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Sabah altıda alınan netice: 3o ilde D. P., 17 ilde C. H. P., 
kat'i netice bugün öğleye doğru belli. olacak 
C. H. P. Ankara, Adana, Maraş, Elizığ, Kars, Malatya, Ordu. Sıvas. lu celi •. 
Uşak. Niğde. Hatay. Tokat. Mardin. Erzincan. Urfa ve Van'da k· zandı 
İSTANBUL, İZMİR, BURSA'DA D. P. KAZANDI. ŞEHRİMİZDE MUESSİF HADİSELER OLDU 

Seçim 
neticelerinin 

tahlili 

49 ilde D.P. 311,C.D.P. 165, C.M: 
P. 4, Hür. P . 4 milletvekili ~ıkardı 

Ankara, 27 - Dün yapılan umumf seçimlerin k at't neticeleri sabaha karıı saat 2 den itibaren belli 

olmaga baılamıştır. Gayet mücadeleli geçen seçimin 35 vilayette alınan neticeleri O$ağıdadır: 

/t.i7 ~çlrnll'rl ı!lahat nphed 
11 n umu lan uı reriyle nPllcclcne. 
~ı. anca.k demokr.ul lıa1atı 
~!Zın ,lddeUI' muhla\' oldutu 

01'Tet munzent ini bir dcttcr 
'' l<ıular ol un kurmata yara 
dı, l't muhalif partinin. mil tr 
ftk ca•elerl unutarak, parti lh. 
t~aı Tt rekabetini on plinda 
lntınaıuının, e~imlerln lıu tkll 
llnt"1nda bnJUk bir tr iri co 
~lınt1şı11r. s kr TilİTrttc mtıha 
f~t partU,.,tntn rt"• nı.Anu 

U.t111ar pa.rtWııl a ı•or. 
Butnuı utanda ıu ıeçlm dl 

'"•tnı tam 'bir u anud Te ali 
ita ile 1llrtitmüder. nılllı mukall 
«tratııı f'lametl lltertndr ıı• 
lıaııar a <ul,-,,U• ı ilrrdlkll'rlııl 
lıtJH l'tm lf'rdlr. İktldann törlıl 
tilrıu ba kılan •• dl'Ylell' alt 
'•uta n ımk!lntara bir taraflı 
taaarruıı.uı kal'lısında bu kadar 
lltlke aJınmuını. nlsbl bir ha.. 
tarı HJmal< ll:cımdır. 

'b. P. iktidarda ıuıJı.ror, fa.kat 
lıuuandıtı u ullttt. ratmrp çolt. 
ktıeWınu bir rry nlsbetl Ue.M 
Sltasetınln mlllrt tarafından 
lastlb ~örmedlll mnctıt prllaı 
altında ancak bu li.adar belli 
tdlleblllrdl. 

\NKARA: (C.H.P.1 - 12'1) 
iaıııe~ inonu, Kuım GUlek, Pnll: 

Ahmet Barutçu, rurhaıı Feyziof;lu, 
HnlU Sezal Erkut, Kfımll Kırıltoilı.., 
Qsman Allşlrol:lu, A rnı Dotan, Hıf..ı 
o:wı Bekata, Ferit Melen, İamau 
Rüş~ Alt.ııal, HCl&eyln Bılık, Bülcr 
Ecnlt, t.maıı inal, Selim SOley, e. 
beyde Ehi, Muammer Akpınar, Pi.o· 
t Böıt>l:çl • .Mdııne~ A'I cerı~ıu, 

ne-c~p Dtnı; n. tbrahım Emtrz ııo 
lu ibra.hlaı Saffr~ Omay ll:ru 154! 
tün, Huan Tu A!'ım~t Uet.ün. llua.. 
tara Te;U, Nuri Clri~ u 
\nAN' <C.n.r. - oı 

Ka.aım Oülek, Kemal Satır, N~v 

zat Arman, Suphl Baykam, KAzım 
Bo dptan, Hamta Eroıtlu, Mehmet 
Geçlotlu, Ahmtl KanımUfttıotlu 
Saim Karaömerllo:ıı , Melih Kemal 
KUçUlı:tepepınar. Ali Men~şoıtlu, 

1)\ l Sl Kl 11 \SllUO :S Musllhlttln Yılmaz Met~, Hamdi 

BE-YO_G_ L-UN-DA-B~Azı-ov·-ı r§:;~fif·,:~:;:::.:: 
met Kocabı~ıkoğlu, Sırrı Yırcalı, 
Mücteba Iştın, Halli imre, \'aclt A 
una, Arif Kalıp&zo&lu, Hal!ık Ti· 

Salt Esen, Muzattcr ı:mtro~ıu, Faik TORBALARI K A ( 1 R 1 L D 1 
mürt&ş. Muharrem runca1. McW 

, l ~t~~~::~7 ~~~:~u. Texııı 
<Deınmı a: 4. u: 1 de) 

Memı .. ııet buytak tehllkclu kaı 
tısındadır. l\Ullı birlik baş bl 
kanunudır. lJcmokrat Parti, mil 
1'11n terdla;I dersin mftn ını an 
l&ntak uteme:t n keJ11 ıldlJlne 
dtn.nı fıdl'ıııt. kendine dl', m.t!!l· 
ltkett de ;Jaz.ık etml olur. 

\' •r N 

Bir çok oy torbası mühürsüz olarak Seçim 1 

Kuruluna getirildi. Tartışmalar oldu 
-----------------------------, Dün ıı:eccı aaat 22.:ıo auıanııda 
f"""--. ............. -------------------------------------, ı~y~u ilçe aeç1m kurulunun ça. lışm&kta olcluı;u Be;otlu Aqam Kız 

Sanat Enatltüati bina.aı önünde b&Z1 

BAŞYAZI 

)OLLI mADENİN 
değişınez eınirleri 

Ahmed Emin YALMAN 

S ndıı.: b ınııan 1ell1orom. On hlr litl•nr mll1ondRTI hlr urtt 
•ıfat1:rl"' mtııt n:ı:lfeml ı:örOrlien. mıııt lrallf'J1 tfadryr hll!· 
1~ , n ıtn nlnrlo;f'n. df'rln. enı. derin hlr hf':rft-nn dn. ıııım. 

l:tınııa dön1anın bu nazik ııal.;11.;Mınila. m(Oml(O\:Ptln 1 tıı.rıım7. 
'lı.ıınııe Jlll\7 M'Clmlııln 'l"tr~tt n!'tl~nln bizim ıcın de. dftnT• 
1tlıı ile ı;nı. nıır bru;ncniınn lnnnı1orum. 

1lf'Tlml kallanma\: ıcın rnınnda kafllrlerlnln ara'lnıı knn~ır
~rn tt mlllf ruhun nd•ız; bir pare:ı ı hallııc lnerı.:tn, büytlt.: hlr 
fttıı.ar ıta:rdnm, ıözlerlm h117 IÇ!nfl" nıı. Brıı, ,111,.rlknıtıt, lıı· 
:ıııl'rtlfl', \ lmanrnııa. l•\'~tc dt:falnrla aerlmltrdl' bulnnıtum. f n 
aı 8f'Çml'nıll'kt hu ,rı.;arı, hıı te1111.;1nl, hn ll7.lm '" t.:arnrı, h: nı ... 
~ hır amlml ı.a1ıan131, mili! TIIZlfl')I ctinneı.: leln hu ı.:n u "· hl<: 
~lr l rrrtf' ıornıl'dlm. nrr ,. to. hr.r kıyafP.l\e, brr mt•IP.lo.1r.n '1'brl.:· 
{'· 1'!',nrt f hı,ııırll it. ı.rnrtt lt~chhllslertylP. andıt.; bn lnrına aı..,,.nr· 
•rrıı. ınttırı.üıı rrhhtrllt1J lr. haklnnnn kHu•an l'lirk ı.actınının 
P~l'n aıfnU>le ıar.lfe ı:urmP.ie nrdltl rhemml1et bllbn •a ı:rıı.r. 
"•rpıynrrtn, ('n<'nkıı kneaı:mrta Türk nnnell'rt, lıoltat.larn dl\Yft!ll'I· 
~il anıııı.: h •ınn ll'lrn J.ötörtim nlnel«'r: ıınnilık ba•lnrınillll.1 ,.p. 
ıınıııı., t..nrıll'lf'rlne bl'r hA' nlan tıh1 mnıız:nrn\I 'l"l'rl1nrlarrtı. 

8 Ulun hıı ı.eclm andıklarından ne ılbl bir mlllt lıtıl.:um '" 
1.;arnr e,-ılıncnıını hn ıatırlan yazarı.en ~n bilmiyorum, :ı.1111. 

~ hllml1nr. 1il"'r ~ ınftradelr ı, mUsa\'I artlıır lelndr, 
ıtı"ISenı tnblt hnlı.lnnn errtrn,,.Jnde cr~Y n et3rydl, bir routtaı.:11 
~:ı.ıecı 51falll1r ıırtleeşt ben tamam bir huımı1a belilrrillm. nıc 

r flzuntö rtu_ymazrtım. ' 
d l'<e > nıll•.M Olup hltrn 1 lrr llyle ı.:ı 1111,-ıe bir huzuru bf'n ile 
Uyıunı>nrnm, mtmtl'ı.eıtn hllJ"rından h ı.n hlr l'J' latrmlyrn dl· 
~r nıııyonlnrı·n 'J orı. , ınnrt~ı da. .. Nlr:ln~ Cfin1'ö ortalı\:ta porı· 

"" \!' r.f'nlllınPn ruhun11 o) ı::an . terıemlr. bir mnc crreyan rtml'· 
:l•ıtr, nır tnrnt, drıh:tc nlt rart)nl rın lnhl•nrını rllnll«' totmııı. I 
t 11 > 0 ııtnrt·a ,atnndn,n blrdl'n bir tnraflı trlklnlcrde hulnnmn , 111· .:r Parlllcrr ııynl ıa•ıtalarln ~çap \t"nne rırı;atını 'l"Crmrml, •et• 

11 " '" heçllme haklıırımı:tı """'°fi tnhdltlrtt nırntmı&. 1'f'.ndl ,-np· 
dl~ Laıı unları hlt;r ııa• mı , rııl'!elA t.;nranlık bn•tıktnn ı;onra ıttıc
or 1 cltıl lo;onıı mu , ht'r t"~llerı e\ el ılr Atntfir1'1ln lnt..111\plnnna 
.. ,ı.ı ~'«'ılrml•, ııını.ndıle~ '"" ulıl dini hn 1 polltlkn (OIDP.llerlne ftlct 
1 .. 1ııı13, llf'na-ır.c:ı htl•ııınr rtıııl•, hu ne\1 lll"OPllltııııılalıırıı. miıcadl'· 

~rln •lurmn.ı ltiLım Cl'll'n M•n fıc ı:ıın •~·inde bile il tü lrnpatı bir 
" llrı,. df'ıanı rtnıet.ıeıı <:rı.lıınırml$llr. 

tıı hf'I, hütün tıııııtnrdnn doıa,ı hrıı tıır;UnUm. tıtı.rıt buna rat:• 
bı'" üınltlMm . ._.uııı.u 'I tlrı. nıllletlnln Çan !.:imle '" 1stlklftl nıır
ka cıı.ı hartı.alır t' muclzel,.r yaratım millet odutunn. f'n büyuk 
lp IS~tınhı ..,ıımıu; ıtlhl ı:ortiııen wı1ul\lar çe enırllrr kareısınd:ı 

trııı tlllj;inr. nn.ılmu bir imanım ınrdır. 

8 u ~eı:ımııe hanı! pnrU aı::ır ba ana bll!•ln, mlllrt~~ 1 t11~ 
t"l'lo;lulmlı: sunlantır: ~11111 iradenin del:'l~mer. emirlerinin 

eıı ~rrlnf' Sl'lrne•l, bn !.:atlar ehhUn t"8111 \C ı:n.7Jnln !'me~ linr• 
.- 1t 1 nlııraı.. tarhtı temin rdllrn mulo;adile TOrk "Ordunun ~a 
' a bu ı.:urıır pnlltllo;neının \r:rıhut rııtın adlı erin bıaul ()lftllıl 

ıbernmı 111 a fi: ' del 

1 

moeııs&l! hAdl.aeler olmuştur. 
&ndllt ltunlllarından torbalarla. 

blrlllı:te aeçim kuruluna &elen san• 
dü: başkanlannııı elinden "torbalar 
a.lınma.k n blrço~u mUhllraUz hal· 
de ııeı.ırtlen torbalar bazı meçhul 
ldll16eler tar.tından kaçınlmalt ta. 
ıenm~ur. 

Durum derhal poll6e btldlrtlmlf' 
tir. Potta ıcuneUert ı;eUDce:re k&dar 
tapınuı ôntinde bil)'iik Jı:arpşalılc.. 

tar olmuş "" C.H.P. lllerle D.P. 11· 
ler blrlblrlerlne gtnnlflcrdlr. 

Duruma el koyan pollıı ltuTHt.ırrl 
ıeıt•' 6lçüdo tedblr almış Te eadde
:rt. boydan boya iki aınılı polla ba
rllta Yarlyle ta.lt•l:ro etmiştir. 

Olay rerıııe, U ~im kurulu b&f
tanı Sabri Alt&üfe.k, nll mur.tlni 
Nazım Başlamışlı, Emniyet l\Hldürü 
Hayrettin Naklbolllu da aclmteter ye 
geç vak~ kadar tetlt1klcrde bulun
muşlardır. 

Bu arada, lçerdr. dt, bnı müna· 
ıDe\amı .aa: 4, ö: 8 ıtcl 
-0--

TEKRAR SEÇiLDi - t'.".P. llrtnl 08111811 RlıltıLUa ı blllmlll:I 
tı,.,.rr nı.ara Cr.ı.arı lıııtr mf'ı ı.ıır ııuın

nıı)nrıtıı. Rohılo;lm•ı IJıın Kı~l'hlrdtn trı.rar ntllll'l\l'lo;lll el"llıııl~ ır 
''""'be 111111111.; ııaı.ı.ını ı.;ıızaııııııetır. Rr•lmıır C.M.r. lldf'rl dun 

oy unu ı.uıtıınır lil'n ıorutt1ror. 

