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C.H.P. nin dünkü Taksim mitinginde 200.000 i atan lıtanbul'lu lnönü'ye tezahürat yaparken 

iNUNü. BÜTÜN iTHAMLARI CEVAPLANDIRDI 
C.H. P. nin diinkii Taksimlr------/-
llıl gi 1950.yi baslırdı 
~00.ooo den fazla İstcrnbul'luyu selômlıyan lnönü, Taşlıkta 
asın toplanhsı yaparak iç ve dış meseleleri izah etti 

Menderes 
İzmir'de de 
Konustu 

.. 

HIL\ll \.\\ lZ 

CHP. OcnC'l Bıı:,:.anı !&met ino 
ne. ~nn M ;cıanından halı.ın 
büyük &eVltl ıtös~er!lerl ara.sında 
b.r <ııHılrrlyet ve Demokrasi "nıtı• 
ııbı ayrıldıktan tıonrL aşıl büytık 

koşu başlacıı. L-ıönü \ Oünalta;·ı 
tllljtyan vı ne çQrüğü Bulck araba 
nın ardından, binlerce, onblnlercc 
ntanda.,, bUyOk uııuıtuıarta ve 

(IJenruı Sa: 5, 8tı: 4 llel 1 
~"''""""""""'""""'"""""""""4?' 1 l C. H. P. ~ 
i mitinginden i 
L.. nollor :J 

lstanbul dün, büyük bır h~
can tırunası içınde çalkandı dur 
du. Hldi!enin yeri Taksim m.,-. 
danı idi ve akşam üstll İstanbu· 
lun ana caddelerinden bir sel 
gibi taıan ağır baılı insanlar C. 
H.P. mitinginde duydukları aoa
IUZ heyecanı bütün plıre duyur 

fDl'vamı !1ia: S "fi: • ·lr• 

• Ro\l'AR T K~hr n. P. l\llTtNOISDI~ JCONU9URICES' 

Bayar, «30 yıl sonra küçük 
·bir Amerika olacağız» dedi 
Taksim' de bir taraftan 
ken ötede C.H.P. ve 

D.P. liler miting tesislerini söker
lnönü'ye tezahürat yapılıyordu 

«İı;te Pqam iatanbuU •. » 

D.P. GENEL BAŞKANI 
B U G Ü N ŞEHRiMiZE 

GELiYOR 
IRn•a•t mahnhlrtmh:dl'n > 

iı:mtr 20 - Ba veldl Mende.l"f'" 
n bu~nkil nutku u uç nnıt•a 

üı:t'rındl' tcıplanmaıı:ta ld • ı Ma· 
ha it men:u'ar. :2 Umumi politika 
mesel!!ler!. 3. İkt!Aadl f~ı'Ç"et " 
O P. tekrar lktıdarda k&ldıgı talt· 
tirde yapılacak J.oler. 

Mahalli mevzular üzerinde bil· 
haesa muhalefetin müatıılbail ile 
ııs:ııı menfl propııaandalarına ce
vap verecelllnl tıö; il~ en :S&Ş\ ekil 
önce lkUd&rda kaldıklan taktirde 
tütün pi;r.sasının artılı: kendi ba
llne bır&kılacatı yolundaki tdcUa
ları cevaplandırdı ve htmare ted· 
b!rlertnln kaldırılmuı aö:rle cıu~
eun, alaılne olarak- arttırı:acacını 
da aöyledl Menderes ı~ı m&ftU· 
l&rlyle ııa:ıl! 'aadle~ıı cııı bUluna· 
rak tö:rle devam etU: 
•- B.zt tekrar U:tıdara a~ttc-ı

niz taktırcıe tşç ler.n nra nllSbe
t.nele de dcişklkler yapacatız. Av 
rıca ücretli !Un meecle.51nı de c;, 
kıaa zamancı& e.e alacatıı: ıı 

Buncı.an •Onra tucc~r \"e e;ınatı 
lleilencııren meeeleler üzertncıe ôı 
cıuran Menderes: 

CDeumı Ma: :>, @u: 7 de) -co-

~
1

INONU 
19~6--1os-o y-oı_ı__;ıormdon IZMIR'DE 
Hiç aynlmodık 

BAŞYAZI 
D P. ı:ıln dun aab&h T.ıalm mey 

danında yaptıiı mııtnıı:. 7&1wı al• 
yw tarlhtmtzın yukand&kt bu en 
uıı:ı çeken aömönQ df'.rbal hatıra 
ııettrecek bir Jtalaballlı: topllldı. D. 
P. mltınatne ıttıraıı: ecı.eı:ı ltalalta 
tığın. '1~ bin cJnnnda ollıutu 
tııhmln edlldL 

Ancak. •İşte paşam İatımbub 
ıı!ls6nü de bir tarihte lr&Cle ed11· 
melı: ıatenen man&Cl&kl yanılma, 

ancak o sözün sarı edlldltı 19!>0 
eeçlmlerinlıı netlcesJ ile belit ol· 
muştu. P&kat aoıı hatıra ~elen 
clote Paşam latanbub &Osllndekl 
mana D P. mıttnaının bltlfln<len 
20 cıaldıı:a ııonra 12~0 de belll ol· 
dU. ZlrL D.P. mltına:ı henüıı blı
mlş ve Relalcumhur Celll Bayar 
Taksim meydanından anc:&k ayni· 

mit V9)'"a &yl'llmalıc Uzere 1dl iti, 
C 1f P. Jt llflDÇlenien Te t~klllt 
mıtJnıı ora.nlz:aııyon kmnltMtnden 
blr crup. küıaO buırlıtı tçtn ıil· 
!erinde bayraklar n altı oklu fll 
malar olduıtu halde llerlecı.tıer. 
Tam bu ana kadar devam eden 
<ııYa )'& ya ıa ıa §L D.P. D.P. çok 
yqu b&iırqlarınm yerini bir an 
da C.H.P. l~de bütün meydanı 
Uiultular halinde kaplayan ıeza. 
hUrat aldı C.H.P. ve 1nön0 b&k· 
kında yapllan tezahürat bir türlü 
dtnmırordu. Bu ancıa. DP. lller, 
küni{4lertnl ve her türlü mlttnı: 
teaı.tirını harıl hani aökOp almalı: 
la utraşıyorl&rdı. Halk btıhııssa bl 
tanıt vatandaşlar, hayret içinde 
kalınJllardı. Onalık bir anda ka· 
rıtmıttı Balk. nasll da bir anda 

<<Menderes'i ' 
sevenler DP ye 

1 rey vermesın» 
Raıud muhalıirtnıh••• 

Bunıa. 20 - Bueün arkuı aaı. 
lerclen itibaren Bura&, Rel.llcumhur 
Celi\! Bayann seıışt Ue çalkal&nmak· 
ta 'l'e kal5alarla köylen!en ıetırtUen 
500 kamron ve otobtla cıoıuau T&tan 
daş. ııehrtn caddelertnı .dOldurmak. 
ta tken, HOr. P., kenar mamıııeı.r
de.ıı birinde, k119Uk blr ••1d&nda, 
bir açıtban toplaırUaı ;raptı. &Ut llhıned Emin YALMAN 

S •1ın Aıtnan ~t,.or· L · l\IHııteru ıon ıunlerde hep t• eilllerl tekrar 
tı • """ndt lllorı1 •tıı ııu,nı lrrtn,. laraf.ıı: ıU7rn ıauıeler, Delllolırat Pıtr· 

.. ~ ... ,, tslnı 1§11,rorıar. huıa&I mıbatlarla yaaılar T&· 

tıı,,llP., '"ktı, bıı 
ııraı.~ 1, rııa., ''" ı:rü•tınıt, ..:oı. yanılıyor. h;tldar me'"ı.tınde oar· 
ı .. ı.,.ı\, bıı htr.ı uıııno or, yoba falan rnı. mlıa\a\11 bir ııaete 
lı, ıır01~il~lıııı. lıb~lı• llılll'Ddlrmu. Rlzlm buten emelhnlz: me81• 
lı:ln111r ı.~llllı bir rh etin. nıuraliahctl bir nıotlem tda,..ntn, tıetaPo 
rPl•nı lhı •atı ,, ~ 1YllııPltn tıtlkunı aUrduıunu ıormeı.-ıtr. Bunan 
Deıaoı.r,:cıutlııııu 9~ dl', nıauaı.ıı bir aaıı:eteısln u&lfestntn, 11 ... 
Htlnıııı, l'artı 11 ' ı.ı, ıu"ıerln mlıdafaacı.ı 'l'e ıemallclıl aıfattyle 
ho, liırd bu lları~ hl'raber 'urumeı. olduıuna lnudık n: Tar 1'•T· 
arı.ııu18 ~· l11bıı h )1 dP•t,liltdlt,;, o flralarda Peınokrat Parti t>anu 
ıeuutcıı aı.ııcıınız!' 111• ush: nıO talili sauteıentnıx. ne dtyr. balın 

· ·" ıth" ııız.. ~·1 ı.1 nıııL herbaldP blc hatJ"ndan 

D tıuoı., ı .. ı. ııı l'urıı 
D11ru ıı, H .tdarr. eılr.ntrr; , ıı.ıııaı:a u ııa oldDt.:lan f'!1'1 

inınnı:"1"1"~ 111 
111 ıtld" rol dl'il tlmıl ltrlie. bunun liahabatl ıt'I 

a. Ttiru 1 111ı .. ti lu111, hl'r Ilı tıp d b., t•,.ı.1 'ollıırııııııdıı metanetle. cf'Hretıe. 
'' lıieJll b lllrııı ııı. ''anı f'dl,oruz. Hu uturda hr.r rlıkl, ber ,.~,,.. 
rPnler lı'1 lr ""-lllJı Ubeııerı ıııu alıycıruz. Doitru yolu terke4enler 
lnab9u1 ~dllerıı11r. lıldıır, inin &:lllcıtıını Türk ınllletlne NTa 16-
bulıııııart aJtıınıı ıı .. 1 nıı '"" lbt111uı hiçi' ııaJantıır. lkttda1' mulıtlne 
Tlnf' onıı arı, ~'1re Rhlilara muı.anmeı edf'mtyenlf'r. f'tl'llllannı 

ltlr ,'dır. nler iç ıe dıs itibarını mlra.,cdlcP ttıketenler 
tı:lnt 

,,,. onun • btııo 
lılr lf'I. ad ":inde aı~ bir memı,ı...ıın tapa.una bir ıtyul 9artl7e 
<'ııır. 11, 1 tir 1111• baJı"' '1len ı e btlt11n liud"'tlere tek b .. ı•a 411Myan 
~:ırtıwrıı · ııı.ı arıı tnıeı. mllna .. ne &f'lmu. tlitldar malı .. dM t>lr 
ıııı~alı1rcı~ 11 •11 ıtıı. 1.,~rı ınrdır fıı:f'r rıeın.,ı.raı Parti lldf'rlPrl. ite 
rurlıtrıııı • 1.endı ııu/'1Prctı. ha.-nn ıe fll:lll'tln mtıbarek !'Olun• 
ıe 11111 li drııı. nıı•ını ~rına ıcı !ilerini. IOaprlalerlnl. 6flıelertnl, ı•· 
tı , , 1 ~ k lrt,u,.ı,rın' tlln '"' ııh:ıllııl du un.rlenll. bupnliü çetin 

" 1 Y-lln~ daJ ıııın:'1ııııaı.a llml', lbll ıı•a. ınunr:enell hlr ~al~· 
d•ı ljıım ı.<'h~c•ılnl. ıeı. ıut:ımın l.l'J'fl ıaı.

ı llr\Hmt a: 6. 11: 7 dl'> 

C.H.P. Genel Baıkanı 

lzmirde de büyük te

zahüratla karıılandı 
ut GB\ GILtı.ı Rtı.otlttVOR 
İzmir 20 - Adnan Mencıereeln 

1960 de İmılnı aeıı, ve ı:ltllflertn! 
bu eehlrliler blll hatırlarlar. Bin· 
!ere. otomobll ee1erber olurdu On 
binlerce tıwan yollara dökölOrd(l 
Saatler boyu tezahOrat. yapılırdı 

Polltılı:a uzmanlan olan b:mlrlller 
her bareketln önderllcınl bö ~e 
yaparlardı. Bütun .. brın ıı:6nJü 
MendenıM akardı. 

Eter Mendere& bu gece İnonOnıl 
ayni lzmırıııertn naıl kU11ıl&dl· 
tını aörM:;Clt şüp~eetz tı botulur 

::~:. ~~=·d:~:n~~ı:f~~ı~~y~ H • C o h ı· t Y11 lçı n lar Ue bu aece lnönünü k&rGtlıyan 
ar araınncıa bir mukaıre..e ~&psay 
dı çok daha fazla ~ırırdı lnısnü 
bu aece h:mlrl yerinden ovnatmı 
ıı. 

aıı.Şta-:.~~ld~d~%1:~:~n göşr~0~0~ t 0 p r 0 gv 0 Yer 11 I d 11 
inöno sece de kınırı aynı tekllele 
ayala kaldırdL Bu otılılr çolı: önem 
ll ııdnlere!.• yaptıit bu nüınaylf '" 
HTSI pterıaı c.JLP. aaneı baoka-
nına attı. b.,-aıe aıtmQacaıı: btr Buy" u'"k 
d•reoede yaptı. likir 
HAVA AIA!\ISA 
GtDıF:s , .oUAR İsmet İnönü ve 

lnOnUnün uçatı atoa:tıı aaat 

adamının cenaze töreninde 
binlerce lstonbullu bulundu 

2ı 60 de ıselec.ktl. Bunu ötrenen Ölümtı»ü t-Url• bllôlrdlttmız 
her eorbr vuıtaaını kaputı ırıbı büJUk fikir acı.mı Te bQJ'Uıc .... 
CUmaovaaı ban a anının o.un.ı teci HOur1n Cahlt T•lçııun ~aa.. 
tuurıuetur Her veaa t normal had· ıı:e.ı.ı. dun orıe namazını nıütftltlp 
d.nden <;tık ama çok ruıa cıolm~ harın bir ıoreıl~ l"erıko labrl~t•· 
tu Hna a.a.,ı b.r ın ın 11eıır. n ı nındakl aı.t mMulı •• na detnedU 

<D•ıamı !a: $, ti. l d•l alf"r 

~ •lıehla wk•n aaatlerlnde 
merhumu1l Rürrl etı EbM.119 t.epe-
1\,lncı.ıı:t Hl bu şu içinde ıtl;areı e
dlllrordu 

Turk l)a raıı nı ıar.ımı oıın 

butu çahşou oı:ıuında bUTllk 
<Duamı la: ~. ıı: ı 

(DeHIDI 8a: G, 81: ; del tDenmı 8a: s 89: 5 "•' 

SEC MLER 
U mnmlyPtte ılyaal hayatta Ta 11ıt11ı.- ~"' 

mücAdPlell'rt Hna.ıedL llı:tldann ıa1ı1n. ft· 

bırlı, ıenıS.1nll, mnh&lefetln he atahl ,-e hır· 
l"•n olm&.'ı ıı.tıza l\drr. Ralbulil btıııe. •Pelm IDÜC'll• 
dr.h~lf'rt ı.-ızı tıı.ı;a. nıabal•fetı,.n :t:lUdl' tı.ıtdarda 
tıll~ ııı.: bir a~ııbl)P.I, lıldılf'l, ıeJA~ ıöu earpm:ılita· 
.ıır. !ö~lnı prnıı.ııı:andıı.ııııt cdıtrtılrlmlzl liöttl sGz· 
teri,. ı.:ırııı lıırltnıl)l'llm11 dlyr. 1ıa;ı111an iktidar 
liözcült'rl, ı:ıtrı.ae ıün ı,.cm..cır.n, mnbaletete lı:a~ı 
t'n aıır httrumıara ıecmetıten ttklnmf'dller. 

İktidar ile nıabalefctln h111tn1ı:tı ff\'lm mtıea
dl'IPtılnl taktp l'dPnler, l'll b8'1lld•rladen en lıt
çüı.;lerlne kadar hUtiln iktidar ~l•rln•• ha 
colı ıarlp, aa&bt rnh lılletteı BıCI_. .ıtrmelıtıldtr
ıer. Mubaldettn u:r.un zamand• llııerl telrnrl~P 
dardutu •reJloı buhranı " lkttıadt lıoabran» fer· 
mlllü. llyle ı&rtıntıyor 1ı1 lkttdan - •- .t• 
ıılrlendlrındctP~ ra1'at hana ratmen takt• etttıtt 
ıntıcad•lrı uuıtınde bte blr detlfltıltle leltW ol· 
nıamal\tıutır . 

""tı:1m mtıı::ad•l.,.lnde lı.tldı"a auıı bir ~• 
1.11.111 l'ttlcl mP1dandadır: '\febal.tetln b8tttn 
'"ııt..ldlPrtnt. rn ufak hlr 11•111 ınıt~•te dahi iti· 
tııııı :::omı•d~ıı. toptan reildrtmcı. ,.,. arır hali•· 

Prof. Dr. FUAD KÖPRÜLÜ 
l'l!tlır •:11 nrmaı.: ondan .anra da, hrrstın her ta· 
rafta irili nraı.ıı temPllPr atmaı.; m1itemad1 ı.ta· 
tlttll•l•r oı.ayaral\ narı,; rartısl :ı.amanındal.1 2i 
l!f'nf'llk lolf'rte 'f'dl 'ıldıııı beri yapılan l'IPrt ma· 
ka,e•P eımr.ı.: ır ıılhayr.t '".dl st'n...Senl>erl Ttır· 

"''"'"" a:&röll'n ıı.tı ildi ı.aıımımanın «dlln~anın 
hl(• bir ,r.rlıtdP ıı• tnrlhlrı hlı• bir df!l"rllldP nılsllnc 
tP•aııor f'ılllınf'yl!n hlr mııcJıf! oldıııı:uııun ilin l'dr.· 
rrli. bu ınuclzeyi ,·aratan iktidarın mntıaı.a -,.e
rlndf' ı.-aımar.ı 1111.umuuu u~ııranam•li-

tktldnr -6zclll•rlne &5M ortada ne ,..Jlm b•h· 
ranı vardır, nP de ıı.tı .. dt balıruıl Rvat Dlll•· 
lıtıtı. birçok madd•IPrtn yoklal'a, ınahaleret111 ,.,. 
lantannllan '"" pmp .. anda mnsata"ncıaa ıııa ... t· 
tt1'. Nyle bir zihniyete aalllp olan lıctldar ın-11-
lannın. rrJlm bnhruıı, lktlıadt bebraa. ll~t ...
halıtıtı. nıadde yolı1atu ırtbl men11lanla ,·arnıan 
nıtlıtıet ten-1tıert hl(e IJl711lallln n mantılc'I 1'1r 
mtınaka9aya 11rmekten tlddetle lra(lnınaJan, .,..ıı 

tahH &lh1Urnelldlr. C'flnlia. s.-u,.,-.ııı df'ltllere 41•· 
~anan ctddt tl'nk1dl•re lnanıllnf'I Cf''l'lltJlar Ter• 
mPk lml."in•tz nltıncıı, o IPnktdlPnlen hl<: bahlft· 
ıt'hf'rtli '•ılP• r !il mAlftm ıct.aıı.1nma <'deblyau ı 

!Oe\amı ~a: ~ "": ı ,,., 
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~··~~·•:•·1i"'1! fü!!!llt~ GENCLIGIN 
iktidarın halaları sıtma savaş işçisi 

(( DEMOKRASi )) SAVASI 
, 

GUnu Gunune 
«Afrika Yıldızı,> 

m o it. 
Yazan 

ADİL 
AŞÇIOGLll 

d 

lek Komiteleri sayısı 

43 e çıktı 

hakkını alamıyor 
Düıı matbaamıza gelen 1 çiler 
dıh alannın hallf'dilmrmcslnden 
du) dukları iizüntıı) fi belirttiler. 

_ Sıtma anaş n haatano !«ilerinin 
dert.e."1 bir tUrlU hıı.I yoluna ı;lrm• 
mlştır Sendika idare heyeti Uyele 

- rl dün de matbaamıza gelerek, u. 
zun zun dert JanmJ.t u d vaları 

nın bir Ur U hallecU:ememea1nden 
dolayı du duldan U ıntQyU be ırı. 
mlflerdlr Bu işçilere normal rartç 
ü rtnden haklan b'r hlrlU tecııu 
edilmemekte n ıılçln verllmedlğt 
halı:kıçda da her hangi bir ~ıkla
mada bulunulmamaktadır. '1 Ura al· 
ma.ı gereken bir ameleye 6, 'l s lira 
almaaı gereken b.r erbab amele c 
6 5, 11 lira almuı ııerelı:en bir ektp ı 
baş na ise 8 S lira verllmt> edlr 

Bl"ndlka idare heyeti tıfclerı bir 
baaın toplan ısı yaparak durumu 
matbuata aksettirmek taıcınlflern 
de bu toplantıya da böl e başkan. 
lıj!ı tarafından mani o unmueıur. 
lxııer şimdi derUerlne çare ' bulabl 
lecek bir makam aramakla meşııul· 
ler. 

Kayınpederini 
bır~kladı 

Ferllı:öyde oturan S&Um lçen, ka• 
naınuı kend.Ja1ncten ll!lıutz o:ıras 
dUtüııe gltmeatne kızdı ı için mü· 
naltaşa etmete ıı.şlıuııış, takat bi
ra: aonra, lı:ıNlnın babaaı olan 
Rıfat Eratlı da münakaşaya karl.f' 
m ır. İlı:l erkek araaındalı:I mUn• 
lı•$8 ne lcede ita~ b•llnl aımıt 
" Salim içen, ranında ıfıdığı bı· 
ça ını çekerek kayın pederini gö~· 

aUnden aaır JCkllde )aralamıştır 
Yaratı Nt,an a ı j ı Sigortalan 
Haatane ine kaldırılmış vo auçlıf ıs 
aantlm uzu~lul\lndalı:I bıçağı ııe ya 
talanarak hakkında gerekil tahkik& 
ta ba anmıftır. 

Bir kız çocuğu haılanarak 

.öldü 
Dlklllta :a o uran bir allenın ıtı 

:ra ındakı kın uzer ne çaydanJıt 
dOlı:tllmw netıceatnde baflıınoralı: 
OlmU ·ur. 

Du feci bidbedc ihmali cıroırn. 
ler lı'1:kında gerekli tabtlkata baş. 
lanmı ur. 

A7nca H öy aak nlerl&den Tar 
han Deniz ı adi kadının da 
oca ın n ı;:arlama.ın neti inde etek 
im tutuşmu tur Muhtelif yerlertn 
dl"n yanan Tarhan İllı: Yardım Ha 
•ne lue tn'dınlmı ur. 

Trafik polisine rüıvet 

teklif eden ıoför 
52379 p!Akn sayılı takılnln tofOrU 

Şertr Ktırt İatlk A. caddealndo uwı 
aüz mUştorı aldığından teııdWnden 
ehliyet lat~ycn t1'8!1k polLal oııuz 
Kadıotıuna beş lira rUO\ et teklif e 
d'ı> verdtııl lilr&da atıçüıı•u vakalın. 
mış• r. HAdıııe hakkında ıerekll tnh 
klka•a başlanm tır 

Tatbiki Güzel Sanatlar 

Okulu bu hafta açılıyor 

Şebrtm zde rııı.a ecıııen tatbiki ıı;U 

' eanat ar olı:ulu. " ekim 1937 cu. 
ma ıı nU a ılıcaktır Bu m na e
be le arnı ııtın aaa • 1& te bir t ren 
yapılıcakt r Törende Mlltl E itim 
Bakanı Te,·ııt fıerlnln de hn ır bu 
~unacatı b'llrtllmelktedlr 

Hakkına göz dikilen 

yükçü 
ia•.anbul YUkçUler Deme:ındetl 

partizan n tey!l idare de•am eı-
mektedlr. Nitekim ıon olarat ıa, 
A rr.Jı:apı b!llütfinde çalı n )"llkçQ.ler 
den Şükrü Karakuş, a:ır bir lükU 
taşır en Ani olarak beli incinmiş Te 
ıı:eııdlıı ne lkl ııun tallrabat verildi· 
tı hı de bu ruuıue al; ecre ı ;c. 
dl e edllmemlştlr Doku nUfu.a ce
çlndlren ş krO Karaıı:ueuıı hılen 
D P nln faal elemantanndan olın 
kAhra sultan Yuıcıya ıcarıı bUtUıı 
yalYarmılan da bir netice Y rmemlt 
'l'C l!çt. baıctı o an parayı alama· 

«Demokrasi mi deniyor? Tôrifini isteyi

niz. Bunun ôdeta riyazi bir tôrifini iste

yiniz. Hürriyet mi deniyor? Tôrifini is

teyiniz. Hôkimiyet milletindir, gibi son 

derece cazip, son derece tantanah bir 

lôf mı ediliyor? Derhal nasıl diye soru

nuz. Aksi halde bu, Meclisin duvannda 

yazılı ve bayramdan bayrama, miting

den mitinge meydana çıkan bir ibare 

olmaktan kurtulamaz,, 

A 
iman flllmdllfl, .ne sanat 
balnmınd:ı.n no de Ucarl !ba 
~ımdan hail derlenip topar 

lanınnada. Jo'akat FeCleral ,\iman 
tılnıclJIJI, ıauş ve mübatapb 
kahramanlık fllınlı-rlne yenldtD 
batladı. ikinci Dilnya avaşı ıon
ruı Uman lllnıclllllnin ilk şaraJ 
illmi •Afrika 'l'ıldızı• acımı tat•· 
yor. 

oA!rlka l:ıldızı•, ı-·ecıeral Alnı&• 
,-a ıum kontrol merkezi tarafın· 
dan ve cmübalacalı kahramanlık 
tısulubua dolafnı.rıa iki defa , .. 
rt eHlldl, Oçüncü defa ıunula• 
düzeltilmiş nüsha, nihayet unun 
&llrfılm0f olacak ki, film bir mu• 
dettenberl Alınan.ra'da ve Avrll· 
pa'nın baıı memleketlerinde ıot
terlll1or. FUınla konuıu, ikinci 
Jlllııya ar.ı~na Afrika ceııhesln· 
de katılan ıenç .l\lman unarnl· 
lerlnln rııfibataıalı kabramanb1' 
blklycsl. 
ııUyUk bir '"1ile savaşa koşa• 

avcı uçağı pilotu Alman rençlnl• 
bUtlin 1:e,kl, uçmalı: ve düşman 
uçakları dU tırmektlr. Genç Al· 
mın, durmacıan uçar ve uçak dtl 
flirür. 

Hu Alman kalıranıanlıfının ırar 
plıtı olank f Ulırc:r'lıı reneı k•· 
rarı;41ıından ı;öndrrllen nl anlar
la ıötıü baııan başa kaplannnf· 
tır. 

(İT.can • rıtıdcr lionusma•ını ) apnrı.rıı 

•Urlk• '\•ıtdızı•nın ve onu u .. 
kip edecek aynı tııı filmlerin, Al• 
man ııımcllltlne bir ıeyltt ıeUr· 
mit olmak ılbl bir sanat en411CJI 
yok. binci Dlln.ra Sanrı cchen· 
nemini bUtUn deh et11le yapmıs 
otan Alman mlllef,lne harbin kor 
kııııçluJunu nnutıurmak ve 1ıe· 
nldrn aynı yola itmek, bu Te bel\ 
zerl korClelalann baş heden. BD· 
nun lıÖ)'le oldııtunu biten akli 
bıııında Almanlar Te bilhassa ba· 
balar, • Urfka Yıldızı• dola:JUIJ• 
la raıeteıere ı:llnClrrdlklerf mek· 
tuplarda tutulan Jolıı tenlrlt etti· 
ll'r. Ne \ar ki, muntazam bir ıün 
ilik hayat ve tok bir mıcıe, Al· 
nıan•a ı;eçml5l çabuk unuttıınır. 
nırtncl ıınnya savaşından peri· 
pn Ç'lkan Almanya, dlin7a ıu•5 
aleyhtan edebiyatın en abide e· 
ıerlerlnl verm mrmlekttlr. Fakat 
bo muazzam mlnevl mahsul, i· 
kinci Dlınya Sanfınt, ıeklen de 
ol a, Alman:rnnın klirllklemeslnl 
Unll) rmemlşllr. 

