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KABiNE NiHA YET 
lluu 1 Muhablrtmbdcn 

~:nltıı.ra. 25 - Yeni Kabini'! fi\e
ııa inin ll11t~lnln Anadolu Ajfll1.'lı· 
ltan verıırnestncıen r;onra yeni Ba· 
)ı~•rın la!rr.lert kısa zn:nanda ya
~I ıştır Yeni K&blne D p ÇCV· 
tı/~ncıe mt.nıııunl)ı>t yaratını • 
llltJ l'Jhalefet çcıvrcıerı tse ı mnı-

DÜN iLAN EDILD -1 
ı.ıt bl'yaıı etmıoıerd r 

1ı,1tencıııenvıc ı:örüştUQ'tlmflz mu
ıu le~et parı.ıerı ileri ı:cıenlerl, e-
112..,1 &bin~ On rtne aşa~ıdııt.ı cıe-
-~ erı vennıoıerdlr · 

ıe~ lf P. Otnel 6ekreterl K ım Cü· 

-Kabinede beş yeni Vekil, iki yeni Vekfilet var 
ı,;cıcıcıı b r de.it ~!klik >ot :<.:em· 
"ı etııı karın rı,uııı çok ciddi m"'" 
~lercıe h!U:umetln tutumunu an 
iti ı>roırıımı dinledikten crınra .Jt•IAa edcb'IE"ce~ız. Kab ne. te
lllltlttııa bakıtnmdan b ze futa O· 

vermen.ektedir• 
il~ lf P. Karıo mllletveklll Mehmet 

Sıtkı Yırcah Basın-Yayın ve Turizm, Berk İmar Vekili 
5 inci Menderes Ka~inesi ajansla açıklandı. ~eclis'in dünkü~~~~~~~~~~~~~~~ 

oturumunda Kars Mebusu Hazer: "Hani kabine,, diye bağırdı 
-.er· 

lı «lftıİcometın umumi tutumu 
Ilı. ~l\ıncıa ~l.ıI;dlllk bir ıser sö~·ıe
bı~lie ltızum g6nnilyorum Ya nız. 
ııırıt taraftan ucuzluk tcdblrl a'ı· 
r,1 en dlter taraftan Amme ma:ı· 
)e !arının artm&.!iını mucip olacak 
le~ Bakanlıklar ıhdasını ha· ret· 

•rtılacıık.• 
(Df'ıamı ,a. !\ SO. 8 del 
-0--

~•ni kabine 
üyeleri 
kimlerdir 
~~ARA, 2.5 V. Menderea 
.. ~ııeaını teşlctl eden ureıertn ki· ''· hlRIJ\:\OÖLU 

Ab ııaru bltl!.yelerı aşağıdaı1ır. 
tt N.\s MMiOERES: 1899 cıa ia
~buıcıa d.oıımutıur. nuıı.uıı. Fakül· 
btıı llıt:tunudur Evlidir vo Jnıı;lllıı:ce 
lıtJ r, Uç çocuk babuıdır. D.:P. Oe· 
taıı. Bao:anıdır. yeı1l yıldır Başba· 

Yeni Kabine lislesi 
'tltlt Japmaıcıacıır. 

lllıı t\-t•itt it.ERi: 1912 yılında Hem· 
~e cıoıımuştur Teknik tintvual· 
il.it il Jol ve Jı::OprU m0bend1&1 ola.· 
'C\ıJt ltltzun olmuştur. Evli n 3 ço· 
tııı ba~dır IDSO den bu J&na Bil· 
~?tık, Milli EjllClm Bakanı kla· 
),ı , vazıre ıOnnOş ve bir devre 
~·la Baıkan vuııııtı raıım;ıtu 

, te toplanan D.P. amel Kongre
•~ •151lat baktı ukltıını kabul 
·...-.zıısıır.> 

ı,:rı!'r KAi.AFAT: JD02 71lını1A se 
l\1t itte dotmu tur. sıraaaı B tat er 
'et IUttaı mezunudur uzun Jıllar 

lire Bakanlığı MOre~ttşl!ll yap• 
ınenmı a. 6 il. 4 del 

Başvekil 

Del·let \'ekili ,.e Bıı· 
\·ekil Vardımrı ı 

De\ Jet \'<'kili 
l>e\"let \'ekili 
Adli.)e \'ekili 
llllı Müdafaa \'ekili : 

Dahili)e Vekili 
Harici} e \'ektll 
Mali)e l'rklli 
Maarif \'t•klli 
Nafia \'ekili 

ADNAN MENDERES 

TF.\1FJK iLERi 
El\IİS KALAFAT 
M. KURBASoGl.U 
ESAT BUDAKoGLU 
ŞE~l'İ ERGİS 
Dr. 'MllK GEDİK 
F. RÜŞTÜ ZORLU 
HASAN POLATKAN 
CELAL YARDIMCI 
ETE)I MESllERF.S 

Ticaret Vekili 
Sıhhat ve İçtimai 

llııa\·enet Vekilı 

Gümriık YP. inhisar· 
Jar \'ekili 

Ziraat \'ekili 
~lünakalat \'eltili 
Çahsma Yekili 

ana) 1 \'ekili 
Basın • Yayın Te 

Turizm l'eklll 
İmar Vekili 

ABDULLAH AKER 

Dr. LUTFf KIRDAR 

HADİ HÜSllAN 
NEDİM ÖKMEN 
FE\'Zİ UÇA1''ER 
HA\'RE'M'lS ERKMES 
SAMET AGAOOLU 

srncı YIKCALI 
!'llEDEJSi BERK 

BAŞYAZI ilan ve reklamlara 
hükômel el koydu ELLİ YILDIR NE 

BEKLENİYORt 
Ahmed Emin YALMAN Her çeşit eşyadan gazinolara kadar 

Buıud ~luhabtrımlrden 

Ankara. 25 - Bugtln "Bat 14 de 
Vl'kAlett'n vaıJ((· srönnr:>!cte olan 
Bakanlar Kurulu Clyelcrt ve bazı 
mllle~\·eıı:ıııerı Çankaya CUrnhur· 
ba.,kanlı~ı köşküne cıo.vet edtlmı11-
lerdlr 

M llet\·ekıı:crıncıcn Medeni Berk. 
r.otn Kırdar Muzaffer Kurbaııo!';· 
lu, Nedim Ökmen, Fc~zl Uca.-ıcrln 
ae Çcıkaya} a ClA>ct edllm ş olmn
ıan bu mlllel\cktllertnın D:ı'l:ım 
olacatı şe.::ınde yorumlanmıştır 

Yeni Kabine Oyclerlnln tet.Jr k 
edildiği bu toplantıdan Ha:-.an Po
lat.lcan. Ce!AI Yardımcı, Ethem M .. n 
dercs. 'l'e\•rııc ilen. Samet ACacli· 
ıu, Şem·1 Erııın. Abdullah ı\lter ,.e 
Hadi HOsman saat 14,45 de a n
larak Mec!lı!o gciml.şlcrdlr l\lı>cl•· 

111n toplantı salonuna giren bu Ha· 
kanların künün<ln tıcmcn '!l)IUnı!R 
bulunan Bakanlara aıt ko'nıl:lı.rro 
oturmayıp nıllle~ve'dll"rl ı;ıralıcrırı.c 

lllft!Jtlerl ı:ör.den kaçına!luştır !l.!.t
tetvektJJ,.rının hemr.n bar.'fl .ntrı 
toplantıya katılmıo olm11;51 vr Ha· 
kanların koltuklarına oturmayışı 
reni Kablnf'nln açıklanacağı ~ek· 
llnde ;orumlanmı~ ve heJ ecen art· 
mıştır. 

.ın~t KABl~t.': .. n 

Ancak. ısaa: 115 de 33 dakika de
vam ecıen oturum a('ılmıo. Ba !tan 
İbrahim Klrazoıtıu: cGflndemde 
s:örüşillecek madde bUlunmnııı~n
dan 27 Kasım Çarsa:ııba s:uııo 
toplanma!: Ozere oturuma mın \'C
rlyotum• deyince O P m l!ı, .. v("lt l· 
terini~ bır kwnı ve dtnlev c Jer 
bayAI ııükOtuna uRramıştard.ır. nu 
arada CHP Kanı mlllet\C:<ıll Sır'
n Atalay •Bant Kabine. . Ne ol· 
du? •• .ıt diye batınn·~tır. 

Bazı C. H. P. liler 
nezaret altınd a 
Şehrimizdeki seçimle ilgili 
olarak CHP. takibata uğradı 
Giiııalıay endişe etıııiyor ARA \'AS POLI. la ıtbaaılR :ıı, ar•tlmf' relen mi af iri ııı.: defa olaroı. cllrö1or

'91 duın. t•aı.:aı t(•lm l.:t'ııdt.lne df'rh&I ı ındı. Hf'r halinde bir 
11'!\lnılllll.:, bir ııamımıııı.:, bir ciddiyet, bir \'ek.ar ı;ezlllyorda. 

her yeren ve her şeyin ilônını 
zetelere Devlet Vekôleti tevzi 

ga
edecek 

Bazı D P. mllletvr.klllerlnln dıı 
bayii eOkOtu büyük oımuo. blr t.ıs 
mı yerinden kalkmıınıış, b!r kısım 
m1lletveklllcı1 de ı;olonda öbPk i>
bek toıılanr.rak Kllbtnenın re.<.ml"n 
ilin e411meylşl scbeplerl etrarı:u1a 
yorumlar yapmı~ıarcıır Bu sıarada 
rultını çıkarmak Oıcre od&ıına çı· 
kan ibrabtm Klrazoaıu çazctecııe
re «Slıe surrrız oldu Kabine açllt· 
ıanmacıı. Herhaldı. Cuınhurtıaşkan
tığı te:ıkel"ftltnı yetıotıremedılcn 
demiştir ).!ecllsten çıkan ııa:retc
ctle.r ırı.:ıo de Cwnh!frba~lı:anı ile 
Adnan Mcntıcresin CUmhurb~~an 
lıtı otomob.llnde ;cııt naıtanıar
dan lledcnı Berk. Llltfl Kırdar. 
Nedim Ökmen ve- Fent Uçaner'ın 
dıtcr iki Batan oto:noblllnde oı
duklan halele Moclu;e '1eldiklerlnl 
ıtörmüşlcrdlr 

Son mllletrnklll!'rt &CÇ'mt ın rasında. lstanbul'Cla \Ukua ~len bau chld tlt'rlet llıt 11 ")!arak. 
C H P nleyh ne cldarb ve cl:azab yönden iki ft\Tl taklbatR ı::rı im tir Son ılı:. cün ('inde 50 den 
Caza CHP linin nP.Zaret •!tına aıınmıs bt•tur.duli\l etiJlf'llmek• ı11r Bu arada dUr. de CHP Nuru· 
osma'ltye wmt oca(ıının buı evrakına lstanbul savcılııtıncs e1 konulmııştu.r 

••ne tö.rlf't•e ba•laıtı: 

, - On on hec dnı.ıı.:a :ıamıııınııı alacozım. Daraya ll'lmelı "" 
il.be dert ;ıül.nu.•\i: lhtl)a<"llll ıı:t:ınlerdlr duyuyorum "ilhOJt"t dOJR· 
t •11111dını, ı ıe ırtıllnı ... \ rtıııl b~ ya ınıtarım l\ııımnıı r ltlndf!
, 111an ~ahlhl. hrııı hlr Mü~tllınan ırııll>I" lllılıııO tr\rı.ı.ııııe ı.11nuı 
,: 1lorunı. tt ıınli Rntıhlnıln huınrıınn eıı.ocııı:ınrn, l'•'•111nılıl'rde11 
G r11:11 ıorf'te&lnıe, 111\i:ıın takını l'\dllderlnıe \e eski 111\h arl.:n· 
•tıhrırııu ""' u~ıırıııı: ı ıııa t'\1111)omm. 

k \"a l ııır. tc-lnııte t ek uzllııto çnr: \lllletımln ıııııtrıe H' ulAıılt'te 
G~I llOıı&uııu, 111 1 1. ıı r, Ahrnli \e l~tlt.;rnr l("lnıle )ll!Udıtını, a<oırlık 
t trnaııJıırıu ırnr ısıııda euıırtıı "' nıuhlil'm tılr milli cı•phe lmr<lu 
,11ııu ılırnu•dt•ıı, ıul.lulml tııo nıa ı.ııoıımnk.. Bu hasreti lfRde 
ıı.~trı.,n. 'alıııı t.;rıııtt nrzulurımı Uaılr etmerllılııır ı.entllm ılhl 
ıı,,t" ııut) r, en 1111111 tıl'ı.a tıııl nıı, aaılrt ıı:ındf' ı:f'll •ln11 ıtllrtt için· 
fi ""lldl tntlı canını ~"'" ~"r rer111 eıtE"n nice ""il ııatı ar"a· 
•eınıın rutıuııa ırrdlııırın oldutnm ı f'mlnlnı. 

1, 11 
RQ) ııı. :Snnıık Kruıallıı, \i:rııdl mrznr t~ııııı ynzdırdıtı ~zlrrt 

tıı rıır edert'&lm: cı'1lllt'tırıı umdııııım feyzi ıörrnıenenı çatan 
•bı:ıın, brıı nıahzuıı ... ıı 

1 aflrlnı tılrııı dO üıulü. nıııırnlnrının Alemine daldıtı bel· 
ıı,dl. ,.onra .6z0ne de\am rttl: "' fi - Hen esli! bir aslirrlm. '.:\le rntl..-et ı:Onlf!rtnl\e :'llana.tır-

..:'<'lırıı. ı~ııtıııattnn ı.urtnlmonın he..-ecanını. mllletJıı htlr bir 
,,'1ı1:a. hlrll&t. ırralikl)e ı. 1\11 mft!ınltl htl!ırellrrlnl '" Omlllf'rlnl 
:\! nı: bir ımtııı> "ırıııı, ı"' en ı.e~ır bir l'lilldf' rııhumdıı > ıı•aııını. 
llll.edon)ııdıı\i:I r. khll t111ıi.lplerlnde \RLlrl' 1!lrdü111 CJ ınüllll sıfa• 
~1>le 1 rahtıı<ı:arbıı ı.o•ııım, Halliıın llarhlnln ltlAlıi.rıt..rl l.;tır!!l'ınd'I 
cıı''~ııcıırıı. ( 'lhon ıtnrhlnılr c;aııoı.k11lr.ılr.ıı h~lıımııli ıızere ıtol~nııı· 
rıı tıııı eephf', sllAh ıırkaıl~lıırııııla berher ~elimf'dltlııı tıl'ı \e ınab· 
~I lıılHt ı.ııtmıtdı, \fütıırr.ı.e dPırlnln ıııu•lhr.I '" 1 \i:enr.elrrlııl ı:r.· 
"fdlktf'n .sonra oı·ıı. ulııılıı l•tllilAI ıı11rhlııl'! nııtmak ~e mtllrtlıı 
11,~llııt ı.ıırt ıırııııııR ııtııııı•t etnıı•ı. ıle ("Olıi. ukilr tıaırn '" e•t.I ı.11Alı 

llda.ş ı arımın ı,ır ı.ısmıııa ıııt.•IP olılu. 

ı, \ ll11hııı 1ıu1.ıırııııdıı hen •Rhlıllıu: llu ınlllct, rn llmlt•lz ı111rııııı· 
.: ~allısııul .ı ar•lnıı lie•lldl. \RZlfr•lııl ) ıptı. ıl ıt11rln :ıorlıı&R ıo· 
c,

1
' \ Prdl, ba t.;o ııı·r ııı 1111'11 rıeceli atır artların altın tin uını. 

flııJllSa alı \i:ııntıtı. ıılha)et her ·r•drıı l'\\l'I 'I Orklü&ü a)e.,,ıııılr. 
111a lıııtı.ıı. 

,
1 

••tı111 ht'r rnflraıll'lr'dl'n •oııra llüzlüc~ çıt.;tıcımız , .. hRJram 
tııhı"t'" bıuırlaıııtıııııııı: :ı:ııınnn ne ıördfl\i:'.' Bn a 1,f'çen t.;uıtrrl ~a· 
Ilı l>~Prl, hııklıırıııa raLI cılnı11)orl11r. ıtıtllf'tf' fl'nllnllt hl:ıııırt et · 

' lrl;J derin hazzın :tr\lilne ,·aranıı,orlar blrlılrlrrl)h~ lktld11r 
ıDr\Rmı a. :1 O. ~ del 

- ~ 

İstimlak bedeli 
ödenmiyenler 
şikayet ediyor 

Ana)"ll.s&ntn "" 6830 sayılı iatlmlllı:: 
Kanunu•nun açılt hOtUınlerlne rat
mrn. fillen ııtımlU: edilen gayrlmen· 
kullerln bedellnt alamayan vatancıae 
IAnn &a)'Uı son geçti.leçe artmakta 
n bu bu.suaı.aıı::ı ~kAyetlerin tıalll!
dllmedlğl gOrülmektedlr Bu me)an· 
aa Mehmet !r adıncıa bir "'tanda· 
em tam bir yıl önce lstlınUlk edil· 
mı. olan gayrtmenkulOnün değeri 

tam olarak ocıenmem~Ur AUaray, 
Muraıpaşa mahallw, Millet cadcı~ı 
8/80 aı1a ve 2 parsel Oıı:ertndekl gay· 
rlmentı:ul 3/12/1056 tarihinde istim· 
ilk edilmiş Ye Beledlyec·e 13.930 Ura 
de er takdir olunmuştur. itiraz: ü· 
zerine il uncu ASll)e Hukult Mah· 
kemesi. latlmlt\Jı:: bedelini 23 446 il· 
ra)a çıkarmış, ltakat Belediyenin tak 
dtr de;er. ödcncıır;ı halde gtrı ka 
lan ıuamın tedl)estnden imtina e· 
dilmiştir Mabkeme tlAmına dayanı 

!arak yapılan icra takibatı da reme 
re vermemls. panı;ı 6demek için 
6 10 957 tarihi lç!n gün tesblt edil· 
dlll balde. o gün dahi bedelı tah· 
a!.J etmek mümkün olamamıeur. 

Mal sahibi Mehmet ır. Anayasa 
ile korunmuş olan hakkını elde et
mek için bfitUn kanun yollarına baş 

IDrıamı 8ıı. ıı ~il. :; tlı') 

~-

GIDA M RI
. NE Hu·· c~""uM \ f'li~ll'l('f' ır hlt f'ılllf'n rınıtarıa ıııla mıııldf'lerlnl•I 

\• ADDE LE - "'atı•ıııa dlln hı ıaıımı•tır. 11 11 ı ı. . ('llı-51 ııaozr'i hü· 
• \ Qf,: hlr 111 ol.a el! 'lrrnıl tir :\Jı.ırt;afı;l"lnllll hlr dili.;• 

ttı~:• ~atı,11 c;ıliarılıııı tılr 111111111 cıtulunı ıw•tılrl 3:'1 d ıı.ıı.~ı'I,. hıt mi tir. Rı>•lın. ı••)nlrln ıcrı ı.uıaıı 
llnı ıö.ıerlJor. <Pl)a!illdRkl • aUşlar 'e durumıı dair baberınıız: 3 uncll ıufaıladır.) 

&ııadoıa AJıuıaa 

Ankara, 25 - eUumum Uln Yt 
retıamıann gazete ve d~llerde neş
ri aureU hakkında len. Veklllerı 

HeJ eti tara!ından Jı:ararıa~tın!ıp yük 
aek ı;udtltu iktiran eı.mtş olan U· r 
rarnamenln metni şudur: 

KARAR 
ıı - ınıumum lliin •e relt!Amlar, 

cazcıe ve dergller<te. aşaQıdakı hU· 
ltUmler dahilinde ne redl11r: 

1 - bilumum b\14\laı ve ticari 
llAntar v., ttlı.lAmlar, rurk Baaın sır 
ııaı Reamı İlinlar Limited onaklı· 
tının ı.eşttllJıtı ııuıunaıı yerlerce bu 
u~~kllit marttetl)le, adları ttt.bit o
ıuuacak gaz.ete ve ı1erellerı1e .-e tA· 
rin ı.:ıtınacalt miktar ye nlabetler 
cıalreıdndtı neşrolunur. 

tDeuau: ::.1. ri. Sü. 1 de) 

Okullar 
Isınmıyor 

,Yakaca k. d urumu hal

ledi lmedi. Şikôyet üze

rine Maarif Müdürlüğli 

«Sınıflar nefesle ısı n ır» 

ceva bını verdi 
Soğuklar bayll llerlemı, olduğu 

halde. okulların ;altacaıı:: 1bttraçları 
m esele.sl. balen ha lled Uememı~tır. 
811 dunım, talebe • .,ıuertnln bQyOlt 
f!ltlyetlMlne aebep olmaktaı1ır. 

Talebeler. ub&ble7ln okula gider· 
Jı::rn gl)'dlklf'r1 parduülerlnl ancak 
akşam en dOndOkl.,rlnde çıkarmak· 
ıa<tırlıı.r. Denlerde, bllfta öltretmen 
oıduau halde bUtOn talebelu palto 

pırdesU ile oturmaktadırlar. 
(Df'Umı ı.;a. :> Sö. 6 ıtal 

GAZiANTEP 
ADLİYESi 
KÜL OLDU 

1111 usl '.\luhabl rl nılıdrn 
G:ıztıntep 25 - Gaziantep lldl!ye 

blna.aı, benoz uı.blt edıtemlyen bır 

aebepten dolayı, dQn ı;ece rarwn· 
cıan wnra t.am•mlyte yanm14tır. 
Yangın ı;aat 2 4S ıe. binanın orta tı:uı 

mından ..-e çatıdan görOlmUe. yanm 
saat lçlade. iM> met.re uzunlııl!'Unda· 
ki binanın çatı lttamı tamamen ya· 
nanık oldujlu ıtbt çölı.müştOr. Ga• 
zıant.ep ıtratreatne!' htıla:ı civar vl· 
IA7et:rr tfalyeat ynnıını söndO~me 
mlş. )'alnız ıı nıta .ıra:retlnl önle· 

!Deıamı Sa: ı sı : ~ cteı 

CUmburba•kanı, Başbakan vr 
;eni Bakanlar ara."lındll beş da .ı· 

(l)t'rnnıı "'D. 3 ..,rı, a ıll' ı 

'J t.TKIKh• ı,fZl\I ıtbll Ol \ ' llHlf.tll.llt!? .• 
Dün. ııı.at 11 de. Emnlrc~ 2 ncl Şube 2 ncl Kıum Amiri Komlııer Scmıh lmn- vr iki pol l"QP.. 

1 \ R ll\'' \ Dl \ ıd 

Tarhan i'ine ba,ladı 
Yeni Vali ile Bern Elçisi Gökay arasında dün devir ve tesl im 

pıldı . Gökay Cuma günü İsviçre'ye hareket ediyor 
iş leri ya· 

Bem BOyükelçll>l Ord. Prot Or ff 
Pahrettln Kerım O!lkay, <tün ı.aat 
16 cıa 36666 numaralı huauı.ı oto
mobille l ı:ayetten a} rılırkcn. va
llllk ,.e beledt;e re.ıs .'·ekmııı ile 
11~1! bOtOn <!evir muamelcten ta· 
mamlanmış ve MUmta:ı: Tarhan. 
vllllyettekl makamına oturaıak, re 
nı vazl!eıılne fillen bıvıtamıo b\l· 
ıumıyordu Blrkı(' gOn önce şehri· 
mıze gelip. Baııbaitanla t:llril~tOkton 
11onra Ankarııya t1rıncccııını söy· 
llyen Mümtaz 'farhon. daha 
sonra nedeııı;e bu Clkrlnden vazııeç 
mlş \'e k~a bir zamanda de\•ır ıt
ıerı tamamlanarak meııelenın da· 
ha kıu bir zamnıı1a kapanması yo 
!una ııldllml,tır. 

icertde tçıaıerı Bakanı Namık 
Oedlkln de hazır bulunduğu oı1a· L 
cıa bir taraftan de.-ır işleri yapı· « 5 U N ı 1 
lirken. öte yandan da hususi kıı· 
lem müı1ür0 leni Bem bil yük el· 
çllil tçln bui(ln Ankarava gtdeccıt 
olan II uçağında yer ayırtmakla 

PEYKLER• _ rıTOrJ,; ~•tmııoml llrrneitln taratın· 
dan trrtlp l'dllrn l.:onrunı ıarın 

ııı.ı Vrof. Or. (.lrl-.bl'rıı: tıınılındnn dün saat ı~ .311 da t",mın ınll ~ı· 
rrnrl r.oı.ollndl' Hrllml•tlr. Pror ~ıın·ı Pl') lill'rlıı ıcıı•lını dOrblinün 
lı-aıtı lir mukııvf' " rılf'rı•k. cıılflrhll ııfin 11'8'11 t.;ndor rnflhlm •l t>C;ll~f' '1r 
onıı )ıtl<ıııdır. llıı ~3'""" aımoıff'r dı ın" c:-ıı.ıtrat.; ı:ıınr 71,a•ını ora• 
da trtlı.llı. etmelı. hr ııtını rldf et mlı oıu1oroı,n demiştir. 

m~auıttu 
ıDeıamı a. :ı ı;u. t del 

1 

nıuru CHP 11 mcrtı:ezlne ıt~lerek 
C H P Emlr.CnO ilçe baııkanı Ke
mal cııınııtroıtlu·nu bul ufar \'9 
kendl61ne c\'all ~erine ~rtuı:rul 
UnlOer» imzalı bir yazıvı ııöıs·cre
rek, cTctklkıno lUZunı ba~ıı oı~u
(:ıa c babı mucıb~lyle. C H P E· 
mlnöntl llccııı.ne balilı Nuruosman • 
Df'fterı lle Kı.rar Dcfterımı 
re ısemt ocağının, ctlye Kavtt Def· 
teri ıte Kara~ Dcft<'nt 11• ·••emtı· 
ıercıır 

Ken1aı çıı nı:.rolilu. tom•scr ::;e
mlh lmroı;e. •Mahkeme karan ol
madan de!terlerı vrremtyece!t o • 
Eıll) Je:nlş ve «.Dellertn ancak ocak 
bınasında tetkik edtlmc:sıne ızın 

\ 

'ereblleccğlnb ifade etm~ur 
Bunun ozerıne. Kemal C l nıPr

oğlu ve polisler. Nuru0$l?lanl\'e o
cak merkezin ıı: tm !erdir Oraı1a 

(Drıaını So: 5, sıı :: de) 

Elçiler arasında 
yeni tayin nakiller 

llıı•ıı•l "ııhııhlrlmlıdeıı 
Ankara 2~ - Dı~ !eri Bıı.kan· 

lığında \eni vıı uzun bir tayın na· 
k 1 \ e terfi karlU'1lame6l cıkmıştır. 
Buna göre 

Kabir bıışkOil50IOl!U Siret Pa· 
ıuıu Vı~ana olçıl !it m05t~an Saıt 
S pahıoAlu. Roma büyük eıcıııtı 
bıışküt bl Nüz.het Durukan. Bonn 
büyük eıcıtlğ ncıe orta elçılık baş
ko115olosu Behçıtt Türltmcn. Parlıı 
bü;Ok elçiltih başlı:Atıbl Cen&:.z Se· 
bülcc c. BrOlı:se büyük eıçııı~ı 
bıışltAtıbl Tıüıtr ŞentOJı::. Kara~ı 
bü;Qk Cl('lllğlnde başkAttp ErcU· 
mcnt Yavuz.alp. Lor.ı1ra büyük el· 
ç.lltlnde başkAtıp Halli Ka;apın.u 
ile Rahmı Oümrükçüo~lu. :rah· 
ran bU)'Ut. elçlltıtlnde başlcitlp 

Faruk Şahlnba~. Attna büyük el· 
çılltı maıılAhatııOzıın Rtfat Baraz 

Ult>\81111 Sa. !\ Sö. 1 de) 
---()-

Antibiyotiklerin 
f iah tesbit edildi 

Hususi Mubablnml7den 
Ankara 2~ - Satlılı: ve S06yal 

Yardım Bakanlığı yerli olarak i
mal edilen antlblyotlklertn azami 
perakende ııatış rıatıannı ve mUs· 
tabu~ların tmalltçı azami utış 
tıatlarını t~b t etm1't1r. 

