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19 günlük çalışmalardan sonra temaslarını tam·a m layan 
A 

A. MENDERES, KABINEYi BUGÜN iLAN EDECEK 
Başvekil, Celfil Bayar'la görüştü1 

\rıreah, 
oluyor. 

Somaneuol}lu, Knrhanoglu vekil 
Gedik, İleri yer degi,tirlyor 

• • Gülek, «Hükumet 
Meclis huzuruna 
gelmelidir,» dedi 
4 llusuıi Mulıablrtm•1df'n 

'°ııfkara 20 - Mecıısın buırflnlttı 
~lerı &ntJE;ıncıa a H P cenel sek
~ ve Anlı:ara mılle\\'ekllt Ka
lı:~ onıeıc ııaz ıstemlş. fakat ba,.. 
"l'ıı:ı -'lflb Erozan ltendllilne söz 

l( tnı~ıır 
!trı OClta oturumuncıan ııonra. söz 
au1 lseyaı ne aöyll:vecctı sorulan 

e1ı: eö:rle dıımlfUr: 
~ CSöı Terttıseydl sôyliyecekt m. 
Ilı ttlnaenberi hükllmet ıturuı
,:~ Şımıtılı:t hükQmet vekA!eten 
teıı e Rôrüyor. Bu aracıa veklle
tece 'aııre &!Sren htıkılmet son de
ı.ıı. llltıbım kararlaı alıyor Mem· 
1-t t llı:tl&adtyatında derili teall'
tq. :l'aı>abııecek kararlar çıkarıyor. 
~::eıı: ınacıctelert ve pamuk bak· 
ttc.ı a alınan 60n kararlar ıııbl ıııı 
t_,, bir heyet bu kadar MIU'>lı ka
'ıı ·~ alınamalıdır HültQmet bır 

nce Mecl!s huzuruna aeımeıı 
a. ti il. ıl df'I ~nıı 

Tahkikat _o_· ne-rgesil 
F.U.1.h'ETl.RRi SJlUSISD.\ 
Ç1Kı\RKEN 

Rond Mullalılrlmlzdea 

Ankara, 20 - D. P. iktidarının 5. kabinesini 5. 
defa kurmakla görevlendirilen Başbakan Adnan Men

deres 19 günlük çalışmalarından sonra bugün temas

larını tamamlamış bulunmaktadır. Menderes muhte-

melen yarınki D P. Orupunda ka·ı---
blneatnı açıklıvacaktır. Bu sabah H Polatkan 1 n .Bıışbakanlı~a ıieldlkten 11onra ka-

1 blnet1lne alacatı f'f!kl Bakanlar \'C 

milletvekilleri ne temaııa geçml~. b k 11d1 • 

ak~ama doğru Çankayava Rldettk an a mu ur• 
CUmhurbqkanı Ue konu~uştur. 
Bu konuşmada, bazı Bakanlar da ha 

zır bulunmuştur. Ba,bakan. Cum- lerı' hakk ında 
hurbaşkanı Celil Bayar•ıa b raaate 
yakın ı:örüşmQştOr. 1 

HtıkQmete yalcın çevrelercıen al bı'r açıklaması 
dıl:ımız malılmata g!lnı Devlet Ba-
kanlıklanna Patin RO~tU Zorlu, 
Emin Kalafat, Ethem Menderes. 
Adalet Balı:anlıtına Sıtkı Yırcatı, 
Çalışma Bakanlığına Server So
muncuoıı1u. Sanayi Ba!tantıııına 
Samet Ataotıu. :.mıı Eğitim Ba· 
ltanlıl!ına Mu1affer Kurbanotıu. 
Maliye Bakanlığına Ha~ Polat-
kan. Milli Müdafaa Baka.'lııtına 

Şı>ml Erırın, Ulaştırma Bakanlığı· 

na <eıtcr bir d.eJ1şlkllk ya;>ılmaz
aaı Artf De:nlrer, Bayındırlık Ba
kanlığına Tcwflk heri. Tamn .aa
kanııııına Eııat Budakotlu Sağlık 
BA'kanııtına Dr. Namık Gedik ı:e 
tırtıecek. Oışıııerı Bakanlııtı Baş
vekil Adnan Mender~·ın ubdesın
cıc kalacaktır. 1ç1,ıert. Ticaret. 
oomrtılt ve Tekel Bakanlıklarına 
klmlertn ~tlrtleutı llenOz belll 
deltUdlr. 

llAllAN POl,ATKAS 

Anadolu AJanıı 

iSTANBVLUN VL~ VAUSi .MÜlılTAZ TARIU!ll 

Eski Cahşma Vekili Mümtaz 
Tarhan Is tan bul Valisi· oldu 
Yeni Vali ((Gücümün yettiğ i kadar lstanbul halkının mesut 
olması için çahşacağım» dedi. Tarhan DP den istifa edecek 

Hususi Muha'blrtml:ıdl'n 

1 
Ankara. 20 - 27 Elı:lmc1ıı yapı· 

tan genel ııeç1mlerdl' Ankaradan 
Mtlletveklll ııeç!lemeyen e6lı:t Qalış 
ma Bakanı Mümtaz Tarhan burtın 
İstanbul Valllljlinıı ta7ln edllml~ 
ur. 

bugün grup'la 
kabul edilecek " ................................................................ -.......................................................................... " ........................... . 

Atı.tara 20 - Banka umum mU· 
dürlerlnln, Maliye Veklletlnce dlvet. 
edllmlf olması doıa:vuırıe kendla1yle 
ı;ôrü~n bir nıuhablrlmtıe Maliye 
Veltlll Haaan Polatkan a .. jıdakl bt
yanat.ta bulunaıutıur: 

Bu tayin ha~rı racıyonun Hat 
19 haber btıltenlncte okunmu ve 
o andan itibaren Mamtu Tarba
nın telefonu ısaat 20.80 Ea kadar 
devamlı m~gul e~ı vermiştir. 
Bu müddet zarfında CIOtltları Tar· 
banı tcbrtk etmişlerdir 

llvaud L\Jutıa'lllMMlrilen 

1-t~lllı:ara. 20 - Muhal.efetln eeçım 
11ı.1' blakı n oıauzlut yaptııtı td· 
lltı •rııııc devam etmca üzerine 
ıtç~U lkt.tdar organları C H.P nln 
~ lllltrcte buıtı raptı ını iddia et
~~ 'e nıeclb tııbldtatı açılmuı 
b11ııı. t•krlr hazırlanmakta old"''UllU 

BAZI GIDA MADDELERi cBanlta umum müdOrlerlyle ıörüt
mekten malı:aadım. baııblarımızın 
bafinda bulunan yetkltı pb.61~etle· 
rln. lı:redUertn tanı.imi bu.ausuncıa 

bükUınet polltlkııauıa Jteınall ciddi· 
yet •e aamımııetıe yardımcı olma· 
ıannı teminden tbarettlr. 

l'lı:ııoıerııı. 
tı. '-ıı ıtıllletveli:ıllert tararından mec 
ıı.1ı: 'llıutunun • mecıı. b1r madde 
ı.ı.. lıtll<1a resen malQma; edinmek 
-.ııU'- bir tabkllr.at encümeni tqkll 
~ıı 1 '•Yahut meYCUt encümenler· 
tı11 bırı bu vazife tıe mülı:e~lef olur. 
,.,_ 'lı:aıııı tahlı:llı:atın ıcraıını lz& 
'-tı:u hııt encümen ttkllf edebilir> 
"'1t ll<1tlı:ı 1'17. maddea1De da:vanıla-

FIATLARI DONDURULDU <Devamı Sa: 5 1111: .. de) 

Kcndlslle görüşıü~mOt iatan
bulun yeni Valls1, memnunırettnt 
izah etmiş, Başbakanla dün ııö
rüştüRfinü ve kararnamenin bu-

(Demmı Sa. ~ Sil. 6 da> ............... "'''''" .............................................................. " .................. "'""~ 
f Sanayi Vekilinin beyanatı 1 

haı:ırıanan 11eçlm hldlae!erl halı: 
(Dnanıı Sa: 5 80: .. tle) 

Ekstra zeytinyağı perakende 450 den fazlaya sahlamıyacak. 
Ticaret Vekileli Peynir ve Pirinç fiatlannı da tespit e 11 ti DOKUMA FİATLARI DA 

BUGUN İLAN EDİLİYOR BAŞYAZI 

Saadet hapı 
Ahmed Emin YALMAN 

a •n. mf'&Pr llf'k Aeln dP.recPdr · ntkhln bir adammıtım ... gy. 
Tl'lkl ıun 7.afer \f' naı-adl' IHPll'lf'rlnl okuduram 7.aman 
bunu apaı:ık ıllrdllm. anlattım. Hf'r tlıl ıantf'nln mantetln· 

~ M'tlmlnP. dair (:\ff'~ll~ Tahkikatı ı aı:ıımuından bahis nrdı. 
İ.: •ııe.u .. .rı ıllzdf'n lf'tlrtn~. dl'rln bir ferahlık duydun. Kndl 
'11dlnıe dedim ki: 

ıı - Oh, nf' ı,-ı_ İktidar, rçlmlf'rf' ılt ber erytn umumi 4'fl•A· 
11 il llntınde bir tnhklk met"Zuu YıtPılmHına. z.lhlnltrdf' en k11ı:Ok 
,
1
1
' tllphe n trreddOt bırakıtmamaatna lhtlyaı: du.ra1or. Banu, 

ıı'"' hıı.ratımııtta yl'nl "e «llUI ufuklar dotmak fiııett otdutunun 
~ lllü.Jdf' ı ırlbl kareılamak llzım ... DPmek kt radyoıann bir ta• 
t ı otar.ı.; :ı..uıtanılmuı meHlf-81, ~~mf' n lf'Çltmf' baklannın 
ıllldtdt di'I ı, idari had,;ıya alt ııö:rlPntllPr. dnlete alt 'f'Ulta ve 
llılıtıııan bir taraflı olarak pıırtl tşlf'rlndf' ikullanılttııı lddlaları. 
~tın klltllklnlne muhtarlar tarafından yapılan mOdabalPlrr: oh· 
ı !ıtır \f' ..,.,. ıı btr surette tahktı.tt>n seı:lrllttf'k. ona Siirt! mes'ul·, 
,~' etoqıan~ak, a~tm kanonunda lllzumıu tadiller )'apıtaeak. 'ha
~ bozıı1ı muhtarlık tr_şkllltının 81JUI halilarımıza bek~·lllk tlmf'Sf' 
ti il olnıadı&ı ııoı.tıuının OurladP. urarla durulacak. mubtartarın 
01

11lGtkl nzlftlrr, !dul hlr ıstıkllle karnamıuı mutlaka llı:nn 
aıı •Galt>t el hazına de\ ttdllf'~lı ... 

Ga lnun iyi ~e~ ltrf' 0 ı.nıtar hıuıret .. 1 bir An itinde itle bu ka· 
t lllztı rll1a ıörtblll)or.-

l.I u ıııı ıa:ıPtedekl ııonman man,r.tll'rln altındaki 1aıııarı o· 
., lrumaja ı.oruıuıwa ı.tndl nlkbtntıtıme vf' utııııma lıl'ndlm 
ı.. de ıtlldllnı. Mrin mat.ut. ~eçtmıer haldıında objektif Vf' 
--afııı Merıı tablı;lkatı açmak dottmt • Demokrat Partlfl idare 
~•iller: ııeı:tm tslprlndf' mnhaldetln ve bllbıu!il Hıılk Parttılııln 
t '-lıı taptııına dair lptldadan h0 .. 11mlertnı nrmltltr, ;rnnz dH• 
ı::ıııaa;ı akıtlanııa ko.rmaııar- Mecll! tahkikatından makıat da. 
to dltertnce nrllf'n htlkmO dotm 161tr.recek bir takım dt>llller 
lı: Ma11ıa1c, milli irade hükmün~ Mrcltıte bir lıunet mlh'Uf'nHI 
G ''1ıtnıa ından dula) ı o.P. mtUrllltrtaln dUJdUIU ra1ıat•ı:ıııta bir 
~a aramak, mabalf'fetl zedelrmek \e aaB111ak tetn dayanaklar 

"tlrnıpk ımıı.-
•ı llıttdann ıı.ı rumt orıanının yazarları. Meclis tahklkall bava· 
> ••ııı berlaalde u1dormadılar, bunu elbr.tte ,raı:dıranıar Tar. Bu 
>!'-•ran1ar; Ttlrlcl:rt>nln bir dtmlrperde ııahuı olmadıcını. hlrrl· 
.ıı llu ,., adaletin kudılllitlnr. iman rlmls bir ınemlekf't bulaadan· 
lı '· bUtttn bllr dünyanın bizim hf'r barekettaıııı bllyflk bir dik· 
~t Te allka ııe takip ettııtııl, Türk vatandaelannın yarıtından 
ı. tıınun mubftlf'ff'tl' rey nrdl&:lnl, tç barı ın, huzurun, tıtıkrana 
,. .. r,,u içinde bulunan vatanda ıann llı;tldar lldtrltrlnln htr ha· 
tı lıttını akıt ,e ız·an ölçtlll'rlne ,·uraca .. ıannı. bizzat iktidar par· 
e~1 lll•n8uptarının yanlıt ,e mt>ınltk.et için zararlı barekttll'rl 1a
•r~ıı1acaktarını ııe yazık ki takdir edt>mlyortnr kendi öfketertotn 

llaındın Mr dtlı:lye met·bole doitm aür111'1enlyorlar ... 

b l>erıu ı.ı tırr ın anın anamda bir mtitilke, snluncıa bir ee1tan 
,:111nurınuı. Bizde iktidar mP.vldlne JPll'nlf'r. iter nedt>n1t bir tftrlll 
iııt taraftarına ballmaia. mrtllkf'lrrl dlntrmtlf' rıuı nımuyortar, 
t 

1•rınde dUmdOı:, tntrmlı:, dolldotrıı 7ollar domrken, bantara 
1ı'tbtt etmiyorlar, hf'P tıırı:ınlık, alı ilik, abu lalı; tarafına doiru 
•!>ı1orıar. Memeli eonun farkına yaramıyorlar lıl habledllen tarz· 
t lıı bir Merıtı tahkikatının 1ıaı.1u:1ııma bllkmetmt:rrcıelı taraftı• 
ı::ılflhe 7olıtur, bö1Je bir babıt ortaya atmalan bllP kendi aleyh· 
ta ile Te mubaldetln lehine kaydolunacaktır. Zaten 19M den •n· 
.-, llectro tktldann pı:den dt19tOtllnl ve mabaltfttln eeı"st ve 
ı. il lru.andıtını tahlilden IP.(lrlnek eu neticeye nnn:ı: ki ••· r:'''t hunu tf'mln etmtlı "' mlllf'tln p;ıı;ttne strmek itin pelı 1• bir et> ,-apaıamıttır. orekll bir öftıt>nln n ıoaılln ., lrt n 

<Denmı L 15 il. 1 d•> 

Anadola &JalU'I 
Ankara 20 - Ticaret Vek61e tl, ZeytınyaR, pamuk yat. ay çt~e

tı :ratı alım aatımı:rıa 11~111 bir tebliğ rayınlamış, böylece iSf: tlat
larını dondurmu,tur. Tebllf:ln metni aıa uladır: 

K. 1182 \f' K. 103;; 8R\lh ı.:arar (0r\8nll Sa.~ 80. 6 dal 

Tıh Tarihi t'nslllU•tl 'lüdOrö Ordlnıırytı9 Profe lir Ur. A •. flhevl 
(

1
11\ u'hı hıı , ıı , ıu: aylan lçlndt baxırladııı sulu hoyn rf'ltlmte

rlndl'n bir ktNııı t,ııhnliltf' l\Juku: hlnn ınıln hlr erıı hallndt. tr,hlr f'dllmeıf' bqlanını tır 

Ankara, 20 - TünlO Ye pamuklu 

1 
eatış tlatıarının da teablt edllmeaı 
için Sanayi VekAlettnde çalıtmalara 
ba,ıanmı.ştır. Bu auretle önce )'(lnlU 
Ye pamukluların maliyet tlatıarı ııııı 
bit edilmek gerekmektedir. Bu hu· 
ısusta bir beranaı veren Sanayi Ve
kili Samet Ahotıu. 

cHer ç8'1t )'(lnlü n pamuklu do· 
kuma ile yün ve pamuk lpllltlerlnln 
utışlanna alt yeni maliyet eaula· 
rının te.ııbltı bitmek azeredlr. Bun
lara alt neticeler )'&nn 1lln edilecek 
tir. 

Bundan b&t]ta nlı:lletlm, memle· 
lı:etlmlrde lmAI edilmekte bulunan 
aınal mamullrrln maliyetleri tır:ertn· 
de başladıtı tetkiklere denm etmeli:: 
te olup, alınacak neticelere göre, 
bu mamullerin ınallyet. f'M!6ları ay 
rıca ve pek yakında teablt T8 1lb 
olunacaktır.> deaılşt.tr. 

ŞERRblİZDE 

Pamutun .ııatış, dnlr ve ıtolı::lan· 
maınnı teııblt vıı tahdit eden 10n 
tebliğin ~hrlmlz plyaaa&ında yarat
tığı yanlı:ılv devam etmektedir. 

Bu yılki pamuk rekolteAl 100 bin 
ton clvanndadır, bu miktar ceçen 
yıla göre 40 bin ton daha azdır. Bu 
durum ta11ı.wı<1a pamuklu dokuma 
fabrikaları aUratlıı ye yUbelı: tıa:ıa 
pamuk toplamata baflamışlardır. 
l"latıarın yülcselı: olmaaı dolı:uma 
tabrllı:atörlertnı memnun etmekte
dir. Zlra tAr nlabetlert maliyet fi· 
atlannı yUlı:aelı: tuttukları nlebette 
artmaktadır Fabrikatör bu flat 

IDe\anıı SL 15 su. , del 

GÖK.AY \'EŞiLKÖYD& OAZET ECİl.ERI.& 

Gökay hu d·u ı dısı 
çallsacağ ım, dedi 
Bern 8. Elçiliğine tayin edilen F. K. G. 
gazetecilerle bir veda görüşmesi yaptı 

HiLMi YAVUZ 
hı:! ~nden beri Ankaracıa bulunan hıanbul Vali \'e Brledlve 

Relı!I Ord. Prof. Fabrııttln Kerim Oökn~ . dOn gf'Ce uçakla şnh:-t ••• ı 
ze ırelmlş ve Yeıılköy Hava Atanın da, kedlstnt «belı:lt)'enı ı;:aze:ecı
lere, ctııvıçre BOyükelçlllllne tavı nlnln keslnlc~mı~ bulunctuğunuı 
aöylemlştlr. 

UC''li GELh'OR-
Saat 18 6C. Hava Alanının ho parlörtlndf', ıstltıntılı bir ı;es, «An

kara uçatının plıste 1ndlllnlıt blld\ rır bıı.1ırmeı: uçata dotru b ir \to
ıu başlıyor ve kalabalık uçal: ıı:n pasının önüne birikiyordu. Bekli· 
yenler, ııabıraız ye tel6ıılıyc1ı. Uça ııın kıtpısı b r an önce aç lııa da 
Oökay, olup bitenleri bir çı:ı>':1a mevamı a : 15 SU: .. de) 
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ULUDAG HAVAi HAT.Ti BİR i 
YILA KADAR TAMAMLANIYOR 

firma Kısıklı • 

OMROMOZ BEKLEMEKLE GEÇiYOR _ Tqıt ık,nll'ı ıftn ırçtlkı:t artmaktadır. BetedlHnln ltlrr haldf' bulunan 400 oıohh•O 
bir tıuçut,; milyon nü fu tu htanhut et>hrlntn lbtl:racını 1'a11ılayamamaktadır. BralmH 

Btyıuıt duraıında otobüı be1'te7 m eehlrlllf'r ıörllltl7or. 
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B;J:l•J:• 1l,fJtJI S EH i R Bütün dertlere ve şi- - ~~~-----~---...-.---..-...-ı.-. .. 
kiyetlere deva bul- ; ~@KR~Sİ VOJ;:; ' mı ını ltl1 lıDlffi1] 

EMiR KULLARI 
a a Dünyadan kalkacak ~~·~0~~K~~! 

HASTALIKLAR HEDİYE .1 o o 
BEBEK GELiYOR ... 

İklnct CJhan 

mak için, her şeyden 
evvel bizdeki dikta
törlük rejimine bir son 
vermek icap ediyordu 

C. H. P. IÇINDE 
Demokrat Parti, basın•• 

delfflni ye .kalemin önf'mtııl, 
1946-lffO artiında, :ruanna ırc· 
rlltıelerle c:ok iyi ötrenmt,ttr. ıf 
Mayu 1&51 de mllleçe ka:ıanıla11 

ıolya i zaferi ı..endl knnetl 'l'eb 
met il tinden bıı ıttrçtil bir nı!lfl~ 
det unuttu. Fakat bllhana 195 
d•n sonra 1'ılemslz .. e ba111nsı• 
yı~ıyamı;vacatına aklı 1<ull fe : 

kendini bu bakımdan pek 3aın11 

bulmu~ olacak ki, Emir ımıu bir 
ba ın mt) dana ıtetlrmek sevd•S1 

na kapıldı. ıs~• ~f'çlmlcrlne t~ 
kaddüm eden aylar, ıı:ertf'il S: 
ren kalemlerle ct>.rtl'klcn ıırıctn 1 
D. P. arasındaki u çurumu blll" ı 
bütün korkunçlaııırdı. Bir ~. 1 
manla.r o, P. llrrl crıenlerlne • 1 1 
rln gllrilnmek için hiç bir fır~ 1 

Iuçırmu an bazı gazeteler tılltı 
baeun ı~ bir kine),. bllrtınıne 
yoıtannı aramaı;a ba~ladı. 

!larb l nlıı ll'll!anlı ---y AZAN Herkesin bildi· 
ı ı ı:a yaptılı bun 1 iti &rlbl b ir çok 
ca fenalıklara kar D ııenç ınsnnı alıp 
eılık b lrçok ı:rı ta- ı•. Keıııa""I g t üren, hanu-
ranarı cıa oıcıu manlnr öncıo-
Bunların bqıncıa S ren bu ba.staııııın 
birçok renı il~- arapog""" lıı tedu· 1 için bu-
lann bulunma.aı 3"' lunan yeni usuı-

Amerika' da bebek mü-
sabakası kazanan bir 

genç kız memleketimize 

dôvet olundu 

• = 
1 

l.tnı•I OOn~R fl,ırhlıılıı ıının 
'" -.ıı.ıııtıınrlıı. Oıııııtııll'rlr
dolıı 'ıllnrı ltlntl4', ııotrn-

ılı111 ılnı:rıı' ıı hnrhe 1 llraı. t"llllf'• 

ml olduırıınınz hnld .. , roı. hUh· 
raıılı dt\lrln ı:e\·lrdıı.. lktı oıll 
bOn' t•I cok za) ıf 'e ı: .. rı olıuı, 
ıııllh ıııflıtarnn nırclıurl)tllr.rlııln 
.)üklrdtaı aıır )Üklrr aıııııda «'· 
ır.lleıı mrmleJ.f't, lıll> ııı. rblrlrr
ılf'n kll)lf're lrnılıır. ıııır ı!ltlrllP· 

lora ı.:.ıtlanmuı.ı.1 lıerııher. hll~ ııı.; 
hlr Rhır \I' frılnı.rırııı.; ı:cl•frrıll. 
~111111} tlınlf. tok lpllılni hlr halılt, 
1 llh-aıı \ lhlllllRrıınız \C lınl.lhı· 
lnrıınız (:Ok mııhdnt n ıtri idi. 
\'ollanıııız ',. ı.nrn naJ.;lt \'a•ıta

larımız ıı:lhl dl'UI' ~oı,ıtıılıırıınız 
dn ~'Ok !..ifa~ tl•llı\I. t:n ~oı. nrnh· 
tac olduıuınuı > l)rrrk. ıt~ f'<'tı.. 
'aı.ıwaı. •toı..ınrı 1111'\l'lll ılı•ıtııll: 
hrr ihtiyaç, kabı! olducu nls· 
hrlll' 'e &llnh rıunune trıl:\rlk f'· 
dlll>ortlıı. ~ulh zımıanında bile 
ıııııı.ı rıo not r.dı-rrk ı;l'kllde ı,ı 
1 kmr>y.-n de\ltl ın;ıklnr.slntıı, 
harıı :lllmanındn bOytll.: ~lt.11) elle· 
re P•ıep olacniı t111>1i tııt • 

ilk hareket! er 
~eıır. Bu 11 Q- !er ve lllıçlar ııa-
lar ııayes:nde eek den ölc1Qrücü o- ) inde bu has• a 
l an ve a h ç cıeııısc çok tehlllı:e1! !ık da çok çabuk ı:rı olmaktacıır. 
olan bir çok has•alıklar oımcıı tc- Bu l!Açlann b lıcalan strepto
davı edılmektecıır Artık tifo. me- myc!n, (İNHI vo (PASı cıır Bun
nenJ t. pnömanı gibi b r çok has !ar ba lıca tkl !n}da ısa[;lıvorlar: 
ta ıklar azra !in ortııtı oımıı t an l - En On t tı; z g ibi ı:Orünen 
çıkm14lardır Mesela. tüberkOloz \'ak'alar b le çok defa 171 oluyor. 
menenjiti cıeyınce aıktden mutii<- Mctıel • verem mikroplarının yap
ka ölüme mahkum ııanııırcıı . Hal- uııı menenjit eııkıcıen • 100 ölelü· 
bukı Streptomıaın, 1NH ve PAS rOrdO. Şimdi yeni llAçlar sayesin· 
&lbl !!Açlar eaycı;ıncıe bu hııstalık dı:ı. hele erken tocıavıye başlanırsa 
tan kurtulanlar pok çoktur. ..., 83 iYi oluyor. Bu büyük bir ka 

Ye ı lll 
1 

zançtır Aı!ll akcıı:or veremtnın bile 
n ç arın 11.!ll büyük tay- en atır oek1llcrlnln cıüzcldlllnl 

da!ı, bir kuıım h talıkları bClsbQ 
tün lOk otmcaı olacaktır. Bunla- çok defa hayret ve memnuniyetle 

ı;örüloruz. 
nn b~ında otmdlll. üç hııstalı.c \'ıır: Frenııt. bel M>atıkıuııu vo- ~ - Yeni JICıçlann en büyük tay rem. • cıası hasta olmayanlaı ıçtncıır. Çün 

tl 
0 

d ki veremlller aramızda dola,ırlar, 
ç e bul~ıcı ve insan nesli· akımlı: ve öksürükle aıızıarından 

nı kurutucu olan bu has!alıkların ıırlayan tükrülı: damlacıkları bir 
.rok olmuı insanlık 1çtn hakiki buçuk metre uı ateye kadar ııııç
blr Baadet olacaktır. rar KalcU ki bunlnrcıan balııamı· 

Bel ııoatııı:ıuııu eskiden ldvajlar, nı sokağa tükürenler cıe çoktur. 
ıınnı:alarla tedaviye çalışılırdı. Fa Bu balgam kuruyup da toz top. 
kat blrçok: defa idrar yollannda rakla ncfca bdrularımıza gtreblllr 
darlık. takım ııucıcıeıerının hara- ve bizi hasta eller. Bu ıehllke bil 
bolmaııı ııtbi felAkctıı neticeler h a çocuklar ıçın çok: büyüktür. 
ctotururdu. Erlı:clt ve lı:attının tı- Yeni 11 çlar aayC511ldo hastalar 
61rlqm ı, ııözo ıııraset ectenık kör lı:ıaa zamandıı mikrop saçamıız h4 
IOk yapmaııı. yahut da mat al il· le geliyorlar Bu cıa yeni )'eni .tur 
tlhabı netle 1 aakatlıklar bırak· bani r verllmeaını önlüyor. Bllhaıı 
mil$! ırlbl lhtllatlan QOk korkunç- aa tramvay otobila, tren, k~la. 
tu. En kötOııü hiç oOphe yok icl okul, alnema gibi yerlı:ıro.e bu mık 
bir çoıı: 1ruıanların nesllııl kurutan rop saçıcııarın ne büyük tebllke 
kısırlık yapması ıcıı . Ealı:I cıevtrler te.,kll ettlklerı ctO~ünülUl'l!o renı 
de hastalanıp da bu şekllcıo ıı::ıaır lllçların ı&Alacıııtı faydaların cıa 
k lmıı olanlar hal& pek çoktur. büyüklül:ü nnlaeılm~ olur. 
Şimdi lae ;·ımı lllçlar ııayestnde itte tıbbın bu h rlka 114çlan 

bel ııo uklullu ı;ayet kolay tedavi eayeetnde bel oBukıuıu. frengi ve 
ecıllebllmektedlr. Bu lllçlann tik· veremin bula,ma tmkAnı çok azal 
lcrl aulfamldler, eonrakllert de maktaııır. Bu azal~ yeni kurban· 
pcnlclllınc ve cm&Alt JIAçlardır lan azaltıyor. Eı>klloı; de ömOr:o
Eliklden bevliye mütehasew de- r int tamamladıkça ctdn:racıan bu 
dllttmtz ıcırar yolları hekimlerinin üç ha.'ltatıtın vocucıu kalacaktır. 
b&11ıca motterııerı bel ııojtuk!U· Şlme11den İskandinav memleket 
ltma yakalanınııt olanlardı. Şlmdl !erinde lerem maıııı:ıı:ıocııımıo cıu
bu h•ktmler meııılek 'ertnln ıı nımc1ndır Ötek1 .bııııtalıklar da 
ilmi ve fenni yolunu buldular ve bu yoldadır 
idrar yollarının öteki ha: talıkla- Yenl tedavi \ll!Ullcrl kcştc<lll· 
rının tee1&\l ~e ame.Jyııtı lle m dikçe bul~ıcı h~tallkların blr<ır 
iUldOrler birer yok oıacaı;ı anlaoıııyor. 

l"renııı uzun aored bir tedavtrı 
lcabctttrırorcıu. cıva bt:ı:mut ve,-
ar enlkten yapılmış tılçlarıa teda· Gemi adamları asgari 
vı edlllyorcıu Bunun l('Jn bu u-
zun tecıavı aır ında bastnlıgı b • •• t t b "t" • t• ı katarına da aşılayablllyorlarııı. ucre es ı ı il ıyor. 
Frenır!ll owın eşine ve çocuklan 
na dıı hastaıııı;ı vermesi gibi bü· 
yClk tehlikelerin yanında kenc111il· 
n n de frengiden ileri ı:olen kör
IQ'k, ııa ırlık. damak dellnma;ı, 
burun cıotmesı. iç uzuvların va· 
l'ltm hL'lta ıkları ve nihayet delilik 
~ b korkunç aktbetlerı oluyordu. 