S e(lmlere bir hafta kaldıtı 
au aırada genç!ertn yılm• 
} an b r heyecanla. canla. 

ba la ça ışar&lı: toplantılar tertıp 
etmen z. kon~manız. ba$kalannı 
lı:onu~ma lmlı:Anları \cnncnız. mem 
lekct maıelo ıın J!o ne kadar ya· 
ıuncıan ııııııend tın ı . hllel!aeler 
karşı ında ne kadar u~anııı: oldu· 
tunuzu ı:österlr Bu. bizden ev\c.
kl Oeblllerl, halen hayatta olan ba· 
balımmızı, bUyfüı: babalarımızı. ı;o
vıncıınnesı ııerekeo bir aey olma 
ııcıır. Fakat bir şey! ı,ıoutmamaınız 
14zım. B z ~imdi kendi yııı;ımızın. 
kencıı Clel rımtz.ı.n heyecanı ıçeraln· 
ııeyıı. Her ~e~ın biz.imle b~layıp, 
blztmlo blttıtını sandığunız bir 
l~tayıı. Bu inanç tab!L battA bir 
bakıma faydalıdır da. Şu oartıa .ı::ı 
tam ı;u meyıtanda b :ı:ııen evvel ba· 
balanmızın. daha ııa evvel bQyak 
babalarımı:ın aynı heyecan, a oı 
ld ıı1 ve aynı iddialarla toplandı 
~ını unutma alım BugQn bu mey· 
danda ı;Oylcnen 1:1!5zlerln llljajtı yukn 
n aynının 1:1-0n e il ııeneden be:-t 
h r d vnn (,:cınçlerı tanıtından tc.ı:: 

rar.anmış oıdugunu batırlıı; all'II 
Ancak bunu llatırıaııı ımı.ı: takCI r 
de onların dU tC!itü hata.ardan 
kurtu ur. onların ııptı ı yanlı ıa:-ı 

~ apma ız Onların )'anlı ı il.'! ıoaı. 

mfu;beı b r ıı olan ıbe~ecıın, dao 
llcrı aıdl'm erek onu !aydas z b r 
kunet ııaı ıı ıct rmelc o muıtu 
On.ıırın vanııeı. cbilrrt~ct», ıva· 

tım,, cmı.ıeu. cdemokrasb aıtıı 
b(ıj tik &öz.eri ı;ıımlml bir heyecan 
lıı. tıı at eli ı ııtızcı kullanmak 
ve bunları hlQ bir vakit açık blr 
tarzda tarı! etmemeli: olmuııtu Oıı· 
ların yanlışı, serin • kanlılıklarını. 
ııcırln • kafalılılannı kaybetmek. po 
lltlkaya cbllil• sokmak olmu tu 
Bunun net ce ı olarak ) ıll arcı an o 
rı llôte:11kleı1 demok1"1151. yıllardan 

crı hııaretlnl ('ektlkler chUrr17eu 
h ç bir \akit ııerç tleşemedl. Bu· 
ı;tın etik~e nl.!iloten ço daha s:en o 
okuma ve Oıtrenml!' dolayıatyle dU· 
tUnm mıı:Qnlanns eatı.p o aı:ı 
ııenç k' ı te b radıı, ou husus ı 
buıı tn ııı m ettn idare.. 11 oz : 
• r ne a'mıt olanlara ancıerllk ecıe
b lir B·ınları apab len ı: tlllt, po 
1 t kacıları durma ıı. dil anme 
d ka•e ııcvkeele ııır o kkat edin z. 
cdotruıu aıı. d~ ııııteı sevkeeleb,llr 
deml)onım Tıırıt oıma~an ve a 
olu ela tmlı:Aıı ız cıerccecıe ı;tıç \ 
lan bu terimler cızerlndo durursak 
aradan bir elli &ene daha ı:cccr 
cDl!şOıımc e• diyorum. MOhtm o
lan dQ ünmeltttr, bllııtdlr. H r 
şey. scrın b r kafa ·ıa düounmeıt.e. 
bllily.e kabildir. 

Rejim dôvôlan 

R cjım d vaıarı tıLertnde h113-
&aSI) etle durunuz. Faıı:aı 
eotuıı: • kanlılıtınızı kaybet-

meyin~ 

D moluıı.~ m cıenıror? Tarltını 
te nıı. Bunun ldeta r17azl bir 

ta:-lt nl l.stc ınız. HOrrtye: mi d&
ıı or Tıır'flnl l5te~ınız. HAklrol
~ et m ı.r.tlnd.r, Clbl son derçoe '!A• 

~ G~!.~.~j~!6dö!~.~~~~·=[ 
CJl.P. Gençlik Teşkilatının Beya11tta tertiplediği 

~ mitingde )aptığı kontıiJllanın metni , 

tu. L aeyl bitirir b'tlrme:ıı f~ k 
tahs.11 ll'ln Amertltaya c et or. O ııı 
racıa Mıaırda Ilı UAI o uyor, allcs • 
nln eUnden bUtUn mallan alınıyor 
ve zaten oıtulları Amcr kacıa olan 
ihtiyar kan koca kaçırab idik r.rt 
batün para ile Amenlta a geliyor
lar O ı;ırada çocuk OnJ\'enı teyl 
b t r1 or aonra dolttoraı;ını ~ rıyor 

ve daba sonra da meşhur anherııl· 
t !erden biri kcnd Hini alaltoynrak 
bOtün bir ar~ ınna kı6?1lının tefi 
yapıyor Bir gün yeni Mıaır hOkl'I· 
metl dı;arda tamııını bitirerek ııcr 
leşmiş olan bütün Mısırlılara Dl 
rer mektup yazarak kendilerini 
yurcta da\'et ccııyor cMısır•ın her 
tıahada ilk defa İnııııız yarcıımı ol· 
maltsızın iş apnıaısı, llcrlcmetıl IA
r.ım, gel n bl e yarcıım edin.• diyor 
Ve Mısırlı öğl't'nlcl annesi ile ba· 
bMlnı Amerlıta da bırııkaralt, Ame
rl.kad&k ndcn çok daha kötü hayat 
~artlannı kabul ccıereıı: Mısır'a ao
r dOumeRe karar vcrl~or. Oahuı 
da var: Amerikalılar, cAman orada 
ma!zemo bulamaz da çn!.~malıınnı 
rarıcıa bıraınr • diye encı e eder g 

zJp. aon dorece tan tanalt 
bir !Ar mı edlllyor? Dor-
hal naıııl dlvc tıorunuı.. Akst 
halCIC bu Mecl!ıiln dU\"arına fa:ı:t•I 
te bayramdan ba}'Tama. nıltlnırdcn 
mitinge mcyctana çıkan bir ibare 
olmaktan ıcurtuıamaz 

K uııandıtımı:ı: terimleri. inan 
dığımız mefhumları tartı et• 
oıeıırız. Bu uııncıa ne istedi· 

ilmlzı bllmelı:ttr. Yokııa herket;ln 
cctemoltraı;b den batuıetmeeı kab11· 
dlr. MeselA buırün Amerika ve Rua 
va S:lbl birbirine a rı kutuplar kır 
dar r.ıt lkl memleketin her ıktal 
de birer drmokrB51 olduklannı eöy· 
IU)orlt.r. Nltl'l>lm ismi Uzortnde o
lan Demokrat Parti de iktidara 
•dcmokra.'ıb ı;etırcceıtını sOs ııs ere<> 
ı:eımı tir Dernek o.u)or ki cdemok 
ras.ı1 ae kullanana ıröre d Riş yor 
O halete ynpılacıık ıt dcmo!mı.ald~ 
b z m ne kastettll mız atıklamng 
v • bunu battın teferrüatı ile yaı> 
maktır B r il cvtel ine !tere e 
lkt,darın başıocıa bulunan Ant
hony F.dcıı. cDemukras demek. a· 
ballın 7 elndo kapının z ıı çalındı· 
ıtı vakit. ı:e1 cmln sUtçUdc::l başka 
blrıııı olmacııtıından emin olmalı:· 
tır.11 demişti Bu bMlt tıırltın al· 
tında lnı::ııtorede ıınıııam \O mO& 
takll b r Adliye, hür blr basın. bC!r 
bir tınıvel"&lte. çıılı•ma lmkAnlıırınn 
eahtp o.ıın l.\llllctveklllcrt, kısacası 
b r tUr O teminat.arın me\cuı o. 
dujtu haklkatı a·ı~or D ~er ya::ı· 
dan bUlıÜn Tarkl)ede 1demokr11:o1» 

ı. hani o \ar olcıuğu ldtdn ed lc.:ı 
ccıcmoıı:rasıa :rı nuıı tarif etıcıblltr-
11lnlz' Buı;tın TUrll:t c'de charrı rt• 
'ar d ye ı r m:a oız'l o y t'il.. • 
n ~ı Ama ok da d yemc:ı.s nlz Çün 
ku ı ı:örUfO:SUDUZ burıı.ııa b n
lcrce k ş n!n önClndo. c1'0rk do 
bUr t )ok url• dıyebut oruz. Bu 
6AJ ın Dqbakanın pelı: &c\'Cllğl b.r 
m Said r Bık sık, cHOrrtyct olma· 
sa, aÇlkçıı hOrr oktur, dıyeb -
ıır.cr mıh dl;e sorar Etf't. j.)lr ıw· 
vı bOıTtret vardır Amil 15\ı tartı 

edllmcmıo bir htlrrı:vettır Tarır e
dilmemiş ~Ulan leebıt ocııımomı, 
oldutu ıcın de ctehllkelb bir nur. 
rıyettır. Ve hürrı:vot tehllkell olctU· 
Ru ancıı hOrrtyeı olmaktan çıkar 
S z ıaıeıııı:ınızı yazsanız. ıatecıııtınl· 
ıı söyleseniz do bunları yapmanız 
bir c sarct ~ı olctutu ana~ llUrrl· 
yııtln nımetlcrlndrn raydalannor 
ı;ayı!maz. hOrrtyet için mtlcacıe o 
ediyor ı;ayılırsınız. K18acnsı Tilrkl
yede htırrı~et yoktur demek pea; 
s aiılıJ bir &!5:ı: olmaz Hürrı}·et vo.ı: 
tur. çanta bürrı~etl ısatf~an mu
ayyen teminatlar mevcut cıeıtlldlr 
İş cenc d!5nUp dolıııııp «tarih ın& 
eeleııne ı:ell or cllürrı~eo oarkı· 
lar.a. oUrlerle, büyük eövlevler e 
ba ledltcbllecek bir oey <lcğıldlr 

cHC!rrlyeta tıpkı bir bina yapar 
ıı bl ince heısııpar, titiz puarlıklar 
ıcap ott ren bir ıoıır. Bunu nlha
canlıırına ralmen muvııtfak olama 
bUtUn samlmlyct1n11. bütan bt' e
'.l'c• buııtln kavramışa bl'nz ~or Bu. 
yan bir devrin kapaı1dı ını gösterir 
Bu devir fikren kapanmlfitır fkt'· 
dann cıe[ılşmeıslyle de fillen kapa· 
nacatını amıt edlvorum 

Bizim neslimiz 

B izim neslimize büyük bir roı 
düşcısor Ama her şo den ev· 
ve! tunu kabul etmemiz ıll· 

zım: B,z. harcanmı bir nNlllz. Bu 
nu yelse kapılarak aö lemi· 
yorum. Barcanmı~ olmıı:ı:ıı:ı: 

her ne ıı:acııır esef edll&-
cek bir cyao de ancak bOtUn 
tehametı ile idrak c.Uğ.mız takdir 
de bizden eonrakl ncıılller için b r 
ktlprtı va:ı:l!eslnl g!5reb 1 r ı. Ba a· 
lıırmıız harbin harcadııtı ne&lld:. 
b z demo ?Minin harcacııtı ne • 
ız.. Onlar harbi ıı:azandı B z dil· 

mokrMlyl lcazanacağı:ıı. Ylnl biz m 
ömrOmüz mücadele !le ı:cçecek 
Yapacıı ımız iş en az babalanmı· 
zınkı kadar faydalı ve cılzemdlr 

Atatürk devri 

A 
tı.türk devrinin tıe ecanın· 
dan 50nra ııençllk lhmııı e-
dllm:ştır. Bundan yurt :r• 

ııılrnaınl,ijtır, kUtuptıane l!por ııalo
nu apılmam~tı;. d ır.ck ıateıııl~o
rum. Gençllıte b r ideal t ·mem.ş 

tir. Gcnçl.ğln mC!ı;bet b r e e inan 
ması ıç.n ın.ı;ınıar terllmemıotır. 
Ba ınız h r tıı ye anlatayım: 

rekll blltün malı me ı ltondt.ıı n 
)Urduna g(ltümıeJ: a:ı:ero lı dl e e
aırorıar. Qocuıı:. bu lşto tc başına 
oımacııtını. Avrupa ve Anı ırnnın 
dol't b r \ ıınındaıtl Mu;ırlı ö renle • 
ler n urtlarını a .. ın cıt Jorlnl 
aöy'ed O rdümüzün de kııarcııııı
mıı.ı hatırlı orum. Uç fü:lkçl arıta· 
dıışınıa ııe oldu? Oçu cıe rurıta 
döndüler. lçlertııden lk!SI askerlik· 
!erini ~ ııptıktan ı;onra ilk fır&atta 
Amcrlknya (,:ittiler. 

B 
unlar için, ı\'atanpcr.,.er de· 
ııııcmı;.o., cıcmeyln Arıınız· 
ı:ııı meselA Tıbblselller de 

~ar Vo 11lz lıeptııı:ı:. tıbbi eyi bit • 
ren. hattA Jhtısıwını yapan <IOktor
ların n~ıı Amcrtkaya ı:ıtm k iç n 
uıtıa: tlklannı. naaı. Amcrl aya ı: t
tlkler nı bıllyonıunw:. Kaba.ut yal 
nız onların değtl. 'rC!rkl enin lı:arş 
ıı:~ı a bulunduğU en bU U t hlt· 
kc bir sa eı z l ~zllk çO me· 
6 bt roaı d r Bu eh' ke TQrk1 e 
ı.ç\n n 4 n m cu tu;? Bunu çta ıı· 
ranız ıii: ıçt ,iJ aı ı . a~cı.ı 
ı.On 

Demokrasi 

Dundan r kaç yU evle lnl:'llto
rccıc tatı:ı cıe Jcluıı Gene Türk ö&· 
rc,.ııoı olm aç ll{kacııı;ıım vardı 
Bwılıınn üçO do tlzikct"td' !er Ve 
tıçü de aık sık be:;nelmllel 11z.lk 
dcırgı nde cıenemeıcr ; a mi ayan, 
kıınctı &ıı.balaruıcta daha doktorala· 
rıııı ; ııparken dUnyn ~·apında kıy· 
metc. lıattii şöbr to ortom ş ıwııın A ma ,ımdl ortada b r ı:a 
ıarcıı Mcıu.uv o:duklan Unl\el"&lttı- var: cD molmı.ı;t» tarıtıı de-
ler kendilerini ısrarla 1nı: ıtered moıı:rası, reıı.slan tc::nınat a • 

ikinci IJ!inya Savatından ıonra 
muanam Amerikan ser111&1e ,ar 
dımı)la hızlı bir lktlsaıll kaJlnU• 
maya ula an ı e,deral Almanya, 
ı:Dzeı sanatlarda hennz biç bir 
bUJ"(lk başım kazanmadı. l\Wlet. 
krarası ana 1 paı.arlannıta Al· 
maıı dlJinl temsil edenler, hep es 
ki ne il. J ederal Almanya ıençUIJ 
nı. nen krndlne ı:eimlş drtn, h~ 
ntız. •Afrika \lldızı•, Alınan cenÇ 
illi ve dUnJa barı ı tein, bu b&
liımdan bir tehlike. 

« \frlk& \ ıldızı» ıtıml h:ıkkınıta 
hlr İsvlçrr. drrı:l~lnCle çıkan ya-ıı· 
da: «l llm, ııe)rl'denıer tı:ırrlnde 
bir fl'dlrglnllk bırakıyor. Hele, bU 
Jlk ıtıınl daha nice batka savat 
fllmtertnln takip edecdl dttıtı.nll· 
IUD<'t' • .- d~nlllvor, 

Barış ıığrunda atom enerjisi 
konferıııı ının \ ı;rana'da toplan· 
dıfı bir sırada Bonn"Un atom ff· 
!ahları imali )ollanru ararııuı, h 
'lç~ll yazarın endi esini akla 
ı:etlrS,.or. 

B URHAN ARPAD 

Talebeleri ife evlenen 

üç öğretmen emekliye 

sevk edildi 
tz:nlr 20 -· Krncılle:-lnel n "~ er 

vaş ktıcUk talebelerly'e evlenen 
ikisi k11dın ve biri erkek oı; l!Rret· 
men Maarif VekAletınce mecb\lrl 

Blakos mak ıatıyorlardı. Onlar ıı;e tına alınmış cıemokraaı. En ı; ı ıo· 
ilk onıvcrıııte taruı.ııerını burada ler haliyle Batı anlamıııcıa ııroımıK 
)aptıkları, buracın•.ı !mk4nlan ve rası Bu. ünhersıtcll (,:cnçten, Anıı 
oartları gayet ı ı tıtldlltlerl tçln bil dolunun en ücra kÖIJCtilndekl renç 
t\ın yurda d!5nmok arzularına ra . bere kadar herkesin mcışterek gay. emekli e ııevltec11lmlflerc11r. ÖRre • 
men tnı:llterccıen dil kolay kol1&y ret! 1le olabilecek bir ocy Önü· menlerin bu lzdlvaçlan me lf'k ee
tazırcçemlyorlardı. Bunlardan biri mUzcte tıtr do e aslı tırs11t mevcut 1 rrt ve hayelyetlyle kabııt telıf ,&
Amertkada kendi eahıuıında çal14an Beçımlerl Oy vemıckle Tarklrenın 
Mıaırlı bir Olircnlcl llo yaptıRt ça· mukaddera•ını tayin etmek r;tbl rtı'memıetır. 
ıı maıar azerlndo mektuplaşırdı Oleti'Ullyetll btr lş yapı)on;unuı. ------------
B r ırü11 bu Mmrlı !5A'rcnloı urduna Bu. lll.6anı be~ ecanlandıracaıı: ka· uabane birer kuvvot olarak orta • 
<1önme c tarar verml , arkada,ıma dar bayuıc bir t r. Ttırkl ede t.ı o mlUO ınaanl öıtrenmek tstcye'Oo 
mektup yuarak Londradan aeçece· oıüb m ma zeme var İNSANI B n b melt tı.te en. uyanık, r.ek lll6an 
it nı ve lı:endlııl llo ı;!)rtı mck ı t dl bir t bllke ı mu~aıtakı e e atlat En ı 1 e lonı lliyık insanı Bu ıo· 
ı; nı b,ldll'dl B r güo hop beraber m blJlb r ıı ıı;; \ı u enm • ı>aıılar ı zl bekliyor. Onlara dı-ınoıt 
buluştıııı:. Mı.sırtının hlk6 e nl din r hl bo cunca. b !hassa kriz. anla· raa ı tarif ecıuı. dcmokrllf>lyt ölt 
ledlk. Mıaırlı ötren el Panık un rında en güçlü. en M 1 tarafla ını 

.ını ır 
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R U l G A ~ Ç l L E B İ CUY DARA 

c .......... .,, ..... 'le.••' Yeni bir dergi: Dost 
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................................................................................................................... 
utançll çocukluıtu~I• ae\'lnçll :ıı:ız,ı· 
ıtının araııında k11jk1vraktı: 

Edebi Roman 
d yorlarh der ı;lb durdu 

cDa• ım hl d \dO bl dövdU ş., 
k r Amanın. va.ı l b rtnı vuraa 
bana ölürüm Cıırara mı Jçm 

Tefrika No. 21 

Evi n or.' d,. 

ev ama acı-

11 rı ıp seç-

ba 11 ak' 

ıa nı &R la· 

nnıu ı la da il 1 bil J denıek l!;

tC'11 
saacıetın yuzündcn bir pcı:nbellk 

ı:eçıp ııtttl . utandı: 
clladl ~ız.., 
Onun :verinde Patma cıa o:a-. 

hlUnnTer da o:aa böyle dlyeceıttı 
cVa il» 

YAZAN'. 

KEMAL BEKiR 1 ıOlt, ıı:ıı..ıt dedi. 
Müııcvverın koıunu itti. Münev 

\er. l!evıı sinin böyle atıl14ına üzOI· 
medl. Ona b(! le blr ıey • ok cıbt, 
Fatma yalan &Oylüyor ıılbl aeldl. 
Kardeaıylo araıııncıatl duyeulu ba 
ıtı bir adım ccrJ çekilmekle !topar 
dı. !ıctııı cıe bu evin her zamanki 
ıı:ızlan oldular Saadc\ Münevverin 
ııeıcı il zamanki gibi otumu. ıı le 
ltaldı cE\ enme,> dl e dUşOndü 
)&lııız cBI aün ever celcler. ha?t 

Müne\'Ter dı arı ı;ııı:tı O d p a 
nuının anına o•urıt\L AnMı, bir 
dl:ı: n çeıı:m.o. it; nelen dualar ı:e
çlrt)'orctu 

«Ana• 
Jtapı ·a bıktı, S\adet n }erinde 

oldu t ııu hemen kavradı· 
ırAnnl• 
•Hl? 
cFıı' ınn baııa ııe dedi. bili) on 

mu~. 

cNe dı:ıd ?ı> 

«Saadet 8\ len yor, dcdl .. 11 

Ane: 
tHI?» dl)e ül'.Penırck başını çe

vireli. 
1.14UneV\er, onun Orpertıl!lnl biç 

bir şeye yormadı. Kadın; 
cYalan, diye eklcmııtı. ıtl'atüme 

l.r .l)k salt ilk ,, 
cVaUl öyle. deıU." Sen bllm!yon 

mu dedi • 
•Yalan • 
el': e durduk yerele mi uydU· 

rıı or?a 
«tJ)durı.)or • 

ınrnmı VuJ 

,,.. BUGUHKU 
H A V A \efllkö.? Metro 

roloJI htuyonu· 
nıınnn taıınılıılf'rlne ır.n: tın· 

11111 ~ehrtııılı. H eh tlrııuıa ha· 
u 11111'\'alı tıuıuun reçr>ı·eı.. ruı 

ıArlRr ı.ıı:r.f'1 )llllll'rılcn zanınrı 
znnısıı mntr.1111 olarak cıccck· 
tir. 

ııunuıı rn 'tık~eı. lıararrll 
+ 21, l'n dtt uı. ı r. + ııı an· 
11ıı:r ıt ul11r.ıı. k ı.vılrılllml~llr. 

TAKViM ıı l l'IM 19:1, 
ı• :l'.\ıtUsl 

A\ rn - n :.... :ıı - ııızıu ıım 
Rl 'ili 1:173 - t 'Khl 1! 
Ull'RI 1311 - ıtrtılnJf'Hf'I l!ll 

\ a•atl F.ımn1 
SABAH 06 18 12 il 
ÖOLE il 60 OG 3!! 
iK1NDI 14 Sil Jl!l 31 
AKŞAM 17 :n 1:1 00 
YATSI 18 53 111 31 
İMSAK oı 3D 11 17 

o .. etemıu rönderlle• ,.. 
Blbr ve "'imler 1ıuıı11a 

''" ulmuın iade edDmea 

Oç motor battı 
fzmır 20 - Ayvaıık ııçılclarıncıı 

şiddetli fırtına yüzünden butıün 

Uç motör batmıştır Bunlar N~e. 
Nur ve Ya,ar motörlerldlr. fot!5r 
lf'rC111 t cari e a b ılunu ordtı n ın 
lard11n b r ndf'n eten ze d!5k0len 
ıR o t•n.,Jı:e Zf'Yt n atından 1600 a 
cırı anab m t r Mottlr.l'r n t2 ta • 
tuı &alt &a m ınırtulm~tur 



• 

SE(I ML ERE GiRERKEN 
na \11T\f't 
brıı..ı dt t ı..T"nn~J;.. U.tıl'lar 

CB~ı 1 tneh'let 
pmpııııandacıl•n itin 

fl<tt..ı~:u ı·ı1.:11ır )Oldur 
ln111aıııarı, hnf'rl" daln1a teına• lıallntt,. bulunan 
nnı z,~llllf>f1 '" nıanııı. .. ıı: "-07lrrlf' ı..andıral';ll.l;tt,., hır~rıoı1:nı .. ,, unıunıi)f'tlf' .1hfanırlar. 'hıhıı,.. 
ro..nıaı.1:1 rı lltri "UrUlf'n tf'nl.idlf'rl l'"'f~p .. 11: hı
huhraıı '~:1•hUt, C•N"JiıH lıtıh.r~lll ~flklllf. H.tl~fUI! 
f'lrııt·ı.ı.. t)j ur' ıif'nıf'ı.lf'_ h:\\ nı pah:tlılııını tnı.ar 
lf'ri ı:rrs;,,11 r ' 1::111 h:ıı.ıı.ıulf'rl, ~uphf'IPrl f'ndloıe-

"'" imkan ,oı.tur. 
1 :,., ıı..u 

l.ıh\f'lll.. d~r. uınunı\ r-ft.iır 1.J.,...ı .. ında .... uıtt .. inl 
• 1 ınııı hın~,,~.,ıo '" millf'ıin ııınıadına nı:.ıhar oh1o· 
au: ı,.ırı,.ı.ı ·'·'tlı. hal.11..tıltrf a('ıl. ,,. 'anıhnl ol•raı. 
'f'I.. onı·ırı"" c·ı·ı.111nır1:. 11:\lla. halal.ı.rını itiraf f'df'· 

n tı. l!ı.l1 .. r1 1.• 1 Pltn~f'I. ~oluna ılt'lf'('f'(lıll ı;ı,;:flf'rfll. 
fll';:i>.iı.ıiı.ı "' lmlPrın .. ı:lrt"rl.f'n. tf·lnı ı.annnnnt'I :l 
mı. ... '-f't·ıı ~r. l.ıhtliıllf'r , ,,ıun:ıı.. ıuınınunu ıtıl\ nı:ı· 
1·p lı·tıl' 1.~trı ı.tl.tlndt•n P\\f'I ~aLJnıııı. ırll>I J.nrA.u 
rtPıı l"nılııı.ıı:"""ll_ ::u ... ırrııu:ını .. cı. ( ıınl.ıt 1.t'ıtdhhı· 
•hı,, h" • '" ~ırıırtı c.ırıloıtun111T nı:ını.aranın .-ı..
"·trıİ.1 ı.' 1

11" llAhA .. _ııı.ı otnr~:a uı .. un nıntl:".a U;.tl· 
'"u 11 ,,. 1~~ 1:11 aı. ıııu anrırt,.nı•ıl.r~tu. bir ılhnh·f't• 

ı•ı:.~ J ılt 
h1t1,.111 ,. .. 1\I · ılıııuıı-. c:fhA h ,, .. , l'hl:ıl.ı ınııhataıa 
J.. rı :.or;

11
; "' 1 f'lı·" '<111tli!n tAdll ~" tılhdldlf'ri ftf' 

Pahılınp~ını~"l"f'I. ı•ınnhJlf'fPtln nıuctl"rf"I. lhlf' ~a· 
ıı:nıır:ı .,.

1 
lrnı.ıuı .. ı;, l.ılıuı 1,Hfllll"r_ dt' :f"aptıl.tan 

ttı \tr•ıı l~l~f'rl \.ll.llıHlf"ll t\\4"1 y•nılf'lllf'k J.ararı• 
~ıı•rt:ı htr tırtar. tıf'ılf'n llıı yola Jılmi .. tlr"' <\l •. h ha• 
nı"ı. 1 ,.,11 r: \"ıtlanda<ı, tııınun (•f"\tıhını ı.oıa.,t·a \f'r~ 

lı~~a\ Pl tı.ıı lrH \;\ll~tı .. ur·allf' hoınlıncll.ta \f' 
llıııkt:\ılı~ l'Ulhhr;ı 111ulPn1ad1 htr .. urf'ttf' b11l;1 art· 
J\ıırunnın. Hundan hlr huı·ul. '-f"nf" f'l~f'I ı·ıı..ardııı 
'"" hnrı ·t l\ıuııınu 114" pahıtlılı,:.& ntanl nlat·a:ını 
lı..:\lt1ır.+:·n" 11 (l"llrf't·f"tf nııllhlrla da ,n&.lul'u nrtıulan 
larırı hl ~ını hat:ır:t har;ırıı ilan l"df'n 11.lldar. hun· 
ı,.r,.ınf' r· hlrlııdf" Pil ı.ııı·tıı. bir nıo\nH:l\.ı'"' .-n~. 
ını"tır B~h .. ,,. haH.ııı lllınııdını ı:unanıhlf'.J.A.'"hf'I· 
rtlrdf' 1> ~lmlrr \:ıl.tlııılpu f'\\f'I \apılnıadııı lıtl.· 

' · 1 • 1 aıı1ıı.. 'oı.ıuı. bir l.:at tl!\b:\ nrtae;ıı.ıır, 

'•h. '!hq-ıı, ıı \Ji .. 11 torıılfnı>ıni .. u.rı .. nıtl "l.alı.ınma. rf'· 
ftt;lr,,., 1 ıı...,, l•rnnf"lf'rinf' rantıf'n hı&lli.ın n1:ııddf '" 
-hlhi ııtıraıu hl'r::ıın t:>lr!lJ: dah.1 arınuı&.tıulır. 
ııt~ı.; haı. '" hnrl"hf'll('r hf'rJftn ıtaha J.ı ... ıınıaLta.. 

