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HÜR. P. BAŞKANl lZMİR'DEŞÖYLEDEDİ: 

«iKTiDARA REY VERME!» 
KARAOSMANoGLU, <<OYUNU MUHALEFETIEN EN 
ÇOK İNANDIGIN PARTİ İÇİN KULLAN,>> DEDİ 

HürPdeyeni seçim isliyor 
RUAUS1 Muhablrtml7.doto 

lzmir, 9 - Hür. P. Genel Batkanı Fevzi LOtfi Ka· 

raosmanağlu bugün uçakla tehrimize gelmit ve saat 
17 de parti il merkezinde bir basın toplantısı tertip 

etmiıtir. Seçim mücadelesinde ilk söze lzmir'den baş· 

BURASI DnıAID'JIRl -· l .. ••,.• .. ••n.ıtın"ı"n~·dbeldr•ın"cıKkuı!:..,.,ndana oDt•.PU., D p DEN UI: J • • ..,..,,.a~ıt. rnt1•u.ı. cmun:ı..am imar J'uıUJeUtri- nln bir •ıöıteri mtJ danı. halin• ıelmlftlt. Fakat bo _..... 
J&ft\&Jn.a.k halt1Je lkJa .. t me1ıııla111, bir imar Yha...ından d.&Jıa .;"oiıı ttir harp sabuı m&11:1ara11 an.etmektedir. Bu.n · ntn lktjelarda kalabilme lmkAnın; 
ilana. hu.a.ta •t fttfJda.nıa bu •on :an. 6 •J ince lstaa•uldan a1nı Jtt11ı ol&nJar, 1enlden tstan11ula dOn dUklerlnde BtJuıt meyda.nıın tanı· qlt. olmayan şartlarla yapılacak M 0 
Mk UJfu na •tan11abUt.at •lkobun urumu karıtUlbd& lltr hayret n14au 'illıılarm.akta.n kendlltrlnl aıama maktadırlar. Gt:rçekten lkJa:ıtt n.ttJ· 1 1 r1 tl ı ball el t be • 
çukur .. dn dtiftntntekf.t Tt .ıBeJu t• dedlrltttk ltlt dunamda ltulunm•ktachr. Esuen, RtJUıt'a bu hallba nr durumu1ıe, cmtJda.nıo demek de ~I~ eı.., n ;; 'i': n~ 1 1 • 

1 1

~ 11 • • 
..... ~ ........... "" lbat•tttr. ı rntJııluu • "zB Udeu •~ki ittir alışkanlıktan ileri ıelmektedlr. Zira. B e7azıt. fbndillk Mdece •koskoca hlr mo~at'.ık .bİ:- d~!ee: ~e~ın8:t~tal~ iSTi f ALAR 

......................................... ter bır rejlınln mücıafa•ına açılı. 

~{ H 1. ç b"'"'"ı';""'r"'"""'"""-p"'"""'"rr""'""'.'r"""""t"""'ı';""""""ı';"""I""""e""""'"'"""""'""'""'-""""'-"""""""""' ~~ .. ~.~·g·~~r:.~~ ~::~~··~ .... :.~ COG"' ALIYOR nı. hıtcmet.l vücudunu, yani kendi 
kendısını tamamlyle 1nkArdıım kı.
çınctı~ını da .söyleyen Kara,osma.n-
oıtıu şöyle devam etmiştir: c.Az1z * 
TOrk mllletl, ana deınokraol ve 0. p, milletvekillerin• 
hOmyet ntzamı Taa4 ettlll için 

anla Ş m 1 Ş de g\J 1· 11· Z \\ ~7~E@~!~ ;:~;~~:E:;;;i~ 
• 

11 ~~~;.&~tft~~~E~~ ~=~~~~~;.~l;;~J:~ C H P iL BA~K 1 • • nnt, kendı emnıyetl ve huzur ve kili Dr. Zira Atıı buaun D.P. den 

:;;:;: .. ı.:anbuı .. b"".,,: . ı.ANI, uff AKEM MiLLETTiR» DEDi ;~~~~~~~:~~r~~~~~~~~~; :.~.: .. ~.:~t:~.~,,b~~~f . .,,-:::·~ 
tt!er &r rı1ıa r•ı:ıtıtı oril4Dıed e t.anbuJ mıueı.Yetıu ad&yı ŞcmsettinOi.ınaltar diln .u: J6 da ba.sın Muhterl'!m MıÇmen vatandaş, sö D.P. ıı partiden lJJtlta &tmifti.r, Bun 

_____ 1ı1nnd.-:1 tnUnaaebetıertıe 0.B.P. nın aeçım çal14maıarınd.a k~laştıcı m.Utıküllert a.nıatmtf '"e P•ı-· ;ıUnü tut.ma:ı;an, kendJ kendıır.tnı tar araaınd•. aday olmak tçln Bel• 
... ___ teııı&11.a "hlçbJr ınubaıereı pN-t.161 tıe ~ huauaundi.anlaııımtt aeıullz• GÜNALTAV flltı·aını :-ia: .;. Su: 4 de) dlJe Relalltlnden aynıan Omıaıı. 

- ·-- OeD(al da buluom&.tt.adır . 

.,P:!'l'I..... 1 dPı:nlfttr. iliiiliillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=;;rıiıir=:r:::::;;.;;;;;;;;ı;ii~~r;~~7i!iil~i~i1 
stvAS'TA ÇÖZÖL.."EUB. 1

.11 Ol.malt.ay uoıarı. eoyle-sDtttlr: ı stvu. 9 (H\U\111) - VlltyettmtL 
c- lıltmJ.ekeılm~d.ek.t atrUi par- de D.P. nln yoklama ya-pmadan •· 

ı w_. •enl Meclla tçın. adaylarını n.. da7 aeçmu1n.d11n aonn. putl an. 
t&.ı:ı.daşlara a.nıe&tJ..ler. Der pu~nın anıda. çıkan lbtlltt SiWkçe bU.711• 
k•ne111ıt.ııın en .t.uvvet.ı.1 ve llyU&.tJl mektedtr, $ehı1m1Y-de Jlt. D.P. J'i 
oıctuttıno iddia. etm•t tabtl bt.r J• kuranlardan aRil:at osman OOv• 
dlr. Fak.at ntıuıda meml~"-et tade- n!n dünt.U taUfunu bUJUD de .eı.. 
nntn banJ..tıı DM!!vıuu oJdulu h~?' .ko- o;a.s mtbuau Abd.Ut?'lhman t>otruYol 
ı:ı.uda ~J'lni v.rmed.en ör.ce ç~ cm- ta.iı:lp etmt.et.~r. DQtruyol, oar:.idtn 
fQınnetıe ırıOteiloıt.ır. Of'!.lşl ıazet lf.t.ıfa 'ıt!.k:en tonra, tt~ımler~ C. 
«nyana lı:apılatak ı·e.:-ileu retıertn 

1 

H.P. aını det:.f'kU}·~4tnı bllda"ml• 
m'm:to.ı.e11 batına ne •liır J1Uler ı• tlr. 
ıı.ric&aıı (>u yed1 71lll..ıt tecrUbe, en ö:e r•otlan. ıtana;aı Hçesl.ııd• de 
"ba&ls diJ.J1,\neı:ı. .k..lm.Mlere b:ıe ooıı. yoklamalar!• Uglll oıarat ıautaıar 
acı maceralarla ıoaı.erm..lştlr. Devlet. dtYam etnıektl!"dlr. İçlerinde ıenel 
kta.rtııll Y1'lnuı bU111e deı:U. bllcl P. mecıus ayelerının buıla.nnın bu· 
dar- da t6C:rttbeJ• dayanma vertm.11 ıunduıtu 7.5 kitlUk bir ırup burtın 
~Jclldı pllşlr. 2Ş ••t.UI Devle& R&l... D.P. den latlfa eder&k C.M.Jlı. ye 
ıt de dahil almak ur:ere, btr htıkn· ~trmlştlr. 
metU:ı. Terd1t1 kanır; aynı u.t.ıar D.P. bütün tuv,.etlnl 1tö7lere tek· 
taratınctan. mürtıkkebJ bUe turuma- al! ederek: neticeyi lebtne c:evtrm• 
dan deı}:tf.tlrlıtne. bofle bir memle- ~e çalışmakta.dır. O.P. den daha ba.· 
.ltetto ı.atU.."l'Ar olm.aL Vat.and"' hu· zı t.arıınmlt klmaelerln ıatl!a edecek 

<De'f&ml 8a: 5, 8• '! d.,J ler. blldtrıtmtktfi!lr. 
tD~ı-amı Sa: :i. ~tt ! de) 

