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~· H. P. Başkanı bugün Taksim' de Başvekilin isnatlarına ceva p 
''iktidar için ~uslarlo anlaştı,, sözüne ''yolan ~~~~~~~~ ~~~~~~ 

verecek 

bu,. diyen İnönü, dış politikadan· bahsedecek 
~· ş~~detU se"tnı konuşmasını 
Bono dön Tekirdag'da yaptı 

* * * Menderes Inön ü' ye 
Ka Yseri' de de çattı 
iki •aat •Uren nutkunda Baıvekil, ayni 
!d6 ile ayn i konular. tekrarladı 

Hasaet mahablrtmhulen 

.ALf GEVGİRLf 
Cmnhurıyet Halk Partisi pnel 

başkanı Limet lnönü Traltyaclaltl 
ıeçlm kıımpanyııı;ını cıun seceı ı:ıı-

• tlre11. tnönil böylece :vurıta kam
panyaya ba$la<lltı aüııdenberl 2ıoı 
kilometre katet.mlş olmaktadır. 

hönü son lı:onaşmasını dün 
ôi'leden sonn Telı:lrdatda as 
gari yirmi hin lı:lıinin önün· 
de yaptL Bu sırada bugüakü 
Taksim mitinginde dış Politl 
ka meİeleleri üzerinde dura· 
cağmı ve Bqbalı:aaıa lı:endisi 
hakkıacla ithamlaruu cevap
lanclıracatım a~. Baş
bakan Menderes'ln •ikticlarcla 
kalmak lfin lnönii'niiD Rusya 

• Ue anlapnaya teşehbiia etti· 
ii• yolundaki sözleri İnini'· 
yü son derece sinirlendirdi. 
C.R.P. Genel Başkanı ha aöa 
lerf okudatn aman •yalan. 
bu, lnsafsnhlı: hu• diyerek •· 

c .. u. r. CBG''E~·ı Cf I ır" ·~ı or L a·ıT··· o o a 
BEYAZIT'TA BİR Ml.JING YAPii 

.!:.-;;::':.':,':"'..:: .. -: .ı:: A. Emin V alman Hüseyin Cahidin gerçek manôsını, Ô zcan 
detıı oldu. Nitekim lnönü lkttda:- I f 1 

1 1 
Kayeerl, 19 - Batvekil buı:ün ,_r_.,..____ uçakla Kayııertye eııımııı .. mey-

- : Jj~~·f;YA 1 ı-----· d~-,, t:ır~!: rn~:;:~~~ 
••- -·-•- • - bqtıyan Menderes ol)yle debılşt.lr: 

DiLEK NEYDi =~+:~=~rı 1:..';::n 
1

~~b!~u':ıar~
1

~~:c~f Ergüder de bugünkü gençlig· in büyük vazi esini an atta haldedirler: bunlann l&yııa omuz.. 

(Denı9ı Sa: 5, 81: 3 de) - 1 C.H.P. pDQ11k toııaıuwı ıdt1ı> et. I ~~~~~5!!ii:3i3i!!!!!!!!!!!!!i\11\ 1 ::n:e:e mUlet. haıı1neal verile.. 

• Her zaman oldutu ıtibl yunrlat 

·KtSMET NE OLDU! ı~~~fr~ oevap Yerecettm. Çünkü. Lşıe bunı-
da, KaS'Mflde de aynı ı.maı:ı bart-Ahni ıı:ett devam etmekte ve Kasaert rep 

ed Emin y ALMAN :::~::. derece eırın bir hale ,eı. 
D Pnıoı.raı .. h "' fazla ı:• .raru lltlut _ o, Tür)[ mllle;ıne er VCJ• 

hlnlerlnte ert, ~ınıı llırdenblre öne aldıkları :r.anınn ;ördüiU için, iktidarda kaldığı U· 
tıllJ"nr 1ı D leaba ~ _.b n... 3 SU· " l'lu) Yllrttıneı.: 1 ~lıaı ··~ •• 1 lılr dilek ıe1:111tşt1~ Rer ~1 helll (.,..,nmı ~a: • • w 

ll'lt~ı dİ deyıete aıı ı;t*'~lUye ıettrmeı.. bir teodhlş Jııın•t lı;lnd ... 
11•tı•maı. ,., ... ,, n •11rett': t ~ ,.e lmkinlnra ı.:endl lhtlraalannııı 
1•rıa ta ke~rne \e ııet.;llnı a.:rruı etmek, \atand8'tıı elini, kolanu 

Ra ktı bir lktıtan 41 P atıannı e!ıntmelı, hOttın ba ,..sıta· 
!'art ııuıı '!Ok lleıaptan Grt 711 dtı\am ettirmeli ı trmtşlenll. 
lıaııerı0, ::•uın ha1ı11as .,!:"•rken, Yalnı:t bir n;rl anatm•fl,ıanll: 
•tatnı, llıf'd h'7ıl.reun, oı.: :arı:a anu. ayanıı.: bulretlnl, kendi Reııııcumhur Celll B~ar. dün 

1 ı11s7 -:.
111 lleaaretınL araretıı alikuını. veı.annı. mtvue- ıut 17 de beraberinde maı}etı er 

BAYAR 
GELDİ 

: tıota ba,ı aı nıertan .;ahar b kanı Ytı basın men.suplan oldtıliU 
&Jatınta ~·· ltbırııtıne t ~ eııt hlı,; ile mtıann olm•l'an eartlar halde uçakta ıtonya•cıan lstanbula 

•c ıııııı.aıı~ blrlltl>1e Yeaı b':' t ba&lıTan. hu a,rede Tllrk 11ınumı ırelmtotır. 
ceıth,ıerı ~kP•rtı baatıına r lıilaJıat dP\retl aemacı tuartı1an 1[0~-VA·D' t:sö~O TJ;KİRl>A(ID' KO~UŞ~H \ 'AP\Klit:S 

ns·::~:~!~:z;·:::::·~;da~'a::;ı~~~d::r;,~~··.,:ı:·:r~~ :[:~!:~l~:~:n:~!: -L-·i·-.... D." ......... E ...... -R··-·-... L ......... E-·-Rn ...... ___ .... S... ..A ... -·--v··-··-.. -A-.... -Ş ............... 1--
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1111
ta ••ctaeter Ja:te, lııtıtıaı Rarblndf' lmklnııatıklar 4a bir konupna yaıımıe Ye ııözü 

ıı.,..ı 18111 enı aellt111ıen, lb 111
.... iınll olan 'l'flrk beka U111L ntsbl temsile aetirerek. bunun ba 

~:'• tıırta~t~~!•ln d•1«ata e;::;
0 

h:aara, mtvaune)e, mflrakabe:re yatlaınıı bir ııeçlm olduğUnu, me-
ttrl• tıaııaıar te7e blkt• olta 'l'!:~t •Tandı. eahlandı, ııer ta- dıınl memleketlerin bu kabil eeçlm 

ltlktnt lltlllt ı · -..,,.ıe bavuı rldl a... !eri çoktan terketmit olduklarını i ııııu ı • ..,,1J'tll bl l'&denın lle,betl k e • d_.ıdı, her .x..ı~ı..t.ır. Bayar ııon olarak dış • I e tek 1 d e k ll&tııe ildi r hlticateıe b areııııncıa ıeveeıtı. ftlıarlı ~;J _...,, o r 
Qıtllıe_ lllllka7 Torlar, berke.t 8tilı1l lltladı. \ atandaşlar her 11artlntn meselelere temaııı etmio Te demiş- .. m 1 r e 1 n 1 a e 1 y 
'"•a >11111,.'::: edlJ'prtar. Kendi ne:~ dlotı1orlar, iter ttJI malt• ıı:~\ıc:ıbrıs, b~beynelmlle 'hlr .. 

,.Orkıyet ac-. a annda ffNtzee mtnakaıfa 
1 

B al 
de lılr.t~ııhı.!' 1'011tlka nılt1n1tnın aanıaya intikal etmişt r. u, 'f -

rın, urı,ıııı ... "t11eu. nenıaıo 11110181
• 111aour ... b• eeçtmıer· ~~~~=er~:ızı!w;am•=ız~r; Menderes bugün, İnönü ve ktı.: •tllror T':°tık cııııanu70r ~~~nn cc:Jae•ın. kahrolnnlo nldala- mmele deltlldlr. Amma Kıbna bak 

tllet llllı.ı ,·, 7 r~ hlllletının İa:n and .... dl~ kata ile lıer ~,.ı tet- lı:ındald iddiamız malQmCl\lr. konuşacak. Gun'" altay du·· n ~e 1116t ıte 11:.. n allkuıın bir .,:cımınde kendi kaderine lhter· ıtıbrıa tarih bakımından ye ırlı: 11•reı.ının -e it. Rert.ee 11,.an nzerını ne IM8 da, ue 19118 de, h b&- dan 
•••rı ... lllletı ti nııeıır lı n daşlanmızın ayatı ..... mm ("-n ,. ___ ................... ,, 

u V&tan41 e ne 11bl ' ey n btHpeız tek ac- mOhlm oıcıuıtu kadar. btdm lçfn ~J .,.,._ .... _.., ~ 
ll'latı iıonı..a: fartıetnaıe. ba~C..ll';":ı*"' dotnı •lr8kledlttnl her emniyet bakımıncıan da mühim- ismır. 19 - Tanndan 1Utıaren 
11 Cc; ın11ı.aıır •r. 

0 
emet ~il cal ... aja, eı ... ın· dir. Xıbnıı berhan~ bir eurette el ~da 

11 
.. .!.,,0~9;1~ .. =:-= 

hn 9dııtntan »artının lafların delletln1itt takdln1e bunun aley- -.. ' 
~ ••harı ... 1 •, ısı11 IUnametıert b~~ mlı •cacıeıeye lıo1alan al111et Ye htmizde olıııeatını. TUı1ı: Yatanının Blfbalı:an Adnan Mend- bu ak· 
•ele ll&lfe _.. ..., • Ulr Fakat ı d .. _.. l ı ,.. ı b111yo da tllı: aiizü bml!de ıı6)'1emek 11»" nıtı•aııın• •vrerı ıuetectı • on ar a. •--e- emniyetine hale ıre ece,..n (""-•amı Sa· ... 

89 
•• , .._, 

la)>rete ıeıe " 1 1llrı111att•ız er de. 1957 ff!Clmlertnln mtc:a- ...,. • ""' 
kllı lıattnfe n ınıııı iradenin dlnı,; kunettertn lıll11\alı.ları detıı. ruz.11 --.. --·--·--·--
Ye bara teııııte.rı ııtnnfteancaı.. Alettertdlr. J:ter Törk mllletl -M""'---, S-1 R HA R p -.ıt•t•rı~1 bir allkı l6ıten!'dl. kendi mulı:adderatıııa bö7le ttla 
lir, ıııı•reı.aaııan da aathl Ye eıteydl; partııerın "7Ntlert de, I• 

"' 

- netıCHız eırpınmatardan ibaret ı.: .. •Yeat 
blktwn tok ~Ha tartlar 
c IJ'et, lıak, hllrrtnt ~n4e Tttrlılnde cereıan eGen • ıb H 1 

"6)1t t;~e.t. T11rk lllllletı beeaplı n Pro&ramlı 1ell9111e mi· avası • ça ıror klıııı>'•t "'olıa1,1ıa1ı lmtıhan~~ı ııereı nreceıı bir manzara 1hterl1or. 
=•in ııeı:urrı,ete lltık 16 l~lren hllJ11lı. bir mllletı, rallll hl· 

11 ııı.111ı. 411 f!rl hlllıte dtııtt rın tenlere. onu kf'J"h bir ualllk illa- ı 
lllıııtu.~'· nnesı babnntan ıeetrealeN ant:ak Seçı"mlerden sonr a Suriye ye ı. lııak •e lııörrt.ret 

:::::--.._ ~ dlVila.rınııa oıcuntqırun, kendini h kk k 
~--.:::::::::: me\"'&nu sa: 1. 81:, de> taarruz etmemiz mu a a mış 

ifi;;::::::::::::~::::::::::::::::::::::::=~~-~=~~=--- Auoclatet'l Press 1 

Karaosmanoğlu yarın 
doku z yerde· :konuştu 

~ ıençllk mıtınıı dlln -t i°' ıo ft-
:aeı-•ı. ,...ıa" ... t&l•be lhU. DUnkU JaÇlan. delDaıluui, bum bürrtretl. 
UatMl!dM -.la~ "' bı!il_. 
llıdalet -1elertn1D ı.ıııa menuu 
edlldl&l toplantın ~nu genç ünl· 
nntteUlertn tefk1l •t..ttıı on blndeıı 
fazla vatandat takip etmlftlr. 

İlk kon\lflllll)'l J"lopan llk1 TIOL 
ret B&kanlaruıdan Vedat 01clel1, 

"gençlikle aı&talanmamn lüzumu U• 
15elinde dunnuf Ye demı.tlr l.'1: 

<Dnamı 8a: 5. 8tl: '1 del 

Gençlilin 
H. C. Yalçın 
için tebliii 
HUrr!yet mücalıtcıı HQ.seytn Ca

hlt. Yalçının ölümü dolayıalyle 
Tilı1ı:lye Milli Talebe Pederaııyonu 
tarafından Tdrk Yüklıek Tahsll 
OençUl!De 1U m.aj yayınlaıım~ 
ur: 

By Türk nrio1. 
Taımue oldult\J hürriyet müca

delMinl 4aima kendtmme olar e
din-ıttmı.B ve bu aabadald fikir 
Jerlndell daima Uham aıacaıtımıa 
.ız müoabtt Büaeyln cahlt Yal
çın'ın Yelatı dolay•ı:vıe duycıuıu
muz UııUntü ııonausdur. 

Son neftıll.nde: cBu memleketi 
açcak TQrk ırençltltl kurtarablllra 
demek auret.iyle aana olan &ilYenl
nı bir kere daha ır 6 a t e r e n 
BQHytn • Cablt Talçm•a olan ı;ev-

(DeYamı: 8a: 5, Sil: :S de> 

Bilanço: 
15 miting 
3 h8diıe 
Hürriyet P~l dün Akaaray 

c1a, MecidlyeköyQnde Te Hey-, 
beli adada Uç açık hava ı.op
lantıaı Y•ıımıotır. Kalabalık bir 
vatandııo topluluğlinun katıldı 
liı Almaray mltlnırtod& tik lco 
nuşmayı Patth kaza reisi Muıı
taf a Oü~ r~ bunu ia
tanbUl mebus adıı.ylanndan 
Prot. Selabatt1n Tanda!. Avu
kat Tallı& AlUnbaşak, Hayri 
Saner ve Rıza OUvenln konut-
malan takip etmtştlr. Vakit 
vakit alkışlarla ke&tlen hatlp-

1 

lerln nutuktan ihtiva ett1lı:le1'1 
meftulan bakınuncıan 41.nlertııı 

111 
~~n büyUk allkloliUll t.oplam14 

~ <Devaıııı Sa~_:s ~ti: c ıt,. ı 

İstanbul un 
Tmsiyumı 
En gergin . 

Halinde 
0.B P Ye D.P. nln 27 ektm ~ 

<çimleri arlfe&lnclekl &On büyük mı 
tlnırlerı, buıtıın Takıım meydanın· 
ela yapılacaktır. Her lkl pa.•·d de 
bUiOnkU mltınslcrlne bUlo-Ult e
hemmiyet orermış vıı hararetle ha· 
z.ırlanmışlartıır. Bu har.ırlıklarla 
İatanbtılun alylBI tansiyonu en ;er 
irin hallnt alm:llJ bulunmalttacsır. 
BuırQnkü mitinglerin. Talealm mey 
danına &1ir0lmfllll~ mahter1 blr 
kalabalık toplanın&ıiına 'Vftllle ola
cağına muhakkak nazan ile t:aınl 
makta Ye ııentş ölçüde ınzıı:ıatı tec1 
birler aıınmaıctadır. 

D.P. miti~ tıabahleyin saat 
P-1!! ar111ıncıı yapılııcaıttır. Ut-

1 
Kahire 19 - Jtablre basını. dUn 

bir harp J)6lkozu raratmala b..ş
ıamıttır. 

1 

El Şub euetesı. Türldyen!n he 
men seçimlerden soma, Surtyeye 
bücı.ım et.maılnln bek:endtttnl 

l'l:'l'A!HSA KAn:eAS K'CCCK F.~n:ı, R,R.o\Sl'SIS 

' 

tınsı il bll!!kanı Hurt Gönen kJM 
blr konuşma Ue ır.çacal:, onu taltl.. 

{De\anıı Sa: 3 811: • dO -

SOKAKTA kALDILAR 
\anıtıır tıırnrınd - ~:":ietl F.bf'ill1e clvanndat1 btr luJmaııda bannan 19 atıf'. «- nı. 
ll &öruıcı,or ıuı d~an ııtııınıolarcıı't ~n~amk. buradan ııu >ola ı~rııe~kı> ldıtlıııoı ııe. ııcttt nın-

• • eaı Dıde, aoka .. ta kalan aııeıenıen Nrtoın perlf&D \e .eru ısa-

yazmıştır. 

El Ehram. •HUdUt böltıeıı!ncleltl 
ku,•vetıer, suriyeye hücum tçtn 
ıoaret beltleınelctedirler,ı diye yaz 
mııtır. 

El Cumhurtye ııazetesl de buı 
harp ıearetıerı bulunduırunu ka.J· 
detJnekte ve cmuayyen deniz ve 
tara hareketleri hak!kl bir teca
vüze takaddüm edeblllr> dt~·e 
yazmaktadır. 

El Altbar 'azetesı de OrtaeloliU· 
cıa bir harbi önle:neııı için B . Mil 
ıetlerın derhal harekete 'eçmeııl· 
nl ltl~tır. 
Ot;\RLT B. liLÇIMlzlN 
GÖR tı~~n;uat 

Be7Nt Ilı IT.B.A.) - Türkl'f• 
nln BeJrut barak e!çtai düıı aece 
Lübnan CUmhurreı.ı Camllle c.ıı~ 
moun•u earayda zı:varet ederelt 
ltendüı.lyle blr mUddet ~rQpıaUO
tUr. 

.Blldirtldtttne &Ore, Ti1rlt bU)'111C 
elçlc! bu ı:ö~eClo Lübnan Oum 
hurrelalnıı Türk büll:Qmetlnln SU· 

{Uetaını Sa: 3 8 ı : S de) 

Emel4. yılına 
evinde baslı 
Polis 9 gün önce kaybolan yavruyu, 
bir ihbar üzerine, ikisi de yarı deli 
bir ana oğlun evinde dün buldu 

K adllt'Ö)'ttelı:I N U!ll1 BeJ Sokağı 
Ye bu llOkaktald Uç numaralı eY 
flmdlJe bd&ı' bu kadar ıı:alabalıt 
aörme:ntştJ. İki katlı blnııaıın önUn 
de yUslerce kadınlı erlte}tll ins&D 
tıoplamn1ttı. Açlt kapıdan tçerl a1 
rlp çıkanların uyıaı heaapınzcıı. 

Herkes &111Uyor. n~elenlyordu. 
RU!arı da vardı ... Bir ara dışarcıa 
kiler «İşte orada... O!llüyor •. » dl· 
ye batırıotııar. Orada dedikleri bu 

gün cıart ~ma buan Emel Ban
taızacıe tdt. Doktu atın lince eııra 
rengiz bir eektlde kaybolmuştu.. 
SB AAD~T 

Qocuk ovtn çlçelldlr. Net"e Te 
6aadetldlr Bllh&Ma Cafer Hantal 
zade ailesi bunu ıtmcıı daha tyi 
anlıyor. ı l Elı:tm cuma ıııına aut 
11.30 dan, cıune !tadar blnblr ttıl'IO 
encııee içinde yaşıyan anne ,.. b6" 

CDe~-amı Sa: 3 Sa: 1 de> 

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

llCCCK EMIL•t KACIRAN ASA OÖtL KARAKOLDA 



··~ ·~· . 
Gt·~·uı İ.'f 7.nuınu l 'ıl.:r11lnrı 

. ~~~kluk ınsanlan 2.muy~~doı~r~ık YALCIN'A AiT 
ç ~·.-::: Yazan =·-::....~: psıkoloJık fesır... HATIRALAR 

1 11 1 0 1 1 
n ALdg••ıL-:... ıaımteı1nt liÖyle- Maliye Vekilinin altıa stoklan 1 M 

Rumetlbl.fl&rında U .... A mıı: cNemııe bô- menmanda'kl beyanatı, plyuada · 
ilk '-1!ıdıtım ~ retı. :ıı:renellmtzlı> ıeaiı ak.iller ıyandınlı. 

Ş • I ve lMr J'em.k ı.. r . 
aaı:ılar, bQMaa alt .... mlDID bat.llta&&a- Mau,. Ve1dlı BUU 'J'QlatkllWl al· rab91anm. bla- , ________________ ,__ 

~ •u eual-l mu- tın eteklanaaa hMlı:•nd\ "eralf ol [ l 
m • t ç 1 1 • r ı- -··SAR kaMlr blılı.r- ntu ııera• JllıuMa bUJilk bir · 

kmJa. doeu.nmız. .... m11 ıPelt1,., ._ aau U• ııa .. 'M .. ıt 'lnıtuııınaltıa-
Olllllllanmuı. 114' eldll mı ... trl dır ERiS 

arıcact .. ıarmı. mı:--------------' . •arar Bt.-.mus w.:u,. veııut, 1>e7U6tın4I bir 
hocaıarım. mahallenin tanınmıı matbah·ı lmlreelMt ııellrl • Ta bu sram altın •tılmadıtını belirtmek.. 
mArOt Oabıaları, hep;ıı ele banahüs.- )emeıe ne derler? • Çerk• tavu- ıe. aadece beysııatın aonelan llı:lncl .__,. _ _,._,._,._,._,._,._,._,._,._..,.., _____ _,...,..,..,..,_,.~ 

YAZAN: 

Tallsitt TİL 

nünıyet eab!b'I, aıı:ıllı, ha71rıı, tat- ğu. Efenellmlııl ~ Pekly, Çuk~ler parqratında c JLP. nın altınlar. B QyQk Türk ırıızeıec.sı Hüae- le Jı:arşılanmıo. Lııanbula Cebe. -
lı, ııtıler )'QzlQ Te bilhassa müeb- mı pişirirler? • Hayır. abçıbqı ıcu- kal'fllılt ptermek aureıtyle uans Yln Cahlt Yalçın cuma H· bereket meb\16u İhsan Be~·ın rel&-
bed ııörQD,Orlerelt Bunların bepsl- !unuz plflı1r, ı:tenellmlzl • Ya bu aldıtını, D.P. ııı:ıtdannın da bU ko- ballı bıyaıa ıröalertnı k~ 1111 altm4• bir İııtıklll mahkem~ 
nı ele blr kı.a.-J enbiJ'l hn..ı 1- J'emeıte .oı derler? • e- baklava- layllltlardaıı 1a~rı milli menfa padı . Bunu haber aıe11tım :ııamao al beyıtl ııöndırııı:zuııı. 
çlncıe dUJ'&n!UD. BQtGn bu 1man- aı Bfencııausı ...... , e d at.len tamamen u-''" buld'""u:ıu çok maıee11ıır oldwn. o. m1111I'"""• Heyet. Oablt B-rden b .. ka. aynı 
ların ... btrel' ı-·-. va bir·· m'"·e~ . - ..-... J', aııı a mı ··- - ... "'t b ı ' ..... ~ ~ ... ·- 7apılır? - 8Qır, burada yapılır e- IMllrııDelttedlr mısın piri idi: yqı çok uerledll1 me. u u neşreden kelam ırueteaı 
r h f& romanını anlatan bir ro- renellmlzlı o uman Şalı başka Plyuadalı:I ıı.ıuıer. de.ıu tapalı halde gençlere taş çıkartacak uu salllp ve başmuharriri Ahmet Cev-
mancı. yllbut. hl.U.V.,.ioi oaklıelen bir •ualı b8flarmıt: chkiJ', Pa- kllfmııerıe Uade edllın bu ctnDle· ela çalışıyordu. Abelülhamlt zamıı- elet, Tanır başmuharrtı1 Velid E
b.r bllı:&Jeal oldulı:lUSDı eanırclım. dltab uıııoam bwalanlan .,... mi? nhl, at'1Dlann ıuwnın rebln ıdll· nınd& edebı yuııanna b .. lamalela büzıılyı Beylerle bu ıruetemn 
DotruclaD dotrura hto btr Jalaı:ı -Bepetnden ıenayQl bur\U'lll'lar, g. ınlf oldutu mt.nuuı• pldlllnt ,,r,y. beraber uıı sueteclllk bayatı mee'Ul mUdürlıl'lnl de tl'tkif et
ııö~ bU tblaDlar. m...ı YIJ'& feıı4lmlal• :au onabl aldıktan ıeınuıe "' ~ bu h•lôkatln .. 19011 ele, ikinci M11Ntlyecln 11'- ıırmıttı. :8Unlann muhakemesi btl 
fıkrMUU IOJ'lemek Metıyle, hır eonra. IJab. bir mGddl& cıaba mO· tiden bert bUlııdttıııı de Ut.•• et- nından 11<>nradır. Tevfik PlltNt Ye yaıc alllta uyane1ınnıetı. Halk, ıım 
ilÖfl~l bu b\llustJetlerf)'le teNddl& talır, blr F•dan bQtllD aetıedlrler. Hüaeyln Jtlaım Beylerle blrUkıe ell 0(1zel Sanatlar Akademlal olan 
t1~.~ ... \Mbloııı1!_9!Dl!!ı.oıı!11~1~ıııer bu ııual eıtıtı y-.klneııı llatık Alıtntenıı 1&tıllll&J'UI. raln ecl11· kurdutu Tanin ... teeınde JU- eski Mebusan Mecıllal blnııaı!Clakl 

