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Gfvekil ''medeni &iri~~~~~.__..._, 

muhalefet,, vaadett i i 
?iresun 'da da lnönü 'ye çat~n Menderes "Milletin ' 
T ararı aleyhimizde tecelli etse de ne gam,, dedi 
,,!VFJK RERİ'YE GORE, MUHALEFETE R~Y 
-·~ıtıasE MİLLETiN KISMETi KESlLECEKTm 
l:fj\.j(if ~ı ı r-----------...11131 

H. P. SİNİN 
ROLO 

'l aliud Mahıht•t-ı.,ıt_.n 

,,,____, , mı Giresun 15 - Kıradeniı sahilinde propaganda gezisine çık· 
olan Ba bakan A.dnan ~lenderes ve beraberindeki Bakan· 

Jar, bugün buraya gelerek O. Partinin mitinginde birer konuş· .. 
ARNA ÇORUM l "'~J:r.~~::;ber: B balan! t.,.,ı. 

ıamaa:a lıazırlanan Oıreeun D. i> 
ı~ı.uı:ı buaıün burada wncıu;tu 

VE YOZGATTA neticeyt aı-amatıı. 
z.ra D P. t .. kllAıı MenOer•! kar 

ıı:am&k tçin 1 ab1lennı ıı:ıra.:amak 

. Ahrned . E . 
rnın YALMAN 

H b r ri)tJ 
.... Parti ı 
"'-"ln.1 hlU tar:trınılan 
,,.eırt1 at IJl"f"bf'll~J" yapıt.an 

•ıunde dur )tıın balhutp 
Du ta U)(lr• il p O· 
•hınd~arıodıtu ;fh;~ • 0 1t"<·ll,. ı:rn-
• ...,faht t•kıtrıJan u ~drnüıı lıdı 
llrratı hır 1.ltap ç f J tı.ı: s.n .. ur 
ıJor-.> lutal, il l · nurrıırc \·t ·'· ıo .. drrhpr .. 1 lı:-tnı "·•• t.>t bir ..... hf' dl· 
ılı , lfttıınaı ldau· t:lhuı 

rrı,lb •rtalrtr ıl 
111 b ''' •hlı > 111 uıru ı ~e 
fi 1 '8111bıa. 131 l • arını t u·an 

r tr... rrtıp edtın&tş llru-
8r1>,ın1 h 

KONUŞTU 
t.tecıtıı tofdrlerden hıç birini Ou 
~e razı edememt~\.. 

Böy!eoe, köy ve kazLıırdan ııe· 
Ruıud lılutıaltlrtmb:4u 

Corwn 15 - Sabahie}in Yo~ 
a:aı:ta tert;-p ed.llen mltlnt:de tl 
başkanı Muetata Sayarcı&n sonra 
&ö:ı .ıan C.:U P. genel baıflr.an v• 
tılt Fuat Ama Onttmüzdekt ...,... 
ı:tmlerde meeeıenın ı.acı.ece bı:r 
partı:rl l1başına aeıtrmek. olma. 
dıgını. aaıl dlvbın reJtml kurt ... 
racakları Jktıd.ara aetırmek 01-
cı.utunu t.nlaı:ıı ve fOyie dect.t: 

cŞtmd.1 Mencıerae bır telsra,f 
çe-'ln. ArnL tat-edıltntz zaı:nan hc:r 
hani! bır rerde s.z.tnıe Ut1d.arını
~ın muhaeebea1n1 yapı:ı::ı.ak littıyor. 

ClerUı. Hem o Uç ••t. konU.f5U.D.. ba 
na blr 11ıat. kıUL TOrie milleti b.a
kem olaun. B&lı:ıtı ııdrtln o zaman 
vazi:ret. ne oturt Kon~amu ar
ka<l~lar, ıı::orkar. konutama S z 
Clen deılli, a!Z.in vicdrıtnUllZlD. bıl;c. 
münden korkar. -rur:.c mıııett tr.1"" 

ta O.P. yı boıam.ı.şur.ı 

tirt.1len D. Paı·tflller kam;; on "e rea 
mi ara.Ja.:ar:a Adnan ~lendere'ı 
karştlL"'IlAi• Ki LtJler. 
A~H;.::er 011.meml4 o!aca.ktı kl, 

tL""Jlyon:a Menelere&i tanıı!a.m.ağa 
iP-den aruptllU Cemal aelında bit 
tablll, Ailu lı:Op~Q. cıvarınaa tam. 
rondan d.ili}tü Te beyni puçalan
mU aurettJ,·~e öldU. 

Bu hldtııe sırasında O.P. t81',jkl-
1itı rad:ro ı.le notrırat rapıyor ve 
mıtrro!on!ard.an ıu aöal.er ıetı.111· 
J.•orc1u. «Şöhretı bQtQn dUnyayı 

tutan A@an lfeocıcree peşlndeii:ı 

e•Kt otocnobtlle ıehre a:rnror.» 

ı n i ' ft'i.'""K'ö n ya·;d a 
bugün konuşacak 
N. Yetkin İzmir'de, D.P. keyfi 

rurn lrrr bir 

bir yolun yolcusudur, dedi d,. 111 ~ lflt blrlrıd~ ~r a.ıı.n,tın,.~ 
lnk., IOJI tt'Lf'rlrın Jil.etıuı IB\O\;t 
bh \ r 11Yatıu tltrlnth•n tı.rr 
h ·ı•lınıı tdıa. lltl1 ~"P-1. l~Q• J tde. 
ıı:.fwlııl n ı arl!tltr:r Ol!fuuıuı.. uı ... r
fntt-~, ı.uıı11uıım1ş, İİm~f'ı..arıı bir 
dtn b nırttre &lrlı,111111 Ulr ruhla 
llcnı rr hırı UbJtktır'' d'rllrrıu1i1.-

8 $, ru ı 3 ı d ıı~ullrrlt de. 
ıı~" 1 •rı htzırfıtıı~;a .. ı ılS..trrlhntı. .. 
de de ta.lı~ıtclııı rık ll;ltı t.ıı.ıoı ha· 
u,.ını l ''nıııcı ~tbı ül('lt":tdı·n hlı-tn. 
nı u ı.f'lldt ıuı ,· 11Ut11Jel Par .. 
bl~l me,ı..111111 , .~;~"ı. bir hüı..e:. 

Se:t:ta yüz otomobll BÖZünü tşı
ten meraklı bir "\'atandqla b1rll:< 
te Adnan ~rendereeı kartılamata 
ııJdenıerin, tl otomobil "\'e kam· 
l-Onla ı~llre aıreli•lerınl t•b1ı. et-
ıtk. 

Belediye meydanınela yapılan mı 
tinade ilk önce D.P. B&lıltetıılr mıı
ıeıvek.!11 t>ııtrı Yırcau. a&l1a 11<>nra 
Milli Eıtıtım BL"o;:&Ol Tevfik. 1ıerı 
ve en 1ıonra da Aı1nan Mende1'911 bl 
rer konuş::na s·apu:ar. 

Ouauat . rababtrlm1zdea ri' 
An !Ur• 16 - Karadeniz aey&h~ 

tinden dün ıUşam ddnen O.H.P. l'8ı 
nel b&:fkanı ismet. İııönU, buaünU 
tat:rah.&.tıe aeçırmıt. u11ıarn UatO. 
aaa:. 18.16 de bu.ın menaupları 1le 
blrllkte Kon1·a,ya sit.m.lftir. Yarın 
aabah Konyada yapılacak C.U.P. 
ınltln~nd• aly•l uır tonutm• r• 
pacü olan 1aönU ö~lt-n Ourı ıeh· 
runızo aelecek ve öı.ıecıen eo.ı:ıra 
uçü.:a tstanbu.a hareket edectı-ne 1~1'" 't.ıllJrı tıı 1; 1~cı1ı. uurıa 

Arna. &OD awılerde O.P. .Uder~ 
lerının C.H.P. aenel bqkanı tnöuü 
ye «huta» demeıerwe cevap o~ ... 
rak, bu kal>U Mi:ıleri .OYlıYe.nier'.ın 
e11.deco lı:e.ndllertnın basta oıcı.u&u~ 

u ııerı aurcı\.I -'"O eöz!ertnt tV1le 
~u.trd.ı 

c- .sızın mıaenızcıen. ance Jıü 

Meyeı.ana b • ıaıu bin kılJI an· 

r tMıı le . bölQnıb-
tolııık• tıa J.l:ırtıııın "I orı..ı' 1 1 1 ktsır bı ·'•bna lhuı ,,-tn n L. ________ _,._ __________ ..;;:;.; tlt1!;ıamı a: 3 (ıe; & ele> 
Ohl 1& r 11ure1te "' '" lhth~ B ~ I B.ouutma!an aıra.;ıncıa Sıtkı !'ır 

ıu l•cı.. hcllL. ınaıa ,..ı ., ı 111 ~• ~eııe· ca.;ı, Ha!:.! Partlalnı eıe aıaral:, * 
cak toplanabilmlftı \'e aukrofon 
b14ına 1erıeottr'Jen b.:- a-rup L· 
tışla;ıcı b1i.llasu Cl1kkati çekiyor 
dU. fUeıamı '!'a: ı '"'D: 4 •ttı 

Utıuok . JAPON TiCARET HEYETi .f l'"ıı>a J,ı nhf"I t·lı·l 1 H. ltı • tı. • Ie U •- Eat.kıelen dUttatO:-hlk oyunu or· 
IDf"I.. ı ı rat P,uUJI f i - dun bir llr.ırrt hf'Yrtlnln httsl;.ııu· nu:ror1a.rd.t. ttmcıt i5e mllha.:etet 
o Plltl~~I •41 rı·1. •arrcı~~~~ flilLtlt lıtııuı f'ltrlnı ılf'O traııır;lt &t-ernl ıtr. lla\-a alaıuııı1a JU\Ull'tllf'rlf' Sehreteı·iııe oyunu oynuyoı·.ar• d.ec11. 
ltr l;, .. ,:r~ "'''l•Up '->nı-.u l'Q @nra Ciırıı f'll ~ hoh, llı-2tt't"t ltı•.ıeıhıln wr»lnhı ht>r lf1f'11llf'lı.f'Lln th·ıı- Tf'\'fik te-rt ıae: c- TOrk mı.le- c H p BUGUN 
l"•rtı.ıuıu u:,,aıı 1.urıııau ::!1 ı:f.!t· '"t ııaıunıınrt.ııı , ıuf)f'tlııi aıdanı.ıt... ~""1.llen uu·ınlP'-ı·llf"rlıı Jıtı,.ııu ·ı Bir llOtfl L. reyJ...nJ mulı&le!eıe verir&e na· • • • 
\arııı.. batı ltı. tn,1111 1 ,,. uh rr >rl ile Ilı ır1 ntunuvlM"tll'rlnı ıın ti 1ırt11rılıilf'(·~ılnl au.ı tırnıa'- '" h.111• •ıbı ke llttckllr• dedJ. 
ltı:nu ne Celdia:ı Pnı..ıı bir rı Pnduıı;trll.-rlt'! nHiıljH•l'f'kfıı h lıılf'r l..ııruhlhilf'C"t,(tnf' ııalr ff'fl.11.lt•r· V d••.. Son o:arak ~on~an Acmr..n 11en FATIH'TE BiR lııdtrd~:ı uı,,ı..tıuı ~ı~ı .. ı-.rııı ru. dt" huıunıııtık ı•lıluıauu aı ıı.ııonı"'tır. \l r. hoıı, 1ıon11111tı11de bır h.ıliııı et• 1..: cı.erea. aene fameı inönu~·e çaım. 
ıı.ıuıf'tln ~Pb:r 4tJd"n ,\\~~reL'e.\t lopl11ntı"ııırt:• flııtıa ı:olı. l .11Uıta hıılunaı·ıtınoı .. 6;\ll~ere-L ... a:\l ı.; l'tf' vo Str\-isımizden C.H.P. ye err; bucı.mlarda b\11Un-
tluıu ll\11lurı11 llrl!'tı• \ nl..arl\,)ıt. bıtrf'~f'l 4'1ınl tir. MIT.ING YAPACAK ~lı • 0 'lt1 \'Qrpı)( llı.f'rtuıı~ dur Londra, IS - TUriı;: hükQmetı bu- muftur. 

rrl>tt v ır. • ........ ....... .,, .. _. ..... ................. ....... .. ,, ............. .. .......... ...................... ,,., , ,,,.,, .... ;:tln Blrleşmi.f Mll:elJer Genel beit· !\JLU ALF I t:. IO b n •: h .\ l .... _.\ h. 

~~~~:da )l'ut'"~~"··,~I) ... t'1etıı'•· suı·ıE TEHDiT ret.et'ı Da; Hamma?'911joeld"a ı,et•dt Konutma<ıl!ıın ba.şında el'." Tl' C.HP nln !)U&'üll saat 14 d• 
ıüıf'lu .. 1 ~l \t' ll-ıH ttl rrkor ı..ı~ ı e'tıil bir notada aorı öurtr• ldd1a· d14ta U:l• ııeıen ~,.e 8f'lnuyen bLı- Fa;.:ht..: Fatih camli avıueunda 
Paru teller '~d e.ı di4 blıe ne ıannı rW:ldetmt:ııtır. Q..ır tezvır, hınb1r ı.urıu 1 ıt1ru ~ .. l•t>aC•#ı mttlnade C.H P. Genel 
tı.ııue u bıtJ..ııııuaıı "~1 O'"n•uı.rat Bu not.a ;oeçenıerue BurlJeltler ta..: blrlnl kullanan Menders. hır ara Sekreter K~ım Gtllek, İthamı 

l.ı.;t h:la.Cf'tlltaıı tir f" •ırı.11u1,; ı.Hr rafından ıen• B.lıl. Genel aektet.erl .tatıtbaJ. 1çU:ı yeni bır v&ıdde bulun :-;.anear. Burhan Felek. Cemtl san. 

lı.utııtnıı tarilfla.rtıı'rı ıtrtı\ı UIDıJa~ 1 Al TINDA iMiŞ ne ıe~dl ed.Uen bir razı~• enap tef ml.1' Te fÖYle dem!.ft.ır: Barlas. ebrure Alt!.oley. Nee1m~ 
\ bdGılb aıı buın 11 ı..trc ltltufıu.ıau kil etml"k\edlr. cMUlettn kararı aıertıtmlzdo t.e Eracnç ve O:-han B:rs1t kon~acax-
au bat~~l ~nııı~a \.~~ 1 • lfue 'fürk hUküm.f!'.1 bıJ. notııwnda şu celll etse cıe ne ıram. lftıbalefet.ıe ~arcıır 
nıllltllnJ 1,'.~·1ıtıı.. lurl.(Ja•l•r". ru10ı~u. rı.:ıoe teldıaıannın cam•men yen>1a et. dekw;alaakbir'D'leelen1muhal61'EıUn Cuma.rteaı sıınü u.a~ 14 c:ıe C. 
•ltıoda "'-1 '" \ll....ıta ı r duiunu bellrttlk.t.en aonra. Tür• bu nuıl •uile a:örmesı li.zımee1C11tH1l H.P. 11 Gençlik' kolları tarı~ından 
ıuull lUln\auıu lU arı" lelttn K S 1. I .. d d·•. b. t ttlmet1Dln kendi. IJÜTtDiltlnl emnt oo.ı&ra l(ııaterırta.-. btl'.·Uk blt" mı·ını tert.ıp ed1lmt1 
llld•tm anwu•r, hnd~lü•un Old"• ruşc;ev, OSyQ ISt ere gon er tgt lr mektupta t ftt altı.na almak amA<IN kendi )Je:ıdereo ÇOk UZUU DUtkunda t,r 
terıııı, ,, \f': hallı.ııı • ı.t-uıtııerlnl I aınırıarı da.bilinde laıedlti ted.blrler.. •matbuat hOrı"J}"ell• ile ı paı hal!: Pazar ronü •ut 14 te Takalm 

.::11.rl~r, '>lblt:lı1' &u.. lstanbul toplantllOrlnO ÇQttl ! aımac.:.a ~ oldutu '.bf"UrU:met.ı.tı kı» na <1a tMıM etm4, fakat bu de J&pılacll ttUtinZcle l8e C.aP. 

E il. &iıtıuaı ı & T"' bunun klm.ııe)'I allkadar 11t-mıy• konularda herhanR:l bir mU<1aJa&· Genel Ba.şkanl :lsm't iı:ıönü bır 
rrt),, 1, tıllş ol!''"" 1 A~IOC"i.at.ed Preas cttı llOfltnm&kted.Ir. da bulunmacıan . .,ad~. bunlar r konuşma fapaca.k.tı.r. İnbnUnün 

' llttıaı ı ~" 1 ı ö d 'T'<·rk bU ... ı•ı • onı-- •Yl' - ... il kttdar l".anbuli1a yapac•}>-f bu konua.-1\ıı.ı 1 llJOlaL. \e eelı.lltttı.aı ANKARADA Kope:nha". J~ _ SoT)e~ Kombn:&t te :rand•n bu not.ıı.sı.n a ·~ Ci ... .._ ... e .... , ._....., ~ l -· " 
dtfı~ 1ıtlıa rouıtt lbtk& derıuı~uıın,ı.. Par~ıaı ~ Xlkitı Kru.tef, bu;Ou tı:ım tı surty~et.ı durumdan u~· u !arında nedeın :rapnıao.ııar dl~·e C. :nava bü~.-ük el:ıenımısec verHmeiı.;.· 
•lot Uc '"'1ıı;lnı1t·rrte u: tıuı.ı.<l)dı. hu A•rupa 808.Yitll.ııtlerlni Ortadotuda ıu endlteJ1 tzha.r etmttUr. to e , anu ısa: 3 ~u: & de-J tedtr 
lı.litıde U) uı.. Paruuetrllt't P11rtı· RADYO blTlf \"9 ıuvenllthl torunrnuı. lçln ........ ...... .. ..... .... ............. ..... ............... .......... .... ...................... ... ............ ......... ................................... , . ... ..... - . ... . 
haıı..10 l~Öl't'<~ı..uı... 0 ° biri uı,\· o&I111tDaya. da•et etmt,ıır 
duıu nt lhril'et l'a1rıı";"tltlf'rln "t- D&nlmarka aosı·auatıerının htoQa 
rl t\~ll \f !I ll t lll.)ıi.. Ol 
rı~~l l'ıtrtıclltr r~ı~ı"1ııt>tf>rlue, Du; KUYRUG-u eevıır.p •erır.ı.ec::tıtı bu meırtupta bUbaı 
aJL 1ıtıtn11ıı, bonu t.,-ıuıı t·wt"ll l.ı- aa Sur:yentn durumu Uzerıncte du· 
le L. tııutar10 l.bı Ullıtttreı.. dA\liya ruımaına ve cBu ıı;.üçü.lt Te batlJ e 
l:lnıt •1'lılarnıı.1ıdırı~rblr UtlJce.ı dl- All ra, Hıı.aıu.al A'rl•ntan 'er memıeır.et ıwkerı tuvvetıerın 
ıa"' 1erde ııut Pıı.r;, 1Bu df'lıtlı.I "'"" bl"r:I ~ bı.r tekilde duran Ptllllpe tebdldt atıındadır.• demektedtr. •Su 
da uın ı ar~aL ... «'rtn eu «.:anıt aceıı~ına buailn radyo ıe14faln1 rıre hudutlannd• muıamadl}en .. 
\.aı 'U ıuu.ı..enıın •

1 
lldl,)lar ar11aıq. otr-nenltr ..,., 1 den b•'1•rara~ ter yıtılmakta Ye Amerıtaoın ti. cı 

1:1 , flla:ııtLI orı ı ,,: lerı bulup "'· Clllk~in.n On1Jınele a:.nra ıtrmltler nıow ~urı:1-·e sablllerıne plln 1er· 

1 't.P10llz ı~ın tnb \f'l'ttlel. d'*tlttır l"e tadJo a!abUmelı: ~in Oltlı;rce lerde dola•m•ktadır,• 
' "lln \.aıurıar terek. di\l, mrtn · ı be-ktemtşl.Udlr. o.are 200 rad..VO oı. .Metı.upta TUrtJ)~nıu dUrumwuı 
b~b-..ı hlartıııu ~uı l~kttaı "'''" ,~ dutu blldtr1lm!t. Clab.a aorua 71 rad da umu edilmekte •11 "'°yJe demet. 

r '-llbd arnnlıl( \f' • tecflr: •Ba.ıı .tlyaöll~r ..iataubulda top 
•it lhıı a.t ba.ııne c tnutıaı.. ro d•2'1tııacatı .avıenı.rı.ce bekıe~n ;anmatt• •• 'T"O '· •ıı: matamıannın bt t:u;tlJt ı f'\ rtl111f in ter ~ ".u 
h\lnl)f'llt' r Oııh:n ı •J..lir :\ e •raauıda buıun\ı tuk •e batt.A ınare.si al nda mu • raauyeı " u ı 
ti)' ll>rtnor · ' "'ll badışe 't Par11,.1 d. nı ı..ı bıuaı 11 tr çUm14tır Em.nt;et. memur luı:ıma.Jttadır.• 
btı IQ " nıu l ur. lan b 11 11aıun 1 Pf'lır. ı ereı. d4\. 11111 a.s&J11i cUı;ltUrJ.e •.emln celebll· , Bundan ıaon.r11 Daolm•r.ı1:a rtttl il 

11 ~1llnıt\Jor, lJııın hl lı..a\rı~ur \t" IDlflerctır Daha 90nrı J1itdea ıııııa 1 nl l.>1r memı.eket~D b~leı Suriye e> 
f'~lııı.t.ı bana, '° d•ılüd ı ıı tıı\"l'r nd.romın Ba bakanlık T t ı l•Jlanndan mur.eesaır olaca~ıoa 1· 

ene,. \f-rlnlt.!ı> deıil·İı; Baıı:a . ... canı ! ... rtı: oiunmaırta Ye bu b613ede ha· 
........... .. , •1nu ~ııı. : •. ~tı a d • nlı11;ı memur.•nzı• aatlldttı oı:· 1 rıpu ıemını ı~n caıu•msıarı lttl"u 

..................... .... "' renUmt&tlr mektedlr :::'."" ... .;;;;;;.;:.::::::···· .................... .................................. .. ................................ : ........... ............................... . 

DÜNYA G (J z E l 1 HJ , l&IJllıılıı.lo.I J' tı il • 
nlan '" il löıltJ ı. - ınu flll:ıı..a.ı ın 1 '" '\fiu 'Iıtrlta l .ltıdhaJ l.rıntlr;1fi:l ,.pılıut bir 
'"bir P••r ntnnioh~tllı.enı11 1Utlll f•kUl•r'ı 9:?: ~8d~ a ıuı:eıııı. ı..rallt:~ı f'-f'tllntl tir. \!-hnda Pf'dtı..urı-t 

' tle bPrtlJI" f'dllmi tir. -· · • ıantımdlr. 1\endl•lne ltOO d.olarhı.. bır tf'lı.Jf' btrll'-· 

1 ' IRKP,:7':11r h r.""" Bin r.Onl , .. , 
1 1 v 1 

BASVEKIL'IN VEGENI 
!••tarihi,, açıklama yaptı 
. Özdemir, DP. Sirkeci mitinginde 
Mareşal'ın kendisine vasiyette 
bulunduğunu da iddia etti 

U P ıı S:r. · · açık hava top-
hwt dU•. "u1 :3.43 d•' S:rı.:ecı-

c.1e Cia.rın eoı ıaraflna dü.şen me,· 
cıauı:1a ~ apılıJ:ı..ı4ttr. Toplantıda 561 
alan D p_ ı :ler1n bilba.a uzertnd~ 
cıurı:ıukları huaue. Pı'Of. FUat Köı>
rülünun Uıti!•ı ve inönu olmUıJ· 
ıur 

Top.&ntı başlama.ıaan ön~. Ba.i 
blla.nın ~·Qent Atehmeı. ÖZClemır 
ETUruade. mıt-ıng yerınt l'tl.'Tllf, 
\.·e önee. çe' reaıne blnlun~erıe ba· 

j 21 b&ı'ib'h&.t.lerc1e bulunmuştur. Bv~ 
hsaaade. IOZi.erıni coanı IOAG.i.· 

den ıa: dılr edeııh ı·e. Ou e -_n 

Memurlar tonuısuoda ' ·ıe hıe
rıne otıı\·ap vereceğını oııcıırmı -.·e 

OO}'L D P. tekrar ıktlcıara ~elır· 
.e, memurlar ıçtn kara U&te tan· 
ı:tm edecell:mlŞ. Şaşarım onlara. 
B.s :kara U..ıte det11. • Oökarı kaa
tederek • Onların valUertnı müa· 
mında bırutm demiıttr. 

E\"UJU•de. dt..ı:ıa .onra çevre&ı.n 
cıeıcı kalaba:ıtı Jararu 1arı.ıoa. 

yaıc:a.~an buı ıR~cacl» la..-ın d.a d • 
lekleruu kabul. etmıııır . .Bu r.cacı 

(DeTUU l!ia; ı il: 1 •• , D.P. !tin .ozcwu öz.dnnlı oaımau 

Hür. P hatipleri 
iktidara çattı 
Orhan 
işbirliği 

Köprülü ''Fikri 
mevcuttur,, dedi 

DUn Hür. P. Il merke:r.tnde. auetecııerıe tı B~kıanı , .• 
İetanbul ~aylan &r116lnda. Orhan KOprı:UUnün t-ab.-rlyle l:J(r 
aın mübahM.eel» ya-ptlmı't~ 

hazı 
ıt.Ba-

Orban KöprOJU şunları aOylem.ıttır 

HÜR.P.NİN 
BUGÜNKÜ 
MİTİNGİ 

Rur "P. nın. , ehnmbdekl bu· 
Jlik mltinıı bu ı tan &Ut it · 11 
arasında Ta.kaim me1daaında 
ya pılacaktır. 

Gen f'I Batıkan l 'evzl Lutfi Ka 
raosma.notıu, ~nf'I lf'kret.er ib 
rahbn Öktem, Turan GUneş, Fe
ridu n Erıln •e HamdulUh Sup. 
hl raıınöTer He d ljer htanbul 
nam:ıeLlert ko.nupcaklardır. Bu 
mltlnı if:la 1b:ıe fa.kın do•h: ha 
z ı rlanmıf 'ulun maklallır. Toplan 
u tla P ror. Ta.at K.öprıllünUn de 
oz almasa mu!ıtemeldlr. 

-ı 

Polonya'da ' 
Tevkifler 
Yapıhyor 

Varı;<na. ı~ - Po Prosıu aaz e 
.ı.n:n t••• edllmrııı uaerıne ba,ıa
yan nüma;-itl_erden aonra 21 taıe 

bentn tff.klf ec11ld.11tl. Clün bl.i.dlnl 
mtısur. Dlı.ba eı-•elden aadııce eetız 
klfl-nln ı.•klf td.lld.1tı b1ldtr11.mlf
tl. 

Nümaytş.lerden eonra tl"Tlllf edUen 
!erin ı.m •Jl&l a.çık.larımamtt ol· 
matı& beraber. :zoo ü ıeçt:ıt zanne· 
dUmeltıedlr. S&veıllit, rat::aiaoan ta 
hltl&nn pN: ço&unun daha f'T•~I· 

den. •bıblan ola.n klm1ei.er oldu:ıt --· 

c- .\vrupa me:nlekette:ın .. n ~ 
g.ındL bf'r partlntn ve ber a.:ıa
yın ceçi;nll"rdcı arıecıeceıı -para 
mıkta.-ı te&b1t. edllmift.lr. Meaell 
İnzi.1\~red.e hıç bir adav m""teltl!· 
ne varıncar• ktelar teeblt edı)mı"' 
olan ı.eçtm maa.rafım, bir eter!!nı 

(Ut•\illlll :o.ıa: .l. :..u: 1 fle> 

Yurtta nabız 
yoklaması 

KONYA'DA 

D. Parti din 
propagandası 

yapıyor 

ısı 
Konya, 15 Tur .yenın en bu 

)11.k v:U.yetlnd.e eeçun eör;ı:ı ancaıc 
po!Jfilacılarıa a.1!1nde._ Şehirde 
halt aeçtm mücad":f.lllJ)'le pek ıl· 
a~ 1ttıımte ııtbı. Başka }'r.rlenn 

tne olarak Konyac:ıa ltalCSltJ.,."ll ı
cı IUo boyunca halk arlııSlnOa .. ,. 
ç.m konur.unun La..'"\lfıldıtını h.ç 
duyı:ıı&dı.m d.J:rebı:ırım.. Konya'.ı 
btr 6G;nıtmen bunu töyle ac;ıkla~ı. 

<Denmı aa: ' ıtt: ı de) 
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~;;:•·1!· ·~·~'1! · 
1fl;Sl~ Demokrasi'de milli liderler 1 

JlldöOUmUnde ı Aksaray meydanı 
Dô'..m&bahçe • Y - v~rı tıd.ır Ge • k 1 1 k 

«Milletle beraber» 
Yoldan ayrılanlar 

~~~ru ~:ı~~~!~ azan nıuzenlu .,,~ ol yenı şe i a aca Btııılar kiil· 
A .._ cıu&u .atlnletde 

ıtı tararı dU> •llllet h ç d z;nre:ç • 
l"Un. uıu • aç- e' t: oımu_ I ı..-
ıu:a •UllU nnıı xat ,e.ıırın d&lt& 
cad••nın •• , ,.. K ııts 1• ,,ı. • , ... 
n1 bora&n bo~ 

1~eni ıne:\'dana bü:Yük öntm \ '( .. 
rilerek, genisliği 150. uıunluğu 

İSf' :?80 n1ttrr olacak 

ağıı• başlı, 

iı•adeli 111e11ıleket tiiı·lii, 

çapında iıısuıılaı·dı ı• S.GÜNALTAY 
B

ir çok Ul•rde (lm ]ıı.ta rll ... 
larınca. toplattınla.n o.r. 
propaı-anda broııurUnun Jı;•· 

JUığında kOCil.tnan lıarfltrle cU.I'·• 
•e ktlttik harflt-rle c:\IIUetıe .,_ 
ra.bt'fıt ,.~ııı. 

u.P. nın •l1illclle beraber oluP 
olmadıtı, bir tartı nıa. konuı;ll• 
J akat JMS · J!l.50 ara"ındakl d•'" ' 
rr için .:·11 1Uet D.P. ile berabeP 
dtmek. kabildir, Zira o t.arihlrtdC 
ha lk, ırrçrkıen de U.P. ,-1 benflfl· 
ffml ti, Dtmokn.t Parli tlrri ıt: 
ıenlerinln t~rhplt-dıl;t $iyu1 lOP' 
ıanıııar. büyük oıçUde .heıec•• 
trzahO:rleılııe "\"tsilc oluyordu. Dl 
rlkmh ttirlll ııluıııı ve ına.hrtıml 
!•l1Pr1n teıı mes·uıu ayılan <:nil1 
Jıurlyec llalk rartltlnln ısıen.ıınıt 
dlA:lnl ıo ... ı•rmek için, U.P. ııırr 
onıuı:da ta~ınnordu. Gt'('!lkter1 

\"f'rl('rd• adım ba ııula kıır
·banıar 1ı:~ılllyordu. Hatıl. J.;rndl 
Jerlnl D.P. Jldertnln ayal.iları nıtt 
allına rırıatan kb~·Jüh•r. çnıarı rı 
ayak toıuna yılllerlııl surnı•ktcn 
bllf' bir c•riıı iç hazzı duyuyor· 
lardı. 

bek du•&r.-
arla kapalıdır. TECER 

Dolmabahçe tar& uu yoldan a11- .,, _____________ .; 

:.)U• 
br 
ÇI• ... 

r&:ı bu avlu dU"f"&rlan ':>oywıca man. ımıcu dr- ur&yı 8,' ı:ır. 

