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UR. P. TAKSiM MiTiNGi 950'Yi HATIRLATTI 
Ka raosmanoğlu, Hür. P. bir 

idare vaadediyor, dedi • A 

ınsanı 

T. GUneı, M. 
söı aldılar 

H. 5. Tanrıöver, Ergin, 
Aksoy, M. Kapani de dün 

B. S. 'l'A.'lıiRJth ER F. ı .. KARASMA.."fOÖUJ 

• 

Inön ü, Bu iktidarın 

nur. r. nın dön örlffien wııra 
ıaı.sım mrJdanındaLI wlUnıı. ıı.:ı 
ıırnrııı.. bir ınıızı .. ı olRn bir parti I· 
~·in lntınılıılcrl all U•t rdcn bir 
ı..aıaı.aııı. tanıtıııılaıı hanı~tlr ,." 
aUiı.a ile tlil.lll r.ıllhll. Ta~lnı pur 
ı..-ındnı.ı ı.nltleııln onu"': ı.oonn Lür 
,.ödrn bltııp rtlen Hür. ı•. lldnlerl· 
nı. T&:tlJm meydanında traftllt aıc 
.. ~~acak ıtncıar ııenıe bir aahaya ya 
yılan &evlyell b r topluluk can ku 
lağı ile dlnledı. Parkın kenarıncıa 
ki pannaklılclann vo a açıann O· 
z~ıert. lcendllertnl ıruıın~n he
yecanına kaptıran vatanda,ıarla 
ttlclım tıklım dolup ı.aşıyonıu. Ay 
rıca meydanı, yüzlerce 1111 t.eken 
ibareler taşıyan dövi!Jer, bqtaıı 

-----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:_:~~~~'..:~~~~__: _________________ __,başa tı:aplamıot.ı. Dı5vlzlen!en baz.ı-larında, manidar 1!ade1er ı:öz.e c;ar 

benim 
şansı varsa 

zamanımda düşer, dedi 
:ıp:re~ Konyahy a hiı:ıp ~de~ CHP Genel Başkanı, 
----=:____ davasından ve iktısadı durumdan bahsetti --, İnönü, is adamı .. 

Kemal Seli' den 
iktisadi 

· P. için tek deva da 
mevzu

izahat aldı 
lfnsll.lit lnlıablrlml7.dr.n 

Xon)-a, l6 (Hu.su.t mu.bab1rlm17.· 
den) - C.H.P. Konya mltin~nı bu 
ııun saat 9.30 dan u ye lı:&ctar blıııer
ce Konyalı vatanda llgl ile takip et 
m[fılr. ıı.ııunaın Alf.etıın mrye1anında 

,rapılaca.,ı daha önco part!Ulrre 
b1ldlr1ldlt1nden KonJ&nın \ıUtün ta
zalanndan, na!l1ye ve klı)·ler:lnd811 c. 
H.P. ıuorltı tarat.ız ntanda,ıar, inö· 
nUnUn gelecejil lıabert üzerine A· 
bahın erken a:ı11Uertnden ltıb~ıı 
Konranın 11okakl11nnı ve miting me:v· 
danını do1<1urmara başlamışlardır. 

E ''elk.I •k 'hlre . kı Pnı saat on 
1·1\'11!1 ndı. J.'ıtlh'te, 

de oturan bir &liın caddesin. 
ieldon etti, ne'~iandaı ele 
lnllda bir dh dı k.I: •Clvan. 
bulıınan bir ortyol lltıuıda 
&e.nıt ~atı h ~lllokrat Parti 
Pagandı ' OParliirlerte Pro-
hıtlpleri :ı:,:1>or, bir takım 
koauıturuy itinin ardından 
hat haJtııuıo~. ltalkı• lstira. 
tün bu faaıı ite sayıyor. llfi: 
tıltı.., IOD;ıteıte; ~•rantık bas. 
bir kataıc ~ıp edUmi 
Yası \e hlns· 

Yardır p 1 ıı miting ha· 
ettbn, aldın: i~ nıüra~t 
Part.lletiıı adı. MnhıHf 
ba&nırcııun ~~ lllttkeılerine 
keYfi hıtrekl'~lıdar Parti inin 
eUeriııdl'n hl l'ti ka11muıla 
diiını belli t bir lil'Y gelme· 
latda etliler R 

derdtını 1 • u uımaa. 
ıııcak lnüstaıı~ n d~anını 
de bulacağı l•ıetl'lerlmiı.. 
Size ~lef on ının aklım kP.Sti. 
Y•h'arı . ediyorum. Sb 
~• Joruın· İkt'd e 
•un ketw1i •· . ı ar Partisi· 
b•-- "OYdufu "'Qt hiçe sa Y&5aklan 
ini kınunlar:-'n~ııına, kendi· 

ınesbıe ita 
1 

: • tünde gör. 
daha Yiik"·'ti l ıllhJ bir defa ...,, n r.!. 

B ~.::°'!~kette iktidar. 
~kçig· nbamın baş. 

yıtılfe&Jııi ıdir. Bu bekçilik 
1tiıı de bı!_.etlne ıetırehllmek 
ia, nıenıı...ı. t IJ1 iirnek olma 
aay ~etin it · 
F ıı ııöıterın i anıınlanna 

atlhll Vlltaııd: e lnecburdur. 

1 

kiret ettıı· aın arı acı ti· 
llizaın, dln~ ~da kanun ve 
Y~k.uı bir );a Yen, ıece Y•nsuıa 
dort101 ..ıı._ 111lllda Fatihte b' 
pro ~•uda h ır 
h Paglllda Ya opırlörlerle 
alkın 1'hıt Pınağa bllnpn 

bozan ikUdıı:nı \e huıurun~ 
o~n farkında nıen111uplan 611· 
böyle u uııl'rl olmuJorlar ki 
pagandalar ke Yaptıkları pro. 
değlldir, k~ndı .. ndı ll'hlerine 
n .. ı aJeYh1 • oy e hareket • erınedlr 

da ~ unla., it~::l'kle utan: 
~orlar: •Bent etıni5 olu • 
re yürüttUtu.:' b) fi bir ida. 
nunlarını hiçe ' hıenıleket ka. 
nıurları ba.,kı ~Ydığıın, ıne. 
gum. \'İtdanıar a lıııda tuttu. 
1 ının .. ,_ l 
emtmeğe kl'ndn, ... r nl din 

l'ltliim hakk d l1ul ttıecbur . ın 1 partileri \'e nı" ttıııbaleret 
tarafından ile~ t~kll fau.teler 
lar tamamlyle Yer· rulen iddia. 
tıtıın kanuıllar kındedlr. Yap 
saklar, benim 'ııe 0~datunı ya 
ke)1i artulanma n-.s1ılıiuna, 
ancak rnuhallflert ed olırnar., 
için hazırlanmı!i b" u tunnak 
T'I ıtalardır. • ır taraflı 

Ahmed Emin YALMAN 

D emokrat Parti cidden I· 
nanılmaz bir gaflet yo· 
lundaclır. Blr düııiye 

kendi aleyhine çalıfıyor. Va· 
saü Türk vatanclasuu akla ka
rayı, iyi lle kötüyü, hayırla 

ı~ ayırt edemlyecek malıı· 
16klar gibi Ullldrl ediyor, 
maddi mf'ılfaatlerle, ybae sırf 
maddı alikalanı l»ıilı kura 
nacllerle ve cehalet ve ta .. 
s•bu kör köriie lstimlar 
etmek su~tlyle, talanı takım 
acı hakikatleri görünmez Wr 
hale Cetiref'etial, kaaouu 
"e hesapıın keyfi gidi lerinl 
ılrin göste.recejlnl, balkı ar
kasından parsmca .ar1tu. 
Ytteğini samyor. 

Adnan Meade.res, böyle l»ir 
gidişin rehberi olmak suretty. 
le memJetete de, partitıine de, 
kendl ılyıd hayabnı da ,-wk 
ediyor, iasafmn bunlara kı· 
YJror. Vatandqın gU\•eninl ka 
zanmanın yolu: memlekette 
her ıörtir ıöıiia glirc1iiifi \"e 
ıstırabını çektili keyfi hare
ketleri, h~psulılı, ihtinsa 
sayıısnııtı, pa)ıalıJıiı, ıtcııı 

fttitmedlkçe hıftflemHine lh· 
thnaJ obnıyaa sıkınhlan ft 

tehlikeleri hıltir etmek delil· 
dir. Tamamlyle akııhM! olarak, 
hata lılendilini, fakat bunla· 
nn artık farkedlldiJiıal itiraf 
etınenJıı cesaretini gör.tennelı:, 
esaslı ıslahata ıiriımet üıere 
diğer Partilerle elele y6rli· 
meje Deıaotrat Partini• iba· 
:zır olduiwıu belli etmektir. 
Ancak böyle blr ruli5t ve sa· 
nılmi bir «idi§ neticesindedir 
ki Demokrat Parti iktidan, 
muhakkak blr çöküntüde. kur· 
tulur. Eğer türlü türlü basla· 
lan sayesinde bir müddet i· 
çin daha iktidarda blablline. 
bir hllZUr ve ho ımthık de\TI 
•tmak üı~ o uınan fınıat 
\e imkan hular, muhalefet 
Dle\1dlne geçerse, ııöm tesirli 
ve mürakabesi kuvvetli bir 
Parti haline gelmek, kendini 
derlemek, toplamak için :ııe
nıini haıırlıyabllir. 

Adnan Me.nderesln Afyonda· 
ki •Birblrimltt kırmanıag4, 
vatandaşlar ansıada hlr iki· 
lik uçurumu açmamafa. dair 
söylediği güıel sfiilerl duyun. 

MISIR KUVVETLERi SURIYEDE - ~nrlyr.·nın maraz bnlnn· 
dnıı:n trbdhU bahane f'de-

l'l'k bor11.1a muanıun kuTTetln ~Ykedr..n Mısırlılar, memıekeUn stra· 
teJlk noı..-ıaıanna ;rf'rletıne-ir. b~lamıelardır. Bir li:ısmınm brall hn· 
dndnnda mr.nleı ıtrdlil M>rle-n,.n 'llı;ırıııar r~lmd& Kablrr: ..,ı.;ak• 
ıanndan Cf'ttı1!!rliPn (ftsttel. A atıda •~ nrlyeye vardıkllln ınrada 
IJ(lrtll ltyorlar. 

şaat. l>.30 da Konya B<larıanndan 
F&Uh Özden mlUngl açt.L Er;Un Er
tem adıncta>:ı O.H.P. gllllçllk kolu tl
::vuı. haran:l.11 blr konuşma yaptı. 

Bunun anımdan, D.P. den latUa • 
den Kon:rs mllletvekU1 M. Rüştü öz. 
al, a~ar al'Ulnel.a ıı:umıre ı;C!dl. 
cDemokraa! d&TMl.na inandı •ım 1ç1n 
DP. namına UIUn nman Konya<1a 
propapnela raptım. B1r takım Y11&d· 

l 
lerde buluncum. Ancak D.P. U:t.idA· 
nnın millete verilen &Ozlertn :rertn• 
şeı.trllmcdllilnl ır;Orllnee tatııa eıt.tm. 
htttadaıı 6nce mecl18 dışında çalıt-
tık, çolı: sıkıntı ee.ltt.lb dedi ve 
konuşmasını o6rte blı.trdl: 

cBlzc hürriyeti nadedeııler H ı.
ml Demokra~ olanlar bu memleıteıe 
bUrrl,reUılzlll!I gettrmlf}erdlr. Bundan 
kurt.ulmanuı teıt çaren onıan aıaışa. 
tı etmektir. etınlcU D P alil TU!fes1 
b!tmlŞtlr> 
n.uşın Özt.Jdan eonra rtne :O.P. den 

ı.wa eden Konya mtlletvekillerln· 
1 den Muammer Obua eıs:ıı aldı. Meclt· 

tdlklm vakit dotnl yodan a:r· 
CDenmı Sa: ı flfl: s dal 

DULLES RUSYA'VA SERT 
um iHTARDA BULUNDU 

Amerikan Hariciye Vekili cTürkiye taarruza uğrarsa müttefikler 

kalmakla iktifa etmiyeceklerdir• dedi. Suriye 8. M. 'e 

müdafaada 

başvurdu 
Vaşinı;ton 16 ıı..r.ocıatecı Presı - Hariciye Vekili John l"oısıer Dullra bugün B. Amertkanın, SUrtyc Ue 

Bu.ayanın TUrkt:veye k&rfl teoa•Oı:e ltalkışmatan 1httmafı Jı::arş161nda mtl teyakJwı ctavranmak meoburiye:tnde 
oldutunu beyan e~ınlştlr. Velı:ll boytc bir taam.ız vukuunda ıs. Amerikanın, Sov;retln B1rlll.lnl clmtlyag. 
lı TO dokunulmaz btr melceıo ııa;m.ıraoatını da açıkça l!adc etm1.ttır. Dulles .bu aert ihtan ile blrlllcte, •

1

-____ .....;._.;, __ , ___ ;.__ ____ _... ________ _ 
Orta Şarıcın harbin ~Jtnde bulun 
maoıDJ.11 muhtemel oımadı&ını, aıra 
B. A.llllet.ıtt Teşl:UAtının dlkltattntn 
bu b61ge tızerlnde temerküg ett1C1nl 
anlatmı1t1r Oull~ TQrklyenln ">lr 
ıaarnuıa mirua ta!ırıagı halinde mut 
tetalerin sadece mUdatacıa kalma • 
la lkt.lta etm1Jecekler1n\ beyan eı.. 
mlftlr. 

lTRh'.E. R llt. l,T.RE 
BA \'URDU 

NeTrorıt 16 - SUri~e buailn Bir 
leşmiş Milletle Guel Kurulunun, 
bUtluda yakın bö.i«eltre1e Türl:lertn 
u:ter tahı!datı yapr.ıktarına dair 
fllclyettnin münl:enıntıı ~men ıı. 
~iştir. --C. H. P. li bir 

avukat tevkif 
edildi 

ca intibaha geJdiiinl bir an Oaz anı.ep 16 .Swııaıl - B U· 
Jçin sandık. Fakat f!rte&i (ÜD ııun C H.P. propaı:arıı:ta otomo1>1· 
eski öfk~J· keyfi ic1 .. - ...... .:ııa. 11ncıc mlkrofo:ıla konu~an c H P. 

., .. ., -..a llçe ld'anı kurulu azasınctan &\U• 

lı ı M~deresi k&11unnda kat Durmu6 Karaca. cvvctA o P 
bulduk. Giittl nadlerln kıy· sine. sonra da CWnhurba.şkanına 
metinbı sıfır oldniunu, iktidar hakaret eı.uti lct<1la.s1yle mallke-

fi bi meye ıııevııecııımış ve ao~unu 
şe ze bir defi daha hatır· müı.eaktp tevkif edllereıı: ca.a~v • 
latmı!S oldu. no ııôncıerıtmı.ştır. Bu hal ~ehlr-

!Jır.vamı ıı.: &. o: ı ncı de muha111 partllule tarataızl&r 
__ ,., ar~nda u-ar uyandırmış-ur 

ZUKOV Bocazdan hlr Rn~ zlrtılı'ı tir r:l'rl'· 
rtı. 'DCMlana•.rı "'""".11 xı,arf'te 

aldrn l\lare~nı Zako\ resimde Tlto.. ... u. ~ır &rada ıotilll&I••· 

pıyorcu: 
cıgS' KU\Tt:Tt,f J,ISTE; 
nCR. P. LI Tl'~fıı 

HOr. P. bu C16v1zdekl ifadesi Ue; 
en kıymetli elemanlan Ue l~tirak 
ettl!il btanbulda seçimi kazanma 
amın lı::encıısı Jçln olan elıemmtyetı 
ne ı.şaret ecıı:vonıu acıetl. 

Dlter ıtövl:r.!er<1en littslnde de 
aynen ~~ıcıatı ibareler okı.ınu
yordu: 

cD.P. Kldr~; Hlirrl)l't cellr, 
Botta\": ce-Ur. rdah ll'llr.ı> 

uKttıt: 11'11darı ö\eue tonla. ıh· 
mr•tnr ı:ramlL » 
Athf"ıiGİS LiDER Rı\TIPLERİ Tl!RAS Gf!S"li'° 

ntır. P. nln m11b rrt bir kalaba- • .. 
lılt taratıncıan takt:> ecıtıcn dünkü ı------------------------

!~~j,.pş:f.~~!. C H P Fatı·b ı·tçesı· dün htanbullulara 946 nın. 1150 
nin lıa'\"'RStnı, ı ı yıl sonra tekrar te • • 
neffüs etUrdJlcr. Mlt.lnır saat ı 7 
de ıı:anunt mUcıdetıncıe sona enıt• 
ııncıe. HQr. P. \lder1 Karaoıımanot d 1 1 ete 
i~~~'::e .:~-:aemd~~= un mı ıng yaptı 
~~;::~~~1r. r=r~E 
manoııu·nun ı;ıüçlükle ulaşabildi• 
tı arabasını, kendml blndtlcten 
tonra defalarca havaya ltaldırdı. 
Bu aracla tab\at.tyle bOş olan kür-
süye ('tlı:ıp ~ılı:ıp. kalabalııtı tem .. 
il!• zevkl:ı! tııı:annaıta çatışanlar ı:ıs 
ze çarp~ordu. Mıtın~e kadınların 
ve çenç kı~arla !1.nlverıı.ıteıı talebe 
ıcrtn bOydlt eıceertyet. teeıı:.ıı ettllı: 
leri k'Olaylıkla :rar1t t>dll!yorclu. :Mi 
tlnaln organizasyonundaki mü· 
kemmellyet, bıı.,ta U bqkanı Orl'i&n 
K!SprUlü olmak ozero bütan tq
kl!At. Qye!ertnl tebrikl icabot.tirl-
~ ordu. • 
K 'RAOS U\'.'IOÖLUSU:oıl 
KO'lit 'fA"l 

En ı;on olarak muazzam teıahü· 
rat arasında tı:ürısüye aeıen HOr. 
P. Genel Başkanı Fettl LOtft ıta
r~anotıu. Akdeniz kıyılann• 
dan latanbul bueiutlanna kadar 
polhl j!!plerlnln nofakatin<1e llkıntı 
1ı g(lnler l:f'Çlrerek ge.ldl~ln1 açık
ladıktan sonra eunıan 8l!y1Mnle

ı ~umı sa: s ti: 4del 

B·asvekil ... 

Gazetecilere 
Hücum etti 

ft'ıml" M'tıbaltfrtm~ 
l!!anv.un 16 - Başl'ektl Adnan 

Menderes, buctttn, Samııunda tU 
nutku tracı et.m~tır: 

B&ŞTekll, önce S&:n5Ul1U Jllıllen
diren meselelere temasla tüttınle
rin değer pahaı;ı ile ııatıımuı tçln 
tıükQmetço hlilen yapılmakta o
lan ~ yardırıılann dışında. ırerekeı:ı 
dl er tedbirlerin <10 derhal alı• 
nacaıtını atıylem~tır. 

BaşvekU daha aonra an eue
te.ere ı:etlzmlş ve Trabzonda co
re.ran etmiş olan bir tıAd~enın ba 
m ı;a:ııctelere n1111ı aksetııtıne ı.a
ı·etıe <1emteıır kl : 
Şimdi o guc~ecllettı bitap edi

yorum. OazetecJll~ bir ha:v&.Jyot 
vo ~ereti \'ardır. Oa:zetect. tenlı:ld 
ve rııcır bürI1Sot!ne cıayanarait Je
tedlliinl elbette ruar. dilediği ten 
kld1 yapar ama hAcııse11 olduğun· 
dan başka türlU akıiettlrmek m• 
le ~ ha;&iycııne aıtmas. bu ıcrıa 

(J)f'\BIDI a: 5. ü: " de) 

Mitingde söz alan Barlas, • Yatlnmlar 
yerinde kullanı lamamışhr,• dedi 

C.H.P. dün saat 14 do Fat!b Ca- 1 • • 
mil avl\ll!llnda mue.uam blr açılr. I 
ha\a toplantısı ,apmı$Ur. 
wunırııe ıı:onuşa:ı hauıııer n.'P M•ıt•ıng'den 

ıeraatını tenkit ederek muhtelif 
meıselelere temas etmt&lerdlr. 20 
blncıen fula bir Tatandaş toplu· N 1 
luliunun ıçıen gelıın bir teuhü· ratıa tasvip \•e taktp ettlll ltonuı ot ar 
maıar &aat 17 ye kacıar devam et 
mıı ve dır.ha sonra da avl\fYU dol
duran muazzam kalabalık davul 
zuma sesleri ansuıda meydan• 
dan aynlmışlardır. 
RIR t ll'htA~ 
t; tölSDR\ 17-

So6yal ve elı:ono!nlk 'lconulara t-0 
mas eden Fat!h ilçe B~kanı '\'e 

fDt\amı . a: 5, O: 7 del 

C.U.P. nln Fatih camllnln utra-
ındaı.t acık ban toplntnı. ın
ı:ektrn uaçıı.: bava nda ft ctnf'fll 
bir ılllQO:ıı.O a1Uıı4a baeladı. nan· 
nın abahkl kapanıklıitatau uu 
li-almamı tı. 

l'llltlnlf aat 14 ile bqlı;raP.aktı. 
Fakat camı uln a b1rkae Hat ön· 

CDe'l"amı "a: 5, sa: 8 ıle> 

DE'MOKRAT PARTiNiN 
«KAPALI BEYANNAME» Si 
D 

:r. nln 9 F.ylfll tarlnhı~I' btıttın aut>trll'rdP 
nl"~rrdllf'n uzıın lllr trk:r!bt , bıı partinin hll· 

ı.1ı.ı nlyetlrrlııl '" brdı-flnl rlhtf'rmtı.: ınıı.., . 
ıııınılan. '"oı.. blıı ııı. bir t:hrnnnl)l't ıwmaı..tadır. 
:-.,,,ndlldıl!l rtınll'rln llArare-tll 111\makaşnlım ara· 
.. ını111 l"tll•ıııt ıt:li7.IMl'r albl ıır.ı. f'hrnımlJrt ,-rril· 
11\PJ~n bıı ıızun lrli71h lçlndr ııı;ıl dlJ;r.atc ııı~,ı. 
olan 'l"t lll'ta n .I'. nln ukupalı bir tı;lm tM·~anııa· 
ınl'•h• ınttbl' rtlnl tıı ıran lcı.~ıın. \'atan ı:au-ı~ln1n 
ıı f ı.ır..ı 11Jj7 nü•lıasında llJ'rlC8 nl',sl'f'flllmlstlr. 
Bunn (llklı:atlt> oı..unıaı.: '" ba Htırlann aınnda 
ıı:lzll"n1:n mAnıı,.1 totiton eömflUi Ur. anıu·ara\: ,.... 
("lmlerı!r. tt)1nl oııa ıfln lrnllanntak. her T11rt. 
~f'('mt:nl için mlllt bir ndtetllr. 

D.P .. 1946 dıınbf'.rl ta1'1P e-ttltt sly&!I ao·atı~ 
atlık kalarak, elmdl1e kadar c>ldatu ıtbl lla -. 

rln1ll'rılr dl'. \ arını.t hnttkf'f hattını h:all l'df:n bir 

Prof. Dr. FUAD KÖPRÜLÜ 
bryannamf' lir. Türk mllll'tlnlıı brıpnne ~abUIP• 
dl. ı•aı.at hn nedl'n !! loll.!'11'! yapmadı; "" ınnhalf'• 
fl'I partllerının. nıemlt\:rltr bir hn1'ak dt~1ett 
kurmak. hnk "" lıllrrt~· etlf'..rl ı.:annnı ttıatnat altına 
aınıaı:. utPk parll. tr.ı.: f'fıı ;ıl•lf'mınln ar.rt ı:1:lnı"
ı.I lml<l\111111 <•rtndan kaldırmalı: için ınatalnk tıal· 
dılı:tnrı bir ıaı..-ım ona ru.,n§lplt:re tamamly1• &ll'.yh• 
dıtr oldofnıııı. uzun bir ıetı:zlb lçhır. ı'lil8tınnak 
ı.ııreu,1" adetli uı.npalı bir bryaunamen f"kllnde 
11An !!iti. 

D.P. nln ~ı.tan unnttu11ı· prorramında. '1m• 
dl1e kadar ne rettli1 l!~im beyaıınamelerlllf'. par
ti J."111"\J!!Dlıın tarafından llM6 daoı.ıi t1:krarlanı11 
daran illzltre tnmamt.rıe aylan oıuı ba teutb, 
daha doiram onan a111 tıbpatı beTaaD_ ... ma
'tılyrtlndl'!kl ,.,RDı, ba"1katr.n fllttatır TI' lbft'tle 
oliunmara dl"Cl'r. etını..-U Jlemok1'at Partıdr artık 

fOe• amı Sa: ı Sil: ı • .. ı 
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ENfiASYôN'iFETI ~?l",,~l Siyasi partiler devleti tekemmül' 
27 Ekımden once tt' • ' 11 • k 1 d • • 

kahve içilemiyecek e ırır ve m 1 et 1 uvvet en ırır ı 

Gunu GUnun5 
35. Cumhuriyet yılı 
Eşiğinde İstanbul 

B ~.ttın dtın-
vanın '-Ya- Yazan ----ya hiç L"trnam 
1;ye 8 ., veyl.hut da bu 

k .:arı :?3 E··iıll .ı9 _, • T nıA~t d&h!llnei~ 
<1 w .. :>:ıırton- ,...,.ı.:- alısiıı f&z!L .. manııı:ır. 
da toplanan B:-- 3ı En~ı yon 
l~.::ntş JJ:!l!et!er B A LKANLJ '>uhrantnL'1 \ata· 
Para tonu kon- tacatı teptUer- ne 
rerane:.ca taıd-.. :tır ve bu buhran 
mı4"ardı. Koa- .,. _____________ .; cıa.::ı kımletmı:.tte-

!erane•a lı:onuşan Bqkan E;- etiıi!lrolm.aktactır? 
aerıhow :-. enıl ;·onla ::nuca- Enflissonun tahrt l edicl ıesırirrt 
d~I• tçln her 2 me~eiceıın aıruDe., tmrkl~lerle Jtaçaıc Irat .sa-
çok eıcıcıı t.eelbtı·ıer &l.m.Mı l"· •ım hlpleMr:ıe. maa,hlar!a üeret.ll!er g: 
aeıcu - b\ sı.'>lt ıtel1rl:lere. yö\-m!yeWcre 

Gelecek kahı-tnln de ancak 10 • 
gün idare edeceği b•lirtmyor Partıler canlı uzviyet olmak itibariyle 
Breı.ıı1at<an ithal edtımeıc:e ol.an 

/ 

hovoluln bu;Uıı Lmammua oeı~ daima deg-icen hallere ve cartlara go .. re 
cqı haıtk;nda bazı aaz~ı.elerde ha 1 y :'!/ 1 

::-... ·•• '"""'' ., .. ,, bulunmakta milli ihtiyaçlara intıbak etmek mecbu-
.flı;..ıbuJct p•tıımt:1 ta?ııklkaı.& na 

ZU&n tabYOl't •v,.;c• de yaz<!ı•I· riyetinde olduklarını unutmamalıdırlar. 
mtz s:1b1 l6veç banc:.raa Sameland 
vapurunda buiunmalitadır ve bu 
geml d~ 2~ • 23 e'ımden e"vel llma 
nınıu.a aeıemlyecektir 

-17 -

S.GÜNA[ 'RI: 
HÜRRİYET MÜCADELELERİ 

CnmbnrlD.'f'Ptln :1-1. yılı ~n• 
t"rl' nr. '?9 el.;lmde mtmlekr-tlll 
beo:r kôş~slnde ho yıldbnömO ı
c.:ln tOrtnlf'r )&pılı~a~ Bu t&-
rl"nlt'rdPn biri dP J ta.ahutd• 
tf'rtıpll"nlr .PlbeUe-. Rf'.o.ml 
nıalı.ıınıların bu Jı;.onuda htnClJ 
bir n(.·ıklanıa :nııomMlllJ olntıt· 
ların11 ra,;mf'n, f'ıunbnrll et 
hB.) ran1101n l1"1tanbnlda da kot· 
lıuırı.<'aJı:ı ruuhakkaı.. 

tını bel!nerek unl&..'1 demi.o- \•e en dlha~·et E$nat ve tUcca:a 
ıır: •Bu. IWrhal harekete tıeçllml'- aı.rayeı. etnıek: Ozere bır mllletın 
aı ıçın blr çatncıır. İ.ıetaad ~.ar-:- bütün ff'rtlert Uzt"rıncıe bcllrı.·. 
ları •alllm. oıma:ran bir nıemlf'kf!'- EnflbJ,on en nlha;e· öyle bir a;e
tın dışaraan 1eıecet tebdltlerô tar Ylt alır :ıcı. mu•1 l'D bır tt:alı b•-ı:ı, •t ıavuım:ıuı da mümkün değ' leli • yüU b \ ... 
~ııııetıer &Clf!'ta tıt>filt>rlnı ve \.'&r- c ır Arıa eatan MD&! "'"}'& 
1 . 1 

tüccar, elJue ıec,;en parayla ıa;nıt 

A~·rıca Breı:U7adan 300 ton kahve 
dal'ıa temin edllmlşt.~r. Bu Jt&.hye de 
Yunan bandıralı Ulk.lne ıemtal tle 
a)'uı 24 Unde gelecektir. 

Part ;lf!'r, eıyaı&I part, mahll'etı· 

nl nluhafaz& ettikleri t&:ıı:dtr.'.1.e 
Demokraal bUnyeai ıçın ne kadar 
lüzumlu \.·e fa::aaıı 1M'ler, t'lfaı:.i 

parti olmaktan çıkarak blrer P'AC. 
TİON ,ekltne ııtrdlklerl zı.aı&nda 
ela o kaelar zarar:ı olurlar. 

partı ptt116iplerı · ve meı:nleket 
menfaatlerını korumak hueuaunaa 
nıüıtere:c mesaJterını temin etmek 
vazlfelerı:.·ıe uıtrMmalıdır. · l De-mokraatıerde hıç bir durum 

SEÇiMDE AZLIKTA KALAN fu'i!~: .~~!~~·.~~!:1.~~ ~~.~~~ 
yaratır. ).liletln hayatiret. kudreti· 
nı artırır. Bir mllletın hayatiyet 
kudreti, o millet lçlnelekl fikir "Ye 
kanaatlerin çarpı1malarıle ölçülür. 
Benzeritk. yek:naı.akllk. toı;anlarela
k~ enerjtlert, iöndürür. A7rıllklar, 
rekabetler ıee onları canlandırır, 

heyecanlandırır, hayatıreUerlnl arı 

tırır. 

