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HER GUN TA.M 
SAYFA SPOR •• 

Gunün bütün haberlerini resimli alarak her gün 

SPOR sayfamızda bulacaksınız. 

• • 
CHP.BEYAN AMESI NE REDILDI 
Parti, bu secimi Türkiye'nin kaderi ile ilgili görüyor 

-- - • --- - ------ı 
eyanname bir 

~·.~el mahiyetinde l 27 EKiMDE KiM KAZANACAK! ı. 

1 
: Re11.m ıslahından sonra derhal seçime gitmek 

~: Yazıfe ve .nüfuz suiistimali ne karşı ishal hakkı 1 
• Başlamış ışlerin itmamı, enflasyonist gidişe son • 

?~P, köylü, işçi ve memurlara 1 
ıyı . ' 

geçım şartlan vaadediyor 
'ııııt._ * ffff,D•f mah:ıhtrfn,ı11ıf"n 

D 
~ Ankara ıo - C.H.P rene: .tner~ 

P b 
;r;ezlnd.e kuru:an. b:r komIAYonun 
ı;(1.nleree eüren ça!~ma!arından 

eyannam 60nra bazır:anan a~lm beyanna· • • e 1 :?~'2r~~~~~!L;ı"?l~··· .~ 
1 cdnı.,.onu bf"!lrt.mekte ,.e rrul~et 

Yayın 1 k 
:~;.~~~.::.:'~~~~~::ı~'::: .. •;: 

amlyactJ ~,~,,~":;;.~~';;,~ ;;,':,.,m .. 
Türlnyetıın k&dt"t'i Ue 118'il1 b1 

aeçtm. 

1 
1 

1 
• 
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HOR. P 
HÜRRİYET 
PARTİSİ 

19 ltlİL'-:E~ 
VEKiLi 

174 ltlİL~E~ 
VEKiLi 258 ltlİLL.Er 

VEKiLi 

1 

C M p 27 ekımde vatand&ı'!larımu: me:n • • biri B''l"kb / l leket ışıerınl yürilt~ır: olan ytıını 'ht' •ı 0 U acı nflf" hıtabını Vo~•llerml ~~· üm• •and~k 
._ __ 

• -··-·---·--· -1 IVQ ede "k• "!l b~.arına elde~ıı:.erdır. Partımız,r. n 1 1 brocu" h 1 d H .. ı ııora tine ııdro bu •OÇ'm TOr.ı;en•~ Part· . . ,, r azır a ı. ur . .. ••m••ntlk .. ;unı. k•derl•d• 
iSi ISe Ça 1 1 ha: acı b.r rol oynaracakt>r. Bu· --- ışma arına devam ediyor aünkü lttl<ar panı&ı iş başın•• 

taıcuaı tatt.rde meınıeıtetu:ı ıçJnı:lc 

iktidarın el değiştirmesi kabildir -
ll"flmlett iki hail& stlııt ' 
tok u bir zaman kaldı. 
Herkeı m'rakla ı1 Eklm 

tarihini bekllJor. S.adtte oy •erecek ~~nltt d'lll. bu oJlarla mllletvtkW olaca.k ve ODU• 

murdtokl durı •en'd' mukadden.ıımuı tllt"rındt tut.ar&k polJtıkacıla.r d.a netice-JI lllff&k 

C.H.P 
HALK PARTiSi 

155 ltlİLL_E~ 
VEKiLi --

C. M. P 
MİLLET 
PARTİSİ 

4 /tlİLL_E~ 
VEKiLi ---

• 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 1 
Rıı uo;J , fub.a•trtmh•e.a )Ulunduğu &iYas. ve ıktı.t;.adJ: bUil-"f • tr ';ı·,.- .... _ n:rcıt.11a <la ~alım bir hal alaca<· 

• • .,_ •' &, ~ 1 . .......,._ ıo - C.3.1.P. nın ... ım •• ıır. 

fftı~rtnf d• nuan dikkat. alıp btr tahmin t:a1t1ota ın.,.4&.na ıetıtmlı lttdluı.,_.. h 
tabloda ber partinbl pmd.lden çık.anı=atını tabmtu eltitl mJ.Utttffldll -.rtll U., ıu~tk..ı 
attlmdtn aonra btlll ot&bUKeılr: na sa.ndılJtnln dktlıılAr- lelıa ~llll elUlf. Oneml H1.1.rtıaif 
bulunuyoruz. l\Juhalıetett.e 1' R.Otollk bJr t.ecröbe df'TI'fti reç:l.Pea " •m.t:D.lenı .. aJ IOftr& 
yeni eçlmJerıt fidecetl.m. Benim m.a.k.adım b11gün •lka.1et edilu uı.tld-ok"ratlk mt"n.ll&la 
ort.a.d&n .ka.Jdll'ID&lı: 1'1! lttıtün tetlrif't'd"n ttU.k "bir :teÇlm 1apnıalı:tu ........ ın11e ltu.lttıı&a 

1'111.!orlar. Bir takım uaıımınlet rapılı)or, lı.&&ıl uı.erındl" nf'ltcelt'r bttap edlliyar ... tırpriz~r c.H.P, ntn ffrtallM olan ~ miıtetftlllllltlndea lıUJllk ltir ıuanıru kua.nnı&ll ,-e 1ktl4ara 

• ..,,, TAlllam9i1, butf't"Jma~ır ı-:1 sil· (Df'•amı sa:, ıo: 4 de) 
n• bdıar hamianacak o n c.ıı.?. 

bf'li;ll'11l1or. \".\1.\1". ıettk kendi lmünlannı kullanarak ve &trtk e botun parUlerin Ueri lf't·mesJ htı; 4a cAlrprlı teüll etmt1t<"t-kt.ir .• ı\Jnea htor 1'iü.J'et. ~dald ıahmialed 
abnluklt'rt tddJa ,-e tahminleri teUiklea ıec-itMf'~, bundan e..-veUd M(.im aetief'ı.rt f't ni.f. I .1 ı•~t..n• •tr t.alıilıl.UI 1.1sCe7J dt- dOnlilndi ıaJfamızda Jtn''Mbıerı. 

V 
ntn bera.ıınama;t. buaüne ka\1u 

A T A N D 
l•rınıanan &e(1.m bevannamto!et1n· 

A S 
cıen daha ~ka tart:(la o:aeattır 
C.:M.P. nıo ~rn bqnnam."'2 J'e-- 1 

NE YAPACAK l ~~:1~::~:~~1~::~; 
aını t1.~ıyacat:t1r. Kapatını. Ot!:Da:ı 

A • BölOkhaşann ceza•vındo çe<llnı:t 

hnıed Enıin YALMAN :~~~~~ ~~~f:;.'!,':~~iı!,~ 
B llnlPıu o rı lle C.).f.P. ntn mlllete yapacatı 

dtrı,rfnf' ~~n!rat Partt 11- 1'1.adler ler tJacut.ı:r. 
•ar M>np f'ntt-lt? t'~ ~U- HQr. P ••nln &eÇtm besannaır:ı_,ı 

IPrlndf' kDdrttı '"'t-lhlnt \adar f'I hen.az tama::nlanma::nıştır. D P. ntn 
htJ&Unı , "" a:'!:ı\ f'n ta111,.1111 • t-~ ıse B~l:n be3-'&nnam•l J'•YlDlıa:ı::ıı 
ırt ınrur, ıı:ı-;6 anunı tutarlen• f&c&tt "tnı-~··"'!' ••r. 

dG,li.tınıaıa . fttı.;"· '"'"" ld ' 
lnlJ"f'ltrtnt t~~'tbıuıen btttun ~rr~ ·ı 
thnııt IU.ıum .. u!t~ı,ı"r ve mnıe-
ff' ~tin bir d • f'rt OOk h\iiik.UJ 
dlr. 8UtUn turuma dtt•armu ı 
ti t. •rlh a f . Pr-

M~ıııa. DOlltlk.., ., aları karı,_ 
ba ı.ıutar ••ur.ıu 11\lrll!iJl"dllltlnın 
••o ıı. bu li.ad 4 bu kadar be. 
llne. bOrıe fH!l arbnıınaıııı: bir fflı.· 
ltllnır. lr lfliaa ıac: raı.t 

''•h4h·rtot p ·ır 
~:utttnaıa tu 1~9~1:_~ 1 blrbırı .. r11ıe 
ha tqnfH haJlnd., ""'· ınuhktııı 
t t Cl"Phtıııl lttlı.U hır tf'k ıoııa-
&ratta hancı m '' f'lf'rdl, ltf' 

ı.aıuna lbtınıaıı u!aıır l>arunın ... ; 
na bPIJt f'ttnf'nl u,·\f'llf Oldac:u. 
hulıı.alardı• b o in"" bir '•in 
•lrl ' u "'Chnl · nu 
ki b vuıreı.ı lıola)·t,.~ı:rcıe vatanda-

n P•rUltr 1 -.. dı. \t- '"aı.ık 
lrubetnıı~t"r bina ıa,-,ı,rt: ıl'iıdPo 
4aJoıı ıardır: T ~blrı,ıf' rc-lı.abtte 
rın IUıu. bl,..ıa~ ~tn taıuru a.dıuta
tan b-.ı..a bir f:lntı \:llX.anaaa1r;. 

''' ıurınbyor. 

D •nıoı..rıt Partt 19,>• 

Harding 
Müşterek 
• 
idareden 
Bahsetmiş 

HASTA YATAGINDA MÜCADELE - Ya.ı l\rl a.ohtı h..tde •lJAM Jnul'adele auuindrıı blçbit ttJ 
kaJ"bet.miJea Ru..e:rln Cahil 'l:alçın huuı. yata.ıında mil· 

J,..l•tllJllilf taa.hhntnameıo.inl Jmulııor. Blllndltf uı:ett, H&llc Partlti, tta. deYN ın.lll,t•tlcllJttf ıç1n ad.a,J" ıös. 
ı.-rıtııı $&hsı1f'tlere •lr •Ttlrk mllletJne na.mu• o:r:il• ı.a.hhtttnamet>.1 lm1&latr:nakta tt Uı:tldata ıetlldt.tl lak· 
dinle & &.J itind' 1eni te(imltre rldiltt~tl hakkında lmz.a. almakt&dU'. 

C. H. P. dün iki topl.antı yaptı 
REFAHI HÜ 1R BASINLI VE BİLGİN, HAKİKİ 

ADALETLİ BiR İDARE GETtRECEKTIR, DİYOR 

• 
se~ım 

savafı ba,ııror 
Karoosmonoğlu Manisa, Arno Uşak' o 
lnönü T robzon' o, Boyar Afyon' o gidiyor 

Uuıu..f aıuhabırlmkdu 

A: kara 10 - C.IJ P. ~Mel ba.j;· 

1 kan velull .Puat Anıa tle eMı, l&
nel ba kanı A:ımet Ta.b.takılıQ bU· 
ıtün euı ıs cıa otomobille utat•.a 

t hareket etmı~lenı1r. Ama ve Tabu 
ıuıı.ç. yarın rapılacllk: U~&k c.ı.ı P 
ml.ting:.ne katılac&ltlardır. 

C.H.P aenel aekreterl Kuım GJ
lek bu &abal1 6&&ti 9 da uça>cla iv 
o.anaya attmtetır, O<Jlek. ıırüne1 ıı
ıer;nde propae:ancta konu~aıan 1a 
pacaektır. • 

CDl."\'lmı !ola: 6. l!IU: 1 4t) 

Sun'i peyk 
Hedef tesbit 
Ediyormuş 

....... "• ...... 

rtnd" nını, 
1 

· • ~imle· 
nın 1'tndt t n • 0 n lan ı

d.••aoa inandı ı alt"~bhutf' baınn~ 
trıf' b.akl•rını : nt. "''"'" tf' H-~11-
nıı"'" bir 'aak ahdlt t"lntf'k ~'" t"Q 
taıaın.a1ı; 0 nlao l'blrUttnl bal • 
tldann. lf'~t!r'' bf'lll f'tmıııur. 1ı.:'•r altına Proıranunı a,yaıı:
i'ff:\·I ttnıın:!,trıatı. nılllrte b.J.r bir 
bir ldır,, temı'm""ı \"f' ke.rn 
tıktın at:ı;atıı~a_rtar ohıuıuna a
tf' ttı re-cı t fhleıuiuıt, mf'mlf'J..t-t· 
bir 11 ,11,tl lln:da n.ıtık Y•r•tarak 
htr l'ön t;b Oalbulıı 'to lri.oıoacıım 
lftUb.w.lı,lı,ıUt t dit "lf'.,lf'r) ll"ll"fnr nu 
•lrll kaı ı.. 'h il .. ,,., larl'Jı en t 
"lln ft•kı~~~ruıı. ı .. , nıllıt blrllktı~ 
-"•n oıa4.'aıunı~ k~ru1an1ıu ali., Dert~ 
kt-Jf" dtlı.ı .. iı '"" be1'.annııo tebıı-

1'.tld<'r. "&1.I hlUha1.:ı.aktır. 
mubaJf'ff't lf'k f1toını lbmaı t"fllcın• 
rf'mf'dlllne 1 ~Plu• halinde tı ıo-'. 
ll(ln bt-k1~ııı~re nıııı1 bela '" hır. 
doıru1a 'l'tırı.. 1 &tlff'MI doaruda.ıı 
huaa ntli .. takıı ~•landaııına ,, bil· 
~andıı. batına ıtarıda,a lı.a.lnııııtır. 
Y-&landae, nıuı. &ldf'cf'k nıu taı..ıı 
ld.attalnl bt:ııa~:eraııuın "'"' ı. ve 
taktır. RtJ ını lı. "Ddl •lludt tlllll
tlo beLıu.ını '" l)~llııınırı..en. mııı, ı 
ttnln 6ıılt-nnıt,. 1 ~ıııını. ı.t.rn ld~ 
Jtlll. muraı..ab .. ı~ • b.Ur. hallı.anı. 
re knrulınM&ını, kb~r oıotıf'rn id~~ 
nuıne dorro ildi! '"'"'"' aıta"'"·aı.to. 
mtıı,tınln buıar ,,:1'"1nJ, 'I urk 
tıabllmeı.tnı .ıııaııama '"'atı• ı..,·u. 
ı·aııeac:aı.tır. lkrthtr. baııanuııa 
nıeı... blrblr)erlJ lf' 

1 
C• bıartLf't ~lw 

Unlartndan ntahru' 11.ıuemıt.1. l•lw 
lı:ll vaıııınd•,l•n \.~rıı Olq mu~t.\w 
Jlllı olm;1kla bf'raı, Partllf'rt" kaw 
ff'IPr lı.arfıııııud• \lr·=~ nınn ı-ıu:ı
df'."n b<l.oılıiw l<>f' du, in ııınıu "f'•iıı-
11 \illaıttli&ıolan ·b.(ı"~·aı.. P•rtı· 
Ciddtn aıırdır. Jto ' 'IU.lff' 

C.H.P. dUD Tatlllarla 1"11 Z•JUD· 

r-.... --....... - ...... ----... ------------------------,-"'1 burnuno.a aı toplan.ıı ~;apm~. hatipler bUb...., tşot m ... ıeıerı •• 

Ne• Yort, ıo - Sew Yor:C H'rald 
Trtbun• bul'iln n-.retUjt bir :ya.aı 
da •ku:ılların t:ıt·aıar ara.aı l11dUm· 
lü mermi pr()l:ramlarının bir kamı 
o~ank. •un't peykln B. Amertb. ö· 
.zerinde lı.-Ult:r yapmakta oımuı. 
1htımall üzer.ı.nde durmuıtur. Gaıe
t.e bl.ril1C1 uyfa haberlncıe •İleri ıe.. 
len ulteri lat1hb•raı •ubarlannın 
1n1'ranıj JUaları ile Amertk&dakı he
cıerıerı teabıt t1:ln harita çı.kartmH· 
ta nldııtu kan .. tınde bulundukl•· 
rın11• 1·azııu~Ut. 

ID~, '•! 6 .,., 

Rana ra1111en, bl& 1 YD~ •m1Utrlt bali.ı,o •tlk.b...ı, bn
Tark "l"atıand~tarıntn "'' ttınkti 
lmkb .. u darumıano ur, b;,t.ttl 
&t'lmrıl blldlk1f'rta.. T h:Uıktndan 
tthılıı.ınıo f'a b'"'"~me~rııı: •IJ"tit 

•o .. .,a.au a· 5 dakıı.a. 1 
. • ••• d•J 

1 
h&l"ıt.t. ;pllb&lııı1ı1 mevı:ulannda 1kt1 
dan şldde:ıe tenkld etm:tJerdır. 

· Taş11ta.r.ıacıa.1r.1 t.oµlantıda b:r .t.o-

3okuldaha 
Don bir Drmo\.rat Partlllııht f'\·lnl 111.tıl•r. BY 7.>3tlnbam.ın"" 

Tf'l~b.ltr 'tahall~ ... 1ndt 8:S nunıaradlt)dı. C\onra buf1111ın Ut' ay t'nr'"'I 

!~P~UePftfnde te Eaealer lı.oyü. ,-oıo uı.ertııdt: bolun.ı.11 \'t! 7.tfUlmu..,antba ımaJ tdcn bir tabrl.iı.a, 
1ter':s... ,... ea 11.ftnııstıl. D•rum üllee. te.ı.etonla itJ&i:reJe lıtldtrilmi,, daba onra d.a fabrika. !ıahJpLcri ha 
ö&tT r fhlU ttr. .lbdullah ff Sallık Oren adında Od kal'd~e aJl olan fa1n1kaıun ı~ortah alınadt11 
ltlaJ ntınu.ttr. R•df " •oturu dUnıaııla.r "" nca.k ıta.traa döŞtU blr zem.in li.ıtorlnde ıUrltıkle çabfan 
da '~ ekibi., fllr 1'aJU Ul~tllr.la.Jl llOnra ya.nıını •nndtlrt:bilınhtlr, J'abrUta. ı•ni• bir dtnhJiün orl&'IJ.:1. 
,.. :ıt:duıı;: lçın •• JaJnnınd.;a "balka bina bula.nm.adıtı l(ln ıdtaJet ttm•mltlir. oumanl.arı bırkıı.ı:: kilom.et 

ıonı~bllt.a J&llJUlb fa~rilta tam.men ""•n~ıır ;tarana takribfotı Jarun ....U1on lila ollluı" 
t.alats\ia "'d..llmfftfflr 

n~ lapan milletvekili Mta:ı·ı A:t 
Rıa& Arı_ m•k•ıı .ı:dewleıe! ücerhıde 
durmuş. C-B.P, ıamanıncı.a mesken· 
lia YaL&ndatı • ., -.blbl J·apma.t. tçl.n 
çıkan kanunl&nn D.P. t&ra!ından 
lrt t.a-t.bl..lı;. Odllmedltiııl iôyllyenııı.;., 
detaıJ4Ur ki ! 

•- C.l:LP, lktkiarı zamanında dar 
&ellrll .,.. m.ı.eken.iW T•t.an~lan eT 
a&b.101 rapmak için 1.iır.t ı.:anun çık· 
nıı,tı. Hatta htanbuld• bu mauaı. 
:a millı ema.ıa •tı aruıar bı..:e te&. 
i>lt ed.Hmlft.I. Pa:ır:aı. buıtın bu ar• 
i>Al&rda dar ıeıırıuer IÇlll detU. bol 
i~l:rıuer tein Jı;lfiıı•ler kuruldu.> 
ıuu:eaktben l:oılutan mUeneJULl 

adayı Bedl SUn3Uta1 da Lşçl ucn:ıt,. 

İPrl, aarari ücret ve 1.X-1 ııtgurtala· 
1 rının tlil&tu m~vruları ti ert• 1• dur· 

kapatıldı 
Okullardatl Mya ;rıbı uillnı her 

aeçen ıtiu t:.ddeliınt uıraıı: etaba art.
urmaıı::tadtr. Sır taraftan Maarıt Mil· 
dUtIU4:U .atlık tq.ı.:ta.U. ote )"an
d•n ~&A:hk MüdUrllllU il• Vt1'.yet. 
Hıflluahba ıtı:ıcUmtnl. ep1demıntn. 

MJrUll l1'ltından taklp eımektedlr
ler. OJrullara vtr:?en ta.1tmeıa ıı;;OH, 
ber ıun tik der&te talebelertn. ha. 
raretJ tetk.lk edllmeite •• cfula •· 
tef!h ıöruleu t•lebe •dedi d•r!l&l 
Maartf Mudorıuıtone b1ldlr1lrnekt.e-

ınuft.ur. dır. 

İKTİDARDAKİl..ERl . I .. Bu llıbar tl281'ine .Murıf 8aQ:hk 
'll,L\LD'ETTEKil.ER 1 mı.Uet'1.şt Dr. H~kmt't H!!ll!f"r okul!a-

Ad.arl•rd.an Neaı.mJ Erıeı..1; u11 O P. ~ n dola..,urak hutA ıaıRe adectlnt. 

1 c l>urayı !'lll. '.\trlnf' hrfl.f't bir r\ )-11ıı1•1 dMllf"r. R. ('f'bl ctbli>Oklc-ro I· 
nın M>~ünu dlnll"dl. Df'rbat Ah<:ıtP hlnayı ,.ı\tt~ brlLttltn :rf'nl•luı YllO 
tı.. DUO t•Btlc-dl)c-clltor &tllp, a dC'C't ('tDl·nın t\lDI 71khlar. 8•
nun flRrint ('rbl .o.olucu bldın ıaut .. o.1e aldı. Drdl k:t: KDf'mokrat 
Partlft raı.,_ır mı bo:ırlt t')lt:r'!' .. '" yaparq-.m ben ılmdt oobfr f"O· 
cuınmla Mral)t'r'!' Bir dt D.P. sıı, ıı-.tırmış. \"atandaş bl~ HDI ı.ım
""tJf' f'Xdtrml>tttıiz. dl~f'. 'okıoa ı.ıtl..ın 1ı.f'ndUtrt mi ezt"ttkltr. Beıı 
nf' '.'·•pıuın1 "u)lt"'ln •• :n 1 a\ .. hf' f"I lllı., ıı•J.,-unu U.P. T"e 'fttlH cc.,Uaıa 
"'<l\.lbın-.. dpdl. ~ii~lf';ıl" .. ü, Ttııl' ,ı t u.. ' 

""ottOOOUOU .. OIUOUU .. •u•·ttttO••tttt<• .. <to•""" '"'"""'""'fNH•W.UOHHH•HH .. OHH .. UMHHO-

DP dün yüzlerce 
üyesinı kaybetti 
Tam bir çözülme helini alan istifalara 
sebeb: Merkez'in isabetsiz veto'ları! 

..oplanularında kanunların l'ıh;e aa- yapı~ muayene.erle te.blı eı.mektt' 

1 

ıldttı,ııı ballrt.m.1' •e •lkildarda ba- ve bMta nıa~u ~ 50 J1 seçen okul
lun.an paztln1.D .lc.anuı:ıları anlarıt Te lan Vil&-,e:. Hıtlllllhha ı:ncumen.tne 
t&tbaı.. muha:I! pertllere brnek oı. blldlrm•ll:tedır. BYYelJrJ ıtın kap•n
.tou:ı ıerekln dtml.şttr. lan 5 oiruld•n IOnra dUn de R~ 
~~rtard•n Puat B!laln de vf'r- ~;h:ta Enet.meni t.a.ratından 3 oku· 

ıtıerın ıam .lı.dU oldutunu oetlrt. :un kıı.patıımuına karar fırllml 
m.lf,. mUhW>:ıt 11.anuni tahct.t•ıere ıe t!: BU' haca mUddeCe tas.ı.ı edil·. 

nuu.ı ıuhuırınıımeo 

Jlrıurum, JO - l:r.urum O.P. 1"...a.; ... t. tdare ı..,etı BaU1 Talip Yar
ıth, İap.Lr pnal m~ı. ba6I Cemtl YatlılJ. Nore- Baled1Je reı.1 MM· 
met oonaı. VU&;et l4M't beyetı &aut t.bak Ö9olur, D.P. kurocutana.~ 
dan atıp Jteteciotlu. vntJet ldare heretJ. &Dal .Atik PalandoJ[tn D.P. 
d•n ı.stıta ede.relr. Bürri)·et PartJ&lne ıecmlılud1r. Bnr. P. at aon ıua
:erd• .. ıuımacte btlyük ıdifmelet k•rdec.ıru '15 oeak ~aı.ttır 

ıDevauu Sa:~. ~u ı d"_ı fDf'9aını •a: :5. 81 C il•) ı Df'Y•m• la; a. ıı ı d.e> 

' 
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rt.t·•;•·•:• ·ljfj(ji 
Soıı Tıp Kongresi 
neler yaptı? 

D ün'."anınen ,. __ _ 
ren;.e tıp Yazan - d&ır bır lsvu;· 

, k'külı.1 r"l!. bır İ&veç.. 
b ~· ı M H ZAL 11. btr XL'1•1a· "··· ,.. .. . . t&n~uıo.1. Jtoa-- Jı Te 1'illplnll 

~ını J•P ı. ·~-------------' doktor eıUdleli· " ~d~~~ •ate uaun o:Clutu lç.:n teıkt!A- t9JD da ,-apacaıtımıa '.koncrede 
ıo IÇ'.ndek· e :: uç memleiır.etuı np tahatııntn ttzertnae ıenta bu• 

beı;.t konı:reye ka~ılamadı. otu~ aurett.e durac~ız. burı1. a:ı proı-
mem.ekeıten tlelen1er •e~·a ram. t.t.anbuloa ,e:ktlı: .-e tuYıP 

ın f iller ıaı. 