Ak&a1 }' ne) anının a: caa:ı ye
ı: ıettl ~a.et be o.muı 'ie 
B~led e )tec: ı.ın.ın dün Q JJ> 
ıanusında mUJia.:C:t e edUereıc. x. ... 
bu oıunmu.,ııur Demo:<tui naz.arıreaını ne 
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Demokratik rejimde Parti 
D< ıtratık rejimde Pıllt 4 1 d • 

1tlert P•~ı. m•alları::t&ki tU.ım• lbrme7e ae n O rencı ıroplar .ıa
Jı. açılmaz lıtaslnt veren btr ııcı k&· ha çolı: anar. pazar veı tat ı ştın,e-
Pl ceçllcUlt:en BODJ'a nlh'7e\ Ak... rt 'b.tk da daha talaba. 1 : • &lde 
n;t.ıer'e vantan Yerde Jlne onlara nı;. ı ıezmP:,& &eıtrC: A~. lıe 0 

Buna Kvre yent ta.nı.J n edllece.ı 
o.L"l AUara,y meyca.nı, \'atan vıe 

ll .iet cacıcıeı :ı n ke6ıtt ~i.e:. Ak· 
ıara.v ı,.arltlnlu uıuncıu u aaba-• 
. er a.:aca.ktır AJey-ıaı.n Yeaııcu.e, 
Yen. kapı 8&r&(hanebrı. ı Be .... 
zı . 'fopka~ı ve Yenlbançe ıat. ka
met ucı"'r. &\! e.1 )IOJ!.arı:ı ':ıL.e ~ 

me ve d.atııma nıe\k11t4 ı. 11:11 e
ceee.;.ı.ı Taka m mercıa.nı.;:un a r 
rn.1aa .· u.,ıoııaeü otan Aksar&:; 
:ne .1anında trafik reni b .. t~ tan 
ıııım ecu:erek uu· ı Abldeterıa Bt
rau. ıa:nanıcn a.ı,;ılacalr.tır. !ı.l.8/"

dli.Ilı ; etrafında. ~amamen dUkk4n 
\'e ç 11a ta.llela edilmek taere 
.oı~ kattı \'O ~enı, 1ıı4aatlı b!ole.1ar 
yapllmaaı u unu::ı..ektecıır. ?ıl"Y. 
da.."lı Kumkaı,ı ve Yetllkuleye ba(l;
nra:1 yollarla. a.a!lll o:ıJ aruında 

bulunan 1er, . uar. park "• etıcın· 
oe eah&lar:na ~abaı• odtleccktır. 
Ye.c.:: meydanın ııent11ı t' 130 mefro 
re uzunlu&u IM:ı 280 metre eh" ... 
. uıda otacaıctır. 

re. B:unU>chel. ~le d:ror: 4tlSı!' 
devle"!. aıla.."Ilının pan U o:a"t>'\ıı. • 
•1 detıı. ~heme1uı.l bir part 
mı olm ı ıca."!)eıder. B.t'" men. ~. 

vaı.ife..h.ıe •ı.t :11terdc ;..arar ız o .. 
ın&l'a ne k&c1ar mecbur ıee. \'Atit ... 
l'l aarıctnde blr taı...udaş oL u 
blr partin; n prenaıplerı :ıe b&ilan
m•ı olmak.ta (la o kactar bakltd.P'. 
i::\·erir kl o crıemur. \'atancıa lılc 
hajc;k.ı He tnt-mu~uk ,·az1felerln~ 
birbir.erine tarıt1.!:·Jı1a.--ıı::ı... Şa.!. 
btr ıı.tıuıcıaa olarak memur~11ııunu 
lınuıawı. bir memur o~arak da Va&· 

uuıda.ştı:.:: h&.:t;arındıın bO:;-un.su::ı. 

~tetnur olarak vazıiet1t b&.")uıa et• 
cı.ıtl .:.&DlW. partl temn:;üller~1 blr 
ıarara atarak • ..ılltiln vatM.ndqlara 
kar~ı tar&fbız b~r hlnıaye ve ~vat 

. t :. B r partide m:.ıar 1 ı.ıem:ekete fa. da wlnınden &1· 
,.. aıuhalJllertıHn uaz.anncıa 1ı1 .. \·ad.e :ıaı .. ın n: tzatıeretu1l lc:azaa· 
,eı ı ı:örilnftll ve ta dalı tc-lılktl _,.. malt, re &\·eılıttoda rnuv&ı1ak ol· 

dl n e-- lerl ta: l ve tUdtr edl:6 mak ma:YıacUyle aUr(l Urü vaad
b lece ı'l.Uh&lef~tln. bu:;;umet e ıl'rdc bul ı.ınurlar .. Ne '""azık k blc
cu.ı maulık ıekllne sürut:erunt' ne ııartl llr kf'"re bu o:,.unu a&iıneye 
meydan vermt\·ecek. ınt ati 1 \' u· koyunca. cı1gcr p».r~ · lcr Clt" onu ta
zatı ıurrn,.1 lradell l drr!er !le k& xlbe lıov., ederler:. Onlar cıa ka
tla.r tıala \'O ne derece nüfuzlu o- 1118 da.ha cutp ,·aadoerıe bu oyu· 
lurlanıa o part: vata.ı::ın ,1Qi11terek 11 u dc\'RIU et eli: yolunu tutar
menfaatlerln• o katlar ~k h&~;trlı ıar. 

tin a'.•rılmu bL tlan 

mer. ta.tat. her rua bt4. •aa~ il' .. kıouıı B narı en 11S1ttna t~ atı u. 
aruuıda açıt. duran çır~ kanatlı maaıtı ıç.n 1-e,,:..rc ı~. ı raııa· raha 
blr lı:apı d"&ha vardlr. Tt&:nvu du- cıoıa amadı.11: &l1 b r yana. ra~a re
ratının ta:n k&rşuuqa Faötla an bu mı • cıa;ma aıncıa korunatna
tapıntn üzerinde merme:-e ıcaz 1· dıklannaan ı .ı· t1bet1on at.: ı:d ıı:: 
mıt taYl• btr yuı okunu: Re ım rın~ de btr c.ıo unu l Avrupa da 
ve Hey.kel J4Qzıı.ıı. Ltında da •..\· ve her ;>erıe bau. ...a::ay blnai&r. 
tatOrk'tin em.ı.y!e 1U37 de eele. .... ıtın. buı tatOların tcnU eşy&b ,e 
dı.1m.tı\1r. Buruı CUmhunyet L'ı.u or&dıı. blrır.:r .. m~ aaı1at tı· 
TGrtı1esın.ın me;rda.na ıetu·cıtıtt. ıer.erty!d d.Ooandıtı ;:brQ1Ur Bıaıaı 
Yiml1 «art mıh·c tnaarıın aahıp ooı..onaba.ııçe ar~ı da be)· led!ı
olcıutı.ı bir1 cılı: ça&d&f sanat mtı.ıe-- Topltapı eara.vınıu ?)azı puv ı,;ıutan 
s:cıır. .r.e mQ.ze tlalıne çevrllebtlm.1'~r. 

l1ız.mt'tlt>r edebUır. Fuctıon ıı~: ııo g~lt n partile , ıuı· 
~l\.ıhtrllf parti Jıd.rrlerl a:-ıı.stnda ıtı.k cısıa.s:arınt Cl.a tahrıp ellecek 

husumet, \'e can dü'fmaJ1lıg1 olma· 10: ara apabıllrler. BunllU' bt·r 11e
ı:U, tejim ıçın. ı:nen1Jetet ıç1n b:t~ yl µartt2anhkla muha!tenıe pder
) Ut bir reıu.A.ettır. Hele bunlar<ını:ı. ıer 1't:J\·arfaıtıveııt sandıklan ~
b!r1 J.k!.idarı, dlQ:erı :.nuhalefett te'"1. l!crlerinl ka:b.ramanla;!.ıllr, xusur
til eaerse, \'at.ıuıın ın~terek mt .. \· tarını. :1 atAlanoı örım11aeı ~a.ıışır
!aa lertneı UYııun al!MCtta bl~ e.. Jar. Part1 lÇUtde lider lıakkıua.a e 
m.}'ece:C.lerlndtn. zarar dalla bürıl& b111>1~ btr ıenkld "eo muaheze. en 
o:ur,-' oQyük ıtabalıa:.. bar.t .cinayet t>&· 

arızlann bu ten d.l~r ı&IeyJ ..!erin· 
de kullanacakları ıetıcııtleı1y.e cür
etkirlatı auatunuiar. Swıma)'anıa
$1 kapı dışarı edr.r~er. Pa.r~t ııerı 
~elenlertnın noıuzlarını .k6t0\•e 
kul:andı:tla.rt, )111.tt& ah.51 menf&
atlerı ht'IS&.btııa sutıat ·uıaıı~ri me • 
..ıana .çıtaa bile onla:-ı taktpt.en 
kurtarmata çalı1ıı:;ar '2J. P ... ı·u .. 
zl:Ullar, kendi klrlarını düşünen 
vurguucu;&.rın x..r:: iıtrdımları111 
tabulcıe cıe lıiçblr nıalızur '1\rn1eı
ıer Pa.rt.u:a.ııtık, vatandB.1In devıeı 
ıda.!'Ofl:lnl koru.mak vazıfealne eal• 
:>e çalar. VUra'\llllo.rJ. )'Ol açılır. ha~ 
ti eski ,.e orta çat:larcıa par!lzan-, 
~ ı&Ynt!Jle ııcıerıerının bırer 

Kaptdan tçertye dalaraak ıı:cucıı- Ama ı:>\ı Veliaht ı:ıa.teslnın b .çolr 
~ uzun bir topr "olda bul J· an 11 bir r un ve aerkeı mi.1 
ruz. Bu Yolun eat t&r&..'l Jlne aa:-a.11 aeıN. llalıne aeı. rtımC"SJ. lrı.ilmtün tı.c 
dU"\'&r.an. tol taran aa aaray b z.. t1lcıtr. BUtun bU pUrtlz~ere r~ 
metıne a::t. 411 binalarla Or ııtıcı.ür. men J&..'le r mllz lz va.ı, d ebi· 
K111ım12a btr deniz parçasını ~.. 1 ""'"tz. hem de bu t&r"'. ar •t :;ı . 
raı: JerledJt.ım.:.z tucıtrde iahıle lc:endl a.mlı:lnlarına aorc. baya~ fa:, 
.ra.tuı 1erae hemen •at Jcolda Dol· dlLi&r •&lla/&.'l. aa mi faa et .ç n~ Belediye Meclisinin 

termckle \·lf.Zl.feU bır devteı. mı:
r:'ıUfU oldu&unu hat.ırıaı.ın -ve öyle 
ha.."eite1. eıetn. seçım aır.,.ınoa ean· 
dt~.;. başına sıııta~ ı.amaa Qa kt.na~ 
tıne ıöre bani~ part Yl LU\Ul or " 
rettnı o pan:ye venun. HA~m 
\·aatfail b~ınd.a yklnu. acılletl 4Ü• 
fU::ıe.ün. Ne ş~ı MIIJllllt;al :le ıe 
cıe h&.r.ci t.esl.C" ve tayUc ~nünde 
hak "f"e ad.IJet 3·oıundau a!,·rılm:~ 

c. kt&t.Or. :>!rer ııra:ı olmwna b.z. · 
aıet eden factıon.,ar çOk c~rUl· 
tuti.ftUr. 

(0l•\a ıııı \;ırJ lıu»altt~ nıu-ı.•alık bütün partile- fllır. au folda:C:t ae.ıer bo~Ur 
r n Ilderlen &ta$lnda ~al.ı.5i kln "Vo ~m aayılL'l atız.ıar tıkllllır. Partı-
10.~:ıııÜllıl-t Olup olmaması r:nese'e zıınlık ruh'J !ıüi.r.a:ıcre k&lll ıöz· ( ı J Bllınht·hl. P .. .t!I. mab&hçe aca:nnın Boğaz·a aotrı .ıe buluuan bir mo.ze 

ra1Uar111 kısmında •\"ell&ll' D&ı- Evıı. yap16l yOnunaen bJc; de mu 
ftııll• d~Ue:ı 6&r&Y blnuının m ;• Zd ol:na,ya e-lver!f ı olın1.,1an bu oı
m menUı!nU avlu kapııunı KOrU· 1acıa acJant ve Çalıtma yOn~lCl.el2 
roa. İtte mtızemız bu earaı çat.1.11 ta::o ın zec!:!ıı. l&yret.~ ıortııoı-. 
altına 61ll:Inmlf, \.L'l.ta peke a.oto- ıı:u:zıenln rnım ve heykel kıamıları 
ll, a.:çı Oıtü.-ıe çeJC"Hmıo ·aldız .• \:&..'"dır Heykel, b.!zde. ream nu.&· 
nai:qll ve bazı m&IlZ&ra nıJmlenr ran d&ha çok yenı b r aanat :tolu· 
le ınaıü. yükse.il: tavanlı. lr111 U· d1.:·. ouun lÇ1n bu kıaımda aerr ... 
fa ı. on yed; a&londan ~b&ret.Llr ıenen eserler yalnız .oka.en aıucıır. 
ı,;erıye aiter sinnez JuLqımıza. en· A • ıca dünya ııetktıl aa:.ıattnın i"J.· 
U. J&J'V&n aaray mercıu·en1 ve ber &el Ornelderlue alt b r ese alçı lı:op
tl )a.nma rl."1t!a'.'lan .tu-anlUt ı:t.. ya tmu.aıı bölümü buıunur•Jl'. 
ltor dor atzı ıeUr. iklı, katü bu bl· Restm ı.ıamı tso daha tmd.ıcıen 
na. her .ıtatınd• bö:,·ıeı da.:.·. kara.::ı· c.lduk:ça zene!nd.r. z..ınzenı eltnd~ 
Jık, uzun kortaorla:!a bırb n:ıe ki r.1.mlertn en aon sırıt num.
bagll CCl'I , lllUhtetem bü,,ü~ fia• fR!ıl )edl yQz Ot"JZI fJUdır "}ı, bU• 
ıon:ar.a bunlara ve kor.cıorlara • nun ancak yartaı uı:auıımektcdtr 
çılan bir tk!:lm oda~ardır. Bu uı. Onll.f ıçuı. l:ıer erf'e aµıldıg; eı
ıç. ·1de oturu;,m a malışua bır b • b. nObetle ,..unıu e t . .:. .•. r 
na olara~ rapııa.ıtı ııw :n hJç d mo- IJOı.eı..ıı.ı Mtl teruel ~ uruU de tıu· 
aem b.r mozedt' ataı.:.ılan va.:sıt'lk. ı aur. Buracıa Hau ae:l net.ne ")&gll 
bu aınayaz. t:htım taratnııı. açtl11.ı Ü:'il: re.t &ııa•ının o ıun a; :..n
büyo..t penoere erden ı-wan 4en12 ~arın tım hale trın sbt'llle.11: mü:n 
ıoıtıoı. yalCUZ tavauıar. yanaıit• türıdür Rea ıer Jtrono o k alr&Yll 

dünkü toplantısı 
•t. J&lnız paru:er'.n ~et:ıı. mımılr-- ıerı kor ettittnden. her teJ·: tyı l:!J l'harlr~ llrnaı..ı, nı· ıı 'lal:\· 
tktn de .tadcr1rte a.l&ıta.lı oldutun· eö~ek ve ıyı a&tennek partıc:ıı. ıllr,; fle la drı11oı·r&1th· J> ı:-ı; - ıt11. 

Bele~ye Meeııaı d.Ou au.t. ı~ te aıın. Vekil i6e, d.ev!er. nutu&unu. 
toplanarak e .. m deııut caııqaı•· part.i mentaat.lnc kuı:aı.tınusııı. lCa
lannı O t~r.n .or.ır. Oeçen cclaeye, nun projelerınt hazırlarken partl· 
aıt tutanaıı: 02ettnln 01tunma4101: aaı1ıı.k.la lıareket eımeeın. Kanun· 
::nütea.klp. beltıd:.ye ç!lertntn ,.rn• ~lan t•:.bıJt ederken cı:e taraı:11ıaıı~ 
diye kadar alnllt oıdu!;.laı·ı ıı:ır.ar- tan il.)-rı:nıwn. PartlollHt rulı•J, 
1a.rın bir defaya mL~US olmak Cl• ancak polltııta ba.-; &cttlı zaı:nan 
zere artını 1-t.ı.}·en bir teklif, 1ıe.. eerb t.•ıoı ~azanabı r w Cll. 

oah b07le vazrretterae partı;er 1___ ~iiiiiiiiiii!~i]9'1 
menauplanoın cıururou talaba ça· lll 
lııtmalan Jca~ed.eır. \ 

nu: ouv&rl&!'a •tl: tablo ara K'·ll re ~ı:eum:,cr. Burada ea 

rekll formülun bulunması 1~1..'l •• 
8'11. makamlara havale edllmtıo va 
<1.aha aonrM. dll;cr maddelerin mu.za
kereco~nu ıeçllm.1 t:r tecııs. <1aıtıl
mada.ıı 6ucc-. beledlle. avu taUarı
nm Uakkett.ıkıfl vekA.rt ücret••· 
ı.·.ı u \OGl •1ıı1 ele karar altına a: 
m.ışr.ır 

Orta öğretimde bina 
ihtiyacı giderilemiyor 

Milli liderler 

B;.z.tm 1ıb1 demo~rı&Sl )ıa,yat.:na., 

)eni Kirmlf olan me:nlelceııerdo j 
ltaf"rlerın ya.tandaşlan l'eDt h a•a 
alıştırmak 1çln ~f"rt>.ken tedakKrlı· 
gı )·U&Ieuere.11: ell:>:rhgt lle bu re11ını 
trtırnıa ı \ e t:f"rletmetct ilk nıU:i 
,ıe ıer addetmtıle haya~i ruenL1ı-
ı1:e ıneselL tdıı 

Siyasi partiler 
taksionlar 

ve 

Buwünlr.ü anl&.· ~a ııare il..YUi 
ı.ıartıler, m\JQTen µrena.iplere n ... 
ııan muayyen doj(trtolerc battauan 
.... aıyul blr tt&le tU.p eden to
ı.tküllerdlr. 

\ 

E.vinlı:in du"· arlarını 

çe$1tll renklerle 
•ü•I iyebil ı rsi n izi. 

SABITLUX 
MARKA 

MARKA 
Boyalar her türlü boya 
ihtiyacınızı en üstOıı 

ıekilde lcarıılar 

de!"tr. vı..ıann Juı 6aa· ıer ._;.ıde lO-'- Türk n&: :n ııeleneıtinden. nun &· 
'uc: &.i\ln4ii u. .o ae_,·rea...·emez t1o cn.d~n aynııp Ba•ı etkıal a.:tınela 
arattakt •alonlara ııeLnce: ora:ar apıl.ml.ı), çocut rwlmltrliı haur

d&Xl ıatı o:ar da 11:.ıytuuııc.ı..an &ö :an Uk ·~ıb0r"'1ar. henaz ç qı. 
rü!aıeı Bu esk. 11aray daı esı.u n re Ja~.ı kaı.m11 .ık tab.at deneme
nıu;~ı ıçıncıe loııluıt"tllll .una.an er, eonra ııerçe•e Ciatıa )akın ıc 
t&:Jloları tel)lt!le.o \uran blr ı.tı " a-1ttnoalar. daha toQrk W&!l'. e 
t ... ııbauyıe &1<1lnlatma.t. ne mwn· ~uatıne kactar ıreı n bü~On roJU:U 

110.11 Ü'.lnu Yaı.ı:na~ blnaı bozma.~ e.toi.lertnln en ro,zel ömell:ıert var
.. ur Kınca. r>u bina hıc; el• müze ctır. B:r 7Uıyua aıtan bu iClt1me
ul:nrı.:;a elverı. 4ellldlr, anı& S'tt y, IO&termclt mak.lladıy.e a: eıı ll 
c f> mu.ze Jl l&&ı yap111nc93 ~ ka· A.nkara'1a cYüz Seocllk T Qrk R .. 
ı1i41' tıül"Umet bu yert müzeye ta?ı· •tm Sera ııo e.çılnıışt.1 ki bu aeı-ıı1 
~ et:nıı. Cum..aunyet ~ tunı.ı.ı- aıüze::ulz n ıı.a· tk oır ı.ıaıcıeıı sıv-

Or:a ötı-e:ımde okı..ıl olnııısı ı:ı
._ .rac tedrl5&t bqIJşa.ı hayll ıa
ul&ı ~tıltl tı.alde bir türlü x.ar· 
1ıia:1ama:naktacur Bloa ı.htt:s-acınt 
kaqıiam&k Jçln, t· ft tedrla&t •U· 
~ttyle Uko.ll:ullard.an :atJııl.d.e er.-
mcıı:::ten bqka çue bUlunamanll~ 
tır Böylece )"enı okullar ı.ıaar,ı cıa. 
vılretmt ıı thtı:oacını ot oma•.::;. 
aıa.n .tılall etmektedir .lı:ı. bu C1a 
ha..111 mUŞkül bır me~la olmak~ ... 