'.?~ ekim 19:\i ıtıntl Ttlrlı:IY' 
Cuınhurty~llnln 3t. J;.urnla.ı :fl• 
lını hltlrnıf' hıdf'n :ıııadrl'f' 11;.I 
ınn ~net". hlr b&Ska hO:t·ük YI 
3 t:P)f'nl htff'<"ln dAha t>elJf .. 
:ror, istanbuııuıan. Zira 27 e-
llnt pazar ınntt hiHOo TOrkl· 
>ede ~·apılacak mlllet\eklll ıC" 
cınıl, 1sto.nbul için btlröli. m•
nalar t.ası3·or. 1-.tanbullunuo " 
l't:Cf'JI ·otux dokuz nıllletveLIJI. 
ıı..tıt1ar tJe-ıt ..ın, df'Jı:{fme4IO· 
Dıb Ok 'Ullt:t 'lf"t.'11 lndf' bf'r 
halı.undan aıır ba acak bir T"ıll"' 
ııı.,; oıınalıdır. ı~tanbol mlltet· 
\.t"l.lll•rlnlrı, teını;ll r-tUklf'rl 
tif'llrln lı.DHnr "ıe'\'lyeı;;lne U)JUO 
bir \arlık oıaraı.. DUyftJ.. "1111rt 
:\lf'rll"llllde yer aııua."ı ıertlrnle)'. 
tectlr. 

ııc: aruu mucıaraaya da\·eı ede>r ına trılktarna.u ;nalı &a!.ın &lamaz Vd 

hlli ette olan bu hUabefe. ae(en dolaır de klr ectıtını taıunın e.ıer 
hatta •AfcıUerln afe ı entl~ı;onı. ı: ·n :ı.erma.\ıeetııJn cıahı a&Lmı, 01 • 
ba..,Jıgı a!tın<iakl rr.a:.:aıeaıncıe tt- dUI ·na f&btt o!ur. EnrIMyonc'Qll 

Bu .auretle 600 ton kahvenin mem 
ltketlmtze aeıme.sl .at:lanı:nll olmak· 
tadır. B:r partiye menaup ferd, faz:let· 

!l bir vat&ndaştır. Fa.kat bir PAC
t:on·a men&up aelam, cemiyet ~
çJnde ancak bir &Dilli veya tlrL"\
lı:t ıım.aHcıtr. F'actıon. aır•l pa:--
tıntn tenuuha uğramış, m&bı:re
tinl deııı:ı:tlrrulı bir .,eklJdir. Siyasi 
partiler Devlet ıı;tn ne kadar fıt.Y· 
dalı t.&eler Factıonl&r da o kadar za 
rarlıelırlar. Partllertn Pactıon cıu

rumuna 11ilrüklenmelert huau11un· 
da Parti llelerlert aaır meaulh·et 
ta.şırlar. Llder!er, ııerek lktıdar ve 
ıerek muhalefet.;.e proııramların· 

da tirat \.·eya tefl1te •tlrOklenmo
melJdlr, flddete ıapmamalıdırlar. 

SİYASİ PARTİLER ~\':'""' tabii ve muhakkak bir t•Y-

ma.s ecıen Ahmet F.mı. Yalman b Ih b 
«Eı.enhower·ın ~&Ncttıtı >u'•ao,· 1 a. a "'* ıt ll'llrlıler en ı,;o;c mü 

.... teerıtlır oluı1ar. Et:ndek1 taııvtlAtın 
ve lktlısa41 üntüntın btz ta ırellr1. -.1'da 2SO Ura ola.'1 bJt" Clul 
içL'1dnl%• cıeme1':ıecıır. kadın "·eyal1ut da 250 ııra emekli 

ı ı u.ı .. b.nn llıııt>nhont"r'fn 1';are-t :na& ı alan blr :uü:l"kaJt ye_.·ı:ı ma. 
f'ttı.:ı \f' hale-n 1( indi!' butundu&u- aıı aabn. kalnHf buıw1 an b:r me
nıuz hu hllJ Uk ate-t llf'•llr.• mlor, &atın alma aucü Citt kçe 
Enrıu~·on. tedavQtae bulunan azalan •rnı parayla ııır.ın Geç.uı c:ar 

baa.ıcnotların Jkt.u.adı lb.tlyı.çların Iıtına maruz ka;ır ve hat. cıa ııerde 
<Wtüne çıkması halinde tezahHr et aeçınen:ıez cıe otur. N~·e.ıtını. Btrıı:.
ı.ıtıne aôtt. memletetımızcıe bu cı Donra hcblndeo eonra Alman
hai..uı mtvcut bulunup bulunmaelı- ya, A-çuaturya ,.e Polon;.-a 1rıbt bU
t:ına bir IÖZ E"t"!2C11rmekıttımız ll- yük entıL.,-on ıa.c:aıırına ı.&hne 
zın1 ıııeıır. Ya.itın blr maziye ba.: ı· olan mcınlet.etlerd.e. b~ok t!Inek
mızı çeYtreoek oiuraat. 1933 baqın lJlerle .;:üçü!t ırat. ıtll\Jplertrun dl
da 1.6 mUrar olan tedavüldeki len.mel. zorunda bfleı kaldıkları 
banknotlan.n 195 bL1ında 2 mlI· ;örüluıü,tüt. o i'Onler etın&lllnda 
)"&ra. 1957 ba.1ında 2.&.Jn.Hyara ve l:>u mesel& Alı:ııanya•aa evvelce 20(JO 
a:rı;.1 ba1ında da 3 nlilyar 200 mtı- nıarklıl: lradlle rahatça acçtnen bir 
yona JUltselmit olCluiu &öze çarp· .tlm8eytı sadaka olarllk ıo mıt}·on 
malcta.<ı:r, Şayet, Merltt'z Bankatıı mar:c '-ertlellSI vuku bulmuştur. 
tardınelan Pir••::• ınrnten bu GörUtüror kl atlllarım12ın cAk u
para. ::n!.:.li paramız lıi:tymetJnde bır çe kara liln lçJnelır. mcı. llkçe
au Uklüge &ebebtyet vermeml!J Vf.' nın sattlıtını• }'ant aattn alma J;"U· 

c:ıo1ayusııe belli b~lı mal !!atları- cünü muhafaza etmN1 tıU:d.ırıııde 
nı \'Uicbelmeml!J oıaa:ı.·dı. para m '< bir kırtnet. lfaele et.moıı:tedl:" 
tarındakl bu artı ın i~t.!fiadi ıht:- 4 ı Medeni garp aleml enrı~·ona 
:raçlara uyusun otdutu ıfade ecıı- ka.r ı no gıbJ tedbirler alnıak.tii.Cltr? 
,ehlllrd.i. Halbu);:t, iki Hne evvel:- Btr!l'lCl DUnyM. .ı.ıarb1 &anra.\ının 
ne ıöre. ıeçı.m L.n.klnlarımız.ın a:H- eııfl1"yon ıactalarıru:t&!.i tccrübele-r 
tl..;:~e &1lçlepette olelutunu artUı: edınmıt ve 1bret aimumı bllm:ır 
herke. h111&etmektf'<11r. Nltektn en o!aıı medeni 1rarp Alernt. İk:lncı 
mütevazi bır a!lf!nln başlıca ıııda Dünya harblnden eonrw. bütün elik 
madde~trlnden oıan: Fuuıra t93S. Jt.at~nı bu noktaya temerktız: ettir· 
e nuaran 160 den MO turu a. mıt 'Ve enfllıayonun J!lıt emareaı "'>
plrınç 220 dr-n 500't\ zeyUnyatı lan hatJf ııat y(lk l1şl~rlne .tartjı 
3.'>0 den 850 ye. ı~·t.tn 185 den 57o·e mütemadlyeıı çok cezri tedbirler 
)'ültBelmtşUr. 19&5 aene-ı.:nde 30 ktı- aıara bu atet!m .torunm.ııı. c lıetı· 
ruşa GOO r.amhiC blr ekmek Ba~ ııe ırttmı tJr. ı 957 yılında btle bu· 
alınma[(; mümtf.lnk.en §imell aw:ıı nun canlı mı.ııaıterlne r 11115 tı.ııı.mana
ııarayla 6.)0 1rra.mlııc bır ekmek a;a- yız. Nıtokt:n tJ,8 057 tarihli Jour
t.ı.n al1nabllmekte<1lr B·J flat 1·uı: cal de Gt·ne\.·e sazetestnde cı:Gtınon 
eeli•ltrının de be:Jlrttltt &1bl m11:1 ka.iıramanı olan Ga.illarCl.:t l'Ja ııtı 
pa.ra..~ızın kıymet. yakın blr a!.trc al;.ında çı;ı;aıı bJr maıtalede tn1-
eöre da.."ıt hlNedlllr derecede dUı- lt\&}onla mucacıeıe etml olaı:ı 1itcn9 
mQştflr. Bu itibarla. bır enn· 70- Franaı.z ?ıtaııre Nazın bir kalır. 
nun tam ıcıncıe bulund1.tlUmuz ma.n olarak vaaır:anelınlmllkta!:r 
muha:tkaktır. aııındltt stbl. Fram.ız ).faJtyc \ -

2 cEnUbyon a'etl• nın b:r mil· k!U. cbütçede 600 mlll'ar frant::;:k 
h!t:n fertlert C.Ur ncı.e apacatt :.>.r taı.t.rru! tenun cı.ınez.scnı t>&..1 
2arar edlr? B;. ı:ara.n hult bf"'." aş aiti aellrtz• aemıo 'e bUyQ~ anı
m aUe btlirt:.'llelıi: mO.mkUnd-Jr. cadelell'r :ı.·apmll \."e hatta yen~ in 
1~5 başında. bir on ı.raın.ızla. 1a &dlle-cek veya ta.mtra:ı 1·apıl~ 

)"tıitaraa fıatlarını kaydeı.tıtımız cak oıruııar ıçin &»tencn ta.~•~•t.ı 
cıda madcıeıertn<l ·n b r k.llo pirinç, da.hl readetmek1e bu tuarruıu sak 
b1r kilo f&BUlya. bu· litre zerıırağı. ıamııt ye dolayıı.ıle P'ra.ıl6ada"k1 
blr 11::.lo ze tın ""e 900 ıramllk 3 enOılayonu önleme••e muvaffak 

Anca:.: bıJn;ardan :ııc 300 ton~uıc: 

partiyi ı,;etlren !:>ameıand vapuru 22 
vera 23 Unde Umanım:zt. 11eteceatne 
ıore, ıümrUk muameleal •e bopltı.l 
ması 24 veya 25 1 bulacak: ve kav· 
rulmB.ıs.J, vllıl.yet.ı.ere tevzii lee aav;ari 
bir hafta~"& baıtıJ. oldutundan 27 • 
Jclme k&dar kahvenin tçtlmeal imld.· 
nı bulunamıracaktır. 

Dıter tan.ft.an aylardan bert ;Um· 
rükte btt.leren ve 3 numara mı, ~ 
numara mı oldutu bır ı.urıu teablt. 
edllemlyen kahveye yapılan .aon ek.6-
oetı.lzl'I nihayet 3 numara oıduguna 
daır rapor TerHmht.lr. 

Kahve lthal&toçıaı ftrma, dün şeb· 

rtmlzde bulunan Demokrat Parti 11• 
rl 1:eıenler1 tarafından dlvet edtl· 
mıştır. Yapılan ıt:örtlfJJlelerln mahi· 
:reu blllcmemekle beraber, l.SO ton 
kahvenin aUmrtıkten çekUmeal hu· 
eua'.Jnun müzakere edildiği tahmin 
olunmaktadır. 

Bu suretle bir- 1kl &ün içinde bu 
tah,elerln dağıtılacaı:tı anıa,1lmak· 
tadır. Ancak ~hr1mlz1n normal za... 
manda artık kahTe lbtıracı 260 ton 
olduj:una ıore 150 ton kahvecln bu 
darlıit.ta 10 1ründen fazla idare et.
mı:recrC:t be lrtllme: tf'd!r. 

Aşsı ve garsonlar 

isin kurs 

sır.ı pan.tıer, Demokruının 

dinç ve aa.tlam. oldutunun nııaııtr 
lerıdlr. 

Factllnlar ise m&lül bir Demoıt
rasıntn can çek1"1Uer.ini belirten 
k&n.1er ı;rlarıdır. 

SJyuı partiler devleti tekemmıJı 
et.tlrır. mll>et.ı .tuv .. ·etıendtrlr, ebe 
di ha}'&ta mazhar ederler. Factlon· 
tarın flkA.rı olan tal1b.11a mllletler 
tse tedricen çürür, revnekınl ka:;-· 
bederler, söner ve nihayet mnat .. 
kil bır au-&bt varlık olmak bQvı

yetlnl kaybederler. 
Hal~ bükilmetlerıncıe &IY&&l par· 

tt:er, te klll.tlarını beÇ'im ettat.ıoa 
g'Öre t&.nzım ederler. BızCie Cumhu
riyet/Halk Partıaı blr lnk.llA.p par-
ttı.ı/ olm&k itlb&rtyle, teŞkllA.tıoı 

Domokraeı. halkın kendi kendi· 
nı idare ve kontrol etmeaı demeic 
olcı.uttuna ııöre, aeçımde aı.lıkda ka 
lan parıllertn mtcllı.e aot:abildlk· 
!eri mebuslar. Millet. namına. ik
tidarda bulunan ve icra vazıreaını 
yüklenen çotunluk partlalni kon~ 
rol etmekte vazıfeltdlrler. 

Muhali! mobuılarln l\Iecll.ade 
kontrol ve tenkld vazıtelerınt tanı 
bır ae:&blyetle yapabilmeleri AnA· 
yua ve l\tec116ln iç tüzüA:ü ıcabları 
oldutu kadar çoguntut:un onları 
iıleçen m1llete kartı beslemek mec
burıretınde o~dutu hürmetln de 
bir ıcabıdır. 
Azlıkda kalanları ıatthfat, mem 

ıekette hueunsuzluk yaratacatı 

ııtbt, anu ecııımes·en vahim net:ctt 
!er de do&urab1llr. l\!emlekette ma 
nevl blrllk ve .b.uzuru Bükün husu
lü için kabUI ve tatbUc edilen o~ 
.moitraal, mluevl blrlll:t bllabütün 
tmba eden bir 11atem hallne &e-11r. 

Çünkü hakları ı;ıınenen azlık
lar, tabJatlyle Uvey evlA.d muame 
ininde üzülür, memleketten ao-
fl:urlar. Vatan aevıllerı tavııar. Bt-1-
ıu eski aevııı )'eri.ne nefret k&i.m o
lur. 

Hele ek.&erıret panızaulıic 6J:;o.
aetıne atUıraa, durum haktka:.cn 
tecı olur. A:r.ınlıklar tktldu& k&r.}ı 
mallüp b1r kavmın C&llp bir ka\.'ffi 
ıçıri duydutu htalerı duyma&• bllf 
ıar. Yalnız 1ktt<Jarelan degll, mem8 

l~ketten de ao&ur. Oerçı aklı ba· 
şında lıtç bir 1kt1d&r memlekete 
karşı bir kıbım vatand&:!larda bö3 
le bt:sler c:ıo&m•ııu itsteyemcz. f'11.· 
tat, veb&metı ıı:avramakaızın bu 
notıceyt yaratan kencı.ıaıdtr. 

Yetne4 Pl lrktler ve Oanonl.l.r tnk.llAoı köylere kadar ıötürmelt 
Dernefl! balen piyaaada çalı.şmalct& ıayNlne ııöre ıturmuşdu. Sonra 
oıan aşçılardan büYült bir ıı:ııımının teışek:lı:ül eden partiler ele onu ör
gtrekll mU;lekl blll(t}-e aa.hlp olma. nek: alını~. Partı t~kJllttnı k.öv
dıklannı, praonların l.$e ehlireta1.Z ıercı kaaar ııöt.Urmütlerdlr. Halbu
odUklan lçln dalma "1.lı:.t.yetlere M- ki .Dttmıt'ıtrMl Ue ıttare edtlen dlt~r 
bep oldulı:larını iddia edere'-, bu memleketlercıe durum böyle deQ:il· 
aktıalı:lılclann dUzelUl.meai maıuad..I dlr. Oralarda köylülerl cephelere 
Ue meaiel:ı tunlar açılma.sını zaruri &l-·ıracu tetkllltl&r yoktur. rı:
g(ırmektedırtcr. Bu kural.arı demeit menni ecteltm ki lr{lnüo btrJnde 
idare rdecok ve dernek tarafından Çogıın:uk parttat. lktldara ge\·cr 

Parıı Liderleri haklkt me&ullretle- ııı l " , ı aeçllece~ ehU .. e:ll a-ı ve ••-"olar ~ez. partıc e:. unu ara ...... ev et. 
J o ...... rını lelraıt ederek bıJ.tün bu ııbi 'd k bü u o hu turalarda der• vereceklerdir. Bu o. ugunu a\·rar, t n vatan a,. 

mt:ı.;rleler.t ba.1 başa lermeıc ve ıit· 1 k u ı aurecıe n!;uadakt tanOlklıkların ve ara ar;ı m savı mu&llle I! ecı.e 
..- ılelar:a da anı~roU •uret.ıyle mı.l· ı · ' ı k mıtll b ı · t~kiyetltr1n Onlenec .. tnl ifade •••n 11 m•_•ıu e4ette uar ce &r!Jı ır :.-t da,·ilar olarak. hal ct:nek: :ı.·olu· bü u ı alı&k:lt k 

demet men.mplan bu ışı yapmak na aıusınter. t o kU\.'vetly e t u ecte~ 
f~!n mu.at \·erı.-rı o:madıbcı ı;öy· Demokratik bir memlekette az.. 
ıemekte ve tendıtertne bir s·tr ıo. Parti!er ca.o.tı u2vıyet olma.:t ıtı- hkda k.alan M~et ferdlerıne hil:. 
t!rtıme.ıılnl .~emektedlrler. barırıe, daıma detı~eu hallere ve met eunek, onların cıa memleket 

1 
tartlara a-öre. mi!tl tht11·açlara tn· de rahat ya.'j..IJJJ.LI. hakkına sa.ıı:p 

Va iyi ziyaret t.loli etmek mecburıyeı1nd~ o!d.u>t olduklarını teslim eı:ıerek tam bir 
Amulkııı ~enatoaucun oı~tşltrı ları.nı unut.m'&nıalıcııriar. m~a .. ·at d&lit!elnde muamf'l<'de ou 

Komıteıs:ode e Atom znerjlıl Ke>- Partllerın •ebebı \.·Ucud.a:·J ae- ıunmalt, lktıcıara ııeçen part~ ıt:n 

HUkOmetl eline ıeçıren aalip 
partinin aevlet ihtiyaçlarını bıra

karak kend1 .tudretını ld&me .ne-
Yet.ine elüşmeaı. bu yolda tedbirler 
alması. pek tabii o:arak memle&et 
te MJIU vahdeti bozar. Hele partı
zanlık: 1rer1veeılne u.parak raıetbl 

ol&n partileri ezmek. yok etmeıe 

roıuna ııtren bJr alyut parti dUruil 
dururken memleketi ıç buhranlara 
aürOkler. kinler, husumet.ıer yara· 
tır, Günün birinde butıünkü mu!ıa
liflerın iktıcıarı aldıkları takdtr..ıe 

beteri auy111larla mıııı He muıc:a.

bele rol una ııtmemelert nasıl önle
nebtllr. Bu hallerin memleketi ııü
rülı:leyecetı aklbet ancak yıkım o
tur. 

Memleketini ve kendi Parttaınt 
dütünen blr parti hOkllmetının 

btrlnct vaılfe&l, yalnız m&avat ttl 
raset.l dekll azlıkd& kalanlara kaı· 
şı h&mlmi blr hımaye aıyaı:ıetl tUlp 

Dır partiyi mahva calıtmak. mıı 
ıetın en az dörtte '·eya üçte blrınt 
memleket harttaaı dııına atmak, 
ıuıp ıUpürmek demektir. Bunun 
bir memleket için ne feci ve kah
redici bir ak:tbet olacatını anla· 
mak ıçın l\.facar.ıatanın buaün<ca 
wanzaruı :.Cadar ibret ve intibah 
uya.ndıraca:ıt. aahne olamaz. 

Demokratik memleketlerde az
Jıkcıa kalan partJlerın varıı:.ı: hak· 
ları, B&nfranahıkoda meelenl devlet
lerin tMdlk ettikleri ını.an hakları 
Ana,yllb&Hl ile emniyet altına alın

mıt oldutwıu l'aflllere hA.tırlatmalc: 
ıcabeder. Türkiye CUmhuriyetı ae 
bu ana)"a&a beyannamesine ım.za 
ko:yan devletlercıen blrHUr. 

HITTl 
etmek olma.it ıcabeder. ----------------

Fran~a Mebwıan Mecllılnde va.k· ı 
tiyle bir muballf mebuaa aöz llÖY· 
letmek istemeyen eoaunıuaa kar
,ı Mecliı; Reı:>I DESCHANEL"ın ıu 

cevabını bızım ııecıı.. mü:ıakereie
rinl lit&ı.etelerdo okur!i.en chıJma in 
tıbahla ve gıpta lle hatırlamakta· 
yun: cfendller ... Bır Relatn Blrııı
cl vazılN1 ulıkcla kalanları lllm.a
l·e etmekt.lr .. .» 

Unutmamak ıca~der kl her par 
t! mıııetln bir parçl61dır. o parça
nın arzu ve lradeslnl tenmll etmek: 
tcdlr. Bınaen..ıeyh ekaerıyet ele ır 
na hürme-; et.nıek mecburı)·etıudı.. .. 
ellr. Demokr&&l reJlml ırı tatoJ:lt e
d.UdliU za.ma.u memlekete ne kadar 
faydlLar temin ederae tatbikinde 
ktlıiur edlldl&l t&kellrdc de o 
kadar zararlar doturabtllr. Dem.o.it 
r~ıntn tyl tatbiki, muh&llt partı4 

~erin baklarınıu tanınıuw;:. kötü 
tatbt"'ı de tanınmama.sadır • 

Blr memleket halkı yalnız b!r 
part olunıa o memlekette zıııınıer 
durur, flklrler kurur, memleket 
tıareıc:eıaız ,.e Jr.:ıalr bir hal alır 
Partııenn blrbtrlerl O.zerine te"Jlr 
ve ak.ııl t.et.ırlert ıaaan vücucıunrJ.&

k.l uzuv1a..-ın b1r"olr1ertne t.et<:rve ak
•! teaırıert netıceetnele o!duıu ııbl 
raratır, Mllleti.n h~'&tlyet. kUelreLI 

Büyük bir kız talebe 

yurdu inıa edilecek 
Talebe rurdlarının ~ltı,:ı, yurdun 

;e itli IXUııel~rtnden tehrtm:.Zde 
taballe ıeıen 04rencııerı coıc. mu,. 
klll durumda bıra.tmattadtr. ö.ı:el 
rurtlar lbtlyacı karş.ılayamamakt.e. 

ve sorluk!B.rla k&rfllapalttadır· 
lar. Jdaarl! Vekl\leU, bu durumu göa 
önUne alarak bir luz t.alebe yurdu 
teala etmese .tarar verı:nı,t.ır. Bu 
yurd, Maarif Verit Ietlnin İatanbuld& 
lktncl nırdu olacaktır. 340 klşillk 

1urd btnaaı I,948.000 Ilraya lbale e• 
dllrnlftlr, Çenberlltaııta, PUat Pa.,a 
Türbe.sinin tartısında tnşa edllecek 
olan W talebe yurdunun ıemeı a-t· 
ma menwtm! pa:Gartee.1 aıınü :rapııa

cattır. 

Belediyede tayinler 
4tanbu1 Beleeltreıl MüfetU$1tr1n· 

den Hayrettin Lok.manotıu, Belediye 
zat L1ıerl :Müdtlrlül:üne ı.tyln edil· 
miştlr. 

Za:, t.şıert Müdürlütf_lnü tdareı ~'4 
me~te olan Orııan Ökte:m de Bele• 
d13·e Hesap ı~ıert J.lüdUrlUtılne nak
len tiL)1n edllmı,tır. 

Oy 1 ttyen tLlldar .,ar-
tl._IJ le U'-' mnhaıır parti• 
dr-n ı~tanhul.ıı en u~ .. 
ıun olanını .ıı'cmt-1', ıtrçl blrP: 
ıuc:, lalı.at lınlı.ln u.: da deııt. 
~u on J~t Tllda t._tanhulun t"' 
~ononıt 'e i..01tor 1'ıt.ha..ınrta1'1 
durumuna a-G:ı atııını., !lonra dl 
ıtrl)f' doıru yıllara şöylt' r.ır 
uzanmaı... ı~tanbunu geçmtDf 
ışıı.,; tutacaı..tır. 

19:\ Oden bu yana baAlt bit 
blltııu:o yapn rrme~ f'ltanbollD 
ı.ecnıe-nln kıırar \trmeır;tot ı.ır 
lu~ l1UJttrnea1ı;.ur4 Barrı:a.~n 1edl 
,·ılı bir ıtuda hattrlıyamı1ac•~ 
Jı;.nrtar zait olanlar '"''• 19:S7 :rı· 
Jının on 8J l ZB.rtlndali.t tataobO" 
in bir düsUnıııDnler. Sdırln. nıf'f 
danlano1. <':t<hlelerını. ~okakt•· 
rını aüzlrrlulu lintınf' ,teUl'fılll. 

ler. •:,·lndl'n '' ıs )erluden ol• 
ınıı'J binlere('"" hen.ı de on biti 
lf'n•e lıeınŞtrller1nl.n J>trl91lll 
durttınuuu Hlı.lldan Cllıi.llmtR'-111• 
ıar. Oy "enuf'.'-f'relJerl pıriJfl 
ı.oıroea ınılurtnr. 

loıtanhullu "if'('ınenl tT tldOI 
tarlhlndf' ınf'ntlelıi.f't 4.:ılDIUda blf 
<ı;Orunılululı. helJIJOl'. Büy01" 
'llllt't 'h•c·lloıhu~ ıöndt'receı.ıerJ 
otuz dolı.uz ıruı11ıllcl) ıe, nıe[lt

4 

lf'ı.et ıuuı.adderatııuu rr-nl bit 
btlli.nn1('t atnut~ıuda IJOy(llı;. Ol• 
('ilde tn1ıt• ... ..,ır olacaı.ur. İM1hetıe 
te o~ıar dnııuıınadan \erılf• 
<'t>l.. bir S.:arar, llı.lldnr ,.e muhit" 
teft>l çel.lı,mt•"ılDdC bOtfln ınenı· 
lf'ı..t"t lınJ rına acır b~A<'Aktıf· 
}':1lı.al br-r ~t'Yt' raımen 11..tJll!lr 
dra:h;nıt .. r tlt, lstanhulun .. t.ıl· 
hır tı-f\.lyf';.;lnl pn iyi tenı ... ıt edt-" 
l·l'lı. pıırllnlıı ada~ tarını Hflt'tlk 
'11114"t 'lt'<'ll'\Jıe 1ıolı.abllnıt5"• 
l1oıtAnhnllu ~t"(;Uıtnlr-rln baeatıı11 

lll orlR)'R "-OJftCalı.lıt. 

BURHAN ARPAD 

• mek batın a.::na..aıtunız ka!)lJ.. o:.:nu. tur. Giru:ü:;or ~ı. e.eçını. :ı;.ı 
dt HAlbuXt buaün. aynı mıt•aro~ tUklapmız~a lt&d.e ecııtcııtı ıı b!. 
k e ı:ain ancak 2.\ liraya temin l"t Nt:ı aeneıerıe rnukayC"&eltr ya1>•
il"'·e"'·•t1m.z ka~ ldlr Vf'ya;ıut ,Jıt tak cıcvıet. bUtçeler1nd.e r.J .u bu· 
huztltıkü on ~ıramız:.a. d.eee ,... ao art.ı..tla:". b r m~mlf'ketın refa
nm k.Uo p!r1nç JL"lm kilo taaul --. ha cıo nı 114 IJ n.n b r cınaresı 
aıı..'ll l tre Z \ıy~J.. ~;;u Kf'&Il1 Z· oıma1·1p bl.ı1lt" en!lNs:.onuıı · abıi 

m!,ı.yonunda Lza bulunan s.enat.Or ç:mlerdlr. tiiyatıl partllerın b1lhaı;- terefll bir vazıtecıır. 
H!rken:oopf'r, va!! -re Beledtse Rrla1 ~. bu hedefe ııöre lecum ve teıA•I lı ·------------------------------------------
Pro!. Go<cıı.rı zıyart: etmlt ve öğle edıloıe.i.erı ıcaoecıer. Partı 1.etfiUlıi• 
yem~.cı va:ı Ue btrlU.:t.e 3'em1)t.J.r, tı anca.'.<, evveU\ bE'Ç!me1c kazanma'.~ 
~nal&', ml'm:etc•:ı:nı.zden 90Dra Bey eonra aa ).tlllet Mec. aıne llO::C:::J:jJU 
n.ıta aıdece:.:.~:r meJus:arının ı>arı-.re bağlı:~ı 

R u Z G A R Ç l L E O i , ·'. CUY llARA ~ 

t ve 530 «rMınlllt la.rlt'O ekmek t;>tr neı.ıct'Sldlr 
aat:n a~a :nek.t t'Z O·ır iln ·•r ıtL 
r A.eyonun \ b ı r ne ce&I ol•· Ylnr bu t·ut-nln Ter,nmuz ayın 
rak. ıuHlf'Ce 2 . .5 aenı T.arfıacı.a. b ı· da. lnatlterP Bım:tuı \:IJIU."ll. müı:1Q 
E;Un .;nizde mevout oııın ve üze- ru lf' lnıııliz Hazin~ :1ıı.zırı. etlf· 
r nde clOJı Ura raııJı bu~onan b r h\ı:.yonun. Bctyük Brıtanyanıo ı 
banknotun cözle. 1 mı.mesen numaralı probl mı oldutunu bf-1 
ye ;.oıemen oe ıa.r:tınııı. •a4 l·an etmtşler ve tn1ı1Jı.z liruının 
ramacngımı:ı b.r ı;etllde l•· l!narnU&lu blr para• &If&tUH tnuha 
naınd&..'1 faz.a.. ... ı eıımtz:ıen laza etnıe&J. ıç.n sere.ten hı:>r ted-
a:ınmış hulunma:tt&dır. HA.:bu:tt:. bire biı4 vuracaklarını aöylen'Utler
aeı:rıert ııa~lt olao bırçok ıu.tmıe!e· dlr. Yine, lnatıız Bankut umum 
rn Jr:aza.n,.!an bu müddet ı.ıırtında müdürü ~ır. OobbOld.. ftatıarın 

· '" yaueımmın n lnctlltr-re•l'·ı bır re-

il lA.kete aürüıtleyecetınt ileri 5iir
müştür. FUbakl'.-ta. bu be ·an.ııı.:.ı 
mütpa;.,ıp a!ınan muhtelif tedbir
ler a·;eeinde 1n'1li tere"dekl enttl& 

Ölü lerin yakılması 
öıoır-rtnl 1l\111e•·rli.lrrl :ıercte, 

)aloi:an bir ("ııL meınleLr-t \&t· 
dtr, Garp anln\ı•ı. blUlerht ru
kılın»ına dahY tflrlftar 1Ört1· 
nıır. 

