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··11 ' alaları Denıokrallar dahil çekiyor •• 
lnönü, basını susturdunuz mu fe laket başlar 
Benim devrimde de öyle oldu, dedi 

herkes 

flİTAB EDİYOR 

Başvekil 

lnönü'ye s.,,n ~CDde Özcan Ergüder 
S •ın•tıı:ı rf'-8, 

•e laop ta 
ırıh &da 18Uterıı hlrblrt ardına J'llr>tıcınu: n.1 S.onu,. 

:ı aı kta "re- b uearu 1 ,. '" baı.ın Yarat .. bllf'<:Ctl 1 1 ett nl7. 1 .... 1 .. ı.1 ltlban anca!; 

(attı n"Z411"41e ;•ndan, b'nı de 1 mada bai)ı olan, hem yaptıtı , .•• 
1thı ohhtt aıan~ııı..ıa ltba ayıca önemli bir z.Umrevl cene hali.: 
llOZdtir G a ılbl, bir C ın ettiniz. Hu. tıpl..ı bir dt\let rulanıı 
ll•ttı • .;..rb aLefedler ~nd~etffi için dr S03lrnebllecr\> rn acır 
t-etap Hrı: ~ ı:alı•a ıı!Oe)(ll aı.ı ae1k oı~a,.dı ·Yalnız ncıı.: oı &)dl 
dl. 'auı. ~1 le dr ı. lın t. • h b.e hPrblllı1e ce\'ap verirdi. 'l alnu. 

G ıtteıerıı Gazete<!lı .. , aklı olaraı. beJ!;I de !!tzl dl\"8 f'drr-
l'J'lıı lıaı.• · n "Ddlt.;a ı ıu;ıı.: decıı 

'iti .,(l .. ı IZti 1 nıt~ I b ' 
urnı•.Je "" ın erlrr \l'l'f'rPI;: ltlb rın·· ""J 'an. ı:alı tıkla • 

BAŞVEKİL DÜN AMASYA'DAKt 
TEMELtNt ATTI "'""a. ı:\ddJ ll. htı 'alnu nnı Ml>Hhorsnnın t&Pr bbJle bir TESİSLERİN .,ırır. ı,1 " Tr dllrtı.t "" 1 izi \.n.dınnnt.1n ı.:aımaz. ı.tı ba• 

lt"lı'el. lllakaı llUrh•t !ılr r ınıııı bir 1;.azrtımlo blblnl dl' t.ıı· 
§ÖJll.ttbltır ı:dP, fıt."?ada ın~Pll'cl için hnbrr nııııuutdr.,tlr. ô.:ı· uıa•o•t muhabirimizden ı 
f'llnı •Unu,. '"dlcı teıı,;ınd aıta ı.ankatilnıe hııll.:a ı~trdl;;lııt Amas a. ıs - Altı gün süren ve 
de habt.rdır4 llatıer, halı e boıunatıııır. r ıı.at htlbrre .ıa ha ıı sert konuşmalara ı:.ahne olan 
:a>ını Ttrı; hnrıa inanın •ntlr. '" ııncaı. doi:rulntu ol bet1ıı· Kara~enlz t.urıından r.onra Dıışba· 
deıa üıu111 • Onun l'azeı ~,an ıtazeteel>r be eu <ınce holı.: t"e- ıı:an Adnan l\Icnderea bugon bU· 

Tolı;, ffathııt~ lllaJı\Onı "d~' nı almaz. )Rzı•ını oı.nmaz. Onu ra a telmt ve Yavuz selim mey· 
t'ar, \ ,. tııı C~teı1ıerln rt noıa,nsl3le telA f!tml'nlzl'\ ı;wııeıı danında bir konuşma yapmış ve 

M tıhaıer lebebın ta lı: t!li' Ptmelert lctn bir hayli etıep Amas)aı1a ınşa.sına .tarar \'erilen 
hl l'lle lkPn 1 endi 1 sb.ı;tnı~ • • illet ıı z , e a ı.. " ' , t>oıtukllava tetil&ıırtnln temcıını at-
in e<'lll'rden dürta r 8 llflarıııız lı·ln ıazr.tl'C'lltrden mlştır. 

Oa1."'"'"~ntar >oı.tn 0 1 t ve aa:ı.eı .. dırnıt"n l"atanpf'ner B~bakan Adnan Mendcrtti Mer-
'dıtr lıl11.at ' 11 ıır olmaııan bl 

Bayar'ın 

Diyarbakır 
Konuşması 

, 
1 

• oııtar~ k ziyaret t'de r )ere adıııt atnıa:ı:dıııı:t. 1 zuona oradan da uçaı.ıa ElAzıt'a 
• "' trde '"l'd 0ntı ar, den/' en 1.:Uçü\; muhabirleri,. do tıali: hareket etm~tır. Hnııu1 &lnbablrlmlzden 
dao eneı r1 ltlnh: natuk'ln ~lr, onları ~herdlnlz. Hatta bazı MESDEJU:Sll\ :ıoL'TKli Dlyarbaltır. 18 - Cumburbaı-
rlne bazı ranız tız.,rı ~1 llUf'tee:Uer cazl'"lerlnl' , 0ıınnıa AıJı&sr•, ıs (Hu.sıulı - Mendıırru. tanı Celil Bayar buaCn buraııa, 
~1Pınazıal'f1~erıerını det~~lrtr~" 10 terlrtf'r n Cf!De rtr~nıı. ez~'. Amuy&da Tenlltl nutukta iı:ıaııüre Bclecııycı 'binasının balkonunda bir 

•l>f're eııı,.' Aına onıar «oıe erııı. ra1ııı dürü~t olanlar bunn Qatarak lt1 demi ı.ır. konu~a :;apmııur. 
hl'r ~1• ra "111"lll.n rıı,-.. 0 bir nn' lıts:ınlal"llı. < llabrr. ba~rdlr. • •BIZ1 ııı:ucıara gettrlr&eniıı bu Anay11;amıza RÖre Dev.et B~,-
~·a1ı0ııtar ,arı,n l'tl mohaıe ını.ım uı.:aı4tardı. Hu ulı:aIAlar mllle'tl m~t edeceğiz, dl~ :bmet kanlarının maddi eek:lldcı ıra;r1 

S lr 'ıı,; 1~!,
1,~Udara a~ırıtı~~~te heıenlrhordl. t.ı blrtııt ne Paşa1a sormak ı nm Sen kendi lk mes'ul oldu~nu bildiren Ce!il 

rın ne ıeıııııınız vaki t.lda.-111 umanında, 11 :zından çıl:an Bayar, «- Ben maddi mee'ullyet-
het kactar bliyoı.: bl k t &Uetf'cllerln önPmlnl, onlft• ber aözUn tanun u ertnı taşıdıtı ten pervası olmaJ&n takat maı:ınl 

da rica ,.ertrıızıe blll.ro.... ' ... ,,.,., olduauno ı.endl tt!Crü• bir devirde, bu memleketi taknı ae. mcs'Ullyetten çok k:or0tan b!r ın-
dt•ı u~•rtne •unnııJ:., < ene bili 1 b d """' " llbt ha teya nunraat 

1 
-' ,ordunuz ı.1 aml rııı- faletten ıı:urtarabUınelc lçlı:ı hlçblr ııanım.• <lem ş ve u u,.-nun 

•ll1tıır, ıau::' ""'~l"Pnler oldut ı::.n natuk dt'&I lll"Pbllen. bıenll· ey yapmaduı. onu :rouul, takat.e!Jı ıe rl le heı;ap vereceğini aörle-
•tt6r, vatanpen: ald.., bünıı;: bir c:oıunıutu ldr· halde bıraktın. Şlmdl, altı ayda onu m t r. 

rdlr; büJ ül. bir çoı::ıınluau ı.:endl nasıl refah n saadete ~rlı:edecek· Uzun b!r konu~ma yapan Cum· 
•-..,...____ lDe,.amı 5a: s, ~ü: 7 dPl a1ıı? Elinde bir gJJılrll deıtnelt mt hurb.,kanı. Halk: Partlbl 1ktldan 

- .... _, !Devamı Sa: 3 u: ~ dr.I <Deıaını Sa: 3 Sti: 5 del ..................... Pls"ta --··-..................... -.......................................................................... _ .............................. -... _ .. -: .. 
llonahaJar 
PathyOr 

«Din.i siyasete alet etnıek zararhdır. 
Başbakan~an rica e diyoruın ınaıü olsun» 

ALI GJl:\.GILLİ 8İLOIRhOR 
Edirne, 18 - İnönü Edimede 

öğleden sonra saat 14 de bir 
meydanda binlerce kişinin önün 
de yaptığı konuşmada ilk defa 
olarak dıs politika mevzuunu e
le aldı, clakat bu meselelerde 
derin münakaşalara glmıek iste 
miyorum. Çünkü memleket için 
l)·i olmaz• dedi. İnönü, ~unlan 
~öyledi: 

Büyük mücahit Hüseyin Ca· 
hlt Yalçını kaybettiğimizi si7.e 
bildirirken son derece müteessi· 
rinı. 
Şimdi ı zın meaelelerlnlzi kıa

ca &ayl!yecetım. 
ZIR.UT tE~F.LSt 

Gezeı1te:ı eön!Um kl, ;,ecıı 11eno
dlr Edlmede refaha Tcı :talkın:na
ra dalı' maat.ıeeuUt h!c; blr Uer1e
me kaY<1eı11lmemıştlr. Ziraat umu 
mtretJe eski usulle devam ediyor. 
Makine ziraatına bU memle.ke~te 

Cl>enm1 Sa: 3 ti: 4 de> 

\ 

Hür.·P. nin vaadleri 
Parti seçim beyannamesini neşretti 
Hürriyet andı ile sona eren beyannôme, rejim davôsı ile ik-

tisôdi meselelere dair vaadler ihtiva ediyor 
~ HürP. iktidan ahrso, seçim sistemini tôdilden sonra 
l 1 derhal yeni seçime gidecek. Vaadlerin başmda 

rejimin kurtanlması ve môli istikrar temini var 
B u ul M11bablr1mllldeıı -

1 Ankar&. 111 - Bür. P. 111 ı:eııel 
b&iljk&nl Pevzl L\ltfl KarR061ll&ll· 
otıu bUC(ln ıaat 10 da pzetec11e
ri C1ivet ederU onlarla ııohbet et· 
mı. ..,. toplantı gonun4a lı:endlle
rtne aşaj1da özetlnt verdi lmlz 
Hür. p, HÇlm beyanname&!ni T81'

~Ur:• 

. . 

MiLLETiN 

cHür. p, 11 eeçlm &!Etemtnl nb
bl tem&il eııuına göre tliı1ll ve ı.ş.. 
lab ettikten r.onra ccrhal '\UllU:nt 
Ht:lmlere ı:ttmek kararln,acur. :Ma· 
ıaJ<1cılı::t hataları ı.e Tel& vaaıı ve 
t.aahhüt.lerln1 ih:il lle liUÇl&n4ln• 
ıamıyacak: senç. dinç ve tdcallt.t 
blr parti htnıyeU Ue Hür. P. '"· 
TOrA: ı:nılletınln huzurıına çıkmak· 
taııır. 

<Denmı Sa: 5, 50: 4 del 

DünküHür.P. 
toplantıları 

lta111d M11lıa1ılrlml%den 

SELAMETİ 
İÇİN HERSEYE 

KATLANACAGIM» 
Günaltay dün Bergama· 

daki konuşmasıyle lnö· 
nü'nün böyle söylediğini 

anlattı 
E' Ff ÖZGF.:S•,L blldlr!Tftr 

İzın r, 18 - Öntımüzdeki ·uçtm 
lerın Pl'OJ>&ı:anda faaltyetlertnın 
bqlanaıcından bert Izmır oehri 
bult(ln en hararetli ırtınünQ ıtııc;ır 
tn1tt r. 

D.P iller tarafından yıınımu blı 
kale olanı vaısıtla:ıııınlan Ber

<Denm ı a: 5, Stl: '2 de) 

-~ 
C. H. P. SEÇİM/ 

Büyük gazeteci 
H.C. Yalçın öldü 

izmtr, 18 - Hür. P. buctin h•· 
reket.11 b1r ıtün ltflc;lrm1f, Kınık 
Qandarlı. Parsa, Karakuyu, Yen • 
foc;a. Oerenköy. Kara~urun. Or· 
doğan ve Cumaonsında olmak ü· 
zere il mlttng :rapmı ve b:.ınlar· 
dan bllh- Kınık. Yentfoı;a ve 
CUmaovamda J'aptlan mıttnaler 
tabmlnlerln hlll!ına oldtıkc;a bü 
yük bir ııııı görmüştür Bu toplan 
t.ılarda ko~an Hür. P . mebusu 
HUan Kangal ııe part.ınln İzmir 
ae1aylanndan bir QOİrU lli:tlsadl me 
ııeleler. baaın ve toplantı kanun· 
lan, rejim memuu, hayat pahalı
lıtı ft :nihayet Muamm~r Çavuız
oaıu tarafından 6-7 Eylül hAdiı;c
lerlnl müteakip Kordondaki YU· 
nan :ıtonııoloahanestne çektim Yu 
nan bayrağı mevzuunııa muhtııllt 

kazandığı takdir de: 
• 
lnönü 
Başvekil 

Olacak Ölümü büyük teessür uyand1ran 
Yalçın' ın cenazesi yarın kaldınlacak <Devamı Sa? 5, Sti: 7 de) 

nusuıl ıııaballlrimlzduı 
Ankara, 18 - C.H P. Genel ~ 

CDc,.amı a: ~. Şö: ı de) 

BttYük Türk aazetecl61 l"fl fikir::-------------------------------------------
&damı Htlseyln Cahid Yalçın•ın 1 
dün Hbah saat. altıda ı:Ozle:t:ıi 
hayata kapac1ıjı atızdan atıza dU· 
JUlm\Jf ve bu kara ha'bcır umumt 
blr t-Ur 7araı.ııuttır. 18'15 de 
dotan ve ilk ..rtnl 68.rıı evı-el 
yazan Ya!çın. ııon ~nlerlnde bile 
hep memleket mesclelerlyle ıneş· 
&U• oımu • ,.efatından önce : <Bu 

<Deranıı ısa: G, ı:;o: 6 daı 

•• İnönü, «H. C. Yalçın 
için ciltler 

yazılacak,» dedi blabalıtı ıetıren 

AU GerJiWJ tıDdirlJor 1 
C..'l.P. iller elin Taı. tm mltlıııtn de ı:ıeu1Jnton tabutunu &l'tlrlrken D.P. mamalı bir ucaı. da eser· Zdln:ı•, ll - hıöı:ıll roıııa. her li:O.. I A. BASMACI D.P. Y! 

C.H.P • gençlik 
Kolları bugün 
Toplanıyor 
ııa~.ı:~t ~:~11.k I<oııarı, b 
nıncıa bUYflk bt~"~ı. Me.;d~: 
lantıaı tertıp eıın~~lc hava torı 

Daha QOk ... tır. 
ve ın lh1tçıı11 
de du~~U1ac;ı..ri• Qınaııctı 
cıa :e olan 'b zertn
Y 8'Yaaarııa~ Al:ı u toıııantı 

t.lınan, Cumhurı !Xı8(1 Zıntn 
~azan Naııtr :ı Oazeteaı 

an OJcrar, Oa.zeacıı. Ooc;ent 
~U: ~eerırat. ınaıı~~~ u-
ı e., Pror. Turh vzcan 
;:. Vedat D:cıe:ı • an Ptn!ot 

an B~t • • nl'Ulca• 0 rel D· • ' nTU!cat 0e"' r-
• Meıne1 Uh :t uı11 'I'U-

~~ .. Celı kel birer ~en ve 'l\luro 
c"'ı ardır 0nll$:tıa a 

CM P. d u·. n blertn,~er·öıtmerl :raııtı~ tı· ng yaptı ~~jg~~:~ 
linin çamurıuıu Uzerlne çwraıc dU 

lOe,.amı: -ıa: S. ü: 5 ı1e> 

Taksim' deki mitingde Hôtipler iktida- - • 
ra olduğu kadar C. H. P. ye de çattı la r.! VATAN GAZETESi Y Ali 
Arna, «Hürriyet reyle ahmr,» dedi t'sler·ı Mu .. du .. rlu .. ğOne 
to~i!!ı{'w n ~(ı bQY1!ll: aç k llavıı C.M P. ı:l'nel başkan 'itkili Fuat 
sınııa. Ta'tı; n &&at. l4 • l 7 ara-ı Ama birer konu~a yapmıolardır 
tnlftır orı 

1
m meydanınııa yapı. Bayrı Qobanol\lunun Onıvemıtc 

kip ettııtı ~:na lO 000 ~inin t.a ı:nuhtartyctı. H<l6eytn Ataymantn 
cDemolı:rw toı>lantıııa bllhaııısa. leçl haklan. teminatlı ııe,ndlk:a vıı 
ltıkbaşı Tü t°k. lsml ,.an, «M- lhtırarıııc 6lı;:ortMı mevzuunda ko
d 

1 
• r mıııettntn kalbin- nu~uşlamır. Blllhare r.öz alan 

er; D• \e «Vatandaş 27 Ek•- M çek cı.eınokr , • ..... ıter- uaevı aı1a1 iz.ak Taranto mev· 
k :ro- aıı nın uncllarını et&- cut 61kıntılann tek aebe'bln!n cs.
Htı~İ:re?°lacak c;ocu~n aııınıı:ı mımı:;etıı!zllln oıcıutunu 50yı&
man :e •0~bm~ını latlyol'lıuı, O.- mı ve bu aamtmtyetaızııtın ltl· 
vı.ı.:erı.n • a 1 nı hatırla.• gibi <1ô- ınatewık telkin e:tıilnl bellrtere 
11 • •-. ~ e c;arımtı bu toplL'ltı· dtıma:sız.lık &v ~ bir vebadır it 

- "" an ... .ı c M.P a:ia" ar 11 Ha~r Çoo , ın an lnunın huzurunu ·ac;ınr Kin ve 
nıan o~ 1= T • HQ e n Aıa • nefret u andırır. ikt •adi durum 
ı; Sö l~=>ı ut

5
nto. HClmü Ze- Oıertnde hOyük tes rleor u a:ı 11-

•U. aacı.et. Kaçar ve fDeumı a: 5 o : ? 11cJ 

D.P. nln SJrkeoı mıtıoaıncıeı:ı lerlnde bıraktııtını. D P. nln m~ 
konUŞma ııazetenlze1e. •Başveklltn \ murları daha müreffeh bir haya
yltenı tarihi 8"1klama yaptı• baş.o t a k avuoturmak ıc;ın çahttır;ını, 
ııı:ı altında tahrif' edllerek 16/10/ bu huaueun da :eaoveklllmtz Ad· 
95'1 tarihli nüsbanız.ııa netreıııı- nan Mender.'ln Meclis künlQaün
mlştlr. Şöyle kt : deki eöslerl He de nbıt. oıııutunu 

Qülek'ln memurlar konU&unda- beyan eyıecııttm halde, eözletım 
ki ~zlerlne ee\·a'ben : sttra D.P. nobıan ft yanllf olarak tazeteye 
tekrar iktidara ıeıırse. memurlar akaetm~ı!r. 
için kara llBte tan:ztnı edeeelantş; Ve r!ne rahmeUI Manııııal Qal:· 
halbukt c. B. P. .ıntn meı:ı:ur1a.r m:&k Patanın ımımünden bir haf· 
ve vatancı ıar için kara lllit.,ı ta önce otıum ÖZ.demir, Kenan Ö
çoktan tan.um etmlş oıııuktarııaın, nerln ı>&rtldtn ayrılmasına Bayar 
zımandarlarının 'beyanları 1:11 u.· ·e /Menderu•ıe aramın açılma!!ına. 
bl~ 01dutunu, uıuıda D.P. ıı:.•n on· parti tc;1nı1Pkl hlztp.e~menln muy
ların cetırcıtltler1 Valileri mev..:1· ıDeramı Su' 3 Sü: 1 de> 

SiBEL GÖKSEL 
C. H. P. ye girdi 

Tür!dye trünlllk kr&lt.çHt Sibel 
06bel dün O.B.P. il m11rkutne ıl· 
de:ek kaJdlnl yaptumJıtır. l!!bel 
Gaklel bu:Qn raı:ıılacalı: OJl.P. ı•ıı.c 
llk kollan mltııı&tne1e bir konupııa 
yapacak •e C H P. ye niçin gtrdlflnt 
tzab ecı.ecetıu 

BALtGA BENZETTİ 
Genç bir avukat ise «25 milyon Türk yakın
da elektrik süpürgesine kavusacak» dedi • 

ŞellriınlZdc.ti 'Dl'. açık nan ıop-ı- . 
ıııntııan denm ct.melttedlr. Bu IZMIR 
toplaı:ıulardan b1rl de, dUn uat ıo 
di Eyüp&altan oamıtnln önündeki 1 
me:ydanda yapı:dı. Bin kl.$1 kadar l'1 D p 
blr kalabalıtın toplandı~ı meydan· '--'• • • 
u. açık banda birkaç aaat.lerlı:ıl • • • 
aeclftceklarl ıetıı hallerlııden mem· MJT ... TGJ 
nwı 1ff1 ntaııdaflar eberlyet1 tef. Il. ~ 
tıı .cllJordU. Olnrdakl tş7erle."'1ndtın 
bu toplantı lçlıı. M!erber edUdltl Jfo 111<1 mahalılrtnıı7rtPn 
ıı.nlafılan bu ttQI nt.aı:ıdatlara ~ş- lı:mır. 18 - Sl'<;lm prop&#anda· 
lanııda bulunan bir vaıltelln1n C1ı· 6tnın &on ı:ünü olan c;a?la:n'ba ıtU· 
tıımaızıalannı. birlikte d6necekler1· nU )'apılması daha önoe karart~ 
111 thtar tdl.f1 ıöııııen :taçmı)'Ontu. tırılmıı olan C H P. nın en bCyü" 

I>Mı.tl!llr ltl., toplantı, ~tm ut· 1z..-nır mit nıı erı etin. bu ha· 
hl • Jll&ll!nde .OJ1enen aöaltr batı· be o ıtaz~· .erde ne ree1.!e.-n 1'.CP· 
muıdan, 41ter toplantılara f6re b1r t ne Seç m Kanunundak n; n-ut 
hayli prlp iddialan da lhUn edl· ı aeak do a MTle öne aanm~tır 

<Dev-ı aı: :5. • : il d"' ınenımı ısa: 3 61. ı deJ 



- Demokrat ---• 
Part n n icra- Yazan 
a.• ndan nefret. 
edl;onım, reyim 
e~nle 'beraber
cıır. talı:at bıra
kın beni Demok 
ra: Partide ka· 

Cilıad 

BABAN 
la.ı;III'i, yaz ıe .._ ____________ _, .. nun 

günü ben ne cıan 
yapacağımı b.llr1m 

* - Be • bllmez&n kı ne ;a.ı;ıar? 
JI :z kö;cek dem rıı:ırattan döndük, 
a:na mUlıtar onlardan. henrçıog;u 
bir takar o11n :yo!>aa utra, dur 

* - Beyefendi. b ç b r temtna•ım 
fOk - Ytrml aened r nnmuı;u le 
çalışan b r memurum. t çe Ba.~.ıta· 
nı Js\emedl mı aoluıtu Şark ıa a.ı. 
rım. 

* - Benim nrme !Az.un po.ıt ita 
lk• cıar y~wnı Babam TOrkl eae 
ı. :ı: aseııe meos:u. o ma cı e \llSl· 
yet e:t. 

* - Yevmın cedlC. rız.kln ced d, 
~cç nt:roru~ yarın b.r tarafıma ın· 
1ıe, ı z kalaam ailece mahvolu· 
ruz.. 

kendini kurtaramıı:z. 
Bir; ltürr let Part bil m :n 0-

ketl ko:ltuctan kurtarmanın müca
de. iç ncı l z. onun ç n Atla.1· 
t ıt beyannameemde ıtadeslnl bu· 
lan lı:o:Xuauı yaşnmanın h re• n. 
çllltcn bu mil.ete bu haya ı ıe:n n 
1Ç n Uğr&şlfQru ht )Or\lZ ıc; 
1tıt )ar\adıgı çUnden sonra. 11Jrün· 
meiı: korklll>IY•C bug{lnden t treme 
aın Tüccar emoğlnııı ve Jla atın. 
mahsulünü b.r ı;.ubo muctilrilnün 
kararına tes. ı:n eylemes n \ atan· 
da~ kanunun tnrH etti ·ı hn er '11· 
oında ne Jandnrrr.acıu.n. ne PO• ten 
kortzun Basın ıı.ı:nn a ı çn oe
~an c.:nekt n çeıtınmc ını. 

Ortadan riya Ka ın. h ç b r 
hülı:Wrıet adamı uıanm dı~ı &üz e
ri, tUtmayacaıtı vaa lort aöyleme
e nı. 
Vatand~ ban.-nda tll.'!nrruruın. '* cnflA:ıron )Oluyla er1:ı or, <J,ye ı.oril: 

- Ne baaın hürriyeti yahu. Kd· m 116m. 
tıt el1nde, marelı:kep elinde, 08te- uurrıyet Partisinin m ücad 
ll!ı: matbaayı cıa ~t41Alı: ecıece:t· budur ayın \ &l.IUldll}lar, G(lrdU· 
ııl ııöyleml • Haddin va."S&I.. ıa mü~ah ret ulıiibettncc bu brz· . * ınettnl tahalclı:u;; ettırebl ecck r. 

- Erltelı:aen kanaatini açıklal.. Dlva meaenıyeı dlv1161dtr. dAva 
B r cıııha Ticaret VekA.etlnln Jcapı· Gnrp nıı.amı ıç.nde ~ek ı ıcacıar ç 
ı.ından içeri tı rcmezaln- Trans!~r tı:e=tz n cıe Oarplıla.,ma: cır.va 
e:nr onun .•• D P. varlık vcrı:ı.s.ı ıudır ~o onun 1çtnC11r :ı korkudan 
et aıı para mı 1 ttyor durma ver.. kurtulma yolundaki mocade eye * bütün vatandaşlan hararetle, ı:ını.r 

- lettıa edecegfm bu ıtı.cıarın la davet eylctneltteyız:. 
mebu3lujundan ama.. Ne yapan.ın ------·-------
bir kere takarıaraa aç ka ırım. ~ 

1 
cıo ov.ödü a~·Al lar, hey Allıuım 
hey bır alZ. li:az.anaanız. ba;ı ram 'a· 
.ı;ıaca ım. 

