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Seçimler için Meclis
1 

tahkikatı kat'ileşti 
p. P. Grupunun ittifakla aldığı kararda "Muhalefetin 
~rekatı hakkında,, kaydi var. Kabine hala yok 

--1 Vekiller arasında yeni 
beklenmiyor isimler 

Menderes kabinesinden 4 üncü 
fark değişimi veya yer 

Vekiller 
secilme-.. 

yen yüzünden olacak 
Tllrk Rabprlu .• J•n11 

Anltara, :u - D P. Meclis Grupu bugün oCleden aonra 
tır. Saat ıı e kadar denm eden bu toplantı aonunda bu 
yınlanmı,ıır : 

oD.P. ıu~rlh Grupo burun 21 Kasım hfltmbe ıaat 15 dt Denizli 
mrbusu Baha Ak lt'ln ba,kanhtında toplanmış, muhaltlrlln e· 
~lm!trdf' V<' ırçlmlcrd•n soıırakl tutumu Tt &eçlm nttlrelrrl üze· 
rınde •lıphe uyaııdırmak r•rutnr matu f ha!'f'klltı hakkında nUyüı. 

CMP. Gen;tf 
Kurulu i . 

toplanıyor 

l\lllll't Mecllslnln DahOi Slıam· 
namesinin 117 nd maddul rrre 
tlnce i:\leclh tahkikatı atılmak 

ıiıere k•J flyrtln RUyuk .llllllrt 
Mcelhinf' anın• llllfakla lrarar 
nrmı,ur ... 

Grup toplantıamda Başbakanın iki 
dda aöz. alarak IE•hat. verdltl 1)4re· 
ııiluı.tıt.ır. Mecus tahkikatı açılmuı 
hakbııı1akJ 6ne.-ııentn bir lcaç ;iloe 

(Otnmı "iL :i o. 6 ııaı 

CM P . Genel icıa~ Kurulu ya· 
rıa Ankaracıa toplanacaktır, t'ç 
ııOnden beri fehrlmlzde bUlunan 
C.~I P . Genel BRşkan Vekili PUat 
Arna. Supnı Batur. Enver Kök ve 

DONKO F 1 R T 1 N A _ ~ .. nızı,.rı1f' ~ldl'.IPtll bir fırtınn MI ı.o ın ~ıırınl'l.Cf'dlr. n u '11,.,,.11, Ragıp Kutman buı:1ln An!ı:araya 
dı linrndeııl:ı: '" ~ıamıarıııb vnpnrlıır bln;oı. ı.ı.f'IP!f'/,. uıırı,nnıaınnı.tıı· ı:1dece!ı:lerdlr 

•• Barutçu: 
8 1 Z KABiNEDEN 
haber bekliyorduk 

ı.~lar. \ }111111,; \&puru dıin fırtııın ,oztınılf'n llludnn.ra ı~ı.rı,,.lnf' ,aıııt•nnıomı•, JOlrnlarını Clf'nı!lli B ı defakı C f P Genel 1dan 
ıı"'"''"" lr1dlrml~tlr. ""rııı!lraıt:ı ('f'rrnnocnllannn alı :rno tonıuı.; \lapıı llPbl ı.ara.ro oıurnın,tıır. kunııu toplanu:.ında mühlm ka· 

... tblo ı.urtn.nlma•ı kin tır111111•11n dlnnı,.~ı bf'l.lf'nınf'l<U:dlr, 'llPınnıı a. l\ ~u. 1 de) 
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BAŞYAZI 

Deği$mez hedef 
Ahmed Emin YALMAN 

A nunıdl' tılr mf'klnp ı1nrnrnr. 'nrilnn bir 1'11'"•1ndf'J.;\ hlr ı1•v· U leı ınf'nıuru otıırııııı • n111111,t11.mt , .rnıoız l;f'ndl51nln ıtPlll. ,-nı 
hln)t'r~ mf'nıunm. mll3onl ren dar H lı:ıwır cellrll \"atan· 

:~,un • •lırnptnrına teorl'llman olınna:a eaıı mi$. Mf'ktupııs IJyl,. de· 
cı 1Jor: u'fl'Ollf'ı.elıe lılr ~·rı.t•medlr cldh<ır. iktidar p:ırtl•I, f'lln· 
ın•ı.ı 1.udn-tt ı.aı.:ırmıını:ı\;, bnnıı , an cozlr- boJ.;nntıırı lptldıuınn u · 

11 'k lçtıı ll'tıı.ı,. duruyor, tıülftn nlliJ.;nlnrı hn llrılf'fln Oınlnf' top. 

111111Yrır, H ıı ~ iJ~df'n !ilnlrlldlr. lifkelldlr .ml'mll'J.;l'tln blnhlr dl'rdl· 
h &ilrnıPll" r•ıı•lı url"llf' ,arıır.ı trdblr nlmaa:n \ilkti, hnll, ml''ll 
L Ltnr. ;\luhallf rınrtllf'!'P &l'll11t;f'. cırrJlnı dfıı111nrı, untldl'nıokraııı. 
di ııu ıı ıar, tıaı..ıı tıı•ıırrurıurıı ııı,r lil'ııılllnlııl' hlr roıa l.'lınıl·h~r · 
t i'· l'nlıtlliıı 1'.f'J>hl'•lndl'kl curııı maıar. hf'll bıı Aahalıırdıt alnlıilılı· 
ar"" il<'\ nın f'ıllıı ıclıl f'rlirıı, enrlli•) onrtan, pahalılık Afrl lndPn n) iP 
,011ııa hah •l'dlll.ror. H oltıııı.ı ıııı f'•nndn 'llz binlere" mruıur. mil· 
b•~lar<'a dar ıı;f'llrll na il CPclnl.ror, nelrr ~·.,ı.1,nr. hu cnn nıarııı. 
l ı in llzrorlndl' e aslı ~urf'ltf' daron )Oklur. f.nfll•)on Areıı. tıır 

111'
1111 ıatanıta ıar için uman nlrıl f'lillnrtr tılr rt'fııh :rarntnhllır, 

'•~"' bir ı.ı.ını \&tantl a•lıır dn PnıPlilntnln bf'ı1rlhıt '"t'lnı ma~· 
tll •nıı ırllre 8J arlıJablllrlrr, tnı.uı ı.ııtaıılnrın nn ıl :r adılilarını 
• ı ıııı ııuzoıı öıı fın~ &t"tlrl'hlll)or mıı-ıınu7.":' '1rnıurlıırın nra•ınd.ı 
~" &J da yU1. f'lll it ra &t'çrııll'f ı ardır. • a•lllJ l'nln 4:10. %f'J tinin 

11, • Yatın 1'! llraJ ıı 11ıksrlııtcı. rıı nınıPHızl ı.auı:ımız sn> ııau 
bı:ııırın ,oı. olıtuııı bir 111'1 trdr ullr. ~ahi hl bir mf'mıır brl .ı lıırı l aıı 
,

11 
lııı ~f'\·mek 7oruıııt adır: 'ıı nllrslJle hrrabl'f .. ıırıııırr.r\;llr on lara 

t, ha.ıt hlr rr:t.:lın lıııli.lnı ırnıln rtmrlitrıı, ı.arınlnrıııı dO) ıınrıak· 
• n, tiı,ı ba•larııın baliınnt.ıan. ,.ıbhatlerlnl ı.urumnı.:tan. me~ı.:eıı 
rtrdını rn bn~ll elilhlt! tıallf'tııırliten Aciz ı.aıacaJ.;ıır t'f'S'll rrr
~nı. hanıJetlnl ı:ıenl)l'l'P\. ı ~ahlpll'rlnP un1 rnrtoUar rllstr.re· 
~llİi, \"Dtltf'§lnl nncali bıth•l•r ı.:ıı~ılık )apmn:ıı nıttbnr kalal'aktır. 
Ilı 111 lııonıının dr\nnılılııtını, nırıııll"liPllıı f:n'flııl. hru•l) f' tlnl. D · ı 
111~nıı lllıoıl'ilPrln ) firllrlUs:ünfi tPm•ll f'drnlnln bu !lalde bu lun. 
!Utı ıırı ~ Ureı.ın aı·ı.ı bir r) dl'Sll nıltflr! ll"mlPkPllf' fdalillrlıı.: 
•t tınuıı, lllf'UI 11,ı.111111 'ıı~ıııııa•ı tıııliınıınılıın bir ıı hlll.:f' tr ı.ı: 
'•~ı1:1. ınt~ \nınır nırıırnıııı"rlnhı frrııuııı '" f<'ılal hekcl•I rlbl ha· 
, 111 "

1 l'tlf'ıı ı r ·' ııııi ııı ıı tu ııcıırıaıı rnzetrlt'rlmlıtln rtrrrlhnlıl dl"rt 
ııııır ı t•rıııı hf'li l rrııeli ııaı.ı.ııııı;r. dl'ıll ml'.'n 

" uı.orıdııl.I ~11tırl ırı oliıırlıirıı ll•lnı .ızlndı. nrclm sıliıntı•ının 
f Hit.llıır. llll'nlOrlar '" dıır ıtrllrlllrrlr hn&lıPr ortnı. olmı,ao 

araını 1.d11 ı.nı; LI 1 •nrf (.'ol:umıız zorıuı. içinde ı.ıvrımı)o. 

~'· btrılJl'rlınl1.de çıılı an arliada5larınıızın çeı.tlklerl ı tırap ı.ar
" 1hda 11) rıcn ıu:nıı '" mes•uıı,e.ı du) oyoroıı. \ arlı\i ablplrrl ara· 
d 111114 hlll' f' ıt rl •Jonıın, para ı~ııı.rıırsı:ıııcının tf'bdıllMI ı.ar•ı.;ıo· 
tı' >arının hf'•alıııııı ıllrrınlJl'll L~ ı.ı ı ıa~ lll'nllrblllr 1.1 bOton 

11~ 1•tıraplııra kan;ı li511ı olanlar. •hıı-.-:ı •artın hıiuıııın J'&ratııı ı 
tt~tııııııı. ltlntll' l.l'ndl ı.rııılilerlııl nltlııtııınt• nlı ıııı tılr a\ n~· poll· 

lttıl.111 lhnrr:ıt lr. 
~ <•111.r:tf' l f'rlıı ıııounliıı•ıı htırrl)l'lln,. H ı•tnhal dllı ı\larına alt 
~~ıımı ııı ııt·•ult' leJI oıı ııınıııı 111ıııı.ıurı rıo.ı:rııdıır. f aı.aı bunun 
ı.:•lıl: rııUA•)oıı ıt> ı:ı•t·lııı drrllrrlıılıı t'hrınnılJf'tloı ı.111 rıınıanııı· 
1,. 1 llr:tlldlr. t•ıı•lı hlr ırıtını,ı ~:ııll'~I' u ll'Jtı bu l!'Çlcl '"&atili 
tı:"''•ll'ıı l'"" f'ı ,,., norınnl hlr ı:hll•tf'n , dıılllll •tılll ,,. hıırnrdan 

1'11tlJ lf' clrl~llrt-eL !ılr trııırlll ı•lahııt bnl'l'lil'tlııdPn brı.ıt.roru1_ 
t llrrnıııı sn. :; "'Ô. 1 "" ı 

/' 

~END.IREK YIKILDI .,, .. ı1;ı '""' Olrr•unılıt l'I bir fırlınıt oımu ,,. bn fırıınııdıt 
!!3fi - hrntl:ı: in• ı ıınllıııtrı..ı ınrndtrraln 
ı-:1 ııı,.1,,.111; ı.1.1111 •ıliılıııı•ıır. 1131 ıalıır •oııti)f' )Prlnıtf'ı.t 3 ıunını. 
Glu;rı hllı• •UrUl.lf'llll'llr. 7.nrıır 100.000 llrıllllll Ü•liİlldl' lıthıulQ 
ııı, hııtı.ıa;ıır 1'nm)alı nıl'ıt.!lııı1,. l'lalınl•r ~l'hlldf'l.I tılnalıırı dll&· 
,..,'• hn<l:ıdıı:ınılnn eı1 .. r tıo ıllılıııı•tır <0 ıııhanf' ııaııaııırın tılh n · 

Jl:ı Hliıl mı bOO tl'nrL•· ıu1 ır tıf'nılnl ttah:nıar 'nroı.ı~,ıp ın· 
ıümı U ıur. Rr•lıııılr nn•ııdlrf'I. c ı~liı.u,or. 

YÜNLÜ VE PAMUKLULARIN 
MALİYET HESABI TESBİT EDiLDi 
GIDA MADDELERİNE KONULAN 
FIATLAR YETERSiZ BULUNUYOR 

Ankara. 21 - Tıcaret ı·c Sanayi \'eltlletll'rtnı!en tebliğ edll::nlş· 
tir: 

Memleketimizde l..'11ftl edllmclı:te bulunııı~ yUnlQ ve 
meruıucat He vOn 'e pamuk .pi klerlntn mallyetlf'rlnın 

aşal!ıdakl e•aslar tatbik edilecektir: <Ornmı Sa: 5 

pamuklu 
tesbltlııde 

. ü: .. dr.) 

dedi 
lru11ut fohalılrimlrdrıt 

Ankari. '21 - O P ı:rupunun 
,·a~·ınıacıı~ tebli!: üzerine C H P 
Meclt.s Gnıpu b&$k&n vekllı P lk 
i\lunet Barutçu aşaıtıdaıı:t bPy;ı.na· 
tı vennıştır: 

cD P. ı:rupu toplantı ından bck
ledl!Umlz. hük\lmet buhranının 
halli haberi idi Bunun yerine mu 
halefete mOtevecclb bir kMıt gü
den tehllltll' kal"ılıı.ştık. Teşrii tan 
klkat hakkındaki noıı:tal nazarımı 

zı teklif Yüksek Meclise gelctll!ln· 
de etrııuı olarak 1zah edecetız B 

O>rı anıı <:a. li "h. ı ıı .. ı 

n\lotln tl ünJ n•ıı> ııın mtrl.f'ıl P.ı rl .. lıı «( '&nf'n" trl'71hllnl'~I 1111111 · 
lirnlr.rlrırll'n altı tRnt'sl Jl lıtoııda «.\loıl a ru•l rrl•ln ndr lıııl ıı ıınıaı. 

üzrrr dlııı '""" hıonhııl.ı ı:.-ııııl~ lnıll r. ulll'fllf' lo>llflll'•lıı nı1t doliu 7. liOdın. bir Prl.rl. \·ardır. 'l aıl11nı 
('U'fPll (.'umarlhl cnnıl &Pll'l'l'!ktlr. 111;;; ~f'lll'SI nı1t•lrıl Rrını ,,. hlr Pdf' C'Pıı;lz. Modf'llrrlmlz 19 "" !.f ~I\ 
ıırtı'lndadırlar. Chrl§tlım lllor'Un oliinıü, 1110111\ ıtıın,a•ınıl a bir usoı. n )araım11~ına rasnıf'n haldi 'u~ 
hl'lntııuranı Dlcır nıtlo.•f'•P,,lııl 1 •lanıf' f'tllrP<'ll. lo>11hlllJf'tlr dlr dt'nı ı,11r. f'anpn, ~~ • 26 Kuım un~ın· 

' da 0111011 Oll'll lldt' dort df'fllf' \'f' fl'l'f'lı;tlr. 

TUNUS İŞİNDE AMERİKA 
İLE FRANSA ANLAS Ti 

.:> 

TUNUS'A GöNDERILEN SiLAHLAR YALNIZ ((DA
HIL1 GüVENLIK» MAKSADIYLA KULLANILACAK 

A.ı oclal f'd r n··• 
Waahlnıton. 21 - Tunwıa nrllecelr tıauıı al!Ahlann •Prall61Z korktaunu tal4ıracali:» bir lı:llde nr· 

ı:nede lşb!rlltl yapmalı: için B. Amerika ile Franaa •~ında dün anlaşmaya nn!ıtıııı blldlrtlı:nlşttr. H•· 
rlclre Vekllett basın tefi Llncoın Wblte, nnlan pl1'nıtp anlatmtıına r&re Tnnıaa 'batılı al!Ablar "1adcce 
cdab!ll ıtıvenllk» mauaılanyle tullıoı:ma.lı: için aevlcedllecettni a&ylemtşttr. !Dnamı 'la: s Sü: S dtJ 

111111•1tt t tı1"'1tıl t llltt tlt t tl'tlt tN••1•t1eılıtt1ttt ılMfltt llt tt ... 1ttf l l l• t• l l t l l l l .lllllllt ttlllt t ttll.fllfttt ltl .. t•ttlft tfl.ltlfltf l t tttt l tlltl lll ll llllfltHtlttı 1 tı tltt 

Vatan gazetesi yazı işi 
\ 

Müdürlüğüne Ş • 
erı 
ehir Gazetenizin 18 aralık 1957 
sizler kongresinde muhalefet 

tarihli nüshasmda 
öv ü 1 d ü) başlığı 

(dil 
a 1 t 1 

ncıa çıkan yııının t l\'1' h,nP !Uzum Çt'lıil'mu~tür lCoıı;rr:-o:t:dt vazıtdıtı ılb ubıtlarıoda bu oekll· 
da takrlrler bulunmıdıtı ı bı ılyuetlt a \kalı hiç bir çörti}.'T." een;vao ııtmemı~tlr 

Or-nrl R.ı ı.an \Umar ""ınaı Erocuı •• rl'sml mubur tr lmıa 

Vali •Makam otomobili ınt blnmtdl. t>aha dotnısu binmrt; hlPmedl. •"ayarı ytırumPJ'lıı lsl!'dl. Tam rılnyo1'
du ki, TWYt!tln polisi cnlıl bir alışkanlık la• Gökay 111 ıırşlnden :rUrtı metr b~ladı. Gokay, doodli 'fi 

•Artık rrlmr ... drdL .ı.ıızumu 7ok•. 

O ARTIK BERN 
BÜYÜK ELÇİSİDİR 
Jstanbul'un 8 yıllık Vali Baba'sı 
sılatı ile cevaplandtrdı ve makam 

dün telef on/an yeni 
arabasına binmedi 

0!1n uat 9 da VIJAyete ı:elen ye
ni Bem Büyük elçimiz Ord. Prot. 
Dr. Pahrettln Kerim Gökayı. bln
lerco telı:raf. mektup ve telefon 
ltarııladı. Bunlardan pek eotunda, 
Gökarın lstanbulıtan a;rtlması 110 
tayıslyle cıuyulan tec&ürUn be
llrtllmeei. yeni büyük elçiyi üz.O· 
~orou. Zira t..tanbulun s ısentıık 
ı·alt,;t Prof. Oöltaya ROre. •- Mern 
leıtet hlzmetlntıe!ı;I her vazife şo
refllydl ve tebr1ke deıtercıı. Bu 
kadar mütee11slr olmak biraz :ıa 

cıoı&tllk uyıh» dlyon1u. 
Prot. Oökay, eneli belediye 

mevzuatı He mcşııul oldu. iıı:.tlı>at 
mocıarü ile ıııdn maıtdelert mev
zuuncıa çıkanlan kar&mameıertn 
tatbikat ~l'kJllerl üz.ertncıe R0?'04-

< Ueı ırnıı .;;a. :-. ı:;IL ô nııı 

ÇHP lfferke% 11 
idare Kıırıılu 
Diiıı toplaıtdı 

Ruıasl Muhablrimilden 

.ı\nkua. 21 - C lt.P. Merkez ı. 
cıarı.ı Kurulu buroan aaat l'1 de 
Kasım GCllek'ln bq!ı:anlıl;ında top 
lanmış ve geç vakte kaO&r çal~
mıştır. Bu toplantıda. parti tc~kl
litı ile ııs:ııı konuların ııörüeaıGO· 
ğü öğrenllml§tir. 

-o--

Her yilın haberi: 
Mektep kaçakları 
ta k ip edilecek 
Son ı:ünlercıe, bllhaı;sa orta o

kul \"e 1151'lerlo l'lanat en.ıstitülıırl 
çe diğer meısle!ı: okullarında. der&
lere devamsızlllr: nıabctinln ar.
tığı mQ~ahcde ee!llmcktecıır. Her 
;iln lçfn mevcut olan devaı:naız· 
.ık. muanen buı ııünlerde bll· 
hassa artmaktadır Bilhassa. maç 
olcıu~u Rtlnlerdc. okullarda tılk· 
kail çeken nllibette bir tenhalık 
göze çarpm&Ktadır Ayrıca. 61ne
ma ve kahı ehaııo ı:lbı yerlerde ta· 
!ebelerin hayli nıibet ııösterdlk· 
teri anlaşıımaktı.dır. Bilhassa bU· 
7Uk gehlrlerde kolaylıkla !arkedi· 
len bu durumun bütün vıl&.yer.
lerde muhtelt ınt.tbetlerde mev
cut oldutıu ıfadc rdllmektedır. 

Maartt Vck&ıett. talebeler ara· 
ıında hasıl olan bu kötü tptlll· 

Gllka7, dlln 'lliJf'ttrkl oduında, •''•illik Kolluğunda. pek ıtrrtl ottı• 
ruJordu. Hani buna oturuyordu da drut"mtt. Evrakı brp o ıerf!U dıa• 

ruııırıa 1muladı. 

\'ali, n•ıuı olarak, 5eh lrde kısa bir dolapna Japtı. iter :zamau olduta 
ılbl, aon bir drfa olarak, •ın·clll hrm rhrllulnlnn arasında olma.k Is• 
k11L 8lr ;yerde 7aşb bır kallın durdurdu ona. •Bizi bınıkıp, nen:leNı 

&ldi1ott11n» dtdl. 