Jlarıı lf'k r ' f'l'll'rıuıı • "f' ,, ,111111\f"tl ,.fi' hunun t:tlıif nf'tl~ 

Prof. Dr. FUAD KÖPRÜLÜ 
bf'\ltl .. I \ardır. Utı ~lbl tltnell'rlo onunr Jf'C:· 
m"ı.. lf:"in er·lnıl"rl une aınuı, boltıno)orn7. ""r<>lm· 
itti 't'al.rlnde Y•P"ll.Hlılo:, dAha )UZll"rC'f' t11briS.a ,-p 
moa.1:zam ,. .. f'rler atAC'ak le bnolarıo trttharı t('ln
df' ~t(·imltrr ı1dtcPl.lll.,.>• 

Bu ı·UınıeıerdPLI tf'J:ıııtlara ,,. muhaJtft"li .rıt 

n,. le rf'o;ad,, addf'dt"u .dhnlyf'if' ııa..,ıp ı..aJnınnıaı.. 
Latııl dl';ildlr. "'t-c.-loıı~r ııonue.1 olııraı. )t\ptldı1:.ı 
tal..dırdf" Jt.ll.lf"l'N" fabrllı.a \f' uıuaıı.aru "~f'rl"r )a• 
r~ınraJı. lttlbarla ı.f"t·lnılf'rf' ıldtC'Pılnf' tnandıKı ıtnı
df'. oıuardıuı lll7Jf'("t'rf"S.. ht-men M'Tiıo ,avan tı.tf
flıtr, Lf'ndl ltade .. fne &ur", nıubalf"fett bir Ali t'\'lt'I 
t'rtadan ı..auıırınas. nıal.. .. adl)lf' hu tedal.lrlı~ı l.a· 
hul f'tmf'l..ltdlr! Hu l..adar ptrl<ı.:111, ın ... ıc-ııın .. ıı:, 
uı:ıntıı.. .. ız hlr prııpı11auda, ll.tldar butun r.ıtl.\O· 
l;\rıııı ıoıeftrber 4"1 f' d:tbl 1lııt- ıııu\:.Uaı. olııınaı:. 'f' 
umunıf f'fLlnn aı.ı.ı "'f'hıııl l.:lr .. ı .. ında Ula tdtr, 

"'u .. on 7.nınıınhlrdt\. ucf'lf't·f'I. ,, ıı .. ıs.ınul:ır bltl'-
f·f'I.. bolluııı. rf'raha ı.a, ııo;at·a.ın:,n ııal.aratııu peı.. 
ı·ob tHnltdlı. \e fllıtll3urtı.t. Rf' .. nll Rt::ı:r.lıır ıcyaı.ında 

"" l;f'li)nr, bit (tll.Hır, lll"Htlf'l.~lf' Pili l.U..,Ur IUll• 

'On llnılı" hlhal nıah ılttt:f'~ hf'r"f'~ l)olla ... ır·al..; 
11.,atlar dü~t"l'tlr.oı llll"'ı.ıtıtJiıl ne \ü;ullcrdt' bulundu· 
lAr. Hır hlrlnln ,. ... ,..,., •·ıı..ın:ulı. ~ınıdl tlf' l(f':\"r hlzt 
rf'' \t•rir<.f"nlı:, nı;;~ dt boltub; olaC'al., noraha ı.a~U· 
"·••·nın:, lıt'r Jıin \t'rıl hlr fı.ıhrlı.a. )t'lll htr nıuıı:1:1am 
,..,,.r orta_,a l..03at'ılgıı. nıeııılel..f'll t.'t.'llllf'lf' ı·t1lrP· 

rt'r.tn• tli)ıırlar. lltıtlll lıunurııa dıı ı.ıuınDorlar: 
ıılJl.tf" rry tf'mlf'''-f'lll1:, ınııhaJetrt b; l)aı,ına f:.f"(:t'r ... e, 
nıf'tllleLf"t fpl;il.f't ,., .. efaJett, l.aranlıca doı:ru gl~ 

ılf't·tı.: hl1:1ın .'f\JHıı..larııııı.tı da .'ıı..a('al.lf\r•• tar· 
nııdıı. A:l\f"I a(·ıı. TC' ı::ıyf't ı~rlp tılr ittir~ ,,. trh· 
ııırı·u .. ulunp dr ha .. \Urll\Orlar. Ulr taraflıuı nıll· 
lf'll tt•hdld, utuır tarhan n1uhalrff'tl itham ... Hı:t• 
ı.ıı..atf'n roı. ıerl , ... ınftııltl.f"t ht .. abına da toı. ha· 
.ı:ın bir nııı<'Rdf'lf' ıar7:1! 

lu .. ~\n IJunl:tr1 oı..uıtul.t;fl. dltHedl\.f·\", rlddrn 
ha.\ ret lf'll ba..)·rplt" fltıı,U)or. (. ııııı.tı, Ormoı.rat Par· 
ti pruı:rııınını '" ı!MH - l!l:IO ara. .. uıda'-l bir ,-1ı:ın 
\a3ıllf'rl unuınuı.Ltan b;ı .. ıa,araı.. hiıl.ônırt pro,;· 
roıuıhı.rını, parti hf''ıınnanırlrrtuı. 'lrı·ıı .. J.lıNU ... un· 
dt' ,,._, a halı. hu,nrııııda ""~ lf'dll.lt'rl .. uılt'rl unn· 
t:\nlar. llu;:unl..iı -.ötlt"rlnl \I' \aadll'rlnl dt- elheltt.> 
ıınula('al.lardır. lı.11dar ha .. ııııl:ıı.ııf'rılf' ıozl" çıu·pan 
hll nuHtS.:ıntıı. hı1..ıa1ı,1, ı .. ıer do::rn nı..,un. I.;~ 

ıtr yıtpuıarıı.t•ln lharf't ohuıı. ınilıPt h:itızaı,ıııın 
tılı·h1t •f'Y nnutnındııını. bu haı,talıı:a tutulanlara 
hlr flrfa dftlıa b:llırtatıııııı. h•lf'rlı:. 

C.H.P. mitinginden notlar 
<Bası ı lnclde) 1 de .\ta.t l.r.kun hes.alı.ıUn. D-:J!UDduta. 

dular. tanıtan meydana dotnı Ci!:l411t cd-
Saat 9 ne 12 ar&Sında a\·n! 1erde • rüldü. i,~ o aman. CO$kuıl " ıç.. 

«Menderes'i se-J 
venler DP ye rey 

vermesın» 
D.P. bir mttıns t.ertlp ~İn.ıttl. in· ıen. &Pltn b1r ~?&hürU btıt~ m.,. 
·aa.tı hentiz tamamlanm1.m14 olan danı ııardı. Halt bir tara.ftatı Jn6n0. (Baf.ı l UlcldeJ 
Opera blna~tııdan mevdana. bailan .nua kamyonuna J'cıl aı;mata çtJ1tı.. 12.30 da, RQr. P- ıeueı ıentıtert İb· 
Tf! tıthrnınt kUT\etlı oİa.n b:r ktm:,e 7or. bir taraftan dt. 1-lltrt çatla.tONl rahim. Ö"tem ~onu~ata bafladıiı 
Jtalabalıtın 70.80 bın k~t olabile na alkışllror ,... •Çok '• dt)'9 vaman, utu me~an btit'fl.n. JaUab 
<*ııınt ke.tirebitırdl. Bu kalabalık ba l!"lJ'Ordu. hMlcU.a:, ara aokaklar dahil •ilZ 
cıa az bir ~Y CleğlldL ve nıteklm Bu hal 1neınunUn kamyonu. o- •8:12'• doldurmut bulunu70rdu. 
Cumhurbaşkanı Celil Ba:rat ko- pera bln.uının önUne gd!nee;e U İbrahim. Ö~m. Celal Bayara 
nu11ma.t tlzf're kürsü:re çı;.arken, dar tn •• 15 daklka .,. btr a.n •r· mlllet\•ekllt adarı aı!at.yle çoJr f1d-
~ı-tanbulela se(ım l:pnı auzenleyen tarak deftm ettt. d~~ıı hücumlanla bulunarak. Burs& 
t;ze>·ır Avunduk. ~alabalı{tı ıoaret iN'Osil R.\LKI Sr.L(MUTOR 

1 nın bugUnk.ü 1brtınU3Unü anlattı 
ederek •- Eı·eno.imtz ıete İ'!lt.&!l- ve: •- eu and• dnıeun. bütUıı. ım.. 
bul., demekttn ıcendl&int alama- İDOnü ll"5 ti' turaü.ye ç:kab::dt.; k&nlan, bir O.P. adayının etçim p.ro 
dl. l\ılltlnçin blımeısıcıe 1.5 daldb nr· paganduı tç:n aeferbe:r edllmlf bu· 

uf'.\Ö'.\ (YL Dl,L1l"ECF.Glzn '!!~7:':.~:ı~nü ::0:,:1';.c:::ı lu::ı:~~dl~n:aed~Urıu;e a;elen ıı 
Tfıl-'.Q.:m meydanına 80 b1~1 kiti mikrofonda a0;:etmt4tt mln Pa.UUt •unları 1a;ledı: 

toplama:t A7. bır ı~ delJlctı Te D. Konuşma.sa da. ol1lrdU. S<Wlenecet c- Mubarebe meydıı.nl•nndaa. Bit. 
~· nın beçim ı.,ıni tedvire memt!l' ne kaimı,-tı tl .. ferler:e dönen, erli.utnda LOLan U· 

tr kl.L.ı.lbe de her ~en enel it- ferl &lbl büyüle bır b&'19n bulunuı 
tlhar edebıUrdı Saat. 17 re kadar İnönO türaU. 

Cunı..:.ıurba ... kanı Celil Ba-ar. kO den p,,;.ası ne baUı •ti.imlad!, alt r.&çİl bir İl:imeı. İnonu düı,;ünU· 
OU!jnı&.,Jlll bitırdikten e>Onra ken- halle: da tendlt!nl C'llıınca alklJİI· nU%, f 
dialııi dınleyf"nlere teşe:kltür ettı ve maicta devam etti. '.\rENOl.RI:S S.tVE.."LER D.P. l:"J: 
~·oraun oıa~ilf'Cetlertnl llerı •tı~ TA!o;UKT.\ REY VER'.\1ES1SLER 
re:...: 0,.tc!lkltr1 \"asıtalara b!nerek Bundan sonra iuln;n;e ıe:en TU.. tnonn Ta;lıktakl e•ln• ıltmeıc Ol\ 
E'\'lerın .. dcinn1elerint taTaiye ettl. Uzıereı meydandan a} n.Idıil ı:aman ran ne : 
B:r kıı;ım '9'atanda.1ıar ıayın CelAl b1r 1 ... ~ ... seU pe,-lndton ...... ılmlldı •e •- Içtntzde Adnan Mendere.d ıe-
B b ı t t _... J• venltr varaa O.P. re rtJ vermealn-
ayıu .. uı u ta\":'tff!Slll u tu "Pe fnonu nutuk!& iö;le;emedl.t:Iertnl ıer. Bu .ııure1 :e Mt-ndert t çok hoş

meyda.nd&n a.y:ıldılar. F&Ut t>u butn menaupıanna ,razdınrken en 
eırad~ kı..""nt-entn hatırına seimeye- ar: 5000 kişi evıntn Ontinde teıu.hü· nud etm!t olacaklardır. Dlkkatıut;ı;! 
cek blr şey old.u. dl d çektrım, •imdi memleketi tekrar 

Kalabalık ar&.-.ından bir erup·un rat• devam e yor u. tek parti ve tek ~! Wtemine aötUr 
•- Bı.ı.; hıöno~ u dtnllyeceğiza cıı- M.~tınae ı t!rak eden dlğer .,atan- melt yolunda bulunııroriar. Ttrk 
ye baınrdıkları ıı:ıtılc1i, Ayni ııru~ d•tlar Tab.lıtt mtvdanından cadde- mtlle!Jnln ıopluca tek tet• h•Y1? 
taki va~and&!;jlar bir anda aöğiliıle lf'Nı •kın et.tiler. En büyük lruıan demt.S1 IUırndır. 
ı·:ndek! D.P roıetıerı.rı.I çıkarıp c. aeil İatllıi:l!l caddeeJ.nden ~ ty• ·b:..r Alanl6a 20 - Hllr. P. Salihli ınl· 
H.P. nı:ı rozetlerınt ta:. .. utar ve çıt halinde Bankalara. oradan da. tLJ'liİ bu((ün 6a&t 13.30 <1& •ı>or 
aene .trtnk aomleklennın alt'ına köprü.re Tlt CağalOQ:luna çıkt.1. ..aha.'>ında davul. ıurna Ce rapıldı 
ıııt.klao.ı'~:arı altı oklu bayrakları :ııı::amyon ve otobi.lalerae şehrin dört. Söz alan Hür. P. hlll)ıt:erı.ncten bı .. 
çık.a.rara:ı: kUn:.tıye ctoA-ru Uf'r!eme bir caddUlne daQ'.ıldı 'f"e matıallelt-r rıntn cKahr&maı.ı ~Iehmetçıtın çiz 
ge bL~ladllar. Sanki orada..ıctlerın ara.aından lf'(t1. Mahalle araıann. meıer: ııe ezllmış olan Yunan mıı 
yaruoıcuan tazlMl aözleşın1şlerd1. dan aecen kam:von üzerlerlnd~id :eti k&r ::..ında Türk b&yragını }·a· 
:\terdan btrc:ıen Halk: Part:iai bay- Halk :P&rtılllere bu de!a. evlerdtn rı::a ıncıtrıp, bir veıulıne Yunan 
ra:ıtlan ile dolmu!jtU. t.e.uhtlra.t. ba.'1.ia.dı. Pencef't'lerınden ba:oraiJI tektıren D.P. tkttdarı aöz
Toplulu~un o ana kadarki aük:O.- ur~n kadınlar: cTasasın Halk'. Par Ieri !JU;u:< tezahür&~• &e~p ol· 

netinin, alkışl&ra iştira~ etme1lşl.nln t.ıa!!1' di!'e b•lırıyorlardı. du. O aırada Jatmur r&imMına. 
aırrı •nla,µlmtşt.l. D.P. m1tınaıne 11'" raıtmen !ot.hayı itl.mSenJn teriteı.ıne 
tink edenlerin· en az yanaı C.H.P. 8-atı 19 • dotru cag;aıottuna ta· mest dltkat.I ~ktl. Son iöZU Hür. 
Jl idi. Ve bu 'fatanctaflar aabable- dar fllagılmadan Sf'len •• •llerınde P . .itler f'e-çz;t LUt.1'' Katao6JD&noıt:u 
l'ln o P. nln T&.Slt.aları Ue D. Parti· Türk Ye Halk Parttaı bayratlannı a:arak şunları •öy:e11t: Huzurunu 
11 1ml.f ıtbl 'Taltalm mefdanın• sel· taşır"n bir sı:rup 't'at.anda<4, ıazeıe- za ya:nız konutma.k ıçın Keld.im. 
mı.ıerdt. mlz önünde durarak t.•ı•btıratt.a bu Onlar aibt yalvarmalc, .rey dl~eumu 
sL,nı.\ v \ GtDLV ıundular. için delU. İatf"r aeçe~ınız. ıatf"r 
D.P. l.ILER ınr srup ta ma.tbaamııdan içeri ıeçmeı,r,ınız, yıne d.e aız &a~!u;;L. 

l!ATPAI e 

Cahidi teşyi ederken 
Ahmed Emin YALMAN 

B&enn camı!• aon buluşıp.am1%. !$!şli eam.ı tnin aTluaunda, 
bir cenae r"5mınc:ıe oldu. Ust&d. etraflna b&klndl. Acı acı dedi itl: 

- ~ ~e kadar u l..'!ln• yüs cörO.>Otum.. Tanıdılıı::arımu katll• ka.· 
!1!e a;ôçı:lp R!C111or. 

Çok: ısterô.ım :..ı Cabtt, ayn! camiın avıuı.unda b:r Türk bayr .. 
tına .. arı:an tai)utu ıç:noen dün b~wı kaldlI'lııtn '\"e oru.ını doldu
rıır.n on bın•erce ıu.anı l'Örsün. Be:tl krndıt.!nın ha;'a:ı boyunca 
a:brme.ıı:e Ll.l)tırıı-ı aıma.:ar u:a:mıştır. ra.ica':. onu tanıran:ara. &e't'e.n· 
:l"re. ha,·ra.-ıı oıani.&ra. unutmıraca'.!tl&ra budut yo:ıttur. 6.l aeııa 
mtıddet hUrr·yet, medenıyet •• mll!ı;;etçllik ;dealle.r-.ne vak!edı:m.14 
.:l::- ca•:a~ın .ull~b! 111!atıs>e ö!mezllk mer..f"bef.:ne e:-. .ım.16r·r. ce:~ 
ce:.; nl.., r;er Ca.hid.J örne"ô ••';"aca:~ar. onun hatıra....ından kUv'fet. 
ftl\"k a:acL'<lardır. 

Krnda1n• trkl t edCen. naı.ır Ye vf'kll muam:arını he)) redd9'" 
df'n Hti6eyın Cahtt Yal('ının ce-naı.e rMml .,&deydi. aam1mi ıdt. 
kendıalnln zevkine url'tlndu. Ha:;a:ı MUh•:vretde t•ı·1r e•t.j"ı can· 
da.'l ylrln toplulutunun bir parçuıyQı, bır ciev&mlfdl. Fa.'.i:a':. &ö
nü! atf'rdt ki ıkttdar. Hüı.f'yin Cahldın o:umü k~ıaındll mi::i bır 
kı:·met1n kaybolmMından Hert zelen actj ı hP"PlmiLe beraoer d'.l'V'· 
ıun. Hu~eytn Cahlt Yalçının cıı:ln) aca taoınan , .. f' hürmet a;Or'f!n 
rıı.yılt fikir adpn:arımızdan b;r· olCiuA:unu hatır:aıun. ma~f"mun!ıe 
ını•:t. bir matem, cenue~ e mitli bir cenaze mahtyetını vermetı 
",,ı aOrgün. Atatürkiln. Ab<iülhak Him1dln ö~tunü &ır&liında rat>-

: t )'ap!ltI\.... Pollti'.-::a !btır-.:arının bu kadar aenıin oloutu bu 
naı· ;c dalc:lkada ıktldarın ı:öete:-e«tt bu klldiro i.ırl:k ortalıgı \Ok 
'u.m~aunu. hf'Pımlz& mil:jterek mllıt balların kuvvetin! h_attrla
t ırdı. btazat tlr:t tıara çok ıey kazandırırd.ı. Hll~ayln Cahlt!e lttıha'; 
ve Terakkl &a!lannda arkadaşlık etmie oıan eeıa: Bayarın. b:r 
n11lli kıymetin oruıu karoıı:.ında hiç bır all.lca beUrt:ınemeai ctdd~ 
eıf:m urandırmı~tır_ Ba.:jvtokll Adnan :\fl"nder~. hiç o:maull mer· 
hum.un Pvtne te~efon etmıok. crnazeye celemlJ~linden <10'.a.71 
ö~Ur dıleme:t. bir ç•!enk ;roll&.-nak. tnceiiir.nt aöet.f"rmi ur. İ!l.tanbul 
\i'a!ısl Proleı&Or doktor Fıthretttn Kerim Göka~'l da trözUmü11 aratl.t. 
ll"&c.ıesinl aşan ~eber>lerden dola:·ı re:emtı1i8'in& hükmettık. 

Şı.slı<1en Ferlköre dotru 'riderken. \•O!da Jkt kam:;orı iiaf~'.•1 
b.rbırtyle karşılaştı; Taleı!ım rnit1neınden OP. ba:;rak;ar:~·la donen 
Dtmokrat:ar .,., aynı ;erde C.H P. ntn rapacagl mttınce eıden 

Ha1k Partilıter Tabutun etr&!ını böy tef! tı.Jl'ui mocaı:ıelenını 
!.ıavası •arc:ıı. 82 ya..~ındakt hürr1Yet mOcahıdlnin netıceı.ınl S\5r. 
n..edltl mücadelt, aöz!erınin ar:..ada k&:m•ına •t-bep olan mo:ııan 
ç&th)ma ... 

* Son merh&:e .• Ya!çın a.;:esme ma.!:muıs ıen! mermer ~tabf"ntn 
ka.rıısında;ız. B6lüm.lere llTrtlan .)Qtabenin b.r:ncuınne ıtiınit Cll
h~t 190ö-1943) dı~·e y.uıı:~. 1kıncı bölüm, fMev6U:ne Cabıt. 
13i5--19Sl) .bareaını ta. ıyor. İ te C&hıt. uzun rıenelL'< hayat arka~ 
oaıın1n yanına flmdl k&vuımuı oluyor, U("llncf1 bölüme a·;ni aaele 
to.rzda oııun adı aeçece:: . 

Dualar tamam olunca at U nutuk!ar 515:rlend.I. Hepsl eü2e:d.~
ileyecanlıydı. Doktor Fahri Kurtuıu'*• t>On teıyı 'VUıtNınt TL~a:na:t 
v• 11el11"11ıi!nl ifade e~m.ek: ıçın Samaundan koşmuş. ıelm.f 

tl!ııt f'n nlun ""' rt h·uıat. hf'r&"tın t1:ııbı1 t-cL J.rn
'aıı .. ı;c(ıı .. ttnnPı.tl"ıllr. t ... ı:ııtlJUI ıf' \uı.:arad:ll.I hf"• 
l'lrıi .. · ulı·n~nz. tıuıı;lnıh lf' 1,.,., fl oıaraL hf"r tfln 
"lı-,,. 11"

1

1
1 

\fi' ul•ıt, ı,ır l"";tL. ııo,., tahtıl'-llLı hl"n· 
n~ nıu~ıar h.ır .. ı.•rı. , nrlf"rt·f' nıfl.,nna nıal nlın:l~ı~ 
r Rhıl, hlr ı.1 .. 1111 lıtf:lıHla"t"rı dR btll""nl. ıa· 
•Hl<ıra 

Götu~erl.ne o.P. rozetini takarak ıtttrek Caji;alottlundakt dOrt yol aıı· Konuşn:ı11Sını poLı:. ve jaudarınantn 
kam;onlarıa Ta.kaime ıııen b~r tı· mnda 11'11 pollslertn tabancaları ile not. erme6lnl ha:ka a&ıteren Kara· 

('JJ P. nlıı ııııG 4l<ll.I totalitf'r :tlhııbellnl \f' o &Un tarataız Y&tanda~araa. a.ınemaıa btırun bunına 11-idlklertnl aö:;:eclt- oemanogıu eeç!m mücade:esı o-.J 
ıihııl~etlıı .'arntıııı ııarf'l.f'tlrrl huctin tanıaınlylf' rın aaat ıı ma.tınelert için ıtteler- Jet'. mudı.;r, ooy:e mı o:ur, bız eslr mı-

H&il:::ın ı;e~:ne ka~ıiara.k mezarın b4' ıno.an c.z.Ul~ırktn. ıı:u .a 
:'laaıt edınmıı bulunuyonıum kl Hü.&eyln Cahlt ıeıecek n"6G:er ta· 
rafından unutu:..m.11·acu, ebedi-ete ınuka! edf'n Cah~~ mı::e_e 
ı:ı.z.mt:o vazıraıinl; her ıon at.eşit makale:er razan Cahit kadar 
teı.ir:e l'e bqa:'ı ı:e ldmıege öe\·a.m ed@cf!it . .. 

ı.ı·ndl-.hıf' nıal l"(llı• IPl.rnrlıı~an ıı.ttdar, t:>uıtüııl.fl de. O.P. ro.tetle.rlnl ı;OjüElerinden ~n çok atır'baoJı blr hald~. ra. rı:a?• 
.. ,.,.ıııı ıntiı.·ıuttlf' .. lııılf' bal.ll.atf'n c·oı. 'tOr \'f' mutf:\· çıkar-mat.• ıo.zum ırörme<len kUf?UI: ttt. bı.r çıt ıtbi büyti;en. "Patand•t· ·•·••••··-···""'""'""' .... uıu11u.11 ..................................................... " ...................... ,,,., .... , ......... , ..................................... ... 

"l.J•,.tıf'r \P "-tırıılnı ... 01..nı.ıl.l.ıılır. 1.:ıtf' hıılUn hu,,,. 
'"thı · ~ıaıı..ı 11.tifl:ırıLııı .. 0 ::ntınaı.ıa. Tf' nıuh~lf"· 
rn,.t 

1 
ur ııo" lnLı ... ırıı . .- '" t~ı.11auann1 ..... ına hlı

ıııoı.. f' t"'"ı..lf'dlr. HIJh''°'"·'· f'll hll'f"11l. ı.ı .. nıı HUli rtf'
hln ~ı ları11cı1111 lf''-f"i..l.ul t'df'n •·Hnrrl,f'I fl',ırtı .. tıı 
1 lnıfc- Rha f:vta tnı.l .. iifın11 mp,-ıfıtn lf'Mllf'drn f'· 

f:tA .. ı lnıı..111 .. 11: bir dıırıınıda bnlunu,or. Ht'r '!Un 1 olmu,&!ardı. ların ~hr1n muhtelit ytr:erlnde po 
art.Hı oahaııııı.. Jolı.lrıı. .• parıı l.ıJnırthıln nnllf"· Kala.balıgın rena;ı dettıt!el zam.an llalt'r tan.fınd•n çnrildlklf'rlnt V(' 
ı.ı dı dıı .. n1P .. I. pl_,,, .. ;ı_,a hf'r ııın 11\ıı•. lilTf' l)a._ .. ılııJ 1&at 12 S-1 goa.t.er1J<ırdu. saa.t yarı.. kendllertntn datıtıımak ı.tendlkler'. 
ı ıı.arılan nıllyonl;1r1·.t p,,ra. hali 1tlrllf f'dllınrı.. , .... DUL do.ıru Tak.llm me.;dırunın. az ni ötrendlk, 

rt '11ıtıf'I.. Htınnılır. 

tf'ıtnıf'.'"' 11 f'nrı;ı .. ~oıı "' 1 ~a_.,ptı, hu•llııl.ıı ll.tldarın önctkl tük.Onu re.rlne coşkun b:.t' 1at.anbul e.ılr:t batını bul<!utu, be-
11.I• ılflt \I" n13lı ı•olilll.tl'-111111 Ula.,ını bılthıı nıillf'l I heyeca.na ttrket.mtştt. Halk Part.ill ;e<"an dalıll&lndan kurtuldu~u 2a. 
ı•A1..ırındıı 1"hAt f'lnıı .. ur. lı,lp 1ıuı.nı:1f0U .. ııılrlf"ıı· vatandalar Ta.kaim meydanına. aoı· man aaat. 21 e ıtlml!Jti. 
dlrl"n ll.tl .. :ldl IHıhnuıın nıahl)t'fl t)n. Rl"Jlnı hıılt· lan ea.ddelf'rden kamyonlarla akın 
rnnı nıf'"f'IP .. lnf' •f"lfnf·f". 19:;1) df' nuıı. Partl"I 11.11· ı e.tmeıı.e bıı."ladtlar. Meydan, balr&k 
dlırııı111 "i:\ılaJ.atır 1•l1hll. t'tllrı 1<1ltnıo'-rRtll.ıı "f't.·lııı ve <lö\·tzlrrden ıörülme.s bir hal al-
1.Anonıınır .. pf·t-Hlf'ı1ıt ,,. ı,l"dlf'nlf"rin bnrrh;•tıerl dl. Bu Jn~an stil uat 15.30 a. kadar 

ti! 'nlııı.ı: ı.nat .. 11 '"·'·ı nıuhtllt \<llanda1ı.l:1rın tlP· 

1 • ''""'" rtnl.. ... ın d•nınl.raflaMıı rl.ı 1•t1raı. f'11U•· 
f'rl tıu ırı:-ıntıl.J l.ı:nh;t nıul...\1)11. tl.tld;\Mn l>nf hll• 

•u~tat.i i7ahL\rı, haa.IL:llf'n lhrf'llf' n\ı.nnn1a:a I! 
t"•l.tır: 

' ' · devam ettL o. Par•Uller me\·U&ııdan 
nt tan111ml\ lf" tahdld f'ılf't·f'ı.. l>ir .. ıırPlt~ ıtf'ı:-lı,tlrdfL· asnlırlen çok 111 ı.ı.ı.eren hopa:-lör
tf'n sonra. "-Pdm ıııuf·arff'll'"I p3rllll'r 11.ra .. ındıt p<.tl lerlnt aökiıp beraberierlnde ;öt.Ur· 
.. ;ırtlarıa df'J11 faı..tt n.ttdara .. a .. ıaııan htr t:ııl.ım mü..ıılerdl. Hııllı: Part11Uer elekt.rı.k dl.. 
ıoıtlyaLl~rıa tam:tınfylp uıu .. ın aı .. ıt: bir •PJ.11~ .. n. reklenn• b~r lid .rıoparlör monte et."" RPJlııı lıuhr.1111, rt'Jlııı huhraııı d1rr n1ft· 

Ajansımız 

lf'rnaıır lıırc·ını.uan \I' ınuhıtlt'frll cn;r ... n:r.la'!tlrına:a 
1'1°ıtrtı 
11 '"' 11lan rldi•r \;ıroıı, hal.il.atin nf' nldnrn· 

l.ulttuLtan \"f' hf'r ıhrld hurrl,•tlf'r 
meit U;tedtler•e de kalab•Lılc:tan bu

l.ı .. ıldıl..lan na lmki.n bulunamadı. 4 o '"'lf'tlllf'I. l.'.t..tıoıd1 ı) . 

onra. hıti!A .Cf'rht"l .. e<-ımttf'n. drnıoı.ra .. ııırn balı· • . 
ııf'tlllf'l 't'f' rrJlm btıhr;ııın olınadııını lddf.ı1 a J.all•· :!ot.tN JH 

1 

11
- .. 8111 un dh111 hlhln a.ı TUrS.lypdf' tf'Jlııı 

hıuıranı 
mal.. ıı1\.ıl ,-e. ma.ntı1:ın ı.atıııl f'lnıl~f"<'f'll f'nr'f'tll Ger~.-t~n dt Qlabalıt: Ta.Jtatm 

meydanının t.aıı.ı:.·•bllecei;t en IOD 
~ol.tur Bııradıı btlrrtypt Tardır. "'feim <.f'r bir möıalate flf'lll d~ llf'dl~.. haddine T&rm~tı. Atat.Urit Abidtoal.o. Ka91m Pazarteıti gtinü 

açılıyor 

.................................... ı ................................. - .................................................................................................... . 