·onuaı &a:nanıar ol.la cueıeıe~ edildJ 
miıı be mUhlm t.opluluk.Ia e!bet:e 1(. Tf'\I \ILEi'\ff: 001\TORLl K 
ÇOk mq8U1 oıurlaraı. fakat aeçun 
dl1·Larunız ara~a ll:anştı&"t ıçtn Tqktii.tım.ız. doktorların aert>ef>t 
kon~l·e a't h•berler, a-azetelertn bir •Ure~te T&Z.!te l[Or:nraır.ıe , ... 
havaı:ua afitunlarıncıa aııcu otr rıftaraı: Bundan e,·.,e:tı L<orı.r.e-
kaç Jlatiı-la ctçUd.L. lertmızde buna dafr karar ıruret.~e-

G&%ctec1 aıtattyle '>en bu '.>ot- n kabul et.tlk. But memle:.s:e-:.ler
ıutu cıııyaum. aydınlanmak ve o:ıs:u tı:e bU."l:lM&a dar bllrU ha.;k: tç!n 
nıc;uıarı aycıınla::mu: iht.tyacıyıe hOkUmet.Jer tarafına.an Ubbl :rar· 
TOrk Et bba ocı.aıarının dioa.mlk: ve cı101 ıeşk!l&tı turulruuııur. Bunu 
akıncı reisi Dı>kıor Raısı..m. Onaı..·a tab!l cıı"e .lı:arşıianz. Btz;m tetedl
b&f vurdum. Doktor R~ı:nın bu ~in1lz, •&Y. dolır?Orların dller!en;e 
topıulUl\ln Jnu.am 1· başırı t

4
-e •ıına katılma.tarı. dtlerlerM •t'tMet 

ıamamıa.curıuı :çln ul!>an tUatı- eı..&et.t.e vuihı gönneler1d.tr. Halbu
nin üstünde eavretler &arfettllt\n1 t: İ~illtere. İ.&veç, Norı;eç, İf.rall El 
bUJl•on:ıum. bl mrr.n!d"ot1~n1e do•torıuk btlıon 

Doktor Rıuı:ını. ,u taV&1~led$ b!J· bd\Utıe tçU~uaJl~ı.trtlmflJt r B s 
luAdu: Dtınra Tıp topluluğunun btuıu hot tönntıyoruz 'Ye cne&leıl: 
Udıuml lit.bl Doi:tor Lou1.8 H. Ba- ba:.tıınınaan 4&. at•aiar baınm.ın
'Jer henüz buradadır. B"raberce z;- 4an ~ t da.;1 •~:~ıyoruz. 
ı·aretıne eidelim. DogTUCla."'ı doiru- Ame'rJt&Oa bU&tll!il h.Mıa:ı~ 8"..· 
• kendlalnden mall1.nıat. aı.ıruL coı'La:an almlf Jfirtiıı1UJttır. Yüz 

öltO.IMHI OOh.TOR on milyon Aıner.tıUı bun:ara dahli 
TP.'\J~IL gon.l\"OR 41r. sıaort.a.:ar ıor;o tür!i.ldOr. B:r 
~- lkt &A:fam Hllton Ote!in:n lttam.1 y&:nU: 40ktor ı>ar•llll. '1~

stfael blr Cla1:"eB1nQe An:ıen~alt U· •erjtorl ba.~tabaııe. Opt:rasyon ve 
mu.mi kit.p tle bulUftUlt. Dr, B11.· tli.ç murar:yte berıt.bf-r her p·~ 
un bana •tıniarı anlattı tarşı!ar. Ücretler bftr ııevt hizmete 

Kon&remts çok ba: arılı. çok töre cıettt1r ,.ıemle.lı:et:n muhtelıf 
•ert.:n.U oJcıu. Çok mıaa!ll"!leverlı:.;: ı·erler.ncıe hlsmet~ m.Lt7etı.ne &'6-
ıôrdOt. Ha\·alaı- da tyt 81t.tl. Hep;· re de farklar vardır. 
mbl tstanbula bayıldık. Koıı~rt!'nın A:nerttanın B11.r.ı eya.:etler!ntte 
bu attar :nu.ı.am ve ba"'an ne tE'r- <tokıorluk lcooper&tıtıerı alm1f YO· 
tJp edllmeatnde Türk teşlı:lhitının rümOttar. 8an Franaleko<takt K1o:· 
...-e bllhlıel51o Doktor Raıs:m on"L"ın eer kooperatı.ıme yarım m.ı~yon A
!:ı.tUı'lett bü~·üie.tür. mer:Jı:alı s:ı.nnıt bulunuyor. Buna 

Oltn»·a Tıp Toplulutu . .>3 mPm- ka01ılık New Yor~·tuı lfav:t Kal
leı.r.eı:e mensup ıoo.oou doktoru kan lıutalıt al.aorta mUesw.eei
tea:ı6U ediyor. Diln3;a yüzünde nın tek ba.ıtına dört buqu:ır: m.Uyoıı 
s:lO 000 t>oıı:tor bulundutu beeap menBUbu vardır. 
ed\llnse. CS.ü:ıya 71..ızülld.e~ doktor· ·r tc \Kh,P."'i'\flS 
!atın bu.rot eltaerı7etının bız.imle UOh.TORLl."h. 
beraber oldugu aııl~thr. o~· Bauer·e ıu auaı:ı lOr<l.um: 

't'Opluıutumulli HM·i ae Parı.ate Ya '1oar1letm1f do:ıttorlu~a ne 
3:l uemleketın Tıp Teijlr:ll&tının ı,.. dersiniz? 
tlraktylP. turulmuttur Sonradan - Bı.ı:. n:ı etın ıu.t.ısuma:ldJr 
•.ı.• ınemleltetıer.n acıeı:U S3 c:ıere- Topluiutt.ı.muzun mealektekl dO· 
c ne çıktnıtttır 1stanbu?d&~ kOa rU tıüle &.it aıkl dOaturluı vaıı:ı.ır 
ııre, on blrind llonııremtM.tr. Top- Run.'.ar, mH!eıJer arası b.r nıalılretı 
ıuıuaumuza azalı".i:ta •u. fertler aşır. ~eaıetıntı Te h•tar• karşı 
Qektt Tıp t~kılltt4J.r. Böyle 'eıt- \"azifea1n1 :rar.ırna7an, a:ıadai men· 
k11U.ı olmç&n İran, LObnan. IrU •aaLnt ön pllnd..a tutıuı. h•ta71 
aıbt htt:- m":nleket.ler de bizım a· yolan ,.e a.oran cıuktor. b1Zd.en cıe
ra:nuda rer alamamlftl:', Do- gU41r. bu unvana lAyık &a:nlmu. 
mır P<"nle nıf'::nlelı::etleı1ı:~n aza bo- _ Amf'ıi.kac.a d.olı:lor Out\.lert
ıunmamalanna &etıop ae. dOkto,.. n!n ııutıunn 1ıeıır Mvıreı1ıne K5rc 
ıuı: teşkUltından ma;.ırun1 bu:Uo- o:d.uA'U -cıokru mucıurt 
maıanuır. 1'.:ğo!ll&YJa b.r tPl: ~t.ır - oottrucu~ Fa.car. buncan cıo-
zıa tieıt. ıl edıyor arı doıctorun hlJmtt\ t&UtM d .. 

Bıl.t.ün AtTUJ)a mcmlckeUerl h:· lıı1tmf!2'!, Q>~ r:ıara t'eten anrın ~I'!> 
ıutııo ber•ben1ır A:ıı.t•rlltıı.dan K" az ptıra venın veya h!ç vermeyen 
nadL Am~& \'t orı no IA lltmem...- ıu re a:;nı alil:• p etil r. 
lete1J Cffiliyete aahildır. AJıyadan D:' B&uer 19S-l de b.:anbu:a 
Hındiata.n. Japonya. llUlı Çin, Co- p!m19. A\lantttt y!mıt bır kere 
nubt Kore, sı~·a.n:ı..Burma. f'Uıpın, aı mı.t. ııu devrtA.hmı aereıat.ı rap.o 
Endonezya. Pak . .aı.an ,.e te.raıt. eon- ınııtır. t.tanbulu QOk •e,·ıror "'e 
ra A\'U&traıra \'e Yeni Zelaod., A!# buraııa.n ıekr&:" ceıme~ eme:tyle 
Ti adan Mıa.ır. Faa. suca.ı.. ctnubt a?"rıllJor. ke:ıd.181, Hl.,:l ve 1953 ..e 
Afrtka. n":er;.n<leı Aınert:ı.:a do.-tor:ar cemi 
bO'hn.t.~1~ c:.\1,t"'f\l.\RJ yetinin re!s!tl:!nt Japmıotı:. 

ij}f}!l~ 
406 OTOBUSTEN 
256 Si ÇALl~IYOR 

Çekoslovokyo'don yola 

çıkarılan 82 otobüs, ay 

, sonunda limanımızda 

olacak 
<teJıırcıe ot<'>bU.. eervtıılerının ta!::

n:resı Te hilbMtia ta::ebeJerin r ... 
hatça roeırtep:enne atdıp ev:tri"'le 
Cönmele?inl temin için dfln A&at 
16 da Belediyede va:ı Te Bt"!ed•1"e 
.Reisi Prot. OOilann ır1JaHUnde 

E.TT. umum Jnfidüro Prof. Klmi
ran G · tsOn ,.e tııeınıe ınOCOrUnQn 
işt:rtkiyle hır t<'>plantı :rap1:m1 
gı•rekH karar;a.r a..:ınmıtur. 

Buna ıröre. bu sabahtan )&· 

ren Top~aı>ı • E:nlnönil ve Yed -
kule • Enl.inönO araaında a1obah 
ıve akşam 1>aat:ertnc1f" talebe oto~ 

büs :;efet'.f!M L:1cta:s ed1lecrietlr Bu 
otobil$.!erıe yalnız talebeler s.e-;ah&t 
edeoekıir. 

Dıte.r tarhafta.n E.TT. taares:nın 
e!iucıetı otobDft .. ~mı toe. 7• yüil: 
aetm\,t.r. Pak&': nıoottaıerın an· 
ca!t 1256 ıu eefer yapm~lta ,.e ıun .. 
de 710 bJn ro.cu ıaşımı.tt&Oırlar. 

Qe.itO!il.O"f"aXj&d:&U fOla Çll:arl1&n 
8:? otobüs de ay ıaonund& limanımı
za ıelecek ve bu auretle E.T.T. nıo 
oU>bOııı5 mevcudu 488 e )·oıaıe:ec•i>· 

"'· İdare, )·edek parça temınt ıçın 
de ıetokW te·· büı- , ·apmışt.ır. 

Endonezyalı 
milletvekilinin 

merakı! 
Tür:&:tye Bürü'. l\I .. tet l\tec:ıa~nın 

z~arettn1 !acte .a;ı;,..adl7le Te Tür 
kiye Büyüt ~f ı:et ~ıeell•ln1n ı:li~ 
vetll&! ola.rat ~f"hrtmlzde bulunan 
Endone:zwa parlAmeato tıeJPt:. cıün 
&ab&!ı .-uıırrıe nıerek y&;ı ve bl'."
ıeai.;e re1&t Prof. Gökart zıyaret et.
mtştir. 

He:""et aza.lart. ta.rfhl rısertert \·e 
tab;a.t ırozeı: k:erl ı:e Cl.Qnyanın ı1li<. 

katını çeken I•taobUlu uaun iL 
mandanber! .Onneyi &t2U et.Ukıv 
rıni.şlmcll bu atzU:arının taha'.ct!>uk 
ett!Jinl aörmekle St'IV1DÇ duycı.ukl~ 
rını .b11Cirmlşler. teJ:ı!rdPk:t imar ha 
reketlert bak"ıncıa Uaba::. llSt.e.ı:n.1.ş-

11/rdir. Heye:e unar müdürü I"a· 
ruk A:rter pl~lar ı:.ızer1ncıe " .. 
re!ıH 'luhıtı vemuıur 

Bu SZıt.ı'ıat üzerin(). ııe)et. ü-eıe-

rl.ntleı:ı blrıaı: •- Pukt;, bu fti(L"U 
tş.lude. v&tt.ndt.Jia hükômet ara.. 
&uıda a..'11~rnWılt c:ıkmıYor mu?• 
iiU&?ltı! M>rdu.;:u zaman. kenı.Usıne 
ıu oe., ap \'Wllmıı· . ~ 
•- Ha;.·ır ere.'laı 

Topkapı • Beyazıt yolu 

ıfıklandırılıyor 
Teoı lnp. olunlln Topı..ı:-- Be· 

yanı. yolu Ra,·a alanı ;.u. :.ıda ol· 
dUıl\1 tlbl Jlpyenl b:r fllt~lde teA• 
•:r @dllmeıcıedlr. 

KAHIR ÇOGIJNLIJK OLIJ~ JIECLISTE 
PARTİ BAŞKANI DA AYNİ ZAMANDA 
HIJKIJMET REiSİ BIJLIJNIJRSA~ 
LISİN MIJTLAK HAKİMiYETİ iCRA 
KIJVVETINE GEÇER, İCRA KIJVVETİ 
REiSİ MECLiS YERİNE KAİM OLIJR 

Bu takdirde de 
demokrasid en 
bahsedilemez Ekseriyet ve hürriyet 

•Esa.:ı.oıın parlL'llentoda e ~."ierıye~ı 
haiz olan paı•tltı.Jn memle.k:~t.teiı:! 
hUrrlretı daım1o çok ııönne1tl bir 
lt!:raııdır. Hır.ttıi bu parti muhale
fette t~en bOrrtytııın u.llS'lndan 
tikireı edf'ın ve llttıdara bu hürr!
yetlerı ıenııtetmek ı~n ~lmet: .ıı 
ıedtlttnl rar•n part1 bile, l:.C.tida:a 
Reçtl'.<ten M>nra mevcut hürr!yt"~.

ıerı de çoıc ııörür. ltlMtl haltları 
namına ne T&nı.a he:PR~nl mahva 

ve Ana~·uaya töre Meollate bütün 
muhalı.t partiler yekOnunaıın taz 
la bir ek&ertret.ı haiz ola.caJ::: par~J 
buluomama.k:tadır. Bir iki partinin 
anlaşmatiıyle iktidara ııre-çen t&kali 
tahakküm etmek ıettcat ve meylini 
iö&teren Başbakanlarda IJ&nh "'e ba 
tarılar'yle dolu mazileri de oltıa 
ve kendl&!.nden f1ne büyük hizmet 
ler beklen!le.e blle tahaktf1me &ap 
ma temııyülündf'n dolayı J1emen 
Jı.kat edllm.eıctedtr .. 

- il -

Par:amento uatılünde kanun yap
mak; h llkltt ne m r1lete. ne de ıc
ra .tuv.-etliıo tuv,·ettDe verılmetnc!} 
tJr. Bu hak yaln1;ı ).ltllet.vekllle:-ı· 
ne \&rllmlf, bu tıu:-e\leı ce truıa.a 

bak:arı "korunmak !sUntlınşt.lt. 
Kanun rapr:nak: bakkt bükUı:ne-

t.e bıra.kı!aa ld1. hükümet yapac.,. 
tı tanun!ar~a kencıt sult&Bınl, ken 
dl lı~lm.1yetln1 emniyet aluna 
a.;..."Uaga çalışırdı. Kanun :rapma:.t 
hllkı dogrudan dollfllra m.Ulete 
bıraltt!mış ol&a:V41, lıu talcdırde cıe 

m!lleLJn yaı>aca#ı k:anun:.a.rıa va
tL~daşlann rarıaından 'blr no:t/"la
nı. rar11oından bir fulae.ına ezd:
r1lın1t olacaktı. Daha aoa-ruau rc-; 
verme4; hllkı olmayanlarla oy ver
mek bUtiuaunda IAJtayıı. k1olanlc 
tta Cla.l)il o:mait üzere memlekflt 
b&:.kının Uçte lklaintn Uçıe biri 
ta.rafından tazylk edllmNlne tm· 
irin verllml.f olacaktı. Adl1 kuvvete 
verıiae o da kendl men·arııne b&r 
dtm tanunlar :rapar, neticede bı r 
ar.atokraaJ. dotmuş olurdu. Parla
meDto wsu:.u bu a1b.I lı&l~erc nıtt;:;· 
dan \•ennernH lç~n bUlunmuş blr 
wsu:do. Fakat bu ueuiün fa.:o:da.ı 

olatnlme.l. blr nıernleicet.teı e.eçen
lf'rle t.eçfienlertn hürrıret yf!! in
san haklarının kut&tyet.ıne lnan
nılf olı:nalanna teTa.:.ı.:k.uf eaer. Seç 
menler ve aeçt:enler :man hU:l.t
rıba nayetkl.r olmıı.z. eııemmıret 
vermezıenıe bö:ole b:r memlekette 
kunııan parla.menıo :ı.·a cıogrud31l 

doğruya vefa etaertret par.ısı 
şekl'.ndr. tek hi\kimil·e:. durumuna 
l'f~t: Bu e.ureıte Ul.'ian hak" Te 
lıürnretleM rlııe a n:ar a..tınd:a 
ı:a~•bti!r 

Oöl"\tlü:vor ki part&ml"nto usu. ı 
cıe. !.>uı •&rtlat nıe\·out ol.n1adı Ç•ı 

ınaıu1 lıak: ,.e ııarrı:retlerıyle ma
t.a aı pnm.stp!erluın korunmrAı>l· 

nı temin eclf'llleme:.C:tedtr. Bu eı..w
lar temin edllme<lt~çe de denıo;,;rw 
a.ı rejiminin tehl,.;:p· lQfmest pek 
taOJ1C 

Hürriyet düşmanları 

Jerı ~e hUkUmet 
la.rdır 

,erıne karışıı.ca.k:· 

Kuvvetli muhalefet 
Parlamento:ar1n 'u m&.ilzurla

rına karşı nıuhalelet partı:enn~n 

kuv,·etll olması ıuzumu b~lıca 
çare o!aralc ilen &ürülür. PaSa!; 
~lubale1'et Partllerıne karşı bü'.ı'ilk 

bir ekaenyet.le lkt.idarı eı:ne l'f'\ir
mlş olan b:r parıl llder "fe men· 
ııupla.rının yakaladıkla~ lol>ma7ı 
b.,,talarıua kıkptırmaınak içln ne 
tf"dblriPre baş ,·urablleceklerlnl. 
nuı! propaıranda F&paca..ltlarını E
mile Fa::ı:et onların ll8anından şlh•· 
le an:auror· 

•:\lll!et ~ıec:isJnde ela;eriyeti k&· 
?.anmamız için scvnenler~n üçte 
blr1 btze ~t4fldır. Blz arkamızda bu 
dôn rııuron adamla memıe:.cet.ı b:ı
klmane 1.dare eclehtlir:z. İş. 1n~an 
haklan Pn<lt.v•I bf'ftlenmeren ve Jıa 
ktlmettmızı kPnd:leı1 ıçtn da!ıa 

menfaatli aörecf'k olan bu d.örı. 

mUyon rcyı bulabtlmektedtr. Bu 
da o kadar cur: bl:- şey deıtlldir 
lt\'\."elıl t>lr çok &damlarda Sru;an 
tıaic Te bOrrl:rf't.Iert e-ndlşesl Afl.:a 
yoktur. Zaten n&an ha:< ve hür.~· 
vet:eri bOtCln bı:- m!l~ett ancak o., 
cıarr mahrum oldu!nı takdlfJe 
ttı•llTOlm•l mubL'.tkak oldutu 

( .\ rka<ııı Tarı 

ç&Utır. Bat.ti bu hUS\l.lta eJtnCe&.I f ı • 1\lttlllte 1'&htr hlr t1'!'14"rtret 
sllAh:arı kil.fi bulma:z:. Yeni YC';JI olur, Parti Bocıı.ant da aJnl :ıa· 
kanuni a!Jlhlar e!cıe etmete ÇLI· nıanda htll .. ftnıf't Relı.f l)ulnııurca 
ıır.• t:mııe Faıf't'la 'ff'f'll• l\:ln tua"Vnır 

BdT.e b:r -parti l1Clerlr.rlntn Meo- ettııı mutlak hiklmlyt>t icra \U\""· 
ııaıe-tı mebU6!arına cıa nelf'r te:k1.1 ,·etıne lf('t"r. tera Kın \eli Rel•d 
edecekltrını Eın~!e FllQ'Pt •öyle taa, 'fceıı .. ı Yf'rlne J;:•lm olur. HUJIP bir 
"T!r edi~·orıı.u. clnaan ha.ıt~arı taraf durumda tabii adalf't. hdrrlJct Tf: 
tarı otmann1z. Onlar yalıııı ~!ze nıdoı;avıtt ıtbl dtmoS.ra.<ıldcn de balı· 
t"e bize haMım olanların ışlnf'I v .. ~dllenıcz. 
rar. Eter lru;an htJdarını tanıya-~--------------

c&k olur1anız hem ı!z mahvo!\lr . .;u ı 
nuz, hem bl:ı: HOrr~yetlerden hlrinl 
de tanımama~ lcabeder. Ne basın 
hürrıyet.ı. ne toplantı hürriyeti, ne 
mL°llkeml"lerın ıatlklll:, Hayır, n.a· 
rır !)unlardan h!C bir:nı l&t('"mf'::t
lliZ Bunlar aa:~ vP biz• CO.Şürmek 
tein k'Urulmut tuzaklt.rdır... Hür· 
rı,.vetpen-f'r tanunlar yapmUtan 
lı:t:nap t'dlntı:. Zlra bunlu <lilı
manlanmızın elinde bırer ı\Li?ı 

hlz...'lleı!nl KÖreceğlnden bır:lkte 
mah1•olmatlıtım1z nıutarrer.:ıır. 
Ht.l};ı 111kacaıc. ba'.ı;larını hOrrtye:
ll"rtnı ·ahdlt edecek kanunları 

t~rcih Pd~n1ı B!ze muar121 o:an 

Yer bulamıyan 
k ı z talebeleri 
Gök ay misafir 

edecek 
Dün 20 t!ntversiteı. aıenç .cız Vt 

16.yete eeıerek ValJ Pror. Göitay 
ııe b1:r mtıı:ldet sörüşmütlerd..lr, 

zaman e.on dereee alA.kadar eder ;ıar... menauplarının bo;unlarr:ıa 
Farl.at, on ada btr şer yok::..:en. dol boyuna.uru it. atızlarına birer atız 

Yurdun mubteıtt rerıerındeıı a~ 

len ı:enç tızıar, anı.-eraJ.teye bu 
rudan dolrura ve ta118i olarak pe:C :ıır aeçırtn.11.. l!ttedlklerl aıbt IÖyle- sene ı:-ırdlklerinl. ı,obtrde akraba 
az JCfmBelf'!"'!, ancak kift deroceı::ıe n~elertnl, toplanmalannı Pnqe-?· ve t1.nıdıkları bulunmadıtındlln 
fikri terbt.,l'!ye maz!1ar olanları a-- le1·!nt1. Adalete mazhar o:tnal• bü'.',•Oic: :z.orluklarla karşll&4tıkl&rıtıı 
llladar eıGr.blllr Bu hakların ~·al· rına. taıı·tl: ,.e zut:neı ınu:Ca\'emet anıatmıtlırd.ır. Talebelmn yeı'd.1k 
ınz kend!lennı d.C'lt~. blltün mllletl eLaıe!eMnfll mtıAaace eden>Pntz c- ıert mal'Omata aôre, yurd btnaları 
Urıt'iendtrmr.Jtte oldugu lılilkatlnl mln olunuz kıı. &<'lecc!c M'Çimlerde tıklım tıklım dolu o!O.UkUndıuı, 
ı e <Saha tll·ade trt'an ııa..':ı!b1 ohm onlar e<fl~rh·etı kazanacaklardır.• kendileri aı,.~ıkt.a kalma:-t tPhllk::tıe.l 
~tmcı. ıarak Odebnır. Halbuki bu V , il ile karşı karoııy-a bu1unmaktad.ır-
('fHJ1t &d.lillllar mlTlet lÇlnde f>OO "~ enı teme er ıar. Bazı yurtJarda h~n07. lst.an-
t'ICe aid:r. °"mek tı fl'IJfan ha.-c· bula wımemtt olan talebelertn ya 
ıarı end!şe-ıı.lnl l>ft51eremlyeceıc ve EmıJe Pat' bu atıriart.rteı 01- ta.klarında mu ... ai<kat~n barındın· 
ı>OtUn tıtırrtretlere litkayıt ıca:a- rıncı Dünya ıa.ı·tıHn : e.,·vt"l P'ra'l Iıp. adeta üst&te yatan bu lf'.'n~ 
cü ır hıı.yU aeçmenler bulab!lt-- uda.l:I par~L'Ilento UBultlnO ve l'l- kı~ar. yatllk aahtplert dl'ındOtü 
ceriz. ~onra bu ;A.ka.:rıdlar kütle&! .Up l)t;.enJerl &nlatmllktadır ... F .. zaman ac.·ıkta kalacaklarını ve .,u 
ıçludeu büyillt btr :.ıtmına mem;.ı. lı.1ot a.lylt't lleınln bu &atır:arı r-az- durumcıtı. olan ıı:ızıa.nn ralnuı ken 
rı~·et:er ,·erd:rır. EDer:rete fiaroıl dırı tarlhtfln aonr& Pran&a blrl:ı.- dllerl nım.adııını tifo Ulve etmtııer 
olan vet11leı1 haflfletlrız. Z-'n21n- cı ve G;:lncı dünya b.arplf'rtıı.1 p.- · c1ir. 

1816 ıa ·.'t.Jl , ,, T~klllt.t !:- len aııır hlrlllf tarbederiz: Kı')y tl.rmlt. 1atll4ra. ve bin blr znao.,r• GPnQ kız1•nıı dUt\UQ.U ile J&~ 

Y :\ T .l N - U &&ht ıl5'f 

GUnu Gununü 
·Dine ve 
Peygambere 
En yakın parti» 
Tannrta ı..nı l\raı;ınıtaJ;.t 

mllnevl baıdan kendi tt· 
f..'lmlerını eaılıyan din 

bt>ı:lrıı\nıan rtııe faal!> etlf'. Fle
ctnllerdrn ı~lınlerl tt;ln tayda· 
ıannı•ı.. lcllt 3·apmadıtr...ları ve 
J ııpnıı> aı·aı.ıan :rok. h.ö1 J.ör ır 
;r.en yobaxlar, D.P. llı.tld:trı ıııtı .. 
na fle('lnı propaıanda.ııı Pf'ıılndf'. 

81lerlli: Ji..öylrrlndf' dolll!lan 
bir yoba~. D.P. harflertnt 1)10 
'f' l'eyıı\mbrr dlYt 'orumhya
rak: t•Deınoı.rat parti dlnt <ııf' 
Pe> ~aınbf"rt' en yalr..111 olan par
tldlnı yollu 11özlf"rl apındao 

elı.~lk eınılyor. 
Bir bL!flı.a 3 urt lı.i.Jte'ılnde a:r

nı 11)1 1apan bir bRŞl..a :robu: 
•Pf') l(aınber eff'ndlmlzln mtth· 
rilntl b94.,·eldllnılze tf'i'!llm ede· 
reli. lı.endı .. ını HaHff' :raptııını 

rtl)Rında ı;Urdiııuı, dl.rttl"k. \.a
dar lltrl ıtdbor. 

1916 - 1930. 19:\0 - 19-15 .,. 
ıu ('Olı. partili hayalın 'l"Urı.. ııın.,. 

,aı bfin)f'ftlue a:eUrdlıl ıerllllri.· 
lf'rln hıı.ı;ııuıa. ,·otıa1.lıl.. hürrlre-
tl ıellr. RUtQn bir mllill'tln ;ıtıP 
tıl(ı TOrlı.. Jstılı.141 hl\\·a.,ında hlJI" 
dU9mt\ıı tıarınnnı tr..encıı l..ör ola 
s,ı npfloılf'rl h:ln daha \er1nıll 
bulan trth·ll unıu;ıı. 1916 dan 
bu ;ı·aııa. df'ı-amıı, bir ıı.ıınıldan 
n1a hallndPdlr. (>tlnrt ıc.1nnös 
toprak .ıu mllhluldan «thl 
ıı.ındıl..ta. zehirlerini ,rıld:tn )1• 

ıa daha da fazla aat·an >~h.11• 
ınr. Uf' :razık ki, b&.'fl bo . h.a
nuııtarın ttirlO f"f"Za mftey,-lde· 
ıerl df", \tntürı.. lı.anunun önll'."
,.-ırı bti\ıi.Onılerl dt'. bn yeraltı 
mahlnldanıun Clttllı.~ daha 
faz.la zehir saçnullt.ını (hıJlyf'me
dL 

Zira 1lH6 dan bu :rana tı..u
dar - nıuhaletf"t çeki ,meltrl. 
daha llf'rl l<' dalla hUr dOşünc-e 
il bir tıO"JıU tHlı('nln Kf'll"nıe
,_ı h;ln df'J11, tal.at ı:eblrJeylt"l 
Jf'rt karaların Jl\ranna oımue
tur. On bir Yıldır 11.i.ttdarlar -çe 
nıuhnlf'ff'tler, ıil:lldf"n !(l:ıll~~ 

'Vt'.Hl at•ıtr..taıı a('ııa. dnırudao 
doıru:ıa ,e-ya dolayıoı;ıyla,. faı..at 

~:0111nı11ı.ıııı beı, o zf'hlrll yer al 
tı nıahlutr..larını l't'mlrnılstır. 

D.P. ınuhaJf'ft"tlnln llf"rt ıeıen 
~ı7.<'Ülf'rt, ,·erlnf' \e ~f"l'N"fllne 
ıure din. be1;Jrıcinla.rını oıu~a
~ 111('1\, (.~.11.P. 11..llclan da !D 
\eya bıı hıııreJ.etlyle A.JOI ynla 
ı.~nıalı.tan ı.t'ndltlnl aıanıamı, .. 
Ur. 

Ht:\I) df' tkthlan ele a.lıtu D.P 
uın tn.ır ,.f' \lf'dan htırrf~·etl 
arlına hu nılllf'te l't'rdlsl ilk Te 
ftOU ~erbe~tlll.., \t atUrlo. dt•\rl· 
uılnhı cııl'nnrı lltıdunı ııtrl.<;t 
eJ:anını uA.llıı.hn ekbt"tıı dl:) e a
rııpı.;aıaştırnıaı. nınıuıtur. 

, \ıılı:.ara ,,. ('evrellllıtdl" Atatftrk 
nhldf'lrrlnln 11eınll0ltindf" ını..ııa 
ba Hflldırnu )OIHtzıar, lfll7 ha· 
7lrnnııııın Rnrı-;a·da yeo;llhıt:'-raı.. 

atnıaı.. l'urı.-tıuı bUIAhllnıı,ıl'."r

dlr. 19:J7 Fkln' 1P1,:lnıler'I art rıo
ıdnflP D.tı'. yl dinin \·e pr-;ıf&nl"' 
tıerlıı pıırtl<ıT tlt\n f'lnıPkt.- "" tı.: 
tltların ha~\eklllnl" 4cffıı·li- ft--l 
rO~ u ı.emlnıılll. te\C'ltt f'lnıf'lo.te· 
dlrler. 

tt: ııı ;ı :r.1:r;1;ı P·' .ı 
iatanbul tonar nde .konUtma--1 

iarıı:n.ıı.ın eıtlflt, do:ıı;torluk ıneelell· 
ne alt me.!elelen! Bır de ııp rueo
muaıarına alt mo.za:r.er~ler oldu. 1 
s·r tel: tıını \Qplantı yapuk. Bunda 
da ralnız T\lrk ctok4'.orta.n etüdlerı
nl ortaya ko7c1ulu. Bun1r.rda:ı bt
rt aöiı:Oa kaneer\ne, cll&i"rt v"reme. 
uçQnC1"19Q TüriC tıbbının tarllıUı.,, 
d~tatlnı;Osfi yUkSek tau11ron1ı ait· 
ıı. Heı>el k.ıymetll etüdltrd.L 

Toplr.apıdan b&4]Jyarak Beya41ta ır.a 

ch.r 25 tr met.re aralıkla dltllmNl· 
ne b&flanan 300 bıton tılckt.rUl d • 
re~ı İ7mlrde banriaDml..9 ve clv• 
buharlı ~amhaWla teohtz edtlml,. 
:.r. Lııl.mbalann kUTTct.t 240 Tattır. 

