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o·:-,~-ıK rı·oı·ı·ı-··r-uzoi-·-,-ı---·ııı-.. -A.ı-oı 
Muhalefetin yarıdan çok reyi, yarıdan az mebusu var 
lnönü dün yaplığı loplanlıda bazı idare Cimirleri 
ile radyonun _seçim kanununu ihlCil elliğini söyledi 
C.H.P. basta: İstanbul olınak üzere 

.:> 

neticelerine 14 vilayette itiraz ediyor 
C. M. P. nin aldığı reyler iktidarın kaderine geniş çapta yardımcı 
Oldu. Birçok illerde CHP 50 • 2000 reyle kaybetti. Karoosmanoğlu 
"Bu seçimler, Türk tarihinin en gayritabii hôdisesidir,, diyor 

llU•u.t mııhohtrınııuı erı 

Ankara 28 - Seçimler ı;onun· 
da muhalefet reylerin yüzde 58 Ll· 
n • D P ı e yüzde 42 sını almıştır. 
Duua raıımrn ı;eçım ıı:stemınln mil· 
teıcümı. olmayışı muhalefetten az 
rev almas na 'ra(lmen O P nın 400 e 
yakın m 1 etvelı: lı ile McclU.e ~I· 
m n acbep olmu~tur. 

Bugün alınan ı;on neticelere ~ı;. 
re Hür. P yalnız Burtıurda 4. c 
l\LP de yaln~ Kırşehırde 4, C.B.P 
l.5e aŞağldakl 20 llde kazanmıştır. 
Adana lG. Ankara 27. Çankın 6. 
E Azı' ıo, Erzincan 6, Gümü ban~ 
6, Hatay O Kan; 12. Malat~a 9, 
Maraş ll Mnrdın 8, Nı(ldc 4, Orc1U 
ıo. Sıvas ıı;, Tokat ıo. Tunceli 3. 
Utta 9. U!in!t 4. Van 5, Blnı;ölden ı 

HcnUz Lıtanbul ve Sıı.msunda 
tasnif sona cnnemtştlr. 

Olrvnnıı ..:R: ~ <;fi: 6 ılıtl 

,-Muhalefet in 
Zaferi 

Sadun TANJU l 

CHP isi an bul' dak i seçime 
lop.yekun itirazda bulundu 

Demokrat Part ı ın tşblrll~nc 
mAn olmak hwıuııunda gı'.)$terdllU 
büyüt t.ıwıas ~eı n. kanunlar çı· 
karmak tl'dblrlcr a ınak bakımın· 
dan ı;arfetııtı gayretin ne derece 
chnklı» olduiiu bugün artık anta
oılnuş bulunuyor Eller bu tedbir
ler alınmasaydı \C Seçim Kanunun
da ı:erck~n drğl§lltllıkler yaı)1lma-
11avdı, tktıdar muhalefet cephesine 
geçcc k ve 11,5 milyon seçmenin 
yandan raztıısının beğcnm<!mesıne 
ra(lmen, Demoknıı Part.1 iş başında 
kalamıyacaktı. Halbulı:t bugün. a· 
lınmaktn kusur cdllm~ en her ne
vi tedbirlerle iktidarda kalınmış n 
ctıuıır eıcsertyeh temin edilmiştir. 
Ama ıu ckahlr t>kıierlyet» şcklldrn 
!ibaret ır Gerçek olan, her o~e 
rağmen mubnlefet n \ e onun en 
bOyOk temstlcu;I H'alk Partllllnın, 
vatandaşlann çotunıuıtu tarafın· 
dan ıutulmllfiı ve rn gc•ç 4 ısene 

sonra lktıcıarı kent\ lertııc tc\ Q.1 e
cıecc(l nı açıkça bcllrtm!Ş buluıı
masıdır 

CUNALTAY 
BU SEÇİMİ 

BASIN TOPLANTIS I YAPTI. C. M. P. 
SADECE BİR PLE BiSiT SAYIYOR 

l 

BAŞYAZI 

-ı CHP il ldare kurulu, OehrlmlZ
Clekl aeçtmlf'rlıı llgjll olaralı: aşa
tıdakl tebllğt neışretmtştır: 

KUVVET MUVAZENESİ 
DEVRİNE GİRERKEN 

Ahmed Emin YALMAN 

B ıırftn rn bflyflk '.'.\tlllt Rııyramımı7- 1U1nM ııe<:lm stnlflrtndm 
•nnra derhal bu ha) ramın ıcrlmf!•I 1"f' bl7.I htlttin mtllf!tf! alt 

1 
nıukaddu hl lf'rılr, Jia:nrnlarda, IRTel"nl" btrlf'.1ttl'lltffl JN'lı: 

.t1 Oldu. 
O~ııOl lh lf! htlrnr ki hu barınm bir sönltık h1r mötarekr ha

llnııe ı.aımı;,.ın, blrblrtnıl7.ln kaİplf!r.lmlxln )'olana trkrar arama· 
~ıza. hlrblrlınlzr ı.arşı olan öfkeleri ıcönnf'me,aıe bir .-!'tile~ Mr ba,. 
•naıe olonn.-

Ortada aııaC'ıı.; bir halı;lkat 'ar: Demoı.-rat Parti ıı.ucıan. artık 
111.'\.I de nlduııı ılbl Tllrk milletinin yllıı:de f'lll ııeklzlnl tf!m!l11 et· 
llıltor. Ancak ,.arıdan <;olı; a11a11 bir .-atandas ı.1111.-1 tarııtınıtan 
~"ııııı .. ıne ıltn~n ıil•terıımt tir. \'atandaşlann eota: taıatan ro· 

1u btıenrnf!dlılnl. lktlıtann kl'Jfl truıarTUflarından diT"at"I olda· 
tınn, memleketin menfanUerlnr. dOn'ra durumunun lcaplanna 
llba uyıun, daha nlı:un bir mlll1 ııl;rasl"t 1Atf'dii1nl ettphe lı;abul 
"lınez lılr eelilldt. hrlll eımı tır. llrJe vatandaşların orta c2er~N,,. 
~Ptı ıı.uıu tah ıı ıı:örmOe kmnılnrı ve lstlkbalf! alt 11m1tltrtmtzln 
lı. •Yna11 H! df'steıı nlan ı:ımçllk: iktidara en açık '" lı:at'I hlr ee-

llde eö> '" ıtrmlştlr: ""'eni hdenmlynrum, 70Juna lkiletır. tete 
•enı ikaz f'•Hyorıını.ıı 

f &tr 1'0rlı;lye'de ,\!manya) a bf'nzer bir ~ın tanwnu bulan• 
~_,.dı, lktlılar, di'\letc alt \asıta '" lmkAnlara bir taraflı olar'lk 
115arrur r.tm~.-dl, boy ölell5Dle taınamlyle mOM\1 eartlar aıun
~· YltrOarJdl, 19:17 •eclmleı1 mutlalı: nrr.tıe bir iktidar detfflllf'•I 
ı, nruc..ıent rdl 

<Denmı Sa: ıs, sa: '7 drl 

27 eltim ~nü rapUan mll'ctve
k.llerl eeçlmlerlnde İstanbul bir 
çok kanuruıuz muamelelere, keyfi 
ha;eket ve müdahalelere 6abne ol
du. Bu yüzden 1llm!Zde mıııı ira
denin aeçmen küUeslnln arzuırn· 
na uyııun olarak tecelllsıne lmkAn 
kalmadı. Bu hareket ve muamele 
n müdahalelerin başlıcaıan şun
lardır: 

<Devamı Sa: 4, sn: l del 

Demokrat Parti r.llne s:cçlrdlll:I 
bu ııon tın;atı nasıl kullanacaktır? 
Bu husuııta bugün hemen bir oeY 
söylenemez.. Fakat her halde çok 
nazik bir durumda bulundu#\ınu 
göz önüntıen uzak tutamıyacakt.ır. 
Hatalarında ısrar etmemek, içinde 
bulunduf;umuz durumun icapları· 

(llenmı ~ıı: 4, ıo;ü: 3 del 
·····--·····-••tMl11llltlt•llllHlllllllltll111111Mlfllllll•lllllll••lllll•ıılllll•l .. 1llH•ııılllllllMlll1ll 

küTAHVADA SEÇİMLE 
ilgili 2 suçüstü yaplldı 
Mersin 1de D.P. fi/er C.H.P. lilere hücum etti. 
Vilôyetlerde, kazanan r·artiler şenlik yapıyor 

Ulıı~u•1 Mohnblrtmlzdeıı> 

Kütahya 28 - Şehrimizde ya· rak bir ı:aman dışarı ı;ıkmamışla.:-
pılan milletvekili acçımlerı ile il· cıır. Durumdan ~üı1'.ıelenen otelci 
ıı:ııı iki hldtı;e llı;o aCÇlm kurulu· ile bır hava üstcıtmcnl ve balktL'l 
ıw. iDUtal etmiştir. İcıdlaya göre, Edıp Çlnlc adında blı1 oda kapı
dün merkez kazan bal!lı Köprü· 11ını açtıklarında her iki san:ıık 
Ciren nabtyeııinln Kızılkepeı ve A- ba kanını laktıkldrı kı\(lıtlarla ye· 
yak kCiylerlnln ııandık başkanları nldcn torbaları mObürlemckle me: 
ıtasnl!ten .sonra torbaya koyarak ıruı bulmuşlardır. Bu üç ~ab6ın C. 
mühürlenmiş olan oy pwılalarıııı H P. il başkanına durumu bildir· 
tallın etmek üzere şehre geldik- meler! Uzertne- hep berabu ilçe 
terinde Yeşllpalas otellne ~lderf'k ııeçim kuruluna ı:ldllmtş. her tltl 
bir ()(la klralamı lar. odayı kapa•a fllt'\'amı "A: 3 ı.ıı· 1 ı1Pt 

""························································································ .. ··················· .. ······ .. ··················································································································· 

ALLAHIN BAHÇESi 19:10 ~·lmlrrtnllen !ırrl Ze.rttııırnrııundakl nıanıta•lnra bir türlü tapuları \<'rllmf'ml u: bu seçim arl· 
- re inde b~lia bir o:nna ıf'tlrll·mlıterıllr. 411.000 sremrnl tlt> lstıın hulııı kaıll'rlnl bir andn de&l•itlre

~tı blltıırn Rr•tlntıurıııınlln O.I'. il hatipler hrr zaınım 'l'-18ndRŞı f'll Xlll•f Jrrlndr.n lııtmasmı bllml•. onun nıt'lilieıı 114\a•ını t.tl•mar rt· 
~ittir. Sltr.Jilın' ıUlrt st'ni' ct•l'tltl haldr tapular \f'rllmrlı; şö,le darııan, \Ol ıı:eı:lrllmplı; üzere 7A')tlllbUmundakl yüzlPrCf! r;erekondn· 
'l;ı •n lıu lmlAkl l<arıırln•tırıımı•t ır .\ym m un ba f'l,'lm artrrslnllr ete tekrarlaıımı~ fakat bu dl'fa 1,'0k dalın ıtrnnıatlk bir sahne nH'> daua 
~ıııı ıır. <.r.nr.ı seçimden bir cnn ilııı'f'. 111' propnrandot'ılnrı klll'l'fldt'n rllnl ac tarafına aı;nrak ccnl~ bir nrazı,ı l•ııttl etmls 're 

1 tr. nrkaıl~lnr U'\l<'rlnl7.I ııttr , .. ,ı.,. .. nb tın bo~ •erler ~l7lrrln olaı·nktırn drmlsllr. \4" ıılhAH'I '' ı•. lt'hlııı1r rr• liııllanıtııı ır .. hlt 
::ıı,.., >tiz ırnıtar ıw 17. ,aınıııl ıs ılllıı •lllınlı itil ırıııı llnı-r krndllf'r1tır \ıınd rdlll'n 11rul1r hfiı•ıını rtml• "' lılr ~:ını l\·lıtılt' arazi par
'tellf'nını , ıı ıonr. ıtr. ır....-ımııı1ıılnr lrnrıılmaı ı b:ı•lnmı•ltr f ıknl Alllihın Rahı:eslne bir banka rllndekl ta1111lnrı &llslererr.L ısabip \•ılı;mı$ 

in aaıın 1111rd11rulnı8'1 l~lıı llıı.111 men 11..re h •\ umrn~tıır. 

BUGÜN CUMHURİYET BAYRAMI- Buıöıı Cnınbarlytt!n ll4 11ncl :nldllntım tıdtır Ru mutlu ı:tın, hOtün yartın 
oldnta ı:lbl. ~hrlmh:de de torenle lrntlanacnktlr Uazırlannn ııroımım r;err· 
ctnct". dön Hat J% df'n lllbaren $1'hlrdr tftJ.;tar Jiuruımu 'e btitllıı cRdde· 

in ı•ıt.lnrla ll'ıl\lr f'ılllnıl tir. Hu ~cet' de Taksim ınt'ydıınındR ~·ener alaylan tt'rtlp edllf'ce\; ve mil il o}~nlar oynıutaraı.tır. -'Yrıl'a 
Camlıca trpr.•lndr. 1 firlilln ,,..nıne:r. lstıı.:ıııı ~kıııı trm•ll cdf'n bti)llk bir alet yaliılarak, 3-1 raknmı ı ıkl rla llonııtılacaı.-ıır. Cnmlıcn, 
t)Op, Kadıkli), Ka~ııııpaşa. Snray lınrııu. l;it'ın~ıııa•a. Anıu1nltı lf! Rumf'llbl•arıan, Haliç Feneri, 8"'5lli;taş, Be~Loz. "' llmundalit h ıır 
hııtıı111111 narp Cf'nıllnlndı·n hu·a1 rtşeklrr ııtıııwnktır. Aynca sehrtn muhtelif M"mtlerlnde bandolar tn rafındaıı nıa~ıar ~nhnncaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ıııııı .. ıııııııııııııNttlı••••••••"''"•••••••••••••••••••ı111111ııtı .. ıııııııınııınııııııı••••••-•••••••••••••Mı1 ... •ı•ıınnı111ııtıı 

Suriye hezeyan 
devresine girdi 
Hariciye 
tecavüzü 

Nezareti'ne göre Türkiye'nin 
bu per~embe günü imiş 

Radyo Gazetesi 
Rejim buhranmdan 

Bahsetti 
RadYO Gazetetil, seçim sonrası 

yaptıliı tık konuşmada CHP. ye 
otcıdetle bOcumlarCla bulunmuş ve 
DP iktidarını parlak bir üsl1lpla 
ll\•müotnr. 

Seçim nettce!crtnl rey ııa,ııarına 
ııöre deltll de kazanılan mebusluk 
tara kıyasla de(lerlcntııren gazete. 
halkın D P . ye cmutlak bir ıtıma
dll ndan da babı!ederek bir ara 
eöYle demlşt.ır: 

«Rejim buhranı mı var? Ell:er 
b8yle blr buhran varııa. böyle oır 
bUhran. ihtiras ı>Olltllı:Mına daya. 
nan bir 6 ay!llı: devre içinde deıtıı, 
dört senelik devre içinde hallol;.ı 
nabtllrc11. Ve tezahür eden netice 
llc, mllletlml~ böyle bir vazifeyi 
<le D P. ye tevdi etti • 

ıııuaoıı ..:a: 3 u: 3 ıeı 

1 
Assnclntedd Pre s 

Şa.."l\ 28 (AP l - Suriye Ot~l't
lerl Batanııcı pazartesi günü, Ttır. 

kl~enın. yakında ~apılacaıı: oı..n 
NATO manevralarından ıstıfacte 
ederek cSurıyeye kal"Dı bir teca· 
vaze ~rt eblleceıtınııı ihtar etmto
t r. B lutd iti ıtlbl NATO deniz kuv 
veılcrt Ttırklyenln güney i!ahlll&
nnde 31 ektm perşM:nbo gOno baş 
ıamak üzere üç ııün 6ürocek olaıı 
bır tatbikat yapacaımr. 
RVS\A il m• KOKl\l SU 
\ARAT\14.1\1..A ITHt\'.'.\l 
ımlLhOR 

New York 28 - B r eşmte Mtl
ıetıerdekl B. Amerika delegeat Hen?T 
Cabot Lodge, dün Sovyctler Birlt
ııını Ortadoıtuyr. sızma gayelertnı 
gcrçekleşllrcbllmek için harp kor-
kusu yaratmakla itham etmııt.ır. 
Sovyetlt-r Blrlllilnin Surlyeye ye.-. 
leşm~e hazırlandııtına ve cTQrkl
yenin maıecavız niyeUerl oım .. 
dıl!ına• ınandııtını beyan etmıtıır. 
Lo<tııe. RW1ya ııızma elyasctlne 80n 
verd11!1 taktırtıe Ortadoııu meeele
ı;lnln kenctll!lt nden ballcdtleceRt
nl tlAvc etmlftlr. 

