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''INONU,, GALiBi, BU HEDEF ANLAŞMA VE HUZURU TEMINDiR, DiYOR 
''HükUmeti sözüne itimat 

dün yaptığı 

toplantısında 
Kuledibi) 

hcttipler varlık· 
mesullerinden çoğu 

P. saflarındadır, dedi 

. .. ' . 
vergısı nın 

bugün D. 
Rusu.J 'lubablrlml&df'D 

Trablon. 11 - Cumhuriyet Balk Parti i Genel Ba5kanı İsmet 
İnönü büyük cıe(im kampanyasınm ilk nutkunu bugün kendisini 
mu:ızram 'Se\:gt tçzahürlerl ile karşllayan binlerce Trabzon1u'ya hl· 
taben \·enni tir. İnönü konusmasında ·ıuenıleketimiıia siyasi ve 
lkt.1fadi buhran tçınae olcıuQ:unu• ı • • 
lt'ade e<lerl"ıt, C.H P Ucttdara ceıır 
ıe rapacakı ıt-ıet>J kısaca anlatnıt • 

clkt1d&rdU1let alnırltd1tlf'r: lktı· Gun·· altay'ın 
d.ara bJz aean.ek tHtktn olac&li: .,,. 
h:&t&larını anlıyacaıclardır» denıl!j-
t!r lnönO hayatının ton bedefi· .. -
ın.n yut'(fu:ııU•da «atılaıı:ma ve hu- k 
r.:,,",'. .~mlc • ._ .. oıouıunu ııöy o n u ş mas 1 
4tJ HfR l'Tfh. \L01 

KUrsQye önce. tn&:ı.U tle ber .. 
ber Jefaha:. e~ekte (itan 1 :at>zon 
0.H.P mllleıt"ekllt ı~a;ı Otırıal 
Rqlt Eyfipotıu atlm1f ve •bu ae-

ogu,. 0:-an•cıan eonra tnısa:ı:-e 
S"e:en ~e=metttn Oanaltay da eg. 
cOmJe unları .:5;Jem!tt.:r: 

'tııto: \ tıhlln l~hvur• çımlenıe ıtt1Clar parttatnın dette
netının arı oldutunu" t!adey!P. 

----ı cb!;;ıı hiç blt ı:~an ta!" ıruıcıa 1948 

•- TDrtt•:ed.e i"'JIY&O vatancsa,.. 
i&r bUgCin btl'l'tık bir lm!lhan ):a:--
fısıncı.a bulunu-or'.a!'.', Eter ?>u lıtı

t1lııan tayted!Itrgl'! eı:n:n olun. bu
llL'O.n&cü .tününuıa arıraca!uı:ınıa. 
8:2, o. P. Ye cıe.:nokrui k'Uruıuıun 
da h.ısısedar etmek 1Ç"in ba7ı butıwıı 
:ar bırat:m~trlt. Onlar cıtımokrMl 
derlten. memlekeL tek adam cltk
tatöraıııone aötürd1Uer. Eler hu 
~tmı cJ.e kaıanırlaf"'la lt:ıbet QO:.C 
karanlılf: o!ur. B:z, bu memleket! 
dtımokruı.~·e aötürürt:en hedenmız 
tı\"1çre 1'& Amertka atbl memıe:ıceı.-
letdeid lnsa:ıların ta~ıldarı hayati 
y~atmU ldı Halbu~· D.P. ıııer 

konuştuıg~~::~~~.~~Y~:1 
ra. tllzü tnönü\·e bırakmıttır. 
<•1ıRtP Ol.\' T'\R\r .. 

,.:tı~Tar arasında kUraOre ('ı<an 
İnönü Tralnonıuıara. chuzurunuz 

A~VEKI. L NUTK,UNDA R.E ·ı· M ~!~~\:~tc;E.°}~~~,~,~~; 
C 

• aöylemı.e '' yle devam etmı t·r~ 

Il{M «- Tür1ı::lye. bUaün Atvasl Tf" \'.ot• AlZIN Al Dl• ~ TEMA s ETMEDi• ttf.adi bir buhran ıçıntt@dlr. Oarlp ~· ,....._ r. '-1 ~ _ ~ . _ ~;~ ;~:iın':ı'.:"~:-;n,,,~: :'ra'::'! 
> '0f'~IU111 "';\l :'>.. ~d: t ırffl 

l;f~i'I~ 7 Sôkin konuşan Menderes, Muhalefete 
.. ""':"' :'"L'.11 ! zımni bir mütareke teklifinde bulundu 

f ARTILI ÖZCAN ERGÜDER 

OLAYDIM ... 
.\tron. ıı - BqıbUan Adnan 

1an11eres be~ncıe Devlet \.'e-o 
ı · P. R Zorlu. ~lalll'e Vet:1J: Ha· 
u.:ı Pota~kan. otlu YWc<of':I Mende• * Ö2CAN tes ve ıruetecııer oıcıuıu naıcıe B 

ERGODER D""'o<rat Partmın ilk llOÇ!m nut· ayar ve * 
Ş 

11 •rıd unu \ermeıt oıerfl buaun ı• JO 

1 a h"rhanıı hir nı da uçatla Afyona geld.L M d 1 • 
r!rı P>tl! lnr ı Uh•· • Baıb• an> lıa .. aıanın .. &Dca• en er es ın 

f'lndt h:ırın P\llltıı.a ~~·~· olfıı.r,.ı. . 800 kadar partili tarıııtacıı. !lO d ... 
11~•\. o ı.'ıhrn. bllha ·•~atının 14 · ttka AOnra. CıJmhurbqltant ce.111 K 1 
ra.ıın O>Uhfttrro,., O•• \ntara•l•n 1 B• ·arm uçatı mc•aana crtdt. CUm onuşma arı 
bllf' d.t h~ıa mtı .. b,

1 
hlnli.ratıar a- bUro~.!tanlna Ranavı Bakanı s_.. 

h.l 1 ;·tııını h .. eha kat lıtomnıar t.111\-, met Ataof!•J. refakat ~lyo?'dt1. Ka uu .. u-.ı 'luhaııırımtı.dPn 
117 
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1 

•fl•tdhn. ltt"k~raı.. noı_.ra I flle otomobtllerle ehr.n merke.ıı· 
b 'ı Pll"rdıo n\'a"uttı rn ht'r Cilb ne dotru hareket ettl. Ou.&teC!ler Afyon. U - Demokra tı. Partla1D 
tı ,.,. f'tl, l\.lldarın rnnı ı ntı "•- tencıue;r.nı takıp l}d.ırorttu. aeçtm nmpanruı. ..stola eden Fua~ 

• •ltıl l('raatırıtt:.n ı• ll1Jrtle11ndıon. At"on hava alanından ıtehrln KoPrO.lU barıç. kul"UCUI•rı tararın-
ar olan ''IUJ it h ı m a.a.n buıon Atrol\4& aQllmış!ır 

~n la ISlll lltıhlf' ö hf't• keztlli!~l ı-i~i;eı IQf'rt:e:ılne r: Rtu:'Ct.met. t.ona·•ınm balkonunda 
1
1 •f't df'mokrat ı za arılan den 4..6 kUomıttrellk tozıu bir yo

fı.. d,1otıınu nn"'n : lann hl•\·ıruı ıun tkı a.nındatı harap ,.,.1,.r ille 1lk o:ara.ıc Ref1t Koraltan tonıamuı. 
rların d'ırıı· o~~~or. l.\f'l , 0 ,.vamr ""':t: '.'\, u• -fS daı ondan .soura '4ı a!an sarar. G.P 

Paııuıdıınu nıı-sı lt;ın '•c.-lm • * ikt.ı.daruu uzun urun ö•dftlrttn ve 
iktidara ~1~11 ııark•n .. ki 13 ~;•- • _ I part.ıs1ne 4 aene-llk b.ır ımltiıı daha KONGRE _ Tllrl. ı..ul:l\.·hotıtL-btırıııı mtllt'hrw-ı .. ıarı ('t'lıtl.,~•ınııı 

ı ıın .. 11 J.oııı::rt' .. I dıın ,..,.,,, ıu.:ıo dıı l.t'7:u·ıh.t .. ı Htır 

fDevamı ""•: ~. "'ft: , de) _,,,._ 

D.P.den 
• istifalar 

Elll"U.:ıı:I mubabırımhMleo 

Bolu. ı ı. Botu "bllb ... Du2ce 
de O.P. tetkJ!i.tında b:r muı:ıcıetıten 
Mn devam eden anlu,mazlık cıevam 
etmt'kıecıır. Eilltl mılletvekJllartn

d.en Ahme~ Hatı Kf'n~ı merk~ ıırön 
derd1t1. bır mektupta partiden 1e
t.fa etmıştır. 

Öte yandan. Otırede D.P İlçe 
t~ktl!ttı ile yeni aday Alithat Da 
11 ara11ı:ıdald anlaşmazlık yüzün
den İlçe llL<ıkanı Hf.1'.eytn Cle par-
uden aytılmtıttr. Bolu'da mubte
lit Uçelere CSaıtılmış bulunan n.P. 
lıler bu yillld.en ae~lm l.şlerınt bı
rakıp VUAyet. merKeııne dönmU.1· 
lerdJr. 
Ayrıca Bolu D P. I! ~ted!ye Mec 

ltsınden Uç aza da tstlfa euntıler
dir .Bunıan dlier buıla:ının ta· 
k.lP e~feftt:: IÖYlenmeiı::.eClır. 
BiR f..,·rfFA O.ı\.0.\ 

Esk1f8hl .~. ı ı - f:l.kl15eiltr abık 
mebw;larındar. Eının suu·ın ot: 
ıu oıan Mthalıççıt o.P t JdlAtın 
dan Yılmaz Sazak O.P dt-rı ıstıfa 
f'tmtştlr Yılmu Sar.ak HUr P ye 
eırmı •;r. 

HOR. p. - KIRKl\RE. 

l..ISDE K.\Z\~:'\.BIUR.. 

İSTA,,U;L Te Bl"KS\· 
a. da ıftrprb. bellUJor • 
(11 MlLLF.T'\"EKJt.Jı 

-

ARTYN'. 
DL."lİZLt. 

t.DİRSE. DZliRCY, 
H\T.\1 0 isTA...,_Bt:t. 
!'tJl'S. Ş.C\JSC::S. S.\.· 
K.\Rl".\., l:OKAT ft 

l." AKTA KAZA..'ıi.\. 

BIJ,lR. 
(l~l :"lf1LUn'IXILİJ 

BALI.KESiR, Gf· 
RES\.:N. JzMi1l, 

KOSYA, »A.SİS.\, 
~iÖDF.. NEV~mJR, 
SİİRT. TR.\BZOS. ço. 
RL~I "Ti! ,.OZGATTA. 
Kc\Z.\NUiLİR. 
(1?7 ~lLT\"EDLİJ 

• , 

• 

24 vilayette 
kim kazanacak 

Duo \·enlltımıs ~ımıerın tahm1n t&Olt9U b0~'11k bır al.Aka ile 
kıart1tand1. 27 !!kim Paaar ctınü y apı!acaJc :ı.tılletvek:ll ·eçımıer~nıa. 

nettceetn.t heric:eD merale edll'Or ve Jkt1dartn t:tme nuıp olacatı henfiı 
b~linemıror. Dıln netrettıttmız tabloda partıterın nettced.en emın 
olduktan rerlerıe. aeçlınln çetl meli aeçecetı v1llyr:.ıer~ beltrtmıt
tık. Bu 4uruma ıöre ~ vıllye-ıte 259 ınıne vetlllll.nJ ır:ı.mın kaza.. 
nacatı bilinernemektedır. Ma.ama!Jh hu ntAretterde de part.ler .. 
ranma fa.nal arı fuıa olan }·erıerı ~aret etmekte \"e kencU hetapla.
rına :ıı:aydetmekt.edlr1er. Y\.llı:ıt.rıaald tablo bu tabmtnlert Ltat!e H.i· 
yor ve 259 ~t11lf't\•ek1llllln.1n pattıler aruında nasıı tabım e:di(d:
tınl gtilı;tf'rl.yor, Bu tahrntnif"re ~re. umumi olarak D.P ıaoıı c.k.P. 
ı:r76). Rılr. P 1301 ve C.M.P 141 MUletvekJtı çıtarma)::tadır. dıo\rllll'lt"llnı 11

·: det1ı. ıı..ıı;ı<lr:!: BJZE GORE •er1lmfl81nl llk'dltten aonra nutku-
btn, """ılll•rı ilam.ıs. nıurı1u nu l!o0y1e bltirmıınr . 

f·ıtırlı...ı-ı .. :ıloııuııdıı .ırılnıı... hu ınııun .. ı hrl lf' ·' apı l;uı tı.irf'IHt .. \ ıı ı 1 
adına \oll 'ln:ı\lnl ' :ıı.ıııı Brı.~ıanıı~ıı unl\f'rıı.itr ıırofr .. ürlPrl lh• 
ı--aıııı. 'lf.idiır 'lna\lnl \f' y-urdun nınhtf"IH ı..u-,f'lf'r1ndr ıı \"l' ~·ıl)ıınrı 
tlllı:rh·rılrıı Ct'lf'ıl ı.ııl31..-boıt:A7.·hurıın n ı fltf'hi\."sı .. ı arı h9'tl r hulun· 
mu'-tur. 

.. ................................................................................... "'"'"'"" ..................................................................... -..... .. 
adını la\.abıın,. "16 n .. mnkraıı • •Burada bi..r ııeçım nut.l.u lfOYl•· r. h f"t·t"tı.,,, arı,, D .• itap •dt!f'tJlrn ı dr-nıoı..rau 1_ p a • mıyonım, çunıtU buna tlY•Q ıor• 

IA:dttf'r tıucun "f';·lm tl. a nın secım :.~~~td~ \O:S\N ' l nı ... nal: l l ıtlk I' '11f'tntlf' fi· • ME..'l'O&RE8 ts KOSliŞ\SAll ......................... - ........................... _ ............................ H ................. .. .... - .. . 