C. H. P., D. P 
Adaylarına 1 

ot,KO TOPJ."Tl'I"" hO'l ,, ' 11\TIPı.t.R 

~~~~.=~~~~ HOR. P. HIN 4. MI INGI 
=~~?'~~~=~ri~k~1 Dün Kadirga'da yapılan açık hava toplantısında hatipler 
tJaJ eon müracu.tın 1'1 d• 7apıla-

:'.1~= ~·~~~~·;,.,c;,~ Demokrat Parti'nin vaadleri ni tutmadığını be 1irtti1 er 
•u.t.a. ıtırudı bulunmut. " O.P. 
a.d.&y ltatee.ın.ln hükütmüa add.e
d.1lrrı.ee1 ırereıu.ıainJ beılirtm.1.f\lr, dün. Kadlrwa meydanında yapll

muıtır. 

1 "" . "'" ·-~-· -· hava toplantıları> ndan üçüncüsü 

J. L. Karao ... mıınoıtu yaııhıı a..onu.,,uaıanndl.D birinde ............. -..................................................................... " .................... __ 
Asya Gri&inden dün 
beş · se kapatıldı 
BütÜI\ okulların da tatil edilmesinin 
zaruret olduğu söyleniyor 

Grip şiddeti artıyor 
u.ra arlbi ~•'.aını 1\1.n ~~tt~· ı-

çe şlddetıni arıtırmaktadır. Epı-, 
cıemt aon aünlerde tal&beler a:a-1 
J>lnda 1·•rıımıt. 'bllb...._ 1·attlı o
:k:u!lan tehdit etmete ba.,lam1ştır 

Yurtta naoı 
oklamosı 

Bırçok oktlld.a tall!'belertn tama.mı 
na rakın bır- °kllımı ha.sta!ıRa. ••
k••anmıştır. Yatılı okUl!arın re
vır>erlnde yer bUlunm.am&kta ve 
t..~t!lltı önlemek l('in yat.ıh ve ya 
t.ıaız bütOn oıtullarda umu~t ta· 
ttl yapm&k za.nıretı h!ııeedllmek

tedlr. ~&m.t mU:amlar 11mdll1k ~ 
çıcı tedbirler aımu c:hettne aıt

mekte ve hastalık nl.6betıntn-Cazla 
oldutu oku11an muvakkaten kapat 
makta tkttta etmektedir. 

DC1n &altlık ve mııa.rıf mUdUr\Uk
(Devann Sa: :;, !Sö: 1 de> 

Nihat Erim 
lsviçre'ye gitti 
Ru"u•I mohntıırırn .. 

it.mı· 8 - C.H.P. ı»nın Koca
eli adayı Profeaör Nihat !:rinı Yll
letlera.r"""ı Adalet Divanı tapl&ntı 

C. H. P. EGE'DE 

S ..... bir tle lrlleadeleıı ACJhnca 
ruh ne 16rellnat h:htrlltl 

ö--... Yandau D.P. latan.but acı..1 
llat..ıntte bulunan Aal&n Nihat. 
Bekc1Ut için de C.H.P., aeçım kuriı· 
luna ıttru etml~t!r, Aalan N.l.hat 
BeJıı::dik. C.H..P Ta.ı-c:.tm ocr.tıncı• 
lı::ayıth bulunma.tta.cı.ır. Buna qO-
?'e b&fk& b!r p.ar;ıden aday IÖ6-" 
ıerıın:ı.1 eeçım kanununa ayJurı

BUhAMa. .s ... ın htırrırettni » 
laıllyanl&r, aan.dtkla.rda y&lnız: 
;ün&lllarını bulacak:larQ.lr--,, cıtop 
aun bu kutruk. - Adnan ~fen;ıe 

ra. kuyruk emırıe kopmu:. -
HOr, P.• Te tBU mıı~et.e Pi sd~ 
tertp aoı vurdunuz. Millet vurur-
fa aızin cıbt detll. tam vurun ıt
bt döv:ı.ıertn ııör:e çarptıtı bu top 
la.ntıya ıaat ı~ de Kadırıa ocak 
bışka.nı Kemalettin Gerçe:c:1n ko
nuemuıyla b*"landı. Konuşmu.ın 

l .................. ..,._._ __ ;.•.';.:,'';:."l aınoa Türk murab..huı olarak bU· 
lun.ma.k Ozere İt;•J~re)·e hareket f't 
mıtUr. 

193f MÇlmll!rlnde -yurdun bir 
çok rertnde C.H.P. k.aybetmi;tlr; 
on btn. )1rm.J bin 07 farkı f!e mtı
ll"tTf'klllertnı O.P. ye lı:aptırmııtır. 

Ama biç bır yerde, Eııe·de oldu· 
a:u aıbı aıtmıe bin, yetmJo btn oy 
farkı lle kaybetmem.ifttr. 

tlllndt. a:, •rtaıııan l ........ t7te 
b11a11 1 b ınabaur Parti "'ndı 
•&ttı. Btr::~n:ının ka.Jınauoa 
dı, 1"6rtlou n D bot:uına aarıı
J'aJfa keo4~ ıöre ber biri ,.. bl.1-
Gıtıbaıırıere n.t kaptırdı: u'.\IJlll!t 
dlr. Rtlltrt f"t7 l'trmek umlode· 
1.anc lhtı " datıltnam.uı ıcıo k• 
lDtabaııf ı:rıaıt eo ka.neuı olan 
O D&rtl :•rt111 tercih edecelıı:Ur 

2ıt b .. tte ll\Utlalı:a l>enlnl.ıı • 
1• h•llrtnı bir mantık ıu nolr.ta
lldeo 11 1:a:e klfldlr ki u., P•?'~ 
dl ktondııerı':~ •e1a her ıco "ea
nant117a ka aldatmakta -re ko
ler. Btl<.'9 PHrnatıa meeınıda • 
dur. Cc P~klocı lbthnaı dntn!". 
mlıterek 11[11 birbirine aıre1'$1! 
tadın 11ıtı..a:1~t cepheıı ru.:rt oı-: 
ohnıaa raata1ı..:· •na dlvl perlııın 
mU. tak.il 'rata Oldur. Bu taktirde 
deo blrtoe 111D<l&flar u iki tlklr· 
111.lt k•Uan.01 .:ll•blllrlt:r: uJleytmı 
almı11.1toı., ile l.Yln:ı, meıa·aıı,et 
alnlun ı-e1atıat~atterı •arsa ıGr· 
me yapmaktan · 11 Yen ı bir den• 
ra re1 vere1ıaı. ~ tekrar lktıda
aı 16rOr, dOzt1u iki ele hata.lan· 

Uç ••baıu r.rı 
tinin ke.Jn bir ~:ru, Tlrk aıuıe
mamuını, lllQ •rentn e ırt kal
h•le dolru ılt~deratının meç. 
dutu ll~r1. ın.a,.ı:'1t!ltnı. Ll7tk ol
nl)'~tll ldareıe lıı •beli ~e bakl.:s
ıuın ber lede tö~vuısnııaı.101, tb.U· 
uı ı1t11oraa, bh ırı.:•hlbl olrna!n· 
otla ı·eballııe ıu l'e çGlı.Ontl
ıönOllerl ruı de~a:ı~r~a&ı oırulli:a 
bqlarıua aJ.maı 1 ı ıtt, •.lallarıo.ı 
bat ~pbeaı b.alhad • bir tek ıaıa
u . birbirlerine kar:ı bb&rt1'et etme 
ctmlardan ı-uı-ıa 1 lfb7an hl · 

- e ldtr. 

i ıblrtııtatn mııı 
konanıa.11; ıcta evı rabuaa 
talHm fedaL • ,••rttıerıa bir _, lk.ları 

alabllmtlerlne lbt11a. ıoı.e 
it parttnıa altJ ..,. t '"•l'dır. f:le:r 

toara ıectm. .. 
(Dayam.ı ••: it ••. • 1 deJ 

dır. 

C.R.P. \ ·g İLTln.\kL.\R 
b Seçını ka.rvııun Tertlmeııınden 

u ,rarı.a C.H P. re yeniden kaydo-
~anıann •ayıaı tf'tbrtmlade \0871 ı 
uıı:nu,tur. Bu ara.cıa avut&t a ... 
mı ltarayeı dün şı,11re ıt.a..vdolmuı 

< Devamı @a: ~. Stı !? de ı 

Başbakan 
Dün geldi 
Bır milddetWnberl Ankara'd• 

bulunan Batbakan Acınan Mende 
rea dün •u.t 15.80 da anı oiara.k 
Ut'altla teb.rımıze ırtılmtştır. Baeba 
kan Ha"a Alanında v.ıı Prot. Gök 
ay tva.tından ka:rtıtan.mıı T• vaıı 
fl &.:rabuına alan ll$Dde~ VllAi'• 
te .kadar- aet.ırmtttır. 
Mende~ cıotruca Park Oteı·e ııt 
mıtıır. 

C.H.P. 20 Ekimde 
Sehrimizde bir 
Miting yapacak 

RM•a•t "1dhıthtrtrnt~den 
Ankara O - C.H.P., C.lııf.P. Ye 

D.P r.e(lm kampanyaeı au.m.a ıra 
nU batlıyacaktır. OUma ııono la 
met 1n&ıa Trabzonda, C.M.P te
n~! bqkan velı::Ut Puat Ama o
••ltta. D P lf'neı baetanı Ad.narı 
Mendere, de Af'ronda tonn•aeu 
tır ~ 

._J!!urnn O.H P em.el m.en:eatnde 
~et fneıno b1ıtlı::arıht1nd.• 1&· 
~ı.an bır to-p!antıda tnano. ne oo 
ıelUn. HYahat P?"OCt"amla.n huır 
lanmtttır. !n~no.nar:ı 9e'J"ahat 
P?'OC?'am1 '6:1lad!r: Cuma ıanu 

(DeTamı Sa: S, e: 7 de) 

DP iller CHP ye 
vatan haini, dedi 
Günaltay da, chalk 
değil, bizleri dinliyor, » 

onları 

dedi 
Demolerat Part.Jnln dUn yapılan blr ocak t.oplantıaınm. Hal.it PartL 

a.t etratındatl ın6fhur cy•:an hı,.. (Devamı Sa: :s, Si: 8 de) 

da bllha.a. hl.kim temtnatı. aıen

dlk& hUrnyetı. c:ndf ve keyfi lea~
kınma•. D.P. nın tak1P et.tttı ba· 
talı murır pollttkMl ııtbt konu
lar Ozerlnde duran Kf!m.tettln 
Gerçek, cMernur Yatanda.$l&rıo tıt 
il «Dar Gellrll• VMlfl&rlnl MU• 

<Devamı Sa: S, 8tl: 8 da) 

Kruşçev'in 

Beyanatı 

Nefretle 
Karşalandı 

Suriye'de Rus ağzıyla 

yazılmıJ bir nota verdi 
ııııru.ı l\ful" .. 

Ank&N 9 - SoTyet tomOniAt 
pa.rtı.aı bt.Jkanı Krutıçe'fln Türı
kıyeyı cmUtecavts• bir devlet ola 
rıtJı: y~nlden itham• kaltıı,mıM'' 

fflbrim~z •tyast Qevr~ler1nde bO
yOk bt?' nefretle kanJJlanmJıtır. 
Hatırlarda oldutu O.Zer@', Sovyet 

Baevetlll Bula-antn·ın ı~ eyıc:d .. 
ayni mah!yette Ba.$bakan ~fende
reae btr mektuı:> aöndermı.t •e bu 
na taroılık Baebakaıı !.t:e11der-e11 
d• Anadolu AJanaı vuıt&Alyle ce
vap vermııu. Ayrıca S.,bakan 
M•nderea. SoYJ"•t Ba.eba.tanı BuJ 
IAl'llne Termit oldutu cevaot 
mektubunda Bo.,-et Ruara ta.ra
fından fl~rt eürO.len bOt.Qn ldd!a 
lan reddetmt' ve TQrklyenı.n ne-

<De, a.mı Sa: :s. SO: 1 df') 

- PaJ;:fı.:f' Otllt-ttan Adl!Jede 

KAÇAKÇILIKTAN 
SANIK BiR KADIN 
DÜN YAKALANDI 

16 aündenbert Koeaeilnın he. 
men bütün köylerini dol1Şan Nı

hat Erim lnt.lbalannı OOJle hull· 
•• et.mlştlr: 

Onun lçtndtr kJ Eae'de C.B.P. ı

çın aaye. D P, yt seçıneltten öne,., 
iktidar pwtl61 Ue cara.vı kapat
mak»: lr:apat&btımek meee.lestdir c&ıçımlerın anahtarı köylü vı.

tandaşın eltnde<ı.ır. o. ne tarafa 
meyledenıe 2a!er de o tarafta be
llrecek.tır. Şu anda hüküm vermek: 
erken. takat. kaza.nma.k: azmiyle ça 
llfıYorus.. 

Şlyet Jl!a-e·de C.B.P., D.P. tıe cyan 
yanu ıeurae, bu. Hallr: Part~ı·nın 
ıı:zafer• l dl!"mektlr. ~otun Mlp
de muhaletetl teman ed.en C.H.P. 
nın ·bunun biricik 1atfaııaaı uıu
ur, orada C.H.P. ııe C.M.P. etit k:UV• 
vette<11r- bul""Unlr:.ü durumu, Deo
mokrat Parti ile nihayet ba.,a tıaş 

Polltı. dün OıyN-bU:ırdan uçakla Ntbat Erlm C\U'narteal atınil yur 
relen tanınmış blr kadını kaçakçı da dönecek ve Pazar aünü yapıla 
hk: !iUÇU llf! yakalaını1Jt1?'. c&k C.H.P. İzmit mıtınırtncıe konu 

(Dtl""amı Sa: 5, l!IU: 3 dt!lJ ıacaktır. (Denmı aa. C ıtt. z. deJ 

PROGRAMINI UNUTAN 
DEMOKRAT PARTi 
Ya%aıı: Prof. Dr. 

Y Pryflzftndekt bOttt.n ıertf'k demokr&a.llerdf', 
blrblrıertndPn farklı proır1tt1lın·a Uhlp mutı· 
teJU partllf'r t""ardır. Vatınd .. IAr, proırAm

larını MtendlklPrl ıf' l.Pndl dtl"ön~ll!'rlne uysun 
ıördfll.IPrl part11Pn> •lrerler. Rltblr partiye ıfr· 
meyen tınafflız vatandaeltr d., omumt lif'('lmltrrlf', 
proı:raınını Ul'IUO bnl.,oktarı partilere rl'y verlrlPr. 
!'lttlmlf'r nf'llc."eslnde t~'kkGl eden ~tlllel 'ıecıı
"'"d"· hf'r parti roıebnfJlan, tendi proıramlanna ı&
re barekf't f'tmek ruttba.rl7etlndetılrler. çftnkl mH
lete kırtı bunu taahbtlt etmlşler, sa~ vermlf)f'r
dlr. Bundan b .. ka, tıl"r mebaı. menaap olda.tu par
tinin proıramına lnanm19, memleketin baynnı o 
ın·oıramilaı.ı Pr"f'D•lpler1o tatblkfnıte: ı&rıtlift tein 
o partiye ıtrmlştlr. 

'lf'mlekf't t"ltrl, hayaUo her ıttnkO tlrJI tt-
cellllerı ve tnrıa dei:lılk eartıuı dolQJ•l7le, çetlt 
ceıılt tPzahtlrlPr 161tl!'r1r. Bfttln bu kGCOk ~yler, 
tf'ff'rruat mfff'ltlert, parti procramlırında blttr bl· 

Fuad KÖPRİİLİİ 
rpr t .. hlt pdllf'mlyf'('f'll ıtbt buna ıaznm da yoktur. 
F'ıtkat. mf'mlPkPlln alJIJit, lli.tı!ladt, ltttmat bitin 
hOyOl.: ınf'ıotlf'lf'rl haa..lında Oartlo.ID DUll bir al
roı,e 11ahlp olduı;u parti prorramıannda izah edll
ını,tır. Rf'r parti menıınbu, partl~tntn proıranun
flakl un1umt prtn. lpl~re ıadık kalmata. her nu••e
IPyl o rırf'nslpler dııltt~lnde ele almata mttbnrd.11r. 
Bunun al.ııılne harel<.t'l f'df'D fe:rdlerln, derhal c> 
parth\to ı ura etn1plerl. yahut. SallblyeUI orıa.n
lar tarafından partiden cıUnlmalan nya çektlmf'· 
:re mecbur edllmtlf'rl ıcabed.,r. Tererraat me:seıeı .. 
r1 ft:ı.e:rlnd~. bir partf mf'D.li"np1an aruında tllrtr .,. 
'1hldarı o1ablltr; fakat amumt prent\ptenle Te par
tinin ldeoloJfAlnde b6yle bir '"' 1ı:abal e4tl1""111n.. 
F.•Uf'o bir ttırtı dPmf'J;:., muQJ'ft fRtrler ve pren
ılplr r f'trafında lendi bOr kanıutıertJ1e bfrlet"lllll 
bir lnAa.n toplolucu dPmeLHr. 

Zamanla. tt<'rflbe il«". ,-abllt b~tbanıt bir Mı
'DeTam.ı Sa: J O: 1 ıte, 
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is(l'''MESKriiiERI ff!ml~ Hükimiyet 
~ındık .ihracına .... kayıtsız eartsız 

prım verılmeyecek 1 'l 
,\<gari ihraç lialları üzerinde 1 • ı ı t • d • O n f'k:tıncı 

y ü 11 y ı 1• Yazan eıı:ı. o:maıanna 
da rtr a:.an lm.<ıln yoktu. 

end ~ı. .:ıattte-t· A•· Dl-L Bu ba.ıcıta ka:-
t ·?""• nüfw.un •ıaında. llQIR'&! Al-

.., ıtıt";ıe-ıı ehlrlf'- nıf:ar ar ... ını:ı._ 

göri.işmtk İfİD .\nkıra'ya (iden m 1 e 1 n 1 r 
Fınaık :::t '~a~'.~lll> tabıtı 1 

re Wntnı hl.ıla.n- AŞ"lO"LlJ lu tıtltatzllttn U:i~ 
dırmu;ı ı.ıunne, e ~ U dl'rl!m.Mt maQa-
h.rlerde meeken dıte alınan h r 
eıkınt ıs: bat l:''lfı ('O.ie tf'dbJrlf'r :ra-
tenntştlr. Şetıır nüfusunun artma

4 
nında : tşç.Lerın 

blr meektın ahtbt olmaları ve 'Ju 6
• .anunoa ana tlyatlanıun da :• df'vlettn üzt'rıne alma.-» lüzum 
JdiaıelmtWı. Al'fllP&nln Ye A:nen~ ve zarurett kabul edUd 
kanın batan encıı.ıatrt •ehırıertnele :\t~letetimızde c:ıe, ıı,çllf'r Yll-
ra.tır halkın Ye i§Çlletın Jcendl ba., 1 C 
iarına b:r meeken llahtbl olmaları atta h:naı l"Cl!Jmtı Oldukları ClbJ 

buKOn de ttneraı ve t>konornııc baltı-rn ımkln&ız hl.le eotmuıtur d 
~ehlr!ertıelt narua art~ının ek,> mın an •on de?Pce kötO bır dU· 

rumdadır.ar. Buna ragınen, •lfat;ı 
nomı.-. ve 1ı1osya! te&tr.e-rt de olruı.ı ' · ı 
bir tara.!tan anlı! aa.:1lpler1 !ırat par ı. er mızın b.lçbın lşçt dı\vi!a
art.11>arı .ebeb: tıe bekle:nedl::-tler rını Ciddi bir konu o:arak ele al-

maınıoıar. bult htteaplar:a bunu 
ıservet.l.t-r~ kavuourııen. !ak.r ha:.X cov- avcıllıcıı ıçın ku1Janm1111ardır. 
~e :fÇllt'r dff srtttikçe aııır:a'i&n bir Bu .<onul ar araııunda biJh-.. .. a. i'fÇi 

ayaun bu;r.uu altına ııirmlfle:-- memllenıe-rı CIAvllı önemli btr Vf'r 
Clır Ccretlf'rln dtışUk1ılı;U tıçilertn tuttugu balcıe, IM>n cter~ce !hmal 
c!f'ıtll bir meakeıı l'ahlbt olmaeını. edtlmıt; mub.&lefet part!lt'rının 
ta~at lı:.rada bUe oturma.:arını C"ae proaramıarında cıa buailne kad.ı:
:eşunyorcıu. yapılan tatlı vaadler çerçt•veaını 
ÇıJnkü ehırle-re aıun netıcesln· a..~ıntıırmııt ve Pf'k umıa verıcı atr 

de araa flyaılan lle blr~lktf'. kıra- r(lnmem1ttır. Bununia beraber. lk 
~ar da att:sor: fakat acretlt'r bu tıdarın da buııone kadar llÇl metı
J arı•a ar alt u,: dura.'ll1yorıardı. Bu kenlerı konur.unda büyü;.. aayret
ıı;ıretıe ıeçt:er end trl bOlaelerln- ıer aarfetttıtı \•e vard1mda bu~un
deıcı •ehır:er:n en kGtü ma'lallelı:- Clu&u ırörülnıemııtır. Her ne l<adar 
rıncıe veya •ehir1er dlifllld& pertıan ıttıelar partıııı ııçt meakenlert raı>
kt;::Ube!t'rde 1&11ama.ıc zorunda ka· u.raıııncıan .az etmekte ıae de. 1-
ıı1·orıa.rcı. ıın hakıkatı. haşka tOrlüdür. 

Ô!llf'klz:1ncl ve oncsan sonraki Buaünf! kadar 3·apllan 1K1 me&-

ıçııı An kar..,, a s;ıtmtş o;an heyet 
ft'lırtmıze dönmüştür. Abi&rt ._..,,. 
raç rıat!annıo ne ıekllde tabtı. .e
dtiec ğl btltnmenH•icltt beraber. ı>l 
ya ada dOl&!J&n flöylentılere naza· 
ra:ı. ıoıra m&lı flndık lifi dolar
dan, G•reeun mauarı 112 cıolar
cı.aıı, ata.ndard malları tse 118 do· 
lar<lan hraç edJ:ecekt.r. Anca.k. 
bu iöyJentı:erın ne derece}e <ı;a· 
dal." cıoıru oldukU belli dtıQ:lldlr. 

Burıunla ber&l><'r, tbraı.:a:a p?:'tm 
ver.lm:yecf"itl kat·i olarak taha;'". 
kı..;ıc- etnu.ıur. 

Ancak kooperııı.t:f kabult~u rın-
dıkı 210 turu,tan nıilba::a" e<te-
cek. ı~; -150 kurut ettılı t<,·ın Jfl8 
kuruş olan ihraç fıa:ı ııe aracı~ 
:..:1 tarın ihracatçıya ödlyecoktır. 
Bu farkın 189 tu:-uo cıvarınela o:
cıutu heaaplanmalı:tadır 

Bu formtıı 1>1ya:;ada. memnunı
Yf'tlt' karşı;anmamı.ştlr. ÇUnkU bu 
.1>!atemıe btrllıc.. flndıkı lnhiaara &1-
mak•.adır. Aynı zamanela ihracat 
çıya da ra:.nll:ıında ınal :retıttırı .. 
ıecı ınd· n 1Upllf:' edllmektedır. 

Bakkallar şirketi 

faaliyete geçti 
iatanbul Umum Bal::ıtallar Oerne· 

tının Jturmu.t oldutu Bakkallar Şlr· 
Jtetı tu!Jyt-te ıeçmı,ur. Haber al· 
dıtımıza gore flrket, IJıtthsal bölge· 
Jerlndtn ly1. Tf! ucuz kalltell mat. 
!arı müba)"aa ecıerelr:, bunları ff!hrl 
mlzdçkl bakkallara daıtıtacalttır. 

Esna! Dernekler! Blrll!ll, natllyat 
lc:ln Rereıc.tt kamvon v• kamyonetin 
temini bı; .. uıundı ·· · · ıı makamlar 
la 'rma.sa. ı;:eçmı,tır 

Şehir tiyatroları için 
sanatkar namzedi 

,·oqıUarda Avrupa ve Amertkada tenleri 8-9 bin cıvarındadtr. BıJ 
bt;çolc: a.rdının Vf' lyl k&lı:>ll ll'llla- mea,enler cıe iktidar taratından 
nın Uııtatnl çeken en önemıı konu; deltll. cıotrudan doQ:ruya lfçller ta
end.tl&~l 1.hUIAl ntn zeuc:ınıeı;en rafından kencı.ı paralan ve 1fçt s~
tatırlka aahıpıerıne karıtılık: Remı rorıaıarı Kurumunun ı:reell yardım 
tezdblarL. anıa ve tıpartıman a- tarı ııe 1·apıırumıttır. İfç! a1aorta
bipler1 ve büyük Uca.ret ı·apanla- ları kurumu blUDdltı 81bt ııeıtrtnl. 
rın bu cıurumlarına ka.I'lfılık; uı~ lş.çllerden a:ınan sJaorta prımıerı 
büyOll: 1<Utlenln durumurcıu. Oe~ t:e ıa.tla.-nattadır. Onun için. t1çı 
çekte"n de rndO.tn hareketi arsa. sıaor!aları Kurumunun Jtellır:re 
fabrika. tt'Zdh vtt tıcaret fıahtple· mes:-.eın kreQUtl vennf"Al, hükllmo
rının büyük ttervet?er yapmaları· tın btr ht.ımeıı ~•rıla.'llt:VRClllı:I 81">1 
na lmk&n vermıı: tal:at öbür J'&n- bütçe Df! df' ılr:~l deltld.lr. Öte yan 
dan m11yoıııarca H.JÇ!nın ,.e or;ı dan. bui'Une kadar ıru,a eelllen 
~ınıf halkın a:ıtıkçe tatır:tı1ıp Po meık:en!tr hrr türlü medeni ••rt· 
r:ıan olmuına ~"Ol açmıetır. En- larelan da mahrumdur. Bunlar ~ 
dilatrı.letmenın hu elconomtk ıo- hireltn uzalı:. yol~uz auauz ve tlf!IC 
euçları da olmuıtur Fakır 14;1 trtblz bllıJselerdf! rapılmııtır. Bu 
halkın k1'tü y~ama.. çaıııma t•rt.· ba<cımdan ffÇl!f'r l('ln bir ıztırap 
tarı altında ümltaızlltf' kapılmuı. \·e üzüntü ka:ı.·naA:ı teııtkll etmek- alınıyor 
!Man ıererı ile mütenlaıp blr ha· ted!r. t. Ki rt"t'ekf'nlPrı inş•ı lçJn 
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rat aürmemN1 bılstnıert ve insan- ~çt Sıaortaları Kunı.."'llunun ver- cu hır Tlra•roıannda re· 
lığı aeven:en dCltUn<SUrmete bas- dltJ kredll!!'rln azııtı ve toçJlerın t14Urllmeır: u:'ertı yeniden unatktı.r 
lael1. de bu lı::redllıe pek fu:la bir e\- eıı: ı namzedi alınmasına tanr Yerml!:'" 

Endü!otr~ ha.relı::eUnın Clolurcıu- lf''l;"emt'meltr~ ve bu bina.lan 6-B tlr, Alın•cak olan tız ve erkek nam 
tu tonuçlar uzer~ne dü•ünüı> ça.- · n ıtetlerın en a~ orta okul me~unu 
Iı.şanlar-. bu lhtl!ltln turba.nı !ı•- yıllık bir ömürlerı Oldutu <1a. ayrı o:ma11 Vf' 18 ile 2S )'a' aT&.11nda bu· 

. , 1 1,. 1 blr
1
er ha>(!Jcatt!r. lunınaıarı ıerekmelı:tedlr Namzeı;. 

llne ae.f'n mı.yon arca ..,çın n e-- ~. ı meaken.erının bu cıurumu !erin imtihanları 14 F.klm Patart•· 
ır.ettntn kaf1ılıtını a!amacııaı ıçın ı,çı erın fflıtı 1 ı d a h ı 
'\'Ur1Uncuların halkı IQYm&nın yo- ' , •• ç n e ' P tti 

2 al JUnü aaat Hl.30 ela Şehlr Tly&~· 
ıunu ouı•uıc:ıarı lç1n. bu durumft bırl teh.tkP. teşkil etnıektedtr. rolath ın Dram ll11im:nda r•pılacait 

... 11çı mNıkt"nlrC1 konuaunaa rtt- tır 
dOştOklerını vo bundan ltçllertn kllllf'rln lfaj 86ıyle lo.30 Ot"n u · 
oetıı top:umuo 1<>rumtu o:duıtu- yanL ranı 7 yıl ıçınoe 10000 14 Mobilya fiatının yüksek-
nu anlamı,ıar<1ı. O halde bu <1u· f'Vt tnşa edJld!ltln' kabul l't.sek: b . 
runı taf'1lbında JapllM:a.k lf. kl'n- ıe. bu hf'nba llÖrP, ıoo.ooo ııçının liğinden mobilyacılar da 
dl ıurumıannda.a. aorumlu olma- bır meaılcf!ne ta.vutabllnıesı tç 
ta:ı bu l•çiltore topiumun yardım 70 1ıı ve b:r mUyon lfÇlnın de 700 şikôyet5i 
e•rn .. 1nı ıat:amaıttt. 1tte 1.k1 yO:ı· rıt beklen.,. ı gere'.i:eceltt!r. Bu au 
). danbert ,ruıanllk: toplumun ;• l'!'tle aörüHlyor ki. ••Ç1 m kenll:'~ 

e;ar1 aınıfla..-ının e:tonomtk •e l"01 cıAvbının ha:ledllmeaı ıçın elL-ıa 
al ı lfD'les!ne en&el olan baıtıarı yU:Pll!'tt:tıı rııın aeçmeeı ıe!'f!nne:-t:e 
lımıU :ç:n lii&Vatnıa:ttat1ır. dır • hlhalf'fet pa:.-ılleı1nln lktida-

118'l ~ar lıll Fraruuı lht;liUtn D ra •. mf'lf'rt bal\ndo ele durumun 
I"! tl :.0.:ardql:X. ,.e ·1nrrı1etl K'.~r- dei1tCC nr aa•r ortada. b"r!1an-
çe 91tı.re::nrcutı a.nlaşllmlftt. &# 1r1 bır ·!!•ret bu!Unma4ıktndan. 
IJ k ve hUrrtyet tek '.r1tt alnl çt?tırln Clllı•r tonularcıa oldUtu ı:rı 
ı;, .ı.ı a Q1'afi\.:u1 kartlel!ılll:i.n el• bl m ... uu ın e cıe. b~kalarınııı. 
u n r aı (' it ol uıtu •:1la bf" bllR'l-.:na t•n ..-~ p. kend 
r. 11 ı Oerı,:ı'ıcteın rıcnnomlk arb nıM>('lf':er nJ hallf'!nıf'n.ıı ça.rf! \"f' 

ıa..ila "lltli.ıllkler ~tt lmkıln.ar <"'a .ıar a-fır 
anı. uıdak farkl•t ııldf't'1.medtkıı;f', rr·-;;;;;;;;;;;;;;.. ____ .;;;;;;~ 
rıf' hllrr~ l't ne cıe e•ıtllit nrçeklt•· • 
t'bl11rd!.. OtUTat'llk ~·ı olmayan. Er s· z· ğ 

ış.ncıen. acı.r1nd('n \" ra.rtnından tm ır ıya 
e:nlıl oımayan Ç1~erln, apa.rtıman Toı>hane ?ı.Jühürdau n1er-
r.ahlbl. seıtr~ yüimek ve 5 ·.ıun. ya hurn ıııra bfil·:ıı ltrrı~a.!. A 
rınından tnıin tllf.anlar r bUr. mır f'P:rzıotıunun a:ıı~ ~ı. ve 
. ............. ....... .......................... .... .... . l\.tuztıffer ~zıotıu·uun anrıeaı. 

Bınnaz P'• ıo ıunun ka·:ın \"a 
lldl 1, 

Fahriye Feyzioğlu 

Dun &nar Dem•'-lerı btlltentnd• 
ya;ıaıandıtına ;ore, mobllya tl&t· 
larındakl devamlı artı,tan bizzat 
mobUyacılat bUe ,ııc&reı; eımeı;:e 
başlamı.,:ardır. E nalın ICadeılne ıö· 
rır. rıatlar, ban !at.ura htlelerl ııe 
ytiltııf!lı:Jlmelcte<tır YUluf'iı.llıtln dlıter 

blr •fıbf!bıı::ı.ın dtı llf!l'f'k nrıı. ıerırJt. 
ae lthal maıı ham madde flatıarın· 
ı:ı ·ırı ıaı b r
ı:m<' ı'd! 

Akar yakıt bayileri 

zam istiyor 
Trkı ıı l«-r ıı. Mnra. akar-

saıcı~ oavllf'rt eh bayı hakkı :'lı:t 

diltü:C ntabette bUlundutun1_ı ııc-rı 
aaererel!:: lktlaaı. ve Tica=-et Ve-'>.it.le
tıne ıııUracAatta bulunmuştur Bu 
makaatla cıtın Ankaraya giden c,.. 
mıyeot Ba.)k&nt Fahri Kocaman b~ 
lyf'·nın 1038 atneo~tnde tr«hlt edll 
d!Jtlnl bu aebfople ver1lf'n havı hak 
kının huııunan IJartlMrına uynuıdı
tını ılerı sttrer.k t~bıt edılen uis 
bf' n ar· t.ırılma.~ını ıstrmf'ktedlr. 

«Hükumet 
tanımamazlık nı 

halkın hakları-

ederse 
mille-ve sekavet , 

tin ve milletin her cuz'ü
nün en mukaddes hakkı, en 
elzem vazifesi olur. » 

-10-
Görülü~·or kı haddlzaltnda ~reş· 

rutıyet u demekti: Padifah huku
ku muııreLI reddedtcek. kadar 
kt'ndlatnde kuvvet ııörmedll:t, mil
:et de Padi'ahı ba: ından ataca.it 
kadar kuvvetll olmaelıtı Jçln kar
şılıklı anl~m&k teelblrt. OünUn 
birinde Pad!ljah fala kuvvet ka
zanı0;a bıtlbdadı taele edeblllrelı. 