Jslanbul' da İNöNü SABAHA KARŞI DEDİ Kİ: 

~~~~~!~~~~ «iktidar seçimin 
:~~~-~.·~~~.~~~~ doğruluğmm bozdun 

Balı:ıı:'lcoy 13'72 104'4 

:::~ ~~~: 1~~: i NöNü. İKTİDAR RADY0Yt1 
~:~~~~ ~~~:~ 3~~: TESlR iÇtN KULLANIYOR, DEDi 
EmlnönCI 23946 25333 
Eyüp 22819 ıoa:rn 
Patlh .li467 62664 mu "'' Mııhııhlriııılıd~ııı ı---: 
K d kö 1""50 2000.., Ankara 'n - CHP ı:enel b""· 1 1ı.~;:=:==:=:=::==::==:=:=:~ 
K~ Y ;""200 6001~ knnı İı>met lnönü !&tanbul \& lr.· STANBUL'DA 
Sanycr '7486 6853 mır acç.m wnuçları ketıln oıarat 
Sıllçrt '71'73 5110'7 belli olmava başladığı ı.ırada ı:aze. 
Şile 5420 1416 tecllerı hıncahınç cıoıu olan c.a P . 
Şıoıı :.19039 18048 genci merkezine davet etmiş Ti 
Ceküdar 10640 18212 aaat 1 35 de bir baı.ın toplL'ltısı 
Yalova 6600 4046 )opm tır İnönü bu basın toplan 
Zeytinburnu 9401 5217 t.tı>ında aynen töylo deml~ttr: 
Böylece 1atanbul11a O P 316191 «11157 uç mlcrln ta in ecıen tcv 

CHP. 247164 rey almış olmakln· ı o lide kanun hükümlerini hrrı: 
.ılır C.M P :ZS~59 'l"C HUr. P ıse bııır Şımd ı. ze valnız 27 e~ı;n 
Jae:ıı rey alm~tır. Wnamı sa. • · :>u. 1 u) 

SEÇtM 
HADtSELERt 

Dünkü ecçUnlcl'de en tıOs<ı!ı; ~üç
ıoıı: ee<;men kütüldl'r ndPn hll.$ 

CDeınmı 5 : 4, ~u: ı d• I 

RF..J ıc :ıımun IL\\AR \E B~ \F.KlL ME~DERE REYt;&Rb .. 1 ın,"LIANl\"OBLAR 

Liderler nasıl 
oy kull ndılar? 

İNÖNÜ SEÇMEN KARTINI UNUTMUŞTU. BU YÜZDEN TELAŞ ETTi. 
BAYAR IMZASINI ATMAYI UNUTTU. MENDERES MEMNUNDU. 

Olu u•t Juhıthlrtmlzdenı 

1 
Anlt&ra. 27 - BugOn Ankarada 

yapılan m llletultiU aeç1mlnin nl,lll 
ı;eçtıtını blldlılronım. 
~.lAT: 8 

•Ama andıtı içeri alam&Zlaro dL 
ye batnilı. Saat 8 de ndıı;tn bu· 
lundugu rere selmiş, uncı.ı:uı mü· 
hUrlenmea!n1 heyecanla bekleınletl. 
İht11&rdı, tııı.eıııı: kadındı. İ6ınln1n 
seçmen ıcu1uauıide bulunmaaı haru 
gUç olmuştu. Seçmen kartı d& yok· 
tu. Muhtarl& bu )'UZden dal&fDllŞ, 
ama )1ae ısc kartını alamamıştı. E 
linde nüfus ki.ttdı, &andı.:ı alnema.. 
nın içine almLk lırtc:renlcrle müna· 
taşa ediyordu. Kanunu talan bllml· 
yordu. Fakat eı=ılndl ıı:.t, o:runun ao-
111.metı lçln ııandıtuı he:kealn ı:ozu 
önünde bulunması !Arım. 

Her atmtı.e böyle ıaruşma.lara ra&t 
ıama.k mllmkUndU. Seçmen ltUtült· 
!erinde aısıannı bul&mıy&nlar, 01-
ıanııı atamama.it tehllltui kart>Wn· 
da adeta aralan k llml'1er. oylan. 
nı namual&rı ı;.bl hararetle aaronu 
yorlardı. 

SAAT: il 

Ankaradakt ı numaralı ~men 

OeW Bayar ıı.<lını t.aıısordu. Sonra 
~ide Ba;ırar cell)'Wd:.ı Adnan Men 
deres de 3 numarada bulunuJ'(l?du. 
Berrin Mendereıı, TUtul ı&end~ 

ve Mutlu Menderc.ı; d&ha 90llrakl 
&ıraları ış;;aı etmekte idiler. Tal· 
nıı., 6 aumaracıa bir oe:r ısıkutı çe
l:tyordu. Seçmen Adnan otlu Mutlu 
ııenderea tüttıı:c 1931 d$mlu ola. 
ra• yazılmıştı, Oy ki yıl 10S7. &ç
menlllc l aşı tae 22 !dl. 

İanet iuönünUn kayıt numaruı 
m olarak ı:arunurordu. İnönü ... 
a.t onblr1 iki ı;eçe ı H 2 No. ıu .san· 
dıtın bulunduğu Çanka111 llk oku· 
!unun ta.rşı.sında.kl pcnııe uının 
tıahçwne çıktı Gazeteclle:, totot. 
rn!çılar hemen çovr ini aardılar. 

Gülümsüyordu: •Hanı.mı bcldlro
rum, benıber cldeceJl:ı:• dedl. Son· 
ra.. cHarattW mth dlJ'CI sordu. cl!er 
lt• ~iJ'O?' paşam, dediler. cÇolt k& 
laoaıık, kuJrUk nr>. inontı: 
•- zararı :rolı:, betıerlz. Barl ~ 

ra! ukin ml? 
•- SAlrtn p14&m. 
•-i:rt. aül:tlnetle g1dlror. BUtün 

memlekette böyle oı.cak • 
<Devamı a : f, lia : ı uı 

nt151'J1n Aml 0111.;-ıarıı 

ADLİYE 
VEKİLİ 

seçilmedi 
Demokrat Part.lnin Hltde'<le 1>0-

('lml ka7bet.me5t ile Adliye Vek111 
Prof. HQ:oıeyin Avni Göktürk Meo
ll&e C'ircıne~tir. Ant.idemoiC1'&tık 

bir çok kanunla.nn mOdafaasını 

1apm~ olan Göktürk'tln eeç ıenıe
mE$I aıyaı.t çevrt!lerde memnunluk 
vor cı bir aurpm olarak k&Zlılnıı· 
llllf'U. 

İN ÖNÜ 
BASVEKİLE 

• 

TELGRAF ÇEKTİ 
C.H P. Gtneı ~1' inontıntın, 

~etil Menderuc gece çetıttı tel· 
narı : 

Radvo lstanbul ııeçtmlerınln 110 
bın farkla katı net!cesını illn et
ti Hattl ııeçtme iştırik adedinin 
B04 bin 832 oldu~nu llln etti. 
T~Uf.tımızdan aldıjtımız habere 
göre aradaki fark mQbal~a edll· 
mlştlr. AAıl mühim olan nolı:ta Fa· 
tlh. Beyoğlu llçelerlndo tasnifin 
devam etmekte olduğudur. Tar;nl
t n ) arısında netice !.An ecutmeııl 
tamamı lr tanullbuz tc u utaüı· 
dür Se('lme 1t nl.lı: edenlerin ııon 
rr;lerı.nın c t. ~ alınıneıya k adar 
1ııtanbuıda 11eçUn bltmem~tır. .&· 
IAka ilan kanuna ria,ete ud:etme 
nuı tat. da eylerim. 

c.n r . n~ı.aaı 
lnönla -

KARACA 
TİYATROSU 
SEÇİM İÇiN 
KAPANDI 

Seçim dolayı&ylo saat 17 Y• ıre
dar kapalı ola.'l bütün etlenee yeı-. 
lerl anc:alt 17.30 dan 1t1b&ren fu
Uyete ~eçmtıtır Halk bu ııaaı.e u 
dar daha rJyade kahvelerde veya 
evinde vakit ııeçtmııo ve radyoların 
)arım tıaa•te b r verıııı;ı ııec;ım ne-

mc,.auıı a ! f , su: 5 ilet 
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B•J~l·J: 1• ·ıitJtll 

Memleketimiz·e örnek bir 
ziraat memleketi: 

HOLLANDA 
-:ı-

Yazan 

Prof. Dr. Kerim 
Ömer Ça§lar 

Kadın ve sigara 
Kruıınlorın ı111ra lem :nı 

nyıplaııuık. ınodrm arıla ı cep· 
hl'•lıııll'n. \; t lılr dO~Uııttş O• 
lıırnli k ıbul rdllrneı.:tt"(!lr. I.\ ,.,.1 
c~ snıııhrdı ki, tar.ı:ı lııtıua iç. 
m!!kll', ı..nı1ınıarın, btln e ICI\• 
bı. ,aı ıııt. ıe~ırrl imimi. ır. 

uaılıuU, ı111tu\ derin ıetktlr· 
lf'~. ı,ın bu li ıl r ııa~lt olma· 
dıtını ııhırrnıl tir. 1'111'!..1m A
mr.rlknda. raıı ııııra lı;'n lôa· 
"ııııarın, ıtoı:unı eosnosınlla ı 
durıımlan ı: •Zill'tı ırçlrllml çe 
bıııılann. \aktlndtn """' do· 
cuın yupıııı:ıan nln ııını,ur. 
\ nlaluden P\ nl cıotım ~'O<'Dk· 
lıır. t:t'rek ebeH!> n. ı:cnoı.: klinik 
l~ln. bir çvlıi ır.orluklar ar:trt· 
nıl'klrCllrlt'r. 

ıı lhtıkl .ıunnıOPıte dt, lıa· 

bl'llrtllrr dr, ortll.)ll l•ıknın.ın 

Çöp dava" bazı tika
yetlere yol asıyor 

htanbu un birçok e. t•erıntı 
tem ıt'lk faal yeti rl serci! ııbl ;vO· 
rütülmemcktc. bazı )"t'rler li:tuta 
bit çöp deposu bıllne selmtı bu.. 
lunmaktadır Bu arada 15 lıı:aaa 
ııının Sıraeev zter ııemtıne Ilı:! hat• 
tadır bir telt Ç(lpçilnün uıramıcııltı 
b!ldırllmektedlr llg.lllcr, çöplerın 
c.vardakl fabrtka'ar tarntından kal
dlrllacaıını blldlrm kte bllna mu 
kabil fabrika ııabıpıerl bU Çöptetı 
kaldıracak ~aııııa tenUn ecıeıne
meıttıı ve çöpletln arı;111ama blrllr· 
meeı elki eLl re ol açmaktadır. 

Yalnıı 

BEŞLER 
Sucukları 

A§ııda koku yapmaz 
Mideyi yormaz 

~El& Jlbdünnasır·ın 
-toder~h~neli 28 y egCilİe ga•esi 

okula ıhhyaç var • 
Rıı srne ilkokullara H hin, orta· 

okul 'r. li elere İ!n'! 13 bin 
talebe mUraeaat ttti 

ht.anbulun ıün geçtaçe •rt.aıı nU. 
fuau çeşitti )>rob e.tnle: er •ra çıkar 
maktadır. Bu durum, oeyal ve elto 
nomltt alani!a bazı kt.~ltlılttara 
me ın ttl:'dlfl gibi, nıaar t baki 
mu dan gen •e ,um 110 bir ta.l 
ba ı da ururl l:ılmalttadır 

Oer(ektl'll bu ııenc lllt olcullıra 

14 bln ve orta okullarla ııacıere ı:ı 
bin ~ı talebe mllra aı tıtmlşUr. 
Talebe mUracutı ile oku larcıan me 
zuıı olan •e a ayrılan ttncl aa. 
yıaı u.aıuelakl nlısbeıaı k oıı:ul bl 
nıııu W; O retmeıı lht.ıya nı, .MaıırU 
M(ldürlUğUnUn karşılaram11) caAı bir 
seviyeye J'{lkseltmlştlr. l\lc UI l&I 
nız orta ö~retım mııesscseıertndekl 

13 bin talebe art1'1. 10 cıetrıbaueıı 
2! okul bina.sına lbtlynç ve ıc tııll· 
yon lırara lhtl~aç gl:lstermcktlldlr. 
Halbuki Mllartf M dUrlü[ıllllUn bUt
çeıılıidelı:I yapı lşletl tah&1$1 4 :ı mil 
'J'on liradan ibarettir. 
Ö~ yandan bütün yurdda :ıooo n 

iaı.onbulda 100 öı!retmrne 1btl71ç bu 
ıuntııalı:tadll'. Maartt Vekillettnın bir 
taraftan öğretmen okullan açark'n 
cı ter taraftan maarıt polltılı:aaıudıı 

ıı ş b.r reform 7apmaeı s;crcktlll 
1.si'iı.rla Uert ıı rülmcktedlr. 

Bal.ıkçılar dün de 
ava çıkmadılar 

Kara cnlzden balık aıı:ını bqlı· 
aııaa ıbel'i her ton bol mlktatııa 

tutulan palaınut ~o tortklerln cıe
n ze dökUlrnesı üzerine balıkçılar. 
dün cıe ava çıltmaınıo•arcıır. Do.ık
lartn Anacıoiuya 11cvkcdlleıncm'llll 
ve ihracat lınk&nının bulunama· 
maııı yüzünden tutulan balııtıarın 
yanııı deniz döltOlm klcttlr Ba 
lıkçı csnıırı. tutulan balıklıırın ı.o

kutulup imha edl.mC"mesı için. l· 
v 11 makanııara mOract.at eı1ereıt 
Anado u ile 111, me:nl tıcre ballıt 
ihracının ve ı .nnbUlôı b r but· 
hıtnenın tcnıın ecı ıın sini ti) ece.< 
lercıır 

EN NEFiS 

BEŞLER 
Sucuklarıdır 

1 ÇAKARALMAZ HAFiYE 

ARABiSTAN 
Pelrollerlni 

KONTROL 
ETMEK 
Rtı ga}Teye erişmek için Nazi 
' sullerine başvuran Mısırın 'lSl(eri 
·deri, Ortadoğu'daki hadi Jal r1·in 

~ fl ~ m ii m P. s s i 1 ] e r i n d e 
Arap dOııyt.ı ında clup b tenletı 

anla abllmek lçın o.unu h ç bir za 
ma."l hatırdan çıkarmn:nak Ulzım· 
dır· 

Cemal Aldünn1111ır'ın rettAnu 'I'~ 
tek g ı Arabllıtan petro !erini 
kontro! l!tml!kt r Mı ınn her ha· 
re!Ictını bu cepheClen mUtal6a e• 
mclı: cere.~ı or 

ıd'e ırlııll tutulan fakat heı
k cc bilinen >plütıa gôre maksnt 
Amerikan ~e Avrupa petrol ~ rıte• 
lcrtnl Ara r.tnn arını lldllfltnı1an 
kovmak p rol ccllrlertn. yübc ~ 
mc~ c.110 edilen paraları ıktıea:.11 
kalkınma pröjelertnc sarfetmrlı: 
v n•iırı} et b\ı porııtlil'ı ııeıi'n ı 
bir hlaı;e cıtarınaktır H&klU.ten 
cıe buııon ,ralııu: lrakda petrol tc
llrl milli ıhtı aç:arıı earredllmeR· 

tedlr. d ıter Arap m!!!Jlleketıerlnıt" 
ı:ellrln en bUytık kısmı ıteyft ııu
rette çarçur edllmckted•r Bu dl· 
iter Arap mımıleketlerı b!lbM!a 
-ıunlarcıır• euucıı Areb!.8tan. Ku 
veyt Katar Ye Bahreyıı 

Oa1 ine u -.mak için Naeırın 
lrnllancıııı metod, bugün n.evcut 
olma} an Arap m!llt benlll nı yara• 
mak 'e bu bcnllllln lideri oıaraıı: 
Arnblı!tan >arım aaasıııtta nütuzJ 
nu kurmaktır Bunun lçl:ı M15tr 
mckt p1erı harıl harıl bu gaye e 
kendi! tini \akfetm mone~'l'erl ı 
yet tınnekLe \e bu mUııe\verler• 
Arap meml ketıerlııe iitlıııleıınck· 
tecılr. 

Buraya kadar Mıeırın aareıerııı 
cıe bir re,kah\dellk yolı:tur Sami· 
mı \"e 11Ul uever Arap taıanüdll ırıı 

-

' . l • • 

Bota 11 tmıı n arat, M ırı 
lı:ullandı ı ve nıa ılın ıı usuıı 
rtne b nı en mııtodlardır 

MIBırııı llaera Kör! ı olun 
kapa an Qç ınanıtı movı:uttur 

ı - Suudi Ara tan Bu ı 1 
lrkıı 1 Naaır ,ıındlllk aııcali: eldi 
' ule oklaınıılı:laClır D TU 
de blllr ı ki çöl ile tııu ııt oııın b ı 
ınemlelı:et kola'!' kolaY ba a çık\· 
lacak bir mırrım deıtlldlr. 

2 - L lbnan Oar lı erııı ola ı 
bu ınenılekett bir ne rıı ı>ollt. 
kası p k )'tltü em 

~ !\ Y 1 N D t l ı, 1 < l 1~ \ t t { . / \ t 11 \ 1~ !\ 

AL<İ-VİTAL 
COLLOIDAL 

