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CAKAR-ALMAZ . ve 

~~(~ 
...................... A.haecl Em.in T.A.'.LM.A..~ 

lOÖ])ö-ö···--1{~IDili takIP .. ·ettfiJI-EÇJe C. H. P. mitinginde 
iSMET ıNUNü: «BU iKTiDAR DU ECEKTiR » DEDi 
Başvekilin bir sözüne cevap veren İnönü, "Rus rac:l·I 
Y0su, 1946da D Piçin de aynı şeyleri söylerdi,, diyor 
•Vaıandaş seçim değil. ihliyaq 
•anıanında düşünülmelidir • 

..... _.-..--:ı-~-Y':~,-~-:-""" ALİ GE\'GİI,iLI bildiri)or 
• İzmir, 21 - Muazzam kalaba· 

lığın oria ından birdenbire bir 
ı,:Uvercin havaya u~tu. Bembeyaz 
güvercinin ayaklannda allı oklu 
bir bayrak vardı. Güvercin hava· 
da yukarılara doğru yükseldi ve 

ak saçlı adamın• Uzcrindc bir 
mliddet uçtu. 

Beyaz saçlı acıam. lnonü aıtla· 
nıaklı almu tu Bir t ratum ku a 

CDe\ amı n: ı:.. "fi: fi ııa ı 

8\ \'EKii , 

1 inönü bugün 
Bahkesir' de 
Konuşacak 

Bazı Demokratların C. 

H. P. Başkan ını ~eh- Başvekil Fatih mir nginde de 
re sokma mak için ted

bir aldığı söyleniyor 
cno•u t mııhnhlrtmlzill'ııl 

İ"mlr 21 - Balıkl'5lrden a:ınan 
b r habett ı;ııre. bu ün Ballk1'6 r 
•e-hr yasl tar hler nın en heye-

1 n ö n ü v e b a s 1.n a ç a t t ı 
ca. ıı R{lnlr:rlndl'n bır1nı yafjama:t- Adnan Menderes, «Bizim sil ôhlanmız eserlerimiz, karcı 
tacıır B r tal'tlftan muhalif ııartl• ':1 
lu ııu:nma•ı blr elı:lldo prop .. ,n f k"I • • h• ı · d d d d• 
dıı fanllyetlerlne CtfVam ederler- tara ta 1 ertn ıse ze ır 1 p r 0 p a g Q n Q 1 r » e 1 
en. dün ı:ece Ani olarak Balıkc-

...... -.......... ı ... ö:-;C 'tt 11ı ... 1.r.'1EÖE OELli~ IZ'1 1nı.lı Ui. litre uçakla gelen Sıtkı Yırcalı o. u· 1 d b' 1 k M d ·ı t p t 
,,., ... ,"'"' .. ""'"' .. "'-"""'.,,,_,,.., ......... ..,_"'"""',..°"" .... "'-""''"'"'"'"""""''"'" " " 0

"""" ..... .,., .. ,..,.,..,.,,._ ,,.,,,.,,..,,.,.,,..,,.,. .... , ,. .............. ,. ~;l:=~t~:.rekeU de azami bacıcıe ''llhng e asa ıyet e • onuşan en eres, (( sme aşa, or a 

c-ll CMP.nı·n seçı·m c.~t; ~~~ı:nlcarıı:1on~~~~n~0 !: sınıf halk kayboluyor diyor. Vatandaş fer fi ediyor» dedi • nel başkan İsmet lnönüyo O P ıt· 
• ler tarafından bir tertıp yapılaca~ı n p 27 Ekim ecçlml!!rl arifesin· nOyordu. ll.lencıeres: heyecan ~ a· ------------...

\ e tnllnünün Balıkcslre sokulmıya· cıekl son büyük mıttnglrıl dün ö • sa.bıyet hıı.llerlnl üzerinde toplayan 

1 BEN 1 1 Be , a n n a m e S I
• ~:ğ~ıkb~~~:c~ :~ık8!ı~ob~~e~~ ~~~~. ~~~~n~~~lh e'1:;1~~1~vl:u~~a ~:~ı:ı~~.:a kS::!:~!~~.rcıu kenctısını 

REY M ba tesiri )'apmış ve hava~ı oldUIC· Genel 1Jaşkanı Acınan Menderes . Dünkü D.P Patıh mltınsn ıı;-ın 
ça elektrlklencııımıotır. Du tıabe- ııe Çalışma Vektll Mflmtaz Tarha!! cmuıızzam» v11$flm temin maksa· 
rln çılı:muına sebep, ıo eklm ak· birer ıı:onuoma yaptılar. Menctcres. dıyle !'er tarın ı;rayrctln esırı:e.,· 

B annamede re•• d" f • b" oamı Kasaplar mahallesıncıe O.P bir gün evvel Tat.sim meydanıncıa meı11ğl meydancta tdl. Semt semt ey Jlm ava afi Ve nıs 1 tarafınctan tertııı ectllen bir toplan yapılan ve lzdlha."nctan Genel :H~ parti tqkllAtının !Uimalannı ta-

Ki ME VERECEG 
.... iM! temsil meselesi üzerinde duruluyor ~::ınB:i~~:~ b~e~: :eı:f:!e :1 ~~.~ı!~:~~ı:a:~~1k~~·~ ~:~:: ~1!~ h~~1

:vı~~~e ~=~~ 
<Devamı a: fi, SO: 8 de• ıııncıe eon derece beyecanll görü· lnısau tlliıyontu. Sa.dece parti bay-

C.M.P. ntı:ı ıeç1m beyaı:ıı:ıamul dUı:ı F raııı taşıyaiı, herhangi b r semt teş. 
yayıı:ılaı:ımıttır. Be~ı:ınamedc rejim l:llltının !llmasını ihtiva et.mo-
divuıı:ııı:ı halli ıaahhüt edilmekte n yen kamyonlann t~ı<tığı kalaba-
Anarua ba;lığı altında ou huauaar ıııtın da: mıttns: mQnascbe:tyle 

Ah ,. .. u kted1r dQn tatil ecıııen bazı tabrllcalarm 

d 
.. ne a ... r .me : 

nıe Emı· n YALMAN ·İn.lan haklarının. ,anı aös. razı. ışçııerı oldu~ l.;ı:ıaıı:uın kul•sa aa,. 
CDevamı a: s 60: s del 

1 
ıopıanma, cemiyet kurma, d1ıı ve 

ttnlrdl'n bl vicdan, &eçme Ye ıseçHme hamyeUe-
le dl>or• r mel.itup nlıttm. Bunu yaz:nn Rnrtıan ınar !l;Ö.Y· rtnln ana;aııada bütün eepbelertyıo 
tılzı n · «l954 eçlmlerlndl'n birkaç 1:.llo ~~• ah en reJI· ıarııı. bunların lhWlnl önleyecek 

bq t !er bıı~1;i fi' 'Prcccıtnl71 razoıı tını1~ imdi nıenıı.: ediyorum. müeyyldelerin :y!ne bl.zzat anayaaa 
l\fahtr:r,.ın ' 11 " rry H"l'eceJ.:~ınız~,. hükmlyle vaz'ı l"I' husus! kanunlar-

hnıııaı..ı \~in 
1 
l"818nrJft$ın ırnallııe ntıl.i r.e\"DP \"Prcylm: Rım, ı~tan• la ı:edelenmeıert tebllltealnl doftura· 

~" 1 ltblııe ~ crı,. nlRknlı oınn rc~ımı bu ddn naıı.: rartl~lnln u,. cak roııanı:ı tamamın .kapatılması, 
l.i tanbuldı " ıııınnnı·nıını. on ı;finlere kndRr tl!rrddOdüm nn'lı. bllbuııa ür.erinde durduğumuz preı:ı 
1~1''"ttrıı ll'~~ı:'' tısı,. ile ortaya c:ıknn norrıyet Parti inin tul' clplerdır. Bu meyanda tanuı:ıtanı:ı, 
1, 1

11 ~ ne llntııı edl:rortluın. Bıı pnrtlde , azııe nlnn l:.l'IW mm re anayuaya urruı:ıluğunu mürakabe 
t l:rordıı.. 1111 rl ltlrcet; '.'llcl'll5te ı tanbulıı tl'm"ll l'tntr$lnl içim etme.ı.:: üzere (anayua mallkemea1) 
~na ""naııu'; 3

1
N l'nrıl•lııln i•tanhııldn kaznnmıısı lhtlmnll oldu· ı:ıtn teşW.nl Lsteaıekt~ 

bı/'Uıttııı.:ı Cı-n nandırmnau ç ııı~ı,-ordum. F nı.nt ıı ııı. Pllrtl inin Kurucu mec:lLs :t1lcr1n1.n ilk öı:ıce 
oı::ıınauı..tan ,eı:ı~1; toıılnııtı llldn ve llfisryln C&hldltı cenıı.ı'5lndf! C.M.P tarafından orıara atııcııaı be 
tı; lauı.;ıaı cıırld t'le C'.ıı.ı•. mltınılndl'n dilıırn ytlz hinlerin tlry. llrııtc11kten aonra partııeraruı işblr 
dlnı. bir trııı7nmı eıılııden •nı:ı M~ller halinde co kan hlr el'kle. ıı~ konu.wnda tafal!At veı.ımektc ve 
4111 • n.ıı,; ra 1 ° nktıııııı ""'' ıTttlkten sonra cun:ı ı.nnnııt stlfr· bu huauata CJI.P. ıılı:ıe o!ddetll bü. 
ıııt ; ıııııı rııtı, ~,••: 1 tıuıhuldn daha ı,.-ı te•l.11ltn nhlı>llr. bnnn cumlarda bulunulmaktadır. Beranna 
tanb dar"'" •oıı 0 h:ııı.; k0111"1Prlıır nınlolınu~tur. lif'sfl \il beş P· me n1abı tcmQI UNı üıerlı:ıde dur· 
lır n ı111 lıhııı!'t umııeı.tPn lbnreL ol n ıoü,tereı. milli dl6ıA.ra le· duttan aonra U:~I "" aoayal me· 
ı,t' ;!'lhı ı..111,rıı l'lmtnlıı <'n ı,ı )olu, ıınıı. rnrıl lnf' ,,., \ennf'k· ae eler! ele almalr:ta Ye eunları ileri 
bir 81'11111" d ' 11 bn ka llllrrlyet l'nrıllllf'r ,, Cı:ımhurt,el 11111. aurmekted!r. 
1ı,111Daru nıtlc:ı~· 1 ı•ıtrll hl•lerlnl bu ddıı lı'ln )l"ıtl"rr.ı. İ•tanbnldn cl9j() • 53 J'ılları arasıncıa taııu. 
''nıı" rt,) tl'rtrı: e•I ~ ııpıuacı ol ıı a, .. onrıı, a bırnı.nrali, ıınıı. l'nr· aül eden ınkaU.de dahllJ 1mklinl•r. 
..,, .. ~ olurlar 1/~'· re> lerlıı dntılma.! ını \I' IHnra uarnnıa ını un· aoo mtlyon dolan geQen ııı:uaadl dış 
l'arı~ llJPn5ıı~ıar~mokrnt ı•nrtının menılelir.ll H ı.rndl p:ırtllf!rlnl yarılım müsmir teli:llde kullaoılama 
t;ıı.1111 •rtıı. lktıdnııa <in H)nl lO\ 131')1 tr1'rnr Pdl)orunı. llcnıol:rnt mış, devlet borçları iki mlltar ıı.ra FUAD KÖPRÜLÜ KONUŞUYOR _ Hun \APttrltı Hnnııırını•')I\ \llrnn l·und l•!lı>rlillı, llhrrl)cl 
•t a,ı "lir, ı.;, 11111 ~ 11"~' ı.ıınııe ıııeııılrkeıc hizmet cdrblll"r.eto hnhl .. n artmı., 933 ten ııonra ıthallt n 1h· • r nrll&l ll<ll"rll':rl ,.,. ı.:ıı ı aıınııı. bir \'ntauda~ luplnl ııgu ınrıı· 

:tapnıR ı 111 
11 flerlı•nıc•I, loplnma•t 11,:lıı nıubalr!ctte )tml bir raca.un bacmı ı;lttlkçc aı:alarıık dış rııuııııı ırnrsı l ıııı ııı ışlır. i ~lil'IP.dt•ıı Cuınhıı rt,et alnııına ı..ndıır ı.. ı .ıl bir gu teri 3ıırüyu h 3apan t'uad 
uıını..n Ubımıtır. <ue,amı a: 5. o: 1 dei 'bol'Çlar iki buçuk mllrar lira budu· ı .. ııırııllı ınrınr ı aı haltoın &l"nl ıezahurııtına ~l':bl'P olmuş \ C Halı!.;e~lre mtllf'VP.Cclhe-11 )ola 1;ılm11~ı ı r. 

....... _ ... _ ruevnmı a: l'I, su: 7 del t'ııııd Köprlılıl Ralıl.l!slr ve Hıır.ıll"da tıll'Pr ı..onaema ~apacal.:tır. 
...................................................................................................... ..................................................... "''' .................................................... nı•••• _,, ............ ._ ________ _ 

GÜNALTAY 
BOLU'DA 
KON USTU 

cno,u5l nıubnblrlmlzdıon) 

Bo u 21 - C B P. İstanbul il ba1 
kanı emsettırı GOnaltay. bugün 
beledi> e me:rdanıncıa yapılan C. 
B P. mltlrıgtncıe binlerce Boluluya 
hitap etti. Günaltay Boluya c:trl
Olnde kalabalık halk topluıutu ta 
rafından şehir hucıucıunda vaıııta· 
tarla karşılandı. 

C.B P. Bolu ada~·larından Salt 
Sakarya, Dr. Kemal Demir ve llVll· 
kat HaYJ"!ttln Yalçıncıan fionra 
muazzam bir kalabalıtın ı tırllk 
ettıtı mıtını:ısc konu nn GClnal· 
tay; memleketin baştan b~a için 
ete bulunduğu heyecan cıalguının. 
D.P lktlctarının glctlşlnln ftkaü.li· 
mell oldutunu ıtad(l etmlttır. Oü· 
naltay konuşmasına etiyle devam 

<Devamı Sa: ıı 6ü: 6 anı 

ım:mıu~J HiL.'11 CRAT 

Hilmi Uran 
Ve fat etti 
'1 uaısürlr:ı haber aldıtıınıza gö.-e. 

C.H P. kl Genel BaşJtan Vek.lll Bil· 
nı.I Uran, dun blr kalb krizi Mıtıun· 
da vefat etıntştır. 

Muhttllf bnkaı:ılıklnrda ve parti 
t kllAtındn vazıre alan Hllml ura. 
nın bu beklenmedik vefatı şehrtml.1: 
de ve bOtUn yurtta büyük te~Ur 

(IJevnmı a: 5, ıttt: 8 de ı 

... 1 ren kazasında 
• 2 k i' i -ö 1 d Ü 

' 
' 

ispari akule 'de 
rarpışmasında 

motörlü fren le 
123 kişi de 

ekspres 
yaralandı 

RAll'.'lll RllRl\~O\' 
Dünyanın. belki de en büyük 

tren kazası evvelki gece istanbu· 
hın 35 lncl ıcııometresıncıe olmu~ 
ve blrblrlne gtrcrı Semplon Ek.sprc-
111 He mot.örlil tren yolculanndan 
82 ki.ol ölmtıc ve 123 kişi de atır 
~kilde yaralanmıştır. 

Yarımburı:az ile İspartakule a
rasında vuku b.ulan kazanın. bu 
iki 16tasyorı oeftntn lhmal le 111-
kaydllcrlnden ilen telctl ı teııblt 
ecııımıot.ır. Nitekim. lııııartakUle 15-
Laslonu eeII Baki lnözO, telgraf 
alıcı ve ''erlcıstnln dört günder 
beri bozuk. olctutunu itiraf etmış
tır. Ancak. blrblrlerı ile telefonla 
çönıoen lstaı!yon eetıerın<ıen han 
~ıııınln birinci derecede 11uçlu oldu 
tu henüz anlaMlaı:n&Il' ·ştır 

l\lotörl ü trene yol V< rt!n t,,parta 

Oakl inanöı:li ile ffügyto nru ı, 
as on erı Baki inozO ile 

p on Ekspru.ıne yo! vereı:ı T• 
CDel'amı Sa: 3 u: 7 de> 
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~;ı:•·d·~·i~h,~ıbıı•, kı &ıW!\~ 
ISO I Si ır OZ 1 ar Binlerce ton balık 

~ P. NIN KOYLE~ \DE GUnu Gtınune 
Kadınsız 
Sokaklar 

ıı ıı ıı 11111 ıı 1111111111111111111111111ııı1111111111111111 11 11 11 111111111111111111111111 11 11 11111111111111m11111 ın 

F •rtltr cı.tıı Yazan ıard..ır. B.r ha.I· d • d k 1 k 
~/ !:. ·b~: •• tı. •" t.. enıze ö ü ece YAPTIGI D K 

bh lk &t(;ll&r 
.. " ver• ço• r. eıııô:I .. ,."~ .. "',,..,,_ 
zaman. ma:ı ..-e çı» Ui!ı! ıu: m& 
ıt·ııadt a1k1nu- "'ee. • rı:'I) o.n-
:ar Te !ıattl cıs Tf)§l'TN Tanlar cı" takıl-
maı:arıa kartı r ıa,ı t..r. 
karşı,a tll!ırıa:- Maldm oıcıu;:u 
f:ıttı:ı.rı C1barı ızere H tler1.n 
Harbine .ı\daı bu stk ntı ve ~t':t· harp maklnetı1n1 baıır:a .... &n ttt.1-
rrıaz'ar dana z val1e. 1Jztır. ... vıo- Aat.çı or. Sebacht. tıu unYanla:ı k" 
rau.c.ı b r barb.n ıktleadl bC"l:veoe zanan~ann ba ında sa..vı1ab1~.r Ke
,uule cet n1JRJ yılı:ınt.ııarı ta:ııır ZL B&tı Alma:ı.r ı tıuı'OlıkQ tktt
'!:nek "e tt.tllat mekantzma,,ıoı., ad.2 J&:Udr Une uıa.,uran ıa..v-retıe-
omılll tı!e. tıını ıatlamalı: zarutt- nn &eTk Te lda..-61!11 denıbte eden 
·eden ne~ aeıtrordu. 1930 rııt• Prot. or r.... Erbart. U:adcmtk Te 

""lndat.. k·lg&(!ı tıuhran da. ~aıtı e ast onvanla..."'llla !ılrbR• ıtı 
.-u~arı. arnı ma. :vettcı tkt;aadf Te da eıtlcmeıte muvaffak otın~ lktl· 
çt'.aıal zorıuıı:ıar dotunnuştu l· aatcı illm adamlarındancıır Baş
tlneı DOnTa Savaşına te!taddü.ı:rı ı:-a mem.ıeıceıterde de.. bu t:ab.l 
•den nı:arcsL bazı memlelcerter caihlrb112• ıara vo uthtr'bullk• la· 
kt;aaeı tudretleruıı. taarruz ""Va ra rucamu mumktındür. 
'llüııaraa ıa•.·Ntyle. barp tıazıl'lıt'I· tmdl. btı~·dk bir eırast. ukeri 
t: a tal:ıS!IJ ve tet.ı,f etmek dU:U· ""'fa lhnJ başan lı:a:zan&n •ahaiyet 
:c1 ıuıa kaldJl&r er tçtn pek kullanlldıtına rastı ... 

nır l>n7.hnnrnln hnlnnmıayı•ı 

y07.iıllllf'n ırıınde ttrt:ılama ola· 
rrık ;;oo ınn hılhk ff'dA etlllM'f'k 
öntım~wtetı cilnlerde her arın or· 

talama olan\& 500 ton balık t.ekrar 
dınıae d.:ttUJecettır. ıtaradtntzl1en 
halık atuu l>aşladıitan .onra ts. 
taohuJ balıtçılannın ezett derd1 de, 
bu dr-1a reçen yıllardan d&h• fld· 
detll olarat.. .teDdlııt ıostennl• bu· 
lunmattadır. Tutulan balıklan mu. 
bat aza edecek buzhane rott.ur. Et: 
"{e Ba.ltk Kurumunun BeeJ,ll.tqtak.1 
bu2nanest Alman1a.ra ıııoecek O· 
zClmlere lı&blls edllmektedir. 1 
EmlnOntıı:ıdckJ b&lıkh&nenln yık:l 

"P'R'ö"P'i"G ANDA DAN ,,,,,,,,,,,,,, .... "'" ,,,, .... ,,,,,,,,, ...... ··eıtf". "SA·H·N·E 

G an~ batın('ll btlsbfttttn 
kabutona ~ektltn An&· 
dolu şehlrlerlnln JftndO• 

ıtl de lı.u'""elll '""e kapalı. Bit 
kıı;mında yrnl ı-e eli dtlı:Kftl\ 
binalar yGkselen, mc1dan1tu1-rıı 
'""e p:ırLlannı heykrller çe bO•t· 
ltr sft .. llyen Anadoln ıeblrler1 
bile bu kapanıklıktan "knrtnl· 
ınut fitti!. Kat kat yeni bin ... 
hır. parı.:ıar ve ht.rkellrr. hsttl 
bordan boya ıı..1 51rah mllYO"' 
ner vlllllartyln be:tenmıs ıenlt 
~addeJrr. tehlrlertn ortıcal ba· 
..-asını •llmetr Jttm1yor. !\Jete"" 
le. ıan1 'f"e makıatlı bitin en· 
rrlltrl r-ıkmıe oıan 1e:nt çatta 
zlhnlyrtfnl benlmAl:rrbllmf'kt~. 

muırıdan eoura aıtındlt.lan Unt.apa. 
nındakl harap Ye muYatkat balık.ha ı 
n~de dQn blr bUm ıopla.nt.ı.sı ra 
pan balıiı:çl eıı:nafı ve tcm!!tlctl.rt. 
dentıJerden oı.ıcan muan:•m ıerve
Uıı de lbra9 ıconuw oJ.abllecet1nl. 
fanı na:ı.sızııı 1ozo.n4en mabYoldu· 
tunu anJatmışlard.Lt. lı!ueli dUn 'u. 
tulan hlr mllyon ltilodt.n fazl• ba· l 
lıtın aııcai 500 tonu "tılabllm~ 
sert talanı kot.mata mabkClm edil· 
mlttlr. 

111111111111111111 il lll lll lll 1111111111111111111111111111111111111 Bir iki böyttt •ehlrden ıant 
mf'mleketln hemrn btlttln 9ehl1' 
<ıokaklnnnds kıulın ıör01me:ı. 
Rastıanılanlar da.. bir nmal't 
clbl ka('an. ürtttlO yaratıtlı,.. 
ılır. Sehrln zenıtn ve orU hıJ.11 
erkeklPrl ıcın namo in lı:ad.Ul. 
kapının t'"e kafe<1:ln arkuında 
utunn11Jıt11r. Fototratcı dillı:klD• 
lllrının \·ıtrtnlerlnde J'er 5lan 
kadın fntot:raflan. J'A bir 4an&3· 
son. Jahut da bir arU tlndlr. 

...----------------------7 - OOrüroraunuz k1 namaz tt· 

liı:lncı DQnya Sav-.,ından ı.o::ı- madıltmız bu «a1htr0az• aıfattnın 
r a .se ba!ıt• tor.ıu u l\:UaacU a11ı::ııı· tttı~I b~arı ealla7an1a-:- tçın nı
tı lmt:,ertn& bt:" t&."lMI da.~a ~c· çfn kul!anıidıtını 1%ab etmek. her 
'.end: · Az ceHşmlf memleketler n halde to!ay delUdtr. Ancak. b!
kı.:.tırurıaıın ve kanı:ındın1muı B"J ıım aaıı ıemu etme& tatedtl1mız 
~ bem ~U.emltt hem ıı:cllşmem' nokta.. tkt16&dl ~anlarda a:htr Ye 
memleketlere ehemınıretU lktte:• terametın rolü olup olmadıRtdır 
dl ve mali VOkler yd~!eml"~ır Bu buaua memleket~ız bakımın· 
İktne1 Etarpten eonrakl auru:n.. dan da çok mühim olııa geret 
eelc!Je nazaran tancıar arzetmt• z1ra. ııctteadl ııt.ıntuar lçlnde ol· 
tır ~yle ti Harpten. tkUl!lat me- dutun• fQphf'l- kalmayan memı.-,ıce
t anız::nalan cahrtp edtlmt• otar.ac ttmtz1n de. bö;rle bir athlrtaz ~t:4 
cıkao memleketler, onu yatnız ıemeat ve ona am.n. ballaması ıcap 
eski ba!tne ıetlnnek d~ll. çoı< etttll hOkmQat. •arııabUlr. İktta• 
C1 aha tunetll ve mnteklmtl b!r dl durum fartlanııa ve çaprmsıt\1 .. 
rl ale sok!CU meebuf'!yetı ne t.ar- tına bakan bazt ktmaeler'ln. •Bu 
1ıla4tl!a:r Bunun nbeplert ışun, vazl7eı nuııı dQ.zeleblltn «dü~el-
lardır: Bt.rbtn '1.ktntı!an t.A.m\.; mest çoie zor Cl;bl aörOnüyorı. 
edilmeden. tahmin edlleml:rtte-' «hanct partı QUdara ınurae ııe!~ 
tactar tıaa bir Z&!ll&ndL QOk da!la sın bu durumu dQzeltemez• dedi· 
m..ı.ranı oconcu bır b&ı"bln ufuıt· tı ı:ıuyuımartat1.ır. 
ta belırlTerme5' ve Yaklt t&vbet- Bu ıcabU Uad.eler. klit.tımaerUlı: 
m.eden b.a::ırlltSı b~lama untr& eaert olmakla bent>er. mQsbe' bir 
ti,.. Tanı. ateşın kesilmesi ltt.!ndl lkt.baı Umlntn meYcuC oıcıutun 
bakımdan baUn aayıhr bir ferah· ve rukanda lamt pten Schaeb~ 
it\: yaraurıaıuıŞ. eotUlı: harp 11etlt Erhan Ye bir çok benzerıert Slbl 
a.?t.ınd.11 eıknıttlar devam etmlıst!"!' calhtrt»az> ıann. btrer littu.tct 
sanınn. 1111.tııınma~·& mu•aı.1 hem de •alaydan retı,rte d.elll• 
ol&rak:. rcllietıer, bellt bir havat ııme ve akademik m~ıeıe menaup
scvıyeaıne uıa.~:nru: nuauaı.:.ndaıtı : tlaatÇı olduklannJ bllmemenın 

reUer1en de - çm ..-et oı ve711 unut.muş oım.aaın tezahQ?I• 
rumundaelırıu n.. ıe daha O'' cıır. tı:ttaaı. umıntn Te 11ı:tt.saıçı 
daha ucuz m&J ıa• .haal etme:C " .arın. bir mernlBketı:o lkttsad1 du 
!'l&t:nat zaruretuıı ıovtıı t.ıtm. ' rumı..;.nu ıaJ&b edebllecetlnden tOL
Bucu J~armakta ctıcH1 e utr,.. tıe etmek. bura.o t.anser •• sıt-1 
van .1emleketler, çok cldd! m.. rıastallt1ann 11lctnt bUla:mamtt ol 
teıerıe k~ıJ~m&kt• tıuıunmus- ı.:ı ı..1kl&nodan dolayı. tıptan ve be 
IarO ır Nlh&Je\. CClltn:ıemte meml,,.. kimlerden Umf41 kesmele benzer 
ketler1n talkınmsaı dl\""Ml. aeret Battl. bU tonUdL lk:tlllatÇllann 
ae!tımı11ıer &erek ııerı ka:mıııar •· ıetııne ba.ı:ı b.,,.uslar t1.ı mevcutr
cın bir cot prob:emıer tevlıt et- tur. Şöyle ki: Tıp ve bektml~r b•" 
mlftır talı!clara deva aramak lmkı\ntan· 

Ltte, 20 ne; unn o~arına P na sL~lpttrier Halbukt bazı mem 
!inceye tadar. mi.Uat.t>=-.o b&:;;llJi;j !eketlercle. .. tyc:;f orııanıar. tk:tlut 
iş açan lrntller teır:er teker ona. ı r.;tla:a bu lmk4nl&ra •a.hl"P olma 
çtkttkları halde. lM.5 ten ı~tbatt"ıı... bak.lanı tanım..ımaktad.lr:ar Bu 
t~bJrUtt •tml• bt. cayet kın "a· tabt •• mc:n?etet~erdo ı.ttısaıçı1ann 
yılatıtıecek btr zaman fasılası tçın- ourumu. atır btr hMtaoın ~ın.1a 
Of'!. teatn 'bir netıoe almak ister ıecıavt hakkından ma~rum hek1tıı. 
t't't'lue cıep n .abt'r v~ tek&t!t bir ert..nlı:tnden · amamen farbız ııeo
ıa:-ı:~ barekı&te aeç:: lerdlr G'""' 111 m!(Lrf 
çe.<tf'n. bu:Cn mt:~eıle:. hem llrt!· HCUat.a. !:tt.aat n:nınln orta 
f.aden sellşme:t. nen-. korkunç bıı torn.uıt buluncıuıu pren pler 

Halbutı t>&laouar, buraaııtı nar.. 
ıarıa Anadolu,.a balıt 1edtrebllecek· 
!erini .Oylemeır:tedtrler Bunun lçln 
yalnıs nalı:ll;&tı.n tol&Jla•'ınlmaunı 
tı~1en 1>a1ıltı;llara ıore D. Demir , 
yollan m~dl:s tıı naır:ıt:s•t.e. m11.. 
aaadı etmett.o fakat po1ı. trenleri· 
ne btr nroı:ı Ulveaıne ram olmamak 
tıdır Bu suretle 2 cOnlUt yola '1 
stınde ıtdtıeeeııncıen Anadoluya b& 
lık ıeYkl mQmlr:Q.n oım.amaır:ta YI 
tolaJhkla tatlbl&t edUebllecet: &on· 
ıa~a balık. ~krar eoeazın ma.Tt .U· 
l&nna la.de edt1mat.ied1r 

lôstik tevziah 
Vll&Jıt te>Tzl mtıdorıato.nce d1ln 

220 YUltay& 390 dte. 220 tı; L&ııUJır:, 
mu.h"Ut tbtlno lahtple.rtn• s ıo11 
demir. 25 tılo taıay, 5 ton otTt ..... 
oıun,m~'tur. 