~ı\ı,ıl.; ar:aı:lrle \uruıu ,4"hlr
ltr, tn~.ıarıııa ıı,ırat'ak ,rr bu
ıan1amakta \.e ölfllerlnl ~·ali.ntıl)I 
d:ıha u~ ıun bulınaJı;.tadırlar. 

ÖHtleı1n )alı.ıhn~ ı. lı;anunl 
n1u 111deye du.,anır. ZlrıL llf'rtdt 
bir ~Gphe )flı.Undrıı. t>llbr o
top.t yapılmaı. lf·ah cdtblllr; 
ötu. 1akılm1,§a. trtdlanın ,,.,,. 
dl n10mLOn olama;1. Do rta. 
adil bakımdan bir mah-ıurdur. 

Ölftltrln raklhllJl mahB.llln 
ı nıl Krtmatortuııı adı •hr. nu 
fırınlı.r, razıa ,.aıı .. ırlar. \e 
hu uıııl tertibatı llaJ;ıdlrlPr. 

Otunun )&lı.ılma ı, ıoıtnulrur
ye naz11.ran dab• uruz oldus.nıı l dB.n, fakir hnJa.. h;:ln UllUll bir L )Ol olarııık t..abul edllnıf'kteııtr. 

>·on meYıı önlenmtttir. Buııun. he
men a.e bilumum meden1 ıaro 
memleketlertnelt> paranın r.a.:ın al
ma sttcünde bir htfkarar tne\'cut 
bulunmaktadır. Bu da. e:ıfliayo
nun iktiea'11 taıt:ınma'"ı aa!tlJvan 
\'eya aOratlendtren bır 'vaıın!ta ol• 
mayıp clotrud&n dotruya ttt.ı.aadl 
b1r hMt&lık olduku zihniyet ve 
ınanct ,a)'ellnde ı:ı&llanmıştır. Bu 
haııstaıığın hüküm ıııürdoga btr 
memlekette. Pr lıe( her terdın. btı 
hm.talıtın ıettraplanoı. ...-e tahrt· ı 
batını kendi 6z bUn;vealnde du:ı.·a· 
cat;ı ~ll:anaatı yerıeş.mtı bulun=na:ıt.· 
tadır. 

BlltOn dünyeır! val."tı!tlart.'1 kuıtB.· ı 
ıt 1neanlar ara&ınd&kt ('etltl• mü- j 
badelelerın ve her 04"\.'I r.:ıün&FıC· 
betlerin \."Mlt118t ve blrtkmlt n.(.c) 1 
emeklerin 'e tMarrulıuuı en e:nt:• ı 
bır mf'llnetl olan para. c:namualu 
para• l'a&hnı tL1ıdıkça bu \.'ar1ık
ıann t:.nıWı olabilecek \.'e Ulk• yu 1 
ünü yanı kını:ıetını muhafaza ecıe 

b.llellltl takdırde clt:a:a eün• Omü- 1 

zün doıatu olabllecekt.:r. 

-1 
Sağlık kontrolları 

Belediye ,· \Illd ~.·. ·· ::ıh! 1 
J.ıuraltat>e memurlar: raundaı. IOU 
15 ıun t91nde .5400 ml1Naeı>e t.eft1' 
edllmlı. ısın e8nara tbtar, 14 eanafa 1 
da para cuuı "'trUmlt~r 

.................................................................................................................. 
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' "•• 150 11 .. .,. ltlr kur'a nunıaraao 
flzlı lıı~ıt için ıjınllınauıın 1ııt111fnt m ıac11t dlnlı. 
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Mllletl•rarası Gençllk Teo<ll•tı U· ı r Haf iJJe 1' 

t.anbulda bulunduQ:u müddet ea.naıAn 
:~:~~:;;.,;:i~;::~~r.:':1!~ 

1 

Monte sq i e u' nün siyası 
;r:E!~~;:ss1~;~.~~~~r:~: ~ 

1

1ve ı'ktisadi fikirleri ( ... ) 
DemokraUk dünya ıerı.çllk teşkil ... 

tl çalı,pı_aları b&k.lund& PTof_ Goka. 
,a !u!ıa< vmn G•n.ı 50l<reler, ,. 1 (Türk Dil Kurumu'nun bilim armag· anını kazanan eser) 
ltllitın büyük lıi:ongrealnln ıoıecelt 

~t!. Delhlde toplanaca~ını .oyıemıı· ~~ .. q.,? Mustafa BAYDA~ 

lstanbul Radyosunda ~ 8J.U:rn I~ Dr. Ca\'lt Orhan TOtensr tl'tn do..:· .. ıontcıq.eu'1• söre, aıy•I hılı 

i haftanın sanat olayforı 
/ iatanbul Radyoaunda yeni lbdu 

edilen •Haftanın ııanat paooram._.. 
1 at> proM;ramıa& 17 ıı:ır:tm perşe.mbe 
' ıuno ba..Janacakur. iık rarm bu 

gece eaa~ 22.30 da yapılacaktır. t. 
tacbuld• •e yurdda. bir hattanın 
sanat oıarlanndan babl'edecek olan 
bu ranntar, muharrir ve münekkit. 
Ved&t Türk:kan taratındıı.n hazırlan 
maiıi.Ladır. 

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

VEFAT 
Saıfe:i ei.ma Dayıo ıu-

nun malıdunıu 
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'lli-'1 \t\ D'\,rOOLU 
tedavi içln 86tür0ldül:ü A'.· 
man;-a"da Ha.'ıc.-;ııı rahmetıne 

kavu~muıstur. Nı\~ı yurda a:e-'!· 
rilr-n merhum yavn.ımuzun Cf'· 
uaze!ll buıon tıaat 11 de Kadı 4 

kt.ır Moda Cacı. N('ıfe sok". 17 
No. ıu e,·ı~n!2elE"n alınarak o..
ınanıı.ıra camllne aötUrtllecek ''e 
öğ!eı namazını müteaklp atle 
ka~rıatanına cıcrnedllecf':ıt.t.r. 
Allalı ra.hmet eyleısln. 

tora te-ı~ olara: haztriadıtı bu e- yetııı ıtmınat aıuna alınabUIJlti' 
M"l', b!llı ... a bUiıUn memleıe:etın ıçın ıır.. Onema t~ vardır: ,. 
lı:aelerl üıı,.rıue eillen aydınları taz· aı Kanun yapma ve icra ku'1"e· 
ı.wıy!e Jil(llendırmf'ktedlr. canıı;:ü lerı bir Wllll 'e)·a mecltate top:~: 
18. yu:ır1ı Fraruıı11 rıtoıoı:u Mon· n1nıa ortada hürr~yetten eser ı;.• 1 
tehQ!eu tAydınlııt Catı• nın tem· mu. Çünkü o hQ.lı:Umdar 1a?lu • 
aı.cıterlııelen blrl olara.it 'k.arşımıı" heyetin f1ddetıı kanunlar koYıtl:, 
çık.maktadır. Aydınlı<ı; Çaij:l oıaru hından ve bu kanunları .zulütrı ,. 
v11tııflandırı:an lR. yüzyıl Praneuı· Şlddetıe ıcra. etmesinden korkul~ 
nın b~ lıca özclııtı, geleneklere b> Ya,.rııılama kuvvetı. k&ıl ·~ 
kaqı ~avaş açıLmaoı ve aynı zama.ıı· rapma ve ıcra kuvvettncıen ast1• 
da tı.ını, &hHı.kl, el)·aeı, 1çtunai bil· wazaa yıne hürrtye' kalmaz. ,-rı1:"' 
ton ananelerin Hl.Banın etierl oltıı:r L;.t}'e'C1a .kUv\'etler1n üçü de pad1: 
&una ıııanılma.suıır. tahta toplaıımıı oldutundan orl 

Ne t>.- 1erse yee1n. B: de ...en 
d170rt;uıı .iti. no!du 1'·- Noıucakf 
YU.ZOatLl talıeak beyle.- B•nden ba) 
ka ali.ll:adar olan mı nr1 

Ut.un uzun lı:.onu,acaktı, ama bı..:. 

rıa. :.u·ın f&fklDlı:t enı111 oluyor 
du. 

.. Ailab • Allah! Hele bak len .. Ö. 
lt<-eğtm a:C.lım• aellrdl d• bu ıeımez 
cıı tı,te.• 

.. peıc mı p,ırd:n ıeo? .Net.aın b.• 
rtf? Ö'891 berl&1n• denk ber1f1D, ba, 
ı:a oetatn?• 

Halil hem '8.JlrlJOr, hem de btr 
boşça. ııülüm.aüyordu. Ahmet kalkıp 

ıtttlltten eonn kapının oa.ene çıkıp 
tomfuauna aealf'ndl · : 

•Len, Mehmet,,:. ded1. cHaber1n Tar 

•:'• 
.. Ne tea.1• 
•Dortotıunun dülf{lnüncıen?.t 
•BüyQr: o ıu her b.a:?• 
•Yok, len. Kendi evıen!:,ot• 

muş .. • 
cı:vıen:r. ev!enır. n·o:uce'ıt? But· 

mut mu bl dul kant• 
cYok tşıe .. Söyleyem cıe ta: .. Kız 

alıyorm'llt .• 
11:Aıır. a:ır .. Kımi!'• 
Bı: bakahm. klmtt~ 

aNe blle:n. ben? Hacının tızı 

mı'• 
•YOIC:» 
cNe bele:n btn? }-lacı ~" lldlp 

ı~Uyor da onun "anına -. 
Sıtlcı var ya. tarıaıtdar » 
fHı?• 
ırO:ıun kızını lı,te » 
Kat"lı ~ı!'ada ptnr:klıreo sarıcı

nın tbra."l..m 807 arara:c "'1ı::ludu 
•N if'n. ne?• c:ıedt. s5a.tı. mı d.-
7e ?:1 
t"iaıen~ · 

Edebi Roman 
Dortoıtıu Atl'hır.t"t mı?_. 

0 Yol..> 
D van. ın o!muın aenın ıe:ı, 

cıaha oglanları e"·enneell o .• • 
cl1Pr1f ııabredf'fnemiı, işte.• 

llL1-A.lab .. • decıı:er. 1a.ııt1· 
ıar, 

Az ı.onra herk .tencıı Y"~n~. 
ııınıiı ba.,ına döncıu. Sarıcının İbra 
hımın dUkklnına Yılık Meh!Iı.et 

utraırııttı. Ç'enhtnı.o. ılıklılırıa. 
·an )atarak :,:uro~·o üne kinaye ona 
blı)·le derlercU. Uaberı o da aldı· 

Len, ben o kızı aörcıtım. b ı.· 
yom. • CctlJ. •.\laya 111>1 tı.ı JP.0. 
Nerelen akıt etti 1>u koca ht:-ı! 

on uf:. 
NuıJ bir habfor a:eı.ae. '>u alizrJ.en 

cıaha çabuk 1a.vılırdl. örnek -.. r-r-
IDf"k .zor. K.w;abalı esnlyorelu. l'~ 
tellt hava da -eıcutı. lllllet. n canı 
aJ.kılıror. dOklıi:lnında uyieuau lf"~l
yordu. Sinekler yı:.ızlcrtne !;oııuvor4 

tardı da. avlamayı bıte a.l:i:ıllanna 
ıetırmırorıaraı Hani, alış ver:ş ,.. 
den de ) oktu. Ama bPrkP"i dllktl· 
nını .ıl(ınca dt. knnae kapamı~·or· 
du. Hem ckamı ı>ek mldo1d.u?• df· 
1e söz ectJbnmlnd.tn korkuvot'Clu. 
hl"IJ'I. G,. tlç 1'Unl.t Ktl rl y!t1rrr.~k
ten endl!fe f!dtyonıu. Günün en ta 
~r- ba.-adt.lydl. Gene u:rkuıuyelu..; 

ıa:·. sene uzaktan uıafa. aUtın:ı· 
Iaruu naııımu ıçı.n klll"lılikll, ... 

Tefrika No. 17 
la lı söz atmalar devam ediyordu. 
Acıc&k Dort-oğlunun b r kOrpe kızı 
alacı;.;tı ı.özü. te lendi, pullandı. 
d&:landı. kapı;.1au ·•irdl, bacaaan 
ı.·ı'.t.tı, kU!J olup lı&\.arlarda \!çtu. 
okıta oldu, terazını:. hl.: kf'ff*.nf".; 
ıuz oldu, obUr lı::t>feııı.ıne konelu. kah 
\."e, Ç&? oldu. Jçlld1, ~enç dııdAklar
da ha..~t_ rarıl•l"I kırışık (tÖZlf'rdf' 
sWilm!le:ne oldu. lıiat:t. Clb! uzacıı. 
kıaa!dı., b\ıır o ;ar.a. bir bu rana 
çe .... \lcti. A:rı-am o .. ta. dü'.<ıtlncılc 
çar,~·ı ı.U!ar, k&_pılarına attık!utı 
Ja.Jr:emlt>lf'tc kurulup terlennı kU· 
rut.urlarken Yılıit .MP!1:-ı1t-t!e bir
likte kahveye gıru; · z bu-:-aya 
almırktf'I aec ktikl ıçın &ef"le edı· 
}ort1u. Yılı:C: ~lf'.hmf't de ha'>Pr kf"n 
dinden çıksın diye bir b~ka tar
ın acele edı:,-ordu. tçert ırırerk:en 
kapıya kt.!•1111 çarptı. ama acı. ı~ 

ı durmadı. yüzündekı :ıc:e:rını ıü· 
lümaeme ctaıtıtma.cıı. Yalnız: 

vTıl len. tdaruı yarı~·ordwn.» 
dedl. 

Daha kapıd&.."l hlr adım aımad&n 
e0z dura."Dadı, knıtu. 

•Len habr-rınız var mıt» dernlı,ı· 
tJ Yılık ?.-tf'!lllU!t 

Oyun o:.-nıyanlar ba.,ıannı ka:
dırmad.ılar: Ben r&nd&. Leblf!b•c:
nın oQ'lu Ethemle terzi kalfuı su
Jeyınan ta\·la oynuyor. nacanın 

osıu Y\16tl.f da onıan aeyredıyordu. 

YAZAN: 

KEMAL BEKiR 1 
Yılık ırehmet onların yanına ae
hp M>kuldu 

'f'Len en~tıer,ı dedi.. ckız ı.dı· 

yor .. • 
Zarı atıp da düı,Unen SOley· 

man başını kaldırmatıan: 
•Hanıı tız?ı dedL 
Sonra da: 
«Şunu törle oynad.mı.ı diye mı .. 

rıtcıandı. 

YunUJI 
•Hansı :.cız?:. d1,le aordu. 
Yıhit. ?ı.!ehmet, öte.iı:llerın tavla· 

dan b1.4larını kaldırmalarını tatt:yor 
a.u: 
fHı .. ..,. le-n. t1Jze dlyom:::1 ded.I. 
SUlermanın da. Ethemln de bQ

yUk metOCleler elUunllyorlarmıı ırı .. 
bl bqlan önderdt. rnrt ca ır. 
ı;.eşl dü. deyıp duruyorlardı. Yıllk 
lUthuıet baktı. olacU: &1bl cteğl4" 

«l.t'n. enayiler.» dedi a-ene, ct&il-
sildaı.·ın kızı DortoQlu alıyor .. » 

Yusur ınan.ııı.ınadı: 
•He ml len?ı dedl. 
•Ya len Hacıl?• 
Süleyman Mehmede baktı: 
•Dortottu mu? Kımt?ı 
Sonra da ba.-,ını t&:dl, btr zar dl.8 

ha atıp: 
«Tamam..• dedi. llıkNnleeını ae

rı tele'tl. ~ehmeae tekrar d.önelU. 
•Deme leni• dedi. •BörOte tabi 

de:ıcıt mi?• 
ı..s.eıımet boynunu bü.teNıil; 

tH&nl'J?» d.ed~. 

cBO~-Uk oR:luna all~·ordur .. • 
l\tehmet eıını ıallaelı: 
t.Yoıc. ten. yok. Kentıtne. il:endJ

ne??.• 
Ethem renllmlşt1 ya. tavladan 

anca.it: b&ljını kaelırdı: 

•A1'11m buna R'l'tl.ı dıye Yılılt 
Mehmeell a&terdt. 

Ondan sonra ela: 
•Hade len. uydurma..• dedi, 
Mehmet kızı .ltf'ndtat alac&Jonıo 

atbl kerııllydi: 
cNe kız e-mme?ı ctedt. sLokum 

Sibl .. Bf'n aördüm. b!llyom .. » 
Her dellkanltnın dört duvarlar 

tcınde, çartJat altlarında ıolltlP &~r 
pllen Jı;ızlar hakkında az buçuk 
bl1sısı \•arcı. Pencerelere bıU:mlU:. 

ııörıuıertne. geltneklertne url'U:ı 
C1üıµnezdl, ama yerl 1rellnce Kf'llC.:llk 
leri bunu da yenerdi. Hele bu Sıt
ın, 3·1~anın iı:trmaııtı, yuraıı. rurı

auz, fıkaranın bırtym!!J. Börleıaı kı-
211oa da ı&htp mi olab1llr7 

Hacının Yunus donup kalmıştı. 
Genç. cıın, yenı tl1~tenea vocudun 
da. ate-,11 cevher aôndU. Şimdi bu 
ateı, der~lnln ıözie trörünme21 dfl
Uklerinden. donuk iÖZlerıncıen dı 
tan çıkmıya uqr&ıjıyorelu: 

«Vav aruunt• dedi. 
Öte~Uer. askerllklerını yapmı". 

uzak ıııert aörmüş, az çolt aözü 
açılmı!J delikanlıydılar. su1erman: 
•Canına d.eyt.ın .. • dedi. •Herlfde 

para var. mal \.'&r. canına deyaln .. • 
Ethem ;eni e-çlJydi, sene de a~

:r.ı açık kalrnıotı: 

fOeç b&b&m.• dedl. •kaç r&.<s var 
&r•Und.a? Olacak if mı bu?• 

(Devamı var) 

BUGÜHKU 
HA v A ....... , ..... .. 

nıloJI lıt&Qonu 
n•n ta.bml•!erla• rore lııuıAD 

şehrlıulz \P c-h·annda h.t\I.\ 
par.,;ah bulutlu it' 'f'frli.. r07.-
11u•1ıı.r ınutr<lll. znrııau 7.ıtnı.uı 
~rrt oıaraı. t"lf't"cl.tır. 

Dilntiıı f'll )ttı. .. "ı. hararf'll 
~ t9. rn dOşttı. ı .. f': + J:i ~anll 4 

ırat olnrab. )ı.flı~ dt'dllınl'Jt ır. 

TAKViM 17 fkl\I lll'1 
Pt lt-tt llHJ 

A\ 10 - (;('\ 31- HIZllt lıi:t 

Hl 'lf 13i:I - l.Kl'J 4 
UIL'Hf 13';1 Hf'tıft.ıl~f"H"I .!·! 
SABAH Utl. 1-l 12.42 
ÖGl.E 1 l.68 06.32 
lK!Nol ı.~.a op.ao 
AK.';A~t 17.~3 12.00 
YATSI 18.ô9 01.31 
İMSAK 0435 11.10 

G•setemlz• C6BdtıtJea Ja. 
alar •• Mlhnler '1utlll9 
tııı ,o1manııı 1&41t e«Uınea. 

.\lon:-eeqıeu·nan ctolUm yılı olan da u.llthıı blr ıatıbctat hUküm liiJr' 
lt;89 •İnl"l&u Haı..:arı Beraııoameılı ıuektecıır. (l:H.ı. 25). Çünkü meaı1~ 
u.n Jnv!lız Pariatııt:ni.oı&unda kabu: keU tftt.ıbdatla ıcı.are etmek ıt.teY~..t 
ectlldlğı uı.rt!::.tJr. HUrrtyeun vatanı hU.lı:ümcı.arıar, bütün kuv\.'et.J°"" 
.s•yııau 1aat~tere. tıkır adamları ve keudılerlnde toplam&X.:.a ııe baı!'ı~ 
1ı1IY•I meaelelerl ııe ona etki ya. m1'Jl.ardır. Monte&Qleu, bu ıı:.onuJ I' 
par . .Hu ba.ıuuıela.ı Voııaırı! ile l\Ion· ki aözlerını, cvatand.aş yalnız ı 11 
teaq:eu, bu dü,uncelerın kara Av· uun bakımından detıJ, ierçek\1 1 
tup&"tında da yayQıp ıeııtmeelnd• d., lıUr o;maıı<tır.ı dQ.füncdil°' 
au plA.ncta rol oynarlar. ıamam.ıar. 

l'üt.enııı bu cıcneroe6tncıe adı 1ra. Ayrıca köleltk me&e!eılne de d~ 
Çt>:. tı:oM>Iun bıllılllllıb& aıyaai llkı.r· kuuan 18. yü.ıyıl düşünürü, ı-ö!W' 
ler ... us 1cr venutı. l\Iontoııqleu·ye lıtd: c.Bır &im.eyi ıı_,.-at ve eıtlf , 
w-uıe cuınhurlyet, altaııat veı latlb- lıyle dt&er klmı.enin kat."l t1ı11a.rrLl, 
n ... olmak üzere Uç hükQmet ıet:ıı fu aıııncıa bu!uncıuran haktır» dU't" 
va..,.ıır. Saltanat. bır tek kunıenın, tiri! eder. Ona aöre tölellk. ı:rıed ,~ 
ıf..,.ııun:ua UYKUn o!arak hükılmet ııl kanuna oıcıuıu kadar tabıat J ıt" 
eımcald!ı·. ist1bda";tw. tse, bir kl~I nunwıa <la aykırıdır. «Ben önoe iıt' 
ıcan..ıntill:Gı ltk1de61Z. aacıece kendi unım, &onra Fran&ız» d!yeu IJ" J' 
arzu ,.e lıeve..Jna aure hUlulmet. ~ teeqteu, kadın kölellA'lnln de 11 

Clcr. t.~on.ettqıeu. lıükUmet tt::kll· detıe aleyhJnde bulunur. .. 
lenylliı Gın:er aı·uuıda:...ı ıuüuatte- Eeerıncıe Claha .anra adt se(~ 
tx:~e cıe Jl.lfmlttlt, Ona aöre. bazı !Hoozrun lktaacU tıkJrlertıı• _.d 
dinler, bazı lıükı.lıneı. ıerıerlne ~... T ~ 
ba ~ı11erıış!ıdır. Hrı..tıyanlıQ:ın m•)J. Urkı:ı.·e·delıı:l et.kilerine yer .... t,t" 

1 
Cavit Orhan Tüten~ı. doktor• ,: 

hl·p erı bakın:ııııdan cıa bir aj'ırma zını fU temenni ile bltlrmeıı:trd\,, 
}'ıtı'ıyor. Katolik mezhebin! monar- cBıze ııöre, Monteeqleu'nüo d0~ae 
fire. Proteı;tanıııı CUmhurıyete nüşünün özünde yer alan aıcıl. P.,. 
elW..:lil. ei.'t'erlşll bUIU)'Or.ı (Sah.. ı•ı. 9" 

. .r.onteeqıeu, hükılmet oekıı:erı- ırörü, m•elelerın ııım yolu ti• J.ıl 
nın lıer lıırın;u tenıcllncte, o büi:tU• zülmNI, bir zıhcfyet olarak uııı -1 