Dün 1stanbul ıımnnınııa büytlk 
ohemmlyetı haiz limanlarımızda 
deniz o koluııda çalı n gcmla-

Geçen vıllkl'Cla olduıtu 11 bl, A· 
mertkanın en tanınmış aylık der
ııilcrtnden bırı tarafından bu yıl 
cıa bir oyuncak bebek müsnbnkn-
51 terı P ecıtlmll,it r . Bu mfüıobaka 
s 1 M Oını:t:'r Cbrls t CMt'n lldın· 
da IS )&Ştndn bir ı;enç kız kazan
mıştır. 

l\tlııa Chrl teruıcn. m<tAaba!ı:ayı 
tertip eden cSeventemu <LergtJılnlrı 
temsııc~ı Jean Baer'ln refakatin 
ele 24 Kaııımda uçakla Roma•cıan 
§ehrtmlze celecck ve cıört ııün hü· 
kı.lmetımıztıı misafiri olacaktır. 

Misafirler, fakir çocuklara lıf!dl
ye edilmek üzere 100 tane oywıcak 
bebek ııetıreccklerctır. Bebekler, 
Ba&ın • Yayın ve Turizm Milcıür
lOltü tarafından Kızılav Cemtyetl
nln ıotırakl ile tertip eııııccck bir 
toplantıda fakir çocuklara ctııRıtı
ıacaktır 

HIRSIZ «YERiNE» 
ONU «TUTMUŞLAR» 

Hasan Abacıoı;ıu, adıncıa bir fil 
h~ dün hll'l!IZlıjta teşebbüa aUÇ\\ 
lle Al1llyeye vertlm~ ~e hakkında 
dCı\·a açılmıetır. 

Hasan Ahaeıoı,ııu·nun hırıuzlıl';ı· 
nın te,ı:ıbbü& hallncıe kalma ına .... 
vın çok genç ve ıı:Ozel olan kızı 
sebep oım~tur. 

Hava kararcııktan 11onra FaWı· 
te Cemal l\Iutkucu•nun e\'1111 ısoy· 

maRa karar ''eren Haı;an Abacıorı
ıu, evin bahçı:ı duvarından atla
mııı ve pamıalı:lıklarcıan ocıııtardıın 
bir taneı.ıne tırmanacaRı zaman 
gözleri mutfakta bulunan kıza ta 
ıı:ıımıotır. 

Hasan kızı dnha yakıııdan gör· 
m ek 1çtıı parmnklıktnn qa~ı ın
m ş , .e bahçeye baknn mutfak cn
mına dikilmiştir 

Du aırada yemek huırlnmakla 
meşırul o an evin ı:cnç \ 'e ~zcl kı
zı Ale,•, yüzünü coma yapı tınnış 
bir hıılde 'kendı ini evreden ada
mı görünce çığlı~ı baıı.•nıo• ır. 

Kızın ba ırm1151 üzcrıne kcndl
etııe gelen Hruıan Abacıotıu. cıunr 
dan dışarıya atlamıo takat yolda 
yakalanmı tır. 

Dünkü sorı:uau ı;ırıuııncın. Hn· 
Enn Abncıo{tlu hırsızlık taııat ları· 
nı reddııtmı~ ve •- yolda blrlııl 
kaçıyor ve evlP.rden do hınıız hır· 
ııız d iye bağırıyorlardı Ben de kn 
çan adamın peoln,. cıaşuım fakat 
beni valtııladılan deml~tlr 

).Iahkcnıe. maznunun ısabıkalı o
lup olmacııııının ı;orulm ı lle evin 
bahc;;cııtnde t etkikat yapılma.ııına 
karar vermıotır. 

iki yemek çatalı için ... Ş.mdl Pcnlci111ne uyeslnde lu 
ıı.a zamancıa hmıtalıl';ı ıı:urutmalı: ita 
btl olduğundan bunlar azalmır 
ur Hatta ııp okullarında talebe-
e !renı: il lı ta stermek b le 

zor o.muştur. 

damlarmın bir &enccıen bert tı~ 
bit ectllcmlycn asııarl ücretlerlnlıı 

blr an e\'Vel te.sblt edilerek, tat
bik 11aha.ııına konulmuı ve yine 
bir acne4en beri bir türlü taıı:11k 

ten çıkmayan ııcmıacıamlan ı~e 
nlzamnam ının en ltıaa zamancıa F ncr !\lam ııs:ızade Çıkmazı 
mer-ıyetn ıı:ıreb lmetı nln t«'mlnl I· !IO 8 sayılı İlyas Karaka~n!lın r:v -
çın Türit 1e Oemı Adamları Sı-n· ı ne gilpeeoncıuz gtren Kllzım f>a· 
d ka ı Cıılt$Ill& Vck !eti nezdinde , vın bu evder. ik i ~ e.'Tlek ça ıılı c;;ul 

ZAFERDEN SONRA 

H 
nrp. rıın oınrııı.. demoı.rn· 
silerin ı;lllchr 1 111' bllll&I 
zaman. harp ırnlannda 

drrlnılcn ıterlne bir lnlltl •et.llıı · 
de 1111) olan ı•tırantar. dahR a<:ı1' 
hlr h:ıl aldı. il~ at ıı:ıhıılılıgı, Ilı · 
tl)uı ı.ıırsııayacıık maddr ;rol.lu· 
Jtı, 11.ll•Rıli l'lhD.llll !.otll 1•11'1114' 
slnıırıı dot;pn tllrlO ~oı~ıızlul.lnr. 
lıloırt ho1.111.;ltıl.;lar, lmrııtıor•ııcılıı.. 
hıılun ılllll'rıle dol.ı ı~orııu. Rıı 
.ı ııı. Millet "rrll 1 ı.orlıtnrlıırııı 
ılu, nıt'rdhrn Plllndn. ı.ııh\fı H 
fi) ıııı •:ıloıılıırııııta. nwhıı•hırııı 
tııı,ııc:ı ıtrrtlc~mr ııınf.ularını 
hunlar te~ı.ıı eılbıırıtıı. Kapalı 
lılr ıııııhll l1;lnıırı.ı hu ıııa uııı 

ılerth.·~melrr. halk :ır.ı ındıı. '" 
ı..aı.ııırda, trnnnn) ıarılB. knhH' 
lrrde, buştı•I toplnııtılnrd:ı koıııı 

ıılııııl ır;ı ıılslırıle . ..-uı.. lııırtr \1· 
ıııııtr.llllıll. 'le•Ull)ct 1111'\ ı.ıınıtt 

lınlunaıılara > nnl hııkftmı•tlıı H 
ıırırı lıılıı lh•rl ı:rlrnlrrlııı• ı.:ı~ 

> uııılıın hıı 1t•11l.;ldltr, cııck ıııırtl 
tf'k ı;rfo zlhııl)etlııln ıtotıırıluı:u 

ıllslııllıı hudııdııııu n•ln ı:e~·ml· 
)ordu. ROton fenalıl..lnrı hlr tn· 
r.ıııı nıcmurıarııı ı.ıııoıoı.ırrııır. 

hıızı \ eklllt>rlıı 113 aı.at ıı:ııı.ıı•rlııP. 
har;lıımaktan ileri &lıteıııl) rıı hu 
lı•ııl.ldl"r ara ında J,;u urıı toln· 
lltı•r reJlıııde ıırı> ıuı, nıilr.ll;nhc· 

•17~ l.I') fi, hOrrl) etll'rdr.n nıııh · 

rııııı bir rtJlmılrn tıııııılan ılllhn 
b 1 hlr fl'Y hl"l.il'lll'llll)f'r~ıı:lııl lfıı 
ılr l'ılı·ıı pren•tıı ıtOşflnı·clt'rlııe 

.ı,ı .ı lt'•lldilf l'dlll'rııl3 orıtıı. 

TENKIDLER ARTIYOR 

H 
nrl<:t,.ı.ı teıııadnrı ile hal· 
Lın •lldbetlcrlne ,rıı.ıf n· 

nırtll l\Juhlttlıı Daha Pars.ın te· 
t'hlı060 ile, halJ.ın C.11.I'. a 

Lıır ı itim dıııııı neden •arı;ıldıı:ı 

\4' bııııu Jrıılılrn ı..171111nıok h:ln 
ıırlrr )ıtprıını.; ıı·aıı ı·ıııır:ı mf"\l'Ull, 

fı~· durt hııfı:ı UIULD!.rre 1111'\J'.llU 
olııııı tu. Hunların blrlnılt''. ~:ı11· 

hıı :ı :'\ls.ııı rnta salı ıttııı.u ırııp 

topl:uıtı•ınıta btn ıll' ''"' alıtını; 
\e l5te ııı. ıırrıı o ı:ıııı, buton ıLi· 
\ ııııın rrJlııı 1111• rıe~ı nıı-rlnııe 

toııhuıdııı:ıııı, bütün ııerlltre \e 
ell.a)l"lll'rl' dt'\:\ hulıııııı.: için, hrr 
şr.\llrn r\\f'I hlr.dl'J.I ıllktııliirlıık 

rr.llııılııe ı-oıı \crnıct.; ıcıılıettııı:tnl 
ıııın hlr \·tctlan huzuru ile lfııtle 
rttloı. 

BiRDENBiRE 
\ 

O 
ıtın parti &rupunııa ı.onuş
nıııyı, enelılen hl<: düıün· 
nıP.ınlstım. LJll.;ln o &llıı 

htııdeıı eHrl ı.onu,an nıcbu ta
rın ttferruat mc,elclrrl uzcrlııılc 

ılurnraı.: 11">11 dl\\ il,) il tema~ rtıırn· 
mrlt'rl hf'nl o ı.aıt.ır tıznıllşttı ı.ı. 

'lcıtaııımııı feçrrııuı ı.an-ı ıııda 
)t'rlmtle oturaııı;uııı~ '' -.ör. al· 
nııştım. Elimde hl1;blr notum H 
hnnrıııını ıılııınıl ı jtı rlhetll". ntlt•r 
ı.oııu~tıııunıu ıııınıınıı)le hatırlıı· 
) ıııııı~or ııın . nılfı:r.aıfı ıwnl ıılfl:ıt
llJl)OClll, sııllha eıı ııoı..talıır tıı:c· 

rinde ıııırınu~tuııı: 
ı - Hlrlm·ı Uun) a nnrbl, milt· 

tf'(I ı.trrlml.r. olan hü> ılk 
ıleınot.;raKllerlıı &alcb~I 1· 
ltı hllnıt,ıır. 

:C: - \tenıh'l.l!'tlu iç şartları ıla. 
d üıı) 1111111 umumi eıırtlıırı 

dn lılıloı Brtıl\ bo )Olıı ıır
ııırmlzl \C dlklntörlük 11111· 

rıı ... ·tııııle uııııı ııııııııııı.u 

rrJlınl dcı;lşıtrıııeııılıl len 
bcttlrl) or. 

3 - <ltrtl bu ıtıı..tntorlük, ıın· 
'1'1Ufte, bolŞf'\·t.r.11tdC1 (,l• 
•lzuıdl' olduıu ı:ilıl fı'rıll 

hurrl)ctlrrl ıle hh"e b.ı)all 
~ııldırı:ıuı bir reJlıu dr:ll· 

dlr. lı,;tıuıııt tuı.11a11ıarııııı1.ı 
>ıomıık \C ı..orııııııık cllJI 
bir taJ.;ım ı:arurrtırr hıın· 

da Gmll oınıuetur. Pnı..at 
nrııı. IJuııdaıt 'n1g,.ı,;ııırı. 

\e TOrt.IJ r Comhurln•ıt
ııln ttınrll olrın 1·e~ı.llfl· 
il t:•a•I> e Kııııunıınuıı ti!'.· 
111111.rntl~ Mh ı, etine t..a· 
'uşıııuı.: ınzııııııır. 

4 - Hu rı•Jlııı dA\ ıı•ııııta eıııull· 
le ı.adıır bu tlrrccc ıl'.c 

J..11lıııaı..ıllıı doınctıı. ıneı.u· 
ll)ttl \t mt'•'ııllerl nr.ınııık 

Prof. Dr. 
Fuad Köprülü 

ıll.ıl zararlı ll ıı~uııceltrıtl"n 
'ıı:ı:ı:••\•etıııı . ı.ıu·r l•te.r•I'.· 
11111 bu hnt.I Lııtl tııınıru
ıııızo hu ı.aıınr ı:l'c ııı.sel· 
tlrııtıtm l\·lıı ıııı !On n11•Mı· 
il> ı•tl lıı•ıı t.rnıll l"I 01110 
nln) 1111 'e alılcrıh•ıı af tıı· 

lep rılı·l im. 

SABIRLI SÜKÜNET 

O 
ı:ttıı lıilttııı \flllrt 'frellsl 
nrkııılıışlurııııııı, e.ıı uf11k ııır 
ltlra;ı: h11reket1111ıe bıılıııı-

nıadıın, bcıılm ıııunt'u bcJ ıınaıı· 
mı ~.ılıırln \C baltA ID•\lltlf' ıllnle· 
dlt.lerilıl hlilli ıııcuıııunıuı.ıa ha· 
Urlı~orum. \ alnız Hao\ekll rah· 
ıııeuı OkrO Snrııcotlu -ki be· 
rılnı ~·ok c.ı.ı lılr arkndnşımdı

kilrstl) e ıı;elrrek, nıUtalllalorımdR 
\il ıenkldlerlmde doğru not.talar 
IJıılunıııuli.la heruber biraz ıuübll· 
ııııatı otııuııııııı. \r. hrnlm iddia· 
ıııın hllfıfına. )Cr> Ozilııc1e toıatı· 
ler rrJlınlrrtıı tıeutız tıınınııılylc 

ortnd1111 kalkmııdıııııı ö~lemP.kle 
ıı..ııtn elti, E&rr s:tıııllıı • Jılrlnılıı 
hu blllırolıırı ııeşreılı•ı·ctımı ılil· 

elin eJıllııı, ırnıı znıııılarıııdaıı 

bu he) ııııntın hlr ~oıı> a ıııı ı;ılmr· 

tııı .ılırıtım. l,ıer c.ıı.ı· .. rıoııon 
birinde HrllL ı111ııaıııl)lt- ıııazl)C 

kurış11u ııu feslkaları ııcııredecck 
oıurıı11, tarihi bakııntlıııı cok fıı)· 
ılnlı vı ıı r ıuıııırıııı . o ıı;lıııkü (•oı.. 
•llklıı \f! coı.: uıııt~dll be)nnııtım· 
da da blllın•su t!!lıurtız ı-ttlrınlş· 

tim: Dıı Uııdetcrtııı, hlc ı..tınbe)e 

knr ı tArlz malı~ndı, )nhııt her· 
lıııııı:ı ıılı•I hl r I> 11~1 mnlisnt tn· 
~111113orııu. "ecll•. bııııdokl ımnıl· 
11111111 11 ı..ucıııı IH lıl• etmcuııs, 
huuıı lıııııımnıııı otsa3d1, o ı;Oıı· 
ı..o artlnr ı~·lıııle bıı ılrrece il.) t.ı· 
rı flLlrlcrlıı tıu l.;uılıır aktn \C 
ıııuı >tın kareıtaııınosı knlJll ula· 
nıazdı ... 

KAYNAŞMALAR 

B 
ıı 51ruııırıln, Meclis lı:lıııle 
her ıaııııııı'klııdeıı dalın lııı
lıı kıı) 1111,malnra teıııııtır e-

ıllll) ordıı, \ '1'1.11 ol11111k l•h•yrn lılr 
ınt..ıııı ln•11ıılıırııı, ınllbbl't \C~ a 
nwııfl )ollardıııı, ıııırıı lıtıytlJ..le· 
rint• ı.eııdl l\ıJ ııır.ıterlııl tıııııtınııl.; 

11111, •tr •rr tl'nl.ldlcre Tr -\ 
baı 111 hOl·unılıırn utrn,·an ıııe
hıı~ınr, tıllbıı.'"n '.\IN·ll c:·rupıınıın 
kııııal ı l<:tlmııtnrınıln. ten1'1ı11rrlııl 
ııı..ıııa ,ı, ıııut.,1111 bir f'kllitc \'<•· 

o.ııııtnııı!n lınslnnıı~lnnlı. 11.ıtUi hlr 
llrfıı. rc'"r > nnıtınt) Ol'!itıın rnlı· 

AKBABA 
Vereme ı; ince · dün yeniden te~ bbil e ııeçm~t•r. mıo ve yakalanmıştır. ............................. , ................................................................................................................................................. " .......................................................... . 

"MiSTiK \ 

Bugünkü 
\ TAŞ DEVRi 

o BİR şey SÖYLEMIYeCEK 
O~LUMUN SÖZ HAIC:lıCIN t HSR 
~V}:=let'1...~E~ t" l'.Uu..AN l'R iM, 

ÇAKARALMAZ HAFiYE 

Ru. okuma a devam ecıerek ea
ı:ın bir aeııle cevap verdi : 

- Bu bU5Uti1.a hiç bir hükilm 
ver,.cek ıallhlyettm yok 

Klau. eliyle Rex' ln çene&lnl kal 
cıırdı ' 

EFLATUN NURi 1 

- Bir 1nırtllz kadında böyle ıo:ü 
ıt!!lllk olab.lecellnl lc1dla edebilir 
mtaln? 

Rcx kıpkırmızı kesilmişti · 
- Çek elini ıııre haykırdı. 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 14 

Alman kendlalnl b~tan 114a1lı 
e:ızcıo · 

- Bir Cl7 &Oylese:ıe .. Dedi. 
- Eter ııüzelllk ölçiln bu ıııe ... 

Haklwn. 
Ki unun ıı:anı baoına çıkmış

tı 
- Ya. Bent kuıkanıyol'l!un de

mek . Yoksa en daha mı ırıaını 

rapar.wı' 
R6, b1r kahkaha attı : 
- Her halc1e daha kötilııOnil ya• 

pama:n, dedi 
- o halc1e meşhur inııtllz aa· 

natkln bize hünerini ı;05tcıııln 
bakalım. 

Klau, eliyle cıuvardakl bir boş 
) eri ııaret ecıerek : • 

- Şurada yer var, dec11. 
R6 ba,ını salladı : 
- Moııeıı tanımıyorum. diye ce

•ap lerdl. 
Alman arkasını 11önc1ü. R im 

6aızıımelerının cıurdutu yerden 
bir bilyük fotoı:raı aldı. Rex'e u· 
ta tarak· 

- 1ıte. <1ec.U. 
Rex. reame bakarak: 
- Seninle rekabet etme1t niye-

t nete detlllm 
Deyince Klau bilabOtün h!ddet-

lenııı 
- Sen benim 5anat kabiliyeti· 

me dil uzatıyonıun. sonra da da
ha I~ !Blnl yap deyince kaçıyorsun. 
Ha~ır, ya cıecıı imi yaparıwn. ya 
kafanı patlatıncaya kadar eu cıu
~ ara çarpanm İşte o zaman tt5-
mln ne cıe:nek olctuıtunu anlarsın. 

Etraflarını almıı olan lejyon :ıs
ltcrlerl ııülütüP duruyordu. Rex, 
Almanın halini ıarketmıotı. Daha 
zıyadı:ı zıctcıına ı;ltmek lııtemtycr+ 
du: 

- Pekl!A. cıecıı. 
Klau•ın uz ttı ı TeEIIll alcıı Ba, 

bir ııenç kadın resmi idi Kena
rında ırı harflerle ıin~ıaı dllO 
yazılıydı. Rcx ııözlerlnl açarak ba
kıyorııu. Son dereco ııtızeı bir yü· 
zo vardı. Siyah ve ateşli ııözlerı. 
parlak ve ortadan ikiye ayrılmış 
kıvırcık saçlıınyle ne kadar cana 
yakıncıı 

Duvara yaklaştı. Klau•ın boya
lanndan tııtlfade etmcıte tenezzül 
etmocıı. cebinden bir parça füzen 
çıkardı ve kara kalem bir resim 
yapmaıta b~laclı Herkeıı etrafını 
atmııtı. Kım!ııl ııtllü~'Or, klml31 ka
ba aaba eakalar yapıyordu. Rcx. 
kaı1ının ytızQnO çızmeıte b~layııı· 
ca. benzerlik derhal bellrdl. Rw;
lardan blrtııl Klau•ı 11ürterek: 

- SCnln inıılllz J nman r a:n, 
tacımı Adeta canlandın1ı.. cıcc.ı. 

Klau o iri yarı, kocaman \'ücut
ıu Klau, kaşlarını fena balde çat.o 
mıştı 

Re&am o kadar dalmı tı k i kn· 
pının yavaşça açıldıl'ıını farketme
mtett. Birden hldeleUI bir ııcıı yük· 
wcıı. Lutıı Larraııa ortaya çıktı. 
Rengi kireç Rlbl olmuetu. Oözl rl 
parlıyordu. Rex'l kolundan t\lta· 
ra!t çekti. Aynı umancıa l"C5Inl 
s:öııterl~or, bo~ bir aeale de ao
ruyorcıu. 

- Bunu . Ne cııyo bunun reaml· 
nl yapıyon.un? 

Etraftaldlerln hepe! bir aRızıtan 
itiraz ettiler: 

- Sus. kan§ma. Çekil oraııan • 
Bıraıt yapsın 

Rex ~aşınp kalmıotı. Arkadıı~ına 
bakarak: 

- Bıw:1 kim olduRunu bll:ntyo
rum Her halde Klau•ın bir tanıdı
ğı olacak cıedl. 

Sonra resmi uzatarak: 
- işte mocıeı burada ... diye lll· 

ve etti. 
Luts ttSml kaptı. Kendine ma· 

ilk d!!Rll111. Almana dotru yürü· 
cııı: 

- Kahrolası herifi Bu reııml ne
recırn çaldın? diye haykırdı . 
Klau•ın yUzünde vah$1 bir lfacıe 

vardı Hiç CC\'ap vermeden iki e
liyle Bask'ın bo&azına ııanıııı. u-

zun kollnrı iki klllk&Ç clbl onu ya
kalacıı. Larre.ga o kadar şaşırmıştı 
ki bu tını hücuma karşı koyamncıı. 
Klau onu boynundan tutmu , ha· 
vava kaldınnı§\ı. Bol\ık bir sesle 
Luııre ba!lınyoıdu . 

- HtI'liız seruıını B'z. metreıılcrl• 
mızın resimlerini çalan clnste:ı 
detlllz. Bunu ne 1apanya'da, ne de 
ba ita )'erde biz yapmayız. 

Larraııa•yı he:n lttı. hem de yO
zune tOkOrdO. Baıık ııcndelodl, bir 
kaç adım ııcrlledlkten aonra boy
ı u boyunca yere serildi. Kadının 
fotoııratı da yanına düıtü. Larra· 
ı:a'Ya yapılan bu tahkir R~·tıı o 
kadar !enasına ıııtm~tl k1 Cııleta 
l<:I bulandı. Arkad~ının intikamı
nı almak için atıldı. Aralarına bi· 
rl!ll cırmek istedi. takat Rc.x ohu 
itti ve olanca kUvvetlyle Klnırın 
çen~lne btr yumruk lnl11rdl, Klau 
can ac151yla haykırdı. ııonra ma-
11anın kenarına cıayalı duran bir 
tüfele aanıcıı . Bir adım ııertledlk· 
ten sonra Rex'e ateş etme.le hazır+ 
ıanııı. Rex. k&Jll.6ındaltlnln nl~an 
alan tek kanlı gözünü ııörcıü ve 
bir ııantrenın bllmem kaçı kadar 
k111a bir anda Elkeyf kampındaki 
bQtiln tüfeklerin cıaıma dolu olcıu
ğ\ınu cıuoıınııü. Kendiri! için hlı;
blr kurtuluş çaresi yoktu . Fakat 
yine o kıııa saniye içinde Klau·ın 

1 
1 

sayısında: 

YUHA! 
Yazan 

Yusuf Ziya1 
ORTAÇ 

AKBABA Evinizin Bir Haftalık Ne_şesidir! 

tam ateş ettıll anda bir adam O· 
zerine atıldı. Klau•ı A<1eta ııilrılk· 
lerc!!slne çekti ve yere serdi. Bu 
harekrt umumi bir arbedenin ba.,_ 
Janııcına işaret ol11u. Ortalık ka• 
rı~ıotı. Rcx ile Larraııa ııözgözc 
ı;eldlklorl zaman Larraga yavıı.şça: 

- Bir ,eyin Jok ya? diye ııordu. 

- Hayır, ama acnlrı t1a'1ende 
kurtuldum. Bunu nıısıı yapabll· 
din? 

Eski bir güreşçiyim. 
Kampın inzibat memurları ko

oup geldiler. Üçünü birden yaka· 
!adılar. Larrua·nın hlcıdetl hAIA 
gı:ıçmeml~tl Yüzünün Uadesl kor
kunçtu. Rex'ın kulaltına şu sözleri 
1ısııcıaııı : 

- inocencla nlşanlımdı. Klr.u•ı 
gobertmeden ovvcl bana her oeyı 
açıklaması !Azını • 

Pakat kader kı.smet başka türlü 
!mi~ ... Du dediği olamncıı. Lejyon
cıakllertn arasında dalma bu tıırz 
kavga ve dö!jüşlf!r olurcıu. Bunun 
için bu meııelenln üwrlııde de faz. 
la duru:macıı. Rex de aöyllyccek bir 
ııözü olmacıııtını söyledi. Klau cıa 

bu me\'ZUU !azla uzatmak taraum 
tutnıattı. Fakat ııısıpıını temin ve 
nıuhafııza için her Oçtıııe de l edl 
ırtın hnpla cezası vıırtldl. Mesele 
ete böylelikle kapandı. 

iki nrkaı1~ hap~ vazlfcslnl ıo
ren kuııtbecıen çılttıltlan zamr.n 
lej~ ondakllerın iki takım olarak 
dellşlk iki tarafa ııcvkedlldlkl!!rt· 
nl öRrendller. Klııu, ıııt hracket e
cıenler arMıncıa bulunyordu. Da
ha ııonra dlıter bir tabura nııkl&
Cllldl ini cıuyctular. Başlı:& hıçblr 
haber alınamadı Rex o kadının fo
toııra!ının ne oıııuıtunu bir daha 
aonnactı. Larraııa cıa bu bahsi hiç 
açmadı. (Dnamı yaz) 

BUGUMKU 
H A y A l '• llköy :.ıetto· 

roloJI htaıyonu-
nun tahminlerine röre, buıün 
şehrimiz ve civarında ha•& ııar· 
calı ~ok bulutlu cr~errk ohıp. 
rtızc4rlıır mutedil, zaman :ıaman 
serL olarak esecekllr. Hail! ve a 
ralıklı yatı' muhtrnıtldlr. 

