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faaliyetinin henüz bir mııamına halinde bolundugö 

P. NiN ADAYLARI BELLi DEGil 
Yurtta nabız ' . . 

yokloni~~· 
urum teşkilatta iyi karşılanma-ı,- HER VIL AYN I SIKINTI 

ı. Başbakanlık arı kovanı gibi. 
esmi arabalar Valiler emrinde 
Biitin · adayları / 
Ba.,,,ekil seçecek 1 

l;::::;;:;;:;:;==::;::=::;r;::=:::;:::==========::ı:; U u .. u ... \ 11111 hilhl rı ııı • ı.ıt(' rı \ 1 1 Aniuı.ra, 30 - D. P. çev~ıerlnde ae.. 
çlm taalty~tl bir muamO'la tıaıtne ı 

J ıeJnı~u.r. D.P. Genel tc1are ll:uruıu 
:"ltt &Un durmadan ı;ece ;tuıaU:1 e•· 
:hıç.altta •;e ıtatelerı ha~ırlıu:n&lr.tadır. 

1
, Amt. klmln ll.llletve~IU ada)'l oııı.catı ! 

heUU:!' belli olmadı~ıudan adaylar 1 1 kih BaşbaUnı11 .:;alonlarıucı.a. tl.h 
Ba.ııbl.Uu .Acınan Menderuin t;olt 
ıı:örO:ıClilA:ü erlerde dola :uıaıtta ,.e \ 
oeneJ Kurl.l.I aııaıarının, top:ıınÇıd&n I 
dışarı çık:.~annı tıraı: .bilerek tep- ı 

dller~ın Usıere a~1nıp a111unadıtını 
~nme.t. maU.dl:r .t etraııuuu ..,r 
maıı:ıadlr'..3r. W. Hll' lt't aJdıtLP.rınl 

HATiP _ hnılrd•, 1'.I'. A•· 
4rıılı Ol'atı·nıla 

.»_...bir 11.ı tQluah o kıt• 
ıtal"-1111 &örnu!mltllr ld; o ırıtdll 
Jllfldao .-.n ltlt ntantl• .,.~ 
ltllllHff dunlarlU'al D.P. llentnn• 

ogrenen ada: ıar ae. blr an dnce ıe
ı:"1m b~eletlne aHmek:ed.1rler. 
,\Rf KO\' .\S i GİBİ 

B[lba_. An,:ara Pa'.aş "'.,;cıoıan .~e 
O p_ ıenel mı>r&ezi ldıeta arı tov•· 
nı glb! adaJl&rla lşlemettedtr, EütUn 
bu çe.;lpnelere n.tmen D. P. Oellel 
ıdare ıı:uru:undan bertıan;r\ bir ha
ber 11%mıuna~tadır. Aday o."malr:ı.a':a. 

toe ,·amı ,.ıa: s 'Uı: s "'"' 

ı O. Avunduk 
lf. K. Gökay'ı 
Ziyaret aJti 

MILMt 
Dt1n, ötıecıen aoı:.ra. .... ltutun":ı 

altında deri bir pnr.a buluna.o 
uzuo.ca boylu. matnıı yüzlü bir .. 
dam. Nııantqı ndat1 vaıı z:onqı
nuı nna.nc:ıe duran bir ~tomobtldf"n 
i~lt}-or ve 2ar1f b1r tıvsrı.~ ıı:on.aA:ın 
rnermer metdlvtnlertnde.n vultarJ 
çUnrotd.u. Oöl'Onü'}!! aöre-, bunda 
ıaayrt tahil bir elbet yok» tu. Çitn
kU. lıtanbul \'"alt \'e Be1ıed1;e Rel
sl Prof. Oökay do!!ıtlarını ve 1c:en
dlalne cho1ııeldJnlza toaıeie qlen 
••YJ61Z z1y-aretçller1ni Konat•ta ta.-

Mektepler açıld ı , defter ve kitap 
mücadelesi de basladı 

t 

ı4t J tablb ,.. 
ı Uünya Tıb 

ı, dU.ı taat. 
ıontcran!f ll&· 

ı bL"lam~tır. ::ıem 
up ser de-o ı tltı &~ 

ıı · n lerdt: :\ \ r ndf'ı. 
a r ll lr!1 ı l)man 
akür'll BaAVP- 1 t Ot!> 

rak. atmı4 d• ruh .na r. 
Kl"mıal lla<:lun nanı&taua 
adı::.ıa. ~ıo ı; t ı t• 

IA \o lılı .tdn t; lı.ırlll ~r uat t t ... neat.. 11ıtrr "f!Ul 
.-r c "4Mll ti ıd,.n !Uhııl'f'•L ffl'hrhnJdn llrwt~n ll~r Millılf' ,apıllll.J ı lun b 

"ır ıhlC'n )oll" tiT.t"rlnılr, ellt!rlıHlf' \r)I 1rtfarında (•antalan. twyu lırllllı: • 1 
\l' ıd)ah unı ... -.ı1tl• ııf'ı!'r lı:hıd.- .nkulıı shll"n >•''' ı hruıuu•ı~ hRı ıaau~r. &azan ıea.,. l•UAR srup hallnCI• Te (ek defa ıımueıerlaht rllnM 
Mplayıt :r.ıpl&"u okula ıırtrn l.Oı·CJ).:l,.rl lı11lf111H' 17. hf"r ı f. ı.ı,ın oı~4tı<Jt•$1ınlt"lltt \r )'ıuro:r. şekrrl ı0atmılar •arttlamı,tıc. Olıroll•rda lo.aJ'lıt ru 
11,,f'll•rl dr 4"'ftın f'tml~tlr. Ro arllda bln:oıo orlıt ot.1.il lltof'df'. ınuu ml,fttlf' 2-1 denin hot ıect1ı-ı. blfC'9k 6&1"PtMenırrtn 'l"Ulf~ il' 
dönmf"lld11 .nldain ıörüı meeter. ltaı.ı 01.uııantıt da öın:.ınPn t..liflnKu nnn nuk"8nlıiıu ye.atııntlf'n df'rıder bet ...:adşUr. öre ,....daa ki 
cttn .. ı.Anla·ını ftıolthır;ın lıklf'tıe'lPr unıarnı, .. ue 1 ıettı .. ıertnı eld~ Pftlftlınl l•fdlr. BatnAU l:e\aJJtt dla ~t,...tre. ~lrnmtıu. kt\lt 
K· llJ lilt.tP tıu-1.,1111 &t'ıu.:lt'r bllhasıa df'rtrr hnlllhltm("k t(.'ln ha.rll l!ıJ.;ın il t••ınl,,ertllr. fllro 1t1ndekl dar .. USllllerl. ba JliUd ot..•I malttınMf 

lhlllR<'ltırı buli.ıınındau endlfl'>l" !M\kf'tnı1ı&tlr. 
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MUŞ: 
C. H. P. Başkanı 
"Seçim bizimu 

diyor 

Mut. 10 - Muı ta bir k&h· 
vette. ot;..rurord.Uk. AJnt ma· 
.&ada aenç btr avukatla... ı
k p.P .. lı:ı de C.H P. ad~ı ,·arc:..ı.. 

SırO.rlcrtne ç&J ıa:ı:ıar:UJor. ıconu· 
,up. 'Qertleştyor:ar.ıı Bu mama:~· 
· a. An ,olunun b.ç bir ıehrtnde 
t aao er:ntnıı t m Hat.t.l. Ltıa...""r 

tue-raDl.I sa: t !!.U: ı dt) 

AFYON'DA 
MÜCADELE 

dosJça geçiyor 

akı * n•t•k. celılalft1•· _. ..... 
tı )rrtnclf'lı.ll•rl oe 10lıı.aja t"l"-... 
nı.n iMi kon .. ma11aea D P. ,.. 
n&Uı•,.a ar11baa nmıutae cıJ'u. 
... r••l>e ~ lln1 .. ,. ,..,..., 

' y«ak; • Jok .ıa )"9L. IJ• 7et; dl• 
; ıortar. \ ar.ın otnıMın. o.r. mıır 
Z, \ .ır ya:ı. deınl UT, 

ur ediyordu. Nıteklm ctun 06:ıtar. 
ltonu·ı.a Dünla Tıp Bırı:ıu .>\aam-

§'g:~~~ı~E~]f 8 o ş v ek i 1, Bu 1 g a n i n ' e cevabı n da hükumetimizin Adıhyaman 
=-""~.:;~.k~,,~·~~~ ~r:r.ı S ' k t d f "· tedbı'rler ld .. b"ld" d' Mu alif 
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_.,.d:~.··:::ı: :.~~:~ ye o r ş ı e a uı a ıgını ı ır • ı 
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1 
- ııaı•um •n•ırı10r ı Ama ••• 

lBursa'• ~~~ :,,;;.: ~: :~~ 
Mendertee Surt;e bldUeiert .J• 1l&lll ı 1 

llfuL-•_.et oıarat bır mektup "bndet 11<! 

·--~I' Tar hUkQınettntn, $\t?'lJeı:ıfn tı,;. er: ~ ! 
n• audeaıe etı.t~. mntecavtzkAr blr I 

A~-..ı.;.... tanı takındı&ı. b1ı' 111.rp çıttıtı tak 
.......... lf.:'-• dlıda tnuı.uu. clllnY• .-\:atına ubQ 

cUb.1Jecet1 blldlrlln1tstı. I Aı1!Yaı::cwı ~o 

'Belli O
...... 'l!Qrlt hUkt'lmeU it.bam. eder ma!ıi• ı.ı, ı·ar.a dümı•n: 
... rette k&leıne lllUUnl$ al•::ı bu ıne · u 1 ı·1ıpar dP-rler 

~ 
ba ıt ıunıı.ıt b r ra.uı.ı:ıan •onra. Bl• · Bt1 al r an.:ı Adıyan::ı.an.hla.-

0. P. listesinde eskime- •ekil Adnan l-lendUN, Jt Ba-Wcldh nn ~K"Jnkü ruh haletl i('ın IOJ-
BuJpnlne ce•&bl mektubunu bu ıe.ım. • 

busfarda n bazıları ""r ee uat :zo de- Rıa bürüt elç~ı & O~l"ll ı ı st 'lmde Ge ~~ ;erının 
f - rı. P. Pod.taerobu Bil :v~nteıe da'rt' Q5 nı 0.P • veren A4ı_.·a=n.an· 

j 
olamıyacak Menk •emı1$Ur ıııan re &xe~ıer rah•'li ıra.mıa-

Rua 8Qyiık E j POOıarob .. t Inl . vq&.\"I" tan..tarın.df ctf'tı IXL:.>: 
Bursa '30 !!yllll • _. et! muha· 11.li5 -de llatVetllt e, pnııı.da 'türk q' u ve bU 7ıl:tec-n ACU'.'"&:nAll· 

e~et 1'artJa1nln. tetkUJtı;a eeçilen q• bUtn b1t k.i Dl Ue beır-aber e.m lıl r tekrar c H P ne ı:ıun:ııOtıer • 
. ..... .& .... .:ıı..' &da:;lan 'v!ll o 4 •t biraz •rtra Ba Telr:U ).lcndtre ta Fı. at bu .ı nO an ı;eç :nler:1c c 

otsıı .4. TIR llO~flRt :<Ot Of"\'.1\t" TOPI \'1"11>\ l'.Jl.P: 4.0\YL,.1 rafından bul "1llml. btl labuld H.P f'h '• :uçb t tealrl ('l ':.ila~ a-
C\aııoıı 3 tlnı·i111ıt.)fi\llB) G. ın~rtne en fu • tontenj&D OeTl•' Ve 111 Fat!11 R ';.ı: Zorlu da 

·-----··· ........... _ ........................... --.... ·- b.ırakan CHP ni:J l!i9Çtlt1 \N,1 ... 1 bam bvlUDtll tu::, Ru, e Sl Me.n 

Muhali. f aday, ~~;~;·~~:r~~~~ı:~:J.::~:: ~~:' :,: 
O 

yoklamaları 
Neticeler Genel Merkeze gönderilmeğe 1 

başlandı. lnönü, bugün şehrimize geliyor i 
HU •" muha.blrlını.ıdf'n 1 

An.kar• acı - C.R.P. adU yokta· fzm1r ıır.ı.ne ıcıınelteı:l 1 r 
.malannm bGytlk bir klSml ~ AO•Y 7oktam.ıa.rını kazanan C. l 
merkeze. te~t.:.r. Buna ~ rk"aç ıl B.P. t!erı.n ıaıroltrt te l ı:. c hal.:. 
har1Ç. ınerkaBCe ~ .ır.ontenjan ... de tıll<ılrltlybr· .AfJon A.I \'e
r:tmttttr. Bu Jl~rrdtn 7 konıenjal'l aırotıu. lalura ÖnOl". Aıun o · . 
la Aaıc.ara btnn~ 4 ton•ınfan·• • Ut\"ijlıııı "'"· ) ... Ilı: • .,,. 

"·-···············-·-· 
VATAN GAZETESi YAZI iŞLERi MODORLOGONE -
AIJll!ı paeten.1rl11 :a.ı.ıt1: ıaıu.ı:t •ii.Usında tııirl11el U>'t.•a. Mı rtaıı 
••r Mınu• ca atsıertıa ~'1111 ~., ttdll\ altı.na su 1t0ruı11m tnalall&I 
........, .. Pnuıan 1au•a Çutallalli.ıla ltleJbl patlQan u hrusunılalı 
...ııntt •• aktı.ti •• ıot...-. ıamtı ıtCiMltl •n•IJClmek&.ellJ.r DIU'Um •tıa-
hl& a.caklUllUftm ..,.Clt ..., .... ll.ID taUiml ... ..,.IJle lıııaradald N-
...a.mR rertetlllbl Miittlrtlmnl ........... ..ıı:utla ., ...... .... 
u,. ......... vu.. i(i .. • to~naa ••lar met099mpla dıtaru• a 
bllmfbr. &e•lm motGpolllllGl1 tık&i Mrasundan wokata atıl.an Mpltm• 
•~•• aıolkça ıls1ııtnMkte " lıa aot11 Jıanldıtı 'ff suttette tamir edllf' 
.....,. .. kll••ırtl tıaMrtn 1ulatlllı •• llabl&nNıala tnerdUa çıkmlk 
tatbr. •• ,.ııııııuı:ın nıc. (ıkacU: ... llaall'U .,-nı uhtrıt •e Utunea • 

buın mah.Umeei rerat) Bursalı b• 9Nin• •l;aretlet n .. bcbmi aor 
tumı: seçmenlerin de orunu ~ dum. Bt\TUlı: B1C1: 

I 'Devamı Sa: S MO: • rt~• fDe.amt Sa: s f'tlı t 4'rı 
••••M-M-•M••-- - .. - --•omo•n11mo•-•-m••••••••H••-•••••••••-·-•-•-

YENi ÇARCI AÇILDI - Rab~,....rı ~ nolı Ça"ı l!arma K ''°'"""'"" ıarolın<ld l.,..._tı ı.. 
'I tlmııı.e •t1'8J'an etdl.11 id• UftklJNtUı ile Ze..>re~ ar•lllll• 1Dfa et• , rt su,.tisl• umumi etkhıa teıntrlM' •eMJM hJW1llmUlal rica .... aa.• 

,..,._. •aaaraaa. 1 rlleu ,1eoui ~ dillr.lanllJıi: tıtll. dUD •Ut ı dlı meraaımıe ıı:ıııııı. &ır: 
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Konuna Saygı 
/SEHiR I 
HABERLIRl 1 

ESNAFA GÖRE 

Kanunların ne 
k"dar hakau: ,., 
adalet;• aytm 0-

u:aa ıolaun hf'T 
IU.lllu.tlU ..... 
bunla~ 

••'ao. 
Taz1fe.ıl 

u mal 
• aa '11 ıaattr 

- Yazan 

ADİL 
AŞÇIOGLV 

m"'-'' r Kanunlar ,._ _____________ , 

8?*11Dd• •4altt• 

larat ta'bıt rdll
dtttnt iddia etme 
i• tmittn yoıttur. 
CünkU •Halt bı\ 
tımı:.,eth .1111.der:e 
J:ı"lkın • o da lt1' 1 
olma,.an prUar 1· 1 
çi.nde • 01wıu ıu 
veya bu parU:;e 
vereblme· 

Ekmek sıkıntısı 
fırın azlığından 

ileri geliuor 
Esnaf, f ı r ınlara da ir fabr ikac.;yo n 
mecburh·ttı karannın kaldırıl · 

ması i('in ttşrbb ii'it ıetti. 

• 
V _.\ T A ~ - 1 l :J\:l\f 11'57 

GUnU GUnurH~ 
Hitler'in askerlik 
Dosyası 

V 
l)anırıta /!U ş;ıra 1arınl a4 

nR n hlr ı. ıtap , dünya po· 
ıı ıı ı. a , .,. ıt!> l. t-rll l.. olayla

rına t9;J:t - Ul-l:J ara ıı; ı nd a hU4 
,o .. lHc: Ud e teo;Jrl ~Orlil m11 t b ir 
lnHanı ı ı lt:.l ll:ıünU orıınıı ı.or~ 
nuı k 1>a ı. ı m1 ndan, ın tlhlm , .f' ı 

kalnr \ ll'rl,or. 
•~ .. ı.ı , \ \u~ ı ıırya 50!-:ı'"AI t'le-

a ttr· olanlar, h&Uızlıf& .K!>tbl7et 
fffttıler har nıtmleketıe bulunabJ 
l!r Pakat bu mf'~! kanunlara kL-.& 
mcıcaa .. ıe aıu onlara kat'$ı ..:t"I 
D'IÜ de il. Janıı, •e "labız oldutıan 
n • lte'1 ıurerek de UtlrU:nelertnı ... 

aındeo tb&ret. de lldlr •Halk hlklmt 
Yett• scçJnı!f' baıına nt r'1len.-·
.ı;.n > ""l~ aynı yoha baıtından u-
zaL.aŞtırUa~Jlmelert te bu a.r&da Kl.'f menımtnın yU:lMme.aı T• :raa 
ba:k araf'Uıd&n tont--.:>1 ect:~ebllme ~p &laenltrln .-hre d6nrnty,. b•ıl• 

GÜNALTAY DÜN C.H.P. NIN BEŞiKTAŞ OCAGINDA GENÇLERE «HÜRRiYET» TEN BAHSEDiYOR 

nı ol.rat ın Pllıı .. ıürdan P ror. Or. 
t ·ra111: J rtdııı;rr·ın ı.alf'nıl udf'n 

c.: ıı..ııu 5 ola n l..ita ı> : cıH llle r' ln 
.crn~;llıl: l hı~aller, yalan lar 'fl" 
.cerçrı. ı, ad ı nı tfl'!ll~or. J : .. eorln l" R 

ilgi c.:r ı.rn l..ı • n11, l ll llf' r 'l n ıo ı n-
1914 ııra .. ın(l al..I a. .. ı.f'r ll"'- duru
munu ııı .. tPrP n şuhe d•>syaatuı 
ıwhılan '>tl.' fıtl ar. \ aı:nr \\ u"t u r 
)aııııı l. lıu: ıııl'hrlııdP ıı o11nıı, O· 

ıau ll ltlf'r'lıı. _\ , u .. turJa) a \1-
uı an) n;n\ llha'-. t-dlurf" ııı. ıeının 

bu d 0 .. )8.\1 arattırn ıaı. oldu .cu ~ 

nıı hf'llrthor. Fakat ~ 87.ll trln 
,.e (;r .. taponun hhtOn ara'! tır

ın alarına \I" H ltlt" r ln '< oıt nl"f l'
ı.lne l..ııdıır hc ı) b u ıl o ,; )·aJ· ı tıo r

ıı ı11 .. ır ıa rııı 111 e u , hl T ı tırlı! f' lf' n
\'l rll l'nl()·n r. Dültın ıay r f' tltr l'e 
rıra,t ı T 111a ı ar. nı ı l f' r l u aı.kf'rllk 

ılo.,.>a .. 111111 J!H J ı l t> ortadan 1..nl· 
dırıldı~ııı ı ı an l<" al..ıhf'tln\ n h l4 
llnıııedl~lııdrn ölf')f' lf'tm l,or. 

tem.et edtr 
1 l ~ \"1'a:"" rr, 

ıeı:-ı den~ektır ı ma:arı üzerine teblrde aon ıunıerde ı 
.Ese!.r! lt"l rt:nPk :ıo:u:ıdayız: ki. Lrınlann önlerlnd• bir irdlham b&? 

b zıJf' rok ere ~lüXüme& U.Uet-\"e- ıöeterm!şUr. 
k ıı · :ı dei!;ıt, mtllet•;ek!Herl hU- İ16UUcruı belıtttaleruı.e ıGr. .,e.h
t ıau! a konırolu altına ko .• rca rın bllbaca 1.l'lml&k ıtıren bölıell... 
ıtı 4! ve bu auretl~ ı-ıa.ııun h,\- r~ndc •örll:en ıı:tınt.ının tırın notaaıı 
1r:ım1.,et prenal'>I ortadan ır:a:k:nat h ından !ll'rl ıeldl~ t«btt ed.llmlfi-

Padisahlar 
re P' l l r erın ~ 

an b r ç lı: 11 1 aı Taı dır Bu 

.. adır, Ur. 
D.ter taraftaı::ı da ıeçım tauunun Blldlr1ld!t1ne ıı;öre B1tledlye P.l:ıcu-

tan n arı ~ k vf' a(la.ıo• prt"n 
'I Dleı· f' c.JL.tu nuh 
ta: tır B · n ı aıonen Joalkımız •e 
muba'efe· J> :- u xanunıai-a 

Halktan nasıl 
1:arı1 ıe!mt J • ~ :ı1111~1 u . Ja eo vıı arda f&J>Ll&n dl'tltliı;l!k- mentn.ın 1952 yıhnda aldıtı blr ka 

anndan Q:e( rnem ı 1 Te Ot lrı 
Om!·Jtt"1ı ı f'Ili ıeç ~ec' · meclis 
tıunı.arı df't.şt.Jrcll"el:l inancına bat· 
la:nıf arııır: 

er ha!kın tra(.leslru a:nta,·ca \2ha- rar cercflnce beı fil ıcınde bıltt.ın 
nıa f'nget oldu.-U s:t·)l. ~eçım a.•- fırınlar tabrı.taayona ıH.mtll mecbu 
tında dil halkın bMın ve taplant.ı- r lyetlnde bıralt.ılmı,tır. Ancak fabrl
.a:- '"llpt:Dak ııureıt;,. :" ou \'e;a ou lr.a.s)·on mal?emMJnln ltiııallnde çeki 

konuda f:kr nı açı:;r;:.a.'Tllfit :mkiuı- lt n aorlut.tar yü:ıı:Unden aradan bef 
iıın orta.dan kaldırılmıştır )'11 s:eçme&!ne raa:m~n bu kararın 

IJzakla~tılar 
ıtal ~v'e k-n ~aHca bu kanun

la! dtşın<ta da n :ı oJlara..~ 'l&Uı
la:- •f' ke}·rt ·ekt't er yapmafta 

• tt-neo m.em·:· a: ·ı Hıl ncıug ı 

,. ef"P rtl!me-lted r K"Tf: ha..--eo 

B·1 artlar aJ.tında da tabıatJyle tat.bildne :.mıı:An bulunamamı.ttır. 
1erçe bir denıokru.den d~ıtll a.o- Karar hıUen J"ül'UrlQJcte oıı:Sutundan 
c ~l bır dcmokruıden ha..'lse- l:arardald rtJan batz yenı tınn 
d.Jleb.: .r. ~.mden ae<ıme ;lallr:.tn açılmM;na ruh.Sat •erllmemek.Cedlr. 
ıandık ba; .~rmda oyunu \"ermete Durum ıı:.ııar ~rnei:lerı Blrll t ta 
cıavet. e<L '-ne ı ile demolr:Tul olm• rafından da f'le a:ınmış ve lr:arann 
\ aca)ı ı b bu ov: arın balkın ar- bugOnllO şartlar muTacehcalnde Jcal 
zuaunu tam o~arak bei.. '!:1.meaıne dJ.nima.az 1çln Uilllltr nezdinde te· 

Hükümdarlar kendilerini 
işi onlarla birlikte 

«Oymak Beyleri»nin üstünde gormez, her 
kararla ş tırırlardı. Fakat İstanbul'un 
Bizans adetlerini aldılar ... 

Oy .. a bu doı.l&, bi r t t-ı>1ad ll f 

n ı>tkt•"'I nı:ı'! dl'nhf' r l Dr. Jf'f• 
zl ıı ıı;rr·Jıı tllnde hulun nı a '-. tattı r. 

'\aı:llrrlıı .\ \tı .. tu ryıl..\l ı,1Altn· 

dt n Ml u ra da ta .. an ara. .. ınR .. aı.
lıuıılıııı ıır. 

Fethinde n sonra x.r· ·er kP rı l)u,11-ııa: tM .an unla· 
r Co a ecet fC aoı:n .. ç'aı
dan a ... a lr: 1r Çan U J.lr ın
aan acanun\.n at;ak r. t tı harc!tet. 
ıpma:--ata CUkkat Pder ve C"Z• 

l!an kT M. i.ab r. Fakat tern .,ı .. 
rak bir -,gana E" «1b1 oa. .. ıc1Iar ... 

en&r'l olunması ·e ıeklt drmokra• tebbtıae ıeçllm1$ttr. 
slden bahaetmek dahl K{1ç oıacaı>.- Bu bu.uata kendt1er1 lle &Orü.\tU• 
t r IOmtlz yetklltler Bcltdlye Mecllat.Dln 

Pa~ şahlar kafes arkasına 
ll ltl er. d oı;ş11 .. ı nt ı " rarl a ,.,,.. 

ıuaı..La (,"O l.. h aı. ıı . ZIT:\ 11111)1111• 

ll\rca \ huana ı..nh rantanlli .. ne:u· 
lil \r rrıı. d lJ:ı. in ~t- lrl r \lnıan ,,.. 
Ut'rallnt• ft"' ke rllk lh:rf't ın l"ır ı. ııı 
ı.. ı ııısn hlr luı.a nın t anı dört ) ıı 
u .. ı..f'r l.ı\tll:a;t olııra"'- ~l'h lr lf'hlr 
1.tıtlıa-ı. hal.kında \ \' U'Jlurya 
ı>oll , ı nre ff't'l. H mtizll"kkPl'f'!ff kı-

litldlıt \t .. onunda. ;\l li nl<'h'dt>kl 
\ \ U"ll11r) a 1la11ı.on .. olo"lna;u n u n 
lP!:-ı•b l>tl..,u~ le :torla )ll "-al anıp 

ıı .. ı.. rrıı ı.. m UBl t' ll t .. ıne ıi i ıtdt-rll· 
11111, h r- rı hıı dO ~lıld ıl >llıl l ı. HH4 
Ot•al;, R)llHl a ~ ;\ lllHt rı $t"hrlude 
H\tlpr·ı nıU ı:t.)t' ll f f' ıl ll' ll . •Aıtlıl.. 
J.oııı l .. )O ll ıııı ıı n. on u lf'rt'ı. allA h 
lı \ f" ıı:f'Tf' '-. .. ll:lh .. ız a .. ı.prl\lı. b ir.· 
nıt>llndrıı (·iirila:e ı; ı l.arıtııı d a 
>lor ını nıt-ş h ur do"raıtaı..ı ve
~ı ı. ıı ı ardan aıı l a'Jılnı :ıı. tadı r. 

pı &bı eceli cı.·den JtMt r" e ez 
Onun rı.. rıd )C. r tı.""rm et ··e 

e-::ı. kOt"fl ıcan. ıiaı >J:e kan• "Z-
ır: ı\n' tıe f en dalıa ı·,.. 

d " Bu serçelr:. uıra.-ı arıık ha:ı 
ıaıatından tamamen an aıııı:mus v' 
k fa ıattket rı- i1alk1n mukaveıno-

" .aı :!aıın.ata ba ı~ ·u. 
B r Ta ıHl&'14 erlıantı 1 :· me-

mur tara.Undan yapll•u ırındaha!e 
kanun &ınıriarınt a.-jtıt1 talcdirde o 
mUdıılıalenın kanual bL ıarafı ıc:a. 

mu Te 'ama.-nm tilll '" n:rt1 .rn 
rı.ı bt .. tv.ıı.1! a: tr Bu takdtJ'c!e de 
b r vat&ndaı ın ı.:eacııaıne kar.tı ya .. 
p1!al'l pyrt a:aııunl ve f.ı:ı müda
hale e ltıru etme ı en tabti ha.ı:
kıdır 

Bir l'X'lk darf' lmlr «"r l:ıu du~ 
ır-u ll c:. 'ertnd.•n end ı- -:ıt so-
n.:~ t: arı ur armalr: iç- n • 
zı.ı em 4 e • zlu emJr.er 
w~eti c -ı e r.ek· t!. er B;.ı 
R"! l ha. '.t'rde dr bü ·O. l )·il• ilan -
-ıa a k ı fl!&n .oz.ıu emlrlt"re ı;ö. 
ba~ket tden mem.ırların omuz a
rına ti · ~me •dı ÇQnkü ı:ııe
nılr?ar anuaa a kın emirler~ Te
ri.ne get rme zor yan htQ b.r 
kanuni mec ıurı et ~ :ı' tll B· 
le 'bı ır n ıtar\"li 
.ı· · n u er n et 

u h, .. 

