıi,l;i.ırıt:,ııı_,1]ı.i ı,ııııç ai:ırtl:gr
takdiı,r.t (;i,aa}ı e,illıı!ırız nıe§c-
lel_e_r:ig.____ıeç,ırliliği re ridıllf ctl
i,n1 ıi i.,i ,.", 1,1l,.1.i,p fliıi i\.ice
ıtl|ı,ıi,ı;tıılııı 1P ı.;,ıla.l]ın;ııiıgı
irin ::ıçiıılır ai,{ı:-siı:tiş p:ırti_vi
!:;iilrıci;, 1: :ıı, iı l : ıııı k s,:ı,,ıı ııı | u]:ı -
!ıi İÜjı!ş-ti].-e\ij tı!z+:. şliııit .tı
belataliııı h. (i€nel Iöncüiırı
liutulırııca çiıeslşrüı üla,ıııt1l-ıışı
trranrıırş» dı değikiir.

§iiıiiri nre§tie§iı: qtlirrı:e, rııırı
i;t'n ]raiciı,ıc aiıııııtlını, ter:.:iıııı
htiıinr 1,;rzdıkl;ır.tnı ti!rrı {,ıLa,rıi-
(:r, deii5tlrilüli. İlerıle §eı.eliiı,sG
ıı lıiit!iı,iı.:in niıırl y;ı:"ılıp de:iiş
tiıildiği lıiJ;ivesini dı açıklt_
rİİn.

Gcnei Yönotim Kuıulu top.
lantışından hemen tonra va bü.
yük koııgred. ıA§inıieri geçi-
lincıyç kıdaı btn tarıflını
tet }ılr ıdıy tistcti üstffiİİ ın
laşmaıı geroİinl ısrarlı iayüfı-
dum. Böylcet, heın bildiridelıl
iiıdenin, yani giirüş ayı.rlıiilnrı
bııluııduğu aıııa bııniarrn par-
tinin birlik ıı beı,aiı*rliğini bc.
,acak nıtellht! oInıadrğr yoliln-
.iakl iiı.lenin, hoş hir li,f nl.
ıııatirir ı:ii-<terilırıiş, tıeın de hel.
li hir ıtisipliıı çerçetıısi iqintIu
giirtis *rrılıklaf]ürı ıe e|e"ailıi-
lere ştr ı,eri]erek partiii yii.
ı,iitnıek denerıaıiş ııJ:ı*aktı. Iliiv"
le hir de neınt ikl sonuç rıtı,eı
bijirdiı Yı yiiksek orgın|ırın
ı.*ıııııtazanı toplanııası sağ!ana-
tak t;:rtrşrna şt eioştiıilğ.l. AI-
bar'ııı hişisel çılğşlarr, kişi§lrl
§iiuütlrü .ğilinıl önle,nir, hiç da-
ğilsc bcürli ıınırlar içindc tıı,
lıılıırdu ı vGya Aybar rlriştlği
yoldı eıireniİ, İğnl dıırumlar

ı

uoŞ§ffi'gtr 
wffiffi ffi§trryEmrçffi Eww§§ffiffiğ u,

{ioııe] "Iirıptlm fliıırıilı.rııtııı
el.;-tıı..:,{ü konEıtsiııı;, iıeJıiia
kiıııl iıii.ıle, himi şöl,i* koııtış. ı

it!_.;uın ü,Icfı,u tiııı:i!çtit" Bıı 1rıjı
Jırni:ıda .r? ıızi!;1 ve alı,iı;l,ılı e,
tşş,liı_,ilşri lıı:n ia;ıt,ıııı. }:&.lı!ıl
hıı* ıııesclt:_ı,i. Aplıar aı:tık sıı*,
5*list ri*ğiltiiı". ptı,ti^re jıa.-ckın.

lık eı,iı,ıııçı ş,ilıi l*ı:ııiıı lıiı, ş:3,
,iıi iia l;ı:}ı:ıı.ıiıiı:: ü];iıi;ii] lıııı-
rr i]ı1. sıııı şiiş!ırıı,ııı:k siirü iik
F,,r lt!!ı+,ii ıı]ıı;-rir:_ i].ir ]"ıı r. i,]i
ıiı:fıı oi;ıı,ak. tiizüie yt ııaı,il
ılisipiiıı'nt ıı} gıın lıiı ,,ııhii*io

'..fnqI 
lia1}.iaiia h:ııgı İ:ıir elıl;-

1iri ıe Dltılralef?l hıı:!ı ırıı{ı.
( iı ga ırl;ırııı ırılıır |ıııq;ı ıüı çi;Llirnıit$1
ı,* r.}"et-ıeliın rü.gıiileı,ini iıi İltıl-
!,rr:ıı;ı.,:ıiı liı pıı ı,ii ı i lıııııı|ıı ıı tıii;ı.
le ılı. jı,. i':9 ı i1l,i,ı1111:.: ı! )ıiiiııi-
iiİ:11 ç 1,p ıiıııi] ırı.:;,tııııı !ıjı tiı,ııe-
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i, İü ilk

\ P }rt !.ii
r ,.,hıiiiq
iı,ı eit,.-

1;.| 1 1111-[1.