nın önüne C:l'Çmek için. ınlı:ı tetl· T b A 
1 birler uhnmn.sını. maarıı mudur- ar an ra ık 

~~~ıe:t:~~~~~~ ı~~e:rı~:~1~d~e1~:1~; ' 
ıııer.ne Maarıı müdürlüklert ba· 

rckete ı:ecm~ur. Jlundıu:ı böyle. I> b o r d ı· o ~ 
:tul ldarelerı. emniyet teŞkllitı I· . ~ u n o 
le do 1~blrllıtı ~ apmıık aıurııtıyle 
eenış bir kontrol ı>Jı;teml tatbık &-

deccktlr. Bu htıaU6tıı ,okul ıdare- • ı k 
c.ler1ndtn vaz.ııeıendlrllecek t•· 1 m z a a y a e a 
h161ar, &ıvu poıt&lertto ıobırıııı .r•· tı 

pacalt. kah\'el:ıane. ısınema ve "taıı Yenı· /stonbul V 1· . b h f / M 
yo:n ırlbl, oıcuıcıan kaçacak talebe- a ısı u a ta ge iyor. ,,. 
!erin umumlletle vakit acçıreceı. h / 
.ert yerlrr aık fille kontrol ecılle· o elet tayini t o t m ; n e d i c i bulmadr 
Cl'lı:tlr Yakalanacak tale~ıer, o. nu•ııcı \hır • l\lrlml•ıten 
ltu! idareler! tarafından en 'id· Ankara 21 _ Trnı htanbul n · ı emtştır· 
<le.it 11ekllde ccz.alancıırılacak TC !1$• Mümtaz Tarhan bu~ün dl' .,..., c 8uı:On C rt dene ;:ırCl'lft. 
cezalan eıclllerınf lı.&t'i aurette it I r kleıi ~bııl rt:nıştır Kend \"le Çoculr:!arl& ka~ılıltlt atla•tık Oll 
lenecut.r ıöruşıuaumuz Ta:han eun.arı ö 1 <Dnımı ı;;9 3 "tt. ı d el 
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B·J~l·J~ i ·l jfJiJI 
NAPOl_ YON, MÜSLÜMANLIGI 
SİYASETE ALET ETMİŞTİ 
P.,lttılı:ı"n •· ~ttl Jl'r 

darı aı1lı e- dolayıstyle Ö'Lbe-
it IHOkflm· l YAZAN ı ı tula~ıncı:Ont1ız :ı~~ 

tıeriyle ün alan K E ft ,. ItJ ki.yede yapııroııı 
Makyneı. •On· at cambazhane-
ye V&8.lta ı mcş- !erinden birinin 
ru kılar» prcn- y (J "M.T D kapıaına <Kel 
ıılblnl koymu~ L ~ mey! Şehaı1etı 
tur Hukuk b I· yazdırttı. 
cınıerı her ne ·-------------' Bu hareketleri 
lı:actar bu prensibe hücum ederse ile Napolyon ahalinin muhabbetl
dcı. tatbikatta bu amaca varmalı: nı tazanııı. Artık Bonııparta IAll 
lçln her ç~lt vaı;ıtayı kullanan· Bonapartı adını \erdiler. 
!ar çok ıttırOlmOştOr Bu kullanı· Renııtnl ve koku.sunu iki ay ka· 
lan v~ıtaların kanuna. hukuka. d 
ahllka. örfe ayltın olanları ııa var- ar ltlzllveıı Napol}·on ya\•aş ya· 
dır v &erçek yaratılı.şını vo malı:ea-

Bu ı:aıı kanunumuzca bir auç oııu belirtiyordu Blr hadde ~el-
di ki halk onun baçı koltutunun 

olan !dini ıyıısetr ilet etmekJ ta· altında hacılıırcıan oldujtunu an· 
rlhte cıe hutulı: ve ahlAkn uyma· ıacıı Artık Kahlrede fikirler de
yan bir hal idi Muhalif din men· it şmlye başlattı Nnpo!yona Ali a
supları aruında. aynı cııne men· dının verıımcsıne ptoman oluııcıu. 
&Up ayrı mezhepler ora ında. ı;I· Onun camilere fllrmeıılndckl ııah
yıı& mnlaıatıarla P!'k çok lhtllı\r· tlkArlık anlaşıtcıı. Bu teeblhll fCY• 
!ar çıkarılmıo ıraıın kanı dökül- tanın Ezber camii oeyhlerlndcn 
m!lştQr BllhM!!a Hırtstlyanlıkla b k U 
İt114mlık arnsındaltl Haçlı &eterle- il§ 0 dmtu kalmadı lemanın 

para\'&. r11tboyc tamah edip. \ n· 
rl, Bırllit yanların kentti arnlanıı- tanın unutma denaeti çok acı ıcıı. 
dakl mezhep kavıı:alan. Yahucıı Fran&ızların halkı. çeşitli ,.e~
düşanlıtı temellerinin çojlu: dini terle aoymaııı bir çok yerleri yık· 
emirler ve hQltüml!'rd!'n ı:elm<' ip tınnası ahali ozlrinde kOta tezlr 
siyesi cay ıenı ula.,abllmekt~n yaptı Fra?l$lzlara isyan ettiler. on-
çıkmı.atır ıara k:arvı koydular Halk Ezher 

lıllimlıkta da din eıyasete alet camıınııc toplandı. N&polyon top
edllmtş bir çok mU5lüman kaııı tarı ııo Ezber camıını d61!dürdQ 
dökülmüş, bir çok müslümnn e- Allahın evini, batan :ıua.sıamanıa
meğt menfaatçıl r tarafınııan tı;- nn eayı:ı ıı&terellğl Ezberi atoeıe 
Ufilnar edilerek heder olm~tur yıkıp l akan yine Bonaparıtı, ca-

Mısır ldıremızcıe iken. Fransız· mı gülleler altında viran oluyor
lar Mısırı elde etmek için eenı~ du Ch'ardak:t evler de aynı teh
ölçtıcıe etat er yapmıolar. halkın ilkeye nıanızııu. Halk Napolyon•
mllslOmanlıRa ballı olduıtunu ı;ör
nı!lşler ve lı:cndllertnı MOslQ:nan ııan bnt~ıama ıru dllecll ise de 
doııtu, MQs!Omanıııı yQcelten k!· af ecııımodller. Bir yarma hareketi 
ısller &;llılitercrck bu ülkeyi daha yapmak lstlyen ahnll, Prnnııız aun
kolay elde edecekllrtne ına..-ımış- ııülcrtnln altıncıa can verdi. Bona
larcıır Bu ııörüaU t ıyanların ba· Part böylcco ve zalimane bir ııu
şında Franaızıann eergüzeştcl \O rette akvama kacıar bunları kce
artL&t hQkümctarı Napolyon Bona· tirdi. Ak am Olduııu vakit ırtık 
part da var idi. ortacıa blrşey kalmamı.a bulunu-

19/ Ma ıs/17ll8 do Tulondan yordu Franaızıar Ezber camllne 
Mısır üzerine deniz yoluyla y11· atla Girdiler. oractakl ulemayı da 
royen Napol1on muzaffer oım11k kcııtller. Din kLsvwno ı; ren hay
lçı:n her çarrye ba., vuruyordu dutların m1111keı>I d!lştO amma. 
AEterlorını MClslümanlarla ho taşvan da dagı aşmıştı 
ı:eçınmelerlnl, zıtlarına ltltmcme
lerlnl telkin ecııyor, bunun kendi 
men!aatlan icabı olduııunu bo
llrtlyorcı u. 

Napolyon, İBkencterlyeyc girin· 
ce, halka. kendllılnln Osmanlı va· 
it.sine yarcııma 111:ldlltnı. ahallyt 
Mı.gır köl menlerinin zuı:nünell'n 

koruyacatını lllln eıııyordu. orııu 
Ka.'llreye do ru yürürken d ne. 
ııamııza. mala dokunmıyacaRını 
ııa blldlrd Franııanın Pa:11şahın 
cıostu oıcıutunııan. valinin Fran· 
ı.aya hl:t.."lletlnln PaO.leaha hizmet 
oıcıuğ\lndan b~ettl Vali Seyit 
Mehmet Kerim bu eözlcre kanıp 
Fransayı ııaı1akat edecetıne dair 
Kurıma el b ı.ı Napolyon leken· 
dcrl:Vede Şc-yhl r \C Ayandan a1ü· 
rekkep bir Belecııyo Heyeti tll'r 
ki. etti 

Napolyon Mı ın kola~ca feth 
iç n en mühım \ 81ııta olarak el 
a mVJ oıcıu u d n ıronU&u çev~ın· 
de çeşitli dolaplar cntlrtkıı.lar 
ııöndünnüştür Kab re 'alts ne 
sazdııtı b r mektupt ~u BBtırlr.r 
c:ıa vardı cB ııım orn~a Kuraııa 
\e P11dlşahn !taı ı bir şey ap.:lnk 
ıç n ge meı1 it m elbr.t.tc ötrrn 
m n zcı r- B ı 11! ız ki f'r ı'l ıı 
Pacı ahın ı: ın t dur Bu 
balde n m ı kbal mo gel 

Ylne Napo yo a kc !erine A\"· 

dığı b r annam ı1 . cam ı .e 

Prnneızıarın M!WümanlıRı al· 
yıısetlerlnc alet etmclertnıo bir 
ömetı do yaı.ın tarihimizde vaki 
olmuştur· Blrtncı Cihan savaşın
dAn aonr Fransızlar da Aı1ana 
J\fcnıln dolaylarını işgal etmtııtı 
Buractakl hallı:ın Müs!Umanlıta o
lan büyük ba ııtıtını takdir eden 
ıstlllicılar. ahalln n dini duy~la
nnı ıncıtmekten gon clcrecede 
çektnı11klert t:lbl, namaz aaaua
nnda. kahvelerde ve umumi yer· 
ıercıe toplu bulunan halka. emni
yet memurları vasıtL'!ıyla c:ımlye 
C'ltmelerı, lbaııet etmeleri ıç_ın 
zorlamalar yapmışlarııır. nıııt4 
ramaznnııa oruç tutmnyanlıı. • ya
kala:y arak sııçlandırmıelar, ı.-&ıt~ 
rtşlcr yap:nışlardır Bu hanıltet· 
lcrl le, hallı:ın dln duy~la:ına 
Ofilnanlılarctan daha ısayı:ılı oı
ı1uklarını bc!lrtmeye çnl~ıolnr
dır 

iııtl!Acıların bu tedbirleri. !>lr 
çolı: kl$ller tararından hayır:ı \e 
~ükranlı b r icraat olarak 1ı:a111-
ıanmış onların lsllmlııtn Ost r· 
ttığ.I ıııı:ı 1rusıcımanınrın • Otttı:ınl 
ferahlatmı tı Bu ıııte cıe cın :na
nın epdığı dini t1 asete n.ct l't• 
mekt n ba ka '"> r • dell:lld Hlı· 
n: ke 1 ıı e aınaml b r y n ·o • 
u Fakat sah ve kaııak k ,ııerı 
onların bu llarek tı alda.tını~ 

ndlll'r ne "'ıncıınnı tır 

• 

RUSLARIN ORTA 
Çift tedrisath 

okulllarda ders 
süresi azalflldı DOGU PLANLARI 

Dersler 40, teneffüsler 

5 dakika olacak 
Bir İngiliz dergisine 

.. qore 
cırt öll:retlm el.steml tatbik edilen 

okullarda, hııvoların erken karar. 
ma.ııı aebeblyle )'eni bir tarar alın· 
mıştır 

VekAlct Tallm ve Terbiye Kuru· 
!unca alınan karar gereQlnce, çift 
tedrl.sa~ yapan ıı.eıerde bundan 
bllyle ısubata kadar, dOrdüncü den-
ten aonralı:I teneffll!ler 10 1erlne 5 
•e ders atırelerlnln 40 dakikaya in· 
dirilme.si unun gllrQlmUştür. An· 
calı: bu lı:arar, okulların ııtretmenler 
kurulunun takdirine bırakılmıştır. 

RUSLARIN HEDEFi 
iki yıla v aı·madan Tiirkiye'ye 

Aynı genci SALDIRMAKTIR 
Seven iki kız 
Birbirlerini 
Dövdüler 

B u ıııcııaınc:ıa ıebaı ediyorum, 
Yalnıa şunu hatırlatmak ıııterlm l Yazan: l 
ki Ruslann tlbıre plAnları çok 
hareketııııır Unımacııkları bir M H ZAL 
fın.at karşl6ınııa kalırıama. der· • • 
hal p16nlarını tac111 ecıerıer, ve ____________ _, 
harekete geçerler. Buı:ün için 

ealtlarını umuyorlar Fakat bu 
besaplarıncıa &ıcıanmalım thttma 
il varcıır. Ruslann teşvik \'e ter· 
tlb1 llo Lıraıle yapııucak bir taar· 
ruza, Amerılta istemeye istemeye 
müdahale zaruretini cıuya!:ılllr. 

Ayni genci uven iki ııenç kız 
dün ııuçO.stü hükümlcrlno llOre, 
beeıncı aııltye ceza mahkemeıııncıe 
1arı:ılanmıo1aıııır. 

LAlcllcıc ve Konya Talebe Yur
dunun .ao:arşıaınııa oturan Yıldız 

\e Güner adını1ak1 kızlar dün balı: 
kal dükkAnında karşıla m~ ve 
birbirlerini cıııvmüşlerdtr. 

Dünkü aorııuıarı ııırıısında ıtav· 
ııanın sebebini bir türlü ııöylcme
mıv. fakat bllı1lsentn Net1rın adın· 
da bir taııın aahtdl tilrrı açıta 
vumıuotur. I 
Kadın ~ahit her iki ı:enç ;,ı;ızın I 

cıa Talebe Yurcıunııa Atkın adın· 
da blr tinıvenılte tıuel>eslnl sevdik 
terini ve 'Otedenben btrblrleruıı 
kıııkanCUktanıu ve bu yüzcıen bak 
kal düklı:Anınııa kavııaya tutu;tuk 
tarını açıklamıııtır 

Pertevniyal Lisesi 

aıure günü 

Pertevnl:raı Llaealnlo an'anevı •A· 
ouro ırünü» 24 Kaaun Pazar günü 
ıaat 10.30 da ıı.enın aaıonuncıa yapı
llcalı:tır. 

Genç bir kadın 
banyoda ölü 

bulundu 

KRU~ÇEF 

• 1 nı:llteı·e'de lntelllı:enco Dl· 
l:C5t aıııncıa ı:artp bir dert:\ 
çıkıyor. Bu ısmı (İıstlhbaraı 

süzüntOlerll diye tercUmc ede
biliriz On dokuz yılcıır neşrodl· 
ten cıeıırl. muayyen bir bedele 
kal"Şılık açık ııurette B&tılmaz 
Buna aoone olmak lııtenıcnıı. ya.. 
1:1 heyetine arzunuzu blldlrlrsl· 
nlz. onlır da sızı abone ll&teıılnl' 
ı;cçırmeıto razı olurlarsa. borcu 
nuzun ne kadar oldutunu bildi· 
rtrlcr Öyle anlaşıllyor ki ücret 
abonenin kim oldutuna ııııro de
lit.şlyor 
HOkQmetıertn ııızıı lstlhbaraı 

vo emnllut oebekelcrt var ya .. in 
ııllız dcrt:lııl. onlara mahııuıı U· 
ullerle her tarafa birinci &ınıı 

IBtlhbarat acıamları 1ıatıyor, m• 
ı<ımat toplanıyor ve .her oeyın iÇ 
yUzüııü ortaya koymağo çalı~ıyor 

mesele şurada: 
Ruıılar, acaba Türk - Suriye 

buhranını böyle bir fırsat cııye 
tel&kkt ediyorlar mıt Bu bulı
ran. Ruıılarla Türklerin aruın· 
ClakJ ııon ve kat'J hetıaplıı.şmanın 
hareket noktası mıdır? 

· İlk önce lran ve İsrail 
Rus taynalı:larından çelen ma

lllınat ounu belirtiyor ki Sovret 
Ruaya. Türk - Suriye buhranını 
umumt bir he.saplqmanın vesi· 
lesl haline koymak niyetinde cıe
iHdlr. Zaten bu buhran «Umul
maz bir tırsat» t6bırtne un:un dl 
yo de kabul edllenıez. Ruslar. 
Türlı:lyo • Surlyo buhranını sls
teml1 blr surette tasarlam~lar 
\'e :r Urütmüoıerııır. Bu ıote «Umul 
maz fırııau ne zaman baş göste
rir? Batı devletleri zaaf göster· 
dikleri takdirde.. Şlmı11kl halele 
Mr. Dullca. Türklyeye yapılacak 
bir hareket karşııunda Amerika· 
nın derhal ta rruza gcçeccğını 
açık bir surette bellrtmtş bulu· 
nuyor 

Rus ana p!Anı otmc11ye kadar 
cıetı~emtotır. Rııayı TQrtıyeyo 

lı:at'I bir ıaıııırı~a &;cçmczden ev 
vel iran ile İsrall'ln işini bltlre
ceıı:tır. TUrlı:tyc ile Suriye arasın· 
da bir fırtına koparmak pek lte>
la;·cıır. Pakat bugünkü oarılar 
tçtnd· bunun üçüncü bir cihan 
harbine yol açacaaını Rwıya pek 
ıyı b11tr nuııes bunun böyle o-
lacağını &öylemlt ~blı1lr. ' 

Sovyet ordusu 
OUner Konuk adında genç bir k& Moskova ve Türkiye Sovyet orcıusu, Uçtıncü Cihan 

dın nelkl t:ece geç vakit Şişli Abl· harbine henüz tama:nlylc hazır-
delhürdyet cadcıealndekı 136 o .aavı· Ortadoğuı1a llola~an bir muha lanm~ ııayılamaz. Pakat beklen· 
1ı apartmanın da reatnde ve banyo o r, b kmıı. aeler )"ı:.zıyor «Ekim mcz hldlselcr çıkana. bunları I· 
ocıııaındn ölU olarak bulunmuştur. ayının 11onun:ıı n redllen bir dare etmek için her ttırl11 tedbir 

CUedl muayene eden adli tabip raporumııa ııunu demiştim cŞtm !ere b~ vurulmuııtur. ~lnıellllk en 
il ümU Uphell ııırmüş ve caedl d\ artık ıs:at'l surette ileri ııOrü büyük tohllke, beaa11ta olmayan 
Morıı;a ıtaldırtmıştır leblllr ki lısra ı ortadaıı kaıııırıl bir bAdlsentn patlak vermesidir 

Banyo lcapı.ınnın içeriden .k1U.tıt 'a fi a ;<ı c .bale ko- Bütün Ort.acıotu. aııtııı.rıcı tılllh· 
oıma~ı ve hava ga:ı:ı mualu~nun ıı- nıııııuktaıı onre Rusvanın ba•lı larla teçhl7 eı1llmlftlr. Ge11:1nltk 
çıt bulunma ı ıcarşı&ında h d1U.nln c-ıı- hcc1ef TQrkıve t hOkmO al son haııcıı bıılmU~tur Bu bölgeve 
btr intihar olabllecl" tahmin edll tına geçırmcıtc çalı mnk olacak· bundan !Onrıı e> !Cıh ıönderllmese 
mekted r tır Buna 11 t her tUrlü pl(ınlaı bile. meıocuı ısll6hlar geniş 51ç0ı1t 

21 ya ındıılll onner bir neden bazır duruyor Bunların tatb tı: bir barbe ı:ırtşmcğe yeter bir dc-
bert E.gat Konuk adını1a bl:- )1lkııek p!Anı azami Ilı: :rıldan enel ola· r«ectecıır. 
mUbenellale evli bulunmakta idi. ca!tıır • Bö"\"le bir ltıyametın önlenmes • 

ne artık lhtlmal lı:almadığını 
tıöyleycnıer de vardır Sovyet Rus 
ya. her.hangi bir daklkac1a ounu 
Ktirtıp anlamak zorunda kalabl· 
lir ki harekete ııetlrı1lll1 cinler\ 
ve cacııtarı. hQknıO a1tını111 tut
malı: kudnıt ve lmkllnınııan matı 
rum düşebilir. BQtün Ortadotu 
bir cıınamıt fıçısı halindedir. Bir 
tek kıvılcım bunu at~lemeğe ye
ter. Yanı:ın çıknrmatı bile Ruıı
yanın bunlan ııöndünneııı de bl· 
llp bllmeıııııı pek malam detti· 
d.lr. 

Amerikanın ikazı 

Silôh feyezanı 
Ortaı1oğ\lya e>IU\h eevklyatı blr 

ferezan halini almıştır. Arap 
memleketlerinin .tıeı;ıeı, ellfıhları 
nereden alırsa alııın. bunıan Lıra
lle karşı ıı:uııanacığını belli et
mıotır. Urcıon hOkılmetl, Türk!· 
ye ile Suriye arasında bir harp 
çıkarsa. Suriyeyi destekllyeceğlnı 
16 Eklmııe Amerika. tnaııtcre ve 
Türklyeyo blldlnnıotır. Buııan 
Ortaııoıtuda ııll!b yanşıncıa geri 
kalan m!!Dlleket lıırııııcıır. 

Ortaı1oBucıa Batının tek 11aB· 
lam mattetlkl ve bir lstlkrar ve 

Amerikan Hariciye NAz.ırı Dul· muvazene Amili olabilecek tek 
ıes. AmerlkAnın tutacağı yolu, memleket Türktyecıır. Ne yazık 
berrak bir 11uretto drtaya koy. ki b memleket, lktlııacıı zorluk· 
muotur. Türkiye ister Ruyanın, lar BIYltl!l kavgalar IÇ1nı1D klv 
ııter surıyentn hOcumunn uB- ranma halindedir.• 
rııı;ın, Amerika. Türklerin )'arı1ı-,------------
mına ko~aca1t ve bu yarcıım >·at- Tanzim satıı yerleri 
nız muııaıen eııhasınd kalmaya· 
caktır. Amerikanın ikazı çok mü f 
hlm bir mahiyet taşır. Bunun açı ıyor 
nrdından Amerikanın kuv\etıı ı:e 
mllercıcn mürekkep Altıncı rııo
su tzmıre yollnnmı~tır. Demek ki 
Amerikanın tehdidi )'alnız llfta 
dn bırakılmanıııtır 

Şehrin muhtelif ııenıtıerlnde açıl· 
nıaaına karar nrllrn 20 sabit tAr.n· 
zım ntış mııhalllnln ilki. bu hatta 
içinde Akııarayı1a faall1ete geçecek· 
tir. Tanzim r.atıo ;verlertncıe vlta :va· 
ıı. pirinç, faııulya, nohut, ınercımelt, 
bryaz peynir ve ktı r peyniri satıla· 
calı:tır. 

Bazı Batı ı:azctelerl, Dulleıı ta
rafından verilen teminatın çıl
Ktnlık oldutunu ileri ıürüyorlar 
Eler Amerika ve müttefllı:lcrı: 
bu tvte zerre kacıar za f vo tenıd· Bu anda tanzim aatıe yerlerinde 

ıabun ve tahin helvaııı utışı için 
de hazırlıklar llulenıektedlr. Bu mad 
delrr ele yakında ucuz ıtatıa ntı.şa 
çıkınlacalı:tır. 

c1üt ırösterlrlcnıe. Ruıılar. Amerı
lı:anın ancak bir blöf yaptılı ka
rarına varacaltlardır. Böyle bir 
zaafı, Rtıılar, bil.hassa Türklyede 
ki propaaancıalarınııa ııenıo bir 
&Urotte latlamar edeceklerdir Rus ı---------------
lar. TQrk1crın zthntndo füphe ve 
ter CldQt uyancıınnak için ellerin 
den celenı yapacalı:llU'dır 

Rusların bir denemesi 
BUGÜHKU r 

HAVA Ve llkö1 ~ıeteo · 
roloJI 1 tuyonu· 

nıın tnhmln~rlne göre bıııun 

şehrtml:r n civarında hava 
parçalı bulutlu gl!çt~tk olup, 
rıtzı:arlar ııoyraıdnn srrt ola· 
l'li~rwtır. nrtııun "" yfık• 
Sek •ır.all"lılt ~ 1 2, f'n dılşük ise 
~ Slınllnaı nbtak l«l:fdedll 

rıit<llr. • 

TAKVİM 22 usnı 111:.; 
('f llt \ 
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1 TAŞ DEVRi MiSTiK 1 

Ruılar, Türlı:ıycy• 1tmdlllk ho
Hı> harici bırakacak ve Ortado8u 
ıuı:;ırı:asının mevzıt bir mahı1et
te knlncaRını umu~orıar Türk • 
Suriye eerııınıııtını yarMmaltta 
\ki maltsntlerı v11rdı: n rıncısı, 
TQrk ye:;c karşı otan b r tehı11· 
din Batıda ne glbı tepkiler ya. 
rn acağını denemek, lktnc:11l de 