Ayrıca Streptom\'clnler bar.ç. 
diğer cn)elctabl. antlblvotlklerın 
&" ba•ındım t barrn münhasıran 
Eeromlu olaraı. pı asaya verllmeal 

meumı ~a. 3 811. 1 dal 
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Hektar fire 

TÜRKLERLE EVLENMELERi Bir odada 
iki ceset 
bulundu 

aa aa 

YUZUNDEN 
• O

rmanın bir 
tabiat nr 
ıı ı old1ı· 

ıu kadar. haltı\ 
daha fazla bir lıİll-M~~ 
bllıt n otrellm ı ı İ 
1' ı oldu&uaun llitil:!jjOlflfl 

K
adın ve er
kek va•ıın
<l&şlarımız:m 

eün ~ttkı;:e &%'
tan bir ~r ııcıe 
> abancılarıa ev
lencmı:lerın ııa
zetelere verilen 
l!Anlanıan ve
ya habcrlcrcıen 

YAZAN 

rı 
rtkan ko"UO!os-

: !arının ev!"n<1 r-
Doçent Dr. T me e )e•kUI oı-

T madıklarını an-
'-T. flllft- ıanıat çın Am 
ı 1 

,., rtkan Dış İiler1-

ALT IJG- ne alt flS"rlerc 
başvurmak !ı:AU 
dlr B:ı cOmlc

Bir bekôr odasıda kalan 

iki genç adamın ölümü 

şüpheli görüldü 

'V 

DOGAN 
Türldyt"df' res- . ı.-
m•n kabuhl 1llt"· 
Tinden :rtı:ı: ~ ıl 
geçti. JU7 yı· 
ıı kasım ayında bir nan• 
11z olrel menle başlayan -0r' 
manrJhk bilgisi, na7.arlyc bal<• 
mından, devamlı gelişmeler kil{; 
detti. ıran ıL ö&reımcn l.D

1 Ta sy'nin Ilı! yıl ıononda yet ş· 
tlrdlfl ilk TUrk orm•ncıtarını. 
blnJcrccsi takip ttll. Yüz yıl on• 
etsinin htr bat<ımdan yeteri~ 
ilk orınan okulu, şimdi istanbU 

öğl't'nlyoruz. Bu cıurumun nnu 
ccıııır bir ,ey olup oımııcıı ·ı tnnı-. 
mıısına ı::ırmı>Clen bu ~·ozcıcn orta
ya çıkacak hukuki bıızı m sel 
!er Ozenncıe cıunnak istiyoruz. 

T11rttıer ııcrelı: ktn<11 vatancı&: -
ları ve illrclı:sc yabancılarla Ttlrlı:I 
ye 1ı;: ncıe ~ ıı dı ıncıa ev! neb • 
lirler Türlt e cıı ı evlenme er ya 
bizim to osıutlanmızcıa yapı
lır (Konsoloıılanmıza 10 N:ııan 
ı 920 tarihli \'ekliler ıı vetl kararı 
lle evlendırme yct:Cll rl \ erl!m ş
t r ı Ve a mahalli kanunun emre~ 
t.ğı yurlerde yr.ı ılır Mahalll şekle 
uygun olaıa • yapılan etl"nmcler 
TOrktycde muteberdir. hatt.ü bu 
şekil Türlt rede ·ıısak cdllm " o sa 
dnhl Meeeın b!Ztte sa l'Ce medeni 
nıklba cevaz tardır. anı mute~er 
e\l Uk evlen<llnne memuru onun
cıe yapılalı o up imam nık ıhma 
ce\'liZ terı:mcz Fakat Arap me-n
leketler ncıe imam nlkühı mu~e~e~ 
b r evlllllı: cıoıturur. bu bllkımcıan 
bu memıeı.:cl.lı>rın blnndc imam 
huzurunda e\lrnmış bir TOrlcün 
evliliği TOrk ecıe cıe mutebf'r<l r 
Bazı mcmlckeLI rde meseli& D rl • 
ş k Amer ıı:ncıa hem cıını hem cı 
mecıenı n lı:Ah muteberd r Du it -
barla Dl:let1l • Amerlk da evlen n 
b r Türk keneli Konsoloııu l:ıuzu
nıncıa b&ilı::a b r kil ede papaz 
veya bir ıulh hllldml huzurun:1a 
Cin evlcneb lir ve kllLsecıe akte<lllen 
n klh cıa mecıenı nlkllh ıı:acıar 
muteberdir 

B r TOrk TQrlttyccıe ancak Mc:ıe
ni Kanunumuzun emrettiği şcltll· 
<le evlcneb•llr. bu <la blr cvlen
cıırme memuru olan lcdl:;e re • 
& nın. veya rel n evlenme tş•cr • 
ne memur ettıti vekilinin ve,a 
muhtarın huzurunda olur Genel 

ak evlenme aktı bu ı~e tah· 
o•unmuş mahıılde yııpılır !a· 

• hastalık ubeb ylc yertncıen 
o a:;ama,acaliı cıolttor raporu ı e 
ıın .t olmuş olan ltlmısentn ev
ıenmc&lnln başka ~erde cıe yapıla-ı 
b lec ğl Evlenme Tallmatnamcs • 
n n ıı cı mıı::d ncıcn anlaşıl
maıctacıır Bu tzahatımızıınn cıa 
anlaşılaca[ıı üzere b r Türkün TOr
k yedeltl bir tonsoıo&lulı:tn cvlrn· 
me TOrk kanunlan muvaceh!)o 
s nele mute r değ ıcıır Hatıra 
knnsolosluktııkl evlenmevı b r 
T ırk e\•lendırmıı memurunun a!t· 
te<leblllp atcıecı mı~ ec ğl &ıru6U 
~rlmeltt cıır Taraflarcıa.-ı b rı ba· 
h s konuau olan konsolo;ıluğun 
tabiiyet ncıe b r şahıs oldu~ vr. 
ltonwlo:;luk binasında ikame: c
cıcrken ağır bir şeklide hastalı ı 
ve raporla bunu tcv11lk e:t rd tı 
talt<11'Tcıe TOrk etıencıırm mcnıu· 
runun tonsoloe.lukta da bir ev
ıencıırme alctecıcbllecetı kanantın· 
<la ıı: Bu bakımlardan ı:eçe J crcıe 
b r TUrlt ıı:ız.rıı Arr r kan kon· 
ı;ol 1lğuncıa cra n " r:ı 
11ın n Tnrıı: itan n arı bakımı 
mu\ l)('r olmacıığına cıa n 
m •er z Z ra 1 re! 
pasa ıo o ııu lan ı ron 
c f n b r Tark t'\ c 
ru huzunın a \!el m 
na ıt ma v rm oruz. 
TOrk mrmur ancak hasta ı ı ra
porla a • o n kllDI! n n n zcı n 
de ııılııp ev encıırcblllr. altı!! ha.d" 
me uı olur Hastalık me\cut ddtll· 
k n varmış gibi rapor veren cıok· 
torun cıa sorumlu tutulacağı Oı>
h ızd r Burada Tüı1t tanurıları· 
na ııöre muteber bir evıenm0 ol
mııctığı sılbl. eter Amerikan kon· 
solosu nlkAh mcmurıuıtu )&pmı -
aa Am rlkan konunlanna ı:Orc 
cıe muteber bir evlenme yoktur 
Zira Amerikan Dıa işleri Talimat· 
lan (The Forelgr. Service Regula· 
t onııı sarahaten Hariciye me:nur
larının evıencıımıe mc:nurıu~ ~a
pa."tlıyacnklarını tasrih etml tir 
11 t. Bununla beraber konsolos
luk memurlnnnın ıscraret~nne 
memuplannın del!:ll ı. taratlardaıl 1 
b r.nin Birleş! • Amerika teba • 
olmaııı halinde b r evlenme m rn-
6ımı esnasıncıa resml şahit oır • .ı
&ına mOsaacı e<1Umiş ve böyle; oır 
evlenme içln sefaret. leıt yo • e 
konso!<>&l blnalannın tabslf.I· 
ne mani o umr.amıştır. 

Amerikan rnoeıııtıertnln bir ço
ğu :ı:ı HBZ.lr&n 1860 tarihli bir te
cıeraı kanuna dayanarak konsolos
ların evlendirme yapabllccekle· 
rtnl ıcıcııa etm~lercıır Bu ka.nı.ın 

şöyle cıemektedlr cF.ıı:cr Dl.atrlct 
ot Oolumbta• da tka."Ilet ct6Clcrdl 
evlenm ye mezun olncıık klm5Cler 
arasınCIL b r yabanCl mflll!clı:ette 
B rleşlk Amerika komoloııluP> n e
murlanncıan birinin huzurun<1a 
yapılan evler.meler bOtOn mak
sat ve P) eler içi nmutcberdlr ve 
B rlcş lı: Amerlkacla yapılmı ırtbl 
neUce doğuracnktır ıt 121 notun 
kan§ı'klık Onla İnglllt bllı: nı 
Clh e Parry'lltn cıe ııaret ettııti ır1 bt 
bUradakf •huzuruncıa kel ml.'5 n-
cıen çılanakta:1ır •Iluzurunda 
demek ctar&fındanı elemek det ı
cıır Zaten bu cıurumu yanı Ame-

cıen olara Hacı:: 
worth. More H\Cle. Halleck Puen·.e 
clbl Amertknn devletler hukuku bil 
ı::ınlerının de konsoloslan:ı cv
lcndlmı )Ctkl ini haiz olClultları
nı es r erınııe belirttiklerini w,-
1 eb ı rlz. 
Yabancı Türkl)ede evlen.rk n ön 

ce kencıı mmı kanununa ~ro ev
i nmr c clıll olup oımacıııtmı a
raştırmamız cerekir K ndt milli 
kanununa ıı:ııre evıenmıye ehil 
olan b r ktmsc b zım Amme tntlzn· 
munızı bozmamıık şart!\•! T 11'
lı::lyede bir TOrkle evıenebll r Bu 
ıu cı eı.t r ki meseli\ Arnp mem
memlekctlerlncıe pol ır;amlye mü
ın < uırdır. blnaenal~h bir :a
rısı olnn herhangi Arap b r erke
l;tn ikinci b r ıı:acıııı al!nıısına 
kı-ndl m ili kanununca hiç bir 
mani yoktur Halbuki ço kanlı
lık bizim Amme ıntızamımızı bo
r.an b r hu.sus oıcıuıı:uncıan böyle 
bır aratın 'Nlrkl ecıc ikin:! b r 
kadın almasına lmkAn ~oktur Hat
tll bu lklncl kacıın b r TOrk vatan
daşı olmayıp cıa arap erteıı:ın va· 
tanCl8' ı olan b r kadın dııhl ol ıı 

evl!'ndlrme m!'muru bu nlkfıhı 
ıı:ıymu~ 

Buna mukabil bazı tıallercıc 

de kendi mllll kanununa cıöre ev· 
lenme e ehli o!mıyan b r ı:ıı:nsc
nın ehllyctsıı:l itini meydıına ~ 
t ren cvl nme manıı TOrk Amme 
intizamını roncid<' edecek bir bu
r.usa cıa~anıyorsa bu cıa ı:öz önüne 
alınmaz. • tescil bazı mcmlclt ti er
de z nctıerıo be)azların, evlenme
leri yuak edilmiştir Bu ma:ıl blz· 
eo muteber cıctııcı r O memleket 
teba ı bir ~ahuı buracıs ııksJ dl· 
ıter ırktan bir kl.ıiı6Cı Ue 4!vlenc
blllr 

Cinayet mıwısı memurlan, oOphe· 
11 bir OIUm b4dt.seaıne elkoymuşlar
cıır. Polla.erl harekete getiren, dOrt 
metre lı:arcllk b!r OdMiaki lltl erkek 
ccsedl olmUştur. 

Patlb, J-'evzlpf4a ca<!Cesl lGS ı;a
),lı apartmanın bo<lnım ıcatındaki 

OdllSIDda ya tıp ı:aııcan Hnse)'tn Top 
rak ile LOt!l Ze:r!An dO.n sabah ya
taklarında oıu olarıık bulunmustar
dır. 

Cesetleri mua:rene eden na l tabip 
her ikisini de morga ltaldırtmıştır. 

cına}et masası memurları tlplit blr 
beltAr odll.81 tle karşılaşmış ve oda· 
da dlltkaıt çekecek her ban 1 b!r 
şe)1 luır$1l&ŞDlllinı41arcıır Bununla 
beraber, memurlar 30 ve 32 :rafların 
da olan geııçlertn husu.si hayatları· 

nı tetkike başlamışlardır. 

Odada. bu phıaların öl!Untinü u
zak bir lbtlmalle izah eden aadece 
bir pz ocatı bulunmaktadır. İlgi· 
iller, gece .raııar YBZ1.rettc bırakılan 

ga:ı. oc:ıa;ırıın hacmi çok kUtUk o
lan Odadaki ot:&lJenl bitirerek genç· 
lerln OIUmüne aobcp oldutunu ge. 
ne lbtımal o!arak orta:ra atmış!&r
dır. 

OlümUn gerçek ıebebinl, tındtse· 

nln cinayet olup oımacı~nı ancak 
morg raporu ortaya ıı:oyacntur. 

u)Ş HEKIMLIGI SEMiNE-

Ri» DON AÇILDI 

Yakın ve Ortacı<>au Çalışma Ens· 
tltüsü tıırafından aıeaılcketlmlzde 

1lk olarak dlln Ilı Heklmllll semt 
nerb açılmışur. 
Çalı$ma Vı:kı\leıt m~plav, mll· 

• • A 

IHTILAF 
I• nıtlltere vıı Amcruı:a•nm ru

nus·a ııUAh vemı ı ba.ı:ı ı;:cv
r~lerdc kızgın münakaoaıara 

ve a~ır ithamlara ııebep olmuıtur. 
Cezaylr'ln bug(lnkü cıurumu göz 
önünde buluncıurulursa. tıu mO· 
nakaşıı ve tıhıınılr.n ıı.nlıınıak zor 
Clcı;lldtr. Fa ~nt bun lan ıtcnc dt e
ı:elle karşıhımak lcnbcder. Şu ti!· ' 
racıa lşl soğukkanlılıkla gözcıen ııc
çlmıelt lizını 

MÜSTAKiL DEVLET 
Mesele nceiır? Tunus bui'On ma 

takll bir de\ !ettir. Her mtıstaltll 
cıevl"'t ırtbt. askeri kuvvetlere sa
hip olmak. bunıan ı;tllihlanııı:malı: 
zorundadır. Ve bu alli.hları her 
lı:üı;:ük OC\"le<; ilbl lmAI edctnM!ı;i 
için dışarcıan almala mecburdur. 
Müstaktl b.;; devlet olarak ııı•ecıı
ı;ı ımtıeı<lan ihtiyacı olan ~ıll\hı 
almak hakkını ha1zcıır 

Fakat Dünyanın buıtOnkü hl\lln
cıc bir mcml~ketln cıııter bir mem
lekete ııl!Ah ııutmasıııın bazı .ııya

&l mlnA v netıcelet1 oldul!:un'.1 cıa 
in kür edemi') iz 

BATIYI TERCiH 

En önemli İngiliz guetelerinden •Daily He· 
rald• ın Dı~ Haberler Sefl ve diplomatik muha· 
biri W. N. Ewer. bu.ıtünden itibaren \'ATA~ için 
de yazacaktır. Görülmemiş derecede çok seyahat 
etmiş olan W. S. Ewer hadiseleri blrind elden 
taltib eden. en malumatlı dünya ı:azrtf'<'ilerinden 
biridir. \'anlarının Türkiye'do neşir hakkı 

VATA~'a aittir. 

llrmlştl. Fal!:at Fellıı: Galllarcı hü
kumeti Jı:unııunca. Tunuslulııra 
karşı yep:ı;cnı bir şart ileri sıırül· 

iHTiLAF 

W. N. EWER 

işleri Bakanı. •Fransa ııe aramız
da bir tıkır lhtlllltı olma ı bizi 
ı;:o.< ilzmClştor,» cıeınşltlr. ŞOphc-

61z ki ozıııccek bir şeydir bu. Fa· 
kat böyle flltlr lhtllAflarının hOr 
cıemokrasllerln mOnasebetlcrtncıe 
zaman zamru> ıtörOlmesı gayet ta· 
bildir. Ve bu lhtllAflnr csaı; biri!· 
ite halel veımekS1zlıı hallectlleblllr 
Bu efr.r ilk hl<1Clet llnı geçtikten 
ı;onra ll}'DI şeyin olaca~ndan em!· 
nız. 

NATO 

ıuı· t ntversltt" ine bafh bir takU il. 
dlr. Fakilltenln dokuz enstıtlh 1 • Toprak llm1, orman ınahsuııer • 
nt de&erlcndlrmeyt. ılrll külllirı; 
orman korumuını, orman tşle 
me,inl, orman polltlkası•nı, orİ 
man Botıınltl'nl, ormancılık co 
rafya ı'nı ayrı kilrslllcr ııaUnde 
ele almaktadır. 1 Ne var ki, en ı:ıııus kabartıC 
blllm gpllşmelerlne raımen Til~ 
lılre'de ormanlar korımnç b 
hızla :rok olmaktadır. Elde 1aıı· 
h ve ika bulunmadılı için, ıSS1 
ba lanıtıcı ile buınnun orın•" 
mevcudunu mukayeseye ınıııA0 
yok. Fakat Cumhıırtyet'fn ıcu· 
ruluş rıhnda memleketi ııapia" 
yan errnan ytız ölçOstınnn °0 

bir bu~uk milyon lırlılıı.r oldP" 
tunu, llgllller sll7lll)'or. ıOS1 yı· 
lında rürkl:renln orman ınc.-cu• 
du i tı, iki buçuk milyon he.kt•r· 
,;ı.a cumhuriyet yılında tanı d~· 
kuz milyon hektar orman 1 
resi. 
Ormaneıh:ı bir bilgi kolu dlf. 

seçen .-e memlekete yarıırlı o 
mak için pelı çok gayretler tillrf• 
edenler, bu korlıunc; gı:rçetl ı~· 
lerl sızlaya nılııya ı;eyrcd!IO • 
Elleri kolları ballı, onnııncılJK 
ilminin faklllle sınırlanndan 6• 
teye geçem•mf'slne lı:artı bır tt1 
7apamıyorlar. no şartlar ı;urllP 
ı:ıı tikçe hiçbir 4e1 de 7apanıı1•· 
cııklar. 

(J). 
ıeueraraaı Çal~ r~llAtı latan· 

t'lhr l'nrn. u \ ""ıh • • bul çalışma Merkezi •.1ücınnı Mr. 
ınrrtenıı Coıısıılı.ır mıır· Cabal!ero, e:c:.tı:.a gı:neı ~cltretert 
rlaı:;t'" llaunrd 1,ım Hı·· ile yabancı elt.ııperler açılışta nazır 
\1eu ıtı:ı.t. . ıeoo. bulunmut]ıı.rdır 

dn nu şart ısa şuycıu : Ttınus iote işin lçyOza bu.'lnır•ıtere ve 
h0k1lmetı. başta Mısır olmak o- Amcrtıtıı•nın Tunuıs'U ortada bı
~ere başka hlı;:blr mcmloltet~mı tol· ralı:mamak iç n YllPUıtı tc1Cb-

Tunus MlkOmetl ihtiyacı olan llh almamalıycıı büs, aleyhlerınae yapılan ıt-
ellAhların bHyOk bir ço~unlunnnu hamlnrı lı:nt'lyen haklı ı;:ılcanııa· 
Batı de\•letlcrln<len ııotın almayı TEHLiKE malctacıır Geçenlerde İngiltere nıış-
terclb et.ml~tlr Sırt Arnp cıcınya-

lnı:lltcre ve Amerlka'nın bu~n
kündcn başta tarıo hareket e~ 
mest, Fransa ile çıkan mur 1ht1-
llfıncıan çok Claha vahim bir nctt
ce ynratablllrCll. Mesel&, T\Uıuı 
vaktiyle Mısır·ın yaptığı gibi Qe
koslO\'ak ıılllibı ithal etmeı;c ba~· 
lıyııblllrdl Vo aynı zamanda da 
'I'unus·un cıurumu bir men!, pro
paganda vıısıtıısı olarak kullanıla· 
btllr Yalnız Tunua·un cıeıtıı. ba
tan Arap cıovloUerlnln NATO ile 
ınOnıı.scbetıeri Clahao k!ltO bir hll 
alırdı kt NATO ile Arap <1tı·ıy~-.ı

nın münasebetleri tam akıılno ol:ı· 
rnk yenıcıen ır;özcıen geçirtlmell, u;. 
nh edllmclt<1lr 

Bu hususun Frans 'do cıa tam 
mlinası ile takdir edllaceıııncıcn e· 
mın bulunuyoruz. 

, Zira TOrklye•nın nrmancııılın• 
da ilmin değil, ıunlUk poJltlk'•İ 
nın r.özU reçtyor. İktidardıı.I' 
hUkllmctlezln, kısa g!lrilşlü .ıd• 
ret maslahat. politikası, onnao· 
!arı rutur ıızra lıart'amaktaıı çe 
lılnmlyor. Türlü tkonomlk ba~ 
kılar nıtmda r;ünüı;üne :r•fl>'~ 
blilgrlerl', 60nU korkunç bir faC I 
da olsa, ormanlar ""keş çctıll' 
yor. Rrsmen drğllse blle ıöt y~· 
mulıırnr. t:konomlk b!ln,yrsl ı:rl ş 
mrmİş blllırludrkl yurttaş dSt 
runlilk rkıneıını otlayan bu ttll 
lmklna nldırı:ror. •rorıü ronıaıı· 
tık vrclzrlrr, afişler, duyıulıl 
rııd.rn konuşmaları, bir ıoıcrıı•• 
bir hırka ;rapmak durumunu· 
kilere hlçblr şe7 sö.rleınlyor. 

Hem kasaksılık, hem 

dolandırıcılık 

Nlşantaşı Teneke mahallealnde o
turan Hll&eyiıı Özpınar CIDn pol~o 
mnracııat ederek 1400 llraaının do
ıancıınıcııtını iddia etmiştir. Bu 
pb.sın iddiasına gOrtı, Rlr.ali Ahmet 
ve lı:Brdeşı Ali Ate1 ve Duraıı Ateş 

ltendlalne blr sandık mermi &atmış. 
ıatat aancıııı: içinden mermi :rerlne 
çakıl taşı çı.tanıstu 

Pol;s. 1dd acıa odı geçen her üç 
şahaı Cla yakalamıştır Bununla be· 
raber lı:~lı: menni aıı:nap ıcalkıt· 
mat ııuçuncıan cıa H sc in Özpınar 
hakkında ayrıca tahkike~ seçllml~ 
tir. 