Aka! olar&k millet daha fazla rüş
de er141rM1, daJıa kuvvetli olur11a 
Padt,aha tL~ammül edf'mez. hılkl
mıyetıut llı\n yoluna ıtderelt. 

Demokraal, mllletln lıftrbestÇtl 
aeçtıtı VC!'klllertyle kendi kendini 
ldarcs ve rnürakabe etmeşl elemek 
olduguııa töre Meşrutiyet devrı BO· 
nuna kadar Oamanlı İmparatorlu
aunaa bir cıemokr&elden bahsedl· 
lf'me-z. Pl'Lttıoaıı ve l:;ının s&llhl
l·etlerı önUnde mebUŞtarın aallhl· 
fPtlert pek maheluttu. Bırıncı Dün 
fa Harblnden eonra Türk anayu~ 
dunun iatJl&.ına karşı mücaaeleye 
atılan vatanperverlerdlr ki 11"1\ de· 
fa her hak ve llallht)·etln mlllete 
alt oıcıuğunu. her ljf'}·Jn n1ılletten 

bt'!denııecetını llAn etmlflerdl 
l:ı;:aubul'da Padlfa.lılık müeuetıeeı 
ııalıp devletlerle &ulh muahedeıı 
akdtne tetebl>Uıt ettıtı zaman A· 
nadoıu, bu hakkın Padifaha detıı. 
millete alt oldujt:u karıaatiyJe ie
tanbul'Qa kapattlan Mebusan ~Iec· 
lı.ı.t yerine An:tara'da Büyük A1tlle' 
~lecJJt1ını aı,;mııılardı. Bu Mrcııa 
:.-enı btr Tqkllltı F.8aııı.l}·e Kanunu 
~·npmı" Pad:şıl?llr kabul edecetı 
6Ulh muahedeelnl tanımı.:·acaı:ı:ını 
!An etmı 

mülhem olelukları anlqılmakta

dır. 

B u preıwıplerden mülbır:m oıan 

Teıt~llltı E.ısaaıyemı~ln ana ha.tıarı 
,unlardı: 

ı - Hlkiml:;et btll kayd~ü 11art 
mHletlndlr. 

2 - İdarede usul, balkın mu
kadderatını blrıat ve b!ltıil idare 
etmek eeaeına mU&tf'nltttr 

3 - icra kuelretl de. teşri kuvve
ti de millete alt.tir. 

4 - Mi!lettn yeııAne ve hakiki 
mümesa>ill Büyük ıttılet ııecltsl
dlr. HOkOmet BQyUk ?.1:1llet ?o.Iecll
a:nln fcra Vek!llerlnden terekküp 
eder. 

6 - Kanun vaz'ı, tA.dlll, feshi 
'.fecllse att bil' haktır 

6 - ?ı.1ccli.sl klmse kapayamaz 
7 - Sulh a.kdl, vatan müdafaası 

HA.nı ııtbt haklar ~recllte aJttlr. 
8 - 1-feclls kararları t~eltka 

muhtaç delttldlr. Meclts Relal bll 
.ıtararıara yalnız imza koyar 

Q - Htlkümranlık. hAklmlyet 
hakkı Büyük ~llllet 1-Ie6lla!nln 
~ah.aıyetınele ırayrl ıcabllt tecezzı 
ve t&raıtdır, Bu hukukunu millet:, 
Mectıaı vaaıtasırıe b!lflll icra o· 
der. 

10 - Kara. elentz ve hava lr:uv
etlerlnln kumandası Mecıı11ın ma

r-evl ••h ıyetınde mündrmlçtır 

ı ı - Umu mı 9t> hU4uat olsun ar 
akkı Meclt11e alttır. 
GarUIUyor ki Te.sklli\tı Eu.sive 

Kanunirle bütün kuvvet ve ı<alA
h'.yf'tlf'r Mecilste toplanmış. ).tecllf.. 
bar1cıne1e bir makam. bir müet'l'P
gc tanınmamış. yanl ıa1tanat mil· 

Z 'h • f tsflf'.tıt'al kabul edilmemi,. Rf'IAl-
1 nıye ct.ımhurluk ela kurulmamı$tı Fa 

Ttıkı!atı E8 . e Kanunu l:lc&- kat tatblk eeltlen becım kanunu 
ıendl•L zaman ona hü:lm olan 93 Kanunu F..ti&lilalnl hazır!aran· 
ıahntyetın Fran&a bUyüıc lhtl1Allnt tarın yaptıkları iki cıerecell bir ın· 
yapanların 1189 beyanname.lndeiı:l tlhabı ~·ant mUntehtcıı gant f!fôL'!.l 
•HAklmıyet esasen mllletınd!r, Hiç na Söre yapllmıe olelutunelan <1fl· 

mokruı re\lml tam deııtllell. 'Bun 
l>lr llPYf't. hiçbir ff'rd. mılletten Oan baska TetkllAtı Eıı;astre bO· 
&Adlr olmatnlf b;r hl.klmı)"etl in- t1n hak: '\"f! aalAhl etlf'rl :\t'.\lll!t 
fa:z f"den1ez • maeld~lyl& 1193 Ott-
ıxnname- ıncıeıı:ı •HAklmlJet mıt~ !IE'rllalndf! toplamak ınıN"tlvlf' ff''C'

:r. tf"d;r B:«ı.ır~ ll&)l1 "'abtlı tat- dt hakları. "ahıt Jıtlrrlrtot1t'r ?l.ff'O. 
~ım, gayri kahi!l tt"rağdır. n•ıtruru ı:ıııın h0k(1mran!ıil;ı muvact-hf'f>ln':!e 
.aamanıa ıukut ve ı1alf'I kabul et• mtt!lnPuıtz t>ırakmıs;tı 
mE>7 ':)tr t,uarruf .. 1r, modtt \nelf'n Umuma alt bir hı\klmı,·t"U mut~ 

la:.Ca kabul eunf'lr:. bir hükümraıı .. 
ilk tanımak ,_fecliıln hf"r Ls~f'd\lttnı 
vapabllecellnl mM~l• ınaan h11kla· 
rını d11 1talt11rah1lf'C"1tını kahul et
mr.k ,.,,.mf'll\(:tl 

1-/rılkın hnklnrı * V~ K UTUl'HAN'EC i - Maatlf 
Velr:&leti kUtüphant mütehM111ı İl· T"kll&tı E'ıuw~ıveml:ı:aflkl mili' 
met Parmalı:ınıotlu, Beyaıu. umumi hlkımıvet esaı:tının mf'n11ıt1I otan 
kUtUphane•l mUdürü Muzaffer Oôk Pra.nııa•nın 17Aa b~vannamPılnClf' 
nar ile Bülermanıre tUtüpl:ıaneıı bu mah7.ur a~ ncı maı1de llf' t-ı,..r 
mt1dlırü Halit. Dener, P'rau.., İn· taraf' Pdllmletl Bu m•ddedf' ~vlP 
1Utere Ye İtalya.da mulekl tetklk· d11nl1mf'ktPdfr· ırHilkı'lmf't htlkın 
!erde bulunmalı: uure yarın tehr l. haklarını tanımamazlık f'df'n.e '..
mlzden ayrılacaklardır Kütüphane· van 'ff!' ıtkıvet mlllf'tln ve mllletın 
cllerın tetkllı:lerl 1);:1 ay devam ede• hf!r C'Ü7.'ClnOn f'n muk"addeı hakkı. 

HURRIYET 

A. T A. N - lt EKİM 1117 

fff llil11'41111111fil 
Muhale et 
Partilerinin 
Göremediği 
Gerçek -·- 1 Ç 

reıuı başar1511htiat1a ı
)·ldrn iy i ıara:ıımıı ba
ı u uan D.P. llıı.tl d arı ı.: a r

ı ı ııı ın da nıuh al t' fet p artllr r lnln 

icra kudreti de 
teşri kuvveti de, 

millete aittir J
1 

en elzem vaztteeı otur.ı s.ı üncü 
madde ı.,,e cErradı millet.ten yalnt:r. 
blrı taıyllr: ve rencide edildlll za
man bütün mHlet tuylk ve zuıom 
iÖrnlÜf ıııblellrı dentlerek ınaan 
baklan milli hlklmıyetln hlmaya.ı 
altına konulmUf, hlktmıyetl mUH· 
:re, ınaan halılarını himaye ve mil• 
dafa.a ıle mükellef tutulmu,tur. 

Hükllmet veya kanun vAzıı ta!'a
rınelan ıns&n hak ve hürrıyetlerı 

zedf"lendıltt zam&n. bütün heyeti 
lçtımaıye, bütün millet taz;; ık ve 
zulüm görmüş aarıımakta. buna 
k&lll lbyan ve ıekavetın meşruau 
ı:ı.çıklanmaktadır. 

Te1jkllA.tı &8tilye !Canunumuzu 
yaı>an Blrınct BUyük l\iıllet. ?.leclı
f:ll, ltitllA altında ve perişan bır 

halde buiun&n memlekette milli 
birUıtı ttımın aayeıilnl her türla 
dü~ü.ncelerın llatUnde tutmak meo
burıyett kaı-.ı.sında bulunauau için 
ın~an hak ve hürrlyetlerıntn enıl1t
}·e~ırıı derptf etmekle beraber, en 
büyük önemı. mıllt blrll(l;ın kurul· 
maı:ıına ve korunma.ınna \·rrmış. 

milli hAkımıret tek parti et1a.sına 
te,·cıh edllmıştı. BUyük ınkı!Apla

rın 1apılabllrue«l ve muhatazaı1ı .:ıa 
blrltQ:e, tevakkuf oldutuudan 
otoriter telt partı rejimi. btr müd· 
det Jçin ıııızam edllnıııtı. 

Asıl gaye 
Fakat a.-;ıl a:a:·e ıu mı·rhaleler at 

tatıldıktan f'Onra tedr.ıcen ıt111an 

hak ve bOrrıyotlerl temellne aa
yana.n bir df'moitraı::.lye erışmek

tl. Atatürk zamanında CUmburl· 
fetJn llAnından aonra tahine uau
ıune 11d1lme&I ve muhalif parıı 
te~ck.killUue tmkAn verllıneıol ve 
Ayan Mecl;ısl bulunmanıUla bera· 
ber, BUyük ~lllle; MecllıJnde ıcra 

ve aı1llye ıcuvvPtlet'i ayrllmak eure
tı:ııte parlamento )·otuna R'idllme~ı. 
ın an halı: ve hürrıyetlerıne daya
nan bir reı1n1ln 1ra::e olduıunu 
&fistf'rmektedır. 

Tek parti dl'vrtncıe eörülrn taı· 
hlkat, ba.'ftakilerın bUtUn hüen•ı 

f't~·etıertne rııı.ıtnıtn tt'k partinin 
lt>ttlıen mürakabl'YI ten1ın edf'mo
dltlnl meydana kormuştu. Kon

aempatlyl IÖSt•nnek 1ıv1ı11t1nl ta
kibe >caral' venn.!ttt. 

Serbest Fırka 
Fetbl Okyar. Serbeat P artlyl kur

mut. az zaman zarfında :memle--
tette lienıı akisler bırakan parti 
ıt.yaııst bil' mevcudiyet ol muıtu. Fa
kat Fethi Okyar·ın tz.mir'1 'ltyaretl \ 
aırüında aörOlen t&şılı:ınllk mem
leketın bu hUlıiuı için 1rereken oı-ı 
aunluk aevlye1tne henüz erl'teme
mtıt olcıugu kanaatini verdltınaen 
Fethi Bey, partı.tının llgvıua ka
rar vermıatı. 

AtatCirk. taha:Ckuk ettırilemıren 
bu tarihi teşebbüsü zamanında 
mevkU ru1e koymak vazırestnl 

vatan ve millet utruna ht-r feda
ıclrlıtıı rapmaja alışJuu olan ıeret
ll part;,,,l.nt> bırakmıştı ... 
Te11kll6tı Eısaı;,1ye K'1.Ilununun kuv 

vet eaasına eörr tanzim eelll.mtş oı
duau ıc,·ın evvel& buna demokra.'JIYe 
mUsalt. bır •ekil verıhnesl ıcapeelt

yontu. Kabıne uaulünUn kabulü. 
devleti temsil etmek üzt"re bir CUm 
burba1:ta.nının &eçilmeeı bu 1raye-
3•e cıotru atılmıı aelımlardı .• İna:an 
ha't ve hürrtyetlerinln milli h6icl
mlyP.t karıunnda korunınatıı htzım
dı Oarp demokr&ı;;ilerl müsavat ve 
m!lll hlklmlyet. a.aslarını lll!!&n 
hak ve hürriyetleri prE>ru.tbıne gö
re ııeıışıınnek !çln parlamento u
•ulClnü bu1muşlard1. Bu uauıe ~ 
rt' mllU hAklmh'f't, teıtrti kuvvf't, 
ıcra ku,·vrtl. ad!Jye kuvvt>tl adla
rır!e blrblrlerını mürakabe eelen. 
birbirlerinden müı,taktl üı;; kuvvete 
arrllmiftır. 

Te rıl kuvvet l\reb~!Alar ~1f'c!~I. 
A.::an h-leclts1 adlarıyıe ikiye bö
ınnme!c:~e. bunların yapacakları ka 
nıınlar, ıcra ltU\"\"etl tara!ınelan 
rr"ml'n 1!An edlldlkten f;Onra. mert-
1·ete ııırmektedtr, Bir!e= t: Amertka
tıa. kanunun meri.~ete aırmesl !çın 
Kuvve! Adliyece d,. kabul ,.,. tu
dlk f!dilmrAI ııızımdır. t ıo bu par
lamrnto UAUllYlf'dJr - 'llA&n ~ak

larının mllU h!'tk'mljeto '-ILl'tl ~o.. 
runr.n»ı yolu bulun.."nu~t.ur 

troııu idareye. }-·anı ('Ok partili bir r;: 
rejltne ııtmek zarurf!tl bel1nneııe Adana'da üırüz 
b~l&mıl)tı. Bu rejim. memleketi· :ı dünyaya 
mız l('ln hayırlı ve yurelun med&- geldi 
nıreı alanın.da •ilr'at ve emniyetle 
llerleme&1ne hldlm olacak. tera.Kkt 
\•olunda vatanı1&4lara ve partilere 
İ-ekabet.ll bir faaliyet ufku ~aça'<. 
ınaan hak ve hürriyetleri eeaıı:ına 

Claranan ideal bir tdare olacaktı. 
Bu kanaatle lı1t kl Atatürk Ser

best Pırtlntn Kuruımaaı için Fethi 
Okyar•ıa anla.ıtmış. kenelt Hal~ 
Partisinde kalmaıc. fakat parti lda
reelnl tamamlyle Genel Başkan 
Vekili tsmet lnönü'ye bırakmak 
suretiyle her iki partiye kaI1t aynı 

nuıu llt l\fuh ablrlmlr.df'n 
Aelana O (HUaı.uslı - Şehrimiz 

de n D adınc:ıa bir kaelın blr ba
tında lklal erkek. biri kız olmak 
üzere ÜÇ çocuk dünyaya retırmıt 
tır. Çocuklar bir ceoe yaşadıktan 
ıonra ölmü~lerellr. Ayrıca H K. a 
elınela bır kadın da }"ine iki erkek 
ve bir kız çocuau doturmuıstur 
Anne ve tocukla.rın eıhhatl tyı
e11r. 

bl'P'l d e ü m itli. C.U.P . dt, C. 
~r. P. de, n ur. P. dr tı«lml t rde 
bill Ol.. e•o 14la r be};.llyorJar. 

'\JubaJe ff't p artl ltrl nl n b u ı 
ylnı e r ıurli DO'tfl ııı.. baı.. ııtı 

h ak \ ır:r ru e k icap t d lJOt . Oe r# 
ı:e ı. ten de-. köyde ol.s un. eır:h lrdt 

olsun, pollttı.. ve elononıl k 
enrllar ııtı nden stinr aıı rı ._, , . 

;vor. Şeh irli df', lı.öylO dt, 1ı..11-

da rd an Pl'IL f.'Olı;. t1 lı.Ayt tc1. ı-·ıı-

1.at Löylfi ntı n \.e ethlTll o ln lk 
llda rd aıı 3·ana ohn aıa ll.,1111 &f'rtlı;. 

U rtu St'bf'Pltrlıı b a9ıotla. eko
noın l k ıarllıuın JltllkÇt'! lo.ö tft· 
ı eınl' oııı l &f'll) or .Bunun dıtıııda 
ı..öyl ö, a ra pça ezan h.Urrlyt'tl n
dt' u. tocu kl arın a t's ı..ı b a rfle rl 
Ölrf'lt'bl!Jn ek 1lt' rbtstllıtnilf'n 
dola.l ı p f'J.. nı tmnon. ıınh ale

rt't par t tle rln l n h t p bi r aıız-

dan şl l.Ayel t'ltllt: lerl cch llLl nt t e 
uılıta t ı,,, <• lo.urucu mt('llııu, ••ıı

naJaııı:ıtn Jlbl rl'J lnı ile ('ok 
yalıi.tıı d an aıı ı.. ııu bftrtlk m t ,_ 
lt' lt r, ne :tuı .._ ı.. ı h enü z it.öre 
ulqam A.nıı tı. Köyün J IL tl~nıll 

\ e fikri f'e\.l)f''il buıfinJ.0 d• ı · 

rumda kal dııı m üddette ıte 

u ırll.)a nu)·nea J.;. 

Fn lıi ııt lf'lln ııı rnn ki, muh~ 
l f' fl'l p arl llf' r l, hu koııı Ln<"a ıtr
Çt'ıtl ya h A l ı\ J.. rıvrnynn1 aıııo; l :u. 
·'•ıhut d ıı ııtk ('idıll rır: atnn}or 
la.r, Zl r ll mtınlf'kt'lle mUthl!5 
bir ha:rııt 11a h 11Jılı1ının Wf!\"
cııt lı ulunduıunda Hll fak cl
llklt'rl haldt. n Otu"un y tb:de 
!lt'" ""n hf'~lnl ltşl.. ll f' df'n köy-
10 kütll"lf' rlnl Jnkın4an llıll l" n 
dlrt>t.:t'I.. t• kononı l k ltdblrltrdl'U 
a~ı k m:ık bah~t'drnl JOk. ıre ı> · 
~ı de uhl\khn lt'mlnatın n d an. 
u ııarllzıı ıı ldart11 deıı, uku rnı•u 
ııırr l bıı tf'n, cııırı:ıy~a mahl.f'· 
UJf'"ıl1> n ll f' ıı hl\h~etnıeJıı;te • an 
ki ~üzhlrııaı f't ın ış. 

<:rll r l )· ıl dıı hl r Jıı;ne b in Hra
>·ı A:f'çınlJt'll ınllyonla"'n 7.lraat 
' e Ml n t1yl l~çhlnln, ,.,. !)a nı. a

lıH:ı ı:ırtıaı ı na kadnr bot\'IU 
Lfl(•ük toı,rak sahibi nll l)on
ln rr1t l..öy l tıııli n bfttO n bn ('Ok 
clıld l ,., ıu il h lın aoo;3·aı m f'.,l"· 
lf'lert' \. ula k \ f'reml)t<.'f'k ı.a
d nr fPCI bir lktl'lfUlt ('öl.ftn ! O 
h ali n d e bulun ıt nıunu h lc •Dl 
lıfhııı•ı; 111•1 kOll U ŞUlOrlar. 

ı olun dl• , ·Jel rabrll.ıısı ııd akl 
l~·I ' e flllt n atantn top rılk l a~ 
rı uıın ı rıutı ı lıı;. >·a11 ıın mlhıHı
lnrt·ıı !il'(.' lll f'u. 111uh t1 lt" t i"'t ııartl 
ı trinin o ıe r('f'kttn ıo:ıe-1 , .r 
nı fiht n1 ""O"fnl \·aadltrhıf' akıl 
<" rıllrt<t l r r tı e. oy unu ... kull anır 
Lf" rı Yhlt' ıl f' ruı,rı ı. :ının ~ JO 
!fflnıl f'IU. 7.an1nıı nı \<' aıa.ıııııın 

tıttlın ıona \ l" rr.,·eı ı bir l'-1 hu 
~· u ı..ıuı.. banl.no tll t ettlh tde4 
Cf' l. l ff , 

l kll.,ad f ıarll a rın f'n fe<"I ka
dt·ınır .. ıuıı r ,;ıtıııl ırtıntııır '.'"il · ~" 
hllnıtk i('ln (' ı rıun an 1n ll)on l ar~ 
l'ıı <ı.rl' nı r n lıı ılu r uınunu .ıG.rc.:n l" 
ıı ı .. k. 111.·,; .. ı·ı·tınl f"r l arlff" "ı ln

llf' lı tıtnu nı nhıılı.o fı• t pıırtllc-rı

nln t'n hib nı.. '' n10 rf'reı.. ıu· 
ı·ııı l ıır. 

h o)Jil ,.,. "f' h lrll :rı ttdd ıu en· 
tıııılu,t" ıı nıın h l f" nu•ıt lıt: I D.l". ~·;1-

rın ~lnt ıı..tı tı a rda ı. aıı ~a. ın u· 

ıın ı e ret ıuart ll t'rl b ü lltn \l' tı nll 

stldere ı-on &rtl uı k an unu ı n· 

d ll ler lnf' 'f"t':YA l lı:. tl d arın t tirh.ı 
brut S.: ı l ar ı nn y ltJ..lem f' L; ile ı~ı u 

ı clnden ı.ıy nl tlnı aıl nr. 
El.onomıı.. bıu lı:.ıdan 1'urtu ı :ı

ou)an y ı ı ınl a rın pol llIJıı; h Urrl
>r ll kolay ı.o ı ny elde ır: dtın he

ceıı eoı;ı}a.I Cf' rcegtnl onutınu~ 

ıö rüıHIUl.lt r i ıc ın . t a rih ön ü nd e 
bl:ıl>nl •uı:ı u oıncaklılrdlr. 

BURHAN ARPAD 

~B;rnefes 
Sılıhal l ı~ . 

9.10.1957 Çarı,aınba ırünü Hak
kın rılbmetlne kavu~uııtur. 

Cenaze ıuunazı. buıünkü 10 E
kım 1957 Per~be 8"UnQ !ille 
naınazını müteakıp Te;vtklye 
Canılirl<1e eda olunduktan aon 
ra Yah)'a Eh·ndt nıf'Zartıtında
kl aııe kabriııtanına df'fnedlle-
cektır, ~lt'vlıi Rahmet ev!nın. 

«Oda Tiyatrosu» 

faal iyete geçiyor cektlr. .. ...................................................................................................... ........................................................ , ...................................................................... . * TÖR L'I - 1' yl'rlerl latlml&ke 
\lğr&yaıı e6naf h;ln tl'ıküdarda, pa· 
n.r arlı:uındakl boa.tan &aha.unda 
in~ edilecek olan 200 dtlkklnuı t• 
meli dlın tOrenle atılmıştır. Tören· 
de, Vali, Mecus &ulan •e dller 
u1ııııer hazır buunmutlatdır. Prot. 
Oökay, temele llk barcı koymadan 
evvel tıaa blr konuşma yaparak, 
dükklnl•rın Belediye tarafından • 
ınanet u.ulü ile ın.., edlleceıını 

1 ! _._~~ 

ALKOL 
Alkol, tıbbi elhetten bir ı;-ok hu 

ullrdı kullanıhr: E~eh\, bir d.~ 
rl temızteylclıldlr. mikrop öldu 
rue;,ı bir etki~! •ardır, IJ.içların 
terklblne ıtrer. 

Alkolün, tıpla aUıkası, u.dtce 
b:.:r anthtpılıı: olu una ba)Jana. 
ma::, Sosyal yönden df' büyuk. bir 
eltf'mmiff't kaunır: alkolizm ba 
kımından. 

TEŞEKKÜR 
Kıvmet: aııe büvütümtıl'. e. 

kı Büyük Mılleıı. Meıcl 1 R t 
l'tt Çankırı Mllletveıkıtl 

'll~T \ F A \BDfl.O \J .lk 
RE , D \ 

öırendlfı:ml7.f! ııöre. L.t!k\ll cad. 
~eaıncıeıcı Erteom sa!erh.ınde ekim 
ayın<!a.n itibaren bir •Oda Tlrat
roısuı açtlacak ve ('t.l14ltlalarına 

ba4lı:ı:ac&ktır. B~llrt1ldııttne aö~. 
Ki.içük Sahne·nın, Haldun Dor
men tararında.n klralanm•ı oıe. 

rıne, Küçük Sabne"den aşrıtmı• 

olan •anatk&rıardan LA:e Oralo~ 
lunun. Sadri Ah•ııt·ın, KAmran S. 
Yüce'nın. Nf'rtman Alıtııc:ın yer 
aldıgı bu yenl «Oela Tlyatroeu• 
ilk eeer olara!c: Senlll.a B Oöknllın 

almancacıan diHmlıe çevırdıtı .~u 
••Un adil komedı:,1 onıa~·ac:alı:
tır. Eıj.f'rln tek kadın rolün(!. Ld.
ı,· Oral<•lil. u oynamaktadır. 

Rockfeller müessesesinin 
Konservatuara yardımı 

blldlrmlftlr. 
Daha ıonra kurbanlar lı:ullenı:k te

mele ilk harç tonulmuştur. * İLKOKUL - Kartal kazasının 
Ulr:okul ihtiyacı ıöz: önünde bulun· 
durularak bura.da JO cıırabaneu bir 
ilkokul yapılma.11na Vll.l.yet ı:ucümı 
nlnce tarar yerılmlş ve lnpat 326 
blu 713 liraya ihale edllmlttlr. * V.\l.İN İS- TETJti Kl.ERİ - t._ 
tanbul vaıı.t ve Bel•dlye RelJıl Prot. 

R u Z G 1' R Ç l l t 8 i CUY DARA 

s 

-
cen1J)·el J('lndeki tahribatı 10 

ıtınden, dlnlf'rln btr ı:oıu. alkolu 
menc-tmf,tlr. Dahlll hastalıJtiar· 
bıı t-nırı, alkolun 1arattıt1 akıl 
ba l.ııhklan. tırrnt)·et için bir ra. 
radır .. \lkolu bir keJtr ttrlel ola• 
rak .;.ullananlann eoJu, hbtettlk• 
lerl fenahfa nııjrnrn bu IUJadılan 
••sıf'(emeı: olurlar. 

nın ebedıyete ıntı.~.ıı dola\·ı
el.Yle blzle-rı tu.ı}·e etmt-k. Ce
na.zo! tôtt.nlnf' b!zLat tattrlk: ee 
mek ınttuncıa bulunan c;oK" 
roubteorem bQyOklf'rtmlu ve &a 
yın vekıllerimız ııe mehualara. 
deltP'rll MPSAl arkada..,ıarına. 
Anlara ve iatanbul valnerıne, 
kahraman Generaııertmıze Or-
cıu ve Jandarma erkln ve f'fra4 

dına. Emntyet Müdür \·e men
•uplarına kıymetli baaınımıı:a.. 

"'8ml ve etvJl teşf'kküller ııe 
mu ~lert>. tnuhterem Çankı 
rı hPy'etı Ue vrraıı Çankınlı 

hf'ın,ehr11erımtıe. akraba ve 
doetlarımıza eoneuz minnet ve 
•tıJcranlarımızın ar-z Vf' lb!Ajtı
na mUhtf'rem ırazetrnııın tavu 
autunu rıca f'der!'l. 

Rol:'itfeller mU ~ıal, İstanbul Be- Oölı:ay, dUn aabah Kadıköy •• Mo· 
ledlJeal KonaerYatuanna 40 bln do- dada yol lnpatını tettlı etmlJ. , ............................................................................................................................................................................... ......................................................... .. 

Jflr yardımda bulunmu,tur, Kon· Zernep KlmU bMtahanulnl Ei:r&· 
.en·ıtuar. bu yardımla orkeıtralan rf'tle tnpattn bir an evvel ikmali 
için ıuıurnıu Aletleri temin l'drcet· hu.uaunda al&katılara. dlretll! •er· 

iklnrl dUnla harblndtn ıonra, 
ıetıı kullananıaıın adedi maale f!f 
rok artm1'lır, :\.kıl haıtahklan· 
nırı ('Oklutu da. bıu ... artı•l• bera. 
lttrdlr. 

lçlıd df'Mllne anca\r: aosya.l ftml 
yetlf'r, bir ı;:are an.maktadırlar, 
Bu eemlyıUett, bUlf.fUnetlc-rln d• 
1ardım •tmeıl prttır. ) ' tl'rhumun allf''tl 

tir mhtit. 
İıı.tanbul vaıuı. Rockfeller mUe• vaıı Vll&yette, muaevl cemaati ru· 

* KONTROL - .Şeblrdet1 llr:tlaadl ı 
kontrollara devam edllmektedlr. Dün 
de llttlaat murt.kıplan tarafından 

.2.50 mOtueee tontrol e<Sllm lt ve 1 ıe.aetııne bu allkuından doJayı ta· hanı re!ııl bahamba11, Bl7.an• Enıotl· 
teitk!lt!f!rtn1 bUOlrml,tlr. ~U.ü mUdUrU. Unl•erslte Talebe Bir e3nara para c:eEaıt •erllrnlftlr. Kon· 

Rockfellt-r mütaeaeıı müdUrU ııe· lltl ve Utanbul Oaıet.ecller Ceml· trollara bundan böyle taaılaıız d• 
(!en yıt ••hr!mlz:e ı-eımtı. kon.&e"a vatl ve 8end!ka11 Yapı Kooperatltl Yam. edilecek Ye bllh ... a ıece lı::on· 
tuarı da Jh'ares etmı,tt, İdare heyetlerini kabul etmlftlr. trollart ııklaş;tırılacatıır. 

~~,:·~:~~~r .. :f jff i;~~i'.:~~~ .... ~=i, ........ ~·~ ... , ....... ~.l ........ r.~ ... ~ ...... -~·· .... [ ... 3 ....... -... t ...... ~ .......... -~~ .. ·~·--.. i ... J ................................................ l ............. ;~bE;f :i;·!~if~;~~iij!~~'. 
11• a:na Raufun IÔZ(tnelen kaı:mı- _ rahmetlinin de akşa.mcı oıc:ıuıun· 
;an bir kO.tahhkla ne önünü .11.~ dan. keneltne daha Yedi r-.ın<Say-

1 n ken lç1rdlltlnden. dürU.t.ıültünelcn 
ledt. ne de Ulklermlf Clb e er.r.. iYlllllnden. ntneetnın 1atanbullu-
önüne topladı. 

Dortoıı-1u dL Rauf da )ı;;1p1rda-:1p Edebi Roman Tefrika No.9 ıuıunelan eöz açacak olduyea dı 
yan:arında yet açtt!ar. lıluaya bu adamın ceblndf"n ç:ı:.ı:acak. Elin Pt·t kulak a.ıntma.dı. 
kadehler Kondu. ltoae:er tzıetle bakr ıamak 1Prek: ;ordu Onlar kın aralıbı~ lçıc .. n. a!\ını da bl ·ıce de~t kadeb! air,ıına &iltOrürken sıı. Dortoııu. dükklntnda oturuyor, 
sıtkının alıemadılc:lan clnatendı. doluydu, Sıtıc:ının btltlln d(i4U!l· belll)·ecf'n, ondan sonra korırnıa. kıya bakakaldı: ı.şıorını dllijünüyor Klbl bir hll al· 
RliL da ,;;ulüp rai:ıl!ıycıı, Bır a a celeırın: aç:ıA:a vuruyordu. Onlara. ıç Ri\rl. • t:Sıtkı Etendl, ıçmiJ'on .. • c:ıeat. nılftı. Hep sıtıuyla IÖZ aör.e ıell-
zıratetınde oldulr.larını antadı:ar bel::tL .ııı..e. bunun ıçın bakamı~·or Rauf fzzetl dtnlemcdl bile. I>or\ sıtkı. ırcne dalıp 1ı1tml1u Baaı-:ıı yordu. Sıt4':ı, tçttkı;;e a.çılır, tUMın ı 

Hoırb~t.en aonra ıııc kadf';lll Clu. Blllcarıı,a her '"~1 anııyacalt. oA:!uua Rülert'"le: Clöı~dü: •hı?ı diye lrl<llerü lcaldırdı. k a- atar clbl oldu. Ama aarhOl}lutun 
ta:aırdılır. Rauf• cbu ıo olmıvacak ' dire Clil~üne- tSıt.kı Efendi ak amctdır.ı deci:. <Iehı aldı. dan öyle ıörünOyordu. Oene de, ka 

su tutar. konu,muYorJardı. Sıt .. CPX. ikinci 1-ta<Sehl kaldırmadan. •HPr akşam lçf'r • B~vlece üçOncüJ(l ae 1·u,·ari.adı- raaında. bir karanlıt içinde. dil-
t. :lln aoıkıııtısı büyOdütçe büvu- kös kös oturup ka!aca~tı. Ka1ıar Bıtkt dudakla.rına btr ııttlUmııır!· ıar ıonceler blrbtrlnl ıı:ovatıyordu. ~ 
yordu. 06zlerını m•adan blr nolt K~.ar. böyle oturdu. tz:z:tıtln kaşı me venn~ rorunda kalcıı. Dortoı Rauf, Atçı Zilhtüye bir takun cukları akllna &eliyor, bıınların a