harp korkusu ı:cçıren ve bundan 
ıcurtulnıanın ııcvıocl ıçlnde bulu· 
nan Batı 41emlnln cllnı1en lktn· 
cı dereccııe bazı nctıccler Jı::opar

mak •• 
Ortacıotu dllva.sının bunııan 

\\ ıı - ot 11; so - ı.' nı ı:ı 
IH l'llt 1:ı7:1 - K \ "DI 9 
utcnı 1:1;7 - ltrtılııltlhlr 29 

\'ısa ti Ezani 

HADİ OGLUN\, AL. Gl!:LINI . 
Mızı DE t;IOEL.IM 

sonraki aafhası İran ve lııraıı ile 
altık alı olacaktır. İran üzerine 
diplomatik kanallıırcıaıı bukı Y•· 
pılm ı, aynı zamanııa aııkerl 
tchı11tlercıe bulunulması beklen· 
meııııır lsralle karııı yapılacak 
bir .harekete ı:ellnce. Rualar. bu 
sayede Arap Alemini kenııııerıne 
batlıyacaklarını ve bir terall har 
bini mevzii bir mahiyette tuta 

SABAH 
ÖGLE 
iKİNDi 
AKŞAM 
YATSI 
iMSAK 

06.66 02.10 
12.00 07.14 
14 31 09.45 
16.48 12.00 
1822 01 Sil 
05 12 12 26 

Gazetemize cönderllen 1a· 
nlar n re lmlrr b:asılsın 
basılm•qn ladr cdllmP..7. 

~llill~l[jllll(fJ 
Düşündüğü gibi 
Konuşacak aydın 

O 
tuz dort Jılı arkada bır•· 
kan Cumhuriyet jdarestnln 
ıertekleştlrcııtı pek (o'k 

müsbet işler vardır. Turk aoı1al 
1aımının bir tok yüzyıllan bil 
hamle-de ceri bırakan bir ı:orl•· 
yı la ileri > uııetllmesl ve TOrtıl· 
7enln unqllepnesl, CuııihurlY~ 
Un esuldlr, 93 harbi ile başla 
7an derrede )arım düzine aava· 
~a katılln bir memleketin otu~ 
beş yıldır baru lçln.,e ıellşmes 
dr, t·ıınıtııırlyeı'e nasip ulıı;ıtıı Ş· 
tur. nırnç bin mncutlu bir ırk 
Darulfımıın 7erlne" onblnterce 
ıencl çatıfları altında toplıy&D 
blrkıç llnhenlte, Uç brş sull• 
nl )CJrlne yüze ;yakın lise dro 
Cıınıhurlyat reJlmlntn ilk akla ,e 
len başanlandır. 

••aJıat otuz beş yılın bu dere
ce mlhbet ~e ileri rserlt'!rl 3anın· 
da, çok önemli bir acı &o yal gtr· 
çek de vardır, Düşllndillü gibi 
koıııış;ııı, akluun yattıtı göril U 
Rvıınan n doğru blldlll )Olda 
tek bafına yllrumetl ıözr. ıılaD 
aydın 5a)ısı, Türk13enln 34 )ııda 
bir çok 5ahalarda kaydettltl müs 
bet gelfpnelern ıu,a la, varla 3olı 
aruıdır. 

Oysa akademik ~enelerdc de, 
sanatçı çevrelerde de, bol sa>ıd• 
113dın ur, ~llllelvekill olarak JIO" 

lltıka hayatına karı,an yurttaş· 
lar arısında da bir hayli a)dıD 
kı,ı var. Yuk ek ö&retlm clir· 
mu,, hıtti yurt dı,ın da tııh ııı rıl 
tamamlamış aydınların uyuı d• 
az delil. Gittikçe artmaların• 
sevinmek gerekiyor. 

Gelin ıörün ki, istanbııl Cnl· 
verslteslnde hUkdmet 1t.slrlnc ilk 
karp duran Prof. Sıddık anıl 
Onar, lctrutlyet ne.511ndwdlr· 
Demokrat Parti cenel başkanının 
baskı trşebbllslerlne ilk defa bat 
kaldıran l\laarlf Vekili Avni naş· 
man n Sallık Vekili Dr. Nil••' 
Rtpt llelırr de Me,rutlyet ııtı· 
llnO.rndlr. 

Çeyrf'k bir 1Dz3 ıla yaklaşan 
tek parti devri ve kurul uf > ıl· 
tarının belki de zaruri dikta re 
Jlml, ıeçlf nesil aydınını J1aslf 
1apmış1ır. Her meslekten 'c çtf• 
reden aydınlar, kendi dar çef• 
releri dı,ıyla llıllenmcyl, pek •' 
htlsnılarıyla, dusünmemlşlerdlr. 
Oyu, ıoıyal diıze-nl ne olul'P 
olsun bu tip aydın, hiçbir toP• 
hıma faydalı olmamıştır. 

Fakat bu pasır bllllnçoya rd· 
mrıı durum ümitsiz detlldlr. 
)'az.ısı itin hUrrlyetlnl veren, a· 
lıadl'!mlk ba&ımsızlıfını koruyabll 
mek 11~ruııda klinllsllnU bırakJD 
'e politik ıı;HrCiştı için her türlll 
okıntı Ye bukıyı ıoze alan •1· 
dınl:ırın, ıenç cumhıırlycıt ıydıD· 
!arının s:ıyısı hızla çota1ı1or. 
\'arına bu a7dınlar şekil vere
cek. 

Burhan ARPAD 

Esnaf Dernekleri Birliği 

ea,kanı istifa etti 

Öj1rendljlln1lze göre Eııııat Derntlı 
teri Birliği başkanı Abdtıllll?ı..,.()ı:af" 
dın lıtıtn etml "" ;serine b t il ın 
ccnel ıelı:reterı Jrllseytn Klreın1~1 

cetırllmletlr. 

iıtl!aela lıer ne kadar sıhhi aeııeP
ler Ublrl Jtul!anııı~o.-sa da il ııuer 
hAd.ıenln daha :ztyade cam te\ 
meııe.le.sl~ le al4kalı olduğunu ve Ab 
dulltıh Özaydıııın bu ıncn:ud rapı· 
lan baskılara tahammlll ccıemtyertlc 

batkınlıktan arnldıjtını bellrtmek~' 
dlrler. 

Genç bir kadın hırsız 

tevkif edildi 

HUI>'• adında geno bir kadın dD°' 
dokuzuncu A.sllye Ceza ı.ıabkeıneaıo
de tevkif edllnı~tır. 

ı:Lnnem 1 r n ltıı ınların çarşaf- . 

tarını ve p el nnı :tı:aldırmama·' 
!arını emret ı BU beyannameler 
bastırılnrtık da ıtııııı. Bu beyan
namelerde şöyle cıcnlllyordu Sizi 
zulm ile ezen kölcmenlercırıı kur
tarmaya ı:eldl . Allah onlann dev
lotınln ııona erme ını murat etti 
Mıııır ahallaı a ze benim dini 
mahvetmek için ııeldlllml Mısllye
Ce.i(ler inanmayın Stzın hUkUku· 
nuzu tııtırcıat etmek soyuC'.ılan 
cezaıanı1ırm k için ı:eldlll:nıl. Al
lahı. peygamberi. ır tabi olan Kur· 
anı kl!lemenlercıen z.-a~e tanıdı· 
ıunı onlara 11!lyte;,l?L. E:ııaııar. 
Şeyhler, tmamla~ı Al:cl ye sııy:o
yln ki biz de hah.t ki mCl.ôltıman· 

Hlllyanın Clballde hı.mzlılı: >-aptl 
tı iddia edilmektedir, 

••••ı•etttltllllllltttlllltnttHtlltllllttltllhlllltlllllllıtıt1111111111111111u1111ııı1111111111 .. 111ı11111111111111111ııttHlllltlllltfllll_.fllıttlllllllllllllttHtllllltl 

ıanz. 
Nıpolyonun bu Gz! rt. o zaman 

bakım51z. yok.su! ıuthkla: ıçtııcıc 
ye hak:aızlıklar, hürrtye2.zllkler 
Te zuım altında aşaya."l Mısır 
halkına hoş gel. orcıu 

241TlmmU7./17llB de Kah.reye 
rtren Napolyon, ço" ıa;cıa ıı:a:tıü· 
ııo beyannameler nde:ı b r!nl da· 
ha yayınladı Bu beya!ln&m"ı1e 
ete ou satırlar vardı: 

«Namaz her valtttkl cl'b! tılın
aın. bunu isterim. Kanlarını- ev· 
ıertnız. maııannız ve husu !yle 
ııevdlllm cıınınız için 851• kork· 
mayınız! 
Pranınz Ordusu Başkumandanı 

Bonapart 
Nil nehri coşmu tu. Nllln te

ytzll co"1\Mı Mıaırlıların en bil· 
yQk bayramıdır Bu bayrama Na
polyon ııa katıldı Halka aadalı:a 
d&Rıttı. ş~lllı:llr y ptırcıı. Ahali· 
d.,, Franaızıann Mıaıra ujiur ı:e
tlrdlklerl için Nllln bu yıl gıyct 
111 feyezan ettll!I h!Mlnl uyancıır
dı B raz eonra Pe gamberlml
zın ııotum günü idi. mevllO.I bO
)'Uk alaylarla ıı:utlattı Kendisi de 
MOSlümnn elb ı giydi. Cate111t 
başına da bir aank sardı Bırtstl· 
yanlılr.tan çıkıp !üAlümtın oldu· 

1 ÇAKARALMAZ HAFiYE EFLATUN NURi 1 

•' 

I 

unu !ICın etti carnıe ı;ldtp na
maz kıldı camıııen çıkınca Naki· 
pili eşref Şe~ bel Bekrtvı tebrtlı:e ........................................................................................................................................................................................................................ "'"''"""'" ......................................................... . 

Pakat hlç btrtsl Elteyf, kampı· 
nı unutamaı1ılar COnkU bu uzak 
ve ısııız yerde her lldal de ıı:endl· 
r.ıne en yalı:ın bir cıoııt. Adeta bir 
ıı:arcıe:, butmuotu 

o ııece Rcx rQzpr kn:1ar çabuk 
ııtden ve kencııa nı Parıs.e ~tür
mekte olan otomoblle1e bütün bu 
hatıraları hayallnde canıancıırıyor
du. Lejyon ıeçen ııon seneleri dil· 
şünelültçe hep kenell51n1 Larraıı 
ile beraber ıörüyorcıu. Beraber ye 
mek yiyorlar. vı~ayan kurtunıann 
altında beraberce puııuda beldi· 
yorlar. beraber ııavaşı} orlardı Ge 
ce yakılan a•eş n etrafında 11 ı 

ce otururken uzaktan çakal 11011 
ten iCllrdl Katırlann tep ~mesı· 
ne çay veya kahve içerek ımıaıı 
verirlerdi Bo &amanlarındı Lar
raıra. Rex'o eski ve ta:namlyle u 
nutulmuş bir lehçe olan Bask il· 
&anını öjtretmde ça ~ırcıL Puta 
ııısll bir bah btrbtrlerlno.on av· 
rıtmıtlarcıı vecıaıaştıkl.rı zaman 
Rex. Frıırıısav• cıönüyorcıu Lıırra· 
ı:a !$0 daha üç acne tejyoncıa ka· 
ıacaıı:tı Her lltlJ de bir dahı cö-
rüşmdl ummu orlaıdı , 

'Larraı:a. mahzun bir sesle oOy e 
60yleııı 

- ,.ayet Prııııu a dönecek o
ıuı:aa:n. Bundan k\mı:entn hnberı 
olmayacaktır Oracıan cıo#nıca 
lapan aya ~ııçerlm 

- t panya a mı? Böyle bir çıl 
sınlıAı akın \ aPmL 

,. 1 , , "" ~vg le bakarak 

1 

1 
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114ve ettl : 
- llcr ~e zıı.man oıurııa oı.ııun, 

b ın dara ııellrse banı haber 
ver Bunu hiç unutma. em!? 

- Bunu ancak Umltll z ve çaro
ıız kalı1ılım zaman yapanın Aca 
ba o zaman bu şimdiki tamımı ıcuı 
ıanabllecek mıyım? Orasını Allah 
bıllr 

Rcı:. nayretle yüzüne baktı· 
Sakın askcrllkte."l kaçnyım 

eseme 
Larra!l'a oevap vermedi Rex, ~u 
~eri llAve etti 

- Peki. o ha;do aramızcıa bir 
parola yapalım. Sen bana bunu 
ulaştırır uıa,•ırmaz. ben ko ar H 
na ı:telırım. olur mu? 
Aralanncıa kararlaştırcııklan pa 

ro'11 da ~LKıı::yı;, ıcıı 

Bundtın aonra ayrıldılar 
O zamandanberı Rex Larrll!l'ıı1an 

ti ç bir baber almam~tı Mektup 
yaz...-nış, fakat cevap &elmo
mı~tı Sonra yan., yav~ muhit 
cıeıı ttt"'lllenln şöhrete UltltJmanın 
tab ı netıtesl olarak hatıralar al· 

llnmeRe başlamıştı. hatta o kadar 
ki Rex, Oarrett kc.nellıllnln bile bir 
1:amanlar lejyonda oldUitUnu unut 
muştu. Larraga ile olan Clostıuğ\l· 
nu ııündollk hayatın kayııuıarı a 
rtl!!ınela hatırlama a vakti oımu 
yordu. Hayatını kurtarm~ olan bu 
arkadL'lı lıtç blr zaman ııönaıcıen 
çıkann ına lmklln yoktu. Ama o
nu her zaman düşOnmüyordu. Şım 
dl (Elkeyfı parolası gelince .baya 
ıınııe ve hatızaııındı bütün hatı· 
ra!ar tazellklerı. renkltrt ve ko
kularlyle bırden canıanıverınlştl. 

R!'X"ln iÇi hto rahat değildi, çolı: 
Qzı:Ondü Otomo!Jll aQr'atle ller· 
lerken dU,flnQyorcıu Böyle bir 
ı:tınde bu aatte dostluk borcu ö
demek ona aııır ı:oıı1orcıu. Bütün 
bu eski hatıraları anarken. ı:cç
mı~ ı:onıcrl dOşünbrkeıı bile aenç 
karısının ııcvıııeı ve tatlı yaza ytne 
atır bMıyorııu Sally'nln kcndlıılnl 
bckledlllnl düşünCIOkça kalbi eza 
lçlnele kalıyordu iki vazife ara 
aınııa çırpınıyorcıu· Acaba karibına 
mı, cıostuna mı gitmesi ı1aha ı1oR 

ru idi bunu blr türlü keetlremlyor 

cıu Bir akıntıya lı:apılmı~u. 

\il 

'oı.c:t ı.ı ö ı;:-. -.o:-. l! 

Otomobıl yavaııça durdtL Rex ilk 
önce bunu farkctmecıı. QünkQ bU 
tün )ol boyunca o kaı1ar çok do
fa durup :vıne yoluna dP.vam eımıe 
ti ki. bu de!a cıa \armış oleluk-
1 rına c:ının detlldl. Hareket ettik· 
ıerı anııan bert hiç tınıılcıamamıs 
olan avukat oturcıutu yerden tloR· 
rulmuştu Şo!örlo konuşusordu 
Rcıı:. etrafına baktı iki tararınııa 
iki nöbetçi kulübesi bulunan bQ· 
VOie bir cıemır parmaklıklı kapının 
ononııe durmuıııarcıı Parla tehrıne 
girmek azere ıııııer Avukat ıof!i
re ı 

- DoRru Poll& MOı10rlüRüne 
Decıı 

otomobil aenıo waltın üzerin· 
de hızla lltırllyorcıu . Concarcıe mey 
cıanını geçtikten sonra Sclne nehri 
boyunca bir 1tl0ddet daha ırtt"tl 
eonra bir köprüı1en gııçtı, Poll.i mu 

dürünün bulunduğu )'ere vardı. 

Avukat kapıyı açarak arabaııan 
:tırladı. Sinir ıçıncıe idi. o ıcacıar 

ki konuşurken Adeta kekeliyordu: 

- Acele eııeccğlm Dedr. fakat 
yine cıe biraz vakit gcçecelı:tır. 

Kaldırımı Adeta ko~nrak aştı ve 
önünde nöbetçi durAn ba~·ük ka· 
pıdan ıçerı daldı. Hcx. oldutu kÖ
oecıen kımılelaıımıyordu Derin CIO· 
enncclere cıalm~tı. Zaman ve mesa 
te mt'fhumunu Adeta unutmu, gl
bl ıcıı. Avukat Mr Chardon geri 
gel<llBI :zaman onu bıı halııe bul
du. HAi& telbflı bir hail varcıı. 

- şu Allahın belllsı memurlar 
yok mu? D ye eöylonıyorcıu. 

Araby acele blnctı Saatine balı: 
tı ve şoföre ou P.mrı vercıı Polis 
mOdürtyetınln büyük saati Oç bu· 
çutu vurdu. Bu ııaaUerde Parııı r.
deta öl O bir oehlrdtr. Kahveler, lo
kantalar kapalıdır, ancak Mont· 
martre·ın hiç durmayan ıı-ece ha· 
yatının uııklan &ökyUzUnU aydın
latı) orcıu Geceleri burııdakl tenha 
&oknklnrt zevk ve ııataııan bıışlannı 
atamayan bir avuç in an dolcturur 

Otomobil Salnt Mtc.bel cacıcıcsl· 

ue \0ardıtı zaman bur111uıın çok: 
kalabalık olduıtunu gördOler. Talı:
ıller ve huııusl arabalar Adeta ller 
llyemtyorııu. Cadde o kactar ııoıu 
idi. Kaldırımlarda tnaanlar bekleşt 
forcıu. O ıtece oracıo h"r ııınıf lıalk 
vardL 

(Dnamı nrJ 

DiŞi KUMARBAZ 
fl.'a\"entıırlere D'Tr hadl 

HrJlsOr: Wllly Rozanu•. Oyııı . 
) ıuıtıır: :Uadl'lllrıe IA"lu•nıı, Jrıııı 
urıırı, rıınn.o: Xncher \nlllrr, 
Kııııı..,ra: Mlı-he-1 Horıı, l'nıılllk· 
ı.ı,oıı: ('ıU'lllor • Sporı t'llnıs 

o rıııı~ız filmi) ŞA'.'\ ıst ıırııın~ın· 

dil.., 

Dişi kumarbaz Afrlkaııa ba,ııyor 
Kaçak olıırıık m avcılılh yapan 
bir maceraperest avcının (Jcan 
Deneti bu 1aallyetl, av kontrol 
memurları taratınııan öltrenlltyor. 
Takibe çıkan kontrolör ormanlar
da malaryaya tutuluyor Ölnıelt 
Qzero iken. avcı yardım ec1lyor ve 
lyll~moaını Bağlıyor. iote bun
dan BOnradır ki, avcı memura ııeç· 
mıoını Gnlatıyor (tleeh - bacıtı. 
Böylece buralarcıa ne l~I olduıtıı· 
nu anlıyablllyoruz. 
A\cının geçmişte batırlndıkla

rınııan, bir zamanlar paralı bir 
kim e olduRunu. Pransa'da tanı-
cı ııtı genç ve ı:üzcı bir Jt:admla 
(l\.fadelctne Lebeauı acvlştll:llnı. 

falcat aşırı kumar dQşkClnO olan 
bu kadının 2ıunanlı1. erkejtln btl· 
ton eenetıııı tükett!Rlnl ve oııu 
.tıırııızllıta kadar eürüklenııııtını : ın 
tllı•~ ecıen ıı.;ncln kurtarııııııtını 
ve kendlıı!nl bu duruma sokan 
kızctnn kaçarak: Afrlka'ya ıı!ttl~nı 
şoförlük ettiğini, bwıa rnıtnıcn 
ccııoı kumarbaz• dan kurtulama
dığını nereye gltttRlnl öC:reneıı kı· 
zın gelip kenııısını bulduıtunıı v 
tekrar beraber yaşamata bllflaelılı:· 
ıannı, ama kısa blr mııcıııet aonrıı 
lcumı.r \'e lçkt salgınının yeniden 
ortaya çıktııtını iki genç ar0$ında 
ha.,lıynn ı:eçimslz!li';ln, avcının bır 
gece diş! kumarbazı kendisine lhA
nct ederken yakalamııııı Ozcrlırn çı
kan bir kazAda kızın ölme:;t ile 
aon bulduğunu öllrenlyoruz. 

Bu olaylar Qzerıne bir «kanun· 
dl§l• aııımı olan avcı. fllnlln ı.o
nunııa av kontrolörü ile berahc r 
yeniden kanunların hlklm oldu• 
11u dClnyayı gcrı dönüyor. 

D.şt Kumarbaz csudnıu lı:oııu
au, köttı reıı ve fotoğrafları ile. Ma 
delrlııe Lebeııu'nun çın! çıplak 
g(jetf'rllcn göğ!lslerlnu ve vacudu
no rn!lmen cucuz> bir film <>1-
maktcın öteye ı:eçcmlvor 

Coşan Gençlik!. 
l"'h '"'"· HnlllP anıl llot·hl 

H4"Jl r: •·''" rnrıl ı~ <·nıııı. O) . 
ili\ ıııılnr: 'l"oıı rh Corıor•. 1,1 " 
<lllH' ~ıı•rllııı: llollım ıı1, 1111) 
ııınıu ı ıı nı ıoıı, ntll'ı.:' ıı Hııll '"r 
ı.u·ı \!' orı.r~ıralArı: 1-'nı, l>ııınl 
tın, ,Jtıe Tıırıırr ' .. t:hııı·ı•r ('111111> 
hf'll, 'I hoııııııy (' hnrtes • Arııııtn 
Rtl) \t urı..e ı relnrı, tiennr>•: 

80PHiA 'ı,OREN 
• ehlr Kın tıımtndr. 

t.oıı Rıı otr, Mü7.lk: \le,an 
dP.r ('oıırna:e. l'rodtlk•I> on 
Jııterııatloııaı l'ktul'f! ı \uı4"rl· 
ı.nn fllmll \•;'il AH ~ıııenıR· 
&I, 

scıratıı bir tempo ue çalınmış 
bir Ciıopln, biraz farklı çalının 
bir «tatrn • tamı, veya Rock'n Roll 
milzllli.. Bu uçu ara,,ında en kOçük 
bir aynlılt yok Chopln Jl"ka!A 
rock'n roll olabiliyor. Coşan Genç· 
lllı:'te bir bakunn bu sonuca varı
lıyor. 
Amerlka·dı yapacak ıoıerı pek 

olmactığından \'&kltıerını nıısıı öl· 
düreceklerlnl b!lmlyen bazı «para 
babaları• \'&rdır. lote bunıar kı:n· 
dllertne meşgale diye çeşıt:ı ko
ııularıın çeoltll ccıemr.klt•n kur
mata bayılırlar ]3öyleco bir yan· 
dan kendilerini toplumun dertı.•rı 
ııe uııraşan. r:coıtıı cBBpıklıklau ı 
) ola .ı::etırmeBtı utraııan kişiler gi
bi g15ııtertrken öte yandan da 
donııırını> kullanmak ister, bu 
aıracıa da toplumun ııaııerını çe
şitli saun•h konular etrafında 
daRılmesına ~ol açarlar Döyt;ı «pa. 
ra babuı11 yaşlı kadın ve erkek
ıerln gıl!Onç111R11 çok ba,anıı ola
rak karıkatUrıze rı11llyor. Fllrnın 
crock'n rolb da tlf'l!ll ama. bu yer
ili ıoıncıe lstrnent verobllellğl ra· 
hatça ı;öylenobll r 

Bu defa yerilen. crock'n roll A· 
leyhtarıarı demcCl• oır. Keıııli 

•ııençllk ~nablarıı. nı 
VL'Jlı klşlzCıdcler: buncıan 
unce yaptıkları zaman o cıevrırı 
c:yaşlı klşlzıidclerb tarafını1an a· 
yıplanıuı hareketli cıanaları, bt•· 
ııon bir başka çc§ltlnl oynı>ıı.il 
gcncıerı bundan men etmeğe k:ıl· 
kl}'orlar. Gerçi bir çağda o ,tıal'C" 
kl'tl!'rl •·apmışlarııır ama. bU· 
«gençlik llC)'ecanlan• nda., il rı 
gelm!Ştlr. Pllmln sonunııa bu~· 
nan gençltrlnln de aynı czaraıu~• 
hl'yecanlan ya,ama a hııklan ol· 
ctuRunıı bu catlı bqıncıu y~ıı
lann da kabullenı11Rını görO)or
ruz. 

Bunlar filmin olctukça ba1urıll 
yl!nl!'rl.. Ba§anıuz yerlerine it" 
llnc-c. bunların tın başta mıntrı 
ı;evrllmcsıııe esa.ıı olan konu ı;:cl • 
yor. Filmin tez olarak crocıc·n 
roıı·un .ııcr&erllertn terbiye.sini' yı.
racıııın g(llançıutone d yaıımMı 
bu tezin dol?ruluğunu ortayn kOY" 
mak için }'apılan uzun ve can t1ı• 
kıcı konuşmaınr; yan,macııc oıııu· 
tu ım bnşınııan belli hareket \-e 