Başka memleketlercıe bu ırı 1ı llntımüzdet~ Cuma 1QnH 3-'apacaa:ı o· Bu "Tıe:n1f!ltet demoicruJye ne 
an.la. a.~ında b r tet muhalefet ~urumda kararın taldlrılmuının merhLeler aşa.ralı: erttebildl. İnhl 

part:a uın d&hl ae-çlm.!ere katılma- ıı:uvve,le mı ,·eml"!l oldu.tunu IÖJI& tat df'"trınde cebb&rllk, &0Yırunct1· 
111na mkA.n yoıct.ur. Falr:at buaOn m~erdl r . luk boluşma!arı. Mr.m!ekf'tlm.Jzdfl 
memleteUmtzde llrleaıne bır atclif buırı:ınkO auıamda demoır:ras! barc-
vardır kl. muhalefet bunu cıu:duo- M. Korunma ketl çok 1·en~dır. F&k:at.. Oıı.man.:ı 
ma.k cın :ıerbanırl bir teıebbüate İmparatortuRunda cehbarlı k , ,e nn-
bu~ Jrurıayı .. -e t'flt olmayKn şa.rtlar M tuz mHcacıeıesı ha..>11 zamanlara 
aı· ncıa oısa blle bu secımıere ahkemesı• du"n kadıı.r ~·ııtar. 1stanbulun tethınr 
ınnn•yl r•Odederee, TUrkl,-ede blr kad9' Bel! unvanlyle amlan 0•-
1aha halkın oyuna. baş vurulma.nta , rn a.nl ı hükümdarları . mtlll an·ane 

1;1 d&t!l te-hltkf'\'~ alrPCe.ktir Bı.1' ag~ır cezalar ve d• !ca t-ıı olarak kendllertnl ovmak bey 
takdlrde Tüı-Jı;İye demokrwd \'e 

1 
r 1 ler,nın UstOnde ırörnlÜYOı". hf'lr !fi 

Cürr yel yoluncıa reçen Y11~·ılcıan onlarla birlikte aö?'OFrek kare.rla"t-
bert sar. fetı tt aa:, retlere )'f'n,dPn 1 Toptı. . \! . ıt Kor· :nn1a Mır.hlr:etnt>- , tınıorlardı Oyma!( b1"yleırı kena
ba la..'tla zorunda ır:alahUeceıtt.lr ıU. dUn · : · :ı.a !an &onundL Jan j •!lertnı ııerbf!tit(~ MSvJUyor. rnUna· 
itte bO·Qn Lu tötO lhttmaı.lt>r kar ı::nTelelrlo. Emln Dınç ,-e :ı.tebmPt 

1 

ka.talar tam bir hctrrı:ı.-et içinde dt'l
L.,ındadıt kl. uııun muhalefet M'-ı r<iecatı Corabatı.r adtannrıa-ıcı ıahıa- vam. ediyor, kararlar milştt>rE"ten 

çimlere, ~ıt olma.:;an fart ar ai- ~arı onıklşer yıl haJlflf". onar bin \"Prtılvordu. Hükümcıara l1Ah1 b lr 
ıında o:sa da.. ıırı mek en korıona.- ı!ra. para cez&f.ına. ve Uçf'r aene hü\"l}"f't ,·erilmedlklnden d.IJt>r b1"·. 
:..ll 11 e onu >\. solcıa bütln tıa: . .;. ı t cattt.tf'n men ceı:asına (arptt:·.n114 Ier:f' olan mUnaııııebetı 11l1Ah ve mC'f 
a~· .em : r lır. . Jıı:ll:-e yoldq!ıtı teki ude cere~ an 

Yai uz ,u ve ki, \leci çotun- A :,;ıı ma.htemt-ce mallarının tas- edh·orou. 
~ '-'na davauılarak çıka:nlan ıc .. tıyes.lne -=arar verllr.n bu şah.ıs.lar Tarih. Orhaıı Bey ZL'Il&n11lda ))• 

1unlaru:: arat:ıtı lıak!t:ılıl• aolukı ~.ahte tatu:ra taıızlm etm~k: \le fa- hey'etın Şehzade AIAedcıtn, Cende
anlı:Lkla ve ol1NnluJı:Ia Jıı:aıianar.ı .111 t!i~tl~ ~al ıatma;c•an 1arırı- 'reL, Halı!. Şehzade !-5Qleyman. Kil· 

TQ: mıııeı btr ese kendıısuıe ou tonm a d er ç~k Şehıacıe ':l.turat Bey ile İhtlya:-
tanunuo: aı.,ında JeeJfi olarak ıı::... B' 1 k d A.pltn:lf"O te,ek.itül Pttıtını. 1evle-
y1t!a.r ve zoılux:ar çılr:arılmuına ır gene ev a ını tın t.erf\#

1 1 -tıun:a:-ın kurd.uJdarın. 
. A\"ık b r rn :·«"ı dPtll.J1r. anla 
Kanı1n• dayannıa:·an ke ıı emır ld • , d" 

"" .areket'erla haıx atıı.;ında d&l- yo a · cınnet getır 1 
sevı.n acııncıa srerıelev ~adı· 

Ol ev\"-lk. eece Berıo~Junda C.":'lnl't 
tte' r:nıt 'Vt- dün U!dav •dllrn~lt ü~ 
Zf're Bakırköv .. \kıl trufahanee n~ 
lea!dı~l:nış:tır ..-#' 

tarzı 
re1 ,ın~ 4nn t'!Oıt 
Qle-ma 'Pil,. TJU• 
... · n aı1p ~ 
11ara•ı da B· 

.ek ,." ldf'~:er'• 
ıraur..~ olcıuı1.1 

ıııa huzuret.:ıluıt ıJoıturacaıtı tan.
cı r B u •e "')1,e ha kın huzu:·unu 
te :ı..o nıOk t-t ola.ctaruı )J:r ti 
.ıa:-e.ıoP'lf"!"len açınmaları ve ka
::n:.;J.Ja: a "'ll a.z vaıandqlar kadar 
sa: ııı ırtie -."'lele noz.~ a;: r l'fev· 
·: .1 bu ıca ar· A.:. ·1dan > ~ • .ı ı· 

Ol ...... ia .----
S~ı.m. f>\"Vel~I ırecl! Re>'., .... 

ao) .ınmata kalkışını$ r · • 
• "ı o zam.ar.• 

lr: 1ma..,ı vezirler, haris kad.ınıar, 
hdf'kl.r harrm atala.rı ve nlh&Yl't 
raınız nOfuz v~ menfaate tapınan 
lt.apı kullan ı,;-aı l'dtyorlardı. 

İstıbcıat )"tlV&."t saray menfur nll 
fuı ve Dlf'nfaat mücadelelt>rlvle 
kanlı maceralara eahne oluyor. 4-
c:z padişahların kudı-et ve nüfuz· 
tarını ellerine alarak mf'mleketl 
sn.'."mak tste7enler ltrenç aahneıer 
yaratıyor, menfur celladlıklar va.
pıfor!ardı. 

'Yf' eJde l"tmek" tetr.venler Şah T ah· 
ma..oıhın Tt>bM7.I t~tllA etml'al babe. 
rının u~andırdıiı hPyecandan far
dala.narak hır lhtll41 hazırladılar 

~f'yhtslılm Feyzullah Etendlnln ı\
kıb~t ındt-n mUtenebbll\ olmavan 
İbra?ın~ PllfJa ~a.,kına döndü. A"1a· 

bulan vefatına kadar hıem iç, hem 
de dış .sıyuet. rıalı.at hu:ıuı,o 1çlnde 
geçmlşt Fakat felllha do•:ru bir 
11anı.Lm :erlemr! olnıamı ... tı, 

Falcılar devri 
vu· tf'lllklarrtAıı Patrona Haltltn 1762 dr!, yanı tl('ctncU MlHtflfa4 
önayak olcıuıtu 1htilAlln kahraman- nın cuıo.unun beşinci }-·ııında Ko
tarı. medenıy~t düşmanı ayak ıtrt· ca Ragıp irtihal edince rer:ne mu
ruhu yitnt dellAk. kaldırımcı, ha- vazenl'~~z bir adam ola:.ı Haınza 
mal, ırırat makulNI adamlardı. ls- Paşa Sadrazamlı~a çıkmı1. lmtntl-

Ko"pru"fu"'ler t1mbuldakl Devlet r1cailnın kona.<- cuna !azla dfuJkün olan VcuncG 
tarı yaı:tma edlldl. İbrahim P&ea ve ::Uuatafa cıa falcıla~ın. mUneccım· 

Blr btı~ün a::etııı Ferzutıah E!endl ,.e ler:n oyuncato olmuştu. Saray f'u 
arılık · lah·;ı &J!at:yle •&b.- atteaın~n Akıbt-tıne ukracıı. tan, M11ıırdan. Arablı.tandan, Hın-

ae}'e- Çıkan Kliprtliüler. 1ıitiOdadı. di.sta.ndan l't>lr-n sthlrhazıar. nııt .. 
cebbarlığJ, 1dam ışını !&raydan. Yeni nu"fuz neccJmler, kA~ınlf'r ve faicılarla 
ata!ar ocatından BabıfJ ;Je aım1,.. dolmuştu. Df>vlet kaderi bunların 
lardı. Fakat. devletin dl'rdın: seze. Lı:;tli:.ball kl'•fe<ten tf'llr:lnlerlne ~-
medUderlnden deva bulmakta ı 11 a. Saltanattan feraı:a: ecıen tlçnn- .,.. "...-
bet ı'5tt«ememlşlerdı. lılç &an 1ı:c Cfi Ahmet, kendi elıyle Bırıncl .:Uah re rürUt.O!üyordıı. Falcıların. mO· 
ı b mudu &ahta oturttu. Artık devlette 'leccflnlerın zater vaad?erln~ kanan 
arı ted !~erle Orhan Gazının mu· Uçunca .'""•tara. R"•lara k•-t tan 

bl bil\.Un hüküm .. -e nüfuz Patrona .... .._ ..... -,. uzam na.sının ınu .. ·azenetını iade Iı bir h ........ ,.tı. A••rupanın •·ru·. 
edcCeklert "lrd• •llı:tlm ı Halıl ile avenl'SU1ln eline aeçml§· - .. - ..... 

J J aıııını taOJ ı. kJra•.ınctan ,., BUyQt Pe•,·o de•rın-
t ı ı ct ~ .. :.. K t; tanhuI kad.1htı111 elde ed~n • • e tn ş r.r ı. • r-nzr ara ~rusta!a . denberi Rusların oor·aııı fle•lenı•-

P .. antn ıa!llı\ne hareke11 netJcesı Deli Ibrahlm, mOnadlleor çıkararak • .. -
1 K rı 

1 
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o an a o ea mua?ıedeal Avrupa· 5 BabıAh. devletin zaafını blle anla-
hl o ı t aını lifin eıtil;lnden İAtanbulda ne ara amanı mparatorlul:u:'lun nuş cıetlllerdL C'"ilncU !.t .... •ara. 
!'l'nrın bır mıru oldutunu recmen kadar ıt•J'tierl varaa KAtıthaneyo t 1 " ..... 
•. An "'tmıştı. Ne hazindir kı bu .ko§mutlanıı 120 k6fkll yaıflna ve aza su ve odun ııarfedtllrot diye 

ff>rif'I yekRAn ettllt'r. Fakaı. bır müd l-ıtanbula ham&.'11 yapılmasını men 
mu•lıedt>YI de KöprO.lJ.!ertn sonu, eıJerkt>n Kater!na oa Peterıhur•Oa 
"ah ıreıı· ltlb ı•ı d ın"-t det M>nra D&rüss!ılaı'Je a"ası Be•fr ' ar J e c ~· azı ~ 11- "" ı·aptırdı"'"ı muazzıuıı sara•. da btiy"• vııa::ıllocek ı A d H"'· il ·a ile esk· l\tısır Keth0dll1'1 İbra- !'!. ·' ... · o an ı:ncua e. u.:.cr~,. i t.ilA plAnlannı ı1••ırlaııvorııu .• 'I•> 
Paoa ımza ·~••t h.m • .\ Jtanın tt•rı.ıı.ı1t·rıylc Patronu - " c ·•"""" 1ıarebe meydanıa,. nct••ı ... ı•ıı hczl· . ve bompaları cıa bo~duruldu!at - •· 

Fakat d0r1 devletle (AYuatuna. B nıet. haberlerJne t•-ı umumi elkl u oera nnıu:ı. boQ;cıuranlara ııcç- ~.,, 
ı:. L t.<:'latan. Venedık> on at~ı tL rı nıeıııuı et m P-k üzonı kadınl&rln 
eenı ıilren .. arp, devletin bütün l'üzlerlul &ımıı.ı:>-1 örtmeJr.rt, me I· 
1a· atı et damar:annı Irurutmn~. Bı:ıncı Ma.bmUdun hall'tl Üçü:ıı- teiere ırıtmemelert ha.tckında ter-
n.Jtf'"" adl ma.t~ıl!ll)et:.er umumi cü O.'iman·ın sil.dar· t· sıour t1 Ko- manlar {'lkanlıyorcıu. B~• ı·ıı sO-

üm -. d ca ı-~aı:ıp Pa: a. ııt bdad.1 ve Devle: .,, 

h. l t ııtıın bundan Ölt"sl. a l..t r
ııı. h b: nı rllnden IMhlert- Ta ı. a.ı. ı 
nı ~l>ıra.n .\ dol f nitıerııi h'l 1 
bOj , ,. " t r..e rlre ıt- ntlU, y ı lln rı · 
na ult ıırı (,'t' l.lci \ e.ııl .. aJarı a d o
ludur. 

:! 
' D Almanya için 

talep kabulü sona 

aıtaı an ;;>o! .s ,, ·-nı 
r..nın lı:olucu ısırmı,. 

ıa: nı ı 

; r ,.e vo o ırmu,- 1C~-zunu aut.uı\tmaı e ı:ncd. il cı ren deva!nlı maitlılblyetler~e mem-
ıı~ ıç_ hınt'ılJı .oı· lA.m Fe · ( Unca Allı.stara .r:aruanınd~ v1:ıle:u~ letetı ı>er.1anııta aoro"kteyen aava~ n •, d'Y" eden 

·en Zatnos Pa· & ~- ve a;taıı.. tur cıı.ul>erle lar vüzand"n ·rt.şL teklvt-ı. icat.!, 
:\I 1$tata l [: l llJ":: net-, rcrım dı.J aJaııJidl ne ıte-

Hul lı n dUn,avı ff't iı.l" tı f'tl n 
tn ı..ork u ıı t l 11~h·Je ı..ar ı ı. a r ıt ı ~ il 
bıraı.. ıııı :ı ol a rı İ,ır ıu .. anın . Jtf"r
('t•ı.. ' '-"> 111: 1111u turA f'll Z bir şt- ı.ıı 
d ı· \e rPdıt l ı. aııu olm ü'.''lltl t't'!
ı.ll..alarlıt. o rt n)ıı ı.oy nıu 'J o lan.\ · 
\ uı. t uryıı lı ııroft·o.; i)r, (.' a,cı nıı ı: ta 
rr h f ıı t• eo ı. ıl P(Prll bir ' e" ıı.ıt .,. 
t .. er \ f'rını -.. hul tııt U)or. f'a'-.kl 
lıu ı..ıt ub ı . dl ıtt'r b üliln m l ll t> t • 
lt•rıtı·u ıl ah ıı fazl a A l ııı a nlarııı 
oı.uuı aı. ı .Cf'rf' ı.l~ or. \,u ,. tu nıt. 
l~·llı ıı ııl hllll~l'f'<h l l n lllt l ıt:I \ P 
S ıılz htı TJ ınua)en e ı.o ın lı-.,·o n u
n ıın ,, .., Jlfthlı ' " t- lli'ıh,..11: ıuı ı. t•r
ıı ı. h lı: mPtlne :ra ram ı11:.ıı htı k· 
ıııllnıt \ ll'rfllc:I hlr ııı .. Ana nıll li 
ı. oıhranı an P :l.Jf'~l nl, ı.ı" a hlr 1 ... 

nı an ı~·iı1 ıl t" ıı l •a. '"ren Alrn ıtııı · 
l ~ r. Vrnr. J•' l .(hıı:p r ·ı n "'ll alnn ı . 
d ıL.kıH l f' rtL. u n ı :ı.lı . 

Feriköyde kanlı 

bir kavga aldu 
'-ı;eo • J d' "" a e• ':Jtt'. .;:>ıf'• er 1 DUn bılle Q.zert, Perikı ·Je kan· 

11 bir ta\"Ra olmuş \"f> le ktşı atır 
ü • kın kanı· ı.. ~:ıuı.ı· ır...a n şelı:Ude yaralanmış ur. 
ta:· ı ı>et t-n aç •arı ':nllcaıJelıeb n Dot.ı Aimanyadan 1apı.•cat ft..ıa· Pr-rııtör. AVUkaı caddf'll1 ıtı s ... 
ı~caıar. rıe)cısıtftcıır. ı.iita &.it. cateµnamelertn. odalarca vıtı "'''de oturan Nt"Şet ApoQ:lu ili!! 

Bizde halk ne lr:~ar h .l'I et ı- .la!luIUne alt müddet dU.:ı aona er- Ft.>rlk;'\~ Lalaşah:n ~okaXta oturan 
ıı .ı ve akların; ta ı cı.uı l!· dlid t~~n ıerek Ticaret. te 8anayt o- Fethi Yaman dün kavv-aya ttı1Uf"' 
11 un. bu&One kadar çıl•r:.lan l::an..ırı dUJnda ıereır e Merkez Banka.aında mu,ıar ve N~et Fethiyi ustura 
Jar maalf'lef hal . ın lrıılcı.estn. ı:hl\t' dıln bJyJt. bir tat"balılr: nıtlşt.bede ile, Pellll de Nt"fCt. 1 tabanca ile 
ı.olr:tnlarını b~r . av. azaU·'.'Ilın- edllmı,, memurııı.r t.Uccar •e una1t. raralam1tıır. 
ıır C"ıel'Çt'~:en memleXet mJZdFı cuıın taleplerini 1r:1111ıamakt• tnüşkU Lt Yarlım HMtaUant'fiıne ıı:aldı-
Lallr: ırnı et. renslb1n:n tam o, ::AUa lt&ifıl"~ışlardlr. ! rııan N1"1el.'ln ta&ıA:ında~i nıermı 
-'--- J 1? rt B k al J ç~:.:anlmıt. yaralı olarU Jıı:a('a:. Pl!lt-

c ~z aD c. · epte bulunmak. btnla de aranılm81oına başlanılm~

Birflefes 
Sıhh:W~ 

ı 1 __ .. _ ·- - · 

lzere y..ızde on yatırmak tateyısn tüc 1 tır. 
carın t&lebln1 ancak 2 3 run .onra l .. . . 
tarıııara•ııeee lal blldlrlace, fllı:.. Dun sabahkı SiS 
n ler bt.flamı,tır. Dllı. sabah erken aa• :11"!ı 

Falı:a T!eueı Odası 30 ı:1ıcu ta· 'btı.ren iatanbulu l:t.ıdf bir 111 taba· 
rlhl.i. olmak fartlrle btlhu:u. M uz 1 ie~ t 1eaplamıt. Bo•udan Kallık!5y 

er açıklarına ):adar ya·:ılmış olan als. 
Eanlıi:aaından ceıeetıc makbuzu l:&bUi bu hattaki Tapu:ı:- f~tlPr nı ak at
tdec tnı. blldlm:ılf bı.ı .uretle mNele mışı.ır, Gem:lf"rlo uzun mUdO.t-t '"" 
halledUmLJI .r Tüccar •• uııa:vtcıte- krlelerdc- baıth Iı:a!~Mı yüzQnden 
r.n .,erd~lf'rt notu Ahn&nJ• beran· okullara ve t1lt>rtne 7t-tlşmet lat .. 
ı:tlmeıett kısa nnıanda Odalar Bir. yen binlerce 1olcu ıtblln <1aıoltnL'U• 
Uj:lne uı.taaJ ettırllecelr:tır • nı 1J l!:It'Illtştırc 

a;. ua f.:" 1 :ı 
. aı AS:&_.. 

IL!Jal.lt ı. 

Hılıilet 
Pa htn ... ı .lC ·:ıa1•" :r:ama.ntnı1a 

Oftmantı aalt .at11.1l hhi!et unv .. 
nı da ınzıma:n l'dlnce Btltd.a~ ea
ra:.iarına hAktm olan iran :.ısul ve 
Adabı cıa klShncı Bıza:w teıtrltatına 
revnlk vennlf, hatıte yer "Jdzünde 
zıllu!lah ıAllahın göl~esıı olnıı.ı 

·u. Aha:narıt!ilar devrlDcJ.('nberi t .. 
randa h'ilktımcıarlar, Alluram&z11\• 
nu1 J"~r yüı:Uncıe ..-eklll tellklel e
C1lldlttnden kend.U!ı111de tllhl bir hn 
vlyet tahayyül edllllo·or. biltf"ln hale 
,-e ııaIAhlyet.lere sahip ıanı1 ıyorıc 
Bu tl'lı\kki Abbullerl iktidara n
!:ren İraıı!t!ar~a Ba~dat a&rayına 
&~r:n..tf . .\lllslOmanlan maları ıtııı 
esarete boyun uzatan m."fltev~kkll 

ve tuurauz }"lğınlar halıne ıet:!'
ml1t •. 

Eskilerin yerine 
Ba LIU:Ulll ı~-- :ıde e-- Pact.fah• 

lar ... ı meflr:Ore Vt ~.:ıi.~ı arkadaşı 

olail dlk bWJlı ıeveı:;ı,d. alplann 7e,r. 
ler n1 nya.kl:r. f~tne ve entr >ta lıı:UDı 

BURHAN ARPAD 

Lôie devri 

aıı~:nı t: jE- lt.şmtşt_ Sen·f"t \'e para toplamaR:ı 
(a ve KaJnat'- r en tat:ı bir zevlr: ıut)an Ptn• Altı&-

6 41.da geçen Zil· f . . 1 t atanın bu hırstnı ıatının tçın v .... 
an. nüfuz Te .6at bc!:adı almak !ıs-· H 'I. VA \ e llkuy :'l lf'teo- landq mai.lannın mOı!aıJcreeı sev .. 

tevııınıer f! \•er.neıı: u.>temtyenlerın >- roloJI l stas}oou- '.''l~i teammQm f'tinr!ğe b laı:ıı t ı 
s :.:en uldut.ıarı tbtilAl~erln, hsya"l· ıııın Lıhnıl nlf' rlııf' ıı::u re t> u· Hatt4 k:h.rkç ülerden PAra 11 çeX:ek 
Jarıı.ı.. !ıa:ı ve lcl86!anıı kanlı oır 'un ~rh r lm ııde Te channda hava ıçın a vam ve esna f makuleal ad 
P&:Joranııundır. parcalı bulutl u J'f'Çf'C'elı:tlr. J arın devlet ri cal! a1bt lı:O kI am 

Ruı:.ıi rlat dej: J ,ık yOnlerdtn mu melerını l' a.toak eden tem: ~r gıy. 
tedll eM!t"ek ha.va ' ıcakhlıncıa du karılmıştı. an a r çı-

B&ltacı111n Prut ;-.atcrınin tf'
mtn et· tgl htı;!;\11' dl'vrıncır devlet 
llcıt..11 te\'a:ı eden mat:obıyıiQ.ertn 
&eheplrrtnt arattıracaııtların&. ta
:olhlf! I.Ale devrl denllen bir lrta
hat meşheri. açnuşlardı. Bu dPvırcıe 
bütün Dovlet nüfuzu Sadrazl\.."ll İD
rahım P&şR Ue aııesı t>l!n<le top. 
Jan:ıuştı. İbra'.Jım P6"1ıt.ııı.n hem 
kendıal. hem o~lu Gf'nç ırhrue-t 
Pa.ıa ı.te _yetenleri Al. \'e ) lustafa 
Pa,ıallLt' Uçtı.ncU Ahmedtn Damadı 
ıauer. Krnd.ialuin büyO.k darnadı 

Kaymak ::uustafa Pata KRptanı 
Oeeya. lr.Oc;;Qk damadı ).lf"hmeı ?a
ta. RumeU Beyierbeyl1J1 pa.ye&ty· 
le kethüda. dlter f'rkA.nı dev:et do 
İbrahim Paşanın meMuplan idi· 
ler. Bu nUhrz ,-e nlmeu kı. kı.nan 

ne naıaran mühim bir deflfl kllk 
o l ntı)"A<'ak tır . OUn en yllk•ek ha 
raTet 22 en dtı,IJk + 15 aantl· 
~ ra l olarak kaydPd llmfııtı r . 

* (;f: ı . J; '\ 'r\r.r, \R - Dlln ıt
manımıza. lta.J}"an. Ytınan. Danl· 
mıırka ve Alman bandıralı sreınllt,• 
le 945 ton kana,1çe. 21 ton çav, 19 
ton 148t~. 24 ton ııazete mtıniıı:te
bl. 33 ton amba!AJ lı::Alıdı. 103 ton 
ııud kost.lk ve 38 t on :rnUhteıır e-

CDeYamı var> Ya at·lmıştır . ......................................................... : ................... ~ ..... _,_ 
TAKViM S.\U 

J EKİ'I H):i7 
\\ 10 - Gf :\ :ll - lllZIR 149 
ltL ' 11 13ia - t~ \ L(L tı.i 
11J l'1t l 13;7 - Rehltll e \\ e l ti 

SABAH 
ÖGLE 
iKİNDi 
AKŞA.I 

YATSI 
İ:\T~AK 

Vaaa ll E-ıant 

os.s1 12.02 
12.IH 06 11 
1=->.22 OQ.~g 

17.52 12.00 
11J.:J5 01.31 
<4. 18 10.25 

Ciazıetemh;e r onderUea 1a· 
z.ılar Ye relfmler Nulaıa 

ba.11ımaı.ın iade edilmez. 

(llU.V ·Dlr15thl9} 
Bursa'da Tiyatro 

BURHAN ARPAD 

A nkara Deyıp.. Tıyatr05u 1 Burs · • · n\ln ı konuşn·.ft.-ıtıı.ıa .'aci•"CO 44 etinı:ı• 
aaık a kolu. tadil edllll"n eekl lıa.ıırıandıırı:ıı b('lırtt ığl ttya•ro b'

e ·ınde \·ucude ıa:etırıleo nası da. bUylllc tiyatro &d~ı v;;. 

! Şeker ve ötesi . l .. .......................................... -............................................................ ................................................................................................................................. . 
Ya,lı bir kadın evinde 

ölü bulundu 

!ı_enJ_ t..Yatro blnasında VI! «AhnlP.t tık Pa.ıa.nın nıhunu tazip ~decc.'I': 
~etııc P&ea T lyatrt'lf\u1t artı altında c:ıerecedc zevkSiZ tanzim edHmıoı 
28 EylOl akşan_ıı \-eril11n ı,ııo mlls.a4 l yl nlff'tlnden ula tüphe etmedl!t~4 
menı ııe faall}ete le<'ml~ bulunu- mız Burşa VL~!ının açııu:. nutkun4 
ror. da Jışaret ettlt! nzerc. \'etJK Ya...;R-tkf'rll bır )latt:ı d ;ı. hadiwlcr, l 

ba.1t.ı nın pf'rhlıe riaye. f'tmemc 
ılle l f'l he btl ır . ..,etkf'de mubtf'llf 
ha ıtah k ların bl T sonucu olan 
Kotnil nıe3 dana ıellr. 

S' l(ln . koma~ Zira ha,ta, hol 
1at lı ye f'tll yemi tJr, yahnd bir 
böbrek ha. ıa,ıdır Vf'Ja • iddetll 
bir a!ab l buhrıın l"C'lrml$tlr. Kan 

\ kef'f 7ti1clf'k ahl!iilar, futa yo-

l 
rulmamahdırlar. 7.ITa. 1\ll'(Unlulr. 
kom•Tı da•f't f'deblJ!r. 

eker lı.oman -,urudd~ me'fcud 
aUulJ a.s..d uuıvaı:eur lnln. :ıı ld 

ı Ural& lddf'll-' ı..a;-ma ırıdan bu· 
' ule ıelm ktt:dlr. Zlra "kf'rln n 
\ tO.dde JAntna 1nUkl bozukluk, \ 
\ lı.eLon l'illm!e-:1 denilen Te olu d a · ı 
\ n li1f'ame1en maddet~rı orıa1a' 
ı cıkar:nakU. , e TUlı.anda HtUf'dL \ 1 
' len. muvutnf' ooı:nlmaktadır. ' "' ----.Jı 

• • R u Z G "' R Ç l L E 8 ı CUY BARA 

-· 
~~:~~~~?~j~~~fı·:;~~i· .. ··-· '~11··,···:1·11~~··C!J·!··-liflli] ................... _ ..... , .. ;~:§~:~~~I~~;~€;f,~ 
te. evtn ,«..net ıtatındL a .. fııtace Kıı.ı.l:r. \'ok drttllytm .. » 
cııı:t .-'d.ıtı ra!!l namazını k: arken. t. U f ıt l KO'l.\' 1·F.tR I K\ : '\o. ı Kadlt. aözn 8('11' hır ırvuuı s:lbt 
Kartı.alız ca..-n d n dUxn.ü,... avlu a ırtszeı mevlı\m. Kurı an. kuştan. dıYdı Belkim nnnandır, ı btJ' notta.ya dalıp attmlitl. Kacıın 
ın~n merdıvenın başına ı.ı ver- ilandan. ..,,ıyandan. çınaeneden, .. onn~1 ıçmeı. • onw1 yQzfine l:ıa.ktı: 
mı1 tı. Sırtını trabzana 1aram.ııı:. Cılbf'rcten koru yıırahblm .. .t .. onaan. oıına."'I. 1t cNe o? Daldın. pek d0$lioüyon?ıt 
JllzQndet:ı n '1 •amlı ııruı l.m.!eme"- Bu ara biraz dut'd.u. tçıncıen mı 4 •Nl'rdf'n bllı:;on? Onnan ıçmıoz Körtıatız l')&lını çevırd.1· 
le dalllndı. dennll'rdeydl. nl·ınınl bir namaz •Ur•l ceç rdL hf'ç. ıt on kuruş, de .• 'Su f' ' '" ırur,Jf'r bet •Ne'>. Yot. geni d1nllyom..» 