.,,_ - -- - • • -· kaflk at.ıtunr. taıtat Cl1,... ı.ııcaan ..a eadloe efkln uınuını11 &al'fl· mata b .. ladıtı makaleler b•r t• mublkem•ll'l t.alr.i'D etmek lçhı, l11D 
ıer blnr llıtflJ'• beoMrdl. Ahme~ ela hlYIP etıudltt bir llMlltla .,. emda pıllr.olojlt btr ıeatı :rarar.ınaıı. rarta bUyUlt &klllır y9 17orclu. leylollere mab9ue yvlert •1'1mıGeıı 
Vetlk ... anuı IGGlal&n mQbalQa- ul&nUl Ttlft9lll Ue: •Karlfık ppellıden Ullt p!melıtHlr. Hatlnl. «Molla Bey ııet&m ecllJ'orh. ıBocıa elolduru>'ClJ'ClU. 
lara; .&omı tabının Jemeklert YI .. ,. kantılt l'JI• Clefta4. lı1 a.u cpaltoloJtt c.11' p:reU• her Sen 8111111 llbl mldı:alelarl ,onı...,. M evkufiarelan bepatnın be-

::=mm:::!:°:ııı::1~ ıı.yaı-m• HE FAR"/M/Z ~e!~~~. •- blr ıı.cuıı~ okuomuıtu. Cebi& -.,ııa btloum raeUyle neticelenen bu mu-
ali ._.. - nı ,,_. -- enitı bu fahaiJ'eUır, anel1etn1n baltemecıe Cablt BeJ'ln aoru-

a arına. __.arıyı MnllYUıannt VAD Ki• m aoa aııuına bldıU, Merkn Baıı I09cUIQ euıldıtı lttftlaı "' TtrK ıara 'Hftllll sarıf OIYaplar ıılt aııı: 
Şeyblıalıa DıaktuplU'l eeleblJat IOh• "' r ,/J lı:ala ltQltllılertDe ısOre, t0a mllJ'OD kl PlrkMına IDIDaUptUlar. B&yle SülGtmeleN •bel> ol\IJOfCl\l. 111-

• 

betJertae '" •emtnenın ıı~eıle- llllMlır. a .Uıoıı llıaJ'& ıetabl11 • Oldutu haldı .. ını '11lm•Umatten ltfmler ele buan ııuımeltten lı:endl• 
rı IODJ'lldan duJ'lllllllmllS nıoe tl· Blcal·i Dnlıtıen bk1 parMJS1ıL ._ alıma -ed• usart J1Pd• u . çeırtnmemıııı ı ı Jtt.yetl.,. ~ lhl11'arlık. Jalnıallk. ı..'atık ,.. 1.1 tala ~. ertnı alamıyor are1ı. Bunlarcıan bl BöHTla dlalaıı '•ın'la .. a tnlmler1nr biri 

VEFiK P 
hfll7alanlan bunalaratı: nlb"7'e\ ıu ıı.uuw 111 aalMlaD ...... 1 5 ıaıa Cablt Bey sertllle cuıımuıcıı. it- rl fUdur: •-AŞAN l N urunu ka.ybetmlt .,. bil' IQD iten· ......... ota 'bile llU~~·Mııldı 

1 
ıı bu ybclen YllYeleU blr ı\N Oaaıı' Jle1, k''ll5lll Harbinden bunun ü•rln• lelaınlDa kar• " .. ••an b-.muhkrlı1 otdutu 8aJ)ah 

- / dlııınıo 8aClnaam n•b01-dutuna aurosı lJft ...,. d091s ~ ııı:ı Opme hl411eel kopauııtu: Padlfab· aonra Tanini çı armalı: lotn lüaumıu rllecetıne hdltmet.ınlıj Te mııhke- ırazetesıne ırönelerlrdl. Yine 1)6yle ADETLER. bGkmetmıf. B&bılUJ'e .. ımıt. .o- .Uıaııa dolar •Wllnl bellr'mttıedlt !ılı: dnrlndı 7ap1Jeıı awruamoı P&rllY1 nereeleo bulelutu auallne me heyetine hitaben çok atır ıöz· bir aeyabatte, ıaytn edilen saatte 
elamı açın. maıuımıına oıuraıoa- lir. Pıı41tab t&bıına oturur, plllllır llendllllnln bir miktar blı1kmlf P• ler ııöylemlftlr. ortalıkta ırönılmıyiı:ıoe herkes me
lunb dllDlt. Btl'1'ene bQyUlt bir 

911 
ıııınt.ıe pelkqloJlk ıeeıt pyeai, tahtın MıÇııtını öiıerlırcll. BCIMJ'ln ruı oldutunu, lkl bin Ura k&4ar Mahkeme belki bu yolda bir ita· ru etmiş, .Aqam bNIJ1uharrll1 

tellt b .. lllllllf, Zira böJlı birden- b• .... ...ıe'k9Ü 
2 

mllYOD dolara C&blt Bey bunu kabul etınecıı. lı:O- ela borç aldıtını aöytemıı. bunuıı rar verecekti. Tanin bqmuharrtrl· Necmedelln Saelak, Cııhlt Beyin o-Ahmed Vellk .... alleelnlo ba
nımlan. lı;OlDfUlUk Cl\ınueırıe. an
neıertmı ~ellkllri samaıatar bep 
Pqeıııo lcleıtennden babMClerler
mıı. ...anın csama b .. lt&lanna 
ta\ .. lJ'• etııtı blr ıaıı:ım ablr:&m 
'armıe lı:t, keDCUlll bunları t.a&bllı: 
etmemıJt, 

Veflc Pata. ınaan UJ'lı:Ulundan 
erken kalkmalı elennif, J'Uaı ken
ell&l 119k pç UJ'llDll' Te JaMimGaı:ı 
eleı1ıal kallı:muımlf Ben blr Hbllı 
7atalı:tı ıruete okuaam annem b .. 
na: ıSen iM Yetik Paşa Slbl remek 
umaruna kadar )'Maktan kalltmla 
) acalı: mıaınh dl)'9 sorarelı. Pat& 
he e klf l9(lllert )'9melt ııam1111ına 
k&411' 71tatıa ıı:ttap okurmue. 

ciman ,..aıelı:dı hem az. hlDI ete 
hatif J'lmell• dermit Hıılbuld lı:ID 
C111il ııevdltl yemekler olunca bun· 
iare.an bol bol 7ermıt. dman, )·e
melı: yen.en slbnlDI :ronnamıılı, 
k&r111nı ltleuııemeUll deımto. Fa
kat kenellsl ııofrada b .. lı:alarlyle 
blrllkte reme~ yt111Wktell91 yalnız 
kalmayı terclla leler, bit yandan 
yemek yerken elllrer yandan ela 
muıoaaıı olr:urmuı. Ne zaman ben 
yt:melı: yerken btr kitap açaam an· 
nem bana~ «Seu de mt Vefllı: P• 
e•J'• tak.114 etmek Jatlyorııunh der· 
dl Öyle kl bizde Paşanın lemlndeıı 
bablfet.aıeclltiml• biç bir ll(1n Teya 
bir ReOe oımucıı. 

GEÇMİŞ ZAMAN 
HUYLAR/ 

blN Sadruamlıl• ,.ıımnec1111 ma- mal olmalttadır. lelltı hatırlatan bu ueuıcın M11na- üserıne teıı: dClmelen borç aldı- nın oalıalyetl. fikir hayatınelakl elaaına ,Pderek neelen geclktll'ilnl 
lQm. Palı:at bu •kl r11ol'Q elnletln UJıt elenlndı de dnam etılrll· nısh auaıını aormueıur. Cehit Bey mevkii buna mini oldu. eaıııı Bty anlamalı: ı.eıemlıjt.lr. Necmc<!elın 
d•ll.rmlf oldUIU maıam Clllll. Mı L6tffk tevziatı m•liıln al•Jblndı bulundu. o.. bU.na ou ceYabı vermııtır: mQebbeC nety cenııma mabkQID Bef, ocaaıPn Jı:apuuncıa Cablt Bt~ 
7apmalı7 dırtı:• 

0 
eaı:ıada 

11111 
bl\ •J'ın harelteıt o tameıı •ld- - İki bin lirayı, kimden ol&a e4ıtdl ve Çoruma dndar114l. ee- le 1t•ıı11mıg: 

8ad-··- .. •-••, Oel-••a .-.~ cıeııı cıecıııcocıulara 11"- oım"•, borç &lablllrcl!Dı. Hatıl elMen bl· nelenıe orac:ıa kalıu. - Jılerak eıtllı:, ne oldun' 
,__, - - _..,... DilD Tll4Fd WHI ınQdUrluttlDOI -.. ..,, 1 I '-Jı:en malQ • hWJ'll1J'le ıuuru oo- llO TM&Mp m elif. l:U 

19 
lUıtk, Blrlncl Kolorclu Kumandanı TlYer e ·· c &bit Bey, Jt•dlllnelen dlft\e- $)iye ııorm)lftur. Calıl; Be. ıuUııl 

aulmut ealtl m.murun SaelrMam- m\lhtlllf lbelyao l&hlplerhıı de 1 Plta. muharrir hU:IDDda meorl ttcı Bu cevaba bQtilD dlnleylcllırıe e1ıaıın bu muhanmeJ! an- ıu oe•abf yermiştir: 
ııtı ıcıcu•ıoı tsam ııt.iklırınt ... ._ vıTt, ıt &on ..... aı:a palı:ıt ıo. birler almü: ıetemııtL beraber m&blı:eme heyeti de ıtıı- - Bu e&bah erken kalıı:t-:m, aa· Nrelı:, yanl&nndalı:Uerını: totnt ~ "* oıwıınutıur. mQftGr. !attıktan ll<lnr& ıu e6zlerı zeteye bir çırpıda lli makıue :raz 

- canım. teı&ea ıM b.oet. rıı c umhurtyet deYrtDdı Oaıııı 
1 

eöyıecıı: e1ıa. tarırunız Tar kit Ya ran Hakkı Tar1k Uı'un Bey iki defa fatıltlll m&blt.,_ etlklll mahkeıııMhıe ıkıncı - Mtlebbet oerıy 09!Mına maa - 15 maltale mit 
Diye eöylenmıv mest huzuruna çıkmıştır. sı c;ılı:ııı. J'Ukartda 13yledltım~ kılm e411eNlt QDnmıa .,.derlllQlm - );yet. 

I 
rnezarl • et ecrlecek rtncl.ııl Ata Hao'ID bir IDKtUbUDU llbi. Teraklttpener OWnhun beolm lçln, bir balWDa, b'I olzaııe. - a&rl blM de bır tane ymııan 

T ASH H MEKTUBU zıyar 1 Tanin aazetlllllnde netrettığtnGen. Yet PırkMJ mertı:•lnele J'epılaaı •· ıur. QlnkO artdaD _..,.. zaıaao - •ar hVI 
Yaftlakl ı..ı ıüDU ikınclııl Teralı:ktperver 0Umlluı1J'I\ r .. tırma için suetecıe ıb•ıtını treftlltıen 90nta. llt Jıııhat.QUaı •.-eııııııı .81y 9C11daıı çlkaral 

.9uaıı d& ara<l& bir -.ııanıe Mev ~r ' balln &ı.. rırıuısı merkez nde J'IPıları ar.,. tlblrl lı:ullanılmuındandır. Bu hUltnmetl deYlnn•P btlırlılt ııııın .. altJ'• inmiş. ellRer arkadqlarla 
le'ltbanaet feyhl HtMırın•eııdl- :~ ~= ıı=ı Yıı::-:..u=: tııma için ırazeıetlnln ıO.ltıo• ~ elefa mahkeme relll Ali Qeıtnkaya den dolayı tevkif eclilerelı: t.ılkll. aöl'()omete başlamıştır. Aradan 20 
dea bir meJrtup &lırdılt. Kalın. ııu- ıacsır. 8u mQn&.Mbeıte, onu aenn blı1nl kullandııtıncıan Ala'Han'ın lell. Asa -111da Kılaq .Ali JllJ' ele mahltemeıılne ııöodetll&lller ve ld•· ı!ak1ka Stçlııce Cııha BeJ' elinde 
zel. IQlta k&aıe11 lçlnele ıra~ııı oku- d08t "' ıanıdıklan ,..t 

14 
le sır- mektubunun ne.şı1 Ank&rada ınrıa. VarclJ, Aolı:arııd& ı.oplanan heyetin ma maoıtQa edlldllw. -. bir k .. bir J'alll O. ııeatıJ'a ı.lunıl. AqaıD ııalı:tı. ııo.ıertııı bir yuı ile yuıı- lı:lcide Gar ... ydanıncıaıı hr.relı:et • venuıı emir üzerloı Cablı Bey narda unutulnnll 'IMl'9tte olCG• blılınWaaalftD• ._,u'ak:-mıe. melrelelı:ebl Yal4l•ll bir nhla dMek oıobOale Merkeaeteııdı aı-r ınıcıt edilerek Ank&r&J& ıönderil· tum için bana tı[fmecıuar. - İııteelliin makaleyi al. 

ltunı'1llmue malRubUnda Olnıısıı lltuaa ,scı.,. merhumun llabrlııl 
111

• y ALÇI N'I N' SON <11, nıubalemıeeıne bUl'ada b .. lan- ı.ın aartp tarafı ıııudur; ~anwı Dem1 .. lr. Bunun nzerlDe Neo-
blr mı:ır, bot bir IÖa, zarif bir lmA ,_...ı ldeotllltrdlr. Otobüa tam 1' elı. da 7apılan tad11le~ debbe' 1De4dfn..., itin bit lltl.ltacn lba-
llUJaoallm181 eneUDdeıa bıllrcılk. ti baıtket edtceğl lçlıı, llfıır•ı ede. MAKALELERi. NDEN Olblt .Bey, Terakklpenır l'lrka ne!ly cezası, kaldırılmıo. nerıy ce- m oldUtunu anlatmıştır. Htı.ııeyın 
-.ki bir ŞeybQllılllıA J:terıcıııtn kı- Hltl•rtıı ... uiıde hallU' tnııuıımaıa.. :nerllnlndı yepıluı anıe~ımıa bu ıası için bit Mili .ııucıut konmuş- caaıt Y&lçıı:ı ıu cevabı nrmıotır: 
zı bulunan fakat aon zamanları rı rica ecııımektedlr, PARÇALAR klndalı:I yazı ile hiç bir allk•ı ol· tu. Meııra hayatım bel aenıyı "9' - Mesele yok, pııet.ııme on bit 
bir talll:ı8alllı: ıllatllllll tıışlttl ecıeo mıdı"ını, bunu anca'" ıab-.. ·ıevın tlilD4•n. buı doetıarı.m. bQ'-Q• yerine on altı makale yollarım. 
Hıa 1 bı Tlll H r 

Jlaklu Tarık Ua'Un ıııumUnden " .... ... ~ • ar ı r • arııme endi 1111tcıı IOCra, ballnc11 lntlfar ıtmı. yazılar ll051)·tn Cablt Yalçın. bıışmu- oıı:ue1uıu ırueıeden ötreodlilnl meıe muraoaat etmemi Ye aerbelt 
k1 buan blSde, b- da Tekkede haJTlrl oldutu Ul'UI ıueteıııne eöyledl. Ank'"-"• -·ırıılen 1--- blrakılınamı 1ıtememl 'anıyı e-1 
m'-&fl ._al b -u la, baklı:ılld& IOnradan ,aıAlDl1' Jt.• -- •u• __.- -L~ .. r .. ır ve er .... ılnde n- kuvvetinin müsaade etti,.. Mn tenlll v••• itleri mQdQ-'' .,1 - ellyorlanıı. Bunlara: cBen '"''-""· 

t iti t 1 1 1 l 
zılan içinde ıoplıyan Te Baklı:ı Ta• "' ' - •.. •- ..... ~ ye aı n ı ı 1 erınıo l&Wılnl mut nt Ua'u bQtün cepllelıı1yle ortaya dakikaya kadar makale )"azmalı: muharriri de bunu ıertd ıt\ller kU YUl)'etlmdın memnunum. •u Bayan Serife Taylan'ıu reeım 

laka duyurmak teıerdJ. &ıtırı. feJ'b t ta elevam f!tmlııir Son malt.. Tanın b'"*.,.,ubarrirl Nı.t: · aırada unutuım::.ıın ıa.umıu ... '/. Mrat&I PllArmonlk Deme"lnln ~ .. atıııdl beya '-- OnCllQ hanımlar- OJ'ln bir lı:itebın buarlıkl&n ta· 1 1 t _.... dl a... ,.... ı ı " u .._ _.lanın1t YI ıetttblne b&flaDDı•t es ekimde c;tkılllttır «Bah• - Benim bu tıU.rle bl" bir • n oev-..ını ver ı.m. en annda ııçılmııtı.r. A)'ID IODUU 
la blrll'.~ıe aoba ve ıaanaaı bulu- neler• başlıklı makale 11u ııatır- .. kadar eln d ırtı 
nan ocı~ar4a kalmaya DMObUI' ol· ıır. au - d• onıımıı.ıse1t1 ıllnlu !arta bitiyor: .ılkaa olmadıjıoa #tık kana.\ ır c ahlı Bey çok çabuk ve çok am e ece r. 
e1utundan, bır mılrtubunda Tllla de ıntı.ar •tını. olacaktır ıdllr •ealelrıeU •*1 .... tlrmlfelnllldlr sannecıerım. lı:olaJ J'Ul yuaroı. tırıocı Yeni bir Di""._ •ıWı 
Han111Wl ıatlh91Slltlet1nl Mltlllb .. ....11 ha tımaa J'llıllltıMlı ••U .,.,__.., DÖ!l11I lhrbl MD*lnda ,.. aucun ı.ıp tubel~e Q\~mtlı. 

Resim ...W 

lı adamı ve 
Politika 

T 
ND NJ'llDea o0u-&el .. 

":nt•!• diye ko911pn ldlftlll 
k6y1Ulere, ban yuaıtıır 1'lr 

ııullllllar pek ııeTIDirdl. .K 
9'blı. diye •ütun ıllıan ro 
dk :razılar çıllanlL Fakat k 
lrlJlllerfn ..-e aıtr 
,....,. oldu.. "" Jlıllılldıenl 
toplamlaa ı .... teıeıla fl!lltr 
,er Tef& )UoJla &tlrRr ..... 
nalda,. aıılaflbMllo ıttMr 
il ;uutan .... wrmlftl, 

K9tlk U1'1lerln bıı 
ıelfr ııatıamaıı: a(ıkıödllltl,..ıa 
;ıf'k andıran yepyeni, fallat ı.•· 
71lk ölçllde bir llaflla açıJııöııJGS 
örnf!llne, ıa ııra politika ~ .. 
aızda rasllanı:ror. Ya .. an lı~ 
btr köfe .. ••ı.ı 1f a«alntan ye • 
De ferUe.rl &:rn ııın p&rw.. P" 
:ulıyor. Baba lkUdar partillnıld 
.e, otullardan biri lllr ına ........ 
pariblııcle, öteld oıuı 'lıtl .... 
lllallalefet pııftlllaılt w _., • 
cı111u aııı '8rd'e. 
Mımleiıettıı ~ polUbıa ....,_. 

llakımınd&n fllı anda pek ttJDI& 
Terki olmalı ••rekrn~a bal. 
7Ullt Jıl pek 8alt ıaneı lllr • 
Ttı'et tafıJW. Sltıı, ticari 
Jlllitüla ı.trtnılea 
1•1rt !lir .. ,. 41•1l•...,... it 
daaıı, aile fenlertntrı ıı.er ı.-
111n bir partb'ı yudınııalıla. ..: 
.. \'l .. naD .ı.ort.au elM 
... ..... ... .atlda.r 
•• .....,.. -,artUıırlrıln :... 
&l lllrtnln lılklıııetl eJe 
al, lf adammm Ql
Ula teıııtlıe,. ....... 
118fllll llrUMra ~ .. 
dl, muhalefet ;:rıllaruım ıııatdaJlo 
lutr payı olarak yeni 1enl • .,... 
taJtar koptnııaauı J'ol••• .... 
batacaktı~ 

Bu acem kılıcı polfUlıa e...
buhıuıın büyllk çapta )ar ö 
il "*" 1ılr zaman önce J8 
eeııuf lıil&eJadllllea MrlMll 
ti, TllUDllf lılt lf a--. • f 
rtbtlt, 81c;l9ı ""°,.... ............ -.. 
dıau Ola .. k flıtlfaı' pdlblaı 
71z Mil illa .... L nııat 
ılnde aec;lm faDIWll :ııan.W ı 
diltll muhalefet partldlıe .. 
yüz bin Ura ödf!meft 11n 

Bir eliyle Uıt!Car ~ 
Jb llln ye ltellJ eıı,te 
parUalne "' ,.. ı.ıa -
7U lf Hamı lrnetl, ....... 
pcılltllıa lfJlt*lf!nnı. 
\il' 7apratı. M111 Hıttlbıe 
mf!dltl lc;ln partiden 111\Ua ~ 
)'lllana btltlln mes'allJ.U.. 
caıa pedl,l ................ 
talıllı:Maıan:reWa ........ 
lftlka adllJBI llrnetl ile, ıaı.~ 
tör mlullnden .U az tt 1111111". 
.... tettı. 

Bah dllnyaınn4a pont!b 
pek az nadlll olmakla 1114JluıCll~ 
lıııı Alınaıılar llile, Bitlerle 
dıfllınıc ... ielıı toplanma 
,.... ... "'9a papaz,-· 
•• lılı*ıu, ..... _.,.. ..... 
ı.aa. .-, iller aıalekten .. 
tliılefte l1IDll lnırllaa -~· Can r• elaeleıtıı4ea ....... 
tik, fakat dalla b1 !lir ..._ı 
len leln ........ ,_..... 
...,. lıllr .- ....... ........ ~ 

Yatımızın arka tararıncıakt vo
ıun karşı~nd• ltUçük bir duvar.a 
çevr ı küçüou& bir babQCIU• Yar
dı Bu e1uvarın d"1a G\ellnde de 
küçült, &hll&P ve 'barap bir evin 

ile: cVleıt-ı Dderunl'nln. tene Pl9 llalkl llll'Jb'tt ft ıaun 118'1.. - -.W -.naa& "'1raledtld bıuıoı memlekıtıe llttll1 Al'llaD "ık bauıalann bulundutu uı~ dtııııu.ı,. 
Masal keııaft ~ıt dnllntn 11· tnahlcOm olclu nnelın nıallnna bıfakm.-a n.- Oefabmı ftlmlttır. o.ili\ Bey mlı: btrlı:llQ'!Ilü:ale JM&r, bunlan o Mrt dfln .... 111 ıe lfllınışıır. lftarıdıtl ten icap eblnf Blrlelllı: AIMo 11__. _________________ ;.:_ __ _;::....;,.;:.:....;:.;:.:.:.:.:.:..:..:..:::::..ı::=-:=:::....::...;:_~=:;=:..:_--~===:::~===:c:!!::: 

rtlı:a. l•ıtlter.. rrama .,. fl•al 
aemıeıı:.tıert ...ıı elt•lı:lan J91ı 
Mlı: lı:\ttlr ft la.rl-e ent,.. 
atne ll&lı:lnl.IHI aıı11tmea. ......, 
cllır1 •• ,.. hlıaalı:, IUıllll .... 
ıaatt lllntJ'ltlnten aall"'111 
bı ratı:mak. meellllerla IAJ9'lt 
\f! lrUCrttlertnl llfll'a lntl ... lt ••""71• mı nan ot•alllf •• 
m .. felı:et lllrrt1et1 ...._.. ,. 

cııaraını t•hlb Ilı: 
Atlt kentn kıt ıtnl oesell au

bıdtrl 
arıı:uı görünür. bu evin bu tara- cıemelb dl~ordu. 
tında tek btr 111• Slbl. blr ıeıc ka
çClk pt?ncen bulunurdu. Bu kdçü.ı: 
anı& ile bu ıılmıılyah 'e harap ev 
Vefik Paııwa attn:ıif. 