<De' runı Sa: ..ı, su: 2 del YAZISIZ 
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ea 'T P A ı 1 

B·J~·J~• ·lıfJ(ll 
l{adının iktisadi 
kalkınınadaki rolü 
B ı r ı et

mı., M -
!et er Te -

k !Atının TOl'
k eC1e 110~ al 

b r et yap
vazıt ı 

Ya::çan 
____ cıa pek fa dalı 

AZRA 
ERHAT 

b r rol oynam~ 
!ar, çClnkCI ~os
~et hnnımlarınız: 
bCI t Un dövtz t a.1-
d 1 rıne raıım n 
elb 

Ka
köy 

BAKIRKÖY 

Ajansımıı 

4 
Ka" m Pazartesi glınU 

:ıçılı}or 

BU AJ:\NSDA 
He ap açtıracak mlı terllerc 
çok catlp açılış h diyeleri 

A YRICA 

10.000 
LİRALIK ummst KEŞİDE 

VE 
Umumi keşidelcre iştirak hakkı 

10430 dü kan daha 
kontrol edildi 

125 dfikk~n ccza1anılınl:ır:ık, 127 
gıda maddesi nümunest tahlile 

gönderildi 
Bcletı ve Şu rl ba,hektmı rl 

tarafından ı;on b r ay zartıncıa Şe-
b r dahli n e 104SO dUkkAn kon
trol cdUerek bunlardan 12 hak
kında ceza zap ı tanz :n o unm 
muht l f c n 121 ı:ıda maCld ı 
nomur 1 alınarak tahl e &dnde
rtımışt r 

= 

-= 
= 

= 

Bu arada 8042 hastanın mC\•ktdo , 
ve ı:ı bette, 2030 hastanın da ev- 1 -
ler ncıe mua}eJl ~ t dav ıert ya.- ı = 
pılmış. 371 ı hastalı aııeye 11 vko-

1 
s 
T 
A 
N 
8 
u 
L 

ı unm uşt ur Ayrıca 528 ka<I ıı do
jiurr. için hllbtaha.'1 e atınlmı • 
tır 

Y ne bu müdd t ıc; nde 607 cıın
kurtaran vak 851 zuhur cur;ıot r 
Belecııye Heklmllklerınce 1017 ııro, 
:.ı7 aSB ç c;eıc ve '&! 7 knrmn Q.:ll yıı· 
pılmıştır 

Yabancı memleke tlerdep 

ki Türk öğrencilerini 

koru mak için k urulan 

dernek 

• 

-= 

latıınbullular evvelki gOn yapı
lan sP.Çlmln neticesini öıtrcnctlkle
rı uunıın b !yük btr hayrete ctüş
tüler Sabahın erkt'n saııtlerıncıen 
ltltıarcn sandık başlarının kalaba
lı ına ahit olanlar. oy vermek lçın 
fllmak bllmt•drn orııdan oraya ko
~nnları ıı:özlcrlylc ıı:örcnler tıcıeta 
v rllen netle ye inanmak ll!teme
dllcr Zira llln ectllen netıceve ı:ö
ro bu defa )Bpllan ıseçl.m, 1050 ve 

r· 1954 15eç mlepınden çok az bir a!A-

t eneke veri le cek 

Teneke<' ler n ,.e rrıarnuıı r nde 
teneke kullar.an esnafın tcnckıı lh
t aç annın karşılanması maıaıa

dı ı D r k hal n Y M a 'e 
Sc e Tanm Sat Kooperat fi c
llndP bulunan v sanav ocıaın cm 
r ne talııı cııım bulunan tene
l·eıercıen ıoo tonıuıc b r kıs·nının 
B rl · rr r nr a rı m ı için al ı· 
kalılar nezdinde teşebhüae ıı: çmıo 
bul•ınmııkta ır 

T ne !er eıımafa, Birlik tora
fındnn tayJrı edılrc k bir mute
met tarafından trv:ı: o'unacaktır 

Y e ni o t obüsler g e ldi 

ko a mazhar olmuştu. Bundaıı ev
\ ki çlınlerde ~ Uzde 80 in üze
rlnd o•an şLirlk nlııbetı bu deta 
l Uzı1e 60 ı pek aşmıyordu. Hal bu· 
ki herkes bu defa seçimin b!lyük 
b r a'üka g rdOli"Une emin bulunu
yordu 

NiÇiN YÜZDE 60? 
Hr.rkefl b rblrtne bunu soruyol"" 

du Niçin yüzde 60? istanbulda 
muha'cfetın bu derece cıınıı bu
lundujtu b r seçim deuesıncıe bu 
nı bet o k&:lar sön!lk kalı}'Ordu ki, 
herke:ı blrblrlııe bwıun ı;eb bini 
ısoruyord u St bep c gayet bıısı t ti. 
Seç m k!ltClklerı ıırap saçına dılnd!l· 
rUlmüştü Seçmen karnclcrı oku
mllllı vnzma.sı kıt kimseler ıarafm
d n tnnzım eClllmlş. hemen hemen 
herkes n sım ve .ı;oyacıı ynnlış \'B• 

zllmı tı Sandık bnşlnrında meram· 
ıannı anlatamı anlnr ı ve llçe sL~ 
çim kurullarının kapısını a.,ındın· 
:vorlar, blr Ulun alıp ~eY• rlnı kul 
lanabllm k iç n mahkeme linClnde 
aıralarını bekllyorıaroı nu ı le va· 
ıı.uc mal1keını:-nın önünd lsıa • 

un her tarafıncıan ıı im b n
lerec ı an bınkmı u Araııı:ından 

pe azı rt'}lerını kullana ııcı ler 

GÖRÜLMEMiŞ ALAKA 

i MLERiN 
CAN NOKTASI 

---l 

HERKES iSTANBUL'DA SEÇİMLERE 
iŞTİRAKiN AZ OLUŞUNA ŞAŞIYOR, 
BU YAZI SİZİ AYDINLATACAKTIR 

ı 

lif part!lertn aldıklan ovlar da bol şehrinde ııcçlml ltuanmavı bir 
hesap edllll'l!o aradaki fark 25- 30 şeret meselMI ııddPderlt'r. Oerçek 1962 DE NE OLACAK? 

bln albl çok küçük bir rakamla ten İ5tanbut memleket n bir kUI- Açık olarak anlaşılma!ttadır ki. 
ifade t>dllebtllr hale gelmiştir Seç· tür merkezidir, fakat aüratıc iki gelecek seçimlerde lktldann t11tan
men ııayıııı bir mıtvona yaklaşan mllvona ')'aklaşan nüfusu içinde. bulu kazanabllmeel çok zor! a
blr oehln:le bu dt"rece küçük bir bütün ııınıfllil' her derecede halk caktır Bu seçimin tecrübelt'rl i&
farkln muhaler ti ma!llOp etm k toplulultlan kabanlı: rakamlar tanbullulara çok ıev ııtrctm şttr. 
Dt•mokrat Partinin 1ııtanbulda g t.- tcfkll ecı rl r Du bakımdan ı.. Nüfwıu iki milyonun ü~tün<ll' qla
t kçe ıarartartarını ka bc•ttl\ ne tanbul dller o hlrlerım.zden pek caıc ve mllletveklllcnnın uyısı 50 
1 arrt ııayılablllr. Fılhaklka bu de- ete t rklı bir karakter g!lstermcz. ye yaklıı.şncaJc; bir oeh r trtn yapı
fn ı:a rı resmi olarak 'erılen ra- BllAl:!s birçok ııürprtzlertn yaratı!- lacak partilerarası mücacıeıe do 
kamlıırli ı: re Demol,trat Par>! mıısına sabno olur her halde o kadar çetin cerevan 
316191. CHP. 247164, CM P. 2!i559 Mcse!A bu defa muhalif partiler c:ıcıccek ve büyük şehir lıayatını 

1 anbullultır h çblr seçime bu ve HUr. P, 14821 oy almnlardır. şrh,r havatında .ı;on st>nelrrde mey •cehennem• olmaktan kurtarma}! 
d r ce alAka g/l6termc:nı ıen:ıır dana gelen b(lyük ınkıntılann kcn- va Clecırnlc."r seçilme şnruıını eldo 

Kola n piyasasında 

fiatlar düşüyor 
nuna rııktn n b ltün gıı retlep tıo- KARLI ALIŞVERIŞ cıııerıne oy temin cdeceıtını haklı edeceklerdlt. 

tha in n k f e zı il do- u ıa g ttl \e onblnlerce kl•I re- olarak hesap etmıoıer ve tııh'Tlln- ı-·----·--------
pamu ip it n<I n imal ylııl kullaıumıı<lı Eğer lstıınbuldn Demokrat Parti geçen ı;p,çtmde lerı cıoıtru c;ıkmı~tır. Fatih, tlsktl- A b 1 • 1 • 

ed len er 1 kolnnlann muht 1 f cııııer ııeç mlerde olduğu Qlbl bir 351 bin oyla 29 mllletvekllll!llne cıar. Bcıılkta.,, Dalı:ırköy gibi dnr m a aıcı ar Derneğı 
b plerle fahl t alla a ı a arze- ı Uruk mümkün olııaydı llyle tah- sahip oımuştu. Bu defa sıs bin gelirli lstanbııllulnrın ynşııdıkları • d t • d k 

'11 ım ı ,e bundan esnafın muta- mm edlllyor ki bugün muhıletc- oy kuand ııtı h aldn :ıo mllletveklll yerlerde Hnlk Partll!I ıeııın büyflk şerıt es ere tevzı e ece 
:ı:ıırrır olması yüzClncıen bu malla· tın mebus adedi 39 fazla olacaktı fazla çıkarmış bulunııyor. Azıılnn 

1 rın sa ıoıannın kontrol altındıı tu· 1950 ııcçlmlerlndo iııtanbulda oylara ratmen Büyük Millet Mec· lnklşıınar ol muş ve muhalefet k- AmbalAJ ve Bı~·kıcılar Demeııı. 
tulmaı ı için Mobilyacı ve Döşeme- 519600 ııeçmen oy kullanmıştı. O lbılndo 39 sandalyeye birden ııablp tlelarla mOııavt rey almıotır. Ilıma kencıtııne tahsls edıtmıe bulunan 
c Esnafı Derı elti tnrnrıncıa.n Mil- tarıhle 1ııtanbulun nüfusu bir mil- olmak Demokrntıan ne kaClar 110- mukııbll, Eyüp, Beyoi!lu. Şişli ka· 1000 metrelik 4 - 4.5 santimetre o-
11 Korunma Dairesine ~apılan mü- yona )akındı ve 252387 kiti rı>ylo- vlndlrmlııae. muhalefeti cıe o ıı:acıar zalannda Demokrat Pnrtl umulma- nlnctekl ııerit desterelr.rın, önüm!lz. 
racaat üzer ne mrzkQr t!'l!kllu• ta- rını Demokrat P artiye vcrınl~lcrcıı. Oz...'llUştOr. 1954 e nazaran Demok· yan bir üstünlük &al!layııbllmlştlr. dekt hafta içinde demek mensubu 
rnfından g rl il n taall et p yıısa- 1954 e;lınlertnde oy kullanıaı r at Pnrtlnln reylertnde 36 blnllk Emtnönünde Halk Partisi iktidarı ihtiyaç l!ahlbl esnafa tevzııne ka
da m bet bir tcı; r icra etmiş bu- 652652 ı;eç:ncnden 351437 si oyları- bir azalma ve Halk Partisinin rey- maıt!Op etmiş keza Kadıköydc de rar vermiş ve hazırlıklannı lkınnl 
ıuı aktacıır nı Demokrat Parti lehine kullan- terinde do 103 blnHk bir artma iktidardan fazla oy almıştır MUI- etmiştir. 

Bu cU::nleden olarak kolan flet- mışlan:ıı Aynı <!evrelerde Halk Par vardır Buna ral!men kavbeden k a- hakattan Qelcn farklı neticeler de Demek. 1'.!!nafın ihtiyacını de-
Jarında mOhım n be te t nczz01· tıaının atdı!lı oylar ise 109562 ve zanm~ bulun\lyor bu ııcçlmde ortadan ,kalkmıştır. Bu vamlı bır ~c!dl<lc karşılayabilmek 
ıer müşaheC1 ed ımelı:tecıır Bu 143998 ıcıı Her iki parti arasında ııeçtmde işçilerin. gayrı müsllmle- için tk1ncl bir parti terlt deııtere-
tcnnz:Olün normal b r &e\lycye ı- tktldann lehine dalma 100 binin KAZALARDA DURUM rın ve zenıı!nlerln Demokrat Parti nın tah5ts eC11lmcsl mnkudıyle 
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GUnU GUnun,tJ 
lstanbul'un 
385 bin seçmeni 

R 
ad)ol nrın unıı ettııu nrtı
erlne ı:ııre lsınnbnl'on 
llıı:i.000 secmentndım nn· 

cnk 602.000 lilşl o> nnn J.;ollan
dı \e Stı;.100 lstrınhnllo D.P. n
dayı ıı ı o ) ı:uıı ı:ıırdfl. l\lııtııılelct 
pnrtllt'rlııln l.;;tıınbutııaı.-ı ııeçlmt' 
ıtlrnzı llzerlnt nrtleenln def;l1t>
bllet'l'ilnl tahmin etmt'k, fazla 
13 im l'rllk ol ıı r. Fııkııt oyun n 
knll ıımıynn '"'' a kııllnnıımıyıın 
38:i 000 1 tnnhullu'nırn dııro:nu 
Ozrrlnitc derin drrtn d05Unmek 
crrelihor. 

38.'ı.OOO eçml'nln o;r kollana
nınıı ı cı l!trt • flrllltn htanbul 
r az:ar s111ı11ıu lil'klz«trn ertC'5l g:ıı· 

bııhın ilk nntll'rlne kadar 110-
kaklıırıln) dı. snnılık b11$1nrı ı:ıt· 
ıılırı ',, .ıı:;t'erıılıı her sa:ıtlnrtf! 
h ınentııııc knlabııtıt.'tı. n~~tonn
ııa dn) 11nn dn> ana, blr :rakını· 
ııın ) ıırıı ımı> in, ktıealtınlla em· 
zllill )auıısu) l a snncllk ıııı.,ınn 

ı.cışun hOllln lstnııtıııl'oıı b3-
llln srı.:menl rrt. 0~.000 seçme· 
ııın , tızıı e 'llz.11, nn, Uk Millet 
:ll f'ı•lhlnP. ıllndetteeil ttmstı
cı .. ını ı~tedltl ı:llıl sC(.'elıllmek 
tein f.'ll'Pllll)Mılıı. On blnlrrcc 
l;;tanııuıııı •eçmen, sandık lııı ı, 
mahalle mıılıtan, eçlm kurıı· 

lu \e ıııahlienıe linpı• ı arasınrt 

lıt'P bu bteklc çırpındı durdu. 
1.taııbut. p37.arın erken sant

trrlndrn ılllnkO pazarlrslnln ilk 
sa tlcrlııe kndıır l.'("lmdl'n ı:~

rl h iç bir e> il' nı:ıırıınır.dl. .ı· 
nt on ;reılldcn 6onrn kapıtannı 
açan lnt'ma ,.. tırntrolar dn. 
lltrı.1 eğlrnr.@ yerleri de, bnşka 
pozıırlnra cllre h iden l) ı.re ten• 
1111.>cll, Zira )ÜZ binlerce tstnn
bııllu. meydnnlardn. ııarll mer· 
kt1lert linOndc, l'V ,,., n knh,.e· 
ll'rl n radyosu bn•ınc1n3d1; h e
yrc•an lçlnıte rC'nliten renge ~· 
rereı.: sec;tm netlcelerlnt tııklp 
eıll) ordu, 

TOrkl)e'nln TC bOttın '\"ıılan 
Ş.ırkın l'n medl'nl şrtırı otan 
bir tıuculi mll)onluk lstnnb:ıl . 
llllllchcklll ııccımın~ bu derece 
ıııı, ilk llt:'I \e <'lllldnn hr\"ecnn· 
ıa ko$!U. DOn çıkan bfittın ıta

zrtcıer, ı ınnbulaa ccııne katıl 
m pll)lllln Dek ;rOk•ek oMulinn 
dn birle l> or. l"al\at ı:elln ıtllron 
ki, raıt)olarla llfin edilen \e mu 
lınlcll'tln ltlrnzıyla ka"'ıııırııırı 

resmi nP.tlce, 1 tnnhulda an .. nli: 
f.02. 12;; secnıtnln 07 kullanaıt•· 
ııı ileri ı;Urtl)or. 

Ofinflıı hrnıl'n hemen 24 ~ııat t 
nl oliakl ırclıı ' e andı k ba,la
rın(tn ı:t•çlren cıHOttın htaııbulıı 
ı:er( riil \e o> uıın kullandığı bil 
ıllrllrn sıııl ı•c•r. 1:0212.. eı,;m •n· 
il k resmi ıı ctiı'e. ı•ekl ı:ert ka· 
ıaıı 311:1.UOO tiPı,;ıne no, unu ne
ılr ıı ı. ıı ıınnıııtııl ı ! 0),ın ıı kullan · 
ııı ı, uı·nt.; oldulitnıı snnrn ııoknk 
l n rı ııe dhe dnldordulnr'l 21 ı-:
k lnı ı•azıır ıtlıııil htnnbulun M'
( lıu Sll \ RŞI he)eeanıııı yıl!jadık· 

t an sııııra o) tı ıttı knllanmı3nn 

!llll hin l'('nırn ko•kO<'ll bi r ı;o· 
ru ol ırnı., ıllmdlk dlklllJor. ı -
tanhıı luıı ~f'çlm işlerini dOıtn· 

ll>en llı;lllltr, bu 38.1 bin sec
ııı r ıı l n durumunu, bilmem acık· 
lnrınr mı" 

l•t nıı ııuınn 3!> l:rıı51 trnullrl· 
t, 3ıı:;,noo secmrııın O)Unu al· 

ıııaııaıı ı;ldl)or '.'lfecllse. 

Burhan ARPAD 
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1 Spor \ 'C Sergi Sarayında 1 
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(:1~~·~ .. :M~' .. ~-~~' ! .. ı ,' .... ·'.· .• < 
\ ..... ...... , .. 

G .. d'· .. ..,,, or unuz mu . .. 
Pek yakında a~r1lacaktır. 

Acele ediniz. 
Bugfin ve yann saat 17..30 da 

1 lltatincler 
Akşamlan her semte otobfis 

SCI""İ leri varclır. iSTANBUL 
BANKASI 

nine ye kadar cıevamını temin o erinde bir fark vardı. Bu <leta yl <IC5teklectlklerl. <tar ı:ellrll va- flmdlden teşebbllae geçml :ır 
ma ac:ııyle M 111 Korunma DaJres bu fark. bir çok muhalifin reyleri- htanbul bOUln scçtmlerc1c dlk- tanda.şiarın esnafın mubalt'fcte rey .................................................................................................................. . 
R 1 ıı nce ıı rekl todb rıcr alın· nı kullıınamnmasına raırmen yan- kati üzerine çeker ve bütün par- verdikleri alınnn notıceıercıen an-
mıo bulunmaktadır , ya dUşmüııtür. Hattı\ diğer muha- tiler memleketin bu en münevveri laşılmııktadır 

Akciğer kanseri 
··i···~:~;~:-~~:~;;~~·--.. -............. _.-.... ·--·-·---...................................................... _ .................. ~-;·:~~;;~·:::~;·T -

IN(!İLiZCE 
k ı tr k ıı !'rl 1 in, ,. ull 

) ı mı -;: ol r ık ı. ılml rcUlnıeı.: 
ttdlr Bu lllitUrlh ti it • tallı.. rr 
liel..lrrılf', lia ıınıarıl ıı ılolnız. 
dr-r.ı ıı ılı l r ıl l ı: rtılmtlil!'l)lr. 