J>Dnün en yük5tk sıcakh:ı .+11, 
en dfiştık l~t' +< Sanıı,rat olarak 
kndrdllml•llr 

T AKVIM zı K\ m 193; 
l'l'ılt "· '" ... 

i\l 11 - Ol'' 311 - Ji:A'l'\f l 1 
ıtı \it 1373 - ıu . nr ıı 
llWHI 13'7 - lfı•tı!Ollhlr :?ıı 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDi 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

\'asa il ı:zanı 
06 55 02.0S 

12.00 07.13 
14 31 09.45 
16 46 1200 
18 23 01.36 
05.11 12.24 

Gazetemize ıönderllen ya· 
:ı: ı lar •c rulıult'r ba"Isın 
buıhnoın ,ade •dilmez. 

BİR AÇIKL\:\lı\: 

DOııı.:o uı·ıı.ır 'r Sarınııı •Otuıın 
muzılll ı;ıkıııı 11"'1111111rı Uı>('l.;ett \t 
Kolf'Jlltı-nı nııtı ) ıızıda hıth•I lf'
çen iki I' rr Robert Kolej Tlyatroııı 
tarafından Genelik TIJatro Ftıtlva
llnde 01nanmı, ve yuı lıu mtlnue 
hrtle Ja•ınl•ııını tır. Do haşarılı 
trmsll Ji:nltJln ı;df'IJI) aı lltretııırn 

lrrlııılrn '1r. Hll nrJ unıııu . Ho:rd 
tarafındaıa 5Alıneu konulmu•tu. 

mali ııııı, ıc ynplll.;lıın ıınzı bnre
lietl«'r 'e kUctı ı; ktıçtı ı. hl:ıl ııte~· 
ııırltr lı•lıı znııııın m ü• .ılt ı:lırfl· 
ıııl)orııu. \laturı.:•uıı ıııttt\'llılıllt 

nı·ı~ ıınt nt.l:ırııııl;ı eheınnıl) ı·tle 
lıalı.1'1111111 ıle lılr tllrlti Ml'rll•r: 
J::l'tlrtılıı ıırL1c·eh•ıııllrl1t'me3rıı Dil' 

Jınr ıt'l'oıırıık hanuııuıı 1,111 hu 
eıraıl:ı ~ff'ı•ll il' IHIZI lhtllliUllrıl 
6<"h~ıı olılu. ('ı• itil ~nh 1 ııırııfıı-
1\lll'rle alliJ.;nlt olan hıı kanun ı·t· 
rafınd a türlll tı•f,lrll'r yaııılıll. 
c•lıldı ııılinııt.;ıı~:ılrırıı ıtrı~ıtııı. Il ı" 
lı• lııtktlııwıııı ııuıııı fııll'fll bir 
ha)'l)rt nıı•.ı·le ı Jıııııır,ıı. kanıı· 

nu J.eııdl l•ledltl ert.llde harfi 
lıorflne cıı..ımıııık 1 l•·m si, pıırll 
lıU> 111.lerlnl! rın, ı:llrflıımerıe \':ıh
s;ın bir iLi &11.l rrtll ıı•nclıı ııHtl· 
)Ul.ler hll)l!! lstl)om dl)e tılrcoı. 

ıııebu lnrı lknıı rıterek ha:ı:ırln· 
ıtıl.:ları tnl.:rlrl lm1.aıatmııları, hııt· 
tıi buıııı tııızal.ı)aıılnr nrıı•ıud:ı 
bile drrln bir ıurıaı >arnıu. 

TEK ŞEF 

A 
ııcnk lıütüıı buıııar. yuka· 
rıda ılu 511> lcılli:lml:ı ılbl. 
hürrlJ l!t u cır.mokrn l d • 

va.ı ile dotrııtlaıı dojruya atlı.o· 
.!!I olmıı.ı an lılr takım tAll •t> ter
di. 111'r.k ıııırtl, ll'k ı•fıı :ı:lhnl)ctl, 
ıııırıtdc \C htıkQnırttc tnııı mlnıı· 
~ıJ lr. lıllklnııll. lllH ) a11ndn toıı· 
lnıınn c.ır.I'. ı.oııırf'~lııtle, de\ rln 
U.IŞ\l!l.111 en iyi dl'lllOkrMI •el.il· 
ıılıı tek ııortlll ılrmoı..rıı•l 011111-
lllllU ı:lıltll~ etle ldılla eıtl)or. \t• 

ıınıuıı ı.oııırc "' hlrıtıı ile h ıınıı 
htımk rıll~ ordu. IJUndıııı lılrJ..oç 
llY bOllrll 1111. IUH •:ı..tııılolıı hn· 
ınılnkl oı;:ı ııutkunıtıı, ue,ıet 

Hel I, çot; pnrılll drmokro51) c hl· 
zlrıı lctlmnl \ il tyn•t tıün)enılzlıı 
eherlıll olnındısıuı il) il yerel\. 
ıeı.. parti zihniyetinin de' nmıııı 
ncıktıııı acıın lifin cdl)ortlu. 

KOLAY DEGIL 

Ormokrat Parıl'nln biç bir 
tenkit tanımak l!trmlyeıı tdart· 
cllerlyle ıordütllnü ve dü4undliÖ 
Junil apaçık yu.malı meslek d 1 
ruıtıuiünün ilk şartı uyan ıca t 
!emler arasındaki mllcadelr, ~ \ 
~ıra en tiddetH devresinde. il . 1 1 yanda tılr veya birkaç potıtlk'1• 1 

{ cının. herşeyln iHtunde brn, d ı 

ı 
l'tD inadı, ve bir :randa, &f'rte1'• 
lcri haykırmak için biç bir tıa• t 
kıya ve tehdide kulak asınır•~ t 
kalemler. Getlcl durum ne kaıl• ı 
atır .,. balla bazılanna ıöre• ı 
ue derece Umltuz oluna oısu"t 't 
bafımsızlıfını koruyan dilrft!I 
kııltmlf!r yine zare.rt kazanac•"j 
OunUn ve bnı:ünUn blltllo şosyJ 
çeki meler! ve politika n1Ucaılt11~ leleri, durust kalemin llıtUııl 
tU:rle sona erml tir. 

27 Ekim 1937 se~lınlrrlnde, 1'• 
P. ceneı ba kanının bütün orıır· 

1 
ılne nı&men iki) U:ı:c yakın "e 
anlyell bir mlUctnklll topıuııı 
jııııun :\!illet 'lecllslnc clrıııcP• t 
dürllıt n ba&ımsız kaJe_mln '.!'il'~ 
klyedfl ynl n çok llnemll 111 zaferidir. Tatbik edilen n)a eıl • 
leeek olan hiç bir tıa•k• , kaleınlll 
uferlnf' enceı olamıyar.aktır. ı.ı· 
ra, ~mir kulıı olmı)an kalem. ı:rt 
çekleri yazmak ıörcvlnl eesareıı; 
yerlne &l'tlrtertktlr. 7.lra ·ırrn ı 
beş milyon insanın daha ırı ııtr i 
sosyal düıene ka•ıı,man .,a ııı l 
sanca ya,aınanın tıUtUn lcaplaf1

111 

biran ünce clr ırç!rmPSI, :ıcaW 
1 mln l'mlr kulu olmafı kabul •' 

! memesine baflıdır, 
Bunun lıliylc eldufıınu o. 1· 

tıaıı kalemler de b1llrler. }ak•1
• l 

&'tnl'J başkanımı mldelerlylr bd11 ı 
Jmzaıannı atmaktan bltf'! çekili• 

G 
rçml c nlt olnu bu e ı.ı dikleri yazılar kaleme aınıııl1• 
\QJ,aolnrı ıııılnllrlien. bir bir kt5e "' mide icabı scyıırl•r· 
dda dnha tekrar ede> im Bunlardan biri, bafyaıısına .ı 1 

ı..ı, rıı 111.uı.: bir tenklıl dtıellııl·e· Jallara nur Emri verlldl!ıı dlf' 
bine dıılıl )Ohıım•ı)ıııı. C.11.P. nlıı bir ba tık koymu,. l'akat afıl 1 

"' 0111111 ııaııııııla huhınnn· ı;lln, o ıaz.ete dahli birçok gı.ır 
Jnrııı ı:ürll lt•rl, lllU hıı· tcll'r •on haftanın yeni yeni '' 

1111111 lııınılıın hıı J.;ıı 1 tır· nıllthlş tlvat lırlayı,ıarını vr.reıl 
ltt ol11mnzılı. lı.ll ılnrııı, o r:ımnıı haberltrle dolu. 
ı.ı 1111"\Lllatıı aore. 1 eı. lll!' rıı hli· •:mır kulu olmak, hrlıı tılr ıı•· 
ı.11111 olun ıınr .tl rtl,I, ıııııhltlıılıı, ll'ın Jriıı, 111" ufır ''"~ ! J 

r.oı; ) ıllıt,; m.rı ltl)Alllarınılnn el- Burhan ARPA .J 
eırorııııt11ı.1tl'rl11 ır~lrlerlııılt'U ,,. t p 
hclle l.:olny l.nlıı) ı.urt utıııııııLdl . '- ------~ 
'J ürı.IJl''ılr.t..ı deınokrıı hı tam eı·· -- r 
kllılt 'atr.J.h••tlrı·l·f'ı;lı;I ılıirl J ıl J or, ('.11.P. ıın,ıuılnlillnr, ı:tıt1 1~ 
ıııllltt ı.:nr 1-11111.ı to•ı.rıırtıynraı.: lk• •'<·ı. ırı. .'fllu ,.rıırlıt ı:usll'Tl)flf1~ 
ıldarn ı::ı·lrıı llr.m11ı.rııt ı•ıırtl hıı· Ur\ l!'t Hel"lıılıı ııı :\fn) ı~ l' 
ıııllal.:llrrln , 111.,; «'('hnlerlnılekl ılckl nııtkundn ""IJn,.ct \C fi~ 

kuıııtlı hr)unıınııırlt'rlıııtı- «lt'k ıııır hRJntııııırıııı dtnıukra•I ıın"rı 1~ 
ti , ıeı. "t'r ı "''lt"ııılııl ınllıl fRllJll lrrlıılıı ılohıı ı:eııiş lılr ill~fldl' il 
cür et l"I nıl'ltrlııe t.;,ıN<ı, l9t:i de kOııı •llrrl'eı;1'ı lınt.liııııtnLI ır ıiıl 
l'.11.1'. ıılıı ıııı h rl"l.l'I tıınıııı ıen- •I. hu zıtrııretln , lılr:ız :nn ne 1 
klıl edt'lıllııırt.; 11:111, ln~nftaıı rıııılı· 0 l•a. l•tr>r l•lf'nır:r. aııln•ıtflıı:ı~~ 
rıım olııııık tü,ımıllr! hlr ıll'llllııtr. nıınıı rııımrn. il~ 
OLGUNLUGA D G """ ""'"ll•tt: rrJlnı mt'•f'h••I n~ 

O RU J.ınıtıı lıl1;lılr şey ıtQ•ilııntnıtdll 
ılhl, hıılıQııırt dr lııı )olıl ııır ~ 
ılım ntrıın) ı 'e orınıtan ı,;nlcllf11• T 

"" ıınrll zllınlg>lhılıı bıı 111· 
reıınet•lrır ıııuı.atıll. nlf'ınle· 

ı.tt ı1:ıııııe ,.e ıtıeııııtakl 

ıarllar, her ıun ıl:ıba oııııol nşı-

<< 

lık baskuıı ıTOrk cııı lı:unıı:nuı 
rayınları arasıncıa çıkan Homl· 
ros·un •Oıtüssela> destanının ye
nll~tlrllmlş ikinci baskll!ı bu a7 
ba.şıncıa Varlık yayınlannın cBü· 
yHk kitaplar» ııertıılndı çıktı. ilk 
çıktıRı yılların uyııurma vo aşırı 

özutrkçellk akımına ayak uydu· 
rarak anla~ılmaz bir cııııo yapıl
mıo çevırteı yllzünden bir kllşede 
unutulm~ kalmıo olan bu değerli 
eserin yeni Jnlıtı ile karşımıza çı
kışı hakiki bir kazançtır. Bu ye
nı çeviride dil llfjlnlıklarının bir 
yana bıraklldıklan, ancak g(lnC· 
mazan yazı ctlllne ırıce )erleşmtş 
kelimelere yer verııcıııtı. bir bakı· 
ma da o gOnlcr tçlıı yeni sarllabl
lecek kcllmclerın artık iyice alışU· 
cııııı eörülmelttedlr. 

İyon epoıı dalrCllinln illada'c1an 
gonra ikinci önemli caı:ırı llk de
fa olarak ı:enl§ bir okuyucu lı:t:
leslntn ka.rşıaıııa çıkıyor. Yeni 1et1 
§en aydınları.mızın bu Jkl eserden 
ecıeceğl tııtltAcıenın hemen bütUn 
klB.'llkler çcvtrtlerlnc denk oldu~u 
ııu ııanı~orunı. Batı aanatının bu 
iki ana knyııa!lıııııı medhlnl ku
lıııttan kulıılla duyımlar, artık bu 
eserlerin yüce gOzelllklerını ana 
dlllerınııeıı okuyup anlıyabllecek. 

Destanlar dı'tlenıp kitap hail· 
ne ıı:ettrtllrken. parçaların ıııraı .. 
nışı yüzllnden Odil65eta. lılada'• 
nın bir devamı kıtııtına 60kUI· 
dUR\ı halde. aıılında 0c1tla&ela'dakl 
temel ile iııacıa arll5tnda öne.mil 
!ardar bulunmaktadır. Kahra
manların kt1ııııı:ıer1. olaylar cıuz 
kompozlııyon biçiminde adım adım 
&ırn ile llerierken OCIÜMela'da blr
blrt içine ııoçmıo halkalar halin• 
de, ııanatlı kompozısyonu varcıır: 
Telemaho •un babuını ııoruttur
ması (l-4. Rapeodll. OdyMCWi' 
un Truva•cıan aynl141 ve Oeyın·a 
adaııına kacıar ba;ıncıan ııcçenlerı 
Phalaklara anlatması c&-10. Rap 
aodl). 13. Rapsodlc1tn ıonra yur
duna dönO~il vıı Penelope'nln ya
vuklulanndnn intikam alı,ı. hep 
ayn ayrı daireler haltİ:ıı!e anlatıl
maktadır. Kahraman yurduna 
dönüşü ile ııadık zevcenin kenıtlı>l 
nl evleıuueıte zorlıyan azırıu ya· 
vukluların ellııdım kurtul~ları 
iki bel kemi~! motifi ha!tndo ese 
rin bütünü 1çlnde abonkll bir bir 
ilk kurmaktac1ır. Bunlara benzer 
kompozl6yon ustalıkları lllada'da 
yoktu. lııacıa destanında Truva 
kıyılan olayların ııeç:Ş yeri olcıu
r;u halde burada olaylar bazan lt
baka'nın kayalıklarıncıa,buan açılı: 
denlzlerde ve adalaroa ceı;mekte. 
manzara daimi olarak delilfmekte 
dlr. iııacıa•cıa AclıUlcus'u zafere e 
r1otıren ko!unun cücu oıcıuııu lıal 

ıııı~ ııurrlJellr.rl Jnrn~ ,a,ııŞ ~1, •un r;f'rl \trıııtyl aklından tıl 
ırclrml>ordu.M 

Tahir ALANG~ 
de, burada ocı~·u tchllk«'ı r 
den kurtaran kurnazlı •ıdır. o--: 
cıa trajik bir hava içinde bi r ıı:• 
ramanlık yaşayışı, ·burada ıse ı 
mJcl masalları ile kanımı' bir 1 
Ç!!kÇI bava vardır. iıtada'da ı-a~~ 
mıza feodalite (betlik) l aoııf .. 
bUton parlaktııtı ııe çıkıyor. Od 
&ela'da lııe bu feodal y aşıı~ ı~ı 
ce ı;anıılmış, çürümcğe yüz ıı> 
m'l.IŞ bir durumdadır. Sava.,tan "~ 
nerlı:en kaybolmuş Ody55eus·~.r 
konağında kederli oıtlunun oıı!l ~ 
de Prnelopo ile evlenmek ıstı t 
betler, onlann he~eyl uıaıı ~ 
cterce:ııne zorlu misafirlikleri ç 
ken bir amtokraıılnln .tılc'l'ld 
111ada'Clakl kl~llertn hepsi bd1cı• 
ve lı:rallardır. ama bu dcstaJl 
&lja!h halk tııbakasında da (ctcrı>O 
ırcnlş lllçOde yer vcrllme!<tcd •• 
Beıtlerln alçatca harcketlcrlnc 1'~ 
ıı ııadık uşaklnr, hizmetçiler 

1 

çobanlarla karşılaşıyoruz. Bu d~ 
tanda halk havaı;ı o kadar aÇt1' 1 
ki yurduna dönen e!endl51nl ı• 
ran köpcıte bile yer ver1ırnııt • 
Bir ba,ka deyimle hu cıeetand• eıı, 
ıcn uslubunııan ge~ekçl anıııt1 t 
dolru bir ı;:ellıme eörOlmektr.d•rı 
Bundan başka olaylan ve k l§I t 
saran tabiatta da değişiklik vıı~ 
dır. lıtada'da tabiat tBAvırl V 
kıttır. OdOStıela'da ise tabl11~ 
manzarııları bütün destana reıı> ~ 
bır lbtı1Jam ıçıncıc yayılırıar. pı~ 
raııa &Şa!u 11abah 11ııı1nın lt"ıd;. 
iül renlı:ll parmaklan ile ... > el 0 
başlıyan bu tMvlrler heyecanl1 

,. 
!aylar kaı1ar çekicidir. Qd(ISllC 
htada'dan daha yenidir. sıctl~ 
cıan, Baıı Akdcnlz•ctekl yuıı 
kolonilerinden haberlidir. ısP 
ıonları). Kuzey cıırarlanndatı:I ÔJ 
cıınlık ı:cceıero.en • .,, yz. da ıc:oç t' 
Asra·ra hücum eden Kımmer·ıe ~ 
den bahseden parçalar vardır. tı,. 
tan ı~aretler bu destanın 7. • 
ikinci yansıncıa meydana ı;e~, 
Rlnl g&tennektedlr. içinde d e' 
ealtllero ııtdea parçalarla Kar•11,ıı 
nız kıyılarına alt yolculukları! ~ 
u Kafkuya kıyılanncıan 16~~ 
maeeralardan bahseden par( ı;• 
lla vardır. İllada'ın !eodaı-eP\,ıı 
çaıtıııı anlatmııı;ına kar§ıllk ı;cl 
destanında demokraııının gcrı:e ~ 
ani ayışıııa yönelen bir yeni çııı c 
lıabercl51 oldulu 5öylenmektııcl ı 
DUnıa deatanlan içinde cp06 ıı 
ıııaından roman yap15ına cıo 
yönelen en ı;:Ozel cııer bence 
dur İllada')'a nazaran daha ı;e' r• 
il, bize daha yakın olmııı;ıı:ıııı. .r 
beplert bütiln anlattıRım not! 
da bulunmak:adır. sanının. • 

ııoııılros. oııü .. ela. (c\1t~ 
\hmrı Cr\Rt F.mrc. \ arııı. \ ııJ 
I' \ 1. Dört lira. 
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Bilecik'e. giden C.H.P. heyeti 
köylülerle görüstürülmedi 

Bilecik Valisi «Ne yapayım Toplantı Kanunu 
vazifemizi yapıyoruz.» dedi. 

var, 

lıı llusuıl luhalılrfmlıden 1 maksatla B.leclk'e grlrn CHP. be 
ltııu~Clk, 20 - B1lecilı: eçlı:n r:lnda .;cUnln kö)'lülerlc ve ha.k.a uma.sı· 
lı:tıu~tı lı1dla ecıu,n bukı ye yol na mini o.undutunu batırlattıkla-

tr !arı mahallinde tahkik eı.mek rınd& n iden Ben ne :rapa:rım 
l!ııı' CHP. Genel Mtrli:ezl tarafın· Top:antı ve göstul .;tlrüyti$1uı Jı:a 
tlıt ~At!fe!tndlr11en m!lletvekl l TUr nunu var nz.femlz )'llı>ı:roruzı 
~l l\ öle, Ftrlt Melen, Mehmet Kar ekllnele cevap almıt ardır. 
fit; •flt Fırat Vt' Ali Rlza Akbıyık 1 C.H P ht;retl Sö ~ kazasının Zem 
r ııı?Clan nıUte elı:Jı:ll ile et dün fch· zem e lı:öyUne ıw· lı:lerinde orada 
ltl'!1te ıeıerelt va:ı Uc ıemaş ctmı Jandarma y(labaşı.sı Crmaı Pınar ta
~•llye, ıtçenlerde :rtne bu ratmdan mllle"'ek.lllerl t e görüş 

8EYOCLU'NUN ARKA SOKAKLARll - llurn 1 l"hrln ı::o 
atlQ .. bt'&I m~hur lle•· 
\erı ~ o rllrl!Or!lntıı soknk ht' mrn İ•tll.;l!ll c:ıdde•lnln :.;anında._ 
G, GPr <Clırrmıttlld•> ~I' 1111 CCll 1\t' lllRIJdl'lrnı lf' dola, Çöp tt'nelı:Pltrl 
t 0 lir.. &zıııa kaılar dı•lınn~ hl'P•I.. hlm bilir kaç cfiııılllr hlr 
Ge knınyonn ntramnmı . Dııh ıta knc ı;ilıı nıı:rnm•> nl'aı._ lll'•lm· 
lı1,; bir tnne çllpçO de olma a. huni nrrrdt'J e 111' nın içine rena· 

reıeceı.:_ 

Lira 
Her 150 tireye bir k ur'• num.,a .. 

Fazla izahat için ıj1nllınmııın Mtfllf111 mOnc11t idiniz. 

ınek için toplanan hallı: daCJtılcıııın 
dan, m11letvekı:ıer1 her hang1 blr 
hCıdtsc1e meydan vermemek için lcöy 
dtn a.;nlllllşlardır 

Ol'll<fan BozOyük tazuına ı; den 
millet vek lle:ı burada da pollt.ln ve 
Jand rm:ının mUdahaledyle topla 
nan hallı:la temas cttlr1lme<llklerin
den Blleclk'e uğramadan Ankarn.;a 
dönmllşlerdlr. 

Blllnd!AI gibi, bir müdde• lince 
:rtne bir c H.:ı>. tahkik heyeti Zem 
ıı:emı:re köyüne gitmiş, orada Jan. 
<lamıa lUz;başıaı Cemal Pınarın mU· 
dnbalcs!yle koylülerle temas et ttrll· 
memlş ve Bozöyükte de a:rnı eekU 
de kimse Ue ı;OrüştürOlmemı.ıerdl. 

N. Eczacıbo§ı 
bi r konferansa 

dôvet edild i 
Anuterdam, 20 IT.H..A > - Bıım· 

da toplanacak olan Avrupa B rll!ll 
Endnatrı .-e Kültür Konferansına 
TQrlı:.IJeden de NeJat Eczacıbaşı d•· 
nt edllmlştır. 
nıı Jı:onıeranı;ta Adeıuuer, Spak ve 

Şuman da blrrr konu$Dia yapacak 
lardtr. 

Her ilkokula 250 
lira odun f ahsisatı 

avrıldı ~------ . _______ .,,, 
oıı:uı:ar yakacak lhtlya('lannı te 

mlnde büyük zorluklarla karşıla,. 
maktadır. Hlllen yakacak ihtiyacı 
temin edll:n!}"en okullar bulun· 
maktadır Dün maarif müdürltı· 
tünde, maarif memurlarının 1.§tl· 
rt;Juyle ilk okullıırın yakııcat lll· 
t 'l'açlan konusundıı bir toplantı 
yapılmıştır Toplantıda, bütün 11.ı: 
okul.ara şimdilik kaydı ile 250 şer 
lira mııhnıka• tahs!.ısatı verllmc-
11, k rarlaştırılnıı.ştır 

Öte >andan, oku!lann !tok ltO
mürO lhtly11çlan da. henüz tıım 
olarak temin edllcmcmlştır. 

Şehir Tiyatrosu 
artistleri Asya 
gribine tutuldu 

lkıncı 11aıv.ın turunda bulunan 
.Uya ııribl Şehir Tiyatrosu artist· 
!erine de musaııaı oımuotur 

Artlııtlerdeı. bazılan .Asva ıırı
b ne yakalar.dıklan için, bu nk· 
,amdıın itibaren Şehir Tıyatro u 
Dra."l'l kısmında tC?Tll!lllne b lr.na 
cağı ilim olunan •Suların Altın· 
ctakl Yoh adlı piyes n oynıınma•ı

na ancak 26 Kasım Salı gününden 
Ubaren başlımaca.ı:ur nu tn 

kadar, cKaht<ebane" ıı 
eelll~ektır 

Necati Zncirkıran'ın 

ifadesi alındı 
Anlı:ara. 20 ıHususı ı- HCirn· 

yet ga.zetesl Ankara mümessili Ne
cati Zlnclrkıran bugün savcılıjta 

ça ınlarak lfaeles alınmıştır. 

VEFAT 
Meşhur Dr Albay İbrahim A&

laner· n ze,cesl. oenızc ıııt nanka-
111 TA o. mPrhum Baş Hukuk l'IO· 
,avirı Fethi Aslaner ve Muzaft(?r 
Tanman·ın anneleri. Nükhet A!r 
lanerın babııannMı, Musta•a. TCI· 
Un \'e Gün Tanınan·ın anneaıınc
lerl. Özkan Aslaner ,.,, Ankara Tıp 
F&ltül•esı Doçentlerinden Dr. Mch 
met Ali Tanman•ın kayınvaıcıeıerı 

L C• IF 
t1 ı tEJ ı il lt?fi m 

MUKADDER 
ı.ıırılı>rıtrıı bı•rl ca•rtt'lrrllı• 

hrıı lhlll ..ıınııe,ı ıorlhormn: 

u\ nrııı Rllln~ aı•rııtııı11> 

\11111 lılr ııcra,ııuta lıilr. 1111'· 

rnk t'dlıı "'" 11Plllr ılhf' •R· 
;ı.111111 1111 ınrorıııı oknnıartıııı. 

'ih ''""' ılılıı rarı.11111 t:ırııım. 
Bir rllınlıı rt'l.lfınıı imi• 

llnltıukl brn tıu ~ozıl, hıı,a
tın uruzlnnın..ıııı brl;le• t'tılt'rln 
mu ırrrı. p:ıroln-ı ~anl\orrtum. 

D ~ A :S \'F.l.İ 

Stevenson 
Pineau ile 
Görüşecek 

\ıııtdolu Ajansı 

Wa&hlnınon 20 - .Birle.şık A· 
merıka Hariciye Veıtaıetlnden dün 
gece ııeç ııaatle.rdo tebliğ eellldl· 
itine gör(', D rl~;k Amerika Rei
sicumhur ııeçtmlerıııe Demokrat 
Parti acıa~ı olarak lştırük etml§ 
olan ve Frllllfia Hariciye Veklllnin 
dün akşam John Poster Dulles tle 
~ apmı ol dulu konuşmanın b.r 
kl6mında hazır bulunan Adla! Ste 

GAZETECi GÜZELi _ lirtnlt- ıııotlf!••rl ile üslü bir l•'t"e rllıl· 
~r~ı ı;l)en ı 117.abrth Jlukr, lıııı;llu•rt'nln 

ı:an•ıe<-1 ı:tt>f'll l"(.'llnıl tir, HPSlm l.oııdrada Ro>al \llwrt llall'de )il• 
lcnson bu ~abab Chrl&tlan P neau pılan m!l•fthal.:nyı kazanan tnı:I 117. dilberini orlJlnnı elbbr•I H' 
11~ bır eörü,mede bulunaca!ı:tır. ~f'm~l!t'~I ile ııı~trrl> or. 
•••••••• •••••••••••••• ııııııııı ııııı•ıııııııı ıı-.ı-.-·ıınna•ı•ıtıııııııııııtftııı•tıııııı111•11111111nııııtıı11111MnH1111111•11uıııuııııı•ııııtııııııııııı11111111111111111 

Havagazı yoklar 
arasına karışlı 

EV KADININDAN BAŞKA 

BU YÜZDEN SJKINTI 

ÜNiVERSiTELi 
ÇEKiYOR 

DE 

Şehirde uzun zamandan beri de· 
vnm etmekte olan havagazı yoklutu. 
bUtUn çalışmalara ratmen ııtdert.. 