ZEMAHE'DEN 
ŞKAYET 

Şeyh Htl111ın Stendi. tl e ııa
manellD tıaııl bir ..,.aa tacıM114u
tund&ll tlk&JI• .. eM nnclttlne 
l'Öneleı1len mektupl&rc1& bile yazı. 
mlııl. imli "' uıta balı:lmlarııı4&0 
oı°' .ba&alar tNluncu.:;:ı.e1ı.,.. 
bilmem banll bir -.maıı 
plrlnln bir ıtklyeıı ken4ıatn•n 
pelt bofU.D& ıtı\tl&Dden bwnı mut 
taeıl teJı:nr ....ı: 
~· na-ı Atlfte-1 Cl•an-ı &tarı 

•rma ki-. 
Bat salat. mlal plat, lal& ııı

la&. iDl& ... ati 

Büyük babam. ar&da bir Vefik 
P .. anın zıyareılne lldennıı; BLr 
ırtın o ıcuc;uıı: harap ve ıtyah nde 
hiç ktmaenın otumıadıtını. yıkıla
cak olaa ancak küçük babçemlaln 
b nm aenlfllJebll-tını. o 1t•nt· 
ıı taonk peııcerenın yllcılm•l1la 
l!'llndlkt hanımlann ona minnet.
tar olacaklarını 111Syley41retı: bu u
fak &r1&Jl ırıuy&fıtc bir' bedel mu
kııblllnae 1ı:endi5lne 1atı1maama 
mGaaade bUJUrulm•ı rtc•mda 
bulunmut P .. a 1111. b10 ıamntn 
etıntdlti h&lcıt. «Ben amrflmde 
blo blr mal aat.maml .ldıttm bu
dur • 41yı etTap var41llndın bil· -
yük babam bU münıcaaııa bulun-1 Unkapa'" - lyOp 
dutun• pek lllJ'ıı4• canı ıııkı1DUf. 

Bir müddet aonra Vefik Pata ofobGa 191'Yİ11 
atır .b•t• olClµtunu dUJ'lll'ale BQ-
yQk bablml qallnmıt: «Bul bah· :ls.T.T. Sılarelll ~ ıılperlt 
çenızın yanında ltQç~ ııarııp ft oıuıaaıı otMOll• pldllı9e ltıını• ısO 
ahşap, ılınıılJeb bir ,., v&rclır, onu raıen -\lire otottUe lderttrt lb· 
ıı.te btbe Ma1t11• arar YtrOım.ı dU edltınek\e " -n• blltıar 41 
cıemUJ. O .. man da bQ7Uk babam anı,. otuwkı.411'. Yamı 1&1'alı
ızıetl netsin! mentaaıının fevlı:ln· ıan ltlb&ren de ıecırtlbe aalıl7etllı· 
ele tutarak cSf9Dellm. tıendenls 41 de otınak tılllt'I tJDlrapaıu • llrO'D 
ömrümde :bl9 bir lbUD ıruw et- ar9llDda otob08 l9ferterl J&Pılalall• 
medlml Adetim 'bUdun 41191'ft bu m 
blbeJ'l kabul atmemıe. • bit ııuaıaruuıı 'taflJ'&D tJDU-
• paıu • llJ1lp oıo"8lert. 11ıatı:apanın-

ŞAH l H YEMEKLERi 4ID ıw.t•ııe onıaıı ...... Bataı. 
Bir Acem Şııbı t.ıan'bUla ae m;o. 

.AJ'YUANF l&b11 JOIUllu IPSblD 

.................. "Oll· 
mlfl•ı- •••••tı:ı.tlf ... ...... __ , ..... ,.,.ır .... 111 ldle-
ınetnlllı ,... ..... ll&ft ... 
"...,.. .waıaeu ,_ lllTllrdt 
91T lılla••••ll W1- .....-

Yeni lffl wW 

Cıaa.a * o.a Malılı:llMll BQ 
MtSa O&b&\ .. ~ aelında 1111' 
IDMDllD11 etlDta eluruflDMI eoııun
da il ..... bapM ınahkbı •ımlt
&ar. 

llamıwa 1'91lp -· Baltallın&DJn 
da aıua .,.-Muıd& btr .aaıııa bı.. 
98111tWlı IUIUJlt •llrmlf'G. 
Arı- Ootlllltl #!' OIM Jıbllke

ıaeli de caaarp ClUIUflDlll tonunda 
...... 1lllTlü ~ blr maznunu 
ı .Mu 1mi111 ~ etm1tttr. 

Mell.. tNn•mın dlmılouau otan 
,..,... ....- llllr .... onoe, ı.eyt& 
~ adıDM im kaclını ekmtt 
wtall de ~ OlftnııQ9t(1. 

il Setim Kurulunun 
bugijnkü toplant111 

il "9laı kurulu, ııusnıı. ıopıau
ralt Tdat eden Hu.eyin Calılt Yal· 
91nın ıertııe Balk l'W\111 Utteeblden 
taıannı .-,ı olAnt ıısaıeruen Ba 
btr -.ı>:run clu~ Jı:arua blfo 
ıayadlııır. 

Esnafa 15 gündenberi 
Turyatı verilmiyor 

Uzun zamandan beri iyi talltell 
J'at temin edemld1klerl için bütün 
1b\lptlann1 nebatı railarla kırtı· 
ıamalc lllOl'llDda katan Hnt.fa, 15 ırilıı 
den beri oTurJal• Hrllmemlftlr. 
ı..ı&tıanllda Jııl kullanaıı btltUn 
euıat, ~ Yat aıamaelıklan lc;ln çok 
mtıtttU blr TUlyeW dUpıtıt Ti :il 
MI DlnMlı:lll'l Bll'llllne atlraelU .............. 
...-ıı _, ıaratıDCaıı ..... 

-'9ma• ..... flJın ,... .atar. 
- ,.. dlıll'111Mk&&· ,.., ....... 
..... .ı ......_ 1'llMJı: ıtaua •" ..,. ...... ..w.rı lflD, pi,... 

Sararcla mlııaflr bUlunmuş T91rl
t&a91 buhuıan .... tle Şah ar .. 
ıııadaıı:t tı:oDQllDalU'l altrabalarım
dan blrtne nalı:leunlf. Onun anlat.
tııtlarma aısre. Şah. yalnıs 7emelt 
) er .,, o ) 1111ek 7er1ten busurunda 
bekleyen t .. rıraıçı b•ır bulunur. 
tabın tortlUkl&nD& ceYapl&r Terll'
mlf 

~--=•ı• ..... 1"11"' ,.... ıuıa11slıe tarını..-
,..._ ........... ...,._ 41111 
llM l'-• .. ,.... ..... ,. ................ 

N "1""••-lltadır. Bu JQ9lllll 
_.at, atin' k"dNI clolrucl&D ckıl
...,. lı:eDd11lltM muaıaaın 1Uretce 
tablTa J8P'I--.• ıewınettedlrl•· 
.......... eJltıJaJy 11..unch .. 

Yemekler .. ldtkoe. Oah. TtlrltQe 
ollll'ak. yemek talmlırlnt cBu '/• 
mı.. nı derlerh diye IOranıııf· ..... 
cOök .ııeıu ltll'l• acıını wrmttıı. 
aune1a blr ..,. rok. .&ma •il ö
.. mıı olan, prflkteD de kadının 
bu acil balı: e\m .. ıycıı. Q(lokll. .Ana 
do!UDUO bU JÜ:MlDd• herkllln 
pünQn kara Oldutu. eli oldutu 
bu yak•ınjla bu kadının plerı 
ak den-lr kadar .çık mavtJdl. 
ııl)mııöktil M&TI a6s!Q, Y .. 11 töslG 
ıı:ıaanlar da T&l'dl k•abada. ama 
enıuunan anaaı llbl dtltldl. Onun 
1r14ları. eııçlan flllıı ak denecek 
kadar ıanJelı da, ırallba onun lç.n 
pJert 09 IJ'lW 91& lllkQDQJ'Or
dU 

fftMılllre POlleellrUI' • 

Tefrika No. 20 
c8aadll DHlFOrh CleCll ratma. 
tNetaln? .. eyi.• 
«SeTiAJJ'Or mu. .,ııyor mu?I 
MQnevnrın dudaltlan aptalca a-

ralandı. 10ruelan blr aer anııım .. 
dl. 

a:ıı.,.ı dedi .,.ı MYlnlJor .:ıe 
&111yon Me Yal' 1ı:1 MYtnl'I> &il~ .. 
cak? .. > 

Fa\llla fettanca ııtııüp bl.l9tu. 1\.1'1 
nenvııı Ul*alDl 9Ktı: 

tHa.ı Cleeli, ... D bllmlJOU .. » 
MCIDITYW bG'ID bQ\Q.n a(Hal

laıııtı; 

ıNefth 
ıHeç .. ı dl)'t ruıca....cu raıma. 

boynunu büktf1 
MQnevur, bir öa 11111) le lı:lalıc 

l&nDJ ucııeo4l.r1r bir ..,. oldutuııu 
auıacıı. o ııaman çtallılı: map\al· 
ııır katmadı ) c&onde, onun da llÖI 
ıerı sWdü: 

cJ[ıs. ne dlyon?~ Çathyacaıu • 
dedi. 
Paıma omu• llllk\l. 
cM.,.e ne• sor anana, 1<>fll&in 

lilllL • .11 
ııtıs. un bl de. bana lıılı ı 
Patma )alandan c1dcll111ıı: 
&aelktm duyunnaracaı.lar 

ııa.. 

:MQnovver dııha O.o ' .a ııoııu1, 

unun ""''ü önce SaaGetı.... açtıı.ı 

bpıa. 1atıııeımn. •allfthlr.» 
'Oalıl\ BIJID trundaD nftbt 

bll'lnıq stıD suftDda flkaa ... 
nl•lerıb4eo bU1mO PMtart 
naleleCltJOnm: • 

a •ltlıD \arlblı ... IBa&• ~ 
Clıılntn Dnlntdlll• 1Nel1Jı:11 ,... 
a11nuım: 

aDnletelU• rıa..11 ıeıa ı1t
tldar1 'lf'lnı Deınotntıar brr 
.. >de olduta slbl, banCa il• 
halkı aldattılar. De\ietellllln 
en mlfrtt. en llH•J••• tekl\De 
rekllm flkrt>·le Hnlılıl•• 81-
rlklDll aıtınlan •uer, 11rtlaia 
kadar borca 1ın111n ve IMlll· 
lekeli lktlııadl bılrlMtan •• ır. 
lba ılrUkledller. Ba felAkeUn 
mff'Ullert, Hallı: Partlıılnln de•· 
ıeıeııııtııe dil aııatmak ıaftrtlnl 
Clı ıöıtf!rec:elı: olaılarsa ıney
ılanılakl ballllraller • 11111 ke•r
ıer.» 

ıDevrl Sabık Yaratmaltı. bat
llklı makaleelen: 

•Demokrat Parti tua.rıaılan 
1erbeııt ııeçlmler hakkındı aıın
llllf baluııaa tetblrler aatea at 
•• mlıamalla ll•tl•Uıınnı pe
mlı bıılanarken, bir ile onlara 
ne 1 ... rlar1& ,.,,....., .... 
11s luılaoalrlara' emnlJ'ettnı nr
••k tltea plaes. lllalaalef.t 
11tlalar alnaııebetl1le llı:Utır 
.... --~ letemılt lıü
luaa ..Ulı:Ur ..... ann IHıeııı-
ta n• ... • Mr l80l• ••UM· 
ı.a ,..r ahr. ...a rı.,.telsll
lla kentllell .... lale il ..... 
•llF.U bir tan• lbıl• eCe
••• aeııcea anıatmat rıae 
• ....,. Mr ili-et Ye 17tllk u
llbr.» 

"fAZAN. 

KtMAl BfKıR 1 
Dl dQfQn9ftlt• 

cNolmut 8aadıt? Böyle ki&. , 
deell. 
Paıma. hır ne kadar ıconuyu 

ltarıotınp MQnevverın menlaDJ 
arııırmu lli"41:JM cıe, o «1'ollll114i 
Saıı4et tı cı.ruıoe ran Janra blU
ronnuı liblalrle •lell. bllll o. .., 
yanamadı: 

cBa<le,» dedi, cBilmlyormut sıb 
durma..11 

ıValla b1JınlJOm tıs, Uı:l lllatm 
OllıılUI bllmlfoll. a 

dalil mi bltmlyon?ı 
dıtı gözQm çıksın cıcyom tı:ız.ıı 
«Saııdetl MıteJerı \'&rmlf .. :t 
MGnevnr. Pat.mıuıın etınm\ye-

ceıtı bir tanıda e1onup kalıve1'111. 
«8abl, bilmiyor muydl1n?• 
Mttnnver hem inandı, hem I· 

nanmadı: 

ıYalen :t 
cValll ~ Bor anana ıatersen • 
ıYalen, yatan. beııim lıaDerlm 

olmu mıydı heçh 
cNe bil- bin lftl, baberla JOt. 

balı:aaı:ı JI&. ... 
Paima.1 aa.ıerı .WıN&. OOk blt

mlfflelntl Millıeneti ıMlllClJOOnlU. 
Oııun bUllC!an btıberalıe otdutunu 
arılamıtıı. T .. ları Jtüçilktü, ama 
her kıs gibi bir ıran ıııl nine llel• 
c itler ıı hemen hemen on :vatl• 
ruıelan beri bilirlerdi. MUD•n-•, 

Dlnan en 71kaek llararetl, 
+ •• en Htalı: .. + 11 ... 
tıırat elarak k8J"ıledllmletlr. 

TAKViM • "'111 1
•

1 
PAZAa 

AY 1t - GÖN il - lllZ .. 118 
aOJd 1171 - •KtM 1 
aıcat 1111 - ...... e ...... 

~H 
ta:INI>l 

E 

YMatt 11un1 
09. t '7 12.28 
lUe oe.sa 
H.at 09.87 
17.22 12.00 
ıı.ıwı ouı 
OUll u.u ............... ,. 

Dlar .. ...... ......... 
... ,,........ l.eCe ....... 

hiç bir ter• eletıl, JalJUs 8mdet 
lcarc11tı olelutu halele, bunu, .&lce 
Pat.manuı bllcııaıne hınlaı:ıe11. 0o
nu1e d~rupa onduıelı. Ama Pa\ma 
bunu oıuz ,. .. ınelaltl bir dul ka
elınm atı:ı&na mor 1191-ıı: teJ'leN 
:vonsu. Baacec ondan da uraıcıı. 
Kendltılo ncıı kalcııtı. u!ak kızın 
aırayı ,..ııtı. onu. 1çln ıçın pelt 
r&1ı:mı1tı. Kıaltançlıtıoı :W:GDener 
le payllfmaıc ıeıırontu: 

•8aadet d• al llllın1J'or?• dldl. 
clCııı, o bU.. 1ılnlm haberim ol.. 

ınaıı .. ,. 
cllııç J'lf nrdı eeııııın oıauıı a. 

ıuı?> 

ehi . • 
cO clıı pek Ulak be!• 
Bu ıııracıa :Rulye !çerden lllltJI. 

dl, 
cfılünnnr, llıı. 111&11 ı&aıllll ne 

aman )'t.JllClek h 
Mllııener toplandı· 
•T&nn ılWım ... Bu akf8m bsm\U 

:vuauruon .... 
Baıılye upıd&Jl çıkıp pld1 : 
cAllt dl)'e blr 9ultur k&ptakl -

J&7l usatta. 
MUııener hemen ullup 9aqatıııı 
~ ç61ı:U, lll&J&Jl lldı: 

•Ben gldıın ... ~ 4edl. 
hı.na, ODU .ııaaı ıılUl ııudJ'or. 

du: 
ıDaba otU1'91Cllll .. , 
ltadtn ••: 
«Otur ınstm, ltonutun ıeıe. .. , ca. 

dl. 
cAnam tez .. ı. dedi • 
Pıtne fUcur kadın, dilinin altın 

elalı:llerl. hele çocuklara karşı peıı: 
çabuk çıkarırdı. 

<Arlluı ur> 

1 

(Tbe oırt cen•t &ılp tt> BeJI: 
Pran,lı Tulllla - 01JIA1aDları 
To &Wlll, larne MentftılCI, 1141· 
mont O'llrtın. Ben17 ıonee • 

en11170: Praalı: TMlıllnn Her
ben llüer • lllsl1ı: LToatl •• 
•• - Jla-.ı ._ llıaaNJ -
...... lıalJ'onı .. tll caat•l'J' 
ha - Yıtı: JIM • 1J•anlap: M 
ılalı:llı:a • A-rtUa ftl•I • Yll
Nt llSLalt 81n-• .. a. 

Praıık Taahlln t>uıGn '4 y"ıoda 
bir ıanatçıcıır. İlklo ite reaam oı .. 
ralı: btıelamlf U&tl waıı l>llluı>''ln 
bir 901t Jı:artOD rıı.ıırlDlle .. hı
m•"'· I>Ua aıra ,...ı '-ttı.l~ 
re ,...,., Cttaıdcırld Jaı.lE&Jtler> 
J'UIJllf ve nihayet lMll Jllınd& te
naryoculuta uııarmııttır . 

uıu 7ııme1a reJı.örı= eı1ıı-
1m J1bak TllılldlD'1D a 00· 
aılb tıeeı.naı tılmldll'. nıın-
len hınüıa memleketl.mlııcıe oJDa
memıe tır. 

tDflnJ• OGNlb ltonu.unun oar 
eon ıtarıın•ıa bir bi1t&,.ıne1en aıı
roc. llıtlı:l bAI' san91HI' olan Paıa 
MurClook (Sclmond O'Brlen) .ıerrı 
(.l&JDt Mamftelell ldllMlut bit 
IUlla nlenmek ta\lmtltttdlr. Paıra& 
mı ıetareune UJIUD bir .-CUYllQ 
7apmalı 191.n imi llıı:tn metbW bir 
anın F8111Dall dlltGnGr. :aun- ı
rııı de ran IDlalı:iD 7an atltollk btr 
empreufJ'O olan Tam MWlr'ı 
ITom SWell 1 bal YUrur, llmp......., 
yo bir ıı:ısı J8PlllMlk roııarıa • 
tllt JIPaDUJaoalı onabuu YSt• 
cıe Jtrrt'Jl lllrlDoe 11• ıı'"1Dt
le b .. lar • t.tkllft btmeD Ubul 
e4U, Palı:A\ O llDClaD l\lbanD lflW 
lı:arlfll'. QflnltO Tca'l& .rem blrblrl 
n1 ~ .... MurıiOOk '6 iN llftClJl 
bominü lOID Ulnf~. ftlı:aı 
nımın ııonu PD• d• taaıara bat
ıanır. Murdook kendlD4t bir \il• 
YlaJOn ıaraoıııtı ll'ldada oldutu
nu .-ı. ... ıel"lllJOA anııt\llllDı 
b•lar, Tam da Jlftl'Jl• nlaıatp oo
cuıı:ıar "'1f\lnM roıwaa autır. 

l'llm .ruue LlilCIOD'Wı •artı:ıu. 
Pla\\lm'J.ın, &QfOk aa.banl'ID. 
Oene Vmoen•'lll ~rlı 
bir •11 111.....ıı balı 11ı.mıeıır. 
PaırM wı...,. ....... ı ..... aıa

Cle ruıa bir .., olCl$ 8Dflta• ... 
Yalnıı Prank Tutılln'ln yumu

talı: 081Qbu Ilı kalabalık plAnlar
elakl batarı.ı kavda cıeter bir ıızeı
llk tııoımakıacıu. 

Teıı:- ıtnıı, Ue .ıqne Moaırtelll 

A$1K CENGAVER 

TAYFUN 
• .,,. ...... , ..-alıi) .... lı 
YTN Cl&mJI • OJDll)"aıılar: Da· 
nll'llf! Darrteııx, .ıun Maralıı 
Ktılll Kelko, Oert Frobe, 11110-
ml NozOf', Hnmeko Urabr, - Ka 
aıera: Ucarı Ak!lı.u • ıw: ılliti 
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00 T W"f L'i' HÜCUMLARINA 1 

~~a Bursa'da da devam effil 
Menderes lnöni'""' 

Kayseri' de çattı 
Ltiderler savaşı lzmir'e intikal etti 

Genel Başka V k .1. '\ ya n e ı ı, Bayar'la halk önünde 
nm saatlik b · 'r «hesaolaşma» istiyor 

k llursu. 1.9 c l'.l p \tını" ftlc•aıı blldlrhor • • 
an Vekllı Fuaı Genel Baş j · 

•ı 13 <le 'Ya;o '1.trıa buııuıı - ra ben cıe orad11 yarım ııaaı.. ko-
teld :fi::t'"ldtsl va :roıu le Bu sa- nu arım Bu muhıısebenın kımtn 
tobüıı cıo.u6u nı '-'111ayıuı ~aya lehine neılcelenecegı husuauncıa 
katile hal lld P•ı-tııı l'e be o- ısız hakem olun> 

lat ka:neıe e ehre ll'lrerkeı~aber Puat Ama bundan gonra c H 
Arna ı orna R den b r oto~ a • P e Te 1nönüye eıddetl1 htıcum
pu a ada IH!r t~ar111t ae Anıl:~~ arda buh.ncıu Te tşbtrllthıln •· 
brah m ö teın Geneı Sekreter. kamete ugraması huı;usunda ıre-
Karııe fl'hre b ııunu 'Ordu • n!ş taf&tlü.t verdikten aonra tun-

teld n Buraarıt re k en ııonra · h ları llive etti: 
Juı ı b r zaterın• llnytı evı~oş <Biz slmdlye kıı.dar nt.!kam ve 
ceç el Zater t.ıt ~ının ~tıncı~~ kin. cıuyı:uıarıncıan dalma alim 
r:r.anıen kap 

0 
ı ana cacıcı~ 1 t kaldık. Bundan sonrası için krtlı> 

l>a; ra;ı:ıar a Qo rı:ıu 'I: e he~ t • 11 Yollarııı. karşımıza Qlkanlara 
80nra llunıa a nCuı:natılın!ftı fk ~t mUJı:abele etmekten blz1 ölüm dıı.· 
ll Ba ar Re hurbaş ıuıı O:. hl alıkoyamaz » 
~eycıanıncıa b~e~ Te Cuınhurı e• l'!n lruvatll parti ölQU&dnün c -
ır onuşma yapacak lerlyi ıtömıü• oıcıuı:unu '° ıe;t>.n 

C.!\l P -'Çılc Ama. 10 sene evvel o P. yt Jı::uran· 
~ 16 e!e ,.OJ>h ha\a toııııuıtl!!lı ııa- lnrın bu dAvanın acıaını (>!maelık
~13 buıunu ~e ıne dıınıncın b larını ıı.çıktacııtını ve bu ııuretıe 

ıtlııı:a cıoıcıura~orcıu ıe,cıanı •'-'ta: nasıl !eriyi aôrdükler nı anlattı 
~ kaıab:tıııı: ııay1B1 dört btnı a· Hartcı ııırasetten babSetmenu~ği uy 
0 cı :te bağıarlimnda ... ıı1ın 1111 ı:un buıcıuguııu ııöyleven Ama sö-

NUHUN GEMiSi _ Hrrınıııt ~narla Rdınıta bir Fransız iiA.strl. \trı ıtaıı chıınııcta bulduıu hir 
tahta parı:a>1nın 'oh'un lf'mblne alt oldoıronu iddia r.tmeıaeıllr. Rl\"aşf't 

~~ırttııar «il rcıııar, cıa>ıaı olanı Ierını «Clenenmtşı dcncmevinlzı 
o r Uly11ya r ıaçı ~ncıe blT ki cııye bitirdi. 

c 'llYrulcsuz k çaı~tırılıuruı.zı. • Mltln2 ııonn ermce Arnıı. omuz ar f b <lö;o tler ll~kınına ıstıroru!e üzerıncıe otomob1ltne kadar ı:ötO 
l.llt cıa ı 

0 
ze Ç&rpıvorcıu To » rO!dO Te hallı:: arabayı da ha\11: a 

edlldlı:;ln" '"" '\ub'on ıeml inin !Kin tluraıı "-ırı datıııın tepesi imi. Ro>öli ldtllalar ta •)an bu 
tnhta Dkr\•ıı-ı l'llrı 'tr :'llun·un ı:emhlnf' nalr aı,;ılan bir •rr&tde tcehlr edllml&tır. Re imde l.lb;lfln 
ııuımu, ıılflııtu• tahta pan;tiı ı::ör!ıtmeı.tf'dtr. ........................... -..................................................................... " ........................................................................... .. 

Vatan caddeıf nin tanzimi 
cıa ı JJ(i n t.rnıı: İstanbul ı4 1 P kaldırma istedi. Kalabalf!ı:ıan ııtıç Yeni 111;! ee!Ume ... te o!ıın vntan 
he ecanıı b ApaYlnan $Oz ıı.J~ • lükle o;ıyrılan Ama. Qellkpal ta eaCICIMlnin taoztmlne 474 bin W 
b lh&Baıı l4Ç r konu~a Y 

1 ve b.r müddet i8tirabatten sonra oto Ura rtedlleceıttlr 
h ırrı:re 0 

1 haklan l'e ,.!Para( mobılle Anıı:araya mOtevcccıhen Tanzim lf1 b"ledl~cce emaneı.eıı 
.re.. kalkıntn~l'ln<ıe cıurcıuıct~cı • hareket etti :rıı.ııtınlacaktır. 
'lln çe t k1 bayaıı Uiru aon ...................... __ , ... ,,,,, ... ,"''"''''"'''' ................... ,_., ................................... " .. . 
tlru ıukı.ntııııra n na nılllf' E ( 4 
:ı llv~ ~ t11·~~r1ecı· ~e ~'!ı::: me yac:ına evinde basfl 

~"lecıenı1n1z. erı dtlşünürler 1 
~~ıt Me\danını konıar 111ınaı Be- ! BA$ı t incide) 

ba. :Jnruıannı bairtrlarına basıyor 
larcıı. Tanıdık tanımadık Küçtlk 
Eıne1·ın bulunuşunu cıuyan herkes 
onlara ı:öz aydına ı:ellyordu Emel 
Yalnız HantalZIM:le aııesının dc#il. 
her annenin ae1"!ı olmuştu. Fakat 
limdl Emel yjne Minin Te onları 
tanıyanların neş•e kaynagı olacak.._ 
tı .• Zavallı yavru, cıokwı aünden· 
beri başından c enleri anlatrıcalı:: 
kudreti haiz değildi. Sadece etra
tına ş~ın şaşkın bakıyor, anne· 
sının. kardeşlerinin ve dllier ta· 
nıdıklarının boynuna ııanıı:vor. on 
ları kokluyor. öpüyordu. 

