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C.H.P. GENEL BAŞKAN I İNÖNÜ'NÜN SEÇ İM GEZİLERİ NETİCES İ : 

VATANDA ıKTiDARI DEGi TiRMEK KARARINDA 
«~~nim qibi harp meydanlarından qelmiş bir kimsenin elinden iktidar alınabiliyor da 
ınıtınq meydanlannda yetişmiş delikanlılar elinden niye alınmıyor? Bu nasıl şey?» 

İnönü, refah efsanesini dinleyen yok~ 
Emekli albay ekmeğini çaya bahnyor, dedi 

Busuı! muhablrlmlzdm 
Ankara, 22 - Bu:ün İzmirden istanbula, 1stanbulda!J da 

aksam üstü §ehrlmizc gelen C.U.P. Genel Ba~anı İsmet lııönii, 
saat 20 de parti genel mcrlı:cıindc bir basın toplantısı yapmış ve 
§Öyle demiştir: 

** İNÖNÜ'NÜN 
• 

BALIKESiR 
KONUSMASI 

~ 

d3üyük bir yun! ıseyn?ıatmdaıı 
tıönü}'()nım. snın -v•ıtanı:ıla u
mumi efkt.ra verecek b1 bir h .. 
berim var. 

l\lf'mlekctln dllrt tne"'1ııd• 
'aııınılas bu;finl.-n lktıdan cte
cl5tlrnıl'k azım n J;nranndadır. 
Ru 11.:Udann ?:ararıarı. mah• 
7.ıtrltrını 'llmıü ttır. \ e bun· 
lıırııı bertnrııf edllnıe 1 tein 1•k 
c:ıırenin, l:7 rklmde m11b1\\dete 
re\ \emıek <•!dutunu oıııaroı • 
tır. Ho Jnlnız nıuhıı.Jl':fetl eti'• 
cıı. ıı.;tııınr dıı dnhll olmo.li il· 
'l:ere berke 1 Mlllndlr~lıô. bir 
hnlnrdlr. 

Zira bul:'{ln iktidarda bulunan· 
Husud muhablrtmlıdeıı ıar dahl aradıklan huzura o 2a-

Balıkcsir, bugün bc:}c:canh ol· man 1tavuşac&lı:larc1ır. Benim seya· 
dutu :nhbcttc v~<ır ve sakin bır hat tnUbıum buc1ur. 
gün yaşadı, ıcce vansına do ru Y nn gtya: l propagandanın son 
Manisadan otomobille ayrılan fn. günüdür. Kanun tcabı ber tQr!Q 
önil Balıkcsire vardı~ı zaman sa· propaı;anda )"&nn ı;ona e.-ecelt. ba~ 
b·'"ın •••t tlt.lst tdt. İnönü. 15~:&· ta b83ın yarın gOylenecclt o m~-

au - dckl &&.:ıerl öbÜl1ıÜD nakledem.11• 
bat tçln tendlalne ayrılan eve gıt ceıı:ttr. 
ti ve yattı. KIR~ımlR Mf.SLI .. ı 
C.R.P. r.tumN Slt\ l!liC Biz muhalefet olarak. 'botün :t:• 
\'F. t~ztl~TCSU nunlnra oldu~ ı;lbi bu buauaıa 

tnontınün 22 ekimde konuşaca· da dltkatll davranacağıııı. ~ d· 
tı haberi. Balıkesirlileri ııtınlerce mit ed<:rtm ki. fkUdar bu de.fa da 

----------:;::::::::::::::=..~....::::.:.:::_:.::~::::_~::.::::_::~~'.::~~.'.::~~~~~_:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'.__~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~'~D~e~v~a~m~ı~s~a~::_::s.~s~u::~4~dc~ı 1 kendwlnl kanunlann ü&ttmde Hyma\:: ı:arabetınl s:!)stermez. V• 

SELAMETTiR! İSEM ŞIMDİ DE OYUM,» DEDi~~~~~~ 
Ahmed Emı·n YALMAN Bundan ı;onra tererruat konnıa-

S ~'Clll \Ol&ndn•lar, 
nllrıı01rt,,1;ı 

n Başbnkıınla münak~a ederim. 

Balıkesir'de konuşaıı D.P. kıırııcıısıı, «Bıı, 1950 de yıktığı111ı%ı ~a;~~ı:e::ı':1~ ~akprı~011~aQn~:; 
da BOracalı: . Halk Partisinde pze 

saııdığ1111i.% tek şef sisteıııiııe luırşi devaııı edeıı nıiicadeledir» d iyor ;:ı:&~~11~e 1·.fe:~ıtı~:!~ier~ 
<llevnmı n: ~. SU 2 de> 

k "'Hl ~I 1 1 
llDznr ı:linll ennı1ık ba ına \;o &«'aksınıı:. Onı1ın 

~a· ""Hl >n 7. 11 e hn nıı ı.nnuşmamız." Cı:: cttnıuı. ecım mut.art 
l'a7. rın @ahııh ha lırnr 

hı r tınlı l<;I ı ' ' 
:ınl)etll! herh 11 n ıdıiıııız ml' 'oll,rf't r.nli: aı:ırdır. ' lcdıınıoız 

~Braıınız r vı llh!I' hunun ooru '~ brye<'.nnı lr.lnlll'41r. l\ull!I· 
tin Ya ~1Sırı1/ı b~ı hUHrl; ınllletln J.;ııderını t~ln f'deeek~lnlz. onan 
ırıuııııı.ıı u~uru • U7.or '" l•tlJ;rar )olunu a('acııı.sınu: t'f'Tnhut sonu 
~Uıır.u,, Jıı.ırım oları bir J,;pyrı ,,. tıeşnp•ı:r. ı:tlll in bfitlln htıttlne 
t~ rna ınn !rtı~" ~Zl«'I bir snfh~ n ı:ecmf'•lnr. n ortalıı:a lmranlıt 
~ ıı ı.urlillnı 

1 1 
° ıır.nli: ını7. Atnttırı.:: bn•tıı olmak tızcrr bu mlllr.

l~ll>onınrl:'n 011 j11' 11 aına.o0 l"e )fik•f'lm,•I için emrı. ,.. <'an nren 
s 

11
, ı.nru, \enı.Mnı ı.nhramıının. eninin H' ı-blllln )&rnltı1'ları " eri 

-----·--------- Bllıtealr 22 - Buııuıı ö:ledeıı IOD· flii~i~~ii~!,jiij~~iiji~§~~~~~;;:~;;=;:::7===:===== 
C H P SAKARYA 1 

ra, eehrtm!z CUmhudret &laıunda 
• , Hür. P. nın urt.ıp e~ı.ııtı mıun::te, 

IU'Ui;vlı 11 ba$k&nı Aiu:ı:aıter B~ 

MiTiNGi
.NE ran, Cofkun Kırca, Cihat B~ehan, 

AJdın Bolak, Ennr GüreU. Prot. 
Fuat K6prUIU H f"evzi Lütll Kara. 

llnı ı '"hnl; ı"" tanınmlnnma ıııa lmi;dn nreeeı. iniz n.)ahat ON B·ıN K-I((- =r~o~ıu btru .t.on~ma rap~ 
ı/ coµun Kırca, konu;maunın bir 

B u•u , n tlzertnlıc nlacnli:.•ınız. 
• n~o dlhA 

• :verinde. Hür. P. nln anaraa tasarı-

iSTl. RAK ETTi. aında a1l1hU ıronet men&uplıru:ıa I ''· fll~ıı eah mız. bir ıırırtlnlıı rerlne dl&rrtnln t'll:r.lte ı:llnnl'~ 
k •lcatıcıır 11 '

1n >erine r lıının u nya bu nılfe)e 1:eçme•I 
n:Hı ~ıır"ı1t· tn z tntm:ıtı bllml)en. mlllrte alt olan her er.re 
• r. ı:tctın iz h:rrur hnl>t.ını \ôenıllnde &ören. hırı;:ın. orı.rıı. mali:· Oas~1 l uhablrlml:r.llen 
; 11 h tııırt;~ il 

1 
aıısız bir iktidarın znrarın on nnnl':k. enfllh· &k&r>'a 22 - C.H.P. nln son açık 

in Dk, lr• \'ı:ı dı' 1; 1~' 8 lınlmıık, TOrk ıınrn ını htlt.;rartı bir bnll': ı.:01· hav. mltlng1 bugün on b1n &adar 
e nııınn li: 1:( 

1 
an :renlılt'n lmm1ak. ı.:anun det'letl ruhunu can· &karyalının iştirakiyle .Belediye 

:lllı bir ;,,;,h~ .re:lnıl:ı:df"ıı, hnkı.ımızdnn emin bir halıı cclmrk. meydanında yapılmıştır. c H.P. bu 
rn l<nr~ınıızııo hlc ıırı n1:mat. clbl mili! hl'fletlerln ı.nl'!!ı•ındnyıı.. mttlnı;l ile Sakarradıı kuYvet ııösıe-
Pa''1"•ıı rııern ı ckf.t z;nr.te bn.zır tıe nıuıınıtr parll çantır. Jlf'r hllr ve rlalnde tam bir muvarraıı:tyet ııa41a
ııı~" h•·ıc, '~ıtı c:ın tııhll ~ll)llnn bir hııı.ı.ı \ôullanarııl:. bu hç mıştır. saat 14.45 ıe başlayan mitin; 
01 hnl~ff't 1.:oaıı' lllrbtrlnıı kem ol ıısctı. arııannda nnl arat bir iatanbul adnyı ve ealtt onmrut n 
,~~ı'rdıı. 'rıın 1 tıı:."~~? dlJıı ı.; rşımno c:ı1's11,1dı: \"llZUemll: c:oJ.; kola;t' Tekel .Bakanı Dr. FaZJI Şerafetun 
ledı ıe hasrf'Unı cıtan huzuru lt'lnıle ı birili:! ırnpnna rf'J"lmlzl Bürge, S&ka.rya adarııın, eaı:ı Malt. 

~tıllzıı Pınıı :nYdutoınuz ulnhat cephe5lnl bu 1areUc c1tlteli- :rtı Bakanı İsmail Rüştü Abal, • 
lıııkl 11 ,.~Ilı ~I 0 ablllrdlt.;, mekll Orgenual Ha.san Atakan. Şef• 11,,1 lllarıııın be• imdik! n:tıdar baklana ra:ıı olmıımı • 1 blrlltl da GUley, Burhan Akda:. Kemal Af· 
•ar ete '" bUıtıı~ 1111 b:rfl bir kanunla tıkam ~ur. Bir taraftan da dar. r.'1met Elatn bulunmu.ıantır. 
ınu ": ' etnııo. ın e':1llleıı. nlt ber rnrıo lmt.-Anlara lil'J'M aurette ta• Mlı.lnı;de ilk aOz.U alan iamııU 
ı:or tır. 8n liCb~ı 1 del'let rnd:rolarl) le. )'alnı:r. tf'ndl e ini doyur- RQştU Abal, Barrtkllltı mubl.ellf 

\e l:etln bir n:'rledlr ı.:ı pazar ctınu cöreertımız vatani t'azUe tartblerde ve muhtelif Jttlerde c. 

S rı ı:ııı •nznra nlmı tır. H.P. Je teTcih ettı:t lthnm!ara, ra· 
Cal'aı.: ~~\ll~d.a,lnr, vnzlfe zordur ı-r nutı.tır dl.fi': bundan ı.ı- kamlara dayanan kealn cenplar 

Urtr ınızııır. n!' Zortuı.tır ve enıeller bl:dm ııu uman\:l A inal n- nrmlş, unart, dış ticaret n malt. 
lı. f'll ıııııu ~lardnn ,-ıım ) ız. illdrtt bııslrettml'll hııreı.eıe cc-

1
,.e alanlannda bükt'ıme•ın icraat o-

.., P ı:ıknr Jolıı ı. federlz.. larak ı;llat~rdlğl hmuılann bakll:at 
<Deumr de> ıuı.,nnıı a: ~. ısü: ı del 

' -r--·~~-~~~---~~--
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AÇIK ARnlRM 
tntıbııı A - 1

1
1 Hrıı.ı ı;Oıı 1 utllı l'amllnln at"lnsoııdı UcmoLrat rnrtl bir miting Jlllllı \l' 

llO<ı b ııı:aıı Mızlf"rdpn , 8 "'"" Adnan Mendtre5 l;atabalılo: bir dinleyici ı..tıtıesınr hllnll t'lll. ııaıma 
Fntıb in, ara•ında tıtımı e rnJ.;nıulnrdan h'> lınau 11.llllıır cautelerl. r.aml a~lu•uııdaJ.;1 J.;lllabatıı: ı '::\O ili': 
tıesahıJCıınıtnın R\llJ un f'ltlll'r "" manşellf'rlndt' bu mObıl!&ah rttLnoıı Utlbırıa nrdllf'r. nııı.ıı. iti': 
"" la bu a\IUJa 1 Co ınetrr enlndt' \t ll\O metre bo)unda bir snbndır \C her mf'lre ı.u~•e C'i LI ı 
non~:b~Aı:alı ~•kllHen~ 40-4j bin t;l~I ıublllr. C'h· r aoı.:aı.:tarda 'e ,onar, binalar tıLf'rlnde dr 
df' rp 8~ 60 hini ı:~ı 15 bin t."1nln toplımdıtı kabft l edll.e bil.,. Bn.~bakanı dlnlf'~t'nlerln .,.et.t\· 
ccbabC:: •tıl> bir er~ıı ı:;~•·r:ı hlr tıaJ.;IJ.;at oınrıık meydana çıl."111al.tadır. Halbuı.ı ıı.ıııınr ı:aıctf'h:rl 1111 
10ruı:. e31 LUbbcı >IPoıaı. "at" mbll hu> uımrl;ten ı.açınmndıklarını ı;o trrdllPr. lı.udara Arıt nl n •ıı 

" ı~ı..anıııını Fatih mltıası ~uıtau ile bir defa dıba ö&renmıa bulunu· 

rey haklı:l tanu-acaCını .orıemışttr. 
Enver Gürelinin. mlr. P. ıı1n ku. 

ruluş aebeplerlnl izah e<Jen konUt
muından &0nra söz alan ı>rot. FUat 
KOprUIU tunları ııörlemlşt1r: 
•- Muhterem Balııtesırlller, bıı· 

ııtın bu büyük ve imanlı toplulukta 
aizlwcı hitap edcıblld1Clmden dola)ı 

b•llU1annı. 1946 • 1950 aruında B&. 
lıkee.!r!Uer, kendi hürriyet mOcade
lelerlnı taılulfla y1pm14tır. Busfiıı 
ı;öruyorum lt1, Balıka&lrlller :vtno ay 
ru heyecan n imanla 1946 Jl y&f&t.. 
makta.dırlar. Burada ıoplanm1' olan 

<Deuını Sa: ~. su ı deı 

Yurtlu talebelerle 
D.P. liler arasında 
Dün hadise oldu 
Dün, Şebzadebışınaı ı Mnaim 

Kıraathan~lnde t~rı.ıp edilen D.P. 
toplantıaı saat 13 ten lWbaren :t>at
Jamış "n kınıatJıanenln caddeJe b&· 
ltan ~pbealne konan boparlörlerle, 
J.:ılabahk toplanm141na çaiışılın1'" 

ur. ı:vvea. çe.ş.ıtll orun hHalan • • 
tUrktıler çalınmııJ, bUAhare ıoplan:ı 
bıışlamı,ıır. Saat ısı.30 a tadar bu 
gUrülttı tçlnde denm eden toplaA• 
udın dcralerlne çalışamıracaı.. u. 
dar rallaı.ız olan J11kau ıaıı.sıı aıta 

talebe ııırcıu ôirenc1ler1 ıoplaatı.J'l 
idare etlenlerden toplantı..ııın ne 
zamana kadar de.arn edeer"'..tııl aor· 
muşlar ve mUınkUnae diba u '°' 
rtıltUlü devam etmC61nl rica etmıs
lcrdlr. 

ö:ırenctlerln bu r1cala.nna aldınt 
et.meJeıı D.P. lller bir mllddeı eon· 
ra, uat 20 1e cıo::ru Site talebe 1ur 
dunun önllncı ı:eltre" :rurda c1r1p 
çıkan otreoe!lere karşı tıeırmp ç• 
Q'ırmı.şlar •e çok aC;ır $ek1lde ııözler 

urtetml$ltrdlr. 
oeııçleUn anlattıklarına ı:ore JUr 

dun 6nUııe gelen D P. llltrrleıı b1rl 
ıoylc cıcmı,tır: 

•- Kanı bozult bert!lu. Size ı;ü.I 
ıılbl binalar saptık, ahırlardan kul' 
ıardık, ııoz:tınUze ctlziıılze dUl'llun 
nantör ... ler .• Size bu mUkemmel ha 
yatı hıızırıaran partinin ıaııtı~ı al· 

IOl'uını ı:.a: 5, su: 3 del ----«S e çiın 
kııyruğu» 

Dün akşa:n CHP T"nlşehlr o
catını ta;dolm&k tçın ytızlerce kil! 
mttrac:aat etm~tır. Yenlşehlrll!er 
karıt mua."llec•lni tamam!a:na.k ı
cın k\lyrut olrnıı,lar ve buna .. 
ra:arında eaeçtm kurruıut adını 

tumı~lardır. 

·•GEL C.H.P.I GEL 
DE GdREYİMI •• 
Başvekil dün Ankara' da böyle dedi. Basına şu sözlerle 
çattı: «Gazetelerin yazdığını köpeğe yedirsen kudurtur» 

Buıul muhablr1mhılen 

Ankara. 22 - Demokraı Parti 
açık hava toplant13ı buı:ün 30-40 
bln vatanaa.ın ı~tlralclyle aa.at 11 
den 15 e kadar Fidanlıkta yapı.I· 
dı, Meydanı dolduran dlnleyicile
t1n yOzde aeksenbeşl An'l:aranın 

kazaı.anncıan. lt6ylerinden ka:nyon 
\'e otobüslerle getırllmlttl Polat· 
lı cihetinden celen tren 11 vıı .. on 
Kınkkıılıı yönünden celen tren ise 
10 va;onluk katarlar ballnr\e itil. 
Bu katarlar O P. illerle dolu leli· 
ltr. Ayrıca ytlzıı yıkln otobüı; tren 
ııeçmP.yr.rı yorlerden binlerce köy
lü aettrıuıetı. 

İnönüyo hücum etti, bu arada ba· 
E>ına da büeumı r te1.-c:Jb etmeğl U· 
nutmadı. Sözlerine. mubılctet!n 

zehirli prcpaı:anda fllllyetıerln· 
dtıı bahWc başlayan l\lendere., 

p?wna ~Uen &n~Je te;ck· 
kür ettılcte."l M>nra eö:vle dedi: 
e- Hnldtatle batılın birbirine 

bu derece kan§tılt deTlr dibe. Rl5 
CDnamı Sa: 5. tı: 7 del 

IKTiDARI KiM 
KAZANABiliR t cSeçlm ıaıı: Allah başımızdan 

epik etm ın imln• oekllndeki do 
vTzı,,r. CUmburba.,ıı:anının. B1>,ba
kanın fotoı:rafları. fllAmalar. bay-
raklar çöze ~arpıyordu. Yeni ma· üo s;ün SOD!'"' 67 v!IAJctıc blrdeıı 1 B~n için, ııu neticenin ha:vırn 
halle ı:çeal, ne demek i&'tedllil pelı: 11.S mUyon geçmen nı:rlerlnl tul· olmMIDı temennl etmekten baah 
anla.,ılmayan blr tablo hazırlamıe !anacak n onumüzdcıki 4 &eneUlt bir ışe:r 16;'Ienemu. 
tı. Genç bir kl% barr&ta bürünmüş deYTe için, alyvl partJierlmlzdeıı bl. Bllhaua IOD 'bir ay tçlnde bOyUk 
bir kamyonun U!.1.(lf\de ayakta du· rlalne lkt.ldarı te.llm edeoekUr. İt· bir lı:t.:.afet ptJda eden aeçlm mO· 
ru}'On1U. t.ldara ktm ı;eçecekt1r? Kimin ıeo- cadelder1 euıuında ge."'ek partiler 

Beled.lye B~anı Orhan Eren. mut Uı.zımdır? Öııümilzdelcl dön ft s;uekae caaeteltr, tlSldl lnıl:in 
Ç&lı.ıma :Bakanı Mümtaz Tarbanl aene, milli kadreim121 nuıl biz tat!. !arıyla net.tce hakkln~ bir talrım 
'" l!I U.M. Re!!! Refik Kornltan·- kamete yönelt.ııecel:Ur? Blltlln bu tahminler tlırt &ON.iller. 8u ı;lln bu 
dan ı;onra künOye ceıen B ba- auallerın cHabını üç GÜD aonra, tahıaUılırln bülbuını •f'rlyonı:a. 
lı:an, ılı~ıldrtı üzere C.B P 61ne, tendi 07tanmızıa n:ınış oıacaca. <De.ım sı: 3 Si.: l del 

1 
REJiM 

YÜRÜYECEKTİR !----- ------1 t Gl\ GlıJLt nıı.ntRhOR 
Balılı:calr, 22 - 1nllnü'nün ylr· 

mt bin Balıkesirliye hıtaben yıp
tı~ı konUGlJlada, emüsterlh ol8un
ıar. kinci muamele ı:önntytceklcr
dlr. en btıyük dllcltlm onların in· 
ıatı s;cldlklcrlni aönnekttr; ben· 
den intikam z vkt bckll'MCSlnlen 
ockllndeıtı &ôzlcrl bu konupnanın 
rcnırtnt bolll eder. Konutmada 
elktld n kaybediyoruz korkUSUl· 
la &altın batalı bir harolcet yap.. 
mrıyınız. knybcttııtınlzde sh:e bir 
eey edecek deltll!Z> demek tfittycn; 
buııünlcü tktldı.rı buna ikna& c::a-

CDe~ıımı a: a. Stl: l del 
--o-

Bedri Giirsoy 
CHP ye girdi 
Oeçenlcrdıı birçok Penerbalıçell· 

lr.r kütle halinde c.B P. ffl yazU· 
m~Iardı. oun de kt milli fut· 
bolcıılrınınızdan dlş betimi Bedri 
Oümoy CUmbunyet Halk Pa.rt~I ıs 
tanbul mcrkeılne tic1erek kaydını 
)'&lltırmıG IJr. 

Bedrl Ganıoy bu buausta şunları 
!Öflemlştır: cUzun lAfa ne hacet... 
Artılı: blçak ke:nlğe dayandı. Ta
bammoı ecıe:n dlm. Tarıa!E>ızlılttan 
mubnlefcte Geçmeı;e karar verdim 
Bu hareketimde. wn ı:amanlarrta 
rncıyodı mubnlefctc bir tek aoz 
hnkkı 'erllmcctcn. bir dür.trc tek 
taraflı olarak propaganda yapma.
lıınnın vo dinl aiya.sote l.let. et.me
lcrtnln dcı rolü büyükttır. 
Şuna kuvvetle lcantlm ki me:n 

ıelı:ettn ı;eır.mett balumı:ıdan o .. 
mokrat Partinin lkt!Qardan dilt
mesı 10.Zımdır.ıı --GUNALTAY 
BAŞBAKANA 
CEVAP VERDİ 
C H P ti baştanı Şl'Illlicttin ot!· 

naltny. CV\'llllı: I ~n Fatıbte tonu
ıan Ba.,bnkan Adnan Mender1!6ln 
lthamlannn cevap ı-ermıe 'H eı· 
cümle şunlan 60ylemıetır: 

«Doşbakan İstanbulun ınce rub 
lu balkanı O P. nin parlak lcraa· 
tını tıısvlr için uy!alar dolU6u nu 
tultlar vcnniotır. iıtanbullular b.z 
tat İstanbula reva ı:örültn hal· 
le?erl unutmuş deı;ııcıtrler. Bunla• 
rın başında 617 eylQI mııcerası ~ 
Ur Onu taklı> ecıen devir ise. le
tanbul tarihinde acı bir batıra 
olarak yaşıyacalttır. 

B1tbalı:an memlekette tlı:t16adl va 
r:Jyetln fevltalidelllttnden bııluedi· 
yor D P. tktldannın ' milyara va 
ran dl$ borçlnrıncıan biç babget
ınl7or. O bo~ları yalnız btıeünkü 
va•andaşların de#ll. ıe!ecek neslin 
omuzlarına taha:nmü! eculmez lal.a 
yük oıacaı:tır 
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KiSiLiK 
B ti' bQyQk a- 1 

Y mandanberl e• 
dam öldQ, azan :Vemecııııını !Ö ·ıe 
arcıında b r 

cmythe• bıra· A ır. t miftı D&Jına b r 

26 Ekimde hem 
kahve hem 

lı:arak ırıttı . Sek •llJle ba,ıı: beretı l:l'-
ç rd 1 vaki r 

~en Ilı: ! J'l l kap- Kutsi eski b r ko f'J 

!ayan b r lı:nor, t p g b. ır ı1lnfl· 
b r le tap lbl, TECER yordu Aı e ba • 
kapandL Her !arına ehemmi 
mnür, kapanan :ret veri ordu. 

b r ıı:ı•aptır Kitap ar naaıı çeşi t BiZ. bazı (1 e.er. ondan 
ve deıte: balmnlanncıan blrb!rlc- kAıetçı ld lı: B .c mühun 
r1nden !arklı ıae. ömür1er mız de bir konferansa ta ııırken a-
ö~ ledlr. iri bir kitap,, ı:rı bir üs- ramn:da en küçük teferruat a ka· 
hlp ne se, dikkate değer b r ~ dar s:OrOf berabe:-1 olılun 15t yor 
mor, bir li:lf ı k te odur; kitabın du.ıı: o bunu lüzum u:ı: bu u or. 
konU6u ne olu111a olılun herkee n k ndl konusunu yeter it 

Htlfıeytn Cah t Ya!çın b r h !U· le ~ürütecet ne inanı or, b ra er· 
Jttl, bir tenkıdçl olarak edeb!Ja- ilk deyince de, b r landan Une co-
ta ı: rm.ıştl Sonradan ı:azetecJI nun prensip eri, bir yandnn dıı h 
polemiğe döndü. F ki r adamı ola· ptm z ç n b ilinme tabii olan 
ralı: yıllarca tek başına bir dergt mem.eketımız n o G{lnkü umumi 
yayınladı· Fikir hareketleri. OilU· temayülleri etrafında b rıeım 
mun ktltüphaneııl adı altında. ııe- J:astedlyorcıu. Başkan olarak u .. 
rl hal inde, deıterll. tardalı kltaı> !eri ke:ıdt ııörtt.şler n çekme :>: 
lıır çıkardı iç ve dl.O polıtıka me- yahut ü clerln kı, il ını mn:.kell· 
ııelelerJyle utraşu Bir ömür böyle Jeceıc b r top•aneı ık dü ünmüyor 
ceçtl. du. ilte bu adam. F it r hııre etle. 

Her nsan ı: b onun da yapLı!iı r d rı:ı n çıkaran, 1932 ılın ı:ta 
ı ler azdığı kitaplar, aavunduı.ıı Do.mııbBhçe Sara ında toplıınnu 
ı kirler, b n msedll!l yOnler mtlna· birinci D Kuru.ta ıııcıa Ata· 
k~a eı:tllobll\r. onu bazan kendi türk'ün buzurlannaa hür düşün· 
utımızda. bazan da kal"lı aflarda ce.>lnc uyanık f ktrlortnl 11 vunıı.• 
ııöreblltrtz: bu o kadar mllhtm do- aynı ada."lldı 

ikramiye var! 
Seçimden bir gün cnel bir ta• 
raftan i çiler ikrami)e alırken 
öte yanda İstanbul 10 giinlük 

kah\e)c knnısııcak 

DcnlzcU.lc Bankaııı ye Deniz Nale· 
Uyııtı T .A O. da çalı n !~ilerle D. 
Demir Yol an lşçllutne bir llAYe te
dl7e yapılmak üzere erelı:rn m11&.. 
meleler tekemmül etmek Uı:ercdlr. 
Bir ma 1knı.mlye mahiyetinde o 
lan bu llAve tedlrelerln Eltimin 28 
11nda yapılaca ı blldlrllmcttedlr. 