ıemem4ttr. Şehrin pek çok ııemtı, 
aylardan beri bnmgllZlndan mah· 
rum ra amaktadtr. Hatt.A P'k çok 
İstanbullu, gaz:dan ıamamlyle üml 
dl.JU lı:{'8erelı:, bu mevzudaki lhtlya 
cını .daha iptida! yollardan gider. 
meyıı başlamış ve bOJlece koca ~ 
hlr üç aydn, Oç aııır ı;erııeı:nlşt.ır. 
Aile relalerlnlrı pek çoğu: •- İEtan 
bulda hangazının mevcudlretlrıl, 
ancak tahalllt makbuzla.n ı;e:cıııı 
uman farkedeblll:ronı.n demekte· 
Cllrler 

Yolı:ltılt e as torlı:uııç tes• rlnl bil. 
he.esa ünlveralte çevrelerilldc gös
termiştir. Bu yüz:dcn Fen Fakülte· 
a1ndekl çalışmalar selı:te.;e utraı:nış 

ve gerek Ojlret.m ü)·elerı, gereue. 
otrenc11er ne yapacaklarını ~atJ?. 

mışlııre1tr. Bunun! ııı:ııı olarak 

Klm:ra Enatltllsündel:I bütün !Abo
ratuvarlar. üç ardan beri çalışamaz 
halde kalmısıır. E.-.t elen gDnnıı bü 

n uatierlnde pek çok Olrenclnln 
kau dı ı çcş il ıetırtıbelere .sahne 
olan bu H.boratuvarlarda. halen 
aeındıncı blr mam:ara hüknaı. &ü. 

rüyor: Bomboş odalar Te tahta ma 
aaıa.nn tızctncıe bavayazının saı. 

mestnı bekle1en blrkac ~rencı •.• 
Durum bütün Oğreneiler a~nda 

haklı bir !lz:üntU yara tı:ror. Btl· 

husa mesallerlnln a.ul mühim kı.s. 
mını lAboratuar çalışmalannın tet
k11 etmesi ı:creken aslslanlar, ne 
yapacaltlannı pşırmış "w:rette 
bütün iatanbulun belı:ledlli blr ee:rt 
bekllJ'()l'lar: Han. gazını ... 

Ölüm 
Bankamızın kıymetli 

nncıan 

!<\Bit AKfH" 

kapı.anla-

20.11 .957 Çarıamba aünn vetat et
miştir. 

Sabit Kaptan Bankamıza 33 se
ne emek '''rml,, zab tıın v mn
rettebat tnratmdan ıs~llen kup. 
tanlanmızcıandır Ordu, Tarı, Tar
han genıllcrl kaptanlıklarını ~·ap 

mış olan merhumun ı;on vazlfl"bl 
Olresun S!l\•11rllll!;ldlr 

Cenazesi 21.11.957 Per~embe Cil
nü Ktdıköy!lndekl evinden alına 
ra.'< 6ıtll':Vt müteakip Osmana a Ca 
milnde namazı kılınarak vapurla 
P abahçcs ndekl le kabristanı

na defnedl!eccktır 
Bu kıym('tl tapta\}ımırm ara· 

mıuıan a •nlması dolayı yle a !e-
111. arknda lan. m~lckdqlr.rı vn 
bilumum dcnlzcllf'rc taz~ etlerimi 
2.1 bile11r1 rız. 

IJf'nlzrlllk B:uıı.a.o,ı J 1\,0. 
Ut'nlZJ oıınrı 1 lt'lmest 

:\ot: ":3 nnmnrnlt 'apur f· 
mlniınundrU ı nnmııraıı l•ke
lt>dıon aat 1 ı de ı.nıı.arnı. li:ll· 
dıkö)" ntrn) aM1' <·rna7PJ ı ala· 
ruı. P ahllli('P'I" ı:liturrr~ı.tır. 

SANA YICRERIN-~ 
N.J\ZARI DİKKATİNE: 

~;vut,I 
~' --~ 

KANT HAL 

MEVLÜT 
Me-rhum Yanyalt Galip Ho

canın ~ı ((lk ııc\ anı annemiz 
rahmetll Gtılsüm Camlıca•nın 

ölümünün lttrkıncı ııünO :ı:ı 11. 
1957 CUmaya tcsadOt t''mekte
cıır 

Rahmetli annem z Gülatım 
Çrunlıcıı·nın ruhuna tbafen 
Kadıköy Acıb dem Fn.lkp~a 
Ca:niinde cuma nrunazını mü
teAklp Mevlldlnebe\l okunacn
ğındr.n akraba, dMt, arkad~ 
ve arzu buyuran din kardeşlo
rlmlzln teşrifi rica olunur. 

(.'nnııu·a " Hn&lnnı 

allrsl 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••• 

TEŞEKKÜR 
Çok ı;evı:ııı ~im ve kard('.Şl· ı 

mız Hfu;nü Güneı•ın vefatı do· 
layuılyle crmnze mt'raslmlne ı,. 
tırak etmek ve çelenk tı!!nder
mek suretiyle &IAkıı \'e 58} ı:ı 
gö..5teren 'e zl:varetımtze ccıe
rek veva telgraf ve mektup ızön 
Clcrt'rek acımızı p11yl an muh· 
terem ZC\•at11 şükran hl&le:ıml· 
zı 8&\ln ııazetenız v ıtaslyle 
tbll!I: edcrtz. 

1', l "' Knrde IPrl 

· t:FAT 
S&!lye Kulatcsızo!';\u·nun eşi, 

Avukat İbrahim Kulaksızo:!ltı'· 
nun karde~ı. merhuı:ı\e Pakize 
Korlu·nun damncıı. Mu1aff('• 
Korlu, Saime Korlu. l:!en ıha 
Yanlıoıı:ıu·nun ('111şteıerı, ne. 
tül Kulı:Iı.:sızoğlu'nun b:ıbası 
tüccs:uan Hakkı Yanlıoıtıu•nun 
baca'lağı. Trabzon Yeni Yol 
Oazeteat kurucusu ve baş:ra
zan 

RF:1'1R "0Ki1"t 
Rt ı .. u.:~ızoöı.u 

tecıavı ecııınıekte olduf:u on
mu~uyu Cerrahi KllntRınce 
ClQn sabah vefat etmış• !r Ce
nazesı Cuma aann vapurla 
Trabzon• ıı nakledilecek vo Tır
zık takı kabrlbtanıı de!nc-cıl!OCPk 
tir 

KISACA 
FRANSA YA 
BENZEMEME!< 

• 
l kUdar Jıdtrltrl .-Cansa ya 

benzemtkttn pek korku· 
3orlar. ::.t'~im kampan1uı 

ıra ında orumlu hUk<Unet a
damlarımız nlsbi temsil sistemi 
nl kotülemtk için durmaksızın 
J'l'ansa•11 or!U'k ı:ostrrdlltr. 

• ransa'da istikrarlı kabin«' ku· 
rulıruıdıjını. bu ytjzden l<lt'rın 

akAdıfını. Fransa•nın büyük 
bir de\leı olııılitan çıktıfını tek 
rarlayıp durdulllr. •Aman F ran 
sa"Ja bennmeyt'llm, Çotunluk 
•istemini bırakmayalım. ledl t 
fazb muhali! sokma)alım.>ı e
çlmlerdr-n önce politikacıların 

dlllndrn dil•m«"ytn s6z:ler bun 
!ardı 41.-._ 
sorumlu iktıdar llderlrrlnln 
Türklye·,yt t ransa'Ya benz«'mek· 
trn kurtarmaya çaıısnıası eer,ek 
ırn şa$ırtıeı •. ı·ransa toplum dü 
unlylt, medenıyttıyle, kııltUrüy 

le bizim için ula ılmaz bir uzak 
lıktadır. ıoo ,yıldanbrrl biltün ham 

Jemlz Fransa'nın çok eskiden a 
tılı nokt;ılarıo ıİlaımaktı. Ur.fil 

bizim için, Batı•Jı lılkeler için 
bil" Fransa blili örnek alınacak 
bir ülke olmakta denm tdiJ"or. 
Hlllmdr, frlst'ft'de, sanatta .-e .,. 
debiyatt& birbiri ardına öncUlrr 
;retlştlren bir mlllrt btle medr· 
nl.rt.tçe ı:rrt kalmış toplumlar iç 
in elbdte ki bir 6mek, bir fth· 
ber obrakttr. 

Fransa,ya benumek nya ben· 
zemrmek- Blrlnclsf e"mlzde ol
mayan bir tf, lklncld ise çok 
kolay bir durum.- Busun biz: 
hiç llphe yok ki Fransara ben· 
zf'ml}oruz. zatrn ne kadar fsıe· 
sek, çırpınsak, pı.rçalansak brn 

IAYF.A 

zr1 emr,-iz. Buna lmkln olnıaclı· OKTAY AKBAL 
\. .• t.•n•ı•h•rp•lm•l•z•b•t•l!•ri•z ... Eş••b•lr .. m•e· .......................... "..J-

Amerika'da milthiş 
bir kaatil yakalandı 
Onbe_şten fazla kurbanının derisini 
yüzen Ed Gein bunlarla eşya yapmış 

.\ •Ol'lllttd Pr~•• 
Medlııon !B Amerika> 20 - meydana çıkarılacaııını bellrtmi~. 

61 yıışındo.kl çelimsiz mezar 11oy- fakat tahkikatın bGnüz bitmedi· 
auncusu ve insan kasabı EQ Geln ıı nı söylemtşlenıır 

hakkındaki tahkikat ııen.şledlkçe B r memur gazetecilere: cB!rkaç 
leni ve korkunç teferruat meyda- Cazla burun bulcıuk. Meydana çı
na çıltmaktacıır. kan kafalara urmuyorları. dem1tı-
Wısconsın eyaleti adil makam- ur • 

!arı. beklr ç!fUlk yan~asının :va- Hüviyeti kat'iyetıe tesblt. ~ilen 
n harap tulübes1nde bulunıın ke- kurbanlarda."1 blrt Mrı;; Berııtoe 
sik ınsan başlarıncıan birinin uzun Worden adlı 58 yaşında b r kadın
ız:amandanbert kavıp bir kadına 
a t oldutunu letibıt etmiştir dır E5asrn korkunç cınareUe: bu 

Emntvet mensupları, kulübede kadının baıtınıaıdarı deştim. ce· 
ıs '"adııı cesedi vM:a 0 ı. 1 sedln n cumart eecmı arap 

"' parças ç nı k cvıncıo bulunmll61 üzerine 
------------ me dana çıkını tır. 
Kanada'nın Türkiye'ye Pot 5 §tfl çıttılkte bulunan b~ 
• vereceg~i gemiler !arın derilertnln yüzülm~ oldu-

l!unu, 10 kadar ka1atıısuu mua
yene ett1Rln1 &ıylemlştlr. Po:Uı Ankara. 20 ıHusuı;I) - Kanada

nın NATO anlaşması Çl'l'ÇOVa!ıl I· 
ç nde Türklyeye vereceği ıo muh· 
l'lpten beşi 2!! Kasım Cuma ırüno 
•Slndh şehrinde Türk hflk(lmet 
adına Kanad11 bfiyükclçısı Ahıne 
Cavit (l5tQn•e teslim edllccektlr 

Emlak Kredi Bankası 

Genel Müdürlüğü 

Ankara. !20 musoo) - Nlj!de 
milletvekili ııeçllen MecıenI Berk•
ten ~alan Emllk Kredi Bankası 
Genel MOClürlü~ne Hava Yoll n 
Genel MüdOrO Uh•I Y~al'!n. Ha· 
vayolları Genel MüelürlUROne D 
P. ll aday olup &~llemlyen hava 
korııcneraıı Envl!l' Akoğlunun ta
Yln cdUmesl hakkındaki karama mc yülaıek t&ı;dlka sunulmuştur. 

kulübede ı.M&n cıerı&nden yapma 
çe.şltll ~ya da bulmuştur. Wan
ı;erskl'Ye ııöro bunların en ııal'lp 
,.o ııırenc gö üsler dahli bir ka· 
dın ~vdeslnın dertsıncıen yapma, 
yelek bıçınıı b ir ıeyd r 

Kulübede insan C1crisl kaplı b,ı 
16kemle de ele geçmıottr. Polis ııe
fl, Oel.n'ln bu lmalltta aqet bü· 
yük blr ustalık ı:&terclllinl ifade 
etm!4tlr. 

PUL ALINIR 
Oamga.oıız ve) a Damntı Türk 
pogta pullan lyl tlatla u.tın a
lınır Saat 12·1' aruı Vat.:ı 

Gazetesinde NeJat ÖZdat'a 
mOracaat 

f \ l hE Kl\:\IET \"I \ '\FR 
maruz kaldığı bir kaza ııonunıta 

Hakkın rahmetine kavuşmuştur 
Cenaze ı 21 Kasım 1957 tarihine 
rastlayan bugünkü Perşembe ııü· 
n!l Fatih Camııncıe öğle r.ıı.ınazı 
Jtılındtktan sonra Edlrnl"ka;:ıı Şe
hltllitlndek! alle ma1tberet1lne tev
cıı oıunacnttır. Mev!A rahm~t ey
leye 

~ \::-
~rır~,~ 

••••t1ıUtHHıt1ııtı11Hıııı ı ı11 ... ıııttıtııı1Hıtııııııııım11nıH1111•aMı..-.11ııtıı1nı11ıtnıı nııııı•ıH ... IH•ttttı"ıınıııtıııııı-•nın1Htnaı-....n ... ıH11ı 

........................... " ................................................................................................................................................. . 

"' 
! o·• 1 :ıaı '1ddttle inkar etti, ıonra da., lmk nuzdı! Program baslırmak :: • UN Bil EN cburada:rım, ama tl!lefona kadar yulne bö7le bir ı;azcte çık&rnıak ~ 

ı:llm!Jllm! ı dl)e garip bit mau ıllıel fikir; ıatblkl de bir h:ı:rll lıf. 
~ ret ııc:rı 5ürdu. ı:uı lira urlp ~ ıüç .-e ezlyt'tll .. \ ma ba itin bun ! • FES 1 bl~U aldım. Ama ı:I eyi lılar" et ra 7.&hmet ve manahn:ı kattan· :.f 
~ TIVAL mckle cilrevll cenç bu sder de, dıkt.ıın .onra, hiç değilse 1azıla· • 
• «Ben bl1cller1 muhafa:ıa edrnırm• nn okunur halde ba almasını Ai ::: 
• demez mi! cPekl, madem ki l'e • lamak ı;"rrklynr. .. 
! 't1.irkJ1e ::1ııııı Talebe Frderas)o- 11.-a~ mU teri ıeımc Jul ht,mıyor onum:ııdrlıl Jıllarda üıer1ndP : 
• İlı tarafından trrtiplenen ikinci sunuı, oldu olacak ı;I eyi de ka durulmau c~ken başka bir hı.ı • 
ı ;1•ııbu1 ::llllleıtcrarau l nl.-ersltl' payıverln.• dedım. l\e)se, >ıınııı ~n• da oyunların sevi) esi Iln il ! 
'- • 11a ı roıarı tcstlnll dün kapan dakl bir arkad-..ının dclllrli Ue elli. Bu enekl Frstınld<! ırrf'k • 
4 U ı. bunu ceıecek yıllarda lnpliah möele halloldu. Gene ı:I rnlıı u· ynll. ırrek yabancı heyetlerden : 
• ÇliııcQsu b t ı ı ·•ıın~ı·ı. :rii nünde başka bir had. eye tabii ba•ıları cer•·"ten dor• ba ı ma· • 
: tliııcnııı ;..k~: " .. ~!;, .., •· • oldum. Ulr mfifl.trl \'uı:u la\J• m;r oyunla~"" undular: ama ban 111' 

• lılarıa temslllae bllıet alını•- ııu Jarııı yanı ura rn baılt bır ot.ol ! 
"' -"eıtı9•1 k ıını•n "nuııe ı:e~ııemı- ı dl · ı i in bl -
.,. 1 • • " • h<':JCt ıe ı:ne .tı t n yer e ıeınsillndtıı bnklent'nl bile verr. • 
; Gt<:rk ıebrııltr ııelecrklerlnl bil zlm çocukların r•kl tt'mdllcrln· mı.ren oyı.ını..r IHli\al• dahil e• lf 
"' lteıı '"abanpı hr>·rtlrrdrn tıazıla d bl 1 ynanaP•k \d•nı dien 

1 
1 A 

.,. t • • rn r o, - · • • • dllml~t • inde. sunulacak o~un· -;;; " 1
111

111 •on dakikada n•ı.ın bozan- ı 1a ı ı b ı t aımıştını .... .,. k , \ uıtos av r ç ıı ' e • ıarııı bir <'l•me:vc tabi tutul mı." • 
: t~ ttnıuı ı:tbl>. kısmım de bl madrm ki ı::elmedller paramı ı:ert sajlananıaz 

1111 
araba! • 

t 4 111 ıençl'11n ldartılıllğl yüzün ı.ıerlm• diyor, an12 ı:4«• " drrt .. 
t eıı biraz ttrtlpsb oldu. nu ıo· anlatamıyordu. Xetlc-e .ne oldu Hu ıenkıdler bır .J3na, dun so .lf 
'- 111ılıntu neviden akMmalara bu )ıl bil 1 m na eren re.tıvıılln inanbulun kul • 
: L~ rutıanmanıalı)dı. ıse .;azık u°:a':::~ı.;atro'u ı:ıbl bir toka tür hayatına çoıo; şryltr kııtlıtıııı ! 

Me,hur lsveç KANTHAL · 
Rezistan:-. telleri \'e Termokupl Fabrikalarının mütehas· 

sıs mühendislerinden Bay S. Henriks on 3 ve 4 Aralıkta İs-
tanbulu, ~ve 6 Aralıkta Ankarayı zıyaret ederek, rczi tans. 

elektrik fırınları ve termoelektrik mevzulariyle ilgıli prob
lemlerin halli için oiltlmum sanayicilerin ziyıırctledni 
K l\:"lı'THAL Fabrikalarının mumcss:lının yaz.ıhanesındc ka· 
bul edecektir. Alfıkadarların, şimdiden telefonla randevu al
maları rica olunur. 

KOLLEKTIF ŞiRKETi 
ISTT\lA - Kl.İl\IA - RUTUBETLE<;N'DİR~!E ·
llAVAT.ANDJRllf - KURUT,IA - SOGU1'lıL~ 

Boğazkesen Caddesi 65 - Tophane, I tanbul 
Telgraf: S\'EDOTÜRK - Telefon: 44 83 98 - 49 22 94 

Sene 2öiliıte 

Apartıman Dairesi 
ve 

200.000 
para 

29 

ikra mi y esi 

Son pıra 
yıtırmı sıuniı 

Kasım 
" "'• aı da olsa raatıandı.. te th-al 1• ka~ştuk••n -ııra, ""•tlval ve 1l1aıro•tnrıeri tatmin •d•cek • 
.,. t• ı ıı:; ... .... .,... ' lh ti rl 1 ok ldu--un belirt ,,,,, .. _ ......................... ,._,,,, .. ,,.,_u••0 • • ••• .. • • •••••• .. •••••••••• .. 11 • •••••• .. 1 • 1 •••• 1 •••• ••• ... •••• ... ••11"'"''""1'•1 .......... u,_ ........ ,., ......................... , ............... MM6,...._. ................. .... ,,, , ... , ...... ,.,,,,,,....,.......,,, .. ....,.,,., .... . ~ ,ı llıadan bir hafla iln~e t•rtlp .nıünuebetl ııe buranın kapı ı fr r e t n n ( 0 ' 0 • ""• 

... ltıı n m•k laı.ım. Ullrlltrln pabalılılı HOŞ MEMO • it t.ıı baaın topllln tıunda cenç el ..,., afl$1e. ba7raklar • "· "· • na ral;mtn, eıı mod•rn «'.serlrrln "" -
4 t r r~mı makamların al.1kaswı· eıılt>ndlrileblllr, seylrdlett da ırmslllndf' bllP, salonun son d• ! ! lııdaıı, umdukları nıaddı Te mi· ba kapıdan ı:lrerk•n bir tiyatro rttP canlı. uyanık, ınedenl bir + • ::'1 7ardımı 16rmedlklerlnden ti· festivali hansı du)urul:ıblllrdl. •nlttl kllllesl ile dolmHı, htan· ! 
• 't 1•t edlyorlllrdı. nu dol;ruydu lletU bunu )apnıllk, her ıüıı u bulun. her , .. 1ın oldutı.ı ı:lbl, O • 
~ .,; li:tlllnıekte haklıydılar. fl'akal ~~nı'ı'ıudda• n.-ehazını~e .~:~.!~ı~e :;!:r yatronun da 1yl lne, taze lnr, 1" • 
~ r •il Giikayın eblr rıram TI1aı n ... a-~ı bil• munta•am "klld• ııldne nr kadar ba rrt nldııtıınu • • .,. lı0SUııu Festival müddetlnre bir .... , , • d 
4 •rı.. emirlerine nrmt.sl ile bu ilan f'd1Jml1ordu. ilk temsili ilan ortaya koy "· • 
: ~blJ IUçlUk ,.. ıkıntıbrın çol:u irin llambure hrJetlnln, tf.ratro na re tlvallrr errrk 111rattıkla : 
• t r ttfl>ıda hallolaverdi. \ma eri nun giriş yrrtne koydutu arı in n sanat tıavası, rcreı. C«'Dçlerlml· .. 
• •lttı- ld 1 h wl rn in r-~ı-aıın sonıına kadar orada :ıln dünya ı:eııçlcrt llt lenıa ını • 
: '• ı;';,.nu:~:~aer k!~a/'~ ıınreden 1<°':1~;tını Uzill~rrk cordfim. utlamalar~ bak:ımından, hf'r ıurlü : 
4 lql.ırlamatı ihmal etml lerdl. ııllet uıı 1, reklam. propaııan· yardıma layıktırlar. l marız kı, + 
1.. da ı;lbl cllıdler bo1ıe bir le eh Oram Tlvatro•ıı bu ı:uzrl ırıeıı~!I' Jf 
1.. ~ ~tttıt ılşrnln idare 1 ı:ayct bo buste bayati unf'm ta ır. nııııla •nahıpllli Plm<"ktf' dnanı rdrr, "" 
: lı tllııu, 'll1atrora ı;ırlp çıkarken nn aksamama ı, 11 kll.lta oldutıı ,, llt• yandan dlftr re mi ma· ! 
~ ,:111.ın ~eşlUI llrneklerlne kaç ke· kadar, dikkat '"' hl nlJrle dt bae kamlar da bu ıkl yıllık trcrllbe • 
,. 11,1:ahıt old um. Grçrn ıün tanı· Ildır. Bu dhetlerln üzerinde bil· d•n sonra rrstıT&ll biraz oıs11n • 
~ 'tıını bir bayana el enin onUndc ha~ duntnm, Seneki Fr.stlvalde brnim•emt'fc baılarlar ve destek· ! 
,. • lıt l.tdıın. -AH le ilim var.• dedi. ilnlenmeler1ne yol aÇ2r tlmldly terler. • 
,. "•kullllnGen beri bilet almak için le ,ma fe tlvallerın her bakımdan • 
,. J'onım ama cışed' kimse d ıı .. 
,. J'olc•ıı 11 lb ki arkasınd:ı Tenkld edllrbllet:tk diğer bir dliıtnf' ılrmHı, htl' şe:r en nce • 
~ •cı;, aç~t:!,ı d~:11~ır inha a•ı nokta da ıesthnl slirellnre htr cençlerln ellndr. Ge~ek :"nek; ! 
... 11tGı• p b erdi be bl rün çıkanlan •Sahne Kapın ad nln. ha yılklndtn d a aµn ı .. 
,. ltı •lıp ·~=~~I ::na T ı::I e;e bırak· lı ıündelfk tt:ratro ınetttlnln olmuını l•tlrorlarsa. h'r t~I ee .. 1 
~ llıanıı rica etti nırnz sonra lek trrtlp hataları yllzllndeıı okun· nr ıon cıaklkaya bırakm:rP·lı ,ı~ ! 
• l'&r ı:ı •.Ye ıetdİtım uman orada mu halde olu u1tın. Hele lnııl diden temaslara ,.~ hazırı a • _..

1 iı: lıt C•nç önce si ryl bO$ bıraktıtı llzc:r Taz:ılardan mJna çıkarmak malılar" _. 

' '•··········· ·············································· ········· 

8ENı MÇ.0-
~l~DINIZ PJ4 -
ŞAM. EM
JlEt>tN ! 

iki su bir ekmek ... 



Sophia LOREN , • , , ı ; n1 ; 11 ı ı tJ • ' , ' ı ! ta a 
Mahkeme salonu sırala· rı. Pranco Rosınrııın matI1)p oı· 

duğunu ııOrilnce atadyom tut&e 

rının boyanması neye 
maloldu? 

rlnl talırlbe başlamışlıır ve rllll• 
çıltmışlardır. 
u.uıeca vlzlerden biri ele elin• 

ııeclrdl~I blr ,ı,eyt Anı.straıyaU 
bot.si.lrün ıcataaına. ı.ndtrmlş ve al• 
nını cıerın vıtttte yarmı~tır. 

"'' 11111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı 
A'l'\lat urya AClllye VekAletlne, 19 

muelı:klll adına d va açan avu· 
kat. bunıann pantolonlarının za• 
rara utraıııaını llert ıUrtrek t.az· 
mlnat tal~p etmektedir, Aforoz edilirse Haıııae, ınalıkem" aalonu .sırala· 
rının boranmuından ileri ı;eımı, 
tir. Boyalı sıralar bir t UrlU ku· 
rumadıJıncıan bu aırallll'B oturan 
dlv&eı Te avukatların pantaıon
ları berba.; oımu,, eylerine, a ce· 
le teıtıırtk edilen bB•lt• pantalon 
larla aıtmlşlerdlr. 

Polu, auç halle aUkflnu lllde 
e tmiştir. 

Biner dolar kazanan 
genç öğrenciler 

Ohlo"da Navarre'da Santra 
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owıın ac1ınc.1a 14 y~ınııa bit 
6ıtrcncı lle Colorac1o'4a oen· 
ver•cıe Dlna Bennett adında cıı· 
ter bir «!jtrencl, cScr1ppe • 
HowarıtJ t~ı111 tarafından th· 
daa edilen b iner ıtolarlılı: ınükl• 
ıau kazanmıştanıır. OLüRMü 1 • 

Hayvanat bahçesine 
şemsiye ile girmek 

yasak edildi 
ZUrlh hayvanat bıı!ıçul mil· 

elUrlutü, yayınıaıııcı bir Ulnda, 
bahçeye -tem&lre ııe girmenin 
yasak edlldlQlnl bildirmiştir. 

Bahis mevzuu c.'11111 ortotraf 
mtısabalcuıJ ic1L 

MC15abakaya ıı:atılanlar, arı· 
l&nnda: S11uC:a, R.aceınlfOrtll• 
Dutyraccouıı, Eydaemonıc.. BtaP 
ıococcıc. .ı\CIBcltltlons gibi keli· 
meler bulunan 20 kelimeyi ı:ıa· 
taııız okumalan ııcreklyorou. 