F rbunde açtı. Katım anomıaldl. 
ik sene Akıl Haıstahant!lltnele te
davi ı:örı:nOştil. B!r oğlu halen as
kerdi Diğer oğlu Günıtör ise sey
yar ı>atıchk yapıyordu. O da anne
&! ırtbı a ... len malt'lldu. Kadın iki 
ya; ında Yll.! emin isimi! bır toru· 
nu oldugunu söylüyordu poltslere. 
O y,,SF~'tİSDJR 

tula~r~r;-ınu aoıcı"u~":ıcı:e Akaa-
nunaa.n mes-

Ituru 80?ıra lı:on ... 
ne ıı ~~1 ltiıntı :ıt -.an Genel 

nce Yet.er oç: «Yedi t<e 
Je:ııer buıron söz tnllletı.ndtr c1i· 
Yeter e0z ~ Yeter ~ 0 P 
nutu tr.nder1'8l nın, 
P b :ror ar, c1eaıkt na r ttlye ko-

l r lı:oYUnıııı.n en sonra, «D 
~r:a!ıırcıır, Fak~~I koç Çıkartmak 

ıın aaıun ıı.ı-tık: bu :Parti 
bu çau aaıııuu:1bı eriyor Artık 
C1l!l cı kkat et aktacıır ;r::y Tatan
tna » ' enıcaz a uncıa kal· 

fl'ASI\ 
Bunıı1.n lio-"1 S\J ~ ı 

ki ı Pua• aonra Gt!nl'! B 
karacı Arna teza?ıü aşkan Ve 
l1 lhfr.,e lr laı ve C Af ~t ar ında 
Je ra k ilah bı oıcıu nın aiya
run :ııan lanatıar ,.~'!· CM P. 
4• &1)81 lllb! .ov! Ükbll.! 1• 
ıe~I rnıt nırı~~~'Z~~cle.. dün 
C"J!Jll rar adı D P Y ecııgı ııöz
la:ı ~rcıa buluncıukı e Olcldetll hü 

l1c ecıı an ııonr, vun 
• 8 ıroıı aonra b 

~tenıı ~ar Relece,k u~a ıı. Rcıs cum 
CU!nhe~ buracıa ~ ncıan sonra 
her '- urıyet olan br:e"" Ve adı 
~el'l1 lınan ç n kat r me,<1anaa. 
b r e h tap ecı abalık olan bir 
~ ıruı on 'l'at ece ... ıer. Ben ae 

t an bir 1y111ı'fcıllllj1 etrafında top 
f111t ~ hııI-:tc ıı 2e ~artıyı temsıı ('t· 
:roru r ıneyııanaau aapa yerae u
ınecı.ı~ 8 :ıe heden hitap r.dcblll· 

0 er Oünko ın orayı tahalıı et 
cut P ll'ertn 'ru Uaavaı denen 
'- nıe~eııııcıır eeıJUnda bile mev 
run ~cı: h r kabuı e~'tfıara söyle
~~aııııı:;aııın t rııe buzu
~ klRtlneon 

... roronuo ı terk • 
lı:r,ıı:ı baeuı ıbınde bıılnnH 
1ı •rı cıldi · 
cı.ueu 1 .r oır.ıu ;;ıd11ıdır 

~orınulle 1 • ı 'l'ov~ı b ıuıa edilen Puro 
~ıbe ' unu ı;ençli~ınızı korur 

' c guu:llı~ınııı 1 "' •rıırır. 

t:MEL ARA~l\OR 
Eınel'in k&}"bolduku poiise kt5a 

zamanda duyunılmu tu. Kadı.köy 
F..mnlyet Amiri Fuat Kutan, Kom
aer Mu&TID.1 Zekll Altan, hıncı 
Şubecıen Taşar ÖZkan, HalQk Sa· 
rıojjlu u Alt A;rhaıı adlı memurlar 
tahkikat için nzifelendlrllmlfler 
dl. Polltı çeşitli lbtlmaller üzerin· 
de çalı ıyor ta.kat bir IJ> ucu bula 
mıyordu. Hantalz&denln ııazeteler 
de ilAn vermeleri üzerine bll'QOk 
kimse onlara telefon etmeğe başla 
mışıı. Ayrıca polise dl'! teletonla lh 
barlar yapılıyordu Klb 'Emel'ln 
Sarıyerde bir halk otobüıiOnde. lı:Ah 
bir çingenenin yanında olduğu bil 
diriliyordu. Polıs bir tarattım bu 
lhb&rları tl!tli:ik ecılror, diğer ta· 
raftan cıa etratt.a bulunıın etıpbell 
uahısları kontrol edlvorcıu 
.... in~ \'J\T 

Nlba;et dün polt5 telefon tbbar· 
lan Ue Emeı•ın bulunduğu semti 
tee;bıt et.meğe muvatf&lı:: oımu~. v&
rt!en acınııı içercnköy Botıtancı 
Caddesindeydi. Arama rktbl der
hal ora.ya ı:tttl. Günlerdir evlerine 
u~acıan ve her ttlrl'll maddi ma 
nevi 10rırunluklara tahammül e
den poliıı artık HvinçliydL İşln 
ııonu yaklıışmıştı 

Bulunttuklan cadde 11zertnde t'Jl
kide.n lı:aralı::ol olarak kUllanılan 8S 
numaralı evin eıratını sardılar. 
Burada Ali Haydar tmninde btr 
lı:uru:tura tamlrclııl oturuyordu. Po 
lise Jı:apıyı lı:\ıncıuracuıın karısı 

1..~n Rlzll tarafı kalmamıştı. Ya
tak odasınjl g,ren polisler, karyo
lada mışıl mışıl u~uyan bir ço
cu~ s:örcıü Y02üne örtülen ıül· 
benttı. Açınca bunun Emel Han· 
talzede oıcıugu anlaşıldı. O sıraı.ıa 
poll.5Ierle bırıtkte bulunan E:nel'in 
amel!.! ı ııe,rı fırı adı: 

Totom diye ağlamayn haşla· 
dı Emel'e hep Totom derlerdi. A· 
ma Ferhunde bütan şırretııtı ile 
itiraz E>dlyordu. o benim torunum 
dur. ismi Totom .• E:nel değil Yase
mındin dlyorcıu. 

Hf '1 ~I h:IZf:\JIJI R-
Emel Ferhunde'nın oğlu Olinı:ar 

Taj;cıoğlu tarnfıncıan eve getiril 
mlştl Gü'.l"a metres yıışaelıgı b'r 
kadından olan kızıvdı. Polllıler he 
naz r.vden aynlmamıştı ki o da 
çıka ıreıcıı. 

GOnı:ör J>Qlıse ,·crttigl ilk ifade 
de, Emel'! 60k&k-ıa buldulı'\ıllu ve 
a~ıcıığı için eve ı;:ötürdüğünU ııöy 
Htyurdu. Ama günlerin hesabını 
şa.~ırmıştı Buan Oç;rlin önce dl• 
yor Bazan Cuma cııyordu. Ama 
onun k86tı l ı Eklm CUma değil· 
cıı. Hcrşaye rağmen, çocuğu nlçl.n 
kaçıl'C!ığını bır türlO açıklamıyoI'
du. Bab&sJ ıse. o~ıunun metres hi· 
kAye ını anlatırarcıu 

lrak'ta bir kasaba 
fırtınadan harap oldu 
Batcıat 11! A.A ) - lraktakl 80-

leymanl;re kuabUJ. dun ıı:ece çıkan 
blr ruunacıaıı barab olmuştur. 45 
cıakl~• nrflııda tırtınacıan 34 el' yt· 
kılmıştır. llk tallmlnl~ ıı:örtı 23 ölü 
nl'dır. Kasaba ellm bir maıızara 

arzetmektedlr 

Kum Çıkarma İhalesi yapllacakdtr 
İstanbul Vilôyeti Daimi Encümeninden: 

İstanbul Kadı koy kaza ı dahilınde Suadb e ile Bostancı 
arasındaki Turap sokağının nihayetlendiği ahil kısmı ile Kı· 
zıltoprakda Rüştiye sokağının !IOna erdiği sahil kt9Illında şart
namesindeki kayıtlar dahilinde ahilden 150 metre deniz 
ıçmden ısenev1 30 000 metre küp kum çıkarmak uzere 3 se· 
ne ıçin ruhsat venlmesi · i kapalı zarf arttırması ile 5 Kır 
ım 957 Salı gunu saat 15 de isıanbul An.kara Caddesın· 

deki vilayet binasında toplanan Daımı Encüm~nde ihale 
edilecektır. letre küpıinfin muhammeni 250 kuruş olup 3 
frenelik muhammenc aıt ilk teminat 13.i50 liradır. artna· 
mesı İstanbul Husuıı Muha ebe tüdurluğü Gelir :;>efliğin
den alınacaktır. t tekhlenn ılk teminat makbuz feya mek
tubunu havi ol&rak hazırhy&caklan kapalı zarflaAn1 ihale 
guııü saat 14'e kadar Daimı Encümene vermeleri lazımdır. 

. (14978) 

İstanbul Fransız Kültürel Merkezi 
Dil ve Edebiyat Kurları 

İstanbul Frall81Z Kültürel Merkezi 1957·1958 yılı~ faalı
yetıerine 4 Kasım Pazarte ı gunü başlı) acaktır: 

- 1. cı, 2 cı ve 3 ncü ene Franlııi dili kurlan. 
- Konuşma kurlan. muasır Fransız edt:biyatı ve mede-

nıycti. 

- Konferan lar, muzakere 'c munaka,alar. 
- Sinema seansları, muzik toplantıları, sergı. 

Kütüphane, d<>kümanta!t)"On servısı 
Danışma ve kayıtlar ıçin Fransız kutlıphanesıne ('rak

sim, .Fran a Başkonsolo luğu) muracaat edilme ı m•a olu
nur. Açılma saaU!rı :~ Her gün aat 10 dan 13'e ve 15 den 
19'a kadar 

YIL 
• 1 ' 

SONU · İK.RAMİYESİ 
= 

Dünkü Bilanço • 
< B:ışı t tnclde J 

t.'.ıt.r. t 01'1.A~TILARI 
C H.P. 111n dil.n ııaa~ 15 do ~ 

htarıacıa yaptı~ı açık hava top
lantl!!lıne1ıı bir kODIJIIll• yapan C. 
H:P. mecltst Oyt!fii ve mıllet\ ekili 
adayı 1lbaml Sancar D P. Uler ta 
rafından, •dinin politıkaya ilet 
edllmeııb üzerinde durmuş Te b!
llhara kara:ı:ola cıavet edilerek üç 
ııaat mO<lelctle hürriyeti tahdit o-
lunmuştur. ' 
Şancar eoyle demtoUr: 
•- Bizi meydan meydan dlnııtz 

Ukle itham ediyorlar ve dini pro 
pagandalarına alet ediyorlar. Bl21 
bu türlü harekctlert dimılZllk ea 
yarız. Alnı ııecdo yuzU ı:örmeml3, 
C"eeelerl birçok: habaııet ~en sonra 
bu türlü ltlhaın \'e prop~andayı 
yapanların bareketl hem ede~ 

ilk. hem de &uçtur. Biz, dilnya 
Te din lf!ertnln sokaklarda lı:oııu· 

ouınıasına tataftar Cleğlltz. 01.n 
kuel&l blr ınançw. in&anuı vle
<lanı llc Allahı ar1115ıneladır. ibaaet 
haneler dışında meydan ve kabl"e 
hane eohbetl mevıı.uu yapılamaz. 

Dınl.n kudl!lyett ve terbiye bunu 
Amirdir. 

27 ae.neyl kötülemek. bu 27 ee
nenl.n ycttşttnııırt büyük devlet a· 
damlıırına cıa dil uzatmaktır. Bun
ları t&rih mubake:ne eder. Mem
leket kıymetıerı.nı çürütücü, ter
btye11!z 'e suç aa;ılacalı: ıKı:ı:lerl 
ırazetelercıe okumuşsunuzdur.ıt 

<.rnsavvur ediniz lı:J, bu dınln 
yes:tıne mümessili Clel"letın banlsl 
n C.H P. nln kurucusu AtatUrk'
Wr.» 

Du sırada toplantı yerinde bu· 
ıunan polis memuru, ilhamı San· 
cara cahlllı:o.ız 'e terblyes!n söz
leriııtn kime k~ı kullanıldığıııı 
ııormll§. Sancar cıa: cırazetelerl o
kumayu tav8iye etmlşttr. Bunun 
üzerine J>Qlls memuru. kon~ 
nı ı.amamlam13 o'ıan İlhami San
car"ı zabıt tanzmı etmek üzere Taş 
lıtarıa kıır&lı:oluııa Cl&\•et etm~tir. 
iki 6&at kadar hiç bir eey yapıl 
macıan karakolda alakonulL-ı san 
car. billhare Eytip Me~ezıne ır5 
tOrülmQf ~e bu arada zabıt tanzim 

ı 5 miting, 3 hadise 
edllm ıır. 

Sancar bufıha:e •ıkamets:ı\ba 
rapten» ı;erbest bırakılm~tır 

öte :rancıaıı Tuzlada blr C.H.P. 
toplanwmda D.P rozetı taJJ:raıı ba 
m partiWer hl.dlae çıamıt;!ar ve 
Yalonda ;rapılan blr O:ıt.P. miti.il· 
ı:tndr. ae cer7aıılar ke$1lmtşur 
t.;(11 fKUHl f'ZERl~DE 
Hİl,ıtı Y.~P~ll 

!:mlnOnO lçeıılnln Mimar Kema 
!ettin mııballeıılnde D P. 11 muhtıır 
Hakkı Yıldırımın ı;eçmen ktltüli:· 
!erine 166 se('menl nıukcıTer ola· 
rak kaydettlitl teeb.t .edll.m1itlr, 
C.B.P. \ E G tRE' 
f t:~ ERD,m,;t:Lh ER 

D<ln şebrimizdo O.H P. yedi açık 
ve 5 kapalı ealon toplantw yap· 
mlfjtır. 

Kadıkö;rcıe Süreyya s.nemaı;ı a· 
!onunda )apıları toplantıda Ertuıt 
ru1 Akça. er. Memduh Eren. İs
mail Arar. Reşlt Uıker, Abdürrah· 
man ABian, Atıf Ödül ve Salih Nu 
rl 1:._Qzel birer konuşma yapara.;;; 
iktidarı tenkld etmlşlcrdır. 

Müteakiben F<ınerbabQC spor 
kltıbünde uzun yıllar l!por yapını • 
idarecilikte bUlunmutı simalar sa· 
lona gelerek C H P. ye kaydolm~ 
!ardır. Partiye yeni iltihak ecıen 
üyeler teker teker kürsüye çıka
rak parti umcıelerlne sadik kala
caklarına &öz lermlflerdır. Partı
ye lltlhalt eden Penerbahçolllerden 
bazıları ~unlardır: Fikret Ancan 
(büyük Fllı::ret, ~ı mıııı ııolııçılı::, 

Fenerl1ahçe idare heyeti Oyet;I), 
Muhıtı.ın Buıı:urıu (Fenerbnbçe 
idare heyeti Uyesll, Sedat Bayur, 
Tal't Ataman (F.B. ielare·heyetln· 
cıeı. Ahmet Erol (eski mllll bek, 
h&len P.B. klObü menecerl). Ke
mal Akllur (milli atıeıı. Ercal Ko
caçlmen (e&kl P..B. ka!ec:sı), Rıza 
Işııdalı: (F.B. beki), Edat Kaner 
(eski mllll tutboleu, F.:B. genç ta
kım anırenörUl, Acınan Tuncay, 
Turınıt So:rcıaner, A51Ill Kınaylı, 
A~llld (eıııt:ı F.B. 11 futbolcu). 
Ziya Işılı:ova, Suat Be.ırın, Püzant 
Yağcı. ................... -................. .. _._._. ........ ,._......_..w ..... .....-.... _ 

Hür. P. lideri · 
Taahhütleri 
Teyi~ ediyor 

(flo~usl mobablr1ıulzden ı 

!Uanlaa, 19 - Bu~n Demirci n
zas:nda lilyaıd parUler ıerttpledlkle
rı mitlııglerle bir ııl>tde ııosterllll 
)'&pmlşlıınlır. C.B.P. ve Hür. P. mi. 
tın;ılert gayet alü:alı ı:eçmiş Te ko
nupn hatipler llı:Ueları efddet.ıe ıeı:ı
kid ctmJ.olerdtr. Hür. P. mltln61ılde 
wn olarak lı:üraüye gelen Pev:ı:t Lüt
:rı xara05Dl&ll0';lu 45 d&ı:lka l:oııu.
ınu n ezcümlo şOyle dem~ttr: 

cSeki:ıı ı:nn aonra mıııt irade ye. 
ııtden tecelll edecektir. Re7lerlnlze 
&&hl,ıı olunuz. vıccıanıannı.ı:a danı· 

f&rak oylarının kullanırken bu 
memleket lçln çalışacaıı: 1ı:ı.&&nları 
ı&eÇlnlz. Hür. P. UClerl olarak size 
taahhüt edl;rorum ki. buı;ün Tür.lt 
milletine açıtıacııı;ımız 1>e:rannam&
mlzdekl maddelerden lnblıtf etmı
:rcceıtl:ıı. Her yerde ao:vlee!lğlm Gibi 
burada <la ııö~lüyorum: Bu memle· 
lı:etlıı aelimetı için re7lertnlzle çev. 
renlzdeltl en lı:uV'VeUi muhalif parti 
yl deat.olı:leytn • .}'atat unutmayın iti 
atelere lııA&nı ve hür bir bayat n 
deden Hür. P. HÇlmlere telı: başına 

ırtnı;or .... 
Mltlng bittikten aonra Hür. P. 

liderine bü)'Qlı: tezahürat yapıtmış 
ve Karaoemanoıııu omuıılanl.a taf1ll 
mııtır. 

MANİUD., c.H.P. LİLDE 
PUSll KURULDU 

Maniu,. 19 • - Manlsada '1ru1 par 
tı:er araaındakt anlaımazlı~ın kanlı 
bir mtaaıı düıı gece merkeze bağlı 
'l'epecik lı:O)'Uııde eereyan etm!şUr. 
C.H.P .. Manisa il idare heyetinden 
dört• lı::lşt bu törde ;rapuklan kapalı 
&alon toplaııtısın<laıı aonra. ıaat 22 
ele şehre dönerlerken kendileri.ne pu· 
ıu ırunın 50 kadar D 'P. linin teca· 
vllzüne utram.ışlardır. Koy mubtan 
o muhtann kardeşi Hllseytıı Kurt 
admdak1 O.H.P. 1111: yanlarındaki 50 
kl.{llya emir vererek rumruk, tokat 

'U•liOJ>& lle dinmUfl~dlr. Koma hL 
llnde tehrlmlz d~le t haııtaneııtne 
'kaldırılan Huse71nlıı , ba;ratındaıı 
ümit' .keııllm!ştlr. 

Mısır harp havası 
çalıyor 

<Ha)ı 1 lnr.t dr.) 
rıyeye lı:ar.,ı herhan=t bir tecavüz 
emeli bl!6lemeellğlne dair temi.na· 
t.ıııı ibli • etmiştir. 
Diğer taraftan Arap Haberler A 

janaının blldlrdlğlnc ı::öre. TOrkl 
ye CumhUrrel6! CelAl Bayar Lüb 
nanı zı:raret etmekte olan Kral 
Suuda bir mesaj ı:önd(lrerck Tü~ 
ktyenın Suriyeye teca\'üz etmek 
niyetinde olmadıtını be) an eunı,. 
tir. 

Ayni ajansın ll!ve ettl!Pno ı:ö
re, Suucı Türkiye CUmburre:ı;,Intn 
bu earantllilılden Suriye Cumhur· 
retlil ŞCkrU El Kunctlill haberc1ar 
etmifjtir. 

6 ~cı t 11.o 'J f..:\IKll'Lt 
lU\iR.\'.lil\OR 

\\ ashl~n 19 (A.P.) - B. A· 
merıka donanmaın 6. cı 1''ılonua 
birkaç hal't~ a ka.ctar Batı Akcıe
ntacıeki normal maııe\•ralanna ba.1 
hyaeağını Oıı:ılt etmektedir. Filo. ı 
dertli. Ortadoğudakl durumu dahn ı 
fazla klU'lftırmai;a ısebep o'mnmu 
1ç1ıı bu böl;roocn uzak cıuracıu;. / 
tır 

RL1>\A. ıuotA~J:\DA 

l~RAR EDhOK 

lio6lı:ova l9 (A.P.J - Sov~et Ru:ı 
ya B Amerikayı Ortıışarkta cır 
harp çıkarmak için bOylik bir p!an 
hazırlamış olmakla 6U~lancıı~
tır. Kremlin, Surtyenın taarruza 
utramaııı halinde bu me:ıılete•i 
koruracagını tddla etml,ttir. 
• Taı;:ı AJan& ou iddllarda bulun

makıacıır: Geçen ay Amerikan Ha
rıcıre müııtqıar 'ekili Loy Hen· 
cıerı;oJl Türk!) c, Irak. tlrcıün ve 1 
1sratUn ileri ııelen idarectlerl !le 
Surlyenln tatil ı iç:n bir plln ha· 
zırlamıştır. Buna ıtöre lralı:la. Ur-
dan, Surtyeye lı:IU'§ı taarruza baş
lıyacalı:. büyük darbe TUrk orcıuau 
ve 6. cı Amerikan cıonanmaıu • a
ra!ıncı au ınalrlleoekttr. İMail. sa· 
vıııı bir hayli 2ell1tıkten aonra bu 
na katılacaktır. Lıratle mükifat o
lar&lı: sına yarımadası, Urdun neb· 
rl vad.161 ve Akabe lcörtezı verile· 
cflktır. 

<Bıısı 1 tnclile> 
zun Jl}1ar memlekeU yoltıru2lup, 

.ıetaleu, 16tıraba urketmlf, bö:rla. 
u Tılr.. mllletlııin 71 seııeslnl blQ
blr şey yapmamak auretırıe aaıı o 
boşuna hareamlJ, en kıymetli ullStlr 
olan zamanı !arat etml~r 

27 senede ne ;yapabildiler? Uç, Cl6r~ 
fr.brtka 'f'e cıemlrıolu.. Hepal o ta· 
dar Eter •imdi Halk Part.ıa1 dev· 
rinde o:.U.ydıl: reni ycnı tabrlkalar 
kurul'ablllr mı !dit Şchlrlerlml'!'in 
barabelerl ortadan kaldırılır, yenile 
rl meydana ıretırllebUlr mlrdl • 
İatanbul sokaklanrun tanzimi 

için B&rfettltiml.z pııralara bnlf cıı. 
ror. Nee!en 1.sraf oı.sun 1 

isme: P~ıı. kö~ lü ıse!alet çın· 
dedir. elemi~. ı&ankl imnet Pg: a re
tah a lr.a~turm~tu da. lr.ô lü:nüz 
Dml<>krat İktdar sa:nanındıı. mı 
ae!alete mfuıtakrak oldu? Bunu 
göyltyobllmek için bir insanın ya 
basiretten mahrum olması lhı 
gelir, yahut da ııözlerlne!e 1 ölçü· 
~fi tartamıyaeak derecede ı;:öz!eri 
.kararmış bulunması ıcabeder. 

Sefalet cıedlklert bu mudur? Bu 
ııün dline nazaran basma l&t hl • 
kimiz de fi\' mlall faı.l dır. Yan 
19.>0'ye nazaran 3 misli fıı.zla ar-
1oolynruz. Eıter ~niş kltlelrcın 
b'asma tst1h1Akı &rtmıı.mı olsaydı, 
buna lmkfln urmı idi? · 

İstanbul' un 
tansiyonu 

(Başı ı lnc•ldel 
hen Naz ı T abar Sanay Vele1li 
Samet Ağa.oğlu. Numan ıcncmen 

c!oğlu ve aon olarak ela Rc..$1cum· 
bur Ce!Al Ba ar konuşacaklardır. 

Re ıcuınhur Ce!Al Bayarın bU· 
aünkü konuşması. el~ asi çevreler
de merakla beklenme:ı:tocıır 
Ö~leden ı>0nra saat 14 17 ara

tııncıa yapılacak CHP. büyük ml· 
tınırıncıe de. ıreneı b~kan famet 
1nö:ıO ve Şemsettin Oünaltay ko
nuşacaklarcıır. inönünün. Celil Ba 
yarın hemen akabinde ve ayni 
meycıancıa yapaca~ı konuşmaya ela 
bUyük ehemmtye ıatfedllmektccıır. 