ııahneler, CO an OençllCI ı;UÇ d•· 
vanılır bir film hnllne sokuror 

Bununla beraber bu yeni roclc rı 
roıı filmi. eördUBUmüz öteki rock rı 
roll rıımıertyle karvııaştırıtınc•· 
içindeki yl!rgi ve Q'f'?n;eklcr balıl" 
mından biraz daha atır bn.~ıyor l 

.\li GE\'GilJI . 

NEHiR KIZI 
(Gırl of the river) 

R~JI : Marlo Soldatl, Kamtr&: 
RobPrto Grrardl, t·oıotraflllr • 
Otello .\tartlnelll A.s.c., srn•~· 
yo: AlbHto Moravla, Prodll~5r· 
)on : Dlno De J.aurentls \t <:• 
lo Ponll. Oynıyantar : So,Phlil 
l.oren, Uerard Oury, Hkl< aat• 
laglla. halyan tllml. Renkli. in• 
ılllzcc. ATI . lıırmı ınd&· 

Çağımız it1l111I1 tıımclllRI llı:I •yrı 
,rOnele ırellştyor : Biri, De sıca l/ll• 
ccntl Felll cAltın 'Oçıı:enh nln ıı:~ 
Uştlrdl ı •Nco rea lzın> ceryanı. 11 
aanııtçlların gerçek unat değeri ı•; 
,ıyan ıta lam )apııı filmlerinin yaıt 
ba,ıncıı, prodüktOrlerln cbuyrukW 
nnı U)-ııun» ttımler yapan, ııı:ıncl ~; 
nu reJla(lrler geliyor. Marto soıd" e 
ııe bunlardan biri. Eline ııon dere~ 
bayaıı:ı. Ye kötü bir senaryo ıı~. S r
phll Loren \'erilmiş, o dı bun!• ,,. 
dan gerekti&! kadar faydalanıyor :1' 
olaylan tamamlyle k!Ullı: blçlııı 
gelişen icaba bir dram meydan• '' 
tlrlyor •Aldatılan Kadın•. cBıralCl.P 
Kaçan Bevgtllı ve cYenld~n !Cll" 
vuşma• •Nehir Kızı•, sevimli 10" 
toğrafların ve 8ophta Loren'e rd' 
men •can aııııcı• bir film oıınaıııa"' 
11cr1ye ıtı1emlyor. 

Hilmi 'f,&\IJ:Jı 



Rusya Güney 
Amerika'ya 
Sızıyor 

A IOCl&lf'dd Pre•J 

• • Vatan gazetesı yazı ı 
şleri müdüflüğün 

e sayın gazetenizin 20/ 11 / 19 57 günkü nüshasınm 3 üncü s l 
ayfası 2 inci sütunun do «oduncular odu ı. "-.hıııaton, 21 - Aran Meclla. 

~Ytnllk talı encümeni rel41 Do-

ı..._ rat ıenatör James B Ea&tland nu narh t atına satmı or.au l)a · 1 Satı~ u u.ler n kanunun cmnn ' [~'~'"'""""""""""""""""~ """IUn ıtusunın onney Amerıu ııe hkh azının tan n ne- !üz.um 1:3- ~öre bclease \'e mOrakıp.ar ta n , 
~llldan llgllendlğlnl ve ouney A roımu t ır lfe\ZU :ıa.ı>Aında l)tlır. e•me t d.r I L c. ~ f 
.,.._ rı&a nıemlekeUer ne nüfuza çalış ve apı.mış tah ke tına• etır.e- u .. u.oıı va·and~a 'a.ı:ıt ka be .. l -- ~ 
-a•nı aOyleın1tt r. mu r • nne;.ln.n me&"Ull etı ocıuncu a f:'.1 J 
8tıııtor Mexlco CltJ elek! 0:3 ıncu ar ~ıra\ ı vatand~ le ı · ı racı o.amu tj ) M:\) 1 1) r!{"f 0° 

1 
.. farettnd 900 1 8 

n at'blk ctmexte n kco m lıl i bu tavz.htn ue nn t>a ~ı le ı B, . 
Jtrı e kal ça,ı ti Dl korunma mürakıplarının milda• rica eder!z 1 r pıyes 

t:'ek: •Bunlann hepal dip oma• ha.c \e e r .e ıtün Uk ıra UliU•ll I t'l'ınl' ~• RPl•I 
Ola1114ı. demltUr. no ta'b k zorı.ı.nfla kalmıtlardır "'UPhl \l,•aıı °' Stnf ıBSl: 

1Stt;iai·· .. ışı·~cie·· .. · .. ç~ı;ş·an .. ···b·1~ .. ·-·a·me·ıe ::~~~~~ ~:~!;=~~::~ 
betonlarm altmda kalarak öldü ::2f~~:~:::~'.:::::~::::~~ 

Höh hoh \"urıunru -

l' edbi rsizlik yüzünden sık sık rastlanan bu gibi kaza-
1 

höshe~e •9l5 = 

1 lrıkllllrr - Bu memlrkettr ti· 
ar bir rok vatandaşlo rtn hayatlanna mal o 1 uy o r rant ı:anı•t•rltırlne ıoluk aldır 1 

~ m11aratız. 
c. iııtıını.1t dola:rte.ırhı suıermanıre onu cölı:Once taçamıyan Sadııı: Kı le ba~atlannı curtarmışlarcıır. Halk - lşallab, ı.-ııah .. 
Jf Ql.tlnln hemen arka.aında buhınan ıılbakır acı nda bir amtle de aıır .\ynı şekl'fle ge;en llarta ıçer1$ln Tlran•t ıanıı.terlerl - Roh boh 
~1batat l!natlttl.IU'nUu yııı:ma lflnde lthde ar .. ıanmıı '\'e ~l\"I lçln de de Uat ıı:a:ın çökme1>I t•e BllA boh hoh 
111 

1ı&rı Keınaı Akııül adında bir a Ouraba HllJöU.ha .. e.sıne im dırılmış· özmarı adında blr amele beton rı· Sene 195' : 
.~1t eueıııı sun üatUne d işen be ır D.ğer Uç ameıe de on metre ğ olarının altında ta.arak kaburga l·eıkllller - Bu 
....,. •nrı altında ıı:aıaraıı: o mu r cUlı:.Eck lkteltl pencereden ap~ıdaı.:ı .ar ıı ndlrmt ve tedavi için nu pl)ua parulllrrlnin ıflibını ke 
!!!!!._rerde çalışan ve Ust lı:a! n bt' kam onun üzerine atlamai sure•t; 1 tahane~e yatırılmıştır. srcrtlz. 

- Evvrlkl gUnlı:ü ö.Um hlldı.e.e 1 Uze-

1 

Halk _ ı.aııah ı,all.&h .. 
1 rlne binanın vıkı.ma•ı işinde çalı arı Plya•a parazıtleri - Hllb 
r 20 ame.e dUn iş.erini bırakmışlar hilh hulı •. 
<ı(lır U.u Uate geltıı lo':azalara tedbir ~ıır ıtJ: ; 

~ a ıt•llı: sebep olmı:.atur Fakat bu. •· l eıkllllPr - Bu mrmlPkPttt 

n n a de başlarıpda ı.litlp ol&rAK bul\ınan na ot tılıa7araju. 

O U blr actamın tamamen salLSı IAkaydl $ Halk. , 11 rıuncu. kHııboua, 

ı 
aldlr Btna gellşl güzel •e hlço!r l cang•lrr. paraıll n IH-1irsln 
emıılyet ledb.rl alınmadan Ye kor 1 (Kurn hallndf - Rlb blb hlb 
kunç bir •Ur'atle yıkılmaktadır A• hih hlh .. 
me.eler. ı.oleler g!bt birbirlerinin • 
yalcları altındaki betonları parçala AD~AN 
maıta zor:anmalttadırlar 

Nitekim, au~un tamamen ıı:endl· ı 

alnd• o duıtunu bilen lı:Atip roJUn ••••••••••••••• deki amele başı dlln blı:l hld ae re 
rlnde Orllnce hiç ho ıanmamı ve 

1 bir adam nı polL,r roı ırarak blZI 
oradan uıaklaştırmaı> ı;alı<mıst r 
Yıkım ı !ndelı:I can t•HP:.&rınd:ın 

ba ka arnı rerdc EnstltOnUn vıktı· 
nımaracak olan birinci kuı lıe çok 
kıvmetlt ç çe)t .e neba\lar da mah 
volmaktadır. 
~ebatat ı:ı:ıı-ltU6ü ll:;;tlllerlnden 

1 
bir .-,1111 rıkım lş!nln acelere getl 
rlldlilnl ve şartnameye biç rıarıt 
edllmedlthıt aöylemlstir 

Zira ortalık•• ;:örOlme7erı mUte· 
ahhlt Ce meıul m hendi.a ~ıkım ı 

nde en ufak bir çiçek ve nebRta 
zarar çelmheceııtni •aahhUt etm' 
lerdır sncılılt ö!Om hAdt.e-sı uze 
rinde ıahkllı:at açmı .e mesuller 
a:atma~a ba lRmıştır. ------30 AY HAPiSTE 
canavarlaşacak 

ı:..~~ar çme ~uçundan 

as.ive cc-za mahltemre nde ar 
Janmaktıı olan Nazını Serte a:ı ıı 
da b r ,ahu. dünkO duru maııı .. o 
nunda bu mahkemece ni •1· 
ı.ı a lıalJ">e malı ı1n edl m ' r 

400.000 
Liralık \"11,B.\ŞI l\e ıdC!-ine 

katılmak i~ın 

Ilcs3p a\'tırmakta 
gecikmeyıniz. 

BU KEŞİDE DE 
Konforlu 

Apartman Daireleri j 

12 

50.000 
J,irıılık Pa~ İkramiH~İ 

.\\.RiCA 

•t\I s 
TIK 

f'. 1\., (; ı.azf'll'CllPl'f' uRa•ın .. u ları» dPdl 

)l/CIN HtllKES A Ki s OKUY()Tl. 

CEVAB ! 

t\.Kll S'ııı 
'BUGÜN ÇIKAN 
185. SAYISIDIR 

* 

Kabine neden kurulamadı? 
* 

MUHALEFETİN TENKİDİ 

NE OLAC.4.K? 

Cemal Sa it Barlas ne yapıyor? 

SiYASi HAVAYI BİLEN '41?.AM.. 
AK ı s OKUYAN .4PAMOI~~ 

ı ıa~tJ!iJ 
GöKAY VE 
TARHAN 
G nı.a." alı•I ,l'nııall•I. tın· 

pül~r olo•u '" d;tlınl e
ne:rjl .. 1) it ı.ıunbulıta il· 

nın ı,ır ,aııııı. hnJnlı •l'ılrıtl 
"imdi 1., lı,:rl'H Tllrı. bil) ııı. .. ı. 
çl•I oı:uaı. &idi• or. rıaha "" rı 
) ııpıııı ı.ı.a • t) ııhatll'rcle. hl'r 
ılıtlıl 'PnlP •enp ıtl "' 11ndır· 
DINM. ı:abu" '.. •8c1Nm flO•I· 
lu1'1ar ı.urnıa•ı. ı.uıctır \t' llınl 

ah•I) tıl) il' ml'mleı.tı l\•lıı hlr 
iyi nhf't l'l('lllrl roınnıı haı.ı..ı,. 
la b11•Hrma.ı; Göl.a~ 111 , ... nı \ıt• 
·ıt fe•lndP de mU\ aft ak c•lıt••a,-ı 
hıı•ıı•ıınde ı..tnı•I') ı •llPhf') P ılfl· 
•ürml'nıd:ıedlr. foöt..11) ı,ı bir 
'ıll olducıı clbl hl ııır 1ı11,11ı. 
l'h•I ılr olanı.cır. ı.,ıçl'f' ı:lhl 
liÜ\'ll ı. ı I' polltl ı. faali) l'lll'tl ıı 
oldııı.ra d1~111d11 hlr 1111'11111'1.l'I• 
ır hllr, ı.oı.a, t.f'n ıl l"111" bir \'il· 

l 
lı•nıll zrnırnt hıuırlu~ıı··ııı. \ l" 

nırnılrJ.rllnf' fRJdnlı olnı11•ını 

lıllN'l'l.tlr. 

111111 • tııılnlL. .\uraı., r: .. ı.ı" 
ı~mt ttralınd11 ,aı. ha•ıııd ııı hr· 
rl '"""' "" rınıl•. hıınf'e hnıll•P 
ı•rl.rıı. ı\f'f,•lmlrrin hl'mrıı ;.l.,ı· 

hindi" ınliu bulan bo) ll' lılr 

18' inin hlr 111ılıı11~1 olmıı. l:'I· 
z.ıııı ll'llr. llf'nıl'n hrmrn hrr· 
lir bu tıadlM'IPr1 blli)nr. 1111· 
liOnıPlln l·ıanlınllla Cf'UI• hlr 
l•tlıııl:'lı. '" lınar rıtalh•tlııl' ı:I· 
rl•nı'"'ı. ı atinin mutadı ılı•ın· 
dll u1.nn bir \\rupa •l'\Oh.ıllıır 
\ıl.nııı•ı)IH lıa•lar. f,ııı.11, fi" n~.ı 
J .ılmı lılr nııııldr ı dı•ıırılu ıl••IH· 
•ırl.rn. ı .. ı:ıııhııl lı:t•ıııınıl:ı hrr 
ıtıın onunlH llr:lll habl'rlrr ı·ıt.ı· 
Jorılu. \ adi ıırııı.111aı.anıın .. don· 
mhf'ı ... ı. dl'lilll)ontu. Polltlı. hıı· 
'ata 111tlııı-a11 tıabf'rlerl dola•ı· 
•omu. F11t.aı ilitldarın lf'kllflnP 
ra&m•n. dlinU•Oıulr. 1.ııııı ırnı \ll• 

11~1 olıırıtı. ı.oı ııı aıı ıtrı·lh 1'111· 
ıılnl lli\n rtıl. 1 rkrıır ı ullllli ııı :ı· 
ı.aıııııııı n ı urıı•u ..... ııııı~r ,.,ır .. 
~inin Pli htl) Uli tıııdl~l!''-1 oltlıı 
\lııhıtll l '" m ınafıı. ııoııııı •·•· 
taııdat l ar. onun uıııııınııı ~e· 
ı•lmll'r lı-lıı bir rnahııı. ıın•ıırıı 
oldu&uııda lllllıtı. edl)orl11rdı. 
\ ali, ı·nı. •·rtln ı:rr•f'<'t'CI ıınlu.•ı· 
11111 ~7 t ı.rm • ..._,ımll'rl hin bir 
l'nını,P ı •ll1•11bı lıll (.erı .. •1.lrn 
ılr l•ıanbuld.ı ~rlnıln ... ıın· 
•lllıt:t ıııtlt•fı hrr h:ııııl hlr hll· 
ıll•P uınıadı. (..Ilı.o'. nlıtırıtı:ı 
"ıı.ı l'llllll~Pı IM!hlrlrrl 111' hıı· 
zııru ihlal rlml'•I nıuhll'nlrl hu· 

l&T~& t 

tün budl•~ltrl önledi. !itçlmlerl 
müıralilp ı.:f'ndl•lnde-n «Sf'\•lııı· 

ı .. rııı ıam blı rnıııhcı "" ıtıı· 
rıı.cıuı. lçlnd" Nrcyıuı cltiıılııf' 
ıtıılr hl'J ıuıııt ı.ı .. ndiıı:I ı ıııaıı 
aıwııı. bu tııııılJ rı lt:dblrlrrln
<IPıı hah•l'dl 1 ılr huli0m<'t ııez· 
ılinrlı- hlr •oı:uı.ıuı. •araııı ı 11· 
n.ıı.ıı.uı , ali ~f'çlnılrrln ·~dr«'P 

hu •.ıfh ı•ı llP lllf' ıı:ul olnıu• ıP 

ıtl&f'r hn·u~ıurıa ııcı. ıııııc-uıtl· 
rllınrnıl~ll. 

l•ilt...nın Rrrn lln,uı.cı..ııı
aıııı ı.ııtıul rıtl•lıtdl'lil «lf'\t'li· 
ı.uı" dr ıııı.ı.ııtı çt'l.1rldlr, "illi 
b11111 ... ı .. rt bllrıılrr hn netlt·.-yl 
h:ıt..h nlarııı. bir •Urpr1ı nıahl-
ı Pllrulf' gtlrll)orlar ıı\ ııll bir •lr· 
rı •ııl.lı,or anı ı nr: ı dlJurlar 
tıl~I oı11•111111 bir ı.aı·ı, <>lor.tı. 

nıl11Aıanıtırnııı11r ıta !'ar. l ıılb 1 
ıııenıll'l.1'111' dalınıı hlr llldal ıın· 
•lirli olcıraı. lllllJHnlar hu ıı:ldl • 
lrn hıol<lı nlıırali rndl•e-lenlyorıar. 

Hu cüıı hAlen 'ıı•aılıtııııı:ı: ırr· 
ıtlıı ,.fJa•I lııH'a l\·lndP, Hoı.ay 

ııh,.IJ rtlndr in anlara olan lh· 
tb urınııı mı•) dantladır. Bunn 
lıf'r hnldr ıall dl' bitiyor. Buna 
raıınıPn ıı:tıll•I bir ınnıımmadır. 
ı.uı.aı ııııınıııııııı.ı ha.ıı llt.tt'h'· 
tl'rfn J uııııı.ınrı ıtl!ıl hallrdilmi, 
clı·cııııır. "'ııl 11.ı lıJor '" hıAlll 
hlı.I' c;nı. ~l') oırı"lf't•tı..ıır. 

c"'""' 111 Jrrlıır. lııJln tdlleıı 
\luıııını TnrhıınH &rllncP, l.t'ıı· 
ıll•lnr Hdf'ı·r cc \ilah J ıırıtınu I · 

•1 ı nı-un drrlf. ı.tnç oluşu. 

ılnha I'\ ıl'I t.ablnrıtr ı ıılı•ma 
ırt.111 nlarnli bulunu u. f·ıan· 
Lıul ınııııııı &lbl ı't\k ı·alı•ma, ı 

it .ıp e-ıtll't'ıı bir '•ı.lfl'de •atıın· 
nı ıırtıır ın ho•ıı•lanlır. c.ö ... 
a.ı 111111 •oıırn l·ıımhula nıll ol· 
nı:uıın ıollh•lzllılnl 'Pnf'blll'· 
ı·eı. nıllllr'! ""'imli olma .. ını 
hllPı•rli nııttır: ·ı ııhamnıtıJtınn 
ı, ı hlr im ilhandan &l'f;ll"l'hlle
,,..1; ıııldll":' ıınn ı>•lı.oıoJı.tııı 

nn plAnıta uıııı .. aı. mıdır": Ra ı· 
1111 tthrnlnı ırrnı.Ar do•tl:ırınııı 

ııo>.uı lr lı 1ı.ar111i nııdır'!' RHtun 
lıu •ııullrr1n ''"' n~ı liı•a :ı:anıan· 
tlR bf'lll ıılııraı.ıır. •'al.•I •tıra..ı· 
nı lıllha--ıı ı.u, ıltl ml'I. Cf'r~ı.ı. 
'or ı.ı \ltınıını 1 ıtrtıanııı ~rn· 

; ..... ı inrı.~ıı ıallh•lıllrt •ııdr· 
ı·r ı.oı.11\ 111111 •ııııra ı 1111 ıllııtıın· 
dan llNI ırlınhor. )jf'hr1n ıı.

cı.ıııtl \P "''"aı ha,·aııııııı rnı. 
ı. rt il ı. tıl r drırr•I ndr ı aııtr ı.a. 
hul Plml'nlıı :rnrlnl.iları da unıı 

bir ha) il hıııııtltııl'al.tır. Öntl· 
mll7.drl.1 ki hrr tıaldr htl) ılli 
'11'ınıııar ,araıaı'ftl.i ıP ıı.ı nıll· 
"'nıuı. hlr rhrln ıtli71Prlnl \I• 
lhr ı Pılnnl'•lllP ır•llr nlııı•ali· 
ıı"r. 'ltııntııı l artınnıı mnuhkl· 
,eıırr lf'nıl'tılll l'lmrı. ıa.tlff'· 
mlıullr. 

Sac/un TANJU 

Haftanın En Büyük M ·· d · ~ 
:.?3 Ka~ım 1937 Cumartesı saat 14 de ~!ş~~~. ~e~'~i- ~i 

,\. 

kh e Cad. ~o. 12.5 Kutlu Ap t. 5 haklkı Alman malı harika 
kütÜphanc. ~ aı.ıhanr odası, Ronc ans 9tılındc emsal si~ ~:~ 
mek odası takımı. ,\iman malı ) atak odası takımı, gumuş 
bol takımı, dondurır:a takımı \ e şamdanlar, Japon, f'ser Is· 
tan!ml Lımonj pa) tı:bağı sofra takımı. ça~ takımı. habkl 
kristal yPmıslik. kompo toluk, Frıgıdaıre marka 6 a~ak huz 
dolabı. Ho\lwer çanıa~ır makınr ı, Amcrıkan malı utü m•· 
k.nc ı. i tehan, l\rı;ar., :\aını seccadeler. \\ile \il' aplılder, 
ç.rtal hıç:ık t2kımı, ıt ı\c geçen ça~ ma alan, Amerıkan slı· 
lındr s:ılon takımı. 

Dlhl~.\ T· :l3 'e 35 de' ırlı Ame.rıkan malı müzık, orkes· 
ı.·a ve tı«·nfonı plak kollck n onu 

Alınadıf!ıma )arım~m. gormedığinı" ~anarım. 
t•ORT.\ltAL ............................... ._ .......... ~ 

Karar hrıı ız \"er .. m den eııfl BAKIRKÖY •tllltllt•ıtlltıııtttl llltllMlllllltlllltııııeııtlttttll l llllllttıltltlltfttllt .. t l lft l lltflllt lltll tlttfflllMttt 11111ttlfllllllltftllltt1111111111111ııtıı111ıııtt•ttıt111111tt••llffll•llllll•ıtııllllMlllllletıllle1•ettttıe..-. 

~ ııdc ı h r <!.\ l'<'Ctıl olup o.ma<lı ı 

ı;orulan maznun lılik·m "ıe\·. ~
rar ıı;-me.c bcrrm için ı;uç sa ı nıa 

sa ııerektlr Ztra ht'ıı esrar bula.11<1 
ttım mı tnsanllktan çıkar. cana· 
ur a~ırım Hal'b\lk çt!m mi ;: nı 
ııeye hlr :r.aranm dollunınaı ' a • 
mı \'C ıkı seneı;r rr.ah ·mu oldJ· 
ıtunu ıttnce hl\ıclmt tehd!CI~ UI· 
kı~mı ur. 

\ jan ımızcta 

10.000 
En yenı vak'oların hiköyesı 
. . . . . 

TUTllN AKBANK 1 .İR \l.IK Hl Sl'Sİ KEŞİDE 

İstanbul Bankası 
DEPOSUNDA iKi ADAM 

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

Yapı ve Kredi Bankası 23 ve 
24 Kasım Cumartesi ve Pazar 
günleri· sızı Koşuyolundakı 
İ kramiye apartmanlarım gez
meye davet \!der. Kadıköy 
Şubcmizm önünden her saat 
başı hususi vasıta kalk~caktır. 

HAREKET SAATLERt : 
Cumartesi: 14, 15, 16, 17. 
Pazar 10, 11 , 12, 13, • 16, 17. 

14, 15, 

' MEVLÜT 

Babamı 
l,\IHI' \\R\Rın 

omunun 14 cü vıııı numnne 
ı ~tlu a.ı 23 il 9.57 Cumarteaı ıııl· 
ııo Ogle na.'nazını mutcatıp 8'ı'e· 
man ve Cam ıncıe ruhuna tha! «'· 
ıtllmek uzcr" Mcı·ı d oırntuıaca'.· 
tır Arzu cdC'nlı-rın te~rıtlcrı rıca 
oltıııur 

\ ıı•ıı r l arıtr 't Ka.rclr~ lerl 1 

;:.;.;:~=======·· i 1 

~ l PUL ALINIR 
ı Danıı:a.ı ıı veya Dam;alı Turk 

po.>ta pulları 1 !!atla utın •· 
hnır Saat ı2·14 ar~ı Vatan 

Ga.ıetesınde Ncjat ÖZ.diıt.IO'a 
muracaat 

FULBRIGHT 

B.rlncl Alır Ctza M•hı<eme.111 
aalonuna çıkılan basamakların 
ran tarafındaki kaııape~e o:ur 
muştu Ba ı ucunda iki Jandar 
ma eri durul·ordu .\dl lamet E 
r:rıç ldl llk sorgusunda Y rnıl • 
dört )•,ında oıduıııınu •oy;eml ti 
ama o ı.arlbteıı bu taraıa ••a(:ı 
ruıı:arı iki aene ııe~ mııtı Ytııu 
biç aeıt!4meml ti. Belki udecr. 
ince ı.• !arı blra:ı ka.ınla~mı• bl 
raz da ko)ulaşmıştı, Kıurcık ! 
)ah aaçları her zaman!:! sıb: lttna 
ile taranm ,, bıyıkları dUz Un bir 
şek!lde 1ı:l!.91lmlştl 

ASIL SUÇLU BABASI MI? 
B•'1 OnUnde 1.1 eri. dl eri 0-

meı·ı ev·endirdl yenl raptırdı~ı 

11partmar.ın cu at 1<ltını d" ı.cn 
d:ınıı~ '\'erd . ıson olaru: dt ban 
tını kaıans n dlff' ~tuna bir o
tomobll alllı ve artılı: nııru. blt 
mış ilbl o,ıu ı ~ kendisi arasın 

da bUtUn ltOpro ert •ttı 

TATMiN EDiLMEMiŞ 
ARZULAR 

Tlrml Uç f& .na li:ldar baba· 
111010 H&afet altında J8"m , 
onun emlrlerlndcn cııpnra çık 

manıı' o.an iı.met a:rlnç tama 
men kendi .t>• ına bırakılınca 

,ençl\ğtnde tatmin edemedl&I ar• 
zu "e heveıılerınlıı bava.ama ka 
bi.dl Tak4l olarak ıt1ettlj; araba· 
aı ırı para ,etlrl)ordu O •na ka 
dar boş kalan ounraaını doldur 
mak ıç.n daha ba Jangıçıa en kO 
ttı rolu ıeçtl n kumara dadan· 
dı ilk ııunıerde t ı k•z•nı o• 
du . Fakat ı;.umarda Jca)be meıc 
de vardı He!e 24 aene:lk Omrtln 
de hiç kumar oynamamış bir 
kimse l\'ln. bu kaçırıı.maz bir 

kt. tütün dfpo.unun hn.~ını 

~opmal!:a tarar verdi D ıı.t•n için 
mal aıma a g dl inde kasaya to 
nan blnllkle:ı gö<'.lfrl onune ıe 

tTrdl Eve: oıomob.anı gen a.· 
mo tçln k&.aal• ıo>m• ı idi 

HESAPTA OLMA YAN 

CiNAYET 

........ _ ..................... " ........................................................ ._ ....................... . 
~ .................................................. ...-

:r.ulndekl kt rpç• ı • Jtrıue takılı 
ö ·ece duruvorcıu nu onun her 
zamanki bf 11 idi i "d • ıuç\ın 
ağırlıtı a tında e ll)ordu B r iki 

O .. g- retmen Bursu metre ll•rl!lnd• d ıran a aber• 

, ne·ıce idi Kumar borçlarını k•· 
paımııt için otomoı.ı ın lrrı ınr 

dUtU n kıybettlil ıece ıuu~a 

dü ürUldütunu ilk ıUnlerdekl 