AJ'fle& bU b.&tta t~tndt fl.Dldell 
Tllİyeı t.eYr:t mftdQrltıttıoc• 33J8 
mubtelJ1 motorlu 'l'UltlDID plU• 
numaraları UArı oluna.cal: •• raat\a 
tahlplert ı.utıklerlnt l1iıı tıdUeD 
..-O.nlerde &lacaklardıt. 

Unkapanı - Eyüp otobüs 
seferleri ba$1adı 

t S.T.T tdarutnee ""' tbdu olu· 
ilan Utıtapanı RJ"ttp otobruı •ft'ff. 
ler! d0D 1&babf.e.D lttbaf'8D bU\a.-
m1.1tır 

09 b•t rıtımaraıı Unt&pıan1 llJU"P 
otnbQslerı Otball. Pena l!!alat A.• 
Yan.sara-,. •hll ,.oıurıdt.rı ctdto ret 
mokted\r 

Kahvecilere çay 
dağıtılıyor 

Umum Kıh•ecller oerneaınlıı tn 
blarlar Umum ~HldürltttQnı faptt 
~ı mCracaal U2'f'rtn•. ır:endl1ırhıe 

tah$!s f'dtln 10 ton c;&J, d11rnet '*· 
rafından cettımıa Ye lr:ahvect e..~•· 
tına cıı)nden ft.lb11ren dafttılm•"f"l 
ba.şlanmı tır OaTlar a er lttı'llU,. 
09) .. tl,.r hallnd"" datırıım11 l't•,,1r 

barbe ka"'ı ba%1.r!tk?1 o!mak. bem euestnde BatıU memleke!lPr ır. 
it e· ı aranı l"f"k•t'ıf't 'n11Cadele- ıtıtınektecıırıer Anato - Amerncan
~lr.de ha~an 11a1tlama.1C ve hem d ıar Keynes a.bt. AlmanlaT Erftar1 
':> t Jn hu !P:r C:'':'I ba•r,ı:a "'ttıa C1.bl. t alvan!•r Vanonı ır bl, Pr1llı Cam tevziatına tekrar 

a:- M e et a "l' çet n mse "'- zıar f.onnet Ebl tkt ı;aıçı arıtı 
er~ tart' ~1 ıa.dırtar. ele!"1rt" ı •ı'Ud! mtışkO..:Je . bac:fandı 

~ııııett,.rın ,. t~ l .,, ., 

n(\fkOI du um ı '~•kı~ara ~::ıPm1t baz1ıtla aenece llırtlll o?ma•an VUA;e~ ıev r uur .. ı.-..ra:ı adatı 
n bal'rtmPJtff'd r•,.r Bıınlar oı1h'r l 

Ya% ~e.er va:tıt>mı r B yazlfe e- lmt I! hUt""et .,e 1J ul!t"r da.1ı!"lfnd,. fı:;&nbul C.Oaf ıte sanatklrıar .>81'· , 
r" ,,,,jukça t.>~arı ı .e verıne il'"' .; ı.şan. thttaua 90 mOtchaweıAa netleri e:r11ith::ıe tah•ll edilen aon 
recıer balt. nazarında ut,·S1 ., ... 46? hakkı t.anıyu hak.ki tllm 1• partJ camların lh<lpcı 11.ahtplftr?ut> 
~Qrmet tuao.:na.ıc.a talm&nl.1$ı•r 'dA.t& adamJandlr Su ha!de. l'l·.ı d&ettllmamna dUnden ltll)artn baş. 
tıa"Tret ve ukınınc da Y&ra"mll' uıhtn ve csıra ile 1, ı:aren de n. la1)mL$t1r Da!htıtuaıt eam.tann taı• 

Birflefes 
Sıhh~,, 

1 1 • --- • • -" 

1 
bu kıratt a adaml&r beJtleme!IYta t.arı 207t sandık oıç bunu.. m 
ve onıarın bvara<'"tlarına bir ııu\ nGıtı tıuztu, 75 und1tt telli Ye 
la.hl •Upbe etmemellytL ım eandı~ ıııe ldt pencere o&mıdır 
......... --..... H .......... _ ...... -............ Camlar. eTTf'!ee oldutu tr'lbt yine mu 

VEFAT 
Merhum Mabe71n B&a KA.ttbi 

temtU~ tar&nndan tomtıronca tel 
bit edUen e.D'llar dab!ltndt halt& 
Jntli:al ettlrJ1r.eekt!r 

-!amamcılar kömürl;rinin 

tamamını alamadılar 

Bir köylü vatandaş seçim mü
nasebetiyle köylerde yapılan 
propaganda hakkında gör
düklerini ve düşündüklerini 

Sİ"'.\tDfUH olNı JYOA 

Tl..llMUbU 
.:::trtmanıo aall ~ 
oııırıı yert köyle:-
ıır. Halka mu 
ıaJttler1 Zaflf. 
~,.ndlnt "kuvvet. 
ı ıı&termek çok 
nOhlmdlr Qok 
1flm,.eler aımlml 

oımıyaıı aozıer• n 
:ı.rl&r Olı:ı bU 

"" nda •arfPdllet 
'•"1n ıamtm! 

ettl. •1y-.et P• 
"ında geçer ait 
oıarak tuna 

ıtldıtını t&kdl' 
'1"'m!Vf>nltır bu 

r&larda aldatl· 
ırlar. bl7\.m b.• 

15 ekım tar.na V&tan ıazett
.ınde •Yeni Bir Qanakkale• 
b~lık~ı makalen1s1 okUdu-

, tum ı;r~e köyQmüzdf' Demokrat 
Partinin tapalı bir toplantısı •ar 
dı. Toplantıda. Demokrat Partinin 
kOvnmnr:e 1relen OQ ltltlltk l)ro-pa 
cranda h&vetJ te?atlı "" r.-ubıı 
kıa,ırtıcı konuşmalar vaptı.. 

ıı o a.. -ıötü. ık 
ıcı11:-1 ı::cı.unataza etmenin ıa 

rantı.t l:llldlltnt. din bahaıne tn 
tıt.al ettirdi •e «l:lb.&rndQlllllh• 
dl:Ve a6ze bqladı: 

Blrlncı tıatı-p. al\z1ertnde tRz11· 
van;a sorulan •Uallere Ct"Yap vere 
rek dlnll;ren1P.r! tkna etme~e huı· 
olduklarını. tf'ndllf'rt ikna edemOJa 
tense. bMk&n olduıtu anl1.$ılan z.a~ 

R&tererek. bunun t&raflnd.an av 
dınıatllacaJtımızı sövledt Oemok· 
rat Partının yedi -.eneUt. icraatın 
dan bahtsle H&lk Partteln1n 13 ifil 
ne:ık lk:Udar deTl'f'Mnde bunu va 
pamadığını .Oılf'rtne tllve ettl. 

Demokrat Pan~ t!Pı1 l!"'lenıer 

e\·velce H&l.Jt Partıstn n lkttda. 
devI'tllllnC1Pn bah.wderk<".ı.. 'ı7 vn 

«- TOrk milleti dinine QOk bat· 
lıdır. dlnlı;ıt QOlı: aever. Bunun ı--

Hk Cumburt,-e ve Atatürk d~., 

rln. ku' lleı J>unu tenktd rderıer 
•erer do1t1 ıntı:lip!ır de\""rtnt IJ••n c 
d&mokrat!ar ve umu:nı f'fklr mit· 
vaceheaıhcı,.. vıkmata ._a:ıtmaıt caf 
!etinde bulunurlardı Simdl bu 
iddiadan vaz~rek Ba>Jı: Partisi ,. 
devriı:ıl u.yın Celil Bayann Baeve
kllıttınoen aoııruı aovre Tert10: 
!ar. 

H 
a:!p, baztnet1.et.1 aıtınıarı.:. 
Halk Partıat devrlnde IQau:... 

ıus bazı maddoler ıatın alın 
rnasına ıartedtldlllnt .Oyledl. H• 
tlbln huıtned~k\ a.ıtınıarl1&n baı:ı 
Mtmc:.ı l~derıertntn. hlç arzu et
mecılkle:t btr şeydir. 

anlatıyor 

çın .•. » 

S l\zQn burasında hatibe ."'" 
mf'vzuuna 11rmemeı1l. atvuı 

toplantılan1a bu mukaddN 
mefhumu ele almanın vMak oıdu
tu batırlatıtdı Ratıp bOYle konu· 
• urten r:n.ınar de ezan okunuvor· 
au. Oınıe:vıcıter. namaza sttmet 
için b trer ttıoer talll:malta b~l• 
dtlar 

samımı oımaaa bile ezana hUr 
meten Ausma:vı hatırtamıva.n h•tlp 
diyanetten bahl'.fl!dlvordu Dının 
propaırandı mevzuu oıamıyaeaıtı· 
nı hatırlatan vatanlla.tı IOzQne •U· 
nu lllTe etıı. 

lanlar Rittller. b!2ler buracıa taı
dık Sözlerımız ısamL.""Dlllkten il 

zaktır ... 
Bu ihtar üzerine hatip cpPkl 

dlndrn bahaetml7cıtm• dedi Pa~ 
kat yap1lan ihtar. he}·et ret.al dl~'f' 

tlldlnl edilen satın sururuna dc>
kunmue olmalı k1. hemen gOze ka· 
rl.ftJ: 

- Dini tatlem&r ettııtmısı .av 
tQvoroıunuz hL .• 

O!yr hücuma ıec;tl- Kendlıı.tne : 

- D1nln propıqanda mevtuu '>
ıamı·,.ara~nı arkad-s1nı2a hatırlat 

makta_ kanun müvacf!htmlndB ten• 
d1atnln <{uçlu ~aztyete d0tml•1ı:ıl 

nnll"'d!Jı:. anl•Yı• ve nezaketle kar
•ıl&ndtt 

Df':ntldl , f'alı::at tıaakan teektn ııt
dtlemedll ıBıze ht\rrlretten bah· 
se<tlntz• diyenlere hlklm temtnau
nın izahına 11M.ft1, tunları IÖY· 
ıedl! 

Muhalifler diyorlar ki tıır c~ 
kim. hiç deıttgmeden Qemteke:aek· 
te. diler biri fstantıulda kateın 
Bu hakııızlık dett11 midir? 8111 bu 
h.aDızhıta razı dett11r..-

B qt.an bu tıömlf'rlyle. a'!ı:lınca 

blklm temtnatın1 çürütttıı 
Bundan aonra ttttllc:çe ar-

tan ı:ıtr hiddet.le rev hın17t1Rından 
bah.settı. cbOvle d,.ltll a:ıt?• diye 
•ordu Kendisine ııeçmıeı anmakta 
faycsa olmadtlh anlattlCS1. demok· 
raııtntn •imdi ne halde oldutunun 
izah edtlmeeı istendi IM6 b.Adl&e
ıer:ınaen ıonra esti lktldann bize 
en demotrattt t.anunıan bedtye 
etttıtı .OvlenCSt: tu ıuaı 110rutcsu: 

- 1950 den sonra bu kanunlar 
da.h,,J zıvacse , dBmolı:ratla.stırıldı mıt 
Tanı demotrae:ı yolunda ırtıca Yar 
m1cı1r1 

Eauen öfke11 t:onu'an ba,kan 
llU eoruıar azerıne bU8bQtOn b.ld 
ııetlendl. 

- Daha çok Jer rezeullü. hU-
11 1tldellrn. .• 

l>:yerek ııderten 1tpat bakkı 
m8'Quuna kene1H111Dden temu 
ettt. matbuat bUrı1Jettnln lüıum· 
auz old.utunu tıab etmeıte çalış.. 
tı, ıazeıecııer baJUı:ınd& atır ta.. 
birler tullandı: 

- Blr Veklle tanatta bulunsun. 
Veıtll aylarca au1zan altmda kal· 
ıın- tsnatÇı sonradan ceza IÖ1'8e 
bile Vek1lfn bJr mOOde' 4Crenn
ClcÇ) •Ophe edlhue.ı dotn1 mudur? 

Dl!'dt. B:.ına llU Cf'VRP \.'Porıld1: 

- Gam csemokıuıaı •ekllleM • 
\;.n bu Clhet varıt detlJ midir? On 
ıar zan altında '!ta!maıtı nasıl ~a· 
bul ed:rorlar? Bu mahzur yatnız 
;llztm ıcın midir? 

Bu cevap nzerıne b..,kan: 
- Burııaye ırellrı;enl• eızı tenvir 

edertm. 
Olyerek herette beraber kOJden 

uvnldı . 

y azOıklanm. I>t-mokrat Pan1 
propa.gandacııarının kôile?"

dekl konu~ma.ıarından bir 
1 :n !ttlr b07ledlklf'rl te!atıarıa o~ 
ludur. Bunlar makaıenızde ııaret 
ttdlld!lı,/ iılbl taa&SUbU klŞt.lrtlJOr
tar. Re1 kabarık!ıllı temin etme
c:.n f&lnıs bU aure~ıe mümkOn 
Uıdutunu aaııııorlar l!Cöyıera.e le> 
uu4ma auo.eıerı muayyen bir t:ll· 
edlr. Bu kitte her kOyde tattılk 

t:ıdillyor. Rabblm baklki demok· 
, ........ , lı::urtanun 

Böyle flft OnOlflfttft ıctndlr k1 
A.dnna AtntOrk parkındıtJ;.1 mnb 
ttsem J;.UylO kaılln lblde:alnl lc:a· 
racarsııflılar llf'Yn>tmekte "' Ba· 
hkealr alnf'macllan k•dınla,. 

t.Jn. e:rlıi:rlıi:lere ayrı yerler SOS
ıı"rmı>kteı11r. 

Böylr oldnln letndtr LI, $f'• 
hlr Kltlbft Rdı wP.rllen bir taı.ını 
tcapaıı toplantı rerlerlnt'le b.
llrf' kumar oynanmaktL Ye cU 
aama arhot rllhf'k •tan allfltı 
ınOtf'ahhldln aın1nı beledlfe 
rel!ll cooup co'op pa111 papıetl,.. 

maktadır. Kadını kapı.1nın • 
nftnden btle ıe-clrmlyen ba llttl 
ı>tL ('Ok cc~f'hlr KUlbtl,, od• ~ 
ııalonlannın davarları 14e. CiP"' 
tnk ve tahrtlt edici boJ boJ U· 
ııın tntotrananJI& tııth4ır. 

Kadını manuhr v~1• eato •• 
•arlannın ırkuını ha1uedeo or 
ta('ajt ı\•rnpuı. rnıtzl!IJOD o•· 
puı ve dfrt"beJlf'ı1J1e burtıo 
•ndrc. bir tarih tonu adar. 1.1 
nı AJdınlık yola ı.avosahllme1' 
lctn sarli:ın daha nlCf' f'Ol"llert 
Yenmrst. nl~e mPıooafeler1 lfrlde 
hırakmuı ıertklltl de.. cllnld 
Ctredl. RDUln Vaktnsarkln el1 
ileri ölLe!ll olmıkla ntt1nf'D 
C'umhart1et Tftrkıyulnln Rttl 
Tolda bir arp• boJn 11e1"'f'm8" 
mi• olması dL en aert ea.m•,.. 
ilan da •n ver.,·ı 

Cun1harl1Ptln u. 1111 ~ıttllt-' 
de ve t7 ekim ıte(lmlertne oe• 
az lr:ala bfttftn partllfY top1e-
kftn mıtını hallnde.. De:molr..,.. 
Miden •e daha ller'I •evt7eclen. 
M.i3 acı1orlar. Secmenlere .&• 
verip 01 l•tt1orlar. Fakat ff'C"' 
mtınlertn Jıtrt•ı olan kadınlar. 
lı:ap1 ye kafe-t arkutndL 

BURHAN ARPAD 

Yalova Pn santralının 

temeli ahldı 
Yalmrıtda ID.$Ulna ~am •ı:U .. 

PTl aantral b:numın 'emeH d110 
saat ıs te rapılan bir merasuaıe w 
tılmıM;ır. 

OLOM 
8üJeyman Sa!ın ~e Halide B ı r" 

kM:ün biraderi Haliç - P'ener G • ı 
İntaat. Tamırat ve kız"'1an ar 
.tııpıenna.en 

R.4."2.\N SADi BlRRÖK 

Pazar ııüntı at"amı Bak:tın rab• 
' Vf"< ffaa• 

nın cenuesı 22.10.957 Salt Qııtl 
Ş l!dekl evinden taldırılarall: ~~r. 
il camtınde ölle namazının edıı· 
11nı mUteak:l-p Aarf MezarlıktaJ:I 
aile kabrine defn edllecektlr, Allall 
rahmet '71fllln. 

&tini 

No& : Celenk Kllndertlmem.eal rtet 
olunur 

Okullar ve grip 
salgını 

BJ., Grip uısını oJdafu mabak· 
tak. t 1ıe. melı:teıtlert de kapat. 
tık . Okat t.açaklanna ron eot 
•• 

' iti aırenrlnln llnnaflna. ına. 
'tnffburt kulak mlutlr'I oldum. 
) zat~n. o ır:adır 1ntrsek sesle ır:ona 
ımJorlardı ki biri. dlferlnı ıSlyor 
•u : sınıfta ne lladar a,. olunalı. 
ırrtp satı'ın1 yar dl'.'"e m•lrtf'Pler'I 
tatil edf'Ctlrltır Anlaıtık! tılr eo
tumuı. o rftn melr:lebe ıltme.. 
dl\:: dllt1 wuflar da 'l:ı:tm rıbt 
1autılar.-

~Of'e"J'Y& Paşa Ye B Mal)eytno• 
Oımıan beyin ktr1me5.I mrrhume 
Pıtrtyc t:.anunefendt mahdumu. ~ .... 
adet Aıcc::er t:ttcl. lsıanbul fmar 
MüdQrO Yülmek Umar Fanı!-: At
çer. Vıblde Be1bez ve Vaşlnaton 
BUyQk l:lçllltf Blft KAtlbl Muam.~ 

mer A'-ttt"tn babaları. RlvMetl· 
eumhur ltAt!bl l"mumlıl Pi.itte' 
BelbM. llt" Gtıner AkÇt'!l'°tn !tayın· 
P~f'rt Omı.an ve B~tl1l Bf'l~Z. 

Perran Ye Ömer StıttYVa Aktl"r"ln 
tıOT'Otbahaıan N;~t RartclTN!llf'r
den Knetence~ P&n.s •e Londıra 
Bu Knn!K'>losluRundan mOtf"'.:::alt 

rnll c;;t'RFV"VA "RCFR 

Rak!tln rahmfltlne kavu,mu,tnr 
cenazesi 22. Ektm. 967 Salı «tton 
rbuıı-tını 45Q:le r.amazın1 mtıtf'•kiP 
Teşvtll:1vP. camıınc:ıen tattı:1n1arak 
Karaca&hmf'ıttekl eh~1 lsttrahat.
d.htna tevdJ edllecektlr Allah rab· 
met eırıere 

R•mamcılar Dernett. tOmtb ta'IS1 
maeueaeıaı tarafından hamamcılar 

ee.oanna Yernmekt• olan llnJtt tl5-
mOrlertnden tamamını alamadttlan 
rı.ı "' bu )'1hldan eaıısmılann1n aır
sad11tın1 bellrtmettedlrler Verilın 
maıOmata db'e. bamamcııann ıosr 

t6mQr tontenJatnndın IOD 4 bin 
ton daha llavt' almtJan tcabetmet 
tf!dlr Kamaaıeııa1 bU buau.t• all· 
kah makamlara mtıracaa' edecek.. 
ıerd!r. 

R'.öylerde ııecen propqw:daoıta. 
mali:llenlzde !taret ettltınt• bu ıırı 

bl tezatlara dQşO.yorlar. Herkea .. 
çer Uça faraetılll her .Ozo. her 
verde IOylüyoı. U&le kti\rlerde. te
hir .,, t•ah•1•rtı• .avıenmealnf' 
lmklD olmıyan 4eJ1erden tı&bl&
dlyorlar- Halbuki me1eıe mtlhtm· 
dlr. Bttyttt mtıtet to-pluıuıtunun 

blrtccı basamafı oıan , en t11çtılt 

topluluk. va.zıt t01 bOvQlı: coplu 
ıutun tıemeı t11111ıcıtr. Cemtretl bil· 
huu "burada aldatılmaktan kur 
tarm&k 1&.zımt1.ır. ' BÖ'rttlt YÖK ft IEADIEB ONLAlllN 

OınJZIAIUNDA... 1 ı' [F.11~=50~,~,~ill'!IE;ii~. ~ı;~.C~h~I-~~ 
.. .. --·--- VENi ESERLER R u Z G "' R Ç l L l 8 i GUY BARA 

Ve bft"Jltt' noektepll'r. tatn e
dildi .;ınıft• Pk lfon Gtrenrt adfl 
ıfinf' rXrl!, c-r1bfrı "IJ::ll~~nhfı hak· ı 
kındı bir kanaat •dtneml1'et'~fl. 
mı., tabiidir. ı\catıa. taç ktıd b&· 
lı:Ort haııtaf 

Olnlldan ozaktaııtıntıtnn7 ee. 
caklana, &ln•malara. futbol saha 
ıanna aıtmrdltıuı kim t.emlD • 

l•••lll• ki. ı 
Ab!.. $o oıntı tr•rlstnı "' d.t. \ 

•l ,.ltnlnl (oeolı:lara bir a 11.a:fabll• 1 
eelı: ••• 

ceıen:ıc &önder:ltmeır. 1 rıca olu
nu• ........................................................ 