D P. ayrıca. Tllkslmde yann da 
bir mitin~ yapacıuı: \'e Başvelı::il AC1 
nan Menderes konuşacalı:tır. 
B1R 'ILHT\R E<'!ılE:'ll ...................................................... , 
Denize düşen Ameri
kalı pilot kurtarıldı 

Asiociated Pre.ss 
La Col'Una (lapan;ra) 19 - Küçük 

bir uçakla tek ~na Telautan ııo
maya u~maya teşebbüs ecıen Ame
rikalı pilot Willl:ım W:tatt bu;1lıı 
Atlantllt Okyanusunda düşmüş, bir 
işpan:rol bal.ıltçı ı:emlsl terafından 
kurtanlmı$hr. 

VE 

SOGUK 

( Başı 1 lııctde) 
Bafbakan -'-dnan >Jenderes bu a .... 
p.m aaat 20.15 t..a KayacrlClen uçak· 
la hareketle ıcce aaat 22.45 te iz. 
mlre ıcıim!ş bulUll!llali:u.Clır. 

Topla.ntı ve ı:öaterl 7UrU:ruııl«i ka 
:ııunundalı:1 açı .. hükttmlere ra:meıı 
gerek hava alanında ve cereUe ha· 
va alanından izmıre kadar uzanan 
fol ı:üzerg!bına toplanan blııl;:rce 
İzmirli, l:laşrekllln ıı:eııısını ııecenlıı 
bu lia&tlertne kndıır bekleml.şlerdlr, 

Başvekil, daha oncc 14.30 cıa İzmlrc 
ı:eıecetlnl blldtroıWllc ra~meıı bu 
seyahati teehhüre u:raınıf Te 'bör
l"l:e lı:alabalık halk kütlesl keııella1· 
ııı bu saa tle~e ıı:acıar beklemek zo
runda kalmışlardır. 

Ba•bakan Menderes :varın u.babl&
ytn oehrtml.Zde bazı trmel a t.ma ve 
açı.~ mer&&l.m.lerıııde hazır buluna· 
cak, O"leden aoııra A&t 15.15 te de 
Baıımahano mc)danıncıa. tertip edt. 
len D.P. mıttııc;lnde ı.:onu:roıaaını 
yapaeaktır. YOz.lerce otob(lı; cıvar 

kaza ve v1U.7etlerdaı mltl~e ~U· 
rak etmek üzere gelecek o.an vatan 
daşları almak üzere bu aqamdan 
meıızUltrlne varmışlardır. 

Öte randan :rann ak m uçaltla 
tchrtmlze ı:eıeceıt olan C.H.P. gcııel 
başkanı İsmet İnon'll ae pazartesi 
ı:ünü evvel~ lı:ararlaştıruan p:rog· 
ram hlli!ına Cumhuriyet meydanın 
ela tertip ecıılecek olan mltlntı:de ko 
nufBC&ktır. Boylece hmln1e bü:rük 
bir heyecanla beklenen devlet çııtış 

muı yarından itibaren batlıyacak 
ve çarşamba ı;ünUne .kadar devıı.m 

edecektir. 
B ıtncıı:ı cıbı paı:arte.ı cunü c.n 

P. mlttnııtnden nvel :mı meydan· 
ela Hur. P. de bir miting tertip et
miş bulunma:uadır. Bu mıtııı.-cıe de 
Genel Başkan Fevzi Lüt.fl Karao&. 
manoııu. ~:.hl çeıııroaş ı:oııuoaeaı: 

ıanıır. • 
hmır, 19 - C.HP. bugün de ha 

rekctu bir ııuıı ı=eçlrmif Te Tire lı:t.· 
mıilllc13 J'ILJ;>i;#I büyülı: blr mi m:ı.gdc 
Başbakan Şemsettin Oünaltay Jı:o

nuşmuftur. Bu aracıa, bu.,tınkü c. 
H.P. raallyeUertndc a>n b1r hwru· 
tılJet da ~rülmU.ş ve C.H.P. Genel 
Başlı:lı.ııı iamet İnönünün baplateıı 
yeni ~ıkmış olan damadı Metin To
ker de C.H P. nın TIN> mitingine 
lşfüak ecı-k bir konuşma yapmış
tır. 

BUJiik bir lı:t.flle halinde lzmln1en 
hareket eden C.H.P. ıuer Tireye vi· 
611 olmadan önce Ça;rtıaşme!a b1r1· 
ken büyük bir kalabslı~ın l.aran il· 
urlne cıurmalı: mecburt:rctlnde kal. 
mıpr n Oünaıtay burada fU kıaa 
koııuomayı yapmıftır· 

•- Memleket bugün blr heyecan 
lçlndedlr. Yıllardır çektlJı:lerlntz 60" 
na erecelı:tlr. ÖnUmU7Clek1 aeçtmler· 
ele vereceğlnlz reJ'lerle bu meml• 
ket lı:urtu!acaktır. Sizi temin ederim 
ki, ~er tekrar t.şbaşında Jı:alırlana 

çok mU.şlı:UIAt çeltecekalnl&.• 
TİREDE 

Çaybaşıııda toplanan hallı:ııı cot
l:'Uıı tezahüratı araaında Tlrc:rc ha. 
rüet edilmiş ve burada ;apılan 
mıtınıcıe hatipler ı:.onuomuşlantır. 
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D P MÜDAFÜ EVLİY AZADENİNTAVZiıİif . 
siyası haberlerin tarafsız hikayesi ' · · 

il 
APARTt-1 
Ç Eş AN DAıRESİ • ARSAL.l.R 

il L i p 
i K R ARA 11 • TAHSİL 

A t'1 • 
iYELERİ 

* Şrmdiden ltes.p eçlırınız, 

hes.bınız .,.,,. erHırınız. 

, 

;:; .. 

nız • c1inJ.ememtııseııtz l1ze not v& 
ren muhblrin phlanan vicdanın. 

\ da bazı yerlerinin ranlıf )'&Zlldlf:t 

1 

tçln t&mblne lütrum Te ihtiyaç 
gön!Um. 
Kard~m üç ı:tıo evvel Slrktıcl· 

\ deki kon~tutum toplantıda bir· 
~ kaç kişi de!iil, binlerce klş1 nr· 
' dı. Ertea gtıntü ı:azetede çıkan 

!
' Kard9ftrn Hllml•Ti.YWI, 11~10. DJ7 :ru!mlerl ıı:ormemezllkten ı;elemeıı 

tarlllll Vatan Gauteaınln airast r.lnlz. Amıı. ma~nrunuz, çünkü 
haberlerin t.araf'aız kaydtyle hl· Vatan ıı:aı:cteslnde çalıf):fO?llUnuz. 

• .U:re edilen lı:öfC&llıde ,,. Dem.ok· Mü~lı:ktrlm, keşke bütün mu
rat Partinin müda!Uerl autunun. haleıet baktlı.atlrr1 aenın kadar 
(!akl yazılarınızı zevkle oıı:uaum. tCTll eteeler, ellerini öper, ba.o na. 

t E;:ter Sirkecide, fı;taeyon me:rcı.. tünde taşırdık. 
\ nıııcıaıı:ı tonu'1Jl&mı bizzat din· oanım kardeşim, beıı de DM l lemlşsenlz atz de 934 ~ki slbl mil J'llı ne nvelt n ahın C.H.P. ne 
\ !etin phlaıııııı ruhunu yaşamanın ı:trmecıtm. mevzuubahla beyanna· t 1:evı.: n tealr! alnnda bu :razııarı me: o ı:ünün icabı ve her nlı:lt 

kaleme almıpıııııdır. Bana gaz& hayatımı blla karşılığınela bi.çblr 
~ '8Y beklemeden aeve aeTe Tcr&
' ıeıılzde bu 1ı:a4ar ırınl• b!r yer ee;im babamız CeW Bnrar 'f'e 
i._a:vud.t41 __ ..,nır:a __ ı.,.,..ı:ktı_._ .. r_ecı .. ar1ın __ ... nı __ h&_vraıı_ .. kAr_ .. ı_olelujtum Başveklllmbı 

danm Uendert3e Iı:urulın ıuucı 
boımıa.lı: n tzale etmek tçln J'llP· 
tıııım blr taktıktı n ben ı:eııcıı
mı bu büyüklerim n partim uC,. 
nına fecla. ettim, ıılteklm buatın 

de bunu 1ablt etınlt bulunu10-
rum. Fazla tafııllf.ta bu ııütunıar 
mtllialt olmadıtı için beni ma. 
sur gör İ.stenıen ve zahmete tat. 
lanrrsan ı:eı bana, eana atlata· 
rım Te vesıtalarla lsbat ecıeytm. 

Kardeşim, Ç114medekl tara gün 
doatum, Yaya :rürü:rüt n Kira· 
ilk konalı: fıkralarında toplaoıtın 

e.ö;rledUdei:iml aen de tuvlp cdl· 
yoraun. Halı:lkatlar konuturor de 
tıı mı? 

lşte ben llzun oıcıutu oman 
('ı.karım. Tolı:A ıı:ıa&ke!erl tıımlş 

tara J'{l.llüler tı:lbi her yerde ve 
her valı::it görünmem. 9M te ıeab 
eıtı bir nefer sibi 'l'U11eml raı>

tıın n buırttn Jine JUım oıcıu. 
S(>r1indüm. icab edem n ömrüm 

' olursa 98:! veya 966 da Jine o!kL t' 
nm. 

Yavuzum yalnız ı<~de.n b1r 
rıcımı nr. Gala~v::,ra7lı olup ol· 1 
macıı:uu bllmtr<Jrum. b&Dll anı .. ( 
tılan u:rdunna hllı:A;re, acaba \ 
Evllyazade ao7 adımın ni.ktlcıe 
yarattıcı bir haraı mahaulü mü· 
dU.? Yoksa bir kastı mahauısla 
beni mürteci ithamına bede! tut 
mak tçln uydurulmuş bir tuzak 
mıdır? 

Bu lllk :re:rt anlatan O ala taaa
rasıt:rı bllmeı: tawmem h&lı:tım 

d'lil mldlr? 
Kardeşim, ben n benim ı:lbller 

n hattJ. 1154 ıe b:z1m.le l>erabu 
olup, bu dlva:rı de&tekllrenler ce 
ltııls o ı:tınU hep ~eral>er :rq&J'8-
hm.. Bana bu tavzihi ;ratcıırma.lı: 

rıraatını ftrdltlnden dolan ana 
tekrar tqeli:lı:ürler ederim. 

l!L t;VLİl".lZADC 

Mitingde blr koııu.şma J&ı;ı&n N11T1t 
retklıı, D.P. nın parı:un u :ı.estt 
l>lr idare kurma .. taliaVTUruı;.da ol 
du~unu, bunu her koııupıalarmd& 
bcllrttlklerinl ı;;öyle)'e?el: .OJ'l• d• 
vam ot.mlştlr: 
•- Bu mlllet h&li:larıuı hıı.b.l.Z!ara. 

adaletini acıalet.&1zlere ç14netm.1:recek 
Ur. Demokrat Parti ke.od.Wne par· 
tlzan ve keytı ldiUel'I blr itiyat .. 
cıın.mıştır. Bu mllleı AbdOlhamid• 
cıahl lat!bdat l' ptırmamlftır.> 

Müteakiben hadı:ın umumi r.rzUAt 
ve büyük tezahüratı aralllllela kürau 
se gelen Metin Toker. ezcümle ŞUn
ları ac>ylrml.ştır: 

•- Ben inanıyorum .ki, bugün bil' 
pzeı.ec1 önune ne ır.ıı.dar eııı;cl ko 
nuıuna ltonul&un cıo.:rul'U wyleme· 
to mecburour. Namualu gazctecller 
bö}lc yı>pmağa mtcbu:<lur.ar. Tt.r
kll'e bOy.c saze:ec1lerle do.udur.:o 
Gı.:,· LT,U:J:S KU •• L M.1bl 

Toı.;crtn ı.onu~ı mU:e6a.•P 
büyülı: bir te bUrat arll5ln<ia tCll~ 
mullla baş.ayan Şemaetttıı Oü:c.ıı.l 

ta7, c.Blz bu'1ln dünya ııe al!ıkamı. 

n ıı:umış l.naanlarız. Tek emellm.11 
bu memlcketlıı mürctteb olmaaıelır> 
demiş. müteakiben, bundan 27 sene 
ene! Atatürk ile lnönU.Dlin dcmo .... 
raal7l kurma~& te~bbüa ett.tkle:lnl, 
ta.ı:aı bu teşetıbtla 1Y1 neUee verme
yince, AtııtUNı:üıı tdaha. l'Uit gel· 
memlş) dedl~!nl, takat İnöı:ıü:rc za 
maıı ııeldiiil za.mım mutlaka cıemok. 
?Wyl turmıı.aıııı tembih ettı:tıı! 
60)1emlf n .sözlerin• eöyle devam 
eıml.ştlr: 

•- Biz 1030 do tkt1darc1ın d~ • 
cr,llmlz.1 b ... yôMuk Fakat bizim be 
cıettmtz 1.kt1C1ar dc0 ll demoli:rul td!. 
Ölmeden enel bu memlcıketı.e d• 
mokra.slnlıı lrurwmasmı latlyordu ... 
4ı.e bu1'{in bu 1.mt.Uıan lı:arşıaında· 
:rız. x:uı.,uııza küpe olsun. ŞaJct 
rerterltıWn kıymetini bilmemeııia 
çok ıatımp çelteceltdniz. çol: lı:a 

ranlıklara ıı:lrecekalnlz. o. P. Wcr 
flmdl madelı vaaellert blt!ııcc ve hal .. 
keııdllerlne bu busuata :r11z Terme. 
yınee pençelerlııl vlcdanıannıza at
tılar, iataııbulela blr gazete benim 
din melı:tcplerinl tapattıtımı ~ 

mış. iıısaı c:&nler. dl.n de:&lerUıl 
ml'kteplere .koyan benim. iııs:ııılar 
dan lı:orkmurorlar bari, All&htan 
kol'J:auıılar. Bunlar demolı:rut.yi ku 
noatıa dl;e gcJd.l.ler. ~o.ıtraaıyl 

yıkt.ılar. Hürrı:ret diye ıı:eldller, bur 
rlyeU ku>.ılar. Refah Cllye ı;eldller, 

mlllete kan Iı:uıturuyorlar. Biz l.lı:t1 

<!ar dllşkünü ın.saıııar dC:illz. E:cr 
böyle bir lbUra&mıız oaarcıı, L"Uv. 
vet. el1m1%deyd1, iktlela.rda kal~.> 

MI tlıı;e ı tırak eden binlerce T1· 
reUntn co~n uzabürau aruınd& 
~oııuşmalllllı blurcn Ottnaltay omuz 
lar üzerinde taşınmış, ha.ttt blr a 
n otomoblll dah1 h•vara l:ald.ınl· 
m:ştır. GUnaltay aqam geç va.kit 
şclırlmJzc avdet etmiş ve gece C.lf. 
P tarafıııcııın Zater, Altıolt. Tepe· 
cll<, Zeytinlik, Buca va Karataş o. 
c.ıtlarıncıa birer mUhlm konuşma 

yapmlftır. Oünaltay böylece E,.'"edc 
llk acyahat pro.--ramının blrlılcl mer 
balootnı Utmaı etm14 bulunmakta 
Cltr. 

Oünaltııy rarııı sab3h uçakla 'lıı· 
tanbuta lıarelı:et edceok, dün vetat 
etmle olau üst.ad HUsey!n Cahl~ Yal 
çının eeııaı:e törcnıncıe hııE.tr bulu· 
naca!:, bllfJıare O.H.P. tarafıııdan 

terUp ecıuecek İ&tanbul ınit~ln. 
de de blr konuşma raptı.ttan sonra 
muhtemelen yarın &Jı:ıam uçakla 
~ehr1mtu gelecek olan I&met inoı:ı.ü· 
Y• re!al;at edcecttır. --... --.... -···---··-····-···-.. -·---.. 

VEFAT 
Tt.myıı: Mahkem satı :Re.,...e-

rıncıen lzmır Meb'tbu 

RiF Oftl'Wı RE~ 

19 10 1957 eumartesı ı:ünü tttat 
etmiştir. 

Merhum Sclinlk eşraııncıan mu 
tevetta ömer Cemal Beyin ocı.1 
Mediha GUnı:örnn'in zevci, İstan· 
bul Barosu avukatlarından İlhan 
Oünııdrcnln bab1111ı, Austro - '1'11:-..: 
Tütün A O. Müdürü İbnı.hl:n Gün· 
ı;:örenın ajtııbeyllll. Muzaffer Gün
Gören ·ın kayınbiradert. iGtanbul 
Barmu svukatııırında.n Hatice 
GOnı:örenln kaynıpe:ıert idi. 

Cenllze31 20.10.1957 Pazar ı:ünü 
Uı:lncıı namazını müteakıp !i;ll 
Camit Şerifinden Jı:alaınlarak Zın· 
eırı, Kuyu Mczarlııtuıa Cle!nec:tl• 
lec ktir. 

Mevla rahmet eyliye. 

MEVLID 
Azir: 1'11 

pe!: kı,... 

mctliııev 

s:tll anne 
c liim!• 

•::su-m -
dl! 

l'Dlll.f':t 
"e~f'rar'· 
ın Te!atı 
nın kıl'
kıncı ı;:Q 
nüne te
sadüf e
cıen 22 

Elı:lm 1957 Salı günü ikUıdl na 
mazını matealdp Bcyolilu (Af;a 
Camii) nde ehli Kur'an ve 
mevlldhıınlarımızdan Balıl İb 
rahim Çanaklı:nlell, Kemal Te· 
r.e~ı. h.nıatl Daniş Te Duahan 
Başımam Hafız Yahya Eskişe
hirli taratl anncıan «nnccı!r.mi
ztn azız ruhu için mevlidi Fe
rır t>ıraat ccıilcceğlnden kentti-
111nı seven dollt ve alcrabaların 
ve arzu bU)'Uran ttln4aşlanmı 
zın teşrtnerını haı;ı;aten nca • 
cıerlz. 

CvtAdtıı.n 
f aruı.: eurar ve 
~ylun sezerar 

-BAKIRKÖY 

Aiansımı:t 

4 
Ka!lm Pazartesi gunft 

acılıyor 
BU AJANSDA 

Hesap aç-tıracak müşterilere 
~k cazip açılış hediye.len 

Y R J C A 

10.000 
LiRALIK llU.sUSİ l\.~ŞIDE 

VE 
l mumı keşideltre i~tiralı; hak.b 

iSTANBUL 
BANKASI 



çım malorı' 

nte 

r r 
an nu uk.ar 

.k d fil b t-

On dil 

i;onl.lftum. 

n· t11 f11n rlııh" 111~.uını ltnn•ı'
Jn n "mu• adaıtt.n h•ll ""'h"t 

J'ıa lı:a 'I il nıu'tnr Att~ın, d 1 .,_ 
df' lı rmf'ıA n ı-.-.t n:Mıh 

z fff' ajt nıun Sf'çıtıPn.Pr;. 

mı 11Pvfrtt'lt :k v•tı!,.mdlr Ôn'.•r• 
tmt' ,.. mt'k <l~ k ne: vaı. 1 ft'rtı 

Vai.aha ;•rn ,·nlı: aıt• l;ry:tn. 
B zım de aaııa anımız pf'lt k6t
nan 

T&b11 l'&tı.lm Hrp mıt Mli.AH\· 
m"nıı HPP mıı bir L lm :ıı llPYm1· 
)1' mf'churur. 

Al!Al\ •"'nd~ıı Tallı n.11uh f'I•
"'" 7:a1pn hır ın. an MllAIUmıtn 

llldu mu 011cıan fı:6rkuımu: 
Bltıe• lnrlulmb 
'lıiluında nl•R ıni:la nı .. 1 

a~urt • t!arı l&.•cta ••r ~eJthlt & -
ıe ıUıun~At' ktah aofta&ı lltır\lp 
da.. -'••tn ı klaıdını @:·narn dCl
ffJtnr.)'f'h adaın:ar?. Ri.bblm bııı 
on·a11h tefı naen kon.ı1ıu11. 

Ahıln ÖflP ttı.mların tl\t!tn
~ell,11• ç11t ıth·ını otur İf!lmt.;l A,1. 

Helbfo t: bf tn 
Klflrl k ortaııta )'&\lldıktan 

aonra. kaelınlır &oka.ı:ıa:·a ır.çık a
ç A. dôlı:U.ilp ~ 'l'lırfi.ut.u Prkelc.if'r 
batan cıklt':-tıı· a atıaaı~ıaıı .. nn 
ra orta:ık:ta ne ~ kaldı. nf' bf're
ıtet Övil" l:H·•ıı ttıl' 

- ö lf>dı. ım 
Balt d ltltat f'd.n Iı.tanhu:a 

aeçen yaz ; a f&f se-lnıı t Aha· 
ı.n l\:tntl" <1 unup dıilr.Unti\'ot

dt H•t !ııı. ti. !'nrlra bl!" dl'I ha• liC 
ki, ,.. r aı ,l! aöau b~ : ıra-
.v• !tnıı O arı .et k·· ti yr-r!Dı> 
bMlla art l te.d n da ah•
Ln n n w;ında r.07uını1or. f'rkıı.ı:
f'r hUı· andirıvoi"du O va.kıl ka

:fR pa n rı dl'ırı. :ı:-adan bf'Ş ·,r•
a çıktı Ond.an Mınruıtıma uı.-J 

Y.t>tt ıteldl İ"tanbuluıı kadıniaı"l 

da atı"• dolrtı PıtH.p \1,11ıea fı 

'-•!dadı 

Alartıı. ıtınrdlln nıO ba~ımı7.a 

Q:P.fl!n;erı' dtdl 
- Nıı •armııs ki hf'v,m" 

Ta.hu baOana r.umA rtama-
71ndan hah;,f'd.J)'orl"r Narna.ı kı
~a:ım dı:vnr.ar 

- Oılaı.-ıg 

- N.,ıl ıı:ı:arn: t"aııım" 
NıJf: aılmtf"r un hf'l'ırıı• 
A··oı bfın nanı• ktlma1nnı 

hlimem iıtl 

Ivt PmmP. ıH•n • ., lhu•.- nutır.k 

... ,.rrnıy• haıtlatkf'n. ilk •ıftah b'r 
ıtua olı:umadın ·nıYd.ıf 

O. tıd.lltn «flıa. n dut.' ı etb"'r 
IP'ml\f! ilç ıtün UA:ra..rn.ıttıın 

fıllt eorıına idi uıı·-.mak" 

Jtl ı ır• 

- Canım fll"rt andl"ıttıni a: da.. 
rf"lı:ıltını llnnra t111~1tr\Urtıa. 

- ~!\ !f i6JlP ~Jfüdl a ak ilzf'rt 
•'"'Ylf')·ıver. 

tama~ Ata. ŞAdflln Y•n•rdnttPrt 
bıta.ı •nkUIQU 

Be)' ın. bls nılldfmt ayn ııa~ 
inin •da.mıyım H.ııpım z •ur> 

ırllıtlh ıırrını h.l Pk ~i.t'aı PtmP:! 
yJP tôTle- \l'klnme 

- BP\llm. ıtıln ·i11tı l un ı fll\na 
dftıYfl'rfJ:rr, E.<ıt.-ıtna ııa .... ant•n l· 
ı,. nama:.ı!lnın ıa., l'ft At o 11ııı:uu 1 
hton tıe bLnılrrırtırn K\ı!lıtra bA . 
mil, A~lallaı<f'n araını.td• :ca flln. 
ııuvu:muln 

P'rofeaör P'iccord'ın 

batltkofi denemelerine 

devam ediyor 
Proıeeor A.11"u11tl!'ı Plt't·ard·ın. c1a 

lı• dtne l1'!1e-rlrıı dP••ııı Pdf'n 
~ı rl '"' Jııtnll batl•lt:ılfı dun 
kıııort adaaının 11 mil •~1aınd11. 

it ttl'nf'nıedahfl.Jaıutılştır .lııe<ıu 

H PlCC'lrrl '" itıı1an denhı ktıY· 
Tftlertnd'tı "'ft12b11sı ~AL1"1ftln ş. 
tll"tlk ettikleri ılt d11h,ıa ttıı.ıı~ 
lı:ıat ••t il_ 8 da .1u ,.ııına ıırmıt 
•t denPmt ıaaı ıo da ıınn11 f'r 
m:4t1r. Bu lf'•·r+lb,de l>a~lıolt:af afi· 
ı•rl 240 metr dt'rinlll~e denı;ıın 

tllbln' dPll!mL.f:tlr 
Kaptan a\T'.nin Olldlrdll:IDf 16 

rt', bu denPml', batan dtnıuııı. 