* 

80 milyon kilo tütün 

ihraç edilecek 

l Ekimden itibaren tatbikine Jta. 
rar \ erilen umların tutan 3 

milyon lira chıtnnda 
J E '.l T Umum MQdQrQ Klmu

ran Oörgttn dOn abah va ye 
B led r Re Pror Oöka~ ı maka 
mındn zlyar t ederek ~are !•çile
r nın llıtl~ tlnrı üzer ııde ııörü.ş· 
maştür Alınan kıırarlnrn ı;ıtırc İ 
ET T ldares. gç lerıne 1 l:klmden 
t b•ren muhtelif m vzularda yıl 
ık tutarı 3 m l on liraya Yakla· 
laşan zamlar ) apılmı tır 1 ç.ıe
rtn f'\'ır e:erıne \lapılan zam 
mi an ı mll)on 850 bin llrndır 

.A nca K 'ere ' rllen çocuk 
ununı dıı yarım milyon Ur• n.s
bet ncıe nrttmlmı ıır. J çller ber 
yıl datıtılan birer a ak abıdan 
başkn b r çift dJlın ıı· ncaldarcıır 
Du te\'Uatın tııtnrı 240 b n \lira· 
dır Yemekler n de cıaııa tıııoı1ll 

kn:ıt ı b r eki.de tut.ulma.<;ı 
iç n dn~ &ıo bin liralık b r fark 
öde ·ecekt r Jşç !er araı ında. yeni 
ZAıillnra. eçlm zammı• adı \erli 
ml9 .r 

Toptancılar Vita yağını 

saklıyor 
Fabrtkaı1an alınan Vlta yal!lan

nın toptancılar tıırafıııdan bakkal· 
!ara muntaum bir oelı:lld ve za
ır and tevzı edllmedlll anlaşılmak 
tadır ;Bu ılaı&kltkl&rdan müsteh· 
l k 'e baı.ı ba kıllar zarar G(lrmek 
te ve vatandaşlar yal darlııtı çek· 
meltuctlr1er 

JJUhte. m va· .:ıaoıar. ~u fU· 
karı a ıııraıacııııım cümlelert ber 
ıran bcr :ııırde bepln z durmakta· 
eınıL .• Avrupal ınaıı :rette ctanok· 
rau ~e medeni b.r memteteı:e 
b.ı;lmkl aruınd&kl tnrk ıotc bura
C1adır Oracıa bu ~creddütlerın ve 
kor.tulann b.ç b!.rl yo:ı:tur. Oralar 
da latandaşlar :ran~ana ı:cldJk.e:-ı 
:ı:r.man yultanda ııraladı!iunız söz:· 
lerı dtıaıl. yarınkl proJe.erınaen 
emnıyet ve itlma la baluctle:-.er. 
Orada da latlml&lt vardır. Paltat, 
e~ ldttmlAk ed • n ~atanda.ş, gece 
kondular& hicret etmez. Orada ııa 
lkt.dar vardır, parUler vardır, ta
kat lııç bır tüccarın kafll.'itnıı,a.ı 
ı tldar .ı;ıartl!ılne teberruda bulun
ınaı.;.a. Tlcnrot Vek6Jctlnı1c.'l datı· 
u.ıcı rız.unın ;ı;eeılece*. u.ına 

Vwl ve Bel ~Uy Re 111 Gökav 
dün al~tah.ardan blrknç Cünden· 
berJ yaptırdığı tahkllı:atın netice 
ııını almış ve gerekli dlrektt!le:1 de 
'erm~ bulunmaktadır. Buna göre 
fabrikanın ten etti 1 'C' toptn:l· 
cılann ellerindeki yatlar 48 saat. 
zarrındıı bııkkallara tntltal ettiril· 
mecı ğl ı.a ·dlrde aradad toptan· 
cııar ~c- •opıancılt.: U8UIO kaldırı 

!ll('a ır Fabrlknlnr da sa•ı~larını 
doıtruaıın doıtruya bakkallara ya· 

lapUan ıemaa ıe te'lı: r.er aonun pacaklardır Bakka lar vıta yağını 
da bu yıl lbrac; edl ecek ·nıı ı b r mtıddet çın ki o Ue ııa•acıık· 

lmcı.. 
Oracıa da parl&me.nto \&l'dır. fa· 

kat u , o.r mebu' lit !a ectcceb m 
&m& cHle ev Adü aJa ~a. > dı e 
etil .ıuır.cz ÇünltQ parla::nento .. a· 
n ur ıı ça pı,~ıııı bir ~erdir. Ve 
p .. •ı&mento uıtında ı ın~.lar, ~ 
n, µarıt teqkll!i.tı ncıcmc,erıncıc .ı 
ır .. an ar, ııııçtlklı.:rl mo uııun lVrl· 
n 19ul ed b lmeu ç u o:ın b!L· 
zat ıtencıı er çamura u.amazlar 
l u. ıı:ı_ 

YUreıtlertm z:tle hakom o.a::ı b.• 
ıto ırn h..:ınıdır. lkttdanlak ıManın 
b.z. lııç b.r 4e~ yapıı:nırııc "ı ll"· 
kında h ç i>lr anaat mız )-ok~ur. 
D.16ı< e onları Urkütmemcıt. ~nzııp
tarıuı az :tm.ze ce.betmemek lçln 
ya .enarcıa ya~ımz, yıı. önümüzü 
ıı k.ıyerek huzura çıkarız Eğer b:.ı 
me:nleketıe ıı:orlı:u ahlakı hllklm 
oımaaaycıı. lll.lA busıan iktidarın 
dQrru;t ve eerbe5t. aeç m yapıp ra:r 
mıyacatını ı:r.Unaltaşa ecıebhır 
m dik? E&er korku ahllkı mev· 
çın o.mıııı11dı, cıemokras.nın :roa: 
o scatını belirten be)•anları hiç 
b r aı;;aüll:nel ara maııan bu ı:a· 

miktarı tta'b.t ecıUmlftır ıar .ııa•ı m Jttarı da mO t rl ba-
Bu acno lOSS ve daha t ıene· şına tkl ktlo u ı:eçmlyecekt r 

ıercıen 14 mU)ı>n ı;tıo. 111.)ü d SG Vali baltkall&rdakl şatı ı11nn 
mıı,on iti.o olmak tl ere ııo mı yon kontrorn ve taklbı iç n lüzumlu 
k11o tUtün ihraç edUec t !t tedbirlerl11 n'ırmasmı da clikalı· 

Geçen aene 'i'Q milyon tl!o tüt n ara emn:ıt.ml tir. 
ihraç rollmlştlr. Fa.sil! ·enin ac memul'lar Koo.ı;ıc-
BUAtuaı anlaşıoa:.ı r tlf tnro.fından •ıımıı ı ı:ıır&I'-

baş•a olmaıt ttzu.:ı bu ne • • llt. ınımı ı• 

çı.arın memleket!:nıZcı~ 1<alı:ı taz Şehird.- daha 150 
la tütlln almalı: lal.edik e.. blld'rl -
mekted.ir. 

nu ar a re • ets;ıo • .ı on~ ~•ııı 
olacak \edblrle: de atıuın t bulu'D· 
makt.\dlr 

30.000 iısi mağdur 

•A .. aıı:ka ı ımaltlnln ıU 
rem ı ltl acı olan ithal malı a-
pı tırıl 8 llA.cının OklU!iU lt~ı ın 
dal Send kıı:r ız.ın te v:1 ' a· 
haretı ı•e mc ur mndd nln :"! m· 
leketlmlı.dc 1mall v 2 000 dolar 
d6Tlz tıı.sarru!u lmkln dablt.ne 
;ırmt.o bulunmaktadır 

ı.ııca btı dı.ırum ikWıat ve T -
caret Veltu.ctıne blldlrllml , ge
rekli alllka G(lrü!m!lş ve Jht. yacımı 
u k rtılıu:nat üzere t tanbUl Vlll 
yetine tkl defa beşer ton bam 
ıı:auçu": tahs s edllm1$ oldu~ bal 
de Tevzi Kam onu B kıı.n'ı mın 
ıuretl lcat•ıycde bu matı b.ze ver· 
m cc ını t>e;.an e:.m~ı. 'llrçoıı: 
ıa erlerıuın kapanm~ın• " • meıı: 
tebe. ı e gld n ,·atanda lnrın k 
J{lnünde ır agdu:' cdllır.e ine ııc P 
olmaktadır A •rıca bu t.ebepterı 
müte\cll t ııınız l tanbulda t 3 
bin ıne ı ııe 80 000 t~ının ma • 
durt} ti (10 ünülmem~tlr • 

Radyoloji Cemiyetinin 

kongresi yapıldı 

öğretmene ihtiyaç var 

Şe!;.r n1 nd ı ana :afi& rol· 
ııırınıo bt.haaaa otobU.. ;tız:ersAhı o. 
ıan cerrabpıı. • Kocaınuatarapa , 
Edlrı:ıekapı oıaıı:çılar. Edlrncknpı
sanlclar. Kadır a • Auarar. E;ilp • 
Defterdar ve ÇUf&Ill!l& • Draman 
yollannın tamirine ıcarar Terllmt,· 
Ur 

Dün to;>laoan oeıedlle Encümeni 
bU roliar n 104 Dta Ura k ,U bedeli 
çer ev ndc ra:ı~n.muını uygun 
ıOrmu ttır 

Belediyece emaneten 

yaptırılacak iıler 
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1

1 mnmuumıill 
YOZDEYOZ 

o ikan 
Söndü 

.. 

ll a,•la 3 atnıcında dııhl mrnıll'ı.f'!t 
'l nlçın, nıllleh ekili adRJ tarımı an 

Hüseyin Cahid Y al .çın'ın 
ınilli bir kıyınet tarihe 

şahsında 

karıştı 
Htıaeyln C&bld Yalçın. edebi ve 

alla hayatımızda altmış :rıl btr YAZAN olarak çıkardı. Dlr kı.ıım lWbatçtla. 
d\lııü71 ındl!a haUı:ıde kala n bir l J rın İzmir aulkaaU dola;rıalyle Anlı:a111 
voıxan manzanı..sıoı göatermlşUr. AfaJJled E·ını•ıı '7A ... ~A•T iaı..kıil mab emwoe c~.bedLdn:1erı 
Varlısını hepimize ctuyurmut. h A<ll· _ ı a.Jlr• 1' aırada gaze~ 1 kapauldı, C&hlt Qo-
aelerln akı~ını her zaman kalemi· ruma ne!ledlldl. 

nln \eatrl altında tutmuftUr. Ba· "Fı'kı'r Hareketlerı' zııanmız betıcı de ııkır1erınde bera· 1>eıııı: h•r•ıın1 ıaa~ır eden <Ha:vaı Ma'tada geçen yıllar " 
be:: <1ellldlk, b1ru Urata lı:açan lçlnde) romanını eUmden bıraıı:maz. Bundan aonra Illlae in Cahid, (Jl't· 
wıullerlnl 1h"-al ıı:I, vakit valı:it dım. (Tenkld nedlt?) aoıı bir m• · !tir Hareke eri) adını an b.r ......, t illı: lddl te- Birinci C1ban Harbinin aonlanna tenkld ı:ıtt.ık. Jl'ali:at ölümü dakika. Jtaleai benim çln c gıze tıa.ttalılı: tlklr mecmua.al•le TUrlı: ne 

ıı d ı ld dO:ru Sanaor kalkınca, Huserın Ca· , 
aında elem durmakta, arkasında c Ut era 0 u. hlc11n ıaı:eteclllk hen& ta:ı:eıendl. •~ l ayaUnd;ı telı:rar göründQ Bu 
atlamakta beplmlz bel"aberl2. QUo. M t' tt nr o sırada Mehmet. Alım ile berabe:: mecmua yUlı:a lı: l:&Utealnl dalma 
lı:ü HUaeyln Oabld Yalçın. dünya eşru ıye en 50 Q çıkardıtımıı (Vakit) ıazetulncı de- muba.taza etti n e'D~ll e tlklr ve 
ölçUsUnCle bJr tılem ııablbl, belU t alarla razı :razdı. , ilham datıttı. Cahid alnı r.amanda 
baflı bir mU.l kıymettir. Sl:r&al mU•. AbdUlbamlı ım Yunan. harbin! Harpten aonra HQaeyln Oabld Uk tellt Te tercüme kitaplarının da ar· 
cadelelerının yanında, mlllctı me· ıı:ı:z:anuıca. taUbdadını btr lı:at ela· Lttlllatçı ıı:atuutyle beraber 1910 da lt~nı lı:eamb·orııu. (Yedi Gün) hl.!. 
deni ı~ıklııra kuufturmaıtı lı:eDdl h a ilerletti. o zamana kadar müaa- Maltaya netyedlldl. 16 Mart 1920 dtn talik mecmuuına d" ;azılar :vazı· 
ne den edinmiş, unutulmaz edebi maba ıııren edebi uerler bile balta· 100111 yirmi dört k1$1Ulı: mllll;retçl yordi.I. 
uerler yUmlf, dUn;ıı. edebllaunııı laDdı. Hüseyin Olllld ken dini boca.- snıpla beraber ben de inıııııııer ıa· İkinci Cihan IIarbl yı'lannda HQ· 
ııeçme uerlcrlnden yüz tadannı uıta verdi. Vefada hoca n mUdUr ntından Malta;ıı. nef}'edlldlilm za. rlt> C'\hld Uk ör.re (Yenl Sabah) 
dlllmll'.e çevirmiş, dünya :vur.ünde muavini ve Mercan ldıdl&loln mU· man HllEeytn Cablc11 orada buldum ga•ı.--..eaıne başmu: arr r oldu, aonra 
Jttılerle ve NazlUkle en fazla ~ddet dUrü w aurte uzun seneler raıı ha· Orada bulunanlar aruında: her da Tanin) ga .ı n rn çıtar-
le mOcadele eden adamlardan blr1 J'fotına uıalı: !taldı. klkııaını Jaydalı bir fe!tllde aeçtren ınata baµd aı::a.larela Naz!! e 
olmasına ra •men, (Hlt.ıtr) in (Kıı,.. 1907 de BeJoj;lu Alman melt~bln· baf kaldırmadan kitap ;ra:ı:an yeya karşı hl d rm d flddetll lı ı. 
salarım adlı kltabuıı kendi kale. den çıktığım ve tek san kaçırma. tercüme eden tek adam, lli.iaoyin cumlarda b 111 rdu Bu ate 11 
mirle Ttlrlı:çcye tercüme e me41 ve dan pzeteclllCe ı.:ıı.vu~aıı: iltedlQlm Cahld'dl. İtalranca ögrenml~tı. İyl ~a ı:ar, bittin An lo • Stıkııon ra'1ro
n &lbl bir dilfünce tarzından uzak zaman babamın bir tanıtma mek· bildiği F'ııuıaızc.a, oku:rup anladı lıırı wı t,J:uıalan tara ından durma.
lı:alınalı: liıtm ııeldlllnl ııöıitumeıı tublJle HUaeyin anbldc kottum. Jnıılllzce ile beraber ttaıyaneadnn da dau düurua > ~ nla .ı)ordu. 1942 
vazife aarmııt:r. Mercan mektablnln mtıdür ocıaaın· tercUmeler rapırordu. de Cahid lle 1; raber in lltcre, Ame.. 

ilk eserleri 
HUaeyln Oabtd Yalçın, t&tanbullU 

bir ailenin ev!l.clıdır. San ktan 
uncat:ı. mubıuıebecı aıraur1e doa.
pn Ali Rıza Beytn 041ucıur llaba 
aı Balıktalrde memur iten ia1.:s Yl· 
lında o:acıa dO:muo. çocuklutu 81· 
ro da geçmiştir, ilk eseri olan (N:ı 
dide) adlı romanını. Rumeıt hayatı 
hakkında topladıaı lntlbalarıa he.. 
nüıı on ctOrt >"&tında iken >•'mlf 
ur 
Benlın, Hilae)1n Cahldln ııat:reı.t 

tıe olan Ulı: ıe:naaım bu romanı o
kumak eure l)le baılar, ( "adlde> 
pelı: küçük iken elime ıcçmlştl Bu· 
nu okumaga doyamazdım. Aradan 
biraz zaman seçince. tekrar telı:rt.r 
alır okurdum. 

dakl ut. konupnamıı:ı hlo unuta· Maıtadan dOnOşte ittihat '° To- rlkıı ve Kannda)-a ça rıldtRımız •a· 
mam. Ba na ııar.et.ecillkten Uzak lı:al· raltkl mensupları Anadolu idil: Jlo man adının dUn acı ne tadar cıu 
mam içln bir ba;rll nulhat etti, lı:ayna,amadllar. Hilae)1n Cahıct, Ta· )'Uldu .ın• T ndla in ne lı:ad:ır 
fakat. bunları ne ben tuttum. ne <le n n gazetwnı muhalif bir p.ze•e Çt\Vlldlf;lı:ı 1! barla ördUm. 
kendW ••• Benim gazeteclllk hayatım, - Cabldln ıeç sene lannC:an 
Hüaeyln cahldln 0 zamanı:ır İkdam· 1 .b. d k 1 ı doları ha edl\m ı. bütün d!1nra. 
d;ı. mubarrtr o:an. sonraki (Yeni O L f Aıya grı ın en An ara da çok ~dd ti b r tt"pltl yaratu ve 
ıı:c:te) aablbl Abdullah Zühtnre ver· • • • alefhlıııJ.ze bir cereyan açtL 
ddlı~. bir tanıtma mektubtrle başla· 1 da okullar tatıl edıldAı ... Ateşli (!enç pazetec; 

Ankara, 18 <Huııusıı - , _ _ 
Me~nıtlyot ıırı.n rdlllr edilmez, HU· gribi ıehrlml~de yeniden ııalııın 

.,cyln Cabld ı:aıeme unldı. 12 Tem· ha!lnl almı~tır. Bu yüzden Ata· 
JllUZ 1908 tıı.rtbll (İkdam) da çıkan türk ve Gazı llee:erı ııo Ata.tor.: 
!Oh') ba~ııı:lı başmakalut. C&b!dln Kız Enst tüstl buıünden lt'barc.1 
lil.yaal s:azetecıllkteltl Ulı: adımıdır. 10 r:ün mü:tde•ıe tatil ed ımı tir. 

Oh!I yaz:ısı blltQn bir milleti he- Du okulların öğretmenle nın dör: 
ı:eandan çıldırnı, fatanbul solı:alı:. te üçü & a grtb:ne ~ akalanm• 
arındatı bUrrtyet eııllltlerlne tll: bulunmn tadır ar. 

aş!angıç oldu. Ege'de yeni bir 
C&hld, Tevfik :Plll:ret ~ e Hüseyin 

orman yangını KAzım Ue beraber ılln Jı:a:rbetme· ı 
den (Tanin) ıazetaını kurdu. Bu 
r:azete ıı1ı: meşruıt:ret rıııannın 0~ b.m r. 18 _ Kı~ mevblm ne ıı rıı 
!ıcan c;ocu~ kcalldl. Buatırln mns n ra~en Egede eı•nn orman 

Memlekette çok parti!! t:a~'ll: baş. 

tadıktıın ıonra Hilu) in Cahid )'il· 
!arca m\ldde• Halk Part.l.ilnln bı~ 
tözc:\ıtı mcvkllndo kaldı, ııer gl\n· 
lcU yazılart1ıo or".alı a • 'er at
Clırdı. O~cn l ı ıar, Cahldln b l!ı:l de 
y,\cud!lnll ı~mtmı tı, fııkaı kaıamt 
ıon dııklltııyn kadar genç ve r.te 1 
lı:nldı He e n ı:amar.lnrda vücu•çıı l ııe kadar d!I tll onn ve )"&vaş rno 
nu:: &andO Unll ıör~nıı.r, ya~ııarın 
dak.' mOcııdelr a -ünl ıı:örOnc«ı t.ay. 
rctt.eıı hllYrCte dU t\JO?IRrdL 

GOVENENLER ,, 
S 

rtlm l lı:azanma ,_.,, 
uır olnn bôlırlrrtn J) 
Uul &l"ll"nleort bile. ~ 

inini ıı:nf' ı:;nt' : e<<:e(lml ~ 
df'fnı.1ndrn f'll aıı: 7t zl'l e .... 
dahn f R7ln nf ta ı. ar.anat'I ,,. 
ıUrorıar. nu ıcllrflet nf' ıfbl ' 4., 
tt'1'lrrt. dııyam11b •nrntıınc-a 

111 
.. 

"' nı nn A:ıthlnıta TDkwl"n "' 
nu:am r •rrln. • Orallf' tcıılkl:,... 
, ııtaııın rf'fah ıtnlD manıar """ 
ııı:r" ,,.1; ıtı, rf'rnıl nntn\:lar...,,. 
hlr pnrı:a.rı 11ynrn tt"l."T llrtı,-

ln~ ~ 
nrnını..rnt rartının t•ta" rt' 

\1!1iyt'llnl11'kl ~e(lm 1 l f' rlnl 1111 
,1mır'k1r ıört.\lennıl• otan ,ı• 
bnııı.n mfhllirO dl' aynı aft 
şuyll" diyor: ~ 

cZa•en Is anbul halkı. 110 
lar n mal ıott • bu be:de"ı!s ıı 
P idare& n n mevdana ce• bal' 
muazznm eserlerle Te tatil , 
a t mülAhazalarla duruIO\I t,,. 
rr.amen bcn:.=eml2 bulundu rtl' 
dan onphc etmemekte ve 
ıertııı yine tnmamen bize te~ il' 
edeceğl kanaatini kUT~le dl 
halaza e•mektecıır.• f1I' 
Hnn t;ncı - tıolltlkal"ının il" 

moı.rnt P arti "ı:Jm prop .,, 
d ı )aparkr n h tanbnllu ,r 
ınf'rı adına bu ıterecf' kt.!!111 ,. 
nn~ahllınf' ı. J;:nfaıı l tlt"yrn •,, 
tflo ı.tanıı uıı uıara yap11111 ıt" 
b U3 uı.: hakard. h t anbnlu ' ti'_ 
) lldB etı gllnfl ıııüzün perıeıı ıı ~ 
rı b a llnP dll~lt rf'n b ir :parti~ 
n a 1.oııııoaıı ııanJı;acı-polltl 1' tııJ 
J.ınnbu l ~mrnle rtnln ı:tt 1_. aınsı emri) lr oy \ erec ek k f' 
ııelC"r olıııadıı:ını hllme.ır. 16ril~ 
yor. Küçük tasarruf benpll il' 
ıe mlll,.tlıı >üz mll.ronıan11ı ol' 

ı ıııda t opllyan bi r ı.1mıır. (il 
rnk alitır l)Olltll.:aya hiç 11:a .. 
lllODlll~I ıtr.rekf'U b u 9UUI, ..ıto 
.ı;öı.lerl3 il" hlraır. daha ııert , •. 
mi olu) or. ~ 

ıı.ı•. ıı merkr:ııntıe lioıı• / 
GOrıırOk \ e tnbl~arlar \r.ldll 
il,) ııı aı:ıı ımııanıyor: ~ - '~ 

ciktll1arı ka;betmlyecel1111""
yOzde } O:z emınız. Bunda en tıll' 
ıa b r tereddtldQn:ıÜS 
yok> t' 

fi!ıtün u P. ll l"rl srırnırrl ı;t 
ııı:ızııı ı.ıııın u)or. llrıı 1 d<' fi' 
dllı•rlndrn rmln. '\itil et o} ı •,, 
ııııı J>. I'. den ) auıı. olncn&ııı~_,. 
ytı:ıllr. ) tt:ı "mln ıı:6rttntıyo ıı• 
t;l'rtnlitrn de bö)le dtıt•.~ 
' o rla rsn. nz Gn re rad) odaıı ' ıt" 
M"ltn \'C hlr D.P. tının muıı•,11 
ft't hnkkıııda öfkeyle ı.uııaıı~
cışuur 'r. hnfızlldan mııh , 5 
bir taı.:1111 klnı clern sö:ıterl 
in ı;ell) or. fi 
u~nnr H hılfı:ıadan maıırıı • 

oınınk, poUtllrncllarn brllı;I 
ıct>çkl trııl.ır •:ıa:lıyorııur: f;j 
1 :Sil ;j:tJ:t;S;I t ~ 

Hiroshima Belediyetil1i' 

davet mektubu 
ı Nlaan • 20 Ma,,. ıosa ıar '~ 

ı.ruındı Japonyaoın Hlroşbllllf ~ 
rinde açılacak Bcyoe!mllel ;fıl 
Jııtnnbul Beledl)'eslnln de !Jtl 
l.ııtcnmelr.tedlr. 