Ö e yandan İstanbullular yine 
mllletvetııı seoımıne bir aun tala 
hall3 Icahn içmek 1mk6nını bula 
ca .larcıır. 300 ton kahve ile gelmek· 
te olan iaveç bandıralı samf'lımd 
gemb!nln Pireden hareket ettlttt bil 
dlrllmtıttecıır. Busun ver• ~·nn 4ch 
rlm z.e Tl.sı.l o acak k&hHler için ı:• 
rrken lş!em dtrhat apılacak ye 26 
ekimde teT ed ıecekt.lr. 

Yalova köylerinde man
dolin yetiştirilecek 

Vl!Aret Teknik Ziraat MUdürllltll· 
nun Yalova k•zasınll) DerekOy ve 
Çınarcık köylrrlnde )oapmı, oldutu 
mandalln ziraatı denemeleri mu.bet 
neticeler vumlştlr. 

Bu neticeler ka?$Wllda mtıstahıtl 
mandalln 21raat1ne ita~ bllyUk bir 
arzu ı:&ıtumlş ve fidan temini için 
ziraat t kllAtına müracaat etmere 
batl•mı,tır. iıı:Uller fidan tevzii tçln 
mandalın yetiştiren mOezseaelerle 
temaııa g~m1'ttr. Temin ecıııeeelı: ti 
danlar çlttçlre para11z olarak tevzi 
ecıııecekUr. 

Belçika Münakalôt Vekili 

gitti 

Bu dakikada alaca 
Karanhktayız. 

Dünden kalma hürriyetin 
Ve hakkaniyetin 

Kahntılanna sahibiz. 
Fakat keyfi iklidann 
Çeşitli baskı usulleri 

Milli bas"ref 
Ezmenin yolunu bulursa 

Ferdi haklann ısıklan 
' 

Sönmeğe mahkumdur·. 
Hür dünya ile olan bağlan mil 

Bu yüzden gevşeyebilir, 
Bekamız 

Tehlikeye düşebilir. 
lllldlr. ömar kitabının konuı.u ne Ankaracııın ILıbaron b~layan 
o.uma o:ı.un. bizi kendine ballıyan yo.culuk e;ınıısında >c Bcrut ta. 
ıı:ıııııtıdlr. Her romanın, her piye- ır Q n J e r c e önQmd • n· 
ıtn kon~u beni llııtlencıırmez, a· aanın o kurultaydaki adam o dU· 
ma yazanın caıtıbu veya klşlll!tl tunu d.QşQndüm. O kurultayda 
beni sanı tıe kendine batlar. Yal· ben de u."dım. Savunduğu f k r
çın da, benlmsedlll. ısavundulu ı.- lerden bir kııımı bence lımbet ı ıfo· 
klrler blr :vana. ömrü boyunca lllldl. Onun aavunmMı. o Zll!Ilan 
her el au.ıtı ıote, her "&!anda, her :venı dolan dllclllt p a r o ı a 11 ı 
davranııında tdeallııt kişili(;! ile kn1'3ısında, dalırnlann ka;-aya ça~p 
b.zı kendine çeker. Bııırün onun ması Clbl köpükler, bir yıllın tep· 
ııençllk :vıllarına aıt olan edebi- k1ler yaratıyorcıu. Bundan bir 
satçılı ı uzak bir hat.ıra.dır. oglu· müddet 60nra Yal1:ın, ~urda burda, 
mun KütOphaneeı•nı tetkll ecıen Oorum'da yqamak toruncıa ka.· 
kitaplar l!adeelnln e11k1lllinden o- dı. Yıllardan ııonrıı Bü~ük Mıllet 
kunı:ııaz kitaplar arasına ırömül· Meclisinde, yahut ~azete kOra<lsün 
müşleıı11r Plldr hareketleri. bir deki adam aynı adıundı. Deıı.ıvta 
de'f!'ln tarihi olmaktan ıclyade b r da yine o ld!. 
adamın btyoaraf! ını ııaılendlrtr. Derut'ta mmetıerarası mUhlm 
Po!emiitl, ılyMJ yazılar ı:ünlOk bir konferans toplanmıştı h har
nltellktedlr. o halde, ne kaldı ou ta zar!ındıı hemen bütün delcgL'!• 
büyük acıamdan? Nedlr bu ın a· yon aenert ı:eneı o urumıar a b • 
nın üstün yönü? Bu 6."DOr klta.Jı· rer konuşma yaptılar Ttlrk dt ~ 
nın belli baş:ı de en nedir? ıı::ı. ı:asyonu adın da. tab l. Ya.çın 
fll1RI konu.ıtu. Bu konu~ma tonferan· 

B rkaç gUnden beri memleketimi• 
Eln mı..rır1 bu unan Belçika MUna 
ka!A Vekili dlln nelı;llı:&ya mütevec 
cı en uçakta eehrlmlzdcn ayn!Dllf-

D
emokrat Partinin müeade· 
le dovrlnde totaliter kellme-

~ 111111111ıt'111111111111111111111111il11111111111111111il11111111111111111 &: 

~ Yazan: M. H. ZAL ~ 

dııtı taktirde de her •eyin Omltslz 
,.e karanlık oımadıtını düoünmek 
mümkün olurdu Ne çare ki blUat 
iktidar. bu baJı:ıından on küçük 
bir hayale yer bırakmıyor. Eı:nln 
Kalafatın ımzaııını taoıyan vo biç 
bir taraftan tekzip edllmlyen met
hur üstü kaplalı seçim beyanna
meısı. D.P iktlClarının totaliter YO· 
lu tercih ettı~ını. ıı:uvvct müvaze. 
neısı s:.stemlne arka çevınıırıını, C11k 
LatörlültOn kestirme ııanılan yolla· 
rına )"Olcu olma a ha.zırlandııtını 
b Q eOphe kabUl etmez bir ~ekil· 
de ortaya koyuyor. UM& ile 10 (l 
arasında hürriyet kahrrunanı dl e 
kartımıza çılı:an liderlerin, fani ol· 
duklannı unutmaları ve tarihin 
ebedi yollarında Hltlcrlerle, Muııııo 
llnllerle soldqlıt'J ııo:ı:e ıılmalan 
çok eUm bir temaşadır. 

ÖlQmQ üzerine, Yalçın'ın !do- aın havaı ında bir ıtmfe;ı: albl çın
allııt yönü üzerinde duruldu. Bu lacıı. Herketı. battl kendi Clelcgu
tdealıımınden dalla mllhlm ola:ı yonumuzdakJ üyelor bllo ha ret· 
tarafı tııııııııcıir. ömür boyunca !er içinde kalcıııc. Kimimiz bunu 
bazan bir flkrtn. bir takım ı;aye- o &11nkü diplomatik durum bakı· 
ıerın yerini b~ka :!lklrlore bırak· mından rer&lz buluyor. kimimiz 
tıliı ırörülür. Ama bir ınııanın kuv bir meclla Qycııl için bunu •tacı• 
vetll bir 'ktşllllil val'lla. 0 hlQ d~ sfzlık addediyorduk. Bu kayı;ıl r, 
ıı.tmez.. Klflllk ııahlbl bir ıruıa.'lın günlük olayların teplı:ııı idi. nal· 

al ı al bukl o k!olllll Jle tam bir muta· 
ıcıe lzm <te ırerçek ide lzmdlr. bakat halinde olarak, mllletlcrara 
Hüseyin Calllt'ln de. bu açıda:ı 
bakılınca. hür bir dütUnce acıa.-nı rıı plı\nda da medeni bir cesıu-.,t 
karakteri, ı;ün!Ok polemlt havaaı örneği oluvemııııı. Fikrimce, llllı;c· 

m4 1 ~in Cahlt'ln Bcrut kon~mMI, 11· 
dJ.Olnda bamba,ka bir na a ır. n~o cenel konfcraıll!ları tar h in· 

Behlm Yalçınla yalnız bir haf· cıe b lh a Jı:aydcdllmcıte cıc er 
ta. llatt4 da."ıa a:ı: ıüren bir tema- bir tkl büyük hamleden b rıd r. 
ıoım oldu 1948 rılının ıon babarıy Yalçın. bu konuşmııtıında, ilk de
di Ben:t ta toplanan Unesco açan ıa olarak. un reonun o zıınıankı 
co ı; ne! kon!er&n6ına ıtıden do- hava.'!ına ıızan ua~ıze k» ıc6-
ıı:uz k ş k de'eı:uyonun o b~Jı:a· kQnden sarsıyordu B u tAv zc it 
nı. ben de Q e& ld m Yalçın. b.r ıe tudur· ı s son baharınaa 
a aüren bu Jı:onteransta ya.nız -ası paro a. h ııüz: ı 3 un pa 

r ha!ta bu undu erin One ııO· ro a.<ı ı ıı in an halt arı \ i 
r reıt Türk e d n Q Bu b.r dü o c a ın m 
!taç ou k a mam z ır ın:ı:ı mc a..d nnak mo a 

n ın akındıuı L 1 ol u~um b Pat m la o tar 
duranı.oı uz r n duracağım Yn: ru trunaz hıı ı:e m 
çın o uma M v k 1 \C ı:a: ıoa ,ı ık bamba•ka b r 

r 
Vekil, Vail Ye B ecıt1e neıaı Prot. 

Odkayı zlyaretındc, mcmtelı:etlmlzdc 
kaldı ı müe1det içinde t:Ordutü ya. 
kın alAlı:a ye mlaııtlrperverllıte U· 
mu ederek te,ekkürlertnı bildirmiş 
Ur. 

Sünnet yaparken kriz 

geçirip, öldü 
Salih sınıkçı lılmll bir ıünnetçl, 

O.Sınanısentn Avcılar köyünde çocuk 
!arı ııünnet ederken lnl bir kalb 
krızı seçlrmlş, hastaneye taldınıır· 
ken ~ otcıa ölmüştür. 

Esnafın yağ sıkıntısı 

devam ediyor 

111 pek moda idi. Vııtandaıın 
hOrrl) etini, haysııetlnl tehdit 
den totaliter &lııtcmın ne cıemek 
o'dul!u. ı e gibi tehlikeler &1'2ct
t ı;ı. Dcımokratlar tarafından me::r
dı:ı.n mtt1n11ıerlnde ı hlr oehlr, kllv 
köy vatand~tara öğretllmlştl. 

Demokrat Parti iktidara geçtik· 
ten eonra. millete verdlltl gOze 
derıılen kendi kulaRına lı:Qpe ede
bllııeydl, Türk milleti için tam ml 
naıılylt blr büyüklük \C birlik 
de\ rı açablltrdl, parlak bir ıstık 
balln mıman olurdu Hür dünya 
da Amerlkadan ııonra en fazla 
ıöz ııahlbt memleket haline tıelme.t 
lmklını bir müdcıetler elimize ıreç· 
ınıştı 

Politika dıJmda idare 

m 
r1n 
ktnn ra un.ıırı >&Pmu· 

5ı 1111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 F. 
terımızın 111lahında Aı:ııenkalılar
dan aldılltmız dert.lor o taktirde 
her tarafı ııaran:ıı. Politika nOfU· 
zunun Oııtünde cıevamlı, aüratll 
tam mlnaıılyle modem bir idare 
makine ı ıcumıamız büeyemlz ı· 

çın totaliterlik hutalııtına ıcaroı 
en teıılrll bir qı yerine RCÇerdl 

Ne > uııc tı renı lltttdar, bu ııa· 
yede memleketin de. kendlıılntn de 
neler kazanablleeeaını aoremedl. 
ırörmek latcmedt. Politika men· 
raatı htt>abına devlet maktncııınc 

tasarruf etmeltl ve §ahs! surette 
hudutauzcn buyurabllmeııı daha 
cazip buldu. Vatandaşlar ar1111ın 

dalı:! hak. lmk&n ve tın;at CŞ!tll!';ı 
t cırıcı surette ortadnn kalkma •ıı 

ıacıı 

Hakkın kaleleri 
nümde dört broşür dun:· 
or Bıınlann heJJl!I, merkı:>-

ve•ler1n ml!ll'ullyetlerlnl blrblrln· 
den ayınyor 

Bizdeki manzara 

B unları okuduktan aonra ıcen 
dl halimize baktım: MU!et
leraraııı hukukçular; totali· 

terlll;ln a!Ametı. llık devletinin 
lnkArı ve vatandaş llalı:lannın teh· 
dit altında bulunması. umumi ha
yatta huzur yerine korku ve en· 
d~enın hüküm aürmeaının bcllr
Lller1 dl~e neleri tarif etmltilerse. 
bunların hcrıcıı bilh1a1a 1054 den 
eonra umumi hayatımızcıa rer et
miştir. 

Hudutıruz bir ıatıııı morkezlyot. 
idare bümcelndo felç Jaratm • 
tır. Her şey bir tek kl~ldcn 80l'l.l· 
Juyor. Umumi ha a~ta bir tek nevi 
sa:&tıı~ct kıUınlfl.ır: Partinin &
mellertne \O ı>artıl !erin umumi 
mcnfaat;erlno klir körOne ııızmct 
e me!ı: Dı asctın bu kadar 
.ıüh m b r n nh t aldığı b r de
v rtl r türlO b r llnrlclre ve.ıu 
a n ed m or, matı m a lerı 
n ı p z ta ı o:. bunlnr hnlckıntla 

..ııınışml\k ve talimat ıılmak için; 
r,,ınnbulun imar işlerine kı.-y!l U· 
ullerte mernk sardıran B veldli , 
boş bir daklkııaını kollamak IAııım 
Rellyor 

D.P. Olmdlye kadar vcrcııııı aö:zı.. 
lcrtn biç birini tutmamıotır, partı· 
nızamnam inin ve hütQmct 
proııraınlannın te§kll ettllil borç 
ııenetlerl protcatoya uıtramııttr Dıı 
lktıdann bir tek cı.araaıtüıtOno ıa· 
bit olduk. O da, bu ııcçımıer mü· 
nasebetlyle hiç bir açık beyannn· 
mc neşrctmemeııl, hak ve hürriyet 
alııtemını toptan ı;l~ı;mclio knraı 
verdlğlnı ınkAra bile lüzum aör· 
mcmesı.M 

Bqvekll, Fatı!ıtekl nutkun .... 
Mt'Cllstelı:i o:uz kişi.- ;;,.: muha
terctı bile yııdırgıyor. keyfi ldl~I 
mutlak bir dereceye çıkamı&k için 
tam bir tek part )c lhLl\ &Q el.Ur 
duilunu apaçık belli e<llyor 

Aynı nutukta ou a z 
cTürkı~ecıo ııürr • • ı ı 

10\0r ar Du Ud ıııll' • e kadar 
haksız o duğ\lnu anlam _. e
niz. b r IVatah l gazetesi alıp ok • 
tunuz.a 

ooııru. bugünlerde mlllct.n re ... 
sek men!aatıen uğruna ht!r r".ıı,,,ı 

ııözc alarak kanaatlerlml:ı:I süylıl 

B r cşm ı e er F ıııı• ..n uzl~ b r totaliter hnl:;tıt n r .a. 
tımıa kom ronunun Cin üıesJ yo. 0,zm uç g&ıterm ctaha do rus:.ı 
o mu~ a o.ııcnktı Delegas;•on • da. budAk wma •a b ııunı tı. 
~ elerlyle h~u.&1 ol alı: geçen ı;ö· J,te YBlçın. do tun düşmanın hu· 
rüşme 11aatlennde, hele yolculuk zurunda açıkça bunu ı;avunuyor· 
csnaııında ahbaplıtı çok taUı idi. du. Zaman ona hak \erdi. Yalnız 
Sofrada. yarım yüz yıla yakın :ııa· unesco .tonferanııları cıcRll. timdi 

meyve 

nın r rını k< tc m !erdi. Ei r 
ı ıct dar.,-011lıınn dele ett ikleri teo
ıitb ıerın ne lcclerını hazır hıızır 
kcnd mızo maletmenln 1tıtlyacını 

ııuyı;aydı. hepsinin bize istediği· 
mız tadar thtıııos adamı vereceği 
muhakkaktı. Be!çlkalı bir latatıa.. 
tık mütoha.ssısının ı ıatlbtık umum 
müdürUınüz sıfatlyle bir zamanlar 
bite getıroııu tecrübeler, karavoı· 
lanncııı ve mılli müdafaa kuvvet-

'

. "kb J • yonız, fakat. buna kaııunlnrın to-Sfl a e aıl ihf imailer ınınatı altındatı btr mü:ıı::tll',a 
hürriyeti denilemez. Bunun böy-

-, medeniyet dünyaııının her kO~c
alnde bu yeni zlhnı~·etın rarattıgı 
tehlike konuouluyor. 

oun meyva ve aebıc halinde top
tan aınlı: domateıı 40 • ıoo, domates 
30 • ao. •lvı1 blbrr 60 • 100, dolma 
biber 40 • 100, patlıcan 50 • ıoo, fn· 
ıuısa Ayşe 70 • ıoo. pıraıa 20 • 40, 
ruutyıı çalı 50 • 80, ıapanaıı: ~O • 80. 
!Ahana 20 • 40, Uzl1m yapıncak 50 • 
80, üzüm ruakl 50 • 90, kavun l'I 
karpuz muhtelif 40 • 250 Jturuıan 
muamele ıormUıtür. 

G 
6ze çarpan keyfi ı:lrtl'J vo lo otmaııtı. evvelki gün ı:cııç arkn· 
ıtıcıatlann. ıreııoı. geçici bir datımız Ö:ı:can Ervüder'ln bu ııü· 
baet&lıl!ın lrA:r.ı oıcıuıtuna I· tuncıa çıkan yazıaında mOkemmeı 

nanabll5ck; D P nln iktidarda tal •Urctto ispat edllınlştlr. 

Bu hatıra. bence, ölen adamın 
h&l'atını doldunı.n kltlllk jestleri 
içinde de en unutulmayacak ola· 
nıcıır. 

~=======••c==========~~~~~~~===========~IM~beb~~~~~· r.: rinde çok h es olan mU· 
letlmlzln. totaliterlik tchdl· 

MIUehtftHH•IHU&UllHHllltttHHHIHHlllHHll YIL SONU İKRAMİYESİ 

l Yıldırım gibi. .. 
t Bir hasla dll Qntıntıı ki. yıldı. 

i rım ılbl sellp kendi ini periJ:ın 
eden ıtrılı.r içinde kıvransın ve 
ınucıesln. tşte, llçilnatt dene fi· 

' rencblnln bir neticesi olan Ta· 
t bes ilimli hastalıkta, alnlar 1111 
yaı;ıftadır. 1111 hutahtın 4nnt 
devre cellşen d!Jer btllrtllert de 
yardır. 