''"ttlRP q'R'14.N 
il• 

illi \RARATTIS BOR.o\ 

21-10-ı~e Paz.artNI annn 
evlımdtl•r 

............................. -·-·-·-.................................. _,, .. - ................................................... -.................... -·--···-.......................... _ ............. -·------ ______ .. ,_ .. __ ...... -........................... -...... - .... . 
c:Neyef• 
cNe b!lem ben' Onlar aoa kı:ı 

Oyledlr bllı:ntvoa ınu?ı 
• Yalan. b&na aö"Jı,.mh·nn • 
Avee klıtna dOndü. vazo ıat• 

rek: 
«Kız. sa:'la "IO•IPme-vCCf'tJ d~ ıtl 

mı aövleJecrm?• dlen ben!aı ~t 
ıum detl.I mtstn?• 

• füoe:nenn batı !arı :\V$eJ~ ,,. 
ı .. aeı~ıı ceıdt ti. ıclf'Of'C-k. B•d• 
kaı1run 1rorıı::usu a dOnyasına kft 
ıteek ınre &et.O koptu: 

•Talan. t:ızım. Yalan• dedi. tO 
ıt: atıvermıt sana ı önden 8t1 
mevon mu.. htır ım nbır1ırtar. > 

Baktı ti. Hlr.rTTer bili övl• 
bili 80.-0nP lnanDladl~ 

cNe. tıUtTrın mut• dedi •B~rt 
<!avının tamın• 11,.:nı• ki. !lltZ'n 
o btınmın1z '&h.111?t!a"n ll:"t 1t1~1 •ar 
Cf'lmt.,. blrtnt alal1m.. Mntm ,.,. 
na. demı.e o Fatma da •ana UY. 
aurmue He-p l\Vledtt n ">r'r. 11a" 
tıfaett t:ınm-tıtıt- ynJr ,Jr Btz "" 
cı:ecnt tı. dıııh• "''•',... \"rııaru:ıu1 
utalt •@TT'f'l1JPcez. dedik • 
ııapener dln1edl. dtn.ledt bu 

eöslere tytCI' tnandıt. Caba ooır: te'I 
ltıanmü ~tlTordu !il('ın?'a kal1r:tı 
...ın içinde htır Tamankt rtbt t'l'> 
ıasmava b-.,ı.ı:ıı. 11 ıcf'lrd1l. btr u• 
tJ lndL b1r vukan çıktı 

xı 

lt&rhafı:a aenaıı 1ca!ı"Tentn '3h 
"~""inde. t~ndt trndtnf" •eu!21 .,. 
dfAIZ oturursan carı1 aıktlan Q• 

tıl-d "lı:lıt YanUla aokUlUı'J' kıatırmı'" 
ıarı:s ı "8 '.r tantal b0711na r.'""·~ıı 

Edebi Roman 
.,cı r. olur oımıs er .. • ; l'fO:
e\!'femr:ırT~ hL-,,&l"f'! aeırordu O .,.,.. 
'?lan K&r tıar.a tvtCf' ıuauyor. bıç 
ıtareıı ıt vermtyordu 

•Dfı ten def., dlTOrdU 
yan .tıerır •Sen bl'tnıtn 
!at "'~ drt.:1 

:ı kltır<lı· 

.. de. 'n-
Öte~f!er mer•'<larını c:tUnınalyf'c:ı 

.. ,hJertne tl)l)l&nu,ıar. KOr h&fl7:U\ 
dudaklar.na ba t~rlardt. O . tıs ~m 
lf'YP d'.'Zltrını blt"ş lt'1p oturmn.,. 
$0"P8"1ııı dUC-IJ> eJlertnı ouane ıırn• 
mu tu Knnuımaıara.. aoru •a!tmtır 
:ı.ruı• aldırmı or EOt11nnvordu 

Ra7t ıı,v.1 xuıaıtının dll)ıne çınııt· 

rat ~bt "5trn ~ıer. b&$ını bat''/• 
"f't'11r M'tı 'l~,,u1na tf'bf!P o'UTOT!1U 

•Desene Raf111 een btlmf'n '!11. 

tıeç• Senin aıan n . ~enden bu
tı da 11 ı; p çıkan mı T&rf• 

lt~rtıa1~z u leıpırdavıp dud&Jtl• 
nnı oynatıyor· 

•AltahOmln~a~•rın • diye mı· 
tlrT•nırak 1&hrt'd1Yord11. 

D:'5nt:!ü 
GQna?ı dti!Rtl mi?• Clcdt •Hepl,ı.7 

CO{";a ada."ftlınız. e-vtentJonu7. mn 
htnn~n'• 

tVaHl. eıılt'-r 'Tl~YOl be Hafl21 .-.ı+ 
e btlme.,,11t::ı ııeu:voı:ı? ~U!letın dl 

ııncı:e Al~ahtn blldlJ.n.I lı;uldan aU 
ııront• 

1 YAZAN: 

KEMAL BEKiR ;I 
Tefrika No. 22 

..-a:e, l. Aaaısenl7 ıtz de b11tı.m· 

d&n ~ın &aamıncı:an ne lat!.Jor
ıunuz?a 

Heı;:ısı ı:ıırtten ı:ı~ıarını uratıp 

konu.şma'"• basladılar~ 
•Len. HaflL 'ah! bllmlfOD ınu 

ııenh 

•Bilme? mı Pn o. bllınez aıtt 
Bafı:zlıt ediyor :tlnd.I maı:ıııatan, • 

•HL bl de "M"nden duyalım. te 
ele- D111nt ı>evnır ekmeltnen ı:nı 
vedtn mQbarek'>• 

•Aklını ll'U Vf'dln. der:er ODL 
IPn. » 

•E.r e, Ha!ıs ü1L"ll yemea. 
d!!ll mi o? Bu 4Jt!nJ vemlt' Nuıl 
ewıuror. baku.n y& ··• 

B6yüt dll.Lnl mı.. töçO.t dUtnl 
mı?:. \ 

«Hafız. sazel mı ktst be. bl .. 
aeıı.> 

.ı;e btlaln len ot> 
Körbatız. •P•• alıp namu 

ıcıldtklan btJde dlnalz eudıfı bu 
•damların tllC bir .Ozüne lı:&l'l$1IO· 
""tmıyordU Herkes berk•e takı 
ıırdı. alay ederdi bu memleketı... 
Ama böJle.lnl de aoeak bu adan" 
ar Ja-par:arcıı Atlal"un hikmeti ki\• 
ıaıune bile d!l uıattU&r dL ltöı• 
Hıfız sene sabırla dinledi, ... cı· 
tann&dı. Ta.lnıs dönop: 

cGUnab detU mt7• dedL 
Ötekiler aözlen 1J&kadır 

nahı da d.Q,Onmed!le.r : 

•H11plnt1 
diye eil· 

.-o.,,, lf'n del• Otve K.örbafızı ko-
nu.oı.mava zorladılar. 

KOrhatıa «Allah • Allahı diye 
dUşOndO~ 

ıGOnarı. auaun.» dedi. 
«A.ı"ı..bata dl)'• dClşünt1.ü. 

aünCIQr utramıyom..• 
•Uç 

•Hafız. de l'f.rl ~ahiden Ter. 
cekler mi dilber kızt?• 

K3rlit.tız. cıh.çıh..çıh diye ba.,ını 
aalladı: 

•Len. "112 de csı:cı. ıman katmacu 
mı hac?• 

•Ne d.tnl. oe tmanı?• ded..!. o bOI 
bol anıen.• •Ştnclk konut da Mil 
bl&e da bl bele.• 

•Qıh.çıb..çıtıJ• 

•Qık-Çılı: edip duru70ıı be 
cat aeın de oek eaecın bu ıe~ 
tll mit• 

bl)o 

•• 
cPıek mı •aştınt Eh. bana Yarı 

">art flU lcltl .. • 
B:örbafı11 Lşt• o zamaı:ı ötıteıer.ı 

11. ama biç belll etm•d.L Yerıc1eı
<alktı. 

cNe o. aatıat aıaı1on mut• 
cKaçıror. kaçıyor.-• 
•Kanın• dokundu.» 

gıırhafız yü•ürken &<"&!anM 1 Bir ayda 1034 •ift evlendi 
f' n akıllı uaıu POkenı: ., 

«Yeıerln drt • dedi. 
KOrbafıı:ın ayaklan rotıara a.ıı· Şe:brlmts eYlendlnrı• memurıu.:uı. 

~tktı. eopasını pek .terekli aan:ıan· i nnda ceoeD eruıı ayında 1034 ottıtn 
!arda kUlları•rak &özü açık IM&n eYlenmı a.t1tıerı vaı:ııımı•tu. 
ıar 21.bt yürüyordu. Btı suretle bu nı ~11101 .... 11neo 

ıKOpolltı köpekler.• dt;e mırı.· 
dandı.• TOvbtt yarabbl... KOpoA'l ~tftıertn 1&TW 83~• .. 'lillr:f!elmlı. bu 
ır:Opekler ... • ıunmalrtadu 

Blr Jandan böJle 16Jlenivor, o • 
yandan •acab'\ cru?• dtre dtışUn,.. 
re:ıt Otkeaını vatıştırırordu. 

Ootru Sıtlı:ı K!le ırtıtt. Kapıyı a 
çıp cı.nnce b&Yatta.. merdl.,en o• 
4ında duran Ane: 

cSent bayınuıı.. seni.» dl7e atten 
ettt. •Nereıercıeydın' Uc ıro.no.or 
pUp de bl ren~nın derdine or 
tak olayım demeııtn ... ı 

K.Or hafız merdlvenlor1 &Alr atı· 
çıktı.. b1cyatın ucuna ııı11:tı 

cÇıt. vuııran çılt...a 

«Jl:Yl. eyi bUrlııBI., 1 

Ayşe .-ene: 

c:Nereıet4ey4.lnt» dedl. 
•Beç l!Jte. yatıp ltalklJOa..a 
O hertflerın t&ır:ılmalarının aa •• 

var mı, yoıt mu. oou ölreıımeıte 

ıelm1ftl Ayeentn llÖ&O.O.dt!.. de oıı 
ıe1 çıkarmıştı, am• klmaenın ı:ıı : 

•eytcJ 110rup bilmek 14etı deıttı
dl Sonra da Anent..o b.ep derdin · 
ııe.:cı. .Oz açmaıı&tna d• aıışıttı. 

Ane d&Janaı:nacıı: 
•B~ aormuyon • dedi- «Ned.lyorı 

n .. ellron eyi mtn. ttötü mQn dev,. 
heo bll. batır sormuyon .. » 

Kadir sene sormadı. e:acıece O•· . 
nı ona dotru ar.eııı: <;eT1rd1. 

(Arı.:uı Tar) 

I' BUGÜNKU 
H /! 

~ .. 11111.n' weı11n 

roloJI t•lUJOllD 
nannn hıhmlnler'lne rött on· 
ırDn •rhrtml• Te elvannda ha· 
•a pa~aıı hnlntın cttf"N'k. '111 
cftrlar lı:ozeJ "f"Oftlf'n'lf'ft"" •amftln 
-ııımnn muteıUI nlarn'k f'tllf'f'f'k 
Ilı 

onnon f'n ,..g.._.,.,.ıı h'lr11..,.ıı 

• 2.ı f'n 11n,nk ı " • ıs .,.,., 

TAKViM ,. FKl\I '""' 
RALI 

o\\I 10 - nC~ !11 - RIZIR 1,.11 
RUl\lf 1373 - ~KfM 9 
llff'RI 1371 - Rf'blftlf'YTf'I •1 

SA BAS 
ÖOLI!: 
tglNDI 
AKŞAM 
YATSJ 
f'.'18AK 

v....an 8&an1 
06.lV 12&A 
ı1.58 oesA 
14.67 09.38 
1719 12.~ 
18.&~ Ol Sl 
f\440 il~ 

·•· •f'lronlI• c6ndc-rlln n 
nı.. ft rulmJ., t.anıaa 

,.. •lma1111 ta•a Mllm• 

Türker ACAROCLU 
RANOt PARTf KAZ.,~ı\CAKf LF.S PRDUERS ELE.lnt.""JTS Dil 

Azli Nealn'ln mlt:ah bl"!tAyelert FftAVCA1S 
D(l4Un Yayınevtnın flflzah .ert&H S&tnt-Eenzott !toleJhıde PrOf· 
"Dln 18 kitabı olarak çıktı g G~ran:ı ııe Prof_ c. Vlahoı t~ 

Bu kitap. adını. tık hlkAventn tından iki tıaıom halinde bUJrlr 
adından atıvor Kitapta 18 blt::Aye nan bu kitabı, BeroRlu'tıda sersl .. 
var. Tam eu &Irada. ~neı ae('lmler •adl!ll k1tabev1 yayınladı 
aı1fMınde okunacaıı: ..0.ldttrtıca bl- önsckde tıtabuı. ana dllleti 
k&seler banlar. 86 UJ'fa, 2 Ura. TOr"ltı;e RWnea. !:rmenloe ve f~ 
A~V-4. GRtnt Pan-roıca olan bir Otrencller çe-r 

11han Ensrın·ın ml7.ab blt::Aveıerı restnd@ otuıı Tllda edlntımıo tecr*' 
df> Oölııe vavıntan atMtnda ·cıktı beleMn b!r Yer1ml olduA;u k&:vdr 
Bu k1tao da a.cı1n1 ınc blkll."\renın e· d111Jtır. P'ranııı%c•nın ancak temeli· 
dınr1an almtt tclnd.-, 2.'i lrt1('Qlt nt "fl!!T'Pbllen bu titap. daha çoX 
b.lk&v,. ıı.,, hır blvorrratva Yar Bun· ~onusmı ile atnleme metotıarınll 
d• 'fuar tendi havatını bir ml,.ah davanıvnr F'nnPtlk MltımQ 10nd• 
&IQbu tle anlatıvnr Arka ~apakt• 12'7 eavra n" kUMJ, . 
ya,-;ann qMnth Balrınctlu taratın "'·''"N fn.As RUKUKlJ 
dan cıznmıı b!r krokt~1•1r bu <1f'ffl ııtMbtıl V'ntvf'ntltf'SI Hutuıt .. 
aavet elddf bir blvnırr9tva nntu lkt!~at P'akültelrrt MPdcnf 051.ll "' 
butunu:vor ff'ra·fflb Rnlruku OocenU or NeO" 

Y'azann IMA'da tık htklve lr1tat>ı rnetttn M Bfort--ın bu eeertntn ~ 
•İnsanlar bllafolerdl• adı altında rlnoı cildi. Cnıveralte vavınıarın1rı 
vav1nlanmıstı \OM teı •Gl\ç 'fOll• 728. Rutrut l"akQttesı :vaYlntarınllS 
n tıkadı• adını taeıvan romanı 14~ Aav111 kitabı olarak çıktı. 
tefrik• f'dl1dttten ~nra. tttap o- Ön81\znndt" bu tltabı hazırtam..., 
tarak da c1tmıı,t1 •Kadf'rdtn ta-- ~•ki ma~adıoı anlatan vuar. bff 
CL"ll&Z!'lln• adli 1klncı romanı dl •andan A.lman tflla huk'UkU0\11' 
vavınıanmı~ttr ?ı.f1ı:ahl ht)(Kvf'Jer1 kenııı hukukumuzla bir muk•,.. 
ilk nt&rak' bu 1tltapta t<>ntaın.,or Hlln! .-aımıatı çahaarak t1.0.tı11 
88 •avfa. 2 ltra ını1ıı hut11kunun null bir yol t., 
Rfn R"Of"'1tl'lrl ~4 ".4.ATf Jı:lpettlıtıne dair örnekler Tentıell"' 

Avuatuf'Tall vuar 8Wfarı t~lR"· t.e. fite Yandan tııt.anbul Bu'k'lJJ 
oan Samih TtJ'Yattıoıtın"nun cevt~ P'aknl'tl!ftlntn 1A!'U~S7 ders y111 ~ 
d!M b .. deYres.Utde doktora thtı.... tur'I" 

"'" u atsa roman. ıvarıur: ceı> nnın ltonttf.tınu tesltl1 eden Aıırı.SS 
~apl:~\ı:~rtafnde 1T1. kitap ol• ınA,. hulru!tu tlmet1ndek1 notıarı"' 

Ttırt nır:uvucuıan yazan bll"Jka b!r araı;-ı tonJamaktıdır 1!:8et1n .,-
f!IMtr1f'rlvlP deı va'rıntıan tanır. ıo:e- ııunda l!f"neln bir brtı11vosrıtr• 
v~r ... ~hm Tler Bu Mf"t1 dt" de- vır :112 ııavfa. ften 1t11nıs. 
ba l5nce R&md1 Val"Olhı taraf'tndan RfRRAr RfT\P 0\R.\ - K,,...-.c.• 
dlJlml• ft'Yr1lt'P IQ4~ d.,. Rllml 1:I· Varlık v-avın.-vl. daha llnCft ç1t11t" 
tahf'\"'lnef' vmnıanm11t1 Bft\"'f'llt dıJI ba11 kitapların yeni buUDtl' 

1 d nnı flOn ll0n1Prde yaptı Blrer urr 
romancı ô avlara avanan bir ın-r- va ıat.ııan bu ~,,1 klt&ftların ,.ı· 
~ttl1k1• nıb tah1tller1n1 MertndP. •u .., 
peJr llttuı bir ıelrllde bel!rtmestnl nıı bq1ı1r:l&rln1 Termekıe yetınree" 
bllfr tsıe. bu d• onun h1 -.,rıe- flm • 
11 o blrl '12 r ıno ıru -Karaeaoı:tıan: ba1atı ıarı.•ts. 

n Pn ••• •· nıtt. ıl1r1eı1. Hazn'l.ıvan: C&btt öztel11· 
illl-'R\ilr.Dll' M VIL 9 buUıs. . 

R&l'fd Rıza ile &hza& But&Jı:'ın - Vatan tf1rler1 antoıotıat 11r 
"ahne havatlann1n l5n vtldönQmO ı-ırııvan • Muzaffer Reelt 2 baat11• 
dolavıstvlr etk•n bu reetml! bro- - Akdenız. -roman T~an: 1'1i 
sonıe: ~fuhsln l!:rtutruı. Vwsft Rı· n•lt tııtratı Cntrtın· Tasar Nab 
P:a Zobu Hu.an Aıı F.dl:a ve Ceııad N'&vır 8 basth• 2 ıtrL • 
Fehmi Basktıt'tın iki unatcımız.a -En crQzel Tttrk masalları "fr 
dair vazı ve hltıralan \rtır alı'mr 11an· En&t11n Cem Odn&T. R,MU!Y 
Ön kapak rMmlndP sn Vtl 15nce ltven · Pethl it araka., S basıht _...t 
Behzad ne Raşid Rı~a rzor nllclh· - vıetor:IL roman Yazan· !(flı.JS 
taı aörtllüyorlar 2i btty1lk açta. !Jamaun Çeviren: !!ellçet Nec; 
ttyau 7az:llı detıı. tn . 2. buıht 
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1 
Yolascan ,Hebinde kasak Demokratlar 

eşya bulundu ı A k 'd UI 
İzm r 21 IHU U!H B;.ıı:ün n ara a us 

Mars lyacıan ı.mnnımıza ı:rlcıı ·o-ı G f . • 1 d 
laçcan adında 1 11 l('J)te OO:nrük aze esını top a 1 
Mt.ha!ua t kllli.tı taratın dan \ apı 
lan arama ıra ıncla ı: n çapta ı ıru usı l\tuhahlrlml7dtn 

• bir açıu:ç1 ık hadıııf'il me dana Ankara 21 _ lnonünOn fı;•an· 
Çlka:-ıtnıı ı.ır Bununla kacat erra· bu' mtt!nı: nele "'apm•~ le! .... k • 
le m<l3ıtı.erc ecı ım ı;NU "ı ı · • -. 0 u.,y o 
b r kon ro: altına a~ınmı tır Ka· n~ıyı tam me~l Ue umumi ef· 
çakçıııtı yapanlar hennz t ">l~ kll.rı ~ ~·ınıa ·an Ulu ca:zete n n 
edılemcmtş olup aramalara ,e :ab· lk .ııflAlııları D P. iller tarafından 

..,.e atı• "' s:e- k kıta dcvL"!l oıunmaktaelır top.at•ırılarak imha ~llmtŞtlr. Fa 
cıı.ınışur •an trıennııer e teıu t e· _ _ Jı:a• ııaze•e vazlyetı ağrenlnce baı;. 

Mu · k111ına devam etmiş ve böylelikle 
• hbtr \e auçıu 

0 
P I kanı hak .. ında kaııunl •ü bat.a ce p ya aya ancak 9 30 cıa c:azete ve-

........................ ocak ba..r ç.ıım t r rı:eb ~ı.ır. 

ı~ ••• ~A~f MANDAiRESiNl'ti-·TALfHiliERr-·· 
At.laa . ıncı Noterı, Mali Ye murakıbı ve İkramiyeli ı\11' Ciiitlanı sahipleri huzurunda 

i111eınasında yapıla n ~ekilişte 5 J\partman Dairesini a~lıda isimleri yazılı 
müşterilerimiz kazandılar : 

1. lıtanbul'dan Emine Pesendicle 

(Teıvikiye Şb. Cüz. No. 2210) 

2 lstanbul'dan Fatma Opsin 

(Bahçekapı Şb. Cüz. No. 1989-i9) 

3. lıtanbut'dan Gülbek Mermer . 
(Asmaaltı Şb. Cüz. No. 3-i68) 

41. lstanbul'dan Nuri Bilim 

(Beıiktaı Şb. Cüz. No. 933) 

5. Ankara'dan Seher Cavkaytar 

(Yeniıehir Şb. Cüz. No. 6472n 

Arrıca 125.000 liralık para ikrımıye lerınden 

ı 000 • er Lira 
I\aunan 50 miı terı.mizlıı ı imleri aşağı da yazılıdır • 

-'dem Akalın 1\1 Emın KaramehmetoClu 
Alnnet Alı;:ul 1\1. Hilmi Koyuncu 
Ah~t Özçakar l\Iecıt Kiıçukkarataş 
Allatıt.in Nasuhioilu l\letin İlkin 
Alekıandra Arcan Mithat Kunıner 
Cafer Ciner Musa Tuna 
Cevdet Serter Münevver iİnsercn 
~!~bet Kostantinidis l\rünire Boz.ta5 
ak Bilgı Naciye Hazırbaş 

Fatma .Bayraktar Naki Umar 
Gf.hnan Evcimik Nazmiye Tı~n 
liallt Akaltan Nevin Balc1otlu 
Hüseyin Gillıören Nuri Türen 
'.!iiheyin Kalik Orhan Sereter 
lhaaa Baysal Ortans Sinan 
Jale Yaver Osman Bali 

hnız İnciyan 
Rahime Ataıül 
Rahmi Altıntop 
Raife Konca 
Refika Uygun 
Saime Öıel9ll 
Saliha Koray 
Süheyl§ GUndoidu 
Silleyman Basbuf 
Şefik Akalın 
Şükriye övet 
Vasfi Rıza Zobu 
Vasil Yuvanoğlu 
Yuda Bahar 
Zeliha Seyhan 
Zinnur Denli 

ltirkor Peınbe Ömer Deliormanl1 

~ hata 50 mtltterimiı 500 er linı, SOi mişterimiz ele lOO'er lira baamıtlar 
91111 •dreslertae ıloderi len mektupla haberdar edilmitlenlir. tkramlye kmnanlmıı 

tam listesi 11&belerimlzde emrinizde clir. 

Yıl sonunda 1 sekilitt• 

zo ı' 

Apartman Dairesi 

ıoo '-'ı"'i 200 000 ..., ..., • liralık pan i~lerl 

::~ııda eJı u !tt liJ'MI olanlar n 29 Kasım 1967 ak şaaıu kadar ba miktarda • 
taap açtıranlar her 100 llnya ayrı bir lrur':a numarası alarak çekili!)lere iıtirik 

ederler. 

BANKASI ~VE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

YIL SONU İKRAMİYESİ 

il 
~PARlMAN DAİRESİ • ARSALAR 

~ E.Ş illi PARA ve TA H Sil 

'kRAMiYELERi 

* Şımcli"•" #teup •ç1ırrnır, 

· heHbınız 11•rs• •rHırınız. 

&ATJl'A :S 

'"' R.P. ye oyuna ttrttelrtlr. C.H.P. LC•m::' 
f11i1Ji•JP'!'til 
Mezarlık 

Kahramanları 

Nazh Tlabar <<Türk basını isbat ,. ;-
1 hakkına layık değildir>> dedi Uf f.1t1!f~ 

SEÇIMi KiM 
KAZANMALI? 

n Hür. P. lllerhı bir ımmı da 
oylan partıı.lamımak lçln lıtndl 
~rtUerlnl bu srçlmde tutmaya,. 
raktır. Akla yıkın olanı dil za. 
ıtn budur. 

ı;eçmco oyunu verirken söz n· 
rlllp de unutulan vaadim ha· 
tırlamalL Şu ı;ünlerdr. de\'let rad 
;rolannda patlerte bren propa. 
canda nutuklarını du;ran. f>lne. 
malarda propacandı rumıerlnl 
st!yrrden, ıtce >arısına kadar Dı· 
tldar partisi <K'.aldarındın yi\lı 

J>rmokral l'arLiuln miting. 
)erinde imdi yeni bir moda 
tiiıcdl hatiplerin en bü}Ü• 
ğiınden en küçıiiHinc kadar 
hepsi, inöııii.)l' hiirıım edi~or. 
inonıi o~ letlir. iniinıi bö,Je· 
dlr, falan fı tık. 

Hem de konnsmalarındaki 

celidetc bakarsanız. li:P.ndi 
kendinize: ·Hımın dersiniz. 
bunların muhakkak bir bil· 
dili var. Yoksa bliyl~ine yük 
sek perdeden atıp rutarlar 
mırıtı?· 

Ama aldırma.)ın. Atıp tut· 
malanndan pek bir ııey çık· 

maz. Gece mezarlıktan geçen 
adam da, bağıra bağıra şar· 

Jn söyJl"rmlş. Kahramanlığın· 

dan mı? 
Yok efendim yok .. 

sun dan ... 

1 D.P. ISTANBUL ADAYI, NISBi TEMSiL SİSTEMiNi 
ANLAMAK lÇIN INGILITEREDEN KiTAP GETiRTMiŞ 

D P !ı:aetın mıllctTeıtlllerlnden 
Nazlı Tıabar i\Cn aat 19 dan 20.30 
a kadar. Güm(\ŞS\IVU erkek talel)c 
ıırcıunda. Tckn k Cnıvers •e ! 

ırcııç ere b r dik ı- müna a ası 

\ aı>mı tır Talebo f'ıin mull'el f 
.. ua 1 r'n crvap'ım ıran Tlabc. 
Kırşch,r lıaktıncın. kanun lehin · 
rev \ ermt'dıl'!n.. mücadc.cler.nl 
Mecl tc değ :. grupta ) aptıtını an 
latm ves ifipat hakkı konuııuncıa 
aoru!an ı;uale tU cevabı vermış:.r: 

c- iapu balı:ll:ına ben de tara!· 
tarcıım. hattı bu hus\llıtakl tekıl· 
ıe ımza a•nıa ı b le d~üııclüm. Fa 
ka• l50nra Türk ba.s nını pat halt· 
ıona A ııc o acas ;;;adar ı.e\I e ı l"e 
olgun bulamadıaım itin lmzal&
ruaıttan ımt na ettlm.• 

te)'1nce Tlabar ıun.an ııöy emı,._ 
tır· 

cVa.!ılhl ben bu huı;usu eni e· 
tücl etmete ba; !adım. Hatıl ıvıce 
öğrenmek için In~lterııclıııı bu ko
nu ile tlı:'llı bir kttap "et.rtt m • ı 

Talebe.er, muha:eıetın öne ı;ür
düı;'ii birçok h~u •ar b r D P . a· 
da:;ınetan tahk k eunek tıisatmı bu 
!arat D P. programının tatb k e
dilmııı olup olmadı&ı. Ant.ıcıe:nok 
rat1k kanunlar, MıÇUn cmnıyetl, kal 
tınma l"O lkt:.!adl durum aıbl ko· 
nularcıa 6Ualler ısorcıuk.tan iOnra. 
iç erinden biri. uzun uzun ko
n~a&ı ba arınca Nulı Tlaba~. 

c- A:ııa 11 s ~ı po!ltlli:~a cıö
kQJ oni\lnuu dem.ot r. 