de millet bütUnUne mal ed1l.ı0 .. ,_. 
mete dayanak o!an bir ek.o Bönnek· gere.iten deaerıer &rll!illldadır.• (t'• 

~~~;~ 0;:1~~· ;~~~~ı:ret1!:e~:~ 79,, 11,. 
latıbdatlar da korkuya dayanırlar. Tiltr-n&il't bu özlü ve fayd-11 (it" 
iatıbdatta iruıanlar, cwnhurıyett• nem•ındf'n ötürü kut:ar, Jı;.en ~ 
kine kar,ıt o!a.raıc, hiç oımu bakı· Slnden daha kırmetll eeerıer be! 
mından birbirlerine eşittirler. ıenı. 
Montmc;ıleu, hUlı:Umetıerın .tsl$illl ------ ~ 
ararken kanunlara c;ı.egıı. kanuni~- <•> Or. Ctnlt Orhan 'ftıttJl~, 
rın uyııulanmasına b&ktılını t.öy~ ı,ıaııbul, l~tıuıbul !\laL Sh. 93. 
ler. ) B.tı ya;ıılı d,,11. 
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~nıtın t mllıul•ll' fR~ı l lneldr> 
.:n•· ~Jhnl 1'11 ·hun~:ı.ını <ılan lf'l'1. :karanııı., 'knr-

Y Joı.tıır• 11 lfahıı h 1 ı:ll•tl'ttct'ı. hlı· bir 

t 11 l!l.Cı; '"• 1aıtnıu 
un~~'ilrı tılt.rl, ~aL.ı~~:~ı "ı''"'· naıı.; l'arıı~ınııı bil
mu l?la_.unı t"I' 1d • dııttMlf'r1, tı .. moı.raı Par
lı·ını-adell' lot ı.al"lı rıııı l lıürrl)rt '" dl'mol;r:ı'I 
••h ~111 ~"''1"rf ~o~ı trı. P rli •l~t,.mlnl nt ıılntaıı 
nt ,!~~~arı tl'ı.tıırıai ,~':rlar. nı nı ın nc.ııttııları , ,. 
rını eli l'n lf\ hı•n "' T ur_n)orı. rdı. O tar1hll'rd,., 
Palı b lllt'n lP lrmeı. ıı nın l:lbl C.111'. Ori( n! 
lanıı 1~'anıınnıtn J 1 ı.. ,: ~I 0~1 rııııı.ı ' 7.Jlnrhı uı.n-

n Olanlar, bu h 8 ımıaı. 1'llhtııl'tfnr l•lll• 
ı.a1ı11 !ı:ltnı.u ıı.ıtdıırı~ıı.ıı.: ti :-cıı.ra cllrrblllrlrr. 
ı aı 1lfnt11 ı.adar ,· ""ndı ııaı.11.1 ın ıl.:•aıllanııı 

ıııııı. lıi ı.a-ıamnı. , " 1 • 1 ~lıl b• n. ıızun tılr en .. ıllrrctp ı ıı:t.:ık 
"ili . 1 ı.nıı a ıı hrro ll'k'l:flın,ınıP lı lııP :rrrll' ıı,... 
ııı•ııı~:nlz ~n ld1Jlnlar~ın~~·"· hl'~ nıJrtrtrdr hul/i.;ı 

ite " " tıııklı.t tlt"u f'hnrı.ıl' '" ııltııu•ı 
1 - '\;I bl l JP,lnl Co•tl"rmrt.tf'dlr· 

1 lrte 111 cıı ' "C.lm h ısı · 
•ılı bt" · ~ lnnnın '"•rt · na,-n•a tııah'l.!'mr,ı, 
lııı u.ı ' '"lldf' mor ı.; ~ knt"Tl't tnr:ıfındaı1 d •1 -ı 

., r, rt1'1. nıocı., ll 8 "<lilml"l'I lılzumn i:lbt 
ı..,nn t- l\ıanl"t nı~~;eı.:ml• " 1.1 fll.ltll'rdlr u .. ı. 
L-ara e nrl'n corn trrı Z<·nrstne lıl'r l'~l'ıı \•oı. 
huoı~;~rtı> lı r.aııtıı cr:~ .. ~~ı'ını. lrndl artıı. .. ıır·aıı .. 
luıııa 1 '"°'rtl ııı~ıı~ı .. rt l"c~ı,; ll"rn C'lhl71anna , P 

:ı nıtoan "'~~\; 1 " l"D lmıo :rotıtnn anın nı:ı
Letıerd' "1 bl r •hn u~~;-ınırr nlmali:tndır C! .. l. 
ı tıı.l'll~ bPırı koıııonı 1 llntı li:abuı !'den ınrınır-
ı~mt• ı b L"'Oıııetıl"r ~ l<1:nıntnrı artnıı~. bl'm dl' 
1~ tir, ltatra ,,. \ tr~ı.ııı deta tmı..ın 11 hıılc 
)l''nl lılf'rıllr, Fl'lln.ıını un nlı;tıın bn u~,lldnn \öır.-

fb buwnı..'fi ı. lO ,0 :r.hrııbı bund ndır •• nrl
rl ili - h11 lttbl ll'lllll\~I ) t'tlll( ll'b!'P dl' hul'lar. 
rlttt ~'11\IHtı,. beratı,. Her, ITIPfllll'ı.rctmlzd!' IS.1n· 
'"' ı ~" trlArn l'nrtı.ı' &orilnmec;c ba•ladı, •d1Ur-1'f't ı ll~lbfıtün bnnıar ,::;~~Uı>lan htı fll.1rdc idi· 
:rını kı rıırırıoıırr, ı~tn(·ı' " ~ı '" df'ml m,.,rl.'\o;oJ. 
tı, na11,; o bir b ı,. nu ırı,. rutı,-rtın h"" ••ltın
d•,·ı"un:"ı nnrbı rarıa~ı~'!:· 11•ı-lrı :raı>ısını ctaıoı
llmı (' ) ıau,an lttlfaıu dn 1'.ınll nııın. C)Mmanıı 

11 ~ l'l'll'tlerlııe maclftp f'I• 
bl't ~ ;ij Nlb&yet Atattırl;; 
de tt.tıt blerı ... hnıllnt.;fi n Un idare 1 nltında. ınth-
dtl. lr detı,ı kurın n1'Yllsanın llıznn :\J'l'~n-

• ıa Cl&l'n 1 elfimeıe clltürlll· 
v - it bir ıe rı Udr..tıı lı rua y 

Unlar 1 '
1hın.ıno ht"r ;_ " ııtir·aue ı. rar nl ı-aı. 

let tııert~ıno.e l'tltıblllf,: =!n ve tlllıshan tını:ünl.'11 
nın. tvYl'I& )'ÜrlJtnı .. t"e ko rnemlrkrttmtzd,.,, dl'\• 
lllDbk"n ıı.ı llll'.<'I(~ 

600 
rıırıı bn ~amıı clAbl'n'tl

<11! rıcııı •I ar ••nda ra o rn,.clbltrle ııııa,"lls' 
•tr 

1 
ec'tıt oınrsa. 1~'~crr nl•bt rctuı u uınn .. 

de kın;naan, ı "" 1ı1;,;;; .. 1 P•rtı arıt•ındn ıns.,~ıımıı dQ nın,tıan ltlnu · blrttı.: J'f'r1np tıım bir ıır17. ı ııı-

n ı.: llı:ııııııır htil;tlınetıer ıeUrtcr•lnl 
nı.ntt • "' 

hl$tt bir bakııııdnn d 
buı: oı tenı,;ıdl' dn:rarı tarttıt bal.,mdan dn en 

tanı ar dn an hu sar~ııta ,11:ıı7aca1; t;adnr yanlı , ,., 
n.r. 'Prorr l>PL: 1 ı blllıiPr müıtal!Halan. bunu y-a
tı lıtırıtl!ııl nu,, mııbtr~ır · f'~ lnr 'Pe\: iyi hlllrl"r U 
ll'rt dl' lı •rının nııtııı.ı m br• nnnntnell"rl, Jl.lr· 
ları bıı ııııı ora taııa ıın '" mııı,.ı,. ı.ıır.<ı tnıılıbttı 

1 • &linı.11 11 tııbann 71ıııt n n bir hu . nna.\'ll'!anın ır. D.r. knrnı ,,. 
tını, ıı..ın 1linı. dl'ılrtt ı.u t"I' Irk nıl'c·lh .. ısı"ı'll· 
arıayıı•anıt· bir nıerıı, .. 1;nın1;; lı,:ln ktlrt Cl'loıl,-~ , •• 
rını, an.;' ı .. 1;; P.trtt tnh;k~~ı otıftıı;unn, bucııııım 
~1..ntlll'ıt.; b :ının tanıaınhı •ınuııt ınant nlnmndı· 
na alının R\; t"I' b.ürrh-~" dtıno'krntlk bir ,.._,.,. 
11n 1111, 1~ ~•nırt bnıu tlrı1n ıt.:ı trmlnat nıtı
ınıııtt,. ~dara ıcr.ıırı,,S:dııfunu ı!a!ma tf't,;rarln 
ıne ı. tııo "hntılP.rdlr 0 btınıarı yapııcak1ıınnı 
bonıırın a~Tal P rtı 'ıı.udbuı.:ı «kapalı br,·nıın ı· 
'P.t ,, d a 11lPllına,ra •nıa laldıp t.akdlrıtr 
bayauaın~m~ı.rı ı p,,.0~1~ıın ı:o ltnnd:t"- bürrl 

ıı.trıer ot "-rlut 'Znnıanı &renıl• '" 
ıuaı. tah&.lı ... ,. trz,1r '~"'" 

• 

Prof. Dr. FUAD KÖPRÜLÜ 
::rou 'apnıaltn. batın t.ııı ı.:adurııı tin ı..uınıaynrnk 
< tıllrrl.-et '" drmoı.rn.•tn 3 I memıeı.rıı pnf(aln' a
nı.. l.:••nıiinlzmr tılzmf't rdecrk trh111'1'.ll "'11"r 
olaraı. <lnnıcnlıınıaktnıHr !- Onlara ;liri' Cll.'I'. •lrnd
rrtll bir le ra ,,. ~ur'all!' !;arar alacak bir tl'Şrl d· 
hııLı ı.ıınnııı. 1 dır, 1 h- o ı.adıır._ 

ırl\ ıpalı tırrnnııanırn nln. yazanlan dahi ı:ııı
dur!'f'l'k ı..adar ;rımıı, "" cııhın(" oldnı:unu söl 1•
ml•Uın. llııııu oku,.-ıın tıf'r bnL:ukt'u, hrr tarltıl'I. 
hatta btıııl:ttı cıa tüznm yoı., brr nııinf'\"\ ,.r ,·nınn
dn•, orıııtnı.1 lddlnlnrın nr. 1.ııdar l'~D•~ı7. oııtnımın 
P!'ı.ftll bilir. nnıranı.tı iktidara bU:tm olun ttı.•ı.. 
ııartl, rrı. "r" sl,trmfııl doln,!'1~1 ·ı,. mlıdnt.ıuulnn 
h 'lrn hl" bir nıali~at takip f!tmryen bu dl'ınrıl.ira~ı 
nı .. ytılndrkt ldıllnları it.lort nı!'•rntı1 t.1 dPnlnln 
frlt\liPtll lı dl•rlrrl flr ısııata ııaıımın'k trşrblıllsfı
lll" l:fllnrf', hnnıın ıır bü)OI. bir muıoıaıa H' toıı f 

"lllıı oldnlmnıı hbyll'mf':e hllf' ıtıııım ynktnr. 
n.P. ııı. ı.uroldnıu •ıamao, mfllf'D!SIP ı-t r:rrl 

fll..lrll '''"" parti td: dn tara fi 11rı rı. hattA. Uııllı: 
rnrtlll ırautecll!'r, deı-let adamları hep ikinci me;;
ruılyf'I tf'lal.etıertnden bahsf'tmblu, demol.:rftllon 
hurrhf'l ,.,., ltllfitc;ıtarıı b!'nutml Jer, lıomtınlstılk· 
il' trkt'll'm,.,:e eaıısm15lar. mf'mle~tl Ruslara tf'!!
llnı .. ıı .. ,.,.klf'rtnı !l(l ıemlşltt'd'- Tallln nl' ıanp htr 
l"lhe.•I! Bu~n. e;;l;;I prop-amıoı 'fi'. mazisini tnma
mlyle unuımru ın nıtme.n hlll Demokrat Parti 
bmlnl tıı ıy:ıo 'l'I' ıı.:tt<tarda bulunan lflL-t t l"k• 
l.:ül dl". totlllltl'r :r.lhnlJ"l'tJI bir l'f partW ı:1bl, 
hoıtinıin bOrrtrr.t '" df'IDOJ.rnsl tDl'llltıırtanna ııar-
ı nsnı llfibı ı.uıııınıyor. Aradalı1 rnrlı: n: 1916 

•ec;lmlr.rlnf'leJ.;I C.11.P., li:P.udl totaliter httı-lrcıtlnl 
arıl>c;a itiraf edlyordn. 1937 deli:t dl'tnolırat iktidar 
t.P, t)(ıs!" bir har!'liet!' <-1'5nttt t'(Jl'Tlllytrek, toto
lltf'r rdbııl,-etlnl ml.!L:rlemeıc eal1$1J'Clr. 

<clinpalı besannamr» Y1 yazanlara delil faknt 
onu ol.-ıı:rıınlnra ıuno bir dda daba hatırlatmalı' , ,_ 
ll"rlı: o~manlı lmpııratorluıunan lıctncl mrı.rııtl
~etten onra nlrtklııı bir ıı:ıra retAlcetler, dabtıt t&
yıınlıır. hunl1 m dahlllf'ler, drvlrtl parc;alama1ı 

ı1;ın ırcrdtn ve dı andan ,-aptlaD battktller, ı;on
ra •ı rablmı harbl, naıı.:ıın bortıt. ,,. nlhayrt nlrlııd 
ntınya llarhl, barld te rllı. Te J'tlntımlnrla yapılan 
\"nnnn f~tııft.n. bnıfın "1 uraı. teferruannR k ıtar, 
bütOtı f'brplert t"I' ncllcelf'rt lif' molfımdur. o ... 
mantı tmp rntnrlutTinun le; bOn~ lndel..-1 zaaflar, 
ıı:erllll.1tr. nnsur mUc.'ldelelerl, f'mperynllst devJct
ı..,rın mnanrn \&ton p:ırtalan Ozerlndrkl l'mel H! 
lhttra~ıan ela blllnmryen men.ulor tleı:lldlr. nn 
höylr iken biltün bn ba1'tka1l:ıra l()z yaırıanııı: fm· 
paratorltıı:ıın :rıltılma 1111 hürriyet w. d!'mokrn~ 
Cl'reyanl nıın bailamoı.:. ondan sonra da o el!'\ rln 
ııartıan ile baı:OnkO arttan blrtılrlnden farli: t7. 
.. a, rnk hnı:Unt.-U hılrrtyrt "°" df'molmısl tarnfdnr
lannı Adeta ,-.tan bı)anetl ile ıı;utlandırmaıa cür'et 
rımeı.. müllhle ve nffedllme:ı: bir ıarıetttr. 
«Knpnlı beyanname» yl yazanlar, bara4a az eoıı: 

moı krlenml bir l'l.:Uıte lll'rl eilrdtlkll'rt lıtlrrlycl 
"" dcnıokr~~ nıeyrılndd.;1 rn.:lrll'rl daha acık ola
rak mllltt ka~ısmdıı tekrarlamak tt.$31"1'.tlnl c • 
tP.rsrJer \.'<'! •l mdlı.t clhl sinsi bir taktik kullan
ın ~ lardı, totaliter rr,Jlmll'rln dcmn'kratık ııtstenı
lrrtn v.allfı hnı.J.:ındakl daha blreök tf'nlrldl!'rl• 
ni Rhl' ı..uıııuı·ılılllrlf'rılt, 11Rnıı;fın hrr l'SdPn enrl 
kudrt'tll ,." liÜr'atll bir lcra:rnı• th tl~ac nldoi;aıın 
öflrrrn tı.:ttilıır uıclilert, bonon ımraı. totntlter 

rrJlmlerd,, knbll ollfncunu zınınl"n lfl'lılf' f'tmPklr 
htrııhn, bnnrı aı,;ıli('a !Jylf'ınektrn linrı.uycır1nr. 
.-udrdll \r. lftr'atll icranın en kotıırı. er ılll~teml
dlr. l'alrnt 11.! ırlann trcnıhrsl biz<' 1.:0 tf'mı Itır k1. 
htırrl ·rt ',. df'1llo1'r 1 ttJlmlerl. bflnrl'ltr1nttcn dO· 
ı:arı hııY.t ku urlara r imen, totaııtrr ttJlmlcrdtn 
\'Oı. d ba faYctolı. eoı. daha ı.:un flllcllr. 

• n lınl.ikntl a.~a anutma,-ıılım : , ıı,nettcrl ı.cıtr 
ı:lhl ıi:l!llanmn\: htrşen "' ı.:uuUler1nl her ~' 
t.'lldlr zannctll'n dlUatllrlrr n l."Or4aklan &ô!ill'll k 
r~Jlml, mtı1rllerl :rnıonı ıı.uraba. fettı.etl', hııttn 
m h\"a ~unıl.;lrınl Ur. IS!ı b ııtı.at bnndan eonra d l\ 
dl'&t mlTtı'f't.:ttr. 

işte mükemmel bir ökçe listiği r .. 
... Nih:ı~ct d 
lekctiı • • .' nynıukh \·e eh-erişli bir ökçe Uistiği mem· 

nızııı her tarnfınn tevzi edilmiş bulunmaktadır. 
• GOLF ÖKÇE L 'sr· -. " lKLERI, i't'tıniıı eıı son lerakkile·• 

l'I 11 e rri)r" t 
1 '? e, nıııamerı olomnlik makinelerde veı 
ıususl knlıplnrda inıal edilmektedir 

e GOLF ö - . 
t 
. . KÇE LASTiKLERi, patentli yepyeni bir ş~kle 

n llplır. 

• kGOLF ÖKÇE LASTİKLERİ, f vknlnde ., •• ır.ı'am l 
·uııdur·ın l ı. ... .., o o up e .' ın auuıııntlun fazla dayanır. 

GOLF Ö~ÇE LASTİKLERi, kunduranın ökçesine ta· 
nıaıneıı ınlibak d ' . • e er ve yürllme kolaylığını arttırır. 

enı ıılncağını:ı ''e "k . 
lı .. ınız ir" ) u 0 ·çc değiştirteccbriniz kundura· 

,ııı ı rarln GOLu "k 1. •.. . . • erkek k r o çc ıuıtıı:;ı ı l e)ınız. Her boy 
u illi urns1 iç" h 1. ın mu le ıf numaralan mevcuttur. 

işinin ehı· k 1 Unduracı 

GOLF 
ökçe IAstiği kutlanır 

Hür. P. Taksim mitingi 950'yi haflrlattı 
C8~1 ı ıncıııeı 

ur: 
cBlze demokratik nızam. huzur. 

c:nnıyct 'c eş tllt: vaat \ e tealU:ıüt 
ceterck ;ş ba..'jına gelen D.P bu va
at ve tcahbütlc:ine kaı·ıyc ı adık 
kalmadığ1 için iktidardan uzak!~ 
urılması artık mukarre::-etlr ıı 
HIR llAUl,_t 

Tam bu .ııırncıa ıınhoı:ı karşılanan 
b i r h1dıse o muş. bir ahıs. Hür 
P. lletC'rlDf! Kırşehır kanununa 1lll 
za atıınlardıın olup olmııdıgını. t 
lıamklr bir Uaoo \C tavırla ı;o.=aıt 
!Atrmtottr Oa!C' ana ı:e: n hıı1kın 
cOrOltüllTI a.:-ııtında KARAOSMAN 
OGLU su il topluluğa naklederek 
ııunları sllylcrnlşt.r 

c Mc:nlc et n huzurunda tı r 
şeyı.n hcaabını verecek kadar açık 
alıntı;ız. Bir ı:en1: arkadaşı Kı?§C· 
bırın ... aza yapıl~mcıa. ınıza.'Tlı:r. o
lup oımıcııtını ııoruyor. Muhalif 
bir partiye re;• 'lierdl~I için Kırşe
hlrln kaza yapılmllSl teklifin! mec 
llı;e benim yapma.'llı ve ctı;cr bunu 
ben yaporaam nci;icenın daha ko
lay alınaca~ını sllylcdilcr. Derhal 
reddettim. ayıptır bu dedim. Vı.ı 
o aan. aç 1>eno ovvel koptuğum 
D.P. eten tamamen koPtum.» 
D.r. 1Hili1 llİ'ıt. r. KORK1'"U 

KaraOhma."loglu sflnıkıt alkı§lar 
l'e teznbüratla karşılanan bu iza 
hııtuıdıuı ronra esas konu§aD;)Mı
na devamla. eöyte dedi: 

«- Du mlllotın başına hor türlü 
rahatsızlığı veren D.P.; Hür. P. 
den korkusunun açık blr t.eza?ıQrQ 
-.Yılacak şekilde vaktinden evvel 
cıeçlmo buyurun dedi. Fakat mıııo
t.in de. onu 1kt.lt1ardan aşağı bu• 
yur odccct1 muhakkak. 
iKTiDARA Kl\1 Lh JKTJlt:.' 

Fakat bugünkü iktldann yerine 
klml Jı:oyacatız? Bu ınıalo etertıal 
'l'O aamiml olarak blr cevap v~ 
mek her zaman mflmkündür. Bu 
nun için llcr yerden ve her şcy
d~ ovvcı istanbullulann isian
bulu mC\·zu olarak ele almak lı\
zım ııoıır. nar. P. kent11 elemanla 
n lçlneto muhtelif ııtyaı;t ve tkt.I· 
ııacıi 11ubelcrdcki mütehassıs ı:enç 
,.e bllırlll şatısıyctlcrı buracıa nam 
zet olarak ııiisternılştlr. 

Htır. P. nln manevver İstonbul 
balkının idraki k&llıaında hürmet. 
kllr •e ttlınat.kur bir vaziyet aldı· 
tına hOkmolunarak f.stanbulun a
.sıl t.eınslllerlnln bizim partinin 
llt.tCl'olnt1o bulundujtuna karar vo
rilmcUcıır. Jatanbul halkının bu 
kıırıı.n zaten vermiş olduıtuna 1· 
nanmaktayım. 

KARAO. ''"oör.v ISSA:'lif 
DIR iDARE \ 'AADEDh OR 

iktidar mQyesser olun;a insa."\J 
ldaro getlrccoitiz, nı.n. 1111 fnrkl 
«öZet.mtyooc~ Türk mtllet.lnln 
kana.yan bir yarası ,,.ar. Bo:ı:ulı: ik· 
tlsadl cıunım, bürrlyCUtzllk. kıy
meti .ı~ blr para. bütÇe. Büt
çedo tasarruf yapac !'iı.z. Kan zlyn
uıı 11unıumıak için büt.Qe4e 1·1.S 
ml1yar to.sarnıf yapacaAız, Rejim 
berbat oldu. norrıyeutzılk. at1a
letlltzllk atabildiğine çitml§tir. 
Zulmetten zulmete cark ola.n mem 
leltet aydınlık istiyor. 

İ6tanbulhılar 2'1 Eltt..'llde yapa
cajtlnuı vulto büyüktür.» 
BAMOUl.IAIJ SUPJIİ 

MJUnı;de ilk konuşmarı Bomdul· 
l"h Supht TllnnöTer )'8ptı. Tannô
ver, Hnrrt1e: •e rrJtm d vas: utrun· 
daki mQc:adelelcrt tarihi a~nda ı:ııl 
uııe.-ıo tı:ah eden konuşmuında, 
Hllr. P. ııln ve Uert ı;elen mcnr;u;ı· 
lannın dctcrln! bellrtt1ktaı ııonra 
~e denm et.tı: 
~- Hmgt lıtırrtyet 1ç1D ~0-

rcz?. Kalemln hQrrlret.1 1ctıı. actllyc 
Dln hOrrlyeU için. 1 mt temsıl "ilen 
bütOn mQ~ertmtzın bürrtntl 
için ç:Ltı l)"OUZ. Acaba Türktye gıır· 

buı rüçhanlannı ne zaman ı.uııJ'll 

e&kUr. ll1z 220 &ene eneJ IlL Mu. 
taıa dOTrlndt!n bert bu mevzuda ç&• 
lışınaya ba{;ladlk. HllrrtS'et. :flkrt TOı 
kl)'ede cıe muzaUer otacat, sla ıu. 
tun. llu ele aeçen acın 1l:Sllt.tır. OU• 
cıa doıtuzu taytıolmu~ bir thU)"arın 
slJ:c aon u.•atrool budur. Münııı:a~
la.."'lmw1a ttıtre teneuül etmeyelim. 
B1ıtlln kalbim.le mllcadelelerim!ziıı 
mmet hayrına olmaaını etUerım.
n;ıı tn • · ımot!\lN 
KON US!\fA 1 

Feridun Erı;:ln ıwçlmlerin 8!ya
al pıırtllerle millet ara.sıncıa akto
dllen içtimai bir mukavele maht1e 
t.ıııde olt1u~u belirterek konut
maya başlaınııı ve ezcümle ıunıarı 
66S'lemloUr: 

•- Mlllet rerlerı füı Meclise can 
derdllP siyaset. &damlarından ya,ı
yan nuılllere .ııaııcıet ve refah te
min et.melertnl, hürriyetlere bekçl 
oımatannı, mOııavat ve hukUk prt ;,ı 
.ııipjlerinc rta,-et.kı\r davranmaları
nı. memleketi imar çatışmalarında 
ıııunımı olmalannı ve nüfuzlannı 
fah61 mentaat.lertne kullanmamaııı 
rını ister. 
, ..... n•••• .. •••••• .. ••••uıa1111ıunıııttıı•ıı ..... ıtıa 

Orijinal Paketler içinde 
-

KEVF 
Bayilere tC\'Zl cdildı 
YEŞERE..V TİCARET 

Tcl: 44 92 22 

Acaba D P bu tçtimat muıca· 
vele bQdimlcrindcn hansı .ne na 
ret ~ınıot r. 

BOtOn Yatan ııatııı. retah ve 
ucuzluğa lı~ et çekmcktedır. Ja
malkııdtın sumatra'\'a kadar. mua
r;ır medenlYctlu cıı tabii lhtıyaç

larıoı te~lı: 1 eden maddcl<'rtn bu
ıuıımadığı uıc memlc.keı. Tflrkıye
dır 

imar şlne ll<'S&J)8ız baş.adıl ar, 
sonunu n11>ıl ı:ct rcccklertnı .,ım 
dı~c kadar d\I onmemlf o!dllkları
n• belirten marc.cr mc\cutı.ur. 
~ıl .... CI K\l'\~l 
hO'lil ><I \OH 
Aıoncı Kopııtıı 'll :ını: ıı UçUncü 

lıatıbl o ııra tonuomııııına ı:•~eı. 
heyecan ı. tr, le ba ıacıı • 

•- s ;raset alanında tehlike G.
nındn ı:önüllü ~ azı:an bir nefer 
ı:ı bi tılan bır 1manın heyecan ınt 
mazur lliirfiıı. 

D.P. karanlık ınttsar bulutlan 
Jçıncıe batmolı:tadır. DOn iruıan bnlı: 
larıncıan '\C hürrt3ctlerdcn har • 
reılc bah edenlere, han oasuı 
hürriyeti dıyoruz, yenı Lıır çimen· 
to fııbrJlı:ası yaptıkları cevabını \e 
nyorlar. 

Haııl onıv.,rıllte mutııarıretı etl
yorubz; ~eni bir barajın pllnlıırı
nın ıııızırlandıtından balısctltyor
lar. cevapları hep ııynı ı:arııbot:o. 

HOr. P. yJ hiç 6CVmlyorlar. ÇOn 
kü HQr. P. vıcaaııl rına tutulmuş 
b1r aynııetır. Aynada vlcdanlannın 
ıWıtnı ~rap korkuyorlar. M11leı. 
buzunınaa imtlbıın vere:nı;ı;orlar, 
\ ercmıyeceltlcr ete. tBalk araaın· 
<lan bJrt: Bu &ene ııuuıta kalacü
lar.) 
E~lltL'U~-\U Z\UTl\U 

Emrullah Nuı.ku konu§Dl ında 
mit~ havuını 046 dakt hava 
ile mukayC60 etti ve palıaııııaı ele 
alarak etedl Jel: 

«- 1046 dıı ben ayni bu mer· 
c1.aııda konuıurkcn, ka?§ı yoldan 
Uzerlndo •ucuzlukll yazılı bir ta
but ııeçırııı.yorcıu. (Halk: o ı:ömal 
et(I.) B"1&r anctık biz UCUZiuk ya
parız etcnıı~tı. Pahalılık buaün, o 
aünkOnün beO mt5lldlr. D.P. niçin 
muvatfa.lı:: olamactı? Gayet bll51t: 
HW:ızal beşer ntııyan ııe maluldür 
zllınl)·ctını tıışıcııı;ı 1çın Mcndcr~ 
kıılklnmamıı.ın tıı.ıl yoktur cıccıL 
Doğrudur. llaklkaten dünyanın hıç 
blr ycrındo bu derece dorbecıer bır 
kalkınma ~oktur. 
TURAN GO~t:: İN 
.l\.OSlJŞMA::;I 

•D P. c:eneı ba: kanının rQyl$Jn& 
ı:ırcn adam »Olıırıık \'11.Sltlıuıdınlan 
TUrıın Gtınq, Aelapazanncıa D.P. 
lJlcrlo b!r Clüello yapmak icap et.
tJlilnden ı;eaınin kıısıt olcıugunu 
belirtip şöyle ba.,lacıı: 
c- Dl)"Orlu ki, blr 1ktlaaell Jı.ur

tulu§ mücııdelcsı ıçındeyiz. .Kur
tuluş mQcadolt111nl k1nı yapmıştı. 
D.P. lldcrlertndc kcndllerını Ata
türklo Jı:ıyatılamak Aeteta bir hasta· 
lıt oldu. Dunu her ver.ile ile p 
teretııer. Büyük adam vasfını dal
ma kencıııcrıne matettilcr. BUyu.c 
acıamlar m1llct vo mecltıı müraka
bC6lnaen korkmayan 1Manlarcıır. 

D.P. nln Jı:unıcuıan bu~ ect 
oldutıır. 

isıanbulda vcrecc:~tnı.z; reyler, 
Meclmto mllletın bak vo bUkuku
ııu dlnıyet.Lc mQda!ııa ccıen Hür. 
P. k.tldro3Unun, Meclıtıto bulunup 
bulunma:nMı icap cıtlğini tcı.bit 
etmek olacattır.ıı 

ur. uın.ts u.u.·aAMoGLUNUN 
KO~UŞ:tı.\61 ' 

Dr. Bar:aıne>Atu eeçmcplerm nlçln 
Hurrl;1et J>ıuı1.alıiı oy vuınelul U:ti· 
ı:a ~lııi '1z:ahla ezcumıı Clem1ft.1r 
kı: llckenellliL memlekete hlzm t 
ettıtuıe ınan<tı:ı parıl)'e 01 verme~ 
ntanda,ılk borclldur. Hiçbir ııarıı 

) .. lnız keııdt mcnauplan.nw re;rlcrt 
11e l.kttcıara aelmck 1m ıı.nıııa mıhlp 
ClejtlldJr. PartJlc:I ılı:tldara s;etırecck 

en mühim kuvvet, '8ratsız vatancı 
Jar çoCunlutunun reyJcrtdlr. 

lUA:&L''l!Ell AKSOY 
Muammer Ak&y, l);p. rt <Aadece 

ır.ctı demokrat olan parti• 40kllndc 
vaıatlandırıp ba'1&dıtı tonuş:naaına, 
tekrar D.P. ye rey vermentn Clllı::ta

törlUiiiU aeçmek demete olttuıtu:ııu ua 
de ecıerelı: devam etmlftlr. Ataoy bu 
arada. Timurun çok aevd.ttı atllllll 
ölUm habl'rinl s;ııtlrenl ölümle teh· 
c11t ett!tl baldo ?<:ısrctUn Hocanın 
bu habert ımparat.ora nNll •uciltl· 
nı ihtiva edtıı hlklyeyl D.P. ye ıeş. 
mil edere!: t(lyle demiştir: 

c- D.P. bıımn bOmretlnl uı.o
mem, Onh'enıtte muhıartyetı !Uzum· 
auz. aetll ıcmtna ~ soıı:. 11pa' ha.kkt
n ne Jtuum, ere., b1ç ı.stemez dl· 
7or. l"akat ıı.t.ve eeltıor: DemokrUi 
ölmedi.~ 

inRAHbl ÔKTDIİN 
KONUŞ31A 1 

71 Eltlnıtle yııpılııcat: aeçlm.lerın 

netteeat :ra hQrrtyot nmmınuı ku· 
rulmuınıı. veyahut tr. D.P. 1kt1dan· 