COLLOIDAL CALCIUM • D ViTAMiNİ 

PiYASA.YA BOL MI l<T ARDA ARZEDILMI ŞTI R 

l
dınlıırııı ~lııtaril)n mrrııı.ı ı;lltlk 
ı;e ıırtnııktnilır. 1 l'Hıeıınl edilir 
ı.ı, bu ıııtraı. ı.ıı~t•ltldB, :yPnl 
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nım da. ı le açılmalı memleket, • , bJ4llr 11lbl' ' 
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bHJ a im" ded lıncıan" lı.ızla .-.nr•ı. --~,tin Lllzıorı· rıılıı:ta u~ur ı.:ıııı dola.,an klli'lbel YATSI 1844 (il !lJ 
Döllü e ıııtmı e ııuırııınan d ğıl ,.v,.• ~ v t,;ıraliına: Sıtltının içi tıtrecıı, onun ııözQn- htllAK 04 47 1l 

de cıOllOtL n d muı blr çocuıı: ıı.- nı hatırıacıı ıgelmo occm itte• ır.Bat, oıı1um.ı detti. cııızc ııı::t aı do bir tebcııı havıı111 eezııı. Yılı:llan ' 
b d OOrtO ıu.ıun da l)yle bir ço <lerıp sennc otunnak l6tecıı. ama 1ekerll ıretır.ı • )ıkılır glbl6lne bir cıu3gu bUtCln Uazetcnılze gllndrrilen ••· 
cokau rülüşü ,ardı ki, u an. ou yapamadı. cDelkl boşka 'ey dl}e- sıtkı oturur.iten ııe. cııarıyı a:ıı' benııııını ııanıı, o maman bir ıç tlt-- rılıir ~c ~e1htıler basıl11n 
ı o kacıar cıcıcı e aımıta benz mı cek, cııye Clütünttü ken cıe kabahatli çooukınr, 'O~ dö• reyıoırlo ırerııınııtı eou bulClU. oa basıımasıh iade edllme-z. 
on:ıu Rauı yaramuetO, o cıa tutamanı wli~ keü lcr gibiydi. Ağıını bıçak tında kocıı dünya terıı döndO, ıı:en 
ıE • ba e ıııt oaka ım 11 d ıı:enttını. ardından )"tlrt\110 içinde açını~or, tepeaen tırnala kadar t t tılnt leltemleye rahatca bıraktı, b

1
r 

O ltıltır ktkır BU.erken Rauf. bır ezııtıııı:, ıı:arallk JWlden blllJ • ur titriyordu ıNe derse ne dl• baeatını da Otekl baca ı iliıtüne 
•6 dl ıı:ou\14acaıım en nuu· aı. Kcncı nı urıwnıt. c 8 rı beı P• r nı? • dlJe ttü~Qntnlye çıbllıror, attı: 

ıa • dl erek ıe l la çıktı ra etmez buluyor, raoaınamak, ~ aınındalı:l ıerıerı ıcurwnUJ, yüzOn ıEeeh decıl. 
on klnın linOucı n ş le bakın· lüp ıtttmek ı: bl kbtümaer du~aulı Kerilmı§ hıı;secııyordu. H.aut onu'l Orpettl Rauta ~tl. demek ıaıe-

c Sıt.kının aoı ~ancıak aı:ıına ı kah rın iç.ine gijmUlüyontu Herkes ırcn b.ç bir ha.ini ır!lzünden kaçırma- Cll(tl ter. sıtıı:ının iıiladıgı oe1 d&
'le oturma ta o cıu&\ınu aörı1Q d ne buıvomıuş. ıkı.zıtıı satıyor. dı. Sıtkının gerilm!IJ bir 11'1 ııoı illdl. nunu dQı!llimedl. ama ça-

nc a. ;ecet mi ><lrtHlü kızını para;vnan deEltl~or • diyor- oıcıu1tunu ı~ıce kavrıyordu cıııarı buut 8eııttı: 
sı~ır.ı ter.ıycıı Rauf aıır • ır • • tıU.ıt ılblıılne ıeUyar, ufalıyor, ez! a;llll çekip dlııliiliıllü'l ııavururkcn: (Arı.ası u r; 

ZAYi 
Şe!Jekeml kaybettim. eıı sını a

lacaRıından caıııaının tıUknıü yolı:· 
tur. 

tanlıııl OııhrrAltt'SI llnkUk 
l'llk(lltrAI 7815 

Önı~r arııı ııın 

\' fı,. T ı\ S - 28 l KiM 19:1T 

IRllillltt(ffillltB 
iki Almanya 

1 klncl DOn" av~ının llı.1· 
ye blilıllltfl Almall) a. l'\l• 
nıan ınllll'tlııl ııBln yıllık 

bir ) armıı ı>fılnnn...,ı)1a tıe ı,ı. 
rn fiUrHı.tl)en llltl~r'ln 111lrllsı. 
• akaı tııı r.-ct nılrn.~• ııırnknn 
kim ohll"!lll oı-uıı. aıımış ldbıır 
ıııll3on Allnaıı•rn hııı:ün ıı..-ı aY· 
rı knnııJto l nşadıkı. t mı on \11 
ilk hlr r;rn;eı... n:uı kesiminde 
>n •lnn Almanları. nauıı mOt• 
lerlklt'rlıı. doı;n kulnılndc )il· 
fi) an Alm ııar da. uoı:u blolı.-u 
ııun nnllnınz lllrer ıı n;ası ha· 
!inde. "'c t'rdertll Alman• a btı 
kOınetl. nırlr'llk Anı rlka'nın 
1107.llııdl'n (ıkı:ror. ne dl' u~ 
ıııokrftl \iman a Cumhnrl)l'll. 

O\')t'l Ru >n'nın ıuıünft nlnle 
mr.mt• ilk edl3or. llt'r Ilı.! Al
ıııoıı hükfiınctl dl' IJ ın1 ır.111' 
\C rırenı ııllk tildln ınıta. fa· 
ı.ııt t-'edt.'r ıt Al ınııra da Amert· 
lı.an hltlll..lrrl \e Ot'rnol.;rnt l· 
mnn)n Conıhıırl3etlnde O\')'et 
ııskrrlerl brr ıı.:ı hUlı.Oınetln lien 
Cll tnrııflnrı3 in eklt•n barış 

ıınııın mnınrı ınu;atnma.~ına mt 
mı-n, hlilA dutııror. On ~ıl lln 
C'I'' e ııılri' lllll tin fntk, l ı:nı 
lı.\l\\ ileri 1erlııe mllttetlk as· 
ırntıeH aııınııı ı.:ullımllrutl!ı. 

cıuıı.ce daba sert bir polltt 
ka ı;crçe.,ı halini nlıın tın noor 
ııınl durumun en .. on olayı, ~'il 

ı.on ı;Onl..rdr l) Uıık \-erdi, '11• 
to 1 ur;oslll\) ı ııın nenıokrat 
Alnıaıı>ıı CunıhurJ,,•ıını tanı· 
1111 olması. t'Udrraı l\lm 
t'ucııhUr1}ellnlıı \ nıro in.- ile 
ı<lynı•l m Uıın.-.ebdlerlııl k 1111'•1· 
ne yol oı,:tı. ı ederal lrnnn' n 
Uışlşlert il k ııırıın notasını a 
ltrk.-ıı. 'ıu:o~a\)a'Jlın lkhicl 
dOn>. a\ ında lnınnlor•dan 
çektiklerini crt bir dllle beltr 
ten \ Utı:U"lll\' bli)'Ok Cl("l!ll, &T· 
ııı ı;Oıı mem\eketl trrkettl. 

Hlilfln bunlar, olnylıırın ıı:lln 
ıok nı.ışı ıchıde ı~ı.:lp ı:ldl>or. 
ı ık t itle bir politik le8lrc ki\ 
ııılmıııl ııı 'ıırıl:ıl'ak t.ı:lrnrsız bir 
ııuımıııı.., ı\\rupnnın \'ôk cıılıe 
knıı \e klıHClrın eııın~ mııron 
in ıınrnııı ı:ııttı.cc d ılın fazla 1· 
ki ııyrı k:ıııııııı tı!lllinduıı:ııııo 
ı;ıl)ll'tııık ıe~k\)or BııttA ıı.ı 
d ti nı 111 li nıtJa. deınek bel ı.ı 
ılt• d ııııı erin le. Zira her ıı.ı 
ııoııı: .. ılt ılP. ııu~ deııbtn ) ti• 
en )t"lll bir ııesll \ar. Pek peı. 

hl r tıe, altı l ıl dalı nynı eart 
lıır nHında ıtttl'tst, lhtı \e llo 
l:o ld ırl'lcrlnlıı ı:rnç nesil, ara
lıırındııkl dU \C li1lltllr bat;lıın 
ııı bile ıııidtn nk lıeıı .. 1 de im 
dlıh'ıı uııulı\ı l bl hJanınr 
tılle 'nr. 

ı ııj>R nın ıı~ı:tnftc \" l v-
ıucılt•nl~ ctlnlıı en atıam 

lem llcllt"rlndt•ıı altmış nılhoıı 
tııs.ııı. \\ tU!l ı blrllı:t ı.üzlinHn 
IJlr ııolltlk 1:en;ek oıornk sık 
ı;ık tckrıırıannıak ı~ttnıııtı eu ın· 
raıtıı. iki ılllşnıııu \,;ımıııtn 1a.· 
öt)or. lhı thll le ı:'llha lılre )ıl 
ııır 11) nı dnrıını sfirüı> J;lılecclı;. 
A\rlıp:ı bıtlıt\ ~tu 'il, hhle mış 
'"" l.)tr lınnıı> ıı te'krı1r nıe~· 
d 111rı \·ıkılırı>n k dar, ltlr \ılo• 
ı.ıl ot ıtıık ı. ıhııag ı ruııhkftm. 

(•1131aşa:$hI•l 
üseyin Cahit Yalçın'ın eserleri 

( 7 89 7 - 19 51) 
TUrker ACAROGLU 

ra"dli ıkan ul lıın cazeteslne ~~ 
ti. lQmünl' kader bu ııazr.te:ı n 
baş azıtannı r.zdı Onun da Ul 
blt:'ÇOk w e ve aerımı n u raıa· 
rıtı 1\ b nıerr azıstna his anır 

T t rtı!.ri kronı:noJI ı;ıra ına 
eö~. 4Uhlarcıır: 

ı "' nınc roman tat, fııe::n 
matbaası. t 19 11891). 49 s. 

il - nn1at ı l\ınhnn Pi. a tı n 
Kanaa' 1ıcıt.aµı1nnl!61, 1aıa 08 ~ 
oı. 816 . ~ 12 b ıttı· Atem h\et

ball!lı. 1316 rt89T-OSI. 
3 - ıın.rııı ıı:ınue, mman Aıern 

tnııttıusı. 131'1 cıeııo 10001. 2116 ı;. 
• ..... ııııvuı-ı haktlı.I> ~ s~ıınrll'• 

rı. hlkn ııltır. aıuu matl:iaıısı, 102!1 
(1008) l240 il • (En kU'l'YCtll par· 
çaları • Ezili palıımut. Kayıtçı, Hd 
ta çocuıı:. ~rba T e >. 

il Kıu-ınınrım. r.debt tenkldler 
Tan.n rı atbaası. ıo:ıo (190111. 333 11. 

G - Tarlb·I ıımurnt, a e t• KU 
run•u ulll K tapbane-1 Nusnı • ta 
rlb.m 400 11 • IKurun-u Vtı •a• 
~ ı iç n &!.an 2. c.ldlnl Ali Ret•• 
azmış rı 

7 - 'I Urkçc sart rn nahiv. 3 e
n 1327 ıuı1ııı 834 a. • es bas ..., 
L r n O ve 7 ııl'n ertnd d :! 
cı lı: ı re Maıır t Vell:All'• ncll 

kabul ed in: tir. Kanaat ma baa 
fıl 1339 l.lll!l0-21) 

il - lı;hı Rhlntırlıınnış0 2. bil• 
rıun Aktam • T ıcbb!l8 matbn ı 
lb:.rı 00 ti • <Yeni harflerle: ~ 
naıı11 kitabe,·! 1943. 136 ıı ıoo kr. 
Mllll ro:nan.ar Ye blk&yeler ıı rlal 2) 

9 - \ rnl başlıyaıııar l~lıı 'l tır1' 
ı:c ıınrt tc nehh, 80. bin. Tan :ı 
matbauı 1\126 88 ıı. 

10 - tdrlıl hllllrnlnr. Aktam bil 
ııımevı, 193lt 187 ıı, 60 kr 

11 - Tillllt ı•aşa. btrograr a ye 
cııııuıı ımevl, 1943. 63 ıı, rcslll 
il, ıo kr 

12 - eçıııl' makall'lrr. Ankara. 
Ulu basım vı. 1951 164 100 r 

UB•a Yal ın ın çok dllhn \ r m 
11 oldURu bir alım var. 'I en Ornl'. 
l"tall4ll'. a, in«lli ce n f lranc• 
dan d 1 !11 ze lı:az.anducıııı r r. 
kendi J azdık: arının üç katına 'i a 
kıncıır. B·ın arı da a n bır yazıcı.• 
tanıtma a çalı.şacatLL 



TAS ZS ırn:hı 1 S1 

IAŞYAZJNIN DEV~ 

Mn~LI iRADENİN 
degi nıez eın • leri 

CRa,ı 1 lnl.'Mtl 
llhl ntıınıurll' allrml'I. ılllrllılfll'ıt nrlJli l.Urlıtlınn•I, l.rndlnl bir 
7 Gınrl'11lıı, hlr ıınrllııln tf'nı•lll'l•I dr«ll. hlltıııı •ı cırı. nılllttlıılıı 
ıtııııı hfıl;i)ııll'll ~ll\aıı. n 1ilfiltla tıı ıdıııı mf"ıoi lllit"l'tln maıın•lnl """ 
~nıı mlllrır il "'' ıııt>llrrı l.l'ıtıll 11.tlılnrının ""' anıı hl'•ll\ıtım bir 
ru ırt ıl.l•'•I ııllıl ı.ıııı:ınııı ıı. • Orrllııl Lf'ıırllnıtl' ı:önnhrn, t'ıııaıır.tl' 
hl,nıırı rııııhı•n. ıth"' ıııırı tııııllııı.ıı \llhlııı ılurnnııınıııı tn ıllıt"ı 
~ıınıı,ı 111l1'111t. ıııltlh•lll.INlıııl•r alhı·ıı trıı. ıı rılt'ıı, iç ,,. ıh• 
lllı:ırı ı ı•ıılılrıı ı.urnı ı:ı lırıltf lıllrıı. ı orı. parn•ıııııı ı-tıı..rarı ıU 
flb.ıııı oıı ııl 111 ı nl 111 1 ııı lılr ıııllll rıılılıı hlll.Onırtlıı 1 lı ınıı ırel
~,.·I ı:rl ıı ı:~rıı ıtlı•I l•lltıd ıı •:thlıılrrlıır ı lılııurı lııl ııurrrı ıııı ı 

11
1111. lıl ırı•ıılıı ıı•rlııl' ııolılll.tlt il ırııı ı.rı llıtdt'ıı ,,. ta•ııllntnıutnn 

:ızaı. ı 1111 tılr ııııoılrrıı ılrıld lılnr,.51 ır ı.nııuıı tılil.lnıhrtl Cl'lml'•I, 
~ lrtrıı. ıarııııll ı 111ııııı1 .. n ıcıı-lnrn ''" \ unaıılılnrn oll''lılııılzl' ıtlln 
;ası ııı ıl.IHn•lırııını. it lıı tın ı.ııcı r ı.oı fıl'!lftt ırrdll<ten •oıırıı mil 
;•(r ııllınırt ıl.lııııızı lı:ı•ıııııln nlıııaıııız. bütün nılllı ı.ıınrı '~ 

1 nırtlrrl •t'frrlwr .. ınırııılz. lırr dl'trrll ad. mınıızı. hnıuıt ıııırıh'" 
ııı .. n,uıı nlıır-~ ul•ıııı 1 1111 ırrlnıll' ı.uıınıımnmıı. milli di\""ft • hl'p 
bfrdrıı n ı.ı ı •rı ı.ır • ırılmıınııY 
h {,ı·~lrıllıloıll ınllı utrı .. ı.ııru hlr por rıın, ı ıırılldlr. ·ı nrth 

11
11 ,urıııııl:ı "' 111111 ııı çor. <lıltll bir dr mılır lllZt' fllAn ndnmın rr-
ıl. , ıl 111 lf' rıı 111 ıı ırtlnln ııaı.ımhetl ıe lııhl•nrı dr&ll bu ;u. 

~1tı1111;ı; 'ar.lft'll'rr -.ıhlp \ 1 ı.111 ııli. 1111111 lradrııln ı ıbll, n;ıt, ebt•ıİt, 
rrı ınr1. l'llllrlt•rltıl lmırı' aı-.ıı., "'rlıır ~r!lrrı t'I.; ı.ııtıllh rt n~ l•tl 

Clnıııı. ll'ııtı.lııll, ırl.ıulı. ııı.ıuııı, aıılı111 ıı br ılf'ılrt ldırPI lft 
lı 111ııır. 

Ahmed Emin YALMAN 

IATFA 1 

lzmirde 20 bin ki1Ji 
oy kullanamadı 

Dünkü seçimlerde şimdiye kadar görülmemiş heyecan hüküm sürdü 
sın Ft ÖZOE'liF.I. ntı DIRh'Oll 
İzmir 27 - hmlrde umumt me

bus eç mleri aüktlne• tçıncıtt yapıl· 
mıı. fakat aeçmen lı:ütülı:lerine1eıtl 
bazı akaakllklar zaman uman aan
cıık başlanmıa mu-ır hle11aeler n 
cıotın1111ına aebep olmuttur 619 000 
eeç:ııenı bulunan İzmir vllAye ncıe 
tııttr&k c;o 90 dır Bu arada tıtıÇmen 

babın erlı::en eaatler ndan itibaren 
aancıılt başlanna wen 1r.ınırltler 
çok uzun ltuyruklar meydana e
urereıı: aablnıızllkla bek emııı r

te$kUAtı mUdabale Z(lrunda lı ... 
mııtır 