O~·wo}.fMı: dtl t;·itl OılUl Wt:nı 

leteııerae, parttlt:rQı.ı Uç ı.;e.)11. aaa:n 
bulunma.kta.dıc-. Ev\·eıA nlilll lider
ler vardır. Bun:ar atırbqlı, ttı..l~· 
tü:lü, Jradel1, m~mleket. çapın'.1a 
ınaaıtl&rdıı:. Bu Udt"tler kend1 ~•· 
llh vo kaderlt:ı1Ul ı.ıartllertnuı ık 
ı:hı !le b1rle•tlrml!Jlercıır. 1kncı o-
1a.ru. nıutecııııer ıctnırNl bu:ua· 
maktadır. Bun:ar paranın ııaycll'" 
ı1 hakkıııda ıli1 vo eıcnıpat.1 au~ aı. 
va~aodlı}:ardır. Bu fiı&.l;.ler:e LH:ül.ı 

leb.ue oy vermetc aıac:nıoıar11ır 
CçcıncU kl&lım, p~u11D harkfctlı 
tarar:.ıarıarıcı..ır. Pa.rtJuuı p;:~ıal,> 

ıerı owar 1çııı blr Ulcıe. ~~·eıerı 
lbe metltı.ireOlr. Buu.M.rı tahakku:\ 
~ttı.nnea,ı ıma.n borcU: bilir, o yoı 
da ç&l11ırlar. Her yerde m&ha:,ı 

par'ı le!Jkllitını yaıııı.tan, uvu~ı 

tuta..u bunlardır. Part, to~la.ntı!i· 
rını bunlar tertıp eclerıeı: BO)"ü!t 
bır t'CVlıi:ltJ tert.ı.pıcct1ıı0.ı~rı topıa.nr.ı· 

!arda. m'fi1ıerek durııuyu oeıırt-on 
hc,·e:ca.uı y&:aL&ı.)lar aa ~·uıe bun· 
ıard.U' 

Ancak böyle tetekküUeredır .ıı:ı 
ıımı anlamda o4arak •lyaal ııar·ı 
wnı verııebillr. tltl' •i pa.r1.ı anıo
U.n manevi varı.ıtıyle an:aşmış. u· 
mumun h~Tma olııı.rak oııunıa 

e.JlkJetml.f olan pa.rı;ı cıe-mektır. 
Böy!e bır pan.uır..o blrÇok .llat&ıaıı l I ____ _ 

"" Son o:araı..-t Nteaıııaı,ırnıaıtı N&l.J• 

f""ilt. buu•ar bu&ıt be)·ecanıa 

ıemtonıcnnı ka:rbedcr. •Ur'atıc 

lıa:ııleler JapnıL-c i&tcrıer. Konerc.-... 

ol&t>UU'. FU:a.t o µattı bu vüSlfla
rını ıcarbctmıt Ol.."llacıılc.t• tıu a.e
re!lt ıınne-. ılY•i lıJart• adına latıb· 
Kak )lu.beder. !"al.at. b1r .sıyası panı 
tencııuı devlet üı;tUncle tutnıai):~ 
b~lMI, hele ııı:.ucıa.ı·da Uie, ae .. ·letın 
men!&at.lul lcendı mentaatlerı,..'llD 
Juııundk tutkr'lla. bu hale aeımıı 
oıan bir •l;vıun partı arı.ık hüvıyc· 
Uni kaybeı.mt.t ohlr Btr 1a.lt'on 
~anı şlrlzmo halini aımı:ş bulunur 
Bu n&leı nian bir ı.ıanı. devleti 
kendi menruııne hltuunar etmec-

~ıues .. scmlzin h•lı• yapakla hususı >Uretıe lmAI ett r· 
diğl 

El tirnıe Buhara, Bergama, İRpart. ve antik renklerde eski 

KULA HAULARINI 
ounda:.ı ta:n on dôrı J'll aonra T& 1 ılaras f&J'dalanıu ıenış Olçücıe 
A aı.nrt•un ıa..taı 11K1Alrıe bu b r • J·&JIDai mab&dıvle dınam. 11: b r 
c it mtıum a açllabtl.m.ıtUr. 20 ~Y· anıu~a yöneltUtını ıöaterır. Bu· 
ıı)I ıı.ıaı de açtlkn bu mll&e. buR"Cn &ün büıcın d!lnr&da mnzecıı1a;h1 
ta:ıı. y nl ııı.ını doldurmuştur. N • un aou aelltme ı el bu yOldaaı:-. 
Le m mü.ze mQdür 0111 bu 71ldO. ~Hl2enln reıım t.ıamı. Türk eaer· 
n 1münü anmak ıçın bu..ı .Jazır . k:• ter\ ba!<lmünden batj:O:a dalla t.lç 
a .. y1.pt1or. l;)OHimO. ıçıneı -alır. 8unl&rd&!l D r. 

tcrhatun ti);()lı:U~UDCl& cta ı;.ı~ 

tNSr ... kt yapılmuı kararı tatbik e
a: 'mıtt·r. NllUfcrhatun ılkolı:u.Ja 
~llecıen sonra orta okul tednıatı 
yaplla:ıalı:tadır Bu reni orta oku
ıun ötren:nen \'fi ıaarecı ılıtt3 acı. 
N'..ş&nt~ı kızı ııacaı ıta..cıroaunnan 

taqtianm&ktacur. Vekllete )·cn1 
kacıro;ar lhda:s.ı ıçın ınüracııa\ ,,. 
d ıımı :te Cltı. beoüz blr cevap • 1-
nnmam.otır 

ierdo pa.ro:ı.rı ıırata ıuroıc.ıeyec:.1 

Jı.lll'ar.ar çıkartm&t. m ııuıı Q'(mtu

rırıer. BunJara K:&J'41 .ııı.ı:;·atJa. ol· 
l'\Ul •derler .hunt1ır. uaer. part-ı· 

teu baıjka bır teY dı..lşOnmcz, b&.'jka 
bır a"Yc ıuıp etmez. t;17~1 p...n Yalnız satı, mağaıalarımızda bulabılirsınıt 
olma:c , .• tını k&Sbedor. PkC· :on- S Uş ~ı·Jeri: lstanbul, llarbiye Cumhuriyet Cad. 3U A 

t ı;ttlcııı.:: K')z: atakınaa da onn
mtızaekı hafta ~ nt ıekı1dc b r o~ 
ıa Q.leuı avııaca.ıcur. Orta oA:ullar
aa tı6len ıı.ınınarda.kl ta:ebe aa;.iaı. 
ted.rtt.uı.ı k~taca.r: ec 1 .a'.a
balık '" 

ıar, ••m.U:n vete aı ıt •&hte ıtı :r İzmir Pasaport, Atatürk Cad. 'o. 138 

~ e\,mekıc bı• başlarlar Bunıar !~=============================~ Kemen 9ucu *5'.'11:;ertm ki •em- çata" Avruı>• reaml bO.tımtıcıu: 
'baktmırldıLn. datıa doıtruıu bal~· Burada •tmdllllı::: y.rmı ele z onjı-

em• >&!un d.&ll da burası el· nal uer bulunu,,r. Z&mM.Q.a bu 
-------- oolQmün ete zenı:uııeteeea:ı •üvbe--

1 
tlıdlr. Bunun yanıncıa btr de Av· 
rupa mU~elı:rtndeki en güzel eser· 

ı 
Jertn J.ne ı&natç-1 ellyle ~·ııı.pılın 
kop~ alarmı ıU:la;ya.n bir bölüm 

, vardır . .Ht!r devtrden, her U.lılµtau 

Tünel hareket saatleri 
değiştirildi 

i.E.T T. !d&reetndeDı blldlrlltlli:I· 
ne .Ore T~eJ hueket ••tler.u
de değt4lkltk fkpılı:nı1ttr. 

Yeni tarlfeye aöre ınnel ttefer
!edJ .ş aü."lleri .aat 1 den ~ 1 e. pa· 
zıı.r ll"(lnlerı de a11.aı 1 av dan :J;:J fa 
lcadtı.r cıcva:n ecıece.ll:tlr. 

l{lzot Ornekterın top.ktldııtı bu Oö
ıam. reeı.m ea1t1m1 , .• ıana.;,, kültü· 
rU uu:unından büyüle Onem ta.ıııt 
Dunun yanLacıa Ytna eıtu.un amacı 
ııeo buu-.anmı:ı cıoraünctı !ltr bOlü:n 
vardır ki bu da renka baakı r'e61m
Jeır t reı:ıroduor.ıoa ı bötOmııa.ur. ;,:ı
ca."t. ettt mı a.:auııno..a buatın ou 

U nutkanlıklar. . 1 '"""11 bululardan boya• ' 010
•

1
"' 7000 esnaf kağıt bekliyor 

\ ıaaıanıyor Bu baskı tekıl . n"'r 
Bau kimwter. bf'n bu~nırrde' lf(ln btraa daha lcrli,)or. MOze'1, h; lbUlda DUlUD&."l 1 b n aet>

pe]l unutlcan oldum diyeftk. ~rn ~ 1 '!ndlden b nden fdla renkli baniU se ve n\e)"\"a Nl!&fı. 5 a"d.a.ub rı 
dlttrtnl &.öhmtUf'ndtrirıtr. eı:a :f&· ı 1ardu Bunlu mdı.e ç nde her klJıt. L::r..a.d.u::.~an ıtkiret • 
hıııbr, dtkllallerlnl teluıll eırne- Uç ayda bir de1:1GtirUme auretı c:erek, a.!lk.alı!ar nezdlı.d.c- uşe:>o 
dikleri l(ln, hidtseıert au_u t ıull· \ ıc 1;Qrek.1 ' !iJ.Jde ..ers ıenırot Mü• büsrere i:L'ÇIIltflerdı!", Kl&ıt ta::>':"t· 
ıanıu aarurlar, Yolıı.sa. pt:k.Ua ha \ Zt'n.n aanaı. e ıtınıı 7ö11Unaeu -Jll ka6ının aon !Stltv.a!ı arMtada ,e.1-

! ru.alan ,-erlndtdlr. \ ylllt bır cı er ı...,cyıuı bl.: bölllmd nmız eanaıına daı. ne:uen kılllt· 
. ·ormaun 41.tında. !ıaıttalıtın l \ 19$3 do ıı:urulmuştur. Bu rKSIQ.rı:l• "er.ıme ı tçtn çalıollacaktır, Ku.&ıt. 
de ı otan unuık&nlıklar da var· de mu~ tdar ı y ... ?Jaııcı •)'naltlar- outamadıt:tarı tç!n ambLAJ hU6U· 

1 
dır . Bllbu.a. akıl h .. t.ldı:lartnın dan c:ıa ta· aaıanaı'ak scrctler açı- •Unda bUytlk torlukıar çeken e~ 
r.. ra:ıları l(lnde bir 11nutkanıık. JOr Modern lı.&1.ran Rer.1.m ve Hey- nafa, illi: pa.ru olarak loO LOD kr 
batırayamurıa. unutma :ıemlnl te 8erı\IJ., Un C-J ın.ın arcıunı.ej ııı. \·erllecelı:Ur Bu huausta ~ ~'l 

ı mPrtUıtur: Erk.tn bunamada, açıhın üç arrı aıraı lJUu.1.ar aruın· t-•vveı ECrelı:1l oı:dlno ııanztm edlilnlt 

l 
' l•lAnkollde, a.lkoll~mde oldutı:a dadır. ,-e Esnat Dcrneltlen Bırl1f: lı:ana.ıı 
"lbı. lıJUzenın ac;:lllfUl.di. h\k'Wil ·ıe 1;e eebze- \•e mrvvacı esnafına. söıı-

Bı:ylnd~lı: i danıar ı.ertli&: inın ne tteml ıerue ve daı&;ınık bir ııaıcıe cterıım ıtv 

\ 

tı<'t>I. unı:atkanhk ola bilir. lhti. bulanan 'olirçolı: er buraya tOP· Konservatuar 
)":ırlık Duuanıata.rında oldutu ıl ıanmı!JU. Ondan •Onra btc- yıl uev 
1't. leı. aerslotrlnden ve,, a eaıı:l reMam- Orkestra Konseri 

Dam• ttrtllli ~,. 7ükselı: tan.d- J&r1mıza ait tıuawJ eLf'rd.en eat n 
Tonu oıa.n klnuf'l•r dr, çok d•ra aı.uıM.n reatmlerle cta!mk beelenmek- .. hlr Orkr-atraaı ccaıaı Re;!d Re7 
bır unutkanhkl.an bah rderıcr. I · ucıır Sanat..aever.crın. ~k'. aılele- fdare-slnde me,. n lklDC'L lı:o°'9r1-

ı U(la ıaıulJ'on kontrol alluu. ah ı rtn yap uı1.n ba.lı laP da J>e"k (Ol"- nı eııUmtızdtılı:l 20 Ek1rA Ptı ar a&b&hı 

l
nı,.... bu llbW tabı tar, oldllkça tur ,Bu, öiUlectk b r tl&relte \.jr .r.aa-. 11 4e baıırladıtı. sttzel bir Proıl 
pi.ah co,ırrlrl•r. Bununla betal:lu müz ın c:ı raı:n?t. Jttnl Komedt TiıtıtıosUnd& 

uer unutlt:uılık iddia •dcude lı:toncıı bütç<Sl ro)(;tur. Citl.z1"l ::>L'l.a• ••receıı:ttr. • 
bafua kıuuru a.ram.amalıyıı, ra· ııa.: Aıtad.em .Jli •nın mtıu e a: ıre... ı ---------

\

Oli olarıok "°' •••"•'" hafıu.· para )le ·q&>an lıu tur.lljL em MESUT BiR DOGUM 
dan alltn\rlf'r. Dlllnılııll'lı.I lılr :ıtla' fazla rtll.lm &Iamıyor. hem YIS 
llaunUD ifade elnıe1' bUdiil 11· \ Y•PamtJor. t:arnan eleaı.~.arı da.. oazetemlılo tllt-eellerlnden Vat· 
bl; Go:ıden ırak (ilan, ıônftld•n' peısonelı do pek azd;· Öy.e &e:: ıaııı W•lı.tJaA tle sıraıwı .)dtllkyamu 
dt' ıra.lı. oıur. \"\ ili rklldr dl~ehl ~ aartıl ıç nde blle 1'•Ydalarlnı re-- dün bir tu: eocuktarı dünra1a ı•l· 

ıı..n •IY&ı ettnı bu lrlbl mOtrttteın 
bf'yccııuı ace!i!ellerUl arzularuıa 

cQr\1"- cıet.ı, urnuru1 et.ll:lruı mu:· 

ona ~re hazır:ayal:)llrn büyU!C J).· 

IMıUidlr, 

mutt re b r vatanptrverttıc yertne 
pan.ıer arllSlnda wuru.ar. tut.al· 
lt'..r yal'Atma...: tiLOret · le ço&:a.:aca.1.· 
arını, kuvvotlenecelı:::lertnJ sanne

cı.er.t:!r. ~ebualaruıırı ne ''ta..; e\,te 
olun.s. oltıuo paru ın:ılbutı ıçtnaıı 

hw:eıtct ctnıe1or!nJ ve re~ \·ermcıe-
r.n1 i.lı::: \·azıtc o!ara:C: tanırlar. 

•••••••••••••••••••••• • • • •• 
: İkramiyeli : 
• • : Aile Cüzdanı .Sahiplerine : 
• • • • e ~O Ekım"de h.Oıy• edeceJlımız 5 APARTMAN e 
e Oı\IRESI Ye 125.000 liralık para ıkramıyelerl e 
e ~·ckilı.)Jn(; ait kurla numarahırınızı 16 Ekiın e 
e Ç;.ırşamba sabahından itibaren hesabınızın bu· e 
e lundugu şubcıniıden öğrenebilminıı. e · 
• • • • 
: Yapı ve Kredi : 
• • 
: Bankası : 
• • • • •••••••••••••••••••••• l llrtz ııı . dikkatıen ırak otan. ha ' 1 nltleı.m .. 6 \·alqa.n müze ıda !, m1.tUr Ya"Vruy& usun cmorıe r dı. 

rıtaclan d& ırall olur. \ ı baba tebrik ed.eria 
.... 1 ~~~:~.1.~.' ... :~.:.~:: .. ~~ .. · .. ~ .. :~::: .... :~~ ... ~: .. :.~ .......... ~ ......... " ............ : ............................................................................................. _ ......................... .. 
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•NCrdl ouun adı • 
cSıt.tı . ..> 

cOnun .t.ınn! al. lrml 'f. Odzeı 

bl lcızı varmıJ. ben bttmerom .. > 
HaUl ba1U $Um.ı.;. Bı.ı. mem.o 

ıetet.te. &ak.erden renı d0nın1.l!J b1r 
tltUkanıuıın t:vıenmtıtl blle a1)n.lerco 
dilden dQfmPzdl Hal ı bUlla pek p.~ 
111 u~ 

•Rf' Llı t,11ııt. rıen..> dıtd: .. Ba&alun. 
bu l.,e oil •n ları ne deJtcet? Öf te 
ıa. &0toıı.oe& idam.• 

<lfe,;1.ını 'arJ 

I 

el il!!i 
KUMSALDAKi KADIN 

Filmi uınunıi arı.u 
vam edecektir. 

üzerine daha bır halla de-

JOAN CRAWFORD - JEFF CHANDLER 

İllıveı !n Jon dünya havidıslt·r: 

İtalyan Lisansları Sahiplerine 
Su fcçmez k<mıa ., • takdim edebiliriz 

Saat 1~11 ara5ında 22 32 24 l\"o. ya telefon ('diniz. 

~ 
VATAN' ... 

Muzaffer Adam 
Teı~ba.-ıeaı ıcnl lJO moo;ıeı

lerını:ıı eeıdıtını tnUşt.eruonne 
blldlrtr. 

1'('1. 1 t 11:-1 !C7 

BUGÜHKU 
H A v A \'f'ıllkOJ M•ıe. 

rtıloJI hlUJ'ODQ· 
DUD tabmlnlertne Cöte lııUJ1l11 

fehrhniA -ve e!h•nnda tı.ava par· 
t;ah bulı:atlu IC'f;trtk, rıtııarıar 
purraıdan mutedil -vf' uman za· 
tnan srrt olarak Pliotctkllr, Saba· 
hın f'tk•n .uatlflrlndt! "'" olma'-• 
mıı.htrn1 .. 1dlr. nunutıı .. n yUk •k 
hararefl t! en dt.I uk he 14 
11.ntıınt olank kaydfilllmlfllr. 

TAKViM 
\\ ıo - t.t 
Hl \fi 1:!13 
tıll'nl ı:r7 
C:AlJAU ~ 
ÖQLE 
!KtNo! 
AKŞAl\f 
YATSl 
UlsAl< 

ili t:l\l\I 1937 
(, \R'\\lU\ 

,ıı lll:t.11-t ltl-1 
•h.f\t :t 
ıtl'ıııuır,,,.ı "! I 
06 13 l:l.C3 
1:100 00.3; 
1.5.04 0$1,35 
17.~8 12 ) 
HJ.01 01.31 
Ofı,14 11.D~ 

D e· '. TJyatroAu KUqük T1,.atro
d•. Çetin Alıan'lD •Oc'mberlf'rı 
: ... tabn•Je toydu. Repertuara 

alınıp da oynaumı~'l.ll ~Trapez., ad· 
lı oyunundan aoora .-Çrtnberıer. ya. 
nnn Uı:toct oy"Unu oıu,.or, 

Evtn .. no otlu NtJar.. mub1Unden 
bıkmlftır. KumartJa;ı::. ka"Vpcı blt an
ne Ue dtalplln A.şıQı bir baba ve bo
:runa nlf&Dlanıl.D b1r t1a kardt'f ara-
sında !i•Jat bunalmakta. yabant'ı Ol· 
kelerin ba.atttl lçlnde fa .. maıtt.adır. 
OU.nün uırınde i~ıra.ra atd~elı: bir 
aeıntde klUpl1k bulunca evden u· 
zaklaflr. 

NcJat muhitinden turtuldutunu 
aaodıjı blr .sıracıa kaptanın, aı:emlntn 
teli: roıcusu kadının ve J(eaıtye k•~at 
binmiş olan kısın ••inde bıraktıtı 

lruıau.ıara benzedttını ıörUr. ııuo 
bunallr. 

NeJat'Uı ha:yatı itais·ııda d• bu il· 
tmtı lçlnde ıüror ıtder. Gemiye ıtıı· 

1 
Uco aıreıı ıtız.ıa eıvıen.ır. OUaltrce 
Avrup&da lt tut.mQa çallflr, Entnd.e 
aonunda ••16cı döner, Babuı (UmUt
tlır , kız Urclefl evlecml.fUr. rtue 
de eYUıde eall buzum.ı.ıutu bulur. 
Oyıa bu aeıer busumUtlutu ıatıJ•n 
.ıı:.eodlaldlr. Dotum .ancıaı çeken lı:&· 
r11ının tm·a\.lan ve dotuma ıe~ 
mıt doC:tonuı lr;t.pcyı ç&lqı an.ıuıoa 

petde iner. 
Ant&.tıtacai\ slbl orun pa!kololtk 

bir temele dayandırUmı,tır. tma.n. 
Jann ber 11mau bafka muhitleri 
özledlıitl, Buna raımen ba,a& muhıı 
letde blle huzuru bul .. m1)'acatı be· 
ıırUlmeıı: latenl7or. Bunun için de 
~·aıar, d.ör; oyuncu ıcullanrnış, Ne
!'l.t lnan ~koloJJ.aını. ö~.IUlfl.f'Cle 
deflJln çıYreıerl t.emaU ediyor, Ullı 

b&kundau anne, baba, tızkardeı o
larak kullanılan bu uo oyuncu cı .. 
ha .ao.nrald lablolard.a da Kaptan, 
oteıcı, otele! lı:adın. rolcu lı:adın, k•· 
çak kız olarak kullanıımıı. BOJJetıı 

muhJUn her zaman •1nı tal•catı fik 
rl verilmek lttenlyor. 

orsa oyundlt deA"lşen muh1Utr • 
ruında bir münuebet. \:ıulabtımck 
o!dukça ıUç. A.vnı 01uoeulan kuı. 

Ou•trmı.. 16nılut.ıea 1a lanırken unulauan •Bicim ıtadeı;.b 
atar " fafmltr •uı.bın yaııında NeJat'ın ht:r \.lblO<la ıetrar 
tı• •ımı11•1n tade edllıotL edip durdu&u, muhJtln dilt,medljll 

--------------' 1 tııu1nın daha çat sözlerle ter!lroeel 
.,ereklrdt. lezelA bqtakl baba ııe 

Fakat 1.ı ~fil.Yll 1KO tarihini ıa· 
kibı-deıı aylar ônt•• bir tert'ddlit. 
uııra da bir bil) uk hayal kınkll 

tı ırtJrdl, milletin çotunlutıın•· 
J'roıram-ı.ı: ,.~ pJJ.nuz konu fi· 
ılttlkltri bOlı;rnin. h2ll1 köyıı lll 
fı:aplarına ıore ,aadlrrin •n ıat· 
lılarını AYUr&ll U.P. llf'rl lf'lf'P 
Jf'rhıdf'n lıf'rhanrl bir ınurh~ 'it~ 
lrmf'k, ı•r('I yrr bdl. t'akat ytıı 
de ıeksen beşi okuma yaıma 1tlJ. 
ıneyen "" ıeralf'tln t"n dtrln çll ' 
lı.urunda f&fl1&R baht.UZ bir klf 
lenin bu çocukça ıımldlnl de bOf 
ıörnt•ntf'k lf'H-klrdl. 

Jnönunun mutı.alrfrt lldr-rl Si 
ro.thı .. ilk df'fa (•ıklı"ı Kilndı:=rıll 
ı>P~kıı.atııır, halk 1946·.SO yılları 11 · 
dakinden daha da buı·ttk bir co .. 
kunlukla. koş.uyordu. 

Hiç bir df'vlf't otorUrıl n r- 11111· 
yaıımado.n halkl.a ha,ır nrtlr tll 
man ııı 1ıa1.ıını ııttlkı;e dahi\ ıaı· 
ıa tadan inönü, be~erl bir ır 
tf's'>ıh "" mrrak du1uyordu. ll· 
r. lldcrlrrlnln nıuhalrf•t yılların 
da halklan gtirdu,tıl mııhabbrtlf' 
tinıdl. k•ndlstne ıo~t~rtlen '~ 
ıeuhıırlı·rlnin bir mukayPıoesln 
b.tr•nnıPk htıyordıı. ınonu~·r re 
fakat •denlt"r ara.,;ında ll.P. 11· 
dl'r)rrlnln mı:ahall'felleJkf'n af' 
nı bolırde '.faptıtı aha l ıeı.tıe
tt katılan 'bir bf'n \'<lrdım. eurı• 
öfrendljl Jcln. bir ak»rn :ıwtra 
ı'ilnın nettli ha,·a~ındao da ı•l•ll 
bir !.trbet.tlllı.le, teçeıı!ıüıtınu acık 
Jadı. sunlan ati.Jl•dlj;lml bu1D1' 
Jlbl hatırlıyorum. 

- 19H~ • 50 ara ında muhale
fete cö,ıeriltn l'O!Sknnltıklan çoıı: 
daha bir liaınlm illk ,.. cu,kuP 
lokla kar~ıl:ınıyor!ıllnUL J)uııkil 
n1uhalefetten umdutunu 1ıaık1rı 
lırnu, •ide tdemtdlll anta~ılı· 
yor.• 

2; F.klnı 19S7 ~r~·lmlrrl arlfttlll" 
dt· Karadl'nil biilgeslnl dolaf!ll 11 

lnünUnUn ıurıllmemllf St'\'Cl ıt 
zahUrlrrl~·lf' k&rtıl:ındılıııı ı..araf· 
il baı;ında ç ıkan haber Te yat 1 

Jar. ı:uıtrri)·or. 
'lllll'tle beraber oldufuıtu rıro

J1&1&nd& broı,ürunun kapatıPlo 
yaan lktıdar partısl men,ıırıart 
hf', a)·nı bOlt•d• ı.onupblllllr• 
fı;ln, df'\let otorltr ltıdt'h f;ı)d'" 
l&nnıakta. tereddüt t"lnıtyorlar, 

Xr var kl. Ktrlt'hir ııoliıı nı.1!· 
dürünün .sınıdl !oilllı kull.anııtl" 
fım• telıdidi, ıöfüdrrlni &('ara1' 
u .. rıı1•n blnlerC"f' 7urlda.f önilP" 
dP, hl(' bir hf' yarıı.ınadı. 

Halkla b•raber olabflmek. -,rr· 
yUıü nıulluluklannın f'n bifftl 
jU. \nu , bllrne! 

BURHAN ARPAD 

Kırklareli Belediye 

B~şkanlığı 
Anlra!"a 15 

lar Kuru1u 
bqka:ı.ıı•mı 

'HU&Ull 
K.r.dareı 

Kırklareli 

Erol AKSO'ı' 
ital)·adati oklcl araaıoda bir ~; 
nuet>eı. kurmak mümkün de&ll. O 

11 
çelı:ıen uıır:: suratlı, mubuı. tıtJ 
dam olt.n Oab& lle een fa"'- , ,,,. 
ruuru aıcıaımalt ıçlll dUıcnler kll~ 
10.tantacmın aynı mublıtu •~ 
oldutıarı llerl atırıllemtz. K - -~~dl 
ile &11&ının lbanetıne u.lf~o 
enı.a~·ıoca kendini denize a~n ı::aa-
ar141nda coıc az bir llal •ar. -' 

öte randan ~abl41&ruı aahu• 111 et' 
t.ıı 1çlnde tiplerine UfiUn oJ1. ~ 
konuştuldan dlto 6b;l•neme.ı. }1U~ 
cıa çerJn A!ta.u e&prl ~·apaıai liııı·, 
düaUne .. ptanıror. P'ırut buldı.IJ.' 
aralara espri aıkı,tırmalr. tyt bir ıt J 
Oya& bu tırsan yertnde yataıaıı:,. 
ıtrelı:lr. Annenin kavr" ara.ıunoıı. 11" 
l l.ln& Avnıpadan pudra. ısmarla ,,,ı 
•ı. J"&Z&rın bu tutumunun b 
bir Orneııtdır. d' 
B1.1uunıa berabe yazarın tlk •1,J 

aıanır:.ı:aı~a dU,.nem•l dtkkat1 _!,,. 
melı:t.edlr. Bir talr.tm k!plum m...
ltrtnı de TUrıtlr•~e ele aımıı\9-:, 
bir rolda ıe:vırelY• aktanlm&J .. ,r 
hfmuı da çeıtn Alan lçlo. ı.J1 ı'f' 
rer notta oi.u1or. ~e var kl pııtlııit 
tanımak, aabJıe maııtı&ınlı u7aD ,,1' 
b19tm lçtııdo INratı konuf%11•1 r)I 
taçınad"n olayı ıeUştınnck 9',c1•· 
Alt.an•ın bundan beyte dlklc:atı 

cetı mottalardan olaa ııreıt. ıı\t 
Oı.-uo.un eahneye konuh.ı.ıund• ı' 

rtl ~ bir u.tttnllllı:. Jolctur. rsuııu11 ,J' 
b•blnt bl:ru dA şahap Ai:.t.ıın'W ~ 
rıea Bab•. Kaptan. otelci ıtbl 1'0· 
lerl UuMne alm&11nda aram&k._.1~ 
:.lf oıma.z. n )·aıarın dl)..-1"'. 
teknljtl de ıemı>alu, canll bir 0 ııf 
ııun çıltmıuıını enplllyordu. JJıJf.,, 
la btrsbtr Şahap Ablin dd ~ 
Uplert bıraz daha birbirine bl ıo' 
ıebllmelı: iç1n oyııncuıann ıeJ ırP' 
ları01. mlmtklıtt1nı bir ba1ll ı 
blllrdL .,r 

NeJat•ı oynayan mO;f'...t S:•"s 
Ulc: aabneıenıe oldukça daA:Jpl ;4 
P'akal ıavaı 1avaş •SOJleneb.1~~" ' 
a&Jiara ıeldlltçe belli bir ~-tt- • 
btı.rUoebl:dı. Genç lr;Wan o~U , 
06kcen Hıdır ıeçen JLldanbert rt' 
ıı ... ıtı hareket1er1, tonu, ma ta 1 
Jl.J. biraz Ol$ul'l, fUmu,atmtş git> tı 1 

Bunun.la bt'raber her lltt 01uı:c'i .,,1 
da alaturka bir OJUil :arzı t t • 

muı bllhus& ditUU er.a.mt:i ~r • 
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de ge
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le ol.ı.ra "\I ırın !" ıMJ•re e• .,,rd ~l•rl m•lCıma\ &n aı Ja$ıldı ına 
ueı ~ Uf'r ,rmu~:eı bu ııttrı suri.yed• Rwı l!df'rlerın1n .. ım 

TOlela ela t.aranar aruında bır an· lert moda haline ıelm.Lıtır 
la aı.a,a Ttr.lmtştır Tf'nl doQ:a.n surt79ll çocuk1ara ko· 
~t.Rİ'\"E.Ll ('OC'l'K.\R \ nan l.llmlerıu b&şUıda ~ohammed 
Rl'S ISi.Ul.J:Rİ T\Kll.ll"OR l.folotlf, Abmet BuI::anln "t'e Mut 
Berruı ıs Eiam ıa~eıe:eıının ·•fa r..entn ıeın:ıek:.edır. .............................................................. -.................................................. . 