Jarın Jıurtırıımuıhda •TrlP te> 
nın cıtnıı.1l1"•1h ro!U t~blt ınall· 

ıadl1'lı! vapılmıuır 

•Trltıt"• :lı:hıel d"'fi. 11 4.1 t• 
daim"' Yl' 41 d11lılk11 •H 11.ııınrla 
ıı:aımtt1ır. Bu dPntme ""'naaıo:ı• 

8Rtlsıı:att.a Jacqut!h Pı~rt1 .\nıf'. 

rılalı d'nl:ıtı JUz'>••ı ~ f'•rhf'~ YI' 

nPmıı oı••ratoru Braum bu ın 

mfllı:t•vd 

Balonla 25.000 metreye 

yükselme denemesi 
CroıJtn· ·akınında dıln iki 11.. 

bır balona batlı '' htr tarafı lıa. 
pA.ı lınt llı. bir hUrt"f' içinde 23.000 
m'trevl! ~ıııcse!mp dPDf'm,.~lnP "' 
rı ml IPrdır Balonların l1:ınttıo 

>uluntıulr.tarı h\IC!'e, f'tl\m!nyum 
dan yapıhnı9 •• au ae(lrınN ha-

l ıe •et.ir! mlt;tlr 

1 

Oı!t>ll lıu••etl,rhıe nıtıı tıp bir 
tö!CtlnUıı 'oıldlrdttıae 16"' .. s~r 
ıol"b• adı Yt'rlleıı bu deııeml!IL l rın illi a 1ı:11.11ım ııse da yapılnııt· 

' tır 

artıyor 

Tolcvo 111 IA.A J Ja~<ın Ad.ro 
ııoınl..: ("f'ınıvetl nP~rPttıtı hır ·l'h 
llt.dr, kıırııılaş;mlı olduıttı t•ll!.p!fr 
llııla•lat1"1, MPrlhıe ... rı çıkar 

m'• oıduttı lll'Mllıtrın tl•tıarını 
ar·tırl'nlll mP<"bUt'l1Ptlı\dl! Jı:aldıtı 

nı bf'llrtmtıt.tr. 

811 huAu•U. ••rllPn l11ahat1. llÖ· 
'"· ,.ı!lk•drn atırıdf' ııınr•k Ilı:! 111ttı 
rıta.r):f'n. tt1111 pf'vkln!n tıtın•• ,.t 
ta.tında dt'lıı~mAit• h••l•Pl'l&tından 

'--....-----· ----------·---------· 

.... ,. "" 

Comet il yeni rekor kırdı 
t>Ort Rnll j•t mntoru llt' mtl 

l'f'llhe7 n.: Havılland Comr-t rı. 
Jrohn C-:unnınırham·ın ıı1&.tf'rı'l1P ıtJ' 
AprtınA11tı ırue lnı Pmaı uın&l• F+'1• 
rıw-~on.u • Arafınd11n. 1 anınilı hır 
ttkoı- ~ırm .. ı..ır. 1Jçak t.nnl1rA 
Hartlım araıııınc1alcı niPl!AIP• :'I •· 
al •ı eaıt\llll. ~,,~anı~,.,,. Jc&f"' 
mı,rır Uç\J4 mil!llflf-t ~-n"t t .,.. 1 
•" uçııaın vMatl aur·atı aaatta 
l\''141 m~t ıctı. 

r' 

-.----~--

1 1 DARLA 
--, p l1a \'ip.ak i:ırm ye h14ladlial 

l!!' ll Pt>VD•r or alılı:ıan k:allı:ıı 
1't> oğ!u caddelerınde lnC'f' Pntarı 
i: P ıp:a lı.o~Ja doıa an kaclın-

-~ Canım An.;aradt.n. '"n" lhf't 
kf"zden AOVledllil'r ~tç•m nlltlt\1111. n., ınıadan önel' d\ıa olı.:unıak !l· 
:t!Undır dt>dılf'r 

HAMERIKANYA BiR 

"~UıN~FVFlt ARIYOR! 

1 HA IHAL 
V atan pz;P ının ı'! Bkırn ta.. 

till1t nı.u.ıt.a1Utdın t M•D 

d.•reı, nutludua .O.ı:ıltnn11 
defttı llemll'k: ıaııa rt ıtııl ltlt 

reJ b •t •Me tıı tfltlndedtr fi+ 
.llll.t ,, .naıerine .,o;ıe d6vartı •t
mttttr. O. P, Nz!rre rrfah, uade • 
hurrl1• btl.lur •• nızam T•df'T_ 
m.•111.t"dır t 

!Şımdt e•Jtn Mend,.re.ln mıJ~4' 

•dl'letl•IP. bıııunkU h••l•a•4erın 

ıııtı aı nda. ı,ıı teıun,.lttl tekıır 
tek,.r '71r df' bııo r"hUI f'dıtL!D"i: 

1 M.l"mt!k' muı r•flh 
•• •ad,lin eıHaın•~dır' l!l•ıın 
M."'n•et Mııılef'dtııbttl 11111 ltıtO 
lij!.ı:lt Ul\LJOr ti bit türlb ıet!'t 

almıyor A.c&bı bu refah '" .. 
adetin et.itinde daha _,, tıu1ar 

beltJl)·cıcett.? Rem t'llr.te otur· 
1!1alt uj:urgwıluk ıetırır, derJPl'. 
.B kıllfia, Dit llUciarıta o·~ 

<1.u:ır.ta. bat a qltteıS lçtt1 • a 
mak: n ı" aım1J11taiı:tıt 1 

.3:. - «Refah•. Bu ktlımen1rı 1(). 
ı•\ mlttllı.. •oecıın ıenııuıı· 

.,ır. OOren AJah 1çtr:ı •oyleıin 
M.~mtekP hll nu kadar 4itt t 
1Uıtsıııın5• .;ı•ıfllft t!ttbllttııtl!n 
JJ h!.e!J!tUı. l'n BıUt ~li1 ... t ıaıı 
llln9 k 1ı1et1 

ı - •~un.et •. &·1 t.ııı:llmpn\n 
t !'11• leli 11i1lı1J1 mu tuıut. 

tur. Mu Ut ıdırtt lt1nın('l:ln ,. 
ıö tdam GeM,l f t ıaadı o.r 
izrl• 9ir.ınt.ıl ı@r;ltlrı.t"k't n 

l•n ,Uniuı:ılUld.1.. Jrı.Lttıtlyfıt. fit 
ti .. · tııf!Yiüh.t1n.da ıMıu~tlan 
! ıo adt!ftı nıumıa attmau' 

4. .... •flllrtl'.'rl • Au ke im''' 
b P. &:aııuttbrından. prı;tr•m 
lardan nu uır.tırdııııı, h'r yt! n 
.Udı.. çu:ardı aııı.ıun bl.'irl't!eh, 
oplınau bürriyt:fl a9z h\irrtyeı • 
aeçım btlrrlJetl Yar d~ 'f!bl tn 
ı;ıkana. a:nıru ıı.•h l•maıı t 

5 •R1ınır• LQsaıtalı:I tar ı 
lllt. •1!1 cUn4lll 6h il +i'ıtat 

hfu. •l.tUddlk o an bu t~ ım,, 
unun rJla\·Jarı lclnd" ftJ lıariıı.r 
" t tt~kll ettııor 8u tt.ılild' 

kf>şffi•kf arNltıdı BU ır.• ıtn" n 
JPrl ldı ın: ıttti? 

•Nlı:am Ô bfl'Pt lıJatf' 

"'" ı tr •e l r'tl ll lhdll b t!t. 
•• ıtilP t.et dııriiiıa~ defütt~ Hııı 
llli, 6 tam 111ın1. lJ t rT!': ı 1 

tihJıl tant.ınu oıt1•111h• '' 
ıe. fi yururtb 'rı ınunu .. ,,. 
al:ndP !YYtl Allah h"ıtımlı rrı 
lltenlltD htz•da '' tıTımda· ır • 

t Bayın Mttndt:tHıln l\ııt ını 

aun iön cUlblf'slntn töb it! unıal 

Saffet ŞAV 
• ıılh dlr ~nfieCl,rlrn ti. •er•• 

matbua ~ ''° ıetııı. löa ıraauıd11. 
Turkıyernl.Ull! }'edı aenedtl'lb!'rl 
~!\ fnll JlfÇf'n kıl\11111 bUtlur Tıa\. 
hl:ı dıllfba • uım11mat.• tUt1ıe 
frıı.ı,,r kUUanJlmıs!lr . 
""" nı~ııım l'nf'f#'lil f'tmern 
8aJın Mendtrn, lı:ıonünUA M 

çim nut ı\ıaf na mnını mf'ı·dltı.. 
ıarında Yl!rdıtt cevabı Rad,vo ba 
bfi' f'r bllıtf'nlnde Ti Radyo pzf' 
N-lndt dtltmıdan otd yor B'n 

oliflm buna t'ıit!!ıül t m'm ÖJ 
;,,. J•, inen ınun aövlt'tllliert ..-d 
\·oll:dl • arıtnad·fınt ı t' 
ratt ofu dtu.,yPnlf!r tr:ıahUnUn b!' 
ı,.r ıörtedl tnl bı.lıned~n :td.Pti 
df'1'1tl ~n cnabtlU llıttenJ)orlı: En 
IJ' ldal münazafA .kaldM\ ..Uttu I· 
rap ettaı:- ld lnnnonun a&Jltd k· 
ltfl de ya71n\lıınb1l .. ôİ!Un Yll hl 
t.i A.t•ndereı1n ceYlhınt Tilt'tcttı 
f'PYAp Yllt'l'a 0 dl. JaJlb IDS\h. İ~ 
ti ınc•~ ond•ft ıorHlddı1' kl, din 
lıoJPnler timin baır.ıı k ınln t{ı · 
ıuı oldutı.:ınu aytrt f!debılltlet. 
Y"ö bOJ~e t Pt araH 6lunea. 
bundan dot}"rı1 bır h lnım IJtlı.:•r· 
t11alı: mtlm1tiln oımiı fs n Mlh· 
d"rt•'ln affına ~ .hl.Hık ıarr•d 
rl k~ halr.:t h lil ; a tu tuğ 
h11 bllı.:tıll muı ıuıı nde" Kalıt. 
ııiiı!&h tll İ'ıiUiı nıılıyor. 
c!l,ltık Ra•Yf'lllt 

.lllllJJn Ba,Ytlt:.11 M•ndf'r~ı .n k@'n 
dt.slft• •Mb k 8 •••kl" dtıci r mı 

mf'Iİl aıt.mtttnl9 o dt l 1'111 mfmle 
tt lf' iiuJm• atı.. tl ıtt!)fh li'ıııl 
m«ıdı ıarurı:1 Jıu Afi hftletın •• 
Piftıti, Blı•Pklld11n llıthtolıınur 

lı.:Pe., lde • ana tap ı iur •8 ft.. 
111n• otau. P'ı\11. •BtlyUi. t lml 
,,. el"' ö.tUt ıııfüt an,ıeme • at "" 
bir •t.t.ıır ı&t!U •trdır n 1dl ı tl
riu ıtıstffl)'or ıı ııHba r.)ın Ad 
nlh fft6l'rl!'11 hlltı. 8 lı.:f.dar a! 
mın" '" !l!n ıtır tuta " ' Pdtılrt 
flrlnf' ralttı.16 ttA'Atımıt.tft Y9CI 
;~ ini b~I çılı:t.rm &cal te blb I! 

tllk t'JI' IOjltaU!h 1\ tf>.tlti 
tJ "ft&dıtını nltıavet. anlı• 1111 1 

fll,lb l'Od tl'I lll 1d.ifl l"l 
ıtltl JPdl b ç t ıl'n,dtr. '"l Ilı: 
rltf& ol•rll• tbJUHalefPtP. ıı;f' th Jh 
tı Unıt. lnd@ft Bt.hlt dııl' Rana L 
at lıfad r !11.dl aavatı at•1nm § 

sl!ı' •tM 6J r clltol' t.fuba!ıof" 
'"' ıtt;:;tıl'nln de h•nlda Eı ı 
n dUlun 1 aız dil' tıtr ıı:,,,. 'Jı"t1u 
PdUt Bllıtl D'I' ıt"tn n ~ml.n ılll 
r.r flll'd•til tııı" ı!dfrl11 t 

OUtJıl!! liltaı~ı l!'r A 
••t, buyülı: aır.mıı. Jt'mf'l1 
'tttı: 168 llD•l•memeı ı 

il'·--------~~--~------ -·~--'""'"' 

Haldun normf'n 
1akınd• li("Unf'ü 
P'"' ınln prCIYI 
lan na ı.adnor. 
Wllllıfft HıUıtın. 

in ia.• i'OIU rı• 
na4ıjı • Stahıc 
il• her baldt bit 

(Oil .eJlrcllerln batırıncladır. 4. 
mf'rlkali ıtiillr •u roıu Ue O kar 
kaunnu ı..ı. P•Je le tadect' erkf'k 
!erin rolu •ar, rol kabı \itan 
Erltulak'ırı 1apal'atı ban_,o ıt-abn"'· 
ıl (Olı .,er•\ edlllJor. '\iman rn. 
lunü de ıst.anbulda bulunan h• 
klJıl bir \imanın o)nanıa~ı 1111 
çdl:lrl. Vt'lha~ıl IJI bır PlJe •" 
ıJI •tr lmlı:ln •tr lntJıllah kar 
umıu HaJıhtnd.tn ltf'klf'dlrlmlı 

!ılr d' o•btı flkar 

ltfttl ,.,,, ı ,._~n• .... 
M W 1aMaUırın.a 

raımen. ılll t.11.ııaııa"' bit mad 
dı ıkıntı lı:t•d "'l9!r . ht.a.abuld• 
ıtuıurıın ıımlr 1'••..,•ll-"1ndf"tl l I 
ker i•nif'ft hattlt•tl l11nlrh 7f'rt 

lilnlt'tlrt k'ddllPrlnfo dl14f'n Yatl. 
feJI 1apmadıktarını ıt•lı Plf~ 
Kanadalı bt"ıl7.lf'r, t ki ıtırı ırf'('" 

tene Öldü u an 1 ,a~ındıa (il 
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Meyva 
kestikten sonra 
lekelenen_ bıçaklan ... 

... F•yT 1 
te"'ız enı zleme Tozu ter· 
lıl•k b~~ pırıl pırıl Y•p•r. 
rnlk•- bez Uzerf ne bir 

... , FAY d6k 
karan Up bununla 
b P lekelenen çatal 

•çak, katık ve aıu · • yum mın· 
•ilm 9'yayı şijylece 

ek ve sonra bol 
•udan 8 1 eç rrrıe1c katidir. -------------------·-· '1~ ı!llamum bulaıı/J 

ta11.1r. rını, isli tencereleri 
}~r~ "T,nl /!.lbt lenıi.ıler.' 

ba11110 I em .ılcnıe Tozu 
cıe ~m~D•bo, mermer, flnl 
, lır ,,:'' Cfll•vı tenıı.ı· 

Piri ıtır. 

herşeyi DAHA iYi temizler 

. N~~~~.~r . Nafıa Müdürlüğünden 
ıı lojman v~ ) lıra ke;ıil bedelli H. BeJdai Sağlık mcıire
U%erc kapalı z::;aj Jn~aatı 1958 • 1959 yıllanna sııri olmak 

K~ıt h usulu He eksiltmc:>e konulmu tur. 
fıa MUdürı~:ı ~·~•i §artname, Ankara, İstanbul, İz.mır, Na· 

ihale d erın ~ görülebilir. 
lebntr: OS)a 1 Nevıehir Nafıa J.IU<IUrlUğünde tetkik edl· 

k Teklif mekt ı · 
, ~dur '.l{omıs up ın 1~ Kasım 9!57 Cuma günü saat 14 e 
lhale ıaat 1~Y:n N~Lsli ine makbuz mukabilinde ~erılecck 

Gerici t ~ afıa MUdUrlUğU binasında yapılac ktır. 
İhzara eınınatı U6364 48) liradır. 

1959 Yıllar~7a ı:uı iı;in 50 bin lirası 1957 ve baki> 1958· 
Talip) enecektlr. 

bi ı tl'den Ne hJ n lralııt ehlı vıe r Nafıa lfidurlu., .. nden alınmıs 200 
tell ilan olun ~et ve 1~7 yılı Ticaret Odası vcsikaıtı lstcnc-

ur. 14667 

" ., 

lst. Boğ. Mst. Mv. Sat. Al. Kom. Rs. den: 

.~ 

Soıalıı. 
keıt lQı ••ta: ı -~~"--1-..J.._ 
Itır ~l 2 - Bır Şirret; Dır er
ru ea•tın Oetl"elı• ~~~ :nır nota · 
<1 ' 1 3 '~ t· ' en hır' - ~tı · a • Bir ao-
hahl!ıla~~lıı.; Atr~:rünı:cnlıır
ta!yaıı ıı ııaan b111 a ve Asya 
renk; il l:lllzı. ıeb : 4 - Bir 1-
Açıkça_ ~tatk!ar ~ Penaıık; Bir 
rumunu - Qoc~lı: - Oar! olan· 
lr&ınber n tsıtı acıı ICeırrreıne Ku: 
fer: :eı; ~1•lııe. 11 

7 - :Sır Pey-
13ır •llAb &fiil:, 13;; :keller; Ne-
10 _ Ayı° l5ır ı:ıı.aını _uın~. o _ 
Bir nida. '['1'fıfıı: lıı:· Bir ıa,ıt. 
Pıraıta; it~.,... •u· k fen adımıı; 
van; Btr atııç'""iıluce'::°~ &le;ı: 
tq ~L ıa . 12 - Oô ır hay. 
Van teınt, ai;' :llttıaııtı~·. ~!r Çcşl~ 
lık ifade ed 'ttebır ' lr ha • 
rıoı. T&blr e~~r tın('ıt: ~ - Var
CIJlıı Çallf~İ ... , 1$ _. '.Deü2ün ve. 
ruıı; terıını. arc ltı bt . <len (l(I. 
ııe.ııı.z: Alet ' ltuhıtıç 11 Bir ıat
dana rrctı "'h lllatı 18 - .Bir 
Bır erkek r:~; Ve1tıı. ?.re ile ı:nay. 
aı damakta k'aı '8ır -ıtııç il ,012; 
ıı1etıını11; 8u 1111: &ncıiı • - 'l'a
berın otuıı · 11 - 'Mub e, Bır v1-
llU7Uk Quv~n~..-. btrı· B~CYKam-
20 - nır • lr lllen r nota, 
bir blrtllı: •rı: Bır llıey a. Sııvı:ııı. 
- • dart bbıcını v.,, Aakert 

Yukandan &faJiı7a: ı - Acı bl· 
Yar, Bir nota. 2 - Bir okul; Du
man lckııııt: Bir not a : Bir hayva
nın Yavrusu. 3 - Bır memleket: 
Bir Fransız 11.man ochrl; FakrOd· 
<lem. ol - Bir başşehir; Umumi 
Yardım ; lranlılann bir bayra.'Ilı. 
6 - Alaz; Dlr besi mııdd ı . Hü
ktlmdarlılı: altunetlerlndcn blı1; Ye 
rlne Ptlnne. 6 - B r ntııa: Kllnat: 
Kaba bir nl<la: Bir oyun aracı. 
7 - Kurmay. 8 - Hararet; Bir 
erkek aııı : Kör. Derviş nidası. 9 -
Defa; B r çtçck: Donuk. ıo -
BeyrQııefer; Hititler. ıı - Te&Q
dtlfe.n: Otlak. 12 - Bir aayı, Bir 
rent; Berhayat: Su; ııcmı od11111. !: - Xalıbe, Terbiye ve nezaket. 

- Darnen; Uyueturucu mad· 
deleraen blrlnfn müptellın: Nefiy 
elı:t. lö - Dllııız; Dlyarbakınn ta· 
rlbl adı; Zamanın bölümlerlndım: 
lllr nıcıa. 16 - HararetU: tıı:ı yüz. 
~Q, 17 - 81r nıııa: P1111la; Vitrin. 
t 8 - 1stanbulun profesyonel bl· 

lncl küme takımlanndan bJrl ; 
ranardat ifrazatı ; Bir nl<la. 19 -
Ylllk, Su; Batışıama; taı&mın 
tartlarından biri. ~ - At.atürkün 
ııotum :rerı: Bir memlııkot· Dır 
renk. • 

leraen btrı 
• <Dllaıecwıo Dal ekti \'arın> 

l!llbtbSı VATAN -----

lnönü, ilk defa sinirlendi 
(ft&Şı J 1nl'I del 

!arından tutulup, atılmaktırı ~~ 
dl 
TEKIROAÖA AKI~ \ARI 

inönünu dlnlemok lçln Claha 11a
bahın erken aaatıerıncıen itibaren 
muazzam kafileler Teklrcıaıta akın 
etmege b114lamıotı . Kamyonlar, o
tobüelcr, Jlplcr ve arkalarına rö
morklar ıakılmı§ olan traıctörler 
büyük: ırnıplar halinıte lröy!Olcrı 
ıretır!yorlarıtı . Bütün TcklrCla~ kö:;' 
lUlerı •Paşayı dinlemek için• ,e
ferbcr olmuşlarcıı. 

Gelenler Cl&\'Ul, zuma sesleri a
rasımıa Harbiye marşını çalarn t 
meydanlarda dolafıyorlarcıı . Her 
k(işccıe. ber meydanda altı oklu 
bayraklar vardı. Bütün bu ka a· 
balık Teklrdah bu vasıtalara pa· 
ra ödemek ısuretlyle ıreımııu. 
ıc( \RESl:t.rıltt, 
olm·;C't.Kl.f RDIR:.11 

.BUyük tezahürat arasında mı· 
tını: meydanına gelen önünü, 11111at 
16 te koo~ıı.sına bqlaıl.ı. lnönU 
aunları MiyledL 

«Dlrkaç cündenbert iktidarın oa
oında bulunanların 11tnlrlert bozul
muştur Artık iktidarı ltayl;ıetme

nln endişesi, tellfı bütün dıevcu
dıyetlerlne blklmctlr. Çünkü va· 
tandaşlar ııenelercıır vaadlerın, söz 
lertn doj!ru oıltmadıtını ıore göre 
sabrının ısonuna ırelmtıtır, çaresiz. 
cıır, gldeccklercıır. Seçim ısonunda 
memlekette eafla:n düsturlar üıe· 
tinde IJ5l!yen idare kurulacaktır 
Vatnndıış tktlaadl buhran ıçtndc
cı r, anlıyor musunuz? Buhran için 
dedir. Memleket ıeçlm dercıının 
ısılnotısı ; pahalılık; ctarlık, yokluk 
lçlndecıır. çırpınmıı.ktaııır. h:ttaaııı 
ıukıntı gökten ınmemııtır Tedbir
lerin yanlışlıtı yaıünden ortaya 
çıkmıştır. S&z dinlemez bir ısraf 
J>Olltlkası ile ııel"{.etler heba ectl· 
lirse, bunun teıılrl •4to böyle her 
yerde b!Bsedlllr. 

Fakir tabaka, mcsatılnln del&
ı1ııl ruarnk orta halli tabaka ha· 
llne gelmelidir. Jlugoı:ı orta tabaka 
)'oi olma yolundadır. Bir <1.t tutup, 
kOr\unun lJ\&h&ulUnü ucuza almalı: 
lstCd~lnıız propagandaaını yapıyor
lar. BııgUıı kOylU, mahaulü delici· 
rlndeo ucuza nlın<lığı halile. BAtın 
aldığı her mala dört misil bectel ö
ııettırllmektedlr. O r:aman <la böy· 
lıı iki yakıuıı bir araya aelcmıyor.» 
DiZ DUNU DCZELTECEÖIZ! 

il 'RP.TUR tcıırnl' \hı .. 
elıAç ıııtı:ronsun. tutup rakam 

veriyorlar Bir iki ırUndtır vatan
dll!Jlarla naıııı konuotuklannı işi · 
tınce hayret ealyorum. Kanıta. 
Kanıa nr.ııen bakmadıklannı. ora· 
nın mebU6lanna yüklOyorlıır Me
buslar onlara Kanun lht.lynçlan· 
nı anlaı.mamışlar. Cle<llklertue ba· 
kllıl'6a. Halbuki Kan; mebuslariyle 
konuşmak şöyle dunıun. masun.· 
yotlerlnl kııldırıp, onları mahıı:e
melcrııe ııürUndOrmü.şlcrdır. Yed ı 
ııanecıır Kanı demlryolunu bitir!:;>, 
anavataıın b.ı fCbrı ))altlı:ımaııılnr. 

Bunu b llyorlardı, bahse<llyorlardı: 
Öyle)&e neııeıı bağlamadılar Karsı 
aııavntaııa?. • 
tı~riııAll>fıl. l'M\ffı>IR ... 

rBütOn memlekete ayni <llkkat 
ve fefkat ııe itina etmek, hlzıne.
t" bulunmak ırcrektlr. Me11ell Si· 
nopta da yo, yapacaltlannıı. ama 
ıııçlmden ııonrL. Bir memlekette 
yapılacak 701, mektep köprü, o
ranın reyine mi b•tlıııır? Bu, 
TOrk mllletlno yakıomı:ran tptı
dal, ümmi bir zllınıyettlr İptl<lat· 
dir, evet ümmidir. Blr tdare ku. 
racaliız ki. vat&ndft/Jlar ne rey ve
rırıerce venılnler, orada ondan ıı:oo 
ra o reyden mea'ul olmuınlar ... • 

•Kıroehlr için tam üç aene uğ 
raotım. Vaıanııaoıo Kırtehlre ya· 
pılan hareketi taısvlp etmemeeı ıı:e 
h!cek alyaııet adamlarına denı oı-
11un.• 
l:H (,'TUK l:tl, SUC 

cFlklr bqka başka olıx; reyler 
ayn ayrı vartllr, ama vatanın ı;ıı

mctlerl berkca lçln aynıdır. ı.ıaıı
rum!yet de öyledir Herkes için 
bu clrt olacaktır• 

Sıyaııl partiler ı~m zamanı rad· 
yocıan Jatltade edemtzler. İkCldar 
ııa edemez. Yııaatur. Ama devleL 
retalerl, hültQmet reisleri 1nııno 
hakkındaki konugmalan ber ırüo 

radyo ile verlllyor. Açıktan kanu· 
nıı aykın, kanunsuz bu .. Hükllmııt 
reııı:ının OH P. ıı:enel .başkanına, 
O.M P. yo <111 uzatmaııının radyoda 
yayınlıınmııaı, ııuçtur. Suçl.• 

•AIPAı a 

Gençliğin H. C. Yalçın için tebliği IAŞYAZ ININ DEVAM! l <Daşı J lm:t de) 
ırı ve sayırını bellnmek ve o•na 
karoı tıon vazifeni 7apmak lçtn 
ıılzlerı çatınyoruz 

YU:ı:lerce, binlerce rreltn Cena
zeeını ellerimizle ıröklere yOluıel· 

lelim J.!ezan bqında huııu lle 
el ballıyalım. 
U\l.IKt.~lll \, 1. 'I. 
l't,\lh t:Tl:O-i!IO ·ı t.uı.Mt 

H Oalılt Yalçııı•ın ölümü müna 
Eebctlylc. Balıkl'ôl.lr Yükl!ek 'rnbııil 
Talebe Cemiyeti, dün bir beyan
name yııyınlamıştır Bu bcyanna· 
meııe töyle <1• nıımektedlr: 
Bır 11$ra yaklaşan OmMl boyunca 

ynlnız azıı vatanının lyllltl ve aa 
aııetı için çalışan. mücadele ed.cn 
H<tscyln Cahlt Yalçın•ın llıtıkbale 
yürüyen bizlere be<llye ettl!I mO· 
caQele azmi, memleket için ata· 
c&aımız her adımda yolumuzu ay 
<lınlatacaktır. 