al a dlkmı,. ba.1 ını kaldırmıyo:'. ::ıa.. Dortotlunun il:a'ı da Hıtkınuı ıu, kılhf&l'l kendlsını, ııterl hu!ou- heı;aplarla aelClıR:I. onları da :na- rasında Saadet en ı•aramu, en 

kaldtrellflndt. da. hemen Dortoı&;- kal!lı ııoı:vdt. Onlar bU m1111aya C"\ ı>tında aycıınlatn·onııut Ribt baıı- sa.,·a bır takım hNaplarla çagırctı· huYIUZ oluyor, kıpır kıpır kıpırdı
ıuyla IÖZ röze ,&'ellyordu. o r;aman meaden önce a1dıtı iki kacJ.ehln e!- nı alhJordu. Ama onela da 1::>ır ktl- A-ı lçın. d(lı,ündüttı 1:ıbı cıurumla-
ta ıçınö.e b!r 1e1 yenıelen kopuyor kial,rle kafasında b!r uyu uklu;c: çOk l({l!ünısrme vartıı. rın ortaya çııt:nacıı{ıından canı ~ı- ror. dönüYor. ııııpllyor, bttynlnl tır-
du. duyuyordu. Kt'!ndl ka: tart? Bu U· tzıet: kı!ı:;ordu. Dört a;amJml arkada.--ı. malıyordu. ıt&Maya buan eller u -

tuet. 8ıtJnnın dert ortdı. en ,uşuıc:ıuıı::_ bu yeni bq!ıya.n •a.rhot •Ooit latedlm tu aıkkımı bıraı.:- <'Yll'ılh·ormuş. hovardalık ediyor- zanıyor, çatallar tabaklara •uru-
ıyı arkadal!l. kötülülO yenemecıı- ıulr:ıa ıı:afMını s'llktp az kalc:ıınu. ma;ı.,• deell. •Olmuyor Vtl6.<1"1lm. mt14 1rıb1 bır b••• vı.ormek tatıyor. yor, tıkırdıyor. bir yanında Rauf 
ltı bir ad~-ndı Bu a.ı.yarettn nedrn Dalma aıa:ı !tlt':'rln içinde dlkle!Iıe Sona dO~itnelı'.lm. kencll k<'ndlmA. ama bu ııı,ı bir ıorıo tıvıramı~·or- bir yanında tız~t. iki Cö!re ııbı cıu 
ı:en pld!lJnl. sıttının ,ımdll:I ı·ne yürOyen. CSlklemcsıne 'baXan oldurup da n·apacan Hayatın ta.- du. Do11ru dfirhet. blr •obbet kapı,ı ruvor. kar.,ııunelakl şişman. ıekem-
1.ıır:ıntıaını ı>f'k tvı biliyor. ama <ca- rö7.lerının üetOru.ı.eıd 1t1pır<1amıya dl mı \:ar bt.ıika da? Yok- hon" '111ı da. açamann-.:ıı. le-;!nl kıracakm14, ardına. df'vrile· 
f•lndan bu dfltUnoeleri atmıya allflk olmıran kM!arını oynattı. •alıverdim ucunu .. • Sık 1:11k olduA:u 'ftbl hlr kedi ayak cetmı, ııbı oturan Dortoglunun 
ça~ıııırordu. Kendi ta:ı!arının da ötek1l&r1nıncı Raur, ma....;;aya bır erıenctıı bıı.vaııı tarı altında dola,mıra. mtr••lamı yüzünü bir Rırık aölıeal ikiye ayı-

Rauf. •olmadı.• diye 40 tlnüyor at hl oldutuna inandı. Ondan aorıra vermek ıatedt: r• baııladı. Onu. pli>t mıat diye ko-- rı:vordu. Adamın parlaic KÖ7,lerı•e. 
du. ıbunıJ d•nt setlremedllc .. Bu artık. sıtkının ~·Oz:ünd• hiç, ama •Hacu öylev•f'.,» deO.l, valarla.rltf'n Rauf fa.1ıı:ın1tta tıtra· 11\Mbanın 41fo &!tında ışılelayan, 

11 b&yle oımu .. • Sonra sn.:cının bıç bir fl'!J' aorme<St: Kadehi kaldırdı. mıı bır h&lde. hıç detıı.e kedi nr y-.ıı. terll alnına. raııaklarına. ('e 
Jüztınt" bal<ıyor, 71lzUnde de ~n «Eh.• ded!, «hadi bakalım.» İuet ele~ tada btl' konu oı.un ırtblJ!ııne gan· neaıne baktıkça. Saadetin hep beJ· 
('Ok k&!llan 16züne çarptyordu. İt'tncı lı::ıadehı de ru•arladılar. •Bak bu dolru .. • 11.tye lradehıne kl büvük teh!r Jokantıw1ndaym14 nlnl tırmala.dıttını. derin blr boşlu-
Xq~an eert, abU6. lfadeel%41. Ba- .tur: UçQ hemen rollamalt ıa.. raıılftı. ırtbı lthurmuz bir tlt:ıllkle teı&, A'a. bir ı:ı.ııxı.ız. kara kuyuya ClOştO· 
ul el attıtı yalda. hemen batarı aım .. • Oedl Rauf. tDeQ:ıt mı Sıttı Dorto(l:lu bu ~z:elen bo,landı. aöaterdt. Hatt.l pek önemllrmh jfOnQ sandı. 
ıc~anacatına !nanma:c< IÇ1n onun Etf'ndl?• hah-hah-hah ı:stre 1:ülaü. ıakf'mlesı iilbı: \il 
kqlanna bak:ı)·orcıu. Hf'rkf' ın t&· Sıtkı. c!'l•• CIPr. borun bükerken çıtırdadı. Maaa.nın h-.,ına tam bır «Hiç &f'vmem k('dlvl. • bile de11 
tı böyle ıtacsesız olurdu. Ya sı.tkı- tuttt 102lerını aı.,:ıp bMını '1ere11;: •A'.&7& yar~ır b:çımde çök.ınOttO LOks hı,ırdıyor. A;çı Zühtü ara 
nın apı. burnu. coz;erı? Onıaza tÖ}·le.• deelı. •üQ kaelehl ev•etl Gör9n derdi ki. ıonunda maara! ela blr sörünüp kendine ıö~ atıl· 

İı:zet etını pl ıl le ıUlkeıer 
•alladı, 1ııuratın1 e.-:flttl: 

<Ve • awı 

lllbl 

Valiler arasında yapılan j (iii=:i~rji~;iiiiiii~P~.-r;i~iil] 
tôyin ve nakiller _ 

Anka.ra 9 (A.A.J - Hata~· vaııaı 
Ethem Necip Yet.tinerin Da.hllh·e 
Veıkllet.I mü.steıtarlıtına. Ankara •a 
1181 Cemal Göktanın emniyet u
mum mQelUrlütüne. emniyet u
mum mUClürü Kemal AyK(lnün 
Ankara. Aelana mebusu Ahmet Kı 
nıkln Kayıı.ert. Diyarbakır valt~J 
Fahrettln Akkutıunun BlYM. ve 
merkez Talllerınden Şevket 0-
za.n&lpın Diyarbakır valiliklerine 
tayln ve nakillerine dalr karar
nameler buııünkü Reı.ml Oazete
dcı netredllmı,ttr. 

BUGÜMKU 
H A V A Ye, UllöJ Meteo

roloJI latas1oau 
n a n ta!ımlnlerlnt ıöre 1ıucUn 

•ır:hrlınfs " ' clyannda b an p•r 
(& h bulutlu r t çeeektlr. Rtlı · 

ılrlar po1razl1an dma.n zaman 
.. rt olarak eı.c:tktlr. Dllnlln en 
1ük•rk h a rareti +zı. en.4 U•Ok 
llie ıs s anttrra t oıaraıı: k17· 
dl'dllmı,ur. 

TAKViM JO EK1'.'lıl 1951' 
vu•nıea 

4.Y 10 - GÜN 3.1 - lllZJH. 158 
R l"'\f f l l TJ - E Y 1. Ü 1. 21 
HICRt 1317 - Rebl\lle\"Yt l ıs 

Yua lf Ez ant 

SABAH ..... 12.27 
ÖÔLE 12.01 06 23 

iKİNDİ 15.11 0033 
AJCŞA~t 1'7.37 12.00 
YATSI 19.09 oı.:ıo 

İMSAK ..... ıa.so 

GaT:t:lem lıe f önderllra J& 
rılar 'f'f' rtJ lmlft r b••1ln n 
basılmasın ta.. ed:llmes . 

I.ci Pazar Konseri 

t taııbnl Rf'l t dl Yf' knn s f' n-atn n
rın ın 6 . .,,l.tıu . 19:i7 Pa1.ıu ıı: llıı fl 

1 ırnl Komed i Tl1atro .. unda dilsen 
lc-d l&:I f'ntonl k ıı.on 'if' r. 
O rkf'<ol ra: Şt"h l r orl.t" ı; fr a"l ı 

Orkt>\trıı se U: Cemal R ee;l d Rey 
PROGR \ '\( 
'\lox rı rl : t"ıtnro ıı t Sol nı l nör. R o 
lıf'h !!' I : ~~O 

n ·rhl'r : Euryantht ( t .'fı.o rtOr > 

Blztt: :?. e l Arlt !e nne sOl ll 
W&&nırr: Ta nnhi u •er ( Pre.1011) 

K oıı ... en·atuar konserlerinin \iki 
bir Paz&r Konı:ıe-rı oldu. Ye<> 
~enı &erlerden Kurulmuş bır 

proaram.. CMozart•ın Sol mın~r 

aenronıalnl bJr lı:aç ~·ıı önce Mu
hiddin Sadak:'ın Şeblr Orkf'•traaı· 
na çaldırc:ı ı ıını haurhyorum. ı Bu 
~cnfonı. biç bJr b~!anırıça !Uzum 
kalmada.o başlıyan ilk Alleııro ı.f'
masıııdan r.on Alle~o·nun o çoıı: 
canlı müztltlne kadar nef!a bir mlJ 
z.tk z:yafetlelır: bUyQlc: beetecının 
bir yu ıçıncıe ~teledttı üQ töh· 
retıı •enronlden blrlellr. Cernal Re
fid Rey 1;1ıı: AlleaTO'yu .1;eyrek rut.
Jarur b1r lfad• durulutu Ue çaldır. 
dı, Orlr:eatra için hatırı aa1ılır ıUç

lOkler taşıyan Andante de IOzeı 
bır muvazene örneQ:iyelt. Kontra
punktık ,şıemelerı vu~ubla beliren 
yerJncı &öre ıı;ert ve kMkln, Trıo'da 
oldugu rtbl tatlı ve çeidcl bir tt•
deye bOrOnton J\.fenuetta, kanaatimi 
ıe l'Öre .senrouının en başarılı kı.s
mı,>" dı. Mozart:ıu Koecbe!: ~. Sol 

Fikri ÇIÇEKOCLU 

minör l!lentonı ı. bir açı kon<ı.f'rln! 
hakkiyle aüallyen bir başarı <•
ıandı. 

Weber'ln Eur~·antbe operuı u
vertürü avnı betitectnln Fretachütz 
ve O bcron uvertOrlerlnden elaha 
az çalınır. Elerln &üç1Ulr:ltrin1 yen· 
meslnl bilen ortutra, aynı zaman· 
da romanuıı: be.atecinln dü,Uncel• 
rtnl de aıdalı:atle irade etti. 

B ltaet'nln 2. et Arteelenne aUJtl 
blrincııtaen daha u çalınır, Şehit 
Or<ce•trlı6ının repert.uann a ı:ır d~ 

fa aıren bu sült, tatra h•:ratının 
parlak ve canlı renklerınl bol ı,ıır: 
it bir müzıkle önOmüz& ıerdl. 
?ı.Ienuet·de harp eşlll'tYI• nefıa bi t 
flüt 11010 dinledik Kom,.rtn sonnn 
da or:<etstra şerının fıtı:ı.u tebri"' 
k"I. hakkedHmı, blr b~ırının ıta

el111lydl. Arleaıennf!' aültl ('ok bell'"" 
ntldl; alk19l&nc:ı1, Son kısmı (Fa· 
rand.olel tekrarlandı. 

Waane-r•tn TannhAQ~r prelüd'l 
koruıf"rln Clt'mlr leblebıaı,•dl. Bu a
zametli eb<'rln b~. ında ·tahta ne· 
feell •azların ııırıştyle dlnlf'd:RI · 
mız Ziyaretçiler Koroeu müı!Jtı. e· 
ter boyunca ıahlt oll.1uturn.uz baş•"' 
rının bql&niıçı oklu. KemaıııarıD 
parlak 11ü&lemeJerJ araeınela du>·u .. 
lan bakır l!luların kudret: övOl .. 
cc:.ı: derecedeycıı. TannbAuser pre
IOdO koneenn bir azamet haYM.~ı 
içinde 1anı erm@lll.~nl ea tladl. s u 
llk lı::on11erd.e ııördültümOli mOkenı 
mellUUn ııelecek Kon&ervatuar 
Kon,;erlerı ıçın bir bAflanııç • 
maaını d ilerıa. 
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8AYPA: 1 

PROG AMiNi UNUTAN 
DEMOKRAT PARTi 

LCMF 
~liEJııjlfktfj] 

NAMI Dl~ER 
YALAK 

· Karadenizde 
faaliyeti 

• 
s~ıın 

arttı KISACA 
l"tltm.ıfecetmı. a.Dtıı• llbwal 
bir Slhnt,eU• ı:ı.aru.et tıC1.toer1nı, 
dnleL fabrikalarının bınıua! tt!· 
09bbuae deYredecqtnı 8Öfl1lyor
du. D P. Jl !k.tıdara. p\.!ren dt'
mek fabrı.ka yapacıııı hakkında
ki •aad.lerı olma.mlıtır. D P. )ol 
millet Rf'l'{'ek bir df'mokrv1 dü
:ııenınl kurm.-.ı 1çın lktidara ltt"
ııraı. D.P Itderıert TOrkiYede bli 
tün temınatlarlle demokrb: reji 
mtnl ıturmavı -.uıcı ecUyorıaraı . 

lflMJ seçiminde DP. bu rOıdtıın 
ıcuandt. Fa.kat D.P. s.ö:ıı11ni.I tuı
manııt. tdeallerıni inlt&r eunıt· 
tır. 

Ycı%an: Prof. Dr. Fııad KÖPRVLV 
bttle. btr D•rtı k IBA$ı ı lneldeı 
lf'r ,-ııunaı.. ııt,,.-,eh~~11 Proıramında bazı df&1$lli.Jllı;.. 
ıooa, ıua.,,..,n r. Bunun ıcın d• ı..endı t1t:ı.U
hu•u.ıa •a YU~>'ollar, lllDllf'r le.bit tdllmtı '" ba 
bir aaJ:\hJ1.,1 ı.nt!k orıan olan bu.ı-tn .. konsrelrrln• 
nıad•n. bir Parunf•tllr. Fali.at lıo:ı le bir L'\dll .ıaoıı
lil '"" on• arkıtı bl u t.end.J Pro&ramındao aJ-·rılma
lf'llleL Ctın"ı.:a. b r :'fll 1utrnbı, hla tasa,TUr rdt· 
htr allı.On tnıuım~ bütan bir mllltle kar,-ı vrrllrn 
de, o P&rUnto. mlli rrıası drm•lı.tlr 1.1. bunun nrtlc.st 
tJdJr. •t .nazanoda lllnıad.ı ı.aybetnlt· 

Btt11 * * * ot n detnolırıt m.ı 
b aıı bu llltltaıtaıar mr •ketler ıcın l•Yrt tabU 

ll111:n iktidarda b ı. IA.37 TUrkhnlne ,, btıh~ "• 
teltb111r ınlJ1ı.• B D.lunan O"mokrat l'arUye ttttblJrı. 
lırndtıtnı Uıuda uıon1rı.u Demokrat Pan:ı L95n dı· 
1'•rerruaıı bir ::,:rettrf'n Proıramına atİ11ı; ınıdır: 
•na Pr.nılpitr1 mu a bırak.atım, fakat proıranıın 
\;,. kat·t olaraı. 1a h~aza edllnılt, oraıt,._ tnı.. vbıh 
lf>llrllrnıı lblel.lrt pı an bir t&Um \·aadle:r )t:r1ııt/ 

D.P. Proıranund 
~lk Japuuıadırı, 71.nıa bl95-0 dtoberl blt:blr det;1$1k
Oplırıan 1('0n('ı U Pmıranı. o zarnauda.rıbe:r1 
larıttından da l;ıı..-,~• dört'ltlnrit buyuı.. LoDS"rtler 
raa., buıtın tttf'nı/tJ.~t~lunduıtu <'lbe:Ue. uuaJ1 oıa
~ın tatbik •ıııım,. .. ı 1"1Demoı..r.11ıt Peru Pro&rau.ıı-
•llı.aı Al-la bü~lt d r&>t'fltr. l.ılk.ln ne yu.ı.ı.. ki 

rnokratıı.. rubun ...:;~ildir; ve Dt>mokraL Parti, ftt'· 
mt.rı,. t.-an lııban mJ bir h·t~ııı 1 olan proırıı
tarak, tclf'k Pa.rtı ~ ~ıct &nlldemol..rau1ı. bir >Ol ta 
•t:ıc:a J"dr11n,e1ı.ı,.dır t 'tfı. tthlf'mloe doıru Pt'nl· 
nıokrat Parttdt' bl~ imdi blrkar.; mı al ile, Ot· 
:~ru Proıraau u. nr: l~an bu totalltf'r ılh.nllettıı. 

tttıııor b:ab edelfın. ar l.orı..uuc bir tt:ıatt tet· 
E:n •atht bir tttlrı 

ıntukrat Parti Proı it ile de anı~ııacaıı Clbl, Df'· 
ıı.ır ruh taşır. 4•Tt~ı. tam mAnasıllt' demokratllı. 
Dt•mlt'kru,. htıkfkı :rtrtı. ttk "tfıı •l"ttmlnt' li.ar4'ı, 
I Ütlf'r. Jn~anııı.: ha l lr de-rnokra.ıııt $ı.umıak a:aye .. ını 
ltrlnı ,. •ıt<·ak () Y }ttlnt_n \(" mtnıltkt"t ınt"nfaat 
J1~1R :Ja lo.ll(lıtr C ~,n;nı• li.orunRbllt"cf'&lnf' inanır~ 
bi, Tiirk ınııı,.11~ 1 · ltO.tt'Ulerlnln iddia tttlkltrl si 
f'ıll lıne ı ıarut1,. •tt'k ııartınln ''&! ıııcı ile ldor4• 
Ttlrk ıttlllttıntn af"rt bir mllltt ,l:fanlara ka1'ı 
~tt.t f'dtr, \'ap a.caı~:~\ oııonlua:o 11renıı.ll)lnl nıOd.t: 
an tnnı ı rdtr: ' Vhdettl&I lf:.:t'ltnttn bıu,ht'a-

1 - Yurdcı 
,,.. hdrrhttırrını;eıırııı rrrar \e tctımat bOtnn httli.. 

t ' 1·'t'ldt IJ, •ab.lp olrnaıannı ıtrç\'kl-Umıe-li.. 

!: - inunhk ana baJdarıru teınıuıt altına. al· 
mık çe bOtttn devlet menuatında buna ayı..ın hti· 
ktlmle:r bıılunmamu.uu &allamak <Madde 8L 

3 - 1'1yuI parUlerln eelt haı..tara "ahlp bıı· 
lonma..ını ttmln t"tn1tı. t \ tadde i>. 

-ı - Se\:lmltrdc ,.-urddqın litt;mf' \'f' ... e\:llWt 
ha.lı..lannı daha ıenıı e:mDIJ"et altına almak C'lout
de 10). 

5 - Ammf' blzmetlr:rln.ln Uaaı ıruında doc
rul"lıın do&ruJ"a 'eJ'• vasıtalı olarak J'•Pılan bf'r tOr
ıu 'iultc.tımaııert thenıml7elle tak1t1 f'd f' ttl.. ,..flr-atlt" 
Df'Uttleodlrmf'k (Maide !.5). 

Dllhı"'• 1954 den berl llttldann ~ap tııı 1 lf'r, 
c·ıkardı,c-ı lf'nl kanunta.rta ko.rd•J:• h ftk:a mlt'r mf'>· 
dandadır. Rıınlarla parti proı-ranııudıı ld ı;u yukarıkl 

'\"Aıtdlf'r -daha doırasu taahhütler- arbtUdl\ ııe 
mlthlt bir ttzad balundn&:unu u takdirini oLU)'U
<'Dlarıınıı.ııt bıralıı;ıyoruz ..• He.iP su 'OOD :ınınunht.rda, 

iktidarın bazı ıatlhl1etlf 567.<'Dlt'rl fit' han prn ıla
sanda ora:anıırının. yukandıt.n :ıı ld 11i..tarı f'mrt" n~A
rak tı.ep h1r atn:l'lın 4cttk pnrtl. tek ~f'fıı ~ı ... ıf'uılııln 
-htJı.bbtUn a<"ıktAn A(llll dtıtı rakut nı Hoılo.•lt>nıulııı 
bir t'lı.llrle- mtJdarauını yApaı·ali. ı.adrır llf'rl ıı:ıt
mf'lf'rlnt hayret ttnıf'ml'k k:\hll oınıu.~·or. 

Dtmokrat rartl proıı:rnuı11nn I'! nt·I nıod dt".,f. 
.. att"ı oı~nn oıolt'u ol'!.on, ~r '11.,ı,.mın,. bA,ılt ,,. tıfır
rı . .-,.t dft•mıt.nı totallt•r partllt>rlıı l.ıırıılnııı~ıııı ıııf'
nettııt hıılffe. bn parti l('hldl' büylr hlr 7lhnl)f"tln 
ttN-111,.lnd,..ı..t pf'r\.ııı..ı71ı\., t'lhf'llf' Thrı. nılllrtlnln 

c:Oı:tlnıtf'n k"«'mamıt.li.tndır. 
Ruırıln l>tmrıkral Partldr hııJ..int J"f'rl xlhıtl),.._ 

tin "' onun eınrlnf' (lhl tı.O:ı.ı-ult"rln. pıtrtl pm(rl\· 
mını \f' ın.18 - ID:W arn.. .. ında .. ı «lln parti ıntira
ı1t'lf' l f'ı1nll,. ıtlh l •nrn nııtul.la.rlıı mlllf'tt' yapılan 
\"Aadltrl tıım:ıımı;ı ,,. bir tarafa ataraı... hilrrl)tt ,.,. 
dt'mol..rnllilf ın'f'n"IJılf'tlnl <.afo;;ata \"f' lllay n1t"ouu 
~·apnıaı.. ı .. t,.mf'lf'rt: TtlrJ.l~ e·dt" bir hulıı;u1.. dt\lf'tl 
ı..urmftk, ln'llan hnı..ınrını ,.t" htr tftrHI hHrrl)f'llf'rl 
!t'mlnıt.t l\ltınıı almali.. ,rlbl ftna dl\·aJar tı:ıerlnde 
Törli. mlllf'!lnlıı 111111.ıHlnr olnıtulıı uıı iddia~·:>. J..alk
m,.lftn. l\l'IHU parti proırrrunıarını• ını.l\rından ha.lj
ı.• hlr ... ,.~. df'•lldlr. 

Rnnn ~·111.ınlnr. 'Tiirli.. nılllelluln sl>a~J oııunıu
tunn lnkttr rlnı~lı: ırlbl t)fl)il lı. bir ,rOnah ld•dlli..lf'rl
nln arnbn r:ırli..ıııdıı ıuıdırlıtr~ Df'ılllt"r lı..t, ı..tndllf"

rlnf' "'ıınn hn1ırlı\fAlı ıu ki. !llİ'1. )llıt :rıtk l A""-11 btr 
hOrrfTf't mttf'Atlf'lf'~lul hu~ lf" lt'll \"fH!\tata.rıa \fi t'l
llrmf'ff'. lıı\fl:t l.ı~ıt bir mflddtt l('ln b ll f', lınl..llın 
,nı.tnr. nntnıı dıoı.11uıa frlti.-; ttmı o lan tota11tf'r 
.1!lınl)rtıuı 'r t..ıiltlfli.. ruhunu tıuıiıntın Tttrı..bt· 
"'""" hortlıuın:ıt• ıırtıı. hnkAn olınadıı;ını hlilil •n· 
ınmn·nn1ıtr, "" hıtht ... ı.r. ın~anınrdır: -........ _ --.. -........... -............................................................................................ ......................... ~ ............. .. 

HAHAMBAŞI DA GELD) ht&nbul Mu•evı l!tmaılı adın• Hahamba~ dUn Vali Profesör Gölu.J'ı 
lar llllt ın.lf t lr. ıiJant eduek hOJ ıtldlals t tm.lf Ur. Hahambaıı F. K. O. ıe b&6& n · ........ .................. 

...... u ............................................... ................................................. . . .............. ..................... ....... .. 

Asabi BAŞ ağrılarına karşı 

dalıd ır 
' 

Diiıı 25 kilo 
Kaçak afyoıı 
Yakaland-ı 
K.açıkç11tıı:: Maauı memurlın dı.in 

de ı.> ır.ııo afyon ele 191;1rmlflerdir. 
ı:>uu 1.5 ıun lctnd• e:e tı:ıctrU•n 100 
.ıı;.!IO)"ııl yıkln alyon . ..,ebrlmlzdt ;ı:ıa... 

ıı eroin fabrllı:alarının yeniden it· 
.
1 

Jetmeye aı;ıldt11ına buyUlr.. blr d.ılU 
oiaru: ııt:.c.er1lnu.•ıatedlr. Nlt.elr.lm 
polY, baıına verd.lj1 bUl tende, ~ 
llllo afyonla blrUlr.ıe )akalanan ~a 

bıeJ.arın bu lfi •uzun zamandın be· 
rl QlUl'a!faJuyeııe devam etıtrellal· 

ııl• a\:ıii.iamııtır. 
Jtı"Qln ıma.ılne ~·arayın bu aoıı par· 

u af)·on Oııman Korkma.ı ıdındü1 
taçııı.çının Beşlkt .. thtarnur cadd• 
tlndeitJ 42 .. ;nıı evinde ele ıeç~
mlfUJ', 

Polı.. memurları uzun ıu.mından• 

oerl iO.t. baP4lnde tuttuk:ları bu evl 
baıoılLı.au aonra önce )"anııd11r.ıannı 
..anmlf.ial', t&Ut mutrakta4.ı ya te 
ur~elertnı tı-.er telı.;er açtt:ı.tan aon 
ra lebtmll bir reıu~Jc.e tçludekl 25 
itJ.lo afyonu eit ıeçirm.l ,lerdlr 

o.man Korltuı.ız afyonları. Xon
J adak! adımı Ahmet Jr.rdıl vuı;.a· ı 
><lJI• t.L&ıı.bula ıetırttitlul ııın.f e;.. 
:-nıetlr. 

Ermeni cemaatinin 
170 kilo altını 

Gördiin üz miı şu Gazianlet> 
li deınokratların zek.iveUnt?. 

Köylerin k ıy ısına kadar su 
borularını getirip şosenin ÜS· 

tüne diım i ler. 

·Bakın şu li. uıula_ra!. Eğer 

bize rry \·erineniı, hepsini 
toprağın al tına döşeyip, köy 
)erde şakı r şakır su akıtaca

lız• demi ler. 
Ben kendi hesabıma bu ıar 

lara inanıyorum. Demokrat 
Parti boru me\-zuunda müt
h iş sözüne sadık. Çünkü yrdi 
yıl dır, ne söylediylc, htpsl 
b-Onı .• 

Ad nan VEI J 

Baıına harç tenekesi 

dü,tü, öldü 
Ru. u~t '\lubablrtml&dt'o 

AdanL 9 - Cataıana '>aılı K&ra 
)·u~uflu köyünde kerpıc kalıbı dll:ıı: 
mekte olan lbr&hım Küçük adın· 
da blrl çukura ııroıa:t .. ıra.da yu
karıdan diltf'n kireç tPnf'keı'd ba# 
tıuı Hf'rtk ölUmüne eebtp oımu~· 
tur "il"us .......... S.UN'i' ...... PEYKi 

TEHIJJKELI DEGİL 
Eisenhower Amerikan Sun'i Peykinin 
Aralıkta hazır olacağım söyledi 

Türk Rabtrltr '\Jan ı 

WMhinıt.on. Q Eıaenhower 

buıra:ı tf'rtıplıt>dll'.i bır bMtn top
lantısında Sot"yet sun'i peykln!n 
Amerika ıçın tuladan bir -.k:eri 
tf'lhllltf" teıtltıl etmedtlinl •e bu 
hususta fula endışeye d!lpnek ı
çın htc bir 1<tbep aörmeditJnl ally 
lemtfttr. Başkan ıt.ıaenhower SoT· 
yet ilimlerini bu başarılarından 
dolayı tebrf'Jı:: ettikten &0nra Ame-
rikanl::ı llk ı;cun·ı peyki önümOade 
ki Aralık ay1nda fıez&ya &alacaaını 
btldırcrek demıştır lCt· «Alnf"rika 
bundan evvel 5un·ı peyle' imal ede 
bUlrcU, ta.'tat bunu yı.prnak için 
uzun m'lnzilU wtldümlU mtrmııe-
rın tf'r&k:Jı::llerin\ yavqlatmaı:;ı icap 
eelerdt.• 

:-: ı · , ·I PF.Yli lV DE JKt 
PE\' f\. İ \ AR, tJS 

Londra. 9 - Sov1·et Rusra Salı 
ııüntt aun·i peykin ayrıca kendia1-
ntn lkt peyke ı:ııh!p oldutunu açık 
lamışur. Bunlar peykt atan roket 
ve pf'yki koruyan •"-·rı bır ıı::.o:ı ... 
<tır. Bu nç ayn cU.im. Pravdaya 
aöre, ff"ZllCl.a dOnyanın etrafında 
380 mil yü~klikt4' dönmekt.edlr-. 
lf'r Gu.ete bu arada yavru -.vın alt 
münyumcıan }·apıım.ış oldut:unu da 
aç.B:lamı~tır. 

su~·· PE\~KJ, ~t:n ıtTI 
ARTMl8 

MoU:ovL O - ~oskova radyosu 
ıun•t peykln &ürat k&zarunak"ta ol 
dutı:unu ve dünya etrafıncıakl dön 
roel'ine uzun zaman devam ed.ecf'
tını eöylem1ştlr. Radyo aun'J peyJı: 

ıpunıt·ın şhncııre ta.dar dUnyaJ:l 
yetmt11 kere dön<tü"ünü ve üç ·ınu 

~on ·. ııometre 
mııtır 

Sun·t peyk:ln m!hrakında yapılan 
inet"lcmeler her ylrmidört eaatte 
tıç dıllı:ft:alık daha tuıa mesafe 
lcatettıa:ını aöetermettecUr. 

PP.l KfS" R \ T \R\"AL.4.RI 
TtKt'. 1' '\i l~ 

M06kOVL 9 - Moelcova radyoeu 
dQn aece hUAUaJ bir yayınında f&
zaya fırlatılan ılk aun•t peykln ba
taryalarının tükf"ndliılnt ve neşri 

yatın yaltttıda duraoatını bUdl.r· 
mlştır. 

DJter taraftan, SoTyet XomUntat. 
parttalntn orsanı olan l'ravda ••· 
ze-teıı.ı. ille aun·t peykle alllı:ah bır 
haberıude peyk.in mahreklne O.ç 
safhalı bir roketle tırlatıldtlını 
bl1cUrmektedtr. 

~? 
1 • 

----

'Yıl Soııuıula 1 Çekilişle 

APARTMAN 
DAİRESİ 

VE 

200.000 
PARA 

LİRA 

İKRAMİYESİ 

* 
Hesaplarında en az 200 lirası olanlar 
çekilişlere her 100 lı ra ıçin ayn bir 
kur'a numarası alarak girerler. ı 

- ıo -

elaoln tlaoln •l aoın •dnta ıd rllu 
Bir atın bir dln&ıale mQnaJr .. aya 

daldım. B ana dedl 1t1: 
- DJntn bellct de elltJ zamanlar

da bir rolü vard.L Paftt. nmın. • 
deblyattn. aanatın bu lı:adar ııerı 

att.tılll bir devirde ona hlQ lüaum 
.kalmamı~tır. Ben namuaıu olma.at. 
bqkaların. tenaltk etmemeli. ba
yır Jflemett, n&felmden t.OrlU t.Ur
ıtt feelaklrlıkları ll'ÖH aııp bunun 
hazzını dUym&#l O•renmelı: 1Çln 
ııtne muhtaç deıııım. Akltmın em· 
rlyle, 1Y'l blıler.unın rehberllllYlıt 
bunu yaparım. 

Kencustne fÖYltce ~\·ap \:erell:rı • 
- Benim de bunu u.ncııaım ı-a

manlar ol<tu. FU:at Yalnız lime ~e 
akl• da::andıihm aıralarda aörelü:n 
Jı::.t hiç farkında. o:madan maddiye~ 
çilfle ıı:ı::ıyonını . Bunun o.ıer:ne 

her 1a.rk!ım fı~ı-dı. nı:1um 01üd.J 
Ar•~·a araya ,unu keşfettltn ki ka.~o 
kuvvt'tinın ka:rnağı, ly · ' Kin .. ft'dtl· 
k:Arlıiın.. ter&a'lt.ln, tf"Vuuun. h~r 
tiirlO faıilt !tr1n dettıme:ı bu!nl'!ll 
dındlr. !tı .. "l\ ne kaı:ıar ttrakkl eııer
.-e etaln. dünyada !nııan bulunduk· 
ça. ttmız 'i"e ıd"'al mln11U1le din 
lhtıyacı da mevcut kalaca.ıc:tır. Za· 
ten ölfim.10., m!hnetlt dfin$1ıda 

ba.şlca türlü oımwna da ımkın 

yoktur. Her blrlmilln manevi bir 
deeteılin baarettnt d.uydutumus 
saat mutlaka aeıır. 

k"-tSATJ~ 
bl RLAHl 

K&Jnat.ın ne zaman ve n1ıat1 ku· 
ruldutunu ara.ştırmak. v.arıı ın 
tOrlü türlQ aırlarına aklJmızın hu· 
dudu Jçlndı ermel:e çal14mtJt. ba
~·at.ı daha mükemmel ilet. ve TM!· 
talarla Mn.UUettınntl• utraş
mak ilme aıt bir ahadır. Taauup 