Tlabar, ta.ebe ~'Urdundaıı ayrı
lırken c:ranncıaıtt talebelercıen bir 
k&ÇJ ile aralarında eu muhavere 
ıreçmtştır: 

- Slzler mühenel13 oıacakaınız. 
Kalkınmaya on çok alztn taraftar 
olmanız gerekmez mı? ~ 

- Fakat. kalkınma kanaatımlzce 
pllnlı olmalı. politikaya dayan· 
mamalıdır. 

B 
lrkaç gün 50nra sandık ha. 
pna ı:ldlp 01ıanmı:u ntt 
cetlz. o:r verirken Türk mil 

Jetinin 6n0müzdrkl dort )il bo 
yunca kadrrlnl ıiyln edrcrtlmlzl 
bllmrllrlz. Bunun sorıımlulutıı 

büyllktür. Toplum olarak da, ki 1 
olarak da lıu 50nımluluk yükü· 

elen hoparlur ı:Drüllültrlnl din· 
le.ren brr r.ılanda , D.P. nln qlt 
ilk .. ,, dtmokrnl )olundan nasıl 
uukbştı!uıı ı:örll:ror. anb:ror. 
lJort yıl daha iktidarda kalma~ 
lste:ren D.P., mllletf' demokratik 
!aklardan bir tf'klnl ~rrcet{nl 
bile lliyleml;ror artık. Sadece be. 
llmz: bir ı.-.lkınmı edelll;ratmm 
anla ılmaz sözlerini tekrarla1ıp 
dumTor. Aaa mesele! rdtn. mil· 
letln ıstırabını çektlfl di.nlar· 
dan habersiz. uzak ye ilgisiz bir 
partiye oy n•rmek r.ıtanda ı bil· 
yük bir sorumlulnk altına soka· 
ı-.aktır. na tı anbmında ,,lr de. 
mokratlk idare kıınna:ra g~ ve· 
nm ye bunun için altı aylık sil· 
re itin lktldan isteyen C'.11.P., , 
milletin çofunlufunn kendi saf· 
!arına çekiyor. Aradaki fark bu· 
nuıı için bllyllk.-

Nazlı Tlabar arev hakkıncıa so
rulan ı;Uale \Crd.tl Ce\·apta. Türk 
ı~çisını kAtl cıerececıe oıı;un bul
ma<tıiından bu hakka taraftar ol 
macııtıoı tıellrtml§, Celll Bayarın 
.nlabl tem.5 1 hak.kıncıa cbu m.llet 
ıçın teıııı:etttn ıoltllndeıtı dU~ün 
ce tarzına i§tlı"ik eıııp otmedlııı 
a;0ruıcıutu .zaman tae cBcn ile nt.s
bi seç.mm bu mcm:eket ;çtn teıı· 

1 l Jı:e;ı o cıu~unu kabul ecııyoru:nı 
- lllç blr oe:;e dayanm•aydı 1 

daha mı lyt oıurcıu? 

:nün altındayız. Hiçbir zaman n. 
l:ı.ncla ın vttd!tl oy bııı::ünkü kil· 
cıar defu ve aıılam kalln1DJ1 de· 
fildir. Milyonla.rca eçmcnln '\'f!· 

rttefl oy, TUrld,reııln cdtcrilnio 
ne olaatını kararla&tıracak bir 
ı:üç t.a.pmaktıılır. ideallerine sırt 
reTlnnı._ muhtıdette ne dedl7sr 
iktidarda. ıamamen tersini ;rapan 
O.P. ile J9SO de mUleUn oyuna 
llo;run efutok ikUdan terbdrn, 
fakat mnhalcfettP. batı 61çllslln· 
de bir demokrasinin kurulması 

irin ııavaşan c.ır.P., iki bU:rtlk 
lı.unet olarak karşımızdadır. F.~. 

ki karakltrloden kllrtulan <'M'ı. 
I'. ile ,enç aydınlann partisi mır. 
l', bıı ddakt seçimde atır basacak 
bir kuvvet t~kll etml:rorlar. o· 
tunluk usulll sttimdf' 01, çok de• 
fa iki ana parU arasında pa:Jla· 
4ılır. Ne çare ki, bu her yerde 
llö7ledlr. Nlsbt ı;eçlm u ulil kabul 
eclllse.rdl C;M.P. '\'e Hür. P. de 
kendi öltiUf'rlnde bir kunec. ola· 
ıalı: ort&J'a çıkablllrlerdL Ama bu 
rUn vat&ıı4&pn katıııınd& iki 
parti vardır. htıda.r putW D.P. 
" ana mııbalefet parUıl C.11.P-. 

nızıer için ~u nya bu parUnln 
seçimi kaz&nıtlllSı önemli detll, 
llnemll olan, kallnauı,n Tilrlt mU· 
leline A.tlam, ı:ünnll, ~minath 
bir ı:f'lecek, bir ha;rat u.llaması. 
Kuacası, milleti demokrasiye ka· 
\'l!şturma ı- D.P. bunu 3apnıa4ı. 
Yapacafını da sö:rJemtyor, Ge~ek 
demokrasiyi ı,.,.racatuıa , c11nndi· 
tlmtı: ln1&11lan ıs başına ıetlr• 
m•k bir l'Ulfedlr. "uırelert de 
umanmela :raıımak ceru-SIHKfCI 

• 
ŞUBEMiZ 

~ 
830 Qar Darphan• t8adlktl 

GÜMÜŞ MADALYON 

ZARiF 

AÇILIŞ HATIAALAAI 

DOCUBANK 

l PUL ALINIR ı 
Damgalı d&ın&:BSIZ p<ll!ta pul

ları iyi flyaUa satın alınır. MO 
racaat: VATAN Gıızeteııl Nejat 
Özdl&ll'a 

BAKIRKOY 

Ajan11mız 

4 
KHım Pazartesi günli 

açılıyor 
BU AJANSDA 

Hesap açtıracak müştenlere 
çok cazip açılış hediyeleri 

AYRlCA 

10.000 
LIRALIK HUSUSİ KEŞİDE 

\'E 
Umumi kqidelere iştirak hakla 

ISTANBUL 
BANKASI - P. E. N.Clerkinin 

topİantısı 
P.E N Club • Mubıırr rıer ccmı

yet.ı 30 Ekim Carşamba ı:ünü llllRt 
16 da Bevoll:luncıa Şehlr Galerlıi;n· 
de Fık r Kıdübünde umumt heye~ 
hal.ııde toplanacaktır. 
Toplantıdan 1!'.0nra profesör Fahir 

iz. cPlızull 'c 1Uklı mevzuu Qze
rlnde b r ı:l)rQş:me yap1eaırtır. 

cı~tır. 
Ekııerıre~ 11.litemtııın mahzurla· 

rmdan ba.hl!eclen b,r talel:lc, ke.n
dWnllen bir hWIUIU Öğrenmek .ıı.. ......... - ........... ___ .. _ 

Nazlı Tlabar alttlk:cn aonra. po
llıtka münak~aları bütün yurdu 
ııa.-mış ve geç ,·aıno kadar devam 
etmtotlr. ..... __....... ............. " ........... _....... 

Başvekil Fatih mi!inginde de İnönü 
ve basına çattı 

<Ba,ı ı inci del muhalefetin mali ve lkt.ıaacll ko
lentyordu Bu ıxııertn aynca :rev· nulardaki tenkldlerlnı ele alc!J; f. 
tnlyell olaral( tattı yaptıklan cıa. mar. kalkınma ve }'atının fnllyet
verllen haberler meyanında lcU. !erinden uzun uzun babııettl. E&kl 
:ıwttncln kalabalık olmaaıru temln ve yent devrelere alt bütçe mukı· 
tçln ~k büyük bir gayret sade- yeııelerl yaptı ve devamla dedi kt: 
ellldt. c- Onlar Oç milyar :ratnmıdan 
cSAÖ OLSUNl.AR• bamedlyorlar. Ben :yaptım 80 mll-

Saat H de başlıvan mltlngde yar :yatırım. Hesap ver p~ıım. 
ilk konuşmayı Ç&Iı§Illa Vektll '<DO' KAF \ ı> 
Mümtaz Tnrhıın yaı»ı. Daha zıya· 130 ton altııı ısaaece üç limanın 
de işçi m!'6cleler1 azrrlnd8 d\ıran dış tedlyeı;lne yeter. Altınla bütçe 
\'«' muhalf'fctc, bilhassa CHP. ye, tanı:Jmtnı. ancak merkant1115tler 
bu zaviyeden &fır hücumlarda bu· dOşQneb!llrler.~ 
lunan Qalı~a Vekll1nde.n &0nra 
kürı;Qye Başvekil gelc!L B&şl·eıtn, B&şl"ckil, Panmın ~lntn d0$ 
ballı:ın bir mtıııdet. devam eden te- toto lı:onUtiundakt tcnktcllerl de e
zatıOrat.ı aınısıncıa. ıat aerl&tnde le alıp, mukayeseler yaptl ve bu
bulunan Milli Müdafaa Vekili nun ano~ bir taratı oımacıııım 
Şem•ı Eratnden, kününiln dibinde Uerl ı;ürerek. muhalefet batlplert 
not t.uıanıann ktm oldutunu llO~ için: cIDçblr teııı:tke ıatınat. etmo
du. cGuetecllen ceTabını alınca elen lı:onuıan bol katalı a4a:nlan 
da cnıerek : cSaıt olaunlar,ı dedL dedL 
2 SAAT 2S DAKİKA BIŞ\"ekll, büyOk bir au.blyet i-

çinde yapu~ı dünkü konuşmaaını 
Başvekil Adnan Mcndcrcııı. saat bitirirken. töyle dedi : 

16 da bqlayıp projektör ı~ıldarı c- f&ıtıet Paşa orta ıınıf halk 
alt.ında ı;aat. 18.25 e kadar iki ısa- kayboluxor diyor. Vatandaş t.crfl 
Bat. 25 elakllca devam eden d<ınkü ediyor. Paşa lllC ıeı:.tnıı aörO.yor bor 
uzun konu~ında. daha ziyade şeyi.> 
C H.P. ve münbaıııran isme• foö- Konuşm•uıı 27 J:kim 6~ımıerı
nüye atır llOcum vo tsnaUard& bu- ne işaret ederek bitiren Menclereıı. 
ıundu. Başvekll, halkın tcuhQra- muhale:fetln, 30 klOUlk kM1ro&u 
tma uzun uzun ı~kür etUkten ııe cıaırt çalışma ırüçlerlnl yarıya 
ııonra. konuşmasına aöyle başladı : l.ndll'dllinl i!erl ı;ürereJc: D.P. nın 

c- Seçtmll'.rdC C'.enabı Hakkın tekrar «kahir eıaıertyctle> ı,, ~ı
ıııze do nı yolu ııııııtcrtııl'fllnc cıua na getlrllm~inl llite:11. Meııdercs. 
ederim. Karar ınnü yaklıışmı, bu· şayet seçtm neUcc:ıinele cıoo 0 par
ıunuyor. Türk mUletınln heyecanı ı den. 100 bu part.1dl'n, 200 de D. 
nn haetd n1 bu m~tur. Son dl'rcce p den nılllct\'t.dll scçllm ı olursa. 

ıtddctll b!r mücacıelc cereyan e•- Mecllı;ln kördvitü~naen ba, ita!· 
meıı:te.ıtr. 1kl tarafın da ıı:enıııne 
göre sUAhları vardır. Blzlm ı!IAh- dıramıyaca~nı:t ileri ııtlttrek ko-

nuşmasını • :Meclls'.e murakabe va
lanmız Nerlerımızaır. Karp taraf zıresını ifa eı1CCl'.l:: kuvvetli bir 
flle, ıı:cblrll propagandalan lle bu kadronun bulunması ıttsumunu 
geçimlerde ıstslerl doiru yoldan sa- kabul etmecıı~ını. zımnen cıe otsa 
pıtmak l.!ıtemekte ve ycgAne Omlt- blt1r ı ıerını buna baglamıt bulunmakta- ,_ı_r_a_de_c_tmı __ ı_o_ı_a_rak ___ d_. __ _ 
dır. 

K&lll tara! mutlak bir lnklr 1· 
çtndedlr. Hizmet. yekllnuna bir al· 
yalı perde çekmiş; ne ırörme!!:. ne 
de işitmek istemektedirler. Myle
dlklerl menfidir. terstir ve tama· 
men kl:ltO ırörOş'(ln tracle&ldlr. 

ts:\IET PA .\ 

Onlann propacanclalan ıı:ı ea
hada temerküz ecıer. Biri ılyaet i
dari: lklncıııı mali !ktlşaclL Slyai1 
\'e ıcıarl tıahadakt ısöyledlklertnl kı
saca ıtacıe ecleylm : Türklyede hür· 
21:;1'.t l'Oktur. Türlclye zuınm Te 1~ 
kcnce lçlndec11r. lırtıııacıı ubadakt 
ısl:lylediklerı de : Memleket sefalet 
ıçlndee11r.ıı 

Men<lerea. muhalefetin bu konu
lardaki !ddlalarını reddetmiş Te 
ıöylc devam etmıottr : 

c- İddia ccıenler kimler? Kım 
konuşuyor? İ&net Paşa lOm? İ&
met Paşayı hletlselerle ıronuıtura· 
ıım. Ne oldu Terakkiperver Fırkası? 
Kı.ıruculan ya memleket cıışına kaç 
tılar veya daraıtacıneta can Yer
diler. Takriri ııoton ve l.stlk!Al 
mahkemeleri kararlarıyle bu mem· 
leket kanwunız ıcıare edilmedi mi? 

C.H.P. SAKARYA 
MİTİNGİ BUGÜN 

Sakarya, 21 - Oumhurtyeı Halk 
Partlıitnln büyük mtUnı:t yamı <Bu 
gün) Bclecl!ye meydanında yapı· 
lacaktır. Şimdiye kadar dfllter par
tner mıtınırleı1nl yapt.ıtı tçln Sa
taryacıa fil'Qlmlertn favortııl acıdc
Tarınkl mlt1nı:de eski Başvekil 
Cllen C.H.P. nın mltıngtne huausJ 
bir ehemmiyet, g&ıtertlmektcdlr. 
Mitingde C. Jt. Part111 acıa:vıan. 
eski Maliye Veklll tamau RüştQ 
Aksal. Şeyda GOley, Ha: an Şükrü 
Adal. Burhan Alı:dat. Kemal Ay
dar ve KAmll CerrahoRtu. emekli 
Orgeneral Hıwıan Atakan ve Nimet 
Elitin roz alarak muhtelit mevzu· 
Iar üzerinde konuşmalar yapaeak· 
ıarcıır. • 

Miting, bOtQn S&lı:arrııda brıyü!ı: 
bir al~ka ile bek:cnmcktccıtr. C. 
lt.P. $KJCRt;'a böll"filnetekl l:U\"VCtl• 
nı bu \'C5lle Ue ele cOstermlş ola· 
oaktır 

Bunları necıen konu&ıum? Bir İs· 
met Paşa çıkıyor: «Türk milleti ı--'-------------

zulOm altındadır.• diyor. Türk et- Gu· naltay Boluda 
kli.nnı ~aşırtmak ıııtlyor. Bir defa 
aaha o küheylAnı ele aeçlrdlkten 
sonra. ı:ene biz! bunaltmak. inlet- Konuşf u 
meli: istiyor 

Onlann zamaııınııa cazet.eıer na
sılcıı? Alın bu~nkO cazctelerl oku· 
:;un Vatan gazetesini okuyun. Bll· 
m~ ne ııazeıll!lnl ok\İyun 

C H.P devı1nln vere! ıstatemlerl-
111 '-e vatandaşa ne ıı:lb1 külfet 
tahmil ct.t!lilnl ııerı süren Monde
rl'll. sözü tekrar tnönüye tntıltal 
ettirerek eöyle cıecıı : 

c- Ne yapalım ki o muıtalta 
mllletı aldatacak \'e iktldara ııel· 
menin yolunu bulacaktır. onun I· 
çln her yalanı. ııcr iftlra}ı mubah 
s:ı:ırmektedlr. Fransızların kurtul· 
mak lste<ılklerl bir rejimi bu a:ıl':n
lekete ()mek il!stermelt lçtn ken· 
dl.&1nt Jı:ayıtlayacak bir nokta G()r
mrmıılctedlr 

İkloel C han Hartııncıen aonra 
ır;ene bir cıımıokra.'1 oyunu ovnayıp 
~azı~eu !darrye çalıştı. D I'. ku· 
rUlduktan aonra inl:lnt\ onun kır
ıı.sında dllrt sene çaıışıı.• 

B111$Vek11 Mencteres, daha aonra 

t .... ı laclde> 
etti\ı§Ur: 

c- Kö'.\1ülertm ~n b ısı itibarı 
!le ı:erekll ntııbette aydınlatılma· 
mış oldulo2annı Clll~nenler; llcOY· 
ıaıcrın hürrt;e~ ve dl'moltrastcı~ 
bir şeI" anlıuınıyacaklarını ldet a 
eaıyorlardı. Kl:lylü \'lltandaşlar 110· 
ç•me ı:~terdlklerı a'A!!:a1an ile 
bu lddiaları ce\'aplandırmıt olmu. 
yorlar. Eu rejimin atl&l için en 
kuvvetll teminattır. Demokrasi re 
jltnl her babn}'lltldln barcı delil· 
dlr. D.P. kurucuları iktidara ııcc;
tlkten ııonra atızcıan dolma bll;:ı 
ve tecrübelerL bir iki adltllda tü· 
kenet!. 

Bu maııza.ra bize. ônümüztıetl 
tmtthancla D P. nın aıacatı numa· 
rayı pek ırüzel bellrtl;ror. D.P. tk· 
UC!ardan atılacaktır.> 

seçınen, lktıd&nn cıd1$1nl 1>ete. • OKTA y AK BAL 
nl;rona D. P. 7e, betenmlyona c. 

-\..------------------·--~w..__.-J 
Tren kazasında 82 kişi öldü 

<Bası ı ıc:ıac, 1 nnı, OSman Atso:l CınoWrtü tttn 
nmburı:az istasyon ~en Hüseyin maklntatn. Ahmet Balla:-, ZClklr 
C&hlt. Fırat r;uçu blrblrlntn üzeri- Oüntüt, Merıll Del:'\rmcnct fOzun• 
ne aunı,lardır. köpril!O kolej aıtrenctııl). İsmı ı 

Kaza saat tam 22.16 da oımuo nıkkl Özenay. Ahmet A~ia-'l 
ve bir v!rajı dönen her iki katar CAııırubavı. Muzaffer Sarıbcklro~
btrtılrtne çlrmtştlr. ıu. Tah in. Ali t.."lun. Ali Sıvacı, 

Semplon ckfi"pre51nln loltomo•lfl, Ahmet 1hsan Mercan ı~..ıba"ı 
motörlü trenin b rln<' \'agonunun lbrahlm Erdem. Abetullah Ke!t 
yansına kadar ııtrmlş ve lkt tazY k HClbC)'ln Cııran. Mehmet. Ye • :.ıı:, a. 
anwncıa kalan yolculardan b r ibrahlm Sto'l'l'r, Paruk Seele!oilu. 
klEilll pcnce."elerden cıı an fırta· lbrab!m Gelir, İllmall Ö:ıenay ~o 
mış1anıır. Bu &rada Smıpion Ek!!- c.cuft 
pree1n1n furaonu da ardındnl bı· Hwahanclerc kaldırılan 123 a· 
r1ncl vaeonun cı.ışma bir kılıf ııtb1 ralıdau blr ku;mı taburcu ecUl:ntş 
aeçıni~r. bir k1finU cıa komadan kurtulama· 
KURTULAN YOLCU.i'US mı5tır. 
AM..ATTIKLARI Jiidısenln tahkikatı devıı.rn et· 
Aynı vagonda bulunan re bici!· mclttcctlr. DO Yolları Umum MO· 

ıeden yara&ız berc31z kurtulan dürü le mü!cttı.şler ele CiCi'! ll~le
Mw;tata AltUU>~lu şunları &ôyle- eten 60ura Lıtanbula tclml~ \-e 
ml~t!r: cQarp~ma olunca oturdu- hldlse yerine g tm •ltrd r 
ğum yerden lan tarafa. yeril dil~ 
tüm. Kalktııtım uman penoerelel:"' 
de insan ka!a!arı ı;allanıyordu.• 

öte yancınn. r.ne eksp~le vıızl· 
:teU bU1unan po.is me:nunı Rıd\ an 
sı:ınm~ de ııunlan ~yll'ml~tlr : 

c- Ecnebllerln bulunduğu üçQn 
en ,.ıutO-"lda telim ve yolcu!ann pa· 
ııaportlarını kontrol eı11)ordum. D r 
An büyük bir patlama oldu ' 'a
lton sarsıldı. Yere dO~ınm. Jte'kıp 
vaeondaıı cıı an ~ıktı(tım zRman 
biraz il rlde lrorlrunç çı •lıklıı.r yük· 
e'b-ordu.• 
Ocrçe!ı:ten de çarpısuıa koyun 

karşı tarafına gelen Yanm':>urıtaz. 
da blln duyul.mu ve burada'd p • 
yacıe aıarı alann vererek be' dıı
klka(la içtima erm• tir. Yanm ııaat 
ı;onra a!ayın bütün l"r rn 15\ ba • 
lan kamyon, c p ve ambulanslarla 
hldlse yerine gelmiş rn her lkl ka· 
tarda.ki 200 kadar yaralın şehir 
haııtahanestne naıı:ıctmt:ılercıır. 

HAdl5eden hııbcrcıar edilen Vali 
ve Belediye Reisi Prof. FahretUn 
Kerim Gökay, saat 3 to Emno)'Ct 
MücltlrO Hayretıın Nııklboltlu da 
ııaat 5 te kaza yerine cclmlşlrcdlr. 
a!Dfı>E YF.UbDE 

Sabah saat 10 da biz de blcll6e 
TCrine gittik. Kazanın tablosu 
kor1rnnçtu.. 73 cesetten bir kısmı 
Mkeri çadlrlara taşınmlljU. Bir~ 
mı ıse motöriü tren enıcu.ınm al
tında !dl. Herban~ blrl61nl )0%ün· 
den tanımak ımtlnaızcıı. Bir ço
(tunun kol l"e kafalan başka başka 
yerlerde 1dl ve etrafı kealf bir tan 
ko'kuısu kaplamır.ı. Cesetll!l'ln as
kert ambulana!.ara taşınması uat 
yanma kadar deva.."!l etti. Bu ııı el
lerindeki tezkerelerle cörcn asker
ler tıırseklerlne kadar ınvalı kolla· 
n kan 1çlnde tdl ve mendllleı1 ile 
buntnlannı kapamıııarcıır. 

Bir tok yaralının kol ve bacak
ları acı çe.'tme&lnler diye yerlerin
den koparılmıştı. 

Kızllayuı hl41ııe yerine GOOO Ura 
Qtindcrdlitl blldırtlmektedlr. 

Subay ve erler etrafta >aktıkla· 
n atetleı1n ıqııtı aıuncıa her za.. 
man oldutu elbl sekiz eaat anttn 
büyük bir ııavaş vermlşlcrtll vo 123 
yaralıyı h1111tahanelere taşımıelıır
dır 

Bu arada hld!Benln tahkikatını 
idarl' cdt:ı Bakırköy 'Sal"Cı.sı Şev· 
ket Arbalı: cıa insanüstü b1r kuv
vet sarfe~Itt Çarpış:na 6lra.5mda 
motarlü tren ve elle pres :roıcuıa
nncıan 73 li:t~I he;nrn o anda. 8 
kişi bııı;tahanove f;evkecllllrkeıı, 3 
klşl de kaldınldıklan ha.stalıanc
lerdc 6lmClş\ür 

Bu arada hAdlııe ~ r.rınc ı:elercı. 
oRıunun ~ini ııcdyccıe tll! ınır
kcn gören y~lı b r kadında çıldır
mış Ye kara yo!undan htanbula 
dotru ııeri81n ırcrtye k~tlr. 
Tl'ıöDIT tmlı.ES 
IShll Ut 

Kazada ölenlerden ts1mlerl tcs
blt edilenler şunlardır : 

Ali Akada CMotörlU tren tatar 
OOfl 1. Zeki Turan ChloUSrlO trrn 
maktn!stl), Mustafa Ertş. Bayram 
Yapar. Yılmaz Turan. ?J.uzauer KA· 
YL (KucakJnda çocuğu ola.'l bir 
ıı.:acıın>. Osman I~ıklı. Hilseyın Ata
eoy. imatya Canbazoıtıu. Kaetem 
Jtaya. Alta Altınalt, Sami Açıkırö-

Manisa' da 
• 
inönU'nün 
Bir mesaiı 
Okundu 

1111 u•I luhnb nl:t.d"n 
~tanısa 21 - nu ıantsa tarl· 

hl g:ln..rr.ncı a b'rtnl daba yap· 
m: •ır. Blrıta, günden beri yapı:.a· 

caıı ll.f.n edilen M:lntsa C.H.P. m 
tlnglnde tulunacak o an inıınuy.ı 
din.emek o ere 30 binden fazla :ııa 

ntaaıı sabahın erten saatıe.."'1dcn 
ltlba1tn miting me;cıanmcıa toplıın· 
mıştır. inıınunun gclmcmestne ra · 
men eaddıılcrl dolduran binlerce ki 
ş1 büyük blr anl:P.~'lf ıııatererek ıçıit 
hava toplı:ntmnı 1011una tactar ta· 
k1p etmı.,tlr. 
İnönünün bizzat :razdırarak imza 

ıatıı41 meu.J fl'l:ırlmlr. mi letveklll 
adaylarından Muatafa Akman tara· 
nndan halka okunmuş, mesaıın o. 
ltunm&61nl müteakip konupn Jl,!\lly 

t.afa Akman. dün gece saat 22 cıe 
hOktlmet tona&ı Otıünde konuşan 
:Menderese cnap vermlştlr: 
•- &:rıc ı.ı.end re llcendl '<':ı:tettl· 

Ct kıonunıa:ı ctı::ı.lyereli: gece ı;aa t 22 
de tonu.sın~ hattını naaıl ıı:endln 
ele buliJJor? B;ı: Cllln ısece b!< h kıl· 
me• re1a1 aıtatt:rıe Hilr. P. ye 'l'e C 
H.P. re en ••.r bühtanlarla h cum 
etmek. b ki.W.'ıe rel11n1ıı tcra4·ından 
ınıdı.r? cBa~ekllln ClQn hmlr ve MA 
nıaa nutuklarında C.yled111. MO&ko
.,.. nıdyoaunu:ı C.H.P. yl destekleri 
nlz me.allııdekı n~yatına dı te
mııa ~en At.manoQıu, •Sa)'ln Başve 
ttumlze de hatırlatırım. biz komu 
nl&t deilllZ. Hlçbor TOrkU:ı raıı:rosu 
nun lbreal de Mosltova rad:voaunun 
üzerinde cıurmaz. onun lçln teli 
lanmuınlar. Bu memlekette bir th· 
tlltl hal'Ul :raratamıyacaklardıı .. de 
ınlştlr. 