Ort 1 n:ı ••l rıık lı ltııt'blllr 
ki rlll ) ı l:t'Cltı. doktorn ıııfl· 

ı t "lf'n , hr. tı t nın tan 
ıen rllM, anırll> at için çok 

ve 
MUHASEBE 
Kurs örı lÇın 

t< y t b nrT' l r 

GÜVEN DERSHANESİ 

ı:r~ı.m!Ur ~ mtlh ıı mnmkOn oımnrnn Ü 
bu ıı •İ:ıı nn talirlht'n )üzıle DO~UM ~· ~ .,.~-> tmt bt' 1 altı nY kadar )8.$0l· 

, bllmrlittdlr. \ Ozdrı bt ili er sabaha A ıturı ve M i-

l 
onn bir kaç ene dnhıt • mıtr te ·~ k ıı Ha Aklturt·un bir Jtıı: 
tırcbllmelitf'dlr, blthrıs :ı ı-önt· çocu an dOn a a ırelm~t r 

s;en t!'dll\'"I ine t hl tıınıtanl "· Ana babıı ı t nk ed r, küçük o •'> ..o. ... o C~ 

-~-
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KEMAL BEKiR 

........................................................................... ·--··············································································· . 
..................... .u........... ..... r '!~ ~ 3:::~~::·:~i1-:-ı h~ıu;~~ ;1~:~i~re~e::r·~erırmı, 1 Milli Piyango 

llıi!l!i ! ~:L-ı ! !tiJj. 1 ;;fa:.~~:!~::?~:-:.::. ı >11111 ~:~~:~·~:ı;:.: çok!· 

u ı kırk ı dcd 
uııacıı. 
, oltan çık dah 
kaç yaşında, bUıyon 

Edebi Roman 

ca ına a• • d nm tlb c l ordu. 
Öfil: le a ata ita kmıı ak n en 
elini zor tut uısu be it dl Kı.sa::a 
k tırtp a tı 

.:s n bu memleketi dl' ı lın • 
Raufun bakı an c ı:-rlnın '1-

tından ok ı:tbl çıkı ordu· 
cS nırıenme Sıtkı Ef nd • dedi. 

cSana kötO lif etti m z ok He::n 
Allahın emrt bu B r gün n ı 
o & btıı:: ınıı ııelecclt • 

Bu ııu "er Sıtkı ı se n blr rQz· 
ı:Ar ı:ıbl ok adı· 

cEyl emme Ra r Efend • decı 
cı; n bıına ne dl on b ıı on mu ı 

cNe? Kon u,onız Sohbıı. 
Ben aenın ıı: tUlü!IClnü ıııte ec ı:: 

deliıllm )a ı 
Ç<>cuk lı:abteleri bu ıurnda ı: r 

dl. D r ı k mle çektp teP5 yl üııtO 
ne ko dU. g tti 

Rauf 

a. 
Sıtkl ne!Oli Oefeteldl: 

Te f rika No. 29 
cDcn yaymııdım • dedi 
cNe ııe m ele o del! l . Demem 

tU k , ortal•lia IY ce ya ılmı B ı
kl İzzet Eft'nell söylemi t r b rıne • 

Sıtkı iç nden clzı:etln aıızı ııııcı 
cıır, klmıie e s lemcz ı dl e ı: ç r
dl. a a komışmacıı. 

cNeyae mesele o del ı ı dlvo de 
vam etti Rauf cOrtalııta yayıldı. 
Bu ı e herkea olmuş, bltrnlf na· 
zıınyla bakıyor DortoBlu cıa ol· 
ısun. blts n diyor Şimdi şorııyım 
aana. o d & koıkoca b r adam. onun 
da kredtı;l var Herkes ha,ırlı ol
aun ctlye dükkl\rıına xoouyor. DUn 
b r, bugOn iki daha noı:ıruııu ne 
alan aOylc ım h rlfln ıı~ıo oldu, 

b ıt d d lU } ok Durun, bakalım 
canım. daha h~n diyor Ama ol· 
mııs nı <la • yor Da ıa nı;ıkcll.Sl 
bu. ı>ana yalan ı; l ~ cCt"k d lilllm 
ya. Vnllalhı o yolladı Glmdl beni 
buraya. ıı: t b r konue dl o Yolt8rı 
ben m ne üı; üme va fc? B racıer, 
bu ş olmazaa k paralık oldum d 
:ror Hani ya an da drll ı. iyi b r 
d!lGün. kend n onun y rtne koy 
b r cıetıı.. G ne ııen n b ı c litn ! 

tA • ı 
Rauf konuetutu kadar Sıtkıcıan 

ır zünU ayınnaıtı O, ı omzuna 
devrik. dudaklarını dCloünceyle l· 
aınyor, da ıp dalıp ır.dıyorcıu. 

«Hlh diye aorcıu Rauf. «SöYloh 
Sıtkı &aktnlemtııtı. Böyle önce Al 

lalı rızası~ la gibi bir edayla ko
nu.,ulma.'lt onu fazla heyecana k ap 
tırmıyorcıu Başını kaldırdı, tatlı

lıkla: 

cOimıız Rauf Efendi .• dedi. 
cG nlün kırılm ın. olmaz..• 

c\'alld. ben aenln lylll!lln için 
wylü orum.. Yoba beni ne allka 
dar ederh 

«Eksik olma. emme benim ı:ön· 
!Om razı değil bwıa.. Kız dana 
on üç yıı.,ında. BöyüjtClnün blle ı;ı 

r ı gelmedi daha .. • 
cVa.llA. sen blllnıln, sıtkı Efen

di. isıe~en DortoBlu, bu mcınle
ketın yarısı onun.• 

Sıtkı omuzıannı kaldırarak ka· 
lcnC1crco ı:C1.ü<1:: 

«Rauf Efencıı. ı;en beni no unı 
yon, Ali en?J de<ll. «Benim eön 
lüm zenı:.ncıır, anlayon mu? Gön 
lüm zenatndlr .. ı 

Rauf gerdan kırarak: 

cYok Sıtkı Efendi.• dedi, ıonu 
demiyorum. Seni bilirim. keneli· 
nı dUşünmentn • 
Sıtkı onun aözUnü kesti, parmı 

!lıyla kendini göatuerek : 
«DCltünmem.~ dedi, ckendlml dO 

oünmem • 
•Biliyorum onu .. Ben kızınla ra 

Sıtkının kaşıyla ııaçı arasındalcl ııoı bucttn saat 13 SO da Ankarada 
damarlar eıatı. g!lzleri ö!teyle bO- yapılacak. ikramiye kazanan mı-
&ClldO: maratar bu ı:cce aaat 2S te Anka-

cNch dedi. ra racıyo:su ile yayınıanacalı:tır. 
Rauf kQ.altQn bir çocuk gibi boy 

nunu bOktü• 
«Bilmem .. • 
Blr mUCldct bakı,tılar. Sıtkı ko

çanları topladı yerinde kıpırdadL 
ıNereye? Kahveni iç, aotudu.• 
Sıtkının canı ıııklı:ıncıı. elini aal 

Jıyaralı:: 

cOldem ben drl..ı dedi. 
cSöylıı ııen ou tol? Olmıyacaıc mı? 

Hı? .. • 
Sıtlı:ı yertno yeniden yerleşti, 

Raufa d!lndCI: 
ıYolı:, a Ra. yok .. • dedi. cBen d a· 

lıa deli olmacıım .. • 
Rauf derin <terin dCltUndü. başı

nı hafif ll!c11 kaşlarının altından 
baktı Ol;'ot ııaklndl, aon kozunu 
kUllanıp onu kendtııtyle başba'a 
bırakacaktı. Dotrulup kallı:ınmıya 
lıazırı anarak: 

cQekll vulfeden ıı dedi. c\"cr ıa
tlfanı.ı 

Sıtkı birden aya a kalktı. Rauf 
iskemleye mıhlanıp kaldı. Sıtkı o· 
na tepeden bakıyordu. Karşısında 
uratmı~. b(1ztı!mQş, eaşlı:ın duran 
adamı baştan qatı ııClzdO, tiksin
tiyle yüzünü buru,turcıu. dişleri· 
nı 61lı:tı : 

<Arkuı var) 

,. B U G Ü H K~ Ü 
HAVA Vt>$1lkö1 llleteo

roloJI h tas1onu 
nun tahminlerine rııre buıün 

tehrlmlz ve clvannda hava par. 
(alı bulutlu re(ect'k, rthıArlar 

poyrazdan mutedil, u man umını 
sert olarak esec~ktlr. Dllnün "" 
Yilkst'k harar•ll +ı:o, tn düfllk 
ise +ıs ıant1rrat olarak kayd@ 
dllmlıtlr. 

TAKVİM ı:o J,l\f" ı ıı:n 
ı:l At.J 

Al' ı n-nt's :ı ı - mzm 177 
m MI ı a~:ı - tl K t M ır. 
nkRI 13i7 - Rf'bl 01 Ahır t\ 

SABAH 
ÖÖLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

Vaıall Eunl 
0627 01.17 
11 68 0648 
t4 li0 oıı 40 
17.10 12 00 
1843 0132 
04 78 11 37 

GazeteınJu ıönd~rllen 7a. 
ular n reslmlr r basılsın 
basılmaı;ın l:ıde t dllmn. 

Atatüı·k ve Devrimleri 
Bibliyografyası 

Her ltltap b!r k!lprUdllr. Blıı ancalc 
bu roldan ı;erçej!e, ı1t:re ve aüzelo 
ulaşa blllrlz. 

Her haııgı bir konu:vu, her hangi 
bir oah41yotl lncclemo10 karar ver· 
mlşsek, onu karanlık hiçbir nokta 
kalmamak Uzero belirtmeye mecbu.. 
ıuz. Fllr.lr namusu, ilim hayalrett 
bunu aerektlrlr. Hele ele aldıjlımız 
konu mlllet, hattA dUnya çıpancıs 

ı.o o .r.ııman oorumlululc yükümüz 
btlabiltün artar. Du takdirde baklka 
te varabllmek, ıcabın<lıı cıııtenıı, ça· 
kıllı, hattA yıllarca sonu aelmıyecek 
meşııkkatll yollardan geçmemlz:e bal 
lıdır. Her geçit, ulaşmak lııtetllllmla 
hedefin ayrı bir yanını a7d1nlataca
ııncıan tamamen aydınlıjla ltaYUŞ&· 
bilmek lçln bCltün köprUler<len tay. 
dalanmak zorundarız. 
Atııtürk buınne kadar aereıı: yurt 

içinde, gerebe rurt dıtın<la oolı: lf. 
lenmı. bir konudur, Bu mabatla 
her ç~lt kitap yayınlanmıştır. Dun 
tarın lçtı:ıcıe günnlllr ve de!lerıı e3er 
lfl' oldullu gibi pek z:a:vıt Ye Atatür Jı:;. 
kil anlaınalı:tan Aciz ıı:ım.seıertn bttı 
ltaralaınalan da vard r .P9kat no 
oluna olaun, btzı an alı: ııeııu birer 
C1üşünce köprüsü olan irili utaltlı bu 
lı:ltaplar blr netice e ulaştıracaktır. 
sanat ~rt nasıı bir sentez (terkip) 
lae, deneme de onlaMn blnletto çJ. 
çekten bal yapmaıan gibi bir ter· 
tiptir. 

Atatürk'ü tanımak ve tanıtmalı: 
dlln olduğu gibi bugün için do ay. 
dllllara düşen milli bir borçtur. ııu 
vazltemızı ne kadar uımıı, bll11lll 
vo metotlu blr teldlde yerine gotı.. 
rlraek, o kadar vicdan bur.uruna k&
yuşacatımız tabiidir. Çünkü mille
timizin buı:tıntı ve yannı ancak bu 
uyede aa lam ve ııaraıtmaz temel· 
tere dıırıınabllecelı:tır 

Bugüne kadar tbtlyaeı kar4l1aya.. 
cak ölçüde Atatürk ve devrtmlerlı:nl 
ze alt kttaı!ian derli toplu gllsteıen 
bir eııer bulunmayışı, mectenlyet YO 
kOltilr tarUılmlzın en mühim ala· 
nında bir nevi bO&luk yaratmaıı:ıa 
idi. 
Şimdi bu. bllJ(lk OlçOde doldurul· 

muş bulunmaktadır. iatanbul Btlcı. 

MUSTAFA BAYDAR 

ılya.ı KOtüphaneöl MOdüı11 lıl. or
han Durı.ıaoy Ye Beyazıt Umumi KU 
tüpbanesı MCldUrü M. Mu.r.aıte: oök 
manın blrllkte hazırladılı:lan •A a.
tUr.k n Dnrlmlerl DlbllJotrafru.ı• 
adlı eser, bu konu üz:erıncıo ç ıışan 
laMn en fıııı:;ıı baş YUr&caklan bir 
kaynalı: dej!erln<ledlr. 

Bu kitapta, Atatnrıı: ve cıemmıeri· 
mlzo nıt )'&71nlanm~ 1049 kitap yer 
atınıııı:tııdır. ilk kıaımda Türkçe Jtl• 
taptar, lklnel 1ı:ı11mda yabancı JtJ. 
ıaplar mueııınertnın aoyadlannıı gd
rc aıraya konmuş, Ut;UncU kıaımd• 
da Türlı:cc ve yabaneı eserler ıcın 

kitap adlarına g!lre müşterek h'r 
endelı:a ~apılmı,tır. Kitabın dl e:r 
bir Ozeııııı dl!, kltaplann hangt kU• 
tüpbanede Ye hangi numarada it .. 
yıtlı oıctutunun bcllrUlmeatdlr. 

1056 yılı aonuna .kadar çıkmı,, O
lan blltün neşrt:vııt. tmlı:ln OlcüsUD
do taranmıttır. HattA bam ,.abanct 
tltaplıır, ıetarethantler TU1tııs1f1• 
e'lrtlltrtk ~rln noka&n.SU oıaı•• 

ıına çalışılmıftır. 

Du de erU blbllyogratJa esertn• 
Atat rkOn lehlncte va aleyblnd• 
c dcı odllebllen bütün t'3trler aıııı· 
mıştır. Sonra ilk bakışta Atatorıı:• 
alt oldulu aez1lmeyen takat uıınd• 
Atatürkten b hııed n ucrler de Jtl· 
taba llbe olunmuştur. Mese!A taaı• 
men AtatQrkten bahttden cJUplte•• 
adlı uer, yine meııe!A Oazt'nln yıl· 
dınm Orduları Kumıındanlıtını ıın· 
intan •Yıldırım Aktbetlı bu arad•· 
dır. ı:.:,,ere, Atatnrke alt oldullu ııcr· 
kesçe blllnmeren bu çeşit k,tapıarın 
<la alınmaaı bu konuda ç:ılı04eaklar 
için ayrıca bir kolaylık saıııamakt•· 
dır. 

İş Bankasının ıı:aıtcır yayınlan ,,.. 
rasında çıkan bu eserin bir ned 
denmı olarak gelecek rıı :vıne aytı1 
,ahı.slar taranndan •Atatürk ve 
Denimleri Makaleler BlbllyogratP
aı• haı:ırlanaeaktır. 

Rumi ve buııua! müesseselerin A· 
tatUrlı: kon ındskl çalışmalara ıın
kı'ln ha:urlamatan, cıaıma ı .,e 
gitmek tzmlnde olan Ttırk eın ıı. 
için en feyau kudret .brnafl oı.
caktır. 
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SEÇiMLERDE C. H. P. NIN TEKRAR MECLiSE SOK JUGU ŞÖHRETLERDEN BiRİ 
F. 1 çı ((' il r.> t"' ' 1"1f. ntsTO A t; ı. (('.11.r .) l l RAlS l l.\ZIOÖL(J ( C.D P .) CEI ~L DORA ıc.n .r.> 

ve s ni kaza 
az mar n fÖhre e 

Kazanamayanlar arasında Adliye Yeki li Prof. Avni Göktürk, Çalı~ma Vekili Mümtaz Tarhan 
Devlet Vekili Cemil Bengü, Hür. P. Genel Ba_şkanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğ 'u bu.lunmaktadı; 

GREVLER ŞEHRi PARIS -

r 

SEÇiMLERi KAZANAMAYAN D. P. VE HOR. P. ESKi MiLLETVEKiLLERiNDEN DÖRDÜ 
(D I'.) M. l'AIK ffldl~ CD.P.) 

seçimle ilgili 2 suçüstü 

ı•url,Jllrr ı:rr•, lıı hı·r ı flrlll<llı•e 

nlı ı k u!ııı ılo l ı berıh~r (-li ııc:ıı · 

kalabalık al'llalnda dolaımış, b1r ba· 
ran ııarılll de temin ett111 davul -ye 
r. ırna ı e akşama kadar parti bina.. 
ıs nda e •,enceler tert.lp etmlttlr. 

Dl er taraftan. D P. nın iki me
bus adnyı ile il idare heyetinden 
iki üye c H.P. merknlne giderek, 
seçimi ka anmış olmalarından d ola· 
:vı tebrikte bulunmutlıırdır. 

'K\llA'IH 
Anknra. 28 - Dünkü l!C('lmlerln 

netlOOl!i D P çevrelerinde asab • 
ye:,. CHP çevrelerlndıı ııeşr-, HOr. 
P ve C M P çm-relertnde keder ya
ratmışıır 

c H P lller Mecl se lbtlsas sahibi 
şahs etler sokal:ılldlklerl için mem 
nunt tıerını belirtmekte. «bun
dan böyle hükumet yakından mil· 
rak 1>e e(IC"b ime lmkAnın!I 11ablJ1 
o bl .ecf't Zil CIC':llektedlrler 

Şlın(I ve kadar 60 muhalif mi'· 
lctv 1 n tnhammul edemi en D 
P 1 ler b ~ Clt"fa muha efetln 182 

e 'OkE lme51 kaqıısında üzüntO· 
!erin g!Zleycm mckte. hattı &in r 
lenmelt e ve köyle demeJcted1rler: 
:Muhalefet n çotalmıı.sı hfecllıı ça-

lı narını aUçlC1tlrecektlr » 
G n ı olnrn •. muhal fet n D P 

d n fazla o almasır ın hültQmet 
Uzı rinde olumlu bır yetkl :rıwacfll(ı 
ve 1111 ıder.1okrat k tutuma r.on ve
rlkocgı talunın e<11lmcktc<1lr. 
MI ıummE JIİR llAUisı. 

l\lersln, 28 - Milletvekili aeç!mle. 
rtnın ta.snUI henüz çehrlmlzde de
um etmekle beraber D.P. lller bu· 
cUu duuı . zul'll&lllrla şehirde itam 
yoular.a dolaşarak ı.nahUrat yap 
mışlardır Bir ara ı;aat ıs.:ıo da Hallı: 
PartW. blnaıı önünden geçen bir 
kamyon D P. il, parti önünde &eçlm 
neticelerini öğrenmete ııelen par. 
Ulllere BOZ a ınca tı taraf arasın 
cta önce mtınaka;a, daha aonra da 
alile • tokat UVjla başlamlŞt.ı.r. Bir 
kadın D.P illerin tızerlne atılarak, 
D P bayratını yırtmış ve ortalık 
tan ka)bo mu,tur. Davul da pa rça 
.anmı ır Ta' ve ııopalarla birkaç 
klfl yaralandıktan aonra pollıiln Te 
Jandarmıın n mlidahaleslyle iki ta 

raf ayrılmıştır. 

IZ.'1JIWE 
Öte yandan, 400 kllaur bin iştirak 

ten 31 000 rey farkıyla izmtrde ae
çlmlert kazanan D.P. iller bu ııece 
geç vakJUere Jı:aelıır oehr n umumi 
caddelerinde gösterilerde bulunmu~ 
!ardır nır kamyona yerleştlllen ban 
do Ye davul zumalarııı, motorize 
elı:IJl!cr halinde büyük gülilltlllerle 
kn,aba!ık )'erlere giren D.P lllcr, bll 
huaa C.H P. U blnaaının 'bulundulU 
bulvar Uzrrlndo müteaddit gl!stert 
ler yapmışlar Te C H.P il blnaııına 
50 metre Otede kamyondan inen D 
r Uler gece 24 e ctotru bllndo:VU 
•Harmanda ı• ve zeybek havalan çal 
dtrtarak bir zeybeği uzun müddet 
o natmtflardır ....................... ················· ......... . 

Radyo Gazatesi 
ı ıı s ı ı ınrııırı 

t '. L. KARAO!o;llfA~OÖl,lJ (llfir. P ) E~\'PR G0nı ı I <H ür. P.) 

Kl lll 1.A~ TAKI.An - Cuınhnrl )rt Jlayrımıı müna~ebrtlylr 3ur· 
darı muhtf'llf ) f'rlf'rlnc taı.ınr La rnlnıaı.:tadır. R e imde bi r t aJ.; ve 
ha' alarm 1) 1 ı:ıtoıesl ) özünden bir rte otura rali ııı,;o ı:ııno dl lı'n 

bir bn,an ı:örölllJor. ............................................................... " ................................................. . 
954 seçimine Pezmazoğlu Ankara'ya 

döndü 

göre bu SeÇİm tııı~vv~~i;ah=n ~~~~ayJ:~~ı~ 
19l4 seç1mlnde 0 P. 604, c u P . tanın Anknra Düvülı: Elçiııl o. 