•utye tanunuı. .... ;.ııe.u.:.... yaµıl.m&Aln- illere bankalardan E~ra.i yardım· )'a Uiıt'&DllO, ltlncl dÜllf& harbln- kında..'l llııilenecettnl ..O)'leren Prof. 
da.ıı evvel ölmQf olan Franaız bll· ar yaparız. Bu •Uretıe ~taeri;e•ı 4e mOttetlklel'i.n nlbal 21afl'."ı1 "\ca- Oökay, ret buıuıımua daht. onla- * BELEDiı·ı MECList - Btle-4! 
•ınıerıncı.en Prof~r ...._ 11 Fa,e• 6e\'"i.s1nl l:&zL'1lrLz. Hatti bu '8V· ranmala!'l il.zerine ft>are"ttf"n kur- l·e Meclla1 butlln. aut 13 te topl•· 

Ook:orıutta hM,anen!n, ro:tin~ 

JÇocuklar ve j 
Terbiyeciler i 

01..uUarın Q('lldı&I illi: JÜft, hır# 

bo.ınlhô tr,.ntnde. bir talebe tov-1 
ıuıuıunon ara ına dU'ftOm; J8 
. 1; ra11tarıuda ldL bu dell
t..;.ınlılllr. 

lı.\\f'll mUthl JUrtlltU ,.dl
)urtardı, tı.ıutı .. ı. hlrblrl,.rlnt>. 
IJunu eo eelı.lld,. 6&ünrre\i. •n
latıyorlıırdı~ (ıif"Cf'n une 9. '·$ 
d.ı ldtnı. bu enf' .. ıuırı &f"\:tlm,$ 

f -Jlındl 9. B. df'Jlot. 
# Zıaman :ıanıan lneme1ı. """ 
$ nııuı zaman futbolf' ı~llcll Ye 

i
" trıaııdı!D ıeoe ıl1röltD lle bo'fılİ• 

dllllr. 
ou ündttm J.t. Uf'rede tf'rbl7e-

., cllf'r, rıııtmeller, aileler-
$ Bu eocuklar, ntcın tramys_..-. 
$ d;ı. t>IOhbı.t,.. lttnde ıerhl:ret'llf'· 
$ rını ıı. f'&ltlmctlertnln te:oolrlf'rt 
,aıtııır1ıi ı..atmı)orlıu"! 
~ adP<'e ası lf'ncııı.. derip, ttll 

i
" Juıl• bir carf' bulnıaı~atr... cok 

lıuık olat"1İlı:. " 
,\\\1ı\\\t.ıı\\\''",ı;''''''"''''~~· 

cakar 
aımaz 

Oc::> 

h.aOye 
Spor Sergi 
Sarayında 

Tcmsıllerlne dtı:am eden ı Ho 
liday on Ice• Buz RevUsünü bu· 
iline kadar ~0.000 kiıi seyretmiş 

Sular idaresi iJsi lojman. 

ları tamamlanıyor 
K"6::tthane Tf'r:Co.ı •rtJOlDda 

Dört·:oı mevllllnde dOrt •: eTTtl ln· 
,uma b&sJt.nan Sular fdt.re•I İ!fÇI 
LoJman1 tamatn.l•nmalt U7...,ndlr. 

BUrtılt ~ıe h&ttannın ıettlt1 bu 
me•ll:ldc ın,,. olıın&n lojmanlarda 
dalını tşç! bulundurula('at Te iınza 
mt.llall1ne kl.aa umanda ek.it) 160· 
derUm.t m'lmkün ola<-&;ctır, Bu 
•ure~;e IM%.alar ıu.aa r.amand& i'.ı. 
der1leeett1r. 

LoJa:uı.:-.lar, JOO Dt.n Hrs• ··aı · ırıl 
ma<ttadtr. 

inhisarlar Umum Müdürü 

Vilayette 
İnhlaarlar Umum ~t:ödUrü ~tik 

Yaltkaya. dün t>a:ı Y1llrete ıeıe
nk Vail Ti Belediye Jte!P. Prof. 
G<>~•rı rtrar,.~ etmt · Lr 

354 müessese kontrol 

edildi 
İktl.eat. muralupları dUn m mO-

eaı;eaeyt ·..ent t-tmlııler, ıo mue. 
aaeye para e• "*.! · Terml ·lerdlr. 

Dünkü tevziat 
Vllcayet Tev \lıldtlrhı .ID•·r dün 

18.5 vas.ıtt.ya m dıt. 443 ıc :.,. -ık. 
m.uh~ellf lhtlra_, eahlplertne 20 ton 
decnir, 3fOO paket tototraf tt1tdı, 
1kl buçut ton çtTI •• IO tllo k•· 

tir. ıar tnı;I t"dUml!ttlr 
Dünyanın ea. bilyUk ~hreti ol , ---- -

du~unu iıbat eden Holiday On 

1 

Ice hakikaten ııörUlmefe deler 
bir Revtidür. Her a:~ muazzam 
alkıı toplayan ıHoliday on Iceı 
halkımızın yüksek takdirlerini 
kazanmıştır. Tll.Vi-iye ederiz. 

KEVF 

ı;..u.J, • " - bl ~ d ı~- bt t ım -• ı ıı •-·rı n kendi evinde de <memnunıret· 1 ıI.J.bera!;ameı adlı etıertnln parla
4 

••11 r "'at a.na tenun ...... z.. u Uf, yepye'"" eme er ~ ne tıarak. t• ıt>IDalarına devacn edece 
rnmto uaulü ba.tı&lnde Parlam.en• ~· Mker1:yeyt de 'e4?1cen azaııı· t"enı btr anavasa ve Nçim kanunu le• ml:laf!r edebllecetını bellrtmıı ı:r. '.\lecll6, buı;ün ım.arla nıııı mcf 
toıa:ın da hürriyet dQşmanı o:a- nz • _______________ r_•_Pm14 __ •_1r_._8_u_•_e<:_l!n __ •_an_u_n_u_~_• __ ıı_r_. ---------------""-'_•_n_m_u_••_•_•_"' __ •_•_,._•_•_~-"-·----
bllece ıerınt tôyle &U!a:.ır. ıBı.ı: • ı 
tf'r ,·ıkt.17le Vaın Bey tarafından 
terctlme edllm!ıt,ırı 

l!:vvelıl Pa.r:ameııto hlkımıyetl· ı 
n:c oaan l'ücut bu!du(Unu tetkik 
edellm: ~ıa;ümdur ki raptıkla~ının 
h.._abınJ \·ermete mflCbUt edJlm:). 
mek ıartlJle :kurutan her kuvve e 1 
bir ae hllcJn:ırJ:yet munzam oıu:-. 
~IUle~. kanun yapmU vazıt .. ITJe 
nı.Ukel!ef b!r takım ada..'Ular ta .. ıo 1 
•C:Uror, Bunlar fıint mebuıl1or. Dört 
&f'neı zartında arıu eıtJkleru tınu
nu rapablleceklerl a:bl. eter ken
dl!ertncıe l1Q.rr~~eı; enditeıat roba 
zuime adar R'ldeblllrler. H:ç k1.'ll.• 
~e. "lVet.. !ııç l:.1tm;t" onlatı bu ha~ 
:reket;en menedemez ııeter k1 
ınemıuet:e KL'lunu B&ulnln mu· 
hafızı o:ara:ı: müata~U bir kuvve~ 
adliye bu:unaun. •Amerlk&C• oldu 
tu l"!bll. Bu kuTvet me,·cut oım ... 
dıtı takdlnse biç tımaentn me-

' ' 
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mUtL'l menedemiyecetını teeltm 
e:."Ue!:nlz ıca!>fıder. Mebuslu Meo
llal nOtuzu icra kuvvet: ta.rafından 
talultt edllmes! ve durdunılmuı 
törle duraun. bılAlda mecllalo onu 
da 7udacagı muhaıtt&ı.tır. Eitl!lr 
mebuslar '\lec!ı&!. hAk:lmlerın tntl· 
hıı.bt aelAhtret.lnl de zaten kendl
atne mut..a. o:an ıcra kuvvet.ine 
verecek olur;r.a o zaman mebuslar. 
hPm. teşrt kUV\"fltJ, beı!:ı icra k:UY.. 
vetl hem de ad!i ttıvvetl netı.ıe
rtnde top:amıı oıacalı.:lardır. O 7: ... 

MESUT lllR DOCUM 

Baran Reyban ADd1çı ile Ankara. 
!ot.o muhabirimiz N11Tza.t Andlq'tn 
bir e.rk•k çocukları dünyaya ııeı.. 

mı,ur. Anne Te babayı tebrtk ede
rek, !Şahap l.d.1 Terilen QOCUS& \U.Ull 
bm.Ur dt:ert!", 

MEVLID 
nıan hUımtyet onlarda olaca.'<, t~ı &nbul e.~l li:er•ıe ıuccarla-
memleke~e bün-tyet Te adaletten nndan 
eser ta:mıracaJıttır. t 11 Ou Qç ku• 

~ca ııü e) in oı::ıo 

nat·ı "ehnıct Er11ın·ın 
Tet! kendUerınde topla\"an mebua-
lar t~ra:ı.rcıan eöndttrtll'!n t.a\la:-
cJIJl mCr?kkep o:dur:a.rın<lan ::ner 
kezc1P uç kuvvet! nef18lerlude top
lacu:ıtı:arından başka seçim daJ.tel\)
rınde unıuml t<'veecühü kazanmak. 
tedUlr oldutu kadar korkan •e 
tltroyeıı blr ala:;- mi.LftPr1 yanı aeQ 
nıen bulab!~meie H;1n var kuvvet-

ruhu ıeın ıa. ıo. Hl67 Pazar a'..l~ü 
Fatih Camii lj5erıflnde iletnd.1 nam.k 
ııut mll.ıeaıcıp nıev1Jd11,r:r kıraat 
edtıcoı:al.Dden akraba. d06t ve ar-
su eden dınd~larn:nızın teşr:tıe
r;. rıca olunur. 

Deııi%deıı 

fJir ,,eııç kı% 
cesedi ~ıktı 
DO.n aabah. OUzel San&tlu A.· 

Jcacıe:ntıı önUnde dent~den pnç 
bJr kız ce11edt çıkan:mıotır. 

Adlt tal>lp cı eCl1J:ı taJ:ım1nl o:a.
ru. üç hafta <lenız.cıtt ka!mlf o;a
bllecez;ne daır rapor verm.:ıtır. 
Yırmı lll" yımu bet ~·qıarı a.ra

ıında oldutu tabmln edilen kızın 
önden dütmf'lt rna,·ı elblsenln ce
bınden Bogaz!çj vapur~arına a.• 
b;r blrtncı nıOTkl blleU çtkmışt.ıt. 

Saçlarını aı; 1;u:ı,·ruku fDkllnCe 
baıtlly.m kızın vücudunun lı.,r 

banst btr ·ırtnde rara Te bere:ve 
ra.ıstlanmamı,tır. 

Dorınen'de O'neill 
f.!f'"r: h.ıraıadar altında 
Yazan: Eurne O'neıll 
("e\lren Orbru• Burlon 
llf'J..Or \f' ko,..ıtlnılt"rt 

C'b.t'n: trol J\.e il.in 
"'•hnf')e lı.o)·aı\: RaJdun Dornıen 
Oyna~·anlar: \ ılmlU' nruda. 
f:roı h.t',ktn, ,.ıldu: 4.lpıır, Ftk
rPt Kalkan, 'f'<'lt Aybf'k \ .. 

llURHAN ARPAD 
~ eaııırabllmek tçın başvurulan 
bır ılJf.rıtt den ,bır cömı6m• den 
ibaret. 

....... , .... -...................................................................................................................... .. .................................................................................................. -............... .. Bunuıı:a beraber e•bıae ve iç t,:a-
ma.tırıanndan. lrl bır aıle)·e o:uın

aup oidutu t&l.unın Pdllen if!OÇ 

kızın ka~·bına dair bUl'One kadar 
pol~e ihbar yapılmamıt oiJ:nMt 
pollat CilijündOmıete başlam.ı~tır. 

A matörlerden m~·dana gelen 
Rellç bir tiyatro topluJugu
nu, dev1mlı tern•lller \'eren 

prot~:onel bir 11ahne hüviyetine 
1ellştln11ek IÇ"ln Haldun Dormen•tn 
attııtı ceaanıtll adım, eıldtlt1 kad
royla blr haftada tkl ıı.pa)•rı eaerl 
•unabllmet ruçıuıra yüzünCen, 
tehlikeli bir yolda. 

l'.6erl sahneye koyan Halcıun 

Dormen•ın de, Cekor Te ltOf'tOmlert 
~ıaen Erol Keatin'ln d.e, O'neillr 
in dan.mattk havaval'ını vereb: ı· 
mek tçJn bQyUk wa'tfetler fia.rfett•• 
ft1nden •üphe et.memtıe hiç btl' 
.. l"'bep yok:. Fakat bir o·neııı ıenvıı .. 
linin altından b .. arıyla 1talk1t.bU# 
mek için daha bazı mühim a.W 
l&rın da yerine eeurıımeeı sereırı· 
yor. Bu ıartıarın baı,ında. ıyt ko-
nuş;an ve iyi ornıyan a:.tör lüı:u• 

mu aeıı~·or. KıtJa birer amatör geç .. 
mı..ı olan aenç oyunculardan bil 
tetın lifi i&te-mek. 1ru;a1'sızhk oıur. 
Fakat Dorm.en•Jn de eldeki kadrn 
1mklnlarını 1ylce p önünce b\I""' 
ıundurmML ceı;aretll clenematnıo 

b&1a.rıya uı111muı !çın ıerektyor. 

.Bun:ar -puıt.. • de<U O:urm.1.r 
'"•"&le.tık ır.ut.ıanna.. Geçe-cekti.A: 
iındl Jı:öıtemıze. açacutııc. 111emı

zı .. Nerae .. • 
sıııı:ı 11 .. ıı:ın · 
.. Ne bilem ben birader • de.ti. 

«Sen hemen Cldlverd1n..• 
t&,n n'edeaı kartlet1m? Sen or

ta:.una b&r..nc11n ka.:dın.. Ne o l'•· 
na cıcUyon. ne bu rana. se;:ııe .. • 

Atçı dQkkt.nlndan ıs:a;kınca. bo7 
ıe korı.uta:rütan ff;e~nin ı·o:unu 
ı.uımuıtıar. ka:-a.alık bır kdşe b ... 
ıuıc:ıa da aru. üattt dlkı.llı> ka:.mur 
la.n:U. luet: 

cBu Rauf.» aecsı. •Cok ııam1.1&
auz bir her>.!.. sen berı..ı d1Ule. daı• 
reden bqta hıç b1r ) erüe JüZ •er 
mo o Ceyuaa. Ben ~ep ona bail.· 
um .. u;eu. namu.wı hC"rıf. b~ tı .. 
k17or ki. aen1n yüaüoe. yıyecelt. &"·~ 

bl .. • 
su.kının yOretı b&.:& s.ıkıntuır

d ı, onlardan arrıldııttan "°nra bı· 
raı b&f'.fied~-..o de pr.ıe bütüıı ra~ 
bathra.m.adı. Ama u Jı:•ranlık tçın 
de, evlerıne a:Jdeıı '°;..a"ıl\ kOteaın 
de. ıece :vanr.ına dotru. atu t.ı tü 
dutup kon.Uf!X!.aııtıı. a?Jııtmıtlııına 
u1aıalt. ~ıraz cıa tç~nı.n aıtıa't.laınt 
cı.atı!:na.ıc 16\jyormut s1bt ilerı.ı:-ı• 
ırGruntı nsu 

t<BOyün aeaın~ blllJOıı mut• 
dl'ldi. 
lıu: 
crA.-a:oa:. dı).. kutthk erdi.» 

•1'.:lbeı ..;aıııu: on.notıurıun ,. .. 
nırula o;ur mut onun mU.a.ılı b6t
k• &llladuı mı M"n?• 
Sıt~ cııırı tıbU•ını IÇJP lv 

zete utaı&A 
cAoJl ım ı 

Edebi Roman 

hrı:et., cm fıkltll olmıya oldum 
oıaaı pek aaenınıı. t:za:alan ta"b&
kanan b:r oınra Lar&k; 
•An!ammın .. • ded.l. •Onlar böyİe 

aramıaa alalım. cııyorlal." nı. böy
le &amlm1yet tilin t8ıa ecıetUn. dl· 
,.arlar. oncı.a.n IOl'l& cıa. anlıyon 
mu? Senl maheup ececekler~.• 
Sıttın1n tatuı ka~tı. 3·arı anlar, 
yarı an:amaı 

cMahcup edece,ıc:ıer benı. b1o,.ı 

dedi. •Neye?• 
ııOtole aen. nıa.b.oup ea.ecek:Ier 

ra, Ond&n-.Ona ıel~ o Rauf ıa
na (fıe eörU~-on ata. de;.,ec·fl:C., neye 
vemüyon tııını? .• • 

Sıtıı:ının attı açı~ k&Jd..ı. Bu aa~ 
cıarnı, ):endıal de k tırebl11rorcıu. 
ama tnet öJlP btr .ısyJüyordu ti. 
bu. •nkt ,.,.ryüısUnd" ancak onun 
ha•ır~n• selebHlrd.iı. k!~ t~fP11,. .. 
?CHdl 

~'<:'o~ a'.-c.11'.ı ada.roıln, be!• de<li. 
tz<1:oı. tıu aitlllı .OZunü. eıtnın U· 

cuyıa !t1-vertr ctbJ ta!eılden::e ba,~ını 
çeYır~l. dlŞlennln ar•ından ~ıyı: 
dil'• b1r tU'crtlt aavurcıu: 

cOeç .• dedt. cŞı.ırıdl bak, ~n 
c•t ttmdt. Dortot\unun 7annııa. ata. 
112ım olGu. bana b1 eıu ıtra, de .. 
HOP. itte. aana eollt Hra. , 
eı,kının 16alennın lçlne ba'.:tı 

SzSt.kJ da IJlla bön bön balU)orclu. 

Tefrika No. l 1 

İzzet: 
cN4ye?ı aed1. tH~7 Neye7ı 
ı::nı..kl nıre oldutunu anlamıştı. 

A:na ~artılık \·errne:;l l'!l°eklt COr
mnror. kartıııcını cıa. anıadıcını 
da a.şk1ıı b ıııyla beU! ediyordu. 
tr.zeu-e :raten tartılııt beiıı:lenıl,o:-
du 

•Malll:m .. t diye devam. e't.L •B~ 
ııım her teje a.klm1 erer. Ba'anı 

&en. biz kaçın kurr&ı1n·1.1 .. Çlo4 lcll'
c:ıCUt. çok .• Her ıtel"• a:«lım erer, ya:
nız ını;oruz .. Onun üçü11 de adam 
oldutu:nus yoK Jtte bay)e. 8f'nl ae
v~nm ben .• » 

Sıt.kı ~u eoı uzerıne duramacu · 
t:Valll.• d.ttd.1, cıııu memlekrııtte bf! 

nt::u ae llntımttn tuttuıı:u tek a1am 
!<ıf'nıtln.ı 

taıet. ~ı'Tt dlyPı ıene dti!Jlertnın 
ara~mcıan tUkürdU 

•Saflın 1en. t~z talpl1&!n., 
suıunın. bu sözler b°'una rııt~. 

Oülereıı:: 
•R&. len. Tarta.• dedi. efl b!I· 

dtn. ben Ç""'it •afırndır • 
cTutına, •dMl lt:7fl . 1.Tutma • 

Btı nentıerın dnlabına bl C0\•r .. 
aen".• 

sıt,ının y07-ıJ karan.tkla.tıı 
1'1 dO eraen ôol•btna bu he

nrıerın.. » 

YAZAN: 

KEMAL BEKiR 1 
Sıttı, ne olur, der IJ!bl battt 
t<Yancı.ın .. t 
Sıtkı, derın bir nefea l"erdt. 
ctzze-:. Allaen ,aöyle.ı ded.ı. cı:n· 

dı ben n'edtcem? Görü~on ra. bu 
herifler ltoyverıneyf'oe~Ier tıenım 
rakamı. , 

!net. etını alladı· 

1<8okulnıa yanlarıua..» dedt. •Ne 
dlyonı ben u.na..• 

cYa bt daha stlir> df'rM bana?• 
«Ne?t 

tRauf .. :1 

•Ne d.eme?ı 
ııO mmeleyt .. Oelıp ne du~unı.1· 

yon. o!mayacU: mı. del'Mt .• • 
•O!ma~'t.Caii: de, l'er CO'\"&buu .. • 
Sıttı: 
•Dur, baklolım.ı dedi. 4,Blzırnk.I• 

niıt aca."ı ı.:on~ıı.yım d!yord.u.:1 
izzet. atne tlltstnti~·ıe b~ını ka:~ 

dırdı 

•K.m? Galip mt•ı 
t<H&.. » 
hı7et• 
110 d&..• dMI. ıO t1a .. 1 
~ıtJı;:ın1n dUıtU.nOp d'I 9'i71ly!"l"nf!• 

d!R:I ebal•M. t~r.etın. SflP.f'I sÜ!f't, 
patlata patlata 1tÖ7lem.•1 pe~ h()o 
•un• ııdtrordu · 

O CIL <tegU mt?ı dedi 
Kuaura tıLana 8ıt.ıcı, h~1mın 

oıuyor ermn~. bentm a&gun aoıum 

:yoktur, içimden ne ııeçeme, hiç 
lA.lın uou nereye varacak diye d.0-
şünmem, benun ita!a böyte btril:a 
ta... Dobra dobra ısüyleyvertrlm ben 
adamın yüzüne .. Açısı bu .. onu da 
beyenn1ı1·om ben .. Beo örıe, a1ıı:lt 

kapaklı, tavıarı boku Clbl bentler
den botl•nruam.. Ona beç ırüven
nıe. :t 

Sıtt:ı: 

«Z./I dl~·on~• Cedi. •Be.nim de 
~uvendJ•ım yok ona.. Valla. beıı de 
aynı ten ııbı Güşünüyom .• B:zım
ki. aıtteltm. 11<1eıım deye kalktı da 
ayap. ben de öyle lidlJ> aöyledını., 
Toka&IU onu aezttm tutmaz bentm. 
Acem kılıcı 11.bl ne o yana. rıe bu 
rana .. Ben cı~ H\'"tD.em oou .. E:nme 
ııte. n'ecııcen? .. t 

tO bqita. o b&fka. Büıttn bütün 
)·O.ı. çevJrme;re aelme;ı.. Şerrlnden 

korıcuıur bu deyueların .• • 
Sıtkı. ıene lçln1 dıta.n YUra.ca:iı. 

bır teıırne buldu: 
fellah.• cıecH, •11err1ncıen korku

~-onı ben bunların ltte .. 1 
B:r aı:1.ım a,tııar. Oa.ba dotnıtru 

lı.ze\. yUrttdO Sıtitı: 

tOura!ım da.ı dedl. cı.aen ı:ıurd..an 
a-:.·rıl. Qolı: yorulma l'irı Bana kal· 
11a. ben 11abaha katlar konu'iurwn .• 
Zat.l kaf&m tantık:, lçlm bwıııun ... » 
tHaberın yok mu?·Bıztmtı aıze 

ıeleotk.tı bu akş&m..• 
tBır.e rnı.? Yoie \'alla ha}>ertm.. 

Tnrfl .., .. l~:ı,'Be • 
TOrOrlf'r1ten trr.,.. · 
tKatan da kan.-muın.» d.CS.1, 4'T• 

rtt:ettn cnabı bıllyon .• Kız aeftın 

aeaıı m.l1 Kttn ne tanısır• !ro:k
mL bl bolt J1yenıf'z. • 

COell'lDll \arı 

Bunun !Qındlr lı:I moııra kaldı
rıran pnç i1;11.1n hOvlyet,Jntn t.e&
bıtı tçın potı.a faaliyete rıeçm.lft1r. 

H A V A YeJUkOy l!ıleteo

rololl ı....,.o••· 
aaa ıaıımtnlerhıe ıöre ı.ıuıüa 

ff"hrlnılx ye tlTannda haya par· 
(alı ı.ıuıutıu ı~ec~k. rilaılrta.r 
po7razdan uman samın ffrt 
ola.ra.k eattekUr. Dünün en 16k· 
Hk h&ranU + it, •D dU,uk lMı! 
+ 14 SanUırat olarak lft.Jdedll. 
mf,-tlr. 

TAKViM 11 EKhl tm 
Cl''1'\ 

A1" 11 - ots 31 - ll17.IR t~9 
R t )1 f 137J - E 1· 1, f" 1 "?I 
ntcat 1311 - llebttl1t•Tel 11 

\:ıuatl ~rant 

. SABAH 08.07 12.20 
ooı.ıı: 12.01 Ol.2f 

iKt:No! J5.10 oo.:ı:ı 

AX.MM iT.od ıı.oo 

TA.Tf!ll ltnt 01.30 
IMAAK 04.l9 10.~2 

Guete•b:• ll••erUo Ja 
nlar •• Nttm1Pr ı.ıaıılJJ• 
•a ılmasıa iade c:dilmn. 

İlle prorra.mın tttncı 11'-erinln 
yua.rı olan. ı:uıane o·neuı•ın 
ClRSS.19631, tıraıro ı.anaunın bel
li ceryanlarından hlç birisine tam 
m&nuıyle malecUlemı;en uerlertn
ae, İb&en'den sırınaberre, Wftd.o
Iı::ind'den 8haW"a. taoar ~k QOk 
ATrup-1°1 )'asarın ızıerı varcılr. Nl• 
etacb6 l'e P'reUd'u da okumuş otan 
o·nel~l'ın f'n beJırıı tara.ıı. '!9. roz 
rıt sonu 11e 20 yüeyll Avrupa t.ı· 
J•tro Te tellefe c"ryanıannı Aınf!
rıkan 'abnl'!llne ıet1rm1t olm•n
dır 

Oormen Ttyır.troıfu proarL'llının 
tkıucı eeerı olarak tPaıa.tt.eaı '\'e 
Salı 21 de, Salı vı Ç&rfamba l~ 
del tem.ıHne bqlanıla.n Ka.rataç
ıar altında anu i 192~1 Pi ·eıı.ı cdııt 
srörünüşOyle our dolu klr bayan 
ort.a::ıtnda ~P.Çen tlddetU ve tahrip
edlcl bır arıunun dramı ıcır. 

Daha ziyade kadercı bir havuı 
olan pırtwln konuau, t Kabil oıaa 
da onları borabertmde m~ara 116-
türehllı:ıom• dtyeceıı: kadar malına 
•;e çlftllflne batlı Ephraım Cablıt 
(Yılma& Oru<laı. renl analıitlntn 
fAbbte Puamman:: Tıldıa AlparJ 
önOnde nefretle 11ehvt't arasında 

bOealıy&u bıras m:nantlk ve biraz 
maddf'C'J bır ocuı (Eht'n C&bot.: E
rol KeU'ln) üçkf'nl etrafınc1o ıeh
tlror. Blrlncl Pred.anln U" ta.blola
nnda eörünen macera mer&th ı 
ÖtPk; iki otlu S!e.:non Cabo:. · Nee· 
dtt Necdet A}•be:Cı ve •Peter Ca
boL F:kr"t Ha ;:anı aramat.ık bava-

KarıaagaÇlar Altında Arzu·nun 
tek bir oyuncuau, eıeertn ııerektir .. 
aıtt dramatik havayı Te protmy~ 
nel bir aahne oyuncusunun aevıı•"" 
&ini verebiltyor: Yıld.ız Alpa.r. 

Yıldız Alpa.r, bllhlffla nçacu J>f'l"' 
denin bütün .ısabnelertnde ply~! 
aürOJıtlı.tror ve QOk ra.hat konullJ'lr 
•ırıa aeyırcLnın kula.il: allltMını d• 
ntlıyablllyor. Buna mukabil YIY 
mu Onıtta. pıyeaın en Ugt çekeO. 
kahramanı Epbr&im CabOt.'uun 
aıtınd& ez.illyor. ~tadent 11• tonu 
\'e aocıecı konuş.maeı. ... ız tııın 

macera t:onıeıtıarınd.&kl tena a· 
dam Uplni ı>ek h&tırl&tan mubal• .. 
Jtalı Te fula 11ert ~·un t&r'7'l, h1Q 
de ümıt. vericı det11. ı.roı Keeıun. 
cıe, rolünün bir hayli aahnt'l tf'erli"" 
bMI lattyen aetırlıkı altından jı:al1'.• 
mıtor, SM tonlarını tdart!IBt dt• 
rol.ünün ruh haller1nl 11'ad.e "' .. 
m•I ıtreken hareı:tetlel'i. dtı, r~t· 
reıe. AnalıJtıyla ilk defa yattıtıı1u1 

erteat ••babın ruh b&:.ethal c11nl1Jl 
Qıran 11ab.nı&d.e y&k&lar sıbt oıduıttl 
ba.ş&nya. bir daha uı-.amıyor. 