erbabı, tıme k&ttl •elmet. onun 
}'olunu keemeır.:, aklı k&ranltlrta 
bırakmak tçın uıun müo•delelerele 
bulunmutlardır. Bunlar, din ro
ıunaa a:a.J.·retler dotll, dtnın ceh•
let. he abına ıısı:amarlarıdır. o,ıı 

ile Um1n &abaları blrbtrınd.en ay· 
rıdır. Bunları birbirlerine karııtı~ 
malı: cai:t deit11<1lr. Dıne katan •ah• 
çok zemrın ve lf'nlttır, tıımıe bı; 
rekabete kaltı":naelan, dtntn ken· 
dl he,abına pjreoet1 vu.ıreıer hu
dut6uzcıur. 01nın mevzuu &evı:, 

,efkat, fe-daklrlık. ter• atılr. aucı-
1·a ve Clara dfitenlere muıtavettı\!!. 
ımltlnı \•e ümit \'ermekt.!r, yannın 
ihtımal!e-rine l'flv"nmeıt rn.O.m.tO.n 
kılmaktır. ::eunıann ı:ımde ·e •· 
kıt Ye mıntık l!emtııde rerıen 
yoktllr. Tamamırle dtn~z olduit\ı
nu ~cıaıa eaen h:r ::mıan bı.le ntr
ilndf'n fedaklrıııc: et.meit '"e m ... 
ne\·i bir kuvvete cıayanma:.t U\Uva
cını dU'fatl"L din ded.ıtımı:r. ld~a! 
kuvvetın .ah•ına yUiOıe:mıı oiur. 
DO""Ll h.t. \RI ' 

DOl...'1" "' ' 
Ditıl.Z dl>'rtum &erdu 
- l::ı bir ahlilt ıs.ıalemt Jrurara:C 

ve bu:ıu Y•3'-ma~a ç&ltQaralt aynı 
e•re:r·e vRramaz mıyız? 

- Hayır, 't'lrıt.ma\'ı~. çOnkü 11. 
nın bınlerce yı:cıa.nberı açtıltı meo 
raları. kurduku ntttuıu. elde et.ti· 
ıtı telkin kucıretınt ıhma! etme. 
h&:i. o!tır. D!ni ~n"ıi.r edflo, onun 
tt<Strtnden ıyrılan maeldtretı:-ı 

ıtençllgın ~ı.aıı a:özomcızun OnUn· 
tıeel!r. Bunlar. hı ltalarını ffTin,"'-

MEDENi 
CESAREl 

B 
ır erdf' tanınmış bır D P. 
mllletveklltylf' u•un U-

zun konu1JDak fırsatını 

bulmu~~um. Partıtanca dO on-
oeıerde-n havli uıalt. a::-dın .. knl-
1 llrHI bır Jn,..an oldutu tçın ('t'
lı:inmf'den. rabıt rahat konut•
btlıvoraum. 

Güzel blr kÖtfMt'I bakan bı~ 
balkondaydlk. Yollamalara kı
tıllp .1taulmamalt dl"'d.lJıtod.ula
rının tıaüntnı,.rı lçındeld mll
ıetve-lı:Ulne D P . ntn Dlt"mle
lı:et ôlçü~Onde esti fieTCU:>.nı 

b:r havlı ':.taybettıaın t &Oyled!m. 
Bu fl6aumu kabul etme-k llıte
medl. D P. nln bulundutumu& 
viliyete yaptıtı. daha da yapa· 
ca~ı tabrlk&l&rı teker teıter aay
maya başladı. Yollar yapılmı tı. 

Köylü refaha Jı:a.vu muotu. Şu 
oımu~tu. Bu olmuttu. 

D P. nln kalkınma polltıka:>ı· 
nı o akşam hararetl11 &avunan 
mllle-tveklllnln ı>artld~n tıtlfa 
ettıl:inl dUn gueteterd:e oku
dum. O aktam D.P. ye to:ıı kon
durmak iatemf!Jlll millet ve,dU 
belki ~ok seçmeden baılı:• bir 
partiye ıreçf"celı: ve be.nim tf'.ndl 
•ine yaptıa:ım. tP<nltltltrl kat 
lı:at aşan aert httcumlarla D 
P yl yıpratm&ic ıçın çalışmal&ra 
başlayacak. 0}-ı;akl o alı:tam D.P. 
Millf'tvelı:lllne benim kısaca de
dllı:lertm ıunlardı: 

cD.P. muhaleftttey1ı:en Jktld .. 
ra seçince devletçi bir poıttıka 

• 

o P Mllll!'t'vt-k.Uf bu sl\ı.lerım 
katfU!1nela boyuna tabrı'"ka l1:J.. 
tMI 'l'apma:k:tan hqlea bffbeY 
#iöylememl\tl. şı.m.a.ı m1Ueı.veır: ı
ll yoltlamada kaybedince par
ttdf'n ı:ı·nımış. Az önce de Cledi
,tim. tlbl Miti de bır muhaleft!" 
parttaıne- seçıp D P He mocade
Jeyp ha,elt acak. ona en qır bü· 
cumları yapacaA. Daha birkaç 
arın ön~·e <tadar t"n mutedil 
tt"nkldltre kar.-.ı ıtıtıdarı töl"U· 
kôrt\ne öwnelı:ten kaçınmavan 

mllletvtklll ardın M>nımlulu
ttından yoksun kı§ılerın bır ör-
netldir. 

D.P. tttldarnmın ktuıurıu yön· 
lf'rlnl elbette btzlel'd.en çok. da· 
ha tyl bilen bu 11b1 klmıtelf'r 
yanhtlara. Jı:ötlllO.klere cöı: l'Öre 
aöre am çık.armularfta kime ne 
dl.yeblllrı:a. Ne zaman çuvaldı~ 
21n uou blr yıt>rimıu batıyor, o 
zaman Mıalmtxl çl}ı:arıro.ru:ı. A· 
ma da.ha önce ne olwsa oıaun 
aldın:nıyonız. Yoklamada kar# 
betmeelnden btr hafta önce ko
yu t:Jı:tıdarcı. bir ha!ta r.onra 
koru m\lhallf mıııetvekill•ri me-
dent ceearetaizllk ömekler1n1 
veny<>r. AIM.tnt ceaarete aahıp 
olmayan bir topluluk rerlltkten, 
k&ranlllı:tan kurtulamaz. 

OKTAY AKBAL 

4. tıanı .. taın·da '\t aııl r.ı ~•rlf ca.nll 

if, fcdakAtiı ı &illünç buıuyor~ar, IL.\ n t \ , IO'TA".\f 
boc1b1nl1j:l. ne pahaı:ıına oluna ı>I· \JKVlı.ı..t:ıt 
&un, huın.aI menfa.aı &ramag:ı ma· 
rifet. ı.-.rı:;orlar. Çalmaiı, ~ırpaıagt 
açııı:aozıot d11·e lt&r11Jıyorıar. 

Ez:eU btr aelalet.ln kendini 
a 6 a t • r e o e ~ 1 n e ı.uanmt· 
yorlar. O 13anıyecıe1t.1 aevkıerınt ~n 

ke.ı.tırme yolelıuı tatmin eı.meıı ıa
ye biliyorlar, bütün bu hareketle

rin netıcelertnı, batkalarıntn za
rarlarını hiçe ti&YIJOrlar. Bundan 
ba,,ka ınaanıarın ruhlarında bO,
ıuıtıar vanıır, her bırtmız bUbran 
ııevırıerıyle kartılaşıru. E er bot· 
luklar ıpttdadan tem.J11 ve ideal bır 
ı:nauıa dollllUlit&, m1111 varıucıarı 
ıeııaıt e-cten. faı.ıletı .bakir aöre.J.. 
başkalarına nefret etmet1 oıreten 
yeni )·enl aıyut ma.beplet bu bot· 
lu(ju dolelurabJ.Ur. 

Dı..n..ız cı.mtum ıuailerine d.eY&m 
eıtı: 

- Sız:. bir Müaldmaı:ı aıfany:e 
dini tmanmıza raınıa hıa yolu:rl• 
cıea:ıı, aynı •amanda &kil •S vıc
dan YolUyle vare1ıırıııızı sö1•ledltı

nlze ıöre Allah delo·ince ne anlıyor
aunu117 

- Ben Allah derince. ıı::mı:ıen 
bent ıruııe. fed.alclrllta. b~ll:&ları
na kartı a&YiP ve eıvı~·e evkeo.erı. 
ruhumu teınıa tutan, vıcdan.Qnı 

hazla dolduran. ve mU4lı:ül da~.· 
Jı:amda bana drstek olan •il \" e 
aüzıl ltuTvetl anlıyorum. an 
ıı.e. muaYfen bir daltikadaltı arz.ı. 
ittlba ve menfaar:ert b1ı4ka!aruım 
zararına oıaraıc derb.al yerıne ~ 
tınnete bent aorot:Jemek la.le:; en. 
kendi ıa.vvımı yo:ıı: eımete. t>en1 
hayvanlaıttırmata. barbarl~tım1a· 
Jta tallf&ıl kötü •er kuvvet..d1r. 
OıJnyadakl ıırQzell!tlerı. lb.enklP:1 
törüt"Om. bunları Allahın \a.rıııı
nın tta.delert uyarım.. Heı:-ııu ha1-
rantıtıa aeyredert.m. lyllık ~,.olun· 
Clalı:t mOcadelemin kUvvıtınl bun
dan alırım. 

LÖllRA VE slnlRE 
J, ., , 4. ,L.4..R 

Söı.lerımı ıunu da 111•• ettim.: 
- Sı.ze ıunu da iöfli1·e11m: O:• 

nln ulvt ma.tıı;·etint ln.'lı:lr ed~:-ı. 

aklın f"n rO.lı:&t"k mertebei.ine var
d1k!arın1 sanan nıce kım.ı.e-ler \·ar
dır ki utur \"e uruıwu:ı:ut , .• IJhlr
bulık ııtbt en fpUCat din kalıntıla 
nnın teaırındtn lrunuıamıror:ar, 

Bunlar, yarının ..htlmallerınl ten
dt ışıerınae 'i"I blihMla kumarda 
börl• a&Qma ve Jptldal vuıtalırla 
te ır altında tutacaklarına inanır
lar. böyle meyUtere tanıı a..1ı:ll frt!

nln! kullanmamalı marifet. ıayar· 
Jar. Bu nevldt!n in anlar. yOk.ieı: 

dinlere ruhlarını kapa~·ıp cıın lhtı
~·acınt cehalet devır!erın:n lpt!.1ai 
dtnltrinde ua::-an ~arip ,.e • ya:.ı.ılr 
klma.elerdır. 

(.'\ rlı:Mt \&r) ~ıhbaı. diı. adale. ,; . 
ıinır •" 1• go. roınaıiın• a v.-

on gün tinef" GiHben1'.yan teıeıa1 

tarafından ı NunkoJ Ermen1 Of!-
maatıne vadecUlın 170 kilo altının 
TOr1ı:l'\'eY~ ı:öndt'rllmeııı mr:-f':•ını 
;oru~ek için Llabona a:ıden Pat
rık Haça.C1nnan dUn "ehrımıı.e ettin 
m!lftOr 

. .......................... ... ... . ............... ... .. . ..... ... .. ........... ............. • ................... . .................. . .. .............................................................. . ............................. ..... _ .. NH•-·H-HUtfttU•uoo .... " ................. .. _ 

•
~-,;;,6rı arını 1 k · leJQ•JD La eı ıo eder 

lrıı :ıaın r,•nlarıu muay· 
ıL.larınd:{.•rdda1k i rabaı ııı· 

Y • ıdır 
S•Alık tnevıu 
yakın doıtu unda • ilenin en 

oldu&uau •ua doktoru anı 
Unutcnıyını~ 

~ . - ı: 

İyi haberler stt.tır.p gctınntd ı< 
nı toran gu;et~cllent patrik mo..,_ 
bet CC9ap verrnl1 ve altının banka, 
'Yı&....,ıt!Ull'\"lf' 1!f'ttrllecrJınt aOvltmlş· 
tır 

Patrtlt. altının nf" zaman ı:cele~ 
ttnı ıoran ııue-tf"Ctltrf'. bunu I>!!· 
medlltnt OQ!bf'nk'l,'an t"'l'lt=lt ~arar 
verdikten sonra ıar'hln t'tımaa.t ıı

df'rln~ blldlt1tecet:,nl aörll"ml~tlr 
Patr1k Haçado~·an. OOlbtn'~'·ı: 

t"ialnın ırıvt"ler1nl tzah f'dt-rrlt 170 
k:ılo altının ermeni cemaıt:nın kOI 
türel ve ha'\'ır t'!lf'rınr ıtarff'dtltte 
IUnt beıtrtmt~tlr 

Öte :V~d•n OOll>f'n\yan tf'ılııı;I~ 
le alSril"mf'le-rtnl bitiren Patr~k 
Londraya. tte-\f'rek cantf'rbury 13q 

1 
kopoaunuıı muıalırl otmu,tur. 

GGnlük beton dökme 
rekoru 

tzmtr 9 <Huıs.w.ı l - Burttn :Boıo 
cto~andan ahnan bır haberde bı!
G.r!ldtJtlnl" cöl'f' t.nıaa ı devam et 
:lll"k.te oıau Ketnf'r Barailnda l'iln j 
.uıı; beton dölane rek:onı kırılmı 
tır. 

HOŞ MEMO - Oh maaşallah !! 

<iııJ?uLrtJ~- mail, 
~.f aN44Hilli! 
Şay VAR~' 

~~Ml'Q tY/CI ~~-~AU,4Wf 
~DKJR ,lrtMfWi..UN !.'Ş/Ml/f ~ 
'·EBİC/YE ~~ 8i t:I: PlSPKS I • 

aw~ y/)'IJ1N!i' ~ -

AL CAPP 



Diyarbakır' da 
Ş'lnslar müsavi 

DER UÇ PARTiDE 
kendine güveniyor 

lta2JI 
laı:la ;,·O!:tlenmı;oru? F.ıiae mGead,.._ 
ıe::nııı. D.P. ı•e .. Seçımı k:apla:na"< 
ı ... tıd&<1ıncıa olan nnenıaat ve ko:-.. 
ku• 1·u yok etmeıı:f! çahııronı.ı. 
M:lll rmayıenı.rı csondurulıtutunu. 
çıok: .1ayıdak1 fabrika temellertntn. 
bu l(lnkü tartlar altında mernlelı:et 
için btr kambur oldu&unu töylüre 
anlatuıaı::a ııasnt ediyoruz.• ?e ı· 
ııve edJ;or: 

c Evet. D.P .• bOyOt: bir ç6k:O.! -
tit ıçJndedtr. Ve ondan da C.B.P. 
dr~ çok bU: faydalanıyoruı.:t 

Öte yandan D.P. lllerdf'I: c- Dı· 
yarbak:ırcıa denernen!n kabul ed1 
me&ı. aeçtm.._ hllıc vermttt.ır. J9M 
un çok C1a..'la kune U ..-e Uetıylt.• 
cıırorJar. 

iıste Dıyartıuınn •1r•J cıuruınu. 
A~,-nen «mavi boncuk• hlklyesl 

Oıotu böl&rmınin en çe;.n mü- rtbt._ 

MÜCADELEDEN ÖNCE - BJrtok vU17eUerdekl du.rumun alı.sl.nt Glruun'da P•rlllf'r "" pa.rtııııer 
ua ındaltl mlicadeleJe rafmen medeni mUnue1uıtlerln aksadıj"ı 't'eya 

dü ma.nWr bblerlnin bellnlltl ıorlUmemlştlr. Bunun bqlw::a aebeplerillden bl:rl Glreıı;un.lulann ('Oll: uyanık 
T• an.layı h insanlar oımaaı, dlterl de Chltll p&rU h1arttllerinln blrblrlerl1Je yaJun akraba olm&Jandır. 

Yok.ta.nıatann 1apllntaiına )'akın ıünlerde Glreıun Parkında çekllmJf olan yukankl folotral da bylf'dik. 
lertmlzl tA!yld eLnHıılı:UıUr. f'otojra.fta &btünenler Gire un:da ıeçlml ka.:u.nmal.an muhteIMl ola.n iki bOyUk 
partlnlu C.H.P. ile D.P. nln •n Uert ıeıen taJıayeUerldlr. Soldan ltlb•ttıt Ib.s.an. KaraJbn.hlmoj1u ( D.P. 
il e bafkanı ı. Jlamdl Bozb•I (D.P. mebusu), Hilmi Göker (hl.kim'• İhsan AJf Gürak (avukat , C.U.P, nln 
eır.lLI mebusıa.nnda.n). Dr. Galip Zalmotla tC.B.P. lJ bqkanı ve adayı), Adnan Tü!ek(lollu (D.P. mebu u). 
Ahmet TlraH (C.H.P. mebaı adayı). 

eadelsi. Dı~·ar-baktrda cere;·an e- ----------------------------------------------------------------
decek .... Şüpbe kabul etmtyecelt bır 

1 

Yokııitan dJyorl&nnlf albi dotru 
huau. bu .• Hatt& O kadar ';ı;:ı· mu?:t dedi. Esnaf tlk.AJetçt.. ı:l&r 
ueç:mı üç kuvvetU pa:-tldf'n hana1- geUrll 1ık&yecç1, memur tlkAyet.· 
•I kuanıraa kazansın, ar-4.ak:i farı: çı, tüccar tlklyetçt. toför 1lkll--
10 bln reyi pıçmıyecek.:t denıyor. _.·otçı. tlkl;,·etçı. Jiiı;l:1etçt: Bır 
İtte. bQtün meıeele ,bu 10.000 re.. kuru Tlta yaitını bUlln•k iç:n kım 
}'"in b.,ında., DlS'&rba.lunn Qç kuv- lerden Utimaa d!lenmeliym.Jş, a!l-
vetll partl61. C.H.P_, Hür. P. \'e ıat.tılar şqtım. Klf>acw:ıı Esıtışebır 
D P bu cüz·ı farkı. ll:endl tarafına h&Uu türlO tııJı;;ıntıl&r içinde bu-
k.,-dıral'>ilmıek ıçın çırpınıyor. Uç nalmış. Kôylonan ya.rJdan çoQ'U 
Clev tetelt:itül, bJr maaanın etratın- da aynı cıurumda. Yalnıı olanlar 
ı:ıa aıralanm~ 10 bin rey ıı;ln aoo !<\onu mai>:tan kaçınıyorlar. Am_., 
.ko2larını oynuyor'lar. En .eon ve r11ıerı kon~acakl Köylü ve tebtr 
en bü1·Uk kozlarını... ıının reyl &onuşunca o.P. lçln 

Dtyarbakıra. botuna demen::ılfJe-r netıce Jyl olamayaca.ıı: ııanıyoru:Ql.. 
•Şarkın Parıat• C1l7e .. Bur.aut u.P. KARJ!)IKLlh. ıcı~oh 
aeçment, belki Parı~te bUe bula- D.P. Yot:amaw. <:etltU aöylen,ıl· 
muaınıa.. euurlu ve ne 1atedikint ıer uya.nı:lırnuıtı. Yoklamadan On 
bilen bir topluluk ... BOyOk' bir dit- ce çarpışan Dedelek. Çürük Hizbi 
katle. her sÜ1l biraz dana kızışan lıe Sayın, Başkurt. Hlzbt yoklama· 
aJyaal mocaı:ıeıentn 1nkttalını takıp dan eonra da mücadeleye de-
edıyor. Her flkr1 ve her; td<iJayı can ~am edtror B:tınd.fi aıbJ ı:etı,e-
kulatı ile dlnllyor. Naaıl olta en hır Mı!letvekill&rlnden tsma.ıl 
M>nuncıa :ieend.lait konuıacaıc. Ma.:.-ın ve 11.ıuhtar Ba~kurt. yokla· 
•GÖRCLES LCZ('\t (ZFnt"r, ma<ıa kaybetti. yerıerıneı ı;trıçı 

tcıari bay-atın. :.=:ıMik btr tabırı- Mu.tafa Çürtılc: ile ıuetec Hu· 
cıır bu .• Sık ıuk duyarız:. B:lbuaıa "'ll.lt Dede!ek eeçtOer. Yoklamadflll 
krttlll: anlardL. N.te.;ı;ım Oı arha- 1>1ra:i.Jn&0nraD.P. ııert ııe?enıerının 
ıc:ıraa da 6yı.- oldu. ~hrın içinden bu aracıa Haean Polattan•ın ltste-
re~ttm~. monnver aençlPrden btn., •~nın al.cııtı tekilden memnun ol 
Metin cızrell. tal-1lınt ıamamta- znacıı&ı rtvayetlerı. çıktıtı ıtin 
dlk!:an eonra DıyarbU.ıra plerek, Df'mokraı ParUnin iki ntf.1"9f ad.a 1• .POlatkaa ılt- ze1tlnotlu bu efer bt-raberu F.lld,ebitd n ıo terildllıer heyet. Anka.raya KittL D.P. lller 

E:~::~~:~:=~~~:~ı:: 
1 Es K 1 s EH 1 R R' 1 K ~Lf:~~~?ı:~l~!~ çi~~·::E~ 

o?'l'anıan. cenı; mn f'nd en. P .;.ı tııek aeme.k:tl. Bu aracts ~eytt 
tşıerın:.n c•Jl!eP• tnı istediler O • Ga.zl'dcn k&ter!ten D P Ad&Tt~ 
aıc:ı. partırun deQ;ll. bır ;\fildurıa- run )'(Jltiamayı kaybetıııeaJ de :>a 

atın arabMIJ"d.l bu. Propaaancıa Jt- D k 1 Hçede ıı.eyhu· bJt hava Y"'-raunıı--

M•"n c.neu·oe. aynı oo.ıünco ıce ookle:clJ. Aday ıiet .. ı yilıünaen 
lerinde tullanılamucll. Nltoktro.., em o r 

0 

tı. D.P lUer muhLC?(t'.!:t.i Ge3tekle7e 

«- o:ımıu. vereım~m .. • dedi Dol• D.P . nın durumundkkl karışıklık 
d~ amma. tı a zamanda :kendllın ben E&klfehlr'den a:rnldıtıın Cü· 
ttvaplandın~erdHtr! ne 11:ad.ar sona ermlo dellldL So-

t. Y A S - 11 EIUM 191! 

B tJilsii'41iJJj1 t;J t] ili! fdl 1 
Errol Flynn, senaryosu

nu yazdığı filmin baş 

rolünde oynıyacak 
HO°"W·'"·'&ıı ,:lı.r-:lıt ıı.-'i'Ö 
nı= Errol Fl;;nn ve ntJalr<li" ::'ı.far
Qullıe Warren .. Jamalka"nın B 
ya.g C&daıı. ıs1m:ı fUmde bera 
Wr c&lı$&caltlard;r. Mr. Flrnn 
)'Ud~ ve mr,·ruu 1805 tp ada 
datı b1r ~•11" l&yanını anl&taıı 
hlk. yer- .. nımde batı ro:unu ya 
p lttıı 

Sun'i peyk isin şarkı 
A)a f"7abaı Uıtımallert Rusya

dı:ı. birçok: tepkiler yaratmıt •e 
bu ar-saa _.Caatukı,.. adı Terilen 
ıur.cUler ;·apılmtttır. 8 Etlı:n ta-
tlbll 4 Kom.ıt0molıı.lı:aya Pravdat 
ı;:az.eteat bunlardan blrlnl ver~ 
yor. 

.\iadem ki btr rtıze rapı:ror .. e 
.'\},... gOuderlrorıar - Ne olur· 

du fU2eye .lı:arımı da alMlardt 
KOnıüde rtızenın arza dönmeııl 
lht.u:n&llnden bah;;, .dllmemekte.,,, 
Cesedinin çöplerle bir-

likte yakılmasını isteyen 

adam 
tıunoı. eyal1>ı.inde Auran. teJ'" 

r1. ıalttol•rtndeo ıı ra~ında Char
leıt Ml&h:Cln, Bele<ttye Rel$lne 
ıonderdttl mektupta, ctr;ed~ntn 
ı,ehtr çöpltriyle beraber nıtılma.· 

aını Jstemıstır. Chartea Mt.ahklo
ın ıa~ı Bf'lectıre Meclllı\ aOndı 
mine altnmıJtır. 

Beynelmilel medyumlar 

konferansı 

Be:r·nelm1ltl m~dyumıar kon
feransı Pana· toplanmıştır. t-

Aınc o:Jıı:ra Harb.nde Lonclrallu 
lıa\ ııı muharebeler &lrBblUda İn 
g:.ız ha'ı:a kU\Ver.i.er\ kuman
danı bul :J.naıı hava nıa.reşa ı 

Lord Dowdını açıllf nutiUDt. 
vermııtır. 

Konıre rel.51 Frt...1 ız mulah
huı l\f. Gar. verd,ıtı nutukta 
p~rıtızmL medyumluk g bı 

ço<t roUiı ·n branşların btrtakım 
1a.:ıa:an:arı.n el:<'rlnf'! dUftOA"ll· 
110. ı;alntı: .E'raıu;.111da 3cıo.ooo Jı:l

eın.n ısı.ııı-tlz:maya ~nanar.&.lr bu
nu tat tt: etnektc oıduk'.arını 

bellrtt1ktt>n eonra dünya ı:nese-
r-:t'r aruıncta en ııcn :uev.iC 
tuı an 1!-pırtlzma Je ·akıod&ıı 
allkada.r oıurunuını t>teı:n14ttr 

Konrert.n6& 450 murallh ka 
ttlmıı,tı. 

Televizyon gözlükleri 

icat edildi 
Baıı Alm&nyada bı ,oııendls 

telev13}"on ı~:n lıUtı.u.si · )ZiüiI. lca~ 
etmıı \"e ıcad1n1 btr atız:lük cam.1 
tabr~kL'ltna e.atma:.c 1çın mozak.e .. 
relere a'll"'.fmJ~t:r. 

Karı SChenk adındaki bu mO
hPndl8 gazetecilere verdlltı bir 
be;·anatta. Kôz!Uklertn 8."l-40 
mark araında fia~tlabtlecetıoı '\"O 
televıı.sonu r.eyredenler bu ıoı.

ı0kler1 kullandıkları takttn1oı lı· 

·ancü buud hl tnde buıunacU· 
!arını bllCllrmi, ır 

Moskova radyosu «bilen 

kazanıyor» emisyonları 

tesis etti 
M08kova radyotu. Bstı me.aıl&

ke!.lf':i nd:;olanna u~·arak •Bilt'n 
kaz.anı;"Or• emı.aronlanna ba.1:1•· 
m1ştır. 

:.tı.ıbtel.ıt ıneTıuJarda tertip • 
dllen suanere dotru cevap "e
renlere foto)rat makineleri, kt-

ta;>lar, ııramoton pli.klan, pul 
llt:- vr ııaı.r hed!yeltr "t"erHeceitt1r, 

• t!llaoa~ak\:1l lJt,ı.r6lt edenler· 
den c•vaplan do ru çıkmayanıa. 

ra Ua birer h&ıır~ YerUettktl.r. 

Merihlilerin sıkıntısı 
Japon\".ıwın en .JUYiıJ; .-,:zete2.: 

A ı. tımuml)etlL ırt 1J&ai ha 
berler yeren ciddi bır pı.eıedlr. 

.AşaL, Salı ıOnku aarısuun btrln
l'1 l>t'yfasında Merlhte dert.il dert· 
11 dO Unen UQ adamın ta:ıkatU 

runü ne~"111'ttr 
Kar~katürıln altında ~Jle fazı 

nırdu Dertlllrr, rıra dUnrah· 
tar gell:ror ı. 

lsves'te kadın belediye 
polisleri 

8tD<'kholm Beledlr• .ubt"ta Ut
tıl&tı, gereken vuırıan haiz er
kek po:ıa bıılmailta ror!u.ı:. çettl 
tinden 1958 ~neal Ocak ayından 
IUbaren kadın Beled.lye poıta 

memurıan b1J"mete aıaca.ttı:. 

Ne.nedtıen ı:anıarda pOlt. oıa. 
calt kadınlarda aranılan eıvaat 
twılan:lır • 

Ya tarı 21 2g araaa. boylan en 
az L70. iyi ahltk aahtbı o1ma:a. 
tL Kadın memurlara. meç yerin' 
bırer beyaı butoıı vet1let:ekt!r. 

VAZl~IZ 

................................... -................................................. ......................................... _,_, ............ ,... . .-........ _.,., .... _ 
v i D i - v i D i < .·- WALTER LANTİ 

KURTKAPAN NERO 

CEF COB 4<G0r01en lüzum tızert."l~ .. > ..,,,, • , rumıu durumda bır D P. ıı bulup 

f06una çekildi- Orada çal1Ş1yor. ör-ı rulu cıqıımış, ~erıne bir ınü~e-
Gen~ mi.Jhcndl& otmcU. kend.- ~- eg 1 kon~ama4tm. Za'Zen il fd&..ı'i' ku-

neıt ııare:ı:e•ı ıM. bouın 01yat!)akır-- 1'ebbı.e heyet ııetırılm!f. DP. u 1 ~;'.::J1!'.t--I~~A"ÇC~~1 
dL takdirle k~t!andı.. j merkeı.ın<le tonuştutum eski tcta• 1 ı: 

Bu da ba kO'ZdU. iktidarın son re kurulundan 1k1 üye, Tt-vflk \'e 
';c:oz:anDdan b.r· .. Tah i olarak. bOŞ l Müalını beylf'r !:ıık!.şehı.r'!n D P. ye 
kart1ıanmacıı. Ft'ına bır puvan al- rey Termeaınln tabu oldu&unu 
dı.. ~-ıecıııor. •EBle~lur Nkıden kö:I 
IDDt\L\R ,ı\\'f- Cibi;ı.·dl Ne yol, ne: 6U, ne e!ektrıt. 

H"r aç partlnaı dt 8eçım mev· ne v•ait vard L EakiŞehır:ı kör 
zuundakl ıcıcı.aıarı a-mı· c ~t- olmalı ki baqka b1r Part.ife rey-i-
mı mUhaktu bl2 kazanırız.> ı,.. __ ..;:::....:::<--"'------"' nı 'Yeraln.• 

O;-ısakl. tarafAız çevreler, •:üzde 1" 1 Seçımının en bU!·fJJt e;Qrp... Belediye Reıa Vftklh Ye Eımat 
yoz tansı. her bırıne yüzde 80 ar rız:nt Eakışehir ..,erebilir UM6 keıtaleı. koopera1.ıf1 ba,lı:aoı Ve!i 
ta.itaım edtyorlu Of'rtre k&lan ,.Oz cı.an beri tam Uate hallnde D.P Ekme.ket de •örle aıror: cJJ"tılet 
de ıo tae, ortada.. Kı.m kapabllı111e. parttAınin lı&tsi bır kuJıl ba.-ı1; 
onun eltnd• tatacak ... Ot"rçl c"O'fak :\lllletvektile-rıne oY veren uy~ ışe yaramu. C.H.P. lılerınkl cıe ıza 

STIV ROPER 
...................................... --............ _ ...... -..... ·--........ _. ..................... -.............. .... 

nıL, deıno:ıc.raal qııtı J'.ekişehlrde- ~ 
bir niabet• d!l'f'Ce>n!Dlz am.ma.. I yı ... Bueünkü durumda E&kltehlr'• 
tam o ınllietvekttınP mal oluyor. t.ıer 12 yıl oren bır rUyad.an u- de D.P. kazanır. Kö:vlonun rey 
BLrtkat ,u ~J. iktidar part.ı. ı. O:· ,.·anm.11. IJ'l'rçekl&rt yeni bir IÖ.,.. D.P nlııdtr.» 
rarb•ktrda bllt)l "°' btrakılmMUJ.S. le lnceleıneyf' b&Ş!amıtlar. Pollt1- C.KP, E" KL"' \-ETLi 
Sti<l btr lU&kaç 1çJnde. Ortada talan 1 kadan bah&rıtmeyen klmM fO~. \D'\' D .\, 'I \tlRl"\T 
yüıtdfl! 10 tana. CTTe!ee. C.H P ye SOtaıtta. kal1vede. bat1a &1nem&-
Yer111yordu. Fakat, uat~n:.n tL"ll k:me Jal:l•ıp part.ıcıllk k<r 
ınanlııa.lyle. beklenllen kildi'! ol· otu;unu aç.ıanız çekınmeaen ce-

1964 .8f'Çımtn-de O P . .,a.oou. CHP 
97.0üO rf'f almış. C.H P. J &teetndı 
en çok oy a.an aenç AvulcaL T&h
~n Atakall J:ı;te arkadqlarını U
b;n oy aerı bır&:s:mı.t. s~bebl .\t. 
ıcan·ın bıii:ışehır •ıtÇ1 \'El a:n1ııı (' ' 
ı:-elertnde &~vilm<Nl. O P itler b:I• 
böyle b1r <1eA:er1 k:end.1 '-6teıerın• 
aı.rna..-nuiık etmemı~ler. 1957 yol:· 
lamaısında TahAln A':aka.n:ın az 
or farkla taybe'tmeaı F.&kJşcn;r 

aydınlarıııı .bem ~atJırt.tı .. hern uı:-, 
dü.. C.H P böyle t>ır &dayın :voJt
ıutu Le kUYVe-Unden l>ır :-;.ısmtuı 
ı:a..vbetn:ıl .. oluyordu. Sa ka .,ır 

mamml l'e D;cleU lltt Ekin· 1n bu· ,-ap a!ab.:1rı1ını1. Esk~te:U.ır de .ı 
ıunma:;-ışluı. a~ suvvet tekrar par' ı cıe. ça.i141yor -l µartının cıe 
•ba.ta baş• bır hale Pt1rdL tf"ndlne a;öre ıddıaıu var. D.P F.a-

C.H P Ule:-: •- 1964 M!'Ç°~i.nde. .ıtttehl!"\ N:C ter }"&PtllınL bL· 
arada 30 bin tad.&r bir !ark T&r-
dı. Fak:at HOr P .. bOtıın elemanı.. kın bunu unutma~·acatına. C.H P 
r-ını 0 P. den alarak tarın roıc etti teb!rll •e k:öyltlnOn k&n<l.Jaıne 