. ın ldıcı bt ırıı .. ının l!fı • , ı . 

~~~,~~ln h._:~:":ı~'~a~;~~~r. "m>u~ beyannames•ı de~~tea.!;be:ım~:;:;eıc~• A!::01!ıı~::.: p e.,ynı· r. yagW 
"ttlm t"ı O da Utnıııkr:ıı ;n h.ıtı. bitap eden ıı:onUtmuına '611• bat· 
\. 

1 •1an11:ınıf' 1 anının ıamı~tır .. 
aran rılur.ı r.ı,ını·unamılı;ı 

... ının "•'u 11 B•nrr ll:ıık Pa JSat~ l'f'n.tn!n b'Ottın medeni •Ben de atz.ıere bır uçlm nuttu 
!lk ıuı.. nıı.ım .... ını ıtr lı; rtl· ı:tıc:nJetetlerlndl"' •1'~ ~ partl~Prln 16rlemet tçtn buraya ıetm1' detL b 11 
ına• a ı...11 \f' thtmmı• •,,d:ır hıı. ~ &eçmlerdel'l .Once b'rer bf"- llm. Çlmento tabriıtan.ı.nn açılıtı o a '1 yor 1 f'r•lı.lr• · e f' o~u- · d ı ı • ı t • l • • b,., •ıınanır "· 1>4"ınoı.raı P;ırflnl ı att..'"lan:ı.e n~reuern. tkt.ldara ııt!:· o a)1.i.1f & .,-.ııcln l':e t.•l ma ma 
liLf'rlııt1 \<l.)ınıa111110tak n 1 dlt:l'°r' ta.kd11dP ta'.t:p eClecekıe:ı aadtrte aranuda bulunuyorum 
hPnıını e .,,. o a..arı.ır hft)bk \:ıran 'fo! e ta.ba;ckuk etı"ırP.Cf'k'Pr\ ~; BUtUn vatan utbında bUftılt bir I 
nıtnı,.,!"~ı .. , rlurnıaı. ırrekır bir '"' '~ları. mııre•e a(ıkla:na:~!"ı taçı: 11143 bamletı. ·•r~uı bir ~•tum• 

• 

ları., •llhıt u C<1R n . ~ nll:n,1.7. blr ld.e• ha" ne .. ·-ı·• .. humması bük.Um ıılirm•lı::te •• bu B 1 d' • 'f • d d d 
Uzf'rl:daf' d~4~llf'rh1tı1 hu ":',';~~~ii =~t~~nı_ b1ı lde"t. m'em:et:etl~~;d~ t\)t'\amı "'1'::; hU; ff d ' 1 e e ıye seçım arı esın e gı a ma • l ı~i~i!!!!~ 
d•r \f' n nmtJ~rını l11'""" e--.. cı hdk:nonn yQrtJtmilf ve bır ran i l 
rıt Paru •,uaıı aorardnn: ı• nemo\.- an C.HP kena.ı berannammırı. H E d ~d 'd d 1 ' 'I IAk 1 b" f bl'~ ft' '<·Jının urır~I~ dan bo >•na brr le~!nl.,ten. Clhr mUba:ır par\.· • r og u a e erı 1 e a a a 1 ır e ıg neşre 1 
~us. 'l.ıltl \fi~ nıtf' blrh1rhıdf'U r,g. da de bu htı1uau tıııa bir ıam.an-
h'".J•nnanıtJprt ddlalarıa dolu 'f'\:iın :arlerı.ne l•CreceklertnJ açı1'lamt D. P. den ı"sfı'fa eff'ı tııun 1'&mandanhPrı ptya.&&da t&. IE 11d• hu "'*'' vııuınlanu_, oldna:u p~ ne l('l!adüt ed1lmt-yen baı.ı 11da E •- • h• • 
klnı~f)r'n n. f'r llf'ıll'n hund:ıu ~·t- Ott.! •t &d.ecf'! blr Pıt.rtl. hilen madC!.elerın!n 'Çenlden ortaya çıka· Sntşe ır ve 
nın buıun ;1~~raı Pıır11 lktıd nı. tın d:r' eltncse tutan O P . bu Ade- ls tanbu l il ida re heyeti rıtmuı ve ftyatla::tnın ayarıana:a- ı 
~··d '*Pa1ııı:('· .. /it' lterbı:ınıl lılr nMre;~~·d· kalara. he;;ıanname 81 hwıuıııunda \•tfisette r•Pllanl B ı ·- - ~d 
brı.~f!~~ıtıııı :Sr 1~~11111 ... ı..ı.ınıı~. ili!' tt.~ ıtfı~:!ı~~l~l,trynı:tır d Üyesinin bu İstifa sı ge· toplantıları mUteaklp bir ıeblH{ ft tfiesır e 

'U\\f!tf a .. a hulıınıt eııncs .. n n U ı dla- ne r<"Jl:mı~ıır A~lmler dolay-14lyle 
ı·ut lı.u''"' ı.: 111 , .. 'trını..,s. .. 11 11 m"'°" tın:ıı:ı peJc" bUıkat pa··ı butma'11- nis a kis yaptı et peynll" ,.e va cı.arııtını mut~u:a 
'
1 
e Dtoır.ın1 ı 1 ıı:ıı.:ıarıııı ~ıı 1 ı .. 1,, 11 1i. 0 p oeı rt::xıek zoruncıa~ı;ı.. Zıra. ortadaıı k&ldırmalr aaresı :~ A;.ı-
lr \.ullan 'ıı.. ~tlı:und HÇ!J:n be~anna:neaını dıi\:er • · ır.ı 
dUırn tn~:ı';1ınıs ~ .. onıa.r~"u,l,tukı ı>artUUe-nıen ço1c daha nc.e nuı.r- ""D~":nt P.li.rt • ta.'lbUl ı ıöa :~n te~~~~.11 ac;ıt.a:;a.n ırb:.,...n 
hallnt a .. 11 aı,.>bı,. blrl'r \. tlıo1a11ı ,ayıp 9 Ey 1llde 0.t"leı \r"th E-l r ~e,,1ı.t \f' l'h.r mec!ll't O':'M:t Lttan:.ıuıcı.a me,cuı ıııcıa ıııok;arı 
Parti· 6 rmı, oı.ı 

0 
11 '\"t ,mın Kca.ıaı.ın ımza.s.ı ue bQ~ti H8,lr Eno a.u dOn ~ v• ı DP 

• ntın1u,d"ı.. n eıııoL.rat , 0 ,. · den ıat r11 et:ı:l •t .. ı: o du ?J.r rıı 'la! 11 ko!~·ca le .... iillnl ı.eın.n 
durunıuq daha d 1 \Jllar h:lıulp \"liftli"'•!~ ıi 1! "'" 1 (l)Pı-nmı ... l: o. !.fi.< 8 ı1f' ıl>P\:1mı "'a: .3. ' i1: 3 •1,..• 
tırrı.r'ltrn l)I hıı"' "~•tu ...ıılacıt.tııu ............................ , .. "'"" .................................................................. ..... ............................................. ..... ................. . 
dorum dı, Pnııu~llf'klrdlr \nııl 
nııı mt\7Ub ıc:ııı a. bllhulla kıb-
11'-blr OtmııS.rat de \arıttır. Uı>la· ı 
zuıarda ıHHll>tbırllrttnıu hu mr,. 
JOS..lu.r. l11t1lı..ıtmf!t l'C'f'S. bir 4.lıu 
f'f'&I. mf"N"ll ıı..u 181 dPtl llrmly~ 
)t, lhll a,a. Pl'T>::ı ıth.Ada bll;i
Jtnl hlr )nl ıutı 11 "h11 ~rr \eren 
unıldını m_.gıf'1;1 Pı>~•caıı ıc:ııı df' 
Dl l.ılr tıı.llh t~lue lııt roı t.ı111ınas.. aı
ı.a ) ;ıpıu-.aıı ı, 3 ._.ı..~l.tıtıaı..11111 "·""· 
boı.11..a hlr)l"lllt'ı 1 ~r. Ouııu ılJ, 
\mı dbt<·rı. .. ıı 11 , "~il ... 

ınr;r de ıeııı• de ı. uuu .. 11 ı.ır 1 
d 1 • t•llı·r · 
oıru ı dbur, her t'\ "'> bl~~ 

dhe iddia t'tier. U~ı · ılül'.el.-ı. ... •».,ıı 
altında Cıunu dbt:1ııf" 11 "-lı •ıtrtı.u 
lı.tS..atto olaııuııu u tt-=ı... h;lu b,,.. 
!la ı..u~~ellne ••bip' ~nlle btr ıı.. 
bazı d'llllere d••• .. 0 nt._k. llJ rıc.ı 
B --.maı. 
uıunı..o Deruoı...rat p ıereı..ır. 

btr ıı..tıtndeo de m b•rtı baoıa"ın 
I>tmoS..rııt Pırtını: rurnd•r. 

nanıp 1 "•l•ıılıt.mıt'fl"n~lm l>f'11.n- 1 llıl tlP • hl'lı.ı de ~il hlr 'flıe
l ltn n, .. ,,.,,.,M•u ::•ıını • '"" KIŞ YAKLA$1NCA 

fDPT&lftl 'il' ~ iflDl.P1' 1 .. I 
• •

1
• b: l!I del tın ahnaı. ıa.te.>enter1n 

_ Ram-e rtaflarındakl ) bl..eıPklik '" kııfa 
maıaı. \lt:ında ı ııı.rı ""umf"rhrın._ ununıe 

teekll ~tttıı l..U)ld\ı; ;:orultbor 

clrnH•ı.I( orttınm• tlıtly~('ının art· 
t!\'lı:etnıt'lı.IPdtr. Rf''-n?wlf' 1.um:ıı, e.ı· 

Depre11ı oldu 

Bıt.:ıkeaır. 1 l - BUl'Ün lthrlm!Z· 
de ,.,. nımızın bütün bölt:eierın.le: 

bıaoetıt!eıı 4 Mali ara !!a tiıol ver 
.. anuntıs.ı oımuııtur. saa~ ~.34 de 
\'UltUa &elen ilk fiıartılntl ha!lt 8'~
ın.to. 9.3:l deit.I lltlncl ı:elaeie t.H 
otduıtça flddetU olmuştur. Saraın 
tıyı hta.ecıen halk korku \•e bey• 
can içinde eol(aklara fırıaınıttır 

' Öirendljimize aöre, Bayatlar kö 
1 yüncıe -4: ev )'tkılmut. Konaır:pınar 
, .ıa.'ıJyesını:ı.e 11ükt1met blnMı ııe llıe 

o:.C.ul blna.ı bü)·u;ı; haaar ;örmü~ 
Ttırı.;a.ı k }'ilnt.ln Jlk olı:u~ b:n11ı1ı1-
nın cta c:ı.uvarları ç&Uarru,tır. Şe.lı
rımı.ıot· ;u~ • ..,a.r olnlamıt.ltla Jjlerai)er 
:1t>;:ecanı at11m.&.\"&ı1 h.allt u:;;gun 
müı1deL bınaıara ~remlyerek açık. 

ll&va:la csoı..,nıııtır İlimi21n i(tiney 
oo:'>cleırtncıe de bazı utu ıetek yı 
kıntı ,.e bınalarda çar.ıuııt.ıar hu 
•ule plaıtı tallmln e<lllmeltted.ır. 

!n&&rı 11:•)'.bt oıma.:::nı,tll'. 

ESKİ~EHİR'DE 

Dlılfthlr, 11 (Buaual) - B~a. 

.,.hrlmtr.da onar unll'• .unn co~ 
ştddetlt iki zel.ael• olmu.t. maı •• 
can kaJbı olmunlil& beraber, Ktıa 
bf'lllç mahat:et!nde bll' anı:- tama· 
men ('öi.:m.ü~tur. Ban e\'lerla de ki· 
remıtım dJ.emU~ttır. 

FIRTINA _ \farnı,tra ile tlatı K1.radenlzde htilüıın '"ÜN"ll fırtı nıı. ı.lılılf'tlnl nıuh;lraza etır.t!..le· 
<llr. l mettt:rl ""a.n .. abn dalralnr, dtnh: ı.Prt•rlt'rlııl .ak :\1111111\.t-. ı.oc·bS.. , . .., bd)'§"' mo

torların denl'lf' a(•tlmalanna 1 e hl~ ln1Un 1"tnnemPktelllr. Bll,ııııkdrrf!ı.cnund:l 100 t" 'aloın motôr 
tırtınnnın dlnınec:lnl Mı..teuıeli.trl'lfr. Dbn '1armarada ı..a.~OOldunnu blldirdlıtmla ııl'ı. ".'lıiaafp•t nıo

torlİ, Bandım1a arıldannd!\ dalıaıa rıa mfteadtle tdrrı. .. u ıoruımtı v• ı.urıarılmı .. ~;r. dte yandau 
Ctrraboıunan flrmuına alt artan l'•P•nı. C'anali:kalPde ı..ara,a otunnu tur. Fırtınanın blrkaıc: sön 
daha de\·am edettıı labmln ol•nmali:tU.ır. ............... _ ....... -............ _ .. ____ ... ___ ... _ .. _ .. , ........... -..................... _ ... " .. _ .. _____ . 

AMERiKA GEREKiRSE 
TURKiYEYi KORUYACAK 
Ortadoğu'ya ycıpllacak her hangi 
bir Kızıl tecavüz durdurulacak __ ,.... 

WUbıncıon, 11 - B Amertka. Ur. A7Dl aama:oda EiaenhowPr b.ll-1 tL' 
dün So'f"et ltom.Uniat "eti Nllı:ital kO:aıeU, Ort.ad.oJuya yapılacak olan HU'tdmet1n aörtı.o: bir 'b.-n Wp 
Kruşrev·fı Türil:lye;fl mOdataa ı- berh&nll btr ktsıl tecavaza dur- \antııında hartctye ... ıc:ııeı.ı tara-
tın ı·,pmlf oldutu a.".l.la,nnalara durma.le bll6Ul"Und&kl mıllt aıra· tından reemen w;lklaıım.1'1'J.r. 
bqlı kalac&itnl açıkça b1ld.llmlf" ... de baJll kalacatını blld<.rm;f IJ>eyamı l.t 1. 5•; 1 U • 
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<<D i irriyet ve 
refah yolu>> 

B U Eatırların 

:·aza:ı.n n da 
k&Ulcf?gı btr 

htY"t. Hürriyet 
P&r: . .sın:n ~ ,-ıı
hk hı:tı....Mlt o... 
lO(Mft Pllıun: ha 
zırlıyar&:< birkaç 

Yaza n m&YfllUDtl hl&l&n 
4ıaraeakı.ır. Plin 
da bu ~ehir!eoı,me 
tema;uınnun .,. 
ıç norua harüett 
ıı!n aebep olaoa· 
ıtı meaten 1np.atı, 
lhtlyacı plıin. için 

ff1W/a~ ATATORK DEMOKRASi REJIMIHiN 
~ı!!~;!~:~:~~~:.:; 11AHAKKUKUNU C.H.P. YE BIRAKMISTI 

Aydııı 

YALÇIN 

kılarak öldlirıileo cocuğun c~· 
di bir çöp trnekesinde bulundu. 

Polis. 7en1 dog&n çocuıunu bel 
lıiBtllJ ile botart.k öldüren blr :ıta 
dını aramaktadır. 

nC'VVf'l)"~ 
ııt:t adla J&V'ln-
ladı. - ıe:nıetet.mlzde ıııc defa Yf'
nt ıruruımuş btr sll'~i pa,rtl tara
fından huırlanan lktıııadl k&l:Cın
ma pllnı. lfPrda TOrttJe'dfl cıe
mokraai "" 11yi&I putııerın taatı
yetlcr1 Oı:er!nde tetkikler ybpacll 
111.ı:n &damlan Jı;ln dik.kate det:t'r 
bir hldiM' olsra.k ı;:t'Sze baıara.<tlr. 
Satıht&ld bir ço:t Uzücü ı.eza!r:ırıe
l"e ratmPn, TUrx pollUka.sınua ,.e 
Amme ha• &t.mda hJr seviye ynıı: .. 
eelmntnJ Uade ejcn bu ta.::z mu
ha!etet. çahpMt. ç ıw ,Onlerden 
cııkkatı çeı.::nektp<S,tr 
Hürrıyet Pll.I"tl81 bu pllnı tatbik 

et.:ne fllNIU buııuo veya bulma
aın. bu tan blr ('&h§ID& rapmış 
o:.mL .. ı, Herde de,·ıeı mMultye11n1 
!iUklcnecrkierf, m.ua~-yen tstf.:e*"' 
meuer,. ~ıoıut ve onları uo,onııor
mP tı&lcımından şlmdJden teetrıni 
eôetereceıt bir oıayoır. Bı..ı vt>Slka 
JI' atm::ure t&d&r eıb<'re ttkrarla

r..•n ç1An ız çalıtm._ alıtPmcıen 
mahntrn can-etlen Y.8, &1bl bazı 
muh&Jeff't mthıı!lllrun yuyarıa:ı;; 
eötleort ye itbamları ,ı& cıeta m 1l· 
ıabb .. bır IJO,k11 a:rrıGtadtr t .. 
hamların. ldıUaların macerretıllt· 
ttn JtuI"'.uln:ıMı. ~:apılan tf!nkldl~ 
r~n temel ve esastan mahruo o'.
mam•ı. 1apıcı olmaaı. ;fol ıır:&tc-
rıımeal lrlbJ.. anular t!Jc df'fa b.r 
muhalefet partııı çalışmal'iıyta ta. 
baldtuk etm,.ittecıtr. Bunun TUrkt• 
yed,. Uha fUUrlu. daha yapıcı bir 
alTaal mficadeleye. bustln olı:naaa 
blle ;rann muhaicir:U yol aç·acatı
orı. na.runaıc llz.ırndır. 

5 Ytılı:- 1t:t111&dı Geıteme PlAnı
nın en. mOhlm. huaustyeU. lktt • 
dl ıreUşıne, köy kalJı::ınmwu. yatı
tımlarda 6.lattm ve koord.Jnaeyon 
cıbt •trndiye taaar ıik'1Pt me"·
zuu edi:tp de. nı(bll" zaman C1ddJ 
tetkik' konUHu o!ma,ran hwı.uaıar 
tu:erıne 1ı. defa bir ışık rpnıea 
1ıı1dlr 

de hedtfi buıwı 
maran 1mar hare 

ketıerln<len ziyade. ı.s gtlcü:nazu 
ve Atıl bqtn kayna.&:ları kıyıuet· 
Jenc:ııreuıı:. bir konu olarak ele a
tınmakta.:lır. Nltetım harp ı.onu 
tnııtltereeı de in.futa arnı ı:.:tuıadi 
kUltW.ları ta:btk etmtıtır. 
Pllnın tıt.blk dP\'rt'tll esruıl'ınd& 

mu:ı Rellrtrnı:ı aablt. nvatıarla 133 
f'DdeDt:rıe artmtt olac&Itır. YL'lt 
ı 058 de ıoo ola.n 1tllr eev:yral 
1003 de 133 olacaktır. tıctmatıı ae
lişmr:nJ.ı~ bıı.tandıracalı: olan yatl· 
rın1 haml~t21 azatmıyacat:, bl16Jns 
daha d& hızlanacaktır. De\·!'·! f.0-
nuncıa raunmların hacmi lkl mta
tıne ya1'ın artacaıttır. BınaenaIC}n 
TQrıtıye·4e •il clbulanma hamlt
ııl bu Clevre :çlne:ıe tıaşat".llmıt ()la· 
caıı:tır. Yatıru:nıann aevtra;ı. 11:n
dlkl libt nıllll haınlat:mızın 12 
ı;tnt detıı ~ ı 5 L"l.i tetkll edcceic.-
t .,. 5 n11l:rar llrıı.;a yıkl&.')acak o
ıan yatırlilllar. Türk!ye·dc hakiki 
ve cıeıvamlı 1Jc$Jeadt 
aeı tmenın çıtınnı açm 
olactıklardır. Bınaenaleytı bu cıe-v
red.e yatırımların a.zalrnuı detU. 
bUlkts hem hacim., hem ntsbe! iti· 
bar.:yle çola?mas1 babJs konuau
dUr. BU AUretilC flmd.ıkl 1ktlOarll1 
bırçoıtları tç:ın müsbet ıcraa~ı a-
7ı!an ratınm ı·aauyett hu devno 
esnaaında daha cıa bızlaoaca.'lt ve 
blr ınctocıa ballanmış olacaktır. 

Cth'1l&Jrde SOrmaair Sok&kta o-
turan bir f&hı.t. aynı .ıroka'<ta 4.3 
numaralı evtn ör.flndc bulwıan çöp 
tene-kcaını;ıe bezıere sarı:ı bir ço
cuk: ea;ecıı atrerek durumdan po
lı~t hatıel'du etmıoıır. 

Olar ferine ıtıen pol!.&.ter. ~P 
ttnf'!k'6inın SçinG.eltl c~Cli bul• 
nlU!'.l&r ve ceaedı morga kaldırmış 
:ardır 

Yapı;an ar...,urma &0nucunda ce 
ledla ~ent ctotmuş b!r kız c;-:ıcugu 
na alt oıcı:utu tesblt. ec:ııımıs \'e 
çocutun dogar dotmaz bel 1il6Lı
tt1le a;ıkıltna.t suretırto öldOrOl
dütu anl~1ımışttr. 

Çocuicun, ıarr[ mefjor\1 olduiu ve 
bu ytt.zdtn annesl tarafından b~az. 
laadı~ı ı.a:ınıın ed.Umektedlr KaaW 
ananın aranm-..ına ba.şlanmt ıır. 

Tahklkıı.t derln'.t•., t.lrllmelı:tedlr. 

iki tacir mahkum oldu 

'roplu lo1llll Korunma 1\lahkeme
ıt, d\ln. iki ı:nU~i ,;;.orunma suçlu.. 
•unu mahkQm etm1t:Jr 

•Jl"a4l& fh ... ı:.Ia buz cıoıaın aatmak• 
suçundan aanık olarak ı.·argılanm&k· 
ta olan Jr,1;ıatafa. Hubl Abu .Ue :ı.te· 
tın fstanbUI adlannd•kl bu ,ahı. 
Jar, dıJnkU dun.ı~aıan ıonucunda 

btrw yU bapse ve ,00 er Ura p&ra 
ceza ~na carııt.:rı!mı ıard.ır 

Dün iki «pa laumut 

hırsızı» yakalandı 
Y&tııım R\'tyea.lnln ve milli ı~ 

Jlrrtekl artış bızını.p hesaplanma .. 
ında. tamamen Um! UIUllen! ve 

kıstmslara ria~eı. edtımııı. dlter Poıı.. dün. b!r baı.lil: 1 ;ı mo-6rün
tn.~mleltetlerın yaptılu p!Anlarda deu palamut. 1iaıan ı<ct cpala.mut 
tak.ip ecıııen metodlar kullanılmış- bıt41%11' nı tle seçırml4t.1r. 
tır. Yatırım kaynallırının. ferdle- et-mal Aka"u Ue sınan Özbeilta' 
r\n ve Amme mfleeee&elf'rtnın yapa adlaru:ıd&k.1 bu hll'IUlar, e•velill ge· 
cak1arı karna.-..:tardan '\'e blr de d.lf ce, Kilçt.ıtpaurda Balık.hanı rtbtl· 
llemtn yard.ımlanndan a:elecetı mında demır:ı bu~unan tı Flhret... 
kabul e-dllrn.1ft~r. ı\ ... ri o!aralı: hu , Un 6ilt~ adında b:r .. h&a alt olan 
membalardan elde edUocek' serma- bi!' baht~: motönine, .nndalla ra
te kayuaklannın. umumtyetle Tfl:" na.,mı,ıar ve ıızıı nıotore aµı}'&rak. 
ttye"de m{l!Jabede edilen 1·a~ınm m'Otörde bııltuıan palamutları birer 
,·ertmtllttt muY&Cebeslnde ne mııc- b:rer aa.ııdata aktarma~• ba.,ı&mıı
tanıa rellr artı,ına yol &\AC&iı 1ardır 
tabmJn edllmtttlr. B:naenaleyb bQ.. Sıuıdalt a:tzına kl\4ar pe.lAmutıa 
ı.nn keml:,·('tier. bir he:ıap vr. .tar-- rQlı:Tedlkttn aonra tanı motörden u· 
ıı:ıt:tı milnuebet. af.6temıne d• utla cair.ları ı~rada motörün gece 
\•an.~aktadır. bekçtaı taratından görUlen bırsı.ı· 

tııte ra:Jnmlarda bir m@tod. roı, ıar, t>tokçtnln durumdan polisi ha· 
k&j"!lıt ... ıanmızın ötesinde bır ta- berdar etmı·. ı üıt-r!ne .. ndalla bir
ken tııere girlştık. biltQn Unk&n- uıc' ya.<:alfl :rmt . tdır. 
ıarımuı tam olarak kıııtanarnıyo... 
ruz v.a. a:hı ff"kıLierde ,-apılan ,ı
k4yet·er, bu ıarz kül!i bir cl'rat 
içinde karşılanmış oıaeaı:ur. Bu 
ıls~ıı aörüş Ye koordlnasron bu· 
R'fln en çok tllCAytı mevzuu olan 
ıktısadJ Jı:qmeteşı ônlt).·ecek ve 
bundan dotan ennAsron. bara~ 
pabalılığı. dl'J t\ca~ı tık:anıklıiıı 
R'.lbl. tktıaadi tedbiI'6tzllt1n dotur-
tıutu hallerle kart~•tlmıyacakt1r. 

Esnaf tevzi komisyonu 

kuruldu 

Esnat Derntı:lerl B!rllğl eı:nr1ne 
taııata edil.en ve tdUeet'k olan t.eTzl 
ı:nallırın:n b:r elden Idaresı ve bu 
ltlertn düzenli blr teldlde filrütüle· 
bllmeat lı;1n, blrll:ie yöneUDl kurulu 
!>On1ttı.Inde blr •Ttvı:l ~actdelerl 

KomtaYOnu• tunıımu.ıtur. H!1UJ1n 
K1rtmtc.q1, Al1 A}:acau, Haşlm Öz.· 
c;eıtk ve Reom-.d Kanattıdan mlltelt• 
kf't, olan icomı.ayon. calqmaianna 
d(.r.rlt. ttıb&r""n bclı!ı!amutır 

Türk milletinin gereken olgunluk sevı
yesine yükselmiş bulunduğuna inanan
lar Terakkiperver ve serbest parti teşeb 
büslerinin akim kalmış olmasına rag
men, kesin adım atmakta tered

düt etmediler 
-ı'?-

Demokrasiye doğru 
kat'i adım 

t:ıeıne;. Dünyo.. Hıı.rbındc &.:tan 
kanlar ))t-yhu<le oımarnL,. ırwanh
ta. ztbntyet Jtltıartyle u~ .. ru: bir 
tek.ılınül n1erhaleal atlatmııt.ır. Bu 
yt-ni ztbnlyet.. San Pr&ılıblÜO'Oa 
bUtOn medeni mlllet.lerce kabul 
eculen .man haıt.:arı anayaıı:;uını 

doturrouşt.ur. Hı.ılın cıe m&deoi bir 
millet olar&k bu harekete katıl· 
ma.'llız zaruri Jelı. Ewı&en daha e\·
'\·eı \e Jnil:ıl&plar u çoiC yerl~t1k· 
ten ı;onra Hal~ Parttsınde demok· 
ı·uiye alt.mck Jhtıyacı ba.ia:öster
ml§tl. Çünkü m.ıııct1n yalnız ıcr ... 
yı deitl, kontrolü de btzzat yap
maı;ı lüzumu duyuluyordu. Ot!l\;l 
• ltelhı nazari olarak kontrol vaıt
fentnl cör::nekte DlÜ.kt'llel bulunu
yordu. Pakat !llltyatta hiç de bör· 
le olmuyordu. Teıtri ve ıcra "·azi!e
ıerın<ıe bulutıan mebuatarın aynı 
partlye mell6ub1yetlerı clddl oı.
rak ko .... trol '\'e muhalefet ).·apılma
~ına müsa.ıt olmuyordu. Ktıı8ln oı~ 

ralt demokrash·e a:ıtmek kat"i bır 
lüzum halını almtı;t bulunuyord.u. 
Gtırçl eekl ıt.ıyada ba&h olan ve 
demokr .. ınln doguracatı mtl)ic01-
ll;ll"<te-n yılanlar, bu hareketi taavıp 
etmtyor. t.ek parU rejimtnın mu

ınt··c:ııaını Y•P•blleceitt b1r reJim. 
telA:ıt<c: et t :ıtlerl ba~·retıe eôrülU· 
yordu. Halbuki hakikat tamamırıe 
bu anlayışın aJaı;lne. derr:ıokrıı,al, 
keyfln, arıunun. menfaat: ve ;J:ıt.l"
raıon detti, yalnız kanunuu ve 
hakkın hAklm olcıuıu rejim cıe
melı:tlr. Bu rejim lıalkın .1ıerbeetçe 
tı~tHU ı.-eıcıııerı \'Uıtuıyıe kcndt 
kendine td&re ve mUrakahe l!tme
ai demek oldurtuna aöre vatanda
ıın kf"ndi adına olan kanunlara 
h~r zamandan Ye her oeyden ziya
de hürmet etme&l tcabetmelctedlr. 

Buna a:ört banııı memıeıcette bü
tOn halkın arzıuıu, buton mühlm 
hUeU6larcıa sale-be çaıanıa orada 
denıokrut var demektir. Nerede 
insan balı;; ve bürrlyettertne cıın aı
bt kut.atyet. verilir ve herkesçe 
hürmet ve rıaye\ edlllrae orada 
tam \'e eatlam demokrasi h''klm 
dernektir. l>t'mokrasl ımıan hakla
rının. müsavatın ve her nevi hür
rıyetlerin hem bir mahsultı. hem 
o.e n1ubatızıdır. Demokrat ruhlu 
l~an serveti, mevkii ne olunsa ol· 
sun. kendl8lnt cııter vatandaşlan 
ile bir •"·iyede tutmaA:a ihtimam 
ı:r.J.teren <IOrUet ruhlu .ıenlt kalb-
11. mert ltı]ı·atıı aı:ıamdır. 

Demokrasinin 
düsturları 

ana 

haaeaatını her vealle 11e müdafaa B~nkü Clı2'ntoiı::rutlerln tık ana 
f'dlyorıaraı, Fakat Halk Parııa.ı Oe- tem.eli 1778 da Fll&delttya•da yapı .. 
ne! B&ıJkanı ,.e Cumhurrel&i tn~ laı"I AB.D latlklll beyannıarne
nü. ı\t.atudc:'ün tahakkuk ett.ırtl• ııyle 1789 Clakl Frı:u:ıs• lb.tUAlt· 
ıneaını parıtalne bıruntı deınok- nLn doğUrdutu hukuku beşer eart
rw;ı reJınıuıı kurmait hl!ffuısuncıa nameslellr. tıı:ıncı Dünya Harbinin 
kararlı Adi Etralıııda bu ka:r11hı.tte yarattılt'ı yeni zlhn!3•etle San !"ran· 
olanlar da tmaıllı ve azımlJ bulu- ıts~o·cıa toplanan cıOnya mlll~tle
nuyorlaroı Bu cephe ltarşı~ınd.a rtn°' kabul edilen tnsan Haklan 
tek parıt tarataartarıuın muk:ave- Anara.s86ı bu tk:I eski be;anname
nıetıerı kırıldı. ~uea memlektl't- Clr-kl ana prenalpierJ daba genı.t vo 
te büıı:ıu a::aınhır Vtı' Türk basını cıaha ,amuııa ft·kllde maddeler 
da cıerooicnml ıatetınae bJrlefl'l11t tıallne koymu~. bu(ltnkQ <temo:-.. 
bulunduklarlndıı.n aleyhtar Beşler rm.Uerın temtıHnl kurmu.,, vetııaıe 
luMJını • cıemokrwuye ııtme aız\ısu tıoti:tametlerlnl bellrtrolştır 
umumu~ıl Amer:tk• tıUlr:lıiJ S.yaıınk:nadn 

Türle; mtlletıntn pre.ken oı1t1:-ı- 10 ~yle deniltyordu: t:Btıtcın tn· 
lUk sc'\·ly&ı.1ne )'Ukse1mıt oldutuna tı&nlar mQr;avı olarak yaratıltrıı~ 
inananlar Ter~kıperver ,.e Serbest. !ardır. HıUl!tler1 keıntıllertne n•zyeı. 
Partl \efebbüsl~rını.n akU:n kalınlf dllmt$l ta.bil olmayan bir takll.ı. 
oımaıa.nna ratmen ketiln adım.ı at-- ha.klar b~etmlştır Bu arada ha· 
makta teredelOt. etmediler. Src;ı· !-·at. htırrlyPt. ıaadet tah&rrli!I ha3· 
mın tek tıel'f"celı \'e kapalı hücre lan da var<tır. 
Ye açılı: tunu: e&aııııına ıöre vapıl- HOkılmetlf'r, bu halı:ları temin ı-
maaı huauaundakt adunlardan &OD- çtn ... ur-ılm°'Iardır Hilkı1metler: 
ra kat'l eurette hare-kete ıtı.'Çnlek :ıotuz ve kudret.ltrtnın membaı 1-
k1Ltat1at1ı. 1Q46 1eç1mlerıncıen it!- dare rtttkler' ktzru.elerın muva!a• 

ı1gı 6enesinde Franıo.ıı mlllet meılld!r. Dl(l:er hürriyetler onun ge 
Metliai tara.tından yapıt an hurcu- nitlf't,Jlmeşt. tatbiki yahut emniyet. 
ku beter beyannameetnde l5e de- altına ahon1uı cıemektlr. 
mokrMlnln e618 aktdelerı şöyle hu· ~ahei hOrrlyet, ıtımseyl tncıtmp. 
1A6a ed!lmıtt.ir: ctmanl&r milbavl me'k, klmse:rı rahatıuz etmemeK 
olarak do&mu,ıarcıır. hakları ttl- ıartıyle insanın iıstedlil a:ıbt y~a
bartyle muaavt olaralı: ya,arlar. mu_ hareket. etmek hakkına ma
Devletın heden ını.anın ta.h!i ıı;a- Ult olmaaıdır. 
~·ıımwn, ayrılmMı aa;.;rı kahil hak Dt~r htlrri~'t'tler alvll hürriyet, 
larının muha!azuından tbarettır. elya.<;l hürr!reı ve dint hürriyetler
Bu haklar fUnlardtr: HOrrtyıeı:. mil· dlr. Sıvll hürrt1·et, vatand~ın Ga.b
ltyet, emniyet, zulme mukavemet, al ve mal husuaunda tccavüzı:ıne 
her tilrlü hAklm!)·etin e"uı btı- muuntreU deıntktlr. Bt)•asl hürrl
h-a mıııetted.Jr. Hiçbir heyet h!ç )'f't ıacı de,•Je\ ldartı11lne vatandaş
bir ferd. milletten açık bır guret- tarın mo.ı;a\.1 tartlar lç1nde iftira'.< 
te beıtrmeyen bir hUkOm ve nütuz ed.ebllmelcrldlr. Din hiln1.yetıne 

tcra edemez. BütUn Yatandaıtlır ııeıınce, vatıu1da.ıın inancını &er-
J'a blzzaı Teya vekiller! vuıeaaıyle bmtçe tzhlLt edebilme-si. 1badettn1 
kanun yapmalı• ıtttrak ederlrr. E>erbeatçe yapabllmeeı df".meıı:tır. 
Kanun nazarında hep&I m08avt B'r mıııetın terak~ "' tl!kAmOl 
oldukları için her türlü mevkil cdebtımul. o mllletı teıkll tden 
memuriyete mü=>avl surette kabul tercıteortn bOr otı:rıaıarına Y6beate
oıunurlar. dlr. Ç'Onkü blr mtl14't1n te-raJı:1dal 

Hlç lt1mae fi.kir ve mütalAalwn- ıçın terdi aecıyenın kend!llltndf>ll 
dan, dlnl tnançtarından dolayı taz· rell4metil kadar müN&lr '\'8 h&yatt 
y-!lr: eclllemez. tecavüze maruz ka- bir ıey roıctur. )!illetin ttkl.tnülü 
lam&z.• ıçln bAtıI Jı;anaat "" inançlara.an 

Demoır:ra.1ıntn d1t3·andıtı tem"!- moatwı olarak dOşünf'n her ıeyt 
lerl thttva eel'1} bu e6a&lar şöyle aklın ve tarihin ı"ıı"ı altında tet
t.80r1h edilebilir: «İnsanlar hür o- kik: eden, balkın ho,lamnaıdı ı fl· 
larak do~arlar, htr ınsan doR:uşun- kir ve kanaatten pen-aı&l7.Ca mn
<ta kendi kendine düşOnecek bır dafaa ecıobllen bir !lklr hürrtyetl 
zıhne, tı.ted.11:1 ılbl hareket edecek behemehal. ıt.zımdır. 
bir tradf'Ye maliktir. 

«Dert dinleme heyeti 
Bır adamın cUQ:er bir adama ti.· ı 

bt olmaı.ı eter lt4'nd.I thtlyartyle 
detıl8e tablate aykırıdır. Buton 
tnı.anlar müaavt ol&rak dotmu'"' I 
ludır. raııat. "'e ııaadetlertnı ara- :t.tanbUlda rtlbek tahsil rapı:nıra 
mak husUAunda htpsl mHfilavl bat• ıeıen re 3·urı bu!aı:nıyan tale})eole· 
lara ttıallktırler, her ferdin bu hak rlo. bu dtrtıerlnJ halletmek için 
la.rı temın edeb11mea1 bir memıe-- Tfirlltye Milli Talebe Federasyonu 
c.etln !enli sıra~ıyle hürrtretını ko- blr here\ tefkll etmtı olup bu be· 
ruyahılmesl için o memleket !da- ret. durumu bUtt:ın dl!ta:ıılarI.JI• ın
reı1!nde müeavl bir hakta maltk cell)'e<-eJc ve raponınu Fedel"&ll)·on 
olmuı lbundır ba,kanlığına •er"tCelctlr. Du rapor 

Umum halkın ka:ıldıtı bir •d ... 
tf'. her m.ıııetln en eıe;aııtı gaye . ..,1 netlc·r~nde b~r tampanra a~ıımuı 
olan ad8ltıt. huzur Ye ıa.adet hu- kuvvetle muhtemf'ldlr. 
•ua!annı en tyt temtn eder. Ad4lj•- ı -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;,;;;;;;;;;,;;;~ 
t'. tem.ın eder ÇCnkü hıçbJr terd, 1 
htçh1r zümre- ı:ıtıer ft-rd. ve 7.ClTn· 
relere ıeca,.·nı kuelretlnl kena1nde 
bulamaz. Her ferd. kendlSI tçı.a b"J 
olan ıeyt l)aşkalarıncıan 1YI tw.t:ı.ıır 
ecıec:etlnden muhtaç oıcıu.-u ı;aa
df"tl temin lmkAnını en ziya.de bu 
:··K:ll tdar• de bulur 1 

insan haklan : Hürriyet 
Of'mokrut, lnaan hakları te
··i:('rt flzerlnde kurulur. lru;an 

naklannııı b~ta retenı de ~a!:u\I 
bürr!l·tttlr. eaıuıı htlrrlyet bütün 
dHter 'J.Orrlyetlertri lc:aynalıdır. T<"-

JEFAT 

Tüccattan ~tetım· t "1ı·:ı

ıu·nun kU:ı 

\ CKbl:L '\tt.:'11 .... 0Gl.L 

o~-

l>:r :!>:aza oe.ıcı .o.nde 17. 
ncı bahar har atında "·erat l': :lli' 
Ur. cenu ı buctın ötlo nama 
zırn milteekıp Slşll CatrıUnO.e
t:Uınara" zıncırll.ieuyu kalırı..'5-' 
tanıncıa ıane wü:bereatne t!Pf• 
nedtıecei;ttr, 

TAT&Jıf - 1J&KİMt9'1' 

GUnU GUnuntJ 
Arsasız temel 

T tırı..ı,r- Cnınhurl;,rtlnlD 

ıırrfflf" 3a,1.1Ja(·O.S.: tarihini 
lo.al<'nır- ahu•at. olanlar, D.P. lk· 
ttrıarına ri\<;llllJ an J ıllardan 
hnh .. Pdtrı..tu uTl:'ıntl atına ır.-
rt'Ult-rh• dhe bir bende de )f'r 
vprectlo.ltrdlr. Zira. 3Alol~au 
htr yeni f'~1:lın dt\·tt'llnlo e I• 
ıtndf! nts.blldlı;lne hıı: veriltD 
tt-mtl otuuı türtnlerl, D.P. ili.ti· 
(!arının C"n btllrll bir öı:rlll&:ln1 
tt"lfı..:11 tdh·or. Hf'lt fU Joıra BIJt
eıı.:tt> yı11utan <;u"' orlJlual bit 
ttnıl"I atrna lOrtnl, lnındnn ölf'
t.llrrln htJ)'ilıHl('n ba .. 11111 t_:ıı.:tı. 

Dllttllo. ltit8"'yonnndan .Phrf' 
uzannn yolun ~a,:ında. 11 .. ı ı..atıı 
\I' t-"l.I bir e\·lo önündeki duı· 
ıoıtJn hl?" )·trt. bundan on ııtııı 
r;liıı unt'i' bO) tıl.. tüttnlf' f'bf'len· 
<it, blrli.nf: tu.'J ,,. hlra.r. tlnıtnto 
ı..onuldu. ;..uıuı..lıtr '' partal. 
~özlf"t t1a1ıarı t~ları ıünıbllr· 
drt ti, Kurbanların lo.anlarıJ la 
topral..h\r .. uıan<lı. Bllf'('llo. 1;.on· 
llıl'nf' fDhrlloAAHllıt t~ınf"l1, D.t'. 
nıtbnı.larınuı hıu.um)·la vt 7.1· 
raat Baııt.a.;ı l munı 'I0dtır0· 
nlin tlltrl:rlt, attımı!5 01oronto. 

isııı .. )·ondnn şthre ıtdt"ıt )"ft.· 
ban<"ılar. J:\0'-~00 11antlnı uzun· 
ıuı..ta. ':O "nntını K"tnl llldf" \I' 

HU &Rntını tltrlnllktt>lo.1 bu ıllr
ı.tk ışt ... llnde f:nkura hlr mAna 
\r"rr-nıf',·ln<'t, Rllrcıı..ııtrr: uh.11-

1 

nıah·ı\lı;: ı..onı.rnf' fabrll.ıuıııun 
tt-nıf"ll•• dl'" ntıı..ıı,orıar. Falı.at 

tl"lnf'I ıno.ı.,rfldt .. ı dlr .. f'k hlrııı 1 
tşf'ltnlner-, aıu ~:apauoııu ~-ıı..ı· 

:ror. 
nııtrlk'ıll" D.1'. mtnu<;ıarının 

)"Rlllldı toöıterh il" tf'mtll ntıı110 
t.tın,.pn·f' fahrllı,;A1>lnın llnıMlo 

ılııuııın.:. roı... \t"'ia l1Jf "nnradllll 
halltı l llı·<'t>lo.:. Zira bu ııu1p tt·· 
ıntl nı{l"\tlldro;I d\r .. <-lln C""l"· 
ll'ndltıl l•lr &\ u~· to1>rH'-:tan a:a.,.· 
rh.I. ha,kıııtıınnırı ar. uı. Fahri· 
l.ıının !> oı.~t> l tc·C"&I SÖ!lf'ntn toP· 
ra\.:lıır, ıalltpltrlnıltn lı<"ntı:ı ıoll
tına aıınnıan113. nu hlla:lyl YPrl'ıl 
Bllt'clkltlrrln he>llrttlrlnt 11\rr. 
fL\l)rlt..ınııı ıno;aı;ıın Yt" l':'IPtm~· 
tılnl .. aı;lıyaı·aı.. ı>nraların nr-rt'· 
dr-n \f' nıtııııl hulunacaJl da hl!"' 
ıtü7. belll deıll. 

ı·ılli.;\t hiHtin bnnlıtnn, Dt· 
nıoı..r:· ı J>11rtl lf·ln. h1(;hlr Gnt'nıl 
, o\ıi:. üntıull otan. trnu·t Atma 
lörf'ıllnlu hlr AR 'inf~ )·!\pılına· 
.. ı;ntı. O flıı )91lllılı. Btlf'cll.'tf" 
J). P. aıhna l'lllt"),11 bir fothtı1('D"' 
nun ('ll.:llrılt,:ı r;:uf'lr" ıı}·!nıanıı· 
ılıı. ntılıın .M'\•1boll\.: tf'mf'ldrn 
daha ı.oc·nn-.111 hR')OlAkıtl<"lf'r 
tt•frl ... :'\ l'ıtllhnr. r~aJJ..ınnn nıır~ 

eli• hıllfll\ı.11 <·ar-,ıır ı:tı)I 3aı.ılllt 
haıtılı)nr. Oallıl ı..ıın blllr nltC" 
nl('t' )'flt.ılnr (•ıJ..ntııli. ,·ı• nf" pnr· 
ıaı.. ıflM"lnı nıılut.ıarı 8ÖYlf'nilf'"' 
N"&... tıtı nr-;a-.ıs ttnıtl muııı,td"' 
ılt .. ı il:t<"rlnt. 

'fnl...,1\1 <in lııı ll<"ıll nıl,.dl 7tt· 
len·.' \t>dl ~ıllıt. u. ı•. lt.thlann· 
ııau hh.:btr ıu ıffll faJda ıtönnt• 
ıııl't Ohlll Ililt"t"l\.:ltli"rln IA:\7 ..... 
(•lınlndf> O\Ulltı ıımıtnınl\ nlnuı'
dC",cll nıl\·dl IAYt"? Hll<-rll.lllrr 
tıhndf bu trnı•·I mO 'tıld~lnt 
hıı&..ıo hıı&..ıp tıııttJn o)lnnnı n~ 
mnl.rnt ı-artı)t' \trf"f•f"l.:. l kthl Rt 
nıf"n.ıuplnrı h•i~lt· d1J11i11ilynr. 

BURHAN ARPAD 

P:o.nın ana htde!l tlSrün ve bal
kın tq>;.-elcıln. kalrınması<tır. Yal
nız umumt 1ktı.adl &e-Htaıe çerçe-
\'~I ıçtnde moıaıla eaıımesı ce.-e-
-.en ıı:ay ltalk1mnu1, " kiden otdu
gı ı 11~l. yalnız peraterıele. bir ta
kım tedbirler ıe.t:Unele dGfOnaıme
mektedlr. BıJ .t:aııı::ımnanın ana !:k· 
rı Te f,~?M-r~ı mevcuttur. Bu da 
lcl>~e ve ztraate daha fula tek.nıt 
btJcJ ve fennJ IBtU:~aı usuııerlnln 
10lrulnıaın. z•raatın sermaye '\'&Si· 

t:ılan;i~ tPC?ıtıı aa;estnde ıırt1.! 
t('ltrt\ ,..e ''erımın arıtırtlmuı. zı. 

Ta.! «abadan ta.">ll't'Uf eatı~k '' 
RiJC11:'lGn a&nar1d" ve d:ter Bahal•r-
d1' !tulla.nıımasıcıır. B'.I uretıe bu. 
k n lc&yterde oturan ,.e ıa vr.rtml 
ço~:ı:: ddştık o!a.n kalabalU: ntttusun 
aebt:p oldutu a1Zl1 ı.ta?z: 1 :t hali or-
tadan kallraı:o.a.:-tır Dar ve Ter.n:ı

,ız topru:ıar Ostu:ıcıe ttttıtnen v~ 

ancak malf,etlnı temın edebllen 
m yon!arca nuru..a hem z·raa tft. 
bem de b..,ta •abalarda Rt"ntş ça
lı-r.na :tmkl.nları ve mahrec;teı" açı· 
'tac~ ı:-. ı,ıe p:ltıın an& tıkrf ve 
te!Jıeresı budu!" 

İt:t:t!'l&41 p!itıCSa takip edilmek 
lı:ı.tenen ~ana-.rlleşme veı zıral lnlı:J .. ,.t hamleleri 1çUıde. etonominln 
ctış ltrmıe muTUflnt"S1ntn teetsı "" 
çtn tt>dbfı1er dOşbndımo."ıilr: TQıı
tı:tı·e'nl;n f1\A.zlde oıcı.utu ııtbt. IQ la
tl'hllkl teş:\'ık eden !5t !Alt .an .. 
yl1 flzer1nd.e cıur:na&L vatınm ha:ı:ı
ıe:Ertn~ ve- dl tk"a:et thtfyaıçl&1'1"
na. ihracat aeıtrle>rilltn artmuına 
yardım etmeyen ta.llalar üzerinde 
ratınm yapması onıenecektır. ser
maye ve '.'&tınm mallan &anayll
ne. mracat.ı te(;v1.k edecek ~aavı 
"'e ~raat da?larına 1a.'la fa:z!a. ya
tırını rapıımıaı ı 1ç:n raunn:ııar 
tt'l'<'\1k ve kontrol f";ttl~ktır. 

115 sandık cam tahsis 

edildi 

bart"n fitil olarak çot partili re- !talterJ<Ur • 
Jtme &:rtıdL tltao de de Türkıye·- ı---
nın mUll ııeroUnı yilklelten ::ır... .... 
çtm Kanunu çı:ıuu-ıidL Nam.uıa.klr.
ne .ı:ıurı. t btr aurette tatbik edıı .. 

1 
m~k auretLv:e memletetıinlzde llk 
cıeta tam. mA.nas17le demokrat 1: "·e 
halkın Jradestnı belirten cıorüııt 
bir aeı;lm _raplldL Fakat p&lkolojl 1 
,.. 506j"olo1ı •aslarına vlkı! ola.n 
avdın "·atandqların tali:41r ecıecek 
lert ;-lbl uırludanber1 tıtlbdat ı
cı:areterı oltında ra,aran. her ne,.-ı 
bU ve httrrtyet:ere bldna olan 
nM1Ulcr1n kolayca eski ve yerlet
mlf tt.lYatlarından tt0yularak bırer 
~nsan baldan lı:&ll.re.manı oımaıan
na ımıı:A.n yoktu. B·lA~Ja asırlar. 
dan ı.o,.·arilS edilen l'.Uyatlarl& nü
fuz aahlplcrlnln teveccühlennı 
Jı;aybetmek endişesi lnaan hak \'8 
hürrtretıerı ene11fttılneı ıaıtp p!· 
mekteı devam e<Uyora.u. Bı..ı O.al cld 
di ve tıt;aıllı tedbirler allnrnasıuı 
ttittlzam edecek emarel rdL 

R u Z: G 1'. R Ç l L E 8 i , " CUY BARA 

hı:ıısad.1 veUtmo -pı1nı .... p ... 1 dü .. 
zıneıerle nıemleteı. hep bu ana fi· 
k tden mülhem ol."'l'l.~tur. Htnd~
lan. Pakısta::ı. Seylln. tn4one"Zl'a 
,. eibı A~a memleketlertnın. t. 
tıı.lya'nln Vanoıu µlArunLD temel 
Ukr! bunelan ba.,xa bir ıeı de~:ı
dJr. İktıaadi aen::tın !lebet>I \'e 
dl!\~ olan !azla zıral nü!ua.. kO:'.'.t 
ıçıtmaı bü.cı?t"t!Jne cıayanan balk 
kütı-.ı. ancü a: !"&ate te-kn!k ve 
ıennayeniD a<>klllmaıu ve avıu zııı

manda aana:vtJeı:-mentn hız.landırıl
maıu ııe ıor·at.11 bır :.ktUtacn ıeıı~
ıııe mecrasına ıeokıllabllmektedır 

fktısadl plin Tfirk ekonoml lnJn 
,he-r t"Yden tYvel hın;UFl mOl~et 
c;MStntt dayanan bir ')r;.:ono:nl oı
ıutu vr ptya.c;a mr.Jı::antz:naının e

liM oı11uıu farazly~rrte hareket 

vı:iyet ~ent Bür05U tarafından 

dıln. hail: lhUrat:ar!nı Jı:ar$lamait 

Q::-en Esnaf Df'reetle?1 Bırucı em. 
r1n~ rr-Dlden Ul .eandık cacn ~halt 
ıdllmlttlr. Camlann datıtımına he
men 'o&şla:ıımıstır. Ha!k thtı:.·~ının 
lı:awıanmMı maUadtJ1e ,akında 
renlder. b'1"1'!t mJttarda bir t.alısi· 

.uı ·;•p:imıı.m •1eklenmektee1lr. 

Kontroller hergün 

Vilayete bildirilecek 
DQı:ı VUi;et'.1;; Vall ve Bdedtye 

Relll Prot. Oölea:.-ın batk&nlığ'lnda. 
fe.h,lrle uıııı çe.$1ttı Belediye mev· 
ıul&n Qnrlnde talıfılı:nı-ttJr. 

.... '., __ 
:.iV· .. v.:,. .. ,, \ 
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P'tlba.l:l.ka 5 ;ııllık . ktıaadl Sollt
me pllnının tatbtkı sayestnae. ,. ... 
rım m11r~na yakın bir Jş KUcH a
r:uql aah.aaına yerletmlt olacU. 
bu hal TUrktye·c:ıe tehltlfl!5%Jle te-o 

fi elctedlr. Bununla bf'nber. bO· 
'ün az s:ellfnllf r:nMDlekttlerde ol.
dulu Kl'bl. tktaac1i cotı edtı dev
lete dt- mOhlm roller dtişt.Uf;ü u
nutu!.mamaktactır, De71et hilbllll!lla 
ma!i J)Olltik11ıuy1e immo taı.atTUt· 
1annın ar.maıuna yardım ea.ecet. 
para ve tredl politıkaır.ıyle. verQ:'ı 
ve cümrük pcl1Uku1}'le, 7a~ırımıa 
rın muayren .. aııaıara sı.unee:nt 
tptvllt ve kontrol edecei:Ur. 

Be!ed:.re. ReUlnln. mua.ınıerının. 
mUtet.t1f ve mt.ıdtırienn tatıldıa-ı bu 
toplantıda 7enı eaular& ıöre arrı· 
ca b1r talı$ma prosramı ba'11'ıan
mıştır. 

Evveli de:nolı:rasintn Garp mA· _ , .... ,_ .... _ ..... , ..... , .. ," ........ _ .................................. u ...................... - ......................... ................ ............ . .... ....... ... ......... . ............................................ .. 
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HUrrıyet Part.ts1ntn t.l"llebbft&ü 1-
ıe ortaya atılmış olan bu jliç: tnı
•di ka!kırun& pllnının. memleo
ket münavverıerını. tktL! at öfı;ren
cılerınt. me.ltk menauplarını ve 
dt>Vlet adamlannı bu konular uı.c
rınd• daha cıddL Oa.h.a •llt.amlt 
düşünmeye sevk ve tetvlk edtıeell
ne şüpbe Yoktur. --------1 

Belediye Meclisi toplandı 
BeledtYiJ l.feell.d dün ıaat 15.30 da 

ba tan •etU.ler!nden Ptr.ıan ArU'ın 
rırueı:~nde toplanarak c-allş.ma!arıa& 
den.m etmtttt:. ~en colaenln tu· 
tanax ~zeıt.ırıln :.ta.bulünU müteatlp, 
teklU!er aJt olduklan ıı:omı.aronıara 
banıe edllmtıur. 

Bundan aonra Tophane • Dolma
'tıahçe aran roıu tstikaı:net p:1.nı, 
Otllba.tı.e Parlı ve Topta.pı sararı 

çetre f'OlU Te YetılkOJ Tarab}"& 
yolu hakkın.dalı İmat tocOm•nl 
maıb&ta1t.r1;rle 11Uııdemdt bulunan 
dlter madd~Jer de mllıaktre ve it• 
bul •dU.m1şt1r. 

ıSehrtn muhtell. eemt:erınde yapı· 
ıan ton';JOI Te ıett.~trln neuceaı 
rapor hal:nda toplanaraıt htr ak. 
ıtam Qzı:rt. vau Te B•lld.!ye Rewı:ı. 
ne tr.vdl rdllecıktlr. 

nMl)"le memlekr.tcntzde ~·erleşmo
aı ıçın b!r takun eartıarın ta.nak· 
kut.u ıarurl oıdutunu kabul e~
nıck ıcabecUyorau. Bu ıartlann 
ba.şınd• bUyOk k.Oçük bü~üu "·a
tandaşların c:ıemokratitn.in ne oldU· 
&:unu bJlmeleri meaeıeaı ceıırora.u. 

TahallaJZ ımanıarın demolcr•lyl 
Jıa.,ıboa btr idattı. "atan~a..:ıın her 

KERVANSARAY 
Lokanta Pa\'iyonuuda 

Her akşam 22.30 · 24.15 ve 1 de üç program 

TRiO CARIBES 

CAPRANO 

CELAL ŞAH I N 
\'•nl R•pertuannda 

TRiO DUBOWYS 

KERVANSARAY KEMAN ORKESTRASI 

IJ 

1 

Yuından itibartn her pazar tam program 17-19 n1a tine ye
mek salonlanmııda düğün ziyafet kabul olunur. _, 

Savarona döndü 
Mehter t..ıı.:umınl ı- Har Okulu 

boru ve t.-ampet Mkımını ıet!ren 
~varona eJJIIm aemW, dQn tıstan· 
bOla d6nmüşt0r. Edlnburg P'e'!J.•tn.· 
ııne k.ı.t.ılaraır: bUyUi< mu•artalı.:ıyet 

kazanan l.tehter t.akımıylı Ha.rp 
Okulu ö~renc.tlerinl, fngllter~ Bü· 
ytıl;; f1Çll1ıt1n! temsilen iatanbul 
baştonaolObu Mr Phtılp Broad ve 
TUrlı:tredald inawz Deni:: ~ıttm 
heyet~ reiAt deniz alba;ı Talbot · 
smıtı: .:.:.a~llamıtla.rdı.!". 

ile 

NEDİ~l Ul\·IUR 

tıvlendller 

10.10.1'1:\-

.Meclla Sah SU.nü toplaaıcaktlr. ..................................................................................................... ............... 