r-~~rr.-:ı 
~~~~~ 

Gördünliz mü??? 111 
Acele ediniz. 

Bugün . 17.30 da latlne 

TEŞEKKÜR 
Kmmız, karde~lm, )'iğenlmiz 

FATMA GİZ'ln 

intihara teıebbüs ettiler 
Tophane LüleclhcnC:ek cadde&l 15 

numarııda ikamet etmekte olan 
Pranceııko Vrrannk, &lntr buhranı 

geçlrmls ve aoı elini Jiletle lttaml~ 
tir Yara L Beyoıtlu hııstaneatne kal 
dırı arak tıhlı:ılı:ata baflanmıştır. 

Yine, Oatatada Melı:top ıokatı 21 
numarada mukim MedlhA Mut adlı 
bir kadın, Ortalı:l)yc:lekt vapur ıaı:eıe 
al parkında otururken Ani bir ıl· 
nlr bııbranına kapılmış, kendini de 
nıı:e atmıştır. intihar etmek lıte:ren 
kadın, etraftan ırorenter aayeslnde 
kurtanlarak ilk )"ardım hMtaneatnı 
kaldınlmış, tahkikata baslanmıttır. 

Gece kondu sakinlerine 
tapu senetleri veriliyor 

il \'ıldınm ctbJ relen aınıı.r, tıll• 
tün iç uzuvları tutabllfr, mide, 
sarra keJtSI, mnano slbl- su 1llz 
den amell1ata ae1kedllml, TC boş 
1ere amcll7at olmut to.astalar da 
rörülmüttUr. Diler bazı haıtal&r \ 
dı, aenelen:e romatizmalı mua· \ 
melesi görmll•ler<tlr. Çllnkll, has. ! 
talıtın dfler barlı: bellrtllert. da•) 
ha orta:ra cıkmıııııqtır. \ 

vefatı dolnyuıiyle bizzat gelerek, 
telgraf ve mektupla bizleri tc· 
selli etmcte çalı an ve çelenk 
göndermek lQtfundn bulunan, 
cenaze törenine ıstırak etmek 
uıhmetinl gö teren dostlnr'ımıza 
nbbap, arkada5 ve me lektaşla· 
nmıza ynvnımmun muhterem 
hocaları ve sevgi11 ar~ada~ları
na gazetcnız delAlctiyle minnet 
10e §Ükranlar1mw bildiridı. 

ZeytlnbUrnundaıcı ıeceltondu aA 
k nlc:ıne, tapıı aenetıerı dün tören 
le Ter!lmlştlr. Törencıe vali bir ko
n .. ma yaparak, m&h&llenın kurutuı 
ıebeplıırlne temas rdlp, bunun ııı:ın 
el dQnya harbinden ıonra ntıtueu 

artan ia•anbııld& Y1tanda11D bir :ru· 
n sahibi olmak r!bl awal lhtl;raç 
ne•ıcuıc.cıe vncucı bulduıtunu belin 
mlştlr. 

APARTMAN DAİRESİ • ARSALAR ) 

ÇEŞİTLİ PARA ve TAHSİL 

İKRAMİYELER 

* Şımdiden lıes.p •çfırınız, -
l"tttnıl1e ballı bn ha tahtın. 

tedavisi tam ,-apıtınamış TtJa ra· 
nm kalm~ kimselerde orta:ra cık· 1 

..ı 

Giz, Güney u, 
Beki.la ailesi 

Dllha onra muameleleri tamam 
lanan 233 tapu senedi ıahlplerlne 
verllmtş•1r . 

~== 

N -

t
tı.tı ıooıa dllml tir. Daha başka t 
na:ıarlreler dr. oru1a autmıttır. ! 
J ittncı amilinin, sinir ltstemine ! 
bari• dlll'r bir çe idi olması clbl. ................................................................. " ....... ,...................................................................................................... ...... . ..................... ,..... . ...... ............... . 

~~fil~I§~t~~~-fiin±! Z '3I!i!i1 1 ~~~;~ff~t?~~~\~ ,::~:~:~::ğ:~ 
törtece bir antatıvcnnlf. anlatırken kendilerinden biç ayırn:ıaztal'dı. tün Anadolu Hhlllerlndekt belli baf 
de hem &!tem etmı,, hem de güler- Edebi Roman Tefrika No. 23 Şimdi başını öne ııımı~. eahtcı ıı merkezlerde, )'eni 711 mahsulü pa 
,.uz gOltumlf, bO)'leco ohoş ıeı. bir üzüntü lçlndol dl İçi telA~lanı muklar toplanmaıa tıaflanmıftır. Bu 
din• 6llzünü ete araya ıııkı~tın\er- •Vail:'& bilmiyordum Yalınız. a• dı aralt b r ürpctı ıreçtrdl' klln açsa önüne, bundan daha erı ror. bir oeylcr yapıp etmek ırıtıyor arın aontanncıan itibaren, :renı mah 
m t Ondan eonra cıertll ha.ini .. amın ıconn•:n~ı bl hoşça ııcldly •Herkes n dil ncıe y nıı dedi • olurdu hAllmlz. .. N'edevım ben, hlS ~erıncıo duramıyordu Ama görü· aul, lthat merkezlerine ıevl:odllecek 
,. a aıcıı "''züno -.üne k .. l " -.. Kndı•~ ba...,,.ınlık ,.,.,. r1r -bı.· kOmet kapıı;ını, ~·nbııncı dlyan? tir u 1. ne , ıv •u~ • ..., dl bana. 9 u •• ,a .~.. •• ntı.oü rene cı;klııl ııtblydl. Uı:ayıp . 

le kede~ dl oturdu· c•man. Ka .. r d m • dAd. Oluce bu totc. Yere batılın pnra na ara • • • •Nasıl bl ho çah n "' ~ ı:ıcıen ııök~üzancıen, a acın yqUln 
Ah. Kad r abla dedı. e:sorma. d •Va ~ ş ndı k il~ de konu u· put Adıı::nın içi ırahnt otmaı:tık· 

c cHeç ı3te. Ne var ac p. ded • D b h tan sona. Vallf. Kacı r, bl ovtmı:ıı den, kMMının l nnı başında otu-
derdl:n büyOlı:. • Rauf Efendl bent heç çatımıaz a. yorıarcıı cıu dum da en, emen 'ardı, ko.;koca. •. ic;lndo eller oturu .·an UOrtolilundan bahenıız : 

Kııdtrln 60mıayaca ını bile bl· ha"'n1ır inşallah d d •d • bura a ko tum, ıe.dlm • 
1• b""ını iki .,ana ııa layarak bek• ,. k 11 ~or, t ndl, üç lira aylı!;ınan .. Ta..... cN'etselı: yenıoch dccıı . •N'lş-
~ -• ~ rt I e:Köpclı: heri! » d dl a ın «Sahi mı d )OD, Kadlr?a la ı e !nr e'"I" btr!yor-. Bu n,.an. ._ b 1 ,. 

ıedl. B ISJle lkle kedertnl, kede :ı k ~ • .. .. - l<'8e• aca •o.ar•. •Hep onun baoı alUndan çı 1 or cV&lla ,, Allah b ım<lan eksik etmesııı, cm· 
değ,ll, bu a ır keder altında na· bu Joler. ioı ırücü ı:aımıı.mıı. otur· «Aı:na.'lın. n'cd p n•13ler m bent me bl ıablp olamadı onlara.M Peıı; 
ıı 1 ezlldl#lnl duyurmak !atıyordu. ıun, kalbın, kumpas kursun • Kız arını v rmek ıst orlar da bön adam, kandırıvcrl1orlarM Şin· 
Fısıltıyla: t K ha!ıı al 1 k l b 1 •Saııdetl lııttyorlar • ded B r mQddtıl. ııuııtu a r r mahııus aymış ar ort ı a eanır <11 bOyle, içip &ıc;arken o ay u • 

Kadir 'lll'l kıpırdadı. Kalkıp gı- derin düoOnce.ere daldı. alandan m ilet D ı n kemi rok ~n. ııll;• ııuııır, bınallcr dalına. Eyi mı eı.-
deceltm:.ş 

11 
bl dizleri osıünde CIU• dci)ll aatııcıen b r kederle bo nunu ı r • tı.k, ıııınlı:I kalkıp ııeldlk de burala· 

ran gopa&ını çekl.L ş ırdıRı belli)' bOıı:tU. bütün fürclt .c bu v n J{ rlla!ı:ı: dü ünO or. ı;ten b r r lı , e ı mı ettllı:h 
dl ıDotnı mu söyledi onlarh dl• acıııına a•ıldı oz ıntU cıu •ordu Ama ne nztın· Körlıaflz hep dinledi. Yaıancı 
:se dü ündü: «Kadir. ı:ııze b ııkıl ler. n ec:I"" tClsünü söylüyor. ne do bir hi\I \ O- detııaı, cE~I ettiniz.• Cllyemcdl. 

•Kimh dedi llmh ~u bulup ıı!Mtereblll) orcıu. Kacıın .:Eyi etmediniz.• do diyemedi : o 
•Yaa.. l,te. onu ıomıLM DortoR· •Ne deyem renge, b mem ki • onun bu düşUnü~üne bakıp Jull~ kadar dol(rucu olamadı. Çünkü, 

lu.• Vermeyecenııı de il m1h yor, onun ausmaııında derdine bt· kcndllllnl bu kaı;abaya ıretırıp yer-
Kadir rene az ıı:ıpırda41, aopa •Deli ı:n!lln sen Kadir? IICQ te- raz lt1U1ılık buluyordu. l otıren Sıtkıydı. o olı:nL'!a. Kadir 

ısını bu de!a dizleri oatüne daha ze kız lerlllr mı o kart herife? Da e:Occe ırandüa dua. edlyom.• de- kO)'ünden kalkıp buralara ırolebl· 
önceki tı!bl yerleoıtrdl: ha hem Münevver cvcıe .• ıt dl cOece çündüz .. Ha, bl ııen de lir miydi? Sıtkı kOJlerc ta1161lit 

cEeeh •Val11. ne dtyeytmh okuyup ü!le • \;'lktıf;ında. tam Clört :vıı Once, bu· 
•Kız mı verlllr ona? sen söyle • o herltnen cıc b a çıkılmaz .11 Körhafız başını lfdl : nun ha!12lıllını beyenmııt.ı. •Scn-

Kadlrh cöyle • •O.ur. oltuyeı:ıı • de bu 11 varken; kitabı nbero bl-
cCieçen gün atama ırıttık. hemtın •Nercıen kalkıp ı:eld k buralarat lirken durma. ıret J cıemı.etL cYı· 

= •İa';;ı •un ~en a~am geldly- eabahtan Onun arası eyidir Maı- Sat o:ııun. al!a."l'I eıımızııen tuttu, ınnan pa a kazanırsın. Hade, ccı 
din a 0 ak ıı:n ıö lemi§ atana müdOrünnen. ~edl kırannan barı- iş buldu atana. emme • ndl ko • rıenı tr!Stün:m 11 
J.la:müdürU &!n ı ordun a. ıktır Sen ya pıver gAr. dcd ıı: • \erd ortalıkta yatınız başımıza bl Sonra p ne takıp ı;clmlttl Qok 

N onun bunun ıı:utatına g tmecıen :r. Kı-ndl memteketımızı neye ko- s:eçmeden cam.nın yanında bir o-
bana demedin · e •. a - dik B d•ıtc . -idik? Evi '""tO bl ~vımı• da verdiler Kllrharıza. '"imdi, takt Yok ense. va a b mıyor- ört bL' l't bu ı ı •• n de . a- • ... ''"" ~ .. .., 

kalı:n cArl 11 vardı lkt üç dli:ıtım de tarlamız rın, !Ukaranın mo'1t1dunu okuyor, 
4",sus. emin eıme, oeyıae. • Körha!ız, yerinde hafitçe kıpır- var icara verlrdlkM U!ak bl dük· bet on l:Ur\li kazanı1ordu. Y~ıarı 

Xll 

Şükrü : 
•Ana.• dedi, •beni ever ;Ari .. • 
Kadıııın gök &özlerinde ~anıp 

ıönen gülümaeme ııoranmedl: 
cEyı. oıtıum, c\'ercın .. Zatı ben 

do C\' rem diyordum ııenı .. ıt 
Buralarda, analar, cvlitlanna 

•Para kazan.• der1or, ceve ekmek 
getir, tuz ıour.11 eterler. cyaşın 
teldi, acnı everecem ı;Arl.• derler 
Ama bu ana öyle deitlldl. Evl6t Şük 
rO gibi olunıa ona böyle söylen· 
mczdl Sonr Şükrü tek ev!At~ı. 
onun için mlerlnde bir hoşça ı:o 
lümı;cme yanıp aönmottü: 

cDo bakem. kinıl aıemh dedi. 
Şükrü ba el kunnuo oturuyor 

du Anııııi)la karoı lt~ııa dı Bo
(:azı dOtümlendl: 

• ftll bana kimi aııc nh dP-dl 
COenmı Var) 

BUGUMKU 
H ,. ,, /'ı , ... ,111111, Mtl .... 

~lnJI hıa1.nnıı 
nıın tıhmlnlerlne cllre tıuron 
•rhrtmlz l'I! civarında han par• 
çalı bulııtlu ıeçecek, rllzclrlar 
dcllslk yönlerden harır • olarak 
esttektır. Ollnlln en ;rnknk hı· 
raretl -t-22, en dllşUlı luı +ı4 ıan 

tlıraı oıank ııard~dllmll! lr. 

TA KV 1 ~A ıı.ı 1 Khl 111:17 
CAR nmA 

A\' 10 - Ot~ :U - 111:1.IR 111 
RUl\lt 1373 - f.Kbl 10 
ntcnl ısn - Rrhltıte~"Vel 28 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
tMSAK 

Va•IM 
06.20 
11.58 
14 56 
17.18 
1850 

014 41 

!zanı 

Ol UO 
OG40 
0938 
1200 
Ol 31 
1122 

(;• r1tlf'l'llH CllDd@rtlea fi 
11hı " restmıtt uıııtııa 
ıu 11ı111uıa tadı edt:lmes. 

ısının mAnııııım tavnyacatıını. klllo 
olarak l aşaına a razı olmıyacatıııı, 
bütün enııollere ve bm;kılara, racıso 
gibi l ollardan bir taraflı olarak 
maruz butunduiu bütün telkin· 
!ere raı:men. hürrl7et yolunu ıbCÇ• 
meıtı blleeeıtını umuyoruz. Zorluk· 
lar ka~l5ında dıılma kendini beli! 
eden, lmkAnsızlıklara karşı Çanak 
kaleyi ve İstık!Al Hnrbtnı ya.,ıyan 
milletimiz, bu büyük imtihanı a
çık alınla mıçırebllll:'!ie, bunu: her 
hangi bir mlllctın bir seçim cıevre
ııncıe maruz bırakıldı~ imtihan· 
ıarctan en yo1cseı:ı. en eeretıtı;ı <11· 
ye kareılama.k hakkımız olacaktır. 

Diz çok nllı:btnlz. Türk mlllotl• 
nı.:ı sözlerini tutmıyanllll"a, milli 
Vlll"h!ıa. kendi hU&U&l Çl!tllklerl 1· 
mıt gibi tasarruf etmoııe ka!kı· 
fanlara !Ayık oldullu derııı verc
ceıtını umu)·oruil. Du ıoçtmııeltl taıı 
ditler ve lmklınsızlıklar demin tam 
oımaııına tmkin vemıeee bllo. lt•J· 
ti tılellfl mt1letın et.a rıyeıı bor 
baldo reddodecek ~e bunun kar
e111ıııa hiç olmtwıa, tc51rll bir aıu
lıalc!et barajı dlkllecektlr. 

Lerzan 
Şehir ıaıertııncıe, Bayan Lcırun 

Beuıı.u•nun &1•9 uıertne deltoraıır 
tıterden ibaret bir sorcııı açıldı 
Lerııan Bensıaıı, aablp otduıtu macı 

dl 1ve mAnnl lıııltAnlarıa, '81uıında 
lı:1 lattdadı cıeterlendl~ulnl bilen 
ıa71lı ltadıntarımızcıandır, Nitekim 
<taba enet de, aynı v.ater1cıe, )'1ne 
ıo:rıe ataç itlerinden meydana ıel· 
me bir aerırl açmlftl. 

o aerırıatndekl I• n parçalann ce. 
fltlllltı, birbirini ttıtnıulıtı ve do
neme ıenlf!llllne karfllılı: bu det• 
daha belll bir roıcıa görünen aayın 
b&J&n, uşhlr •ttı ı eııerterını b&· 
El Ubelerle daha da zenılnlqtlrlrek 
ııannedertm Oc•k veya Şub&t.a cı • 
nı New Yorlc ta, ondan aonra da 
San Fnıııa akod& 4&1al aerırtler ter· 
tiplen· rk. 

:Su aerer ratıktan boyut1art1te de, 
antayıs ve çaıısma tarzıyle de bir· 
birine )'&klıı ıyor. Dunu, tö1lece der 
le)lı> toptayablllrtz:: Oeı:en ıene 
aynı galeride Oevcıet Bllgln'ln atııo 
h~yk~ller aerııl&!ndekl certAn ve tav. 
pn rtııllrterını çolı: aevmıs otan Ler 
zan Bengıaıı, bu defa, o ttaürlertn 
elddeıı Ahenkli çlı:g11erlnden bir 
kwnını. ~"ini •kıılak• moıuını g0., 
deden &)'lr&r&lı: geniş ölçülie n bU 
JUk boyda tatbik sabaaına lı:oyuyor 
Aynı lhnkll cttı;llerln Walt Dlaney-. 
ete de bulunduğun hatırlatmaıa uı. 
~um yok. Su farkla ki, Lerzan Ha 
nım, bu motlle, belki ulında hlQ 
bir zaman eııhlp olmadıtı bir kınak 
ıı:r, bir yumu ltlık veriyor Ye onu 
ılL ııta, !lhtllste, glrqllı: vı karmaşık 
kıtlere gokuror. Böylece ı:arct gü 

ul tabaklar, Ylıoıar Ye benıert eş
ya e!cıe edlfet. 

GUnU GUnUntJ 
Şehir Tiyatrosu 
Ve Tüzüğü 

M 
enlınl 1tnc lılr 19 
buhranla açan istan• 

bul Şehir Tiyatrosu ., .. 
ııl bir tuzuk ıu~şlııde. Tiratro'null 
tl)&lru unatlnden sayn herıe:rle 
llı:lll çenf'lerl, kcncıı lsteklerlne 
uyrun bir tUzUk hanrıatmak 1 
çln neledl) enin nırrdlnnlerllll 
a ındırmakla meşgul 

İstanbul ehlr Tl,-atrolannı• 
bir lço tuzllkle idare tdllmesin• 
ba51&nah, on yıla yakbşı7or. 811 
mUddeL lr.lnde 7enJ ywl tllzilk· 
ler bir birini taklbettl. Her 7enl 
tu:tük, tılr llnceklnln aksaklıkla• 
rını clderınek iddiasıyla, del••"' 
komi :ronbra hlzırlalıldı, 

J'akat lstanbul Şehir Tlratro. 
sunun her mev im ıonu bUin· 
rosu, neltdf)<'nln bu tiyatro ko· 
nu unu bir türlll kanıyaınadı.tı· 
nı bir daha, bir daha ortaya .koJ' 
maktan ote)e ı~r.medl. Zira, İl· 
tanbul nrtedl)~slnln SAfın llıfll· 
lcrl, ·ı·ıyatro sanatının bir tıı7tık 
1 ı olnıadıJıııı, iıtanbul . r.hlr 
Tlyalroıııyla Kar&&faç mezbaha· 
sı Vl'J'• yanıın sundllrme teşkili· 
ı ının u rıı ,ek ilde> idare edile mi· 
)t<'frlnl bir türlü anlamadı. 

İstanbul ehlr Tlyatrcınnu, 
Tllrk temaşa tarlhlndekl yertnt 
u11un bir sovı:r~de totabl!mf'k 1• 
çln i>1Je uzun borlu komisyon 
ç:ıtışmalarma da JQ:r.um yok. 
Tllrlll hlmler ve fCklllcr altın. 
dakl kunıUan topJekQn u.ıvet• 

mek ve tiyatronun aanat ıcıare

aı,-ıe lı:ırtast tııcrlnl ayrı arn uıı 
otoriteye >ermek, istanbul te· 
bir tiyatrosunu kurtarmanın tek 
1otodur. Sanat idaresinin sonım 
lıılulıınu yllkleııecek otorite, ti• 
ratronun bat rcJlsllrll olmalı ye 
kırtaııt işleri çevirecek Beledl1• 
Amirinin unat 1 !erine en ufall 
bir mlle1ahalcl1 akla bile ceıme. 
nıeııcıır. • 

htanbul Şerlr Tl1atroıunun 
ıon plları 1 e, bir ıllrll kurutun 
düzlneıerle üye i arasında dt.
vamlı çekı,meıcre n tertiple~ 

sahne 01nı11,tur. Artistlerin ti• 
ratro idaresine kan,tınlman da 
tedlrıln blln:reyl bllsbütlln bu· 
zursuzlıftırını,tır. Hele tiyatro 
ltnkldçllcrlnC:en ve tl)'atro ya· 
rarlınndan mey4ana cetırııeıı 
•Edebi Heyet. ıesekktııO, keflllC· 
kt'lln .son hadde nmıannı hll· 
lancıınnıpr. 

Bütün bu 7anlış n terllııe hA 
reketler nctlcul delil midir ııı, 
1Uz klılllk kadroya raJmen dah• 
ilk ıeco piyes sahneden kaldınt· 
makta, rolllnU bcJeıımJyen ar· 
UJtıer lsttra1ı basmakta nya ra 
por almıkladır. 

Tutulan yanlış 7olda Belecıı1e 

ısrar etili! mllddetce İltanbul 
Şehir Ti) atrosıınun gl'rllem"i de 
ıUrllp cidl'l't'ktlr. 

BURHAN ARPAD 

Beıgünlük bir bebek 

bulundu 
JOkbıyram sokaktaki Fertcıuıı

"' apar manının taslııtna meC' 
bul tlınseler Uıraflndan $ günlfilC 
Lahmln cdl.en bir erkl'k çocuıttı b 
rakılmıftır. PoUs, buldugu bu çocıl 
ta Feridun Seçmen ismini toynrtltc 
DarUlaceze müdUrlügUne ttııllm et 
mlştlr. Suçlunun aranmuınıı v• 
tahkıtır.ta baştanmısur. 

BAKIRKÖY 

Ajan11mız 

4 
Kuım Pazartesi günü 

açılıyor 
BU AJA'NSDA 

Hesap a~tıracak müşterilere 
çok cazip açılış hediyeleri 

AYRICA 

10.000 
LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE 

VE 
Umumi keşldelere iştirak hakkı 

ISTANBUL 
BANKASI 

i 

Bengisu 
Zahir GOVEMLt 

Bayan Benıııau•nun ikinci bafArl
ıı, yumııplc ataca renk ve çız;ırı 
ıırdırmulnde... Anacıoıunun al•O 
teatl&lne kll!m motiflerini kaı:Jnı•k• 
•:acı uec:ade ırJbl, ama kılTlınıarı 
olan, rahut cııtgalanmış bir aec:cad8 

nln plbtık ltadulndo :rontnıaıc. 
renklendirmek ve Oltüne dtAlştk tıl• 
llm metlflıırl kazımalı: ıerçektw de 
bu ıeııırc delı:oratıı vaatını haklclfl9 

knandırısor. 
lllQ tüpho etmiyorum ki, Amtrl· 

uda açıldıtı r:aınan. bu eerırı. :saıı 
ınaanının dotuıutara kaJ'fl dııydul11 

merak ve toceastıa hlaslnl adamatıl 
1ı umçılaracak, Dotu aanaUanJl•11 

UJ&ndırdıtı. y&bancı Ulkere ıcartt ll• 
ıııtenmelı:ten ıeıen bunık ınkl .,,,. 
ıırecek.. Amerikalının turist cepli• 
ıını tatmin ecıecek... Ama, gerçek~ 
Lerzan Beng~u·yu tanıtacak, onuıı 
kltlllllnl. ıı:evk ve uıtalıtını goatere 
bilecek mi? Hiç aan.ınırorum. çuıı 
kU bu ince ıı:cvk ve işçilik, halk .,. 
natının •tır b11kıa1 altında allınıı:ı1f 
11lble1lr. 

SEHiR GAURiSİND.tıd 
VK?d IY.ROILER 

fıtanbul BelcdlJCll Şeblr OaleJill. 
mıvalml bir tııguıa reaamının ~ 
!eriyle açınakuıdır. 28 !:kime ud•' 
açılı: kalacak olan Dant.e La111u•JO 
ııerııı.sı. lı:ırıc kndar ırulıı boya vo yal 
Jı boradan meJQ11na gelmtşt1r. oaıı, 
te, herkelı.raş Jobn Laynuın o:ıu 
dıır ve fnrUterCde bir melek ıeşel: · 
kOIUnün batıodadır 

Ondan &0nra Oaltrlde Şuet Al:
dlk'lıı N\Jsrct Buman•ın rutm ve btf 
kelleri, ırta61ndan da Nermin ra
rukl'nln esttıuı urgUeııecdMr. 
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DANGi 
27SENE? 
Bir enıekli hôkim C H p • • 
·ye Yapılan hücumlar-

Economist'in Türkiye 
hokkrndd bir y zısı 

lngiliz mecmuası, Türkiye 'nin Suriye hadiseleri 

karşısında gösterdiği soğukkan lılığı övüyor dan duyduğu üzüntüyü 
anlatıyor 

l>üıı alcı lnı:ııttre.de c ıt.;an Er.onoml•l !arak m:e •• :ecı.rı r Kr.ıxevm, 
~n tınız bir melctup an · df'rı:ı inin Hl ı kim 19l7 tarlbll TüriC ıcıarecllerının A:-ııpları ı::~nc 
r !>art t:lıtklt bir hlklınlm H ç n3 Moda ııTDrl>I.) r 1 7trlnıll' kendi idareleri altına alma!. bto-

tanını çoke ını.nsup o.mıyan, \a· tırtınan ı ml.)11' ııır mak:ıte diklerini ıacııa etme:ıl, tamamruı 
Ş:llldJ trı eeven b!r va•andaıım ' ınıannıı,ur. surt3e me e- saçmadır Zira cYurdcıa sulh. c -
~lnıı, ~ten hasta o arak ya•ata lf' lndr.n bahsedilen bu :razıda handa sulbı ı&lyasctt Ata•ürkUn 
"arıta Çlnlu unuyorum Fllk ~ c. r:r.ctınıle 03 ıe (lenllmektedlr: kurdul!u :reni '.rt:ırklyenln ea:lık ka-
21Ut0&0 it ıran hoparlör l'r1n Rtl· cTQrkl~ede seç mll!rc klz gün lacatı bir prl!nslptır. Öte yandan 
«~tnnı ~ Ul&tıma kadar &eliyor ka a b ton hazırlıklar tamamlan- şimdi TOrkt:re kendi dablll tııe
ınadılara 1 :rılda hl(' bir fev ya~ mış bulunmaktadır. Memleketin rtyle tamamen m~ b1r vazlye~ 
1&natlar ,~:~ıncıa tekrar edilen cenç ve henOz denennıemıı dcmok- te bulunmaıı:tııcıır 
h~ta oıauın Men bir kat daha ratlk mu eler1 bir imtihan ee- Tt.'R'l\h·F.D'F: DE~JOKR.\SI 
leıne •uı• 'e da:ranamıyaraır: ka- çlrecektır. Seçl:nler. netice ne o- , 
lın 0 11ıın. Baruıecı 1 27 ursa olaun AtatürkUn kurdul!w TQrldycnln mOttetıklcrl, Türk,-
-1tın: beş J'llı Atatürk~n ld yı- bu cumhuriyette bir cıönQm noıt- ;enin Batının bir kale:ıl ne. de
cıe:n rr'o·~ı. ınıcıııp:ar n Yü~~ı ta: ı kil edl!Cckt r. Seçim müca- moknıslnln bır kalesi olması a
l recıe •arı >'•Pllaı ma f • delelerı le memleke•te hl2lanır Te raııınaakl farkı lılÖZden kaçır:na:na
Çelten bOtQn dOn:v~ın ·~ı~~· ad- ı ddcUenlrten ö:e yandan yun dl· lıdırlar. İlk lta!c her zamankinden 
letıerar lllOhbn acıunıar t ld atını şından ısert ve cıu~manca seıııer \ıaha ııajilaın durmaktadır, fal:at. 1-
nırcu ıır;ı nıev1ı:ı1m z yü~ 1 

1İ mil- cıuyutm&ktadır. kincisinde bazı tatsız ç&tl&klıklar 
Olan :ıı arttı, llillli m~ d • em- Rwılann propaeanda uva,ının ı;:ôrUlmektcdlr. Türkı:ren1n dahi· 
~acıa atıLy anavatnnıı katı~~·~ 1 fU ebep!er1 vardır: Ya Amerikanın lı moselelortııln bu ml!Illlclı:etın 
IA :S. tlmdlltl Cuınhurreıs . u TOrltly!!yl SUrlyedekt hUk<lmett de llarlçtcn ı;:elecelı: blr tecavilze ka:
kll aıt ar, ikt!liat Veli: 11 B Cc- vfrınegc teşvik etmekte oıcıuıı-una oı koyabilme kudretini ııarstıl!ı."lı 
tur .\ atı;ıe vuırecıe b \C ~\·e- hali: katcn ınanm&ktacıır nya su- iddia etmeli: tamaml!n Jıınlıo olur. 
ıısi dııan Mcncıeres. ~&luknmu,.. rtye c Kızıı &lllblannın acvktnın Ancak hakll:at tudur ki cııo tch
ıne~·u~:bUeu aıratlylc her uiıf" dPnrada u ancıırdıtı menfi ;cpkt.'I ilkeler karşısında soğ\lklı:anlılık ve 
tur .\lctıere o~ta b 1 a karşılı aeak bir hlldlse yııratmalc .tldnllııl hiç kaybetmlyen Oomoıı:
ınaı'.ı tatOrkcı k~ybett i~ ~ıımu • :ı•emek l!d r BWlun ıç n dl! .,.. rn~ Pnrtl lltUdnn, dııhlll pollt.lkıı:la 
rar 0 2&nıanıcı Başvek 1 cı: :ı a- <: .oock er Rmlann Ortadoıtuya tenkide müsamaha etml!mekte, \'C 
tnıın~ eket n ııcliIO ti 1s Ba- nme.crtne m nı olan ezcll enı;e. &lyasl rakipler ne kallı mütchu-
•etı :n Cunıhurreısıe nı m Türk! eden b~ka hanıt meınıe- kim davrannıalctacıır. Demokratlar 
"&ılı 0 asıncıa llrın!işt.~e t Parti ke:. olabilirdi? ıseçımı kazandıkları taktirde, ki bu 
htrp eye ieçtltten bir r.ı nllno Zira Türkiye coğratı vazlyc:ı as- mumıı:.on olmakla beraber mUht.k· 
bı141ı:alt0Pnıu§tur. Emntye~ıdA &Onra m lı:.udrctı. Batı:rı tUtllll dıe' po. kak değildir. zamanla bu dcııtşlkl11' 
llarbın her eerı unutt~nn~amııı lltlkası. 1ıe .tıem NATO'nun en memleket için ıılhhatll olamaz. 
cacıtl~ bltt!Rı Yll ise çok ııartı &~~: ~neydeki temel t~ı. hem cıe Bat- Ancak Türt)'icnln butıünkü dU 
nıznızı d b lamı ~e bütün tam dat pak:.ında izuılltcrenın diğer put rumu mQba!ARa cd1lmcmelt<l1r, mu 

13 r Oldurrnuştur. a azalan il! biricik irtibat vıısıt ı• h&leteı tamamm kudrel.ti!Z deiUl-
ıı:aııdırın~ıet 11 vıır!ıgı hl!Plm z 

11 
dır Türk ~e yalnız Batı dünyıısı- cıır. Ve hülı:Qmetın ııeçım münas~ 

<la h eref..nde ve ıetırıı !atı • nın b r ka esi aetıl. a n 2am1lllda betiyle köylünün borcunu tccıı et 
tl,er nll.ınız ıı hl5aeınız , nrd~r P n komünizmin ce eze:ı Cüo:nanıaır. m ı ıılbl barckctlen pek ,·o.hım 
ba;ıa•ın ~c ıahıs.arın de~IŞinl'ıSI b~ Romanyanın Balkan paktı teklifi- addedllmcmclidlr Demokrat. Pa:
Yenı lk douınıııı ını değlatırıncz nı ce bllml!ml!zllkten gelmiştir tinin acçlm ı;:ünO devletin parasıy 
1ı arııan ıcıara ~!cnıerın. Amer ka· R~}anın Ortadojtuda ı&erbc5t o:a- la sl!çmcnı rey vermek lçin vnsı-
11ıııı &ö llektz T(h: mllron 110• raıı: c rlt oyııattıklım bu ıııra:ıa talar.a taşıtaca ı beklenebilir, ta· 
h&cnıı l't.rek ~I! tl!dllvQ dl!kt .ar ar ka!'§ılarına çıklln tek mAnl Türk!· kat müb.m olan bütun bunların 
o.uıu._;;1 Oç m 1 ara çıkarua ~~ yedir E aenho1"er doktrininin mu· muhalefetin ıseçmme lr.endl flklr
tıa 2 bazı fabrikalar ~ vatrak olamndığını taraftarlarına !erini ~aymıwna mlinl olup o.ma 
e ltıdetırcı klcrı bar J "b~ me ıda· ı yarmak l.8t1yen Rwılar tçln Tür-' dı ını anlamaktır. 
,. en ın"•ko • er er. 
••ııııan 1"" ı artlar altıııca k e muıınkkak ki çatılmaı a cıete: Du ay l apılllcak ııcçım.erıe Tnr-
~l?tıaııcıır e~ memleke e unuttur- bir ~erdir kt~ede yalnız talıuılar dotıı. dru11li 

a}ın Ba ,·rltil, geçell S gün İzmlrde SÖ}ledlğl 
nutukUl, hoş bir btn · 

ıetme yapmıs. Demokrat Par· 
tiden aynl11Jı Mllletve.knıerl· 
ni, gemiden kııçan farelere 
be.mebni. 

Şimdiye kadar b unu hiç 
duyman11ştım. Matbaad aki ar· 
kadaşla:-a 50rdum: 

Yahu çocuklar, dtdim. 
Fare kısmı gemldeıa katar 

1 
mı_: Ka~ar, dediler. Ama ıe· 
mi batarkn ... 

ADSAN VEU 

Nazh Tlabar hak
kında ya11lanlann 

ash yoktur 
Vatan Oazete!t Yası işleri .MOdQr. 

JOtüne: 
oazete::.tzı:ı WJ0/1857 t•rlh ye 

589G pyılı nu..,ııasının QçUncü aahl· 
ı inde utaubul mllletveklll Nazlı 
Tılabar halckıııd& yazılan :rıızının 
rutandalı:t başlık altında. a Aıdakl 
ıckllde aynı aahUe ve aUtundıı ~eş. 
rint rica ederiz. 

cNazlı Tlabıır C:avet!m1zıı icabet 
ederek bu:>lbal et.melı: 11Uro 21/10/ 
ıts7 lf(lnü ua; 111.00 dır. ün!Yeratı. 
mlze gelmt..,tır. ia:.anbul mUletn!U
llDln ı;tlecctlnl du~-an muhallf par. 
tll1 bazı arltadaşlarunız bir tertip 
hazırtayaralt bu bubtball poııtllı 
bir mecra:ra dOkmelr. lateın1'lmllr 
Bunun üz,.rlne iatanbul mllletveltl· 
ıt Nazlı Tılabar mottaddlt defalar 
bu htısblh&llmlzln pollılk&"Ya Alet• 
dllmemeıılnl n kendlıılnln poUtlt 
blr matı:.satla ıı:elmed1.&lnl be?lrtmlf' 
tir. 

Daha ön~c tertibi huırlaran mu· 
hail! pnrtlll btı arlı:adft$lar, bu ha&. 
bihal halı:.lı:1nda cıızetenae gerek te
lefonla ve ıerelı:u şifahen tamamen 
hllyal mııbsulü olan haberler ve.:· 
ınlşlercllr. Yazının aBtl vt ts:ıala hiç 
blr llişlfl yoktur.• DA.vet edenler: 

sım incele::, Hamit Öztepe ·-··--· .............. ··· 
İstasyon 
Şefleri 
Tevkif 
Edildi 

O.O. Y. idaresi a leyh i-

ne 50 

minat 

milyonluk tor 

davası açıldı 
'Oo gece !ince, Yarımburı;ız ile I1-

partalcule ara.sınaa vukubulan kor
kunç tren kau.ııının tahklkııtı <llln 
aona ermiş ve her iki lataııyon ~ 

DEFNEDiLDi _ v.'"nıı.ı ır;tın bir ı.:ııın ı.rızı ı.onuııtı4 nr4t tden 
eskt C.D.P. O~m·I Başk n \ rt.;111 Dllml Uran•ın 

ttnazesl dön ötıe namo.ıını mUte aı..ıp btıyllk bir tllrtnıe kaldınlmıı 
1'e Zln<'lrllku:rıı A rf mezarlıiına df'fııectıımıetır. Rnlmdc ctnuc 1'e 

o~~ ... ~~~.~! ... ~~~!!~ .. ~~~~!!!;.or .. ,, • •w•• .. •• .. 6•• ....................... - .......... ~ 

<<Muhalefetsiz 
Mecli t ıronsiı 

Ot om bildir» 
F. A. Barutçu, Ma· 
latya' da konuştu 

(Ruau 1 mubablrlmlzdPnl 

Malatya 22 - ıı.ıaıat.yada C.H.P. 
son seç!m mlttnaını bueQn rapmt' 
tır. Saat 12 de uçakla ,eıırımız" 
~len Faik Ahmet ııaruıçu muaz. 
zam te2ahüraUa lı:artılanm14 ve 
doıtr.ıca mltln~n yapıldıtı Saman· 
pıa:ar1 meycıanına ırelerek konuş

mll."lını yapmııtır. Barutçu. hlklı:n 
teı:nlna ına. uçlm ltanunun4 ve 
basın kaııununa temasla şiddetli 
tenkitlerde bulunmuştur. Barutçu 
czcOmlo de:nıotır ki: 

ı.:- D.P. nın ııetlcetıı nedir? Sl
yu! ııahada hürriyet kıaılmı,tır. 
Totaliter idarelere mııh&U& atır co
zaıı yeni fikir ııuçlan meydana ı;e 
tlr11mlştlr. Hayat pahalılıtı. plya
ısada <larlık. malt sahada J(lklertn 
artması. paranın ltlbannı kaybet
mesi, ltlbnrsızııııın artmıısına ıe

bep olmuttur.:a 

Denizli'de 
4 Partide 
Miting yaptı 
Dcnall, 22 - Denizli bugün aon 

derece mühim ye he1ecanlı blr can 
yaşadı. D6rt ılyaat parti de, :n • 
kim arltealnde 60U bü)'Uk mlWıırle
rlnt bu;On aynı me1dl.nda n bir
biri ardından :raptılar. 

İlk olarak Pat il • 11 aras.ında 
Hür. P. mitingi yııplldt. Konuşan 
hatipler llı:tıdara son derece flddet.-
11 hücumlarda bulundular. 

HUr. P. nln aon hatibi Nihat. Tan 
nllvcr ~onuşurken. D.P. Wer çaJat· 
larl me)"dana J'Ül'\l<l iller Ye mi tin· 
11:1 abotc etmek ı.tedller. Hatip; 
devamlı olarak ca1':1 çalan O.P. Wer 
le mQnakatarıı tutupn partllllerlne 
töfl• müdahale etti: 

r 

KISACA 
TALiBI VAR MI? 
S

reımtl'r tın lrndnr ,aı..,ıı
ın,mı J.;t>n hlr h"fll\h1111Lı 

yahan<'ı lılr meııllrketl zl-
yııırrtr ı;llm,.ı. 'I' cııınnırı., brıı
de çoJ; drı:I it.; lntlbnlar )nrııı
tı. ..snben 'ı ba'ıı )otl,ırıııın 
ı~ıcıı.a ile •ı Orkl) r ıım•ındo ıı· 
c;ıoı. rt,.rlHln,, b~lnmn•ı 111 ü· 
n ~thethle Hı1'1 bir rlRHtl li t· 
bul rde;t-ı. bir hRfln bllllln IM
\lka'yı dolnşıık n rıı.hnt tıll.)ııt 
$8rtlanna l.:ıı•o mu m!'•ot, n· 
li:ln lm&nJann ıırtı•ında )aşnnınli: 
fırs tını ddtı rttlk. ty hnt lıııt
batanmı daha onrAJ"a hıraı.,. 

:ronım. Doıtın t1;l11ll1> hutuııdu· 
jumuz e~·lm mOcndf'lt'lrrı11ın 
p rUl f'rf' :ı.:ıızanma an~ı ııatı<e· 
drn ııı:l'c;lm ıkınıısııı. c:tnıanı. 
utn ıın ııaklnnıı, ccbu\;uk dl'\ it'· 
tlu H nlha,et bOIOn ~ııııııılıı· 
ile uhtırr11et, adaltı. mıı.,nnu. 
rernbt> ı:lbl menmtnr. neıc;ıı.:n 
için 4na me !'leler olmnı.taıı 

(•ıkm15, tf'ftrrüatı 07.trlıııı.., mtı

nali.n a rdlllr ııı.:tıc:Ok ıınılılf'nı· 
'""' bnllne ır;r.tnıı ti. •ı am hlr llnf
ta. ıtızel. e ırtıcı. ııo.adrt 'eri· 
r.ı tnıııoıar knr$t•ındıı bizim lııı· 
)&tmıızı. tllllh"lzllklt'rtmlll. dtır 
mııtl4n > ıtlrdll:lmlz Onıltırrfmlzt 
ctUstındOnı durdum. 

mr asn n an bir ıı:anııındnn 
beri J;ndrrlmlzl dril6ll rıııPk, lıı· 

5111 oJmaı.: h&J l:retını 'e ~a:ıllt"
tlnl clo:r4 (!uya :rll$11J·nbllınek 
mOcadelelrr l tctndc cırıımıvo· 
ruL 1"Pdl tlll' f\Vt'I, bu n"ırııı. 
mtıcadeltnln tn OmlUI prn!'f're• 
ıl umuınt ha,ratın11z Ozl!rlude 
bir mOJde ı:lbl aı·ılnıı tı. nn~
dutumuz ferahlık 80nsuzdu. A· 
ına imdi, yedi eni' Mnrn n.,. 
dım bir b~J;a pencerenin aeıı
muını bekllyoruı;~ !:\rden bu 
ı.ado.r l'nıllerll:rld :Stdl'n kaybeı· 
tl&lmlz Onıltlcrlmlzln teselli I· 
nl ~on bir Omıtıı te ara 11cnı.: 
lmdıır tırdhlnlz':' Dizi A~u('ları n· 
ra•ındll r.r.rn hn t nllh,lzıtı.: nP~ 

Bu tlllh•ltllk Mr.lm lıll&lah:· 
llilmlzillr. Rllrflkselde ı;Pfaretl· 

nılzde nı11en bir ko1'11';rldl' 
l\larl'cl t1Jns ile tnnı tım. nıo)• 
nrlmllcl ı:nzdPcllrr ftdl'rR<iyrınıı 
ba.•ı.:nnı \e Hel~·lı.n 11\7.elttUrr 
ı ı•nılJrllnln 61'1'1'f fılt' 1 olnn 
lllPrı•rl SllJD5. uııcrl ı.nımış bir 
ıııl'nılrkPlt4' 1.:Rll>ııııııa , 1mar, ) a
tırını mı enrle aıınmnlıdır )Ok· 
u. nıanrır rferlıerllır;I m1'» ıın

ııme bıı,rretıe şu CC\'4bı l't'rdl: 
<ı.\lıınrlf oımııann dlgertnı 

nasıl :rıı.pablllnlnlz. ldf O tnı.dtr
de ılıln :ratınm delllltnlr: şl'y, 
ı.-alkınm& dl'dlilnl:ı: bAreket, bir 
politika oyunundan bnşka hiç 
bir rhemmlyet taşınıu~ h11sn
dt \c sınat t~bbll ıerl tç po
lıtlknıln pmtuıııanlla on~ıırıı o-

1 " 1· l' .A 1 

ıaraı. kııllanmak 111' ~ı. tehU· 
ktlldlr. llt!'mlekttl ileriye dettı i 

ırrı, e ı:ötürllr.» 
~ıarr.4'1 tlJm mantı~ın. hllı;t· 

ııln. tr.:rObrnln dili lir ı.ono•o-
) Ordu. \e biz onun drdl&I ı;lbl 
> edl ene onrıı. ıtcrl' I' df'ı:ll 
ı::erlye ı:ıtnıffi\17.ln ı.orku u tein• 
cır bnlııııtıJONlııı.. ,,,ı.;,ız. t;n• 
rnnııı.ın nıı.~ıl trı. altım atıtmn7• 
~ıt. bll&l•l1~ ıııeıırıılJN )Olnıuıa 
ıın ttk nııım atııaııınzdı. nıınu 
Ul'l~ll>nlı ı:nr.rtl'ıl ırncınr tıldrr 
dl' blll)orılıık. Hu 1:0n lıenlın 
ınrnıll'lil'tlnıılr 11.tldnr 'e mııhn
lt'fl't nrııı. ıırtln!•I hclll olmıı~ 
bu nır\ zuu tnrıı nıaı.to 'akil ,, .. 
drtyorlartıı. ııahn ııoı.ırnsu ııuı
dnr ınatllı trr )olda lll'rltml'\i: 
rıı.rtndl'ıı \az 1tt'('ml3ordu. ~iti· 
ll'tr. o, nıır.ak verır ıı:lbl b ı:ı fnh• 
rıı.nıar vtrmtı.:: biraz )Ol. bir 
t.;aç f.'1'$mt, bir ı.--ac baraJ hediye ' 
Nnıek nıuı.ablllndf'. drnmn 
mlnnrt bortl4rının fııturnlan u· 
zatııı~onJn. !'izin itin uııu ynp· 
ııı.. ııo11u ,apııı,; d.,nlJordu. 

ııaı.tı.atıe 3AP•lanıar ı.1mln I· 
c;lndl~ Bıı fnlırtı.aııır, bu bn· 
rnJI nr. bu ('~nırler. 'atand4$a 
refah '" aııdd \rnnl'UP.n çoı.:. 
01111 y4panl ra hnk•ız fakat bQ· 
) oı.: bir ı:uror. bir il hlarn nınb· 
u~ az mrı \t ı;onım~nzıuı.: 1'f'r• 

rnlJor nııı? 111 mıııııun fnyda.•ı 
lçln11 dııınır;a~ıııı t ı,ıııı bıı 4mll· 
ırı )Otıındn ı hart'kdlrr. mryva· 
ını bir il\ uc t.:lııı•enln bahCP. 
lndt :rrll•ıtnnl)Or mu\' lıım 

dot.;nz ı.:ıı, drn t.;o\ ulınuyor mu, 
uı.:ttablll'nı Allllll nıınmı)or mn. 
ııpratıı. df'hfılnnı 'lf'hlrll le :ı:arar
lı oıtar ıtlbl 'limit flllııuıanmııı 
ı>ıırıp kurutnıu,or 11111? 

Rf'P ı bllıl lzllllmlzlndrn. 
UOnvnınn nrtt inde datrt 1'ar· 
a 0°nıda bllır;lılzlltı: 1'1U'dtr. Ce

bnlf't. lmra\i: topraklar Clbt, bf,
l'f'kl'tl. medeniyeti. refahı 1'I' 84· 
detl :ı.:a,,.ın,-or. nnnn polltıı.ıır.ı
lıır htlnılynrıar mı~ '.\tttılyf't('I· 
illi ııl:rn l'tt fıtet rtmenln a tın
tin millete dl'ill n politikayı ır;O· 
ıırnltırt rayda! 1 old o &unu 1n\;ft r 
l'dl'n mi \1lr\' Reylrrlnıl'lle de 
olsn. 1'4dtrlml:ı:r hft1'1m olanlar· 
la dnlm4 mllcndelrvP. mf'cbur 
ı.aıı~ınıı:ı:ın bn ı.a bir l7.8hını 
ııııtn•ılllr ml~lıılı;'r RllPrı, 40 11-
nrıı lnHnı elma ekf'rl} it'! en· 
(•tık ı.:nndınr ıı:lbl ı.:aıııtınıblllr 
ınMnl:r.'r Crh lell t~tısnı:ır etti· 
llnl:r. ılbl. hllıtvı t•llsmnr edr
hlllr mi 11111\' \ ıt ınllllyetcllltln 
\ntan"el"l'rlll.ıtn. ta\tz \emırt.; dl' 
ı:ıı. tn\17 Hrmemrı.: ıııııı.nblllnite 
hrr lOrlfl nııı1'B\i'lllf'tl' ııillOs 
ı:nıııeı. oıdıııı:ııım ııuutablltr mi· 
lııtz\' 

817.lnı ı.:nranh1'1 nmı7n 1•1ı. 
ıu14cnı.: bir lktıllarn thtbnr.ınıız 
, ar. nftlft y(lz ı.:ı l<tntııen 70-75· 
inin oı.-uyup :ynzmo bllmedltt hlr 
ml!mlekcttc en bQyUk \&tan ıı .... 
\erııı.:. en ı.:ı a ıı:amnnııa bu •· 
tanrı t!llhtmlf!ktlr. Bunu yapa· 
cıık olan bu:rurson. 

Sadun TANJU 

«KÜREKLE KAZAN 
ÇUVALLA HARCA» 

1 at ve n ~ııdaıı bn a e ııeçe ı ı ICK ı.ıiııt "(' politika da degl~ecckt r Ş!mcllyc 
rıu ed <11 

1 n Pın ıesıı ca T ere ge ııce bQtün b'.l h ,. lı: a<lar ı;rrek halk. gerekfie hü il- de Bakırköy adliye ceza mahkeme- Da bakana cenp veren Baruıçu 
ılndekl sorııuııırıııdıın ı:onrıı tevkif dem ştlr ki· 

•- Dınıkln çalalnlar, o&laııılar..> 
D.P. iller mttınglerlnl 11 • 13 ara

&Uıda )aptılar. Adaylar ı:onuştul&r, 

mubaletetc otcıdctle hücum ettiler 
ve vaadlerde bulundular. D.P. lller. 
ıaat 13 oldutu ve O..B.P. nın &rası 
geldllli ha!Cle meydanı terk etmiyor 
JarCIL nu durum bir saate yatın 

cıevam eıu. Nihayet C.H.P. Wer ka 
labahk kafileler halinde meydana 
girdiler ve o;p, lllert zorlır. çılı:ardı
lar. O..H.P. mitinginde ilk Jı:onu~ .. 
yı, ııdaylnrdan :famau Ertan yaptı. 
JUllhare Nüvlt Ydltlıı, D&şTekllln 
:fr:mlr nutkllllll cevap veren bir ko
nuşma yaptı. C.M.P. iller, konuı ma 
!arını tamamlayabilmeleri için, rıı.. 

nm ı:aot mltlnı; haltlannı C.H.P. re 
verdiler. 

Aydın'da konu}an Çe. 

likbaş, iktidarın para 

siyasetini tenkid etti 
A cıın 22 - BugOn şe?:ırlm zdc 
pı an Hür P t nırtnde konu
n F thl ~ kbaş uzun b ı: c.

~ tı üruırı ilden l'\ ı a c &!ll<llnda g t rdlk.en .. o- met cıı teh ke inınaa b r te1' b • 
krarını a 11 pa • ı 11 s. kk ı k ıııa anı c k a•t r Tür.. tün lıal ndl! ka mış.ır Seç m han 

ili: rtlkuııun " meı; ncı il• a ı· er ı:ıu rıı 11 tamamen kı:ııllarııı ıı taraf kazanırııa kazansın dtO po 
<lan, taa.s u tahıınnıaı ı a maaın e n • cu erek iki tarnHım kı taca lıtıknnın cıe ııccıı!{Lııe CaJr lıer 
lara &Ykırı ~ı \c ceha'e- ıı kanun· alınma arıncıaıı haklı olar k eıı- baıııı bir emare yoktur. Fırtına dı 
11 Udcn dolayıllrllk is 16mnr e:lllme- d e etnıektecıırıer. Pakat bUtfln bu ~anda esmektedir. Türklerln tak• 
Jız.a aa bep m z a ~lcı-1 o uµ b ten er TOrl:ler elttlkçc va- dlr edilecek halleri hlldlaelerln 
... 11 Emek Hlk m hlmleşe.n b r vazı:ret olarak değil. merkezinde oımalanna ralmen g& 

.................... ~:nn 'I bstn ı anıc-r aaııa çok )en bir cRus oywıuı o- reteblldlklerl soıtukkanlılıktır. ................................................................................................................................................... " 

ŞOFöR MUAViNi ÖLDO -
taı, IQ 

Dün at 6 30 da Cltbt.t'dl' öl1ıru lc- ııttlr.tlrnrıı hlr t rarıı.: ı.01.n ı 
olınu ıur. lımıı l•tili:ametl11ıltn ı:rlrutı.ıt olnn. oför 'lrnıd uh Kn· ft.ıı llr,. 1111 1 ,.ı..ı :-\ n il 11122:; lllftl\ t>\ rnlr :l!l:i 111 kalı l.innnoıı, Cfl)ıru'a 8«b•·ıvl\ıı oı.uıu kıır••••ııda rturnıaı.ı.t uıau 

ı.: Urnırılı:ta 01 nlı ı11ı::rr bir l.:MıJOnll blndtrrrtl. iki 1 blrdc-n ynn dakl hPndtlP yourıanmı•lnrııır. 
..... ~?nıu, tnhı..~~ knınyoııun otör mun\lnl ı.aı.ıutn ölmiı tör. ll!dt eJf' flf'hze avc151 f'llbl Dıuu f'I 

ıktid·~·;~~-·k·;·m-Ica·zan·a·c·a·k 

edilerek cezaevlne ı;önderUmlşttr. 
İddia makamı suçu alır cezalı 

ırllrtrek, Baki inan!z ve Hüae)ln 
Cahlt Fıııwın T. c. Kanununun 
4.SS/2 madelealne gllre yargılanmala· 
nııı istemiştir. Kanunun bu mad· 
dcatndekı oeza bet .eneden blflam&k 
tadır. 
BU1rk1'1nlıı Tttd~I rapor her llı:1 

ıatu:ron etfinln tuaurıu olduııunu 
göatermlştlr. Esaaen Yarımburı;u 
tstaı;on fdlnln devlet memr!n kL 
nununa aykın olarak çalıttınldtllt 
da bu anıda anlaşılmıştır. Bııae:rtn 
Oahlt Fırat adındaki bu phSln 
henOz ""keriıtını fapmadıtı n ı... 
tas:ron •eflll:l lç1n ımtlbanı da U.. 
unmadıCJ tf'Sl)lt edllml~..lr. 

Ölen 'Je )"&nllaııanl&l"ln aileleri 
tam :r.ıuurla bulunan her iki ıaıu
yon fC!tnln durumlarını lı?OS önün· 
de tutarak avukat.lart. başvurmuş 
n D.D. Yollan ldarul aleyhine SO 
muron ııratık tazminat dlv&11 ao-
maıa lcarar verml.'1erd1r. 

HAdlaneln hukuki cepl:ul.nlıı dt· 
tıncıa dün &f'hlrde Mmen herl:ea 
ıeçlml blr tarafa bırakarak kor· 
kunç ıı:azadan batı.ııetmlştlr. Birçok 
ntanda$1.ar b!lyle b\lyük bir kaza 
) erine cıevlet ileri lıll'lenlertnden hiç 
kimsenin eltmertı!nl hayreUc kar6l 
lamı !ardır. 
ö~ )andan dün de tıut4nelue 

kalC!ınlanlardan 7 klfl <laba ölmüş 
va l>Cyleçc 111u adedl ııo a rtık.&cl· 
mlştlr, 

Bundan başka rtne haa"4baneler
de :ratan 108 ktf1den lrt1rük btr ltıa 
mının komadan lı:urtulamadıtı, ııö. 
be.tçt doktorlar tarafınaan bUdlrll· 
mlşttr 

Kazaca n kazadan sonra hlıta 
neıercıe oıeıı 80 kl.ıden 23 (ini.in hü 
•lyetlerı tesblt odllememtşUr • 

ı::suen düne tacıar ~maenln sa 
htp çıkmadı~ı bu ccnauler dün Hal 
ıtaııcııı aalm'ler tarafından i:OmülmOş 
tür. 

Bundan ba ki motörlü tren ma 
ltlnlat ve peraonellnln cenazeleri dQn 
törenle Kocamıatatapapdakt Süm. 
bU'etendl muarlıQına defnedilmiş 

~euee. bu Dlll'cil:: Hl.. Qınlı:ın fil, De ------·-------. tir. 
ltıa 11 ~ııncıe l.kUdarı kim a. n t 6), Erzincan (6), Erzuru~ 1 K b 1 Müe.talf Jı:azacıa Olcnlerden lalmte 
lı:uy•tı ~~ DlUhalete n llU lı: b.r 13l Oa .antep (10), 0Umt\$hanc ay o an rl dün ttsblt edilenler euntardır: 
ile ıııre raıc 11 inci UM Mcc ıaı Gl Hata) 9 utanbul (39 . i:ı:. • Hllseytn Yılma • l\.fuv.tfer Kara. 
he: 'tıalde tn ııös•erınektedlr Btı m r 22 • Kar.s (12 • Kutamonu Nevnt Yerııtara, Mevl(lt Acar. Atıf 
o arak b:ıt Çok kuvvetli bir lhl.mnl 9), Malatya (9 , Manlaa (14), :Itır Çetlnok, Sıdık .. Onur, All Kemal 
Paıtının ~llllt olmalı kl, Deıııokra• C!ln 1?). Muş (4). Ordu (10), Sam Çantan 

1 
n Battal. Mercan Bur , Cevdet ~az· 

'tnı ıııe,. Ubte )'&ı>tı&ı mitin de ısun 1141. snop ıeı. sıvu 115•. ını. :-<ecat ı::ıım'z, naan Alı:, Ali 
cıe:ea cıe ~: 8a vekil AClnıın Men Sakarya aı. Tokat (10), Tuncel KabaoAlu. Mustafa Atabey, İbrahim 
çotun.ut~. aa etti ve •mutlak bir 13 Urfa ı9ı O&l, Mu.atat• Altınyaprak. .Burhan 

c- l\ll!ndercs muhalefet& z l\lec· 
ile tst.ror K!!ndlnc ırttvl!ncn lkt -
dar, prenıılp erlne inanan iktidar 
ltuvvotll bir mubaldete il.şık olur. 
Aciz içince olan ıırtıcar kuvvetli 
muh&lefetten korkar. Muhalofet
slz b r mecııı frensiz bir otoı:nobl· 
le benzer. İktidarda lluzur Yoktur . 
Bu mlllete en b11yQk ııızmet ıktı

cları ehil ellere tesllm otmckt!r.> 

Lastik tevziah 

O.ll.P. mıungtndeıı aonra ela b!l 
yük bir olgunlu!: havası lçlnCe C.M. 
P. mitingi yapıldı. ............................... , .. ·····-········ 

Hazin bir ölüm 
Dr. J.lbcy Natık Yöneıı•ın hem 1-

retıl, Saliha Türkçenin hala!!! Yııh
ya Türkçenin kayınl'aldesl Ba
yan ibsıın Yönm mUbtell oldu
IDI h~tl\lıktıın Jı;urtulımnyarat 
Hükın Rllhnıetlne kavuomu,ıur. 
23.10.057 Çarşamba '-!Onü Kütük· 
yalıcıa :ı e. inden kaldınluıık Ka-