nın ktıclcme kademe memleket içine 
sok tutu keytilllt reJ lıntnln lcaranlık· 
ıanna Te ıstırapları.na ıtırültlcyeceJt 

ıır. 

D.P. l!t1erlm ı~ uçtınlertndeıı 
aonra tasarlaetllı:ları bir tertiple hür 
rlyetımmtzo sullı:ast etmişlerdir. 

DUJlS'& tarlhllldo bu kadar btlJ'llk, 
bu tadar mCi.scccel tt delim bir at· 
)'D.si aletatmaca 1'tlkU bulmamıştır. 

Milli davamızı tatıakkUlc ettlreee 
tıne milletçe lnandıtımız muhal r 
partiler &rtUitndakl l.ıJblrlll:l cer
çeli::l~Urtlememtşt.tr. Buunu mUlet 
aerçr"lı:I ı.trccet.t.ır. 

Siyasi ve mizahı sos~ete gazetcsınin ilk S8l1SI çıktı. Bu 
sayıda, Aıiz Nesin, Osman Nihnt, Cav.it Yamaç, FürUıan 

Hüsrev ve Cevad Said'in yazılan ite fıkralar, hlkliyeler ve 

karikatürler yer almaktadır. Fiyatı 25 kuru tur. 

P.K. 3i Teşliklye 

c.u.1•. ı,ı:ınbnl nıllletH'L:lll ad1131 
anıı.at Xe~ınıt trı;enc 

INÖNÜ 
tllıışı ı tnclde> 

rılmıyacatıanııa datr namua aö::ü 
nrdllı:lcrtul, bu )"emini :verine ge· 
ttrmck lçtn de Ankarada .,e TUrkl· 
yenin her hangi blr yrrlnde Actııaıı 
Mendereae hizmet. etmcAe sıtmedlk· 
lerlnl izahla aeçlm kanununu fld· 
ilet.le r.enkld ederek aöılertnl t(iyle 
blUrdJ: 

•ODiar JoJ;nntalarda 7emek uınar
lar gibi ııs~er ııuırıacıı. reylertnlzl 
onlara 'l'ermenlzl tatJyorlar. Ama, 
Aziz Türk milleti bu eartıar altında 
n)'1n1 lc1ı:ne ve~41n1 pyet 1J1 bl· 
lir.> 

Adaylardan Fakih özıan. ctarlh 
bizi b!r n~ll kurtarmak 1ç1ıı Ta
zl!eye dt.vet ediyor. Biz Ankara TC 
İataııbUlda ran gelip :ısoo llra)'l at
mak için eçl.lm.lyoruz. Sl%lert fekcr 
tabrlkuı temel atma meraatmlne 
dAvet. edip, rakı tçmete çatırmadılı:. 
Huzurunuzda D.P. )'1 d&TA. ediyorum. 
Bizim plıai d&Tamız olsaJ'dt mab· 
lcemero moracaat rdtrellk. Bu CIAva 
Ttlrk mllletuıtn maddi ve manevt 
Clt.V&lildır Pahalılık beltıl olsun, hak 
sıııtıklar helAl olsun. Ama bin aene 
eı:emccıııı Kon:vaıı karaeını ona bU
ııa tul etmek lat.eyenlert aal& b.W 
etmlyonıu 

Saaı ıı olmuştu. inanü bOJ'Uk b1r 
tezahürat aruında kürsüye geltll. 
•Yaşa, T&rol> nlelalan tanlııaa drı
nm ediyordu. inona ı:noycıanı doldu 
ran 20 b1n1 a;bn kadın n rkek 
dlnleytc11ert ııtıkQta etuet ederek w 
le."'ine ol!rle başladı: 
•- Du aentııl.ıı. sonunda Konyada 

memleket mtM!lelerlnl ctddl olarak 
t:onutmak i.&t.ı;vonım. Xon:vada tatlk• 
IAJ mOcadetw aıraııında s;arb ce.ı:ıho

aı kumandanı iken C0rd attım ,ar
dım lan Omrüm oldukça unutmaya
capm. 

1954 te, fı\n1 .seçlnılerclen Once yl
n.. buraya gelmi.f, memlüııtın alya· 
ıi ve 1ktı.uell m~eler1ntn iyiye git. 
medltllll llOylemlJt.tm. 4 bafıDC1&1d 
lktıcıan ı~o den bert bu huauata 
dotru yola çeTlrmck lçtn uJiraouı:n. 
Buıtınkti. durumu daha o zaman 
aarmOşttiın. Zaman bent haklı cıkaT
dı. Bir hutalıi:ın tcşbls1 Uk zaman· 
tarda llÜ(ltür. Fakat, tecıavlal kolay
dır. Zaman geçt.ılı:çe baltalık meydi. 
na çıkar ve herkes onu teobl.ıı ede
bll!r. Ama tedav1ııl artıı: çok zorcıur. 
tl'o yıl önce bunu a&ytemlottm, tim· 
d1 artı1ı: bacayı aamıış bulunuroru. 
Çok çalışmak lcabecter. J9M &eçlm.le
rtode D.P. bUyülı: ç«>auııtuı: kazandı 
n bunun Uzerlııe de sert tedbirler 
aldı. o uman bu anlaşılamamıştı. 

VaziJl't. şudUr: Çoklu\: aaı.emtyle 
alınan reylert nlabetlude D.P. seçi· 
mt kazanamadı. Me,.,clA. 3S rcı1 aıır 
sınııı .,qa ~ rey aıımııı.:ı:. uıa 
r 6 mcbııilulı: olmaz. Bir kişinin re
)"i tıe acçlm! ılı:aybedenrtntz. Işte bu 
5!atemdc bir hastalık nrdır. :Su
nun del111ertnı 1954 ten aonm 1ktlda· 
rın atcııcı tedbirlerde gOrdük. I>eTlet. 
ve htıkQmet. re!alerlnln rad~ak1 
tözle.-1, propapııda oldufunu uıst 
te hiklmle: karara baj1tadılar. Fakat 
hli.klm.lcrln bu ıı:arannı orta.dan kal 
dımalc için ye:ııl kanunlar çıkardı· 
ıar. Onlar diledikleri ptUde radyo
da konuşuyorlar, takat mUdataa 
h6kkı vermiyorlar. Blz:ı:at. ııuçlu, mU· 
data.a hakkı vernıiyendlr. ı.ıodaraa 
haklaruuıı tanınması insan Hakları 
Beyıınnamesinde yardır. Ve biz bu 
be)'annameye imza lı:oydtık. Bu ko
nular tı:r.crlnde uzun borlu durmua 
cağım. ÇUnkU onıann haline aelS'O' 
nım. C.H.P. bu ucıır aleyhte tedbi
re r:ıımen "A.35 rl'J alttı. 0.M.P. de 
takrlben 600 bin rey aımıstır. MU· 
halete:. p:ı.rtllertoln mtışterek çalı~ 
malan D.P. yı. iktidardan ura'tlafU
nıcartı ı;ll:ı: Oııtlnıı aıındı:tndaıı 1954 
ten aonruı, batta temyiz otmaı: tııı:e
re ho;a ı:ı•meyeıı hl.ktmıerl ettme~ln 
den rıt.Uler. Bu, lı>tldal blr zlbntye. 
tın al meUdlr. Bunda D.P. efradı· 
nın hto bir ı;uçu 70k. Ama, 1daro t· 
deulertn bataaı vardır. Basını behe
mehal 6Uııturmal: lç~ alınmayan 
tedblr talınamışt.ır. İktlda~. buaust 
Te resmt ber )"erde bcı.aını b:ı.ııkı altı 
na ak1L Baaın geçen defa btzım a
leytılmtzcıe idi Te o oman D.P. tıln 
baştacı oldu. Şlmdt >:onueturm•k U• 
W.mlyorlar 
GAYRİ .'.\lÜ AİT ŞARTLAR 

Bu miııt"al qzcre 1957 > • celdı.t. 
1954 te alınan bütO:ıı teetblrlm:len 
.ııonra arzu ettttı hor eıı:rı raıımıw 
va onu terameı. aıtdotm~lııl lııtcdl. 
1954 ten sonra bUkCl111et bjb-Uk mil$ 
lı:üllcrle kartılaftı. 19J6 da, btıkO.met. 
AEalıırı hakkında. tablı:ttaı. açıldı. 
Parti iklçe ayrıldı, .Müteaddit de!•· 
ıar b!uat D~bakan • er tatlı dille 
konuşursak hal!etmi1ecel!m1z me
eeıe :roktttr• dl~erke bent vazl!eye 

100 Gr. lık 

Knh\'eyi arntmnz. 
YEŞf)RJ<)N TİCARET 

Tel: 44 92 22 

IATP'AI a 

Bazı yerde peynir 
dağıtılctınadı 

lstihsnliıı gii;;de 45 ııishe· 
ıiııde o%aldığı bildiriliyor 
Şehrlll muhtellr yerlertade ı.e blt 

edllen b ltkı!lar ıarafından beyaz 
TC :ıı:a;ar pepılr utışına bat:anmıır 
tır. Her ka 1çln bir mutemet tC.. 
)1n edilmiştir. Perntrlcr buzhaneden 
mutemetle::- taranndan alınmakla Te 
kaıa çevresinde sa~' yapacak olan 
bakkallara tem edUmektedır. Tel'Zl· 
1ıı mrzuııreıt mutemede alt oldu· 
.ıundan, ba•baytler peyulrln fL'"tı n:
me&t )ilzOııden •zarara utradıklannı 
Uerl ıtırmelı:.tedlrler. İddiaya söre buz 
hanede &tır deneede tartılan per· 
nlr, 11at.ıf rertne gidinceye kadar 
ısınmakta vıı bir tentkecte ı $ - 2 lı:I· 
lo !\re Termckı.edlr. 

Bu sebeple, mutemetlltı kt.bul • 
ıaıaıuı•••••••__.•....,..••••••nn.-1M•••ıu111111nıı 

dbet. etti. Büyülı: bir memnunlukla 
Jı:abul sttlm. 5oı:ıra anladım tt, aa· 
yın Başbakan bunu c!ddı olarak ar 
iN etmemiş. 1957 de •eçlmlere aleti· 
yoruz. Fakat. çok gayri mUAtt prt 
lar altında. ikUdar arzu etmedi;! 
reyleri veren blr vllt.yetl kaza halt· 
ne sctlrdl. Bu hal, 4 5 bin l u ete
ttı. yür:blnlerce yıl önce raşamış ip· 
tldal eemıret.ıerde dahi cOrUlmemtş 
Ur. Bütün memleket., h.wzl!P kal' 
fi 1ııtlaltn1 ııöatermlft,lr. 
BASI~ 

Baaının buı;;üı:ıkU haUDe bakın. » 
te: lkt1dar aeçtmt tazanıraa, batın• 
.ceıece:t bildi~ halde :vtne hürrt:ret 
yolunda mücadele ediyor. Yrnt se· 
çim kanunu Jle vatandapn :eylne 
hükmetmek ıatenmeıı:tecılr. işblrllQtn 
de lmlı:A.nııızlıklar ht.sıl oldu. Blıı yı. 
ne ae;ıme i;trdtlı:. vatandaf mesully 
ti Uıı başbaşadır, 19~ ye kadar biz 
elimizden geltıı her te:v1 yaparak 
bu 1kUdarı deii.şt.lrmlyeullz ıtlı:rl 
'Vardı. Sizler de bu tlklr 1ç1nde 19~ 
eeoımteriDde reylerinl21 lı:Ullandınız. 
Seçlmlıı netleea1 bu deıa da al:&ln 
reylerlnlze ba~ıdır. 
«BVTÜN EMELbl.. 

Bu eart.ıar içinde aeçlmc Beldlk. 
Bundan blıl1m beklee1lğlmla, ntaD· 
d•fln deorlet. lda~ne tuırıı olm• 
aı<lır. Bu bir imUhllndır. Bunu 
me:nloket.iıı tellııı!llü olarak kabul 
cdl;vonım. Artık ll>ta - 19SO roktur. 
Hu vaıandıış alı:fam aofraya oturdu 
iU T&lc1ı. lktJ&acıl aıltıııtıJl dUJ'Uyor. 
Vatandaş anlasın iti. S'8JlllŞ n hata 
lı lktısadl gldlfln ktııdl ha;sat.ınela 

da tc:irt olacaktır. E~er bunu anla· 
ma~ lilkıntı)'l da!ı:na çekocelı:U: 
ÇUnl:U onu kcndl lıtemlştlr. 

Artılı: hayattan hiçbir bctledlt!m 
talmamıft.ır. Bütün emellm, bu mcm 
leketln k•dıırtnl tl)'ln et.tJllnl gllr· 
mektlr, Bu, ntancıaşların bt+l~ 
'l'lt.itesldlr. Ve beatm başlıC3. ;arcm 
dlr. Bu ~bbüsOn en güç ı;at.ba· 
aını atlat.tık. Şlmdt koloy c!cvtrdc
:vtz. Bu Jı:adar ıedblrle..-e ratmen ko
ıa:vııaın ııerede oıcıuıunu sorablll:ai· 
ııııı. 

TilrJU te411lrler ahıımıştır, ancak 
vatandaş çotunıutunun reJlm ko 
nusundaki fikirleri arttı.: hiçbir 
şekilde dcllJt.lritemeı. Bu lktlda· 
nn tan ı uru benim ~!ılım· 
d:ı. llıtldanlan çelıllmt'fl , rUr. 
Buı;Unktl kusurtannhn 7ano 
oııt.uı kurtaracak olan lıenlm, 
ben. 

den bB)'i bulunmadJlından, ClOn E· 
ml!WnO mınt&kaıında pcrntr d•ğ!· 
uıama~ır. Eıntnantınde 15 dükkt. 
na 360 tend:e beya:ı peynir n 300 
kcl.e ka r peyniri ~ll.1!6 edUm\" 
talı:" bunlar müatr!ıllke uıtlkal edc
memlftlr. 
• Dıter )"erlerde peıntr &atıp başla· 
mı~r. öıe )'Bndan lli:11lle.-1ı:ı ıtalle
.ıne C(iro mevcu~ peynlrler İatanbu
lun btr buçuk aylı\: thtlyacın~ an· 
c:ılı: tı:.a"11arabtıecek, t&ttbla1 yüzde 
43 ııtabcl.1nde azaldıtı lç!n bundan 
ıonra pe:rııır darlıtı ~dtıı ı:oıı: 
daha 4fddetll oıı.rak kendlııi aöste· 
recelı: ve karabonada etahl pe;rnir bu 
lunamıyacalı:tır. ............ "''''""" ................................. . 
Konyaya ctden C.H.P. Genel B.,
tanı İliIIlct İnönü. Konyanın ı.·e 
memleketin tanuımış iş acııunlann 
dan Kemal Seli Ue öt.el olarak en 
düı;trl ve iktisat konulannda mü• 
tcaddtı. t1ofalar konuşmuştur. İ· 
nöııa. memleketin ne şeklle!e eu· 
etüstrllc~ebllcceıtını ııonnuıı ... e 
kont1151nıten izahat almıştır. Ke
mal Seli, inönOye yılcıa takriben 
bir milyar iş gününün. yani 80 
mllyondan ta:z.1a ~ sa.atının nıı:ııl 
heba oletutunu, bunun k0ç11k ve 
bQyülc kasaba ve etlğer ıanayi te 
ı; lerıncıe kullarulabııecetlnl, böy 
lelikle .l5tllıııall kıymetlcncıınne ı;e 
tıooa gide:ı 16 saatlerinin değerlen 
ı11rtlebllcoeğlnl izah etmiştir. \'e
rilen 1Z&battan fevtalido mOte
hamlı; olan 1nöna, Kemal Sell'den. 
:.aman za.-nıın bUlU!}UJ> bu me.acle
lc: U:z.erlndc tu~lr ı.eatl.61nt1e bu• 
lunınak arzl18unda bulunduıtunu 
i!ade etmlşUr. 
ANKARA llTISGt 

Anlı:ııra. 16 - But!in C.H P. !n· 
kılAp oc ğıncıa yapılan toplantı· 

da konuoa.n C H.P . Genel Sekreter 
Yardımclliı Kimll Kınıı:oaıu özet 
olarak eOylc cıemtştlr: 
cıoM de kunnaya baotadıııımız 

tabrtkalar benaz faaliyete s:eçme
ml§tlr. Bunlar açılınca ucuzluk 
ve ferahlık eetecekt.lr dediler. Şe
ker tabrllcatan t.a:namlandı. Fakat. 
şeker :tiatıan ucuzlayacağına zam 
g(ircıO. B!%1m altt ay aonra .tıel'~t. 
le nlsbı 111ııumıe &dil bır ııeçlın 
;rapmak tca?ıhQdOmüze ka..._1 D P. 
ömür tıoyunc iktletar Pll§tndo kot 
maktadır.• 
~ İllA 1 • ıtt~I • 
!zmıt. 16 (Hususi) - Pro!. N • 

hat Erim, bugün, memleketi o.a::ı 
Kancıırııcıa. attı bin partlllnln nuzu 
runda b'r tonuşna yaparal': rejim 
"" iktlndi t1urumu tenkit. etmıo 
tir. 
V~t&:ıo~:uın D P. ye Te'Y ver

:ncmc!ertnl e~yle3c:ı Enm, bu mem 
leketı ancak cıı P. selimete gôtO 
rccektlr, şlmdll!k bu şekilde :ru
:nuşak konu~uyorum. takat Meclis 
te sMtm daha çok .ııert çıkacaktır. 
demıştlr. 

Bitlis Valisinin 
bir tebliği 
protesto ediliyor 

AfJonda, :Saşbabn blrtblr!mttl 
kıracak .t.özlc ııö;r1emlycllm etlye be n,uıs l& - B.tlltıte çıkan D.de-
)a:ıat ~i"rl)"<>r Memnun.l'ctle k :ıuı an ~azet.es!n n 11 ek m tarih ı 
ediyoruz. ~'akat Trabzonda kenttin nüshasında '\"al lll!;ln b.r te'l>llltı 
den ııeçl)'Or, a;µına gc!cnl aöyliU"or 1nt!4ar e mt1•r. Tchllltn bQIAu ı 
Bunlara aynen mulab~'e etmllo ut1ur: Propaı11nda ile ml'Şi\11 ol 
rum. yalnız ı:mtıyornm: biraz da mamtı.tı lıi.zım ı:c:eıı buı .k:.m cle
c ıenıyorum. Htlrrı;ı:et. Parttaı, konuş rtn partilerin f li."Ila 'e rQ:n\;:ı.o 
ma hakkını T?'llb:ronda D.P. BAJ a· lannı kullanara halk Ozertnde e:n 
nına Yeriyor. Biraz sonra HUr. p, niyeti bozucu \e hükılmete ııtı,·eo::ıt 
artık kiti dlror, buna s:enel ba n sarsıcı tl"lllrlelin doğmasına .sebep 
kııı:ror. oldukları ~raımektooır. l'a ~·ıe-

Bl.'lcdlyeye ırtdtyor. Hakkı olma- rln propas:and ile l'&Z teli he\•et
dan konuş'll}"Or. Hakkı yoktur, ka lcrtnı tıı ı3 a.n vaıııtaıarcıan ve p&r
nuna aykındtr. Buna mukabil Kır tller merkezlerinden başka yerlere 
oehtrcıe ıse, C.H.P. ııaatını c.M.P. Parti rcmz ve iıııaretle:-lnl t.~ı· 
ye verm k atıyor. Olmaz dl:vorlar. yan tllA.ma ve bayratclann asıtma.
antayamacıım. Trabzon da oluyor 111 yııısakt.ır. 
da Kırşehlrdo neden olmuyor? De Umumi nakl! vıı:ııtalarlyte )-oleu 
mek k1 kanun bir yerde başka, dl· naklinde nakUyecı ııoför '° 5lm-
ğe.r yerde başka anıaşııı:vor. &arların parti farkı &;özet.erek, pa.-
i.ı>T lı<~nl BURKA!\ ra aldıklan v vatandıışlara rıOQ-

İktl&adi buhran 1çlndeylz Bu, ük çı..:ardıklan haber aanmat.ıa 
p~ızlıkta.ndır. Bu memlek~ dır. Du ~b! brelo:eUer mlllı ko
tln çlttçl61 btm~·eye muıııaçur. runma kanununa temas eder bir 
ikt.tsaeti ıııkınt.ının ~bebl, pa.ra- ııuçtur. Bu nolctaı nazar dikkate a.· 
nın içte ve dı§ta dcli16tk eeklller- lırunalı, bu s;tbl hareltetlerd.en 11a-
dc oım ıdır. Elin vannıyacaıtı. kın:nalıdır.• 

zün glSrmeclll';t yerlere hayat pa- Bu tcbllltln ~ıtma.sına u~~.., mo· 
halılııtı çietlyor. 1963 c1e ~balı:a.'l, törlQ U$ltalann 1956 ctlm

0

lnden 
btzim klm:ieye borcumuz yoıı:t.ur bu yana l6stlk alınaın~ olmalıı:ı, 
dl.ye dünyaya llln etti. mr yıl ~o!örlerın iki n;danberl benzini ~· 
ııonra İzmir 1uannın açılışınt1a Ti ~ 
caret BD.kıı:ıı etı§ borçlanmızı tıı.s- \•ar vUAyetlerden t.edank <ıtm ıcrı, 
tıye ct.mc..c için mü:ııakcrclcre gir!- yedek parça 11ı1tıntısı !l'lbl ?lAdıse
şlyoruz. etetıi. <l liCkcr :fabrlkıı:ıı, lertn yaptıa;ı teslrdtr. Bu DOförl r 
bir Ocker fabnkaınnın panoonnı C.ll p fllimal&nnl datnıl 6Urette 
pa;ılaşmı.;c için dldlfilnCktccıır. O· takıyorlar. 
nun yerine bliljka bir GOY yapıla- Son vazıyet C.H.P. b~kanlıtı ta 
maz mı teli? ı raf etır.eto haklan ratıncınn 11 ~ım turuıuna b1lt11· 
yoktur. Pl4.n.:iızlık ve pro~amsızlık rilml~tlr. Netice merakla bek:enı. 
ısrar demektir. D~a.ndıın 800 mil· yor. 
S'C>n dolar yardım ı:örc1Ql!;U:nQz:ll -------------

Üniversite bütçe tasarısı 
iade edildi 

h:aııtrul tl'nlnrsltealnlıı Vekllete 
tekli! ettıtı ünlnralte bütçe uaa
naı, :ıuıa lı:abanlı: &örülerek iade e• 
dllm!Şt.lr. 'Onıveratt.e Yönetim Kuru
lu bu konu ile Uı;tll olarak eton 
toplanmı, ve bütçe ta.sarısının çe
'1 ı.ıı tı:.aıemıenndc YBı>ı.lacak .lndlrlııı· 
Jerl mtııakrre e:ml.ftlr. 

&övlüyortar. Du yarctımların teıııs

lerlmlze &arfedllme$l lfızımdı. He
ııaı>ll hareket edllmeıı idi. olmadı. 
Pllhalllııt aldı l ürtıdü. 1mar yapı 
yorlar, çok &Ozel. Fakat bunun kor 
ı,ıılığını nereden bulacaklar. Bir 
:roıun 00 santim alçalt.ılmı:ıı;ı Kon 
yadaki l'tı.tancıaşı olduğu tadar 
memtelteıın her köşesindeki va
ta.ndaş& da tesir ecııyor. QUnkU pa 
ranın deleri ııtın aeçt.U:çe dfiOU· 
ror. Biz bundan Qlkı\y tett.11ıı.mız: 
r:aman slnirlen!yorlar. Ve bağını> 

çaıtınyorlar. Başkalarının göz:ün<1 ··~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:: 
QÖP arayacülarına kenc111erinkln· 1 ( 
de arMınlar.» r Emsallerinden Ustün 

yaı~"::~!J:~ı~~u b~~~e::.~~ 1 ~, w· eonra bQyütc uvci ıezabClrü gOıı-
ıeraı. inönünün bindi~ jepl o
muzlar üurtne kaJdırcıııar. Mah· 
şeri kalabalık uaUcrcc t1&aılaına· 
dı. 

l~ö~O. Kl.:\IAL sr.ıJ 
tu. OÖR C T1J 

Knhvcsi ııratnı:ız. 

Ankara, ıo - C.H.P. Konya mı-
YEŞEREN' TİCARET 

T"l: 44 92 22 
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D~S · 

Milletin nabzı 
A rııbımııı arım mdıı •aı: 

bn•lıı oturan liırımııı z1<t. 
tılr aro. elindeki bir lu· 

mar ı:uetf''I lınrndo bir iki I.<?· 
rr allııdıkloın onra ~oıunıtal;I 
)"Olcuya tiÖJ le dl"dl: 

- ~,. dersin u ı: ııetl"lerr Ah 
IPP.1Cltlm1- flpp 1 de lı •ınııza 
dolitor ile !idi! 

Ondan biraz d11h.1 cruç olan 
Ahmet Cc\ap nrdl: 

- ı~ pf'L dl' ima nlmu,nr 
Hnlll Cf'ıuııl Hf-J Gazeıcı .. rıa 
ııRlr ndt"S "ıhhllt ı. c llnS.:ıoru
nuı. dl1or \l 1. «.\ile cıoı.torunnıı 
ta' tyt'lt'rlı> n~nırr. ı:tbl :ıcııı.: 
J'&Zlları. ır ııutn hepimizin l•I· 
ne )ar11or. 

orısr. bu z.lcrl tl\:•dll; d• 
ti: 

- ""'" htzlın ırttıı fnt;lr fıı· 
lıiaranın hl'Hft"ndl .•. liU' ııı.: hn•· 
htıı.ıarı belli! deı:n ıımn. ufak 
tPfl'ı,; rahftl ızııı.ınrı ı:n1elt>lerln 

.atlı 1\ dit uııı.trındııl;I ta' IJ ı>le· 
'"· dnı.ıora ı:ıınıl"ılen. 'lzltr. ö
ı1,.mrdl'n nllııtnınk m ını ı.tın o· 
luror. !'llr tlA bil.im l;;Oeuı.;. af· 
frdr~lnlz. pi ili oldu. Bir cne
lltc e\llytz; bizim el»lk f'lek 
ıt>ne l"e toy. ben~e ~-or.uk hal.•· 
mımtıı. ondan dıı ırcrilbe izim. 
linee trAI ıaııaıı.:. Erte•! ıcun. 
tt>sadllf bu ra. ı~zl'tenlıı ııoı.

tor .. nıuııund • (ı.,.uı..ınrdıı pi· 
sttrn dl,.e bir :razı r;l\ılinıe 111 ti. 
Okudum. tıpa tııı bizim otlnnın 
apı•IRr•ndalil u:uırtı. 1,; •ıotı. 

'.\ff'Jer tcd "l·I de prk ıı:ı. .. unı•~ 
F.czııhaııeıll'll biraz tnlk tf'darlli: 
ettıı.:. oldn hllll 

Sofllrftn nıındııı.ı )nlru •U 

\:nrı tı: 

anisa'da kazan a sa:nsı ortada ! Üç l<ızını, annesini ve 

iki kocasını :ı:ehirliyen 

kadın idam edildi 

C. H. P. liler de D: P. liler de 1 

kendilerinde örüyorlar ı 

Nevyorjt 16 (A.A.l - AIBballlli 
da Mont~omery şehrinde 110 l•· 
'1nda Rbonda Belle Marun • 
'Ciıııda bir ka<1ın. elektrik gaııdal 

yulne oturtulmaz ıuretlrle idam 
cdUmlştır 

Rhonda, annealnl, eski Ye yent 
kocalarını, JtuçUk >••talı:! üç ıu 
ını fare eblrl tle ıı:e?ıirleyerek 

öldllrmüJlÜ şansı 

IIür. P.nin 
l 

F.RGlJ~ 0'.\"ARIR Rlld lrl7or 
Man::sa - Btıt.On Türk!}•ede oı

dutu ı;:lbl Mamııacıa da halk ae
çlmlerle akından alkkadar. Ne:e-
ro ııidıı!llOn:ı ıı dln ya bir •IYasi 
n.dnaltaşa;a Oahlt oıacaksını:ı: ve:;a 
bir uçlm h'kAyesı dlnlııyecekslnl" 

Burada &ııçlmlerı D P. ve C.H.P. 
lllcr kend1lıır1n n kttan-klarını 
iddia ediyorlar HQr P. lller de &t!• 
ç m ka:ı:anma şanslarının lte:ndl?e
rlnde oldutunu ilen sürüyorlar. 
CM P. 1 ertn geçimlerde hiç bir tel· 
dlaları l oıc. Son tad!l edilen k&."lu· 
nun şart.tarını yerine ııet.lrmek iç1.."I 
seç mlere ltlrtyorlar. 

Kab.nodoltl l'eklllerden üçünün 
çoıı; kuv\etll b r llate ı.11 eeçım.ıere 
ıı rece.: o an HOr. P. llde:lnln :Ma· 
n .sıı..ı olmuı. dl er yanda Manls&
nın &c\ nen oahıı.l e• !erinden teoe-"· 
kül eden C H P. nl:ı lddia aa!ıtı:ıi 
bulunmmı Mantaacıa ııeçl?n!ertn 
çok çel: şmelt sı:eçecetıntn en b•· 
rız m.saı.erld!r 

RIR «ı;; IHR \Tıı 
Mt,.,Et.l:sl _ 

195' acç.mıer:ncıe l\lanıaacıa se· 
ç:.nıı r. bin rey farkla kazanan O. 
P ı .. er bu seçimlerden de eınln 
•77 b n reyin 50 blnlnı l:&lbetııelı: 
da:hl l tne eçınılcr1 bl2 kazanaca
ğın cı yor ar. Fakat bu alhhatJl bır 
mıyar o L"'n&Z. 

• bir sürpriz yapması ıse 

(' 11.P. nln \laııı~ıı ada) ı llialm •rıraıı 

beklenmektedir 
ı ho~nuıau:ı:lukla karoılanmışur. 

Muı:ıaıır partller ıse H ltmet Bar.ı· 
run DP. 1..ste.slno atrme6!nl ken<11· 
ler1 için bUyQk b.r avantaj olarak 
~IAkkl e:11yorlar. 

"' llAl.F.F~TF. 
GEl,f"l'E.~ 

O. H. P . v~ ROr. P. illerin uz!
:felert ırece gün<1üz bUtün kaza. na
htre Te köyler. ılolL'ar~. vMan· 
daşları !lala ctme~e çal~ı~orlaı'. 

HO" P. iller " bın ~ kaelar 
aıacaı:ları mlkt.arın C.H.P ye yarı
yacatını ı:öUinOnde bulımduraral: 
çalıpalannı daha dı:. ı:ızlandınnış 
ıarcıır. B u yazının n~red ld.ıtl ıu 
ııtın!erdc Hür. P. lller Manısanın en 
büyQk meydanı olan CUmhurtyet 
meydanında mltt.~ ) ap::cak.lardır. 

.Manisa etltln umumıye ... nde hA· 
1:1.'Xl kanaat. D. P. rıın az farkla <1a 
oıaa. seçı.ını kazıını:eaAıdır. ca. 
P . nın ı;eçımı kazanma ı :ll'J)rtı: 
ııayUma:ı: a:na Hür. P. lllc" n seç.
mı kazanması ıtırprlz olacaktır 