(,l i ]!nıa {1

ır i litıi-
:]:ııı iıiii'.
:l ,! lili!lrl-
lı|ı ıiı,,ırı:-

IrUır.ri İr.k
r..i(eıi } ıjıiltiitheıı. aksaldıklarl.
ı)aı,aiiiiır a!alilüii (i:ı!ia]:iii.ı!iı:n rrrr-
:ıı;l li ıt §;iı'iı.{ r l;,:liiı ıı r fl a bif,
,..,.,,:, :,i,i.,tjarIlrt iıt (;rl'ıJ]ü ii .}P.
l:: ii ıjı.:: jiii. ğai1! iti ıl,ir'il.» üa-
1;,1 1 1 1 1,, -';.1,p l]ti!ülaİı §ii§llt,a-
i;jirı:ıiı. .iııarıılir;ii:i|ı:ıtk ge; riı.
ijş{]i. iili ji;ırsl (.ti;;iıiı 1.e (ia.
;:ı, !i;;11,ıi111 iitııııji:ııtııi le}: hif
{ 1! i jl;: İ, l,.,,, (İ.t İııilı ;ııü iıAr;l ı:ill ıııı.
\ iı(,;t:,! !:a,i,t|,(jı. .1: ııı.a İörııİiüİr

:- if,_Eln naİ a jı, İ}eın :1ı-.r]-ilıı
lı,:.!;anlıkta, llPnr fiQ hiıiın şö.
ııaiici lia-üIıJda kiı.ıırılılıız rc *ı
ıi|,dnlii ijrtil:l}lilf.} çii;:ıiııt iı*l.
ııı,ifrılı .: iiııüiıılcl di. (,iitıi;. ı.o
(]it5tiı.iıü.] inı'zin iı:;ıhıtiıtiıi şü]ık
s,,,,i{i ııı !;ıra r,;liı|ıjlııı,.si iı itt
|,,ii:rz zanıırrıa 1ü üil:t!l§.,.t! tlj|hl,
tiı .ılı[lıiııliilıtıi il:iiçıt,,.,!tliı.
l-ill lİııiiııııia, {:ı.;ıı| }'ii:ııı:t,tın
}ğrı;'iıiııııu .1..a -qt iıırı. ]. it lüiz §jiıl
};,eı' ır iıir. l eiü]] 1ı }. i!,İıti iİ liı İ];).!1{ı-
l ııı:ıı i le !;aı,:,,ı i;:ıl,ı : ı,:ı irı ı;ı ı;ıi.ı:r-
ııi:ıL ı- lü;r (-,., :l giii..:ı ırr iı tii.
teli:iııt{p olaır, §ı i;;iı.'ııı 1İritı-
lı!illltl (}t'lıi .iiİ.a.| 1:!l(,l ii.:lil! t.t_
]a-ıırıı;rsıııcla iiçiıı lLi ü]lıqiltıi!iiit
§a|ih.şiıhi.|ıiık i{ liı o:i_!ıili|i r,.f
L şiiırrrı:,ııı, .1.!. _ıi : :.;ı itç a j:ııti: gr
tı}!idirir ı:;_.taıı ç,i.iıiıııı:z tlıeso-
.Ieiiı\R.:jgçerljliği vı riılıiiıc(1
ıp,ii j,i 1,9iif!..ıi.e caIıi i}lce
an:a§ı;Ii]nf]en 1,t r:nl;|şl]iİ:.td]iı
ir.,in :;ei,iıı-l]ır aı.ıIş:-çiıııiı p:ırli.Yi
}ı;iilı:ıııi;. 1l:riji,]];:rı:]l 5a!!.ı!ın}ülx-
gıi Jüji!€]ti]A^eıllj }r,z+], iat!t)u iiB
Iıe}irıeiinı ı._. (,cııöl iöneiiın
li,urıılırırcı ıi:esleriı rlaırarıışı
krnanııırş» de değiltiir.