31. CM P . s te lll!te dışı ba~sız.. Pczmazo~ıu dOn Ankaraya Cltmlş 
Jar bir mlllotvekllll~I kaı:ıınmışl ar- ı tir Bü~ Ok elçi 2azetecııere hlçhlr 
dı mesaj ectlnnedliilnl, her iki hO· 

· kOmetln bUyüklerının tyl münase-
Buna mukabil, 1957 ecçlmlerln· betlerin. devamı iç n cllerlncten 

cıe C HP. lill, D.P . 424. C l\IP. 4 cclcnl yaptıklarını ııöylcmlştır. 
\ il HOr. P 4 mtııctveklll çıltamıış-
ıarcıı r. • 

D.P nin 1954 &cçlmlndc kaza· 
nıp da ııon seç mele ıı:aybcttlRt vı-
16.yctlcr şunlardıı': 

Ankara. Elı\zı •, Erzincan. Hatııy, 
Mardin, Sivas. Tokat, Urfa. Van, 
Acıana. Çankırı, Maraş, O rdu, Gu• 
mUthane vo Niğde. 

Bun muknbll 054 scçımlnde C. 
H P. nın kaz~ırı sınopt ı;ec;ımı 
bu devre D P. hlmıştır. 

Mollet'nin itimat 
oyu alması mum

kün görünüyor 
A ~ucl ııtcil Pv s 

IG 
.. d.. .. ..,?, or unuz mu ... 

Pek >akında ayrılacaktır. 
Acele e d in iz. 

Bugfin ve yarın saat 17.30 da 

l:: 
l alin eler 

mlan her mte otobtls 
se!".islcri \ardı r. 

l t'rl rı ~aıııı klnrı ı:rı-.lndı•n ''"" ııııı ıtnrlp ol mnı.ı ııtı rl ır. n .... ıııı ... 
li aı.ınrı rı h rılln l ı:•" ıı• r l) or 

Rad~ o eazeteslnln bu ctımlel r • 
tnrataız çevrelerde. yeni DP tk' • 
dannın rejim dAvası Uzerınde cıur· 
mak ıüzumunu daha şimdiden dU:f 
makta ol<luiCuna de.il enyılmakta· 
dır. 

Paria 28 - Fransanın harbelen son 
ra 24 Uncu Bıışba lı:anı oımıık lı;ıln 
çalışan O uy :.ıoııu bug\ln Parllınen 
toda raptııı konuşmada, hülı:Wnetl. 
nln ilk işinin Frankı kurtarmnlı: ola 
catını aöylcmlşttr. 

olan Ouy :.ıclllet'nln cıurı ımıı :ı:arlA· 
mentoda pek to.zla parlak ı;:ırunmc· 
mektcdır. Fakat kcndl&in•n tok a:ı: 
bir farkla itimat temin ıxıct•e ı en 
nc<lllmektedlr. o uven oyuna ps arte 
•I eeceaı aabllha ıı:arıı muracaııt e
dilecektir. 

8A Y F• 1 

D.P. iktidar1 yüzde 42 ile aldı 
• 

e un 

O.! l:S l OPLA!liT I 1 
Anknra. 28 - Buı:tın 11aat ıo 45 

de C H P. sıeucl başkanı i m t tnıs
nü genel merkez<! bir b ın top.. 
ıantısı yaparnk sec;lmlerda C H P. 
nln kazandıjtı hnklnndakl inancı· 
nı bellrtmıotır. Çok neııeıt bir hn
va ıçertslnde konuşmıılannıı baş· 

ıayıuı inona, §Qyle dcm~tlr: 
« - Seçimden 80nrakl vıızıyotı 

umumi efkı\ra arzetmeyt vazife aa· 
flyonım. Seçim günone kadar 
cnosıaıuı adnlııı. hUr basın. ınsnn 
haklan \ e ııec;ım eınn yetini lblAI 
c:ı n kanunlnr 'e tefsirler üzerin· 
<lekl dlvalanmızı ve bu yüı.cıcn 
seçimde uğradığımız &üçlültları 
bugün tekrar etm ycceıtım. 

Bugün ynlnız, seçim günlerine 
ve ta&nlte alt olan 11ı1t6yctlerl aöy
l11ccctım. İstanbul 5CÇlmlerlnln 
vazıyet! şuetur • Scçı.mın her 11nba
&ında partt tqkl!Ct.tımıza zabıtaca 
eDiel çıknrılınlŞtır. Seç m pusla a
nnm dnltıtılması pol &le m no un· 
muştur. Asi ye malıkcmesı kararı 
ile D.P. &aylliız vatandaşı tıe<' m IJÜ• 
nü resmen ka dettırert'lı: kUlllllllllış 
tır. K UtUklerde kanunsuz müdaha
ıe!erle blnlerco vatanda.' oy kulla
namam~tır. Radyonun enat 1 cıen 
itibaren yfınl oy verme dev m e
derken yapmaıta başladığı :naksnt
ıı yayınlar ço zıırnrlı olmu , iıt
tanbulda aancıık bıışlarına aeçm n
ıerln 1 iteceği fekılde rad o )'eri~· 
tırlldlğt ıı rUlmüştilr nazı ~eri r
de c zıt ta.sn t yapılmı Ur En va
ntm olarak henuz B o lu Te Fa· 
t h tıçclert glb b!lvtlk mer ez r
de tm;nl! devam ederken seçimin 
kat'ı net creı 'e ka ·ı lşt rak ra
&amlnn ilan eıııım ıtır i~anbul 
"eçimlctl vatancııışa emm-.yet ve
recek &urette ınutlaka len ıenmek 
ıAzımdır 

t."mwnt c!kC.n haberdar etmek ıs 
terim ki, tasnıner ba abaş devam 
ederken Kon a. Trabzon Antep 
Giresun, Art\ n, AmMJa. fçı> etbl 
verler<le mUtemacı n aeç m n 1 • 
tldarca kazanıldı ı rad oda il n e-
dllm "ti!' Bu sur t e apılan mU
temaııt ntr yıpraulm ı l'e n ha
yet hakikaten b r kaç yoz lçtnde 
knla."l oy fnrklart ile bir ~l: vırn
yet kaybedllml&tır. 

iıctıdımn 11 ç mı ıı:azandırını 
ıırın etrnffil, karakteri uyıf o an
lan nihayet ııuçıu en retıere ıı v
ketmı tir Yüzler içinde kalan 
farkların hep b z kıı bett n ç 
bir yerdo bu ll<lc kıızanmaıtııt 
lllmdo ve R dU,'\lda böyle b r ne
t!cenln ııelı\metlne ınanılamıu: 

Seçim Kanunumu • 6t'tımll'rln 
sevk ve ıcıaresınl hi imi ro ve on
lann başkanlıtınd ı ııeçlın rlil
lanna bıralan tır Vali v ka,ma
krunlıırın ~ etk il h ik mi r<l n ,; e 
seçun kuruıınnııcıan öne n t ce e
ri zabıta mıırlfctlle v a başka yol 
!ardan fifırenmel rl ,;c derhal An
karava hlldlnn !eri hakkındaki hO 
kılnıet tamımı ve bu tamim dn a· 
nan tatbikat Seç m Kıuıunumuzun 
pronıılplerlyle dafıdıışamaz. 

Bir bı:şka m le, ştmdld 11 muh· 
kem kaz ve halindedir Ra<lyo oy 
venno cıeı; run ecıerk n propaqanda 
yıpmıştır, şllrüyettmlz reddQ!uıı· 
muş, tııkat Y<lksck Seçim Kuru u 
ra<1yonun hareketin mahkum e · 
mlşttr. Bu BUreUe rad •o. ov ver· 
me ~nasındıı. ııı.x-.men o wıa kanun 
dışı tesir etmekten auçluQur Rad. 
ro \e onun tlbl oldu u D nn 
hnkkın<la tak bat ~ apılm ı l ım
dır Gerek fstarıbul ımırr nln 
ycnllenmeısl. g rek rad o m uı eri 
baltlı:ınd tak'ba• yn ıtmll!:ı çim 
huzursuzlukları ı aenn k ç n 
IU: tedblrlenllr Bu tedbirlere t v 
ııül olunuraa Ye takr.b n ıs Tll 
;etle ilgili aeçlıtı şlUye 1 rl t'lddl 
bir surette tetkik edlU e, ~ m<len 
sonra no~mal b!r vaz ye tecırı. en 
hlsıl olur Bu Onkü va yet " ka 
nun naunnda seç mln baklkatıe 

hangi tarafça a nıld henu ma 
!Om cıetlldlr > 

inönU bu koı u maaındnn ııonra 
gazeteellerle hasb hallerde bu ndu 
Konufmada hıızır bulunan Kaaım 
Otılek: de Adııaadakl tola rluklardBD 
ballSederek törle dedi 
•- Den Adanada rey nromcıtlm 

Blnbtr itina Ue adımı kUtU c yıır. 
dırmıştım, aeçlm gUnO undık b n 
dakl llııtecıe adım yoktu. neı:1m 
gibi binlerce c H P. il re1ını kulla 

DAmadı. Bu yüzden bl.r. Ada a<la. ft 

birçok ;erde c H P. l1lcrtıı rc;t ile 
d ıı. tara!m:lann rryt llo :ır.au.n 
dil'.. 
KAICAOSl\L\."'Ol°;l ,'l,'NUN 
DE\.AlliATI 

Ankara, 28 - Seçim sonuçları Ue 
fi 111 olarak kendlsl. ile görtı tU Q. 
muz HOr. P. al Genel Başkanı PeTzl 
UI ti Karaomıano~lu ,unları 10}• 
lem iştir: 

• - Seçimlerin neUcest mlilet mu 
için Ye mub.&llr partlltt için sevin 
dirici olmamıştır. BUrrt7et n demok 
raaı mUcadelesı, baskılar, n amıuz 

1 k ar Ye lıtırrl7et tııhdlt 1erlnl, ek 

Anlı:arıı, 2a - C.M.P. Genel Daş 
kanı o.ını11n Bö!Uk~ ı Kırşehlrd n 
yeniden mllletveklll aeçllm tlr. Böy 
lece yeniden teşrii dokunulmazıı~a 

bip olan DölUlı:başının mevıcu: bu 
ıunduf;u cezaevlndeıı çılı:muı C&-
relı:mektecılr. • 

Bölük!>& ının arokatları bugün bU 
konuda Adalet Bakanı Tt &aYCI Ue 
g!kUşme latemlflerae de muvaffak 
o.amnmış!ardır. 

Kırşeb r 11 aeçlm :tunılu, Adalet 
Bakanlı&ına n Anli:ara Sncılıttna 
seçimi C.M P. adaylan olan cı.man 
BölUkbap, o.mıan Canatan, Hayrl 
Qopuroğlu n Fazıl Yalçının ka. 
uııdılını bll<llrmlftlr. Atrıca, yeni 
Kırşehir ml11etvek1llerlnln beraberle 
rinde Oııman :BölQkbaµnın mUletYe 
klll aeçlldlğlne dair mazbatası oldu 
ğu halde .Ankaraya hareteı etmişler 
dlr. 

BOIUltb&ftnlD hv all ıahllrea1 bek 
lenmektedlr. 

SEÇIMI.ERLV YADANCII.AR 
ARASINDAKİ TEPKİLECİ 

ı· ' e- ıııe ıı 

üzalieres· 
yor 

500 milyon kredi aça

cak olan firmanın ma· 

li müşaviri Ankara'ya 

ha reket etti 
ıran pctrollenn n İskenderun• 

a ı•ııması mtln86ebe 1 le Ankara• 
dav 'lılacak o'an m zalı:crelere ı~
t rı\k ecır-ceıı: Alr.erlkalı mallyec~ 
Mr M~n Carton d~n gece şe!l· 
r m l!:dcn traı ceçm t r . Hava 
a aım da gaz tecılerle ı;:Orüşen Mr 
Carton cT ~e 11• b r an?aııma· 
va 'anr 'ae:ııaz 'petrol boruları 
hattının d mmeslne hemen b~ 
ııvncn ız. M!'!l'l!cketlnlz n muTa:a
katlnt ı.-ermccıen önce bazı şartlar 
ileri stırece nı tahmin edl;orum. 
Bu ıoın tahakltUk eımesı tamamen 
Tür :yenin tutumuna baltllilın <\e
mtştlr. 

Amerikalı ma!lycct petl'O' bo
nılan ha tıntn Türkiye "'e ırana 
btlyOk faydalar saRJıvacaQ-ını be
llrtt kten ııonra unlan 5Ylf'ID!ş
tır •SOveyş kanalı her zaman 81· 
~ast hı\cı seıer n t r ettıtı lst!lc· 
rannz bir yol olıtutunu C(i6term~ 
tir Bu durum!lan Türkl;entn b.r 
kuancı kurulacak olnn yeh1 rat.
nerllerıe İııkenderunun kalltınmıl
ı;ıdır TOı'k ve ile anı..,tı~ız tak· 
dlr<le memleket1nı2e envestisman 
yapmak ~en birçok ı~ atıaml&
nnı celbctmcıte 'karar vermıo bu · 
Junu)-onn: ıt 

Petrol borulan hattının t10şen· 
mestnın maliyet f yatının 500 mtl· 
yon dolar olacaRıru teyit ecıen Mr. 
Oarton, bu meblı\~n. başkanı ol• 
dU!iU cAllen Encııt !lnn 1 tarafın
dan verllecetınt açıklam~tır. A• 
mer1kalı ıson olarak boruları yer
leştirmek ifjlnln 18 ay! iki -yıl k a· 
dar aüreceğlnl Türk hükilmetıntn 
proj~o ~tlrik etmevl kabul ede
cetı Cmld 1 z?ıar et.mı, ve A n
Jı:araya harcltet etmlotlr 

C'f'~det IARDI" 

1 
P'de 

NcmlekeUmlzde ;apılan ıcç!mlez 
iııtanbulda bulunan ecnebiler a?Mın 
da tetltl1 tepkiler meydana gctırmlo 
Ur. B.rçolı:lan balklmwn gO.Stcrclı.. 
lll olgunluk Ye ciddiyete ıı:arşı hlLY. 
retlcrlnt g!zllyememlşlu, b&zılan ı.se 

kanşıklıldar çıkmaaını belı:lcclllı: erin 
den pazar günü aa~htan aqama 
kndar otel ulnde 'kapalı kaldıklarını 
lt1raf etm!şlttd1r. Umuml7eUe bep
El Demokrat Parıının kazanacaııını 

M'Çlmlerden Onee tahmin et lkJer1nl ı 
ve Hallı: PartWnln ma JObtreıtnl iatanbulda ı ı: c:ıuyulan netice A~· 
normal k&l'llladıkJannı .sö emlfl r- rı a alttı . D h 11aat 17 olmadan 
dlr. Bu arada b1r Alman mubale!e. relen bu habere gOre bu Tl!Arette 
tin cıaıu. bQyUk uyıd11 mebus çıkar ıeçlml CHP. kazanmıştı. 
taca nı :ı:annett •ini ifade etml • Paha l!:lyade Kasım KOfrnı 3112:ın 
b1r J.nglllz de Halk Partisinin ıeten (len pelı: enterean bir mahiyet U· 
devreye nazaran daha ta:da kuvvet. tıyan bu neti enin <loj!ru olmadıtı 
lenm~lnden du;dulU memnuniyeti dün anlaşılmıştır. DOylece Ktırrerl 
n1 bellrtmlt ve •blr hUtfunetln kar ile birlikte De..let Bakanı Celf.1 Yar 
~ıaında zayıf bir muhale!etln bulun· dımcı da mebusluklannı mubatau 
maaı lyt deA!ldlr • demtştlr etmiş oluyor ar ..................................................................... _,_, ........................ ---... ... 

BORAZAN MÜSABAKASI <·«Tnlente Lonıl r d 
ra7an m O abalı ~ınn J,; tılnıılar nra· 

•ında J3 ynsınıl :ıl.1 Da\ lıJ n ot flel ıl gt>rek y ının J;flç i1J;l0i!I, ı:eretı:
he çalı ııınd ıkl nsl hk ile Jfl r1 aıahırının t nJ,; dlrl ııl liaz:ınm~tır. 

M.M.V. (4) No.lu Sat Al. Kom. Uônları 1 
ı - Kalın makt:ığh dcmırlcrdcn 8 mUimetrelık çapında demir 

çcktirılml'SI yaptırılac:ık-tır. Tahmin edilen bedeli {10000) on hın 
liradır. Çektirilecek demir mıktan 25 tondur. Kat'i tenunah 1500 
liradır. Keşif ve 5artn:ımesi her gün komis~onda gorülür. 

2 - Pazarlıkla ihalesi 31 Ekim 957 günü sa:ıt 10.00 da Sir
kccıde M. ı.v. İst. 4.No. lu Sat. Al. Kom. da :ı;apılacaktır. 

(2790 - 15316) 
Dört haftadan be:! devam eden 

ıı:abl;:ıe buhranıncıa yeni hUkOmetl 
ırurmaJa teşebbU& edrn 4 Uncu adam ..... , .......................................................................................................... " '''''' ......... - ........................................................... " ................................................... ' ''"'''''"'"·····~···-... ···•••"l ... ~t ......... ... 

HOŞ MEMO - Bir çapanoğlu var bu işte!! 

"ı•lı rlu lll Uhtf'llf •rm llrrtlldP imar t ı :ıJhl'tlllC ıl"\Dlll 
bf'rtltn ın on \nıhetl ı:orfl l ıl\or. 