Bu hıuı\UI•• Hlroşlma Beledl;Dı' 
d n ı;elen dAveı, ~elecUyece ı:ıt 

tırşıl11nmıştır. 

iki :ziyaret 

Babamın S~llıılkto (MUtalla) ac! 
lı bir baftaıık mecmua oılı:af'maaı, 
HIUıo lı:. Cahlde bir kat etaba lı::ı 
lılt duymama rol &(tı. Cabl~ ldU~ 
lAaya dovamlı aure:te )"112'.l ;llndertr· 
dl S:ınra Kavgalarım) ndlyle çı'ltan 
edebi tenkld ve mücadele ;rawann· 
da 'çojlu, serveti Ftlnunda detll. 
(:t.fütalh) da çılı:mıştı. Bu " bep e 
ıt ıık e•de !Aklrdııı olurdu 

tE<leblya t ı Cedide) lı:ütUphan.ı.• 

Mdln her yeni yazw, bir blldlse l aneıııları devam ctmektc:ıtr. D'.l 
tl'şkll ec1 yor, tarar arlan taratın· gün l:ilileden ııonra lk'rııamada A· 
dan tıısvlp.e, muhalefet cepbestnUı lacatar ltü ·ünde bOyüıt bir orman 

cumıuı.ytl( ta!'fllanı~ordu. ran~nı çı;anış ve ) ctıoen müke'
Cab!d mebua lltl(lldl. 31 Man hl· lefle!' tıırafından söndOrülmüştCr. 
:Ratnın tertlpçUeı1 onu yok et. W. A. Y. Başkanının 

mu;eytıı Cahid buslln nrtık a ·m.., 
l:ll'n!r yıllık mucadelelertnl kesml • 
ebediyete katılmıı bulunuyor. FakM 
e::erler!, memlekete hlZmetıerı, neza· 
lı:e~ ve kibar ıt•nı dıı.ma mtı!l&faı::ı. DUnra KID.ı;c'er İttlhaClı t~ ,_ 
eden phstyeU hiç bir zaman unu· lıu:Tell ,.. Le monde ıı:aı:e•edl ~ 
tulmıyacak, razı ha;rau mllcıı.dele barrlrlerlnden Mz4-ıo dün vıJJ~ 
atetlnln blr ıımeaı baltnde ıelecck Vail ve BeledlJ'O neı.t Pro!. O 

nln Hllaeytn Cahldln (Harat.ı Mu 
h•m)' acıı hlkAyelertyıe n Tevfik 
F11ı:ret'ln (RUbabıl IŞ11ı:Uto) 11 11• 
baflıyan neşriyatı, daha çoculı:lu· 
cumda benim için yen1 're canlı \l 

rukl r açtı, bunları oıı:uracat " 
anlı aealt ;raşta de lldl.m Fakat 
Se1'nllt' n münener mublUnde 
yıuıdırdılt derin twrı pelı: yakından 
duruyordum Alı:lım ermete bat1-r 
b14lamı , H aeyln Cahid n razıl•rı· 
na aanldım ıHa at.1 Muha:nel) be 
nim lçln bir rU>"ll ve hara! mevzuu 
oldu. o um:ı.nın ı;ençllk Te tale· 

~eıı akıllarına koymuşlardL Fakat 
Llzlı:Jye me'buau Emlr Aralan Be;I ziyaret/eri 
UndWno benzetUlcr. onu vunlu· 
: r, oabld kaçtı, kurtuldu 

Memlekette aiyl&! bar a ' taz!tı de· 
:ecede karışınca ittihat Tt Terakki 
CemtyeU, HUııe)'ln Cabldl parUnln 
&Oıoü5tl ~U:•t.ı:rıe haddinden z!:;ade 
a:acan buldu, ıazııtcaını aatın aldı. 
Ker.dl41ne kabine azalı&ı teklif et
• . C3bld icra mnk!lne glrmett biç 
bir zaman lı:abul 11unecll. Dtlyuııu 
umumiye lı:omlaerll,1, ı:ıarlAmenı.o re 
lallltl gibi vazt!elcrd.e kaldı . 

tlç ııündenberl ~chrtml'lldc bulu 
nan W AY. manya Gençlik T~lı:I· 
!Atı ı Başkanı An•otne Lawrenc 
dün ııaat 16 dn Türk ye Mllll Ta 
!ebe F'cdcrası;onunu z..\"art't etm 
ve taleb temslltlerl ile b r mtlil 
d"t ı:örO~Ootür. Bu ara!:la ken· 
dlslne meraslmlv Atatürk ro eti 
takılmı n bunu ta ti ~ıı.eraıı 
)"On blnııısıncıa şere!lne tertip e<I • 
len folklor gllsterllertnl ta'lı:lp et
miştir 

***•*•***************,~ 
: NAiM TIRALI Z .. .. 
: BABA OLDU : 
: OCnay T.raıı 11" arkada: ımızl 
• Natm Tlrallnln dün sa!:ıaha• 
• kartı Oüzelbahçe Xllıılllncıe: 
: bir erJı:ek çocuwan dOnvaıa• 
.ı,. gclmtıı. avruya H~aı1 adı lto·• 
• nuımu~ur. Ann"' \'6 hıba"ı t b • 
• rllı: flder, ktlçük Hasan Tlrnl '-l 
: ye mutlu ve uzun hlr ıımcır dl·• 
.ı,. lerız. • 
••********************* 

Beıiktaıta 40 dükkan 

inıa edilecek 
:fııtlmllk dola:ruı •" lf verle::l ta. 

tlmlAk edilen e.aı:ıata taıuta olun· 
mal: uzere Deştll:taşta Demontabl 
4D düklı:Anın yaptırılma.ıııDıı. belediye 
ee tarar nrllmlfılr. Dülı:dnlıı.~ ema 
neten 113 bin 11111 aal'flile }ap~ın. 
laealctır. 

VEFAT 
Mevb be Arakon•un e ı İlhan, 

Ardın ve Turhan Ara.kon•un baba· 
lan Turgut Naleıojflu'nun ı;cvglll 
dayuıı Erzincan ~rafından İttihat 
ve Teraklı:t Ccmtyetl Edime murah 
hası Abıtlll ıanl Aralrnn \ efat et
m!otlr. Oenazesı 19 Ekim 1037 cu
m artNI ıı:ünü ö&le namazını mü· 
teaklp Şlfll Oa.mllnden alınarak 
Edlmekapı Şel)ltllltlne defnedile
cektlr. l\tevlA rahmet eyleye 

Çiçek tlr11memr.!1 rica olunur. 

BUGUMKU r 
HAVA \ e llkll7 ıeıeo· 

ruloJI 1 tıuyıııııı · 
nun tahminlerine r öre, bıııı:O n 
rhrlıııl~ \ C ı·hnrııuı a tın\ ı 

ıınrç.ılı h ıılııllu ıteı:l"rtli. rfl1· 
ıı:Rrınr po ' ra:t ıla ıı ınutl'ltll • ., ı· 
mnn znnııın "nı oııırııı. l'•I'· 
c-..ı.ıır. lHıııtın rıı ~ uli• ••li it t• 

rıırP.11 ıu. t"O 110'111• l•e -+ ı.ı 
!-l:ıııılı:rnt ıılnr.ık lintılrılllml • 
Ur. 

TAKViM l!l l Khı 1İii7 
CU:\1 \lt'ft:Nİ 

A\' 10 - ot's :ı ı - nlZIR ır.; 
K U 1 1 13i3 - t:KhJ G 
ntcRI 1377 - ll:eb lü l ent"I u 

SABAH 
ÖÖt..E 
iKJNol 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

\ 'anll Ezant 
06.lG 12 ~2 
1Ul9 0635 
ıs 01 01137 
17.2' 1200 

18 118 Ol 81 
04117 1112 

GaretemlH ıcönıkrilea :ra 
-11ar •• reıtmıu bastlııa 
h• •imamı bıl• edllnıu. 

~-==~:.~:~ .. ~.?.~~ .. ~~~::!: .. ~~~:~.~~~;.. ... ~!~::".:!.1:~.--..... ~ 

•4t11..-x:nwı 
«Delikanlı ve ölüılJ' 

Je.an n abll!'e Raif! Tropunun 
temılllert .1ean n abllee, Clalre 
Sombert, <.erard Obn, .:Jonnka 
ıııcc-ovleo!ı n ntck Sanders in 

1 tlraklvlo . SARAY Slnenııı ında 

(Jlk trm il 17 Eklm Per embe 
reeeı:I nrllnıl Ur.) 

K ö lU blrrr unu gelenrtıne 
aablp medeni nau memteket
lert içinde F'nutsa'nın bale a. 

!anında çolt geri kaldıı;ına inanan· 
lardllt) o'du um lçln Jean Babllee 
he:rettnın geçen Per,embe atpmı 
Saray alntmııaında 'erdltl tcmallln, 
aon ltıııım hariç-, başarıaı.ı: oıueuna 
fil madım Program üç modern bale 
lle Ilı:! ltllal.k oımata Ozenen •P&I 
de dew:• den me)"Cl&na ~eUrllmlşt.1. 

iııı: olarak eon bir tkl rıl lc;lnde 
AT?'llpada epey t11::ıret f&pan Dlck 
Sandera ad ı ıı:enc; bir darı&örtın 
•Ballotlno• ad ı bir kcneoıırııfl de
nemr ini aeyrcttllı: Bu 5anderıı•ın 

ıon ııylarıta aabırııı. seyrottl!!lm ü· 
çUnctı baleaı oıcıutu için, koreog· 
rn!lılı:tan va eçlp dans6rlOl:le re· 
tlntnnlnl tavaıre etqı.ckten kendlm1 
ı:amı;raC'.atım (bele geçenlerde Pa. 
rl&'te BeJart ın Haut Voltag~ ad· 
il balealr.de danı.ör olarak gOStent ~ 
baprıyı ııördUlı:ıtın aonra.ı •BaUe· 
tine• nun tek meziyeti Jacques l· 
bert'tn alabUdlQlne alayu. hoş. tam 
tAblrlyle cmatralt• mua1klslfdl. 

Bundan aonra ÇalkOvakl'nln cRo
ı:neo ve J ulleh ve .ıcuııu OölU• ba
lerininin, koreoı111tı111 Paı1a Opera 
Bale.si lçln emektar &:rgeııtor tara. 
tından hazırlanan Teraıyonlanndan 

aıınan blrPr cPu do dew:• ae3rettlk, 
B:rlncWnde cıaıre 5ombert •e o e
rard oıın. llı:lne!alnde de aynı ııar· 
tcnerln efllllnde Jovrnka BI lovltCh 
ıllründUler M Ohn her tkl balerine 
de )"&rdım e melt ç1n elinden geleııı 
)"&PtıAı baldo, ne Mile Sombert, ne 
de Mile B e ovl•cb btr Jı:lMllı:. bale 
d pllnt.ne .ııahlp oldulı:lannı bile 
gösteremediler. Ll!ar'ln saten mlLll· 
kl e yan çl~n ıev k, rnuaıat de
mode korro: rarw b Mnlar a 'f m· 
da b ı b!lt n ta ama: edilmez ha. 
le ~ ldl 

Pr ram 
bllee ı e 

ıım b'ua Ba· 
m • Te Dek 
cıa d en Tll 

r n maktan pek 
t) C i1 M va 'Dl'• ad· 

sona erdi. 
,Bu no ada Uçtlncn kınnı bekle

meyip evlerine gidenler oldu, Hılı:aız 
aayıımaalardı. Ama prosramııı üçün· 
cO Te aon ltıamını tek baf!na doldu. 
r&D cDellkanlı n Ölüm• adlı mo
dern bale temallln hnaeını dellt
Urlve:-cıı. Jean Cocteau'nun bir fllı:· 
rlndeıı dotan ,.. Baeb müı111 üze
rine kurulan bu bale bundan on 
:rıı kadar Once Jean Babtıee"yl bir
denbire met?ıur edlnrmlf Te Ro. 
ıand l'etlt ToPltılu2unun rcııert.ua· 
nnda önemli bir :ver ıeı;al etmlşı.t. 
sara; sınemnaı·nın uhncalnde T'e
tWntn koreoıırafi.alnl yer yer de:-ıll"' 
ttrmek ıerettıtl • e Walı:beYltcll·ı1a 

TUNÇ YALMAr-1 
o güzelim dekoru tanınmaz 1 geldiği bılde, anıdan gec;en fil 
ne uerl, ne de Babllee•nın el"' 
bl telmlQlnl ve heyecanını hl9 t 
tatmamı~ oldul!unu gllrclQ'lı:. JUi 
altından ıcaıtamıran cıatre so!ll 
de bu baledelı:i ıartp ceno ı:ız "fi' 
111 Babllee'nln eskt partencrl 
halle Phlllppm"ı aratmaracıJ 
lı:.udretlo daıı.settl. •Oellkanll~,ıı 
ÖIUm• aa;el1nde Babllee t:ı.ıY;,,ı; 
temalll her oero .ıaaman bir -'.. 
hav11Bı içinde aona erebildi. 'l~ 
ıın umumıretıe b1r aıııatOr 1110111~ rwnı an41rmasıncsa eüpheatı I 
alıom~ mualkl ıcuuanıımaaını:-! 
rolü varcll, takat :ne blzllll ~ 
ufak blr bı:retln orktatn 111 
bat etme:ıını beklememiz ne d• 
lann htanbul Şehir Ort.cat.rtl' ~ 
Qltl!llnt dilemeleri rakıtık al~ 
ea ı lç'n kor.ser "Ye mua!ltldcn 
l ete hakkımız )"Ok. 

* ,, 
Y tık.arıcın bellrttlttm tent1f6 

Bablllee turupuna du,.urU ~ 
tu takcllrde ihtimal onl•;,ı 1 

cYa blil itime den Janalıııı, ı:tı('. 
tenlı:ldlerlrolzl kl.m &(ıklar&~ 
dlyeoeklerd1'. Onların ıtenııidl 
tahmin etmek güç dejll. Me8C1' ti. 
tanbula kadar gelip d• yel'fÜ.u__. 
llrmlncl yUzyılın ortaaında "ıtl. 
vermeye elvcrlşll bir eabn~ ol~ 
:yan b!r bOrük tehir bulund\I~ 
ötrenmekl Öyle blr aalınedlt d•~ 
met zorunda kalmalı: ki deD1

1"fl/. 
yoktur, hattketıerı detışt.ınııe1' 11~ eder: aynı eebepten dekof\I ;-1. 
mak ıercklr. Öyle bir aalını :ıı:ı 
tertibatı inaııılmayac:ak dereced' .J 
tldaldlr, Arkadatl aoyunma ~ 
daracıktll', rabatE.ızdlr. l!lalon -~_,,,. 
ııeyirı:l.erln çotu (bc.m de 60J'....- si_ 
na en i}1 ,erlerde oturanıırt)1 
çukurn gömülmüştür, datıaed~~~ 
aralı:ları gllrUlmez.. Sonra bu - 1 -.; 
aahnestndc bir porde yardır • 1' 11 ' 
pfüiertn eanat hayaiyettne t ~ 
ılır seleni de belki budur • bılııo_~ 
dl'nln ür.e:tnde reytınraııı, sab ,.._ 
lin arı okunur. Saray alneJll~ iti'.. 

den e•nl bir a.nc.madır: 11'\ .~ 
): dterlınlr: ona dtill. :k~nb ıır:.ı 
bl bir şehre. mı.satir aan• .,.. 
a rlırabl'tte bir bt11a11 ıııı t'. 
kadar ka:ıandırmamış oıanıaı-2· ~ J;a~ &ray stnem&Bl mttdUrl 
de bir huııuau hatır1atınılı: ~ 
yor: bir ııratro penteeı bili! ı' 
başlı:a bir dUnrara ııttoreceıı:~tılf ~ 
pıdır: perdeye bir llblr pa.11 
kılmalı; aynea perdenin ~ 
gerilere ııcıen blr 1Ubarı. ııır ~ 
tnet.1 nntır: Perde ebeni- 10..-.:.. 
bilmeli. Mtıaaade euınlır d• • ıı~ 
seanalanncla fllDU bunu -~ d' 
bari bu ı:lbl aanat tcmefUtrlııd,ııf 
mı, tmektar lı:adl!e perde per 
zıt blleblleln. 

r"'-
NoT: Rablltt rrupq fkfnrl .~ 

ramını bu ı:erP " 1ann1'I 111 

de takdim edrc:ektlr. 
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"Yurdumuza yöneltilecek 
her hamle yok edilecektir 
Abdurrah G · . ' ' k"k man azı Garmzonunun temelini atan Şemi Ergin «Bu ha· 

1 atı hat,,latmak T ürke ya raşlf büyüklüktür,» c/ec/i 

du u rn ,. n .. btlQ'-- aıı ı tncıı:te> v·· n ~a:ı tir 
llndt lldan Strııa 
lcrı t.a dOrı unıunı 11 boura ııamble 
tnaı llll4l'ıda ICıb J'aae~ lDtizakere 
btbl tdllını 'o b ııa nııı.eıeıııno t11-

\" ftı~ "Cl'llı1'• ır u b r hldiseJe ~e-
unan t~ına • 

un bir tı:ı b me 
kan 0 nu~u terıı " ela u 
t b " o~ ın el 1 •Irada Ba 
nıtnı ı:n lllı:ere ıne •hale tie:ek ha 
ı n a a t t•ıne ,. uu ı1ı na çık 
t.ıın :;ure•aı:n 1 •rıı o'uraa 01 
---.:.;!lll•ra dl rnaı:ın bu.unma:ı::. 

•t !tm!ft 1 

GENERAL ELECTRIC 
AMPULO 

GÖZLERiNiZiN 
DOSTUDUR 

G AMPUL ALIRKEN 
ENERAL ELECTRIC 

iSTEYiNiZ 

!'.bdurrabmanpzl 

CM. P. gövde gösterisi yapfl 
• e a'ınır. Bölükbaşı. mahköm edil· 
ııe dahi. ıs zın v edan arınn:da be
raat e:m~r. Ve 21n ttylerln~

le hap;ı;t~ çıkacaktır> 
Arkada,lar. bundan 10 • ' lince 

D P nln kurucu an bu dl\ anın 
adanı.an değUdır dem~· k Muha· 
ıeteıuı tlı:en, bu millet ,ıruı ruş. 

blr dilnü pat etmışt.r da·en.erın, ııc:

t.dnrları &ırasında, bu memlekete 
demokrasi tkllmı ~er!eşmemlştlr 
demelerın, brece ıı:areıııyoruz.• 

dem ı r. 
Arna cC.M.P yl bqcr.~ct önün· 

de. .MJca Le lthll!rt eı.melerı u•a· 
nllacak bır hiidlsed.r. Adnan be• e
frııdt, aerlltk blzıfo del:ll. sende
cıır. dem §t r 

Puat Ama daha eonra. ~ikt da· 
rın onı b.r tertip pc lnde o du· 
kunu \C u tertibin ancak IJ r em
rlvakl iekl nde mümkün o.a:.>:le
ceg nl ve lktleların bUnela muvaf· 
ıaıc: ola.ı.lmes iç n de muı:aıca 
cmuhaleıet kanat.anndan b r » 
n1n deı;telftne ihtiyacı o.duğunu 

Uaele etmlf ve a kış.ar araııınela 
kün.üden tnmıotır. 

Mitingin ııona erm~ını mtıtea· 
ktp. Fuat Arna omuza alınmış ve 
kalab&Jı:ı: Amayı otomobUe kaelar 
tak p e~ı~tır Güç beli otomo
bile b.nen Arna. bir ara. çevresin
deki kalabalığın sıkıştıı:ma6ı YÜ• 
zünden fenalık ıreçırmıo ve oto:no
blıe i.l nerken de paçalarından biri 
boydan boya yırtllmı tır. 
Halkın tezahüratı aebeb yle, oto

moblh kuşatm~ı Ozer1ne, zorlukla 
~: açılabilmiş ve bu arada Am,,. 
nın o·omol:>fü. bauya ka!elınl· 
mıık ~ur. 

Ama. buııün ı;aat 9 oto da Bursa 
C.M P . mltıog nde b r konuşma 
Japmak üzere Y~onra bareı-et 

edcceıttlr. 

Krupp 
Türkiye'ye 
Yatırım 
Yapmıyor 
.Batı Alm.anra Ue aranııma akU. 

dllm~ olan 720 mU1on D. Mar .. lık 
anla~a cereı:ınce u.. olarak 22S 
mll:ron O. marklık tab61a vertldl~l 
malumdur. 

Bunun 20 mUron D. markının bu 
ıu.d .sektöre alt borçlann ta.aıl~-1· 
ııe ayrıldığı bUdlrllme.uedlr. 

Bu wreıle Almanya;a borcumu 
<>- 2un 3S 50 mUron D marka <7.l • 

ıo mııron d" ar lndl.ı anı ııtmali: 
tadır 

Öte> J&lli:lan b ndıın b:.rlı:aç ar ön 
c memıelı:eUmlı:e ıelm ş o!an Al· 
mıın ıanaylc1BI Krupp'un, ı:az.ı en· 
n.s !&mantar yapmak .ızere temulıır 
da bulundu:U ve bu arada Karabük 
t~lale:lnde bir ~ükaek fmn tul& 
ederek şlmendıfcr malze111~I nr
mek üzere aşııkı yutan mutabmlca 
tıı vanleltğını bildirmiştik. 

SözUne ı;:livenlllr menbalardan al 
dığımız mal<ıınaıa göre Knıpp'Un 
memlel:etlm.1Z.e ıı:etlrmdl l:abul et
tıtı her tkl mevzudııkt tl'stalerfn ce
tlrllmea.nden nzgeçllmltUr 

Krupp un bu islerden va ~eçme 
sebeplen kati olarak bU.nmemtklc 
be.-aber. preıulp lt\bariyle Alman hü 
lı:Q.meunıo bu en1'utıamanlıra mu· 
Tafalı:at e medljti one &llrülmeku. 
dlr. 

Türk Malı General Electric 
Ampulü dünya elektrik tıanı· s 
yiinin önderi General Electric 
Fabrikalarının markasını taıır. 

GENERAL. ELECTRIC 
tOL illa V1:81a • FAiL&. D&YUQ& 

• 
•AYl":&I • 

• 
lnönü, iktisadi buhran her eve girdi, dedi 

Ki SACA 
.. '1l.aUL P'akat ~ ~ull•ll· 
da :raıtılan IOll deilelld1ııs..r n• 
tandlfUI eecım llti~tım llnle
m tir. ktml"U ııennedlit ad&Y· 
ıann da 1er aldıl'l bir llsteJ1 
otııoın l'lbl liabot ~tmP.\: r.onm
da blra.,,ımıftır. Der aecnıenlıı 
kendi el 1uısl;Jle • Te tli.rl!l lo:a· 
,-ıııın. ıı:orloldan pıu aıaraıo: -
bir ıı te ,rapma-ıua lmk•n bıı· 
ıunmadırına etıptıe yar mıdır~ 

ıe~1 ı ıucıde> 

dördUnC\I defa teşebbüs t'l11lmel:
teellr Tanm yamalak tedblrlerdc."l 
dola~ı bu t cbbfüı de netıcemz 
kaldı. Halbuki bu de!111>1ndn t'llmız 
de hf"r çrşlt lmkiln bulunmaktay
dı. Kenell altınlarımız. kredim z 
dt h ç olmazsa aldıtımız mnklııo
lertn l edek parçalannı ııetırmell 
Te bunlan işler eluruma olı::malıv 
dık Bu ~apılmamıştır. Plıınsızlık 
vıızünden lmkfınlnr l,;rıı.t r.dllml • 
t r. s mdl al<'ylı mlzdt' b r propa
ırand a var iktıdara ı:e:ırsek kll • 
lü mallannı ucuza ıılaca'lclar cııvor 
la.r Ko IUnün Çl'rdrkl atışında 
malı ha en ucuza alınmaktadır 
Ne zam ecll;orlarc....a bu srçl:n za
manının bir atutmn bedl'lldlr. U
mu.'lJi kt a:11 duru:na ı:ön' ha.· -

ı be-rtd ul.ına. 'hımdır Hull· 
ı;a olarak cil\Oruz k • b ~ ktldara 
m-lını ç ıt~den a ınıın mallan-ı 
f yatlarını nclırece~lm z elJlııı ı 
doitnı deglldU'. hak ızıtır B z ft 
yatı umumi ha at seTiyesın<' çı
:ı::armılc karanndayız. Ma inci zl 
raat lfil;tJtııı zlık te yedek parça
ıııı ıı1:tan • anm kalmL,tır. İptidai 
usulleor e z rsat ııpılmaktadı:. Bu 
nu hu lkt.dar dClzeltemez Hep 
beraber mnhrumlycttc mtısat ı O· 
!arak katlanalım. Lüksten hep be· 
raber \•nztrrçrıım. İlk önce muattal 
knlmıış makineleri t.şletellm. Zira• 
ııt borçları bOnlk drrdlmtzdır Bc"' 
ene tP.r. ı ohınmuııtur ı:lbl ıı'°"ım 

avlama ı ile halleelllecek me;;cle 
de~ ldlr KOçUlı: çlftrlyl borçtan 
kurtarmak. borçlnn tıı&flye etmek 
llzımdır. Orta hallt ye dl!ıer çift
~ tcrt 00., sene df'ğll. daha uzı:n 
'\&del borcla m&tııbsll bale- ~ 
tırmclld r. İkt dar d~ şml!Z!!c ce
ıece sent' daha sıkıntılı olacaktır 
Bunda ıarar ediyorum Hatala:ı 
hrrk~ çek yor. demokratlar: da 
çeki nr. 
P.ı\Rl tu ntl' J',\RAL'.\RI 
şu farkla ki, onlu belki dfi:ı:e

llr d ~e bekliyorlar. Ama. yedi 
l!enf!d r belclh·oruz Daha n.. ka· 
dıır ~l:leneblllr: lkUdarın b r tf' 
efll'lüf oluncak hastalığı var. geçim 
zamanı türlü vaatler ti' sözlerle 
vatandaşı aldatma!i;a çaııoı~or. Pa 
ra sarfedl~or:. partllerın para!an 
l!l'Ç'm zamanı kontrol altında ol· 
malıdır PRra il" avcılık vatanda 
ea hünnet5 zlıkttr. 
lH l'OJ.11 ı "" 

D k ·at ctt1Y$cnlr. dış poll"kada 
ı:n<ınaıt~~·a ı;ıinnrdlm Bunun ııe 
bebl vs.r. Esasen t~el pren.sJpll"r 
Ozerlncıe aramızda pek anılık 
yoktur F a k a t t a • b t k a t 
ve ıet•rl'(ıatta so ·ttnecek çok şey 
vardır Hata dıı ı:öl'M'm ı;eı; çıkar· 

cfetll, mr:Jı:ezdekUc det.! yapalllar 
m04\lldür Bu dlipedü.a hıbuı b!J' 
propaaandadlr. Benım lçln ..,rıı:t.a 

33 ntanda ı öldJ~tU diyorlar. Pro
pagancıa i'llPISorlarm~. DllşünUııti:ı:. 
muharebe umanı prkta bir ordu 
kumandanı bizim umıuıımızcıa bu 
ip pıııror. nu ordu ıc:umandını bl· 
~m zamanımızdı idama mahlı:Q.m 
edill;vor Fenalık auçun kapatılma· 
&ındlldır. l'ecıvUıı: eden takip eı.

melı:, marlfetlertnl merdıua çıkar. 
mık !Azımdır. B.ıı burı.ı yaptık. 

\IE-vhlmlzde propaı:anıtıı yap.a.n· 
Jar için tl'm.,nnl edulm iktidar· 
dan dU tOkll'n u kallar um.an 
onra bl'nlm clbl alnı açılı ı.o. 
nuşabilılnll'r • 

Inonü ıııcı !arla kar ılanan konu• 
mumdan toıı:a Tekire!& :ı tırekeL 
etti Yo da bırçolc ~erde, bu arada 
K~nda b!iyu.- teza?ıunıw. um 
landı ve b r lı:onufDl& )llptı . 
"l'\tı'UUAK1 TOPI \'Ti 

Tektrela • 18 İnönü Eellmeelen 
Tek rdata ı;e.ır en )Ol üatünde 
dalma alnı llıt lıe kar$ılandı C 
H P. ı: nel ba,kanı bu arada Ke
canda bir Blnl':na(la bir kaç bin 
.ıcışıye hitap etti. Dedi ki • 

cUzıık yerlerden gel )omm !\lem 
lekeun hor tarafından &ize haber
ler ı:etırtyorum. llaber·cnn ıyıtığl 

~urada. \ atandaş seçmen olaraıı: 

mesullyetın. anlamıştır. B r ba!· 
ta sonra aetlreceg nız iktidardan 
11 z rıcçmcn · or b rıncı derecede me
&UlıiUnüz. Bu dördQncO cıera olara.c 
tek derece! seç mdlr. Butrtııı me:n 
lcketln baı lıca derdi tily~ı le lk· 
tısadl huzunıuz uktur. lktlsa•tl 
buıırm her eve, her yuvaya ı: r
IJ4 ıır Ha!bukt b ze Clövız ı;:et.
rcn ç ttç l arıcıatıdır. Bu mem:e-

et. l Uküntı ç rtçı çekiyor. Fabrt
a.anmızın ~tıhıia'ı dış A eme çı

ı.acak Clerecc:ıc actmem ştlr. Bunu 
ldrnıt «."meli) z. &ıl o an ç.ftçl 
mall6ulüd0r. Duııün pa!:ıalılıRın en 
bU:;üır. derdini çeken çıttçldlr. 
Cünkil aldıaı !!atın 3 • 4 m1&linl 
ihtzyaç nıaddelertne venyor. Bu 
iktidar bu l:ıullranı bat:etmet lıitl· 
dadında değildir. Bunlar, cıe\"leL 
ıoını tecrübe eeltyorlar ama. öğre
ninceye kadar nıem.ekette ha., ta· 
kat kalmı1acaıt. Türktyenin a :ıa&e
te..-:ı 'ıı çok arandıtı bir devirde· 
ylz. Her seno dtearıdan1 sag para 
yardımı a'ıyoruz ama, rayda ver
m,yor. B.ze toplu idareli b.r llt
tldar !Azım. Hatalar üı.tUste yığıl· 
dl mı artık o el bat.aları düzel· 
temez. ı:;eçmen düzeltir. Yerine 
yeni lttldarı eetınr. Demokratik 
idarede l aşamanııı ta!:ıll yolla':."1 
vardır. Yeni ı;elecek ıktldar iti· 

m131nrum. HU t1:metin dış poıttl· ....................................................... . 
kada durumu ~u anda çok nazik- B k"l I. .. .. r 
tir. Hükllmet güçlük iç ndeel r. Ye- aşve 1 nonu ye 
nı &ıüçlilklerıı u ratmak t.ı:.emem. 