Düu vtllycı ttenl müdUrltı:Onee cıköy o manağa Camıtnao !kin· 
~ va&ıtara 257 dış. M IQ llaUlı:, dl namazını müteaktp rrıı:-acaah· 
muhtelif UıtSyao &ablplertne <le 3 meddelı:.1 aile k11.brlne de!nedllecek 
ton demir, 17 kilo kalay teni ed11· / tir. Allah rahmet eylesin. 
mlşt1r. Allr•I 

C.H.P. ADAYI - C. n. P. An· 
karo l\llllet 

nu ma 1 ııparalı: ı pat pat hakkı 
rejim mesele l!rl, iktisadı duruma 
temas ctm tır. Çellkbaş tenkldle
rını iktidarın para tutumu üze
rıncıc tl!k6U etmıe ve demiştir kt: 

c- İktld&nn paro. l!lyasetl bu

\ekili adaylanndan n an Tn~ 
1 Orklye E•naf 'e !'aıı•atkArlan 
Te~ı.ıııttı Konrede-ra :ronu U.:lıırl 
llatkanıdır. Ayne:ı ınobtrlU te~eı.:

J;;Ullerln de 1t1are mf'clbl üJelll.:le
rlndc 'azıre cllrr.n nas:ın TP.ı: n
hah G:ı7.f'te ı sablplrrtndtdlr. 

ı--------------------------

CinkQ l.ktısacıı buhranı tedavi e· 
dr.ml!z hale gel:n tir. Müte:nad -
yen yükselen f atlara karşı \"atan 
d s ı;e11r1nln arttığı yolundaki llc· 
tldar propaııand1151 aısll:ıızdır. ÇQn 
kO vat ndllf ucuz emekle para ka
unmalcta. pahalı paıa ile masraf 
yapmaktadır. ltt satıa kı~'Illc~ g 
para işte buna derler Vtandaşın 
eline belki kürekle para ıreçme'..1:
tedlr ama, ceblnCen çuvalla para 
çılttnnlttacıır > 

830 Ayar Darphane 
Tasdikli l_GU_M_üS _MA_DA_LY_ON_LAR_I 
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...... , . 
İSTANBUL MÜSTAKİL , 
ME BUS ADAYI NE DİYOR? 

Mu,.terem ~rn va anda 
27 Ekim 1057 tıırlh ude yapıln 

ca. umumi ıseçtmde re;ı:lnl kul n
nırken ı·• yt. Coğruyu, ıın'.'la v 
memlekete !aldelı ol ncakl:ırı n
t hap etmeôın m uııveı n, tn
şıdıll'ını unutma H~r mili t ırı
~ ık olcıuıtu hüı>llme lo idare o
lunur Z.rıı ı;cu cçmektc kusur 
ecıcrı;en. ôCÇtıklcrıncıc kus ır nra 
man mümktın oıamn nen: ır N -
hayet ı;en ııt:nc ızdıraplarınla ba 
başa kalır ve cıcnı nı anlatacak 
bJr kapı bulamazsın 

BugtJnk!l hayat 'iartlanndnn dn 
layı şlkAyeUertnın. cltonom. 
d!lzemtzlllılmlzcıen \C rejim <tA
valarımızın ballt'dllemcmış bU• 
luncıuı;uncıan cıoıtcıutumı bil r
ı;tn. 

Artılı: ~er yüz(lndc h ç h r 
memleket \O.<ttur k1 mllzlsl •ar -
hin der,nllklrrtne knda~ uzan
cıı ı halde hiilfı d vle n ldfil't'<' 
mese ını m ısta ar kanun ' 
nlza.'lllara buğlaya:nıımı oı un 
Önümflz:lek tieç mde b ı dl\va ı 
m lletçe halletmem z mUmkün
dQr 

Aziz va•anııaş. son ne! rın ıd 
ya.si g d şl eöı;term ır 1ct si a
ı;I part!ler bu cıc.vaıan b tarilf 
\'atandaşın :ı: ardımından fa'\"da
ıanmndan ha!ledcmemektedlrl r 
Halkın ken<ll kendini idaresi sis 
temlndckJ tecrübeslzllğlmız ııe
bcbiyle s.ıyası partilerimiz bita
raf 'l"atnndıışa ynlnız rcv almak 
için m!lrncaatı kdfl ı;llrmcktr. bl 
tarafın sllz hakkı, bllgl ve ihti
sası lle bilhassa ııeçııme hakkı 
ve imkAnı dO~ünülmeme'lttedlr. 

~lt'h•»•"d TıırıL; \ ııı..orn 

carın ticaret rııpmasını kolnylıış 

tıracıı - kanunlar tekli! edeceğim. 

dr olduğumu savın İııtanbull\ı 
'ataııctaşlara ıırzetmc:ve knrar 
'crd m Kanunı şartlan ~erine 
cet rerek lstan"ıulııan müstakil 
mebus namzet ıı:ımızı koymuş 
bı.I unmnktayız. 

l\Iuhtercm istanbulıu "Ctm n 
M!lııtnkıl mebus namzedin Meh 

med Tarık Ynkova şayet ı;cnln 
1tlmn:t ve teH·c.cühOne mawnr 
oınrnk mebus ı:;eçllln; ı;enın ar
zularına terctıman olır.nk fırsatı 
nı bulacaktır. Bu cümleden ol
mak Uuıe: 

N ııbl tem il sisteminin. Anaya· 
Mda yapllncnk dE'lnokroUk tadıl
lerln ve antidemokratik kanunla
rın kn dırılması ıçın ı;ereken kn 
nun tc~ıınerını Mecliste mucıa
taa edeceğim. 

Memur '\atanda.'l ile emf'kl -
ırrın CPÇim EHkıntılannı tahfif 
tç n hazırladığım programa ı:ore 
kanun teklıftndc bu\unaea ın •. 

Her allc\ c bir mesken ecıınm!' 
im Anını su lnınalt ıç n d \'l t 
v bel et IYl' elinde bulunan arn· 
z nın y mı! t: ne vii.ııc ile halka 
te\ ve ucuz inşaat ma'=""I 
,. s temi tcmını hııkkıııdıı ka
nun tekllfnıd bulunacn ım. 

Drmokras nln birinci şartı o
lnn vatandaşın istikbal cııdl~csln 
de:ı kurtulması için sosyal .ı;l
ı;ıort&r1ın memleketimizde de ba
tı demnkrasllerlnı1e olduğu g.
bı tahukukunu gaye ccılncce
{;lm 

...,. KOC (21 Hart - Zt Nlwl) ı : 
::1ıı hayat.ın<1a baı.ı ha'bı2'ıı;a ut;-• 
_.racıınız. Pakat bunlar ~akında• 
,;tamir edilecektir. tlmltıılzllğf': 
•E:npılmayın. • 
...,. BOGA (%1 Nisan - ZO M~sJ ı: 
!nugflnlerde eııkl bir doetwıuz....: 
:;dan .yı bir haber alarak çok se-Z: * vlnecek6ın.z. • * huzı.En czı aıaru - 20 nuıraıı.J 'f 
;: Yıldızınız ıs ha'l"atınızda lyllı1'! 
*olduıtunu mUJdcllyor. Amlrl"" Jf. 
;r:nızın buaüııkU temaslarınıza! 
* gOveneblllrslnz . 'f * YESGEÇ c2ı Hu. - ıo Temm..J: 'f 
: Bir meselenin iç ) o.-,n sizden: 
* ıı.zlentyor. Etrarınızdakllerıe .ııı. 
* biraz llgllenın :::: 
::: ı\RSL.&N c:ıı Temm. - 21 &fal.): .. 

*Önünü~e ~·ıkacali: bir fırı;atı iyi! 
!1tullanın. N~cli bir ııtın y~ı-.. 
*yncaktsınız. • 
*B.t.SAa CZZ &flla. - Z2 efltı.l) :; 
! Güzel aunlerı ıvı bil" şekııııe.., 
* ı:eçınnek 1çtn zıhnlyetlnizl de-Jf. 
*glştırın. ...,. 
!TERAZJ (Z3 eJIO.I - Z? Ekim) ı! 
:sıze baıtıı olan ıruıanlııra b.raz! 
*daha U:flka ı:&.tennellsmtz. ... 

1 
* ,\KRF.J' (?3 &kim - 22 &anm):Jf. 
! Kendi 11 nızcıcn ancak kendi : 
*v,cdnnınıı.a kn~ı 110rumıu ol- • 
*ctu~unuzu unutmayın. ! ! YAY CZ3 &auıı:ı -- zo &rabıt) ı...,. 
*Çevrenızcıckl lm;anları meınnutı,: 
! etmek için bazı hrııı;.tlardan ıs-.. 
* tlfade etmelisiniz. • 

BAŞLANGICINDA 

\' A T A '>; - :?3 El'ii" ltlSf 

PASiFIK 
CEHENNEMi 
(Away Ali Boats) 

l!AUINO 

Bitaraf 'l"a'anda.,, mcmlekettn 
kaderini ti~ in etmekteki muıız

znm kudretini hatırdan çıkarma. 
büUin hcsablar senin rey•n üze 
rıne } apılmakta. vaadler tutul
m&6a bUe ııenın reyini kazanmak 
için nrtaya konmakta ve buna 
ratmen sıkıntı ve hayat ~ Olı:O 
ııene ı.enln omuzlarına çökmek· 
tedlr. Unutma ki sf!Çeceııın mus 
takll mebus her tar O garaz ve 
hazClnn ayrılmış olarak yalnız 

senin temı;llc n olacal."tır Dtın
ya parllınırntolarına halkın sc
eını en tyı ııkııcttıren mı:- s m ıs 
tak•'. mebu ardır Önün !lzdC'kl 
seç mlercıe halli gereken rcı m 
dilvamızı parti menfaati r nd n 
uzak kalarak en iyi &&\•unııcak i
se seçece~ mOstalı:ll mebus o-
1?-Caktır. 

tıcretıı \'O"a aylıklı vatandaşın 
bir ı:ünltık kazancı bir kllo yat 
~eya bir ıcııo fıısulya veya bir kl 
ıo et bedelinden dnha aşağı ol· 
sun. Gene hiç bir memle.>et yol: 
tur k! oracıa bir aylık hizmet ı:e 
liri bir takım clbl.!!c bedelinden 
daha az o!ı;un veya aylık mesken 
l:trası b r •l lıt ı:eıırtn üstüne 
çıbiın. 

Aziz seçmen. ı~te llnümüzdekl 
sayılı ı:ünl!'rde bunların sebcple
rını 1) ıce düşünür \ e ve!tlllnl 
1~1 seçmekte basıret ı;ıösterırsen 
derdinin çaresini kendin bulmuş 
olursun. 

MuhteN'm vatandıı.ıı. 

l\femlcketlmlzln sanavlleşmo 
stnııe ve lktiBadcn ~ ükseımesln
de fedakür ~ çllcrlmlzln büyOk 
roıono rn~en geçim şartlannın 
tatmin edıcı oımndıı;ı derhal h 1 
!ectllmesı ı;;ereken bir vakıa ola· 
rak knrııımızdndır. İşçilerin Oc
rctll hafta ta•ıll. ıırev hRkkı, a
llrlerlnln do bakımı iicllen temi· 
ne çnlışaca~ım esaslardan biri 
olacaktır. 

* OGL&R <2ı Aralıtt 20 Oca.k) :• 

: BugfJn lla;atınızın en ıy; gün-! 
•ıertndcn biri olabilir. • 
!&OVA (21 Ocü - ti Şubat) ::: 
*Ha.ratınızın gtdL,ı :ı.cıtışecek. 1-• 
*!!lnlze ve istikbale a.t emelle-+ 
;rınıze Clah& kU'l"vetlc earılacu.k-* 
*5lnız. * 
;:a.u.ıg (19 sanı - 28 lllalt) :'! 
*Uzun zamandır merak ettllllnızt 
ıırhtr 1~ musbc~ bir oekllde netl-ıır 
*cclenecek. * 
~-····················~ 

C•l#•'il nezle ve Grip gibi 
hastalıkların ba,. 

JEFF CHANOLER 
GEORGE NADER 
I JUUE ADAMS 

LEX BARKER 
Hıını:ı memleket dü~ünUleb111r 

ki, orada muasır medeni Alet ve 
\8Sltalar meselA blr ra:tyo. b r 
buz dolabı. blr elc::ctrlk ve ıı ha
vnıt112.1 ocaı:;ı g l:ıl en zaru~l ma
talar ancak yabancıların yurd 
dışına gider rken ballancııra bııl 
ıancııra ı:~te rde yaptıkları i
l mlarıa onların t rckeler!nd•n 

Vatanımız \C mllletimtz mua-
1>ır med nl Alemde yer ıı.lmış 
memleketlerdt'n daha az tmkıln 
!ar lçmı'lr. deklldlr. blllik'ı;, vatn
nımız btıtOn cihanda en müm
taz ve ' hlt bir belde olduğu 
ı:ıb: mıu tim z iyi ahlılk Z!k!l 
ve çalııknnhl!ı b!ltün Alemce 
tr ıım ed len U8tün hMI tlcr ı 
insanlık cnmla.'\lndn hakkı oldu
ğu mevk l olmı ur O halde Tür 
klyemll'.ln mf!f!'\ld \e m!lreffelı 
bir mt'mlcket olmaması için hiç 
bir sebep görmüyonım. Aziz 'a
t anımızın bu iyi günlere pek ya 
kında kat<uı;acnıtına imanımız 
vardır 

'Mustakll namzet ?1Iehm"4 "fa
rı>:: Ynko\'a meb·us oldu~ tak· 
dlrdo mııaş ve tııhs!satını hayır 
ccmı ·etlcrıno teııernı edecektir 

Tanzim satı,lare devam 

ediyor 

langıcında fenalıkları önle
mek bakım ından faydalıdır 

Seçmen vatancıaş. lllrhmccı Ta· 
nk: Yakova•nın ov pusula.c.ı her 
ırnncıık ba,ında bulunacaktır. Bu 
yazıyı bir valcı Clt'i!ıl bir taa11hüt 
name olarak kabul etmeni ve ıtı.,. 
metli ttımacııpı cslrgcmooırıırı 
takdirde hepinize her an ve her 
yerde açık alınla hesap vermeyi 
şimdiden taahhfit ettlglml reyini 
kullanırken yapacaıtın liı;tedc 
kendi el yazının hu ınmt de yaz
manı rıca ederim. 

Darlığı hlu;edllen b!lzı ı:ıda mad· 
delerinin mUstehllkln eline ı:cçme

alne çalışılmaktadır. 

baş, diş, adale, si
ı•ljrI•Jgl nir ye romatizma 
ağrı ve sızılarını teskin eder 

isim Tashihi 
lbtnnbul 6 MI ye Rulmk Ha• 

klmllğın n 9Ş7/102-l No. lu karari• 

Seçmen 'l"atandaş. 
Bugün yeryüzünde hiç b r 

memleket yoktur kJ orada ister 
devlet hizmetinde bulunsun !.s
er hu1iusı t,.•ebhfuıte çalışsın 

t m n edUeh lsln. HattA ithal 
mollan şöyle durııun memleketi 
mızcıc istihsal edile gelmekte o
lan ihtiyaç mncıcıeıertmızin dnhl 
ısıltıntısını h!N;edlyoruz. Bıı.stanın 
lh1cı. lllrenelnln kitabı, defteri, 
~au:teclnln klJııu, mürekkebi, eo 
föriln IAstl{tl. yedek pnrçası. ııa
nav c nln ha.-n maddf'.sl ,.e t<ıc 

:Bu lmanlactır ki vatan 'l"P. nıll
let hizmetinde bulunmak için 
teşrii havııta g rmek teşebbüsH:ı 

ELEKTRİK PROJELERİ YA TIRILı\CAI{ 
iLLER BANKASINDAN : 

1 - Asağıda isımlerl, ta hm inı bedellerı, ve geçıcl temınatla n 
pr0Jeler1 yaptırılacaktır: 

y.uılı kasabaların elektrık 

Ralihanr 
Kasabanın arlı: \ ilayeti hari ta ı Projenin nev'i 

Ordu 

Zara 
Alıfuatpaşa 

Yahsıhan 

mcrkcı 

Ankara 

G eyve Birliği Sakarya 

Çe~me Birliği İımlr 

Altınözü 

Serdivan 

Edirne 
Ku~'1.lcak 

Armutova 
( Gömce> 

Hatay 

Saka11·a 

merkez 
Aydın 

Balıkesır 

Var 

Var 
Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 
Yok 

Yok 

Şchır elektrık şebekesının ve 
sııntralın ıslııh ve tev ıl 

Ge~' c Bırlıgındcn elektrık ala· 
cak şekılde ka aba dahıh şebe
kesı 
Kırıkkale - Elmada 345 KV. H. 
hattından branşman alınarak rtak 
nben 3 Km. H Hattı indiricı ta 
raf. .Merkez ve kasaba A. geri
lım şebekesi 
O:.maneli - Pamukova - Geyve 
Alifuatpa5a arası Y. Ger. hava 
hattı ve lüıumlu trafo merkez
leri 
Kmlbahçc - Scfenhisar - Urla
Alaçatı - Çe mearası Y. Ger. ha 
va hattı ve lüzumlu trafo merh-cz 
lerl 
Defne - Harbbe santralı Altın· 
özü arası Y.G. hava hattı ve 
Altınözü A.G. şebekesi 
Etibank ın Adapazarı (}3(!şkop
ril) trafo mcrkczinden Serdh a
na kadar Y.G. hava hattı ve 
Serdıvan ,i~.G. şebekesi 
Dızcllı te,ısın Islahı ve tevs.i 
Naz.i1li - Kuyucak Y.G. hava 
hattı ve A. Gerilim şebeke i 
Burhaniye - Annul0\'8 Y.G. ha
va hattı ve A. Gerilim şebekesi 

T;ıhmıni 

bedelı 

11.000 
8000 

.'i.000 

4500 

29.000 

52.000 

10.500 

9000 
13250 

11.000 

ll.000 

Geçici 
teminat ı 

825,-
600,-

375,-

337.50 

2.175,-

3900,-

787,50 

675 • 
993,75 

825,-

825,-

Bedellere halihazır l'.:ırıt_.,! olır.ay:ın lrnsabalıırın harita be rll."llcri dahildır. 
2 - Projelerden ıst.enılen teklif verilip clığcrlc•ine Hrılmi yebilir. Her proje içın ayrı. ayrı 

olmak şartiylc yüzde tenzılilt ve takvim günU olarak müddet teklif edilecektir. 
3 - Teklif mektupların.n ı...n geç 7.11.1957 Pcrşe,nıbc gunü ıı;aat 17 ye kadar Bankamıza ve

rilmesi sarttır. Tcklıf mektuplarında tenııliit yüzde olarak, tes hm miıddell takvim gUnil ola· 

rak bildirilecektir. 
4 - Teklif uırfları 8.11.195 7 Cuma ı::uniı snat 15 de Bankamız satın alma koınısyonunca açı

lacak ve yapılacak ılk ıncelcme onucu İdare lcclısince tasdık edıldikten ısonra ilialc kesınlc
şecektır. 

5 - Beher ihale evrakı. 5,- !ıra bedel mukabılınde Banka nııl Temıo - Elektrık \C Makınn 
İşleri l\ludurluğündcn alınahllır İhale evrakındaki, ihale şartnamesi, mukavele ta_Jağ ı ve ı:ıcnel 
şartnamelt-rın her sahilcsı imza edılccek son sahifeleri <le pullanıp teklıUc bırlıkte Bankaya 

verılccektir. 
6 - Eksiltmeye gırccek mü hend!s •..-e Yüksek ~hihcndısler ın clektrık mlihcnclıslcri odasın· 

dan alacakları bll,•i)etleri veya hii.,.1~et surctlerıylc en gcc 31.10.1957 Per~emhc gimu saııt 17 ye 
kadar Bankamıza mlirac;ıat t'de rck ycterlik bclg('si talebinde b ıılunmalıdırlar. 

Sanayi VckAletince ta dıkli projcsı bulunmayanlar ka!';ıba !ardan ~ alnız bır tanesi için bel· 

ge talebinde bulunabilirler. 
7 - Bu ihale dolayısiyle ica beden bilcümle vergi ve resimler müteahhide aittir. 
8 - Banka yeterlik belı;:esi \erip vermemekle, ihaleyi yapıp yapmıımal..ia 'e işi dilcdığinc 

vcnnektc tamamen serbesttir. (14675) 

Cini 

lst. M. M. V. 1 No.lu Sat Al. Kom. llônları 

Tutarı 

Miktarı Lira Krş. 

K. Teminatı 

Ura Krş. 

İh ale 
ekli 

ih ale 
•r a rihi 

r 

İhale 
s a atı 

Sebze Konservesi 10 Ton 31600 00 4740 00 Pazarlık 23.10.957 16 00 
Konsel"\·elerin be tonu Ayşe Kadın Kon crvesi ve beş tonu da türlu konservesi olarak

tır. ihale yeri: İstanbul, Sırkccı · Oemırkapı 1 No. lu Sat. Al. K<>m. dur. E\sa! \'e şartnamesi 
her giln komısyonda görlıllır. (2698 - 1499!1) 

Davulpaşa As. Sat. Al. · Kom. Bşk. dan 
Cinsi Miktarı 1\1. bedeli K . Teminatı 

Tutan 
ihale 15rkli l .r . Kr. 

İhalenin yaı)Jlacagı 
GUn Saat 

Dökme Soba 60 Adet 1080 Lr. 162 Lr. 46-A 1080 00 25 10.1957 10 00 
l _ Yuka1ıdakı altmış adet sob:ı tamır ışı, malzemesi clhe ti askerbedcn verilmek üz.ere 

paızrlıkla yaptırılacaktır 
2 _ Jstekhlcrın muayyen g un -.e aatıe Davutpaşıı Kışlasın dııkı Kom da haz.ır bulunmaları. 
3 _ Evsaf \C ~artların her ıış günil Kom tla gonilebileceğı ıliın olunur. (2729 - 15148) 

Memurlar Kooperatifinin Mısır. 

çareısı kapısmClakl tanzım satışı ma 
ıtıızamnda beraz peJ'Dlr, kaşar pey· 
n!rl, nohut, tııııulrc ve Tlta )'allı sa· 
tılmakt& ve hnlk kuyruk o!ılralt 
bu aatışlardan uutade etmelie ça. 
tışmaktac:ı.ır. 

ıe-1 ınım Arman Kub !ay iken Ar
maıtan İbrahim Kub lfıy olarak 

C"dl!Cllğlnl Ulin ederim. 

Arınntaıı İbrahim Kn bl141 

5aygılı.rımla 
t. ıanhul Mü~ t ııkll Mt'h'u~ 
orıRn. 'll''ımtıl Tnrık \ al..o\ ..ı 

A)'l'ICI\ evvelki ı:iln bir belcdlre 
mu:akıbın:n nerareUnde fabrika.- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden 
dan alınan 6 ton vlta raıı Mısır. 

carşını:ıda JB bakkala cıı~ııılmıştır 

T~:~~ K!!b!a.~~.~~,~~· ,!'.~~~!kn~~: ·~ ~ 
garı orta mektep mezunu lisan bılcn daktılolara ihtıyaç var
dır. 

Bu C\safta olanların Yenıcamı Şubcmıı:, ~Ieınurin ser

vi ıne ıııuracaat etmelerı rıcıı olunur. 

SUMERBANK 
Yünlü Sanayii Müessesesi 

Herekc Fabrikası Müdürlüğünden 
1 - Fabrikamızın biı· senelik takriben 14 ton koyun, 

kuzu ve 8 ton sığır eti a~ık pazarlıkla satın alına
l'aktır. 

2 - Pazarlık 31.10.1957 Perşembe gilnU saat 15 dedir. 
3 - .!\lııvakkat teminat 3.000 - lira olup pazarlık gunü 

saat 14'c kadar fabrika veznesine yatırılması liı
zımdır. 

4 - Tailp!er hu glhi :şıcri yaptıkianna dair vesaık jb .. 

raı cdcct.>klerdir. 
5 - Şartname her gün fabrik:ınıu ticaret servisinde 

görülebllir. 
6 - Fabrika ınubayaay. yapıp yapmamakta veya dile-

dıği ekıidc yapmakla serbestti!'. ·- --·-<_:ö04~L 

EKSiLTME İLANI 
İ stonbul Vakti/ar Başmüdürlüğünden 

1 - Eksatmcyc konulan iş: Guraba Il:ıst::hanasei Kalorifer 
!t!~hatı olup keşif bedeli 10642.60 ve geçici teminatı 
708. ı !l lirııclır. 

2 - Eksiltmesi: / ;.11.1957) tarihine rastlay:ın Pazartesı gil
nU saat 15 ele İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğilnde tcı'P· 
laı.oeak komisyonda açık eksiltme usilliyle yapılacak

tır. 

3 - nu ışc nit şartname '" buna b:ığlı diğer bütün evrak is
tanlnıl \'akıflnr Başnıüıllirlğündc Abide ve yapı i~lerl da

irC:sinde mcsai saatleri dahilinde görülebilir. 
4 - EksiltmC'ye g:rchilnıck için: 
a - İstanlı~I Vakıflar Ba!'.nıüdürlilğiıne bir kalemde (8000.00) 

liralık bu ışln teknik ve nıimııri öneminde kal oı-ıfer ve 
elcktrık ıesbatı cinsinden bir i~i muvaffakıyetle ikmal 
cder0 k kahulür.ii ~ aptırdıklarını veya mimarl ık yahut in
şaat' ımıhend:sliğ! seliihiyctini haiz olarak iyi bir şekilde 
ıdare ve clrnctlectiklerıni bildirir iş ~ahihi idarclcrce ve
rilmış helı::eleri~ le birlikte hir dilekçe ile ihale tarih inci en 
Uç glln e\'\ el (T .. til günleri hariç) mllr:ıcaat ederek ala· 
caklı.rı belgelerini Konıi-:yona ibraz etmeleri. 

b · 1957 ~ılı Ti<-arct Oda•ı Vesikasının ibrazı 
c - Tr.Jiplerın yukarıl:ı yazılı ger:ıd temin:ıtların ı İstanbul Va

kıflar Başmüı1Urlü1!ü \'ezneslnc yatırmış bulunmaları. 
!'i - Taliplerin yukarda yazılı ihale tıırihinrlc saat 15 de İs

tanbul V~kıflar Başmüdiirlüğiindc toplanacak komls
'-Onda hazır bulunmaları ilan olunur. (14857) 

1 
M. M. V. lst. (2) No.lu Sat. Al. Komisyon ı 

Boc::lcnnlını ilnnlarr 

- 2000 kilo skim ıpi sııtın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 20.800 lıra, geçici teminatı 1560 liradır. 
2 - Kapalı zarfla ih alesi 7.11.1957 günu saat 11.00 rle Sirkeci 

Dcmirk11pıda M.l\l.V. İst. 2 .No. lu Sat. Al. Kom. nıında yapıla
caJ..'1ır 

Teki i mektuplarının ihale saatınden bir ~aat evvel Komis
yona verılmesi lıiz.undır. Postadaki vaki gecıkmeler kabul edıl

mcz.. 
;\"ilnıune, evsaf \'C f:Wlnanıcı;i her g!in öğleden sonra komis-

yonda görülebilir. (2737 - 15140) 

Hoşderedeki Askeri Sahnalma Komisyon 
Başkanhğrndan 

VckA!etimiz Sağlık İsleri Umum Müdürlüğü hijyen ~besine 
\'üksFk Kim-va )Iühendisi alınacaktır. 

Taliplerin evrakı mtisbiteleriyle birlikte Zıılisleri ve Mua
melat Umum !ıliıdürlüğüne müracaatian iliın olunur. 

{14886) 
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CEF COB 

R A D Y O L A R l8.IO Şal"kılar 7 45 l\t s Ayan ıs 30 s:ı kıla 1 
18.30 Salon orlaatraaı 8 Birer. şarkı ıs~s Se~e6t nat 

---------" 1900 Fasıl beletı 830 Qe tU melodiler 19.00 :.ı. s. Aran 
23 t:klnı/1957 Çar~amba 19.30 Haberler il 00 Program vr kapanı' 1915 Tnrlhteıı bir yaprı~ 

b'r A SBUL 19.45 P.yınısı Peter il 57 Açılls ve program 19 20 Yurttan sesler 
7 s l ,\çııı, ve program 2o.oo Saz e.serlerı 12 00 .Müzik 19.40 Scrbeaı uat 
s.oo Sabah muzıaı 20.ıs Radyo gazetesi 12 ıs Küçu konser 10.4.ı Radyo köy postası 
8 :ro Haberler 20.30 Şa:l:ılar ı2.30 Oç seaten şarkılar 19.50 Türküler 
8 45 Saz eserleri 21.00 Konu~ma ıı.55 S rbest gaaı 20.00 Çnlıpnlılrın uatl 