Son olarak ldlraUye ııe'en C.HP. 
Mantu adayı Mun.tfak aııuo:v cıon 
cece D.P. acık ha1'A toplanı451ncla 
konuşan Silme' Ata~!unun: cVal;a 
b!. bUllhl be:ı papaz cDbb~ ısmar 
lamadım• MI ne c p ve.-e..-ek · cVe 
kUlmlıı, dllrt eütun çıta.n haberi nl· 
çln ;alanlamamı~tır?• demi tir. 

C.H.P. Gentl Bıştanı bıne• :lnönO 
bu ı;ecc Alt 19 da 'ehrlm!ze gelmiş, 
caddcle."'1 Clolduran oııbtnlerce Ma· 
nlsalınıo aevı;ı teuhürler1 Ue ııcartı· 

lanmıştır. Bir aınem:ıeta tertiplenen 
kapalı .salon toplantısında 10 datl· 
ka kadar tonuşan İnOnO.yQ dinle
mek tçln halk br!blr1ne ı;lrm!" aı. 
nPmımın ııcapııan ııcırılmıştır 

Halkın coşkun teı:ııht\ratı 'l'C b.,r.1 
n knl'fısındı inıınu, mlsafü ka'cıııı 
evin balkonundan bnlk h.tap et 
meli: U.trın de, bun'll haber alın 
Man!A Va11&1, poıtsıerı, inonıınün 
mtı:ıı.flr taıcıı ı "'"" göndererek ko
nutmıra mi ı olm~ • 
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SAYIN HİSSEDARLARIMIZA İLAN 
18 Ekim 1957 ıunün<U! akdolunan Bankamız Hıssedarları fe9-

kaliıde umumi hey' et toplantısında: 

J - Serrr.a;·enin 1.500.000,- liradan (3.300.000,- llra teeyıt 
suretile) 5.000.000,- liraya çıkarılınasına, 

Menderes'in ~alesindeki D. P. liler --
2 - Bu sebeple ihraç o'.unacak 3.S00.000,- Jiraiık yeni Hisse Se

netlerinin beherinin !\ominal deı,!eri olan 500.- lira üze
rinden, hal-en ıneYcut \'C 1.500.000.- liralık sermayede işti
r;i~d bulunan hissedarlanm1za. sahip bulundukları hisseleri 
nisbttinde ,ilan tarihinden itibaren Onbeş rün müddetle 
rü~hau haklarını tahsis olunmasına, 

rakip 
Partisini görüyorlar 

olarak kendilerine en kuvvetli 
Cumhuriyet Halk 

8~·1m.lertn 1ap1Imauna blr hafla 
.ı;a;dıtı fU &ünlerde Başbakan Mtn· 
de~&ln mem.ıe:ı.c•1 olan AJd.uı lçln 
lç!n K.anıama4:adır. Btıtun memıe
ke; matbuatının tercddüt.aU.Z otara.ıı: 

0.P • .re eaua •erd!.11 bu ıchtrdo b&-
11 bM.ltdaid <lun.ım, ou t.abınJnl• 
rln b1Wına olup. mubalefet par r 
teri l!e O.P. te1ıı:Uit.1 ~ ında ., .... 
yer. eıe.ıı::trıi:U b!r propıı;aoda ıaa.> 

ft'tl ba lamış buluıımalı:tadır. 

Şunu peşlnçn bellrtmeil 11.zımdır 

lr:l, bUJUn t.emaa et:Uiım AJduı o.P. 
teşkU6.tına meaaup aelahtyeW ta-
bıalar Aydmda bu devre c H.P- oın 

lı.endUert ıcı.n clddl b1t ıehlıte •• 
ralı:Jp oıdutu•u Uade etmelı:.ten &• 
.rı talmamalttad.U'lar. 
Pro~nda faal!~tlertD• llatemll 

bir ted.lde de.anı eden D.P ll ha
tipler, d.ah& ziyade ıenı •aadleruo 
bulunmayaraıc.. C.H.P. Genel Başka 
ıunın lı:onuıımalara:& cevap vtrmc:lı: 

•• inOnünün mutabll taarru%Ullu 
k&r$ll&maıc. lı;ln cabalarlırten, C.H. 
P. ıeşklll.tı <la Aydında &istemli btr 
faaliyete ıtı:miı bulunmatıadll!ar. 

Konuştu um blr C.H.P. ad.ayı ball 
inşada bulunan Kemer baraJı m• 
aeınıne tem&.&la bu ln.paun iJl.5 
mll)·on ıırara ihale edlldltin1, haJ. 
butı Başbakanın b!ua!. Uad etU.
tıne g6re lnp.atın ancak 1fı7-' mtl
ror.ı liraya mal olabllecetını aöyl• 
mekt.e •• fazla m&l1Jet farkının 118' 
bepJerln1 tendi PYt19Jerlnden tzab 
etmek:te<llr:er. Ayrıca O.P. h&ılplert· 

nın propaırand&lan unasında dlnı. 
.ıruete &let. etme~erı de AJclıD •• 
cl•arında pet haş t11ıımlanmama' 
Te batıl D.P. taratından .eçlmltrden 
önce datıtılmak tızr.re b!r kamyon 
Kun.D·l Kertm C1lDdertld1ıti pyialan 
da Aydında ıttnon men.uu olı:nat
t..a devam etmekt.edlr. 

O.P, Uler Meoderuln, A]'C1Jnın ÇD' 

cutu oldutu. bJ..naenaıertı Ardını:ıa. 
rın, Mınd~ru!n bulundu&u llat.eden 
başka btr listeye ray vcr:nJ1ecekl• 
rıı:ıı propa;andalan.na bllhaaa llt> 
nu .ecerıerıı:en. C.H.P. iller bunun 
aıe:alnl aavunma.t.ta •e e.a:sıı Batb'-" 
kan, A:.·ctınııların reylerine tıarmec 

DÜŞÜN YAYINEVI 
"İZ\H SFlllq:\J:\ 
it l :\Cl KIT \ili 

Seyfi ÖZGEN'EL 
etaeJdJ 19.iO de •• 1"i t• A>duıd11n 
da aeçUd ı lıalde .İ.itanbuı mebu. 
ıuıunu U.bUl eımczdl. dtyereil. m.u
ka.bll propaeaada ppma&ta •e has.. 
' ' Meııderaa bu. de•re 1.1;a11buldan 
Mlç eceıııne ti .:ılarak 1.an t .ıe-

:-ni oüayaı A Clıodan adayllQ:uıı 

dahl to ma)acak. ı Ol)erck. AydıoU· 
arın t.endllerloo ur aempa Ut:rı.-

111 ar nııaktadırlar. "i ne C H.ı•, J1. 
' ; A ,d n c.ıt .. P. lbteıııınde bulunan 
tahWann bcpalnin Aydında dol;UP, 
:>aytınıe oldutlaruu, baıbu.ı>:l o. P. 
llatealnd.e buluııantarın çoaunl.ln baş 
ka teııJrlenıen s.e::ı:me ıııı.anlar o1· 
dukl&nnı da propapndaları .liı:rutD 

da at'ÇDlenlere hatırlatmaktadtrlar, 

Ba • C H.P. Uerl ;etenlerıntn ttade 
lertne ;6re C.lıl.P. ltl(lmlerde C.H.P. 
fl desıetlnnat: ntyc:Undo ohıp, bat. 
t tendi ıradelertne ıöre bu meT· 
!'Uda il idare tunııuncıı alınuı:w bU 
.eit•hl tarar da m TCUt.tur, Ama bU 
~ldt t dece C H.P. Uler taratıll· 

dan lddla e41hne ·w Olup, c:~.P. 
!er buııuu Mlll1z oldıJllOAU eöyle· 

mclctedtrıer. Duna ratı:ıı.tn t.cµ;llAı. 
ta bu 7olda bl: baY&IUD da 01me.ı· 
ıe ol<lutu gbzdCD Uçwamaıu.acı.ır. 
11 l R. J~. J>t:: L'll' \:I' .. C.Jl.P. 
h. \J).\JL IUDİ.\. s \lfİBİ 
A:ıdında 7eol ıetklıa.t.laDm&la ba' 

Ja7an H\1:-. P. UJu de en aa C.H.P., 
itada? tddla aahlbl oı<1u.1:l•nn1 M)yle 
mekt«llrter \!er.tez ~rıç. ba ta .Na 
an: olmak Q:zere b&ıı k&Zalard• 
HQr. P. ntn v•r ıtı müp.hede &dU· 
metted1r. Bilbaıl:a 10n aQııJ.etde AJ 
dın cıvannda sapılan m:ttna:lere 
n.tanda;!Arln aliikMı da D.P. lllerl 
dilşUı:ıdbrmette ve ~l altınaan bir 
lfblrU:,J yapıldıJ:ı tatcılrde ibren~D 

C.Ji.P lehine donmmınaen enı:U.şe 
duymattadırla.r. 

H:lıa.ıı: A-ıenduee1n taı.ı bu;11n 
tam bir 41eçlın atmostert içine ıır 

tnl.1 olup. ban burçlan 11tı1an D P 
tale&lntn tamamen çOtm.e tetuskoııa1 
boı.tııöı!termtş bUluoma•tachr. Z r.ı 
A•dmh\ar:n umumı kanaat.J eudut 
tı. c H !> az !al'kla da olla AJduı 
da ıeı.:.mtcrl n:~ hlç te l!ll°' 
prtz oıma-ac .-1.ır 

~eciml · , t ... 
• • 

ronu~mı 
Yazan: ADNAN VELi 

Adnan Yeli "ill•h·rkill adavı 
olsa)dı bu kitabı ile mullalı.a 

kazanırdı. 
Fiyatı: :? Lira 

Bayilerden ara)'ıDıL. 

J 

ıi 

il 
İzmit DenizSatınalma Komisyonu Bşk.dan: 

ı - Kıp1lı zarf a olti ıle dört le " obze atın alına· 
caktır !\luhammcn bedelı (159000) lira olup mu,;akkat 
temınatı <9240) llrallır~ 

::ı - Eksiltmtsı 7 Ka ım 957 Pct$embe ıunu 5"at 15.00 de 
Golcükt.e Df>n ı SatınaLna Komısyonunda l·apılacak1ır. 
F.l"S•f \C şartnamesi \nkara. Ist<1nbul LE'vazım .\mir
likleri ile Komı yonumuzda ı=t:ırülebihr 

3 - İJtekWerJn tek.Jı( mektuplarını en geç eksu;.me saatin
deJJ bil' saat evlltline .kad~r koınisyonumuza \'ermeleri. 

(2678 . 14900) 

ÇAPRAZ KELiMELERiN HALLEDiLMiŞ ŞEKLi 

C. H. P. NIN AKSARAY MiTiNGi - ('.11.P. ıttııı :\J.1'1aravda bir Ct:l('ık hal'B tnıılıınlı .. ı•' '.\Clll'
mı' 'e C.ll.P. t .. tnnbul aılaylarından hnt:Jl<\tl liotllı'S· 

ınu .. ın.rflır, nt .. ırııdr. kalalıaııı.: bir v;ttanıla~ toı1lulu&u t ıırafınd;uı llgfy le tnl\lp edilen bu toplautuıa 
hulunıııılıır sürultl)ur. 

.......................................................... - .......... _ ............................... u ............................................................... . 

Bitlist.. amaııs.ar. , ı· 

müeadel 
C. H. P. her gün 

tını 

da ha gelişerek 
zayıflatıyor 

biraz 
gittikçe 

şeyh saltana-

Mesut ÖZDEMIR 
Yıllardır a tn b:.r ıe1·h .saltanatı;• ve Şe7bten ~u auaU soruyor: rlcl b1r hwnıa mevcuttur .t1, onu d• 

ntn hllkilm aürdüfü Bltllaıe. 5eçım ,,_ Bu tehird.a blç mı lw.&n bu· fl1 dört .telime Ue trade ldtbtllrız: 
pnaı son sUnlt'rde C.H.P. aıne mey· ı madllarb •$t'Jhlere karii açtl.ıuı nıUcad.ele. " 
letm~ a:lb!dJr. Şehir içinde ba.ş!ı ba. 2 - o.P. ııaıeatnl zantıatan se- Ve berk.es. bu nıueadelen1n, bu yıl 
'1n& bir kuvvet olan C.H P., yavaş 1>eplerden dı.ter blrlnl de Şeyh se. olma&& dahi gelece.t )·1tlarda mü.. 
)'&Yaş kOytere de ra)"llm11p bajla IAbattln inarın muhtelit Yesi.lelerle, neTverl~rtn raferl ne ıson bulaca;1ı 
mış Ye beyıeee ~t~ller.veklll Şeyh Bitli.! t~ın ileri aUrdülü !1.tlrler •e na muha:Cl:at nuan Ue bakıyor 
ıseıtıhattın İnalın ıllrfi.tlemette ol ııovledhtl rozıer teşkil etmek.ıedtr ,--------------
dutu O.P. llateaın1n tanııı, her gün i:Jehlr tçlnde her nedense dalma ka ı 
biraz: daha ıörunt~e yU.1 tutmuştur -ret azı rey alan bu .,eyhlo, muhtelif 

BlllDdl ·• glbl C.H.P.. Şe:ybhı ıı.s. rerltrde: ır- Bttlise darı ekece;tın.> 
teılnln Ur wna Or. Cevdeı Ocbnl • -nen Bitli.sin detti körlerin me
otlu. Avukat Kcnnn M:Umt.a;r. Ak btısuyum• •-· Bltll&.t llo;c yaptıra· 

Belçika Münakalôt Vekili 

şehrimizde 

i: "• ~Hl tat O umu, çJ.bl bepal cağım ptllnde ıebdltkAr eozter Vvvelkt ı::ün hr n tz ıı: en 
de B1tl11!111 o an •e ae•Hen inanlar. Clı:ırledl:ıtt llert aUrQıme;;;•e vt bu Ik ç ka :!\lı'.tına~A' ı \'et · ~ır 
dan mUtl!"~kkH bir 11ate ile çıkmı., aoylen:..Uet de tklncı bir ıanrıama An1eele•n n şeref ne- dün pce HU· 
bulıınmattad<r. Şlmdl bu UQ tnaan, sf'bcbl teı.tll etm,.ktedlr. 1 tonun Şadırvanında bir koktevl 
Jı.:endiler!n.I deste ım dt:er mı.ice'f' 3 - Ve t:n nlhayı-t. ~Jh sea.. vertımı ~- Kend sıy~e ~en ar 
T•rler.e btr Sk:te yhtu anlt."nauna attının ·•rşı,ını:ıda Dr Ceçdct. Oe· kada; ı.~ıza ?ı.htnata!at Vf'!i: !1 TO.r
k&~ am11naız blr m\kadrleye glrtf" :>oloıttu sJbl ıtrek tbir. gerelı:~e kUcnın hO.tllrı tf'lefoıılannı 'B4•l
mtş bulunu1or1ar. o p nta nıtııate ~ovıerde haktta·e·1 uk 1-e•!len b:r ç kada.n aldığını ao~·ıemı tir ~tı:. 
ltaybt!'tmea!nl gerett::.ren hu.usların ırenc;.n er aınıuı ıer bir ııel'>e'p Amı A TUrkl enln D t kar1an 
ba ında btıbaua 6u bepler ileri ali ol•nlk uerı .allrQlcbtllr ıot:omot 'rr a.mak tç n de muz 1 
rı.llmektedlr A'\·nca. çenf'de .;ı..tJUl nuruz 118 ~.,., r rrde bulundu ınu ıaçııc.am 

1 Şehir t('!nd,. pe c : bt lan Şe-fh ıaırunı da O P ta. t " 
t.ah.a!LJ Ye münev•er ~ttl mcı:c fını ·takanı.~ C.H.P. rt deıte e- ı---- - -
teone htı:n,.t ı n ~ ırpııur ''" , ::)_ P • 1atdırdc BttllE.t mtthale!etln 
Rtfat Blqôl : rulı:ıde bt vally1 aferine ıs.at' nazarla bakılal)lllr . 
butiidan ada l»t.eı1 umumı ) r Bil Un bunlara ratmen aet:lml 1 

Jtırcııwl;a &ebe".> o mUIJ ur S1md1 aıuh\eUf JOllarla D.P. kazama dahl, .f. h.OC. C!I l\tuı ., %0 Nh&11.) ı: 
bQt.Un Bıtllal.lf'r O.P k.tJdııruıdınt Bltlls lçln yine de m~m.nun!Tf"t \"f!· •Baı:ı ~uzurauz m.:lnaka.,alar rtı + 

- - -- ---~ !ıunden &.ranıza •oııtttlu 51:lr· • 
'I Jf. ou l mCAI. elln1%de .,. 

tün ikramiyeleri ilanı - :s0 <" ,., ..... - .. ,_.., ·~ ! Ômldlnl.z ve ıelecek ıuı:aı sün·• 

1 

* ltre ınancwı.z Um oıma:ı. Jf. 

1 
/stanbul Askerlik Daire Başkanlığından - t~ı.:,ı.:;,:•;.,...~:,.':."~i 

1 1485 ıayılı kanun mucibince harp malU11eri ile şchid ye- , •hareke; ecıtyorsunuı. Enerjik o..: 
1 tiınlerinin ınhisar beylyelerinin sureti levziine dair talim:ı.· J !~u:SG~-,; ~=ı Bu.. _ 21 'l'uım.).: 

tın 6 ncı maddesi mucibince bütün harp malUlleri resmi sc- j •ünıldJutı:l kf'.sUtınt.-. bir muna- : 
net, rapor ve ikramıyc cuLdanlariylc, şehit vctimleri ise : :.ebet pt!.k >akında normal b1r• 
h;ılo:::n du!, bcklr olduklarını tcvaik eden belediye ve)·a köy * utbar• girecek. : 
1Jmühahcrfer1)JC ~krami}e ClİZdanlari).}e r·n SCÇ 13 Ka~ım :ARSLAN (21 Telll11\ - ..:ı \to.LJ; .. 

19:"7 tarihine kadar mıntakalarınd:ıki a~kl'rlik ~ubclcrine· * Yıldtz1n1 z ııte pet yatında ıü· • 
* zel bir ~> .. h•~ mnJdel~eır. iau: 

j milri:l.caat ed('rck her sene yapılmakta olan yoklamalarını : fad~ıı olacak. ... 

ı ı l yaptırmaları lüzumu Han olunur. --· _<2679-14901) -~J, *e&ş.1.11. tz2 atoa. - u &yUU> :• 
~ =- • ttmıt.ızllA;e dU~meden biraz da·: 

%t::.• t•bretmentz; ve çalışmanıı• 

lzmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji 
Müessesesinden 

Kt..,ir bedeli Ge(ici ttminat 

*' ll\. ... 
*TER.\.z:I <Zl EJ'UU - .. ? Eldm.) l: 
% Kendlntı:I Te hareıc.etl~rtnlzl • * !Dredtn lnctfe \.&hlll etıntte lh· ! * r.J\·ac:nız Tar. • 
:Af<Rl!:P lZl Ekim - !.: Kasım):;. 
*~tıura!larınıı:ı tu.manız l<ı~ım ak• 
:sı halde aıtın•ı çetttetatn~. • 

t:lOO::i.Ol 1125.75 *VAY <23 il.asım - ZI Aralık ) ı: 
İz!':li'" I.ıman vr. $f'hı·" Bakterıyolnjı )[Licssesesındf" yenıden :,ar taç ıun daha dınlentn ve• 

yapılacak olan .ki adet kaloriftr kazanı ilP.. müteferrik işleri acık * i metıuı eden meaeıeıert ın.. ! 
*celeJ1n. • 

eksiltme suretile: yaptırıl:ıca~ndan, isteklflerin bu gibi işlerin :,oGU.K fıJ Aralık . zo OcallJ :• 
teknik öneminde \e kc f bedE'li nisbctinde bir iş yapıp teslim *T•llblntz acılma.ı;•a devam ecıı. :: 
ettiklerini • ·a::ı1 ~Hldürlıi;§-Unden alacakları belge ile tevsik etme· !1or ıu.ı.e1 olarlar1a kar~aştciik· • 
leri arttı ııt•ını:ı. : 

Bu iı.c ;~t kc if ve ·ırtname i, n1e~ai saatleri dahılindc her !KO"VA f?I OeU - ıı $allatJ ı• 
! 1 ··1 1 ı· *Aş,11:: ha~atınlZda bocalamalar-• 

gun m '" ~~" r. ~ortJ -~ .. ll ır . - . . ' - *d•n tur!ulnıanıı çolı: iyi blr ~eJ.: 
Eksil•rrH" 28110/Qo. Paıartesı gunu ıaat 10 da :\fues~eıo;e hına- ~HALIK (1t Sabat - zo Mart>:• 

~ında topl:ın;ıcak olan komıs,·onca yapılacaktır 1 *Arzuladıtııuz barata kavu mak.f. 

İsteklill"r.L:ı a' nı gi.Jn ve saatte liızumlu belgelerıle h;rliktP * ıo;ın catıvnaıannı.ıa ona rbre a "! · * tarıamaluınız. ... 
müracatlan uan olunuı. (14134) ......................... f. 

3 - Rüçhan haklarını kullanma~·an Hisısedarlaı·dan 
seJerin ise 500 - 1ira nominal değ:erle evveli 
mıza ve sonra da taliplerine satılmasına, 

artacak hı. 
hissedar lan· 

f - 3.500.000,- Jira sermaye tezyidi dolayısiyle ihraç olunacak 
hisse- senetleri bedellerinin taliplerinden def'aten tahsil edil· 
me:tinc. karar verJlmiştir. 

YukarJda yazılı kararlar dairesinde esas mu.kavelenamemizın 
19 uncu ve Türk Ticaret Kanununun 394 üncü maddeleri gereğin
ce rtiçh.ın haklarını kullanmak üzere sayın hissedarlarımızın 22 
Ekim 1957 tarihinden itibaren en geç (6 Kasım 1957 Çarşamba) 
günü akşamına kadar İslanbul'da Aşir Efendi Cadd<!Sinde 35/37 
No. Ju nıahaJdeki Bankamıza müracaat ederek iştir3.k beyanname
lerini imza etmelerini YC taahhUt edecekleri hisseler bedelinin 
tamamını ödemelerini rica ederiL 

TÜRKİYE İMAR BANKASI T. A. Ş. 
idare Meclisi 

V j D İ - V İ D j WALTER LANTZ 

KURTKAPAN 

CEF COB 

STIV ROPER 

NERO 

~8'184.llSKiıo&• 
""1.ıuı:ı Bfellc °" 
114NA &lıt'AZ -VEI! 

. ,. 
, .............................. ,,,"'"""'"''--'u""""""''"'""''""'""""'''_'_""""'-"'"'"""'"' ' 1 '"' '"'"'"""""'""''""''""'"''u""'"IU"""""'"mmıouut1Hllll1tlllllltllOIOUtlllltt<IUIUtttH01tllll ................ m ................ UtulUIUllllNI ! 8{1'1.VAR •Tf'I , '!13571• .................... 11tın•mııt1•ııu1-1uuuıuınuıoıttıftı.oUHUIUUHIHl .. lllM,,.\ 

1 ç ı N F ı A R :".~;~ K.ıı'""'" B U (; ·u- N R A D Y O L A R &27 A"'~""'"'""' ~ 
i 8 & '!o(';•- o ıs.,.,.,..ouı •TPI : :.!12Jl'lıı 6 .30 TUrkUler i 
i t.ekl'' re'.ek, Koril 1i.tS Mtlodller ; 
i &J(.IN -'h.t: 4"51b ı,uz Kabraı:rıan. :?2,Ek.IJD.tlt37 IA..U 7.1S Oyun ha•aları a 
i rnr:ııen cana•ar, Dola~ ~I.\R.'\1\R.\ •Tel: :?3860 Pf Pazar ı.aa1 ıe aa matı. :-t._,tlR.ı,ıJs: reı. 4H.\Hffl AOOOl '°· l!!renıtay 552045. bT.&NBOL i.30 Sabah muı.ı~ f 
İ eılar ıtratı B:l!ur oat. SF.:-.i~ES OP!B.ETJ ne. Per~embe, Cumarı. Kubana OU.e {A"t'U&- Plo.rra 131111. llalle , O.. 7.37 Açılıt fe Proa:l"lim 7."3 Haber~r -
: .t.1.KA.Z4.R •Tel «Uib RN1 ($. Bu:ıJ t%SıS19?a Pramanın ne · a.JO. .,, b&Jka t.enzU&tlı tart. turya ba.lmı) - Fe-hmJ Dilı Ul939, BalJcıotıu a.oo Babah mU.rJtJ 8-00 ttçer +ar.;a § 
~ Londra KaçaCçılan p.Jl'.rılk. vatao Kurtaran aumm OUU Bala CN· fi!". Saat 21 dt teBııtı.ı. Ese ork-.truı PaT· tQNI. lleJbatıada Sll402., 8 30 Haberler 9.00 Prccram Te nıııanış İ 
~ Alil an. bu " darı..&. eez..ra.ı öt Optter. ı perd.. yonda'. Sadık Avcı Ol'o laı.&nbuJ 2141222. t.uzı.re • a.t.5 &.z eserleri 11 S7 Açılış •• proeram = 
: ATLAS •Tf1. fıtOI»• mi (8. ll.67) c1ıuıs. lD lşctraıı:111e ırEALDl· Müı1t:: K.. ıtaı>uçelll ke1tra.sı. Detı1Jı ISBO'JO. &ad.U:OJ 9.00 OrkMtr& 12,00 TQrkQler E 
§ DeT Adam Kabpentn Aekı. 8~ Rn1 KİBARLARI• OpL. En-lence verlerı· ra.11.sbıl 11sııntn G&ZI 350l'r.I, sınaltMa &i~. B.15 Şarkılar 12.15 X:üçUk koDHr 5 
; f.l..R•1'tft.~ .-reı1 t4CM- H1ıtta Var. ret ) pe!'dl! g tablo Ta HOSV -Tel. c&ZIN•t Ram.ı 2mıı. Caro.au 9..30 Kapaa.ıt 12.30 Şarlı:ıtar i 
İ An C nsAver ÇEMBl&UTA.I •n%$ll• Z"an B"l~ıt Set•nt Macıt Duo Romero ftapanJoJ 12.50 Serbe.at. uac § 
·,- ı..ALB •Tel 4-tlMIS• p ~nt • ı,.·aı.an Kurt.,. Karı.o Kopoc:;eUı Qar,am cıaı:ıaıan) Chrtar.taıı ..,... :llOliMS. 12.27 Açılış Te Proaram. 13 00 Haberler i 
1 Cen~ver ran AA.an. ba eaat ı~ ~ teb%Utt. oh'.a.zııı -Tel 'L922ih (Köpek ra•tl.IU) ;;;: f J f j ı y E l2.30 KüçUlt orkeat.ra 13.15 Oü:.:el ae.!er ! 

l Lt;KI •Tl"l: 441lllh K 6 0 J a 6 t b mauae cumartesi ış Ztm Wa.p.er, ~lllSI '1'11- RaJ1ı fa.trobatıan.) 13.00 Şariç;ılar 13.30 eaıoa. oriı:M:r&.a1 i 
TaJtuD AAI.~ •TeL 1,,,11ı. te talebe mattnees 01Undan b.&ru m11z1t. rıımu ounı •• rrum. •-- L 13.30 Ha.betler lof.00 Solo fıl.?4'Uar ; .