Y'Zl'\I \ "'0~ 
''F.RIRKt'I 

Bir o. P. il vatanc:ıaştan cılnle<ll· 
ilm seçim h1k6yeslnl ıılı:e de r.a:t· 
edeyim. 

Vaktiyle Ba!i<latta Vali olan b r 
Eat. sı:ayet harlol oldutundan 611: dk 
halka caalııuı atar» yAn1 tOrlQ ver
atler Jcat ederek. para toplarmış. 
Artık buna tahamınOI e<1emeyen 
halktan bazıları baş kaldırmışlar 
ve bundan sonra Valiye bir metl)o 
llk dahl 'eıı:n1yecekler1nl nün f!t· 
m:ş:cr. B unu haber alan Vali ChU· 
)'Undan dA vargeçmed!Jl lçln) h•!.kl 
blr meıdana toplayarak fliyle ko. 
nur.n~· Muhterem vatan<1a !ar 
!vali konuşaca ı l rre b r sa.'1dtA 
da Rtıtlrmıoı ou gördOğünOz öBD· 
dığın cıo!maı.ına 4 parmak kıı.ldı. 
sızae akıt 1'ar&a şu dört parmak· 
!ık a!tını cıoldurun. Eğer doldur

loltllmeml fCklld" az; ı blr ka
tli olan bu ıı:ac:ıın vücudunu blr 
tıp mUe~eslne fU Tas!)etname 
Ue blrllkte bıraltmı,tır: 

•Bu c:ına.rotıerl nıçın lrUklı;ı e~ 
Ujlml bllınlyorum. Aklım almı· 

yor. Otopslde belki bu hareket.l 
ıntn aebebl anlaşılır • 

Paris'te günün fıkra11 
Parla 16 fAA) - Parlııte büYük 

bir ratııetıe ltarşıJanıın atıntın tık 
~ı şudur: 

A.~ya ıtrlblııden vefat eden zıaen 
hower, Kruı;ef ve Macmlllan ah
rette bulutmUflar ve tenha bir 
yerde bernclmllel mahiyette kon· 
terem akdet.nıl,ler 

BulundUtlan lenfe •burada bU· 
tün arz.ulannw ııerçelı:le,ılreblllr 

aınız.. ibareleri yazılı bir ıevna gö
ren Xruçer. hWııct ıören melej!l 
çaf:uarıık leYba mUnder~tının 

dotru olup olmadı&ını a "ı:. M~ 
tettn ınüsbet cevabı illlnlnıı fU 
arzuc1a bu unur: 

- Bl?lefllr:: Amerlkaı:ıın dUııya 
haritasından dllnmeaını l&tı:ro

rum 
Melek. Kruçe!ln tatedlğltıl ka1· 

dedu. Du aırada Başkan .Elaenho 
v. tr e!e meleğe latee1ljtlnt bilcUr!r: 

- Ben de sovyet Ru.aranın yer 
\ lt blr ed11meaını tatlyoruuı 

ı 
Melek bunu da ktıydcttııı:ten 

.ıv.ınrıı Mııcınt!tana csaneret .. 
- Başbakan ne enıredtyorlar? 

<'.iye aonnuı tızerlne, Macmıuan. 
~. 

mazsanıE btnl 82ledecekler. Yerime x:::-.-.-· 
ı;cleıı vali boş sandığı aıı:e yen.· 

Doı<tum, bana da bir tıncan 
çay çeUr. der. 

Mahkeme reisiyle mek-

tupla,mak isteyen 

mahkum 
Parlı\ 16 (A.A) - C&en ~brl 

ceza mahkeın~l 26 ynşında ve 
G&çert Laurello a<1ında bir ttaı 
yanı ctnarete ıeıebbllıten dolayı 

2 ııene hapae mahlı:<ım etmlfı.tr 
Oasperı hülrme itiraz etmemiş 

ma!.ıkeme re:&lnt çok umpatık bul 
dutıınu Uade ederek, h:ı.plste kal 
dıtı müddetçe onunla mektupla 
m:ılı: ıs·edlğll!! tade etnılŞtlr 

Bir helikopter mayın :ta· 

rama gemisini sekti 
Lonclra 16 (A.A.) - ıı:ıııillz bah 

r1Yl'SI helllı:opt.erlert denlı:dc bir 
cer T&sıtası olarak ku ıaııma 

r.ıı>e.ftlnde bulunnıuıpı.ur. 
Dlr bellkoı:ıter 530 tonl"L>lt blt 

mayın tarama ı:eml.5ln1 J'edeie •· 
larali: onµ Uç ltllomıtr• muaf .. 
~ !tadar çeıı:~t.ır. 
Dcn1z.ln hatU da~aıı oım.aaıo• 

rajımen tecrübe tam bir muyatta 
~lycı.le netlcelenmtştlr. 

Dünya güzellerinin 

durumu 
Lon<1ra 16 (.A.A.) Atı• pibl, 

dtınya üı.ellllı: nıüsabüaaını ıyl· ı 
dtn iyiye baltalamış vazıreı.t.edit· 

Bu hııausı.a ,u izahat. •e:illllif" 
Ur: 

Be!çtk• ve ir.a 11 gnze:ıert ı..1• 
ıtrlblne tutulmuş vaztrettedlr. l 
Denlmarı:a güzeli ne izlandA ı 

güzeli heni\% ııelmrmlflerdlr. TCf l 
ı:ve ve Polonra gQzeUert ııeıı:ııi· ı 
eceklercllr. Fas gWzell bopııı aP 

Jlnıne tuıumu~t.ur. ir1an<1a sil 
e ı alnlr l'ıuııranı içindedir. 

• • • 

ı 
1 
1 

- o l'llln df'dliln )in<' h ~il. 
(incuklarııa ıraı.taıı. trrılrn. al 
tının :uunanında ill'&l•tlrllm<'
me•lnd,.n pi ıı.:, l•lllı. ıılhl IJ<'J· 
trr hf'r ıamıın nlur. t·,ııııı.:tc hl· 
raz terrObt> •ahlbl olunuz. dıı· 
ha tıa•lin <"nı•nı.: rnhat•ıztıı..ııırı 
1'e hMI tıı.ıarı qıııııııta pisli;· 
mi • 1§1111.:ml ::lhl M"\ ll'r J\ r.ı· 

'l,;u lıık cm u ;:ıtıı hllflt lialdıı:ı 

nı ı:orCir•tınOz. 

Parti içinde 1934 <lenberı devam 
edesrc'en hlupleşmeler büt.ün Ma
n aıı.ann ma!Omudur. Şehrim z 
O P tetktlA•ı çindek1 1kl hizbin 
re lert Cem Şener ve Cevdet Öz. 
ı:tııı nd r. Son yapılan mebus yoıt· 
!amalarında :ro•·ıama ·ı kazanan A· 
la elı r D P. Başkanı SOleyman 
Çal; llr'ın veto edllmetıl bu hl:ı:lp.~ 
men n te2ahQr11 olara.ı: mtıtalb e
cı rr.e t.edlr. Süle man Çat ar"ın 
ll.6tecıcn çı.tanlmaııı. D P. nın k a
leler ncıen olan Ala.şehirde büyQlc 
1;ökünUl'ere ve p~t.den ııerl halln
cıe lıitlfalara ı;ebep o?muıtur. Yt· 
ne l oklamayı kazanan. b:IAhara 
'eto e:ı len 10 uncu devre Manisa 
mebuslarından Adnan ltaraoııman
otıunun ıııt.ecıen çıkarılmasının ıoe. 
bcb ö .e h kiye edllmelttedlr: 

rJ!dıgı .zam.an, aoz alan Adnan Men re. m• demı,tır... B unun üzer;.ne 
der~ bunun bir komünlı!t tıı.hrtkl tekl"ar &ÖZ alan Bll§'t'ektl :t kir de
oldu&unu 1.erl sürmüştü. Buna ilk itışUrerelt, bu bir milli galel andır 
!Uru eden Adnan KaraDllmanoıtlu dıımlştl. Adnan Beyi o zaman fikir 
olmuş Te &öz alarak «Adnan Bey, cıetışttrtmeye mecbur eden Karaoıı 
hani een bir zamanlar bu ltUr&üd ruanoıt:u şlmcll lt&teden çıkartıl 
art.ık TQrk1yede komUnlfitlertn ba· makla taltif (il edilmiş oluyor. 
rınamıyacağını. onların &\ucunun Yine M«ıl!&te yaptığı son ko

nu.şmasıl'la ı tedek yerin! garant 
levcn ııehr m.z mtiı!tak 1 m,.bU&u 
H kmc Bayurun trkrar namz"t. 
ı:fıfıtert.ıneıı P-P l!ler ara6ında da 

cıen doldurtacaktırlıı 

Bu DP U vatandıı.') da blkliye--ll~~~~---_:~· ..... J _.-
!Unl ~yle bitlrtyor: «-B zımk ı~r bu .............. .................................... " 11M• ..................... - ....... ....._.. ............................................................ .. 

"'~ u~• 1ı lllnd~lz 
\D'\\'\ BE\ ,_ 

1çınde o.duıtunu ı;öyle:n t n Buna 
nasıl komüntııt tıı.hrtk1 derıı n Ma 
dem ki onlar &enin avucunun ıç n 
deye!I; botazlannı ııık b:z de rı>-

'1 une zar!ındıı aandıgı do durdu- KURTKAPAN NERO 
tar, yedi'e: şıştııe~. Bız bu d ta 

Ru l'ftr ıırı.aıta •nl tı:ı ıa o 
hıran roır.11 •ÖL<' ııılrt•tl. 

- l':\'l'l, bn ıı;lhl r~ter tı ,u 
ıma. ba~ıt nlma, nlar d:ı tıı• 

le pi~ ,,ört """ f'\\l'l. llzcr1nl 
xr Aflff't. J.:nl h l:ırı!"t • hl'l' 
todo hll\ftlnrrta lılrlrtlt•""'' .: 
rılar nııı• ll:ıt nlı111 Ttnnınıl1.
m:a. old ııtunıı hfiı.r..1'11. ı ııı 
ma bir ıtr uı•ıııı rııılnnı .. ııı... ıı r
ı'lokıor bn•t.:ıı lıası.n il ~I r \l'r· 
dl. nnııl.ırı1:ı:ı !.imi 1 hnflflrttl. 
kimi•! bir mfiıldeı ttfll turdu'" 
ı.tı.:ııı rom tlz:n:ıyı \.1)1.'finllen 
kP ip tanındı. :-ilbll) rt ıı;eı;l'ıı 

!Pnr bir ı:azf'tr ılolitoruııun lnv 
r.hf'!llne urnr k cüıııtt> lir d!lrt 
n~·prln ııırnul\ «urt>tl,rlr •lr ay 
lrlndf' ntrıl ıırd \il lmrtulı!unı. 
Cok •01..tlr imdi rııhaıım: im· 
d11r rahatını ı.t •prln bllt' ı.:aı
lnnmı)orum. 

ı olı'ulnrıtan ııı rt: 
- ilah hlr d:ıh ı muhtar f'l• 

me ın rff'ndlm; abl tnS.:ıUrıte 
f'rzahnnPIPnte asprlnl ıue bulur 
sunuz. 

<'.enıal ~Y ıtıldtl: 
- Alımtıcli:lm. benim <t u u 

ntf'll'lrtn hf'p§I de b~ımıza doı. 
tnr 1,;,.,.tıdl ı M\ıtlnı hah 1 nerı.• 
lrre ,,.tird i. R albnkl brn bu 
llh:llmhı hU bütün ba•ı.ıt hlr $e 
l• lşarrt ctmf'I.; 1 tPınl<tlm. 

- '.'\eJe ı ;ırd etrnrı. t.tt>ml 
tin Crnıal lif-~. 

- Gaı"tl'lf'rln, •t'rlmlerıtPn 
i\nce " 'llllf'tln ıınhıını )Olilrı· 
ıııa ı ,-:ırı ına c ıtmıalnrınat. 

.,.nf!Jr lılr \:nbkRha nttı: 
- \ allıılıl tı")efetıcll, bu nııl· 

tl't 11;11' hlr nılllcttlr 1.:1 naıızı
nın t;lmll'r için nttı mı ı.oı..,. 
ımıı:r bf'lll etıııe.ı:. Bunnıı ı .. •ıı. 
l>llUD <m11bzınn ıvrı. rrhrt \"e
r,,nlrrlnn klnılt>r oldnı:ıınu rı· 
raı.: unıtılilard n rıl.:al'ali n-•· 
Jrrdrn anlı) ıır.atıı.. "4-nre ft•t tA 
rnfı ~im ıııncıne kndnr. dlen· 
ttllk!-

6-7 Ey'ü, bid ... eıerı Meeııse il'&:! 
bunlara re ,;crı:neı..sck. er ne 'i:'
lenlor boO sandı"ı dolduracaklar ...................................................................................................... .,. ............... _,., ............................................................................. _ ........................ . 

Konya'da ~ 
C.M.P. liler de D.P. 
dası yapmasından 

B:on:ra. l" - c.M.P. lller D.P. 
nln din :propaaa:ıdıwna .arıldı•ı. 
bunui.l kanuna a:vıı:ın olduliU ınan
cıncıa ar iı B&ekanı avukat Neca· 
11 T~b.,. D P nın Konya•ya 40 • 
80 ııoca ı:etlr tltını. bunları köy
lere da"mp cD.P den b&§kaıiına oy 

nın din propagan
şikôyet ediyorlar. 

ı·HJa] 
, eı1nicıılz camı eri kapatacwar. 
mevlılt arı oituunıyacaklan di;e 
propaı,:anda ş aptırcııııını aöylel11. 
ırıs.ı de Cei ı Bayar, Muet&fa 
ıınman ın •d&lUğını veto etmıq, 
ama b ... deta acıayıll; ltalJul edil· 
m ı C.?J P. ı.ıer bu adasın babtiı 
rn kayın peder1yle bırl kıe köyler· 
cıc d n propaeanduı r•Ptıtını an· 
latt.ılar. Bir ı:ün önce yaptıaı v ... 
&Ul bir ıazete<le çıkan meı:.nını o
kudular. Necau Taşbaf. C.W.P. nln 
K~a:nan. Ercıl!ll. Hacım. Bozkır, 
Kulu. ~ unak. Kacıınban'da ırı du· 
rumcıa oıcıu"uua lnanıyor. •C M.P. 
oenrill cııo mahalle erinde, C.H.P. 
ıao lçınde kuvvet. <11rıı de<11. İl Baş
kanı. ııE.:ıkleien törıu D r. 71 tutu
:ı-orcıu. Simdi köylü hıç konuomu-

Hür. P. iller D P. nln oylanndan 
önemli bir lı:l&lllUll alacaklar. Bun- ı 
dan klmse şüphe ııt.-nlyor. Bazı Hür. 
P. l!!er Jtonya'da en ans: mUha
lefet parı.ısı o: arak C.H.P. J • ı;:ör
düklertnı ııöylcı1ller. K öl fi C.H P 
;ı tuımaya b8'l&mı§tır. eliyorlar. 

) or. ıaso dekl havayı Yatıyoruz. 

Konyalı ha;lortnl beı.ı etmez. f'a· 
kat bu cıe!a Jc:öylQler Anayasa ı .. 
mınatından bal:ıaecııyor. Biz muıı
uu·dau lıeııap ııoruyoı:uz. ı;tz Meo-
1 tc ııora:nı~or.ı.u:nuz. bu nlliıl .1§?11 
cı ~orlar. Konya'da D.P. Y1 ancak 
menfaat.eri o an kLmKler tutu
yor!» 

c .M.P. tendlnl o.dukça t&llilll 
hl.58e<1 yor. Hür. P. e önem venn1· 
yor:ar •Hür. P . ancak 15.000 oy 
a.ır. D P yı C.M.P. bö.ecekıı aı
} orlar 
11 C H. 1'. LI :rı;sJ 
ın.m:stı.uı 

Hür P. 1 .l'ı!ınele Konya•cıa 6e'rl· 
en 3 emekli ı:eneraı \'ar. Abdülk .. 
ııır Seven • .Aaım Uçar T• l4ejat Alt· 
nıan ar aeçlm m caCSııl'6lne katıl
cıı ar Prof. Vllllfl Ratlt Bedi ııe 
Kon~a':va aeı111. Hür. P. 11.steııı aon 
ı:ünlerde D.P. Jllcrtn bile hOGl&nna 
ıııtmc,e b111jla<11 Taratııwara ıröre 
bu liste Hür. P. nın 4ana;ını arı.tır
mıotır 

Kon,a mıı.etveltlll Ztyat Ebüui· 
1a. •Tar&Uiız vatand~ D.P. ııen 11!· 
kf&)-eı.çidlr. oyunu \ennez. Müte•· 
&ipler cıa Cll.P. yl tUt.m&Z C.M.P. 
>1 zayı! bulun dl;or. Oeril• itala 
kala HOr. P. kalıyor öyleyse! 

nar. P. iller Yentdoıtan Bc!edl· 
) ın.n bQtün t~kllG~ıyle part.ılerl· 
n ııcçt.fılnl. D.P. B..-neııır ilçe te;ı
ktlltında 2.;o k tılrun U.tlfa edip 
partl erine ka•1ldı1tını, 4G 7Uı11Jan
bcrt Altşehlr'dc D.P. lıçe BlılJkana
ıtuıı l apıın Kadir Öı:beJ'ln cıe Htır 
P. ye ıı.rııtiilnl aöyledller. .Ayrıca 

Stı1cl!şı:h rde 1,den el Çektlrllen O. 
P. B ıtanı teşkillt.ıyte Hür. P. re 
gcçmJş. HQr. P il er yapılan bııııkl· 
ıarıııı.ıı ııa çek {j!klyeıçı. Bertenır
de ne han <UlçmC!lo!;lu. kıırdeşle
rı~ ıe birlikte kay:nakıundan lruvvet 
aıııru muııaı.f:cre tıı.aylk rapıyor
ınu~. Ku u kazasında 7 memur 
başka yere natlettırtımı.ıı. Gene 
Be ıeh r cıe 8all.ık Aterltezlnln 01• 
pm, u P. emrtne vermec1li! için 15 
~ün Once ııe en b&§lleklm '&Z!fetıln· 

!\ETİCE 
Konya'da aeç.ı.mln nettces:nl bn

ceden MSy!mnek iınlı:in dışı Kar
euuız.cıa f bllınmeye:ıU b r 11en1tlem 
·ur Q)zmesi ancü: 27 Ekimde 
mümkün olaca.::. Ama kcsln olarak 
M>ylenecek §ey D.P. nln Konya'da 
e.ı>ıtl kuvvetlnin ha\'U a:ı:aldığı . 
Gerek ııehlrlıde, ı:crek ltöylUde lk· 
tıcıara kar.;ı bir sofıuma hu;sln n 
bellrdtgıdlr. GUl;lükle agızların<1aıı 
birkaç kelime çıkart.ab lellillm Kon 
yalılar, D P. iktidarının lktliıadl 
b&§arı.ı;ızıııı::arın<1an memnun ol· 
madıklannı ifade ettiler. Bir Kon
yalı köy!Q de « Yeni testi suyu ~o
kuk tutar» dedi. C.H.P. 19S4 Clekl 
oylarını muhata:ı:a c<1cr, Hür. P. 
ve C.M.P. de :W er bin o:y a!ırlan>a 

D.P. 11.n Ko:ı1a'da ı;cçımı ıı:1l3beı.

mesı imkin daı.ıı:.ne ııtre:ılllr. l\tu· 
ha!e!etln en gan&at. en kuvvetllıol 
hiç ellphefilz C.HJ>. CS r. 21 Ekim 
ıseç.mlerı hl.5.ur1nl belli etme · n 
Konyalı!ann iktidarı mı. yokı;a «LES GIRL• GÖSTERiLiYOR - ffo yılın (,'ti!; dt1dllmd11 \&PB· 
mUhalefcU mı tuttuğunu a&tcrc· eıaıı "ll''"""" rıımı " ' ·"" 011111 
cek. Umu~adılc b r netice Ue kar- lıııllı~redf' ıösterllfl.-elıalr. KP:!lm film artlttlf'rlndl!ıı Tnlııa F.ırı 
eılaşırsalı: hiç aşmı;ralıml rtJl!\lirle lioıın nrlirn IÖ~lf'rlJor. 

filii .. E .. M··ı"L·i"i~:~::j~·~·:::-:::~·····--·-·8----U---.. G- u-- N 
E Lelı:el! !elek. Korku• 
5 • 8 y 0 O L 0 u:ı Kahraman. fi AIARM\R\ •hl: 2%3161 
E &IDJll. -Tetı tM11b Bnltır Da.ji. 
~ I>trllen O&naHır, Dolap nııd ı:ş. Bap) •%SS8t?ıt 1>11 ... aanaoıı eııııruaı 
li çılar Xrall J>1lmllı:. Vatan Kurt.aran n lf'1ııı.k!Jle •ltALDl· 
§ &UUZA& •Tel. ~ .Mlan. RDıl XİBABLARU Ope. i Lon4ra Jtaçaltçılan nı:N1 oı. lt6J) -11UZ.• reL > perde il tablo • Ya 
i ·- .... .-r.J. ~ Kahpenin Aetı, B~ nıı Bell.C 8etent -Mazı>: 

te. saaı 21 cıe lŞBi:BLt· 
öt Opern ı perde. 
Uüztlı: ı it. &'.apuoe1J1. 

Eğlence verleri 
: ··- J:lıııta Var. ıtaı1o llCopooeW. Qaı1aDI 
il Dlv Maın ÇDOIUUT.&S •2%Ul:b ba naı ll t• ı.mıı&ı. OlTAH eTel. 4m%t» 
1 al.RAllllA o'l'el: ~ P iknik, Vatan Kurta· h matlne • OUm&rteaı U :r.ızı Wagnez, aemııı Tı1o 
E Aııı Ccnpver. ran .Mlan. ıe talebe maUııeet Olllnaan battı mtu'.1.1.. 
5 ULll •Tel "3us. & 6 O 1 & Ö 'I KAKACA rlT.&TaOIU ilfLTON ~1: 483200aı 
il ..Uı cenpver. au.r. •Teı. 3'tllZ• •Tel: ""411. e&dlrvan!l& Pami'ıea1n. i &.C..11 •Tel: ~ YUdızın Yarı ı. SUl- MAHtJ'I" BEYZ::m. • &1> den baSD uoaııı lıloıı.-
: hını ve Aşkını. cıanerı orttııst.ıMJ - illa:> 
E Tay:fun 110Rl!YYA •Tel: :ı...a. mea1 3 perde, Qar,J9m- ıııara Boof'aa: &er u, 
İ SARAT nti: Ulah Kahraman Doktor, ba • 0Umarte1.1 tem;lllt. eam sımu llC!a ort• 
5 llCalpuanlar Qeı.t Maı;ıbo. b Balk ma'11leal. cıı. uuı. 
: bırcJ eTW "4'959 oPau «Tel: SltlZbı ma taıeberı temılll• .Pa lltl'LD auı .-r.ı. 4497.,. i T&ffun. Kahraman Do'ktor, rar matıııe. uattneıer 8eaıra TılGııı (Orlentaı 
5 OııfA1. fhnmpqa1 4t!lli Mambo. lf.30 aam&z) • Duo eaıııeıo 
~ Sariye Sultan ;rett:n. YURT •Tel: Ht7a. ıtCçt.1K llAHS'E • llAL (İapanyol daı:ıaıanıc 'in 
~ &lJl'Ell Cltanmpae&)...,.. Kara Oba, Ta.ç. DIDI OORMDI •Tel 1 el Birol Cortental dan· 

E Vatan Kurt.aran A.iilan. J 1 YA J R Ol AR "8?1h: aöıı> 8eDua lıl1lııtt (ort s Plknlk. r.,_ı: ıcoınedı 3 per. ental daııaöıı) • sona Tt 
: _... ..... 1 •• -.1 .......... cıe - Qa?Ş&mba, Per· Rumberto (Pransuı 7lL : ... ,, ,..., - ••~ - •••la rlY&TaOL.UU 
E DU ou ıı _. , embe, cuma, Cumart.e- dl%1an) " dlıter atztıt· E nya ze nllAM KlBlllJ <Tel "2157) atyonla:r. 
: n.'1 .a •Tl!ı: ~a, ICA.BVJ:BANB yazan: aı. Pazar cuare 21 de. ti Kumsaldaki ltadın oarıo Oolden. ÇeT1ı'l!n: cumartuı, Pazar mat.t· NORMA'!'fDfTA: T .. ı . ""'" 
E Eomedl ne .aaı 17 de, cuma ta- Teras Pavron: 
: l'AN <tel: 4W. .. • Ekrem Sunpr. lebeye t'l de - Kara Nevzad Tala:ı: orkl'6· 
- Kralın Soytarıaı 3 Perde, S&bJuıJe ltOJaD 
İ TAKlt~ .-reı ı Mll!loı •e dekor: MU Mel. Aiaı;lar Aıtuula: Dram traaı - Şantö:z. Vera 
,. Tet!m necıte. 3 perde - Paarıe.11. Mechlne!ll - Vantr • 

BUGECE 
kestraı;ı. 

t'A.11.SIM BEU:OlVll: GAZI 
N08U •Tel. &IZH4•: 

DUo Romero <i.rıen1oı 
C!analan) Chrıstıan oaa 
!KOpe.t nıvl1.lü) • Trl.o 
RAoit (alı:robatıanı 

Yılmaz Duru ..e lfUater 
cTtlrt roltlor dall81• -
Trio ~t (Atro'batlar) 

- Pa.,oncıa: hham •• 
Arıe:ıı Gencer .,. atrak. 
a1yon. 

DENİZ PAlA9 (BostalMll)ı 
AnDaRan Şenol ortııııus
aı ve atrataı:roular. 

llERVAN!IARA"f ı ('l'ıll ı 

•71C:JOJı 

Her aı:pm 22.30 • 2u9 
ve l ('le tıe pr~m: 

Tr1o cartbes, Oaprano. 
Celll Şahin. Trto DU· 
bow;rs. Keman orlteatra. 
81. Her paı:u tam Pl'OI· 
ram 17. 19 matine. 

OTEi nESİ7.PARK nreın 
kıh') •TeL 73111115• 
Cberatıtı Tlııo 11ıuıa 01' 
tutrıw - Santö2 Tlna 
Sena 

i.tanbuJ 21'222. httnre · 
Denia H8020, Z:adUCJ 

360872, gma.1ıa4a 81182), 

Ram! 242'111. OUUdar 
360945. 

ITFAI YE 
Jotluı 27UOll, 
nıı:a.ı ı 2•r.502ı 

(Anadolu 

fren-vapur-uçak 
(0, Demlr7oll4.n BaJa&r

p&Ja: :ıeot75 - 8tr.tecl: 

2230'79) - <DalQollan: 
"118DG (TaW .. tıert t.ıu. 
bant: 440207) - (Şel:ıtr 

Battan: Cf4233> - (Bava 
t"olları ı "4790 .,. '1382401 

Nib. Eczaneler 

+KOÇ (11 Mart - ıt llaal •! * Bl:l>lrlnlz için 71lratıld:.ğın ı d -. 
:: •!!nün Ti! tamamen mesut O!acı\ ! 
'* tınıza 1nanın. ' * aooA u:ı Nball - 20 MuısJ '• 
:BuıQn çoktan be:ı ari"Ula<1ığınız 'il 
*bir ,eJtn tahakk k eıııa nı göre·: * eek, &eYlneceblıılL • 
::IKfZl.at iZi Mn • - 21 RHlraJIJ'f. 
*Oöattrtc~tnlz Ufaıt blr r&t.ınlılı:: 
*ve suııı işareti tarı;ınw:talı:l ln • 
!aar:ı çok se~lndlreceıı: ... 
*''tı:SG&Ç (%1 Haı.. - 28 Temm.J~: '* BugOı:ılerde a?acaaınız bir nıe'k _... ! tup .51z1 har&! kınkl!ğına utrata !f 
* cali:, &Alı:ln olun. ! 
'*ARSLA!'I (%1 Teuım. - n Atu•0Jı_... 
: Çalışmıı.nızın ye ıyı nıretınlzlnJf. 
*aemerr.aını b ı nlerde alacaka: : * nlL. dnaın edin. ,. * BASAll fit! Atus - 2Z f:Jlftl> : ... 
: Bl:az dtıcıta•U o Ur;! nız st:rı çok! 
* memnun edecek blr htıdlEe ile Jf. * karşıl&şabUlntnlz ... 
:: Tr.RAzJ f!l EyJdl - U F.kllP) : • * Sotulc buldutunu:ı: n onunla gO !: '* rüşmeıı: ~·emed!flnlz bir t.nsan ... 
:aııın ınOşkül anınızda rardıınd•! 
+butunacalı:. ... 
*AKREP ft3 Eldm - :?2 KaSltrı): ... 
!s.vtneee~lnlz bir lılld:ııenln aon;ı• 
* tahmin 11ttl iniz ekll<1e (lıli:mayn ! 
*cak, hara! ıı:ınklı ına uırayacak .ı,. 

* aınız. • 
!vAY fZl Kasım - ti .traııaı •: 
*Bugünlerde 06tereeeııınız asgari• 
"' bir !Una atze çok e ter kazandı • 
:Zrablllr. dllı:lı:&Ul olun. ! 
*oGl.AK <:ZJ Aralık • o ocaıı: : ... * sıze bir T.Dleuluk gıızt.ikllyor. ih • 
::: mal e•meJiı:ı, (Ok memnun oı.a Z: * rat dOneeeblnlz ... * KnYA (%1 Ocalı - ll ubatJ •• 
;sır mese•e halı: ınııa ;rakın ııız • 
•d•ı:ı ·l>lrlnr k aut breut tdl"! 
• onunu>' HA e aotuıt anlı ı • 
*ıa mQ•a:.ıa cd.r. • 
:BALR fll sııı.ıt - ZI Mart>•: 
* C c;al>u t~r al 11a lı:al yor • 

de.• iııZledilmlf. Kon)a Sular lda
rrfilnın v1ı1ııa.arı rll5Dll pllkaları 
l;liı.ülüp D P. emrine vcrtımıo. lUıı· 
il mercilere yapılan tlk6:;etlere e&

tap bil() verılmeml§I •• Hor. P. Wer 
Konya vaı.s nın taratııız hareket. 
etm d.f;ınden aııcü~et e111yo~ar. 
\i a. 6U. ,;ııı:: O P. me.keıı.tn! ziyaret 
eıı p op an ılara katılılorm\lf. 
B~ıı:ı ara en > ıı:ıı önıü de Cihan· 
be • Be oııı e Re:a1nln evraka seç 
ccap \ erd baha.nea 7le lf(len el· 

i 1 i"" T1l _,..el: c-~ıı -•arıı 21 de, Satı lot Zaim Te KQçUk p o ' "ı • • •• m da' İE. • • T " ıt 11 V ı. \'EN "' &A 
0 ~· .,. vw Hasan Akrobat ' 

• ALE.VDAR •Tel: :?%3113• t40Cl!h>: matine 17 de, ~m Johnnr Walkers cıtasımpaşa: \'eııl rnranJ. 
lro Jlma, Tanıyor. Ve- oELf - Tazan: RefiJc b& talebeye 17 d~ Yasemin COrtenta saı:ırkll• 'l'IMH. Be:rotııu < XaraıOmrük - Patlb: 

<111'70llu - Merkez: A· 
SDllllll), (raksim: fJıJ Ka· 
pılı}, !Galata: Banlıalar), 

~ ncdk Hın>ı:ı:ı Erduran. Komedi 3 per- iST.L~llt;L OPERETi danısöz 1 444644. 8urp:ııa<1a 518803 
= de Sahneye a:oyan VM- (.Malıd -mı > BtlTOlı:a~a 618081 , OUbtılı:lu \f'fa). Topkapı - \kP· E \Z,K · •Tel ·::ıw. tı Rıza Zobu. oeı:or N m • .,. .. : S['.'lllR,\fl<i!: Trl. 41!3/!Q) ray. zı11nııri • (Gf'dlkpa 
S Yarın B r llıı.şlta Gtl"l· Peraft. Qarşamba, Oıımart.eıı. Kubana Gıi.E> fAVU& 8800/ll ~11 ıı:r~ntôy SS204S şa _ Beyazıt : 3terkeı). E. ClOr. C,nayet Fınınası ı>ES E OPEUTf Paııar nat 16 da m&U. turya bal1'6JI - Pe..'ım. P'IO?"f'B '7•~!12 Ral:tı ~ 