!'! l,nrnı ın ,.,,,,.,,. n hlr ım;ııı l llllflıllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 

SOPHIA LOREN CEMfYETiN VE Ki LiSENIN TEPKiLERiNE RAGMEN HER 
SEYINI BORÇLU OLDUGU REJiSöR SEVGiliSiNE KOŞARKEN, CARLO 
PONTI DE ONUN iÇiN KARISINI VE iKi ÇOCUGUNU BIRAKIYOR 

Bunun ııebebl, ııeytrcllerln bir 
tıammın temalyelutnl açmak au 
retırıe hayvanlardan bazılarını 

..,. bilhassa )"aban kedllerlnl taz• 
lnııyla ürltUttUklerı laılf, 

Mendes - France, resmi 
törenlerde alkolsüz içki· 

50 kilo ağırlığında 

dolu yağmış 
Komfln11ıt Çlnde Naan • go

nal eyalııtln<lekl Wolho nehri cl• 
varınıtakl Llnıı - Çeu•ya ıı;eçe."'l· 
terde mQthL§ bir dolu yaıtmlf" 
tır. S o~hi~yı Lond_ra.'da &ö~e.nler genç yıldınn yüzünü kaplayan 

huznun ebebını pek ıvı anhvorlardı: Sophia Loren. aforoz 
edilmekten korkulordu... E'l'de kaldıliı zamanlar makyaj 

yapmaz. üstüne basına dikkat etmez olmu tu .. 
lnı:illz gazeteleri. italnn film yıldızını sımartacak yazılar 

)azmı!ilar, kendi :ırlistlerine, ·kadınlılı Sophia Loren'den öğre
nin• demi lerdi. 

Sophia Loren, bu azılardan pek hoslanıyordu, bunun ~ebebi 
Carlo'nun bu çe5it makalelerden gurur duyması idi. 

İtalyan basınında J ıut acvrı ııcc;;lrmhtır. NaPoıı·nın 
fakir ma?ıallelerlnden blrlnıte doll-

İtalyan basınında lııc vazl~ot muş. sayıflılıı \"'e çcl1ms1zllğl yQ. 
bambaşka ıaı. Katolik orııanları zuncıPn <Stlehls• kürdan llkaı:İını 
Sophla Loren ile Carıo·nuıı e~ıcn- kazanmıştır. 
mwne şldcıetle muhalefet eölyor- KUçOlı:HlRündenberi Sophla La
lar, Katolikleri Sophla I..oren·ın ren·ı n en bllyQk utelil ötrctmen 
fllmlertne aıuncnıeğe teş,·Jk ecıı- olmaktı. Fakııt 1950 yılınıta anne
yorı11rııı. İtalyan erkekleri lc;;lıı çı- ııının zoru ııo bir ~üzelllk musa
karılan ıııncıar cNoı Vomlnb ye baka.sına ı;:lrlp. müsabakayı kaı:an
göre ıso Sophla Loren aforoz cc111· mll.'Jı. hayatının scyr nı cıcıtlştır-
meııyııı mıetır. 

cAforoz. l&fı Sophla"yı pc!.:: Ur-
kUtmekteıı r. Genç yııaız sam!ınt Sahne hayatı 
arkadaş! nnn. «Aforoz eıılllr.aem. 

ler verilmesini istiyor 
Eure eyaleti mccllal toplantı· 

aında aOz alan C4kl Franuz Baş
velı:lllcrtnıten Mende.s Frnnce, rca 
mi törenlerde alkolıüz içkiler Te
rllmeslnl taleb etmiş ...e bu hU• 
suata hUk<lmete müracaat edilme 
alnl latemlftlr. 

Mende& Francıı'ln teklltl bUyUlı: 

Dolular arasında 40-SO :ıı:ııo 
gelenler varmış. Bunlar ıcıet• 
birer taş p~ası fekllnıte oıuP 
yere OO§erten ıı;ürtlltQ llıı par· 
çalanmışlaroır. Bu cıoıuıar bit 
çok 7erlcr1 yııaıus. 

Doğu Almanyada bir 
grev hôdisesi blr e,rserlye~le kabul ııdllmlştlr. 

M lb t d d Dolu Almanya Soeya!tst - !CO
e ourne S a yomun a mun~t partıaı ı:azetcsı c..~euer-

Kntoııı.ı"rın arff'lnıl'ıllı:t :-- ı.orf'n aııne.~lnln kolları .ırn ındll ağlıyor kopan fırtına weıı». 11 tasım pazartesi ı:tıııtı 
me51nl neye yoracaıtını bilemiyor- yln ?.amanla dUzcleceıunı Böyle- Dotu Almanya hOltametınln re• 
ııu. mektcdlr. öte yll!lıtnn ıtlllscı. so- Melbournıı sıaıı:romunda eT• mı !abrika!arınııan biri olan :00 

Fakat ııaman ı:eçtlkı;e bu kome- phia Lorcn·e cMnaam Pontb cıc- velkl ı:ece yapılmaktn olan boka llu Ber:ın civarındaki Ntesk1'-
ölyı oynam k ımttiinr.ızıa.,mı§tı. nllme&lne mAnl olmnğa karar vM-- karşıl••maaı ııraaında ortalık bir cıe bir vaıron fabrllı:aeı ıeçueı:i· 
C rlo, gevı:llUıl ile cvlenme!t için mlo bulunuyor. Durumu SOphla birine girmiştir. nln ıı:rev llln ettiklerini btldll'" 
her ~e~1 (IÖzo alıyorııu. Her (oy!. l..oren ıtlbl mlylonlarca tak<llrktm İtalyan Jıarıt &ltlet bobörU mlş vıı bu nahoş hareketin satı 
a1leı1lnl, çocuklarını terkedecektı. da merak ve heyecanla beklemek- Franco Rollnl ile Avııatrah·atı Berllnc.1crı sızan demokratik (ef 

Ne var ki İtalyanlar cbo~anma• tedlr. Acab ı;ouuç ne olacaktır? bolı:aör Charlle Smlt.h arMında releri kışkırtmaları netıce.sını1e 
11111 ne cıcmck olduıtuııu bilmiyor- Sophla Ulnctıcnmıo bir kaıtııı ola- rapılnn boka maçında Cbarlle husule gelc.11lln1 ve bu albl l)OZ 
ıarcıı. Dtnt balmnıınn italya"da bo- rıık mı sevallltılnln kollanna atıla- Smltb gallb ıı;elml,tlr 8\)ncu hareketlcrtn 6nleı:ımesl 
ıanmaıı: lmkAıunzııı. Bunun üzorl· cakur, yoba klllacnln \e ceml~o- İtalyan bouıırtınU alkl'1&ma1t11 için ı:crekcn sert teıtblrlerln ıv 
ne Sophla ile Carıo. MeltSlta•ya Ki· tin tcncıısını aftetml!$1 üzerine ı;cıen oradaki İtalyan muhacirle- lırunaııı lüzum. unu bellrtm~7t.1fJ. oercıı: oradıı ovlcnc.11ler. Fakat res- mcı.'Ut vo bahtiyar bir eş olara l 

ölürOmJ ııemekteôlr 
mi ltaıyan mabUllert bu cvıııııtın mı? ~1------------------------•~ll!!!!'~ .. 

SOı>hla Loren•tn İtalya :rQ%ellik sa~ıımıyacatını açıkla<1ılnr. Kilise. • ............ " ...................... " ............................................................................ u ........................................................ .... 

Bedbaht Sophia ViDi ViDi 
Amertlı:aıııar Sophla için dtal· 

ya•nın en güzel CBerldlrJ demeıı:te
cıırıcr. Hakikaten Sopbla. vocut 
yapısı ve kablltyetı ııe gl!lrülmc:· 
mıo bir şöhrete kavuşmu, bulunu
yor. Fa'!at her Ge~·c raıtme:ı so
phla I.oren bedbahttır. 

krallçeı11 seçilme.si ı:o artık kenoı- Sophla Loren'I ıı!oroz etmeyı ıtahl • 
&ine ııa?ıne havatı açılmış bulunu- dQşQrunekt.eı;cıı. 1 
:vorcıu İlk roınna cQuo vacııs fil· Sophıa Lorcn dlildar ol4Uiun· 
mınııe aldı «Lazanoa adı altmııa dan bu haber kendi.sini pek Uz· ----------

Kocası Carlo Poııtı. y ınız roJI· 
1'ÖrCI Clei(ll. aynı zıımanı1a onu kcr 
frdenıtlr de. Carıo. Soplıla'ya mı~ 
Jt!lllnl öğrctmı,. ıscvıtlrmlş ve oııu 
buı:Onkfl haline ı:et ınılştır. Du
~n Sophla LOren, Glna Loll<ıbrı ı
<la'nın bir numaralı rlllı:lbl ve yal· 
nız Clncınatı'nln cıeaıı. noıı • 
wood"un bir numaarlı yılaızııtır 
Dfinya"ôa en çok pnrn kazanan ııa
natkllrlnrdan bırıııır 

bir lı:aç ehemmiyetsiz filmde cı • mcktcc11r. Annaıl kl'ndlslno sabırlı 
ha rol aıııı. olmasını tavallO etmekte. bcr ~ 

Bu böyle öl!\·am edecekti belki------------
cıe. Fakat Garlo Pontl'nln. SOPhlıı.-1 
yı keşfotmesı ne kader tekrar ken
ııısınc gülmüş \"C ilk zamnnlann 
çelimsiz genç kızı bu~ncın şöh· 
retli yıldızı mc:rtcbestnc yUksl'l· 
meğc başlamıştır. 

Bir aşk hikôyesi 
Carıo. Saphla Loren•ın ismini 

ôcltl~tlrm~. şivesini Oüzelt.ml$. yü
rQ~'1l~Onü dhenı:c ııokmu~tu. So
ı>bla, her ~eyini Carlo'va borçluy
du ve bunu b1llvorııu. İlk ctındon 
Carıo•nun t.enoısınc ~ık oıouıtu· 
nu sczmı ti Fakat ne vapabll rdl, 

Sophia Loren kimdir:>. Carlo evli "' lk çocuk b&bll"ıydı 
Döylecr yıllar yılı a , Q~hk 

m kesi a l ıııcın .se\ I t lrr Kim 
Asıl a:lı Soı>hl a S ootene olıın ıtn~ geçtikçe ı< hretı le enetı ar

Sophl Loren. ııayct kötü artlar tnn bu ~ ıldızın . ı:ccel r •nlnız kal 
Carin , llOıH 1111111 tıı &lllt'I Lnılıııı" •lnr ı,; ' •ıflnndırd1tı karı•• 111'! içinde bll •omcı~. sefil b r çocuk- mwıını, ıı:lm vlc ı:ıolaşmllk !Stl'mo-

"llı KOÇ iZi Nar& - 20 Nisan) :. 
!Neden ll\11um1uz eThaml&rla ı;CY·• 
*dlj!lnliı tlın."YI l\zUyorsunuz su: 
*oUphccl huyunuıdao vaz;ı:eçln. • 
:ooOA (:ll :.oban - zo ~Jayıa> •• 
*Kısa sürece& bir yolculuk neti·! 
*c~lnıtıı mııcıctl k11ıı:ançl11r temin• 
: e<1eceka1nlz. Sıhhat.ini~ ıttna e·• 
• dln. • * ıxızu:r. 121 fllJ'l9 - ZD naz.J 1 ! 
: MU.Spet çalı$Illıınızın mOklfBtmı • 
,.. yalunda Orecı-blnlz.. Sizden ha·• * ber bekll)"ell var. Ilı mal etmeyin : 
:: \t:SGl.Ç c ., Ilı"' - ro lCID J ... 

*j' hua ın dıı \ eni lmklmlıı r be • 
*!iri) or. temkinli hııreket ede:sıı·: 
* nız sonu hnyırlı olacak. • 
~Alt L. \1\ 121 Tem. - 21 \~us.ı l'f* Qok revdljtlnlz blrlal ile munaka: 
*•a etmeniz ihtimali var: tıılbı,. 
:ıcırmamııya Cllkkat wın. • * 8.\. AK CZZ Atus. - ll? &y!QI) :• 
*Htalerlnlzlı1 t.eıırı nlt.ınııa li:alıı·: t rak ı:arıır veriyorsunuz, bu h•· • 
*reketınız dnlma zararınıza olu·• 
1fyor. • 
:rER\ZI <23 t:1ıoı - 22 t:klmJ :: 
*DUr1.llt hareketıerınızıe muhiti·• * nlz tararından takdir edlllyorıru·: 
; nuz. Neşeli bir ı;Un ıetlreceksl· • 
...~z. • 
*AKREP (23 Ekim - Z2 Kanını ,. 
*MUtltUI bir cıunıını1a bulunan: 
: b r arıcaıtaşınıD •yardım edecek, • 
*bundan mi nevi bir zevk duyncalt: 
*ıınu:. 4 
: \' \ V (Zl K&S1ln - 20 Aralık) : • 
*Mühim bir mevklıte bulunan t•: 
*nıdı~ınızclan ~rdım örecek.si· • 
:nız.. Gömll lşlerlnde çolı: şan.al•·• 
•~n~. • 
•oöı.ıt.K c2ı ralli< - 20 Ocalrl ı: 
: Çok yakın bir zamandn his duru • 
* munuzda mühim dellpkllkler o· • 
*lnCl\k, Dlr mektup alacaksınız. : 
*1to\"A ıı:ı ocaıı. - ııı Şubat>:• 

........................................................................................ ,,,,,,,,,,,,,,,, .......... ,, .. , ............................. ,.,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,., .. "''''''·•••••••••••••••••••••••••• 

Tezgahtaki Kız 
Ya%aıı: ~iilf!JJııtıııı YVCEL ror, koruyordu. Battım olacak ıı;lbl 

delili. itimden faydalanmayı dene
C11m Te ben falanım dedim ve mal 
geUnce, lflt!en bana a)'ll'malannı 

rica ctttııı. 
pin: onun öııUnıte aoyunablllrdl. 
13 ya ınıtan berl dtı;-a ;eldi.il o çar 
pınıııı . o hummalı heyecanın ancak 
oııunia 6Uküna, c:anlılltı tazellyen 
ıllltCına ette ınıten omlnıtı. 

Bı.Jtmacıan, usaıımacıan, çareatzllk· 
terden, ımkAııaızlıklardan ay:ı b!r 
ad, ayrı bir hız alarak. heupla:ı· 
ın ü&tUne tapanııı lllrlkmli pı· 
aıı şu kadardı Daruı fil ltaı1ar ar 
ım edeb.llrdl !Jtramlye ııe nroı. 

Kız lfte bu anıta -blrılenblro tart 
ettim - yüzü bir itin dalgasıyla kıp 
kırmızı. ı;Ozlerl çakmak c;;akınnlı: ıııl 
tılı, bUyült bir ı;ııyret harcadıtı bel· 
il: 

o zaman ümitleri, pllnları varoı. 

BUrük pldnlar, bir bakıma o uıı 
Don Kl~t'u hatırlat.an, i>eylcce de 
ınaana. hüzün nren p!Anlar.. Bu 
pliinlıırın uzerlne bir kurt. bir namlı 
••lUışOr ;lbl atııacaıına ıı;ünıılyor· 
ııu. Hem ııe kısa zamanda. Ne r•· 
r:ık ki, ıuerlerlnıte de auro aUrtı - Gelin aıze nre)'1m. dcd1. 

Bunlara kar ılı;ı: iki han, tkl ttn· 
cere, bir uldolap aıınac itti. Sonra 
comya, bir dUıtUklU tencere, perde• 
ler, takunya Ah, bir m , torle 
eviz kaplama bir masa almanın 'JO 
u nasıl bulunacaktı? 

Fal·at •. 
l:lbette o da yarııı. Ve o her 

, ynpabll rdl En umulmayacak 
e !er ) &pnbl ccek ı;Uç vardı onııa. 
Kı buuu kuvvetle aezıyordu. 

S;.ııır.ı maaa. aandalye. bilmem ne 
de ol• ormu$? Ev demek, bunlar 
demek mlyıll? o.ur mu öyle tey? 
Ev bJyUk, derin, ;Uzel, ama çok. 
çok ıu:ze' bir mlna ıııı. Ötekiler 
kırk paralık erlerdi Naaıı o:aa r•· 
pılabl.lrdl, >-.pılacaktı Kendi&! de 
çalı ıyordu ı te Daha uzun uman, 
lllç d ı~e !it çocuk olana kadar 
a ı bU rdl 

* Çoc t 2S >• nda cıı Genlt omuz 
lar, çıta bl 1.70 1 a n boy OOz• 
ıerlndc çe! k yakamozlanı ı vardı. 
Kızın a ırlıll ona b r çocuk atırlıll 
kadar ıeıırııı 

Ne are ki o bUyOlt aan arın ta 
dını sezmeıı: fırsatını bulamıımıştı 
l te bu vilz )ılın. bu )Uz yıldaki 
bUyUt ııcar t komtayonculuk, ça· 
pu.- ıluk eııırıerlnden birinin yetiş 
tırme ı dl Vltrlnlerl btllrorııu. lUk& 
ıazlno arı, r;e a çcşH glytnlşlert, :zl• 
ynrtt ye ıynretlerl aörUyor, duyu· 
)Ordu. KIA!lcaaı onun savaş alanı bu 
ıııı . 

SCYill7 • 
HatlA a k7 
Enı.. en. Hakkını yememeli, kı · 

zı ın :;crou Bu ae"llfe aşk demek 
bile petllA m mklln. Fllkat eT en· 
mek? i •e bunun dıı)IU ardan bam 
ba kn ıırtla~ı nrcıı ona aııre. 
EYlenınt~e raıı oldutu kabul et

tıaı. ıtaha cıo ruru t~Jtıut kızla pay· 
la ııaı aman aaınımı tcıı cıe Am• 

kurtlar. yenilmemiş ıtlAheOrler Tir· Mağazanın ır:tuına dol,.'nı JUrU· 
dı. Zaman ııa Clyle hayalin aandıeı dUlı:, lllve etti: 
ılbl pek tnaaflı bir sey deJlldl. - Benim hayatımı yazananız. 
'Omlt.llzleşmek niyetinde ııe ildi. Bu bir par~a marazı herecan b•· 

B!r ,eye cıatıa razı delıtıtı: duygu· na da alrayet etm!ftl Bunda. elbet 
!arına kartı ııaat g6aterlp, ııanetan te bir karar nremeylşlmln te.tlrt 
var,geçmekl. nroı. Fakat durumun aytınıııı· 

Bu rtı:zııen de kız, neticeye JBlı:laş na rnj!men aebeps121 bir aa~l;ı da be
tıkça, o kızdan tn:akta.ıı. Ve blr nl &armıştı. 
ıun. pençesine bl: av ıeçlrCll. - Anlatın, ııeııım. 

Bu ııa ıençtl, bu da ıuzeıııı, bu Artık ço.ı:lerı iyiden iyiye yaşar-
da zarifti ve çok ıtenıın bir baba· mıştı: 
nın biricik kmyıtı. Farkların biri - Yok, dedi, <lejfmez. Heyecanlı· 1

1.Uzumundan fazla beılblnatnız.• 
kenıtlnlz.I biraz toparlamanız 11· : 
zım. Ha!lt bir l:ırı;ınlılt geçire· • 
cekslnlz. • 

·····················~ bu, zenginlik, ikinci&\ de kızın kcn yım da. 
dl.!lne karıı o atkı ııurmaınuı KUçOk paketi hazırlarken: mlJlz? 

Baba, çoeuıu be4enmlştl Kızını - Delmez, diye birkaç ıteta daha * 
da evtendlrmesl !Azımıtı. TereıtdQt• tekrarladı fakat bunlar it.ti Benim mini mi· 
lut i:•~et iyi aeçllmlş aracılar gl• Bir ~abancı, mllyonlann lçlnde nl ,bacım meaeıenı kUçUınaeme, ken 
derdi, ııoyteee de bu iş başarıldı. bir yabancı OnUnde, hayatın ıı:enlş· dini kUçtımaeme. Bu bUyQk. ulvi 

* ıııı. :vanıntıj!ı. ıterlnllfl önünde dU bir, macnadır. Bir hoyrat. onu tra· 
Ben kw her şeyin encamını bulıtu •UnOnce. meseıeaını nrtık dC:mes Jedlre çevirdi. 

ıu o ık m. tez:ılhıuın ardınıta buluyorou. Mahçup u. çökkUndU, ıto>rat ve abdal. Hoyrat. abdal 
gl!rdUm. otızel, ı;enç. urır. takat 1ş ltenııtaını alablldlllne ll:UçQmaUror- ve nıımmau:z. Çok ııeaıı. Uç bet sene 
tublyeal pek ııe ty! olmayan bir tez du. aonra ney! ne ile ııeaııeceııını. ını::ın 
~ltıtar kız. hnır ettim. Karde~ım bnna lcllç !ar için mQmlı:Un olan tek cenneıt 
Yanında ııa yaelı bir it ırka<laşı ııeta bu kadar yakın olmuştu? Evet, nanı .enıemceaıne kııçırcııtını anla· 

varııı . MC:er dertle lrlermle. tıakkım olmayarak tıı::ar ettim. İlci, yaı;ak. sen. neden Uıı:Ulccekml~n! 
o annlerde. pl)'&.SBya çılı:ınuıyla Uç kırık dökUlt cümleyle anıııttı O di:lvUn.slln. 

ıı.aybolmaaı bir otan ,erlerıten biri- Hakkım olmaya111'1ı: ı:ııyorum Hal• Şu başdönıtürUcn k.e mekt41n için 
nı arıyordum. Gene· •Yok. kılmadı• bukl bu hcplı:nWn llııkkı plmslıs:· ııe ;t:aç ~rliek 6f;Vlldl? O ltaıtarcıj!ın 
deıtller. Hem de kabaca u.yılııblleı:ck dı. Sonra ya'oancı:ıktan bahsettim. içinde de kaç tanci kendini seveni 
bir tekilde. Ne yabancısı. kim kime ynbancı? elde edebilip cennetini yarattı? 
Aramııda, yaşlıcaaı ile, uCık bir Biz • .sı-n, o, ben, arnı kaClerln ta,ı· Sen t11111lm~. o dövUnaUn. İşledlj!I 

............................................................................................................................................................................... 
STIV ROPER 

mUnaka,a geçti. o. kızı karıştırmı· rıcıları oldutumuzu ııu tınmıyecek al\nab onu tez enr. 
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1 
(' 1 N E M A l A R Anası gibi • Suavi TedU · 

8 
u G u-_ N 13 30 Haberler 12.00 Öile konseri J Şaıtl)'e Moral 13.45 O~·un havaları l:?.30 Beraber oarkıl&f 

us (Tel: U tl 40l ı 14.00 öıtle konseri ı~ 66 Serbest Hat. 

8 
r; y o (l ı. o 54 &3 IMlJ: 1 • Sihirli YU· '\4 30 Şarkılar 13.00 !'d.S. ayarı. baber. 

\ K ı N cnı: 41u0%): ıı:Uk • Hint fl\ml · TUrlt 15 00 Kapanıı l3.16 Oywı havaları. 
# 

1 
• Soli:Bli: Km suuna • çe 2 • Son Haydut oaıe Taylor, s . oran;u. 2 • dt>: AŞKA SUSA!'.ILŞLAR· pmba, Perşembe, Cuma, namı 242711. Ouucı.aı 16.67 Açıı14 ve proı:ra.'TI 13 30 Salon ork~tra!l 

#! Roslta Qulntana. 2 Ro- Strom Türkçe. . Meçhul DUnJB. Dl • Yazan: Melih vuaat OUmane:ıı, Pazar auare: 8601Hl 17.00 Karııık mUllllt 14·.80 Şarkılar ve ı;az eser 
beııaon'un Maceraları • t'N\L ı&aaımp•sa Teı: 'IARMAR.\ c l'eı:wa&OJ .. ~1 •tr•T&o .rreı, 21 ııe. cumartto_,Sl Pa2ar lren-va~Ur·UCak 11.so Tartuıer 14 30 Hatıf şnrkıtar 
Renkli. tn;. 54!JlOCJ: 1. O•ll•n be~ Kahraman MUdatı ·- .. Matine u.u iT de, cuma :! 17,45 caz oarkıları 1530 Uç makamdan ~ar 

# \l ,h \Z\ll rırı : u2;ıı.~1 lcyen ıı:ız • Sezer Sezin VESi ışebzaClebaJı:Telı "°'°"'1 talııbeye 17 ele - Kara 1800 Kayıp mektuplan ı;• 

i 
Kör Kuyu • Fikret. Ha• Kenan .Artun. 2 . Gelinin 22 2S 15) 1 · Krınıı A• • cD.&Li• • Eomlldl 3 pel' ıo. Oemtrroııan earcıar. 18 05 Şarkılar. S. Dizer 15 80 Perey Fa!th or. ı 
un OönUI Bayban • muraııı . Plltret Hakan • .2 • Meçhul DUn:va. cıe . Yaı:an: Refllc ıı:rdu- ~br IJtuıda.' ')ram paşa: 36<K7!ı - 81rtec1: 16 00 Program ve ka~'!ll 
Tilrli: tıımı. Penin Par. YE.'fl <B. Ko1 Tel: ran • suere!er: 21.00 ııe. Pazarıesl. Salı ~o •U 2.23079) - ınentZJOllan ı 18 30 Tanı:o orltestruı 16.117 Açılış ve proı:•-

llTIAS ıreı:tt n U>ı ı·ENt AR tTeıı ousoı cıs 26): ı · Kara şon11e· de, saıı 'Dat.ıne n ca. 4918:>6 CT&tll saatleri t. 18110 Ziraat ııaatl 17 oo fnceuıııan ıasıl 
$ co n aençlllt • Joe TUr· nın intikamı. 2 • Piknik. ŞE..'1SE OPEREii creı: Qarıamba ıalebe1e 1'1 c:ı• Uhbar&t · 440207> - ışehll 10 00 Melodi kervanı 17 30 Pckcan Te arka. 
$ Nel:ılr Kızı • Sophla LO."tn ner • Cboker Oampbell •• !Jl 83) " Hatları: 4442331 - rnan 19 80 Haberler 18 00 Ordu eaatl 

i 
Renkli. İng \' r. st l\ll:LEtl (Telı K. o 1 .. ö y FESTİVAL: Mi1.11ltal ope- İl>l.\N8t)f, OPERJ,ri (Tel: Yollan : 444700 ..,. 731240) 1945 Kaıtınlar fA!lll ile 1830 Raıtyo k"" p-t--' 

ELllAllKA !'.r'lı 44'3'4) - I ' 20 111 R d t l "' ...... 
Parla Taılll • O!ITla De farın Altlıyıı.caRım • Su• nALB ('tel: 31 Ol IZ)I r9' • 3 Pirde. 12 t&l> U Si 34> Pantalonsuz Atık p 0 1 s • 1 m da f a YO aazc es 18 40 TOrkiller 

# ıan lt&"'W11.111 • Don Ta'"· ıo • MOZ!k: ltarlo Kc> n..--k•, ""'·-·--
20

·
80 Şartılar 18 ~s Serb-t aaat 

i 
Hav11land • Jobn Pon}the ' i ' 1 • KııhramAnlar Şehri. .,._.,....._ ...,__ 21 00 B' hlkl ı "" ~ 

1:-i<'I ıTel : 41U3!J3ı: or • Renkli • nı:. 1 ... 2 • Pembe Maske. paçt!ll Çarpmba eaaı Puar .aaı ıe da maU· ıhtanbul : n 4$00>. IBı> · r yem z var. 19.00 M s ayarı, baber· 
Kahraman MUdar1 • vı.ı- Uaftaı sfar.YVA c Tel: 3'°'*2) 15 te teıı&Ult.lı ma.ıtı:ıe · na. Penembe. Ouman. "oıtıu: 11745011. ıAnactoıı 22 

OO Şarkılar 19 16 Tarihten bir yaP. 
# torlo auaman. Anna Ma :tAFD: !KalillllPlta l • Lekeli Aıtam • Henr1 cumarıeaı H ı. ıalebe • ıuıaa ten&U&tll tan Yakam 274M2). 22.80 Sanat panaromıw 19 20 İ ıı:ııııct 
# rla. l"t'rrero • Renkli • eı- Tel: 4593oe) ı . Meçhul Pondı. 2 • Çili Şeytanı • matinesi suare: :n.oo d• ft . ..... 2J il• " A n y o 1 A " 22 40 Senfoni orkestra.'!• Rac1YO ile n nU: 

ı
# nemulto". Dııny& • w. Pldgeon • OP.ERA Cl'Plı 31og:ııı· K~RAC\ 'l'l.\"Al'RO w il 23.111 Haberler l0.35 Or. Cc. &c11. tO 

.. Renkli· Tlluçe. 2 Kum Pllmlk ·Kim Nlvalı:. Wll " ITd: ı· J f A ı y E 23.30 Proırram ıo 4a Şarkılar 1.lt.ıı ilci: O 3S!>l): aalıtakl Kaılın J. GraW· ilam Rol<len • Renkli • U 6615) l'F.RŞB'\fRf • 21 • t1 • 9:\7 23 83 Dans mUz ~I :;ın 00 Dtnl • AhlAkl ?JU 
Marty Erneat Borgnlnc • !ord . J . Chandler • TUrlt· İı:ıg clBAıJ ıtARA.COLU Ko 24.00 Kapanı.o :;ıo.10 TClrk müzlitl 

# :Setıy .Bla!r. mlılJ 1 pense. QMlaıı:> ISTANBUI 2016 Rac1yo ıı;azcteel 
# LOll ITtlı Mtllt)ı çe \'l'ltl !Ttlr S69Ul)ı ııa ~ teull&• BatırlÖJ '116444, ee1ocıu 757 Açılı; ve pro~ A:-.IRAR~ 
t Kahraman Müıtarı. t S T & N 8 V L d Ölc.1Uren eblr. 2 • Der ıı BaLt maıuı• C"CL ~ Burı;azacıa 518G03. ıloo Sabah müıl~I 7~7 Açılış Tl'I prozram ~~·~~ S:~~~!a~:: a•Y· 
$ (5 Hatt.al Al.f.:'.\lDAR (Ttl: UJfi 13) Uf. ca '9.ltbeyt ~' Pa BüyUka<la 151Gll81, QUbUllU 8 30 Haberler 7.30 TürkQler. ' 

Jf >.!a:~;ın~ı'i.e:e~:a~b~:.n K';'l~.= ~i~~~';i 3t.mı J 1 YAT R Q l AR :'.30 ıuı.ıu waıuı.ı. =~ T:9!ı~~ro ıı~ :.~ ı-: :::;:~ n ko. ~·: ~::.: :?u~~e;ı haber ~: ~ ~~~~arkorıser 
Denet. ı. · J.,ık Cengher • ltlrk ııız 2211~39. Balıeı~u il 15 Şarkılar 8 80 ):Iaflt melodiler 21.45 Şarkılar 

SARAT efe.il 4411$1) 1 Dou~lu · E:aa MarUnelU &:lliR Th"ATRO U ll6CÜll U.BKS hl :152948, Be)'bellaıta 518402 080 Kapanış 845 Saz ~rlcrl 22.00 Opera &evenler fi 
# kallz DUnJ'& • Doltilman. Renkli • tng. oını DOK.MEN cTel ı lstanbuJ 214221. t..unre 12 27 Açılış le proııram 9 00 ~itli ballt mu :l2.45 .M s. ayan. bıbeT· 

ur rum Renıı:ll TUrtçe çEMBEIU.fTA5 <T e ı <tstanbu~ nöluınü • Cıı· (nl: 44 93 ltJ oenız !68020. ıı.::aıtıkl!J 12 30 Caz muzııtı 1000 Proırram ve kapa. 23.00 Operanın cıeva1Jl1 
T it hı ('ıel: u 3191)1 22 sa 92) ı . Kanii "'1 • P.. !atotıu Otttncı l .okalln• rEYZ t: &omoc:ıı Qaı- 360ll72. ltınaııacıa 51~. 13 00 Şarkılar ıı 117 Açılış ve pro;ram 24 oo Proaram ve x.s>!J 
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BULMACA · 

.. 
' 

" .. 