Bir tiyatro toplulutunun haearl"" 
ra uıqabllmeeı ıçın Ptsee aeçme , .. 
tln:n en bü)•üJt önemJ olduıtt.ınıı. 
aydın çevreıerın büyük: (tmltl• 
be-lıtlemek:te oln:ıuına. raıtmen. oor .. 
men Tı.}atroeu·nun hlli bır ,.ontt"' 
ca ,·aramamış oıııutu Sf'rçeı-. _. 
ta}·a. koyınaıt.i.aaır. 
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TIK 

Fırtınadan iki 
motör kayıp 

j Karadeniz ve Marmara denizindeki 
fırtınanın ş i d d e t i devam ediyor 
8erı Te lru'f'fetlt poyraz. tt.1 ~Un· 

denberi fırtına. haltn1 aımıı Te ı.ıar· 
mara tle Kara.denizde aeyreden de
rıl% Taaltalannı tehdtde başlamıttır. 

Saatte ııo Jtllometre aür'atle e:Jtn 
rüqu\r denW t.&u.rtmı;ı., & • 7 bofor 
kuvvetinde kaba 8.algalı hale t;etlr· 
m!şt:lr. 5 mctre:re yü~len dal;:a.. 
lar. Karadentı. •e ı.-ıarmaradakJ mo
terlar1 ıehllk.ell durumlara aeTt.et.
tDl!i!, bunıt.rdau Jı:araya. aıtınaotıen· 

adlı mot.>r 111 ründenberl bUtl\n 
aramalara ral(men bulunamamakta.. 
dll'. Şile onlerlnde tmdat llteren 
ba~a bir motor hüviyeti da.hl ta· 
rtn edilemeden sulara. gömülmO.s •• 
akıbeti hakkında. hiçbir b11rt elde 
ed Lll'mcmlşt lr. 
Dalgaların yataekllt1 btirük 'fa· 

purl&rı blie tebllk.eye atırlikteyebU• 
cek ae.-ı:rede bulunduı;uildan bütün 
tremller bulundukları rerde kalm.1$• 
lar, tırtınan;n gecmealnt bekleme&e 

ler bulundulcta.n rerlerde fırtına· ba'1lall1.l..Jlan1tr. Bu J'Ü.Zden büt-Un ... 
rıın ıeçmeAlbt beklemektedirler. im· !e-r!cr ataam1ttır. 
dac Wte~n motor!a.rdan. hamlan -.,.. ____________ ., 

kunanl.mı.ş, baıılannın 1.7Jne tua· 

dü! edllememlftlr. ' 
HeybeUadadan blkan •Ta Nu.lo> 

KEVF 
""""""•u_.., • .,,. kAH\'B K \R'lfESI • 

ıcra--ıı as·-ıanu·u-ıad-iliti--bu 
devrede de kanunlaşamadı 
Bu kanunun tadil edilmemesi kredi muessesesıni 

Domni<r•t P tamamen temin OtSIZ bırakıyor 
t&ıııa.n.ının art. ı 1 tlı ı .ı ('.11.l'. \h h \\'l'l"LI Jl.P. ı,l A-
r.ı.uı~tad 1 kınllll 84.ld! · ıen~en be~ taL e- lec. ledıtı aon olarak l.6 ıene Mvel DAl - Demokrat Parti hıtanhut 

P~:rota~~. b ~n, aç • ..:.ıadı~ı icra ve iııas Kanunu bu de'fre de .tlb.akkUlc: etmemıt bulun mllle.htl..111 eda,ı ı\dan 'that 
laı- h&kurı.ıacı !has..~. kre- l1 8t.t ._ _ Beli.ıllk hfı1il C.n.P. de 1..nyıUı ol· 
tn Yet arz &ll bü ilk bır Pll f ÇQnk · 1 ( nıa.,ının aı..ı .. ı.rı dı>vam f'tmektf'· 
nu u h e«len lcra -te tnAa PTD· .· fi icra Te flıitt Kanu.nuna dlr. Bunlar ıcra ve itli& kanunun dlr. Ulllntllil ılhl Aoı;lan !\lhat D. 
cu 1111 uco-n:ır.11 duru-

1 
K:•· f R: re. b.r tılccar tıcaretbaneaını d& ııörülen a.kı.altlıklann tıadece 

1 
d 

cıcn Zl n aıacaıtını ta.h ~u e illa- devret•ıgını .Jln ettikten &onra bir ld:i tane1J<1.lr. l'. dr tl:ıha llJ. ı..nrulus yı ıarın a 
deıne- &Qe bo~tunun •bol r-tTO.t.ein- 15 ııun zartuıda berh&n'tt hır ala Tıcari Alemin en mühim blr \'81-lfe alını!J \f' ı..adeıue lı.adeıne 
t• r ..... ea1 l..IDkinıa.ruu ~unu c,_. e&k ıt:.razı va"ı olm~a &lQCakJı-, lbtıyacı olan bu kanunun hı\lA )01.!ı.tlt'rf"ı.., ı .. ın1 yapoıısor. c.n.1>. 

Bu ıııa,.ıaxnak- nın f:rma:n devralan ı.Uctardan ı çlkarılm&m&6l birçok mo,tulAta ulu. hu u Ut'nıol.rattnıı llil4 C.11.P. 
<'&at ern"Vı:uda ınaınm bir hu talep etmesine lmk.An :rot yol açmaktadır. Sırasına aöre ıttin df" l;..n~ıtll olduıu )OlundAJ..I il ıe· 
n:ı.a ~tıaınıız TJcan:-t ~.~na müra tur. Halbuk.l ıarttan burat"a kı,:tn 

1 
de 3'.ı kanun neşreden bir tk.ttda· <:tın ı..uruıuna :raptıtı ellı..Ayf"t bu 

bu r:ı. ee
1 

let ltonııt 1 :S ası Ku- ebert muvazaalı olan aau, haber 1 nn bövle mübım bır kanunu 6 &fi ba\.ınutan l(ılYf't ıarlp bir dorum 
~llfii ea eıc: Rl"Ubuy • lLııtJ~kanı Ta l~rı bir aydıı.n e'fvel sclemenıekte- nedır tad1l etmemM!, yol yapmaie yaraın11\lı..tadır. \ ulı.arıda "Sihat 
1 >ıa:ı:ıtktuıan nıürneaaıı ber hu- dır. Teya temel atmak eıbt halk efkA- lkJ..dlJ.·ın ('.11.P. doıı;;ynsındakl wıl 
b n.ı .. - Arra.ı aıa&-ıdakt b ı otan Aynca ıfiı\l!I .kararı. ,nMın 0 ;du nnda earuıasyonet tea1r U}'andınna llnmf'mh•• ı...1}dı &örfilmeli..tedlr. 

• -1uş ur_ eranatta iu fehırdtt &Itnmakta alacak1t tUc Belıi.ıllli..'ln u'tlındeJ..:t kasıt ise. tık 
ku -J cra tııııa Kan car::"\ ı; o: ınıcanü bırakıp tfh\.'ın yacaıtıncıan emin olmaaından Heri r .. ,-azarı t~ll..ret A.dlle alt botun· 
)'on urumu Ue nıı· 1 u~u hurran~ olı.ıı. ·iıre ııttnı~ Ret,· :melır.t•'- ıreL>ııekted.ir.• ınıtlı.:ladır. 

u &f&n treu a.ı ı ru~ mu- .............................................................................................................................................. ""'"'""'""'"'"'""' ..... . 
tnlrııu.aıı1 bıraırn! tnOeatf'l!estnı te
dı · 1f bulunmakta~ 

Bu kıuıunıa, 00 
t~eJt>n bir rctıııu ô<letnPJc: ts 
~· .. lnıkı\ıı ro . ..;,l.~cÇardan ııara alma 

Borcun bor ·ı r 
trııldd.r.\lerı ~ ura lllbarı, ce-rap 
t?!:üddetıf'r.' 'bo~~Jıı tatbı.t:tndekt 
~ırnı.aaı ıçıu ınt unun ınaıını Jta. 
:ı:nana ı"' ını.am.c"':dan b&oka t:>ır 
~-""'"•lle l acıır. 

Bir yankesici 2 yıl 4 ay 

hapse mahkum oldu 
•Y1U1:·p,.1c. ıt :-.ıı;:11n ıa.n nık n--

:a.:· ı': .·a;: •:la: .ma.•· a o:a.r. i\llll\tafa 
Y:.:dı~·ım &dınoa bır ~a111s, cıun. l 
~Bre cna ma.htem('Sitıce 2 ytl 4 
ay haı>t;e ttıahkllm f'dllm1ft1r. 

KEVF 
•e. Pırasaaan l~ et.:ne:k cere~ı.r
nıa.ı atan bır ttı ı 50 tL"'l liralJk 

e a Vancıatt c:ıcv, me.eı Bi .. Hs 
ı,e b1rllkte de~Ok!tlnınl aldJ tn1ı1.l 
lOb cıurunıunaretae ve kendlaJ. c2f't 
<'a lçın 7&Pac.!e b alaca~;ı tüc 
ınıı .r ır I~ k&lnıa. J 

-------~~~~~ 

Bir genç kız tenine 
lfı siz .de sahip· olabilirsiniz 

LIM YILDIZI. SAN'ATK!R ÖZCAN TEKGOL 

• 
• • 

TOPLANDILAR _ 'l~hur il onıll .. 'Jtı._,nı;ı1t'r K.B.raca·ıııu e' in· 
d e dun D. l'. '\f',llLöy \·e 0.-y~O"& kadınlar 

:kolu n1t'll"tıl1ları topıannn.,lar ,_,. ("lya..-,.l ,-apnu .. ı an:ıır.n 'l'oplantı
da btlba•<ı.ıı Br~ ı..ou.lın J:f'1f'n h~l örlııltl kadınlar dikkati f"f'kntl.,. 
ur. Ka raca sou ıon lf'rde tıyatro ... uııun oldul..ca az; bit' 5e';rl rct ile 
o)nan1a..;ına da ttın!t•.t a. tthtz hu y ıl ıllf'\~lınl t"tkto Actılıi. ; ondan 
beutı:r. aa..vfl~t'lt"rde bnluunn ıu•)·lrcııcrlıull:ln hu~ tik bir kısmtuııı ti• 
yatroya tf'lntf'"ölnl" hnlı.ln 'tu\1.ı l olnıuı)oru dı>oıtetır. ................................................................................................................ " .. 
Aııa • ~ğ11I 
Gı·ııııfJeı•gleı• 

"ıSeı·best 

Bıı·akılilı 
Ana - oğ'Jl GrU.ıı~erıı'lerırı C ça 

muamelelert tamamlaumıe Te ken· 
dılerı dttn ı;erbest bırablmtııardır. 

Blllndl:il gibı, on ıun tınce, Ro
men bandırall Trıt.nsllt"anra şalcu 
'fapurunun 400 tur1.at1 arasında bU· 
lunan ana· oa-uı İı;tanbula ayak ba.. 
sar bNma:ıı bir fırsatını bularak de
niz paıı..tne eıofınm~ ~e rnoıtecl o
larak icabullerlni !4temt~lt'rdl. 

1 
kabine Fransa' da 

kurulamıyor 
Aı~ocıated. Preıı 

Parla,. lO - Renfı PleTen, ddn ı• 
ce P'r&nıa lı:abın~nt kurm.ait bu· 
lllı.lunda. ıırtıtttt çaltımaJım:taıı .,.. •. 
S:t!<'tnl.ştır. 

DUn c,ec-e Ba,.tan Renfı CotJ''1• 
yaptıtı blr tlrare-1.te bu kararım bil 
dırmıştır. 

J>leTen, tabineyt kurmak tein 311 
aut caıışmıtıır. P1eTen, mutrlt aaıi: 
ve sol hariç-, Mecll.ıin bütün parti· 
ıer:nt ihtiva eden bir hük1lmei .tur· 
ma~a. çalııı;tıtını ao:vıemitt.ll'. 

Parı.tle:rden r,ırl!ı1nln mentl efl"&· 
bt U;t'rlne Jc.ablnen kurmaktan "fl.L 
geçt.tı}:ınt B•~lı:ana. aöFledlllnt btl· 
dlrm~ıir. Ple•en, ır.endllinl deetet.· 
ıemeyt reddeden u.ıct Bapelı:.U Mau· 
rlce BourgM • Maunoury"den 'bah8e
dllordu. 

SEÇiM · 
REKOLTESi 

Demokn.t Partinin oeçim 
allşlerl de oldukça ilgi çeki· 
ei. Bir tanesine ıöyle bir i"Y 
yamuşlar: 

•Onlarm ucu.tlnk dedikleri 
şey, eenin mahsulünü ucuza 
almaktır.• 
Doğru lira ne denir!. Pen 

t:ere canu ~nin mahsulün. 
Entarilik basma senin mahsu 
lün. Olomobil lılstiği senin 
mahsulün. Kalana giydiğin 
şapka senin mahsulün.. Zari 
kiğıt: senin mahs11.lün. Se-
4;im kıh,·W senin mahsuJiin. 
Reşat altmı stnin mahsulün 
ve billyonmıı ki bunlarm hep 
si su.dan ucuı. 

Ama aslJnda senin tn ba· 
halı mabsuliin nedir, blllyor 
musun! •• 

Demokrat Parti ... 
Bedellnl öde öde, 11n• de 

bitiremezsin. 

AD'llAN VEU 

6iil.ek'i 
()JtlJiııl.eı·~~ 

Adaııalt. 

karşıladı, 

Adana ln - C.HP. flenel :;.e~re.
terl Kuım Güle~ buırtın uçakla 
ıehr:mı~e ıretmıştır. 

Oülek'ln Adanaya Reliı,t Adeta 
blr bayra:::n havMı yaratmış, on bin 
!erce Ç'ukuroyalt genel r.ekreterı ha 
va alanında karştlamı,tn·_ Kar,ıla.
yanıarın e!lf"rtnde taşıdıkları «:Mu 
halefett ezdinntyecetiz•, «Var ol
eun K•tm GU!ek», «Allah ismet 
Pqa;:ı b&fJımızdan ekslJc: etmesın~ 
dövizleri bllh-a dtkkatl çekiyor
du. 

Gülek dotruca C.B.P. 11 merit~ 
ııne 1ıtmı4 Te pan.lltıer:e temasta 
bulun:nuotur. Bu arada hırzı kaza 
tner.ıcez.ıertnden ae.ıen D.P. heret
terinln de ziyaretlerınt kabul et· 
mı.tır. GOlek yarın ötleden ısonra 
tertiplenen mlt1nade mühim bir 
tonueına yapaıc!aktır. 

AN KARADA 
BOYOK GOREŞ 
TURNUVASI 

Ankara kapalı Spor Salonunun 
açıtmuı dol&yıaiyle :Zt"rta'ln bir tur 
nuva hazırlanm1ştır: Bofya, Bükreı •e Münih Güreo kanntaarı bu tur 
nuvaya Lftlrait edeceklerdir. 

Tumul'antn proııramı eöyledlr: 
19 ELlm Cuuıarte 1: Ankara -

8of.ra <Serbe"lt) 
'!O Etim Pazllr! Anlı.ara - Bft.kreş 

CGrel.ö-Rnmt'n) 
21 Elı..1m Paı::artf"4'1: Ankara · Mtl 

nlb CGrel..o· Romrn) 
22 Et..tm Salı: İli.leer kırma ta

J."lm ara.t.ındıt. 

Gırenltnıletlr. Zarann ta\-rlbf"n :ra 
nm mUron lira olduın tahmin 
edllınf"l..tt"dlr. 

Limon Kolonyası 

Milli Çin'in 
Milli bayramı 
DO.n Cin mill&t1n1D mnıı bayra

m.ıydl. Bu .mo.nuebetle Ankarada 
Millt Çın eetaretınde bQyQ.k b:r 
kabul t'M1Dl yapılmıf .,. dı\Te"li çok 
samimi bir bava içinde Q:eçmlıjttr 

.Ana yurdunun büyüle btr kus.mı 
komunıet ır.tııiaı altında o:an 
Çın m.Hlet!., düııkU bayra.mla 1911 
de doktor Sun. Yat-Sen. tarJ!tn· 
dan kurulan cumhuriyetin yıld.ö. 
nümünQ kutlulamı"ttr. Batı Aie
mınd.e tahsll aörmüt bır doktot" 
olan sun Yaı.-8en. y~·enl 'b1r 
Çin .kurm.ak: yolundaki S•,reUe
rıne 1885 de baş.Jamıf, 1896 de 
Honoluluda bir lhttlAl partıal 
kurmuş. 1911 de b111arı kaz.anarak 
hilküm.darllk aı&t.em.ınt devtnn:.t
tir. Fal;at bundan ıııonra .kar~ık

llk!ar önleneme~. Ru.s Jromll 
n:&tle:1., 1017 den eonra her tü:-lü 
maskeler t&kınarak bunlardan fa7 
dalanm&n1n, nihayet Ç:.n a:ıa 

:rurdunu bır peyle: hallne tndir
m.en.1.n yolunu bulm.W:llrtttr. 

' 

KISACA 
Afyonkarahisar 
Maden suyu 

1ı11. Cel'('f'l kendini memlt'R ket tlA\-alarıııa vprmt, hlr 
a..ıdın. (İt-~I D.P. Jl&tf' .. ln .. 

41en "\lllltlt"l'l..111 f'ıknıt<1. Buııın
lf"rde ıene D.P. Jl"iff'~lndt' ft<lar. 
Ama onun ıc1n '1111f"ht'klll ot• 
nıak tut'ıntf'ı..etr- hfı:nu·t f"Utıenln 
:\Ollnrından hlr tekidir. ~e,_.ıı .. ,. 
df' olur, lliiP('lloıe .. ,. df'. &, altı 
\illt.yet ı:eı:dlm, hlrço\. 'tlllt'l't
J.lll~te, ada~·tA. ıanı~tıın. Rıza 
Cen;r-l Cil)I .. ıy~t lhtlrru.tan·~-o~ 
ıun bir tn'>ana ra"iflauıadım rlf'"· 
.. ent lt'rl. Çen:el ~atleff blı.nıet 
f'tınt'ı.. istiyor . .\0111. '!\flllf"f\f'\.lll 
nlnral.. ruua Kt'nel tııOdür ola
raS... ama ı.erbt'"'t rne'-lf'lıı; !'Ahll)I 
olaral.. ..• 'Jtllr-t\f'"'-111 olıır;ll.; \f
""onun bnzı dıi\ıllarını ele aınn' 
~nları Ct'r('f"\.lf''ıllrnıt'}P <;Rlı)l~or. 
Ku:ılay Kurnıııu (ıl"tıf"I R~5...ıın 

'eı..111 llilfnllyle lll;'llt'nd1CI \f
Jonkaraıaı .. a.r '\faıtt>n suyu it'-I -
te:rlnl :nıdıı all1111~ mlbon eıt-,. 
\trlm yanar bir hııle ı-ot..ıııal.. ,.,. 
aruı yerde Merıı.. ıı.tı ı..aplıC'Aları 
Jttn ınode:rn blr tt~ıs ı..urmnk. 

Af.ronı..arahl..,ar ınadf'n u) u 
tt'l'>i!ltrıuı bir ıtllt-lt>d arl.aıtaııa 
blrıtı.te ziyaret tlllın. nııa (t'r· 
çel teal,;lerl bizzat J:f'Zlllrdl. Jf'· 
nı, t:ı.ahat t"trdl. Baı;arıtan l'-lf'r 
halkında konu~maı..tan ı:C\ ı. duy 
duıu bt'lltydl. l'olıtn.acıdan çuk. 
hlr tazlff" adamı otaruı.. )Urda 
f&ldalı bir mur""''"e ı..tttaudır
n1anıu se\-IDel h.:er-lnl'lf"Ydl. Ge
ı:lle:rtnıln en :ı.t-,-uı ır;tlute.rlndtn 

birini Al1on1ı.arab.lııar madeD 

t!ATP.&ı 1 

' ıa~• m«:rMlll.ad.• ıeeı,._ A.lre-
bfitrlm. 

'fannn1n. batıetadıta •tfalı u
ludan azan yıllar ıettıtoc:• ıu 
dalano,atı btlem~l~lx. ~· da 
buna lmkAn ve: ltNat bu.lama
mı~ıs. En dosruaa bıı 1$1ere tut· 
ı.ou bir tn..'8111& li.arşll~ammnı•ıı:. 
l ok•a hn f('mf'ler <'Oktan buıon 
ı..n önemli '.'·•rlf'l1D1 ı,;aı;an.malı;ta 
ıtt·lJ..mttlt'rdl. Şlmdlltlıi. yılda on 
ınıı,oıt şl't olan l.sllhftal bntl
nıtlıdf"ı..I yıl )lmıl milyon .. 1,e
:ıf' tılı;arıla('ak. inşaatı yanllln
ını, nıodern tf"!lll'iler bittikten 
11flın·a da yıldra 60 milyon 1;1~,. 
J<,flhııaı yapına" wl1mkiln olıı.· 
nı\.. Yl~I sularından ti~tUnlO!;U 
J..AIJUI t'dl1C'll Afyonlıi.araht~ar ı.n· 
'.' oua ,.,..bfWCI ttllıi.t'lerden de ta
İtp ı-a;dır. Bt'nttı: çot.:. iptida! bir 
ıturomda bnlnnan kaplıcalıırtn· 
da ttıın,ı ıurmt'"k için .\Tap oı
lı.•lf"r1nden ıeltnlere r~tlanmali: 
t.ıdır. ("t'rt"f'l hıı.ııa,rın bu ı..ap
hca~ ı ıuodern bir halt" ıttlrnu•k 
k' hr-111 nıemlPkt'te btlYU.k hlr 
h17rnf't yapacaıına. bt'm de ö
nt"ınll bir Jf'llr •aııaşacaıına i
nanı~ or. (c h.ILlhl,, ın 1t•llrl tn
aanlııtll yararh yollard.an ıac· 

l:uuul\l.l dlYOT.ıı 

nır ff'1 q,yJl,-,.l·lm mı. ft ıtıne 

1ttdllr mru:lf"n ularına Ları-t fou; 
l:l l)lr H:rlm )Ot.:.to. tı:.,t'm dl' 
olurdu, ttml"~f.'ıtt de. t'alıi:at o ~un 
1(.•tl•lın hU7 l{lht maden ııUIRTI 

hıına ~l"nl !Jlr itiyat \.azandırdı. 
ı--u IC4"C't&fu1 z.ama.n bO'.\'ona uıa. 

dton ~uru ı ... ttyorun1. Bel\i.l de 
\f~onknrahlA&r nıa(len u1u it"• 
.ııılı.lt-rlnln ne k.e.dar modt'rn. lf"· 
nıl:ı oldo~uou. t,ıerinl hakld~-

1e hlltn ln"ıuı.lar taraflndao J. 
cıar,. edlldilJerlnl )"t'rlnd• ,iır
rtuıum l('ln ... l"i.ızılayın modern 
ı..aplıt·111.1rı y:ıoııır .. a ilk. &ldf'ıı

ll"rdr-n blrl olma.ı.. IJ;terl.m dOi::
ru u. 

OKTAYAKBAL 

~---------------------J ....................... " ..................................................................................................................................................... . 

ı'ıı~uııo~ıa~~!mP!l'~~ 
DEGİŞEN ZAMANLA 
HÜKÜMLERDE DEGİŞİR 

- 11 -

Kur·and.at.t tkt lUMm hUkftml~ 
rı btr\l1r1nden a~rı tutmll lizım· 
dır. Blrlncıaı Arab16tanın mU&1'Yell 
b:r devirde~ haratına. o d~r.n 
hldtseıerıne. Adeta aün!U.iı: polıt·

kas1na ait hükilinler -ve bütün kA.
inat ye ebedi zam.anlar he.ab1na 
olan değişmez hikmetler._ 

Haklkatta bunların arutnda bir 
tezat. yoktur. Çünkü İsl&mı:ı;etln 
ana kaidelerlnd~n biri, her türlti 
hükümlıı>rln değl~en 1:am.anlara ııö 

re aegişece~I ve aklın emrinin da.
ima yerine aetlrllecf!~ldir. Eı!er 
mekA.n Te zaman deititm.elertnın 

Jcap ettırdifıi a~ arlamalar yapılma
mışsa. bunun kusurunu., İ&h\m "ı
olnde detıı. bu uıvt dinin yübek 
ruhunu kavnyamıyanlarda, dtnın 

emrini yerine ıctırmea:ı ihmal eo
denlerd.e, tçtıbat kapılarının k.apa 
1ı oldutunu idd.ıa et:neıc a1b1 bır 
l'Ütl&h .ifleyenlerde aramak J.Azım 
ceıır. 

BtYtK BiR l"J<lı.AP 
D\REh.ETİ 

, 
Kureyf kabıleatnın. Me:.kenin " 

Medlnenın on dört aaır e•••lkl 
hayatı bU:ımından mtıı1e:eter mu
hakeme ed111ree, Hazreti Penam.
berin büyük: btr 1nkı1Apçı oldutu 
l"• Allahın tlhamiyle muhttlnin ha· 
yatını u zamanda yükaelttıtı, tür-
lü türlü vah,etlerl ve bakt.ızlıkl... emredHmiş 'Ye böyleca bütün kapı
rı önlec11lt, iptıci.lli bir t&lctm Adet. l&r l'&lecek neeıııerın akllna ve ıç
-.e mey;tllerl öoleci.ıaı, hır çöl ha.- tihadına açık tutulmuetur. 
ratı KeÇırenıerı yüksek b:r ıma- Pesvamberımız; İslim dtntnın 

ruhuna d&ft1, ral!l.tZ ~l'ıa ve .şe • 
l~ bakan Te da.una at-~ı..u e :ıı::a111:ı. 
ta.,.up t!rba':>ıntn kflilWUa Çlil."•· 
mutlaka töyle bır lı.&an kunanı:cıı 

- Siz dünya emellerine ne kadar 
.tap1ld1nız ırı dlnJ kendi ndfuz -..·e 
tahaktum ııtthanwn \e menfaat
ler.ntz:ın bir Aleti haline indlr,yor
aunuz ve zaman ve mekana u:ı;muı 
16.ıım rıelen detı.ımez uıvl ruhu
nu nasıl 1.b.male u-atratıyor~unuz? 

EBEDİ BIK'\IETLl:.R 

Ben knertkada do~u~. errbetot 
sarü li1 bJr hllı&ntm. Hepim;zle :>t:· 
raber ta)rare -ve atom deYrl::ıde 
Yl4l:t·orum. Arabı.tanın mııa. n 
bır devırdetı ha~ ve tart'.artru..'"l Iı!
Jaıu tttaksad1Yle konulan mul ve 
ka113.E"!erı &aYV! Jle k~ı.:arı:m. fa· 
kat 1aı&m1•:-f'tln «HükU:nlertn de-
ğU)en %&.."'11.&nlara söre cıetııt-ce • 
.hakkuıdakt Jüt&ek ~asına ıa. ı:ı 
sO.termeıenlere. e&lı::1 devirlere mah 
aua buı kaideleri te~r yo~u\·:a 

bUCOnt.ü motlAic. ha::ata tatbı:-c et
meıte utra::auJaı-a: dlrun rıerçelt T& 
un ruhunu ka-rramıı -ı.·e ona ayak 
U:• durmu, lll6anlar gözırle ba.'ta
mam. Bu albi ınaanların benim 
aklımı uruşturmalı:a. ruhumu e"/.
mege, bent &l.16turma~a kalkış::nıı.· 
larına razı olamam. Hareket tal."'Z'.a· 
rtnı, t.Botiitten mezara .kadar ~ m 
arayınız>. •İllm. Ç1nde bile oıtıa &• 
ra1ın. bulunuz• emrınt \"eren u ... 
~l \e ebedi bır dinin ;ı·ük&eit ruhu 
na usaun ıa:mam . 