9.00 Po.nchoa Trlo6U ıı.ıo Şarkılar 13.00 M. S. Ayarı 20.0S Hane mcloClllu 
9.15 Şarkılar 21.40 İlhan Oençcr 13.15 TUrktiler 20.ı5 Radyo gazeteıt 
9.30 Kapanış 22.00 Oda orkestrası 13.30 Sıılon orkestrası 20 30 Serbcııt Hat 

.27 1 22.:ıo Plyano soloU&rı 14 oo ş k ı 12 Açı ış ve program · ar ı ar 20.35 Oda müzlğl 
12.30 Harıt ~emek müziği ~-~ :~~~:r 14.30 Carle piyanoda 21 oo Kahramanlar ı;;eçiyol' 
ı3.00 Şarkılar 14.4S Sll2: eserleri 21.15 Piyano aolelan 
13.30 Haberler 23.30 Pro:;::ram 15.00 G~mçler !çın mlızlk 21.30 Serbft•t. •aa• 

Aşağıd ı cins e miktarları yazılı erzaklar pazarlıkl a satın al ı 
nacakt ı r. Her partınin kat'i teminatı 375 lira olup evsaf ve şart
lar konılsJonda her zaman g<irülcbilir. (2740 - 15137) 

İII.\Ll::~İ:\' 

23.33 Dana muzu;ı .30 Rltı ~ - • 

ı 
13.45 Oyun lı.avaları ıs meller 2.1.35 Beraber ~rlı:ılar 
14 oo KUçllk koruıer 24·00 Kapanış. 16.00 Program ve kapanış 21 55 serbest ıaat 
14.30 Beraber şarkı:ar A...'llt.&KA 16 57 Açılı ve pro;ram 22.00 çeşitli müzik 
ıs.oo Kapanış 6 27 Açılış ve proıram 17.00 Ali candan türküler 22 ıs Sar:ınıar 
16 57 Açılı, ve program 6 30 Türkulcr 17.15 lbrohlm Solmıız 22.45 l\t s. Aran 

Cin i .'1i.ktarı 
Sığır eti 2500 zer TL. 10 parti 
Sığır eti 2500 ı:er TL. 10 parti 

Gunu 
23.10.1957 
28.10.1957 

Sa alı 
]6 
16 l 17.00 Bale aahneıerlı:ıdcn 6 M Sabah aıUz!ğl 17 30 Rast faslı 23 oo Gece konaert 

ı1 1.5 Yurttan aesler 7 ıs saı: et.erleri ıa.oo Dawı n11lzlğl 23 30 Dana müzlt;l 
~-ı7_4_5_n_a_ruı~m--Uzl.~ğl._..,._~-..-7-3_o_R_a_rı_r_m._..e_ıo_d_ıt_er-.. ...... ,,_ı_s_.ı5~S-p-or~h-nb_e_rı_e_rı ...... ~---~-o-o_Prog_...;_ra_m._,v~e-k~·a~pa:;;;nı~!._.~' 
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ec•:taıı &aa··ı~.._..._-ı~J..-1 
t•~ 2 - Blklı:;nı it - Bir çe it man. 
• - Kıaa ra 1 

• 
3 - Argo: Para. 

kiden topla man; Bir rent :ı _ ıı:a 
rı att rmeJt noın lı:onuldutu için ataotu 

rtne ittirme· o dellıc; :Dahllı. - Ye 
Ye •ta çıta~ lllk !tareti, 7 - OUr 
lıtl. raıt &itan ıu, a - Oe 

Yukarıdan 
la beraber· 2 Atalın· 1 - Bunun 
9otuı td.atı 

4 
- Tera akıntı. 3 _ 

Drry~ n14.;, 
5 

- Aaltul bir birlik: 
il - Bir 0 ' - U.raret; COzUfert 
teaıılk. il ~n ıracı, Yüz. 7 _ Jdü 
aıı.ın G zJI bir yerı kalmak· 
Dl,1'fK(j ftt 1 

8oldaıı 8ah~CANl.N llıUJ: 
~bina, 3 - Ar•l - İpek, 2 - Ka· 

;:ı. :ı - :t? Al • l!lubar. 4 - Mat· 
a&l 7 - Fa, ~at Ctlrlaı. 6 _ Ti~ 
2 

l'uq"dan ide 8 - Pot, On 
- J>arauf Afalıra: ı - itamet 
~ Ac. :. ~· 3 

- Et; Mat. 4 -

~~wı 
P Sakarya 
nıitingi 

!ere ı.ı IDill)ı t sııııaı.:u:ı 80 1 ıucldel 
b ~ k ~ıa c Ylt11l4t.:r. Bııg n 

41 fey ıapu'ıu., ..11.P, zamanında h ı; 
teker teker c tıı•ttır lddl&larınıı cıa 
te..,ıcata Haplar ve 
ııı:.r..aa r koran Aka ren o ortaya 
ti rıa b uı aı, daha aonnı 
' lı:.&euıı 'lddetİı tııaJrc, l.lnat poll 
tıııı.tır. Altaaı lı1r fekllcle ~ ltld 
butıünltü uma &özlerın1 bl :ırırten, 
~ rtlı:tıaını, r;,;ra rey Yertımem 

11araa - · tolrıı.r l "'ti... d tllı:.baJ -enııeıı:et..n t .. u.ar 
tı e dC>Aru aranıı.. bir ı.. 
ı::· İlıııa11 au!~~ ı.~ ını llÖl ltmlş 
~ bUJ'ük çapta t A la Sakaryalı. 

;,r, eıabtırat Jllp 
Or r 

lı:.on ~I Gera•et• 
ı:ıuı,\llar ü2crıad~ ıttt Bürge, ç~ltll 
tUıµ bll!ııııaa Salta darı tcnltıd et. 
ıııı~ IQ.l.h&uıunün 1ı~ıı:~ bOlgtaıncıı 
ıııu. dtC r flatına met tara 
leııı taıı.ııın ıııaıcı alınmadıgını, 
ll '4~. ur edlldlatnı ıöy 

«o urııaıı Atı'dııı 
aa:~tıııaııa, bllb=tııt heyecanlı 
ltb.-~ııun o lf p D P. 8altarya 
1 ~ı cevapta· d nı YCnelttiklerı 
lıı.ıı • Atı: tektıcıen ırnı.ıı ve kencıı. 
tıı. lllUıtur, Darııt bücumlarcıa bu· 
lııır~ U!!ertnde d • Yokluk ve ınkın 
~hı eır.ı bayrak e duran Akdal, iz 
1ı:.tqı:2tre1t halk~ekıne hldlaeslnden 

l>,. rca a'lı:.ıı' COştunnu~ Vll da 
Otta l:a ilonra ~nınışt1r. 
lı:.ıt : Ooıe,. konau.n Atakan ve 
)'in Oldutu ı u,ınu.ııı.r. taka. n 
tararkonufrn11&ıddhl~1ıe Şc~da ouıe. 

•na, n .. tıme~ ko 1 1 ne btı il k'4Huıı ti m &er 
da OU'llUI: ttzabü ş r Dunun üzeri 
'!>at erı oın rat anı ıncıa şe 
&ö baıııu 12 tıı::arına alan halt 

11er~elt tııer~tııan alını mar ın; 

R 
•ııcıal\ ayrılmt tır •• • 

e1ım 

F. Köprülü, « 1946 da 
şimdi de oyum» 

ne 
dedi 

• 
ısem ıinönü'nün Balıkesir konuşması 

(lln ı J ıııch'le> ı benlmııenmemıı olduıtu Ue lHh at- nts t~Tl!-1\Jı\Rl..ARI 
10q1 ı ıacldeı onıemek için ıeçlmlert Onı aldılar. h~ canlandıı·cıı. Genel batkanla· mı,ur. Balıkeeılrlller, ıılz ı~lın gün· 

lıı&anlana çotu 1946 demoltraı!an· D.P., 7 e7lUld1 tapalı bir aeçolm be- rının geleoeıtlnden pek memnun 1nOnOnQn bellrtURlııe ırııre bun· lcrfnln mücadele konusu olan cıın 
dır. Ben buıttın burad.a ıconutUJ'O- :rann•m•l MşretU. :.ı:emlelı.ette hu gOrQnen Dalıkeıılrlt CHP. ıı:cr, b!r lana baıında. adalet ırelmektedlr. 16tlıımanndan bahactmek ltiterlm 
rum, çUnkU ben de atzın ll>MI dan zurun, hUrr17etın olma1111ını .kapa. yandan da tızantUlü ve cmdlşelt I· BMın ııarrıy tının cıı ıı:edelen· Dlu uğrunda uııradııtımız iftiralar 
ıoıırakl mUcadelenlze taUlmak la· Jı bir fekUdı llade ediyorlar. uurrı.. dller. 19~2 yılında. 1nönüye karoı mto olduıtunu bellrtım tnıınu:: yeni deııııcıır. :.Jllll mücadelen n 
tlJ'orum. Ben, 1954 u talı:lp eden 71!., yet d~ll. ıı:uneW bir tlı:Udar, atıl· yııpılan çirkin vakaya benzer hl· cıBuıtııı tın .. ınflıı blrka~ lflım· başındanberl bu nevi iftiraların 
larcıa demokrutnın naaıl ertre ıtt· gan b1r lkt.ıdar gerelı.t!41nl aOJIU7or Clltieler olmıısından end.ıe cdl)or lbl •azı•tcdeu \e IBlf'trclıll'n hedefi olmufuzdur. Padişahın &• 
tltlni &Orenlerdenım Ben buna U· lar. 1946 da a)'llı tefleri eOfllyenle- tardı. Zira 16 ekim nkeamı D P. nln l>ntliHt ı.aımıuıı .ıı i.tll!llları, Yunan uçakları \'astt&.sı 
aıun müddet tahammül ettim. Dl'. re ne f<!kUde mukabele euııı:ıertnı Kııııaplıır oc lrında konuııuı mil· Oemlf n 90ylc cıe,·1111\ etmiştir Uıı hep bu l\e\'lden iftiralarla ılo-
:re Jı.artı duJ'Ulan omıt kınt.lıtını naııı unutuJ'Qllar. letveklll Vaclt Aııtınıı. ııOzJerlnl bl· lktıcıar ıtlmdl cıo buı1ların peşin· lu bc~annamclerl unarımızıı atar 
ııldermelı: ve ikaz: etmek ı~ın !atemi· Jllfl.LETt~ ıı \Jı:bdl'ETf tırlrken demokratları o hldlseııln dedir. Da.sın bu iktidarın eli ııe !ardı. Şimdi bu usule ) ine baş VU· 
e latemtyıı blrçolı. tc:rlere taham. ikıtdar, ,ura.da n1a bura.da de· ıu mı.tını tekrarlam&Jıa cı4vot et· buaünkO hale ııcldl. ru}orlar. Halbuki bu hareket ka· 
muı ettim, &abrettlm, Bu ıstırabı ıu. dotnıdan ııotnı:va mllleıtn fUU. mit ve bu hwıwıta hep beraber and ı;çhı ı.~ıs h n ı nunen yasaltır. 
muhakkak iti içinizde de dupnlar nındal11r. o .kimi bterae onu ıeçecek lı~.m11 1f. Pl.er,d1ı~ , 'LILl"E \ ı; fKTfDAH ' 27 \il.IS ın "\81 
varcıır. tir. Her ııün türlü türlü ,-emekler -• .. u Bllbll.S$a bana yirmi yedi sene· 

Seçimin öne alınınaundau ıon· tOrenler, nutuklarla, onların tablrt Uo ıt'ıtAl' \Ti •Seçim emnlretınl cııı bu iktidar nın hesabını sorarlar Hıınl ya 
ra artık u.dece lsml kalan ı>. P. tarihte ınıaıı ırörülmomı. bir kalkın Bu encııoenln tealrlyleQlr ki C.H tahrip etmlftln cııyen 1nona, Kır- bunlar rahmetli Atatürkün taraf· 
den a1nldım. 19$6 dalı.ı mile• ma hamlealylı milletin aevıııaını ka P Balık lr 11 ba,şkıınlıllı 21 ekim ochlr ml.ısallnl anlatmıı vı aon lı.o· tarı idi? CNur ol P&llam acıılertı 
deldul yeniden :rapmak Mnlm anacaklarını unl11Jar. D P. ntn tek do vallll o yazı .ile başvurdu ve nuımalarında bu mevzua mOtead· Vtmtı. ı.ı h1ı.ıı.1111e Aıııtarı.ıt!n 
için namus bon:udur. muntraktretı ıuo de TUrlı: Mlllıtt aııre.ken emniyet tedblrlertnln &• dit defalar Clokundutu halcıe Ce- •orınıık ı-ıedlklerl ht!•ahı hen· 

Sandalye haııtalan ne tate:lenıe nı kendi hAklmlyetlne aahlp lı:ılma lınmuını istedi. CHP. iller ayni ili Bayann bir tOrlü cevap verme- den ııormaktııcıırlıır. Bunu tt.r· 
•Oyteaınıer, ben her harelı:eUmln Tlo aıdır. D.P., bu hAltlmlJ•tl artık mil· tarihte Y&Zllı bir müracaat daha dllllnl e!lylemıotır. nıtı. ha, arımın ru tıtl) Ok ~e· 
danı heaabmı vermeQe muktedirim Jetin elinden alamaıı. Buıün iktidar, yaparak. 20 ekim hldlsealnln tek· fnonü konuımuına devamlı •un rrflfllr. lll>&St \e a~l.:l'rt ba-
Y.e bunu yaparken onlarm anll~ TUrk MUlıtıne bir çocuk aıbt mu· rarı için and içen Demokratlardan ları eOylemıetır: 1 > ııtınıın hnşıııdanlı<'rl ht'r ıı .. 
ılne inmem, Onlar, beni mebua JllP amele ıtmtk, onun arzu n tatekle. bahııecıen Vat n ve Ateo (Balıko· - Ben hakaız ve adalıtaız mua· ntııııı \rrm,•ıe mutı.trcllrlm . 
mamak için tanun çıtanıııar, hal. rlnl hiçe UJ'malı: ı.au70r ;eo7ıe mın aırı ııaz:otelerlnl de bu yazılarına melelert ııöylerım Bundan korkar- cı \T \T01tı.:·C~ HE~ \lU ı 
bukl ben UM cıalı:t mücadelemi ra· takala ftJ' oımaa. ıecıo da Amer11ta11 llletlrdller lar ve benim kindar oldul!umu elıı· \ ı.H~IE<•i: lltll .. ZA\IA"I 
ı.ıarlı:en, mebus olacatımı aklıma ııe aeç~tz diyenlere ıırtılt bu millet l'.11.P. ı.lı.tm PARTh,I temll bir eurotte yayarlar. Ben llAZııtUlıı 
tlrmemı,tım. Ben, bütün vekllllk ın,anmamıı.Jı.tııdır. BUtUn Türk mil· 'I' ı:ll\Al'AK "IAKlı, az Once Kıroehlr mlııallnde ıı!lyle- Buyuk AtııtUrlte ebectl olarak 
devremde, nuruz:umu aullatlmaı de- ıet.ı mAncvl bir ltblruaı Ue tltUdann \ ,\ ITA"I llUI \1\DI CllRlm ıılbl hak&ız ve aaaı teız mua· minnettarım ve onun zamanıncıa· 
aıı • .lıstlmal bile etm e tene.zzül et- ıı:eytl tdarealne IOn Yermek ıat11or. DOnkQ mıtınııcıe lstııayonııno mey melelerl eöylertm. Ben eöyleylnce ki her hareketin hcııııbını vermoiı• 
mecıım To Jtne ballı: huzurunda li!J' Memleketin tek te! aıatemlne deaıı, danını aolduran yirmi bin kadar d onlar korkuyorlar. Zira hare- her zaman hıiıınm. 
IUyorum, 194G da ne ıaem, fimdl de hürrl"te, demokrasiye gleleceaıne C H.P 11 ve taraaarı. daha ıı:lyade ketlerlnde mea·uııyct buluncıuıu· 1naarlı vatandaşların ltertıa.oe 
oyum ve o,.ıe talacatım. Millet htz: ıman edenler 711lnıı Balıltealrde de· Balıkef!lrden veya vllAyet merke- nu ıı:annetmektodlrleor Benim va· ııözUnden kaçmam~tır. Çok şld· 
ınetıntn tek mUWatı Tlcdan huzu. aıı. Tat.anın dOrt lı:Clfeelnde a1alı:ta· zlnc çok yakın yerlerden ııtılobtlen zıyotım 111 onlardan büıbtltün ba} cıetll ol<1Ultları zaınıuı 27 aeneaen 
rudur. dırlar ve bu llı:tldan reyleri ile aı. klmsolcrdı. Dalıkcıılr vllllyetının on kacıır. Genç yqım<Janberl yaşımın batıaederler. Blraz ölçoıu ıı:on.ı'-
R&liM l\J CADEJ..ESt •P.11 ecıecelı.lercıır. sızı ınıl n ?ıUr b lı:azuındakl C H P teştllfıtı· ve başımın U.ttinde vazifeler yap tuklan zaman benim cumburbaş· 
sevıııu arkad&f}anm, bugün bura· metle aellmlarım ulz ntandafla nın mUblm lı:ıamı. B&Jık ıro ııcllp tun. CYaşa. ıen cephelerde 1&Vq· anlı ım zamanından ba!jlarlar 

da 1945 nın heyecanını ye ırtllı:tlnu nm • nnel bqkanl nnı dinlemek imle tın aeıııerıı Ben timdi ılyaal ha- Zira bütün ezl>etler \'e ııaç utıer 
cıı:mekle ne tadar bahtlyanm bil· KAHAOSMA 'OGLU nını elde edemedi. Zira vıllyetln yatımın en ı;on ltademeelnde daimi benim Cumhurb~ıtanlığım uma· 
ıenlz. Bugünlı:tı ııeçlm müe&dl!lW, KOSUSUVOR motOrlü nakli vasıtaları ııünlerce bir dtlljilncııntn teelr altında )"a· nıııda ba l ıınııtır Ne ıçJn7 Çünkü 
lkUClıır mUcadcleaı dC:lldtr. ReJlm En aon Jı.onupn Hür. P. Genel önce D P. tararıncıan tutulmuştu şama.ktayım. vatancı ... konuoma yolu benim za 
mucadeltsıdır nu, 10~ de yıktJ#;ı· Başkanı Fevz:1 LOtfl K•raOIDlllnoQ Tutulmıyanlar da. ldstlk tcnlln· Bu nılllrll krodl ttJ ıerl lir manımcıa a.çtlmıştır. Bunu blle be· 
mw ndı ım12 tek ı aııııemtno ıu. cTesell!mtı h&z:1n. bOyQlt n bl den taydalanamazsını• tehdidi al· lı.cııdıwıııı idare f'(Jcblllr bir nim aleyhimde ~ulianmak lııtıror-
lta 1 d aın eden mücade:ecıır. ru da gartp ımtıo dire aOze ba'1adı tında 1111 hole ıellrıııek ~rzu n• mtı'u· lar. A;ı;ll var mı bunlarcıa? 

!lluhten:m nalık~lrlllt:r, lktld:ır ve ooyıe denm etti: C.ıı P. u~ı. ııu~IH llHll l~·lııdrJlnı. Ruııun llll'ıı 'U· ırn.ıt\t :'\H,!>IEU!~t 
buı;ıın kııpürmc ballnde bulun. •- l946 da !başladığımız yolculu. \lhl~ohh '1A"l\'<I llH'tlnl tıırlh kııreı•ınılıı lldhr Ben Demokrat lktldıır zıı.mıının 
ıruaktadır. ırası ahl!tkıa t".sası, t• tekrar başlaJarak ınucadelefe a· CHP n ln bu ••bab Balık~trcıe ıncı•rl.; 1111!8 UllJt'll l~·lııclr ) 11• da liaşvekıl tııratınııan rejim me 
samimiyet \'O doğruluktur. zil uımı, bulunuyoruz. Beraber ba~ yaptııı 20 000 kl1lllk miting, ıı çim eı.llım \I! JU~ı)oruııı Huıulıuı seleelnln balledlimetilnl o.lddl ola· 
nü tutma1an bir partinin si dıklanınız.. bUmlyorum TUrk mille ler bakımından m6nalldır. Zira dulıtJlılır ki, flrmolı.rutıı. rt'Jl· rak arzu ett1m Bu hU$U~ta yap-
)asl llhUktan bahsetmesi ıU· Unln alın pzıaı ınıdır . ldare7ı el ber tcYe raımen 1ıtaııyoıı meycta· nılıı lllhıılil.uli eı111e11l için \'a• macıııtım teşebbüs, urte~mcdıgım 
lunrııtür.- ı rlne geçlrdllı:ten sonra .ııer şeyi cıe nını Cloldursn bu yirmi blrı insan, ıı,ı>ııruııı. ı \ ruıa l'ıı,11111, ,rcr emek kalmamıştır. Bıı.şvokll yaı;r 

Dundan sonra Köprülü, D:P. nın ıttştırtp, nıı:ırıertne lhanct cıtmış bir Halk Partıııının Balık ır seçmen· uı 1111111111 ıeı ı,rı ı. aadı bunu Yaı,ı a} dı, buııünıln 
nadlertnı H)"&rak, bunların hlçbl· ı:umrc haline aetmltlerdlr. BuıünkO ıcrıncıen yüz binden fazla bir o;• Ben harp nııyllanlannda buluıı 1Btır11pları yarı yarıyıı azalırdı 
rint erçe tlrmedlğlnl belirttik. dunımumuz budur. Millete ihanet ııaıtllyabllcccıtın ortaya kovmut· muı bir kumancıan oıaraıı. oraya Yapmadı veya yapamadı bllmlyo-
ten 10nra eöıle cıecıı: etmlı olanlara flmdl bir şüphe ııc tur ielml§ttm Benım aıbı harp mey. rum. Fakat bütün bunlan h~abı· 
•- İlı.tJd&r vaadlerlnln blçblrlnl tlJ'Or ki, lı:oltultlannın elden çıta •Bugünkü ltonuımım beliti dı danlarınaan aelmıı bir ktmıenın nı vcnnPk mcs•uııyetı ona düımek 

tutmamı r. :Su tktld11ra nnaıl iti· catıını anl1171p veeveıeıenı1orlar. gazetelerde çıkan en aon konu,. elinden Jktldar oylarla zorla alı· tocıır. 
ını1t edWr, aoranm aıze, Dugün lk· Türkiye buhrtm içindedir, buhran mam olacaktır. Çünkü propa11an· nablllyor da miting meydanlann Şimdi l.5tlkbal için ıöylü;or1m1 
tldar 1.e muhal'1et aynı rtlarla h~ tarafı aarmıttır. nuhran llttJaa cıa YMaRı ııe11cmııo ııünü llıışlıya· cıan p~mf.I dellkanıııarın elınden Bu cemiyet bayatının cıemokratlk 
mı çalışıyor? Resmi arab&Jar, UJ dlr. buhran aly&aldl, &d.alıtt taal caktır. Senelercıenbert memlekette alınamıyor. bu naaıl fey böylet nizam lçlnd edOzcımesı kolaydır. 
Jnreı.er, lktıdıırm emrtnded.lr, hant itik ed k tancıa umumi ,.. IQ1.tm•l slyll!l Partiler arasında C11rllk Cifi· ııhtDll\ IJLRA'.'> Yalnız bu lktlcıann dcRlfmesı 14-
e~tuıc, muhaldi~ miting Jllparken dlr. Bl.z, kırmetı bir pula ıntn TUrlı: zcnllk kurulmııııı için çnlıtıyoruz ADA'J zımdır işte o 211man adalet beb~ 
cereyan keser, hatiplere mllnl olma. pnrıuıının, dolıy1$lyleı Türk mUletl· BugQn memlekııtto 11ıyaal huzur mehal CIUZl'lerekttr Seçim emn • 
11' çıılıtır, ntandaşın itimadını ta· nın itibarını turıarmalı: ıçtn de mil halUkaten bozuımuıtur. Sonra ıız. benim Slbl alleelnden, vetı bellPml'hRI dOıeJecııktlr. 
unan bir llı:tlelar buna teneuuı e- cadele edlyonıı. Türk mUleıtne hür rı Balıltesl rlller, ben 1154 aeçımıe- bOtün resmi hayatından arımaoık "'f.('ht .,," h r.1 I 
C1er mi? Vatanda.şın itimat etmodJ41 retıernadederet ı~atın• gelenler, rıncıe Bize ıo aanıerı arıyacalaıı· kuııur bırakıtmadıgı halcın mey- Seçim emniyeti 0 bale ırııımı • 
nı gllrünce kızıyorlar, soznnn tutma milleti aldatın~ lnunıarcıır onun nızh demiştim C1anda dimdik Curabllen rn hııırk1111- Ur ki. &iz u~·anık bulunmlll'.l!ıını2 
flln partilere de. l.nsanlara da iti· tçln bl• cıo onlara. tttınat etmlyorua. l'ÇOll'll \nlıındn ıarım, nı.ıı. ten hesap 11orabllecek vaz:ıyottc o- her ft!nalık olabilir. Seç•mac veya 
mat edilmez... Artık dllı:tauırıuıc büttın bünyeıı,. lıtrıııı hu ııırııııı 11ııp mes"ı ll· ıan bir acı anı a!lrdOnaz mUP Fakat d~vtet işlerinde 11uç olabilir, 
25 tsci l\tAl>DE ıe bu memlekete ıırmıt bir halde 1ellf'rl111 ılll Un•llnh•r. Hııısüıı· ben bu ıltomler vo tarizler ka1"1ı· MQteak lbr.n 104!1 e.:.mler ne te· 

KOprülll bundan ı.onra. D.P. nın dır. ReJlm buhranı, bir dnlet relal kil sl)a 1 " llitl•ııdl ııuımr- aında bir &ün bllc Plıman olma· mas eden trıona. vatandaşın bu 
programından bahl.s.lo <2.S lncl mad buhranı h&Une ı;tlmlştlr. Devlet re- ınzıuıu flııhl ıırı)'urıııınıı1. mışımdır. Dcımokratık rejime alr· 7enı eec;lm 111.ııtemlne alıştırılmasın 
de .ıruUatlmııUcri mcycbna çı.tarmalı: lal, .kapı kapı. k07 kOy, lı:uab3 ita ıurııerl dtl90ııs011ler. nrltl't'k Clllllmlzden dolayı bir ıran bllc P•I• dııkl güçlüklerı belirten misaller 
tan bahacder. 4 uncu Mcndereı ıı:a aaba dol•t•P bu buhranı alrve:re çı· ıunırr flrhıeııı H! rlrnı rnrlt-ı man olmadım COnktı ben lı:Afl de- vermiş ve şöyle devam ctmlttlr: 
bluulnde vnad edilen ıtpat ?ıakkı kama.=• aebeıı olu1or. Türk milleti olacaktır. recede atin ıromıü, vı okum~ bir - \'a ılı, 1930 ıll' ııhtıiıııı7. 
no oldu? tal beyanı, ha}111Jet kı. huzursuzdur, bu memlelı.eı karanlık lnönu lktld 1 aaamıın. Onların bir ıuıı ınııafa 11 st(•lnıl ili' ıınıe ~l'tlrıllııtı? 
rıcıdır, niçin memurlardan ıaunaın Jar içindedir. Memleket maddi ve huzuru 'ne !çınara~~:; •inin slyııaJ ı •eldlklertnl ııörmek, Olll'Un bir acıa- Biz hu nıl'nıltı.eıt ııntclf'n al 
de mrbusıardın 1stenmutn? Şimdi ınAneYI bUtOn he7etı ile çOkmtlt U· #unu Qç mühtnı ın~ıı oldu· mın muarıalarından alacaRı ın bU· dık, nete'e ııııorılllk! • iz ıır· 
yeni bir putl m•fdllna çıktı: bu, zeredir. Bunıı. son vermek n nta ee ın lr türlU yUk intikam ıı: vkl olacaktır. • reıll' bulı'lunuz \t' nrrt'~e il' 

tıplı.ı 194G cıakl ruhu utı1or. nu nı ımrtırmak Türk mlllet.ln!n eıın (ıllr~:=~a=:;==••=!~Bam~~~~;;;;;;~;~ tırcıınız:: Oh: ııı~ ııır zaın:ın 
p rtl Httr. P . dlr. oanden aune :r•· deellr. Slzdrn niyazım, bu vııtanı 111 v ıerht1 ııtııırdlk. 'lmıtı ı'lr oı· 
71ldıltnl g6rüncr, t.e kllltlanm11ını m&hYl'dtnlerden kurtaMnlZ.> atandaş dikkat ;::tıj'ıırıı;ı; HrdPll lıaşlı.rnc·ı· 

850 lktle1ar mensubuna kal'!jı :ıııo 
klş ilk muhaterııtten cıeh et cıuyu· 
oıısunuz. Hatbul:\ bugün medmt 

memleketler n en kuvvetli mun· 
zene manzarası budur. 

30 ki llW< muhnll'fı:te tnhıını· 
maı •li•t~nn">rn ~lhnlJtll nnı 
ra Klirlezıııac nrauıaıuıır. Hl7. 
UO ıu: ıııubaldl'tr tarın s:;o 
ile ıı.;uııarn ırllrı.l't tnrlh1 o· 
tıın ı lahııltı \ a:ı:Ul'mlzlıı mO· 
hlın bir mrrhnle11lne urnıı~ O· 
luru7~ Allı R) cin 1) a 1 ımhaı'la. 
brr IJ ı roy l pılalılll r. G ru dn 
lı.tbaill nlıada 111ilaııı trnırller 
tıınııııır. 

nu kacıarın111 bile no kad r kıy 
metli olcıuRunu ırOreeekalnlz Dll
tışmcnt&de her bakımdan aclllm t 
varcıır Baklıl milletin. ılıun en· 
ı: llertntzd n kurtarabll«dl ır .. 
deı>lno batııcıır. 

Buııünkü konuımwnda cıa Ba • 