Bu tızden konuımıuyorum Ba~ Çattı 
vekilden çok rıea cderlm. büyüklO 
kOçü .ta aı1ı:adaşlanr> umumi me· 
sullyet~z 'ıı zararlı Pl'Ollll6anda!a· <Ba,ı 1 tnelde) 
rını cıunıurımn. Çtlnkü onlar e d· var ti, .Oyle bir dokununca he:neı:ı. 
dl'tll cı:>~abı <lııve• eder her tiril mamur n mUretteb hale 
ııl'\ ~lt»l'l f"I aelecek? Haru arlı:adatJlr, onwı bu 

Dini &ly~tc ille• edi>orlar Ge-- IÖ~lert ratındı.r. 
ne 11154 cıekl ı; b ııenlş l:llçüde dtn 1ımıet Paııanın bugün oynamak 
polltıkası npıJdııtını işitiyorum. lııtedll!I roHI, alyast çehresine tak· 
Biz bundan çok zarar ıı:1irdUk:. Bu malt .t.atedltt ma.skoyı. tabammaıü 
menuda hakikaten milna.'ltru LYl güç bir tıl.y~l alh!ak buhranının 
d<>lru tıönnüvoru.'ll. Konyadan I• hem •&llanı t Uf hem teeı;sQr 
tlbanon ııezcıııttm her yerde o P. ver et, gültınç o du~u '·aaar dıı 
lktldarıııın resmı ta..-ııımlerlnt ııor hazin b r etce::ısı te.aıc: .. a etmek 
d!lnı. Bunlara Başnltllln mıınl ol Azımııe r. 
nıasını l.st!'rlm Kendllölndcn rica Oözlertm ı b raı maz ; e çevlr
ed ;orum. Bunlara mani olsun D - cııtunız zaman manzara gudur: 
n n PJ'OP&;anda;a Alet eel lmeE1 çok 1954 eneslnde İkinci C han har 
ıı.ararlı olur Din s ya.~te Alet l'dll bl ıoona ererken, demolmıııı:er1n 
d mi Ta' andaşı. tı!rblrtn n bolta· zafer 'r nden cıoıa:n H lneceıı: 
zına s.anlma a dahi ı;evk edeb - yerde. hmet Pa a bü Ok b.r te
llr B r m a o1ara unu belirte- li lç nded r N" apa oı da bun
"S' m: Milli Mtıeıcıe ede d an u- dan aynlmaınaıı ' 11emokra·.k 
çakları cephemizde çarpı an eke!' cere •anın taz;tklulııe •eklen ol· 
terimi e fet~alar atarak •harp e- ı;Un uymak ımretıyıe. cene es .. ı 
denıer kAftrd.rıt d sorlardı He:n tahakkümü devam ett rmell. i&
onlarla hem düşmanla uıtr~ıyor- met P~a. bunu temin ıçı.n Rus
duk Htlklimetten r ca edtrorum. .arla b r ıttltalt muahedesi akdine 
hu 'Propa:ı;andayı durdununlar t~ebbü." ecıı/or. Malı:eat orta:;a 
JKTllHRA l·tl 1'n; dayanmak ~ret :vıe bert tarafın, 

B z ıktıdara gellnce Jantlar.na· yan demokrasi ecre anının ı.az. 
nın vatanda.,a eziyet ed.eceııı ve stklne kaqı koyab .mekUr • 
mektep yapmak ıçın heın,e.hr le-- BUt:Lln hürrl)et haurtst eda
rlmlz" ta5 t8' ıtııcaıtımız propagan l;.lyle kıırşmıza çıkan bu eski mo
daı ını yapıyorlarmış. Size o unu tl.'bnkklm ~alıslyet, ı 946 da ltc:ıcıı 
6Ö:>ll>ycylm, lılç bir idare. bu ıı!ln- sının Ankaracınn mebus acçllmedl 
kü dahli, kendi k\IV\"OUcrin•n \a· tını yüzde blnbeş yoz blldlğl hal 
ıandıışı dövmceıııı. ona ezıret ot- ae, ben Ankara meb\16U um dedi ve 
mc.'llnl &17.U etmez. Bunlar ancalı: o seçtim nl me UlilaNna da ken 
ı;uç ol aralı: l apıllr Suç olan e 
takip e..1ııır. Suçlular cezaınnı çe- d. ını reisicumhur uçtınp dört 

ı;eno o makamda oturdu 
ker Fnıtat ıdııre kapa ı ıse takl· Somıalı. Hak. ac.alet.. na."llus, e-
battan b r nf'tlce çılı::maz. 

, ·oruburl)d uaık Parti 1 ue ref hakikat, bütün bu mefhum· 
moı.rııııı,; ldnrr)e ıılmtf'l.;le \8• !ar o zaman mevcud cıeıt ı mı 1111? 

İsmet Paşa tekrar lkt cıara ae•ır 
taıul:ışın dilini ~-özm,,ı., ba"· Be yaµmadıtı !le:Y ıc:a•mıyaca Al· 
ııın > azmn•ııın ınu~aadf! etmt'k !ah lı:orw un onun t: n le ne!ret n 
le lıütıııı bıınlan l.:ontroı alıı· 
ııtt aınıat.; )tılonl\ gitti. Hlr lda· den ° TOrıc millet nl, 1946 da De
re ı,;ı. b:ısını •ıı•tıırnı:ıı:a ı.ıııı,;. mokrat Partllll re l~rdltt tçın hi 
nıı•. \alırnıtıııııı toplnmp ı.uııo, ! .... ~!.~~.';,!! ... ~~:: ............................ . 
ınıı.,nR nıtı arıdl" etınl)or. o I· 
daffıl,.n l.;orlrnouz. 

B z dalma !erleyen bir zlbn yet 
tıışı10ruz B z toplantı. basın btir 
rl~eunı ııetırdlt. onlar kaldırdı
lar. Krtldırmak l5tcvcn onlar. İşte 
rejim me le;;l budur. 

TEDAVÜL' DEKİ 
PARA 27 MİLYON 
LiRA ARTTI 

ffuıusı muhabirimizden 
Anlı:ara, 28 - TOrklre CUmhurt· 

rett Merlı:ez Banlcaaının ııon hattı 
durumuna ıııre, tedavUlde bulunan 
kltııı para mıktan 27 ml11on 444 

JUz parıl olarak bUtün tenııl!l:la· 
nn )'1lpılmaz hale ı;elmealnl llllnül· 
den tatı.roruz. sızın indirmek lt;teell 
ttulz llctldnr, st:ıı rey vermeI)Ilce ka 
tiren bir ıün ~rlnele duramaz. Bun 
dan emin otıııalıııınız. Bu '<'esileyle 
f\lOları d• anlatmak latertn:ı. Avru· 
pada blrlncl ve ikinci e1nnrı Ga'l'1l$1 
aıralırında birçok memleli:e•ıucıe b.n 457 u. .. SO kuruş artarak, 3 mil 
Jt.bıncı ırıtlara. bllba a YıhudUcre ;rar 266 m ıron 849 bin 23f llraya 
çok renaltklıır yapılmıştır. O raman )'{lk.selml tir. Buna gOre, son bir ay 
TUrıtlro on.ar için b r emniyet ka ı içinde tednQlde bulunan bankJıo~ 
lell ldl. Benim Başnkllllf:lm .ı;ıra. miktarı 2211 milyon 347 bin 486 U.. 
sınd• bu civardan Mu.ııevl vatanela :ra SO kuruı artmı bulunmaktadır. 
.ar btr ara buraları tf'rk edettlt ...................... , ................................ . 

muhtelif yerlere dağUdU•r Falcıı.t Bayarın Dı"ya b k 
onlara end4elenecek fe.J' o.madığını r a 1 r 
tuh ettllı: ve tedbirler a'dık. Hepo; k 
te'Uar ~erlerine rerleşt!ler. Şimdi onuşması 
blla burada oturduklannı ö~n j 
dlm. t Rıt!ı ı tnclıt" l 
\ 'ARLIK \'.ERGisi Mt: ELl.SI ile ıcendl t'lct!darlıın zamanında 

Bir de varlıt ı·eıvıst meselesi var-1 Doğu 111ertne dola;u:ıyte Dlyarba
dır. Bunun için bl21 itham ederler. :tıra vapılan yarelımları rakkam-
Varlıo: nrııl.st bütün memlekete lar Hrerd: kı;M ct.ınl§tlr. 
mil olan apkflr blr kanundur. Bir Ok\!. r;ıhhi tP.slR'cr ve )Ollardan 
kanun atır ve hat.il olab11lr, derler ıonra petrol meııeletılnl e.o alan 
lct, bunun tatbikatı eımıwnda ıımı Cclı\l Bavar. c- 1958 vtra 1959 
lılı:lar olmuştur. O;ablllr, fakat ki l ııcnelertnın arlfe.lndr. TOrk ı:ı;ıtıle· 
nunu koyanlar bunu bilmez. Arım ti petrol ba;ramını kutlamata ha• 
Ye tasrip etmemlşlercllr, Bundan biz 2 rlanacaktın demıettr 

mat Ter1r. timıı s;e.ecutır. içeri· 
111 ve dı~arıda o zaman para, ida· 
re 6ağla:n olacaın.ır. Paranın dete
n o! acalttır. EV\"e.lA yedek parça, 
ha:n madde s:eJD.egJ !Azım Tralı:tör 
lerın, fabnkalann ltlemes ıçın 
bunların s:clmesl llzun. Buğda ın 
kilosu 30 dan fO a çıkını . D r de 
&otcana dı~ıırıda baklld !latı zıe 

dlH 
\ \T.\ ~l>A \ llİİR'IEI 

Arı.ık \atandaşa hQm1et d le bir 
ııe ıc:a:ma..-nı tır Vatandaş 11t"Çlm 
zamanı kendll!.ue bır takım uela
ıc:a:ı;r veri eccıı; tnsan zanned ıı o:
Bu çok yan ı ıır KQçük ~ ttç • 
nm bUtun borcunu t1161lye etmek 
lAzımdır Dunu tekrar eClt)orum. 
Ev\ e!A vatand~ı ) a: atmak !Azıı:n
cıır. Sonra. dıtarıelıın ıı:ele 1 para 
He kalkınmaya de\ am eders rı 

lnönO s&.ı erine. her konııoma· 
sında olduğu ı: hl b r cümle ne 
oıı vcrd · 

c.Bu lkt da."& yol verlrsenır. lyllü: 
başlar» 

lnönü ~arın Te>kll'dagda btr ko
n~a yapacak 'e akşama da Be 
yazıttaki Oençllk mıttns:ıne :ret4 
meğe çalışacaktır. 
B\'J'° Hi RRh t' 1 t 

Kalabalık bir \ atand~ toplulu 
i!'U tarııtınııan karjılanan inl:lnü ak 
ııam Vl'ml'ğind' bl3ın memupları 
ile sohbet. f!ttl. Bu @ırııda ouıılan 
sl:lyledl: 

cGl:lrll~orum ki wn ııtınlerde .ık· 
tıda; menauplannın hepsi de 
bt'nlmle uıtr~ıyorlar. Ama ma a
allab hepsinin de hakkından ııt-
llyorum Banlar çok yanlış yolda
dırlar. Me."llleketı lyl mt'Ctaya ırö

tünnek çtn önce teminatlı hAkl!D 
ve hür bMın !Azınıdır. Bll5lnı ııu.ı;.. 

turdunuz mu !elı\ket asıl o uman 
ba !ar. İ8tanbulda '\apaca ım mi• 
tlnı:dekt konuşmamda bllh11S6& ba 
sın hUrrl)'etl üzerinde cıuraca un 
Ve bunu onlara hatırlataca ım. B 
aın bclkt b r müddet ıousar. ama 
btr )'11 eonra fırtına ıı bl patlar. 
Benim devrimde de öyle o muş
tur. o zaman hürriyet. aava,:ı :ra· 
pan bti}ülı: ı:azeteler, tlmdl 1ıne 
en ldea:tr.t politikacılardan fa7.la 
hürrl}et tı;ln çatıoıvorlar. Ba ın 
ancak: ne za:nan t.U5ar bilir mlııı· 
nlz? Şa~et onun dllinl bin yıl 
kapatab llnıenız ancak o zamandır 
ki rılz ve 8 zın çocuklannız baııı
nın dilinden kurtulabıtır, Bu tı;e 
lmkı\n&ızdır. Bunu anlamalan lı\· 

ISTEDiGiNE OY 
VEREBiLMEK 

• P.nln bir atl•lndr un· 

Dıan oı.:uıtunı: u\fadl"m .. 1 
ı.trıtıııne ,,.,. nreblllyor-

fiUn, l•tr dPmokrıı•I hudur. '11"· 
, lııl n.ı•. ,.,. Tf'r.>ı Hrm rt} ini Is· 
ıeıll&lnf' 'l'l'rr.blllrsln drrlP ,.onra 
da kendl~I lı,:ln ıurmeı. blrR1. 
tuhaf! Tnlııll ya, önt-mll olan 
ora.•ı ıtrtll. D.P. arı ll"rlnl buır· 
lııJanıardakl dl' .. mokrıı•l nnlıı:rı ı.. 
ntlml"m bu nrtşlrrt J;lm hu.ırıa
ı'lı. Ama pıırtl llderlerlnlu in•· 
\'lblndrn gl'çlrllml"dPn afi ı~rtn 
bııstırılmnsı lmldlıı•ıx. :Rıı bıı· 
kımdan bOtün yurtta n:tldıır 
pıırtı•lnln ııropaııında•ını 7a· 
pıın afi lt'rl n. P. nln \11df'rlnl 
f'lll'rlnıtr tutan lldrrlrrlo dö On 
cell'rtnın tıı r Jfaıteoı oıaraı.: ı.:a

bııl ffit'blllrl7-

Rl":rlmlzl l•tedlıılmlrf' Trrmeı.: 

ılf'mokra>I ıll"ntl'lmıl•: Hlr kl're 
ıınıııın u11aııııas ı tedltlnl' fi· 

Yllllll 'l'l'Tl'lıllf!Cl'lı: ml(!IM' IJ~te• 

ıten l•lm 5f1Jı1rmn. mö•tal.;lllrr 
mu•trrl'k ıı-ıe ~apamaz. ba ılı 
karma ll ti" matl'l>f!r ~srıımax. 

bir ıııırtldl'o lıtlta l'dl"D b~ka 
pnrtHlrn adll.r ulııınıız.. muhale• 
ft't s~lnl raıt,-oda ıtoynrnnıaL

])urom boJ ll"J kl"n ~aıandıı•ın o· 
:runo ı~ıedl&lnl' urebller.Pjlul 
öytrnıl"\,; M:tJll'nle l'*ll'nmrı. dr· 

'ıll midir~ lı.tııtar ller1 ı:eltnlf'• 
rlnln mitin& ınr,-dıınlıırında nr· 
dllilf'rl 5~m nutulilan radrnlar 
da çaltnırlirn. mnhnlrfl'l lldrr· 
lrrlne e•lilden tanınan radyoda 
oııa.r dakikalık lıonuşm• faılıanı· 
nın ı.atdınlını' oldoi:ono hatır· 
ıamıımnzııı. f'ltf'ml)oroz. c n.P. 
lUJtıannın J>.1'. mohalPfetlnr. ta 
nıdı.tı hak, lmliin n M görtır. 

ını.ıertn tıoı;ün dörtte lılrl bile 
ı.eımamı tır. J930 de latıuıı1a• 

IAtrdl&lnP. 01' t "rntf'k haı..1'ına 
•alilptl. 19:1-1 de df! bu b11!.;l.;1nı 

rı .. me\: D. P. afl5lnda"1 eıhte· 
dltlnr n1 •ermek» 9tidi yenir;, 
l:l""'tı. olm81ftD bir iddia. Tör
lü en,ellrr &eeuttı:ılo llntıne .fl· 
ııloıı bolauuror. Tl!rlö ~orluk 
ıar nrnhalrfr.t partilerinin :roln• 
na ~ıraııonıL•tır. eçınl'n Te ııar 
rıırr birbirlerine ı.:anı&m•\: için 
11.:Ud rın ) nrattııtı bir ııörit im· 
liAn ızltıtı :roli l'tmeı.: IM>rnnda· 
dır. Bnııu hr.r uımr ;raı:u· bili· 
yor. 'r.ı•ıııı duya, or. çare lal 
nrı:ror. U.P. ıırı,ıodel.1 demo\ora· 
al tarın ;ralnız hııku\:çulan, a1· 
ıtınlan de&ll. hallo: coP.nlnıa· 
nan da tuhafıııa ılLmqtU. 

D.t>. hııtı.,n l•tedlttne ercına 
nremlJ E-ceitı:ıı. bouıı 1'olllJ' ko· 
ıav tmUn bolooını:racaıını o ka 
ıt;r ı:rı blllyor ı.t, afl,.c1n alt ı.n· 
n11nda nQIDI D. l'. 1e Te... de· 
ınt!'lo:ll' ıl'!('lllf'nln tutacaıı ba=ka 
\Ol ı>lmadıcını kabul f'tmektf'· 
dlr. nııı.; OJ"UDD l•tedlılue nre
cl'll, ama bn istenen de D.P. o• 
W.ak! Çttnkü öteki 1ollar müın· 
!itin nlduto ö1Cüı11" tı'lı:anmış. yal 
nır. 11 r . .,.,. ı;tdrn ,.onar 11eıı.. 
tntolnıu,ıur. htlılar llert ı~eo 
lerl bu afi ı ba•ıınna\ola 1,-1 et· 
m~ml ter. lklldarıo tutomn eıı 
ı ı.t ııc HtırJıt.; afl•le ı;tzlenrut:t 
bir ı;:ıplaı.:tıı.;ıa orura ~tanrını, 
tir. u'laılrm \:l lıtedlilne reyi· 
nı ~reblllyonrnn. l•tc demol.'l'a· 
1 budum diyorlar. HllJ'lr denıok 
~l ~adrtt btE".dljtne o,unn 
\trmrt.; - l•tl'dlllne ıahldm nr 
ıen de • dd:ll lltmonuı u .. ktz 
;nldır bo111na ıılltllnfi .Olp 11• 
ı>lduıonu bir törlü 6l1tDJT1"J'"' 
ı;aıı,ma,.aolann hiç bir zaman 
bllemlyer.cl.:lerl bir deıerdlr. 
il t>. 1e dl'!mokrll!trt Tart mil· 
IPtl o~llrl1le öıtttmtll •. @anın·~ 
bu •ecınıde llı;tttPr.ek de-

OKTAY AKBAl 

zımdır• 
•••••HUIHIHllflllnlttlllHllllt"ttttltlUllHIHltHIHtllllt.lltllllll ... l._llt. •ftllll8MMffl ... ltPRMll...__15M!Ha .............................. ._..... ....... , ... 

Suriye, Türkiye'ye 
• 

verıyor bir nota daha 
TÜRK. SURİYE HUDUDUNA 8. M· POLiS KUVVETLERi KONUL· 

MASI TEKLiF EDİLDİ. SUUD, HÇJSEYİN'LE BULUŞUYOR 
Türk Habtrlu Ajansı 

Şam. 18 - Suriye Hariciye \'e
kAletl Veklll Ham El Kall~ tıu
eün pz!!tectlere venııııı bir de
meçte Türk htık"Qmetıntn Surtye 
notasına verellğ cevabt notanın 
memnuniyet lerlc olmaelıı,tını. Su 
rtyemn ormuş oldutu hususlara 
cevap verllml"dlğıncıcn Şam hükO· 
metinin Türl..-ı~eye ikinci blr nota 
verecet nl ve bunun da önümüıı-
11ekl üç ı;ün zarfında rayınlanaca 
ı;ını 11ôyte:niştir 

HaJ 1 El Kallas Türk hültllmet -
nln bu cevabi r.ota;ı,ında. Suriye 
huıtu:ıunda ~ldat yap•ıtını ~z 
ltmecııııını Te bu talı$1datın surı
renın ı.cl6nıe• n• tehdit etmedltl· 
ntn ifade edlld t nl &öy em ~ Te 
bu cevabın bir tenakuz te ;(il etr 
tılönt !lAve etm otır 
Tl'ıtlih F, • ı'il nh. m DCPCSA 

matecavız eme:ıer bN'emedl; nı 
bilmektedir. 

t Rh f. l<=JO':~DF.Rl~'U 
l '1 TA'.'111\0R 

Bcyrut. 18 - 20 yılda.rı beri !U· 
rtyelller Türk:ere kartı ıcın bt6-
lemckte-dlrler. Suriye htıkll:netı 
hı\lii bkı-ncıerun üzerinde bak ld· 
dta etmektedir. 

400 yıl Osmanlı tmparatorıutu· 
nun ht.1tlmlrtıt1 altında yaşamıe o
lan Suriye, B r ncl Dün; a Ha?'
btndea sonra Framızlara terk e
dl~tl 
1~kend"run Fra.n5a tarafından 

1937 cıe Tuı1d;~e ver lmN nden 
M1nra lkl me:n.eıte• arasında de• 
vaıİılı b r hUdUd tht lifi ha, gö&
tenn o Te 61k 11lk h!dlse.ere eebe
b ·et vemüatır. 

Bu~Un tı .e Surl;edekl ha:'lta.a:ın 
hiç bir nde İsıtenderun Tür".c top
raklannft dahil olarak pter1lme
mekteellr 

Bun• mukahll Ttlı"klyen.n surı 
yeHı ıc~ı hiçbir iddiası ;cıctur 

Bu araııa Surl:seınerın 400 rıı
ıııc e!end 1 ğ n ~ olarak Türk
lerden hazzetmedlkle:inl d.e unut· 
mamat lhımaır 
Tt'RK • t;Rh E Ot.ROt:sı..ıoı 
Gt :Sf'l A \IHi,;DE 
GÖRL tı ECF.K 

Blrleş."'11 MU!e~lu, ıa CAP1 B.r 
ı~ Mılletıer Genel Aaamblt!l 
cuma ı,:cce5i. Türk • Suriye hu
dut. ~rtı nl ttnı acc!e olara1ı: mü
zakere etmeyi kabul etmiştir. 

66 lehte oya mukabil L1be17a 
çek llll!er kalmıştır 
Asamble bu m'3Cleyt t!y&!i !.:<'im 
te~e havale etmeden d~rul1an dot 
ru 11 kendlal e e a'aca!ı:tır 

f'Ol,b Kt \"\'lfTl,t.R1 il 
lı:OS \('\I'': 

OttaTa. 18 - Sahıt Kanada na
rlc''l'e Vekili Mr. Plr!oıı buttan Ka 
unda Parlfımentoeunda vaptıliı bir 
konuşmaela Bırleş:!lllş Milletlerin 
Türkiye - Suriye hududu Clzcrlndeo 
barı .. , konımalt iç n bc;nf!lmtıel 
polis lrnvvetıı-r nln ıronulma!l lcap 

Bütün bunların &ebebl Surtye:ı 
ıerın. İMenderunun TQrktyeye ve 
rıımesını hıı=edememelerldlr 

--vai~n ..... 6~~~i~·~i ...... ,." .. fi~·i-~c~··ti:·P.· .. -

ettiğini söylem tir 
ır Plrson şunları lllve etm•~tır: 

v azı işleri 
Müdürlüğüne 

cKana:1a Türltlvr • Suriye budu- fRaşı 1 lnc•ıt~ı 
cıu boyunca cari 11unım dolny~ı:v- dana ae'me11 ne ~lr:e toebc'p Ko~ 
le bu tekl tı Blrl~m~ ııııetıere rUlüelOr. E6a• Çağa l'e Kenan b
arzetmek tçın 11e:ba harekete s:eç Dert elı:arte et• ı gibi Barar 1.e 
melldir ıı Menderes ~tı vataru;ever lkl TOrk 
KR \l, t t D \ t Tit'"'f \ 1 evlı\dmı ela ekarte edece.kt r Eğe: 
oilnt"•f.('f$ bu hak ka• açıkla:nllZ5an ki e' :n 

Amman. ıs - Bir hükllmet 11 - yakanda ka!ır, ıe ·ı ndekl haktka· 
c&ünün blldlrı11t ne a~tt. hilen tın taeles o.an ılerim haıa ı 
Lübnanda bulunıın Su\ıdl Ara 1~· o arak gaze•eye ya:ı imi! bulun. 
tan Kralı Suucı. Ürdün Kralı HU- maktadır Ba bakanın teni. -E7 
seytn'I llnOmüzdekl Pazr eünü şoför vatanda, eli"r 1 ~lk aana
Bcvnıtta yapılacak bir lconferftn• dtll6a bunun tek müsebbibi Kllp
ea dııvct e\ml~tlr rOlüdür, dem~ KlSprlllünün !Ast 'le 
B~rut konferan ının Suriye - daıtıtınu llc no aılJI aııaverıeı ol· 

Türkiye buhrnnı !le ııı:ııı olduıtu· dutunu açıklamamıştır. Köprülü· 
nu söyleyen eı:ızcü. Mısırın bu nun tevz.lattakl mesuıı~etlnl şöyle 
konteran!\a davet edllmedllllnl llı\· be ırtm~tı.m : lstanbul te~k!lı\tı-
''e etml~tır. nı e ine aldı!iı andan lt.baren me· 
n. F.t.cl • ~h· I" llF.\'A~~TI eul mevkilerdeki kıymotll elcmıın· 
Blrleşmlş 1'.fılletler, fNew;-orkl. !arı .kayaınp yertne kendi zllınl-

18 - Türkiye B!lyQkelçtgl Seytul- }e' ndekı adam!arını s:otlren, ma.ıı: 
lab Eııln. So~etll'r Blrlltl ııe Su- ı;at ı r şekilde huzurı;uzluıtu 
rlye tarafından B Amrrl a e yaratma ı gaye edlnıp, Bllljbakanlı 
Türklycnln Sumryl'! hücuma ha· ..., 'k 
:ıırlandıklan volunda yapılan ı- e• e e aeç nne 1 te, en Köprülü· 
ııamıan propaıı:anda olarak~ ~ınan n n lt en 1 !~inde )anı aynı 
dınnı tır ı:• e u&nında kM~-.ı atr.attıt;ını 
, Esin şu bf'yanatı vıı~ınlam ur be ırtm bu undum. 