(Arkası l"ıtr) 

nın aydınhtına kavuıturdulfu ı-> IM~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-

rülür M • V 1· . Bu.ıntıılpıarın tu,ıgın•• ••nn anısa a ısı Kaçakcı 
bır hayranlUc: dU)"'m&mak im..kıln· •k.... d"(d" 
oızdır. o "'''"'"ın umumi oartl•n şı ayet e ı ı 
ve çöl hayatının durvunıutu au~e K d 
alınırsa. b!r tek n•ll ıçınde dün- .Ma.nt.a, 10 - Buguo brlm!.li CUm a ın 
y~·ı r.arabUen Te her ıert kötün- huriye' Müddelmumıu~tne vaıı 
den de&14tiren bir ınlulAp hareke- h&kJund& f.1U.yetwı bulunulmustur. 
urun az.amet1 .kartıaında göaıer .t.. Btr ctlle:ıı:çe ııe teıırımı..z c.H.P. vı. Serbest 
m~ır. liyet tqk.Ultu:ıın 8&-ı.·cllıil:a yapr;ıtı 
'fEh....\S , z Z:'\1\U!'lf eı.nseue. Mantaa v.ııat ltbrahlm 
MhSJELEsl · · · Tevfik Kutlar'ın ıı.ttıtı ber rarde B k 1 d 

Peyııambermıız.ın zamanında na- törıu Tat.anda~tan eırarına topıL ıra J 1 
kil vasıtası tay-yare de&;ıl dave ldi. yıp D.P, nln icra.atım me,heder ma· 

' htyette .tonu,.ırıalar raı>t.ııı iddia e· 
Hayatın muayyen •ekıllert. muay· dllmekte bu hareketinJn Mllltıtve- K•raltçılık ıw·u·.,·ıa 111 .• a.anan 
yen akışları V'&rdl. İıUlmi~·et ha- ' -. "" 
reketi de, pek tabii oıaru ilk ıo klll ~lml Kanununa aylın olma· Dırarb&kırll bar -.&hıbl P&J.: • .:e 
olarak meltlnın ve :zamanın ıcap- aı baseb1yle Vali hakkında tatlba. ,, ~Olerca.n, He .euç ortak:arı '-t:"ı~
larJyle meşırut oımuotu. MeaelA ta rec:ilmes.ı •e cualandınlmaaı ta· met Alt özı:ıenı ve ~ıahmut Aıtırtt~ 
namaz ve oruç vakitleri t&Yin edl- lep edUmektecUr. cı. dün, J_ A&:ır Ceza. M&hkenıe~ 
lirken, üstüvaya yakın bır mem- C.R.P. iller amca fı Seçim Kuru. &ınde yapıl&n duruşma.ıarı aonun
leketteki aündüs ve ıooe aözönün- tuna ınüracaa.tla. vaunın z,ropag•n· da r.erbe&t bırakılmııslardır. 
de tutulmu tu. İ8llm.1yetın ebedi da yapn:ıat;;ına mini olunma.aını le- D1;r&rbaklr"dald «Dicle Bar"Jn P'a 
ve llemler ölçü.eünde bır d1n oldu- tem.41er, .Dablltre Vtlı:lletıne de fb. hlbt oinn ve birkaç rün önce D • 
tu •• me&e.lfı. ır:utup havl.lt.l!ılnde rahtm. Tevtııı: Kutlar bat.tında t.e.b• :;a.r'oakır'd&n tJehrlmize a:eıen Pa
yaı,ayan ve a.:.tı ay aüncıüz, altı ay .tU:at •ı;ı.imM1 ftln bir telaraf çek· klzo OQltorcan, 30 ipek halcyı ka-
ıece hayatı aeçıren bir Müalüman m!flenur. c~t otar&!!: iatanbut·a ıe:Jrmflk &U-
tçin befJ namu vakti ve ıün 1n (Undan aanık bulunuyorlardı. 
muayı.·en vaztyethıe ııöre ııüulü& Zafer Gazetesi Yazı o-ın ııt dunışmaıarı esnaaında, 
oruç vU.tl bulw1amıyaeay;t aöW- Pakize Oürcan. •Halıların koındı· 
D.onde tutul..nlamıttı. Bunun tnanA leleri Müdürü mahku•m ııne aıt olmacHtını• ~öylemit ve 
lll şudur ltl laıAm.ıyettn ul\.-Jlltf ba ., «Ben ~nde 6000 lira kazanan btr 
kımından deilfm~ bllanet!erl var- fd bar"tn ısahll:>Mtyım. Eşyaları ben 
dır. Fa.kat amol meHlelerinde d~ O U kaçırmı, detillm. Uı.tellk bun::a: 
Q:tşen ·meklnların ve zamanların kaçtrıima .. a delmez feyler. 
icabına &öre hareket etmek .tşı, Antar&. ıo 'Hu~u ... ~> - ~ehrt-

mtz toplu buın mahkemeai buıtün 
türHı türlü muhltlerde ya.şıfan A~ns Mecmu•ı meıısullerl ve Ulus 
gelecek ne.tııerln aklına. takdiri- ı:ruetelil mesuııerı llleyhtne ~ıla.n 
ne ve içtlhad.ına terkedllmtştir. davaıar:a Zafer a-azetesl vazı te;le-
Qöl hayatının muanen bir deV1r- rt milaürlf'MnClen Racıt l"'ı:Pt al~y 
el.eki şartlarirle tlırtll olan bazı k ... hine açıl&n muhtelit da\"alara bak 
ideleri bütün dünya ıçın ebedi au- mı15t.ır. tık tek?lbt bir gUn aeç neş 
rette konulm~ diye kabul etmek reden Zafer ı:razetest yazı t~lerl 
IA:zmı eelece&!ne dair Kur'anda ıtüt1ürQ sacıt Öf,'et 13 ııon hııpla, 
biç bir kayıt yoktur. Tanıamtyle 200 li:-a para c~?Mına c;arptırılmı' 
Uslne olarak hük.ümlerın delif,en ve bu ce7.M1 tf'Cll f'dllmltt.lr. nı~r 
zaman ve tartlara R'Ör& dettomeei duruıtnıalar muhtellf aebcplerle 
llz.ım 1relecetl Kur'anda •arahat:e talik. ecHlmlotir, 

Anlr.ara·da K121lay'da bu 
t!&n eebtlullah Eoatılıror.> 
tır, 

ha!ı:ar 
demi~· 

Pakize Oülerean, «Halt'arın kt'n
t!ls.lne- aft oımadıAını• tekrarla..""Otş 
ve •Bu bavullar, trende belki s..':
tarmalar eır&6tnda batkalarıya ıı:a 

r~nııJJ olabillr.> demilJtir. 
Daha 10nra Savcı. unt"<:lartıı 

tevklftnf !.l!itemlf. fakat 'ou talep 
mahkemece r?ddedlierelt eanık:ar 
Hrbe&t bı:-atıımıııuci.tr. 

ltır aaclı Antta Ortınbe.rıı •e genç 
blr doktor oıan otlu Georaı Orün· 
bet1r dUn Emniyet. MU<lürlOtunde 
paaaportlan tçın foto\1'.ral cettir'
m!ııı .,.,. o andan ttlb&ttn Mltbeat bı· 

n.t1Jm1,lardır. 0•11011ıootıoo1111HHIMHU•OolHllllnUf .... OfNH ... 0111111111H11•Hı•OIHIOHHIOOO •1H•1H••H0•1101•1 .... 01uoon1H"'"''''11HOllHtl1ttfttfHllO .. o .. oOOl-ıolOH ..... -ooUOı••O•HıOU•-.. lolOOU• .. tı-ouu••u•nıto•oHnı.,.tlllTI'fl .. OH..-Htt .... t-•11.0IH11•f•Oo11• 

llOL KÖPO KLO 
NEFiS KOKULU 

SanıUı.lrların tıcrübı· .J 
sın dın 5lz de ıs.tıfadı ., 
ıdınlz . Puro Tuvılıt 

, Sabunu kullanmız. PUR[) 

' "fl,t çehrınııt sihırll bır 
CAZiBE ve GÜZEllİK 

tımın ıdtr. 

PURO 
Tuvalet Sabunlan 100 de 100 saftır 

$ 

AD&-oğul Emniyet l(UdUrlDCUnün 
merd!•tnlerlnden. inerken aon dere-
ce neşelf idiler. Her tk1'1 de aıır bir 
JUkUn aVınclııın lı:uriulmuş &1b1 eor
dut.lanma.a. ı:nıerek et:vaµ •eriyor· 
l&rdı. Ga.1.eterıtıerden bll' t.ne61 ı 

Çekoalovtkyad&n nlçla taçtı· 
nı.z'>• •uaıtrıe. u.-un bir ):abkaba a
tarac ce••P •erml, oldu, Gilltleün· 
de. • Nt~ın taı:ılırb, ,_ Bu cıa 
sorulur mu·ı, ıtbt btr ceT"ap •antı. 

Ana _ ojul taı:mayt da.ha. yedi 
n: önce :.r.ataıanna Jt:oymu"lardı •e 
tınatlan ke>llu}·orlardı. RomanYtr 
nııı Köat.ence limanından hareket 
edPıı. tolcu Ta.purunda.fll turlltıer 

•MM:iına katılmak, eı;a1"9tte geçen Yt· 
d1 yılın tonunda tend1lerl lçtn bU· 
l"llk bir (!:&MU. 

Hele 'fapurun TUrklyeye. gelltl 
fıra.tıann en ıoıeu tdı. Vapur Ka· 
rr.dentz bıJtUırı.dan lçerıs-e ıınnce 
Grtinbergler ha1allertnln tahakkuk 
ettJıti;ne artık tı:ıanmı;lard.J.. Ve lli 
et.at. tonra. Türk pollatnln hlmaye
g!nde idiler 

Hlalerlnl bu ııekCde tfadP edrn 
Anna orurı~. me,m:ete';."lmll'-d.Pn 
Bat.1 Alınanjl.d&lı:I a:otrabalannırı, d.a· 
ha aonn.- da Amerıtadat.J ü-re1 k.ı.. l 
ıuun r&nın• ııdece*ını aorıemq.tir. 

HOŞ MEMO -·fıstıklı yeşil dondurmalar !! 

OYL.EYSE 
SıZ/NN~Nl
ZA /)JJ 81'1"..4 -

NE YE:
.f!ıM '1 

AL CAPP 
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IKTiDARI KiM 
KAZANACAK1 
D. P. VE C. H. P. ARASINDA KUVVETLI BİR 
MÜC ADELE OLACAGI ANLAŞILIYOR 

'11 Edm Paur ıUntJ 17 .. uA11r t• ı · ır edec · .r: •• bıı .t :ıa:ıra ra~ 1 kendi te Ilı ıırıodan yaptıkları ı.. 
bltdıu mlllt"."Vrlı:IU aeçımıerı Jlpıla· .men, kla:ı.a ıeçımcten ''"'l c!ktL tthbarat ıarı .. nerelerde ltu••tti1, ne. 
C'•k •• 811 rnille:\'eiı.lU , B.M M. nln dar benimdir• dlyemlyecek. Diler relerde csan.ıt• olduklarını teıblt 
1 .o.et deYrtıı :çın Antaranın 10· ıeçlmlerde pek bUJUk !ırklara aahıp etmlf buıunuyorıar. Bu tahminlere. 
-' nu &U;&ca:ı:tar olmayan Jttıdar Yt mubaltfıt.. aı· bLI de Jr:uı.d: lıtlhbt.ratımıun im 

Bu defa Y•pıiacak ıeçlmlerln, çın uman tçlnde cereyan tden hl· kt.nlannı ltatarıll bir ııecım ıablo.u 
lalO ·ı benıer bir heyecanll havuı dlıeJerln aeçmınler Uzer!ndeld t• meydant. ıtt\rdllı::. Bıı tabloda. her 
•ar ~!ubalrfet, iktidarın bUtUn ön· aır:erlnl ancak l7 !:klmden ıoora TU&yette çıkacak mllletTtklll aarıaı 
leficJ tedbirlerine ratmen Jtrıe de anıarabllacelt, 
fAIWDI t•Jbetmemlı bulunuyor, İkl 
t'"ç1m drTreat ara.sn:ıda oy Terme bak· 

nı, part.ılertn teodllerını sanalı ıtır 

Buna ratmen. tımd~den bir takım dUlr:lerl yerlert, Te 11eçtm mucadele· 
kını tta&a::ı.an 1.5 milyon aeı menin tahminler dr yapılmıyor d&A:ll. MU· alnln :imler ara111nda cere)'-an tda
reJlt!rl de bu deta ıı.et..te tl r::ıde ıa.ır partJler Yt Oemokra; Par ı, c tini oırene<·f':Ulnı. 

ViLAYETLER 

A 
AFYON 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
AYDIN 
A~RI 

ARTViN 
ADANA 
ADIYAMAN 

B 
BALIKESIR 
BiLECiK 
BOLU 
BiNGÖL 
BURDUR 
BURSA 
BiTLiS 

ç 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 

D 
DENiZLi 
DIYARBAKIR 

E 
EDiRNE 
El.AZIG 
ERZiNCAN 
ERZURUM 
ESKiŞEHiR 
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GAZiANTEP 
GiRESUN 
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D 
HATAY 
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1 
!ÇEL 
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9 
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39 
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D.P. KARS 
D.P. KASTAMONU 

C.H.P. 1 KAYSERi 
D.P. KIRKLARELI 
D.P. KIRŞEHIR 

KOCAELi 
KONYA 

D.P. 
D.P. - C.H.P. 

C.H.P. 
D.P. 

D.P. - C.H.P. 
C.H.P. 

D.P. 
O.P. 

HOR. P. 
O.P. 

D.P. 

O.P. 
C.H.P. 

O.P. - C.H.P. 

D.P. - C.H.P. 
HOR. P. 

D.P. - C.H.P. 
HOR. P. 

C.H.P. 
D.P. - C.H.P. 

D.P. 

C.H.P. 
D.P. - C.H.P. 

C.H.P. 

D.P. - C.H.P. 
O.P. 

D.P. 

D.P. - HOR. P. 

O.P. 

O.P. 

C.H.P. 

C.H.P. 
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MALATYA 
MANiSA 
MARAŞ 

MARDiN 
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MUŞ 
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NIC'ôDE 
NEVSEHIR 
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11 
4 

4 

7 

10 

6 

14 
6 

15 

5 

a 

6 

10 
12 

3 

9 

4 

5 

9 

12 

C.H.P. 
C.H.P. 

D.P. 

D.P. - HÜR. P. 
C.M.P. 

D.P. 
O.P. - C.H.P. 

0 .P. 

C.H.P. 
D.P. - C.H.P. 

D.P. 
C.H.P. 

O.P. 

D.P. - C.H.P 

D.P .• C.M.P. 
D.P. - C.H.P. 

C.H.P. 

D.P. 

D.P. - C.H.P. 

D.P. 

D.P. 

D.P. 
D.P. 

C.H.P. 
C.H.P. 
C.H.P. 

- C.H.P. 

O.P. 
C.H.P. 
C.H.P. 
C.H.P. 

C.H.P. 
D.P. - C.M.P. 

O.P. 

D.P. - C.H.P. 

D.P. 

(*) Hü r. P. tetkilôtı olmayan yerler 1 ( r) C.M.P. teıkilôtı almayan yerler 
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MÜSTAHSiLi - (;fresunda erimin kadrrl fınd ık mUıta.bılll ktithl n ün vereceJI re1e 
b.lfhd ır, Oufdayı btıkOmf't l'llJlf' 31 lr:uru,a Nlln a labilen ktiJlll tı nd ıfı· 

nı ancak ııı kuru~• ntmaktadır. C il P.lller lhraı: ın•h olan fındıt ın mftıtah•ilden lııllosu 5 llradan alın 

ma.u mUmlıılın old uı1unu id d ia etmektedirler. Rf'~lmdt reni kaza olan f!ıpl1e de b ir fı ndı k pa7.•rı sö rü hlJo r 

FINDIK 

C.H.P. beyannamesi neşredildi 
<Başı ı tnetde> prelı::ll çoQ'unluJc gatıanınıa " &y-

n. r . D F,IO KR ATf l( R EJ İMİ 101 tarıbl1 muhalefet ctpheıl teb--
1 AR4. L.4.'\Jl ~1'JR lltlndekl ••lar dalreelnde anaya 

C.H p nın Türk mllletın!n a~11- ıa det?tlklltınt ~ alacaııs İlcl 
auna tf'rcüman olarak ~litı.lrd:IU Möelt•. anaya.a nı~ı.emeaı ktıra
demokratııı: rf'jlm. O P. nın 1960 de cal;ı;ı.» 
Jktl<1ara s~mNin<1en eonra vahırn BF.\"~' '1 4.,I E \I~ JK'fl~AD I 
ıerllem~ıere maruz kalmııtır. o Bö ı.t 'i t 
P muhalf!'ff't.~e tken llttlelara ıeı;:er 1 "Kıllı~ ve darhK_ alıp yflr!\müt
ııf'çmez a.ntıdr-mokratık kanunla:-ı tUr. !:hkıntııara arKa çf'vlrr-n ret-

, , ml propaıranda f'dl!bı}·aıının r~ 
lı:l.'dnacaı:tı~dan ,.,. memlelr:e.te tam (ahtan Vft rerahhk:tan bahAPıtlltl 
blr hllrrıvf'. Te hukuk nıaamı Jı::ura- hu mPmlekette hMta ıı~cını, halk 
caııncıan bahaedıyorı:ıu. 1951) _de f'n zaruri lhtlYfiıÇ madcleledlnl ,o
mevzuatın hOrrıyet kırıcı büklim tör ve çlft.ı;I llJ:tlk ve ,yedek parça 
lf'r!e dolu oıauıunu iddia todı>-n ıını. fabrikatör ham madde1!1nl 
D P lk\.ı<1ara ııeçUktf'n aonra mev bula:naz olmuştur. 
cut hürrıyetll"ri de blrM' birer a:ıı FJa• mt'kanı 7.muı mıhvertndf'n 
rnak vf'ya kaldırmak suretiyle ısı- oyna.nu•,, rıatlar rörülmemı, cıen-
)'aAt tarthımız~,. eşine r~tlanmı· CP<1e artaraıt pahaJılık almış yOrO
t·an. 'bir MmllmJl;tf'ı.elzHk t>rnf"CI mu,tor Fıatıarın yOka~lltl hata 
•trmt4tır. HIM den aonra ıer!ye devam etmektrdtr. Geçim 41.nlaı l 
lldl!J hı~lanmıttır, Temyız mah alabtl<1Htlne atırlı'lmlştır. 
kf'me.oıtnde ve doia';'"lSiyle 1Dbeıc. Biltçf' açıkları her ı~en yıl bl
lf'Ç\m kurulunda yoce dıvanda. 1'& rl.7 daha artaraic vüD~lmlştlr. KA. 
ztfell o:an yUk11eıc: dereceli hllı:ım lıt para miktarı Yalnız aon flç yıl 
1erın temlnatını tahrlp eden ve da bir buçuk milyar artaraıc üç 
elraet ::...uvveun bu hAkımlerın mee mııyan aı,mı,tır. TUrk para ının 
ıeıı:r mukaddt>ratına müeulr olma <1f'tt>rl refl.ml rndeluılf're röre yarı 
~ını ıntac edt-n kanun kabul e- yarıyL tıın cıuruma ııöre l5e f'n az 
dıldL 4 Men<1er• hükQmet1 tara- Uçte bire cıuıımü4tUr. 1950 de 36 
rıncıan bu kanunun u;la!lı vaad ııra oııuı bir altın 140 Jlı'lı.ya çıJı::
ıHıı:mııken hi.kımlf're karşı en a- mııtır Ecnebi paralarının pl}·ua
lfır ve en şO.muııo tedbırler btzzaı:. dakl deterl reıunl IUlra nazarıuı 4· 
bu hükOmı>tın Adalet Bakanı ta 3 mısıı ytkkselml4tlr. 
raı ından alındı. Enrıı,yon. lktllladt ve •oayal 

Demoic:ra.atde 4 tuvvet olan t>a- bOnvemlzdekt ıahrıpıerını her ıe 
ıın. maruı. bulundugu idari, mail çen ·sur. blrajl daha arttırmakta· 
ve cezai ta.hcııtıtr yetmlyormu' aı- dır Ticari bayatta emniyet vf' ta
bı yf'Oideıı ÇO!c aaır b0rr1ye' ki tılı::rardan 99f'r kalmam11. nam~ıslu 
ıııntılarına utradı. ttıecar ve eeııat !çln çaııtma ,art 

Cevap Vf' tekııp hat:kt bt.ııun a· tarı ıon derece 1Uçle11mtttlr. İth• 
Ieyhınd• bır v~ıta oıaraK kul- llt vtı ıhracatımız yıldan yıla azal
lanllacalc: ıektl<1f' ff'ntııetıldl •f' maktadır. Tf'ahhlltlerlmııln ?ama 
bu hak:a drıll yetkiler hıtil.imler nında yf'rlnf' rt"tır!lmf'muı cıııs i
den alınarak gavcılara verılcıt. lemdeki ma!I IL 1 barımııı 5af'tlmı1-

D P iktidarı tyul nüfu'Z auııa tır 
ıımallen t!f' ve yo\c,;uı.luklarla mü Ku&t'a çtıımele çalt1tı&ımır. bu 
cadf!le konu.unda iTi bır mora- tablo. Of'mltorat Part.} iktidarının 
kat>e va.ı.ıtuı olan İspat hakkı'lı buiret1tız. hatalı. heeap!llZ ve la
~a.nımaya bir ttırlü yanaşmadı. raflı tutumu !ll'l memleketımızı 1-

İl!m hürrıyetl ve üntvet5ıte çlnl" ıoıürüklecııtı bir lktl,.adl her-
nıuhtartyatl teroeı:erınden ta!:ırıp etlmf'rci ı&tf'rmektedlr. 
ecıt!<11. cıoo t 'rFDRIHl.FR Yf.' Rl~E 

İıtç\ ıeşek!tüller:ne kartı a:ırlş't- OYAl .4. '1 ·\ l'OJ,1T I R·\ lil l 
ıc-:ı h•relr:.etlerle aendıka hUrnyct tı~t.ı:ıar on dllrt ıldan bf'rl 1\L 
kı ıldı. tıkÇf' artan 11ıkıntı \'e n;ahrum 1-

ıa - İQUma.1 aıeort.&11 ıeniflete 
ceaıs. 

19 - MUte't'asln ıellrll aileler baş. 
ta olmU UF.er• her ailenin ıtır ev 
.. btbl oımaaı için bUtUn ~dblrlerı 

atacatı~.• 
Beyannamenin Jtçllerle 111111 kı.t 

mında cO.P. lçtJmal adalet d&vuı· 

nı 1hınat e~mı.,ıır,•, •D.P, bir zum 
renln Jr:alkınma.!lının memıeıı:et lı:a.1 
kınmaın demek olmadıQ:ını unutarak 
ıetlmat adall!te onem Trrmemı,ur 
t,eııere yapılan Yaa!lf'r tutulmamı,, 
aendllı:a blrllklerl kapatı:mıtıır.• de 
nl!mekte .... bu Jr:onudak.l Yaatler 
fÖJla aıraJanınalcte.dır: 

ı - İfÇllerlmlrl tatlım•rdan Jı:o 
reyacak 1'1! rataha Jı:aYUfturacak ted. 
blrlerı alacaj:ız. 

2 - ttcrelltrl ya .. m• prtlanna 
ıöre ayarıı.,.acaıı~. 

3 - Seneıııt ücretli ıznt ıerçet 
l~ftlreceA:I&. 

i - Sendika hUrrlyetJnl ıenlş.Jete 
ce~lz, 

5 - iKlJe ıre't' hakin tt.nıyaea· 
l•L 

8 - H!lr dUnya t&çl tefekkUllerı 

ne hblrııeı ••ilıyaet.Q:uo:. 
7 - Flk.lr bçllerını koruyacak ted 

blrlerl aıac-atız. 

a - İl Kanununu ıalah fdecetlt.: 
t - İKi ~tsor'alart Kurumunun 

muhteviyatını K•rçe1tıeştlreceıı~ 1'1! 
kurum fonlarının ıaye dı,ında kul 
lanıımaaına son 't'erecrtLz. 

ıo - İ• tenı,ıerınde yetltmı, ı, 
(llerdtn faydalanaeatız. 

ıı - Devlet lktlaftdt tto~kkUUe 
rlndf' lşçlnln ,.. hçl te~f'klr:Ullerı. 

nln fikri yardım:ndan faydalanma 
yolunu acacaRır. 

Nehru, komünistlikle 
itham ediliyor 

Seut, ıo AP - Güney Kore'nin 
7arı re.smi , ~etesl, buırun HlndLstan 
Ba veklll Nthrunun •tarat•ıT: Jcoı 

tthnU aıtıııda> kı2ıı elbl.s• alydlgını 

yaLmı,tır. 

Umumiyetle BaqJcan Srnıman 
Rhee·nın ıcörllslerlnı akaettltf'n cKo. 
re Cumhuriyeti• gazf'tr.st, Japonya 
Ye Korede bulunan Amerilr:an Uktr 
lerını, Mat"arlatanda bulunan Sn• 
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oünvAnın TADI -TUZU 

llôn-ı aşk müddeti sok 

kısalmıı 
Parhtı ı.tatı.tık .mer .. klılt.rı ta· 

ranndan yapılan tetlr:llclf'n söre, 
57 ..ene eY•tl!ne tıyasla UAnı a k 
mUddett !t1'1r:alide lr.ıaalmı, b11· 
lunmaktadır. Bugün az .. ml bir 
bucuk dalı:lkalılı: müddet tçlnd• 
ıtade edilen •~ıkane hlaler, 57 &il· 

ne f''t''t'el t.aiıı:rtbtn blr .. atllk za. 
mana mUte••kkıf !dl. 

Birmanya'da filmler cinsi 

hôdiselere sebep 
oluyormuı 

Birmanva parliımentc und& C• 
ra Kanununun tAdlll mUnuebe· 
tiyle cereyan eden mUı:akereıer 
aıraıında bir mebus cınayet.Iere 
't'l bllbLY& cinsi ııuçlara. kar,ı 

•tddetll cf'7alar teabi' ıdllmealnl 
latrml• •e memleket• aokulan 
filmlerin blrçOl\lnUD a.hl&kaız.. 
hlı:lara sebep oldutunu 11er1 ıur. 
mUıJltır. 

Bu mevzuda aeıtlamalard• b\I• 
lunan mf'btıa, btr(ok ecnebi film· 
ıerde ııanatklı.rların 26 df'fa urun 
LJYUD öpUştlilr:lrrlnl teablt. etti· 
ıtını, trlı:elı:Ierln cinai blalerlnl 

ldd•lle ır:ırı>açla)·an te!lar n•Y· 
Jon tora&Jlann yuak edl:me..ıoı, 
rarı çıplak. halde tadınıarırı 

carz ı endamı •ttllcletl ıuıı:t>ll:k 
mu~abaJı:aı .. rının d" ltt•olunma-
sını ı.tem:,1 ır. 

Doğu Almanya ordusu-
nun yeni bayra§ı 

notu Almanya ord.u•una eııl 
bir b•l"rat ••rllmlşt.!r. eıyab • 
lurmı.ıl • ..ıtın aarı.11 renlı:lertn· 

de olan bu bayraA;ın Uzerındfl: •t
rafı butd•Y b .. salr:ları Te defne 
dalları t:• çeTretenmış bir çeK.:ç 
1'tt perger bulunmaktadır. 

Hamallar müsabakası 
yapılacak 

Mtr ııene !:kim ayında Lletıe'cfe 

yapılmalr:t& olan hamallar musa. 
bakuı ıecen hatta fevlr:allde ica· 
labhk blr aeyırcl lr:lt.lul önUn
dt et-reyan etmlttlr. 

Müııabalr:aya l•tlrik eden hamal· 
ıar, el arabaaına konulan 200 
.tlloluk yUkü durmadn l3 Jı:Llo

metre boyunca taşımt$lardır. BI· 
rlncl. lltlncl ye UçUncü «:t>Ienlere 
muhteH! hediyeler werıımı,ı.ır. 
Yolda 4 bammaı bayılmı,tır. 

Toplantı hak ve hUn'l}'etı ıh:aı yetlf'rln llf'lbf'plprJnt ara,tımıak: •e 
edileli. tçıımaatı umumiye kanu- ıecıblrlf'rını aımak yerine. vatan
nu. yerını bıç bır deınok.r•ıd"' d&ş,ları avutmak Vfl oyaıamaK ıar
raı tlanmıyacait derecede arıtıcıe- lf'~ Yfl< he\•eftlndt>n endı11lnl kur
mokratılr:. bır kanuna bıraktı. 1950 tararnımıştır. 