• 



\'AT :!') EKht J951 -
fantezi le r c.~~s~~~~!~~~~~:~~ç~~~· i~~1~~ ~;~~~~ Seçim den 

1 t .. .. -- ••• 

: ı ! mıt.ilYJ illi:• i -ı 
ilin ııllertndc elola m. e z eel I· için bunu h~r ne pabuıııs olur&& 
tn yen kartların seç ;n eabahı 6all· oı.sun mOdataa edecejls 

f'atıhıe Sarıı:nıel cadde inde 38 
numara:ı sandıtın yanına. h ere 
Tl21!eııl ıı:5rsün dıye bir para"rana 
koymU1lar. Seç:nen. paravanar.ırı 
arkL'!ına ılrtp. dıled!lil pusulalar
dan b nnı alarak" zarta yerle tırt
yor. Sonra da ı;:öt0ı1Jp ısancıırıa a · 
ııyor 

Hayvan yemleri portaka l lspanakla a rtiritis ve 
<ilk ba,larına bırakı ma: ı eerek r- 20 n aaırcı bütUn dUn1a naza· 
iten bu ıpı maroış. hatti b rç:>"k nnda cıemokraal n bürrirct aıo.u 
rerlcrd~ karakollar ~ ıta ıyle bıı mm ve b.lhuıa san ?.·aıısı&kodı. 
ka.arına n t eç_ııen Kıır .nrı tert p in.san Ha ... ıarı Beyannameaını lmza 
edlu'll f ı;eçmcn b r ık l'r ne da ı· etıncmır.n ıcabrttlrdli:l ne•ıce!erlt, 

t .m~tır B rço cr.erelc D P t* dOn Iııtanbuldı yarU aıraıın &ozU 
t .A:ının kara o ln ela ve uh~ır- Onüode ce:eyan eden ur.1'11 tıı!:'Zlnı, 
lır a b rllkt çalıştık arı ta.bı: e- udhış bn~ d~Undük,e 10.!&r.da 
el .m r Kurunun.stada yapdıCı:nu .. e ete~ 

kabuğundan hazırlan ıyor 5afra tatları tedavi 
Florlda Unlvcrsıte ine men.alp 

lllm adamlarının blieltrdltıne ııö- ediliyor 

Oec;eıı &eç mde oldu~ c bl mil· beylllı: ıcııırutnde oldu~o:ıı;ıı1 kana 
hürlQ zar~ arın D P te .. lltınuı aU hi&ıl oluyor Bu du:um devam 
c.ıcr nd dolaştıırı z11ı, tlnrla t"•· edeml}ecek lr ve edemez. 9u mrmle 
b t eelllm T hu kanun uz uğa kar ket ACIU bir hukuk dn.e.ı !daıuı. 
ıı b r teellılr o arak za;!ların 11&.ı· ne behemehal kavu a.:aktır. 
Cık Jturu .arınca k ne elefı mü· Vazıtclerını l!rıkı ile ar.ayan Te 
bür:l'nm hakkında ta c m.z blnblr türlü müşkll:i.t kar.sıaında 
hiç b.r 'llahzuru me;ocut o.mama· didinen iatanbul &eçmenıcrlne bili. 
11na rağmen kabu. eel meın..ş ve tcrret fükran ve m1nnet;eııın•:ı.ı a:z 
'ec;.m n en ehemmıyetıı b.r un .. J etme)1 nzıte 'olllrlm. 

Hücre vaı:Ue& nl ııoren para"raııa 
b.r apartı:naııın duvarına b!tişt.

r lın\f. Apartmanın n..-ınc katın

dal..1ler. pencereden urkıp 14a ·ı
} a bakıyorlar Hepıs!nele bir hey .. 
can. 

A • vaı;a.'lı lcard~ım. Halkçı
ların llstesını zarfa koydu 

- Aa. ne mUnıı:.ebet, Melek iia· 
nım? En a&lielakt 11.Steler Demo•
ratın 

- Al ol. ı;ağelakllerelcn aımadı 
ki •• Şu tarafta, aola ctoı:ru kaban!;;: 
lıatel~r var ra J~te onelan attı. 

- Yaşaaın öyley.se .• Yaşasın. Bir 
o~ daha kazanelıl: 

re, b ı mıntaltanın kocabaş b8\ 
vanlan portakalla beslenip :ıralı 
!anmaktadır 

Portakal yu apan tabrıı.aıa. 

rın dök ntUlcrl hal ne gelen ka 
buk ve posa.ar h•ıswııl ırurette ha 
ırııınıımk hayvanlar için yem h• 

Uoe etlrllmektcdlr. Zengin pro 
teln \e Vitamin B. knynaı;ı olan 
ltabu lnr yenebilir bir bale GC~I· 
r 'el taıı:d rde ııısanlAr için de 
mtıhlm bir ıela o ablleee-ı:ı ifade 
d meıtt cıır 

Yeni bir f ilm 

Radlolliotopu denen rıd~oaktlf 
atoı:n ayeıılnde tarıııte ilk de1a 
ıspanacın. ınaan nıcudunda yap 
tığı de lşlklllll tetkik ecıen ara · 
tırıcılıır. ıspanıf;ın blllnPn b~r 

hııa.auı olan, TOcude demir depo 
elme~nln yanı 61rn, blllnmeyen 
bir tarafını ite retm!Jlerdlr. Bu 
da, TUcuttak1 lcal.alyumu eı1tıne 

aıcıır. Bu reni bulu' aaywnde 
bir kıblyum blrlklntla1nden lb.a. 
ret olan aatra kesesi ta.ıın Ye 
artırltl.a hast:ı.lıtı, ıapanakla ted•· 
Ti edilmektedir. 

santrali 
Amertkacla in aa 

mak tızcre o an "\C ı; r ıı oıb.a 
cı Ye yeril ilim adıım.arlyl m 
henellalcı1n altuı:a mı !.<:';> amak 
devam eden atom t'nt'rJlı ~ e ça 
lı n cleıttrllc santra.ı 1ıık n1a 
ı,ıetme~ o açılıcaıctır. Bıı in ~ 

Atoın EııerJl.al Kom :;onunun bJ' 
teçrübe proaram dır ve bum1.a 
ltullanılmaıı: O re seki d .n Ja ıı. 

naıtıear reaktörü <! n ır. k ı.ırc 
tiyle aralarından bu 1 o en el.. 
verişli olanı .scçllm lr nı zede cnm ,ur AJrıc hUrrıyetpernr ba•ın da, 

27 eli: m lf b mahkeme.l'relen ;ı:a blr medeni memleke•e fere! Yere· 
rar a:mak 6Urt't le b rc;ok ilçeler cck acTlyede, vazUelrlnl me:tçc ıra 
de n er "ra•anelaş lı:Ut.e kat!e etmişler<! r. Ş~mnlarımın aunarız. 
ve A e•a b ncı, mı kı a ar halu"l• Bu milcacıı.e bitmiş d !car. De 
de sandık ara ısevked ımı~ ve rel mokra&lyl kurmak husw.und&lı:I mu 
attırılmı•tır Retim4 tat ı ııOnü 0 : cadtlrmlz bUtOn kuvvet •e aı:scıetı:.
mıı:.ına ıaıtroen ı;cçlm muaroeleJe- le devam eelec&tlr. MUnene: ı;enç 
rinde uz fe bu unmıy1111 umumi nealln ideal ujJ:rundatı beyrr.acı da 
mallkeme crelen Adı ·c VckA.et n "l bu memleıtete parlak bir htınl)et 
emr yle usul ve kanun hOküm erı- ıs~.kball ıcıececıne en bür!t ~mı 

AcltJD. hUcrecten çııtıror. B ıı;a 
bir ı;eçmen ırırıyor. O da Mille; 
Partlslnln bir llst~ nı zarta .-o
l arken. pcnceredelcllercle aurııt 
bir karış o.uyor· 

A ınon art • Marla Schell Met 
ro Oo dwyn Ma~<'r tarafından tll 
me nlınıın Karamıızov Karcı~ 
ler> d<'kl Gru.Shenka rolil için &e· 

çllml Ur cYul Br)'nner> de tllm· 
de mtıhlm b'r rol yapa a tır 

Gcorı;etoıvn Tıp Okulu menaup 
lanndan Or. Cbarlea P. ~hlck 
ter·ın blldlrdlf;lne göre, hattanın 
be, gtlntl biç olmaua bir 6ğ0n 
upanak )1yen Te bu küre devam 

Yakında lşletın ye açılacak o an 
aantraı 100 bin n ıtu lu b r tehre 
l:ıtayet edecek olon 65 ı;.n k lo
vat kudret!Ddedlr 

ne &Jkln o.aralı: kararlar alınmı,. natt.ır.• 
Aeleta lıu ç n bWlusl mabi!:e- Oünalta:ıı daha aonra C ll P. ilçe 
me er kurulmw tur Bu yo elıı ••· tcıare lmrullarının ilçe aeı;.m .turuL 
rır almAk ıı;; n o P . tcşkllAtı tomar !arına topyelı:Qn ltlraı:d• bulun<1uk· 
tomar d lcl>:çe erle maukemc.ı re lannı söylemiş n colı de C.H.P., 11 
ı: tnı şlercı r Hıç bir C5ll5 ı tctlı:.k idare kurulu olı\rak, il aeçlm Jruru.u· 
~apıtmakfiıı:ın mabkcme!cr dl$'D· na yann (buı;:Qn) ıtırı:cta bulun•· 
<la. ha•td O P merkez!C': nde ha· cağız:.• 
zırlanan kararlar te~kl .ine ~•ki~ GUnaltay dktlaadl b&kım<lan ;;ele 
Ye .mkin bulunmıık&ızın mııa:an· ceııımız, naııl bulu:roraunuı:?• aua. 
mı~ \e D p ell'ınanlan bunlnra ııne aadece •gayet karanlık buturo 
ı:örc ıec; en kartları elolelurarak rum• diye cevap nım~ n :reni 
kafi o kaf .. c Hnelılt bllljlanna .ıcv B.M 1. nde ulcWnı nazaran kUTH~ 
ketm ıer ve rey attınnı larclır. Bun il bir muhale!et kar ıaında ıttıcta· 
lar ııcı;;.m ehil eti olup olmadığı rın tutumunun ne olıc:all;ı ıuallne 
teıııbl: cd!lıneııcn oy kullandınlmı~ 1şe •bunu hAdl.aeler ı;ıısareceıı::ır. 
ve hemen tamamı mükerrer 0 8 • Meclla henüz te~kkül etmiş " ça. 
tak oy kullanınış ltlmselercıır Oy lıfllllt&rına ba~mış de"lldlr> ee:.t. 
venne müeldettnln bltamınctan· ııon llnclc eev~plaoo,ıımış•ır. 
ra dalı! )Ukarıda belırtllen U6Ullcr C.llt .P. ~ ıs c;oa(J Ü 
ye tanzlm listeleriyle b•rçok şa.'lıs O.M P. iatanbul il bi;fkanı Htunü 
poltsler va:ııtıı:s.yle aanelıklara liCV· Zeki SOylemezotıu, I.stanbul n 
lı:ed!lmtş, oy verdtrllmtııtır. İlçeler ıucmlcltet seçimleri hakkındı ;:aze· 
de 27 ktnl atına ma!ılı:cmelercıen 'ecıler ıaratıncıan Tiki auaııere şu 
karar aunak \C meşruha· vcrmıık oey_anatı verınlştlr: 

- Hay Allah mUıitahaı-kını ver· 
aın Dak ır!lrU;or nıuı;un karelC'jım? 
Bııı nasıl baltalıyorlar. 

- Dur elur, ümidın kırılmasın 
nonoşum. Daha dur bakalım. <67 
tane Halk Part:6tne attıl&r. H tıı 
ne de Demokrata. Yine 33 tano 
llerlele} iz .. 

- Ah Yarabbimi. Ne olur. no 
olur Allahım. Şu httcreye eıren
lerin y"(lrcl;ine bir ılbam ver de 
İ6met babamıza ataınlar •. 

Ve böl·lecl'. ı:ızıı oyla yapılan 
ııeçtm. apartmanelakllertn nezare.ı 

altında devam etti. 

* Ec11rııekapıelı. Ne3ll4ah maball~ 
sının sandııtları bir camının av
lu una ve şactırvanın etrafına çe
peçene yerıeştırllml.ş. Sanellklarıı:ı 

başı ırıah er gibi .. 
Saat dört auıarında. y~lıca bir 

kadın, elinde bir scçm~n kartı. sa· 
nıneladlere dert yanı~·or: 

- Ah be aslanımı Şu kAtıelımı 
hancı kutuya atacabam atayım. 

Evde patlıcan tavaaını. ı:azuca&ı
nın OatQne bıraktım hcpden.M 

Sovyetler yakında yeni 

bir peyk a taca klar 
MOllkova Rad~oau. dün gece ille 

1ea yolcusunu takdim etm!ftlr. 
nu, tt'za elb esi ı;lym f ve bafln· 
ela ıscırat bir ml,"'fer bulunan kö· 
pektir Moakova narctyosu, tçtnele 
btı kOpelc bulunııcnk ikinci pey. 
kin yakında atııncatını açıklıımış· 

tır 

Moskova Rad osu. }eni pcykln 
a t.ıma hazırlık! rının çok ilerle· 
d ini ebflemı, ve bunun içine 
blndlrll~ek köpek.erin ele huau~I 
bir taı.ma tabi tutııldulı:larını UA. 
ve etm1$t..r. 

Moskova raelyoı;una ı;bre, Mudr· 
ynıca taım.ı köpek, bir roketle 
deneme iç n atıldtktan aonra ~ 
rn Utle yere avdet e~ec11ktı: llcs. 
sas !etler ve tılmlcr köpejlln 
n tmostertn üs tabakalarınelaltl 

durumı u tcsblt ectcceklerdlr 

Kalbi görünen çocuk öldü 
00 Ond~kl bir O)ult'an .ta bl l gö•ünen çocuı:, bu oyutun kapa. 

~uret yle o ku.lanelınlan \&tan· d.atanbuld& ı;eçlmler lktıdır pır· 
el~ların sayısı bu baptaki veslk,ı· U.s1olu lenine netıce~enm1' olm&Sl 
!arı tetkik ctme .. ıe tcab t eellleb.· na raıtmen, D.P. nln 1115" teld me
lır. Bu oekllelc ıruıııınılan oyların bua kadıoaunu TOrkl7e çapında ya· 
m ktarı k&l ıtıııra göre tc~bıt ve n:ra J&kln bir nlspet;e lıaybetmtş 
ll!n ectllirııse umumi cfkür btan• olmMı, Qzerlnde dikkatle durulacak 
bulda seçmen ekseri etin n hang:I bir vakıadır. Henoz d~kratııc te· 
pı.r. ye oy \ermı~ olduf;unu to.aı· mlnat H mllesst31lredın mabrum 
ca takeltr eeleceK:t.r. Bunlar ha.t· bir mfmlekette umumi uçimlere 
kınela asılıuz kayıt ve me~rubat rtızcıe 8S e ]'kın bir ntapette itti· 
veren n r. emrindeki muhtar.ar rak kaye!edlllşl, halkımızın sırul 
rn d ııer lig ıııer kanuna a) kırı rtıştUııOn lttlhar verici bir ıtade61-
muameıe yapını~larelır Du han:- dlr. Bu şuur mncut, oldukça, de 
ket er ve müıterrer Ol tu.ıanma mokra.alnln, tett3Usü ııereken ana 
kanun nazarınela &Uttur Al talı temellen <le J&kln bir tatlkbalde ı:er 

- Kütükte acımı bulamadın mı 
\'&lele? .• 

ti= ın:ıbadlyle )&pUan amel ll)"&t aonunda, eloRumundan 50 
) ııaat kadar aonra ölmUştUr. Ço. _ __ ~ cuk J.lr.booun kuzeyindeki Lelra ._ ______________ ..;;;;;..-......;;...;;;;;;;;;-.. ______ ...ı 

merc.lerln bun arı takip etmelert çekle;ecektır. 
\C mahkemelere 'l'Crmelerı \"azlte;e Şunu da arzeımı., oıırım ki, C.lıl. 
rıel.r. P. mensupları dahi aeçlmlert bir ple 

s k ü bl.llt tellklcl ederek reyini bu a vl· 

- Blllr miyim lclıtUk nedir, ne
redecllr? Benim ııelın, sababt&n 
b,r kız ev!Ael dutunnu~tur ay par
~aııı aıblM 

Oellnln başınela duımaya actaın 
YOit ki •• Ou uca ı parlar diye hep
ten yOrecllilm oynar. Muhtarın 
kahatları bozuk çıktı diye ba.ıa 
rey attırmazlar. Yok mu bana ı, r 
akıl veren bu kıuavetll dünY•· 
da? .. 

- Sen şu kalabaııııın içine .-t• 
rtp de kütükte adını ara bakalım .. 

- Bu kütükler yanlı.ş kQtük 
derler. Btlemem ki klme inanmalı. 

K11r.nclndn ~·n(•tı lil a bir t'Çlllen o~ 11n11 lrnllaıu)or 

YAZAN 

Adnan Veli 
• • 

ııanelık koymuşlar. HAsbahçenın 
ı;:Qllerl. oylarını kullanmak lç.n 
51ra bekliyorlar. Çopur Nebahat. 
YMSI Elenının fikrini aoruyar. 

- Ayol ııen kime vereceksin? 
- Vlro kime vereceks n ı;oru-

ıur? Helbctte Halk partisine ve
receylm. Demokrat aelC11>; cünelen 
beri naylon kılot knça çıktı, bila .eçınen Ot le ve ı.~telerinın yeden ı.stımal etmlJtlr. 

ıı ı;rt kı.nunl H.• per fan haltı ;: ti 27 Ekim ıeçlmlerlnde naurı dik dı? .• 
rllmeaınele zabıtanın 6~ ın ı;:il'1U katı celbedecu mablyette munrertt 
önc:eııı muhtarlara cSeçmen kü Ü· n mnrll kanun dl$! bldl.leler ce. 
gunct~ ::nı ~az il olmı an va:ıu.· reyan ettliU bir n~ıadır. Bunlara 
dıış.a.a müha~r vcrecekı> nız. u.~uıo dalreıılnde ıtırazlıır taratımııı 
On ar da bunun a mnlılccme "n dan yapılmış ye yapılacoktır. 

Reyini kime nrecekılln va •• 
mezsin? 

- .Ayol ııcn naylon kl:otu d°"U· 
ı.ın parti ;arın eabab belll o.a· 
cak 

karar alacak ara d e teb ııanıı o.ı Seçimlerin kaybedilmiş o!dutu fU 
lunmaın bllhıısı;n Ozerlnele durul~· ı;Qu dahi :recrın yeııln her partlll 
ca lr noktaelır N te.K m. o aü ı- arkada,ımwn bU:rUk bir nkar n 
den IUbaren D P ıı muhtar ar za azlmle yaır.ltere denm azım ye kari 
bı•a le teor it mc~ ha ndc ıım 1 rında oıcıutunu mllpbede etm1' ol· 
baber ve luıte ta:ız..m ıc ıotıı;a. manın tıa ı ıçerU1ııcıeyım. Adalett 
etm o er ve D P ocakıan ile mu:ı- temı;ll eden urazlll ba;·raı:ıınız en 
tar.arın b r .ıı !c idare en .. ıerı küçüle ocağıı:nızdan en bOyük parti 
bu muıuı: e erde ocak.ar \e kara· kaelcmemll'Jn çatıııında ,eretle dalga 
ko !ar karara lı hal ne ı:ct rı.mış- ıonıyor ve dalgalanacaktır.• 
t r MllASnt ıırınn Cl\Crl 1 hnrelte~ C.'.\t .r . 11ıı.m·~ \D.\l'L\RISI~ 
ctın ıı C n P • bazı muhtarı r ':l Ol'I \STı:sı 
ela ne emn yet müelOrQnQn em- CM.P. ldnre heyeti hatan H 
rıyle v ı;;e uı ves lelere nezaret meb\lll ıctayları dün 11 merkez!ne!e 
a tına a ınmı arelır Bu meuuctıııtı 11 başkanı l!l1aDU Zeki Sôylemezoi· 
1 Ki et erıınız lelare znbıta Qmlr.e ıunun rırasctlnde mQteaddl~ ;oplan 
rı ve aeçım ıcurullnrı başkıınlıırın· tııar yaparak aeçlmlertn nc~ıceatne 
ca kale elrıhl alınmamıttır. alt, çeşitli bususatı c6Lden ııeçlr· 

P.all o ~eç n acç mele propaı:&n· m~ler, t~l!Attan ;elen raporları 
da mah yetınelelc, ne§rl at le va· ıetldk etmişlerdi:. Bu toplıııtıl&rl 
zlf lı erin li n rln bozup panik :ıa· dnaın e:ıı.e~ek"lr 
ratılaraıc EıCÇ m emn ) et n n lhlll - - • ----
ed el !';ini hatırlatmak: suretıy.e Surıye hezeyan 
propıı;ıanela yasaıtının ııona erece
tı aat 17 ye kaelar kanunun em· 

rettığl yıı:ağa na;ctkô.r olarak neş devresı'ne gı"rdı" 
r;ya~ ; pmıunası huausuncta karar 
alınıp teblllU ııeçlmden b r gün 
önce aa ~ 16 te yılctınm telı:raf.a 
ıatenı mış olm na rağmen tııç 
b r netice vermem t.r Radyo, M 
çimin elevıunı müeldetıncc D P. nın 
kııznncııııını llAn ı.uretı:ıı"e açıkça 
ı.uç ı lemıet r. 