Burdur'da iki ölüm 

l kUtQklertncıekt düzen zl kler yı.1· 
zQnden 20 bine akın 'atandat r. 
ytnı kul anamamı ur. Buann de ıl 

' eçlm kurulu b r l ıldırım karan 

aır Btrçolı: aancııklarcıau ııeçmen Öt randan Burcıuraan aıınaa 
adedi kadar rey çık?nMı a Aka lıı b r ha ere aöre buztınlı:ü ~ ı:nler 
ltartılanruııur Saat 17 de o ver- aır nda ki Om ta!ı:uı lı:ayde
ıne liôna ertnce çok kalabalık VA• cıı mıı& r T pe ınahal'ce nde b ~ 
tandaş kütlelerin n ıandıt hl' la- ıandıkta re n ku a.'lau Mehmet 
nna toplanarak taımtf ne•ıce.ıı n acıında b r ta anda~ ka;b ııelttea n
heyecanıa bekledlkleri mtııahede e den ö m~. Det m:ıenler ma."ıalle
dıtmııttr • atndtkl b r Hncııta oyunu atan 
BuatınkO aeçlmler een1eıncıa ka Ahmet Nalbant da be)'ln kanama

cıa d ier mühim bt.: hf.IUae vuku- ıından ve!at eun ıtır. 

KONUŞMALAR SONA EROi - ııınllrn 1111 luıııt rre nrıı~ın ıl a ISblrll&I ıııeıırlf' 1 ile on za-
mnıııardıı \fthlnıle rn Ortnıl oıu RlC'~f'IC'lerhıl IÖl'ilff!n Anu~rı

Lıııı ı" lnılllz llılrrlf'rlnın konıı!!malan nıı-nın uııl3 rt Hrll'I bir tfllıil de ıona ennlıtır, Rr imde Elı;en
hcı•.,r. i ne 'lflllAn Te Hııllf'~ hlr arııdıı &l•rlil!l\or. 

alarak ellerinde ıeçmen kutı olan 
\atandqların geçmen ltütOkler!ndo 
ıs ı:nler o:aun ve a oımuın reyle 
rlnl lı:ullanabllecelı:lerlnı tl;Uller• 
teblllt etmlttlr Fakat birçok lı:ua
lara telgraf yet ııncu e kadar müd 
det ııona erdlğıncıen bu durumda 
olan vatandqlar bu medeni hak· 
!arından malınım kalmıolardır. 

bu mam14tır. Muazzam halk ıı:ot. lam rQekl he ecan ıu Anda eon 
leleri bllhıııua C.H P. il binasının hacıcıını bulmu n on bin erce n 
önünde toplanarak hoparlörle yapı tancı D.P ve mUhalefet 1l b na 
lan neortyatı cıtnıem ıııer ve neti- lan önler nde tezahürat aparak 
colerı ölirenm.ıııeraır. CJB P. bl- ıı&terllenı başl&Dlltlarclır Hali ha
nu.ı önünde b rlken bu n:ıuauam zıraa C H P. ·ye O P atbqı ır ımtık: 
ltalabalılı daiıtmak üzere emnıret ıed r ... " ...... , .................... ...................................................................... " ..... .... 

.......... .-.,··········································································································· 

ISTANB UL-IMC MİLL4.N 

Büyük heyecan 
Buırünkü aec;ımıer esnasında ı. 

mtrcıe o mdl)'e ıcacıar ırörülmeml• 
bir heyecan llUküm ııürmuttür. ~a TURKİVE • SURİYE . 

hududunda çarpışma EN NEFlS 

B~ŞLER 
Sucuklarıdır 

Eski otomobiller yarıtı 

l.ondra ı.e Brtı:hıon eehrin a
rasında ~ki otomobiller 71lrlf• 
ırı te: t p e:tllecekUr 

Ailemizin 

Uğuru için 

Yeni bir 

hesap açahm 

Yalnız 

BEŞLER 
Sucukları 

Ağızda kok.u yapmaz 

Mideyi yormaz 

3 k&!lım cllnü raı>llacak olan 
bu 7arıoıı so ııenem: 20 otomo
bil katılacalı:tır. 

614 talihliye 

4Bahceh Ev 
VE 

100000 
LIRALIK PARA iKRAMiYELERİ 

bOCU Bi\1\1 R 
Her 150 lırıyı bı r kurı num1ruı 

• • • 
J\ILE tE\IDIATI HESAPlARI 

LONDRA'YA 

nasıl Oy Verdı. DÖ~~Ç ... 
Londra. 27 - İnırııtere BqTel:I· 

il Harolcı Macmlllan, Jtanaııa '" 
Amertıc:a) a yaptıtı ae7ahatten cııs-
nerek bu eabah LOndra hava aı .. 

Orta-Şark durwnuna trnı., eden S e Ç 1• m e ,. ştı• rA k nına muvaaaıat etmletır. Suriye,.. 
MacMıııan. bu husuataıı:ı kanaati
ni vı;ylc 1fado etml~tlr : 

nl.sbetı• bu·· yu·· ktu•· «Şuna kanllm ki: mukavemet 

Genel mllleıvuuı 68Çlınlert dün 
bUtUn )urtta oldutu tadar 4elırimtz.. 
de de büyUt blr heyecan havaaı ~a· 
rattı Sabahın erken a.atlerlndcn 
itibaren &Ol:&klara d!lll:ülıan halk, 1e9 
nl:IUere lı:adar meralı: tçlndıı ıunl· 
tın aonunu bekledi 

Beyoğlu 
Dün sab:llıın erken &&aUertnde 

b:Jh Tophane ve Neca beJ cad· 
deıılndüi seçim tandıklarıııın il-. 
.ında kuyruklar ~ea.iUA etme e bllf 
lamıeu s a.ı.ıer llerledltçe bu ıı:u:v 
nılı::lar Derııeıu, :Nl~ntap ve T~· 
kilede de ı;örtllme e batlanmııtır 

Solı:nklarda ı:rupıar lıallnde, elle· 
rinde aeçıın karılan ııı &aııdıl:. ba· 
şına (;ldcmltmı ra:ıııanmnktaydı. ı::v. 

nice yapılan tahminlerin tamamım 

l akaln , ekalllyet•aln ttJ verdttl 
Hndıtlara bUJ1lk b1r nlibet ıözc 
çarpıyordu 

Yollarcta ton~alara eıı 1BZla hl· 
tim o an ~er· <Deınoknu.b, •r J"•• 
•kim kaıınac•lı:7> •bl m undık 
nerrdc • •FllAn numaralı aand Aın 
ferini bl 1 or mua. nuz?• gibi kelt 
melcrdl 

Beyo u cadde nln ka aba ı dl 
ter uddc erden pr farıt ı d idi. 
Bacı ece ıı nt>mıı. 'e d 
erlnlu ta alı oım 
tın en b 

rllınlş ve reytnl kullanmı ttr. 
.Maçlı.ada 119 nııınaralı ı.:ındlita, ko

luna j;lrt'll 1k1 lı:lşlnin yo.rdmılyle 

oyunu a an '19 )"llpndakl auııu.r 

Oönülta .. ıcçlmlll mlllet için uaur 
ıu olınuını ıemennı eımtşUr. 

ller ııeçlmde oldu u ırlbl, bazı va. 
tancıa,ıar, taımlerlntn lı.ateye geçlrtl 
memı o maııı dola)'l&lyle, o)1t.nnı 

kullanaınımışlar, parti meüezler1n• 
ııeı rek flklyette bulunm\lflare1ır. 

Oslcüdar ve Kadıköy 

edecetlmlzl bllcllklcrı mOddetço 
tehditleri bo~a çıkacaktır 11 

Guatemala' da 
Yeni Başkan 
Seçildi 

AnailnlD AJanu 
Ouıtemaıa 27 - Meclla taratın

dan mu'l'&lr. at baıJı;anlıta MQllon 
Albay OuUlen:ııe l"lona Anndano, 
dün •kfam mUll toııırl'6 huııurundr. 
7emln etızılft.;r. Alba7 Anndano, p 
çen Ç•J'famba ırünü 16Ufa ettikten 
eonra memleketi terlı::eden Arturo 
Oonzalea1n )'erini almaktadır. 

~llm Pasa lı:öyUnde, re7 1&ndıtının 
bulundu~ ·mahallin klpı.ıııncıa bek· 
ıe:ren al\nzuıü Jandarmalar hlQ de 
hoŞ bir manzara teşkil etmlyorlllrcıı. 

Eyüp ve Taılıtarla 
Dtın J:yl\p'te eabahın erken aaa~ 

Jerlnden ltlbal"t'n aokaklarda beye 
eanlı falı:at dur;un ve -ız bir ıı:a 
!abalık gOrfilüyorcıu ftey 'l't>nn. za. 
manı ıellnce halk ıandık batlınnı 
yavat :ravaş doldurma a ba ladı BO
t n aandıtlırda bıı;angıçtatı lntl 
ı:a~ b rlkmf'lcr 1 e td imiş. atı 

t'fmı "'" Q 1 n tı a ramanııa kunıl 
a 09 dan aonra btıtnn 

ar n On nde b y(lt kalaba 
bir k ı Sf'Ç me Jstıralı: nlJibf'. 

Un n Eyüp ınınt•ka ında çolı: :J(lk 
r sek oıcı u ana ılnorcııı. Yalnız b•· 
B Ilı Kadı O de aeçlm knrt.!a- zı ·~ tlıl:lar ıı e ÇIU'JlmU'a7<11. 

nnda ıı mı ı1 )"llnlı ve a etslk ya. K tQktı •dı olma)'lln aeomen ehli· 
B~ktaş b ında d n yapılan ılm.ş olmaıdndan 41ltAyeıçı ntaıı.. yetini haiz •atındaşlnr vardı. nunır. 

mllletve 111 ı;eç,mlcrt &Uk{lneı için· daşlarıı çok t.c.;adıif cdllmtşttr. tallJhk, elinde tınnı.zı aeQmen ı.:r.r 
de ceı;ml$Ur. &babın 8 inden ltll>a Çatalca ve Silivri tı olan, falı::at seçmen ehliyeti bUlun 
ren, .Beşlttaşlılar. ba lı buluncıutıa mayanlıır da djlckatt cektl. Ml!fflA 
rı aaııdıt baıianıın tıldcret oylarını Çatalca ve 61llvrldokl ı;eçtm faali nüfus cütselanında J03'1 dotuııııu ol• 
lrnllonmı.şl rcıır Birçok seçim şan. yeııntıı merkezi köylerde toplaııı)-or duQu ı:örtılen .frtan Pohltv&n• acılı 
dıklannın önünde, uzun tu:vnıklar d ı Hıtr köyde b.r bayram havaııı blr çocı.ık, aCQmen kartına ralmen 
meydana C"laılş ır. llllh , Orta vardı Halk, aotat.arda. rey sandık· EYllJ> Sultan Caınllnde kurulan un 
lı:O v" Be !lcta tn a mrrke inde 1 !arının bı tundu • ı yt>rlcrde kalaba· cıık ba ndan Hri oevrtldl. 
t rat ıılabe , dlj:rr klllmlarına ııa ık lı:ütıelu halinde toplanmıt. IOh• Eyüp lı:azuıucıı seçim heyecanı 
HBD, fula olmuştur ld el , a be edl}-or, konutu:vordu. tn ziyade '.l'aflıtarlada ıı6ze çarpı· 
at 12 Je kadar. 112 numara ı an.. ndılt b arı ı;aat 9 dan itibaren )ordu. Çok ııayıdı eeçmım, oy hat
dılı:ta n bet yn d 8S 00 civarında kalabalıll:laşma b&fladı 1htıyar n tını .tul!anamıımak telıllkeatne ınt.
dı. 99 numaralı i&lldt:a alt 533 ıeç topal anne! rint, kol'IJnr. ıtrmek IU• ruıı: lı::aldıttndan, atnırıı bU durum· 
men.in :,"U&de 60 ı o:vtannı kullan ret.rıe ı ncııt batına -.euren ııımo cıa aata eoıa ltotwıu:vordu. Taflıtar
mış bulunınatıa:vcıııar. Y ne t .. ı ara, aalr.attan -.eçcn Juaan'•n. I lada beman büt!ln aandıklarda, ee-
1 l 30 a ka<!ar num11ralı ııaııdıta re ler nt kul anmılan iç n ikaı eden çim ktltüllü bakımından lı:anpkll.k 
130 100 numaralı ııandıp ısı kişi ortıı. okul ııareıı llcr ue, butonuna olmustu. Vatanııa • mutlaka n-rtnt 
oy aunı.ş duruı:n<tafd d~ nııBlı: 511ndı a gelen tnttrarıara. lrullanmak l&t yor, fakat kUtütı. 

Tat ı vaı.andaJl•r cıa o ıanııı kul aık a1lı: raa• amak mum~Undü, Mu. ı ıamı buluuamadliından o aandılı:tan 
!anmakta bü ük t na ıı enıı 1 r ı bı• k çOlı: old.ıdl;'U için her ea, un Okklne ıtdlyorcııı. Umumtreııe 11n. 
dtr Or akô de ıoo a r.da bir ha.- dı ın n 1cr nl ııa:vcı• iyi biliyor ve 1 dik baş!aruıctı. af.kin ve tnttzamlı 
Jllm otomobille aandık batına ıoU tf)H m11nıa aaı ııerll~ordu. Yalnız. (Devamı a. 4, llUUn 4i da) 

Zukol'un 
Akıbeti 
Mechul 

' 
Assocht'4 Presı 

Loncira 'rl - Sovrotıer Blrıt~I pa. 
zar cOnü eski Savunma Bakanı zu. 
kov"un lklbeY hakkında b1r earar 
perdesi or;a)-a çıkarm1' bulunmak· 
tııcıır. 

Tasa AJal!Bl Zukoy'Un TUUealn• 
son nrlld~ln.t eadeoe 3! t lime tu· 
t.an bir büUenle ııııar ver~attr. 

Zuko•, balı:anllk lılertnl dOYre\mek 
üzere 'buaUn aoaalzce Moılr.ovaya dliD 
mu, n bava atıınındfo t&d• bir aıa 
~le " bakanllk melllUplan U.· 
rafladın karşılanu:ıııtır. 

Dünyada çe,!W ~fa!r'en yol açan 
bu olay hakkında Parlatelı:l Pranoıı 
So!r, bunun Türklyecteld &e91mlır. 

den as aaat evvel, :Rolı:oaovülnln 1 
Kattasya:ra tiytntndm eon:ra olma· 
aını •tellf.ı mucip bir durum• ol&· 
ra'lı: ""°rumlamaktadır • 

Şam, 27 - Pazar iUnO haber 
venıcııtıne eöre.. T<lrklye - Suriye 
huduauncıa iki taraf ıcunetlerl a
ruında kanaıs b1r ç&rplfma ol· 
ınuıtur. 

Rııaml btr teblltde blldlrildll1· 
ne ııöre.. tam teçhlzatıı 30 TOrlı: u
kerl Cuma ırUnU hududu ıroçereıc 

180 metre kadar ller emlf ,.. bu
dUda QOk yakın olan bir kö\'e SIP
mı1ıercıır. Bir kaç .ı alllh aU!llUf 
,.. Tarkler cıerbal rert ceklhllı.

ıeraır. Bu arada b r atvU SurlyeU
nln uı;ınıcııaı haber Tertlmü• 

dlr 

:Yıl Soııııucla 1 Çekilişle 

APARTMAN 
DAİRESİ 

VE 

200.000 
LiRA 

PARA İKRAMİYESİ 

* 
Hcs plarında en aı 200 lirası olanla 
çckılişlcrc her 100 Ura için ayn bir 
kur'a numarası alarak girerler-

.............................................................................................................................................................. , .......... " ........................................... "' ....................................... -......................................................................................... , ...• 
En iyi makarna 

BEŞLER 
Sucuğu ile pişirilir 

BAK 1 R,KÖ Y 

Ajansımıı 

4 
Kasım Pazartesi ı:ünil 

acılıyor 
BU AJANSDA 