~·et ukerler!vlt- mukayetıe ettl&ı için "·------------------------------' 
Nehruya c;a'.ınıı,tır. 

den bu yana o p çol:unlufıu ıen Bu ı:nlda.r dertıerlmlı!': çarl' bu-
lamaz. 

aoru müe.ıtl8•ının ıııem•ınf' VI! ~tı>mlet:Ptl:nlıt lktlladt 11 ahada 
htlkOmet icraatının bu YOidan mJ. tam bir çıknıaza aOrOkleyf'n bu 
r&kabeeıne .tmicln vermedi. D P zıhnl\•f!t ve tutuma mtllf'tçt' •dt11·1 
keno.ııını.. anaya.sa. ve bukuk. ıtn· dı-mı>d!}:çf', v•rın htırUnkOndPn 
ıavışı tle muka'.l}et ıa·:mıuna::.ta.· daha aılır aıtcıntı , . ., mahruml}·et
dır. ıere .catlanmamız mukadelf'rdtr. 
Buıun nıemlekette glyul kud Ha.klkıttll"rl ilil'i•nnf'yf'n ve rörnııtk 111 

oetın müdahale ve taıyııı:ıncıen ma temf!yf'n b'J lkt ıdarın ikt~adl dert 
ıun hıç bir temırıa~ll ve mllAtalı:L! \f!'rımı7 ~ de\'& 'bulamıvacatı artık 
müe.e11e yoıttuı- Hlkim. temınat· ~atılt oımutıur 
ıı. basın hür. ünıversıte muhtar. MPmlf'kf'ltlml~ın sıya ı \:adf'rl cı 
muhalefet emniyet ve etltllk l('ln hl IJı:tııı.adl kadf'rln,n de df!'l!•me
de derıı:ildtr. Bu bir atyut ı·ejım al. aad ce ıztıra.p. ıııcıntı Vf' mah 

...................................................................................... ..................................................... -................................. .. 
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buhranıdır. Millet, lktıda.rın hu rumlvf'tlf!:: ~çin<1e bunalan ~l"çmf'n ı ~========:_-;;:::;1 
hata..ıı pol1tlkaeını Te antıcıemoıt vata1'tıa.ıın 1ııabetH kararına bal# 1 ~ 
ra:ıic aJholyetlnl t~vıp eımemeoc::- lıdır• /lı:,...,-,-...,,,.;:::-rT---,.., 
te, renç demokraaımızın aafllam r H p tkt,ıaadf konularda mlllf'-

temellere da.yanrnuını 1ı<1Cet~e te lıi•lıdaltl '\'&atlerde bulunma~ta 
arıu:amaktadır. » cıtr: 
Kfo.;J l'.\J \Jf""'FLt: ı , t- R I l - lktlıı.acu kaJkınmamtrt. lhtl 

Beyannamenin bunaaıı &0nrak 
ku.mında reJ!nı konusunca mıl 
ıete a'1atıelakı vaadlerde bulunul 
mak~adır· 

ı - Buın, ıöz. toplantı. ııeç

me vs aeçllme hUrrıy•tlen ıtbı a 
n a hakları buıonk:ü t&hdltlerd".'ll 
kurtarıp aeçım •tıtf!'m:nı n!sbi 
:~maıl ecuına ır\ire 11\lah f'rtlil:uuı 

eonra Pn ıeç mayıa 1951 de aeçırn 
.~·:•ı yenllıyeceiliı:. 

~ - Mf'mJf'"~l• 0 P lktldnt ı Si 
ra ın<1a ıçıne aUrüıtlendlll &lfWli 
buhra.ıuıuı kuı-tararaı.:. mt>dcni. 
dı1nyat.a... kabul 1!'<1llml' IAtlkr,rlı 
bır hu:.t.uk devlf'tl n:sı:amına kavuf 
turaca*ız 

3 - Pa::t:zaıı ıa.are~·e aon V<"re-
cegız. 

4 - Llahicf'mt tlicJlllnh •e Ha 
kım ~em:natını aaıtlamlattırmak 
ıc:ın 1 ıya 1 uzuvlardan rr:llıtakıl bır 
yUklıeJ.: hakmler turm;ı :.urıcaA•I':. 

5 t'nverı.to'e muhtatiyet!nl 
saıtıam eaa; lara 011~ıa,·acaıtız 

6 Bllt(l:ı. idari tAliarrı..tıar 
ozerınde lı:azai murakabe ıatlaya
caı.tıı 

7 - lt"f'murıara. me.;lekt te f'k
kCHltr ve srıPndıkalar kurarak: h:ı. 1:
lannı koruma. lmk.\nını !lajtlayaca 
aı2. 

s Of'vle~ ra<1y-08unu muhtar 
bir mUP.UtJHt halin~ getlr!rek par 
tızan propaı;:anctanın ileti oımalr:· 

t.an llurtaracattu: 
g - "B üyük l\flllet ~fılk t. .. ır.in tı1ı 

kılnıf't Oz•rlndıe yakın, clddt ve 
baii.ıkl muraıtabNlnt mümkün kı· 
ıacak ıc tüzülr: dtlJ,ıkHklert. yapa· 
rak tedbirler aıacatız 

10 - Seçım g"'temt nl11bt tem-
1'11 eı1a. ına rört' detı~tırlle~ıu r.
ı:,: emntyf't ve eıtltllk ,artlarını da 
ge-rçelclqttrecetlz, 8fl:ÇLmlf'rdı> par
tUerın para ıarfetm11 ımıcl.nlarını 
kontrol altına aıına'bllmMlııl &•it· 
ıavacaıız 

·açıarımııla ımkAnlarımıı ar ıod• 
dlnanllk ve ahenkli b!r muvaı:ene 
kuran bir plln v& prorram• baa
Jyacatı-ı 

:J - lktiııadt ka 1 kınma ve ı~ 
nıımp•Jf' 'tatanda.tların . elde edl~ n 
netıceıerdPn adaletli ölçülf'r için 
de favdalanmaaını ••ftlıvaf"aA;ır. 

3 - lktlıı.adl aurumumuzun tam 
bir t'n,·anterını 7aptırara:-c rı.uırla 
tl&elllt proıırama ı.emf'l oımak Uı.t'
re haltıkatıerl memlekete blleltre
cerı:iz 

4 - Ba,1anm1f 1tlrel tamamlar .. 
caırıı. 

5 - Knfltsyonun ııdı,~ne aon. ,. •• 
rerek paramtnn delerınd• ,.. 11· l 
atlard.1 lallltrar •atlayacaıı::z. 

ı - Mtlll Korunma Kanununu JÜ· 
rürlült\en ır:aldıracaaıs.. 
ı - İtballt 't'l ihraca ımısı reni 

battan tan.sim ederek dıt tlcaretl· 
misi tıkanıklllr:tan k.urtaracajııı. 

a -- TaahbUtltr:ıntze aadılt ır:alarat 
dıt pı~·uada 1&rAı!•n ltlbartto.ı&ı ta 
d• tdecetLz:. 

g - sanayllmltln ınalr:tne, yedek 
parça ,.. ham madelıa lhtlyaoıarını 
.ı:ar~ılamak lc;ln derhal tedbir ala. 
catıa 

••nayll tl• huauat 
e.elt. muamf'l•YI • 

10 - Devit' 
aanaJl arasında 

sa. aayac•tıa. 
11 - Köyün yol, ıu, aydınlanma, 

Mlllılr. v• qıtım hlr:metlerlla top· 
ralr:, meskf'n ve kredl lbı.iyaçlarını 
bUtUn ıucUmliıl• Jı:artılamata O ... 
ıı .. caıız. 

12 - K6yltıntln borçlarını daha 
uv.un Tadf'll taluıltlf're batıa1acatız 
Himayeye muht.aç kliçUk Olltçllerl 
lMı borç ,uktınden tamllmen kurt.ar· 
mıı. çare:t>rlnl arayacaQ:ıı. 

ı:s - Orman dlT&.1101 balll<1tce· 
ıır:. 

14 - oellr vergLllDdf' ..... rn ı•· 
çim haddini vuluıelltl·et!Y., 

15 Vf'rasf't Yt lnt!lr:al 
nln ır:ıahZ.urhı neticelerini 
ce~tz, ,. - Hayvanlar 1'erıl.ılnt kaldıra 

·ı ı - Partilerin iç bünyfl:lf!'r!nın 
demokratik "'L'llard.an \lzaı..la.'!-ma 
aını önlf'-?\cl \Pdblrter alacatız. 

12 - va:r.lfe Te nttfur. ıuıııtımal ca~;··- zıra1 maıı.uııertn de~erıtn· 
ıerıne kanıt l!!pat hakki tanı,-aca· dlrllmealnde >ı:OylUnUn en:ıetlnt mf1· 

jtı~ 3 _ 'd:ll~tvf'lı::lll :ahııı\~atını_ in tı\fatlandıran ııatlara önf'm Yereee 
dtreceıız vl'l hlÇ bir zaman b;rıncı lh: ... e takip edllt>cek htıitrarlı rıaı 
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STIV ROPER 

d.••c•d• meırıur maa.şlarını a~ma p<ılıtılk.a11 ile kOylüntın tbtt,.açıın 
• nı daha lr:olayhkla kar,ııamuını sat 

ma.ısını tftmln tdPcetız . 

.. ~ .~ •. : .. ~.;,:.~.~ ... ~.ı·ı·~~.~ ..•• ~:.~~~::~~ ... :~.~~.~~.:~: .. :::;,:::::::::.::::::.::::.:::::.::::::.::::;:.:: •• : :::.::::::.::::::.:::::.:·:.::::.::::::.:::::.:::::.:: ::::.:: :::.: ::::.·:.::: : .·:.::: · · · :~: ·· :::.::: ::.:::::.:::::.::::::.:::::.:::::.::::::.:::::.:::::.::;:;;,:::::.::::::.::::;.:;::;.:::::;.:::::.::·1" 
'""''""'''''"'' ... '"'''''"''''''' _,,., ., ,..,,,,.,.,,,,,,.,.,.,,,,,.,.,.,,.,.,., r--,,,----::--:::---::--:::--:::---::-:~- 23.00 Oece koDMrl 

s 1 NEMA l AR B u G u N '400 P•::;.:B:L kapan" i 
!.~. ·~:;:;~~~~:~·~: . .. , . l•ı::~B~!:~::~ .. !~~~ı:'. ~.:,~:L Tlnuo <T•h :~;~;;~.~~c~~:~;;:: '{;'~ :~'iE•~:::~ro .:.f ~i:~.~~=:::~ 1 

.ı.ı _K AZ.\ R. cTel 4fı 2.Jl:ta .f4' al halita tton :ıo:llltlı t ar1. l~.30 ••·kılar 9.10 •·rkolar ' ıarı Jlııtrıul •Benim uo Melellm• • ..,.. : 
ÇJn K.ora&n ...... -·ll-·ll• •T•I• - • - · Komedi S ~rde. ft. 8aat 21 de l$BİRr.J 13.00 M.8. ayan, haberler 9.30 Kapanı, J 

&TL.t i cTeL 6'..- ....,. ,.., " .... Öİ , Operet 3 perde, 13.15 Melodiler 12,27 Açılış "' pr~ram ! 
Talih Ku,u P'adal ıcomandoal•r e BN'lll OPERnl Mll•llr:; ıc S:apuçelll 13 _30 ıaıon ork .. tr&al ı2.30 ıı::antık mU?:k 

El.HAM1 ıtA•d•Tel : Uı&3"9 "ıu.,.1111 <• .. · eı::•.• 'xo~Z:!:': Prauıanın Th• • Gar- No"b, f I 14 00 Beraber .. rkılar 12.55 Bertıe&t saat 1 
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;, SA RAY cTe ı : 441551» ÇDIBF.Rf tTAŞ c2Z?Stl• Belit ael•nl • w:uıı:ı~ rettin Ta• • (1"akslm 1.1· 17.00 cemil B• aran or JS.00 ıı::apanıı i 

Kalpau.nlar Qeteat Leke11 Melelı::, ıtorkum• Karıo ıtopoçellt. Qar$1.m mo rfer • (Galata: Banka· ıı :ıo Şarkılar 14 :17 Actlı• ,.. proıraır i 
i lfltlCi •T~I 4!4515• X:ahraman ba .. ,t 15 ta ttnzlllt- lar,., fKaıımpı$a: Pl,ale), 17.45 Türlr:tHer 17.00 Şarır.ııar İ 
j Fedai ltomandoıtar & .a. D ı & Ö T ıı ma!ln• , oumartuı ıı (Fatih - ltaraıbmrUk: 18.00 Orlı:eatr• 11.:ıo Alı;$1.m tonaeri ! 
~ tlN'A I < Aasımpata ı Ut3~ llA L& cTeL Slfll b t• tal•b• maun .. ı i 1

nlven:fte). <'l'opka p ı - 1!.30 $artılar 18.00 Şarkılar 
i ~tlyUk Sefer, K.elepo• Ha1duttarın D6nUfÜ KAR ACA TİYAT&O !!IU ı\k~<Aray: H•.>f'kl 1 fGf'dfk. ll.55 !frbeıt eaat 11.20 Be. Za. autl i. 
ı "''1k venedlk Htrşım pasa - Bt'Ja'tı t : Çf'mlı"rll 19.00 J.f 8. ayarı. hllb•rler 18.45 Dtn.a 't' l cas mtı~ısı ,i ! ' AFEa { Kuımpap ) fft JN IVltBY\'A •Te l: l 61Cftoo •Tel : tft flff• 1•• • <Calalothı - Sirk e J ~ 15 Tarlhttıı bir fapralı:: · 
•_: Napoll Maceraıan. Va..1· ÇOI ı\.llanı, Cinayet v ar MAHUT llftJtBL • l[o. el: S•l•Jc lt.20 Yurttan ••l•r ıltt.~ Hlila••''.,",', ', İ 

fe Başına. OPRA •Tel: JIOI Zl• : medl ı perde. C•rtam. 19.45 Radyo lı:6y poıta!tl "" j 
i VENi !\1.IU.IUl -Tel "'2• ba Cumartul ten,ı:lllı- R A D y Q L A R 19.55 Türküler Ut 4l Ak.~anı mQ~ltl :: 

: t'"flNI Alt ıTeh 44Wl• TURT •T•I· smu, ma talabıye tl'nallJ.t pa 20.10 8f'rbeı.t '''' 2030 Opera melodlle:rt .............. .. .......... , ................................................................................................................................................... .. 
~ Ptkı:ıllı:: :ı::rd~~ı:;.!!~n, Kor h Raik matlnesl, cu. 20.00 Tarım konu~uı 20 1.5 Radyo rar.e~eat 

1
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: Ku m•aldalr:I Kad ın • r.ar ma ttn • . Matineler 
E f AN cTt1 lo •IOTth Acemi Doktor Denlzd•, 18.30 ANX:AR.\ 20.15 Radyo ca~ete«t 20 :iO 8ohbatlır 

~ !~·,~n:rı Yaıadık~. it· TKı_v.ıyı .. A.ıT ... R o LA R Jtt.\çüs. l..tBN• cTel: (' l"Mı\ - 11 I l l / l f $7 20.30 Btrbeıt ııas 2100 SarJı:ılar ! 
••• r•K'stlll " r 1 '4Jıtı 1 t 40'!71• a.27 Ac•I•• •• pr~••m 20.3 Jtllme ra111 heyeti 21.:10 Dünya Hl. 6rnl'klf'r i 
• ' • e t •ı -.. 21.00 Konusma ! : Yettın Qarşamba, Perşembe, cu e.30 :Kuran 1 Krr1m 21.40 Türk Mu, topıuıuıu :: 
i ma ıunıerı ıaaı ll da g 40 Tti k u 'il 21.15 Cas 11.natı 2~.lS Piyano melodllf'rl : i t I 2' A il a O t,, eEllİll TlYATlt:OLARJ ıuare, Cu martesi Par:ar fi 45 Sa: •ı~rl:~ 21.4.5 Tttrh:m lr:onuımuı 22.30 Oaa ıaaU i 
i "~~AR ırT•I : tSS4Dıı DRA.llıl JU !l~U (Tel '42157) 11\nlerl Hat 17 de matl· 7.00 Ha!! !melodiler 21.55 Strb•ı aaat 23.00 Hafif prtılar : 
; ... ... a Kom aı:ıd Olll•r &:ABVEllANS , Yazan: rıe . JComedt S perde: 7.30 TUrkUler ; 
i 'ZAlt ı •Te.L HlHJ. C&rlo Oold en , Çerlr• n: •Tl:YZWU• 1azan: eran· 7.'5 ı.t.8. ayarı. haberler :.ı:2 00 Cef.ltlt m ft•l t 23.15 Haberler i 
i I>e•tan ftrtm Sungar, &'.omedl don Tbomu, 8.00 Sanatkirlardan şarkı 21 15 Şarkılar 2.1 30 Program 1 
! 8ULVo\R. •Tel : lll,,71• 1 P•rda, 8ahne1e toyan iSTı\NR1JL OPERETİ - 8.:ıo Çf':,,ltll rrıi.lrlk 12.45 M.19. ayan, haberlar 23.33 Dana mthılll l Trtn Koraanları. Dlka· " ' d etor : M.aıı: MeL (M.a kılm Tf1atro~u) : a.oo Proerama .... kapanı~ 130 Haberler 24 oo Jıtapanıı . 
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VEFA BOZASI (IKTI 
ııtc BİR YERDE $UBF.~I YOKTUR. Te lefon : !! 37 9'! 

ADRES VE FA 
Umumi ,.e husıısi toplantılar ic;-in tafıilıit i~yiniz .. 
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C. H. P. dün iki toplantı yaptı 
, fS.ı ı ıacldeJ 1 dMi Ue• Mçlm t.urullaMD1.D .aıı.dıır.. 

tn&ala. cliemıe.tett.e hatıci ret&h. .,. la.nn. miktar •• alalllannı, yanı J'• 
taa:ınm.a;ı aıerbe8t buıa.ıı. muaı.a. rlnl t .. bit edoeettnl emredtt. sa 
kU ~e;Jt blr kiaN ltmUı Mtcek· nunuıı Mlll1. b6yle olmaa.ı.na nıt-

J ~~ P d.~~1$Ur. merı. D.P, 11 idare ttıruıu 21'f.11$T 
· · S"IS TOPl .. tSTll. \11.l 1&rih Te (T .eçlm.) •flit tamlml lle 

C.H.P. bJJKüıı uat ıo aa Gtılat4 tMubalU' patı.iye tM-att., oldutu 
!_Uledlbi meı·danında blt açık ha- ı~mıc. mefbur olan t:ab:n. dük.kan 

'°.P1antaı J'&p&eaktır, Toplantıda ,.. emu.11 m&h .. ııen •ndtk konul· 
Güna.tay, Sancar, Onn, B.,..r •• mamaaına dltiaı. ecUlmelldlr S&n· 
Dtle:t. .ır.onutacaklardır. dtklann strtşllen .an tmar bank• 
,.!~-rıca .Be)'k~ Boıhane lcöyOnde tt net1CM1Jıde meydana çıkan t"&ml, 

10 da, Şilede aaat 9 da. 8amat. ç me •• cM!delere Ter& ratınına 
Jt.d• a.aı; 18 da, Zeyt1nburnunda bırt.ıuıma&1na pyret edilmelidir. 

1 

~a; 19 da ıopl.anıııar :ı.apı:ıaea'.kıır. 
(:El.İKB.\S.\, l:i\NC.4.R'IN Sandık mahalleri ı..ta1rt.t ... .-ır ••. 
\'E.RDil;.i C.E\- \P bepıerl• ıeçnmut aıU•kUl •era man 

-..:.--ı..,.,ı Hll p B aaru.ı. bozuk rerlerck-ıı u~ 1nt1bap 
Soldan -at:a · t . · r. · urdıır mıııeı,-eıııı hthl edUmelldlr. Geçen 11eç.1mıeroe ban 

fınca.n lQtek , bl;- :Buıan Ga bir ÇeUkbann l'.At.teehlnıe yapttit ba.. mene propqandıt.lar aebeblfle ı,.ı. 
2 - Blt bavv Qeıiı macıcıeat aın toplantwnda, c HP. adarta.n-
lattıan blrt. 4 &n. a ~--- Ea sJ.Ah-- nın ımı:al&dıtlan ıa&bhtHnamtnıo netJceler a:ınamtJM ıandıklann. 
den b1J1. .5 _:·ylluta fetnelr.l~='Ul- h.uku'.ti tırm.eu olmadJ.tmı ifade bu deyre o rt"rlerd.en Rld.ınıara:C., 
lkllm hJl.tl 8 -"lı kaG..:..n; M>itult e.ı:nesı ttztruıe, C.JLP. Mectlal Ore· mftnutp mahallere dalııılmuı te
ru eClaLt. 7 _ ~--'bUe; bir .o-- al ve t.&anbul mlllel.Tektıt adayı İl- mın. edUmelld~r. !.-tahzur:arı enel· 

~- ~.-ı..ıltJ.tk hamt 8a den ı..ıo edUmeye:ıı .andıt. JM"lerl, 
8 - Afatı kıeızn. ll : ••ntL ncar tunları eor:emttttr· aevım ıoaü aandıt ba .. ı...a.nının ret. 

Yuk1ne1an · tr muaıtı tıett 4 MQenıcıe- mefhumunu ,.·atnıs .,... 
ki aletı 2 _-:.atı' 1 • .. Bir nıuat~ lmme bukuku bak.lmını:.1.an da.r ı:al- t.ı.tyle blna aeatı <reya rukan alı-
lf"t ın..ıı11111 etty ek1. 3 - Dev- nada _aımat 7mnde detlldlr • nabtıeet>ktlr. Bu huırualano lzaleal-
PıUJer; ertet" 1ı - Bonıtıar. s _ D.P .. lL 10.\Rl: Kl'Rl'.l.t ne b&Jlanmıftın diye teşlı:Jl't.a t'mlr 
~Olk: Jtıaa. Z~ - Oelı~ aet!Nn 8E(.'I~ Kt Rt·ı.c :\ft'Ol"R? Tertlmlf bulUnuror, D.P. 11 tdart 
) •kl.11.t:ıının &1t.ı:1" 7 - Nefer: A· D.P. 11 idare tunllu te.P,tıi.tına kurulu kendta1nl eter il •eçlm lru· 
ren k&eıe. 1 _ ~ar tDf'l.·ctarıa seu- f&ptıgı ıızı.ı bir t.amtmle: seçim rulu zanned~orsa fine ranılıror 

Dti tı. .!&ndıtıannıa tınar edllm.1.f ,-erlere .. nıır. Yukarda tşanıı ettttım ıcanu-
n.ıtu Bulmaranın. Hant kouulmuını, manuruı bozuk, yı- nun metni açıktır. Bu &&>Ahiret tt-

Solrtan ~a~a: 1 kik rerıerc kat'l7en ıandııt yerleıJ- te tetlm kuruuarıoa alttlr. Blnae· 
il. 3 - Şıanı.a - li&yduı 2 A- UrUnıeme11nı 16temlft1r. Bu huma- nalerh bu kanuni .. ı&hlretlerln te. 
5 - Na.s· 1"' Rta. 4 • AMI; :0.Iü. ta par:ı Dlf'Clla1 UYMI iuıamı san- cavııııü, tyt ntyet allmeıt oımadıtı 
!:danı. ı' _'Ta~ Allma.ne. '1- Te; car tunları aörleıntttır : rtbt. blraa cta u:n:ıaızlık oıaa ı•· 

l'ui:&l1Q •.S"-Çlnı Ka.uunurıun 13 U.nco mad. rektır.• 
2 - Aa· an l.fatı· 1 - H&.şarat .............................................................................. ~ ................................... . 

:'~~~~~,:-~~ .. s~2~~- ~;: DP, dün de yüzlerce üyesini k_aybetti 

ça
1 
kar 

amaz 

oo oc:::::> 
Oc:::::> 

hafiye-

f8a1J1 ı tnrl tl f') 
.MllletTekUJ •da7 :ll!ele;-~~ D. P. ı:-eneI merkezinde •et.o edUe~ıc: 

tqkt.14tın tatemecUlJ tstmlertn ton muı tllerlne çUan lbtUlf •e lnfl· 
al ıı1tt.Ucçe ientııe:ınet.'41, partiden tı:f'D.1• S.tltalar ~klenmeıctPdlr Bu 
aon 1atU1ılatla •• partt t~1ndek1 bot· r--- 1 
DUtalf~ut. J11ztınden D.P. nın •eçıın 1 klll aaarı seçıldilfJ halde mer. 
faD.lltıtıı ... 50 uatmıt oldutu blldt. I tezco \"eto edtlmeeıne kııaraıc 
rtımektedtr. m!:ııde HOr. P. 61nın kazanma tan 
.\l_\~İl>.\"DA kualard.a.id Utihaklar Ca. 11ehri-
Maıuaa, ;o - C.H.P. 11 tehrtm.11- HOt P. sine ııeçm:şıercıır. Dlter 

d.J a~tm fu.llfeUtıS cUnden 1Une eını kuvvetlendirmlştlr. Blleclkte 
artt1rmat~. u.u ,.e .ltCJlen datı· eaa •o çay bulunma:vııı da hot
ıau ınıllet•etllt adaylan propab-an· nuı:auı.ıutu umumlleııtınnı, bu
CI& !aaUyetıertne devam elmektedlr· lunına:{tadır. 
ler. Bu~ün DP, den t.attr• eden 34. 1'R \UZO' U.\ 
T&tanda>j C.H.P. atne ıı.r.reır. kayıt- Trabzon 10 - Mdletvetııııtı 
larını J'&Pnnnıttır. fOklam.•ınaa kazandttı halde D 

Berabat P?OKrtmında bulunmama· P. l"Pne-l merltezınce veto ed\le
ıına ratmen. c.H.P. ıeneı başkanı rek Ustecıen çıkarılan ve bunun 
i.ameı inono, e:ımtıı 19 unda )iL üzcrtne D.P, den ıatıta eden Sa-
nlada t.ert1pleneeek oıaıı bi\fDk IAhatııu MnmP?. bUCOn uçakla 
mlüıq;e lftlrii: e:ınen tabut etmıt- Ankaracıan oelırımlz.e ıelmlf, kırk 
tir, ri tadar otomohHie part.iiller tara-
Al.\L\ZGiRTTIC flllda.o k&rfllanmıştJr. Sall.hafôtln 

A:ıkara, 10 - ırataıa;ırı • l\.lut S3nmez h&yecanıncan a&lamı,tır. 
Ulnde ~enelerdenberı D.P. J1 ay-atta Maçka kazasında herkee tarafın
~u~n l!&J._ın ı&tı bafkanı dan sevilen S&llhatt1n Sönmez:n 

. lbao Kıhv ,.. ıarararıan tauıa •· lusleden çık:anlması a-enıı reak.6ı-
deret H:.lı. P. atne .,t.-ınltlerdlr, yon ltaptıgıncıan O P lçlndekt çö-

tV.\S'T.\ 2UntU lrlttlk.çe pnlşlemektedtr. 
Slı·aa, ıo - D.P. ıı:eneı merıı:ezln· Parti !çtnde tesanüdü 11atıa.maıc 

ce huırıaun mıuenetııt adar Jf&. nıakııaıurle a-eıeo Ha..vrettın Eri(· 
- / tea!nin Jü.nıııdan .onra bı• t ıayac tııenln mUTaffakH'.eıaJ.z.!ige uar ... 

.... _ .__ ._ - __ bo.tnutsu%luk bızla •eı,ıımek'l.edlr. cııı:ı:ı blld1rllmekteelır. 
• Bugün de Ulat nah.lruinln BeJtepe 
J!fl,,.?JI~~ koru DP ...... başkanı o.man Ba· 

*koç -----~ demu 7.S arkadaşı ne blrllil:te o.P. * 8e <?ı &tart - 20 NI • C.en a:ı-rllmlftır. ORaıan Bademlt bu !t •dltın~ ,., •MıılJ, An):.,. l(tce C.H.P. ıı b&ttanua:ında yapılan * ~ntu.ıa araıua a 11 nıt btr doa-• bir toplantıya &lclet'f'k D.P. den ı.s.. * eı: dlC.kauı otu:. tı:ı.aaı lllubte..: tlfa _sebeplerini a;ıtıamutır. 
: BOli.\ (ZJ Nisa • Dll;er t.araftan. ı.attta f'denlerd•'U , 
•YUd:ı.ınız a - ZD 1 Uts,ıı ~•' Slvaa mebusu Abdurratı.man ~- Batıvekil Adnan Mendereı, u.nn 
• ıe: bldtse~lıe &Yet Ue eu .... ı.J..: 1 r'UJ\;l buıtı.n c H P. 11.lne bir Jerp 0,.:-leden ÖDCe VUlret.te, D.P. nln İ•· 
: deU.,or •r d~a bir CQn mUJ Jıl. bedi)'e etmt,, YI kOY töy dola.şar&t tanbul bölgealndetı aeçım 1ş.lertnl * İKtzU:a ., -; l C.lf "P_ !ebhıe propaaanda .rapmata le<iTlre memur edUen 'Öı:erır ATun.. 