Seminerden TOrıt.:re a:ıhll l"n bir 
memleket rayda!anacak~ır Bllhusa. 
çalışma prt!arı, işçi aat;lığl, tş m· 
niyeti. IK! • işveren :nünaııel>cU U· 
ıı:ertncıe cu.slı gayretler aartedllece 
tı bllCllrllen bu seminer :>eş ııün de
vam ccıecekUr 

sının birliğine lılılel \'Cnnçmr;c J· Den bunu:ı ml'ınllsını anlı}·amı-l~~i~~;;;;;i;;;;~~555;;;İİİ!a!;;\:ii'F~;iii~~55~~:;;;~iS~~~~~~ 
ı;:ln cıe bir miktar bıısıt s ıs!:ıı, ye- >·onım. Fraruıa•nın istediği nedir? 
IIl\nc sllAh imal ccıeıı Arap eevııı Silllhların As.lerin ellne ~mcıııne l Kf MAL BORA - BAHA SOYSAL 
ti olan ~ıısır'dan 15atm almaktadır mdnl olmak.. Peki. böyle bir şort-
Faltlit Mısırla bu husw•tak! moııa- ı • buna nanı mlr.nl olunat-lllr? 
ııebetl ac!ec b: J!'Stten ibarettir Tunus hülı::funet •• Franııızların bu Temyiz !Wahkemesi Ba,müddeiumunıi l\Jua\·inJeri 
Hemrn şunu Cin tllhr. edrllm kı şartını kabul etmecıı. Ve nihayet PA \"ESDt-; BORA - IUUKADDER SO\'SAL - SE,IİHA 
hem Tuııu .. hakumctı, bem dıı <ı1'a· )'eni bir çılonaza ı:ırııcıı Tunus KÜKSEI. - ..\DiL Gı\L..\TAU - FAIIREDDbi ÖRCnN 
tı kuvvetlerllt Fransa"nın Tunus·a şlmCllllk Fransa·cıan slllllı aımayn· u 

Cam tevziat& yeni şeki'de 

Aralıkta yapılacak 

ı;llAh veren başlıca cıevlet olmal:· ealttır Ve tabii bgşka bir <ıBatılıl' 
tll devam eı.mesını arzu ctmı~ıer- cıevltttcn de aıamıw;a. ya ıılllltısız 
dlr Fakat Prarısızlar. Tunu.<ı·un ırnıacaıı:. ya cıa başka knynaklnr 
aslrnr1 kuvvttlrri için yollamın •. ıırayacnktı Kısacası bir sürü k11-

Aralııc .Y111<1Bn ıttbaren, eııbit e- llUılann Fransız askt'rle.rtne tarşı •o ihtimaller vancı eden bir du
cıııen yeni esaal&r cl&blllnde :rnpıla· kullanılmak oure cczaylr l\R.lc- nım basıl olmuştu. Dört. bn) ııon 
cak olan cam tevziatı lle alAkall ha rının eline çcçeccıı:ıncıen orlı:· atırcn çetin müznkcrcler, Prıuwz 
zırlıklara devam oıunmıttadır maktadırlar Du ~rbeplc Pranınz lıOkOmctlntn ttaranncın ısrarla da

Tevztat şeJtllnı ~bit eden yeni hOkıimetı. Tı;mıs n Pransız mır \•anmak azmll~do oıcıuııuııu ı:1 stcr
tormOlde lhUyac aahibi vatanaaşla- mu!O ı>ll(ıbların ihracı hu usun<1!f eli 
nn ve tevzi Ue ynuteıendlrllen fa bazı artlar ileri sünnüştOr Bu işte tam bu &ıracıa İııg llz ve 
tanbul Eanıoı v~ SanatkArlnr Dernek- 0 rtıann birine 51, CUmhtırh~kanı .\merlkan hükumetleri ııırf ı·u
lerl Diriltin in 1~ tlbarıvıe eıkı ma· nurıdba'nııı Tur.us·a , ollanncalı:: 11 - ııus·un cBatı> tararıncınn lhm'1 e
rnDlllnı temtn için bazı eııa.s.ar bU· lltılann Aslll'nn nllne u~emesl C1llmlş bir t!Uruma (lt\şm<'tneB I· 
lunmalı:ta<lır Bu arada numara ve- l"ltl U'mlna• v mı ı.tcıır Rurı:: '>a. çln cıertı ~'"t'n<llıılne ııl!Ah yc>lla· ı 

.. m ıı karar rcıııer Akı!ıl h 1 e 
r1 en vatanda$1ar endllenne hl ben p~ı p ıtıbı:rtyle bö\lc bir tem'- Fran a·ınn Tunus·o 

/5 
IA 1 vemıt'-

CEZA HÜKÜMLERiNi HAVİ 
TAM METiNLi 

HUSUSi KANUNLAR 
(4 Cild - 4000 Sayfa) 

HAien ~1irurl0kte olan eczalı bilcumlc kanunlar - Ta· 
alırtk e~·ledıkleri önemli Nizamnamelerle Tnlımntnameler -
Tc! ırler - t:mumt ve Askeri Tem •iz l\f:ıhkcmelC'r:nin içti· 
haU:ırı - Devlet Ş(trası kararları - Tamimler - tutalfia. 
lıır - Tebliğler - Alfahetık \'C 1ümerik Fihri ı - J.,üzumlu 

Memleket f'lıonaınlk yapı ı, bO 
tlln bir ~ lrınl btı milyona do1ıı• 
racak endU trl ve tanın kalkl11• 
masına ka\u nncaya kadar, or
man faclalan sürüp gldef'tkt!t• 
Korucu, Jandarma ve ınapusıınt• 
ılinlUk nııfakan itin tek ka1

1
• 

nalı dlyıı or11ı.1nı bulabilen nı1 • 
yonınra t"n;rı olamaz. 01amıı.dıl1 

nı 34 yıllık b!Unço cöstercıl. s,o; 
rumlıı tı!ıkılmrtler bu ı;ıırçt 
ka\Tayıncara kadar, • 
!ık bllc'I ı., ıatbfka~ ıeçmlYiall 
bir lllks olarak kalacalı:. 1" tazılnt'ak ııııaı mektuplardan ronra nat" ennc tıazırcıı Vr bu tıusus- k 1 

camlarını alma Uzere btrlıt~ mU· ta vapılan mOzokr.r<'ler n ınOs!>et mek. .kanır Tunus halftuıda co 
ase.<ıl de ı.uıunmaktncı·r racnat edecek erdir netlceleneceıt ne oııır Omt•ıe~ be- tehi keli hisler vanıtnblllrcli 
T~~·;··~~~;···· ......................... _ ............ -..................................................................... _ .. _ .................... -.... -............ -... ··-~~~-· ve f::ycl:ılı bir ~'Ok notlar. 

Büyük hır itina ile hazırlanan ve mahdut miktarda ba· 

:r.ıkl 

ARNIAGANIN OA AN\A ı<. ı B.A iZ 
SE vGı.Lı s iNE 

vER..112. /--...ır.ı1Jr-111r11u 

'~'f.<lf~ ,J/.(Af,,.. .• 

-AAJCA~I~-

sılnn bu külliyatı bütün hukukçıılıır:ı tavsiye ederiz. 
.'IUR \C:AAT YERLERİ: 1stanbul'ılıı Jf3k - Ünh·er:.itı• Aile bUyU~mO:ı: 

TEŞEKKÜR 

l 
B:t\ "11,1\I \' 11,H in !'I 

Ankara'cb BERKALP - AKBA vt'fntı cınlayıslv!Eı gerek • • fo' 
- H ı\ŞET Kilape\·Jrrl telırrnr ve mektupla veya ruJ;:ı;; 

Fiyatı: Karton kap:ıklıfar •J cild 100 T.L ccmlyetıerınc teberruda buıunrnt>t 
Lu .. ks cı'ltlilar 12r,; ı•. 1_ j suretiyle tlizlyede bulunan aıcra0ıı 

" v - ı ve ctostlurımı~ıı teşekkOrnı:ı ı ı 
eJE -- ----- :ı: t lblliltını rica ecıcrız ııter \ti•· 

•••••••••••••••••••••••n•eo• .. , ................. , ............. ,., .... ,,,,,,,,.,, •• ,,,. ••••U•••••••••••••••••••• ... •••n••••••-••ff•• .. •••••nııH•••••••t ... • ..... • .. ' ...... 

Barcı Pakize mahkemeyf' 

gelmedi 

Bl? mü<tele. Onc" •OlUme ııebebl· 
:re' ve fuh.a t~llı:'l şu~larıyla ad· 
JJyeyo reılln:ı 1~ ;,ulunan bar zablbl, 
Pıolı:lıı:c ç,ıııercar, dCn :; inci Ajtırcc 

n.cıa balı.ılac:sıı: alın Clhaaına raba'" 
ıız.lıtı aPbııblvlP. gelemf'mls n dunıf 
maaı bR'kıl gUnı bıTak:!mı,:ır 

Paki~<' CH!lercaıı enelce :? ne aullı 

cczadak' aorgusuncıan l'onra delil 
klfaytıtıtzll[tt sebebiyle tevkıt oluna 

•lLtJ '&'t~:ECfJil 
stanbul bölünıü'nde 
altıneı Dtevsiın 

BURHAN ARPAP 

ı 
mnmış ve Eerbesı bıralı:Llm13 bulun 

1 

, ı: 1 maktaydı 
ÇAKARALMAZ HAFiYE EFLATUN NUR 

-----------------------~--il-. 1 ı:ıam1111on~o~ı 

•·•"r: \ ı.:n tı•ıımı•lıırı1ı <P.:· 
mlııllnO ıı~ı.:ı 11ılkl'\1 ... uıınr•lıı· 
ıır ı ı· 1.ıın: ~rı·ııh \ a•sar, :-.nn· 
lll'YP J\oynıı: Rn~lt Jtua 6nuııı 
ı.o. r>ekur: '1t.oıa Pt'rrort, 0)'· 
ııı, nıılnr: :'\lehıııt•t l\aracıt. :-;r,c 
mı <>r. r.ııı r.tıııı;iln flrııotan 
Opnılc•I Toroıı ~ıırnı·noıtn. !:'&· 
dıııııııı \v~ııı Zrkl Dlııçoy, A 
ıı, .. 11'11'1.:. 

Emelı:ll Ali Kaptan•ın ıMch!Jl ~ 
Karaca> Anacıoıu ııısannaalı:l 111

• 
Jısıncıa ~çlyor. Ali Kaptan. ıı:ııı:ı 
&esiz yeğeni Gülseli 11c (Oül O 11 llÜn> oturmakta. Erkek kard~ n 

1 o!Uu Ganerı ı:ı::rcıoaan ocm c ,; 
Kon;ı sav~,ınaa ırtız:lcrlnl kafb 11 mt.rı olarak Amcası Ali Kaptaı>1 

yanına geliyor. Oüneri"ntn nı~,ıı; 
!ısı Ayperi IMualll Kaynak>. tı r 
ara ıııcıa llabertnı aldığınaan. tı1311 

* •EGE GECİKTi - Adrlyaı.lk ae 
terinden dOnmelı:tc olan ~e vapuru 
İtıı.J:redalı:I greYler sebebi lle gl'dk· 
mlş olup, limanımıza yann ııelecek· 
tir. 
* K \DIKÖ' ISKlll.ESI - K~ıtov 

takeleslnln bir mUdCletten ben de
vam eden inşaat Te tamirat iş! hız 

laııdırı!mıştır. 1akelenın, :rılbaf)na 
kadar tekrar tıızmcte açılacal)ı blld I· 
rıımı.tır 

lzmr'de br kadın üs 

gündür kayıp 
İzmir, 25 <Husu.ııl) - Şaz.lye acıın. 

da evli ve bir çocut ı;ahtbl bir ka· 
<lın UQ gOnden beri kayıptır. 

$ chtr Tlyatro!arını:c 1052-53 ıeenırtn tnccarıa nişanlanmış. t• 
ml!VfilmlnClen beri !Ka5ım konunun ı;cltsmefll vo başıaı:ıı;tÇ 
10521 temsiller veren lstan· belli edllıın aonuçun sal;!ııtı!XI~ 

bul t>ıı:ama. her zaman bir üvey aı için, bııı:ı pek ııı:ıncı cıereco SO' 
evlllt munmeıes görOr Dnha ziya· !aylar soku~turulmuş, araya. ,. 
cıe bir ct,.neme sahnesi olarak su nunda ır;özlcrını Korcde ıı:a~bt! 1 
nuıan bu veni b!!lOm. önce Emlnö- m14 GUnerle yQz!lndeltt aaıeı> ~ı 
na ııonra Aksaray acıını tııoıaı . banı IZlne pek QaQlen OOıılle 
Aksaray, llE' Emtnııno araııın<1a :rer cvlcnll·orlar. 11 

.............................. " ............. .._ ........... _ ........... -.............. -............................... " ............................ __ , ............................................ " ........................................................................... . Kemer ı:emtlndc oturan 21 ya
oıncıalı:i Şu.:l7c, Uç .-Un Once lı:oı::a· 
ıılylc ynptığı bir mUnataşadan son· 
ra evtııcıen ayrılmıf "e bir Claha ge
n ctonmemlştlr. 2 yaşlarınclakl ço
cuğunu da beraberinde ı;OtUren Şa• 
ztyenln kocası nihayet durumdan 
po!ls1 haberdar etmiş, fakat yapılan 
bfitün aramalara rağmen ııcnç ka· 
dın bulunamamıştır. Şar.ıyenln aran 
muına bUt.nn İzmir pollat devam 
etmektedir. 

cıcıttotırcıı vr hiç bir me\'ıılm haf· ~ka Susamışlarcıı•nın. tetr11\ı 
tanın altı gec ı temsil vermedi. ro:nanlarlylc melodrıı.matlk ) tıf ı
U:ıteltk mevsı.mı öteki kollardan 11lm acnaryoları arıısıncıa bOC11 O' 
Claha ı: ç açtı ve daha erken ıı:a- yan bir Yapımı var. yazar, JC ~ 
paaı Pl)cıı seçimi. ıtekor ve ak· nusunu ııellştlrmck için bir ~· 
sesuvann zavallılığı rol cınıtıtımı lam temel ıı::umınmı§. Ne yaz: 1'' 
hep baştan savma yapııcıı. Bazı Clekı ı;:ıban yOzüncıen ıstırap ~t ır 
eenç ve ıstıcıatıı ıı:acıın artl&tlertn mcsı ı;ereken genç kızın lç do ıı 
ısrarla hep bu bölümcıe bırakıl· rasını, ne Cle ır;özlcrlnl k&l b86~ı 
ması an. Şehir Tiyatrosu ıcıareeı- genç erkeğin kOslı:Qn iç Aicnı .. 
lerının lstanbul bölümünU bir \·crcblllyor. G!lnsell He GC!JlCi~r 
nevı menfa yeri aay<1ıltlarını ak· nln evleneccıtı. daha ilk mecııs il 
la ııatiri}or. Zira bllyle cıoşünül· de belli oluyor. UçOncü perdcı>lıı 
mesc, bllhaııa bı!i..ı genç dderlcre sonuna dol:ru bir ara \•crlllllee 

- Kencııs ndeı:ı llaktkatı c!zle
m t oıauıı:uma b raz ltızmı, ırlb 
ı:Orüncıu. faka• para meselesinin 
hiç ehemml)ctı oı:nacııaını &Oyıt· 
)ereli:. beni Optfl Ben cıe bcr şe in 
<lüzclmtş olcıuı;unu ııancıım. Odama 
ı;:ıktım. Kend~l cıe içmekte oıcıuıcu 
ı; ı:arı bJtırtp yanıma ııeıeceıtıl 

Bahçecıe idi B r uat ıı:acıar b k 
ıccıım. ııelmedlRlnl ııörOnce aşalıı· 
Y• ıncıım. Her tarafta aracıım. bah 
çeyc cıe çıktım B ç bir rercıe yolı:· 
tu. Bulamacıım. Sonra.. 

SallY'nin dU<laklan tltrt:rorcıu: 
- Kaçmış oıcıutwıu anlacıım. 
Marcıa. kabına 11ığamıyorcıu· 

- Tuhaf 4ey insanın aklı al· 
mıyor. Ben cıe biraz olsun erke!:· 
ten anıacııgımı aanırcııın Şu Rexln 
bllyle bir oey yapabU cellinl hiç 
z.annetmcz<11m Bu ka<lar da ya. 
nılmak olur mu? Ondnn ene! 
s;ze hiç bir ey 65ylc:necıı mi? 

S&lly b mı ullıyıu-ak: 
- Hayır, dedL 
- Bir mektup bile yazmacıı mı? 

Bir li:e.ltme ol5UD ~ıcmecıi mı? 
B r haber oıraltmaCI mı? 

Sallr. y ne ı:ı ını ııall•dı 
- sırııncıa trak vardı, cıeıtıı ı:nı? 

Elb se cıe mı cıc~e<11 Öylece o 
kılıltl mı g ttl? Hıç mı e ya alma· 
Cll? 

- Hayır. batt parcıasü ile tapk 
ıı bile ora<l• dlıruyordu OldulU 
kılıkta cıttı. oaaya çıkıp biç bir 
oey a.macıı 

- Peki. ne ile ır ttl Otomobtlle 
mi? 

Ne ıe g tmlş oldutunu bil· 
m o. ır. Her halcı b zım araba 
~ ı ''nunla t>cn bur · 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 19 

ya ı:eıaım. 

Marcta. elleri le dizlerine vura· 
:"alı:: 

- lnanıımayac • şey De<ll. Bu 
ırcnçlerc cıe gO\enmek caz değil 
Böyle blr şey yapılır mı biç? De
ıx:e ı parasız oıcıuğunuzu öl!:re
ntnce ııavuşup ır:ıttı ha 

Sally, Q:nlts z b r tavır a omu:t. 
&ilkti. 

- Kim blllr ne cıUşünClü? Amo. 
yine cıo lı:a.bahat be.nim 

- Ne cıQşOn<1U olur mu? DOşOn· 
cı O llü belli... Kocanız ııeııserlnln bl· 
rı imiş l§te bu kacıar 

Sally, birden b ını taıcıırcıı· 

- Uayır, Marcın. Bana kartı 
bu Jı:a!jrı.r sahtcklirlık ecıem Dun 
akıjam tonuştu(iumuz zaman ara· 
mızcıa para mesel ının bahla mev· 
zu\l clamıyaca ını sıı !enen, sa 
mtmJ o cıutuna cmtnım. DOn ı:• 

co ııabn.!ıa kadar cıüşoncıam ve bu 
l:açı ı:un &ebeb nı bulmaıta ça· 
ıı tım B :- torıo bulamacıım B 1 
k de bu aralık mühim bir bOrt 
Ocl m 1 !dzımcıı Denim paramdan 
istifade edebtlecel!: nı umuyorcıu 
Buna bir ~ar<. tıulmn iç n ı.-ıtınc· 
ğe mccb\:ı; ka cıı Yahut 

Genç kadının fle:>I tıtrcmcıte 
haşlamıştı. u tsl\zlı-rt 111\vc etti: 

- Yabut da beni macera arayan 
bir ıı rs ri tacım ııancıı 

l\iarc n. kcnCll tçt mal mevkUne 
vr terb ycıılne yakıl,jmayan bir kü· 
tor savurdu Sonra da tel la ts~ 
cıu· 

- Evdeki hlzmetçUer bir cey 
cıuycıuıar mı? 

Sally'Dln yüzü blr<le.n kızardı; 
- Hayır cıe<11 Henüz uyuyorlar

dı K1Inseyt uyancıırmacıan yola çık 
tım KUçQk bir çantaya kendi eşya
lanmı lto:raum ve buraya ceıcıım 
ve 

T rccıcıüt ıçını!e ıcıı Bir şeyler 
Claha &Oy emek !Atıyordu. 

- Sevııııı. Marcıacııtım. S.zo kar 
vı çok kusurum vaı. biliyorum 
Nankörlük etUm beliti de. Fakat 
sızcıen aon btr rıc CI• cıaha bulu· 
nacatım Başıma ıreıen bu bddlso
den k mseyo bahsetme} lnlz. Hak· 
kımızda dedlkoclu yapılmasına ml 
nı olunuz. 

Bu aıız:erı ııöylerken Marcla'nın 
yOzüne bakıynrdu Onun ne cıa Cin 
aaııüna anlamak mümkün cıeıtll· 
dl Sall vnlvannaf(ıı cıevam etti 

- Marcl , ne olur Herkeoıln cıe 

dlkodu yapmasına mlnl olunuz. 
Bunu ancak sız temin edeblllrsı

nız. 

Sally, alacaıtı cevabı hı-yecan • 
çtn<le belı:llyorcıu Marcıa·nın neye 
karar vereceıu benOz belli Cleğl!· 
cıı. Nihayet. 

- lllç kimse bir şey cıuymaya
caktır. buna emin olablllratnız. 
Fakat bon bu acıama iki il! llly
llyecaaım ve halı:lı:ıncıan gelecefılm. 
Şimdi nereye ıritmlş olduiunu öğ
renmemiz llızım.-

Ellnl telefona doı;tru uzattı. Sally 
tcll'işla sorcıu· 

- Ne yapacaksınız? 
- Dü)i0n<1e şııhldlnlz olan Fors-

dyke'ı arıyncn&ım ve Re:ı:'l bulma
aını ıstıyecej?lm. 

Sally, tclllela: 
- Hayır, ha:;ır, dodl. sakın bu· 

nu yapmayınız. 
- Niçin yapmı~ayım. S&llyt 
Sally bol!:Uk bir &C61o cevap Ter· 

dl: 
- Onun ccrlgclmeslnl tı;temlyo. 

rum cıa oncıan . 
- Onunla evlisin E Sally Ser

acrı de olsa kocan1%Clır Onu mu 
hakkak buluıt makııacıım -ve pro
jelerlnı Oğrcıımemız l~ım .. 

- Onu bir daha ı:örmek istemi· 
yonım. 

- Daha bir Claklka evvel mll· 
cıaraa ediyordunuz ya? 

Marcla. Sally•ye dikkatle bakn· 
rak hakmünü vercıı. 

- Siz bu adama h'16 llşık!ıınız. 
Bwıu itiraf etmeniz 16ıım ... 

Sally. susuyordu. Renı:t ııa.,_,an 
ıcıı. MaRrur bir eda Ue bqını knl· 
dırcıı. Fakat ne ıı::acıar ıstırap çek· 
tığ! belU 1<11 Marcıa. kı:ra acıyor
cıu. Snlly'nln bu sakin hail kendi· 
alne çok cıokUrunuştu Acl3ını cıa
ha ı;ürültOlO bir eckllCle ifade et
geycll, bu ıtacıar taılrl oımazcıı. 
Marcla. gene kızın ıstırabına ıı:ar

oı derin bir allko. cıu:ruyorcıu. Bu 
hlldLSentn kcncıı hayatının cıazeııi
nl bozabilmesi ihtimalini bile gOze 
alıyorcıu. Decıı ki: 

- Şlm<.11 quraya yanıma oturu· 
nuz: da cıınç kata ile konuşalım 
Eğer Rex Oarrctt'tn aleyhlnae b!r 
ııôz aarfedemcm kusura bnkmayı
nız: Onun hakltın<1ak1 fikrimi bl· 
llyorıuııuz. belkı lınklıyım. belki 
cıe halt6ız, or ı henüz belli cıctll. 
ihtimal k1 sizin aandı&ınız ve cıe. 
C1llilnlz ııtbl para meselesının oncn 
ehcnımlyetl yoktur. 
Bu tı:aı;:ışı da ııtzln ona karşı ısa
mtmi davranmamış oldul!:Unu28 
kızmış olm1111ından ileri gelmiştir. 
Sizin vaziyeti daha evveıcıen açık
lamanızı belcllyorcıu Buna ıçerlıı
mış olabilir. Şlmcıı yapılacak ilk 
şey uaur: Hemen l'ıcak bir ban· 
yo yapıp blnız cıınlenlnlz. Dtrazdn 
kahvaltı ediniz. çOnkU çok yor
cun ı;c bitkin bir haldesiniz 

tDe\amı •ıır> 

BUCÜMKU 
H A V A \ 'qllkö7 Meteo

roloJI ht&SJonu· 
nun tahminlerine cön bngtln 

şehrimiz ve clvannda han par 
rıh rok bulutlu ve uman u
man 1atı~h ıeçttek olup, rflı:· 

ılrlar lıuzeydf!n sert olarak ese 
celıtlr. Dünün en ;rllksck hara
reti +ıı, u dOşOk fse +s San· 
tlır•t olarak kaydrdllmlftlr. 

TAKViM l!R K \:o.iM 19:'i7 
!'ıAl,I 

A\ ıı - <:C:- 80 - K~ l'.'lt ıtl 
Hl :.\il 1373 - K \"iM 13 
Hl<'RI ı:ın - Ctma:ı:IJeleH~l .ı 

SABAH 
ÖOLE 
iKİNDi 
AKŞAM 
YATSI 
fl\L<lAK 

Vaull Ezani 
07.00 01.16 
12 Ol 0718 
14 30 0046 
16.43 12.00 
1821 01.37 
05.16 12 32 

Gazel•mlze gllnderllen ya 
~ılar ve rulml•r b:ısıl ın 

tınsılmuın lııdr Pdllm•T 

IBtenllen cAca.bah denemesi 6 ' 
yenı Tiyatro veya Tepebaşı Ttyat cılız kalıyor 
~u sahnclerlnCle rol verilmemek· JıO 

bu derece ısrar eClllmezcıı. Mo- Aşka suı;aınıolardı. aaıncıan il 
il Cı bu bGJOmde yıllarClanbcrl nwuna. konunun SCllrnıesind~ 
ve her oero rağmen bqarılar ıı:ay belli b~,ıı oabıslarına. dlyatoııla 11 
dr.den Glll G!llgan, necıen cıııı:er dan ~prllerlnc kııcıar k!§lll~t~e 
lltt ana alın• do ve önemli bir yomun. Ben bu konuyu nere 6• 
roıae eyreallmeııln? Gül GOlııün ı;ıör<lOm? Ben bu ııözlcrl nere 60 
rahat ı;e Ahenkli Lıtanbul tOrk· okudum? Ben bu esprtyt neı:!ııı 

cıuydum? Soruları bütün oı
çcsiyle, ı:Oza ot:oıyan flzJk yapısıy boyunca ııürOp gidiyor. B&Şarıaıtı'1 in. tabii ve 6lcü10 oyunuyla pek ıııtının ııebcbl cıc bunCIL Baz! beli 
çolı: rollerin altıncıan kolayca lı:al llk esprileri ve pek çok 6oyıenD?..s 
kacaıc bir ııcnç sahne cıeRcrı. Me- &llzleri ııeç alt bi k da r .... 
eeU1 Deli komecııslnClekl <Yeni er ça r onu tllY gele lı:Ullnnmalı:la tiyatro s&nl , • ., 
tlyatroı evın ııonç kızı roıono cıa başarı ııa !anamaz. Melih ~;;1 
HOmaşah Gllker'ln yapmacıklı a&f, .ırnı yanlı~ı, ııcçen yıl .,~ 
oyunundan ÇOlt dahıı başarılı ÇI• bölümde oynanılan cSam nııaı;: 
karablllr. Kahvehane ITepebaşı lana ncıa cıa yapmııtı. Sanı ı.ı~ 
Tlyatroouı cıckl O)nak artist kır s:Arlarının bir müddet ış yapıtı•' 
cıın roıona biç değilse Altan Kır onu bellı:t de amıtıendlrcıı. yaı 11 
rıncıaş ııevıyc.slnde oynıyablllr, ııerçclı:tcn tiyatro yazarı oıınaı dl 
ııeı;:en yılın son cıramı olan oto- tıyoraa. gişe hasılatını bir oıço 
büa cıuraıı:ıncııı.kı genç lı:ız rolleri· yo kullanmalı:tan vazgeçmeli· ~ 
nl, Necırııt Ergüvenç ve Perihan 1 ~ 
TedUyO aratmadan başarabııırcıı. Bir Amarikan filosll 
Bu bir taç örnek. acıı geçen sa-
naııı:nrıan kOçarnıscmelt ıçın ııert lzmir'e geliyor 
sürülmüş cıeıtıı. Fakat ııcrçıık ea-
natçJ yoklul!:U ıı;:ıncıe bunalan bir lıınır. 2s <Husual) _ TOmaıııı.~ 
ti\ atroda yeni cıeıtcrlertn bu cıe- Nel.aon ıı:umandasındakt bir A!lltJ' 
rece ırömıemezllkten gellndll!:lne ltan tııoau yarın ı;abah ıımıınıııııı' 
işaret etmek cıe. ı: ç bile kalmış reıecektır. Bir tnıvazı:ırıe iki d~ 
ır tenktd vaz:ıreoıı yerden mütc elekli Amerikan tılo>-
Mcllh Vassarın yeni oyunu. limanımızda birkaç gün ı.:aıae:ıtt11' 
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fNGiLiZ 
li'ftANSIZ 
Göriisı11eleı·i 
llAŞLADI 