~~~~~-l'lif:!i! lliff!iJiı 1 :~~~;~ ... '""'" 
._Müte&alUbc .. • ded... cSen bcnl -- - .. onırmaracatı:tım ya. • 

bllınt7'!1n sıokı. BalanL buralar<!• Edeb'ı Roman Tefrika No. 12 '""" 
ttneclllk yapufuna. Benim baba::n •Yem.ini '"erot~ bbı atoın .. • ı Hcıç ı.te .. > 
lı.tıbateıydı .. MOtecalUbcnln (.aba üortotııı. Studt·. ö~l uı: raYrllaU, •Strea.eydln'.• d-··e a ··,a .~ •Su,.unu da vırcıınıı: mi?> B•!fını duvara dara71p ıozıertnl 
kazınıp btımedl JtlSkO.. Sıra aeJme- baıı ~,.ltr~ :Cafulnda blrblrlrıe k& lendi. •&ıe.1 .. elmeyce-k dtYe yalnu. .-Verdlk .. > tara ma•t 1ökyüzüne dlktt. O.lgın 
cıı daha o Dortotıu donen df'f\1· . 1141 •0~um., A•,. ı·uırarı çııı:tı. Sıtkı ellnde dılaın: 

t.arı1ı. malmildüru Galip, ıııreıın , .... 3 
...___ edt 

•• • 81"ı ~···rı•a ba ı"'""ı ı ta.mba. ahıra &it.ti. Sıtıu ata Oyl& otNe dünU bu .......-t.oa:ıu.,. d · 
1 •- 1 8 tk l"ln baıı:ı "6zlerl kaJ'aaında. b!rblrlne Jr:a- wı. J -- J .... 1 ~ ad 1 zzetln bu 11~ıı1 e ı ının .. • aHem. ır·&nım. otunllm. azcık da. •ine dUŞtündü tt, ona baıta.r4.en •BI kllru rDUf muara .. .rara am 

de çörekltnlp kalmış olan tua n.şıyor. a.p-1 aptal l6JlentTQt'du: rd At n'edl blllyon mu? Bt Mkıyor iti 
b . 1 • bl •DUnya •. ,. diyordu. •Ne. ısterıer kl ha ı&rt .• • bayatı brr ışeylnl unuturo u. ın ror 1 ırenltledt, dallanıp udu anır 1 bu dUnıüler benden? $Urda k•ndl •Gidelim, ıtdellm. çoeuaun da. u:s- yeminin de, ırurunun da önünde ol· bana, bl bakıror t .... 

oldU. -ya-nldı. Şu klld&r]nl aeurbı.l· •·u•u .ıeldl, dI-mde u"'ıdu. taldı..> duA>unu hemencecik ıörCSütü halde •Oturm.uaydını!I! .•.• 
~• 1 ... A ..... ,_, derili ""O"t'· ral,:mıa. J:endl .-oıtanımızla tanu.· .. - 3 • "' 0 ın b ,.-. d "d aldır dl - Ja nız .. ~ ... --. ~ "' İkl adam tapının onünde bekler. bir bir baJctL son bir defa. da atını ıt U ... Ul u. ama · 