BAŞVEKİL 
ViLAYET'TE 
ÇALIŞTI · 

* }{ (~I M.l.111 - 26 nızıı • baş;I lam.ı,tır, dıılt"u kabul etm.1ş \'e kend1alfil ı• * akUc.aız '°"ı...-. an.;• Z\ılnuı· ı ı·' rl ha • • üdd 
*•ra&ıQda .._._:'ı"ı" D memek a-• İ:tm.l:- 10 fTt>l~!on!a - D.P b ç m. .,e k ın a u 2 un m et 

ıt ~ Joau fbrüşmO.ıtur. .Menderee, bu arada, * cı tarar '•recttlal::ıuz &GJ1eıne-: ın~t aaay ! tetlnJn .lntndllD M>DR t.Ut.obul 1) P. adarıanadan b&zti&n• 
* \'ESGE:.ç <ı &. • Paı-t.l teıkl~itL'lda ba:.ı m!lbt:n ıs n\ da tabul etml,Ur. 
:a..Jeı 1 

Haz. - :=@ T1111.m J·• tlfa!a: vukubuımucaaır, BaŞ\'elı:U, •k•m üzeri aaat 17.30 
•eıııc •e h:"kııııttı b!r KUn , •• · ·: Bua1lıı Bcnramacıan G)trent~-ı?ıU da c.e.t.n.r vııareıe a;eımtş, ve D••· ! nun ol&oauncııı.n f&zlaıtıle ın 7•·., ne ~re 948 Rneatnde Bervamad& ıet veıı:ıu !:mln Kalafat, n.vıet ve· 
* \ ft.S bınız eın- • D P. Jl kuran Te o zamandanbf'r1 .kUt Patin Ruştü Zorlu Te Du.14!er1 * L'\N <ıı l'etnrn • Parttnın t'n raal elem.anlatı o:a- Gen~ sekreterı MP11b Waenbel ua 
*Olur olnıadıt te 1 · - 21 Atoa.}:: tak: ta.-ıtnan or. ııarrt Tümen. a- Uı:l saat kadar ıı;örü mOttür. Bu ıı;ô
: o:ennaen Tazı,.çf ere Uztuıuet L• YUkat Bıültt ôntay, Berııa:nL'"llll ruqmentn Huriı.·e rneteıeat ,.8 K.ru..-* BAS.\K (2a Q.. : estı belPdlre rt-ıı;ı Fua~ Otulıın. tef'Jn TUriı:lye battındakl .an be. 
*a~r lı:a Ala•. - zı t1ıa1) :• tüccar Pallt Ka;aıar ve tüccill yanatı He u~ııı oldutu •ntlmalr.ta.-l lAıı.ı:rı OT CUtı. ruhen <llnlenment • Mustafa Demırcıo~hı bu~n D P dır. 
* ha.ı.uız:, eıll 1llr enırJı lı:azanm:: den lttıfa etm1şlenur. Oörn9111eıer eanuında surıyeye ,. ... * • Berırama<'.la çok ır.vtlen \'e iV'- rJltco.t olan cc\·abi notanın eözcen 
~nn.\zt <ıı EJUU • nış taraftan olan bu tahıısıarın ıeçlrlldlA:t bellrtllmekt.ec1.lr. sıra.t 
* Bıra:ı. l.tlnlz:deı:ı. 1,1;1: tklna) • • tatlfeaına lJntunüzdekt lt(tnler:le çe•rtlerdtn aızan haberlere g:Ore Fa· 
,nııı:rıl da•raru:nall,&J.nı, ·lbl •·: d,.;ft"cr b!rçcık fa.ltl&la:tn daha ta- en Rüttü Zorlu dQn Ankara.dan 
: çoır. "r••rt det!.tıtıteb~ Bu btr • kıp ec:ıeı~ttne mUhaktak nua- eurtreye vttile<-rit ceTabı notayı * AkRı:p fil t•ı r, • r!yle balr:1lmaktad1r My!f'Ce D P. havı olarak t1ehrlmll!e ıeimlt Ttı .ı,;-e• 
*&21 Ufak m - 2:? K.a. •m>:: nın en ('-Ok aclTfltldlR1 Jı:ualarda.ı\ ce yapılan toplantıdadattkrarbu ! llte dil hldı.eıe~tn Umıtıtz. • b!r':lı olan B~ada Ga bu tatt· nota rö~den l"f'Çir~Jertk nlhaı ~kle * ,. \ tDJ:ıı cı~ detu. • talar J11Z1lnden dunımu ea.raııma &alı:ulmuştur. Toplanıı aaat 20 re 
* · Y <Z3 Kuırn _ •o Ar ! ıa batlamış bulun:nattadır. ta.dar dNam etmlştır. 
: Colıı: bataı.z :.lir ttıııhe... aıııc 1 : -f Dıter tuaftan ıe:len baberlttr· ........................................................ . 
... Bu hem. tendttıızın lçtMaaınız. • ı1en anıaşııc:ı.ıtına göre Dür. p ye 1 k d ld" 
::b• m141ııız kl- ,:en••• ,u .. :, eon ır<ınıerııe tn•ıe hollnde Uıtbu s en erun vapuru ge ı 
*tatıraçat. n huıurunu ..,. :ar ''UltubutmütAdlt, Bu ara4A 
•..,oGua (2J Arat • ti~nncıtlne rôre Cok scnıt bir Drowıııt Bjn"-wuın Alı:dı·ob 
• Dıtkat.aı...... lll - !t Ocak) :~ ta:attan bulunan Kuia D.P, Jlçe rıtıs ıeterınt ıarım.a:C.ta oıaıı tuer. 
*;tık --...1hbı rtlzürıden .,. baştanı rta P&rt •inden ı:.rua "t· den.ın vapuru, ru pro;:ram.ınm nt * ba ınutıan U.ı;ınıonunua. ~! • tnlftU'. llu ımreue D P. n•n Kula~ hayeıe ermesi doıarı•ırıe dttn ... , 
: lttnaıı harvıı:oı edl • d<t; da .;'i:uıuıma f&nat ua:mll bu· us da t.tanbula dönmüştür. * KO\"A (21 0 n. ~ lUPLIQa.ktadlr. Oeml ıahltyt1ıo1lnl mt.ltaalclp iaıın-
*ttio bir MJI ~~ - il lttbatJ :.., nlı. t.t·ı~·ı ı; re tcrunuıne seneltit revlıyona alt-
:•• •'111 dertctdaı.ı. bUYUtm.ey~n: B~.ecUı:: ]O - B lt!Clltte D.P tam Paeaktır. * ıın. e tıt12 da\'r&tıma . .._ mAnaısırıe ~ü •azlrettedlr. 
*BALIK • Bt.hU5a Boı.ö~·ük. Söitüt ve Göl· ZAYi 
: 'railbt UI SQ~a.t - 2D M•rt> 1 ! ' Da.zarı kazaları UP: mf!rkoz kua * Bıraa ntz run a:&ctllıı:c;e a .._ D P. IDetlliupıarı ,.e kOyleroe Hür. Hu:.Cuk Fakülteı:;inelen a.m111 ol· 
!, mı:ı:ı. da l1z1n rayreı etıu;ı;;:or. • P. al.ne llt!hutar olmattacıır. Bu cıuttun tebekeml zayı ettim. seni· ••••••« l& t Cümleden olarak: BoZböy(lk ilçe .auıı aıacaııımdan eı&it!hınln hülanü •••••«c•••..-• .., baıtklUU ve belet:Ure reıaı Cemal y-olctur. •••J KOitlünon taratıar!arı. mıııetve. 

Hiç Bir Arsa 8 ğ . 
0 aziçı Arsaları Kadar Rağbet Görmemiştir. 

ASMA KOPRU ve USKUDAR - BEYKOZ 
YOLU:-.U!'/ ETÜDLER! TA~ . • . . .. 

ı1oğaziçi ·ç~;~:~rnt;:;~:~ın 
Metre•! 5 - 6 - 7 - 6 

- 9 - 10 - 12.50 -- l~ liradan çok müsait fia t ve şartlarla 
600 Arıaıarın mevı:ıJ ima Pazat günleri aatılnıaktadır. 
kUn~ll 1100 metre arasın~P~~nı Yapı.ldı~ından parseller yeni İmar Kanununa uygun olarak 
8 li11 .Beher parsel 36~ ;. raı edılmııtir. Bir partfE'lc ikiz ve müşterek bina yapmak müm. 
v~ Vad• ıle. 2 _Yarı ı ıradan 1_6.125 liraya kadar ı - Ucte biri peşin, bakiy .. i 24 

l•Art.larıa ıatı!acaktır peıın bakıye ·ı 12. ay vade ile, 3 - Peşin olmak üzere müsaid fiat 
Ytılan · 

rir mua •l'IOlar itin ma b ır d 
\ ıneıeıert hemen vap J T• ın e 100 lira kaparo alınır. Ayrılan arsaların tapu ak 
· t'salan flij k - 1 1r. apu ve çapları ''trilir 

keleSlnd rn1e arzu ede nl p · 
PA;n kalkan otobü 1 1 er azar günü abahan akşama ]<adar Çengelköy Vapur 1 .. 

Ak Gü. 'ti· S • er e arsalan mahallinde görüp a 1 rabilirl.r. 
- !3.00 - 13.4.i _. it;~ s.30 ::- ~.ı; - 10.00 - 10.45 - 11,30 - 12.15 - 13.00 - 12.15 

AllSAJ,\ıı ir;, .. , - lolo - 16.00 -16.45 te Köprüden Ç~ngelköye vapur vardır. 
·- - ' ' lt\r " .,.,. '""FRi: 

TURKIVE KREDİLİ iNŞAAT MÜESSESESi 
Rüyük Po~tabaop Kan;u;ı \"eni \Talde Ha.o kıt : ı. 

A•korl ~~R~hr AS. SAT AL KOM. BŞK. LIGINDAN 
~lınacaktır. Evsaf ve ı;acı için a~atı<la yazılı birlikJere odun 
ıse acık oksiltıııe ile Shrtlnam~len knmisyonumuıda görülebilir. 

1 a e edıJe cektır. 

Cin 1 

Bert.a DP. dan .\rdahan 
A• llst. ne odun nııkı 
.-\rrlahan Garnizonu için 
Sığı: etı 

~llktan Mub. Bed. 
Ton Lira 

418 

120 26-1.000 

Ger. Ttm. 
Lira 

14310 

naklettirilecek ve sıaır eti •atın 
Et kapalı zarfla, odun nakliyesi 

(2418 13778) 

tlıale güııU n uatl 

15 Ekim 937 Salı i!lnil su t 10 

13 Ekim 957 Salı günü ı:ıaıt 16 

•.&TP.&.ı a 
• 

1 IAŞY AZININ DEVAM! HOR. P. DON 
ÇUBUK'TA 
MiTiNG YAPTI 

nnıı.ad muhıt.hırımtıdf'n 

An:..-ara. 10 - Bulün ıut 11 dt 
Qubuir:ta tlı::ibln1 11Skın bır duııeyi 
et kltleıunın lttırakıle yapılan Htır. 
P. ili Inltınıırıntie Btıtıamettln Ctn
dorut ve Rüçhan Işıkla. Hör. P 
aı Anır.ara adaylarından Paruk Ca 
ner vf'O 08man Balcı birer konut
nıa )-'aprıuşlardır. 

1
VA TAN DAŞ 
NE YAPACAK~ 

D.P. iktidarını tld<tetle tenkit • 
den hatipler. HUr. P . .Blnln Ankara 
da on .ıı:uvvetli ı-ani olduıunu. Ua 
te.ının ve tlf'rl aünıütO tikır].-rlt' 

programını teşkil tııden altı C-.f"r -
nı.n Hür. P. aııntn her ball:ıı:naan 
tuTvt-tll ve eJıUyctll partı oıı:ıutu 

nu ort'YA çıtardılırıı llOylemı,ıtr 
ve polltl"ka konuları ü,..t"rınde lk
tldan tenkit eımtşlercıır. 

UfU I'. \ 1E (;F.ÇE '\: !O:i OfÖR Lt--R h1an1>ul ~otUrler Cenıl)tll B.\lal ~Ubf''il 81\'!klllll 1 ... ntı•l (,ftıu•I 
D .P. klrnı llN l l oc·nrı fd ıtrf' lı.urnıu aı.:aııııııdan J.ı4llt11 •f nıı>\. ıurethle n ur. P. Y• ı«·ınl6llr. h.nıf't t•U· 
npt· ıe blrll lı. tt R>nl ~nılyf't Utfo .. uıılarınd.au ' ' bu t't>ntl>-f'thı nıuhlf"ll t şubel f'rlne- kıuıtlı :!OU ı..a-

Btr kamyonun künt\UOk tıttllt 
HOr. P. al Kt>ektn mttlnltlnde Fer
ruh Aı;ran, UJÇI müm~ll İmnaıl 
Ar~. Ankara adaylarından Saba
lıattın Sönmez vrı tıalap Asal bi
rer konUf(t1a :ı.·apmıılar ve mitin
~ katılan btoıeree Keekinllyf" nnr. 
p_ ııntn Ankarl.da en lyi tetklli:t· 
ıanmıı bir parti oıcurunu, acıay 
IU.teıJn!n ba.şka ll8tt"lerle lr:IJM
lanamn·acak tadar kuvveti! oıdu 
tunu &nıatmıı:-tar, D.P. lktldannın 
sıcıııını stddeııı bır dille tenltlt et 
mi4lf'r<1ır. 

dar IJO för Hllr. P. )e iltihak ettnc kt•dlr. . ........................................................................................................................................... , ................................ .. 
3okuldaha 

ınaıı ı ıneld• ı 

meal i:ararlaı:;tırılan bu olı:.ullar f.s. 
tanbul K.ız U.Ul, Sangı Geork A· 
vuaturya Kız Orta Olı:ulu ve Yeşil
toy Pana1yonlu İUtokuludur, Dr . 
Htluaeı Seırer alglnın tbıll&tauı ve 
tehllkulz aerretmekJe beraber ot.. 
dutta elddetıı oldutunu ve bu ttlr
lü ıeçlcl tedblrlerle epideminin önü 
alınabllecettnl ıso:vlemlştlr 

Aday olmayan D. Pa 
mebusları 

öt.e f1t.Ddan Aaya ıı;rlbl bal:C. ar. 
ıuıda da aaı111n baldedlr. SaQ;hk Mü
dUrlQğQ ıerekll tedbirlerin alınmak

Aday Olı::oıJ*cı D.P. Mebualan bas
lıtı altında yaMlıtınız haberde (Nu 
r1 O.mJrağ sıvuJ fekltnde benJ 
de D.P. 11 mebu.1 ıöatermei:teslntz. 

1154 ı~ımıerJnde Milli Kalkınma 
Partlal lideri olarak Slvut&n mtla· 
taktı mebua cıktım. D P ile alt.kam 
yoktur, Ta•zlhlııl rica ederim 

10.10.10!7 
Nuri Demlrat 

ta oldu~unu. ve milyonluk eehlrde ı\l_\NİSA'U.\ 
bundan daha t.a\'J tedbirler almak Manld, 10 - A.&ra a:rtbl '9hrlmlıi 