B!naenalerh. HC"1m.i blz.ım tuan- döndO tlne. Hür. P ve C.M:.P. 1"11 
m&mı• en tabii netıcedir;1 dlyoı k ehtr!llerln yenı bir p~ıyl Cl•· 
ı~r. ba den~ek. latf'd.ikleırı ıçın :.ten~ 

ı· \ '4.ZtZOÖLL''!'.. cı!Iertnı deste:<'.~TtCt"ğlne inan or 
ar. U&:.k aruında Yo'.l"'":Uklar tor 
U mlrahl nU'.ctPIC"rl!J ıebttb oluyor 

B!r RCDÇ 11Amertka'dt11 TQr' :ıs·f'''1f' 

()<;:"SU!.. «:nüt.hll b!T 'k.Omı.tecl» 
dı)'·e vMıflandırılan Azızoıtıu la$. 
c- Hayır. dfror, Havır Alo.anı.yor· 
lu. Buı D p kactar. oı:ılarc.1&n da 
aldtlt. taraf8ıı..iardan cıa.. • tQh!m 
ntabette t1er1y1'! Aramızda bQyü~ ı 
far:.t var. Bu bakımdan CHP. Jf' 

il VATA .. ~ 
----- ----~ \ 

Ba.-... baUD TaktlJlr Zeyunotıu · no 7aptıi:t hlrr dolaJı. iyle ııtk ffirnlrdl. 
Bu do tluk Wt"lm.Jerden ~•r• de•am edttek mi! 101"\amı -.a : :'), P.U H ılil' ................................................................................................................ " ................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................... .. 

C. H. P. EGE'DE 
KUVVETLENiYOR 

,..,.-• ., • .,,,,,.,.,,..,,.,,..,,,_, .. .,,,,.,_, __ ,,,_,_,,._,,.,.,."''""" ___ ,_..,_,.,,. .... ...,,,.,..,, .. .,,.,.,.,..,..,,,.,.,,.,.,.,,.,.,.,.., .. .,,.,.,.,11,uff•""'"'"'"""''"""""""'"'"'"""'"'"""''""''""'''•'' ""'"""'"'"'""'' ·•um"'""'"'"'"""""',.""'"'"'"'''""'''ll"m111tı"'"'""'"''"""'"ll"•mllıuo.._ 

! S ,-N E M A l A R snvAB •T•H .,,.,.. B u G -u- N • 30 TUrtillu 03 au D&na ınO<ıtı ; ·rren Koraan1at4 oeıta 6.4S Hafll melodllf'r 24 00 Program ve t:ap~ ; 
;- meran oeee erı 7.U TllrkUIPr . i 

a • T O Ö L O ISTo\.N"Bt;I •Tel ; U!l57•n 7.30 Babab marltt IST-\JlrıiB{;L § 
can Bf'ıtell. Konanlar 7 4S 1\-f.S. asarı. baberltr 167 A ıh i 

. Pul Köşesi h 
( 8a ' 1 ıncld•· > 

' ı i:eJMJlJQ IJ mer.ıtezindedır ~ 

&L:ııt . •Tel: 4ICSt.!• Hazindi 
1 

8 DO Turk mü.ıttı 8 ()( K< ş kve Pr;oı:r~ :: 
'"'E 1' .. t.·~ OPgBE'f \lı. K.. Kapu,eıu aa...ı.arı Meu.c suıut ar- "6otı7:.t. Kı.cıaııaoa Sll62.3. •.OO -.,.,..., ,, ta~nıs · J &rı~ı me.odı.eı· _E 

J'lr•ına Geçti. Du-n.katz 'ı1"RM\R' "'Tel : Z3Jast. -~ · .. ·• ~· r• - .. . 
FedaL Komanaoatar Eg-ıence verlerı' kadasl&rı. Raını 242711. C•kUd&J" ,ı.l7 Açıtııı ve proaram s .... ı ~aberler ş vı:vi f Ba.'J J • ?ss.19?• Fran.ııanln The • Gar· l'A&Btın 81.:U:Dit'B G.&zJ 31Cl94l 12.00 Türkuler 8.4.l Su ~f'r1er1 ~ ~.:...n 

~- ......... ~ --.... ........ 

Pul liatlarının artışı 
hakkında 

Soa. ayıar :.c ıe ı nıı 
da anormal bır .ı•~ ar~ı,,_ Jd•· 
d11mtıttedlr. İki aı efçel 2:ii..Ml U
ra olan Patlh Mrl&l 70 llra;,'tl, 
tnonu ~ndra ~rıaı 70 ~en ıoo 
Hnra. Farabi 14 tr:n 2S ııra•.-a 
ve d!Q"er bı1tUrı ur1!erde de aııor.. 
mal na~ ar~n Olmuştur. t..
ı;aabulda mubtellı: pulcular ff 
bat•& pulla a!üaaı oıma;a.n ta· 

;::r .,:ı.rhb~~a~e~ı:::m:,. ~~ 
tıat ııaıe:e:-ı. ıanz.m edip pl;asıı 
ya aatı• ç1..lı:arma1.tadtrlar Bu 
hal put mua lıları a:-umda da. 
famh bır hoınuıauz~ıta .ebep 
Olma1tı.dır. 

iataııbulda ııır ruıeııat. Kıı.10.· 
ı:ıu •ard1r, b~xe pul apetlllt.IJ~ 
nu ppan p111cuara tar~ı ıe<·rı 

~ı:ı1r atmak bu &u1QbUn •&ı:1· 
ft.ı!d1r. Bu kulübDn meoı p.an 
aruıncıa ço.ı .lı:Qm•tll pul Uatad
i L&n T&rdır. brr ar bu t.r.k•da,_ 
ıınn buırıa~aca ı bır tıat Uatesı 
plJ&ı1&f1 normale CtV1rr:eetlne 
aa:ıtnl&. 

BQtUn pul mf't.aiUllan dlıı• 
P'lı&triı.• KulUbündeD. bıı tıaU.n 
n.-n d:kJr:aıc aıınarak b&llf'dtı 
mea m rtca f'df'rtm. 

~PJ.llt \JLO\f.-

t Bakı.na ıuraaı cıa dotrudur. no. ı ! 

1 

nıokr•t Panı t.etkıJitı C.H P ntn E 
bu ltUT\·et ru 1taye; tyt blJmettedlr. i 
B'ma k:al'fl elindP,n ~lf'ln )'~!le ! 

.tl,K,'l'\R •Trl 4fZ56l• dumm 01111 Bale ı.ru· NOSU •Ttl 412.904•1 12 5 KU k .. 9.00 Melodıler : 
I.A'l:f!U trlet, Korıtusu:ıı bu •e dao.ch5 Ş.hra.s&ı Duo Romero (lBp&IıJOI 1 T F A 1 y E 12:~0 Be~~er ... o~lrar 915 eartılar ~ çın Korısanıa1l 

-t.TLA"' cTeL 41113S• vı:-;r~;,- ':t.,,, •1"lAHıo ın ı.t:raklyle •XALDT ofv s •Te.L ame. danıılarıl Cbrlattan oa1 ı:ı: . .5s Serbcaı. aaat 9 :ın Kapantı, i 
R.Thl Kİ.BARI• Optret. l:b"l Wacner. Remz1 Ti"> tK.ope.k ttYUl1ll • Tı1o 1300 ıı.s. a.yan. haberler 12.57 Açıl1" •e p:-o~am ~ çare. bır uıııın .sa~a ı açabllmf"i- : Talib Ku u 

ıe~l~,~~ofr"":.1::~;·tdlr. Yll!I: «&f!w j El.R4~tRo\ •Tf'I: 444.ıMıo 
çen cıcıa &e-laen bın rar'.:!la k&.ı.lll:l~ : LtklPU Adam 

~teıalka Şa rır: ıcııı, eara. ,, 
(,"f.'lBP:Rl.tT~, 

Ltıt:~ıı :\telek. 

1 perde 9 tablo• Ya.san ownd&Jl batU oıUıtk Ra._t. fatrobatıan~ fi.'a.nbul: 274.500). (B• 13_15 Otızeı u.sler 12.30 Haf~f me:od·let : 
Belit Beleni • MUvılt· d!LTON cTel: 483200•' t'ıımaz: Duru "" N1tt,!e1 ıotlu: 214~011, (AJıMlolu 13_30 Salon orıtutruı 13.0<ı S&rkl!a.r • i 

•??!SL1• 
KorlıuıuY 

Kario Ko~tll. Ça~oı 8adınaıu1a PaAarteaUL cTürk fol.klor daa•ı~ - n':a..~u 274.5D2' l-f.OO $2tttı ye u:.1 esl'rlrrı 13 30 Hıat>e>rler ! 
ba aaat 13 re 'enıc1.. aen bl'lll:a at m )ılon l'rıo R~t fAirobatları 14 30 Holywood dQnyası 13.f5 Saz eserled ! 
it mat1ne • CUmartu! 1~ Oaner1 orkeal~ - Mar - PaY~onda: İlham Ye fren•vapur•uçak 15.00 üç makamd11on ar;cı. lf.00 Öitle koD1oe1·1 i 
•t ta19be martnuı ma~ Root"d.a· Be.r ar Arten Grn('er •• a t. tak. lS.30 Hataı: Viyana mtııııtı 1-l So Sar;cııar ~ 

mı,tı!r:. tlmd.J yüz btn rarkla ır:ua.. ! l.AL.P' •Tf'I 4435!$• 
uac&RUh• i I'reD ıı:on,.at,n.an 

Bu sÖZlt'Xttlr '!::1. bu.1o:ı: 1ı:ı1~ rtf'!r ! 
K•hram•n 

it Dl&ÖT 

arf:Qj.ıncıa D p nm "!>u clmkin~;ıo., ı~ ; LL.KS •reı : 441ll9.o R\l .f' •Tel 16011?• KARA<:~ TtV,'.ZRO~U 'am Elmar S::l.u ortf'~ a-tvoıı. 10.00 PrQ&ram Ye kapanı$ 15.00 Kapan14 E 
raaı DEsiz PAlı\'J (Boıta.nc.ı)J (D, De.1Wt70ll&rı Baycıar· 18.57 Açtlıf ve program lff 57 Açılt!f ve ı>roırram i 1 fapabıttnet: tçtn. f'Jtnt ıı?.>azı hq.. ( f'edaJ K.omuıdcı !ar 

ka ytrıere• atacatı dOşnnCNlnı u- ! A.R4,. •Ttl : 44.Jl.ll,, 
yandr.ıııaktacıır ! 

At.tıltı oyun bit b&.Jk• ı.ıan..a aaı ! 
ile aancııktarı çıkm.aı hancı kor- ! 
kutur: •lnlrlencıtrtr MÇ'inılerdeo ! 
ao#;utur ve battA ono..ı ov atm~tan ~ 
bll('I ca:.rdırabtltr i 

Jo.!:e·cıeı eünlem• btr ço:-c ınaanta i 

Kalpaunlar Ce:eal 
l~C'1 •Tel ilU95.

FtClal K.omando&ta1 
Ul"ı \l ( Ka~tmpa~a ı 4493ı-. 

.Btl,JUX Brfrr, KelepçeU 

A • 

Ha'fdU !arın OODü:tU 
Venedllc Hırsızı 

Çal Mlaııı. Cma,et var 
OP[R4 •Tel . .111121.o: 

Kıtiiarde 1.trı Htlf'n. Ko.>t 
kusu7 Kahraman 

\'l RT cTf'Iı llf7,lh 

•T~I~ 4t'66i• 
M.AHU'T HEYKEL • Ke> 
med! 3 perde, Ça.r..;.am 
t. Cu mal't4W1 t rııstı& ı.. 
h Ral& matıneMl. cu. 
ma t&lebete t.f'D~li ı. Pa 
ur ı:na;.ıae. U..cı:ıeJer ..... 

S'liÇlJ& •T~J: koouttum. ı:;:ehlrierln kenar ma- ! L.\f'f..R th.a .. unpa.,aı ._., ıotı A~m.1 Doktor 01"rı.W1c, 
b&llı!!lcnndeıı. ~·oraıc tarlıla:-a ta• i Napon ~ıacr~ıarı.. VaLI-- Kızıl Melek. 4.ff?7i 
dar a;;dınla.r ç~'·reelnden kahv&- ~ tı Ba~rı.a T 1 YAT R Ol AR Qar,amoa. Per}llmbe. cu 
hılneler &f!t"lyealne ıtadar her ,,ere ==-- ,.·•sı 'lfl ~& ··rr:ı W!H~ m• sonıe:-ı ... ~ ~ı cıe 
a.ırc.l m. çııır.tım. B:nlerce kişi Ue P1Pı1k 5tıare. Cumartesı Pa..zar 
lı:onu tum dı .. oıııın. atze· eeps1nae = Yt:.'lıt \R .1·,,,, Cf;!Ub EHJR TIVtTROL\.KJ snnlerl saat 17 de matJ 

dc-s~:cı'nc~n;::; ;:::!!:~n:~tan- i ı :~n:~~~a~ı~u~~ın o~~:ı=t:dT~l i.ı::!ı :;;;TZ:;:'e;1~z!:P~~~ 
d~ı oy U"lıdllı batına c1dlp. oyu- f fa.ean.ar Ya adıtça. 61 Carıo Ooldeo. Ce•lren don Thomaa. 
nu tuııanm11.ıa • aya calıp:nııdtt .. : hlrll Halı Jı;kr•m sunpr. s:oırııı&dl ıs·rr\'.\Bt:L OPER.a;.yj 
d.Jr 8&1ldllt!a:-a cbazı hali~& elle- İ l'\h.Sl'\t •[el ı 44J l~Hııı 'Perde. SahDrJ• toyan ( \la lı ırn TJ.Jatroııu) -
li:t n uzaWmMtna u!a ız~n vemıi- ~ ·ye:

1
tm•,. ~ ~ • 

0 
ı. •• de.ı:or: ıuu Me~ Çar.,.mb•. aumart•sı. 

J'ecei ni aeçm~nlere ınandtrmU : .,. nec&e. Pezar aı 16 da ma•· 
iç n çU'Pınrnuaıoır. ~ U .E.\mAft. •T~t : :!U4a.. ,.ti.Si TIY.\TR.0 •Teh ne. Peqembe. oumarttı 

z ra va• an!!a coyunun namu·' i Pedal ıtomandoai•r- 140-lot.. •l halka ten&lllt.h ta~ı. 
• ndan emın Ol:nadttı ta~cllrd('". ! , /'.'\K •Tel ::lM:!• BrııJm Ô~ :\teletlm• ffl &at. 21 de ~ıstJtıJ 

.andık bqına C"ltmemeyı terc:.h • j : Oeıtatı Komf"dl 3 perde. Oi Operet 3 pe d 
ı.tecekLır. lı.,. ... n ..................... ,H .......... u .. ıoM•"l•ııt•ll•"'"""'"'"ll " '''"""u•1111tl!UUUJUH\Otllllttllltlll!lllllUIUIUll;, .. ~, 

\tltE~ Rl:.1 •TtL 4.U74J• -\J'ı:naıı.n Ş~nol orıı:utra. pa=-: 3ıll041':ı - 81rcec:ı 17.00 İocesaZ(lan faaıl 17 no Karı.,ııc müzik i 
•ı •e atrakalJonıar. 2.,3079 -

. tı:nra Ytldll' ( 0t1ıntal " 1 - f.Dtnızyollan: 17.30 Erol Pl'kc&n ve ariı.a 1130 TUr:ıt:ülıer -'-
KERV'lNS.4Rı\V: (Tel, f9l81MI: (Tatu saatleri . tlb 18.00 Ordu M•tl 

~~=;ol ~a~r~a,r1.;~ "11 ' 111 : bara;: 440207) fS~blr 18.30 8aril:tlar l145 Emı1 StP>:n Trıola ~ 
"' Birol rorıental dan Maruceua orce.1tra.ı ,.. Hatları: 444233) - flf••• l8.50 Har Ko Cfoınt. ko. 18 00 Ka~p: mektt:p!a.rı ! 
sozı Semra Mıınır tor! ~ubar ort~tnuıL Au·ak. ?"olları : 444790 ,.. 1'382401 8.!iS SPrbeııl a~ 18.05 ı:;;ar:-uıar ~ 
pota~ cıaıuO:ın Botla " at;orı TMı:ı K.arlbf'r tMf'k' • :9 00 ht.S a\·an, haberltr 

auc:a .. r.ilıtarn 1'r1o Dub No"b, E f tBao Dana müz:tı j Hutrı.bert.o ı Franauı yıL eza ne er 19. :s Tarıhtf'n bir 3,prat 3 
cızıart> •e dl~r at.rat owra rPaten rıldızlaı1ı 19_20 St>rbest aaa~ l860 Tarıhten tıkrala. ,':'. 

alyon•ar dl er aı.rataıyonıar. 19.20 Radyo 1le 1ngtıt~ Hl 00 MelOd.J ttnıanı 
ı!'IOllMANOf\· \: TrL 4"440, ~>ol"f;I. ~~i.lP\RK ,,.., IJ. fi~ o:ıu lltrkez . Gaı.ı. t94S Rsdro tı'5J poııtuı IQSO Haberler ~ 

' • t · 731115• ta ray ı. fTakdm : Prr lR.,!15 TUrlı:lUe-r r. 
Marla Zoccn.ı O:tf'..atra. ChPratH.J Tlrıo dazuı 0' lt'f , (GalaLa.: \krl), IKa 20.00 Dnl At\lfı Muaaba 1!')4.5 Erkekler fa he·e f: 
ıı - Senıoz \f~ra \ta. ll:e!lruı - eıa.ntôil T.n• ırnµqa; Ka .. ımphal . 2010 TUrk mil:ıttı Jhll) Racı'o cazetea! .: 
cntnf'U.1 - SlhelD l\.tu l!:trra C Fatllı . f\arqttntrllk : \ 20_,. Radro <•••\,.! 2030 Şarkılar ~ 
tı&mı:ned 1 \lt&.r:.ı ean p 1 ' ' d f likali • CTopkapı \k .... s_' 
rot) - Oorta Sıater~ 0 1 ( • 1 m a r;ı.y: \lfdlll , (Gtdlkpa a 20 30 BaU müı:!,tı Jl 00 Bır hlld.\'e:nl:r a. ·-'. 
.vıyanaıı d&~r·ı - n t 211 3·· ..,. :?20fı sarkı:ar fonoa rorteotal c:ıaoaı 8aıur&6y 711t4t, Bt"'O:ıu tY<tll : \ltın ı, tratalof · ·' .-.det>lyatta..ı. tt&'."""f• f 
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BULMACA 
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• 
• 

• 
Soldan hıta • ~ı~:-=-~l....!_J 

tlkbaı. 3 _ oürn
1 

- ~kı. 2 - is. 
dar Ht. S - Jla:U. 4 - Bal: ll&a
a.u.ı. ı ~ ısııcın t. B1r edatın tı 
7 - Bir cetYel· ~1 Jai.lflr tekllde
le dolr:unın,_ • Çaklar, a - soı: 
Yukarıdan a 

Ye benzerll'rt •tı,.. : 1 - B.:Jcet.:tr 
par&81. 3 - .Bı 2 - Sıra: Roınan)'a 
şaret. s _ r ayakkabı, 4 _ ı. 

ınene. ı _ ~ 6 -- Yemek; Blr 
zum aı!Yu: ?fi çııı.:. a - l!lı.:.sımı, U· 

Dtın1ıu '8ne. 
Soldan l&t 8~1nıacanın ıtaıu 

Eta: Atı. 3 _a - l - SIY&Qt. 2 -
s - Ytıancı Cinayet, 4 - İkl· Bu 
Ekreııı 8 · s - Emı; r__ ·7 • 

· - Ot·• .tU.a. -YUkar14 ' .tı. 
2 · an a•aıya · ı 

- lkaınet 3 · - 8tclye 
l\e. S _ 8aJ~n· - YenUlk. 4 _ .\ıi; 
Ta talı: a _ J..~:t· 1 - Camı, 7 -

Kruşçev'in beyanatı 
df'n Sovy flıa,, ı tnl'lde 
rne.ctıtını &çıklrtıııer:ıne lttırik et 

Sov)·et it ça bellrtmııtı. 
nının aan C::~18t. s:ıaruaı baıtka· 
ne bUa1aıne be 1 be)·ana!ı tlzt'rı
kümeıe l"&kın &şvurcıutum.uı hü· 
ta bulunrnu Ç~vreler ıu beyanat 

«So'"· ttur. . .,et RIJl!;y 
cavOzi. baret. · • Ort&dotuda te 
kJJı &rttırnıkk"tt.Ult kerıtneyıp blll· 
naatı hbtı oı a buıundugu ka-

Öte Yanctan ınuıtur.t 
cıan Ullecıen . Burıye hOkQmet.I 
llUı.arı Abctuı~ura Şam m111tlhat. 
Ye Vl'ltiletlne at Bırttenı H&rıcı
Turıc hüktlnıeu davet etmtı ve 
Proteeto m&hıy ne ver:ıımek üzere 
ll'llftır. Burun •tıncıe bir nota ver 
kal ecıen notaCl harıctyl'ı:nlze lntı
tı. Türkiye _ 

8 
a. SurlJe hükUme

kerf . Yıtınaıc Urfye hucıuauna as 
nun Burtyea.e J'&Plılıı:nızı ve b'.l
dıtını tnUltJt encı14e ile kartııan 
etrnekteaır. ın bir tıeanıa ıtaııe: 

81Ylal 
rı · Çtvl'!ııerd 

enın avnı rn e ltrtıtçevıe 8u 
•&nl'n Glterln•n ahlJeıte bırtnın U 
~ıt~k etrneıert 'eh~ota ile: tıkır b!r 

-~ ate alırurı.ıttı~lyetle nazarı 

• 

D. P. DEN İSTiFALAR ÇOGALIYOR 
t fB .. 1 ı ınclde' 1 Trabzonaa seçimi ka,rbedeceitlne 

r.n BE !\YAR mublLk.kaıc nazart7le b&&ılmalcta-
Ankua. a fHuauaı - ZollalJldak dır. 

m1llttYet.U1 l:dlbe Sarar buc;Un D . . - , 
P. r•:rıeJ batkanııtuıa bir teiı,..r çe· DOn ln.11ıuaı hır uçak.a D.P. nın 
terek, l!:örd(ltQ. ıuaum Uıf'rtne lstl propaaanda maıbuMı lf"lmtştJr. 
ta etUllnl blldlnnl,ur. Edibe Bayar ~unlardan bl~ k_ıl!mı_ da.lır.ıımı, ve 
blr buln toplaı:ıtw ppart.k asrılıt "'"l nıura.caav üzerıne ilçe ıııeçım 
ıebeplerlnl tı.ah edeceıı:lnl ac>ylemış- kurulunca bunların datıttlmuı 
tlr. YMSak edilmiştir. 

AP'YON'O,\ '."il!\'\ hSAD.'\ 

Afyon. 9 (Ruau.I) - D.P. aday ?.tanl.la. 9 <Huauaf} - D.P. ntn 
11.ııt~•lntn iauından aonra Afyonda kabırıc>cle ~Ianı!-o&lı 3 vf'kılının bu-
0.P lller araıında gentş nlsbette lunmaııı, Hür. P. ucıerının .!\fAnha 
btlfalar bas.ıamııtır. Bllhamıa Dinar lı olmuı ve C.H P. llsteslnln ~ltu1ı .. 
ksu.&ınd& ldsre heyetinin ek1tr1&i aanın a;evılen taıı..tyeUcrlnClt'n te~
pat't.ıden Qekllmlf durumdadır. P&t'- kıt t>dllrnaıı.t. §e>ht'imlzde ı:u.•çlmlerın 
t! Joklamalarında bılJUk blr ekaerl· çok alAl':alı ,.e çekl,mell ~(eeeıtı
retıe kaz.anmış 1ken genel mf'rir..eıee ne ltaret aayılm&ktadır. 
veto ecUleret. ltate<Sen çıkarılan Alt Şehirde kencııterı ne ıconu 1 an mu 
CelAl Ertll%0.nun durumu Ah·onda habtrını•z(' bazı HOr. P. ve C '\l .. P 
•e tazalannda lntıal uyandırmıa- it \'&t&nda!flar ıC.H P .. 6e(imleri 6 
tır. Bul(11ne kadar Dlnar tazaaında a:; 50nra yenlle)·ec ııne göre ;tm 
C.M.P. te,kltl.tı kutul11:naaıı' iken dilik C.H.P. yı destcklt>me!>.te b:r 
aday U.telertntn rarattıtı ataüll· n1atu:ur gürmüyoı-uzt demektedır 
meller UZtrine parUden ıı-rılAnlar ler. 19."4 8f'Ç!mler1nde bır kate 
tarafındaQ burada da C.M P. te$ltl· ıne.ı.1zarı.r.ı arzeden J.Ianuıar~a o za 
~atı kuru~muttur. mand411berl devam ed~gelen şeh-
\U.\'\ \D.\ runız D P teşkllAtı içındekl hl-

Adana. U CHU.WIU - Mtıll'tve-- zıpleşn1eıer batan Manııa1tıann 
kUl aelay l18teıının merke2Clt"n tf'.s malUmudur. Yapılan a<1av yokla· 
bttl üzerıııe te,.klllttalr:t hOlfnut- maaını kazanan bazı namzet.terin 
•uzluk artmış Vf'! tBttralar baııla- veto eaııerek ııatecı.en çıkarılması 
mıştır. D.P ~Ufettlfl Flkrl Apav· bu hlzipl~menin bir tezah(trü ola 
aının da hlltün ıırayretl<'rf bo~a a;ıt rak mOtalia edllmekte<tlr o P 
mtıtır. DP. ı.,.ktlltından lıtıfa e- itler kendi iç bünyelerindeki çök· 
d.en binlerce kiti ar..,..ıncı.a Abdul- me temayüllerını önlemek lçln 
lah Oült!k. Adil Batmanoklu tıe aayret aar!ecterken. bu ıreçımıenn 
Hayri D•itlı da bulunmaktadır, kaderini tayin edecek köylü seç-
Bunlar D P. nın Acı.ana teıtktlltı nıl"nlert elde f!tmek tçin stzllce fa 
kurucularındandırlar. atıyet iöstermektecıırıer. Yoklama 
TR \RZO'\DA )'I kazanan Alat!eh1r o P. B~ltanı 

Trabzon U fHu.ı.w.11 - Trabzo- fı:üleyml&Jl Çaglar•ın vf'to edl!'!rek 
na ballı Maçka Jı:a?.UI D.P. tl'-t]r.L lleteden çıkarılma.sı Alqehlrde ıı• 
lAtı 67 ocaıı tre blrlilı.:te D P den yet nahof kaf1ılanmıı olup partı
hıtıta etmtıUr. Bu ıauranın eebe- den aerı hallndf' :atıfalara eebebt
bi kua namaedl olarak deneme- yet v~rmı.,ur. 
re ııren S&llha•ttn Sönrnf'Ein, ka· Yine te-hrlml~ O.P. adaylarından 
zandtlı halde merıu•2.Ce llateden oıa.n Turcuttu D.P. Başıkanı Orhan 
Çlk&rı!aralt rerLnf' dt-11eme.,.l icay Ocakoktu·nun t:11ıteye sınneeı taa
bedenlerden bınnın a.ıınmı, olma vıp edllmecıttınden buaon 3~4 O. 
ltdır. 8"çtm ar!fealnde bır kaza- P. ıt vatandaş rene! merkeze Uıtl· 
nın topyekQn çökmaı.IJle D.P. nln fa tetııratı çelıanltlen:llr 

«Hiçbir parti ile 
1 Raşı 1 ı nch1f' ı 

Ellr •e ıQkQn lçlnde ),.~yamaz. Tüc 
car ne yapacagını blleme11. Memur 
büıbUtUn fL'ıl:rtp kalır Demokrat 
Partlntn IJU ltf'çl'n yedi yıllık lcraa. 
tındı bu gibi tararlar pek çokt.ur 
•e memıekeun buıUnku hali de 
bunun tabU neuceıa:dır. E er •alı:
tiyle Yatand"'1ar demoKraalnln tc:ap 
lannı SÖZ Onün.e alarak hislerle de· 
111. flttrıertne ye mubatemrıerlne 
ıttre rey •ermif olaalatd.ı: be.r lkl 
dtTI"ede de Demokrat Parıl bu kadar 
llb.lr etaerıyetle iktidara ıeımee; 
memteıte\ de bu!(11akU alır duruma 
di.lflllez; Yatanda'1ır da .ıkına lçln· 
de kalmaüardı.• 
BİR \'JLl.IK P.\RTi-

•Temennl edilir kl, bu lkl lmtl 
ban cıeTrraı, aı:ıı •atanda,ıırımız 
için fiçOncU tmtıhıaı memleket bay 
rına bir tt-hra açacak ••kilde ver
melertne .ı.·oı açsın, Hiçbir memle
kette bir kaç yıllık mazlll olan al· 
va.aı parUler llı:tldara ıettrUemeı. 
Hele bir yıllık bile mazi.il olma,,·an 
•lyaaı partllerin iktidar beveatne 
dıJ. meler! Y&tandat1ar\ dnln derin 
dUıündureeeır. bit ma11Z&radır. 

anlaşmış değiliz» 
zı a:ıyretke$lerı memleketttt kanun 
yokmue ılbl hareket. ediyorlar. Be· 
tiktaı llçeaı .eçlm kurulunda yazl
fe alan D.P. tenıallclat ve Etlbank 
latlhbant. tefi Sadi Başak"ın mub· 
tarlan ıece dl•rı ederek tazytlı: et.. 
tıAI ıorülmü,tür. Hatti mahkemeye 
bile tesir etmete ır:alktıtı yolunda 
haberler alıyoruz Memlekette tek 
blklm kanundur. iktidar menaubu 
olmek lmtlraz detlldlr. Bu uırda 

medeni bir memleket. olan TUrk.lye
d• de~beyllğe lınkln Yermlyeoeııa. 

Vatan.datın şuuru ve aklı ıelim1 bU· 
na meydan •ermeyeceıc.tır. Beçlm 
kurulları ek Uıtelerfn Yer1ltnMI 10-
lundakl müracaatımın henüz ce· 
yap Yerml'ml.ttlr. Bu halen rnülter· 
ter oy kullanmak beveılnde oıanl•
rın meycudlyetınl 16.lterlyor. MUte 
yakku:: oıaeatız. oıter muhalif par· 
tileri de •a:ıılte başına d&vet edl)'O· 
nım.• 

K .'\P.\LI TOPLANTILAR ... 
:ı.ıüteakıben ŞemaPttln ounaıtay 

aözlerıne cle•ımla : 
•- Artık ıeçtm devresinde bulun

dutumııu ıore kapalı yer toplıntl· 

lırınıu Seçim Kauunuaa ıöre )'L 
pılmuı llzımdır Halbuki bir çok 
)etde nbıta dı,arıya hoparlôr Vt'rll
mealnr, kapı önlerinde toplanılma· 

11ı1na mini oluyor \'e bu ıılbl hare
katler yalnıı: muhalefet p•r~Uerl tçln 
yapılıyor. İktidar partlal bU b.USU. 
lardan ~ıl.snı.. edllml•tlr. Bı\ mesel• 
lçın İl Seç•m Kuruluna raptıtımız 
m('.ıraeaata. da henU7 blr l"evap Ye
rHmem!ş\:r. Vatanda ın akit selimi 
,. şuunına ıüvenenılt, bütOn müş.. 

titllf're ıöıtUa lt'rml'ktevtz. H~def 
memlekrtte emnlfetıı bir rejimin kU• 
rulmaaıdır. Bl:r. iktidar lçtn detll. 
reJlml kurtarmak ve buıünkQ mu, 
kUllert bertaraf etmek lçtn muca· 
dele ediyor •c vatanda,tan ancak 
altı aylık blr EalAhlytt tet1yoru11.> 
GC,..!'lj".\l ,T.\V İZMİKE GİDECEK ... 

ounaltay daha sonra C.H.P il.ate· 
a;t hakkında şöyle de.mittir : 

•- Blz Atatürk n&111n1 yetl.Jt1r

« İKTİDARA REY VERME ! » Eskişehir artık Demokrat değil IAŞY.UININ DEVAM! 
«Batı ı tnctdf"J 

lnk&r eden, tek parti ve 1ef "l8te
ml'nı aaTunan zümreyi iktıdardan 
behenıehal uzaklMŞtırmaıuun. Hal 
ve hıttkballnln yedne kurtulu~ yo 
lu buuur. Reyınt fi&na bl7:mel arz 
eden n1uhalefet partilerinden f'n 
çok &e\lclllı:tne, en ~k beKtıncııııne 
ve en ~ok Jnandılıua Vf'r. Emin ol 
ki. reyınt \1pm1t"klllln ııerekeu lluv 
veılt parti mazlı8lndeıı Pndtfe etınl 
yeccaııı, tkt.ldara ırlınHlnl canı.tan 
d!le3ıect'll11 partıdf'ıt başkası dl"kll 
dlr Sf'nln 11aınlmt auyıundan, ~e· 
ııln laleellitlnden \'e acnın aerbe!lt
çe kullanacai:uı ve koruyaca~ın re 
)'inden baış)l;a kuvvet. ölçü~il yok
tur, Buıünk(l •tdl•l be&enml;ror· 
ean daha iYi bir ha:ra' ıar: ı ve 
müreUelı bir vatan 1tıtirorsan ar 
tık D P ro rr.v verPmeMlıt.ı. 
KarJo~ınanotıu bundan eoııra 

mulıalc-(etln t•blrliji mevzuuna 
da tenıaeıa. bir taraftan St>Çlm 
Kanununa ıellrilen yeni antide-
mokratık hülı:Omlrr kadar kendl
ıunl büyük ve kuvvetli aörme ır.a
atından bir türlü kurtuhunaı·an 
dünkü iktidar parti inin de bu r;e 
çimlere yalnız kl'ndlalnın airmesl· 
nt latemesl yüzünden I•blrl1Rlnın 
zorl&!!t.ıJl:ııu kaydetmı,tır. Hür. P 
Başkanı tövte devam etmiştir: 

c- Dl(l:er muhalefet part11erln
dP.n birinin 27 Ekim 1957 ~eçım
ler1vle t~ekkOl edecek mecllete 
antidemokratik kanunları ortadan 
kaldırıldıktan eonra 1958 Mavıaın 
da ve:ıl seçimlere tıl<1llmesl kara 
rına" vllıl'ıl oımu~ bulunmasını b!r 
ilerleme ıavmakta ve bugünf' ka
dar ııavunuıı,.ıoı,ımız mihver fik
re kattlıeını büyük bir memnunı
vetle ıı::a"ılamf.ktavız Aztz Türk 
milleti. Hür P memleJı;etln için· 
d"" buluncıuıtu aıtır t~ttmat Vf' \'ıt
dar ıa•unasteldll:lmlz mihver flk
bütçenın tar.7:tmlndf' ıaruri talık 
rar tr:dblrlerinl -.Qrt'atle atmak. 
aeçlm emnıvettnt ıı;atlamak ve Ee
çım at&tf'mlnl kendi pm~ramı ste
reıtınce nl,ah1 tem!lll Muına ııöre 