5 APARTMAN DAİRESİNİN TALİHLİLERİ 
'oUı·i. 'taliye m urakıbı ve :lkramiytli Aile Cüz danı 

ıınemaMnda •ıpılan ~ kllişte 5 Apartman ll2ir .. inı ·~ ıtıdı 
miifterilerimlı kazaııılılar: 

sahipltri htıturunda 
isimleri )·aı:ılı 

1. lstanbul'dan Emine Pesend ide 

(TeJvikiye Şb. Cüz. No. 2210) 

2. lstanbul'dan Fatma Opçin 

(Bah~ekapı Şb. Cüz. Na. 19B949) 

3. lsta nbul'da n Gülbek Mermer 

(Asmaaltı Şb. Cüz. No. 3468) 

"'· lstanbul'da n Nuri Bilim 
(Beşiktaş Şb. Cüz. No. 933) 

5. Anka ra 'dan Seher Cavkaytar 

(Yenişehir Şb. Cüz. No. 6472n 

A:rnc• 125.0ot liralıt. pıra ıkumiyeler inden 

Kazanan 
Adem Akalın 
Ahmet Algül 
Ahmet Özçakar 
Alaettin Nasuhioglu 
Aleknndra Arcın 
Cater Ciner 
~det Serter 
Elizabet Kostantınid1' 
F•ik Bilgi 
Fatma Bayrakt.r 
Güınan Evcimik 
ll'alit Akalun 
»üs.,yin GÜl"ören 
!Hıseyin Ka.ıık 
Ihsan Bay,•! 
Jale \'aver 
Kir kor Pem b• 

1000 •er Lira 
~O muşterııniz!D ı!lınleri a,i<ğıdı 

:ıı. Emin Karamehnıet<>i:lu 
L Hilmı'Koyuncu 

3Iecit Küçlikkarataf 
)!etin İlkin 
>!ithat Kuruner 
)!usa Tuna 
'Iilnevver Ünı,eren 
)lünire Boıtaı 
"aciye Haı:ırbaş 
"aki Umar 
:il azmi;e Taşkın 
"evin Balcıotlu 
Xuri Türen 
Orhan Sereter 
Ortans Sinan 
O•man Bali 
Ömer Deliormanlı 

yuılıdır • 

' 

Peruı :ncıyan 
Rah1n1e A tagi.ıl 
Rahmı Altıntop 
Raife Konca 
Refika U)gun 
Saime Özelbü 
Saliha Kora) 
Sıiheyla Gtindogdu 
Süleyman Başbug 
Şefik Akalın 
~ükri)"e ö,·et 
Vasfi Rııa Zobu 
\ra.sil Yuvanoglu 
Yuda Bahar 
Zeliha Seyhan 
Zinnur Denli 

Atlas 

den. Jc;&rş.wnelakl opera btnaa.tna ve 
İnonu ıerlslndtn kar.~ı taraı:tald ia
tanbul lô:ulü'bUnııı kadar ı~ce ataca.it 
yer r°"'-tu. Tak•lm me7danı, open 
binaaının U.stunciton bır lnaan d• 
nLZlnt andırı)·ordu. Hele .tUrsUntin 
ao metrelik çevre.! adet;ı dalaaıa.nı.. 
;rordu ,.e bll' ta.raftan tUJ1k olunca 

BU AJAXSDA 
lie~ap açtıracak müşterilere 

çok catip açılış 1ıediyelerı 

AYRICA 

10.000 
LiRALIK HUSUSİ KEŞiDE 

VE 

hı .. nıar ar&kıarından yere ç1Tll1 
tm1ş &lbl bne 't'f: arka~·• dotru eıt-1· I 
ııror, 11onra. tekrar doa:ruluyorlardt. 
Kırk bln r.ıe_:re kare olan Tak&im 1 
me,ydanı He ınonu ~zl41nde metre • 
ürer• beııı k.lşl koyan bır tum.ıe 

C.H.1'. &inin dUnkü mltlnaine 200 
;ı:,ıu ktŞinln lşUrak et.tltint hto çe
'ktnmf>den eoyleyeb:.llrdl .,. bü mt· 
unıde te.adU!en kimse bulun.mu· 
rordu. Bır uçtan b1r uca iô.opan al. 
ii.Lflar va~ndafln bura.ra blr ıare 
uıruna seJdlC:lnl &C)şterlrordu. 

Umumi ke ideJerf' h;tirak hakkı 

iSTAN BUL 

-D.P. iatanbul tl tdare kurula üre
ler! ile bazı mUlet•elcU\ adaylan 
ia:tanbul kulübUnün balkon ,.., pen 
cereıertnde bulunuyorlardı. Halt Par 
Ull hat.iplerden b1r taneal 1930 Hne 
alnd• bir D.P. mUletvek.tU ada:rının 
.eç:m. arl!e3lnde cebinden 1ld buçuk 1 
Ura çıkararak: .. Bundan ba~a pa.
rıLm yok• dedlıl'l hatırla tara'-: cBu 
Ktln bu ut mııronlarıa oynu:ror• de 
meal uz.e-rtne iatanbul kulübünün 0-
nundeitl Tatandaı,ların sdzlerl bal· 
kona çt•rtldl. Bahll ıecen fll.hı.s o.. 
rada 1dl "Pe b14iannı ı;-eTlrenler az 
aonN 1('erlre kaçan ZM;a Wn1 ııe 
hlt.b eden-k, .. PailUC\1 yarım, çık 
<iışarıra ornn·alım• .. rlruı:nı tuttur 
dul&r. 

Bir Tarafsızın Kitabı: 

B AŞVEKi L 

Yazan; !\aıım Bt:;RKSAX 

j.söxt.: GEıJ\Olt 
C.H.P. ntn rn!Un.ı:;l •&t. l'l de ao. 

na ercctkt.1. Htl.eytn ~ahlt Yalc:ının. 
ceı:.a•e töreni.ne tştırak eden ie.met 
1n6ntı 4aat 1.3.30 olmUlna ra men 
henUL donmemtştl. Ve. halk eUerl 
Uııı t.empo tutarak: c-InbnU, İnönü, 
tok yar;a.,. diye meydanı çınlatıror· 

du. B1raz •onra da lıınet inonunun 
b1r kamyonun U?.erlnd• oi.dutu ~al 

BUGÜN ÇIKTI 

m .. 1 '':~ı,, \fatb:ıa~ı 

dil';er kitapcılarda 
bulunur. 

lstanbul Fransız Kültürel Merkezi 
Dil ve Edebiyat Kurları 

- . 

lmanbul Franın Kültürel :Merkezi 1957·1958 ıılı f.an· 
yetleı·ine 4 Kasım Pazartesi günü ba31ıyacaktır: 

- 1. ci, 2 ci ve 3 ncü sene Fransız dili kurları. 
- Konuşma kurları, muasır Fran ız edebiyatı ve mede--

nıı eti. 
- Konferanalar, müz.ıkere ve münakaşalar. 
- Sinema seansları, müı.ik toplan.tıJarı, serfi, 
- Kütüphane, dokümantasyon servisL 
Danışma ,.e kayıtlar iein Framız ktitüphanesıne (Tak

sim, Fransa Başkonsolo luğu) müracaat edilmesi ric• olu· 
nur. Açılına saatleri: Her gün saat 10 dan 13'e ve 15 den 
19'a kadar. 

Seçmen korkusu politikacı 
kafasına yerleşmelidir 

ı Trabzon 
olan 

C.H.P. 
6 

mitinginde konuşan . 
ay sonra seçım teklif 

CBU!tı"'t mohllblrtnıt,.deu J 
Trab.ıon. 20 - Ra!li Par:,.,: bu

ııın felırtrnı:zde büyük bır nuıını 
tertip etmiştır. Toplantının yapıl 
cııtı Ataparıc meydanını yollara 
kadar dolduran \'e tahm.l.nen on
b:nı ~ &n hemşehrial kat'i;'ısında 
Faik Ahmet Barutçu. beklenen ko 
n\lıjm•nı yapmı~tır. Hem~brtlerl 
nl 61'!hlımlı:;arait gözlerine ha tayan 
Barutr;u: •Türk mlllf'' 1 mlllf h&
ltbnı~·et ha~tını ıruııanmağll ça11-
rıtmı-1tır. Demokrat Partinin he:,• 
bını ııOrmek zamanı ıe:miftır. dl 
J·erek Denıokrat. Pa.rttnln "P•atlerl 
nl hatırlatmıij. bugünkü durumun 
ta.hlılinl yapmı~ ve •bu ışartıar 1-
Çlndf! meruleketJ kimlerin dana i
yi ıdare)'"e muktf'dir oldutunu. bu 
mtınleketuı muhtaç .,., il.yık oıcıu 
l'cu tyı tdare~-1 k\m1trın dahil ıyl 
lıa!llayabıleceıtını. vat anda., hOk· 
m" haltlı5'&eaktır» dem Ur. 

rarak ~im er:ıınlyet.tJıt. aeçim büt· 
rt1eı:n1 de 7edtlemi.jtir. L;met Paşa 
nın .ti;;uf buhn.n dtre Ta:ııflaodır
dııtı l.Ştc bu durumdur. Bla mf"mle 
ketl binblr bıldtreden çu:arıp en 
bü7Qk b:r varlık hallnde Demokrat 
Par:lre t.e.sllm eımlşt.ık. B111m llt>.1-
darda hata!ar:mLoll oldu, muhalet1-tte 
de tecrübe t.ahlbl o:mamız !ll:ıım • 
dL Şimdi ecrübt:ertmlzi tamamı .. 
dlk::, tkt.td&rı bunun tçı:n iattforu.z. 
Demokrat. Pa.ra ıttmeıt, 1lı:!.1darda.n 
uzakla tınlmalıdır. çUD.kü DSUdata• 
ettıtt prenatpıere Mda.katteıı a.ml· 
mılt.ır.• 

Bundan aonra ,..puan 1ş;ere "e 
pallalllıı.,-a temaa eden Barutçu. tor 
lertoe eoYl• deT&m elmlıUr: 

<;eçmen torb.-ı.au pollt1kac1nın ta 
!uında rtrle.şmed.tlc.(.:e umumt 5el4-
mett rlde edtomerız. Bunun anahta•. 

Ba rutçu, 
etmez,, 

«i h tirası 
dedi 

rı eeçmenln el\ncted1r, Se men uya.. 
nık olm&Aa u ·anı rıa.ıııı u~ancıı

rır? Bu ıtf"Çlm. btır uçım:n, hUr n 
Jlmlrı btr lmttbanı o;acakt.:r. Bu ıe 
clmde vatandaf buaün f&$adttı ha 
:;atla llyık oldutu har•t aruında 
bır \.e:ç!b ~apacatt:r. Bız •on:-adatı 
t;•tr:len tanun4r:a tahdide utraran 
btltlln hUrrl;etltr1 iade edecellı!, ı:n 
ıeç marıata r"nl ae~imltrl J"paet. 
&ı:z. dlyonız. İb.ttruı olan bunu bOJ 
lf' m~ ıper? lbti~: olan .anda! 
ye&l.r.e ya,..!.,.ır. !Dttıl'ml'l: k;"lrı ~edbU'" 

Uurtı.e tt<:lbır a.llr. Bu wt;ım:erdf! 
Hallı: Parr'..ilnl dNtekletnek mıllt T& 

l'l!edır. Vatanda$larıo hep b1rarada 
ıue.ur; olmaeını l•t-erenler bt:ı:unı.e 

o1acatlard1r. BıJcünkU 7ok.luk •• 
mahnımtre.•Jtrdtn kurtuımar ta~ 

fMl.;e.r, hUttı7et t&teyenler bl.z1ml• 
o:acaktır 

B•rutçu hund&rı ı;onra ...,Qmle sonra 
şöyle cıemı~ıır: Bayar, «30 yıl 

Amerika 
küçük bir 
dedi 

t:İfb..,ına tddıalı olarak ıt:d~· 1 
ln ;aldotler ·•••don prorramı.. o acag~ il>' 
tının btrlncı madde&tnde adll"t, 'I' 

nlilsavat ve kardeşlıge da.'='a.han pü <Bcl!I ı lncldt'I :naeldl oıara.ıı t!..;b:r 'taaeiım yoJctUl"f 
rUZSilZ bir hak!taniyet.i..ı idare kur C.H P. m:.tıngıne aua.pte olm1.0~:u.

1 
dt-d!. 

mak 11eli~rdu. "llllettn bi.ıtOn Bunun eararını çö~ek. y~e !.lemle.ket meaeıeıen batkın.da ~a· 
hakları hımavf' altın• alınacak. •· nl~altı olmuttU. •işte Pa.~a:tı t.~,.. kam:ara da}·anarak 10.hlarda bu
na\ 1.s.a tldil edtıecek, altı ·~· 2aro.. tanbul:t a8ıü. halk ar.sındll D P. ıunan eeıaı Bıı.yar Tllrkll·enla 30 rıllo.a memleket. aüll~tana döndü· mı•tnı·r.deın 20 da ika aonra taze J1l aonra so mnro~ nııtualu kUçUıı;: 
ru;ecelctı. Sayın Ce!i.l Bayar O :1.a hır e5Pri OlmUftU. D.P. i·Jer, C.H. b1r Amer~ka o.aca""'nı a6vledt. Re:.&1· 
man •~vled.J>tlPr:mızı yapamazfak P lılere ıösterııen muu.zam t~a a• · 
btzl al~a~ı E"tn1~lt milli vazlt'eoniz hürata t:YU\luh:t ~~ml)Or8U Ue mu- cumhur konu mM!Dın dlter ~ın 
dır ı:ıemtıtı. ij!H de de ttcaı.um ka.bf"le etmek 1ateaııt!el'l'Ot de. bu da muhalefet par.Htorı.ne ca.t~ı Tt 
Trabzonluları diyorlardı. t.Şu ı:ıo- teşebb<la a.ncak lO t.&n'.,·fllık hır tı~çiml taz•ndıkları ta,;d1rde 8 aJ 
kuz muhalt! me-bUt.u da atıvf"r1n• ı:ıevam<ian &onra alcıın kaldı. Saat ı1Dnra nı.abı ttm.aU usulu tre ı.eçımı 
dl}"orlardı. Bır i~nı bir ve~·· l· 12.20 l"e kadar D.P. mltınaınin de ytn1leyecrklert va•dlne tr-m~la •UJ· 
ki kere aldatmak mtimkUndür _. vamı müdde ınce meydanın tntı:a le dtdl. 
ma btr neııll aldatmak mtımkOn mına tllDl m&nuı ne hllum bulu- c- Da ı.araı:ter lttbar1!'~e Ans:.o
d~gildtr. Yalancının mU-"1lU ısaba.ha nan r:abH&. bu anda iı>uı ucunu ka ıai>.ao:.lan. beJU'tr~z. mıUetln eQtorL 
kadar dayanmaz. Anayaı;a,·ı tAdil çınnıftı. retJ han.el par~tre ltimad ederM o 
e:mPktf'n vazıeçttıer. mubaletetln D p rt 0 h 1 td ed 
haklarını daha zıı·a~e zede:ecıtıer. . . mıt:.n . :r. na~ f'~ty c i •• • yaııte alır. onıar n!abl • ._ 

AZZLrn hazırlı: }·apılmı"ltl, Kam---1 ı;ımle meclisi ~re demırect tm 
Ev,·eıce eçim za:::oanıarında rad.~·o 1.onlar. otobüaler. t Utıllf"r '\"e h"r ' çun..:ü ıe~et.hdtr, ra:.at b1r çort>t.~·a 
da konuşulabiliyordu. onu da türlü motorlu nalul vaeıta'.arı. cı· çe.vırectklerdtr. Kara.:Cterltr1, tate.k· 
kaldırdılar. Çayırdan vaaaeçtı::.. l'ar aemtlerclf'o ve mülha.k: kazalar ıert a)Tl a~7ı olan ınaaıılar ve Etl.mf'e 
merk"btmlZ c:ıe elimizden atttL. dan &kın &:ttn tnaan taııı:;ordu. Sı· ler bır ara.ya ae•ecet, arai.arında 
Mendcreı:ı. Hürriyet Partıat kendi· Hvridrn. Çelı::mec"lerd.en. E~·Oplf"r durmadan mun.akata. J·apaca.k. e ~er 
ne alt saati konuşma.k: !çın vemıe den. Şilelerden... Va&ıtaıara kım 't'aklt bulabillrler81! mJlleUn t.ı!l!'ıni 
cıt1ıncıen müeıs&lf bır hldiAC dıye blDdl 1.'>e buyur edH~tl. KonlU! 1-urüt.Pc-ekler ... Bun& tmtin roı..tur. 
bahSt'dl~"Or. mullale!et m.W'O.vveı mal b ı 1 ı ı D d 
IÖli\ermemııtır diyor. Ben de, mtı- arın aş am~ı \ n aaa a.n OOrüyur11unuz. lfblrl1j:l hallnde tov-
esal! lllci!Mı kanunun 1a\'"ln etti- IG ~· kaoar beklendi. . Iandüar, aonra nuıı da;l:ı:dılar, tim 
•ı mey•an•a k.oDU!"""tıı·araıc Bf''e Retsicurohur Celıll Ba.""ar. rD!tln dl birlblrler:ne ntl~r eorlüyorıar. 
11 u u ·...- ~ rıaat 10,45 de berabennde va:t 
dıye mc• danında konuşacatım de GökaJ old.utu ba.:cıe ıeldt. Same;. Bır tab:nııı tt:;k1l ettikltrt zaman da. 
y,p halkı or~ & di\"et ed!yor. Ken Aıtaotıu daha önce Öze.rlr Aron· aynı telı.Ude hare;t.et e<ltteklen:l~t. 
cıı yaptı ı kanuna h(lrmet etm~ duk. Te Hayrı Gönenli ht-raber Avrupada hita nu.bı tenı..11 a:atemt 
mektcdır. Dl!'mokrat olınli, nizam hu;:om ıtireıı mtmleketıerde bük.fJ.· 
.. vm.k. m ""••·at •••me'"' nıOAavl 10.15 de ceımiftl Celal Bayar. mt. 1 lk t 3 ~ bir h 
c:.arUar a1t~ mobareze; sevnı";.;. :inge ae!dilt anda c .. \~t• Te ~ p,.r • :;~e:t bur:~;ı0~i~ı.ıa~'b~ memı'!: 
tir. Rı1· rulll••ın hlklmı,·etl mebuıs ad!ı nu U\ak. kanatlarında «D P,. • , h ·• d , · - rb rumuzunu taı-ıyan flfm'lalar oldu :ıı:et.erın tp .... o e:ıı.~m eu ,......, 
l"l"Ç'trleltle tamam olmaz. Se st. tu hLde meydan Ustunde tura bı14 allkmekte, Aliab bW bu ba:l.d.&n 
ol&raıt dÜfUrunez, konuırıama&. Y•· !acil. Bu tur:ar. nutına;ın 1M>nuna ınırtarınn deme~ted~ltr.• 
ı:amu. toplanamauıa bu baie ta· kadar de•am e•tı. •·• ~ 
rram olmut avılm•:ıı. o,.mokrat • • Reis!cumhur Oe.ll1 Bayar ı._.en-
Partı b!l batJarı Eo.altanatlar na~a tı ba.,kanı Ha1r1 06nen'1n i:I il ne -'Öl'le -.on vernııır.ır: 
m na urdur.nu,tur. Hlkim tf'ml- aç11 kcnutmasınd&n sonra kil!'&U:ı'e 
nao;ı bOtOn memle'itetlerd.e demir ilk o:arak Naz:ı T'.aba.r ı,..:d1. Onu 
muhafaza altına aıınmı tır. o~· taktbtıo Numan ~,.ne:nencıogıu ve 
mokrat Parti bu m~vzuda bızıın Sana~1 \'ekili Same: Aijaoğtu ko-
tı.~ldarın J·a. ·ratını da yııtmıştır. nuotulc. Celll Ba;.ar konu~Ul· 

Bir Demotn.t Par-ti oea.11: ba,unı· na •u: ıı.ıo c:ıa başladı. 

na kendini bl' endlremtyen m~u. Barıar bu meyanda halktan, ;ent 
run tader1 AUaba eme.nettir. De- bir "Paad beli.ley1p beklemed.llı:lertnt 

m(-.-\rat. Parti tendlnt tktldara. kaptı de aordu• cBen1m lil:e JU dakikada 

cKıbna mf'.~~:ea1nt ne .-e"1lde hal
letmt:.C ıııtedlQ:tm:z;t. rrtit b~n, ;:e 
rek muu! rnevkide bul'Unan BA..t' 
't'e...:.11 Adnan Menderea.. birçok de!•· 
ıar :.Jade et.ta. Ben a::rln t-;.ıyıJ.k •«· 
mtn1%e Ye 11araılmar :u-aa.en1Ut SUT• 
nerek diyorum kl. e\:,t-tt.e 't'e elbe!· 
TUrlt mlllettnl ınemnun Te tatmin 
edec"c b~r necıce elde ıed.lltcekttr>. 

Yıl sonunda 1 çt!kilişte 00,.,0.,,, .. , ... ,,.,..,,.,., ...... - ... ,..,.,,.,,,..,"'"'"'""""' .. "" .. """"""""•" .. "'""'•''"''•"•"' .. ,._.,.,,,,.,..,., • .,.,,,,,, .. ,.,,.,. • .,,.,,. ... ,.. .... ,, .,.,,,..,.,. ............ , .......... ,. ... ,. .. .,., .. ,. ....... .., ... .,., .. ,,.,.,.,.,.., .... ,., .... uuıunoo•••UM-•-

20 
Apartman Dairesi 

"" 
700 kl!li~e 200.000 liralık para ikramiYHİ 

Bıuııarda• b i ., asJ..a 50 mu~t.erimiı 500'er lira, j00 mil5terimiz dP lOO'er lira kazanını Ju ve beps 
adreslerine grioderile n meii.tupla haberdar edilmi'Jlerdir. İkramiye kazınan· 

larıo 111 nı lisll~il şubeleriıuizde emrinizdedir. 

Hesabında rn az !!00 il rası olanlar ,.e 29 Kasım 1957 akşamına tadar bu 
hliktard.t bir he:ıiılP a('branlar her 100 liraya ayn bir kur'a numara.it 

alarak çekili~lerc iştirak ederler. 

YAPI ve KREDİ BANKASI 

HOŞ MEMO - Açılsın odalar, ·sofalar .. 

/\/ışAN/..ANl>INIZ /.14.4" 
dY~YSE sızı.eRı ~iÇ 
SIR Ye..0!: 81RAKM.4M 
itVMRtlLARIM 
BGNıM.::> 

.VAS'l.l AYl.ed. 
811..1:.eıM YA~ 
NIMOAlll .;, 

se,vı . 



T A T A S - tı !l:IM 1111 

. . . - . Denizlide DP nin 
yeni taktikleı•i · .--MANISA'DA NABIZ YOKLAMASI 

ıru~urt Mııbablr1ml7den 

.i. • ~ :-· ·- ....... _' 

ÜÇ PARTİ ARASINDAKİ MÜCADELE SONUNDA: 
Decl.7Jl, 20 - Blrçolt YllAyetlerde nln tAyln ettlll 12 ınabrılle a.ııtırıL 

seçim tunılları ıaraıındın ı<.plattı ma.sına •e dljler yerlerclekl D.P. atıf 
nlan (l>enıplı:rıt Paru nıllletlı be. ıerının lı:Aldırtılmaaına karar nr• 
raberdlr) lalmll reatmll. renkli bro- mı,ur. Partilere arrılın ktıımlal'da 
şUrlerın toplaltınlmnsını ıoe D P. 
duvar atltl•rlnln tAyln edilen ycrle bu cıctı dl D P., Hürriyet Pırtlalnln 
r" aaılıııııdıAına dıılr 0 H.l'. nln ıap 7erlne ıecouı ederek afişlerini as. 
Lifti ltlrarı 11 atÇlm kurulu bir kiti· mış, Hllr. I'. nlD atçlm kurululla 
nı11 fat.a rey kullaamul7le knnu- Itır& ı Utrrıııe yerinde tetkik eellıe 
na ıyltırı 10rıneınl9Ur. Fakat, D.P. relc il lr Parti haklı ııllrlllmUf n 
duur ıırıtlrrlnln raetgele 7erlere 1 D P. ye kendilerine ayrılan hududa 
uUrılmaaına mlnl olıı.ralı: be•edlye ı afi !erini çelı:mell!rl emredllınlttlr. Manisa'da seçimi C.H.P. kazanacak .. s;k~;y~;-d~ .... Hü·~: .. ·p:·r .. ·e~~~;·ıç'i' ...... köP;n~n· 

düTON PARTiLER EN KUVV~TLI RAKiP OLARAK C.H. P. Yi GöRDOKLERI JÇIN AÇIK HAVA 
VEKAPALISALONTOPLANTILARIN DA, HER FIRSATTA C.H.P. YE HUCUM EDiYORLAR 

bir miting daha için Frans11larla an-
yapacak laşmaya varıldı 

.Mania• tl1A1•'l dahlllncıe, •u ıun 
lfrde, 't rklyenln bemtn her yırın 
d! olcıu u albl, aeçlm ç11lıtmııan 'n 
hacı ufhayı urmı• bulunuyor Ma. 
1ılaadı 19S4 ıtçlıulerınde Demokrıı 
Parıl hzıınmta •• ortalama oıauır. 
O H.P nln ao bin re lııt muubU 
180 bin re7 ılınl.fh Ba•U vlll71tler 
l~ln kl_panmuı bıraz i!IQ ııırunın 
bU rey farkının Manludı, dıhı 
• mdld!n, ae imlerin aonu ııuıma· 
dan kapanmıt oldul\I &Oyltntblllr 
Bir kire Manlaalllar u1anı1ı: ınaan 
!ardır Mın!ıa kbylerlnln çoıundıı, 
ınrmltk'L meaeıclertnı koru nt&rın, 
panı çalı::mıları hakkında blrlblr 
lt.:11 e ınunaı:a edtnltrln ıııa7uı 
btr çt·ı~ tahminin unUndedlr KllJ· 
ı umum 7eLle ıUndUı. lJlnde ıu. 
cUndedlr Aına ıktam olunca ıcıır 
kah \'t'Jıaneletl kllylUlerlı dolar. La• 
'8r Bil ua aeçlm sathı malllne 
gll'dtıımıa ı;:tınlerdcn bu yını kOJ 
Jı:ah"eltrlndekl ıı.onuemalar cıaba da 
hararet enınlştlr, 

Aday listeleri 
Maa.ıucıa cıOr& parunın cıe tıJkl· 

lttı nr<lır ve bu dOrı paru da ae 
çim rre ı;lraıelı:tedır 14 mlllehık!ll 
çı.karacak olan !ınw halkınm kar 
t:.sına utııer •u aday JlJte.erırle 
çıkmı ardır. 

D.P. 
83me Af1'0# u, Şemi Eıııln, Nafiz 

Koru. Muzatıer KurbanolJu, Nebil 
A ıı~. Sudi Mıhçı ıu. Hikmet Ba 
:vur. Ceır.11 Senu, ihun Yalkın, ıse. 
llm Ak • Orhan Ocaıco ıu, Atıf A· 
kir.. Se::aı A <laf, Cndıt öeıırıııc. 

C.H.P. 
Mehm.ı Adan•n. Muıtata Adli 

Atının, t;atı Arar. .Faruk Qel!obl, 
eeı:rul Çelebi, Ahmet .Ulm Çellkı 
Mu rıtıcr çıcekçlo ıu. 'rıcetUn Öa· 
ıtUdcr. Muvartık OUuoy, lhaan En· 
ı;ln, Bahri I' hllvano~hı. Naim Tl· 
nıı. Rahmi Ycımlşçlotlu, MubHtln 
bıı:encıer ou~tndll. 

C.M.P. 
XAmll Alo lu Cr Al Xl':Ul, dit 

l'ehll,.ancıtıJ, • urı ourol, nuınu 
Yat11 r NlbU Türel B&l\at• n Oı:ı. 
ıu S b~ tı\ ttcı.sı.t. 8Ule7man 1.ccı, 
Fe ı Akit r a,man Tanay, ııc:eınaı 
ce :n, Tı maz Atatıor. adılı: Karı 
han. 

HOR. P. 
ren Lt) tı Karıoaınınoııu, zıra 

Termen naııp Kataaaıı:ıan hı, Oı 
ma N r oc ... r A.nm Rua ııı, M!ln 
c Kıııını, Tabir Yetmen, B'.llınt 
Uru z. )ıı Hanhan eJfl O ıımec 
~ u • t !:?kUI, ıunır Yltll'I Ze· 
1terly11 Tu o ıu, aaı"ınlln A7de. 
mır. 

A!ll:lt ç&l IK C' tf,P AllAYI 
~ .. .,,,, ... _,,,...... .. 

Mcınlscı'da herkesin 
birbirine anlattığı 

fıkra 

ISLAMIN ŞARTI 

1 

'hırıut1ıı•n 111111,.ı.t• olnn iki 
t> P ııırlııı•uıııııı ntnınnhlll lılr 1 
ıırırılnlrı lirrumını llrl.Olll'l'or 1 
bl'l l'I llılıı lıntırıııı •orıııık '" 
llllı1.llll rnklnmıı" 11,'lıl ntnııııı· 
blll thırttıırlnıı 111,. •ıt•IArilın hl· ı 
rt. •lf'Ht h • orıl\ or: 

- ll•lf'ı•lhı•ı nn•tl•ın. h•"" 
tınrtnn mrııınuıı rıııırnıı~ 

M('bıı•lnrını lanııııuan """ ı 
rl u rrrnhı \!'Pi.tor: 1 

\ ıllnhl ""' ltr hA> ıııınd m 
ml'Ollllln ılı-1lllıllı llllR lll'H•lll• 
ıııı:ıııırtrıı nırnıııunıını. 

11Il'lııı~ıar bu ~111111' lıtı> rd fi• 
dip lrl.rnr otu;nrlnr: 

- nıı ııt' ıfrmrı. """" ııııısı? 
- nu ~u ııroıt'li ı.ı hl\' dfill P 

dMelerlnı nRI il~ nııh hıeınl· 
Jor. 

Vr.ırl'lnln revnhına ıln!rll!• 
Dl!!ll ınrlıU•lardRn bl rl: 

- \ nhıı Ji'll muhakı.at.: mıı 
hnllr.lıı. lrnllrt.l'I rtlAh 1('1n ı 
de• ı.eıı. toınr.ı.iln ı.ntı.ınm ı\tıı 
11.rıı n ı•ıl olur rtn nııldnn. mıtı
taıı bah•l'ıtebllho,.,.1111. tll)I' .11, 
ıeıı1 r ı r llhr rlll'r. lll'm 111' 
•ili rtlnlfilll' df' ı.ıı. ll'lurıtu. 