1 
Yıldızın T11ı:-ışı, stta... ll'.\RAC.t. TİTATROSO dlLTON •Tel : 483200•: cTDrk tolklot 4Mıa> _ C.1nantnı! ı ZJt.SOO), <a. 13.'5 Sat; &arlerl 14.30 Oariular i 

IARAY cTf'I: «ı~ hın1 •e A ıcnıL •Tel: 4l6tıa. ead.lnanda Puart.eılUL Trio 1ta11ı tAnobatıw' fOCluı 21'501), lAaa4o.ıı1 1400 Orieeetra mu.rıtı ısoo sa.ı e&erlerı l! 
: blpu.t.Alar Ctteal IL'ltlT\' ~ •Tel; J'°"1lı MABU'I" 8l!YICZL co- deo b&Şka ak4&m U.OD· _ P&'t'J'ODdaı tıh•m Y• JU:acı 27'5CQ). lfı 30 IŞarlllar 1.5.30 :\Jt.iı:lk : 
i L~ci •Te-.t 414.ff~• Ka.'lraman oottor. medı ı p@:J"d•, çarpm. danert ortaafn.tı - uar. AYten Oeı:ıcar •• •t:N.L 14.50 'OO taaa;o 18.00 Prorram •• kapanı.e J 
~ Taytun. ?o.lıunbO ba • Cttmart.-..aı ten.as.llto m.I* Rnordat Bet at". lllTOD. fren-vapur-uçak lJ.00 Ka.panı, 18.57 Açılış •a proera.ın -
! SAl (ll.aırımnasa) 44tlM OPERA •Ttl: 311121•: l) Salt mat1nU1, CU. •ıt.m Cimaı IC1M o:-t• DEVİZ PALA! {llOSta.llea)ı 16.Sl Açtl1ış T• prasram. 17.00 Oriceat ra ~ 
: &.rtre Bul\an ye•:..:n. Ka:ıraman Do4:tcır. ma ıaJ•be1a ıenzıat fi& tru:ı Arma~n Sanol orkestra.. 17.00 Türküler Ji.00 i)&r:.ular : 
J t:.ı\f''F.R fl\11;~ıml)a a) "4'UOI l\fa.nı. o 't&r matine. Mat1neı eı Mt'l.!lrıi RU.ı rreı 44974.<lt. 11 •e atr9ıb1JOrılar. (.0. Q~ BaJd&J'o J7.J5 Ha!lt arı.ııar I';'.4J Tiırieüler ! 

1
1 \'atan Kur .. aran Aslan. vrRı •Ttı; lifTU.• .. .1.~:~oK ••ııs·e . R\L 8to::ıra Yıld~ fC>r1eııtaı ll.EllV.tNSAltt't' 1 CTd 1 tı•~: 3604"15 - 8trtccı: 17.45 Şar&1lar 11.00 Tanıoıar 2 

p m k. Kara Qı)&. Tar. ... .,.ı.. da!UM) Duo Barselo 2230i9) - {De.Jl.lt:70llanı 18 00 Müzik 11.30 Şarkılar 2 
• fİap&rı.JoJ danala:ı.)I tn •Tl'3t i 1 01198 {'l'atU .. tleı1 iatlb ıS. 40 Şar;;J.hır 11.SS Serbear. llaat S 
: rt:..'l;f ıı.nı:ı..z11 cTel ~ J 1 YAT R Ol AR OL:-.; OORMES •Tel: eı Blrol (ortıntal dan· Her atşam 22,30 • t-t.l' barat.: fı40%0'7) - ($eblJ 18..\5 T?'ıtlk aaa 1 ıt.00 R•berier § 
,

1

i Dalı)& 011UH 440?l'&•: -aı) Semra Mllntr (ort Ye t do tlO proaram : Batlanı 44f:!33J - tB&n 19.00 Faali heyeti 19.1.5 Tarihten bl:r ra,prak j 
1'D1: AR cfdı '4~• tE.11.İB Tİ't'.A.'IR.Ol.&&J TeJ&es1: S:omc4ı 3 per. eatal daı:ı.aMl Sona •• Trlo C&rtbea. Capraao. !'ollan r '41710 •• T3&2toJ 19.30 H&bttler 19.20 Strbeat. ıaat 5 

i K.uma.laa.tı JtadtD DRAM &.iSMi (Tel "2JlT) dtm; =.,mb~~ma~:: Rumberto (Pranau JıL ~~&. ea:::-an ~~-~;:: 10.45 Sevilen Jıllita.r 19 30 Radyo Ue fnallhı:ce ~ 

1
• TA ... -'[tJ; 41Ut741ı KAHVBRANB razanı 61, ~r ıua're 21 de. dı::::~~· d llet •t.:ak· il. Her pazar tam pros- Nöb. fczanefer ::~~ ~:::.~r:ı~~etuı ::.·:: :::kı:;:r.uı .i 

Kralın So: tartı.ı c:arıo Oo\den. ÇeTlr'en.: CUmarten. Pazs:r matt· ram 17 - 10 mattııe. 20 50 0 .. 

! 
rAK!IJ~ ..,.,.,ı "3tlt•. Ekrem Bunp.r Komecı.ı ae aaaı 17 de, Cuma ıa,.. llt'ORMASDIY&ı Tel. .........., onı. OllNİZPAR& CT..0- z• EKi · rdu IU.U 20·10 D1nt m.u.ııahabe : 
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Mersin Yollar 5. Bölge Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: . 
Yol!ar 5. Bölge MGdUrlüğll Adana Şube ve )-ağlama, yı· 

. kama bınalarının y~niden insaatı olup keşif dcbeli tutan 
Uç Yfiı on altı bin sekiz yüz doksan beş lira (316 895.44) 
kırk dört kuru~ur. 

2 - Eksiltme (8/11/957) tarihıne tesadUf eden Cuma 
~?nü s~at 16.00 on altıda Mersinde Yollar 5. Bölge Müdilr· 
luğfi bınasında toplanacak eksiltme komisyonunda kapalı 
zarf usu!U ile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme C\Takt: 

Mukavele projesi, kapalı zarf usulü ile eksiltme ııartna· 
mesi, keşif özeti cetveli, birim fiyat listesi, Bayındırlık işleri 
Genel artnamesi, Özel artname, Yapı İşleri Umumi ''e Fen
ni Prtnamcsl, pro~ ve diğer ba.Clı kfiğıt ve şartnamelerden 
ibaret eksiltme evrakı Yollar 5. Bölge Müdürlüğünde görüle
bilir. 

4 - Ekslltmeye girebilme şartlan: 
A - isteklilerin 1957 yılma ait Ticaret Odası ''csika

slyle usul lldairesinde (16 425. 82) onaltı bin dört yüz yiı
mi beş lira seksen iki kuruşluk muvakkat teminat vermeleri, 

B - İsteklilerin tatil günleri hariç eksiltme gilnilnden 
CD az üç ıtiln önce bir dllekçe ile yollar 5. Bölge MüdUrlilğil
ne müracaat etmeleri ve dilclcçelcrine Kanıyolları Umum Mü· 
d~rlUğü eksiltmelcnne giriş şartlan hakkındaki yönetmeli· 
ğın 4. maddesinin (A.B.) hkralarında yazılı evrakı bağlaya· 
rak bu i için yeterlik belgesi almaları, 

5 - İsteklilerin ihale dosyasında mevcut yukanda 3 
maddede yaz.ıh evrakın her parcasına yetmiş beşer kuruşluk 
damga pulu yapıstırarak imza etmeleri ve 2490 sayılı kanu· 
nuıı 32. maddesinin tarifatına uygun surette hazırlıval'akları, 
teklü mektuplannı eksiltme günfi sııat (15.00) on. beşe ka
dar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine tevdi etmeleri 
şarttır. 

Postada olacak gccikmeltt nazarı itibare alınmaz. Keyfi-
yet ilin olunur. 14615 

Ankarada okullar Bina Tamiratı Yapflnlacak Telefon Santral 
tatil edildi M k" . Od Al k 

b An:.~~11~1 lntıhftl>trhnı,.,.,11 a mesı ve un maca 
~~ı~'ı:~~~e~~~nıı!~::r~~; fs tanbul Vilôyeti Daimi Encümeninden 
t n erde Anlı-ar tıya Rrlbl aon 1 ' k~;f orıaııııa Ya;~• bütün fldde

Emniyet l\llidllrlüğilnün İijgalinde bulunan Husust İdare ma· 
lı Sana2aryan lıanı~da lilzıımlu tamiratın 18626;21 tlra keşfi 
~ahilinde raptırılmn ı. İlk teminatı 1071,47 liradır. 
(fskfidarda Halil RU tll İlkokulu bina \'e sıhhi tesisat tami· 
ratının 7000,91 lira keşfi veçhile yaptırılma ı. İlk teminatı 

n . lll'<l.a daha f Inıt, bllha:;ııa 0-
b~ :vtlzden l'l' :ıa bl!!lledllmtıtır 
daritlncttın itibar vo özel okullar 2 Ü tatıı eaı tntşc~. 30 ekime ta-

Ç trafik kazası 
Oldu, 7 kişi öldü 
4 kişi yaralandı 

<ıııı,u~ 
?ı!lv13 21 - ın~nblı1mh:dPnl 
ltı;ı~e vuıı:ua rıeı 211n tclndo ,eh
l'~ın~a 3 erkek, ~~ Oc trafik ka
•~r a 1 Çocı..k Ol r ka<1ın ve 3 

3 ~~Urettfl ~araı ıntış, 4 kişi ele 
~ llŞında it aıuıı:ıeytır 
ta; Yonun te.k ın ı Yıtcıının bir 
!lıa. A. ~e larnınerı !tn aanırna • 
' n lluvarıanan do bır tadın uçuru
bır ~ kııtınaıtı11 ,.,blr klllllyonun al
t rı iÇi ac tuı ,... Ahmeı 16mlnllc 
llıtq~ r traktl!~&ııdı~ı ınotoraıtıo
ıron cl'\tır l!Qıı çnrı:ıınııısından oı
UÇ?tı Ü&tGncıe eyın Etaın ele kam
Yu 11&tn11l:l. R llerken şapkaııının 
ıra ~ll'lan&ıııl: rüııllllllaıt ıa•ertt:ı 
,.
1 
nı Parça1an:nı ı:- Son 

' n e•h aı ını ~6'" 1 cııt -.. 'ererıı rtn '...,, &malt ı-
llCled.ı <tör~ 

Devlet b.. .. ki . h uyu erınc 

na akcıret etmişler 
llkJ '.et bUJü 
ll tl'! ltta ~1 ~erin ha.'tnr t et-
ıı:;:-n ({°'' iha~nhtt Taraça7, 
ınıeı latııaıllr Hattı acııann. 

>..y~ro.ır n ACUt:reye veril· 
~t i'- ll&:ndl E 
haklı: arayıııonı l'g(lney ve Ah· 
aı ınttıa d• u adında tkl 4•hııı 
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Otısolo 1 k ııta ıtcçııını,ur 
r· • s u otomobille. 
ını soy h l>aııa, an ırsızlar 

?lJt 1 ınuıı~ııf 
tuit çıerıncı,tı ak ıırabaları tnçı:ıı-
Satııı ~llflarını V(l <hnUlltOrle:ı, lı:oı 
ıı tah uoııu ve Ne;:d,foUlan çalan 
verı:ıı lalan Jalı:aıı a. nıu ıaım. 
ll:ı~ı~ ve l':!Yalan :.raıı: Ac11l:re)'C 
l:aıı t>o~u &rabalar c~Üladeııı et· 
:?!!O(n on:va Ko · 26092 Pll-
hıhJ ı>llkalı y l'\8ol061utuna. cc 

na_ Ct> 0961UtıQfılav Kotıııole» 
rcıı lz Ataşesıne I>Hııı:aıı Roma."l a 
ıu Moraııy, 7 . 70102 Plllklllı A~-
8o~lntııe. ~~ıflı\kalı & 70 • 
102112 Pl~lr llo.\'a Yoıı: • 83 PIAkalı 
•e lznı alı Atne.rık ına. Adıma 
lire aı ır 50419 Pllkaı aıı Wllltanıa•o. On· t bu~unmllkt~ı~lellh Sel\'1· 

ıversıte .. 
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gır ış imtihan· 
arı dün 

_ 1ıtanbuı 
0 

Yapıld ı 
,.ıı tçın nı, t 
ltntlll &lınacaıı: ' eaınc Y nı dora 
a a, uanıaıı düb talebeıerın lrl'l'if 
knto~~l"Altcnın ~ı 9 • 13 ar..,ın
rıı11tır 15~ Te kantınıtll dcnıhane, 
ti.hanı nazı:ıtc ıırtncıe yapıl-
:leno t~ebncttoeaın~~n tatıldıgı tın-

lnıtıban I! kabuı ecııı nh mıteye 
l'IUnııa lllzı netıcelcrı kt!r 
'&nan ötr l!ttllecek bu ayın ııo-
ıında ._encııcr 1 .,. lnttlhanı ka-
laraır ltaırıuıu; 16 K1114un ara-

531,r.:? liradır. 
3 - Şi!J Jandarma Kumandanlığı için lüzumlu 5 adet 10 luk te

lefon santrlll makinesinin 5750 lira tahmin edilen bedel dahi
linde satın alınması. ilk teminatı 431,25 liradır. 

4 - Üsklldarda Harmanlık ilkokulu bina tamiratının 5422,53 lira 
keşfi dahiliııde )aptırılması. İlk teminatı 4Q6,6!l Jlradır. 

5 - Kart:ıl kaza ıodakl ilkokullar !cin 55 ton kcsllml glirgen 
odununun ~390 lira bedel dahilinde satın alınması İlk te
minatı 404,25 linıdır. 

6 - Şile Denıirtnş İlkokulu 5357,82 lira keşif bedclli tamiratı. 
Teminatı 401,83 liradır. 
Keşif ve tahmin bedellerirle ilk teminatları yukarıda yazılı 

işler 31/Ekim/937 PCt"Şembc gilnU saat 15 de Ankara caddesinde
ki VilAyet binasında toplanım Daimi Encümende ayn ayn açık 
eksiltme surctile ihale edilecektir. Bina tamiratına ait işlerin şart
nameleri İstanbul Nafia Müdürlüğünden diğer işlerin artname
lerl de Hususi fuhasebe Levazım Şefli~inden alacaklıırdır. istek
lileriu ilk teminat makbuz ve) a mektubu, 957 rıh Ticaret Odası 
vesikası ,.e aynca yalnız bina tamiratları için şartnamelerinde ya
zılı ka) ıtlan uyularak alınmıı; fenni ehliyet kağıtlariyle birlikte 
ihale günii saat 15 de Daimi EncUmendc bulunmaları llizımdır. 

(14782) 

GAmE iHTAR 
Suç : As. E§) tının hn arına cbcbiyet. 
l\laznun: Mustafıı Işıklı 2 nci Sv. Tüm. Veteriner Bl. terhisli 

erlerinden Gire un Alıcılar ~lismilen köyünden Yusuf oğlu 931 
D. lu. 

Yukand.ı açık hüviyeti \'e kendisine isnat olunan suçun ma· 
hlycti yuılı maznunun bulunduğu yer As. Şubesine, Türk Konso
losluğu vey:ı TUrk Elçiliği vasıtasiylc Danın çıkış tarihini tnkip 
eden 15 gün zarfında mensup olduğu kıt'aya müracaat etmesi \'C

ya meskenini blldirme~l, ak i tnkdirde gaip sayılacağı As. ?ıl. U. 
K. 215 nci maddesi ınucıbince HAn olunur. (2719 -15088) 

GAiBE 
Suç: Bakaya 

imza 
KEMAL BİNATLI 

Tuğgeneral 
Tümen Kumandan V. 

iHTAR 
Maznun: Ömer Bulut: 2 ncl Sv. Tüm. Kh. BI. Erlerinden Bis

mllin Köşeli köyünden Sadık oğlu 933 doğumlu. 
Yukarıd:ı açık adresi ve kendisine \mat olunan suçun mahl· 

hcU yazılı mnznunun bulunduğu yer As. Şubesine Tül1k Konsolos
luğu veya Tllrk Elçiliği vasıtasiyle ililnın çıkış tarihini takip eden 
15 glln zarfında mensup olduıtu kıt'aya nıiiracaat etmesi veya 
~eskenlnin bildirilme i •ksi takdirde gaip sayılac:ığı As. ~I. U. 
K. nun 215 nci maddesi mucibince ilan olunur. (2718-15089) 

GA.mE 

İmza 
KEMAL BİNATLl 

Tu~general 
Tumen Kumandan V. 

İHTAR 

Konya Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ilgın kazası Hllltdmet ko-

1. İnönii «Bu iktidar 
düşecektir» dedi 

nağı inşaatı işidir. Keşif bedeli 365131.88 liradır. (Blqt. 1 ınetd• • 
2 - l~kslllmc 14/11/1957 Perşembe günü saat 15 de bakıyor, blr yandan lianya uzan· 

l\llidürlüğiimüz odasında kapalı zarf usulü il yapılacalttır. mış aı1t1JJa1an onlitnıerce e!c ba 
3 - Eksiltme raıtnamesi ve ekleri )tüdürJüllilmU:ı: 'ka· k•}'OrClıı. Karşısıncıa malt~crl bir 

" ı; kalabalık varoı. Ondan, ııözlertuc, 
lem'ndc göriilebilir. •İL.'lllrlller size hitap ediyorum,• 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne <llye başlacıı. Burası Jzmırın mca· 
göre 1833S.28 liralık muvakkat teminat vermeW.ri ve ek~ilt- hur Cumhuriyet mcyaanı 1111 Tam 

ortıııunela AtatUrtün elh·le elenlzl 
nıe şartnamesi mucibince 1957 yılı Ticaret Odası vesikası ~ter-en bir heykeli varaı Hevke-
ibraz etmeleri lazımdır. lln karşısında liıe en yakın arır.a-

5 l t '-1'1 ek tek k" • •n- , ki · l kt daşı ve en yalı:ın arkaCla,Jarının - s e" ı er gerç ışı veya ....,.e, şı O aca ır. ka11ıısıncıa cıa yOzbtne varan bır 
(Özel \'eya tc cil edilmemiş ortaklar kabul edilmcı..) kalabalıt Bütan İzmir kOrQncıen 

6 - isteklilerin bu i~in teknik ön~inde bir işi iyi bir kentine. meyelana taşınmıotı. Hep-
suret•c )aptıkl.ınnn, idare \'eya denetlediklerine dair bel- aı ele btnCllklerl vasıtalara para ıı-

cıeyerck Pl.$1LYI dinlemek için dahıı 
geleriyle birlikte ihale gününden en az taUl günleri hariç aut 14 ten ıııbanın meydanı cıol· 
Uç gUn önce Valilik makamına dilekçe lle müracaat ederek cıunnaya başlamıııaraı. Her yerden 
bu lş1ı1 eksiltmesine girebilmek için ~terlik belgesi alma- cıavuı sumalarla kamyon ve otobQıı 

doluııu IMan eellyordu. Saat 115 
1 rı şarttır. de meycıan tıklım tıklım dolmU$• 

7 - t tekliler kendilerinden istenilen veslkalan havi tu. 
kapalı 1.arflnnnı 2490 yılı kanun ahkflmına göre ha%1rlıya· 11 O KLI ' otR \ 'F.l.l{E!" 

k ek 
·ı Bu aıra<la balkın ar..,ınllan ı:eç-

ra , sı Lmc sııatinden bir saat Önl'e Komisyon Başkanlı· me!e çalışan bir Beleaıye otobOaa 
ğına vermel~ri, postada olacak gecikmelerin kabul edllmi- u ilah• hazır bulunanların taz· 

1111 yl'ceği iltın olunur. (15044) :vııtı ııltındıı devrilecekti Mı.ıycıan· 
~:::;;;;:==::;::::.::=;:::;;;:;;;;~=='"==='~;;:;;;;;:~;;:;;:::::::.:,;:.;::;::::::;::::?:::=.::::=~:;:==;;..,,,:.:=; elakl kalabalık. llmancıa dl'mlrll bu--=- !I lunan Amerikan tuoııu mensupları 

(M d• V"I" j' D • ı K ı d } tarafından filme alınıyorcıu Do-ar m ı aye ı aımı omısyonun an ~~~~:k y~~,~~na~a~tö~ıe~k~oı~~~ 
yordu. C.H P mltlnlfl bu hava için· 
ele vapıtcıı 1 - Savura bağlı Teffi okulu jnşaatı 2490 sayılı kanunun 41 

inci madd~I gereğince açık eksiltmeye çılnınlmıştır. 
2 - Kesif bedeli 29933 lira 65 lnınıstur. 
3 - Muvakkat teminatı 2246 lira 52 kunıstur. 
4 - ihalesi 4.11.957 Pazartesi gllnll 9:1at onda VilAyet Maka

mında daimi komisyonl':ı yapılacaktır. 
5 - Keşü ve stıir evraklar Vilflyct dalmt komisyon kaft!min· 

de göıiil bllir. 
6 - f steklllerin yukarda yazılı glln ve ı;aatte teminat mektup 

veya makbuzu ile yeterlik belgesi ve 957 yılına alt Ticaret vesi
kası ile birlikte Vilayet daimi komisyonuna müracaatları y:ıyın-
lanır. (14729) 

ETİBANK UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

iNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Bnnk.ınıızca Adapaıarı Trafo s:.ha~ı ile şehir içinde V(' 

Ttızld Trafo sahasında yaptırılacak olan binalar ve bunları 
alt dış tesisler inşa&tı kapalı zarf ve birim flatı esası llze
rlnden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksıltmc (11. Ksım 19!'7) tarihine rasthyan Pa
zartesi glinli sant 16.00 da Etlbank Umum Mildllrlliğllnde 
toplaı.ocek olan eksiltme komi!lyomında yapılacaktır. 

2 - islerin muhnmmen keşif tutarı (1.3354!11,l1) \'e 
muvakkat teminat miktan da (54,420.-) liradır. 

3 İhnlc kararı rksiltmc giinünden itıbaren ( 10) gün 
z rfındd bildir leceğindcn istıeklilcrin Bankaya tc\'dİ edc
cıeklcri muvakka• teminat mektuplarında bu hususu naznn 
,lıkk•ıte alm:ılnrı. 

4 ·- istf'klilf'rln closya satın almaları ve eksiltme şart
nan.esinin 8 ınl'i maddesinde yazılı vesikaları en geç 1 Kn
sım. 19'i7 Cuma gllnil saat (18) e kadar Etlbank Umum 
MUdlirlllğline gclndermelerl ve eksiltme~~ lstirAk için yeter· 
ilk belgesi almaları şarttır. 

5 - Kapalı zarfların eksiltme şartnamesine göre tan· 
im edilmış olarak eksiltme gUnO aat 15.80 a kadar Et.1-

bank İnşaat Şubesine makbuz mukabilinde rerllmiş ,•eya 
gl.inderihn'ş bulunmalan !Azımdır. Postada vuku bulacak ge· 
l'ikmcler nazan itibare alınmaz. 

fl - Bu inşaat için lüzumlu olacak çimento ve betonar
mıı demiri Banka tarafından özel şartnamede yazılı olan 
şarllar'ıı temin edilecektir. 

7 - Eksiltme dosyalan Anknra'da (Etibank Merkez 
Hudurltiğıinde) i tanbul'da (Etibnnk İstanbul Şubesinden) 
50.- Ti. sı mukabılindc temin edilebilir. İsteyenler bedeli
ni post:ı havalesiyle göndererek Etibank Merkeı MUdürlil
ğOndcrı dosya ~mın eclcbillrlcr. 

8 - Etlbank yeterlik belgesi verlp vermemekte, lhalf!yl 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta o;erbesttir. 

(14887) 
---~ 

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 
Fakültesi Dekanhğından 

Fakültemiz Elektrik Teknisyenleri gece kurslanndan : 
a) Elektrik Tesisatçıiığı Kursu 

A ve B kademeleri ile 
b) Radyoculuk Kursu 

A kademesl'ne 
Ö#rencl kaydına 1 Kaı:ım 10!\7 Cuma gllnil başlanıp öArclimln 

başlıyacajtı 18 Kasım 19j7 Pazarte i gUnU saat 17 ye kadar devam 
edılec:cklir. K11yıt şartlan Fakllltede llAn edilmiştir. 

1956-1957 Ders Yılı Yrır Devresi Gece kursl arının ikmal lm
Uhanları 4 Kasım 19!'17 de başlıyacaktır. İkmal lmtih:mlan P rog-
ramı Fakiiltt'de l!An edilmiştir. (14905) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 
Satmalma Komisyonu Reisliğinden 

1 - inlıLaılar Karaağaç Fi~ck depo unda Uç ay uriın· 
da teraküm ed cek 1000 adet kontroplAk boş çay sandı~ 
mevcut şartnamesine göre paurhk BUrctiyle satılacaktır. 

2 - Pazarlığı 4/11/957 Paıartes.i g!inU saat 15.30 da 
Tepcbaşında İnhisarlar Umum MUdfirlfitU S:ıtınalma Komis
yonunda yapılacaktır. 