kazan~Jarın kendi& ne Jem o:.a 
ralı: vulldljtlnl anladı P'•kat olan 
olnıu tu 

Deponun :52 ratıncıaı.1 lfte bek 
(lal Altdurrahman Boziurt. be: 
gece deponun l:eperı;lni rarı a 
lndlrtp )"Ohu; lı:arşı tarafındalı:I 
kabTehanı:;e ıldlyor ve uaL 22 
den önce dönmU)ordu. ismet ı; 
rır.ç ı:uayı ao)acsğı gün, bll>ük 
l:>lr tornavida, bir keııer ve bir de 
kerpeten aaun aldı Saat 20 1e 
do&Tu deponun karşısındaki tram· 
ny durağını ııtderek bekleme.,e 
ba tadı Bekçi o ıece de tam ıa 
ıtılnde çık•ı lamet Ertnç. kepen 
ıın a tıı.dan çeri) e ıüzUldü. Dı· 
tBr da bıraııoıan anahtan da ra 
ııına • dı ıaka• o kadar heyecan· 
ıı ld, ıtl kapı ı~er.de-n kapamak 
il• tırına ıı;elınedl Bekçl elektrltl 
aond.lrmemıştı Dotruca tuanın 
buıunduiu bö,mere geçti Eiln· 
deki torna•lda ile ı.:aunın çf'.!ık 

dl erini eorlamap b&' adı Oakl 
k•••r geçıror, fakat ıı:uanın per 
ç.n trl bana mıaın deml)ordu. 
Kın u T çinde ltıılmı~:ı lı: • dışa· 
rıdan arak aulerı işitti Bulun· 
dutu rerden dolrularu, )an ta 
raftaki merdl'\'eıılerden aşağı) ıı 

indi lteaer elinde, bek.eme&e bııt

nr bile balı:mıyord A~ab~rsı t.Ae 
Amerıkada okullarda tel· kendi!lnl }akalandı iündrn be 

rl ı\d iye lı:orldorlarında ra.nız 
kıklcrdr bulunmak lızere ıri bırumamıştı Fakat aadl.'Ce ·~·· isme• Erinç rrttıı Eün kendi 
İNGİLİZE bıll'n BEŞ ôğret· beui Ne b11baaı ne annrat, nr o•om.ıb l!nde ı;Ondellkçl t<>fOr o· 

KASAYI SOYACAKTI 

mene altı ~·tık hurı. \'erile· kftnaı n ne de erk k karde ı bir tırak çaıı ırordu Babuı ile aer 
ı ı ı ı r plıln ha • g ın olsun Ad:l\e) e gelmeml•ll!lr bt.!.t<;e konuıao lrcelı: tarzda 7• Olalı •• ıııa,•ı ı.nlny ,0111 de· aaııma..ı "

111 
)tll 

1 
• ., ccklir. i bO ı tışt!rils~ tdl, meJel• pek mühim Bek\'t her ıeceklnden b r b\ı 

n ' ıı· aı rtaııdı•ını '" '· aı.ıııda hun un .. dl. btlmaı k~nclllerl için ye 
ıliıtnlı "rlilldlr .Rıı htın• 11 ~· ıatbl"lı;e ll'•·llet'l'Jlnl mllJ.ıll'll· '} 1 Aralık 19:'ii akşamına ka- bir kimse artılı: \Oktu ııımrt E cıe:ı.dl. Cilıter • Baba, dır. Brn çtık aaat Mken donmUttü. ıtapı 
ı.ım hu ,a~ •~• 1'1•l'~ıı~u .:~· •or. Hıı nradıı .• on )azıları ııı ılııı ı ! dar; Ankarada: Fulbright Ge rlnç'ln tşled:.tl suç aııeaı için bir uçurumun kenarındayım. Kur Oıerlnde bıratı:ııtı anahtarı r•· 
mlıı l'lml•llr. \J ııı "ıı 1" 11; birinde ııerl •llrdUıllın ııııı. • ncl Sekreterıııı.; Mithatpa•a gerçrltten büyük bir ıeıı:e tdl. Fa· tar beni» f'akat o, mUUmaha rlndt ırorme)lnce kutkulandı Ye 
ton fnfnrmas,on eu f'm ı. ., ';, turı~uerlıı. r\lııdl' r a.ı:lıı udıı•ı • 6 

" kat biç kimse onun bu Euçu ta ııosterıımeden. koru bir ı.aauıı· lçerlyı a)-alllannın ucuna buııralt 101 u• l arıııdıı -1- .:'\o. 3J·. t'stanbulda l''ulbrigbt 1 d bun çer,..ev•ıl l"'nde b(l'fÜtOlmO~ 1irdl Kuanın önUDde tornavida AIU~to• '" "' • .., olıta allrlPr >•nııı ctıı pıırıtlı nıl • •er"relt ltlfdtaını ldd a r emrz • • •' ~ 
ı.ı h r u~r hulııııı '" baıti ınl'· ~ııtır uı 11ra" ııarııııtırı lmıılım ı· ; Sekreter Yardım<'ılığı Amen d. o. batak ıaa dU nıüf bir itim· tU Bu balumdan •- Baba ben n ktrpetene lr0Eler1 tıkılınca 1· 
mu; arı.ada lıırııııı~ uıırnn n· çlo de ,oııar arııııat·ı., ,,. hu.• lt'· 4 kan Halııl'rler l\lerkezi Beyoğ ae gibi ıı:urtulmaic için çabala kumarda otomob ilmi kaFlMt'lm • çerlde bir hıraız oldutunu anlı 

ladı. 

rt polı.e vrrd._.I ltadealnde 67 
le demi ti • Bekç: beni tanı· 
mı tı Czer mf a•ıldı u ıio~ 111-

ma a baş!adık Keu: ' gel1$1 su 
el e:Jerıne vurdum• 

TANINMAK KORKUSU 
En• bekçi 4me ın tım oldu· 

tunu bllmeae n ller.de kendlıını 
tlt verecek: o maıa ldl hmet )aJ· 
lı adamı Oldürmedtn de ora•aa 
peUI• kaçabıllrdı Faka• iki keaer 
darb~I !le adamın tara taaını 
parçaladı iamet, tanınma.!ln f&P· 
tıklan me)"dana çılı:mu.n dl)e I· 
kinci bir hata daha l lemi~ n 
ı:cce bekçlalnl Old lrmUştU Ö 
çunctı haıuını tse bllmirerek, far
kında olmıyarak yaptı Suç ıl.tt· 

!erini orada bırakıp dıt&rl) a çı
karken elektriği ııöndurmek Uı 
ıt'dl Fakat düğmeyi btı.anıadı. 

Tütün a•nelıklarırıın Uatune çıta· 
rak an.pulu ııencttl Halbuki, 
abnmea1 ile korkunç manzarayı 
karanlııa ı;Omen ampulde. ismet 
Erinç' n parmak lrlert kalmıştı 

Bu ı.z.ler 1:5 ııün ronra ltendı..:nı 

ele verecekti. 

iDAMDAN 

KURTULACAK MI? 

nııııı a\·ıkıa "11lıınl•rı l'ılulııdl' Jl'l.lt' otl'I •ıkın&ı•ı lıı&nıf'n ol· ... 

1 
. .1 h dılı:ça etaba d•rln:er" ıı;ltml•tl dlremezcıt i in lçlnden kenellal dı Korka, korta baı!amaklıırdan 

rl 1 1 dır RlltOıı "'· • lu adresıne yazı ı e veya şa 1 d b ·ı··rılmaıı idi Bu tae onun ı~ın a••tı ... lnmttt baı!adı ve bir an· 

B 
••ın l OJ ıııııı htnııbul ınl•H r l'tın rr 8 u 11 ılıll'rlhnl'sr \'h~ıl.u'.ıt..nıı.. • Kurtuhış ta QturU)"Or ar ı Ba a • • v y ,_ 

ı~ıırızm Hliro'u mlldtirll. zumuL ııu tlı• ııır bürn)ıı da rııı ti sen müracaat edilmesı rıca O· 11 bü)lllt bir balı:lı:a ırr matazuı mktınıızdı Uzun bo\"lu düJün da lamet Srtnçle ııoz ıröEe ıeldl· Rahmi BERKSOY 
llll'\ •im "'lrlil'Cldl' ac;ahllme"tlr.ıı 31 Pi rlıı\'\'iuılu ııuıı '"" sı • ı lunur ·~.ı~·~le~t~ır~o:rd:u::..~Aa=lı:e~rd=e~n.;do;n;u;n~c~e~fa.;...;d;.l;t;;t;en~~·o~n~r~•.~· ~H~ar~o~ı~re~d~e~k~I ~~T~e~·~~l~t~r ~ill~ıı.~et~Sr~~n~ç~'fB~k~a~l~a~n~d~ıt~ı~ı:e~~::~~~~~~~~~::~~::: ""ı.ı '" ıııl7. arı.HıtH ım l'lrlnççloııu. bundan ııonra 41«'h• dlıer bir mtıJdf' de, •l .. ıl)rt rlll ; . ,. 

ıame-t E:ırıç yakalandıtı sece, 
Zmnl7et MUdUrlütllnde put• 
rototratçıtarından )"'UzUnU elleri 
ı e aaklamata çalışıror "' atlı· 
rordu Birinci At r Ceza Mahke 
mulndeltı duruımuı, bir buçuk 
ıeneden fa:ı:la ıUrdU we mabk~ 
lı:e-ndtalnl idama mahk1im etti. 
Ancak, Temrız bu kararı uatıl 
bakımından boıdu Aynı mahke
me. lfçen Pazartesi ıuna Tem· 
)lztn bozma kararına u arak -•· 
u3-a ,.enlden baıı:ma:a karar Hr· 
dl. J te. tanıet Erinç. mabktmı 
aaıonuna çılr:lan buamakların 

yan taraf .ncıa, duru,ıaara alın· 

mak ıç n ııruını bekliyordu. 

·~lh, t"lrllU,"\"IO&lundan dUU U· rlntlz.dr 111rl"t banndtnUR&il ntU &ini o lc:l~r acıttı « l"'tanbu: llaf• • ı .,.• .. •.,•.,• .. •.,•,.•.,•,,•.,•.,'".,• .. •,,•,,•.,•.,•.,•.,• .. •.,•.,•.,•.,•.,•.,•,,,• ................ ,,,.,,,., .. , .... , .. , .. , .... , ... , .. ,,,,.. ••••••••M••••••••• ....... • .. ••••-•••-•• ................ _ ,,_ ....... _ ..... _____..._,._~ ..... , •" •• • ...... ,.,.,. •••• .,, .... ........._ 
lUn hlr ıııtl.IUIJ ııhlını !;on oı:a· •lllt ul)I, troılı.. ı.unlorlu '" la•tıın )f'flDI' ıurl•tlrre ,..,,.ı.ıı • Q T b b' • •• •• 1 ' 
lllınlarda bu ı.o t"dl' ııırlım lllt'\ llt'UlJI ulrlll'rlıı mf'\CUI olmadı· bllııtuı cl..rll luplu , .. ı.thll' \l'• : HOŞ MEM - öv e ne ıçım soz o oy e . , 
ltaUud11 f'lf' ııtdı&ıın nıe"'lrll'r ı:ıııdaıı dl'rl >ıınaraı.. mr fluıla reu " lııılllu? nlur11ı. ı~ ıun• 4 I 
d•u hlrı;u&uııun •on ıamıılıır ,,.r lt'mlıı rınıe .. lc bltnılH't't'cll dr bir )11.\llllııııaıı ulMtıınıuıl Ol· • ı •a. bıı ıııdH ı,uıuııdu&u ııuro tıı hll•U•Ulldıı beni mir .., nl fllilrdf' il! tn ııdlı 'ral bir dl'rılnlıı \'I· • 
rarındıuı Jıalll'dllnıl oldusııııu ohtuıunu 1..,ıırtı)or. heı. Hll ı.arılnıaıa ha lannu, uluou. Uu : 
blldlrl)ur. ıuı.urumu Jıo ailr ton. Ulun ,,. l'ar" ılbl il\' ıtıı. derıl ııerldf'. hııflad11 hlr \'tlı.11· • 
•llıı, du) 111111111,11111. \ nl.•ıı bu o IPI hıır1ı:. cıııer olrller1mlıln rı lıtblllr \t um1&nı1 hllıllerdeıı • 
rıcı. bıtzı ı,ıerlıı 'apılmııdııı ll'nıldll.. ı.oııfor ır .eni• hıtkı· bq"a t .. 111nhuld11 o hııf111 lı;ııı· ; 
R• hllJ ıllHnnı·ıııııııa. > MPtlmHli ııııııd1tıı ıı.ı\)l'll' , 0 1 ıec;ıuı) 11cıık de ol uı• hllrnlrrı dr l\·lııe ııl· • 
111 oıanlıtrı öHrdlın. ..ı.ı .. ~oı.uıııul!lı 19ıaııhul Tıı· ıııca.ı ıenıln edll l r"" bu le mil· • 

rlzm Hllru&u mUılllrtıııtın hal· "rmınf'I ı·ı.llott' hall t>ıl ll 1111• nlH· ; Plrıu1.'\'IOllUllUll 1111'1<1 UbUllll 
•>n~ı )11.!llllıllnnı. ı~ttrdlm. lıt· tedtmı!Jf't."ell bir da~adır. Hıau1&11 l'lll.. ; 
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"Minimini 
Vali!,, 
Gidiyor 
P rotl'sor •'nhreıtın Kerim 

<.llkn) 111 Hl'rıı IJtl) ılk l'l· 
cıııcınc tn) hı cdlll'ee.tl 

hnberı nlbıuet ı ıbnı.ı..uı.. dil. 
ı:sı.ı nll bir ıı.ı :ılıı klııde 
devir \C lt' llın ıııuwıırleo;lııl 
:rapa('ıık, hunu nıOteaı..ıp An· 
ı.:ııra) a cıı:ıcttı., IOzuını ıı tali· 
mntı aldıı.tuıı oora • .reni va
zife ine b ı•lamaı. Oure. ln1cr~ 
J"C hnrrı.cı edrcrktlr. 

Pror. t hrrltln Kerim Gokıı) 
1 eloıdl3 e ı.aııar tsınntıııı.ı celt'n 
'aliler ura ınıın ı.,.nııı.ını ıınl· 
lia en coı. ~\dlmıls olanıdır 
Bunun delilini. 111,; defn. bun· 
dan d rt. beş uııe h"\el l•t ın 
bula er.len ı~,e\'11 ı: ırt• çllulc 
lrıı,pılnn ıürr. lr ı:urrıııı.. '"por 
le er.ııl nrıı,ı. o ali ım oı;zı. 
na S.ndnr dolnıu,.tu. 11Prl.I'• :U 
re llt"rfn lılr n "" ~I ııır1ıfn· 
08 ı:ılmı larıııı \r ı:<ırr Jl"re IJ.ı• 
lunma,ını belill)orı1u. 

.ffJr nruııı. ıııhlhlş lılr aıı.ı.ş 
t.IJplu. "eJ lrc11t'rln bO.rııı. bir 
lt!ltlll. peblhanl:ırı dntı.ı IJ ı 
ılJrmeJ;: l<:ln. uyaı;a ı.ıııı..ıı. 11 ıl 
&ıı'-1 &:rlPn ııür~çller ııuıı. ~8· 
•cec vnll Fabrettln licrloı 
Clübfdı... 

ıncıııcrl'df' arılan :\lilletıeraraıı )lillı Kıyafet frsıhallne bu yıl ııtırak edenlerin sayıu buyuk bir 
)ekiln tut!flaktadır. Rt'slmde (soldan sa.ta) Anna Colonııa dtalfa). Erna Ponattl (İsviçre). lleltn. 

1\'olr <ineç). nJı.. llebll (i.n1ç:re), oıca hrrran (Jrlanda) .ı11cqurllnc Pler (1-"ransız.ı. :-<lna Gareblt (İn ı:Ulz), Shlrley Gordon CİıkoçJa) 
ve Gwenıfa \\ DUaııu dnrDlz) clirll W.ror. 
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Sıkılganlıkta n kurtulmak 
için bol bol uyumak .tazım ! 
H 

l - BU:VUk Ş&lr Puzull're alt 
23. KMım cumartesi a:ünü 50 
kuruş d erinde bir hatıra pu• 
lu aatı konulacaktır. Pul Şat 
ır Puzull'nhı mın111tür tal'2.I~· 

!la lflenmlş bir portreaını taşı· 
makt& olup güzel sanatlar m&t-
baaııının :iatanbul eubeslndı ot 
1et uaullyle 4 reııtll olarak ba· 
aılmalı:tadır. Bu putun ebadı 

3SX45 mm. ebadında olup tJra
Jı 750.000 adettir. 

Pullar 25 pulluk tabakalar ba· 
ltnde h zuianmalı:taıfır. 
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Ev kadınlığı en yorucu 

İJ imi, 
Alman istatistik mQtehassıs

larına ııöre. kaelınıar için en 
yorucu mesl"k ev • kadınlıllı ı
mış. 

Bu huausta verilen bllı:l,.e ba 
kllırsa. eTlnl idare eden bir ka· 
dın aydıı 300 saatten fazla ça. 
l~alı:taelır ki, &ünde vasatı 
olarak ıo saate tekabül etmek· 
tedlr. 

Dana kemikleri burun 

ameliyatlarında 

kullanılıyor 
Texulı bir cıoktor olan E. J. 

Tuc:ı::er, Amcrııı.an Rhlnolojl Ce
mt:votınln yıllıl: toplantısınııa. 
elana ltcmlklerlnln orthopeıtı ve 
burun amellyatlnnnıııı muvaffn· 
klyetle kullanı!dı!lını açı!:'lıı.mıtı· 
tır. 

Dr. Tuckcr kültnrc eaıımı~ ııa
na kemııcıerının 400 mühim kırık 
vat'asınııa.. 5 vat•a müstesna 
başanlı oıııuııunu bevan etmiş 
vo aınellyatıarcıan evvel stcrl· 
llze ed!lmlıı !lana kemiklerinin 
40 ııorece Fahrenholt'ta p?Asma 
içlnııc muhafaza ectllelltını bil· 
ııırmıştır. 

«Hediyler salonu» 
Newyork•un müteşebbis 1$ 

adamtanndan bırt burada bir 
ebediye 6Alonu• açılmı tır • 

Salonu tah&Ja ettiği çe,ltıı ve 
fayl2'1.lı hectlyeler arasında bir 
ele «kra\·at-kulüpı üne abone 
olmak van:ıır. Kravat kUlübü· 
ne abono kaydc.dUenlcnı her ay 
birer krava~ göncıertlecet.tlr. 

Salon aJilı um.anda )'llı:anır 
cinsten iskambil ktııtıtları, e
lektrikli ev malzemeleri, yanar 
kcn evin içine çok IAtlf kokular 
salan mumlar dii ııatmaktacıır. 

«Uğursuz: adaya» talip 

var mı? 

ikinci Dünya Harbinde 
6.600.000 Alman öldü 
Batı Almanya Aileler En!or· 

muyon büror.u tararınd11n rr.s
men açıklandılıııa göre, İkinci 
Dllnı:a Harbinde 6.600.000 ıı!vll \'C 

asker Alman Olmuş veya kaybol· 
muştur. 

ASlterlerden 3.000.000 insanın 
ôlelütü reıımen te)'id edilmiştir. 
Ayrıca takriben 1.300.0II Alman 
kaybolm~ ve 2.300.000 ehli Ol· 
mOş nya kaybolmuştur. 

Bir kamlumbağaya yüz-
başılık rütbesi verildi 
Frank!urt'ta şlmdlfe tadar 13 

defa ııea ııuvannı aşın~ ve cdUn 
yanın en ııUr'atll kaplumba481 ıı 
aı1atını almış olan cAlbert. du 
Croısse.&> aıtlı taplumbata şere!I· 

ne Ahlhom'detl inı;lllz .bava üs· 
au subayla?'! tarafından bir çay 
verllcco ·tır. 

nu ·apıumba40, tnglllz hava 
kuvve•Jul!'ln 20 ncl hava nı~u 
maaıı:otudur. 

Kaplumbalıra arrıca üç aene· 

ilk askeri hizmeti vo 60 a:ıatlU: 
uçuşu dola;ıaıyle c;UZbaeı• rüfto 
besi verııecettlr. 

Dilsizlik hastalığı çıktı 
Yeni Delhlye 250 kUometre ıııe· 

aa!ede bulunan bazı ltöylerııe bil"" 
dr!Jblre elllt.lz olan insanlar gO
rülm • • ur. 

Bu huauıta yapılan tetkiklere 
gOre hentız ıebepterl anlaşıl~ 
yan bu garip bast·lıt 12 !P~ 
kadar dev:ım eden flddetll bir a· 
teşıe b:. .:ı.mat•·1ır. Ate~ 1;wrıı:ı· 
er, !>u hnt •· !I tutulAnlar arııtı: 
konu .mtın:: k::ıdırUr 

Yeni bir antibiotik 

bulundu 
Amerltan tıbbi mn•tahzaraı 

!abrtltalarınııan btrl cRl&.f)&etln• 
aelında yeni bir antlblotlk teşftl.
mlştlr. 

•JUatosetlnD in başlıca bUSUlı
)etl. bakterileri öldürm~ldlr. 

Bu buauata nrhen maınnıat• 
görl', üç senedenbcrı 20 hastnll• 
ncııe yapılan tecrObeler çolt nıU• 
bet tekilde net ceıenmlftlr. 

19.54 aenesıne tadar tam 150 -
ne Amer11can muhaceret merııu: 
vwtesını a:ören n •Ufunıuz ada• 
olaraıı: yadedllen •Ellla lllllnd» ... / l 
tılıt& cıkanldıtı halde talibi bu- l 
lunmacııaından, Amerlk& hOlı:C· / 

vermeyl lc&rarlaştmnı,tır. \ ' A z ı . t z ' l meu, adayı bir hayır cemiyetine 
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H 
ı\len tnıı!lteorc' t O Gran• 
le b r fllre çe e..• ola"l 

rctecllerl bu mevzuela yazılar yaz
ma a teşvik etmiş bulunmaktadır. 

kenıııaınııe knlmııııı için kanunen 
fa\ırması IC&p Cdll!l parayı te!larlk 
lç1n Romaya (;Cimi' bulunmakta· 
ııır Rossellnl b:.ı parayı öaeycme
ıııtı tak!llrııc Bcrgman çocuklannn 

2 - BtnJamln Fran.Jı:lln'ln 250. 
doğum >,lı mıınuebctlyle Viyana 
da Avuaturya Devlet matbaasın
ııa G:ı kuruş eleJ:erlnde bir pul 
butınlmı$tır. 

iner ıı Berı::ı: Lanı ::;c ı 
ınldt"le evıenecet ha rın Jalan
la:nı.ştır taveç gaz te ı 40 ~ 
larındal:I 'Zt'n n ti atro rcjlsurö 
nUn Oothrn un: ııa~ 19 uncu L!H 
etil evin. C'l :ııvaç ç n 
hazır!adıtınııa ll!rar etm"ktcııır
ler 

Nttelı:.m lta a d n ü Berg::na· 
nı Parllit Scbmlelt karşı amı tı 

Scbmlelt bu ıııra.arda Par tc gı; 
1e· muvaUak b r p es ı.ahne e 
to malttaelır. 

SChm dt' n de :tııvcçl 
in:ınd D rı:man·ın ııc 
ha: r tlnt11'n b~tmeı11 

:\C\11!\~ 

Palı:at Bcrımnn ın bu ııllz'erl 
ıemet1 oden b r iki hafta geçme 

ııen Lars Schmll2t'.e Dona.<1 Oc· 
ııcn Stewart ın cThe kldden;ı aO· 
lı pi ca n liryretmeıtc it tmeııı ye
niden bu yo ııa deaıkoııuıarın ya· 

ı masına ubeblyet vermtııtır. 
Nitekim Art Theatre Club'den 

çıkışlarında. Schmldt"ln kapıdan 
otomobile kaııar 20-25 me•rc ka· 
dar mesafeııc Berı;man·ın toluna 
g nn:.ş olması kimsenin s:!lzQnden 
kaçmamı,ur 

Öte ynndan inı;:rııı Bertı:nan•ın 
eak ıı:oc ı ROllSCl!nı tocuıtıarının 

kanı~abllccektır. 
ilk boşanma haberleri geçen yıl 

> ayll:nava bn,lamı~. fs\·cçll film 
~ ıldızı cTab t il} nyız, o İtalya·ııa 
bir film çevir lor. ben e Fransa 
ııa bir p Yetıte ornu:vorum ele· 
mckle yetlnmlşt . 

orn - Ebeı e) nlrrlıı ("Ocuı.ıarı· 

nı ı:.ııcon Jnptı1'1arı olur mo1' 
Bu çok rastlanılan bir durum

ııur. Fezlo üzerine d~Cllcn. cızer
Jerlndc titrenen çoculı:lnr pek ça· 
buk şüpheci. knranıız, utanııaç 
korlı:&k, &ıkılı:nn kişiler olup çıkar
lar. 

Çocukların kalplerini kıracak ~e 
kilde hareket eden ebc~eynler de 
onları sıkıls:an yapacaklanndan 
emin olabilirler. 

ilk koc ı Pct e r Llnc1ııtron'l2an 
ayrılışı bcıtiln ııcınyacıa ııortn tep
J:llcr yapmı~tı Dc~an her oel c 
rağmen Rossellnl ile evlenmek I· 
çın mcslcıtlnl bırakmayı bile cııze 
nlmı.ştı. Fa:tat ne yazık ki 8 ııene "'oru - "'ıliıtı:an ı:ocnı.ııınn OLe· 
evlilikten aonra Bcrgmaıı tckrıı.r rlııe •lıı•ıııeı. ıehlll.Pll ııılıl!r'.' 
bo anmab mecbur ka:mış bulu- Sıkıtı:nn çocuklar ek:Serlya ko~ 
ı u~or kak kişilerdir Ozerlenne fazla 

Tekrar evlenmesinin mümkiln ııa mek. ııurumlarıııı c ııııııcştı~ 
olup olmattığı ııuallne ıae Bergınan mektcn fıızla bir şeye yaramaz. 
ışô> le cevap vermekteııır : cBır ııa· Sert hnreket ve 6ÖZler. telıelltler, 