!L~C!-!*~~ 
f1 ii1lıı)i'kifil 
Aristo mantığı 
Durup darurı..en ~C'!.Yt\Dft.11· 

nın tl•ıı arlln(!a. hl;dm un.n 
l"ltdf'lf LalkınmaC'ılar. •o('a il•· 

nıe-o 1.:0:"lb.re 'uk.Lerl~r: 
u'e- ,-apaınn f'ft-ndtm'! .Kft1ıa 

JatJah aa.~1101 F.eJtln....,ap Y'tTOr 
da ondan •. >• 

ka,ar pe~ntrt tiatıarı mıa .. 
rf" 00.)UOıl. (•ıı.ar. Katk1nmaıcı
lartlıt ylnt- a.rnl t7:ab. 

~ut. :ı:uo1urtL :)as, nal elTfd. 
IJPJnlr. l:l~tıı.. ııae tein brp .,.. 
ut mıtntıı..._ 

'anı .. 11:. L~ı . .-ıunun ne- :.-t-dl4 

tını mf'rıll. f'dlyor .. anu: .. aıon 
Ltn-lt-rf' Ladar ıahmf't bur-ur· 
ma' uı. h.•t~t' ha.~ındaı.ı baı.t..aıı
nı.r.:a u:ra~ıp ~111.f"tltr,. ~.\·it 

l)lr naıar tdln )t'ter ... Ranl'l'll
nin llalı artmı 11, JW7l11 onu 
,-ı~or tlt•ruf'lrrı.llr. 

"""' l'ill '" nıubttr~• ı.aUı.ın· 
nı.H·•lar~ 

"-011 ı.;unanlarda. ıti.pdr&enln 

tlP lır hucuk.. ltr!U'• cık.tııını, 

hlı; oınıu .. a t.ulaktan li.ol•I'• 
dU) nıu,,uııuıdur. 

Bun• Lar~ıııı.. ıckoyldmbz •u· 
J)Orıe ~f'Uıt"ge ba,,ladh> diyebilir 
nıhlnlz.'.". t:ıll'r df'rsenlt, ce~abtl\ 
bf'n de ı.Ltf' derim ""'· ıcı..orlıı
ııuıı. ıııııuırıe-,-ı )edll.ltll 5oora 
eauıııı l>lr l.tnara :ı..oyup 21 e
l.imdi!' meJdana tıt;.annıyacaaı 

oe malllm?u 
AD)o!AN VELİ 

............................................ ............ ~ 

ARNA ÇORUM 
VE YOZGATTA 
KONUŞTU 

(8qı t tne!lde> 
Te hürrı::-et:ne dü1k:ün bir m.111•~ 
o:duıııunuznu ct04ilnmfldıklert tçin 
fabrıit&iırd.an, barajlardan b~ 
dtyorlar.> 

Otıman BölOkb~ının eertde altn 
mıe bır konuşmııu d1nlet1ld.1kten 
ıonra toplanu aona erdl. 

Buradan Çoruma reç1ldı. Çorum 
d.a f&pılan m1t1na: &ut 13 de bq· 

1 

!adı. :Mltınıe ııetırllen d.ö't'ta:erd.e 
ıunıar oi>.unu;ordu: cD.P. var. de
molrMl :roıı:.. matbua\ 'f&r, hilrrıJ e 
tı ~O.t•, •re:rını:z Tar, D.P. 1'• 

ı•un ''<it-iri" l"ıpru u .. ıund"n 
ıtt<·l'nltr. """ nrıp t.ı\"lırt-ıll 

h~r ı...,,-ı..ı ı..aılınl:\ lı.:\fıtlhl_ .. ııl'lr. llt"r hali)lt- dll..l.~tl t·t-1.Pn t.ıuıou·.ıııı 
ta.:ıa .. l~lf' url.t'&.ll d4" ı .. mınııı ll:lft7~ olriua:unıı .. 11.\lf"tll. J.,lanhultl 
llt. drf,1 ıt'lnıı.,_ \ t- hk hf"-t•nın•ıul~ .................................................................................................................... 

Kocaelinde DP. den istifalar 

yok.> 
«D.P. mi.nevi •a.b•da lhdu •t· 

tltt kırt 80 barajın auşu 11• temt> 
U)·en:ın.• 

B lükba.::ın1n Ç.Ortımı1a dlnletı
ıe.o konuşmuı yenide.n. Yozsaı.ta 

el& dınlett:dl ve bu kOn\lfDlADln 
bıt.ımıno.e mitiı:ıı aona erdi. 
-'""'""' ...... ~ ...... . 
Yanlıı akseden bir haber 
Bır ka~ ıün önce, ReJ.&lcümhur 

~ili Ba.Y*ırtn Antalya.da b1r C.H.P. 
he~·etını kabul etmedl.t1 hat.tında 
bir h&ber ne:.redllmlş:.1. 

Anta!yadan btld.J.rlldttıne ıore bu 
haberin Mit Umadıl'l anla+ılmtt-
tır. 

Boks şampiyonası 

Asya gribi yüzünde n 

yapılamadı 

j 
lltllno. 15 CT.H.A.l - A,-rupa 

h&flt 11iklet. bok• amp•yonlutu ı
('ın burada on,·anı eHno.e bulun· 
dtıra::ı tıaı~ an Duılio Lao tıe Frarı 
toız Ff'tıx Ch1occa ar•;ındald mO· 
5abaıta. Ll)i'nln Aaya &Ttbıne tutul 
maıoı JO~Unden t.ehir edll!D.1ı;tlr . 
ı.oı, )"edıncl defa ola~ .amPlJ'On 
luie Hnvanıuı korumutıcıır. 

Loı'yl taldb'°n erte&I ıtın Chtoc· 
co da A.iya Rrtb1ne tutularu ,.a 
taga d~Oetilr. 

~rgun 2000 lira döviz aldı 

B:r nıüddetttnbf'-ri la.kat bUlU· 
:ıan F~ııerbab.çel1 futbolcu Eiyu.rl'· 

bımtt 15 - KOi Aı • . ) ,. Re rılmı l•rdn· U .ıAlaı-tn kat 1 ratam un tecıavl itın İt&Jr"'a Citmeal ni 
W Oıır.:nan. Gencen.. GölcQJi:: Be-ledl)e 1a.rınt tetbl~ etmek m n1k.Un olma· haye-:; kat·ı~~tşur. Bü~'ü>l: FGt
Rtı.,,t İbra.blm entttrk. •• Hll.le]'ln ı:aıttır. :ıı.aba.ıli 1taıf':elere c6ndP- N't.le beraber An..k.ara·ra aJo."n Er· 
Yttee!!.n D.P. d•n btlfaları jllerine rtien '•"1!''11.lar"n sa.7Uı 3000 nın hl- l:'lln He-~ret.t Sıhbıyede mua-;-ene 

~! .. ço~ .!~~:!:':.~~-~.~'"I?.:. ... ~~.?: .. ~!. ...... :~~'.~.:•:•••••· ........ ""'"··-- .. - ·- 1 olmut .,.. ctedavlnın yaptlabllme:ll 

Y 
· b. . ,. . • . . . . . ıçtn :vurı cıışına çllcnu mil:.aade-

en ı ı r ılaç keşfedıld ı Derın denız d ıp lerındekı • nt aım~ur. S•·c&hao >Çln 2000.-
lttaltk döv z de alan Ercun B. F1k· 

v..·Uhınııondaıı blldlrC.dt&:lDe ı::o
r"'. b.lp "t"e kan dımerı.arı ha&. 
ıalıkla.rı ıc.t.o bUr,'l.t b:r d~ğer 
ta,ıyan .kan pıbı.ılı mutC! o>ıı.• 

J'en enı btr 1l4ç teştedUmıst~r 
Bu fent buluş L1tUe Rodc'dak1 
F.ımet.!t İd•rrtl!er HUt.aiı&nPsl dolıı: 
torierındaD EuJPD lo..:'btn'r aıı.. 

t!r. 

araşt ı rmalar retle beraı>e-r huaan Ankaı:acıan 
ıtoli•ml): ..... ıı.eııne m•n· J tio"l\rı.mi2~ ıre-lece.kt.ir. Fenerbahçe 1· 

sup ıa m:t-r 1 let:erara.e Jea • aare b~·t-t' laratından Romada te 
l"IJ'ik Yı;ıytf! •:.Akılı tecrübe ye da\·J5l •'1*ıe&"- dott.ora dtrırun'. 
ara..,•ırma:armdan b:rtnl Bar.ı Ar un ır~ıecet'• teıırauıa bUdırılmit4 
rlka sahlt:erınde Japmai.;tadırlar. 
Bu arada rP ·ı.>r luracat bir de. 
r.nlık.tP nu~dutian çoıı:: ureıı:: 
Jnım plJ"tt;I ,.,. kurtunu 14.000 Tt' 
ltl.20() ayalı:: derlnllkten yukarı 

aıal:ft:rn1,.ler ve bı.ıolt.r b1\JUt b•· 
rattt 1'll!'~ına .,,. fl!'nrtıztlnf'! çılı::a 

rt:.rnaktAn dolan ter:yllı:: dtıtblt--
11 ıı.ne ~ııoıen Ta mıt.l:."adırıar 

Evlilik hediyesi olara k 

cezas ı ' ka ldırıldı 

Blllndll1 ılbl elde bulunan Te 
kın pıtıt.ı:a ma.ınna kır ı kuıı ... 
nılan tı ı:ıar, hula tıze.r!tHitt ııı 
ıu ~,.d!urıer eUnmaua renll rf!. 
ak.&1yorı;ar doturma'<l•ciır. ıaltat 
haber Terildit1D@ stıre ..,,.ziı lltç 
Jr.ullanıldıki:an .anra blı-blr abl 
:eı.ır Japm.amatta Te ou hıau• 
uzuu a.nun 'Uı:trlıııde çalı.tıldılt· 
tan. aonra baynnıara t.tbl'k ne· 
'tı('esi ıa~et l1l eonuçt:ar ,.,.rm~ Ro"":H. ıs THA l - İfaha'nın 
alrle &ablı olrrıuıttır. o r Xo. lu t~n~ı iken a ın he· 

?'f'ketler!nı:!f'n dol&TI Tenis Pf'deru 
Ağa han ta ç giyecek YOr.unca tno~bbf'd bortn•ıa Ct'2'•· 

Iantıırı.:ao Fau ıo 011rdinl, l:IA· 
Tenı Alta Han, ıelf!eek Da.f'a t içinde Danw,tllı.m t'~rı ciTa tı(I şehr:nCie •aıya nın tıayU1c ''I 

ad•ml•rı.nda 'Jtriotn kızı ie f'IT· 
Moda Ubarı.ca:da ~a.ç Ci)"l'Ct ... - r lerunlşt r. 

Teni A a 11an. bu ınUnuebet- tuılya Teni J'!'~de~uyonU. F. 
le bfirtlt blb&i1nm .. r.ıun .n Fartıı''ye dütün hl!"<lıy(t;l nlarü:. 

ttr 

cakar 
aımaz 

~-~:::::::::;;;;:::::::::::----~~:":':'~·~·~·_ .. _•_m:l.~t~ır~a~f~e~ıı~o~•~b~0~"'1~-_:~h:a>:':'•:•~n=•~·~·~·~ı tn rnnebh~ t:ıovkot ; llf<'Pttlr. r cM&..;101 taldırmı ıır. 

Df~lz \Ol"-''' - <\1or ad1ları ra&.ınlarııııla d,.nlr alhnıla hnin· 
nan bir '"ILıın lndltl\ ttmi ,,. o aırads. nrıtı1a u(·nıat.ıa nl:ın tılr 
ara\.. tarafından rt' .. ılll alınnıı.,tır. RP .. lm. \l"'..t.Ul"d~n d~ daha bUrn ... 
ı.ratf'rt olan ranı.ırdaıını ıo .. te-rh or. 
•••HOH•••0000••••••••••• .. ••••••••••"''''''ooo•••••.,••n••••Hoo•H•••H•tHoon••••••••••H••n•••-•H .. •••M 

KISACA 
TEHLiKELi 
SiLAH 
H 

'°' ıttt1a:lnı 1Prdt moltııl~· 
!Pt parıllt-rlnt- mt-nıa•ıp 

olanlardan o eıı..tr~ıt 
dhıh~orun1: cıO.P. 11 'PartlEanlar 
.._O,.lt'rde din propııanda. .. ı ~ a
pıJorıar.ı' f',f'rl L.'\lntıı .. ullıPJt' .. 
rl ın l:ınıı1\i: lf'ln \.ut .. al din ı"IUY· 
111"-n partlLAnlarl\ Pn JU\tnlllr hir 
.. ııah ha.11ndP t.ııllanılnnr. ll.llı1.ı
rın ,-~nııs:ı rahatlıL \t' ~nlni?t-tle 
ı.o, l•rdt. ka~:lba1Ard:ı 0.P. nln 
mlllt-11 ıllolnt- ı.:-n-u!lılD?'tlUtu. 
',?7 'ılht. c.n.r. lrtnre,;lnln \lu
lti~anlıı• ,nı. t'lnllYf' ('alt,ıı:ı 

1 
prrıpaıanda~ • rapılı~nr. Run•ı 
~alnıı ~11rtl.ıı111lar drıtı. mlllf't• 
T"eklllPrl de ,·npma\tl\n <,:~\.in· 
mrmf't.lt-fllr. h.on,-ı1.lı D.P. ad:ll"· 
lıınnın ı<"İf't"lnıl Allııhıt-Lbt-rlf' 
l.&71\notcl\s::ı.ııı t't'~IUndıPn )1'1er 
,.,, le-dl&lnl dlnllftnler anlatU· 
tar. 

Din pro1>0.1ıındll'!ll teblllı.tlf bir 
clllllttır. Dunu mubııle-f~t par· 
tlle-rl yapl\maz • .h.aıtun val'dır, 
tnAel olur. l!-tf'4't1Pr dP, 1<"14"· 
rlnlltll dt' ıt-1 f" yrı.pınıllnnııa. 
lnıli..uı ~olrt.. \ıtUl iktidar parti
.,, kf'ndı .. ıne ıa&laaan hns ıır 
rltrld\.lt-rden hu ~t\i.llde ,-arar· 
laomaJı mı~ Rlr 'f'rdt' D.P. il 
bir n11lleht-Lllt tan.ınon' hlr 
nıurtecıııen bah .. e-f\erLf'n t•Pa.rtl· 
nıl1ln ona lhtiratı . ol.tam df'· 
nıf$tl. D.P. madtml.J mllletlo 
••'f"l'blol ı.uandı11na inanıyor, 

aAYP&t e 

• lıal•• • ...... Mpe;l'lllak 
ta .. -- ...,._, D.P. ...,._ 
la" irtica ttanfttlef'hll bffl~ 
'.ft-n aö!lHIJ'l• ll!M9lle\:et tct.nd' 
ı.rırkalM;' tob.•mlar e1rt1Utrtnl 
bilmeltdlrler. Btr klıtm e!ahıll 
ntand .. ın o,-aa• WJ'ldlkle lı:a· 
ı.aualar dl llGntı: memleketin 
hı.rrına •lnıtL. Cil•araa. kftı
tahJ~an t.utff'Jtr dnrmaı...~ı· 
7.ln .reni yro1 ıe-rllllıı:tel'f lateml· 
~-~relııltr mldtr? D.P. adayları· 
nın bazıları l'"t btr la&tm parti 
propaıı:andaC'ılan •ttlm l!!lerl· 
nf' din propaıanda•ını karı~tır
ma .. ıa bıu:ı,.ıanmu bfr sttnaı. 
ttll,-orlıır. Bllntf'lll ı~nel merkP'l.· 
deiı.I Atat ftrL dt-lrlmle.rllle bai:· 
ııııı.ıarı, ıa Ot""dnen D.P. UderV
rtnln bu clbl barelııe-tle.rtten b•· 
be-rlt'rt var mı~ "'it Bayar. DiP de 
'fe-nder""°ın onımlo. " ,.tı. 
tıır\ı. fte-, rtmler1nl ı.-oramakla 
sor~t"ll de\ltt ad:urılan olaraı.. 
hu ı,·e .. ıt flrRP3llUldaJan. ho, &ö
rurlitJ.le bl\lllYAC"alıJ&nıtl bit 
tahmin ttmJyonım. 

Din. k.l~llerto Tlcdanlanm il· 
ıllt-ndlr~n eu ı.atıal dtQ'CUdur. 
Bullu turlu rlk&J'Jara ilU: ola
rı\. ı.unanmaya k.lll1rt.11mak. &@'r• 
ı.:eı.. dlndo.rlarca da ma.\bul .,a. 
) ılanıaz. Dlo dorıoıannı ı.sth.· 
mara callf&Dlar, her .. Jdta 
önee dinin en hdytt'k ab.llk md· 
t'!l!iıP"llP'•I olduıona bllmirorıar 
demeLtlr. D.P. ileri ıeıenıertnın. 
bo a.1 .. ım partııan polltllı:ae!ıl:\· 
rın din propaıanda aUlht ile- l'I 
rittlkkri mticadeleJ1 öltlemlert 
ıtrek.lldlr. T.ıtlll...f'll 91llhlarla 
ornamllY• ıttmez. Partlu.nların 
din\ ~tllb olarak. kallanın.alan 
untcnmelldlr. 

OKTAYAKIAL 

Başvekil'in yeğeni «tarihi» açıklama yaptı 

• 

CBll!I 1 tncldeJ D P. cenel batkanll1rtan u.&Xla.. 

ceıı ı tncldeJ ı cckt!r. Bu buaua .a htr T&l•ndaşıa lardan biri. kendLSiaın 1903 plın· ı ıırmaktı. Bir acıam hem at.ne! b~· 
GlLfk B...\\.01,1.lh. flcd.anın• tar~ blr mN·uııren Tar danbe-:1 ış&ı!: oldutunu. ve U)cer- k&n. hem baııbakan oıam.u ded • 
GEÇtRot 

1 

dır, Jilçlnı yaputı ı.ırada tit'beritüloalu ler. Başbakanımızı part1mı.SC1en •-

lnönü Konya' da bugün konuşacak 

Adana 15 HueU&ı) -CHP ge- ~mo4rul71 turmat.t.a hedtt tu· oi.dUIUiçlncçt.ı.rü'U, çııtarıldıa;ını• :ı;ırm&lt ıatecııler. Ama Al:ah onu. 
nel ae.ıereler:t Kuım 01.llek buırü::::ı rula.n 1aye. f&tand•fl•ruı ı.ıı~ıtıe eöy:em:.ş \'e •~a.vın bi.lyütüm. 16 bunların aerrtnden. konıdU.» 
O..ı:nanıye C.H.P. mıtıni:nde koou n part.lyt 1' ba,ın& ıettrıbllmelerl· 1rUnlüit evliyım. Bu rapor ytıziln· Ba.şbakantn Ytıtent, btl&bare to· 
ıurken konuşmaeının sonları.na dlr. den it bu:anuyorum. KaJınpede- törlere hıtap etm.ıı ve «er toför v ... 
do"ru bır bayaınlık aeçırmtlj. r. D.P. muhaleletu ıken T&dettlk- rt:ne ve hanıma 'kaqı mailcutıum. tancı~. eı;:er 111!.ılk &lam&dUUı&. c-.ı 
ö6Zlerlne devmn ec1emlyen ou:e~ Jerlnln tı•P'·nl. atıdan. a;elllıce u- Bana blr 1§ bulun• c1em~Llr. nun tek mü ebl>ib:, KöprülüdUt'.t 
konuşmuını kesmıı ve buıron 16' ı u.utt.u. PerUunlıt Toluna aa.pw., EvHruade, bu &on cıerece dili. d~J.fltlr. Köprü!ünlln clbtık Cla· 
rL!:lat etmtşttr. KMıro Gu\l)lı;;"ln bu o:.ınelt 1 bu arada cen)-an kelll· fli,in i:.rtmL., kolalı l'Omlekll, tl-5· j:ıtımı ı..e ne ~bi bir &lıı 't'e. 1 
~n Ankar&1 a ııttm.esl mllkarrer d! •• ndcn blr mUddet ttır5Udt bek.- t-ız vatanda.şlu tıs:ııenllmet01nı .ı..r o~dua;unu• blr t1lrlü açLıüamamıı· 
ı.cen rılhaı.aı~ıeı cı.olarıal.Yle bu lemq Tt bllAhln. fO:,.ıe defam e"- temış ve •Ey •tl va~an evlAdı. ıu t.ır. 
ıerahat.ml l'ıl!'ına tehlr etmtatır. mışur: telefon numarMına ~ele!on et. l• .:\l~bmet Özdem.ır Z..:fıl'u~e 
tz,rlRDE c- eereıant teail"orlar, CünkU eınl oıcıu bı::. d:7erelt orr telefon Jı;;endlaını crarı lia. j'art cıdcht 

Jımır l& lHU6U6i} - C.H.P. 1)U- hak acsı du1ma.tıan. kork.u)orıar. num~ut v~rrntıt.r. Cllnllien .kal.ab&:t&L cıaııM ).fende 
ııu.a. Kaqıya.ı::ada Sere &lneznaıu .a.a.· ldedenı memleketletd• muhale?et. Bu &ırada, auptirwe tıatıannın rsın EJQ.bü .her zuuet. ecU.§u:ıde . 
tonunda buiilk bır kapalı aaloo ıserbeel(oe kanaat.iertn1 vaıand..., pa.halıhıtı bahta konU6u olmuş, ve •Yarabb.m, ''°11 beni m::ıet. ve 
toplantwı tenıp etl.llJoUr. Bu top- töyle;eblllr. H1ç bir teiden torkmu- Ö~demırm yanına }'&lcla.ı;&n btr memleke~ h1ı:net.:nde Ç&l.!4mak:a:'I 
tanucıa <liln fehrtmız.e ııelen C.H )'OI:UZ 'ıt yılacak cıa deR:tlia. t&mın, cMemiekette neden U· allioy:nıL Bana her ıı;ün. 1((1nde 18 
P. meclJa arupu t-~kan \·ek!li N\1 Otlnt.ır.ay, O.P. lllerln. ;vaydıklar pu~e~·ol!ı: b1Uyormueunub? Çünkü ıilA:. çLı~ma Jnkı\ıuna b&Deet:.ıt.n 
flt. Yet;Qn de baz.ır bulunmuı ve C.H.P. run ıt!.ldara &;elmeaı hallnd• C.H P. tktıdarı cıevrtnde va· ancıaı: ıçın mınnett arım. Yara:o.:oım.. .:>u 
Mlonda bUlunantarın tuvıpıer'.J' eamUerın ta.panacafl, 7olucda.k1 td· aüpu.rae to!ıumu y~cu. Tohum bt· kuvvet.:.!lli devam ettir• ded.t.:ıı 
ie karşılanan fU konuşm&Jl yap- dlalanr. da ct"t'ap vererek dem1ftlt ı.ınce, aüpürııe de. yettıımea. oldu> M)ylem.ıf \e cbazt rdete:.er.bu a.öz:· 
mıttır: ki: acn~ı bir eumum\ memnunlukı. ~ertni &:a;y me,·z.uu yapttlar. F .. -
•- MemleUtın ti1YMi hu::arını • C.H.P. illerde mu..ıumandır •• uyandırmış ve E\·Uya.z.ad.e, bu .._t;;r. kat bU llUli>.att:r. Bal)ve:ıtll. btl4U 

tay.n et.mele tızere blr ar~ta p;. bunlar da onıar .Udar •• belki da-- prtı yt yapan t&bıısın oaıuzunu ot mec 11ınde. iiJk. ve evınd• '-lU6· 
mıt bulunuyoruz. Ya;-ın çocukları· ha raııa !badat }·erlerlne hürmet. ıırarak ct&kdlr btelerınl• ıfade "t lOnıa.nclJr> demtocır . 
mızın rıcteceıtt yolu hep beraber a,ö6t.erlrler. Bir amanlar kendllerlnce mış;ır. E\·llrUade<ıen nonra konuı,a..'l, 
ar11ac&il:ıı5 \'ti bulacrı.ıl;ıa. Ne şaotl sarann:ıaic ıı;ın ttıne bürmetslz.U:O. Ö~demır Eviiraı:ade, daha aon- :le.tanbul D.P. mıı:etvek!lı Naz.ı 
bır ııınımı.ı. ,.e ne cıe blr 1.:ıtirMt· ;;ıoeterenler b\llÜn C.BP. aanann- r&. D.P. kadınlar kolu U~;derınden Tla.b&r, ıunıarı söslemtot1r: 
aıız var. Busün D.P. v&ktınden ı.:ıır da detlldırler. baz.ılarının •arz1 ubuCIJ)'etlerını• cYun&nlllt&0ıa benıemı1·e11m. K.ıo 
iıl önce •eçtmlere ı;ı:ıcıı~·or. All&ll hepımıze daııru 1aıu ı&ttır kabul eım.ştır. «Blz e~·ın Mende· rıs.ı b:r ·~ım ta:npaoyaaı mevzuu 

Bunun &ebebl fUd.ur: ~Ienderee •in v• bu memıeiı:ete ttıeıt'Ut 1at1kb&l relin parti61ne olduılu kadar, )len )'apmlla:ım.. Bu mı:let. bi!mea 1':1 
'I'rabıonda muhaletetın fitne b•· uaaıp e:.atn. deret.e de meftunuz» aıyen çoc dlf &lyuetım!~e ve m.1111 di.vt.:arı 
rek:etierıoı ön:emek tçln ~etlm.Icrı Olinaltaydan 90nra Bursa M11l~t· eevı.mıı bir bayan O.P. ıı~e. Evtı· a:ıızô.a ık.Ut }"Olr:tur. Pro!50r Fe;· 
öne Ldııtlarını aöyledi. Bundan tU TekıH ad1'Jl ~rem .o\m&ç da altı razacıe, &övdee.1ni hop'.ata .bopıa•a zıoa:ıunun J•Ptılı &ib1 cKıbrl.ti me 
mlna ~ık.ar; Demek k;.. n:reı.ıerı ay .anra C.H.P. n1n ant.ı.demouatlk. KUlm\14 v• cK.&dınıar er:ıteklertn &eleeını.. Hata7 meeeleııotıU yapt.ıiJ 
fltne olarak mütL.i& ettiki.ert mu kanunları taıcı.ırara:c nUıbı alfteml• dahili;re veltillencUr! O.P. kadın· mız albl :.·aınız b12i halled.er.ı.Z d• 
ha!efeU tamamen ortadan ka!dır- ~ıml~l'f. cttmek kararında oldutu· ıarı elde ettı mı her ey tamam- mu :.·erstı4.ır. 
m.ak ve tek. parıl diktaton·aaını hı\-- nu a<>Ylf'mif ve oı:DemokraUk bir .ni- dır• d.em1ftir. lia~ay C.H.P . .nin 11.rı det:.:ctır. 
k!m kılmaktır. Bugün o.P. ıae bOi· z.&m lçlnde mUll "'blrll~l kU"t'1'etll hür Tam bu a:ırad' oQ:lunun adını Ala~ür.IC:Qn eıaerid.ır.a 
le murilaoeatz, kefli bır yo~un mP.s'Ut. ve .aAlam r•pıh bir Ttırklr• cAcı.naoı. kıaınıo adını •Mende~» Ben bir Demok:ra: Partili o<ara:t, 
yo!cu&Udur.• hepı.mfz!n muttereil 1•1"1 olmalı· koyan bir «hıtlı:t D-P. &..., •M~nd.e- onıar r'.bt konutmuJ·orum ve va-

Nüvtt Yet.k1n burulan 60nra &e- dır.• demJJLır. I'f!llin mettunuruı• Q!J·en 11evım.ı1 tandatm:ıa dıyorwn ki: «Xıb:ı. ne 
çım.leı'9 et:t. artıa::a iıldUmecUtt- CHP. adarıanndan Kon.mtraı o P. 11 bayancıa.n, BaşbU:a.nın b1r Mmtn. ne be-nımdir. K.ıbrıa TUu 
ni, lııU:ım.ın, adalet. cihazının te- Kf'maıeıtln Boakurtun kıaa konus· rmm.:.n.t yapmat.lnı ıı.temlıttr. Bö?· ıntl!e\lnlneltr. Bunu mtU~t. bLi•e· 
.ı:nınaı.aıs old.ugu, ra!lyouuu tek •a maaı.nden .or.ra GUzide T&nnrar kUr lellk.e eev:mU DP. u baranın o. der, bü.lr.Uıneı~er ancu bı.r ,·aa.ı· 
tatlı ıtledıııı bır zamanda &e-rbeat türe- ıel!nce cereyan :,.entden ke- P. U o:cıugu k.&d.ar Jyl bir l'ftt&;a tadır.> 
aeçımcten balllM aç-ı:am.ı:,'acaiıını •l•mtştır, Cere;an ;enıcten Terlldtıı old.utu c:ıa anl&$tlmıtt.U'. l'L.·l'rts !!> \CLl 
iıtöylemtştlr. am:ı.n da C.H P. )·e arrııan zaman E•ıt:.·az.adenın bu 110\·de ı:&urı- ~1l~L(\lA'.\ 

Nüvtt Yetkin bundan sonra tk~l blı.tJ.i;I 1ç1n aday Tanrıyarın konut- alnden 5onra, nıhaset mitine b~ Tlaba.rdao aonra ııruıJl&. M&i:ı· 
&adi durumumuza ıemaı:. ettn.ı~ ye maıına tını&\ •t-rilmem1ştır, :ıyabılmJşt.ır. B:r kamyonun ua- mut ö:urıı::an. J.11tbat. Per;.n, ~, .. 