\'( RTOOl.l' nz Al.1\ OR 
lık konuem11vı yapan İzmir lı 

b&$kanı I~blp Yurtonıu ıconu,m11111 
ııırL'ltnda aevamıı alkı landı Ne
clp MlrkeUlmol)lundan sonra ela İnli 
nQ muazzam tnahOrnt araı ınaa 
ıı:ors<ıye geldi ınono bu çok ııen 
konu~masındıı bllhruıııa Cl'IAI Davar 
ne Mendcn."se r.M-ap venıı 
IKTl!'ı\ 111 MHIF.l.F.1 F.U 

tnOnQ eledi ki' 
«İktısadt mıı.'l!'lelerde blalm ld 

cııamı2 şudur: MOstahallln elin· 
elen malları haklkt bedellnClen da· 
ha fazlMlyle alınıyor. Buna mu
kabil mü•tahsll muhtaç oıauıtu 
maddeleri en a•sııı iki ile aort m • 
llnrı k11d1r pahalı atın alıtor TO
ıon rnso ele 280 tunış ldı 1957 ae 
aynen pl\halllık artmış. lçerıc.te YI' 
<1ışar1<1e Uat mUvaıene;l bozu 
muştur 

ııuııun nPtlre~ı ili' oluyor: 
Dunuıı ııtllce31 ınosı ah•llln I• 

• lil )111.o~ı bir arayll Cf'lıt1hnt 

Utlml~ecrlillr. tııııun mtrıı· 
lrbtın tınslıcıı dtrdl f:!'('lm 
dtrdldlr. t\qa, \&rol, Allah *" 
ııı başımızdnn f'lislı. rımt ın 
J>('•lrrU. l ıınlrlllf'r, «U.ı'. il· 
derlrrlnlıı tiÜ) lrıllclııe r;urr» ili 
tl•:ıdı hlın)r,,ı lııı ı.ııılur ı.u, 

\elll bulııııaıı ııır nırm!ı•ı.,.ı 

lirııdl ine ı.ıunı olnn llllı ı ı .. 
dnrıı. edrnıeı. mi~ (fülrr, rtlPr 
anın. onhırR l•RdllUiı. aralın ı · 
7.IUI ·~•eri.) 

Bu mcm ckctın ltlbıın, ce.p.er ıı 
cıoı.ı 15raf e<lecekıerl kail.ar ııarıo 
IUntnUitUr. llalı;.ları jUUUr. Halt· 
ıan yoktur. Mt14tallallı bugünıtü 
ııctıeların eıtnden &urı.arm&k lkoıı 
cııı ıKurtarııca~ız, onlara bir <1a· 
na rey yok .. c..ıcrıı. 
l~(.' I Mı;~t;l.l;;U;KJ 
~çı mcaetesındo tlll ve temel 

u:ıeselclcr varcıır. Tali meeeleler oun 
tardır: 

iıçlnln nıeııı.ı:ıı nıe•l!le ı, lı.ı 
>•l ... ,l)t' hılıı ıı.rl tıııılıll 
l/UIUl.t•I, &fl'\ lınl..1.ı, l&Uflll IU 
rıUurıııııı ı.uııanılııııı ı, ıeçıııı 

\e lıilllibııllııe lcmlııal Hr· 
t11eli WC!ll'llW. 

:-ı:\·lııı ı:uuınııı ıeııuec öı:reı 

U talil )C\ Wl,)cı;l \erilir. Hu 
uıı:ıııkı.rı uu \Ulamı lurıu 
ıuemle1'ctldlr. ~bU)ftl.' zunıı• 
ıııuua du uunıur, ~tm .&U 
WUlllllılll el'llL 

\'l.dü ., ıll.lAt> h. , ,, l i:\A 1'E\ Ch i 
MULE:O. MIALUR 
~ayın Retıııcumııura mlnen mo

ııuııyeuıu ıkı ııokLııUa naurıııtwa .. 
ıı.uırtın. C • .r.ı.P. ye rey venııııınau.ı 
<ıuıayı Kıı'§ellırııı. vlh•)'lll ıı .. ınueıı 
c;ı.:anlmıuıına ııollen ıuz.unı ııuruı 
uıuzt(u:. <,;evap vtnıınıer. 

Bu YllA)'eL"11 1eaı.ıucıen ı•tmlflnıı 
ltacı .. r b.cpatnu. cıeuı .. ucııııımaaıncıa 
mıUcL Ye wemlQJleı. lçl.Q ne men 
ıau vanıır? bunu cıa luL.lon azan 
ıtalııler. AdalcLlmlZ cuııunlLLı ball) 
lı ıeaunaı.ıı naıı.ım ye mııaw.ıı:ıı 

malııtemtt ıcapluına. uyuyor mu, ızatı 
eı&IJllcr. Seçlm e.ııııılycı.ı busun kal 
mıu:ııuşı.ıı, bunun mannl meauUHIJ 
kendı..ıııdcdır. Maactı wuı.ı117ctı kim 
aedır? .Bilmek l.&ı.ljorum. (Oenp ya 
remezlcr, J.flerlnı celmn -1UIJ. 
~uı:;ıu;ı;ı.; ıt\;.U.ı.L!I. 

Datnıı.u diyor ki. ı.ıım Korunma 
Kanununu dllzeıteceaıa fi)" ıt.ıdıı• 
caaıa. • IPl:I t, Menoerca bU&utrıeı.1 
gibi yaptılar O zaman ıteııcıı yaptı 

eı icraattan aonrn li:cıı<ll GtUO)U a 
r.ı.ıtıanmıştı. o uman ırup ve&utı 
rlıı ıtoıuııdan tutarak teur telı:ır 
alaşa(;ı ım ve b.:c:a.: hUkınlln ıab 
t.ııtat artırdı. 

6eç.lm &aııunu cı~1'1Jrd1 er. Ad altı 
böyle o:mut ctUr.elLeccııız. raıuını. 
ır.r ıaz.ı.. oımut auzeltcceıız ... 
19~ tu acçlm ltanunı.ıuu Gı.zaltcce 

ıı.r. alldılor, ıı.aı.belr.al aaırlaş• .rcıııar. 
Actll temuıııt lflnl akıa naplc l!l~ına 
ra.cıııt dettecdı heaapsız bir çerçi 
.. o lçıncıe tatbik eı.ıucr. 

•ATP.l.ı t 

IAŞYAZININ DlV;4M1 

BEN REYiMi 
KiME VERECEGIM! 

<Dw ı incide) 

l ııantıuıun Jıar1clndf' naııı.:t lrllt. t aımedf', Cnnaı.:t.altd•, 
Borsada. Edılşehlrde. Dl1arbal.araa. lıtA:ııtııa bulnn•aydım. 
HGrrt,et P rtblnt: ı.:unnmaı. ltıtlmall en kunelll muhaldl't 

pıırtl ı dl,)e kabul eder. mO ta\11ltrln Hı muhalif pnrt11Pr1n \'l' 

ntf'tnlf't,;et lilı:Ulerl,le aaa nen Demnlirat l'artllllerln rr lf'rlnl 
llürrl>d ParllıllH! teulf etmeleri lt!n ellmGen &elen ll)Utl c0a• 
terlrdlm. 

Kıreeblr, Afyon, :00t\'1thlr \'!! Ctalıta cıa Cıımhnrlyd Millet 
Partisini lıa:ıanma lhUmıall en &.'UITeUI muhalefet ııartlst 41,-e 
li;argılamım. a,.nı tanda onun lf!hlnl' ı:alıştrdım. 

f.tanbnlann başt,;a: naık Partlllnln '-:aunına ihtimali ton 
olan parll mevl.:llnde bulondotu ber ıettm dairesinde CllJ'fttll'rhnl 
ııa ı ı. Parllılnln n tün" 71tnnıım. 

l\Jt mll'l.:P.ltl' Demokrat Partiye ı;amlmt olar&\; inan n ntandq
lıı:r da elbf'tte ur. Onlann da ıuecıı.ıe tem il edllmelulnl, kn,'"nt 
movnı:ene ı hl' abına lstentlm, taı.:at bazı M\('lm dairesinde bu na· 
,.ı olca ıtltP.n olacatını dtısOntır, tın bakımdan buz.ur dnyanlım. 

H 
ıs tararı aranınıa. benim nalk Parti ı denlı:ıe alt fena t:ahıd 
hatıraıarıru var. Fakat bunlan anatmalı ,.., bl lrr1ml Jen· 
mttl bu nnl>edl' nt nt bir \'azlfe ıarlJ'oram. ı~met fnlina

nun 12 ttmmaı 1941 be) nnı:ıııme~I > lr 'fOrkt)~e l!lyıısl toleran çığırını 
ru:mıe olmasını. bir uaıı.: Parti ı kabtn~ının mah lefetl tatmin 
td.,cf'li bir •eı:ım ununu ba:ıırlamıı ını, ıosı de tf'nılz sP.('ımler 
~npılmll!ltnı, Tllrk.lyrdt ilk dtfıı olarak bir ll'Clm nttl~lnde İlitl· 
dann el dttlttırmıı olmasıuı. H lk Parıı inin lehine ı.:&>drdlYo
ruın Vt' nltı ay aonra 7enl seı:lm lrr )'&pılacatı '~ amnmt bir ı labat 
dl'Hf'llnr doi:m &ldJlt.ttlJ tf'mlnııtına inanıyorum. ?\l('ln ldl'r Clln• 
~(ı htr '"Yf1en rntl TClrk mllleılntn ıı•anın " J;udretlnr imanım 
uvdır. Bu mllltlln d0nkl1 l'\'1111 ı olan Demoı.:ratıann iliz tutma
dılilımnı ırnrOnCf'. nasıl lnllllatıa vardııtının. nasıl b ırcttnln u
> .ındıtının, &flrOnmu 701lardan lnıdretlnl nuıl beplmlu bP.111 et
lltlnln. hl'plmb birden tahldl olmas b11luı:ııı1oror.. Artılı: bundan 
ımnra TOrı.lyedl' hlı: bir siya 1 parti. "rdltl zler1 çltnlyerek. etr1 
)ollııru •npnmHıı: ,,. bu mtıb&l'l'k uıemırı.etr babn•ından l;:almı~ bir 
<•z malı. bir ıahıa clttllil maamrleııl etmete c:Or'et edeml"L 

• 
1 

xınlrdrn b na meı.:tup &llndrn'n mnhteN'tU vatandaş :ranıı-

mıyor. IDM de TOrı.: \•atandqlannın ytıı:ile em ııd:tıt ne b,.. 
rııbtr bP.ıı dr uemoı.rat PartlJP "'" u:rdlm. stıı:ll reytml lptl-

ıınıııııı llln f'lııırı.ı...n dr c,-l'klnınl'dlm. (."anı.o dlnıımlk istidatlar 
ı:lhtnrn, pr lrql li.Rnuııunu stçlınl l.11.fl>f'tınl'k paha ına müdafaa 
c•l ıııı•J..lr \'tıli I~ 1 lılr lmllhnn ı~lrtn Jııı pnrttnın ~cçlnıl kazanınca. 
ııırııı trı.rt• ıııııur ıellrttti:lnl, mahnlltıne koreı cOmert d&\'NlII&.· 
••ntıııı. kırn un 111'\ IPllnl \f' modrrn ld•l'l'>I tnmamlanınta dol:ru 
ı:Jdet·ttlnl uınu.-nrdum. ~. ymı:ı lı ı..ı O.P. llderlrrı. bllttln dostça 
ıı.nzl11r11 ratnıtn, hrsnp•ı1~ eoorıor hlr kin. lntıı.:am meyline ı.:eıı
ıllll'rlnl knpıınıııar. F.llerlndtkt; htıltın cihanın •A>Jııaını ~ı.cn 0 
rnnım itibar \'e knnctı ı:11'1nca heha f'ltll!'r. fflr siy~ lnllhnrın 
hu ı.adar ı.orırnııt·u, bu l.adar taurıuzu bllllln tnrlb boynuca ~ı;. 
rOlnıeınıeı ~· 

Den h s itibariyle Deınoı.rat Partiye baillyıın. Da partinin dn· 
ıcuşuııda. kurıııuşunda, ıcellşme inde l'andnn lılzoıelltr ettim onu 
t.ııı.,ız bikumlora ı.:urııı onuna kadar müdafnn ettim. mıııı:.ı ~a
ff'tlt ~l"\lltn bir partiyi Ofkf'. lnut, ı:urur, lhLb a hürmet tı:llli, he 
~·•P•lllılo: ) lızlindf'n buı:flnk(J hRll' dU O~Ull'rCltn, ı.cndl hnzırladıı. 
!arı ı.:nııuıılım ı:tcnlJrrt:k. t1111.,ııup isli marcıııtı )'apanlard n ın 
ı.ıllp '" teraı.a.ı ldrallutııe d05ınnn 1'r11llenlerdcn u bOtün b~a~ 
ılnılllrrlnl bir ı.ııını vaınııdaşlnrn, maddi mP.nfaııı Sil terme e 
)ulınxlnra ııuın.ı.ıırııı,; elnıea;e butlıyaıılarıtan partinin ~ lı~e 
tı~ııı ııırııtıyle '"'11 dıhllcı)lm. D.P. bt ııbıııa tana dllerlnı a.1 b: 
ılrln mlllttıl'ıı acı bir deııı al•ııı, muhnldet '" mtırakalıe vıuır 
.... celill•ln, ornıla bıtaıannı ı:ıırrıoıı. lntlhıhıı ,annn kendini : l
irsin, toplıısııı, ~üıılln blrlndr menfaat ııenplanndan 've ceJıalet c;; 
lı&Aawp ıl.ı ntıl'arıncıan ıı ıak. kalan. lıııslrttll nıandll$1ard . 
:.ıııtılluıese IAl ı ı. bir bale renııum ıelebll ın... ruı fl'J 

Ahmed Emin YALMAN 

C.M.P. nin seçim 
beyannamesi 

(Batı ı lnrldeı 

duc.ı nnn~. eı:ıııtarc.ıı bankAslndatı 
133 ton altın re:zenl n mcTI:Ut d6-
vtz aıoıtu utmJş, eml&yon bacml 2 
ml17ar liradan fazla arıtınJarak eıt· 
!IA.ııyo:ı bUtü'1 ~ ... 'ldetıyle bQltOm atlr 
mcıte bll$lamt;. ı.ııramımn lı:ambı:ro 
llrAtrl Oııhl1.l l.ştlra iUc:ü alabllllt:l
na aOltut etmiştir.-

dır? onıann b!r tab:ıhatı nru a:r· 
rılmaıtta geç ı:n'""n'~ olmalarıdır. Bu 
nunla be:ab~r. ı.yrllmalı:la çok IJ'I 
rıpmıııardır. 

Rlıll RAD\O l.'NUM 
roKUMl.ARl 
Ruı rad)'OS\l :ronım•arıuc1ı.. blzlaı 

nçlmlerı kaunmamıı; ltı2uıııundan 
blhattmlş. l!HG da d& Rus radyosu 
D.P, için arıu te)lert &öylrrdl. 

Bu ııı:ucıar d!lşeccltttr OOreceJul. 
Dili. Ak.11ııl dUsncmu dOlru dqll 
Cltr. Çünkü elet1'mezae ıoeıeeeıı. gUn 
1 ı daha Jı:&ranJık, daha aıtınuıı o
ıacatur. Klaa yolu &eçmemız l.Anm 
dır. Bu llı:tldan dtl1'tlrmtlla1nlz. 
tDtl4ı.lrrce&!:r., drt.,tırececu. onıa. 
ra rey 701t aeslert ..• ) 

tnouunuo bir aaat tadar cıenm e 
den bu kouuşm1.11 ıabıulnen 20 da· 

Hilmi Uran vefat etti 
<Baaı l lnddeJ 

uyanc1lrmııtır. 
Merhumun cıcnaze&t bugtın 6gie 

namazını mtıtealı:tp Şişli camtlnaeıı. 

kaldırılarak Zlııclrllkuyu mezarlığın 
dalı:.1 allı kabrlaı.a.nına C2e!cectllec&lı: 
ıır. 

JUi 1 t RANL~ DAYAT 
ulKJ.y 1." 
Hllmı Uran 1302 J'llmda Dodnım· 

da aoamuttur. hınlr ldactlaln1 bltir
cııtten 10nra Ntııklre müteblne 
ııttmtş H mezun olmuştur. 11130 rı· 
lıncıa Adana mebwnı olarik meell· 
ae ~tren Uran, Nafıa, Maliye, ı.ıaa.. 

rlt \'e htı.a ı Vclclı.letlert Velı:lllllı:lc· 
rhıde bulunmut n bu arada Pran· 
sada eıaertnden blr ameltya~ gec;tr
mlftlr. Haıt.aııaının ted&vı.tndıın 
aonra O.H.P. taıanbul U tıaıtanlıtı
na getirilen Hilmi Unm, blllhare ıı. 
Mlllet Mecllal reıa veklllll:tne ıeuru 
mittir. 1938 senesinde Adliye Ve. 
klllltlne ııettrllmlt. daba eonra C.H. 
P. Meclta Onıpu Helal çllmlştlr. 

ŞUltrD Saracollu kablnestnde Dahi· 
tıre Vektu olarak bulunan merhum 
11147 )'llında, ioönQcün OUmburba~ 
kanı olarak mu parti ba~n~ı 
yapmamak karan tızf!rt.ne CtJ!.el baş 
itan nklUialne seçllml.fut. uran. 
ıeso aeçlmlertnden aonra aıruı ba· 
J&tUn ~kllmtştı.r. 

~..kıı kAClar muazzam teı:abOrat rü r--------

ztıncıen Ulkltaa u r&llllfUf. tnonu. lno"nu" bugu""n Balı-tont41llUl.QI b1tinlllttı.•n ııonra ytıı.e, 
muau:ı.m bir tuabQrat yapUmış, blr 

~urıu m.ı:.:Jl& •baaını urkeımı1en kesı'rde konuşacak 100 ut:ıı ınl.ıCccuız lzmırtı, Jr::encıl&l· 
nı:ı blılt.dıın çıkaııaunı beklemı,, ıa.. 
ıı:ıı. i:loı.a. 4.> daıı:ılta kadar blnacıa ın ı ı tneldrı 
oeklcmtlı: zorunda talını,tır. Halkın a ekim 11152 de vercıııtımız aenıln 
-~~ıı:acı~ını gören !noutı ve bı~ on ml11llnl venncııe and ıçcllm jtar 
w ... r. •• !:ller l;lrıtr.~ dda dışı.rı çılı: deşlerlını diye batınnaaı olmur 
m:ık tatemlşleru e<t. bu bUyu .. ın tu.r Vaclt A nanın bu teltllfl bQ· 
•an dl bı.:ıanın eıraruıı kordon tün O P. lller tarafınelan tMVlp e
altına alınış n ır.unaıtk&k surette aıımı~ ve 1nOnOnQn Balılr.cslre ao
kendl&l:ı.... bir cıau bal.ıconaan gö- lnılmıyacacı hakkınlla &nd lçlle
r!lnme.ıru ıırzu 8'D>·•·udlr. inono, rck yemin cc11lmlştır. 

t/ıitin nı :vaııuracaıt-
9, e"ler' b 

~uç : Üste fiilen taarruz. 3 - Şartnamesi her gün komisyonumuzda, andıklar 

Aılal.,tlmlz aon ikl aeae sar 
fıncla ııtr asır tahrip olıınmııı· 
tı&r, ııaı.tan ıoktur. Maddi mcı· 
aulfyct.I, mlncrt mesuUJtU u1aa 
w buııu11 hesabını nrmclıten 
kbdlrler. Sa1ııı BatTekll bu 
aM11lekttl ruml IÜH inanmak 
istidadından mahrum •lmJşUr. 

kordon tarafın ilan tıı.ltona cııımı., BUJndlll f lbl, 8 ekim ıo~ ta· 
halkın bu bü:rtılı: urahOrauna mu. rlhlndo de nönü Balık~.:-CP b.r 
kabele •t.m1' n çU.aı:ııııJ&ta~ı anla· ltonuflll& :rapnıak ıaıemlf, takat 
•ılınca da talablllıt arauıı.aa bulu· D.P. lllerln bir tertibi netlct-'lınde 
ııın 40 . ~ aub3y bir çenber teµn cıemokrııııst tarthlmtze seçen çok 
ederek lnontıııün dışarı çıkıp otomo müessif bir hlcıl.ıie ııeç:ıı.t. o H· 
biline blnnıealnl temin etlnlfludlr. mantı Balıkealr valıı.ı 1n6nQyQ Ba 

Nutkun 80nıanna aoııru ml!)'lla- lllt ır tıuCludunela kartılıyarııt Ba 
nı elolduran kalabalııtın ı,:l!zlerl hep lıkesıro ı:ınnemCtilnl ve c<>k mU· 
ııOn e d6nQlctü Anbean ıtüneş u- C661f hn11ıae.erın ııcçccatını b!lell· 
ruıı:ta biraz dllha alçallyorau En rcrek ikaz eunıetı. lnönü do an· 
10nunda bir datın arkıwndıı ıı:ay· layıe gCıııtercrek tehre ııtrmcmıotı. 
boldu. Du, lnGnUnün lı:onUfIIl&SIDIU Bu yUzden bU ıece Balıkeatre ıoe
da r.onunu teşkil etti. tnönü mey· Jecek ollln f.amet inOnü:r• bir ıertuı 
elanelan ayrılırken h&IA bau döviz. )'&p1lma11 lh'1mallne karşı Batıtuı.r 
!f!r llıt!Y1 ilzcrlertno çekiyordu. Bun ırıaıııtaaınc• " O.ll.P. ~ııt.tınca 
larela mcaclA ıunıar ya:r.ıııyaı «Sa- gerekil btltün tedl>trler alınmış bu
'1lll Adnan Menderes, Sabık na., lunmattadır. Dununla beraber, g&
bakan olmayı alze teklif elllyoruz,11, celr:rtn bOyle bir hMtae çıtarabUe. 
ıYunan bayr~ını Kordon boyunda cek lı:alatıalık grupların dol&şnu4ı· 
çekenlere rey ve?t!bllect!k mıaınızh, tı <1a mnşabcde cııuıı.ıı,tır. 

cı!!ir-eı1tı n ı oşaltınca ... 
b büJll '11 c 11 p 
hı ~ı it ınıun nın Tüaım-

llıtı YUtQnd ırtne k tılan 200 
ll~ ~~ır en •ehtr blrCltnblr 

r ~~- e aa:ıy,te "''' bllh 
"" hırı·~ ıt~ıncaın:.SS• hınıız.tann 
lerıne ar. ınıtı tıebcp olmuş 
buıınuıf!Uı't.çı ~ac ıtcıenıorın ev-

llu ar llrltır nnet tınklnını 
taşıntta aııll, bir 
lertn Jo bır eııo hınız aa. Ntşan
\'ln b!ly~!:,Runa.:~ıo ve evdeki· 
lll Mad ııune aıt •:Vdalanarat. o
berırı ç~lllıh bı olan bir clatık-

hıra12t-.ıışıır ve buıau öte 
tır n ~.,.:_ 

· -u.ııasına başlanm~ 

?.tauıun : Serarcttin U kur: Kore Türk Silahlı kuwetlerl ter- da bulundukları yerde görülebilir. 
hls erlerinden Balıke irin Hıdırağa mahallesinden Arif oğlu 930 4 - idare kısmen veya tamamen lhalc etmekte ser-
D. lu. besttir. 

. Yukarıd:ı açık adı·esi ve kendisine isnat olunan suçun mahl· 5 - İsteklilerin 1312 lira 50 kuruşluk teminat mak-
yctı )'ll2.llı maznunun bulunduğu yer As. Şubesine, Türk Konso- budarı vt',S ıl:- kanuni \'esaikleriyle birlikte belirli gUn \'e 
losluğu veya Türk Elçiliği vasıtasiylc ilanın çıkı$ tarihini taklp sa:ıtte komlsyopumuza müracaatları ilan olunur. Teminat-
edcn 15 glin zarfınd:ı mensup olduğu Askel'lik Şubesine müra- !ar muamell'lcrl Tcpebaşındaki Umum MUdürlüğümilz Sa-
caat etmesi veya meskenini hildirmesi ,aksi takdirde gaip sayıla- tmalma Komisyonunda yapıldıktan sonra Tophanedeki vcz· 
cağı As. M U. K. nun 215 net maddesi gereğince ilan olunur. 1' nemize ihale !;aatinden cV\·eı yatırılacaktır. (14831) 

(2720 - 15087) ~~-====::=::;:;::::==:::=::::=:=:::::=:==:~~::;:;;;;;;;==::::;;:;;:::::;::::;~.;;.;:~~ 
İmza 

KEMAL BİNATLl 
Tuğgeneral 

Tümen Kumandan V. 
Adli Amir 

Kayseri As. Sat. Al. Ko. Bşk. hğından: 

Şu iz.mır denilen kabramaolar cıı. 
J&nnda bir konaoloe blnuına Yu· 
nan barracı çolı:llmlştlr. o ıaııhıılz 
lltl sene aonra nuıı 1ıımlrlller kar 
f1a1Da mlllctreltlll adayı olarak çı· 

ıı:arıııyor. Ben kenctılerlnden boaap 
ıoruyoruı:ıı. 

C.M.P. ı.Joı:Ri.NB DAia 
c M.P. lldtrl ceaa göreceli diyor 

onaau terlr Olyı balı5od1Jor. Mab· 
kenıtd• olan bir dlYM1a bir ltlmi&
nJn ceza ı;oreceaını nereden blllıor? 
HOrrlret Partililer ıtendlBtnaen a7. 
nımı.ştır dlJe, aö:rlemedıtt ~tı tıırat 
mıyorlar. ı.mıetvelı:lllut, aılllet tar•· 
tından &cıÇlldlltten ııonra Başvelı:ll ne 
llterae, ne yapana bunu tı.ıbul ıt
melı: için mı aı.Uldnklll oımutl&r· 

Bir b~ka dövizde ı.ııe bir ayaıtın 
taban kıamı çtzllmlo n ıırnne 

«Artık yeten slloıranı yazılmıştı. 
Mtunıı. sanki o P nln ıoso mi· 
tınırı idi. 

SEÇMEN VATANDAŞ 

Muhammen bedeli 364000 ljra, geçici teminatı 18310 lira olan 
1300 ton baiynlı ktını ot işinin kapalı zarf Uo eksUtmesl 31.10.1957 
Per cmbe gUnli saat 16 da komisyonumur.da yapılacaktır. Evsaf 
ve prtnamcleri Ankara, İstanbulda Levaıım Amirliklerinde, Kay
acridc KomiS) onda gtirtllebllir. Taliplerin usulUnc uxgun şekilde 
hazırlanmış teklif mektuplarını eksiltme saatinden asgari bir saat 
önce komisyona teslim etmeleri şarttır. Po tada geciken teklifler 
kabul edilmez. (2606 - 14587) 

isi. Dz. Teknik Mlz. Sat. Al. Koms. Bşk. dan 
ı - Açık Eksiltme ile 600 lı::llo sıcak tutkal satın ılınacıktır. 

Muhammen bedeli 5700 lira olup muvakkat teminatı 427.50 lira
dır. 

SEÇECEGİN MAAŞSIZ MÜSTAKİL MEBUS' un 

MECL~TEKİ RO lÜNÜ , UNUTMA. 