mamalıydı: ıup a:!dertz.> o ı ı l madı · r.ee,, d!Je bqJnı devlrlyordu tı· ken adınlal'" •.P.11 lndt:er. MUnev· ba,ş~an a;-ata süzertk 1 z •r Y e llf'V• • 
~~~~ Y:iu~! :ta:~ dt:1et, cB&- ,et.. •kolay dtılll., kolayı detll- Sen ver, onlara )o-Uk&rdan llı:nbaJl t.U· dl. At uıılu u&lu duruyor, :r&lntz &OZ. •O malmüdUrü. o köpoC:lu.au, kafa. 

1 •- bili •·n'- ,~ıı.a.ı-•- bı.nde b:dnJ cek• tUJordu tı:ıeUu km metdlve.nden ltr1n1 yuı:nup açıyor, hiç kımılda· a.ı kea!lecek herlt .. • 
ntm babam \t~hatcıydı • ..,..n - "'"' ._ "'• •-- on1 \ ı ı 11.StUrıe sinek de rım.... B&itma. ttnd.I bunlard•'ftm .• aıen ,u hayatta..• ta :'lcen b::le uyuJıı:lu70r. bq1ru ana- mıy u. · n aJJ an Sonra b&ftnı 1tarıaın• •• ç•nn1l: 
B~n türlü dert.. çok cıa çeıı:ı.ını.. ı) cSenl pe:ı 1e•lrom .. Sen d• be- •ının karnından a~·ıramıyordu. konmuyordu. b c8&adeı: u:ru1or mu?, 
<uyamadım..• u~m &lbl aaınn .. • cOur, tız.Lm dur, .ttmd1 eve ııdl· Yutarı çılı:ınc& kadın ili m ayı a.- •Y&ttı o.> 

ı -.- ,•-•ma •••· .... n ar --ntltQm_ Joruz..- tıp çimine ulı. kıstı. B Udd t ~ ı Ka. sıtıu. bu .aıi1er1 uetıen ,_.er- °'".. _. ........ n..c.k""zü dün reeekl rtblydl, Par. ı r m et suaup o u . .. u ar. 
ce defa dlntem!ltl, YtlrOdü!tr SO.. l!mme hlc; lbl •eJ de ıözümdtn P~ •ı~~~r::c.::ca c;oc\l'klanyla 1;.a ;>1dao ça~a~~·a bulut.tarın çtvrrled!!tt ar, dın Jcocuına hep ara.ıırara.k baktı. 
l.•ıar ıı-•a"'1. 1 . .\}·akta b:r tek Alo mat., Dotru. 11.tıaıdır Af oırauı. - 1 :Neden ıonn · • ""' Uı'turlar otaun. ıtnt buJrun.• de- hat't.t& vuruyor. 11Mklan:lan, der n· · 
ıab kUlu roktU. OOkte &( yardı a· na • d!ler erdPn b1r takım hışırtılı sttltr ge· •H•. n'oltıp ne bitiyor, bana da. 
ma •vlerln C('r;.ıU:ı.de UUyhr, ıOzO.k· •Se.Wn. saısm, •eaı.lz taıı:ıuaı.n • bi deyı-er.• ded!, •ben de bUtm ... 

1 .. ol •TamlJı: kalpllflmdlr Ondan t:ste, Ooıar da bir atızdan· '!r glbt ohırotdu. 
mürordu. B'\·ler karan lb'a Dl •Bltt d.e buyurun.• dedlltr. )tQnevıı•r Sltkıınn kafası sene alırlaJ1ror, 
ınQ.şlertU, ba.tı ~nemlerde. bııntn bö~1" olduk.. İn":ın. kanaı acın blr d.•f& baııtı::n ıAna, bentm urnım geldi., derlp ayı. ınce tJulutle.rı ıı:ormnror, ra. 
'6necelı:ml.f gtb1 Olt\ \fl ' r .ı;\le- !Jö··;tece etin 6nüne ıtıld.ller. 81~ .,._1_,P • rtımı..+ı rıında soran. aÇ"zınd•n Ctkaf'ak her 

1 -L ..... .., .. ,Yor kapıda. ..ııanan ipi çetlnce ll:apınıu , ... " ,,_ ._ __ _ 
bll11(lrdU( arttın n - _ ... _,... • ...... "'a •Hiç ··- •tme..ı ...... d_ .. ,. eıtıu. duyara ııırtmt •erip otur- tıumerı merakla. bıkıtyen -.. ... ına • b'- ra Jı;öb drmırt ta!tn. gıcırtırıa aıw...ına .. · - ,._. o::u.. akli. ftkr' .• dtll!lünffl·· ~ a • • Kapın. kapayınca. k.adın. demtrt du. A}"fB yanıbl.flndaydı : bir ıer dtremıyor, 1ç1DC1e acısını 
rıe. karanla 1oııarın araaınd&n çı-- dır açıldı. dedi.. t&ld.:rıp atdına dayadı : •Pek eyt tadın.• dedi, .... ııttıra.eak, blra.ıcık ıuc kuv.,et 
.ttftrtp t.uab&nın dttanıa.nna, co- Dtmet bize ceımuter?• 4 serderdıntth dedL cİutt de e:;I .. • • treeek b ir pırıltı arıyordu. iı:r:e\ 
raE ovaıan. datlar~ M•r&<.t. toü:oca •Beç ba.bertm yok•-u ıeıı.., "'ıUu merdiven ba--ndakl ?düne•· •N•rdeyd.lnlz bu aitflm!• trı adamdı. okumuıı, yaunıt, ıör· 

yıl•cat rıa.bn H•f&U&, tz:u•ttn llan.aı Kayrl]'f'. ..~ .... d 81 dl 
ıentş ı:nrı;ı:ı;ete.•e ya • :Mü akta• dılır ,·ere~ •İçtılr., ınu,, a:ecırmı,, aJı:ıUı ıda.111 ı. m 
b8 U uuıanların nabzıyla bir atat'U kızı. AJ'Şıe, ııe.rer •i i · •Getir' kw.m.• ded1, ctA.mba.yı ıe- Kadın onu •orm.uyardu, o beUt de ne C"UM1, rıe tattı konutuıuftU? 
ctb: oıuror. ne tür!U ctul'ıuıar, dil A~şe : ur. ba:ıem .. > bl~ te:Ydt. Eyi adam, akıllı adam,1 dtye mı· 
tnrıetı.e• tçlnde oldutunu "e:ı:ı.dl de H:..:!. t!Jtc.• ~;!!• cı · dllt: tk:ne· Kı-z tnıp ıtmbafl babuına •etdJ. •Gtn• Rautnan .. • dıedl Sıtaı.. rıldandı. 
~eaııtt-nl o:·ra~~::!rıa ~~~~ ~d·~ d~=;;"l~~·ebtn ıe~•rler dere• t•lU'ar ruk&n çıktı. AYte; Av~ ıöı.:ertnl aç.ıp. (Arkuı "ar ) 

Çöpçüler. kanuni 1 (l!~~~~!!!!!!:!~~~ 
haklarını istiyor · 

aeı..ıı .. T•m••ıı• ı ..... •ad•osu•- Erduranıın 
da cıııımat:t.a olan ıemı;:llil ltçU• 
rlnin, dlfe~ lşçUere ntabetle daha 
ma~ur dur\lmda bulunmatan •e 
dalla töt.U şartlar alı.ında caıışma.- p f • • 
ları umum.İ ,blr e1klyetl mucip ol· r o es o r 
maktadır. 

sabahın erkt'D aa&lll!rlnden f'.eca· 
nln J'eQ nir.ltlerıııe kadar aehrln 
ıemtı.Utl lç!n canla başla cal1'8n 
ttmtzllk 1$Ç1ler1ne. ayda ıadece 12.5 
lira ıtbl curt bir tıcre:. verllmeal 
a-vrı bir f1kAret tonuaıdu:r 

Bunlardan başka, kendl!trlne ta• 
la m6'&1 Ucret.I .,, hafta tatlll halı:. 

ıannın da tanınmt.ma.ıı.ı llt<rl ıOrü· 

len fltl.yetler aruın~adı:r. Tem.lzllt. 
lııletintn bu kanunt haklannı etde 
f'tmek t~tn llcllt makflrnlAr& yaptık

ları her türlU mnracut. da ce•a1111tz 
bıratıtmlftır. Ttmlzllk lt(l1erl ,ıoı
dl: tAraba blmmıe mtı;:ul olan 
maıtam haaııııtdtı:'.'~ wallnt aoraralı: 
cevap beklemektedirler. 

Vilayete yapılan 

ziyaretler 
İtalyan Be.fırt aon eueılnt lA 

Comte Luca Ptetromarchi, AJDetlltan 
baş konaoıoau Robert ı.ııner ve Yu· 
aı:o&ıa., l>a!I konwloau Botta Çatlc 
dUn öıtleden aonra vıı&rete aeıerek 
vali ve Beledlye Reis! Prof. Oötarı 
makamında rl)·aret etml!Jlerdlr. 

BUGUMKU r 
HAVA Yetllk6J Metff. 

rolOll tıtuJOll•· 
••• ta.lnatalerlae slN b11rtla 
feh rlmls ve civannda hl•• u 
b ulu tlu ceçec:C"k, rüıılrlar mu· 
ted ll, x~n xa.man H!"t olarak 
e. fftktl r. DUn Un C"n yUktek ha· 
rareU +?2, •n d llştik in .ı.14 
Sa.ntlsrat ota.rak kmydedllmlf. 
tir. 

TAKViM 1? F.K b l ım 
Ct:'.\I \ Rl'Qt 

A \' 10 - GfS" 31 - Htzıa llt 
R t· '.\t t 1373 - !: Y 1. f L 2t 
HİCRi 1377 - IU'bUUenel 11' 

SABAH 
ööı.ıı: 
1x1'ml 
AQAllıf 
YATSI 
İMSAK 

'faıatt .._. 

09.08 ı:ı.n 
1?.01 06.2e 
15.()9 09.34 
17.34 12.00 
llUM 01.30 
04 30 1&.55 

G•xetemtıe f6••erllnı ya. 
alar ve rerlırı 1e7 1la!ds.ıa 

k ulmana tate ettim.es. 

F.4er : D•U (Komeııl l 3 pl!tde, 
\"eni Tl1atro•da) - Ya:r.an : Re
fik Erduran - Sahne111 koyan : 
Va11fJ R ı :r.a. Zobu - Dekor: N. 
Peron - OynıJa.ıılar : Jhimaşah 
GUktr, Özgün All!V, Gazanfer 
Özcan, saı:J.ve ~toral, Torba.D 
Göker, R ıu. Tllzun, Re,ld Ba.ran, 
\"a~r Öz&oy, Ktnıa1 Tözem, Ne. 
uhat Tan1erl. Zihni KticUmen, 
va~rı Rıza Zobu, v.s. 

Çerıı;ı:elköV'de Samı:ve banımat•nell· 
nın (Şazlye 1'fot'l1) :t-alwnd& btr pa.
ra buabıyle ba ·IJyan tom.eCSI, rlne 
anı raııda ve samıre banımefendt
nın -bir altın buhranıyl._ tıma.r· 

hane;ı ıOtUrülmeıel}·Je aona 1r15or. 
Bu a?Sda. A.nıalyadan ıeıen ve cU-11 
1&nılan da~ profuclr TUm.alap'ın 

(VMn a1::-a Zobu) b•"lan;ııçta hayll 
ligi çetr.kt ba2i entrtıı:alı.n, yalının 
tıp tabaJI eden kW Nermtnle (H!l· 
ma"8h Gaker) llM mKUnu b&lltçı 
Rıza Rela'ln (Rt1s TüzUn) evlen· 
mryle netlctlenen a,k oyuntannı 

11eyredtyoru1". 
Delt'nln tıo perd'111Dln bf1Uın o. 

taylan Te entrUr:aıarı, pıra. hırsı .,e 
altınlara tavuıunak ana temı et
raWlda ıe~lflyor. Gıeno yazarın bu 
ıııt komedi denemeıt;le •1trcı;ye 
IOJleı:nek l•tecutı ana n1t1r de. bu. 
Para. hele fok para, IQIUlı ı:neeut 
etmez; ataıne, eoysuzl ... urır •e 
b«tbaht edtr. Bentı: Bnlunnın bu 
göru,unt:ı H7frc:tye .os-ıeı:nık !cin 
aeçtlti t.tyaı.ro ıınl, ıoa1aı hiciv 
komedlalrle ttdl plJU ara41 bir ;ı.-ol. 
ht perdede oldut;a tıızh blr tem
porta ve batıl. :ver yer ınca eeprt· 
ıerle teli.ten Deli. til:lncı perdenin 
ranaından .on.ta meraklı bir maee-n. 
plyegt havasına bürQnOJor •e Uıçlln 
CQ perdedl' bUl!lbUt.tın cıea;ııtrek tez· 
11 O)"UD ·&tUndeo sona eriyor. 

Dil batımından başanh n~·ııabl· 
I«elt olan Deli razar.ı ıır:ınel per
de de Rıza Belse Noneç•te modem 
b&lıkçıllk hakkında tonıeraD.1 ver. 
ditmek •e tahnmaıu Bamı..re hanı. 

mtfendlfi aon perdede Ahiden çıl
dırtıp altınlanm diye s-erlerde ıf1· 

ründUrmet a:lbl pek ıo.ıe batan a· 
cemlllkltre dUısmeaeydl, 11&1 çekici 
bir Türk Ahne eaert mıJdan& ı• 
tl~btlecektl, belkt de. Jl'akaı Dell'nln 
bu gOrdll~tlmtlı- eeklt iç:n, mu•aft•k 
bir 1&hne eaerl demet, maaletıef ta.-

altınları ve 
Tumalap 

BURHAN ARPAD 
blJ detll. 

Dell komedl.slnln hem reJlabrü, bı:ıP 
de bat artl.stı olan Vu.I1 Rıza zobtlo 
flmdiycı taı1arkl lalıp. tıp bUrlfl' 
tinden bambaşka b!r bU;ük. koaıt" 
dl)"rn olarak oynuyor. Hele blrillcl 
perdedeki bütün Mbneıert harıxuıJ.· 
dt~ mlelU!in vermek tatedttl aııl· 
lı - dl!ll tlplnl netla bir kon:ı.port.s;roJJ 
olarak canlandırıyor. Fallt her 1r 
ııl B&hne ve ber yenl rıerde;,·le dtl-' 
•rn teknik ve tempo, Vaafl R.
Zobu'nun oyununa da t.e.sır edlrot 
ve ıeon perde ıı:apandıa;ı rama.n, bi· 
rlncl perd.e)o1 dolduran 1>a.-rı11 •" 
mOll!trden en utak. b!r u bile taıını· 
;or 

?ı.füelllfln, tl!zlnl ML•Unmak 1' 
çln aeçutı Sam17e nanımtfendL t.1; 
pi, ŞWye ~tore.rın şatwncıa s•11 

başarılı bir ıcra<"ı bulmuş. deO)•! 
~·trlnde olacak. Şaziye Moral, vasa• 
R12a Zobu'nun daha ziyade koaıod1' 
nın tik :ramına 1nht.u.r edffi b•,.
rıaına mukabil, butun eatr boJl.111' 
ca a)·nı eevtyei1 muhafaza edlfOr' 
batt.A o çok nankör. rerll!rde •1lrtl~ 
me •e çıldırma sahnulnde bil~. ıJ 
JUnçlt:ıA:e dü~meden o:vnırab1US01· 
Fa.lc:at Otll komedtaınln dlA;er bütü! 
rolleri, Va.atı Rtza Zobu • şazu· 
Moral duetının aerl'Yelt oyunundtI' 
pek geride taııror. ı 

Dell lr.omedtaınln aeylreller1 pt • 
~k aahntlerde bol bol &Uldü41111 

ro t trın ıtk yarısına tadar vak•~ 
-verilme&! ak.samadan gel!_Jtlğtne »" 
re, ~tik Erduran'dan :reel ve (it" 
ha başarılı denemeltr betıernek gef9" 
klJor. . , 

Sehlr Tl1a.tro111 tıta.nbnl Bölurrtd 
Ö~ce EmlnOnU el!lı:l Hattevınde ~! 
hyan \•to •on lkl Jildır Ak&a!"&J TW~ 
0.-:aı!ı bln&lında trıruııttr veren şr,., 
hlr Tlvttrosu fıtanbul Bölt1aıü, 1g 
; S8 mev.s!mlnı )1ne. Eminönü -~: 
nes!ndr- açacak. 15 Ekim Sa1ı • 
tamı ba,Zıyac&Jı: fstanbnJ B61Qaıt1"; 
de ilk tSet olaraır. Melih • vw.af'l 
•"-,ka Suaamı,lardı.. p!Je!ll ornao•· 
caktır. 

Şehlr Tl)'atroları-nın Tıpeıb&'!'1 ~ 
yatroaunda ·atında tem.atı f!dllect' 
oıan Jean Anoullh'ln llomeo Jf'; 
nette ptr•llnln pro•alt.rı batl•ıll~ 
\ır. Mu ?ı.lelneck• tarattndatı ... • 
ne)·e konulmakta olan eııerın. b&' ~ 
dın rolünü Nedret OU•eao oJDıı
caktır, 

• 
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lst~nbul asma köprüsü 
~~zakereleri ba,lıyor 

L.cw·F 
gı iElt ., ""' Fr1 
NERDE 

,,ıı~uııunı~mms 
1~~1 ~.~ra~~ız heyeti Ankara'ya vardı. 1500 metrelik 

P u ıçın Fransa 20 milyon dolar verecek 
Ankara. 11 L llıı'ın~ 'lultnl>lr1nlfıdeu 

J~~· tc:Uirc.t - t&nbuı Bolum& .ir~l. b r' o araıc p a töprQ u ı ·- ı 

naca~1 ır. Em. . .r, l(.1}'11tJdardau verl 
len bli~.ye ızöre. J:o1tanbut •ına köp 
rüstı 1~00 metre usun:utunda ola
caktır İki a•;ak ar-uında.:rt uzun
luk ıse 100 ·m,.tre{lir. AyaklaralUl 
m.alıi:e !\.ad.ar U7.nnlul:: 350 metre ve 
t"l ll3er ınPtre de şahl! C1eon !çeorl do~
ru ~mıektedır. İk1 a·.-aiı: arat>ıuda
:...ı iUO metre u7.a!t:1tın cıen!zd.en 
yü~k~ili 65--70 metre arasında o
!-=akur. İnşaat. muka,•eıenın ım
zaaından 4 y1! aonra tL"tlamlanaca.'lt 
ur. Köprü için Franı.a 20 mnron 
Go!aı.- yatırım yap:naktL 1Q ra:ı

rım rekO.nu ıı.e 30 mılyon Tilrı
: ·r~ını bulm&lttadtr, 

KALDI? 
Denıokrat Partinin prop .. 

ganda lfişlerini dün yiııe U· 
nın uzadıya temasa ettim: 

.Dağlar yol, •inneler bai 
oldu.• 

isıam dini Geriliğin 
ile alakası yoktur 

d. raa.a l!toQo e llcı.11 Ba.ır~anı Hean 141kla. anlL"'m&'.:ar 
r~ ~~rtmlar Cl&~ffllln;: ~a.kanlıfı da:resi GO'nel mdcıürü Ol\:Z Gôk:
ıtı tk bı n:ı.:ıı ba.'$kanlı R; ıo.': •n1 Her men ı zıraret et:.nı1ŞlercUr 
i:"''ttı , r h..,-,~ bUINn • beş ıı::ı- iatanb~ un:a köp:-.i lvr Keme: 
,.. .. : ••• : .. ·r kı.:uı önce O !~~rtm . :1e Ba.rall lr 8111 ml1:7;ı.kr~Jere y.v 

S
-......... _, .... , ......... ~:;ı.oçt. li&- :ın Dı :ter Bllanll!ında başla-

h 
............................................................... _ 

u raverdi 
islila elli 

Pakistan 
yaptığı 

·B~r köye ıu, her köye 
yol. her köye mektep.• 

•Daha çok yol, daha ~ok 
fabrika.• :lııı. 

Sonra da kendi ken4ime 
düşündüm, peki ama ü~ne 
titrediğimiz hürriyetlere ne 
oldu'?' 

Tabii onlardan hiç bahis 
yl>k. 
~ıademki o hürriyetler faı. 

la lürumlu değildi, ne diye ta 
tup da demokrasiler yarattık, 
seçimJer yaptık, meclisler aç· 
tık, hükônıeUer kurduk? 

Her tuttuğunu alb.n yapan 
bir Nafıa Vekili bulup da, 
mem1eketi gülüstane (evirme 
nin yolu ,·arken? .. 

ADNAN VELi 

Arslan Nihad 
Belkdiğin bir 
açıklaması 

l'f~hm~t 'url ~rl.ercıo:ıu 

Kaynanasını, 
Karısını ve bir 
Komşusunu vurdu 
Pol!• dUn bl r mClddetten brrl 

aranmakta olan l!labıkllı b:r 11Sker 
taçaitını ele ı~ınnıı;tır. 

:P.tellmet Nurt Şe;cercloii:Iu acıın
d.&kl bu •ker i<açaıı;ı. ıreçen E]"lül 
a..Yının aon ırunlerinde, bir mtid· 
dettenbPrl arn raramatta olduk· 
tarı karu.ı Asiye tle barışmak ıs

tem1f "Ve ka.yınvaldest Fatma Der
ren••n. c1:::ıa.:ı, Dtnlblltün a:>tU 
12 numaralı evıne Eftmiftir. 

Şuna dphe ed1lemez: !ti !.tam 
memleketler~ umum! t.urette ~er 1 

kalmı.,tır. B;r yabancı mem.iekette 
blrdeu fazla uıı&ur t·araL bu sı,b 1 
mubJt!erde b ila'I ara::LJJ fe!Cf' uıra
mıştır. Geri11k }.tü!llüman un.suru· 
nun bulunduğu ıara.itad.ır. oının 

emrett tll tetniıllk, ntbi bit Şf!kl! 
meaeıeaı haltnı aımıttır. Heli.l ve 
haram telikki.61 ReV~tm lştır. Ge· 
çınısızltk a!mı , yürOmO.ttür 

Fakat. bütOn bu ha:ıer. İaUul 
dınln:n kusurundan !lerı s:etm.
yor. Bıricık Eebebt, onun ulvi h~k
metıerı:nın: Cehalet. ta .. up. hu
l!lllııi menfaatltr , .• lktıdardaicller.D 
tahaıtkUm emeııert ,rüzQoden th
ma;.e ugra.'ll»ından ibarettir. 

Ta&l6Ubu tem~il eden1er btrllk 
olmuşlar, cr1çt1hat kapılan kapa!ı· 
dır• diye İsl&mlye• :n •ıl ruhuna 
mUhallf blr ıcıe1ıa~·a &arılmı,ıar. 

ııerçek dtn llimlerınl ba.slıi:l altına 

almış:ar, 1a&MUP cephe&tn!n rarrl· 
muına karşı hır aet meyelana ı:e· 
Urml~ltrdlr. Bu &tbllertn cehale\ 
veya nüfua ve menfa.at hırsı rn
zUnden MU.9.!0manlıta eıt.ılderi te--
naiık hudu~uıd.ur-. 

Llih.Llh.'J'l:~ 80,R.\ 

- Rantın IO'lım, rnln caNıafın nf'retle'! 
- Boca. h~a, benim eırsafım st>nln ını.Jerlndekt hata ıte.rdeıtn· 

'10.53 •yılı kanunla tldll edJlen 
Seçim Kanununun 33 ncl madde. 
aıntn s ncı fıkrası cenıg1.nce o H. 
P. Taka1m octtında ta71tlı olduıtıım 
halde D.P. ıtateatnde Meb"u11 adan 
ro.~rUmem nettce.ai, O.H.P. ı:ıtn 
hakkımda Yükltk Seçim Kurulu 
n112:dlnde ıtırazla. bulundu~nu ıa.
r.etenldtı ıo, J:klm. 193'7 tarlhll nU• 
buınelalı:I neşrlratm<lan. (ılr&nmJı 
bulunuyorum. 

Kar•ının barı1mak 1r!.ttme-mf!S1 
Q~r1ne &0n Cle~ce btadetlenen 
Mehmet Nurı, birdenbire bıçağını 
çeia:Dif, öoce tarıaını, ye ka:vınval· 
d.e~.nı, aonra da o l!llrada orada ou 
hırımakta olan Nadide Uzun1bra. 
bJ.aıottıu adında bir komşularını • 
tır •urette yaralıyarU: firar etmı~ 
ti. 

TQrkJyede liik!Jk harelı:etlyle ıyt 
btr kapı .çı!m.ı. ur. fakat bu h&r9-' 
ket 1Y1 tartf ecı!lmtı ve müsbet btr 
din anla:.-1.tı He tamamlanmamı • 
ur. Tamam.!;yle aksine olarak, tex· 
keler toptan kapanmııJtır ki bun· 
lardan btr •kı6mı. münevver. fera.
ıatH ve a-enlt IOrü.şlü dindar re
tlıJtlren 1·u11etlt olacaklardı. t~ 
5UP ve cehalete kllll irtıca yer
lerı,rdl. 

dedir. 
(Durban mtıa:ümanlarının. btr yılltlında çılr:m.ltttr• 

ça
1 
kar 

amaz 

Yakalanan ıruı;lu hakkında serelt 
li takibata bqlanmı tır. 

Hür. P. VE 
C. H. P. LI 

GENÇLERiN 
TEBLiGI 

yeele halk kütle1erının ruhuna tfle 
mlttl. bu, her ıunkO hayatlarına 
~rmll;, birbirleriyle olan mUnase· 

betlertne hlkl.m o!mutt.u. Bence 
Türk mılletınln, 1mklnııl!lızlıic man· 
zaruı aöı5teren zorluklara ratme:t. 
beka bula.bHı:nesinln. "Ve .::e!V;m~ ı 
nın ısırlarından blrtnL, dlnt imarını 
atla.'lllı~ında ve te:ınızUtınde a:a

mak llzım<Ut. 

SUN'I PEYK'IN YOLCULUGU -

Bf1Jilk Atat.Urk'Un nurlu t.ıtnden 
,.0.rUye:n her mttnev•er Türk ıenct 
gibi 1934 senesinde lnU.p ettıttm 
C.H.P. den 1938 11eneatnde manevL 
D.P. re lntl.u.btm 11ruında da her 
meden.t lnanın rapacatı ıtbt mad· 
dl rabıta.mı keam.1' Ye teyf\yetl adı 
ge-coen partıre de blldlrmlftlm. 

D.P. kademelerinde Bl.şll bucak ve 
Jl(e ba!lkanı ve kurut ns-eat olarak 
va1lfe görd.Utüm ve arın parti ıı. 
teslnde yer alarak Belediye Meclt.1· 
ne aeçUdlğlm &ralarda mevcudlr• 
ttmıe ali.kadar olmayan •• üyes1 
11tfa.tt Ue hakt1mda hiç bir 1nztbatl 
tedbir aıma:;an C.H.P. nlıı bu terre 
bent memupla.rı meyanında ad.dede. 
rek hattımda bôyle tıır müraeaa.tt& 
bulunmMf.lntn naaıl bir makat t .. 
fldığı takdtrint efkln umumtyeyı 

ttrk aderten keyrlyetln pretentztn 
arnı sütununda •e aynı punto ile 
ta."f"rlhlnl a.&r;-ılanmla rtea ederim.. 

D.P. htanbUl "feb'\U ada'Yl •• 
:Beled.t'Y11 ~1111 nrnt 
Arslan Nihad Bekdlk 

Butiın Dün~a ba,ını Ru..
la.nn atlljı ilk ıın·ı 

.... ,..t.' 11!' T:tıktnda.n atı..kadar olmaktadır. Bir elin ptJk'in rtnk detJı.tlr· 
dtit trt~l cun ...-rrlrl postala.rın :lnu yaptıtı haberi celmıcktedlr. Be· 
i'"Il :.ın·ı prli.. Jn atıl~ ;lnını ıösteriror. C M P _._ ....................................................................... -................................. . . . • 

nın 

llaltld Huhablrtml:de• 

Ankara. ı 1 - l:J ı:ündenbert 
müzak~re halinde olan C.H.P. aenç 
llk tolları telll8!lc1lert Ue Hilr. P 
ftk1r ocıak!arı t.emı;ilcUer1 bugün 
TOrX aençlltlne blr tebl1Q: J&Yıtı 
lamıtlardır. 

C.H.P. Genç:Jk kollan, Hür. P. 
&J Oençllt tılur ocaklarının TO.rk. 
m.Htetlne ve Türk aençıttıne ;vQın 
ıaaııı te'bUA: lıi:IAaca töYled1r: 

«Türk: mllletınln ve Türk KenÇ· 
ııtıntn plec:efıini tayin edecek o
lan :n Etı.m seçimleri bizleri bir 
araya ııetınnıı ve O.P. y1 iktidar-
dan uzaklaştırmak için çalışmaya 
yöneltmııtır. O.P. Uderıert De
mokratik cıuı.en dU!ıo'i:\l&undan u
:ıu blr anı&.lo·ıı ıçınde özled.1Q:imız 
\'8 hurettnı çektıtım121 reJtml 
ınenılekeUmize aettrecek durumda 
driillerd.ı.r. 

Din etrafındakl Çal'-'ımaıarın ta· 
marnıyle dunn~ının net:086t ~u 

o;muetur: Yeni n5Jller, ruhunun 
b&b~tını duydutu mi.nevi azaoı 

bulamıyor. Din diye yakın •llltle
re kacıar karşı&ına çtkan kapılar, 

yalnız amele aıt hır takım w.u:
ıerdtr JtJ 1ltırl4e daha etra!h b:r 
tekil(le anıa:.acaıtım libl, bun1arf 
aaıl hecıener cıetıı. &ne&lıi: vu.ıta
:ardır. Amele ,.e ibadete aıt. ro~

lardan \"e dtter fera.sat. uv81 -.e 
ar~ı.ırrna yoUarıncıan erış1:mek fıı,

tenllen ıaı;e. aall ulvi blltmet.ler1 
aramak, bayatı bunıann aasslnd• 
mAoen zenıın:e~tirmektır. 

GEC"lşt"' h·t 
IL..<\Ll'1' lL..o\RJ 

Tllrk1yedekl tetktklertm bana eu 
kanaati vermıotır lr:I e&lı:l Günlerde 
TUrkıyed.e, d.Unyanın heryertnde 
old.utu a1b1. dlntn aul1.at1mal Te 
ıstl.amarları vardı, fakaı. bir taraf· 
tan da metin aeclyeler yett;tıren, 
ıçtımat Mbenk kuran Mil tayruU:::· 
ıar da eDUt <1elHdt. Eakl an·an~ 
lerı olan med.rselerden bir tu•ı.m 
:roı:ıu .retlfısord.u, f&kat aynı za.. 
mancıa da uzun ve f.abı.rll çalışma
lar ve tyl bocalardlUl alınan llham.
lar u.yealnde 11at;ıarn eecıre:ye .... e 
kerçek dln anla1Jllna &a.hip •e 
H1ealıst. dıni rebbfrler ve fallalyet-
ıer de aentı miktarda meydana 
&ellyordu. 

s~:ıi.1 ve haram telü:k1ııt. TO.rkl· 

Ne yuık k1 bu m&nev1: zenr.n
ltlıi: klılo"llakl&rı &nl&rıtell!ltk jüıü:ı
den bir mOddetler mıruredice hat'
canmıe. bunlar• :rentden h1ç b· :
fey :ıratıtaro.&m.UJtır. Ancak aon zıt· 

mantarda bir lnı.tbab bat cQ6te:-· 
m11'tir. 

\ E. ·t tı"l•A 'SJ~L.4.R 

taıAm memleicet:ert b: N>r h~rer 
dol&ıullrıa. ııörülfi.r k1 tu.saup TO 
oehalete kareı yer yer başJa;ran ~
ra.ntu. çok eO.kür yaJ)&nCl t&k:l!
(lllli yoluna aapmımu\tır. Bir ço.:: 

yer:erd.e MOs!O:manlıtıo ı:k devri!'l
dıt, Selçuk -.e 05manll 14are:er1nı:ıı 
ba.ııarllı 21.manlarda aöze çarpan 
ı;enı1 ruba. ana karnala kaYuıım•lt 
tçın hasretler, ıa-rretler ve arqtır
mllar vardır. Gernttın sebepleri 
birer birer aranıyor ve çar•1 bu
lunuyoı.-. Her bir topluluiUn yarı 
kune1i1nl teokıl eden kadın:ara 

k~ı bOkattı &dren b•kı datı!ma
t• t>aşta::n11tır. Cenubi Atrıka Milt· 
lüm&n~arı ta.raıından net!rtdllen 
bir rıllıkta bir kar.kata.re, r~ t&e'• 
dlm ki :rent ruhun rcızeı bir ifade· 
11nt tetkil eder. Bunu bu yazıma 
ili\'O ed.lyorum. 

t.Arktiı •ar> Tiieear Komisyoncu Sirkeci 
haline soknlınus 

itte bOtiln bu aebepter dolayı. 
ıiyle Türk srençlıtını tek fikir çev 
resinde toplanUJ. L totallter ır.cı1şe 
enael olma~a çaıtırıyoruz. A.Ydınıııc. 
yolları bırUanlar en yertnde CEı6 
vabın Türk ı:ençatı.nden aeıeceııne 
ınanı:roruz. ................................. _ ................................................................................................................... u ........................ . 

iTHALAT VE IHRACATIN REMi SEK

OLDU~U SÖYLENiYOR 
bırııte. borçlan bizden &0nra oldu 
ttu haltie 5 mtlyon dolar traruıfer 
edilnu'J.. Biz hıllA bekleme:ı:t~~·ız. 

lthal.\ttan gayrt, 1hrı.catta böyle 
dlr. 

Son kararlarla. tıncıı:-: ve kQ!lpe 
tnmRn".en birl.!1tlen verilmiş ve 
tüccar sad~e kom~·oncu hlllnf'l 
tokUlm\l tur. Son çıkan 51 milyon 
tu!c ve 60 mil-:;onluk ithal .,.,. lh:-aç 
mevzuıı.n birer yüzde yü.ı tak:lllS
tan tıa.c;ka ıey det!ldJr vr. restnl aek 
törle tf'dvtr E'dllmektedlr. 

B:z tüc~arlat ne Rilne auru'>O
ruz ve ne ile toamel ticaret ecıe
Cf'!ğiz? Eu di.,a bu aehf>plıo: Oıf'r~o 
de U1r5.r!a dUrul.."lla&ı ~n-ken blr 
di.Ç>acıır. E~er tOccar !flA!ı ederr.e 
Ticaret OdaE-ı cıa orta<lan at"t. ... 
ca!\.ttr. Onun ıçin. Ticarp; od•ının 
çaht1ma raporunCia bu dı\Yafa bil 
yü"t. bir rer verilın in) tstemekte 
y!m. Ak!:l hal(la yann odlilnın bü
·11::: bir 1~hmet altında kalma<ııı 
muha'.;:kaktır.• 

Avni ReiJ.ııoıı;luntın atkı!llatla ,.o 
na eren konuı-mll!ınd.an p,onra. 14 
Kasunaa yapılacak M!Çlmlcr i~ln 
20 :,.antlıfa .> er ktşiden 100 Mil 100 
yedt>kt.c>n mnre:.;:::ı::ep HÇJm ıruruııa 
" set>Umiş ve rıplantı ı,,ona f'rm.i.ş 
·tr. ........................................................ 
Tedavüldeki para 

133 milyon 
lira arttı 
nu .. u~ı '1uhablrlml7tten 

Mitingi 
Cumhur:yet AU!let Pll't:&lntn 

Sirkeci M1tlncl dün llR111lerJn mik 
rofona llzım olan cerl!lyant -.erme
:vl ı.-eddettıklerlnden bir saat .::• 
Cıkme ile ba§lamııtır. 

:lfltln&"de İ-&tanbul ıada,rlarından 
dörcıü konu~m.WJ, tlk olarak Dr. 
Şükrü Çoruh M}1:i aım.ıetır. Doktor 
llltç :rok.Iutundan ve mevcut olan
ların pallallhtından ftkl;;et etmtı, 
maaşlar!• fı~atlar anısınd.ü.:1 te
zattan bahaetmı~. vatandAi hakl .. 
rına tem• ettikten sonra Şe:m&f"t-
tin OUnaltaya çatar« buaün Tü!' 
kısede cıemolı:ratik mO.et;&Melertn 
bulunmamaııunın başlıca aebebtnın 
o oldutunu llert ıürmUftür. Tür
klrede mubalefe.ttn yalnız C.llP. 
taratınaan tetn611 edtlcıtltnt :aıra 
rn ıc:unetll parttnın Q otduj&:unu 
iddia eden doktor tC.~1.P. den da
ha kUv\·et!! ·parti ,·ardır diren a:eı 
.sın t&bat et8ın• demı,ttr. Doktor 
Çoruh kend.1 partiıs1 etbt maza:>ls 
blr pa.rtıye rey vertrıelerınl dinleYI· 
ellerine tavsiye ett!kten 50nra D.P. 
nln ıcraaıını tenkld edere:.C konut 
maöına fjOn vermt1t.tr. 

Bundan ıı;.0nra HOi.nü :Z:ekl soy .. 
ıemezoklu bütün ko.n\lljma.,ı bo
yunca t:.ı:ttdara çatmtt. konuımıast 
aı gık alkı.şlarla .t~1lmi1t.!r. 

Seçimle ilgili bir davaya 

dün bokıldı • 
?ııl1llet.1'eitlllt:rl &eelm.1 11• Uaut U.t 

d&••r• dUn 4 uncU AaliJ• Ceza 
Mahkemee!nde bak.ıl.maja ba.tııanmıt
ttr. 

Alu&raJ. ıtemalpafa mahallee.1 

Bütün bu .wbeplerre yap&c&aı.n 
tek. ıey, mubaletet. ııaflarına katıla 
ra.k. fUlen çalışmaic \'8 D.P. Yl tktl· 
dardan uza.kl&§tırmak için m.ulıa· 
le!ete oy \•erdırmektır.ı 

Dişçilik Okulu iıtimlôk 

ediliyor 

Ayakkabı çalan bir hafı~ 
mahküm oldu 

8 lnci A.tli)·• Ce. ll&bkeme.a.1, 
dün, cKur'an oltUmat için &lrdlC:l 
camiden bit çtrt. ayalı:Jtabl cıı.Iar&k. 

çık•D• bir cHftflz·ül Kur'an• ı, $ aJ 
10 gün bapae mabküm etmtştlr. 

Önümüıdeıt.t cunıerdo htaı:ıbul KU1m ırmak adındaU bu cHa-
Önlvert.lteaını b&tll DtşçUlk OkUlu· tıı·ül Kur'an.,, bunllin blr t.ao aUn 
nun ıat.ımaJ; ed.lleceaı blldlrUmek· önce Karaaumrükte Earmaşı&l.ı ca· 
ı.ed.lr. Oku:ı 14timiAtteu önce Aake. mıe si.rmlt •• orada bulunan ha· 
d Tip Okul~ b1n.,.ına ta.ş.macak· fızlara tendl.alnt tanıtarak c.t.ın 
W. Okulun uzun zamandanberi lD.- verlrHnl.1 turada, bir ltöteY• otu· 
fa edilmekte bulunan ;s-enl bUıa.sı rup btraa Kur'an ktraM ed.eJlıDJ. 
ı&mamlanamaml,ft.ır. Ytnl binanın demLetır. 
anf111 hentı.a tn.. edtımedltlnden Camide bulun•n h&nzlann mu. 
bunda. ders ıörmek Lmlinı rok· ntataU üztrlne cb1r k~f'I çeklllp 
tur. Bu durum ta~aında elle he· güldür &Oldür tıraate b&flıran. b• 
kimi ölrenciltrl mUfklI&~la tartıl.. fı. blr aQre okuduktan eonn, ca
tacatla.nndan tatlmlltln tehir e- mtdl!n ayntmıt •e stcierken tendi 
4Umul ı.ı.tenmelı:te<l!r. Bu busu_.t.a ayatbbtları Ue birlltte bir çit; a~ 
Belediye Mecll.tlne bir müracaatta :ralc.kabıyı ~a alma.n ihmal e·m• 
bulunutmu, -ve UUml&lıi: 1te:vfly11U· mlıtır, 
nln dl• beltlmllğl t.ah.&11 eden t.&le· Yakalıaı:ıaa hafız JU.am, dUntü Ut 
belert çok BOr durumda bıraıtacaııı:ı duru maaı uınucunda. mahk\tın edil 
beUrtllmhtJr. mı, ve cezaevine ;önderllmlştlr. 
•oHtoHl .. UH .. •O•"'"HH•HHUHO'°OHlll•lloUUUOUHOHHHHO .. O .. UOolOUtoOUOOHOOOoOOOHUHHOOOH~ 

M. M. V. 1 No. Lu. Sat. Al. Kom Bşk. 
lığından Ankara: 

Askeri b!rhklt'I' ihtiyacı için 500 ton odun •atın alınacaktır. 
Tahmini tutan 67.500 lira olup geçiel teminatı 4625 liradır. iha
lesi: 8.11.1957 gUnü saat 11.30 da kapalı zarf usum il• yapılacak· 
ıtır. Ev!!iaf ve ~artnameler hergiin komis)•onda ve İı:;tanbul Jevaıım 
lmirliği ilin kısmında görülebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve 
saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplannı komisyon baş. 
kanlıi!ına vermeleri ilan olunur. (2592·14579) 
-----
İzmit Deniz Salına ima Komisyonu Bşk. dan 

An.r.ara. ı ı - rurıclyı Cumhurt• 
ttt M.tr:.ı:ez Banıı::ıuının acın hatta 
durumuna. core, tcdavUide bulunan 
kıi.ı;tıı para miktarı 133 mllyon 786 
bin S21 lira artarai\ 3 mllyar 239 
mllron 2G4 bin 776 llra. SO kuruşa 
VÜİUJtlm.tııUr. 

mubt•n Mehmet Tallı. Tanju aley. 
hine &(1:m14 olan bu d&vının. ko
hll"U, cae('men kütüklerini Taittltı· 
den ance a.Mıd&n lndlrmelc• t~r . 

Dtinlr:U ıtk durur,ınut eıraauıda. 
~tehmet Tt.lit Tanju, cküt.QIO, •J"· 
!alarnıı- düzenlemek ve her ıokaıa 
göre ayn arn kUtdkler baUnı aı· 
Urmek lçln 1D'dll'dltlnb _,,.ıemlt ..,. • 
ce.sasen ben Jı:üt.Ukleri askıdan. lıı· 
4ltd.1~1m zaman ırtınet batm,.ı.ı,. 

1 - Kapalı nrf U!iıulil ile 10 ton odun 93bn alınacakttr. '\fu· 
hammen bedeli (48.600) lira olup muvakkat teminatı 
C3402) Ur.dır. 

2 - Eksiltmesi ı Kasım 957 Cuma günü aat 15.00 de Göl
cükte Deniı Satın Alma Komisyonund yapılacaktır. Ev· 
~ar ve özel sarlnamesi Ankara, İstanbul Levaz1m Amır. 
likleri ile Komisyonumuzda görülebilir. 

demhtlt, 

ö.trendlgimlze ıı:öre Mehmet. ft. 
li.t TanJu, AJı:Jııarayda ı.t C.ll.P. U 

3 - hteklilerin teklif mektuplarını en geç eksiltme •aat!n· 
den bir saat evveline kadar komin'Onumuza vermeleri. 

(~586·14591) 

OKULLARDA GRİP 
DEVAM EDiYOR 

~birde :ı;rı-p .. ı ırı.ı Cl"'vam et. 
meıc:te ve :!abaaını 4ün eo; lkçe ce
nı,ıetmekted.:r, Bllh&aısa öğrenciler 
a.raaında J'&yılmı, olan baatalık okul 
lan göre det1'1t ntıbetıt:r aGeter
melı:t.edlr. t'lliJeı; S&tlık Komisyonu 
buta aded1nln talebe mO"Vcuduna 
&öre ~50 yl afhtı okulları tapa:· 
mak c:hetlne gıtmelı:tedtr. e1mc11re 
tadar ı ctuı tapatılmtf bulunmak· 
tadır. Öte randan baataUt nl.abeU 
g:lttıtçe tabarmatta. ıeçlcl t.edbl.r
lerdtn. ••zr:eçlp, tat1 Te umumi 
tedbirler aımalt ururetı hNtl oL 
ma.ttadır. BOton otullann durumu 
iki gtin tç!nde ttııblt. olun.eak "' 
bu huauata pa:r:artea.: aUnQ tedbirler 
lttıllaz edlltt:e1ı:tlr. 

Trompetçi louis Arms· 
lrong lke'dan memnun 

Son Marino'da kızıllar 

hezimete uğradılar 
Sanmarino. 11 - <A.P.) 12 rıı 

danberi memlek~tl ld&re eden to 
müntat hükdmet buaün 1ktida.rı 
r&ktp bir antt .. komtını&t reJtme de 
vır \'fi t.Mllm. etmiş -ve böylece bu 
kdçük cumhuriyette 11 ıondf!!'I 
bert ıstırap &iden kan51z 1Ç ha!'p 
eona ermııtir. 
ŞtmdUd hllde lkttaan komO::ı' t 

aleyhtarı rejım ııamına ve muvak
kat bir mOdeı için polia ıetı eld.!' 
tutacaktır. 

Pakistan meclis başkanı 

geldi 
Pt.tı.tan Mecus Başbnı Abdıll· 

Taha;> Han dün. aabah 2.30 d.a ·~· 
rlmtıe ;e!mUtlr. Dün. at .. m SUP· 
tecllerla ıtörftı:;en. Meclla başkanı 
memletettmt;ıd• 5 sttıı bla.eatını 
bu arada Buran da. stfa?et. ecı~e
~ınt aorJeml..ft~r. AbdülT&hap Han 
dün mn"f'e "e camUertm.l.%1n. harılan· 

Hol1ywood, 11 (A.A.) - Mtshur nı 
cas trompetçi.!!! Loul• Arm.atronq, 
Ba$kan !:illtnhowe.r•e, Llt.tle Rock· 
tatı ırlı: lhtUA!ı ltarşumda takındı· 

e1m1';t1r. 

Eski,ehir'de kadınlar 
porlisi kuruluyor 

il tanrdan dolayı hayranlııttnı iz. 
bar etınl, ye eşimdi ht>r nereye olur 
&a ol6un stt.meıte hazırım, demlf' 
ır. 

BIUndlft libt Arrutrons. bu bl· 
d!ted!'n .onra, memtetetın.t Um.alt 
etmek tll'ere rabancı memleketlere 
rttme utanal'allnt 11l.-·Ytmı •' 

DtlşebJr, 11 (Hu.auai) - htan• 
bulda Kadınlar Partts1nfn kurula· 
~atı baberl ı,ehrlmlıı scıısrete tadın· 
lan araaında ıı;en~ n.-ı uyaı:ıdırmıt. 

.. k1$eh1rdt bu pa.rttnın b\r JUbe!ll· 
nın açtlmt.El 1Q1n f'U117ete ıı;t(llmt!\. 

Ur. 

FRANSA DE\'T,ETI lL\RİCİVE VEKALETİ 
HhIA YESl\'DE 

DÜNYACA MARUF 

JEA BABİLEE 
FRANSIZ BALE TRUPU TURNESi TEMSiLLERi 

iki ayrı programla 17 Ekim Perşembe akşamından itibaren 
yalnız dört Suare. Saat 21.15 ve Pazar 17.30 da bir Matine 

SARAY Sinemasında 
Fiyatlar 15-10.7,5-3 lir•. Biletler ıişede satılmaktadır. 

4 baft.& önce 3 milyar, 037 m.llron 
301 bln 7'7 lira 50 kuru• olan bUl· 
luıo~ m1ktarı, bJr ooceır.ı hatta. 13 
mııron 163 b~n 205 Ura, seçen hafa 
55 milyon 983 bin 403 lira yOk&timlş
:ı. Bu konQda. retkllller, IOD hart. 
l(,"1ndekl 133 mil>·on tilnırlult artı· 
.& bakarak tedaTtlld• bulunan ban.· 
k:no~ mıttannın bu tempo 1le da.ha 
da. ~lecea:lD.l tahmın etmekte. 
dlrler . 

muht&?dır. otHH•l•t-ı•ıt1--•-••-.....,•-ooHHOUUt1tUtO.,•IUOllOllH-•IHu-••HHHIOll-~H•Ul•••• 1•_..,,,,,,,. ...... ,.,,.,..,n .. ıoo .. oııooHH----•-•H•Hıuuaıuao..-o-•H••-•---r.•-..._•--"-''''""'"'" 

AL CAPP 

Afyon köyleri ebesi:ı: 

koldı 

HOŞ MEMO - ... Demez mi? . 

' 

\ 

v 
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MEBUS 
ViLAYETLE~ 

ŞANSLI 
VİLAYETLER 

MEBUS ŞANSLI 

SAYISI PARTi SAYISI PARTi 
ARTViN 5 D.P. - C.H.P. KONYA 
BALIKESIR 15 D.P. - C.H.P. MANiSA 
ÇORUM 10 D.P. - C.H.P. MUŞ 
DENiZLi 9 D.P. - C.H.P. NICDE 
EDiRNE 6 D.P. - C.H.P. NEVŞEHiR 
ERZURUM 13 D.P. - C.H.P. SAMSUN 
GiRESUN 8 D.P. - C.H.P. SiiRT 
HATAY 9 D.P. - C.H.P. SAKARYA 
ISPARTA 5 D.P. ·HOR. P. TOKAT 
ISTANBUL 39 D.P. - C.H.P. TRABZON 
IZMIR 22 D.P. - C.H.P. UŞAK 

ll"IRKLARELI 6 D.P. - HOR. P. YOZGAT 

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

14 D.P. • C.H.P. 
4 D.P. -C.H.P. 
4 D.P. . C.M.P. 

(*} 7 D.P. - C.H.P. 
14 D.P. - C.H.P. 
5 D.P. - C.H.P. 
8 D.P. - C.H.P. 

10 D.P. - C.H.P. 
12 D.P. . C.H.P. 
4 C.H.P.-C.M.P. 

9 D.P. • C.H.P. 

IH11Y ARLIK1 AN KORKMAYIN 
tllHUllUUumm11m11ınm11mıı11uıuımımuımnt11Hmnııuı111mıu1111mı111111mmıu11111111muııuuu111111mı11umtuıı•ın•ıuu11uı11•11111u111111tıııuııunuııtt'" 

Kadın her yaşta 
1 olabil güze • 

ır 
GÜN ÖYLE BÜYÜK ANNE'LER VAR Kt 

KIZLARI KISKANDIRIYORLAR 
(*} Hür. P. teıkilôtı olmoyan yerler (+) C.M.P. teıkilôtı olmayan yerler 

BU 
GENÇ 

Taş mefhumu tamamen detlı,,tl, palclanna da } .. ğh treın sürer. Ya- lrrı y rm ya.şınelakl ilbl ıca~ m t• 
İhtiyarlık teıımuı lOıı:atıardalı:I mt· naklar aolgunaa barltça lı:ıurt.abl· :t>re Kil 'f'lltıştinnek ıcabeder. Ghz 
nayı ta,ımıyor artık. Ne gOı:et bU· lir. kapa~ını faz.la koyulqtırmamaıc • 

SEÇİMiN KADERi yUk anneler Yar tt, lı:ı:ıı:ları )'&.'!takt 4o J'• ~ındald icadının !'AhBtJett 't'e !Azım. 
U.dınıaroan daha ıü:ııeldlr. Tıp, ba· etızettıa ı takarrur etmı 1ur uraıc ur 6 ya-,ındakt kadında cUzelllk de
ıum. kullanılan maddeier, bllgl fat rek ıcırışıJı::hll lar onun ıuzeıııtınt •· ili de cu:ı be ve ,ahlıvet aranır. O 
ıııııı:ı renmt, tlr .r.aıtmaıo;. Bunlan ıönlll rahatlığı ııe da tıptı yinn ! ya.ı,ınd&kt ilbl u 

Vücut aag:Jı Q: tnın .t.e.racltPr, bar .t.arşılamaııdır. Koyu renk rujlardan boyanınalıdır, Göze fazla ka.!em 
•k 1Ibl uzuvların ly1 çalumuının &alı::ınmahdır. Ne yanağa ne de du- çekmf"mel1, 0 kadar faıla koyu\at-

24 ilin omuzunda 
buna ••• yardım et.tl"'l ılbl, iç L l l ınamaltdır Fazla boya yaştı ııöıs-e daltlara çok i:oyu rul atırnırmeı d r ttorır Artık ya,ımı başımı ald.ım 
lemlntn .r.f'nglnllA:! , ıönUl rahatıııtı. Oöz kapaklarına gO:t rengine uy. diye kf'ndlnl lhmal t'!tmemek ııer~ 
ıı:eyıru olmak ve bllha.sr<a ıeno tal· ıun boya ıurmek yakııı:ır, Clldt her kir. 
malt arzuau da bunlara çolı; yar alı:ıem temtz.lemelı:, çent ve ,anaıı:: . Cilde bakmak:, yüzQ t~mlzleme~. 
dım eder. 20, 40 ve 60 ya,ındalı::I lan daıma yuke.r~ya doQ:ru aıırnei:, krem ı(lrmek lAzımdır. Haflf pud
tıç kadının boyanmak huau.atında yüzü ıı::uru bırakmayıp raııaıuat -.e ra. ak 8a(lara mavl renk. kaşlar/\ 
nelere dikta~ etmeleri IAramıeıcııtı· b•lemek IAzımdır. Clldlu uzerıne bakmak "arıtır- OOz "k,apatını bo•,•
nt eıe alalım : 20 yasındaıtt &t>nç talın bir tabaka hallndcı boya ıar· maic y-.ıandırır. sadrce krf'm sa
kız. ve)·& tadının razla boyaya lh· memelidir. Cllt. ile boya birbiriyle rere'k parlaklık vPnnelldlr. 20 ya-

. .. . . 

PARTiLER AR~SI ~UÇADELEDE l~T~NBUL, IZMIR, BURSA VE I 
KONYA SEÇIM~ERININ _ NETICEŞI iKTiDAR! KAZANDIRTACAK/ 

tıracı yoktur. Cildi tıllnlıştıran ltayna~malıdır OOn ortuı ,.eya •o· ısıncta oldulu glbl. 
koyu boyalar kullanmağa, gGa i:a- nunda boya tB7eJ1yl!Celr. oiuraa. e.ıı- 60 yaşındak i kadının bllha! e. 
palı::tarını boyamata talltnıamalldı: iti boyaları çıkarıp yüzü tenılıll'meıl1 aa.çlatını muntazam taratması. der. 

Plerrt Balmaln'in hazırladıtı blr kıtlık ınaııto. Yapacaıtı ıudur: Oud&klanna açık ve yeniden boyt.nmahdır. Dudak ll toptu bir ıaç tu•alet ı yapme.f'ı K 1 ş L 1 K M A N T o L A R :=~~nlbl~u:'lım:~:·~::;, ::,~:~'":;'. ~:;,:".•~d•~!~:~ ~~:~, 0::'~Lıa~~ ~~:~•;;.n~~~""';!~~ı,en~~':ıı7~İ VEYA KA YBETTl~ECEKTIR, NETiCE ON / 
LARA BAGLI BULUNUYOR 

İkl hatta .onra ıapılacak millet- ltuyucuıarımıza ınuyoru:ıı. Bu •1-
YtltllJ ıaeı;lmlerlnde en lfl netle• şUp liyetıerde alınacaıc nettce, M>çlmln 
b...U .t.1 hem iktidarın det1Jmn1. tadt'rt üvf"rlnde (ok mUe.alr olacak. 
hem de .lı:uv,.et.Jt bir muhalefet cep· ve alyMI hayatımın. latlkame~ ve 
bulnln Mecllate te .. uuı ıtmaal o- retektır , Bu batım.dan bu vUAye~ 
laeaktır. Se.çJJnlere 13-18 sün tala lerdeıı:ı te('men vatandaşlar. Adeta 
bUtUn memlekette bAthn olan ka· 19S7 a~lmlerlnln me11ullJtıttnl Jilt 
naaı biç oımar.a bu pklardan bl· lt'nmı , glbld!rler. Onların aandıkla 
rının t.ahak.lı:.ut edecetl merkez.inde ra atacakları reyterde. 6nUm01.dekl • 
dil'. .IQ:er lşbırllıtl tahakkuk ataıeydl devrelerin mukaddf"tatı ya.nll ola.. 
blr iktidar deC1'lklltlne muhakkıık: calctır. BlZ bu t.abloda mUcadelen!n 
nazarı ile btlkılıyordu. Bununla be· hansl partiler araauıda a:eçecetlne 
rat>et biç detllaf' ku••tt.ll blr mu· daJr ileri ıürtUen lbt.lmatterı be· 
halefet cnıpunun onblrinct deyre llrtttk. f'atat mNelA Bl.irrlye~ Par
.BtıyUk Mllleı;. M.cllalnde Jer alaca· tııl 1e.tanbuJ, Buraa, İsmlr a:lbl ('Ok 
tı ihtimali balA ku•Yetlnden bir aayıda m!Uet,.ellltl çtlı:aran yerıer
teJ k•ybetmf"m1tUz. 

BU SENE ÇOK K 1 SA r;~;~:_:p,,:;~~;~:~;:;_:;;::;~~;;::~;;:,;:::_:::::_::'.;:,;;: 
V İDİ - V İDİ WALT,ER LANTZ 

1 alR OAICJ"4 

Terı.Herın .tıt modellertnı, peıı:: ı

~ ·a:ı. aeçen bu aon ya:ıı a:unıerınde 

ha;ı::ırlamış olduk.lan belll. Mantolar 
o kadar llıu kl bacat:ıann UıUYL 

ı:ııırceeını dUfUnmemtşler. 
Mantolar vocudiln Ult kısmını 

~ilce 6rtuyor, battı yaka!.arda. bol 
kürit de var. Bu huawta cömert 
davrauıımı,, fıkat alt lı:tfını yavan, 
1 .. r •e tısa, ama belki onun da 
bir zarafeti Tardır . OU&el ve ınun· 

ı.uam bacaklıların ıebındı bir mo· ı 
da. 19S8 tı, me•SlmloJn ınantota 

rının yukarı taranan tap gibi bol. 
q,aaııan ı..e ( ıuroJ :>lçlmtnde da· 
racılı:: . Bu bollutun naaıl temin e 
dlldlj'lnl merak ede n dlkı,ıen anla· 
yan oır.uyucularımııı:a aır Terecetı:ıı. 

Mantonun blç!ll' tarzı bunu t#mln 
"dl)'or. Sırt bol bırakılıyor, kol ıv-

1'1'1 ıf'nh ve aırtla beraber geliyor. 
Ra~ıl omuzun arka ıı::ıemında lkt 
pli yapıllJor. Bar.en de 11rıta gl'nlt 
bir .tup roba ~kllnde ıellp, önden 
e .. arp olarak baıtıanıyor Yaitala.r da 
aPnlf, ı:engln ve arka-ea doğru a 
ııı:tır. Yaka ve ltollarda b.er çeşlt 
'iri: vardır Kuma'jlar da düıden 

L-Lln:EN' \' 
-......., ........ , ~@)@W. 

oun bu autunlarda Terd11lmlı bir den biri -.eya lt1alnde bir ıOrprlt 
tabloda, blitCn partlleriD dunımle. yaparM, net:tcı demokra.stm~ için 
ruu , ta::ı.mın beAplarını nazan daha terabla ,.erici oıace.t.. böyle 
dlkkate alırakl ı&lt.ermete çalıştık. ce, bllb&Aa. ılbn fllla.rda pa.rIAmen 
Buıun de bllh:&a1a hiçbir partinin t.o mücadelWnde Batnı uaullert ıe 
peşinen bir bükme •aramadıtı. bu. tiren blrçot kıymetli poUtlllacımıı: 
nunla beraber ıeçlml kannma Uml· çahşmalarını Mecl~te devam ettlr. 
dl besled.11:1 yerıert r6ateren cedvetı met: lmkAnını bUlmuı olacatlardır ..................................................................................................................... 
r 
oünvAnın TADl-TUZU 

67 senelik konyak 
Bil kan Eı.aenbower'• lllO ıene

ın ıe imal edllml• 4. Utrellıı:: ktl
çUk bir konyak tıçw hediye edil· 
mı.ttlr . Ba+k•n E14cnbower lf 
Ekim a:UnU 67 tatın1. ıırecraın

den bu münuebet.l• .lı:endlalne 
bir meıe rıçl içinde 67 arnellk 
pei: nerı. btr konyak bed.IJ• edll
mı bulunmakta.dır HecUye Be. 
7, .,. iaraya teallm ed.lJmlı- • ır 

Kuzey kutup bölgesi 

ısınıyor 

cOOMrat adll Nor•eç arııtırma 
ıemtal ta.rafından tııanda·ya tak 
rıoen 6"° k.llometrı muaftde Jan 
Mayen adaanıcla yapılan .ondaJ· 
!ara ıore, 100 mıtrı der1nllklerı 
kadtr, deniz •uıunun bararııl 
2 Santtıı:rıt derecesl artmıı bulun 
matta.'!ır. 

Bundan maada, Oroenıand'ln 
i:w;ry ••hillerl aı;ıklarındakl buır. 

dateıarı bir taç aene e•vellne 
n!.ab9t::ı dörtte blt raddulndı kü 
çUlmüf •• Jan Mayen ııı SJo
ern adılı !arı araaında blç bua 
kalmamıstır. 

Binlerce ceset 
ı)ı(e: ge~ ıazıtuı, Trleı.te 

bol;eaınde •Santa. 111• Dl Buo
•tzza,. mııtara.sında blnlerce ce•• 
d\n meydana çıkartldılını btl
dın:nettedlr. 

Gazet.e, cuetlertn 1~5 -.ıene.aln· 

de burada Tuıotla-.:a: tarann
dın ıen1f çapta bir lca~llim fa 
~~~~ ına dair Trl•te'de dola•n 
,.:. ıa.ıarı teyld eder mablıettı ol· 