Eıter aeçtmın emnıvet'e cenı:;a· 
nı arzu ecıııa el zabıta ve idare 
6m r. nın her tOrlU mUC1ahllieıL· 
ne mitin ter m z her tür ü suı 
tıma ~rtara! eııecex o an aıra

bctık luıte tanzıını. CÇlllcn kar:· 
tarının iı:O•üıtc müstenlelen tanzi
mi ı e mazbut olarak tcvd.I bazı 
es ara bağlanab .ır. gelış ;ıtlzo•ı 
maracaat ar. mıilıkeme.er \e h1· 
k m erin tıımımll'r o vaz. teli ıu
lınmıı:sı tl'rv ç eC1 l.mn leli 

Bu ba'tıl&te bazı ro.:;uz uıc arın 
cerıı an eel~!'ı!n • bunların önlen 
meı;ı ı:er ktiğ nı b ldlrmıı o ma· 
mıza ratmcn. BeJo u mıntua.ı>ın 
ela b n erce \ atanel&!!lll ;;özü önQ:ı 
de sandık arın net cele nı göste
ren tor alarının kaçırılması ve ar
kaıl.aşl rımız 8l1Ah çek lmtsine 
ı:öz yumu.mu~tur? Taş ıtarlada Ol· 
ctu u ı;:tbl ı.aııdıklar. tıanelıli: ala."lı 
elışına. hatt D P ocaklarına ııo
tUrtılınO , kapalı )Crlercıe ta nı! 

18 • ı ı lnt'lrtcı 

R U \ •'1: Rl\"E lı,Y. IKTL \Dl 
A....,.T.!\ ''" l'\17. \ t~\ Dl 

Şa."rl 28 - Suryc Ue SO;-yctler 
Diril~ ıreııındakl ıBa l"ıt llctllladl 
anlııyına buıün ıınzalanmıotır. 

Du anlaşmıra ~re Surtyenln 
R\16 yapısı makine Te • techıza:la 
kalltınctın ma..ı saQlanaca.kt.ır. 33:> 
mııyon Sur!) c llrat>ı ye:>Qn tutan 
bu ma.zemen n be:lell 12 ı;ene:io 
öeleneel'k ve yılda '• 2,6 faiz öıie 
necektlr 
1\ 1( \ ı , l l Dl'!' lll ' t 
t\ KAHI u ;n l . l K n:Kı.ırt 

Beyrut 28 - Mekxe rady06Unc1a 
yayınlanan resmi b.r beyanata gö
re. Suudi Arablııtan Kra!ı it>nL 
Suuel hlll arabulucuıu .. yap:na a 
hazırdır 

Bılıncılıti gibi suudun ııı: faa.t· 
yet• mOsbct b.lr netice venne:n ~ 
ve ya.nıı: tek tarat.ı müzakereler 
§ekllnc1e cereyan etmtotır. 
:,I'!\ K. •tR t;"'l ~ '.\ !\ 1 O 
hı H\" \ c; ıK \'l.\Zn uhoR 

Şimdi ı;ulandırClın ıllı:ırdını 
ojtullM Benim atacatım klğıcıın ı.
cıamı. peyniri !iti ııracıan yedir· 
meye, Cç kıt.aba l cm,n etmı.. Ht!•· 
bet ona atanm ... 

* K uleellblndc oylarını vemuş.cr 

Ytl.iCl!ekkaldınma dotnı tlerıtyo.
lardı. Kocıı:.ı, icadına &ıkı ulı:ı ten· 
blh edıyorcıu: 

- Rıışecceee.ı . 
- Ke ar şckerım 
- Bak Raşeli •. Şimdi ı.ana Re· 

Qeli:a ııoruncu. a.,gl parti rey attı 

ellye Sen aöy.erslu ki, beulm koca 
bana \·ereli bir kAat le b<'n at:ı 
deyece.ıaıın. Ama yarin sabah olun
eaıı, ı:azetac1a bakırız. Eıtcrkim De 
molı::rat kazanell, o zaman Rebe.u
ya 11öylerııln ki Demokrat için at
Uk. Eğer ki .Alk partıaı kazanınıa. 
•Y~aı>ın. bizin parti için rey aı.

t.lk ve kazandll;: söylecekıı!n an.a. 
elin? 

- .Anla41m ııevı:ııı kocacım. Y•· 
ıaaın blZJm parti . 

- Ana ı 11ızın parti? 
- Canım, ııe.ıı ı.öyled!n ya , bl· 

* neceğlne Madam Hayı:ano~un de-
Pan:;:a.tıda Stratonun meyhane· <1ıklmnl elü Qnııenc. 

e ntn kap~ınela. ıkı Jı:at&dar nt>- - Mııı1nm Hayganoş no ııöyle-
bet tutu}or: mtştlr? 

SU!üman brl. - ııurmaaın mı? Eğer b z De· 
- Hoples dedik. mokrata rey atareak, tarifemizi ,o 
- Kaç dnkkamız. kaldı yanı? eli buçuktıın on lırnyıı çıknrncıut· 
- Kaç elaklca mı? Daha bir çey- ::rrmı§. Belodlye4cn ııöz vcrm.ş-

rck var be M _ Bakalım Madam lla:l8ıı.no' 
- soıomanı. Den sana bir ,e,· cto ru söyler? .. 

6ö:;l!yeyım mi? - A, belbet doğru 50).~r O· 
Söy:e ıınam babam nun ıtlbl namus:u knctııı bu ı;oırn· 
Seçim ıı ınü ııaat bC4e kaelar ğa ı:eımem,ş cıahn ... Şlllıgın zoru

knfayı Çl'kmek• ne diye yııı:ıak o U· na bak. Bırıılı: o Halk Partl.slniıı 
lor yanı?· llstt!61ni de, 6tekını eline al .. 

Oglwn, bunu yapan ııc:bct __ 
k rametlnt b!.lr. Bir e5bal>ı olma· 1 ·----·--------
ııa yap&rl&r mı? •. 

- Canım, onun esbabıncıan Da
na ne? •• Sabahtılııberi yutkunmu 
tan elllaltı oldum. Eıter ki Dcmok· 
ra~ Parti. k0&koca pazar ı:ününde 
musaı:acı Tabire blr şl eclk rakıyı 
çok ~relükten sonra. Oı;t. tarafı 

yQzde iıcı:ı y"(lz antıdeı:nokratlkt.lr. 

benel evlerin :ulunduğu cııctcte
nın yanıbıışındakl ktiitlnne~e, oır 

......................... ,1 ............. 1.ııınttı•,•••• ttııu111111ııtHHlllllHllllllllllllll ..... l1t• •·········· 

Muhalefetin zaferi 

*.ıı.oç ( ! 1 Man - 29 Nlll.ıı > ı • 
:oıup olmadık yerde bazı ı;özlcr! 
* sartcctlyorııunuz. Bu alzln aley-.Y. * blnlze oluyor biraz dikkat eelln-: 
teoc)" ızı "''saa - eo MaJUI •"' 
* Bo§ yere OzUIOyonıunuz. Bu za·lf. 
•mansız enelişclerlo ı;lnırlenme •• ~ 
: ten kııçının. 11-* t1tızı ı:R tt ı M•11• - ıe eazıranl'f 
*Bıraz etaba ııJrgln Te hareketli! 
: o.manız iyi neticeler verebllır ,,. 
*'F'L'IGICÇ <%1 Bu. - 20 Temaı.Jı'f 
* Rahat bir şekllele yaşaınaya ba-! 
: kın hayatınızelan huzur duya-.y. 
* cak ınız. Jf 

<Başı ı lneldel kanlatıilec ııını hiç z1111r1tmlyo- *ARSLAN (21 Temm. - ıı atuı.): t 
nı yerine setırmek, muhalefetin ruz: BlllklB bu eletaıcı Meclla, al- : Oelecelie ümltlo ba!':lnnın ısteitı-_.: 
Ul'.erllıde durelutu bUtQn me\-ZUlar· yası hayatımıZda yeni ve bayırlı * nlze muhakkak kavuşacak&ınız.Jf 
da tam bir anlayl!J a&ıtererelı: t.as- bir ıatıkanıet tayın etmek bnkı- *a•~A& czı &t11L _ ız 1!1111.U • ! 
blhe çalış:ııalc önUmtızeleJı:I elört mından. dııha oTvcl çıkarılan bazı *•Kendinizi dalma kontrol altınelaw 
ııeneıı:c elevre için Demokrat Par· kanunların t••flv--'ne "a"-t el T ~ """" .. • ·~ c e- * tutun. iradenizin kUV\ etlcnm ..,. 
tının tek taıı.sıctır Yoksa keyn bir cek bir bOnle~u ablp ll'Örüııtı- * al !Azım ..,. 
Jdanı 16tl4aelı gösteren bugünkü yor * Jf 
aldlete u;rar cdlllrııe, en geç 1061 • * TERAZi <ZJ r.,ıo.ı - Z:? t:ııımı ı + 
veya 1962 de, hiçbir teelblr lktl- DQnyanın btltün dikkatinin Or- * Eirlencolcr yüzClnelen bazı lşlcrı..,. 

ta·Doğuela cereyan fiden hadiselere * ı ı h ı k ..,. 
darda kalmayı temin eııeı:nez. çe,•r!ldll!I, surıye ile aramızela bir * n z ı ma ecııyon;unuz. Dl kat--,,. 

D ııer taraftan muhalefe:e. bu a· takım naho b ellselertn gec;t!ğl bir •
11 

hareket etmelU>lnlz. Jf 
rada 17<6 mebualuk bir ıcuvvete .ıa· ııırııcta. keneli slyMi hayatımızın ela * AKREP 123 Rtıın - Z2 Kasımı Jf 
hlp Halk Partl.ilne büyük hizmet- bUyOli:: bir istihale elevresıne cır- !Bu:ıün 6Md1Rlnlz ıruanın yakın! 
ler dUşmlceteellr. Halk Partlal bir met>l bllh a dlkkrıtl callptlr MU- * alAkası 1 ıı kruı;ıla: aeaksınız .Y. 
Ço:.ı: .kı'""etll elemanını bu defa 1 h tım nıı::erlnde blr t it *Anlayışlı olun ..,. 

·-· 1 aya ız. a ım *"'""" ızl lla•ım - !O A raıı~> ı"' l\.Sec:llııe aoı.::mag:a muvaffak olmuş- ıasarrunarcıa bulunmak he"rcs!nelo * • - .. .. .y. 
tur. CH.P. ıı mebU5lar ııayıca yoz. olan bir komşunun tahrikleriyle * Meslek ve ı~ haratınızela önem-..,. 
ele 30 a!bl bir azlık tC$kll etme- büyümek tstldaelı e-österen bır lh- * il elcltl~lkllkler olaca •. Qalışma·.Y. 
!erine ra~cn lktldann yttzdc 70 tıllltın mü~1.nkbcl lnklşaflan kar- *nıza hız verin ..,. 
oorıunlutuna k~ı. arkalarında hiç şwnda. her umanelan fazla dikkat !of.t.AK •:: ı Aralı~ Zil Ocak> ıZ: 
değllee vatanQ.a ıarın yarı nl!ibet'· ıı oımajta mecburuz. Bu mec:burt- ..- sıze ;ak.ıı.şmak ıııteyenıer var 'f 
nln manevt det.te ini htı;ı;eelerek ıı- yet ö'\'le uınulur kl. iç politika * Dlkkııt eelln hayırlarına elt'ğll .Y. 
ı:ır:erını mCIClataa ecteblleceklerdlr. me.selelerlnllzele büyük anlaşmaz. tıı:ov~ ı:: ı Oeaıı - ıa ŞubıtJ ı Z: 
Bu ı;urctıc parlimen:o hayntımızcla * iyi ır!ttlllnl &ancıııtınız bır ıeten.Y. 
bir ınuvazene teesııüs eelPCek. bun- lıkları flrenıeylci bir rol oynaya- "' Zararlı çıkacaksınız amıcıınızı ... 

\ ııehrtnde d lnyayı ııclmiştl. VAZISIZ 
ı.. 
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eelı m14tlr 
Bu hiel ı;elertn e '>ette m~"Ulıe 

rı aranacak ve takıp ecı ecckt : 
Part ınl.L "re partılı anacıaş.arıın~ 
ııemoer ıerıne te bü.nk ııtıçlOk ere 
ra ınıen bıze yol ııtıstercn bııaını
ınıza .,okranlarmı ıırzederkeıı •u 

New York 28 - NATO genelse··· 
retcrl Pauı Henrt Spaak. dun cRus 
yanın NA'.TO'ya ur;ı h~rb açıp. 

ıallbl) et temin etmeııının lı:nk<ın 
111z oıcıu~u• ııöylemlıtır. 

16 ınemleketln ıştırı\k ettlti N.\ 
TO llderı. ı;;ok yakınlarda b1r h a rp 
ıe.ıll teııı ~rmeelıll nı ıWyleml.\> \ı= 
UATO"nun ela böyle bir harbe bar 
ıımalt niyetinde oımııııı~ı tlavt 
etmıotır. 

dan evnll::I elcnelerln en büyük c:aktır. Bu bııkımcııın. önümüzdeki t kırmayın ! 
mahıı::uru ortadan kalkmış olacak· yıllarda bilhassa lktlcların muba- *BALIK c ı o Sut.at - zo Martı : ..,. 

tır. ÖnümfizC1eitl .,1 ııarcıa. bugün le!cte karşı ı;;ok elahı anlayı~lı :Yakınlarınızdan b!nnln hastalığı Z: ~ , * alzi çok üzecek. Se\dlltlnlz ~ • ..,. 
antidemokratik diye vaıntlanelırdı· elavranacağını ummak fazla haya- 9rlııl mektup bekllyor .y. 

i;ımu:. kanunların bcnzerlertnln tı- .... ıe-~~~.~!!..~~.:!!.!:!.~-·-"":.!.!.!.!.!!.!.!.~.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!."'""'"'"""""''''"''"' .~ 

BUGUN bl.l11\18U belirtme bllb n rerın 
de bulına tııcıır lstanbu luların 

f ""s"'"ı .... 11 
..... E ..... M ...... "A"""l''"'A ...... R"""';;~·~ 1ıımı • 'I'Urk9e. :ı • 

Padt1k ceııenneı:nl • o. 
: Nader • Jrft Chandcr • 
l B E Y O G J, U Renkll • In;ı:. • 

ıınttı11nnnnıutt1111ıımtllft1lhDMHlftllHltNH1nıı1tttJ11uıu11t1uıttttıtutnanııunuııı' 

11 43 B. M. Mocllalnde 12.00 Konuşma ı; 
13 00 M. S .<\)"arı 12.10 Caz mO ili E 
13 15 Orkestra 13 oo Şarlı:Uar :' 
13 45 34. Yı!elönümü 13 30 Haberler ~ 
15 30 Çeşitli mOzık 13 4S Saz eserleri i ve TOrk b&.'>lnının ı: zu nancıe .: 

reyan ecı n tanururnz hlcl &eler c 
L>taııl>u. seç mıerı ınuaııe ellr İp. 
talı ı:crekmektcdlr Bu kanaat .e 
Uı;tıl mercilere müracaat cun.~ 

Spaa.lt, NBC teh~TIZYOD Oirketun 
ırcnçllk ıçın bazırladığı t.Ge:ıçı\" 
Bılmck İE.tıyon ıı;ımıı proııramda 
xonutmt.19 TC ııe:ıç er tarafından 
aoru.an uallore cevap verm~t.r 
Spaaıt. aOney ko~WiU Sunyenın 

i 01.l.S ( H l; 41 6l tı): 1 \ S (Tel: 48 07 40) • : mi Pençrll Adaın • lan Laeld Vlr&lnl& Mayo. K 1 ıı J K u \ Et.rtm Suııgar Komedi 
;: ı · Blr ~itenin Kurbanı, De r ara Renkll • fn&. 2 . Blr tuzak • !i Renato Baldlnl • Türkçe. Olenn For<I •• Barb - IULE (Hl: 36 Ol iZ): 3 Perde, Sahne7e t.oy&n 

ae - C&rtaınba. PU· 
eembe, cuma. cumart• 
51, Par.ar IU&?• 21 da. 
cumarteaı. Paı:ar matı• 
ne saat ı7 cı.e. Onma \a 

lebe111 11 de - Cara 
Ataçlar &llUlda : Dram 
3 perde - Pazartest, 
Salı &uare 21 de. Sab 
matıııe 17 cıe. Çaram 
b• talebere t 7 cıe 

16 00 Program. kupanı~ 14 oo Mu.ı:llı: i 
16.57 .Açı!ı.ş e proı;ra.n 14 30 Şarlı:llar ~ 

buunu~oruz 

GUY\L'IA\JN BA I S 
'lOPI ~Ti 1 

c H.P tatanbul tı te1a:e ıtu•J,u. 
nun ctatınbul ceçlm ~ ı e ı.;ıııı. 

t.eb ıı ndeıı aoııra ıı aı"'°"'"ı Sem· 
ıetUn OOnıltay d.ın, ını 17 de 
11 merkezinde bir •baaın •o;ı.ı.ntıs.• 
yapmlJ ve bu ltoııudaltl d l Oncelc· 
ıın açıklamlt ır. 
Qtınıltas. ezcumıc •U"l!l.arı 66 le

mi tir. 
cBlzlm '6rdUj!ilmı...:. lı:an uı ı:e 

ç.mlertnıo m&lC' olel$dur t.uon. 
bul ~imleri. mllletın vret le mtı 
ıenaalp bir tc!:lldc cereyan t'tmcmıt 
t.lr. Seçlmler aıruuıd•. tOrıu en 
ırU:alar çevrilmiş ve dımım ı bir 
tedl:ılı havaıı yaratılml$tU C E.P !l 
1dare ıı:uruıunun Yllflll a:ıı ı teo it 
de tanunauz ~at birer b re: cö&
ter.ımt~tlr Daha ııeçlm devam eder. 
ten. D p genel merkezlnd ;.1, Lı an 
bulda ıeçlmlerln kııı:anıldı ı yolun 
da beyanat yerlim ı ve e!.ı:ıı.r u:n ı 
mı e yan tı ınıştır oumnurbı a. 
nı: n dlın gece alelacele ı t•n.3uLa 

e gltmtı>•. ııaııt oazanneb ı. 
ı; .,P ı• ımıertn n ne•ıusırıe ıı•· 
CID U ~ 
kıd • ., d l\.ı ırnu nl , .. mı t • 

B 
ı ın 

1 Od 

lıüılanmııaından Türklyenın ı;;o
kındll!;inl iiöylemıı, dakat muh;u.:
kalc ki Ttlrklyenın tecavüz.de bu· 
lunma niyeti yoktur, demişti:' 
Türıı: ;venin cıahı. zı;vade duruınu 

ıtontro. e~ek M.edltını Eörle:n 1. 
d er taraftan TOrıc;ıye;v c bir tıü· 
;;um yapıldıltı taktirde NATO'nun 
bu meınlekete ta11ı olan bUtU'l 
vullelerlnln c)·crıne ketlı11eccııı
ııı-. llAve e~tlr 

Spaak. ıımel. NATO"yu Avrupa· 
da b.r harbi önllyeceıt .. acıar kuv 
vetll teliıtlcl ettllilnl aöyle:nııtır. 