'l'. " · " · 

lfeni fi atlar, • 
yenı 

kuyruklar yarattı 
Dün 
mad1. 

bakkallar halka peynirle zeytinyağı dayandıra
Düşük kaliteler de ekstra - ekstra 

>.!~arta, 2~ - İngiliz Başbakn nı Mac 
tıı •ıı. Tunuaa alllh oncıerllmt:ıl 
Jt ıtlııden batılılar tarafından htuu 
~ ltltn an.a mulıtı ılde:mek n 
~~ı:o dnlet:crı arasında blrlıtl ku .. 
b ~eııdtrmeı:e mltur ıı;OrU me erde Son d !a ayın anan tebl erle l •ardn zc tım ağların etlıı:ctıc. ndc bu U.l '> rço'. bakkal taraflndan 
~"·ıınnıaıc U:r:ere bu;ıtın uçakla bu- tıat arı dondurulan r kı ım ııı- e,. tra - ekııtra kalite iç n tc .: muracaatlar raılllara • top•ancı:a· 

a ııeıını•tlr. da madde.c n n yenı t at ar a aa :ı ı ıı ıı~amı aatı.;ı !tatı d.,O KU· rı.ı p rakende rr.a! ı;atmalarının 

etiketi taşıyor 

•·- tı ına dtıncıen ıt.bnren baı lanmıi rtı ıo ı: z çarpı) ordu. A:ııl tı:- ın· ıeln<:mcs ıstcnm ~ a rıca duru-t.~bakan Mac MUlana fn~ıı Dış· ur ellru kUtOk tene ı.leı it n<lc fon ı· mu tt'lcfo.ı 'c te.ıırnrı ar:a Ankara-
,.~' Batanı Se.w:;n Lloyd refakat ocın .Mısırçarııısında z , n 8 ve 

1 

an ze) tın) aı,; ara kar l}dı ~.ı • ... nn •lcrc1.r ~ ""''lı:tedı: inıtıız hUkQme• adam·•· h <1 ı 
.. l'a pe n r sıı-ılan dU tünıar ı lnd .·atııer ı tl)"uç ı.ı ı an a . .ı~. ötr andan ~,.!'rlmlz!ll'kl top-
11 11ge muvuab•ıannı mUtesklp l~ k ı k ku rultlar ı:ör 1 cı- nı almak ıı;ın det .. 1J r ,r. · • :ancı.u an b.ö kSA:r.. da araların· .:rhaı Fro.naız Başbakanı Oıllllard ronıu. Ya nlannn tcblltdlı zıı~ tın· ı arı~ cd or.ordı. HC'rkuo b ro.rın 

11 
b , • • k.ırır a llzert' har& 

bııı 11111.Pteşarlan ile ı;örü~eluc bal at ! at an 7 knl tc ezer nde don &.la bııce alı • \~r cttlfl. :ı: ket ı;eçm ıcrı; ' Ik mll~on ıse::-
~rcıır. dunıld.ıgu halde btltfin dUkkAn· tın ağ KUsnıgunu tarıı cu ·.le ıqa c aa:. e~e ıreçece b.l!l!· 

imınımııııııııııııımıııııııııııınnıııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııı!llllllllllllllllllllllllllllllınlllllllllllllllll!llllllll ~3~~~:~ç~~~~~~~··~.-n~~~d al~ 1 ~~~:t~~:~~~~;:~~~Ji~~~l:~r~ 

LCll F 
01 iEJ • ı) f 'fi f:.1 
'İERLI MALI 

Tıırl..IH• bir 1lrnaı nırmlf'\..t'· 
tlıllr, lleıll mı :• 

\nı,ı hl/.. ılit\lz \rrlıı ılı•:ırı
ılnıı hıı::ılıı~ ı:etlrtlrl1. lllhlz \P· 
rııı . ılı•ıırırtıııı ıınnıııı. ı:f'llrılrlı, 

llo\17 \f'rln ılı ıırıııan fl\4'1N'ı::I 
.•aı:ı ı:rlltllrlt. (llnkır tnıırnı. 
nı:ılı.ııllrıııılıı rl..strıı•ı or:ırtu \I· 
ı.nr. 

Turı.ı,r. hlr ha1•nnc11ıı. 
ııırnılf'liMlıllr, ıırıtı ml:'-

\111 11 bl" ılliı b \l'rlıı ılı :ırı· 
ılnn ıcır ı'tl ı:rllrtlrll. Jtl>\lr. 
\f'rlJI d"arıı!AH fltJlllr ı:f'tlrlfrll. 
Jloı lı 'f'rln d'"ıırıılıııı fil tıııu 

ı:r.llrlirb. t unı.iı hnn nıı ııınlı· 
~ıııırrlıılıı eı..ı r:ı•ı orıııla ı•ıkar. 

11ırlil,r. tılr 4lf'1t111krı1•l ııırııı· 
l f'~l'tlıllr. ılrııı mi'! 

\ıııa blı •• 'oo .. l'Rkın ünıll· 
lt• ııııır' 1 ıı . Hı•ılft\ ıı nltl ııı:ıı lıırl • 
rtc, ı·ı lıR1 nıAlı •ll'lll\lf,rn•I) 1 
ı..nı •" "" 1.ııllHnııı.ı) 11. < ııııı.o 
ıll'nıııı..ra~lııln ,.ı.~ırn•ı tıl11lr 

~ ıl nr. 
\11:'\"\HI 

t•lıı"t.. ~· \"l 1.\ ı : 1 et ımıe • gaıesın. u, p <'Lmckte· ı 
Scnf! son unda 1 çekilişte 1 Dü:ıdcn ltlbaren bakkallarelai. <1.r. B.ı arad&. son l':nrarlarm şe!ı-

ı>lrırıç ve fasul~c çuvalları tız r ı.· ı r mlzdc-. ll'Cııfı tcsırlcrlnden biri '--------------

lffAKARİOS 
KORKUl''"OR 

Kızıl Papaz kendisine 

atılacak kurşunların 

gümüş olmolorındon 

memnun 

söyledi 

olmadığını 

'\t1._o ~l:1lt',, P r1t 1u 
St Lou s. B. Amerth 2.5 

B~pl$köpos :\lakartos. Xıbtl5tul 
Tür<t ı: 711 t~k\lı\tının kcndl:I nl 
adaya dönııoıto tı:ktlrd,. öldO!'!Deıc 
ıe tehdıt C'tUklertnl Eöy:emıu r 

Burada nptııtı bir bas•n toplcn
ıı.o;ınd:a. TUrk~rın kend si ltl!'I 11:
ll ıı-nmo, kurşun aı-ırdıltlarını b l 

1 a rlllklf'rlnl de söı·ıemıştır. 

1 

.Kcnd ~ nr atılacak olan lı:u~un· 
! arın güm'tt~ten imal cdtldjjtını !iğ 
renm,.;ı;.e memnun o:mndıjiını !il· 

1 
'f' etm~tlr. 

:\!ai;ar.os. •Kıbrıs mesr e '1 '1 
:rakında hallf'dn~etıne tıımam .r 

1 ıe emin buluncıuğunu» • :cmı • 
t.r 

cıckı N.ketlcr cıoucıuı ulıın y<.ıı. ı.:ıt • t.~. Al•ancakta bilyUıt h r lpllli: ı D .. ı 0 kb ' d 
lora u~gun olarak dC{ıJ,etlrtlmı,,L .. ı lnbrlkasının ıeal.)"llnl tatil f't·; DO u ası nm os-

1 
Bu aracıa ) t:r er tı lşül: kııi.teı. P r • • (llmuııw •. Pabr• .anın pamllt j • \•su~ıate4 Pr~ , 
ruıç \il 1uuı1e çuva!ları tlzcrın.ı o !arı tllkcnml • hlı en pamuk 1 dk"k d"I k New lorıt 23 - Atom bomba· 
en ) tll<be.t knllLC tlı. t~blt ı..C11.cn nalı:ll, aevlr TQ tcmllkl yaaak edil· yas' te 1 e 1 ece Hnın lreli:II:l'fi!nde başlıca rol O OY 

2.. PE RL 
HARBOVR 

APARTMAN 

DAİRESİ 

aı:anıı b&tl9 !ıatıar• ~zo \'arpı- cı.Q'lndcn ham madde tenıln edeme nı\ an ilim adamlarından .Or. Ed· 
rordu ını9ıır K~kln :z5 IHUfllbll _ .Aıtı~ ı··· j ~ard Teller. d!ln B Amerikanın 
l'l.\~ltt 3:i lJ .\l~IK.\ \1.TI :-. ıı( .,. 1 H>ıt za Mahkemcr.I buıtün CMP ernel So'l'~et Ru.<ıya:ıan il m eahuında 
ti\\ \'\ili başkanı Osman Bölükbaşının dos- 1:ı-rı kalmakla •Pl'arl Harbor dan 

L.ı;ın ı..taııbulda pc)n r bulmak Jz.-n r 23 Huı;uslı - Hükılmetln -aısını tetkll: rtml t r l\lat.kcm" çoıc daha mOhlm \·e bü)ük bir ısa· 
nıKaımızd. Mu;ırı;arşı6ı ı.opı&ındıı ı:ıda madde.er nln fıatlanmn tes- he~·etı bazı huı.uAlılnn tes') •1 H' Hışı~ t.a:rbetmls olduğunu ~o:ı le-

11.. Menn .. 11. Kooperauı. na.~ • o- bitine daır a.dııtı ııon karar.ar p ya oahltlerln d•nl,nmeh.nl karıı. altı· ır.l•t -
r önUue :ıana~an bır Kamyoncıaıı "a:nız.cıa ıe;;ınn ı:öııttnnete b~la· na ıı':nıştır Bir Fransız Lenin 
111.!lar .-e oc:ıaz prynır b()Jialulmo • nıştır Btlhas5a alım p )&Sası ~5- ....................................................... .. 

taydı Satışın ertf'al cün yapılacnı;ı rülrtıC'm Ş bir Oratlo dU mektedlr. ·ıst"ımla"k bedel'ı mükafatını aldı 
o.rtaı; defa .ckrar.anııı :nulci kö Bugün Reşat altını 123 liraya .ıı;a- Moskova 

25 
!AP. _ Tıu.s AJanaı-

KISACA 
1958 Diiııya 
SERGİSİ 

N 
l•nııfla Rrılk•Plılf' itil) Uk 
bir ıfuıı~a •l'rı:l•l açılı,or. 

•rnkrltırıı ~!1100 kilom et re 
l.ıtrt'lll. hlr •ah:ı u1f'rlnrlr. kuru
lan ·•·rı ı. rıırmff'l<t"tlrr arll"I bir 
ın•••lrnlJ Pi ) arı~n111•ıııa •ahııe 
ohıraı.. llıııın naıı 111' lh•ı:ııııuıı 

~1hıl ı:ö·ı .. rı~ı de ıll)t'blllr•I· 
1111.. llllll Uılıı)a •Prı;ı.ımıc ilim 
\t' ll'l.nlı.. tahnılıırıı 3; • 40 
mll) cırı :tlJ ıır .. ıtlnlıı ı: •Zlrrlnl 
ı. ımıı•ıır.tt·.ıı. ' dü:ıy:ı mrıırııl
Jı'll11ln ul::ı•t•ı:ı bıı• dilwlurtırO 
mrrlı .. lrJI .ı:u lı"r llııOııe ı;rr ... •k. 

'·M.·eıı nJ ı..urııı. 'ıir zl.ı.ı rt 
111111. "rllJI" , ıll"'' ı Urtıı.wı lr 
'er .. • h:ızr•1u..ld n 1 t ı ur1'. fır· 

ı • •I :_.ı ıl:ı rlıle eıt• ı• ı. ztrn ;.:llıl 

! l 1111\aııı.1 ~e ıq. , · .. ı ı;.•ııııı~ 

3 117.ll'tl'l' ı:rulıa sp•J: .lıa•I ı: •I.· 
ıllrllhıırılıı. llrılll.t rrlı.,. ıorı• 
hrr ıı:ilıı ' .-.ıll ı ·,. •ı blıı ı ı~ı ırn· 
~ırııı.ın. ı ı:lirnırr... ...o•UJ cırııııı•. 
ıı ıı.u•1 "'' :ıreıı rı :, ıoııc • <•li 
41 ılı• ::111rl, klllliırhl. ııa:ılk. ııır 
ı.a.. 1 ~11111 .. ol.ıJ ııı.ıa ı.oıııı•an 
trhlr lıo•lc.Jrrl ı.ıı!llr.lı-re Pli\• 
•onlar '~ mü,,ıaı..bl'I lııkl•nllan 
hııı.ı.ınrtı• lıll&llı-r Hrl, orlnrd ı. 
\mPrlknıı PR\)nnıınııı1 C'"l:ı bir 
tef;nll.le llılC'tıt hn\aı1 ı n<.ılı dıı· 
rnn 116 nıC'tr.• kııtrııııılftlil ,u. 
ınrlRk ~illi••· Rıı-. 11,>\) 0•lllll Ull 
hü) ili.fili; \P l;u\ \ı'lllllk lılıllll 
rdt'll rli11 •nllhlı ~aıuıııı. duhıı 

slııtdlılrıı lıı•:ıat ı lılllrllnıl• lı:ı· 
rll.ıılllde ı:uzrl \lııınn ıı .nJrınu, 
' oneç. l \lı,:re 'l 111111•, ~loıım·o, 
.\ııdom.·- :ı.ııçoı.ıo !Jül ılklfi ile· 

• 
mrn hemen bllttin dllnya mil· 
lt:tlf:rlnln Lrndl mlnıarJ hanı

~f\ellrrl n uhlp oldul.ları im· 
ı.A ıılnrln ml'ld•nıı ı:"tlrllml~ bl
nnınr lıPr zly aretçlnln bıHan· 
tıı:ını ı:rl.l)ur, 19:i8 '\ l•anınıla 

111• 3 aııııı J nıup bir rtrrn dııllı1 

Hrllli•f'le cPlnırlıi ıınutıuını ı.am 

\"lllförılU 
lıın \t trkıılldr. l.a• uşolan ır 

ııl ıııtrluıırınıe clttll.\·e ı.ııçil· 
lrn rflln,a fl•IUntl" ya~11Jan 3 
ınlh nr ltı•ıın. bıııun arın.:. c:oı. 

•Hk;ıı bir ı:rlrrtı.:ıe önOnc ır
~·llmrz lılr l.ııdrr blrlltlııe dAi· 
rıı ıtlll'ct'ı:;lnl 1.1111,or. ıe:ıs dttn 
) 11 ı.nı:l•I mlllellt-r arnoı 1 birli 
ı:lıılıı ı.rırıırrlll'rlnl önümuıdrl.I 

ııaıııır ı t ,aı: DiP\ lmlulndr bit 
drı::ll•r 3:1 ı o nıll) on dlln~ a 1"a· 
taııd11•ın11 ı:o ıen-er\: \I' ublr· 
ilki•". ~ıılh lı;-lııde 3 n ıımaku rıı.
rlnln en ı.u\Tetll propo ımdacı

ı olacaktır. RrOk•elıle '\Ullf'llPr 
hlrhlrlrrlııl nıedt-ııl) tileri. im· 
k nlerı .r. hn türlü zencıoııı.. 
lerh le ı:ormek, tanımak '"" """" 
nıek an ınn !in\ usacaklar. 

ıu:;s uıım .ı "'rrı:l•I umnmt ı.:ıı.
ııııı nnroıı u ı f'rnl, içinde bu· 
lnndoı:unıu • ı·nı::ı ıtlnrl hln ro 
:1 .. nı:lıı \I' ı.u<1rt>tll l.l'•lflnlnln 
)111uıı11 1tı hlr ili"\ im olaraı. 'a
~ırıırnılırı, nr \t str~nln tııbo· 

111 11lıın ıoı ıııetrc ,-rıı.•,.ı.llıln· 
df'lil ıı \ ıonııumn a bnı.arak cıbu 

kP ırırrııı •h a•t't o4lnmlnrının t'· 
llıııııı H dilin!!" lllrtr tehdit •a· 
~ıln•ı olmııı.ıao kurıorılıp. in· 
ı.aııların lı3J nnn ı.ullnnılaC'aı::ı 

lıakı.ındn ümit lı. deı:lllm11 d l· 
)urdu. ııon,a. ru.n}a puınıı.ır
rlcı aııltlıı::ı. 8000 mil ötrlrrr eti· 
dürıılU nıl.r.Unln fırlııllldıı:ı bir 
d~\ lrde il •J le bir anı idi k81bet 
ıııeı. bteml:recektlr. eruı.~t'ldr 

l•.mdıı n~ılnl'~I. erı:I. bn ba· 
kımdoıı. lıı•aıılan blrblrlt'rlne 
dallı. > .ıı.ınlıı.•tırııblllr, daha a;e.-. 
dlrlr5e, ne ıııutluluk .• 

SADUN TANJU 

~------------------------J 
pının önUnı: a zııen kUl ı ,u; uı ı.a çlar inmiştir BlllııdliU s;lbl. bir haf 

1110 
nazart~ı gün O blldlnllQ'lne gO• 

ockleıııettc (le\·am etti. ta önce Reşat altını lı>7,5 .ıraya 'Başı 1 "r 0 ~• rt, tımrnmı• FrallAlz yazan Louı.s 
Ça~ının .~.nuJ bir uüklcdnda kMdar ı: lmu~tı Bu otrdenblre 32.6 vurmuş •e hılı:kı mahk.,me tarafın v 

r1 -'il ı ım•·ı a -"men Aragon'a, •barışın kuvvetlcndlrllmeııl ~atılan ı tulum, ttılum pc:ınırı 3.ı liralık dllşmc altın plyru;asmı ta· dan teJ cı < ... m' o - n ••b ~oııındalcl verimli çalı~malaru ndan 200.000 Olik1ka 1\'lndc oıttl. k P cdenlcrt bir hayli ııa ırt:nıştır paraııını al&mamat.ta .-c artılı: han- doları Lenin Barış ~Wlı:ltatı veril· 
IHhl\ ı . ı .\lt ı:IK\H"Tl,.İ Bu1tUn .:u:ıumcuıarda bir tek al- ;ıl makama müracaat edeceıllnl >;U m!ştlr. 

.................................................................................................................... 
Teksos'a 35 

santim kor yağdı 
E. Taylor dünya turunu 

tamamlıyamadı 
Oto ~ıındnn bakkallıır toptancı· tın rııuamclrsı dalı! l:aydcdllmcmı~ tlrr.memekt.tdtr. 

.ıu·dwı qıkl'ıycıçıcıırlcr. lllal almak t.r Heşat altınına mhnal olarak t:BİSE F.l."1.\SOGl.UNl N Milletler Cemiyeti 
I" n uıfı.t..ıcaat ettllderı toınancı )ine bui{ln CUmhurtyct 107, Ha- ·rnztni ld 

Lira Para ikramiyeleri 

t~ccıırlar r.ı ounlar, milli konın· mit lOS liradan muamele ı:örmOş D)nku aayımıı:da Baıbakan AdnRn Kurucus.u Ö Ü 
tür .Menderesi )ıııtmur altında aaatlerce A ~oclolrd ı•re ıı Tokyo 2~ IAP) - RrJlııör M. Todd 

Te ha.ata karw Ellubeth Ta;rlor bu· 

YATAK 
001\SI 

YEMEK 
HOLÜ 

SALON 

29Kasım 1957 
Cu'ma Akşamına 

ma .Kanununda ıu•n<lllertno tanı· · bekllytn yaşlı bir kadından b~tıset· 
uon toptancı ~c peraıtendccı ı;ı- mtştlk. Bunun üzerine dUn gazete· 
ratıarı ııe ~auş ~apaoılmektecıırıer. Bir trafik kazasında 1 miza bir mektup gOndorrn Eblsc E 
fınt.ıırı cıondurulaıı ı:ıcıa maddcl maao~lu adındaki bu )aşlı kadın. 
rınııı azami pcrakend.: t>atış tıatıııa i kio:i öldü 2 kiı:i yaralandı kapıda aatlcrce neden '>eklcdI:lnl 
atmaktacıırlar. Bu durum ka~ı- Y Y geniş olarak izah etmekte ve •bek· 
~ında peruenuecl bakkallar ı~ın 1 !edim, yine de bckllycc~.m• ııemck 

l 
•aadece Hamallığını. fllptıl:larını İzmir, 2~ ıHmnıa!) - Bu ubah tedlr. • 
lcrı sUrmektedlrler. Menemen' ıı He.vaeı k6)ü civarın~ b 

11 
tt"'l 

, klı.UU.\'.\ l ' \Zl \ nen bir trn!.lk kaznaı olmuş,ur. İltl göre. Eyüp camii ıtarşı.sındaıd bazı 
.

1 

b r vatanda ın oıumn ııe ncucele- Eblse Elmıuıof;lu'nun e r • ., ne 

ZE\"l I~ \ \G ,\1#'1 \K kam) onun çarpışması net1catnde dUkkanlannın bir kısmı bundan 
\ ı> \k rnkua ııe'en kazada Necdet Demi~ 14 ay önce l.st1mlfılı: edilmiştir. Ha 
Bazı 'atancıaşlonn lhUyaçlıırın· ıı acıınd:ıkl -eotôr derhal ölmU~ ay- len :rar~ı Latlmlfılı: olunan yarw 16e 

.tan daha raz,a mal 1.!itrunclert. Vl• nı kam)onda bulunan Yalı:up Alı:· olduğu gibi bınıkılan bu binalar bir 
ıdyctl ~eni tCdbtrlcı a;ma~a tiOV· ~Ildız cı;ı ağlr aurctte yaralanmıştır. clıar&be> halinde durmalı:tMllrla:. El 
kctmtşur. DUn alınan kararıı. gö- Dlıtcr kamyonun şaförU Muharrem ınaılf;lu ondOrt ay m Uddetle çeşitli 
ro, bU:;tındcn itibaren her 'ıı.tan- yaralı olıın. ta!'ıkllı:ııt )apılmaktadır. mUdUrlUlı:lerln kapıııını aeındırmış 
JBıi" cıı çok 5 kUo z~llıı~ aıtı ve- Te dnkkAnlarmın :ıı ı~maınının 1!1· 
r ıeccıı:tJr YI 

1 
d tlmlı\k t<lllmeaını, yahut da Jtalıın 

Otc )lllı<ian ylnı yeni te<ibırıcr" kısımlnrını dmar• ed~bllmeal !cin 
ıııııı olıırı.k beledl)e rc.ı. munvın 1 '•onun a kend!Alne bunların •imar durumla· 
n•rırıdcn fa.ırı P .. K>;o_ı, ı!u bclucıı c ~ ru nın Hrllm•Alnl aıemı~tlr 
ktı.ıat müdür muaı.111 Kcınaı t;r
hıın ııcçen pazar günU ııcc e ola· 
raıt Ankııra> a ıııtmı~ıcrıı r İktı· 
sat uzmanıarıncıan Ankaradaıı ye 
o, ırnrarlar e dönmelcn l.ıcKlenmc 
tcı:ı~ 

&.!nlifln cl.ııde.ıU mal ı:;toku .ıaı< 
ıa.ıdn Hlaycte .-erdlfıı be) on name 
ı r de alınır nlııımaz doğrucu An 
ıuıra:ıo ı;oııaerı.meıı:ted r Ilgı .. ıcr 
~a •m ışın n .Ankarııda yap.ıacıığı 

nı ılı.de e~mış.ercı r 
11(':-ı.:i' t 1 \"11 \il: 

TıC'arcL \•eıtiilctlncr f at an tcı:. 
.ı c-cı len ve dündenbcrı sotı ı bn 

.anan maddclerın r.otııırı eunıar· 
dır 

/.f.\lh\\(i ı 

k:kı;tro • Ekbtra 
~ıra malı 
Ekstra 
R rınc )cmc.>llli; 
Rnr ne 
Pnmuk lB ı 

A~ç çel;. atı 

ı•lııl",. 
Lükıı 
\"a nalı 

Sıra ınnlı 

1

, \ .... l 1. \ \ : 
Çalı 
Dıırbunya 
'iıır• fa~ıı lyal ar 
Ocrmlllıon 1">11 tal 

ı•t \ '1111 t:ıı : 
Tam ağlı ~ra\~er 
'l am ağlı kargı 

ran yağlı tulum 
G3lı:c.ek tulum 
l'aın yal(lı dıl 

Avnıpa tipi kutusuz 
Kannıık 

ı.ı:. '11 ırnt. 

2~5 
270 
290 

760 
ti.!S 
6UO 

11,>U 
llUO 

lzn11r 25 ı ııusu5ll - :llutıtclll 
ihtiyaç matıcıcıerı flatlnnnın don 
cıunılması yolundaıu korıCrlar ııeh-

1 
rıınız ,ktlbadl na) atını tamu:ncıı 
teti n altına aım.Qtır Duı;un zey· 

1 
un.vatı. pırlnç. pc\n,r ve d ger bn· 
ıa maddeler, satan dUkkl'ın ve 
maıtazaıarcıa bill Ok kalaboltk S:O
rü.mO tUr Bu arada. toptancı ta· 

614 Talihli!:le 

Bu zengin çekilişe 

katılmak için muhakkak 
bir hesap açtırınız. 

GAZİANTEP 
ıBası • ıncıdeı 

mlştlr. 

Bir tas 1ıtın• hallnr gelen adllyf 
den hiçbir t'Vrak kurtarılamamı 
blnı itinde bulunan altı aYukat ya 
:zıhant>sl ıle b.rllkt• haz r.c TIJlcat
••tı ııa tamamen yanmıştır ... dil) e 
bf'kçlsl enkaı: f\ tında ""nmı n 
oıu olarak bulunmuı. bu arada ltl· 
raz konursu ııeı:ım tutanakları ve eY• 
rakı bu meyanda yanmıştır Bclcdl 
yeye aı• olat' J\dllye blnuının van
ınulylc ntıaıı olan :ıo.arar ı:olı: bUJQlı:· 
ıtır Tııhlı:llı:a~ duam etmektedir. 