, ın\1 bellrtmektedlr. 

Komünist gazetelerin 

tirajı düıüyor 
Amerikan koml,nlat. parti.al oku· 

yucu:erının ııttlkçe a7aldıtını te
ytd e;mlftlt Oazete:erın ,nzde 
80 tirajından d1hıüto •• Dallf 

Wortı::er ile onun pazar nuahuı 
olan Worker Wmll ıar:et.enın 

mü.ı,arek tirajı U%un ıenelerden· 
beri devam Pden 100.000 den ıs 
bin 887 se dU~mtiştfı:r . TlraJdıtılı:I 
bu azalma parti Azalar11ıe para.· 
lrl ıt1mekted!r. Partinin &özcOıU, 
yaln12 1eçen Sf'ne. ıı::omUnlıt par. 
tWnltı Oyler1nln • ı ıde 4.:i ini taJ 
betti ini ıı ırır l'tmt t.ır. 

Çocukların müzesi 
New Yorkta hıtta içinde aı;ı 

lan bir mt'ı2ede elektronik çatın 

çocuklarına otomatik ıurette ça 
ıı,an bartt.atar, film. vı pl&:ıtlarl• 
öıırretlm yapılmıttadır Ye-nı mO• 
senin pek çok. atAJı:a toplaJıan k6 
tea1. Mırso Polo. Koiomb, Vaaco 
de Gam• ,.. Mace!Jan ıtbl lr.A.t.ıt 
lerln taklp ettlt.lert yollan cıeıc. 

trltle aydınlatarak çocutun 16:
lrrt önüne aermeıuedlr. 

KUçükler::ı. müzeııl 27!1 klf!n!'.: 
or.urabllece l ıenlf blt alnema aa 
Jonunu lbtıTa etmt>icte ve bura 
da tıı; buuUu dahil muhtelit 
ııımıe.r 1oater1lmf"ktedtr. Çocu~ 
ların bu bArtlla Alem:nı kurmak 
için iki ıeneden fazla bir zaman 
••rfedllmltf.lr. 