Hesap açtıracak müşterilere 
çok cazip acılış hediycll'ri 

Al'RICA 

10.000 
LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE 

VE 
Umumi tesidelerc lstiralc ha'klcı 

iSTANBUL 

Sucukların 

EN iYiSi 

BEŞLER 

Yunanistanm 
Ankara Elçisi 

döndü 
Ttınanıa anın An ara Dürük El 

ld o p zmazo lu d ltı Hat 20 30 
da ft'hrlml7 gelml tir BüJttk El ı 
me'l! tlr.r nde on ııın t nll olarak 
tıtmı r 

Han alaııanda ga etecllerle görü 
t ıı Pczma o!llu bu ııeter bir ınesaJ· 
la d ndut n ~ ıtkzlp eımlttl~ 

' Ağzınızın Tadı . 
BESLER ... 

Sucukları ile gelir 

BÜTÜ,. ' TÜRKİYE 
KEYF 

SUNJ Kı\HVESJ 

,.. .. oo ı.....-

.. M;d .... _.....,. 

•"~·~ı..Mt~ 
• f!NOftııd .. Os1'lfıdilo 
• ~ 'IQpılnıol 

KEYF 

.-ıo11ıw ... 111oııncn 
• E ... ıjl~llO 

• Si-d"1ı.ndııtı 

t 1111 .. 11Hll t ltllllllllltlllltHtlttlltllllllllllftll tflt lttlllttlttllllllllllH l 11111 11tllllllHllN111tlltl1Hlltlll 1Hllt1Mtllltlflflttlflllllll ... tUIHllllllllatltlllUIPllt .. 111NIMaltMlttHl ... IHt.IHltlllttlUtttUUlll1M• •ltllllHlllllllll llMllft t fl fllfltt•t e .. hf"tlW lll ... 

HOŞ MEMO - Hem midesiz, hem akılsız ! ! 



'V A T A N - %B Eltl.\I ı.MT 

lstanbul oyunu nasıl ullandı 
(B~ı uçuncüdr.) 

kurıu:tıar ı;oruLmekle beraber, din· 
deJU ııeçmerı kart.ında J&Zllı numa· 
rara gore a&ndıt. başına gidenler kU· 
tükte Ls1mlertnl bulamıyorlardı. M• 
ııelA Tenlcamldekl 72 numaralı ean 
dıp rey atmaz.ı gfreUn aoçmenln 
ımnı 73 veya '14 numarada bulunu. 
yor Bu ııuretle muazzam kalabalık 
lçlndıı aeçmen O}-unu kullanabilmek 
ı~ın saatlerce bir .tu:rnıktan d~e. 
rtna girip cıkml.k r.orunda. kalıyor· 

du. Bl.rçolı:. yerime aoçmenler ttY 
Yerememek durumuna dU~tıştUr. 
Bu ;üzden mtınaka Tll tık :vcL!er 
de oldu. &nı;Olde Faruk Ardahan· 
ııo.,ıu tsmlnde bir va.tandaş 

,_ Biz de bu memlc eun evlldl· 
jlZ. Bl.:ı:lm rey hakkımız yok nm?• 
d1ye batınror. pol1s ve J:ı.ndarmalar 
toplanıı.n kalaballp uz:ıktan bakmak 
zorunda. kalı1ordu. Vatandaşın tam 
hütrırctl nrdı, fakat bir kısmının 
'ttJ ba.kltı, bazı kayıt akı.aklıkları yü 
zUnden yerine getirilemiyordu Fa 
rut. Ardahanııo:;ıu, karıaı, kayınpe. 
der, kayınvnlde, dayı ve teyzetJ ile 
aynı yeıde oturuyordu. Pakat bUn· 
!ardan raını:ı: ka:ı ınpederlnln ıaml 
kütuktıı yazılı bulunuyor, dlttrlerı 
:ey nremlyordu Seçmen kartınn· 

nın btı,.Uk blı kwnı d ğıtılmadı:tn· 
dan vata.ndaşlar yerlerini bulnmıyor 
ıardı. Fakat kadın, erkek, genç, lh· 
tlyar bUtOn acçmcnler lararıa ıc;;le. 
rı.nl .kullanmak Jııtlyorlardı. 

biz. Ne dlyo bl:ı:e cçluıteneı. c:ı r. 
ıer anlamıyoruz çını;ene hadc:ıını 
bUmıyenlere denir Gazeteler lk de 
bir çlnırene çınırene d ~e yazar du
rur. Yapmayın bunu rica ecıcırım 
Olmnzısa Menc:ııres·e ~ıc:ı,p a • ıldız
lı nti1\.14larımtzı ıterl \!'reccıtız H ç 
olm&ZBa Çigan ııtAn glbı b r ıs m 
bulunamaz mı? Baş\l'I: ı m z. b. 
zım bu meml!'kete llizım olduğU
muzu kabul ederek bize toplu o
larak oturmamız ı~ n Ed rne apı
da Mısırtnrla.'11 denen yt>rde er 
vermtşt r Nah. işte. dun ı.-ercı k ~ 
rı imzalı kAl:ıtlar Mene:! re5, b ı 
ço;c Bt'\er. Ycnı açılan Vatan cad· 
des nden gel p ~ rkcn sı ııık 
ıtelir huınmızı ııorar. E k ol· 
ma.sınıo 

suı Ulrult-'nln ı;cçmenl ı1 ııankl il• 

~ız birli~! etm ,lcr gibi dl. 

* Karaı:ümrllk'te N~ancı M hmet 
Paşa 1lkokulundakl ısandıklarc:lnn 
blrlnı'I aandık ba.,ltnnı. muhatabı 
olan ~ a.,1ı bır kadına eöYle c:ııyor
cıu 

• Gıt. hanım git Allah ~kınal 
Ne lfL! anlamaz ınaansın yahu. 
Ha..-ıım. gaz fişi vermiyoruz an· 
Te dağıtmıyoruz, aeçlm yapıyoruz, 
ııcçlm . ıt 

" O lum ben Demokrata at.a· 
caliını. bir kolaylık yapıver. üzme 
beni• 
«- Aman. eu hanım duyma. 

ııınlar. ıııt Allah aşkına! » 
Yaşlı kadın baktı ki olina a

cak. mubtann yolunu tuttu. Muh
tarclan. seçmen kütüklerinin llSKI• 
da bulunc:luğU müddoı. ~ında Ee

~ ahat.te oldu~una vey• hastalık &e
bcbll le itiraz hakkını kullanama
dığına dair v~lka alaca , bu 'e
rill:a ile birlikte Sultanahmette 1 
Sulh :mahkcmesıne ~ldecek binler
ce kişi arasında itişe kakı a ku -
ruğa girecek. 111.m alacak ve &aat 
6·e kadar c:ıa sandık b~ına yeti
şecekti. 

* Yine Karagümrük'tekl Ortao u-

nı itte. ilzcrlnde önemle c:ıuruı.a
cak ana mcsı:"ıe bu 

Hocapa a da, Hoe&p&$A camı.ınl• 
avluaunc:laki 3 numaralı ıandıP. d• 
ha ~ndık mtibUrleıımeden ıreleı:ı. 
1h 1 ar •I.lt önce ben ıruıı.ana.yıııı 
o:yuınu• dedi Bclll ki ilk once oru· 
nu ltullnnmı.ş olmaktan gurur du. 
yu or 
oESA~S l AJ'l, ESANS• 

Em nönü bö e.!ilnl. Slrlr.eclyl, <»-
11 ~ nu, T&ht&k:r.le)'1 boydan ~ 

do a t k. En çol: d~Um!z:l Qelı:eıı. 
ıe ml"n undıklannın camı önleri• 
ne, a da camı avıuıanna konmuş 
omaları dı. Hoc:apap camllnln .... 
ıuo nc:lakl .eçmen undı{tının J&UI• 
başında, en am.sr, sfil;;ağlan "~ 
mencşre eı;an.ı;ı aatan bir adam.caf'.S 
var Oy kulbnmıık lçııı ıeıenlerln 

d erine, cmlıı ııtb1 es&llll> dtfe!'d:· 
gUlyatı dök yor n gülerek cBayır!ı 
ol.5un• dl ordu. 

O bö edekl :ı:eçmenlertn bUYilk co 
ğunıu unu .-ııer teşkil tdiror. o:ı 
dan sonra da balıkçılar, k.ayı.t<tar 
ve küçük esnaf geliyor. Oylarını dit 
katıe 'e bUyük bl: ıCMlzllk ~inde 
kullanıyorlar 

EÇIJll KU\ Rl (,U 
ıstaııbul balkın•n, ötMen beri 

ckuJruk olma.k> konusunda b~ <&• 

ı kanlık peyda ettikleri> n1 b!li,.or 
duk Slrkec de, lşUrt.ktn fa:ı:l• oldu· 
tu cataloğlu bölgeııınde, hemen 
hemen lıer andıtm başında, oy kUl 
!anmak için kuyruk olmuş Ta.tan· 
daoJara raatladık. Bu kuynık, baZl 
undılt b&ş'annda dtu:, bazılann.cı. 
da. h&l.k aandlltln çene91Dde, ch&ll;.a 
olmuş • 
TUl:tAKAU"..DE: IlL"RKl:l! 
ı n ıx Gl cihLE 
~l:ŞGULDÜ • 
Tııhtaka enin çamurlu Arna.TUt 

DUn ıece t •nlt t'~llMındıı mutnır ııu:ı: oıara" il aıetlm lmrnlun11 ı~ttrllf'.ıı O! pueuınıan 7tlzllnıJt'n ('" an mllnaknoa 

seçımc lfUrak pek ııız.la görünü· 
1or. pUeyne ilk okulundaki 4 undı· 
tuı başı t:ne atılııa yeıe dU4me:re
eck ır.adar kalabalık Kadınlar kun 
c:ıutatı çocuklannı bllc ı:etlrmlşler. 
Kütüklredet.I karı ıklık, aeçmenle.. 
rln ıttGlde blrlkmwne ııebebl)et 
orer yoı Yenıcıoıandaltl barakalarda 
da. aynı durum görOllıyor. Aynı hal 
Tıldı:ı.tab}-. n Barı;;ölc:le de menut.. 
Oöçmcn mahallcsl. ilk ohulu önün· 
de ıcadınlar n crkekltr arrı arrı 
Jtuyıulı: olmuş. KütUk nkııaklı~ı her 
yerde var Buna rtı~men Ta;lıt&:ln· 
lılar heyecanla. mutlakn rey •ermek 
ı.r.tı:vor. 

Zeytinburnu 
1 un içi ve dışı kuyrukla do m.ı tu 
Revını kullanmak lçln g l<'n ı:ı ır 
\atandq, kuyrukta held('rk!'n ı-t-

kaldır mı yol arından geçerken, tkl· 
de bir, ba ımw ef;meıı: zorunda :O• 
ıı:rorc:luk ç nkü, Tahta'talentn, ha· 
zır e blsedlert, u:v:;ar balık u.tıcıla· 
n. bermutad. tentelerini ı;ennlfleı. 
te lhlannı kurmuelardı. Hani h&· 
rıl l\lıf Terlf yapırorla.rdı. Denilebilir 

ı iLtanbuldıl, cseç.lm> dC:U. •ıo•· 
ç m• derdinde olan. tek bö~e Talı· 
taka e idi. Ve Tahtaka.le unan, :ten 
dl blldltlnee y114Bına.ııma de'ta.m edi 
rordu Mücadele çetin oluror l'!eçlm, ljChr!mWn bUtun at'mtlcrtn rafa da durmadan !Ar yetı~tırlyor· 

de olc:luğll gibi Zcytınbuınunda da du 
çok hararetli ı;eçı.t. BuyUk cuercye- cnu ~ım ku ruıtunun eonu, 
ti ı.,çı n göçmen oratandaşlarıınız. bir de bakarsın s:ünün blrtnde ge
dan müteşekkil Ze)-ttnburnu ıWn. çım kuyn:ğu oluverir Ruhun b le 
ıert. milli ırac:ıcnın tec:elllstndeld ya du~maz. Onun için vatanda.ş. ııö
.zlfelerlnl Uadede titiz davrandılar, zünü dört açmalı. aklını b~ına 
hıwıaalyet gö&terdıter. 65ndılt b•;la toplamalıdır.• 

lll HPI SA?."E ÇEŞl\'IEst 

maşı l ın ı • 
tkn Dikmen, Me?ımM zeki OLM>J'. 
8CR A CD.P.) - (U 

eew BA ar Hulfıal Körmen ıı::e. 

na~ Yılm&z. .Agih Eroun, Bade t n 
Ka.r&cabe), Ha üıt Şaman, Mllflt Er 
kuJUmcu, • urulah Tolon H c Ü& 
m&.n, S.UJıa:.tln Xaraeaı ı Mazlum 
&&yalar, Recep Kınm, Necdet Az&k. 
Htıeoyiıı Bayn Yekta Toku! 
ÇAN'AKKAl.Z: (D.P.J - (1) 

.Emin Kala!at, Fatin Ru;til Zoılu. 
Be:'Tet Sezg.111, Nurt T ar. Nurettin 
Pua.t Alplı:artal Halim A oı, Ahmet 
Hamdi ~'n Nahit Oral, 
Ot,'"iZIJ (O.P. - it 

l\AC IC.R.P., - !IS, 
Dr Kimli Kınkos u. Dr Tur

han Feyz otııu. Necati İlter. Ball:m 
Ateşa.p. Ralımı Qelteıcll. NUzhet 
Çubu~ Hasan Deter, Ed 'P İmer. 
Yalçın Kocabr.'. Ahmet tcans:aı, 
Şınaısı l'.loran. Ct':n!I özcan. su
leyman özsever, Nazmi Yar , Ha
cı Ahme• Yılin 
~AR Rl A m.r.> - (111 

SelAm Dtnçer. Hamza O!!man 
.Erkan. NCizhM .Akın. Hamdi B~k, 
Nur.re Ki~ oıııu Ba!ı• Hün, Ta· 
cett n Bane. Rıfat Kac:lı:r:ade. 
ı •.ıdrııı\(; ( fi I'. ) - lf) 

\ aıı {Jolo.a) uJ uııu "ullanı)or 

rmd• n~feler nden başka sıat 8 d~ * 
önce oyunu kullanmalı: için gelenle Malta çarşısındaki Şekerci ha-
rın bir hayıt oluşu. Zeytinburnu nınc:lakt 6 numaralı aandııtın va
halkının menlı:ının ruı bAr!r. tezabU· zıtelller'lı saat 12 c:ıe kc>ndller ne 
rünU Uşkll ediyordu. çay - aımlt ziyafeti teklyorl11rc:lı 
SEÇl\IEX KÜTilKJ,ERİSDE • 450 ııeçmenı olan sandık•a hemen 

hemen reyini kullanmayan kal· 
SİKA YETi.ER... mamıı:tı. lştırAJı: nı bet.inin yünıık-
zeyı.tnbumunda, aoçıncn kütüklo- ıııı:ı bakımından rekor kıracaıtın 

rtnln uıldığı dunnn önünde biri· diyordu. eandık b~ındak:I vazife
.tenler, oy vermek için ıı:u:rnııa ııı... iller 
renlerden, miktar IUbarlyle pek a Patlh tramvay dura~mdakl Ta 
eatı kalml)ordu. Birçok ntanda . mektepte bulunan ı. 2. 3. 4 numa
kütülı:lerde adını bulamamaktan ti· ralı ısarıctıklnrın başı \e aynı bl· 
kı\yet etti Şlkl\yeUer atudan ğıı:a nada bulunan İlçe SCÇlm Kurulu· 
btltnn acmtı kaplıunı;u Her undık nun bulunduli'\I mahallin Onu ana 
ta aynı ,..Wyet m hede cdlltror baba ı:ünü. MübalAjlaııız, 1000 c:ıen 
du. Bu durumun aebebl.nl ögrenmelc fazla seçmen vatandaş, ıseçmen kil· 
1&te1enlfr, mubtarlıınnı bir tUılü bU tüklerinin azlzll!ılnden oJkı\ etçi 
ıamacıııa.r. Bunun dı ınd ıseçlm e Vatanttllljın. sıyasl hayatımızda mll! 
aaıılanıu. riayette" unc:lık kurul an. it ı:onllm<'TillŞ h ası eti her ha· 
nın çok huııaa davrnnı,ıan dlltlı:aU imden belll oluyor Bır v. nç hır-
çekti. r.ıııc:ıan nerdC\ e aıtla acnkl 
Al ll'\ \:1\ T1-:ıminı.ER c- Anam nr babam var llııte-

• • • ttt' b<'n ..,...,kı..m So~r> mı1 Sabah· 
BtıtUn aemtıerde oldutu ılbl Zer· tan heri m\ıhtann ntıcyıın. bu-

Un umunda da çok aıkı tedbirler 1 ıamıyorum. Hele bir ellme s;cç r
alındı Emnlrc• kadrosu, polla 6- ı;o. , 
revll Jandarmalarla eniş ölçüde tak · 
vı:re edildi. * 

Talttaulen.n, kızarm~ balık, b
"un 'l'll wı kum•• kolı:&n dar&cık 
so altlarından Çaıııtapıya çı>:tı't. A· 
na cadde boyı.ınea, he:- undıkta 