Tunuslu Hürriyet 

Mücahidi anılacak 
Tunuslu hürrl..-et mücahidi Ali 

.Baş Hamba b<ytn ölQ:ııOnün 39 
uncu yıldör.ümQ münasebetiyle 
yarır. aat 11.30 da Yalıya Efendi 
deraAhıncıatı makbettııl ba,ıncıa. 
dini bir merMım apılacaktır. Öl:· 
le nama:ı:ını ırıüteakıp aynı yerde 
b r de mCTllt okunacaktır. 
Tunu~u hürriyet müc&hldl All 

Eaş Hamba. ıoı:ı de lUrt cıışı e· 
d ıd,kte:ı 110nra Türkiyeye ) erleo
ml O m1L"1:1 lmparatorıutu ıı::a· 
manında De'l'lt Ora ı dz.alıfiındı 
hulun;:n~ Te Özel tela!'f' ı::rk t • 
ı·. '-1Udür:lı~ na ta e:ıer.ien 3!1 

meta ~e•a e·m, 

i 
2 

Tehllkell Vazlta • Pres- Stanwyck · Renkli lng. ta döıt kadııı • Danlelle 1 :rtock'n Roll Dansı J... .e cet.orı a.sas Me1. 
i t~n Fosteı . \\'anda Hen· i. · u . (Kliımpata Hl: oarrıeuır • Mlcbeı AllC· ,ı .. ları • Sal Mlneo Jobn oect.e 
5 clr'.x • fürtçe. ~• !IJ 16): ı . ounahltAr • lalr Türkçe &xon • ina 2 Ova.ar TENi TİYATRO .~ı ı 
1 Al.1' \ Z.\R ( ı eı: 4-CW.l r.ıı Kıpoor Narıııa • ı.;cını:nı.u \ S ( 'l e 1 : Kaplanı Kir .. Dou;ı:w 440409•: 
! Şehir Yıldızları • Qrct TUrl:çe. 2 · caneıcer Kar. 22 ::;; UJ : 1 • Va.tan Kur Jeanne craın • Renkli · DELİ - Yazan: Reflt 
~ Kolcak • Denl:a Tanyeli • deıler FUtbolcu • De&n taran Aalan • Dennla Mor. inı;. R:duran. Komcell 3 :ıer-
: TU:lı:. t11ml. l.tartln Jerry Lewla . gan • Paula Raymond • URI:."\"\ \ ( Tel: 36068? dtı Bnhneye toyan Vaa. 
i Af L\S (Trl :U tsllı: TUrıı:ç~. • • Renkli· Türkçe. 2. Tallll l - Kaeler Deli mez Raf fi Rıza Zobu Detor N 
! .M~hul DUnra • Walter '\•ESl Alt (Tel: O -&!>l J. Kuşu · Jane Wyman • c. Vallone · Blmonc Blcıno- Peratı. 
i Pld::ron . Ann Prancla • Pa.a1tll: Cehellneml - O Hrıııton • R.enkll • Tt.ırkçe. ret • F'raıaızcn. 2 . Tren SF.SS• s OPRRF.Tt 
f Renkli. tnıı. Nader • Jet! cııındler • M \RM\I?.\ (l'~ l :22ll611) Korunlın • Jertrey Hun P'ranaanıD The Oal' 
: ( . Renl:ll inı;. 1 İki k f ter Peaıı Parker . Reni: cıumm Glr18 eaıe cnı• i tlif \ , lıt \ ıeı: 4«194 ı ,. Es 1 :'11&1.J:K ( reı: · • ııdar Tok)·o B•· 11 t~. bu •e aa~ı eeıırazaı 
·: eananrlar .Y•tal:ı • Alın • • ·~ ..... , ·. Dünra nQzcll • talthanelerlndo • Tom &. ın '"tlraltlyle .~ A. "1· 

d Vır 1 M 
...... DJ .. -·11 TU.. OPER\ (Tl'l: lGOSZI : ~ ~ 

5. ad • .;.n 1 • IJ'O Ja'""• "•n.aıteld _ Tom "' · r .. çc. 2 • Tam RlM KJBA•" anl• Opft. ..,_ '"'l 1 ,-~ '"" ..... K ı l • Talih Kueu . Jar.e .....,..., i ""'n.... ns. -·ıı • ReM'"l1 . inıı. A .. m • er ma - Penro Ar· ret l nnde ft ··blo T• ~ ,..,,~ .... d r1 ..,_ WJ'Ulan · Charlton Heston ~ " -
il ısct (reı : 41 U9S): Z \ IT.R: C ıtuımpoşa • man • z • .... nkll • Pran· Renkli. tııg 2 Sirkteki zan Bcllıt Belr.ııı ·MU!lk 
E BUJ11k iht11Al • Marta Tl!I : O 'l06): 1 • Uçan ııtca. Cinayet • Cemaren Mit Kano KOpOQeill Carı:am 
! lelıx • Pedro Armenda- Daireler _ Joıın Taylar • \ 't:Nt ı ,budeba ı : '.l"rl: ~eli Renkli • ine. ba eaı ıs te teıısU1ı. 
İ r1z: - Reoltll Ji'raııaızca. Türkçe. 2 • Korkusuz Kah 2: .sa 9!): 1 • vıı.aıı Kur \ "LRT <Ttl : 36 97 GB . lı matine Cumartw U 
i ı ..i ı.E tTtJ: •• 35 9SJ: raman Olenn Ford taran Aalan . Dennls Mor 1 • Rlo de Plata Deniz Mıı te talebe matınesı 
E Cananrıar Tatatı • A!an Erneaı Bognlne Renkli • gan • Pauır Raymond harebeu Jobn Grrgı;on • KAC<\CA TiYATROStı 
! l.add Vlrılntı Maro • Türkçe. Renkli Tür&:.çe. 2 Pik.. Peter Pineb • Renk! İn· •Tel: 4466Sıı. 
i Renkli · İnı:. j s I' .\ S n U ı nlk Kim NOTalt • Wlll!. ı:lllzce 2 • Kanlı Ele: OIBALf KARAKOLU · K~ 

:~ ı .iJK < reı: H eı il : \l,f:.\ID'R ( reı: 2:?361.ll am lloldeıı · Renkli. TUrk Jo:rn Fontalnc Durt Lıın modı 3 percıe. carıam 
BU;uk İ!ıtllı\I • Marta Fe • Ik:l kafadar Tok~o Bıı. · çe. caıter İnı: bn Cumarteııı tenzlllt. 

~ lb: . Pe<lro Armendarlz · t&khane.ellode 1om & n: :-; ı (D. Kor . ırl ; 11 l:lıılıı: matınl'.31. CU. 

i P.enlı:ll Franaızca. Ti'C:ll Türkçe. 2 Tam " 26): 1 • Korsanlar Ha T 1 v Al n 1 A R ma talebeye t.enzl!Aı P• 
·:_f \R\l" neı: 4415Ş6): Tam Kertma. Pedro Ar· zın~ı • Robert Newton . ıı::ar maUne Matıneleı 

!&aSl!: Dilnra ookilmın. mendınz • Renkli Pr•n· Renkli • TUrıc;çe. 2 • Dtı "'r:R'İR Tt'"'ATROI ARJ 
15

·
30 

kil Tü tç ı ıı:ı:a lr " • ,,. K('çOK SAfl:SE RAI i .er film . Ren · r e m Pençeli Adam, Olenn DRA'\I ıt lS11D !Tel 442151! ous ooınn:'I i T \KSbl (Tel: 4431 9ll: OU l,\"\ R (l"rl: Zl3SUı: Ford ·Barbara Stanwyc.a: 1CABV1:RA~ Tauıı· 

1 ı hA'"lı.·ın Kurbanı 1 • "-na-varlar •ıta"' • A "•nlı:ll · Tur~ç· c ı Oo 
44

0"1'•: 'lıı. " ..,.. ·• •• .. ""' • ~· ar o ıcıen. ÇeTtren. Teyzesi: Komeaı 3 per. 
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ISTAN'Bt:L OPF.RETI 
(~taksim Tiya trosu ) : 
Ça~ba. Cumarıe.ı., 

Pazar eaaı 19 cı.a matı 
ııe. Perşembe. Cumarı& 
111 balta ıenzlUtb tart. 
!e Saat 21 de i5BhnJ. 
Gf Operet 3 ı>ude 

RAnVOlAR 
A1'"KA ltA 

"Uf 29.lll.19:ii 
7 27 Açıl~ ve pro;:ra.-n 
7 30 l\f arşı ar 
7.45 M S Ayarı 

8 oo Armoni müzlkaı;ı 
8.30 Serhad tUrkUlerı 
8 45 Oyun havalan 

000 Konuşma 
9 15 Qe$itll TQrk müzığl 

o 45 UvertOrler 
10 15 Yurttan eesler 
ıo 45 Şarkılar 
ıı.ıs Özel ııır pro;:rnmı 

17 00 Çocuk ııaatı 14.SO Dana m ı !! 
18.00 Orkestra J5 00 Radyo tl:vntr~ 5 
1830 Şarkılar ı ı adiler fi 
18.55 Serbl!l!t saa• 6 r ılar :; 
19 00 M. S. Ayarı ıs F u par~ an i 
19.15 Tarihten b r yapra.ı: 16 to ante ler 5 
19 20 Serbest aaat 17 oo T- rk r ! 
19 30 İngilizce 17.U Hafif rkı ar ~ 
19 45 R • .köy POSllAI 17 (S Şarkı! r : 
19.50 Türküler 18 00 M.lzlk ._=:"-= 

20.00 Dini nHlıııı.habo 18 2S Trııflıc saati 
20 10 Türk muzı.ı 18.30 Şarkılar 

20.13 Rad) o ı:azc·eıı 18 45 Konu ıııs • !i 
20 30 Serb~t l!aat 18.S.5 Fasıl hC'l'C' i 
20 35 Türk mazıa 11115 ounıhuı1 t Bayra ı:.: 
21 05 Temııll mını kutlama töre ~ 
22.00 l\lırşlar nınd n röportaj 
:12.45 M. s. Ayrın 19 30 Habc:r ... r ~ 
23.00 Occc konser, rn 45 SeYllcn p!Aklar -
~ 30 Dans ınCzığı 20 15RAd)" l p et i 
24 00 P. ve kapaıı~ 20 :ıo Atatllrk n C'um r. ~ 

I STUIBUl. re n 10 1 : 
nutku ~ 

8 27 Açılış Ti! pr~m 20.40 Marş.ar : 
8.30 .Müzik \ 20 50 Ordu ıaatı ~ 
9 00 Haberler 21 00 6 • artılar 5 
9 15 Ofun buatarı 21 ~o Şiir dUnJm :" 

0.30 Marşlarımız 2. .,.. ı ..., Şarkılar "•. 
O 4S Türküler 22 oo M.lzlk aobbe 

10 00 Konuşma 22 4~ •c odll r = 
10.10 '.!Jarşlar 23 ıs llabe•ler ~ 
10 30 Şartııar 23 30 ~ram : 
11.00 TtlrJc bt!nt~llı r. 2J 33 Occe m'..l -~ 
ıı 30 Türk mudk!al 24 oo K panış • 

4•tnıt•ıttı1111n111uttnıUJUltt•1tttttıınıHtttUtttlttuuııııuııuıııııııııııııııııııııııııııuuıııtııuııııuı ıııııı11116' ,- o 
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cı So Cla.n Baıta: ı - Muavın. 2 -
il tıl!ftııı;, B r muaııı:ı ıonrett. 3 -
t~r 4 - Alet veya makine lle 
s IUr.rt 5 - Vlllı et., tinıcm ec;; Batıarattan blrt 7 - Beyan 

l ı 8 - Hafif Şf.Omanlamalc. 
ı:ıllıUkarıcıan Aşağıya: ı - Naoe
a _ a: :ı - B rdenblre; Kirli iz. 
ile ttı. B r nota Yarım. 4 - Bir satı 
lerı rı ı; - YUVL 6 - Arap hart 
lla ıı~ n blrt. 7 - Ucanco hnrt; 
t1.:1.ı•oı 8 - Sahip. F.611:1 ıg:<Utıl 

çeşıtıerlnden blrt. 
lll) :>oi lil ııtll,"1AC'ANl'I nı\1,1,I 

tıı80 dan Salla: ı - TUrkAn :ı -
'4 >.1t11ıa 3 - Eyalet 4 - B~: 
it~ fi - Matara 6 - Ok. 7 -

t 'nç 8 - Tamik. 
b <arıdan Aşaıtıya: ı - Tev
ltac 2 - tin 3 - Moka. 4 - Ka • 
1 :1· G - Akait, ZI 6 - Na.: 
-.......::.., 7 - Le. 8 - Satranç. 

Aıeskenslz klmsderin hükumet· 
ten istekleri 

l! 
a :ı:. ~t:nızı 60kacak bir ycro &anlp 
ıı.. ,a:ııt mız iç ötede beride. ıı:u tı 
tcttırcıe, ah~ap harap eyler n birer 
bı ınaa ve bodrum 11rda ıg:11yrt sıı:ı 
t ••rt ar ıcıucıe lı: ra ile oturuyo
b0;ı Mail ııurumumuz nıevıı:ı 
ıı::.~ '' ltrecııııı lle oıeun b~tı ba: ı 
• a nı k n ı;ahlbl oımaıta masa 
ili; •t lcı r YOUek kira ~ crccu 
t z }o Hükılmctımız..n b zun 

'< cıar llrlllertn ucuz ve aıhlıl 
tt:.ıı.,_ n erde oturmamızı temin eı-
~ı lica ecııyoruı.. 

ı.ouı Emııoo 

Okullardaki tlfte tedrisat 

t~t:nt m zcıe yalnızı bır ılk oıcuı 
tıııc lialbulı:ı tahıaı çdındatı ço
b... acıocıı çok raııa oıcıutu ıçın 
ı- Ok lda ııen ıerd nberı çifte te:ı 
ı.ıı~~ ) apılıyor. çocutlarımı:un ıs 
tı- cıııtı ıt bl yet omcıerı için oku. 
~~ llnbahtıuı akşama kadnr de· 
~ ecıcbı mc. •ın.n tı-mınını a l· 
t'ıı~ların ıı mmetlerınaeıı b .ıı:ııy.:ı· 

Çeıııelkliy A>dııı \ lpcr 

lltaUye Vekfiletl Bankalar 

Yeminli murakıplığı 

,J ıı Ma ı ı:ıaı ıı nın K11pıs nda 
• ~ Ye \ eklletl Bankalar Yem n· 
\>tlı:a Ura.c,p, a vhL'lını " rcıam 
tıı11 1 t n Hazı ne Umum Maaur ü· 
Ilı e bat ı oıcıutu an ııan ou 

rak PllRın aaına cYem n ıa ıce
bıı nın llh edllmıo o mıısı re 

~tın ıı:e en ıı çene karşı ıevhaı.la 
'ıq' r lmeııı çok carıı;ı ~e ıcızuın· 

cı itli mıcıır? 
Ha.> dar 1ııeml 

9AŞLANGICINDA 

C•l:Z:•ID nezle-ve Grip gibi 
• ·- - hastalıkların baş
langıcında fenalıkları önle· 
mek bakımından faydakdır 

baş, diş, adale, si· 
l•li•RI nlr ye romatizma 
a{lrı ve 11zılannı teskin eder 

OPON 
ETİBANK UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

INSAAT YAPTIRILACAKTIR 
Bankamızca Adapazan Trafo sahası ile ı;ehlr içinde ve 

Tuzla Trafo sahasında ~aptırılacak olan binalar ve bunlara 
alt dıs tesisler inşa:ıtı kapalı zarf ve birim fiatı esası lizc
rindf'n eks'ltmeye konmuştur. 

l - Ek iltme (l 1. Kasını. 1957) tarihine rastlıyan Pa· 
zartcsi gunli saat 10.00 da Etibank Umum l\lildürlilğ!lnde 
toplaLacak olan eksiltme komi!)'onunda yapılacaktır. 

2 - isterin muhammen keşif tutan Cl.335 491,11) ve 
muvakkat teminat mıktan da (54,420.-) liradır 

3 - İhale kara ı ek iltme gününden itıbaren (10) giin 
ıar!ında bildirllecell'ınden istcklllerin Bankaya tevdi ede
ce teri rnU\.'1lkkaı temin t mclt uplannda bu husu~u nazarı 
.iıkkate almaları. 

4 - 1steklllcrln dosya satın almaları \'e eksiltme şart
namesinin 8 tncı maddesinde yazılı ve ıkalan !'n geç 1. Ka· 
ım. 1957 Cuma günü saat (18) r kadar Etibank Umum 
MıidürlüğUne göndermeleri ve l'ksıltmeYt? iştirak için yeter
i k belgesi almaları şarttır 

5 - Kapalı zarfların eksiltme şartnamesine göre tan· 
zlm cdilmış olarak eksiltme gUnil saat 15 30 a kadar RU· 
bank İnşaat Şubesine makbuz mukabilinde vcrilmis veya 
"'Öndnihı'ş bulunmalan IAzımdır. Postada vuku bulaeak ge
r·kmcler nazan ltlbare alınmaz. 

6 - Bu l:ışaat lcln IUıumlu olacak çimento ve betonar
mf' demlri Banka tarafından özel şartnamede yazılı olan 
,artlar'ı temın edilecektir. 

7 .-- Eksfltme dosvalan Ankara'da CEtlbank Merkez 
MfidürlüğUnde) İ •anbul'da (Etibank İstanbul Şubesinden) 
ı:'} Tl sı muk:ıbılınde temin ed"lebilir. 1stey!'nler bedPli· 
rl post:ı hav:ılesiyle göndererek Elibnnk 1\ferkeı MUdilrlil· 
riinden d J ft>mın edl'blllrler. 

8 - Et b nk l eterlık b,.lgcsl verip v!'rmemekte, ihaleyi 
apıp yapmamakta veya dllcdlğıne yapmakta erbesttlr 

(14887) 

isi. Dz. Teknik Mlz Sat. Al. Koms. Bşk.dan 
l - Kapalı zarf lle 653 kilo kaba fistUbcc, 400 kilo kaynamıs 

bezlr ~ağı ve 1500 kilo san oksit badana boyası (toz) olarak sa· 
tın alınacaktır luhanımen bedeli 21.284·78 lira olup muvakkat 
teminatı 1596 36 liradır 

2 - Eksiltmcsı 15.11 957 Cuma gilnü saat 11.00 de Kasımpasa 
da İst. Dı Tk. l\Uz Sat. Al. Kom. da •apılacaktır. · 

S - Talipli~rin lektıf mektuplarını en geç ihale günil olan 
15.11.!157 Cum:ı gWıü saat 10 OO'a kadar Kom. Bsk. vermeleri. 