es: rı p er ne Be e:ııre Tabıbl· ! e ara: d r1J<m n B• • 
Pe b CU art.e ._ p 11111 229939. ı:ı:aııcıotıu ıCajalotıu - Slrlıecl: Ha ~ •CI 11 'K • reı •ıır.111. fl'raıuanın l'he Gar- ı:ıe. reem e, m Eı:e or ... e!itraı>ı av-

= 'Pllip n Kahra.'Y.a:'lı cıumm CM.-11 aaıe çu· al halita tenz!l&Uı tar!. l'Onda: Sadık Avcı or- ~ BeJbeıta<1a 518402. nn ~afbJ 

RADYOLAR 
H/EKIM/957, PER ~m& 

İSl'ASBt:L 

7 .57 Açılış ve ııro;ıranı 
8.00 Sabab meloılllerı 

8.30 Haberler 
e 45 Sa:ı: 111erlerı 
IJ.OO Martın Or.1'cet...-..ı 
Jl.15 Şarkılar 
ll.39 Kapanı 

12.2'1 Açılı, re prorram 
12.:ıo nana ve c:az m u:ı:ıtt 
1300 ~rkıillr 
13.30 Haberle:-
13.U Saz tterlut 
H 00 ~ıı koI16ttl 
14 30 Beraber o&rkılar 
ıs.oo Kapanıs 

J6.57 Açılış \'il p:ograın 
1100 Kanflk mOZllt 
l o.30 Türküler 
J7.4a Dans müztg•. 
18.00 Kıtyıp mektuptan 
l8.0S Şarlulnr 

JS.30 D na mozıgı 
ıs.so Zlr.ıat aaatl 
19 00 Melodi kUTaUI 
111.:ıo :HalJerler 
19.45 Kadıntnr faali beye. 
.20 15 Ra<1ro ııa:ı:ctuı 
20.30 Şarkılar 
21 00 Ra<1yo tıyatriau 
.22.00 Şarkılar 
22.:ıo Sanat panaro111M1 
22.40 Meşhur orlı:eatralar 
23 111 Haberler 
23.30 Proıram 
23 33 Den. ıntız.41 
24 00 Kapanıt 

A~KAR\ 

tı.27 Açılıt ve proaram 
e 30 Türküler 

6 45 Hafit melodUer 

7.15 O;un hanları 
7 30 a&ba!.ı mULltt 
': 4.1 Haberler 
8 OOTürıt mtızit 
8 30 Hafif müzik 
9.00 Program •e kapanış 

ll.57 Açılış ve 'l)rog:ıım 
12 00 Ttlrlı:Uler 

n.15 KtıçUk ltoll.!er 
l2.3D Solo !!&rltılar 

12.!15 Serbe&t aan 
13.0D Haberler 
ı:ı ıs I>lru Day aöytu;or 
13.3() Salon ort:eatra.a 
14.00 Sar~ılar 
14.30 TBnıolar 
15 00 Şarkılar 
15.30 Mı.tzık 
ıe.oo Program •e kapanu 
lll.57 Açlllş ve ı;ıroanm 
1700 ınceau 
17 3() Erol Pe kca n 
18 OOOrdu aati 

lfl.30 Şarkılar 
1850 Konu~a 
18.55 Berber.. aut 
19.00 Haberler 
19.15 Ta:1.htcn bir pprıti 
19 20 Serbeat eu.t 
19.30 Radyo ile ıılg!IJ.J'ce 
19.45 Koy p<Utuı 
19 55 TürkOler 
20.00 Dini munhabe 
20 10 Ttırt mOzifl 
20.1s Rad:ro ıazetw 
20..30 Serbest &&at 
20 3.5 EC1eblya ttan sartaı.t' 
2055 SerlıW. 6HL 
21 00 Şarlı:ıla: 

21.30 MnztkıseYerln koş .. 
21 45 Şarl<Uar 
22 OOOpera .sevenler aaali 
22 4.5 Haberle 
23 oo Dana mtıı.li'l 
23 30 Operanın cıeum 

,. b du n. geçin. • 

~·········~···········~ 
n.n r• r lmeı; 

.M. OOOproa:raın n kapa ' 
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9&TAN 
- - U F.Khr lllS7 

1 nwmıı:uww11 

D. P. İÇİN 
TEK DEVA 

• • • 

• (ft .. 
Adnan Mende 1 

t lneıae> 
•erenlerin de, Dertse kıymet 
rıln kalıntılarını ~~krat Parti. 
bına kurtannak 5 kbaı hesa. 
yapnıalan lhı lstıyrnterin de 
:reylerini bug(i: .. KeJen &ey; 
leyhlne kullanın u iktidarın a· 
larımııın kar aktır. Sıkıntı. 
bir ınıayı1 g~=a en küçük 
tedbir altııasıııa • iyen, esa lı 
)"an, inat ve ltııkin olnıı· 
iktisadi bıJu CUruruıı tesiri> le 
d•lılrnata, :~an aı:ıtnıağa, 
ortaJıtı &Ustu )a t bakıından 
leUnin ienıeı7"~ia, kanun dev 
la lu~ndtııı hl erıııı baltalama. 
ınokrat Pırt •hkuın eden De. 
aa, henı b~t tıı.~ldarda kalır· 
°!.eıııJeketı . t.oker, he,nı de 
SUrilkJer ve )enı felAketiere 
linden hlllli btrıııı.ı t sarsar 8 ı> eme. 
detJe nıuhta • ıı Partinin şld· 
\isi, •ncaı. ~:lduğu şOk teda. 
ııe Yeıılden haıeret nıevkii. 
le tatbik 1ı:~lrilnıek suretly. 
Ahmed E Aıı.ını bulabilir. 

- rnın YALMAN 
SABAH-- _ 

kA,-. GAZETESİ 
\:JITSJZL1k 

DENiZCiLiK BANKASI 
Unkapanı Ajansı 

Telefon · 213228 

Edremit As. Sat. Al. Kom. Bşk. dan 
Edremit garnizonu için 160 ton kuru fa ulye kapalı zarf usu· 

lü ile satın alınacaktır. Muhammen tutan 400.000 lira, geçici te
mlnau 19.750 liradır. İhalesi 5.11.957 Sah günü saat 11 de yapılaca· 
t;'lndan isteklilerin mezkur gün s.ıat 10 a kadar teklif mektuplan· 
nı Kom' na vcrmclcri ilan olunur. Evsaf ve şartlar İstanbul, An· 
kara Lv. Amirlikleriyle Edremit As. Sat. Al. Kom. da görülebilir. 

(2623-14630) 

Amerikan Giyim Eşyası Sahşı 
17 Ekim 1957 bugünkü Perşembe gUnü saat 

10 dan itibaren 
Adres: Ortaköy, Muallim Naci Cad. No. 105, Emin Vafi 

Korusu, No. 26 

Cumhuriyetin 34. cü Yıl Dönümünde Yapı
lacak Donanma Tenvirafl Hakkında: 

İ. E. T. T. İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 
ı - Cumhuriyetin 34. cü yıldönümll münasebetiyle yaptınla· 

cak donanma tenviratı tesislerinin Sana)1 VekMetinden ruhsaUı 
elektrikçilere )'aptınlması lAzımdır. 

"nura iÇiNDE 
nıcıan ~rıııı ıııu•ııaıı 
Sabah ıaııı ~hrııntzıı - Bir buçuk 
tllınaaı ~· kltıt :a tarınıanan 
a&J'fa olanı Cltn llıt lıa1&1nın azat 
11.)'laı ıoruı lı:: çıtınaıı::ta IUncı!!n berı 4 
ınuı u ıı ıneıııı, bir tcıı. Buırunıı::u 

2 - Donanma tenviratı teıılslerinln ill\'eslyle mukavele takati 
geçildiği takdirde mc\'cut sayıcı yanabileceğinden, gereğinin yapıl· 
ması için abonelerimiz.in en geç 25. Ekim. 1957 günü akşamına 
kadar yazı ile şubelerimize mUracaat etmeleri rica olunur 14702 

ııııştır. •Utu11 tı Getııcıe ı.:ucuı. 
- ıerıııe ... Davufpaşa - As. Saf. Alma Kom. Bşk. dan 

.. 

.. 
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.. 

.. 
• 

::::::---...__ ••l'lnlan. 

Blton I 
I "'•rı L , .. ,,, 

o 
p 
·o· 

lllrıcı. 8 .. ~. 

Tugay Bando Bl. de mevcut sazlardan 11 parça saz pazarlıkla 
tamir ettirilecektir. Muhammen bedeli 1000 lira kat'i teminatı 75 
liradır. 

İhalesi: 21 Ekim 1937 Pazartesi günU saat 11.00 de Davutpaşa 
kıslıısında komisyonda yapılacaktır. 

isteklll~in muayyen gün ve saatte komisyonda bulunmaları 
onarılacak sazlar ve prtlar her iş günil komisyonda görülebilir. 

(2671 • 14849) 

İst. Topkapı -Maltepe As. Sat. Al. Kom. 
Bşk. hğından • 

1 - Satın alınacağı ilin cdılen 6 ton armutun muhammen 
bedeli 12000 liraya yllkscltilmlş olup geçici temlnaıtı 900 liradır. 

2 - Pazarlığı komiıtyonumuzda istckUsi çıkıncaya kadar 17 
ve 26 Ekim 1957 gUnlerl komisyonumuzda yapılacaktır. 'fashihcn 
HAn olunur. (2669 • 14847) 

GAmE iHTAR 
l\lchıl içi fırar suçundan maznun Fat anın Bola ban Nahiyesi Kav 

raz koyUnden Hü nü oğlu D26 doğ. lu Rahmi ScrdarbUtOn aramalara 
rağmen ele .ı;:cçınlemedi~indcn As. l\1. U. K. nun 215. maddesi 
gereğince bir ay içeri inde kumındanlığımıza mUracaatı n~·a mes
kenini bildinlmesi ilanen Ihlar olunur. (2660 • 14838) 

Adli Amir 
111. ncii Kor. K. V. 

Tümg. 
Kimi Akm:an 

Yozgat Vilayeti Daimi Encümen 
Reisliğinden , 

1) VilAyc! aygır deposundaki 943 doğumlu yanm kan 
aygırla 941 do~ml usaf kan arap hamdani simri adındaki 
aygırlann satılması açık artUrmaya konulmuştur. 

2) Her birinin muhammen satış bedeli 200 lira olup 400 
lira iııerindcn muvakkat teminatı 30 liradır. 

3) İhalesi 31/10/957 Perşembe gUnil saat 15 de Daimi 
EncUm~nde yapıl:ıcaktır. • 

4) Aygırlann ev arı \'e sabşa ait şartnamesi mesai sa· 
aUeri içinde d:ıımi encümende gorülebUlr. 

5) i tcklilerin teminatları ile belirtilen gün \ 'e saatte 
encümende bulunmaları ilin olunur. 14681 

lzmir Belediyesi Başkanhğından 
ı - Emlfık ve İstimlak MtidilrlUğündekl §:ırtlışması gereğin· 

ce, Kültür mahalle inde, Cumhuriyet Buh·arında kiin kadastro 
(1207) ada (31) parsel ve (124,54) M2. den ibaret arsa kapalı 
zarflı arttırma suretiyle satılacaktır: Muhammen bedeli (65.383) 
Ura (50) kuru ve geçici teminatı (4520) lira olup işin ihalesi 
4/ll/l!l37 Pa:ıartcsl gUnü saat (15) dedir. İsteklilerin (2490) sayılı 
kanunun tarıfau dairesinde haıırlıyacaklan teklif mektuplarını 
ihale gUnU en geç saat (14) de kadar Encümen Başkanlığına ver
mcleri ilan olunur. 

2 - EmlAk ve İstJmllk Müdllrlilğündeld sartla~'Tllası gereğin· 
ce, Kllltur mahallesinde, Cumhuriyet Bulvarında kiin adastro 
0207) ada (32) parsel ve (188.05) M2. den ibaret arsa kapalı zarf. 
h arttırma suroti)·le satılacaktır. Muhammen bedeli (94.025) lira 
ve geçici teminatı (5952) lira olup i~in ihalesi 4/11/1957 Paıar
tesi günO saat (15) dedir. İsteklilerin (2490) eayıJı kanunun tari
fatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü en 
geç saat (14) de kadar EncOmen Başkanlığına \'ermeleri ilAn olu· 
nur. 14609 

lst. Topkapı • Maltepe As. Sat. Al. 
Kom. Bşk. hğından: 

ı. Aşağıda cins ve miktan yazılı üç kalem iaşe maddesi pa· 
zarlık surctıle satın alınacaktır. 

2. Evııaf ve şartlan her gün komisyonumuzda görülebDlr. 

Cinıl Mlktan 
(2670 • 14848) 

Kat'i teminatı İhale günü Saati 
k•ct. t 

:•:::::::::~r~~=·~~:•bl:::ıı~r,~ 
& K. Mercimek 

Patates 3 parti 2500 L. 
2500 1 

2500 • 

375 
375 
375 

18 Ekim 1957 14.30 
18 Ekim 1957 15.30 
18 Ekim 1957 16.00 Deniz "l'k Patlıcan 

cı ı Bank T Sıtılacat ası . A. o. 
~laenı~ 

Haliç Tersanesi Müdürlüğünden 
Saru:s g~nıisl teı.~ l\llktan 
len Yapılan &aç e!~~:dcn tadı. 

Teminatı Açık arttırma gün ve saati 

Yukarıda Ya l 
istekliler b(? z.ı. ı saı: tna 

1 Adet 12000.- 5 Kasım 957 Salı günil saat 10 00 

sartnameyJ gör r Is ı:unu vna tersanemizde satılacakbr. • 
İstenilen ,:bllirter. saat 9·12 ve 14-17 arası Malzeme sl'n1sine mllracaatla 
Satıs tal'ibln s:Alklcrı ibr 
Tersancmıı den 24 saa~z et mlyenlcr arttırmaya giremezler. 

----~.._-::_ihaleyı sonra Vaki olacak müracaatlar nazarı itibare alınmaz. 
Yapıp )"apmamakta serbesttir. 

saç mavna ,.e 

(14795) 

eder! 
t Yola devam 

· · · taka :.------satar, çık&T, 
-~ 

__ .. 

Çifte gören 

ROAO LUG lastiklırinln mezl1ıtıeri: ROADLUG e Taban ':!. 63 daha kalın 

-~-adi ROAD LUG 
lastikler lastikleri 

e Ouha gftnU), Jnha tuzlrt Çt.!ktuc 
1 

kt,.Jvvett ve daha az at;ınmak açın 

• Tnbanın merkezındekı 9enı$ ÇtZ• 
gı nr&ırıhya n•u,nı olorak yol Y-...ı· 
,.ncıtt fa.2.ID kılometre tOr1"\ın odCJc. 

• Bın kısn h tn u .. un kntın ve u"• 
vıycıı dıtlcr. aru.:i nasıl oh.ır~ıı 

olsun. fazUı '°"kmu kuv"Yoh ve 
emnıyot tcmu' odar 

e ı..ntıhktcrın omuzıtırt ın!.Jınkt.n 
t.r•:rlllı>r oö:ı önüne aıınnrıık sttn 

• derece takviye ed•lmlQt r. 

e At,;ınmoyo san CSoroce mukavım 
yonı kouçuk hemur\.t ınst•k l~ke1et' 

e Dünyanın en muknvım bezı ol n 
3T oezıculn ımn.ı olunmuştur. Ou 
stı.1retlc tn1J v Çl!l"'Pme.ıoro "'• rı• 
•zn.""t c nnt1~ .. temın eor.:. 

1 

i 

\ 
\ 

1 

Lastikleri 
yol olmıyın ycrlcru" c .. l:u:~etli çekme 

kuvveti temin ettigi gibi muntazam 

yollarua kilometre başına olan 
lastik maaraflarıntzı azaltır. 

fu;dı..ı kilo111etrc yopmok i1,iıı ~ :C:mo kovveıın· 
de.ı fedokôrlık • yapmoğo lliıum kolmomı~tır. 

ROAL.> lUG lc.~tikleıi dünyanııı eı.ı tecrübeii 
kornyon lastik fobrikosı torafındon sırt çıfıe 
hizmet görecek bir kamyon lastiği temınl ıçin 
meydono getirilmiştir. 

A~ı .mayo en ınüıehammil l:ıir t,omurdan ve 
Goodyear'e münhasır JT bezleri ile lmol olu
,.ıaıı bu lcstik yol olmayan yerlerde size eri~I· 
h:ı.ıt1yecek oiı kudret ile yol olan yerlerde 
bınltı·cc fazla kilometre temin eder. 

Dünyanın h~r t.. r lurafırıdaki bayilerimiz size 
bu emsohiı laı.tikler hakkındo lzohaı vermeği 

vazife bilmektedirler. 

EAR 
Dlln7enın lltr bir ur1fınd• toodJMI' l11Wılari ile ililer Htlia marbfarAe fazla 'Jil tafMır. 

Türkiye depozlterr: 

TATKO ·Otomobil, Lastik ve Maklna Ticareti T. A. ş. 
MERKEZi: Taksim Bahçesi kar,ısı No. 35 Tel. 472030 

: lstanbul Mecidiyeköy 
TAMiR ve YENiLEME FABRIKASI: BUyUkdere c:ad. No. 7& ' 

Tef. 472175 

• • 

ELEKTRiK PROJELERi YAPTIRILACAK 
iLLER BANKASINDAN · 

1 .:: A~ağıda isimleri, tahm 
projeleri yaptırılacaktır: 

Halihmr 
Kasabanın adı: Vilayeti haritası 

Ordu merkez 

Zara SivH 
Alifuatpaı;a 

Yah~ihan Ankara 

Geyve Birli~i S:ıkarya 

Çeşme Birliği İzmir 

Altınözü 

Serdivan 

Edirne 
Kuyucak 

Armutova 
<Göme~> 

Hatay 

Sakarya 

mf'rkez: 
Aydın 

Balıklsir 

Var 

Var 
Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 
Yok 

Yok 

ini bedelleri, ve geçici teminatla n )"azılı itasabalann elektrik 

Projenin nev'i 

Şehir elektrik ı;ebekeslnln 

santralın islih ve te\·sü 
\'e 

Geyve Blrllğindr.n elektrik ala
cak şekildi? ka aba dahili §Cbe
kesi 
Kırıkkale • F.lmadağ 34,5 KV. il. 
hattından branşman alınarak tak 
riben 3 Km. H. Hattı indirici ta 
raf. Merkez ve kasaba A. geri
lim &ebekesl 
Osmaneli • Pamukova • Geyve 
Alifuatpaşa arası Y. Ger. havı 
hattı ve lüzumlu trafo merkez· 
lerl 
Kızılbahçıe • Seferihisar • Urla· 
Alaçatı • Çeşmearası Y. Ger. ha 
va hattı ve lUzumlu trafo merkez 
leri 
Defne • Harbiye santralı Altın
özü arası Y.G. hava hattı ve 
Altınözü A.G. şebekesi 
Etibank'ın Adapazarı (Beşköp
rU) trafo merkezinden Scrdiva
na kadar Y.G. hava hattı ve 
Serdi\'an A.G. şebekesi 
Dizelli tesisin fsllhı ve tevsii 
Nazilli • KU)'l!Cak Y.G. havı 
haltı ve A. Gerilim şebeke i 
Burhaniye • Armutova Y.G. ha· 
va hattı ve A. Gerilim şebekesi 

TahmhıJ 
"bedeli 

11.000 
8000 

5.000 

4.500 

29000 

52.000 

10.500 

9.000 
13.250 

11.000 

11.000 

Geçid 
teminata 

825,-
600,-

375,-

337.M 

2.175,-

3.900,-

'187,50 

675,-
993,75 

825,-

825,-

Bedellere halihazır haritası olmayan kasabalann harita bedelleri dahildir. 

2 - Projelerden istenilen t clclif verilip diğerlerine verilml yeblllr. ller proje içlrı ayn ayn 
olmak şartfyle yüzde tenıi!At ve takvim gilnU olarak müddet teklif edilecektir. 

3 - Tekli! mektuplarının en geç 7.11.1957 Perşembe gUnü saat 17 ye kadar Bankamıza ve
rihnesl şarttır. Teklif mektupla nnda tenzllit yüzde olarak, tes Hm mUddeti takvim gUnU ola· 
rak bildirjlecektir. 

4 - Teklif zarfları 8.11.195 7 Cuma günü saat 15 de Bankamız satınalma komisyonunca açı
lacak ve yapılacak ilk inceleme sonucu İdare Mecll.slnce tasdik edildikten sonra ihale kesinle
şecclctir. 

5 - Beher ihale evrakı, 5,. 
fşlerl MildUrlUğünden alınabilir. 
şartna'lllclerin her sahifesi imza 
verilecektir. 

lira bedel mukabilinde Banka mıı Tenno • Elektrik \'C Makina 
ihale evrakındaki, ihale şart.namesi, mukavele taslağı ve genel 
edilecek son sahifclerl de pullanıp teklifle birlikte Bankaya 

6 - Ek iltmeye girecek mü hendls ve Yüksek l\lühendl~ler in elektrik mühendisleri odasın
da.n alacaklın hüviyetleri veya hü,·iyct suretleriyle en geç 31.10.1957 Perşembe günü saat 17 ye 
kadar Bankamıza müracaat ederek yeterlik belgesi talebinde bulunmalıdırlar. 

Sanayi Vekiletince ta~dikli projesi bulunmayanlar kasabalardan yalnıı bir tanesi için bel· 
gc talebinde bulunabilirler. 

7 - Bu ihale dolayısiyle ica beden bilcümle vergi ve resim !er ınUteahhlde aittir. 
8 - Banka yeterlik belgesi verip vennemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğine 

\"ermekte t:ımamen serbesttir. (14675) 

C. H. P. Fatih İlçesi dün miting yaptı 
(Ba$t 1 IOddPI 

ıntlletnkUl a4ayı Nl!$lml :Erızenç 1 
l!OfiVal ye Utıtsadl meselelere te
tnaft ctmı~. fJyasl ahlA.kın aô7.Cle 
durmak oıcıuRunu ııöylemıtUr Bun 
ilan '50Ilra ıı6z al an O rban Bırııt t 
cıem ~tir ıtı· 

• Yeni bir imtihan e;I lnCle-
yLz. Tarih blzt se:rrecıı:ror. Halr.lkt 
dmnokraıülerCI ııöz ~lbl m'Ulet· 
Ur. DUUln hürrtyetlerlmlz kı.ıııl· 
mıo vwyettedlr. Artılı: matbuat 
h11"6t7.a bın;ıa dtyememktedlr.• 

MOteat:ıben konuşan Cemil Salt 
Barlas dıf meselelenı tem ede
rek. aözlerlmı ~yle devam et.mlf
Ut'" 

«- Bl2 D.P. nın barajlannı. fab 
rlkalannı lnkir etmiyoruz. B z. 
bu cııerter1n yapılış tarvnı ve b r 
k11ımuıın teııtslerlnln ırayn tk:tl· 
aa4l oıcıutunu. hiç blr uman ten 
cıııertnı amonı ede:ne~Jerlnl 
ye bu batımcıan memleket eneU 
nln bebl ettııcııtını. yatınmlann 
yerinde lrullanılma4ılıını beltrtJ
yonız. Bu polltıka netıceıslncıe. bu 
memlekette bazı insanlu türem~ 
vo bunlar bQUln cemiyetin ı;ırtın 
daıı aenııtn olmuşlar. memlekette 
lt"tlmal buzurı;uzluk :ranıtmıfl&r'
dır. 

ur'liAl.TAY 
Barlasın lı:.onuşnıasından ııonra 

Mebnıre Ab<>ley şunlan &Oylemto 
tır: • 

«- C.H P. mazideki oerenı bO· 
yük blzmetlertyle tekrar kartınız· 
cıa ve ı;tze blmıete hazır bulun
malı:tadır Adll&D :uenderea dUll 
Şemaett1D Oünalta:vın pbllııa Ye 
c. H. P . 1e ıtııamlarda bulun· 
muşıur ouııaııar. phsl mczı. 
reUeNl Ahlp. Alim, yurt.!ever bir 
ınsnn oıcıuğu ııtbl. lQSO yılında na 
musklir 'o cıcmolr.nıtlk eçtm ım
kllmnı baznlam~: tarih önünde 
meııultyettnln başanlı tmtıbanmı 
vermıotır. Ne çnnı ki OOnaltay'ln 
bu iyi niyetleri, D P. nln tktlClora 
ııclmesl ıııbt bir tal11151:ı:.llğe uııra· 
mııur Mcndcrt11ln rOyıısını taça
ran, partimize kartı halkın 8Q$ter 
dlitl cancıan ııllkıutır. Menı:ıeres D. 
P. ya kayıtlı olanların bile kendi 
•ine rey ve.nn!yecejtl Jı.orkuliu için 
dedir. 
t •çt'M'i.' t:~Jtt: DÖ:-0. ~UlK 
\OKl-
Buncıan &0ıın Burtıa."l Felek çe

şl\ll esprilerle at15lee11itl konuşma 
ı;ını yapm~ TC bu sırada içinde 
bulunulan h~ at. paha!ılı[tını. U.· 
tıaacıı ııtıçlllklerl. anUClemokratlk &l· 
cıııt tenkit. eunı.Ur. 

Pelek ı;özlerlno vöyle aon ve~ 
t.ır: 
•- Z7 EltlmCle vlcdahınwa kar 

şı ıuırşıya kalıp, rey vett.eekJ'.1ntz. 
Ancak bir dönen bir daha döner 
nma. OçüncQsUUde cı0nmıız. DiZ 
buraya QçOncü cıeta &!!ll~oruz.• 

Mlllcheklll adayı olan Felck'ln 
konuşmlblllCllW HOnra kUraOye ae· 
len yine mtlletveklll odayı İlhami 
Sancar, büyllk tezahOratla ka~ 
şılanan ton~ll5ında ıunlan iby 
!emiş Ur: 

lı::arC'ttlr D P BUn<a adayı cC H P. 
dlm. ıı:cı n d.ye ııözler &Oytüror 811." 
mClslüman cı Dil ı.ın:ıe itham ecıı. 
lirse. onu ttbam e.cıen dt.nıılz &ayı
lır Bunu bile bllmhccek ır.acıar 
mQslUmanlıktan ırafllellrler. Şim
di bütün kurtul~ çarelerini va
tıınd~ın ıı.ucıııı cıuy1n1lanncıa an· 
)Or1ar. c.ıı P. iktidara aetlme ea· 
mııert kapatacakmış. CllJOl'l&I'. :ea 
memlclı: tte cami kapatacak bir al 
çalı: çıkamıyııcaktır. Öyle bir dlu 
da bulunacak bu meınlekeı.l.n ev
lldı d UCllr » 
Gf''liA1,1 ~ \ l"i OTO~OBh.t 

Buraa ıcı (IIUSUtil> - CHP. ı.. 
tanbul il bllljk&nl Şt:Imeıtın mı
naltay, bl!raberıncıe Buru acıay
ıaruıcıan Ekmn Amaç Te Gtız.lde 
Tanrıyu o'dulu halde cılln sau 
ıa ao da lmlk Te Ten'ıehre ce· 
IUntl mahiyetinde bir ziyaret yap 
mıttır. iz.nılte aırııcııtı aıracıa D P 
~ılı: hava halı:lr.ıncıa konuıma :raı> 
matta olan AR'lb Eroz.anı dlnllyen 
halk. ŞC'ID6ettln GQıı.al.taytn ııeld.· 
ıını duyunca mitingi terkederek o 
tomoblllnl 6&nn!4l&nıır. Gllnalt&7 
p&?'tlll ye tarafaız. vatandaşlann ıs 
rarları ır.arouııncıa alnemada b1r 
toplantı Japmış Te mllhıeııt. me
ae!eler Qzerlnde konulIJluştur. 

Mitingden notlar 
(83$1 l ıncldPI 

Cl'dt'n ttlbarrıı ) B\ 18\ dol• 
maya ) 07. tutnıu~ıa. Sltrt.;lm. tnl• 
tını başlndıiı zanııuı. aJ ılan ur· 
ırunma 20.uoo ı bulan kalabaııı.: 
bir dhılr.)l«I topldlup. 8\iU)"U hın 
ı'uhıııe doldurmu ve ıuulıılt'rln 
t.;uııu aeaLlnn ı,; nıronu ku aımı 
b11lıın11,orc'l11. Ua\ 111 lt' aurnalar· 
ıa. \;l\..;)oa \e ıa1™lerl!'~ •llrrtnde 
bn)"l'alı;lar. \e ılllYl:t.lerle lf'len C'~ 
11.1'. lllrr ulatıa C!!ll ı ıttuı da~•· 
ınrnt.; ı.atabalıgın arn;ıına erııll· 
ıııl lrrdl. 

'J opl:uıtının Pn "-ok ıuıon.ren ha 
tlblu wuhaLLnı.: LI Buban feJe • 
l.l. ı_,...,.ı parlllt"r ol'drme. bu ı<0n 
fif'Çlnııerdr ucalrtllrıııf'lı.r• e bir ha~· 
il merak .ardımıı tardı. Anla.ııaıı, 
hlc decıı ... ~hadf'n ısrctaıe Klllll· 
letlıı .t UıDnU ıtılcıünud>ı> ı Uıor
lanll. t elet.;. Dılt.:rofona ) aı.ıa,ır 
> aı.la)l:ııaı., hallı;ln ~ ll1oüıu1e IP.1111 
bir cülllobP.me )llJ ııdı. 'İlJ.IHtne 
ı rlı.adaşlor, eçıru oı0cac1ele~lnr 
ClfdlCIDllZIO lıırl.IOdlWUIZ dP!lill 