cl&aylş berlı:emlb d1. B:er :;erde, bü· 
7Uk bir ııesstzllk n..~ı. T rQye J'Ü< 
rQye suıtanahmec:lll gc1d1k. 

Sultanahmct cez&llTl de le6dııı!I. 
Ama crııda dı, seçmenlerin bulundu 
ı:u unutulınam1111ydl. Gardlyıı.nc:la.n 
izin alıp, telO?gülerln arc:ııtıaan b&1.: 
tık. MabkCımlar, sandık başındı, ~ 
kt'.l.ne le kuyruk olmuşlardı Te ~
rını 1tuııanma)-a haz.ır,anıyorı..rcıı. 
Ayrılırken, c.saaı 11 dl TC• •her -9 
yolunda• yc:lı 

SAAT 17 DEN SONRA 
O lann sandıltla•a 1.tılmuı ~t 

b ttlkten ııonra bQtün İt.tanbulda 
neticeleri bir An önc41 ti~renmek 
hrıccanı İ5tanbullu lieçmenleri aar 
mı.şt r 

Bunun için c:ıe tktıdar "PC mu· 
hıı efr.t taraftar an gruplar hallnde 
B ot u le Cataloğluna çı~ ve 
D P ı e C H P b nalannın 0ntı.nc:ıe 
bele meıte bll/l amış ardır 

Saat !lO e do ru 'ber 1c1 -parıl 
b nası ı.ancıe de c:ıuru;.acalc :rer 
kalmamı.ş ve b lhtuSSa c.B.P. bina• 
gının çl tle önündeki :yol ve ardm· 
dakl arn mah,erl bir ha.l alm11· 

El ur KÜTUKI} nlNIW i 'il Hl 1,\ SMı\1" \X \'AT,XDASl"\R ,UJU..ARISI \Rll'ORLAR 

LİDERLER NASIL OY KULLANDILAR~ 

lki polis TC ası:arl dört pallı 116-
revllıılnden mUt~kkU tam teçbl· 
zatlı mo~rlzo ıı:abıta t'klplcrl, Elln· 
dıkların bulunduğu mahallerde aık 

Fa'lh ilçe Seçim Kurulu başka- tır 
nı hakim Reşit Nomer, kütüklerde Bu eırada ho: iki parti blnum· 
ki <'k lk ve yanıııııarı ehemm vetı dan da hoparlörlerle ııeç!m netice· 
bulmuyor Oörüyomunuz ki b8' ı· ıerı llAn edil )Ordu. 

(lln tıırnrı ı ııcll\"l 
Jlu 11rada iııonu blrd~n tclft4ı•n· 

dı, cı,eyl unuttuk, aec;nıen kartını 

unuttuk• dlrerek nc:ıen içeri glnll. 
Saat 11.10 da bu &eter İnönü, ka. 

rıaı Mevhibe InönUnUn koluna. gir· 
m.ı; olduj!u halde kapıdan görtınd\i 
Çnrt61ııdeltllere clıar.ır muıını:ı:?• dl 
J'e aorduku.n sonra ytirümC:t b ' 
ladılar. D P. il oldu~ anla'1lan blr 
kaç hanım yan yan B•r•n İnönüye 
balaromrdı. 2 No. ıu &andı ın bu· 
lund\ıtu oda,.a atrıldltt zaman n· 
dık 'ba nda.kller arata kalktılar. 
Hürrt:ret n c.x P. lller ellnl öı>tU.. 
ıer. ön~ BAJ9D lnönü oJUnu inil· 
laııct . :e.r Cl&kh.a eonra. u.at ıı l'I 
c:ıe İnönü Jtapalı odaya glrdl. Saat 
11.JB de o;unu ııandıga attı eat 
ellJlt dıı ııandı!lll Turdu 

:tnOıı.ü Tl'I e :;ine kolkola evleri· 
ne dotnı yUr!lmeğe başladılar. Erler, 
ııubayla.r n clvnrdt.Jd ha ı: boyuna 
ullm Teriyorard . Bahç kapunn· 
dan içeri girerken ı&Pkll4lnı aalla· 
71n, İnönü ı;azetecllero. 

c Hl\:;:dı rr.rlcrın zı Termcl!f' 
Bayırlı ol6un saııo.un, b n )& a· 
yın.:. ',.r 1:.:111 

Saat 13 e c:!ol:ru sanıHk ba ında• 
ki müşahitler partililer • a.ra!ınc:lan 
ı:etlr len paketleri lçerlı! nde ı e
me:.:ıennl ~emeğe başladılar B l• 
hasa& kadınlar kendi part m ı a
hitle:- nı do urma • iç n tı.-rbcr 
olmUŞlardı. B r hanım Halk Part • 
nın kullandığı san Bu k araba, 
ıtızılay•la gandıltlar arasında me
kik ık>kuynru p kn it lo antMm· 
da hamrlanmış olan ye:ncklcrl da· 
tıttı. 

:Bu ırada >Jtmartcma' oıculun
d1.lt1 b1r olar ço.. JO" ert JWl'l
mı tı. Torununun koluna C mı a 
90 lılt bır ihtiyar kadın hürr le
tini tene!!Os ede ode bin ıt{lçlOkle 
aandılt başına gelmiş ve oyunu 
kUllaıımıştı 

s., \T ıs.w 

Saat 13,20 c:ıe CUmhurbaı kanı ılc 
Başbakan. cumbuı'başkanlığı ar•· 
ba:ııyle Çankayadakl 1 numaralı 
11an<1ıı;ın bulundugu b naya eeıc:ı -
. er. :Baırar açık k&hverıını;! h r f!'· 
blae 1:1ymtşı.ı. önce Menc:!Prcıı ara· 
blldan çıktı. üzerinde ıılyah be,az 

ç zı:ııı bir clb:ııe vardı Sandıı;a yak 
l~tıkça yüz.lcrlne bir ııillUmseme 
,zeııyorc:ıu 13,22 c:ıe Bayar oytınu 
kullandı. İmzasını atmayı unuttu. 
Menderes ise öllCfl lmzııı.ını a ~ tı. 
oyunu .ııonra kullandı. 

Meııc:ıerl'b kapıda beklerken, not 
alan bir ~ıu:t'tecıye l'IOrc:IU : 

« Ne yuı:vorsunuz?• 
« Saatleri tesblt ediyorum e-

fenc:lilll , 
Menderefi bu cevaba güldü. Son

ra foto muhablrlttine dönere.o: be
l ecanla şöy e bağırdı : 

«- T ekkOr ec:ıerım fototrafçı· 
lar • 
A\T 16 
Ba an B51Ukba.,ı eaat 16 30 da 

Cezae\'lne ı: derek Bölükbaşıya fiCÇ· 
men kartını ~l!tUrc:IO. Bu aırac:ı a. 
ııazetecller Böl Qkbaşının oy verece
ııı Mllll Kütüphanedeki ııan<1ııın 
bıı.şındıı bekliyorlardı. Sa.at 16 da 
Mllll KOtOphanenln onilnde rer.ml 
p!Akalı bır kaptıkaçtı c:ıuntu. B->
ükba ı. yanında dört sivil Emnı

rct memuru oldul;u halde indi. 
Ntşeıl olc:IU~U srorülüyOrdU. Zartı 
n arak kapalı oc:ıa.;•a ı:ırerıcen 11-rll 
ı.nt':rıUrlar dn kendlllınl takıp et
mek ıatcdller Sandık başkam bu
na enırcl oldu. Fotoğrafçılara poz 
vererek O)Unu aandığa atan Bö-
10 başı .saat 16 02 de tekrar kıp. 
tıkaçtı)• binerek cezaeorlne Clttl. 

B:ı sırada radvo b~ ında bulu
nanlar he:rıen her yerde D P nın 

çoğun ulı:la o aldıgını. C.H P. si
nin ıııtır aldıjtını sö~lüyorclu. •BU 
&anc:lıklarc:la bulunan C.H P mü,a
hlt ıırı c:ıc mı D P. oy verdllen d1· 
J e hcrlreıı merak ediyordu. Radyo
dan M>nuçları dinleyen İnönü ırü· 
lü~ü ordu Ancak. bır müddet 
oııra radyonun rakamlan vanlıı ve 

tenJ okudu~nu gorünce &lnlrlendl. 
Bu ııa retk('41 k bir yana oy ver
me müddeti bitmeden eçlm ııonuç 
!arının llAnınm kanuna. aykıtı ol· 
duıtundan durumu YOksek Seçim 
Kuruluna bildirdi. 

Saat 16.30 da Balk Part.aı ı:eneı 
merıcez.ının çl de dı ı da tamamen 
dolmu,ıu Pa:rtt önünc:lr. toplanan 
binlerce Ankaralı CHP. 3lne ve 
İnönü}e tçznhttrat JapıyordU. 

• istanbulda seçım hadiseleri 
( H ~ınralı 1 ııcldel 

ı:cıat.ermtştır Nıtelti."II her ııe <' il· 
d• oluna o.aun kütüklere Ilı mle
r1 :yazllmayan vatand~larc:lan bin· 
lerceeı reyini kullanamamıııtır 

Öllleden sonra dört bın kadur 
vatandaş yen Adllyc Sarayındıı· 
ki Aslt;e Hulrukı Mabkemt'lertne 
bqvurar11k reyler nl kullanab ı
ı:nek için karar aımak ı tcmıeıer
c:ıır Saat ı., 30 amısında Adliye Sa
rayındaki k11labalığı ııfiz önünde 
tuta.n Enınl)et ııı:ııııer1 kalabalı ı 
ancak hazır kunet e ipleri ile da· 
&:ıtabllm!ıilerulr. 

Vazifeli A!Jı}e Hukuk Mııhıt mc
ıerı on ile ıoo er kı ılık ıırup a
rın reyler nı kullıınabllmelerl ç n 
003 karar vermı lerc:ı r Pek he c
canlı. h!ka~ buna ka1'1jıllıc ol~ 

b r hava c:ınc:ıe cere an eden c:ıun· 

da cereyan etmiş \e lçlcrtnde D 
P listeleri bulunan 'kapalı zarfları 
c:ın ıtmak Uıteyen b r kaç ı.-ıoı ya· 
ıcaıanmı 'e zartlar 11 Seçım l'CU· 
ruıuna ttıl!lllln ecııımıotır. 

Bu arada. Bakırköy c.H.P hoe 
başkanllkından, ilçenin Seçim Ku
ruluna Osmaniye muhtan elk yet 
edllmlıtır. 

İddiaya g(lrc. D P. il olan muh
tar ıınbabtan akşama kaclar O.P. 
ilçe binasında kararırAh kurmuş ve 
kütClk.erc:ıe aclları yazılı olmayan
lardan sacıece DP. il olarak tanı
cı.klarının dilekçelerini mühUrle

ve bu şahu;ların rey ıı:uııan-
maıarını temin etmiştir. _ 

BundllD başka. Beşiktaş. Spor cad 
d Yonca apartmanının 48 &lı:I· 

n kütük.ere ı:eçmemız. fakat bU"l 
larc:ııın O P il b ı nen üı; k ~ilik 
b r aılrn n müracaatı kabul ec:lı!· 

c:ı ğc 46 kişi ı;e re lcnn kUI· 
ananıamı r 

ü uçımıcree l:t' e re ıcullll?'amıı.· 

&ki• Ilı;: ıı munfer t hld Pr 
cere an e·m. 'e bu hAc:ııac er t 
Seçim Kuru una ınt .a ett r 1 ıı
t 

Oenı bu iddialar ara nda Fat.lb 
GllmOşça1ır No. il 2 aayılı evde ow 

Bunlardan b.r tan ı Kumkııpı· ı raıı Nur11r Yticcl •• Zetn•P TQ.. 

KARACA 
TİYATROSU 

(Bqı ı tnclc'.lcı 

tlc~erınl bü) Uk bir ııs:ı ile takip 
etmıo r 

HB\'anın ekııcnyeL!e kapalı vo 
aolıuk ı;eçmeııı, İ.5t.anbulluların d~ 
n;z To trenle şehir d~ına sezme 
lere aıtmeslnl önıemlştır. 
•~uu 'r. Th TltOL.i\R 
Şehrlmlıı:c:!elcl bütlln &!nemalar 

dlln ırünlln tll: ecan.ııını 17.30 da 
yapmıotır. Fa.kat bu ilk &elUlflla: 
fazla kalabalııı: olmamıştır. Zira ı;e 
çim notlcc!erlne büyük bir ı.gı 
~teren latanbuııu:ar, ıııwc:lık ba.:; 
lartnda. birikip rey puııl&lannın tas 
nlflnl t akip etmeğl tercih etml;· 
lerc:ıır. 1ııtanbul ııyatrolarındaıı an 
cak see '° Lıunbul Operetleri dün 
ı:ı au da matine yapmıştır. Şcl:ıır 

Komecıı Hı Dr.m Ti:;atroları ile KCl 
<,11k Sahnedeki Dorrnen ti· 
yaıro u pazar matlncı>I ) upmaını)
tır. Fakat Karaca tlyaıl'O.'lu bar1c, 
dlıtcr bütün tiyatro.ar ııece te.ın· 

allıerlnl \erm;.otlr. 

KAR\<' \ 1h\TIUJU4 
s• çı't 1 \ 't lıJ 

Dtin bOtQıı s:Un ve ı:ccc ıı:apa.ı 
kalan tek ista.nbuı tıyatro&u Kara· 
ca Tlyatro'c:ıur De:nokrat Partıll 
olan Muanımer haraca dün tıyat· 
rot>unun bütün mcnı.uplan ııe se
çim J.ıjlerl lle m~ııuı olmu tur. 

Muammer Karaca Tiyatroı.u ou 
~ \e bu ı:ecc de kapalı kalacu 
u perd~ını v11nn akşam tekrar 
açacaktır 

ll(:Sh:I' ,..t,(.l\11~ 
lt.K Ul:O C:St.l 

27 Mim 19.>7 Uç m:crının !ık du 
jtunO dlln nat 17 30 da Be) og,u 
tlç Horcu Erıncnı kllllıealnc:le dini 
torenl mUıca.ıdp yapılmıştır. Dalla 
ötıce mec:ıem nikah tnul\lllcle~ nı 
tamamlanJı~ olan damat Dr. Süreo 
Oökberktlr. 

!ULK GU,; \ Ki 1 U ;Rt; 

Bılb-a Beyotıu ,.e Takıılm sc:n~ 
!erinde on binlerce lııtanbullu ı:eı; 
uklt!ere ka4ar ı.olı:aklanıa kalmı.ş
ıır. RacfYolardan, parti merkeuc
rlnden \C dU;er yerlerden zaman 
zaman geçim netıcelertnı büyük 
bir &lika 1le takip eden on bin· 
•erce lı;tanbullu, C.H P. nın ileri 
de oıc:ıuau net.ıcclerı bUyOk tcza. 
hüratla karşılamıotır. ........................................................ 
uı adında iki tadın 220 aanlı un
dılt bııf!nıı. rey atınap ı;ıtt.ıklerln· 

de kendileri ile alay edilmiş Te bu 

ııık devriye ı:ezc:lller. 

O\'Ul\U Kt;Ll,,\SA~l .. \R 
Zcytlnburnuuda ıı~çlmler ilgi için· 

de geçt.I Her sandıkta. eeçmcnler 
kuyruk hallnde aıralanıp oylannı 

kullandı. 31042 ııcçnıen, muhtelif ına 
hallere konan 115 aandıkta reyini 
kullandı Sandık başına uıatl 478 
aeçmen tsabet etti, 

D!kkatl çeten b r husua. hucre
den çıkan seçmenlerin. hangi part.1· 
ye oy Yerdiklerini soranlara ko.tlJen 
cevap nnnemelcrlydl. Her ncdcıae, 
ııeç~n. bu noktada da, oy Terlfl a. 
ııındak.1 kadar glzlll~e riayet edl. 
rorc:ıu. 

Adalar 
Adalorda da lııılk, aeç.ıne bOyOk 

ligi göateıc:ıı. SCçmcnler aalıahın er
ken aaatlerlnden itibaren kuyıuklar 
ha.inde andık b•Jlannda toplanıp 
milli nzllelertol yerine gııtlrdller. 

Seçmen kUtültlerlnde 1.&mtnı bula 
mııııp oyunu kullanamadığı için fi· 
kA;otçl olanl:mn adedi h•)ll yekün 
teşkil etU. Adalarda, 22 aandıkta.n 
bor uır1ı1..ıo 'Vııııatl 315 'atanda ın 
oy kullanma hakkı nrdı. 

KUt!lklerde !amini bu.anlar, o~ıan 
nı intizam içinde kullanc:!ıla.r. san
dık turul111rının lntlzamlı çaıışmllfil 
dikkati çcıı:u 

Fatih'te durum 
177 380 seçmt'nl bulunan Pat h· 

te. ı.aat 8 den lUbart'n ııandık bar 
larınc:ıa bOyllk bir kalnhalık ı:öze 
çarpıyorcıu. hk uRracıığımız ıım