· töz:erıne ıöyle ı<on vernılştır: oı.ın..ııar, yarın Bun.ada toauı,• tUntten, !ıaUc:a hı.tap eeien, D.P. E· dat Çettnta Orhan Cemal Fer.01 
«- Eger bır ınemlekeıte vat&n· ca~tır, mlnönU t:çe başk.aııı Nacı Ök;t.e:n va &'t'UJı".at. F&:J.aaı.et. oo:ıcer kon 

cı-. h~t~ına tlaç, tra.'ttöruue ,.~ JSÜ':\Ü AST\f.\'.\YA C.H.P. nln 1Y~4 &«"unler!nde bı~ muıılardır. Pl&ttn ren.kllaw;J.an. ço .. 
d.eK pa.n,;a, ~ncercsıne cam bu.ıa- DtVET EDiı,nt aiapanU polltııcuı_. tuı;.turdutu- pudralı yuau ti• dllha:ndU.:.ı.ı.ı.ı 
IDUI!.& lJu .beı>apı:,ız, buıretsiz ve Antalya, 1 ~ (Huwai) - !teJaicCm· nu. bu tii~ımlerde de •f•u!ra po- ı.ıını botun hır demokrat> oldua:u· 
becerı.tala: bır volit..ıkanın ti keı.ı- hur C«l1l Bararın eneııc.ı cun 99h· :.tlka.ı> na ctebellq oldutunu• I· nu ab.}·ı.emlş le c..&end.16tn!a. bır h:.. 
d~ldtr. B.r tarafta b f\'Olt ıhu~·aç rltnlzde )apt.1 •ı konutmaeı aıruı.nd• ıerı slinnUf "We aon derece cu1di tutçu oid.u unu• belırteret.. car· 
madde!erı dd't'll!ll!ı,IUkten temın e- dklnct Cihan Harblnden aonra 12 a- bır tav1r:a 1;arkada lar, 11md1 DJ. kad&Şlan:n, hu.:ıı:.tata her tt-.ıçun 
dllemezke-n, 6bur taranan binlerce dan:n •Nllz •dll.IU eUmb'den ~ıt· •t•~:re polltltua na cevap .... tılr ceı-.eı \&r<llr. Fak.at. c.Re.:.ıcu.:.n 
dövıA aarUyla iakıt.ıılbtl ki~ıcıı ıı. m.&1ına &öz fUm&n!ann pollt.U:uın1 rece::ın. d.emttcr. but bırtt.1.!ıııt_. rıın oez.1 o:m-
bal ewıe.t:Le ne bas.ıı·et,, ne beaap takip etmi.J'orua.ıo fek.llnde ·t l(kterl Naci öıctem, •Fuul;ııa politikası lnlltır. lnöno. 19'5 cıa Ankaracıa 
vanıır. Yı.ne bir ta.raft.a yinln kre Halk PartUllert aı.oırıendlrt'.ll!~lr. nı:t tö;ı.•!e açlk~amıttır. k&Ybett.ı. FU:a: çaı.dıtı ny~erıe m 
dı.Jerı ııe JJer malla.!leı.te 'endi ta·_ Celıil Bayan aaii.hlfetU atızdan bU& 0 0

_ "" -a •· ..ı 1 1 1 t.Kard-ıerım, raau"·a 7 Urayoa. • _aonra a .p,ı:ıl&J.ı::umhu.r olen .. ,. 
btr.ieri.J'le mtlyonerler türe· •. ,.0 , ;... ..... P verı..ım ç A an. arında on ....,. 4.J de""ı"'\ " ' bin ••- ara t ı C.H p I" bu para Menderet n ceb.ne ••tını· .......,, ı.r. 
bilr tara.fta kıvran&n mHıonl""Ca ...... P op •J·an · · .. er F&h ı ,..---"' .. -- inonUJU tıehrimt7 cıa t • k 1 1 :;ot: Köy.ü. vatandatın cebıne fi::.r~ ame ~ ... er, bu Ulrlfl hır• 
o,ıata.nd~a kec:nıtrlerıwzı &ıkın de- K h e ve ewme ~ 11 ı·or.• ııı.lıtın. c.PatArirODSadan Amerı><a·• 
mek onlarla a;•" aı.aıe' deme""· on;ı. .. )·a bir eret. ıonderml.ş;t1r. InO ,_ -.. ... • nönOn ;arından g -• ka N o··· Ja ... ad.ar. dtlzıl·an.ın h1o bU' Y•r n ur.• t0nra on,. .... an acı . ~· daha aonra.. C.H.P de rut~anmartıtuıa IÖ: 1 , • 
t;l:'.\.\.Ll.\\ (>t.,ILIK

1
L r& folu ile 5ehrim1H plmMl belt· nln Kaz.as~ıe:." ca.-nıını Lltr fap*ı· OP y~ T.9 

Buna. lS (Huauıuı - C.H.P. İ.I· _ı_eo_m_eJ<_ı_ed_ır_. ___________ I aını ı:er1 ı;Urmllif, ,.e C.H.P. n~n tUr: yi ov7ret. «Ar.k&dlll&r, Ata-
ıa.nbul u başkanı, Qen:ııoetuu ounaı •Binlerce ca.m:nın k.apuuna ktllt. it, Reia cumburumus Ba:.:a..-ı 
t&y bU&UD berabetlnde Buraı& C.H P. lzmir'de bir vampir mi? vurdutunu• Heri 6ürerek «Mub~ ~=n~l ti;ıcat;w.n.la B .. ve:.dl Y•Ptı~ 
adaylarından GU•lde T&nrıya.r ile rem C1ln kardetle-rım, bız 7 )"tlda, Dl!9 ' 
:guem Amaç .,e dlG;er ada)'tar oldu ha:ıır. 15 IHu~•ll Dun ıeca 1044 canu yaptık• deın~tır. B;..!A.hare :ıconutan batıp;.:, C.H. 
*u beld• oen:ıllı1;a flPlmLş, ve Bel• ,yarın Kar..ıya&ada cadde ort&11nda M!tıug başl.ıımacıan buce :va~ P. l·• ıtddet:e hücum etmıtlerd.Jr. 
diye meydanında Uç bı.ndeu raııa ıenç bir lr.Mlın, m~hul bır phiiuı tııı ceö\·de l'Öb~er.ıınden.t eonra, Mttins. ao.na erdikten .onr&, 0 
dtnlertcl husurunda muhlm blr ko· teı-aTjjgUne nwruıs kaimı,tır. YUr:D· kÜlliıClJ·e ee;en Özde:nır Evllyu.a· P. lkt1dmnın 7 rıllık tcraaunı o
nutma rapmtfltr. tu• bir muke takan.İ htıtum. eden de, •B:r partl, bır t.lo raauıl·• :iü· ven bır brof'(lr d&attılmıt T'• top. 

Otlnalt.aJ, aeoumla f\lnl•n aöJl• meı;hul muteea\'ts kadının te:-rat •Unelrn ıkt.ldardan cıü•meu dı\·e- lantı cu .bava ıçinei• .ona orm..t-
aılft.1.r: eıme&l Q.r:erıne taçmı, Te 'bfttUn. a· reıc aö:ıe blUJlaml.J 1'& ~«pa.rtım..:iın I 1ı,.• •. -------------.. 

ran:ıaıara ra.Kmen y&talanamamıt•ır. 
c- :SüJil_k blr ıı:ı:ı.Wıan t.a~wn Hidlat bundan bir kac J1l önce xar Clect:koı.Iularından baJlsed~tım.. 

duınıa. Men:ııeıı:etlmiztn lç ve d1t flyaka at<mı.1n.de bUyı.lt bir beıec&ıı Ral:ımetli Ça.kma:ıe: Pata ölmeden 
d.urumu buLUn dQnyaya J:.ar,ı önl.l.· Uya.ndtrarak Vampir hldtaelertnl ha h1r hafta Cnce bL"la Gedl kl. Ö... 
mUZde&! •eçimlerd'9 "t'at&nda.şlarımı· tırıanı., ndaıı tı&U1 makamlar t&bid demir dedı. benim mUbteram Ba· 
lllA Tt1'9Celtierl. ny:erl@ ta•v· ın ed• t9~a önem.le dl'rcrı•m~teydlier. '.'""&rlL .t>e\eı..:ı !\.lend11reele camı .. 

e~ş;;·kıi··~~~;d~~·1· ·bi~-·~u·h~ı~ı·~'f ~~-·;~~-d~ili e~:;:~§f ~~;~:;~.~:.: 
IAıtcı ı ıncld~l tavla O)Oarkm. bir tadın , ıe dOfen kurucu oldUttJ> Jı::onuaun· 

MEVLID 

Aı~e bUyü~QmQ:I 

!".4BRf TAVM..<t~·ıa 
veratlnın bırinci J'lh rn.un.ue-
betıyle ve ~.9.957 atı.nü vıN'&t 
eden da;yw 

Lfi~l nDhf'tn 
H P lkı. arı ,ıe ınr-:~uve hücum aınden araları açık olan Kemal a· da 11>.rarıa cıurmuı. ve JtöprQ!Qnün 

HÜ 
· B nıhla.rına ltha! ed.ılme.E üMre 

::n~· Hür. Pp Yly1 aocuran bu meae dındakl ~atılll tarafınt'!a.n aö&atin· aevekil olmaıt tatedil:nı. oıarua- 17.10.967 Pertembe suna 01- :• 
e~ .. e r. . b&ble konuau eı- ct&n tabanca ıte TUrularak öle1Urül rını::a da kızıp pan!den a. rıldıııı-mem.tştır. eti. nı IÖrJ ........ ı*-t.ır. Evl1ı·az••e. bu ko- namtwını mUteakıp ŞU,lı Cam11 
'f d ~ ..... eenttnde meıımleket.ım.:.ztn llbh 
" ~n el'l"ol \'e borah~rllld.@Jr:aer nucıa ~'-'le demiştir' K 

O
_,, Mende tk " ura.rı Te mevlıdhanlan taraf• 
..... u·~·a. oı·adan da Sam5Un·a rıt ree nu unun 110nlanna «Köprülü, B.,vekıl oıac·•ım dı- ı 

ın·• 0 
doı..ru · Al~ k 1 - arından Me.tıc:ıı Ne.bevt lor ... 

...... zere aut. )'arımda G:TI!l&un· ıe. • « e et mt:1 en senıı re dlrettnce, Bayar on&. cey KöprU at. edllecellnden annı eden &i::· 
dan a.vrıldılar. bır refah ve aa detın eoıtınd•• di'r ıo. benim B .. ,.e•-ııım oen oe~ı b 

Ö
. ıeo bu • e• ra L dO!lt .,.. dind .. lar=u.m 
H en 110nra üıe rada 1 n· denuş ''l! eö1:terıne '6Yl• !lOO ver-- ~ıenderea olacak,» dedL Köprü:a'. t.etrınert rıca olwıur. 

et bır ölüm hldt&esl cen~an etti. m~tl:: wOemokrat Pa.rtl ~!t:lere nı· Yalman "" Ka.raOAmanoaıunun te' 
Barm.and.al1 k6yün0a O P. 11 M %ah, aaadet, hilrrtyet huzur •• a.tedtkler:ı. Başbakanımı.t, ıevs:li· 'l'al"lllllJI ft Cedtm 

ki ın.uhtan Tola~ı D P ocatı~da nı'zam Taadetmekted.ır ı mız. babamız Adnan ı.ı . AJle11I 
........ .--... ·------·•· ... - ..... , ..... _,_ ................................................ ,., •• ,.,.,, ................ , ....... -uu,_ • e.ı:ıderN., 
HOŞ MEMO - Sil gözünün ~erceğini !! uouu•-.. - ....................... _ ... , ___ • .. ·-··-.. ·--ALCAPP 

hulfl'lı t*L . 
nar .. , hin "''1 ı.ı ... inin '11 lnc-t 1rı.. rnanrıı:'nl• .. le h.111,.~nda bir tı.-re-n ~aptlmtııhr u~~~u 1 ~ılıtıinumu n1una1;t1Jf'tl~le dun saat il df' nlrrı.al 
ftrda• nı 1'.ur, \lb. ı;, t'n ~ttı •nte nrdn menaarıı • f'I Lt e~ınıte hlı.met .-ıml<lli ı..nn1anıiın • .,Ub.\:V ,-, 

•11d Ul\a 1•Ptıcı hl. f'fllıı fnoıı•o bir ı.011a1.ma anna bir ııratPt l'f!rllml'ıtır. Toplantıd• oı.-nı "ıı· 
fl•t <1.l'!varn etmı ~m~tı,.n anllltmıetır. auır ~·~arak •ki bltıraları tanıandırmı ,.., olrt.nlnn ı url. 

~ r. R~lmde-. dl.ntu toılillltı: a.!anl•r. hltlr&Janoı Daktetmı,.ırr TI': toplıntı uun 
ı .. tta.nan.lardan ltlr ınm. anrftlttye_r, 
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\ş\eU" 
ıa'k liZ 
~ t.ek1 

vas 

• 

Aşk hisleri erken 

uyanmaya başlamıı 

Avrupa'nın en büyük 

yelkenlisi 

bcynelmllel eöhrete aahlp bir çolı: 

Alimler b omlflerd lr. Bunlar IJ• 
nı nmında Alman Te İngiliz ı1-
J"' ız1onlan için !llmler (tkec.k 
krd lr. 

Prııuanın tr.nınmı, ruhl1ıtç1la

r1ndan Dr. Paul Gentlr.ol, geçen 
hatta nrcllll n alllı:a çeken 
b!r lton!eraıu•a , ealı:l ı:amanlara 

nlabetu aşk hlalertnln glt;ılde 

daha erten uyınmata bafladıtını 

ATn1panuı tıl bUyUlc yeltcnllAI 
ııfatını taş.ıJ'lln Te me~ur AYUa· 
tralyalı lı:lsif .,., a!n~acı Haıu 

Hası'ın .. ?ılp bulundutu Oo dl· 
~lı: I •ScarUr.• ye kenllsl, Hint Olt· 
)anwunda ve .Avuatral~en'.ı:le· 

rinde tetltllr .. !erleri Jçln yola ~ık· 
mış n buraya gelmiştir. 

Paris'te eczaneler 

f 
ı 

• bildirmiştir. 

Korı.feraıuçı bugOn henUıı: genç 
ilk çatına yeni ıtrenlerln aok hı. 
lertne kapılmıf oldııltlınnı, 20 25 
1a,ıarına geldllı:krl ulı:lt, artılı: bu 
hlalerln ln törptııenmlş o dutunu, 
bunun ise tııuıılıt ideali için bll· 
;r llk :r.ararlar uyandırdıtını belirt. 
w lftlr. 

Yelkeullye Haıu H168 ile birlikte 

MYI arlbl ntalınnın artman 
dolıyıatyle bUtUn e~z.ane~-P!:.. 
nr ıı;Un lrrl acık bulundurulmala 
rı Parla Ikledlye ve t'rnntyct ma• 
tam.arı tarafından lı:ararlattınl· 
ınışt.r. 

Beyoğlu mu· 

• 

tııblrlertnl dı· 
vet e en bir 1 
ıbıncı havı 

o Jarı mıı· 

et. ancak! 
• • bir kıç ızaze-

tecıvıe Belçi
ka a uçalı: lı:a dırdı Şans ı b r 
lı:aç muhabtrın ı:ıttıt bu arup· \ 
an « e ıhat ded koClularınıı \ 

) ııe.ııce. hafta öiirenebllecetı<a. 

* Ot.rven 4 ıı ize lllı: krallc;e11 -
n n rctaut nde ı:ellyor Bu •· 
b lt &iizelllk kral çelen. man
ken kten çok meınnunmutlır 

N ıl o ml.'lınlır, bu art. man· 
tenler en 1) ı lZdlVt.Çlırı yapı
yor ır Sadrı Hının evlencı il 
1nıı. z mınkenı 1> r -zamt.n ar i 
Londra ve Par 11 blrb r ne ita· 
tan dll!rı.ez.. bir ııenç kadınmlf 
o.mdl 16e atırb~lı, dindar, b r 
ll06 ete hanımı oldu. Bettına 
da ıyııı hayı ile, A.ı Ha:ı•ı 

b .emektedir Maamaflb. Ali 
Han. bu arı dünyanın en ma· 
cerapıır t Ye ruıurauz lıı:ıdınla
rından Llnda Ohrlatıan•ı Pran
u·dakı oatoıunda misafir ediyor 
m ş Şuh, haris ve c&Ztbe.ı Lln-
dı ı e B tt na arıııııocıı ınuu· 

um Jtıgkın ık kıv~ılın oldu· 

Ballkesir'd 
Balıkesir (14 Ekimi - On beO 

kazanın 300 000 ııcçmenlnln •and k 
ba.,ına ıııttr.esıne aadııcıı 12 gün 
kaldı. D P. 'fe CM P. hariç, d ğc1 
iki part vlllyetın 16 ıııllletve.c • 
l!n. kendi llıteler ne kazındırmılı: 
lçtn bOyUk bir !ıı .. yet 'H ıı•Y· 
ret ııarfed vor 
I <.: Hl ı.; l K \ 11.lJA 
Dft'.Jlı:t,'\ \1'!" 

1954 &eçlmlerıncıe muhalefeti 

e: Halk D. P. yi istemi
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iıaretleri 

Banb n ~Y~ mO~"~trtn 
aniden eoy~ncuların hocumtarı· 
na maruz Jraldıklan takdirde en 
yalcın polla merkezini haberdar 
edecek elektronllı: ernntyet cihaz 
Jarı .,ııcuııe ıetırllm,ştlr. 
Yapılıın trerübe:nden mU..bet 

n•t ceıer ıılınmıştır. 

Asya gripi hakında 

tavsiye 

yor, lakat korkuyor j 
cıan bir )'\irddıış ı at il ı ra aı ıı ı
ye batırcıı Fa n p ek s n r ı o an 
Ba. ıkeı;lrll cıemo .. raı.ar b.r m I· 
letvekll ne atın 9 ı a o rtu nu 
hatırlatmalt ıç n ııru nı yUkaı. ten 
bu mütevaı: nıandışın eurııu.ıı 

kanauncıya xaı:1ar ywuruk ad a• 
Bekçi ve po, s de 11oırcı ltal cıı. 

AAra gribi aıen:uundı Tip Alt•· 
dtm inde mUblm beyanatı. bu 
lunan Frac.sız mO.ııtab~.araı t•tnlk 
koını esi reıu prof Chıbrol bu 
ha •alı a k&rfl bir takım gerom Te 
n lar harırlınmat.ta, tal:ıt bun 
.1.rın hen r; tecrübe dnreılnde 
bu undutunu aöyledltten acmra 
dolı: orlır tan~yeı etmed~n ıntlb'· 

HU,llH!Oilıll,I 1 C. 'ıt:'I J>.I'. \İ 
hi'I ~:\il\ OH. t•\I, 1 
t.Olll<l lOlt 

1 

ı 
ı 
l 

l 
o lı: lere b&f'l'Unılmuını, b ı haata 
lı ıta lı:arş. en ı,ı udnl uaulUnUn 
f llç madde ile t.eablt edl!d'ııtnı 

bellrtmlştlr: 

ı - Tam latlrahat, 
l 2 - Ihlamur, p.y m!! ili ı•cık 
: ff!Yler. ! 

ı•ı hıberın cıe Prıınısız mnılek· 
dqluımızın deCl.kodu sütunla· 
r ndın öl!ren oruz Bakalım 
bunun aonu n ve varacak ... 

* 
oy fark Ue ııeçmlt olan D P nın 

tar.ııı bu defa yandan fazla ı eyh 
te tlç buçuk yılda ıkt1Hı11 ~ın a 
rın fevltal4Cle ıgırlaşmaaı ve par· 
11erı ııclenlerının adlarının pek çok 
mt.ll ve ticari cıecılkodulara kartı 
mıe olmaaı. bunun belll bıaşlı lk 
gebebl. BI hassa bazı parti ller; 
ııelenlerln n acıını ıeker ve kıtı 
u taraboraacılığı, ba:ı.ılınnın cıı 
kereııte kaçakçıııgı vıkalarında 
rutlanma.sı, Dalık~lrU 11tçıı1enı 

o P den lylcıen iyiye ııoll;utmu, 

B r r:amınlır pek b•l!•ancııııı a e 

B<ıtün bu c ıı tu .ılur a!c) htı 
atmOBfere ra!l;rn n Baluı:CıS rcıe D"· 
mokrat Part nın yüzde >Uz kay be· 
dccetı ııOylenemez Z ra n ık r
ı batım•ız acçmr.n er D P teşıe ı· 

'I 3 - A•prln. ,,. ___ ,,, __ ..,,,,_ _______________ ~----------·-----------·--·-----~-l - nıııun erkrldrr klltll tınUw: 

l H lton•un müda~ımıerlnden ·-··· .. ··············-·-···············································-.......................... -.......................................................... _. ....... .. 
! Be ıtlıl Söylemezotıu. tıklıtı, 
aüze.ıuıı ve zaraıetı ile dalma 
bütün nazulın Ciııtünde toplu
yror Guç r cıoıumdan aonra, 

.lltınm baskıcı metoduncıan Urku· 
yor Se~.m af ıırın ı okı.-rkcn 
muhalefet part.lcr n n konu ma 
arını dinlerken cıuşanceı; nı açı· 
ta vurmama a a:ı.&rııl cıerecede Clfll 
kat eC1.yor. Baıtımaız köyl(I Vatan 
d&1.11r, O P. m ıht arlannııı ev t•v 
cıoıaoarak: cBı:ı m vercı m z o• 
puaı.la arı lşııret.ıcı r, ııanılıktfln 
çıkma7ııa •R n amnn o ur• teh 
d.dlncıen ı).ce t ed gııı ve eııcıı, 
şel! b r durun da !{ abalı ve ~ıı

hlrll yurcıcıaşınr dıı., D P kt carı 
zamanında Ba ıkt ırcıc .. ı baıı ıa· 
bıta vaıı:a arını d t.11dukçe (1.k..ı 
)orlar Meıie.ll ııı J lnlln ıy!ı ş ı 
re 11011'.mamak ç n ter .p enen ba.
ta. ama g n rı 61ra.<ımcıa po 
iı;maııı )arnlı an ıınrho~ mOtcca· 
vız. pek çok ın aıı taratındıuı ~ 

rülmu1 o.mMına r• m u lıı\ bu· 
!unmuş d lı Da ıd rm l e. Pıı. 

V İ D İ - V l O i . WALTER LANTI 

t ddnl anjin acçlren Perizat 
Pe. n n amamen lilCIJIP k 
nqeıı.ne. aıhhatıne, ı:Uzeıııtıne 
kuuıma ı, bUtUn alleyı ve eşı 
dl'lli u c;ok memnun etti. Tabı! 
en çok eev 11 olerın başında dıa 
B'!kı• Sövlcmezo u ıı llyor 
.Be ıcı&, c.Btr ay &0nra botanıyo· 
nım 60nra ver elini Avruııa. A

il b r mı .et vek ııert halt ıncıa 
Mc~ tahkikatı açılmLt 0 m111ı cıa. ıı.r. nln 22 F.t.lmdl' Y•ıııu ııtı Rıılıl,;P•lr ınhloııınd,. ı.onıı 
o p , nln geçmen arasındaki pre&· J,fttfl Karıo•ınaııııtlıı H t•rnt, t ııat l\(ıprölıı 

m,.rlltu d yor tljtnl aarı.mıı bulunuyor. ,.,nı.;ı 'IKl'\l,l'\IS 

* UA\ARI'\ ıtil'AHt l!'t. l JH ltll\11 
net k Ercıuran cVas!ı Rızu DA\A"A"' p P. Al.~\ ıt1AIU Balıkeıı r demo ra•lannın bıl-

nın il ıp De p.yııııındekl ro- K \ l\IPA~""\ A ha515a muhalefet ) ıl ınncıı en &· 

üne devam etmee.ne herha:cıe B :ıkııelrde çıkan aündel k be§ t~l hıt.bl ve 1946-19l4 yılla· 
ço.ı: memnun olmu§tur. Deli pi- ııazııteden ball;ırruız cA.te•• ve Hür nnın en tqkllı\tçı de::nokraıı Sı t 
y • İstanbul 119yırcllerının U· rıyet Parttslnln oraanı olan c.Bılı· _ __J ln Yırcalı ılı sıuı.I taallyot ve m!l· 
zun zaman unutamıyaca ı, zı· kesir HUrrıyeh ı:aıeteler. CelıU ıar Gepek kapalı salon ,,. gerek cıııoıe ıahM•nı terıı:etmıo b r dU· 
rıf bir ltomecıı Refik bu ıra.. 1 Bayann muhale!ct lideri aıratı ııe açık bıvı top ımtı arındık konuş- rumda 
b r andan Be ahıtte bulunan aöyledlil nutuklardan hemen her malarında o P . lktlcıarının 7 bu· il eıc.mcıe Ba ıke:ı re ııemllı olan 
cLcylb eının haııretını ıı de~ ııtın parçalar basıyorlar. Euıerııı. çulı: yıldak lktıaadl raallyetıııı v 10 ck.m ııece11ı bfit(ln tııhırde 
mcı:ıı çal~ıyor. bir yandan da, de o tarihte cVATAN• nfuıhaları:ı tenk cı ccııyorlar .Hunu yaparken pollıı ek.plerı ıle aratılıp Dqve· 
ık ne b r p y hazır amak ı cıan alınmıı o:ıı.n bı. nutuıı:larcıı..n de rakamları dayanan bilsllerle kll'ıı dıvetllsl olıraıı: yolcu ed len 
me tul Bu arada cıa. H nd ba· b r taneli!, bllh11!6a QOk ent.ere- acçmenlerl aydınlatıyorlar. tç ye Sıtkı Yırcalının ne zaman dönn. 
a n ata u ylıı birlikte, cT11rk • aan Hürriyet Partıaı. il a· dlf borçların m !yallan ..,uıtını cel';I de belit del!ll. Hı\len Ba ıke-
H nd Doııtlulr. Ccmıyetb nl ku~ tu&toe 1948 tırthtı Vatandı çıkt.n \e buııtın TOrlı:lyede çoluk çocuıı: ~rde bulunan Ziraat Veıcı.ı Eıııt 
maya çalıoıyor • .Bayırın Çanakkale nutkunun bir nUfU6 b~ına 2r.o ter lira borç Buda otlu n ınebW1lard111 Ha ille 

t ba; kanı ve Hılr Ses ga et 
ııahlb Vedııt Or n ı m,,rhumı ı; 
~eıı > ı l b r ııccıı knrııu tkta kafa· 
sına atır bir cııı.m o \•uran tah· 
aın hUv ) et de bir tlırlü ı b ı 
eıı.ıemc:mı~ bu unu~or. 
D.P Ba ıkeslrtn 15 mebwıunu dı * cUm ını. 1951 aııçlm kampanya düştUg!lne cıalr konWJmılırı, Jı::öy· Mıınteşln, vlll>et merkez ndıı D 

nılton•da aylardır annesiyle Bında o P aleyhine kullanıyor ıu can ıculaQı ile dinliyor P. ye ayrılan açık hava toıı an ı her şeye rağıneıı 
.ıı:a.an Bc~rutlu bir genç kız, •Eter yarın D P. 1ktlı1ara celdlll 111 HKll t;T r Wf lı,tı.trnlN aaa• erıncıen ıayııaıanacaııına cıa r nama· gereıı:ıyor 

---·---

cçıpklnlıklaru ile epey nazarı taktırcıe vaaıııer nı yerıne aı1Ur· OAl,1 lili IHPt.:-. t MiDi \AK.. f\I Ana ıı:acıar hiç bir haber d~· ı-- "'--------
d t>katı çe;cıyor «Annem bent mez ve !iZ onu ılqaıtı etmez.sen ı. Parti ııcıncı başkanı Enver Oü· J Uımadı. 
ote.den dıoarı çıkarmıyor, çok milli vazl!enııı yerine cetırmemıt rellnın Burbınhell olmaııı ve Kör \ ö ti ı.IRA l>hts 

ı 
mOı.teblttın cııyen Lübnanlı olunun uz.> tez böl8Mlndıı ııevllmcal, Balıke· \ ı IUlll\ 'i.\ A'f il \' 
d lber, her ı:cce b r baııkı kaval c.ıı r. ADA\ l.ARINI"' aırh Hürriyetçi erı büytık Umltle- Dt.~ıokn":r l'OkA':l I *Koç ııı Marı - zo NIS&Al 1 :;: 

H ı e Hılton•u.ıı roofunda. 11· ııt.CI 1 KA\\11' ~\A ı re dU~Urü~or CHP Edremit ilçe Geçen hafta Eeat Budıko~lU· !Y•lı:ın bir dostunuz aayu.tnde ma+ 
bıb.ıra kadar dana etmekte. Bu ıu~ aeçimlerlndekl 00 000 oyu ikinci b~kanı O cıytonun par:.l· nun lı:onupnııııı baştamıcıan ncıı *il eılı:ıntııannııı batın ile atıau ... 
ne perb ı.. bu ne llh&nı tu11uau ı yüz bin n tıııtüne çıkararak Balı!te inden l&ılfa ecılp H!lrrıyet Parti· nıubaletetc epeyce k!lfredm mıı- *cauın11. Z: 

i
ıt zum? 11ırı kazanmak lt;ln CHP ı:tıylırı alndcn ıdaylıtını lı:o)mıısı da. H bus Vahit Eiıena, hayat pahalılığı !HOGA (Zl N'lua - tt Ma111J ı+ 

rı 1 PIT ekipler hı.inde bütün kaıa, nabı· P. ye ümit veriyor. Hürrıyetçılcr, yoktur derken. kalabalık araııın· ,.sevdiğiniz lııaanı bir çlcek dr.ıne.' - -----.ı. ye n kö)lerı ıece, suncıüz tarıyor D P. den mühim ntııbette ve C H *ti ile ziyaret etmfnl:ı. 1)'1 netice.: 
• P. den cıe bir miktar oyu trnaı 1 • ıcr nrecelr. .. 