Arte .. tına aoluna ııelAm Tr.e- K<..rhaJırın da cıucıakları oynuyor- • B atan &OrdültUmde lSyle anı ... uman olur mu'f lı&ı.~aı.ırıı. ı:ıııtı ~Var. dilinin altında bl 'f'Y var .. > 
ttk namazını bttlf'CU K· rhaUza C1ı)oo ~u Sonra.. ~nco AYfO. ardından d.ım .• Tar bunun. de· Sende.il:. o dört .ku. Öteki tıatlfce l'fl!!lırıSedl: 
ıınp· Körhatız ca:nln• d.lyerek ellerını Kadın mıııra1":~andı. Bu Rauf E- zu h&'Jkal&nnda oısa.. vaUi Hnln •Yok,. valli Va.11.ıı. bl ,ıey yok.a 
cHoı nlclln. • dedi. •!"amaz lt.i .. yaı.ıerıne sUrelülr. Ayıe· fend. dlye allıa ~Pn adam, m,.._ 11bl olma.ı, de 1t •Var, var ya. nryae .. :a 

ltyor4um • •0!1• dıye IÇ"n1 cei:tı «Sea b•llr. murtY9tte. Jtoc~ ının bürotu. mal- Sonra •f'h• d.l:0-1' bovnunu btllı:tfl• •Ne o1Run yenıe? \'allıl dcyeı.n, 
KlSrba!uı b~1n1 az ı;evlrd.. •ın dr. n:ı.e\"Llm a mOdOrOvdü. o ka.dıır da ıe~ın dP.. •Hılle eftyle cıol;rtı aeıu ml et""' 1li oey •.'O~ .. • 
cBlldtm.ıı dıed •B"n de nam.az- Do ruıcıu NL-naz.ı: ı topladı, ~1141 ki. tnanmadı Baeını kıldı· d!~.erırn"• Kad•n. ceh• dlye~k oturuşunu 

dt.n ıeııyorum flmdi. Yattılar mı c ln:IU. bült\(1. bl.r kl} ıra kodu. Ba- np •Ootru. dQtru olm~ ına dotr·1 de .:dl Yoza. ~ne <'al~n ke--
çocukla.r 1t ata kapıaı a.ç,ıan .. oda varaı. •Cıh.ıı dt-dl. .. onnan deSildır 1t ra 11 ,:ıeı~. !!mbanın ışıltı altında k1n~1it 

•Hn. Hl'Plll ae » Dlpteklne a ·•ı, ıçe·. baktı_ D6rt Ki"'ırhat'ız a&k.ın: •A.ı. kendini binle! !ııeı !. 'Su- il bir hJ.l aldı. B:r müddet. su~ 
clfyt 11 toeUlc oradçdı. •B.lmem » ded~ ua bak çerde. f&\•ruları, lcuz.u tıuar. A:r~" nf'den 110rıra: 
•Gelmedi ırıne atan. Ob. A:la4 cV&YI• df'di. •ÜAttl açıL-nıı."' Öyle bir aöyledl t .. bu Körtı• Sl'>I ratıp cıururla?' VallA onları •Kah\"e pııı~m mi? İçl'cen mi?ıı 

hoı. l'f'n blllnln ııAr nur. bl t~erı e1rdl. az rıonra çoı:u fız ctbt ııı.~ır bir acıa:n ·cın ııır: dP.- dütünO:-om. Bu herır hep 1e,ın. dedl 
df' dua\'l ed.'.verem de eyıce tonu• filtt"Celc.• d·'·«' alSylf'ncL... cbö- dl .aın cıııtoodP duruyor demekti. lt'l!ln. ı,orda. ,urda .. ll c.Yok. ye-ne~. ıtd!p yatıcem .• 'l"T-
ıuruz. • '-'Cı. t.ızır. ilstll açıb:n&ş • A) ... c Körhatız. nP dlyecegınt bileme- kU ıur.maz ıona ıı 

•Et. et :.. K ·rhatıı *A Kad r-.ı dedi. Mi}lf>.se:ı4 ya den Ayşeae dt'! 1.ıeııı: bil yoıttu zaten : 
Korhatız ırene uıaır:•an rreıen hlr c!\lwıtaıa ·:\•u:ı,or mu?1t u :1f'r1fe. s~n oJı:tı:nUf ada'Tlllın. 4 c;,.ı;,,: ıre<,:er. 11 dedi •llepal ae-- ıı.;11. M>n bllıl'l'ln 11 cıedl. 

ıa-ım aeaıerı dlnlermlı:t sıht bir hi\l •He1>1>L- sorma Ka.ctır. kıalt;dı. aü2Unü cıınler Ne ı~t var böyle bf'r ~"·r • «Bını ııldf"rn alrt .11 
aldı AJ .. ell~rtn.ı açıp csı..rtlu, ırıne büliln. ort.aıııı b.l'b1J1 .. aıuıam. orda. burda. ıç.melf'rde, 111('- •Ne zama;J.? El\1sl1.1e 'f&nOCf\ mı?.t t.Nt'rf"7 Otur, konuşuyorduk .. A· 

srn bllln n ırö:ıel A !lalıım. c.- •kattı"' mal&rd.a"• suaıuıar. A\"ee biraz ktı~ın ğan ccısın de öyle ett. ıı 
e bqladJ, cKtıllQ •evlere ka"1!rs Kör:.ıafız «ülcU1 KOçıl~ -nclanln K6rhaft% haıını ll2 t:ıöndUı110 • tıK&ç. kadınım. kl\Ç .» ded.ı «NI• t-Gldf'm. Cldeın..ıt 

yarabtıun ş11 f'rlr:~kcel:iı.tme <1ol· !" •· ,ev Pf>'ıc h04una lfidf!rdl. ıı:Yenae .ne deyem•i» dedi. meu cepro.ek; Cibl olnıaıun. r.nurıe «Atamın ııt"lr!cell mJ var. desene~ 
ruyu. e , ; ll09 er. her ~am aof· K~ n duvardak~ an llm!lasını t.D~ .ııte Bak ata. Gr!. f'yllln böyle henıı Allah ClÜJDl&nlarımın Oh. Kadir, dertliyim. dertli..» 
ruının başıncıan ebllc etmf'. ya- blru"'kıatı hoşsun emme, ıu tuttutun ı1ıert batına \f'rmNln. » «Hj!r ff!yl lı.:enı:l!ne dert etme be 
rabbtm. JtılllU ~l"re t.a·dı ıı •Olnll" flP'J' oldu vak.ı .. Merde beyenmırom. cıe_ M~allah, bak, flovbe, <1e .. ıı yenKe Ortada ne \"Ckl?• 
rneltAndan mür.eu.e !Il. cc z~. tl acep7• de ıı&rt tane çocuk evını •enlendl· cHı'?11 •Daha ne ol.sun Kadir? Şu adam 
Aı.'ahJm Tuttutu aı rr.ı, ·utma1ı· cK m-. atam mı?1t r.p durur. ne !cıın vıır eı·n aşçı Körhatı..ı. beni OldOrecek .» 
tı *' otaun Hrr n nden, t,... cK m ol\:eekt Atan ltt:n.nf': n t-- dtllıı:tAnlaruıd.a... neyd.ltl Mlintz he-- cT/\vbe, dea dedi •Otınah .• Esl· Oepe &U6tula.r, A-ı hututl arın ar-
rf' atı::ıdan ıı::. ('eker at'·· çek t o~ bUI .n cıne•ı. ~er:ıt-':'l. de.. B-..ı aünler her :ıa."'tlan <:.r .» d.ma ırtrdl Kl5rhafız 1avaşç~ l"e-

e .A ah' Sf'., U .t'b n &l'al •!k..:-1 -ı.a:nazdan , ...... ,., S'('ird.üv· P e ııeçmez. de ııa aııa::ı. aıcııtın cEy.dl:r emme. bak.!Dı:,o.o tnU ıu r'.ndm katktı. 
H haz r T .:ıa.:.:ın::ı. o.Jm Ra-.:.: E!end.:yf' ctdı om. d~ da u cıeı11. d.e B• Jıı:ötJeye lı:o bq tuttut:u !l!erıe111 

~lrd.Uıa adında :ra,lt hır kad ı n 
dün &aball Lanlla'dıtlt.I ev1nde ölü 
olar&lı; bulunnıuş ve cesedi oıum 
ae:bet:I t.esblt edll.ttıf'k üzere ~ıor
ıa ka.ldtrllmıştır. 

K t:nMel7. ,.e alkolik tıldutıı blll
nen ~adının yattı~rı ocı&da rakı fl
eeıer. bulunmu~tur. 

CN"d! muayene f'den adlt tabip 
lSltlmftn aııcoı ze-hırıenmeeıncıen ı
Iert Rtılebfle<:f"ll üzerinde oı~nau1-
tur. Gerçek aebebl ancak Mors ra
poru ,UdirN::ektır. 

LÜKS 
v a 

KONFORLU 

ı\PARTMAN 

HEA 1M> LiRAYA 
BiR KUR'A NUMARA .. 

hlemıeketln knp.k.:e.:.ı bir letlbd aı uın nıhu ., &"..-.::cı f; alonda ıı~rcekten 
altında bunald ı ğı ta.rihleroo "T' ı it'](' n.cvcut itle, tç al.bılemenın feci zev'k 
tıyatroeuna 3 ktl5ur yıl merkezlik. aızııgı k~usında a ~lamatı:lı oımu,
etmtş Bur&ada. yeni bır tiyatro ba- tur. En ucuz zevkle bır b ili' deic:o
rekeılnın canl&nm~ına ön ayale; re eden kültür """' sanat RVlYf'ı!il 
ohuı!arın hımmeıt var olsun. Buna 61 !ır bir Jcım.se dahi. e k:I Hallttı'll 
raA:men açıh!J Protrramının idbet.- binasını yeni Ahmet venk Pa. "' 
alz:llıtl •l tiyatro binasının uvıc.. ı~·atrosu olara k tadil ederken bu 
aız:ıgt üz .. rtnde durmak aerek.13-'or. derece eoy&uz hır &(isleme arnetı 

De\·let TJyatra11unun Buna ko- veremezdi- Tavanı. dU\'arları, korı
ıu. bnyok tıyatro adanıının hatıra- dorlan, holU korıdoru kapııran. 0 
aını ebf'dtleştlrme lt. için • Ahmet deli alacası renk curcuna51, en ıa
Vetık Paşa TJyattOAU• ~cıını taşı· kin ıtn lrlert bile tedtnrın ed!Jor
>·or. A1larctanhf'rl ba.~ında }'f"r a• du. Hele o pc:denın etratına çe.. 
lan h•bt"rlf'rden, tıratro btnıuının kilen kalın Ja.ldız band, ve duvar. 
tuyapea1pdekl Vtlllr: Pa,a bılaf.Dne lantan !alkım eaçak: aa~lııwa.n canı 
Ye pll,la.vet Bur,a. vaıt l Qallaı .• an- Japraklı ç1:r ampuller. .ıeyJı:llzlllı:: 
~ilin aço ı , nuttuba kadar her 111 ameıltnt en non hadd& çııtarı)"Or
hep blJ ıayf'rt btUr\l:ror. Bunda du. Perde aralanncıa tuv•yede b u
ep u fak: bir teredauı-.. caız dcQ:ı ıuııan davet.illerin coıu ht"P bun
şu halde açllif rec~I pı-og:ramının claD aüz açıyorcıu. Orada buluuııw 
ancak: Dırl!k::lrt·aruı t.ıyatrolarıo a tıYatro mOd.ür(1 Raıııp Haykır :ae. 
u)gun ırıaeçeı.;. 0 .~ıenfaa· m;il· OAvlet Tiyatrosunun Alman deko
"amere.t veya t. \.hlaamereı tevka· ratenL Ulrkh Damrau·nun hazırıa
lt"ideı havaeı nedt>ıı? t~" çt'·.relı:: yılı dıl;.ını beHrttil:I bu ı~· lüı!llt>nle:ı: 
yıl önce TUrk tıratroeuna merkez· •İıtıncı Dünya Savarıı tahrıbatın· 
lik etnıtş bır rı:trde ~-eııt bir t;ya.- dan ıl:k:nmek ıs.teyen A!.tnanyaJ.a 
ro kurulurken. ıreçmıfıu bıı· ııana· f mdt n~eıı ve canlı renklerın :ıı
ıoı:nssını jlunm• S ııhı b1' m ucip kim Oldutu yeni bır tıJ"atro mıma. 
ııeJJeıı akla ıelabJli t B u talr:dlrd(' rıaı meydana Relm.,tır. Darmau 
de fdll Bırelr ın pıvano lı:ollllerl!lo Buraada arnı n.Ifkbu denedl• dt1• 
lüzum Jok'u ve \'e r llecllr: ömekleı aa .. ·unuyordu . Bu ııörüıt iin n:ı.üna.1.a 
rtn. prek oynayı' acrf'k aa.hncJe fiı"ln ı yapmak. bu yazının 1>etıril 
koru v" serelue muhte \'a tıakımın ıınırı d ın bir ış. rakat Gala ta au. 
d..:-" t>örfe bir göru U d8'iteklem~ı uıontarını rLStgele boyanıı, bir ba. 
Iaı~ın aellrcıı. Halbu ı ue Prles~- danacı da..'ll, Ahmet Vefik Paşa tı
ıa11n Alı:. ı>erdeUt pı:vesı (Oormen Yatro11unun iç sasıemetııinJ ,u ınıe-.ı 
T lf atro~u: Oökrııe Telılllıı:llil var) cı.:ıı; arnekten cıaba recı bale .alla
Ne ~aracanıo Cii.ıaU Karalr:olu n4 mazdı. Henı Bun.a gibi OJiman.ı 
ı;uncü J>trd.es~ va ne d& İ ııtanbul TQrk mımarısının en 50Vlu ornek
Othır Tıratr0&unun oynadı&ı •lle- IPl'I ııe dolu bir ,ehlrde ·ve Ah.met 
ra.kl• nın bJrıpcl perdesi. Vetık Pıı,. VefUı; Paı•a adına ıı:uruıan bı r tı
f a t Tıtatroauncıan buaone TUrıt ti· yatroc:ıa •İlı:lncı dOnya savaşını u
)·a ,roauaun ır:aydett,l:l ıcUtmeyı nutmak isteyen Almanların r u h ha 
Vf'rQı, De,·Iet Opeı·aıunın &Unduıtu letı• dl)"tl l>ır R'ereıcçe. en mill\&lna
•lievır Bcrberla Oçtınrfl ııerdel!t h&lı bir IÖI'Üş He C1&hl. Aanat endo
cıe. yıllarca ön<'t, zevkle dlnledlll• ıeeıncıPn 301a>unluk. aanat a ve ml
ilrnıı f'e1·1tan Onat·ın cuıc jiPf1 tay nevi dejtıer:ere karşı b!r lıafltltk 0-

hıettıttnt ve Vedat Gürteııln oıtu4 lur. 
1Ufun~n Tı:.tr-):ı:e d!Ul)Oll bakımın Ahmet Vefik p a.c; a rıbı blr trll4 
dan hal~ cttı:r.elrp.edt8'1ni ortaya ıtoy yUt: T (trk tiyatro a1anurıın adı •e 
maktan a arrt bir ff? )·aramMctı. mılnt!VI hatıra:sı bahı. ır:onusu o-

Onaa, Buraad a Atunet. Vehk Pa- !unca, daha tyl hazırlaııcnat ve ııt 
ti& aıtına turul an reut bir UJ&tro, daha pl'k tok: cıddJye aııı:ıU ııre
ancu ve ancalr:. onun bir ad.apttı reklJorc u . Açılış ve bMlanaıç. ne 
ve~a terc(lıuNlnı - o ıankO tiyatro yazık ki hiç mt hiç b"'&nlı o lm a4 

anl ay141nın bir lSrntlln! )"ahUt Qa dı. 
(Onünıtıa ı.ıy•tro anlai ıtına uyı:un T ele teeelL, n:ı.emlekf':ln blr k~ 
bir örn~k vtıerek k•pıaını vıe per- teııncıe daha dt\"L"llll t~~ıııer ,.. 
C1Mtnı açm al ı ıaı. recek reni bir t.yat ronun raaHJ ... 

B u,.. vallılnın ıuaa ve b•reca:ı- ııeçmı.c olm.•ı. 
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Ş. Günaltay -gençlere şöyle dedi 
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<<IViücadele sırası 
artık siz indir>> 

i., Da k11 · f' ır. B&.,oa ıo ~ıru 
d. .ıt. H P ıenç.:.k > ları eltrt " e 1 G ın ı a dU l a ~ 17 31) 
~#r e11nar b ıopıant apm • ııa:-11'1 lnh•n t•lllf'rle Be iC ı ııc r 

ıe 't'f' .. S!.mdı 1: 
Lı.ına llütUnmU ılr :U ıi.tOr a m a dl!'tnokn ~ ?O& 

••rdır d•ıntşUı par 
&eçım e , 1 tT rene ffrvf' u. ubl ıı:ıı an.ar rnem 

ı.arı l " t p .ı:uı let:e •n " taü m\kr ) 11.rıdıt t 
' ıı:or .._meae I aı · Oun.a a ı::-e 1:11 •'>r ıax.ıc n ar.ım .=ıa~ • t:r f' bU 

aoqenı ur ıan lll •r1z arı kl tJend1 Burıun alı:ıbe 
Kc dlın 1nı 1 ımuttıld!r Bb.l•r ıı: dl•oru ,.. 

ve e Dl :ı"c bını ek•ce 
~narac • e blt.9.p ec:ıe il ;n Bu 
aeçimllf'r.e nıemıet.• n rcJ.nı ;t aa 
reıwl'uı:ı:ıı .UUı:adtkru.,t ısı tk 

Tek dersten takıntılı 
.ıı;. ,•"'f.&rnıa.t rT , 0 ml"m -'ıı.:a .. 
• ' " ka aomıu11u n 11 t e 
Clf'if.I G r BI 1 drmo lll&k. mt.c;:a L. t' 3on 
da mı :Uı " •d1)le •• 1 . ı ı.ı o a.n 

l·r varuır \'. ı 
m~:ı lı .c .. dı: ı >tr 1 

11 P 1 ıııı- anı ı f'd :ılP p 

talebelerin isteği 
ta 

a z;m. naııç n ıı<1ıı 
1
' m adf'll!' • I me P. 

ıan ar ma aL <Ur JuıAnıı o- Tir' v• & a .strme 
P il' nı t"'!'lj ~ 6lıı ;.: 

den in )1,, >l'~I orum ili TIP tP.dlr e: R'.J ncılPı~eu 11 
rte't'. n ullr 131 .J <1rTlr1" 

1 
1 •lr::u I• ıp 'Opl .ı nald.f' • ıa Vı- ~'•I rt•v 

Padl hl 11. <1•vt1nde A~ •:at ılt. ' 1k i•t>rl .c itil- mı ,.c tt ıvt'rn:~ 

LCMF 
fil i11 t •>i''f! fil 

Yoooook! ... 

A rtı~ ,Yoklar 'lrnılf"kf'· 
Iİ • haline geh·n Ttiı-ki· 

\t'd r . • llugün :ıtaba ne 
pi 1iriıı \f'st m • diyt tasa t den· 
lrrr nuijdf'ltr olsun. ingillf' · 
re'dr noıham$ lf'cl Heslrnmr 
)1('rkezi profr~ürlerind('D Pi· 
l'İf', k arın doyurnıa konusun
da, ta ın bize gürr bir teklif 
orta~ a ah) or : 

._\ ~a(' )·a prai; ı ; 'on dt•rf>tt' 
l ezıt>tli , ı•roteini bol, brda \·a~·a 
ntalolan bi-r yi"ınekti r. İ tin r 
)" 3 ı:i; kO)'UP yiyt-bi1irsinh.• di 
)Or. 

'iadem ki diyur. Yağın d :ı 
~· okluğuı' a bo~ \~rip. ha5la· 
ma ısını )·iye-Hm. '\'h ·elint anıa, 

gelin •;örün ki, bunca orman 
yan!{tnınd an sonra ..... 

. \ aa:ıa h . ah~ .. . 
Ağa(' yapra~ ı da \ok. 

AD'l'A 'i VELİ 
~arı m·.ıc>id rnı 1 tl.illı•mıdı: l f" •· nmıı.lıtr n· Jllt"tn • 
ra aı indir J•pı .ı: ŞJmdl il _ _ -------------------

• '' "'""'''',. """'"' ua A d 1 ' d ~~:!'l~: o:~:;i~.:~::. ~: r ıc. og" u nun ün 
n~ "rıd:an: ko d lh."Ptm. hf'pl 
flz nıdldlf' m" ı. ttl katş;ı.&ında 1 
caıı maı1.1 n n ı~ rı •ar ııı:ınızla • 1 f d 1 d 
~7~:.:~~~:~;:~~:~;>,~it~ yıne ı a esı a ın ı 
ı.::u •• Un &da en a ır •ıı ç• C M p • A k h Ad• / • ., 
• ., m;,.;~a~";'.\Y.•'4!z~~u. ftUba •• • • • .nın n ara a ıse en I e 

· " 't'a._e b•ınııa >• 
ma. ı.sınıı O•Jn) .. ıtın b ., • • / / d - k •k d •ı • 
;".:~ ~~"•Dda •um~,.~:" .. ?'~~ I gısı O up O ma tgı fef I e I ıyor 

, r J .e vaııı abtılr. lie 1 
4-l' •'l&dtı.de, hlk!m.l\t't. ~~la '>lr U· 11u U t '\I UhJh!r1mt ~' ~ CI ,a(_ llİD ınr& mümkün '> 
ıaraıc. r Rmllk "">'• 

1 
j ınc1-. ita Aı.ltara 30 cuınar.~ • .nıll ,ara;., Ge-ne: meric:ez höyle harf!. 

l• e..ıtp; dl'Dtokr"4.lyt ~:.~ıp. aıncaı:ıe: CltP n·n } . .l.karıaa :ert.ıı et":"titl ;ttt etmtAle mananı te~kHir.:a d?· 
ına.ı. Biz. mııı,.,• o:ıı.nı.t d C!dlp &.)ti.· ı at,'ıkha-:-a toplautuıında ç-ı:~a.n hAd·· i;abilf'eek Jt1t"1nlıitı l'e hız.ıpçilltt 
b941Yl• bltllk~e 1&fl1abl~~okta ~ep ~eler dola'""ır.l.,.lf' c ~l p atne~ .da· önleme:.. :steme:..te-dir. 

"DemoluMl : lu•nar
11

1t rız. N' kurulu fl;.-elerlndM\ Nure-ı.tın .\ r-
m•kJe mı-mll'iırt.ı kurta.~atbllc "t. · dıtollu, ha~kı 7abtta~a Jı:1.r1ı kor· 
nun :ınemı 10ıu teç'aıdJr &.il'ı.z Bu. ma:.a rıJV.k HUCU ile ısuç06ti1 mı~· 

OUnatta1. bundo.n IOD~ 1 lı:emeg ne Yerllm ,, falar. &vcı'.lj[ $am'daki 
tı:ı.;q tı't'a!yelerde buluna ıeıı.çlere ı ap1l&n !Wll"S\llar sonunda dOn de 
~ı: raır. dttrılşıtr bt.:dtr tıı ıc. ıtbı. cıl:ri .. 1 umumı u .. 1 

c Vatanda~ıın rQJcını t 1 &ah~e~el<"f'I"" nt. kal ett ~ ti. gorusme er 
- - __ endi.ahu~ Bununla l>eral>el'. l>uııOn Nu r , 

!l''·~,..,-..,,.. ............... .., ... ..,~-~- t n A Oıço u . A :1kara Ja.-e, ·~ '""~ ı 'Jru ı ı· e·e. nacn bazı.arı tekra:"I A:-ap ··rler. .. arat n,ıı&n ~-

ı 
1 !sde ~Pr ıze~ f':nnlJet '2 ;;u da '·apllan mUhım ~op.an!l ha.t-

Turklrlf' 'nln f' n ıuı" ı f'n fayd alı ~ "Düa e taıınlm1'lat'l3ır. )Unda Reuter a1am ı fU taraıı&ıı T~ 
( 'ocuk b"rtıaı Bu sora l" ,ı ar> uid .. ı:,. C r yor , 

Yapı ve kred Be • 
oı l(QSf 

"'1U.!itC'1llt-t1.1,ll \0\.UL,· '' • 1,· 111 

Ya rı tiyatıa 

(Yılda l :l luo rerıne 
6 l ırc ) abone ı· o l 

L; Jr ",. 

• 
lütün Yopı •"• ICreclt' 

1ubelert emrinizdedir. 

-

lt P tı..n ·~ ıtut ı Ollll blr aıı~ Ira.k. B&ŞVt"lr.Jl Eyyubt. ~amda kt• t kasının oı.ı;p otmaöıj:ı.nı.;,1 ta.?ıkl ıa blr mHddPt ka.ldıkt&n tonra 
~ C1 id an!qı:mat:taı:.• Arc çoil:lu B&i,?ıJada d&untl~t~- 'P:yyübl, 5am 
' :)t"S uncıar 50nra lir.e:nl b!r ıey d.a Ortacıoıtu me~ıeıertnt eörii,mU 
$ 'na ıc.ı~ bel mlŞt r tı:.ır. lr&lc B~ve:{llt, Surt:re Cum. .. 
j; Evve~ ııun '171.dırım ·ei.i't"&tla hurn.·ıai K:.ıvvet:ı. B~vek.lli Asa.ı• .. 
-t J.., a.r• a ta •. an l(t'DPl dıare ıcu~ cıtn ba. k:a.suudl Arablatan hükflm 
ı r ıı l o e ~ UIÜ!l ıeneı mPrkezJe darı '~"". ırı.ırll1m11ijtOr E yyCl1lL sö-

at 11 le toolanrnı:: vt'I ıcoplautı rQşo:ıeu:n ı10ftt&ne ,.e aıı!hçfl bır 
ııeı; ııaa :ere tadıt~ ııurmü tilr Bu hava içinde y apı!dı il:ını .ö:;lemlf tl r . 
toı.ıı:.nııda mal:.a. !t ı ıu-'1aı1 ~uudi Arab~t&ıl hi1l:ümdar 1, b Ai· 

.en ade-; · ol:tamıt..ar nuı fionuç- tehrl R.ad·a hare-ket eın11,tır. K ral. 
:an lnec?mmeletec.Ur .ı\"t1<"L cenı>l Arap Alemini :elıd:t eden tn 'oü· 
n 1er e?. :ZJ : H'rltez hakltun lc:ü.11& 1 yük Uı\.llAh ha.l!ettıi:lnl töJltm~ı· 
narat rereıt f'l&:.f'.tnr er. ·apaeak Te tır iontuut:ı. d. Iraiı;: ve Stıt1Je h1t· 
blı lece ada· 1'trle aon etltnl a• kl\met &damlarının bır u a.va l'&-
•llıC' A lı;t "' l~uılı; VU!J·etı. ıröl"fi,melertnl te:rıln 

Yet ıl,. ann tJP.'ııü n ı a.lnı..ı.ş thıtr· ı etmitt Yalntı bunun :nühlm otr 
tltu.1 e:"Jf"r yo-ıama 50" had t.e oldutu fllÖ•·~ec.vor. YPnl 1·a· 

ı nç.aı ı a. ıncu a lln ,. zı e ka • ında. ~ur ye, Ira :ı'O ıl· 

akı . rnl"1 a.dam.ar"lı ~U.,.,JPM zı""a~,. e 
, ~ ı ne •ıı cı&vtı etmı6 

---~~---

Puro 
cildin 

gıdasıdır. 6 
O rı o~-" 

• • oo 
o, 
o 

Siı.de ı,.,·abo Vt' ban~- o. 
nuzd• Puro 1'u\"altt 
~abuau kullanıoıı , gtnç 
~alınıı ... gınd olunuz. 