bakan benim lllW de ıı:nıınlı:Or An 
karatıla~ d 121Rtml ııöylemı,tır. Bu 
ıtı ra ı kendi caz t 1 rı valttıyla 
l azardı Kınıln uycıurcıuıunu b 1-
mczdlm oem k tıydunnut olan 
Dovlctın Başbakanı ımıo l\flllet 
için çok t ocıııecelı: bir talidir 
bu Bqbakanın iftira etın111ıne ve 
uy<1urmımına manl olacak bir vu 
tı olmalı idi ıeso cıe Ankaralıla~a 
o zamana kadar beni tuttuktan 
ıçın tqckkUr ve mınnııt hıtabeal 
yazdım Hakikat budur sı:v1eı mü 
cııcıclcde bilerek iftiraya eııtınıı.n· 
lnrın aıcıbeU eraeç recı bir hacaıet 
olacaktır 

lnönü be anatını vercıııı:tıın ıon· 
rıı. ırazctccller kencıı11ıne CelAl Ba
yara cevap olarak cnlçln Toşllor
cıu hldtaıılcrlnden daha batucıtme
cı nı ded.~tnl ve Yeştıorcıu htklye

nln no oldu unu aorm"'1ar, ı. 
n na ae Y ııorcıu hlkAye,.ını bü· 
ttın teferruatı tlo anlatmı~tır. 

Seçim cmnlyotını nerccıe bırak· 

C.M.P İ%111İr SAHTE c H p OY PUSLALARI ~·~~d~,~~ıı~.1 ~~,r~~~~ııı~eP: 
1 

a • çlmlercıc partllcrtn para sarfını 

ltfiıillgi kC>ntrol altına aıacaıız.. 

DAG
""' "e\•lmıtr on 01.' ıOnı'lf'kl 1n• 

iTiLiYOR ııııtın Jlllııız lkllıların lehlnr• 
Söııiik gePtİ 1 lrılltlnl \il bnnun )Rnlış ul· 

~ dulunu aOrdOt. bunu klll· 

C . H . P. lstan bul il idare Kurulundan bildirilmittir: s~:;,~~:11~okıuk ıı.ııtemının biz Ru•ad mnhııhlrlırıl~l1rıı 
izmır, 22 - tzın!rdekl ıovdo ıııa. 

terllerlnden eonuncuau buıan Bu 
ınahane meydanında C.M.P, taratın 
cı n yapılmı,tır. Bu mıttnıı, diller 
par~l mltınııırtnde olduut ı;lbl pek 
il ı görmeınltUr. Bunda, mıtınııe 
lştJrak ecıeceltlertnı Oncedon blldl. 
ren Arn• ııı Ardıçoaıunun aon da 
itikada bir program delltlktllll ya. 
2Unden gelmeylf)erl ae mQNllr ol· 
muştur. T&rlbl Basmahane meyda. 
nında adeta kayoblan ÜQ bine ratın 
dinleyici lı:artıaında lı:onutan hatip. 
ler D.P. J1 tlddetle tealtlcı etınlfler 
ve mütemadiyen Oamın :OOlüJı.baıı 

nın tultltı bldlaeıılnl ıle almıt?ar
dır. Bu arada hatipler, saman ıı:a. 

man O.H.P. ye tartzlerdı dı bulun· 
mut?ardır. 

Yurtlu ~alebeler 
ı 

ma ı 1 ınelfl!'• 

1ası toplantıdan rah&taız mı oldu 
nuz;?.• 

nu tarı bir Jı.onutmaY• muhatap 
olan ııcnçlerle, D.P. llkr araıındıı 
munaltap bQJOmelt üurıylı:en bin 
dlrtlmlt polla ltunelert yurdun onu 
ne ı;eımı, ve hldlaeye mUdabale ı 
cıcrek )ıuda ıı:ınnlş Ti bu hlCllal'JI 
ıcbcp oıanlan arattırmıea b aınış 

tır. 

Öğrencllrr, polllln bu kilde yurt 
ıanııa Jlttmlyeceaını, ıçınde b&nn 
dıkları JUrdUn muunl71t1nın lb 
ıc.ı edllemlyecetlnl ao;ıemıoıcrae de 
pollı., Tılı.nllt Okul OArenellertnden 
E.'ıll.t '.rurı;:ay lamlndeltl genci kara 
kola ı;ııtürtrek ttadwnı almış ve 
aonra da Emniyet MüdOrlııtüne ı:O. 
ıurmUştUr. 

1mtıhanlanııA ba11rlanm•.ı: için 
' Cl!)l ıündüze Jı.atan aençler, bor 
,eyi bırakarak aec• ıııç nkltlerıı iti 
dar Vali OOka,.a, aaTcıya ve dlgcır 

ıtgllllere telefon ederek durumu an 
ıal.mıt1arcıır. 

Eaat 'l urpyın nezaret a ı.ına a· 
ı.nınııaı üurlne Be1u:rt karakolu· 
na &elen ıı:u:etecllerle ıoto muhabir 
ıuını - lfavadıa ı;aaetmnın muhııbl 

rt müateana - pcıltaler içeri bırak· 
ınamıtlardır. 

Du arada pollalerlıı foto muhabir
leri araaındR çıkan munııtat1lardan 
bir taneli Oumhurıret ııazctcaı mu· 
bablrlnln tartt.Jı.lanarak içeri ıııııu.. 
ruımaın ~•bep oımuttur. Maama· 
!lh karakolda az aman alılı.onuldult 
tan ııonra muhabir aerbett bıralul· 

mıttır. 

Huadtaten arltad•tl&rlJle blrllltte 
lı:arr.kola ıtımeJc için !arar eden ıra. 
aıetecUere 1tapı71 bekleyen polbler· 
den biri: •Bh'. baaın muın tanıma. 
yız, h•)'dl ıldln• lil)'t bıcırmıttır. 

Bu &rada birkaç D. P. ll o~alt baf 
kanının lçıırt aıınmalan autecııe. 
rln dlltk&tlnden lı:açmıımı.etır. 

23 15 te Site Unlveralte yurdunun 
müdürü ifadeli alınmalı. için tara· 
kola celbedllmlt, arcı aaat birde hA· 
IA C1'1ne dönmea1ne muaade .cııı. 
meııı"tı. 

8aat 2t te htanl>ul Emniyet mtl· 
ClürU r•lmlı. kara.kolda h•zır bulu· 
naıılarla uzun konuşmalar ıapm~ 
tır. 

Saat 24 :ao da karakolun lt&rfl&lll· 
cıa blrtkmı, bulunan kOoüıı blr top 
lulutu cıatıtm•I& Ç19!ıp.n reaml el• 
btaell bir polis, Emııt Turga11n ıırt 
ıtadulnl almak için alıkonuldutunu 
8ÖJ'll'm1şttr. 

b&hın blrindo :vurdun blltlln 
ıtıkları yanı1or, :rurdun dört tara. 
ıı clplerlt. kordon altına atuımıı bu· 
lunurordu. 

l\luhteıır Sf'TJltl<'rde, (altı ok) lu sah•- C H p dıı hiç olmazsa yınnı ııene ıçın 
lalarının d ~ t ld • .., · • • oy pus- taycıaıı olıımıyacaııını aorauı~ Bu 
tel d aaı 1 ığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu sahte 118• bakımcıandır ki ntabl teman usuıu 

~r c C.H.P . adaylara arasına başka iJlmlcr karı lırılmı na ııettrecetııt. Ayrıca mOhtlrto rey 
~e) a

1 
adaylnrı~ızın ı imlerinde ve mesleklerinde tahrlf:t pwılaııı ve zarfı ışını de bir temi· 

~:~,:;~:~r. Böylece, bazı oylann iptali lcln Cırsat hazırlan· ~1H~ ı~~~~~ac~:.'~1-ıot 
11\l:'liTIMI& 

Muhterem secmcn vatandaşlarımızın oylannın 1 tal Burada Balık ırıııerın toTeccn-
cdllm(.Rfnc fırsat bırakmamak lcln aday ll9tcmlzJ IJ*n edpl hona benden almak ıçın çolt bak· 
ruz. Sc~menlcrlml ı il ı d • YO- ıız tertipler > apıımııtır. Ama bun 

:a~ !isteler! a ağı~~k~ Ji~~cn ıf: 1ı;~eed0:n 5~n':!~~~a~~:lka~~~ ~11~na~:111~~:8 ~t~~tı~~~· ;:P~: 
rclzrın.,.. ve 

1
ondan onra kullanmalarını ehemmiyetle rica _........ haltaızlıtın rııddl oıatııyetındodır 

• i>ll)'gl ıınmızla. "'U...- f3U ılr& Hyln OumbUrbqlı:anından 
bütün D.P. ll&zctll(lrlne kadar ya-C H p / c.ır.P. htaııbul tı idare Kvruıu yılan bir !lklr varcııı . C.H P. ıktı· 

. . . stanbul Vilôyeti Mebus Aclaylart dara ırellnıe bayatı ucuzlatmak I· 
SEMSETTIS GÜSı\l,TAl' • Ord Pror .... ki B••b k çın köylünün malını uouza alacak· 
D TEVl'JK "' • ..... .... a an mıo. diyorlar. OOya buırtın lı:Oy.o 

r. Aul..AM : Ord, Prot, Oeneraı. Unıveıııl· l:IJpablocaıı ııaaraaı ıçcc: k kadar 
n tıı Nkl rektörü nıtah lçerl&lndo bulunuyormuş 

lh.ıSEVİN CAJIİT \ 'A l,CJS o. ncu De\·r. Kanı MlllotYo- Halbulcı en çok ıatırabı çeken töv· 

MOMTAZ Ö 
ıtnı. Muharrir vo mOclllf lüdOr Köylüler vcı ı~çllar buıünka 

, Kl\IEN : Eski Bqbaltan Yardımcıaı, iktidar tarafından aııçtm zamanı 
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CEMAL Ylt,DIRJM 
RURHı\~ FF.l,F.K 
'" rnt n \S \R 

DeYlet Baltanı y(l!Une auıünen ve elinden alınan 
btıııat Dorentı bilYtlk baklarcıan ancaıı: s·nıı:aıı on..ı 

• kendlllnı verııırcık oru elde ee11· 
Emekli Oraeneraı, ealı:! aeneı !tın ınısan kütleııtdlr. Butcıay rıa· 
Kunnıy 2. ne! Bqltanı tına ıı:am yaptık dtyorıar. HalbUıtl 
O.H P Mecllı tıyeııı. Avukat Pahalılık bqladı b...,ııyalı lı:Oylü~o 
C.II.P. Meclis ar ı. Avukat ödenen para. hakiki delcrln altın 
Avukat • tı haJalyet CllYanı cıaııır. 
Dqltanı ımh &S IU7.I H 
Parti l\lecllı Qycal, Eski Tekel llctıcıara ııoldlkleM &a.'11an eııe-

1 Dakanı rinde. bu memıeketın tarthıııcıe ~ı 
n~yazar. Eıılcl Devlet Bakanı bUlunmıyan bir buıne, dıtarıaan 

ı acllp blrıkmıı olan altın vardı 
Tüccar, ktlııatçı Bunlar ~ıynet alunıarı ımıo. dı 
CHP. Moolle Uyesl, il. ou na\.. yorlar. O &lynot a!tınlarındllll Hit.-
m Trabzon mebusu tun biraz da ela blrlktlns nııııı. Zı 

: c H P. Meoııa tııesı ra bu altınlar, cıcvıetın ltlbarıw 
A\ukat. CII P İstanbul ıı sıııunr. ' 
idare ımrulu scıttett'l' 11~esl Hı·ııı do llar \'I! mülletıı.ıer 
Avukst. 1stanbul C.H p tı lda- "rıısııııtıı l W!I) oru:ı:, hem dl.' ııu 

mt'ınlı•l.ı•tc• allı a)lıl. ı.reıll lrı• 
re kuruhı 11}C51 llti~· \Crcl'.cı. bulııını)oru"' 
Avukat. C H P. İstanbul iı lcıa- 1.ıırııtıı dün) anın ııazınclc:rı cıc 
re Kurulu Ure$1 Dış Politika yanmaz. Karatıeııızın her yerinde 
muharı1rt zıırcr takları arıısıncıan aeçtım. :sıı 
Avukat C B P İstanbul tı ıaa· beblnl biliyordum. Bu taklar, ben 
ro kurulu üyesi den ıonra ıııııecek Batnkll için 
A\•Ukat. c H p lstanbuı ıı tda· h&Zlrlanmıttı !naat ecıını Bu mem 
re kurulu Clyl'l!l lekotın parasını, velev çok u bir 
il el devre Lıtanbul ... Ab .. ~·. miktarda oııa. tıu eekllcıı heba •t 

"'"' ...,u mele hakkım12 var mı7 
Makine vo elektrik teknisyeni. llalıkeııdlrlllor. aevııllı hıımşerı· 
ClI P İfttanbul tı tcııı.re K\lruhı terimi Bir bakımı çıkınaıda-
ü) cııl yı. Sly1111t h u z u r u m u " , 
Eczacı. Klmraııer. E)•Op fite ıktlaacu buzurumuz cı Q & c ı .. 
Başkanı rt'ııız. cR r buıankü Jktıcıar devam 
İktisatçı Emln~na tıço cıdorac, bir bakıma derbal cıu:wıır 
Başknnı ve ııyuı huzur k1t1mı derhal dtızı 

lir ve lktlııadl huzur da Z&.lJ!an 
Avukat. Fatih flçe Ba,kanı ıııtcr. Fakat bunun için ıttıcıarın 
A\"Ukat. Silivri 1tço İdare KU· cıerbal do ıımeaı lizımcıır Bu ıtc 
rulu Oyeııl tldar deRl.ftıRI ııün aozelmo cıer-
Tüccar, Ziraatçı. Çatalca lıçe hal batlar. TOrk para.sının itibarı 
Bqkıını derbal artar. Buııun kaybettıııımıa 

Avuka~. Kadıkoy 1ıçe Başkanı 
Avukat. Beyoııu tıç Bqltanı 
Avukat. Şişli İlçe B~kanı 

Ev lı:acıını 
Avukat. il danıtma kurulu 
Oy 1 
Avukat 
TÜCC&l'. YUkBek Mtlhenala 
lstanbUl eakl Çalışma Müdürtl 
işçi, fatanbul ftçl ıııcndlk&Jan 
BlrllRI İdar. Heyeti Qyeııl 
lşçı. lstanbul t.çı sendikaları 
ntrllRI Haysiyet D.vanı Başkanı 
lııtanbul şorörıer ve Otomo
bllcller Q!mlyetı Baııkanı 
Emekli Kurmay Albay 
Muharrir 
1ktısatçı 

en büyUk d tok, resmi IOzıı iti· 
mncıın kaybolma ıdır 

llitlılıırı cJetı tlrıtııınız ıı:ıııı 
hem lktlıadl. hem bal buıtuı 
b lı1ac ktır. Benim ıorctli*llm 
ıııllll't tııı ite mrmlelırtln hır 
ttrlrıdı karar \Prmııtı r. balı ı.:t 
alrlller. bunu ılı dfl burllılı 
tamomlıyocaımnıı.I 

Bir Jet yandı 
pilot yaralandı 

Baııııeeır 22 CHuauıl) - Oatrfmıa 
thaan Bakıraezen ıcıareılndı B 84 U· 
pi bir Jet uçaıı burun aaat 13 ti 
hava alanından ıı:alkıt J'&ı.ıarkın dilf 
mUt H tamamen 7anmıttır. Motor 
takata12llğlndt11 meydana gel~n ıı:a. 
uda pilot İbaan, paratütlt atlaJ .. 
rak kurtuımu•&a cıa iki •J•Aından 

vo kalçasından J&ra almıştır. 

'IAYPAı 1 

..... ~· 

IA~YAZININ DEVAMI 

HEDEFiMiZ: Milli 
SELAMETTiR! 

tn;ı51 1 lnl'ldel 
Hıı ı:ıkar )ol, rı'' lıııhl l.;ullıııımnnııık c1c-l:llcllr. Ke) rı lılr lclarrnın 

prna.•ıu·a lu•r r) l ll'hılll l'ıtlı:ı bir ml'mlel.eıtr bir \atııııd ın Çf'-
1.lııı n 1.ılr )QI ıuımaı::n ııaı.kı 'ol.tur. Sl'\'lııı nnıtııı:ıııııı ha ııın ı:lt· 
uırr:e \ lı:..la11111ız •lı:I ııırrtıur dnıf'llıllr. \ apııc·n ııtı:ı l'). re' lrrl d • 
ıı:ıııııamnk.. srı:lııı dalrl'-tndt' ı.nznnnıa..ı lhtlnıııll l'll ra:ıla ulan nııı· 
llftllf p1rtınln lthlne ularaı,; "''lııltl ktıllRnırıaıaır. 

ııu ıııullnlıı nıl'•rlli l•tnnhulcla llnlli l'nrth<I olma ı \ı.1 tt'red· 
t!Oıll' •llifUrmPnıPlldlr. "l"('lmlerln altı ay ~nnrn haU:nnl. eUI bir e· 
l'lm ~l•lt'ml ile )enllt!nerl'tl hn\;liınctnı.ı taahhüt, l•tl\;tıal hnkliınıln 
r ll•h bir ıı:r.rantl tt"t1'11 l'dtr. Hu ~ıızfiıı tutn1mııma ına lnıkllıı ta•av· 
'ur "1llf'1111•7_ \ rı trcTflhl'l!'rdrn Pl'k iyi derıılrr nlan. ('Ok olı;unl ıın 
l:ılinClnllıı l'ıınıhurreolsl detll . D \ekil olma ıı lial' r Hrm 1 ,.,. lrra 
ıııt••'Ull) 1'1 1111 hlrznı Orrrlıır alnıdn hazırlıınııınsı; hıızıır. 1 tıı.rıır 
)Ollnrının atllanlırı• ı11hr hlr filli ı:nrnntı tr !ili rdl'r. 

Huna rtılmen. lı:lıılzde nnıı. l'arıı.ınr ı,;ar ı e ktdtn \.-etnıa bir 
~el\lıımr lıl 81 \arH \I' hu1111 ° )enl'nıl)Cll'Un17~ bin t ) znıaıın: r-
11) lr 1.;ıırııın ll•tr lın:ıırlaııırıı. lınkAnııııı ııımııml)1e ablp ınıı. 8'hle 
ll•ll'lrrln heııııtıa 1'aıııoı1111ıcı zanııı , 111111,tır. ı.ıstenız.ıe1.;ı hrr ı ım 
h.ıı.ı.ını ıılır. 

"''' n ldarrJ r ı.ıır,ı ııcıınn &a\'ll$1a rnr•'nllyet tqıJ&ın bir n• 
ıanflııt tırr.ılyle ılzl' dO t'll tılr uııre ur: ı rer bir pıırtlll ı rıılz. 
1.rndl pnıllnlu alt hlAlcrl ııu drrnı.ı ı.urtulue çc tıürrl)t'l mOea· 
ılrlP.<f 11.'ln hır ıarara ııırakmnk, parıııı sıraH ıe otıın br\e lrrlnlzl ahı 
ay aı.ıırakl e(•lmlrrr talik elmeı.. onu 81"\Senlıı:. dt', C\Tıll'Sr.ıılz cır 
~e\•lın dıılrt'nlzlıı şr('llme llıtlmııll rn ı.ıınl'lll ıınrll ine tt~ \t'rnıl"ı.. 
ırr hl• e li ıpıtınnnııı u ı,;a1.nn1111) ncııt.; bir ııartı uirun l't'Yfnlzl 

ılnlıtııınnın " 1 raf t!tmf'nlıı, lı.r)h )Ollann )olı'u~u olnıalit dernm 
rılrl'l';ıln ı H 'l'nClhyon dl'rdlne de\n aramı)ııc ıını 1lıtltme3e bile 
roıuııı &lirnıl)l'll lktldıır parllılııe hlzıueı m."lıı ına ıeıeoceıını ıınol· 
nııınırıı.: ... 

U..ı mOrııltl!'dto hık H' bllrrl) I'( tarafınrı llrntol.;rat rartllllerln 
ılt tabii )erlrrl. mili! lfhlrllıl •'f'llhl' loln lıulunduıu tnraftadır. 
llenıııı.ı ot ı•artl ba.•ta. ('Ol.; hasta. ktoıllııe 'o memleı.rteo •ıırarlı ol'l
ı~k cterrceıır hn. .. tııdır. Onun krndln l drrltnll' ı. toplnmıuı. ferilınlll 
ıııl'ınlrlo;l't tıl:ı:ııtl'tlne hazırlımnı ıl!lı, lktlılıtr lhtlru•ı uıruııa her e:v1 
Cl'ıLı rdr<:ck n hrr \•lrt.tıı tıı\h:I vl'rl'C'l'k ı~ııctallardaıı liurıulm M 
için ıııutını.R ıı.ıııııırıınn uııılda,ıı rılııııı•ı llbınıdır. 1930 de \nlsn rtt.r 
\ P h UrrlJ l'I ınrıırınrı. llul k l'artl!llC'r ıın.ıl Denıoı.rnt ParllJe fl'J' , Pr· 
ıııı·ı l mrııılrkrtln ,,. ı.rrıı1 1 ııorlllrrlnln istikbali he!labınn nu.Ue 
1>11ynıı•ıar ı. lııı~ün \Ulnnl meıı·ıııı1eı bl -ı t ıynn Demo'lı.rat Par· 
tllllrr l~·l ıı ıle doıru JOI odur. 

"oıı fü: ıılımıli Allnhtıııı dll!,orıını : ('ı;- ~n onrııı.ı imtihan 
11,'lıı ıı ı:u Jıırılınıl'ı olsun, hrplnılzt' dogru )(ılu ıü ltn.lo, ı:ııe ıuı 
tlolflıırnıı hu zanllı mllll'tl tırtık de\aınlı bir buıura \'e liaıil illi 
c\gl \e Ahenk!nt' liD\uŞtursuıı-

Ahmed Emin YALMAN 

''Gel CHP gelde görey·m,, 
IBqı 1 ln~lı'l" l 

roımemıot1r Misalini arzctmek ıa 
terim fatanbulda O P, bUyCllt bir 
mıtına ~·aptı Oueteıer ıo binler 
ce lnııan vardı C1lye vazcıı . Acaba 
yQzblnleree demek için daha r.o 
ıstıyorlardı Şunu t'Oylemek iste· 
rlm. hepiniz kahraman çocııkl~ 
sııuz. Fakat ne ç11re ki ben efkArı 
umumıyenın tcrcumanıyun diye 
ortaya çıkan gazetelerin ettlln u
mumlyeyl eat:ırtmak için bir y&Jan 
Aleti haline ıteldlilnı ırOrmcttesl· 
ııız • 
Başvekil dalla llOnra aeçlmlıırın 

ön alınn1uına tema ederek tliY· 
ıo dııdl~ 

ıı:- Heraün r jlm buhranı vardır 
ctlyo k&l'1ımıza çıkıyorlar. 40 aün 
mücıcıet.ıe bir ınanna deli cıeme 
cıcıı olur aı:ıdlltlcrl e'lbı. insanın 
içine bir ııüphe ~ırıyor. llalbukl 
onlann bu hareltetlert içte n 
cııtt bir tal;tm aıtır zararlAr tch· 
llkrelyle kl\lll karşıya bulunmak· 
tııyız. işte bOtOn bunlara son ver
mek için ııeçımıcre mrmeıto knrnr 
\erdik. Millete diyorlar ki ocmoıc 
rat Partiden bıktın mı? Bunlara 
lktlaın verecek mtgln? t tc tkU· 
cıar. ge~ınıer (kür5ünün yanıncıa
kl bazı !:lm11eler. hayır ısuımez dl· 
ye ıtırn2 ettiler! hayır, seçlmlP.rr 
R1tslnler diye aOylQyorum Yoltaa 
iktidara ge!ıılnler demlyonım. A· 
damın. l?OI do ;Oreylm dedltl ır!bl, 
ırel C B P. tn'I de tı!lı1!'; im :t 

Mcnder buncııın aonra tlnlver 
ııte muhtariyeti Ozerlncıe dur
au, tekrar basına hOoum f'Clerelı: 
Oyle cıecıı· 
c- Uatbuat hürrlyeU yoıonu~ 

Açın auetelert hııııısı de aütun. stı 
tun alr.yhımızı:ıe lı:!lfürlerlo dolu 
Öyle iti bunları k!i,pollln Onüne a· 
ıacıık olaan kudurtatıak kıClıır •· 
tır küfürleri yayınlamakta mab• 
zur cönnozler.• 

Mıınderea flattar konusuna cıa 
temu etti ıBuatın Tl1rklyecıe .ti· 
atlar yUıtsok mlh diye ıorunca. 
ktırsOnnn yanında bulunan ve 
ber rırsatta tl!ZahQrat yapanlar 
ıhayın dl);o balırdıklıın hı!d 
Mendereıa c7Uuck. elbette yQkaeb 
cevabını vercıı Bu tlat vtııraeltll· 
ıının btq bir mAnıı !tadı etml7e 
ceııını. çünkO kazançların rıatıar
dan çok C1aha yOtsek bir ııevlycyc 
µıaştıCını, Türk per1111ının kıyme 
tının cıa,m inden endi•• f'Cll!mel 
mcsl ııcrektıı!lnl sııvıırerek. knlkı· 
nan bütün mıırnleketlerd lktısadt 
ııkıntılann blttr emrttabıt oıcıuRu 
nun kabul ecıııaıtını belirtti ftaı 
ya \'e Pranllllda para ıı:ıvmetının 
Türkhedl'klnaen dıı.ha fazla dOşOk 
olcıuıtuııu llert ıUrdOktm eonra. 

•Oradıt aa mı bnlk eerııt Canım 
kurban ol un böyle ııetaletaı dC!dl 

Mende bir kere daha tam t 
tnıınav,. hl1cum t'CIPl'f!k. tnonünün 

bu BllÇIM'l'rd!l 0 P fi kemen;Iıı • a 
klllııyabllmek için oyun dolu llm· 
rtınan eon çırpını•ı Uo tıısaba ta· 
eaba dolqtıliını. ancak bunun tnıs 
nanon ııon oyunu o.aca~ını bel rt
tı. 1955 de 36 kalem C1J anın J oıt 
oldu2'cnu. bunları CHP. il kalan. 
torların topladığını izahla konu~· 
mıısının en dikkate deler au cam 
ltıalnl ıoıartettl: 

• Şu blıı:lm mlllet'l'aflll'r mıze 
tıakın Parti kadromuza bakın. ~u 
racıaıtı tmanların iç yüztınn b • 
raz d ecek oıaaııız. tçlnlıden onla 
ra sadaka vcroceıtınız ııcllr > 
Vatandaşlnnn ıstdl Oz:er ne 

Kıbr111 mcııelMlne tem eden l\fen 
deres şöyle cıccıı: 

ıı:Kıbrıata yapacatımut ted&kt!.r
lık adanın yarısını bırakmak \8 
TOrktyoye baltan yan11ını Türıt 
\ Müs!Oman uneurlarla Türktyıı
ye ilhak tmekten ibarettir Bu 
karıınmız kat'ldlr, bunu h ç b r 
şey cıeğtştlrcmlycc ktlr » 

Mendereıı. ıırtık bug(lnkü mu
halef etıe Mecl te çalı.ııııunıraca· 
ııını. Mecllııto fazla muhalif m l· 
letvel:lll istemedi~ nl b~llrt rck 
sllz!ertno btlyOk bir tezahürat a· 
r nda şöyle eon vcrcıı: 

ıı:D.P. ye oy \'Crdl~lnlz takdırdc 
ııkarayı cennet ııüzell~lne kııvu 

turacatım • 

limanımıza gelen 

ithal malları 
DU:ı Umanıınıra muhtelit mlllet. 

tere me=p ı:emllerle 86 ton cıura 
llt, 87 ton !tAatt ve karton, sso ton 
aaç levha, ~ ton çelik (Ubuli:, 97 
ton çtYI. 217 ton karbonat dll ıut, 

ıoo ton klınyevl madde, 253 t.on gud 
lt01tlk, S2 ton knuçuk, 18 ton plA.ıı 
tll: malzemes:. 575 ton çimento vıı 
88 ton pencere çerçev.seı gl!lmhUr. 

Hizmetçisini öldürdüğü 

iddia edildi 

fz:mlr :: <Huaua1' - D~n Tire 
:ıvcııııına yapılan bir ihbardı Ti· 

rede oturan Ali Antat ı.C1ında biri· 
nln, yanınd:ı çnlıstırCll.ğı blıme~W. 
uı oıaurenk lı:UJ'U71l att.ıaı blldlrtl· 
mlşttr. iddia üzerine &aYcılılt ta'.ı• 
tıklt.a baıılımı8tlr. ,, 

Sıthlbl: VATAN Oll!!eteclllk 
ve Mathaııcılık T A ~ cıdınn 

\11\lf n R'llS' \'AUltı\S 
l"rotımt Net!rlva MOdürO 

l'ızran ımot nErı 
Bu savıda Ynı.ı İelcrinl rıııen 

idare ecır.n mr.sul mOdOr· 
1!1 \Mf \KPl:'li \R 

Gazetemize yazılann yeni harf
lerle ırııncıt.rllmeslnl rıc rderlz. 

1 M. M. V. 1 Notu Sat. Al. Kom. Bşk. llônları 1 
Clncıl llktan Tutan G. Teminatı İhale ihale ihale 

Lira K11. Lira Krş. Gekli tarihi -ıaatl 

-------- - - -
:-;obut 114 Ton 114000 00 6950 00 K. ıarf 1 Ka· 11.00 

Nohut 50 Ton 
sım 957 

50000 00 3750 00 K. zarf l Ka· 11.30 
sım 957 

thale y ri: 1.atanbul Sirkeci • Demirkapı 1 No. lu Sat. Al. 
Kom. dur. Enaf ve ıartnameler her gUn llAledcn sonra komisyon· 
da göril!Ur. (2605 • 14600) 

isi. Topkapı Maltepe As. Saf. Al. Kom. 
Bşk. hğ ından 

ı. Aeağıda clnı ve miktarlan yaızlı iki kalem iaşe maddesi 
pazarlık uretlyle satın alınacıılctır. 

2. Evsaf ve sartnamelerl her gUn komisyonumuzda g5rUlebl· 
lir. 

Cinsi !\ilk tan K. Teminatı ihale gUnO Saati 

Patates 3 pıırU 2500 er liralık 
K. Mcı·clmck 2M>O liralık 

375 Lira 24 Ekim 1057 15.00 