Kabine nihayet 
dün ilan edildi 

tBa<ı ı lnrıde l 

ka d,.,\am l'den b r ı:örtı me ya. 
pılmıştır. Bunaan ı;onra Anııdoıu 
Ajan.sına d!Ctt ı>lltunda verdı~ırnız 
Bakanlar K\!ruıu ııstcsı \Crtlmlş
llr 

Kabinenin atonsn verllmt'$1111 
mOtealı:lp 6 ırıcı Adnan Mene!ı:-re 
Knhınc ı 11)c.l~r. ,.r Cumhurb~
kam toplu hıı!de Çar.kaya a ı:ı:
mıeıerGlr 

\ F'I nu,;. "l,llil R l(I'\ 
li\'\l~ 'J ,\"~Rl"'I 
Ankacıı. 2.5 ıııu uslt - ıl;tre:ı

dll!;lmlzıı ı;:örr. ı1mar. \e tBa:;ın • 
Ynvın ve Turıznu Balcanlıltları 

kurulmıı:;ı hr.kkıne!a bir J;anu.1 ta· 
sarı.~ı hazırlanmaktadır Ta..,anlar 
bu nakaııl ı kların \·az.ıteıerını l"e
llrtecek ve memur kadrolarmı ıh· 
tıva ecıecektır 
F.Rh:'1t' l>.I'. ORI l' 
B\ K\'\l,l(l"f>\' 
bTlf \ 1.111 CI K 

Ankara, 25 ıHw.~I) - C'a ı~ 
rnıı BSkonlıjlınu ı;:ctlrllen G ~un 
hllllet.-cklll Hayreddin Erkmt-n ya 
rm D P. G rup ba•kanlıtı '117.lrl'
!Jnden ıt.tltu e<!eccktır. 

cır.erin cııı. perakende fletları .c 
fPt a başla."llıılnn maha le baitkal 
tarım oldukça mOşkill durumlı.ra 
düşurnıUştUr. İlgili makamlara 

-.. ..................................................................................... ····•·•··•·······•·•·········•························································ 

TUNÇ 
YALMAN 

~ B" · lılılın l•tanııııltııı ıırııırn r'll•ın· cıırt't llnıarıı •. ıyılıııı ıır. nıı ; • IR CEHIR NASIL rt.ıı..I \l n•lıtl. Jnlıııııııı 11..I ~ ııııı •~hlr kııl.ıhnlıl.tır. ıl'ııı;lnıllr. _. 
'lı- -1 kııdnr 5:ıhln•lı ııı,~ını \f'fllll"7.· tı:ırrı..rıııt1ır. IOI'. hrhrıı:lııılnllr. :ı> 
! ırr 1 te ıııı ) ııırl••ıı O\"Hlnrııı or· tlalıııu 111'.ı•rlııl' tllrl'ıtllll•llr. Bıı· ! -. Bl.TMEZ , ln•ınıı ı..ıırııldul.lan hıılılP ııln· na rııı:nwıı, 1-ı.ııılıııl hrrhnııı:ı • 
Yt (( »~ tıllıllı;lne ı:enlşll'ınt'llP, al.•lıır. lılr \nmlolu ı..u•ııh.ı·ı ıı:ıııı '" JU· .-. ! hltrn. l'lılrler (oıu zanıuıı l.;ıt· ıııl ı ıuılııtııtıııı ~ı·lillrlr) hllhı·· ': "' G l'Cl'nlnrtr ıı l •tnnhııl nııı. nb:ını•ı ~rrler olur ılt•nıl tını. rl r ! • 
"' \nkıır.l\411. '""' (lltlııl.lurı Bu f;oıı ıııı a ııırktnıı ı:ıııı•lrrrn • ! )orıı rtlJP hlr )117.I uımış. için !Jlthcttnlefı' ıı:rllııcr ... \ n· nku•ueunı. hlr orhrlıı ıııı•ıl hll• :: 
,. tını . 1-tııııbııllıı hlr uı..ıı- karn alili durup dururlil"ıı . ,ı . ınrJ/lılleeeı:ıııı meral. rıll)vr. • 

ATon. ıs. ,\mer!ka) 25 (AP.ı Nevyort:. 2.5 - Dtln B Amt.rlklnın redın uçakla Ame:ikara hareket et-
MIUetl~raruı ~hreıe ~ahlp, al7111l or ı - batı kıaımlannda kutup.arı mlolerdlr. Eilnbc•h Tarlo;un Bone 
ilim adamı Slr Altred Zlmmern d!ln hatırlatan olddeUI go,.ulclar bOlı:Um Kongda blr apandisit lı:rUt geçlrm• 
brytn kanamasından 78 ~a tnda ol· ıürmUftUr Merkezi Teuas'6 kır M al üz~r.ne karı • koca anatl:Ar:.ar. 
duCu "•ide ölm!I t!lr. Kendlal M.I· Hnt1ml bulmuşıur. Bıı böl;ede im· yapmakta oldukları dlln)'8 turunu 
ıeı.ıer Cemhetlnln hukuki kurucu diye tada~ bu mUcı.ar tar ) .. ğma rarıııa bırakmak ıı:orunda lcall114l&r· 
tarından bulunmalı:ı.aydı. mışu. dır. .......................................................................................... ....................................................................................... 
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1i'öŞ'"ME.Mo"="'"""Y:~';~·~·~•"'b~;·"~~ı;•"fr'"'"""""" Aı cAPP -
.... :tıırıı- hlr mrı.tıın ıcliıulrrml•. nı \ 1 1 h 1 il ı. 1 1 .. " "' •· 'R'l nıııı. .. tıarln tt'ııelleıı lnıııe r \r ıı ıı !JC r l' ıııı• a.ı ı· 
1' ıııı" •hlr "lr ·' l'fdl' hltmP7. • •· 1 •· 1 ı ı ı •· ıı • 

' u kıırulıın 11.lnel bir •ehlr IDt'\Clll ca .. cı ur~a... ' eıı tıı ıı se ... 'lı- rııı:,. "I\ • •orıı.-nr. ı Jllt ıııc.r.•e bl dl h t 1 d 1 • 
.. .. • r oll'lo•ııııu 'rınmı,orum. fiö)le dl' lnlt'7. : !:• rııı l il c ,, ... " lla•ıl hltıııl'ı': \ nltıt,n rtl•or. ~ d ·• ı ı b 
" bir hldl,ı-nlıı lır11z.erlııt>. ) eni ıııı ı ıııua n un ıııtıııı oş • 
1' nıaınııııca ~ıılı•a\lnı. nıtnıP· ıı ı • ·ıı ı •· ı • ' •·ır l'hrln Adeııı mantar ı:ıııı. ııroı er ıı \r)u )il •r .. l l' .. ıı • • >t'n •rııırı•r llP 'ıırdır. hltC'nll"f u • ııı h ıı • ı • .. .. • Jt'rl'll'll fı•kırl\ernı,•1ne anı.ıı. 1 mılır ... rıı a 111' hıru .. ı 111 07.• .. ""· hu Ollllll<'Ular 't ı:rnl l'ltıZ• • o• · "I l 
.. "" •· ı:e•·ı-ıı JÜ7Jlld 1 Jrnl \1'111 ıtt'll· dı. nu, .... r •f'lırln orta•ını a • Yt ~"lrrın orın•ına ı.urnlınu•. "1 ' ı h · J ıı ıır • 
1' •ah d l'll ~nırrlliı "da HllJ Urlkıı mü~ bo o an " er '11 ııır) 0111 , ,. 
• ı anı., ~rhlrlt>rdlr: )&hol 11' tamı .. ı.-ı•rlııdr rıı•llıınnıaı.ın,. '" ıııırır;l'dlr. '"tin parı.. ıı ıııı,u· ... 
... f'hlıtlrlrr •• ~nkurn ır:lhl '· hl'll ~ L L L L 11 1 rl ur ıı..ı " ı: dı. f nı.oı ur ılıırda biti'. yrııl e- 11111 hlı; ı r 'tr ıı e. ıı ıı ti J1 • "" ip •tı' ıııııaıııı lnrdır. Hıı llil •· ı bl ı ı " " 11 ' hlrl-r ~ırııl ,.,a r.lioıınnılk t'• ıııllJonn )8" 1,1111 r ~e ır ıı ı:n· ..-• oı.ıa" hlrıız dnlın ı:r11l•l,.IP· " ~ •. , ı ı • 
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Japonya' da fuhuş oUnvAnın IADI -TUZU 
lng iliz o t omobil ist i h sali 

yı lda bir milyona vardı 
inı;ll1z owmobll endQatrlal yıl· 

d:ı ilk de!a olarak bir mll7on •· 
raba l.stthul etmetc muvarrak 
olmuş bulunmaktadır. T emmuz a
yında haftada vaaati 19 971 araba 
istihsal edilmişti ki, bu, oncı11n 

enelki en parlak ay olan mıı,yıı;a 

nazaran 770 :ra2la .,e geçen ')lılın 

:emmuz ayına nazaran d a J'tlzele 
54 !ııZ:adır. 

tıt<ısü :ı~ yaşları aruıncıa \"U 
kubulan ö!Qm aı.-btplertne dal: 
yaptııtı tetlı:lltlcr ~u nctıccy1 ~r 
mtşUr. 

ı - :Madenlerde ~alışan mü• 
hcndlsler ve i§çller eıcsertr• ıs!• 
ııı:o tüberkillozcıan. 

a tık yasak! 

GEl" " or ~C \K GE:! 'Ç KIZl .. AR HU :<U 1 UR ETTE \ "ETi TiRİi in .. 

Japonyo'daki fuhuş 

meselesiyle ilgili ola-

rak hapse atılan Ja· 

pon Pôrlomentosu Diet 

üyelerinden 66 yaşın

daki Giju Manabe ge

çen hafta serbest bı-

rakılm1~tır. Kendisini 

hôdiselerin bir kurbanı 

olarak kabul eden Giju 

Manabe'nin seçim böl

gesi içerisinde Tokyo

nun genel evler mahal 

lesi bu lunmaktadır. 

Manabe genel evleri i

dare edenlerin cemiye

tinden 1400 dolar rü~

vet almakta!'l sanık o J\PO:'n' ADA GE\" ASTh'DAN Ullllllllf KU>INI, .\ KADAR JIER KADl S JAPOS D,\NSl~\RTh l ÖGR~'İR 

larak hapse mahkum cOlttıtım btıton memıeıtctlcrc!e cıestcklenen bl~ fı;t!cıa;a f0.000 cıe ckumarhanelen ve csatranç ı>-
d'I • h f takı51 şoförlerine beni bir ı:enel ki~l ımuı. atmıştır. Bu ımza sahip yulan• bulunan bir eıııence ma-

e 1 mış ve geçen a ta em götUnnelennt ııöylec11m. ki\fl !eri arasında 63 Belediye retsl. 151 ha!lest hallno cctıreceklertnt llln 
hapisten cıkarılmıştı r. ce1cıı.• cıemı~ır. t caret ocıası başkanı ve 25 Liberal etmişlercıır. zen&el'nln TokyO şube

D et l\fec!lsinin, Japonya·cıa fU· Demokrat. Partl \'lllyet başkanı si bir kııç ııün önce hilkllmct.e mü· 
Bıyıklarm• burarke'l •çıncı bu· huşu yasak eden kanunu kabul ~ardır. racaat ederek 1kl a~a .tadar bilttln 

lunduıtu dur.ı:nu ""azetccllerc an- etmeslndeıı 11onra geçen 18 av Fak t lkl ay öucc Zcnsei çok maş kızları işlerinden çıkarncatını ve 
Jatmata çalışan ıanabe şöyle de- zarfında gımcl ev sahipleri bir a· kül mesclclerlo karşı ltıuşıya kal- bunlarıı il' bulunm ı lAzım ıcelc11· 
miştır· cBen ne ;apayım. nlba,e: rııra gelerek Zührevi Hastalıklnra m1ttır. Cemiyetin hesaplarını ıton ll:lnl blle11nnlljtlr. 
ı:enel evleri işletenler de oy ısab - K1U1ı Korunma acıllc bir c mlyet trol ellen po.l.ıı Zense1'ntn parla:nen Fakat 132.000 fatııoenln bulundu
bl klmsclf're11r. Onla. için yapmam teşkil ct.mışıer ve bu suretle yaşa- ıo tıyelertne 180.000 dolar rüşve~ ~u bir nıemlekott.e. bu harcltetlc. 
gereken bir tl\k ım vazlf !erım mıılarını temine ç.atu;mı.,lıırdır. ,crdljtlnl teııhlt etmiştir. Bu hAdl· dünyanın en mld mcsleltinln sonu 
varcıır Fuhu11 mcseJ<'5lnl çeşitli Zens~ı adı \'erilen bu ccmlyotuı ile üzertne cemiyet başkanı Alı:lra geloccjtlne inanmak biraz güç ola· 

T r a n s w a ll a cele kedi 

ist iyo r 

Tranawııa! bUkQmctı Sıhhat 

Veıtm .. memleketin çolt cıcıcıı 
bir :fare lst11A.sına ueraııııını bil 
dlrerck Fransa. İspanyL h alya., 
Batı Almanya ve 1n~ltereyo mo 
racaat ederek acele ola r ak ke
cıııer g6nder'Jmc:stnı tstem~ttr. 
Traıuwaaı sıhhat Velt1llnin la• 

te!Uno cevap veren Fransız h ay
vanları koruma cemiyeti. !U: 
Parti ola rak 30.000 avcı kecıının 
bazır oıcıuııunu blldtrm~tır. 

lngilitere'de bisiklete 

binm ek için ehliy et 

lôzım 

Btslkletıe t1ol~an Ct'nçlcr1n 
ı 1-lf yaşlan arasıncıa en çok 
kaza f·aptıklarını dikkat nar.ara 
alan tnı:lltere Kralı yol lcazala· 
rına t:al"§t emniyet cemiyeti. bun 
dan böyle, bl51klctc binmek için 
imtihan slstemlnln lhdasını ve 
muvaffak olanlara ehliyet veril· 
mesl hususunda bOkQmot nez. 
d~de teşebbüste buluıım~lar· 
cıır. 

Çeşitli hastalıklardan 

kimler ölür 

Fransız Mim ıstatlstlk enıı.-

2 - Hilr mesleklen1c beJlll 
kanaması ve kansercıen. 

s - Meslekleri icabı çok "'' 
ili ye;ip içen tüccarlar. s an•· 
l'lcller. 6&n&tkl'lrlar eksertya • 1• 
rıozcıan. 

4 - Plklr acıamıarı muhtelif 
şekil kanserden, 

6 - Toprak tşçllcrl, :ııraatç!ler 
alkollcr1n tcıılrlcrıncıen, 

6 - Büyük 1~ acınmıarı 'lı:&lP 
hllfitalık!arıncıan ölmektedtrıer. 

Kraliçe Vidorıa'nın iç 
çamaşırları satılıyor 

Eski İnalltercı Kraliçesi VlctO'" 
rıa·nın iç çam~ırlarından bir 
kısmı :ıs Ka:ıım gecesi ınm "° 
uhne sana tkllrla n tarafındatl 
bir hayır maeııscsc:si yararına o
larak mü:ıa;ccıecıe eatııacaıı:tır. 

:Bunl ar arasıncıa c V• marıı:al1 
d antelli donlar. eteklikl er, cııııı· 
!ekler bulurunaktadır. 

-~ 
YAZ I SIZ 

yönlerden tcdklk etmek, t'le cirr ak Jelıırccllert Bakanlar Kuruıu•na Buzuki hapso attlm~. Glju Mana- caktır. Derıt1en : s. A. 
lAzımdır.:. müracaat ederek bOkilmct.Ln tu- be tevkif c<ltlmllJ vo parlaıncnto 0 .. :") .__. .... ., ......................... ...................................................... ._ ............................. u ....................... n ......................... .-

Llberal Demokrat Pnrtt·n.n Halk lıuşu yaı;ak eden kanunu 1958 NI· el 
Ahllikt ve Satlılı: ı !eri Komitesi sanına kadaı gC'rt bırakmasını !ıı- raı:;~~r~da cıa tahkikata baş- "TtDi . VİDİ 
llıışkanı olaıı l\fanabc ı:'e\·amıa, teml~Jercıır. 'I 
«AldıltJm paranın 600 dolannı ~e- Zell:'le1'yl klfranlar araıunda U· Nlharct Zcnsel geçen hafta malt 
:rt vertıı:n Arta kalanını da hemen muml btzmctlc·rdo mQhim vazlte· lOblyctı knbUl etmek zorunda kal· 
lllı: elde yabancı mc:nleketlerdeld !er ıılmış kımı.eler vardır cemı- m~tır. Bir kısım genel ev sahlb! 
:fuhu~un dun munu tedkık etmek yetin 35 000 Oyeslnden çor:u \'l!A- tuttukları yolcıan dönmeıte ve lf
Qzerc 11ı:rfC'ttlm.11 demi ur. ;ı;et ,c Belediye :Mccllsler1nde biz· lettlltlert yerleri kanuna U1t:lln ı>-

B ·r dün'\"B turu yapan Mannbo met görmektedirler. Dııter b r larak birer cçayhanc» veya cpl· 
Danltok'dakl Pnrlamentoıararuı kıı m1 da bıınkalarda ve tlcnret llç lokııntalan• şckllncıe çalı~tır· 
B rllk Konft'raru:ına katılmış da· müessesclcrıncıedlr. mah karar veroiltlerinl blldlnni,. 
ha sonra Honoıuıu. Lo Anıtı~ Fuhu~un yasak edllmesl halt terdir. Başka bir enıp da yenı plln 
Washınııto:ı. N~·Yorlı: ve Lon- ktndakl kanunun çıltanlmama ı lar hazırlat111ı:lannı, 280.000 dolar 
dra•yı :ı:lyaret etmiştir :\fanabe, için yıwlıı.n '\"e Zcnseı tııraflndan sarfecıerclı: csl:1 ı::eneı evlerini, lçln· ..................................................... , ....... . . ••• • •••• • • • ••••••• •• •••••·•••• • ••• ••••••••• ııııııııııınııını ıııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııı•••••••••••ııııııııııııııııınıııtıııınıı ... 1 ... 111111 .... t ııınıııaııın•ıııııııııııııııııaı ııııııaıııııııııııııı 

Nazi şefleri hakkında yeni ifşaat 
Hitler 1917'den 
beri frengili imiJ 

fllTII.fl , ş \ \ı\l.l G i ~I t.Rb:m: Zf ~wh; J I, Kili. u \flEKETJ.EBil'l.E HEYEC NI.1 ~UTUKI m "DAN HİRll'iİ V•miRKE~ 

Cildinizi besler. 
temizler ve 
canlandırır. 

tama. en ortadan s ı.n"· 
mc:nl§t r 'N leklm HH~ \ ber; 
ıı •ıer freng n n t il \le Jrl I! ı 
ııııd ıran 11 nlr uhrıınlnrı ı:cçır
mcltte ' c bu krizler gün ıı:eçt k· 
çe sıktaşmaktıı. .diler So:ırn;tan 
Hıtlt>r in Paı>cwalk baııtaııeııınııı -
ki evrakını nımmler "endi~! yok 
eun.otır 

Hlmmlcr bunu hwıu ı hek mi 
o an Dr Ken;tcrı·e ff& e~lş ve 
Hltlcr'ln mavazenesızı li nı t- >· 
lece ızab ctm ot r P nlancııvalı 
hekim Hlmmler ha ·kında da gı 

'°r!Cl açı .ıamalardıı bu:unm\I • 
tur Sotuk. &ert 'c çlnc 1-aµalı 
b.r ınaan olan Hlmmlt'l'"ln blr mi 
de cııaer ne tutulduktan sonra. 
yum~a<lı ını ve kendi tst.:-ap il· 
n yüzOncı n b~kaııına kanşı dil 
merhamet dl4)-mt a ba ıacı mı 
ö 1 ~ııtı~ Bu ruh hale•ıncıen s 

t fade ecı n Dr Kenıten b r top
lama tampmcıa bulunan b r 
cruı> iaveç! nın serbest bırakıl· 

N ECMİ KOMİ Ll Tel : 273118 

ma mı ve There5 n lııdt ta:npm 
dan 2700 Yabudınln kurtarılma· 
sını sağlamı~tır Or Kerstcn•r. 
ıröre Hlmmler ın hiç dC'ğll. c bir 
meziyeti 'arcıı ı. zUııU tutmıık 
Plnlandlyal; Cloktor kongreye 
Hlmmlcr'ld hlı ·ıı:ı:ı mı bruı: et 
mıştır bu )·az:ıda ss &ıtasmın 
ljf'fl tccrtt ıtamplannda bulunan 
bütan tutea tların öl:ltırülme !ne 
rn La Hay ljChrl {lzerinc 2(10 bom 
ba atıp bUtün şehri s klnle.l ile 
b.rllkte }Ok ecııımesıne dair olan 
emirlerini l erin cetırmıvcccRıne 
&öz ver rordu Netek m bu ııözıı
ncı b!r derece e kaGar tutmuş-
.ur. 

Goering' e son zehiri 
veren adam bulunmuş 

•Mtlncbencr nıusırıertcıı dcr
ıı:ısı 'Hennann Goerlnıı:-c 1MG eki 
mıncıe bir tOp ıslanUr vermek!e 
onu asılmaktan ı..-urtaran adamın 
izini bule1u"'1nu ıcıcııa etmP!:tc
<lır. Ertch \ "OD B&eh·Zelewwıık! 8 • 

dındııkl bu acıam 65 kıtasının es 
kt ıenerallcr1r.den olcıuııu hnıcıe 
buıtOn Ntlrt.mberırdekl b r fab
rikanın gece bekçısl ımıo Kencıı
ııı derı;:lnin muhabirleri tle bir 
konu~a ~ aparak Goertn;r-e ze· 
hlr tUbünU hap! hıınecıe Amer • 
kalı ııanılyanlannın 1glizU önOn· 
de verdııtını itiraf etmiştir. 

Bach·Zelewı;k! V~o\•a layanı· 

nı ba."ötıra:ı Nazı ı;:cnı:rı~llerıtıdcn 
biri idi. Nazi §etleri Jle bl:llkte 
te\klr edllmt;ı ve Goerlng. KeJtl 
Te J odl'ln mahkcmlcerlncıc 2a!ıı• 
olarak cıınıcnnııştı. Bu şahısııırıa 
ttlzll b r şifre kullanarak. kcncıı
lcrıne zchır n•reblleceıt nl hıld r
m,ş olduıtu ı: ıılde. teklif! ar.eıık 

Goerınıt kııbul ctmı". Jodl ıın 
Keltel onun elinden slanOr Dlt:ıı 
y a 1nnaşını:mışlardı. Bach·Zeı•w
!>"1 yanında bulunan sıanur t!lı>· 
IC'rinl .üçük ısabun parçıılnrının 
ıçınc snkl&mlJtı. Gorlng ııı asıl 
ması için tayiıı edilen tarhten 
b r.:ı:aç ıtOn rvveı Bach·Zt'lev>ıı ı 
mareşali• görQşmek l edala mllk 

deki h C:"ft. ne gtrml~tl Gm rln· 
ıı:ı cH.,11 llltlen sellimı ile tıeUl.m 
lııe1ıktan ııonra, son dera olarak 
elini sıiCmı~tır F.l!ncıe bit' parça 
tıabun lçinGe saklaılıjtı zehir tü
bUnıl Ge böylece Goı>rincrm a\"u 1 
cunun içine bırııkmıştır. sattın 
bu mcr&!llm Amerikalı as~erler.n 
1.ıözlcrt amıncıo cereyan etmiş, t a 
kat hiç biri Goertn g-1n ceııı:.ıtan 
kurtııtmıık çaret>lnl bule1uğunu 

anlıyamrını§tır. 
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# Kör Kuyu • Fikret Ha· Yanıı Alih)'acağım • s.ı- \'URT CT~I : 3G 97 61) 1 poçe tu Çarşamba eaaı A,t&(lar Altuıda: Dram lstanbul 2H222. fatmJe tSTA.NBVL 8.45 Saz eserleri 
tan OönUI Ba7ban • an Ha"Wa .... . Don Ta"· 1 Öld Uren Şehir. 2 • Bcr ıs te tenz1111tlı mat!ne • Paıarteaı. Salt cuare 21 ıı.oo '""""itli h a fif mUzll:1 ~ , '"' , d Deniz 358020, Kadlltl!J 7.57 Açılış ve prosıram ..,...., 

# Türk tllml. or • Renkll • Jnıı (.ı. uş. Cumıırteaı ıs te talebe cı.e. ssıı onatıne 17 de, 360872. ıs:ınalıaı!a Sll82S. 8 00 Sabah mozıııı 10.00 Proııra:n ve kapanı. 

j Ne~~:·~~Zl ·~~~~~! 3~~en a~;,t:.' r.ıt: cKasımpaşa . J İ Y A TR O LA R ~:~~~! ·r~~~;~~ı ıı:ıT:ı~ f:~;'8b~L ~;::r~r<T~~: = 242
m, ttuucıaı • :~!~ :::0~=~ıerı ~i~ ~i~~ş k:~:~ıır• 

# Renkli • inı;. M bul 4j GG GSJ 44 :n 34> Pantalonsuz lfl}ı 9 00 Tan""lar 12.30 "'arkılar 
# Tel : 459306) 1 • eç .~ ,. 

1 ı p E~R·""ı'ı' ITe:: 4U394) Dünya • W. Pld.,con • EJllR Tl\'A' ROSU (Tf'I : CiBALİ KARAKOLU • ltO ~mba, Cnııı:ıar--. fren•vapur•uçak g 16 Şarkı l ar 1:1.55 Serbest s aat 
ar Tat ı • O vla De Renkli • Türkçe. 2 • Ku m 44 ıı 57) (Dram Kısmı)! med.I ı perde, Çatf&ID Pazar aaı il Ga mau. 0.30 Kapan~ 13.00 M. S. Ayarı 

Havllland John For1ythe 
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dakt Kadın • .ı. OrnW· ba Cumal"teel teıı.d.IA ı. ııe. Perıembe. <>uman. 12.27 AQllıO ve proırıun 13.15 Da.t havalan 
$ Renkli • fng dl Tü k SULAR ALTINDAKİ YOL· lı eaıt aıaUnNl, cu. " MJU tell%1l&UJ C&l'l 12.SO Küçük orkcr;tra 13.30 Salon orkestras.ı 
' l:\ C'I <Te l : 48~:;o:; ı: ford • J. Chau er· r • suare· 21 de ma 1&1elıt1• teDJl11&ı P• f t Saat :ı G• CD. Demlryollan aa:rııar. 13.00 Şarkılar 14.00 Şarkılar 
$ .Kahraman MUC1atl • Vit- ce \'"&!'Ot TiYATltO c:ıu a:ıaUAe. Waıl!llle ,- T f A ,. y E pasa: 1!60f7S - eırtecı: 13.30 Haberler 14.30 Fransız earkılatl 
$ torlo Ousman, Anna Ma· 1 S T A S B u L 