• ·r 

-~~' 

fJİLBER ~iı.JM YILOIZI 

/A~~~ 
ıabunun trrl.ilıindc krrm bı.,aları oldu· 
ğuo<lau t:il<li btıl~r. korur , .e yuwu§ıtır 

c-ilt üurindcki ıiyıb brnek, lck~i•• 
ıi>il<rlcrio t•, rU.ülüoe mani olur 

~~lırrniı. c arti>1lcre ha• o oihirli güzellik 
'e biıyiilcı İci bir caıibeı i temin ed•r 

BOL. KÖPOKL.0 ·NEFİS KOKUL.U ~ ~ 

PD.JRO 
TUVAL.ET SABUNLARI 100 DE 100 SAFTIR 

... 

• •-H'll lRf." 

• 
' 

... 
• -.. 

Kora ifan' ın Bolu davasında 
şahitlik etmesi istendi 

Talep reddedildi. Sanık 
ta le binde 

reddi 
'hakim bulundu 

oı:uu~, &lubablrirnlzdo 

Bolu, IO - Bölu Emnlye& }.füdürü N1.1j&t Baykal·ın Oldılrülmeel 
hid!,-.•lnın dU~muına buııün Jaar. 15.30 da Bolu A&ır Ceza [ah

ı keınPllinde dManı edildi. 

!Dünyayı 
ıu~uraeak 
Atom 
Yapılıyor 

Al>"°t"IAIP'1 Prt~ tl 

1 Emniyet '1U0Unınu Oldü..mekt•n 
•anık Hikmet Af'5lanotıun.un a<tu· 
katı Serer Oa\·rana.n, Büytlk MlUet 
• teclı,;1 Rl'!ıil Renle Korahuı .,-e Bö
lu Vah•lnın ş&httllklerınbı teınln.t .. 
nt babıs kon1lf>u eden btr talr:bı l.le 
b!:rr:at maznun tarllfından h~ 
ltrtn tNdedllmcsı. tuvTetll blr ih· 
ttmalle be-ltlenen 
-.çıklanm&F>ına lmicln y-ertnt'dl. 
Duruşma. dah• ıııorıra ya.zUı oı ... 

raic verilecek reddi hAklm talebi-
nın mucıp lebeplertnın tetkiki için 
tallt edlldl. 

1 

KISACA 
SATILIK 
OLMAMAK 

B 
Jr film llf'Jrt t. lim . c,:ocuıu 

kac:Jnla n baba, h ır~ıılann ıa

Jt p f'tt ltl •fld1e·I nttah ı 

ödtntlJtır \lf' llf' ll'vilyonda lUlfdııt 

Jara kar'1 •u llf'hd ldI :.a,·uruyor: 
• İ ttdliinLr: Sot bin doları 041.,. 

mlJtcrıi nı . Zira ı;ocutuınun ha • 
yatından eınln deg ıı im. \ nıa ona 
'bir ,e)· 1ararunu:. bu parayı lf'• 
,.,. avlf' ~i7i )Ualı,-acak ,.,.,.. bu 
Jundutunuı )tri poll-.e habtr Vf'o 
r«ek ola_na h•d bt lf'dl"cf'tim, Ot 
lumun. kaatilini bulana .SM bın 

d •>t.r mü.kJıfat .• Bu kadar buylik 
blr mebllf kar~Jilllda. ba nıl k•· 
ralı.trr dayanabilir? Bulun nır:m. 

lt'kf't l:ıln pr:sinlı• dtı~ttf'k Te 
briki de hlr kaç 1;.1,.1~·1.r n iz, _.blr
hirinlı l d• Yenneje k.alkı~cak\J 

nn:..-
Eytl, bü. Lün me ~tıe b urada. 

.ı ıaıııı ıı. arakt•r 50t b in dolar kar 
fı.unda muka'"emet flteblllr'!• du· 
tüncr sJne sa bJp oldunuz nıu, ar· 
t ık bli t un mılı ne\'l kırme tırrin de 
pa ra. ile ıatın alınabilttr:(lne i na· 
nıraınız ..-e bıit il n k lJ'"me l hüklim. 
lerln ln k.arı; ı~ı_na bir insan l"ilCUl· 
l u Tf' l nu n başlı yılan ulan Kra.I 
&r:kropıo ıtbl dllı.ll•blllrsbı lz, 

Bit kaatJJl yakalatmak, bir har• 
du du ct-r.&J.a ndırmak i~ln htf'dl· 
tln lı kabr para \'aad ed tbillrsl· 
n lz. Burada pan, bir halı.k ın la
dt•I. adaletin lttt- JU, ı i(' ln nlha .. 
1et bir t a Hadır. _\ ma ayn ı para• 
71 b ir ma ,umu ceula.n dırmaJt 'f«' 

ya. ada leti • u stu rma k için kul• 
la.ndınu mı, s ı ı. topra ı; ın 1arattı · 

tı bir :rılan, hlr Kf' kropssu n uL 
ıta tın aıınak, h• r ,eyin At.ınalı · 

n ablllr oldutuna inanmak. b ir 
topluluk iç in • n hliyük leh1lk lf' • 
dlr. Oaun J(' ln tr:rblyen ln Uk 
nı .. rbal~l ('oc:u ıta mi.nt' ı"i k ıymf' t. 
lrr ,., kuvY-•tıer · hakkında blh:I 
l'etmekle başlar. Dtln1anı n aitlik 

c• •&ha nuı ddecl, mlne'l'I df'ter· 
Jtrt d•h• k ı' met ••rm•:r bl • hal 
al dU:ı i dd ialan kadu ıararh •ir 
propaııında taiat'Yur M • ml1onam
Paranın uhlttn Jıtrattı.tı tPnnet 
içinde ceh•nntnı ılbl ı;ır ruhla 
1a,anmı:t"aufın ı l't ban ıı;f'Jl•rtn, 
rakamlar nt kadar .:rukfflln.t Jltk.· 
u•l5.ln, ı;at ılamıyat'a.tını Teli • D 

neslll•?'C' oırttnıf'k Iiz.ımd ır. 

öıtretmt"k l.U.ımdır ki, buı kottt 
drd lkodtılar:a i n anma.sın. J\.e ndhl 
ni parlaınt"ntoda tem~ ll t"d f' n mil· 
ltt \'PklllnJn a ldı&ı yuk .. f'k maaş 

mukablUnd'" bülun rııı:ı r lstlld&li. 
ııl ,e pil l~f'tlnl bir b&'!>k&"ının 
lrade .. ıne u· ııın tlmi)'tttğinl b il· 
'iıı. Rlhvf'lhı. h 1 mtnfaatia, 
\UtJ"unun 'ff' nüfuıun bllttin ni· 
zanıları aıttı.t rdf'bilyın'•tine Jna11 
ın. Bir pelltlk••·ının Ytya bi r 
ıurubun •lhunlar• dai;ıtmak ft 

• brndl'• )Pr yeıhtırmek ıı;uretir l• 
lkl idu tııl!'•klln• sanlma.nndald 
ıa~·rt me ruıutu 1'«' tthlikeJt ıo

nblWn. 
Para, iktidar \P nuruz, biç biı' 

7aman •19r• ta.uıa..ı olarak kul
lanllmam:thd ır. Zira her U\"u de. 
topl ulukları bir ni.ıama ka\'u tu r 
ınak ,,. ha~·atı kolaylaştırmak 

ıcın kullanılan 'a~ıuılanlan Jba
tl'lllr, Para) ı kolUluk i('İ D , llı;ı i .. 
dan anar~I için, nüfuzu hak~ıı. 
lık J(iıı iuıllanına)a ba'ı'ladınu 

ıuı, arlık oııl:tr tA~ıta olmaktan 
cıkar, birtr &•l'• haline ıPllrlt-r. 
UOyle bir ıarenin, toplulukla.rı 
nanı bir uçuruma :ı.ürükltye<"l'flni 

dt ı .. ~avvur t'tıutk ıilç olmau. 
ıert'k, Ot'ınokrattk rdimll!'rdf' mi.
nevi drt;rrltrin l'e kı~·met bükU.m · 
lrrlnln ınull.ak blr doku n ulruazlı

tı t<lrd ıt. ı ·rrllerl ,.e topluluk
lAn minrl"l balkı allında tuıarak. 
bunun için lf'dblrlrr almak, insan 
haldarına a~·kın dU~l"<"l'k dana.. 
nnlanfa bulunmak l'e butt.in hu 
ıayretlrr yü;ıl.lnd•n a dalet, eşit

l ik, Talanda4lık ha\la.rını zara· 
ra utratmak, bunu Japanla n n re
jimi btlı;mann dan ba lı.a bi r ıal

niıya alınamaı. •• bo htbmara 
mUsaadf' f'dllf'mtı. • \'lf' ntharet 
Kf'k rop$ öldü. ve yerine Erekht"ı 

kral oldu ... 

SADUN TANJU Tütün satmak için 
Mekteplere HinJçe 
Konması istendi 
~CUmJ11 t~ 1 :l'JH" _,.... 

xa.-ıı Fehmi EN>n dtın partl mer· 
kf'Zindf' b,r 1nwun :ıplantıaı ~aı>

nllt ve clat&nbul Krnneti.ı D~vle• 
adamları IC-n blo: kale o:ma:1dın 
de:n11ttr, Oenrı başta.na &(iu ls-
1 anl>u!da ı1;~!m maea.deleltır1 o:ın..
mall; hOtQn panJler mutlaka me
bUA otmuı cereke:n ônemlt m~
ıuplarını bir arua rettrerek: ma.t
terek bir Hate- hazırl.amalıdır_ :S.51'
lece buı ta.h ı tarın a('tkta kaım .. 
lan önlenir, İ.i.t&nbut partı;er içln 
lıır •kale• olu:. 

1'altımore IB Amerika) 30 -- A
nt"l'lkan ilim ad.amtanna ~re DOn
Ya'\'ı uçuracalt bit ntlltlf'ar ıntlllk 
tapma.k aklın k•l>UI edemırtcegı 

bir 'tıy drtlldtr. 
Maıı·ıanel 1'1n!TenıltMl fııı;11ı:: ııuh,... 

s1 direkt61'0. D r. John 3amtoll, 
L\fpdPnlretın başlıca 'karatterlsttlt 
lP.rlnln yok ~dllif"htlmNI tehtlke llt 
t~ı kanıya oldutumuz t..otnıdur 
Te bunu b!l1,·on_ı,. • drornlştlr. 

ı'ıı~ı~ıı~neq~mı~m~ıııı 
Bir Amerikalı kadın ·anlaııjôrj 

Dr Samtoll. nn!tlta.r a.ıllhlar hu 
kında artılı: bür\lk Bıtlar olmadıtı
nı llıll·e et.rnıf, nilJtlf'ar a1lAhlara 
lltttlır;çl' daha. fazla f'l•yıda devllf'
tln sahip olabtı~eg:tnl .arıemtotir. 

Hidayete ilk • • 
erıfım 

DiiııyaTıb 

Koııgresi 

Diiıı açılff ı 

Cumhurl:rı·tçt parti, llcıer-.nııı :!1 
Hned1r l tanbul Pl:taaattında. edtn.• 
ctııı tecrübelere tfitınadf'n, mr"mle 
kettt-kl halkınmanın ftanavt ile o· 
laca;tuıa. ın anru a ktadır Tıcart":e tıe 
Onem l'lf'rllmeelnı ıfot!vrn P'e!ım! z~ ! Doıı ··K ca tanınmış tf-1 tabıb ve 
ren· •TUtüntenmtz ıı;·n Hınd.lat an ıtırn adamının katıldt&ı Oüııya Tıb 
vtı P aki111t11.n trı btr paıarcıır. Bıı Bır1l R: t Gen•l A amb!ft'I, :1ü11 u.a'ı. 
ıebe'plt mf'kte-ple.de blntçe m~ JO da, ~n PUült ı Jconferanıs •a· 
>Url olmal1dı:- B :.:: apılırea mem· lo nunda çal alanna baı .anıış· ı
Pke"e m• yon·arca d~\ a ıtrer.:t tle-- 32 Jnt"fll!t"k~tt> n1eo. ·.ıp . ,. dt
uı1t.r. ll'"'tı" .,~ avnca · 1:1 an ü ··.erde'\ 

t elkOt t>df'!_ı l>Uu a T · B rl 
• -- ---- KıJli ı lta!ır.Uı. Baııı;vl'--
- ıı me.ısaJını o ı.: aı·alc .ı da 

1 
Eski' muharı'pler la aoma Vah Vekili ı<..ma. Hadt n 

ot"ieclf"lf>tt' şe~ir adına. dıoş 
' relc.hıız.• Clt'!nı,tır B uııdaıı aon.r11. 

du" n toplandılar • ...,en f<I reı.tııe Hçllmtt bUIUU a ol Or. Ahmet Rasim Onat. bu toır 
ııntldll n:li n!Btı-.: vıul!ffiln: de
ruhte t'tmP.k h~ere Jc(U"&Ol"e ıeımır 

Tıl rkl.) r kl '\l uharıpit!'r B ~rlığ:l tir 
Cemlyetı diln ıut ı o d.a Orduf'çlJı.. öıtled!n ı-;o:ı.raki toptantıla.ra a· 
(lf"kı cemı~·et lokalJ.nde yıllık kon- at ı-l.80 da b~landL H ktnll!A'in 
ıırotlnl lllPını tır. Emekll Tüm,ıe- muhtelif bra.neıannın blrıhlryle o. 
nrral f>erıı ('ti..lpatur'un hıı!)!tantı- !An tnUUMf'hrtlert vP .muhtt•ll! l
tındakJ :ıı:onaredc aöı alan üyeler· J6';'lar üz~rlndekl !'On çalışmalara 
dtn Em. Kur. Alb. Etht"m Baran- d&.lr kooaey raporu oklındtı. A ya 
au. raptıt;ı tenkldlerdf'll ~nnra~ Böl ıtell $&krett"rhıtn Hlndt&tan ve 
•- tdarf't heyeti. IUU\'azza!lar israildekl tıbbt artlar hakltındald 

11bl emnltlf'tt de 5 ma•!1 :kramı- raporu il~ tle dlnlf"ndı. lsrail de· 
"e Terllmctıl hı.mw.uncıa Demokrat ll'-ie8 rapor ü :r: t'rinde !za.ha& 'fer-

• Partl trenel h&.1kaıu ve aynı pat· dı. Avnıpa vtı Afrik a bölı;ıNl ısek r• 
t·ntn mecıııs crurıu rlYUPtı nt"Zd.ln· t.eri. >:.end bl51reaıne aıt lnceırme 
de tPŞtflıbUae sıeçmıetır. Yazıll mn- raporu üzerinde lza.hatt& bulunduk 
:raeaat D.P. cent'l başkanına cıelfl tan eonra ıaat. 18 de çalı1maıaı-a 
:R "VPkll,.ıe VI" lf'UP reblllğıne dr- aon v rUdl. 
gU ).fa!lfe Vt'kllettne y-ap1ımaı ı 1· Ml&&!lr tıp \'9 1Hm aoamları llt'"" 
dı. B:;zlm müracaat mercllm.lz, hü- ce ft'hrtn rnı·'httltt tl'rlerınl ııez. 
.ıı::ıımet maı..a:nıaruıır. parti ç-tvre- nu lrrd.ır Buf\tnkO çatı,ma:ar ııa-
ltrL df'til.• dem::.•..:.:.ıı_r_. _____ __:_•_ı_ı_o_•_•_b_lf.;;._la_r_ac_alct_•_r. ___ _ 

Metin 

TOKER 

Ben bır Amerı:ıca.ııyım. H ayatı

mın büyO:{ blr kısmı A.merıt&:l a 

ıeçLl. Yıll ar doluı.u zamanı d a Y :J
nanlf!.~a.nda. H indtst&nd a. T Orktye
de. irant'la nur aramakta 1ıeç1 rd lm. 
Doıtcıu~um ra:n a.n bana venleıı 

kıll>'Ulr: a d NUla ıcıı. Al tl:llüman o:~ 
du}tıan ı.onra bunu tN 'l ı ıckl~de 
kuı:anmaQ:1 tercih etmeğe başl a

dnn. 
Baoam Amerltaıun meşhur bl• 

plyıee muııarrı11 ld1, Amr rlk&n · ı· 
,-atrCl8unds (P mv:nectown mekt •• 
>H dı)·e ,·ent b r çtır -.~mı.şu. An• 

nem ıanınmı bir romaneırc:u. B~ı 
11tl ecçmr ınsan ıte'('lnt"n:ıl'-dl B :.rı, -
r nden b°'ancll. Raha.'11, baş a >ı:" 

nıaıı uaıı ka a l'-v,. -~ • H'l" 
.ı t e ' rmc vf" "'"' Yı:n a.ıı 

U..'11l ~ rı a lf"V"l&ı;... T 
n&r1 ıs.tana at ı OrtaıJa <lıı.klt.td• 
Jeı.ettı'.cr, ıa·.;;&t. ll~ nıue Ye b~ 1. 
ha4k" \: O~ Jakııı ha:.,.( sıırme--
8& bıt~:aı:ıı:ar A!ınr-:ıı df'I el t1.1r r 
kal•m ah.'l!\'Je ev.endi 
IL\Y \TDllS İLK nuım \-;( 

Babarn.a annt·mt.1 aynJmuı, ha· 
'.'"atımın lllt !)Uy-Ok: buııranı oi1u. 
Ht'r iklslnın nuruz <rP tMırındı.m 

u:ıak tHiştanı. Hf'r 1k:1ainden •I" 
ı:vı bir tık:lr 1·e haı mıraı:ıı a!nıt:t· 
tım. Bunları l>f"t erkf'nden kt-n.:1 
kf'ndirne re-ltşLrdlm. Da~1a ÇOCU.l• 
kt>n. ruhum bil'ı.iln c hanı -...apla
ran ezeli \'e ebe41 btr ıcll:zıt>ll l e 
ve a:stlll41:t~ a!t hUrt!:tlerle dolu·. 
du. BUtün ha:, atınla bu mlnefl 
ıOzellHte IÖN' ıtt!:kl~ ''~:mek tht'l·a~ 
cıı11 au:vurordwn. Goz.etııt:enn 
vr lyillltlt'rln \·araucıaı o1L'1 b -. 
A .lahın ,- aı.1ıtıni· l'-tratımda ırOr
dO&llm ht>r tCY bana tel.kın t'dı
yordu. Allaha Ja.icm ~tm•nt.n, 

evveli ıarıic. olmanın l'-n ıvı ~o. ı· 

nu ruh um bır duzaye- a.rıyordu. 

Etratımda tU:1m ta.tım l!lPz.hep
;er, d.ni mu~eırr, llmt.ıl'-r ~ 

rü~·ordu:n. Hı:.>palnin ,yl ta.rafları 
l"'S:!l:k del:lld:. teraa:atı. af'vırtrı , .• 
ıetta!i nıaltbuL ldeaLer r;ayı:1ort&r· 
dt. fakat bütoo <Ukat 'e. ananelı1rt 
ınuarye11 kalıp·ara. C10lt:nU!:ilerdt. 
Alla;ııa cııntlar:lr a.nıı~ındı vMUa 
roıunu o~·na.\ıuı vaız!erı. ı'ah,p:eıl 
l"ardt. B+'n ıse A:ia, a vaırııtıı.-,ıı: ve 
~rb~i-t b!r mAnt'\"l 11okuluı hiiıbret.1 

n:n :çtncıe1·dln1. 
'.\liU.:ümaıllık halkında h~~· '> r 

nlll bt"t bllııını lO"tJ. hteül~lm 
l'uıtaı-ıı mlnevl ıııoıtu:u~u ~ı:im~· 

ao:;ıemenıı tl. Ben. &ad~" mubl· 
tımdekl 'ft''laçta olan mlnadaı· ba -
x.a bir ın!na ile ba.raret!L ananı 
b!r dln4artıı m. l'Ua.t tmanım& u· 
mum.ı blr ıatm tuam."ordum. B·.ı
nun aır1' bana m&nsus bır an:a:rıı 
oıoutunu aanıyordum 

BiR llRTr\ \ KOPU\.OR 
Bir Pazar "'üDü mektehımtr. kUl· 

ı-.ıncıerdim >tıayonrr!er te§lt. ltı
n l tl'lmstl eden adam~ar ıretm. ti. 
~Hl&Jnn:ıa.n nı1.1m.f'":tetlertncıe çatış. 

ınak uzerft pa•a toplama!>: st.:;or 
tardı ve ıOyle blr Usan tullaut· 
ıorıaroı 

.MU.lilman memlt'kt'!\lerlndeXI 
ha~k. karanlık. Ct"bt.let ve alılü: 
dtt.fkilnlüıtü içınde ~·a.şıror. Yardı:n 
edtn, bun1arı ıtunannak: ıç n ora· 
!ara rııııı1onerler ,., rehberler ;11n
derellm. 

Ban b n1(.'nb: e a aıa 
VI batırdım 

x.Lktım 

Ya!a.ııdır "1<111 ımanlar ltara.n 
1ıt, ceha!('~ Ye ahlı\k düşkunlül:li 

ıttnd.e bu~ ınmu orlar. Bu &Oylecl!· 
i:.nU ,.rle. n :ıepeJ. ıılzde va.rdıt 

O kllllf':fe b1r aada bin 71td1nm 
d.üpe bu b.dar t~kmllk uyanamu 
dl. Nıha:.-et blrt sordu: 

- Ne drmek ~t.)onıun7 
- Şunu dem1.1k lst;:·orum: B<!n 

,,.ınsltımaınm. Kt"ndt dlndaştarm 
ha)tltında bö;;te ) a!an ve ha!t.eız 
ey~t'r .orıenmeaıne tt\h•mınQlllm 

~ok.tur 
O ,.anı:veye kada.r lc:encııml"' Mil,,_. 

ıuaı.an Clf!?ll"lt hatırımdan ıırçm.,.. 

m t!:ı. Dt'Ulf'k kl bJ:m1.1dıttm yollat"oo 
dau ilhamlara ka,·uımuştum, t! 
da;cte rrmişt.an. O t.ıru.cıa he.ııaı: 

on dö. · r~ıncıavcıun. 

n;z .\İRDI:: EZA'\ Sl'>İ 

lup beni 'l'lekt.ep n çıt&Mıla:. Ba
am beni Ç.J sevlşor4u. Yuıı&Jlia-. 

tana. ke:ıd. Ja."ltna ııttmem. iate~t. 
Bu at'yabate dl"rhal r,:rlşt.m. v ... 
purumuz ;rolda Cezaıre utn.dı. B"n 
de Jca:ra..v• çıktım. Hıç unutmam. 
aç· auzeı. mehtaplı btr aeceydt. 
Ku?atıma blrtSeııblre bı.r ezan f;eSf 
areıcıı. Bu eesı hiç dU.'t':D.a.::nı.tt.ım. 
Pata• •e-nde, kulağıma munl5 ve 
atlna hır acs ııelmış r:lbl b r ıntı• 
ba. uyandı. lIU lfıman eı.:at 1:e dua 
l'' meatnı bllnu.;orcıum, tU:a\ bil· 
t(ln rub.um :ıce11me1ız bı.r cu::anın 

heyeca.nıyle t tredı. 

Camıo yliı :.ım. apı.sına da~ 
yandım .. lt>htapIT ıöklrre, av I )O ıtt· 

ntn ak&etttlt! denizlere bak.tun.. 
P&.,kalfa me ımtrcıı. HrUıtt\"a."l ı~ -
kadına aöre hrr ı:ıe;1.n YUlden 
doğdutuna nanı1 aı1 mevalm ... Ben 
de eıan 9ftl.ly1o rentııen dot:nuo. 
yeıL btr varhta kavupuıtum. B:· 
rl•l tNı:'den Mfl&Jtımanıııın7• CU;r• 
::ıa.na aoraa cevap veretneıdlm, c:'I· 

nwıla bJr münakaşa aı;amazdmı, 
1\lüalomanlıta b.qı neden eıu·ar 
ıılolu bir cazıbe duydutumu .ı:a.'ı 
edemezQll:J_ MU.S.llmanhk s&:!ece 
l'\lhu.ma ırtn11ıı b.r ateşti. O san.· 
yedo duydultum r.ulb. ı.'1k\ln vııı naz. 
h!Mlnl o zamana tadar :'l ç ta:ııma 
mıştım. Aradan &eneler ııeçtıl:ten 

aonra ötrendlm k.1 MQ&Hlmanııtın 
bir TMfl ela. ıman •ah.tıın :ı ka!bl· 
nt 1'\az!ı bir aulh duyııuaıy:e dol· 
aurmaktır 14 yqında bir kız \"'"° 
ru~ olata1' Cfıo:r:&ırde bir cam.tın 

Jtapaına da~anarak. dünra: a ba :. 
.. ıtıı:n gaııh·ı:>tıe AUahı ı lldayt>-t:rı e 

ı;.lr .\l il&llman o:muş bulunuyol"' 
dum. 
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AL CAPP HOŞ MEMO- Bu yurdun 

1 

meseleleri ! ! 

ONUN ıÇıiV DE N48ZA 
GÖRE ŞEllBETVt:~ı.E, 
1?6 sl!lKe, VE~iYEN
t.6/ıE MAML>'A 
VG~ct .. iD.iR!.' 
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Cepf' 

, ..... u s ,., o-_., ··~ .• ,.,.,, 
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" ,, IZAl•J:tn%n:3~ 

<<Başvekilin selamı 
ve müjdesi var!>> 

Bengü buna Devlet Vekili C. 
Ayancık'lıları memnun 

!5:norı. " 0 - B' pı u. 
~ e, ı Ht.. p1tı 

ıanl canı. Benden ıvı aday mı ot:..
.aca:<Sınız?» -· 

rağmen 

edemedi 

1 

Stnop:u D P. mJl e•vektl &d.&1 
na."llzetler~n n. le lertnde net ce 
mın edebJ1ml'!;;; tç.n başvurnıacı. • 
l&rı çare ka!madı. Yoı:::lama;arı le• 
.ıanabUmek ıçın çırpınan fii) n l· 
tf'Ca\•.:t D P aday oarrızt>dlnın. cıe 

mo"l:raıo:I ııatıaaında bıU1en çok Milt 

mıııetıertn ada7 rıa.rnzetiertn:n p 
pqanda tauller:ne taş çıkartı ııc
lan ba1reı:e eö:U:d:il .•• Yu'..ı;arı4art 

83~er cıe, A:;ancık: tıçe idare h,... 
tet• a:;es! blr D.P i.ye altt.~· Rl 
Oyrn:n T.tır;.ı;e!ln n Pa. ali t ünde 
prop&l'&nda mal:sacıı :!e ııarf ~u 

aOzle.re t:Oylü!er &ü!erek ,u ceva. ll 

1 

L 
.uA1n111 KVTLU ..... ,_ zey,J'ad \la.ndaJ ı nı· l Ttcan' t \."el>ıJJ ik rn h ıı.ra t p ahahlı ıı nı onlrmf'i. nt aı.:~ arl l.flf' hlh uı. topl a ntılar .' a ıı ı ırd • 

MUGLANIN SEVGİLİ ÇOCUGU 

,.~rcı..~er· 

Y. Paşamehmetoğlu 
mebus olmak istemiyor 

c- Kız ••trnıroru7.. 'le b rade .. ı 
Dtrlet \'r.:C :. Cemı. Bt"nıtO fe 

00.:nrül!:: Velı:Ui Hadi H ~mac lil 
seçimlere s~optan ltC..ıik • tırtl~ 
ct.!.:er1 1Ay!wı dotr..ı lae oaıet her :er 
!klalnın de 9'1~ hk propaa:a...,(!nı;:· ııug.ıa. 80 Tara: ıı. çe 

Çoğu 1946 Demokra tı olan 
h a y a t pa halıl ığ ında n 

Muğlalılar 

ş ikôyetçi ler 
?>uının v& ,.>.u.1a.:.e:etın icendıler• ı· 

na ~lme- :er! e•~nel merkez a- le cotunlu:C.a. bPraber olcıuk:ları De 
cı.a"ı elacaklarırıa karıue added. 
:neı-ted!r.er. Ancak. cem~l B"'nw<l mok:·at Pa!""lll ıki tnlllet\'eiclll va::-
b:r buçuk ay encek!. zıraret n4fl "5ı ctır. Haur:ı~·aca;,.ınnız: Yavur: Pa~a

meto!llu Ue TUran Akarca_ 
nop;u:ca unutu:.mu Jh" hatıra ı- Bu ıı:ı aenç mU!etve-'llt her an.ti· 
rakmış. Cnutul::nayan haura şu demo;;;ra.tlk kanunda.:.t:, her bu,ı;;ı kın h1111tetmem:ı.ııerdır, 
Cemi~ Berıcü S:.noba ıelct ttndlS te<lOlrlndeiı::I ım.uııa.J.efet ıerhlerı• Yavtız P1ı4amehmeto•ıu ııe A.s:&r· 