tadil ""' IJ'llAh rt.tıkten e;onra der
hal umum1 ıetlmlf'lrf" eltmek kara
rındadır !.fuldf'kl lfataıarı 1le va• 
ad """" taahhütlf'r1nl lhlll euç
larıvla ıuçlandırılmavaeak ııenc;. 
dlnç Vf' tdı>allet bit parti hüvlyt-
ttvı~ HOr P Jllflnln hnzurunı <'1· 
kİvor T,.ml:l" Vf" lPk~!il~ ma11\11t J. 
le. mükl"mmpl pronamı He, tkt;1ııta

d1 plAnı Ue ve &inNtndf' top1adııtı 
ldf'alııı Vf' bllırt f'lemanlan ile: !\a 
na hl.,mf'Unl arv f>dlyor. ven1 ha
vai ıtırıklıtına yeni h(tllranlıı.ra 

ııtı-ramamak 1çln t,.relh!nl vap ı 
ntn 1<1 R"\YI en P 
l<.\Z \""iOI 

f11m!r. 9 fRUliu&tl BuRttn 
topıınan merke:ı: llcf' ııeçlm kunı
ıu 20 P:klm Pa:r.ar ıtünO &&at 15 de 
Ctımhur1yf't Meycı.anınoa mıtınP 
vapma tal,.hlnde hultınan C.H P 
vf' O r araıııında kur·a Ç«"km!' Vf' 
kur·avı CHP kazanmııttır 

Bu 'urf'tle İ7mlrln f'~ h,.vf'<'an
ıı toplantılarına ıııahnf' olan Cun1-
hıır1vf't Mevdanı 2n Ekimde haqla 
mak Q7,.rı• i1ropaırancıanın '!'On 'l:fi 
nUnf' Jractar c H P :ve tahsiııı ecıtt 
mı. olmaktacıır. Buna mukabil n 
P deı 20 Ekim günü "aat 16 ae 
Bısmahanf' Mevcıanında hlr ml
tlnsı tertibini kararlaştırmı!ltır. Bu 
na KÖre llf'r1df! bir dl"ii:lı~ılkllk olma 
dıM:ı takdlr<1e İzmir ı.eçlml«"rlnln 
iki fa"orı.ı C H P \"P D P avnı lf{ln 
avnı aaatt.e lkl avrı mevdanda pn 

bü:vük kn7.larını ort&va kovacaklar 
ctır BulftlnkU O P hUltentn<1e bil 
r11rlldll"lne göre Baı;vekll Ad.nan 
Mendf'Nlllln de 20 Ekim mıtınırıne 
nlmf'tit mukarrerdir Tahminler 
tahakkuk eıter c H P mltlna1 i
eın t ~nf"t tnano df:' a\·oı .nın fzmıre 
..-ıırse tzmır halkı seçim bov ôl
r:Oıtm•lne reyler1n atılmMınGan 
tam bır hafta önce şahit olacak 
df'mf!lı::tır. 
<\DA 'Oı\ TOPr .• A "\Tl8 1 

Adana. 9 <H111uell - Şehrtm1z 
Rür. P teııfkllAtı ilk açık bava top 
ıantuıını nnomO,ı;(lekl Salı g(lntl 
vapacaktır Toplantıda Cihat Ba
ban lle F'ethl Çellkbe hazır btı-
1 unarak birer konuşma vapacaklar ... 
('}:LIKHASI'' KO'°l'~'IA~J 

Eısklıtehlr, g fHuauan - Bu aa· • 

balı lflhrtmııe aelen HOr. P. ıl 
Burd.ur Mebu•u Fe:.tıi ÇelUtba.•t. 
bir bMJn toplan:111 yaparak. 19~7 
&f'Çlmlerlne ııırerken iktidarın rad 
yo. kıiKıt "e tıiln RJbl avantajların 
<,-&lı,ma.~ını kOlayllqtırd.ıgını. bıaı 

rez;mi v&>ıtalardan da ltttıfade et
tljlnl. muhali! partiler ... ~ım afi' 
ıerl ıçıu mühhn ıua.sraflar ~·&paı-

larkru, iktidar paf'ttıının bunu lk 
t111ıadl df'\·Jet teşckkOllerllıln lıa7ır 

ladı&ı atıışlerlf'I temi-~ t·ttlRtnl ş6y 
lı>nıııtır. Çellkhq: 41İetaııbul vr 
Ankarada l,.ttnılA!C içın )'llC.ımlar 
oluyor, Soru~oruz. bu nuıl fıııan 
ae eaııtroı·? Ct>vap: !'Bu. Kr1ııtof 
ltolomp·un yuınurtatııdır• diyor
lar. 

Çellkbll4 etaba sonra. ııecl11ııte 
muhalefet ek.Sfrlyr-tt temin ederse 
CHP atnl df'Bt.ekltyecel'l:lerlııl, fa 
kat hiç bır böl(t'e<.le ve llıç bir au 
rette C.H P aınt cuıatl'klemtyecek· 

ıerını l!Gflf"ml•tır. 

Süleymaniye serisi 
hatıra pulları 

Ankara g tA.A.) - Sülf"ymanıre 

camlinin açılıtının 400 Oncil vılı 
münaı.ebettyle 18 eklm 1~57 tarı

htnde P T T umum mUClttrlülUn 
ce biri 100 kuruş. ctı~e:rt 20 kuru~ 
cteğerln<le iki puldan !baret blr ha
tıra &erlıl 6atı•a çıkarılacak ve 
bu pullar için 18 ekim 1957 stünQ 
İstanbul po&ta merkezinde özel 
d.ama-a lcullanılacaktır 

Bı n Süleymanıye camıının res· 
mini, cıııteti mimar Koca Binanın 
portrl'slnl laftyan bu pullar 31/1~ 
ı 960 tarihine kadar tedavOlct~ 
kalacaktır. 

rttası .ı Onrlldf'I van:ıır Sendikalar da kapat.ıl:ı::ıı tır 

partiye a~ectı.:ı hakkıııcıa çııcan B~anları parti.t.an olmaya mec> 
aöylentiler 'f.\ıerıne kend.!~l'~le ııö- QUr tu~ulu:;or. Zeyun 5 lıras• 
rüştOitOm Atakan ,:Böy le hır J1$Y &atı>ırken işçi nasıl men:ınun ol· 
o:amaz. Ben C_H P. h;ım ve orada ,.un. E:;n&f d&. ti&aatkir da meın
k&lacag:ım. S~ım kampıuıya. .. ındu nun de&lld!r. O.P. köylerde para 
da vazıfe alıp arkadaşlarımla bir- ve va1ı1d ne propaa;anda yapar. 
ııı:tr. mllcadele edt·ceıtınıı• dC'd l. KöJ·lenıe dın propaııan.daaı )'11paf'-

C H p tı Bıı4kaııı Vf' aııavlardtul lar. • ıı ba,,kıı.nı C.M P. nin l!l;,°' 
Yaşar Eııın kiıylerdt> pa.rttı.ının ete 40 ll\llılUk bir parti ıken 16.0no 
şanatnı ~-arı yarıya 11örüyor. ı lımtı- roy aldıtını söyledi. •D.P. ıtln tan 
!er Nic.!den O P , 7t tuııuıar, &m" 111 zavıttır• ctıyor. 
bu defa tuımır"callar ı dıyor. EskJşehır"de tek bır 1~('1 acıavı 
a?J"ll:et.lu muhalefet• aümıe&llktcn \'at. O cta C.:\l.P. laıteıJınde. A1UJ<.
ıreleeeA:tııl ıaınnlıı etnılyoruı. Ha- ıaıa Ozan·ın uzun bir proaraını 
li at. seçim zorlutu JkUdara ııana var. fı,çı da\'aı&lIHu pllftlr1hneıs.l 
vermeı. oeınokr&filnln nıanf"T' .an ıçın çok aoıtru !lkır;t'n var. «B"r
lRrı tahakkuk eınılflir • CHP ~a şeyden önct~ acndika ,-e ıırev bak
manında Efi'ıtıtel1ır·e yapılan "~er· ki Ana:v•a'da teauna.t altına &!ıu 
ler lıa't;tınel•tı:I sorumu il b11 kanı mail • dıyor. 

&öyle cevaplandırdı. ıCt'r atOlre 1. HUr. P. her yerde olduiu &1bl 
Şe1ı:cr tabtıka111. Ponıult barajı O P . ISl'\·rnenler1nın pek çotunu ken 
C.H P. lktld.arının Nerlerldlr. D P dl tarafına çekecek. O P. yl yıpr&
M-ialt yol. bır \'t.•rem hutanca., tacak en büyük k:Uv\·et Hür. P 
b:r ortaokul yapı.ı. batı i:Oylere dır. C.U.P. nin bellrH hır O'iU ya: 
ını 2eıırdl. Stvrılıitiarın akan de- O razıa artmaz cta elt ilme~ Ge. 
reıı!n p!!:ı kokan ~Ulftrını l<'IMl köy Hür. P. nln D.P. d.en ıçalacat;ı• o·r 
lOlerımız vardır• C.H.P. il baıjka- ları cıurucnu belli ed.eeeıs:. Son 
nı 18 mayız>tan 1SOnra 1000 d.en faz atinlerde Sakarya nuntık.a.-.ında 

Ja O P llnın CHP. ye kf!'Çtlllnt. Gamele buc&g:ı ile 25 köründeki 
bunların lçınde doktor, tüccar. O.P. lleyetlert oldukları glbt BO.r 
mOhendıı:ılerııı buluncıuaunu l!Oy- P. l'e aeçmıı;ııer. Sıvrıht!'iarcıa 15 
led!. C.H.P. adayı avukat Cahlt köy de UUr. P. ye &"eçml•- Hür. P 
Dcnker de •bu delfl kiıyltl bızı merkezıncıe iyim.ser blr ha\/& var. 
tutacak• d.edl. •Kdy ve kazalarda kuvvetliyiz• aı 

Eskışehtr C,M.P ll merkezınde yorlar. Şehıroe panı tarın olma
duvara Atat.ürk"Un ~u eözler:nı ctan muhalefet kuvvetll. Ama o~
taşıyan bir ıe,·lıa asmı1lar; «Baı.t1ın lar bölOnünce ne olacak, orası hf'I 
mHlet~n n1U1t~t"k ldtr. Zıraı. m!l il de"IL Hilr. P. Usteel 1ll.n edil· 
leli aydınlatrrll ,.e 111atta, bır aıedj Ötekt partllenn ltatelertn
millete muhtaç olcıuıu nkrı ııı~ den daha cıoı1rt1n bir liate huır:.
cıayı vennekk, hO:Ma btr mille- raeaklannıı. 
t;u bedefı aaadet olan m04tere1t İl bw.şka.uı Hayrı Başar tF.aktşe
blr latıkamette yUrümeelnt ıe- hlr halkı ıuonevverdlr. Kôyll'r~e 
mınde basın bqlı başına bır .kuv bıle Forum·u okuyan çıftç1ler \•U 
\'et. bıt' rehberdır.• dır. Kemrrlerl aıkalım aıreh n-e-

Bir ıazeıecı olarak bir ılyaı-1 busla:ın eflftlkleri ter.ııı millet 
parti merkezinde bôyle aıöall'lr o- &Urllyor. Muhalefet olarak her kô 
kumak iç açıcı .otuyor. Ne çare ki ye 4 defa uQradık Esnaf mllli ko-
böyl.e ııe)·iere hep muhalefet par· runma'd&n ~ikA.yetcı. Şunu cıa sö:1 
tilerind.e rutları.z... llyeylm bütün resmı vaıutala.r OP 

C.M.P. Jı b~kanı Seyfi Öztürk emrindedir.» Hür. P. iller nıuha
de, Merkez ııı;ıe bqkanı MUBa Ba- le!et oylar1nın bölt1nmeelndt'n 
ıer ele şehrln aevllen avukatların korkuyorlar. Kendllerının C.H P 
dan İ'ın'!'i dl' E&kl'1ehlr adayı . ticytı \'e C.;\f.P den dalla kuvveti! olctıık 
Öt4türk ıunları a11lat.tı: «EskJşe- !arına inanıyor, bOtOn muhalefet 
hır·cıe merkez.in reyı hakimdir İş oylarının lı.:e:nd!lerıne verılmeetn:n 
~lnJn ne refah hali, ne huzuru doll:ru olaca~ını iddia e<1ıyorlar. .................................................................................................................... 

HÜR, P. NİN 4. MiTİNGi 

*KOÇ (21 Man - ti Nisan) : ; 
• sıır.ıntılı bir gün geçtr"elı::ılnlz .• 
: Aklınıza hep kötü tefler ıtle· • 
• cek fakat ltldallnlz1 mubafua: 
: edin. .f 
•eoöo\ cz ı Nttan - ıo llılayııJ : : 
:Bekl&dlglniz blr tıs mUabet bir oe: * kilde olacak. • 
:ıKtZlER (21 Ma111 -· 21 na~lran } : 
* J:heı:nmtretılz bir hidlle )1lzün· • ! den fena duruını dütf!cekainlz. ; 
*YENGEÇ ('ıı HaL - zo Temm.):• * • •Ne.,ell ye hl'r bakımdan ae•lndl-• 
* rıcı olaylarla dolu bir ıün ıeçt. • < Baıı ı lnr1 tll' I 
:receıuınh:, ! hafa.za ettıkler1nlt 6ÖJlemlf ve 

m ve föyl~ demı1tır: 
11946-50 yılları aruında. O P 

nın tıarı. hürrtyetıerı serQeklqttr 
mek ve artık onları dolı.:unulmaz 
hlle ıreurmektı. O 2amanıar. o 
P ıh0rr1yet, tktidarların latf"dık 

lerı za.'llan alıp, llıtedlklerl zaman 
aerı ve~blleceklert bir meta de
Rlldlr> diyordu Bu IO:r.le:ti Glnll· 
yenler. O.P. iktidara plctlll za
man. memlekete hürrt~·eti ııet1re

ceit. hOrrlyett. ID11anın etine, ke
mll:lne batlı bir Jn1an hakkı na 
llne &et.ıre:cek unnf'dlyorlarcıı. 
Ralbukt ne old.U? Htırrtyett cik
tldarların keyfi olarak alıp vere
blleceklerl bir meta halı11den ~ı
ır:aracaııı diyenler, hürriyeti cıe
tıı bir met.a. btr karabor&a me
taı haline ııetırdller.ı. 

* ... sözlenne fbyle aon vennı,ur~ 
*AKSI .AN (21 Temm. - ZI .ttua.): : «Hürriyet Partl&I. Demokra~ 
•Ka"ınızdakl in.sana ılzt aeçme • Partinin, millete •rapacaıtıu dı
* Lmkt.nı •ermel1ılnlz. Slsln için • ye e.öz verip de yapmadıklarını 
: ırı olur. ; yapmak tçın kurulmuı bır partı
•eA~AK en A&uı. - n s,.ıo.o : • dlr.ıı 
:Kendlnlst b04I Oı:UntUlert ye de· ; Kemalettin Oer~ekten aonra, A 
• dlkodulara kaptırmayın • lemd.ar nahiye bqkanı cemıı !:· 
!TP.RAZf (23 E11tU - tı !ilim):! r.tt konUfmuıtur Ceınll Er14, ıı.:o-

... nuıımuınL e:Seçeceaımız rnebua
*Yıldızınııı ıl.ze 1•1•1 ıozeı ol&J· • neler U!.UyecegLz?• dl}'e aorarak 
:1ırla tar,ılasacaıı:ınızı blldlrlyor. : başlamıı ve: bu ıroruyu, •l _ Me 
• Blraz Pbredln. • bualarımızdan m&l beyanına tıl~ ! AKREP ZJ IElı:lm - Z2 Kasım) : : bl olmaları hakkınd.a blr kanun 
•Neşenlz umuml7etıe deYt.m t'de- • çıkarmalarını. 2....._ iapat hakkını. 
: cet üzülecek bir ~ey :rot. : 3 - Antlctemokratlk: kanunların 
•VA\' (%3 Kaum _ 21 Arahlı:) :,. kaldırılmaaını. 4 - Vatandl,lflara 

•* Meııl'leler1nlzl teker teker ınce· ... qlt muameleyi. 6 - Veraı actale
tını, 6 - Hayat p&h&lılıkının ıı

•lemtden huısura ka•uşamuaınız. • cterllme&ınl ıatıyoruzı dlYt·relı: ce 
= OÖL.4.a (ZI Araba - zo OcalS) : : vaplaucıırmııtır. 

Cihat Baban, daha eonra, ba-
aın htırrıyetıne temas eınııı ve 
tunları söylem.ştır: 

ISLAHAT 
CEPHESi NEREDE? 

(Ba.'ı ı lnclı!e:> 

lı.>rl ~f'ul bir ff(loı wo•ll;tle Y• 
ııll<-ııu•l..te lıt>rllht"r olması, 3 üS.· 
"ı. ı-et;lın ınııhlı.tnıeı-1. lli.lncı nıe-c 

ıııo. nııl .. ta&.11 adllYI", l.u\Tl't nıfiva
.1rııtı.-.l. ıııürıılı.alıt'll tuodcrn Jd.1-
re ıllıl ht'dt'flt'rde blrle~ınl'~I; par 
1111"rln Y.ıl\l.lt'"lnden en hu~Ok ıe
dlll..arllli.larıı blle ı.atıllnnıalannı 
ıı..ulll.)·Jıt.ı;lırnı.ı .. ı IAcııu ıe.Jlr. 

Her ti<.' pııru~ 1 Jullbaha dtl\f't 
l'<lt'rh:. :\Jıl"lf"r•L nıPınh.·Ll't nll'ıt· 
taallf'rl kıll'fl!ıolDda parti lhtlra. .. ı 
nın ftlh"1 .ııııırf"tll' e<>llıııt' emf"l
lt-rlnln .. ıırho<.luı:uou )enın~~r 
nıt"<:lıurdu.rlar. \alı.it dardır. Ytle\' 
\U· parııuııı ll)rı llJ"rı adayları bu
ıun .. uıı. l!t:r: "C"(·Jınlerl Lf")ft hLl· 
re)I, ht"111tıt"lı:hgı, dı' ltlt)arı Lf"· 
&eıı tldltılerı ftnlf"mece caıı .. an bır 
ı..lahat <·eı>he..,J:ı.·le Lt-) fl UrıUlll'r• 
dtı.şkbn nlduıunu ılzlf"Jt"Ull)f'll. 
lnLAr tıdPnıb·f"n, hGtOu \l'rdlCI 
~tu:lf'rl unutan, l.tıull progranunı 
lth;t' a) au hlr Uo.Uclar ar&!ında 
N'rtyıuı Pln•l'lhllr. lıuun\l hlt' 
ht"rl·fl Olt'r\'len "~ 11.mdaJ:-,·a ka\. 
ıa .. ındnn nıeruteı..et be abıua ııu
cıık fl"lı'ıl..e-t dolar. 

'."lunıı ııaı,e «-df"llnı: Bi:r.lın bu 
nutcacırlede tuıtuıuruuz tarar, fa· 
lan \t' tllıtn ı>arllnlıı tarafı dea-11-
dlr, Ancak tf'meııı hGrrfyet, bal.
.. Anl,·f"t '" ı .. Jah.at ld('allerının ıa
rııhcllr. t.ıf"r Oeınoı..rat Parti •it 
ıatırt U)ku .. undlln uyanır. haı.ı
hırıııı l(ı~r(!r, pl~nıao olur. nıııı,.. 
le \.trdl.ıtl taabhtltle-rl halırlar. 
bunları ıu lıH'aıının delllltrlnl or 
lR:ı.a J;.o,·ar \'e ı~lahat cepbeo.lnt" 
1..atııır .. a anraı.. e\lnlrl%. İ .. tel'r
nlz .. ı.ı: cıOlnıay•caıı.. dua.ya hC'u 
ıuııln deınenın uı..rıne taraftar •)• 
lun. bla 'lııf' duanuıd&ı \lll"f't'
nte>I"~ nıtlhlrıı hlr J.:ıı;ım ,·ataud.ı~ 
!arı !('indi" tutan Df'ntOJ.rat Parti
)! 1f"l..rRr do&:ru )ollnrda, bak yol· 
lıırııuıa körııu·J. dllt"klnden ve hK&-
rt'Oıııteıı \ıl.t.&f'çıne.)IL , 

Ahmed Emin YALMAN 

Asya Gribinden beş 
lise kapatıldı 

ı Rl.$1 ı lncHle ı 
IPri tarafından KandlW K1Z Llıı•i. 
Kabataş Er.tek Lllesl ,Şlfll Teraıt 
ki Ye Oalat&tıara:v lı.elert tıe Zap
pon Rum lltieBt ölrenc!lerlnin ~ M 
cıen taılMının cribe tututcıuk!arın 
reuı::ı.en t•bıı edıtmıo ve bu okul 
!arın bir batta mClddetle kapatıı
maı-ıın.& karar \'erthn.l.ttır. Dl~"r 
okullann çotunda h•ta talCıt>e 
nlAbetJ '%ıı 20 ile -;. 35 ar.aında 
Gctıtrnektedlr. Kat'l teGbirler alııı 
mad.ı~t tl.ktlrdft bu nle.betın aöriil 
memıt bir hadde 7ilkselecetıncten 
korkulmütadır. 

H&.o;talık b&lk aruında da ra:: 
am halcted1r. 

D.P. liler 
! Burun yapacaıını• bir hareket• Hatıp, daha •onra. •HOrrtyet• 
:aımı ümit etmedt•ıntıı baeann• me:ıele&ine temu eımıo, ve ıKıo 
• rötfirec:•lı: :_ ruıta bulunan 120.000 ırkdqım~ 
:KOV.\ <%1 nC'ak _ ıı Subat) : • ac&ba aç a:udırlar? Aeaba ı"ız nıı 

ıBuın, yalnız ıuetecııere a:t (Baş.ı ı lnl"tde) 
bir kanun d.Qıldir. Bu kanun ay. 

• dirler? Ha:nr, her oeylerı ,·ar. F•
:Di.ltilnect>k blçblr meaeleulz oı. • tat yalnıı hürrıyetlert rok İşte 
* mamalı. Ne .. ve 1&ad~Un1z devam• bu voacı n A , llhu 

edeoı-ek • 
1 

• t' • ı nava.ana • ı ! · • arzuluyorıan deouı •e •HOrrlJet 
*BALlll (ll Şubat - lO Mart)=• elz kalkınma oıunıyaca.gınctan•. 
• BU1Un aaret muaatt btr tekllfle: bah&e<lerek, konuşmasını ıu ıtöz· ! kar•ıl&flcataınıa. P':ıraatı lyl tul-• !erle baaıamıttır: 
lanın. • ıEy, Demokrat Parti Sana lll· -··•••«•«« t' .. ~..,••••««••' tap ediyorum: Oölııe ~tme bqıı.:a 

ZAYi 
lh.aan ı.te:mıyoruı.ı 

Daha &onra. Hilr. P. nln Lı.r.an. 
bul ı.şçı adaylarından İbrahını Oü 

Bevkoz Ntlfus Oall'f""llnd,.n atmış :zelce konuşmuttur Oozeıce. •25 
olduA;um nflfWli htlvıyet c \ •danını yıllık basın ~Çitil olduaunu• ve 
kavbettım Yfllnlıılnl çıkar:-ıC'al'r:ım- cBu 25 yıl zarfında 't>t ııl~t.emıne 
dan eskııııtnın hClkmü \"okı ur. 

1332 doa:umhı 'f"ll olttu karşı halk hlklmlyetlnın Q'erçek 
\flnRn KRnılt le§tırllme~ı için ç&l14tıaınıı aoy-

nı zamanda, köyünde kavalını ça- net.z edebtyıtı• ·~ rar horuatılmıf' 
lan çobanın da kanunucıur. Eter ur. D.P. m@rke:z. nablrnlne ba&ll 

HocaJ>&t& Ocaıtının s.ır.teci'de blt 
mat.t>uat hür olmama. landarma klh•ebanenın U&t katındaki kapa;ı 
döver, klmef'nln baberl oımaı. "alon top;anu.ı atraşında ıı.:onuşa:ı 
Nahiye müdQrü aulmeder klınae- •hattpter• nı.ll\Hddh •ullelerıe c. 
nın. haberi olmaz.• H.P. 11 •Yatan ba1n.Iljb ııe ltbam 
ENVER Gt:RELİ"NL"f BEı:.\NATI etmlflerdlr, 

Ankara, 9 IHwıuıi) - !:n•e:r OQ· ' Önce, ı&leb& olduAun.u Ofrendl· 
rett bugün eunları aöyll'ml,tır : r;ımıs Erdem Ulut tatmll bit ıenq 

•B1.11un gelen 9 .Ekim tarihli bir kUrcUy• ıeımış •• C.H.P. 1ı kaate
ııbah p11etealade •Hürriyet ParU.l derek, ... ıu bu •atan hatnlerluln 
baştı Sdtrne olmık üare ban 1t-r· ıo 1tıVerfnı anlatacııım,, diye &öıze 
lerde Ha!Jı; Partisini de1>telı:llyor• tek ba:;ı.lamıttır, Oenç •hat.tpJ içinde ıık 
llnde blt habe-n okumu, bulunuyo aılt •bunlar hlçblr şeyt ıeırmUyor· 
ru7.. Şunu Tt\ric efklrına arzetı:nek la.r•, •y&lancıtar., •mubtt:rlJ}er, ılbi 
1.ııterım kl, HUrrlyet Part.hl aeçlmle· kelimeler aeçen tonuş.maaı.nde, .. c. 
re katıldığı her vtllyet.te hiçbir p&r· H P, yl memıeltet ve vatan yolunda 
tıyt deateldemek karar ve ntyetlnde ihanetle• &Uflamıe: •Bil; onlar ıtbi 
değlld1r. ıObeklerınt panı.a.ıonlanaın altına 

Son kanun h::abı. C.H.P. her 1·er· 
de mn.ta;c.ııea taaUftt• ıırml.f bu. 
luııu1or. Hlçb1r part.l Ue anlaşttıı.t 
deltıl&. Hakem ml11ett1r. Tecr-pl>eler 
nhbenıtr C.R.P. nln uzun hUltil· 
meı devrestndo JSPtıil tecrUi>eft da. 
Y•naraır: di~·ebtılrtm -t:l, o samanlar
da bU,Uk batılarımı.a o:ımuştur. 1'a 
kaı ınulıaletr\ devr"l b1U hataları· 
mm yakından '6rmek ımtı\nını vrr· 
mlıt1r, Zat.en bir al)rbl partl mu. 
vatrak Olmak S1;ln aamanın<la düf• 
rnet. ıamanında iktidara ıeımek en· 
dlMlliyle vatandı,ın rt':rıne mtlracaat 
etmelidir. Seçimin netlceeJ.ndl'n e 
mltt1z. İtUdarın ye bite muana ıö 
ruaenlerın haQı.z tenkldlerlne lhtl· 
Y•cımuı olmadın kendi :ıcu·,urıarımı· 

rı ıorıııo., bulunuyonıı; aereken 
deraı de aldık. Herhalde O.H.P. nln 
1ktıdardan dUşmeal kendi heır&bına 
ı;oi: hanrıı oım1.1,tur. Memleket de, 
biz de blrblrimlal trlce anlıdık. Bu 
ceç\me h'UZurla ıırtronız. Vatanda. 
IJln ııü•enı blze teveccüh edene. bu
ıırünku atır durumları OnUyece ıı 
Önce rejim meM"le.sl, geçim m•ele:.ı 
llzerinde duracajımıa llk 1, olacak
br.• 

meiı:: hıtlyonız. Bir neall 7et1,t1rlp, ------- ---------
------ lemi~ ve devımıla şöyle deıntttır: 

ıNüfuı ticareti alrnı, yurumu, 
•Arkası oın~ayaolan 14 yapıırr 
mu hile a-eımı,ıercıır. Hayat pa
halılığı TOr.t t4çıaınt çok ıecı şan. 
tar lçensıncıe kıvrandırmak.tadır 

Bu ıtbl haberler eeçmen yatan· ıotmadau palaYra atmıyoruz: klııylu 
da>Slan eatırtmaır. lçln •btemll ol•· Memo timdi çant del;U, rugan •· 
rak yayıl'maktadır. yak.kabı !itiyor,• demlttlr. •Haı.l.pt 

D\Zl G.\YRF.Tl.J:R 
•Sl'~laılerde lkı 4ar pırtlalnln ba· 

C.H.P D.P. aday
ları na itiraz etti 

'"'~· 1 l"!.•l j .. 
t\lr. Ayrıca D P lh·eler1nden e
tnPkU Gf'oeral R~z& Ureun cıan 
?•rt'.alnden latı!a eımı,tır. Orne
raı Urcun. o P nın köttı~·e rtdl4~
n1 önlemek için yapt.ııı tl"nlc!Gte
rın farcıa ,·ermediklnl ı;öylemlt· 
tir 

C.H P. F&Hh i!1;:eat Cat'lamba.la 
dün bir toplantı yapmış \"e a<n: a~ 
lan hatlpler 7 }"lllllt o P. jktıda
n'H fld.detle tenk.d. etmlflet'cJtr. 

te randan bnomuzaek1 pazar 
bcına aaat ıo da Perlkösde C.H.P 

Uyut bır açık :ı.ava top!antıı.ı 
~apacrJc-;ıı-. Bu toplantıda bl,ı!;ta 

1 
Unaltııı.1 olmaıı: üure Burhan .,,. 

.e
1
t. İlha..'lll Sancar. Alt Rıza Arı 

IJı ~r konu1ma 71.pacUlar'd.ır. 
. mı ıo.n tıaat. 13 dtt Zt"ytlnbur--

onuünda YaPllM:aJc toplantıda da 
naııay, 0'"· 0 Aıtso· ., .. z nat, ~ lebrure 

('"'.ey konU11ac&klarc1ır. 
'B \l .T \' ll\ hO'l""\r''\K 
reMl~ arada. c H P. 11 h~ka.uı pro 
nn Ku~"'-0 ... :.Lın 01\nalta\· da ra 

ıe lıılncıe p 0 ü Zey• ınbu • azar c n ıae 
·a ~ rnur.da hlrPr konu ma 
!o~acaktır. Güna?ta:;ı bu eırİ.dA 

gQnıerın olayları Uzerıncıe 
cıurdut.tan aonra. bl'l..-.M 
koııcı.u: "-a •stf'Ce
et>ktır. Ar• meae!ealne tem• ede-

kişi y-;;;land-;--
Acı. hu 11"1 'luha.t1lrlml1.ıJpn 

&.'la gı tRuautı.tı - 8e7banın 
~-remft Jı.:ö)'Qnde \"UkUa lel~n bır 
0~~~lda Kacılr Akt .. adıncıa biri 

, rülmQş, &ekt:z. kışı de atı~ ya 
~&.:&nnufur. Ka~ıı Necatı Oüner
~Yklf edllmlftır, 

ldarert onlara teııllm etmek taOyo· 
ruz. Şöhret ka7anmışların durumu. 
ııu ı.lmdlJe ır.adar çok a:ördüt. Onun 
lçlndlr ki ltatl'de, •beklenf'n isimle· 
ret dei:ll, gençlere yer "erdlk.• 
OUrıaltay önümU7deJtl günlerde 

Bu~a..-a cıcı.e~lt ve 17 sinde de İ:z
ınlrcle olacaktır. 

Kaçakçılıktan 
sanık kadın 

ın:ıu ı lııl'ldf"\ 

Dırarbakır poll!llnın ihbarı üzP 
rıne bı..rekete Kt'çen kaçakçılık me. 
1taıı.ı nıemurları dün ftabah Sirkeci 
otellerinden blr tane.ıncıe ~tnh
mut Atırtıcı ve 1'.lehmet Ali öz
cıem·ı kaldı!darı odada surJye men 
tell duvar halıları He birllktd yıı.
kalamı.şıarcıır. 

?\.ft-rkeze götürülen her iki "Jahıs 
Dıvarb&;;;ırda'kı Dıcıe Bar·da çalış
t ıkları~ı ve 30 lpek halının. pat
ronları Pa.k1ı:e Gülercan•a ait ol .. 
du~unu ıtır-af etmlflet'dlr. 

Nlte-kl dünkü uçakla Pftk\re 
OOlercan da ıelmiş \"f! yal<alana
rak merkeze trötürnlmU~tOr. 

'\füdOrıyette lfadeel ahnan bar 
patronu önce halıların tak eık:
den 1.stanbulda !!atın alındıtını veı 
o z.amııından beri de kendi evlnd.e 
kullanıldıttını söylemlt ve sonnl 
da bu Jf&dC't!inden vaz'f(!çerek «hf'n 
adamlarıma lstanbula ıtötOnnelf'-
rt ıç!n btr bavul venni~tlm. Fakat 
içinde halı yoktu. Bu halılar da 
b('nım değildLrı. .demittlr, 

Kolları altın bllezlktcn gV'\111-
mryen çantaı;ında da 153.000 lire. 
para çııan Paıcır:" OUlf'rcan Ad
liye! korıdorlarıncta roıoı;.::raUarını 

çekmek ısteyen gaıett'cllrre sal
aırmı~ JllOnra da memlekete hlı:met 
ettlltlnden babiele Dlyarbakırda Uç 
buçuk milyon liraya mal olacak. 1-
çlnde barı. aınemuı ve otel1 bu· 
ıunan turıatUc bit ette yaptırma:.: 
üzere oldutunu IÖylemı,ttt'. 

Pıt.k1ze Oülercan ve iki a'1amı 

•avcılıktan iddianame haaırlana· 
madıtı ıçtn tekrar Eoıntyet '-f.üdll: 
ıoıone ıad.e l'dılmlf ve aecerı o
tada ceçirmııle:rdır. 

Memur abnacak 
İstanbul PTT Bölge 
Başmüdürlüğünden 

1 - Bölgomiz ihtiyacı için orta okul ve lise mezunları 