... "'"'" .. '" .. """' ........................... , ......................... " .................................... ,eblcrıne ('evırcrek Ba Jkt-J! rJe Kırtasiye karaborsacıları ! IKIZı.ı:ıt (21 ıa111- zo Da'l.lraaJ! 

K O N YA ı O A . kazanacaklarından üm t ı cllr.ı· 11Kendlalne J'&t.n.ıt duydutunuz 4 
nU)orlır 22 ekimde ls~a yon önün 1 ile mücadele edilecek ! ın anlı daha da umlml olmaya• 
de tertlpll)eceklerı açık hava top· *bakın. • 
lantıaında FelZI LOtfl Kara<ll!man * UNGEÇ (ZJ Du. - ZO Teıum.)ı: 
oRlu ve Envu GClrellden ba~u Kırtas,ye karıboreacılılının ııaıı * Yıldwnız alıe fe'l'kallde bir aşk• 
Profetıör Fuat KOprtl!Oy<ı ete ko-- bır aafhaya ııe dll ııı ııören TM ; hazırlı70r. Hareketinize d!ltlı:at • 
nuıturmak ıatemeıen, f&naı yuz. T F • Unıvel'lilte tılebelerının lhtl· *edin. : 
de yüz kendi taraflarına çcvırmu )aç arını kolt.ylıkla ı~ın edebil· :*AR l.AS czı T~mm. - ıı Afnı.)l• 
ı~uaundın ileri ı:eıı~or. melcrı için J,tı iller neı.dtncıe te ; ttzuıııuıonuz ml'3ele yan,, yaY•t• 
MA~\ A"'I 1 lif :\ili KHAT fe~b!lfie rı:.cmııötır ilk olarak k:a· * dUı:elecelı: 8&bretmQlnl bilin. : 

D Parti din propagandası yapıyor 
ı Ra,ı ı ınelflr> 

( n 1111. ıııere durum izah edllm ı . : Bir ı iniz ıera Jldecek. Falıat tı·• 
o p adaylarının ve ı.ıartı Uerl b rçoıt federasyon Uyeıı nlo, kırta· * mltalzll&e kapılmayın, düzele·! 

Jel en orın n mUlhıkatu. fU ııra 1 ııye karaborsacıları ile mQcacııııe *cet. :; 

CEF COB 

c~ Kon a bu eçtmcıe ıuıuyor. 

k;ln aöyleml)Or !çlnden pazar· 
lıklı• wzu bu seçim ııanlerının 
Ko ıyalıaını pek uyuyor cıoıtrwu 
Ama bu 11 z.I k ktldır lehine de 
t ld r Demokrat o cıutu halde 
Ha. Pm fi ne o verenler bu de• 
fa pcıı; çok olacak • Alıızlarından 
~ ın ıı:on suncıa bin bir :ro.luk· 
la Uır alablldıClm Konyalılar ) ıır
rtun her anındı olduğu ı: b rııh•· 
ıı ık a:ı ıkı\ rtç A dınlar daralın 
hUr yuUcr n tutulmayan vnaıl e
rtn o P ye !tartı bir r.oliuklllk yı 
rı ıtını OylU)orıır 1 ın ııaı çe
ken yön!l 1050 ve 1934 11 çımlerln
de partiler n alClıkları oy 1950 de 
c H p 100 000, D p 165 bin O) at
mış Ul34 de ıııc c H P 111 b :ı. D 

1 

HA\ A' \ t. 11.r. \ •· lıl'l Ki ra orımcı.&ın nüne nçıtm 1 l· •HA AK cız Atuı. - ıı EJ'ltll) ı • 

k11lıl14tııtı naho' hiie1!11eıerden ıı r! ıçın fahri murakıplığa hazır o.· :ı·tıuzl CZl 1:yıaı _ zz l':ktmı ı• 

1 

tan~ b lbM!I ılllı:a çekici, ıluklırı blldlrllmıııır. *Acı bir &Oı: JllııUnUıll zelılr ede·! ........................................................................ - .............. -........................................................................... ... 

p "" 101 b 11 aortııdoıu g bı 4 
~tlda CHP nııı o)' lan il ooo. D 
p nın oyları ııııı ancak 2 bin art
m Bu acçımcıc HUr P ve C".ld 
p de D p n n oylarınuan ytızCle 
o uzunu. k rkınt alırlt.nıa CHP 
A"• ,.. n '""•furı11n ıı,. ~·ımı 
kazanabll r Çünkü C.H P her 
yerde belirli bir 111Yıda taraıtırlı· 
nnı muhafaza etmiş. 1054 de aldı 
tı oyu almlhl mamkOn D P. il,. 
Hür p ve C M P nın ııelljtnele-
r ylıı bir baytı yıpranm1tur. 

D P. \ E c.rııu KO'\l A 
1' • "ARl.l 

o p Konya h Baokant n mlllıı~ 
veıuıı ada ı Na!J;g Tahralı parttsl
n n H ün UltOnde o:v alarak lı:aza 
nacaCına inanıyor cKonya çok lh 
mal edılmııu. 1050 cıen &onra ııa 
c rdü Konya. T!lrklyenln Tekuaı 
oımalıt durumuna DP aav inde 
s:e!dl c M P 1054 deki 30 bln ovu 
bl'c 11amıyaca1ı:ıır H!lr P ise an 
cak s.e b n oy alabilir c ıı P nın 
11e oylan bu defa 80 Dlnl ı:eçm · 
)CCCk» h Başkanı ile m lletvekll· 
lcrl bır ıün önce Karamanda Jiar. 
1lkOltUIU. p T T b nalarını açtık!• 
nnı a5yledllcr Naf ıı Tahralıya eli 
ra Konya mlllctvelt llerıncıen Mu 
ammer Obuz ile 'ROıtO özııı•ın lJ, 
p den ayrılıp muhalafete aeçme· 
lerl partiye ıuç zarar venneml•tlr 
• lkiel cıe tılzl.mlc beraberken lyly
ct er D p nın hl.l.!U vetl budur. 
Partide ,.alııı.> t n dcıterı yoktur • 

Konya mıııeıvckıl. Prof HKmıtı 
Ragıp .AtaC1em r c H p nın yeni• 
drn ıktıdarR aeımeaın 11 Konyalı 1 

ıı:orıcutacatı ı ııaıa e:l yor •Kon 
ya 1 çok dllbC )tm Ur KO:l)I !A
yanı y!lz ııden <.; H P bu tehH' hiç 
b r yarcıırn yapmnmı ur B ı ~üı.· 
d n K• n~alı mOt aıtkı dır .Pe, n 
olaraıı: oyunu tıcllı tm 'Z Kon>L 
ır cıdan nefret .. er Aks oıaavcı 
ı:lı d b r Un ere t b r kol,. 

ıturu ma ını l•t .r "" erdi cMıll 
vekili Konyalınıı. Yalanlı rtol:ruyu 
a ırab lcc ını ı ıccıı 

t---...:::.-;::::......=..-----....J Man)asU. D P. Y• turmu1 ve il· *c it Ü•tUncıe durmımıl1.1ınız. .. 
\t! ha ~ et Cllvanınoa uzun mO:t· : Al\Rt:ı• (23 Ekim - u Kanmı :• STIV ROPER 

yaptııtır.ı 5lSylO)orlar D P 1 ler I· det ça 1 mı~ olan b r bayan, c.ı- ı * Hareketlerlnlıl tamamen d işti ! 
e Mustafa Oyhun•a HOr P 1 ler 

1 

cenlerde aeçlm ııropaaandi' ını çı.ı: PUL ALINIR * recek bir ol•J•• klrfılıtmınız • 
ve C ıı P. iller tarafıncıan dı a:say mış olan b.r D P meb~unu, ır.o· ! muhtemel. • 
lık teklifi yapılcııtını iddia ecı l)r yün dLtıncıa ltıı:9ılayıp ıu ııOı:ler DRmııaıı damaasıı. pOflta p.ıı- *VA\' (23 ıtl'lım - ıt &rahle):: 
ıar le ı:erl çenrıyor. ları Y• fiyatla Htın &lınır Mil *Dtı« nlerdekl hareketiniz IAtlkb•· .,, 

o P. ıı idare ıı:uruluncıan C Hltt - Bılı::ı)orum, baştan a;ıfıı,a rıcaat VATAN Gazetnıl Nejat *!iniz bakımındın ~ok öMınll • 
T..,pınıı.r da aday IUl'eler n n an ithal ma.ı ile ıı yın P kuşanmı1· ÖZ:1hğ a : oôı.Aıt (21 Arılık • zo ocak) : • 
çoıc o p nlnlı:lnln bttenll<ll nı. ö· ıımız M12allahl MUe~deleyl biz. * Dertlerlnlzl )'alı:ınlarınıza açmalı: : 
telı:I Pllrtllerln ka:ı.anma oamı ol· ler >aptık, parsayı aı-ı.er top.adi· : tan ulı kaçınmımalı.aınır;. 4 
madıtı inancında. nız DUtUn ailen z efracıı Ankara· 11 KOVA csı Ocak - ıı $allat) : • 

da b rer makam ılhtbl oldular. ZAYi *Bugünlerde IJI bir l.f teklifi ıl· •. 
c ıı.ır. O.MiTi 1 R cı ederim, burada konuımayı- * * manız muhtemel, ııraatı ltıçır·" 

C H P il merkezi ge yaruına 

kaıtar tıklım tıktım B r iki bina 
btedeltl O P. il merkezi ıectle ı l· 
ııl ıııı yanıyor Amı ıçındc !lç beş 
adaydın batka k\llllie yo°' C.H P. 
ıı"'r tae ""ınnlu11 atla .,ra dolup 
konuıu)Or, pllnlar h&Jıırlı)urıaı . 
CHP. adaylarının çoRu ıııınç, 11 
Daşıtanı 'Mühcndla Fakih Özlen 
ı.;olı: seviliyor. Avukat Palı:lh Özfa· 
k b ile beraber büyUli: ıayrııtle çı 
ıııı or Köy Jı:öy dol ı:vorlır Mu· 
ammer Obuz Jle R!lştü Özal C H. 
P nın aeçlm ııeı.ilerlne ltt.tılıp, mu 
halcfet lehine ıı:onuımatır yapıyor 
lır. Dediklerine ııore Muamıner O
buz, daha çok CHP yl, ROtttı 
öıaı CM P yl tutuyormu• c H P 
il idare lı:ııruıu Uyesı mıııctvek il 
adıyı Konyanın eski be.ecııve relıl 
Samet Kuzucu c54 den tıu vana 
pınımız çok ıtuv\Oetlcnd Havat 
pah lıh ı htırr Yet lr.llk halkı D 
P den aotuttu 4 ylllık acı muhı· 
eebe C H P leh ncıedln Clf!d 

C.H P lllor D P nln din propagan 
cıaııı yapma.ııından çok şlklyetçl 
o p ada ı Mtı.: tara Runyan•un ka 
~ ınpecıcrt Ya ova mUft~U Klzım 
hoca Boucır kazuında cuma so
nu hallı:a vaaz e mit Runyon·un 
Medlneden selen Arap tab ıvetın· 
deki babMı Hııdlm k !erinde I> 
P lehinde din propııga:ıdıı.111 yapı 
yormuş D P aı:ıa lt.nndın Mus a· 
fa Batnaçık Olhenç de halka 
le dem4 ..ntz lktıcıara Allahüeit· 
bcr ııe ııeldlk Eğer C H P lkt dar& 
tıel l"l!ıe tPmllerl )capaur" 

c H P adıyı Suat Abanıu:ır 
•Halkta D P devrllmelld r kına• 
ati vıır Daıt köylcrınde bile de
mokr 1 hııkkında keııln b r f k r 
bellrmltt r o P lllM de m!ldıfu· 
da dcllldl. o mdl kr.nıı nı mOdıtaa 
"tmelt ıaı:umunu duyuvor • 

Mllletveklll Adı ı olmak 1 tey p 
ç ıemıyen lkı C:MP il ldare he

nız ve derhal uzaklt.tınızl• Çapa Kız Orta Okulundan al· *mayın. • (M' 
Bu acı sözltr 1ta11ı11nd1 aapean mı.ş oldu!(1Jın ıascıtltnamemı zayi • RAr.ıK cı' Şnllaı - ze Mart) : : •• 

Jı:eellen O P mtlletveklll, oraaan ııttım YtnıAınl alacağımdan eski- :il' samimiyetiniz kOtCI dejill, ıblo• • •• 
uzaltlaımaktan baı,ka çare bula· ıı.nın hUltnıu yoktur 1ıyı Mtıceler ..erecıkttr. 4 : :' .' 
mıJor. Jlnrl.re Ctlln ••••«««-tr-tr-tr-f'••• ••••••••J 
,,., •• •••• n••••••••••••••••uııntt••••,., .. ,,..,..."••ıuın'""1tf•"'~'""'',.. •t.t-t•nıtunrlııııuıett&NMt«u...-~••••ııu .. ,., f&ttMJttıiiıtııtıttıtıu• tw•HtH•H•Ht ..... 1 .. ınıuıdt_.ııtnHttM•••-•1111•11•111•• 1•• ~~-~·;:;:~ .. ·::···~=ı ISINEMALAR rın Haı:Jned. 

MAKl\IARA •Tel: Z23861 
Hlroşlmı Yanıyor, Vene· BUGUN BUGECE 

t 00 Damme lten'4tl 
9.15 Şarkılıır 
ı> 30 Kapanış. 

ıı.u Açılıt Te proıırıaı. 

12 00 HaHyl melodileri 
12.15 Kol.Ut lı:onaer 

12.30 tl'ç 5tııt.en ıartılar 
12 65 Serben .. aı 

i B8T00LD dik Hıraw 

i aıu.ııı. cTeJı dl.\OZ• 

: 
~>ti 18 llaşı) •USlttı 

Piknik. Vatan Kurt.arın 

12 27 Açlll.f ye program 
12,30 Temele muz.il 
13 co oŞl!rtllır 

1 
1 
! 
j 
c 

1 
i 
1 

l 
1 
l • 
1 
i 
i 

Dirilen Cınl'rar, Dolap· Kahrımın. ın ~tırattyle cKAIJ>l E 
1 1 • NOSU •'fil llZIN•I 

ÇJllr Kralı u~ı (il. ll01) c1Jmt. RIM KİBARLARh Ope. ğ ence ver en Duo Romero (İapanyoJ 1 T F A 1 y E 
.&l.KA.-.AK • frl t4UU. Metılltı Şarkıcuı, Safa.. re; ) perde 9 tablo • Ya dınılan) CbrtaUın Dag 

Londra Kıçıkçılan rı. un Btlll ee•enl • Mtııtk IKOpet tt•Oaü) Trio 
&Ti.Al eTel. ...Uie çumr.aLITAS •2ZU13ı ıtarto ICopoçJllL Qarşam OİVAN •Tel 4822?.. Raslt ıa.uoııatıan) 

DH Adım Pllı:nlk. Vatın Kurtaran b• naı ıs ti tenz11Aı. Z1zı "'ı ne:, Rcuısl Tfl.. Tılma:ı. Duru n ıflltırer 
t:l.llAM.JU •Tflı '"3tt- Kahraman. ıı matını • cumartuı u oıuncıın batıl mQı.lt. •TOrl roıııor cıın11• -

chtanııuı 1 214!!00). (8• 
rotıu: 274.5011, CAnadoıu 
'raltaall 2'14502) 

Lekeli Adım te ıal•b• mıtıne.ıı d'.İLTON •Tel 48320C•ı Trio Raş!ı (AlırobıUarı 
l.ALB eTel i43Stle & A D 1 ı. Ö r ICARACA TiYATROSO Şıcııuında Paz.arttaın. - Pa.1ondaı tlhım "' tren-vapur-uçak 

Tren 1.onaantln H&l..ı: •TU HOllb cTH: cwı4ı. den batkı atpm Mon AJten Genceı .,. atrat. 
ı.ilıı:ı •Tel: tttJUa Cehenneme Döno,, Ve- danel'l orteatraaı - Mir ılron. 

T f nedlk n•nızı MAHUT BETia!L • ıro- mıra Roof'da: Her at or.Nl7. Pli.AS (lloıtucıı: ID DımıryollV1 Baydar-
•) un l!Üllt:\'l'A •Telı 3'"'2ıl :medl :ı perde. Qarşam eam &lmar ıo. orıı:u Am:ııtan Şenol ouuı.r- pata: 81047~ - 8trıı:ecı 

!SARA t •Tel: HIGSIJI Ormanlar Patlhl, ba • Cumınw teıızillı. ıram ıı •• atrualyorılır. 22307111 _ U>onı"ollanı 

ı~ 30 Haberler 
13.45 orun hauıın 
14 00 KUoUk koıutr 
4 30 Şarkılar 

lb 45 Dana müı. ti 
15 00 Kapanış. 
11 $7 Acılıf n pro;rım 

17 00 Bale ııhnelerlnden 
l., ıs Tl.lftt&n ıraler 
17 4:; Da111 muzııı 

a 10 Şarkılar 
18 30 Salon orlteatrall 
J9 00 Fasıl heyeti 

ıtılpar.anlar Qeteaı Meçhul Hedef. il Balk matlneal, Cu. MULl:N RllJ .t'el 449749, Ktr.RVANIAllAY 1 (Tel ı 918 Ta ti 1 faııtı 
l:oııı:ı •Hl 484595• OPF.RA •Trl: 36Dllhı ıaa talebe1• tenıılllı P• Semra Ttldı• COrlentaı t11130J: 4 H ( uı eaı er Si :ıo Haberler 

Fedai Komındoııtır Kıuarcıe ım Relen. ıı::or zar matine. Matlııelu danıöz) Duo Bı-eıo H"r ıt••m 22.30 . 24.IS barıt: 4402071 18ehır ıt 45 sa.on or~&atruı 
Ü.,AL (&ınm" .. ") ••93" 11 •o •• e ... Hıtıın: 4442331 - CBaT• 20 00 Saıı: •~erleri 

·• ,,..... ..... tuıur Klbrıman .., (iııpın:roı daııaıını ı ln u 1 de Uç proıram • 1 240 BU)'11.lı; Sıfır, Kelepçeli t'Ulll cTelı Hflllo KÜÇÜX SAHNE • HAL et Birol (orıentıl cıın Trio Cartbu, Cıprano. To lın • 444790 •ı 'Jlll ı 20 15 Radyo JIZttul 
Mıt 20 30 Şarkılar 

13.00 M. S Ayın • 
13.U Ali candı nttırlı:ttler i 
13 30 Salon orteatruı i 
14.00 Şarlı::ılır ! 
14.30 OrtMtra a 
14 45 Şarkılar =ı 
15 00 Gtnçler için mQzlk 
15 ııo l"Hn.1ız yıldız.lan 

18.00 Proıram u kapanış 1 
16..57 Açılı, n proaram 
17 00 Ttlrlı:Uler 
11.u Jdeıocıııer 
17 30 Hicaz tuh 

1 ıa oo Danı müıltl 
18 1$' Spor haberleri • 
18 30 Şarkılar 
18 65 Scrben aıı 
19 00 M 8. Ayarı YF..R " 44, 3" Acemı Doktor oen~de. DUN ooaME.'I •Td : .ıızı semra Mtınır ıorı ceıll eıhln Trto Du· No'·b. Eczanele'r 21 00 Yenı buluşlar "" ı .. a1ımpı1aı Kıı:ıl Melek, 4'0%1h: entıl danMııı Soflı u bOW)'a. Kenıın orteatra 

Nıpoll Mıceralan, Vas1- Te7ze1l: !Comedl 3 per- Hıımberto (f'rlDllE Jll. 11, Her pıı:ar tam prog 2110 $arltıl1.r lll U Tarihten bir Ylpralı: 
fe Bııına J 1 Y A J R Ol A R de - Qartamba, Per dı.ı:ıarı ı .,e dlter atrılı:· ram 17. ıı> mı tine 21 40 Gcn~cr "' arkedıt ~= ;g :.~:tn :::!u '°'"Nt MI ı.ı:a •Tel "4%bo fembe, cumı, OUmırte- alJOnlır. O'J'FJ DF.Nl7.PARll (Tetll (Be1oflıı Merkn: !!ıh 22 oo Tarlb aohbetlerl 
DUn)a oun ı f nia TiYATROLAR• hat • (Taksim: Clhanılr> 22 1ll M ı dil 19 45 Kör poıtaaı 

VESi AR • reıı 14Zl5h llKAM JUSMI (Ttl 44%157) a!. Paı:ar 11:are ıı de NORMAt•mlYA: Tel. 4H401 lıÖJ' l •TPI 73!1111h (Galata: Akrl), <Kuımııa· 22 30 M eı~ıı er J9 ~o Ttırlı:Uler 
Kumuldatı Kadın ll:AHVEHANJ: 'rızan: Cumarıcıı. Paıır matı· L!arıa Zoechı orteaı.ra Chtratltt Tıııo dana or- ,a: Merkn • CKıraıllm· • er 2006Çall anları!\~, auu 

fAN •'leh 4S074th Carlo Oolııen. ÇeTlrtn: ne nıt 17 de, cuma ta ıı - Santöz Vera Me ıı:eatrısı - eanı6ı Ttn• rUk • t"atlh: lllııp•narı, ~·~~ ~: ~Uılll 200:1 Hıflf meldftller 
ln11nlar Yuacıı.tca. 81· S ıc e41 !ebeye 17 de - Kara ohlneıı - sıııem Mu Serra (Tupkapı Akuray: Sal a er tr 20 ı• R cı t·_. lE 
birli Katı Etrem uıııır. om Afaçlar Altında: Dram hımmed (Mıaırıı Şan 1 • • d f lık • fOedlkpası Rryaııı: 23 30 Proıram " ı J'O gau ,,.. il 

rAKSl'.\t •Tflı 44J1'1nı !e Pe~,e~O~lab~~~ to~:~ 3 perda - Puaruıl, töz) - Oorll 8:.Sten p 0 1 J • 1 m a Si anca), (Catalotlu • Slr 23 3o Dana mUzlll 
20 

30 Serbeat Bil!. ( 

TeUm necu. Salı auare 21 de, Sili (Vl1ınılı dıruozı,rı - euırtöY 7111444, lle7otıu ked: \"eni E<'.7•neJ 24 00 ıtıpını, 20 3l Beraber şarkılar 

1

. 
1 

11 
T A N B () I , \ ENi Th"ATRO c'frl: ıııaUne 17 de, Çarşam lonna (Orlenıal elanı) 444444, Burgııaaa 511603 A~KARA 21 00 Kıhrımantır ı;eçl7or 

l fMDAR •'l't'l: %%lUJ• 410409.: ba tnlrbeye 17 de, ,.,,llllA\11~: 'l'rl •K."JM•tı enyuıcaııa 516011, Çubutlu R A D y Ol j R 21.IS Klarnet aololan 
H.r°' mı Yanıyor, Vene DELi _ Tınn: Refllı ISTANBUJ, OPY.RETI - tapınyol yıldızı Cermen MOOOI eo. ErrntOJ' SS204S 11 Ekim 19:17 21 30 Serbeat ıaat 
d t Hırsızı. E?durın. Komedi 3 per (Malı:ılıu Tİ)'atruıı) : lolalagı ltal1an Şant6ZU l"loTJ& '38992, &aile D• 1 2'1 Açılış ..e pro;rım 21 35 Beraber e&rlı:ılır 

17.AK •Tcı 221)42• cıe sahneye ıı:oyan vu Çırsımbı, cumırıeaı Lıta Dol'll Sıcıııı: ATcı nta 22!1939, Hılıcıotlu u EKİM 19!17 ııAı ı 8 30 'l'Urktlltr 
21 55 Strb ı nıt 1: 

Deaıııı. ti Rıza Zobu, Dekor N Pazar saaı J8 cıa mıtı 'fi arJı:adalJ]an 442941, Berbeııacıa ııı8402 ISTANRUI. 6 45 Sabah mUrltt 
22 

OO Ç~ltll mUılk ı 
" l.VAll •Ttl ı tı3s~•· PM'&U, ne. Per,embe, Cumırtıı MOOAllffiO cMndaJ ı iatanbul 214322, latlnJ• 7 1$ 6&11 eaerlcrl 22 IS &lrkılar 

o p camıuıezh r 
, n ha 

etı Uyeaı C H P ye ırcçm 1 C H 
p iller bu defa ıı ı 000 <len fazlı 
oy a'acaklarını Hür P nln ili bin 
CM P nt11 50 b n ov eldr edece· 

n cırt • orıar C tt P :ı fı lı: 

~ Tren Kornnlın D•U ~ ~l!E5 OPUETI ıı halita te.ru:ll&tlı tarı. Nlbı\ Bayıal .. arıı:a Denlı 3118020, &acS\lOJ 7 $7 Açllıt u prognm 7 30 Hım melodiler 22.45 M. 6 A,..n 1 
i meron OM:cltrl Praııaanın Tile Gır ft &aıt 21 de fşBfruj cıa, an Mettn Bulut ar- UOS'l2 ltlnatıada ııaa• 8 00 8abıh melodileri 7 45 M. & Ayarı 23 00 Gece konaert i 
i ~TANliVI •hl zı21ı;ı. -sumırı a:rıı tıaıe ııru Cf Oper t 3 percıe ı:acta lan Raır.ı unu. • C..:ttat.ı 8 30 Haberler ı 00 Birer .. rltı 23 30 Dam mUkt.ı J 

ı muııe ıı;a 

propıtqımda ı 
a da olu D P 1• corıde bırakacak 

ur, dl) lar 
: can Becıeıı P>orunıa ııu n dan.07 Şehrazat Müzlk: ıt, gapuçelll UKSll\t nr.ı.ı:vh·z OA7.I ıo94S ~ 84~ Saz ucrlerl 6.30 ÇeffUI mcıocıuv 24.00 Prosram n bp~ 
\. ıoıuınntt• umnnıuunınt1uıtuuıttnttıııııııuıııuıı11ınıın1111111nıı11111nııııuıutıııııııı11uıuıı11u11111ttnıııııııını11u11uttıutHHHH 111ttıttııtıııı11111111ınııııııınıu1101uııuıııı1tıntttıı"1•ttm•'1nıtn•nın•nt1n11n11nu11uırtıeıı1111ttı111ttuııııııııııttıoıuıııu1ıı111.lt"''uııuuuuınunıttnnttnn1111nın1t1tııt11u1111uıuuın11nnıuu ı 
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Hür. P. hatiple;j Beşiktaş İlçe Seçim 
Kurulu azası Sadi 
Başak' ın tekzibi .. 