ijiiıiiri nle-ctifsirıe geIiırce, orırı
bı.n ltalr]İlt? a;lıIad,nı, ter::]i]ııG
lıeııinr razdık!:ııım Iiirn çıi;arıi-
ıiı, cleı:,istirildi. İleı:rje gtrel<iısa
ı lriltliı.inin nııııl yıı.ıılıp rieiliş
tiı,iidiği hiliayesini rie açıkla-
rIııl,

Oencl iiinrtim Kurulu top.
lantışından hemen şonre vo bü.
Jük korıgredı ıc§inıierı geçi-
İİncaYı kıdar bın tıreflınn
teb bir ıdıy listcri üstffiİİ ın
laşm;ısı gareğinl ı§rai|ı ıal ııfı-
rlum. Böylecc, hcm lıildirideld
ilıdenin, yani görüş ayrrlthlı,ı:ı
buiııııduğu arııa bun!aırn par.
iinin birlik ıç iıcralrerliğini bo.
yacak nitelıklc olıııadığı volıın.
dakl lfadenin, lroı hiı, ti,f olı
ü!}a(irit üdSiet.ilıııiş, heın de hel.
li hir disipliıı tıerçerısi icinrlo
4iiriiş aı rılıklat,n& }c rlt,,ıliıiı
lere 1,cr ıprilerek part;§i yil.
ıiitnıek dt,neıımiş ol;reakt1. lliir,.
le bir denaınt ihl sonun rıer.e:
lıiiiıdi: Ya !.üksğk or(iriılrrün
ııııııtezanr tırplaııınnsr sağlarıa-
ı,ak ta.i,l.rşıııa ş? şleşılı,iteı.l. Ay-
bar'ııı hişisel çılgşları, kişi§,ıl
riiıiüiim ,ğilinıl önle.nir, hiç ıle-
ğil* |ıeürli 5ınırl&r içindo tu-
trıNıırdu; v€yı Aylrar çtriştiğtyoldı direnir, JĞni drıı:urılaı
va olayiır ya.fatırdr, İhinci vı-
ziycüle, biıim t!eştiı,ilerinıiıiı
lşıtıetl vo Aybır'ın prrtiy. li.
derlik ıdebilm. istinoğlnt ,l.
tird,i.ğl alahı kesin ortavı çrkır,paıti kademeleri, ör§iitlerl şı
üytleri ılurumrr bu safhıda hr.
ıiiı göıemediklcri tılr ıçık!ıki*
giiriirle ı,di.

Tırkarıdakl teklif iınIc lrlrlik-
tı. ıırı ıl,rr lisdol*rlt scçiını
g,idi!diği takdiıde. hiç bir ;"s-
tedç sdiylık ka}üül tl,ıııiyece.
ğimi ile ilk lıışt*.n Iıesin|ilrlı
!ıelirtüiııı. ltek]ifiml ta[atlr"rı
kabııl ettireıneyinto heffiT-!'İF 

1

o:itcı*ırll ke§tirmek da zor dÇ-
ıi|ıii: ı:iiııiıii :--iil,ıek ]tııtlc»ıÇ
j iiııı,ıitiltı,i aıasıııı-ia siii,iiş al-
ı;]ıliları ı,e ıiesliri paıli içl po.
iitihadı.1eiıi ı,e şe!ı]:ttcl iliı ş$_r-
ı|i: gı.ıır, tı!r lııı,{i tilaıı TİP hu
;rl;,:itia .hpıtiiz lcı rıiiıtıiztli.

Sıııı ıılirı,ıiı şl{rıu da tıelirie.
iiııı iıi, iJi.İ,ti igiııütehi slış elgş
tili l e {jelıcl lirtşkrınaı karşt
ü .i.,ü |ıil!,c:r,,İi t J;.el,,||l/(lthi 'ı'iP
j lt ı i;.; iii.ş ıı.lr, 5r,t,ıslıit.ie ı ıliıl ı!arı
ıi;t ira iiııtııi;i lııreho(liıttltıı tünı
;ti I1 ııi1".liii ıt tılııııışttır. Rı,iİı.}i.
ni, rnesı:icleı a€ eleşlifiltlı, ii§ill
ııl 1,etkiii t:lİ,8,İlılara İ,eı]iğiler4k
0i ı;tı a li;)ılintlştuğ. Pirtli ıiisi}ı-
iiniırc. tiiziıge ayiiıı,r iülr ıl,$,\,-