44040
,_

1 
•Tel 

1 ııı.-ıo 223071>> - IOelılZ,JOllan 1 l3.4S saz eserleri 15.00 Solo ~arkllar 
$ rta Ferruo • Reatll • Si· AlDlDAR cTel: Z2 36 1!3) Ü 49l896 ('I'atll aaatler1 t. 16 30 Manhattan mazllti $ nem&4kop. Kahraman Müdafi. ıDEL1> • Komedi 3 per• Kl ç K \ llNE (Tel : tlhbBBt . 440201) - llŞebb 14 00 Orkestra milzllh l<l.00 Program, kapan~ 

ı 
r .. \t,E <Tel : U ll !!l): Bl' l ,\AR (fil : ııJSll}: de . Ya:ı:an: nerııı: Erdı> CTrl: 44 93 6') saıcırtö' 1164'4. Beyotlu HaUan: ™2331 - llUH lf 30 Şarkılar 1657 Açıl~ vo P~ 

Çıt~ Ci'l&:ret • Van John l • A. u: Cenı;Anr • ttlrlı: nın • Suııre ~r: 21.00 d e. TEYZESJ: Kome41 • Çaı- 4446«, Burpzadı ll>ee03. voııanvt-44790 " 13!240) 1:.: ~::'an:clodtleri 17.00 Film melocıılerl 
&On, Vtra Mllu • Renkli, oouglaa. Ela Marı.lnelll • <i<i<i'i<i''f:-lli<i<i<i<i<i<i<i<ir+'1li<1li<i<i<+ +ıtıtlf-ıt•:ırıtıtıt•:+ıtıtıtıtıt:ıf.ıtıtıtıtıt 16.57 Açıl 17.80 Şarkılar 

# Slntmll.lkop. Renkli • i n * : 17.00 Şar~:ıa;e proıram 18.00 Dans orkcstra11ı 
# l.Vıts ITel : o 03111)1 1,,E.'\IBl'JtlJTAS (T e 1 . : ... 17.15 Kanşık eark1lar 18.80 Köy po&taısı 

Kahraman ıtüdatı • V ı,. 225892) 1 • Kanlı A'f . R . * Kuc,· (21 Iarı - 20 Nlsıın) \RSl. \X 121 ·rem • 21 AJ:u tos> \ \\ C?3 l\ıı.sıuı ·'?O ,\raııı.ı .J(. 1745 Şıırtcılar 18 . .W T ilrltüler 
torlo oaumaıın • R-nk· Taylor. s. Granı;cr. 2 • * Maaşlı ııenlr. maaşınız rilkaelc- Size verilen bir allzü bugünler· Qolt (alışı:voraunuz. bu b al aıh· ! ı il 00 Mü:ı:lk 18.55 Ser be5L saat. 
11 • in:. Meçhul Dün ya. ! cclı:. de !iseniz. elinize toplu bir de rertne ııetlriforlnr. Cok aevl· hatlnlze dokunablllr. Çalışmak • 18 ~5 Mclodller 19.00 M. S A)·arı 

'.\S: LeJyon Dönu,u • ,
0

R,t.\RA , Tel : %23ll61) * para geçecek necelı:ll.nlz. için dıı evvelA ıııhbnt !Azım. • 18 40 Şarkılıır ı!ı .16 Tıırthtcn yapra); c 
Belgin Doruk, F ikret Hı Kahraman MOd• fl :! DOGA (2! 'il san • %0 MaJ u ) fi\S \ K C2:? \ t u stor • ZZ l:y lhl) Ol1 1~\K iZi Aralık ~O Ocak ) ! Jll 55 Tnıflk ı;aıı;t 19 20 Rae1yo ile inıtllzC 
kan • Türk f ilmi. Vt:SI <eelındeba$ı: •ıel : * Para bıı.kımınClan ıılZI terahlııta- Şimdiye kadar hiç aşık olmadı· Jf. 19.00 Fuıl heyeti 19.$5 Şarkı lar 

s u uv <Ttl : 44 1' Hı : 22 2• 15): ı . Kanlı A., • *• Arkadaşlannızdan biri size mu· cak bir n.:ı:Jyct hl.ali olacak. Bek tınızı aöylüyoraunuz. Bu ay için• Jf. ıu S(ı Haberler 20.00 Ahlı\ki mU&&habO 
Seaız DUnıa . Doküman. " D U zlplllı: yapacak ve ah:! cok meş- eylnlz. de bir teYler olabilir. ! 1045 So\ Uen plAkın. 20.10 Türk muzııtı 
ter tllıo . Renkli · TOrkce 2 ~~~çbu:n Krır,· Tel: ! gul edecek 1. ER\Zİ ll!l ~ıu ı . u Ekim) KOVA <Zl Ocak · ıı subat) • 20.15 Racıyo c;azeteııl 20. ı ş Radyo c;u ete&l 
15 Haft a l 
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1 
• Kara eı;va!Je· •* IKizı.ım <z ı ıa:ru • ZO Haziran) İşlerinizin cıuıı;ün gitmesi bazı Mealekl ba}-atını:ı:cıa blr rübelme : :ıu 30 Film mclocıııerı 20.30 Scr~t s aat 

TAııtSbr <Tel: 4t 3! tııı nln 1attk1.ını. 2 • Piknik. ,,_ Verdiğiniz ıözde durmuyorsunuz, arkadaşlancızı uzuyor. bu aabte oıacakıır. Blra.z: g3brctmenız 1A· • 20.60 orcıu ıaııtı 20 35 Türk müzlli:I 
Anası gibi • Su&'fl TedU • & & 

0 1 
& 

0 
Y * bU rUzC1rn arkadaıınnnu:la muna dNUardan çektr.ın. zım. • 21.00 Şartcılar 21.05 Tems1l 

Şaziye Moral n•·s """el: U 
11 

i Z) : ~ kap yapıı.calwnız. KRllP , 23 Ekim • 22 Kasım) nAl.lK ( 19 Şuba t • zo Mart) : 21 30 Şiir QQnyamız 22.00 ~IUI m üzik 
TAS <reı: u 07 40lı ıu. , • ... 1......,~1 ç • 1 11 .,0 .,. ) 1• ba.-atın·-.... "· ıı raklpJ·-'nlz • 21 .40 Şarkılar ""45 :ı.ı. S Ayan s-ı 9l 06): ı • Sihirli Yll· 1 • Kah ramanlar Şebr1.. * ...... · c.. az. • "" • emmuz OönUI işlerinde bugün arzunuz v ' """' .,.. ccu ., :12 oo MOz!lı: hb ti ;; 00 Gece konseri 

ıı:Qlc • Hint filmi • Türk· 2 _ Pembe Maske * Anlam&dığını:ı: ı tere kal'lŞl)'OTIIU· hllltına hattket ettceeıı:aınız Du var. Bunlardan llerl ıttmelı: !&ter- '# IO e 
n..~ • • 

1 
"'""' : SGOGS:!) ** nuz Bu yüz:deu çe~ mUşkUllt,.. yüzden bazı utalı: bldııe er ceçe· ırnlz. bazı tnteresan ftklrler bu1· ., 22 40 Oda mtl2.ııtı 23 30 Dans müzlti 

çe. 2 • Son Ra:rdn ' • Gale u ..... a •.. •-u .. .. _. 2~ oo D ans müzl"I 24 00 Program. tapanı~· 
Strom • TQrlı:çe. ı . Lekeli Ada m • Hen?'7 + larla kıı.~ılaım•nu: mUm\:O.n b!.llr manız ...... m • "' 

'''''''''''''''''''''''''''~'''' '~''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''~'''''"''''''''''' 
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\ ~1' \ \ - 2.'.\ J\asıııı ııı:;; 
ıs.ı~ L r "'ll!ı non"A ı 
1938 ı tlkrazı ~. o&.5 101 oo 

K %11 2500 
l~ı ~)d K. 1K. I • 2625 
1 1 D Oy İK IV » 109 00 
l~ı 1ı oy iK. v • 10900 
I~ la t krazı • 103 4ı.l 
l&ss tl.krazı » 103 oo 
19,)5 Aı:rıor lsman t ıt 102 60 

~l?ıorttsman II • 101 25 
z n nı. • 10275 

B IV » 102 3!1 z :e v 
z :e vı' • 102 5o z • 100 63 

ıı.1 0 
n vnı • 104 CY.> 
O Y VI ~ fl 102 00 

lt>.ı. • 
ICAL. ı'ı. > 102 85 
K • 102 85 

1~8 1 AL lU ıt 102 00 
1~8 !ST I ıt 102 83 
19(1 ~T II ıt 102 85 
1~1 T. I. > 102 00 
1 1 O OY. I. ll 20 :ı 
l~ı t> o 'Y il. lt 21 4"0 

Doy III 
MM I • 21.15 
l\tl.f il 2095 
?. 2120 i 1.1 lII 21 60 

z n ıv 21 ıı5 I 8 ı 21 75 z n ıı 11023 

~trıtc~A!'\ "" nfs!rnı.ıml 
l:!;ı Bıırık11$ı 155 00 

8illll nıtası ıNamaı 130 00 
Qlrtıı kntkınma D ı 711 oo 
O it tı Banka.cıı 113 oo 
l' ~re Yon And ı n 17000 
't'Dı v ttl Dıınk A. Ş. 132 00 
l' l' e Kredi Bank A ş 625 oo 
4t :ı~ret Bant A ş 55 u:> , 
':ııa A ş 12ooo:ı• 
şqk 11 C nıento 106o:ı1 
lllıtr O Rlrınenıcrı 53 oo 'I 

.\ı llanıuıııı 2'> ao 
~::_%::-.: AEslutnı.lıo.ım 
h'.:l•t r Yet Ata 5200 53000 
:"'lll t goooo 02soo ı 
.\ııı. 80000 81000 t 
"'llııt 70000 71000 'ı 

kt;1 • 70000 11000 
Ilı,~ •ÇIJ Al.TIN •' IA'fl AHI ı 
~ llt~ 1660 156S 
l' lr,Qlrıl 1660 1605 
e:ı , 

100 
1500 1605 f 

ııon rnmı 1550 1555 1 
CL A llAHICI Al.Ti"' 
.;"'ll.lı FIATl.ARI 
\'~ t Ut Ye: Ata 10575 10600 
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1 :1 ı; l~oo ı:ıooo 

1 ~ ·ı 
1 
llollllnda 9800 9\IUO 

llt ıı • r ı 1:.1100 ı:ısoo 
... l>ı> v it 12500 12600 
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liler nezaret alhnda 
cow ı ınrlıh· pnrtlfl q'(\)) lirler. B z ıoın hu 

na ~ tl~e };ıJYı terl vcrllı:nlş tıırah ile aııla ılı:llcnJAe iz. i ll."l· 
~o dl"!terlerın tetx k ne başlnnmı1- bul b l,vUk lhlrd r ve &eçlm!cr ı;ı-
ıır ; "mdrı ı;uç .ı;avılabllect'k bazı ı. ı· 
.ıtlı \ n l>t b. ıt \ !{ d rtıır. il ollJ1ııf ur ;Filka rı.' a et 

T tk .tp dc\am ctrul"kt qlOu.,u ~\! ldlBl j,:l!l. Cuqıar esi gü~ lnd~'l 
hır .ı;ırada. fbt&nbul ı. su Jı Ceza beri bazı tiaık Partllılcrı top!ııvıp 
Malık:ımeslrılıı cmcıımııere:a kanrı buraya ıretlı"tlt~lmlz kat'iyen doğ
ır imiş, bunun üzerine tutulım b!r nı deQlldlr. EsBScn üzerınıııı çn· 
zabıtla. evrak alınarak Sovcılı(:a lıştııtımız mevzu yazılacak bir oey 
götUrUlmü3tür deiillıtlr. Yazııcıığı takdlr<li' cıe en 

Du ıııracı oracıa bulunnn c H.P ağır şckllCle tckztb ettllecektlrıt cıc
ldarecllertnln, cyapllan totk ·:ortn mlştır. 
mahtyetb hakkındnkl sorulan, co- Gerçekten de CUınıutesi etınOn
vaı:ısız bıraltılmt§ \e cancak Cem!- den beri ııoııs harıl hani çalış
yetıer Kanununun 28 ve 29 uncu m ktacıır. Bu çalışmalara dQıı de 
macıııeıerln!l dayanılarak yapılnn Iç!şlcrı Bakıuıı Namık GeCllk ne
bir idari kontrolden ibaret bulun- zaret etmiştir. 
dujiua bıldlrllmlştlr. Namık Gedik, dün saat 11.15 te 

NJ:eklm, CHP. Nuruosmaıııve ı:muıvet Mlıdürl!l!!üue ı;cımı~. 
ocaRınm evrak 'e drfterterının ton doğruca Naklbol.('ulnun odasına _,ı 
trolü hakkıncıakt cbllA aayııo vaıı- mıo ~c akşamü11tü &aat 16 cıa ıı -
lık :yazısı aynen şöyledir: ntmııtır. Ö!!le ycme~ı b.:e Na

dstanbul Emntşct MüClürl!Jl!O· kiboRlu Ue birlikte yem ı.; ve bu 
ne. aıüdd t ıçınııo Blrtncı Şulıe ıuc-

C.H P. Nuruoıınıanlve Ocıııtmın murları müdürün odasına t>es al· 
11.z.a kı:.yıt, ırelcn - ırıcıen drftcrler. ma maktııesı tle bantlar ta~ı::nı1-
üzerlnde Cemiyetler Kanununun lıırdır. 
:ıa. \O 29 madcıc!ertne tevfikan ı:e- <ı(''\ \l,T\\ 'I '\ OJffA'\".\TI 
rckll tetklkatııı > apılması rıc o- Seçimlerle ilgili cılara; şehrimiz· 
lunur 23/XI/1957 Vail Y. cıe ba7.ı C H P. illerin lfMclerlnln 

Ertuıtruı tlnlUen alınması, bir takım kt:nseıe~ın de 
\ hE «Rll.A EiA\ lıı... nezllrette tutulmaları üzerine cınn 
Evrakın mnsadereaı hakkındaki akşam ilzerı G.H P. ll merkczlııde 

İııtaııbul I. Sulh Ceza Mahkemeııl· bir bRSm toplantıı;ı yapan proresıır 
nın yine cbUA aayUıa ka.'"tlrı ae Şemııettın oonaltny, •bu suretle 
föylcdfr : bir tecıhlv havıısı ylU'atılmlllcta

«Seçlm suçu ile llgUI olara:t ya- dır,• dC'lillşt:r oonıııtay iktidar 
pılmakta olıut tahkikat se;.ıc'ı )·le, partisine atır şeklide çatml..§tır. 
C.H P. Nuruomıant~e OcaQı'Da a!t Prof. Günaltay dün cöyle dc-
U~c ka;-ıt defteri ile. karar cıc.ttl"- mlftlr: 
rın:.n tetkikine l!lzum hasıl oldu- cŞu 60n iki gün içinde İfi!ıınbıı'· 
ğu b ldlrlldlğlnden, mczkılr defter- da kuvvetli b r !luzutıi .. z..t • yarıı· 
ı rln zabıtaca tetkik edllm ı !~in Ulmıştır. İkUdar part ~. ı;on ıeçım 
mezkilr ocaktan alınma: ı ve ena- hareketini ı..mumı e!kil:"da -ıik 1p
kın İstanbul Cumhuriyet tOdı!el- l&IDalı: için bazı a .. ır e ertıp
umıımılll.(ıne ıacıe::.ıne l:arıır veril- !ere ııırışmı t.t!hınu);ı-. Bunun 
cıı. 25/XI 1957 HIU!:lm (68Uil memlekette tevlld c•:.ıırı ve cııece

AbdOlkadlr Topuzhı• !il huzunıuzlu[;urı men.ı•tyetı :nün 
Nuruo,gna.-ılye Ocağının kavıt bıısırıın iktidara altt r. B.z şlkı\· 

defterlerinin tetkiki sırıısınıııı. b.I· yellertmlzl ııaıma kanun yoluyla 
h ıı. Emnlyet'lo ıreçmıete llı;;l.sl takip etmekteyiz ıı 
bulunan ıaııısıann tcsblt edllmC'k• 211 oll'\ lb,cı \ot... 
te olmı.sı dikkati çekmiştir. Dellr- côiln oıuutu gibi, bugün ııe mll
tllıtliitno göre, ııçılan tııbkllca~in Jet tracıesının kayıtsız ve enrtınz 
mevzuu, geçim gecesi, Beyorııu iı- tahakkuku başlıca eınellmtzcıır Bu 
çc Seçim Kurulunda ,.e twmır 111- bizim 1deallmlzdlr.ı 
rasında cereyan eden bazı karııa· cSeçlm 1rasmda yapılan bir 
§alıklardır. Bu karr;8$allkların cka. çok yolsUZlııklar arasında Bcyo{tlu 
ıtlı olduıtuıı iddia edilmekte, ve ilçe SoçJ.m Kurulunda cıa bir hA· 
bunların bizzat C H.P. tar11fından <lise olmuştur. Biz 7.a::nnnında bu
•orırıınıze edildlRI• ileri aürOlmek- ııu flktıyet mevzuu saptı~. Aracıan 
tedlr. yirmi sekız gün geçti. Slk4yctımlzl 
nlrı roı.t" clpf• hiç kimse nazarı ltfbaro aımacıı. 
Öte yandan. ~arteı 1 akaamın- Fakat şlmcıı görO;-onız :ıc. bu olay

c:ian bert. Emniyet MüdürlORün:ı lar ilk.si lsttknmette çevrilmek ııı
celbedllenlerın araısıncıa. Ankara tenıvor Partimiz ,.e partllllerım!z 
mfllctv kUI Avni Do an'ın <>ıtlu hakkında b r tahkik mc~zuu ya
Süha DoRan .Je eşi Muazzez Doltlln pılıyor. ÇOnkO fU BOn Jkl gün için· 
da bulunmak.tacıır. saba ve Mu· de bazı vatandaşlar 'e P rtlltler 
azzc-z Doğan cumartesi gQnQ ı.aat hiç bir k.1111uni sebep olm:ıkllıt.ın 
19 da bir pol " clplyle evlerinden pol!Bler tarntından vaklUI va!titı;•z 
alınmışle.ı ve Emnl)et MüdürlüiU· Cllerlncıen ve şlerıncıen alınarak 

..,. <le• K(ltUrOlmc• tr.. zııbıta nezArctı al· 
ne ,..,tQrülm_.crcllr. Sorııuıan. Una alınmü.tııdırlnr. Bu suretıft 
bl.zuıt Emniyet :.ıaııara H rccıcıtn " 
Naklboğlu tarafından yapılmış ~e bir tedhiş havası yan.tıımaktadır • 
gcçlm gccl'Sl Beyoğlu lıço Seçim •Zabıta ocak ba~knnalrımıza ı::e
Kuruluncıa cereyan eııen hAı!ll!Cnln terek, parti ddterlrrtmlzl alıp gö
bır •tertip> oleluğu söyle:ıcrck, tOrmektcdlr Bu harP.ketlerln niçin 
kcııcıllerının de bu tertibe dahil yapıldııQ hakltında henüz hiçbir 

1 eey öıtreneblıml~ cıeıtııız. 
oıcıuk arı iddia ee111ml~tlr flllha ıe ıŞay~ı bl' hnrcketll'rle "lkd\·et-
1\!uazzcz Dolan .l.!na•ıarı rod:So~· ' 
mlşl r ve gec esaat 23.e kadar. Em· ı .. rtmlzl durduracatımız. aınsı !a-
nl~et MüıtürlüCünClıı alıkonmuıı· Bll)otlerlml~den v~eceııırnız ~ 
ıarcıır. nılıyorsa, şunun arıvet iyi nllln· 
All\IF.T omılrı ııtı \ ' \Rl.. mC31 IAzımdır: Biz t1cmokrasının 

Ayrıca. Bf;yo~ıu ilçe Srçlm Ku· taııakkukunu ~o bir hukuk deYıe
rulunun C.H p 11 üyesi Ya.ıır Ko- tinin :ı:uruımasını memleke:ımız n 
çcll de dün Sn~cılığa cclheclllmlş 

1 
v amııı;ı için tek )Ol ,.c "art ad

vc U'ad ı alınını tır Bu arada es- ıtcdtyoruz. Dunun ~a,amıısı için kıı
kl fıstanbul Emniyet !\JOdCirü c. nun yolu ı.e uıtrıı.emaktan \i! ~i
n P il Ah:not Demir lınltkınelıt dl ı!lnmet:ten ''azgeçmıveccğ Z \ a· 
tııbklkat )apUdı 1 Mi lı'nmcktea r tanda.,ları ln;at ve ikaz için yaz. 

Bu hid!M Qzerlne An. , 11 maktan. aöylMnektt"n. demokrasi 
tehrlmlr:~ len C..H p mccl 1 ti- vo. una se\ ketmck iç- n b iti !ı:ler!lnl· 
' 1 ve An ııra "tnUlettt' 1 A ~lemektt:l ~n.., eçır. vec z.• 
Do an baz partili arkaJa.;lan!l .. Bu elbl .. lercıc;ı .. ncı c.m z 

~ ra ıerının aıırıcıı ını ~ttt. k Pa oktu:- Hll.dtse lstanbnl hıı kının 
Gıt.'l M apılar. tahk ka•ın nıatııv ti ">ZO ınOndo cereyan etml,.tlr. Ya· 

ıaıta l - Afyon mor- >ancı a ın <la bunun ,ahlıt1dlr 
it 

0 
U u turucu olan :ı ~ r 11 a .kınJa. maalP.SCt h ç bir b ııı • Bizim hayatımı; entrikalarla geç-

( c; e ıı re dOz nleme J 'I1 z ok» d~t r. memıatır. Baltran kon1ıtccıı IU ııe 
, l'e'1ı kaba M>fu " Açııt 8 • \'l;l\:\ltı\'U\'1; 1\1,J•I ! :'\F'\1.1 ıı: • tııç a!Akamı: yot.tur. BOttln hl'ıd:
l)' IJ rıın, Dır r!.'nk. 5 - SatlıL Du h6ıt 5" r ll P çe\'rcl r mi• eler! 1;an cıerccn Cllkkatle takip c-

t~ll.J'ku, ı _ Klinn orta 1. 8 _ on cıerec9 ?ıııv·-'tle karşılanmı •ır 11'rck. her tQrHl kanunsuz 'l"C yol· 
'tlı( CHP. 1 ekrtte:. Ekrem ÖZ~en. suz hareketlere eirt~enıerl Türk 
~ tıı trıttarı A\aıtıya. 1 _ İIAç!a Ankaraaa 'uıur:nn ~neı aekroter erkAn um\•mıyesıne ve cllınn ef
;ıı c:1 bayııma hali 2 _ .Gama KaslC' Gület ı telefonla arnvarak, kl'ınna ve blll:ı&şsa tarihe hlldl~ 

1~ « 11Iıfarıncıan, ~u. a • San • ndl nıı :.zabıı: vermL!itlr. mek baş vazltr.nılz olacaktır,. 
,o..ıı b - B r macı r ""r 1 1 Ö re:ıruğ.ı..::: •• ze aörc. bu b~cıısc 
ot r tineıt. 6 ı 1,.. 1, e 1 ti 1 lg ' l:ı:-ak C ll P. mlllctvc :1-

~llıl\tıt 7 _ Mtn!ga.lı e 
6 

_ erı c .:ntltt• t .. 11 bir heye• An-
tq' 1 tııııtı ·adnn gelcet"k:tr. b k 1 " 

Anayasa Komisyonu 

il · .Bir not , B r ıso. ı Kt •, 'H.I lllH Tl'h:Zlı•n: a_ş an 191 
l:ıtJ~llü n ~:ı.ı a .ıı:uıo .Y•" ı:örü en Antcara, 25 ıHusustl - Buıı:ün 

t_.l!t.10. tıı.:ı~ 1-'CANl"I 11!\LLi ıraz ;e Emn c• ;>.JQd(lrQ Ha -ı toplanan Anayası& Koml2s~onu baş 
i':'L, ~ •ağu: ı Nııı& : 2 d..ı Nlll:lbo ıu. c - B z ş.mız kanlııta Halil ÖZyörük'O, raportOr· 
;-ıı:. r a Bat a cabı w:nan :r.aman bazı abıkıı ı- lü~ıı MOfl~ Erkuywncu'YU. Krtt ı>-
~\ııj~ '1 n ., 1 a :. ., ., , _ 1 ı . ,.arız Eunıar "u 'e' a hu fiğe ıııcrt Bezen ·ı seçmiştir. 
l' • • - lw-llJ. Jç 8 81. 1 

~ ~IJ , ... ------•ııı-•11111--... ~ .\cı~ 11&ı11ğ1 l - N a e. 
~ Ş il Zati, A 1 t - At•I 1 

•, ı, ti ' lk met. 7 -
8 Rııi.!ı.tç 

~içiler ar~sınd;-
ADALE 

AGRILARINI 

teskin etmek bakımından 

~oğuk algınlığından 
l•lC•HI mütevellit bütün adale 
ve sinir ağrılarını ve 11ızılarını 
derhal teskin eder. 