dık, Kaymakamlık ın arka tarafın
dakı 40 ıncı okul bınasındakl 42 
numnralı sandık oldu. El nc:lekl 
llllmla ı;nnc:ııı: kuruluna mtıracaat 
etlen bır 'atnnc:laşın dunınıu. va
zlfelılerı tellişlaııdırdı Ne muame
le yapmak lüzım ccıc:ııı nı blrblrt· 
ne sorup 801'\1 tıırdular Nihayet 
'11tandaş eat.l_ urt ı n ıı> h Ocrealne 
ı:ırc:IL 

* Sarıı:Ozel caddeıu bir &C\'lm pn· 
nayırı halinde idi SnRll oııu cad· 
denin iki tarafına, ııpartmnnlıu-ın 
kapılarına. tıll(ıı. nltlnnnn yerle;r 
tırıınıış 10 ı.ıındık. harıl harıl ç11-
lışıyor. Her aanc:ıığın önünde kur· 
ruk, kuyruk... Saat henüz dokuza 
bile ı:elmc:ıılş Bir apartmanın du· 
varı dibindeki 38 numaralı ı.an
c:llkta boş bir bı\dlııc oldu. Apart· 
manın birinci 'o lklncl katının 
pencereler1nc:ıon uzanan başlar. O· 
zeri açık bulunan hücredeki \il· 
tanc:ıaşm eıının hanırl oy puı;uıası
na doğru uzandıtını heyecanla ı;ey 
redl~ orlarcıı. Hallerinden çok mem
nundular. iyi t'ğlcnıyorlardı Bu R· 

rada yuknrıya tşarctlcşmolertn art
tığı bir ı;ırada ıoııı farkına varıl
dı 'c ııandık lturulunttan biri$! Pl\T 
desUsünü çınrarak hücrcnııı Ozc
rlne örtt.a. 

* Hangi partiye sempati ı olduğu-

tadı.nlara reyleri kullandınlmamı~ nu söylemedi ama. dllvOnup c:ıu
rus ordu. Kansı cumartesi ııııcesl 
bir erkek evlı\ı dünyaya ectırmış
tl. Körolllbı karı. bula bula bu 
ıtünü mu buldu dlyorcıu. Dizim 
parti bır rey ekıı.lk aıacaıı:ı 

tır. 

Bu arada, 3000 tadar Demlı;olu 

IKl&lDlıı Yenlkapıc:lakl 711 • 80 ı.ayılı 

aandıkların bqına D.P. llltr taratın 
dan k&mronlarla ı;etlrtllerek bu par 
t.I lehine rey tuıandırıldıkları da 
iddia edllmlJt.!r. 
Hldllıeler bu kadarla. da bltme:n 

* Sulukule sakinleri saat ıo da 
reylerini tamamen lı:ullanmış bu
ıunuyorıarc:ıı. İşin şaka taralı ile 
mcşı:uı ıc:ıııcr O P kazanırsa. l\leh 

Ye Leman Te.ıdn adında bir kadın met Arıö:ı: iki hindi dolduracak. 
Beyazıt sotana;ı>da 148 uyılı san. C H P kazıınınsı Hulu ı Kutlu bir 
dıta rer atmata ıcldıtlnde lalın )e- teP61 kada;pf p rec ti Yeşllo~a 
rlncı bakılmı.ı ve ıı:~ndlalne esenin çele\ lnd oturanlnrc:ıan b r.tı . Na· 
yıırtne rey atılmı.> denllmlt ve IQm 1 zıf Olrgın. yle diyordu 
banetolndeıı:ı ımıı:a c:ıa ı:!!bterllmı,_ c- B z paeaıarıa. be) ıerı dO· 
ur. ter ı.aııı:arız. sazende ac:ıaınlan:ı: 

mı kaşıyacak halde degll!m d ye c H p binasından verilen ha
ıronuşma;a bB:,ilayan Seçım Kurulu berl!'r o P. haberlerini bıı.ııtırıyor 
b~kanı : , o o H P. taraftarlan cookun taa· 
•- B r.e l apılan mClracaatlar c- hüratta bulunu}orlardı. 

ı;ıu;a müteallllt deglldlr. Bazı utnıc Hoparlörden b r ara cC H.P. Ma· 
t.efek l.s1ın yanlışlıkları VJ! • d c:ıı. !atyaya tekrar bayraıtı çekt.J.11 de.n1· 
Bır tarafta, roylnl kullanma ım- lince C H P. 11 bir kadın C&ğ&lok· 

kAnı bulnmıyan uçmcn vatandaş- ıundakı c:ıörtyol aıızında et.rafuı· 
!arın çare»lzllkı lçınde kıvranıeı. 1 dakll rle b r .. kte çlftetell oynama• 
diğer tarafta. es~a müteallik ol- , ğa bıışlamııtır. 
mayan ufak tefek işlerle başını Her iki parti taraftarlannlJı , .. 
kaşıramıyacak bale gtld tini tı()y. r:&büra\.l geç Yakıt ere kaı111r c:ıeua:ı 
leyen İlçe Seçim Kurulu başka- etm. ur. .................................................... "'"'''"'''''''''''''•····················--····-··---·" 
«iktidar . . 

seçımm doğruluğunu bozdu» 
(Ra ı 1 ıncı.ı .. ı 

11eçım ı:anü meı;dana ~ıkan usuı
aoz.ıok.C'ri anlatacağım. 

l - Radyo, ka.'lunlara aykırı ve 
Jnı;anların blldlğ bütün mane\ 1 
ölçüler dı~ınc:ıa bilerek ı.:uııanıl
mıştır. Vatandaş oy verır.ı:n rad
l onun a.dat.ıcı trı> ı1 al tıncıa tutu. 
mu,turı Seçimin başıac:ı.~ ilk ana~ 
lerdcıı itibaren radyo yalnız D r. 
ntn kazandıgı haberlerini ve b z'n 
rakkmları tahrif edl'rek yaymıştır. 

Kansta G M P ile D P nın bir 
zamanda kazandığı o ra\anıları· 
nı parti adlarını det t rcrcıt v r 
m~tır. lıadyo beçım gtlntlndo t& 
~lr için .kullanıimı ~ır. Klanuna 
a, kırı ve nlime ru propaı:aııda ol
ci ü1'tJnU tclı:rat 1 t dııı ı le De\le 
Baıı:ıu ına bUc. !'dlm. Hare et rt
nln kıırıı.na Ul ıeun oıcıuıtwıu ı; Y-
111 erek ctea~ • t !er. Yükse~ ati
, ..m Kuruluna müracaat ctt m 
Yüt.:sci: Scı;lm Kurulu rac:ı onun 
bu yoıd11 kulln •. ılm115ın111 kanuna 
a1.1ıı:ın olduğunu hükmo batıııcıı 
nncn bu zamana kadar ııaat 17 
ounu tu. ~u halde acç m gOnüncıe 
rac:ı~o vllbıtas ylo seçmenlerin rc,1 
iktidar taraıından l!eat ec:ıııcııaı 
ili... ıle hakikattir 

1954 bCÇ.nııcrtndc de rad~onun 
kanun c:ıı~ı ltullnnılışı ılt.ına bağ· 
.anını~ idi DütCin tasnif ııonun:ıa 
rnctyo, Dahiliye Vckı\letlnln seçim 
hakkında verdlltl rakamlnn n~ret 
mlottr Rakamlar eeçim kurulların 
c:ıan vcrmyorc:ıu. Burndakl uı;uısnz 
hareket n neyi hazırladığı henüz 
anlaşılmıı:nıştır 

Yanıma Celcn yabancı gaz ec -
!er ben:m seçımıerın ka boldtA
ı;unu ve ancak 120 mebu luk ka· 
zanablleccğlm söyled ırıml rad· 
yo idaresıoc:ıen kendilerine blldtrll
dlltlnl beyan ed reıt vazıyet! 
dular. iş tt klerının ke ın 
asıltiız oıdugunu \e b~a 
ma devam cttığlmızı ımza, 
dırctlm. Tekrar yabancı e 
radyo ıc:ıarosıııc:ıcn hab 
havadtsln Başveklilcttt' ı v 
ve tekrar düzelterek b~ t 
ı;n\ toplantısında ııöyl 
kayeslnl naklettllt>r. İk ıır ı;ccc 
yansındanberl bizim 12 m buslu 
taluntnlndtı bulunduAunn zu içer· 
~c \'C dışarıya )'aymaktnctı .. Hak -
kaıto l&e biz çogunıu~·n b ır.c tc
VC"Ccüh etm1t olduQuna knnı bu
ıurunaktayız:. Rad~o ı; im eUııtın
c:ıe ııeçim Cbnasında ve ta: nlf za
manında \atandıışı aldatmak için 
kullanıldığı mahkeme hillonO ıle 
ve cıı~ aşikar dclıllerle eabı t r 

2 - Seçim ~ancı &eçmt>n k ltük· 

tandaş tclml~ ve oyunu vereme:nı 
olduıtu bile ı;Ö}lenmektedir. BU 
u uınn b r ı;ll!tcm altında tatbik 
edile:! ııı anlaşılm~ tır. Dundan baş 
ka. aııçım ıı;ünO D P. b r çok vatan
daşa wsl e mahkemMtnden ıscç· 
men kartı çıkıınnak ıçln geniş te
şebbüse ı:cçmtetır. Muhaleıetln 1t1· 
ra:ı:ı üzerine mahkemeler tcşebbtl• 
&U rııc:ldetmış. bıır.ı yıırlerde blnlercfl 
\atanda a açıktan oy baklı:ı TI!ril· 
mtştlr B ı suretle bir urr.:tan bak· 
kı o anın o unu kullıınamam~ı. 
dl{t r t raftan hakkı olmayanın oy 
kullanması leh ııc:ıe \lliUlsuz mua.· 
mC'le apılmı tır Bu ç~ ı yolııuz· 
luklann b ll11LS5R İzmıree wtm 
nııtıc ı bo acnjlından açıkça endi• 
~ ed yoruz. Dl er yerlerde bir tah• 
mın }npııcak bllı;lm z kAfl delilidir. 

HulMa seçim günü iktidar 11\d• 
lı:OtUkl<'r vaıntasıylo aeçi• 

Beyoğlunda 
rııası ı incide) 

lca a ar o muştur Mübllrgüz ~esı. 
bir torbayı açmak isteyen D.P. U 
ıeç!m kurul\l üre ı ile cıı:abıt. tutul
maaını ıııteycn• CHP. mllş&hlU Ta 
oaf Keçeli blr aıtır. knsaaı ,.apmlt· 
lırdır. 

ö rene:! mi e göre, mUhüral1!i ola 
rak aetlrllen torbatann 11&1'1111 bll" 
hayli kabarıktır 210 numaralı an. 
c:ııtın torbııat açık n yere bıralttl. 
m olarak bulunmu tıır. Orlann 
bU k bir kısmı yerlere dökülmüş 
vaziyette idi. 

Bellrtlld ı; n ıröre çalınan of 
tor alarmın numaralan ~unlarc:lır : 
107. ıı1 113 ı2a. 128, a6. 7'1. ;n, 
1 2 97 26&, 115. 87. 313 

11 ıı~ 328 264 llb. 66. 
86 87 

a\ ının b~ıtentl !:$
nde 5 k1161mdan 2 ocaı.:: 

&Unüne kadar büyük 141k Te oen 
er hafta arı tertip ec:ııımıo-

,r 
cAvrupa Mllletlen> ac:ıı altın• 

dn tert plenon bu haftalarda Es 
en echr nln bütün sokak ye 

cac:ıcıclcrı bayraklarla 6Üslcne
cek ve ı: c lerl ı>b r ıoo ooo kUY 
vet 1 ele.ıttrık IAmbnsı ve pro-
1 t rlerle ııabahlara kadar ı
ıııklıındırılaca tır 

!eri en geniş ölçüele r.arartı ol- rı.m 27 ıA A ı - Suudi Araht&
mu tur Binlerce CHP ı ütü' - tan kralının Surl ile Türkiye a
lerc:ıe adlarını bulama ı ıa~c:ı r ı:;u I r&ı;.ında arabuluc;ıluI ıc.-ııtını ı::e
tUkler kanuni te t \e •a.sn ı e- aldı ına dar Su e Başvekili 
dildi ·ten ı;onra ı> çın1 andıltlnrı Sabri Auıa ı tarafınct n basına hiç 
bB.fiına konan cot\ell r rı ka ol· 1 b r be?ana tıı bulJ,ınulmam~ oldu
ınuştur Bir çok lalml r « ı th 1 \1 resmi b r sı:.rıye kaynağınc:ıaa 
bııtt4 cöldtl• bile c:ıenllmltW. ... b.ldlnlmıttır ' 

2 
a 
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BULMACA 

.. 

.. 

.. 
2 Soıcıan Sata: ! - Bir taam aaı. 
8 ::: 11Genlşllk, Bir pıımuk çeşlQI. 
~ ~ at.ı ml.'mleketlıır<lc 1<1arl bir 
6 111 ' - İşaret aıfatı; Bir ölçü 
.;; :e r au !irabı 6 - f.stikim"t 

t llU 1. V - Kısp. 8 - Dertnlet· 
•• 

ııı~lı:ıuıdan A a ıya: ı - Anna· 
'eıı - -Şôhret. 3 - Yemen Oh 
'qı 11 n asıı yctlqtlrtl<11~1 bölgenin 
'kur 4 - Bir 1<1aro amiri. 5 - Din 
t( ~arı; Varlık lfa<le eden bir ön 
ıııtt - ltavvana kundurasını ıaıı: 
ll r '1 - Bir edatın k1811111. il -

C>nın. 

lı~kt) BULMACANIN RALl.I 
So a 

1. 'ı: tn SaJa: ı - »atman 2 -
6 l, Ne. 3 - Şahin t - ,il. 
7:: -R aııt . \l Annut: Ma. 

l' lö:tam111 8 - Bani. 
ta• 11rndan A atıva: l - Haşa 
t .... - Da. Er 8 - Bılhnaı:ne. 
1.t A.ııt: L\.\t. & - Tan; ltab 8 -
ıı !da. 1 - An: zcnı1n. t -
~-A_n_ı. ______________ __ 

P.T.T, idaresinin HiUıra 
pullin ıahıı 

t: 1.rnn ıtmlınin menle tı:n ti 
tt-ıı ~eıı münu beti le P T 'l ıda· 

b r takını pullar butıi"iU Ye 
bal'! llhn ili E llll tarihinden ! I· 
tı:ı il her )'trde aatıf& ba,ıanaca
ıı 1 ilin etti O esnada E \e ~ 
~.tı •thıu rlnd vapurla b r R il· 
~ nı>ını,ıım AiittJradan ıtıbt. 
t İakend nına kadar bUlOn 18· 
~ el"d kı p 'ı T dairelerinde uu 
rıı ' atı aradını. bazısı haberdar ol 
~lktarmı. bir takım\ h ıH\z tel 
te t nı l!Oyledller Nllıa et d nllt 
ıı 9 t lul tatıiılııdo tr.nılr poeta· 
. r ntt n alablldhn idare ıazete
Gt e lılıııar l aııtıliına ıtöre ıı r yer 
tı l/nı ıün satılmalı: Uz re pulla· 
tıııelt!ıa \lvtel bUtUn PT'l' da\reııı 
Q,;~- aundı:tnıtsl ıh.un ıelmeı mı:r 

Raaıp ı\ll:rftr. 

l>enb:cllik l\aiikasının \Heli 
me,·thıal listeleri 

i~çı Sigortalarının 
Ni~aıitaşı Hastahanesi 

~ 1tç lgortalarıııuı Nltt\l\ta:,ında
'ıı lıaııtaneal ııtıe ıhht 1i et odası 
lt tlı;t kııttatıır Malilin ölt!\ıl!U U· 

e bu h ete da ıa ı;ok hll!dıırın 
ta ltat. l muanı le yapılınlllılll lllzım 
t en felçllleı \C ııalnı tılbl ıııaıuı 

:n14 hııatalar gellr llunlar ıç ıı 
t rııa çıkmak, lı ru de icabında 

t ita k re çıkmü auıliı rler "a 
0 ..ııa ı ı çln p it r.or olU\Or Hıı; 
Q ·atsa tıı!aı rlıır ~aıttmcaJ a kll· 
Q t: Bt!ıht be t al katlardan blr :ı 
t oıııaııamaz tı.Uf bu, bıı:elt ve Ja 
C: 1 ç ıertm ı.ın çok 1 ıno yarıfa-

r tedbir oıacuıır. 
Hakkı \atol 

)(açlattakl eski lt.lyan 8efatel· 
hanesi hakkında öeledly~öln. 

cevabı 

HAncnae Hil!e}in MANDAb ldaı't' inde muazzam !Asıl. Keman : Ati DEMİR • KtArnet: ltamiii 