il evlenmek mi? Allah c&termc· batırıp çnıtırmnlar. hal:sız eczalar 
s.n. :a onları büsbOtiln aıkılcan yapacak· 

No var ki !llm yılelızlarından tır 

verııı !eri ııözO tutanlar ııOn ııeçtlk sorıı - ıı.ııcnnııı. ı.eı.el!ıellce 

Pull&nn biri mavi biri de er· 
guvnn renginde olup tirajı 500 
bin adHtlr. Bu pullnrın tedBYU· 
le ltonu1acatı tarihi okuyucuları 
mın. aynca blldlrııcctız. Pullar 
tifdruk uaullylıı \'e 50 ,er pulluk 
Ulbaltalar halinde basıtmıştır 

3 - BOyClk İal!m ftllml Mev. 
IAna•nın · dnıttımunun 750 yılı 
münaaebetlylo beb~l'I 750.000 
ııdet olmalı: üzere biri 100 dlCcrl 
50 kuruş dc:'ıerlndc iki _pul ile 
300 000 adet 100 turu, delierlnde 
hwıuat bloktan ibaret pullar of• 
aot uaullyle baııılmış olup 17.12. 
1037 tarlhlnıtc satışa konulacak 
tır. 100 lturu,ıut pul Konya mO 
2esl 50 kuruşluk pul Konya'da Yo 1 
şıı Kubbenin bugünta halini 
;öatermclttedlr. &lok lse Me~ll· 

nanın mlnyattır tarzında işlen· 

m~ 4 renkli bir rewılnl lhtlYa 
etmektedir. 

~eJat ozoıö 
('e azalma!ttııelır. helıeıı olur mu~ 
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u G -u- N 12~5 Scrbeat aut 8.00 Sabah mUı:lll $ Şazlrc Moral 13.00 M.S. ayan, haberler 8.30 Haberler 

~ T \N (Tel: 4107 40) ı 13J.5 Dal: havalıın 8 45 Saz eserleri 
$ n e v o (; ı u ~ 93 06 : ı • Sihirli Yll· 13.30 Salon orlttatrau 9.00 Ne,ell melodller 

i 
.\Kıs <Tel· 43 IS O?): zült - Hint rıımı Türk· 14.00 Ş&rltılar ve sa.z eser 9 ıs Şarkıla r 

l • Sokak Kızı suuna . ee 2 • Son Haydut Gale Taylor, S. Granger. 2 • dP.): AŞK.'\ SUSAMIŞLAR· famba, Perşembe, cuma, tren-vapur-uçak 14.30 Howarl2 Barlow mü. 9.30 Kapanı.ş 
Roalta Qulntana. 2 Ro- Strom TUrkce Meçhul Dünya. Dl • Yazan: Melih vassat Cumarı.est, Pazar ~areı 15.00 Beraber prlular 12.27 Açılış ve proıraııı $ ~mon'tın Mnceraıım . Cs \L 1Kasımpa5a Tel: M \RMARA ı·reı: 223860) 21 de. cumuu~ı Pazar U.30 Cuıat orlı:e.stra11 12.30 KllçQk orke.strt. 

~ Renkli • inı: 54 93 06): l • Dallan bet· Kahraman l\IU!lan vr..1 TiYATJlO <Tel ı ~ıaunc uat 17 de. cuma ıo. oemlrJollan sar.ar. Hl 00 Proıram n kapanış 13.00 şarlı:ılar 
# Al.K\Z\H !'iri: H~G:ı teren im:· Sezer Sezın Yt.'111 1 -~lıuıdebap:Telı 44G-ı099: talebere 17 de _ &ata paşa: 36047~ - Slrleel: 18.57 Açılı.ş ye program 13.30 Haberle: 
# Kör Kuyu • Fikret Ha• Kenan Artun. 2 Oellnln 22 25 151: 1 · Kanlı A• • •DELİ> . ltomeııı 3 per- Ora 223079) - (Dellltyollan ı 17.00 Dana milzlğl 13.45 TOrtüler 
$ tan oönU\ sayhan • muradı Fikret Hakan 2 • Meçhul DUnya. oe . Yazan: Renk l!:rdu· Aia~ Aıtuı•a: m 4(11898 (Tatlı uatıen t.. 17.30 Şaı-lnlıır 14.00 Orkestra mQı:lğl 
$ Türlt tıımı Per\' n

1 
Par. \ ı>Sı <B Ko' Tel: ran • suorelcr: 21.00 da. Paurıest, eaıı ıuaH d21 t!hbarat · 440207) - cışehtr 18.00 Çtşltll mUzllı: .14 30 Beraber eıırkılar 

$ c\.Tl.A ıT~l:UOS35): \'~ AR ITeı: UU51Jı 68261: 1 ·Kara Şöval;e· ele. Salı -ııaUnı 17 e. Ratlan: 444233) - ıHaH 1815 Şarkılar UOO Kapanış 
, Nehir Kızı • Sophla Loren Coşar. oıınçllk • Joo TUr· nın Iotıtamı. 2 Piknik. ı:sı;ı::s oı•ı:nı::rt <Tel: Qanamba talebeye 11 oe Yolları· 444790 ve 1382401 18.30 Rad;o lı:OJ µoataaı 16.:;7 Açlltf ve pro;raı:o 'i Renkli. inı. ner - C.bokrr c mpbell it A o 1 il. ö T u 93 93) 1ST.\S801. OPERETi (Tel: Polı's _.imdat 18.40 TürkUler 17 00 Şarkılar 

F.Lll\~lrt \ ueı : ul3!ı41 \ E ıs 1 ~ıEl.F.K C r~ı: PES'tlVA[,: MOı:tıı:aı op• o :ti 3~) Pantaıonsuz \ ık 18 5S Serb~t saat 17.30 Altpm kon:erl 
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t. 'I' 
~ "1- :?:? KA~l1'1 1931 

Tarhan, Arahk 
bordrosunu 

imzahyacak 
l "•'11 ıonsı ı tnrtılcı ı 
h~ı, 

1 
•Yrllmok zor oluyor. 1ııtan 

•tıııc,: ~li ından ııv~·cl ırtdurek 
l!u , r-~Jıyacııi!ım ıı 

'"'ile~ ltğnın Başbnkanla beraber 
llJ lliti YIYen Tarhanın lııtanbul 
'"1)>11zne tayını siyasi çevrelerde 
ıt!erı b teııırt ) apmıttır. D P çev· 
Fllıııeıc u teytncıen memnun gö
t ~e tCdlrler. Muhalefet çevre
~ r t-bs İstanbul ,·nlllll!lno politik 
lıl'1ıııı.~n tayin edllm ı 1~ ı ltar
lt -..ı~tır. 
lıı \ 

l.\llı:·•·F"T T\\tsl 
lı \ IH,h'I Hl 1,.,11 OR 

tlt~tırı: Tarhanın iııtanbul va.
~ tu ~•Ylnl hnkltında mı düşün· 

lııııe• ruıan Kanı milletvekili 
~rııı t _llnzer fÖYle cıemıştır: 

'Gıcı b:ı •nt iki bakımdan tatmin 
l ınamaktnyız: 

~ b~ lılltnıtl!ll ıı!bl \'Dllllk hUSU• 
Cııt.'llıı blve geniş tocrObc iı;tıyon 

11.ııan r mevkidir Vali emrinde 
~ IQ ldnre tUbclerınln vo ma· 
~ , lrelerın faaliyetini müra· 

arı e kontrol edebilmek için 
~ııı n fonksiyonunu ve işleyiş 
11 

llıtcbuınumı esaslnn ile bllme-
~eurdur, Vali <le memur<lur. 

llttıtı tın icra vıısıtıı.sı olmak, 
l .ııı ~e hükQmetln vllAyette tem 
'-ıı111 Ulunınaıc, valinin memur 
~ •• nczetmeğe t:UI gelmez. Me 

::...bııı~'cı POllUka ile lhtUAt halin 
~·vıoto uran, partizan hareketle 
~ lleı ' ı'llertnde teltfllf eden va
l lıtıın ° an ve bütün maııaretıııı 
~ı acİı~ln vo mevzuatın lı;tecı lil 
1 Q• tö dır. B nnenaleyh. proto
~. et ı: cıoyunıun cU) o vali ta· 
-~Q llıcl:ıe lbabct oımadııtı tüP-
b .r. 

l'!I. ter t 
t""ll ltı nrartan memleketin Om 
ilı ae eaıeıııne vakfetmıı bir çok 
~CUt ~~ tecrübell ıcıare nmtrıerı 
lt> lııııı'> en, mcı>lek dışından vali 
"- te t devıım olunmıı:ıını hay
:"'Cıı b~Cfıısüre ııayan görmekteyız. 
~· ''lı r tcşkllrıt hAU\ iııtanbuln 
."'! on, Yetl.ttıremıyonıa bunun çn 
h ı..llı Yll!nalar eklemek değil, o
.:'(:ıı, etın ktlrö Bu )Ola ırıcııı 
11t ı &:ö~lr de ufukta henüz bir 

ller ltnemektedır. 
( a.14ne kadar mevzuatımız mcs

":ı te ~Clan da vali tayinine mü· 
~tta Unun emsali varsa cıa. tat 
~,, 0 ~rlllen nk.aaklıklar. bil· 
~cıc iktidarı zıunaınncıa 
j,:'l·ıazı~t At4ı.ını çınlatan aşın 
r;:ı ı 1ıtın buna bir ııon verme 
~en 'nırı kıldığı kanaatındeyız. 
t..'_~/1llar bütçe m0%akerclerı 
t('-'l!ar~ hükOmct adına yapı.an 
ı..'ttlJı • bu usuıcıe.n vaziCÇ!IC!I· 
~buıu •ten lfacıe ccıl!mlf ,.e lıı
~ lt an hıtlflnıısı hakk1nc1a bir 
fL,&e:ıı, 11 dermeyan oıunmamıotı. 
"'<ltı Plerıe sözH !'!dilen tayinde 
ı; ~ ...., 0~aaıııı aşlkAr<lır. 
ıı_t •tııClarcnın tarnteızııııı prcn

qe ll~eıııerın oatısl cıurumları 
'l'a:-tı kalı bulundutuna ve 11&· 

bu~ POlltlk tutumu da ma
trae undul!una ııörc, eon ao
ra~ezaııar eden millet irade 

\."'." bır l'n tıırafı;ız idare haare• 
t~ b lllüdcıet <!alla davam c:le 

itl'llı ~ ve cımaıı muame eler 
~·n' tccıır. 

ıı bunlara rağmm peşin bir 
~ _ş \ermek niyetinde <le <!e

t llld ilk h dtsat ve icraatı 
it ıı:te, hiç olmaz.sn gelenın 

11 aratmama: ı temenn )le 
~kteylı:.a 

CMp Genel İdare 
kurulu 

~~ 
11 

ı naşı ı tnoıdel 
•1ıg tt11t~ınacaıı ifade ecııımı-ktc
~- llı<ı;ınnn, muhalif pa:-tllera· 
ı~ &sebetlenıc 27 Ekimden 
~-~\lg~ı nııuran bilyülı; de(tı,ıtıtk 
~~ııı, ~ ceurecek mahiyette o-

•at 1 naznrla bakılmak~& 
ö~ 
~ ~lndan, başta Arna olmak 
~ ı~~tün CM P. llort gelenleri 
~ hrı nın iç polltıkuı hakkın· 
it; bej.~kı toplantı ıırlfeslncıc fi· 

otrnek ıstememcktecıır-

'--__ 

Barutçu 
~ ae ınııştararı 1 nclı'lel 
IQ ~i ıtırarzuııırımız M"Ç!m O.zerin· 
~ 'tcı lı:lıırın l)Qphe<len gdllm 
~in llıı tetkik r.dllmesldlr. D 
ı1 ~ ::;uhalefete te\clh ettlltl ıcı 
~"ti lıa~netsızcıır. ve muhale
~tır arına karvı bir tc eb
"~e ,~lletımız bu seçimlerde 
~ trı ip çııı:mııtır. Oerı mem 
~ •t k n Usulleri ile reJ imi baı.,
~aı, 11&:rıetıere ıretırmek yerine 

1-•ı~rıye ı:ötürmek olmalıdır. 
~ lııı..:ctdekl ıra}·retlerin ne 
~ ~rana mahltl1mc1ur. 

__ :ııınm 
ı ı • s • ı 1 

' 1 

~ 

~·a 
\ cı~ 4•1a: ı - Gülünç ola· 
ı 't Jt~do kısa ve cı r clblsc ırty 
l ' ı:ı.,, 2 - Şlkllr. 3 - Şer 
~' 're ll:rılı müoterl; Bir renle. 
~ 'aı khfıııtco BOylcncn bir lı:a· 
) ı:c~ekıı. Bir nota. 6 - Sabu· 
ı.ı: rı,, Pıırıs·ı· ııulayan ınnak. 

't' 'l't:g~~ta Tclmlh. 8 - DU~n
lt lı1t, · Beyan edatı 
ı:>ı.~l'?tı~Clıı:ı Aşagıya. ı - Oerdo
'\"'tııru 2 - Dnlt ıı:ırlanırıcı 3 -
ı,l'ııı~e, cu, Zehirli blr bitki. f -
ııı,~'tıer ~ hleıseıere bölünmae olnn 
~'lleıtı rt1.ıın aorumlulutu ııer
~ G htaaesı~ıe ııınırlı bUIU· 
~ı' 7 llavvan ölilııü 6 - Bir 

tr ce::. l~c11pler: Dllı;lnler, ar
Ctıı .... eıu 8 - htameıgruı, Bir 

tll~ 
~ lloıa le() Bt UUCAmS HAl.tJ 

.... "1 8 lcı, •la· ı - D molı:rat 
) \'aya - Nihavent 4 - Ad· 
) tı 11 6 - Sina. 6 - Qllek 

~ 11~ 8 - Anı 
tıl' lıı °':n Aıaıııya· ı - Denetçi 
'ııı: 6 ....., - Mahalle. 4 - At: 
""ıı, !Sltl. 0 - Rlt'VI, LA. 'l -1 

n. 8 - Tatvan. 

Modern Sağhk T.A.Ş. idare 
Meclisinden: 

Sir.ketimiz umumi hey' eti 19 Aralık 1057 Per~cmbc gUnü 
s at 10 da lfahmutpa ada lehmctpaşa hanında 4 numarııda 
fevkallide surette toplanacaktır. Hı edıırların bu toplantıya gel· 
meleri rica Qlpnur. 

Ana sözleşme gereğlpce hisscdarlann asaleten veya veklile· 
ten malik olduklaıı hisse senet !erini en geç ıo Aralık 1057 ta
rihine kadar şirketin idare merkezine tevdi etmeleri icap eder. 

GÜ.XDE 1: 

1 - Ana sözleşmenin 2, G, 33, 39, 53, 57 ve 74 üncn mad
delerinin tadıli hakkın.da İdare Meclisi raporunun okunması; 

2 - Bahsi geçen idare Mec lısi teklifinin kabulü halinde ge
rekli muamelelerin intaCJ içın 1 dare Meclisine seJahiyet veril· 
mcsı. 

l\lodem Sağlık A.Ş. nin ta dil edilecek maddeleri 

E ki Şekil: 
Madde 2 - Şirket um anı, 

Modern Sağlık T .A.Ş. olacak· 
tır. 

.'.'>ladde 6 - Şlrketın serma 
yesi hamiline ait beben 100 
Türk lirası kıymetinde 7500 
hi !<eye munkasım 750 bin 
Türk lirasından ibarettir. 

1-li c senetlerınin nev'i ve 
miktarını tayine İdare l\lerli· 
si selahıyoUidir. 

!ıladdc 33 - İdare Meclisi 
Azası kl!Ildi işleri için ibraz 
etmeleri lizım \'e mutad olan 
dikkat, basıret \'e faaliyeti §ir 
ket işlerinde dahi ibraz ctmc
ğc mecburdurlar. Meclisi İda· 
re lüzumlu defterleri tutmak 
ve muayyen olan müddet zar
fında eski seneye ait mcvcu· 
dat defterini, bılünço, kur ve 
zarar hesabını tanzim ile u
mumi hey'et fçtimaından en 
az bir ay evvel mtırakiplcre 
tevdi ve en az 8 gün evvel 
hissedarların tetkik nazarına 
koymakla mükelleftir. İdare 
Meclisi her 6 ayda bir irke· 
tin alacak ve borçlarının bir 
hüllisayı hesabiyesıni çıknnp 
mürakiplere verir, her hesap 
senesi nihayetinde bilAnçodan 
maada şirketin ticari, mali, lk 
lisadi •lazıyctini veya yapılan 
muamelAtın hilHisasını müş'ir 
bir rapor tanzim eder. 

Amortismanlar için şekil ve 
suret ve ihtiyat akçesi mikta· 
rını tayin ve temettüatın tcv· 
ziinı tesbit ,-e umumi hey'ctc 
tcklıf eder. 

İşbu esas muka\'elcnamcnln 
tadil ve tekamülü içın umu· 
mt hey'etc tekliflerde bulu· 
nur. 

Umumi hey.'eti içtimalara 
davet, işbu içtimnların ruzna· 
me ini tanı.im ve te~blt c-dcr. 

Umumi he> 'etin butün ka· 
rarlarını icra ve infaz husu
sunda Mecllsi idare umumi 
hey'etin vekliletini haizdir. 

İdare Meclisi azasının umu 
mi hey'clçe azilleri ve icra el· 
tikleri muamelelerin umumt 
hey'etçe ademi kabulü b:ılin· 
de üçüncü şahalar tarafından 
iktisap cdılmiş olan haklara 
halel gelme:ı:. 

Madde 39 - idare 1ılechsi 
şirket hesabına şirket hisse 
enctlerini i.tira veya iş!>U his 

se senetlerini rehin muklıbı
linde kabul ederek para ikraz 
veya avans ita edemez.. Şu ka· 
dar ki kArdan tefrik olunan 
meblAğ mukabilinde bedelle
ri tamamen tediye olunan his
se senetleri istirası için umu· 
mt hcy'et idare meclisine selfı· 
hlyet verebilir. 

Madde 53 - Hilfıfına gerek 
Ticaret Kanununda ve gerek 
işbu esas mukavelenamede sa 
rahat bulunmıyan hallerde ve 
gerek fevkalBde ve gerek a
lelftde umumi hey'etlcrdc ha· 
zır bulunan his9edarların 25 
hisse için bir reyi olacaktır. 
Şu kadar ki her bir his eda· 
rın 10 dan ziyade re) i olmıya· 
cakbr. 

Madde 57 - Umumi hey'et· 
!erde hi sedarlar vasıtasiylc 
bilvekfıle tle temsil ettirebilir. 
Vekil olanlar kendi reylcrın· 
den maada temsil ettikleri his 
sedarlardan her )>irinin ma· 
lik olduğu reyleri istimale sc
lfıhlyettardırlar. S<?lahiyetna· 
melerin şeklini İdare Meclisi 
tAvin ve llfın eder. Emvalinin 
ld~resi kocalarında bulunan 
kadınlar kocaları, küçükler ve 
;mahcurlar veli ve vasileri, şir 
'ketler şirketin şahsiyeti manc· 
viycsinl temsile se!Ahiyettar 
olan milmessillcrl veya sellihi 
yeti mahsusayı hni?. diğer bir 
zat marifetıyle temsil olunur
lar. Bunların bizuıt hissedar 
bulunması şart değildir. Ce
miyetlerle umumi müessese
ler kendilerini hai?.! sclfıhiyet 
mUdUr veya mümessıllerı ma· 
rifotiyle temsil ettirirler. Bir 
hisse senedinin hakkı intüaı 
ile hakkı tasamıfu ba5ka baş
ka kimselere alt bulunduğu 
takdirde aralarında bllitilfıf 
kcndileimi mUnasip gördlik· 
leri &ekil ve surette temsıl et
tirebilirler. İtiUlf edemezlerse 
umumi hey'etlere iştirak ve 
rey vermek hakkını intila hak 
kı sahibi istimal eder. 

Umumi hey'ete dahil olmak 
için !Azım gelen miktardan 
dftn hisseye malik olan hisse
darlar mUştereken aralanndan 
birini kendilerini temsil et· 
mek üzere vekil olarak inti
hap edebilirler. 

Yeni Şekil: 
Madde 2 - Şirket unvanı, 

Modern Sağlık Anonim Şirke
ti olaraktır. 

Madde 6 - Şirketin serma· 
ycsi, 

a) Hamiline ait beheri 100 
Türk lira ı kıymetinde 7500 
his eye munkasım 750 bin 
Tilrk lirası, 

b) Yeni çıkarılacak hamili 
ne ail beheri 1000 Türk lirası 
kıymetinde 1250 hL~ eye ayrıl 
mış 1.250.000 Türk lirası 
olmak Uzere cem'an 2 milyon 
Türk lirasından ibarettir. 

Hi e senetlerinin ne\•'i ve 
miktarını tayine İd:ıre Mecli
si sellhi)·ellidir. 

Madde 33 - İdare Meclisi 
hası kendi işleri için ibraz 
etmeleri lllzım ve mutad olan 
dikkat, basiret ve faaliyeti şir 
ket işlerinde dahi ibra?. etme
ğe mecburdurlar. İdare :\lec· 
!isi lUzumlu defterleri tutmak 
\'C muayyen olan müddet zar
fında eski seneye ait mevcu· 
dat defterini, bi!Anço, k~r ve 
zarar hesabını tanzim ile u· 
mumi hcy'et içtımaından en 
az bir ay ewcl müraklplere 
tcvdı ve en az 15 gUn ewel 
hi 9edarlarm tetkik nazanna 
koymakla mükclle!tir. İdare 
Meclisi her 6 ayda bir şirke
tin alacak ve borçlarııiın bir 
hesap hüllisasını çıkarıp mU· 
rakiplere \'erir, her hesap se 
nesi nihayetinde bilAnçodan 
maada §irketın ticari, mali, ik 
tisadi vaı.iyetinl ve yapılan mu 
amcllitın hülA.sasını müş'ir bır 
rapor tanzim eder. 

Amortismanlar için mlina· 
sıp şekil ve suret ve ihtiyat 
akçesının miktarını tayin ve 
karların sureti tevziini tesbit 
ve umumi hey' ete teklif eder. 

İ§bU esas mukavclenamenin 
tadil \C tekemmülü için umu· 
ml hefete teklülcrde bulu
nur. 

Umumi hey'cti içtimalara 
davet, işbu içtimaların ruz.na 
m inı tanzJm ve te9bit eder. 

Umumi hcy'elin bütün ka· 
rarlarını icra ~" infaı hususun 
da idare meclisi umumi hey'· 
etin vekfılctıni haizdir. 

İdare Meclisi azanın umu
mi hey'etçe azilleri ve icra 
ettiklerı muamelelerin umu· 
mi hey'et('! ademi kabulü ha · 
linde üçUncil şahıslar tarafın· 
dan lktlsap edilmi:ı olan hak· 
lara halel gelmez. 

1adde 39 - İdare Meclisi 
şirket hesabına şirket hisse 
senetlerini rehin mukabılinde 
kabul c~rck para ikraz veya 
avans ita edemez.. 

1\larldc 53 - Her hi se se
nedi en az bir rey hakkı ve
.rir. Her his edarın malik ol· 
duğu hi se senedi kadar rey 
hakkı vardır. 

Madde 57 - Umumi bey'· 
etlerde hissedarlar kendileri· 
ni dığer hissedarlar vasıtasiyle 
bilveklıle temsil ettirebilir. 
Vekil olanlar kendi reylerin
dcn mııacla temsil ettikleri his 
scdarlardan her birinin ma
lık olduğu re~lerl istimale se 
Hihlyettnrclırlar. SelAhiyelna· 
mclerin fl'klıni İdare ~leclisi 
tayin ve illin eder. 

Eınvalinın idııresi kocaların 
da !bulunan kadınlar kocaları, 
küçükler ve mahcurlar veli 
ve vasileri, şirketler şirketin 
şahsıyetl mAneviyesrnl temsi· 
le selAhiyettar olan mUme il· 
leri veya .. elühiyeti mahsusa· 
yı haiz diğer bir uıt marife
tiyle temsil olunurlar. Bunla 
nn bizzat hissedar bulunma
sı şart değildir. 

Bir hisse senedinin hakkı 
lntlfaı ile hakkı tasarrufu baş 
ka ba~ka kimselere ait bulun· 
duğu takdirde aralarında bil· 
itllAf kendilerini münasip gör 
dlikleri şrkll ve surette tem
sil ettirebilirler. İtilAf ede· 
mczlersc umumi hey'etlere I:ı 
tirak ve rey \'ermek hakkını 
in ·ra hakkı sahibi istimal e
der 

Yünlü ve pamukluların maliyet hesabı 
(Bap ı tncldtı) 

ı - !\inli> rt lıl's tııııda ııaza 
rı ıııııııra alınarak ııaıııulo, )R

ırnı- ,,. ıHıJıln rıttı:uı Tlc:ırt'l 

't•ı.A1t•11ıı .. 1• ırntmı rılllcu 't'· 