YA7.IC:IZ 

~~~~~~~~~---~~---·J 

GÜZELLER LONDRA'DA 
Mf'ıl:f' N.ıbrruclardır Rf'ılm4k 
tnılllı ıozt"H (1.ella WUUamıJ 

OU.n)a Glhellllıı Kra.lh;rsl seçimine 
lııatılacak ıtızPllPt LondraJa aJun et 

\:·u nan fÜ7.f'li 1 \'nna G&)paratu) ye 
•ır arada ıOrlllüJor. 

HAKiKi «ÇUVAL» MODELLERi _ l ıııııı1 ıuod• 'oralırıtarııı 
dr.n Vl<'tıtıf''ntıı 11aa.ıı.l ıc(.;u 

\al.ı ıııodtll nlaraa. \"a1tıflandıtıli11 hu 
ııır ılf'fllrdr dla.a.iltl trl.mltllr. Rr .. ınultı 
hb.;I \t"rt'll hlr f'lblııt- llf", .lune .-ry 1 f' 
ıı•tlln lif' ıorlllfl~or 

iLi f'llılıiıf' J.ondrıula yttpıl.uı 

'l oırrır Burıı s csoldaı halını 

< aııla I lyahlı. ı..-~ A7.h hlr 

POJARSKY USULU 
TAVUK PIRZOLASI 

Me ·bur bir •~ı olan Rt>ne Lf'11;r01 

1 
inıııterede Buclı:tna:ham Sarayının 
aşçıbıltııııdır. AYuaturyad• '>ulundu 
'U zaman . .P'rau.ız ıeft.retlndelll !.lir 
yemek ıcın hazırladıtı 1'0Jarak1 u 
ılU taTuk ~!rzo!a!lının sırrın: u'ır.u 
ıt'Ular:mıa:a taltdlm ediyoruz. 

1 ki için· 500 srım aının. ... ~avu.ı. •:...., 2JO ıram t.ereyaj, 125 ıram 
allte ballnlıp ı1tce ııkı:mı, ıo e:tm•k, deallltrr tatf' lı:~m•. 1 yu-
murta. blraıı un. Hlndlltan t'eTl.21. aaıetA. tozu. tur:, biber, 

Ta,.uk etini bı('akla iyice kıJmaıı. lçlneo ekmek lrl ile ıso ırlm 
tereya~ını ı::atmııı ,., tıymata de,.am ıttnflH. Krema aur aıar katı

lır Katıra ınca tul!, biber Te bir tutam Hlndıa:an ceTl%1 .tonur Bu 
hamur haline ırıen tavuk etini on müsavi lı:ııma ayırıp U..tUne un 
Mrı>t•tlrtlml.t oıan tahı&da. ruvarıanır , :>onra bıçak Te7a ,-aaaı bir 
Aletle •urulıır 't'fl pirzola felcl1 Terillr. Da!ıa aonra evvelA yumurtanın 
.!ansına tonra da ı•let.a tozuna bulanır. 

Yemetf' oturmadan bir kaç dat:ıka evvel btr tava içinde tereyaı}:ı 
eritilir. k12ınca içine plrl!Olalar atılır ve çrvlr~ çavlr• pl~lrlllr. YaQı 
ıuzOldUk~eD ıonrı terYll tabaıfına dl:r:tıır. Uzerıerln• ta•ada talan 
ya& tle bir de bUttın limonun ıuyu dölclllUr. Bu 7rmpfln yanını her 
t.tırhı Mbl!e ıarnıtur olarak yalttıır. R. E. Y. 

ıv•clP tante ld!r 
R F. V. 

Çimenli muhallebi 
1.5 kilo "iÜt. Bır bardak toz -.e. 

ker. iki çorba kaşıA:ı nıea.~ta.. nç 
~orba ka,ıt:ı kola.. 60 2ram r.uzsnz 
badem. ;.)O aram tuzsuz fıstık 

Nişasta ve kolayı bır m;ktar ı

lık ıutıe erıttıkcen ıonrı ıçıne 

utıkf'r Hlve ecıumı, oıan ~üte ka
rı1tırm&lı ve ıcaşıkla karı,tıra ıta

rlftıra plşırJlir Kolanın krndıne 
ı nahaus Jtokutu ı:rıdt"ril\nceve ... a~ 
.:lar pışlrmeıc: llzımdır. 

Muhallebi çukurca bir kaba 
.:ıtuıur Fıııtık. ve bademın 1c; •• 

uuklatı e.ylkianır Bunun için •I· 
cali; e.uya atmak .ıc:lfldtr. Buncıan 

11onra kurut.ulur ve maklned~.ı 

ıeçırlllr. ~ıuhaıll'bl aoıı:ucıukla•1 

a.onra !ıstık ve bademle aüıılenır 
Fıatılı:ların yeşU renaı }"Uzlinden 
çemenli mubaUebı •r.m.ı verllm.•· 
:ır. ft_ E. V. 

Gazozcular kapsül 

bulamıyor 

Oato1,·ular Sı. :uıar ve ~l'rbrtçller 

~rnetlne .ıı:ay-ıtlı ıoo •'O'.CU e1oa 
rı. f.I"' Jtap.ıUlü bulamadıklarından 
•lir.Ayet etmekte ve çalısamaa bale 
geldlklrrlnl aö}'leml'ktf'dlrler. 

Brhrlmlzde :ı kapsl\1 ımı11thane

ıl bulunmak?\ ,., bu lma:Athantler 
df' 1mı1 eı;t!lf'D tapaUiler !haraca 
)'f" tnt>mf'lı:tedlr ŞPhrın yıllık ~ap· 

ıQI ihtiyacı 5 bın aandıktır. Mf"mlıı 

ket dahlllnde lmıl edilen kıpıllller 

kin 1L91mıu teneke Vfl mantar tah 
al.ııltrıntlen bir tumının da gıuıoz 
cu f'Foafının baC lı oldujfu dernplı: 
!erine 7ap1lm&11ınt ı.teme.ttedlrler . 

Bu hu.ıuta n ıtlllere rramen mQra.. 
caaı edılecektır. 

............................................................................................ -... ·-·*" ....... --..................................... ,, __ ,,, .. 
KURTKAPAN NERO 

__ ................ _ .. _ ....................... -......... __ ............. -............................... . 
CEF COB 

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

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
I""'""'"""'"'"""""""""'"'"" "'"'""""'"""'"""'"'"'"''"'"'""".,."'""'"'."'""""'""'"""'""""'""'"'"'""""'"'m"''""'""'"'""'"'"""'""'""'""""u""'"'"""'uıuı""""'""'""'""'"""''"' oıııuoı""''""'""'"'""""""'"'"'"""''"'"""""'""'"'" "'""11111111uun11111111nm11mu•uıuumııı '\. 
~ s ı N E M A L A R ilTıUiBUl cTeı: !12Jl1nı 8.30 TUtlclllır lSTANBUL ~ 

Can Bedeli, Kor ... nl&· B u G -u- N 6.4.S sabah mUz111 i 
rın Ha7lnee:l. 7 15 O)·un hıı.vaları 7.57 Açılı, Te proıram = 

il & 'f o c L o MıtRMARA •T•I: lllllh 7 30 Haflr mt12lk 8.00 K•rı•ıt melodUer ~ 
Fedai komandOl.lar 7:4.5 ı..ı.s a~arı, h&bf"t\~r 8.:JO Haberler i 

Fırtına OeçU, Duvaıt.a1..ı1 

Oel\n 
Al .K AZAR •'IeL fflM:Z• 

Qtn Koraanlan 
ATLAS c'teL ~ 

Talih K.UfU 
ILBAlllBA •Tel: M43Kt 

Lekeli Adam 
Llt.S •TeL "359.b 

rl!N1 CS Ba,ı } c!SSUb 8.00 SanattArlırdan tarlıa 8.4S Saı eflerlert i 
ı.eıı::eıı Melet, korku.atı• dumm oırıa Bale ıru- Oi Operet 3 prrde. lı::adı,ıan 380671:. Kınaııacıa 5111825 8.30 çr,ıuı müzik » 00 Valaler ve p&uo Do. : 
Xahrama n bu v• danaöa Şebra7at M,ıtlk K. KapuçellL TAKSİM BF.I !DİYI GAZI Ramı 24.2711, Oııı::naar 9 oo Proırıı.m ye kapanıt il.IS Şarkılar § 

rot (il. &IJ) c11M21• ın htlr&lı::IJI• •KALDI· Eg"lence verlerı' HOSU •Tel. 482"4• : 3G004S 11.57 Açılış ve proaram 9.30 KapaDlf ; 
RLM KİBARI.ARh Ope. Duo Romrro Iİapanyol ı J f A ,. y E 12.00 RI. Armon1 mıı.tkaaı 12 27 Açılı, vı proııram ~ 

Mettlka $art:ıcıa.ı., Sata. ret ) perde 9 tablo • Ta danaları) Obrlatlan oe.ı 12.30 Oç aeaten flrkılar 12.30 Yeıı:ırt muz.ıtı -
rt t'an Belit seı .. nı MQ:rlk (Küpe.t revU•UI • Trio 12•.5 Sf'tbfft aaar. 13.00 Şarı.ııar ~ ÇEMBERLlT.t.t •WSl3• DiVAN cTel. 41.222h -
Lekeli Melei:, ltorkuıu• Jtarlo Kopoçelll. Çarşam Zlat WasDtr. Remel Tn- Ra,lı (anobatlan) (İ•taubul ı 274300), (B• 13.00 M 8. a'°arı, haberler 13.20 Aiarlo Lan&'4atı. ,arkı ~ 
kahraman ba •aı 1.5 ' ' ten:rl!Atr rundın hanı mDzlL rıımaa Duru ,., Mnnıer rollu: 274501). (Anadolu 1315 Ttırlt:tiler 13.30 Haberırr § 

h matine. Cumarteıtt 15 dfLTON flet · 483200• 1 cTürk rollı:Jor dansı• - ••kaaı· 27.fım) 13.30 cumarıeıd tonterl 13.4.5 Şarkılar : 
il .1. D J a Ö T t• '*lebe matlneıı Trio Raşlı !Akrobatlar) b • l 141' Dana TO caa mü l"'l ; 

Trın konHnlart tf4.L& tTeL Jllııa. KARACA TlYATRO!tJ Şad.ır,.ande. P•ıartuıa. - Pav1onda: tıham •• f k !!::; s;~~u",~!"r 1 
ar 14 4S saz eserleri z • i 

LtlKS cTeı : 441311• Cehrnnt'me DOnn,, Vt· •Tt>l : 4466til>• den ba,ıca ıkpm Mon Ayten Oeneır ,., atnL ren-vapur-uça 15 00 •·rkıla' 1.5 00 Seviimi' f&rkılar -~ 
d ı dli: d anerı or.teatraaı - Mat· .-.,. _ 

Pedal ııı::oman or •r nt' Hırsızı MAHUT RETK.EL • Jtc> mara Roo!'da: Ber at ıt1oa. 15.30 Ame. Ozel mü. proı. 15.20 Hattanın proaramı ! 
SARAT •Trl: 441,Sb 'il'R&YYA •Ttl: !61112• medt 3 perde, Çat~•m ~am &.imar Klta orkee DENİZ PAi.AS (Boıta.neı)ı (D. Demlt)"olla.n BaJdar· 1600 ıtaJıp ~r . .tapanı, 15.30 Sartılar -

i .Kalpuaalar Çctuı Onnanlar F•t1hl, ba • cumartuı tenı:l!Aı. tra.ıt ArmaRau $euoı or.teatra. pafA: 360f75 - Sirkeci. 18.51 Açtltf -.e prolf'•m 1800 Cumarteat tonaerl ~ 
: İNCi ıTe.I "41ID• Jd~hul Heder h Balk matloeat, CU- \I ULEN RU.1 tTel 44974,_ aı ve atrautyonlar. 2230791 - (Oenıaıollan: 17.00 Radyo çocuk Faa~l 18 30 Dinleyici Lltıtlerl ~ 

! ~~:ı ,::::::~•r'41lM O~=-rd~~~ s:~!~~: ıtor :~ :::~~ u~~~~~e~~ ::~:aıTıl~~o co~~er~!~! 4~~~:~:Nll.,ll.t.Y ı <T•l ı !~~~~ ~;~ 1 .. atıerıc~~\~ !::~ ~~~AU:~ı:;_ıı fasıl !~:~ ~~;:° =~':;!~erl i 
~ g 1 11 twuı: Katıramın 18.30 (İspan7ol d•O•l•rl}( İD Her •kşam 22.30. 24.15 Hatları: 4ff233) - (Rlft 1115~ 8f"rbf'ıt 11aaı 1730 Amerlkada caa mu.! ~ :;yük Sefer, e ıpçı YURT •T~I : 3if7U• Jtl!Çl"K S.·\Jl!'liE • HAi, cı Birol corlıntal dan· ve ı ae Uç program : Yolları ı 4447SIO .,e '138240) 19.00 lol.~. ayırı, habrrlrr 17 50 Spor poatw i 
: k Acemi Doktor Denl~de, T ı c ıb c t 18 00 H kt o • 
: G.A,.f;R (Saıımpap) fftlM Dl'N DOK:\U:N •'l'el: .O•) 8f'Dlr& MOnlr corl r o ar f'S. aprano, No .. b. Eczaneler 19.15 Tarihten bir yapra a 1 erman fa.he. ,i 
: Napott uaceraıan, vızı. Kızıl M"'lelt ..fı-&0?71•: ental dınaör:ı • sorıa ,., Ce!Al Şabln Trio Du- 19.20 !11erbrt\ aıat 11.30 KUQUlr: ar. mızıka.at 
~- te Ba~ına J 1 y A J R Q L j R Teyı.esl: ıtomfld~ J per. Humberto ıPraıuıs 11L bowyJı , Kf'man orke•t.ra 19.30 1'•çme meloatıer 1150 Qltlm hatl j 
_ Y"L"'f1 tıu:L&& •Tt.I t4Ulh d• - Çar,amba. Per- d.ır:larıı ,., dlter at.ralı;- 11 · Her paıar tam pres· (He1otıu • ~lerke:ı: GO 19.45 Radyo k"J poatası 19.00 Şarkılar • 
! Plkalk 'ERia TJTATJlOLARI •f'mbe. Cuma, Cumart• aıyonlar. r•m 17-19 matine. neıtı, (Tak.dm: Ertuıruı.ı, 1R.5S $.ark.ılır 1930 Habetlf'r i 
! !"ENi AR •Tt.l! uusı. DRAM KIIMI (Tel 442157) al, Paur auare 21 de. NORMANDİYA : Tel. 4.4441t1 OTEL orı:sl:t:PARK. fTe,u (Galata: hımal), (Kaıım 20 ıs Rad:ro ıa~ete•I 19.4.5 Trlo ile y~mflk tn0111. i 
i K.um1ıaldatt Kadın JtAHVKHAQ Taun: Cumarteel, Pazar mat. Marıa Zoecbl orteeıra. lı:ö7l •Tel. 738115• pa,a: Merkez), ( Karaıllm 

20 30 
Serbf'At 1ıaat • 20.00 NeTeM!t KO~. şarkı· j 

i t'A.N •Tel 41t141t Carlo Golden, Çe'tlteD; ne aaat J7 de. Cuma ta· •1 - eantô11 Vera Ye. Cheratltl Tlno dana 01'- tilk Fatih: \kdt>n l1 l, ,i 
~ fnaantır Yışadıtça, Sl· Ekrem 8unıar Komedi lebeye 17 dl - Kara Cblnellt - 8\h&m MU .te 9ttaaı - $au~r. Tlnı T<ıpkapı • Akııarıy: Dl· 20.3J Spor haberletl 20.15 Rad:ro S-Uetul 
~- birli Hah ' 3 Perdı, BahneJı to,.a Afa~lar Altınaa: Dram baaımed fMıaı.rtı şa n Serra van 1, (Gedlkpafa - Be1a. 2-0.4, Mltha' Aka!. orlMt, 20.30 Dlnleylcl lstetletl : 
_ TA&St'I •Tel; 4431flıtt •• dei:or: Ma.s Mel. 3 perde - Paı.artesl, tOI!) - Dot!a Slat.era p O 1 İ ( • İm da' ,. ıt : Zeki Can), (Caf•lol- ll.OO 'alrler ,.1 beı~kAr, 2LOO Şarkılar ~ 
i Yetlm .... .!.~'ı"·TIY"TRO Satı .tJuare 21 de, ıaaıı f(Vl1ana11 aansoaı .. rı - hı • Sirkeci: AdllJPı, (JI!· zı.30 Serbeat •at 21.30 X•n•ık baftf meıo. i 

ı ... ~ , •Tel : mal.ine 17 de, Çar .. m oona corıentaı aaol) BarırkOJ 'T1'"4. Be7otıu mhıönh - KU<'llkpaıar: A :: 
t 1 T"" 11 U L 4<10..fı09ı: ba talebeye 17 df'. "'R'flR.\'ttc- Tf"I 41l.'U4Hı: M4M4, Bursa.oda aıısecı3. hAdohı). 21.3:i Şarkı ve danı 22.00 Konu!lma ! 

! &LIMDAA cTel: IJ3413t O.ELİ - Ta1:1n~ Re:rtlc ISTANaUr~ OP.ERETI lıpanyoı Jlldım Carmen eu,.uı::ac1a .516081, Qubui:lu R A O y Q L A R 21..50 Kon.!!er tonuş.m.uı 2210 Sattılar ! 
: Fedai IComandOllar Erduran. Komedi 3 pet· (Makılm Tl1atroııu) : lrfalaıa İtalyan ı;santDt'Q 880001 • 80, Srenk6J SS2CH.5. 22.00 8arkılar 22.30 Cumartul lçtn mü. 
~-- 4.ZAK: S'TtL WW• de. Sahn~ye koyan VU- Çarp,tnba, Oumar~etı, Ltta Dotla 8adıi: A't'CI P'lOrT& 731992, Ballo • 0.. 22.30 Netell ı:nelodtler 23.1.5 Haberler 
:. ~atan n R:;ıa Zobu. O.kor N Puar 1&&.t ıe da matı. ,., art:adaılan ola 229939, Rahcıotıu 
~', 8Ul.VAR cTel : zıma. Perarr. ne. Pırııf'mbe, Cumart.- MOGA.MBO (Moda) ı WIMI. BeJb•ll•da .51&402 Cl"!\t:\RTE11-tt/lf/9:J7 2245 M.8. ayan, habf'rler 2330 Prot:ram : 
: Tren ıtoraanıan. ı>eka 'KHIEI OPBKttJ al halta tenaUAUı tırl- Nihat Ba,...ı va a.rta- latanbul 21t222, 1aııu1e AN"KA.R" 23.00 Tt.11 ıe<'ed pror:ramı 23 33 Danı müdll j 
_ meron Oeceıerl Ptanaanın The Gar- re. Saat 21 de fşefaı.t. daştan Metin suıuı a.z- Denl7 ~68020. K:adıtGJ 8.27 Açılı$ ve proıram 24 00 Proıftam vı i:ıpanıf 24 oo Kapanı' ı: 
"1.o,..,, 11,,,. 11.,,.,.,..,,..,.,.,,, .. ,..,m.,.,u11ııuoımm111"m"'"'""o1111ııımm111mıuı111mt1111•11•11uı11t11u+111m1111111111111uı1111n11+1mmı1111111""'"""'""'''""'"'""'"HIHUllllUlllllllHllUlumı111u11+1mmıı ""'""""" '"'f1lltıu11uıo1t11ınt11111111ınıuıu1111n11"m""""''"'""'"'""'"'""'ı"ı""''"'m""""''"lllmHınll"~ 
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D.P. nin seçim 
beyannamesi 

ına ı ı 1nchlt» 
Dl llete cıuvu._-:n • r. B ?' çok ı:ı"a
zetecte tetzıp T11!9ilftl ile neşrecıllen 
bu l'aztnın. bize atlre aeçlm beyan
O&.:n"Sl •ayılan kısmını aynen ne_. 
redlyoruz. 

Peynir, yağ 
<Bası t tncldeJ 

eotmek \if' euııc mactaelPrl tamam· 
l1Unalı: e;uretiyle lbtlraçlarl k&l'llla 
ttıalt :çın Muhte-rem BaşvekHımızın 
dire.ktUJeor'f. Ue. tlırfliler .BeJecll)'ede 
topl&ntt:WJ ve aıta&ıdak.1 'kararlar .. 
lıtı.mıotır: 

ı - E~ ve Ba:ık Kurun1u •ehrı .. 
nıtz<1e mevcut k•aplara h~r lf\ln 
Karaajtaç kurumlarında keflllınl' 
normal sa~·ıda ko)·un ,.e aıgır ı:ere
cektlr. 

2 - t-ıtanbul buzhanelertncıe 

.Niııbt &eçtın etıası Ana~•• tn&h
kenıeaı, Ç~fte lleclta rat{ut. icranın 
teşrıJ Jruvvf':t taratındaa. daha sı· 
ltı bır 'Jf"kllcıe murakabe edılmNt 
!O.Zumu KJı.ll huaueıar daha önce de 
kerrat ile ~ert •Urcltıkler1. mUta!ı\.o 
atardır. Hem sonra buntu. ••ete 
bu aelıeple cıeın. büyu;c dün';"a cıe-

Bold&ı:a uta ; 1 _ mokraeJJertnın bueünı;tı temaytU• 
--ınaı. 2 Bl.rU: 1-re Bir .. .k01t1n ı len bakımınd&n cıa tamamtyle •· 
nota. ı - iam.'ma ' •ıtı.~ B1t ı natronık otmuş ve a:nell eaha:ııı. 
b1r madde, 4 _ ı:u LtareU: Tau.ı tcaavWdc::ı. taııan11 buıuatardır 
J.luı."._lt. ı _ Za De-ner, 5 - Kune .. :er ara.;ınclakı muTazene
rınd.a11 Yemek. '1 m&nın tııım:a. fe :ıer fe'Yden fazla ehenırnıret ""°" 
Ti. 1 - Bl: ı:ı:ıeuıı;e Blr ille • Ç1· ren IÖr01lertn ferlnl. timdl ar1tk 
ttrme, • Vukua ıe· 6~atlt karar ve .craata Ct'Çebile-

mevcut \"e blr kıı.ım llııllgroa ııe Ol· 
rna ,.e <ltter toptancı11tra aıt. pe;;" 
nı:·!er Bclecıtye.nın nezaret ve mu• 
raltabeti. altındl Bclediyo §Ube.ie-
rlnde UAn edılecet &emt bakkalları 
taartaaırıe •e buthaneıer ,.eddtemln 
'eti ·ıtı ed terek toptan 300 ve pe~ 
rakendc 850 Jruruştan •atııa arı:e-
dtie~kttr. Ka.,ar pernır!ert de top 
tan "iMi Tfl perakeııöe tr.!S kuru,taıı 
atıl&ca.lttır. 

T\.ı.twıdan ~. oe.<;: .cra clhıa:anna ve bunların 
:1tbtaZ&st, 2 - Bahı;. 

8
1 - BeJ1n tetrtt mecıısıe~e en keattnne Jol-

Şimdiye tadar haftanın mua}'
yen sUnler!nde ~Iıarm tarafından 
ıatıtau peynırler bundan eonra 
her gün \"8 btır semıte Mıaron ara 
balarında t.atl.rl lÇ'ln bulundurula
catur. Et ve Balık Kurumunun 
«7• l!l&tlf matazaeında da peynır 
\"O zeytin eatışları yapııa.cuur. 

nanuı kıııtrııar..11 : e•auı. 3- cıan anlqma:a.nna lmkln Yerecek 
t ~ KartıGı.'tıı:ı ba4~~· Blr nıab~. aıatcmıer almaktadır. 
Nerı,. e.tı. e - Btr :_ tı. :ı - Ytız.; Nlsbl acçtm uauıuno kabul et
:"l"lı;•nı1>e:; zıra. 1 ınnak. 'I - .Bir mıo olan rnıemtetetlenıe bc:n ıı:o-

aba bir nıaa. Bı.r «llçü; nıtl11tst aızmaıar1 a.rı.mıı. hem ae 
Dünıu.t Bul~anın ıstıtrarh bük1lmetıer teoklU Arleta 

2 Boldan aaa" : ı Kal~aıu ·ınkinauı hale ııcımıtıtr. Bu aebep-
3 - V1La yaaı ımallt mııı:ıarı 

aenede 26 bln tondan '6 bin ta 
na çıkarılmıştır. Devamlı tmalılt 
maddelerı lç-ın ıerekll bütün tt'1· 
bırler alınmıı olmakla muhterem 
:ıcmıerılerımızın ıuzum.auz yere te 
IA.:Jlanar&k fazla mal almak ıuretıy 
.ıe retdıterıntn haklarını ala..ınama-
1arını bllba.ua ehemmiyetle rıca 
ederını. 

3 - Parı.ı '! _ 11~ - ve; Et. ledtr ıo haıra t!e Yunantatan bu En-: °Nine: Ren. 6 _:~, t ~ LApa. U6U!CSeo &yrı:nııolar, Pram;a Uıe bu 
y Ar&ı;, 8 - Alt· lfe·i :Ne. 7 - nun ıatıraplan ıçıncıe 1r:ı"ranıp 

çe U!tandaıı Atalı~ ı 1 . cıurmaı.ta4J.r Busrünkü Suriye de. 
:ı . 2 - Na, 3 - .Haztne ; Kem.en. a::nı &nayua ~V1ekltkletl rcızcın .. 
Er-: :;•1: Bı-. • - Aka;. ;-n.. ~ aı. ~~::.._enet& komünist parııeının ku 

' 1111e. a - Ten.ne • - •uuuası. artuıncıan ca ldattnln ıı:o 
· ınO.nızm.ın eltne dU meeı ıa.nıaıarıv 

ıe. btze bunun' ı:>ek yatın ve ibret 
\"Crtcı bır mıa.ımı vermiyor mu? Hırsı:ı yakalatan koslar 8tzde c.te, temayoıa.n bayrakıar
ıan Mqruııret dernud" bttrrtyeı •e Jtutı Partı.ı.nae toplanmamıo 
a:ıqdı? derbe&Ut ve cleeta menı:o
zı.nt, Rlbl kitabi formüller ve o 
ıc.ı.u lçtn •lVad ırıe tehllltell talep 
ler, l.tı.ncı l191rut1yettn icra Ctila· 
zuu ıaotın bir hale sret.ırdill 1ıb1. 
Dttleı.ın Yapıeında cı.a tam btr da
iılınayı tntaç ederek. Baltan Harbi 
tacıaaına cı.otrudan cı.otru~·a ln:ııl 

Bir bakkal Pf'Jnir hakkında olmut ve bu tetebbtıaıerden tayd~ 
ne dl ., !anaraıc: aaraue ıeoekktll edebilen 

Stvu, .i.l tHu.ualJ - 00.n ıece 
YUdııeU .ıtaı.asının Çatıaıan kö· 
fUnde Hacı HQffyl11 adında aırln1D 

h•fl'•nını çalmak. k&a41Yl• abınna 
ııren Vahap lamlndı blr f&bıa, alllr· 
dat.1 lf koçun '°' tecavüztınt ua 
l'l.tJl1'o c1•arda tol vurmaıtıa fOıb 
reı tazanmış olan it.açlar ali uman 
da hıraızı yere yıkmışlardır. Bir 
barıı ı.o. yiyen Vabap nlbayeı ya 
t~ kurtararak .kı.çmak taterken 
bu ele fa ela sürül tüye uyanan eT A

hlb1 Ue .kapıda burun buruna ;el· 
mı, ve 1·akal&ıım1,tır. 

J>~tr 'trıa.:.ı~ . )Or · B&lklUl ltt:fakı devletlertne koca 
~nı: Ptrııirı ;.çı.prırıın nptıt:lan ırnparat.orıutu t:ı..a blr zarnaaaa 
ten"t.eaı, , 16 n bir kıtmı t-ıt<1..1r Bir ~~hlı> ettırm1ttJ 
ti • J tlkı ••il nı • ..,. a tuz.u, &'UIQ )" r. r .tı:s:mı n ..,.aret, Ata-:.Cr:t"Qn eevt•O tda- :oe \'e karara naa:ıama 8allhıyett

nın. evv&J&; ı.11;:1 Mt>Clllı. sonra o Atec 
lielerle aıuı.v•a mahkemeal ar"
aında \'O eAe°r nıabt aeçım uauıune 
de K1clllecek: olu~a ıa · 20 parti 
,araıUlda 1nkl8ama uıramasuun. na 
•il akal:;von ve lıtzmoı yerine tanı 
bir acı. içinde kıvranıın rünü btrllll 
btıltOmetler ae:trecetınJ ve bu rUz 
den ne türlü felAketler Jı:a.qııunda 

ltalınacaa;ıııı mlllettmızı.n takdir ... 
<1ecetu1e zerre kadar ıüphetnız voıı: 
tw 

nun tenttuı <20 otun llblCllr. Bu.. resınc k.aq;ı oeltren dem&20Jtk ıab 
ıaıı11 atae&inr.ıız l kilodur. PeJntr 1 rıtıeJ'ln bertaraf eelllm.Mı ve mtıa 
ııurt atbı cıaı:uıııta.tman 1Jl.al lla 10- beı. R'Örtlflerle buatı.nkü Anayuanın 
;m10rıar. Ht101ı.1ı:ı :ıoıt anıı ftata . ~n •&sel.lnc.tedlr k1. yeni blr dev 
uı aLtzı.a.t ı..ur er.tea lJlelnt .,.. ,et t.unna dlvamız aell:neıe &'GtU· 

.taıırw. T0ptanc: Dllert eUtnlzdo rüleblltz:uttlr. 
l•nnııı lebe rıu bOrJı )"'&p ... K 
lı.tl hnlt, bı PIJnlr !l&ı"luı:un m Udret:..ı '>tr lcrara vo eQrat!e 
ltr ıçtn lleo:ı. halt ,.0 hem az. ~arar aıacu; bir ıeon c:u.uına 
d.tızeıt.ı.ım 1&rar11 olan bu v de bla- ner. ıaman ve ıa.:ıaısen bu8'(1nlıc3 

hak hu l.eU,oruz., IU1yenn, tartı.ar IÇ1nd.e muh:aç olan me::n-
.f'hir:-ı; ~-1ebrn•t Durrun ~· k c.etımtze. Devle ~ıerını yaruı-

e ıurültüden ne zanıa~ u 

Hal.tın b~rtulaC';ıığ17 ·~ 
~ou >'lllltı ko~ dtl$Unnıınt. ltllt.. 
' oldu ~ **' l&abe JI bir 

ı:n!r telr.~JtJctı'~ ınoı.o..ı1ı:ıetıv1.n dtı
rnıtaıen, beıceı rahıUan11 lfld~eııı ...ıı 
tarı.aı c.tD.dllklo~ ı •• ıtrt otu..ı un n u,ece 
nemıror, Bunıar '!1 blr lürtıı Onle· 

__ M_._M._V_.1_._No_l_st._S_a_Ko_._ila_nl_ar_ı 1 
tinc;i Miklan Tutarı 

Lira Kr,. 
K. Teminatı ihale ihale ihale 
Lira K~. şekli tarihi saah 

•r•batan .. a. r..,..1t dt 
rltıe lt.a 11 tekerıetıertne de lae Te Nohut 
•Uktt t.ıır: .lı:OJGurutsa. •mır Ye· 15000 Kg. 16500 00 2.\75 00 pazarlık 16 E· 10.00 

kim 1957 ~ rıa ıuıı 0 ta buzur •e 
tlfdlre.tatQ bl ıuan tayuaca.tız. 

ruz. nı.metını tıet.1170. 

Denıırrou r"r DrnıJr•t 
arı İ$le•n:ı.., Wı1 

~r tmetıı ilııcı.en 
• ıgros firker 

b, 1•.e t~•kkür ve 
Bat1LaJ. ır ru:a 

<'~ ı.. .kaiıabı. 11h •. 
tıutunz:ııaran .._ •e llieyYe. 

•ı-ab!t.lıının eenıtıauze '""-
nıtz " ilk lllk ııtı:rı --..'"TDfl nız Yl.nQıJt. t.-.. ........ Ur ~ brpı. 

' •1'1.ba .ı. ... ~ •rız. y 
ııror o aa. --.ro &aat uı. ı7 a ·~ 
• •m Dıarıa tada e i• 

• l)'anJar m tuı r ltıtl;açl&rını 
~~İ Bu ftl%den bır Clururrıa dUtU· 

e ea fa 1141 ÇOlurnuı 0~ 
~ttlnde &•lırorup l:~lnıet mecbu-

taıı..11 Uaıttıdı z. S.bablan K 
balarından blfiar• ıeçrıı ıcııro. ""' 
bbt ı.ttae lbtı;aoı }{121.klıctan AQ~~ 
Prkenden alabu.e, mıa bu &Uret.le 
Mlr.raa ıırtet ·tıc1 .t eot lyt Olacak 
foruz en bı.ınu rlea ed~ 

KUı;tıt Catıı1ı.ca 
-- NllUfer ~.tınıe11 adıAa - - _ ncıa, 

Bi~ i~~aaf ~öklü -
lk .kışı öldü beş 
işçi de Yaralandı 

K. Fasu!ya 5000 Kg. 17500 00 2625 00 pazarlık 16 ı.;. 10.l~ 
kim 1957 

İhale yer'· lstıınbul ~ırked • ~mirkapı I :-<o. Sat. Al. Kom. 
dur. Ev:.a! \'c şartnameler her gün komisyonda görUHir. 

(2588-14584) 

Harika Eşya Müzayedelerinden Biri Daha 
13 Ekim 1957 Pazar gUnü saat 10 da Galatasaray Mısır 

ı\pt dalre 2 C.bippendale stiU inııiliz malı ~lalun emsalsiz 
yemek odası takımı, <Görü1e<"ck bjr :vemek odası), Kuin 
an stilinde berjer koltuklar, iç i~e geçen çay ma alan, On-
1.ks ve \Ienner kolonlar. Lamp Kolonlar, Paris malı baA:u 
ve bronz i !emeli •BlJL, Bahu e ki Cin, Blöblan, Kapidimon
te, &evr. yıldız C"seri İstanbul. Viyana, Saks Portuııu Divar 
taba~ı bü>iik kollek,iyonu, •öhretli heykellraşlann şaheırer 
kolekıiyonu, Ali Rıza, ~cvket Dağ, Şeker Ahm<'t Paıı~ ve 
Halil Poşa Tablo koleksiyonu, Sevr J. P. Viyana Lamp Aba
jur \•e Vaıolar, harika altın yaldız ıotra takımı, kadife pcr
d('ltı. minyatiir, c11\·:ır etajerleri, :ıvize ve apliklf'r. Tekn1ill 
bronz ve altın yaldız §ilmine takımı; saat ve anıdan. Tek· 
n:ıı: oyma ıifonyerlPri ile beraber y<:ttGk odası takın1ları. Frl· 
jıder markalı Buı Dolabı, Tekmili Emaye son model möbl 
· 'or"'c maTka hava~a11 fırın ocak, halı \'e ~eccadelcr, salon 
masalan, biblolar, maden v~ gümiiş e§.'·a v.s. v.s. 

Gelin, görllıt, kapııın PORT.\KAL Tel: 44 54 59 
eııD.,.ıı_ GfJe b7.efı. 
q~~~.~rUıutı ;ı 1_,!1>ı>tapı saıma. ' D 

1 :;-::':ı.~~~~n ~,~ ·~~:'!.::.; ev el Su işleri Umum Müdürlügw ünden 
~- ır çOtn:ı.e ol.mu,. f 
•tı.r "4• tanbul 'Teknik tlnı.-rrsıtcsl ia-aaı Fakullesi 19;;4-1955 ders .llU.eJ1tı A t'.alnde, H&aan A Y l ı " 

lnta ettı "ıuıı adınela lkt Y •ıe 1 1 ~ezun anndan olup, lısrdeykcn devlet hesabına yaphlı öğre-
k"ratt bı:eıc:ıe oJdutıan J ea:-111 ~ımd<'n dolayı 1237 :Sayılı kanundan doğan (1.5) yıllık mecburi 
tarı. dı5kUI"~•'", ! hncu t'ıtı.n.a •.tıı ızmctı ).laarıf Vek31etince Umum ~IudUrll.i"un1uzc dc\Tedılerck 
«ııt "' n, btu e ' 30 4 19-5 · · e 
tna:111t •e o ttracıa ~ bırcıcnbıre' · · ."l tarıhınde te~kilitımız Bursa 1. Bölge !\.Iüdürlüğü emri-
taın:1~ıa:;; ., t~ı 111:!::t.ta çaııt- 1 ~~ tayin edilen llu tara Karamollaoğlu işbu UAnıo neşrf tari· 

Oettıa.ı 1ei1$e n •l1.l1da 
1 

ınden itibaren 15 ı:Un zarfında ıözil g~('en Bölge .;\lüdUrlüğün· 
:1~ruıatı lt&ld.ı~:;~rıııe e ettpJc:t ıa. i deki vazifesine başlamadığı takdirde, hakkında gerekli kanuni 
&yleı:unu. K~ta11 ~tazın •lUn- ' ruaı:ıeleye tevesslll olunacatı. iJgiliniJJ adre~inin bilinmemesi do

~f!tle~a ç:~~•tı İ$;1~ttt~u~~";'!.1?: ,,a•"'•s-v.ıo •.• ı;,;c;,;b~li;,:~.v;;,r:;rl~n~c_;ka:::im:::,.:;o~lm::,::a!k.il~z~c~r;:;e.ı~ı!an::.,:o~l~u~n~u.:;r.;.._;,<1~42~4~7~)., 
Öte a, unı;,tz: - ' 1 

ili' hrıdan, ftık&ıJ 
lltr ko-,ede bir yenilik gösteren h Faratı ataraıı. n r.ltın<1:uı 11-

1 •ııe1e k•ldınıa r:lr:l!ı.lıp b.aeta.. 
•rdır. Abcltı tı 11:ıer 4çUe-r tun 

met t:ıtrttı. ~hını Ala1oıı1u, Ab. 
'rlltnaz " nun Aratan Klzı 

e l'fllı:ruı.rı A " • m 
Şa k r.n. 

p ası uğruna o""ld"" l!lha, - u 
ııı~k. • ıı ınua ı 
bu a ••:nıı ta U& ) - Tckıı.\ 23 

ltltı y ın1011un o. 
~u•ı..r 1ldııeııae 11 ıertncıe 
n • ·öze. ıı ıııektı oıan 
lt~t.~ttıtı .. ~:~da btrl, rü:q&. 
re d ınu••ıen Y•kalamaıt ta. 
dt>fha.~•~'11 ı ,.,. ":1e~~1k•Ybedereıc ye 

D L ll:lllet;'r ı>art;alanarak .. .,;ı· - . 
'"'"Vekili Jandarma 
l<un, 

andanı ·11., o· . 1Yarb.,kır' , . ..,,H.,.,. Q gıttı , ... .. 
Antıı.ra, 11 .... .. .. .,, •. ., 

nuır:: OedUr t~t lırt .. _..._ 
J ... 1". ~ıı;;atn sa 

a ııda"'r'na 'l@tt@J )1 berabt!Tlnctp 
ııenı Tahsin "'-ı:tırna.nd•nı Onto 
dt- '1r•kla n11 arha f('t.T) ftlduıtn hı1 
l\u AnJ chUa hı'ı:\ı 1tıra tlhnl '"rdlr 
1ardt11tt hPrh•aat he1a. lll:tJt baka 
m•••"' bir hab '" Pr aırn1t 

ORiJiNAL AMERiKAN EŞYA MÜZAYEDESi 
13 Ekim 1957, Pazar giinü saat 10 da 

PANGALTI - HAMAM Ergenekon Caddesi BUezikçı 
M • Sokağı 186. daire 5 

.k obU~alar· n Kanarya renginde üstü yanmaz For-
~~ a kaplı masa iyle plH tik ve Krom Dinet yemek oda!iı 
plA:~ı, yatata lobdil edilrn kanape (En orijinal model). 
k .. 

1
ikne ~ağundan s~ara yan ve orta n1a!"aları 1 kolayca tek 