1 ldlln a•n· -'t •. 
~ı: ·ı:n rejimlerinden tt:ının 
~ 2 - Glrld ııdıısmda b.r 
l:ı~~ı aaı. 8 - Türk muaııusı 
~ anncıan biri. 4 - Bır e"
..... .\~~la .\r11p harnertndcn biri 6 
'trJ v tan yarımada.~nda so
b ~ dat .\knbe KOr!czlert anı.sı:ıcıa 
l. 8 · 6 - Bir mey\'C. 7 - ııı-

\ıı,.:- Anııızın. 
ı -""'Ulan a atı> a: 

3 ..._ '!SAturatıp. 2 - Duman ICJCeı!l. 
b~ll lr 'e.hrin bölünmü~ Bayılan 
~'naıı':1ncıan her biri. 4 - Bir 
it ııııo' Tarthl bir devlet. 6 -

llır rı.otr aracı. 6 - Akclıterle uııııı: 
tıı," il 7 - Bir erkek lldı; Ayı 
bıl't ı. 8 ·- Bitlis'in tı:ıız.aıarıncıan 

nt "' f!otıi ""' bULMACANIN HALLİ 
ı .... an acıı: 

..._il tlabzun. 2 - Mala; Şln. 3 
6 .... ~~aı. 4 - tıı:ametıııuı. Ktlt. 
lrtccıı· k Pa. 6 - Ay, Atlet. 7 -

\ıı..;. .. 8 - it: Ek. 
ı .... rıcıaıı aeatı> n: 
~ " !:samı. 2 - Mahviyet. 3 -
"l't. - Halazade. 6 - Tik. 6 -
~Nilüfer. 8 - Tatar. 

~llkıtıda bir köy okul istiyor 

~tllıııttz 80 hanelidir. TalWI ça 

1~111 1
100 • 120 çocuk oıcıutu haldo 

"'t'-rıı01ttur. Bunların cehaletten 
h;ı ıı,.?:aaı için bir an evvel okul 
~ rt;"1ı ve 6Qretmen ıönderUme 

ç tdtroruz. 
llıkızı: Kızılınnllk nah!Jeslnln 

lto:r. Carıkıar koyu balkı 
hı rı, 'ıı: Cıınkın vll&yetlnde Uct )'Uzo 
"-ıı 01 

6Yde henüz okul n öaret
t~ ıııadıtını oettndllt. Binlerce 
Ilı !ı :rı rı tahU lı:almamaaı için bu 
1: lıert dhanın aUratlo ballcdllm& 

j eıın başlıca l.stclldlr. 
.,, stanbul hu u i idareleri 

.,:"•t<tı 
j"'l'Jı:. f:.. lle vll&yct ı,ıerı b1rleş11ı: 
t: btr re edlldllll zaman dalnı
~ıı.u.1 ~lnacta it görürlerdi. Şimdi 

l:.ı 
1 
darı ayrıldı, Birtakım mil• 

~ı erıerde vazife yapıyor. Dtr 
l\c_ı lla '4kla1 gibi blr blııadıı.dır 
tSaıı:ın çoau bunun tıı.rkıuda 
~tıı ından 1.flerlnl gördürecekler! 

lt~alrelcrin yerlerinin dcı11'1k 
~bıırı illında Oteye, btrlJe sttmek 
'!\it Jetinde kalnııktadır Bu 

'- >'l;ıJ1 Onıemck tçın bazı yerler 
iet ctııı ı;lbl d" ve iç kapılara 

~" huauaı ıdarc.s.ı ı;cllr dalresb 
~~ rının uılma.smı temenni e-

l' Kadıkll7: \usu! Akçal 
ahti iye i:ıleriıııiı maksadı 

at:t tenıln etınb ur mu 
~~ ıı: fırtınalı bavalarda ve ıe· 
1:"- 1~ bangl blr Arıza yüzünden 
"'I llıl~c dl\ ~ motorlu ve mo
~"ıQ1 :eınucrdeltl ına:ınlann hıı.yat 
ı..IJ ltıta Urtarmak için aenelerce eY· 
~~. IUrı, ecıuını, Tahlisiye TcşkllAtı 
(11 C ~ıı lh tlyaçlarınll U)'i\ln ve 
ı..ıır,~ ltıeınektccllr. Bu ı._ bütün 
--ı 1 eaaaıı aurou.tı ele alınmış. 
"'"Ctbtı 1aeı- tUrl ll aut vıuıı tatarla 
"lı:ıtt, ez bir bale getlrllm1't1r. O· 
"'"'ı.r deQU lııaanlar, ıomllcrdekl 
t~lle lı:urtanlablllYor Bizde 

~ tr, lı:urtarına vaaıtalan çok 
~ı~ ılıteıııdtr. Hatt& aandallar, mo
~~1,:tf:lldlr, HAIA küreklldlr. Bu 
... ~ ltalll&ında tahlt.lye ~kil!· 
Ilı tor btkıenııen faydalar aaıılana· 

QI t be l'1 :veni bl: ztbnlret ve 
llı.\ııı eçhtzatıa ldare etmenin za• aJ0ltt1'11 ııeımıt. hnttll ıeçmtt 

' Ct~Chııctın ebemmı1eııe dlkka· 
''tiz. 

ç. ıarret l>ettll 

lllıırıda ıhhi te klliıh b ulun· 
llıı ınayan n ah iyeler 
~t b;•llkırının Kızılırmak nahlyc
l(ı :ı.11 ilı 22 köy balkı aıhbl tt:şkl· 

ı, ea lllahruınuı. oı.paruıer, dok
'ııı a tlııı: tntmuru ve ebtmla yok· 
~. ~Oıı~~anıız olursa ıenelerdcn b& 
-..ı, ... u Y&pllmamıt Ku.ılırmaıtı 
~~kı~tçtret: :16 kilometre uzakta 
~ Otu Yt. götürmek mecburiyetinde 

tıı , '· Bu esnada çelı:tltlmlz zor 
.._ı 1, 11C&k içinde bulunanlar bilir. 
~ lıtılı llltrkezlndo eıbhl teşldl&t ol· 
ı.~llıı11 b~ltr, hem de yakınımızda· 
ı:'.1111.tı llırıu, iaıııp n Keskin kaza
"l So • 60 köyü faydalanacak· 
>°:ııı.. 4lt1tadar1ann blmmetlnl bekli· 

Çankırı: KızıJınnıı.lı nahlyttl 

İzınir cinayeti 
itvasına bakddı 

Rn•n•I ınııh11hlrlnıl11!Pn 
izmtr. 20 - Sabahat Bozalan adın tl'ııeımen, bir buçuk 71ldanbert meY 

da Güzelyalılı genç bir kııu öle1ür· kut bulunduğu halde aleyhinde hlo 
meltten eanık olup, idnm talebiyle bir delll bulunmadıtını aöyleyerelt 
yargılanmakta olan Ü.ııtcgmcn Ccn- oöyle devam etmlş;ır: 
gizin mubakemwne buılln Ödemiş cKulaıtıma bazı şeyler geliyor. Be 
At,ırceza Mabkemealnde devam edil· nl mahkCtm e<tlnceye kadar mahke 
mlştlr Bugünkü duruşmnda, aıınılı: meden mahkemeye ııUründllrecekler 

IRAK B. ELÇİSİ 
«TÜRKİYE İLE 
DOSTUZ» DEDİ 
Blllndltll ctbl ıson günlercıc Iralı: 

petrollerinin TOrklyeden ııcçlrll
mcsı lhtımnllnln &ittikçe znyıtla· 
dıtıı çeşitli çevrelercıe 50ylenmolı:· 
todlr. Bu konuda dün bllırtıı eonı 
lan Irak! bOJ Ok elçisi El Ravl 180 
şunlan 60ylemlştlr: 

•Türkiye ile Irak arasında her
hanırı bir anla.şmıızlık varit ola· 
maz. Türltlyc ve Irak. iki do-• vP. 
ınattcflk memlekettlrlcr R ı. t 
bir habere malik olmamnkln ra 
ber böyle bir cıurum varııa pu 
yakıncıa buna da bir bal çareııı 
bulunacaiiına emınım.11 

mlş. Her rerae yargılanmaya hazı· 

rım. &bahatl niçin öldüreyim, Za
ten SababatJn cinayete kurban git 
tııııne dair doktor ra;>:ru da mev· 
cut d~lldlr.• 

Mahkeme, Cenglzln Uhllyc talebi· 
nı ileride nazara almak Qzere du· 
nışınııyı ;ahit celbi için taUlı: etmiş· 

tir. 

Manisa'da difteri vaka 

ları görü ldü, dört çocuk 

öldü 
Manısa 20 (Huııust) - ş .. brl· 

mlzttc difteri hastalıRı görülmü•· 
ıtır Çocuklar arasında tcııblt e11· 
len bu hastalık kazalarcıa 3, me:-· 
kezde ı çocuııun O'.ümQn" eebep 
olmU§tur. Hasta:ııtııı önüne ıreç
mek Ozere kampan •11 açılmıştır. 

Bir hattacıa 616 çocuta aşı yapıl
mıştır. 

Uludağ havai hattı MECLiSTE 
(Bap ı tııcldf) 

te olan tele • ferik tellertnln ltutru 
38 mm., uzunlujlu 8 Km dtr. Vaıron 
lar ~ ltlşlllltttr. bu meaatc 10 da 
klkada katedllecelı:Ur. 

HUkCtmet, in atı yapan elrketo 
lllı: tak&lt olarak ıoo.ooo dolar öde· 
mtş. ikinci takattle beraber (200.000 
dolar) 10.000 ton demir cevheri ve· 
rllecek ve bu auretıe borç ltnpana· 
calı:tır. 

Dünyanın birçok rerlerlnde Napo
ıı. Avuaıurya, Almanya, Tibet, Ko· 
lombla, Callfornl11 v..a. telerertkler 1 
lı»a eden flrket, Kuııklı • Çıımlıca 
havai hat tının da proJ cıerını bazır
ıamıştır 

M. Pollcar aynca Ödemiş · Yolcuk 
teıererlklnln de p!Anlıırının h11zır· 

!anmakta oldutwıu, Anadoluhlaarı -
Rumellh!Pn aruı için plAnlar hı· 

zırlınacıığını Ye ııercıe Halayda da 
bu neviden tealaler ~ apılııcıııtını a 
çıklamışıu. 

Teknik Universite 
bina ve atölyeleri 

f ev si ediliyor 
Teknik Ontver.ı;ltede, her 111 git 

tikçe artan talebe aayıaı dolayı.siyle 
bina, atelye ve IAboratuYllrlan tn· 
111 etmek zarureti ortaya çıkmıttır. 
Du maksatla haurl nan tcvııl pl4nı 
nın t.tblkatına yakında başlanacak· 
tır. 

Yeni tevaı pllnı ıereı:ınce. TeknUc 
Onıveralte Taokışla ve GllmUpuyu 
blnnlan arasındaki v cıı tamamen 
aatın alınacakur. son olarak lııtım-

.. 
KOMiSYON 
SEÇİMLERİ 
YAPILDI 

lluıusl Mulıablrlmt11ten 

.\nkara. 20 - Meclisin buııtın 

saat a deki toplantısında ihtlııu 
Komlııyonları &cÇiml yapılmıştır 
Mllletveklller Ac1llye Komı.syoııu 
için 25 D P , A C H P, 1 Hür P. 
'e ı CM P . BO tçe Komısvoım I· 
çln 44 DP , Hl CHP, 1 HOr. P, 
ve bir c M P • İclşleri Koml5yonı.ı 
için 22 D P. 7 C H P , l C M P 1 
Hür P, AnııyıısR Komtsyonuna 17 
D P 6 C H P. ı C M P adavı se
ç!lm lt're11r Ancnk. oturumda ço 
ıtun ti kalmacıııııncınn adavların 
kom onlara kaçar oylıı seçildik· 
lr.rı açıklnnınnmı~tır 

fısmııll Rüştü Aksa!, HO evin Ba
lık, Avni Dol!nn. Fethi Çt'llkba,, 
NClvlt Yetkin Kemali Beyazıt ve 
Ferit Melen BCltçe komlııvonuna, 
Klll'lım Gülek, BQlnnt Ecevıı.. Ha· 
ıım Alyot. Ned.m Ökmr.n, Nazlı 
Tlabar, Zeyyat Mancıallncl Dıolş· 
lerı Komlııyonuna. Faik Ahmet Ba 
rutçu. Sıtkı Yırcalı o~mıın Bölük 
başı. naili ÖzyOrU~ ve Turnan 
Peyzıoıııu Anayıııııı komisyonuna 
aday ı;östcrllmlşlerdlr. 

ilki kararıaotınlan 80 bln liralık bir 
arııanın muamele.U de, bu;ünlerde 
tamamlanacaktır. Yeni tcal&ler, l.s· 
tım!Ak edilen vadlde kurulacakttr. 

. y: 

j'A~ /-' 
&(( /işte 
ıı:I r FAY 
• n "I 

' mucizesi l 
h 

d/)rC~ 
(.': ' . .,. ,<f' 

• 1(01'1 lıilJll'rl halkı 
ı!: lıaıı:, l'aııınen tanıdığımız bu kOJ 
"'<1~1 llıın lıteklerl hakikaten re
~'· ~· 1'lna Qankınnın Yapraklı, 
·oıııtrı: •acıt nahiyelerinde yapran • 

( .,• lt141 de ı:athk merke:r.lertne , __ ....._ __ 

·-r ~ 
Y" 
~··. 

:•ıı..ıı.' l!enı. olan mıntatı:alarında 
~~tıı lll', doktor, ebe n anıttık m .. 
).tıııı,~11tıntıaı çekmekte ve Sıhhat, 
t"'ll'tı ~uaunet VekAletlnln lhtl· 

~\ •ıı:.~ 1 •üratıe glderecejllnl ümit 
'ıt dlrler 
• ıır · )tıı· oy • Arıbadt'm yolundaki 

1 
köprünün ba lan ile ldm 

ıt.11 alakadardır'! 