.nan sur1re tarafından t~·b- KelU et n bMtn Kanununun 
büs edilen ,.e hemen akab nde Sov muadde 19 zuncu maelde&I bU&· 
yetler H rııtı Hane e Vek 11 tara- müne tevf.ka:ı &}'nl gütunda ayni 
fınttan ıı.es•eklmen hareke • on punto•ıar.a ne rı r ca olunur. 
ta."llanlarelı de 11!1'1 etme..kte olan '•· fit.demir t:\ Lh AZAUE 

mitingi 
(B~ı l ln!.'ldel 

Bö Ke CHP ntn bu büvOk mi
t ı ı: Pazaru ı ııruntı Ba.s:naa&ne 
rne danında yapllacak 'e C I1 p 
ı:enl'! b~kanı ba mltln~e huır 
bu. unarak B bakan Mc:ıderesın 
Paznr aQnü apacağı konu~:ıu a 
ceup verecektir 

C H P teşk lll • ı lcntr :r. t~o: 
ç n gerek! bütün baurlı lı.r nı 

kmal et:nı~· r. B:.ı ; ıç n yaıe ra
kın otobü ve cııter motörlü nııı· 
ta ın ralanaralt c var kazı ar· 
dan celeceıc vatand&§lann 11a İne>
noya dtnlem~erl te.m1n eııııece.ı:· 
tir. 
il Ör.A ADUI 

Ankara. 18 CHuau.etı - C B P 
memuriyetten !!.Ufa ett!Al halde 
lstlf&~ı kabul edilme.ren Mutla c 
H.P. adaylarından Şe.vket ll;u•ın 
yerine Orlıan Dur&unkaya acı.ay ı;liıı 
terllmJot r 
C'.n P. J,t fiADIXL...\a 
'J OPl*.\:\'rt 1 

CHP dün iıstımbulun mUhtelı! 
rer.ertnde altw açık ve QçQ ka· 
pa.ı o:.:Oa'" tızere dokuz top.an;ı 
:rapı mt ve mıııetvektıı ıdrları 
ve d ler hatipler :rec1i yıllık D P . 
lkt darınm ı.craaunı şlddet.e ten· 
k cı ctm• !erdir. 

Btıı.Jı:ta,ta da O B.P. ilçe kadlıı· 
ıar kolu aa bir toplantı ra~· 
tır 

Jı:amı>anyanın b.r klsmtndan lba- -----------------------
rettir. 

cBu kampavada Sovvet'eT Jl rll-
1:1. Ortaı:loıtudaıct ııet1r1n durumun 
mee·uııvetını Türkiye Ue B Amert 
kaya yüklemek için bu tkt memle
ket.in Surlyeye karoı bir htıc:ruma 
hazırlandıklarına dair a&tlt1ız iddia 
larda buluıımaktadır. 
«Aynı Zftmanda Sovvetıer B rıııtı 

şimdiki ana uymayaca'· b r dere 
cede Türklyeye karşı tehdlUer ve 
ımaıarııa bulumnftktadır. Hiç şilp 
hesiz ki biltün dünya Türltlyenln 
ko~uıanndan hiç blrl!!lne karşı 

DAVET 
C.H.P. yannkı Pazar gıinü saat 14 den 17 -ye kadar Tak· 

sım gezisinde bti)lik bir MirixG yapacaktır. 
Bu toplantıda C.H.P. Genel Başkanı İsmet iNöNü ile 

Şemsettin GÜSALTAY ve C.H.P. i tanbul Milletvekili aday· 
ları konuşacaklardır. 

Mitinge partili partisız; blltUn Htanda~lan davet edPriı. 
ı C.R.P. istanbul İl 

idı~ l\tınılu 

........ " ... , ... , ...... ı•••••••••H•n•H•-•••••••• •••••H••• .. ••• ....... ,,, .. ,, .. ,,,1, 111, .. ,, .. , .. , ... ," ......... ,._. .. , ...... ,,,,,,, .. ,,""'...,...".,..."''•n• .. ,......,..., ... ,,_,,, .... ...,.., .... ,..,.... ... , ......... ......._ .... ,__., .... 1.a-99 .... ı ............... .,...,, ... ,. 

HOŞ MEMO - Gel kuçu kuçu, gel !! 

TA81i' KIZIM.'!SEÇME
CE 8(/NL.AR.'! ~. 
SEÇ Be(;EN~/NI 
At.!71PKI İYİA/2MUT.11 
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·sakarya Demokrat Parti fefkilafı 
Başvekile telgraf far yağdırıyor 

ı • ' ı ı ; rı1 ; ı ı ; ı " ·' • '! rı ı ı 
Hava peyklerine kar,ı 

hayat ıigorta11 
S•dney·ın bOvuk bir !lcaret

h,.n•ı. Loodr,.aaır.ı «LioYd•• 
maeeeeaf!ISI memur ve ma,terı. 
:erınt ıDünyamız etrarında dön
metıe olan peykltrden birinin 
vapacatı kaza netıceaınde ölü
me karşı aııorıa• etmı,tlr. 

Akdo lunan •ısorı a miktarı ! 
bin hıcı: :z rMı olup. pranı 2.'S 
:nıı 2 ltr&.'1dır. 

Güneş'in resmini çekecek 

•Ömer Hayyam• filmi 

göaterilmeye ba,landı 
M9fbur 4aır •e mütetekklr 

Ömtr Hayyam•ı ta&Ylr eden •e 
HollywOOd'da bir Amt-rtkan 
tumpanyuı tara!lodan çevrı· 

len •Ömtr Rayyam·ın Macera
.arıt adındatı fı:nl La~ıaanne

cıe R"Ölltf'rtlmell:e bqlanmııtır. 

Yeni bir madde: 

•Stelvıte• 

ı:ı.ınıttır K11._. ı~ mıld.dt'tl Eıtun 
il' 111111 110nund11 Jı;apana.caıc:tır. 

Bir ayda Batı Almanya'· 

ya iltica edenler 
Bon'da Hahtr\f'r AJane1 tara-

tından vtrtlen bir ma:ünıata ır6 
re-. g~t>n e-ylO! •'•ınııa doıtudan 

au A~nı&n)'aya l<t.;ca rden~f!+ 
?1n 11&'.'tıU 23.000 cıır, B'Jnlar a
r&-'lınııa notu Almanya ırmnıs·et. 
tt ı\ı·na mtıunıp 300 poli.1 
tııf':lııır· ı;untnaktadır. 

Kıbrısta televizyon Genel Merkez'in 
Sakarya'da seçimi 

işlediği 
D. P. 

hataların 
nin kaybet-

mesıne sebep olacağı söyleniyor 
suarracsa o P ntn 27 E&:ım;.ır 

a.tıaıl btr netıce a:acatınt belırten 
baıı Yftl&ı.lı: cı.e bu arada bahta ko
nuaudu: Gene. mer:ıt~ı:ı taJ.n 
e"..mtf oldutu acıaylartn bQtiln Sa· 
kU7&11ıarda hUı&u!e aeı...ucıutı men
fi tesir üacrtne D P tetkilltı re
uaıronunu derha.ı. c -~ecnlşt.ır 

Oenrl Jı:t.n Ad.Dan )ı(endef'96 . "l 
bjazat tah&ına hitaben D p_ nnel 
mf'rıtezı. SaU.rya •eıottıı 1 1 tar~
tu:ıdan te::ra.f yatmu.ruoa tutul· 
m',lftUr- Ocak ve ilçe tqki!lt.ı 1-
darecllertnden a:--rı olarak partll"" 
le:- cı.e aralannda tm:ıa toplamaıc 

euretıy e çot mlnldar tetcranar 
eönderm ııerd r 37 muhtel :.f :r.a1 
nc&k başkanı ne !Caruu llç-e !da· 
re heyetı lza!anndan d"rtU\nQn 
lmz ını t.,ıyan blr telerafta. cin 
tikL"ll~ U.blrt kutlanılarai: aynen 
lfÖyl.e denmektedir 

Yft ~. D p nın ııteç!m kU•:ıaıL ··
catının blzı.at D P. Ult'rce dt1 ka· 
bul edJ1rrıJş oımuının açık Hadf'-

balon 
GHnev Dakotıcta. dttn Hurondı 

OünP,ın rf'Nninl ÇPkt'cek maki· 
ne:er:e mücehhez dtv b1r plla
tlk balon tnay& ftrlatılm14tır. 

Ba:oncıakl fototrar ma:ıtıne:erı. 
dalı• e\·velc"' aynı mahlyf!tttıkl 
bir df'neme ıçın kullanılan ma
ktneıere benzemektf'dır Bun
dan evvelki denemede çekilen 
fotojtratıar GOnt eathı Ozerındf' 
ço~ kıymet!t malllmat t'd!nllm~ 
aıne lmkln vt-rmı4tı. Bu defa 
balona yerl~t.ırılm!t makine· 
ltr l"Çt'n 11.f"ff"rkıne nazaran Oü
ne1 -•thında daha ıenlf b:r 
bölııt-nın rMmlnl Çf'kf'b:leCf'lt~ 

tlr. 

Büyük btr 1nıııız rırmMl 
•StelYLU-» adını vPrdı«J yl"nl ve Kıl rı!'I Hac ;o ~f'rvlsl televlzynn 
çoıc: :faydalı bır madde ıma~ et- ravınla.rına bqla.mı, bulunmak!• 
mlştır. Rf'nlL'I solmayan ve hiç dır. Kır,ruı Ya11!1 bu mOnL"te'heUe 
çatlamavan bu madde p!&iıtık- yaptıtı konuşmada tPlevızrnnun 
ttndlr. 11Llh...,.a çellk:ert.n Ot:er Ktbrı1'lıtara Clltf'r VMltalardan d.., 
ıerıne attrü:tn Stf'lvlte. boJa1ar ha aarıh olarak vatandqlarının 
dan çok daha saştlam ve daya- ıı:on:ı~ıerı Ye ınetu·lele-rl hakkında 
nıklı olup :ıcoıar:ıkla lflf'neı, 1 ;. Cl.&h& f'at h _tıkır edtn~elerırı.e yar 
mf'kted!r. O!omobll ıma:&tında dım f'd~cPıı:ı:ı ... ,)ylı-mışt.ır. 

• nl ıe.,ktl ediyor. 
Buıan tçın Sakarra.:ıl&nn az .. 

r.nde durdutu tek problem, aeçl• 
mı C.H P, nın mı yok.la Hur, P 
nın mı kaıanaca4;ı husuaudtlr. An 
cak C.H P nıu Wr4 aeçUn den bu 
rana taraftarını.ı:ı. euı!mek btr 
yan a bılllıti& arıtıgı d.lkkate a:ı. 

narak.. Hı.lr. P nın bu •eçlmde 
kazanabıJmek: ıç1D. hf'DOZ Jt&.ft de-
ttcede tetk:Ul;.lanma ve ıellş.::ne 

vakt bulamadıkı kabul ediltyor, 
Ayrıca. Sakarya.ı .;ar, rey:erın o p 
lehıne bır parçalanma}• maruz 
kalmaınlf oımuı ıçln null bır 
tf')'ak:kuz ıdılterruek &orunda oi
duit~atJnl da ldr&k edıyorlar. Bu 
dü1Uncr ı ec:Ur ti, D P. fl deste.it• 
lemektf'n vaz~tn bırçok Sakar• 
saı~. hlç olmaza& bu aeçlm için 
bır l.Jb;raaı havuı ıçıncı.e c.H.P. 
ye rey •eırttekle.rln; a<;"ıkc;a .ifade 

.• 
hır ınıuttp yarataC'aıc oıan stf':- Sun'i Peyk ar:ı etrafında
vıte aynı :r,amanda ~., lf'VU.1-
matında cta kullanılablltc,.k. ır ki 200 üncü devrini yaptı 
Skı dünya ,ampiyonaları t.on.1ra ıo sovretlorcn tozara 

tırlattt!:ları \ın:t peyk an.ın etr& 
19!'.18 ~ne Şubat ayında Bad fında 2lMJ flncü drvrını yapmıştır. 

GMtf'ln'de vapılaC'ak olan dtln- Sovyet J>f'Ytı iki harta önce ff' 
ya ekl ~ampıvonMına tlmdJye 7'&va aa!lııdıtmdan beri Sl'.'k!Z mil 

t.D P Genel B .. k&nı - Ankara 
O P. •Yeter, .öı: mılleılndir.• 
lbareaJ.nı ta: ıran at.ı.tlu a.'Qllıştı. 
Bı:.ı kere m1IleU hiçe •a·ıcıını&. Par 
ıtye batlanııımızın retıan• &mı:ı 
bu ıf.ttlcr olmtqı.u 

edıror:ar. 

kadar 2"- mem:eıı::et r•n1eo ya- you kıloınf'ın ıı.•e-t.ıulttır, 

MaatteeMUC buc-:ın. tok! &ma Jo 
ııı ı.:e &da· ıı;ı; temin edf'tnl}·ecek 
olan bir - iki arkadqın Mllıiı:ııı: ın
har.ar ve o aı·~ada.,laron mf'nfa
at. ı&z 6n0..U4e tutularak ıene: 
kurulun aldıtı karara bütün Sa· 
karyaJU~ .'.l ü'lO dOl:tlneı kanJLt 
TUrk mı •. e:.ı le«" lr ve cefaklr· 
cı.ır zamanı ıeLnce de lntıkam.ını 
a:.mata mtlkt.edUdlr. Çok arvd.ili· 
mıı 0.P. nln bu hat.P1nın haaabı· 
nı, mu.leaef bnümfızdek:i aeçlmde 
vcncett&• 

Hür P nln Sakar,·ada 27 J:icım 

aeçımınde a:acatı rey mlı1.ıar. 415 
ı.' 3o bin arMında tabmln edllı
yor. B:naena:eyh C.M.P nın D.P. 
den llıç rey kapamıyacaj:ının k&· 
bul ed.lmetıl halınde datıl C.H P 
nın SMaryacıa HÇlnı ku&nablluı..,.. 

111 a,,·ın 1164 e nuaran 3 bın cıva

noda bır rey arutı •a&•am•ı U.. 
h ısörüluyor. KMdı kt C.liP. bu 
aeç~lercıe saıc:arı ada 9M e naza-
ran yUzd~ 30 clvarıncıa bir ıeU!f" 

n1e kafdedecet tabiUJctte kola:(· 
ulıı::a &öriiluyor. Bö7lece saıca.ry .. 

,., .... , .... ,, ...................... uuoONOOO•HUH•ooo•oooo••••O••"'""''•"""'"''""'''•oo""'""°''""'""'""'""'"°'""''°."'""•OOoooonOHOIOIOIH•Ol"t 

Glrt51Jnd& C.tf r. Jllf'rdPn 
Up Dalnıotlu (it Da~kanı l'e 

bir arup. Soldan sata. öndekllf'r: A•uk•t St-llhaltln GO•enç (aday,, Dr. G&. 
aday) l\Hlrşll Gök,l11; ark.3. eırada.klltr: Jfau_n GUrPI (aday., Jlas&D Akdat 

ye '\lahmut Yola.~ıtmaz. 

Altıyoz.u mütecaviz D P. linin 
Jmzasını t ıyan dJter bır telgra!
ta a.a a;:.:nen fÖJr.e a.enıyor: 

da 417 Ek>.mı::te en ıazta reyl C.H P ı: 
nın alacaQ:ı. onu nur. P. ııe O P 

o.o •••t• yukan mtlsav rerıerıe EV -1' KA ı ııN * MODA takıp ecı.eceklerı Te Oellt~ liı.ir. P. 
n~n D P. den daha tazla rey ..:.a-

•O P. Oenel B141t1uı • Ankara 
Sakartada O P n,n çıokmeaıne 

Aebep, ııenel meı-ı..ez1n fah&i ııaraı;

. arını '&ha.lıikUk ve menfaat hıale
rı ıle &07Je~ 'lürllnen b:r - Utl 
11.baın ar2uaı..ına ıttJrik eıtme&l Ol• 
du. ttzUntU He arudettaı-• 

bJJecetı kabul ed.!ıyor. -~~~~~~---~--~~~~:~:::::::::::::::~~::...;::::::::::::.:::::::.. B;;ıO.n Jç!n Saka:"yalllar. vaadı .. 

D P. cenel me:-t.ez nP çeltJlen b' 
mea!de le.arafıarın yuz:erce oldu· 
ıu b1ldırı11yor Bu durum, tillkar-

rınln tamamen U.1 yolda !craa
tı o:an bır part17e uyrun aoreceııt

Ierı muame:eyl; mnıetın rcytnın 

•e aözurron mutebl'.'r oldutu bü
tun der.ıoltr 1 llemlne arzeımek 
için hazırlanıl·or\ar . ................................................. __ , ........................... ,_,._., ....................... .. 

PR.\1 IK sın , fl \ ,, .,,, rı nı ..... -
Rıoı.ınııııo iuıılrn ·ltıtlllf'll Jlrııtll. bir 
«\'U\l'llıl tlhl"f' ıoruııt)or. 

n \SIT nht ıcl'L \ \l.n t:t.Bf"'f 
Hr .. ınıdf' dil.işi ıUı.rl b;hll bir ı•4;11· 
'al1t elbl•e ıörOlüyor. 

Limonlu mus 
nası I o 1 ur? 

Her mi••lmtn ac.a1d.u .,,rı:ı ~u. aı·ı Hmonun •uyunu aıkıp auzd .. k 
ze' kokulu. ıeaallidlr Ya-pıı.n•ı. da U:n aonra rendelenmı, ıtab.ı.ıı;."ar& 
kolaydır. On ıı..ı .ıı:.,ıye 1e:kf• ta ı..arı,tırın. Llmon .suyunun mltıw.ıı. 

dan için !Azım alan m•l~emenın ı;eyrek lltre olmalıdır. Öte tarafla 
miktarını vtrl1oru~ il ıı:t~ l(rtn l]u t>lr t.ab içine altı yumur•a kırıp. 

KURKLER NAS 1 L 
MUHAFAZA ED L R 

X11rklere IJ'l l>akm&k, onlan toz· 
daD , anvdrrdtn korumak tçlo ara 
aı.ra ırtızcı bir dayak atmalıdır. U· 
%\ln ıtl.)'111 ktlrlcler~ t!J.y hluaına 

ıöre kuru fırça 11• tırçaıa1araıt toa 
!arını tf'mlzlemek, aonra nemli fır 

ça l!e tekrar rırı;alamak llzımdl:' 

Kı.u tarıu kürkleri ıı:ıce blr deJ· 
net lle do,.meıtdlr. Kı•ırcık tQylU 
kQrtler hiçbir nman rırçaıanm•~
Kllrk st<'aittan ye rutubett.eın .r:arar 
ıorllr, onları 1•ı.tn aertn yerlerde 
tut rnahdı. Hatıl tOrltçtl dUttlnla.. 
rtna bırakıp, aotuk depclarda tuı.. 

mat çok :..Vld\r. Kırmetll kıtrıtt•~ 

tçın boyle s·apmak .. rıtır. 
ltilrkltrın )'&ta Ye kol keoarıa

nı fırt•layıp, baıızlnle ttmlı:ltmeL 
d~r. Ya?ın türklrrl mukavTa kutu 
!arda yeya kırbalarda t.\ltmalıdır 

Kürklerııı parlaithlını muhata?.a 
tçın lerebantlnll bir pamukla alllp, 
ııernen ha,.alanaırmalı. Sonra tallc 
pudrut eltlp •Ukeıeme·~dtr 

lll&Dm1' bir kllrktl tılçblr 2ama'l 
•oba •eya. ate• yanında kuruttnL 
malıdır. 

ODne'I '"" &J ı•ıtı. tQrkltrln ren 
rint boıı:•r 

ltilrklertn uzun mUddtt dayan 
m&ll lç1n 1kl, Uç aen?tl.e blr ırt b!: 
tamir ıort)">, kOrkçU tllnden ı:eç 

meal 4Azımdır. 

R. I!. Y. 

Portekiz Ordu futbol ta- l 
kımı lngiltere'yi 3-1 

yendi 
mcktarı J·arıya tndırmet li?lmd.:- 430 ıratn toz •eker Ut.ve edt;:ı. ıelle 1_.•bone 11 , AA. Nato ıru,.•et I 

Çak ince blr ıetıe alt bıl'ftlk Jl r.opo.k haline reı..nceye ,(adar ı1ıce YENi BiR MODEL_ <it'f·f'nltrdt nılltf'rtdt ıt('llMn hlr •tr•l-
ınonun lı:aauıunu iyice •f'ııd"'rnn, vurunuz., Bunun içine ya fO aram lert tutbot şampiyon maçları cıı.m. nln h u .. u .. hf'!lf'rlndf'n biri l>ilha•111. 

·--. patatea unu veya ~O .;ram mııır u. lutnden olarak burada yapılan fn.

1 

o\nıtrll.an l..:1d111lıtrı lc•ln lıa~ırla uan "'f'ff'rlf'r olınu-ıtur, Runl>ır-

1 
nu katınıs ,.e k&~t.ırm.ıı, detam ıUlz • Portekiz uktrl taJı:tml&M o:ı.a cıaıı rıı oı,ıl.larıııdaıı hlrl atı'-. ) :ıı..al ı , tru,·ıt'-.ar l.111111 ,." h.t'"mlr yO
ed~nlz. 1 çını 3 • 1 Portekiz takımı kann· nıınılıon )aıulaıı hlr ~\'f'lf'rfll. ""hah rrn~ on flf'tf'('e 911'. olan b• 

V I D İ - V j D İ . WAlTER LANTZ 

KURTKAPAN NERO 

,,. DJj:er tarafta yarım lttre 1uyu' mııqr. "''"lf'rln hrr rrnl.te n1odf'lltrl nır,t"ut hıılunrn.ıl.ııuıır. 
* kO(,. (21 Mart - ff Nlun) ı <f Jı;a~·nar hale ıeUrtnlz 9e bunun lçl l"''"'"''"""'""'"""'""'"u"'""""'""'"""'"""'"""m""""'""" _ ......... ıuN ıttın•n••"'"""'""'-"''""''".,""'""""""""'""ı"uımıu"""'"""""'""""'"""'"'"'"'"""'""'""'"""'"'""'""'"'"""""'"-----•'"""'11"'''"''u111111••M••11•""''''''''"''''''''"''''''''"''''''111 11111ıı· '\ 
!. Uzülmen ze h ('blr aebf'p yo~ •• ne unlu 1umurtaıar1 ra•a• ya•a' S 1 R Ance!l R A D y OLAR AXKARA j 
*çok u:ın ıamanda refaha ka-: •e kan,tıra ılarqtıra dökünüz. H~p N E M A l A ISrANHUI 'l'rf'I ~ !IZ:JIT"ı B u ~ -u- N 8. 17 Açılı, .,e Proıram 1,· +vUfac&Jt ınız. f llDJ blrd•n bir tencere lçlnde J&VaiŞ Leke:' Melek. KorltU- O 30 T-lrkUler i 
;oo{;\ (21 !'!ilun - H Mayu: I ı• &le,te bırakınız, t•ka~ kan,tırman:n i::,_ 811 T 0 öL 0 auz Kahraman. 8.4l sabah. m!ll!ll 
•Sızden meJc•up betle'len b.rl ' a~iaaını ka:meylnlı. Teıırerenln d:bl M.tR.X.4.Rı\ •Ttl: Z~llff ll, lklm ıı.s7 , Cumarte•I 7 15 Oyun h&'la!arı 1 
*var, ıııma: etmey,a. Hafif bır! tUttnuı. Bu P•t (&buk: katıla Ol· .t&JN •Ttl: "'5f2• B:lltlr Dal:. İSTANBUL 7.30 Hafl( müzik i 
**raha~ızl·& ıeçırece::qtnlz.. ı,:. lir ye •umurt&l&r pl,tp keallebtl•r, Olrllen Cana•&r, Dolap· -NI CS Ba"J ••• ,.-, bu .-e damOı Şe.brasat te, Sut 21 d• İŞllİRtJ kMtruı b&anbul 2lC22. latınyı . 7.l7 Açılı, .-e Prorram h b l j-

* 
+ ~ 1 •c. "' 0

""' ı '' •ı ı _a .. n.ı Ot o e et 3 perde T.tKSlM BELEDITS G.&ZI Oeola ~0020, &:adO:OJ 1.00 Karı,ık ubah mUıııı 7.4l M.S. Ayarı • er er 

*httztı:R cıı M•1ı• - 2o1 BulruJ _.. Çarpa c•rv• fa•aı ate,ıe plfer.ııP, !_. çılar &n.ıı Piknik, vatan Kurtar-an ın ' ra. J • .. -.-... · • P r · 8.00 BlrPr sarkı i 
U Q Q .oto Ü .r.m ••• llDd ••• 1•- Un plolr"'- •• •·• a••• ~ ••• ••ıu o MUz•~. - ltapuçelll HOSU •Tt.L CSZ9tfı•ı ___.,,. -.nalı- sı-• 1.30 Haberler • * zun zamandır d ' o n z.., - ~ • .&f.kAZA& •Td 44.?U:b .-.an. ~ .ıı.ı.a~ • pe. ..... -. _,.. ıı;w - 1.30 Hıı.rır mil2:1k 1 