)ll rılllı•,·rk olnıı lluııııntır. 
ı - nıı rıncıara ıtlrı! J ıınlıl 

\11 Jlftmnı.111 nı•ıı•ıır11ı 111' ~un 
\I' 111111111k IJllil!lerlııln ıııııllll' 
il 1~111 ... oıııerbıını. fllhrtı.' 1 ••• 

nııi nıııll)t'tll'rl «''·'' lltihllL I'· 
dllınl~tlr 

\lutııı•llf ııuınıırnıardat.;I )Üll 
',. ııam 11 J, ipli l.;lt•rl} le \'I' it il 
) llnlO \t' p;ııııuı.ıu cıoı..·unııııo

rıu awıııl ~ııınl nınlh eller! tıu 
l'•B.'I •lalılllııcll'! ı lt•pr;·t \e Sa· 
HDJ1 \ eJ..Alrtll'!rl ıurafındun tt', 
tııı. H 111\ıı olıııınr. Hu ekildi' 
tt••Jıll otıııını ·ııı. •t•ııt •ınai ııı:ıll 

'l'tler, 'ıtcnrl'I \ t't.;l'lıetııırr 111· 

ıııuk. )Up.ıı.: \t' ıırııı.ı"r l<:ln 
kııhııl ıılııııaruı. rınıınrın il 1111 
ıarlhlııden ıtııınr•ıı hlr tı:ırıa 
.. oıır.ı lı: lı) ara!;; imal ta t<1t
blk ulııııur. 

3 - l"nlırlı.nınr '' ııııaınıııo
ıırlerl«' ~ünlll \e ııoıııuklu ııırn 
•ııı·nı t.;1111prrııllrlt>rl t'llt•rlıııle 

hıılıın.111 ıı:ııııııı... , nııııı;ı, tırııı.. 

ile diğer iplik lplldııl maddele· 
rlnln ,,. 111:111101 \l' Hırt m:ı
nıııllt•rln \il lıunltırllİm imal 
ırnfhu•ıılılıı uluııııırın mil.darın 
rı il~ t'\'Rfıııı \I' hulııııtlnl.;lnrı 
> erlC'rl işim ıeıııtıln "" rl ııırl 
hlıuh•ıı lllhareıı ı Ull ı;:ını :r.ıır
fıJld ı ıııııhPlllıı en btl> ilk mfıl· 
ll>e Amirine ıllirl ııOslıa olıı
rııı. tıınzlnı t'drreı.ıerl Jılr hı·· 
3 ıııııınııw lll' blldlmıt'k meı•bu
rl> l'l lııtlrt'llrlrr 

llr\ nnnanıelerl alarak ınıııı.ı 
H' nıl rlt>rl lift) ıt 'r tarih mı· 
m:ırıısıııı tlerı: l'ltlklrrı l'tırıra 
lıunlıırııı bir rıUshn•ını nllilrn-
11\ n htllP, hlr ıılhtınsını mtıhll· 
(aza ı'flPf"{"I; \t' blrl'r nfı-h:t,Ull 

ıl:ı "'llll.l\I \ı•l.llll'll "'1111•1,11 llııl

rt'~I llrlsllll:I ltt' 'J lrnrrı '"" ı
lrtl ~11111 Knrunııı:ı llalrt>~l Rl'· 
lsllf:lne ılf'rlrnl r;undPrt'ı'f'lilt•r
ıl lr. 

Hı•.1 aıııınııırnlıı Ct'\dllnl mil· 
lr,ıklıt hııııt!'ita tl•~anı t'dllın•·,ı 

'" ın:ıııınıtt'rln •.ıtıım.ısı 'f'rhr•t 
lir. \ıwııı. lıu nıııaıııPll'lt'rlıı ıı•t 

l.llo.t' ıımll•lt' olac·aı. •t'lillılt' ı.a
) ıtlıırn lııtllrnl t'lllrllıntsl ş:ırı
ltr. 

PiYASADAKi AKİSLER 
Pamuk flatlnnncıan sonra zeytin· 

r•t. plrlnç Ye peynirin ntıırfıdllen 
bir teblltlıı beyannameye tıı.bl tu· 
'uımn.ı Ye tıauannın &eabltl şehri

miz plyuuıncıa ıenlş yanlı:llar ya 
ratmı~tır. 

MUetehllk ıı:uı.ıe araaında rıatıan 
dondurulan gıda maddelerinin bu 
iunmuının lmlı:AIU11a, alınan ted
blrlcrln klfayetalz ve g1ıçlc1 oldu~u 

roıun<I bir ıııı:ır hfıltlındlr. Bu dU 
ouncelerln twrı altında hemen ber· 
.tes .tııa zamanda lbt.lyacının faz. 
luını aımağ11 çal4maıı:ı.a ve bu du· 
rum aptıkUIAtlr taallyeUer için mU· 
aaıı bir zemin baaırlamalı:tadır. 

PF.\'~İR DE 

Buncıan ene! aadcCl3 beyaz ve 
katar pcıynlrln flatı tesblt edilmiş· 
ken, bu dela her ntvl peynir be
yannameye tlbl tutulmu9 ve tlatları 
tesblt edilmiştir. 

PJKiNÇ 
Plrlnçe gelince bugün Türklyedcltl 

pirinç maııauıonün ancalt ' 20 at 
temlzlenmlş bir vuıyet tedlr, o 80 ı 

lae çeltik halinde bankalann umu· 
mi mata:r.alarıncıa terhin edilmiş ve 
)• bUyOk tuccnr depolarında ııaı

ıarın ytılu lmcalne .ta<lar belı:ltımelı: 
Uı:crrı dl'po edilmiş durumdadır Son 
tebllı'!ln ttıknlk bir noknıını yüaün 
den. tUccar tarafından 'l'erllcn be 
>•nnamelPr hakiki mllı:tan belirt· 
mekten uzalı: olacaktır. 

Btı ıenekl pirinç relı:olteıl geçen 
seneye naznran dalıa )"Ubcktlr. Bu 
nıı mukabil flatıar sun'! fetııcıe 
w:orlanmaktadır Geçen aeneler ma· 
ha!ll mutavcu;.,ıtıar mustab.Slldtn al· 
dllı:ları pirinci, borsa flatlarını ta· 

tip f!'derelı:, toptancılara te.tlUlertnl 
yaparlarken: bu ısene ellerindeki pi· 
rıncı o gUntü bora& tıatının 50 • llO 
ku~ :rülcullne aatmaıta çaltşmalı:· 
tadırlar. 

Bü)"tllı: aennayeler plrtno tlatının 
lıe.klı> ettlQI ytıuellş aeyrlnltı ve 
zıral mahauı ıtaıı:ancının vergi mu· 
atıyett cazibelerine kapılarak genlf 
'<lpralı:lar üzerine plrtnç elı:lml rap
tırmışlar, ve ııpelı:ülltlt maceralara 
atılmıflardır. 

ZE.l: rbn·.ıôı 
Zeytınyııtcılar dün Ticaret <>dl. 

ıııncııı bir toplantı yaparak Anka· 
raya hülı:~eı.ıe .con durumu mUza· 
kere etm~ üzere bir heJet )oll•· 
mata tanır venn~lerdlr. 

Ze:rUnyatcslv hUlı:Qmetln .ktmdl 
mnr:uıannda dUne tactar liberal bir 
alstem takip ederken ııon tedbirle· 
rt almaaından fllı:A:ret etmektedirler. 
Onlara ıöre ze:rtlnyat rıatının pe
rakende azami 4SO kurut olarak 
tfıllbltl adaletalzlllı:ttr. Bu tlatın ttt. 
bltlnde bugQnkQ ııatların göz önü· 
ne alınmamuı kendilerini mutazar 
nr tıdecelı:tlr. Bugün ellerinde 802 • 
617 kuru~tan aldılı:lan w:eytlnyall 
ııtoklıın mevcuttur. Son ttıbllt kar· 
şuımda ellerinde büyQlı: ııtoklar bu· 
lunan tüccıır ve tııbrikatörler mali 
mUu:vaıı:ayıı düşeceklerdir 

Zeyt.ınyaııeıların Ankarnya yollı)-& 
caııı heyet bUkOmeı.e: ellerlnc1ekl 
stok r•lllann karaborsaya intikali· 
tıl önllyecek kararlar alınınca)& k&· 
dar utısıarın gtırl bıralı:ılmn.ını 
teıı:ıır l'decettır 

A. c:nnclir IDi'CER ........................................... "'''''''''''' 

OLMI 
DERGİSİ 
Tfi'PI Tll I 

<< }} 

«DolmuşJ derııııılnin bu haftaki 
sayı ı, pl)•1111nya çıkmadan, basıl· 
dı~ı Vatan matbııasındıı toplatıl· 
mı•tır 
Buın savcısı Hicabi Dinç önce 

matbaava telefon P.derek dcrıılnln 

ba~ılıp bMılmaelıl!ını 11ormuş . ıson 
ra da matbnava ıtelen sivil polls
ler <1erıılnln bu haltalı:I 118 inci 
l'layı ını topıamı~larcıır 

Bir <1erırının piyasaya çıkmadan. 
aveılılta bir n i hıı ı verilmeden ve 

h4klm kararı almacıan kanuna ay 
kın olarak toplatıım ı hayret 
ı.ynndırmı~tır Toplaıılan c1erg nln 
kapağıncıa V Mcncıeres kabıneaı 

acılı bir karikatürün bu!unduliu 
ı;öylenmcktedlr 

Yeni Gün gazef esi 
Yazı işleri Müdürü 

mahkum oldu 
Ankara. 2ı - Yenlırün Onz!!tl'aı 

Yazı 1 it rı müd!lrlı-rtncıen Erdo an 
Tokatlı. aleyhine bir ~n bi kanu 
na uygun eekllC!e ncşrctmedlltl 1<1· 
dlasl} le açılan <1Ava buııün ona 
ermıotır Şehrimiz Toplu Basın 
Mahkemesi Erdoıtan Tokatlıyı 1'1 
gün hap.s ve 1166 lira para c za· 
ısına mahk\lm l'lmlştlr 

TUNUS 
ına ı ı ınr.lılt• 

BllllndlAl gibi Tunuaa aevlı:edllen 
alllhlann Ceza:rlrll aallerın ellerlne 
geçeeeAI ltorlı:wılylc Fraru11z gazete 
!erinde B. Amerika ile İngiltere a!ey· 
hinde yazılar çıkmaktnydı, Anlaş· 
maıı.lılc, NATO'dıı. parçaınnma tchll· 
keleri doturmuştu. 

en zevkli ve rahat uykuyu 

size ancak 

KUŞ TOY O 

1 :.Kl 'f,Kh, 

Madde 74 - Şirketin umu· 
mi mıısrafları ile mUdUrlere 
veya herhangi bir vazifeye me 
mur edilen kim etere umumi 
veya hususi karlardan tahsis 
edilen yüzdeler ve muhtelif a
morti nıan bedelleri gibi şir
ketce tediye veya tefriki mec
buri olan meblAğlar sirketin 
hebap scne:.i nihayetinde tan· 
zim olunan senelik mevcudat 
ve muvazene defterinde tesbit 
olunan hasılattan tenzilinden 
sonra baki kalan miktar safi 
klrı teşkil eder. 

Safi kArdan evve!A '1>10 ih· 
tiyat akçesine ifraz edildikten 
sonra baki kalan kışmı CC.5 İ· 
dare Meclisi Azasına muteba· 
kisi hisse senetleri sahiplerine 
tevzi edilir. 

'\ f ''it t:Iilı. 

Madde 74 - Şirketin umu· 
mi masrafları ile mfidUrlere 
veya herhangi bir vazifeye me 
mur edilen kim9Clcre umumi 
veya hususi kArlardan tahsis 
edilen yfizdeler ve muhtelif 
amorti~man bedelleri gibi eir
kctçe tediye veya tefriki mec 
huri olan meblAğlar şirketin 
hesap senesi nihayetinde tan 
zim olunan senelik mcvcu· 
dat ve muvazene derterlndf' 
tcsbit olunan hasılattan ten· 
zilinden sonra bakiye miktar 
safi kArı te:ıkil eder. 

Safi kfirdan evveli % 10 ih 
tlyat akçe. ine ifraı. edildik
ten sonra bakiyenin "'05 i bi
rinci temc1tU olarak hissedar
lara ve geri kalan miktardan 
%5 İdare leellsi azasına IY· 
rıldıktan onra mütebakisi 
hissedarlara tevzi edilir. 

O artık Bern Elçisi 
<Başı ı incide ı 

ta. Dlrelttlfler verııı. Bu arada ka
pıda büyllk bir 2.lyaretçl lı:ütıecıı 
ısıra bekliyordu. 

Göka)', kmdlıüncıen &0nra aeı

mektc oaln arkııdaşına gerelti! t 
Um !~ini yapıncaya kadar vazlfe!e 
rı bir ııantye bıle akııaİ.mıyara.c 
devam ettırece(Unl belirtti: •- Ra 
ıınıa ııon koııuemamızı yapıncaya 
kadar <1udaklarımızı yeniden kit· 
lcdlk• <lcdl. Ve tiahılına alt m~ 
leler için lı:onuomıy acaıtını bil· 
cıırcıı. 

•- Her işin bir &onu varcıır. Ve 
bu &onun tatlı olması iyi ıeYdlr. 

Biz cıe bir de~re)'l tatlı \e oererıı 
bir fekllde kapatıyoruz• cıedı 
•- Btllrııınız ben bir ıere nzül· 
iem ııaklamam• dllOrdu. c- l:WY· 
ıenm, Ne§emız mutterel:. lnaıı.n 
bir Alem ıçıne ııır1c.ct t.bember.mı 
oıur.a 

Uaba aonra cıuaıannm aaıma 

lstanbulla beraber ol<lUliUnU Ua· 
de etti: c- Bız., !stıınbulun bayır 
mbl>ıtotu ınııtız. üe\en ııeıer An· 
aracıaıı auıı~wnQzcıe. c\ aıı baoa. 

va.ı uı..raıı;. <1und'tb Cledller. Vatan· 
'1141;, cvalıllKlı:•, cvalı babıuı{lı• bır 
uır111ue11 ı.ı ırmı~ artılı.. Biz ı.ıırblr· 
ıer.mıze cuıuuıwbet ve ııunul ra· 
uıır.ıı.rı ıılıe 011.ıııı~ ı.: 

\'enı tiern uuy uK e.çımız, :,ıoı ıııı. 
ıırıııı:ıarııııı b~ı11aıgını aa açı •• 
tadı. 

OUn bir ııaoıuı KllZtıtC&. oııuıı, 
lat.wouı \ aıılı(iıuaı: rıııı;.or ıı;ıra· 
mauıgını )&ZIYontu . .Joıtayuı ce\ ı. 
bı ~u oıau . c- l:l,z,w zamanımız.. 
reıtora ı.ıı;nıaz.. 11 ı.eoemız., llO ııe

neyı ~ar. uuııu 11ı.uı)eıerı H:iı.Ul· 

ıar. li"z. 11anı1t:mız.. bir ıı dııoe ııe 

<10.uuur.• 
ılili.>ııı 1tu~:arı. ııe yenı bu~ ü 

C•\•n.ıı 11ulllıctı 11nı.t 12 3U a <logru 
bOUa ı:ruı. u u.a;, ı.aııt. oorup io;ul· 
tı.gunaan ... a.l>.tL 
•- 1'.lı, tıırıız da cmııtucnüaı:» 

)' 1tp1tllmı aeaı. \ ıı ııuıcrclt llAve et 
.ıı 

•- Blltrblnlz ma}'dnnoz ela bu· 
raaan ı:ellr.ı 

DUıı gelen telıı;rı.tıar arııı;ınaa 

Btırıı <leıı gönderı.enler de vardı 
D.r kıı;mı u.. tıırkıııda olnıaaan 
Müıntaz Tıırhanı yeııı vazıfe,,; , ba· 
şınaıı -tebrık ecılyorlurdı 

Uoze çarpan bır tıusus da eı;k l 

\'alının wn günlcrmaı:, vılıı~ etın 

her odıu;ınaa. lçıııae üzüntü aalt· 
layan bir sessizliğin büklUn r.ür-
11.üğJ cıu ,ı .. ,.·uı <İZUt:.\llll 
llt::Ol;:.lı,ı.I& 

Valı ve be.ecııye reisi orcı Pror 
Faıırcttln Kenm Oökayın Bcrn 
büyUk eıç.ııll;ıne tayın edllmeı.ı U· 
zcrıno vllC.yet ve belo<llyecıe mü· 
blm bazı değlşlk!ikıenn olaca~ı
na muhakkak nazartylo bakılmak· 
tadır Bu mevzudaki ilk kıpırda· 
yış. vilayet busuaı ırnıemıncıe ı;rö

rülmüıjtOr Bunun C iğer kadroıar 
.ıı. beocdlye mildürlüklerlııd r. ba· 
zılarına <la sirayet ec1ece(U tnhmın 
edllmekteuır 

lı.K \EDA C: \\ 1 
"\ \ıtlFc,;ıu:n•; 

Bern büyük eıc;ııııtıne tayin e
Qilmlş bulunan valı ve belediye 
reis Ord. Prof Fahrettln Kerim 
Oökay. cumartesi ııana saat 15 so 
da Tak5ım Belediye ııaztnoııuncıa, 
manrıt mcn.auptıınna vo öğretmen 
lcre bir çay \'erecektir. 

Dıllndlğl gibi Gökayın, maarıı 
mensuptan için çaylı toplantı ter 
t P etmesi bir.:aç senedir an'ane 
il ini almıştır. Ancak bu de!akl 
toplantının. cvccıa ç y11 old~u 
bl!cıırtlmıı ~o <luutıyeler o eltıl· 
de bazırlanmıştır, 

Seçimler için 
ıH,ı ı 1 lnrldrl 

tadar Mecllae nrlleceQI tahmin edil· 
mektfı<!lr. 
K \BİNE 11.\KKISDo\ 

Ankara. 2ı - BDJb•kan bu aab41b 
ba,batanlıkta Emin Kıı.larııt, Fatlıı 

RU~tü Zorlu, Namık Gedik, Haaan 
Pola titan, Abd ullııh A iter n bazı mil 
lctvrltlllerl ile uat 13 e tadar dC'l'am 
tıden muhtell! ıörUşmeler yııpmış· I 
tır. Bu g0rilfmeltırln Kabine ile il 
glll olup olmacııaı öArenllememlttlr. 

Bafb&lı:anın yeni lı:ablneyt yarın ye 

ya Pazarteaı günü Mecllate açılı:lıı.· 
yacatı tahmin edl!melı:tedlr. SOylen· 
dltlne ırOre 5 tncl Adnan Mencıerca 
Ka blneal şOyle ı.eşeklı:ül edecektir: 
Başbakan Adnan Menderea, Dnlet 

Bakanlan Fstln Rüttü Zorlu, Emin 
Kalafat, Ethem Menderea, Adalet 
Batanı Sltlı:ı Yırcalı, Milli qıum 

Batanı Mıı.zntrer Kurbanotlu, Mil· 
il savunma Balı:anı $em'I Ersin, ça. 
lıflll& Baltanı Se"er 8oınuncuotlu, 
OUmrQk •e Tekel Batanı Hadi HQI 
men, Dışlflerl Bakanı Adnan Men· 
derea 1 Veklıleten,, Sanayi nakanı 

Samet Alaotıu, Mallye Bakanı Ha· 
&an Polatk&n, Bayındırlık Bakanı 
Te'l"flk heri, Ulattırma Balı:anı Arif 
Dtmlrer. Sallık Bakanı Namık Ordlk, 
Tanm Batanı &sat Bud•lı:otıu, tç. 
lş!erl Bakanı ceını Yardımcı, Ttca· 
•et Bakanı Abdullah Alı:et'. 

*&OÇ ızı ,lllart - ti Ninni ı• 
*İtlnlu ehemmiyet nrmıyoraunug.• 
!Bu hal alethlnlze olablllr. Dllı:·Z: 
*katil olun. • 
* BOÔ.& <ZI ıırlsıuı - to MaJıU • 
:: Yııcıızınır.ın tnlrt altında bUYllk • 
*bir işe teşebbQ.s ediyorsunuz. 'O Z: 
•mit etmedl~ınız bir aeda elinize• 
:: bürük paralar geçeceıı:. • 
dKttl.ER 121 llUJll - 20 Har,) ı! 
!Bugün 7apacaıınız her lfte tali·; 
* blnl:r. yaver gidecek. Bir mektup• 
*•lacalı: . çok sevlnecelı:.llnlz. • 
!''ENGF.Ç iti Ha?. - 20 Tfm.ı ı• 
*iatemlye lstomıye teşebbQa ettll!I· Z 
* nlı bir işten büyük blr kazançla• 

aA\'FA • 
8AŞY A%1NIN DEV AMJ 

Değişmez hedef 
ınns• ı ınrtdl'I 

D 
trlll ıntmurıın fteyatıarl) le dolu ıııt>ktulıu oı.ıır'krıı . nan 
ıtııetındUnı : Hl7.dt'lı>I l'nrıll•J'nn '" ı>nlıalılıt.; 'alnı7. kencHml· 
ı.ln bir ısıırnp \t ıkıntı menuunııı~ dtilldlt. ııyııl zaman 

dıt Ruı empfr) allxnıının tabii bir nlQtı.,tıli.lıtlr, hlzl arsma'k. bOn· 
)f'ınh:ln mu!..•\-emeıını lı."lrmak bal.ınıından unun 1 ine (.'Ok >DM· 
>anı. bir lllhtır. Bunun )ili a1:tıcı hofnut•uxlıık, ) arına ı:th·rn· 
~lzlllo; Orlodogııda umumi bir arrttr tanrruz ır1:en \t bllha<-a 
l>lı:I ı;ll&Unr. ı.tstlreu \Jo l.;otıuiun işine )Ari) arıı'k. amnıızda nlfolo 
>aratma ıııa uslla oıaı-ıı. bir li.lipr11bo ıdır. 

Zııman olur ı.ı bir mllll'I, mtrt bir d!l'm n kar ı•ıııdn belm· 
11111, urııtını. r.ııı.ııııını. 111\hlylr. eanı,ır. ınOdafan l'der. raııaı 
IL'\lrlardaıılıerl blll)oru~ lı;I Ru~ C'mper) ııxnıl, Çorııı. deninde de, 
ı.ıuı ntımp nltıııda da dalma ln!i1 '" rntrlkal'l hlr dil nıandır. Ka· 
ıııdıın detıı. ba("lldan Cl'llr. ıttrıo ıtırın ması.der takınır. Hazan 
frHruı edrr, )lldınmlar )'ajdınr. bu.an )"llışır •.. Emriine \11.nnaii 
ıc:ııı cımıl)fN&I ı.ıııı.. baş,•nnıyaeacı , ıta Joktur • 

DucOn lklud .a.Tfnmıza ı:~rcııcımız bir ~azı, Rn• rmperya
llzmlnln hlıl art.:ıdan v11raıak lçlıı ne &lbl ıur.nı.I r kurdugano 
clddt'll dllikıllr IA>•k bir orklldr bt'llrıı,or. ı·ı:rr cam a\lnnmak 
l•ttnıl)Or<ak. dl'll ·me"E ht'dl'flıolr.ln nr olilıııuııu hrp birden ha· 
ıırınnrnı. zurııııdll) ıı. Ou ht'ill'f Rus eıııııer> nllznılnr kareı buıaııı..n 
hnş aıtatıııııızın, top tıırrı.tt.n ('Ok tnrl. iç ı;ulhOıııOz. mllll iben· 
•lmlıı:, hıısfrt'llnılı. ııı:tll \C ıı.ıısaııı lstıı.rarınıı:ı: olduğunu lıntır· 
l21nıaı..tır. Öfl.1'11 gldı-tt'r H poııııı.11 ('rkl5ıııtlt'rl brı.a dlhAmıun 
ılt) hlndr.dlr. Aıı:11,'ıl. bir intihardır. ttu ııuı:On lourulınıtSı btı.111· 
ıırn br.şlnrl Meııdrrc.• liahlnrslııln pmırıunı, llldnlln \e baslrrllıı 

tJlr ınOJdesl olur ıı. \ltında lıır nıılş ntfr. ıılnrııl.lardır, kayın 
du)mllk 1 r l!lıısl l'DlJll'"."Dllstlt.rf' dil eeeı.tlr. 

Ahmed Emin YALMAN 

Tecrübeli ev hanımının tavsiyesi: 

bu gördüğünüz tava 
daima tertemizdir ... 
llnlbuki her kullamş1mdan ı:;onra 

;i!-'l içinde kalıyor... ve işte o zaman/ 
FAY imdadıma yetişiyor 

!!! 

FAY~ bıçnk, çatal, kaşık: 
ynğh ve isli tencereleri, 

bnnyolnn, lıwııholan, 

fayanı;ları ve mermerleri 
tertemiz, yepyeni yapar 

. ... 

he~yl DAHA iYi ıemizlerl 

K\ra\\\l \ş 'f e!!!!1 
ticarethane ~e ş 

Yazıhane, ia.tt etver"" 
Ol oA\RE ve ooAlAR 

' K\RALIKTIR· 
·1er me~cuttur l 

\ Asansöt ~e Ka\on N 9 "'"" Hın 
MllRJ.CAAl: Rııapaş~ Yoll~:u21 o. lSTAMBUl 

Te\eton · 22 

Çukurova ·Elektrik T. A. O. dan: 
İskendc-run Projesi Bllrornuzda istihdam cdilm<.>k Uz.ere 

Yüksek Ticaret Okulu ve Tıcaret Lisesi mezunu elemanlar 

alınaeaktır. Tallp!crrin Almanca bilenleri ve en aı. iki sene 

askerlik} 

or* 
1 DIŞ 

IHşıklerinin bulunmaması şayanı tercihtir. 

= 
TEKNtSYENLERI DERNEGINDEN 

Cerni) elimızın "nelık Unıunıı Kongresi 29.11.957 günü 
;ıat 14 de Taksiııı Demokrat Part• yanında Billurcu Soka· 

ğındaki E~eyanlılar Yt'tlşenler Dcmcgi salonlarında yapı· 
lncağından, teşrüll'rini7.i ehemmiyetle ricıı ederiz. 

DİKKAT NOT: Cemiycıtler N'lzamnamrslne göre ekse
riyet bulunınadığı takdirde 1.12.957 Pazar gilnü saat 9 da 
yine aynı salond:ı yapılacağını ehrmmiyetle bildirıriz. 

İdare· Hey' eti 

: çıltacakıımız. : 
*ARSLAN czı Tem. - ıı .llal.) ı. 
* oonuı işlerinde pnıınıı açılı:vor . • 