~l ;~1 • .\cıbadcm • Kllçükcam· 
. .,. ta U llı:erıncıa Karayolları !da· 
~ ecı.ı.ı rarırıuan büyük bir köprü ın
ı... !"1 <ll. Bıtrac1an her gün yü11ler· 
l.~trı ta, bu meyanda Beledlre oto
ıı:''lı ile geçer. Köprünün her iki 
:-"ti ile •e tıaın aatantır. Fakat iki 
~ d 101 araııındakl k111m benuz 
·"' oııı 0lduruıınamıf. aataltlanma· 
~ıııc Utu için n.aıtaıar ıeçerken 
~ 11t. etlı:lJ'or. Bir yerlerinin kırılma 
~~~lı: ınuhtemeldlr. Kaı:arolları 
~'eh ltoprüntın bu bışlıınnı cBe 
~~, aıttın dl)e yapmıyor. Bo
ı~l'lt. de IJ1 Karayol}arından bek· 
;;:!\ır.~lece aylıır geçiyor. Öoümüı 
ı-:ı 111 aer •imdi yapıımazaa. o ıtl• 
~· ıı11 u,ltıa~ bir lt&t daha artacak· 
ıı..'.tı ~ıle klan alAkadar ise bir an 
""llr) l'eltete geçmr•I elzem deılll 

Rauf Copn 

~ - - -· 

! . -

Yepyeni b ir Amerikan formillilne 
göre imal edilen FAY Temizleme 
Tozu yağ ve kiri o kadar ça buk 

ve kolay temizler ki adeta göz· 

lerinize inanamazsınız. 

..,. bıçak, rata.l, kaşık, ten
llill cero ve alüminyum kap
ları tertemiz yapar 
P.!Pl'I banyoları , lavabo/an, 
llıiM mermerleri, çinileri ve 
fayansları temizler ve parlatır 

f!erıeyi 

c(a/cq tfi 
.T.T.8. Hukuk Derneği 

tof)IQntısı yapılamadı 
~i~ 'rurk Talebe mrıııu Hukuk 
... ~ıınlllln. dün saat 14 30 da E
\ ~ı ti' ôtrencı lokalinde yepıl-

ıı re1ten yıllık kongrl'lll nisap 
14 2g ~lltnıedl~lnden vapıla..'Tla· 

ıı?r<... a.,ıın Pazart~ı ı;ününe bı 
~tır. 

Sahibi: VATAN Gazetec!llk ve Matbaacllık T A ş a4ına l 
' A n 111 B D B 111 t N Y A L M A N 

Umumi Ne~rlyııt MüdürQ: Özcan ERGCDER 
Bu uyıcıa Yarı taıertnı fillen idare eae.n mesuı mQdtır: 

ADII'.\ TA!'iJU 
Oazet.'m!lUI yazılann reni harrterle ;önc1ertlmeelnl rica e<Sertz. 

Gökay «Hudut dışı çahşacağım» dedi 
(Bap ı incide) 

anlatıvet'M'lydl. He11ey, bu tapının 
ark ın:taydı Gllkay vali olarak 
ını dönüyordu? İ&Uta mı etmiş:!? 
Yoku bOyükelçl mı olmuştu? 

Me.sele ıuydu: Bundan on ıran 
kactar önce, bir aazeıe durup du
rurken bir hı.bcr vcrmıou. Gazete 
Otlkay•ıı1 Bern Büyükelçllıtıne ta· 
) in ocıllaıtını yazıyor Ustellk cOök 
ayın bu haberi tekzip edem!y~e
Rlnl» kesin bir dllle ıtade Ptmek· 
ten çekınmırordu. Ne olmuş:u? Or 
talıRı bir anda bir ııaru Btıylent• 
kapladı. Gllk y, bu aöylentııer ku 
şıaında aadece gQlürruıQyor ve su· 
ı;uyordu. Yahut en IYllıl «havadan 
ııudana bahııetmektl. Glikay da bu 
nu yapıyo:- ve hep o ııevlmll haıtv· 
le ıbır kın bunları• diyordu. ıGÔk 
te ay. ytırde rııtayl .. • 
ı ~KARA A'KARr\ , 0(7.P.l. 
\l'>t\ \RA~·'' 

llallba böyle meaeıeıer nep An· 
karadıı helleellllyordu Buncıan iki 
ay ö::ıce de btlyle bir cBQyllkelçlll· 

in» bahis konuau olduRunu ve 
Gökay•ın kalkıp Ankarava ıılttllt nl 
ı.atırlıyorlıırcıı. O uman Gölcay 
\'al! olarak dönmüştü . Ama timd i, 
s•mcıı cıo vali olarak mı cıllnüyor· 
du? Oıı:ı:etl!Clll'r, bunu bllml'k için 
abı~ıtl11nworl11rcıı. 

\ "'·' '"' ııı\ ı .ntf'l>h 17.. :\ti\' 
1'Jalb ı ,ı, ;,ıçaK ıılnnındıı hehll:ven 

P a\>ır11ız kıılabalık İstanbul radyo· 
unun dil Haberler nnıtenb nı 

.. nıemı~ ol6alıırdı; o kadar sabır· 
ım: o:maları için hiç bir seb"P kal 
mı ·ııcııktı CünkO, roı.lvo ak,am il· 
Jarun:ıdıı, •Anadolu Aj an 11 ınah· 
rcçll bir haber oırnmu•tu Ra· 
bc ~('. fstnnbul Vall ve B<>IPdlV(' 
Re Prof ClllknV'ın d~em flOyClk 
olç ll!'.:ıııe tavın edllm~ oldu~1.1 ve 
~1·u llu.,wıun ~ übek t115dlkli! lktl
ra!l "Un ~ bı.lundujtuıo bilet :ıl ycr 
Lıtanbul Vail ve Be edlye Re «l RI 
ne • rı •E>lkl Çlı!Jmıı Da 411,ı ve 
Ankarn MI ltl\eklll Mtımtaz 'l'a·r 
han'ın ııetı·ı aı111 ı racı .. eCl!lf\orau 
Nıtcıtını. uçaCın kııııısı sı;ılını• 

\'P bir ancıa ortalıtı 11orıcım:e çl
vırer. bir ııllrtı nıış rıaı-lamıştı C tik 
ny, uça~ın kııpırnıdaydı v" !llllnı 
ııoyorcıu Kalaballıtı ı;ıllrilnc<! ,a. 
şımııo ıılbı yaptı Sonra du ckı\·a
mıncla• ıllye mırıl<lancıı Hak IJo:ıı
ten do dun.m «tam kıvR-:nıncıav
dı.11 

cıfl \iL\ \1 I"\ ".o\DI'\ iZ )fJl'n 
Gökay, lnmeden önce merlll\'en· 

leordt', ıra~etecllerın cbu so[i:ık ve 
rtızgt\rlı ııecldc ti\ buraıam ıtndar 
gelmesine> tC;l!'kkQr etti Bt'n m 
bu gtdlp l:P.imf'!t'rlme hAlli alı~a
macıınız» cııye ariyll'ndl aBu::m::t 
ynrını yok muyctu? OClnlt'r torba· 
yıı mı gtrctı?t dedi 

Ookll\, v ııc chavadıın s•ıdırnn 

bnhsodlyordu Halbuki ıınzetecller 
nelerin oluı> b.tııtını oı;rennıı>k 1· 
çln snbırıuzıanıyorlarcıı. O ı..ıratln. 
Gökny. •Ne havfıdls varh C11yP ~r 
du. Asil «hevr.cıııı ondavdı. Nl:f'
klm aazetccllerden bil'! bunu hn
tırlatınea Gllkay, «Ajansı dlnlemt' 
Olnl:ı: mı?D dlyP ıınrdu ,\caba a•nns 
ta ne vnrdı~ 
Dnıtrura ıınvıı ıı'ımının rtınle::t· 

ıne 11alonuııa ırlllldl Ollka\'. köşe 
deki koltuklaraan blrınt' otunnu~ 
ve ıra:r.ctecller derhal ı;evre~ını ııa

rıvennı,ır.rdl Ollkay, cAnkarada ıh 
lamur içtik Buracıa da çay içeriz• 
ctlyc ellze baelactı Sonra da ounla
n ıı!lyledl · 
""' H \ RHF.T. il 11 \BBET:>ı 

ıEvvell bu acrt tüı:gArlı sotuk 
gecede Hava Alanına kactar gelme 
nlze vo beni kUcaklıyarajc karşı
lıımamzn teşekkür ederim Muhab
bet, bir lııBBn lçln ruhi gıdaların 
en mu ıırıcıır. FIZ)olojl Cllll)':e 
ı.6rl!!mck ııcrcktrııc, n~ıı ki mad
deyi bazı unaurlar teşkil ectlyor&ı&. 
manevt hayııtı dıı tqkll ecıen bazı 
uıuıurlar \'ardır. hU>anın mane\'l 
varlıliını ııışkll eden unaurhınn ba 
4ında da muhabbet gelir. G!Sııter· 
ıııtın1z ıııcak muhabbete tcşekkOr 
edertm 
ut;~ h 1 11 ,\\Al,DIS" 

Bugün Kasım ayının yirmisi.. 
Benim ı.ıeıterımcır. :.ıo Kasıındıı ls· 
tanbula kar ya~dı der Şimdi ııellr 

ken ~rdUm. Elmadalına kar Yali· 
mış. Yarın buracıa da yaRanıa onu 
Ha.a Meydanı Müdürü dOşüıı.atın. t.
tanbul kışa odunuyla, kömürüyle 
heroeylyle huır bulunuyor. Kı~. 
blzl ııarıı ııvlıyamıyacak. Bir vali 
ve belediye reı.sı olarak ııze vere
blleceııım en iyi havadis bu .. » 

Hakikaten Gökay·ın bir vali vo 
belectJye reıaı olarak verdlll en iyi 
havadis buydu. Çünkü Gökay, bu 
sözlerin hemen arkasından cBem 
Büyülı:elçllltlne tayin edlldllllnb 
ııöylemııtı Bunu o kadar cblrcten 
bire» eöylemlftl ki, bir ancıa 11kın
tııı bir eeıs.•lzllk oldu. Artık, Ollk
ay İııtan:ıuı Valisi actııcıı. 
ıcllt Dll'f Dl lu 

Gl!kav devam ediyordu· 
«8·9 yıl için acvııııı fıstanbuıa ve 

azız fıstaııbullulara hizmet et:neyl 
çok büyük bir bııhtıyarlık b'len 
Göka\·. buncıan bOyle memleket va 
zıteslnl, huctut cıı~ına nakl<>:tı 
Memleltetlm dı• ülk,.lerde temsil 
etmek albl, bOyUt btr va:ı:ııenın, 

bana tevcih ecı ilmi olduıın:ı~ ~iz 
cbıııun k~şlarım• vıııııta,lyle az:z 
hemoehrllerlme bllctlnnekten ze\·lı: 
duyurorum. Memleket hl2:metınln 
ırayeıı l. huduumz ve lllç!lsUz olma
lıdır 

ıı.~ n l ı:-u:n 
f11tıı·ıbula t•llmden geldlRI k11dar 

!aycıaıı oımuıı çaııotım. M•mlekc· 
tlmı dı•&r<1R t"msll rt"Tlek şt'reC ve 
vazlf!'tllnln nftçt:ı: şahsıma veril· 
mı~ bulunmasındıın müf "hlrtm 
Bllh a eerek IHllttlr \"e gC'rekııe 
ııım cııyarı olan ı \'lçr<'de bu va
zlte~ ı ıılı ım. ayrı bir m4na lt&QI'! 

eaer Mlll tlfır araııı mmı.m tP.· 
şekkOllcrln bu!uııduğı.ı '" nı-ııım 
de ilk Avrupan tanıdığım zıınıan 
dan itibar n, cıaımi ujrajım o aıı 
vo mt'mleket mlz n bü U!t dnRtlıı· 
rının ba,ındı. ~ll'n aynea 'lllrk 
lnkıllbında yeri olan 111\'lı;re:ıe, 
memle :etimi temııll •eretlnln Uh· 
tıemt' vertıml~ olmaı ı ile ayn ve 
mOste na bir iftihar ClU)\lyorum 
Şehirden ayrılmadan t'VVl'I, s zler
ıe yen den bır sohbet ~ııpmak ım
kAnı bulncaeım nunlıır ll!t hl•le
r m » 

ccD \fi lr l\ •ı \ •:ı.I 1,1-.nı;' 
..,ORI ':ıı 

Gl!kay, bu uvrıllk önc~ı meu· 
Jmn bllJlrdlktt'n sonra. chnlellnın 
kim oıcıuııuı sualini cevaplandır· 
nııık ısteme<ll cOııu c1a Dah llyc 
Vekilin!! ~nmı diyordu o Birada 
bir gnı>.Pt~ının dHlmtaz Tarhan 
mı efencılmh ualınl Gl!kay, cDol! 
rudur MOmta?. Tarhnn Bey» dlyt' 
cevaplandırcll Sonrn cıa şunla~ı I· 
llive etti' 

cKendllerlne muvaffakıyet te· 
menn. eder ın Memlli!kct hizmet· 
!eri cıalmıı. böyle vatanda,lar ve 
arkad~lar ara.,ıncıa, cıevlr VP. cıe
vam eder» 
\flTlK O \ OK. 

Bu konuomacıan sonra. Oölcey, 
ı;evıroıı cht.•ın kuşları• nln ar ın· 
da. Hava Alanının otoparkınn tı:a· 
dar gt'ldl vıırı~ etin rcıım! arobaın, 
orada bekllyorcıu Gl:ikav. otomo
hllı- blnctl. sonra da cNabl ııcn dl' 
geb diye Özel Kalem MClr.tarünO 
Emnıvet MüdürOnll yanına aldı 
Otomobil harekli!t ctmlttl. 

:lııtanbul, ııevırııı cmlnlmlnl va· 
ıı.sınıı kavbctmlftl. 
'u.t~l:s A'l\\JI AD.\l•I 
!o.İİZUiR I 

Ankara 20 rHuııuall - htanbul 
Vali ve Belediye Reisi Proft!aÖr 
Fahrcttln Kerim Oökay buııQnkü 
tcm~lardan ı;onra latanbula g!cter 
kcn, Ankarapalastan ayrılmacıan 
önce bana ounları &öylemıottr. 

•Dokuz yılc1nn bert İııtanbul Va 
ııııııını rn Belediye Rellılltılnı )"ap
malı:t yım Çok mühim bir vıızlfe 
olan bu makamcıa memlekete tay 
cali olabilmek lçln ellmcıcn ecıcn 
herşeyl yııptım Şimdi cıevlet ba· 
ıııı Dem Büyükelçllıı,ıı vazUl'Sınl 
Hnnlştlr. Dı:redn da muvaffak ol· 
mak c rı 
pacatıım. İ8tanbulda blrkaÇ g(ln 
kaldıktan ııonra tekrar Ankaraya 
"geleceRlm. Hükllmetten taııma~ al 
dıktan ııoma yeni vazifemin başı
na hareket edecetıım.» ----- -------------

Tahkikat önergesi 
IHil llrılfl 1 nl'lılf' I 

kında mecll.s tahkikatı açılmavna 
dıılr önerııe bugün 170 e yakın D.P. 
mllletvekUlne lmzıılatılmıt ve at. 
şum üatü D.P. lltecllı Grupu Baokan 
lığına vertlml•tlr. 

Bu aqam kendlalyle görilJtüıtUm 
DP. Grup Başkanı OlrCBun mlllet
vclı:UI Hayrettin Erkmım. Oncrge:yl 
almlf bulundutunu all:rlemlştlr. Erk 
men. önergenin yarın bir ırup toıı
lantıaında konutulup lı:onuoulmayaca 
ı:ı tekllnctekl suali de şö)'le cevaplan 
dırmıştır: 

cOrup idare heyeti yarın aaat 10 
da toplanarak ırupun gUndemlnl ha 
zırıa:rıcıılttır Bu Onerııentn ıondem 
de ıer almuı kuvvetle muhtemel· 
dlr.> 

Grupun Onerı;eyl yarın ıörüoUP kl 
bul edeccllne muhakkak olarak ba· 
kılmattadır. Slyaal mahfiller, öner· 
ge mecll&te kabul edlllllltl takellrdt 
tahkikatın •anket parllmenten ma 
hlyetınl a,mı:racal!, tahkikat neU· 
cealndo yotauı:luklano mesullerinln 
ortaıa çıkaca ını n ttln edlleceıtlnl 
tahmin etmektedirler. 

öte yandan bugün c.H.P. ırup 
ba$kan nklllerlnln katılmaalyle toP 
ıanan merkez idare kurulu bu öner 
ge mecll&e geldlll takdirde naaıl bir 
b re.ket battı takip ıdllme•I cerek· 
tljtlnl görtışmllt n 1ta111rlara varıl • 
mıştır ö&rendl&lmlı.e ıore C.H.P. 
lllerllıte bu önerse• tartışılırken o· 
nerceııln lt&bulUnU hteyecek, aynca 
1eçlmlerl idare ııctın hUkOmet baş
kanı, İçişleri Balı.anı ve radyoyu lda 
re eden bakan hakkında iç tüt:üllün 
ll!ll maddeni gereı:ınce meclla tah· 
ltlkatı açılmuını teltllt edecektir. 

H. Polatkan 
!Başı 1 ınrtdel 

6pekUl&Uf mıı.kaatıara kredi tah!l· 
ııı önlenecek n banka kredl!ertnın, 
ınUatahlll, ticaret erbabı, esnaf ve 
dlter baklkl lbtlraç aahlplert tara· 
tından kullanılmuı ~mln oluna· 
caklır. 

Du çalıtmalarımızın bllcOmle kre· 
dl mOusı::elerimlz tatarından l&Jtk 
olduıtu chemmlyetle kal'fllanacıtın• 
kanı bulunuyorum.• 

Boğaz köprüsü 
sondajlarına 
ba~lanacak 

Boliazlçl İı mıı. koprtısü için b.: 
Amcrlknn flnnMı tarafından ça· 
Jışmalara b~landıRı hakkındaki 
.ıaber memnunlukla kal'1ılannıı, 
ur 

Dr oavlt B Stelnman tııanaıııy
la 24 ekim 1957 de latanbulda im
za edilen mukavele. proJe, hazır· 
lık ı;alışmaları, ısoncıaı ve kontrol 
mevzuuncıncıır. 

Öte ~·ancıan uıı inşaat için An· 
karaca Kara~·oııan acnel mudtır
lültü vo bir Frnmız ıınnası ara· 
ıında müzakerelere cıevam etıll
mcktedlr. İnşaa-v mukavelealnln 
pek yakında imza edlleccııı tahmin 
edilmektedir. 

Dr. Devit B. Btelnman firması 
aııma kllprüJer mevzuundakl ça· 
lışma ve projeleriyle dünyaca ta· 
nınmış bir nmıadır Amerikan tir 
ma ı bu büyük inşaatuı tamam· 
ıarun&! ı için ışın bor aa!hasının 
ıı:ontrolunu uzerıne almıı ve ilk ı~ 
oııırak tl!prünün ayaklarının yer· 
lerlnl teııblt ıçın ııerokll ııonctaJ· 
tara bqlanmuına karar vertlmlt 
tir. 

Kağıt tatlarına zam 
ııu~tı•I ~lıılıııtılrlııılııl rıı 

Ankara 110 cıımusll - Bugün 
aldı8ıın bllgl~·c ı<ıre. kilosu 88 ıtu 
ruı o1an aııı:oııı kll!ıctı flatlıırına 
ııır miktar daha l!Bııı yapılııcRktır. 
Bu ınlktıırııı ııo kadar olacaAı )il· 
rııı llclll olacak ve bu hUtillllS\a 
bir karıırııamo yayııılaııacak\n, 1 
ınıı makamlar. 16 kuruşa ııatılan 
ı:azctelerln bu kararnmeden ııon
ra rıaııarıoın ayarlanacatıııı da ~ 
llrtmtalli!rdlr. 

Eskiıehir ve Bolu seçim· 

leri tasdik edi ldi 
Ankara, 20 ıHuauaU - Yükaek 

seçim Kurulu Eııltlşehlr \'C Bolu 
ı;eçtmlerlne yapılnn ltlrazlan ~e 
karşı altı reyle rcdctetmlt ve bu 
illerde ııeçlmlcrt tudlk etmıotır. 

AS FllM TAKDiM EDER 
E n büyük ıanatkirJarın ve l'n güzel b ir romanın filmi 

ANASI GiBi 
<S Ö N E N I S JK ) 

REŞİT GtiRZAP - :\LTA~ KARISDAŞ - SEDRET 
GÜVENÇ - SUAVİ TEDÜ - ABDURRAIDIA'S PAi .AY 

ŞA Z İYE M O RAL 
Reji: Muzaffer Arslan Eser: ::"ılebrure Alevok 

Bu günden itibaren 

TAKSIM Sinemasında 
Yakında, İzmir • Ankara • Esklsehir • Bursa • Adana ve 

yurdun blltün sinemalarında. 
AS FİL 1 

Zeytinyağı fiatlan 
IBaşı 1 lnelde ı 

ıarla ııcııı tl'bllt: 
ı - ZcJ·lln~at. pamuk yaıı 

H ı.r ı;lçl'&l Jaıı alım '' atımı 
ile 1 tııal edrn ı11111nıuııı nılı ta 
h•ll , tfıt·car, fatırlhtör Clhl bal.l· 
ı.ı \t' huı.ını ~ahıslarln nıuta\ll••ıt 
'e ı..oıııı,,onc•ulıtr, ııı·,.ırbant', drpo 
'e ıuıı reııo lşletrnler. nal.il) ecller, 
lmalilhaııt'lt'r ve her ne 11falla O· 
IUl"-ıt oı.,1111 eııerlııde ıoo l.llııllun 

tRZlıı , uı.arıd11 adı Cl'ı;e11 , ailurı 
bulumluranlar. 23 lı:11sım llll7 111· 
at li )t' ı..ndllr bu raıtıarın mıı..ıa 
rıoı, boluuduliları ,terırrı '" ı..11p 
lnnl\ln lıU•U•l,l'tlerlnl mahallin 
t'll bü.•UJ. ıııutı..ı,l' 4ınlrlııe :ı 1111~· 
hu olaraı.. tıııızlm l'dt•ı·eı..ıerı tılr 
beyanname ile bildirmek me«:burl 
J l't lnıltdlrler. 

nu be,anıııııneırrl ıııoıı..ı,.I' llmlr 
lrrl, Lil) ıd, tnrlh \ t' ııuıııanı~ını 

dtrcelllkten 50nra bir nlhha11nı 
aı.ıı.aıı,u l111le, bir ıııı-hn•ııaı ııııı· 
lıafw:a eıJu·l'J.. \e bir ııu,hH,ıııı ıtıı 

\ eı. ıetıııılı ,\11111 Koruıunıt daire· 
ı.I rel,lltlnto tll'ı hRl ıımılrrl't'rLlt'r· 
dlr. 

2 - Bt'>uıııı tabi tutulan lıu >•ıı: 
tarın lıe.ı aıııııııııe rııilılılt'll ll'lııdro 
her ne ııu rrt it• olıı r~1ı ol sun ıı.~ ı.ıı 

larııı.ı ılı•Hl lı•nılllil \I' llHl.11 )fi• 
~ul,tır. 

111'> nıınnıııe mflıld.,llnlıı lıltnınııı 

tl.ııı l!llıan•ıı bu > ıııl:ırı11 ,ı,ııj:ıılıı 

l•"lt'rllı•n rıuılardaıı dııha , oı.~l'ı.; 
fhlll:ırtu rılıııı '"' ıoatınıı lllf'lllllll· 
dur. 
Z• \"'l·h \ .\(': l'l,\'11. \Rl 

'..l•'> tlıı> nglnrıııın hulllıı nırnıh•· 
l.t'lf' fınıll ıılmııı. üırrt' l)t'rlll.t'ıllll' 
\ r ırnrı.rıı IJl'ht' r ı.ııo,. u ıı:ııııııı: 

J,l.•I rıı·•.l.•l ra l~.O l.rı. 
1 k>ol rıı 43:1 ,, 
Ulrlıll'I ~ t'nıeLlllı> 1'.!:I ıı 
llilnrl yı•ıııeklll.. ~111 » 
:-.ırıı ıııntı ıo:; ıı 

ltııflııl 4:1!U u 
\) uı •Urt'tlt' raflıı.., ıınıııuı. >11ııı. 

11111 düknır lleher lıollo•U 3:iU, il) ~·I 
\'t'CI ) 111:111111 ııuı.ıııe beher kllo•u 
ıoo kuru ıur. 

ıı - işbu lt'lıllıı: ııuı.ttııılt'rlıır il) 

kırı tııırl'l.ı•t t'dt'rt'l.l!'r ııaı.ı.uııta 
\flllı Kurıııııııa l.ııııuıııı .ıtık:ııııı 
ılııhlllnılı• ı al.llııtt Jllllllır, 

ı - li. lfl:J:\ ~H,ılı ı.:ır.ırl11 111111 
ı ı ııunııırnlı ı ~" 

0

dlitr trbllı:lı•rln 
hu lt'lllirıt ın ı.ırı tıuı.ıınılt>rl ınlll 
ııı:ııııır. 

:; - hııu tl'lıll& ne rl ıarlhlnılrn 
11 lh~rrıı mendir. 
PEY!<iİR \E PIRl~Ç Pİ\Tl.ARI 
l ır: UIT EDİl.Di 

Ankara 20 (A.A ) - Ticaret Vek&· 
!etinden tebllg edilmiştir: 

K/ 982, K/lOJ:ı, K/104~ sayılı karar
lara alt 9 Şubat 1957 tarlhll 9:131 aa 
}llı ve 8 M yuı 11157 tarihli 11601 68· 
yılı Re•ml Gazetelerde n~redlleo 
tebll&lere ek teblll : 

ı - 2 ncı aıadelede ıazııı ısıda 
maddelerU:ıln alim o aatımı ile itti· 
gal eden bilumum mUatatı.11, tüc· 
car, rabrllı:atör gibi hıklkl n hllk 
mi ş•hıalarla mutavauıt n koaıla
yoncuıar, buzhane, depo H antre· 
po işletenler, nakll}l'Cller, lmalltha 
neler ve her ne aıtatıa oluna olıuo 
ellerinde 50 kilodan fazla peynir H 
100 kilodan taz.ıa pirinç buluncıııran 
lar, 24 kaaım 19S7 ı:ünü aaat 17 Jt 
kadar bu rıcıa maddıılerlnln nnlle· 
rt itibariyle miktarlarını, bulunduk 
tarı yerleri Ye ambal&Jlannın huau· 
alyetlerinl maballln eo bQ)'Qk mülki 
ye lmtrlne üç nUıba olarak tanzlm 
edecekleri bir beyanname ile bildir· 
aıek mecburlvetlndedlrler. 

Bu beyannamelel'! mülkiye il.mir 
lerı kayıt. tarih ve numarasını 
dercettlkten aonra blr ntl6lıııaını 
allkalıya lndc. bir oll huını mu
hafaza eaecek ve bir nCbhasını da 
Veklletlmlz mlllt korunma daire 
at relsllıtınc derhal ırönderccekler 
dlr. 

Beyana tlbl tutulan bu ıı:ıda mad 
delerinin, beyanname mOdctctl 1· 
çln her ne 11urct1e oluna olısun baş 
knlarına devri, temllkı ve natll 
y~aktır. 

Beyannamr müc1detlnln hitamın 
dan itibaren me7ktlr maddelerin a 
fatıcıa g!bterllen !!atlardan etaba 
yükııek rıetıarla atım ve ııatımı 
memnucıur. 

2 - Kl 1035 sayılı karann 40 
ncı macıcıesı ve K/ 10411 ııayılı ka· 
rann 2 ncı maddcsının Veklletl· 
mıze verdlltl snllhl)ete istinaden 
aşaıııda l.Blmlerl yazılı a-ıcıa mad 
delerinin beher kilosunun pora-

cnde azami ııat1' flatlan bOtürı 
memlekete şAmll olmak Ozer ou Qe 
kilde te!lb:t olunmuHur 
Tam yaQlı ı:rııvyar peynlrl, 750 
Tam yaıtlı Kar&ı peyniri 62:1 
Tam yajllı tuh:m peyniri 1!00 
Çökelekli tulum pcyn 1rt 260 
Tanı yaBlı dil peyniri tı2.> 
Mıha! ıc 'e Kelle pe) nlrl o:ı:> 
Avrupa tipi her ne,·ı kutu 
ı·ııynlrlcrl enet lfJO ;ram) 
llltlva edl'll kutularda> sair 
Avrupa tipi kutusu:ı: pcyıı!rlt'r9!\0 
Kaymak ııoo 

sıra malı p irinç 
Yayl& malı pırmç 
Lttks pirinç 

171i 
2Hl 
240 

kur\lftur 
(Yağlı ve yarı yaıııı peynirlerde 

kilo başına yukarıdaki flatlardaıı 
ylnnloer kuruş tenzil ec11lecckt1r ı 

3 - 9 Şubat t9lj7 tarihli 11!\31 
Hvıtı rc:ıml enzctede münt~lr teb 
illi bükümleri mahfuzdur. 

4 - lşbı.ı tebtıli hükümlerine ay 
kın hareket ecıecekler hakkında 

Milli Korunma Kanunu Wlklimı 
dahilinde muamele yapılır. 

ı; - l;bu tebllR neşri tarthlnden 
itibaren muteberdir. 

Eski Çahşma Vekili 
m~,ı ı lnl'tdı ı 

ıün çıktıRını s6ylemlıtır. 
ıc l tıınhııla ıı•· r.ıı ııııın ı:tdl'ı'e" 

ılnlz?n 1Hltııııeı.ı Nıt11ll: ııHlr 
ırnrı11 ~ourıı lıuırııı.ııırııııı ta· 
ııınıııııınıaııı 1611111 '\ 111~ ııt dtr 
ll'r•l' ıl:lhR uıırP ıır ıı:tllPrlınıı , 

tll>" c.•\apıaıııtıraıı Mnıııııız 
'l'arhan u lıryıınaı ı \ rrnıı tir: 
u\ ıızlfl'.ye caıınıan bir atlam 
ırıtllr orn)a ıldlJoruın. GO· 

cumün Yf'tlltt \.adar 1 ıaııbut 
hııtkınııı nı~uı olma_.ı l(·ln .,. 
llmdrn l:l'lrıı ıu reli •arfr.<11'

cetlm, çalışııcatım > 

ıBu lı:adar mı bcyetendlh 
ıDaba batka ne dlyeylmh 
MUmtaz Tarhan lll07 yılındı lıı 

tanbulda doğmuştur Hukuk Fa· 
kültesini bitiren Tarhan Maliye ve 
hukuk sahala:ıncıa lhtl.884 yapmıo. 
muhtelit vaz.Jfelerde bulunduktan 
50nra SaY1'tay Dalreı;ı Baışkaı:ı ol· 
muştur. 1954 yılında bu vazıtealn· 
den ı.ııura ederek Ankıraaan D P. 
Milletvekili eeçllen Tarhan, uıss 

yılı Bonunda 4. Ml'uderP.6 kablne.I· 
ne çalışma bakanı olarak ılnnl'° 
tir Evli ve iki çocuk babaııı olan 
!.atanbul yeni Vallıl yabancı dil· 
lercıen P'ranBızcayı lyl bllmoktedlr. 

Mümtaz Tarbanı Dnlrt me
mura olıl'ı&ına s llrr ı>Mlle1to 

ıstıra tdlP etmtdl&lnl ııordak. 

nı~e eu cevabı nrdl: 
ııHtnOı emri tl'bellOt rtmt· 

d!m. P.lllllm anda p artiden lıo

tlfa rdeceı:tm peı. tablldlnı 

r- m 
Saadet hapı 

(Başı ı incide) 
ı.urhını bulunan lkttı'ların ~rrl •alt11dr ,-aptıiı hAtalıırdan hazır 
l'ıRıır ı~tlhılt etmiştir. 

T urı..ıyentn ııucnnı.;u baı •• ınıa nt ot•olu ltOTlllaeak o
ıaru. btnlm !'ernbım furdur: 
- Hırçın '" oflil'll lld.,.ı1er1n 51olrlnlııl ntıştırmak n 11· 

ton millete. bütün TQrlı; tnrfhtnr. 11111 n hilr il rua• .. L~ ~
ıtıı.ıarı rnl'§'Ull) l'llt'rln lruııl:ırıııı 1.rnilllerlııl' ı'!U) urııhllmeı._ 

':>11.l)l't eıtııı:lmlL bu n:ı.~tnııı. Jlllnız lıuıttln l•hn~ıııda bulu· 
nan tilin '" fıılana alt •ll'ill. .• Hlzılf'lo;I her llillılnrıa etrafı hulh
ı..Arlar tarafından mutıoı.a çenlll)ur. lla tnlıcın umnsına lnı'kAD 

Hrtıı ' •Dl. bl!ylecl' me)dıına ıı:rtırlll)or 
Dlr ııı,.u.1 lrn' \ele alı b~tnlı ı. maddi dl'\ nlıırfa ortadan lal· 

dınıamv Fakat liderlerin 'lolrlerını >•tı tırnıali fOllJle acaba bl· 
71nı o rzrll lklld&l' hutalığıanuı cnre b•lunıı n. mı': 

Bucuıılrrdr ı.uıııı:ınıa ıı:PIOI: \m.nıı..adıt Cı-audet llppı) ndlı bir 
llJk lrad Pdllnıl • Bunu l\'f'nlt'rlıı f'hlmlt'rl dotılıJonnu~ otı..ett'rl 
ıturuluyonnuı. her ~JI normal 6lçflltrlr ıı:ormde \'e lil~ı:e meyil 
ılU> ıılılll~ orlıtrmış. Uo~ lt'Cl' ı.rndllrrl rahat t'dl) orlnr \C muhitin· 
ıll'lill"" rııhnl rt llrl,.cırlannıt-

Bu s.ınıtet haplıırııııııı.n ('nl.\·a hlr mlUar m!'mll'lietl' ithal l'l•l'L, 
hep hlrıll'ıı cleut:.eı. . at·uhıt kıııı ıııı olurt 'h~mll'J.tıl ırhdll edrn 
ıı;ıııı:ı \e liard._ 1.ıu ıı:uM ıstlı1 dıuı ıırtadlln L11ldımınmıa: tolt'ran' 
\I' h11~~11rıırthhll. ıtflnl',lıılıı ~IJ 11.•I hıı)lltıtıııı(lll ıtoıı:ma-ma ba&lı· 