375 Lira 24 Ekim 1957 15.15 

(2739 - 15188) 

İzmit Deniz Sallnalma Komisyonu Bşk. dan 
1 -- Kapalı urf mıulO ile 5000 kilo sUt. 6000 kilo tava yo

turdu ile 5000 kilo kbe yoğurdu satın alınacaktır. Mu· 
hanımım beıfoll (17200) Ura olup muvakkat teminatı 
Cl200l liradır. 

2 - EkslHmcsl 11 K111ım 957 Pazartesi gUnU saat 15 30 da 
GlilcUk Deniz ~atınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Evsaf ve özel eartnGmesl Ankara, htnnbul Levazım 
Amlrllk1erl ile Komisyonumuzda görlllebllir. 

3 - lsteklllerln teklif mektuplarını en geç ck!lltme saatin· 
den bir sut cvnll.ııe kadar Komı~rnnumtlZll vermeleri. 

(2731 - 15146) 
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***** * *******************~***** * 6 Kasımda yapılacak rspanya maçlarına * Hazırlanan • A • milliler • B • namzetler ini * 5·1 gibi açık farkla yendi 

* Qı» MiLLiLER ff EZiMETE UGRADI i * .. .. __ . ----------
* DUNKU MA CTA 3 GOL LEFTER, 2 GOL 
*METİN VE BİR GOL DE METE ATTILAR 

1956 Şubat'ını hatirlarsınız . Türk futbol seyirci-
feri, •Dünya futbol üstadları" diye anılan 
Mithatpaıa stadında seyretmi,lerdi. 

1 GOLt:hf KAHRA~NI: LeJter dün 
)'ine sahanın yıJduu tdl. B takım. mtı. 
ılalauı ona durdurmakta çok mu 

klllt çekU. ........................................................ 
36 yaşında şampiyonluk 

ka:ı:anan boksör 
Brükae.l 22 IT.H.A 1 - 31 ya~ında. 

ki bokaör ltid OU.eart, kt'ndllln.. 
den 12 ,.. tQçUt olan raklbt ıt .c 

MJllJ ıa.k:IJIUtaa tTUROAT - ALI 
Ahmet MUSTAl"A, NAOİ,, NUSRET 
İ8FENDİT AR. BUAT, ıar:n:N, .KAD 
Rt. ı..mT&R.. ıertlblJI• maça ç~ 
•• t.uYvetll ratlb1nl 3 ı &lbl aça 
farkla maıUOp etmı,ıı ••• 

Jıılllll t&kımımıa o plJblyeıı.en b• 
rl bl.l'Çot maç yaptı. Yendi •• Tenll. 
dl._, Berabere taldı... Patac. takım 
1altelet:nı mubatau etU. Semen btı 

tün oyuncular bir arada oynadılar 
itte büıun JOhreıler dünkü nam 

zet.ler maçında da bir &.raya ıeımı.. 
lerdl. Turıı•Jh, Nacill, Allll, Abme; 
ll bJr mUdafaa, LetterU, ıatendlyar 
lı, Metl.JlH, K:adrUI bir ton•t. İf
ıe e twm.da Madrlt.te İ&panya ııe 
oyna}'ae&k A mllll tatı.m.ımız. 

•A- MJLıJ NAMZETLERi: *** 1 
TURGAY (ŞUkrü) - All, BA6Rl, 
IA.hmet.) • Oottun, Nacı, AJD.Irr 
(A.fba_n) • fatendlyar (LEl'TBR). 
CAN !Suaı.t, Mrl'İN, KADRİ. 
LJ:fTER, CNlyaztı. 
Antrtnor: Szelı:el7 

Kaptan: Turıa7 

•8.o :\IİLLf NAMZETLERi: ** 
özcan lBUlent) • sAbı.. ME'l.İN 
AVNİ. tK.amıl). Ounaör INE.1ATI 
NeJaı., ıAVNİ) • K.ıuabQtlu. Hll
ml, ŞBREP, ıtbrablm•, İHSAN. 
Aptulla.h, IMete,. 
Abtrenör: Sı:eke1y 

Kapt.a.n: Salın 

Hakem: SL"Ull G.\R \S 
GOLLER: :P,,fetın (Dat; 141 , Me 

l 
tın CDak: lS). Le.t. ter (Dak: 31), 
Let~r !Dak: .53), Mete ı[)ak; 

ı..80 ) , Letter CD&k. 88). 

Bir masta üç penaltı 
h•rd Bouehfti puan htsabl He maıı • Partı, 22 IT.B.A. Geçen pazal' 

l'Qp ede.ret 7entden Belclka or:a ıunu l"rana liaılnde Retm.a. rakibi 
alklet ...-PIYonlutunu t&:Z&nDllf'- Lt.ıe"I J - ı ma~lt:ıp eım:.Ştır, Belıtı.I 
1U r.&kımı bu maçtaki Uç ıoltıııdeo tkl 

Kadınlar dünya bas-

ketbof şampiyonası 
ltio d• Janelro, 22 (T.H.A. - Bı 

rada denm etmekte olan tadını 

araş1 dünya ba&ket.bol .-ınpiyooL"l• 

nın tın.al cnıpu mU.aba.t.alannda 
aıuıan nettceler şunlardır . 

Amerika - MaC"ar1ı1tan . Si _ 4e 
Rtıaya Şilt . tn 31 
Çekotlo•akya .Pi.ray ıaT: 18 - 4. 

Amerika. Bttr.lıya 67 - 44 

Ankaradaki boks maçları 
Aıı.Jr.an ı:a fBuauaı l - Ankara 

8por -sara:nnıo açıllŞI. dola~ rıe 24 
E:tlm tarihinde b&ıı.la:vacat olan 
bod ı.utıııu•aaına lttlrak edecez. ekttı 
ler te:hli.m1ze selm Lşlf"rdJr. Evvelki 
sun ıel•n Sotya t.a.cm.ını takiben, 
d\ln de Roma Ue istanbul ı.tımlan 
ıelml,t1T. t.tanbut ekibi o~bUale 
ıeıcutı ıQtn dunu ıa~rabatıe coçt· 
rırten. İt&lran.:ar Ue Bulgarıa.r ı.lk 
1dmanıannt ~pmttlardır. 

Koma t&Lımı ıenç boUorlerden 
kurulu olup. ya lan ıs 21 ar&6ln 
dadır, Kadrolanmn tuvvetll Oldu&u 
aıcıylenme:ıttedlr. 

Sof]'-. takımı lae. aeı:ıatz lf"daau ça 
lı~mı5lardır. Alır •Jklet. elemanları 
iki metrenin tutünrte:ı1 boru Ue 
Mna:de deTl andırmaktadır. Çok bU. 
Ylliı. olan ellerine -..dıven bulunama 
mtı •• alparJ' ·:aı:ııımı •ır 

F. Bahçefifer oy~ncuların 

dertleri ile alôkadar 

.ını penaltıd&n temln eımt,ur. Fen 
altı atlflt.nnd&n blM.nl taıec:ı kur. 
'armışsa da bllem Jerindeıı oyna· 
dlinU Otrt atırerek atışı tekrar eı.
t~rmı_, "e bOYltce lkhı.cı aı.ı, aoL ol 
muttur. 

P'ransa :: inin dokuzuncu hara 
a:nda Relm 14 puanla ba. L& att. 
me:r.te ve onu 1kınct ,.al':lyeı.t.e: bef 
tabm Monaco, ::i&lot Ettennt, ~D• 

ıı: 12 puanla taitlp me 
d. 

Wacker ve Frenç Vara~ 

geliyor 

ATU&tunar Wacter •e u:acara-
tanın Preoçvaı... ta.kımlan Jcuım &-

71 lçlıı.de .,ebrlmlzde lkifer k&rlJlla• 
m& rapmat U7e"' b!r orptı1?.atöre 

aııl?'M"a&t • blerdlr. ı:&:er bıJ or 
ııtzatbr btu·a.da b1r anıasm&ya •a· 

rıraa her ı .! tattm d& ,~brimllde 

atlre<lılebillııecek: lr. 

Ankara lig maçları 

Ankara ı:ı ıHu.ua.ı - Prore ~-onel 
ltı11J fl'!dtncı h•!ta .ıc.ar ılaş.m.alan ö 
ntımQzdek1 cumartes1 ve paz&rtül 
ıunıerı oynandıktan •onra.. Uctertn 
Dk: deTreal .IOn& ertcekt.lr. Liglerin 
9011.Jlattuınd& Yoı.por Ue Hlalapor, 
Dt-mtrapor Ue AnkarqQcQ. Otonldt 
rtm ile Qençltr!>lrU,tt. GQnq, ile de 
Haceıtepf' ıat.lm.ları lı:&ntta,,a.cU:lar. 

drr. in iki taklm cumar~ dl&er 
tr1 de pazartel1 aonu oynayacalc· 
ıardır. Tatımıar maçlar ıcın ha21r 
lanmaya ~amışlardır. Gune~ler 

har+an~n 11"' anırenmanı.nı dl.in Jap... 
P'enerbahı:e idare ıf', · on ~· mı rctır 

tanbutçor ber&bf'rll&tndeı, aor..r 
tutbOlcuıa.rJa dalı& yakından al&U· 
dar olmaya tarar Terml.Jt1r. Bu a 
ada 1dal"9 herett topiu olarak tuı

bolcuıuıa tek ıet ıöru~ere ba$la· 
mıştır. S'nelld ıun Ut defa o:ara:t 
Letterl• t.oouııularak. at.et. Te arzu. 
au e.btt edtlm1lftır. 

Aynca, bundan bclyle aporculann 
derı.lertrıe ı;t>k :rakından alil.adar 
olun&C'altt.ır 

Kuts 1 O bin Metrede 

Dünya rekorunu kırdı 

Çekoslovakya maçı 

tehir edildi 

2S ıta.ıııım t.arlhindı TUrkt:rede ya 
pı!maaı hususunda mutabakata ya
rılan TUrldJe • QUoslO"f'a:rr& mUU 
futbol mtıaah&Jcutnın. Çek Federas 
ronu tarafı.ndaa ,.pılan t.eltlJ! '°" 
nunda ! ara.ık tarıhıne bırakıldltl 

habtr al.1nmlf\ır. 

Macarları 

r:. " . (}J r. ·ı ··· . 
:J"Uli!fı ~'-~~ ... ti: .. )\ 

• U•l ll.>Otı. 
f·akat A t.aıumı k&dar muvaffak 0 
lam1yorlard1 Neticede S ı matlQp 
olmaktan tendJlertnl kurtarama l 

"" '1\IVA.Ff'AK FORVET 
·~ mlJU .nam~uuını.n ıor,·eı 

at de•re A&a.a;ı.t derecede muv&f!aı;: 
oldu. Bllhuaa .lleıın •e Letter çoirı. 
çalışttiar 

K&dr1 •• Can iç olarak ·~teıert 
nı ~mı derecede baf&rctııar. 

J.1udafaa lH .,9. forvetine tıraaı. 
vermedi ... 

•B mllll t&k:mı 16e •A• 1.aiı.ımı .. 
na n.1&betle daba k:ötu ol·nıı.dı. For 
•eti btterl.lr.&lzdl. İlk. dtvrrde ııantr 
lor Şerer l)·J çalıştı . İhsan tıe l'ine 
aceleci ld1. BJ~ok &ol tıraatınl he
ba eı t. Dor• altclden e-n lyWt Tur 
iJ&fdl 
vo ı _ l \G:UCRt 

~ıa.~ .n lık devreatnde A milli ta 
ım namı•··· •r: bakım oynadılar ra 

.ca· !lk tt-ılHKe ı l ataaı e mt14 nam. 
f'tler-: yaptı. 10 uncu dalı:IU.da N&

ı:lyt eA&r'f' eden .santrfor S<-rerın aa.· 
d•n çekttıt •IJr.ı •ut .ıeale:re aırer.:en 
Turgay çıkardı • 

14 Uncu dakikada Glın1;dr\ln hıı 
'M:ndan ı.atırade eden Metın \.oı.ıu 
kaptı, kale onut1e tadar aUrdU, aıkı 
J\lt.U, Ö~anıu plonjonun& ra •men 
fllelcr~ buldu: ı . O 

Golden bir da;c.!ka aonra ~e:.ı.u, 
Candan &üzel bir pa.e a:dı. Gun o
run rauıune ratmen lr1et1n topu 
lidncl gol oıaraıı: B taltımının kale. 
t.lne atmakta ıUçlUı;: çekmedi. 

31 ıncı da:.Cıl:.ada Letıerın •1lo 
şutu da ka:eye ıırtnce A nımut.
ıerı llit devre~1 3 - O ilerde bll.trdl 
le< 

JKi:oı·ci DE.VRE 
8 tncı dakliı.:ada Letter aantradan 

a:dılı topu 18 e kadar aurdU. Kad 
rtye verdi. Kadr: topu yerinde hL 
re:.Cetle Ren •erdl. Lefterhı f\ltU 4 
Uncü aol olarak Bülent! avladı. 

3S lnC'I dak1Uda saımın orta.sın 
~Jete k&!a ko)du. Nacı topa a'1adt 
fakat ıoıe mani o.iamadı Bu cB~ 
ta:cımın ıeırane •~·ısıvdı 

43 uucıı dakı.kada Lettt'r d aaı 

k&•eye ındl. ıu'u ıoı Bu aureı 
•A• ııamaetıert •E• taa:ımını 5 • l 
mağ!Qp etmı_, oldu. 

A · MiLLi KADRO 5 -1 GALiP 
.\lımf't. n. \il, hff'ndlyar. 

Dün \lltb&tpaşa. stad1om unda yapıl.ul Jcarşıla.tmada A miJU kadlo :ııa.m2etkrl, B mllll na.mzetıe rlnl 5 • ı ıtlııt açık farkLt. yen.ı1.Uee. 
Re1olmde ıaJlplerl ıörtı7ors unuı:. AJ&klakUer (soldan): Melin, can, Naci, rursa.y, Kadri, AH.t&lı:il •r (roldaa) : Letter. Buri, C_... 

KUCAKLAŞMA nun. vapılan nı j.111 takım_lar lı:ar$ıla~atından bit 
ıo: ı"reııdtyar. O;n·ana. Oı:can da topa. 'ianlmı1 . 

Hiraı onra ~rrdf' dt kuca.kla'J&('-.kl ar. (E'oto V.\T.\S • ftemzl Uakkan) 

~~. 

ANK4RA SERBESTTE 
SOFl4'11 4 - O IENDi 
Hayrullah Şahin, Mehmet Çelebi, Mehmet Kartal rakiplerini tuıla yendiler. lbrd' 

rahim Karabacak hükmen galip. Ö:ı:er ise rakibi ile b • r a b • r • kolÔ' 
Ankara, 22 (Husus!) - Şehri· 

miz Kapalt Spor salonunun açı
ı~sı n1ünasebetiyle yapılan ıüreD 
tumu\·ası nihayetlenmiştir. 

Gecenin ilk müsabakalarında 
Bükreş karması Greko • Romen 
stilde Stutgarfı 6-1 mağliip et· 

· mişlir. 

.\NKAllA, SOFYA'YI YENDİ 

Turnuvanın on serbest müsa· 
ba.kalarında da, Ankara a:üreş 
karması Sofya güreş karmasını 
4-0 mağlUp elmiştir. Bu arada 
Sulp.arların 57,73 ve ağır stildt'
ki güre çileri hasta oldukların
dan bu güreşler yapılmıyırak. sa 
d{'{'c 5 müsabaka yapılmıştır. Ay 

nca karşılaşmalar husll.91 mahi· 
yet taşıdığından yapilmıyan gü
resler neticeye tesir ettirilmem İl 
tir. 

NETİCELER 

Gecelci beş güreşin !etnik ne
ticelerl söyledir: 

52 K'İLO: Mehmet Kartal, Bul· 
gar Dimitrof'u ezici bır tistiln
lilkten ııonra 3.50 dakikada tuş· 
la yendi. 

67 KİLO: Hayrullah Şahin, 
Stefanofu 5.50 d•kikada ıu,ıa 
mağlfip etti. 

73 KTLO: Mehmet Çelebi, ~lu· 
sa Aliyefi sarma ile eevırdi ve 
4.50 dakikad• tuşla yendi. 

1f1 KİLO: İbrahim Karabaca~-:'~ 
ln rakibi Angelof mindere ç·k· 
madığı i(in, Karabacak hükmen 
galip ıeldi. 

62 KİLO: Seyfi özer, Kolef ile 
berabere kaldı. 

Güreş Federasyonu 

istifa mı ediyor? 
A.nlı:ara 22 IButuat) - Güreş h· 

deruyonu :sa.şkanı seyrı Cenap 
Berkao'y'Un lat.1tuı .. 11 olmuştur. 
:au t..tl.fa.mn yatnı~ olmadıjt, ted• 
rurondan Ismaıı Haktı Vefa lle 
birlikte oldutu 6trenllmlştJr. İstifa. 
tarın. Ruara ae:vabattnln anule edil 
mea1yle. Alpullu kampına katılma

r•n ıüre,çlltrle ali.talı olduıu tah 
mln edilmektedir. BUindlll ıtbt dün 
ya p.mplYOnlanndan Mmtafa O.· 
ı.t.anlı. H\lMylD AkbA.t, AdJI Atan 

kampa J'ılç katılmamışlar, diler yan 
dan da Müzahir SUle ile Durwn 
A.11 Erbas, rabataıdıtlannı bahane 
tderelt mua1ene lç1n :iatanbula se· 
le~t buıüne tadar Alpullu tımpı· 
n& Utıhak etmemişlerdir. 

Önümüzdeki hatta içlode btltalar 
lcatt ole..rM; belll olacakt.lr. 

Asker futbolcular igin 

iıin verildi 

OLT}i); 
,.,,.,,1fo1 
şo• 

BU TAKIM BAŞKA TAKI(!\! 
' Herkes ib.daataa dN Hat• ~ 

par. JlimJat aUJetnldll. aı.t 
kara Jllte ;yapa 4ursun .. ~ 
m&("lara mild&rim an1lle 
rlndeA •Jr nttbol talulnı '&#_~ 
KALECİ: ADNAN MENDEa.-~ · 

(TalUm ka_pta.nı) d91aJluı ıd.~ 1 
:ıe1dlr, fyl •e uzun atar. F&I'& 
attlk:Wı babetilidlr, daim& ... 
ıunlanna .ıldtt. BJokajıan ezoJ' ı 
ıılejlldlr, l.al.tukluını bazan P 
çınr. PlonJonlan JJiiir. Baya~+ 
JyJ toplar, 1umruıa da iJl çıısll'"· + 
Fakat çı.lı:ıf.l&n ek~rll• taTUUl
dUr. Kendbhw aba.mi prJ 1•· 
pao huımlatına ılatrlutlr .... p· 
rıwya 7üklenlr " ~ok afır JJ,I 
atar. Artık tormda.n. t:üım.Hıtd~ 
Tarafta.dan da ke11dblnl .,ıcl,. 
ctbl tutmamakla.dır. ÇekllN ıa· 
kımı •• kendll.l için Jyt olur. P 
bU7ü1' k1UUru, coı 1edlll ~ 
lı:ı:ımuı nı hakemlerle ıau~ 
lere alnJrlenmer.Jdlr. ..ı 

BEKLER: SADIK GiZ. pJ,.'fJr 
ILÜŞTÜ ZORLU: Gfl;terlflldlrlıt 
ve çal.uru MYerler. Fakat Günd"' 
Kılıç, Sadık Gir.in. 'alınıını ~ 
yutmaz? 

RAFLAR: KA1lAYATIJZ, .,t!· 
RUZAN TEKfL, NECMt A'l'~ 
İklrl rürantrene olmuş1&.N11t. ,~ 
ru:ran Tekil sözden ,.. tornad>' 
tama.ınl1le dlltındşttir. , 
tı'ORLAR: MÖK.EallEX !IAllOt.• 

J9lt ten.es.inde cebinde Z.5t ıt1' 
ile ta.luına transftt olmuş, ~·: 
cak temayüz el.mit. aldıfl <0 Ji 
Jbkıtek yeni yen.l transfer ue· 
retlerl)'Je pllltl,yet prhn.Jıe~!!; il 
•ra.mıyelerle .ekiz ııenN:e • .--
manlar, mal.ltulat, 'till&lar 111J· 
m4:, herkesi.en çOk kuaıunlıut• 
Kaptan bet• de çok 1a.rannUI· 1 
tır. Fakat artık o ta. forntd_. 
l'tı ıazden düpntl.fl.U•. ..r 
ZEKİ RIZ.\ : onun da artı): ır 

bltmlttfr. Pak.at tyt 01nadılı _,. 
mantar epe, p&ra ku.aııdt. fU"' 
dl onlan yese de bitiremez. 
SO~IUNCUOÖt.U : Dep~ 

yaparken mlnlü:ti.s oldufa.n,.ıt 
artl1c: onda t, kalrnam.q:br. 

KASlll GtlLZX:: l:n. form4&.,. 
lstUı:balJ en parlak ıençth'. _.
le.ket Te takımı JcendidadeJl .,, 
zun ;rıllar lstltadeı edee~ .. fil. 

Otnon.. 22 fT .B.A ı Burac".. r· 

Henüz blr kati )larar oımama!r.l& 

bera'b r bu m6.l&'b&bn~n :\nkarada 
()Jllnnm&ll tuvveıle muh~ml!'J fi 
rllJmf'ktedir zıra.. 19 Marı.s Stadı 
nın tkmal t'd1lm1t bulunmuı bu ea.. 
t.l ll mld l daha da ar t:rmı.st.ır 

DÖRDÜNCÜ GOL - ı.etttr~ YJn,. l.elter. Uun tam formunda jdf ~slmd~ 4 Uncu plfın olu•urıu ıOriiJtor unuz. Top Kadri ile l..e!ttr 

Putbol l'ede.ruronu. Kara Kuvvet.. 
lerlne müracaat. ederek mllll ıa.kı· 
nıa. çafmlmı.t olan a.sker tut.bolcu· 
lar için izfn tatemlfUr. İ21n tatenen 
bu rutbolcular: O. Saraylı Met.in, 
P. Bahçen ı;ıeret, iat. Sporlu ibra· 
btmdt.r. 

iHTiY-"T: OSllAS KA.V1'·•·/ 
oerı..u : Ekseriya kenılt ~ 
roı atar. Topa ıellJf ri.tel .,.. 
rur. Nl1etl aataçıta par ,....,,,.... Upleııetı beyneım: itl atletizm m 

bataiarı.ııda ı::e~rn harta SOOo met.re 
dunya rekorunu kıran K ufa. 10 000 
mette dOnra ttkonınu ıcırma~a U 
•ebbU'!I edec-l!'lr.tı.r. 

ra .. ıııda ıtdıp ıelmh vf' onuııda 8 mllll ka 1e!J.lnin &l"latını bnlmu<stur. 

l)&mW'dan bozuk o:.an 
Ku:s. tendt..lne alt bıılunan 

re;o;onınu tıramırarat. ancak 
IUk bir dtrf'C'e yanabUmtıtır 

ptatte 
dUnJ& 
29.10 .. 

Olj:er tarartlln !edera.ayonda.n alı
nan malumata ıtore. İng111S f'ede
ruyoııu ve P' t.Jl'.A. üyesi St&nley 
Raua bu müaabatara rederaa"t'onu- ı 
muz ıaraftndan reı;mf'n dA•et tdll
m lst lr. _ 

iKiNCi GOL- :o.retın ı ln('I ıohı htnuz Jtnt atmışlı ld. \ milllkrln ikinci bir huC'unıund• 'll!'tln •t 
lanın ;uıt'I p&\I aoıma tndan onra 'letln ıo11u Jint ı'"ı kullarta.J'llk J Pcf ıoıtı ~-ıkardı 

BEYKOZ ADALET İLE 
YARIN KA SiL SIYOR 
Ligler seçim münasebeti ile 
dün de ·tehire uğramadı 

~.ıoııe:.·eLlıl: dÇlmlerı dolı rı.ı)·;e 

:t uncu hafta mllı:.aba:O:larının yapıl 

ma.eıeıda, vU&yetçe blr mahzur &O 
ıtllmemlştlr Evvelki at .. m prote& 
yorı•l oırıncı il& t.ert•P komtı.uıntn 

teablt- ettlltı pro,.ram bı..1 hatta a;· 
ııen tblt edtıec-etıır 

Hattanın en mll.h1m karşılı ma. 
ıarından b:rı dt', )·arı o O) nanacak 

n Bf'Stoz Adalet. maçıdır. Bl· 
rlncl devrenin aonuncurunu t&yl.u 
e ·mesı bal:tmından bu müsabaka. 
taranıı.r ıcın ıa atı bir öntm tatl 
mııkı.adµ- llf't lkl kulüp puıln cet. 
.. 1 nde Ucer puanla 9 Ye 10 une"U 

r.d• yer almattadtr. 
Bu kt taııı:ımın ktııd1 araıarındil 

'llpa~•klart maçın neU~i. kazatıL 
cakıarı puan, dltf'r tulUp!ertn puan 
t:etvoıındetı d'llrumlannda cıetlftl:
llk sıapmıyacattır. All('ait . tir.inci ktı· 

me ~·oıc:ulul;ıı rııaUnden Uglerıu itin 
cı ya.naında elde e-decekler! puan 
ı.::endJlert için umıt aay-natı olabilir. 

PUan cetveltnde;..ı ıaon dört ta:O· 
tnt:) durumu eu t'!klldedır · 

O G. 8 . .;\I \ \'. r 
B. por 8 I 4 3 1 !3 6 
Emnly•t 8 2 2 4 8 20 6 
Bel·koz a 1 • 11 ıt 3 
. .\dııe· a ı e a ıa 3 

Gtçen unenın d4rdlıncüaü •e A· 
öat11rk turnu•uı ıaılbl. Bevkoz;un 
haçın çoeukları :sııın aıyahlılar . il. 

t çot b.z:h ırırm"fll!'rae de. fiçUneıt 

baltada ua-radıkl•n P. Bahçe mat 
JUblretl ile beraber moralman birden 
bire çOkerek, her hatta ma&:lfıbiye· 

.1rr:.ainl devam ett.trmı.Je.rdlr. 
Berı yanda takımın u&;radııtı mu 

v&ftai:iyet&illlkle beraber iç tbt.ll&!· 
ıar da alt•lenml,tır. Antren6r •ar. 
~ok • Ba,P:aptan ıstıfa etı.t. ıerı 
aldı ._ Takımı Ek.,rb1cer, :Pllr.rt ca.. 
lqtJracak derken, tam alt.ı hatta 
blr teic J>\111.n dabl k&llanamıran sa 
n 111.vahlı rutbolcular. l\lç olma7 
aa df"vrf'nln .ıo.on maı,·ından mu at 
ff'r çıltmR\"I an:n rt.mekledlrlt'r 

Dltf'r t.anr•an aezona. ampLyon 
lultta iddia ahlbt olar&lt baıJayan 

Kırmızı bera:ııı; r, bir türlü to. 
parlllnarnı}·arak a 1nrJ hattanın 10· 
nunda . lldncl kiın:ıeye dUtnıt tthU· 
kesiyle tar~ ı:ar,ı:.ra icalmıştır. 

BUtün vır.rlıklannı ort.aya dökerek 
he lld takımın oynayaeakla1 bu 
maçın çot çekişmeli ve bıyecanlt 

ttf'cect muhakkaktır ........................................................ 
Bir Millde lbbatson 

üçüncü oldu 
Londra. 22 fT.'B A) Dünya btr 

m:J re:.Cortmenl Oe.re:.c İ'bbotııon, 
:'dancbuter ,e!ır!nde ıertlp edilen 
a •:f'ttrm müaabalcalan esna•tndt. 1 
m11 yan,\nda ancet 'O.ttınca ola1'll
m:"•ır. 

ERGUN VE ERDiNÇ GiTTi Dün Yetflko7 haya aıanmd&kl JOJ 
C'Ulardan en aJi.ka ı;-eklcl iki kl-ıl 

muhakkak ki Er&un •• Erdinç ldt. Be7k~Iu futbolC'D Erdinç tahı,.11 

kin AlmanJa7a., F. lhJu:ell Ef'l'Un da teda'ri için lt.alJ&J& 1ittUer, Re 
dmie J:rıua• ura.ta binmeden enet blleUnl alırken pru7orsunu:ı.. 

\ tir, .una top aol acıta ıı•er. P' 
l ~e n ne lafı Tardır, ne 901;' 
'lkl a1atı ile de topa Titramu. 
~ sa.stn bu yuzden Fener•~eı,1~ 

ı dbrdtıncü t.aJnııunda blle ıftınl-11 
ı.-ce tht11at. beklemiştir! _,,,j 

Güneş üç Kıbrıslı afclı 
Oılnet kulübO Oo ıc.ıbnall tut>~ 

u lle anlaşmasa n.nnııtıt. BU tı> ıı 
lOlcular la öntımUld:ekl rüBierd• ti 
a,·eıe tmZ&l&nacaktır. 

ispanya ile yclpılacO~ 
iki maçın hakemleri 

' • " ....... ı...n.uı .. ·~v 
OİID Tı.ırklye • Iapa.nra (B) ıe#' 
takımı.n ma.ı;uu tantıarın .,. il' 
maauıa ıore Uç Almuı ha:Uı»l S ti 
re edeıcektJr. r.denQ'Onumu.a ~ p.ı 
l'ederuronuıı.a mUracaat ederi-. ~ 
hakemlerin blldlrtlmeainl ıar..o:ı~p1 
Öte yandan ayaı tartııt.e A{adr-> , 
ornanaeak olan (Al t~ı ~t 
ı:ı ıcın de, ı.panrollar Portek:ili .,~ 
ra Pnnaız hakeml telı:llf e t OJlf' rı:• 
dır. Fak•t bu ı.ekut 6a:rendtfldS ~
JOn! tedtruyonumu11 tarUında1l oJ 
bul edlJ,memı,ur. 1'ederuyontı0:,ı;.. 
bu hakemleri kabul etmedittııt 1'" 
cllrlp mutabU bir teklUte bUl\J 

"'M:;stafa Ertan affecli~ 
Ankara. 212 (BWN.li) - oeçe:ıs u.:11 

la l"ıın•rbtlıo•Y• tattı Aabrt4 ı 
rormuı &lW:ıdı ıztnaiz olarak o~, 
rao ınuu ruıbotcu Muat.ata ı:rt oıf 
Mu.hattq:UeU kulObü taratındaı:ı (•' 
t.l"lık boykot ••rilmb. ceu apot ,es 
~iulnd• buruk tısılntü :raratoıJ ,ıı 
Mtllt maçlar artre.tnde MuAta!•~~ 
1.ı1trenmanlanna ensel t8Şktl ~(\< 
bu boykot, e•Telkl aür:t Mubafır!J,' 
!darecllertnln bUyuk anla'."IS ~ır 
melf'rtJlt. attedllmtıı bulunmaı.t'"oıı' 
Buna ııore Mueta.ta mıııı tai>l 
çal11ımalınna tatılacaktır. 