arasında müsabaka ile memur alınacaktır. 

2 - İmtihan 23.10.957 günü saat 14 de Kumkapıdıkt 
BaımüdUrliCt bina.ında yapılacaktır. 

3 - İmtihana glriıı şartlarını öirenmek ve mütemmim 
nıaJnmat almak !çlıı ilgililerin bölgemize bağlı P.T.T. mer· 
kt"zlenn~ mUraraatlar1 iJln olunur. (14118) 

MÜFETTİŞ MUAVİNİ ALINACAK 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Umum Müdürlüqünden 
Sandığımı7- iein Hukuk, İktisat ve Siyasal Bil~iler Fakültele

riyle Yük ek İkti. at ve Ticaret Okulundan \"eya bunlara muadil 
yabancı Fakülte ve okullardan mezun bulunanlardan imtihanla 
Müff"ttb 'Tuavini alınacak1ır. 

İmtihanlar 11 Kasım 1957 Pa zartesi gilnli snat 10 da Ankarada 
Umum '\Iüdürlüktc yapıl aeaktır. 

İmtihana giriş şartları Ankarado Umum Müdürlü~ümüz Te!· 
t!ııı }ftıy'cfi Reisli~nden İstanbulda 1rtibat Büromuzdan ü~renile
biHr. 

İsteklilerin en geç 5 Kasım 1957 c;atı ~unu rnrcı:\f ı:ıı:ı•ı Fo nnnrı 
kadar Ankarada Umum Mildilrlük T ... ftlş Heoy'eti R ... i91iıtinf»', fs
tanbuldo T.C. Emekli Sandıllı irtibat Bürosu Şelli~inr (Sirkeci 
Nurhan) müracaat etmeleri. 

l!An olunur. (121~) 

AYRILMA 
Halıcılık Türk J~td. Şti. nelen ayrılarak Sirkecide Kon

nlı Lok. yanında, ~uthatpaşa han 1 inci katta icrayı tica
~te devam eylediğimi muhtE-rcm dost ve müşterilerime bil
diririm. 

SAİM SERAÇ 

MUGLA VALİLIGI NDEN 

. Yapı İşleri ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Muğla vllAyeU merkez ceza

evi V ve VI No. lu koğuşlar kısmında yıpılacak esaslı tami· 
rat işidir. 

2 - Keşif bedeli 56165,41 lira olup 1957 mali yılı içinde 
<arfedllecektir. 

3 - Eksiltme 16/10/957 Çarıambı ıDnU saat 1~ de Muğ· 
'a Nafia Müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonunca kı· 
palı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4 - Bu işin eksiltme dosyası Mulla Nı!iı Müdürlüğü 
kaleminde &örülebilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için l>!ıeklilerin 1957 yılına 
ait tiearet belgesile wıulü dairesinde (4058,30) llralık muvak· 
\\at teminat vermeleri, 

6 - İsteklilerin bu işin teknik önenıinde bir lşi iyi bir su· 
retle başardığını ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle iha
le gününden (tatil günleri hariç) en aı Uç gün önce Vilayete 
müracaatla VilAyet Vesika Komisyonunda ehliyet vesikası al· 
maları. 

7 - İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü saat 
He kadar ınakbuz mukabilinde komisyon reisl!iiine vermeleri 
lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet illin olunur. (13687) 

S&hlbt: VATAN Gazetectl lk ve Matbaacılık T. A 0 .aın• 
AD!\fED l!:~llN YALMAN 

Umumi Ne~rtyat U:OdOrQ.: c'\aoan f! RGtloı:a 
Bu "avıda Yuı İşlerini fillen idare eden meeuı mOdQr'. 

snlı.tt &KPINAll 
l UaLeı.•·nıı.ı.e 1azuarın yeni harflerle aönC:erııcıeaını rtca edtırıı 

~u aoo &ünlerde, lktıdar. deT
lct. ııekt.ötünde çaıııan hçılere a
Iablldttıne ızın vermekte ve ltçl· 
ıerı seçim plt\t!ormuna itmekte
dir İşçı;rı, makıne:eı b&fıncıan a
yınn.aıc. l.ttldarlo 1tledll1 eu bQ 
yük hatalardan biridir.• 
\-.\ADLER 
İbrahım Gilulce, cAdnan Men 

derees·ın_ bir zamanlar clktldarı 6 ay 
ıç:n b12e vertınıer, memleketi 
cennete çev:rirlz•, dedlllnl batır 
latınış \·e D.P nın vaadlerını tut
ma.dıQ:ına t aret eO.ere.ıı.: utly.v;t 
part1ler1n vazıteaı vaad ettıtı .,e:; 
lerı yerine ııetırrnektlr, EPr bun 
!arı tahakkuk ettlrmeue, bir tab· 
tarav&llicten farkları kalmu, oı
rt iner, Otelci çıkarı demt.;tır 
İbrahim Güzelcecıen aonra ko

nutan Oecıtltp~a ocak baıtkarıı 
Necatı F.ralp. bllh-a •Buın nor 
rıyetl• üzerınde durarak Ce-•l 
Bayar, Adnan Meacteree ve Rt'ftk 
Koraıtanın, muhalefet devır:enn· 
de bu konuda 6Ö)'ledlklerlnl oku
mu~ur. 

Buncıan sonra alkıtlar aruında 
kOnııOye gelen tamır Hür. P. mll
letvet111 ve tatanbul mıııetvek1ll 
adayı Cıb«t Baban, Df'morat Par 
tiden aynlıı Mbeplerinl 17&!1 t>t-

Memll'ketln genç. <11namıır. •• I· daha .sonra b~ •he1ecanlu .tonu., 
dl'allet bir tesekkUlU olan HUn11et muınd.a fOJI• demlftJr : 
Parti.el milletin tendl.elne olan te- O İKTİSATÇI KRUPP·MUııı ... 
veccUh ve 1t.imadıudan l'mln olarat •Siıe bir blyanetler1n1 daha IÖY· 
a9Çlmlere katılmaktadır. llubtf'rf:m ll/eyı.m: aıcenlerde büylilı: blr Al· 
balkımuın bu ıtbl raıan haberlere man lktLaatçaı memleketimize ıel· 
tnanmamuıaı ha.sat.en r1ca eder1•.• dl. A.yrılacaıı ılrtoda o q-öbekll hain-

C.H.P. 10 Ekim' de 
miting yapacak 

fD:ışı t 1nf"llf•' 
Trabzon. cumarteeı Rtze, pazar 
OOmUtbane. 14 ekim pazarteı! 
günü Ankara. eaıı ytne Ankara. 
cat'1&mba KonyL perşembe An· 
kara, cuma İzmir. cumarteel tııı· 
tanbul. 21 eklm pazarte&t Edirne. 
t>alı Tekirelai. çarşkmba Ankara 
00\~k ın pros-ramı •örledlr'. 10 

•kla:ı pe11embP Adana. pazar t:s
ktnderun. 14 eieım Antak}"a. l& • 
tını Anta:-a. 16 ekım İlit&nbul. 
18 e}::lm Anka.TL 19 Dh•arba!tır. 
20 Ankara. 21 l!:rzurum. 22 Kan 
ve Enıncan. 23 Er-zurum, 24 An 
kara ve: uçakla Adana. 

C.H P. sının İr.tanbul mttlnc1 
20 ekim ırünQ, Ankara mıt:nr. 24 
eJı::m ıonü yapılacak ve bu mltln7 
ıerde lıımet İnönO konu acaktır 

lerden• blrW bu lktlaatçıya ne d• 
d.1 blllfor muaunuz : •Şimdi aız pı
ra verıroraunuz ama, aonra ba..a 
alacataınız., Evet arkadıştar, bu 
Yt.tansızıar bunu da yaptılar.,, 

Bu •talebed~a, aonradan aorup 
otreııdlt!mlze göre, o Alman lk.U. 
u~tll Krupp'tur. 

Bu gençten aonra konuşan dlCer 
•hatipler. de, C.H.P, yl flddtt.le tt· 
ham eımı..ı .... bir colt defalar rap
tıtı •vatan hı1nlltlndl'D• babattmle· 
lerdlr. 
HOPARLÖRLEltLE... 

Toplıntı, tapı ve pencereleri açık 
olan kab•ebanad.en boperlarıerle dı
.prıya da ataetttrllmlttlr. 
ONL4.RIS DiLL 

Öte randan, bu ithamlar hakkında 
ftkrtn.l ııordutumuz O.H.P. 1l b&f
tanı 4J•m.Mttln Oünaltay bize şun

ıan 16ylemh\lr : 
•Halt onların aoaıerını <ll'tll, bl. 

rtm aöaltrlmlıı dlnlemet.tedlr. Htr· 
kea kl'ndl Bt'Tlyeıılne unun lı.:onu~r . 
O aııı:ıara o lAtlar; bls1tn ata.ımın 

da. rfendıce 11ô7'.ltr yatı,ır.,, 

-;;;;;;;;;;;;;;::Ç E:-:K:-:M::E:::C::-E--;A-:RS:-A;-;L-;-A~Rl::-N:::I N SA T iŞi SONA ERİYOR 
DUYULMAMIŞ DERECEDE UCUZ FIATLARLA 

Halka tahsis edilen 2931 arsadan son kalan 319 ar sanın tevzi ve sat.ıı
Iarından İ9tifade edinir. 

Bir evlik arsa 756 · 882 · 100 8 · 1131 • 1200 · 1260 • 1350 · 1680 • 1750 • 2100 lira 
Denizcilik Bankası Memurları Yapı Kooperatifi ~abası yanında, istanbul'un müstakbci 

tabii limanı olan Küçükçekme ce Gölünün en mutena yerinde, 50 metrelik, yeni 1.farşal Bul
varı Uzerinde Kilçükçekmecc memur ve öğretmenler sitesi içinde, bir taralı yü·1.lerce dö
nüm bağlarla çevrlli bütün pa nıellerinden deniz görür bu arsalar metresi 300 - 3.30 - 400 
- 450 - 500 - 600 kuruştan satılmaktadır. 

440 Ura peşin bakiyesi ayda 40 lira taksitle 252 metre ırsa 882 lir:;, peşin 756 lira 
500 lira peşin bakiyesi ayda 45 lira taksitle 252 metre asra 1008 lira, peşin 882 lira 
550 lira peş-in bakiyesi ayda 50 lira taksitle 252 metre arn 1134 lira, peşin 1008 lira 
600 lira peşin bakiyesi ayda 55 lira taksitle 232 metre li"P 1260 lira, peşin 1134: lira 
650 lira pesin bakiye. i ayda 60 lira taksitle 300 mf"t.te arsa 1350 lira, peşin 1200 Jirı 
800 lira peşin bakiyesi ayda 80 lira taksitle 33fi metre arsa 2016 lira, peşin 1680 lira 
800 lira peşin baki)·esl ayda 80 lira taksitıt" 350 metre arsa 2100 lira, peşin 1750 lira 

Pek yakında bir ecnebi (ir ma ile müştereken inşaat işleri ne başlanaca~ından arsanızı 
ayırdıktan sonra ev inşaat is telt kl~ld.lannJ ,.e sıra numara lannı alınız. Arsalar Pazar 
günü sabahtan akşama kadar, Sah. Perşembe, Cumarteıi günleri s.aat 3 te müesseseden kal
kan otobüslerle mahallinde dört köşesinin beton taşları ve numaraları konmuş olarak gös
terilir. Ayrılmak istenilen par seller için kaparo ahnır. Her Cu rnartesi günü tapu taktir n1u· 
ameleleri yapılıl) lapulPrı veri lir. 

Avnıpı ve Ame rikı yollariyle boy ölçüşen büyük eser 

50 MFıTRRTıİK TJONDRA RTJJJVAR.l 
'Or.eırindf"ki ar~a1arın f'Mrt,.,,.1E""İ 10 - 1~ 

TÜRKİYE KREDİLi !NSAAT MÜESSESESİ 
liradan) c:atı .. ıarına hl'c::landı. 

Kıt: 1 



ARSENAL 1958 NiSANINDA 
GELiYOR 

İngiltere' nin şöhretli takımı dün Gençler 
Birliğine geleceğini bildirdi 

-Ohk go 'bi 
F. Bahçenin son golü ağlarda 

Dünkü maçın sonlarını dolru Fenerbahçeliler frikik ita wıdılar. Avniııln TIU11fU Ş•· 
ttfln kafasından Lef tere gel dL Onu nda ters kafa vunııu, 3 ncü Fenerbahçe folü olarak 
Emniyet ağlarına takılı7or. A şağıdald resimde Lefterin kafa vuruşu ve en altta ise Em· 
niyet müdafllerinln müdahale !erine rağmen topun kaleye girl ti görülmekledir. 

Türkiye - Çekoslovakya maçı Ankara'da oynanıyor 

\nkan. 9 (0o•nd) ~f'neltr· 
denbtrl 711rdumu.ı:da bf'lı.lf'nı-n \f' 
'ftlrl. ptıl'5f't'Prlf'rlnln ı<lı.t.ındf' ef 
ıaneıt,..n tna:lltf'rrnln pop(ller Ar• 
1<enaı takımı nlhaytt ı:f'IPf·r" )11 
lrf'rf .. lnde mrntlf'l..f'tlmlze ıeııııf' .. I 
l..atllf'oıml Ur. 

bol lf' .\nlt.ıt.rllda muhtf'llr ma .. a
bakaJar 1apartlıi:: ,-,. tipik futbnUa 
rını T1Jtk POnf'\t"rlPtlnın de ıör 
ıue .. ını aıtayaca.IJardır. 

o at .. Köı·· 
Duıtın Gencterlllrttıı:lne. A.rr.tnal 

kultıhtınden Jt"len tl'ltı:ratta. lnıı:ı.:,.,,.,....., ___ m..,j 
lh: takımının I~! '."\l"11ın1nda .\n-
ı..:ırada olu-aıı Tf' TUrkl)l"dr' dıirt 

mthıahalı.a raotıı.tan c-.onr:ı t .. rftll·e 

Lef ter 
kasti 

peııaltı 

faııller 

kaçırdı 

yaptı 
l«f't·f'tl blldlrllmf''-lf'dlr. 

Huna röre \"t>nnJ tal.;ınıı t .. tan 

(j.J.i·ttj31:i 
Türkiye - Çekoslovakya , 

maçı 

Dlttr taraftan ?~ l\a.ımilatl 
T'Urkl~.- - (fl.n .. ıoulkya 'flllf ~ 
\-an, macının da Anlıi.arıa 19 :ull.)·11 
~tadında 01nanml\ııiı Urar altına a
tınmı,tır. 

?.Utha.t,_. atadı dün a.ıı: ın 

arn daa111rır:en, bJr Fenerbabçe!l 
artad.a.pna U.ıtıntülU Q%UntüJO: cSe· 
Jabatler baSladı. b!!:de de derman 

• 
mnı et O 
sızoyunç~ 

.ır:aımadı dl der~ ranı1ord.u. Oer· dller1nı tat.aı.ln et.mlflerdl, ne de 
çt aarı _ ltchertlller dUnk.U lig ra- ırlbUndekUerl... Son 7aptJklar1 DlU· 
klplf!rl Emntyetl 3 ·O ılbl a(l:C !arıt •abakalatda <****> J bUe halt • 
~• matıO.p etml.ılerdJ amma ne len· dereıı: alan un • IAciTerilller bua;Un 

aa.de.oe atu.ıcıan Uç gol Mbeblyıe 
f**> all7orıarcu,, •. Hem., belJı:l de 11-
lln en zayıf ta.ııamı karşısında ... 

lzmir seya hati ve ötesi ••• 
PenorbahçelU .. r, Cuma.rr.e.ı ve Pa

zar- gOnıert hmlrde yaptıklan bu 
ıual maçlarda bozuk oyun çtk&r> 
mttlar .•• Buna klmM lhtlmaı Yer· 
m!yordı? Palcat dün at&4a ııı:lden· 
le.r buna &iyade.ı1ıe f&blt oldW.r 

1 GÜNGÖR ERDAL 1 

ye lZm.lrde Le!tert oyun harlci bJ.. 
ra.lcan hakeme hak verdller. Zira 
maçta mUhlm bf.dlaelerl not halin• 
de takip etmete b&flarken, kıameı. 
onUmü.ıdeltt ~;a11 t4Q:ıda 7 net d .. 
kUtada Le!t.erln blr Emniyet mu. 
da!llne kata Ue !aultınil lllr. hi· 
d!AC o!ara.K UJ'd.ettlrd.l. At.ablnde 
aynı meşhur tutbolcunun :cuc!I 
tekmealne de .. bit olduk ... Böyle al· 
nlrll ha.Tada, Peoerbahç•nln aadece 
tek.n.IA'l plebe (&lmı, ve Em..ntyeQ 

1 

1 

... 

1 

f 

.. 
ıç b•l ma :Qp etmı,u. • 
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BENi MUDAFAA 
EDENLER 

Naci ağabey ve 1-azıl 

-·-em de oyunun ilk golü:y H dU. Ve benim yüzümden 
olmuştu. Na<'i ıCabey 

ile bir an göz göze geldik. O 
hf'.rhılde benim ne kadar k.ö· 
ru nzlyette oldugumu anla· 
mtŞ olacak ki, yanıma sokula
rak •- Aldırma Turgay, ha
tasız in.san olmaz, ha.kik.aite 
benim kabahatim zira o ada· 
mı ben ihmal t!tim• diyerek 
üziintümü paylaşmak i~tetli. 

Xe)'lle ma(tan 6-1 gibi farklı 

bir neticeylt galip aynh.nca 
)apılan hataların hrpsi unu
tuldu, htplmi.ı birer a ·lan, 
kahraman oldok, l'e yüıiimüı 

gülerek Dolmabah~ Stadın· 
dan aynldık. 

Naci ağabeyle aııağı ynkan 
dört, be, sene bt-nbf-r futbol 
oynadık. Pek(ok defa oyunda 
beni mi.:.şkill durumlardan kur 
tardı. Kendisi Galatasaray'a 
fazl.uiyle vazlfe,;ini yaptı!ı gl 
bl l\filh takımtmlZda en form· 
suı amanlannda dahi tıkıp 
sahanın yıldızı oldu. İ('indeki 
hın ve milli gurur ona ecne
bileri• oynarken ba,U bir 
kuvvet veriyordu. Ağnndan 
köpükler ff'lf'ne kadar didin.ip 
(alıştı. Şimdi Kıbrıs gibi mem 
leketlmiıin pt-k fazla ü-;tünde 
durdultt bir yerin y<rii Türk 
takımmı muvaffa1nytllP ant
rene ediyor. t n, a a 1 1 a h 
her eline aldığı me\'tuda mu
vaffak olur. Çünkü spor uha· 
cnnda yaptıfl fedakarhklar O• 

na bunu faıJaııiyle hak.ettirdi. 

Fazıl: 
Galatasaray Li! .. İndt oku· 

Yanlar iyi bilir, ortakmm ta· 

< 
malan idattce menedilml U. 
Zaten yüksek sınıftaki tal•be 
ltt, kapıda durup g~enleri 

eledikten sonrıı içeri bırak· 
mıyorlardı ya. Biz de ilst ıı· 
nıOann ~ncerelerfne çıkar 
top oynayanlara !litvlde ba · 
kardık. Bilbaı.<a okul takımı· 
mızın antren.man1nda bu yer
ler pek çok rağbet görür ve 
kapışılırdı. Fazıl da btrlm 
mel<tebin sağbekiydi ve ayni 
ıamanda da kulüp gene ta· 
kmunda oynuyordu. Epfll'y ıon 
ra ben de Ji.se ku:mına J[eçin
re Salı ve Pfflemb• ~nltrl 
kıllüp ıntt"t'nmanına Fan11a be 
nber gitmeğe bac;Jadık. ve za 
mania iyi arkada, olduk. Bir 
tahmda oynadık. Kendisi ga
~et akıllıca bir hareketle sol 
bf>k oynamaya karar ,·erdi. 
c-ünkii Sari a~abey varken 
'kend;ı;lnin herhalde- takıma 

tor girt-bil,.ceğini anlamı,h. 

Fani .. ıbek olarak iki-Uç 
sene önumde oynadı ve pek 
fazla da muvaffak oldu. Adı· 
mını cok iyi marke ederdi. O.. 
yunun i('inde ben onun da· 
ha bir oyuncuya, hakeme en 
ufak bir ieY söylediğini ha· 
tırlamı)·orum. Hu,uıi hayatın· 

da da pek muni!litl, yalnu: ulu 
ra pek Iatla itikadı vardı. Rlr 
fÜD, Coşkun, ben ve Fazıl )'rıl
da gidiyorduk. Binlt>n bire 
kendisinin yok olduğuna bay 
ret etlik, bir de baktık ne fÖ· 
rt>lim bir taşın ilstüne ayağıy 
la (yyı~ını hatırlamıyorum) 
vurmuyor mu. Biz tabii he· 
men a1aya başladık, o uğuru
nu tamamlayana kadar en U• 

fak bir harekette bulunmadı. 
Fakat soıır.ı, Coıkunla kendl· 
mizi mektebin l('lne tor al· 
tık. 

lrbelerln Grand · Conıa çık- tnt,anıı , 1r ı 

~~----·--------------------.) 

FE.SERB.UIÇ& tt 
MtbmeL - :O.edim, BASRİ -
AVSİ, S.\CJ. Secdtt - Turhan~ 

er•t, ·ınat, Le.!ttr, "St1uL 
Anlnnor: ~lol.ııar 

Kaptan: ~ıu::L 

E!\L'lfİ\:ET : * 
l.'al(ın - KO("o, H.1rndl - Sa. 

mJm. OS~l . .\'S, Murat - NeJat., 
Sal;lhattln, .&tllla, Hlkm•t., GOD 
do tan. 
Antrenör : $Uıu·u Gdlelin. 

kaptan: O•man. 
llakf'm: Nadir Jrınalı:ıar (IZm..) 
Goll~r: Iuran (Dair. 2'1), Letter 

(DaJr. jl ı, Letter (Da..k.. 14). 
Sertrc.l ~ IJ412 ki-:;L 
11.uılat: HCU.- T.J .• 

Şükrü hastalanınca ••• , 
Stad tq>lkert mtllabaltad.an tn•l 

btt iki ıakıcıun da t.adrolann1 mu· 
tadı veç.lllle 11ln ederlten Pener'bt.h. 
çere cMebmet• dlye baf,l.adı... Bu 
ıurtı:ie aan . !i<'l•ertll Hylrdler bu 
mevaım. ilk defa K.aıımpaşadan 
tranater edlJen ?.JemecU Mfredıl!Cek 
lerdl. O~en 11:.ın tedak.tı- kaleci· 
ııne bu d•ta fu.la 1f dQ~tdl am
ma. bir defaaında ö-Jle ıuı:unuıu.ı... 
c.ı. açılm1'tı .tı. M:rlrcllır .. şQlı:rü 
pıaa.rdı, bunu :rapmaMıt demete bl· 
l~ ba,lamıflard.ı. 

Bir .. ıun evYel ı.nuı nam.ııetıw 

matında. oynayan can JM dün ta
>:ım'fnô\ld ;ra-trıl &lmad.ı-

ltitme ile niha yetlenen 

devre ••. 
orun.un. tllt devruı l:mn.tretlllerin. 

sıit tauller1 ile tealldi durdu. ıo 

uncu daittk.ada Nlrutnln un.k me 
aatedeiı çektlat 1ık1 ouı dkeltıen 
dönerken, 15 ıoci dakikada da Lef· 
ı.rtn 1r1k1k nırutu ltalec.17e ear. 
pıp serl geld.t. Şlrzat.ı.n kontnJlau• 
fUtü avut. 
Sarı · llclv•rtllltr bu k~an fır

ı&tlardan aonra 21 lncl dattkad• 
ıııı: ıoDertol a.•maıa muff!!alt ol· 
dular. Ltlw-r1n frilr:llı: atıtı ıene ır.a.. 

ıecı,-. ('.&rparalr: ıer1 ıe<di. TUran bu 
del& topu içeriye .altar&k. dıYnının 
y~ne olünü atmış oldu. 

Lefterin golü •.• 
fitnd devre · u.ı:ıııı.ra kallı OY'Dl-

yan Fen~bahçeUler, 33 üncü daltl· 
kay• t.Mla.r bocaladılar, faka~ AY
nl?lln frikik atı~ında, Şeretın b!a. 

• 

puına •o:e T\U'&D Le!te.r1n. 2 ncı 

ıolü •tm114ı. aan • ıt.ct'ffr'tlllftt can 
!andırdı. htat bu ıoı bartz. o!•J"t
u. 

Bu aolden ttı da.ttır.. .ann OS
mae l['Uranı 18 lql.nde dQştı.rdi.ı. Ha 
kemUı "Tf!n1Jj:l penaltı TUrut\IDU 

Letter rektt. Paiı::at top Yaıcının 
mQdabaleai t!zf'rtne ltornero çıktı-
Pena:tıyı kaçıran. Lefter nihayet 
~ uncu dakik.ada ~ bir :lt.&f• TU-

tuf\lyla UçüncD. ıolü de attı •• mq 
da bu .oetıce ne 3 ·o Pener'b&hçe 

................................................................. i 
i Taı..ım K . .: 
i! lar O. G. B. ~t 4. '\'. P. P. ; 
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Prolesyonel lig 
ehir edilmiyor 

F.Bahçenin pazar günü Ankarada oynamas ı muhtemel 

D 
~ 'l l'"'Ce Bölll'f" Bınuında top Janan Prottıeyonel l. Küme Tertip 
Komlte.I uzun 8Uren tartı' mal ardan 110nra, bu hafta 11• maç· 
tarının ncrmal olarak oman m~ına ıcarar "fennlştlr. 

.Buna COre bUE{ln Beykoz - Bf!v-fei. 1 
otıu.opor. cuma ııunu v.ıo - Ka- Bir lsrail takımı lıkoçya'
aımp~a. cumartesi günü Betlkt~ 
·Ad•W •• Pazar ııünü de Gol•· da 1 O gol yedi 
t•ar•Y - letanbul&Por kaf'1tl&11a· 
caklardır. 01Mr.<nw, !l (T.H.A.) - tnatltere 

dPkı tumf!Lll1ne t\f'Va.m etmekte olan 
A'Kı\ R'\\".\. FE,ERBARÇE ierall ltstnden Pet&h Tl'k:va•nın 
Gtott-OR Macoabl taklmı. 1skoçya Hainden 

oııer taraftan Paz&r rano 19 
Mevta Stachnın açıllft mOn~ 
ttyle Oala.tuaray - Fenerbahçtt kar 
maııının Anltara seyahatinden tte 
vu seçıımtıtır. Penl"J'bllhçl"ll ıo .. 
recller d.ün Ankara Böiı;e- AtUdQr"Q. 

l"alklrk'le nvnamıı "Te m.çı 10--1 
kaybetmııtır. 

lbbotsan'un çiftte 

ga libiyeti 
Ziya ozan ile tPlefonla trörOşmctı- Londra., 9 iT.H.A.} - Bımılnl'
lıor 'Tf' BqJı:Pnte sadece kl"ndllerlnin ham'd&ld mOf'abAkalar ~nuında 
B!'letıllecekierını blldtrmltl~rdtr. dünya bir mil rekortmeni meş. 

BulfÜn, yapılacak aörü,melf'r 80 hur fngıliz a.t.lt-U Of'nok İbbotaon 
nunda malt fartlarda bir anı..,ma a~nt eünde Uı:t 1raliblyet. birden aı 

1 

mıstır. 
1• Yanlablldlli takdirde Fenerbah f'bbotaon hır mııt 4.ft 7 de. 2 mtll 
çe Cuma aqamı Ankara.ya hare- de 8.~7.4 de kuanmıttır. 
ket ed.ecekt.lr. ·-------·-----

Beykoz Beyoğluspor 
bugün Kar 

Beykoz'un galip 

gelmesi bekleniyor 
Bnıttn aaat ıs • .l\fltbatpaıa ıı.ı 

ıJında Ilı ı.ırsll1.9rualarını yapacaı.. 
olan BC'fl.oı • ~YOCIUSPOr takını 
!arı. ı.rıtlk oıan durumlarını ıaır; 

lamla,tınnak için blrlltrltrln" kıır 

lfl 1.J"I O) nam ak meeborlJf'tlnllf'· 
dlrler. Dört puanla )"f'dlnC"I ıu 

rumda b11lunan Rf'yo.-ıu"ı•orınıa~ 

nn tle pu:1nla dokuznnC'ıı durıun 
da l)ulnnnn raklpltrlnl )enme:l'"r• 
htrhalde ptli. kolR." olnll;\&rıılı;.ttr 

lıt.: hattalar ahııııarı hpraltt"r
ın .. ıtrıe hlr '".t ı.-r > a ı>acalı..ları '•n 
nedlleu Be>oıhıspurluların, •uın 
hıdlı\lar l('PrlıtlndP ral.lpl"rlııe k:ır 

~· kalltf'fll1.:, ~aııapartı tf' dok rın 
daklJ.alılı;. O)'an IJllh'ldetlnN' \-Al.il 
doldtırmal.. l('ln topu taca \t iri· 
btlnlf'rt atmaları .t 07Hndrıı tYlr 
rllerln s"nıpatı~ını U.tbttnıl"ll"r· 
rtlr. 

&rlı.odnıann hıl'" ,ıon zanı·nı · 
!arda dahili karJflklıklar ) Dz.ftn 
df'n t.toxnlan dorumıarını, buıı;tln 
J.l"ndlltr1nden :ıa:rıt raı.lplertnf' 

S.:arsı dO:ıtHet'tJ..IPrlnl tahu1ı11 tdl· 

....................................................... 
lngiltere - Gal Milli 

futbol karşılaşması 
1.otıdra. 9 fT.H.A.) - Gard1ff 

15ebt1n:1e ya.pılacak n1a11tt:re • Gal 
tehrtndf! yapılacak: İnctıtere - Gal 
mıııı takımı ıu oyunculardan ku· 
rulmuştur: 

Kf'laey fA?Mnal) --.. Wttllama 
fWBA.>. Hopktnı fTottenhunı -
Harrls CMldrtleı.broUrlll. M Oh&r· 
ım ~wanı&ea), Bower IAnııenan -
Medwln ITottenham). Vemon 
CBlackbuml, Palmer, t Allehurcb 
"Te Jonf!ll f8waneeaı 

Ankara bisiklet 

....................................................... 
Dünya ıampiyonu 

boksör galip 
LondrL g fT.H A, - Nott~nlt' 

hamda }·apıl&ll boka mo~abakal• ... 
rında Dünya Tüy Siklet şampıyo• 
nu Hnıa.n Kld B&ıN!ey. r&lc1bl vıc 
tor Pepedf'r"l JO raund eonund• 
puan heı511.bı ne math'm etmı,tır 

Bu m~abakaaa V. PeJ>tıder ye-
nıımtslne raıtrnen tevk&tlde ır{lzel 
bir maç çııı:armıı "TO takdir ecııırnıt 
tır. 

M~abalcanın parkuru, Yenır:nr 

halle - Kızılcahamam. !Oluo.ut'I 
67 ıcııometrKlttır. 

M&abalc& hıakemlert. Adnan Od. 
nt:y, Enver Suda Safa Sonakı!'I· 

Ka.drt ErPrsOn. Ali tuneer, yaı:ı· 

yoruı;. f\ttrı<ıla.<ımıtıtın bit a:ol ftıırl. l'unta ıctınll \~fıt 111'" '-ar•nlR58Cılk Ka,.ımptL,alılar, h:llt:n \ ... llkö:f1f' J..anıpta bUlnnmaktadırlar. p 1ı.ın 
la At'\lı.o:ıun tehlnP .,ona trnıl''>l t·t•h·tllndP dördftn<"tırU tayin ed.ec~k bu Ltu6ıla~nıa her iLi talrı:ım itin bUJdli. bir ehemmiyet t ...,.. 
en alda .valı..ın ıcıcu lhtlmaldlr. ınahtad1r. \ uı..anda KMım.paeah 07uncular ı..aıupta 16rlllınelı:Udt rk.r, 