TOKA Y • Pı~anıst: Valantin 1'EKY !< Y · Cümbü ıı : Şevket BÜTÜNER • Kanun: tsmail KARA· 

K Ş · Keman : Cavit DERİ!iGOL Cümbllş : ~lnt TEZEL • Darbuka : YALÇIN 
DER PAZAıt saat 1Uıt da İÇKJ.!lif7. Alt.: Mı\'rlSF.~f Tel : 27 32 50 

tumhuriret Bayramında Tramvay ve 
OtobOs Seferleri 

l.E.T.T. Umum Mfidürlüğünden • 
1 - Sabah saoUcıindcn it baı~n nıl!raslm sonuna 

dar Bey\')ğlu ~esinde Ü'nmvaylar çalı.şmıyacaklaroır. 
lı:a· 

2 - OtobU ler gilreı guh ve haı-elret noktalannı deiUs· 
Urmek surelile efeı-lerine dcvnm ~decekleroir. (15364) 

1 - MUteahhlt nam ve hesabına açık eks\llme ile 600 kilo 
tnglllz sicimi 1atın alınaeektir. 

Muhaınmen beilell tı.940 lira olup muvakkat teminatı 895.50 
liradır. 

2 - ~lllmesl 11.11 957 Pa znrtesl gUnU snııt 10.00 da Ka
iıımpıııa'da lst. DZ. Tk. Mlz. 5at. Al. Kom. da )apılacakhr. 

3 - Şarlıi.:ım~I her gUn bğledcn 5onra komisHrndo gl>ı'U· 
ıo.r. (15256) 

G. Teminatı thale ihale ihale 

Samsun Yıkıflır Mtnlakı 
Modorıoaonden 

Saltbey mahallesinde 125 ada, 48 \t!ı-selde kayıtlı 
4960.00 M2 miktarında \e M2 91 V liradnn 34720 lira mu
hammen oodelli atsa kapalı zarf usulü Ue salı a çılrnrıl 
nışlır Muukht \emina\ı <2004) hnıdlr. Salış t11t\lar-1 her 
güh me ai saa\lar-ında Anknra Vakıftar Mınla'toı Müdilı-lü· 
#llnden, lııtnnbuİ Vakıflar Başmüi!UHUğU Satış Büro un· 
dan \'t) amsun Vakıflar Mm aka MudUrlllğUnd n 6~renilr
b lir. 

1Jıalesi 15/1lfliv.i7 Cuma gUnU saat 15 de Sftm un Va· 
kıflar Mınlakll MüdUrlUğü binaııında müteşekkil komis)on 
huzurunda yapılacaktır. 

Arttırmaya girecekler, kapiıli ıaffın hımrlanmasında 
teklif mektuplannın yaıılışuıda, bu tanların tevdiinde w 
posta ile gönderilmesinde 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve (\4 
Uncu maddelerine harfiyen riayete mecburdur. 

Arsanın satışına dair bllcUmle masraflar, gazete llAn 
ereli, d\\llAllye resmi kanır pul vesairesi alıcıya aittir 

(15048) 

Kapıh zarf usuUyle onınm eksiltmesi 
_____ L_ıra_K_rs. ~kı~h~ Trabıon Lises; MüdürlüOilnflen: 

Nohut 114 Ton 114000 00 6950 00 K. zarf ı Ka tı.00 
sım 957 

Nohut 50000 00 3750 00 K. r:arf J Ka 1 1.30 
sıtn 957 

thale yeri: l.stanbul Slıicecl · Demirkilpı 1 No. lu Sal Al. 
Kom. dur. Evsaf vtı ıaı·lıi.amelcr her gun öğhıden sonra konlls~ on 
tla gonllilr. (2605 14600) 

'----------------------------------------~~ ~~--

OnlverıitNeltl 

liftll enll 
lhHlif 

atsıcl l!Jtatlet 1ı: da I'1!illl tal'9" 
hudan ya ınlıthaıı bir bUll ne 
ııaııareıı. FrartSlt. ı adınlan bu 
ttııe. ııeçefi ııei:lekinden ı 81111 000 
ta.la 81.ltren tullaıımıtıanıır. 
eunıanıı ltııAll için 1100 ton kau 
çulı: aarledllnıi' ır. 

thrittlan Dlor'wn 
cenaıe meraılttti 

-r> •• - ----

-:P.t1l'f/f,tf t<. 
* kO(. CZI Man - H Nisan>•: 
! S ıı bil lltl hemm vetl haır.* 
• m il m r mesel 111 rı t dnt • 
• ra uyol"ll 1111 z D katli bulu f 
! n ın sonu hn ırlı olmaz. ~ 

:ucH.i\ ııı ııııun - tt Ma111J 't"' 
ı1ı B g in nl r t r ı c 
• ka ı acak ınır. l ı d~Uıım ıp. 
!n r. IAr.ım l 
: lıctP.l.F.lt C!I M•J" - "ltawtriil). 
• D r 1, apmalt ıstı ol"tlunur.. ta• ! ıca rru r.dd ts n z Biraz ıı rf * 1 o anız m n aa ıı r. lca ,. 
• bıdır ., 

!veıwıı:ç 121 llat. - " ~mm.JıJ 
!Aklınızı kun:aıa an mesele! ·f * rın uıı rinde çok dunna ın U-j. * zOlmemeııız lfızım. :f. 
! ~RSl.AN ızı Trmm - ıı atııı.Jı! 
:scv<llğln.z. insanın ııa 11 zc a1-: * nl hlı!lerle balilı oldu!iuna inan• 
•ma uu11r.. • 
l11aua ııt atıu. - u IJllJ> ,z 
!: Buı lı lerrt ç k e nırı iniz :ıu! 
1 O d ıı e 'dtli n z usaııları O'l• 
ı kırı o un D ıııeıını ye lhtl· • * acıuız var ! 
ın:RAZI 113 tJllİ - U &lllil> , .. 
*Ftt a kuaı cııı p~lııd nlz: 
*Fa at ru maktan lı:açııımalı·• 
*sınır.. • ! A&ıtBP (!3 aırlm s tt aanıru : ! 
*Sa retm 1 ölirımmell& ıı z Ya-! 

1 - Trabzon Lisesi bahçesinde yaptınlacat olan 149999.84• 
lira kesif bedelli ihale duun ''e beke! kulilbeslnin onarımı 28/ 
Eklm/957 tarihinden itibaren 18 gün müddetle \~ kapalı tarl 
u!ıllli~ le ek lltme~ e konulmuştur. 

2 - ı\dı geçen onaı-ıma alt keşif cetveli ve &artnanıeslrıi gor
mck 1 lcğlndc bulunanlar Ankara, lstanbul Maarif MtldUı-lUkkrl 
ile 'rr11bzôn Ll esi Mlldl\rlU!tUne mllracaat eln\cleri. 

3 - Ebillhııı ve ihalesi t31Kosıhl/1957 Çıireahtba gUnU sa· 
al 15 de Trnb1.0n ~lnarif lllüdiirlüt!lincle toıılan:ıeak olon S:ıtınalma 
Komlcyonu tarafındııh yapılaraktır. 

4 - Muvakkat teminatı .3750, liradır. 

5 - t tekiller 2400 sa~ıtı kanunun 18 ncı madde 1 ahkAınt· 
ııa orc nlll\ akkııt tcnıltıat, bu ısc ait ehliyet \ 'C Tiearet Oda ı 
bel d •ıh le leklıf nıektuplıırını eksillme saatinden hır sant önce 
ıııa.ltbur. ıııukabılinlle Komi ~un Ba kanına vereccklei'dır. ( ı 323) 

MIUyı Hl p Uımıll Muavinllll 
Mosıbakı imtihanı: 

1 - Maliye Vekliletl He ap Uzmanları Kuruluna, Hu
kuk, Sh"llsııl :Bilgıler, fkıtisat FakUllelcH, İstanbul \ e h
ıttlr YUk9ek Ekonomi H! Ticaret Okulları nıeıunlaı·mdnn 
nıii ahaka imtihanı ile Hesap Uzman Muavini alınncaktır. 

2 - Ya:tılı imtihanlara 6/1/1958 tarihinde Ankarada 
istanhul'da ve itıhlr'cle başlanncaklır. ~liirııcaallar, .Maliy~ 
Yekftletl Hesap Uı.manları Kutulu Başkanh~ıtta 9112/1957 
tarıhlne kadar ~ apılmış olmak lAzımdır. 

3 - inıtıhan şartnameleri, birinci maddede yazılı fa· 
kUlte \e Yüksek Okullardıın, Ankara, İstanbul, lzmir'dc 
Hesap Utmanları bUrolanlldan tedarik tdilebllir. 

4 - Şartnameler melrlupla blldlHlecek adrese Mali~ e 
VeklUell Heııhp Uzmanlan Kurulu tarafından posta ile giln· 
clerllir. (14129) 

Zonguldak Belıdiyeslndın 
Şehrin mulileıır sı>kaklarında kapalı ıarfla eks ilme suretiyle 

trctuvar ,> aptırılacaktır. 
Kesti IH930.50 llıa tılup getlcl teminatı 3.895 liradır. 
İhalesi 5 Kasını 1957 Salı gilnU saat 111 de Bi!ledl)e F.ncU

mrnlndc ı, apılacoktu . 
İslcY<lllcrln liir knlemde buna benzer 20 yirmi bin liralık ıs 

yaptığına dair belge lbratla !hale gününden bir glln ıevVtıl Bele
diye Rrlııllğlndcn belge almaları. 

DURU FiLM TAKDiM EDER 
Cumhuriyet Gazetesinde YANLIŞ ZiFAF adıyle tefrika edilen 

GELİNİN ıtlURA.DI 
Eser: KEMAL JILBAŞAR Rejisör: A T 1 F Y 1 L M A Z 

Baş Rollerde: FiKRET HAKAN - TE RVIN TAR - AHME TARIK TEKÇE 

SETTAR KÖRMÜK~Ü - HULÜSI kENTMEN - OSMAN ALYANAK 

Ge~elt e\>!leslyte ;ı\ N A D ti L U - l\lü ~na bir ~IJm • 
Bu$finden itibaren: Ankara: MELEK • ŞA , Adana: Y~f ÜNAlJ Sincmalannda 
30 E1dınden itibaren: B<'yo lu: ALKAZA,_R - istıinbul : AZ K ~ ın.mE s nema18nnda 
Pek )akında: lzmir: KUL'lİP ve SARAY · Samsun: ZAFER ·Bursa: SARAY • 

Kütahya: iPEK - Bandırma: MARMARA - Balıkesir: 1 PEK ve Yurdun her 

Grij)i mi? 
Toron O'<la cıkan Toronto Oto 

~e Aand Matı .~azl.'tf'SI. o'ltU}'UCU 
ltnnın t\\tnldu~Un lgttt)\ 'teşhl-' 

r.dcb ımell.'rt ictn bu h'ASt'iılıl!ın 
ftç Cinsi'! alt kts'e ~it ta'I1t'n'amo
ını nf!~rr.tml•tır 'B\lntl -.O'l'I'!· 

ı - i\s\'• ırrtbl ı İ9~'11 'lltr.ş . 
t;~ alrtlart bôt&z a'~nıan ilk· 
<ıürt\k ım1lt ıklarlı bi~ dlllr 

2 - tspanYOk tnbl H9l°9) kı 
nkllk, baııaıtnsı 'i!lt • Ok!llrllk. 
otu a n.~ı le hl!m'ed 1 r 
8 - Adı '1°iP Hıya enflumu 

Ba.ı aıtnsı ıunklık. ~u 'lltrı 
ı aM nUrt\k ı " ht dtıır 

şehrinde 

KıymeUI Ses San•atkln 
• • 

SMA ENGIN'I 
Yalnız 

BEYAZIT 

Beyaz Saray1 da 
Dinleyebilirsiniz. 

Tel: 27 32 50 

1 

tcal'i !Jötünen ~~ü\r 
L zboııuıı ku indeki Lcıra 

·hl1nd bir kadının dünyaya 
ttetlrd 111 bir ıctz çocuRtınun kal 

ıtd~ündok\ bir o uıı: an cö
rt\nmrktrdtr Tıbbi ı:evnlıır dün 
ada şlmdl>e kadar btıyle bit u 
ua nı!t ııellnmedlltlnl bellrt.

ınektedlrler MUtı'ıhaMlstar Çô· 

isi. Dz. Teknik Mlz Sal. Al. Koms. Bşk. dan 

eull:ün gö~ündrkl bu oyu~u ka 
patma ımkllnını a~tınn11ktadır 

1 - Acık Eksiltme ile 600 kilo sıcak tutkal satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 5700 lira olup muvakkat teminatı 427.50 lira
dır. 

2 - Eksiltmesi 8/Xl/957 Cuma gUnil aaat 10.30 da Kasım
paşada fst. Dz. Tk. &Ilı. S:ıt. Al. Kom. da yapılacaktır. 

a - Şartnamesi her aün öğleden sonra komisyonda görillür. 
(15021) 

•••1111111111111111111111ııtıııt11ıııııııtıııı\ıı11tıııııtııııtııtııııııııııtııııtıııııııııııııııııııııtıı111ııtıııı•••••tıııııııııııtttııııııııtn111ıınıııııııııtııtııııı .... 

-

\1 İ O İ .. V l U İ . WALTER LANlZ. 

te },Jllçkadakl metrUk ltal~an seta· 
t:ı b11.ııe 111111 B leUI) e Konsernt.u· 
tııı. Olarak taıızlmlue karar 'eril· 
~,ti B\ı defa trafik dola ııı le 
ıı 'ıcıırıımıısına uru ret görülen 'rop 
, 'nıı erkek ean at eııatltt&ıüne talı 
~ tttUmek Uz re Maarif Veli::l.etı· 
b'ş devretıllıtı $ tamir ve tadlllhe 

·tnmı Ur 
~J~dl)e r rı, ftt t\llhlllİ'İİ 

Chrlııt. an D or'un cenaze ı e
rııi!lml 1!9 elt ı:n ııtlnU ııaat 9 ao 
On t'de yapı aı:aktır. Me bur ter 
ıı:. nln nll ı evinde bil ka aöııte
rllınektettlr. 

l
kında sevinecek b r haber ala·• 
calı:aınız :: 
\'lt 123 llÜÜlt - !t llr&ülll ... 
Bu.ı ln!iıı.ara bel bal!laınışaı- • 
nıt Fakat biraz da eııdl ener! 
Jln zdl'ıl istifade edin ,,. 
oftt.&a ıtı ıuaıııı to Otu> ı• t Bazı mnn1111ebetllırlntzl )'enı: 

+ b~tan ııör.den ıeçlnnek iyi n.,.,. 
• tıc ler Tereb lir .._ Jllo•" •tı od.• - ıa taıı•ı> ıZ. 
*it Ye h:ıı hııyatınıtda mClmkün .. 
•oldul!u kAdlii" iradenizi kullan·,. 
:maya ı:a ret i!tlln :: 
*llALla 119 h•at - ti Mart> •• 
ittl!!ntı e edecek ıı ç b r ee ınız• 
;yok Mesut ve huzur dolu cün· :! 
+ ler akla•ı or • , ...........•.......... 

ihah!yc girecekler 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine tev
fikan hawla~aeılklaıı teklU mektuplarını ihale Mallnden bir sa- • 
at Unoo Belediye Reisliğine vermcleı-i. 

ARSALAR 
BU~Ukdere cadde inin hemen Uzerlnde bulunan tKl AR· 

SA, 12 KıHııiit sUnU saal 15 le Sah7er İcta İemurlujunca 
957/406 sa)·ılı tıos~a muc hince satılacaktır. 

ÇAPltAZ 

Bıı işe alt keşıf \•e şartname Zonguldak Beledı)e 1 Fen Şu-
be inde gürUleblllr. (15320 



mLbtPAS\'()A sı:çim: ÇOK İŞTiRAK Ol.Dl'. ERJrnKI.I:Rl.C Kı\IH:VLAR A\'Rl \l'RI s,\ı\TLERl>C OY KULLA~DILAR. 

tx1 bITtvAR KÖYL1) SANDIK BAŞISA GİDİYOR 

BESDE:S GEçri AMA ÇOCUKl.ARIM tvt BİR DÜSVADA BÜYÜSÜN 

SELİMPAŞA KÖYÜNDE SÜNGÜLÜ JA IDARMA VE 'KADIN SEÇl\IEN 

DU~ İsl'A~nUJ.'llA 001..AŞ.\S ATU POUSLER 

/ 

"'İLİ\ ' Hiı>ı; s \B.\Hl:S ERKE:-J SA,\TLERİ:SDE ' A:\1111\ P. ,\Şll\.\ 
lilDEN BİR BAY_AS SEÇMEN : OV GİZLi DEGİL !UI'.' 

ISTEDiliblE VERiRİM ... 

ZARFI İYİCE 'IÜKÜRlKUWi. .NB OI.t;R, XE Of,MAZ: .... 
(Çatalca) 

cocuGı· BllL\KAC.AK Kİ.'ISE \'OKTU. SA:\l>IK BASINA ~·oc UGUNU DA GETİRDi. 

BULA)L\YA:\" .\Dlj\'l::YE KO 1l. 
1 Tİ\ORDU 