BULMACA 
' , 

ıo IO.Jl.57 t.rthıı ıuctcnllldo cılı:an w 
C.H.P. 11 b&~anı Barın fem1ett.ln 
GUnalt.•sın u.ıo.ı"ı tarlhlndo ••t .. 
ıs da nıuhterTın buın men•uplın 
Ue f'&Pbılf Dldu:U toplantıda lıakkım """ 
da eöJleınif oldutu .ozıertn Matbu· , 
•t. kanunu ıreretınce awatıdakl ~e • 
t.lde teU1bln1 rıca edetım. 1 
sayın Gunaltay bennatında B• .. 

f.llua, tleet!n1n HClm turulu UUl İ 
ol&raıt muhtarlan ıeceltrl topl•:ra· ı • 
n.t b&Nı J&;>.~dı:tnı be-ıı • .. d1r. #"' •~e ... te· ı Boldan sata: ı - Çama~r. men· 

d.11, oorap, krl•at stbl flfler. 2 --
B.ı ne tadar ne aeeım kurulu tı Blr ıO• renııt. 3 - Yurdumuzdaki au 

JelJ olarak Ye ne de Demoırr.t. Parti blrlklntllertnden blrl. 4 -- Bir br.r. 
nln blr. halı olarak blı; btr muh\a· fln otunu,u; BUyUkee. eı - Bir 
~•en mu.nur lh~l1&r beıettnden renk; Zehir. ı -._ Alı:clQ:er su. 7 -

kıtn.aen ne ıece, ııe 4e S11DdUZ ztrl. ı - Blr bayyao remi. 
da•et etm.un'·'-dlr. ...,..... Yukarıdan A,..tıra; - Kendini 

Böl,U leÇlll bu tlmaelerle ber!Jan. lıı:orunıa. 2 - &ki al.YU rütbelerden 
11 bT: i'6r11tme nıevcuı olJ:D•4.ııi.• el· biri. 3 - Bir bıçak. 4 - St-tlne. :ı -
betle ıaz· • .ıc. Te)·a bul.1 dlJ• blr p- Bar.t:ar. a - Şeytan; Kı..a raman. 
rın de nıenuu babıa oıamıyaeaaı bir 7 - tlrentıı tana t•rı~maı1yle m&y 
haltt:tat.t.ır, Ylne •:ruı. OUnal~y lddl dana aeıen hutalık. 8 - ttametcf.h: 
:ıarını daha Uer1 ıtstUreret bidl.lc: Mrletılrme. 
erı •nnedrnenı Jffe ıeçlmlerı Uı 00.11kU Bulmacanın Dallı 
tarı,tl?'mı, "e bu aebephı m&btem• Boldan SaA:a: 1 - LAhana. 2 -
~ •e HÇUl:ı. kuruııannı da ıazrıt Nam. :S - Varlıklı. 4 - !Bal ca. 
atında buluDdu.tduQ:umu be)an eı- S - J;manet. 8 - Kemer. '1 - Ra; 
mlflt:rdlr. Kok. 8 - Batır, 

İ'çı ıeçı • YUk•ndan A,atıya: ı - Lavret. • m. uru.unda her ua -'bl 71ılnl% bir tek "' 2 - ldera. 3 - Harcamak.. 4 - U.· 
btlmetteftm 8~1.!ı ublp oldutumu ne. s Er. s - Antet. 7 - AI: Ok. 
başta aa .,,n · r•~o Kuruıumusda 1 _ Yutıır.. 

.,. ••• olmak Uzen il· l -----------
ra&lJle Vlllnt Belodl7e c H p. H P., ' 
M P. IDUmeutUv1.JUn de befanaı.. 
!~ 111 af17eUe ttham eı:mıı o~•t· 
--..ular. 

lıabtrrem OQnaltaJı.n buıon bı
Janauaruu otudutta.n aoııra ıeı ton 
la •atı m.aruzatımda t.ee&l1lr •e il· 
::,-ıuıerlmı izah rder:teo 1946 dan 

· •mı tututluda yazlfe ıbrmem 
dola:yı.s!yJe 1MS nın zllıtıl:rıtıyle mll 
e&delı etmef) tendl.nıe tar edlnd~tl· 
~I J.tatı e:ıuı, •e lı:endll.eriııJn beyaa 
•rı ııQ:ıl bu aaırda medeni blt ıe· 
vtre:ıre uı~n memleketımtzdı dere 
bıt)'litt evvela. bl.I blr llttkla; ınenıu 
bu 01.&rak meydan Yer~lmeıd.ne mAnl 
ol&eatunıza 1nannıaLar1nı rıı;a ıtm1ş 
u ... 

Lôstik tevziatı 
Dün Vlllyet Te\·zı MüdOrlüğün· 

c. 180 vuıtaya 809 dtt, 8:l ıç llatlk. 
mUhtellt thtıY&tW aahlplertno de 
~100 ıı:tto çıvı., 3 ton aeıntr. 6SO 
paket fotolraf kli\:ıdı tevz:l olun· 
aıuıtur 

T.M.T.F. yeni bir 

kampanya açtı 
T~\IT Fed.erıw;yonu. yurt bUl· 

nı&Cta zorluk çeken talebelere yar 
cıım etmek üzere blr kampanya 
acmıttır. Toplanacak yardımla. bı· 
na.:ar kıraıanacax ve yurt haline 
seı.ırııecelttır A:-.·rıca.. btnalarını bu 
maiaıatla hl:ımet tçin ucuz fıat\a 

Stçlm .tı~lumuza buı parU mü· klralıyacak vatandqların yare.Um· 
~llZa.lazı Do C H.P. tatanndan ptl· tarı da kabul edtlme;..tec:ıır. tııı: o

en, !alc:at neUctde t.ahaddQ.a ede· 1 laralı: Şükrü Ertan adlı btr \'itan :;t vazıyeıe C.H.P. aının ve on• dtar f dq, Kadıköy Çukurboe;tandakt e--
kleyen btr ttann ıeçaıenle!1ntn r;&· 1 vtnı 60 t:ltllllı: blr kt% talebe rur 

ranna ol&ca.t; ınev%ulan dahi allkaU j du olarak tuııanılma.Jı: üzere T.M 'f 
nıuıneaauıerlue tıa.b e:.m.ı, "' bunun Peder•yonuna tallell etmıı,tır 
la da her man oldutu u;lbl b~taraı ----'---------''--
lı&ımı 41.baı etm1t1md11'. taatll!!'rlne artırı oldu&u tanaaUn.d.e 

8f'Ç 71m. 
r tı lrtı P?OJ>t.iratıdalan aeçlmln emn1 KeyttyeU ıa~-vııanmla anederım. ,! t0%tr1.It.de en mUbtm rolü oJU .. , Be•lkta, Hı;e•I Seçim Ku ru lu 
aa ea olan ıeç1m tunıllarına tadat aıau •e EUbanlı: İstihbarat 

1 ,;-zı.etatı: •e hakats itham \·e 1dd1a. ~tUd llrö. 
1• getltllmuını de menı.letet men Sadi ı. B&f&,lı: 

c~~·h~;ıy~ıı·~'J·4:· .. ~·ü·v·;f oö~·ü·;ü~.d~ .. v~p;·:· 
. lacak Donanma Tenviratı Hakkında: 
1. E. T. T. İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1 - Cumhuriyetin 34. cü yıldönQmil münasebetiyle yaptırıla· 
cak donano1a ten\iratı tt'slslcrlnin Sanayi Vekiletindcn ruhsatlı 
el~ktrikçilero yaptırılma ı lazımdır. 

2 - - Donanma ten\ lratı tesıslcrinin ilfı.\·esiy le mukavele takalı 
goçildi#i takdlrde111evcut ay ıcı )anabileccğinden, gereğinin )·apıl· 
nıası iı;ın abone1erimitin en geç 25. Ekim. 1957 gtlnU akpmına 
kacla~ ·azı ı1e bele.rtmire rnfi racaat l"tmelerl rica olunur 14702 

(Modern Mecidiyeköy Sitesi Arsaları) 
Satılacaktır 

İstanbul Defterdarlığından: 
lecid:yekô:·ünd~. Şişll • Bü) i.ikdt!re caddesi ile yeni a~·ı

lan ellı metrelik Be~iktaş, Yıldız, Büyükdere Caddeleri ara· 
sında kalan sahtıda kurulması kararlaştırılan modern sile· 
nin imar pI~nları hazırlanmıştır 

Ht>rbiri otuz ılA altnı11 da:ırc ıht.i\·a eden yedi ve onalh 
katlı apartmanlarla ça11ı. sinema, gazino ve kıı1üp inşaasına 
t1h 11 edı!en bu nuntakadaki Hazineye aU. arsalar, İstanbul 
O.!terdırlıAı Milli Emllık .hlıidürlüğündc müteşekkil ko
mlsyon~a kapalı zarf u.ulilc satılacaktır 

1 ekliler, ta dikli imar pliınını görmek ve satış ıart· 
ları ile ihale g!ln vo 03atlni öğrenmek iiııere İ tanbulda adı 
&cçen Hldiitlil c \•e nk:ara, İzmir. Aydın, Adana, Ilatay, 
Buna, Balıkesir, Konya ve Kay eri'de Viliyet Defterdarlık
larına nıüracaat edebilirler (13924) 

Lüleburgaz Gar. Sat Al. Kom. 
Bşk. lığından 

1, Çorlu Garnizon birlikleri eratı ihtiyacı için 2490 !ayı1ı ka
nunun 31 nci maddesi <kıralı zari) gereğince (200) ton •ı~ır 
f'tl satın alınacaktır. 

2 ~luhammen kilo !!atı 280 kuruş olup geçici tonıinalı 
(26150> lıradır 
. 3. İh•l<' 1 l.ll.19~7 Cuma günü '8at 1~ de Lüleburgaz Gar

nuonu Sat. Al. Kom. Başk. lığında yapılacaktır. 
4. Teklif mektuplan ihale .. atından bir sa•t enci verilmesi 

Prttır Pomdakl gecikmeler adi mektuplar kabul edilmez. 
f 5. Fvsa! ve tortnanı..,I her gün komi•yonda görtılür. Evsa· 
ında Yazılı (baş ve kara•iler) alınır. 

6 A. v~ B. Garnizonları olmak U~re (100) er tnn olarak ayrı 
'"1'ı istek ı)erp ,>!e- •hale edüir . (2598-14590) 

lzmir Liman ve Sehir Bakteriyoloji 
Müessesesinden: 

K011l Bed•li Geçi<i teminatı 

15005.M 1125.75 

pıla:ır1 Liman ve Şehir Balcteriyoloji Müessesesine yeniden ya. 
ekiUtın ° an iki adet kalonfrr kazanı ile, milteferrik lıleri a~ık 
tek ik ~ ıuretıyle yıptırılacağından, ıstekl ilerin bu gibi işlerin 
etti~~emln~e ve keııf ~deli n isbetinde bir is yapıp t<'slim 

m 1 
• Na!ıa MUdUrlt!Junden alacakları belge ile tevsik et· 

e en ıarttır. 
Bu 1 ·t k ;ün U le 11 eşil '" ıartnam .. ı, mesai ıaaUerl dah illnde her 
m e ... ede ıörtıl ebilir. 

sınd E~sil::'e 28.10.957 Pazartesi ıünil saat 10 da nıüe .. ese bina· i op na~ak olan komisyonca yapılacaktır. 

müra!=~"'ı"ı·-•ynı gün ve saatte !Uzumlu belgelerlle birlikte 
n ou olunur. (14134) 

~ 
•an.ıbu VATAN OueteoUtt •• M• tbaac1ltk T A. O- &dm • 

o A Batau 8 ,tt N YALllı1A.~ 
Bu mumJ Nepd.7at &lüClUrd • c'\ıcan EROf'DEB 

ıavıd• Tazı lflettnı tt~en ıcıare P.t'!f'rı mesuı nıJldD.r· 
Oue:ttmızo ıELAMt ~K.PIN .\8 

ruı.ıann .Yeni harflerle "'ncerııı:ıeaını rtca edena 

WA'l'P.&1 e 

ISTANBUL MÜSTAKiL MEBUS ADAYI NE DiYOR ? 
., lt,Ş)'AZININ DliVAMJ Vf 

r • r .. - ~ • • 

H.P. SiNiN 
ROLU 

........... .................................................................... -...................... .............. .. 
.. . 

YAKALAMA MUZEKKERESI 
Adı ve soyadı: Rıdvan Tunç 
Baba ad ı : Adem 
Doğumu: 1932 
) femleketi: Erdek 
Adresi: Erdek Hamamlı Köyil bilıl 
No. da mukim. 
Kıt'ası: Giresun Gemi K. lığı em
rinde 52/488'7 Dz. ter. Gv. Er 
Yukarıda hüviyeti yazılı ve fotoğ 

ra!ı bulunan er Rıdvan Tunç iıin tE"- .,. 
cavUzü ıuçundan ınevkuf maznun ola 
rak kapatılmış bulunduğu Garnizon 
te>kif e•·inden 7 Mayıs 957 tarihinde 
kaçmı~ ve yakalanmasına As. ll.U.K. nun 111 nci maddest 
gereğince karar \•erllmiş olduğundan bilcilnıl zabıta me
murlarının ma:uıunu yakalaınaya ve mahallerindeki en >• 
kın Merkez Kumandanlıtına teslim etmeye mecbur oldııkla· 
rına daiı· işbu müzekkere tanzim kılındı. (14723) 
ı\ske f i Adli Hakim ,\dli ,\mir 

( _ tei mf"n Gôlrük Cs Kumandanı 
Erdoğan Engin Tuğamiral 

:Sal'i ~eyhan 

oo • ooOOo000"0U OO • H 000""""""0 00100000" " '"°'•00I0000IO"O"O • • • "•OO• OOIO '° o l00 "HO"' " .. ' '"" '" '' '" ' °' 

M.M. V. 1 No.lu Sat. Al. Kom. Bşk.lığından 
Ankara 

ı\skerl birlikler ihtiyacı itin ~ ton odun 99tın Jlınarakhr 
Tahmini tutarı 67.500 lira olup geçici trminatı 4625 liradır. İha· 
Jeıl 8.1 J.lD~7 günü saat 1 l.30 da kapalı zari uı;ulil ıle )'apılacak· 
tır. E\"'Sa! ve şartnameler hergün konüsyonda ve İstanbul Lc-vizım 
,\nı irliği ilı\n kı mında görülebilir. isteklilerin belirtilen ~ün ve 
saatıt.en bir saat evveline }tadar 1cklif mC'ktuplarını komisyon baş-
kanlı~ına vernıeleri ilpn olunur. (2592 • 14579) 

Temsillerine büyük tnu\·a(fakıyetle dev.ıın1 eden 

HOLIDAY ON ICE 1957 
Amerikan Buz R~vUsünün 

Bugün saat 17.30 dakl matmesıni kaçırmayın ız. 

lier aksam suare saat 21.15 de 

Bile(Jer· Foto SARAY (Konak ka~ında) 
Jo,oto lF A·liikmet (Atlas Sineması karşısında, 
~lelodi R•dro evi (Ule Si nenıosı kaı11 ·ında) 

NUVOTE )lağazası . ist. <T. T Bankası karşısında) 

SPOR - SERGi SARAYI Gişelerinde 

................................ -........... ,,,_., ............. -.............................................. . 
Üsküdar· Kadıköy ve Hava/isi Halk Tramvayları 
Türk Anonim Şirketi T asliye Memurluğundan 

Tasfiye halinde bu1unan §irk<>tımuln 11 F.kim 1957 günü vaki 
olan toplantısında Esas ~lukavelı>namenin 60 ncı maddesinde y_. 
z ıh nisap h asıl olmadığından toplantının 21 Kasım 1957 tarihi.ne 
müoadi! Pcrşelllbe ;ünü saat 15 ~· t!likı kararla tırı!ınııtır. 

Esa~ !\fukavelenamenin 67 ncl madde~i mucibince hissedar. 
tarın toplantı giloünden bir hafta evveline kadar Ta,.fiye lteınu.r
luj:umuza hi t' senetlerini. yatırar.lik duhuliye kartı almaları Hl· 
ıumu ilAn olunur. 

Görü lllt«k i . Jer: 

1 - Şirkot patrimuvanının doğrudan doğruya l.E.T.T. İda· 
re:<iine Tasfiye heyeti tarafından devir ve ft'rağı hakkın
daki şehir rrM"rlisinin 15.7.1957 tarihli kararının tatbi· 
kı hakkında Tasfiye Heyetine yetki verilmesı. 

2 - Bütün hesabatın tctkik1yle mahsubu hi1'icra, bakiye ka
lırsa hi~~edarlara tevzii hu u~unda karar ittihazı. • 

3 - 4 Temmuz 1957 tarihli umumi beyci karan hakkında 
müzakerat icrası. 

TÜNEL SEFERLERİ 
/. E. T. T. Umum Müdürlüğünden 

16 Ekim 1957 Çarşamba gününden itıbaren Tilnel hare
ket ııallerinin a$aqıda ıösterilen tekilde tAdil edilmiı ol· 
du~ sayın halka ilfın olunur. 

lı &ünleri: Saat 7,00 den 21.00 
!'azar günleri; Saat 7,30 dan 22.00 (14753) 

.. ...................... _._ ........................ . 
·M. M. V. 1 No. Lu. Sat. Al. Kom. Bşk. 

lığından Ankara: 
Aslreri birlikler ıhtiyacı için 3 kalem .. hze satın alınacaktır. 

İhalesi: 6.11.19~7 günü saat 11.30 da kapalı zarf usulU ile yapıla· 
caktır. 3 kalem ıebze bir lı; tekllye ihale edilebileceği gibi her ka· 
lem ayrı avrı isteklilere ihale edilebi1ir. Evsaf ve şartnamf'ler her 
gün korn...,.•nda ve İstanbul levazım i.mirli~i ilAn kısmında gQrQ .. 
lebilir, İsteklilerin belirtilen gün ve ~aatten bir saat evveline 
kadar teklif ~ktup!:ırını komisyon başkanlıeına vermeleri ilin 
olunur 

Cinai ~likta rı T. !lat ı T. tutarı G. t•nıinıtı 

Lahana 32 ton !iO Kuruş 16.000 Lr. 
Pırasa 52 52 27.040 • 5482 Ltra 

Ispanak 52 58 • 41.800 

84640 • 

Hoşderedeki Askeri Satınalma 
Komisyon Başkanlığından 

4\ !'kerl lhtiyaı;- için birlik kil<'rl~rine teslitrı 2300 ıcr lirahlc 
10 paıii sı~ır eti 2l.10.1Dö7 l'azaı1esl gUnü ıaat 14.30 da başlamak 
ve onar dakika ara tlc Hotıleredeki A~keri Satınalma Kon1i yon 
Bıı kanlığında pazarlıkla satın alına<.'ak.tır. Her parltnin kaı·ı tc
min~tı 375 lird olup ev~ar ve artlar komisyonda. her ıamnn gu-
rtilür. (2650 • 1~767) 

DAKTiLO ALINACAKTIR 
Bayan Daktilo alınacaktır. Türkiye cı.ınel Sigorta • Yeni 

Po::ıUhane karşıı;ı Personel Müdilrlüğilne müracaat 

(Mardin Vilayeti Daimi Komisyonundan} 
1 - Savura ba~h Ttlfi okulu i nşaıAtı 2400 sayılı kanunun 41 

inci nladd~i gel'e~incc .açık cksillmt.')'e çıkarılmıştı r. 
2 - Keşif hedeU 2!1953 lira 65 kuruştur. 
3 - )luvakkat tominatı 2246 irı 6Z kuruıt.ur. 
4 - ihalesi 411.957 P•zarte 1 cUnll oaat onda Vlllyet • laka· 

mında daimi komlı;yonca yapılac3ktir. 
ii - Ke,if ve sair C\I"Jklar Vill)et daimi komisyon kalemln· 

de 'tirUlcbilir. 
6"- 1.teklilerin yukarda ıaıılı cUn \'e ıaatte teminat mektup 

ve}a makbuzu 1le ~·ctc .. lik belgesi ve 957 yılına ait Ticaret vesi~ 
kası ile birlikte \ril yet daimi komisşonuna mUracaatları yaym· 
!anır (14729) 

5000 Jiı11 dahilinde 3 partı yakacak odun '" iki parti !ınn 
odunu, kavun, karpuzile patl ıcan ve taıe ayşe kadın fasulya ah~ 
nacaktır 

İhale günü 17 Ekim 9~7 tarihinde saat 10.00 da ist. Sirkeci 
Domirkapı 1 Xo. lu Sal Al. Kom. da ıapılaca.ktır. Kat'i teminat 
her parti i(in 750 liradır. Evsaf ve şartname her gün komf~yonda 
&örülür (2655 14762) 

t&~ı 1 lnrldf'l 
,, .. t•ı;ltıı drtlrt'rılr:ln k:ı1;tnmıtı lhtl· 
1111111 f'U ı.u\\tlll ıııuh~ıır p.artlı,ine 
reflnld \trıuıı: ı:urtih', 

H 
urrlJ rl P.ı.rtlıd ıo e-ı·tınlf'r· 

de Jıt-11.I ılr ~rııdııtıı ,,. it· 
~ılı.; olduıu '-11•lar ıullltt\t· 

L..tll (ılı.Al1111Juralıi.tlr. fa~t b·•r 
halıle t""' ıııııhloı hlr nılu ol~•ı. 
ı~ llerldt> bıınun DıOlo.!ifHlıuı ıo· 

rtı-elıı;tlr. l llrli.i)eıılu b1Uoı l!tlllı.· 
h~ll. ı liı 1 hu) urıııa z.rwlo.lıılu r I· 
rl olanıat>t ıtf'&ll, mtllrtln hlLnıt· 
tlndr frrıt&allr ) hrll.)rtılt'tl", rs L°'lı 
hlr ı lııhıU h11rt'l.rtl l<t! arluaııhıra. 
llıuıa 'e ltıllıo ıu t'Wrlae u)anla.· 
ra .AA'll. oh11:a1.ur. 

81.Jıl 1i1.r11 ı,1 .. ııca qolı.:ta. mUll 
Ud rın l'iddl teblU.ı:lere nıanu: 
bul11urJucıı hu nazik daı.ıı..lllla 

llaU. J'artl!il>le Utırr'l)rl Pal'tl"'lue 
ııırıı .. uıı ıtb aM"l \C- lllın aılaml:'lirl· 

ıuuıu blrlılrlt·r le (.'atı1n1 an 'e 
hUha~ ... ı brrahfrre torUUJ ıtlbl bir 
tulu·~~ ı.unuı ı~nc ııınıertıı 

1>1rııırırrıne lı.ıu11 t·epbr aluı ... 
dır. Ö)le uı1111rııı ı.ı l\tr ıı...ı t"rar 
hatıı 1111 auh1a •1.. \e öntinılııle\J 
on stınl: lk ıntihhn dı•\ rede hu 
;1nla$nıaı.lıh.lau rıı "'llcül.. hlr it. 
bll(. ı.aınıı)ar:tl.llr. Hu. Anlarda ı;oi; 
ıaıObhn btr nır ·qtıyet taııqaa ~· 
ıuıı.lı. bir rol tJ)ıuuıı.ıı~ ll.vırlansıı 
'J urk \lhnıdı1 .. ıııı "•tıTtmamö. o· 
ııuu c:oandıw twalnuedlj:I mllll ıs
lllrHtı dA\ ıua tı:öl)ll ırıstrrnırı., 

d:\\ılJ• kılf'!ll ıelnıenıtl.. IAııınılıT. 
Jıı.latiıı1t crpb lııln t bir ıe-

a:uıtıı hallnd~ lo.ıtlnı.~ı. huıün de-
\ilnt rde-n nıübiııı ıuiltadelfd.e i.ı 
lıt·ıı ı..uz lı..ıtJ ııaııınızdır \e dcsıc:ı~ 
nılıdlr. 

Ahmed Emin YALMAN 

:>ÜNÜN YAZISI 

Bir yıldönümünde 

Bir milletvekil i adayı oto

mobiliyle ölüme sebep 

o ldu 

Ankara 15 {JlU&U.U - D P. An. 
tara mllletveklll atıaJlarm.da.n 

Mablt Mavıogıu, dtln Aklı:Opl'flde 

bUIUBl otomobil] ile Ayc:ı1n ad -
da bir ı,.-ocuta ı;;a.rparalı: ölQm.One 
sebep olmuttur. O.rhal mahkem~ 
re verJ!t"D M&lıtr Mavıotıu t'ef• 
leıte tabl11e olunmuştur. At!cale, 
dUrulJlllactan aonra lı:Oçük AY'dlnın 
oJdül'dnd n Maytottun\!tı tnltlfl 
IDUh~mel ıOrtUmtttedlr. 