ıtır. Slnlrlt>rlmlz >alışır 3, bellil dt ıotJf'rlm!zl ııçuı:r., mOstnl'L 
llll'nf:ı.ıılt~rln t•uzlla·,ı, ıuu-ırn·ı. ıetılll.l'lı'rlıı tt'hıllıll beıı.ı dl' bld 
ıı:nfltlltn U) uııılırır. ı.:uvntll'rtruıı.ı daı:ıımaı.. detti. cı>naı huşla· 
(lıı)ln hlrhlrlııt !.Alın.ık ı;orııudıı oltlut;unıu-.u bep blrıll'n ulhRJtt 
furı..rderl:.t. • 

1~11' o zaıııa11 ıı..ııdıır :ııılar ı.ı l.l'rıılM için trı. rıı.ar Jol; ili· 
ılol, ıoıtıııı.. \E' mili! lşblrllcl >olııdar, mlllellnılzln ehldtlle lbtlra
..ıııı dıo.ııııı:u r.a,lı ı-l:ıhıtl l•lf'rlnıll' ır~f'bbü~u l.l'ıııtl l'llnde tııt· 
ıııııı.tır \t ıınlldrmoı..r~tlli tnhdlllt'rln tasfl)t" iade blıaaı öıtcO n 
ııı.ıucı olıuıı~tır. 

Ahmed Emin YALMAN 

Dokuma fiaflan da bugün ilan ediliyor 
IBA$1 ı ıncıdc l 

artışını Adeta kOrQklemekte, pamu 
tu müstatwlden, köylünün talep et
tlltl rıattan daha )'Ukııelt ttata .atın 
a lmakta, buna mukabil pamuau a.sıl 
Odedlkltrl tlattan daha pahalı al· 
mış glbl muamelelerlnl yapmakta . 
dırlar. 

Verilen bilgiye söre b\lhaaa:a iz. 
mir ptruaııında •imdiye kadar ııa· 
muk alım • aatımırıa biç llgllert ol· 
mıyıın bırtatım apck0l&t6rler tOre
mtş Ye bU:yUlı; mUboyaalarda bulun. 
mu,ıardır. Bazı büyük 8t'rmaye aa 
bipleri ise bir denl4aııron tehllke
a•ncıen çekinerek paraıannı pamuııa 
yaıırmı,ıarcıır. 

Son tebllQ plJ'&Uda umumi blr 
durgunluk H flatlarda duraklama 
yaratm"tır. 

TOdblrln ilk tesirleri bllhaua ıa· 
paıtı H nebati J'llllar nzmnde mll 
tahede ed!lmlştu. Bu maddelerin 
alım aatımı durmuş clbldlr 

Bir mUddet önce Ttcaret VeklleU 
moatalı.slll korumalı; için bir ıslriı;tı
ler rarınlayarak izmlr pamutuna 
240, Adana pamutuna :l80 kunıo 

ucarl tlat teablt etmişti. PlruaJt 
en !azla endl•rolendtren pamut ti· 
atlarının bu rıatıar c!Yanncıa don 
durulma lhtlmalldlr, Böyle bir şeye 
pek lhtlmaı nrtlmemekle beraber. 
Adana v., İr.mlr plyualınnın o!duk· 
ça aaraıntı ıı;eçlreceıtı söylenmekte 
dlr. Bu arada pek çok bankanın 
ı:arara uııramaaı me'1'1ruubahı.ttr. 

IZ'.\tlRDP. 

lzmır 20 ıHusual) - l!!llerlncıc 
pamuk bulunauranlar tarafından 
böltı:o ticaret mOctürltlltüne verilen 
beyannnmeıertn tC6blttne b~an
mıeur Ancak. a;ııı pamuk parti· 
lerı için malın aablbl. komisyon· 
cuııu. nakllyeclsl ve depo sahibi ta 
rafından mükerrer beyanda bulu
nulduRu anlaşıldıl!ırıdaıı bu teker 
rürün bertaraf edllme:sıne çalı.şıl
maktadır. 

J,TI'; F1ATI \ RJ 
izmır 2 O!Huııustı - 8on itlı:ı

lerde cıevamlı bir dO.Cmc tema)'010 
içinde olan altın plyıııııısı buıQn 
ctal&alı bir ı11tlkamet takip etmle 
tir. Sabııbleytn Rc;at altını 150 
liraya çıkm1', öRleden ııonra ne
batı yaslar bakkındı.ki kararın ı
llnınııan ııonra 147 ye dtl§mut n 
bu ııevlyeae kapanmıştu. 
\ATAK 1'A,\IUkLARl 
Manı.ea 20 ıauısuaıı - DOn şch

rımızcıo ligi çeken bir .l:ıllctllle oı
muotur. Kanun lcaplannı yerine 
.etınnek ı.ııtıyen O P 11 bir vatan
cıaş belecııye hoparlörtıncıc, cEıle
rıncıe 200 kilodan ta2la pamuk bu
ıuncıuranıar bu pamukları mahal 
lln en büyült maıtıye Amirine ha
ucr tenneııcıtrlcn ockllnctokl ya
yını dU)'\lnca iki at arabMı ıtıra
lıynrak teldşl evine kO§mU~ ve 
altı adet pa.'T!Uk yatıııtı tarttınnak 
ozere ÇfU'1ıyn tıetlnnl§tlr. Fakat ya 
takların 183 kilo gelmul üzerine 
;~ evine cııınmüctür. 

Kasım Gülek 
ıRneı ı ın(•ldel 

ve lcuatını izah etmelidir a 
At' 'J KKt.lt'I 

Ankara 20 - CHP. Ankara 
mllletvekJll Recep Dcnırın 27 ektm 
tarihine kadar ıoıcnmıv ı;uçıar hak 
kındakl takibatın Clurduruımıısı 
ve 11uçlulann ttı hııkkında b.r 
kanun teklifi bazırlıynrak ;rup ı
tlnre heyetine vermJ.Gtlr. C.H P. eru 
PU bu tekllfl t118vlp edeme Mecltıı 
başkaıılıjtına tevdi edcccktır. 

Recep Dengin, knb nenin 19 ııun 
denbert k\lrulmamıq olmaııı yct
zündli!n !latlannın ~ ülı:seldlR!nL, 
dlter mactd lertn flatlannda ar• 
t1'1ar oldul!unu belirten ve ka· 
binenin bir An önce kurulması ııe 
relttıiilnl 1 fııdo eden bir de öner
ge bazırlnm~ bulunmattacıır 

Çukurova Elekf rik T. A. O. dan : 
İskende.run Projesi Bllromuzı.la istihdam edilmek Uzere 

Yüksek Ticaret Okulu ve Ticaret Lisesi mezunu elemanlar 

alınacaktır. Taliplerin Almanca bilenleri ve en az iki sene 

askerlikle ilişiklerinin bulunmaması §ayanı tercihtir. 

Asabi BAŞ ağrllarına karşı 

faydahdır 

~ h a§, diı. adele, ıi · 
~ıbago. romcatİ 7ma ve 
ıioir ağrılarını ıeıkin eder 

l•14•ül bayan lann mua7· 
yen zamanlardaki rabat11a· 
hklarında faydalıdır 

Sıllık menuuoda aileoio eo 
rakıo doıtuouo doktoruouı 

oldutuou uoutına7ıoıa 

. 
GÜNDE 6 TABLE;T,E KADAR ALINAB İLİR 



~ * MOLNAR* * * 
Moskova seyahatini iptal ettiği için 

Rusya güres federasyonunu Meğer şaka yapmış 
F .1. L. A. y a s i k a y e t et ti 

Bir espri: «YAKINDA ŞAMPANYASINI IÇERIZıı> 
Evet bir espri. Yapan da Fenerbahçe futbol antrenörü MOLNAR. DinleY•"' 

ler ise basın temsilcileri. 
Fakat Molnarın bu şakası lisan an lafmazlığından olacak basın temsitcilr 

rince tamamı ile yanlış anla,ılmı' ve •Macaristana tek seçici olarak gidiyor"""· 
sunuz. Doğru mu?• Sualinin müspet cevabı olarak kabOI edilmiş. 

• 
Beynelmilel Federasyonun, Federasyonumuzun 

karar vereceği tahmin olunmaktadır 
lehinde 

Tahran 20 (Hususi Surette giden arkadaşımız Cem BAŞAR'dan Milli Güreş 
kafilemizin Ekim başındaki Rusya seyahatini anide iptal etmesi, burada yapılan 
Dünya Kupası Halter Şampiyonası sırasında tartışmalara yol açmıştır. MOLNAR YALNIZCA ŞAKA YAPMIŞ 

·rabll aunuç'u matôm~ Ertul gün 
ıpor aahtfelcrlnde fU haber büyült 
barflerıe 1azılı: •Fenerbahçe Antre· 
noriı Jtolnar ;'ltacar t"ederaayonunun 
tekllflnl kabul etti n teı.: lif'clcl O · 

!arık memleketine dunüyor.» 
Altında bir başlık daha: .:'llolna· 

tm .t'entrbahçedt r.on antrenmanın. 

ile kulObü Penerbahço aruındatl 
anlıl.şmazllk dün kulüp umumi lcap. 
tanı Pllı:rct Kırcr.nın ıavaaautu ile 
bAl yoluna girmiştir. 

Btllndtııı ı;lbl Ştıtrü Fencrbıı.hçell 
idarecilere blUDek üzere olan beş H 

nelik mukaveleslnlıı ııcı ııencı daha 
uzatıtnınııını ıokllr etmlt ,.e bunıı. 
karşılık ta 25.000 lira talep etmişti. 

Bu arada Rus Halterci kafilesi idarecileri, Federasyonlarının Türk Güreş Fe
derasyonu'nu F. 1. F. A. ya şik6yet ettiği 1i belirtmişlerdir. 

Bu arac!a. T8r1' GOr« Fl'c'lf'rll~· 
rnnu bu ı ti" uç~u~ nldııtıınn Rey 
nl'Jmllf'I ff'df'r11nnnıı blldlff('('k• 
llr. Zira Rus Fl'dl'raçyonu •ı Orl> 
takımının tf'l.IUll"rlnl kfthul etmf!· 
mis n tal.,mı da Kıırs yotnylB MM 
:ımuısa çatınp Jormat: •~trml~trr 
41. snca Jıakf!m mf!vznnnda dR 

Ru ff!4Pru,.-onu ll'nf! '1 llrl.: ff'ı!I'· Bn •nrl'tll' F.f.JhA. nı nTOrl.: Fr· 
ra-yonıınun tl'kllflrrtnf! aldırı rt- drruyonn lı-hlndl' l.:11rar t'f!rPcf'ilil 
ml'Dll tir. taJımln olıınnınktartır. 

Basketbol hakem tekômül Beşiktaş atletizm teknik 

kursu çalı,malarına 

başladı 

komitesi atletlerle görüştü 

HALTER KAFiLEMiZ 
bugün dönüyor 

Bu haber blltün spor etklrında 
oldull;u gibi b llhasa& Sarı • llclvertll 
camiada dıı muhıı.kkak k1 çok geniş 
tepkilere aebcıp olmuftur. 

HAdlae Penerbıhçell ldattcller .e 
Alolnar uzerlnde Uıo tr.m bir aürprtıı 
teıılrl yaptı. 

Doll;ruau her tki taraf da bunu 
büyük blr ha;rreüo kllrpladılar. 

Fakat Molnar guote:erı 01ı::U711nca 
JUi& bir düşünme 6.nındon sonra 
yült&elt acele n kahkahalar ata ata 
aülmokten kendini alamadı. 

itadeııtue göre bu para ile bir o
ı.omobll alacaktı. Binaenaleyh para 
yerine bOno da ol.ca lı:abuldll. 

ŞUkrO bir bakıma batlı idi. Zira 
cıahr. euel yaptıııı beş aencllk mu· 
ıtanle karşılltı yalnız 5.000 lira al· 
mlştL İltl unelllt tem<l.lt için de 
25.000 llra daha alırııa topyelı:ôn 'l 
ıenellk mukavele için 30.000 almıt 
oluyordu ki, dlter emıı&llert yanın· 
da normal bir tranatcr Qcrctl PYI· 
hrdı. 

G. Saray çalışıyor 
Gazetemizin dOnkO nClYıL~ında 

Sadun Galip Qstadunııwı «Davul 
ıılbl net~ll• Wmll blr yuısı çılı: 
m11tı. Bu yaııda GalatMarayın t5-
kt bir tnı;tllz antrenöründen bah• 
11edlllyor ve futbolcuların 00 cı.aıı:ı 
ı.a aynı aür"atte koşabllmelen I· 
çın davul s;lbl içleri hava cı.oıu 
bır hn!e na.sıt eetıı1ldlğl anlatılı· 

yorttu. 
Son haftalar tçtn<l.o Oalatasara

vın hemen her ~ antrenman 
yaptııımı ııörOnce ln.'l&ll ııayrl ııı. 
tıyaı1 yeni tn~ıız antrenörü oıcıı::·
ln de San • Kırmızılı sporcuları 
Hunter ıı1bl çok nefesli bale ect -
rebllecctlnl d~OnOyor. 

Evet her gün antrenman de<l.lk. 
Zaten halı:ikatte bu. 

Muell Oalatımarayhlar dQnll cı.e 
boş geçirmediler ve Jrulüp lokalle
rinde tapalı ııalon çal~ması :rap
tıııır 

Bu çalı$Itla esnasında o.ek fut· 
bolcular• ip aUattı. yer Jımnıııs
tllU yaptır<l.ı Ye tenıs topu ile fut 
bol oynattı. 

Btr hayli yorucu olan bu hare
ketlerden M>nra aynca nazari fut
bol derııl de ııörüldü ve antren· 
man tamamlanmış 01<ıu. 

~.~~~~~~~~.., 

l Ankara 
$ 

1 Bisiklet 

Basketbol hlikem tekllmül ıı:ur· 

MI çatışmaıanna Beyol!luspor kulO 
bü ~!onunda dlirt ııtın ııtırecrk 

olan bu ıı:unnı. P.f B.A. az~ ha· 
kem Turgut Atakol idare etmek
tedir. Kursa ~tanbuı böls:csıne 
mensup bnııketbol hakemleri aa
vct edllmı§tır. 

Be$11tta.' kultıbtl atletizm şube$! 
11ıertnl IC!aro etmek için kurulan 
teknik kom it<' dttn akoam ııaa~ ı R 
C!e. kultlp lolı:allnC!e atlctleı1n iş
tirakiyle bir toplantı yapmı~tır. 

Bu toplantıda at!etlerln ısteklerı 

ıtörüştllmüştür. Teknik komite <11-
~er taraftan traruıfıU' odcccjll n:ıeı 
!erin lalmlertnl tcablt et.ml'J ve 
~imdilik bu a•lctlr.rtn lslm?erlııl 

ııızıı tutın11yn kar r vcmıışlcrcıır 

1963 Dünya Halter Şampiyonası 
lstanbulda yapılacak. 

- TAHRAN, 20 
Cumartesi gunu otobüsle Türk - lran hududuna 

hareket eden Milli Halter Kafilemiz, Erzurumda trene 
binecekler ve perşembe sabahı (bu sabah) da lstan

bula vasıl olacaktardır. 

ıınsıı st 5urrıtl' ctdrn 

Cem BAŞAR 0D\N 

MUU halter takımımız burada ya· 
pılan 195? dünya halter pmpiy~ 
naaında muvatıak olamamasına ra~· 
men. aportmenlltl Ue bQtün İranlı
ların kalblerını fethetmiştir Bu 
anıda beynelmilel tederaayon. mllU 
tntımımızın efendlll~lnden dolayı 

lı:aflleyi tebrik etti. 
1963 nırh OS.\SI 
IST/l.SBt:LUr\ 

Beynelmilel halter tederaaronu· 
ııun burada :rtoPtıitı top!antı aıruın 
da 1963 dUnya f&mplyonaaının i& 
tanbuld& rnpı!ma&Jnı teklif ettik. 
Pederaıyon, telı:lltımlrl malrul tarşı 

ıoyıp kabul etti. Buna göre 6 yıl 
conra dUnya halter mptronası İs· 
tanbul Spor Vl.'t Sergi &rayında ya 
pılacalı:tır. 
1'\Kl;;•ı \" \ V. 111'.\Di. T '" 
H"IH,tfl.Plll 

!\lltsabakalar sırasıncı.a Pak • 
•an \ e Hind ili tan kafile b&!Jkanla 
rı. cnre t11kımımw mClnlelı:etle
rıne cı t<Ot otml~lercıır. Ayrıca Dal 
ııarlar. lstanbul halter karmasını 
da Pillbe;o çağırmışlardır. 
\J' 'I 11\l,ltR ._\Ul'l 

Aman_. Bu ne büyült bir yanlış 
anlama 1<11. Dotnır.u bunu hiç tah· 
mln etmenı1,u. 

Ona şöyle bir aual sormu.ıaroı: 
dlf'r lolnar, l\facarlstana dllnrctfl· 
niz dotru mu? Orada tf'k seçici O• 
lauk lml,slnlz?n 

O da şöyle bir e8Prl ile cevap 
vermıttl: 

«Öyle he 7akında tampanrasını 
lt~elh: demektir.» 

AA!md bir te.slt şampanyası 11· 
IAn içileceği yoktu. Zaten Macar Fe 
de1'8.6yonundan böyle bir tekli! de 
alma~tı. Sırf ka olaun dl~• lto
DU'11\UŞtu. 

Ama ... işte bak •.. Bir pta no ha. 
le ı;clmlş vıı ne kadar btıyümüştü. 

o sün kulüp lokaline geldliıl za. 
man hlıd!Ryi idarecilere de anlattı 
,.e beı> beraber uzun uzun güldü· 
ıer. İşte bir eep$1n blkl.yeal_ 
ŞÜKRÜXl'S T.\U:nt 

Birkaç günden beri ı:azote atıtun· 
lannda da yor alan kaleci Şülı:rU 

• 

nem raten san • JActvertll idare· 
eller daha evvel bu 14 ıoın söz Ttr· 
mtş:er ve •tu anda lı:ulübün para 
durumu müSalt deAll. Lls maçları 
başlasın, arzun yerine ııet1rileceı;... 
tin demişlerdi. 
soıcrtınün aon hareketi ısto bu 

söz uz:erine olmuttur. 
Şimdi ise Jl'lkret Kırcan ağabeyi 

bu 1şo tlYa&SUt edlyordll "" Şükrü· 
ye. arzuaunu yerine ııetlrecetlnl aıız 
vermişti. 

Muelenln hansı lstllı:amette sııll· 
feC'eğtnl ıae llnümüzdeld gilnler ıas
tereccktlr. 
F. BUl("E, A'i"K:\RAYA 
GİDİYOR 

Bu hafta FedenL1Yon Kupaaı maç 
lan p.pınıyacak olan Fenerbabçell· 
lcr yıınn iki maç yapma>: ttzercı An· 
karaya gldecelcladlr. san • JActnrt
lller baP:entıe cumarteııl günü 0 0· 
neş TC pazar gilnll de Hıı.cettepe ile 
oynayacaklıı.rdır. 

1 Turu 
i lstanbul parasırlık 

D Rcr tl\l'aftnn. ı .. tanbı.I güreıı 
,.c hnlter ajanlıRı. Tepebfı.Şı Terzi 
ilk Okulu spor 111lonunu 250.000 
lira ile rc.'>tore ederek. halter 5PO· 
nınun gelişmesi için zemın huır· 

RI' ıl \lııılrtıl tnk1nıı11ın ıı.ı 1111,nıı •tlhrell ı.:nıu (•ntıııa> \I" ul ~Tll· 
R \ '" (snlılnl 1.11111 ha: ı.;3111 lkrııab•ıı ile hnuher •• lll'al \Jaılrldll hıı 
ıı.ı rtıtholı:u Kııııa t'raıhtzdır \e Frıın•n mlllı ı11ı..-ı111ıııılıı lıııllttre

)e ı.;arşı Jf!f almıı-ı teto ı•rar f!rlllmelo.tPıllr. 

f yüz.ünden tur'a iştirak ! 
i edemiyor 1 
IA nkara ı.öl&'eli bisiklet ajan

hfının tutlp etıltJ, seki· 
:ıtncl 11.nk&ra bidklet turu 

pazar cilnO, Kız;ılcalıanum as- ı 

Jı~·aeak. 

ÇAMLICA üsküdar'ı 

l
faıtı Orerlndıı ızo kllometrtllk 
bir parkur O:ı:erlnden 7apıl&Cllk· 
tır. $ 

Rn mO ab111'nlıır ıı:ın nlmrn $ 
Bisiklet Ajı.nlılı Kon111. Eıklşe· 
hlr, KllUh)"a ye t L&ııbal böl· 
CHlne ruf'.nsııp tanınmış bisiklet 
çllerl 41nt cıtmlttlr. Ancak dl· 
wt edilen blllcelerln bn mu\&• 
baltalara &e:cdl tabsfsaUan nıı 

f ldeceklert blld lrllml$tlr. 
STANIUJJ, F.KİBİ 

PARA IZl..JKT N 
GIDDllYOR.-

lıtanlıul bill&'esı blslldet aJan
htının &ahsbalı kalm&mıf oldu· 
fundan Anluın turuna lstanbul 

'{ekibi ıııtrak f'd~lrtt~ktır. 11.1· • 
~111 umaad& bu milsababluda. 
# htanbuln trmsil etmek tçtn iktn 
$dl paraslrle bWJtlııtçllerln cltml· 
11ecrtl .arıenm•ktedlr. 

1000 LiRA ALACAKLAR Ra hnrtR ili" lktıış ile )lllHl<"llklnrı l"rderıı•~nn Kuııa•ı mııcı tçltı 'f'· 
- •lldlrf'k'tlll'r sıkı blr trı.llrlc çalı şırlar\.••o. f,l(er bD nınçlUll gıı.llı> 

cıkarl r a blnr.r llrn prtıu nıar.al.: Jıır. 

Yüzücüler kış 

~alışmalarına başlıyor 
1958 cıe Rom.ada yapılacak Av· ilk bclll detildlr. lklncl kız )0z0· 

ropa ytlzme eamplyonas.ına hazır- cümüzün Sevgi Onnı, Mllnevver 
Jık olmak Ozere, yOzme ajanlıfıı, Tanın 1111 Oıkü Tekil veya Ane
yOzücUlertmlz.l kıa çaııamuma da rül CJlll'den blı1 olması muhte-
vct etmiştir. meldir. 

Aralık ayından itibaren haftada \ \10\A \ f'Z'IE lfı\\UZU:Sl!\ 
blr ııün Ya!ovada yapılacak olan TIO\ l ı :t~'Tll,I\ on 
bu çalışmalara lld kız. ı;cklzl er- Yalova &('.ile yüzme havuzunun 
kek olmnk 1lzere on yüzoca ıştı· 23 metre otan boyunu. tııtnnbul 
rak edecektir. bölı:cı11 bütün mll6rafları kenctlııl 

Kış çalı~alan için tıı:nen da· ödemeıc BUretıvle 25 metre olarak 
vet cdllen yüzocnıer eunlardır· yaptırmayı Denlzclllt Bank&'iın& 

Engtn Cnal. Yılmaz özoak. En· teklif etml tir 
ver Uzunoıtıu. özer Ödelll, Eşfu Havuzun boyunun nizami o•ma 
Baytın (0 Saray). Ahmet Ataklln mLo;ı <1.olay14lylo Yfi.ı:Ocüll?rln an· 
iM. sporl. Ayrıca İstanbul yüz· trerunanlnrında dereceleri !Avıkıy· 
me thtll>astan da iki ytızQcü bUlr- ıa tesblt edilememektedir. Bu l'.'la· 

iki sette yendi 

hare çalışmalara 11ımen çağnl• kundan. if;tanbul yozmıı ajan•ıı:ı· 
caktır. nın haklı teklifinin lı:nbu' e" lle-
Kız yü:r.üctllerlmlı:ln bir ıan1!81 rek bir an t.vvel yapılmaınnı bek· 

Fnliat h;andllll ll~e•I tıı: glın tatil rdllınls 
teh lr eıl llec~k 

s.~..;a, ..... ...__.... ...... ...,. ......... __________ ~--~--~--------:--~,.... 

$İY set .mit 
Testiyi kıran mı, yoksa 
söyliyen mi kabahatli? 

B undan yirmi, yirmi beş 
gün en·el gautelerde bü· 
yük harflerle ŞÖ)'le bir ha 

ber okuduk: .Fenerbahçeliler fa 
lan Cilia partiye topluca girdi· 
ter.• 

Jla)·ırt1ar inpallah dedik ve 
pek çok pıırdılt. Cemiyetler ka 
aanuna göre tüzülderinde siya· 
ıet yapılaJDıyacatı yazılı spor 
tulüplerinılz artık Iİ)"Uete mi 
baılamı$lardı. Doinısu bu çok 
fena bir cereyana baslangıç ola· 
bllirdi. 

lupte bu hareketi yapan VI' el· 
Urı umumlyeye büyük baslık· 
larla a('ıklanma!unda bir mah· 
ıur görmeyenler daha blrka(· 
giln evvt>line kadar bir başka 
partiye mensup olanlarmış. 

Bu ini dönii !eri de ayn<'a 
merak konusu olan Fenerbahçe· 
il phıslar; kulüple.rinde şimdi· 
ki idare hey'etlni destekleyen 
grupa mensup lmi5ler. Hatta ku 
laktan kulağa gelenlere göre; 
gnıp l~tnde nllfmlan da bir bay 
il fula imls. 

) ınca muhalif taraf haklı olarak 
.1tuıüpte particilik yapılıyur• di 
)C feryada bastamış. llu Öl Cer· 
)'at hallndr olınasa bile kulak· 
tan kulağa bütün camia içinde 
sür'atle yayıhverml ·. 

Kulüplrrlııin ('t' itli sivasi o· 
)Unlara alet edilmesini İ!\temi· 
,en batı hakiki Fenerhahçtliler 
de şimdiki idare bey'etindc bil· 
lunan grupu destekltmt'kten \1ll 

geçerek muhalif taraf olan ide· 
alistlcre mcyletmlşlrr. 

cuhnu. 

ııl n ıu "n.ct 
Tult\t \tıımıın 

·Kulüpte ~iyası•t yapılıvor• di 
ye feryat eden bu hakiki Ftnl'r· 
bahc:eUlere, (durumlarının <ıar· 
<;ıJdığını hi!i:seden) o parti dtği~ 
tirivertnler kwnışlar VI' bö}le 
konu~tuk.Ian için kabahatli bul 
muşlar. 

f 5 böyle olunca simdi insanın 
aklına bir sual geliyor: 

.\caba testiyi kıran mı kaba· 
hatlldlr?-

Yol<sa kınldığını söyleyen mi? 
Herh'.llıfo ·kıran• olsa gtrek. 

•••••••••••••••••••••• 
: Bekliyoruz!.. 1 

• ·- '1 

M ilh takımın son an .. enı t 
man maçında Leftrr 
ba~ına buyruk oyun de 

ı vam ederken sahayı terk ede 
rek '>oyunma odasuıa gitti. 

Lefler neden oyunu trrk et 
mi~ti? St'bebi ne olabilirdi"! 

Teksec:ici neden hareketsiz, 1 

kalnustı? , t 
Daha birkaç gün ev\iel di· ' 

•sipllnin şart olduğunu aksine 
t hareket edenlerin tt'cziye e
diltceğlni Aykaç ilin etme· 
miş miydi? , 
Şimdi ne olacak? l\lt'hmt't 1 

Ali, Şiıkrü hadiselerinde ol· 
dulu gibi Aykaç yine .. usacak ı 
mı? Yoksa harekete ge~ek:: 

'mi? ' 
Aykaç'ın hareket tam ge. 

letl'k için mühim mml ıa, •. 
yacaktır • Bekliyoru1. ' ı 

* •••••••••••••••••••••• 
ispanya - lsviçre 

Lozan 20 <T.H.A . ı - oonya ku 
P'"•' eleme turunun 9 uncu ırru· 
p.ıııela eon maç pazar l'llnO tavıç
re ile ispanya ara&ll\da burada ve 
pılaeaktır. 

Gene Fullmer, mağlup 

oluyordu 
Nr'W Yort 20 (A.A.ı - Meşhur 

Am,.rlkan bokalirıı Gene Fullmer. 
1.ıı: n&erıııı Ncal Rl\'elli ile New 
Yorktn Madl6on SQuare'da yaptı!ıı 
'!!!.ç!• 11ayı hesnblylc ve pek srilç 
olarak lı:azanabllmı.,tır. 

E 
mlıı•>ıııı nalk •·•ıtım neme· 
rt l.;a)llllı ~pur ... ıonuııda. 
dhn Kır. ı.ı-.·ır:rl \e ortn •>-

knllılrı nra.ın4a \Oll'J hol mnçlan· 
nıı df'\ am f'ılllınl' ve n~a&lilaJ.;I ne· 
ıır.r.lrr nlııımı tır. 
(; \'lfl,H' \ - K \ ull\IPA A Cilt· 
T •\ \1 2--1 'J,'\l)f 

Glıntırı ııı.; nıihatıaı.:a,ı orta o· 
ımıııır ıırn•ındıı idi . (.'ıunlıu orta. 
('f'kl•mell hlr ııyııurtnn ı;oııra Kn· 
sınıpıı a orı nJ ı oc ettt ~ rnıll. 

Kımnıı>a :' ilk lif'tl U-16 nl· 
mıı ına rainıe.ıı. ıı..ııır.I ve üçll11rtt 
•rllerde ıı> nı lıaş11rı} ı ı::' ırreml· 
)rrrk ıa-ıı. 15-11 hu •Pllfrl kll.f· 
bt'!IPrrı. Çamlıt·ıt> n 11111rlftp oldu. 

C.ımlıı:a: z.,:rnı·p. Otıhnl'n. (.ul, 
üıcr.n. c:önııt. OJ a. ııuıyıı, Sem• 
ra. 

Ka•ıınııaea: Prlli, nrıma. "111· 
ran. "uraı . Reoııu. Jo'11tm11, Sıı· 
ran n. !'enıa. 

Çamıu:a.ıan 001 rrrn, Otll. Gll· 
nttl ile Kıı•ııııp~a.ıan Retına te· 
ma,rtı7 l'tml lrrdlr. 

K "otı.ı.t - '.\ISA'\'1' \ r 
• Usrlf'r rıra§IOdllkl ı..ıırtılaşnııılıır 
da. Knııdllll • M5nnıa ı nıfl•11bıı
ka•ı. Kıındllll ll•P•l11lıı. ııc ı::Oıı 
tntıı rııllnıl5 olmllJ ı > ÜLOmleıı )il• 

rııtnıan1ıstır. 

Camlır.a orıadıuı onrn l.loP. dl', 
ralo.1hl üsı..n1111rı iki ette m11ilOı> 
etti. 

Dalma nıfl•nbalıaJ ı ondr. cütO· 
ren Çamlu•alılıır tileri ı:>-ı ı. 

1;;.-11 nln11&lıırılır. 

('nmlı<'a: :'.'n1.11ıl> "· ~111111. r 111, 
'fillAy. 'l"ıır1111, Ef'ltll l .PJ IA. 1 om 
rls. Çlıı:ıll'ın, l il) IA, brltnlıı . 

tı,.ı.ııdıır: ""' lın, GU1örr11. t ıı.e. 
Ali'"· t11t.fl, Üuy. A~la. İpe!;. 

<'anılırndnn ~111111. '1'111Ay ile t'. 
kUılerılAll C:OHJrPll ıtıul O) 111) 11-
raı. mıı\Rftak bir oyun (•ıı.ıırıtı· 
ıar • 

Iabkik ettik 'tt öğrendik ki 
IDk genls bir taraftar kütlesine 
lllıip olan San • Ucivertli ku· 

Tabii i böyle olunca ve bu 
Ani parti değiştimıeleri de umu· 
mi sethnle.rln arlfesiDe rastla· 

Hatta bunlar içinde o ani ola 
rak p3rtf dcğlştlrcnlrrin yrni 
eçtikleri partiye çok en-elden 

beri mensup olanlar dahi mc\· Nejat AKÇADURAK 

Bu maçın neticesi blrtncıııaı kı 
zarnnış olan lskoçranın durumun 
da hiç bU de~lkllk yapmır&CM· 
tır. Dilo 7apılan ııu aıeı..ttplerl voıe1ııoı ınııtıarından bir ta 

Biraz hakla galibo ... 

------------------~ 
G. Saray lzmire 

gidiyor 
Galat.-ray fUtbolculan ~ 

g1 n pazar günlert iki lı:~p
yapmalı: üzere batta ao.auı:ıd•~ 
mlrspo..-uıı dl.'9Ula1 olara.lt 1' 
gldtıeel'.lerdlr. MAU .buaulıla~ ~ 
mtraporlu ıcıarec1lerle anJaodP 
nlm~tır. 

G. SARAYU Miı.ıJ 
N'AMZt:ıTEa DB GiJ>ivoıt ~ 

Belçl ita ikarpl&şmul lçirı. tf 
namzet kadro&una alınae san • f 
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