ıırıecl tıu ~on .ııı llırrlıı• n 
tılır: 

.... hı ama brııııı. hl'h llnlk 
l'ıırtl•I ıtruıııı u.ı rı 1) ı 111113 o
rnın. O umun ldııı lb11ıl,. rdl 
>"'" •imdi dr onlar lbRılf'I rdl 
)<•f. tınıı. l'ııtı ı~t •lrı rlııdr S.lnue \ 
11111 11 .. lıHt. lilll)llf clllP l'llllllıl•'ll 1 
ı;ıloorılllllllll ııt ıttrılüııı. ıw a~ 
dU}ıllllll• 

11~\rdnln tlllıl hldr.rlııl lııh• 
rlli tr~elıhü~ll d• bu 11 ı:ı kllll'R 1 
aıtıbu~lar liı&ıtrlıu. Hlrl ı hlıl· ı 
il ile drr ı.ı: 

f'nlıı ulllıu l\IOsl tııııntı• 
ııkla llıln ,yolı.. •n nıuııılıı IHr 
vııııındııt (leill!lıı Dt>llil l•I!\· 
rnın eırtıııııı b•t oıııuıunıı 
bllıı bllnırı.slll 

huıııın IJ;ı;rrlfır d~ıfl'I hlr uı 
hll\ lr ~rlirrrk u ceınhı u•rlrı 

Rolrr. hrıı htıtıım lıll•ll 

l•IAmııı •tırtı br lir. mı J)ft· 
ıuoı.ral l'Ull tıuna ııa um ~1111 
tıy~a noa lıllınrnı. 

~--.... ~--~~-----p-~~--~-~ 

C. M. P. nin durumu 
8tçlmt aıren bU dOr• parti iç n 

de C.M.P. den bııkı bi!tUn par&. 
!er aeçlml ka ;:anıcaıı:ları111 iddia e 
mt.ltLedlrle~. O J.1 P. al4 •eçlmlerln 
de ancak 7 bin te; 1.lıbl mit oldu 
ııu ıctn, 2.SO t:ln clHrındı seçmeni 
bulunu. rıu vlllyette Cb\lr parUI r 
den fırnt bulup ta aeeımı ıcaun. 
muı, buıunıtu ruar lçtncıe lınUl'I 
eı& gllrünmektelllr. Ha:t.t. CM P. 
nln bu aeçtmlerln aonunda 1D35 ne
tıcelerlııl bite muhatlı:a tdUı lmtlo 
rt f:lphelldlr, eu yüzden ltl, C Mil• 
JH Par&lllluden ,agu cıurumu bil· 
daterı. ıııırcıuıtıuı için blcblr ıU· 
rette tuvıp et.medllılerl Dl'. lktldL 
rına laydalan olmaaın dlJe re7lcrl· 
nı en ııunem olduliuna kanaat ge· 
Utdlltlerl nıuhalıtet partı.ı lthlne 
lcullanıcaklardır. Yot.ııa Osmın BG
lUkba,ının parUal Ma11lsa<111 ııcçcn 4 
Utıt lçlnctt çolı:. ıeıışmemısse de met 
cudu mubıtaı:a eımı,, nıttA bazı 
ıcııyterde 1enl ocaıııar bllı açmalı:. 

ıan ıerı ııaımımuur. 

Demokrat Parti 
tehlikede 

Manı .. aa oemoıtru rarıtnın cıu. 
rumu fQlı:. dlkkaL• dei•r ııır man 
ı:ııra arzeuııeıtı.tdıt, Bu uman• lıı.· 
dar Demokrat Partinin ıtaıw o a 
rak bıtıneıı. Mınw.cıa buıon ı ın 
ıııç lı:.tınse ™ıı:ıoirU J'arLlııln 10 
ae~ımıııı ııaııaıııcııını kııııreue aö~ 
ıemeıı. CUAt••lnl 10..Ltrrn11mek~d·r· 
lllltlln »;;c bO!;elerlnde oıcıuıu ıtbl 
Manlaadl da ınuhıletue ııe~lenen 

anıt. ıneyll, ıoıtı ıörutur, •·I• ıu 
Lulur bile ıeıaıı,tır. Dtınokraı Par 
&inin .Manıaa adayı olan nıııllert 
bıla &lyarıt eLtıklerl ııçeıerdıı. k 
ltrdı ıeıuıbUl'IL 7apılmaııııua, pır
tı tttltllA tı EOlhlrl 11\lfLltmak ıçlıı 
uıaan ıolaan :tıwıuaı kartllıyıcılar 
ar111r1lı:adır. DtmoltnıL J'•rtı kapalı 
.. ıon topllntıUrı pencere! r. lı.apı 
lır açııt .. boparlotıtı oldulı:lan hal 
de halkın Hlbetını maıhar olmak 
lln ı;oll u:aaktır B rçok açı na li 
ıoplaaııauıdı, oıılyıtı eırat• lıartı 
ıyl ıııaterrru ınAnnıyaıı ıuoeUen 
dlrtneıt için cıvar ır.aulardan oto 
llüılerıe aıaıeylcı n atkıtvı \Oplan 
mıştıt Oereıı taraı.ır.ıarın, gırt.ılı 
hUlltıU .01ıemeıuen cıklnm•1en 
demoknıLIHID lfadNIDI aıırı dU 
ruın 11150 rııınııı aynıdır. (lu rarır.ıa 
ili, o H P. ılı D P. b\l )'tdl yıl ıcın 
de 1u dejllştlrınltletdlr, 

Demokrat J'lrtllller ıtrçıll allr. 
dllltltrl için bU&Un ı•rtttıerırıe 
•kUYYet llMıttrllh Jllllnl)'& C•lıtmalt 
tadırıar ıcııyıercıe ,.. lıaaaııııardı e 
lr.lpltr b&llllCll eılltaflk ıVtı•an HL 
hındıkl topyekOn llallıtnnıa• rı ~ılı. 
rarlamalr.ta, ıaır.a& naıtııı tıtr ııun 
rad1oı11rcıan da aınıemelr.le oıdulu 
1.stıtı.tıt n rakaınlardaıı bık ı ını 

ııırerelr. tlırbııl &OzU OH Ptu\li nl 
k6 Uleme1e ınUkal OLLlrmektedlrler 
Manlaa vllAJetl içinde lktld:u par 
tıal ınemupları datıa ı.lyade C 11 P 
hUkılmetlerlntn koydLtlU bazı ın 

tel ert;eUerden aöz açmakta, C il P. 
bt.ılplnl ıse onlara bu b•hseLtlkle 
rı ıntıkeneııye ltr tonuldullu ııa. 

ının blt#Un D.P. n o ldıreıını elln 
dt bulUndur&nltUID O ll P safların 
dl o d\ıkıarını hatırlıtm11lı aclır ar 
nemoi:rat Pflrtl aclarıarından bllhıu 
h 8rz&I Akdotıın ki tendi ı t 

mirde yoklamayı ka andı ı bAlde v 
ıo edl mlş Ye merkez adayı o arali: 
ııan yı 'ertlmlştlr - diline doln 
dı ı da ltllylUnUn b:ı.aın htırrlyeu, 
adil teminat n unıventt.t nıuhı.u 

rıyetl gibi tamburdan zumburd ın 
anlaınadıtı. blnaenolefh m ıbalete 
tin boşuna 7oruldu,.udur nemtıkraL 
ParUll batıp erin en bllJUk O tllllr. 
!erinden biri 1.se tonu malarında 
!nOnO, Kasım OUlek Ye Karııo man 
otlu gibi liderlere alır bır d ıle hU 
cum umelerı, "Utretmelerldlr nu 
11\JtUrlll konuşmalar, blltıııua Fe~zl 
LCıtıı KaracısmanOJ?luyı Kırka ac a 
teneke çalınması blQ lJI lı:areılanma 

m~. bazı Demokrat ParLt.llerın L•tı. 
faeına bile sebep olmuştur. Yol>la 
mayı kar.andıkları halde AClnAI\ Men 
deru tar.tından veto tdlleıııu ele 
tarattarıarırıa Demokrat Partiden 
il.Ufa etmltltr, bu aureue yalnız ,u 
ıon ııllnlerdekl kıyaaeına unuıı:ıda 

DemoktaL Parti en ıuıncıan Uç • bet 
bin rey kiybetmı.tır. 

Demoltraı l>artl7l Manı.acıı hiç 
mi ıutın kalmıımıştır. Ha)'ı~ tıııyle 
bir iddiada bulunulımıt. Ancak 
Demokrat Partıcıen blll ıyrıımaını 
oıanlırtn parti te k llLında çt. ı an 
!arla bazı kllylerde n k1UtAb11ların 
baz mahalll' erindeki ne o ıırııa ol 
aun Demoltru Partiden ayrılmama 
71 Jı:•rarlı klmse.rrden lbnret o.cı•ı 

tu aOJleneblllr. Yalıııt cnlıırlıı da 
Demokrat ParUnlıı Mani dı ıcçlml 
lıaunmarıı yetecek ıı.aııar re7 ala. 
bllme.~ı cıoıruau ıurı:ırlıı o ur. 

Hürriyet Partisinin 
iddiası 

R ırrl)'ıt Pırııaıııın Manuada ki>' 
lıYCA lalr.1 t ıtıııetınıtı ıebebı, Hur 
rırct Partıaı kurucu.arından l'enı 
L{l,rı Karaoaınanotlunun Manlaalı 
Ti Mıttlaa mebuau olmuıdır Dt• 
mokrat l'nrnııere kallrll Jı'evtl l <ıt 
il Karı~ınollunun D P. elen ay 
rılmuıuda endi e edllecei b r t•· 
tat yo1ıtur Hatll bll, artının ta. 
nlatııa daha 111 ea umaaını uıııyı 
calctır. Ancak bu lddlı hlC le ı.eı 
betli aar amaıı:. l!;ııı n hrntııı pet 
yıon o ma~ına ve b ı !in it ., 
ltre ao lamamış bulunmu r.a ral 
tnen. H lr l'. nın Manluda bir ur 

ıııı: oldutunu ltlnue lnklr eaemez. 
Hrırrlyet Ptırtlalnln ManlJada bir 
lr.U\'Vl!t oldutu ııL!ıl lnlı:Ar edilemez 
ıe C H.P. tle D.P. nln arasında ae
çlm kaıanmu:nın mQmkUn 01.&blle 
cetl de iddia edilemez. iz.mirde çı 
kan O..mokra t iııntr n Haber r;aze. 
•eıerlnln atatemll bir şeklide Mani 
a ıeclmlerlndı Hürriyet Partlalnln 
v:aıımn oan.ııı oldulundan bn!ı t 

ıne eri Mıınbada •e Jı:azalarındı du 
rı..ınu iyi tıllenler tarafından haf· 
t t, n biraz dl\. tebeııeUmle kar'1 
lanınıt adır. Henüz teıkllltını YllA 
~ t oıııad:ı. tım manaalyle kurma. 
mı , hiçbir seçim tecrubeal geçır

mımış bir partinin Mania& ıtbl &•· 
nl$ ae~men kllt!wne aahlp blr •llA 
re~te aeçlm kaıaamıuıı mımleketl· 

nılzdei:, aJyaal öloUıuın dışında bir 
hrıdlıc Ollır,. (1erelt it ltrl)'tt ParLIAI 
genel oa,1ıanı >eyı.ı Lnuı Karaos
man j.unun ıcrek.&e HUrrl7et Par. 
ttal l\.tftnlaa llateslncle aday olarak 
1•r ı.anlardan çoııınun ba•lta blr
UC' " llıyctln llateletlnde de yer 
almış olmaaı, HUrrl}et Partlal ıe· 

ntl merlı:ezlnln Mınluda eeçlml Jta 
r:anıt!llc arına ıı ıvenenıeylşlnln açılı: 

bir cıelllld.r. Ancat bunu parU ıeş
.tl tıııa H baıl ıdıylara ınlatmaıı: 
ı\lç olmalı ki, Hürriyet Partlainln 
J.tın a vlliyctl lt"lndekl mitinglerin 
de genel b&fk&nlan Karaosmanoıtlu 
nun dalma creyınızı en lı:unıtll 

muhaltlt' partıııne Terin• cıemeal· 
ne rntmen, HUrrlJet Partili hatip.. 
lrt ae imi ı.:11zannıa7rı namzet iten· 
dl partilerini gOrmelr.te ıoe tır.satlar 
yaratarak (: H P. CI de hUcum et· 
mekun ıerl lı:almamaktadırlar. 

C. H. P. hem sansh . 
hem çahşıyor 

Tııraraırıarın ve mUtrH olm17an 
p•rt.cllerln görU•lerlne göre Mani· 
a:ı.d:ı. aeçııhı C.H.P. nln ıı:au.nmaaın· 
dııı daha tabii bir netice olamaz. 
o.ıhuııa aon ıunıerae Althla•rda De. 
moıcrat Partide buyuk çllltUntUler 
oltnatJ, c H P, nln tınıını bir kat 
ııatıa arttırmıştır. 

Manl.sadı ba kn Ylllyetlerln ıuı 
ne, töJlrrde C.H P. cin durumu, 
lDS4 eeçlmlerıncıe kaııabılarttaa cıı· 

hı iyiydi. l:llr lııylı ıcabarık aeomen 
,yelr.Onuna ıııhlp Maııl.111 me.rlı:•ı: ıca 
u llo, Akhlaar, •ı urıutııı, 8aıthll 
Bibi b!l7Ult taıalardı tehrlnln reyi 
bu cıera ııeçlmın mukadllerııtında 

bUYolt tlıemaılyeU haizdir. c H.l'. 
iller ıeçımıerdeıcı bUYlllr. unslnrına 
gUnıırrek oturmu)orıar. KOy, kent 
cırmedtn, durmadan cılı•ırorlar. A 
ma ne nr ti, proııııııandı için bı. 
takılan ıntldllatlıı 1ıı lıCı ~·ıııe de 
blrçoıc ı:cırlere ıııdebllmelerlnl lın· 
Uıma tılmı,. C R P illerin ıldemı 
dlklerı ltOylerden D P nln kalesi o 
tarak tanınan kOylerdtn C H P tıçe 
merkulne mtırııcaıı.ı.ıar olu7or. O 
Jı:Orler dı tendi kend lerlne ocaklar 
açıyorlar. O JI I' a.ne gO.terlleıı U• 
ınuml meyil, D. P. llln taınamlyle 

ç11ı11ıau ılren lktlaadl polltlkıı.tı, 
bir dı lıOylUnOıı h~nı reyini alıp, 
hem de reJlın nıeıelelerlnden anla 
madıklannı aöy,ernelMlndıı'ıı, vaadi• 
tla, 711lnız memleket çap:ndakl de. 
fiU, bizzat D.P. U mabua.arın her 
töye ayrı ayrı yııptılı:ları vaadlerln 
~erine ııetlrllmemcalnilen 

O.Jl.P, il ıııebua acıa>ları nrrtye 

rl~le C H Par alnln ıecımı ııaııın· 

ına ı mUmkun cıı1e cenıı Yetiyor 
ıat. 
Muhalılilk olan blrf"J ursa, o dl 

ıseçlml Y• C.H P. nın. ya d11 "p 
nın 1ı:.11unwaıı Bil iki partiden de 
blr.nclslnln, :rrmı c H. Partllllnln Cin 
ha •Aır baaıyor tahminlerin üa 
tUnde CHP ııln ııeçlmlerl çot açık 
tarlcla 1tazanma11 bile mumkuncı r. 
O r.aman ı.ıanlolılar tabınlnlerlnln 
bQfa çıkm:ıdıJını anlayacaklar nu 
8eçlmlerde ·rurkl7enlıı b~r Jfrlndt 
olduıtu gibi a çlıne lttlrak ntabeLl 
ııln de bir haJll kabarık oıacaııı m\I 
hakltakLır Hır ıtte, bUtUn parille. 
rln cJplrrl Jı:öyıere Jınrelı:et l!derek, 
ltOylU aeçnıenln de ıeçlırıe lttırak 
ııtsbrtlnl ar•tırma)"a, kendi lthl•rl 
neo arttırınayıı çl\h aıaları bakalım 

&11ıarya IHU~llsll - l!l&l:Arya lıtır 
rl)'et Pı-rt MI il tukllAtı. önUmUzde 
ki uıı ııunu •ehlrde bUYUlı: bir 
mıtınııde Feridun Er1Iln. Ekrem ·'il 
Can, Tlırhıın Ollnı.• .,., AH ih~n Çe 
ı• kıın konu ıcaklıırdır. 

D!l!fr • raftın a\'111 tın, 11..-nı yer 
de D~mokra t PnrU il tetlellAtl llll 
bir ınllln" tetllplernı, bUlıınmakt11 
Cilt. ~nlrden tımamh'le Umlcılnl t~ 
~tn o p. hl'f'n lı:llYIHCll pırıı dl 
lıtıp, din ı>ropıgandıun yapmalı: su 
rf'tl)'ll! 'r(lml ta:z11nınaıtı çalı,ınak 
tA<lır Dlftrr taraftan D P. mlılnıılne 
na,bııhn Adnan lofenCleruln de dl\ 
n edildi 1 beUrtllmeltUdlr. 

Elbise askısı 

artist 
kopan 

I 06 Anı lf'9 2n (AA 1 Dtln a 

Ankara 20 ..... Dobzlçl köpffl!!(I· 
nlln t·ransır. lır,,dı .. ı yolu ile ını•· 
ıııııı l"nıln maksıı.dlyle blr müddet 
tcnbP.rl memlP.krtlmlr.de hulun•~ 

bir I~raM ı rnllukero hoyetırıe hO 
lcOmetlm :t. tenıııııcııerı. ıruında 
cernya!ı eden mUıalcera!t!r müııbet 
oekllde netıceıenmı, ve bu lltıa\lıl

t• ha~ırlanaıı Yel!lkalar Fraııeıs hO· 
ııornetı acıına. F'ranıuz heyett b&~· 
kanı J o Hrrrenshın dr ile hUlcQ· 
motlmlz adına Hariciye VckAle~ı 
ııcrıret ve tlcaı1 anlaşmalar dalre
.ııı umum mQCIQrü Otuz Gökmen 
tarafından ımzalınm14ttr. 

Fırat nehri nı.ıırınae kurulacak 
Keban barajının ayni krecıı 7olu 
il• ın,uı için temmslara cıeum o
ıunmanaaır. 

Mar2e Ohamplon bUUln ı:ece bir 
daha orıaaa ır6rocmemıetır. 

veri' ek? 

ııam. tanının• sın,.mn Yıld111 vr 
datll!fü: "?.tarııe Ch11nplon. kOC'l.<;I 
Oovcır Chanıp on •le birlikte Kra· 
ltç,. Ellzabıı•h llrı Prımıı Phlllp hu· 
zurunda dıtnıır.(lr.rtcen elb~nııln 1 n 
ll!lkıııı kopmuş ve artlfıt ı;on dere· 
cede :nUııkn bir duruma ao,. 
mllştot Tumıılll yarıda bıruıın 

Marııc ertoıı ııuna Prens Phlllpten 
iki rqll orkl<le ile ,u meuıı a l· 
rnış&ır· •DDrı akfam Kraliçe 1le 
ben eanattnı111 çok takdir ettik. 
Elbl~Mlıln ııcbep oıauııu hAdlae7I 
anla~ ıtlı ııarıııaaıtımızı bildirmek 
~terlz • 

sltııoler kıınot 1 bir acvıı teıahO ne aonuı: 
rllrle Jı:artııa,ıyorlır. MILlnılerde ka ---~-----~---~-~~~~~,-----~----··---------------
pıll aalon topıantılarınaı ıöyledlklt 1 
rı partıu parUılt bUtUn dlnlıyenıet 
ıarıtından umumi bir ıetllde tanlp 
eellllyor. Manin adıylan OH l' lk 
Udara gelirse demoıırauıı: reJımın 
kuruınıuına, ilet dl aılı:ıntııarın 

ııtderllmeılne ve alLı ay aonra nlabl 
ıuullı aeoımc r;lıUlmulne çalışacak 
lannı u bunları tıhaltkuk ettire 
mer.lerse aıllletnlıllllllnaen cıltllı 
celtlerlnı bildiren lınıatımnı hol 
bir eencdl dı ee;,ıınenlertııe daııı. 
maktadırlar. 

O. H. Putl&lnln Mantgada at'çlm1 
kaı.ıınacaıı ihtimalinin ço1t11ntuk 
taratırnıan kAbul cııımı acbeplerı 
nın bııındı da bütUn partllerırı, 
kendilerine ~n ıı:unctll rakip ola 
tak C.H P. Dl aOrmelcrl 1ıolmekte<11r, 
Ocmolı:ra t P11rLI hı tipleri hı men he 
men mllnh11&ıraıı CHP. nı çatmak 
t11, arada bir de çnşnl kabilinden 
Karıoıımanotıuna ııurrıLtııalı:ıedlr 

ler. 
D.P, hatipleri bllbııau •on gQn 

lttdc durumlarının çok aaraılmHı 

Uztrıne $0)'1e bir taktlle başvura. 

rak OH P. 11 .. , dı ı eLmerı dene 
ınekLectlrler, D P. ııın bUtUn ınıunı 
!etinde aıırıenen f\ıdur: •Haber aı. 
dik, O it P. Mallı.ada HUrtl)'lt Par
ti.sini d tı'ltll7.,cıkınl•, Hllrrl:roı 

Partıaı de iımlrdc C H P. nı dea
ttkll)'ecekmı, • DOyle bir ea1ıı Ilı 

D :I>. iller, o JI P. den az d• ola& 
Hürrlyet~llere rey kaycııraıllcla c. 
H.P. nln 1tolml kaı.anmaaına aılnl 
olmak l.stımakte ve 1ı1lne korlttulı. 
lan partinin de C H.P. oıauıunu 

ıllıLt'rmtktedlrler. 

Öbür iki nıubaldıt partlalne ı•· 
lince O.H.P. lllerln katı)'en ııleyh.e 
rlndt lıonıı ınamaıarıııa raımen he 
meh ber nıltlnglerınde bir flraaıını 
bulup c H P. yı ıcnıl"meltten ,,. o. 
H P. nın bU7ült ,anıını kOstekleyl· 
el barekııLltrl rapmalttan oeklnma 
ml'ktf!Cllrll!r. 

Manisa neticeyi 
bekliyor 

Manisa ıııırtller araaındakl bQyUt 
~ıtı,mantn aonucunu nıerakla bek• 
Uyor. secımın fnarlll olarak c H. 
P. ı.nı ııorenırrın yalnız lr.UçUk bir 
rn<lltelerl nr. O dil şu· Yı H!lrrl· 
ut Part!ai l!ıdla eltili kadar re1 
ıııamaı. da u I'. yine secimi ılır&&. 
Anııı buııa da o H P. iller, <1ab11 şlm 
Clllltn OH P. ye kıtılınların reyle. 

il.HA!\ J:NOIS C,11,l', AUi\YI 

V 1O1 :_ ~V İ Ol W~lTER lANTI 
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S 1 N E M A l A R •m;ıfı~~ •Te~~~!:a:u. 

8 
u G -u- N !~:P~:::ı~:aıc~~~~;!;:~; 1121 ~1:1~;"~1t:Coıram 1 

Anoel!. Gedlkpa,a1ı ({'afılojlu • 6.30 '.l'UrkUltt j 
•• ' o ö L o ll"l ı\NUIJI ıT,ı · ZIZ3n 1 Slrkl'~I: Şafak) 6.45 Sabah mtlt.111 : 

Lııktll Me.ck. Korlrn· R A D y O l A R 'i.U sat uerıerı i 
•il.iN •Tıl ı "'502• ııuz Kahraman 7.30 Melodlltr ~ 

Dirilen oınnar, Dolap• M\R,UIU .·rt1: z23sı;o Ptrart. llTASBVI. OPERETİ - Johııny Walkenı p I" • d f 7.45 Haberler ; 
çılar inalı BıllQr Oalt. ŞY.'1ô91:8 OPORTI (Malıslın Tl1atro•u>: Y11:1emın !Orlental 0 1 $ • 1 m a 8.00 'r!ırlı: mUıttl 5 

ili KA?.All ı'hL 44U61• TL"fl 19 f\atıl •2Ulll• PranıantD Thı • Oll'o Qartamııa, Ouınartesı, da~z.ı Rllttrtlll 71114-H Be•oltlU 21 l!lılm "" Puarte•l 8.30 Hafif ınUtll; ! 
Londra Xıcalçıları Plknııı. vatan ıturtarııı 11umm OU'l.t Bala rru Pazar Nl" ı• da matı !lt:\llıt-\\11~: 'frt. 411!\ıl!lı 444844 Burı:auaa 518603 t•TANBUL l>Otı Proaram ve lcapanış. ı= 

ATLAI •TeL '4t1Uo Mlan bu YI <San.tO• .. brtııat ııt, Pnteaıbt. Cuaıart& Kubnna Clllıı I/'• ııı- 8!1JDt11da 51G081. Qubulelu '157 Açtll' Ye Program 11.57 Açllı, te protrtm 
Do AQaııı ~l:'>I Hl K6J) •111826• ın lttlrutyle dtALDl· ıl ııılka tenr.llAtll tarı. turya bales 1 - F~ .• m• 680001 llO. ıı:·~n~ıı" 552045 8.00 Karışık .sabah mUzl41 12.00 Melodiler 

Kahpenin Aşkı. 13~ aw ıctuARLARb Ope. t• Saat il cıt ll!l.BtaıJ F.ı:e orkcoıtrnııı Payo. f'lorn USQ!l2 Raııo D• a.ıo Haberler 12.!5 Kllçllk tonıer i 
1111 HAMRA •Ttl ı "'394e H ta Va • rn ı perde t tablo • y 1 öl operet 1 perdı yonda· Sadık Avcı or nı:ıı 229939. H•lıcııotııı 8.45 Saz eserlert 12.30 Beraber prtııar ! 
Aaı Cenaln:. ÇP:'.'tlnr.ıu İTA9 •H%513ı un Belit eelenı • M!ltlt MUatııı ıı:: ıtıpu~elll lı:estraaı 442948, Hc:rbell•da &111401. U.00 0hOp1n'den ulaler 12-" Btrbest saat i 

t.Aı.& •Tel 44159~ Piknik, Vatan Rurtı· ltırlo ıı::opoOellL Çar .. m F.n"lence verleri TA&SlM nt:U:DITS OA7.I iaL&nDUI 214222. lu107e li 15 Şllrktlar 13 OO Haberler J 
Ası Cenı:her. rnn A.lllın oe 1 368020 Kat1t1llJ 9 30 .Kapanış 13 15 Balon orlı:e.ııtraıı ı· 

LOKS •Tf'J: 44031h g A 1) 1 .. ô T ~a m':~~.u ~-ın~:1'ı~ NOSU •Tel C829t4:_· 3~~ Kınaıı~a. ~ı8112b. 12 27 Açılı, "' Proı:ram 13 40 M•lodllcr 
... llo\l.F. •T•l uoıı~- ' "' Duo Roınero (uP•DJOI "'tıını 242711. Oaıı.udaı J4 00 Şarkılar ; ••YfUD n .. \t talebe -·un··• Utl'Al'I •Ttl UU2.. Cb •·ti ...., '" il 311 Dam ınQz.(:I ~ Yıldır.ın Yarıt•· Sili- - ... dansıarıı r .. an .,.., 3C094S 14.30 Melodiler ; 

ıURı\l •T•lı 441Üb &AllACA TITATllOl1J Zlı:l Waı;ner. R•mr.1 1"" Kö k Uell) Trio 1300 Şarlellar S ... k I ! 
... , ar ıa ç w hını ve Aşkını. oaund•D bırıt aıuzıt 1 

pe re• 1 T f A 1 y f 13.30 Habrrler 
1 00 .,...r 

1 
llr 1 

ıttt:İ ~T..'inu~sss!' ıüıu Vl'A ·Tel: J608Ut •T•l ı ........ .stt.TON •Tel 483ZOO• : Raşlt ıatrobatlanı 13 45 Saz r~erlerı 1.530 frallllı:ı: oarl:ıları 1 
~atfUn Kahraman DOlttOr, MARVT BETlU!lL • ite> UCll!"'fandl .. aııarteatD.. Tılma> Duru we Nllftter 14.00 Öıllll ıton•ul 16 OU Program Yll kapanıe 

V ... , ('uanınrıauJ •••3.. Mltilbo medl 3 perde, Ç11ftl1D ilen batta atsaın MoD •Tllrt toltlor dansı• - ıbtın1>ul 274:100) <B• 14 30 lleorabl"r sarl:ılar 16 57 ACılış Ye program 
""" .. ~ ..,,, Ol'ICıtA ıTtl : lfftllo: 1>1 • OUııHttNl ttnııııu. Trio Raşlt ıAtrobatları ı• 17 00 O.na orteauaaı 
Safiye sultan yeUm. danırı orteatnı.aı • M•t· Jo41ıı: 7"50ll. CAııadoıu u 00 Kapanış 17 30 inceaa:ı: İ 

Kahraman Dolıtnr Jı lblıı: matlnuı, cu. ınara Roor'aa eer aır.. - Puyontıa: hbam •• ntaaıı 2745021 16 57 At'111J H l'ro ram 18 00 eırlcı te dana 

1 1..0'l:K ı n. .. ımpaıaı 449JM Mambo ma tafebtJ• taDı.lllt Pa sam Clmar ıı::lil orit• AJten Gencer H aıtat. l7 00 Akşam mU~il lll.30 "'arkılar 
~i~~nk Kurtaran Asl&n. l'Uk1 •Ttl 3ft1U• zar matını. Matlnelu t.l'U1 s\yo:ı lren-vanur-urak 17 15 O•tkılar 18.55 Strbeı;L aaat 

Kara (lba. Taç ıı 30 1111 ıı ıı:N "''' •T•I 44974&- DE..,. iz PJ\l.A!! <Bo•t-'ntılı • , 17.4.5 Hatır meloaııer lP.OO lil.berler 1 
Fi F.K •Tel t442S9t J 1 YAT R Ol AR ICCı;UK IUINK . HU. Semra Tıldı• ıorlental Arına~an Sl'noı orırUtl'$. ıa.oo Mılı:tl Derman tulı l9 15 'larlhlen bir yaprak 

Dl!nya OUzell llUN OORMEN •Tel t dınlllrl Duo ııırulo ıı •e alrııkAIJonlar ıo Oemıryoıı,.n llnaar• 18.30 Danı mUrltt 111.20 YurtLBn ıuler 
, .. .,1 AR •T·ı· . ...... 1, 4407'•• lhııan1oı dıınııarııı tn ttF.llV.\NSUtAT ı CTal ı ııaaaı 38047& - ıırıı.aı ııl.es Bıılhk ojlULlttt 1040 eerbeat na\ 

...,., ~ .,..""" •IRlll TIT ATltOl,Alll 111 00 Tt1 lltlal ıtumaalllalıl &adin DIUM ltılMI l'rtl OUST> Tttıe.ılı Komedi 3 pcr. el Birol ıorltııtal dan oınGJ: 2U07tı - ıne11111oııan rt mu5 11.U KllJ poı.tın ,. 
ılla) ltmra M"nlr ıorı Rer at .. ın 22.:ıo 24 ıs 491196 CT&ııı ıaatlerı tau1> llı 30 naberlcr 19 •o TUr'"Uler : rAN •'ftl• 41074.. ICAHVEHA!fll 1'111Dt cıe - "arıamba, Per- .. ~ 19 4• Pl&k el 1 b d ... .. -" ıntaı daaBOzl Sofi& te •e ı de nç program : bırat· 44020'11 !Sehıt ~ 0 a ın an 19..50 TU kili i 

Kralın soyıarıaı Oarlo ooıdııı, Çetlrenıı şembe, cuma. O\lmar~ J!uaıbeo t IPra 1 rıL Trio Cartbu. caıınıno. Ratlanı 444233, _ 1111,.- 20 15 Radro ııızıtuı 10 00 K r er ! 
l o\ KSIM •Tel. "1191 • r:t.reın sungu. ltomecıı al, Paııar tuar• 21 dı r o 1 naı 'P'olları • 444710 u 7312401 20 30 Şarkılar onutmı 1 
Outız Anı ı P•tcı• eanııeye to,a:ı Cuıtıarteıl, Pır.ar mıtı· dırlarıı we il ter at.tıılı· eeu.ı Sııhtn. Trio Du 21.00 Spor b11bıhallert :ıo 15 Racıro ııuetesl i 

t 9 1 • " 8 ... L ti auorı uaı Mıl alyonlat bowya Krman orte.sLra N"b E I 20 30 Scrbc6t ısaat i 
'" u necte ili AU t7 de, OUIIıa ı. "'OllMANDITA ı Ttl 444401 n. Her pat.ar tam proıı: 0 cranP. f!f 2!.lll Şatklllt 20.35 MQzllı: j 

ı\l~DAR •'rtl: !'?lUl• Vt:sl Th'A'rRO •'!'ti• lebı7• 17 de - ıırara Teri.'! Panon· raın 17 .19 mrıt1ne. • 21.45 Şiir ve melodi 21.20 Serbc.ııt saat 1 
t"o Jlma YIUl ~or, Ve- .. 0•09•.. Ataçlar Altaaıa ı Dram N ,, 

1 1 22 00 Radyo orlı:e&trası 21 30 MUzlk : 
n tllk ••ı-ı- •• • 4 rd p eV'Lau Ya at orkl'll• OTEi nıı:N lPAllK ıV•afl ClltJ'Olhı • llf•rkn: Xcn1 a 22,45 Ofc• mrlodllerl :! 

n OQ ... ıuuJ - Ya~ıııı Refik Q P• e - lffrteaı. truı - ŞanUlz Vııra .. r.,, •Ttl 13181.. 2215 Şarkılar 
\1.At\ı •1"et ıı .. •ı· ., .,. Balı auıre 21 de, Salı il), ırıkılm: TalnlınJ, 13 IS H•brrltr 2•<1.5 Hıbtrllr : 

..,. •• a ten ... omr.dl 3 PM• Mıochınel.ı - Vantrl· Cheratııı rıno 11a°' or cııaıataı Kapılrı , CKaum 23.30 p - ! 
'tıMn B r B~ka Oll!!· de !ahMS'e toyan \tu. ıuaUr.e 1'7 O, (ıarp.ııı loğ Zalm \'e Kttç!11t testra.aı _ SıntO• Tına pa 1 ı Tu ) rogram 23 oo Oece konseri ! 