1
1

1~~ bır .Yatak şekline giren 'finn.:>n koltuk bir ve Jki ki· 
' "' tek . . • run ve cırt ı\m~rikan Beaut)·rı•st yatakları, bunlara uy-

s tuvalet ve ııronyer, çocuk eşyası, Salıncak Bc .. ik ve 
andatı-a ten•ill 1 1 • 

FJektri 1 ~ .- . ~·mas~ ar, ae ~i a~acında~ elbise sandıFı, 
1 rt 

kh " cilıo11ıları. G.E. Dıpprızlı harıka Buzdolabı Sil-
·e one 3 deıirli t tik ·k b • k o oma pı a ı, \mcdkanın en meşhur 
~~r: 1 o~ Whitc Elektrik dlkiı makinası (İlik, Fisto, A
Bo . roden nakıı v.s.), komple liksmastcr Elektrik Tava 
ç~•leltk Buharlı ütü. avize ve aplikler, ıekerlekli elektrik 
t k n bıçme makinesi. ~!elmak'ın kırılmaz plbtik tabak 
ta~~· 1500 vatlık tr&ınsronnatörfi, mutlak havalandırma 
,: . tı .. Pilotlu yekpare havıgazı fınn ocak, porselen cam 
"1ıllplastık eı~a. termo , çocuk bi>ikleti. tanınmış caz il•
za .• a;•n Hİ-FI 33 ve 45 devirli pllklariyle orijinal bir mü· 

l e İ. BEHAR 

Manis~~sk;-:-~ -::s-========~~~ 
Aı•~ıda ıuzumıu erı alınalma Komisyon Başkanlığından 

A'korl Sat. Al ]( hilgılori havi maddele k 
komisyona tesıin om. ela yapılacaktır T r. apalı zarfla· ıa~n alınacaktır. İhaleleri !\lanf!:a 
görülebilir. 

11 ıarttır Gecik meler. ka~kl~f ~ktuplarının ıha le ıaatlanndan bir ~aat önre 

Garnhnn ıdı 
f'insl 'llikdan 

ManlH --Bornova Sıtır eti 300 Ton 
Kırkat•c Sıt1r Pti 250 

Sttıf eti 100 • 

u edılmez. Evsaf ve ıartnamesi her gUn komisyonda 

Tahmini 
Flatı 

690000 Lr. 
500000 Lr. 
220000 Lr. 

Geçid 
Teminatı 

31350 Lr. 
23750 Lr. 
12250 Lr. 

!hale tarihi Saatı 

16 Ekim 957 10.30 
16 Ekim 957 11. 
16 Ekim 957 11.30 

(2423-13855) 

İnönü, Trabzon' da, son hedefini açıkladı DP liderleri Afyon' da konuştu 
<Balı t ıacldet 

lueudur. Zira ııı:ııdar kusur olarak 
aıraladıı;tımız hu.susıann hemen 
hf'pslııln dözeltllecrğlnl N>n kabl 
nee.ı 1fbatına l"Urken K-011.0ınet 
vroır.aruında vaacıetmı~tl. 

1)3tn1c.tt taeavvur edin •. Afahzurla
rı oı<tutu aöylenllen \'e dtllftlrt· 
lt>cell v•adedilen bütün huswlar 
daha da agırlqtınlmıştır. Dahllr' 
!l var: Ktrşehlr h&41ısesl ).1ccl114tC 
RUrOıtülilrken f.ayın Ba:;;bak.cn . 
ıhaklı kOnUijUnıak lıal oıunn1aya

cak ıneseıe yoktur) cı.eınışu. O za 
mandaııberl biz tatlt konuşt\ık. Fa 
kat ına.ıom kanunlar ç•Jı;arıldı ve 
şartlar eeklye nazlinın çok" daha 
atırla.1ttrıldı. Ataaletıe! bu güç eart 
ıarıa •t'(lme ıtcı.ıyoruz.> 
~O,ll\ ~E OL\C\K"? 

tnönü. konUfmutna rııetecek yıl 
naeıı olacak?I auaıı Ue devam et· 
nıışwr 

c- It:tldarın kanaat.ine &öre. ae 
ıeceıc. yıl hayat cıaha pahalı ola
cak. yokluk artac-ak. gt:Çlm d.trdl 
ai.lçlt."tt·cektır. iıttıdar hu kana"t· 
tedir. Zlra altl ay daha bekleyemt 
yrrek •eçlme K1tmektedır. Qolt 
daha a ır şart:ı .ırtlıılf>I" !çln. ellc
rlnde uzun bir 1ktıdar devresi bu 
lundur.nak ıcap eımekteCltr. 

C.H P Genel Baıkanı daha .anra 
iktidara ıreıecek oıurıanıa altı ay 
sonra eeçtmt yenlleyeceklerın1 be· 
llrterek cıemlftlr ki: 

«- Ollç ~im 1anıan dolayı. 
eJyle muhaıeretıer adeı.ıı ı:ek!lde 
Mecli&e aıremlyorlar. İktıdarı al· 
dıtımız takdirde ytınUe:vecetımt:ı 
aeçimlerle muh&lefetıerın 1<111 ıt•rt 
tar ıçcırlBlndeı teçlme t:atumuını 
eathyacaıtız. Yatının polltıkaıun
dakl pllnaızıııı düzeltecetlz Htl
kOmru aözUne 1tımat ed.lltr bir 
bale ııetırecetız.. Bu ('Ok ırı btr 
ıeydtr. Vata.nd~ın ber,eydf!D ev· 
\'el reıunt &Q"ıııarın söylıedlk.lenne 
toanm.ıı IAzımelır Çekilecek a:ı
kıntıla.n. alınacak tedbirler. aelA
blyeUI atızlat aaı~1a vatandaşa 
do&ru olarak ıs(5ylemek mecburıye 

tlndedtıler. Bu sarsılınııa tekrar ye 
rıne ııetırttmeaı çok RllC olur tu 
mat aırut hayata tstlkrar aetı
rır. Yent aeçimlere rtdecettmız al 
tı aylık df'vredeo hür bıuııın ve ada 
let müeeseeeeı teşekkül edf'Cektlr. 
Bunlkr ı,tmdlkl hW'us1 ted'htrler 
le bu hale Rf'tlr11mtşlentlr.• 
orı·r, onı·z Kt.. 

bulunan ve D.P. nln haklk.l kuv <Da~ı ı ıuchteJ 
'\"titl olan tahıalann 1Atlfada R"eÇ bakı1ta Afyonun wt11;hur kalkın· 
kald..ıkıarını. F'Uat Köprlllü ile btr ma lıarekPtıncıcn pe.k bUvl\.k blr 
;>ı..sım kıvmetU ıahı!'ıla.rın bu ıe- vav .elmadıtau ortaya ko.}:u ordu. 
ctt.me rUztınJen burüıı eeçtnıe Jv- Yolun 1kl )·anında tı\'lerın ıatlnl• 
tlr&.ıt edenıemek cıurunıuna 1101tt1k riu.-den ba.ıtka kimbo ytıktu. Atyona 
lerını ifade etmlştır. a-ırer 1cen ilk töze tıa~an ıey, hal· 

Bqar, rejim <1A\·a!annın ha\E kın kılılc k:ıyaf(;t1nln pel: pejmür
tçln muhalefet 1>artlltır1nın bltleıt- de olUJUfdu. 
melf'rt ltıı:utaunu hlr kt>rt' cıaha Cutnh-..ırhqkanı. Ba.1bakan ve 
bNlı-ttlkten ı.onra, bu zaruretın diteı- baka.ı:ıı 11r Afyouun meıuur 
mıllet 1 araful<1an bentmsen:.llği.nl kal~lnt: ııazır \'llıiy~t bloaııına 
aOvln·('relı:: dMn!etlr ki: ıırdıicr. Vtlüyet .Ll'.ıeycıanında 6·t• 
\l\\l.l .. l·l' H\ZIJ.\lll., bln ar.,ına ... bır kıt.lahalık vaı"l:lı 

•-- f''aıcat maah'ler buı parL1Ci· Bu kkl•halıQ"ın ı,;otu rıı falttr Ana 
h·rım.1..1 bunu aııll-;ıunıyorıar. ~ ... dolu k8ylt11ıflnüıı ktlıfınel• ıdt. B:J
lllbları u;;tı1 fedllkı1r!ıktan taçırıan nun güze batar dt•tf'cede ot.şunun 
ıu anl&.r bu memleket in mukll.ı:!d.e sebebi ıkt..ı&r ıtd.erlertnl dLDleyt·n 
ratınd.a lk.IZ aalılb1 01.Duh~ iOdl&ıt.U•· «Aziz Aryonıuıann• \'O~Jnun muh 
da bulunamazlar. t~~f vuıtalarla 1tö7leraen taşın· 

8a:ı,·ıı. Çelik baş Esklteh!rele, C.H :nış oıuı;u ta 1 

P .. millete yaputımız taatıhnt.ıe- önco Koraltım ltODUftU. ar.tal1an 
rın ve vitı1ın lnymett olmadıtını cuınburbaııkanı Bayar. H~r ıktal 
aOylemJ . Fakı;\ ne bu memlekette de fazla b1r •~ 6ayıemcdl, her ı· 
ve ne de başka memleketlerde bu klsl de ıazla alkı~lanmadı. 
dı:ırece aleneo )·apılmJI taahhflt· B&şb&ka.nu::ıı mikro(Uzı başına 
ıerıne ,..erıne 'fCtlrllmı•ecC'lf hak- eelioı ,ıe alkıtlar blru. arttı. Buna 
ku1d.a D P tnLsalınden başka Cır- rapıen Bqba.ıtan için de ))üyOk 
neıt rıi..ııstermek lmk.Anı yoıctur. tezahürı;.t yapUdıQ.ı möylenemez. C-
\ \Rl.IK \fR(;l:-.1'1 mumh·etıe aJkıthı.r kötO bir piye· 
\"\R\T.\,l.\R~ lıiill 11k. (.:t'Ce&trı~ekl nezaket al.ı.ıo 
Hamdı Ba~ardan aonra konuşan tarını &ndırıyordu. 

Erql Dlllk. Oguz Orım·ın da llı:erın Mencıerts. mutad tkalkıumaı 
de cıurdutu bir meaıeyı. Varlık konuljmlllarınd.a.n blrlul ykptı. İk· 
Verırıaının meeullerının durunıunu Lt~acU aahadc. akıllara durı;uıııuic 
ortaya atmıştır İki hatip de {izet verecek bır ceşanıtle tddıalaı.rda bu 
olarak tunları ıtacı.e et.mtş1erdtr· ıuuan Bqb&t.a.n. tt."Jlnı meeelelt·rı 

«- D.P iller ev ev ve aızıı aızıı ne bir tek: ıceıııneyle olaun temaııı 
artık modaaı ~it olan Varlık etmedi. Nuıkun en bactz tırarı 
verrtal propuancıuını tazeıemıye budur. B~bakan Türlttyentıı t ... 
çaıı,ıyorlar. 12 711 ıonra bu vakı- bit oldut;u tv.ıt.ıruna harek~t.ıerı
anın üzerine t1ttr.: tutalım ve bir nln enııallDln büttın dctnyada ~ 
daha CHP nın IE:&flıaına çıkıp; rülmemıı; olduı?unu töyledileten 
bele tdeallat pnı; bir nealln ifade ı-onru &öz ç&buklutu martfet t1ı.
•I olan. btanbul C H.P. adayları bl4nden orı1tya hır de prtp hetap 
k1U11sında torn.ışmaya yeltenme-- ıtoycıu şöl·Ie kl, başbakan e.90 ııua 
aınıer Varht verataıntn tanun de 30 e&er verdik. Bu 3 rıünde b1: 
teklltını mt'cl1ııe '·apanlann baııın e&(>r \"erdik de:nektJr. azız Afyon 
da İstanbul D P Mllletveklll ada- ıuıar. 3 Kiln<le b r eeerı dl)-"C scaı
yı Numan ~I nemenctollu. tzı:nır nın en ıkna edıcı tonu ı.lc talab ... 
D.P Mlltetvetr.:tıl Behçet Uz ve D ııııa bağırdt. Mlında bqhakan uo 
P il Feridun Fikri Düıünael var· Ründe 30 mO&takbel vo muhtemel 
dı. Verııırı istanbulda acı.ııt• 1 7: esertn ıı:meıının auldıtını IÖYIO· 
bir auret.te tıacbedenler &ae O a lOntu. Bunu Alyonun küylOl~rı d~ 
nın Ma11ye Bakanlarından Ralli pek i:Yl &ıllanıış olacülarcıı ki, bu 
Ava.n \'e Neellm Ökmen ıcıııer i\:adar tatlı bir hetı&bı da.b.l pek a! 
WublnSJton aetlrl Suat Hayri tlr- kışıamadılar 
fl(lplil ,.e D P Mtlletvektlt LUtfl Nutkun dl{j;er bir Ont".mll tarafı 
Kırdar da bu mes'uliyet! t&l}ıyan- cıa. ba.,b"kAnın a1uhalefetten ClOQ:· 
ıar arasındadır Afkaleye sevk ınu- 1 rudan doğruya ballaetmeylşldJr. 
ameıeeını }'&P•nların bir nurnarılı 1 Mencıeree. sadece demokruıntn 
metı'ulü ise tıugünOn Oevıeı B•- tenkide tahamrnO.l demek olduı}u 
kant Emin Kalatattır. Artık tarın nu söyleyerek ·r.ıuha'.cfetıe hıc cıe
aydınlanmıştır Bu hektll:all i&Y· w;ıl&e ö:ıtimüı:dekl 2 hafta ıçın auıtı 
n mU..Um vatandaşlanmın böyle vapmbk. niyetinde oldu&uııu on~ 
bUmest J!zımdır.• ya koydu. Başbakanın bu l..i.k :;e

ç • :n · . · , · ku mt:haletete blr mn tare 
ke ···.: .• !• olaırak vqıflanııınlabl· 

ltr. Aıllnda ç-ok sert ll:onuıabllen 
'.\ft nd rt'tiln bu sefer muba:e!efln 
b•lk neacıtndı>-kl kU\•vetını t.avra
nllf oırıutu belli oıuyor. tnönontın 
busün Trahzouda yapı.catı konu1 
nıa l'l,.:crule tavrını tanı olaraB: ta 
yın , edt>celtı muhakka..ittır. Burada
ki pol LtLktt. nıerakllaı r,;nrelt'te ;ö 
re ıı,ı,~nderı:aın mutedil bir konuı· 
mıı. yıı.pııpnın başka bır ıtebebl de 
194ü dau 1116.> e kadar en kuvvet 
il D.P. kalelcrln<ıeon biri olan Af• 
~·on·un bugün artık muhalefeh tu 
tuşudur. ~tuhteltf çevreler!n td· 
d.Jala::ınııı. S!'Sre buıon Afyonun en 
kU\"\'Ctll p&rtllert C.H.P. ile C!J.P. ... 
Nutu~an eonra bıtp bl'ra!ler bir 

temel llaha atu.ıc. Bu, "\'lllYetın ya 
ıuna yapılacak olan P.T.T. ınerke
zınııı temeıt tdt. Daha tonra çi· 
nıento tat>rıt.umın açılı ına cıı.. 
tı~ Kalabalık orada tam&mf'n .. 
ıaldı. Oene yoltsullukları her hal· 
Jerlnden bell ı olan küçült b1r köy 
tu aurubu ile tabrtlta ışçllert var
dL 
Pramız bOyQtelçı.aı bu lt.alabalı· 

Ra kallı Prans:ının Türlı:iyeye ,-ar 
ounl•rıncı.an bahae<Jen btr konut" 
ma yaptı. El(lnin konu,ma&ı cUm 
11' ctlml• Türkçeye ç-tıvı1ldl. CUm
hutb&-1k&nt \·e b&.1bakau tıurnda 
konu~"l\adılar 

Şımcıı bu satırları Afyonun m.er 
kezındtkl bir otelUJ ka.hveslndo 
)·azıyorum. Kapının önüne Jı;;öylU
ltrden mi.ltetıek.kll bı"r talabalılı: 
topland!. Ne otdutunu merak et
tim. aorunca anlad..ık. Adamları 
uıızı gerı setırırtz• d•ye kanıyoo
ıarla .ı(6ylercıen getlrmt.oler. Şımc.tl 
on&Qa ne kam.yon l'ar, nıs a.e fO"' 
tör. 

Afyondan bu kadar, Başba!s.a:ı 

yann vazetectıerle blrlttte p;rzuru 
llııt. aldlyor. .... - ......................... , .... _ ....... _ .. .. 
Amerika Türkiyeyi 

koruyacak 
f8at11 f lnf'lı!f'ı 

Amer.;cL Knışçev•ın bir nıodern 
harp ba1tacıııtı talcdtrııe bunun u
fak tıır aahada kalmasının çok trüç 
oıacaRı J'Olunaaıcı zlerlne işaret 
etıerek. c'bu hakikat her tnf'"mlf'ke
tln bUtcın mea·uıı~·et &ah!b: reaınt 
fall!11jPtler1 tarafından cıevamlı ~ 
ıara;c tekrar edılmeJıdır.• dcnıi'r 
t! :-

«Sağda aolda tll:tldarı aldııtmııı 
tü:dln!e aeç1mlere rttmıyecetımtz 
aöylentyonnu,. Karşınızda bir al 
yaai partinin bqt.anı olarak verı 

len eözler oyuncak deıJld1r Bu 
aazıer Jqını batını aım.ıe blr ınaan 
tÇ1n altından kalkılmaz bir taah
hüttur. lıcttdar cıetıoırse bu De
mokrat ParUnın ne kadar R(lcUne 
atderae K1taln, kıaa bir müddet 
11onra en büyük rllhatıılt kendlel 
duyaca~ıır ZJra buzunruzluk tçln 
dedlrle:- Slntrltdlrler. Tes:ıttn ola· 
caklar \·e hatalarını anhyacaklar
dır tna.ı ortadan kalkıp sükOnet 
Ri'lf'C"ek olunıa halledlttn1fe'Cek 
d~rt yoktur. AnlMftl&Yl ve huzuru 
temın eanok içın ('ahşmaktayım 

Hayatımın ı;ori hecıett budur. Ne 
1llt're kaqı ancak blSyle tarihi va· 
ı:lferruzı ıra l'tnı.la oluruz. İdeal 
tnıdur. Türkler kf'ndl me9olelerını 
ııalle muktedirdirler. 

K.\Dl!\LAH. KOJ.t:~US 
TOl'l~\'Tl"il 

..... -.................................................. - ... -..... --··-·-.. - .. - .. ... 

Trabzonlular... Bu dlvada var
dımınızı bckltyorun1 Heı..ıinlzl acı; 

a-l v~ 11avRılanml1t ~el&ı:nlanm.ıt 
:!U • Kİ\ID•. T\K..,f\JDf_, 

C.H.P Ocııet Başkanı Tra"Moo
da bqladı~ı ae(lm propapncı.a ,e 
z.lalnl'I ayın ltl net Çarşamba gnnt:ı 
Konraya stderek de,·am edC'cek• 
tır. hıönü aynı ROn akşamı ekıt
pr e istanbuıa hareket edecek. 
17 net ıunu Kırtlarc.11 ve Edirne
.re &rtdttek:tır. C"renel Batltan ayın 
18 rı.cı ııı:ınt1 Edirne ve Teklrctaı. 
19 uncu cumarta-ı cı:ınü de i"'" 
tanbulda olHC&k \•e 20 Eklm P&· 
'lar cün(l O.H P. nuı Takel.ın mc)' 
daııındıı tertıpll"dıitl açılı:: bal·a ml 
tıuatnde konuşac&Jı:• ır. 

inönO. 21 Eklru Pnı:artesı günü 
uçııJcla b:nılre a:u.ıecck \·e iı.ınlroe 
da bir konUf.."Tla yapac~tır. Genel 
Ba~ltll.n 22 Ekimde Anıtaraya hare 
ıce; edeccktır. 

C'.11.P. h.l 1.1-.olnt TOPJ.\'\Tllıi!I 
C.H P. dUU ı;uat 10 da Kuledlbln 

dn bir aı.-ıkhR\·a toplantı"'l yapm14 
ve ısüz alan Oüne.ıtay. Başar, Oran 
ve Olleit"l üç blnden fu?a vatan
daş dtnleml~tlr. 

İlk konuşmayı }·apan tljtanbul 
tllletvf'klll ecta.71 A. Bam<U Bqa:-, 

parti 1çcristode mucadele t;apıla
nnın ltapandıtını anıa~ .. rait De 
}'il önce O.P den ayrıtcı.ıtını. bu
eQn Hürrtyet Partt&1 11aflarınd.a 

C.H P Kadıköy lıçe Kadınlar Ko 
ıu dün pr.r' .. I ınerıteztnde bir top. 
lantı yapmııtır 300 tad.ar cı.ınıeyt 
cının de taı.klp ettıtı bu toplantı· 
da konuşan Muhıbe Ek1totlu. şak 
rOye Tok. Nurten Aydede O P ık
tldannın yed! yıllık ıeraaunı t•n· 
kit ~ı::n-'lerd.lr 
P•:H""O't·ı. h. \'\:l 'l' 
Muhalıt Çf'Trelere atSre. menıur

ıar &l'IMiDla bUıt"lll>I •uretta ıı;okuhnı 
bazı D.P propaırandacıııırı. C 11 
P nııı U:lldara g:etmf"til ha.ııncıe 
memur tkranUyelerının klltdırıht
caQl ıeldlnde urduın-ıa haberler 
v a:vmatt ac1ırıar. 

Bu h'Wlusta C.H.P. Al~llııl Uye
el ve tsıa.ııbul mııteı,·ek1ll adayı 
iınıaını tiancar tunları llÖJ"lem~ 
Ur; 

c- o.P. nın. 1'81\m.1 datreıere 
aoktutlan propaaandacılan tıe, C. 
H P. nın ttııcıara Q:elnınıl halı.nde 
men:ıur ttramtyel('r1n1n lıı:aıcıınl• 
catını yayd1k.larını öRrenmı, bulu 
nu}'orua. Hernf'n ifade edolım kl. 
yedl yUlü; D.P 1.ktıı1arı E&!Il&nln· 
da beaaba tatıJmayan •o dai.D:ıa e. 
ztıen fedUıl.r memurıarımwn cıu
rumu ve emeklilertn vazımt. C. 
H.P tttıdarındır. ıl!t ele alırıacak 
meaeıe oıacuur 

Alf'nen 1lı\n edtıriz k.f. bu huswı 
ta yapacakımız Ulc ff. D P. nln 7 
y1ldanbeor1. yılan httr.:Aye&t haJinP 
sotuıl '>lr ttlrlU ınecUae tf'vdl e· 
dPtnf'!ı!IRt peil!oneı ıtanwıunu ('I· 
karmak , .. r tıemt-n tatbik aaha.o;ı
na ko,·arak. mPmurıarı maddeten 
ve mAnrn tatmın ecmektlr. Du 
~anun çıkana tkd&r da. memur 1k 
ramıyelerı arttımıalr: Jı;;&rarınd&· 

yıı:• 

C.lt.P. '''" Ht"C>f"'iKC 
·rort~\,"J'IL \RI 

C.H P. buatın ıaat 14 de Kurtu
luŞta 110n duraktL 8aat 14 de Ça
yırbaşı meycıanıadL aaat 14 de ~a 
ınatyaU• a(ık h•va t"r>lantıları. 
eaat ı.ı dP df! PHOdarda kaplllı 
ealon toplantllil yapıtaca:<:ur. 

M. M. V. 1 No. Lu. Sat. Al. Kom. Bşk. 
lığından Ankara: 

Askcrı birlikler ihtiyacı için 3 kalem ~bz~ satın alınacaktır. 
ihale:;i: 6.11.1957 günü saat 11.30 da kapalı zarf usulü ile ya9ıla· 
caktır. 3 kalem sebze bir istck1iye ih::ılr edilebileceği gibi her ka
lem ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnaınelcr her 
giln kom::.-ında ve ls"1nbul levazım ~mirliği ilan kısmında görU· 
ltbi1ir. isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir aaat evveline 
kadar tekli! m-cktuplarını komisyon başkanlığına vermeleri illn 
olunur 

Cinsi l\liktarı T. fiatı T. tutan G. t'minatı 

Lahana 32 ton 50 Kuruı 16.000 Lr. 
Pırasa 52 • 52 • 27.040 5482 Lira 
Ispanak 52 • 5S • 41.600 

84640 • 
(2594-14585) --------

Lüleburgaz Gar. Sal Al. Kom. 
Bşk. lığından 

1. Çorlu Garnizon birlikleri eratı ihtiyacı için 2490 sayılı ka· 
nunun 31 nri maddesi (kapalı zarf) gereğınce (200) ton sığır 

eti satın alınacaktır. 
2. ~luhammen kilo fiatı 280 kuru, olup geçici teminatı 

(26150l lirar~r. 
3. İh>lesl 1.11.1907 Cuma günü saat 1~ de LOleburı:az Gar

niıonu Sat. Al. Kom. Başk. lı~ında yapılacaktır . 
4. Teklif me-ktupları ihale saatından bir saat E'V\'C'l verilme9İ 

$arttır Post::-dald gecikmeler adi mektuplar kabul edilmez. 
5. F.vsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülQr. Evsa

fında vazılı Cha!il ve karacii:ter) alınır. 
6 .. ,\. V<' B. Garnizonlan olmak üzere (100) er ton olarak avrı 

ayrı isteklilere de ihale edUir (~·14~001 

l _M_._M_v_r 4_l_N_o_._ıu_sa_t_A_ı. _K_o_m ___ ;_ıa_n_ıa_' ... ' 1 

2 

- AJtı metre küp doJ3p giirg<'n kereste sa-tın ahnacalı1ır. 

Tahmin edilen bedeli 2940 lira olup kesin teminatı '450 
liradır. Evsaf ve şarlnaınest her gUn komisyonda görü· 
IUr 

- Pazarlıkla ihalesi 16 Ekim 957 gilnU saat 10.00 da Sir
kecide :11.M.V. lst. 4. No. Sat. Al. Kom. da yapılacakltr. 

(259().14Ml) 

~ 
8ahlb11 VATAN Ouetecll1t ve Matbaacılık T A 0 adi.Da ı 

ı\A\tP:D l'tl~ Vı\l'ıt.4.~ 
Omuml Neırlyat MOdOrQ· t\zean l'.ROflDP:B 

Bu •avuıa Yuı tııerını rıııen ıcı.are eden meauı mtldGrı 
8P.'LAMt .\KPINAR 

Gazetemı .. e ,-u.ı.ıann yeni harflerle ;önd.crtlr:lf'lllrıt rica edftrl&. 

Bayar ve Menderes'in konuşmaları 
HJaeı ı :.1cld\" · 

mweı.ı.n emetını ve par&11n1 bU • 
ffrlere )·atırmarı tcabe:tlrm~ıtı..ctır. 
Vatanın dör~ bir- kO&ealndetı bU 
raurımıarın mutabUlnl henO• al· 
madıtımı• balac. turada burada 
hlSBe<iilen uru tereıt ıecıet aıtıntı· 
lan cllle dol.Q1p aan.tı Demokrat 
Partının lktUadJ pol1tUs:uı ttl&s et. 
mı, glbl &&termenin, TUrlt lttlaadl 
dAvaıını daha ilk merhalıcı.a bu yoJ 
dan baltalamata Ç8lıfttlaııın ••t•n• 
perverllkle kabili telif oımdJ#ını talı: 

dlr edeceQ:ln17ıden emlnlm.t 
Ba.wekll Jtonutmaaına şOytı devam 

etmtş:tır : 
•AZIJI Afyonlular. 
l)fomotrat Parl.I '1 • '1~ ıene glbl 

kısa bir umanda Du letıbmcıı.e 
ve bu bt'defe dolru, acaba neler 
) .. ptı? Derhal •rzet1t1ım: Zlraatt.t 
bir mJalt ruıa l.atUı.nl ~mtn etti. 
Sana~de. Oıı;manlı deTtlndcıı t•lan.. 
larla Cumburlytt deTr1nde 19~ Je 
bctar .t.urula11ıan11 teşı:lJ eıucı ba· 
elm 'I aeııe l~ind• • · s mı.ıı arttı. 
Bunlar, d011ranın hlfbtr meıntele

Unde &ôrülnıılş. kaJdedllmit bAdlla 
ler ı1etlldlr, 

'Ozt"rtnde çatıştı~ımıı isle.tın tıan· 
ıtaını ele aıaat vadfeli ayındır. Ye· 
a1 buçuk eenede Türı vatıw ma· 
ınur olmakta, TOrk mtUıta refab 
,.e tucıeee 7aklqmatta, oo.t ma. 
hlm merhaleler tatetınl,tlr. ıı:ıso 
denbPr1 J•tırcllklanmızu:ı mull:abtıl· 

nı benaa fenı renı ıımaaa b&şla
dtk. Buıılann tam v&rtm.tntn atın.· 

mata başla<lıiı aenrıer pleeettır. 
Bir mllletln frdi aebelllt bütUn •· 
metJerınln huach alınmıt l&fbuı 
na gtrtıdtıtnı ltaele .cıerten, QI ln 
\"e onu ttak.lp edecek stnf'lerlıı na 
ol bol hasat Tenn refah aenelert 
oJıcaıını flmd.Jden tebllr .edHUdl.. 
Clm için aon cıerece bahtıJBnm. 
Simd.1 uerter ortara eıtmıta. başla· 
dL Y•lDl.Ji aoıı ÜO ., içinde ranı 

90 snndı her bir\ bu olmtn"> t&I> 
rı.tuı kadar, batt& 011darı da mO· 
l:ılnı 30 bQytıt Nf'rlD temeli atıldı 

\·eya hizmete açılı'1 yapıldı. iKi ıOn· 
da 30 Mtr.. Bu,. oo gOndı bir eaer 
demettir. TQrklft", artık Oo S{lnde 
bir bu fabrika &lbl bir eeer •ernıelt 
vıltıdh·etlne eriımlttır. Haber •er.,. 
)'İm .ti, milyarları bUll11 eMrler 6· 
nümi.lzdedl Türk1ye, Ylcelanıannıt

da duyduğunuıı gibi, nabızlıı.rınıı:da 
kaltınma temp01unu uşd1':ınız ıl· 

bl, ıbrOlmtımlf bir hıal& .. d.ı: ve 
ltballn yolundadır. 

MUhWrem ••t.nela.tılanm, 

SeçUnler ar:tte1lnda temennim fU· 
dur ki, demokru1nln bu meı:nleket

te tu•veUınmNJ. mumıc.un oLlUD. 
demokr&a1, brtılıth ten.tide tabam 
müJ etnıetur. .qer tkU.dard& Llck 
muhalefetin tt'nkldtne. fak•t yık· 
m•k için, mutlaka yamak ve klr• 
letmeıi için tenlr.tdı detll. iktidarı 
daha 1)1.ye ae•ketmek için ••taıı• 
d.a.-;a yapılan ten.tide rono.ı fere.h. 
lıtı Ue kat.ıanacatız. Eger muhal• 
fett.e taek ııdıdarın aalAb17eııer1n.l11 
len. •e tatbibun,.. flne a:OnQl t• 
rabltll ue takip edıceQlz. İyl.alne ı,.ı 
dlyeceftz. Ki5tuaunun düıılCUmeat 
yolunu ;Ol,encet;lz. Fakat. ıo uıaır: 
bir multabtle .tartuııDda al.der ten· 
Jr:tde tabammUl elmlyoraunua an
a:esınt toparrrıyacaııu:. 

Şlmdl bu .1.3 aUnlUk 11eçlm dt•retl 
tçtn 1;.amtml ttmennım, blrbirlmlı:e 

tabammül etmek, blrb!rlmlze .11.ar,ı 

unutamıyacatımız kOtU aoı:ıer IÖJ
lememek. Yat.aocıa, kltıeler1 ar&1ıı:ı.. 
da cıotdurulnıı,.cak uçunıı:nlar açıl· 

muına meydan vermemektir. cen .. 
bı Hak, TUrt. mWetlne m.uın ol· 
aun.ıo 

Batv•t111n altıtlar aru11111& tona 
eren bu bUabealnt mQtealllp &tJcm, 
çimento fabrtkuının aoılltmda bu· 
ıu11mak uurı tabrtlla 1Bbuaııa 111· 
cıumıetır. 
AFYON çiMSHTO l'A.118hu.IJ 
AÇJLDt 

umum mOdürUn .t.onupuın.C1.a11 

ıonra .Oz •lan Fraıua bUJUk. eJçı.1 
ek.aellm 19plu.mtıller, mcmıeıı:etlnl11 
Türkiye ue )'aptJlı bu Uttlaıadl ts
blr1111.nden cıu;dutu memnuzıtyett 
lzhar tle [abrlkanın açıl1'lnda bu. 

h.ıımanın .tendWne bab ••tmlf ol· 
du&u bUfUk aaadet; bel1rtmltt.ır. 

FK.\NSJZ F.I.çisixiN 
&OSL'~)USI 

C'1meto fabrika.sının temel atma 
meras.ımlnı1e Y•Ptıııı konuemada 
P'raııaıa bUrftlt elçi.et me-mletett.rıin 
'Ttırklye ile her sal:ıaela leblrUtl 
1a11maııa çok bUvOk btr kıymeı •er
dtısnı teba.rı,i:g etttrmı.tUr. -----

Günalfay' ın 
konuşması 

tRa'!lı ı ınrl4~1 

halkı a!Oatuıak lttn çal14ı:vorıc .. 
mış, Hak.ki ııuvı1etıerint lktıaa:a 
R'tHnee ortara koydular.ı 
'ft:h. 1nF:\Ll\ı 
Günaıtay ıronu'JmMını tl}yle bl· 

ti tmlfJ: ır '. 
c- BenJm blr t.etı:: ldeaLm ou 

ı::ntmleket evlAtlannın hOr ,.e refıı!ı 
!\inde rqamalarıdır. Yoksa ne tk~ 
tldarda ne de aaltanatta Q:OZUmttz 
var 1'~a&en tll:t.cıar ı>etlnde olma· 
dıaırnız tçlndır k1 vatancı1ı11tan aa
dece •ltı a,;iık bir ııaıı.ııı,eı etl
yoruE. SJ.ıo temin ederim kl. 0.11 
P. lkt~dara &"elince Al·nıpa ve Ame 
rlka kapılarını bize aı;acak.tır çan 
kil, karşılarında aô•üne 1Umat etti 
lt"Jı blr hCUrUmet T~ idare buı11calt
ıanıır. 

Şlrod.J ınemle.tct ÇPk ı11Z11: bir 
cıurWQdactır. Bug-ankil çıt;mazı 8n
lenıeye D P nın ne atıcü ve ne 
de arzuau vardır.• 

\l.TI .\\' ~0,R \!. 
~uııng blttttttn eonra. c.n P 

Kuletılb1 c>catının açılışı yaı:nımıo 
tır. B-.ı atrada toplu baltte- yür1.tnı k 
te olan talabaltk parıilller lll'UP\l· 
nun polis tarafıncı11n d&tıt1ım111n 
azerıne otuz oran törle CUmJt"ı 
Ur! 

•A:tı av a.onra bunların JılQ bl· 
rı ı olmıyacak. R&:ıat.Ça )'"(lrflyebt· 
lecek. eerı:>.ıçe ..kontlfaJlilecekaı· 
ıınl:tl• 

Ad&.nL 1 l (HU.UllU - C.H P 
mı ı.uıaı buR'Ü.Q İnönü me)'dım1ncıa 
Japılmıı ve topla.utıda 25 bin kıt~ 
bulunmu1tur Söz alan C.H.P. Oe-
Df'l ı:ıekretPrl Katıım Gtllek; •Stçl
ını kaybetmenin kork~ kor.ıı;uıa
rın en mütlılşidir. Fakat tr.:orku ö
•omu Onleme-a. Bıııı iki defa .ı-a:v• 
bettıt a:na y..:1e alnımız açık ıczı .. 
roru2. d~lltten aonra. Dt>motraı.. 

laruı IJ&r& Clailtac:aıtı ztvayet.ınf' 
tamldl etm1.t «D•tıUlırta alın. zı.• 
raı balıalannın parası delll. mllh~· 
tın paruuıı dalıtırorıar. Fakat 
TQrk mllıettntn reyi para ile altn· 
mıracatını çot tyı b11melt lbtm· 
dır.a demış~~r. 

oaıeıt, C.H P. dlnstz oldutu p~ 
paırand.uı üzerinde durmut •e 
«Blr M~lQmanın dlter bir MQllıJ 
mana dt.nelz demeıt ırttnL'lların en 
bUJOlüdOr. •eklinde cevap vtrmı, 
tır. 

6&ılerıne bQytlJr; teıa.hürat ara· 
ıınd• aou veren C.H.P. Genel !k.ıt· 
reterı, bu arada lktıdara a:ellrler&e 
ıubay Te • ıubaylara rey "t"enne 
hakkını tanıyıacaltlarıuı, makam o
tomobili ıallltanatına aon verilecığl 
nt, Hattı\ Bll.§ba.kanla Dııltlerı Ba 
tanı tıarıç Bakanlara d&hl rnmi 
makam otomoblll ıabiıla edllmiyo-
c:etını tıAve etmtıUr. 

10 ayda 9.363 kiti dıt 
memleketlere Hyahat 

etti 
l Oca.t 19S1 cı.en ı DhD 19S1 re 

kadar on ay ıı;t.rıde htanbul h•I· 
kından 1.Xs klot dıı memleketlere •vah•' etmlt l:ıulunma.ttadır. Bun· 
lann 3.11'11 1 Türk. 5.492 ıal iM Rum. 
Mu•Tl, BrmenJ. •e dller uınlıltla· 
ra menauptur. lllllndıtt Qnre •h· 
rtmıme 1.32~.ooo TUrk •• llldeeı ı1:ı 
btn azıolik vatandaf raıaasattadır. ......... :6xmi-.. ı··u·;ı;o-:-··-·· 

Suç : Üste fiilen taarruz 
Maznun : Şemsettin Varol. Pazar kazasının Zuıorta K. den 

Celil o~lu 933 doğumlu. 
Yukarıda açtk hUvlyetl ve l<endlılne lanad edilen suçu yazılı 