de aala;ın ballnde oldugundan ve 
cihetine ıı;ldllamıyecetını . &kat tak· talebeler aruında !azla görüldülUn.. 
dlrde umum! hayatın felce uıtrara· den okullar buıilnden lttbanın 1 
catını belirtmektedir, ıı;ün mllddeUe kapatılmı,ıu. 

~~~~~-'-~~~~~~~~~~ 

••• çUn kO FAY kul fanıyorl Taş 

p arkeler, m ermer 

sahanlıklar FAY 
m erdiven ve 

Temizlem e' 

T ozu sayesinde yarı gayret sar-

fıyle. tertemiz, pırıl pırıl olur. / 

Tem izlik işlerinde FA v ·dan şaş· 

mayınız. Binlerce ev kadını gibi 

siz de rahat edin iz. 

bıçık, rıtal, •• ,,,,, ttncere, 
yağlı t11vı IJd •lamingum 
Jıapl•rı tertemiz. jjllplr 

banyo, l•v11bo, m~rmer, 

'ini, ve biliJnıum emaye 
cş11•11r temizler ue parlatır 

İzmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji 
Müessesesinden: 

Keti! Bed• ll Ge~ici teminatı 

1S005.04 1125.75 

İzmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji ~liles.ı;esrsine yeniden ya
pıl•cak olan iki adet kalorifer kazanı ile, müteferrik işleri açık 
eksillme suretiyle yaptınlaeağından, isteklilerin bu gibi işlerin 
teknik öneminde ve keşif bedeli nisbetinde bir ıı yapıp teslim 
ettiklerini Nafia MUdürlüğünden alacaklın belge ile tevsik et· 
m tleri ~arttır. 

Bu işe ait keşif ve şartnamesi, mesai saatleri dahilinde her 
gün müe~~Rede görülebilir. 

Eksillme 28.10.957 Pazartesi günU oaat 10 da müessese bina· 
ııında toplanacak olan komisyonca yapılacaktır. 

isteklilerin aynı gUn ve saatte lUı.umlu belfelerilc birlikte 
milracıatlan ilan olunur. (14134) 

l &b.tbl: VATAN GuetecUtk Te Matbaacılık T. A- 0 adına 
ADOl ~ D llMt N YA L MA N 

umumt N~rt:rat Mitdürft~ l\zcan t:Rotton 
Bu ıaytda Yazı tşlerınt fillen ldıre e~eo m•ul mUdQr: 

T.\Rl K ll{;Ölt ., 
Gaıet~mıze vaz.ııann renı harflerle i:'Ond.ertıt:ıeaını rıca edt"rtz.. 

SUNI PEYK 
c Dtt1 ı l lnclc!f' ı 

Gazete, tıı ·aıararaııı &üdUmlü 
mermllerle hUeum edebllmelı:. lçln 
bedetler1n r•rlertnın tam olarak bl· 
Unmeatnln çok önemli oldutunu ıı• 
\'tı etml.ştlr. 

A \"JN i!)GALt 
BA.ŞLIYOR 

Waahlnııton, ıo - Btrıe,11c: Amer1· 
ka hültl'.ımetı hukuk mü .. •lrlerl, 
kUTVet &0Ddermeic surttlyle işgal 
etmedllı:ce •dece gt.lelllmlU mermi 
göndermek auretlyle SOT)"etler Bir. 
ııtının AJ üzerinde balr ldclJa ede. 
mlye-ceıııat blldırmcıkte<llrler, a.ıu ... 
'f1rlere ıöre arın bir ltı.mı llfC•l &
dlhnekle bUtUn aya ıahlp oıuoa.
maı. 

WIL!.htnıtonıu aTukat Andrnr o 
Raley Blınıelonada topıaı:ıan ~nııeı. 
leraruı Aetronomlk konferanaında 
dlın aöz almıı ve Ruslar bir gtl· 
dümlü mermiyi Aya atmata muyat. 
tak olurlaraa Ay ÜJ'~rtnde bak &ahi· 
bl olacaklarını iddia etıniftl.t. 

--------
Harding 

cRa'it ı tncıaıı 

Bu 'Jaı.ı•:et:e TOı-kt.,.enın bUtOn 
ooıu sının bir tomtınıat memıe
keUer!e çevrilmif olaca~tır ı 

Bati Avnıpa memleketlerini Te 
8ur1J'e ıntıatena btltfin Ort&dO
tu memleket.lertnl aezmı. bulu
nan eenatör:ere Ortacıoauca ko
munıtıt teblJke"I ha'.<ktnda ne dO.· 
tündOkO suıalıne Mr, Potama: 

••Oradotucta'komünlttnl durdur
manın tek çaree1 bai·a.t t>artıarı
nın cıazelmeıetdlrı cevabını ver· 
mı,tır. 

Amerikalılar Surtyeye benzer blr 
vaziyetle tekrar karşılaşmak tor· 
kusurla memleketinin TunW>a. ıı
lıllı •atmayı kabul ettitl bu ff'kJl 
ele lıi:omonızmın Atrıkııı.ya yayılma 
ıını önlemese çaıışuaını aöyl!y&
reit" &:'()rOşmeye .on vermJttlr. 
Orup İstanbuldan Yugoalaqasa 
ırıelecekt;tr. 

Cf!'\dt:t 'l ı\rtlln 

Harika e~.>·a müzayedelerinden biri daha 
13 Eklm 1957 Pazar güııü saat 10 da 

GALATASARAY 
~ıısır Apt. nın 2 ~o. lu dairesinde bulunan harika e-,ya, 

bronz he)'"keller, Çin tabak kollcksiyonu, avizeler, Ali Rıza 
\-',!li. tabloların müzayede.sine şeref vermenizi rica ederi.ı. 

P ORTAKAL Tel : 44 5l 59 

İstanbul Belediyesinden a 

Kı :ı: mevsimi yak.Jaş_ın ıştır. Yangın tehlikesine kar~ı ted
>irli \'e n\Uteyakk ıı. bulunulması icin, ev, apartman, otel, 
'tan, faıbriktı., in1alilthıı.nc, !nema. tiyatro, resmi daire ve~a
re gibi her türlü bina sahip, pgil veya mes"ul Müdilrlerinin 
'>acılarını temiıl•ttirmeleri, aksi halde Belediye Zabıta Ta· 
imatnlmesi hUkilmlerine t.evftkan cezai muamele yapılmak 
roecburiyetinde kalınaca~ı sayın halkımu:a ve ilgililere iliın 
olunur. (14495) 

Timsah Lastik Fabrikası T.A.Ş. den 
25.9.1957 tarihinde ıirketımizin Sultanhamam 2. ci \'a

kı( Han 2. ci kat No. 22 deki merkzeinde akdedilen fevkalA
de umum! hey"et toplantısında şirket S<>nnayesinin 500. bin 
T.L. na iblla ı kararlaştınlmıştır. Bu miktann, fe\"ka!Ade ih· 
tiyat aktelerinln sermayeye kalbi suretiyle temin olunan 
kısmından arta kalan 92.440.45 T.L. sına iştirak husuı;ıunda 
sayın hi!lsedarlanmıza rilchan hakkı tanınacaktır. ~.\rzu eden 
hi'Sedarlarımmn ilAn tarihinden itibaren 15 iÜJ1 içinde şir· 
ket mern:zine müracaatlın rica olunur. 

İd. Mtt. Rtlıl 

Faruk Zeki Saner 

lstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Okulu Müdürlüğünden : 

1 - Devlet Li•e Bitirm.e veya Li<e Bitlnn• ve Olgunluk dip
lomasına sahip olan namıetle_r kendilerine ayrılan kontenjanı 
doldurmuş olduklarından 17,18,19 Ekim 1957 günlerinde giriş im· 
tihanına tabi hıhılacaklardır. 

Bu imtihana girmek i!liteyen namzetlerin 15 Ekim 1957 Salı 
günU saat 9-17 arasında gırlş vizesi almak ve imtihan saatlerini 
öğrenmek ürere, nar\ •et kartlarile birlikte Okula müracaat etme
leri Jizımdı .. 

!! - Ticaret Lisesi mezunları kendilerine ıyrılan kontenjanı 
doldurmamı~ olduklanndan imtihan ıı. olarak okula kabul edile
ceklerdir. 

Bu namzeterin aııll kayıllan 23,24,2!1 Eltim 1957 ıünlerinde 
yapılacaktır. 

3 - İmtihan konusu Türkçe kompoıisyon, matematik ve ll· 
sandır. • 

4 - Gilnünde ve zamanında milncaıt etmtyenterin hakları 
zail olur. (14rof) 

CUMARTESi EŞYA MÜZAYEDESi 
12 Ekim 1937 Cumaı1esi saat 14 de 

T A K S 1 M Şehit Muhtar Bey Caddesi 13 Tan Aparlı· 
manı Daire 10 

•Chippendalc üslObunda masa koltuk vitrin bilfe ve ay· 
nı ililde muhtetem bronı avize ve apliklerle yemek odası 
takımı, A•·rupı kumaşiyle kaplı kapitone, üstün kalite stili· 
ze berjerler, duvar, kUtUphane, lake Nil Antre takımı, il• 
tü kristal siıara masaları, M'.urino avize ve aplik Admiral 
Dipfriıll buz dolabı, Loebe Radyo, General Elektrik tam oto 
malik çamaşır makinesi, Alpaka çatal bıçak takımları, iU· 
milş e~ya, kristal vaz.o ve killllik, pay ve servis tabakları, 
İtalyan tablo minvatilr ve duvar ıüs eşyaları, evin muşarıt· 
balan, ~lielle Elektrik silpürıesi ve her evin ihtiyacl olan 
çeıitıı lüzumlu eşya. 
Dil<'kat: Müzayede günU cumartesi .. at 14 de t. BEKAR 

Lojman İnsa Ettirilecek 
lstanbul Sular idaresinden : 

İdarentiıin Elmalı mevkiinde lo.fman inşa ettirilmesi isi ka· 
palı teklif m ektubu ile eksiltmeye konrm.ıştur. 

Şartiıamesi bedeli mukabilinde idare Vezn .. inden temin olu
nabilir. 

İsteklilerin bu şartname dahilinde hazırlayacatlan kapalı 
teklif mekluplannı 2000 l!ftlık muvaJdaıt teıninatlariyle birlikte 
eıı geç 24.10.957 Perıembe gilnU 11at 14 e kadar İdare Her-eti ki· 
tfrliğine vermeleri. 

'fuhammen bed•li 37.833.177 T. L. 
İdare ihaltyi yapıp yapmamakta serbesttir. (14306) 

fRa!I ı lnddf'• 
huda mol'l?f"lf'r , l\ptnının ,.ırnn& 

f'rmlı tıulnuduıı:ıına 1manımn: Tllr 
dtr. ı-.ıtr tı.1"1f' rılmıl.,a)-dl, mtılıotl· 
ın1'K tnılı.ı\01<11: dtnf'"f'k .ıtlH> h!l.I 
,,. ıuırılı'r ı.ar,ıaında mftmltttn dr
rıı bPlı.a bulamı7dı. 

8 
u mfl,kOI dal.ikada Talan
d.11. bir e;ere lı.at1 5'url'tff' 
ID\f'Of'h111r. Bir \i.l'l!D J'."1-

ı:t-lt"ltr oı-.nn hlr trdaJ ff'rıLıratl~·ı" 
mlllf'lln hlun~tlndf" balonarorl•r_. 
'" $..Orlı.ıı, nf" menfaat hf'ıtabı, "'" 
ıtf' \.•ndl \arııı.ıarına alt •ndll!P. 
lf'r > U71inılf'n nıllll "\"Ulff'lf'rtn• 

,df'n ıa mi> aeaı.ı.arıoı, ana ıa.' •
lrrf' Jhlen 'ollart JlJ,.lt.tnıf'\.lf"ıt 
\AJ.&«·nılyf'('f'1ı..1f'rtnl bf'lll f'lml.,
ıerdlr, 1)1 lmUbanlar pıclrmlı

ltrdlr. 
Dlln"-G ıtJoımııda .\tattlrktin b11 

'iln h:l\.hında\.I eıı Jtıı.el tü:tlf'rl 
Tardı: ı<Rruı:ın nılllf"lln mtı lrn•ı.. 

~f'oıldlr. 71ra nıllltll ,udınll\tnıa 

'" ırwattıı bir mlllttln mehtat" nt 
tluıu rtı..rt JldRYI \f'rıntklf'. hblk~ 
ıuı. bir mlllf'Un bf'flf'fl ıaatl•t n
lan nıfl9tPrf'L bir lı.ttı.ametl• ) tt
rUnıf'!tlrtl trnıln •lm•kte tı.ı. .. ııı 
ha,ıı b&Jıına bir ._., \'t.t, bir ~ıı

btrdlr.)> 
Dıı bubranıı ıftnlt.rdP ha_..ın 

blııntilnl. Aoaıdrlı>On. anla4ı(l TC; 
ı;arP\ .-uıaı mlnflda :ırerlne Jft1r
n1Pır Uj!:ra.,maı.ıa mctrulflz, bnn· 
dan dollJI da mP"'lf!'k ht.tıabınR 

balı.il bir iftihar dUJOfOfUL \Ulı,

lı.hl bir \Mlfe lı..&11ı"'ında nlnn 
nıU .. tl\lı.11 \atantla<J, ba..'\ını .\tıt

ttlrlı.Un ta. .. ,·ır •ttısl nıbta\.I aaıı:

Jam '" f"nıln bir d teli. dl1e "-•· 
bul •df'hlllr. 

!)una ümit etm•k ııterts "ki C'f'tl· 
ile blrllıtııı unutan \e bl1'1>1rltrl
ne ıaldıran muha.IU pnrtllf'r. 1-S 
lfllf'n &t'CmPd•n a\.ıllarını basları
na alacaı.tar \tı li..ırıla.nlan df'rhal 
ııunlr elnıf'lı:e ba,,llyacaJ..larııır. 

\ine 4uıııı ilntltlPn r•xıecnıl;nıru.r. 
ı.ı JJf'ıııolı.rat Partinin llderJer1 rte: 
ı.ou dal.Ilı.ada l&l'lrlten U>anacııı..~ 
ıar ,. hılllı.l>ale \.areı uı.erlerıne 

toplacııldan tııır mt.,'ullrtlln Lar 
11ı~ıuda Ulrl)ecrı..ıerdlr. \il.ıh. 

t.e) U ldllrf' arı. .... ından L0$.8Dlarıa 
df'cll. nıllltlln tıoelinıet ve •ınnl

)f'llnl l'ltl)tnlerıt \e h• aııırda 
otOt'. ıh•Je edf'Dlf'rle berabPrdl1'. 

Ahmed Emin YALMAN ................................ -..................... . 
Seçim savaşı 

<Dası ı tocldel 
C.H p_ l!'Otl b&,lı:ant :Lvnet fn· 

&nü de l"&MD l&bah. yanında Fa.:.C: 
Ahmet BanrtÇ'U ve Cf"tnıal Reflt )J 
dulu bald~ uçakla Trabzona ~ide 
celc ve C.H P. nın aeçi.m 1r:ampan
yuını açacaktır. 

Yarın ıabMı Lttanbula cideeek o 
lan Cumburb1ıtkanı Ottl&l Bay&r 
İAtantıuldan .Mendet.ıe birltkte 
rtne Uçakla Afyona etdere:.C: AfJ'O!l 
çimento tal)r:ıtMının açıtıe mera 
aJmıncıo hazır bulunaca.Ittır. cum 
burbaşkanının Atyondan ıebrl· 
mıu dOneceıı. BaşbU:an1n ı.e ı:ı 
ırü.d ıtırece.ıt propcanda t>eraha~t 
ne devam edecett atıren.Hmtştlr 
Ba.ıtıakırmın bu M-Jahatınde kon..ı 
ıa.c&&:ı llltr açı.t.:anmamıttır. Bıw;
bll&ı:un Afyondan &0nra İatanbul. 
Trabzon \"e Karaa ıııctecetı talımı.a 
edllmettedır. 

.Mendet'e61n 21, 22, 23 Ekim ta 
rıhlerıncte Ankarada rapııacu oç 
büyQk mıtıncde bW.unacatı aanı.
müıadır. 

R.\R \O!-ı ,f,\ 'OÖl.l"'"t;'f' 
\l\"İ""A t"Ao\Lll t:TLERl 

tmı.ır, 10 - Dün uçalı:lA Ankara 
dan e&brımtze ıelPnıık J:unırde .. ,. 
çtm prop11Cano11uınn ııııı: kon·1.14ma 
ıııu yapan vo ideta millete Hüı~ 
rıyet Putıtıının berannameaıni ar 
~eatn Hür. P. Ot·ncı Baaıcanı Ffo,._ 
z.t LiltU Karaı.oısma.notıu lr\"C811 iz
mlrde .reçlrttlkte.n eonra bul(ln ıa
at. 10 da otomoblJle ı.ıa.nı.tıaya eı: 
ml•tJr. 

Ka.raoen:ıano~lu &kfama kadar 
h.tan!sada parııuıerıe ı:ı...,bıhaı ma 
btyetınele toplantılar ·apn:u, ,.e 
ıut. 17 11ıraıanocıa ~raber1nde l)M 

ıı Yanl&a adayları oldutu halde 
t;aluıllye hareket etmıtt:Jr. Kara
OQl'la.notıu PaJlhUd.e cıeı parti wş 
tUttı ı e te'Dl•iard.a bulunmuıtur. 
Htlr. P Genel Eqkanı yan.n aa· 
bableyln GJrdc., Demıreı Tr Aıt
tııı;ara ı:.•.te?"e:<" buralarda u·rt~r> 
edilecek tıophuıularc1a buır bulu 
nacak ve par;ı teşkllltı He l'<J~ 
mclt-: r•!lac"&ttır. Kar&Oll.Cnanoıtlu 
alt-,am Manı#>aya avdf't edece-Jıı: ,.e 
ı.aat 20 do Karaköy Hür. P. OCR.ğın 
da tertJp edilen bir kapalı f'&lon 
toplantıı1ın<'.la bult:..narak partililer 
le ııürUtmt ıe yapacaktır. Yarın al< 
ıamkl toplantıyı n:Uteakıp Hür. 
P Oencı Baştar~ının Ep 15eyaha
tJnln ı.>: '.latamı hu.ırJanaclk: \"O 
muhtemelen Ccmarteaı ırtına sa· 
hahında:t Jtlbıren FeYzt LQt!J Ka 
raoanıannaııı Hür. P. ~anJJ;a adar 
ları llo bırU:tto Marıbia vııAyetf da 
htllnde 1renıt bir propaaanda fK&
ıtyettne b11ŞU1&eaktır. 

Öte ·auaan !\.faniladan alman 
bir ha'bere ırOre Hür. P. ııanıaa a
da.vlanndan Ankara B&ro1u ~131 
Aaım Ruat'an. M•rkea BankMı ~
ki Umum M.QdürQ. Oeman Nuri G·l 
ter ve dlter buı adaY1ar busun 
Manl..a köylerinde mubtf'tıf t.a· 
palı 11alon toplantılan yaparak 11e-
çtm tampanyuına devam etmtş 
lerdır. 

HUr. P. eıı:tpltt1 her ldltı1tlerl 
yerlerde 'Yatanda.,tann umlmJ te· 
zabüratıarıvıa kareılanma.lı:tad.ırlar 

('F.J.IKA.\S C. il. P. \'B DE 
ll l'CL:\J ED11:ou 

Burdur. 10 - HOr. P. T•fk!U\:,ı. 
oın bu aqam bir kahvede ~-aptı· 
tı toplanaaa konutan htbt Qt'
ltktı"'. D P. ye \'e C.H P. ye etddet 
le ('atmıştır. İlı:Udarın •aallerinl 
tutı.nacıııtını ve lktlaadl d(ben1n 
bozuldutunl! Uerı süren Çellkh 
.OzO tşbll'Httne CCllrm.tt, C.H p_ Oe 
nel nıı!rl"t.ır:1ni:ı tqkUittan ıaldıtı 
raporlar O.ıerıne tendtltnl lıi:u•vet 
.1J ırrörerek .on dakiki.da çefıtU ba 
banelerle t blr11lln1 bozdutunu 
aö;lem.ıo. C H p_ nın !.tilletveıtUı 
ıadaY'tarından a:dılı te-llhhUtnamele 
re t~u f"derek haltın ıttmadını 
ır.-aybettlllt ıçın bu 70ta ıaputıııı 
beltrtmı~tır _ ................................... ,. __ " ..... .. 

ZAYi 
lat. Eaeb ·•t Fakült•lnd"n aı 

mı' oldutum o•t"A:ııkem.I ııayı etum. 
Hükümtüıdilr. 

4380 l\Jf'hm et Z<"e 

ZAYi 
80628 i.tanbul pli.kalı kam 

yonumun TraJ'ik Ruhsatname 
sini zayi ettim. Yen!Jinl alı· 
rağııudan eıkbi hilkilm.U.. 
dilr. 

Kirkor Canberk 

, 



F. Bahçe, bu sabah 
Ankaraya gidiyor 

-ı .. Hakem tayininde 
yeni bir usul.. 

Sarı- Lôcivertlilerpazargünü 19. Mayıs 
Stadının açılışı münasebetiyle Ankara 
karması veya Ankaragücü ile oynıyacak 

Fenerbahçe kulübü, Pazar günü 19. Mayıs Stadı

nın acıh,ı münasebetiyle Ankarada bir maç yapma
ya kati olarak karar vemıi,tir. 

"" ar tda •ıtrı-Lılı·h'Prtlf fo1arf'rltrr '1on :4ınlo.ara Rotıf' e...,kııını 
ile yapUlrlıırt ıorucml" 'nnnnda• ma~ hntıııO'lılannda da anıa.-mQ"a 
vannış hn1tuım111.klat11rlar. 

Auıbn •ut 10 ıhı F'f'nf'rhahı:" "'tadında .. ıı.ı bir ant"'nman ya~ 
pat'&lr. olan sarı-Urhl"rtllfrr bu ~ 
af'C'f'" uat 18 tr -,, d~ 1\ı.t ı.arHf' ha 'l KR«;.. 'IER'\lf"T, '!D~r. Bo\"" 
Hndl" tttrılf' \nlı.ara.-a 91arf'kf'I .-de Rf. '\l't. 't:CUET. \fil.it:',.\'\- ı 
ttkl"rdlr. 't, ORR '' · U:I T!:R.. t\ ı\ZI, · 

t·\, ...... RF:I, TlR\,. 'Ol:R7.\T, 
Antara.ra ırt-deıcek tu bolcular •e T.\L\T. ı\T-\"1''· R. FIKRFT. K. 

ldarec;lrr fQn,araır: Flh.RE.T. '101-'.\H. 'IES\CER.

1 \B\lf.T \f' '1 \~ÖR. 

A • • • k ı Penerblilhçelılf'r:n Puar lr(luu vrupa ıımnastı Ankarada h&n"1 talrnnla ovnaya· 

.. .. ... ·-. . 
.. 

1 

caldan hPndJI M111 oımıaı:nuıa be 

ku Pası rabrr Ankara karması Teya Anka 

ra mubtel1tJ Ue karşılaşm-1.arı k"UT~~~~~;~;!!!!~!~~s~,~~~~~~~~~~=~~! veue muht~eldtr. --~--.... , 
Pa.:: .. 1U •A.A t ATrUpa Jtm· -

:ımsttk k\ı:puı c&tet"'JPr' 19 ntın '~Jı,.....; .... t::c:.-,:ı-.,;j;..""::-.;.""'"-'"i-""'J .... J'o""'.'.,...~' 'C: ce Par.ate ce::-eya...1 eı1ecekt.r • -,., • ..,_,, 

~terılert 22 ıı:ne:nlf'!ieetr meo
ı&Up •3 atıeı ıst.rak t'd~tır 

--o-

l""''_"'."'''"'"'"' .. ''"'""'•ıHıutııHOfll••-' 
İ Takım iL 3 

• 

K. Ali'nin soldan sıkı ıutu B. Sporun galibiyet golü olarak Beykoz kalesine giriyor 
Profesyoneller 

arası tenis maçları 
Lyotı. 10 (T.R A ) - 'f'r~adakJ. 

tumell'!nne cıeva.m eden proft9JO
nel tenıa crubunun burada J•P"" 
u~ıan mOsatıa:r:alanıa alman ~ 
t.ceıtr şunlardır! 

Hn&d - RnMT&!l' ft 4 9 2. KrL'"Dtıır 
.. seaura· fJ 2 ıo-a. Kramet" ... Hoıad. 
'? 6 fll '4 e .,_ Secura - Soeewa:ı 8 2 . ' 

f lf'r O. G .... 'L ~- Y. P. !'. ! 

1 
i G b.. ft 6 - - lo :..? I:l - i 

1 r.o. 1 • - t ı• • ı: • ; B t. Spor ö 4ı l 1 10 5 9 3 : 
i V~f• H 1 1 2 l 1 l l 7 ö ! 1 
:; K. Paşa R l 2 2 il 8 8 8 i 1 B. Mpor 7 ı 4 2 e ı:ı e s ~ 

F.mn. 1 Z 1 t 8 18 ~ 7 : 1 
B J. K. 6 l 1 4 9 13 3 g °i 
Bey:koz 7 1 1 5 7 12 3 ı ı ! 1 Adalet 6 - ı 5 6 12 ı 11 j 

EYKOZ, Beyoğluspor'a da 
Beden terbiyesi U. Müdür 

Vekilinin beyGncrtı 
An tara. ıo ı AA - ~en T,.r 

h:1·Ht Umu..~ 'hU.l.dur Ve'ıc::!J ~tna
ıt Ataman. 1'eı:dlaly'le IÖrO..ten mu 
h&btrtmıze ıu befanatta bulunttıU4 
tur: 

4'1 - 1948 yııuun ekim an ltf'-
rfslncse "t"efat etm!.t oian ıntııt gtJ. 
r~ım z T~yar Y&lu'uı mezarı 

3·aptırtlm11ur. 

ÖnQ.müzd.eı:l l\&fta An:tarı& ka• 
palı por E&lonunwı ar,ılışı müna 
aebettyle rçıtaea'ıt olan ıumu"t"a· 
r• milli sQreoc;ııertmııden btrçok
lan totirtJC ~eoek1ertncen o za .. 
ınan lil1l:"eKilertmıs tıe Clah.IJ oıcıu 1 
ıtu halde mttbumun veraun1n ae 
ne' c1~rıyeıa1 dolayısıyıe kahrı :ı.ı

ra.ret edtıerek b.r çelenk ıconuıa- ı 
calc: ve hltıraııu J&dedllecektır 

:ı - ıs ntm tarthtDde 19 ta:,aa 
Stadyumu. 19 Qtm ta?1hlnd.~ j3 I 
tapan spor a.ıonu. 9pnrcu1arın 
b zaırtlne açtl11ıCU:t1r. Her lk1 U
e:s. b.lln(!.tt a..ıere bucOnktl th'tl· 
racıa.ra cevap verecek btr tetUde 
ın~• ve te-nt edtlm11lt!fd.tr. 

Bu ucı ıeeıaın An.kara IJ)Oru w 
ıençlltı u:ı.n haru:.. olmMını te
m,.nnl edlJ'Oruz. Bu m\,;.t: u ıııtnde 
_.ı lf{tmcı.e ı.uımımız Galataaara. ·
Fen~tblıhı;e ıa;.ımıannın ber&ber 
01Dama..an çok ta::'L"ll arzu td:. 

3 - ıtMim avının tık ııanıerın
ee ll'rbMt Ti!" areto-ro:nen :n.!lll 
taıtunıarımı.z RUı1Ja"ra hareket e
cıecel1tr<1ir. 

Her f'd at.ildeki ııam.zetlertmlz 
tamp çaıışma!arına devam et:nek 
t&dl!'ler. Hamlt Kaplan'ın Cld!P 
Kı<1~l!·eceı· huauau kıymetli E6-
retÇ2mlZ1n seçırmekt.e o!dutu &n• 
ıtanın s&ttreeeltt vazıyet.e batlı bu 
lunmaktad.1r. Bu aeraba-:.e tüt:n
latımız en 'lruvve~ll ıe1tttyle lftı
ru edecklrd1r. 

" - MUnhal bulun&:> llı.ntclltk • 
Faer•yonu Reı•lltıne. aQvart dai· 
rl!:Si bq.kanı Tutpneral Nlhat Oil 
Ten iAytn edılm1'tır. 

""'"""'""''""'"'"""""'"'"'"'''"'""""'""' 

:.>J'llRGA l' . pD1' < 
Fazı, iyi bir bekti •• 

-· Yatakhanede, ytmekhanede 
buacaj:ı yerltri daima mim
llydl, herke§deo t\-vel gelir 
bütün uiW'lannı klınııe far· 
ketmeden ~par l'e yatağuıa 
mıımya gibi yatardı. Hatta 
meıctepde adı yobaı fanlılı. 
Bütün bocalar onun bu huyu· 
ou bilirler ve hep i hos ~ürür· 
Jerdi •• vkada~anrun anlattık 
lanaa görr binten, "'ınırta ~ıt 
vokken bu ayaRa kalkar ınıf 
ta hiç k.Jın~eye bir 1tY söyle
meden bir tur ~apar ,., t~k· 
rar oturunnu . Tabii onun bu 
hareketine alt~mayan yani o· 
kula ytnl tayin olmuş e<nebl 
bocalanı bu pek aralp gelir· 
ml$. Tabii ramanla onlar da 
bizim gibi alı ır1ardı. 

Fızılı ovmiyen bir tek la· 
kıın arkadaşı yoktu. Ktııdisl 
pek faıla şakaya tahammül •· 
derdi. Öyle oım ... hergün bl 
rimlıle kavga etmesi icap et
mez mi)di!. Kendisi futbolu 
bıraktıktan sonra İstanbul· 
dan aynld.J \'e (alışmayı, hı· 
)·atını kazanmayı ba~ladı. Ge
çen n~ _ elıriıtım döndüğü 

unım herkes ona \'&J'hklı Fa· 
ıtI diye takılmaya ba.,ladı, son 
radaıı öğrendim ki Fani ha· 
yiıltını iyi kazanmış aası da 
ya.rdun ederek iyi bir para sa· 
bibi olmuş. Dognıs• gıpta et
tim, ke ki hepimiz futbolu o· 
nan gibi ıanslı bıraksak ne iyi 
olar. ... __________________________________ __ 

Ga.ıata..~ara-:; ··n PMar _üı ~ t ..... 
tanbnl6por :ıe :,apacaı:. ma(!ı~ ıııt 

1.lceai biç ştıphr.,_:r. Uk de\'l'f' 11· 
derl1ıtJ.n! tf!'m1n ed~A:tir. 

NamaltlQp Oal&1.a1<aray ra.:cı:nı. 

8arı-sıran~. a:.anıayı da ~a!J11di
kt takd!Nlf!'. 1cnp!yonl"Ulf.1.L"-ı:t ·ft· 
d1asını daha cıa :ıtuv'\'f!tlf'ndlttcek 

tlr. Ati! halde ilk df!'t"re l.derHt • 
n: Ff'n!lrbaht:e;;e d~ taptırma h· 
tımaner! D"lPTcut bU.:unma.&tatıır 

RER tJı:t T""-1\J DA 
KA,IP1'A 

Bu ıntitiaoal:a...-ım 6n~,n;nJ azam 
derecede itavra:·an her Ua t&.:U""' 

da maça ampta hatırıaıu:r.akt• 

dırlar. 

ean-ıtırnuzılıJar kamp yıı.ptı 

lan Teşllı"A.ôydfl dOn n~eU bır ır'.lr 

ceçtr.nl~lerd.1r. Galat•aravlııar dütı 

ölledPll enel hatlf btr a:eaınt~ e 
çımı,ıar ve t.kjam üMrl ı1e alla 
bir antrenman f&pı:r.ıtlardtr. B·11 
arada İ6ma1J ..-e Salım İ'l"tanbula 
tectaTlye inmiflel'd:r. R~r- ~1 oy ın 
cu <l.a 171letmll ölUp bu hafta • a 
~ımd"" rerıennı alabJlf!Cf"klerdtr 
Buna eönı 8an·K1rm111ıııarın :b-
tanbullJPOr kar,•ınd.a 

t'"rtiptt" ~·er &ı::na!arı kU\"'Vetle m.uh 
temPld.1t~ 

Tarsa.r - 8alm. Jmıafl. CO\lli.tırı, 
.\11, Zrıan • tıf"1flffh'. ~nllt, 'lr· 
tin. Kaı'lrl. Saıtm 

O ttt" t..raı:ıan "~I a •il, 1o 

dun sec,e lıodaaa •am.ı:ıa a:~rm•ıJ 

IUl.-JA :r.._ı~l•r k-~a·.' ~por-
·uıarın da Galat& ı.ra; :·,·ıaı;ına. .,e 
(en batta B t&ıjl yenen tertipte 
çıkmalan t.ll.;h!emeldi':' 

yenildi 1-0 
Beyoğlusporluların azimli oynadıkları 

maçta yegône golü sol iç K. Ali attı 
8 u yıl tahminler hilafına güzel maçlar çıkara" 

Beyo§lusporlular nihoyet dün de Beykoz'u iki 

auandan ettiler 1 Sar.it DEMIRCAN 1 
iç 1:lt!l&r:a.rın 1.:ıc:ımı ne derecf ~ra ı ma:oı ur. Çoit ,.,.,. 

tar1h:ef\1e bir OUneıs taitımt, Oalat&tiara .. ıo bel\.'11 oü~Q,, ''e 
'>U tht!:&r taittma •enelerct" -:ampJyon!ulc YÜZÜ Ptermemi~t1r n,.. 
'f ltt-.şın ha:t lae meydanda ... Bu irÜ'l:lde k:Opte ıQ tartışma.!a':'ı'1 
kurbanı olmuş \·e ntba::e:. k:IUmımda lig 1tOnunculUkıarına b'le 
tll!Jmüıttür. 

"'ıpör f'lkArl n.:ılh ~)·lı.o.c klUbU 
ı·.t t\·\rlre sınta He lf'Jff'drrlrr· 
J..•rs bu yıl onlara "• lhtlllf ııı .. tı 
.1rı..ı oıruu., "fr ıaı..ınl it il.ayn~· 
111aJar ıtf'MP>l.>·lt" 1.lUtt ntUrrler ,, 
ııua b~lan111ttr. 

Antrenörsüz takım 

~apan k. \llnln ııoht:tn ~uıu ""'" 
nıbl ınlıyarıo.. 111,u.·ın .'-f'&inc- •Olta 
uıaralı. fW~ lı.nı uıl;ırırıa tal.ı1dı. 
nr~oıın portolar kıtlf'lf'rlnl hlc 

ı~, rl"nln ı('rl ı.aıın ıı.,ınında 

ıu·O, \f'rmf'dtn ınüdKfaa ttlllf'r. 
Hf'~ t..07. hf'ral>trllJ. .. a.ı ı .. ııu ııo. 

ıun t;atıııımalarına r:ıııutn ~ıkarl 
nıadı \f' bu .. urptlf' mü..,ab:ıka 

1--0 l:lf'.)oııu .. ıJporun &allbl.)rtl l• 
lr nlhıt,.\Cf'lf' Prdt.. 

GALATASARAY KAMPTA_ ı•uar ıünu hıtftantn t>ll lıtıPnıll l.tlr;ııa.,mıt .. '"1111 ı .. tnnbul.,porıa 
~apacaı. o1an ~•rt·kınnırılıl)lr, lr .. llkö;tdr l.;1mııa ılrmi~lf'rc'llr. 

lRutmde lltOldao •8'• d.Olrv.J 8. il .. lor11a7. Suat, ~ewlb TiJrkdoı.uı. ~atın te t.rıuu ıoJ"tılmelı.tedtr 

Maçlordan yarım saat evvel stoda üç hakem dciıvet .. 
dilecek ve bunlara maç idare ettirilecek 

B utan musaba~alann CPtln 1Pet111 19:';7-..lı~ ta.t.bol 8elııt· 

nunda. nı macıannı idare etten bak.emler ı.aman camaıa 
l.6tb 1.tıırr.ı:rll\r T"rmrlı:te vr mac ~apan taı..ımlan l'tle durnnt.· 

lara ,oı..maı.tadtrla.r l 
.su arada ııaııı çevre.erden , Alpulluda ka 

un haber:.re a<ıro mor:.ez ha .. m m p 
komu ... , lir maç,annt •••re ede-1 J I b I d 
... ba<mnlerl• '"'. m•l>d• , ... , ça ışma arı ac a f 
bır usul "oulmuttur ~ 

ltom1te her ttı.llllauua ba.~iaaı.a-
dan yarım ;,&aı. e\'"ve· ıı.ta4a ııç Ru ya il" yapacaıım.ıs mlll1 ıd 
k.Jü orta hakem çaıııracak ve bun· l"e$ ı..u.srlaşmllltı l(.'ln •e<ıllııen ""' .. 
ıard.an b:rtne m~ta ort.a. aıııer • Mııt 'fP Gttko-Romen nanu:f'llf"rtı 
ıt:ıaine ele ran ba;.;.em dormLarı· Alpulluda ı..ampa alınm.13ludır • 
nı bl:dıreeeict<.r Ru ıann dört senMen bert u~ 

Bu .ureıle hU@mJerın tes.r aJ nırla nıentlf'li.t'tlf"rlnde yapmalı. 11· 
ı:naa :.:.Lm.a.:a.rı da ön:enttll4 o:a-- tedlklf'rl ba curtf ı..,.,lbtmaıarı~ 

nın bazırh'-.ları 1it hatta Jıı.adar •e 
vam "4Jf'Cf"'J.. T"r Gttı.o-Homen ta~-ı 
mını Bu~yln ErknıPn, .ert>est t• 
ı..ımı da t'f'l•i.I .\UJ. çah!fbrac11kttl'. 
'ıau'""UPrlnf' blnarn ı..amD• 1!"tl• 
raı.. t'dtmlyrn 'amplronıa.rımu:· 

caktır. 

Bf'.) ko7.uo ka1Hıın1 F.J.f'rbl('f'f '\fth· 
met dOn tal.ımdaı..t )f'rlnl &ıhna
mıstı. t:"erbl('f'r tt imde. hafla3m 
ar<4<oı .. 11hıası tPrkrderkro ıOrtıror 
ı,unuz. 

ltalyanlar 1 O sene lngiliz 

futbolcu$U almayacak 
Lnndra. l<ı · ·r H.A. ı - l·a~:·an 

'ulUpler fn'1 :rrf'd~n futbolcu 
temin eden O. P~ronae l(!ında!:! 
İtalran Jı ad&mına. İnQ1Hz liıınln 
protes~OtJu 02et:nP artık: bundan 
sonra ıo ~enfll hatrl\n kulUpl~rtne 
ina-ııız tut.bolcu transren yapmama 
sını bildtnn~ıerdlr. 

PP.ronact. bu mıh~Im tk! 1:-ıg:
llz fUt.bOlcwıuncıan Jhon Charlee'I 
Jth·entu~·e. Tnnr Marchl.,1 d.e La 
net'OlllP.l \':cenıa···a oıatmuıtı. 

Basketbol teıvik 

turnuvası maçları 

l l(;ı\f \l. 
<A.P.) 

1 dan oaıhıtanh "'""" Akb~·ın. tta b• 
.-unterdr f'alt<lfmaıara lltlhaL edt" 
crklPrf ıw.rlenflmPlı>.tHllr. 

KamDlO nlhaJ ff(mtlf'rl "?·~ f:· 
ı.ımde ~apılacalı. l'"f' taL,m. '!A Ek1"1 
dr "'f0&t.ot"a.ra mUtPt"ttelht.n eebrl 
nılY.den ayrılat"akur. 

Yugoslav Milli Güreş 

takımı da gelme~ 

istiyor 
lt>-21 lekım tanhlf'r! aruınc• 

tertrplenen Entemuyrına.ı Gtırellı 

TUmU1'Ml ile hı.mı.ete sır.cek (Y 

lan Ankara Kapal: Spor Sal.onu .. 
nun tt0n hu.ırıııcıarı rapılmakta" 
dır. Bulıarı.•t•r~ Almanya ve TOr:& 
milU &'(ireş taluoı!arının ıttırak: e
d~:.tlel"! "ıu entt'rn&.~onaJ tumtı 
vaya Yu;o@lal'l&r ı1a katlıma:.: ·r 
tem.~:-tted.trıer. oun Yuaoeıav P't
dl"nıısyonuocıan lf'len bir telarafta 
14 ktflllA: hır kadro Ue bu turııu" 
Teya katııma:.c a.rzwıunu ızhaı" 
eden Yu1101lavıaun bu teA:lttıof' 
bUlfUnlen1e cevap T"erilece4tır. 

lsrail takımı lngiltere'de 
yedi gol daha yedi 

LondrL ın lT.H.A.) - İartJl Ji .. 
sını:ıen '-1aca"ob1 Peta.b Tıt•a ta::ı 
mı 3 üncü Cenup l!rınden sunr 
lle Japtıtı karşılL'ml&da da o.1t1r 
bir mag!Oblyete u_.ra:n11ttr. 

:Lsrall taluau Bunı '7-0 tarbet' 
rnıot,ır. .... -................................. -......... .... 

,.".'"'~'"' .......................................................... 
Muhafızgücü hentbol 

ıampiyonu olcf.u 
Aniı:ara. 10 :A.A.) - Bötae hent· 

bol birıncı ıtklerı ıo.na ennı~ ve 
Mutıattzgüca famp1yon o:muıtur. 

1:.tıncıuıı Jandarma,jtıcü. uçon
eüJUgQ de Yenım&haHe tak1m1arı 
kaıanm.ıııardır. 

Puıka,'ın yeri henüı 

doldurulamadı 

Par..a, 10 IT.R.A.) Ha!en zil'" 
r1hte bulun.muta oıan ıııe-thut 
Macar PUtbolCU6U Sandor K<X"!ıia 
Budapeşıed.e AfllıCa.r!•tanın P'raıwı:• 
rı yeneoet1nl maçtan nteı t•"" 

"\ILRTf.'.'tEl. a: .\DROL\R: min etm.l' ve bunu bir Pran:.ı-ı r:• 
\ tl'A: zetecedlne söyleını tır. 

Özem (1'.. • Ar:t ı2ı. lıluh- Afaçtan aonra be lt.l"l('hl8 a· J'l.l 
terem 131 • O:ter ıt.ı, NeJat f6) llZe'tf'CirP., fa<"aı" takımında ~~ .. 
ôscan ıeı - BamJ {7>. Hilmi 1~ flrna,·ıp Fraru-avs. UtJ ao:U <1" 
rSı. Erd.ı.nç f9ı, lsmer. tlOı, BQ atan, olan Mp1I?.'1y1n bi.ıy1ll" b:r 
lf!nt cı ı. futOolcu oırnadıtını -.e bu tu~bOi" 
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