Büytllı: ölüyü rahmet ve bOr
metle anıyoruz ı 

Hallktıılr \'Okıeı.: 
1'ahwll 1'ıılebrlr.rl 

('.11.P. h, İl>ARE l\t.:RUl,UNUS 
TK'Bı,tfıl 

O.H P il İdare Kurulu, Yalçın·· 
ın vefatı münllliebetlyle ,u tebllğl 
yayınlamıotır. 
C.11.P. fstanbol it haekanııtmıtııı: 

cıMemlrlıttlnılılıı en ııamıtar '" 
ıUzlde muharrlt Hı nıOetılflerln· 
den, pıırtınıııın kı)metll ll>elertn 
den bfl> fllı Chtad uı hQrrl;rtt nıli· 
cahldl llllsr1lıı Cnhlıt l alÇJn ıtaı. 
ı.ın rabmrllnf' lı:a\Dtmııttnr. 

Bütan ömrünü ilim. ırran '" 
hUrrtyrt utrunda mOradele ile "" 
çlmılı olan az:lz \C muhterem 110· 
aeyln <'ahlı! l'alcın•m. tellfhıl ıcay-
1'1 mümkiln rlyallf! bOUtıı lf'ı;klll· 
tımız: '"' partili arkaıtııııanmız ctıt 
dl \tı ıteı1n •nretıe mtıtf'r~•lrdlr· 
ler. 

ferhuınun cenaır~ı buıfln (20 
l!'klnı 1951' Poxıırı llile uamaz:ını 
matraklp Si il Camrınıteıı kaldırı 
larak Zincirli l\u> uıtakl Aarl il! 
zarlıtn dl'Cnedlleı•ekllr. 

Mrrhıımo Tıınnıtın matrıret nl 
yaıı: ederken. allf'ı;I rrkAnını ha· 

wın Aİemlncleli1 metlf'lı; arkaııaııan 
nıı.. partlml:ı; lf!llkllltına Tr. arka· 
d&ıılarımıı:a ba., uthırı dlltrtz.n 
l\lt:RHUlll H.<'. 'Aı.crs·ıs 
\A'\l.I AIU: ... INı-: cu:tu'l 
TIU.GRAfl IUJAl'i R"Zll.ARI 
cSayın Yalçın alleısıno 
Ömrü bovuncn dalma, htirrlyet 

mücııdeleıı\ · yapan hürriyet ltnh• 
ramanı. bflyüğümüz H011eyln Ca
hid Yalçın•ı kaybetmiş oıııuifumuz 
şu anda Fen Fakültt"ll gençler o
ınrnk duydu~muz tf!eJ'&Ül' 1101111uz 
dur. Size ve muhterem Türk mil· 
lctıne bBŞtıağlıifı dilerken. me!k'O· 
resinin benlliflmlzde dalma ya.5a
yacatıııı ve bu mefk<ırenın mücın 
m olııcat;ımızı belirtmek tı.terlz..> 

M.T . l'.H. t•r.ıı t'ol.blıl'SI 

Talebe Derqril Haşkanı 
'aşar ll:r.demlr 

TIHUh u,lı ~HIN 'JEl.G'RAn 
cMemleketlmlzln kıymetli hOr

rJyet mücabltlennden. büyük ya
zar. Omelı: lnaan HC8eyln Cahlt 
Yalçın ın vefatını derin bir teea
ııürle öğttomlş bulunuyonız. 

Biz Tıbbiyeliler, hAtınıııını ııal
ma bümıet ve tak<llrle anacak. 
mücadelesini örnek alarak yolunda 
azını ve imanla ytıı1lyeceaız. 

o•nun ideali olan bUrrlyetln ki• 
ııa zamanda tahakkuk odeceltı I· 
manı lçln<le kederli atlcslne. deıter-
11 Türk baııınına. aeııc arka<laşla· 
nmıza. hUrrtyet ııever büyük Türk 
mUletıne b~aflıltı dllertz. 

, ıp f'llk0lte81 
TıılPbr Cemiyeti 

DiLEK NEYDi! 
KISMET NE OLDU! 

<Ha ı ı lnl'ldel 
rn medrnl bir ,rellşme ı;evl,.e•lne IA,-ılı ıı11111rı.en : ı:rrt ı.aıanhr 
ıııllll ı. .. nanıa brraber 'ilrtıyrml)enler klnılf'nll~ l!M~ \e Hı.tG d• 
orıayıı atılllrnı.. baı. \I' hUrrl)et nır.$aldulylf' ilnllnıllu dil en, 
nıırı bftı'ını duman aldın ~ulolart:rle ortalıa:ı \'llllııtaıı, rnnl'a il.al 
cbr mr\ldlne ıellnce bafl dönen, kr1n bn7nmıa :Ef'tklnln lrad'-!i& 
mllpıdaları ballııe dllten. urllen ııözlertnl, partllulnln proı:ramını 
hl(.~ ııı,yan etki demokrul ineotert Te milli htı.ımı.ret aı.ım·ılan". 
Onlar l('ln ne ae1, ne elim bir lklbf,t-

Pıırll ıuret11ıe şeflerin arlı:uııulan J'llrflH'll Dfnıolirnt Parti· 
lllerln aruında bir b&J'll dtrfllt ntanwnr bulnnduınna üphtmlı 
)alı.tor. Bunlara ııora1oruz: Parti ~nrrtnlzln btlJtlk Tllrk milleti· 
ne ı.eyn bir idarenin klHellr;lnl reu ı&rd8Ctıod .. n dola>• rrn duy
muyor mueanaır Temkinli ..-e wlı;artı mlllrtlmlı.tn 1937 eçlm mıı
l'adeleıllndt ıeçırmekte oldacıı olpnlull imtihanı ı.a,.ısında ı:ör· 
allnlu. Utlharla lıabarmıyor maf Memlrlı:etın 'arlııını H bil) nnı 
ana lıt-del HJmatı;, partllertn anuk 1uıtaıar oldur;onu ır:o:ı ilııOnde 
ıuımatı; VI! re.rlnlzl JIM8 Ye 19110 d•lı;I otdur;u l1bl anrak \e ancak 
hOırlJet n demokrMlnln lelılnde kullanmak lı;lıılı;du gelmiyor 
ınuf 

Bit ınna lnanı1orau Ctıemlz art1k dolmuatıır, ı.a mellnılz: nı;ıl· 
ını:tır. Ttlrk 'ataudııeları, Mitlerini tutmıyanlam le ı: lllf'lln b:ık

lıırıııı. eahsl ve ke1rı •nretıe tuarrur etmete cGl"'et t'ileıılere bu 
1tı:lmde llJ'ılı oldulılan deni "r"'°"lı n 86~ tutmıı an'ane lul umu
.ut bayatımıun temel t .. ı haline ko1maıı. ana bedel dl>e ka1>ul 

Ahmed Emin YALMAN 
1 cılttd.tır. 

Faıulya bollatıyor , 
Bazı gıda maddeler! lçln du)'Ulan I~ 

darlık denıu etmektedir. Şehrimi· '-'~==--:o=========------------=----...JI 
ııe taıı.ı. ectllm ırıda maddelerin c H p 6 1 k K 11 ::,.1:~:~:ı~~i::':~~:ı:~a ~. . . ; enç i o an dün Beyazıf'ta 
lanmı.ıır. 

Ayrıca TuanOd Kooperatifi de bı•r mı't'ıng yaptı 
pazarteaı gününden itibaren •tıt 
yapacaktır. 

Mlııroa ıcamyonıarı Fatih, Beti it. <Başı 1 lnl'I de 1 demolı:raa1 re.ııııı1mlı:ln eorııuzlaşma· 
taJ, Eyüp, fiıkUdar aemtlarlnde t• •- MUnener ve bey-nlı bir maaa ancak a1J:1.ıı ellnudedlr. Hiçbir 
ıulye aaıı.ıan :rapacşlı.tır. ıen<;lil• millk olmayan bir mille· tc.rdeo end~ etıı:ııyacek. klmaeden 

tin yannı karanlıktır. Oençlartn bir konmıyacak.llnız.• 
IÖEü kitapta H clrnte ı.e, bir ,.OEU BA,YAZ.ARIMIZJH 
d• aınırlarda Ye olaylardadır. Bü· :KONUŞMA l •• Yumusak 

SAF KULÇE KURSUN 
Adres: 

Sat~ına dc\•am edilmektedir. 
Kursun Sanayi A.S. Taksim Sara:\'1 Kat 

Telefon: 44 81 6' - 44 81 79 
2/3 Taksim 

:rülı:: Xıbna d&v-na, rndı.-11 oyun· :Müteakiben Vatan ı;azete:ıl ba~ 
lara yataklık yapan Suriye oı~ıa. ııarı Abaıed Emin Yalman alkışlıır 
nna, komüol%m tehllkeatne n nl· araaıoda kürsUye gelmı., ve ı:enç ı 
hayet reJl:m dlT&Bına hiçbir genç ll· ~n. hUrrlyet mücadelulno J:arp 
kay\ ltalamaz. &()ıı1.erdllll allkaya k&rfl baJr&nhliı 

Cknçler, milletimize bQ;vllk SU· nı Uade eClerek .0ZU Htıae:rtn Cablt 
Yalçına get1rmlo ve d~Ur ki . 

bar ea&la)'all ve yannın Uert Te mtl •- H!laeytn OahlUe siyan fl';lr-
~rteh Ttlrklyea1ntn teminatı olan 

•Bize Toprak Mahııullerı Ofisin· 
den bahsetmek tııttyorum. Toprak 
Mabsullert Ofl.&I bundan yıllarca 
önce bütün <lünyada lktlndl buh· 
ran varken otuz yıl e\'Vcl kurul
muıtu. O aıraııa mahıuı dcıterın
cıen aza alınıyordu. Devlet eli ile 
cıaha yülaıek flat verilsin, köylü 
mahsulünün değerini alsın diye o· 
!lfl kuruldu. Gel zaman. glt za· 
man Ofta böyle yapacatına. mab· 
ııulü daha ucuza almata çatııır hli 
le ıretnııştır. Biz bunu düzcltece
tız. Yıı malın bedelini şlm<llkl se
viyede tut up: köylünün aldığı ma
lin rıatını azaltmaıta çalıeacaa:ız 

Yalıut .kö7lü malının bedııl!nl, ba~
tl'r. cınha yükacltıp; ylno ııe ıaun 
nldık:larınınklnl ucuz.latacaıtız. 'Ol 
ztm ıuıladı!ııınız ucuzluk, köylQ 
malını timdi oıııulfu Clbl Mllndan 
dalıa ucu:ta almak değil, oıın hak 
ltı olan dcıterı vermektir. Yani tla 
tı yükseltmek, ıildığını ucuzlat
maktır• 

ıSuç lnııanlar tarafından dalma 
ııtenecektlr. Bunu önlemenııı im· 
kllnı yoktur. Ama vatmdaş bu suç 
tur diyecek; ihtar edecek, takip 
ecıecck l'ervaııızcn buırünkü gibi 
suç l~lcnen yerde tehlike ,·ardır J 
şunııı rn<lyoda suç ıeltyen, ısonrıı ı 

herhanaı bir vatandaş karşısında 

da 11uç 10111 cct?Xtır. Bugün )>lSyle 
bir ıcıar. vardır. inunların ıanı· 
aıgı ölçülcrdcıı h iç blrlııl .:e ken· 
dllerıuı muknl')'ct tutmıyanlen n· 
tacakaıoız.. Bunlıınn ll'Lyık:ı, mUl!tn 
haltı budur. Yokııa tçerıııe.ıı, ctışa· ..... ••••••••• 
rıdan mcmlekctln bıışına gelecek 
ıtazaıarııı huQudu yoil:tur.ıı 

YARINKi PAZARTESi 
lerlmlzln ayn oldutu vo mnnak& • 
lanmızıu yapıldıjiı ısırada dahl iten· 
C11aiyle ı::ıaata anlaşırdık. 
Yalçının bayatı, TQrklyed şi:ııdl

yo kadar her ıtklr Ye ideal adamını 

bekleyen ıı:ıwttıeı.ıertn çerçneal tçln 
de ııeçm4ttr. En eon olarak 80 ra· 
flnl geçmlf Olm&alDa raRmcn )'aZl• 

ıanndan dola.rı hap:ıe atılmlt. :ral· 
nız memleketimiz deQll bütün dün· 
:ra bunun üaUntüııünü çekmiştir. 

"' Jl~ı.ı, 1 
;:,ıb f,h l!tllLlıtll ~I 

&llUkılınet içeriden b~lı:a, ııı~ 
polıtıka meııclelerı llo cldC11 ola· 
rak mcşırulı1ür. Hal böyleyke:ı dı~ 
politikadan ııolayı bize de a:ı .ı:ı, 

tıyorlnr Bu hareketleri cevabı d;ı.. 
vct eder. Ba.tvekllcten mlnl olma· 
111111 111,cmışıtm Onlann seVl11!8ln· 
de olııam !Ayık oıııuklan cevıuıın 
on mııııını vcrlrdım. enıarıa konu11• 
madan oıı mtı;ll dü§Qneceğlm. Şı:ı. 
dl açlltlıyorwn: Yarın lııtanbul n:.I 
tlnıı:ındo cıı~ pol!tlk&(la bahl!ettlk· 
ıerı bu:ıuıııara c:eVap vcrocegım Ya 
rıoı beklea1nler.• 
111 JK1'1ı>AIU llK\ IRECEKBl~lJ: 

CANKAY GIDA PAZARI 
Kollektif $irketi 

Emsalsiz yeniliklerle açılacağım saym müşterilerine müjdeler. 
Hususiyetlerinden bazıları,,· İstan bul'da ilk dela; 

SERBEST SERViS -OSTON 
Ot\:\KA tt:Uı.\KAttl.l K 
t;'J Mı;ı.J_ 

•Ziraat borçlarınıp eııaeıı ıncc1e.1 
meaını lf!tıyoruz. Tecil acele bır 
marifet olarak yapılmıttır. klfl ete 
ııııııır. Küçük borçları bQııbütün 
ortadan kal<lınn&lı: lhımdır. bunu 
bllb11111a tekrar bellrt!yorum. LA· 
zıın olan fe<1a1'lrlıRı banka Qzıırt· 
ne &lmalldır. 

KALiTE 
UCUZLUK 

61ze baber nre)'lm ki: ırerek .t.· 
nudoluda, ı:cırekııe Trıık)'&da vıı· ı 
tanıınşıar ayni kıırar ıçındeulrlcr 

Artık ııeçımın seçmen için büyOk ~ • / H / • C d / (Ç k H 
!!nemi oltluRunu <1üşUnmelly1z. Se ~iŞ İ 0 ÔSkÔtgOZI 0 . 329 J OCU OSfOneSİ İniş durağr) 
ç~ ~raııınııa ywaca~ann~var: i~•••••••••••••ı••~••••••••••••••••~••••~···~ Son uç aün lçındc prop&ir&nda ya 

Salilı:ım bir lktl6a<11 politika ile 
ııaıtlam paraya: Jçerıyc ırtrcn mat· 
da, dışarıya çıkan malda bir ııovl· 
yoy varmak lhundır. Bu millet 
Jçcrh1e bqka, dışarıdn baoka !hltın 
altından kalkamaz. israfı memle
ketin keeeelne musallat etmlfler
dlr. Ama traktör yedek parçasız· 
ltktan ıtlemıyor, köteııe ııuruyor· 
muı. umurlarınııa deltıl •. • 
CJ~ACAK HAı.mmtıu ••• KI 
•Du mcmleketln Glfanııan reıe 

nln cıe, ııçerıden aöndcrtlenın de 
az çok müvazenc vardı. Dı~arıııan 

para <la gelince rahatlık olac&JıınL 
o varlık cta yok oldu. Jnıısat edin ' 
Varlık ırlt'1, dışanııan ırtıkn pııra 
gltU, IUbar gitti. Türkiye böyle blr 
itibara fi.yık o:mıımıotır. Memle
ketin bıışıocıa bulunanlar, yazıt 
ki: blZzat tendi partlll arkada,la· 
rıoın, tarnfaı:ı: vatandaşlarııoızın 
ve dltor herkesin ikazlarına kU· 
lalı:lannı tıkayıp, yanlış yollarında 

ı:ırar ctmtılerdlr. Euırünktl ıııkınu
larıo b~lıca mcıı"ulü olan devlet 
başıncıa bulunanları, oınuzlnrın
ııan tutup. lktldaıı:ıaıı atacakaınız 
Bu ihtimal akıllarını baolanndan 
alıyor.• 

cKaldelerdın, insaftan buolal"
da eııer kalmamqtır. Acuıncak bal 
dedirler. Xenııııerını llerlkl ıı:ünlcı 
ıı;ıo buırlamal ıııırıar :t 

pılmamaııına iktidarın riayet etme 
aını aaAlıyııcak.sınızlıı 

cAllenızııe, yuvnnızııa ıı:eçim .::ıe 
hıü<lcdlr? .. Aslında böyle olrouına. 
kötü ol{Xlll8Ula hiç ı:ıebep yoktur. 
Fabrikalar yaptık, barajlar yaptık 
dl;•orlar. Peki!~ hc.sabını vcırın 
ouıılannı Nercııen çıktı bu sıkın· 
tı? Nıçln \ crmez!er?I Vatandaşla· 
rım bu lktıcıarı Qcvırecet ve mem 
lekctıı beııap verecek ıııarcyı kura· 
catı:ııınız! .. • 
l:0-1)11.l) 1 'JA'NBlıLOA 

Muazzam ııuvı:ı a(Ietertlerl aratıın 
ııa TeklrdaRdan ayrtlan tııönü Qün 
ıece ııaaı 2ı de 1ııanbula geldi. ıo. 
bntl<len bll.'Jk& buı:ün Takatm rucy 
dıı.nınııa konu§aoaıtlar arasında 
Şemsettin Oünaltııy, İlb&IDJ San· 
CP.r, ctoçcııı oaman Okyar, Ekreın 
özden, Dahlr Enıoy, Salih Nurt 
Taul, Otuz O;aıı ve Burhan Felu 
cııı bulunmaktadır. Takalm'meyııa· 
nınııa ısaat ıt <lckl c.ıı P. mitin· 
ırtnden önce , 9 dan J2 ye kadar 
Celll Da;·ann da koouıacaııı D.P 
mltlnı:t yapılacaktır. 

inöoü ayol aqam uçak4n lzmı 
re barcıkeı eııecektlr. O.ıt.P. ııeneı 

başkanı lzınlr, Manin& ve muhte· 
melen Balıkeelrde konuıacaktır 

Belçika Münakalat Vekili 

geliyor 
Bılçllı.a Münakallt velı:lll buıün 

oebrlmtze ıelecelttır Vekil oebrtaılıt
de birkaç gün lı.alacakt.ır. 

Gördünüz mü? 
SPOR · SERGİ Sarayında büyük muvaffakıyeUe 

tPmı:'llcrinP dt'vnm Nl"rı 

HOL/DA Y ON ICE 1957 
Aınerı.ı.an lluL ıtı.;\ u~ .. . , g,iı'ın ~' ncı•lc edınız. 

Her Cumartesi • Paıar • <;:ırsamb:ı :Matine 17.30 da 
Her akşam suırt saat 21.15 ıe 

Biletler: ATLAS SİNE:.fASI GİŞELERİNDE 
FOTO SARAY (Konak karşısı) • 
IELODİ Rndyo Evi (!,ile Slnomaeı karı;m 

SPOR • SERGİ SARAYI 01.selerindc 
'OT: Her semte otobllı ıl'!rvlıleri temln edllmlıtir. 

(Mardin Vilayeti Daimi Komisyonundan) 
1 - Savura bağlı Teffi okulu insaatı 249Ô sayılı kanunun 41 

inci maddesi gereğince açık eksiltmeye çıkanlmııtır. 
2 - Kesif bedeli 29953 lira 6:5 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 2246 lira 52 kun.ıitur. 
4 - ihalesi 4.11.957 Pazartl!!i ıünü Nat onda Viliyet Maka· 

nunda daimi komisyonca yapılacaktır. 
5 - Kesif ve sair evraklar Villyet daimi komisyon kalemin· 

de ıörülebtlir. 
6 - iıteklllerln yukarda yazılı giin ve aatte teminat mektup 

veya makbuzu ile yeterlik belgesi ve ~7 yılına ait Ticaret Vesi· 
kası ile birlikte Vlliyet daimi komUıyonuna mUracaatlan yayın· 
)anır. (14729) 

Merzifon As. Sat. Al. Kom. Bşk. dan : 
l - Askeriye ihtiyacı icln 40 ton palate«, 30 ton K. so~an 

:paurlık1a 2490 sayılı kanunun 4() ncı madde ine ıöre 
utın alınacnlJctır. 

2 - İhalesi 11.11.1957 füıiii uıt 1~.00 de Kom. da yapılacak
tır. 

S - Patatesin muhammen bedeli 32000 Ura, ~lcl teminatı 
2400 lira ve K. sotanın muhammen bedeli 16500 lira, 
geçici teminatı 1237 lira 50 Krş. 

' - Şartnamesi her gün Kom. da görülebilir. (2703-14993) 

Cinsi 

Davutpaşa As. Sat. Al. Kom. Bşk. dan · 
Mlktan 

M. bedeli 
Ll'. Kr. 

G. teminatı İhale lhalebin yapılacait 
Lr. Xr. ekli . giin saat 

Ispanak 2Ml0 Lr. lık 2500 00 375 00 46-A 22.10.195'1 10.00 
10.30 Domates Salça 2500 2500 00 375 00 46-A 22.10.1957 

ı - Yukandaki ihtiyaçlar 3. Zh. Tugay Birlikleri kin satın alınacalrtır, 
2 - isteklilerin ID\layyen gün ve saatte Davutpaşı Kı&las ındaki Kom. da hazır bulunma

ları. 
3 - Evsaf ve şartlann her ıs günü Komisyonda görilleblleceJi [)An olunur. (2705-1!5002) 

lzmir Askeri Saflnalma Komisyonundan. 
Aşağıda muk"'tazi bilgileri ve rllen yakacak maddeleri İzmir Askeri Satınalma Komisyonunda 

Kapalı Zarf usulU ile satın alın aeakttr. istekliler bu işe girebil mele için teklif mektuplannı 
ihale slinil ihale saatından bir ant evvel Komisyon Rcislijtinc vermeleri şarttır. Gecikmeler 
kabul edilmez, evsaf ve şartnamesi komisyonda görülebilir. 

Cin 1 Mfktan Kilo Fiatı G. 'hmlnah ihale gün ve saatı 

Karışık odun 
Kar151k odun 

300 Ton 
410 Ton 

10 Kuru~ 
10 

2250,- Lira 
3075,- Lira 

12 Kasım 1957, 11.00 
12 Kuım 1957, 11.30 

(2701-14996) 

İskenderun Tüm. Sat. Al. Koms. Bşk. hğından • 
Askeri birlikler ihtiyacı lcl n kapalı zarfla 180 ton kunı fasulye atın alınacaktır. Eksilt

mesi «! Kasım 1957 Çartamba günU saat 10 da Komisyon binasında yapılacağından isteklilerin 
muayyen natten bir tıaat evveline kadar t~ldlf mektuplıınnı Komis)on Başkanlığına vermeleri 
ilin olunur. (2702 - 14995) 

Cinai 

Kuru Fasulye 

Tahmini bedel! 
Mit. Kilo Lira Kuraı 

180000 540000 

tık teminatı E'saf \"e artların görülecelf 
l.lrı K11. )"erler 

253!50 - İ tanbul, n'kara Lv. lmirUk
lerinde, İskenderun Kara Sıt. 