maznunun bulunduğu yer As. Şubeaiııe, TUrk konsolo<luğu ••Y• 
Tilrk Elçiliği vasıtaalyle l!Anın çıkıf tarihini takıp •den 1~ ııfin 
zarfında men~up oldulu kıt'aya veya AHerlik "1bf":9ine müracaat 
etme!ti veya mf'!!krninl hildlrmHi, atari takdirde gaip ıayılacajı 
..\s. M.U.K. nun 215 nci maddcıi mucibince iliın olunur. 

(25119-14562) Adil Amir 

IAŞYAIININ DEVAM! 

PARTiLi 
OLAYDIM 

tBa11 ı ınchle) 
tf'mt'Yl')ldlr. flf'rhan~ hfr mtm!P.. 
l..rı için rn ıntlhlnı ntan lktt•.ult 
ınl'~tılf'll"r1 dıtht ) nrclnn1ut:da itin· 
ı·I plı\ndı1 bıral..ıln rf'Jlm mt-ı;~ıe~ı. 

ıu lllruda Uenıol.rıtt Parıının Pll 

a:ı: hıthııf'tmPk l"lrdtcı mf',.4'1f'ıllr. 
lkıtdar 1'.ıı.rtbl, bnndan hlr a.l' ı.a~ 
dar PV\l'l l)e\ ll'l Bal;.anı Fmln h..\• 
lafat•ın kalf'nıl ıı~ rl"Jlm Jnf'\7.0Un· 
dakl ntııon('f' 'P n!Tf'llfrJııt ıa11·
tf'lerdt" JD' ınlanııe. halJ.:.a aı;ıJ..ça ı
Hln rtnılşllr. RuıOn uRlsr. &lırT 
U•mokrııt Parllnln Seçim BP1an· 
ıutnıf'aln adı altında H~lı ı..ıaını
la.nnı tekrar ya.,,nlısdlııau:ı: hn 
yaı:ııta lklldar dett mtue Yl\ıuıa
raı.. ltlfr çok rtlrf'lll \f' pena.~ız 
bir tarzda l:ı:ah edllmeoktedlr. Dt>
nıokrat Parti bu Jazı ile d~mnkr:t
t hlt'mf'dla;lnl halka a('ılu:11. ı.öylr

mtı..ttdlr. Runu ,-aı..tı>lf' oldal..(·ıl 
ıt111ı;l:ı: bir tarzda yapışının ve nıı

dan ıonra da hundan hiç habatl
mr,·ıeının ıırhtıbl hıe lktıdanla kal· 
dııı ıaı..dlrdt, tıllen 1·11ıpacaıınıı ,.ı. 
:ı:e b11dlnnı,tım, bunıı raı;n1t'n trlı

rar ff(•lldlm. Utınrı.. 1.1 burıu llll•
m:.ın1 ı.nbul rdll!)or. battA tı;tenl· 

)Or. •.,,a'len demolı.rbl tık.,Prht'tln 
ı ... tf"rtnı yf'rlne setlrml"k dt"gll ıuı. 
dlr:.',n dtye:bllıoekllr. \'e Dl'ınnkrat 
Varil bunu dlYeblhllll ıun ( ttıkr:ır 
1tHi Deıııo'-rııtlarıı1 na hitap ~dlyo
raaıı. cıAma bl.r. ~.aln bn nl)etll'• 
rlnl t.ıllıııl)orttoı...11 deıntı. lı;ln "\.t• 

i..lt ('Ol A'.l'l'tlr. 
f'tıe Df'mu .. rıt ~rn1~re hl'll 

t>unlRn .O;l'll'rdlm. l•Bu ı.t.;lrull'r P• 
ııoıı:ttl'lıı;I 11011 rır1111.ttır,» derdlnı. 
«Tllrlıı;IJ tnln nıol.adıteratı •l:ı:lu ba
lt hlr rl h:ırrlıı;ftl ile tıandı&:ın ki

ne AlBClllllllZ k1il:Ok hlr Utıt 11ar· 
\"kMUU d;u:ınl)Ur,D derdim. 'tDO~ü
ntın, tn~ınııı. lli.tldan tutmuv ol· 
mal.tan JPlrC"rlıı; ı;olri. kısa 'odt"ll 
~uh .. 1 nıtnfaatırrl hlr ,·ana bıra~1u. 
hır..larıııııı unutun, htltüu ıtıt·U· 
ntızll.", bttlttn clddlYttlnlzle dtı,u
ntın, htr biriniz ktııdlnlzl nıtıhluı 
l.arprlur \:trtnenln e~IK:lndt" bir dl'V 
lt't ıul;ınıı olarak xöruu. rr1ıuızıu 
nıııar.z:un l.U\\"f'tlnl ı,·ıcr ldrıılıı; t·
dln \"f' bu bDytllo. ı.u\1etı ona ın· 
re lı.ullıtnın ... » 

ÖZCAN ERGÜDER 

H. Erdoğdu 
( Daaı 1 1 O Cide) 

tıfl;:UAtınııı en tırmetıt Te nntu:a 
Ju elenıanı olup 195-l aeçlm!erınde 
mıııeotvtılt"Ulltı: adayhfuıı kuuım.ı.o 
:a.ıcıt pnel mttkeı: taratmıS..._o:ı tt· 
to ed.il:nlttL Ha;rt Enıotcu·nun !I 
llfasını daha bazı ktxnaelerin de 
tatıp edecetı ea,ıemnelctedlr, 

'retkllltın QOk tuttuk\! H&?ri 
Erdoidunun bu anı ııı.ı.tMı n.r. 
\"ev::-cl«-rlnde ec.ıılıt aidaler uyandır 
ınıştır. 

Hatırlanaı:'afı Ozett, Orhan ıt:ı~p.. 
rütU bunı:tan blt'ltaç trtın evTel ı:t'r 
d.lit demeçte. D.P iatanbul aday
lannı ço~ ı:ayı:t bı:ıldutunu aOyle 
mış ve sanılan btr 1ıualp cevaben 
d.e •ll6ted.e Hayrı Er(lotdu bulun 
m&lı.yd..J ı dccıotl. 

Erd.o du bu aent'kt m.lllP.tv,..'!t.Ut 
it yotıcmafarına. lfUra.k etmıy• 
relı: D.P. nln narnzetllgln1 kabul 
Ptmemı.ıu. YJne •ifan Jıaberl@re 
R"•,n- Havrt E'.rdOldu D.P. n1n gidi· 
tını beyrnmem"kte 1dt ve bt:nu ba 
zı artadqlarına zam&.n uza.an be 
UrLmtıtı. 

KULELi ASKERi 

LiSESi ll 2 YAŞINDA 
Ku1eh Aıı:kerl lJantnln ı 12 net 

vııa~ntl:ntı buıiJn saat l' M: tb-
rt>nlf' 1ı::Utlıtnacak:t1r Olrul binhtn 
da yapılacRl: otan tl5renae, hncl\· 
ııt, ld11.recııı'k ve sınır ıı;uba:vıırı 
vapmııt o1anıa.rla Kulrıt nı.rnsupl111 
n hazır bulunlU'ı1ı::lırd.1r. TörPnde 
Kulell'nln. TOrk ordusuna yaptı~ı 
htznıetlrr bellrtilecct ve aıtk:Prl 

~anoo 'tnll!t marılır ça1•ca.'(t:Jr. 

lran Şahının kızı evlendi 
Ta""lran. ı ı < A.P l - tran Ş&!ı1-

nın ı 7 r8'ındü• kızı Ptr:!IM'S ~eh
nu Pehınt bU l11rt zlra•t müheon 
dtsl Ard"lr Zahidi ile nikAblan
mıştır TörPn gayet ba;sf~ oıın~
tu!'. Şahın .ııarn.aı ~ aısıocı1tcı.ır. 

Kanaadlı befizlerden 
Annette evlendi 

ııontr.aı. 11 tA.AJ - Kanıdall 
h~!7J~rcı.en Annette Dıonne burun 
0.PMaın Allard ne evlenecet.tır. 
oıonn,. 23 ve Allard 24 yqındadır. 

Nlt:Ah t.Orrnl çok sade oıaea.Jc ve 
~adrce ratJn akrabalar hazır bC.· 
\unll(!Q:ktır. 

t KOÇ (31 Mart - zt Mbaa) ı; 
: Bir raıanı11 UC11 alt<• dotunaca"tr.:. : 
•takat aotukJı:aD.U hareket eLm• • 
: nlz llztm. : 
* BOOıt. c21 rrısan - ıt lfUUJ ; • 
% Yeni bir ı t.elt!Ulndt bulunma..:_ 
•ıarı mubttm•l. t.eUfad• ıımtte• 
* batın. ll
: iKIZLEll (21 Mayıs - • BulraaJ: 
: AranıBda.k! münuebe\leda 8'ka l 
*çe\-rUmeşi tçln btru daha 18btr· • 
* il oımanıs llzım. Jf. 
: HNO&C (21 Hu. - it T"emm..):: 
İ 1Cen<11 lçlnlz• tapanıp kalmı.lt· l 
* tan .tacınmaııaı11ıe. Oöreceu.ınıa • * çot tayda bulacaıwnıı:. • 
:.tası.AN cıı Temın. - il &191.J:: 
: Çot dtlrOıt barekeı edtyonuoua.• 
•Müklfa~nı cok yakında l6f'eClt·l 
•ıınıs. • 
:eaeA• czı &flla. - n ltJ"ttl> ıf 
* ofat blr E&~r etmlşllııla, fakat .. 
: bu ıld çok dUşb.ndürüyor. Btras: 
• dınaınl.t olu11 bu nrannızı oı.ıc ... 
:ra'>llintn.ı.. • 
•T•1tu:I CZJ EJlaJ - U Dtm) ı: 
: Karıtııklı •ııl•rn 1Cıe.tMmt111.ln ı 
* hı. bayatınıı:da bürQit detltikllk· • 
: ıer yapaca.tı111 unutmayın. • 
•AKREP (Zl Ekim - U Kasım):: 
: LUZUibl\l.B mat.raflar yapmM:t&n: 
•taçınmalı&ınu. Yannı dUfUn.Un. • 
~YAY Ctl &uım - 20 &ra&aaJ :: 
i&ı•dlltnlz ln•na .tartı büt0.11 • 
• .. mımıretıtııa davr&Dın '' üml-:; 
:dlntsl U.ıı:ıe,ı.ıı. • 

:oÖLAK C!I Aralık - !t Ocıü> :: 
• ı.su•aftaltıyetlnlv.dtn doları &al•: 
: 1cendln1Jd ıc.arbetmeytn. • 

!Kov.t. en OeU: - ıı Sabat) :ı: 
:auıtınıme es.ti bir dostunuzu: 
*b•Urlarsanıı. cok faJdaaı.nı ıO...! 
! tttt kahı ı a. • 

:B..\LIK (ti •allat - H llart) ::: 

•Rıa mueıeıerlnde dalma aııl•Jlf·:. 
!ıı •• amtml ohu.la prret. eelln . .aır 
••••••••••••••••••••••• 
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* H offonın Anteni * 
ARAMA TARAMA 

Ra.Mr aldıtımı~a ıörP Fener· 
b~e Ulflblnde '\fuhltUn Bul
prl•. l.:rtutral Akca. TaJlt ~
taman. Mfl•llm Bat;t:tlar vt Fatı
rt ltbaJ'dan mftte~lı;.kll bir ara .. 
ma tarama ekibi kuruımnıtur. 

Bw müthle •klP ıectn ~am ilk 
olarak btr ihbar 1'ıertnf' Sıra.wı
Ttlerdekl J'enerbaht;ıcHltr Cemi· 
yettnde tnf bir arama taram;ı 
yapmııftır. CemlyetltJ.;llf>r. ftbllJ'. 
B•tınrtu Te 4-lı.r.a,rı b1rdenblre 
kaflliiılarında ı6rllntt bllJ'ıınllk 
ıe{'.lrmtııer f'e arama tarama eki
bine yaJlabt knlflp hakkında fe· 
a.a btr ~1 k.onuema1ornz.. •ade
L"f" puurma Ue tarama 1ı1oraY 
demlılerdlr! ... 

.\rmea tarama e._tbf 11aldkati"n 
lbbar edlldli1' 1ıb1 1i:oHlbftn alf>.Y· 
lllnde btr topl&nU olmadıcını 

ıormtstlr .B1111dan ('Ole: memuoo 

olan M- Baıt:llar. pulırma c-e ta

ramanın yanına envı'll tP"'lt içlıd 

ltt "ff' mutıer ıotmarlamlfl;tıt 

"*"il• tt-lf"n Fahri lsbay da. \'ah 
ya Kemalin en ~nn yaıdıııı:ı '~ 

U\. '50n. 1o9k.tm) ~irini b8~dk btr 

Df'f"f' itinde f"ranıı;;Jzca llf' kan

tııı\c okuaıaştnr. Bo atf'"ill ve 1çll 

eıtr tortudan eoı. a.nnsıa.ran N>

mtyetcnen:. "'· Bnııurıu { .\fertn 
~~ler. 1>67le O'-IU a•lv otara.n ı 

demlş Ye ceml:ret. ıtner yHz tat· 
ıı dllte terkedtlml~tlr!-

Futbol Federasyonu Reisi 

Ankara'ya geldi 

A:atan., 11 C.LA.) - Bit mQdd.et
ı.rı.bert Lıondrad• ı.d&Ttde bulunan 
Putbo! 1'eci~ra•ranu re:.aı B.Man Pc>
\at ~u aa'oal'I iatanbu1dan Anlr.ar&.· 
n r~tmlftır. 

Sonuncu olmamak 

eşıktaş 

TIPKI BANA BENZiYOR 
BPfll;.t hlartn bft'."tl'k tim1tl'r 

lf' '4.danadan tr•n!tttr ttttklf'rl 
lıi&IPt'I OS.:t..,.ın OaJalMara;r • Be
~l\t1ı9 ma4"ınd2 rı1ıi:an1ııı k6ttl 
()yan batırlardadıT. 

Bn nıtı ab&lıil."f'J ~ll'Yff'df'n bir 
IOlilM tUtt)öl <illf't'f'flf'f 't'OldJ: t•kJ 

Olllat.a arftf kaltel ı 0-.man ln
clll~I ıtörnrltr \f' •orartar: 
«- "iı:ahr,-, f'o;l;:I ltttJectlerden

.,,nıı-. Oktll7 na .. ıldı ~ . .» 
\htıkl arı N-v~p 1'.ıqa oldu: 
o- Tıpkı hf'ntm 1iblrt'lt.1• 

FENERBAHÇENIN 
EBEDILERI 

f'bfotft hlrln('f rf>fı: 7~kl 11~• 
F-ttf'rlf ll.-Jnc1 n"I•: O<ıman J[ a\"· 

raı.:ntln 

l'.bf'dl blrtnM Yf'df'\c: VanJ' t,_ 
Rlf'f , 

Fttf'tft ld•N"M namYf'Uf'r1: C'on 
Ktmal. 

Et.f'd1 ha:r•l'l"f't dt•anında~ ~e' 
\.f'l ""Oif''.'". 

F'f'nf'rtlah("f'nfn lcaptanl•rı ~ 

t maml lı.APtııın: f1\ret Kırcan 
Tal.tm kaptanı: "\iacl 
t'tntrbahc;f' lf'mf lnln kaptanı 

Rnl«nrhı . 
f'Pnf'rbah('f> Jdare•Jnde Urf:ıle-r: 
(1ftf' meho lar: Zf'l..f Rıza. O. 

h.açrukrııın 

C'lftf' ıomballar ı· \ttm1an. 
'' Raa:C"ılar 

(:lftf' ıazf'terllt>r: ' ~el, K. 
ff'kll. 

Tr• hf'kllr: f'abrt lıı:bıJ . 

ANKARA LiG 
MAÇLARI 

Ankara. 11 •A-A) ~ Yann lbu. 
~n l profMJ"QDal tume Uc maçı .. 
rmın d.OrdttneU l\&n. maçLlınn& 

M. ıan&Gooıoı;:ıır. 

ıçın çalışacaklar 

-Adalet 
•• • ugun oynuyor 

Klas elemanlara sahip ı<ırmı:ı:ı • Beyazlılar bu masta 
puan almaları beklenmektedir 

~1T tut.na mumın no bUJ1l 
lerind.911 :8•tlk~ 4.lter ıaöfta c.. BEStKTAŞ 
Jt.fkaıı. mUcııad.eleci, "mpattk AdL Varol - MO.nJr, "etin - Gur• 
ıet... sn.le• Udtrıli:e uıa.mat. IC'iD un, Ol.can, 119dat - Nuınl. 
m.Uea.d•l• edMlerdt ... suıun ke •""' Recep, Cofknn, a . Alim.et. Br· 
,. bam.batta, t:W:ne dü,memek, ~ dotuı. 
D\JDCU olm.am&IE: ıo1ı1. çaltf&eat.l&:r- ADAi.ET: 

~Rll---..........KU _____ RTA __ RA_R KAL_· E .......... c BOLENI * 
Biilent bıı giiııkii fo1•111ıı ile Milli 
kadroya girıııeye ltak k a%aıımıştır 

Vefa Kasımpaşa'yı yenemedi 0-0 
Her iki takım da sayısız fırsatlarını 

22 oyunconnn en iyisi 
Kasımpaşah Bülentti 

V mı btr ıda.re heyeti. yenı tur 
antnınör ve yaptıkları !llm· 
aıa trarwderıerle ııezonu açan 

Lic!vert • Beyazlılar Hk tkl hı&!ta 
bocalaalktan. ROnra dtizeılerek. al• 
dııtlan l"(.IHl derecelerle taraftar
larını memnun f'tmf'kt.ed!rlet. 

sıyaıı • Bt.."Y&Zh tı1.k:ımın kadro 
harıcı bır&ktıt;ı kalecı Bülent. hr.r 
hatta çıkardı(:ı başarılı oyunlarla 
Jct11un1 ortaya ko~·&rkP.n, onu lı::ad 
ro hartcı bırakanlar acaba. tlmdl 
ne düşfinmeltteı:11r. 

Kaleci Bülent.. dilnto. maçta en 
aı,atıaından üç muhakkak tolü ye 
rtncıe müdahalelerle ônllrerek. ta 
.kmı ar~ad.qlannın morallertnı 

i*Ttye ederken kol ay kola:r maR"· 
lQp ed.llemıyecet:n1 ortava ltoydtL 
Gerek ha.ttaymı:ta ve lf!N'!tte maı; 
blttıltten tonr& aah&Clan c;ıxar~en. 
11pomeTer tar&!sız aertrc1ler~n ha.it 
ll takdirlerine mu.har oımakt•r· 
OL 

~ASlL O"\~\DlL.\R~ 

Kuımpaşa tax:ımı &&bara ıı,.ti· 
eilc blr tertıp!e çı«.tı. S&lıc:&thltı do
lay1a1lyle üç haftadır oynatılmayan 
TayyuL ekibin en foıttıda elema· 
nı Züh:Onon aol aç1ır·a a!ınmMt'.'.' 
ıe, aı açıiıc:t• yf'r Terıımıştı. Tay· 
yar btltOn 01un df'vamıaca •~·~·a 
rak, arltada.1l&rtylf! bir tttrltl an!&· 
f&!n-.dt. Ol.ter tar&ttan ZUh•,ü ~ 
mü~emadi'.'r'en topu 11a~ a::a~ına ve 
çırmek ıçın ıozumauz.. fuııuıı ma· 
ne•ral&rla Takıt lıı:aJbede~k., Veta 
müdl.fileri.nın Tf'rlt.r\n~ alma ına 
nre.at verd.l. tık defa orta bat m~v 
kllnde ovnavan Sabahattin tJf' 901 
haf Salih bLo;anllyctı. Nll::alau·nun 
sardım1yle blr çok Vefa a!t1nla.n1 • 
l'ınledllf'r. fM.at.. 22 tutbolcunur 
ton ty-.At Xalecı Btılent·t-t . 

Teetl - Bf'-yıu:lılara ":?1'llnce. nr 
dllertnaen be.ki 1gıml.ı oyunu çı 
ııaramaaıta.r. M 1ataada Ö7:C"..an 
Yubterem. NeJat tf'ma:vüı pı+tıleı 
Kamının aantrfor. samı ntn ~ç nv 
natHmatıı Vt-t'a rn~tının ıesırt.-ı 

yan yanya ualtmUJtı. 

Bi'Ll!ST'I' Kl"RTARDlh.1 \ttf 

Henü• oyun haşlamı,tı. KfMlanı 
kl6& 'P~tnı )r.:apan Bülent topu or 
talacı1. ö:aer cıalıyonıa CI•. 'Bülf'nt 
yennae bır yumruk ~ık141yle teb 
16:~: önlüyor. fDa.«. 11 
Arıt Özer p111laomL•l tle t.q"d& 

b .. layan veı:a uını Kaeımp~• ke 
lMi içtn çok tf'hllkell oldu1~a dflı 
BOlent•ın rertndf' plan3.,nu Ynt•~· 
Be;raııııarı bl• aoldfln Ptt.1. Özer in 

1 
ıDalt. 61 r.erl bu 1f'k1lde ı•.trentı. 
aötürdügQ. top. s&t lç mevkttn 
depla&.man yapın Hllmh1e. onun 
ra pa. .. ı~ıa. Bülf'nt·ı~ );&1'11 ıı.:arşı 
J'a kalan İ8Ulet kU\"VPt!J bir vunı 
l a ıopu Kastmpa.-:a kalesine r n• 
aer.ror. ~ür.ünü çekL ltO.eden ço.~ 
ktıv"\'etlt hır tüt. aoı olabilir f'a· 
kat Brııent'tn 'a.hane uÇUtu trhll 
k~ı bert&l'&f f'tmı.ttlr ŞO ne Ka~ 
d.a.r Cüz.el.ae. kurtarış d.a o i;;acı:ır 

rozeıcıı. 

* 1 
Sa(it DEMIRCAN 

, _ _, * 

0.~unun 11".lllC'I .'atıı.ı nda "'ıaba.batlln hııl&'llJll. Öit~r 

ıh.'11" ., h.ACIRDIGl FlR~_\T Uet. dlrestn tçltııf> vur&ra:t cen ı;;. 
Hllmı &rk& &r:.tsya yuaıaaıa-ı t• ıtyıor. Bu d.a Kaaım-paıı;anm koca· 
tıreatı ıyı kullanamadı. fDU: man bir l'OlOdUr. Ama bu eoıa. kr 

-ı~ı5.) leci delil dlrek önlemı.otır. 
Kaleci 1le kart-ı karşıya ka.l.dılı DQnlı:ü müAaba.k&da kaleci Bü 

k poııı.&rono.a. t.opu d.Uı<ılt.rneeıı u~nı. Veta.nın bütOn Uınıannı nı 
U2Uncıen ayagını:tan kaptırır-ten t tıceeız bırtıkarait. maçın ı~ı be 
ncıstnde kale;t. ~aıccıan çarprav. rabere btt.ıneeıne ebep olmu,tur 

lama çekt1 1 kuvvetli oOt az f&.l'i(H (H~'CLERD}: \ EF \ _ 
c:u~uı çıktı. Bülent Vefa uınlann \.. p _\'!\A\' I 3•1 , .E'.'<.DI 
•a ırOzel yer tutuş?an. yertnd.t 
vumruk çlk:~ ve bloiıı::ai:&rtyle ta Gf'nç takımlanıa.. Vf'f& • Ka:.ııını 
ı lni JyJ mOd&faa f'd.ll'or-. 1ıta kw Jqayı oyunun sonıannda attı(ı 
..uoı§ı bir coı daha. ıDü:. 31) Itr- llerle 3-1 renmıştır 

net•tn on.ad.an d.ertnlemf&lne U· t*"**•••••••••Jt'+Jt••ıt-JtJt-Jt 
.ı&ttııa:ı ara p ... ını Hilm! TP fıOlaÇ:lk * 1' 
Bılle:Zlı ):o\·a.J.ı;or 'Teb.Ut:ell \laz.1• * V.EFA ** .. 
et co. o;aoı:ı.r. Ama k.&lecten o~· •ÖZC.A.'1 (1 - ltt:RTE.lllt.\1 C?J,! 
~bı tır:"1·.n Bı.J.lent rakip ~ tut * Rahmi {JJ - \rJt l4), SE.J.\'IJJ 
l>Olcunun •~aklarına kapanarait, :. LS). Ö-ı.c:an (f_t - Özer t"ô), U.-.Jıl. 
bJı- ~.b.Ukes-1 dalla benarat etmek * mJ (1), Hilmi H>J. bmet (1• .; 
tf.. * Bulent. (llJ. • 
Vefanın bMıkbı ae,-am e<t .. yoı :.t.ntrenör :_Sabri ıuru. ! 

Sol 1çık BU:ent. Kenan·ın bir an· *Kaptan : l'>m~L. .. 
ııt duru:amaaından aatttaöe ede- :K\SJ:\lPA A: ** _. 

--, n"lı: aold.an topu t&lecı BO!et'ın üı1 *B[LEST 11 _ Kenan (2), ~ ~ 
tUnden ka.leye dolelUru)·orsa a~ .. KOIA.l' 13) _ Ka.Ja (4ı, S~ .. 
ll-'i yer t ta.n Ntkalau.. kale önün· ** 8 ''' \TTI~ <•ı Salih (O I :.... 
ctekl tehlıkeli ı:ıurumda topu ;co. · · _,,, ' .lf 
layıı:<Ja UZ.ll-~laı;tırma:va muvaffak * Ta1yu ('1}. Teoman (1 ... 'tıl .lf 
oldu. Bıraz t'Onra df'\"te IQlfıüı ao- İ rnax !tı. A.IJl\tE'r Ot), Ziihtti• 
na f> rd.1. ' * l tlJ Z 

Oyunun lkuıcl ranaı, blrtncı dt'. * \ntrenör : Clha.t. ı\rman, _.,. 
rel·t nazaran daha aUratll ve hır• :Kaptuı : Ktna.n . 4 
çın cereyan ettl Bu df'recede Bil· *Hakcım: r.\iK GÖKAV Z 
ıeut yPrınde tt'üdahaıeıer ıle U:.: ~•••****•***•*ıtlf-:ıt-lfolf.ıt-••• 

heba etti 

M "H namzet kadrtıaunun ı:., 

Jııpn&larına bqladıtı ıu eı; 
ra!arda. K.sımp._,a ıı:aıec:t 

Bfi:ent btr harıı forma rırmeıı:tt 
ve tP!me(!cJ Eşfaıt Arkaç·ın naıarı 
Clıkkatını çekmektedir. 

Telt eeç1cınln seyyat kMlttııAUn~ 
BUlentl de dahil etmeai beklenme' 
tedlr. . 

Bllındıkı stbt naınut kadrod• 
kaleci olarak Tursray. şnıcrn, rıtc 
ml ve Ö%can buluntn&Jc:t.adır. :SU" 
lentin içinde bu:undul\ı form df" 
recesl n&m2et kadrosuna aı.nne::·• 
t:!A.lellr. 

lst. Spor 

G.Saray·a 
iddialı 

Çıkacak ... 
H aftanın en mühiıll 

karşılaşması yarı~ 

Mithatpaşa Stadında GO• 

lata saray ile 
spor orasında 

caktır. 

lstanbııl 
oynanır 

G"Ç"'n '.\'I~ 1k' defa tMUlate , 4 
ll"T"•'"•r'\k!r neticelenen he?' tıt.1 rt' 

!c1b!n mtı!'abalı:a!annd&n 90tlr&- • " 
nnk' ma("ın da b~!" bayii çf''.rlft'tl" 
11 8"'Çf"C~ğ1 t&hm!n 01Unm1.ic•a..f1t' 

Ot',Kf" o\STRF'''"'-'I.\R 
Her ttıtaknn aragtnd.aıt "enı d<" 

an bu rf'kaht'-t. tarar.arı İaz:•lf"' 
te çallfmata s~Tkııtmekwı:itr. •" 
Arada mtııı:ab&ka ıçtn k&.'l\p& 11rt1 

her lkl takım ı:ta cıon aıkı b!t td' 
man vapmışlardır. 

Bu ·arada İıııtanbul.spnrlula:- o•Jr 
tM&ray karşımnda mfld&faacıa dl' 
tııık tertipte ~l.kacak:arı:tır 
Takımın: Sabih • Kenan. ıır 

rtb • Alılaeldln, Kadri, OUnSÖr • 
Kuaboıt~u. A,·dtmlr. İbr&hım. j:1· 
$ &n. YU!u>el. Ô';'namu.1 mub.te~eı~ 
dtr. A7rıca Allaa4tnın at bt'!ıte ~ 
Ken&nın da «at haı a a.!ırnnaı .. -
ktıvvPtlP mu!ıt<>me:dır. :e::ıncS f 
llibl K.lmll ceza;ı oldutu 1çı.n !Jll 
m~ta ::er:nt &lanu1aca~ur 

Ddtf'r a.raftfln tsmaı.ı Ttı Sil· ı'I'! 
ı:r~:etıilr:l~rtnden Pazar RUnkO 
• a rerlert.uJ a!acaltla.rı:tır. 

Her tk. :ası da '.JuRüı:. Mııı »il" 
1 trı · .annı •a.-pacaıc::arcL: 

FENERBAHÇE 
DON GiTTI 
Puar ~a .a 19 :\fa·:ıı-. etadıtıı11 

aı,:.;ı~ı nıOnllsl'bet;yle Ankaraa:iic!I 
veya Ankara ltannuı 1lf' ka.~ıl•·•· 
CM.'.t o:au Fenerbahçe tai<ımı ~·:.tıı 
Ba. ... i-tente mOteveocJilen tellrtoıJI' 
nen arrllını.ştıı-. 

FıPnerbal.lçe Puu gUnie:u rı:ı•'i: 
çLıı 20 b:n lıra a.iac&ktır. ......................................................... 

muııatka.k golü önle<l.L iM. ÔZCANIN BLOKESi ' elh."f'ıt1'- J\a_ .. ıoıpa~a al.ınıarınd.ı11 ı1ırıo- 1 ~ 
ıDllk.. 1:>) Arif•ir. on&ek.1% ,.çın- MAÇLARIN .I - de Öt<'nn rahaltıt touu tutar\..en o .... TA 

den &0! ta.rota Uoğru •andelledıll 
topu 1&m.et.. oç KA:! ımpa.ı;a!ı milı:ta- M . f .. 

<."O'Shl' 
t U ... . K. ) 

ııın uMmdan >1çrayorU -~: HAKE LERI !'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"lllllllllllllllllllt.: !:;ş ~f 

bır •• ,. vu"""''" .... ,.. h•v... ı ~ il' r e 1 e r i 1 k : 1 FENERBA~H~Ç~"E..".,, ett.:. S'lt a:ı ıtö•eye, Bülent yerın- .taı.anbul Merke.c; Hatem Kom..c. 
de pt.an1onıa aolü öntemt,tır. • a!nden tebllt edllmhıttr 
bınde. Sabaha!Lln1 &.<ı&n tapu, B~ 12 ICk!m Oumartffl cün1.ı O;\"nan1.-
lf'n':. gene tehlikeli pozt&Jonda k\lr cak B~ştıt.••t • Adale; maeıoın or~ DLJ"ŞMANL/""/ 
tarıyor. ta hakemuıtını Orhan oon-nı. rar· U 
'FF'\'I' IKt,~I dıınc-ıllklannı da Ya'-l&r Nurt~n ı = 
h. \f .l .(.' I""• (~Olf'O"'ı"I , Tartk Yamaç; 13 Eiı::.im Paıar ııün. §1 d 

Z<lilttı ı;alımla Arıf ve lluhl.f'- kU oaıataaaray 1et.anbulllpor m.aeı· -
remt eiı;:arte ettllct.en ıııonra topu aO nın ıee Orta hakemliğini Zül bahar m a n 

1 

rerek &!t puını avut. ('ıqı• yle oır Sa(c'naJ.;, vardımcılıltıannı da Rlfat ,. 
ı1111ııtı yerden 1terı)·A .dotrv ortala Ata'tant Ct Doı!:"an deruhte edecek· 
dt. Tan-arın ani "\"01'1'1. __ ı~~· _ :; _ 

f"tnerbah(·f'nfn nn lr.nılf 

Ön1er - Fahrf, Klhat - 9lla.hat-

dtr. Un, Gfinıör, AJ'ha.n - BftY.. UllU GU PUtbo! ,...._ronunun bu J1l t :n m•ltl•, "- A1I. &raun, J<. groı, 
cı pttdMJOD,el tUmeden ı ı.kımııı :,\ftte. 
n. ttıme1• d11$1DMlne karar- ••r· Matın ,._.tama. ıaaatl: ıs.it. 

m..ı tiI•rln• ııaıu 'feçb-1 deCi.ftl, ~=::::::::::========~ 

ı.ııtt ları bir ha)ll drdlJ.odıH•' 
.\O l acını<ıtır. öırf>ndlır;1mlzf' •·' 
re 'ıÜJlf>nenlf'rin haLU.aUt- ,t•t
rıJ> l-lldar alı'ika"'ı yoı.tur. ı,nılr 
nıaı·lıınnda ('t>rt")An edf'n htıdl 
"t'll'rln tı: .> üıı:ö ö.rltdlr: 17.ıııl' 
il tıır o.runru \nlo.araıta h;11ı.ıı 
<:irkin bir ha!'f>l.:f"t ,-aptıc11u1nıt 
ınOt"hbed ct:za.ra curptınlnıı .. 11r. 
fnnlrlllf'r ruthokularını mtt· 
ebbet C'ıP7.:tdan ı.urtannıı. •~·'"" 
f"IYlf." Fenerl)~hf.'e dbl blh uı. 
bir kullllJun popUlf'r bir u~ uıı 
ı·u .. ıınu a,, nı C'ıPZtl."'• ~ııırptırTtı.•· 
JI du.,ünmtı'!ler f'f> 'aı-tvf' bit' 
utiı.:1'1 olmadıtı h:ıltlf' · l;endl 
OJunc-uıarının Anlı.araıl ıt hAlhı4 

~aı>ıııı' ohıuıu clrLln hRN"l.:l"ıl 
lı: f' fe- etın1~1erdlr. ('Unl.u lı:mff 
lllf"r. F'enerb<1hcf'nln ııa~ıl 01 ... 1 
llltlr'hhed {'f'7&) 1 art .. uırnırnftl 
Jolunu Oulaealı.lanna l.anldlr· 
lf>r. Bu ,;ul'f'tıe F~nt-rll futhOI 
C'u.>u nıh;a.I 'i""enttl.: l.f>ndl arı.11 
dn.. .. ıannı da knrtaraca.klarııı• 
Onılt f'tmf'ktedlrlf>r, Bunu hn • 
her nısn Ff'nerll tdarM."llf>r, ıntr 
l.:e7 hALPnı komltt"I taratınffllll 
tayin f"ttllen hıtkf'mfn df' dPtlS 
tlrlldl.ı:lnl a-llrttnre bn,_t.lıtfll"I 
"Oııhelf'nmlo:lcr T"f' ıne ' ol ııı•' 
lı.amı ara mUrftt•aat edf'r("I. ı;lll' 
hl"lf"rlnt aıılatnu•IRr, •l:f>r IJö) ır 
hlr komplo llf1 kl\r<ıııll'll"lrhH"ııı 
mM('ı ff'rkf'df't'l'lı.IPrtnı llt!'lnr•1 

aC'ıklann"lft..-dır. 'llelo."1m hıtıli" 
..,.,,., AJ ntn t.-.tlhbar f'lll1t:U1 

ıı:lhl N"tt.~an l'lml \f' bunııfl 
07f"rfnf" Frnerlllf're h!lk ff'r«'rı 
ınt'fiol mAktınılar da J111\.pn1I d' 
.-ı.,11rnıl !erdir. e .. , tarafı p!• 
nrrhah«" dO.smanlıtından hat· 
J.a bir ııııf'y dtl:lldlr. 

bUJ11lt mücadeleler b&şıa.dl.4 oeıma ... :::::::::::::::::....!.~;::::::::::::::::::::::;::--""".::'.:============~ıtı:==========~==::::::::~~~=~~~===::::::::::::::::::====;:::::::::::::::~I c•tın aeçen maçlar aonucunda lr.ü· ı 
eük t&ktmlar ~UJ11klv1.D. fa•orll•rln 
yuinl alt7or .,. onları m.a l'bı> edt.. 

70rlv. 

iıt• ıutbOlUD bu p.Mp dlyf'lert.
ne ~o; •e B ıtta.t kU1G.pler1 d• 
kt:tıd.Jlffinl taptadılar. BusilD ao
aun.euluta dtıımem~I. •e 1k1 puan 
u.a.ma.t için çalı-.eaklar. 

&&ŞfllT.\ŞUrf MOllıJ BOZtiK. 

aeneıuet: tamptronluk tab&lnda 
otunn. TUrlı: tutbolunda aoa uhtbl 
olan, ceçen :J11ın Ped.eruyon Kup .. 
11 ..,mpJyonu Bqtlc:t&IJ.. aon İatatı· 
Wlçor m&Cl'M>t;etı.rıden aonra IJ1· 
c• boıruldu.... Sparta.t•a karp dU• 
ıun tempolu orun çı.ı:ar&n •lyab • 
be~ar. Ur:l stın aonra aan · al• 
yahl.ı ,..llıple:rlne i:a~ bo:ruk orn• 
m1.41la:rd.J. Tt.rattarıan. takım.lan· 
mırı. ıaUbt,-etuıı '.at!Jordu. P"akaı t • I 
lr.tmd& dtrınan bttmlftl- -o..-..-eıuı:: ç .. 
h.-n -.dee• b1ritao tltirdı .. 

.&DAi.ET AZbll.I 
aı.tmııı. ktAI' eıemaıu.arn:ı.dan ku-

ruıu Adaleı -.ıwnı. ne d• oı.. btr 
M. All stbl, bl.r 8allhattln ıtbl l)'i 
tut.bolcu!am •blp, bu bakıma b\l.. 
ıun~ maçta ra.k..lplertne naZ&t'&ll 
daha c.tdn bir manzara arzetmelı:· 
tedlrler !Ulhuu on.abat oımcar 
muoataanın teaı.et euntını t.f'şk.ll 
atmektedtr.-

Ad&!et .tult!ıbU, tattım Bt$llı::Uşl 
yendJ.11 ıalr.d1rde tutbol.eulanna 
:JOO er Ura prtm •erecektl..r Bu da 
AdaletJn ma.çı ta:aanma ... nau:u 
VtUrac&.ktır. 
,.-ı.ı--ıuım-A4ıUHllHllllOllOIOIH 11' 

11 Ta'ltım iL İ 
lar O. G. B. M. A. Y. P. P. ! 

--------i o. s. e s - - ı~ ~2 12 -; ! 
F.B. 7 6 - l 19 4 l:? 
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t Bp<ır 8 • 1 1 10 O 9 • , 
\"da 7 3 2 ~ 1 ı 11 ı ., i 
K.P .. a.72328871i 
B. Spor 7 1 4 :? 8 12 8 8 : 
Emn. 7 2 t 4 8 t~ .3 7 1 

! il. J. it. • 1 1 • • 18 3 • ! 
1 ~kol '1 l l s "l 12 , 11 ı 1 l .'\dlllet. 8 - t lı H I!! \1 
:!'.,,111.,.. __ tıttP-•-- ı•-111tıoımnrı"' 

EÇMELER 16 EK
-iMDE YAPILACAK H kaMnıda '\fo~ı.oı-ad& Ra s ıürf't tı1.J.ım1 lif> l..Rf1ılaea<"aL olan wrbıPoııt ~f' (;rf>lı.O • Ronıf"n 'fllll &"ttre.s taı.ıoıları ııaıttrfl4lt'rl, .ıo kt~ıııı. hh 

iLK S _ lı.Rrlro ıır dOndtn ltlha~n. \lpalludılı.I ıutmpta ('alıemaıırı ba.,ıantt'll;trdır. <.'•1111 \111; ·.ın (.•nıı .. ıınıııı:ı n.uıu:rllf'riıı 111; .. _.ı·nırltrı ıı; Fl.lrndı•. 
11.:lnd '-f"(·ınplf'r \f' f3li.ım tp .. hltl l•f' '!fi l"li:lmdf' ~a pll ll<'ıH•tır. n11,..11n \il. \dil \t :uı ht'nb"Z ı.anııı:l fltlltıtk elmenıl')lerı:tlr, 'luııtara u .ıı ı.,l 6ıı · 

11 't"f' BO!tt')ID ı\kba a dtlD reder.uJOU Rtl~1 'tltl Crnap lel;.tr,il ı.;elo.f'rt>I.: l.:,unpa dfl\PI t'tıuhtlr. \Ul..arııl:ı •lllıı llJ. ldnıanlıırını \ltJl.111 ~ ıi rr~dlrrlmlL a:ortılıııtl.:Ltıllr 

Arsenalin AnkarO 
ya gelmesi 

meselesi 
••• Ankara, ıı rA.A.\ - oençlec' • 

lltt Jı::utllbü, tnı;ııtı:ıenn . .\r,,,110.al \r 
k.ımını Anif.anı.;.·• dlYet etmt.ıı oıd 
tu ma!Qmdur. 

d•' Oençltrblrlll:lnın raptıaı l:n.ı f'1 
•etle, Londrada teda'fldı bu ıundll ol· 
aıtada Ha.an Polat da mec11ı 
mu$t.ur. 
Buıun Ankaraya dönen ~: 

Polat., bu ml!1'~U tıe ,...kılld&D ııl~ 
ıuı oldutunu •e •erilecek ee1•b r 
ı:nt~bet oımuını Ha:lJlf'rdtn rıc• 0 
mı, oldutunu l(lflemtt ye netl•~".-J 
1·1 C'klldc olaca~ını tıını. ctı.-• 
ıöıltrıne ı:ave eım:.ı.~. 