t;ııış \ t lıaıeiitt haliııılc -bu$ı,- -

iı]ijj,tı;,\i1l ıliiırı:ısi, t,a§Lıri}rı
paIti ırİ,Bgf aünı1- la, lıiiyÜk kon-
;.l. Ya di3eı, ı-iiiıst}ı orgıiıılar
iir:],ai:lali_\le beliIieıınıiş vf} iırı,.
hııl etliitıiş paı,ii görütlci,inğ
ilii,ıı_z, 1cıli teıİer tıla1.,a ktıyrna
şeklirıde clrrıam-rş. ttrsine Lıun-
}ıııııı sııçurıulması şeklirıdG ol-
ınııstııı. Aıua (ien*l Başkan.
lrir pırli liileıinderı hekleııee*ğl
üaeı,e ilıtili,iın gideriirnttini,
iıiı_: tl*iilse orthk hir.tıkruı ırOlL
tai:ıı,a varılrnasııır ınünıküıı hı.
lııciık hir tıtlilırı alaı:s_h ierdc,
bizlgre deriıal l<ıııııpltr t-ıipma,
pııtiri baiyie §uçiınlaları yÖ"
ııeltıııiş rit tıizimlo §cnunıı ko-
Oar rnüçadelt odĞccğinl *öil},
ıİıiştif, llıı durumda tertrşmı
vı eleştirileri lıir ıonueı var.
dırmaL müınkün olmıdığr içiır
}ıizler dc toplantıy1 ieık titilı
lluna rağıııen tıen, lıütün §öp.
riiieri atınımırk için, Genel Yii"
netim liurr.,lu toplantısıııria yu.
karda aıı'attığıtı şeiiiiıiı hare.
Iiet ettim vG }ıüyiik kcııgreılı
de lıelİrll şınırlar içintla giiriı1
ıılıriıl;Iarıne vı e!eıitlrilere mü.
sa:;de rderek tıir heraiıer ra,
J,.ııl:ı iıılLaıılııa, tIetti.tntsirtc
.l;,ılı;inıı kılı:ıınıl,aıı, ıııısclc|tı.i
lıiriltıt al.tIlır .Tapnıaksrzır.ı çll.
.;ı:i;l.if lıir şekildö aÇ!kİa}.iılr lüir
liorııışııia !aptını. (icneI Haşhın
lıır .ilıllrıiııJau ku|la ıımak istenıe-
di; Tersiııe, s€fü ve ]-tsin tu.
ttüıııuııtı sü;.,düı,eı.tk - 'r nrek-
trıpia,ıı ziyada bir ıno}ıkeın* ıaptı
ifadeşi taşrynıı, ıii!ıtc cltlrilmi1
o]duğu heshelli vç hukuki bir bel :

gı oİarak hİçhİr ıtrğcı ta,sıı6lş,no
ıüıhut jurııalcı yg,zışt okıtdtı ı.
k<ıagterlça tru nı*seleyl hailet- l

nıesini, yaııi hiğlcti .?çuliyarth
ta§fiya ıtıncsin! tşiedi. Gcnel
Başle an ıynı niteliküı ı*.cşıet,
İl, üleliısiE §iik§rıvarİ iuOlamı.
iırı lıüşiik koncredtn öneckl vı
İOılrakl gÜnİerıiı dc çcşlill vc.
silelerle yepm!ş !a yaşrtırmıştır.
(ierıel Eısl<aııln lrü datTanı§!ı,-
rı. paıtl tiieiiilüniin Genel Raı.
karrı ıln samll disiplin!o tl$lt
hiiliiinılaıini thlftl ettiği §ihl,
fiı,ı,i,l oalışrııııları icin gereklt ,;,

olan asga.ri giivııılik ı,ı kırsr"
t!kıı iıilııad oftilılııııı ttııeiiırden
Ş'llrrnıştın ' ,
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oçıldıdelegenin iştiroki ile

se ıü

§ongresinilen bir görünüş...

hgr§çeg
Kongıeden aklımda, dört z
3iri. Nurt BeŞer. Şu, orduy

di paıti§l Ap'nın do oylarrylı
trarı milletvekili. Eski sendikacı

Tırn kanşmda oturnuştu.
ğuyla btrlikte. nahat görünü
-İüzündo biı huzur vardı, dı

iffim;kn
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Sükan boyuna güldü Klriliı

Y. Menderes Cağutı;

-i 

çfilm

TÜSTAV 

TÜRKİ
YE S

OSYAL 
TARİ

H A
RAŞ

TIR
MA V

AKFI