A\·a.ncıt·ı da ziya etmt · B• .,. Yle ta.'l.ınm1 :ardır. Her «titri• hare ca. Eie'nin bu t:.:ı gonç de"'ı-rı. ı..eu . A ,., ı ,.. ki Ba t· t.'\lil. Bt::SGC e ao. 7&nCl:uı.ara ... emıı, • tı:et '.tat§1&lnd&kl ckırmır:ı• oy ver? cı: çevreler! olan 1'togla'nın mllleı-
veki:..:n telim "IOe mUJdelerını q~ den K\l:\e anca.k ant.pat...51.nl arttır· mPler1 Ue fin taza.:ımı,ıa.rdır \·eıc:ı:ıertdlrler. Bı.ltün ıtutl•'l• .,r')
ı dtm. Burada b.r '.r.octnı.1 ıao maktadır B·:lacnaleyh Sınop 'Ç"!l Genç m!liet\'ck:leM, OP nln t>tı· nın.. Yavu.ın a 1u,.en ııılyen orıa 
rıtası ıDŞa edecetız. Tc-:nel at-nı aeçım ne'.Ce&l .uakkında ı;özü!mea•~ ııün.tü zlbnfl~t1 ıçtnde b1r ıcı:.-Hı o Hı&nmıyan. b:r teie :uu.n bulamaısı· 
tören~ erıo:de- yapılacak• ıe ça.;:~ı:an p:·otı.:4!m. ıC.H P ;nı? par:tre u1sun a:On!.lf'ıı:ı.eml-$lerdtr. ruz. O:üar o:ıırıer ıt· Yanı~ kendt 

C.H P .'1~ancı!ı: .:çc 11 "' a c l.I p mi"• o.maktadır. C.hl P. .Mec:w·u:ı dn 11ıra:a:ıncıa oturanıa.:. çocutıar;dır; ınensuıru billundu~u 
kan Ca.t t ÖVet mocıar-aıe e· n 1 s :ıop·a .-Undrn aı.ıne ıe lıitttı 'te baz1 «'.dea~ arit&da. .anı da on .. partıo.ıo. ~ld1'1 cat:rui ahliılı:t ın. ut· 
ıBeyefen4 z u faoı .:arın , ~ r :~ror !a:-ı hlç bır •a:n.an tendt:e-r.ne a- durunun. «iOtru~a d«;ru, t:rh·e tt· 
melin~ oa!>a önce muhlelll •~ l· -, rı. »oıanııua çlzdtıI rou.nıan •rr~ 

~·~:~~:~~:~~=Ir~ ~~=~I ADIYAMAN MUHALt'F AMA \:~ıt~~~~uzi;a~:.p=~ 
buA~~~~~~~ ·~~~rz~~ b tmex I • • ~:;ı b;.!d~~~!ı.b~e d~;cıe .;!ı!: 
nıere o!dutu ha:cıe kant~ faJ- fBa,ı 1 tnctde ı 1 mu lılzımcı.ı~ Ya\-UZ prçt e$1t1 
r.k.astnnı temel at:na t reo n1 ı :1ı\ ntı·non Aı:tı:varnarı"a gelmes1nl tı>te· J caevr:ıı partısınt• ter~e<J!yo:- da <2• 
lıl l·apl!mae11Bwa ııaret ede ek ru.- meme, CHP cenel eekreter! K a- tı!d r B::lla::s dl#Pr mllletvr:Cil! 
yor ar kl, Gilleı:·e de Adıya::canda.Jd. ~ir &dayı ar:tad.a!'l:ar:u n >::.azan:nuı ı-

c ~a:\!t 27 eX-ı:n adar oı ;ı Konuşmaaı sırasınca domates a :- 1 c;ırı c:ınc:ıe-n i"e'en ı-ıır·dımı p~,.:-
rapı :nazaa. inşa. 'l r .6 lde t mıolar nu•4:tedlr 
meı..at .1a;ı; nas;:> o.~l • Aılnaınan. • ra:at,·h. G-_.tuı.cı:ep Ö~eı:t acta:_, t:arkad~~ar ı aruın-

,ose11ln:n cam ortasından ıO ktl()<o 

1 

ı:ıa ~e. ee..; do~u TUrarı A .ı:a~ca 
~ metre O<ltuda. BuKtlne- kadar en ucat. ıaor: , .. ı .a t [";n''· 1&· •r. zerı-aı -llandaUnc! ue, iç itleri 

c;;ol ıunaJ edllm~ bir memlete'.. ı.;aı dOvtz vM.L.1acu.~ı \" bwıu.:.ı nf"- aa;;:anlıgı Mfust~lıtını:ıan f. t·!a 
parcu: oıarax: · &ltru§ tıCf" olarak -n&&.1.nelcr lth&l edı~ ecııp :\fut'a."dan adav'ıtını le.ova.o 
Tratıom, lı.<ll\amanlıl•~t r:a:s~JJ 1

1
•m

1 
ed!ıt ı~ n raorıka ha.lf'ıı m:ıa!. O.IA~~ A~:ı bu.;.ın.:C~kta.dı iar 

kavunnuıı. k.lmaede ftat;lam c:öz ~ı- a vaı:±re ur. Ket.~ ne &bık• d.eını:mOi!:ıde.o 
rllmamış o tadar ll · akma:nq Adıran:ıa:ıltlaı~ı;,ın ., ı çot'.a.rı bazı .. t d t , 
bcfJ ıl öncoıttne- a<1..ıı: 'köoe .ıcr ıllük1lmct. şa~t• bu tabr ıo.a ·er. • .... :ruıe.er ~ aı- u..a ·or:ana· 

ı.t kaJdın:nlarela gez nen ıa.a· ne blnıı daha para a ırarak o ...:. Pqarr:.ebmc~o&-1~ mlerd~n 
nn aopa t"f' a l)MtonJa:-ı ı:ıdan r.. alt nebnne :" t uaı:aı aı..• u·ısıı.: ar. &0ura. ·e ·1 u5u.- 11ıcıan e~ pe • 

e bıt.t.aız oı:nam•lt ı: n urtui ~ c~ .\ dı a."ll&ıl ovuı 1w ıa Q'l.i.. :o, ... n l:a!. ı ı ;cı f ıle aTUJ:a• 
e üz. ı ıude ratına:.t' a bu muşlar • oenı~ lebll 't!L c: e t r t"&f' ı;:a -uncc...ı ı 

İıjtf" bu f•' ılkettn · ın ue Ao:lı~·a- dtlar \llGL \ :\Frr.·oı · 
man;. ar 19M ./e ı• a4 cçtm.ıer: A dn·a:nıı.alıl&..'"J uı. D P cıen sı..-- · • • ' u :. ·,, 
ltı rerıer.u. tur ancı eoı:o .:e ba'( tutan p*ft!I noı ızu ve \.: 18ı. -ı1aı • D. P .• 'rr.:EDE"! .. 

rı D P. re 'f"f'rm.lsler. ı~: ı \I ı.;.gıa te DP arasındaki iCJlomct-0 p xtıdarı da 1964 seçım.lerı B >00 
onunda Adnamanı na~·et Tap:nı :r de aeçt'n ':l' .çı-r ılL'l'1e J 1t re ~a~. 195..a UÇım:er:.ncı.e 4:2.:?42 

Aad,ar çccu&un olumq. uv a..an CHP ka11ısın~a DP r:. ~ ıo ıı:.ıoı:rıetre~ .!:ı:: O!~ tlP' Adıyaman 
ı Gaz:ıanıep vr- l\f alat}·a::ş. baklan- T edbir aıınırıadıtı Jç_1 A.s)·a srı· nn tarkl• M.60f o;la ltazaud.ıraca;e 
mı f'a)ı:a~ A liı:;amanliları kaı:;ıo b! Adıyaman \'e 1ıtaı:ltlannd&. 1:.-1 ıle katiar yuınd.L Faka~ arnı pw.:tı 
avuran , rıbo::n blr Cll1'• ola.rı3 Uçı ruıncta~ çocu!darı &ıl'.p eu.. CHP n1n a.aı:. dı,ında :a.tcııaı» B~ 

ele alınmar.nş pürmU'}. \"al: :Ae bunun A d. ırt- ?edıre 1.eç;n1ıerıncı.e ltutıa'da mü" 
İkı a.v ı5u~ n~ :ıı.:ada .\ ::l.ıv a.ııt-ıu b: olmadıtını. çocu~ıarın sııalde:.ı tai::.llet:.e renUml:ıtt:r G erçtr..en 

..ıo tor u~ramamıı. 
şeı..ıedf'n. aeneyrı ona o<;.ul t a !e

bt t'r aruında ır:urs açıl ı r t"e. ~unı 
.onunda çoeukların Pl:enne lıi~ar 
t"er1lerek traııomla mCıcadeJe 1ç!n 
k&rlt-re 1n.ınt1eı11ımut. 

~ldük:lf'rtnı ttad.c> f'ttı ~~n ·ı :!!hal De OP Muıt!a'fa Pi.'~ tU.:a ba" ~p· 
tçın llic \·e tedblı- bu:uııa:ııaz.-nı1 t<ı::emı~tg1ldlr. su Uat ı reıı ·oıttu:
~bı. O;-aa k! ~uızıa btzım en •trl.mll top 

HUll>.rıf't A ,1 ı;amana 

Bı:ıtu:a bu hacılself'r cıılha önce de ru:a.rımız O.zenncted!r. Aftı.ın"daı:ı 
t.o;.aret ettıttm l)bl h&:iı;ı O P. den j gelen b:r yolu l'&rdır- .rol cı.emok 
artrmış, C.H P. cen kor:.CLuıt~arı t· ıçın-bın:erce &h1t ı.~er. Burıa xar 

bır .nen - çtn <le bal1' B P . 61nP. ba.claı:ı.mış. tlUc. Hüt:U:ne~en muıı lllç b: r r ar 

•/ 
• 

Ull;u.r r \!'&u n 

m a:amıra.n • n06tak I• belcd.ye. 
ü.:a :1ara.:.r ae:med.k Mtıe· b&"!ar
ııuıt., ıe.ore. bıt:ıassa İı; Anadoiu 'da 
ıoru:en:en..."l te~in&. ffü'llr denı 

"lll!k:f! deger bir lıü,·i~et tıı.zandıt·a· 
bll:u.tştır. ::uutıa·tta buaQn e 
tıa.: mı'.artıan 2 n4tn.Z! TICM'li ı 
ili t;ı:; KRdıl:.~Je ıannedebillrslt 

\t ·J&.a·ıııar "'ewıı raD:la.rı e 
tttn bu t ler1 ·iünctUrc ildik eı ç 
.... ~ adat IX r 3.U 1 ")] ·~L • 
a•ı pa aıı,a.,-tırcı <: n d<' DP 

) ~tıar taz a. 11.n pa• bto •)I . 
~;ıt:a.:.ı:arıtı ,otu -lti 1.1:.; a 

).a·ur: arından. kt'nd -part .er n 
-•nettn.t btr ıü!'ID uıllarına .. ur
dıramama'ttaGır:ıı.r Partileri için• 
4e b1r ciYUetme• rnl:ln1 ı:tın:neme 
.er • df\ oo!an daha taz:a ümlts 7,. 

ltle .eYt- e• me:ne \"e CH P ve yaK
;..,tı:ııı.at;::tacıır CHP _,r: ıu:a b•r 
ı;:a'<'ret. 8'.ı<>:ermeden. k. :~ine n 
.)U lliempa t!\· :.op:a:ııal adır 

• llF.RKEz , :\EREDE. 
ıı KÖ\' • ' ERJ~DE" .. 

B'J.nunla Waber. şe:urlerdeıi\. 
bu ho nutauzluk a:,-nı nısb~:te k•i 
ıere C1e a'.Q;etmec11 . tçin. OP ye h•. 

terP r&7mrn kazanma 48nıı1 Vf'!'11· 
;ne;nea:r. Ancak bazı :iclSy:eror.- CH? 
r..mdtden b&.:i&rl kuanm4. ~tı:. ~:. 

Par:!si cıe DP den :r:ne ıat:faaelen· 

AFYON DA MÜ C AD EL El ~~~~~.·~~f ~:.~~~.~:!~;~~~ . DOSTÇA OLUYOR ı·~~~~~~;:;: ~~~~~~? .. ::uu~afa...".;:a.tın :\lut!a"dak. ıa:, DP 
R\DJ Ht· ' ' ' "' 11 01t-~kanı Turıut Topa:oa: . ;eoı ı! 

&d ar:ıtını cıa !torautu ön\Jmılzdeır. 

M •e~:..m:e::- tçin ckö.:ı;lt-rde OP Y" 
h aeü:n fazJacıır: sımaJ ••hlrlP~ ;,· 

U 
' 

d.e :lt:"ıa~:ar ba lıu1ı cıe~to;c·11:ı 
. ~ut!a·c:ıakJ m1l<"'adelenın fi..;:· 

1 

ı Ra.~ ı ı tn c1de•. vor. &r t\urcuları11 mul"4ıCl! .Sa.ldı- B~;;;a bır• ~e Bölükb~ı ~ı O. P. cı &dar 1 o!an CHP uin 1! BaJk&nı 
G H p n:n vo~larna:;-a .<tatııacu Jtürdı nın Emlrcı.~ıe'.ndaıcı t&. aJtar. ~·e c:or:: pahaın a mal old\l KbrH.ı- \'e lI\llett"e;r;ıı: aaa::-ı u:ımı Bıt .. 

I-> ada;rı \a:- Pan.. her nteden bır ları C :\J P rı .tu.u. oıınuş. Ba.z.ııa- .er ctövtt kaçakçııııı:ı yapanlar tab· dur :ae. eh:rde acaba tı.n1 :~rın OP 
&c1a\ ıöaterıne:a yolunu faydalı eo. rln& a-ı'Sre uıe N uı-cuikr D P l'ı deaı.- 113 e ed..I!yor aa millt-t ıc:-tn ç&lı~an •·e ı:· iha:t etıtınr ropt-:t , merak• et 

.-----------::---ı rtıvor c H p !•atea!nde a&mt NWı· te:aı:,"'Or. ~urMı _kes:n ola:•.~ beill Böl~iı::bL~ı niye b&PllC •~ılıyor dı· ~e :.-t~: ı!.;:tncJ bc.sus için de. cköy--M(SUTllZOE/lltİlt - 1 

otlu ııamct~ Hamamcıoııu Ab~et deııt. Ya..nız Sa.dl KOrdl n.n sıe- )·or.ar~• dedt !er~milıln btr çoklarında :kucıard&n 
HIU:nı Çektt, Murat Öner. A!I ~~ ~enl~rde Em.Mata lf'lıp aıttttl bır Afron·cta ııeneJ .taaaat . C.H.P. mu.b.&:e:t'e:e bir kayma gôrülmekt&-
:zJrollu. Kemal A'tkar. Ah.:ne. Leb- batı at. . nın. C.'-1.P. ntn ııı:eçen aeçune na- dtn demek:tec1tr. 
lcb:ct ve Hüseyin ııoııao1ıu·?1.•.ın A\LJ\ \R\ ... l,D\ , . 2a:-a:1 ı:ı:atıa tunetU oıcı.utu. S~l.ID CH P n!.o ltutıa·da bu•ün eelı:.. 

1 )eı l\lacatı tahmin eel!lıyor IJAf"IOOO çUfıaını a-~zeru bır ;cııs:m mocaöelesJ çetin o!aca'.-t. D.P l!11te- CHP 'dires1 r:amanınoa cı.ev.et ta· 
-----" ~encteres". .• ~ çımento :•br,~L;t ~u;:c~ J:::?ı•h;;:~~u..~r~~-:1:~~ aincte al-'ırı. •e\'"dltJ aı;ıay:ann cıouo ra.tınci.an n,. rapı.mt.~L tıunun b r 

ı Ra~ ı 1 ıucı , .. , cıoıa ıy:~ Yereccıı uut ~ . &öz'erle 'faae et~J :unu ,Korun olmama.51 kazanma awıına ı.ea:r e· r.urearaıı AreıH o:an tı5k1 \'alt ~a. 
' n.n eeç m 'L1.Slntla.rtb ıı:.ıp .ı,r:nr ,.:· m .. tanun.u Ue lıı.tlOa~ tOrü:r: esn•: decek. O P iller .\O 0'-.ıO o .. rar~ cıa- OüreH 'le \·ecıat O:c:eı •ve de t,. ne b uJda "'>ı!e .• S&ui( ra .., ad -..;. .. act.eı aoruaurıa ı aş .... anı c. eJ- . · s. .. . · J . ll.ltuı ~ d 

ne eanırcımı:ı: ıu. ortada ne e- Ce abını Terı11 Bilyük ceıa:an aa:ılt.t ya:nı.z AOÇU.t C.H.P. ve c :l.f.P tile;· ı&e eçımt ita- OP nın ço:... ama ço~ t;er.~ecetın. 
d eg!! ae. tııırer ark&Cla tt1•~. le aan ıı:onU$Ill&!arı tO-Hı:ı;e ıeııır et- fı .t:ırdı. 80'.dlk •nar ıtorkmc;;oı ha da a;.aca--:-ıa.n :.anaaı.naedi.r:e:-. ı Terere.t çı~~:-aeatı . , . ıaıu ~ 

ç.m var. :rı.e de çekememeı. k e r aı~ ~ p ~eı-'.lr.ezlne ee~en San.c:ı.ı"ll:tı e:.n at için. Toptancıya tanına.n pe- ı-anaıı 2-5 bln oy tancıa tuanaea:ı.. HÖ~le..'tl.ek h . .ç ıe «kehane:ı sa11ı1aıa
ara muha:~f ar:!~ :anlan bir, · töyÜnden Haaan u ta 1955 e k a.- ra<:f"nctecı haidtı kalcı.ınlmaiıdır ı dtror:ar. ma.ıcıır. , 

\.4.T A ~·. E f\İ\f ıts1 -
Y ILDIZ 1 DA BÜYÜK 
OYUNLAR OYNANDI 

DEVRiN BU ÇOK MEŞHUR KUMARHANESiNE 
SOSYETE HANIMLARI DA DADANMIŞLARD1 

GAZiNO ltlEMLEKETİN DEDİKODIJ 
ltlEl'ZUL.4.RIND.4.N B İ R İ O L il N C 1l 

1
9:?6 - 1927 kışı Yıldu gaz:.no
ıunun en par~a.~ der!'1.rıı:-. 

B t.ış })tlJu~ o:urı ~alon.ı. 

e~;ente:-ı ala.:n..:,,.aca~ )::adar ::Calaoa· 
ilk oıın ordu. Lol:ıınta. dans ısa ·>
o una raıtbet euen!r-r de c;o:ttu . .\l'.t~ 

eııseae. lpt da zene!ler~eu mille • 
kep .., r caz1'ar.ı.t t&!tunı sret:r :nea:e 
t~f"bbtb et.:n. • aalq:na :-;ap• 
nll'jtı. f'aka: zer.C'J caztıan~ç;lıir 

ı :.a.o.bul ae?mek U.zt"re ·~en. daü& 
klrlı :J;,,; ·ek; :f karıa;ında sera:1aı.
ten \'ftZlf'(Olltlerd . :\larıo Sera bU• 
nurı üze uıw ı Lıdo ı nun İıa!yan
ıan:ıan mQrekkep mp9Jıur bir caz• 
;.Jaııt ta.kımını angaje Ptt:. Bu .a
kım ıellp ç•: r.ata hv,:11d1 "~ daha 
Jlk a.:.qamcı.an 1t;baren btl;tü:C ra~ 
bet lr(irdü. 

t:.atran cazba.'ltÇUa: hü:.t:aten 
pek uısı a ff';r\#ıxt ı. Bır taranan ller 
..-esı zıplatacak kadar e'I;; 'te ne ·e 
vc:-ıcı llava!ar ça:ar; .. rken dljfer ta
r&!.&lf a~ır tan1<>lar. :ı.at~A baz ... ı 
klbik pa.J\a;aı; ı;a.ruakta bO ıı~ 
mc.va.."'tak11eı eör"terlyor:ardi Sa .. a 
rıa. tbti.~a:nl. cazba-ndın tuükc:tım3l 
U ı. ht'r'.-;.u arafından 1u::·ulı3u., O· 

lın!a .1•ç a:ın-ast olm1t.::-a.cı:ar b! e 
Yıla.ız ,au.:n0&una koşnıata b~:aa.ı 
Iaı-. Guaıoda {'ay ·eme-.: ı.::;atlıLrı

nın ..:nuıcdll oim&"ll ela ragbe.ttn a:
masında mUh.!lı bir A::nl!d: Hatı· 
rımıla :.ı:aıcuiına göı·e )"e:nf'k IOIJ. J'a 
hut 120 kuruştu. 

U.\LOl .. \R 

8 ne b .&J1~1 .a.1uh1e! f cem eve 
\"t tC3e!t:.taı;e:- menfaat. ~e 1'Cr11en 
")U ba.lo:arı3a. tk nllhte e:n tu· 
va:e•ıı t.atıırı:ar. ırakl.J a?mo'- ı 

"rkekJer.e dolardı. Kad.1nıarın &%; :
f'lbla<":erı. pırıl pırıı par.a1·an r.lmas 
ıarı. pırlan .. aları, bhuının .htl amly 
e ıtt'lze' h.r lllf'nk teş,,,,ı eı3Praı. 

Gaztnonun danA. lo\ı:anla p.aJon
.arına .ı:ıeı· !ete en 11rt' 1!Lrdl O :u.1 
t-alouuna ıtrmek çin :nutlaka a ıô· 
ne .tartı alma~ :Azı..'U(lı. Paıı::at ">•· 
!o "ttelerı ô'.lUı ea!onu .:>aio:·a. ~('
leı.Jere açıln~ hun: ar cıa eaıona g_ 
r p oyn•yabJlırlerdı Bu f.ebeple l:ıa 

ıo a~am:•rı o'fun sa:onu toüt.1:11 
:.:.ah~tıall;.;- olurdu. Dan ı. 1l&'lka e 
Jencc!r;ı bıralı:aı-aıc saa:.ieorf'e ovııt 
m•alartl'lc1&.'1 a1 ılmavan.ar P!?lt 
çokt\.ı. 

Bl \ t ~ O \ l ' l "\ R 

1
926 - 1927 k.ı.tı ~na,,ıncta 'f ıl'" 
dııda çok bü ot oyuıııar or 
nandı. Büytlk para kay")ede:l 

b.:- çot tac ... er tar. -ıımLt .~atat' 
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lfl;-:n a.:·r1ıa11:ar BoJ!;aza ::ıoıt:ıı.: blo du? ... Deye ısordu r 
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Y ,. :aı..: ·>,unda \'trılm~ Ciiller. Ne oıacat: ertdıl• .............................................................................................................. ............................................................. ,., 

..................... .. ... ............................... 
''"''""""' ... """"Ut11t•11 .... 11••"''"",."""''""""'"'"'0"""''"""' "'"" '"""''""'u""'' 

KURTKAPAN NERO 

' ....................................................................................... ......_.., ___ ............................................................ .. 
CEFCOB 

....................... ........ ........................ 
OHUnU00111•• U H IO fUt1•U+UUU0"0ttUtU1t111UUH•UıllMllUUUUllOHlltOHoO•o10oo"""'' .. lf"ll' 

STiV ROPER 

;I-~ ·~~-;:~~n~~p:~~n:~~: .. :~: ~::~,~:,::::~B:ım.:· ı r S' 1 N"i"M'"i"t"!"li'"'"",!:;::::~·;"·~:: .. ·~:; .. ·;::"""""""""'s"""""'"'"'u''"' ......... -G ... .. " ""'-u"'"~""'" "N""""""""""'"""'"""""""'"""""""'"'"""" '" " '""'" .... ~.~ ~;.': ~~:;· 
ne de adL>n tav!a::naktau • ö;;,u. K"YJercıe .... a:v., bozuldu. llanerle. • Bll.\ \.R •IeJ: : tJS'il• 1 30 Çetı:tll bacr mtıZ1k ";' . .ST Açıltş ye Ptoıra.m 
ru. bo;nunu btl:CtU A· lfln, ~ooı· abanca ıı" ıezenıer sron ı:eçt.l!tç~ Teh:tt:eıı AU. Meçb.1 t .oo Proırt.ııı •• kapanış 8.00 Kar~ mıJ.ıL.1: 
ru aOı~ rıe ı:ıen:r'?» ıı;a:J lı,.;ıden çoıaıı•:or Bıen ustayım. sMDat;.;.Jı· ~- 8 1TOlJ1. O Heder 830 Haber:er 

""l '' '"""'" '"'"""''""'"""'"''"'"l1""""'""""""'"'' '""'""''"'"""'" '"""111111111111111qu111"\ 

1 
ı 

I S T.\~BUL 

1 o.ter o P. ada ı 4a <lert• Y'- ı rım ı mm. ı. .. k ı.r.&kkap bulamıyo· AKI"' • reı : 4 1 ııilt2• İ ST \S"Bt;L . -rtı : :? t '..?36~"ı: ıı s7 :\ çıltş vr. proıram 8.4.J sa:ı: eşerıerı 

•- B~n• dt;ordu «evvc ce U ı rumıt drdı ~-':,'',,,'',,: Pa.,rdoa. Ba ba .t.:a t.ra \ laS:lUp Edl:em tren:a:, J (YA J R Q LA R ~::ı gım.u ııı.. orteı ~i;~: Gencer ,.. a t ra L ;:!~~~: 2~~~·}. <Anadolu !;:~ !~~t~lt~onıer ::~ ~e:ı~!r meıoch: •r1 
dare turu: .ındaycıım. Fa:ıtal kala, ( ' '' P. Ol· "'l..Fi.\Z\R •ff'J '4'.?~4.?• rar?.an \fıbuUır •ılke \tlı . r.~ RL:J •Tel . 44.9749• Ot;sız P\J .A~ ( Bo>i ta nr ... ): 12.:ıo "'arınlar 
•• q:e-r.p, Çal~an adama htl• ·~ ~ansh&J maceraları •lnda tren vapur ucak .,, 9 O Kap&111f j 
,an o~mad.ııtı Jçın at·ıl&f' ;)fnl ti· C.!'ı.I.P nın kendını çok kUTt"etl! t.TL\ •Tel 441>1·1~ . l\f .-\R\t.\ll.\ •Td : !33160• u"R'",',Rı "'.;ı.'r,,n,.· "rT.ııt.,o~ı's~.ı' "'•a::ılTıld::.ıo f O~e~!~! :,~~ a:,!':~:o~~:~~~ • • • ı,',"'.oo' •,,'.'bsu. ' .... ~.!,' 1227 .• -,"··•·-·.ram ! .... ellt.lerı a.r&!arı.ncıa pay!a_,t::ar •-; h Me\>tllı1 rer\ertn ba.1ında A[jon Korınıauı: Kahra.man - _ ,,, , • ,,,......... • ...... i 
lertnele:ı har\. et ter~. Jc". ı ' ... or C.li.P 1 hL.kanı Ve!! Ha- El .R\'IR'\ •Te h 444J stJ. ;~,:;: ı:~~:~ın Y ·ı•· KAHVIJH~ Taun: ıiııpansoı dara;,art t ln KF.R \l\'\; ~ \R\T : ( t ·eJ t {D. DemtrJollan Baydar· Jl.IS "arıı::ıı.r 12.30 KUçUk orJ;;eatra i 

:::::°::~~: :o:ıw Ele: • la~~cı;o~~~:~!· ~=~~:~n :~~tr~ ı . ~\~"ih:r~ı~~.~t5.~S• ı-;~! ~~~-.. 8~~~01;~~!';; C•~~~ ~~:::; c;~~~~ı .~trf.=~:~':~ır aı:~ı ıiAN, ~ulb~u ... ,' '.',• .... °',~e·sı'.~.-•.• =;ilı 3~tı~D~u~~~::: ı,'!,•.:,. s~· ••• ~u~ '",,·',.~,""',a!~tl•ır !~~ ':::!ı~:r -~!:!. 
• 1 dtık Ki1rlil O.P dflrı iJtktL C. H.P , -~'::,,_ Ormanlar F•t!hl l Pl!-rde. Sahtı.ere t.o;au 80Lla •t - ·- n ,. 491898 CT&!!l uatlerı latth • ..,.., 13 45 ::>az e.Rrler 

ye ;Jön:D"" · zül sa; ıJor He.e B :r LfK~ •l f" I: 4~ 0Jat• ra.ıarı. ve dtt.or. .!\lax ~t:!:. Bu m oer:o ıFrallöl:.:: rıı.. ılyoq Trio Karl.ber lllek bara&: "40207) 
1 

eb lt 15.00 81.ı e&tr:lri 14.00 Orknt.ra mt.u:,j:t 
MU'j' ta mu!ıalefe.t 9l4 e naza· !Qiebuı me~! inden aonra k.ıt.:e •e-• n ruh.:u x.ıaın t'E 'il CB K.oJ'I •11'3':!1• nec~e. dızlan ve d:.tlr a•rak aııı::a rkılo.rıt Trio Dub 1• 30 llan!:ı&•tan mı~ .. •.ıı.ı 1430 Şar&ılar 

...... .... c.:.ıru."1.1 .,. "- Hatları. 4«'.!33) - rB••• .._... t an ytlz~e ;AJ ,.:.ıvvetaen halmde C!.l P re aetflnler T&:'• S\R.4.'t' •Tel : 441'36 • O nabllr, D~~ Orum YE.Si Tİl' ,TRO •l'eJ : aı~·onlar. owya 4Pattn yıld:.:ı:.Iartı J6.00 Proaram ,
19 

icapanlf 1450 Dana mıl!liı 
ela C.H P tı Bq!tan: Z<e Ded ; dl or. il başii:a:.ıına &öre ehlrde ık- &ıra:-t-:tC'.Z EY ceıot. 4 ttıo' '0R.\l.,:SDJl'.\ Tel . 4U40i dtter atrautyonlar. T"C"~!arı' 4"4790 •• 7382401 

13
.
00 

Kapaoıt i 
ot. J da b r ıerçett ırozönQne • &• tldar aıe:rhtar:~ıının &ebebi O.P : "et •TeJ 4•45~, f,_J . '16 E.RLIT . \'"ı • :!"!'..!:tl :h Dm.Ll - Tar.an •• neUk ~tarta ZOCChJ or•e•t.r.. OTl 1 Ot.~17.P\Rb ( \"e,U Nöb. Eczaneler 16..fl .\çLİlT •e proeram 16.7 .,, •.••• P:oı·.am ,İ 
rU c- ,-,.. .:n. btzun.ı >r c .Klnıntn zayıf :n.san1ar oi:nu!ı!ır ! ~e an ruhlu ud.irı Son -'~t. NapoU :ı.fat.e. Erdura ::ı. K.omed ı 3 per a1 - <:sautOi' Çera va. lıi.O•I •Tel. ?11115• , 11.oosez:ec.~r orlı:eatrası . _. 
Yeter t.ı. baskı •e i ? ::npı » CM P ı 9l0 ele Bele<ı:ye ateÇJ!t!.lnı • rall:-1. de. S&hnaJe tor&n v1.s1ı cbineUı - Slhem '\Ju Ohf't&Ut; Ttno d•n:ı 07. --- ..... - 11..ıo alatkllar ı i 00 Ttırkuıer i 
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Soldan &at•: . l - X'a<lınıann acı.. 
eşYMJ,ndan biri. Su, 2 _ Bir ttnk. 
3 - Bir tatlı: Bir h•v•an. 4 _ Oram 
5 - sotull ıır.ıım ltJttı ; Bir muaıır.i 
Lsaretl. 8 İlr;tıdar Uhtbl 7 B:r nota; An Ju'a.aı. 1 _ j11 ı--: 
ceır., Blr ..aa71. t çe 

Yukarıda o -"M11ra: t - Bir mo
btı;a. 2 - Bürut 3 k.on.servf'ııl.. 4 _ · - Blr baht. 
Vazıh. g ·-· ~eter, S - Barsaklar; 
Bir b6oet· · - Rqıbo.ştut 8 --
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Soldan ıata 1 MI 
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ın~ı 1 lol'lde> 
Ba~7eır.~~=tkU A~naa Mendenı.ten, 
du :z Buıaıtntn razmış ol· 
d~ mektubunun «Tabını alttım .. 