'J baş, diş, nezle, roma· 
[•lii,•lb tızma, siyatik ve lum· 
bago ağnlarıne karşı faydalıdır 

faydahd1r 

•11 ı. O ·M 
~ 

OPON günde 6 tablete kadar alınabilir 

• 

TARHAN VAZİFEYE BAŞLADI 
CUaşı 1 ıncldel Slizll en.Hl tabll, ıı:lhnl elııı tım 

Ol"CI, \ h.ıh ET lir Jı;ln 
Saat 9 ıuralannda vtllyete go- •·r abat Jdlr üsOııdc alil! ıııOılill 

lı:n memurlar, vali Prof. Göka· ı.o ıı ıııtıı 
Y.n <la kencıllert ile beraber ıçcrl abnh cıı sOratle bir bnbcr ur 
R'lrmckte oıııutunu ı;ördOlet. Tııh· nhııl r;OlııırR 
minen yanm saat aonra da Mum· ('l~·l'liler agl ın, u ı:nı:lııı ııı 7.l'\ ı.ıı 
t~ •rarhan vıU.yete gelmlo ve ka· ara ı:ıtıı. 
pıela polisler t rotıncıaıı kar§ı!r.- Tntılb, tıılJllı rl \ urıııa ııal11.1 c·I•· 
narak, doRruca valilik odaııına gir- :nılıııt' ı;llııllhll'dlr lnı:lk 
m~tı. Halel, ~lef burada ynrım Dırıılı; lıen hll•lU) ı hııl!nıll' Jııl'ltıne 
ısaatllk bir ıtörOşmercn e;o;ınra o- •I ta ııı ıı. 
dadan beroberc çıktılıır. Tarhan, Bu esnada bazı Uyelertn kendi· 
Gl:)kaya kallı tazıasıyıe mültefit lcrtnl daha ıazıa tutamıyarak aıı
saatlık bir ıtörüşmecıen şonra o- lndıkları ıt(irQIQ)ordu. 
muz kadar geriden takip <?dıyor- ıs<ı:... R \ Dt.I U>l l F. 
du t:.apıcıa bcldemekte olan vaı!l.k Mecll5tekl veda töreninden ııon· 
ııı-abıısına da önce Ciökayın binme- ra Gôkay ve Tarhan beraberce , a
ı;.nı .s dl. Ve Obka> ı;aga. kc:ıdl61 lUlk arab ınıı binip, belectıyeye 
ı: e ııola oturarat Başbakan Ad- hareket ettıler. Burııcıakl cıevır ''e 
nan ?.. ncıeresı uğurlamak üzere tanıştırma ıııert de ıabm.nen bir 
Yeşllköye do;ru hareket ettiler. aaat tadar <lelnm cttı. D14arı çııt-

li&urlamncıan aonra üç ~ı o a· tıkları zaman Oökay, :rcnı valıyl, 
rıık ırerı döncıo er. Oçoncü adam. kendllerını kapıda oeıt.cmekte o
D •• .,, e \ .ıı Or. Namık aecııı.· lan ııazetecııer.e de tanı~tırcıı. Ve 
ti". Ylne beraberce vtl yete ClöndUler. 

.ıçif.erı Dakanı, Vali ve büyOk 1 Biraz ııonra cıa !çışlerı Dakanı Na 
<''ç.o.n .ntlfterek ıtörüşmelerı, .ıtı 1 ~1f Gedık tckrıır ya:ılarına ııeınııo 
sııat ııda• cıevam rttl, Bu, bir ıru o:.ı unu) ordu 
r , ~ n zıJade, dcıvır 1 lcrı .. e Tablonun bundan sonraııı cıaııa 

lil•·I • -nıııııte.erın :amnmlanma- ~n C!okunaıuı oldu. DUtOn mucıur 
11 ı .. n • ııı.arı çal~ma ıuı Nlte- e memurlar, oo.-ayıa ayn ayn ı;:. 
ı: m, t'r • GOlta~ bir müdctet. ıson ıııkışı)or, .ıwnd.:ıln" e.lerıncıcıu re 
ra c<ışr.r. çıır.ura• kcnaısını zıyarc- ~ ıuoum \'e .::.tapııırı ımzaıuı
tc -=c.en :;ıowrıer ucnıl}etı ~em.s •• • ~.ıardı. Ayrııırıten .ı.ıemcn ııemcn 
e.lerı •• e ııoru;ıaıek ıçın ,an &alona ~u~·~ Ge ıığladı~arı eörwu;,ur 
ı:eçmc .ı>ıerkcn yo unu Kesen bir v , 
\ atanc.ııış ellndeli:t cvrıı.ıtı ım:ı:a.o· 4 enı büyı.ı. e.çı uıraz. ~onra bU 
.ası ••• ıi ncacıa bulundu. Gi>ka,. ~1~"" .. u • .:ıuu çı.;ı:t:. ~anına ı;~.enııı-

• u cevıı ı \ erm t . c- Btıll &rtııı; t !ıı:p:ı. "" .\ttı:- teı;er t• ıııır.ıo· 
.mzıı ıı.aınam çocuğuın. zıra cıev;:- 1

• ve •• ~ tı " u •P· etrıuını oır .e 
.;.er ıı. • ma:ıııaını;ı bulunuı;oruza. ~l"'rc.:11ı. ı.llzcıı. •. ~ e .ıı~ı adwı.ar.a 
B..ı ıaaa ıç ~ıerı Dakanı aa "' 1 • ' y .p, .. apıt:.ll be~.e.ınc ... uı o.ııu 

'• 1 Jcıcıuı; .ıum·- ı •ob a ,ı::tte.ı u,rı ıyonıu -w· •· , .1.nı:.ea. 
uıııı; et. Le.:-.. euı ~V\IU•» ııuaıa:" 

Gö .. a • ı;o! r.er.e ) aptığı ıı"rü§· .t•pı ... a ka.::-ıı)ıı. ve v~&a>. .ı;;e.ı.eı. 
medtın sı>ıırıı • ır.rar Irı&kam od ... •Iacıtı.oı .ıo aç .. .ı,rua .,111 auuıu ı;,. 
oına ıoeç re• • arııun.a ""rugwc:oı- ue\ re:..n. aıwı. ı.;ııpıyu ... u.• 
ne .ıcvam tL .. ueur \C ıuur ver- l•t>O&l• \}. J.tUU, 
mıı me\'ZUUn ııtı bU ııurtl§me.er Y n l ııuıol .. ı a.'41 Tarh&u, :ı;e· 
1.zun müı;JClet Jevom etLı. Ha.el • ıe.ı.ı •• .ta;ıı1 a .-ııUll. u6ur.acı. u 
1><.'ICl, vıı.ıı ;emeıuer.oı cıc vuı'ı.ye- nun , uz .. mı.ıc: ı.ıe uzıı.ın u.ı: .ınuc 
ttı gutırtercıt, ocraoerce )eCUler. var .... ul4ıa .ı.uıı.-.ı • .ar o.ıw.ıu .. 
ü()ka.,. ıııuıt ı•ı te ,,·ili) et mec.ı- aunUp Gect."•c ı;ı:ç \'aıttc ıtudıır 
ıı•ne euıı ıçın ocıacıll?ı çılttıS:ı za· Çllll~tı. Bu çı.ıı.ı;ıını:.ııın tıu.ıam~ •• r,ı ... 
maıı, v.ıııyeLıtı ılgııı cıuvır muame- ı.ı.r ~ı.,rı •• ıı .ıı;ııı vıılu&u oclırtı
ıtııer. tarnllmlaıu..ı~ ouıunuyorı:ıu. llyorau. 
UUJU;yın, Mt:ColliLO bU•UDdU8U .mUU 
ueı Zllrııııua, Tarhan yalnız .,a.ı· 

na çı.ııııaıı.aıı. cıovam eıtı.. 

-'"I Ull 1'." 

•• llı&yet n•cc!U;tncıcır.ı vean töre
nı bliZl Uı;o.erı aı:;ıatacaıı: adar 
... oKuuıu;.ı uıcıu. Onctı Pnı!. Gu .. 8-) 

ıtll>a o..r Kon~ma yapıırıı ... ~=uı· 
ıerwı as.a unı.:.tnıı) öCugını ıiaae 

ea p, c- Oıl§ nıcw.e ... euerucı..ı f,;1<· 
.ı9ma ıınmuarn ı;,z,ıı ııauruıı.rıııız 

\l!kW& Ul.ı.lirı ıtU VVt:Llmız \ e Qel>ttıgı 
mız c.Jaca...tıı,» dedi tıyeıere & yeı 
ıç.ı bır ı.e.ı..u llltap cuıyorcıu. Ken
aıı;;.no cev<1ot l:'crın Mecıı:o acun .. 
.. ı.sa bir cuvıı.p \er<lı Ve <1ana aon
ra Cia Kııver Yu;upogıu, LiOKD) ,. 

~·n , uzı.ııgı şıı 9.ırı oıtucıu. 

rarhan bir ara kendlfılylc ıtö
~en ıııızetccllerıı tu be~anaı.ı veı 
dl: 

c- işıın:n a&ırıııtıoı :ı:ıOdrııum 
Biıhası;a lstanuuluıı çeşltlı ı~.tır. 
ara'>lııda :r.ı, aae:;.) ıc ...... mc:.at) il 
&e\ ıtedıımek ,flzım ;ıeı..ııgıne cıe 
kllllıtu . Mubtelıı l§hme wfııtaıı aı 
.ı:ad~•arla "unı~ece;ı; ~e ı;cruıten 

.n~ıemeıerı yaparu. hlzuıete &e
cetı gQncıüz.u Cievam edece&ıın. lıı 
tanbuıuıı çqıt.ı me.ıele.en vanıır 
Bu ~ııvıı.nrı l&llı arkad~lurıa euı 
aııp, .ıizım ııe.en veçbe11 \Crece. 
ttız. lııtanbu.a llızm•·tl bir baaet 
te.lli:"'ı ctme.ı.tOj .m 19çı dılvüııırı· 
nı yapıcı bır Ahenk. tahar.kWı et 
:lrect'8lr. Paruıaıu:z ı,::ı \'ı.lı~m(lJ!: 

lJ • k b' .. 1 • ıe :latanbuıa blı.nıeL etmelı.tır. 
ı em a me uye en .i•K\\ (.'U,I.\ ı.ı ı :-.o 

ıı.mhon 

Antibiyotiklerin 
fiafl teshil edil8i 

<Bap ı tncldeJ 
kararl~tınlmı;tır. 

Bundan bOylc eczaneler 200 bin 
ünitelik penisilin krtııtallni llerum 
lu olarak 6U kuruşa. 600 bin ün!· 
tcllıtın. 00 kuruşa, bir milyon ün.
tellğlnl H5 kuruşa. prokaln peıı.· 
aillnln 400 bin Onltell~lnl urom· 
ıu olarak ııo kuruşa. 600 bin uııı 
tellQlnl 120 lı:Uruşa. 800 bin Onı· 
tellCını 160 kuruşa. bir ı:rıım t.treı> 
tom)clnl ı;eromlu olar&!: 135 kU· 
ruşa bir ırram Cllbydro troptomy
cını 135 kuruşa ı;atacaklardır. ........... _ ........................................ . 

OKULLAR . 
. ~ ,,. ı ıncldr• 

Qocuklarınm şttA7et! Uzertne oli:u 
ıa müracaat eden vcı.ıere, •Elıtc :r•· 
tacak blrfey oımaıııcı» blld!.rllmek 1 
tecllr. Alaartı MUdUrli.10 Unc mUracaat ı 
eden bazı velllrre dt, aınıtıann za· 
ten i:alab:ılık olduğu belirtilerek 1 
f()yle cenp verilmektedir: , 
•- Sınt!lar nelesle k4tl aerrcede 1 

ıaınırb 

Böylece, önce talebe l'tlllerl ve on
lar va.sıtuı ile ı1<' talebeler, yeni bir 

1 

bllı:ı edlnmektedlr.e:. cNcrr., bir ıın 
vaaıtuıdırl ... • 

~ıli,.ıı~'ııiıı 
K u,.t11lıısıı .. 

Edime 25 cA.A ı - Edlmenın 
kurtuluşunun 85 cı yıldönOmü • 
bu~n burada ml•azzam bir tören 
le ku ti ıırunıştır. 

Tllrendc mcbug!ar .vali, ıılvll 'e 
a.ske• lerkln. Eıtlmelller ve civar 
köylerden gelen çok kalaballk bır 
halk topluluğu hazır bulunm~

tur 
• Törene. bir ııuba~ın elinde bay· 
rak. 1>QngQ takmış bl rııskeı1 blr
lll:tn b~ıncıa Edlmeye kurtuluş 
orduaunun glrdlltl yerden Uumhu· 
rıret alanına kadar koşarak ge:ıı-1 
ret bnyrnııı Mırene çel:me::ı yle baı 
lamı tır 

B Jıye ba~kanı ve oır ünıvcr
ı;ltellnın ııöylevıerını müteıı.k:ı> 
kurtuıu~ panoramasının bütan va· 
tan teııallnlıı ııcılıırıoı vo i:UrtU· 
ıuoun sevincini belirten canlı tab
loları 35 ~·ıı enelkl beyecnrıı ~·a-

ıRn!• ı ıneldt • 
lm11rnlıtrın.ı ıııııı~u~ıırlıır '" ı..ı·ıııll h"•aııınrına lııhl•ıtr \t' lnıtl.•ııı 
Jlrl\llrlnr. l'n t.11\\ı·tll ılıı~ııı tıılıırın •ırtııtı )rrc ııı•tlrrıı11•1llır;I •rıtrk 
rıılllrll. ı~ıı· lıtı •<"lıl'Ph'. lılr ııuzl)I' ı.eıııll t•\l.ıllnrı1111 ıııı ı..tıcuı. 
lhllra•l.ımı ı..ırırıııı c ·~ t.l)or. \•il nııtlı ı:ıı.-rlrr ıııııllnlia ı:hılndrn 
bilini) cır. l\:eıııll 110 nııınlıınıııız imi h: ı:ltıl harelı;rt rlrurı:r l.ftJ P· 

IU)tılllZ. 
14 Ml'$rııll)et &linlrrlndenbl'rl \llnhl nn hlr ılllı.l)r dlll)orum: 

Oa~ımıu ı:rçrııtrrl ııııııoetlne c-rl tirsin, tın rııtmltı.rılıı hı•r zrr
rl'•lıHlr )a nnnlnrııı hep•lıılıı. tııı..ım t:ıı.ını rhlılrrlıı. ı:a7.llrrlıı. 

hlnımrı •ahlıılcrlnlu hnı.ınrı oıııu(:uıııı. bu lilkl'nlıı kl'mU hıı•u l 
çtrtllklnl olıııııdıı:ıııı. lııınıı ta,nrrur ı••ll'nıbr.crklrrlnl, mllll'll' hb· 
nırl f'lllll'tlln lt'raıı::aııı hnzzıııı o l."'llb \c hıı lıı lın> umın 7.C\ ı.tıır 
trrt'Jb rtınt>k IAzıııı ı:elrllihıl ı.rııllllrrlnt> anını ın_ t'ııl.. t ha.• ı 
•ıılrnılnrını zlııelrlrıne Şl'kllıle birbirini tul.ip C'dlıırr unu ıııııa. 

dını ı.ı \llnh hlLı• ııı.ıı \erınl tir. lr ı!r \rrınl•tlr •. 11117.ttr \r sıın· 
drlc crl•rlıllmek h;lıı .ıt.lınıızı t.ııllnıımnk. bııııılı ) nldıı ) llrfıı rnlrrl 
ıı.aı. rtm .. ı:I bllııll'k, nıııkuı!drraıınıızı doı:rıı )ollıırıla , .. ,ı. "' Mıırt 
rlnırli )otuııtta 'nUtlrr ıa •>orıız. 

\nıt>rtlı;alılann ınuhall"lrl lldf'rll'rlnl ba nıll n\ lr dl> r ._nııuı r r· 
ııırlerlııe lnır•'lllllnı. '\r olur. ıııı•mlf'l.rlln bıu:ımı.o ı:rrı:lıı ,,. ı-
ıınııılı ltııllnfle n.I'. lideri. 1'11 drtrrll \I' ıııutrtlll ıııuhalrlı•ı ıll'ı lrt 
aılaıııulrııııı.ın llihlııl l.::ılılnl')t' uı-ı:ı l'lll )llılır dl'\aın l'df'n ııatıı• 
ıe ııurll lht1rııs u· ı,."f'ı..t~nırlrrlnl ı:ırt.udıı hıraı.,ıık, ıııenılP.t..rtc hl.:
nırı )111111111 f'l!Jlrııı:ı,ıe ı:lr-.l'k reıııt 1111 olur? 

~ıı Ilı• hııtoıı hıı lın•rı•lh•rı ıı .. ııfnı gllıi 1111)1111 lılr adanı-ıııız. 
Hunu .ııııılnrınııılnn unlı)orııııı . iPıtliııt ~11lnıı 31111 Ilı• ı.ıılınll) ııı , 
\11!.1tr1Q ıı ııldlıı. lktlılnr \r mııhnlrteıte ı.oını ııııı. fll'!!lltları 11 n" ııı 
hn ~urrllt' ıle l'ldeıı ı;eltııl )apııı_ \ lcdıınınu: ııncnli o 1ıuııau bu: 
-ııı rn ı.n, ıışııblll r.» 

M l•nffrlın )ııııııııdaı\ &) rıldıl.tnn onrıı. bir ıeı. aırell \&tan•C':
\l'rle degll. \lll:tn•ı»erlercıen mürı•ı.ı.rı> lılılıın hlr ldrnl All\o 
ıııl) it• ırrıın• l'lııılş, mll)onlıtrca ehldlıı. ı:ıızlnlu. blınrnı:-ı 

nhllılnln ril)nlurl)lr, hasrrllerl)lr, dllrklrrlJIP hf'J) tılr arnıla ı.:ar 1 
liur ıJa ırlml~lm gibi bir Orpertl dll)dunı. lluıııııı tr•lrl altınllıı 
lılll llıı ııır,,ı"ı. bıQ :ııınıııı bir mubn,.rlıeslııl J ııptını oıı elli ıl 
lrluıh• ou ıı.ı bin lmdar IJ~nıııkole )azdım. nuıııard~ıı en ıız dör:ce 
biri, mllll hfrllk \e 4hl'nı:r olnıı lhlbııclnrı ileri ofinıırli. mrmle
ı. .. ıı:ı oıı:oıerl nıüdafna etml'I.; maı.H dlJ le l.:ıılf'nıe nlııııııı ur \dnaıı 
\lcııılerc•lr \I' dlit'r IJııst llderlr..rıe ı.;ar. ı ı.ıw~ı~ S:l'Jdl~lıu Zil· 
uınıılnrdıı dıı dnlnı,ı ııyııl ıırıı tııılııı,:ıı .nıhJ 1 ı \) rı·t,ı ·ı: ~et C)m. 

Hu Urt'llP. bir ıatıındn '" ı ııctrcl ılntblc clhııcıı-11 ı:rlcııl 
J&Ptı~ııııa ııuıuıJorıı ııı. \ lcılaııım rnhııııır uııılıllııı ıuıur ı.ı 11.ıld 
ıuııııı:ıı >ulun lılr \"il.muz oltıuıuıııı ı.ır~rıll'l"t"k 111·1·• 111' •o•• ar, 
.>1 "' l ar d t • .... Ji.l' .. , .. tnu· 

usııı n ~ ııı ıı:ı IJltıl, h11ıuıurıııı ıı:örmeı.. \t: ııııtnı , 0 10 aranını. 
ce ıırrllııl r:li•lt•recı•ı.: 'e umumi t'fl.:llrııı emel.il ı;Ubl,) 1 r:ı(ında ııeı. 1)1 lfııde edilen arıı:ıılnrııııı u,.ııııı. ur1.usıııııı ıltı)ıwnt.tı;. n 

Ahmed Emin YALMAN 

iLAN VE REKLAMLAR 
ratmıştı: ı Uuşı ı ııı. ,.,,. ı na: 

A ·k 1 S t•• Bu ıtar&r resmi maı:ama:ça görü· 
merı a 1 ena or lece& ıuıuma ııore yapı.ac::.k lııanll: 

G 1. la, ucrıı:.. e$bU ıarafmı1ıLn bdencn 
reen ge tyOr her tUr•U adli ~l:ıl.gaı.a, mem eıtct 

Ankara 25 ıA A Avrupanın .çınde ıs""1Bal veya tın&! ee1Heı:: re-
mubtellf memleket ertnııe NATO fabuL ıthal olunan ııer tür.!l eş}a ve 
Avrupa ktlsad tt.ııbırııtı. müşterek emUaya, b umum ~nkalara, ml:t 
piyasa. Avrupa atom bi rliği ye A ve tlearl mues.se$ele:e Ye dev.eL li:· 
mertkan ardım mevzıııanncıa tct· ısadi te itJ:Ql.erl)-.e, 11.mme mü 
kik vııpma'i üzere ı r sc~ahate çık easeıeıe.ı vıı .:ını.ara ı;ağ.ı 11:urumı.a
mı <'lan Amertkan senatosu ba::-1 rın, mtııı:zlılıı.r dıı cı..ııu oıınaı: n
clye eocünıenl rcı~ Mr Th!'CIC!or ıı:ere 1erl.ı ve rııbııncı f.r.;ı:et ertn ti· 
On-en :ıo kasımcıa Aı lnadan uçak ı cari taııl17et ve t~ecbllı!c:rtne ve 
la istanbu'a ve oradan dıı J aralık uer L r hl .anııt ve e lııl!Ce yerlerine 
ta Ankııraye ırelecekLlr. ıılL ..ılan .ıtm ve reıur.ırı!ara da oA· 
- • m.ldlr, 
rııııa dostlarına veda edecek oıa:ı Keııdllerlnc lllın ve rett.!lm 

•Bu kt.rarnamcnln muhte-vuı ana 
yaaaya muhallttlr. Zlra. terdln aer
oest ticaret bakkmı lhlAl eder ma
hlyettedlr.ı 

C llaı • & lnC"' • 
nı14ur. Evli ve Utı çocuk ba:>ııaı o
lan Kataıaı .Pranaızca bu. . .ı • o 4. 
Mcud ra tablno•erlnde Devıeı Ba· 
ıı.anı olarıak vazlle gormuttaz. 

Oöka' cuuıa gOoO 11<' yine ııçııkla : rı.lnıw ıı:aı:ıul olunan gazete vo 
Buırün Ankaraya gidecek olan aramızdan aynlıırak Vf'nl ıoıne ba dergı.r:, bu u.&n ~c reklinılar için 

!I uçaQındıı. yer arırtan Gökay, a lamalt üzer. Bernr ı;ldecok . 1 ı-.r:ı: naaın ı..llr ı.ıı ı~esml llinlıır 
rın tekrar fehrtmlze dönüyor. Bu Ö:t.t>t:~tfıtj Llm.Led Ortakltı?tna :eblıt OIUllllD ____________ ;_ __ _:_ ______ __:.:.;::....:...:.....:.::..::.:::..:...:~ eualar dahlllnde mulabu: olacak-

:.ıemleltet!ınlzde ıruetelrrtn a'l aaı, 
lkt dl prtl r bakımından ne ka· 
dıır ırnç durumda bulunduklan bcr
ltesçc blllnmektf'dlr. Mürekkebinden 
llitıdın:a kadıı.r hültQmetın ıent re 
l!aana müaaadeslnl bekle1en ııaze~-
11.'rlml.zln ceza tehdidi altında bu· 
ıunmak bakımındıın da Adeta bir 
mayın tarluıoda vaz!Ie gördOklerl 
nazan itibara alınına, aon kararna
me ile buııu&l UAn haklarına da hO· 
kQmel.(e el konulmııaı ka~ısındı 
muhalif ,.e tarataız matbuatımıza 
Allah 1nrd1mt'ınıı: olııun dMıekten 
bıışka otn.ıdlllk bir diyece lınlz :rok· 
tur.» 

Ml ZAfl1'l:J.t K\.IUIA:•wvı.l:: .013 

:rııınd .ManllMla Jogaıu tur. bu· 
.tut l'akUıt ı :ncz~ıı~cııu. F'rllnaız
ca oı..r. lllr. de>! bllkan o maıttadır. 

E:>At ll O h.Ol·LU: 

acrrı. 

J"pmıt ır. 
1 11 ı;ıtGIS: l913 .rılındn Otbze

de aoıım..ı tur. d~ımıtçuaur. Ev.ı ve 
~ ço.;uıt uoaa cıu 4. ı> ncıcz ıı:ıı

oln n.ı onı; .>e; ob , aonra Mılll 
savun ... a ı.ıa;;aı:: ısı ;rap;.ıı,ur. 

N llllh uUJU •. • ıııı ,.ıJL. n iatan· 
bulda aotmu,.ur, Do!ı.ı.ordur. Fran· 
mca blı.c, evli, •• ı çocu b!lbıı!l<tır. 

Y"ıuarcı.ınberl 1çlf.ert Baıt11ıı .. aı .71lP· 
maktadır. 

ı AH.-.; ntl l'L ZOltLt: !910 :rılın· 
da J.atanbu.da .ıı,ıll.ı tur. Cenevre 1 
Hukuıı: J'akul e • J.'ı;.:" sıyaaı lıtm· I 
ıcr Otu•u Ye • uu~ıt lllm.er ;nynel 
milel &ıatltu.a..ı.ıden mezun oımuı· 

tur PrınıaIZCA \o lngııızce biıaıeı:te 
dlr. l)lpl:>mıs.ı.., Hul:ult ve ili:t.aadl 
uhalarda UıUlaa :rapnııı .r. Evlı ve 
bir çocuk oabllaıwr • .Mu t f d!p.o
matlk vazifelerde butuıı=ııuı • .ır. 4' 
Adnım .\lenııe~ kabin 1 UJeıl .iten 
~upt.ı :atlfa eıtlrlhın uo D ıı:a:ıcıan 
.. :.rıcı1r. 

Jl \ AN POL.\ TK \N: 1-915 7ıanı11 1 
&Itl$hll'da doAmUftur. MUıl:lre me 
.:unuııur f rana ı: bil r, evli ..e o : ı 
.,;ocult bıLba&Jelır 953 tenberl ~11-
yc Bakanıdır. A.ıcak, JıNP l95Ş ;e 
ı.stlf&ya zorı.adı&ındıın :-/edim Ölr.· 
meıı l\1ııllye ll•k&nU11nttan :atıta ır 

cııncere kadar Maliye Bakllnllğından 
aırılmıftır. 

l'l;l.AI. y,\RIHi\ICl: 19U yılındı 

Dolu Dayazıttfl cıoıımuotur. Avukat
tır. J"ııııuazca bilir. Evli vo iki ço
cuk tabaaı<lır. Adnan .Menderes kil· 
D nealılde Milli ~itim ve Devlet .Ba 
ıtıını oıırnk vızııe gOrmUştUr. 

.t:Tıu.:1\1 l\lt:.'lio.t:ıu:s: 18911 da iz· 
ınlrdo doğmu,ıur. Hukukçudur. Evli 
re lltl çocuk bııbaaıdır. D.P. n:tıcıara 
ı:eçtlllnııen beri Jaaılııaııı muhtelif 
Bakanllltlarda razıre görm!lttUr. 