: aur. Ctna et Fırtınası rı Rıza Zobu DO:or M b& ıa'eber• 17 de. HM&n - Akrobat Serra ,ıı:~.-·~ Pa~=~ Şir~:~~: ;:: ~~~!n~ıızı:ı i! ~ Danara:ü~tı 1 
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BULMACA ,. İstanbul Teknik Üniversitesi lnönU bütün ithamları cevaplandırdı 1 
CH1141 ı ıocldeı iki )a-.:n•ı bir arll)a Jl'lnır7. abede aJı:detmenln !mUnını ara 

Rekt.. , .. ""• d Lllirülmemlo bir llll!an nııhri bAlln ".l>ahalllıRın. darlıtın, yok ut\ın, dılt. Molotof, buc- .. rtlarını aıı le. .. or ugun en: de koşmaya b&l}la.11. Takı!lm Oez1· buaQnkO llıkıntıların ı;cbeplcrl. ba dl 1atanbulda 06lcr, ~rkta ara7.I 1a 
.. aındcn Teknik Onnersıtenln 6nO· talaıJUr ve hatalann başında enf· tıyordu. Derhal n:dde~tlt ve redde~ 
Un versıtcm1zc gırmck isti~cn yabancı uyruklu öğrenci- ne kadar :rotun iki yıınında 111ra· lii.&)on ,.e pııra kıymeti Tardır. Ta tıı;lmW ın.ııt~re ve Amerika>-.. ııöY 

lcrlc fen fakültelerı mezunlannın, muamelelerini tekemmül lanmış olan halk. kide bir vışno kip edllen lk:tlsııdı politika ile bl· Jedllt. ~er Rus tetıınnt deıı eklt · 
ett rmck 25 Ek 1957 t h" d l k • "h h k çOrURtı Bulck'I dun:ıurmor '' t- rıkm.~ altınlar ' dü\IZl!'r &.t· mek ı.çın beraberlik ıoaıer.rl~o 

'lie ' ım aır ın e }apı aca lm .. an a ·• n"ıtn"o ""mıek '·tıyorlard.ı. Kala· ı d d ı soo th,.. ı ı kı d u , ,,.., .., m ıı ve ı ar an a en m .,un h'l>S ne kar ı muharebe ede<:e mıı 
n a malumat almak üzere 24 Ekim 1957 Perşembe günü ba.ııc. inönUııün Taşlıktalc Kö~kO dolara vaınn b r hıız ne b lll'B z llhe e~tılt. o zamanlrl staıın • :Mo-

saat 17.00 ye kadar Yazı İşleri :MüdlirlUğline milracaatlan ne kaı:t~ uzu~'Ordu olmuş ve nlha et. mali, tıcıın ve ıotor ılyaaetlne bu tar da, tcrerıe .. illin o1unur. (14622) TASl,IK'fAKI Klİ!ilKTt: iktisadi ltlbl\r yılı:ılnııştır Bu atın c:e,ap verıımı ur. ·Başnkllln, btı 
~·-------..;:)ı..-------------~--~~· lnönü rn GUnaltay. k~ktın ııa· tıoatlar ,.o müncflklı.ır. her urııtle müzakereyi, •hakaretle red diye ıöı 

lonunda}ıl kOlt\ıRa yaııyaha otur- i) llllllml:ııl isteyen memlekutlcr 6 ıermeal, .aadece •> ıptır Hakikatte 

M M V 1 N 1 Sat Al K B k 1 
v d mu !ardı. hmılnln de ııcsı kısıktı. av vAdı• !le llAç vem1lyorlar. Tı'.lr- TUrlı: Devleti, kendıatne tevcih ecıı • .. 

.. O U Om ( ıgııı. an İnönü, gelen ııazetecll!'re ııı.gara \C klyen n itibarı bu hlle dü,ürül· im bak.sız talebi ,ere!le reddetm'ş. 
1 

• • • ı • • 'f • il teker ikram etti Sdnra da «Hazır memeli ld Sebep. hClkCmetUr. ur. iatanbulda sayın Cdll Bayann 
nuaınız çocuklar•• diyerek ıröz!Ok soıo;'I Al, 1'01.ITI KA Sayın Dr. Aruın, sovyet Rııaya ile 

8olctan Atı• 1 Ankara lcrını taktı ve defi çantasından çı İ çl rueaıete&ıne, kmıca temu c- mtınaaebetlcrlmlı: dUıeıtııemeınlf 01 
ka bir &öytent -

2 
Vaıonıının 'ba kardıRı notlara ııöz gezdlmı.:ye baş deflm · d edl 

~ - Katar, Ka n haret ıııtaıı ıacıı. lşçl ml!tlele nl, ben bUııl')ütOn mamız ithamı, i:idece bu hfı la r 
~ıııızıı 11 e ıı _ t 4 \: ret Askeri birlıklcr ihtıyacı için 500 ton odun satın alınacaktır tıınıet İnönU, ortalama bir nat ba,li:a bir zaviyeden ıtörmektey!nı. cıllARRhfi\" 
ta aaı aına 11 _ Pt tbo da 'Vatı 1» Tahm1nı tutarı 57 500 lira olup geçici teminatı 4625 liradır. İha- ı;üren ıtonuşmııııında ~ne! olara ioçı derdi ve ı çı lbt açları, bu· UE31i Ti Kil .. • 
'l Ka& k. 8 l!:.r m ı a et. l . 8 ııyaııJ \'Ulyc ırn ze 'ile rej m dl· ııon me\CUt ıı) 1181 parti. rımızın Du""'ıı'"ü New Yorlı: t u .ı. :.ır 

Y Net csı 11.1957 rrunu saat 1130 da kapalı zarf usulü ile "apılacak- b ıı: ht "u "' utandan Atal erı Bir n da. " ., vaııınııı eı;aıılarına. D P. lktldann•n cıışınd" ır buıı:u mevzuu ma Harnman 0 zaman Mo!kovada ı.e-
klt~n biri 2 n ı B n. lır. Evsaf \e şartnam !er hcrgun komiS}onda ve İstanbul Levazım takip ettıll iktisadi politikaya. yetını almı~tır Halbuki buiUnkü ur ımıı Bana demlttt ki. ıSovyeı 
ltaınıanncıan b-; Türt Mıı.llı:b ma Amtrlıği ılAn kısmında görü cbılır. 1 teklılerin belirtilen gün \e 60 yal politika •a ve işçi meselele- iktidar, ı ç mesele.ini ııt-'Çlm u· Ruıı;anın ze teklifini ııtttıtlm 
Kan. cıu ü e 

4
• 3 - Halit dl.inde: aatt b b ruıe, kL!!aca temıııı ettlkteı1 sonra. maııı. kend sine lkraı11 ye ver 1 relt zaınaıı, bir m!'mlekct daha Den1ır 

11 Nı . en ır saat evveline kadar teklif mcktuplannı komis .. ·on ac. ı ı ı ı ı ıb eyan tı1ıtı l!Jr - metı r. 5 _ k ., w konuşmaııının büyük bir kısmını avutu an nııan ar meıı a ı :ı perae arkMına a ttl demJ4tlm. ol· 
il r me:vve 'l _ e lence ren 6 _ anlığına vcrmelcrı ilCtn olunur. (2592 • 14579) knı;ıllyan dış pollllka konu6U <ize ru~or Halbuki loçllerlmız h"'ıo zın cevabıııtzı b r hafta aonra ı-
ıtnıer. Ş a, Oy, 8 _ Bil· rınae durdu ve Cµmhurbaşkanı ile bir muamelenin UatUnde ııayıla· f ttlilm zaman hqyretler ı~ıncıe 
ııl "KC Hl Başbakanın ıthanflfnnı cevaplan· cak kaaar yetıom!şlenıır Ve c mi· 1 Sol l ,\ac 'Sl'I: Yumu~ak d d ytıtımız. ••çllcrın. daha cıddl mu- kaldım Demek b6 .e vey er de n· 

daıı aaıa 1 11 \1,1 I ·· ır ı. "' 1 k luyor dı~·e dOtündUm rn Sov)et 
nt • 3 - Oruruıc 

4
- BrUJı:seı. 2 _ s A F K u L ç E K u R s u N İnönO ııözlerlnıı •buırün Me)dan amele görmesini bek eme tedlr. :erle münaııobatımızdıı bana yeni 

t, O - Ke·• - Ra, :; - Ove• da sösllyecek olduklanmı, ıılzc PJ:Tıtoı. MESEl.XSI 
Ölü: t.:ana ... iti. 'l - İçtima, 8 • _: kısaca anlatacaRmı ıdlverek baş- İnönü, bundan aonra, •tendlalne blr ufuk açılı)or, dedi Ve ondan 

y lı:. !adı ve şöyle devam etti: yapılan tarlzlere cevap verecej!lnlt ııonra ıılyasl münasebetlerimiz ın 
İl.~ ~r~:un .... ~Qıya: 1 _Bolu. 

2 
_ Sallşına devam edilmektedir. llLIWK POl.tTIK!\!'ll söylemiş ve demtşUr tı: kl~ıır etti. 1950 de. Türkiyeyi, maı. 

• 
l'!lln1 6 _ ~rçU, 4 - Kıtayet. c _ Adres: Kursun Sanayi A.S. Taksım Saravı Kat 2/3 Taksim «Bl)UI ve ııcı.sadl vaziyetimiz •sarın Oumııurbafkanı, Dlyarb•· tetikleri ve doııtıarı ile SoTfet Rua· 

"''U An; " kırda benim natrol kanunu üzerin· ya ka~151nda normal münaııcbette 
- ~ • " ' - ,... de, 1954 ıe &O"ledltlerlml batırlatı. o an. arı ,r eve ·-i.
-Akit a, 'l - lm•n Telefon· 4A 81 GA .u 11 79 şudur ""~ ı ıtlb ı b d 1 t ... ~ yotln 

1htl~ açlarımırın başıncıa temi· • koytıuk 
S ~•Z natlı hlklm ve mastaki! mahkeme yor . .satısorlar• deınt.ım. Hiçbir yer 

ıııı•~-.. -~~ · de bOyle bir aoz llOylemedlllml. bir l.OZA' l\11, sn H MI\' 

;~! ~~ h:.., "··,.a :'!':::,~! lzmir Belediyesi Başkanhğmdan ~?:gd~~[~·~~::~·~:iF~ :~n;~~:~d~~. 1~;u~~~::ı::;d~: ze~~~~ ~::~ıı:~~~ ~2tı~~1'!u~~ 
~ .e ~ .. 11-vu ... 

1 
İ uıanııın hiç sebep &Ö)lenmeelen •Tehlike• olarak bahaotUm Adalet bedeslnl lm?.11 ettıtımı deRll. Sevr 

,. bl vı:ı R n z lnııan utru a ı.: n.ı;. - Emlfık ve tlmllik MUdUrlüğündcki şartlaşması gereğin- em ıcUye aynldııtı yerde teminatlı tahrip olunuraa ve el tapwnda mQ muallede;lıu nazırladıtımı yıızmı 
! nı~ :ı!cıen hçınınacıı 1111ııcııı:.t -:: ec, KültOr mahallesındc, Cumhur!~ et Bulvannda kain kadastro hak mden bahsolunamaz. Bence temadlyen para lateıfüae, bu yolun ıarcıır sarın Bqvckılln bu ldd aı 
!:n

0
r,. 

1

2• er! (1207) ada (31) parsel ~c (124,54) M2. den ibaret arsa kapalı m8,~ı-1ı,eıerın başı odur. aonı,ı. Jı:apütUIA.ayanlara varml.BI ıec ıse, ondan da bMkın b r isnattır 
.,. n •I NI ..- ~ rllbe ile at.bltt1r. BUDU hatırla~mak Sayın Başvekil. l.ııtanbuldakl eyıO 
11-ı:ı n de ~·ını s.n - 21 Ma1111 , • zarflı arttırma suretiyle atılacaktır. Muhammen bedeli C65.383) 1 ıaterım. h'-dl e'.erlndeıı Yüce D, ""• ııev· • ıı - arat + ı · kinci mesele. Baaın hürriyeti, " -· ,.t n eye aap anı )"l.n 1' bir dü.+ ıra (50) kuruş \ e geçici teminatı (4520) lira olup işin ihalesi hakikaten tahrip olunmuştur sa- Dlyarbakı.rdı, Amerika petrollerin Jı:etmelı: ıaıecııallnızden tJltAyetçl· 
: I e~<tln ~ için U üc~,~~u.z Sonu:. ı 411111957 Pazartc 1 eunti saat (15) dedir. isteklilerin (2490) sayılı r h olmayan suçlar \"e t.şltllmemış den bahsetmeye IU~um 10rdUklerlnl dır Mecbur ettl(ll ç,n balı&ede
** çg0._21·Elllı ııı Ma

111 
_ .,cltak ! k&nunun tar fatı dairesındc hazırlıyacaklan teklif mektuplannı atır cezalar tehdit altında bulu anlayamadım. Mevcut petrol, bizim yJm: 

• aev 1 • azırnı..- 'h 1 nan h•'-lm önünde b••ın l"ln a.ıJ bulduğumuzcıur. 7 aenecıe, iktidar, '-tanbulda olan rac•a, bu mem-
~ nu cıoıa~ıı ııı birinin iti 1 ıtı·• ı a e gunü en grç saat (14) de kadar Eneli men Ba•kanlılhna ver· m.., .. "':,,anın·~ oartıa-.:...r ~ B·:"m .,. ,.. , 

1 
.._ ~ ö' ..... •.... _ ._ _ hen Uz bir fe'! bulmamıttır Bol pa lekele çok zarar \erm t.r DcV•et * VP.NGF.ç e aevıne elt ini . " \ meler! ilan olunur. hOrrJ)etı. yüz aencaen berı. de- ra ve ıenlt TUlta ile Amer1Jı:adan ve hükCmet roııııerının gözU öuün 

! Buıtünıcrc:!1 e:ıa'l - ıt Temm ı: ~ 2 - Emlak ve 1stim1Ak MUdürlilğyndckl şartlaşması gereğin- mokratık n•zama alışamamış ol· ümit beltllyor. Yabancı sermaye ile do cereran eden hüdlaeler hukuk * nızın llze olan ndyıa" nlıı doııtıan . .\ıL cc, Kültür mahallesinde, Cumhunyet Bulvannda klin kadastro mamızın baş sobebıdtr. tanttırarak, eaer iktidara ı:rllnıek, devleti olarak. bıze çok şey aöylen 
*2•nınncı .. ınlıkları ~ (12 Oçüncü mesele ııeçlm emniyeti hem Amerika petroıanu, \lem de meeıne sebep olmuotur. Millet m * ~llsı a •ıııayıı akaınLZ. nı az• 1 07) ada (32) parsel ve (l88.05) 1\12. den ibaret arsa kapalı ıarf· yoktur HD.lı:lmdc; dolayı ve getl· yabancı ıennaye)'i enellte~e düşUr· zın şerefi, ancak blzlm, yanı mu-
: Bu h AN ızı 1'emm _ 21 Atu ) '.:: 1 lı arttırma sureti} le atılacaktır. Muhammen bedeli (94.025) lira rllcn aRır hükümlerden dolayı. mek arzuau anlatılıyor Yabancı aer haletetln vnzlfc:ılnl ifa eımcı;l '!la 
! &tdec!~~a~çlnde ı erını21 çoit ~~ • ı ve geç!ci lC'minatı (5952) lira olup işin ihalesi 4/11/1957 Pazar· 111411 dan 1950 ye kadar mütemadi ma~e için aöyleellklerim eudur: yestnde kurtanlmıştır Bu müna * nız bir nıe e ~ıını ahırtan çeklnd. ı : tcsl günü saat (15) dedir. f teklılcrin (2490) ıtayılı kanunun tar!· )en ıalah ettirdik. tcıklmül ettir· 'k'Attı\NCI SERMı\\'E sebotle l!lin ederim ki, vatand~ ın * raın • a lct f dik 11146 dunımundan bahacdll· Yabancı scrmnyeye, yerıl aerınaye devlet kunctlerı tarafından !arlı: * 

11 
~ı. lhınaı eım ~nln tam: atı daire ınde hazırhyarakları teklif mektuplannı ihale günü en meııl ı;ndııce ırayrı tabiidir Ve ın- uzerlntıe ımtıru verilmesin, Yaban ız olarak. canla başla müdafaa 

! ı-:"'' nı Atııı ıı • geç saat Cl4) de kadar Encümen Başkanlığına v~rmcleri ilAn olu- sarsızlıktır 1946 da biz. hücrede cı aermarenın. 11ırnatlmlzde işleme edilmesi hakkı. mutaeldestlr M m 
,.. lı: ıa ıncta ça - ıı:1ıoıı : • nur 14609 ırtzıı rey vermcyı ne lşıtmıo ne sine mQsaade edllmeaın Buutıan lba leli:ltlmlzde. mık çokluk , atanda· 
.. ce er1nı •• ışmaıannı n neti• ' görmfiştOk Bu lıııll aldık. tetı:llmnı *"nı ... 111 ınanaaırıe cOrect •. ,_ ___________________ -_ ... ____ , ettirdi" 

1950 
~e "Ot n:ıık lktıdar. rettir Gerek yabancı termaye ve ,ın devlet kuvveti tarafından mu-

.. " ıı;ereltae petrol aramakta olan tir- hafazasını vazifeler mızın en Cl&o 
!~ <U • ! 11950 de bunu ele alelı, geriye gö- ketıere mukavele ile verllm1' THIJet tünce tutanz. Ve azlıkta olan va· 
.... "anı•· b 

1 
Jtaı - ....... _, 1 ': y t V"I" ,. D • • E w LOre ır: türe bu""nkU haline ııetlr 1 k b u dur 

... • ... ... - "9" ozga 1 aye aım ne men .. w ere hürmet etme orcum z . ı.aııtıaşlanmızın latanda.şlık bak ! ıeıın ı e 1 1
°1 sapını n o + 1 1 U dl Sal>ahtan akşama. akşamdan UIS POLfTiKA tarını tendi hakkımız ıtadar mu 

,.. ttıııeUaın: ıde Dlltıta ı bareJı:et ! r.abaha kadar ra olar bıze tcca· İnOQU, :tonuşm...una, cıış pomıta kaddes 64yanz. Deylet Rellilnln 
,.. 41( • Re"ıslı"g"""ınden vOz ediyorlar c \ap verme in kA meaelelerlno temıel• ,ıı,.ıe devanı et· kendi tll'bırı \"""hile mlnc~ı ıe hU • 8 •RP (23 ıaıı ! ııımız s oktur • Yüzb n ıl !!ne :ı;I ~ ... * u n be.ıtıeıne ırı 2l Kaııaı ı . .,. I> l'rl en bö) le matıara hukuku mittir: kil met reisin n maddi mes•uUye-
*' acaı n b dl n z b r )ertl'n .ı;. ı:onıırncm şt r Öt ki lı 811 bakla •SAyın Cumhurbaşkanını dış poll tinin iyi ~lemesını takip etmeli: 
! Ctt. r ıneıı: up ·~ uze .ı;. 1) VıllıVC'! &)gır depo undaki 943 doğumlu yanm kıın nnı blllypraunuz TR!sllJta ı:trml· tllı:a Ue lştlaallerlnden dalma flkA. borcumuzdur 
'1t 'Y&t ('"" ! 1 ~ecef!lm yet ettik tl'rdünde, lsraıııe, Ordün ııt.:\tOh:llA"h1 
•8aı .., kaaıırı 

2 
... 8} g,r a 941 doğum'u sıı! kan arap hamdani sımri adındaki araaındaıtı vaziyete ışare\ ecıerek. 

1 1 *d b •tııı - 1 araıııı 14 nygırl:ınn satılması a•"k arttırma"& konulmuştur. Sarın Re cumhur. manevt me .. aptıklan ı--bbUı, hem taraıııe mn ı;T \ 'OH Ml Yl M\' 
1t Urı.ıınunu ca hare e erı 1 :! '"' " ıı ti ı h b e k ı n ' ~..-tıl ;.ı b ... ım ~ n n 8 mı ' rme ç · naaetıetı.e, hem Anıp devletlerini bl· Benim. demokrasinin kurulması 
:otn. OZllbUır. Dlkkat.ı ! 2) Her birinin muhammen s:ıtış bedeli 200 lira olup fOO b z mle ıu mncadelrel nptığı· rlblrleı-lyle olan münuebetlertııe za nı isteyip le;temedll!lml merak e-
*o l.Aıt 121 lf. •· ·1 Ü7e,.ndcn mmakkııt teminatı 30 liradır. nı tırm etmltıtlr &lmdl ıotrın r.e- rarlı ol<tu Suriye hudutıonda Taklt. tıerlcr Benim, s yaset adamlann· * llıtıa tc Aralık . zo Ocak) ı • 3 1 ' i 1 vabımızı dinlesinler· 1 ... il IU dıın dalma l•lttl"lm tariz ıudur •ro.. ıt tar•rı1 h ) halesi 31/10/9:i7 Perc:embe gUnU saat 15 de Da m ve .... lkJnr! nutukta .... a adaletin il vak ta1z yapılan g .... ter en zum· ~ " 
• ·•llntız. t .. arek t tıd . .. ~ tRhrt'b"lnd~n. basın h'a"rrıvetlndcn suz idi Şimdi, on iki ada meaeleal· Bllha.'>Sa Bölükbaşı çok tekrar e-
• 1•rtııe hUrınaroııı12cıakUerln tııır.: F.ncumendc yapılacaktır. llll<'lm emnıve lnd,.n b11?ı,.oorn blt:" nl, blze ltarıı ılrlı alllhı olarak der. dşba.~ında ol'an rıcallmtzı. biz :'o•& ııı et etıneııı ııız .._ 4) Aygırlann ev afı ve satışa alt sartnamesi mesai sa· it llmt! ı.sıtıvor musunuz? kullanı1orlar. Bu hareket de fayda· bilmiyorduk. ama sen blllyordun 
•::ı e ınuh~b - ıa 8uııaı1 : : ıı'.forı içinde daıml l'ncUmcndc görfılebilir. • Devlet Reı .. •nııı ba ııca vazlf~I sızdır, ıı:ararlldır H•ltlkatte, Kıbnı Nasıl lktıcıan bunlara bıraıı:tın'• 
!aıııı t ı.ı racı e ,! t rı. ıe mit• ,_ vatııncıııııa adaleti ve rmnlvc-l! Tr.r ıp9elealnln bugünkU hale gelmesin derler Tabii yan ll'ltıre arı ciddi 
... ı. l>u -eaıııı bllmı or • 5) uteklilerin temlnaUan ile bclırtilcn gün \'C saatte de aııır ııataııırın zanın olmuştur Dunlann cevabı baalttlr. Sayın 
j:•.\l..ıa ıı • I hareket edin • ... 1eumendc bulunmalan il n olunur. 14661 ""lckt r Yoıı:ııa petrol ltuvuıannın Sarın Ba bakan. ıs~ te. demoltra· B~veli:ll ve u~ın Cumhurbaşka 
>Bazı 1 ili hlıat _ ., .... · ! "l\ 14ını 1ı rhanıtl bir memur bile tık rejimin aleyhine olarak, Ruay&., nı. aeçmlş hD.dlS!'lere mecburiyet 
ırı rı • illa"• b • .... ,, ı ..... bla•r it d bl t ö ,. ab4 lı:ırı or 1a •reke erını aı e • Sann Rela cumhur Kırteh!r ,.,1, ra lttltalc teklif ettlillmcten babae- n ın a. raz emııııımı mazur ır: r 

- ...... ~~...... ar nızı uc p -·. Edremı"t As. Saf. Al. Kom. Bşk. dan "' 'ini nvlnd n do a 1 lga etmevı diyor Rusya ı•e ittifak meae!Hl ba• aünler. Daha IMllt Mücadelenin -._._ arzu buvurdul\ı bPrltesln ld ı ita, bunun dahili batta bir işimiz 
1 

ba; M na kadar ı:tcı1p ele cYeşll Or 

H'" iıtı«tı«•••«•«« • b r hak katır Bu ıu nıc:ın mı~llT'l lçl11 kullan\lmaaı, o cta başkadır. BU duıı maceralarını anlatmadım ~lm 

Use,1 c h ~ ett kle"1n manev7 m~·uııvet eri ldtıla, 2erre~e ınaarı olan blr lnaa· dlllk aelil.m te llevırtler ı 
ın a ı"f Edrem garnizonu ıı: n 160 ton kunı Casul)e kapalı zar~ USU· nı ha ırlıvarak hlc tolr yerde '!:llll nın düfJll•lllDa revt. gönnlyeceııı bir t.:tth t: l\IHSU,t 1 

Y 1 lu ıle tır. alınacaktır. Muhammen tuUırı 400.000 !ıra, geçıcı te- buvunnadılar Adale• müesses • ıtııradır inönO, basın menııuplanna bu a çın du'"n t .., mınatı 19.?50 lıradır. Iha c:sl 5 11 957 Salı gunü saat ll de yapılaca nlıı buırüııkti hile gelmeııınl. Mcc Şlmdl cevabımı dinlesinler: bcyanııunı Hrlr.tcn znman zaman opraga ı ından uteklılerin mezkur glın aııt 10 a kadar teklıf mektuplan· 1 stekl mıtııklımnda d•l.mR tc5'1k İillncl cihan ht.rbl c:ınasında, biz, köşkün önüne ııelen halkın. uırar.ı "ld" nı Kom na \ermeleri ıllın olunur. Evsaf \e ""rtlar İstanbul, An· buyumıu tar \{! nll~ayet bıı(ltlnk!I blrl:aç dcta tcllket lhttmaııue m•· scvııı ıı&terııen karşuıında. ba ko· 

1 1 kara Lv. Amırlilderi)l<! Edrenut As. Sat. Al. Kom. da görülebilir. BR.'Svekn n Osman B<'\l(lk!ıaqı ı- kıua karşı, yalnız Almanıorın teca· nu~ması nlbay~te en:tıkten ı;onr:ı. Ver ...- hll!P. ıtetlmıtşlerdlr 

1 

ruz kaldık. Rusya Almanya lttıta. na çıkarak, mukabele ctmlftlr Ko 

ınııq 
18 

(2623-14630) ı;- n cS yast Şerın Aemeslnl 1111 :ı vtızlerlne karşı vo salip devletlerin Reuter ajansının dlplomatlıı: mu-
fJna. u:erlne ton ası l 1!ı1 • ".................. ..,. ............................................ ".,.......................................... tuvtp etmedtm. ıfahkemedtıı bu- kurtnrdtkları mf!oıletet olma.k tebU hablrl fnönO ile görO meık tstem 
"-ıı 'ill .._tte nıu••:.ı, Ve ora TASFiYE HALiNDE BULUNAN ıunan. müdafaa lıakkı olmavan bir ı kesi gibi. 11145 te Rwsya, dmıoltratllt ve kenaıstne Suriye mc~elı:st bak· 
''!~nııçterın eı~.::~0 nbolor~rlem .. a!uıe: pıırU lldrrlne ye bir vatandaşa bu ceı;ıhrnln en 1:0zdc olıın 4zaaısdı. kında ne düşündüilünü ııormuş-

.... ~ • .,.. tarzda hitap. hakllızdır Vtı mut Rusya bizimle 20 aeneden beri devam 

1 
tur. 