:~~v:~:e~·!ıt~b.ı:?:u~ıe aıınız.i 1 :~;~m:~:te:e;;;ttill;cı~:r.ııı~~:~:: ~-;'',,,'::. "~::r~T;:aç:.:~rı .,.~..'hp'e~ın ·~~kı~ı"ı:; ~:~ >a:ı~~;.~e:b~~~~= EQlence Yerleri ::.ı:~~~~n.~~:a= =· 2urıı. tf•keaaı !:: :::u:~;:::1aıer ı~.~ ~~;·~ ;:o,k!:nıt i 
+YESGEÇ (fi Bu - zı Temm.J:'f. ya kadar .-urulm&)'• d•Tam edtılr. Ot• Adam Huta Var. X:arto ll[opoçellL Qa.r .. m (ıtc5pf'Jı: tf'TQtG) .. Trta 9.1!1 Şarkılar ı2.oo Armoni mızıka ,. 
•Oe('Jllıştekl bir bldWve çok ti·: l BU..butun ısocuyurıca tctne 1,-1ce .-u.. 11.l~HUllRA •TeJı "'3"" ÇEMBEALIT.&S •r.??5ll• b& Mat ı.s 'te ıeulllt- otTAN .-reı aızze. Ra5lt (&krob&U&n} ı T f A ı y E St30 Xapaaıt 12.30 üç Mı1Sten .. rıuıar 
%,zülUyol."l\lOUZ, 'UnUCunuz. lltılt·. rulup beya;ı:la(l.tırılmı, bir yumurt.. Aııl ~nı&ver. Pıknlk, Vatan Jturta- h matına. CUmart.est JS Zlzl Wacner. Remst Tft. YılmaT Duru Ti Ntınt• 12.27 Açılı, Ye Proıfr&m 12l5 Bf'rbeafj aaat a 
* ba;:.niz pa:-ıa;ı; ıröıütc.üyor • 1 nı e it Jı:a,ııı:: L&Je krema ı.AL• •T•L ••• ,,., ran A11lan. te talebt maUne1t oauncıan banr mQalt.. cTOrt folklor d•o•u - 12.30 Yemek mUzttı 13.00 ı.t. S. Avan haber!er f 
*AR91.A!'lıl (?I Trmm. - ?1 Atus.) : .. nın a l v . ...a .. .ıl. o • a 6 T &:ARACA TiYAT&090 tdt.TON cTıt· 433200•1 Trio Ra'I' (Akrob•U•rl (İstanbul 1 1'14.500), (B• 13.00 S&rkılar 13.13 T 11rkQler 1 
*Ha:rat?.n yalnU- k~tO taraOartnl: ılive ~tur. Eter bu tatlının daha i Aııı Cend.vtr. H.tl.& •TPL ,.,llb •Tf'I: 44"'6• eaaı"anda Paurtuln. _ ,..,.yoodaı tıham •• roııuı n4soı >. (.&.nadoıu 13.20 İki :Urkı 1330 cumartffl konseri :;; 
:dil.ı,Oınmey l bıralunıa .aıhhatını • l ltntıU 99 çtımUl otmuı Lttenlrae, ·,,_~'':. Ltl&!I -Ttl: Mlllh Yı!c\17.ln Yarışı. 8!1&,. den ba•ka aıı:,..m MOD, Ayten Gencer .,9 at.nt. nıı:uıı 274502 ) 13,SO ~faberlet 14.,15 Beraber .. :.-kılar j 
* r:e dUr:Jt:at t!dln • lçtne bir kadt!ı lımon 'lefa por•a Tayfun hını •e Aşk1nı. MAHUT Rrtl!CEL • Ke> daaert orkeatruı - Mar- tlJoa.. 13.4.~ Sarktlar 14 4!I KonU$M& 3 
'*•B.\. AX (ft Ata• - Z2 EJHlıO ı ! k&l 11koru 11.A9e edl!tr. s•R.•Y •Tel• . •• 1,,.,1 ıt·RFY\'4 •Ttl; l•tuı- mecıı 3 perdt, Q&r~m- man. Roof'da Ber ak 1 f k 14!5 ·~0, mnz• •ı UO<I Sarıuıar i 

T "' ...., K ı Doic b& • OUtnartut teıustllt- OFN 7 PAl.A8 (Boataııt-1)1 ren vapur ura v• ~ 1 * ~ıa beı c-all ttıaıı.:.zın aemert~ n. _.. 1-amam olunca bua dolabına ı:o- ıtalpazanlar Çete&! a.ıramaa tor, ısam ll:lmar ICtM ort• Armatan Seool ortNır.. • • "r 14."5 Ssz r f'riPrl 1~ 30 Amer~adan mQıılk 
* rörecelaıntz yılmadan çall~ın~z • nur, Sofra)• ielecrt;l 2aman telle :__._ lNcj •Tel "4!115• ;:ı..ıambo. '''''''' 'm' aataaı~b:•.tı.ı:ı_810~; 1 ,,cu.pa tr&aı •ı •• atrauıyootar lJJ)O l.fUı:tt 14 00 Proaram "e kapanı• 
*• f!R421 (U Eylll - 22 &kim) ı ! T&'lı'fUn. OPERA .Tel; , """ ""' fıll'L&N lltı.ı -Tel 441'1'f9• (T 1 10.37 AçtlıiŞ 'lfl Proıram 

T tekrar bina 1'urulur. Kahraman Doir.tor, ur matlnL Matloelu 'f[F.RVAN'SARAT ı e ı lS'.!0 Haftanın P?'Oir&mt 
*Nedf'n bu kadar &.&ınıanaınız. o;.: • a. s. Y. ONAL (&a.nmpapJ '49J" bo 8tmra. Tllduı (0r1etıııal 471131 ): (D Dtmtryoll-'lM ll&Jd•r- 1530 !\arJnlar 1'1'00 Coeuk aaatı. 
+ huyunuzdan vazıeçın. Kıaa btr• Ma.m · 18-30 daoeöl) Duo BarMIO .. ,.1 M0475 _ eırteeı , 18.00 oıı.na müzl.tt 
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Fevkalôde Orijinal, Harika 
Vasıflannı hak eden bir 

AMERiKAN EŞYA MÜZA YEDESl 
20 Ekim 1957, Panr günü, saat 10 da 

B E B E K 
Arifi Paşa Korusu No. 3, Ortaklar Apartı· 
manı daıre 2 (Robert Kolej Otobüs Dura
ı yanında) 

Harika mobil)alar, gôrlilmcmiş güzclUktc altı sandal· 
yası \C açılır masadan mlileşekkıl Mermer Damarlı J<'ormi
~a Plastik Fer l"orje Dinet Yemek odası takımı, yatak şek
lıne tebdil edilen orijinal kanape, aynı vasıflan haiz olan 
koltuk, sökillmeden yıkanabilen Naylon Friıe kumaıla kap. 
lı rahat kanapc ve koltuklar. )an ve sigara masaları, en bil· 
~:U~. rahatlığı temin cd(?n allı Bc:ıutyrcst yaylı siltesi \"C 
ustu Dunlopilo yatağıyla' Amerikan çift karyolası, Şifonyer, 
tualct 'c cıddcn bir harika olan komple bebek odası, (kar
yola, slfon~cr, salıncak, iskemle, lartı, banyo saha). fevki· 
lfıde elcl.-trıkli ev cihazları: G.E. Dipfrizli buz dolabı, Cold· 
spot Şakuli Dipfrlı Oler tlirlU gıdayı aylarca muhafaza eden) 
HooH~r komple üpfirgcsl, Hi-Fi 3 dc\•irli pikap, RCA por
tatif ra~o. Necchi Dikiş m:ıkioosi, Ea-y Çamaşır makinesi, 
Rcvere &es alma cıhazı, Projcksi)'On ve büyütme makine 1, 
Rcflektor, Amatör Matkap takmu, Elektrik tava, tencere 
ve Wc ting llou e tınnı gıbi her tUrlil yardımcı illetler, 
Kıyma Makinesini havi 1\liksmaster, Elektr. Sobası, orijinal 
serme parçalar, tekerlekli çay masa ı. Rustik Aplikler, yek· 
Pare havagazı fınn ocak, kırılmaz plastik y~mek tabak tll· 
kımı, Norıtakının Porselen takımları, Jet Deniz Kayağı takı· 
mı, Deniz Şilteleri, Ekran perle pastel renginde el halıları, 
ses alma bantları. yılba ı tezyinatı, alUminyom ipliğinden 
perdeler, Hi-Fi 33 \"e 45 devirli pHikları, Pireks porselen 
canı \"e pli Uk takımları, buharlı mu \'.S. 

i. BEKAR 

21 .10.1957 Pazartesi Günü 
ÇANKAYA GIDA PAZARI 
KOLLEKTIF ŞiRKETi 

Emsalsiz yeniliklerle açılaca~ını sayın mü~terilerine 
müjdeler. Hususiyetlerinden bazıları lstanbuldoı 
ilk defa; 

SERBEST SERViS 
OSTON KALlTE 

UCUZLUK 

Şiıli Halôskôrgazi Cad. 329/l (Çocuk Hast. iniı 
durağı) 

Tasfiye Halinde 
CENUP DEMİRYOLLARI ~LETMESİ 

ANONİM SiRKETi 
Fevkalôcle Umumi Heyet Toplantısı için 

Hissedarlara İlôn 
Tilrk Ticaret Knnununun 444 üncü maddesi ve Sirket Esas 

Mukavelesinin olbabtald hlikümlcri gereğince, Tasfiye llalind!! 
Cenup Demiryollan fşlctmesi Anonim Sir~ti hissedarları ı ar.ı· 
daki gundC'm' görOşmek ve karara bağlamak üzere, i»bu 195'7 Ka· 
sun ayının 29 uncu Cuma gUnU saat 11 de Şirketin Galatada Rıh· 
lım Cnddesinde Veli Alemdar Hanındaki Ta fi)·e Merkezinde fev· 
kaladc wreite ~planm:ığa davet olunurlar. 

GL~DEM: 
Tas!i c 1temurl:m raporu ile llurakıp raporunun oltunmas1 
Ta~ıyo Gir~ Bi16nçosu ile 30.3.957 tarihindeki envanterin 

tıı \ io ' tasdild. 
İşbu Umumi He,·etc ibraz edılecek Tasfive Giris Billn~l\ı 

il3 Envanterin ve Ta· fivc Memurlan raporu ile Murakıp raporu· 
nun Şirketin TasCiye M!'rkezinde Sayın Hissedarlarımıza açık bu· 
lundunılduğu ilan olunur. 

İşbu toplantıda hazır bıılunmağı anu l'den hissedarlar, malik 
oldukları hisse senctlerlni toplantı ıünUn~n en 11z bir hafta tıvvel 
Şirketin Tasfiye Merkezine tevdi ctmC'leri ic-aı> eder. 

Ri :;e sr.ıretlerinin kendilerine tevdi edildii(ine dair kredi mli· 
~lerl tarafından \'erilecek vesikalar dahi toplantıdııı 'hazır bu

• · .. '; l!z r3 Şirkete verilmiş senetler makamında tPlAldti nluna· 
Ctk•ı... TASFiYE MEMUllLARI 

Yozgat Vilayeti Daimi Encümen 
Reisliğinden 

1) Villyet aygır deposundaki 9'3 doRamlu yarım kan 
aygırla 94-1 doğumlu saf kan arap hamdani simri adındaki 
aygırların satılması açık arttırmaya konulmuştur. 

2) Her birinin muhammen aatış bedeli 200 lira olup 400 
lira tizerinden muvakkat teminatı 30 llradır. 

3) İhaleel 31/10/957 Perpmbe ıunn saat 15 de Dalmt 
Encümende yapılacaktır. 

4) Ayıırlarm ev11f1 " aatıp alt prtnameıl me11l H· 
a~lerl l~nde daimi encümende ıörWebUir. 

5) İateldlltrin temlnatlan .Ue belirtilen ıUn \'e saatte 
enelimende bulunmaları Ulıı olunur. 14661 

lzmir Belediyesi Başkanhğından 
l - Emlak ve 1stimllk MildilrlilJilndeki şartlatması gereğin· 

ce, KUltUr mahallesinde, cumhuriyet Bulvannda ltiin kadastro 
(1207) adı (31) pal'lıel ve (124,M) M2. den ibaret arsa kapalı 
zarflı arttırma suretiyle satılacaktır. Muhammen bedeli (65.383) 
lira (50) kuruş ve geçici teminatı (4520) Ura olup iıln ihalesi 
:/11/1937 Pazartesi ailnU saat (115) dedir. iatetıllerin (2490) sayılı 
.~unun tırlfatı dalrealnde hazırhyacaklan teklif mütuplarını 
1 a

1
1e gilnü en geç saat (14) de kadar Encümen Başkanlığına ver

me eri ilan olunur. 

2 - EmlAk ve 1 timllk Mildllrlüğllndeki şartlaşması gereğin· 
ce, KUltilr maha~incle, Cumhuriyet Bulvarında klin kadastro 

1
(1207) ada (32) parsel ve (l,88.0C5) a den ibaret arsa kapalı zarf· 
1 artt~a suretiyle 'IAtılacütır. Muhammen bedeli (9'.025) lira 
;:at"~~lcı te~inatı CSOSI) lira 9Jiıp ifln lhalm 4/11/1967 Pazar
fatı gu~U ~aat (15) dedir. bteldilerin (2490) aayılı kanunun tari

daıresınde haurlıyacaklan teklif mektuplarını ihale gUnU en 
ıeç saat 04) de kadar Encümen Baıkanlığma vermeleri illn olu· 
nur. 14609 

Sivas As. Sat. Al. Komisyon 
1 

. . Başkanhğından 

Hür. P. nin ;yaadleri • 
ceası ı ıncldeı rak ~ev halckını u.nıyoru • 

.Anaı.·asamız demokratik bir altı- Dıt :ı><>lltıkada ana taahbOtleri-
nı etın tte ıştırcııtı ıçttmal ye bu- mtze ve meneup bulunııutumuz 
ltultl mü811fieıre.ert t"mlnat altına ısulh 'Oe emniyet manzwnestnln 
ıılacak ockllde tldıl olunacaktır. menfaatlerine a}ktrı maccrapereat 
Büyült Millet Mectıaı <10 bin na- le tantaJcı bir tutumu hiçbir ıu· 
1U8a bir mebu.s )erine ugart 60 retle t111vıp etmı~oruz.ı 
bin nocu a bir mebus l!eçllmesl seçim be) annaıncaı .şaRıdakl 
ııurcttylc tevkil etıllecek, mebut> hürriyet -cndı ile ııon bulmakta· 
tahııleatının azami haddi de\let cıır: «Biz Hllrrlyeı partililer, de
memurların baremıııın en yük1>e.t mokrıısı ııc lıürrıyet rejimine aa· 
hacıcıı ile tahcııt olunacaktır. dık kalacıııtımıza. ınııan haklarına 
MAi. Ht;\ A:'ıi ı _ ve cıemokratlk müesıe&ıılere tam 

Mal bc)ıanı llakkında bundan HYll:l glltitorccıtımız.e, vatandaşlar 
Oncc yaptıı;ımıı: kanun teklifi ye- arıı::ıında parti rarkı ıı:!lzetmıyerelt 
nllenecektlr Blrtncı Mecllııln ya- memleket ve millet menfaatlerini 
nıncıa aeçımı ve azaııııı hu.sual .pant menfaatlerinin cıaıma lltitün· 
ıartıara ba81anmıı ikinci bir Mec- de tutaca~ıza. lkt!C1an muhat&· 
1111 kurulacaktır. CUmhurrelfll par- za ıcın bürrlyetlerı tahdit l'O tııh· 
tiler OstO blr duruma ıetırUecek, rır yollanna a,,la sapmıyacaıtınıı· 
bir zatın tıııtaııte tkl cıeracıan faz· za. tanlı le BllyQk Türk Mllletl 
la Cumburreıaı eeçtlmmne cevaz önünde ancı ıçerız.11 
verıımıyecektlr. Siya&! partllerın ---- ------
hukuk! cşltllltterını aa8layacaıt hı.l 1 " . H ( y 1 
tümler Anayuacıa yer alacaktır 1 nonu t_( a çın 