Denizcilik Bankası T. A. O. Haliç Tersanesi Müdürlüğünden 
Satılarak m~beme MI klan Teminatı .\tık arttırma cun ve saati 

Saros gemi 1 teknesinden tadi· 
len yapılan saç ma\'na. 1 Alfct 12000.- 5 Kasım 9~7 Salı günü saat 10.00 

Yukarıda yazılı sac: mavna tersanemizdA Ealılacaktır. 
ı~tekliler ~r iş günü ı;aat 9·12 \'C li-17 aras ı ... ıaJıeme scrvaine mUracaaUa saç mavna ve 

şartnaıneyi görebilirler. 
İstenilen ve~ikleri ibraz et rniyenler arttırmayı giremezlıar. 
Satış tarihinden 24 saat !<Cınra vaki olacak mUra('aatlır naıa rı lt1bare alınmaz. 
Ter anemiz ihalr~'İ • ~apıp yapınamakla serbesttir (14795) 

lst. Boğ. Mst. Mv, Sat. Al. Kom. Rs. den: 
Tutan Kat'i Teminatı 

Cin>I Lfn Krş ihale ~•kll Lir.ı. Krş. ihale "1ıa ~aab 

r .. ıc fı,.ı.sulya 2500. 00 Paz.ırhk 375. 00 1810.957 11.00 
PaUıca 2500 00 Puarlık 375. 00 18 10 9;7 11.15 

(14763 • 26M) 

, 
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« A » Milliler 10 -· 2 
«B» Milliler 5-0 galip 
«A» Mifli namzet takımın forveti çok iyi bir oyun çıkardı . 
. Müdafaa ise o derece bozuktu [ Cem BAŞARJ 

M astan sonra EŞFAK 
AYKAÇ dedi ki: 

·- a Milli takımın olgun. 
laımau isin çok salııma-
51 lazım. A takımına ge 
lince, kendisini bekleyen 

ağır yükü kaldırabilecek 
seviyeye yükselmek isti· 

dadını göstermektedir. 
Şunu da ilClve etmek iste· 
rim ki, hastalık, lig maç 

farının ortaya koyduğ" 
zaruretler, her iki takım

da clütündüğümüı oyun 
cu!an denememize fırsar 
vermedi. 
Hal'btmi • mı1n •akım rılm%~r 

!er A iara naaran çnk daha ,.,.., 
c7:ı.a:nışlardır. Tek aeçtcn:ıtn il) 
&'Olütı ı.trı altında ltalaraıc •t•· 
k:mln .rrire :rü~kl111nden• ba1 
geLmNi. bi'llert rutoot bllırtfl1 ha:t 
~ında ıüı>ht'S'e cU)ftırdü. Ortada 
b!r hU!k"at Tarsa. o da B tUımı
:run 1Yil"' cıotru ırıt.mesı. A t&kl· 
!Tnnın ae 'boEUlmMtdır. Zayıf b!r 
t&bma 'ka?1J bır mını takımın 11\ 
coı •tm•ı ula zat""r M:fJlamaz. 
AClanMla A.8.0. ordu ta.ıcım1na 1q 
eo; amıcn.ı~ ltlll1ıanıara karşı •ıı
~1:-wt "l'uarunmıızı 8ajlam~
tır. Otu'ttt l'Ol~er ttnn 01ununun 
C•t:l twı' n:t"l'er.Jer..n eemereıı; • 
4~r. 

c Gaktkaıda Cüntln iy. oyunc"l:otu kad&r orun or;ada ıeç; Yeunltal 
Şeref, tlçOncü. Altmııı.ncı d&lıclka- t.ır.cı dlllkada lbralılm beflncı ve
da :Tine ~eref <lördünco aoıa lı:ay· p.na ııoıo attı oyunda böylece 5~ 
d ·L Bu sold.en eoma on dak;ka B ıertn plfb!reıtyıe nlhaye-r e-ndl 
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F. Bahçe Ankara'ya 
tekrar davet edildi 

Ergun'a 2000 liralık döviz çıktı 
Anlı:ara 19 M&J·ıa 11~admtn ~e--k· ,

1 

_____________ _. 
rar açıltftnd.a Ankaraattca. tle bir ADALET 
ka.rtlla.şma ya.parak ıetırımıze dô 
nen PenerbahçeIUer CUmhurı1·et 
Bavramı münasebetiyle 18 Eldm<le 
Anka.raya aavet edllmttlerdlr. Tek KAMPA 
Uf idare heyetinde sörtıeüld.ükten 
sonntı trıdip • &itmeme buaUliıunda 

k•rar v•rtıecekt.lr. Anca.k Pener- GIRl.YOR 
bahçenin Ankaraya 11d.ebllmesi 
rertıp Komıteain1n d.e muvata.k:a 
tine bathd..ır. Zira tl'atür pregtn 
co 29 Ekimde :Penerbahçe • Kamm 
p&ı • Hı maçı Tardır. Bu maçın 
25 Ekim cuma rıünt~e alınması 
veva tehirl halinde San • Ll.ct· 
v -rtuıertn Anka.raya 1(1tmeel lm· 
ır:.;n dahlllnde<Ur. 

~.Bahçe de kampa giriyor 
Puar &ünü 1atanbuX.por . ıe ~e 

ın bir kartıl~ma yapacU olan 
F'enerbahçelller 1ann kampa 81~ 
ceı:t:lerdır. Sarı - Llcı,·ertlllerın 

u.tp · ,.~· mutadı '\"echlle Mano 
iM ol, olacaktır. 

Basketbol Milli 
Takımı yarın 
Açıklanıyor 
Ö1tümür -ıek a:. Rom&.'1.ya He kar 
l•ac&J.. olan . ıu~et tA1: m~ :ı ta· 

·~ · :nımız. uın açı.ıc:ıanaoalıı::tır. 

Kız voleybolculcmn 

antreman günleri 

Bu mev&fmdf' ya.ptırı 1ırdl 111(1("' 
ta bir lf'k SaJlbfyet alamllJ'aU .4= 
letWe:t Cu:mıa sü.AU. Kuunp.a.p. 
> apa<"aklan maıc l~ln burftn 11:aııı•' 
slrt'ttklf'rdlr. Adalet•ten ayr1111~ 
lına dftlr ee.!!!ltll dHILodolar ı.;ıkM' 
antl"f'nor SzPı.eıı1 de ıurnuz.ı - ":' 
yazlıların ı..ampına tısttrak e.ıf'('f' 1 "ff' lıo.adroya muhtemırlen n. ı;to, 
"ff' Stlabaddln de dahtı tdlltt·elıi.lf 
dlr. 

Pazar günü 
(Voleybol teşvik 

turnuvası) 
F. Bahçe - Darürşafakll 

Bakırköy - B. Spor. 
1..stanbul hirtnoı küme 1'(\,er"! 

teıtvik t.urn.uv•ı matların• " 
hafta Cia d.evL""'n edıleoekur .• 

Left,er, Metln. Kadr!.. N; ·u1'4e:ı 
;runı:u fot"feı Ueri ıer!. ç.ı~ara!; 
!"L"ldtmanı artt.armı.ttır, Mi1ı1Ua• 
da i:&.lec1. bek Te h&tla:- A!naıör 
Be?ollUbpor '.ı.:1.rfııunda 8deta bo
ca.:a..ıuar. ~ükrO: yed.ili her r<t ~! 
do de hata!l 1111 Ahm~t he-r PoZ!I 
yonda ~Udi. E•rt ı>•ıit. COıtıJn 
kendi oyu."lC\llanndan :rıy&d.e ra· 
ldplertno pu Terctı. Nıte çolc atır
o.ı. o::runu açamıyordu. Ayban ise 
b.~eylar yapmıya ç&1.14ı1. 

B. AU aaır:at. TU?'l'&JI' haıst.a. fb
a&.'1'm "k•ık:an 1if ff lııluataf'a da 
wın alM"na.d.tlJl 1("in dtmkU antren 
ma.o. m..;ına ıoııraıc. edemcn1.şler~ .... 

... ,A 
JJ il i namzetle 0011 ırt--%. f\8• nam.ıf'llt'r t~ :ıi·O satıp ıtldt. En O'-tff' '\ff'tının ;Knlıı <4 aneu ;oll 

fıttf' lM'' .\ mlllt namzf'tler ıorllltıyor. A,al.talrı:llf'r! l~flırr. "Ulı.rfl. Kadri. '\fl"Un 
Can. \\·ban. Oturanlar: 'acı, Burl. Co~ı...uu • .\hmt>t -re :rıı.i)llt.I. 

it.ad: Ha; E: ..n ~rne&:l 

•mr &a:tY \onOa. buai\:1den ıt1b ... 
rırn. h.aft&nın ça.rşaınba ı~ut 15,._ 
ııı, cuma!"f'"1 114.30-16.301 ıün· 

ı,,rt. kt! '\"O:eyboicuıar antrenman 
larırıa de~am. ectece:..:erdlr. 

~O eld.m pazar &"il.nü Kacııı-o: 
Ualll:: Etı.1.tm Dernetl aalonund• 
aaat: 10.15 cıo Daril~ıı&faka ı. ~ 
neıro&hçe, auı; 11.15 de Bakıuö1; 
B@ı.-oa:uapor mUeabalt&lart o·;nrJI 
ca:C:tır 

.1 vfLLl T\KJ" . A'\fZHLUJ 
'B&VO~Lt:. POll t.Amat6r) 

Oyun ba$l ımlJ4. nanıtlfıtler daha 
toparlamn.ça • a k t t bulm• 
dan OçtıncO dakikada Man.ı.h 1 tın 
asatından bir tol yemiflerdi. ll:J 
EOl A'lar-d.an BIY-.'.l• san • Siyab.11· 
lan DOfturmlll! " m04ataanuı k~ 
tü oyu.nun4an ıatıtade edereıc: te.:.1 
ııteu oı.mıya "tMııtl.me,Iarcu. Yf:d.!n 
c:ı d.Ulkeda Jta4r1. Leftenn paısu 
Ci&n bertıberl..ı.k: 90lünU attı. Bu 
Solden eonra nıamıset tonet B 
Spor n.ıl Mh..ma J'Cl~ .,.~ 
u.:uı u.nn. ax:m yapmıya b~~ t· 
m.L!)tı. OnGçCtneü daklka<la Letter 
pen&ludaıı saııbJret ... on.altıncı d• 
kU::Ma yine Letter 11çünct1 ~lü 
1ıt1ftd' ma.IOplar eztımıyor bJli-
.lc..ilı daba l'(lZel bir taloın OyWlU 
çı.tan,.erıarı:ı..ı. Otumıncu düfiada 
M:et.Uı mO.d.atllett ç&lnn!lJ'IU'U dOr 
düncü. btr dartka eonra da Can 
befl.nei ıohl atu. OtU11üçtuıcd da 
kJ'.ir:ad• Nacuuı:ı bir hataaı.ndan Uı· 
t1tad• eden Uanıl1 S takımına bır 
aoı daha ku&J>dırdl. Bu co.ı B"i'"" 
OiJlU91)(ırluların 1&Yr'9'1J11 t.a<td!... 
edtlece:.t "b'.r fUlld.• arıtırm11 ye 
aerırc.:.l•r• b8' dlliita euren 11:;11:1 
'.b:r tutbol pter.n!flerd!r. Se7ır
cLer bu orunu hM:lı olarak usun 
1,;2UD alkl.şla:.nıoıardır. DeTI'e d~ 
bOylece f.2 nam.zetıeruı lehine llO-" 

na crd.ı. 
Ooi<USWlCU d & ); k. & d. & 

t..eft.er rakip tnU.d.ataayı çalımlad.t~ 
tan. .,nra topu kale !Çine do!lt'U 
ortala<U.. M.eıUı bu tı.ruttan ıaura 
de et.m.•ını bildi ve ıoerı bır ıu~ 
la Ltıneı n~et aoıtt.nu aı;tL ~•· 
n..Sl"J'ablııu topu ıon'et hattutuz 
d.&n -ırt.ır ~ırımu hemen .l.l.ıUI 
pularl& .kalemtze tnıyor vo tenU· 
ke yaratıyorlardL saııtralorcıa ~ıe
tln b&l'J.Ç d!ıter biltOn torve:o orun
cuıan rakip &ltmlarda der!lal P.. 
rtl"~ çeieiUyor nı ıopu IÖ1ı:eret. a
kına l'flÇ1}'0rl.ard.l. İşte altmıtıncı 
dakücaa.a Metinin on&."11lı1&n su
at'ln aı.utı. ııoı de bu te.ıı::!lcı.e olmuş 
w. ooı &de<l1 arttıkça Be)"otlus
porun da enerj.1111 taı.lal~ıyordu. 
Bu arada Ahmet·ın blr '!9lıı:Mt az 
cı.&!la aole ma.! oıu10rcıu. Altın~ 
l·ed.:nci datrıada Meı1n. retmlf"' 
tıçt1nc0 d.&ltı..:a.d.a Suat, aelCMllM:ıı:.t
sınci d.ü1kaıcl.& ,-ıne Metin onuncu 
aoıu attı Te oyun da bu pıtıld• 
90na erdi. 

B 1.t:R A' \OOl.l 'l·ı; Oi--0 
"'OLCP ~TTIU:R 

B ı.: ·T~le1 tarafından bet@'+ 
nılm.erneıenne nemen cnaeı blr 
tut.bol oo;·nadtlar. 

Arn&ta°r kQ.mf':ıin kU'fT"ttU tıakl 
mı Anadolu. B ler:o yapttJI ırı&:e· 
ta 1"(1ael blr müdafaa oyunu eöe
teııınlt ye zaman ~aman tf'hliitelt 
a.cı.nlar yatıım1'tı.r. 

Namııetler O.çtıncd d'-;olıc&da AP"" 
tullahln çeır.uaı kornerd.en K~ 
ottıu v•t..:.rıe tııc soııennı :iea
aandılar 

ADC&I.< 1uanda da cii.ııettttmııa 
stbl r&:ıc.ı-pleriDJ.n Mrt oYD.UD.a.!art 
.,.ıqo.ndm. tol adedi an.mamtttır. 
Bu arad• ICM&bOtlu bir penaltııı 
koçırdt. ne.ne:. deTred.e hU:ı.mlY•t yıne 

11 :eree tdı. -.ıı0çtıncn dalUkad.a 
tor~~ kara ı::e 1'ı:lnCI, eıtıaıun-

BUlent 
\Jıl1f Talıi.ımda 

Ayala - Davidson'u 
yendi 

~lebiko. la T H A.ı • BUJ:&Cia 
devam. etm.eltıe olan MeDıka T• 
n.1a 'ampı ·onM.ınuı Clöm..ıfına.ıınde 
Ştlllt AyalL İsTeçll Davıdaon·u 
6/2 ti ·c 8 O yenerek tJnale 'kal· 
mı'!"ttr 

Dı.aer tar&ftMn AVUBt!"&lyalı Ho
Wf! d.e tn11lis AL Davle!'I tın 4 8 
6 ı 8 .ı 3·Ht~rel: ftnalde Ara.ta ile 
oynama hakkını kaz.anm14tır. 

·········••••*•••••••>• .::"-"''~ "°JU.t 'f.\Kl"\f t 
.._ S."'"--'f".l:BTLlRİ: ** * 
• Şükrü - Abmeı. B11ııı1rc • Oo6·* 
• k"Un, NlıCı. Ayhan • LJ.t'TlR.* !C&n. Ml.4.T 'tETİ'. KADRi. 'j: 
_., 4.Zf . "* 
!BHlO(Jll:!"oPOR (.\ntaturı; *** 
._ TC RGLT ~ İR.0'. k \RTı\·! 
Jl.Lf.., • Rh,1-Zt. Yor-dan. Kota ... 
lJ.)L.\.Rl.ıLl 3. çt,mlK.\.K1 ... , Su·• 
:at. 'f.\Rtl.l ~. ER(ol' ! 
JI. OOLl.t:R: * 
• Matuıı 3 ıo.ıc. a> "* 
• Kadrı (Oak, 7~ * ! IAfW!" j0 t3ı ! 
• Le--ıter IDK. 161 * 
~ 3.ltıtln !Dalı:. 801 "* 
.. C&n IDak. 31 t .. 
.-. M aru.11 3 fI>a~. 35 ı :: 
• Aletin ıou. 49 f * ! su at ı Dak. 601 ! 
• .MeUn ıOak 671 ~ 
• Suat IOak 73ı "* 
: MetLn tDak:. 881 * 
.. H"AJCE~ ~ Khım Arlc.a.. * 
·~···················-! 

* * 
lt81> '11LLf 1 4. ltt'\f 
~A'\fZl.TLFR: *** 

BfL['.\ T .. ~a:.m. ıte•ı..,. 1"· 
\1\11, • \\,t, ıKlmıll ı,t, 
lrÜR. l"-\f\iL l\\,tı • K»ab
otlU. ~E Rl:.t , fOll\llf\f. \lf"ft! 
Aptull&lıı, .\ptulla.h l\lf 1F1. 

GOLLlK: 
~aboA'lU ~Oh .Jı 
tbraıurn ı DAA 64 ~ 
serer ı ou. 56 · 
Şeref ID&k. 6111 
İbrahlm ID&k. lfi 

Ceza verilmesini 
İstermiş! •• 

G 
a.zete!M"de oieuyonız. Pa.za..· ııuo.o Japılan Oa..ıat&."a.;.·a:v • 
h.tanbul"!por ırı~ından .ar.ra ma.ç1n hakem. rapor hazır· 
:mılf. fl~l~et etmlş cetıtJar btemııo. -.tet a.. 

Pe.ll1 ama. ne 1mı bu :aevaıın •uc:-ıan. E!erullm. hucuma 1Jıl· 
ra.4Jm lf.lm.• kartttılar denıııt.-

Va!ı vL'l bUSOne kadar btlcu::na uırammıı, hıç mi J.fı!le ka· 
nşıımamı.,.-

Ta ytnnı b'f bU1 k111lnin tmnpoh.l ı.ezaııura~' tbır arxana
ıtımızm t&bı..rtyle ilme davet. ed.tlm~J) ned.en yapıltn:rLlf. 

Maçı 811H'l .,.. Adil idare etUtmden mı• 
Pc>t. seyırctlerln cezalandtrılm•ı raporunu d.a l•tetmem11 mi? 

Y• oyun 1çtnde ic:ulatı tırnı&.la7an nanoı kelıme!erUı lıia· 
:Uplerl t.:iıblh edilecek J~rcı.e neden pu PÇtlm.JŞ ..• 

Ve nlba?et iır111ıya kasden yapılan hıt.reketlere nraen töz 
yumuımuı. aQ:ızdald dflctülı: eıcıeki ba~rru neden ba'ıtk.l;-la kul~ 
,anıımam.ıo. 
Yanlıı yolelQtz: ya.nlıf. Sporumuza btraz.oık faydalı olmak ıa.

tlyoru.k Mi:I mod.111 ızeıçmlf 9P0r E?bnlyet.ıne uymalı: meeburı
yettnd.e olduturnu:r.u anıamantn zamanı çolıı::tan ~lmlŞ hatti 
ıreçm.tı.ıttAd!r de 

VEFA -B. Spor 
Bu mas iki takım iÇin da büyük önem taııyor 

P rof4!18J"O.Del b :ıcı lr.ü:ne & 
l:DM,;lıı.rmıu ilk cıevreaının 

blt~oe bu ba!tak.1 ~ 
liLrdan ııoara b4 batta klllmı bu 
ıuauyor. Bu &enek. -:nfi atıak:aJat' 

ııeçen tienelere n!Qaran "'" t'ltr 
b.USW!lYc.?t. arzetmıek·e ve hem.Pn 
bcmen tınemmıyetı;lz denebil~Pk 
mıa.ç ~almamı bulunnıa!ttacıu 

l'-111 .. I 
\ f'tD h.,1ptıu11 

Yüzücülerimiz 
Avrupa 
Şampiyonasına 
Hazırlanıyor 

>8 .ı L"\ ltaı ad.a apıla• 
caı •laı A'frtıp& U'1:fl'lı ıc.:ı.pıyo
nUJ ıç n. \'"üzacuıenmız Ka. .. ım 
nndan lt.b~n hattada blr lfl.. 
Yalovatın kır ('alı~n:uıııaruıa ;ıa. 
yacaJtlal'dır 

Avrupa kupası maçları 
Leips1R. 15 rT.H At A\-ruııa 

1$&mPIJOn Kulüpler KUJ)IL' l:OUl b! 
rırıcı tunınd.a Dotu Alman:va·nın 

Kari !ı.larx takımı. Jkincı maçta 
Polonya ıa:opıyonu Gwardta'):ı 3·1 
matlüp !!d.lnoe 1kı IAknnın eoı a
varajı mOaavı oımu4tur. 

~~cu net takım arMJnda bı :•
raf bır ahao.a üçuncü bır maç 
ot~aca •ır 

1 Sacit DEMIRCAN 

P.ı n a&·,··lını ... b& ,·ıQa' ku-
;üple ~uı.ınd.akl kult.tbfib K.rşııa1 
maaı.om neuc lnt emelden kes-
Urmel: müınkün <le&-ll<l.1.r. Geçen 
hlılltalarda oynanan 1ıder Galata
t;aray Ue M>tıUncu Acıaıet arMınaa 
k~ ınf\fi•baıta bunun en 8'0.Zf'l de-
ilidir. 
8\l~Uı~ku Vefa - B• yoğwı.por roa 

fl1 sarı - Sl.y&hlılat ıçın ayr:ı b:
Nlt>ınm.lye' anetmektedir. Zıra bu 
gOn Jtln ıııon üç t.akun ara.~na 

t,:!rmfık uıtımall mevcut değiliıe de 
lerd• bu tehl ...keyle kaqı karşı a 

kalruak mthntün oıahC1r İ:tte. ı 
,..ınct kUrne .)o"olcuıugu tltı kar 1 
ıaş.tnaı:oat: ıçi.IJ }lpı!acak t'\". ru· 
an cetvtı.J.tnd~ ,, .. lW'l.Yl tyaı ettf'Jl 
leulüpltıre dcrn. orta \"f" eonlar<ıa
L kulüplere puan taot ırma:na<~ 

" Geçen ha.!ta Bt-yıiOZtı aıatlup e.. 
dettlı::. f.'-OıC aıyınettı .:~ı puft:1 ._ .. 
zanan san .. sıralllılar. buaon Vt ... 
(acıan da puan koparabıllder. A.ı 
C'lk. Yeşil - Beyazlı fon.·t>t ın w:nı. 
cO e:lemanıarı HLhııl Ue Bı.ilP.nt ı 

raıtıııdan onar•Jla sıb oı::- lft'.lll 
ua btılün oyun dtwamınca knntrol 
altıncı• tUtm&ları farttır. Aynı z• 
na.nd.a bırt>lrk'nle anlltŞmı.J ta.ıc.ım 

o~·unu ttıbartyle r ırO.n •yiye dol 
,-u ııtme~t.e olan B.,)·oth.1Gı>örllıla 
rın nC"f•lerı de 7ertnded1r. F'on·t""" 
Plenantannın oyund.a elde e1ttk· 
teri fırı.atları fbunc:ıa.n .ev\·elkl nıU 
~bakalard.• oıdugu Sibı ı kötü vu 
ruşıarla deıtertend.lremem"lerı. m1ı. 
çı karbeotttıelf'ı1ne 11ebep olabilir 

lt'l bir antrenor ve kuvvet"l b r 
adfOJa l'Mı1p >l&n Ye l - ~\U. 

Hla.r. maala-ıef, betlenen oyunu ı.-ı 
tarımıamakt.adırlar. Takımın d~ 
ıans ve bat halôtt her maçta mu
\'aHalı: ulurken, forvet. hattl u,.. 
nulan rancıımanı verem~mf'ktedır. 

Raldblr.ıt1 na.zaran d.ah& ltuvvrtll 
,.e ot.urmu4 bır taıtım olan Vefa'· 
n1n maçı l&:azanma ıaneı daha fa7 
la(ı tr. 

\t.t" \: 
öecan l> - :ıtuhtenm. (21, 

K-.au C31 • Arıt 141. Nf'jat 
c.;ı, Özcan f6• - Öur 111. HH· 
tnl (8), Erdinç UU. iamot (10>. 
Bülent Cll). 
UE,'OGt.L!'POR: 
Tuıvut (1) • Aleko (2), Mıho 

18) - Tunçay (41, Ounıtrto41u 
(.;ı, Dıamandl 18) • Sot,.·an.ıd 

(7), Kaplan (81. Avranı (9;·. 
K Ah (10), HayrJ 011. 

Ba..,ıama nau: lö.00 

Maçların 

hakemleri 
4ıanbtL, 15 ı~"-..A) - fMf'rkff 

Hakem Komlte$1nelen bUd:rılm1'"" 
tfr 

BENi MüDAFAA 
EDENLER 

16 10 )4,)7 ~amtla ırunti ra~:n· 
Jacak Vefa • Bero~ıuepor p?"Ofet
yoneı ua nıaçıuıu ha!teıntıtın1 (,"e:%, 
nıl Başar tAnkaraı. yan hatemııı: 
ı~nnı Abd.ülfet. ("alış:;;o;an Te Neıat 
!?ener (İ.&tanbull. 17 ın.aı.11 Ptr-

5 rrJ GAY 

ıaembe ailnü yapılacalt GalataaraY ı 
• Enı.nly~t Pro!eh~<>nel l18 maçının 
~a~1m1Hittnl Ali T•muf' l.ı\darıaı, 

<cMajino» Adnan ağabeyi 

·an ha::eml1kler'nı ~C":nlh Zoro4:· 
lu ve '-lU\"ab.hl Ahr • tata.:ıbuU 
yapacak: a.rıı~. 

D 
11.ha bf'n ı..tıeUklt.en ~4.dnan 
araMylo maelırını. O> 11· 
nanu bir meoı.ıhf" llbl din 

• ' 

CiEÇMELER BUGÜN .\lpollada bolunaa atin~, 
- ~•ınoında ilk ...,m•l•r bo 

sun '·aptlll<'alt.nr. Ruı) ı ·il fldPt·f'k #nıııt taı..ımı tt>liblt tdtteı. olan 
bn ıf'(mf'leno -it ıttreıııçl .-frPcPktlr. Bu f'llP'mlP'l•rdf'O •onra 29 ıttrf' .. t,;I 
"kalıu·aktır. RHlmde \afur 1:tlmu <laıd•l kampla.ki antrenmanda 

ilritltl.HU', 

J~ btıtnen m~ehor f'ranaı:r. nııi' 
tahkcm hattı l\lıı,Jlno1a ~

tll~n Galatuara.r beltı. batunın 
~ol t'f'Oühını te.,li.11 edlyordd· 
~onraları nıatlarını da seyttt• 
tlru '~ anlatılanların ne l11dıt 
doıro otdu,unu an l adrm. 

'tha.tet 01111nı11. a)nı tal."Jmd• 
o) naın11ı.. ıu .. nıet oldn bana. 4d 
11101 &.S•bP)"ln :nuuanlart~dı .ı· 
ma u( 'Antl 1ılı.tl8a da mlbr~P 
.'t rlnd to mlı,all dalma ona a.;a1· 

1 l(llVPn dO)dUDl l"e l..!llemd«' 
hu:tur lf:lndf')d1ın. 

4.dnan a&HlH'>·ııt pel.. az bır-J;.· 
te bulunan nıu&.emınl".I bir toP 
ı.ontrotU yRJ'dı. llı.l a.yaııyla t" .. 
pa lsl~dlı:t &lbl hul..mlP'der ft" 
fı,t~dlıl uzunlul.ta. yflk~).lll•lt 
'orablllrdf. Kafa 'uru111ıarı ctıl 
ftYUI nıbkf"fDDlPJl)eltt,tdl. 'u ~~ d 
donun hlr yrrı,·ıe topları 5toll 
f'df'r bllha-•a diz .. tnpTa"na tt~· 
~ılırdı. Bazen ı..ar.ı"ında1ı.l a<.·ı!• 
biraz: ur).tttnı .. lr. tııtt>,·lntt tord 
dl:tl Ulf'rlnd .. blrJ.11(.' kır-rre •""" 
tirli' _, a1ı.ıa11an arıı..ıa bır-ı-all«"' 
,·urma~ı mırıthurdu. 

F.h~mn1l)et ,-ırrdl&I maeıardıt~ 
IPV\·et ).ıe-ndlilDf' t~'V1'81Adl' I~· 
bakar, U)lı.o"unfl, ylt"ettrlot' tf• 
tl:r.lenlrdf. ('ok iri bir 0111.ı:ı-· 
ra,ıı,dı. takıını l('ln aaJıad!l l'r' 
7:ftnb hodaı.tan tı,al...ınmudı. 

19U~ eonP!lhldf' f;aıataaartı.' 1 " 
amplyon nlaraıı Fır-nrrhahf:t • 
Galat~ arQ n1afında ~ \.ıt.lfı 
,.e cınn .. l. fiYf'r .. olan tldtlf'1 
~e ff'rdf'n bir ıtOth önleınl'l. 1; 
c:ln dl& töJ.tlp topu ı.a ıldat1' 1 • 
defır-tmrıııl "ff' ı.ı.tırapt•n baytltfl 
Ilı hana ufak bir mlıaldlr ..• 

F.n htıyUlı: tlzdntUm oııan •' 
ı..a....anda uz.on möddet o;, oı' 11~ 
nıamak ,.e .\f\nan aı:ab~yln 11 11 ııı 
ı..ı olan ınllll tom1ası detatur<' 
il) mrmecldlr. 

Basketbol 1. inci kü"'• 
tertip komitesi toplanı)'ol' ,.,., 
Bukfl•:X'JJ btr .. ıcı k1ıtne tt e·

kom.ıı.e.ı. buaa.n 15. T. ll6iı;-:e :ıı.~
ltf'Z!nde Hk toplantıeını ,..p•ra!f' 
tır. Kapa.ıı ı&aloo o:mamuı ydJ 0 r
cıen, teşvııc Te ııa maç:arı btr t • 

ıu b&l}lıJammıa~tad.ır. M1oc;:1:-trı z:,:T 
kında o~·nanıp ornanmırae•l'1 ıf· 
a-Qn:.CıJ top:anut1a :>e:!ı o!ae~ 