Cltılıı ılrarıt edenler E d . T k A . s· k . d laka CMa görecetıne 1 aret etmek eden dootluk ınuabedealnl teııhetmlş 1 
IO lafnıt ' büyük a n u"strı u""r nonım ır etın en de. mahkemelertmlzln bugün}rfl hA ti ve yeni şıırtlarla konuşulaca01nı, nllnll, tııı "ıall cıfter url 
110~ .. ~>'ı.ıı •~&t~~~Cla1 dolatı~ore~e · !ine göre teııln:tlr aOylUyordu. Rusya, Amertıı:anın en Je, bldııı tnrarınııxılıın bir te· 
NöNÖ Jerlne ııe ın. IKTlı;Aııt POI 11 IK~ lı:ıymetll müıtetlltl idi Roo&Vtıı. ba (.'11\0:ıe utronııılitnn liorlrnyor-
S.. Aşağıda )azılı gilndemi görli:>mek lizere sirketimiz ortaktan Sa'\'ın Reisicumhur. köyJQnCln na Kahlrede t0;1e demı,u: •Blz 3000 ııa, ortada Surl)'e meselesi dlJ• 

t•ııı ; 11 • dotru u ı'.1 .19'57 Per embe anu saat 11 de şırket merkezinin bulunduğu k<lp lnü doldurmaı.ını kalltmmıı mil UHktayı Ruaya tle anıa11nıı. bir eey )Olitunı dl)e Cl'\Dl•lan 
l'-l balllltt lnonu m":;p· Gen 1 n .. , kl 1 C dde i 46:1 H dl\l\al Pala 'ın [kinci katındaki )aııhane- Volltllı:asına esas ıı&tennekted r lllemleketımıztn içinde Sovret Rue- dırınışur. 
b 1 ti u na ' 1 ını na. Vıı b zım köylU mallarını U!'UZ fi· yanın propa~ndaaı Azami leli. lnöniı. dün akşam, aaat 20 uça· 
cı. b-.q01 ,:;, <lı. O.ll p ıs:.an sın de Cc\ kalftdc olarak toplanacaktır. atla alaeaıtımızı ımA etml'ktcdlr. R \ \ iı.t: Mi x \ EBETl.ER ııy:a. tzmıre mOtevcccıııcrı bare-
l11ıı:u~' ~ ,:ıı;!~t!~ GUnaı Topl.ıntıy:ı e ccek o akların muka\ elenin 60 ncı ınaddcsl ııntırr ""'"> ını ı.:ı. ıııııııı ııor Sa ın ~ll Basar, p:ırtJ grupla· ket e::un=l=ft=ı=r·========-
111lda -·• darı:, &1 lı; oracıa bu· ıne , erek a aletcn \'e gerek \ ekfıleten sahip olduklan his· düıı:üınüz., lıuııfinUI lı.ttı'lıırııı rında büyük kom,uınuz Sovyet Rtıı t= n a.. .. Cü.ııet rı faf&rcıı & Yaretı aın. l I b b k l I t ti Ü d hl h ft ı.ııllrnınıı. drıll•I ııan-k,,tlrrl, yn ile anlaşnuk için mütemadiyen Sa:ıı".lı VATAN Gazetecilik ve 
0 ..... • •ıa 11 de • se er ve:p ·mu mu ıt \CS a an, top an ı g n n en r a a " bU-k t d cı k 1 .. . ..... na lı;o)IOnüıı rfıılı•ll tizl'rlllP ırnr· ı" garret re l)or u Te a ı .... tbaacıtııı: T. A. $. adına 
t l"lıııtı°';~ lııer1ncıv 111 ,

11 
• ıenç erı:ı e\ı;e Şırket !\terke ne \ererek gırış kartı almaları rica olunur. ınııJa ,.1111 nı:ıı.tıuıır ı;;ıı,ııı. 1111 ııocaııcını )apan or. Ara.&. Sovyet AH"ıım f:'lll'\ \' l.M ıı.; 

1-l•ıııu llure elden c..araıı:ıe ~ ""' ıüıı, mııltııı ılrıtPrhıllrn ı'lııhıı ıı· .Rua~-anın mlleavlrl olan memlekct. j Um:m.ı füşrlyat MOdürü . 
it in 1 muıe1.._,., t..ı.i;,t ıı:aruaı. GUı~OE'.\J: ı·uın ı;atıJor. satın aldıtını, ıır !erde, emniyet ettıaı hUkOmetıerln Özcaıı ERGODF.K 
la çı tınıuıunda o!Q Ut Y. .. e .; DÇ d f } ıt irrlııdt!ll dürt nıf•ll pnhntıa;mıt buluıımacını istem )'il haklıırı oldu· 8U eayıelf Yazı İ~lertnl flllen 
ı-ıc rı:ı;t•Jdı, Önde ı"o u lı<llde vo 1 - Ga}Timcnkullerln satışları hakkın a, tas ıye memur u(';u ııu 1 • ., b • • nlı)or. ıır~ı\ıı ı, ısll: ııı-arı ("I nu tıUn)'l\ya )"ayıyordu. Po onyıı, IAare edcıı meauı müdOr ı 
ııeı ea~tuıı arctın~11 ~e "kı ı:• tarafından \ erilrcek ızahatın ıncelenmcsı ve bir karara ı.nrılnıı ıııııtııı ııır ııoınrınn mıı 1 Çekoalovakya bu akıntı içinde Ruıt- !ll'!t.AMI ıllKPINAıt 
O ıııa ta 111 4nıet :lııo e cilt•. Oe ba !anma ı. lrntıll, !!10 knnıı aıı,or, 111tııı nı JR)-a gidiyorlardı. Bu şarı'.ıar altın· l)a~ııtemı11e yazılann veni bart· 
ları, ~k 1• nıorhumuıı na, l;le1113ııttın ıtıtı nınlı ı dolnr hr•ll'llııt• ı..:ır- da, Blrlefmlt Mllletlere ııtrdltten terle 5:Önderllmeaınt rtca ederiz. 
ltrce 1"1.balan, ıa e aııeaı, doı\. 2 - 1957 yılı sonunda isletmeci tarafından serbest buak1la· •ıııı. tsr ı 'i? ıırn uıliı"ır. nıııııın sonra, sov~et Ruıya ile reni bir mu ~ 
aı,~, ~aaıı 11laan ııcı~llez \ bin· cak olan Kontrplak Fabrika ının, yeni taliplerine, kira 
tıaına .!~lr &aatte :.ec:ı~u ..ı Cenaıe şartlarının t b ti suretıyle kiralanmıısı için tasfirc hey-'&·-•••••••• 

Oe,e1u,1 • o., mez:ır- ! 
na~1111 ~ •rasıncıa c etme ıtelahb et \'crılmesi. 

BUGON 
t\C!naıı },( Ct LıönQn lf p Ocnel 3 _,_ f ' h ' f Betrete·ı •ııae~ın 

0 
sa bakan - Satı \'ey;;ı kiralama hakkında ı;cn.:A ta ıyc ey e ı \'C 

lerıı:ı .; ltaaıın 0 'ın· ll.P Oeııeı gerek ortaklar tarafından yapılacak tekliflerin incelen-
i t u Ba.ın Ya 1 ın, ı..ueteeı. · b' k b "l sı r 111 e ııeııçıı.. ~ n Oeneı Müdtı~ mesı ve ır arara &ı; anma , 

.. tt'e ~. "' ı •· Pcrıı::or 111ı:terı d lı:lı:atı r teıe1ı:ıı:oıı .. 
hlt Ya lll~ı lıı<t tetı:vordu 
~ e<tacı ı:ı tbecıı ı.ur: flUa, in ca 

ıı. t~ F eıı ııonra llhına ttı• 
lto:cı n tı!eraayon 'l'Urkı e Mil 1 
11ı:. Cııı~~r to u n:1. ll•a&nı Celll 
ll • ııcıa ıı hum Jaı>tı ve ffüıe
~~ ba,.aı:ut'ade,18 ~ı~ .... cteınokrası 

r ilme ııı 'rtı rk it( en 83 rıı. 
il l.rıır. ~ Olctuııınıu :cnçıııı lçın 
ın tacıeıl!tl, tlııteıceı hı ıııunuu &enç 
da• a ııcıe ııu.e ıınetı Yolunda 
l'!!!ı aııı. llntlııde Yln Cahıt Yalçını 

tutacaRını be. 

lnGnüiliiiir· d --
l'511111$ın Cft e 
hü~o • URran. •• ••1 ı ıncıaeı 
(ilRhon"'•ıtP,-tı 

Uça ın in 
do durıu: eb ı 1 IOk e tah ı:nu&z.?anı n m dan 
~ı 5l ae ~:~o llnab~ı~ı~t~k taç 

r oton:ıoıı , te cı t aonnı 
tola çıktılı .e b naırıı~Onü derh11 
ınetreıer tazuan o oın.,b 
dı •üren ""- atelında k ıo-

İnöncı ' h t tınc rı var-
cıı re bu ha 
ııı ıt il Anı 11 iç nae " r 

Cllp "P. 
lllr k e, bll.jlt 
oıcıu nete b r te anının bre 

aar ç~r:iıı•,a ıe:~na ıt h&cı 
ktlrub o an ırıeyd e 200 •· 
:Pıuı.ıııı il P ııı,11 :::: ıtelen oı r 
~IA!\ Is er buna ceva atadı Hal~ 

n.. .\ \ 1! lz\ıl .. P Vetınedlle~ 
... u teıatı • "Dit 

ııc;en 1 ürattan 
kııcıı ı:nü cıertıa la~~lnln hlle 
ta ıı:ıcııp ntı Y11rın •ab~a~te Çe> 
Yaııac:.ı.: •aat ıo da bı anısa 
tt;ı: • t. (l rı d r ır:örQ Illf' 
tı ve C; r t ı:erı döne-
\ r ı nen n u da ınaa 

konuı:aıttı~ 1 11 

Lüleburgaz Gar. Saf At Kom. 
Bşk. hğından 

1. Çorlu Garni C1'1 bırliklcrl eratı lht ,ı.acı ic'n 2490 sayılı ka· 
nunun 31 nel maddesi (kapalı ıarf) gereğince (200) ton sıfır 
eti sa m :>lınaeaktır. 

2. Muhammen kılo 
<26150l liradır. 

fıatı 280 kuruş olup geçici teminatı 

3. ihalesi 1.11.1957 Cuma glinll ııa11t 15 de Lüleburgaz Gar
nizonu Sat. Al Kom Başk lı~ında yapılacaktır. 

4. Teklif mektuplan ihale saatından bir saat evvPl vertlm~~i 
şarttır Postadaki ~ecikmeler adi mektuplar kabul edilmez. 

5. Evsaf ve şartname i her glln komt~onda görülür. Evsa 
fında yazılı <bas ve karaciğer) alınır. • 

6. A 'c n. Garnizonları olmak üzere (100) er ton olarak ayrı 
ayrı lstl'ldıll'rc de lh le cdnlr • (2598-14590) 

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

A lreri blrlıklcr ihth·acı tı:in 3 kalem 9Chıe satın alınacaktır. 
ihalts • 611 1957 günü saat 11.30 da kapalı zarf usum ile yapıla· 
eaktır. 3 kalem sebzl' bir istekliye ihale edilebileceği gibi her ka· 
km ııyrı a~n 1 tcklılcre ıhale f'dilebllır. Evsaf ve şartnamrler hl'r 
gün kO'l'l:.c7.ında ve İstanbul levazım amlrllğ,i ilan kısmında görii· 
lebllir t teklilcrln bellrtllen gün ve saatten bir saat eweline 
kadar teklif mektuplarını komisyon baıkanlığına ve'1"elerl llAn 
olunur 

Cinıl 

Lahana 
Pırasa 
Ispanak 

Mlktan 

82 ton 
52 
:52 • 

T. flıtı T. tutan G. temlutı 

16.000 Lr. 
27.040 • M82 Lira 

41.GOO • 

84640 

(ANKAY ... GIDA PAZARI 
Kollektif Şirketi 

Emsalsiz yeniliklerle açıldığını Sayın uüşteri/erine 
/er. Hususiyetlerinden bazıları; I stonbul'da ilk defa; 

müjde· 

SERBEST SERViS 
• OSTON KALiTE 

UCUZLUK 
ınıt: rluroaı) Sisli .Hnl/ıde~r,,n7İ Cnd. 32911 

---~~~~~~~~~~~~~~~~-----
İst. M. M. V. 1 No.lu Sat Al. Kom. İlônlorı 

<'in 1 Miktan 
Tutın 

1.lra Krş. 
K. Teminatı 

J.lra Krş. 

İhale 
Şekli 

ihalf' 
Tarihi 

ihale 
Sa atı 

Sebze Konsenesi 10 Ton 31600 00 4740 00 Pazarlık 25.10 957 16.00 
Konservelerin beş tonu Ayşe Kadın Kon cn·l' i ve be tonu da türlü kon l't"Ve~i olacak· 

tır. ihale )f'rl: istanbul, Sirkeci • Demirkapı 1 No lu Sat. ı\l. Kom. dur. F.vs:ıf \'c ~arhıamesl 
her gü~ komisyonda görfilür. (2698 - 14009) 

* 
('insi ve Mlklan 

Tutan 
J.lra Krı. 

K. Tf'minall ihale 
l.lra K11. Şf'kli 

ihale 
Tarihi 

ihale 
Saatı 

T. 1''asulya, paUıcan, domates 
Patates, K. Soğan, Limon. 

2500. 00 375 

Maydanoz, elrke 2SOO. 00 875 
Domates :SOOO 00 750 
Tel balyalı Saman 1 4 ton 3500 00 525 
Patlıcan 5000. 00 750 
Taze AYSe Kadın Fa ul) 5000. 00 750 

İhale \'eri: İstanbul Sirkeci · Deıaırkapı l No. lu Sat. 
her :ün komisyonda iörülür. 

00 Pazarlık 22.10.957 15.00 

00 Pazarlık 22.10 957 15.05 
00 Pazarlık · 22 JO.!l!'i7 ı~.10 
00 Pazarlık ?2 10 957 15.15 
00 Pazarlık 22.10.9'i7 15.20 
00 Pazarlık 22.10.957 11125 
Al. Kom. dıu. Evsaf \'C şartnamesi 

(2707 - 15007) 

IAYPAt 1 

IAŞYAZININ DEVAMI 

1946 -1950 yollarmdan hiç aynlmadık 
(811 ı ı lncldel 

dlrl•lı· H JııılOsUr mtıblllnln tell.1olerl) lf" ) OrOnımıl,-rcrtlnl li:aT• 
ıa•ıılıınıı: ı.araılanııa u~nn )ıllar hl{' bir ralilp .. ı,11..t km'Vl't eli••· 
ıııııuıı, lı.tlılnrı nınhnfaı:n ıcııı mllll'll' ıııt ı.n mrtlrrl d tıımnıa. 
rım:ar rtnırır. ıuı.1111.p , .. tuakk1 hl'ılrr!rrlne lhAlll't f'lmrıl', krndl 

1

' ıııtıldıırı ıııı.ını tıı\ını ı.:ıııunlnrı çlinrnıt>;:e, eeh ılı-t Ti' ınıı .. ohıı 
) nrdııı.cıllli: ı•ııııc&e muhtaç 01111117.l rııı, hlll le t.-Oçiit.!Ulilerl' dtıtmek· 
11'11 tıı..~ıııme 'n~rııııııııı ıııntıruııı dtl5ıııeı.ltrıll, 

B Pil, önırtınıııı ""n """""'ıı" &l'Jtnlf, kl'ndl he•alıına hiç lılr 1 
emri be•ll'tnrılltl, \.lnısrrıln kulu ',. 1'1111'_!;1 olaııııyeeaıı hr-1"1 
ttırlO lmtlhanlarılıın ıu~{'•nl bir r: J:elerl> tın. 1- trr llrmokrat 

l'ıırtl bndl proıranıına u! taahbtıtlıorlne ~:u ı:ı c!i~ten>l')dl, ııotrn 
)ollıırıln > ürtl~Plıll, IM'aat 111 trren lırr ldarrnln rnıttnası çarr iz 
ol:ııı ıı tıılnnn hududu !cindi' kal• Udi; bOllln l•tlklAllmr ralınen, 
broıılııı )erim Dl'ıııolirat l'nrılııln )lllllbll ındu olar:ıktı. Aıı partiye 
> ıll ııl't'a ktfllllı. eUlın. !;{lıllıııdı- ııııı.ıı tılmıntı rlbt"tle l8lerlnı. llla· 
IHIJU ıılkn dl ırıı.•ında 'dıııın l\ll'IUlere~trn ço1' yaı.ınııı. ve in nıı· 
ııı. ~ürdtlın. ıııınn uııutııııııım \r Ml'ndrtt•tr bir taliını mrzl.rdler 
hııluııdua:u. nııcaı. llı;thlıır nıt\ ı.1ııır nınh us hııstııııca mnı.a\'f'met 

<'•lenıl> errı. ııuıoııı.u hallere dtı tQilfi knııaatınıtrn 'l\Zlt"Çf'menı". 

:"e J ıızıli ı.ı Ll."J N ldnreııln > ıırııtııtı IUbıır•ızıık, l•llı.ran;ı.zlı~ 
hl'• ıp<ızlık mrnıltkl'lln brı.a.ını ,.. \anıtını tehdit edt!rrlt bir 
drrl'l"f'Jf' \Ornıı~tır. ~ ııflbJOll \I' 1 tıı.rnr 1z pnrıı. hOn)rııılzde tfth· 
rlıılerlııl ilerleten bir ı.ıın•rrıllr. nıı şnrllar altında ) alıuz nıemlf'· 
lirltt liarşı olnıı \ 'llZHe detıı. Adnan l'llPnllrrr•r. a.;ar~ı dııTD1aktan 
\llZ(leçrıııeıllglm du~tlllk da heni tl'nlildr' H m(lca(!ı•lr)e l;Rllrl)'Or 
\r hlr ıı.tlılıır cıer;I ıı.ııı:ının ıarnr1 olı'lıı~ıııın ıelirıır tekrar lfadt
'" hrnl llll'!'bUr rdlJor. 

llt•nlnı ııııılıııl -.:annatınıe J:llre muholdetln nrdltl teminatın 
ı·ef\'C'\l'•lllllf'lil hlr lktldıır clri:l~lklll:I yalnız: mrnıll'liel için tek 
ırurtuıu, Jolıı ı•lmaı.111 ı.ıdmı)or, Adnıın l\Jtnderea \C arı.acıa,ıarı 
l~·hı ılP tek ı;etrııııet \C huzur )oludıır • 

llrnıoı.rnt Partinin ~Prlrrl, bıı..kı, mrnılrliet hıu:lııtlerlnclrn n 
bol ""•eıll'n nıenfant teull, eehalrt \e taL'!•ııba tınlı: Tf' v1edanlan 
u• u tıırnııı ıı;llıl ıuolll'rle ı.t•ıı bir zeıııon daha iktidarda -.:abalar 
blk, nuncuı J oı.ıerlıı \e betrılnrııı altından ı.11ıı.anı1Jacaklar, Hl· 
lrı:-eı.ırr \e nıllletlııılzl tamiri ıoç rııbnelrre " aruntılara marn.& 
l!ırııı.aralilnrılır. M~ıııll'l.ct ilJle bir bale ırlnıl~ bulunuyor ki \"alaııl 
dııJ~ıılnTını kaJbrtıııenılş \c ııartı arho ltıııı>la ıtllz:lerl d6nmt'mls 
11!.ııı tıtıttln • denıoı.rnt \Bt:ındııtlar için de milli hedrr, enıanell ıa
lılhlıır ı:crl \cmıl'li \l' bundan 60ııra intibaha -.:anı5muı bir an-

~ h~lf •"" "''"'" mem<••« hl•m~ı~:,;~nı;;;:· YAIMA:!,. 

MENDERES İZMIR'DE DE KONUŞTU 
(llııtı ı tnehl•I 

ıelı:llre net1celenmtş Te bu husws-
•Kanun:arın hazırlanışından ıon 

ra tatbikatta bazı alcflak tara!lnr 
gOrQleblllr Mllli Korunma kanu· 
nundıı da esnaf ve tüccarı sıkın· 
tıYa bırakan bir takım mndcıele· 
rın aksak olduıtunu ııördük. Bu se
bcp!e bunlan Ya tadil etmek. 'l'a 1a 
kanunu tamamen kaldırmak ııu· 
retlyle rcrtne daha müabet ted· 
birler almak karanndayızıt dedi ve 
ayn şeklide veraset ve intikal ver 
ıtllerl kanununun son tadilinden 
eonra ırl5rülen aksaklıklann izale 
eı1lleceıtını. onnan suçlannın ela 
bir defa için aftecıllecetını aö:ı:le
r ne llAve etmiştir. 

Al Ti ı\'I' • O:"RAKI 
SfÇIM 

Başvelı:ll daha sonra ııözü C H.P 
nln ll!tı ay osonra yenı b r ıscçlm 
yapmak yolundaki vaadlerıne in· 
tllı:al ettirerek ıOyle devam etti: 

•Namzetlerinden ııenetlcr. ıe-
petıer alıyorlar. ÇOnkü bir defa 
iktidara ııeçerlenıe milletin ıııı>
tından lnmlyeceklerl yolunda ur 
ııılnııız bir kanaatin mevcut oldu
Runu blllyorlar.ı 

4 K!'IAKUKl • .\R 

Mendcreı; bundan ııonra lktlııa· 
dl mevzulara temas ederelı: muha· 
le!etın bir fincan ltahuı iç. n d 
bir iktisadi s!ııtemı tııtuıemeıe ça· 
lı tığını irade ettikten sonra ko
ıı~mıosına şöylıı. devam etti: 

•Huzurunuzda kabul eaıyoruın 
ki bir takım a!a;aklıklanmız olma 
ml!J delllldlr. Pakat bu derece a· 
zlm b r kalkınma hamlesi içinde 
ııüratıe ırld!'rken akaaklıklar olabl· 
lir. Bunları sıı:ıcr muazza::n bir 
kalkmma içinde telle ve sOratten 
dotan bazı netle !er diye mazur 
ıı recek ıe arıedecela>ınız.• 
(,( UK il \nlı;Esi 
Başbakan m!lııteı1ııt vatandaşı ıta· 
man zaman 61kan darlıkların da ar 
tık azalma yolunda oldu unu ka de 
derele ııöz(l vaktiyle Tıredc potro! 
mevzuunda Kuım GUlck tarafın 
dan ôylendlltl iddia olunan ve 
ııonradan bir dlvA mevzuu oıan 
be;anııta ıretırd.I ve ıöy.e dec11' 
•- O Tire bAklml kanldl (belki 

Olllek:'ln hakkı var. devletin ra· 
bancı petrol ııırketlertyle olan be
ııaplarıııı ıtetlnı!n, oncıan sonra bü· 
kOm vereblllrlt> <ledl. Biz de dev· 
let besap:arının bAklmler taratın 
dan t tklk edllmeatne lüzum o. 
macııtını, bu aözOn ti(lylenmeaı
nın Mlında euç teşkil cttıltlnl aıı· 
latma~a mecbur oıcıuk • 

Menderes C H P. ıtenel başkanı 
1..met lnOnUnün kendi tAblrlnce 
•zehir damlaınnı• tablllnden .Oy· 
lcdlltl bir .OZüne daha cevap ve
rec:eıtını kaycıederek oöyle devam 
etti: 
•- 1ımıet Paşa yalan ııl5y!Q}nr 

demiyorum. Zira ayıp olur. Patat 
tetkik etmeden konuşuyor. Meın· 
lekette sayııız mllyonerımn oldu 
ııunu ve bankalan:takl mevduııtın 
oıılann paraııı olduıtunu ileri sürO 
yor Halbuki biz tetkik ettik Ban 
lı:alar me~dua•ının 'öll'l.15 nu 6.000 
llracıan lcClçtık mevduat teşlcll et-

etted r lsmeı Paşa kendtstr:e 
bu ceva ı ~ e blleceııımı zannet· 
ııoydl, muhakkak k1 o iddiayı yap 
mazcıı • 
C.A'Zt:Tt:I F.Rtt nrCL"".\J 

Hür P poııtıkactlannı kaptı 
kaçtı polltıkacılar diye 'asın andı· 
an Menderl'fl hu arada baınna da 

venlden hücum r.tmektrn kend si 
nı alamacıı 'e bazı !l'azetelerln hak 
kı batıl, batılı da bak yaJ)tıkları· 
nı ı<l5ylııdl. Mrndcres nutkUnun gan 
kıamında D P nln mutlaka ltnh1r 
bir ekıırrt1 etle seçimi kazanması 
lilzım ~cldlltlnl ısrarla teyld ede
rek •övle ron verdi: 

«Rue radYo$U. ıaba!ıtan akşama 
lı:ııdar. C.H.P. ye rey vcrtn diyor 
Neden? Rusya C.H P yt seve,. mi? 
Günahı nedir 5evmez. Ama biliyor 
ki C il P zayıftır. D P. ıruvvetll· 
tılr Zavıfa )'ardım edin ki kuv
vetler b rblrlne muvuı ol8un Ve 
kunetler ne ltadnr muvazi oıur

Bll çarpıft?lanın o k1ıdar •lcteletll o
lııcllğır.ı tahnbatın o derece no~an 
lıışacıı ını llesa;> etılyor Bu scbı-p 
le t ~rar ı.rırarıa ifade ediyorum 
ki D P lktldarda mutlaka kıı.hlr 
b.r cbcrtyctıe tutunmalıdır nu 
vatan vcntden kuruluş dcvrtncıe
dlr Çc'".işme e sarfedccek vakt'· 

mız yoktu•ıı 

Başbakanın bu 1ı:onu~Mı Ba ... 
mabane meydanına celbedllen ka· 
laballk tarafından alkışlarla kıır

şılanmıı ve Mıo..ııdercs daha sonra 
otomobili ile Manl.aaya hareket et 
mışıtr. 

Menderaı 1ı:Onu~uına b~lama
cıan ance Basmahane meydanında 
ki lı:alnbalılh ııörllnee heyecandan 
aıtıamaııa başlamıştır. Bu halh·le 
~ini çekmek lııteyen foto mu· 
hab rlertne Ba bakan, çekme:nele 
rını rica etmtotır. 

BugQnkü D P. mıtıncrı Ne~ork 
Ttnıca n AP muhablrelri de ·n 
kından takip etmltler Te rnlt!ncl 
filme c.lmı,ıan:ıır. Aynca orhrim z 
de bu:unan NATO erkAnından 
bazıları ile diler )'&bancılann m • 
tlnll yakında.-ı takip etme!ı-ri de 
dikkati çeıanlştlr. 

Menctereıı bu aqam Ma.-ı::ııada 

da bir konmmıa yapacak Ttl ceee 
e«'!hrlmlze dönerek aabahleytn İ5-
tanbula hareket edecektir. 

IZ\JIR U .J'. MITISOI 
içi:-.; f,FTlıtTILf~UR 

Evt'I ÖZOF.S Hlı DiRiYOR 
tı:mır. :ıo - fzınlr oehrl hu"1\n 

tılya.s1 tarlblnln en heyecanlı ı;ün 

lerlnl'lcn birini daha )'~amı ve 
önümüzdeki rırçlmlertn tın ban.· 
reuu mjcadt'le?ert dev liderler 8· 
rıısında ba,lamış bulunmaktadır 

Günlerden beri bug(ln yapı'acak 
olan D P mi tını;: nln hazırlıkları • 
le m !?Ul o)ıın İzmtr tcşkl!Atı b1r 
ucu .Aydın ve Otcs ne kadar uıa· 
nan adam toplama ışını bak ır.a•en 
ırtız ı organ za eun ı Tll izm r. 
Manüta \'e char kazalara mell$UJ'l 
800 ü il! an otobüs. kamyon ve 
taksı:er daha bir hatta öncesin· 
den kora anara!ı: kalabalık bir par 
tlll grubunun lzmtrdelti tı vd 
ı:östl'rlslne lştlrnkl trmtn etı im ş 
ur Dü~11k m~arınrla temin edi
len bıı vll!!ıtalar aabahın tırken 
ııaatıerlnd<'n ltlbar n davul ve zur 
naıarıa g teri yapa yapa oehre 
konvoylar halinde ııırerken. lıııkı 

katen ibr tıc ııeyredllecek bir du 
rum arzeı.metı:te idi. Açık bsa ı 
ka.""n:vonıarcıa çarıaflı ve yıışma 11 
kadınlann J üzlerını kapavaralı: ve 
ı;..,RClalerlne taktınıan D P. rozet· 
lcrlnl aa!ı:la arak buııünkO D P mi 
l.anıılı e ıot ralı: eı.tırUmelert de n 
rıca g!lrQlmeRe dl'ltl'r bir manzara 
arzeııı;orcıu B lhaı;.sa Aydın ve bu 
cnzerırAh Qur ı eltn ı:elen konvoy 
tar C H P il binasının öne" .n t:e 
çerken ~amyonlardalı:I a."ı••'arın 
«}'a ra ya, a aşa c H P ç ) 11-
~u dl)e baRınn,alan da h lhllS"a 
tie)tı!Jllecek manzaralar a•a"'nda 
idi Trafik kanununa ıa-,-:ıen ay 
kın b r hatde ft\lk ıı:asa itam nn
ıarla tz lft! getirilen bu 'atand • 
ıann o P mltlnıtıne tştln"-ten r.ı 
;,.ade ıre:ış ıııcı ., parası D P. den <re 
rllen bu t.:-valıata. fzın rl 21.'ZD\Pk 
için ı:eldlklerı de bu hW.lyatlann 
dan nçıkça anlMllma'kta ldL 

Saat lli de bqlıyan D P mitin 
w da~a r.l\'ade bir ır(lvde ı:llııterl· 
61 !'kllndıı tertlJ) .ocıumıetı. iz. 
mirin D P. nln ıkılmaz bir kale 
ı olarak v111ııflandın:tıl.dan D P il 
er, elbettrlt1 eon g(\nl~"'de muh .. 