Kanunlann Anayaaaya uyıunıu- 1 • 

ıtunun lnceleruı:;,tal, ııyaııl partile- • ı 'iti 
rtn lı:azal muralcabesı. ylllaıek ae- ıçm cı er 
çim kurulu, UYWJmazlık mahke· 
meeı ve dlvlnı aıı vulfelerı1ıe 1 k d d' 
~~~~~~~~.r B"a~~~ .. ı~~~!';~ yaZI 8Ca ,» e 1 
tara ıamıı kar.al murakabe tl!fil61 ıeaeı ı tııl'ldr.ı 
ıarttır. Ttlrk mllletl adına kaza rumu ltGylüye anlatıyor. Bezlerini 
hakkını kullanan bütün uzuvlar bitirince dalma •anlıyor muaunuz?> 
için hukuk devletinin ırerekttrcııaı ıııye .soruyor 
teminat Anayaııada yer alııcaktır. Hep bir atızdın cevap Ttrlrorlar: 
tlıııversıtelcrln ıımt, ıcıart ve ma- •- anlıyoruz! .. • 
ıı muhtartyetlerı aaRlanacaktır. * 
Maf buat her türl Q teaır ve tıızyl- Kırlı:Jarellnden Bdlrneye aellrlten, 
lı:ln dıtıncıa bıralulacalttır. Meııle- bir yerde:rdl. inGnü yine durdurul· 
lı:l t~ekküller turulabllmesı va· du. Adı saı1toy ... Kal'fllaran rü:r:ler· 
tandaşların tabii baklanncıancıır ce itip nrdı. Dedi ki: 
icıarı makamların bu hakkı tab· • -Muhalıt munrılı: hep blrtbtn. 
dit eden veya kanuni faaliyetlere nlzle lyl geçinin. Ama bllealnlz lt1, 
mlnl olan müdahalelerine lmkln buıı:Unlı:U lkt.ltıarııı derdi orıadan 
bırakılmıyecutır. kaıdırmaaına anık lmlı:t.n yok. lUr 

D P enfliayona müatenlt bir ili- hatta sonra rey nrecekılnlz, tarar 
rar pollttkaaının mllmeııellt olmuş· verecelı:.llnl:ıı Bu lkl.ldara yol verecek 
tur. 8 milyar Türk llrası cıeterın· alıılz.I Anlıyor musunuz. Bunu D P. 
Clekl cııo yarcıım ve kredilere. aıun ıı, taraf.uz ve diğer vatandatıarını· 
etokumuzun elden çıkanlmıısına. ıı:a da ıınlıtınız herkcae gld.p duyu 

* 
cıevlet borçlarında lltl milyar .ı. run.• 
raya yakın artışa ve ikt buçuk 
milyara yakın cıış ticaret açıkları Tol boyunca taıue a;tttlkçe bU· 

yUyor Her köyden yeni bir otobüa, 
her duraktı.o yeni bir J!p, altı oklu 
bayrııltlarlylo kl!lleye katılıyor. Tık 
ıun tılı:lım kamyonlar, otomoblller, 
otobüıler ve Jlpler ... Tıplı:ı ıaso glbl. 

mıza ratmon l'ürk paraııının iç 
\'e dış kıymetlerlncıe muazzam 6U· 
kutlar olmuştur. Buıı:uıı Ttırkl~e· 
mızın ()"oklar le kuyruklar cııya 
rı) haline gelmestndo D.P. ııııer

lcrlnln cnfllııyon politikasını dlln· 
yacıa hiçbir devlet adamının akli 
cr<tırcmtycccı.tı dAhlyane bir buluş, 
bir (Krlstof Kolomb )'wnurtasıı 

zannetmelerinin başlıca Amil oı. 
cıul;unda otıphc yoktur. Memleket 
ekonomtslntn içinde bu uncıuau 
bu oıırtlann U!labı çarolennın ne
lerden ibaret olcıuğu hürriyet ve 
refah yolu acııı }nyınımızda be~ 

yıllık bir tktıaacıi gelişme planı 
Jıııllnde ıı:österıımıştır lktısadı aa· 
tıacıa her •eyden evvel tahakkuk 
ettırıımesı tterekll büyCtk bir ıbtl· 

11ıç muvazeneli ve istikrarlı bir 
llctt.aat ve malıye hayatıcıır. Her 
yıl devlet bütçelerine ltonulacak 
yatının tahslfılertnın en az yan· 
aını Türk köyünü \'C ltöylCl3ünil 
kalkıncıırmaya tahısls &urctıyle 

Türk köytı ile oehırıcnrnız arwnn· 
da mevcut muazzam içtimaı v~ 
lktltıııdl uçurumu t'n yakın za· 
manda ortacına knıcıımıayı nıllll 

bir zıı.ruret ııaynıaktayız Serbeiıt 

ticaret lmklnlannı ortadan ıcaıcıı
ran ,.e haıtıkı mubteJı:lrlere prim 
\eren hükClmlcrı mcvzuaumız a· 
ruıncıan nyıltlamak zarurıcıır lı
çt, küçük ııanat ve ticaret erbabı 
ıı;lbi t;nblt ve mahdut gt'llrll ı;e

ıı.ı~ vatancı111 kltle!erl bal?erlnden 
ve letlkbııllerlndıın emin bir lkt1· 
ııaııı l'e içtimai nizam tçertsınııe. 
ticaret, b zmot. ~e ııanaU&nnı icra 
ecıebllmrııcıır 

TaraC>iız bir idare cihazı tura· 
caıtız. Botun cıevlet hlzmctlertnın 
vatandaş arın eşitlikle latlfadelc
rlııo arzecııımcsl mllll birliğin ıh· 

mal edilmez zarurctlerlndendlr 
Emeklilik bir geçim darlığı olma!<:· 
tan çık:anlmaııcıır Vntandaşlann. 

kanunlarla teminat altına alınan 
tabii hak ve hUrrlyetlertno el u 
zıtanlar tçln bir he11ap wrme g(l
ııu gelecektir. 
GREV UAKKI 

HOr. P. li1 iKi ntandaşlara ve 
mütevuı halk JcOtlelerino en mü· 
retrelı ve idil bir ba at tan,ı van
deden b r partidir HU:tiwıl moa•i· 
rete dayanan bir cemiyette lıçı 
lcütlelerlnln milli ırellr ve haaııa
dan makul ve Adil bir pay alma· 
11ına 1mkAn \"eren b r Taıııta ola· ------- ----

Sonra Edime .. ltalabalık, ltal'flla 
yıcılaı, bayraklar, ılltışlar- İnönü, 
doğrucı bir eve sldtyor. Bu evde Oe 
ncı Başkan, Baltan sav-.ı aıralt.rın 
da 2 yıl kllmıotı. Şanlı ı:cıırnı o
n un uıcı doatu idi 

Haberi işte o aırada ö~rendl. 
cumhurlyct1n ıtlı: ı;Unlcrlndeltl bir 
numaralı muhalifi, bugüıi'kü hllrrl· 
yet ııavawısı HUse)'ln CAblı Yalçuı 
Te1at etmişti Bir anda gOZlerl bu. 
ıutıanıın lnönü. Yalcın için btı.alllll 
fU muaJı verdi: 

c- ause)'ln cıhl~ Yalcını a:aybet 
tt1lmlz1 Edlmedt bir yıldınm dar 
bealne ugramıt gibi O rendim. Tcc:ı 
ıürumtı ııöyleıneğc çaueııralt vatan· 
daşlarımı tnzlyet ederim snı;lll iti· 
zına. prlc ıevcııııı Telı:ln ııUe.slne ye 
çocuıı.ıanna ıı:vrı ayrı dllcltlcr ve 
saygılar ıunarım llllaeyln Cahlt 
ıcıu ciltler yaııılacııktır. uuııeyln Ca· 
bit ber mAnasıylcı bir rııı:ır adanıı. 
nın liebatı, idealizmi için ömelı: ta 
ıacalttır. Çetin ve Mit gibi •Y•lçııı• 
mücadeleterı, ömrü boyuncSö aevmı, 
tı. Ömrü boyunca ,ah.il mentaatıe
rı ıcın bcsapıııa lmkAnlara latllJıa 
ııe ıeçtıaı alblt o1muıtur Huaeytn 
cııblt, styııal hııJatımııda kudretli· 
nln elinden vatancıaoın balı:tıaı 
kurtarmak tçt mücadelenin Um· 
ali idi Balm tk~tdarımız zam&· 
ııında da HUae)1n C:ıhtt bl:ı:lmte a. 
mauaız bir surctt: uıraşmıştır. Be
upau whllkelorı ıııtoaıe:ı:ılştlr. O
nun ideali olan medeni Te demolt· 
rat ıcıareye ıınkı\n Terlllnce, bütün 
ttuneU ile bunıı yucıımc:ı oımu .. 
tur. Tabii oıaııı.k demotrnt.lk idare 
yı ttonımalı: ve Uerletmek yolunun 
en önde g.deıı mcşalestnı tutuyor. 
du. H,\seyln Cnhlt, ablllltta ve ve· 
.fada mcısteı:::ıı. btr kıymettir. 

Mcmlekellmlzln i~HI hayatın 
d.\ .ıalma n•dlr bir mücahit o· 
ıarat;; nnılat':ık elan Yalçın'ın 
bitıraıı llnO•clc fikir n ılyaatl 
adamlanmırı faı1uıı olarak il)'· 
ııya dint ederim,,. 

inlln ı daha aoıırıı bu acı hıberin 
tea.lrt altında, plnız batın• aolta· 
81 çılı:aralt telırt dolaımıştır C.H P 
a.neı nafltanı. bu arada Balkın sa. 
vaşı ıı1'lannda YQzbql olarak va· 
zıre ı;ön1üSU aalı.erl tab:yatan da 
ıezmtştır. 

lzmit Deniz Saflnalma Knm· wonu sk. dan 
ı - Kapalı zarf umlil ile ıo ton odu!l Ntın alınacaktır. Mu· 

hammen bedeli (48.600) tlra olup muvakka• teminatı 
(3402) liradır. 

2 - Eksiltmesi ı Kasını 957 Cuma gilnü saat 1~.00 de GISl· 
cUkte Denlı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Ev· 
saf ve özel şartnamesi Ankara, İstanbul Levazım Amir· 
Jikleri ile Komısyonumuzda görllleblllr. 

3 - İsteklilerin tıekllI mektuplarını en geç eksiltme saatin· 
den bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri. 

(2588-14591) 

Sakarya Valiliğinden 

MEMUR ALINACAK 

Büyük gazeteci 
H. C. Yalçın öldü 

tBası ı ıncıcır.ı 
mt'mlııketl ancak Türk ıten~l ııı 
lturtarablllr.• cıemlştlr .ııürrlye • 
hürriyet» diyerek komaya ırtrmlş 

ve üç gOn devam ocıcn komacıan 

kurtulamıyaralı: ııon ııcteııını 'er
miştir. 

Ver atını Olireııeıı tlnıverııl tc. ı 
gençler ve ı~ııor, merhumun evi· 
ne ırtcıerek aıleelno b.ş aatıııtı dl· 
leml.§ler ~e nAşının etrafında n!)
bcı tut.mata başlamışlardır. Oı>ıı~ 
ler merhumun cenazesinin taıcıı
rılacaRı Pazar gününe kadar nObct 
tut.mala devam ccıeceltlerdlr 

CE,AZE l'AZ'R oc~o 
Hllseyln Cahldln cenazesi pazar 

ırünü oaıe namazıncıan ~onrı Şif• 
il camııncıen ıcaıcıırılacaktır. 

lll4erhum hakkında Abmecı Emin 
Yalmanın bir yazıaı ikinci ~fa· 
mızdadır.ı · 

* BtlSEYiN CAHiD YAl,ÇINJN 
llA1AT 11Jı.;A1 fst 

HOıseyln Cahlt Yalçın ı875 de 
Balıkeslrde cıoıımuştur. Milliye Mu 
hasebectlertncı~n merhum Ali Rı
za Beyın oRludur Hflseyln Cahlt 
Yalçın Ulı: tahsilini Sirozda. orta 1 
ve lise tahsilini İstanbulcıa göre
rek 1896 yılında Mülkiye Mektobln 
den muun olmuotur. Maarif Ne
zareti Melı:tupçuluk ltıılenııncıc bir 
mOcıcıet bulunan llOııı>yln Cahlt 
Yalçın Veta ve Mercan icıadlkrln 
do TOrkçe, Franııızea hocaııııı. Ve 
tada muavınhlı:, Mercanda mOdür
lilk 1apmıştır 

Servet! FOnundt.ltl makale ve hl 
klyelerl Ue tanınan Hüaeyln Ca· 
hlt ·tn lllt eseri pek ırenç iken yaz
dııtı cNadlC1e• acııncıa bir roman· 
dır. Htıseyln Cahlt'ln edeblyatımııt· 

cıa tanınmııaını aaıııayan •Hayatı 
Muhayyel» ıcııı hlkllyelerl ile St'r
Vf'tl ?Onunda yıyınladııtı Edebi
yat ve tenkit maltalelerldlr Bu 
mııkalelcrlnl sonradan •Kavı:aıa
nm• adıncıa bir kitapta toplamış
tır 1908 lnkıllbıııdan sonra Ser
veti Pünun gazeteıılnde alyaııl aa
zeteclll'lı: hayatına ııırmıı. daha 
sonra Tevfik Fikret. ve HQseytn 
KAzım Kadri ile birlikte Tanin ıra 
zoteıılnt kUnnUftur Hüseyin Ca· 
hlt. Tanlncıe ateşli yazıları Ue it
tihat ve Teraltldy! müdafaa ve 
temııll etmtştlr. ı 908 deki Mecliste 
Lıtanbul mebu u olarak rctrl'n Yal· 
çın daha sonra tekrar ııııçtımıo ve 
Meclisi MebUlln Relıılll!lncıe bulun 
muştur Bir aralık DOyunu Umu
miye Ol!manlı Daylnler Vekili ta· 
vın ccııımı,tır 

rnıe d~ Maıtaya ı;ürülmüo üç 
:yıl oracıa ltaldıgı esaret Jıııyııtıncıa 
ltalyanca öjirenınlşUr HO!j('!vln Ca 
ı')ıı Maltııda başladığı terccınıcıerıı 
cıevam cder(!k mt'dıını1et fılcmlnln 
ana k\taptnn ııayılabııccek lçt mat 
ve tarihl yoz cildi aşan tercüme 
ıtOlllyatını me-ydana g tlrml tir 
Ynzııarındalt: a1ıştanlık cıolnyı· 

eıylc CUmlrnrlyet devrinin b~lann 
da birçok cıera istlldGI Mahkt'mt'l!~ 
ne Vl.'rılmlş takat Mabkcmelerlnln 
hepsi berartle netıcclcnmlştlr. 

Havatınıı'I yarım asırcıan rıızlıısı· 
nı Türk maıbuatına vak!o<len HO· 
&eyin Cahlt Yalçın :Yeni Sabnh 'e 
yeniden çıkardığı Tanin gazetesi 
başmuharrirliğini büyOk b!r il) a
kp.tle l!a etmıştır 

:Beşinci devre Büyük Millet Mec 
llstne İstanbul Mebusu ollU'alı: gi
ren Yalçın son olarak Kanı mebus 
ıutu yapmııtır 

Hüseyin Calılt hülen Ulus ıı:ııze
tesı başmuharrirliği yapmaktaydı. 
tnglll.zce Fransızca Yf' İtalyanca bl 
ıırcıı. 

G \ZETECll..ER CEMh"ETİSDltN 
ıtlLDiRiLMiŞTiR 

eemı1et.1m121n t17J11etll ba "" 
TOrk matbuatının en ealtl n ltud· 
retli uzvu Hüseyin Cablt Yalçın·ı 
ltaybetmlt bulunuyoruı 

Bu elim ziya t1Lreısında duyduıtu 
muz &eı büyüktür Merhumun ee.. 
nazesl 20 Etim 19.57 pazar gQnü ~ 
le namazını müteakip ltaldınlıcaaın 
dan muhterem izamızın merbum11 
kartı ııon vaz1felerln1 yapmak 'flzcre 
Şişli caaı.llne teşriflerini rtca ederlıı. 

oazetectlcr Oemlyett 
T.Jıl.T.F. NUN ll'ELGRAn 

BUJUlı: hQrrlyet mücahidi .Hüsrytn 
Cahlt Tatçının Tdatı dolayuiylc 
Türkiye Mllll Talebe Pedera yonu. 
duyduRu tıgQntOyü. kederli al1111lne 
çektiği su teicrafla bellrtmı,ur. 
•- Yapmış oldutu hürriyet mü· 

cadelealiıl dalma ltendlm:Z ıl r • 
dlneceaımu: ve bu nhaC:tJ:l fll:lrle· 
rlnden dalmr. Ubam a~acailım:z e., 
atz ınOcahlt lltıuyln Ca?ılt Yalcının 
ntatı dctarıatrle durcıutumuz tızün 
ta aonauzdur. Yalııııt ı!zlere detll. 
bllttln Ttlrlt Milletine b~1111ı:ıt• dl· 
terli:• 
IZMiRDE 
izmır. ıe musuatı - Hllıeytn oa 

bit Yalctnın nratı tetırtmlzde dU· 
yulur duyulmaz bUyült bir teenür 
uyandırmıttır Yıılçının, pazar günü 
yapılacak olan cenaıe tOrenlne ta· 
tıımalı: tızere '4!hrlmlı:dcn de çok 
kalabalık blr ltafllr hazırlık JaP' 
malı: tadır. 
ANKARA Gı\ZET&Clı.l:>R 
SESOlKASıNIS TID.GRı\1'1 

Ankara, ıs muıu.ıı - uı111 P. 
ııeteıst batmubarrırı \"C JıUrrl)'et mü· 
cablC11 HQııeyln Cllblt Yalçının Olüm 
bııbert ~hrlınlzde bQyült bir tecs 
acır UlQlndınnıftlr. 
Yalçının OlümO ile Ugll! oıarıılt 

Ankara Oazeteclltr sendlli:uı "1 
tebllll rarıalamıttır: 

Merkez!' Adapazannda bulunan Ticaret Borsasına YUk· •TOrlt bUUlının büyüt cıe;crı ve 
1 tk 1 F kült l bllrrlyeı aııva1Çıaı UQseyin Cahil 

8ek Ekonomi ve Ticaret Oku u \'eya t ııat a es ve Yalçının oıomo haberi üfelcrtmlı 
Mülkiye mezunu bir Komiser alınacaktır. aruında tterln tensUr yaratmı,tır. 

1.000 liralık kadroda 500 Ura aylık ücret verilecek, ba· HU.eyin Cahtt Yalçının TUrt tıa 
remli memurların bUtUn hakları tanınmış olup emekli kanu· sın hayatında ve fllı:lr mtıcacıeıeıe 

rlndekl unu uıma7. blımetıerl bl. 
nuna tabidir. zım için m~ek hayatımızın en 

Taliplerin memurin kanunundaki evsafa haiz olmııları ıntısteanıı ıırneıtını ıe,ıı:ıı eaeceı:tır 
ve 4 Kasım 1957 Pazartesi günü akşamına kadar VilAyet ma· Bu eıım tayıp dolayıalyle bCltOn b• 

aın Alemine ve merhumun nkınla 

"';:k:a:m=ın:a=m=ü:r:ac:a:a:t:la:n=:ll:A:n:o:l:u:n;u:r:.===========:'l'' rına en aamımı baı aaıııı:ı dllckle-rımızı mı!arız.• 

1 M. M. v. 1 Noıu sot. Aı. Kom. Bşk. lıanıarr t ··vük~er··-seçi;··--· 
Cinsi :Miktarı Tutarı G. Teminatı ihale ihale ihat 

Ura Krş. Lira K11- ıekll tarihi saati Kurulunun 
Nohut 114 Ton 

Nohut 50 Ton 

---
114000 00 6950 00 K. zarf 1 Ka· 11.00 

sım 957 
50000 00 3750 00 K. zarf 1 Ka 11.30 

6Jm 957 
İhale :,~rl: 1.stanbııl Sirkeci Demirkapı 1 No. lu Sat. Al. 

Kom. dur. Evsaf ,.e ~artnameler her gUn öltleden sonra komisYOn· 

Bir karan 
.. 

llusus1 mubablrtmlzden 

da görlililr. (2605 • 14600) lışık ıartname ve projeler dah:llnde Amasya Er yatağı Garnizo
nu ~lektrjk tebeloo inşaatı 2490 sayılı kanunun 31 ne! madde~! ge
;~~~c~. kapalı zarf urulU ile ekslltmeye konmuıtur. Keşif bedeli 1 
K ıra 99 kuruı olup geçici teminatı 291515 liradır Eksiltmesi 4 
m~SJm 1~7 Puarteal iUnU ıaat 18 da Sıvu Askeri Satınalma Ko
tsı:~nu 1 yapılacaktır. Bu iıe alt ke,ıf, proje ve ıartnı'ıneler 

Hususi Teşebbüs ltçi ve Müıtöl1demleri 

YAPI KOOPERATiFi 

ul, Ankara LeYuım Amirliklerinde Sıvaı Amasya Satınal· Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 

Ankara, 18 - Yültaelt ı~ım tu· 
nııu •D.P. mllleUo beraberdir> bat· 
ııtı.lı olan ve içinde TOrk tıa:vra&ı, 
dini ibareler Te Arap harfleri bu· 
ıunan 8 uytalılı: broşürün lmtıuuıa 
klrar veren 11 ıcçlm Jcuruııannın 
kararlannı iptal etmiştir. Kurulun, 
Adıına 11 ıeçım kuruluııun bu to· 
nuctatı;ı kararını tptal ed~n ııırarı 
aynen eOyledlr: 

•D.P. ınllletle beraberdir ba.ıııı:ıı 
mecmua her nı kadar mı.ıbtevuı 
itibariyle ıııllletvetııı aıcımı kanu· 
nunun 55 ve 51. maddelerinin hU· 
ltümlertne muhalif ıl lllnı mahire 
tinde ile de, aeçlm lturuUarınln bu 
mahl}'eıtekl matbuaıan toplatma 
ve imhaya aellblyıtll bulunmadığı. 

na dair kabul Te bu buauıta ıoaıe
rllen mucip acıbebin ıeçtm kanunu· 
nun urahat ~ ruhuna uyıı:un "' 
karar bu itibarla yednde bulundu· 
tundan ale;rtılııe valı:l tttnıll!l red· 
dine war t1rll4ü • 

ima Komisyonu Bapanlıldannda 11SrlllebDlr Taliplerin mektu"" 
ınnın 4 Kas 1957 · ,. 
Satınainı K ımia Paıarte.1 ırtlnU saat 15 e kadar Sıvu Askeri 

• om yonuna vermeleri. 2827 - 14701 

Sabnıı: VATU Oaetecmt •• lılatbaamlıkT A o. adın• - ~ 
ABMSD SMIN YALMAN 

Omuuıı Nırı1a\ MQdQrQ• l'ızcan l!:RGCDl!ll •u •&)'ide Tuı ııertnı nııen tdanı eden meeuı müdOr 
Oaz.etnntı RL.blt &KPll'fAlt 

e Y&Zllann nnı harflerle ~"'lC:ert!r:ıNtnı rıca eııerı~ 

Yönetim Kurulu karariyle Kooperatifımiı Genel Kurulu 
7 Kasım 1957 Perşembe günU saat 17 de Mahmutpaıa'da 
Mehmet Patıa Han 6 numarada olağanüstü toplantıya çağın)· 
mıştır. 

GON'DEM: 
1 - StatünUn 34 üncü maddesi mucibince, Ortaklığın 

I İ menkul ve ga)Timenkul mallarının satılması, tcmllki ve ter-
( hıni husu lanna da Yönetim Kunılunun yetklll k11ınması. 

~~=====~========'!:========~~==~~ 

SAYIN MENDERES'E ACIK MEKTUP 
sll:ı:ll'rt ile ıördll&O Hı l rndl liafım Ur dO.tindOtıl r:lbl cnlıe
ma.ıı dr\aıtı edl'<~ktlr. \t" bunlar zaman zaman ı.lzl nbaısıa 
rdecı?liUr. ııaıbukl ~ıı bO' ilk ı,ıcr ,-apnıa,,n ı:elnıl ~ııııı. ratıat
ıııt !'dilmek, ııkalAlık dlnlrnıcı. htcmlyo~nııııı. Knhat <:ıılışmık 
bll)orsuııuı. Hlr ınımn ı;n~·ma ı;apaıı rıı..ırırrl', lklll.larn QJıral'a\: 
ut.tiniz )oı.. O haldr ııe )apmalı": l\leselt' ııasıt: Taraftar top· 
lnıııaıı. Drrtını bareı.l'te '"''llnlı ... linı ..... l'sı.ı ıı.tıdara da a.ı ııı 
kör ~adaliıtlıı tıızııırt rtnıı~. llitldar l>lmdr. olUl'liD ulsıııı R)lll ı.Gr 
ndnı.atıa tılzınrt Plll"ı~ı. ili' lmtlıır insan \ nl'!lıı oıııan buldunuır~ 
ı.eııdl ıaz:elt'lrrlnl:t.e 3 l'rlt tlrrll ııı:ı. Hunııır bııı.ıı.:aırn ~ize I> 1 biz· 
rııeı l'llllC"r. t"nt,;at orınıln toıııaıınuıa,, nı·ııı.: Jııu.ı ln'innlnr da rar
dı. 811 .--,ter dlL:liallnlzl onlnnıı Ozl'rlne ı;-e\lrdlnlz. Onlnnn dR 
bir ı.ı ııııııı l.Pndlnl;ıe bııtlı)al'nk 3ollnr \llrdr. Hunlar hlr ıa· 
zetl'ııln hıı,nıtl)t'll ıctn o kaılilr rlzenı C"3 lrrdl ı.t bir an lclrı 
adeee \C adrcr izin rllnl:ıde ulnn bu lnıı.t\nların ın7etl'lerlıı 

ı.eudlll'rlıult'n de bO,tıı. birer l."U\\r.t oldutıına lıınndınıı. tnnn· 
rıııııı hn\;h eıkarıu·nk tanıta hnrl'l.rt l'dl'll ınzetrlrrln me\eut 
olu•ıı ı;lze bir enınl)t!l \er<ll. f'aı.aı bu rmnl)rtlıılz de tazın ~fi· 
renıtdl. 111111;111 lıl llıtllenıtlrrn me\7ularda onlıırn pek knlak 
a ... ııadrtınr ıördOn(lz. Bıı rrrr b ince harelil't l'lllnlı. DOnJ 11· 
nııı hiç bir )erlndr ılirlllnıt'mlı hlr bıu;ııı ı.anuııu çıı.arctınıL 

Demokra.~ı,e ınaııdılınızı ld<tla ettlalnlz btlttın r;UcOnUı:O kil)· 
lfldrn aldrtını:r:ı .anarak durmadnn kli\IOyO ônllrJOnOıt haldr. 
111ır-teelllı.tl' tahsili şart ı.o arali tah•ll 17. in anlan ı.tıctımse
mt'k l!lbl bir trnaliuu dil tUııOı. Gaı:etr.lrrtrı hrr l>ll•l' inde hu 
lstedl~lnlrı: yazı> ı :rorla blL~tımın\: imkanını tl'mln eıllnlı. Ki· 
tıdımızı l.;t'litlnlz.. dr\lrt otc>rltl'ı;lne dıQnııarnk rnml llAn Trr
mrı. lıu•usıında ı.:endl tnl\dlrlnlı:l ı.uıı1111cııııız.. Hatta ııızrtl'll'J"e 
trleron t'illp. cıBeıılm reşmlın ııl>" çıkmt)Oı1'ı> dl1e dahi ıor· 
dunuz. 

~imdi. !'ila,ıu lllrıııterr~. ıazettelll'rln ne ~artlar altında en· 
lışınalita oldnı.ıarıııı, hl'nı mlneıı, hem ınaddl'ten blnblr bas· 
kı ıdtıııdıı bulıındurııldulihırıııı ıtaıı.111 l!nllııdc filu hatırll\ttım. 
Bt-nlın lıunlan bu liııılıır ft(,'tklıklıı 11nınt11.bllmrm tiüphr 17. ki bir 
hllrrl)f'lln nır\Cut olduıtunıı Jll5trrlr. Ama bu, trhllkell bir 
Mi rrı, el tir. 

iliz dl' ı;lzlnll' aynı Onıldl tn~ı)oruz. 1'nıldlııılz.. hAdlsrlf!r 
kar •~ınila ı.:ıme ın1111ncncıııı hal ı.ııı liP.11111 ı.rndlne bu1abllt.ce
ıtıaır. 

Özcan ERGÜDER 

«Milletin selameti için katlanacağım» 
rn8$ı ı lnl'ldel nın hiçbir yertncıe bir UA tkl ıse

ıramacıa bugttn C B P nın yapmı, nede milyoner yet~cz. B r de 
oıcıu~ ııçık hava toplantısı tah· bununla lh•ClnO~orlnr Dl'mokrat 
ırılnlerln tılllfına muıı.zzam ol- Parti ıeçlmlerl bir ı>me öne ol
muş ve binlerce vatandaş Halk makla vatandaşın <'il müsait. zoma 
Partisine coşkun tezatıOratta bu- nını ııeçmet lı;tecıı. ÇOnkO ~ıecck 
ıunm~lardır yıl ha~ at ıııltıntısı bu ı:ıdl$le o-
Şemsettin oanaıtayın bu mı- muzlannıza bir kat daha b nl'Cr • 

tınıre iştlnık etml!fil mttınıı:ın &- fakat vatandıı.ş 7 5 senelık tl'C'rU
hemmlyetınl nrttırmıs ve B rıı:ııma beslylı.ı atıl> t nln ne olacaııını 
da büyük t~ır yanıtmıttır. anJayncalttır. 

CHP iı Başkanı Lcblp Yurd- Bugün D P nln temcileri her 
oıııunun t:om.ışmasını müteakip yercıc ır.ııızele gibi t ru tirli t tro
büyült bir Leuhllrat arBl!llldn kür mektı?dir Dunu ilk defa tarkcde:ı 
sOye ııelen Şemsettin GOnııltay, Menderes o muştur. Son lkt ko 
Ttlrlt dovıctının kuruluşunu ve nu masıncıa .Mulıakfetc gı>çer
çok patili barnta ııec;lşlmlzt izah seki ııuıııı a!l"Lına almıştır Belki 
et.ıntş ve eö le cırm ştır· muha'('tcte cıu,cn;e cıaııa olKUn b r 

«Bu çok partili rejim kurulur- Başvekıl olabilir. 
ken etmcıııtı D P lil r o zaman C c H p lkt cıara geçerse bir hu· 
H P ııaflannda tcıller B z bmet truk cıcvlet kuracak \'C partızan 
Pıışa ile Atatllrlı:'Qn bu yolC1Rltl ıcıarl'ye son v ıeccıı:t r. D P. o ea
vuıyetıne uyaralt bu yoıcıa lrltmo man bıl.lnı çck\lllm.z aııcınu arı 
nın muhakkak oıcıutunn ıııanm~ ç ltmhCC<'ktlr Biz iktidara ~ 
tık HattA o umanlar Paşaya ıPa ıck bütün atıdemokrııtlk ltuıunıa
şam bu yola ıı:trCllkten sonra &.z.e rı ve buaün vaı.ancıııolara kan tu1-
2aman ı;elcoek kllfrecıeeekkr. ırt.ı turnn bUtün 6mlller1 ortadan kal 
rn edecekler, bunlara tahammül e- dırncaıtıs sonra n tıı ıru.tcmlc al· 
Clecek misiniz?> cıemlşt m fsınet tı ay içinde tekrar ııeçtmo ırıcıecc-
Paşanın oo~abı •u olmu,tur: tız. 
•- Evet. millet.in ııelAmeU tçln c.H P. ntn iktidara ~e c .. 

her şeye katlanacaRım.ıı mllerl kapatacal;ını aöylüyorlar-