•- Mektı.ıbuı:ı. mahiJetJ halt.kında 
~·:~:~~l bırk.~çıtlamada bulunabilir 

1 • "' inde .-uaıımt bü)ilt. el 
ç fU 4etlldıt cevaplandırdı, 

MANSFIELD GALA GECESiNDE - Gaıa Jf'«lf'rt hllhR"'"" 
Amertkada Pi'.._ nıü

hlnhıt"ıtıneıı.tf" \'f" tarıınnıılj yıh1ı7lnr ınuh(f'!Jf'ln tu\-alt'tlf'rl(" bn a:trf'· 
lf'rp 1.ıtılnuıı..tadırlar. Rf',.,Jnıdf' "On fflnılnln a:ala a:e('f'<ılndt" ıuılunmak 
üzf"rt' ('rtrlton .tılıH"nıA~ıııa ıl'leu ıl ane 'Jıuuıfleld ha) raıılnrı arAl'>ında 
ıörtıı U~ nr. ba"a--;ı M~~:ubun metni hakk;nda her 

ley •çııtlıyamam çUnlı:ü 
zamanı dtı4;lh 

t Bbll.yUk f'lçlye 'erUen cevabı me:lt 
u ıımu:z u.rı •e bü .... lk · 

de mahruz b ı "' blr PArf 1ç1n 
u unm&&ıa ıcıı. 

Teknik Eleman Aranıyor 
Hartc:ı:.·e Vetaıcttne 

lf'.rdtı:ı aldıQ:ırn J&ktn ce'rt· 
vetu l1endttec:n ırı.:ıa:~ı.a ıöre Bq 
Tabi me-ktupı. Bu uı n Ve:dftl ce
dQttı blltUn ııh lpnının tlerı aO.r
T< r.lr:lJenın 8ur~mıarı rtddedllme~ 
dıtı bUtruıme:r.·!e ~ııerıne karı,ma . 
cından ıa:zıa h • urlyentn lhtl:ya. 
nı Türk hllttU:rp ınatumeıe.ı alman. 
tıl•dıtt anlatıtın~ntn f'Ddlff lle Jtar 
tın:n hl~ bil' teca la, TUrıt hükUme 
bl.:lkia tedattu ~ eıneu ohnadı&ı 
ed!lmelr:tedlr. W:db,rler al<lıtı lzah 

Konya E. S. O. İşletmesi Müdürlüğünden 
Göksü • Yerköprü"de inşa edilmekte olan Hidro Elektrik 

santralında çal~tırılmak kaJdile: 

Santral imiri olmak üzere bir elektrik veya makin<' mü
hendisi türbin ve makine te9islerine bakmak üzere bir santral 
ustabaŞl~ı. clektı·ik tesislerine bakmak illere bir birinci ıunıf 
elektrikçi. tablo makinistı olmak üzere dört ikinci ıınıf elek
trkiçi ve dört su türbini makinisti jşe alınacaktır. 

Santral Amirinden gayri personelin Sanat Enstitüsil mr
zunu veya en az 5000 K\V güçte bir santralda aı;gari Uç sene 

Çocuğu ölen bir annenin 

iddiası 

çalışarak meleke kesbetmiş olması lilıımdır_ 1 
Askerlikle ilişiği olmıyan ve en çok kırk ya ·ında olan talipler 
tercih edilecektir. 

~!fit, ht@.,ttıt l!t C&dct~I T 1 
Ç~n A•alü: l<("lk. k • n Re
t ... ı an Fatma.o a 4' ••~·ııı evde o
Cın dün •lhUı m1an adında bir ka
:ıe 27 Pol.fle tniltll('Aat e-

İşe alınanları:a 1 '\larl 1958'e kadar ye,·miye ve hıı tarih
ten sonra aylık ücret verilecek ve ıantl'alda durumlanna ;ö· 
re Jojntan tahsis edıiecektir. 

ce ~~ınd~ı~~~:r~~~ Nurerı· n lf'- : 
ıı Te hum. :voraıı.nrtan a-- · 

lddJ e-~ ış~r ıtçauaraıt ôldOkitua 1 
0 • • oeuıc . torga x aı-
dl • 'ie kadın~n d1 ası t ~ -

!steklilerın 15 Ekim 1957 ye kadar ol yazılarile yazılmış 
ve terl'uınei hal mahiyetindeki bir dilekceya bon er\ ıs. djplr>· 
ma, nüfus clızd.lnı örnc~i ve askerlik durumunu bildirir ve
sikayı ekliyerek işletmeıniz '.\lüdilrlüğüne müracaatları ilin 
olunur. 03871) 

(' nete b,,ıanı1mıştır iı•a••• ... •••••••••••••.,••••••••• 
Muhalif aday yoklamaları 

ınası 1 ınrhl"ı ceS:tlr l!iıT mUddettenbf'rt Ankara 
kan. Samı Netllollu. ıteıunet H Çc merktz ceza ev 1<1e buluııan ı\~ıd 
kıç. 11.lahlr Erk.men, All Taşk.apılı. mecmua:::.: aahıbl ~let:n Tok"r de 
Ke-ıııı A.fkar. ça11a..'llba ıünU hapıstcn çıkacıı.k vı.? 

Ama: "l"a Kemal Kaı·a. Ahıne• ka7ınblradertnın iıstanOuldaki dJ-
Or>·.:..ı.ra • R -
0 ,.

1 
~. f"l&t Atpacto:ıu, Has\ln ıan t:5rtntnde buır buluııacal<.tır . 

la:ıı. uer, Rııa Kılavu~ JWbı Bar- lll'R. t•. 
B Ankara 30 <HUtiW-lJ - Hür. P 

nanltl!s - Cevcıeı. Gt•beıogıu. Ke- al aday roklama!.an -onunçlart . a· 
mut. ı.ıumıaz A~ııık, l\.lüzcıat oıcu- · vaş yavaş lrt'nel merkeze plmek.tt"--

Canaıtka.le _ 
0 

d1r Buııün alınan oet.Jceler ıun-
1 .1. Bürhan A- r :\tuzatrer .\r .i&rd.ır: 
tnı&aettın Elm !'at Rıza Türkmen. BınııGi - Ahmet ElÇ1. Şevk: De
İorahı.ın Al ili!, Dr. Tevft:<. Ural, nı::-tq. Ali Varo:. Jbır ae1ay da ıo-o 

Çankırı -~~a.ınık Tan. ne! IJlerkezcıen e&ıertlecektlr J 
aun A.(~aoaıu. ~~ Tabak:., Dr Ouı· ).J~ - Hqtm B:ncrıı. Abdullan 
EtuJıln Yalçınaı • Kıeınal Barlas. Karaau, Hadt özmcı:e.r fbl.:' adayı 

Çoru.'ll P. Perhaıı Arkan. ~nel merkez aeç"C<"ktlr. ı 
Abtr. - Ahmet Hlmıt Ç'aıtı:, Dıyarbaıtır - Dr- YU6Uf Aıtzog-
k .ela i:rdf'zn. Dr. MlllUnut Kat• Ju, :ı.tuetara Eklncı-. !:Salllıatt~n Cız
\"ıaa. , mp,t Emrelı. Vahdet G'lln nLotlu, RRcaı İekendı>roA:lu, Cıa· 

ac t Zeki Kaznan. M h · 
A .. al:n, Ab<lullah Erc:n. met Reıaı n1µ Yıldınm. Mehmet A:tınkor. "1u 

Edime _ Btue,nıa harr!'m Orhan, ~:letunet oundar. 
ıne. OUr!er Faııır Cin D!lııen, E- Trabzon -- Kem.al Atıal. İh.;an 
Jıaı. Klikllar.' lbrahu ır .. tııotıu, Na- $ekip TuRrul, ~ı .. ı1nıtt Özatalay, 
ytn Karadayı. n A"ıncı, HUM- surena Ertm. Ya..'lva l\IollaoAlu, 

Gazı&ntf' Klmlf F.nloR"a.n. SalJutıv Kanıha· 
O··l:J B P -· :\luzatfeı Canbo!<\t.. llanotıu, Yllkup Aydın. Şapur Mu-

·;' an !lt'n. ?ı.füZllım Sa:.ıııı, ~tu:oı rat Hano11:ıu. 
ta.a Sarı. Zekı İallın, Zl.hnt ~u·~ T 
ıar, ~Iahmut Atar, Cenııı Saı• B _ uncelJ - ).tel:ımet Erdo&an, Ab 
la • Reııt oanıı. " ar ba., A:tınt&.;ı, Azız Kanırutan. 

H:a~ay - Ahmet Sırra H . Urfa-. Reşaı Karcı. Emın inal, 
İzzeti.in Çillı H oeaog:.u, :\lahınut Özer, thı.llbattln Ttmur. 
maz ' N<an Hıza Eryı:- \t'i ııt llfR. ı•_ OC'\'1ı 

, • Rıfat Bahaaır, lııayf!t hhJ.r- Ayrıca .~Cllr1jdtğıne ııöre. Konra 
ee,otıu, Ahmet. Arat, A:l FeU:ı.um .llnf' ha"'h Ka,a-an ııreotnde , ... D*'vttm, Ha.,ıan E:UZ Öme- • ... ., 
Raça. • r Fe\·zı kı! ecıııen blJ' yUdırım elclbl J g o-

cak cıana lrunnuıı:ur. 
Hakkilrı .. Ahmet Zerdan. 
Kaı::a - sırrı Atıuay, Fevaı Ak ız,ılıt (' lf.t•, ı.t..;·rt:~ll,ut..s 

tat. ezı:aı At&:Dan, Dı:.. H an Et· 'IE\l't' • 
dolan, Turaut. Göle, Kemal O·•ven. lz-ı· 30 c 
~ı !ı "' ... · ı .H P. nın yoklama
~ e ~et Hazer, Raalm Eker, B"'b- ran aonra tebellür eden lllite 1 
t::n çla. 1tıranım Ue, Oıililan y • .-.- zmır1 oldut('a tatmin eder mt\-

k.n, All Yenıaras. :ırett.e a:örulmüş!.Ur. C.H P. 11 bai 
bı K~ta.roonu - Alı OtknıenU, Velı .ı';:; 1:btp Yurtotıu buRUn ken1•-
l>ftreı•:ıao. Oıunıan Topkar, YLlmı.ı «T onuıan a-azetecllere: 
Fan .. Uallt Buısuıu. LUtfl Tezel t arattı. tarata.ız hemen bütün 

rı Yaı;ıan, • r:-ın..ırıııer 11 11ene<1onbtı1 bir flk-
Krıtıal'1!U .n muzatfer olma.ııı mncade!ettını 

dOrranrnan ;; Ferit Atabek, Ab- ~apıyorıar~ Top,~ ttıreıasiz. .t~ı
Yuauı 7,Iya P •tuıt.c. Zühtü Akın. ıOmıııüz. lş.;:erıceaı2 beı kıta lnl1l'l 

KlfJthır _ elınctaıt. :tlının RÖnlUııü feth.edı>n hu !ıkı·: 
SQrıp.ıcu, t.ıuı .\kıa AJa;aç-, :hiustaf• bürrı.ret flkl'ldir. Batının l>övle 0~; 
euın Koe"rn..:ırer KıUçojlu, Zıya- mücaı.1ele<lt"kl cıegf"rlnı Eözönü 11 

Ne\·1eh1r _ o~ıu. tUt•:."iak rı:lardanbm <;ile- çe~e: 
d•~lı. Ab<luUah · :n~ Necatı !\~· sazetecllere k\lrı..ıcu mecıı.te Vazjfe 
nan, Fahir 'rcııu:r· Süleyman O- verilmesının en tabH blr veta hısaı 

Rize - Puaı 81 olduğu anla.,ılır.» 
fa . .Rahmi Arer . .:;':Pn, M~bar B4· !-.lertezden rastertlrcek adaylar 
bL'&r Ahmet. Al hmı:ıt. A:l Kum· arasında HUee~· .n Calut Yalçın ııe 
s~un - A 

1 
Gunen. Metin Toker:~ de bulundutu bll-

Akalın. Hallt Aı~1:1·~ Ataı., Arıt C11r1lmektecıır. 
Ahmet Çelebi. Fe>; · lh!ı7Jn Berk, Hür. P. tzm.ır adaylarını ııeneı 
Işıtan, ~l\lSt.ata ~:ı'c:ı~a'1"ecl. Rıza merlez teablt ecıecelttlr. 
ruı Saraçb ı, Cetnıı U. Ertut- Üte yandan. Hllr. P. de t-kımtn 
Yaman trran ca"k $eneay, Avnt llk rarw tçtnde tz:nırtte bOytııc. bır 

· ... Utan ıu Tokat - Farut A · m ıuı. )aı>rnayı kararlaşt.ımııştır. 
uıusoy, Beklz Şeyhoi~oııu. Rıza D.P. h.l ~h.C,l.tR Glll l'l 
tın Klta...,..ı. Retıt. ö U. Şaha!lct- O P .. )\.srtın de senit tuıırct ııı:ıs--

'"' QQer, Ker., ..... t t ı k tın Gençer, llll8tara G11.tı _,,e · enu 1 ve tam adro ba!ln<le tebrp 
met lıı>J!'ll, sıttı ~,.n ?Otlu, Alı mıl.:de bu!unan iz.mır mebuaları ı
Uffa - osman .\~an, A~aıav A.t le adaylık tçtn müracaat edenler
Eiat 11.tahntut Karakurı_ A.z 

0
an. den çotu kaza kaza dol~arak faıa· 

han, önu•r ynueı, A.'bctuııa;: Te~~ llyet.lerıne devam etmt~lerdtr. B!· 
6 aı. AbdOrrahma.n Odab11.şı Y llndlıl:t lrlb1 D p_ tzmır ada11 ynıı:-
Alkaç. • 811U' la.rnuı 2 ei:Jm çaqamba ıruntı va-

'ı R ı pılacaktır. 42 mO!'acaat aruından u,u: - A, ı a Akbıyııc:oııu Ad 
nan Çalıkotıu. Rıı11. Bavc• A·,·n•, sadece 16 aını tl" kUılt ıcçecetınıı:n 
UrJ.l. ., ç11.rıaraba ıruokü yoklaınaoın olduk 
ö~c yandan. C H.P_ tararına•• bo ça çektşm.eıı ııeçece~ anlaşılmu· 

.... tadır. 
zırlanao. ıeçlm beyannuncıı önü- \'T\L\ \·O.\ 

Buıciln Ankaradıan eeıınnıze ıe 

len nuır•vetliJ Kenan Akmanların 
}"aklamaları yaµmak ıçln Ba.1vekll• 
dtn tanı t>alS.bJ)·et aldl~ı. ııcndo

resın J)ilylH; Lllet Mı>clıslnde aör 
melr. lbltfnNlll pır mıJtetve;...ıtının 
adaf ıccllmeılııl bnltmek lchı ilce 
baııkanlarına emır verdlll r.bylen
n1ekteclır. Geç va.kıt aldı•ım bir n'
b<'re ıônı ele. ı:ıır :uılletvekıllnl ·llt 
nıayan Oa.zlpaşa Jl\e idare lteyeu 
:ıeshedılf'tf'k ·enl milıe;ebbut b~· 
yet turuln1u tur. 
B\f.Ih.t-.ıtn.n•: 

Ballkeslr ~o IH~uatı - 6f!hı·ı· 
m1:r; CHP. il mefkeııııde .;avılan 
millfıtveJtıll aday yoklam&Jannın 
nedceeı beli! Plırıuıtur. terkeaın 
ııotıter~ctki acıatlar hariç toklanıa· 
~·ı kaıananlattıı U.tu:ılert.QI bı.ldırı
rorlım 

Mtlfltafa Çakırotıu, Ne.Jat. Sarlı· 
ca:ı. Huan Sa.rıca. Ce\·det oe
m:ray, Samt Duyum. Ahmet Ulu::;. 
Yılmaz Akpınar. hlehmet TırıtoR: 

lu. Salih Zeki Altınb813, Haı.an A• 
JaoA:lu. ~:luatafa Akaltııı, Nlyaıl Ga 
rer. Ramazan Kılıç. 

C.M.P. eııı<1en kazanan adaylar: 
Al1 Fahri 1şer1. Zeki H&kgOden, Ne 
dlm Borucuoglu, O!.man Qavuşog
ıu. ?ı.:lehmet Atala::. Zeynelabidin 
Tuna. Hilnıl Kapııanotıu, Hü~Yın 

. Ş&hil!ı. Şefika örtıç. Vufl Et.:cı, 
Y&hra Nart ve Şevki Sencer. 

Hür. P. si ıse 2 ekunde )'oklama
ıaruı yaparak. §ehrımı.z adayları,ll 

ı-;,eçecektır. 

iST.\NBl"L C.H.P. 
\0.1\'WRI 
i.ııtanbul C.H.P. MUJet.veklll adaylan· 
nın teab1tl için ('alışmalara devam 
oıunmıalctadır. Blllndlii;I slbl, adayla 
tın l!On teabltını ismet 1nonu biuat 
yapacalı:, bu Yakte kadar da ~m.. 

3ettin OUnaltayın başkanlıtı altın· 

d• fthrlml?.dtkl bazı ileri selen c. 
H.P. Uler •ba.zırla>·ıcı elemeler• f&· 
pacaklard.ır. öıırendlğlmlzf' ııöre, •e· 
leme Jllte1h nde yer alın yeni •· 
da7lar ar&aında C.H.P. Beyoıtlu ilçe 
BaıJkanı Avukat Rept 'Olker. Tek· 
ınll ve ütme 3&nayu i,çllerl aendlka. 
aı baflcanı Bahir Eraor. Avukat Feh 
mi Atanç, Avukat Fuat BUıtn ve 
C.H.P. Kadınlar tolu iıtanbul batı 
kanı Guı-ide Tanrırar da bulunmak 
tadır. 

KO~l-\"01.l' c.n.P. OCAÖJ 
C H.P. KoşU;oıu oca ı dtın açılml' 

ilk aun 250 v-atandaı kaybolmuş,tur. 
Ayrıca C.H.P. careraA;a ocai:ınıa da 
1 ıa vatandaııı yentdtn Jr.aydolmuşlar 
dır. ,. 
ll(R. P. ('\,Al\:h..\l.E 
\U!\\ l.ARI 

Hür_ P. Çanakkale ml11etvekili 
ada·ııan tesbıt ~ıımıetır. Adavlar 
ounlardır : Genel Kurul lzaeı SP!a
t!ttln Karanakçı. hQJcllınet ~abıbl 
f'eruz Alpklreç~ avukat Cahıt Al. .. 
tıan. mali müı;avır Hılmt Art'lan, 
Yüknü Turan, eczacı Cf'lil Arı::un. 
Dıter iki ad.av .ıen~l taare .kuru~ 

lu taraiınaan tı>ı>blt e<lllf'Cf'k~ır. 

ilaç yerine 4 fon 
iskambil kağıdı 
1zmlr_ ~o - Llrnanımt7'a u radık

tan sonra yiltonu bo~ltmait Qzere 

Bursa' da muhalefet 
adayları belli oldu 

<Batı I lnı>hlf') 

f"t lecf'I- ılC'r. Dııter 4 l.da~· da· 
Sah:r Saııırogıu. Faik Yılmazıpe~ 
Sat.lrett.ln Çıanka ve Nuri Erbak. 
('.'1P, ı\IJ·\' l.\Rf 
Gpneı mt"rkf"z~ 4 kı$111k bir kon

tenjan bıraitmı.ş olan C.ll.P. nln on 
bir aday1 IJU isimler: 

KAmll Koç, Zf"ltl YOcel. Haydar 
Gürel. Şülcril Akman~·a.. Fikret Oti 
ncş, Aziz Seçmen, Hamdi Sa:-nı 

Gökçen. Raı:rıp Erman. Htillıs Oı? 

nıirel, Halll İbrıahim Aka~· ve Rab.· 
mı noau. 

C.ıoft>. adaylarının cJör<lO avU• 
kat. biri tıçı. hlrt hekim. biri e
mekll alba<r ve dıgerlerl tacca..:. 
fabrikatör \·e mali müşavir. 
UfRHf\t.T P. \U.\\1,.-\HI 

HllrrlJet Parı ısının Bursa ada'.t
Jarının en lıaşınaa. parti ~t"nt-ı 
;.ekretf"r\ ve O P . nın 15:15-1 ml!l~t

\•f"klll İhrahlm Öktem ıeltyor. Dı· 
ğerlert ıunıar: 

Gizli ayin yapan bir 
Fransız hudut dış ı 

edildi 
Pıı·er aciında Fr&nhlz U\·ruklu 

bir ı;ahıs, Clün, hudut dı$ı P.dllmek 
ÜZPre Sem-plan e~prmt ııe E<l:r· 
neye ıevkecııımııııtır. 

Turıtıt olarak me-mleketlınize Re
len Pıyer. İıit&nbuldan ZOnRUldaıı::•a 
attrrııı ve orat1ald Franı:ııı: mfthrn
dlıslcrl ara.'iında ırızll dini ılvlnler 
yaparkrıı .. uçtı ... : il ~·akalanmı.~~ır . ...................................... ····-··-....... 

D. P. de adaylar 
daha belli değil 

CBıışı ı ınrlılf' 
daha r-<Jr bir ~11ruma glrdtk.l,rlnden 
ba71!arı lış1 teveltkUlle bekleıraıttecllr
ler. 

D. P. ye )akın (e.,-relerdoPn bil 
dlrUdlj:lnıe ıore, nubakan .\dnan 
'.\ltndertt henıtn hemen btllün 

Avunduk, Gökay' ı ziyaret etti 
(8 ı 1 1nt'lde) ten eonra dün. sabah:eyın. 1.l'tan· 

bulunan Prof. Gt'5k.,'I ?!\'&ret• re-- hula dOn.müş:tU. AAıl CIJC'l ç-eklcl• 0-
ll'Ç'OJ"'dU. ıaıı. Avundulı::'un l11tanbulıa dli-nı>r 
uİtt'l \ Df.öh ... \\'l'LB \ \l\.l! .. ıı dOnmez. GöKayı ıtyuet anw.unu 

Eger 0 aırada. teaadüff'tı Vali ır&tf'rro•I ıa ı.. Ve buna bir tUrHl 
Konatının önünde bir a-azetecı oı- mlnA VPrilemiyordu. 
ııa11<11 dıa. Kanatın Jı:apı.ıunda kay- DIR ıc \R \Ol l.l cı·ıı 
oo'ıan matruş yüzlü. df'l"I çantalı •RUyada ııörül~ıe bil~ hayra yn
adamı göI"teycli • . mutıa.k:a ııöı:ll"rınl nılmıvacak olan» hu z.tylll"etın kıah
uttuıturur ve ktncıı kendıne ••ca- ramafıı tam ten;ıne Koııaga •Hayır
bıa rüya mı aörü1·orum?• dlye 50- lı haberler» le ııelıyor<lu. Bunu . 
rardı. ÇUnktt. ırtıyada a-örül•e bi· zivaretlfn !'.Qnra kendı.elyle koııu
le hayra yorulmayacak» olan htı ,.n bir a-azeteciye '\'t"rdlkt OPVaJ>
meçhul zıyaı:eıçı. oemokrı.ı. Pattı~ tan anlamak kabildi. Zır& Avurı
nın lı;tanbul böltteslncJekl at"Çlm J~- duk aa.zeteciye. «Sayın Prot. Oöka
lertnı tedvıre memur edih•u. t."7.t·- yın S Ekımde vulfNlnf! ba.,1amuı 
'lır Avunduk'tan ba~k~ı deQ:tlcJI. kryflfetinl•. f'.şon dettce tahıl kar
işte bu meçhul il} aretçlyl, öteıct 1 ıladıtını •Jtadf! edtyordu. Bu 1.5e, 
ziyare:çllercıen arıran •ln.ususıyet• Gôkayla ııat:ılerlnln «ylldıJlarının 
df' bu,·du. barı.tmll Urere oldutu• m.lnuı· 
._ \ 'ıı\ıt ıı \"'Rllı \I.l.tlt na geliyordu. Ve ~atf'n lsta.nbulun 

[)f!nıokrat Partinin aeçım ~fll'rlnt ıı;ted1R1 de b;ıydu. Gökarın &on de-
tedvıre memur edılen -cbırl• nln rece neteiı bır ta>ırıa. «dost~• to. 
bu zı:ıral'f'tL 110n derece man!da.rdı nuıtuk• deme11!ne bakı1ına. A\·un
\-'e hRftalardan bert bir t.nrın bal- duk'u. •arabuluculuk• vazıree.tnt 
lf"dllf'mıyen bır nıe&eleye bıraz ol- cblhU!ıcın• b~armış r.avmak ~re
sun ışı.;.: tuıuyorau. Bıllııd.ıtl ;tbi. mek üzere «re<:men• mOracaatta 
Gökay, kendtalnln; 1.etanbul ~ok kl\'ordu. 
rat Parti HstMlndPn ıaaa ... aöstenı- --------------

IAŞYAIININ DEVAM! 

1946'NIN 
ACI DERSİ 

(B~ı 1 lncldel 
lrrlne tl" .. llm etnıeıe mecbur kal• 

"" 
1 954 TOrı..1~-,. .. 1, HMR Türklrr· 

•in,. h1(' hlr Drt"tlt" hPnıe· 

hlf'F. Rllha• .. ıt Of'mnkrat Par· 

Arif Aybar lmebuel, Sabahat~Lo 
Çıracıoıtıu ımebusı, E."Tlln Plksüt, 
Nuri Tümer. Abdürrahman Alakoç. 
Orhan Öcalııray. Or. İbrahim Ye
tlllpek, Muammer Canıtez, h!U6a 
Ut.el ve Ekrem Erdem. 

U.P. \ f"'I DLH~A 
AD.'\\ 1~-'HI 

Aday yoklamalarını iki dı>fa 'l'"'
rı bırakan Demokrat Partlnln Bur
ıa adaylarını 2 f'k!mde. hiç aeıttlse 
te~kllltııı aeçeceR;l 10 veya ı ı lr:I· 
t!Yi. muhakkak 11An edecetı Bu~a 
parti çevre:ertnde aöylenlyor. B"J 
arada ~rarıa hellrtlldJltJne tı/tte. 0" 
mokraı Partının Bursa tçtn Hin c· 
decpg:I ilk llıııte şu ıtsımıerden mel' 
dıana ııelP.Cektır: 

mek üzt"re •reırımeı:ı> mt\racaatta Belediye Meclisi 
toplanıyor 

Bt\ediYe l\fecllı-. bugün !IAAt 15 
tlf' Eklm. de\·regJ :oplantılaı;:ıa baş 
lıyacaktır. Meclisin 1annkl toplan
tıı.uıda Ri,'R<\Pt; Dıv&nı. B<'lf'd!ye F.n 
cUmen ve. İht!ı.a..-. EncQmf'n\erl ae
çlm: '&pılıacaktır. 