İstanbul l\lüstakil Adayı 

MEHMET TARIK YAKOVA 

---
isi. Dz. Teknik Mlz. Sat. Al. Koms. Bşk. d~n 

1 - Pazarlık ile 2881 arlet ağaca ıımpara klğıdı .,~ 16 top 
Rcl>oralt atın alınacaktır. Muhammen bedel! 547.82 lira olup ke
sin teminatı 82.17 liradır. 

2 - Eksiltmesi 26/X/957 Cumartesi gUnU 111t 10.00 da Ka-
91mpaşa'da 1st. Dz. Tk. Mlz. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır. 

3 - Şnııtnamcsi her gUn öğleden sonra komi yonda gllrU-
IUr. 05022) 

2 - EitsUtmesl 8/XI/957 Cuma günil ,;ıat 10.30 da Kasım
pa~ada fst. Dı. Tk. l\tlı. Sat. Al. Kom. da yapılal'aktır. 

3 - Şartna~si her giln ısaıcden sonra komisyonda görUlnr. 
(15021) 

~~~::--~~~~~~~--~~~~~_;...~~-

İs f. Topkapı Maltepe As. Sat. Al. 
Kom. Bşk. hğından 

1 - Asker lhtiynl't için 220 ton patates pazarlık suretiyle 

[ 

Sahlbl' VATAN oazatecıııt •e Matbaacıııt T. ıı\ 6 aauıa ~ satın alınacaktır. 
A e ı e o R M t "" y A L M A N 2 - Pazarlığı lste.tllsl c:ıkıncaya kadar 25/Eklm/1957 ı, 8, 

umumi Nfrtyat aıoııora· t\zcan t:ROfloıa 15/Kasım/193':" günleri ıınat 15.00 dt! komisyonumuzda yapılal'ak-
Bu aayıcıa Tazı şlennı fillen idare Merı m•ul mOdOrı ı ı tır. 

seamt AKPINA• ~ 
Oazetl'mlM ruııann reni barflerl• s&ncerllı::ıeeinl rica eduta. 3 - Evsaf ve ııı:ıtnamesi her eUn komlsyonunıuıda görUlt>bı 

lir. (2717 - 150&0) 

Anlalya'da D.P. ye 
karşı ilgi yok 
•tn~n~1 lah• .. h·•- ·~ııt." 

Antalya 21 - D P. nln lcal~I o
l•ralı: tanınan vttlyctımtzcıe halkın 
o P. yo ao.c rcıııu 11ıı1&1zı.ık dlkka· 
ti çekmektedir. 

" ıran önce Alanyada yapılan D. 
P mıtırıaıncıo hattplerın konu~
maıannı aınıememet ıçın birdenbire 
ctajlıtıvllrc:ı halk. bir ırtın 80nra 
a:rnı rn..ııaıao tertiplenen C.M.P. 
nın açıt hava toplantı$Ulı yaRmur 
altında 11onuna kadıır talı:lp etmiş
tir. Dundan başka. cıon eehrlmlz 
ııe. bui(Jn Ol!lcden wnra ela Ma· 
nuırat Uç inde yapılan D.P. açık 
hava toplantılannda civar ltöy ye 
llçelercıen lı:amyonlarıa tı;omanlar· 
dan ba,,lı:a klml!o bulunmamı tır. 
Duna mukabil ayni &aatlcrde dllter 
blr m!!;danlla tertiplenen 'Halk Par 
tizi mltınırı ile Oğlecıen eonra yapı 
lan Hür. P. toplantısını blnl!!rce 
ktşl takip etmıotır. naı:ıı:ın son 
eünlerc1c O P re lı:ar1Jl taıı:uıdıtt 
bu taTır, D P. ntn Antaly&da -
çimleri ltarbe4eoettne b1r ıt&Nt 
sayılmaktadır. 



• 

F 

Güreş takımımızm Rusya seyahati geri kaldllT ü r k i Y & - ıs P 0 
" Y 0 

~·. 21_ ~- A. - Güroı "" Halt• .......,.. alakalı iki federasyon araıın~ tam bir mutabakata f f A ve •• B kadroları 
Mi 11 i hazırlıkl 

ı 

maçı 

nundan bıldmlmıtttr. 1 - Ka11m 1957 tarihinde Sovyet varılamaıh§ından bahis mevzuu müsabakaların ile- J J J J 

::: ;~~:;:. =~: y~::~~ü;:: :;.:~~~ =~i~:::~:;::;,::,,~::v:~ ·:: :: :.-:= · b u g u· · n k a r ş ı I a ş a c a k 
leynelmdel Gureı Federasyonu tarafından tayini ve hesinde Alpullu'daki Milli güret kampında bulunan 
Myahatin yapılacağı yol hususunda bugüne kadar gür-.çiler bölgelerine iade edilm~lerdir. 

LEFTER METiN 

GOL ATANLAR Profesyonel 1 inci küme ligi 8 inci haftası gol krallığında 

8 sayı ile lefter gene batta gitmektedir. Kadri 7 gol atmıt· 
tır. 5 gol atanlar ise Metin, Nazmi ve Recep'tir. Bu arada 4 gol atanlar listesi de 

lcabarıktır. Bu grupta Suat (G.S.), Bülent (V,), K. Ali (B.S.), Gündoqan (Em.) ~
•unmaktadır. Liderlerin bu hafta da gol rekorun.u yükseltmeleri muhtemeldir .. 

Ligler oynanacak 
Vilôyet tehire kar!Jr verdiği takdirde, komite toplanacak 

P
roteaıon•l birinci ita tertip ko
mıt.Ml, baıtalılı: mutad toplan· 
tıwu dün akşam B T. IM)IJe 

blnaaında yapmıttır. Tertip komite 
at evH ce ilan ~dllm~ bulunan il 
uncu hatta mlla&bakalarının pro ... 
ra.mında ufak b.r d ı 11ı:.ı1ı: yapa 
rak 27 ak.im tar hlndelı:I Beıllı:taş 
Zmnı:ret maçını 30 Elı:1m careamba 
& n:ıue tehir e mi r 

b r m~r gonnezae, ıırosra• ay • 
nen tatbik eaueceıı:tır. 

Maç eaatler1nde bir detl.eUllllt ol 
mam)ftır Müsabakalar •at a ta 
başla acalı:tır. 

Hattanın pnısramı 111 91k11decl11: 
.?4 Ekim p.,.._1ıe: 

Be lı:o • Adalet 
M Elılm Cnmartesl 
1stanbu18per • Vefa 
n Ekim Paurte ı. 
oaıata.aara • B•rotıuaper 
~ Ekim Salı: 
Fenertı.hçe • 'k.uım~a 
30 Ekim Çarpmllı: 

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

l!?L::!~ 
SO'-W. V 

* * * .. 
'* 
ŞIRINL . 

'* "b * ş eref tn unu ye• ı . arı·~ 
! yı boş dunırken son .. 
;: maçların birind Demok·; 
* nt sayın bir mllleh ekilimi%," 
! ebik olmasınlar mütevazi ba· ! 

Ancaıı:. T1ll e• umumi secim erl 
dolavu rıe. b hattaıı:ı ıı. maçlan 
zıın tehir ed1lmN1n1 buıttın btene. 
komite " etim cuma akşamı tek 
rar toplanarak maçlar n tanl:ı tt 
aaa ler!nl 1en1den kararla ıracattır 
J:ae vı.lrıı maçlann 01nanmaaında Be$kt~ • Emniyet 

HAFTANIN 
KARlff ASI ~~~~~ !ımtJrlbiinünü nedenıe erer-: 

•Ien4irmek liıtfunda bulunarak"*' 
· ! biz fakirleri ihyı ettiler! ... Te· _: =-------------- : 

-= = --= 

NI~~~ 
c 

.n'lri 
F.B) 
1 

CAN 
ır..s l , 

UIABOÖLU 
ıi~ı 

1 
auta 
<i.a) 

5 
.KADRi 
<i 8) 

t 
:Mnis 
(0 .8) 

• Gt:. GÖR 
teı .. 

tel\S 
ı.s) 

3 
llURİ 
(P.B) 

il 
GL~OÖ&Jıl 

lllmn.) 

= ! şekkür ederiz. Amma, durup: 
E::iS * dururltH bu te rif nedf'n ica· ! -· ..... ::= * ltettl acabı! .. -* ... =: ! Baynm delil • .eynn delil.: = ! eniştem beni Mye öptü":' ! 
- : Bayram dr!il. se) nn d~il; == '*amma, seçim var seçim. Şirin_: 
§ : görüamf'k lizım. Hele, bir ka· _. 
==• u· d • ::= .,..zara tekrar ~ sın. On an .. 
-· el .. ::::::c '*sonra beyefen iyi ~lecek ıae· .. ;:::::;. * .. ~ '*çim' kadar hısın tribününde .. . .. 

! koyd111111 ltul!- : ....... .............................. . ........................................................ .,. 
-77~44 9 Seyirci iki gür~ş. 

Hakemımız 
148.425 lira.. Paris'e gidiyor 

Oeçtlttmlz batta içinde apı an 
ita maçlan bir evvelkine nazaran 
pelr p tarttlı bir seylroi kltleı!I ta
rafından takip edildi Buna muka
bil hasılat baktmından ıo 974 - ı · 
raıık t;lr eullme otmunur 

Puan bakmundan zenıı:ın takı 
ıann birbiriyle olan lr;arşılaşnıala-____ ............................. ----
Türkiye 
F. hakem 
Birllli 
Tür&l1e rutbOI nauııı oırııtt ıe

taabul, t.alr. uura. Sli&lteblr " 
:auna ıutbOl bak- kultlplert umu 
mi be71tlerinln Utlbalı:. ıı:.arannı ka 
wı etaelarl ıı..tne reamen teakl 
edllmlf*. 

Hakem Tekômül 
Semineri 

latanbul tı61Cea1 futbol hatem ıto 
mı-ınlD mertu halıeaı tomııe.tne 
:raptıtı bir tekil! Qzerlne iatanbu 
b6lsea bakeml•rt bir telılmnı seaıı 
nerme tA'lll ıutulacaklarClır Seminer 
ııuım -..ısa tehı111llr.de açılae• 

m. 
Kaclınlar arası dOnya 

ltallcetllel tompiyona11 
•ıo de Jaawrtc 21 •T H A 

JCacıınlarar&m dOnya bmt'S:ethO 
pmplJ'C'ftllWllft rtnal ııruııu ıra: 
tıl._malanna dft'am Pdllmeırted r 

8on ma.abakti&rda QeltoeloTalt• 9 

• euı,.ı 78 ·'41 Bnıstlr• da Par" 
sua:rı 48 • 4fl yerunlşlttd r 1'amıı • 
yona CUmart.eaı ırQDO Detlc:elene
eettır 

rı ekseriJ etle fazla aeyircl toplar. 
l~te Penerbabçe • istanbulapor ma
çı da övle oldu. Hattanın rekoru· 
nu t~kll eden bu arşı,., nıada 
:l5 809 ponıe\er 45 660 ı ra tu· 
tanndalr meblAtı at ad 'eznes ne 
dediler 
Dl ter t araıtan ;11eyJrc ve b~ı at 

baltımından en kuıır maç ise Vefa 
• Be otıusııor karşılaşması idi Bu 
maçı da ıo 318.25 lira ınulı:abıllndl' 
8823 Jı:lfl takip etıı 

Moııabaka aır•ına söre hafıanm 
seyirci Te baaılat mtlttan f3yle
dlr 
Talumıar 

Vl'fa • BSpor 
O 8. • Eınnıyet 
Adalet • K 'Pt-
8.J. K - Beyk 
PB • t Spor 

8823 
12.999 
10097 
2J 721 
26809 

T1449 

Haıulat 

10 316,25 
28 390.!IO 
23894. 
.0384,75 
45880,-

Tanınmıs e nelm e ıtü~ lll 
ke:nlerlm zı:ırn Al ett n A'lcvıldız 
ve Kemal Pranaız FILA te ıc fi ı 
taraflnı:ıan 15 R'(ln (fit r kura ı:e· 
ç rmelt ın:ert Par e çaıtın mı .ar 
dır ötrenıı tımızc göre E" ece " 
vın başındı 8'flıyacalt turr.a ha 
kemlertm z Adıma vapUrl ıı. 
dece!ı:lerd r 

Manchester United 
hezimete uğradı 

Loncıra. 12 iT HA ı S .ı 

\Ildır flllt Oııte İnlfll tere ırı: atn
µtyonluıtunu kazanma ·ta olan Anc 
hOster Un t"d. Pazarteel ııonıı ken· 
dl sahasında o nıurıa.ı ı na ra en 
zayıf raklb' Manch ter karııu;ın
da beklenme<ıık b r ,.k ld 3- o 
yenilrııl tir 
Avnı ıtnn Aııclı ,ter ı ü~ ır.un

cuııu Dvme WOO<I \C Ta lor m i
l takıı:ıda oynadıkların "" ı ip 
n11çında Pr almı !ardır 

RECEP 

• 

Saat 15 de Mithatpaıa stadında oynanacak maçtan evvel Tek Sesici Etfak Ay· 
kaç, oyuncuları a konutacok. 

6 d M d "t' rakım ıı:adroaunda bulunan ıutbOI bolcu Haana nrUmlş olan bir ar 
Ka11m a a rı te cuıarın heııaı aıhhatuı oıup, buııun musaba1tac1&n men oe-zuı 01acatı 

1 k T•• k" aabahley1n Beykoz çayınnda antre- tahmin edilmekted.r, ldare heyetin• 
yapı aca ur ıye nör ŞeftJ' Gorıce;rın nnaretınde aı rakın çevrelerin kanaatine ;:öre de 

1 
kı bir şekilde bu maça hazırlana· bugünkü ıopıanuda bu cezanın ar. 

- spanya (A) ve aynı ta- caklardır. A)rıca bu atp.m kampta feci leceğl mubakltak gibidir. Bu du• 
Beytotı idare hefl!t.I toplanacaktır. nıma göre Haaan. Adalet maçında 

~::o:r:ı İ::kı;~::::~B~ Toplantıda tonuşulacat menu. ;~ takımdaki yerlnl alabllecett1r _ * E R G u 
:~~-::~~::·:: inkara gures t kımı itaıyaya 
~~~~ Stutgartı 8-0 yendi 8İi;~.~llRIİ'~ 
fılafaCAk A H B takım kadroları, 
esu lıadrolann temelini t~kll ede. 
eektlr. 

Diler ıaraltan ~le .eçkl Etf&k 
A7Jıaç, maçtan enet N&t H le mU
ll naııuetlerle -lr siröfme :rapacaJı 
"" kendilerine .on dlnllıtlflerde ~a· 
Janaeaktır. Bıı toplaatQ'a 1MSUI tem 
ııUellerl de dhet edllmltlerdlr. 

Beykoz kampa . . 
g1rıyor 

l'llr1Dcl dHHnln ııı ııonuncıaunu 
~;in edecek olan Beykoz • Adale~ 
~l14muı için 8&" · ılyahlılar 
"ııu atoam l'oda 'ft.alnbo,, otelinde 
umpa alınacaklardır. 

Takımımız 5 tuı yaptı 
AnJrara 21 <Huaw;ı) - Ankara ııü.. 

:reş turnunsında bueün Ankara tle 
Stutprt, Bütnt ile ısoıra ;:Ureş 
t.artılapıalan )"&Plldı. Serbut olan 
Ankara • Stut.;ıart kıl'fllat111aaını 
8 • O Ankara takımı kazanmıştır. 

Neticeler: 
S2 ttiLO· Yaşar Tekin ııııtakla 
ş7 KİLO· izzet BU yük tuşla ı 4 da 

Jı:lka 30 aan.ı 
82 KİLO: Serti Öler tuşla 14 dak.l 
67 KİLO: Mehmeı Çelebi tuşla ıı 

dakika) 
;3 ıdı.o· Mehmet. Tuce tuş4 it 

daklta) 

79 KİLO: Nuri Ayva ittifakla 
87 KİLO: ıamet. Atlı tuşla (l dalı:.) 
AÖlR: Mthme~ Ali Yalcı İttifak· 

la allp aeı~ur. 
Bültre-ş. SOfyayı 2 · l Jenml tir. 1 

mü aba ~a yapıldı. 3 U berabere bit. 
mi t:.r. 

Pakistan lran'ı mallOp 
etti .• 

Tahran, 21 (T.H A ı - 1'urada 
vapılan milli atletizm karşılaşma· 
lannda P&k16tan tran•ı 90-75 mal 
lOp etm~tır. 

* Beşikf 
Antrenö 
Longin 
Geliyor 
S er.GD NpMaa Mrf 

)leli sıra dena .._ 
valfaki,...WZIW. .. 

neti~ler üzeriae Beflktlıll' 
recfler bir ecnebi Dil_., 
tirtmete karar ........ 
--.U temulan aıeıı::mlllılf.lll 
Dün öğrnditimize ıire 
beyuh ldareell• 
Lonıln • İSlllillde Ula 
bulunan bir ıntrellirle dlll'l!I 
lar ve ueak ~iletlai 
lttd.lr. Daha ~ cetHH ~ 
pı memleketi~ 
lük yapanı olan Leqla 
deki pnlerde plutJalle 
cektir. 

1. Sporlulara p · 
verilecek 

r. Bahçe ile beraba9 talaa j 
bulapor takımı ruılloleaıanaıa 
günkü idmandan aoma prla 
cektlr. 
suı • atrahıı ru tııcı1euıu 1111 

bah blr antrenman JaPUÜW 
muhtemelen kampa struıldrı116: 
llndltl gibi iat.. Spor 'iN _,.. 
ta ile llsdtkl en m1Uala ıııaı:dlı-.11 
ıanndan birini raı:ıaoakUr. 

Voleybolcle G. S.., • 
Spor lca111...,... 

tcıtanbul voleybol tef\'tk 
vıısının dllmltınall. Galat.....,. 
Beyollusııor araaUMla cnuıdl!'11 
tır , • ulRl!:ll BAl&6Y 111.lÇINDI 9ta &llUUIOL: il. DEVREDE v. oiRl:K :\llJD.\FA~ F.l.E!\L\NLABI BİLE BAZ.&N RAKİP ONSEKİZE Gİ1'DlLER 

Ferik ö y, Eyüb ü liderlik 1'~ı N--sA---NiiiiiiiiiiimLAiiiiiiiiiiimı--ı ,---ANiiiii;jjjj;1Miiiiiiiii;;A~
1 

.. d J • d ' d• ÜÇÜNCÜ YOLU muca e esın e yeneme ı 
1 

NECDET ERDEM 
1 

1-1 biten maçtan evvel Y. Direk Hasköy'ü 3 - i mağlup etti 
o n .saat 15.15 te Mltlıatp&t&da 

başlayan Perlkö Eyüp m1lcadeles1, 
1 deri tlrln e~meaı bakımından bU 
yUk eııemmlyeı taşı~ordu. Galip ~e. 
lebllıeydller, puantajda. KarasUmrük 
ve sanyert bir puanlık &\'ant.aJla ı:e 

çebllııceklrrdl . 
Nlte.ltlm maça uzanmaır. azmi Ue 

ıuratlı bir "mpoyla ba adılar JUh 
hayadan derlnlemealne eşapeler. tib 
t1.1a pası.rıa netıcıere ,ıtmeğe ı;alıe 
ılar. BatlJı:awn Erdotanııı kaleci 
M,.tlnı de ~ Jrun 90m& topu altı 
pa.ıı kö ~.tinden kale • banlr ilde 

memeat M. Allnın on.aeıtız i\zerine1.: 
- MeUJıvari- dönerek •unıuau ad 
voleat ı.:alec1Dln aynı aüzelllkte Jı:or 

nere atışlaa kaçırılmış mQhlm tır· 

Atlardı. 

Syübe ıı;ellııce: Kunet.ll raıtıpl., 
rı kartıaında IC1dtalatUıı blc; kaybet· 
meclller. Bllh- taıecııerı ı;öat.erl.$. 
si~ n aade idi. akıllıydı ... 
OYUNUM CBRBYANI 

Oyuna Dolmabalıc;a t:ı.rafın• ytrle 
.. n '.f'erlkby tıa$1Mlı. 30 uncu dakl 
tada Pertköy bUtırıyor Soldan or 
tara ıü.zOleıı topa u Ali müteııı 
mel bir aol \"Ole patlatıyor. Beliti 
o unun en gün! hareketi bu ... ooı 
bekllvor aerlrcller .. Pakat Metin ay 
nı ııüzelllkle uçab1U1or. ıoı t6sere 
ıcorner :netlee.&!L 

Jl'erlköy neı.ıce ~n<le.. ıo uncu 
dakikada P'ethl, M. Alinin eşape pa 
aına bütün aüra:.I ile yeıl~1or. ra. 
lı:at tedatf.rane bir atları yapan Ml' 
tin tle çarpı ıror. 

Metinin ı.edu ısı bir dalı:lıta ıuru 
\Or vt detre "1übUıı de zaman ııı 
mıu apı mün!l'rlt akınlar ile 
O • O bitiyor. 
.-uiKÖl'CN GOi (; 

15 lncl dakikada .ajiC.n anl bir 
~ontra ile top 18 Uzerlndekı l"ethl· 
ye, ondan da ı&C beke çarpıp tllelerl 
buluyor: ı . o. 
BVt!BtlN GOi.Ü 

m;vtip ,;ole ra~men hıtıanı:ror .-e 
18 inci dakikada Ömer .-uıtaılyle 
ceup veriyor: ı ı. 

TAIU.'111..Ul 
PBJxöy Zllne. Rahman. Or 

baıı. ttnaı. Ahmet. iaııet. K. All. M 
Ali Jlrdotan. 8urban, Pethl 

ft'CP· *t.tn, .BUae7lD, Hikmet, 
ıtara lflhat. Vedat. Nihat. ômeır. 
AfdlD, '9flk, DeTrlaı 
\ EtltLDtltU - IUSKÖY 

T.,KDJL.,R· 

.. ı. Nnım. Yıldırım, iıı;mall, HUAe
~·n, Bkrem. Kemal, Belı:tr, Çet.ın. 

HASKÖY: Necau, Haaan. Şakir, 
Garbls. Fikret, Bahattin, HU.Beyin, 
P'erUzan, Yaşar. Necmi. Adnan. 

°'"" ba !ar başlamaz Necmi 3. 
dakikada llk ı:olU lı:a~det~I (1 • 0). 
Buna Ye'1ldtret Kemal Yaaıtaalylı 
ancak 21 dakllı:.ada cevap .-ereblldl. 

lKiNct DEVRE 

Çoa: Uıtün ornajan YeşlldlreK 32 
daıtlkada ÇeUn H 33 dakikada Ne
catlnln ıtıııdl kendine attıtı ıı;oller 
le 2 ıoı ka) dedlp maçı 3 ı ı.:a 
andı 

Tamer Kamiller 

T..Odirelı Mılaçılı Çetin düa .._. 
-lr oyun ~ıkırdı. Re imde kalue ,ut 

Y DİREK Ta.ar Kar- Sehıbe~ ç•k•rken ıoruıp:ror 

F Utboldı proft6}one lltın kabulü beş een.,.-ı ~
"re hatıl !kıncı profeı. onel lııı: dahi t~ekkOI •••' 
men ne futbolcuların. oe de aerırcllerlm1&in bu 

mı.nasını l>enımııe~ emedlklertnı her tırsatta g&rQrOa. 
Dediler kt: «Yahu •en Oaiatuarayda 11eneleme fUtbol 

dın e~ artık eıokl takımına karşı buctınkO meçta iti bll'M 
•c!c tutaraıDln» 

Btr, batta ııonra d<'ltl~en rak1p k!ObOn ıarattaıtanrte 
ıa~ınıınıı. MUll.;lm bakıtlannı yOzOnOıe çevirir n d 
halde bu hatta ı:ıa bize dokunmuııın. ne de olaa uawı 
Penerblhçede top oynadın!.» 

Ne cevap \ereceJı.mzı ııaşırırııınız. aok,.ıt ort..ında 
11rofet.:;oneı:11tln mlnasını mı anlatmaya çaı~acakaınm. llJer 
çerı;tnıı. ama maçtan ev,·eı tanıdıtın~ ve arkadaşlıltna Ul 
gınız şahıslar tuttuıtu takımın çalı tırdıtını11 tattım 6ntlıı 
calayıp maçı kazanama ınca ar;ı:anızdan söylenenler! lflttr, 
mekten kendin ı.ı alamaz ını~ Hattfo bazılan yüzy09e •141 
'a ıt cıank s.z ilk defa ııörmQş ıı b tnır taıtınmuına 1)üar. 
an an daha ı anlannnız. 

1 te u harekeller b ze ııe ırclli ntn de. futbolcuaunua 
klOpçQııOnOn de maalesef profea one.lıg.n mAn•ını l)'loe -ı°'•ı 
macıı ıDJ öaterır 

H'1b\ık b r tarafta profeaJDn• i n oaplan. •il' 
da o r k Obe n&ıııabın 11fL!ila41tı mükılletıyetler yu-.ın•ı 
kllerlft tamaın y?e aJı:ıılnedlr 

Her allı11 dotma bü)Ome bir it übe nıısap ctmıt deltldlr. 
tekim Jı:!Qplere sonradan cıren bazı azaların mensup oldulU 
m aya 1>11 ült llızrnetlen o:dut·ı mıuumdur Esasen bunun 
n d~ek cıe hıtacıır 

B •e ltlübtımUzün m'6 u. fabıe.arı önemli vazife " 
tir. 1!! bette bOtün ırOcümüzle bu ıı.mada llyı kolmıya ....ı-
blrtno,ı derecede ~lfeıntz olacaktır. 

Aft!li lrOçGk tı apların ea rt olmaktan ırurtuımaııyı&. Te 
a-=ak erllyen zJh ıuıe intiba.da munıtOndOr. Zaferleri 
ıannın cıımndan deıtıı, kendi ro itimada llyııt oımı:va çeı-dll~I 
:Bu baıttkatlerın ı ıtında lazlfuını yapmıya çalıoaıııar ıııe 
k,dle deli I, bll&kl:ı hakları tesllm edllrııelldlr 

Şuraııı ı.mutulmamalldır ıı:ı bir ceı:nıyeıın Tazltııı 
her ~· den evvel o cemiyetin menfaatler1nı dtterlertncıea 
ırör11rler 

lilııasen bu te lkkı profeıı~ onel11itn rnlna ve fQdalarl:Vl• 
oaııı beraber sttmez mi? 

SösO kıııa kesel m: irıaanıarın Jı:aralı:terlerı ıçıı:ı 
seyallatte meydana çıkamı~. of.1 buna iman tarakteı1er1JUJI 
bol maçında ve maçtan aonra hUtUn çıplaklıtt:vıe __,.._. 
kar dt:ı·e bır Uçüncllaünü !lbe edenıeıı: zawıederaek ııaıa 
mi$ oluruz 