Al. K<ım. Başk. lığında 

Yaşsıviran Sat. Al. Kom. Bşk. lığından 
Aşılıda eins ve mlktan ya zıh sığır eti 2490 sayılı kanunun 46 ıneı 

pazarlık uıulil ile ihalesi yapılacaktır. 
(i) fıkrasını sr!Sre 

. (2699-14998) 
Şırtnamtnln 

ıörülecetl Jer 
Muhammen Kat'l ihale 

Clruıi Mlktan tutan Teminata gtlni 

s. ~i 
s. Eti 

4687 
4687 

13000 Lr. 
15000 ı.r. 

2250 Lr. 
2250 r..r. 

2~.10.9!57 
Saat 11.00 
Saat 11.30 

1st. Lv. A. İl Ks. Yas
aıviran Sat. Al. Kom. 

Bask. 

Yass1viran Sat. Al. Kom. Bşk. hğından 
Aşağıda cln \'c miktarları yazılı sığır etinin 

zarlık Mıretlle lhnlc i yapılacaktır. 

M. tutan 
Cinsi Mlktan Lr. Kr. 

Sılır eti Yedi parti 2500 zer, 
liralık 

22.10.957 tarı hinde saat 11 de:n itibaren pa
(2700 "T 14 99"i) 

K. temlnah 
Lr. ICr Şartnamenin görlH-=cell yer 

Beher parti Yassıviran Sat. Al. Kom. Bıfk. 
375 Lira 

Davuipaşa As. Sat. Al. Kom. Bşk. dan 
Cinai Miktarı 

M. Bedeli 
Lr. Kr. 

G. Teminatı İhale 
J,r, Xr, tekli 

balenin yıpılat1tlı 
tin Aat 

Pırua 2000 Lr. lık 2000 00 300 00 46-.A 23.10.1~7 
Havuç 500 • • 500 00 .75 00 46-.A 23.10.1957 
Uıhana 2500 • 2500 00 375 00 4f-.A 23.10.1957 

10.00 
10.15 
10.30 

ı - Yukandıld lhtiyıçlır 3. Zh. Tugay Blrllkleri ihtiyacı için aabn ıhracalrtır. 
2 - 1ateklilerin muayyen g nn ve saatte Davutpaşı Kısluın dakl Kom. da hazır bulunmalı· 

rı. 

3 .:.... Evuf ve §arUann her I~ günü komisyonda iÖrUlebUc ceJI ilin olunur. 
(27otl - 15001) 

Benim memleket baklnnda 'l'a he. 
naz kaybetttr;ımız acvı;lll flktr acıa 

mı hakkında ümldlm fUdur: Bir bıı.f 
ı.a sonraki aeçlmle Türklyede 7bz 
elli J'lllılı: halı: ve bürrl)'et kavgası. 

ııın eonu ıeıır. Huzurlu, .J&U lı:rarlı 

bir çallfma ve kurma devre:'.! açılır. 
Böylece de rahmetti kalem arıcada. 
şım Yalçının rubu dolur.- _ r 

ÖZCAN ERGÜDKRiS ~,.. 
8ÖZLEllİ ~ 

!>:ıha ııonra Vatan ıaze~ umumi 
nef?'lya~ mlldUrü Ö<z:Can ErgtldeT be 
)'ecııtılı tı!.r toll\11Dl& 7aparal: •Hür· 
r!y~. •Vatan•, ddllle~, cDemokra· 
•b ~bl bl1)11k. aözlerlı:ı ıreılfl ı;uıel 
ltullaoılmaaınııan nz:ceçlp, mAnaı.. 
nnı cıtrenmenlıı Jüırumunu belirt. 
mlf, pollt1ka.ra blı.Jyt aokmak ı:(I· 
ttkt.l!lnl &Oyleyerek ctaııiftır ki: 
•- Blz1m neallmlle bü)ilk rol dü 

şQyor. Ama her ,e7den evvel f\IDU 
kabul etmemiz IAzııı:ı: Bu harcan· 
llllf bir ntııııız. Bu.ııu ye'ae kapıla· 
rak ııOylemlyorum. Harcanmış olma· 
mız her ne k&<lar caeı cıc11lacelı. bir 
çqae de, bunu ancak bUtUn vaha. 
meU 1le idrak ettıtım12 taltdlrde blıı 
den aoıı.rakl nealller lç~ bir köprü 
vaııuuı aOreblllrlz. Babalarımız har 
btıı harcadıaı :ıı.Udir. Biz, ııemck· 
r.aaıntn haroadıtı :ııeaııız. Onlar har 
bl kazandı, biz demokraa1)'1 kazana· 
eatı.ı. Ylnl b1r.lm Omrümüa ete mQ 
cacıeıe lçlnclo ıı:ececek. Yapacatımız 
lo en ıu babalarımımnkı kadar ta1 
dalı n memdtr.• 

:Bundan &011ra mllletvel:W ad•rla· 
mndan Doçent 05man Okyar, O:ban 
Btrırtı, Bablr Eraoy ve claha aonra 
cıa Dr. Memdub ıı:ren. G!Usere:ıı Er
um. Murtaza Çelikel. CehU TUrel 
kOllUJlll~•r ve toplantı bir atıa. 
dan .Oylenen blr 7emlnlo IODa ero 
mtştlr. 

Yeminde toJl~ dcnllmeltıe7dl: 
•- DeYıetım1zln bA.ııtsl YC mili• 

tlmllln fectaklr Ye eadık hac11aıl, 
AtatÜTk, bür vatanı ve lnltlllpları 
blr.e emaneı e;aılştlr. 

Bla Türk gençııtı, adalete, but.u
ka dayaııan hür bir cumhuriyet re
Jlmlnln Ulkeınl&cıe lturulmuı için 
Uzerlml.ze düten ber vuUe)'I blo
blr aıe.ııfaat.e 11Uıat etmedt11 tim· 
dm ve nereden ıellrae ıel&ln, blçblr 
tehditten ltorkına!Wz~n, bUtUn nr
lıtımızla )11paca#tmaa 7tı:ııln ede
riıı.• 

SIKINTILI 
HALLERDE, 

En iyi, 

fırahlattcı 

we teskin 
edici 
kolonya 



TURGAY 

KALEDE 

Beşiktaş dün e B ykozu yendi: 2 -1 FAVORi 
GALATASARAY 

ec- ıun kJm9etıia, benim G 4le inanaınaclıtım bir ne-
ticeyle lig maçımızı kapa· 

dık. Emniyet maçından evvel 
herkes, pseteler binm için bu· 
aa avenJ takımı olarak kabul 
ffjyorlar, belki de Galatasaray 
taraftarlan gol krallığına yakın 
fu.tbolcularunaın ba maçta her 
harelı:etfyle fatbolcu olan Lef· 
tere yeıdpnelerini canu yurek· 
tea iıltiyorlanlı, kim ne dl) ebllir 
he!' biti• memuhu kendi forma 
5111.l ıiYealerin mun.ffak olma· 
suu her yerie ön elmasını lstıe
ma :mi! OnJamı da bakları yok 
delil ya." Her hafta 90 dakika, 
hasım &e)irclyle hakeınlerle mü 
eadelelerinin mii.kifah sadece 
bu iivi811le payı cietU mi .• 

Seyirti iter samaa kendi fut. 

na an:aı.mH mt! itim saMY' 
flkıp ütü .,...u w.. oıa 
seytrclleria tefTik -- alkJll'" 
rının yerine, nahoş 8illm' ... 
ınak istn. ltiın, fena netice aJll 
hem maddeten hem de _..... 
uarap içinde kaımat nw. 

Son Emniyet ~elan f/#llfl' 
ku16ple bir tanftuumı, hti.ııi 
sün& anlatan bir telınl ~ 
be nde baaa obclma, arbdJıll'• 
nm ela.. 

Daha Türlriyede profesyo~ 
3 ok saylll oltuyncular, taama .. 
ister G.:latasaraylı, üt.er F. pir 
çeli, i8ter ~ ~ dJ"' 
takımlarda oynuyan futbolcu~ 
olawı. bir mai16blJetteL k..., 
oyundan sonra üriıltileri ,-. 
farla olur. 

Dünkü maçın yıldlZI Recep'in sıkı tutunu Necmi yaka hyor ..• Recep takımına ilk golü ka~ancl1rmı 

Ben buna Peqem.be pnu t9'• 
rar phit oldum, 10yunma ,,.

boleuuna formda ve ııimle gör mır.da tıs yOk. Henftl öoüne .,.-
mek ister. Acaba futbolcu da bu mış, dokunsalar ajlayacat hali

miz vardı. Bepimmde yaif
:ıı:i, kendim.he, seyitti:mime. i~ 
recimlze yapamamanın Ye~~ 
üzüntü nnh, delnmı ~t t.
oynamqtlk, bu Htieeaia cıall' 
remsını hak etmiftit. 

Siyah- beyazlılar 
çok gol kaçırdı 
R ECEP ADANIR, do· 

kuzuncu dakikada 

Bey koza güzel bir gol 

oh~ı. Emektar kaptanın 

yaptığı bu sayı, biraz da 

Beşiluoıın dünkü maçı 

2 - 1 ka":tanmasına sebep 

oldu ... 
lyab ~nh •.akımın taraftar 

ları, dilet mıu;anın anormal seyrt 
tıarit. dlinkU kadar ı~adı memnun 
l"1l etmemi ~nıı. nesı.-cı.z çok bo
ııaktn ama. :nlha:ret B'etik1& hlar 
da. ralılpterlntt kaflı dllıı:ı<iln, derli 
tıııpla bir oTun çıkarını ıan:J. 

ÔZCAN FORMDA 

\ GONGÖR ERDAL 

' matlup olan Be7kozlulu ••• Jltt 
ıaauan ile bozuktular. 

ıu!idata&da IAdeeo bıt ~ fer. 
eette üe lnatala tahf1Jord.u, An· 
da &ırada yaptıklan komlıl.ne alna· 
lar he Beşiktaş mlidalaası &aratın• 
dan bU7ük bir lı:ol&Jblıla kesW:ror· 
do. Bu arada blllıassa ııalitrhaf öz. 
canın rtızccl 07unu l'İiZO l;&rpJ;JOnlu. 

Beşik~ to"ettnde B. hmNl.n dl· 
!kilit belli olmuyor 4k1Udl... :An 
uk Recep '" NazmJ IJI çabprak 
bu arıtı kapadılar-

Beykoz takımı arka arU:Ja ali1C1 
bu m.atlflbl7eUerle 4ainll :ınıan kay· 
betmektedlr. Gecen ywa ,...._ 1ta 
kınunın bu durumu RJirdkrtnl 
iyice urklltmektedlr. Oya ki, ltu 
sene il. kllmqc dllşec:lk ıakunlar. 
dan blrt de an • siyahlılar ~I 

Be1otlusporıı 
da lir. Çünkü durum Jııüttlll çıplaklajı 

•ıe bu meı1cezdedlr. 
• 

RECEP'IN iLK GOLO 

l,:rah • beyazlılar, oyuııa rür,ıtra 
kaf$1 başla4 ılar. İlk 4alılllalar lıar· 
tılıkh tehlikesiz akınlarla ı~U. 

DolonmnCll 4aldkaıta Cotlnın sol. 
dan yaptıtı bir akında topu ıı içi· 
ne soktu ..... Fakat kale intiae ka· 
dar sokullluiu balete şut çekmeye
~k çapraz lılr orta :raptı. Naunl 
aüal&Jınca top ltoş nzJ.retteld ... 
cebe ıeJdL Beylf:oz mlltlataamıuı 
blr anlık daratdamasından bttr .. e 
Hlrn Betfktafm kaptanı 4a nkı bir 
falla topu Bf!:rkoz atlanA& sokıu ... 
Bn, ~lktapn atblı ilk ıolffl ••• 

COŞKUN DA GOL Am 

Golden tiç daldka 90llr& Aptalla. 
hın kendi ııuıt l&huuula :Ja•lltı 
Jıatadan bUfadc eden Numl Topu 
kapuatı: kalqe ladf. Bot nztJett• 
Pkl fOtU 1Ç dlrefe ~raJı flf&rl• 

7a çıktı. Bu da Beflktqua k&OıNtlı 
mlihlm ıol :tınatı;Jtı.. 

BEŞiKTAŞ: ** 
Varol • MÜNİB, uınix • Ottr
can, ÖZCAN. Sedat • xAZMi. 
ıuıoı:P. K. Ahmet. OQn"' ~ 
kon. 
Antrenör: ı:.rer a!ıaıo 
Kaptan: REOllP 

BEYKOZ: * 
Necın1 • Muammer, İ!UıDll'l' • 00. 
NAY, Elı:erb~er. JC.,ıZrdotan •ı 
MUSTAFA, Ziya. B. llfdotan. Ab
dullah, Yılmaz. 
Hak~: FEYYAZ TOBGUZ 
Qollcr: Recep (Dak. 0), ~n 
(Dalı:. 59). ldu.sta!• (0.k. 80) 
SeytrcJ; 21.121 :ıı:tş1 

HAS1 la t: 40 364.75 T .L. 

! 
Talnru • K. 1 

lar O. G, B. M. A. Y. P . P. 

Sarıyer 7 5 1 ı 19 7 ıı 3 1 
K Güm. 7 6 1 J 19 8 11 3 

11 

ll
P. Kör 6 5 - 1 16 8 10 2 
Galata 7 4 2 1 9 5 ıo 4 

lıy, D rek 6 8 - 5 10 '1 6 6 
B Bert 6 3 - 3 16 12 6 6 

1 Taltıi1m 6 l 8 2 9 il S '1 
Haaköy 6 1 2 8 '1 10 4' 8 
Eyüp 6 1 2 3 6 l l f, 8 
D Paşa 6 2 - 4' 6 21 4 8 
Süleym 11 ı l 4 8 1' 3 9 
A Dolu 7 - 2 5 G 16 2'12ı 

Kulilriimtil blse hkh ola,.a 
para ceası TeNi, ne elana ,; 
sun dom-enu ıııilD taknna JifC' 

fenerbahçe lst. 
bugün ornuror 

Sporlaı~.=.=~=ec::: 
sahaya flkalı nkibimm ye1119"" 
ltet.leninlL Ne yapeltlll .testi 1'I 
nldıttan eenra yol Costıerea r.ı 
olar derler• mlall, fimdl ~ 
berabere blcbktan Mllra bir P 

ri a'kıl 1ııocalan ttiredi -T8' ,. 
fendim, ,. fYll••:JUUt, falaa tfo 
Un el~. Galatasaraydan 2 puan geri olan Fener

bahçe için bu maç büyük önem ta~ıyor 'IOlllse dqiimnü)W l1 1111. • 
gün sabada zaten kendi kt ..... 

H 
Hattanın en mliblm k.&J'l11~· 
man 'bqin Mlthatpqa Sta· 
dında r. Bahçe ile bt. Spor 

anuuıda 01ıuuıaca.khr, 
E:ıeli ralılplerl G, Saraydan Od 

puan rende bulunaa F. Bahçeliler 
nlmiilb llı Uderlnla Üd halta 
üst Orte berabett. ltalm&SIJle l~ 
Udttf olmada anntaJlı yuf1ette bu 
ıunmaktadır. t'akat, San • 1.icjyert· 
illerin, uk.l:ılncl baıtanın sonunda, 
hatıalardan ttert &l"~ulad.iklan bu 
detr.ceye ulapna.11: için, ht. Spor 
manluını a.şmal&n lcabetmelı:te· 

dlr. 
TEKNİK TAKIM 
... BAH(,'11: 

' 

Sacid DEMIRCAN :1 mise ee lrii,U ceaıyı nrdfk. _. f nu aacak sabadan mağlip a1"' 
lunıuı uı • lld..ertU ıaıum her Jwar, o aüi liİ8Iİ tadaıilar iti' 
hatl.lnda yrır alan ıeıı.nlk futlloleu· lla iyi aıilar. 
larl& aııla.$mıŞ bir eldpUr. Müdafaa· 
da Basri, bat hattında NacJ, tonet. UDU Jıffkeg ı.ilıneli kİ1 .. 
te Letter, hatlar ara.wıdald lrı.iltatı )antn en iyi ım.ı ..... saV 
temin edip nazım roltt oynamakta· da clurank m~ luııanılmu. .. 
dırlar. Kalrde ŞukTü bUkrarlı o:ru· • ~ 
nuyla, kalesl.nl l.rl müdafaa etme.k· bıse artık 5911 illtar, çllllkii _... 
tedir. dan batb lıareayaeak yecl~ 
KEn:s VE t;.'it:IUI TOPLVLUGU ne puanmm bJdJ 1le de averaJt 
ISTAN'Dt:LSPOR :"IEUIM (t'. B) nuz. Hep6niıln el eıe verip .... 

Fert lllbarlyle vuaL, onblri •ır a _...ı. 

ROyUk tanrı.ar lıiUC$İJU! aahlp bu 
~- -

MuHTi!.'1EL KADROLAR: ~ 
EKERBIÇER - NAZMI MÜCADELESi 

raya ceUnee, kendi kablli:retıerl.nlJI dr. o,una tok aert :ııa,ıayan 5an • nrdaa fllki yhi bundu e\'vP 
utLilnde bir nrlık co•&ettn ilah • siyahlılar ilk anlArd& bu h12Lt. ıoı ki gibi koşarak kazanma ha_. 
ıl,rahlıtar, netu n eDMJllerl ııaY• kuanaca.11: oınrlaru. bu a'f1Ulta,Jı mü mızı yenileyip yüı6müsün pli" 
sinde maçı b&fladikl&n ılbl bitir· ııabakanm aonuna ka4ar iyi mar. rek saluidaa aynlmamm teıol' 

Fakat Si uncu 4aldka.da kale önün 
ete topu kap&Jı Namıl bot ve ofı;&J' 
YUJ1ette turan Coşkuna aktardı ... 
Onan flllU da lleftlıt&Jın llılnd co· 
lli olarak Beykoz kalr;slne ılrdl. Ha· 
kem bu AYJ:Jl nh&ml addetU ye 
ilk dene 4e bu ntUce lle nihayet. 
Jen41. 

IEYKOZUN 
YEGANE SAYISI ••• 

.İkbltl trnede Jlc:11'ozlular oJU· 
•un ilk :ran.waa ııazaran daha rll· 

zel o,-nadılar. takat hat hattının 
,., Abdullahın bozuk o.runu, forn· 
tin kısır kalmasına sebep oln:rordu. 

60 ıncı dakikada Mustafa ıertd~.n 

aidatı topla 18 içine kadar rlnlL 
Ru arada llnllne birkaç Bqilı:t&Jlı 
müdafi çlktıJı halde onJ.an da ça· 
lımladı, kaltd.TI Ozerlne çelıU... u. 
lu ıol ... 

FUIERBAHÇE: 
Ştl'KRÖ (1) • NEDW (2), BAS. 
Ri 13) • AVNİ (4), NACİ (5), 

1 .NJlOD11I' (6) • TURAN (7), CAN 

1 
(8), ŞEREF (9), LEP1"ER (10), 
NİYAZİ ım. 
iSTANBUl.8POR: 
SABiB (1) · KENAN (2), MER.IH 
(3> • KAMiL (4). ~Ri (5), 

Bu, neykozun ;nıo:lne sayısıydı. GÖNGÖR (6) • XABABOOLU (7), 
Fakat Mastala llclerin belki de en AYDEMİR (8), iBRAHW (1), 
•luO ,oı6nO oO..,.U. l lBBAN (10) - (U) j 
Ma(ın neticesi detifmedl. Y\nnl !BAŞLAMA wTi: 15.00 ' 1 

dakika oara Betlktaş aah&daıı Z • l ---
ıaUp a,nll;Jordn... - ---

Rqlı.taş•ın lıa1;1rdıc1 tırül. •• Top Necml'yl aşlı.- l1iln"5 lı;e eat•nn '°alLllnde çekemiyor 

mektedirler. Sllratll elenıanlardan kaJ 7apan saflam mlidatu.slyle mu· 
kurulu forvet, çok ıol po:ıbyenaaa halaza edelıUlr. Matın normal ne- etmenüa lizıın. 88 bile iyi bit 
ılrmste be de bu l'll'l&tl&n ı:rı Ucesl San • JldyertUler JehlnHılr. den oldu. Tabü anlayablldiY~ 
kullanamamaktadır. r-----~-----.-------------=---=--

Ccik çe~meli u ıliraUJ eenı7aa 
etmesi muhteınd olan tınrtinktl 
~ın netlu~lnl Yentt fornıtt1ı. 
ist. Spor mlluta&a ıl3bı e4eeek• 

PARSA 
G 

eçen haftaki O. 5aT&J ·İ ııı. 
Spor maçında Jl'enerbahçell 
taraftarlar puan -1JUetl 

icabı ödünç :iat. Sporlu tdUer. 
Bunun b(lyle olMı&~ını çok l:Jl 
bilen Barı • a!yahlı t.aratt.arlar, 
tribünlerde.ki F Bahı;elllerin iş. 
pl ettikleri maıo.m )'erleH ,,..,. 
ra1C n borazanlarlrle tekltrataıe 

'Ababt.an mlaattrllğıı gelmltlerdl. 
Bu tüllt.aız n cıa.veıaız mllaflr· 
len San • licinrtlller pelı: mem 
nun oımuı?ar, ıı:endUertne lzaınl 
tUbar edJltn~ ve mlllte!lt davra
nılmıştı. O gün, F. Bahçeliler 
ile iııt. Sporll.\lann, Q, Saraylı.. 
lantan blr puan kopardıldanl 
için yanuışar poniyon ;rüzltrl 
gülmüştül 

Buglln !Mı, iat. Sporlu tar&!·' 
tarlar tabii tribünlerde O. 8&
raylıtann tfgal eıtilr.lm mal Cm' 
yere rtnıı telr.llfıılzce oyuncakla· ı 

\ riylo beraber· mllatırıı:e ı;ld• 
· cııkler. TabU bu aefer San • ltır
mızıııtar taratmdan ttlbar ,.. 
iltifat görecekler. Qünku bu haf 
ta da G. Saraylı ı&raftarla.r ar· 
nen Penerlller gibi puan a!ya· 
aetı 1cıabı ödUno !at. Sporlu oıa.. 

ı
caklar. Bu ıtraaette şimdlkl bal 
de en klrlı P. Bahçe. Zlra, ht.. 
Spor Ye Bmnlyııt oynadı, pana
I JJ Pener'bahçe topladll ... 

Bugün de parea toplamalt 11. 

1 
raaı O. Sarayda Palcat bakalım 
t<T,ılayabllecek mi? 

ı_ 

I(ı
AIATA - SARIYEK MAC'l~D.\N ata E:"iSTA."iT~ik 

.. • • 1 

aragumru 
galip geldi 
GALATA· SARIYER iSE llRAIERE KALDI (O- O) 

P:ot-ıontl II. KUıne ıts maçlara. 
na dUn Şeref Stadında yapılan ıcaı
fll&fmalarla dova.ın edildi. Gttnüıı 
Uk lcarfılaşlllJ&ll ııaat 13.00 ıe Kara· 
sUmrük Ue Anadolu araaında oldu 
ve .K&r&cUm.rüklUler, ıtı aonuncuau 
Anadolu lı:artıaınd6 Uat.Ulı. bir oyua 
çıkardılar. 

Nazif Oturganın idare ettıııı ma
ça tatımıar fU kactrolarifle .çılı:tılar. 

1 
JLUl.AGÜMRÖlC: Recai, Recep, Re

.. t. 0.-.nter, Oab1t. iuet. Tarık. 
Dursun, Nedim, Pahrettln. Aydın. 

ANADOLU: Plkret. YUkael, Ahmet. 
B:enan, Brdofan. Ze.kl, Halll. Hal. 
dun. AJ'h&n. B&mdJ, ı:roı. 

Kaçın 1. daktk&aında Tanlı: T&al· 
ıut:rıe ıtanligümrlllı:ttııer lllt ıollertnt 
lı:ıU&Ddll&r. Bundan bir daldlı:a acın· 
ra Erol Anadolunun beraberlik go
lünü 8-lnln mUd&haleline raı; 

men kaleye aoktu. 
Nthayet ıo. dakikada o:runun aon 

ırolllnU lta7deden Nedim Karasüm. 
rQICl pUp Curwııa &et.1rdi. Bundan 

1 YükHI BAYAR J 
IOllra her lltt talnııwı da pJ,.$11' 
ri neUce vermeden mao :.ı • ı 1f' 
raıumrttıı: lehlue aona wd1. 
GALATA • SUIYBB 
l"ESİŞDU:Di 

Günün lklne1 ro.açı O.lata il' 
Slnyer arasında oldu. Llderll.k ;:, 
wn derece mühim olan bu k "" 
laşma;va ıatunıar '11 ı.r,tplc çık 
l&r: 

GALATA: Yücel, Ş\lkro, ~ 
M\ıhatrem, Cemal, .uı. AdU. 1JJd 

n, can, Selim, Nedlm _a& 

SARinR: Rısıı,. AJb&n. JCtıll"""" 
o..ıar. Münacetdn, Dolan. yıuııP. 
HOMrtn. Metin, Çetin, Ytttııel- _.,,. 

Maç ta.tıdıtı elıemmlret ,.. 5 ". 

vetlerln denkllll dola;rıa1yle çok !!: 
tln ve bıırecanlı ı:eçt!. Hı>r U:I 1.,. kım da btrı;olı: tın;atlardan far~~ 
naın&dılar ye maç bOylece ı;ıoı-
tı.raben JWt.1oelend1. 