Germar elôn formda 

mıııeı,·eklllerını ada.r olarak gös- bulunduıtnnu• .Oylf'yen, İçlfltrt Ba ı 
Urmek ni>·etlndtdlr. Bu ı&ebeple kanını tekzip eıoıtş ve •iatanbul 
5-10 vlll7et hariç, dlf:er illerde halicının aC'mpatıal kat'Şuıında par
Joklama yapılmıyacaktır. Bu h•-· ı :amento hayatına ııırml"k niyetinde 
vadh parti kademelerinde ıenlş değUlm.> demişti, İçltılerl Ballanuıı 
tepkiler 111andırd1Jından teşklüt tekzlb eden bir vali olarak. Gö
ta. büyük bir seısh'lllln dolma· kay ııe IJctl<lar ileri ı;ıelenlPrlnın 
ıırıa sebep olmU$tur. Bunu his- cyıldızlarının harışık» olmadığı 
ıtdt"n (l'neı merkf'z, parti il ba, muhakkaktı.. Halbukı, ısımcıı. Oö
kanlarını •thrimlze daYtt etmek- kay, iktidarın :latanbul bölJmlnde
t" ve bu u~uıe niçin batvuruı- ki ~ım !flerını tedvıre mC"mur tt
dutu ıeçJmler 11ra11nda naıul ça dılen Czeyır AvundUk'unu Kabul 
lnııacaJı luh edilmektedir. ediyor ve onunla blr aaat atlttn Rotmuncs. 31J ıT.H.A. 1 

- Burada
Bununıa beraber. 11 ba,ıtanları aon caamımi hubıhallerde• bulunuyor· 1.:: atletımn müıoabakaları ewnuını.1a 

tlnln IP:\O dt-n "'"''"' ba. arı ile Ya'P
tııı hnı:all5. ıa)""'lııdf' ~' '-~nth
ırın11ı rı1tn111• lf> ff'roPtı tll;.rl Türk 
haJl.ı t;ır.ırııırtan <"andan hf"nlm· 
flıof'nnıı~ıır. Côl7.ll ,. .. _,- , .. acık ta aı
flo u .. 111 \l" lı.tılılf'l;orl t.nruımıı"tnr. 
\dll~r'. ııf' it.adar ,.ıı.ı hlr buı.ı al
flltıl tılııımıı oıur .. a ol un, "f>('lm 
ı..urullannın tHirtı .. llilıunö öl~._ 

nıt"k 1rlıt lıall.ın f'llndt- ttra7.1 \&r
dır. nuıOııl.O ınf'\ l.llı>rl Te men· 
fa:ıılf'rl u~rııııa "Hllttlmalf' !"apıl

ı·ıt.._ ntf'ınurlar. yıı.rın bunun h" •
hının lıı.t>nflllertndf'n ara.naca 101 

pr-1.IUA blllrlrr. 
Jlııııdıtıı hıı.ı.ı.a dünya l'"aılyetf ta

tııaıul.}lt" llr~ı,ıııı~tır. 1916 llf' 19~0 
l\rn .. ınd:ı 'ftlr._IYf', hürrhet m(il•a· 
drlf'111lııde}..l at.lnı. ~ art-t \'"f' ba')'a· 
rı .. ı dula)J&IJle uıuuınl IJft ıeı:tıp:ı.O 
ı.Aınııııuıetı. ı .. ı..ı "hiLtnıın aon lt'
rt'ıldtıc \t ınuı.a.ıı>nıet!Prl norn1al 
dhf' ._ahul Pdllhnnıu, 1'ruman dtt ... 
turu Ut- Tttrklyenln "mnlyetı tf'
ııılııat şlfınR alınnu,, ll!ılı.f'rt yar
ılıuı ,,. JOI lnııaatı b~lam~. bıı

nuıı arl.1111LD1tan .'.\Ja.r!ıhıı.11 J"•nllmı 
)t'll!fllll~tl. 

Yazlye~ kar:;ıL'llnda teşkllita tam ola du. Avrupa l'f'kortmenı Gernıat 100 ırıt:t. Huıuıı Tllrl..IJf' bdr mı>mltı.et 1-
fllll'I" d115 lllhıırını ı.a.,bt-tml tir. 
Dl:r.f' uzun \Adf'll l•tlkra:z l'"f' f'CDt
bl Hrnttl.)t"!ol lf'tlrettı. ı..arnal..lann 

\'OJU ı.urumuıtur. Paha.lılıll. te 
f'nflıi•)on bdıı,tmlz:I ıeın l("la lıi.e~ 
nılrı,or. Bu hılt"rln bir ı.at daha 
fr-nıJa doiru &llnıf'"I btldadıı:tt o ... 
nıoı.rat Parti df' fôrdi.IJ:l1 itin ıı..tı

dar. ıt lmlf'rt önf' a.lmııttır. Bv.h
c·ll nıu<·lı• ~t-hebtn hu olduıo. J.çılo.
ı,;a itiraf oıunnıu,tur. 

rak aözlerlnl ıeçlremtyeceklertnı eL 11ILGİL1LER, ff.<;11.iı.tn!._11 reyi 10.3! 10 aa k(lılfaraJc: •!•an tonn-
Iertndetı. atldlli kadar çaıı .. caklan- Cıeyır Avundu:.C. ıLttanbuldakl da oldu(l:unu ıc».termit;ir. 
nı bellrtere~ 4ebr1mtze1en ayrtlmak- &eçlm t.şlerl haklonda izahatta bu- Dıtf"r Alman ıatleti Prt'nNPr bıtt 

Celil Bayar. HalQk Şaman. Ail..b 
Erozan. Pahretttn Kar11.cahıey, Ke
nan Yılmaz. Baha Cemal Zara. Re 
cep Kırım. Dr Ekrem Ak&oy. Fatıc: 
lnaı. h!ulüm Kayalar ye Necdet A 
2al<. 

tadırlar. ıunmaı.: Uzf'nı Ankıarat-a aıtmıı \•e ıırılı:la atlamada 4.-U metreyi at-
V.\LILiK E.llRl!lıiE VERİLEN başkentte «llııtlıler.1 le temaa ettik- mııtır. 

Bu !&imler tahakkuk tttllfl tak· 
tirde. etıkl rntıletveklllertnden Mtıb 
lia Er<lener, MCl!lt Erkurumcu, H;.ı· 
ltlsl Köymen ve Sellm Ragıp E
meç ıtat.e dl!fl kalmaktadır. Sı>Hm 
Raıııp Emeçın kendi arzusuyla a· 
davlıktan çekııaıaı ve HulOsı KDy
menın de merke7:ce ıöıııttrtlece~L 
faic.aı MuhlJı Erdenerle Mü!lt Erku 
\·umcunun 1'U defa Bursa ll~tesınde 
~·er alamıyacatı tahmin edlfmeltte
d1t'". Zira her iki Burııa mebusu da 
Bun.alı oıma~·ıp. 1954 fll"Çlmlerlndt 
kendi b&lıelerınde roklamarı ka· 
zanı:rıadıklarından merkezce Bu~a 
l~Lebtnfl llA\·e edllmlftl. 

AR \B\L.\R. 
Bu arada, iktidar, aeçlmlerden an

ce herhangi nahoş hi.dlaelerı önlmek 
•e aeçlm emnı:retlnJ temin etmell tnak 
ıadlyle İkttaadl Devlet Tl':)flkkllllerl 
bulunan bt.ltlln reıJmi arabaların ı e· 
bulunan bUtUn reııımı arabaları ı e· 
lr:lmdyı itibaren Valllerln emrine ve· 
rllmealnl 1atf!m: tir 

Seçim lastiğ i 
fft:uı;ı 1 lnrlfll' ı 

Dt"rnekler df! hızlı bir çalı§m• He 
1 l sı:u:-ı 1>nnra. 2R Eylıl:lde lf'YZI ııa 
tclertnı Aut.ara;a bildınnltlerdır. 

tc.A tahtlt;lertnln. Amerlkadan 90 
cilu. E P U. nı mleltı>tlerıudf'.Jı !~ 

00 ıün içinde uhali al"relr.mektedir. 
H•lbu!>.I Ticaret Vt!t.llet.ı. bu U.s· 
lii:lf'rt bJ?' a\' lçlnöe memlekete gt·
t.trmete c:ıaJıııtıaJr.tadır. 

'Iıcareı. Veklletıııden ilgililere bil 
Kat:akçılık l.fa..uı memurları, d:rildllfıoe ıöte E.P l" menıleketleo. 

rı için. hu~u.eıl hlr remt c nderllE"
dUn Ekrem Şeu adında bir fAlL•ı cek ,-e bu •uretle 27 Eklnıe kadar 
d.ôrt kilo eararla birllil:te yakal•mıt- malların menılektte ael.uıtwl , .. ~ıa-

Yaka lanan esrarcı 

lardır -
nacaktır. 

Blındekl mrar paketini apartma· Memlekette 70 bin v~ıta oldu-
nın üçüııcıı katından m;sı:ı:ı atar- tuna ı;tOre •tnrd~ 13 milyon dolar
kf'n J.'ıtkalıuıan Ekrem Şen. l'tltarla- lık !Ar.tik lthaııı1e ihtiyaç olclutu 
n ouıantf"l)tfln cetirdlklerinl bt>llrtıtmekted1r 
Itır&! f'tmittlr Hnlbukl 957 de f.RS milyon d("-

nu hAdt. .. ı~ ıle ilgili olarak Sır~ı>- larllftı .\merlJr:.au )lardıınından ol
clde ktbapçılık rapan Mt'hmf'tı n111.k üzen> ııa<ieca 7.8fi ınllyon do
Kt'fkt'k, tarfaı I,tıtfıyc Keş.k~k. İ•- \arlık JA5tlk 11 !ıal l'!dıtrul11ttr. U56 
m8ll Şt-n tıı: Nl ·azı Öztürk de ya• da ıu mılron dOllU''ı)t tllıa!At ya-
kalanmışlardır. ııılıııııttır. 
~-'--'-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

. \ \( \ş er\er\ \{\ra \ ve <tir~e\l erll 
:rıcarettıane ., 

Yıııhane, eıverişli 

o A\RE ve ODAlAR 
~Al, K\RALIKTIR· 

\orıter me.,cuttur) 
l Asansii ı ve l(a il 9 Nllll• llın 

NIUllACAAl : 11ııaP••~ 'fo~::u2ı o. ISl A118UL 
telefon · 22 

VAN DEFTERDARLIGINDAN 
Jerkeı Hükümet konağı onarımı (22745 85) liradır. 

Keşif ye bu işe ait dosra her gün mesai saatlerinde Alilli Em
lak Şefliğinde görülebilir. 

Geçici teminat (1710) lira olup, ihale 4/10/957 Cuma günü 
saat 15 le kapalı zarf usulü ile Defterdarlık odasında toplanacak 
komisyon rnarifetile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için istenilen evraklar şunlardır: 
Geçici teminat makbuzu, 1957 yılı Ticaret Odası kayıt bcl

ge~i, ikametgih vesikası ve bu işi başarabileceklerine dair Nafia 
htüdürJüğünden alınacak yeterlik belgesi, 

isteklilerin yukarıdaki belgeleri ile usulü dairesinde haztr
layacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel 
Defterdarhk Komisyonu Başkanhıtına vermiş olmalan veya gel
miı olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (13116) 

Siirt inhisarlar Baş Müdürlüğünden 
Siirt İnhisarlar Başmtidürlüğüne bağlı Tuzlalar arazisinin To-

pograftk haritalarının yaptırılması işi, 20.9.957 tarihinden itibaren 
•15• gün müddetle ve komisyon marifetiyle pazarlıkla ihal~ye tJ
karılmıştır. 

Bu işe ait şartname Sürt, Ankara ve lstanbul Başmlldürlük
lerinde görülebilir. Haritaları yapılacak arazinin tahmini mesa
hası üçyüz onsekiz hektar olup muvakkat teminat akçesi •2981· 
lira •25• kuruştur. 

ihale 4.10.95f tarihine milsadil Cuma günU saat 10 da Siirt İn· 
hi93rlar Başmüdürlüğü binasında müteşekkil komisyon tarafın
dan yapılacağından isteklilerin belirtilen gün ve saatte teminatla
riyle birlikte müracaatları ilin olunur. (13554) 

Kalecik Malmüdürlüğünden 
1 - 16891 lira 74 kuruş keşi! bedelli, Kalecik Hükümet ko

nağının bahçesi etrafına ihata du\•arı inşaatı kapalı ı.arf usulü ile 
eksiltme}"' konulmuştur. 

2 - Ta1ipler bu işe ait eksiltme do~asını her gün mesai sa
atleri dahilinde 'fal müdürlüğün~ görebilirler. 

3 - Eksiltme 4.10.957 Cuma ııünü •aat 15 de HükQmct ko· 
na~ında l\ta1mildürlüğü odasında toplanacak olan komisyon mari
feti ile yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (1266) Lira 88 kuruştur. 
5 - İhaleye girebi1mek için: 
A) Kanuni muvakkat temi nab. 
Bl 957 yılına ait Ticaret Odası vesikası. 
C) Eksiltme gününden ~naz tiç gün ''"'el (tatil günleri hariç) 

Vilayet makamına dilek~e ile milracaat ederek, alacakları •hliyet 
vesikasını ve teklif n1ektuplannı mevzuata uygun şekilde ihale 
saatinden bir saat evveline karlar komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri veya göndermeleri nan olunur. 

6 - Postadaki vaki gecikmeler nazan itibare alınınız. Cl3355) 

MUÔLA VALiLiGiNDEN 

Yapı İşle ri İlan ı 
1 - Eksiltme-ye konulan iş: I\ıfuQ:la vil3yeti merkez ceza

evi V ve VI Na. lu koğuşlar kısmında yapılacak esaslı tami
rat işidir. 

2 - Kesif bedeli 56165,41 lira olup 1957 mıılt yılı ~çınde 
sarf edilecektir. 

3 - Eksiltme 16/10/957 Çarşamba günü saat 15 de . lu#· 
la Nafia :\Iildürlü~ünde toplanacak eksiltme komisyonunca ka
palı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4 - Bu işin ekstllme dosyası Muğla N"afia Müdürlüğü 
kaleminde görülebilir. 

5 - Eksiltmeye ııirebilmek için i.teklilerin 1957 yılına 
ait ticaret belgesile usulü dairesinde (4058,30) liralık muvak
kat teminat vermeleri, 

6 - İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir iıi iyi bir su· 
retle başardığını ve denetlediğini İ!llpata yarar belgeleriyle iha· 
le gününden (tatil gtinleri hariç) en aı üç gün önce Viliyete 
müracaatla VilAyet Vesika Komisyonunda ehliyet vesikası al
maları. 

7 - İsteklilerin teklif mektuplRrlnı eksiltme günU •aat 
14 e k'adar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri 
ıaıımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilAn olunur • (13687) 

Bua:Un TOrl.l)ed• iktidar rahat 
blr Jı.OltUk dPlil, 00&. dlkf'Dlf t"f tll• 
hat"ır. bir lsl.t'ınledtr. Bu durunı
da J:Ö7. ahrf' "a:rt )Dilara Jllpan bir 
11.tldar, utlllf'tln rız:a,.lnll &."l..ırı o
J;,ır:ıa.. bu dllı.eıııı ı"ı.t'mlede barına· 
!'tııını \e '-t'}0 tel.ilde tık.at JOI~ 
lar arl}ahllt<'f'llıll lioanır"a. l..eudl 
ı.eııdlıtl \'Olıı. ~ldatmı' olur, 
Dtmnı.rat Parti ıı.tıdart, bahar 

ha\a .. ının f'oıllıt JoıraJarda muhalif 
JJartllt"rle rf'Jlnl dl\ ı t"e ulahat 
nıt f'ltlt-rl ha ... kında anıa,mllıllalr.
Jıı \~ ıurur f"e ıaflet lı:lnde: tıBt'o 
puarlılr. ı .. ıemem:>ı demr-lı..le t"n blt
.}lilı. balıt .. ını lf)ltcnl .• yaman bir 
fltalll l.açımıı"tır. Ondan llQDJ'& 
hata ha.ta)I ı.otalamıı,tır. Buıuıı
ı.u ~artlar altında iktidar için o!"D 

tlu.·eu ı.urıuıuş yolu. •eı:tm1n tat
bllr.•tında nanıudu \.f' dOrt:h~t dar
ranına"- \e haı.ı..ına raı:ı olmRl..tır. 

Ahmed Emin YALMAN 

; hOl' 121 ~J:ırt to '-'lıan • -• 
* 1'1Ubltu bir meoeıe hakkında. ka-: 
•rar vermek ttzereanı.ı.. 1}'1 düşU· .._ 
*ntın. • 
!ısoG.ıı c:n Nteaıı . zt Jıla.fu) -• 

Gaziantep Nafia Müdürlüğünden ::::~·::,.:;,~!:0.~~.'!:ı! 
1- Kil:·- Leylit. Kilis .. )Jeıra~tr, )4"~zip-Eşme karakol bina· :ı1.ızıer ı".!ı '-1a_vı tu Hıuır11nı• 

*Uzun zamandır cörmedlilnlıt b1· • 
lan ile Kilis· A(rin takım merkezi inşaatları işi kapalı ıarf usulll * rl.41 ııe karpıapca.t. Te fok ıerl· ! 
ile ek:tiltPmeye konulmu~hır. !necekıtnıs. :ı,.• 

2 - Keşi( bedeli 224~94.60 liradır. * \ t.,OEÇ <~ı Haziran - 20Tem.: 
3 Ek ·u ıa 1019-7 C .. U t nb" d ~ (' :\til •Çot QzQ.lUronunuz. merak et.m.,.• - sı ~ · · .> uma ~un saa O ır e · 3 11 · • '* J1n bfr ..,. dUzthıcek. Bir haber• 

dürlüğü oda~ında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır ı :alac.Ulatz. .-
4 - Bu iş.e ait lceı;i! ve şartname her giln Nafia lfi.ldürlüğün.. * AKSLA.!'ol czı Tem. • n aım.J :_ 

de görülebilir. , ! eır 10ıeuıut aOzUküJor, maddl • 

5 - Ek~iltmeyc girt'"billnelc için istlkli1erin 124499,73 Jira mu· :;1~za~~l~e~; edffl9kalnlA. Ha.:_ 

vakkat teminat vPrmelı.·ri ''e eksiltme şartnamesi gereCince Tica- * h .SAk <22 "~• • a EYlfllJ -: 
ret Od:ısı V('sikası ibraz etmeleri lilzımdır. %Son umanlardı&- çot. ıerlrorau· • 

6 - İstekliler, gcr(ek tek kişi veya tll1el lcişi olacaktır. ! nuz, ~ıra.ıı ltldaUı olun. etrafı U· :_ 

(Özel ve tescil edilmemiş ortaklar k3bul edilmez.) : ;t.ı~~;,fU:2a Erltıt - 22 Ekimi ı 
7 - İ!itcklilerin, bu işin teknik öneminde bir işi fyJ blı- BU· •Cok ar-•dlıUntz bır ar").daşınmP\: 

rette başardılZ;ını veya idare ve denetlediğini isbata yarar belge- !ı;ınt ıorecelll1nlz. YUtyora~• 
le~i?Je ihale gününd~~ en az (tatil gün~e.ri har.iç) ü~ gün. önce : :~~EP C%3 Dfm • ız Kama> _ı 
Vılayet makamına mura<'aat ederek bu ışın eksıltmesıne gırebıl- *Bütün bu tı.aıcanç-Utıar beybude: 
mek için ehliyet vesika:ııı al malan şarttır. %ona ıtima\ edin, l"&lnll .sz:ı HT1· • 

8 - İ~teklilerin, kendilerinden istenilen vesikalan teklif **ror. : 
k 1 ·1 b" 1 'kt . fl . J . rf k ' 'y '23 Kamn • tt Anhlt) - " me tup arı ı e ır ı e zar ara ko)ma arı ve za ın ar aı.ına J.a- *Bartıt btr ma~ra- ıö:ztttüror. '°"• 

pıştırılacak mumun para ile olmamak üzere mühür veya imza ile !nunda mea'Ut oıacauınız. • 
iyice kapatmaları ve t-ksiltme gUnil saat ona kadar makbuz mu· :ol"ı...t& (?1 ara111t ıı Oeü> -: 

kabilinde komisyon reislitine vermeleri. ll:amdır. Postada \'Uku *Hayatın. Jalnu: Jtotn tartttannıı 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. (13877) * dilıünmf'Jfn, mea'Ut olmak eı.L • 

: nlzde biraz makul olun. • 
tf'""'"11t"'""'""111mm11111uıım111111111111011111"""""""'1111111111111mınmıımıuuınıu1111mmuu111111ı * l<O\.A f:?I Ocak .. ıl!I Sabat) -; 

E AMERI KAN ANESI !cot çalılJlllanwn ml1t.afattnı ıo.ııı. 

1.'',,,',,,_ (35. ncl H~~~~~ i~I~~i:~~;~:~;;::;i INGILIZCE - FRANSIZCA - ALMANCA ! ,.,...,ın, Bu.un ltlmu ııı muu ... • 
_. Jr.a.şa •t.meyln. • 

1\-lulıasebe "e Spor derslerine 3 Ekim Perşembe günü saat •««•«•««««««•••••••••• .. 
18 dl" başlanacaktır. Kayıtlara devam edilmektedir. 

Suıt.nahmet T•l•foa : 2217 37 ! KISA $EHİR HABERLERİ Alemdar Cad. 2S ! 
"11111uttmt11t1ıuuıoım10•""""""""'""''"'m""'"'"''''' .. ,.,..,,.,._,.,_,. .. ,.,.,.,.,t1,.t1nıuıı"'"'"'' 

100 Ton Kesilmiş Odun Safınal ınacak 
lstanbul Sular İdaresinden 

İdaremizin Kadtköy Şubesi ile Elmalı Üzini için 100 ton 
kesilmiş odun satınalınması işi kapalı tek.lif mektubu ile ek
siltmere konmuştur. 

Şartname i bedeli mukabilinde İdare veznesinden temin 
olunabilir. 

İstekliler bu şartname dahilincie ha:arhyacakları kapalı 
teklif mektuplarını 660,- liralık muvakkat teminatları ile 
birlikte engeç 10. 10. 957 Perşembe ı:ünU saat 14 e kadar İda· 
re Hey'eti Kittipliğine vermeleri. 

~lubammon bedel 8.750,- liradır. İdare ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. (13842) 

Sümerbank Defterdar Fabrikası işçi 
ve Müstahdemleri 

Ölüm Yardım Demetinin cenelik toplantısı 17.10.P,57 Peııem· 
be günü saat 17.30 da Fabrika lokalinde yapılacaktır. Nisap temin 
edilmediği takdirde toplantının 4/11/957 Pazartesi günü aynı yer 
ve saatte yapılacağı Uye a.rkadaşlara ilin oiunur. 

GÜNDBM: 
1 - Divan seçimi, 
2 - Faaliyet ve hesap raporlR11nın okunması ve 
3 - Denetçi raporunun okunması ve rnüı.akeresi, 
4 - vnacıtim kurulunun ibrası, 

5 - İdare hey'etl ve Denetçilerin seçimi. 
6 - Dilekler. 

müzakeresi 

* c ''' D.\Grrnıı - Aşın dı.. 
ham karu11ında cıam daj:ltımı illr• 
bOIDnmQftfır. Be' mttnı ka~re k•· 
dar lhtlra.çıar C&ı:taıotıu Şerefaota:ıı: 

tak! Kab:recller banında bulunan 
0.mcUar Demettnden, daha /ula 1h 
tlJaçtar da ı:.nar ı>enıeklert Blrlltl
nln avnı aokatta.k.I mert.ulnd~n •e
rllmeıctedtr. 

* "\ll'Z\FIFR ı\Kt' - E51d 
tıcttaat. ltftdfirü Muzaffer Alr:ün. 
Bf't"ldıyu Tettlş Heyetine naklen ta
yln edllmlştlr. * 1 \STfK - DQn VllAret. Tev
zi MUdOrlütünce 13~ vuıtara 378 
duı. 312 iç lbtlk: muhtelit Jhtll'AI 
l'ah.!plf'rlnf' fi ton demir, 2(1)78 kilo 
tn··1. 16 Jtllo kalay, 15.6 ton karpıt. 
,.e 20 ktlo nışıadır Ter1lm1ftlr. * KO,TROl.l.ER -· &-~edtye 
ltt.ıaat :\lurakıpları ıarafı!'ıı.1ıan dün 
2eı mü~ Nf! ıettlt P.:1llmi~ 5 e&6 
nafa para. 43 et>naıa da ihtar ce
zu1 v rıtmışttr, * t·\11Ht P\k"0' - Münhal 
buıunan B~lf'dlytı Relı Muavınıttt
ne V.ınlıik ,.. tr.tıml.lic: Müdürü 
P~r1 PaOo:run veWeten UJJn! 
kararlaşt.ınlmlft.ır. * uı,lzt, uf..,Tt: - nan •a
balı eaaı 10 da Kad.1kı5yden kalkan 
•~tndaıt vapuru. Köprünün Kat1ı

Jr::~y 1.U:elealne yanaşırken. Beyıı:oı
da oturan Abdullah oıtıu tbrahlI.l. 
&dmda bir ıahıs denize- dO~Q§tQr 
Teeıaaut•n oradan aeçen bir mo-
tör, İbrahlml kurtarmıt •• kaza .. 
zf>de. Yolcu Salonuna ç:ıkarılmıt· 
tır. Bu kaza ı;ıra.~ında 1brahlmla. 
avaftın<1an ağır eu~tte yaralandığı 

eörOlerek hı&ı-ıtahaneye k&ldırılnUIJi 
ve tahkikata tıa.şlanm:ıştır. 

mQzdekt ırunlercıe Eeneı ba1kao ı~ An!alJa 30 IHUButll - Antal· 
:neL tnönU tarafınoan açııc.ıanaı::u. fa 0 p ,.ot.lamalannın ~ ekimde 
tıT 

Genel baştan lame• ln&na. 0..,1u yapı..:rouı hat.kınoa ıenel merte:z:-
1 Ü ot df"n relen emir Qzertne parti t"'t" 

Erc!al nöoOn n 3 e1' m.ı1e ra-pıl•- Jr::lli.tı tctnııetı kaynı•rna blrden-
caıc: dü(tün töreninde bulunrnu u. b ~ 
ı:ere yarın uı;all• t&t&:lbUla aıde· re 11ekıı C1~.t t11nn!f, oç h:zipte:ı 

ıtıaı ekalıtyett.e Jr::alm11ur. 

Dertrır.ere ıı:lden Kayurt ıtlebl. mem ı·ı lt'kttlmb:t' 401H) kilo hkambll ll:li:ıdı 
ı-etirmhtır. iıie darhtı eekll~n $D 

ıı-ırada dört ton 0111n kJtıdı llhallne 
1elet'ek miktarda dfhlıln rallat(a te 
ntln t'dllmı, olman burada hayttt u· 
JUdırmı hr. 

S&htbt: VATAN Gazetecilik ve Matbaacılık T A Ş adına 
AA'IP.D E\lfN VAl!\IA~ 

Dmuml Ne~rivat \!HCIUtn /\:ocan FROt'nFR 
Bu ıayıda Yazı t~ırr•nl f'\· r" "111~ ,.,, .. ıı meıaul mocıtır: 

ÖZCAS ERGÜDER 
Oa.zetemtt.e yazılan.o )'eni harflerle co:-ıc:ertıoe.alnl rica t<lPrlz 

~ 
1 

i 

DEVREN TELEFON ARAN IYOR 
Kartal santralına batlı telefonu devren satmak stı)'enl~ 

rin Beyo~lu, lstiklAI caddesi ~letropol Han kal 4 te Ihsan 
Özerman'ı müracaat. Telefon: 44 61 25. 

* kO,(iRt - . İst&nbul Foto 
Mullablrler1 C&mlyettnın fevkallde 
kongresi dün r.abah Eminönü öc~ 
tf"ncı Lokalinde yapılmtttır. Yent 
:ctare heyeti ilk toplantıaı eonunaa 
ı;;u ıekUde v11Z1f~ tatSlml yapc:ııı
tır_ Rel.e Alletttn Büıe, lkıncı rela 
Aıerıun oııaç. umumi klttp Alım.et 
Tuna. Azalar Bale.ot Gız. Naci Gır-
8'ln. ınuratıplar aıtat. AtamtUB. 
'-!Phmet Bıber. bayetyet cıt•anı Tu ... 
ran Koparan. sau. Oenoı. M•ındua 
Yutmaıı. 



• l 'llJIUIW11lD!Wllllll8DllllDlltHHIDIHltlllldlUllllHUUUlllJ11111JllU1UJl!H&111twtfttlMll!UUIJt!:. 