İşte bundan ııonrıı bUırOnkO cıe- mış Bqbakıınlı#ım eımı.ıındı llit 

moıcr11ı11ı kahramanlan meydanı mekteplere din del'l>lnl koyan ben 
çıktılar Biz o zamanlar kendileri- etim. imam ve Hatip Okullarını, 
ne her türlü muha\r.fet haklarını 1 Hrcllk Altı ay lktıcıarlannı tcn'klt llblyat. Fa.'ı:ült.eelni ben açtım. 
t?tmedlk: Fakat altı ay &0nra gör- Paltat biz hiçbir uman bunları 
dOk ki. hatalı yola ~rcıııer ve 11_ rey almak için yapmadık Vatan· 
berallznı rejimi ne memleketin <laŞlar, bu memlekette cami kapa
blltün ka::>llannı dış memleltııtlore tacak bir ıılçak yctıomtyccelttlr. 
açtılar nu hareketleriyle paramı· Diz din ı;lmsarlıgı yaparak k mse
vn cıe eri cıQıtü oncıan ıonra da <len rey lôtemlyonız Böyle yapa
bOtün lmklnlar. kendllennc bı- raıc dini ıılJ~ te kanıtınnıık ı:tı· 
raktıtımız ıso \on altını bir mi- nah ıııemıo oluruz Btıı:ı DP. a
rasyedl dellknnlı gibi barcncıııar. daylan eı;ktmtı kimseler olara.-c 
Eıildcıen Sunyecıe paramızın kıy- ~ı1170rıarm~ Ama onların yenl
mP.tı çok yükselt iken ve kapı ılır- aty e mücadele etmoCe her uma.'1 
iten. buırün 10-1& kunıp düştü hazırız» 
tı.ı• l9M DF.'li "0'R t; OOnaltay buncıan ııonra CR P. 
01,llU:'lf ınn.t t OLDU ZB!?lanınııa tütünctllerden keallen 

D P iller bilhassa 1954 dı:ı tekrar J Ctzde 6 terle ha.4 bir banka ıcu
gcçllcılkten ııonra ne oıcıum cıeıısı rulamadı ını Te bu paraların ba.t
oldular ve bef$evl ancak bl11 ya· ta yer:ercıc harcnndıRını. eayet C. 
panz dediler iete bu zihniyet orta H P iktidara ıreQerııc bu bankanın 
çalt z!hnlyetıcıır. Aklına r;:elen her derhal lı:unılarak vatandaşa az fa
&eyl yapmak için bu memleketi ı~ı lı:recıllor verccetını aöyıe:nı, ve 
batıll.'lından kalmıe bir çlftltk ııtbt ııözlerlne ıöylo aon vermıtttr: 
ıcıare etme ııelAhlyetl hlçl)tr kim· •- Şımcu D P. illere hitap eı.'ll· 
se:;r. vertlmlyecektlr. Her türlü yorum. Bu r Jlml hep beraber tur 
teGblr alarak kendilerini emnly<'t- taralım Buııcıa heptmlzın payı o!
te ııı ca;:,orlar Bu ı:amıno bir sun diyoruz. D.P il arkadaş.ar va· 
harekettir Bu ııtln meml<'ket n hı>r tanı kurtnnnalt için bluı ) arcıınıcı 
uırafıııcıa Demokrat Partt tem('!- oltıuıııar ı 
im aanııımalttacıır. Vatandaşlar on OünaHay Klnıkda da tonu~ 
lar<tan yüz çevtmılşlercl.lr. Dünya- mu tur. 
............ lllllll .. llllll .. l••• .. •••••••t•••••••H••••••Hl•lllHIH .. lf• .. l•ttfft•Mllt•t•tt ... 111 .... 1 .......... 

Dünkü Hür. P. toplantılan 
tRaaı ı lnt'1ıt,.ı 

ıı:onupnalar yapmıolar ve mıtınırte 
bulunanlar tararından uk ı;ııt al· 
ıolarunıoıarcıır Htır P bundan 
başka lll'e yaltın kapalı salon 
t.oplantısı yapmış, bunıann en ıı 
et çekeni de Baaırıahıınecıe yapıl· 
mıotır MOvecıcıet salonunda ya· 
pılan bu K\'!CCkl toplantıya Şem et 
t.ln Oünaltay da kaUlmıt ve aa· 
!onu dolduran tıeşyüae vakın par 
uıı taratıncıan tezahüratla kaqı
lanan bir konuema ~apmııtır. 
l!ITAl'ıı'RUJ,DA 

Hür P. Beykoz t9'kllAtının Boz 
hane k1\yOncıe tertip ettlll açık 
hava topllantıaı dün ö8leden son 
ra kalaba'ık bir dinleyici kitlesi 
buıurunda yapıımıotır. Xaza bq 
kamnın konuşm111ıru motııakJp 
llÖZ alan Trabzon mebusu Emrul
lah Nutku O P icraatının etranı 
bir tcnk dini yapmıt ve ıı~menıe 
re 27 Eltim tarihinde O P. nln tk· 
tldardan dü ürülmcsı lcabett181nl 
beyan etmlıtır. 

Hür P nln OrtaltOy tapalı aa· 
lon toplantuı da lcealf bir cıınıe
ylcl kltleel tarafıncıan alllta ile 
takip ecııımıe Ankara mebusu Muh 
118 Bavramo81u ile İstanbul acıayı 
Selihattln Tanda! ve Bayrı Sa· 
nerın tonuşml\lan h"yecan ile din 
lenmtotır 

Jç,.renkllyde tertlpl"'n"'n Hllr P 
kapalı !!alon oplan t5ınela tınan
bul adaylarından Muhittin AkC11k 
llıı Talha Altınb111:ak HClrr '{rt Par 
tlıılnln kunııuo ve pren .. ıplt'rlnl 
izah edrn konuşmalar yapmı•lar
dır 

ttf1R P. \'F. ('; t-ı•:~ D P, f,fl F.R 
Balcarva. 18 ıltususf) - Aaltnr· 

yanın Kara.<ıu kaza.<ııncıa 2.ı. nen· 
Clek'tc 12 D P 11 ı tlfa ederclt Hür 
P ~e ıtlrm11tlr Kayalar D P Bu
calc Reisi de ıstıfa etmiştir D P 
nln ayııı ,-aııtte Altyazrda t"rtlı>l"' 
dlklcrl n:ı Uııı:lero Rt!lenler Hür 
P nın mttlng!nde konuşan tıatl::> 
lt'rl dlnl"tllevt Ur<ılh etm1$1e.dlr 
f!'.-l~f.HIRDE 

Elıkl•t'hlr 18 (8USU~I - Hür. 
P nın F.ı:kl•chlr v,ıAyet Merkez 
ve köylerinde venlden altı OCAk 
te.şkllltı ıcun•:mue ve bu ocaklara 
flOO ü mtıteeavız aza kavdedllmtl! 
t r Hah Pelit kllvflnde 60 D P il la 
tıtı ed•relt HOr P ye ııeçmıet•r 
Vlll;rP.tln mtlteııddlt kasaba VI" 
köylerinde yapılan mltınglf're ka
labalılı: vatancıae kitlesi katılmıo
tır B r mitingde D P nln mebuıı 
namzrcıı mert Sözere birçok euaı
ltr ııorulmu ve kencııaı mü,knl du 
ruma cıü~urrıımoşıor 
Rl'R \fi' 
Bunıa. ıe •Husuıll - Hürriyet 

Partı~ının Bursa t~kllltı • ıımam
lanmaktadır Şehir içinde bütün 
ocaklar kurulmuttur lIOrrlYet Pu 
tlfilne tltlllalclar dl'\ a.-n etmekte
dir. Hunacıa durum ııüı-atıe Hür. 
P lchlnıı tnkleat etme:rtecıır. 
17.'llfTTr: 

lı.mıt, 111 (HU8ual) - brnlt mer 

lı:eztncıe dün rece Yılcıız Oazlno
ıuncıa yapılan toplanucıa altın ha 
llncıe ırc!eıı vatandaşları ıru no al 
macıııtından C1aha renıı bir yere 
na lotmelt zorunda kıılırunıı ve bu 
toplantıya üç bini mOtccavhı va
tancıa, k:atılmıotır. Bu toplanUlar 
cıa Turan OUne~ le cıtıtıır m&bua 
nıımr.otıerı Jı:onu~uşlardır. 

A. Basmacı D.P. yi 
ballğa benzetti 

CBaeı ı ıııcldel 
Jordu. Bu bakımdan halk, halinden 
memnunmut ıtbl a;Cründü. 

&b•bU ltutıarındın babltdtn bir 
Hatip f(lylı dedi; 

•- Sizler, Ebabil kutlan olan D.P. 
il karde;lerlm, etrafımızda ıördillO· 
11101 muazzam kllltıııma hareketle· 
rtnden bihaber olanlara, D.P. ntn 
hakkım vermı1enlere cıeraterlnl vı .. 
rlnlz.• 
•ELEKTRiK &0PtmGE1l 

D ter btr ~tıp, genç bir &TUltat da 
fOyle dedt: 

•- D P. bu memlekete U:tlladl 
llUkllllnı ltazandırmrptır Proıraırı. 
p!An n bulretıı çallşma •rutncıe 
:ıs milyon TOrk 1 aklnda, ıüııorııe 7e 
rıno, eleltt:llı: ıüpUrııe.tne ltaTUo&
calttır Ellerine aüp~ı koçanını ye 
tuulye torbasını aıarat merdanlar 
da bıtırıp catıraıılan DJ>., 21 ekim 
de mantık, iz an ve baalret aüpClJ'ie 
&1rıe aUpOrtlp atııcalttır. •Etn.ttaıı. 
bir iki munrerıt aııı:ı. tıe eyvallah. 
ıynllalı...t ustırt duyuldu. Jlu il· 
racıa tUraUfe D.P. nın 11!lll elen:ıau· 
tanııdan ltomedlren Atla Basm.au 
çıktı. Beraberinde getlrdlll bir lh· 
t11arı. ınlltrotr:ı:ıa çekuclt, JconuŞ\ur 
du. bıtıra• aynen törle dedl: 

•- llen dört padişah sö.rdüm. tto 
Ouır.hurıret bafk•m eıırdllm. 0eı. 
1eıeıım bunların lçl11<1e Atatürk 
Muatafa Kemal Uo Acınan l\lendette 
Slblatnt görmedim. Ata'nuı rubu 
fldOJ5un.t 
İhtiyar münü blUrlr blUnncz.. 

Aziz Daamac:ı tonutmara b"ladı ve 
bir balık · tavulı: hllıiy~ını anla~tı. 

•Balıklar, dQnyalar kadar yumur
ta yumurtlar, bu yumurtalar ıı:a· 
mınııı batılı: olur: takat, TUmurta
ları döken ana balık hiç ııestnı çı. 
karmaz. itte bu D.P. dlr. oaııün bl· 
rinde tavusun biri bir yumurta J'U· 
murtlar, ortalıkta curtııtaııen reçU 
mez. itte, bu da OH P. dlr • 
Baamııcıdan sonra birkaç hatip 

dabı konuttu ue de hılt aradıtı et 
lenee!I havayı bulamadıtı için ya. 
,.., yavaJ datılmaya başladı. 

Ouma ronıı olınaaına •• By(lpaul 
tan a;lbl bir zlyanıt yerinde tertip 
ecııım~ıne ratmen, umulan ragbe
tl gC!rmeyen bu toplantı Jcarşwnda 

baıı insanı D.P. iller tlrtıntOlennt 
belirtmekten çeltlnmedlltr. fg!'ll' 
de. top•u hılde, teraaııı te lfl'trt. 
rtııı ~tUrllldQ, 

.. 



• 
• İl d~~a ga·lip ayrılıyorlar 

Fenerbahçe - lst. Spor 
yarın karşılaşıyor 
istonbulsporlular dün antren mon yaptılar. Fenerbohçeti· 

ler ıse dünkü maçı seyrettiler 
o. ıl!l&r&J'lB :l:mnt1•t ber&bellliln· 

den eonra. ya:uı,k1 maç - Llı lldtrl· 
nı t&ytn etmut bakumndan - bl
rlneı dtwenln en krttUı:: tarş1laş
ln&61 haline a:elherdl. 

İ&tuıbul6porıuıa.r Jt4,mp yaptJ,kl&n 
Dentı; Pa.r' Ot.elde maça nete l~!n• 
dıt huırlanırorıar. 

Dün &&bah aut 10.00 da birU.ktAI 
Yeşl.lk6Jd• ıet:lnU yapmttı•r, h&!lt 
t:ruıurt1%1k Ue 1.ktl!& etmlflerdtr. 

Ant.reııOrleıf'i Necdet ır:rdemln •lhba\ B&blb • lten&n, M'ttıb • ~ 
u procramına uyarU, öl1eden. aon.• Kadrt~ Ot.ı.n&ör. • KaM.bollU, ııf' 
n:n lat1rahatıe s~ırmtf).erd.l mır. Ibrahlırı, Ib&an, Ytıbıel 

;e.30 da Denill P&rt:t• t.ülttlıf'iatlt ile çıir:acattır. ..-.•JJ 
yapılmı tır. Aynca P. Bah09liler dUn >' 

:Su td.mana SabQı, Aliatt.ln. Yük ı*f& Stadına ıelml•lercilr, ./ 

••l "' bant ~:;.atııtı olan GU.nl()r rı<a 
tat.ılamamıoı&rdır. K f 1 ~ 
ıu.mııın c•ıao• bitmiş oldutun• apa 1 spor sa o 

ıöte ht. Sporlular l&h•Jt. oıuhte- ı ı, 

md ol&r&k: 5000 kişi olaca" 
__ ..---.____ 1 Ankara. 17 - Şrbrım.ı.zd8 ~ 

etdllen 6000 kl,illk k&P&ll ıl~ı 
!onu buR'On yapılan bır törf ~ 
çılmlftır. Badece buıo roe!U'1!.~ 
nın bulundutu bu tö?'f'nde ~ 
Terbiye.al Ankara B61i1" B ~ 
Vtı Ankara Vallıii KP.mal A t ~ 
~en Terbtreat Umum ~ıodD;J 

" kıll ŞlnMI Ataman. OOl"e!J ~ 
4 "" :ı.·onu Reıal Seyft Cfınap ıu -' 

Adaletliler sahayı sevinçli terk ediyorlar. Soldan Gök sen Selôhattin, M. Ali, Fahri, Hüsamettin 
t Bölfi't MüdUrO Ziya. Oran d& ~ 

bulwımuşlard.ır. Bôylt"Ce nı ,. 
rıren kaı>al1 l!por uıonund• ... 
kara. Bofya, BWttet ve şutı.ıt ıl 
karmaları ar•1nda terttl)Jenen1 ' 
Rt!! R'ilret tumuv•ı yarın fi~/ 
30 da Ankara • Sofva mU:t• ~ 
ııe ba,layacalttır. Busun Y 1~ 
bir töı>lantıcıa Bulıarıar ner .,, 
mın btrblrıyıe lı:arşııaıı,muını,,ı r 
Ilf &tmlşler ve bu tekltf İ'•'J 

BASKETBOL MiLLi 
TAKIMI ÇALIŞTi 

ANTRENMANA TURAN, TUNCER, 
ALT AN VE YALÇIN KATILMADILAR 

<!4 K•tmda Bii~reıste J& 
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F'2 7 
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8~\ k:O& 7 
A .a ~ • 

• 2 ı. . -- 1 10 

• 2 1 ,, 
' , 2 ,, . 3 • 
ı • • 

' • • . l ' ı.; 

ı • 1 
1 • • 

• • 2 
• ı. 2 
li )il • l 1 10 • • ' • 13 • l • ıu • s " l 

18 J 13 

• 

Hüsamettir. , 'Caıımı>atcı kalesi için daima tehlikeli oldu 

dJlmlttlr. .1' 
• Bu mtl.6&bakalara An<ı:ara il ., 

emın 1u k.c:troyla çt1c:D.Ml nı\J)ı 
_., meıcıtr. 

li2 Kilo: Turan Kurt 
li7 • : llebmet Kartal 
62 :t :Hüaeytn Akb..., 
67 • Mustafa Daı:uıt4ll11 
73 • ktnıuı oıan 
79 • Bekır Bükt! 
87 • Thr.tılm Karaoaıe,..~ 
Aıtır met Ath 

Galata - Sorıye' 
bugün oynuyo~ 

' -·~ tl<l:ıcl - .#. maçlarına bu;Un Şeref s~~ 
Mıl~1 narnPt .ıer 'k çalı~a!uı

ıu. anı.ren6ri.erı Samı.nı GöreÇ''n 
Mıaret~nc:ı.e 0.8. kapa!t •alonun· 
da Y&"?tt!ar 

Antren."l"ı.L"la Göreçıen zin L&."l 
Turan. Tuncer. A<ta.."l 1"e Y&lı;1ıı 
lftldjc edeme<lJ::t-r. 

Koç:arı ili: olarak :taınma ve 11.a 
t'.f koaor-ftı.kten .onra, Batu • 
Tavu21. Ahmet ile Tunç. "Cnt:-. E!!'• 
dot;an trtoia...'1.n& hu u&1 ç&J.ı.pn• 
Y•Ptırm\ftır. D.ler f!"'l ile a7rl &7-
rı mevır..ıı oım.u,ı.\a· 

htincı 14ma:ı:ı Puarıenı !°'1 ' 
18.00 C!.a Kfod14öy aahaaı.nda ,,ap 
:aeaıtı.ır. 

Yll..'1.\Z ,.g l \L(.1'\"1' 
DLRL\fl.-

.K..ı:,-met.11 buket:ooıcumus Tıl· 
mu GUDd~·o..n bu defa k&dro;ii 
r.rm.eıneat. baaket~l mllhıtınde 
hu..;ı olatU: b11Ji1~ bir UzUnttl e 
.. hep o;m.uıı-:tır 

puac ~ ı kartııaşmanuza J.et.ı-
rlk eaemtyecekttr. 

DLl:er t&r&ftan Yal;uıın cıa :ro:-
~ıutu \·e blr t~ım ~&ileı lfl• 
rı dolayıaiyle kac:ı.rocıan a1rılacaaı 
aöylenmeır.tedir. 

Temenntmtz Y~ını. !bOtün aı5J 
.e:ı:ıt1lere cevao ol.arli) b!r h&ft.a 
aoora Ça!lf1llal&rı1a tekrar aOrmeiı:-

T&mf'r K..\,ttLr.r.R. 

Belçika 1964 Olimpiyat· 

larına talip oldu 
.Br1l.ıtsel ,!. fA.lı.) Brubtl •e.'1tr 

meell.11. 1914 oıtmplyaı orunıannLD 

Bl'U.kulde 7apı:ımaatn• talip oluıı
a:ıaaını oy b1tlltl L.e ıe&bul e-tmı.ştır. 

Bernelm.Llel Olimpiyat Eom.ı.te.ıd, 

Adalet, hakim oynadığı maçta 
Kasımpaşa'yı 1- O yenebildi 

yapıl&eak lı::artılaşmalarla 4e / 
ed.Uecektır. Oünnn Hlıı: maı;t:ll1,I'.'. 
at 13 de Karıaanmrtılc ne /.fi 1 
lu oyna..vacak. 1-klnoı k1.f1ılafl'td' 
ı;e li&&t 15.- de Galata Ue I:'• 
arll!lnd& olacaktır. ~ ----------
OLT~ 

••""1'.~ H>• 

Samimi bir 
Tavsiye 

• 
' ' 1 
1 

' ' ' ·.ı' 
F enerbahçelilH so.n.~.-ı 

:rugıu aı:evl bir muerett dn-

lH4 Oıimp1Jatlaruwı J"t.Ptlacatı '9b 
n 19~ da ııonakoda J&pacatı kon.· 
eme t•rarl&ftı.racall:TJ.r Adalet sağhafı Selahattin dün çok güzel bir oyun ~ık~dı. Golü M. Ali atb I 

1 Sacit DEMIRCAN 1 

hafta zarfında ıs..
hııl hınlr ve Ank•r"'I 

da olnıak 'üzere beş maç ~: 
tııar. Profttyonel bir I• ıı-1 
cuya her gün antrenmaJl "I 
zundır amma, hartada üç Jd iri'' 
çak !uladır. Eler ke)fl ,: 
turneye çıkmış olsa yapJ:.: 
maçların üstünde durul~-9: A

aa:e • K•tmJ>&-'ı& m~ını 
ı.aıc~p edenler lfilncte en çoıı: 

bt;•ecan duran. daha doıt-
ruau tıauntUdeo yennce dura:nı

ra.n bır tel:: lr.1f1 Vardl. BUtiln o
run devamınca yaptıtı lıarel(et
!ercıen çolt tılnırlt o~<1utu an.l l· 
__ yorcıu. Hat.tl bır arahlı: K trlDıl· 
nn &ıuncek.I ıatı.ı.a.:ann uaerı.ne 

oturup blLıjl ellerı. aruınela r.ıu
ıunceye da:.ı.şı ldrülmeKe ctef{erd . 
Be~e. HllaamettJ.n,n iIA Clevnıde on 
ae.ill:ız ıç1.nd& dilfUrü;m.Mllle lieYir
cı k.Lan hakeme kenttlnl kaybede
rek el kol hareket.ıerı •e Jeatlert 
ÇO' minidardl. 

İtte bu f&Jltl, seçen hafta:ıtt 
maçta hakem Orhan GönUlle mU· 
nb.&0• eden ve ona -Bu memle
kete anırenıör fenne hakm:n ıp
tır;.mell- dlyen Sıt-:ıı:eur idL 

Tam. yedt baltadır blr puanla 
.onuncu vıu,yette oıan ıurm.ıı.ı -
be)·aLllar. dun ilk ıaııbıretlennı, 
..on ba.ıta.:a..ın eı:ı form.da takımı 

K11eımpaııa .ıcarııaıncıa aldllar. 

\VAU:T ti.\ ı nE·rı.t tut 
Ayaıı.n~&itl Ar-ııacla.n do<a ae-

Erdoğan ve Turan dünkü antrenman'da 

uın. •onunda. Jübıleei .}&pılar..ıt 
fU.:.bolU bırakacaa:~ aoylenen (la~ 
battl.nın .taptanııa:ı k.ır.nm - OÔ" 

J azh:.a:a ugur aetird!.. Top lı.e. 

ler-. pu te,·zıa~ı ve .:Uzel top ıııu· 
r114:erıyie, fiab11.da o.r ) ıldız Qld:>
aunu b.: kere daha bellı ett;, MU· 
cıa.taa .b.er hareketıı·le ıy, ıcı.ı. l:ıc.. 

ıxi;;ın ) akın markajı Kuımı,ıaşı.

nuı .at açıJına umaıo vermf:tU- Hıı.t 
nactı. bllb-• ın )'6'll hat Ar. 
hani&. sa:tJlatı.ın maçın but.un Jıi
kUnü ü:ıerlertncıe tatıdılar . .Fon·e-
l• a:eUnee çok çal111maJa.rına r•ı
roıen t>&§arıa cıeıııd1:er. 

Beşiktaş, Beykoz ile 
bugün karşılaşıyor 

BEŞIKTAŞ'IN BU 
KAZANMASI 

ZORLU MÜSABAKAYI 
iCAP ETMEKTEDiR 

~şltt&f bUIÜD BeJkMU mıt:lflp 
t~P\lÜeetİl m11-

(lıimdl ller.r.ca bunu -d.QfUntıror • 
eon. aenelerln bozulı:: \akımı BetJ.k· 
ı&f].ll&r. ıerek. to lhU1UlUmııı kur. 
be.Dl ctm.uflar ve g:erısbe ı&k.tmı • 
JlU eUııınte çalJ4tırtmcyaralı:: eOkt1D· 
\OJ• aebep olmufl.ardır. 

Klha.J•t SlJ&h . beyuiılar bu rıı 
tam mina.!Jle ç&:mQJlet •• ttıme 
4Qfmamek tçtn çılı~=•fa bql&m.lf
l&tdı:r. Oyu ti, Beılıı:lkta•. n•elce 
f&IDPlJOtılut. •ndılJatDdf! 11eıı.eıuce 
.ıurmuttu. 
oaı.atuaraııd•n bel ~ı Jedlkten 

tonn .!li. apara da ma ınp olan Ber 
..,.ıuıarın bu&Qnktt macta ı::&a11 'bir 
!lt~oe a.J.&C&ie.?an tıl'.ı.m:n olunama· 
ıaM.t&dlr· Ancak bir mllddet enel 
a.rı . aırablı tu.1üpıe de çıkın td•· 
pt kr'..» ~arete snntş .... takım J1 
~f' ı~h V* .ıııU..tOrıf'·p ltaY11.-ı U1' 

B\J meranda, buctln& I~ m e&-

delutı:ıln muUdden. mı forvetler 
y'.n edecetıerd.tr- Bu bakıma Sa

rı • at)'&hlı tatı.m.. t.emklDU oyı:ıadı
ılt ıakdl.rde Beştktatı yeneb1Ur. 

Fak.at .Beşikta ın cb{1J1lk t&Jı::ımt 

ııuvıretı maçın netice.alnı dellft.tnı
bıtır. 

••••••••••••••••••••••• ;~l"RTEllılt;L KADROLA.il: • * llŞİltT AŞ: ,. * Varol (1) MUnlr f2). ı.ıeun-;: ! 131 • Otlrcan (4.l. özean (5J, • 
*Be<l•ı Uh . Nazmı (7). Rl"ı:cıp• * (8>. K. Ahmet 19). B. A!:ımf't): 
; (10), copun tllJ. • 
* BBYKOZ:! • * Necm.1 1 O Ra•ıf (2). iamfl!t: ! 3) • Baan ı• . &kerb:çer (.5) ... * \W'&t ı&ı - Ziya (j), Muata!a ... 
*(il B. Brdot•n un. Gl.1n•1 (10> : 
• .&.bısullah 11). .. ! 1Sa .a.ma ııaa!J 15 00 .f. 

·····~~~~~··~·~·······) 

Golü a:.m-.ına ra&men M. Alı 
bir çok: tırsatıarcıan ı.atıtade ed~ 

m.edı. Hıllia.w.ettın ile llote en çoj( 
:ıtota.rı •• CUC11Jlendl. 

kASl~lV\~ı\ C.\~blZ O\ , .\UJ 

ıc.unp&41aaın JLll.A.j(.wı:ı bl ıtırı· 
ı>ar•• catıımaıunın b ıca aebeo1. 
bil!' oa;tı ile rorret arMtnda. ırLi· 

IJa~ıo. ı~ ed.Uememetıldlr .Blllt!llt. 
y1 oynıs·aru ,-,ne bı.r çok """r~ı.
ntla.r 1·-.ıu. lkı. ou vl..! •tu. or· • 
la! Sabahattuı b1rçok Uuı:arı CU
zel r•r LULUfl&rı:;ıe uetıceııuz aı

ı"Mtı. t"ı san l.ıa.ı ve ıçler au.rı..:a· 
mQ ar&lt aı;u.:.n ba.ıta.ı hale ie
tırdHeL Yılmu hie: ~ece ıauı 

Jap~ı. 

'L\(..T.1'.\ D.\h.lk..l.L.\K 

o. 2 : Korner yuınında Kc.uan 
Aleteyı fal.tile 4urd.urd.u. Ayhanın 
orta.ıı. B. Erol aktarıyor, top Jııte

te4e, onun vuruıu roı. Pakaı "f. 
•oYt. 

D. 4. Sroı:un cıerınleme pa.til)"· 
l9 18 çtne sıren BU.amet.tınl dU
türdUler, Haıc:em oeıMtz bıruu 

o. il : Sa&:dan Hlllamettlntn o:
talad.ıl:ı topu BQlent uçara.it K.. 
Erolün ka1•ından havada bloke 
ediyor. 

o. ıo: Aaa:et. t:aıe.ıne l~k teh· 
uı.:.e. SallJıa·tın, Teoma:un a::u
:anua tapanaru tP.1ltkey1 6nled1. 

o ıa Sal.iha~tıni.n ttaııelei.:nı 

seı&hattln 4"11 • f'.\llRt (21. 
'İR\T (31 • Sf:LAR~TTN t 4 l. 
Gökçen <.Sı. o\1.8\'\ UU - B. 
Eroı (7t ~- Alt ısı. Rüeame-t· 
Un !9'. K. Krol (lOı. Mete 111 ı. 

Antre.nar: S7Pkell~. 
Kaptan_ Selahattın. 

K \~l'IP\ \ ; * 
Rfl.t"lııT (1) - KP.Oan 12• 

Nı oıau .3ı - h.\l <\. f·I). ~
D\n-\TTl"lıı L)l. Salih dl! • 
Ztıll.t;U ı7~. Tan-ar 181. Y1ı:ınaz 
(9ı. Ahmet ııoı. Teoma.:1 1111. 

An reo6r: Clhat lı.rmau. 
Kaptan. Kt.nan 
Hll.."<em: Haktı Oürüa dm-ı...ı 
Gol:~ Ali ıDftlc:, 111 
Rrvırcı 10.097 lı:ııı~ 
qagıl&t: 23.MK lıra 

.:ı.teı.e .tat&Jla HU.amettlntn onunı 
tnc:ı.!rd.1- Onun ataıtı ve •ütü. anıı 
anda kaleden Uert çıkan Bülent 
topu tutmwıt.ur 

D 21 : HO.amettın. Ayhanın 

derınleme puıyle Sabahattlnl at
lattı. 18 lçıne rtrdl. Pakat dOeUr
diller. Hakem devam ıe;areU ver
aue;ur. 

D 215 : Adalet hlklm ornuyor. 
Hat battının devamlı o:arak for· 
veu beslemeı1ı her an. X..ttnı>9"• 
kale •a.b.uını:1a 1~hhkell vazıyetll"r 
l-·arauna.ic:tL 8a1L1attının ıance; 

Ba.:~nt"f!, Hü ametı.:.ntn •&rJl K.. 
Ero: ıell"n topu kata:;rla ltaleje con 
Clern·ona da a-vuı. 

D. 31> Hüsamettın !le B. groı ., 
45 P• ıçtnde tut atmam&lıt yaı;on-
4en bir tınıatı daha heba ettiler. 
K•ımpa.~• müda!auı 

tavuı yapmUtL 
&Ilı: • l:.C 

Devre Ada!et b•lıı:.'..et altıncıa 
(0·0) berabenı kapanıyor. 

lı.l~CI DE\ RE 

K.ınn121 • be;a&ll>ar bu devre4fl 
o~·una lıAlum o:cıuıar. BLJJentın ııı.ı. 

zei. oyunu, Adalet forvetine ıoı 
atma ımkA.111 venn.iyor. :\1. .A.11 üç 
::nU&ait tımatı lleba et.tikten eon
ra nılıart-t D:.t. :.l7. de ı:;ag tarat
ıan t&zf!lt'uen Adalet. uınınc:ı.a de
nıaı·ite vazıyett.e topu aldı, haı:.:.t· 
çe aQrdOktf'n 90ılrll ta!Plltn sa,. 
a.ı kö~ealne aıotııı rercıen ı.ttrt. ,u~ 
:c top, Bülenlın pionjonuna raı&
to.en ftıeıercıe. Adalete iki puaL;ı 

.ıuancııran a:oı bu ıetllcıe .rapı1-
tnıflı. 

Dk. 28. Bakam H01ı1mett1ne ıaert 
Çılı::lf yapan Kenanı oyundan cıııa 
rı çUı:ardL 

Ael&let, tklncl aayı ı>e1lnele lı:oıu 
yor. Faka~ L&cıvert - beyulıların 

O.tı1ete Japtı.klan fauller ar.ın· 

d& maç ta bu ı:ı.etıc. ile 1 - o Ada 
Jetin aallbiyetiyle 10na eroı. 

Gençlerde Adalet 

K. Pa,a'yı 1 • O yendi 
Genç akım:aı 

b•ita:n K.Lrmııı 
kuanmıtlatdır. 

ar.. c.a::.:~ n:ı • 
_,.. ·-.ı.a:. 1 u 

Fakat $0Jllpiyoolukta idıli .ı' 
olan Fenerbahçenin, lig "'Jıl' 1 

Jarı içinde her hafta seY• • 1 
ta çıkarak maç yapmuı o~' 
culann kuvvetini \ie takat ,.: 
aşındırdığ_ı gl~i sakat da ~.ı: 
rebilir. Nıtekim so• Emııl~ı 
ve Ankara maçları futbOI ., 1

1 !arda bariz bir bezginlik ~Y 
lsteksi.ıik olduğunu gösl•rıv;iı 
tir. Geçen sene de böyle ti 
mu tu. Müteaddit seyııh•~: 
Fenerbahçelilerl acı mıı•- ı 

bly.,Uere ıürilklemiştı. O ,.,. 'ı 
man da icimame ularalı: ya~ 
tığımız ikatlar Dftie..ınd• fi 
kını istirahata çekllmiı •: 
~amp!yon çıkılmıştı. Feıı.erl>'_,i 
çeuin, Galatasaray matlftbl.tıl 
tind• kaybettiği iki puvanı. ~ ı 
tanbıılspor ve Emniyet ıeıı,: 
ettiler. Fenerbabçeliler ) ~' 
fu-sattan istirade ttmt'-ini b l 
melidirler. Ge(tD t"ne o1d11': 
ğu gibi hr<atlan kıçınn•"'-: 
ya dikkat etmek li11nıdır. j 

l
naenaleyh1 lig ınarları IJI\~ 
dadınca st)·ahaUrrden ,.aır}' 1 
mt1erini tavsiye edertı:. / 

F. BAHÇELiLER MAÇTA - \"ann •·••nbul>porı,. mbblm "• mııclannı .,,..,&C .. 
'tıer flbn rnarı r)reotmek ıcın lıtant>ula ıelmlıJrrdtr. 

haa. c-., .A"ftli. Nedim -.. Tttran lbrttımektedlr. 