Alllltl.L.\H AKER: 190~ te Yııko· 
vada dOlmUftur. YUlt&elt İktlaat ve 
Tlcare. mezunudur. Almıınca blllr. 
E\·U 'e iki çocuk babuıdır. Bir yıl 
danberl Tic:- r~t Bakanıdır. 

l.l 'ili KllCDUt: 1309 da KerkUlr.· 
te doğmuştur. ooz uzmanıdır. 9 yıl 
lzmlr Sa ık MüdürlUğU yapmış, 

l930 da .KUl.llh a ro411.c:tveltlll RÇll· 
nı tJ.r J93G da mlllcıveklll!ıılnden la 

ta cd r k öııce Mantu. Va i.&t. 1938 
uo ı1t Ltanbul V•ll:ıl olmuşı\lr 1949 
cıa Manıaaııan C H P. mllletvc-kW o· 
lan Ktfd •r 19.ı'l to istanbulctıın l> P. 
milletvekili aeçllmlfttr iıtı oıtlu -ıar 
dır. Almanc , Franaızca, Arupça bl· 
ıı:. 

il Dl lll ,.,Mı\:S: 1Pl>4 11\nda OU· 
m!lşhıınııdc do muttur. Mülkl7e mcı 
zunudur. Franaızca bilir. Evli ve 
bir çocu,k bıb ıdır. 111~4 ten bu ya
na oumnıır. vo 'lekel BakanlıCı )'&P· 
maktadır . 

.-..ımnı <İK tF~'li: 1908 :rılında Kl
ııate cıotmuttur MUllclfe mezunu· 
dur. EYlldlr. Franaıua bilir. Tarım 
re Mail) e Bakanlıklan ,.apmıştır 

HA\'JU:TriN lJtKMh'N: 1015 ıe Ti· 
reboluCl.a dotmu,tur. Mülkt:re mezu 
nudur. Evlidir. Ça}lfma Bakatllıf;ı ve 
Grup Bafkllnlı&ı yapm4tır. 

8 lMET AlöAOÔl.U: 1909 :rılınd& 
Kafltu7Mla dotmu,tur. Hukukçu· 
dur. ETU re 3 çocuk babıwdır. BI 
rlncl Mendcre:ı kabinesinde Bııba• 
kan Yardımcıııı olmu" ikinci Meııdıı 
r kablue&I dı,ındı ıtaımı~. 3. ye 4., 
Mendere:ı kablnelcrlntte Çallfma H 

i,ıetmeler Bakanı olmuştur. 
fE\'71 l"c;A:-;J:;R: Hava Orgenerali 

iken i&tlta etm'4 vo D.P mllletvekl· 
u seçllmlttlr. 

iTKi HRC Ll: 1008 de Balıkeı 
&lrde cıotmu5tur. Hukukçudur. Fran 
aızca bilir. Evli n iki çocukludur. 
Gümrük inhlaarlar. 4ıetmelu ve 
Ticaret. Bakanlıkları :rapmıştır. Oru· 
pun lattra ettlrdllllnden bU :ran:ı. 

kablnelero lrmemlttlr. 

1 

, IEDE.-.;"i llE.KK: 11113 yılında Niğde 
Aku.rayında doğmuştur. İktl.&atçıcıır 
Bıınka mOdUrlUklerlnde bulunmuı
tur. Bu yıl mllletvelclU aeçUmı,tır . 

• 

/ farı tarıraıerc göre, Ucnıt alırlar ve 

1 
ı;azet.c ve dtrg.lerln odc,cceklerı ta· 
vaaaut Ucretlertnın rıl.&l>ctlerı ııııta 
lı vcltlletln ıasvllıl ile tlltb~ olu-

1 nur. 
2) - Bu tarar 1/1/1958 tarihinde 

mulyote girer. 
3) - Bu ltarar hUlr.Umlerinl tatbl· 

.k& Devlet Vcklı.letl mçı;ıurcıur. 
KARAftl~ !IUH~LEJ"F.T'l'EKi 
1'EPK1ı,ımı 

Ankara, 2.5 - BuııUn :rayınlanın 
buını m&lı balr.ımdan tayıtlaJ'llD 

kıırarnanıe nıubııle!et çevrelerinde 
bUyük bir ttpkl :rapmıştır. Bu ita· 
rnrnnmey• gatetelerln tirajlarını 50 
bin olarak teablt eııecck bir ttararna
meııtn takip edeceği söylenmektedir. 
Bu konuıııı ne dU,UndUklerlrıt aordu 
tumuz muhalefet partileri ileri gc 
!enleri şöyle demWerdlr: 

c.H P. oeneı Sekreteri Kasım OU· 
!ek: 
•Baaın hürriyetini tahıtlt yolunda 

f)mıllye ıtadar lkl merhalede tedbir 
ler alınnıısıır: 

ı - Yazı hUrrl:vettnı ortadan kal· 
dıracak kadar kı.san kanunlar. 

2 - KAğıt, mUrekl:ep re dlltr mal 
r.emeJt twnak ıuretlyle alı· 
nan tıııakı tedbirleri. 

.Şimdi glrdljtlmlz QçUncU merhale 
de de. llt.n vermeyi Te almayı kon
trol& tlbl tu ı.malı: ıuretı:rle tıann 

hürrlyeUnden ortada ne kaldı l3e 
onu da 1ok etmek 70luna girmişler· 
dlr. Bu fartlıır altında basın, unıQr 
rejiminden daha afır baskı altında· 
dır.-

TUran ouneş: 
•Bu kıararname DeYlet şOraaı ta

rafından iptal edllmeal tlıım gelen 
bir ıcarıırnamlKllr. Bir tere .Mllll Ko
rurıına Kanunu bUk!lmlerf ıtabllln· 
de mUtalAa edllm~e çalışılan bu 
kararname. carııt aerbeatııılnl bal· 
talamaktadır Sonra, m•kaat b:ı.kımın 
dan dl bukuta aylcındır.• 

O.M.P Genel Selcretert Puat Ar· 

Kabine hakkında 
yorumlar 

ına,ı ı ınctlltı 
Hür. P. iklncı bııokanı Enver 

Güreli· 

cHQkilmetı teşkil ccıcn zevatın 
isimlerini ı;lzıtrn ö renmı bulu
nuyorum. Kanaatimce htikCmetı 
ıemsll edcn eşhaıı ve onların kıy
metlerlnd n :ıyaııe bu hın r.•ın ta
kip r~ecc 'ıı ııoııcce~I :r.ıhrııye• 
E'hemm ~eti dır Bu b kımdan il 
?Jcncıeres hükilmctınln programı
nı beklemek !Azımgellr. Tl!IIlennı 
edcllm ve umalım ki, yeni ı.~kll 
cdllrm hOkOmet. bir asra y11ıan 
mUeadc!Cfil cıevnm eden cıcmokra
t.k rrJ lml teal3 r.tııln Şunu hemen 
ıır.ve cdevlnı ki. proR'rnmda hu 
meV?.ua alt ııatırlar tıtızel ,·an~lcrl 
ihtiva etlıe dahi fiiliyatta tezahür· 
!eri ırörillmedikçe Türk mille~ nın 
buna lnanmıyaeaıtını ııanırırn. Na· 
ıl ki 4 Mendemı bOkfunetlnln 

ııroıtramı bir kenara itilmiş, cıe
mokrattk rejimi actlmıek ıöyle 
dursun. b!lsbQtOn ııtırlaştıncı ,.., 
nl mc\~uat çıltarılmıştır B!ltUn 
bunlara ra{tmcn gönQI, bu ııerer 
bunun böyle olmamasını arzu ed!· 
~or » 

F'Uat Ama: 
ıYenı Kabineyi tqkll eden r.e

vat hemen hemen Cllklııtnın aynı
dır. Bu itibarla bOkOmet pro~ 
mının okunmasını beklemek yertn 
<le olur» 

ZAYi 
105~ ııenetıl Hııycıarpaşa t.t&esln· 

den almıa olduıtum bel~l'llll kay· 
bettlm Yenisini &lacağımel.ı::ı ~ 
klalnln hükmü yoktur. 

Ioık TAPAN 
....................... ............................................... :-.. ···················••nıııuıııı11t11tı11111 1 ............... .................. UHIHllllllllltl•lltHttllNlltllll"''"''''''''"'''''''' ...................... . 

Cazibemi borçlu olduğum sabun ... 

u ... cildimi Puro'nun iuu• 
ınamıoa bıraktım. Puro 

Güzellik Metodunu muntazaman 
tatbik ediyorum,. diyor. Siz de Özcanıo 

taveiyeleône uyunuz. Puro sabunu kulla· 
narak daha cazip ve daha güzel olunuz. 

1101. ICöPOKLO • NEFİS KOl{(JL<. 

PURO 
Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır 

Tllklblndı krım hlsıalan 

bulun1n Puro Tuvalet Sabu
nu clldl besler, yumuplr 
VI tize yapar ... Clzlbt " 

gOzel!IQlnlzl arttırır. 



Bölge, M. Paşa'da ü~ 
Hamit önümüzdeki 

gidiyor Bölge Müdürlüğünün bu talebi , 
Rir mıırldet enrl J>unva samphonJarımızdao H amit 
Kaplanın evlenmrk ülere olduğunu 'c iki a r kada · ımızın 
bu nıntlu günün haıırhklan ile ilJtlli olarak Çoruma gi. 

ka~_şısında tertip ko ıni tesı 
dip. ampiyooa gaTrtemi1in hedirrı>inl undııkl arını bildirmistik. 
Şampi)'OD, imdi Xccla Şahinle e~lenerek dünya evin e girmis bu · 
lunayor. fiks ürü t 'anzinı ede m edi 

..~~ B irinci profesyonel lig tertip komite si dün saa t 18.00 de Bölge Müdürlll . 
Hamit Kaplan onümuzdeki a)ın ilk haftasında, bir miiddet 

en·el talihsizlik neticrsi sakııtlanan küç!ikpanna!ı ile rl da m ar· 
!arının ted3\lsi için Londr:ıya gidel'ek. llgUller Güreş Frdrra • 
yonuoun, ampironıı bir an pn·el e-ski ıhhatine kavuşturmak 
için her türlü te ebbii ii ön plana alacağını belirliyor lar. 

binasında mutat toplantısını Federasyon üyesi Hasa n Ekin'in başkanlıl1~ 
da yapmıştı r. 

Şampiyonun umumi bir tees· Topı,ıntııııı ilk ol:ırak rıı..,ııır 
siır yanılan sakatlığının teda\' İSİ ml'sl'lt'•I ı..onn•utmıı•tnr. no mP\'• 

Temsili 
önümuzdeki Aralık a)'ı içinde nııın: krıııllll'rlnl' ıı..ııtr.1 Ilı dt'HI' 
~·ıapılacak ve K a p lan, ı~ ile ir iyi· sınııc 'ıılnıı. ıı.;ı drf:ı pa~nr ııı:wı 

fl'rllrıı htnııhııl•JlOrlulur hıııı ı ı-
le'jmez ~urda dön er<'k talı5mala· tlrıu rtml$lrr H ilk clr.Hl'tl" ol· 
n n a de\·am edecektir. ıtnıııı Jtlhl 1101.ır ı..ıı,.ılaşmıı•ının 

Saadet doılıı b ir ö m ür diled i· ııc· ıtrfa oıııın•ını l•lrnıMrrdlr. 
nu ltlrıl7. \f'r1nılf' 11nruln1t•l.l1' hl'· 

m a Ç 
!imiz Kaplanı, kı a bir ıaman rııhrr ı..aı·t hlr ı.ıuıırıı hııiı:lıııınma· 
sonra trkrar karljım1zda ve sır· mı, '" hlr dahakl toplRııtı~·a bı· 
t d ld ı. b l hald raliılmı•tır. ın ;ı ma}O~ll (1 U&U r e nliı <a. '1UD11RtUCW't'' 

bu 9 Ün ~~:ı~~~::···sı:::~:.::~~ sistemi açık lomokt=~""k:;~~:: '"';.~ ··:::~,~ ELiNi ••• GALATA SARA'Y', i"" 
~~'.~~~~;~~fıi :·~enll!11emek Y! yenme~ YILMAZ OZUA~ · 
~~:r.~:kz~~~~::~a::Fı~r~ı: ıçın ugraşacagız,, dedı ,~stı' lasını gerı· aldı 
~~o~~~ ı~~~~ı:~;re~ı~rl~~tr~~~ 
yapmıohırdır. Bir un• kacıar süren Mı.ll"ı takım Cuma .. gı·dı"yor. 
bu çallljmadan sonrn sı><>rcuıarı· QUnU 
mız otellerine dönmüŞIP.rdlr. Bns-
ketçllcrımız akenm ycmeııını Türıt • B. Spor maçı ıse ip tal edildi 
kolonııı nln de davetli bulundul';u 

Tcmıı il karşılaştr.n!ann yap11aca~ı ı ôR ~ \C u".u~.• YÜKSEL BA y AR 
ltonsoloshanc:nlzde yemtıılerdır •\ E.'löiı,.,tı~'IEK VE 1 ESMEK tçbı 1 
cTurııu Mur~• şehrine yann Hat oun akşam Uzer! BOlıe MUdUrltı
Hı 30 da harcltr.t edilecek ve ma· ıu blllUlnda gazeıecuerıe bir ara· 
(ın o ııanacağl mahalde bir antren ilk aohbet eden tek ıecıcı E Aykaç 
man daha yapılcalttır Rumen ha!- bOyte konuştu. 
kı pcırculanmızıİ her karşılnştık· Mevzu· s Aralıtta. Antaradı OY· 
lan erae 6evı: tezahür! rt ı:öster- naoacak olan Belçika mUll ıutbol 
mcktecı rıer 23 ;aşından küçük tarşıı.a.ması idi. 
baı ketbolculann tırAk edeb c- G zc:cctlerln auall ııe :fU ltllde 
ceden tclill!lll karşılaşma cTuri"U oımu tu. 
Mureş• ~ehrlndc mahalli aaat:c 
19 30 da 2000 ktşlllk kapalı ha.k •Bl:l.ÇIK \l.Jl~\Rl:-.0 Rı\SGi i • 
ııpor ııa.onunda oynanacıu:tır TOll • I' TBOI O\'KADIKl~\RlSI 

..... • • ! •• : \~· • .• 

lngiltereden boks 
antrenörü 
getiriliyor 

Ankara (HUSU-~I Boltıl 
te:ıerasyonu, tna ltereden b r an· 
traıör getirtmek Ozerc teşebb05c 
~ ot r Pe<lerM on inı:llız!ı-r 
1apııtı ilk tekl.fte boka antreno 
rüne mulmb ı b r ıtü~ antrenörO 
yollıyacaıtını blh1 rm şıı. 

llllJ\"OR lU U:-ıil':t? 
nu ın: l I~ DİR ıs: ı tlv Y ~PTI · 

:-OIZ MI! 
t.(,J! it \' \ P l il, \ :'\17 T 1 RiK F.

IH CEG INİ/, l' \ KTIK 11.\KKl :'liD\ 
.l'E ni' tlNL\ORı.n;ı 7.?-

sual yertııde ld: '4ıı1Clm , .. ı Se· 
vlmll t~ıc ı:eçlclnıl ... da'ıa rvveı 7ap
tııtı konu malıırd&l' rinde •Eaal 
tnktl imiz ır.Udaııı~o:ı •• itl!Dd• bir 
cUmle ul anını •ı. 
Ş.mdl u hık• nr ı:. '"tl"rak edl· 

ll)or \CABA eul il' •du, cBU SE
FER E BElA";IK/lLJL.• P. KARŞISIN 
DA P§N OLARAK MÖDAPAAYl 

E<,F.K VE ÖYI.E Mf OT· 
OtZh 

bu auaıe pek aarlh b~r 

~'utbol F~".ı•111nu Relıl ııuan Polat dün. Jönlorların çalıttırıcın 
kemal Hallm'lc ı:örUJmUş .-e ı:tnç futbolcular hakkında izahat almı ıu. 

Güreş birinciliği 

cevap •ermedl .e şu tekilde bir 
konuµna )'llpmayı tercih e'tı: 

•Belçika ıu,bo!Untl cpk ıyı olarak 
etUd etmle bulunu:vorıp:. Belçikalı· 
ıar klblk mAnada W oynamaktadır
lar. Takti imiz hakkında tlmdlden 
bir ey ıOyleyemem. Yalnız fUnU a- ~ 
çılı:layablllrtm: Yenilmemek ve 1en· 
ınek tein u(lraşaca ız • 
Sev1mı! tek ııtçlc1}1 daha tızla yor 

nıamak tçln bu mevzuu üstelemedik 
ve milli takımımızın maç gllnüne 
tadar y .. pııcı(lı çalışmaları aorduk. 
lJLGÜ \'KÜ Rf.\"0<11.USP OR 
K \RŞll .o\SU \ :>1 I P'C,\f. 
EDİi.ili 
Dahıı pvvc!den kırnrıa,tırılan proı: 

rRm •crca:nce A Mllll takım nam
_ctlerl ougUıı '.iley°'luoporla blr bı 
zırlık maçı yapııcaıclıırdı. Fakat E. 
Aykaç'ın ıradesl"" ı;ör" mıı.ı tutbol 
cuıarın Ankara ve amir ıeyynhaL
lu dola~u1yle ycrgunlutı.:m, aynca 
AA.hanın :ıa çok çamurlu ve kaygan 
olma.aı yüzUnden bu li:llrşııatnıa tp
ıaı cıdllmlştlr. Yalnız bıt.valar mtıBa· 
J' gitti~\ takdirde 28 - Perşembe ı;ü· 
nü bu kıır!J!lat:Jlft yapılacaktır. 
l'llIU J T \K.IM Cl L\I \ 
GÖiU \ NK \R \\".,\ 
GJDl\OR 

8 Aralıkta 19 Ma.fııı 6:.adyomınd• 
Belçika Ue kartllıpcalı: olan milli 
takımımız 29 - cuma gtlnü trenle 
Ankaraya hareket edecok!erdlr. 
Takımın Ankıradakl ikamet ı;Unleı

rlnde iki mahalli takımla birer an
trenman maçı }"&pmaııı kararlaşt.ınl· 
mıştır. 

Mlllı kadro aeyyıllretlnl, tek uçt· 
clnln ıtadealnıı ı;öre, mıtıafıu et.
mekUdlr. 
Bı duruma gOre aon ııtıne kadar 

kadro)"& yeni futbolcular çaAırılıbl· 
Jecelt n formsuz.ar da kadrodan 
cıkanlabllecelı:lerdlr. 

···································'······-··········· 
Fenerbahçe kız:, Bakırköy 

erkek voleybol takımı 
Ankara'ya g idiyor 

t ~•nbul. Voleybol ıı; Uçünca O 
Dakır~!ly takımı yarın •"kı!am An 
karaya hareket edccekt r An\ara 
KoleJlller lmlllbünün dneuıaı ola
rak iki maç yapmak üzere, ut. -
kente ııtdeoek olan Bakırköv vole· 
bol takımı, bernbcrlndo Feper ıı.1° 

çe ıc.ız. takımını da ııötUrrr.ck~e
cıır 

Kı' trnn•rf'rlııın Joııılılıtı hıı il\ da, Galatasaray KulübUnun pınplyon yUzUrUltrlnden \'ılnıaz Özllak ile 
taruk Uoku tstıra edtrrk Uenlrs:tıcn ne reçmf'k lçln teşebbüse ıcı:ml !erdi. Fakat, Galatasaray KulubQ her 
iki yuzöcu ile anlaşarak, dun isllfa !arını ırrt aldırmıştır. 

t (,' Yfü:t<. il \lJK UJ,\1111 \ R \ TR \ '.11 FltR OLDU 
'I urk Rallk damlan KulObü dun üç yüzürll ile anla mış n bu srıorrutarın ıran fer moam!'lelrrlnl ta· 

m:ımlayarak, doktor mua .. enrlerlnl de yıplırmı~tır. TOrk Balık 4\damla rın ıran fer ettıtı yürürülrr ıuıılar
dır: Galatauraydan Sedrt'I 1-:r ile lzmll blil&Hlnden :'\ezlb .\kmaıı n Turıut TütUn~Uoiludur. Rt>lmde. 
\ ılmız Ozüak tlJOlda) diln Bıılı:tde G, aray ldarecllerlndtn birisi ile nrak tmzalarkrn rörülmektf'dlr. 

Bu hafta yapılacak 2. 
profesyonel maçları 
F edcraı1yon kupası eleme maç 

lan dola~ı.sıyle bir müe1det
tl!nbrr1 tehir f'dllmıo olan, 

ıtınc profesyonel l,g maçlarının 
onuncu hafta ke.rŞılaşmilanna bu 
narta yapılacak maçıarla devam e
d lecektır. 

;;;.:,ı httüt maçların p::-otrL'lll u 

tekıldedır: 

27 K11.51m (a!l&..'llba: 

' lllh11\pasa ::-tnıtı: 

D Paşa - Anadolu 
Hakem: M. Özlı:aya 
!!arı~ er - Fert koy 
Hakc:n: M. GQvcntürk. 
30 Kası:n cumıırteai. 

l'r~ı ı.ladı: 

Hakem: C. EN{ln. 
ı Aralllı: pazar: 

tattı: 

Taksım - K Gümrük 
Hakem: M Tunçalp 
S(lleymantye - Y. Direk. 
Hakem: T. Parlar. 

Oyuncuların 

öpüşmeleri 

ayı plan.yor 

nıhılurıuııı tıarafıııılan ı:llntlnllrn 
yıızı da okunmuş ttı müuakaşası 

) lll)llmı,tır. 

Bn .-ıırıtla '111h:ıırııı•a •tatlının 

hıırıııttn ~ mnc !lll•nıııyıı tahnmmn 
111 olınaıllı;ı. aııcıık :ı k11rıııla•ma 
1a1ıılabllrcrtl bildlrıli7or Ye flkı· 
tllriln hıı e•n"a ıore tıın!.lnıl tnlcp 
eıllllyoırıın. 

Rıı lıtı u- tn ı.nı·ı hlr ı.:.ırnra 'n· 
ramı)u:ı tl'rtlp lmıııltr•I llaftıHa 

'ııııılat·aı. tnphıntı' R holıır. murtu
ru " · ~alAhntth• Clllanoııonu rtıı
H'I tlltr:rUlr. 

nııı.ı .. ı ıı ;, ,ltJrlın hıı toplantıdan 

~onr.ı brlll olncalı tnbmln tılll• 

m,.l.tl'lllr 

F. BAHÇE 
DON GELDi 
Feııcrbah~·C'll futbolrn t'I' ldıırt• 

rller dlln alınlı Ha~ ılorprı~11 ı rrıı 
ır;nrındıın ı:ıJ.;tıl..lnrı ı.nnıan ~·ıızır

rh111r.; \ nk.ıraııa arkıı arJ.;ayn ıııtrn· 

ııılnn ma~lfthl' rtlerlrı 111.unl lt<ıl O· 
ı:ı ı.~· a hl'lll ol nyorıl o 

Gardan ııı. (;ıı.1111 ">&1.I "'"I nl· 
du. Buıııı talilhf'ıı ıııııwrır.rı ııfaı. 

ufııJ.; ıru1>lıu hnllııde l•llUJ onJ 
11.'rl..rllllrr. 

!>Oporcuıar ıtra•ıncla :\arı ııarır 

•nl'l'tı!' ııı.,ı,·ordıı. fklnı·I nıA~·la ta 
kımdıkl yf'rınl atımıyan sacı bl· 
llnfllr;I ııtııl hl rlnrl nıaçtıı llJ nı. 
bllı·=lılfll'll :ıı..;11 lııııını,ıı. 

Allilrnlıl:ırııı lfıulO"-lıtr ıı:url' hu 
•aliıııtıı. hnrırıır \f' :-. arlıılıı uıııl· 

mur.ıı,.ı,;ı ıııınlf'rflf' tr.ı.rar fuıho: 

o'nnmıı ına nıliııl der;lldlr. 
Da.rı 'r ' ntl ara ındıı S:l"Clll:t 

rh D)rt nl3rnk fJ.' '"""" nıu ııaı.a•a 
1(111 fUlboll'Ulllr <Clhlt JOktUm de• 
ınl<lr.nll r. 

Bir Macar 
. antrenörü gelmek 

istiyor 

Lig usulü yapılacak 
~tanbul ar~ b rıncll 1t erı hu 

yıl il~ uııu,u ile vapılııcak• ır <>· 
cak 1958 d ba •a acak o'n::ı u 
müsa'>a!ta ara takımlar A rn B 
olmak Oz r Ilı: grup az rtnct!'n 
ı t rAk ed c klerd r A ııruı:ıunda 
bulunan talumlar eunıardır · c: -
rq, Kasımpqa. Den zııtıcü B "-1 • 
tat. Defterdar, Demlr.1J1>or, B grupu 

• Ba.Jurköy takımı perı;emb<ı ve cu 
ma a~amı KolrJ.llcr erkek takı
mı ile karşılaşacaktır. FrnC!rbıahçe 
kız takımı 16c aynı ı;Oııler kolej
iller kız takımı ııe oynıvacaktır 

Galata - Ha:;Jr.öy. 
Hakem: N Erııe 
EyQp - BeylerbeY1. 

Futbolcusu : 

e !'!Om l"liı:>Or !lt ~·ır To:> apı 
p abahçc'. Anacıolu n Karai:tlcün
den mnte:ıekk ld r A ı;rupunuıı ılı: 
hllZırlı • mcısa akMı 7 - 8 l\ralııtta 
Dan al öz•-., B ıırupunun ise 14 -
16 Ara'tktn B m Altbar ku~a..ı 
acıı a'tı."ldll ııre~o- romen tllde 
yapılacaktır 

Serb st gür ka ııaşmaıarınm 

hazırlık proı:ramı ııc eu cklldc 
hıız.ırl rımı tır A ı:rupu Şefli: ve 
Fnlk kar.1c•lcr kupası 21 - 22 Ara· 
lıktıı. B grupu ömer Besim tcupa-
11 28- 29 Aralık tarfhıerlnde ~apı
Jacaktır 

Kasım paşa 

Antalya' ya 
Gidiyor 

• 

Kultıbünllı:ı dl
ld maç apmalı: o
a fu•bol takımı ö

.. rde, Anta.ya a 
r 

İstanbul Glirt• Ajaniıtı dün top !anarak bo mrf!lm içinde 7apılacak mlhabakaların proıramını teıltll 
etml ttr. 1 ııkarıda, toplantıda hazır bolunaJ> antrrnllr alm \ nkan, re drra }oD ırknlk ll7e~I Up Karabi 
ber, antıenor ı ıutala (.'akmak, lthnbol Güref Ajanı Sllıfık Koparan ,.e ajanlık kitibl \ayuz Bıı1ralıtar 

ıorülmtkı.tdlr. 

il il 1111111111ili11111111111111 1 

l\IETlı-' İlmlrde bir ıec•. 

G. Saray geld1 

METiN 
iZMIRDE 
KALD/ .. 