;suıtınlcrde tanı catınız blrlJle • 
* ümit verici bazı olaylar geçecek. : * B.ı\ '.\iL (22 lltuı - Z2 t;ylUll ı• 
*Başkalarına karşı takındıtınız ta·• 
: vır IJI cı~ıı. Dlltlı:atll hareket: 
*edin. Ummadıtınız biri alzl klr&·• 
*bilir. ... 
:'IER\Zt CZJ EJIGJ - !2 Ekim) ı! 
*Bugünlerde aıbhatlnlzc cııtıı:ııt et • 
•m1ııı11nız. BUn:renız zarır, bir haa• ! talıi• tutut.b!llralnlz. ! 
*\KREP (?J Elılm - t• lta<ım) ı . 

* Sinirleriniz boı:ulı:, kısa bir ae· • 
:1ııhate çıkmanız mentaatınlz I· : 
* ca bıdır. "' 
*V\V IZl ltanm - ZO Araııııı ı • 
: Arlı:ıın11dan edilen bir !Ata faz. : 
* ıuıyla ü2U1Uyoraunuz. Fakat bu• 
*lllz!n enklntzı kırm11ya0Alc. • 
*Oôl.AK czı ,\raıw - 20 Ocaııı ı • 
:Buıün ummadı~ınız bir mlaatl·: 
*rınız gelecek. 'Qnuela mühim bir• 
: ı, hUt\usuncıa görOıme rapacaıı: : 
*eınız. • 
*KOVA l:?l Ocak - il ubat) ı• 
*Buı;ün öCle1e ltac1ar rapacaııınız• ! ı.ıenıe kararııı:sınıB. öaıeden: 
*sonra bazı mQblm itlerle utra·• 
*•acakaınız • l Sahibi VATAN Oazeteclllk ve Mattıaacılllt T A ş adına l 
!BAi.IK (19 Şubat - %1 Mart):: A O 111 t: D P. '\1 IS l' AL l\1 \:.; * iş bacınlnla biraz a:r.alaealı:, fa• Umumi Nt~rtyat MOC10ı1l özcan ERGODY.R 
•tat bu alzln Qmldlnlzl kınnuın,• Bu l!&)'ldn Yazı htr.rlnl fillen ı~are eden meısuı mCc1<1r: 
:Yakında bOyülı: bir teşebbüse ge! l\zc~:-; P.RGCvım 
... çeceuıntz. • Oue~lze yuılann :reni bartıerle ırönderllmeslnl rica ecıerts. 

······················~ '----------------------------------------------.1 



s G. Saray izmire~ F. Bahçe 
Ankaraya bugün gidiyor 

FUTBOL FEDERASYONU 
ANKARADA TOPLANDI 

• • • • • Hasan Polat, toplantı sonunda, bütün gayelerinin Belçi- e 
ka maçının 

. 
ıyı 

. 
orgamze edilmesi olduğunu söyledi e 

Anka ra , 21 - (Hu$USİ Muhabirimiz Cemil Saltık'tan) - Futbol Federasyonu 

bugün saat 14.30 dan 1 8 .~0 a kadar mühim bir toplantı yaptı . 
ııııs.ın l'olat'ın lı~knnlık 'nıuıcı 

toplantıJ n lfa.•nn Uiln, nal.1.ı , .e 
11'11 \I' "'l'IAhlılllrı llrlllrcıı J.ıHılrtı. 

IPk ""ı:l«'I l'•fnk ~> l.ıt\' l•t' ıoolnn 
tı> n ı:rlnıf'rll. Uıı nrndn HMRn ro· 
ıaı hlr nrn ıı. ı•. <•U ro ınolaıı tı•ırıa 

ı:illi)~I' llr' l:•'lll' ft'•ll'rR•)Oll IHtro-
1111.1 ı:rlrrrl.; .1 t'flf'rt"> on tnplııntı• 

,.ııııt ho•kaıılıJ.; f'lll. 

lstanbul Genç 
Karması Adôlet 

(Genç) ile oynuyor 
Bölı:r MOClür MU&\'ılll Kl'.=rtal 

Halimin çalı tırcıı~ Iatanbul Genç 
ler Kıınna ı bul:(ln l ılb~ında ya 
palaca Ba cıacı karşılaş:naıanna 

:tia:zar ile o~ak ü re buızün Ada· 
let ı;t'nç takımı ile 1\llthatp~a Sta 
dınela bır maç yapacaktır 

-0-

Voleybolda 3 üncü küme 

teıvik finali 
tlçcncu Kümıı Voleybol t~\'lk 

tumU\ ıı.sının final kareııa..o::nıô.'!1 
Cıımartesl ırünü aaat 14 30 cın ~ 
m nönO Halk E~ıum Derneği Ko· 
palı Spor Salonuncıa Ş ~li - Yıl· 
diz nraı ıncın oyr:ıınacakUr 

Milli atletizm takımı 
namzetleri açıklandı 
A ve B kadrosuna dahil edilen sporcular 

Salı günü bölgede toplamyor 
ııııı a•letızm takımlonmrzın ça 

lı~a pro;ı:ramıarı Atletizm t'ederas 
1onunca teablt ed imiştir Fecıeras 
JOD, 28 Kaııım Salı gtınU ısaat 18.30 
da Bölge blnllAlnd& yapılnca.k ı.op 

lantıdıı A ve genç milli ıaıtımlan· 
mızda ;er alabilecek İı!tanbu.ıu ele 
aıanlara bu programın e5Ulannı \ 
uıı edece:ı: \'C Federe.o; onun atlet· 
lttden bele edllll hu.sual.arı t>elırtecek 
tır. ......................................................... 

OLT.A 

Bu toplantı) a dAvet edilen mllll 
takım namzetleri şunlardır : 

A takımı namzetleri : O Coşgtll, 
t Koç, M SelYI, T Yorcıanldls, A. 
Tunalı. A Kobnl, N Çetlııyılınaz, 
K Slderopuloa. N Ökauzal, Slmyo
nldl&. E Akknn. P Lambrtcıı.s. 

Oenç takım namıet!erl · ı Bllı;ü· 

ı.a.y, ş Şatıan, T Özen. o. Atbaıı. 
H Tapa lı, N Öıkııynak. c Oök
çen. S Uygun N Çelik, o. OUrak. 
D Zarlroıtıu. lf. Yakovld;.,. 

Yeni seçi mış bulunan atıet!Lm 
ertlp komlkll ç•llJmalanna başla 
ını~tır Kom te 22 ltuım cuma günü 
sapacağı munzam bir toplantıda bu 
aencıntn kış faııll7et programını ıcı: 
aın o:araıc teııblt edece.tur. 

Teııblt edl.en program derhal açıt
lanaca.ktır. 

l'Ol, \ 'J I ' H F \ \ ~\Ti 
ropıanıı •onnııdıı liendl•I ile ın 

r u ttııtflmtır, l'l•dl'r •J nn B:ı•t.;nnı 

n asnn roı:ıt ı:nrü•nıl'ltr hııl\liıuıtıı 
'ltnlıırı MI' lt>nıl•ll r: 
ıı- Torıınnıınııı nH•Hnunıı UPI· 

\•11.a m.u:ı ır.ı..ıı f'ltl. ı.Oııhl'•I,, tııı 
mlt•ahat.;:ı lnıflh r. lrnrlRr hu rıu1a 
)aııııan mııf'lıırııı f'tı hll\ uctıılur. 
Orıanlrıı·~ onun Dili\ arrııı. 111111 •I 

kin f'llınlrıl 4"ıı lf'lf'ııl J aon<·11t:11~ 
'H>l'I, \ Vl 1 l \ il i ;\ :SO ' \ 
ım h o n 

tf'rlf'ras\011 Jnrııı ıta lılr lnr>lentı 
~ ıtııarııı.. aldııı ı..arıtrlnrı h ı•ına 
hlr hllltf'n Şf'kllıı<lr. B\'llilıHıcaktır. 
\ yrwa t'f'dtrD•JOtıUll hlr h;ı,,ın 
tııplııııtı-. dll ;tapııı11 ı nıııtılrmrl· 
.ı ır. 

t U HR\s \O' \\ R l P\I 
•ı· \R7.I>\ ( \11"\t" \k 
Olı!: ,.r taraftnıı • rdrra• on çr\'tt 

lt'rln•lt'll ı7an h Hhf'Tlf'rr ı:llrt' rr.• 
drr ;;-ı ıın \\ rupaı h1r tarı.da ı alı· 

fahllnıf'•l ıı:ın ha;ırtıı.ınrıı bn•lan· 
ını•ıır. 

Hu anııl n mnhttlir ı.nıııl"J<Hılur 

lr kil f'llllf'Cl'k \f' tf'•l.11 llll 1111'• 
nııırl ar 11tııını·.1 ı.1 ır. 

• • • • • • • • • • .. 

• • 

TAK1MLAR 
Çalışıyorlar 
HAFTA .,,,,tın da yaııııauk 

lıarş ılaşma lar itin ıaıunılar 

bııtun gıı( lf'rl ile ha11rlan· 
m•kl.ı1dırlar. Bllha"a f'edrruyon 
kupa ı ell'me maçlarının ıon h af 
ta ı olması ve ka.r~ılapcak rakip· 
lerin aş.atı yukarı drnk kıınft 
lrre uhtıı bııl11nmaları çalı ma 
lara bamba lıa bir bıı: nrml tir. 

Jliif'r tarartan Fennbahçe n 
Galatasaray da .saııarakları, An· 
kara H İzmir st1ahatırrl için u· 
lıı bır •tkllde hazırhınmı !ardır. 

Fakat bu ç.ıhşma dikkatinin en 
muhlnı tbebi muhakkak lıl Ilı 
maçları lklnrl drnednln lılr hat 
ta ıoonra başlayacak olma ıd ı r. 

Dun H~lktaşlılar, Galatuarıı..r· 

lılar, Yennhahtl'lller, Kasıınpaşa 
lılar, Yeralılar, Adalrlllltr, 81!· 
yo~lınporlular, Emniyrllller, YI!· 
41lldlrek n KaraıılrnrO.klUler an· 
trrnman yapmı~lardır. 

t'stte J\uımpaşalıları. ortada. 
Or~lkta lılıırı. altla ile c:aıat.ua· 

raylıları çalı ırkrn çormrkte l· 
nı,_ 

R \l ,\' 1 ~ l'RO(; RA \ il 

23 - l't \1 \ RT ... •t 
ha•ımıı~•a ti;11rn11Jmrül.; 
Hr•lkt~ • ' r•llrllrf'k 
•enrrbnhı·t' • cıhn .. ••por 
Gal atn~ııra. • \ lln) 

21 - l'\L\R 

\ dnld • t.mnı, f'f 
\ t'fa • Ht)ogııı~ıınr 

l'eıırrlıOhl'r • Jl ıırrtıf'Jlf 

<:aııııa.arn~ lıııılr•ı•or 

LEFTER •• 
l.efter bir ldareti}e: 
• İkinci devrede hayatımın 

ğım ve daha bes sene Sarı • 
Lirhert formayı o;ırtımda ta 
ıımaya gayret tdeceğim • de· ı: 
mii. fiphe İ7, l'enerlill'r içini 
bir müjde olan bu sözleri J.eri 
ter lif olsun diye Ö)lememlşS 

tir. 1 

1958 Avrupa yüzme ve kürek 
şampiyonasına katıllyoruz 

Moda'lı kız yüzü
cüleri G. Saray 

almıyor 
Son senE'lerdc üııt tıstte ~tıın

bul n TUrklye şampiyonu otan 
l\Jocıasporlu kız ruzncülerden bir 
kaç tan ı. Oal&tL~arav kul<lbU:ıP 
transfer o mak ıçın müracant l't· 
m < c cır, San • Kırınııılılar lkı 
kulüp anıııındakı :sııınlml\'etl boz
manıalt için bu yOzUc<llerl aln.nk· 
tan ııarhnazar etml tir 

Le fter durumunu mudrik· 
tir. Bu sene l'enerbahce ile 
m ukuelesi hitam bulmakta· 
dır. \ 'a ı 33 tur. İyi form 

Ağustosta yüzücülerimiz Macaristan'a , kürekçilerimiz: de Polonya'ya gidiyor 

1 Sacid OEMIRCAN 

ı;pcrları mUteha.S11ısı Orhan Aıı.lta 
tara!ıncıan çaıı~· ırılacalı:tır 

Aync11 Adana hölı:~ ne me 1.3UP 
Türkl)"e oampl onn ında cı r C'C a· 
lan yilz(lcülercıen Ahmet CHlçlOoli 
ıu ı.sırtüstO ı lir tln al Fikirci f11t"r 
beetı ke!'!Cll bölı:eleqnde çalı ma· 
larını ınuntnıamaıı yapacııklar<!ır 
Bu lkl y<ıznc<ı çalı malar ,.o:ıı.ııılo 
Yalo\'8Cla ıcıma·ı yııpnn tstnnb ıllu 
\ uzücüler ile eçmE'~ e tAbı tut11ıı.
caktır 

İstanbul böla ~ !lz:'lle aıar.lı ı. 

Ha'>cr aıcııtımu:a ı;:öre, bu sene 
mClaabaklJarın adeell fırılala tınla 
catıı gibi Büyükler. Gençler katc
ı:orllerının yanında. b•r de ;;.-ıldız.. 
lar kateıron.sı illi\ e ealleccktır 

Bu :seneki \'üzme mOsabaıı:aıan. 
::\loda. Galatıısarah Acıası v" Llcıo 
rıçık y!lzme hu·uzuncıa yapılacak· 
tır Bllh~n İ.5tnnbul "Üzme bı· 
r nclllklerını. Ajanlık Lldo hRV\I• 
:tuncıa yapmrıyı arzu etmektr>tlır 

su topu kupa ,.,, lig maçlan iki 
cıcnrlı 1 ı;: uo;ulO olarak ı·11p•lacııl:· 
tır l\Inçların ovnannrıığı havuz. 
kulüp temsllc lP.rln n ışt1r11kl le 
apılacıık b.r toplaııtıcltı t~hlt c

dllecektır 

Bu zon yıopılD('a, yüı.mc laa· 
, )'4"tl hl~ok ecnebi temaıılarla eılıı 
'emek lç.n ıecıerl.'ll on \ e ajıınlı 
şımcıtden t~ebbClse ~çml~t r Ay 
nı zamancıa !U topunda Mııcar:ı;

taııcı11n kuvvvetll b r takımın ~etı
rılme:!I muhtemcıcıtr 

Oalatasara3 lılan kız yüzme ta.
kımlarını. kencıı bünye!erı ıçın· 

den yet.ıştlrecekler1 elemanlardan 
kU\'Y tıencıırınrjo karar verm~

lercıır 

OalatL'la. ay adasındaki ac;ılt 25 
metrelik vtızme havuzu, ))() mc•:re
ye çıkarılocRktır Yalnız ah •ar> rır
kllCle yapılacaıııncııın tam mnr.a· 
sl\'IE', havuz 11'7.aml nııunıyaca .. ttr ......................................................... 

: KARA 
:Gümrük 

Sarrkırmızılı takım, 15 Aralıkta 
İstanbulspor ile oynayacak 

afta sonunda iki karşılaşma yapmak için İzm i r'e gidecek o lO~ 
HGalatasaraylılar bugün saat 18.00 de vapurla jehrimizden oyrt· 

lacaklardır. Kafilede, milli futbolcular da dah il, bütün kadro me"'" 
tur. Yalnız Enver, rahatsızlığı dol ayısıyle seyahate katı l mıyacaktır· r 

Ya rın ilk maçını Altay ile yap ocak olan Sa rıkı rmızı lı lar, poı0 • 
günü de kendilerini İzmir'e davet etm iş olan lzmirspor ile korşılof" 

caklardır. 
Ernıı.. ı ıtfin yaptıı.ı ıırı l.ıtp1l1 ,. 

lon ('fll••nıasını111n •oıır:ı naıııta•fl· 
r11_, lılar ııon dr ~ınııııınııda hlr an 
trt'nnıan .ıııırnıı•larılır. 

"'•at ıt.oo dl' hıı•ı ı, an l'Rlı•ıııa,11 
hutlln ı>rnff'•JOllPI ı.;ıırıru ı.ııtılmı • 
tır. \ ntN'nur nı..ı. herınıııuıı ıı· 

7Urıl'& hlr nıllrlılf't •flrrn ı.o•ıı '" 
!.flltlır flıtı. hlrf'l.ı-tlf'rl J nıııırmı• 
&oııra d'l t'lft ı.ııır OJnaıııı .. ıır. 

G \J, , T \,,R \ \ • l._TA'\nl l "'l'OH 
J\\R"'H~.\''1' 1 t:\ \ R \ l IKT \ 

t~tımhnl;ııor '' Clalııta•&rav la· 
ı.ımlan ı:> aralıı.ta bir ı..ar•ıl nın 
) apat'a!.lardır. 

Bu maçın hn•ıl ııtınıtaı 1 tımhul 
!'ıJl(lrl nlar ııı.. ıııırr ""' l!.•JOO llrıı 
ıı. l al'a l- lar rı-ılJe ı.aı ııı mf'lo!llS: da 
~tad h l<.•f'• I 1·1ı.tıı.tıı11 "'llrR ıı.ı 
l.iulılp nra•ırıdıt m tite•allJtn tal.· 
•im edllr<:ck tir. 

Ro ıı.ooo llrı ıı.ı ı.11 1110 ıırıı•ınıta 

mf' ,·cut Cnaı·ın traıhfl'r m~·rlı· ııı 
dt>\,;I anlaMnHlıra ı.ar•ılıl.i olııcal..· 

tır. 
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iLE 0 1'\UYOR 

RP~ı ı. ıa; lı.n l llhtlntın ı'IA\f'lll•I n
laraı. yurdu muza l:f'lrıı 1• '1'•'°ln 
\ t:~TO RE!" t akımı lif' hlr J.;nr•ıln, 

ma Jaıımaı.. iutrl" nıııaııı•.ınıylı 

" ' "ırah • Rf'J•tlr ldıın-..ıın aııla• 
m a'a \arnu .... ıardtr B u nnl ~nlttla 

cıırf'. bir 111111; irin 8 P•l!.ta• a ıo 000 
llra oılf'n~r"ı. '' ı..ar,ıla•m ıııtı hıı 
~ıııııını arı - l\ırmııılılar ıılttl"oı.. • 
tardır. 
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F uttrnl ınrihlınl•ln ıı.ı •1 

rıılittılıırlf'n • fntrbtıbCj',ııııı' 
huıtüıı Oıılaııı."nraY ,,'I 

ı::lılnkrıı. ıı .. mtıı tııomrn tı<"tl~tf"tl 
flf' \ııl;ıırtı'a lllÜlt'\l"('l'ihtD 
tehrlııılzflf'n a~ rılaı aı.tır 40 

' Art • ı.llt'htrtıl l f'r ,-nrırı ,f1' 1 

ı.:ırnıln tıı. ma~larıııı (;1111' ff ~ 
ı.ar,ı JllllR«aJ.lıtr PıırRr ıül!rd 1ı 
lluı·rıo·pı• ıı .. ı..are ı la~ııcaı,;1# 

~r \U' o'ı l <;h •·oı.hE'f 1,ı ,ıt# 
fiO.UOO kl,1111, •lllrl mt~ ııtl 

ı.111 \f'flrrı Clll4" ı:ıı..armııı. trl~•" 
1 tı.ııır oı-u11 ıııınnrıı. nı•nll 111 &! 

Uirhf'rlll ı·nlnıadıı muaxı• 
atf.U ın"\t'ull ur. .,~,r 

Ru l•ln tahıt!.l.ııl.n l<"ln ·~~ 
hnhı·rll iılareclll"r r~ı•lbrtf' ~1~,.. 
ln<ltr. norı ı.nıuo 11111dllı'itc: 1 fi 

rt<'Oll (ll0} ül.) lir "- l~Rd li!ıtlf~ 
lf'fll}l'~r' ıtllnıl lf'r \f' • • • ııı•' 
•trıd nınhalllnln imar dllf11 
ıorü•nıo .. ırrdl r • 
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Hıı hU•U•l8 kııt'I dnrnırı tf,,r 

oııumluıtrlil ıılııle>rd• a)dııt 
enı.tır. ,, «YEDiLER 

TOPLANIYO~ 
Konuşulacak meseleler arasında kü"1e 
düşme ve transfer ihtilôflars da ~0; 

relere ı:Ore bu m~lede df! 'f 6r 
mamalı: için bir setıeıı me,·c\l,1ı; ıf 
!;tldlr. Bazı malı anı~roaı-J,_-1 
cıa h115ılatı tatı;ım ııııııecel> 
l~alnrla cıcıenıecekUr. 

Y t'!<tllen olaraıc lı;lınlencıırtıen 
~tanbul Pro!l!l'lyoneı küme· 
n.n yecıı kulObO buı;:Un a-

at ıa de B•yol!IU4por kulüp lo
kalinde toplanaC"aklarcıır Konu
şulacafı: olan mc\'zulann ba•ıncıa 
küme au~dıe meseıeısı aelmekte· 
dlr 
Umumlyo:ıe küme dü~e m~e

leslne muarız olan cyealle-r• bu 
ırtın aralannda mutabakata \'arma 
ya ça!ışacaklar ,.e 11onra verellkle
rl kararlar c:ı BClyıllı:ler• in cıe I~· 
tırak ecıeceıtı başka. bir toplahtıda 
kat ı olarak tesblt edilecektir. 

Daha 11onra cıurum futbol !cCle· 
rııe)·onuna arz.olunacaktır 

Bu~On Berof;lııspor lokali ,cıc 
ııTedllerıo ın müzakere edeoeklon 
dljer önemli bir konuda araların
cıaıcı transfer lhtllı\!larıdır 

7 kulüp ıcıarecllerlne yakın çev-

Denizcilik şube
sinde ihtilôf yok 

-<>--

Balkan basketbol 
Turnuvası ihya 
Ediliyor 

~I~ 
Ralt.;nn R:ı•k•lhol T11rnn"':

1
L1',C 

)f'nl ha tan llı~a t'llllm••• V 
l.r.•hıolnıt'Jı' hn~lanııştır ~r 

811 arnıln "POrtlf o,unl•·· ._, ... 
rıısJntıu ns ba l.ıını Muht8r 1; f. 
t'f'r \ ııır:o•IO\ frdrra•,onıııtd• -'~ 
ıırl ~l'lir<'IN \ " ' " r1111" ıı~ 111 ,ıı nıh• '" ıurnıl\anın proıo" 
lrsblt ctnıl•lerıllr. 

PRO'.rO h.0 1. 

Proıoı.nı $ •J ledlr: bir ,,r 
ı. Hu ıurıııı.a ıı.ı yıldı 

Gala'Maray ııenl%Cllllı: ~ubes!:ıC:e rarlııııııı·ııktır. tfl" 
hiç bir UıtlıAr oımacııtı. ııaııııer ta :!. Tıırnuı.1 hrr ılf'ra ba.clil 
raıından cıun pir kere cıaııa aı;ık· lf'!.l"lll'nlt· oı.wıılitır. uıl~ 
lanmıştır. Yalnız bazı şporculıtrıı. 3. tıı.. ınıı•n•ıııı.aınrı 111;;8 1':> 1

1 1t' 
hareketlerini kontrol fltmnleı1 iç n ili' ı.1111ılfı'11l11 ı.ıırnrla•tırıı~•• , 
dtslplln crıa ı verilmiş hllllınnı.ık· ıh• o~ ıııııı:ıı·uı..ıır. 11ıı 1' 
tacıır Ayni ııunancıa. lrnlilptım B)' \~ rıı11 \ ııı;o.ıuı l 'f'lltrıı~,~.~ f, 
rıımaıc IAteyeµlere bons('r\"11\ler,ııııı \r.ılıt.;tıı \lııı.tıı)ıırl;ı J :ıııı lP , r~~ 
VMlleceğl k•ıotanları taratıneları 11· 1 H \ , tu11l1tlll1•111fln lfl:\ll " ,,P1 j 
çıklandıj;ı hr.ld~ h ç bir ı.pnrcu ku • nnıııl~mıa•ıııın t -ııınbıılıl~ ~1ıtl~ 
lüpten çıkmak için ınOracııat et- ııııı-ı h ı!.J.;ııııl ııJ.I ·ı orı. i l' 
memlştlr ıl l"•tcı.llJ ı·ı·f't.;tlr. 

go teremf'.zse önümuıdekl 
transferde kendi ine pek iti· 
bar edilmlyeeeğlnl ga) et i) i 
bUmekledir. Blnaenalevh, 
tran ferde halın a~ ılır tup· 
Ju b ir para a la bilmesi için İ· 
kinci de,·reıle ktndir.i aıhını 

akıllı göstNmrsi liimıuhr. I 
Leftnin ikinci de' rede ha~ a • 
tının en giizf'I ma<larını çı·tt 

kartma 1 şuphc~iz Fencrhah·ı 
çclllPri SC\ indirecektir. Fa· 
kat rakip takımlar da hcrhal 
de bir hayli düsiinıtıireeek· e 
tir. Formsuz zamanında hile '
onu t utmak için sahalarda pe 
şlne iki )ıHr tah is t'dilirken 
acaba formdıı ikr.n kaç )3· 

\'f'r tah i edilecektir 
Sunu ikinci de' l'f'd~ ı;öre· 

c+fü. 

yen. Ef'nt toh.51 n•ı ile Mıırt. a ı· 
nın 8 den lt1baren İ11• aııbul "" 
TOrklye yüzme blrınc111klcr nde 
derece alan kız ve t'rkek Oz<lcü· 
lercıen müteşekkil 5 le •ılık b r e
kibi df' Yalovacıa Kı• çaıı~oıırı· 
na cıant ecıecektlr nu yüzucoıe-

d de Müteha ~ Orhan Sa'tıı .;a· 
ıı~tırac:lktır. Paka•. bu ıkl .. k b n 
çalışmalan ayrı a rı olacaktır 

Teni ~ne yuz.mr k•b llyetı. A· 
anlılrının \'llba.•ıncınn tiOnrt1 U· 

IUp tem..,ı•c ltr le vııpaca ı t.,plıon 
tıııa te l:> t edllece,.ttr 

A ~ rupa kürfik ~P on~ı Po
lon".' anın PQzan oehrıncı!' Atu•ı~ 
ayının ortalarında yapılaca ıır 

KOrek tecıe a:;\onumıı bu a:n· 
p roııa a • l'llk etm';ı; tr n .... b

bU c .:~, u ~ bulun."Tın .. ıa:ıır 
KAMPTA ~·-' \ ıtrın t.a•ımpa•ıı ili' f rdnot')"ll ı.ıııııı•ı '''"' 1111 "' rıHın• nı.. nl 111 h.a r.ıcıınır~~,ı,1r 

lı& hıılunmaı.. tııd ı r. ~;ıraıuıntuı.ııı ltr h.a.ınıııa~ıı ôııutıdf' lılıll~lı ııul• ıııııa lı. 1 11 
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