I** TORGAY*••I GALATASARAY dünyanın en kuvvetli 
• 

5 ;: il ! Bugiitı yu%111aya başlad~i 
s *** g .. = 
~ ~tİLLİ TAKl'.11 KAPTAN! BUGÜNDEN İTIB.\RE'O :_§ 
"' VAT.\S · SPOR KADROSUNA İLTiHAK EntİŞTi:R. -

takımı SPARTAK ile b ugun oynuyor •• 
S TURG:\ '\:. SEREX'İN \•_\ZIL.\RISl BUNDAN SOSRA ::;;: ! YALNIZ G.\ZETEllİZDE TAKİP EDEBiLECEKSİNiZ. 1 
-:- *** -! 1 

Sarı - Kırmızılıların, Rus takım ı karşısında ananevi enerjilerini 
i § ""1iURGı~Y = 1 ın ilk yaı11ını 1 kullanarak bir galebe a lmaları bir sürpriz s~yılmayacaktır 

i GJa§ıda bulacabınıı ., ~ .. 

lJfJlJ s s a1J t a1 V 7 V..ctruAJi #.tft 

TURGAY 

YAZIYOR-

SPARTAK 
Ankara' da 
oynıyacak 

.\:naralı a~~rr' i"r~ ~J)&J'U' .c'ı 
•r:rrı•ttnııet ıçln An.Ura aunet t•• 
ktmı ıııuctta lp&rtakla Ant•rada hlr 
1114' :yapm4,~ "lUte anlaşma;s-a T&r· 
.ın: ardır f"tJ. b&le ıon Spartaklılar 
dOrd a.ctı mae arım ı eklmdl! Aıı· 
tatada O ıı.~e rap&c-al:larc:hr. O• 
,,.ii.o muaa&de ıçln. Hllrlc1fe vekAieU. 
a• mtıracaa t e4Um.lft.ır, 

Galatasaray ka mp 

ya~·mıyacak 
fdar.- hevettnh aldıR"ı b:r tarar 

rrıeı nce G~araıara:,·:ııar bundan 
aonralt maçl&r ıçın kampa ıırmı· 
J'~eklercır 

Kudretli Spa rt a k •• 
F•tııoıu .. y. -----------~ 

retmtnin. I 1 
n1akla mt>~· 

guldü, Fakat 
mara daha 
doğ:ru~u SJ>ar 
tak'a doya· 
1nan11ıhk ,.e 

90 dakikalık. 

u\·kine nus- Turgay Şe 
:S.mv;;E; ı ren ı 
nandırab il i r 
miyim! Daha evvel Dünya 
Kupa~ı maçlannı ve diğer mil 
Ji ınaelan seyrettim. Fakat 
hiçbiri bana Spartak kadar te· 
str etmedi. Zaten <=partak de· 
yine• alda Rus Milli Takımı 
gelmiyor mu! 

Geçtn haftaki ~lacarist:ın • 
Rusya milli maçında sakatla· 
nan Setto'nun ~rine gene 
Spartak'ta yf'dek bekliyen bir 
oynncımun cinntsi size. hf't'· 
halJe hu takım hakkında müı; 
bet not \'f'rtntle kilidir sanı· 
nm. 

hazan iti(' bitmi}"rcekmi!li gibi 
ge-len vakit p("k ('abuk hitml~ 
Vt tadını da damağımızdtt bı· 
rakmı -tı. 

lliçbirinıiı uılandı~ımııa ii· 
ıülmrtniştik: çok n1tmnunduk 
ı:ira Spartak'ı oı;e:vrrtnılır.:tik ,.<' 

(:Ok şey kazanmı~hk. Tam bir 

ru•bolü 
gôrmıi tük, nasıl ünilthilirdik. 

Spartak'ta kötü bir tek O· 

yuncu arı~nız bulamaıı;ınız. 

Htpsinin ayn mr-zi~·etırri, a)'rı 

\'azifeleri ,·ar. Saha~·a çıkhk· 

lan zaman kendileri nl" ka· 
dar büyük rutbolcu ohırlarr;a 
olsunlar ka.rc;ıc;ındakilrri de 
kii('ümıst'mi,,·nrlar ,.e ınuhak· 

kak ki mu,·arrakı~~rurrlnin hü· 
yük bir kısmını buna bor-;lu· 
durlar. 

İstanbul rutholc;r\·t>-rlrri ne 
kadar memnun olc;alar )'f"ridir. 

Çünkü; krndiltri ~partak'ı 

hem üe defa ~~·rtdt'f"Pklrr. ve 

bana hak Yt'rtcrk1rrdir .. 

Sİ7t bunlan anlatırJ.:f'n ma· 
(a brdbin \t nrticedrn unıit· 

Spartak ~k bir \'Ücudün on· 
ilir un,, l(ibi harf'kf't f'den bir 
~t1m, hf'le sal ve sol ı(ıkla· 
nnı anlatacak ktlime bulamı· 
yon•m. Ru.syada Spartak • Fi· 
,,~ntina maçını ~eytttmt~e 

gidtrken bardaktan boşanır· 
C"asına yaılmur yağıyon1u. 
Ttttİjmantmıı ınu pftfğimiz 
t:.kdirdt otele dönf'bilec-r,I· 
mi1I \'t ma('ı teltvfrvondan 
~"r"f'df'bilerefimiı:i sövltdlii 
'laman htpimb: ftfra:r ptfflc. El· 
bl<tltrimirl otobüste ~ıkara· 
rak u~tümÜ"tf' e1ormanlanm111 
ırh·dik '"' dıqn~ fırladık. 
Rir anda. sanki dtni1.- ıdrmii 

,ıbl olmuıtuk. Deinısu• ıı İ•· 
tf'r;eniz '.\""JM yolda f)ic;man ol· iz çıkacagımı';: anlaı;;JJnıasın. 
madık drğiJ ama bir defa t:nutmamah ki hf'rkt in kal· 
Tola tıkmıı;ttk l'e artık geri binde bir aN1an yatar. "\tiJli 
dünf'.'meıdik... ta~mımızın gururlu ve iinlU 1 

Taç dönil ft olobü•le birbl· 1 
rimlıe bakarak kahkahalarla 'tarar takımını yendi!l"ini U• 

gülüyordu.t. Saçtan az olanlar nutmıyalım. Allah yardımcı· 
taraklan elltriade rötü~ yap· mıı ol1Juıı. 

"'-------------------J Macaristan - Fran 
sa milli maçı 

p~ 'il 'T.H A F Ma ile 
l.lacariı;tan ara..,ındak mı ll (U :>0! 
karşllqma&ı Onümüzdei:I pazar Kil· 
nu Buela~tentn 100 bin le: •.:11t 
Nep at&d.lnda }'apı:acu.ur. 

Bu ıİı&ÇUı hakıomlı&ınt Hollt.ndal1 
Horn yapacak ır. 

•••o••"'"'' ................ uHM•-Ht•-----•ooOOUHHOO--HO ................ ,,,,..,,.,, 

87.393 seyirci. 171,247 ı. 

* 
Profn,onrl ı lnrl ıırde- bf'tlnct haftası da 

lf'tldr bıraktık. 'tltbalpftla ıtadı bu batta da ır· 
nr br rün dolup tasu. Tam n87.:J9.1" ıponr~er bo 
mu .. abakaları ta .. lp f'drbllmrk. ltlo «lil.2t7.ij·• 
llrt..n 'tAd ıl~f'ltl1nf' 6dfllllf'r. 

(if'JT.. f'ylrrl l'f' ıtrf'k"f' ba. .. ılat m1kta.n, f'\• 
\elı.I hartalara naıaran .>eni rel+.ordnr. 

Güreş milli takımımız 5 l 
Ekimde Rusya 'ya gidiyor 
Kasım afında Rus1ada 1apılaca.k milli ~e tl'm!illl .ıure mUsab.1-

k.aların1n tarihi husu~unda Rus fedtra.s7onu IJe anıa,ma1a n.nlmıştır. 
Bu anla.~m.aya ıore Jtirt)çllcrlmlz & Kaumda Rın1aya hareket edrcek 
lrr Yt' M'rbe~l. VI! Grt"ko Romt'n ~tlllnde oln1ak uzere birer milli ve bl 
rer de temsili mU'l:abaka Japacaı. Uırdır. ;\lüsabakaların Ukl ı KaMm· 
da :"llo~kovad.a yapllacak, ikinci ka~ıla ma. ınuhlt"mell!n LenlnıraL'ta 
olac:akhr. 

Rusya1• 1Jdrctk milli t.aıurnın tesblll lı;-lıı ı bölctnln l•tlra.klyle Yoz. 
ıatta yapılan namzeı. kadro •e('mtltrlndr 1.tıatıdakl ıuteKlllr dettt't 
alnu~hr. \yrıca nıazrrl!llerl dolırı'll)'le bu '>~mrlere katılamıyan Ha· 
mil Kaplan Vf" :\tustafa Da&:ııtanlı da 10 Eklmde .\!pulluda dlfer nam 
zl!tlerlr bir ilkte kampa ılrttekll!rdl r. 

f.: ""''"'"" , ""m'"'""l 
E 

l ISMAIL 1 
l •Rusya'daki gibi gü- ~ 
l zel oynarsak Spartak'ı ~ 
: yenebiliriz.• i 
~ ....... . ................................. 

Kaptan Tursr&J. Ye tllı::öyde ar· 
<adu,larına: «pazar ıünü A· 
dalcı.ten Jkt puan alalım da 

""'r · kola.V".ıt df)·ordu. Takım kam
pa ıırmıttt... Bu kamp Adalet maçı 
için mi, yoltaa Spartalı: karplatma.ııı 

ıç.n mırcıı? .. Görtlnütte arı - .ı.:ır
mız . .uııar mtlhım bır 111 mücadele
lerıne hazırlanıyorlardı. Fakat a-• 
ye ve arzu bamba,kaydı ... 

Spanak büyük tak\mcll. Belki ..ıe 
düııyad&kllerın en büyaan ... Öyle 

Puşkas memleke
tine dönmeyecek 

Roma 30 iT H.A ı - HA.len t. 
ta.lyanın RıvlYf'ra liahlllerlnde ıı:ır.,. 
~adıjtı bir vHIAda oıunnakta ol~ 
hürrıyetl aeçen mqhur ı.ıacar tut· 
bolcusu Pu,kaş Macar Futbol Fe
df'ru)·onunun vaadlertne ratmen 
kat'I olarak memlelı:etine dönme
yecf'!!"lnJ srazetec!lcre ısöylemlştır. 

Her ıran antrenman lapan .,.e 
formda aözükt"n Puş.k.. yakında 

Ct7.aAl affedllr~tını ..-e böylece t. 
taı,:an klüple1'1tııe1en blrlne ~rere" 
01 nı~·acuını ümit etmektedir. 

Ihsan hastaneye 
kaldırı ldı 

Puar ırana Be-'kt~la ka"ıla!!..,. 
c&lc olan !atanbtıl11por takımı haf
tanın ilk antN>nmanını Şel'f.lf ıta
c:tnda yapmııtır. Sarı • ııyahlılar 

çarşamba aabahı 9.30 da Şeref ata
dıncıa !k:nct antrenmanlarını Y•· 
pacaklar l'e cııma ıtınto aon CL 
lı~ma'.arını müteakip kampa ıııre
cek:lerdır, 

Bu arada İhlıan ıatlra.bat lçln 
h•naneye kaldırılmış "t'e tbr&hlmin 
de ıttJtatıılı ıeçmemlşt!r. 

Milli namzetler il. küme 

naftanın en tok 1eylttl Vf' ha! atat topla.ran 
ı.ar..ılaı.nıa. .. ı, 28 ErlfU Cumartf''!I ıono oynanan 
trnrrba.lltf' - \f'ta ma(;I ohnuttor. Cç battadaıt 
bf'rl ..._.,ır('I \f' haaılat ıf'lıt.Oruou f'llf'rlnde tutan 
.. arı 1ı.1nnızıhtar; bu hafla ttl+.orn r-ı:rıt 1'aklpler1 
'-an • l..ıid\-trtlllf're \.aptırn111jlardır. fo"akat, bu 
n\•l(."ın .. e, ır"t ,.e ha .. ılıt mll+.Lan, Galata aray • 
~i\o.tAıı mıu:ı h~ıl:U re f'yln·I n1lktarındıuı dnhn 
aı.dır. '-arı - LA('lvertlllrr1n ba ınR('ını 25.208 tut
hnl nıera .. ııı.ı 3!\.027.~0 llra •erf'rtk IM'Yr'etmlttlr. 
rn ll "~ lrl'i "('f' hıuıılat lf'tlrtn md lll)ak•~ı '"" 
·!t> F.'llll PPrstmhıo rünO )aptlan 81-yJ.;oz • t."mnl
~f'l \ı;.RNJll~ma"ıdır. Rtı macta tlrtl 6.Hi LJcl, 
Ha .. ılAI •~ 19.948 liradır. 

n tfhulın ~yln:-1 Tf' haatılat mtı.tan sa ~ .. ildedir. 
Garbis Taksim'in golünü yaparken .. karması ile oynıyacaklar 

Mi'll takım tadroeu hlll 4 ki.fi 
t . .;;;. • K. P. 
Rf'.\ ... • Emn 
n . .ı.& ... e. ' 
ı:.B. • \ rta 
G. S. • Ad. 

--.. ··-----·-·-·---------

Seflrcl TI&111lal 
llff4' '?:1.1"';'6 
&.99• J~.9-18 

!'.!'!'!O 40.1R9.i!'i 
':~.'!68 4:\.0'!7 .. ,0 
24 214 4:t.996.31t 
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it Profesyonel küme maçları 
Davutpaşa 3 Taksim 1 

II. Proteayoneı ltWne m4Çırı.rıoa 

cıün df' ,_!itbat.pa11 at&dında dl!'T&!Tl 
ed:'m.ıtır 

Gürlün ıı ırıaçı Fenıto~ • oavuto
p~a araaında aynandı. O:.unun ın 
uncu daktt.uı.acıa a.ı:ıa.n. be~·azlıla!' 
Çıco•nun a:,-aıtındaıı bir 1Dl kazan· 
m11:araa cı:a f'erıtövlüle.r ovuna .ıi.
kim oımu,ıar •e h!icum tl!l:tebbO.· 
11Q:ıü ele l'~lrmiflf'rcltr. Del"re Fe· 
rlıtOyün bWmt)·et.ı altında. ı .O 
bttmlşt:r. 

2_ ncJ det"ren n a. ıncı dU a ı:ı
da kırmız' - ·Jeya.zlt:ar Burhan •a
aıta,, ı:r:e t>eoraberuaı 11atııam14.ard': 
SQ!eyrnan1re l&lıbiyeı peı1nı:1e ko

arlten Pt-rtlcify aantrtonı Erdolatı 
takamını calıp cet ren sa!U 40 da
k.lı:aı1a aı>mt& "" ma >U ne .c 
PerUr.ôYOn ıa!ltıı:;etl ı..ıe btım i' r 

D\\ll"P\~\ - 1-\KfoH'I 
TUsım JU maçta f&vor.t to.ı. Pa· 

tat o:vunt.ın b .ındaobt'tl tea.z 
ovna"an tırmı:ı:t - btı:az!ılar 2-1 
rı::ıatl.Cıp duruma ıeçttktt>n &0nra 
anca" ekJ.lla:ıab'l:nl•lerdır. l'a.tat 
Dıtvu!pa.'a mOdafaa.~ını aşamad1<c
ları ırtbl, oyunun bluneeıne :.•tın 

Yata'nın kalecla.ne \•erd!lt ıı:ôtü 
b:r p~ı ı·a.kalıJ-·an Allet~n attı[ıı 
EOl:e 3-ı--l ınal!lüp vutyete dü'tlll11 
ler(Jtr. 

01un bıterıten Davutpa.şa hır tol 
daha lı:azanmıpa da. hakem bıtıı 

c! tdül'Onü ilah& evvelden ç&ldıaın· 
dan IOl lptL edllmlft;r. 

T\h.1'11.\R 
Fer!kO Enve:- - Rabman. O.· 

1an - iı.meı Atımeı. Una: Ta· 
ıtaJ' "\I A.ı.. Erdotan. Burhan, J'~· 

:. [J 

Süleymanıye; Cemal - Ih6an, 
TUlı:Ml - Suat, Turıut, A. İh· 
an - :Uetın, Tezer. Cemtl. Çıco. 
ounıor 

Goller: Dakika 10 Çıco. O&Jı::ılı:a 
31 Burhan. Da.kıta 80 Erdoı:tan. 

Ta.JaıJm: Parulc - Ard:~ Yata -
R.Pcaı. Nevta~. Orban - ;\Jına;, 
Garbla, Varuı·an. Karnık. 

0&\'Utpa.,a: Alledd!n R~a:, 
Hü.5amettın - Necatı, Necmi, R•!!
caı - İbrahim, Şl"ral'etUn. A'.."dQ-
mir. A:A.ec:ıdın, :Mehmet Ct!lA.l 

Go!l~r. Daktka 1 Şerafettın. o .... -
lrl'-:a 30 AlAeddl.n. Dakı<ca 36 Gar
b. , D&k.:h.a 76 Aliedelln. 

l"k. le. 
4Efer form durumlannd1. bir yUlı: 

m.elme müşahede earrıııem k.cıroya 
daha 4 kişi atacatım d\1en tek ııe

çJcı E,fak Aykaç dOn btkledıtımız 
tf'rtlp tomıtmlnde yoktu. Bu au
ret.le eırmanlar eMlk k&!dı. 
tr,h. U \ ZIRt. I K , l ,\ ÇL.\RI '!. 
P HOt· h.f"\1f~ iLE 

tııpanya iifl kartıla.o;acak ota.n A 
•;e B takım namzetleri tlk antf.e:ı,. 
maıı maçlarını 8 ";;.::ıı sah ırüntl 

:ı..tıthaıpaşa atadrom\ında 2. Pro
ff'syonf'l kiltnf' kıarm&tit :le !ki mac 
3-&ı>acalı:tır. tıcı a .. rı takım hallnr1e 
ornanaeak olan tarfll&şı:nalar lçln 
2_ Profef;"Oneı kO~r kan:naı:onı 

neulP.r \a •ırılacll.ktır. 

Rusya'yo gidecek Güreşçiler 
52 lc:llo: J\11'hmtt Kart&J, Hll mi Grıırn 

., ., 
1l 

" " .\Ôlll 

RthtJln \kba,,., Kadir Etıln, Jzztt BUJÜk 
• '\lthmet Gocur, Ctlll Giındöt 
• .. Hayrullah ahin, Hilmi Gezici, \bduUah Sarac 

: İ<ımall oran, ibra hl nı Öndrr, ~un \Jn 
: Haıoan Gtlnı<ir, Turan "iahln, '\huıara Kurt 
· ibrahım Karabarak. 1 mrt \th, '1u~tafa Sama 
'1thml1 \ll \r,lan, '\lthmf'I \il \'a.t<'ı, Sadık Eıen 
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~ •Spartak çak ıyı ta· l 
i i 
~ kım, yenmek için çalı·~,'. 
i ~ocağız.• 
1".111111ımııt1ıııı•ıuı11ttı1t11111•11ııoı11ttı111111111ııı11J 

l'oır11uı" u111111ııı11ttı't 

1 i 
1 SAiM ı 
i •Misafir futbolcular 1 
1 bilerek aynuyar. Biz de 1 l çalışacağız.• j 
"'11""uu111mtoıumııı+u11"""""""1"'"""'"'"• 

~P.\RT\K 'tE~HlR T.\KI'f. 
F\h. \T ... 

~NGÖR ERDAL 1 
Spartak büyük tu:ım. batt.6 e<>?:ı• 

rtmizde yaptığı bJr:,aç kısa antren 
manı blle se1·retme:-t 1ntıana zevk 
Tt.rlyor. Btlbaa&& ı:agaçılt TatutınlD 

ra Spartu:ı Ruayada att'}'reden t;0l 
bek İenıatl Kurt blle bu takım 
JçJn: «Şimdiye kadar ııördüg:üro ~n 
güzel talıı:ıma demttt1. Hem lt:t on· 
lar neler aörmüşlerdl neler .. 

lşts böyle blr takım kar~ıı!lnda 
eı:llmemelc:. hattl a-allp ıeımek. Ga
lata:...,arayın anuau, 1.2-mt:rd1. Bütün 
kamp müddetince atadece bunun 
lç!n çalı~tılar, ona ııöre hazırlan· 
dılar. 

\D\LET ESGELl'.\Ol~ 

""0" ll.4. 
Mos;cova Spartak takımı Rua 

m.ılli takımına yedi oyuncu verı

yordu. RU6:ar :ı..ıacar1 tanı. Buda· 
peııtede yenoıJt Spart.a.k ıae. kt.fı;~ 
den a:rrılarak italyada çetin maç
ıar çrkarmışıı. Sa:Cat.lanan eltman 
ıarı çoktu ama. yedek;eri cıe d1tı:er· 

ıeorının klAı11nda7dı . ., 
San - kırmn:ıhlar ıae, en bıl· 

rOk mücadclelerınden pazar ıünd 
muzaffer çıkm14lardı. Oerçt ıırüzel 

oynıyamamujl&rdı ama. nıharer. hu 
ııı karşıla~marıı Spartak maçı ıçtn 

hiç bir zaman ölçü olamaz. Buılln 
her iki takımda abaya rahat t;;ı

kaea:.ı:: bırblrlerın:n markajla o~·uıı· 
larını bozmaya detıı. mod,.rn tut· 
1o:un :nce:ıklerını Ptermeye ça-

21 sene evvel 
Spartaka karş ı 
oynamıştım .. 

NECDET ERDEM 1 

S 
a.rf't JtınılınıJon.anı ·rorı.ı.'ıo -
n u ... Ja ara<;ıı\da 19'.!i rnr hı· 
dl' l>a-~lft..l ıp lf~:\6 o;,.n.,.,,.ııır l.;t· 

d.ar htr .;;f'nl" fıırbol kar6t11\enıı:tl<'· 
rı yapılırdı. Uıı tf'n1Ao;lar111 bir ... c
nf'Slndf' bl7.lnl futbol<'nlar Ruoı.~ ıt· 

:ra ıldrr. nıiıtt'aı..tp "f'nedt dl' Ruv 
hır mt'm lf'l.f'lhnl'r Jf'ltrf'ı.. muhle· 
ıır karsııa~maıar Japarlardı. 

Bu !lf'Yahatlf'rlıı ~onunrut;.unıı 
bf'n de l~tlrA .. etml,tlnı. \ apuru· 
muz bl7.I hıanbu ldan al ı p Odt'>R· 
Ja bıra.ı..tılı.tan &onra. trt'nle doıro 
.lt o l;.o\aJa \arm151t ... 

tu .. nıacım111 'ıo .. ı..o\llftln nıro•hur 
Jüz küliur bin .. 1'!1111.: ıtadıııda 01-
nanıo ıaı..ınuna ı..arısı )apmı,tık. 

t;tada ıtrdtılml~ zaman sanki rl
rahmız ınııan ı..alrsl)le (,'t\rlhnl!Jll. 
:\l~ı n all..f'l-1 naou altında (:ılrA o 
zamanllll' Ruııılar b')nf'lnıht'I fut· 
bol ft'dera-"Jyonuna ı.abul rdllme· 
dl1t.lerlndrn ınllıt \-e b1111u oı.t lo;ar· 
511..,maıar >•P•lnıllt<iı )a!alı:: tdll
ıulşll.) Dinamo taı..ınılyle .. a~ıra.,. 
uuetık. Kalerul:ıl ~lhat Arınan ntu
\aUa\o.l)tlle ı..orunuı .. ına raınıen 

u1a1lfıbl)'ctlt'n kurtuüı.nıanııtıh!.. 
lkln<"I nu1('1ını1,1 )ine ı.1.rnl 11tıut

da Spartaka karfı yaptık. Kalrml· 
zl bu drta da l!lhal lı.oru)ordu, \Ja4,; 
4,:0k hızlı \-'f' Zl!l-kll ıeCl)Ordu. Cihat 
ırı ca115ıyordu. 

Bir araııı.. o;ladda ff" ıtada l..i!
ı.llmlştl. !!lparla.lı. ıoıacııı ınttda· 
faamıı:ın ıaı .._anadıuı :rararaı.. J..I\• 

le.mlıe sokuluyordu. Şut mesafe
~lne Jlmıeden !IOU darbe-.lnl \ur
duııı zaman Cihadın ileri aıııı ını ,e topa ellııl ı.o,.-ma~lyle ıııoıacııın 

topa \- urma'!t .,-nı anda olmU'5lU. 
Top k.aJtmıze ıırruemlısll. Faı..at 
Cihat yerde lnllrtrrk kı, nlDl)or, 
as-aıa .. aııı:amoordu. Bir t.nda hf'Pi 
mlz Cttıadın imdadına koıtuı.. Gt.ir
dOıöm mansaradan midemde acı 
bir ç.Oı..Onlü duydıını. 

Bqım dönhYOtdu. Za\-alh Clh~
dıo orla p~rmarı hurdahas olmulJ 
tu. Bot kaleml:ıJ J..oruntıtk , azı re l 
l(.'ln takınıın lo.a-ptanı Rr&llo.l&'51ı 
nıerh um Raba UOsnü bıont çaıırı
)Ordu. llU'!nttnüa ıı..az.l)lf' ı..aırre 

ıeoctını '' nıaı."a de\·am etli!... \ l a\' 
bitti. 0.l unun ıerl lo;atan k•"llllD· 
da ne oldu, Spartal..lılarla na.sıı 
möc11.dele t'ltllc. Doıruıunu ÖJll>'C 
,ım Ptlo. 1)1 batırlaıııı)oruru. Clba
dln durnnlu ve a('ıklt ball bana 
hrr tYdrn taı.la tr ır rtntıeu. o 
hAdlıte Cihadı htr ıörOştımde ba· 
ıırıma ırıır '' ltlmdt' bir tt>ln 
burı..atdurunu. bl4!!ıt:df'rlm. 

Pore kupasında Drobny 

finalde 
Parı., 30 (T.H.A.1 - Pore kup .. ı 

teni.I tumuvuının flnalt meenur 
Drobny ile Betçtkall Brıchauı. ar ... 
ınnda oynanacaktır. 

Döml!lnaıae Drobny, Fraruın: 
Malll&t'I 216, 8.·2, 15 '3, 6/2; .Bri 

ebaut aL Macar Jan&0<>"3'U 71 6, 8 ·6 
1.-s yenmtşıerdlr. 

Kadınlar dünya basket 

,ampiyonası 

Rıo d.€1 Janerlo. 30 fT.B.A ) 
Kadınlarar&&1. Dünya Buketbol 
~a.:npıyonuının bUtUn huırllCları 
bıtmı11 bulunmaie:t.clır. Burad.a 12 
Ekım.d.en itibaren baflayaca~ olan 
a.mpiı·ona-:a katııacaıc o:an ekı~ 

lerın rıi<ında buraya ıeımelert be4 
ıenmektedır 

ı·aptıgı akınlar tnsana ideta Spa: 
tak takım oyununu hiuett-ırıyo: 

Pat.at Mithatpaşa &tadı nice Spat 
taklar ldrmru:. orada ~ıacar milll 
taitımı. İspanyol m1lli takımı Dıte 
aız.e ıeımı ıtı. 

Zf~\ KLt 'L\C 01.-\CAK 

İstanbullu ~pon.everı~r hıç tUrı~ 
hNll bu maı;:tan memnun a..-:ırı.a

clilardır. Netıce ne ol uraa olsun. 
lyt bil' futbol bl!yretmenın hauı u. 
.ıun müddet dl~lerd.e dola1;acak ve 
f'fonf'rbabçe .. D:.·namo maçı aıbı ba· 
tıralarda ra,ıyac~tır. -

Bu maç her tere.en evvel o~r 
•s>Ortmenltk imtihanı. bır teknııc: 
Vôete:'ta.IC'.llr. Anu:nuıı Türk futbo
HlnUn. enf'rjf&inl bir kere daha or· 
taya ko:,.ması , .. e A\-·rupa &evi}~!· 

ne yO:tseldlğtnı a&termee,tcıır. Bu 
durum bütUn epor 6:emımızl eevın· 
dJrecektır. 

Sparta!tlılar bua-o.n 11aat ı~.30 da 
)-'aptlacak maç ıçın benüz kadro-
larını te8blt edf'memlşlercıır. Buııa 
mukabil Oalata..ara::cıa Salım o:. 
namı~·ac&k, ~·erini En•er alaca;ctır 

~u.ı~a!:la.kada Erırunun da o .. na
tııma th:.!:nall mel"cutt..ır. 

"\ETTO 
D lltı.J anın bir 1111 
nu.1rı1Jı .. nı hxCı· 
ılır. l)('ftllar('u 
Hu;,'. \lllli TKhıtıll 
ı.aıHanııa:ını ~ aıl 
ını olup 1930 d•ı 
doını u f!ltır. 

* T-\Tl.!:ıİ"'\ 

RO'i)&nln t'n "ıÜ· 
ralli oyun('tııtU· 
dur. \\- rupa lo;ar
ına'lınıı &a: &{'ık 

llaraı.. c:aıırııaıı 

ıutboku ktndl· 
ne Jut-. Mtlll tıf' 

tanınınıı;tır. 

u~·!ı; yılında dn· 
ıan liant rtor l' 

Tnf'kll bir futbnl· 
rudur. \:l~h Ol· 
ma..-.ına rRıt;nlf'n 

o;Oralll ,., o ıltrf'

rt'dt' dt teknlt.. 
hlr f'ltmandır. 

Maçı Radyo 
veriyor 

Buıün ,·apıla.c&k olan Galat.sa· 
ray - Spartak maçını t.tanbui rad 
l'DllU saat 15.30 dan ltlbA!"t'n nak
len Vf:receictır. 

* • * YILDIZLI • * • * • ! PUAN ! 
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