ml~n dl><~\; b ladı. lioura da, 
uKr.r \f'rnırden ooee, ktiUUıı uıı· 
lertue aı.p dü Onmelerlnl. uu bıa 
nu )apmııdan>a. llı;tldann eınf'lt'
rlnde dalın 4 1<'111! boz.a p~ıneeıl· 
uln ıı,-ırcıı. Dabn eonra da arlia 
url>A)a bl rı.ac tıı.ra nnlnıtı. Anlat· 
tılı rıı.:rıılıır, uPnpıız.ın arabrn, u1 a 
, nk o) ııaınıanııı ırrm \"e t<Ucur.· 
latan dairdi. teırı.:. ll•Udal'tn ''"" 
tındPn llnNt rçlnır ııtrueilnl. ııl d 
ıuanıtan ııo~ırıı uıcıuaııını ll>ledl 
\e •ıJ•llı ıür~. ırco:lm • rvrntıı ılı· 
rt· ı> oıl nllııl trı.rarladı \e ıOIOm· 
•rıııelrrlr. tıa)lı> an 1>01111 ma-ını 
Lııhlialıl!lıırıa ona t'rdlrdl. 

ıı(lçtııırll defadır •blerlıı burn· 
rıııııı ~·ıt.;ı)onıııı. lıı~aıı lılr dl"fl\ 
•ÜHUrt ulur. Hlı. S. dr!lllflır lı;l liÜll• 

llr!I O)IJ)OfllZll tlheıı t 't'le1', 1111 ı:e· 
ı.ıcı lıoıııı ınııı;ııırn ib.lt'rl Allaha 
emıuıet "lll>oruru ııdl)t'reı. bilirdi. 

Hııt.;ahm, <el'rlf'ı.n, t'f'lrt,;•e urır.r 

ıG lt'ff'CrUI~ "" ..... bir ... defa 
aüuuet oıaıali: daha nntı. 

c- Dcmoknıt Parti iktidarı\ ceı 
mecıen once: emisyonla ına.srnt 
kapatıldığından: kendi menbalan· 
mı:ıa cıayanarak mali ltleı1mU:ln 
yoluna konuıamacıııı:ıncıan: bülçe
mtzlıı mr.mleket.Jn takati ile mO· 
tenltilP olmadıtından. taşıma ııu 
ile deıtınnenın cıönenıtycçı•ltlllden 
tllı:iıyet edlyor<!u. Buıtünkü tutulıui 
yol ı.ııe bunun tam ıemınecıır. Se
nede em!Byon yaparak, ltl mll)'an 
aştılar. 

cıt':....\ITA"\', iLK OKt LA ut:st Ba k'I • 
ll~~ı!'~~~~~~~~o~ BuıQn a şve 1 gazetecı• 
at. 0.30 da Namıızdh mel danında 
CHP. nln tertip ettlltl açık hava lere hu"° cum ettı" 
toplantk>Una on b!Dden fıızls va-
tancı~ ı tırak etmiş n C H t'. ls- (Bftfl ı tncldd 
tanbul h B~ıtanı Şemsettin 00· 
naıtay bir ıı:on-urına yapmı t.ır hareket. zeytln;&Rı diye pamuk. 

c u P. Bun;a aüaylanndıın Edip :va ı. aadcyatı dl3c don Jakl sat· 
RQştO AtQ'Orek, sacırettln çan~a, malı: atbt umumi etk'1'a k~ı blt' 
Edip Onaı :Eneıt'den Aonra kü~ tatş ~ teıoebbüaQ mahtyetı alır. Pa· 
saye gelen oonaltay, milletin bO· kat TQrk efkf.rı umumı:resının bu 
yük bir imtihan aeçı~etlnl, bu nu tefrik ve temyiz. etmekte 1111la 
ımtıhanda muvaffak oıuncıu~u aectlı:meCllllnl hemen bellrtmet ta 
takdlr<lo meıs•ut. ~nıerın reıece- terim. » 
ııını aöyıcmışttr. Başvekil daha l!Onra muhaleln-
Şemsettln Oünaltay dinin tatta ttn Danokrat P&?'t1ye tel'clh etti• 

marı me;eJeııl üzerinde cıe dura· ıı pllnaı&lıt lthamlanna temas 
raJt o unları töyleml~tır: ecıeccııtnı aöyll:verelı: cıemışıtr ki: 
•- istanbulı:ıo ~etere benzer d.tubalJUel1mlz blıtc, az yaptınız 

bir şey çıkıyor. Ktmln nesidir bil demiyor, çot yaptınız da dl.remı
mıronım. Yazcııtları an~lzmdlr. 1ot'lar, pl&naız. hareket ettlnt:ı: de. 
Bakın no diyor: ı ounaltay cıın ytp ıotn ıçınden aıynlmU: tatlyo~ 
müeıssıı5clerlnl kapattı, mektepler ıar. nu tUıamı yaparken de hana1 
cıen din den;IDI kalCllMl. D~'4. Mec ltl pli.nal& 1aptııtımız.ı ııöylcmlJO~ 
lialnde cıın zehirdir, dedi. Kur-ıın ıar. onlara aoralnn, Umanlar mı 
yazısını kaldırdı.) Ben neler yap. plimıız yapıtmııtırt Barajlar mı. 
mlflm da habertm :rot. :ıı:Aer ben· ıllolar mı! celı:er Te çimento tal> 
cıen evtel Başbakan olanlar, meeo- rtkaları mı. hanırtaı. ııcne goralım: 
lA Celili Bayar aamanıncıa böyle 27 sene ııttıcıanıa kalan Halt Pal'
şeyler olmuŞ&a mes"Ulü ben de I· uaı, banırt ıııerı tıaıırt pllnla Y•:> 
ıım. tıt mekteplere cıın cıenıtnl mıştır? Onlar bl:ıe bir plln dev• 
ben koydwn. Memleket çocuktan· retmedller. Acaba bir p!lnlan \'ar 
nın llhlAklı oımaaım ıatecıım. Din, cıır cıa banrt çekmececle kllltU 
ahilik ve taz.llettlr. imıım·Hattp k&IClıt Söyl inler. 
mekteplerini ben açtım. sonra B vekil daha aonra 1nönOnOıı 
dahıı yüksek mOeııscscyl. lllhlyat ntabt acçlı:n hakkındaki .Ozlerlne 
fali::(llte:;lnl cıe ben :ırurcımn.• temııt.ıa demtıttr ki: 
u.ı" to:l\l.l:\l Tl!'ıTl:<Hı:"ll\~ clıımet Paaa ttttcıarcıa Cldlld r 
Dl.Ut.- kt, ııcçtm kanununu değtıitırlp lllS· 

.ı·;lbn kalem tuttuıtu ııomancıan bl ııeçım UtiUIOne gJ'61n. &ııısen ık 
berl nıo.sıamanııtı müdafaa ede- t darda oltıaydı onu llel~tırmeıte 
rlm Arap \'C garp lllmlC'rl ~ım ıa:ıum ı;ıörmcz. nlfıbl ııeçlI:lclen bah 

rıerımı t rcilme ctmtı,ııercıır. h· actme:ı:cıı . Nitekim 19:!0 de öylo 
te bana at!ecıılenler tam blr !!ti· ı 
radır ı> olmuştur. Çünkü smet P&.'Ja bu 

cD.n mukaddes n lrnlblerde ıılYL">Ct tertibini ı;e orununu lk· 
ya.,ayan uhl bir cıur;ucıur. Bun· tıdara ııelcbUmcnln bir 70lu ola· 
Jula oynamak Cllne bıyAnet ,.e ııa ralı: ı;eçmJştlr.• 
::.::::--....................................................................... - .......... ,--... ·-••il ..... .. 

Müesııcsemizin halis 4yapakla hususi surette Jmll ettir
diği 
El ôrme Buhara, Bergama, Isparta ve antik renklerde eski 

KULA HALILARINI 
Yalnız satıs mağazalarımızda bulabilirsinn 

Satış yerleri: İstanbul, Harbiye Cumhuriyet Cad.. 315 A 
İzmir Pasaport, Atııturk Cad. No. 138 

lzmit Deniz Saflnalma Komisyonu Bşk.dan: 
1 - Pazarlıkla 10 ton kuru 

haınmen bedeli (30000) 
liradır. 

fasulye satın alınacal..-tır. Mu· 
lıra olup kat'i teminatı 4~ 

2 - F.ksiltmesl 21.10.957 Pazarte::.I gUnU saat 14.30 da Göl· 
elikte Deniz Satınalma Kombyonunda yapılacaktır. Ev· 
saf ve özel ı->ıırtnamcsi Ankara, İstanbul Levazım Amir
liği ile komisyonumuzda görülebilir. 

(2607 • 14588) 

İsi. Bo . Mst. Mv. Sat. Al. Kom. Rs. den· 
Cinıi Miktan 

PUL ALINIR 

Tutan 
Ura Kr. 

Kıt'i teminata 
Lln Kr 

1 

ij 
Sahibi: VATAN Oazeıeclllk \"8 Matbaacılık T. A Ş aduıa ~ 

AHMED Bl\ll:-i YALMAN 

•_D_am_R'_al_ı_d_am_g_aıı_ız_poı<_t_•_p_:ı_ı.,. =====O=m=u=m=ı =N=eş=r1=r=a=~=M=U=Cl=Q=rQ=:=t\=zc=an=F.=.R=O=fl=D=F.=.R====~ Odun 325000 kilo 29250 00 4385 50 
ıarı iyi fl}·atıa &atın alınır. MCI Bu sayıda Tav teıerlnı fillen ıcıare Meıı aıeauı mııcıtırı Yukarda yazılı odunun 40 ncı madde gereğince 11 Kasım 957 
racaat: \'ATAN Gazetesi Nejat IP.LAMi &ltPINH tarihine kadar mesai gUnlerl İÇ(?risinde paı.arlığı yapılacakbr. 
Ö:ı:cıı.t·a Guet.emlse Ja&Jların yeni harflerle aönc:erur:ıeatnı rtca ederiz. ( 'c ... l k ı. d l h wıı.. (-""' • 1"-

va,,name er om .. yon a or -· - -·• 



U11> uı .. -

• • 
Yefa Beyoğluspor 'u Sam inin 
attığı frikik ile rendi 1 • O 
Maç zevksiz ve tatsız bir şekilde geçti 
M ltbatpaşa Stad.ı, dOlmu ..a::I· 

reı.tt. Yine tarihi gtınlertnden 
b!r1nl 7a.1yor. EYet., TugoslaY• 

,.. ile Türkiye mllll ruıbol tartı· 
ıaomaaı. oynaomatıad r. Takımmuzın 
bir aklnı tıl•lle dW'duruımuştut' o. 
nl.% taratındüı ta ere. K Pik:et. a 
~nı yapmak üzere to;ıu hazırl& 
ı:nal:adır. On aeıı:tz psı çtzgısının 

J"&n t&reftr.d•n, hakemin düdütü lle 
Plkret topa .uruyo:. Gol o.mu tur •. 
Kale)e, çşp~ vaztre•te, )'anlama 
top nııaıl ırtrmlştlr, taleeı bu ıopa 
neden müdahale edoı&emlşttr. 

İşte dtın orn•n•n Vefa • Beyo~lu· 

la lmıt oldu. ilk denenin aonlarınA 
dotru. San • atyahlılar oyunda hA· 
ttmıyet. te.sl.s ettlklerl bir eanada 
golü :recıııer. Yeo11 • beranıların ııat 
dan llllml •a.sıtasırıe gellttlrdlklert 
Anı atında, San • atyablı mUd•fl· 
ler lüzum.suz yere ıa.ı faptılar 

Aut çlZgWnden on metre ~erlde n 
on •elı:lz pasın Uç, dört metre yan 
tanıfından, Sami dUY~n Turuşla 
topu kal"lll atarak Ye'11 • beyazlıl•n 
ııallblyete ulaş•ıran golü bu ı>oW 
ronda yapm4ur. 

\"'EFA Yİ:NE RF.KLCSEN 
OYUNU ÇIKARAMADI 

ırı:ıor maçının :Ft~Ane ;olU, aJDı ıı:a Yeşil • be)'Uh.lar sahaya haf hat
IC1"~. Afatı yutan aynı yerden yapıl· tında :raptıtlan esı&ı deliflkllkle 
mış oıı:ııuı b:ze bu bAd!aeJ1 batır· c ktılaraa da haf hattının bu )eni 

tertibi de muntrak olamamı,tır. 

Bizce Vıta takımının en büyüt ek· 
allı:llğl aant.ı-rordur. i)1. blr ııaotrfor 
Yeş11 • be;rn.lıların kuvvetini bir· 
kao mlall arttırır. Müdafaa ber 
maçta oldutu g1bl dün de başanlı 
idi, İki yan hat, bllhaaı:a NeJat, B. 
Spor akınlarını kola)llkla On1efe.relı:, 
top ıı:~mel:tekı muvarraklfetıerını, 
pu tenıa•ında gO&t.erememlşlerdlr 
Fornt hattında be bütün orun de· 
ntmınca Jlert • ı:erı çal~n ismet "8 
Hllml 1y1 ldller. samı ve Erdinç ıı:en 
dllerlnden btkloneo oyuu çıkarama 
mışt.ır. Bülent 1ao vaaattL 

B. SPOR :llCDıWAADl iYİ, 
llÜCIDIDA KörO iol 

• Erdinç kaleci ile karıı karııya ••• Fakat Turgut topu yakahyacaktır. 

Güres seçmeleri 
Alpullu' a yapıldı 

Akbaı, Oağistanlı , Atan dün de kampa gelmediler 
Alpullu gtll' Ş tamptnCIB diln özer Kavukçu lfzmtr) 

:mele: Japı1m1'tlr Seçmeler 6QOUnda erbeJt ıtllde: 
Oreko . Romen at.lllnde 6, ee:~tte J.ıebmet Alkış ıir.anbull 
Jae 4 ıtınşç.t e!enmlştır. Hilmi Gezqen (51111&1 

Elenen g~ller ıunlardlr· tbrablm Önder (81Ta&l 
Greko • KomPn stilde: tuı?.afa Sanca Amuraı 
Ahmet Tar!Acı (Bur.sal Dlter taraftan 52 tlloda Duraun 
tl'nnr ~ül '{Kon)"a I Ali l>!\ş, bumundaki lr.ızadan do-
Seytl Ö::el (Ankara) ları. e2 kUoda JdQOblr 811le, Rı:tt. 
Adli G:lng6r (JtonJB l oatanla yapını oldutu idmanda 
HUlCai Ytdliard~.er aımır taburgaamdan ı;abtlanmış oldugu 

lç1n, 52 klloda Ahmet Ta:lııcı. S2 

1. Spor bu akşam 
Yeşilköyde kampa 

gırıyor 

* ~ ııunu hnertıahçe Ue u.r 
'11&4&Clilr oıan h• Spor :tutbol ta 
klmı, bu al: m YQ!.kOy Dana Park 
ta kampa glreceıı:•ır 

klloda 5eJ'fL özcı, 79 kiloda Özer 
Kavukçu. 87 tUoda ı.!U&tafa Sanca 
da rabaı..alılclan doıa11slyle ııeçme 
le:e glremem1$lerdlr 

Hllae:rtn Akbaf, Mustafa Da utan 
lı. Adil At.an, M. Ali Aslaıı da he
nüz kampa iltihak ıı!mlml$lercılr 

OLTA 

1 Sac;it OEMIRCAN ' 
la Vefa forvet.ini lrt marke.llfttek ne 
Uce ahnacalt poz.layonlarda rak.lplert· 
ne tıraat vermemiştir. Kaleci Turgut 
ı:rı o:rnamuına rağmen bir anlık 
tereddüdü, golU J'etntalne .obep ol· 
muştur. 

.MUdaraa '' haf hatt.ı ıyı oyna
mışsa da, tor hatt.ı her uınanltl gl· 
bl kOttı O)'lltyarak. tut atmamakta 
ıuar ctn:ı1'tlr. 
~I \l,,'TAS il KiK.tl .. AR 

Dak. 4. Korner. nuıent ceıı:u. Top 
!ametln k:ataaından Erdlnço ;e.ld.I. 
Onun vuru~ Jcaleuln &Olundan aut.. 

Dalı:. 6. B Spor akını Slf:ranldl.a, 
K. AUnln ı:ıaaı:rıa 18 o ı;lrdl, ortalı· 
yo:, top Tuoca7da. Onun '1ltu auı.. 
Dalı:. il Vefa .tomer aıt.ı. Atı:ablnde 

iunetın 30 paatan aoı f'J\U Turııu 
tun &ö~Unde. 

Dalı:. 10. K Allnlıı uzamtı yerden 
aru paaında, Sotyanldls topu aut çlııı 
güılne kadar aürUp ;eri)'• ortalıyor. 
Klr:ııaeler yok . .Muhterem rahatça to
pu uzakl&ftınyor. 

Dat. 14. Veta 3. cü korneri Uzan· 
dı. Fakat neUcc yok. Vefa tıat.tuı 

:vonıa da, B. Spc: müdarııert fuzat 
Termlyor. Korner, taç, aut Vefanın 
hızını keal:ror. Vefanın soldan 4. cü 
koncrl. TUrgUt topu bloke ed.IJO?. 

Dak. 2'. B. Spor oyunu mQtnaz1n 
ıc,tırdl. Hatta. Vefa kaleılndelı:I bir 
anlık karambolde kaleye tut atma· 
mat yüzünden müb1m bir ııraaıı 

da bebıı. etti.er. 
Oak. 38. K. Ali oabal gaynıtlylı to

pu Ariften .söktü n ortalı)'Ora& da 
aa tarafta atak yapacak hiçbir kim 
ae lı:. 

Dü 311. GOL: Sami yulı:anda an
Jattııııma teltlldo ı;oltl atmıttır. 
iKINCİ Dh."\'RE 

Dal:. 55. iEınet tafajla topu E:
dl nçln önüne d~ürüyor. Onun ara 
pası dcmarluı yaıifetlndekl Hllmlde. 
Hllmlnln &nl "° çok .sert futu, ta• 
.tat. Turıutun mUdabalealJle to;ı 
.kornere çıkıyor~ 

Dak 56. On aekoz dtıından iame
tln aıkı tutunda. yine- TUrgut topu 
kornere çık:anyor. Kornerlerden ne
ııte alınamıyor. 

Dak. 60. İsmet, Hilmi ve BUl nt 
tomblneı:onunda, t.ehllkoll nzı~eıı. 
Turgut kornerle önlüfor. HUml n 
hmct iyi çalışıyorlar. Vefa b11ı:lm 
oynayarak oyundu lı:•tl bir tıııtUnlük 
kurmıısına rağmen gol çıkaramıyor. 

Dak. 78. Hilmiyi )"aka paça ettUer. 
Fa vl netıcealz. 

DQlı:. 83. BUlent.ln orıuı ve samı. 
Din vol~ yan dlre:tn dlblnden dı
şan çıkıJOl'. 

Dak. 88. Hilmi Ue Erdinç, Turııuı
ıa ka~ karıı1a lı:almalarına rııtmen 
ben • een yüzünden topu ~ kale 
yerine auta att.ılar. Maç ta bu ne· 
tlı:r. ile l • O Vefa lehine aon bu
hıyor 

* ıtu!llndakl ıı.clale a:mstncıan 
m'lZtarlp 1lan ihaanın pazar cflnkn 
maça ka.dar 1)1leşmaılnc çallfllmak· 
ıadır. ihsan dün dok~ra ı;lderek 
tednl olmu~tur. 

AMAN BiR 
ÇARE !. 

• Muhterem (Vefa) bir akını önlüyor. 

* Be$1kta' maçında blıkem tara
fından dışarı çıltanl&n Kimll buırUn 
cen heyetınde d.lolenecelı:tır. Kimi 
Un paur gtınü Fıınertınhçe en.aç ll' 
da o;-nayıp 0111amı ı. cua be
yet.tnm bu a .. oam ~ereee~ urar a 
b il oaçak I? 

Rumen Milli futbol 
takımı 

sru.re:ı. ı& IA A > oe. ce lta-
ı:n .. ının tıçtınde BOltreşt YU· 

nan ınar.•c b r maç vap~ c a"l 
namen mUll tatı::ımı oç an r llr 
\Ca!ından ç&lltunımaktadır 

...................................................................................... ,_ ........................... . 

A rt.ıt maoıarcıa hakemlere 
ltoro ha. nde sapılan kil· 

fU:lere tahammtıl edilemez 

Mathews, Dünya kupa· 

sında oynamayacak 
Lon<lra. ı ıT HA ı Avu trı 

a.lı orı;a.nız.at r Skoln le btr ao 
aşma a Taran in~ !tere m ili ta· 

oıııu. Stada auen:ıızıe. cTlAttan· 
nııuı. ııid ez oldu;c Dün a ın 
hiçbir :ı erinde ve h çblr zaınAn 
b r b kemln bu tadar ldlco pro 

San 
bUn.lcrden yübelen bu aellct rad tey Mu hev;a. O n R upası m&Q-
tuto edUdl~I gOrQtmemlşt.ır Trl· 1 kımınır. ~llhre 1 f\ı ho'cusu 

yo \'Ultaaifle bOtUn dünyaya lıırtnda oyna &m&Jııcaktır. 
7a7Umaku Ye Türk .e71rc.ı.lnln ll'ooeıasyonca da k nd1s ne mO-
tereflnl, ı !barını aıfıra tndırmelı: &aade edilen Mathev.-.. in~ıltflre 
ted:r ı.\ınan dolı:to: derdimize bul 1 birin ı ııı:inde...-ı bır takınıla biri lt 
çare. Sa ın Vallm!.zden bU çok c 
'l'flhlm yaramız:a bir an ene! mcr 1 te kaptan o arak A nıstrah ada 3 
hem o maaını nca ediyoruz. 5 nçnpu?"da \'O Manı.a da da birer 
\':;i§§~~§~~~;§§e~ maç oJDa~aeaıttır 

c.:uH•at•ıP•t'ntıı•lltttn-• 

Haftanin beynelmilel 

fut bol maçları 
Par lfl ıA A oan ft t.ıt-

bol şar.:ıplyqnası ele::no mSt;l&rı o
lar k bu bana ~atıaakı ma~ıar 
yapılacnktır. 

ı; •r.ıııı Pf"r•ernbl' : 
Bu no:ı-ıııres·te Arjantin • Bo

ı \:Va 
20 •.ı.ıııı l'nzar 

Var:şovacıa Polonya - Bovret Ruıı 
a 
Bu nos-alrö te ArjanUn - Şilt 

Kaleci Turgut yakaladığı topla giderken Hilmi onu takip ediyor. 

\D'A: ** 
Özcan O> - Arif (21. Rahmi 

(3> • ÖZC'r (4), M l;H'l t:R• 'I (5) 
Nejat (61 - 811!!11 (71, nlL'\tİ 
(81, Er<llnç (lll. t :UET ııoı. 
Bü.ent (11). 

Antrenör. Sabrı Kiraz 
Kaptan: 1.!met 

B>ı\OÖI,\ ~ı·on: * 
TUrgUt UJ • U kO <:.?>, Mt

IJO (3) • Kaplan (4). Dtm trıoıt 
lu (51. Mehmet (6l - Ali 171, 
Tuncay (8), So!yanldl!! 19), K. 
AI.t O fi 1. Hayri (il 1 

GALATASA~AY bugü 
EM~IYET'i yenebili 

Antrenör: Bülent Eken. 
Kaptan: Dlmltrtoıtıu • 
Gol: Sami IDak' 39) 
Hakem: Cezmi Da,ar 
Seyirci 6823 kt~ı 
Hasıla•: 10.316.25 lira 

Ancak gol adedi Emniyet takımın 
bağlı tatbik edeceği oyun tarzına 

TaJ.;ıııı 

ınr 
K. 

O. f,, R. l\I. A. l . 1'. 1'. 

0.8. 7 o 1 - 15 !l 13 1 
F.B. 7 G - 1 JQ 4 l!l 2 
l. Spor 7 4 2 ı 10 5 Hl 4 
Vefa 8 4 2 2 12 il 10 6 
K. Pıt§& 7 2 3 2 8 8 7 7 
B Spor 8 1 4 3 6 13 6 10 
B.J K. 7 2 l 4 15 Jıl 5 g 
L"mn. 7 2 4 6 18 5 g 
Bll'. kOZ 7 l 5 7 12 3 11 
Adulet 7 - IS 'l 18 1 13 

Kopa'nın lspanya'daki 

G 
Pctlilmh: paz.ar ııönO htan· 
bUlhporla r:ol Ilı. bl'rabere 
katarak llıtıle ilk puanını 

1>11.1 tJCdrıı Hı; ıııırrt flalataı>Rraylı· 
tnr hııııtııı ırnıın ıı~tl'~tnln aouıan· 

ııa <lo~ru )Ônl'lt'ıı 1 mnı.ret taı.ınıı 

u~ıa futbotr.utıırdan liumıu Onla· 
taııaray lor hattı her ıaıom nııı· ır~;;;.:;:~~=~==::;:=ei!ll 
ıtataa•ı ~in ıl ordarnlnıM• ııı~· telı 'il U1'E)IF.1, KADROl,ı\R: 
ııı.eııır r;Al.ATAı,:AnA \: 

ili'! ıııır ıl ııcaktır. 

Huırtıııkti nıa~ln Emniyet açık oy 
nar VI'! mııcı liaı.anmak itin çn. 
lı ırsa Galat aray aıtllllan rarı.:ıı 
ıoııe calip aynlır. 

Gntııt ııray taı..ımı ı.rı maç c•· 
ı.arruı lııtanbul5'1>orıu fııtbolcnlar l!mnı,-et takımı u &ollr. ,e,-a Ol.'-

1\ar ı•ında unıno zaman wttıklll rabulltl lmrtamınk Mlar.l)lf" o• 
dıınınıları dll$ınelile !ır.raher ,,,. ynna ıırrne mnçm nctlC'e~I ylnt' 
nr llııln .. n ktıdretll taı.amı oldıİk· c.aıatıı•aray lrblor. bltrr. ffD tak· 
ııırıııı, hlrtolı; pozl•30nlanla su~- llrde l•I' ıoı adedinin aı:alın ı 
terıııl~lerdlr. Anııali OalalMfirA>' ıııiımlifiııdılr. 

Turgay UI - Salın (2), 
11 t3J - Cookun ı•ı. B Ali 
Ergun (61 - WP.ndıyar ı7ı 
at 181. Motın (9), Kmdrt ( 
Enver nıı 

t M~hRT: 
Yalçın U> • Cahlt 121, 

dl ısı - Sam!Dı 141, 0am 
Za!cr (6) - Nejat ('11. Bi 
181. Attila (9J. Selıohattın ' 
OündoRcıu Ull. 

11 
_B_a~lıuna saat.t: nıtııııırıın ıııdıı lsltk lr. (•ıılloıın U'>ll Netice olarak deriz ki, az \·eya 

rorın linaıııı tam olnıı:ran tııt.001· çot.; golle huıüıılill nıll(ı Galata· 
culıır ıı u carıımııtır. Bunların liRrllŞln kazanma.'ı nomıaldlr. 

muvaffakiyeti 111.baııııu;ı ıabıııtı,ır t ını, ıııaı. .------------------------
' npnn bir bOrıım battı ımr ı•ındıı ı 

Atacırld, 16 (TH..A ı - t8llsnva ı:edlt.; Hmtl lir. for hattında da 
birine! llıtinln on mOhtm m~ında &)Dl eli~tı.ııı: Jllll" l•tanbul por 
~al Mallrld, k\ıvvetll raltlbt Ba~ mnı,;ıııdn ıtürülmO tfir. ııer ııe ka· 
celona1 ı 3-0 malilOp eunıştlr dar ı;an ılyablılar ı;öul kapana· 
Aynı atın 26 ıncı l'ıı.~ gününO rak <.lalat&A.ray forl&ruul az fırsat 

kutıavan ~.al'ın ~le:ı Fransız o- nnnl terse de ıııan • kırnıız.ıtııarın 
lan forvet oyuncusu Kopa takımı- ı tor hııttıoılu \alı an hat• rh•rnıuı
nın llk golUnO atmış c11ğer llı:1tıl- !arın ıta lanı tomıda olduli.lan ld· 
nl cıı. hazırlamıştır din eıtllemez. Paı.:at huna raınıcn 1 
..................... ,,,,,.,,,,,nıuııııııtıeı••••tHıııııııııırmıııııııuıı•ı ..... , ... , , .. n .. 1-.1, ... , .. , 1, .... 

~''~~''""''~''''''''~~''""''''''''''''""'''''''''? 

f KOMİKLİK VE SPOR 1 
i 1 ~ 
# 1 Necdet ERDEM $ 
i - $ i z aman zunıaıı futhtıl " bııları, ıarlf, n1Prt ''" f'rl\,rkçe 7apı. $ 
$ ıaıı harrt.;ellrrle süshmerrk o)nnnuıı ıttlrbftz futbol muı:ı· 
$ ıın • hrıP olarjlli yrrdl', •I n-lldlr:I "l'' bf'J'l hRZmrdPmlJ'Pll 
~ tııı.•11 dil uıwell rnıt.olr11lnrıu blnımrtt, it• ralınıetll lioml'I. lla· 
~ anın, :'ltaşldlıı '" lıenı.erı.•rlııln nhııl"Jllııl'! ı!llııdlırölmrktedlr. 
# \llf'&k yukıırııt.ı ~ııntıı;ıııııı. t;oınl1'1t'r halk ııırııfııuııırı Jırrıı $ "lllr, tıenı dı• ııııııtıır. t•.ı•rıı nıılarııı rııe•t .. ı.ı .. rt •il' ıtfllılılr· 
# mı•ı., ı.onııı.ııı. tılınrt; ıırıı:;ll midir~ $ llııltıuı.ı hıllJol sahalarının ıwnlıı liorıılı.trrl muıılc~er •eylrc·I· $ 
# ter ozcrlııde ıııııııuı:ıı lı"1>1rl J nr•nııı ııııuMaııır. HllAlil bu lııır"• $ 
# ı.,ıırrlıı tet;rarı ... ,1rdlerlrı nı ·ıırı tt'J'.AlıOrllııll ı hrlk elntt'IUl'dlr. ı 
# 1.lıübnll " 'l.umtı. hnri'ı.f'tlt'r pcırcuıuı.1 ,1 b&ı:dnşıııB(lı&ı ı;llll 
$ nclk'1'.lrrt hrııı lırııılllt•rlnc. hem dr ı.ııtlplf'rtn" ıarnr Hrmrı.. ! tcdlr. $ 
# JJıı tip rnttıulı!lılarn tD\ ~ıw ıulz •udu r: Futbol mrrııl;lılan $ 
~ ~ıaıln liomıı.:ıık drgll oıaç ~l')H'llnl)" ıtelıneı..trıtlrler. ı;;portmtn• # 

$ ~::n: .. ~~ıı~:it~'.' harel>ellerl y,ıpaıılıır zıuallı ueınııcak dıırıınuı ı 

~ Bu ıı:ltıl rııthoh·nınr rıı ı.ı..u zaınııııdıt ırn lııırtlietll'rtnılen uız $ 
# ırı.:mrlrrl lehlrrlnt' oln<. ktır. # 
$ Zlrn > ııoınneıı. harrlir.tler lrnınlli tu ırlıırın J eri futbol ııa· j# 
# h~t ddlldlr. 
t~,'~''''''""''~'~~~'''''''""''''''''''"'" 

Parlıtr 60 lıln klılnln takip eltlll n berabrrllkle 
6&.lnt &tlenne macında Raclnc'ln bl r hücumunda tıaled 

hat~ını ı:ııawl1•. 