ı fete ı;tlııterllen muuzam all'lka.,,ı 
<Jltrelemrk için gavret ııartedecf!'k· 

lrrdl Raklta:nla l!Rdıı edllenıtren 
bu büyQk m~f bOf\llla ~ aıııt· 
mamı tı Ak am tzmıre ce!ecek o
lan C H.P. Genci Ba.şlranına \"!! 

CHP t~kllAtına bir ttöz datı er 
menin !Qzumuna ınanıı:•• ar ı. 

'Keı:c!I 1fadelerlne tıare h· n a dn 
muv11ff11k oımuıtlardı Fas:ıı.t b r 
mesPle kalıyordu Acaba kendi p&
:raınrı ile tc-mln ettlkl'rl bu rnu· 
azzıım kalal)alılt acııba vann i1-
met tnl!nüntın ı tırak! ile apıl .. 
cak C.H P mltıncınc de katli ak 
an:uaunu gôstcmılvf!CPli:ler m.lvd ? 
Nitekim b6ylc de oldu ve D.P. nın 
cclbettıltt bu büyük kalabn'ıktan 
mQhlm kısmı temin edilen ,.ıw
ı ıııar geldikleri ~rlere clder!l!rken 
van yanv11 bQş olmalan dikkati 
çe!ttl ve haklı olarak da D P ileri 
ı:cılenl rının cndleeıerını muc'p ol 
du. Hattl Tasıtalardan çoıtu 
izınlrde kalmıııtar ve :varın tnönO
vU d nle~ecek olan bu D P ker
vanına meıuıup o!ııaıarı ~rt.esı ı;ü 
nü ır tOrm~k Ozere garajlara Te 
açıktık y rt çe1'Uml~lercıı 

DP !mılr mltlnıt Ue. belki um 
dutunu buldu, takat. CHP n n 
Gt fazla maııraf npıp ltalaballlı: 
temin c~1emwno de sebep o:du. 

Türkiye İş Bankası A. Şirketinden 
B:mkam1z Kambiyo sen•I lerinde çalı ınlmak tize.re as

cart Orta mektep mezunu lisan bilen daktilolara ihtiyaç 
vardır. 

Bu enafta olanların Yenicaml Şubemiz, Memurin Ser
visine müracaat etmeleri rica olunur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden 
Vekiletimlı Sallık isteri Umum MOdürlU~ hijyen şubesine 

Yüks,k Kimya MUhendiıi alınacaktır. 
Taliplerin -evrakı mUsbitf'lcriyle birl'kte Zıtişlcri ve Mua

melAt Umum llıüdürliı&ilDe müracutl&ı1 ılAn olunur. 
(1'1181) 



istanbulspor, Fenerbahçe ile de berabere kaldı 
Mac; «Kupa Finali» havası taşıyordu ... , 
Taraflar sayısız gol fırsatı kaçırdılar. 

G eçmlft.9 09 b'QTGt ra.k:lp ..,._ 

4.1... Bali bwı.la.n ffl'tt, tılk· 

dlr6der ve kend.Uerıne •ÜC 
Btr'Yt>ıtı.m> denlt. Zaman.la u.c ta· 
:tımuı blı1. boc&l&m .. ya, dflfıUkçe 

dütnı•1• başlltdı .. , N!Jı&yet öfltı bo
su.ldu ki, cBÖTÖKLÖK> 'f&a1'ınt bi· 
lt ta1beıtl. X.Uç1llen ı.a.llm ~İL 
TAŞTL •• Q, SARAY •• P . BAHÇ& iM 
t.endlltrUıt ffln.1 bir rU.lp, <s'ÖÇLÖ 
BLOK> u tamamla)'lıeak blr taltlm 
a.radıl&t ff bunu nlh&ye; dün bul
dular._ 

ÜÇ BOTOıa..l::R'e ClAb1J olan fan.1 
kulUp :tsT, SPOB"du... Gaçen J1l 
lntlkt.1 ..tbuı a-eçıren san · alJ&h 
W&r, nlha;e~ bu ytl da. muva.ffalı: 
ol.m.Ufl,ar. o. saraydan aonra dun 
n1ha19' P. Bahçe Ua dt 1o.ı.Uı; be 
rabt'~ Uimı.tl&rdlr. 
Ta:a!ı&rlan, fllmalan. cYa.p 

••rob d1Jecelt tofU kulüpçUler! 
.,..,._ .,. btanbuL&por bu b&Uyla tyt bır 
ctÇ BÜY-CK• lerden btr tane&ıd . r 
klJP.4 MA.ÇI 
Beşlkı.ap 1 • ı matlOıp 9den, Qa. 

ıat ... rayla O O berabere kalan 11 
t.anbulaporlula.r, dun de Y . Bahçe· 
den &ol 1tmed.Uer .• ~en pa.3r AD 
t.arad& OJllD.&f&D P. .Babçtiller lae 
ra.ıı:1pleruıe aoı aı.m.u. için ç0 .. ça.. 
11,:ı.ıar, !atat bunda muva.rra .. ol& 
madılar , Jlluen Ua:ler aruınd•k· 
bu.Uıll •Jah&tlartn ~u:oa.rı ne de
re«J• kadar yıpra ttı.klanıu seçen 
111 ıördük. Bu bUtma Sarı 1'.ct· 
ffrtli .tulu.bun •J&hat meraü, bu 
111 teııdileırlııe bea..l d• ;ok pab&
lıJ'& m.aı oıacu: tır .•• 

MOMbaU blr cK.upa Pi.nallı k•· 
dar heyecanlı •• ı:evlr.11 cereyaıı et. 
u. Tara!lann rakip for•etlert P· 
J•t 7a.kll14an mar.&:• eımeıerı maçta 
ıoJ. oı.mamuına .ebe-oıret •etdl. 
Ll.FT&a OYNATll .. 'IL\Dl 

Sen • alyahlllann marltajlı OJU tı. 
ıarı. Lıeftere adeta adım attırmad •. 
!Ilı mefbur fuıbolc:u)u lat. Sp0r Ud 
1an b&tı marlte etmeır.ı.eydı Bu 
du!'um Lefterı yanlız bıraıc.madı •• 
fon·et1 ifletmWne m•nı oldu--

1 GONGÖR ERDAL 1 
seç u. 12 ad dalı:ttada TUran ble 
Gnfinde lta!a &UL.. Topu K'l)'hi 
lı:apu. aılu IJUt\l ~ d.lrel• Q&rptı ,. 
dı~1• cıttı .... 

20 ncl dakltada AJdemtrl.n ta!& 
şutu taleJe &ir'erken Ntldtm oıhı'

dı. 

25 Unctı da.lı:1.kada Turanın .U:ı 

tutunu JlD• Sablb kurtardı. 3'1 net 
dakikada A1demlr1n ortuına thM.n 
çıktı. Kale bot oldutu halde .aıtclA 
utu auta stt.tl. 

Son dakikalar aetıee1t dei:l•tlrme 
d l. Mac ta ıoı.tt~ btnbm'e nthaye:.. 
:endi. 

FENERBAHÇ&: *** 
~ükru Nr:Dll.t.. BAbRl • AYNI, 
Naci, Necdet • rtTRAN, CAN. :,e
re!, erıer. NtyazL 
Ant"nor YOL.'IAA 
Kaptan : NACİ 
lSTAXBULSPOR: *** 
8ABIH • KENAN. MER!B Ki
m.il, KADRİ. OttNOOR., KA&AJS. 
OÖLU. Afdemtr, İbrabı.ı:o. msA.N. 
Yüke.el. 
Antrenör Necdt~ llrdem 
Kaptan . AYD!lMIR 
Hat.em . Or:::ıan Gooul 
Seytrc: "809 k!ı. 
HUllat. ~ T.L. 

raı.1111 
);\f 

GS 
FB 
l Spot 
Vefa 
B 1 K 

h. 
o . n H 'IJ \ \ r, P. 

• • • • 8 • 8 • 
8 3 

K. P&ııa 8 2 
B Spor 8 l 
Enın 8 2 
BeyJı:.:oz 8 1 

' 

• 

i. Spor 
• • 
lzmır' a 
9idiyor 

~)4' Gbztepe prot•roneJ tutbOl ıJt 
ıı. 20 ve al eklim tanhl•rınd.• . 

.naç ıçın İBtanbulsporu irm.ıre ıti 
\et eun ıo buıwun&ili:t&dır. ııf 

Ancak İstanbuplsporlu~ar d• b' 
k aı'ıjıla.,ma ,çın on ık. bın be:t.., ;.t 
lt ra talep etm1,1Jler ve tellrl"a! 
bll dırm ·şlerdır . 

:ı.tutabakat ha.tıll (_)lUM&. !arı.,,, 
ısıl &hlılar barramı lanırın ı;t•ıJ" 
toeukları ıle yapac:li:arı tkl ;ı l' 
tı tu> i Karşıl~mayla ceç.:receıutrG 

Halter birinciliği yapııJı 
Tttr.tlyc halter bı.rınclllklerl 

ı :.wı;,;oy halk e;ttlm dernql 
••' ·"' a:ılonunda yapılmıttır. , 

Mila&bak•1-rd& bır1De1 ıeıenıet 
ıdadır: 

56 KİLO: Ka)".ba.n Bora 255 'fol 
80 KiLO: Nurl A.ıtın. 271..J :gl 

67.l KİLO: Jozet. Vun.tıq 215 $1 
75 ~: Sadılr: PenUJ:ı.hl 310 ~ 
• 5 Kil.O : :Me~in oorınan 335 ıı
ilO J<.U,0: hrdl Tur~amar T ~ 

312.~ 

A01R: M~ır Gulpak 310 $1 

~ .................................. *:: 
+ TaJ..ıın ' 
* lar o. (;, 8 'l. " \. r ,~.: 

::: ... --· 
: B.J K 8 7 1 - :ıo 7 1~ ı: 
... A:::ıalet R 4 4 il S 1:.1 ' ' 
*PB 8 4 :l 3 17 7 10 ! 
'!i. Spor. 8 3 3 2 lD 10 9 1· ı t G. S . 7 3 l 3 10 3 7 ' 

Bu meyanda bata yapma)'aD 15&· 
rı 5!y&Jılı de!a~ta K!.mll biraz da· 
b& a.otültlr.anlı oynaaaydı biç filpbe.. 
a:. :ı forTete daha dQZ&un top aldtr· 
a. GCı na;ör ı.e ba .. nUydı ~acı., ken 
d.nden eoıındt. takat. ı;olı: hata Jap· 
tı 

Adalet • l 

2 - 17 4 14 2 
1 19 " 13 3 
3 l 10 3 ı ı 5 
2 2 12 11 10 6 
l • 17 15 1 ~ 
331979 
4!813810 
24820810 
1 8 8 14 3 13 
1 8 • 18 3 13 TURHAN (Solda) MERiH (Sağda) 

-::=:=========-~~~~-:-~~--.. 
MÜCADELESi: Hep Merih lehine son buldu. 

• veıa 8 3 ı 4 13 17 '1 ıı! 
:Beykoz 1 3 ı a 8 ı:ı '1 c' 
*B- ~por 8 1 4. 3 9 13 e l~ı 
,..Emnıret 8 ı l R 8 ı~ 3 14: ! K. PllŞa 8 1 1 6 20 ~ J .f 

<««««««••········~··~· 

Tf~:\LRBA.BÇE S&llT 
B\!'iL\Dl 

rauun me:vdannıdalı:: t ıtyut dUel· 
lo•a;. tutbol MJl!'cller ı ııa :ıernc• te . 
.ı.r et.meml!Jt1. lıad ,-1ne aıı:zına kL 
dar doluydu .•. 
Sarı • lld•ertlUer oyuna bın.a 

ba ıdılar 14. cu dakikada NlJUI 
ka•ı önünde Lertere pb .,erdi. O 
nun aıkl şutu aut. 

ıs uncu dak~da eref auttan 
orta yaptı . Canın YOieAıl a"\arda 
l'ai:a t. h&ktm yerınd~ bir ıı:eraı a 
hu ıı:oıu •)madJ 
:\ \CI PESAl.Tl \- \PTt 

:26 .ı:ıcı d..akiltada tb.u.u Mac: m·J· 
cade.e.s:nc:ıt topu t'laaıı:ı .aıctı. bOf .,._ 
7i ette taleJe g!re!'"J(tn ti lçlnd.e N · 
el t&t&tından dtl tUrUldU . Fakat b• 
k!m bunu cuaı:andı..~dı . 

.\2 neı datık&d;ı Canın .ı.u ou a· 
nu Sabih ltur;ardı Yfl dt'rtt de b 
net:ce ne .ı:ıtbayetleı:ıdl. 
it..ısci DEVRE C.EKİS.'.\tELl 
Gi:C"Tl 

t.ıac:ın it.inci de,reaı ;ek 

. ' 
' 

1 

Süleymaniye: 2 
Oavutpaşa: l 

Beylerbeyi ·Taksim 

GOL MÜ? DECIL... '\ l3&1lnl n 311\..ınfl:ıın ı·t-1;.llıl J.n\\f'tll ~lith .. .-hth uıılf"rl.f"ll 

yenişemedi 
Pr~e.1oneı ikinci t.Qm~ 11'" ma 

lan dun $eref Stadında J&ptlm 
ıır Günün ilk tarııtaşmuı Sille.,. . 
maniye lle D. Pasa aruında otmu.s 
ve t-akımlt.r tu tertlplt •ba7a çtt· 
mı,ıardır~ 
SÖLSYYANİYB· Cemal, YOkM!. 

IJt!ımet. TuneaJ, Çtço. Tursut.. M~ 
tın. Teıııer. J.lehmet.. Ueeut. OUD«Ö!" 

D PAŞA. AIUddln. ~şat., Hu.sa 
metUD. AJdemlr. Necmı.. İbrahim 
$eraret\1Jl, &rol. Al&eddln. Mebme" 
Cetı«lL 

Süleym&n\7• rattbln• nuar*D d•· 
ha tıatOn bir oyuıı çıkardı. 27. U. 
da Met.in .-ı 28 da.&:1kada Mesuı .-a... 
aıtUlyla &ttllı::I.an lk1 golle dıwnJl 
2 o pllp blt:lnn BOleymll<D1J11ll 
ıer, lktncl de.-reoın bltm~ne tkt 
tıülka kala İb.r&lılOlln ayatından 
btr ıoı redller •• maç Mrlece 2 t 
8Qle7t1la.DIY'l:DlO sallbtyet1 Ue IODa 
erdi. 

tkıncı ~a BerlerbeJ1 ııe 
Ta.lulm aruında yapıldı. 30 dakl 
tad.& Vt.roJan 're 35. daktkade Ka 
ranm yaptl&l taf11ltklı ıotterle mv 
ı . ı benbere netleeleodl 

•••••••••••••••••••••• 
; T~lnm iL• 
• ıar o. o. e. M . ..ı. Y. P. P.: 
• * :sarıyer 7 6 ı ı 19 7 11 s..-

• -
... 

• 

4 K Güm. 'J 5 1 1 19 8 11 3: 
• p KOJ" 8 5 - 1 111 8 10 2* 
•Galata 7 ' 2 1 9 6 ıo "* :s. Beyi 7 3 1 3 10 7 7 .,. 
• y o:re.-; e a - a ıo ı e e: 
•Taıtaım 'J l 4 ::ı 10 10 8 8* 
:HmkOy 8 1 2 3 7 10 t B• 

4 svop e 1 ~ a e 11 • a: 
48üierm. 7 2 1 4 ıo tb 6 q* 
• D Pa.ııa 7 2 - 15 7 23 4 10* 
!A. Dolu 7 - 2 & & lff 2 12* 1:••••••••••••«•••••«•-tt* Tarb.an din muvarraıc olanlardandı •• .................... -................................. --·-·-· .. -·-- ........................................ . ................................ - .. _ 

Avrupa'da yapılan 
milli maçlar 

Polonya Rusya'yı 
2- 1 yendi 

Va.roara JO (T.ll A. ) - Bua:On f'U 
Jonyanın Vor'!.Of ,.ebı1nde reni loşa 
edllen bir at.adda JilZ< bln MJlrcl 6. 
nOnde tal'1ılaoan Rusya • Po-
lonıa mllll taltı.ml&n maçı büyük 
blr .tlrprisle .ı:ıe'1celenmt.ııı.r 

ounra kupa&1 rutbol maçtan te
rlalnde olan bu ma('!t Polonvaıuar 

ıuıı:eJ btr maç~n .tOO!'a 2 t azan. 
mata mu Yafta le oım1 ' rdır 

Komünist Çin Joponya'yı 

2 • 1 yendi 
Pelı:.ln 10 (T.B.A.) - Busun bura 

da 30 bin ...,.ırd OnDnde. Oytl&Un 
mJ1U maçta K.omunı.ı çın ordu ta 
t1m1, J&'POD mQll ıatımını 2 • 1 
m&tl'O.p etmtıttr 

Beynelmilel Bisiklet Fede-

rasyonu Başkanı öldü 
Parla 20 I A.A.l - 'B~elınlltl Bl 

atklet JJ.dc.~ı:ınu Ba tanı AebUle 
.ıroıaard l)'mtıa t 

lngiltere Gal'i 4 • O yendi 

Londn. 10 tT.B A.) - Dun Gal"dl 

>Jnanan mUıt maçta tnınt• t.ak\Jlll 
Gal mllll futbol takımım kend1 a. 
hUJ.nd.a 4 O 1eom1tt1r, 

T&mam.u tet tal• o:rnanan bu 

mt.eta tnstlla: tal..ınt ht.o: t.op ati· 
memlfUr. 

Galatasaray kulü
bünün büyü~ 

kongresi 
C..aıatuaray lda.r9 be,-•tı o ıın· 

dıtt Sib1 1akında bQyflk t.onare 
vap.ı::aktı Son muvıattaıc:ı,..ı.tııtk 

•erdcı eonra konsn tanhtnı.n ~ 

rıe alınması ihtimalinden bah&edll 
=neleteı11r Durum buıtınterde lı::at'1 

ı>larak &/dınlanacaktır . 

Ankara lig maçları 

Ank&rL 20 IA.A. 1 - Profnvonel 
b1r1ncl küme Ilı maçlarına bucQn 
devam edllmı,ur. 

8e'lnih Zorotıunun ldare91nde oY 
nanan Ankarasreıco - Yolspor m• 
cına takımlar q&ltlClakt kadrolar!• 
cııanı,ıardtr'. 

Ankaracücü· ananet. laml'!t. or 
han, Alt. Necdet. ı:raun Arır N""' 
-,o;at. YOcel Orhan. Nl:vazl 

Tolapor· Zeki zeıı:.:ı. Kemal ~e::ı 
si. t:rol. Aykan Nuri Rılml. Ke~ 
11a. Hamdi. Şükrü 

lllr'lnel devrede Orhanın attıtu 
t.ek: ırolle maçı AnkaraırOMI 1--0 
kazanmı,tır 

lıtıncl maç. Ali Bar("ının hakf"M 
ıııtınde oemınıpor O Bırııtı •-
raaınd• oynanm1!'t1r 
Takımlar maça tU tadrolarıa ~ılt 

rnışlt.rdır· 

Demımpor• Fltret. bmaıı. cum 
hur. HU.na. P'aruıt. P:rkan. A Rı7& 
'tuatafa. P•ln1. Celll. oonaör 

O Bt?'ıttı. k~aı. ZrdoR'an. z~ 
kl. Dolan. Kahraman. Tekın Kl"
~aJ. Bedrl Kemal. YOCl"l. 00n4 

""'· Oyun karşılıklı .-e denk bit 
Umpo alttn4a cereyan etmtı vl" 
netıcede iki tU:ım 1-t berabtYM' 
kalm11Jardır. 

Profesyonel tktncı küme macıa· 
nna da Alt1ndat takımı Petrol.!ıp-:ı 
ru S-1 ~·enmlt. Toprak~por .. Sın· 
canıpıcır t.akımllll'ı da 3-3 berabett 
italm14lardır. 

YILDIZl.I 
PUAN 
CE VELi 

ıs inci U . .\I J \) 
ınıhu· .\1dı1Jan rıldır 

Penerl:ıah\fl 20 Yıldız 

Gala~asara 17 > 
tsıanbulapor 17 > 
Vefa 17 > 
Acı.ale t. 12 > 
K1e1mpa.-a 11 > 
Beyolh~p,,r 11 • 
Beşıkt&i 10 > 
E• • 10 ' 
"' '" 

lstanbul boks karması 
e, a ..... :.>. ı 

__ K{lnlerınde Ani<araıJa Roma 
t&tanbul • so~·a • Anı;:ar• bo!o:s 
t aıın&ları arasında yapılaca.;;; olan 
turnuva 1;1ehrtmlzde '.->:kınp~a buiu 
nan 1ıı.tanbul bo.ICI k~aaı 22: & 
tım ~nı A: kara··a bare.c.~ t!'d&
c ~tir 

Çankırı lig ma§ları 

ba,ladı 

('a.ı\ktr .s• AA Bois::e 11:1.>'I 
·19:)8 futbol l:ı: ma."rJ.arı buııtın m4" 

SA YILMAYAN GOL •.. 

Konya lig maçları 

~ı ·a. o A.A ı - :;ı;ellrımır. l:;: 
n·,ıı.ı_·larıno.a L~alıd.akı netıceıer a.. 
ıınmııur· 

Id!nanyura.u 3 • ~umerı.pn;.· ı 

O Bırlltı:I l - St&d'!Jf>t')r O 
Yo~r t ~ Zarerapor ı 
ıtıuaıueü 4 - Şekerspor ı 

ra..'\ımle ba..:ılamııt l"I" f'nf'nln ıl':e :Su~n l"&pıl&ıı at!t-tızm mu:iiı 
-Oaf'IOl P;sal11" O:iallU Gençlık ~a ';:ıal&.:annda Toaıpor se .,vı ile 
:ımları :rapmı,ıardır_ Bu ma("ı 8-l b:rıçıci. idman Yıınıu :llJ ~•.'1'" 1 le 

Plvad,. okulu )(1111,.ınmıttır :ene; o:muş:ardtı 

········~·~··································· ! Orhan Gönül' e bir ! 
* • 
! rift sözümüz var ! * ., ~ 

i 1 NECDET ERDEM 1 i 
* • *D tı na.nan fat-arıbu.spor - Fenerbah~e maı;'J bir buç;..ı roıtat• * ~·et-ın ve heyecanlı ceçtL Baz ı Anlarda taraftar.arın .netft:l.ieı"1! ! ıt•lldl ka.ıblert pC'tlıyacumıı: rtb: att• Ama ou ne··ecana,.. 
*ve ıale?ana kapılanlar ıadCC6 ıe:l!rclier olma:ı :d: • ! A.ncaıc: bu ıe&ırıı h.avanın vazıt•ı ıcabı mu~ı.a.:::.~u dıı:ınd.e! 
*kalınMJ ~cap eden tek kıt! •ardı. o da maçın :..ıakemı ıd. . 4 * ealbut: Orhan Gt>no.: oar.ı JP!lt!ert,•le a."ırı he:rtca.nını aa..ı::.a·• 
!maıc istedi l!"f" de muvaffak o!amadı ; 
* Bu dtifilncemızı neden •azmak: ihtiyacın. cıuyuyonız? or~• .• 
;oonu;u t:ahMn tanımayıı "Y• ıçtıma : dUru:'Tlu ha:.C:. ında da bır f.k-: 
*rlmıl' de yoktur Sadece ma(' Mn&&ın<la fahatmıza kar.1 ı takınc:ııtı• * tavır )ta,,,11ında rltilmedtk dtyem:}·ecegtr. • ! Şayet bu zat ·endıııne •ad.ece l&\·da aııa..-a;ı ~aı·eie~ :n z .e! 
*normal hayatında ı a~ıla..'l&B-dl blVI! .,..•dl"CP hlr t~eıt:ını:-ır. o:ıu.;;a- 4 
: bl"lf' f"df'rdı \ : 

* Orhan Gönü ııe yaptı" '.\ia ıu lıC!! t11t.k:kLarı:11.ıayıı L.~anb ı.:. 1· 4 
*•por ııol beki Merıb Pener ao.a~lı Nlruı ile bera~r yere d\1~.ı-• 
!yor Nıyazt kallı::ar:<en htnUT 3erde yatan hlerıhe ıt1d.det-l t b.r te.=m:ı.e_:. 
*vuruyor Bu bıak6ız: te.<me Mer.oı ıay~a ~\·1'edlt"ot. Nahoı b:r b ...... 
*dlıe ile 1'&f1llaşılabıllnır. Ha.1.:f'm ~se duruma bıp.ne kalmıştır. Jl'ut·• ! bolcumur.u teskin ıçln hare.itete aeçtttim!z ?:aman Of' yazık ki ha·: 
*kem Orhan GönOlün nuoc: bul madıtımız: edz .-. haretetlerı• le• 
•kantı:aştık: Bun& UsOlm~tt d:1em: eceg~r. ııı:.:tndı.a:ne rnukabe.e4 
*edemeıdlk Su ıenc bu barexetin1 normal ıattlar altında yar>&--• 
:maıdı He~·ecaı1ıı oldutu ıçtn b.arek:etlnln nere'.l"e .-uac:atını dü•U·= '* nemer.dl. Orhan Göntıl haktkat.en bOtUn maç bo-:-unca he::ecatııı• 
•tdl Zira heyecana kapılmıyan bir baktın bu lı::adar tera karar.a.·• ! nuıt vereblltrdl. Ve nihayet. k:eadlalııe 'Ll'&rdtma k:o~an b;rıne nuı : 
,.. bu tarzda mukabele edeblllrd.1. 4 
: Ama btz: ytnı GönO.lftn tıare:C:ıt1enru hô, 1-,rur. l'&pt:s;ı ;,a·a·! 
•tarın tekrarlanmarı:ıuını tem.en nl ile hefeoanma Terir ıetenr. • 

····························•••«••••••••«••••• 

\lusah;ll.anın ııı. flt'\rt"llndr l;irrf'f.Aura t:ıı.nu toou ortaıa,ını·ıtı t.';ııı'uı \Olf',f. "'"ı'Jh·lıı nıudt1b.Wıt'i_. 
r;1~01f'n 1;.ıtılf'.,f' ıtrf'rı.f'n. Ra1'e-ın llıtılıilı ola.ral;. bıı 101tl a.:nnanıı .. ıır. 

Lef ter 
1 8 golle 
Başta 
Gidiyor 

OYUNUN SON DAKiKALAR!... '"" "" 1
" """ '"'""·" 11· llhbt'tl f"ldr t-fJn1"\. ıc:-ın bil'.'·· 

ı,. rnur.1.dflt tltllf"r Rf'ılmdf' tld ıntrbafın topa ı:ılın~ları ıhrıllmf"L 
tt>dlr. 

8 C.01. \T\,l..\R 
LPl r tFB 

7 GOi ı\T\'\l .. ~R: 
Kadri ıG.$. ) 

;; (i()I. A1'\,L.\R: 
Metın fG.S.I. Naarı.ı, !teed 

JK.l 
1 GOL .\1".-\'L\R 

Suat. fG S.ı. BUlen cV•'"1 

\1. fBS.I . Gandoiran fEnıl'-' 

, 

:ı (,Of \1 \"'ıl \R: ~ 

Nl~ral: . Turan ı Jl'.B A...c1.-(# 
1haıan ı İs ~ Hllmı tVe.faı, ) 
ta1a ıBrk. 
• UOI. \T\,l.\R; jl 

Storer. Can ı F B ). 1hrahUT'l ı ~ 
.151:ııet. ı Vetaı. it. Ahmet. Erd~~I 
Coşkun •B.J.K.•. ZUhtft. .,.ı .. r 

K.P.•. Atılla •Emn.J. B 1!:rd0t, 
Zıya ı B~·k. t. • tf'le, HU,.,atnt 
M . A . .:. ( Ad 
1 (,Of \T\,l.\R (j 
~altın ıG .S Errıın <PB f 

rrur. Kuat>ol:.-.ı fİ.6.ı. Erdtnı::9 ,; 
r.r. sam ı ~Vela• B Ahmet. J 
K.J, Teoman. Ahmet ıKP.), ""f 
.~·antdla, Avram ı:ss.ı. Hıl<Y1"l~ıj.I 
Jat (Elnn.J. Nu&ret 1 IB:.::; 1 
ban. Ayhan CAd.) . 
kf.,Di h\Lf.~l:\E GOL 
\T\,1.A.R: 

Zafer. Cah' '"""' Bursa lig ma§lorı ., 
BuraL 21) IA A.' - L1C" "l'I~, 

nnırı bu hafta.; n"tıc~lf'rl il 
tUr "(tl_tJ 

Aklnapor a - tatıklll O. ?>f~ .. ' 
cat 4 - tdm.an yurdu 3. AC'j1'. 
CP:tDpDr o. Demır:at ı - el 
pııııo.& 2, Guvftl.lpor O - J.f:•l"rı 