4 - Şartnamesi her gün öğleden sonra komisyonda ıtörUIUr. 
(15020) 

Isparta Belediye Riyasetinden 
Isparta şehir içme su şebekesi tevsi inşaatı yaptırılacak· 

tır. 

1 - Keşif bedeli (Boru bedeli hariç) 352.605.83 T. Lira· 
sıdır. 

2 - Gt>çlcl teminat 21.604.23 T. Lirasıdır. 
3 - İnşaat için lfizumlu borular Karabükten verilecektir. 
4 - Husust aksamı müteahhit serbest piyasadan temin ede-

cektir. 
5 - İşin ek iltme evrakı 50 00 lira mukabilinde btalediyeden 

temin edilir. Veya Belediye Fen İşlerinde görül~bUir. 
G - Eksıltmeye gireceklerin İller Bankası Su İşleri 1110· 

dürlfiğüne müracaat ederek bu iş öneminde iş yaptık· 
lanna dair yeterlik belge,i almaları Uizımdır. 

7 - İhale dolayısiyle biletimle IIAn, \'ergi \"e rUsum müte
ahhide aft4 r. 

O - Tatbik proje 1 mOteabhld tarafından yapılacaktır. 
9 - Vaktinde yap:lmayan mill'9caatlar ve postada olacak 

gecikmeler kabul edilmez. 
10 - Teklif mektuplannın en geç Belediyemizce 12 Kasım 

957 Salı günU saat 12.00 ye kadar makbuz mukabili 
teslim edilmesi IAzımdır. Geç getirenler kabul edllmf. 
yecektir. 

11 - P rojenin tatbikatı Belediye Mühendisliği lle istişare 
edilerek yapılacaktır. 

12 - İdare ihaleyi istediğine verip vcnnemckte serbesttlr. 
(15351) 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden 
TeşkiJMımııda mllnhal bulunan 15 \'C 20 lira asll maa5lı 

kadrolara 788 sayılı Memurin Kanununun 4 Uncil maddesin· 
deki vasıf ve sartlan haiz, her hangi bir okula kayıtlı bulunma 
yan 30 yasını geçmemi& lise ve orta oı...-uı mezunlarından fi· 
ili askerlik hizmetini yapanlar arasında icra edilecek mll· 
saba1<a imtihanı ile memur alınacaktır. 

İmtihan Orta okul mezunları için 11 Kasım 1957 Pazar
tesi günü saat 9 da lise mezunlan için aynı gün saat 14 de 
Basmild!l-IUk binasında yapılacaktır. 

1nıtlhana girecekler 911 .1957 günü saat 13'e kadar asa· 
ğıda yazılı belgeleri bir dilekçe ile blrlıkte BaşmUd!lrlüğe 
vemıelerl llAn olunur. 

İstenilen belgeler: 
1 - Nufus k!ğıdı aslı 
2 - Askerlik te:'hls teıkeresl 
3 - Diplomanın aslı 
4 - C MUddelumumiliğinden sabıkası olmadığına dair 

belge 
s - f yl hal k§ğıdı 
6 - 4.5X6 eb'adında 6 adet fotoğraf. (15181) 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN: 
1 - Haseki Hastanesi ocakları ile etUv ve istim kazaııı depo ve 

te!errüatı 8330,00 liralık keşif bedeli dahilinde tamir ve ik· 
mal ettirilecektir. İlk teminatı 624,75 liradır. Şartnamesi 
Fen İşleri Müd!irlüğünden alınacak veya gorill!'cektir. 

2 - Şehir Tiyatroları MüdUrlUğüne llizumlu muhtelif eb'atta 14 
metreküp kereste 7686,00 1iralık tahmin bedelı dahılinde sa· 
tın alınacaktır. İlk temınatı 576,45 liradır Sartnıımesi l.e\•a· 
tım M!ldllrlüğUnden alınacak H? a görülec,,ktir 

3 - Fen İşleri tildUrlüğU Yollar Yf' Mı>era'ar Şub!'sl kin lllzuınu 
olan 14 adet mahruti çadır ~320 00 1 r lı'· • .. h'11:n b 1eli da· 
hl11nde atın alınacaktır. İlk :,.mın,.tı :'!19 00 l rad•r Şart· 
namesi Levazım Mildllrlü~ündnn :ılın r:ık v ) ".) U1 Cf'ktir. 
Keşif ve t:ıhmln bedellerile "lk 'C'l'inn•ı:ı'"l •'Uk rd:ı vazı'ı 

·şıer 7/Kasım/9S7 Perıırunbc günü s:ı"' 10 30 el" P v .. moluncl:ı Be
lediye rnel'kez blnasınd:ı mUteşl:'kk 1 B lcdi~ e E .. cıı.., nln•I" ı;,::t,. 
nameleri veçhllı- ayrı ayrı açık ek!·ıtme suret.ı h l di'E'f' kfr 
İ~teklilerin ilk teminat makbuz veya B:ınka 1'1 h~\" 1,, O."i7 yı11 
Tır:ırl:'t Odası vesikasını ve 1 'inci is kin ııvrıc .. lh ledn:ı 3 JTUrı ev· 
vellne kadar Belediyi' Riyasetine mUrac:ıa•la :ılncnklerı (hllyet 
hel esini hamilen muayyen gün ve saatte &kdiye EncÜ!ll"". •ıl, 
bulunmalan lllzımdır. (15600) 

ANT .1 y 

U M U M İ , N A K l İ Y A T T.A.S. . 
Sayın dost ve Müşterilerinin 

Cumhuriyet Bayramlarının Kutlu olmasını diler 

• 400.000 Liralık 

MESKEN KREDİLER i (lpolel hrıılı6ı) 

Türkiye iş Bankası A. Sirketinden 
Bankamız Kambiyo scrvl!lerinde çalıştırılmak üıere as

gari orta mektep mezuıfo lisan bilen daktilolara ihtiyaç var
dır. 

Bu evsafta olanlaıın Yenicami Şubemiz, ~tcmur!n ser
visine müraea:ıt etmelerı rica olunur. 

~ivas As. Sat. Al. Komisyon 
Başkanhğrndan: 

İlişik şartname ve projeler dııhlilnde Amasya Er Yatağı Gar· 
nizonu elektrık şebeke inşaırlı 2490 sayılı kanunun 31 inci mad· 
desi gerPğlnce kapalı zarj usuın ile eksiltmeye konmuştur Ke if 
bedeli 39395 lira 99 kunıs olup gcçiC'I teminatı 2955 liradır F.ksllt· 
mesl 4 Kasım 1957 Pazartesi günü saat 16 da Sivas Askeri Satın 
Alma Koı_nlsyonunda yapılatsktır. Bu i,;e alt keşif. proje ve $Drt· 
nameler 1 tıınbııl, Ankara J,cvazım Amirliklerlncle Sivas Amasva 
Satınalma Komisyon Ba kanlıklarında görUJcblllr Taliplerin m~k· 
tupl arını 4 Kasım 1957 Pazartesi Jıilnü saat 15 e kn<lar Sivas As· 
keri ~atınıı lma Komisyon una vermeleri. (2627- 14701) 

l Ders Bilgisi Dergileri 
1 t D T k "k MI Saf Al K B k d ~ı Sevgıli Okuyuculannın Cumhuriyet Bayramını kutlar çok s . z. e m z 1 • oms $ 1 an l' bayramlar görmelerini diler 

BEDRi EDiS Neıriyat Yurdu. Cağaloğlu Tel : 22 '75 25 
1 - Açık eksiltme ile müteahhit nam ve hesabına 12 kalem ~~~~~~==~~====~' 

elektrik malzemesi ntın alınacaktır. Muhammen bedeli 28 644,76 p= 
lira olup muvakkat teminatı 2148.36 liradır. ij Sahibi: VATAN Gazetecilik •e Matbaacılık T A Ş acıına r 

AR Ml! D iMiN Y A IMA!>I il 
2 - Eksiltme ıs 11 957 Çarşamba günü saat 11.0cı d!' Ka· omumı N'frtyaı Mocıaro: f\zcan t:RGfloF.R 

sımpaşa ist Dz. Tk Mlı. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır. Bu ıa.,ıcsı Tuı ,ıertnı tııırn ıcsare ecıen m1111uı mocsar: 
3 - SartnamesJ her gıin öğleden sonra komisyonda görülür. ..u.1111 AKPnua 

(15107) Gu.tftnuıe 1u t1ann •ent hartıorıe ırönC:erııı:ıeııını rtca tdrli~ 

KONGRE 
iııt Foto Muhabirleri Cemiyetin· 

den· 
Ccmıyetımızııı nomı111 kon~eııı 

31/Ekım/19_57 Perşembe ıtfinü aaat 
9.30 cıa. eıı:scrıyet hıu;ıl olmacıııtı 
t .. ıca.rcı~ 7 Kıı.sını ıos1 Pe11embe 
ıı:tıncı saat 9 30 cıa Türkiye Talebe 
Federnsyonu binası ııalonunl1R, ıı.,t.
!iıdakı gOncıenııe yapılacajtınann aa· 
vın dzanın teşrltlcrt rica olunur. 

OÜNDEM: 

laare heyeti ve murakıplar 
raporunun okunması, 

:ı 1aarc heyeti ııeçımı. 
3 - Dilekler. 

Kıbns'ta yeniden 
Karışıklıklar 

Baş gösf erdi 
A••orlnfNl Prl' ı 

Lefkofe 2S - P&zartllll ıı:Uııü Let· 
Jıoşecle yapılan bır killııe tı:rın:ncıeıı 
aonra nQmaylııe kalkan balkı dıfıt

mak üzere mllCl&bale ed•ıı inı!ll• 
pollıılnlıı gCizy&,ı bombuı .a c:op 
tullııımak meeburtyetıncıo tsldıtı 
n bu arada birkaç ıı:ı,ıııın ıara 
ıandııtı haber •erllmekıecl:r 

Bu 6)"1n Yunanı.ıııaıııu ııı:ınc: cıtın. 

r. bırb ne Jtatılışınııı rııdOUınr. mü 
vle Japllmıştır Yalnız Lef· 

toşede deıtll ba~lnl ~hlt n taıı.ıba 
• Ja yapılın bu Ayinler Rum· 

·• • lcal&balıt kame.er ıu:1t111e kııtı1 
mış n tıılm.a ve bayrak ar UşımıJ 
ıarcıır. 

Magoaa<la pollale ııüma)'tfO!le: a· 
raaında cereyan eden ç&rpl~lilar 

aıraııında 'I kişi raralanm·ı•ır 

IAŞYAZININ DEVAMJ 

KUVVET MUVAZENESİ 
DEVRİNE GİRERKEN 

(8aS1 ı tnclde) 

B nndan •oorMI l('ln hlik11mrllrn ~1'1Nllilmlr. sudur: Rlltftn 
Tlirklrrln ffUlll hflkflmt'tl dlfl' trlftU;I \'e S.nbul ~time.tal 
uıanda !ara mOmktın S.ılaeak bir tarzda hnrr1'd d~I. 

tıUr dUn' ada ıt1bırımı7.ı 1'aybrtml'mlu 8f'brp olan tıl'r Ulrlll Amil· 
l~rl temlır:ll".ml'l;:t' ı.o,'1llm11 ı, TUrklye'de tam nılina l)le bir kanıın 
dt'\ltll 'l"C poııııı.a nOhn: H \l'•lrll'rlnln tısttınde bir tdsrt' kıınnall: 
ou"' mntınıır partlll'rl 'l"I' mthtaklllrrl 1 b1rllilne otınna.•ı. ıtUrr 
yOı:IU, dlmert. ın nrıı. ltldnlll bir yol tııtma,.ı, nı bur fifkelertne. 
lnAtlanna. ıururlarına. kr' M hal'l'kl'lll'rlnr tırr ı.aman IC'ln arka 
çe\1rmr,SI, TOrkl>enlo umumi bnyatıııda lhll•a ı, mt'll!IJl'tl. fmlett 
maı.bul tı1met1er haline yOlm·ltmtltl tabii bir \&Zlfe bllııwsl-

\ "rnl lrnnet muazrnl' inin Ct'rce'l"e lı:lnde lrnnılacaıc J)f,111011:

rat Parti \;ablne•I. elmdl)e kadar tuttııtu kt'Yfl yoln arka eenr• 
me7.ıır, H! yeni durumun teaplnrına aya\; 11) durmntı bllm.,ue, milli 
ıııul.;nılı11'rntı ı;r\ k '" ldart' lrndret1ne h!lklm kalıımn:ı:. Bu ta'kdlr
dl' nıllletln rberır..,tlnlıı, gidi !ol bo ıllnnedlitlnl pf"k ı:nt>u'k • .,. 
uc·rı. '" ı.:tHll)lll'ak hlr mr.d.;11' dü er. 'ZntPn ı;,.nill 'llflllrt'l"cktllrrl 
ara;;ııııla ıla totnllter hlr ıldl~ln mr~·ııtı}ellne ortaı. olmak lstt'!ml
)l'!'l'kler '"" normal , .. ı.ıııır mllll'tln blzmP.tlııe ı.u uıma;.ını isteye. 
ı•l'l<ln 1111111111<11 7.ııhur t'dt'<'f'k '" ntıruı '"' trslrlerlııl ı:ıtı:ldr do· 
\ ııracııı.ıarıllr. İktidarın bu relmlrr için U)&allık ll! itaat bakımın· 
ılnıı aıkı bir ayıı.taıııa yapmuına r11imeu-

D f'tnnkrat Parti tktldannın dlnamıı.: \B!ırlannı biz ble bir r• 
nıaıı ınUr rtmrıııı.. Kr> n lf! bf'sap ıı: K!Cllş n ıtıtıııL•a ııar· 
1151zlık )üzüııdrl\ bu dinamik lstld ttau mtmleketJn fayda· 

lıınıınııunn ını dalma elrmlc S.arşıladıL 

Demoı.rat Parti. mlllt"Un 1enl lrndf!l!lnl anıarısıa karetlar, 
ı.uvvl'I mn\RZPneslnlo eon ıüzrl tl'Cl'lllsl ı.aftiı~ında ıoıer 3ftz r;ll•· 
terınrcı ,e bütün Türlilerlıı büt.;11mrtl ınfatıyle bir drdet adamı 
ruhl)'lr tıareı.eı rtmetı bllln;e: karsı ıııda Lnpalı &ibl duran nice 
,oııar açılutıllrceı.. ınlllrt ..sı.-ı ı.lltll r;Onlerln batır ıannı nnutacak 
\r iyi bir )Olda ,urfi)l'll bOı.Oınrll' ~r\e ıe\e dt'ı;lek olar.aS.tır. Ile· 
ıılmlzr hu7.ur..ııııuı. '""'n dldl mrlerdrn ortnlılao esl'r 1'-almıyaclllr.· 
ur. !\lııhnldet \e müst111'lller. dün)ıuıııı bu ço1' \Ohlm dakikasında 
btıı.nııırtlr ıshlrlltlne ılrlşmeS. '" bOr dCln>a kareı&ında onnn le· 
blnılr ı.ı-tllllk a şahltılJ.; t-lmek lmUnınıı \1edıın bu:ı:urlyle kat11· 
enhllrcrk ulurlarsıı. çoı. &e\lnece1'1er \fi iftihar l"deceı.ll'rdlr. 

'.\l ulınliknk olan nokta $ndur ki 1'0rk mllldl 1957 eeçlmlerlndr 
drnıoı.rııı hlr ınt'nılrkrt •ıfııtl)le 'l'llrklyenlıı unıııusunu temlzlrmls 
~e en ~·rtln şartlar ııllıııdıı ıınrlnk \e errl'fll bir oır:unlulc tmtJhanı 
ııı.ı,·lrınlbtlr. Urıııokral l'ıarlllllrrln, \Rllllll duyı:ulnn U)anık b11l11· 
ııu)orı;a "' ı.rndllrrlııde 1111111 nıftnftdıı bir lntlhnb h9'1amı a, milli 
lraılt'nln ıezalıürfl ı.arşısınila 1 lırk ıuratblr. ancak Utlbar Ye '"in(• 
41U)11111lıırı llizım ırıır. 

ıını..omeı, bu yeni durumdan rnydalaıımııtı blllr&r, nau llf'· 
ııılıılrı krl'dl \t itibar hakkındaki umumi \e tabii artlnnna 11~11 

ı:ihlrroıeıe baz,ırlanırsa. cıırlı\,•)On haıstalığının \ebamrtJnl r;!lrtlr, 
ı ürı. pura.ıııı l 'llkrarlı bir ball' ı.:o,mncı baş c11Je edlnln;r, mAnCT1 
lllbarınıızı kıran aııtıcıemokrotıı. \c totollter ırnnunlan trmhleme
ı:e lio)ulunı11. hOr dOn)a ile tam \e eıou•lı bir mnıt ve 11'tl,a<ll an· 
hışma arana.buran bizim lclıı nice cüze! ı.apıların dl'rhal açılma· 
sına \e r:el'\'I'" bir ı.aııanma deHlnln dotmasına bcpluılı: fablt oJa. 
bllcceıız. 

Buı:tıııı.o vohtm dUnyıı durumunun yaraıtıiı endlel'leı1 lrhlml· 
:ıe te\1nııeı. bllltlıı dün)ll)R r;UHn ve bo:ıur rnnnet. lo:endl le b
tlı.rar ll' Ahrııı:lmlz sa)r,,lnde mOsterl'!k l!mnl)et rl'pheslnt tu"1"Ct· 
lrıırtlrmrı. lınkliıılnrı rllmlzdedlr. tılblrllllyle bnnn yapmaia ıdl't· 
~lr-.~ı.. cnzap )ll:tüıııltn rahmete kavuımu, olunız. nice ı.:aranlılo:· 
lıırın >eri ur il) dııılı ı.ıar grçu. 

Ahmed Emin YALMAN 

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

BaskonhCıı ilônlorr 
1 - 2000 kilo sicim ipi satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 20.800 lira, geçici teminatı 1560 liradır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 7.11.1957 gunü saat ll.00 de Sirkecl 

Dcmlrkapıda M . .M.V ist. 2 No. lu Sat. Al. Kom. nunda yapılı· 
cakt.ır. 

Teklif mektuplannın ihale saatinden bir saat evvel Komia
yona verilmesi Uiıımdır. P~tadald vakı gecikmeler kabul edil· 
mez. 

Nllnıune evsaf ve ~rtnamcsl her gün öğleden sonra komis· 
yonda görülebilir. (2737 - 15140) 

~~~~~~~~~~.....;,_~-=-~~ 

işte mükemmel bir ökçe listiği! .. 
- · Nihayet, dayanıklı ve elverioll bir ökçe JAstiği mem· 
leketlmlzin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır~. 

e GOLF ÖKÇE LASTİKLERi, fenn in en son terakkile .. 
rine göre, tamamen otomatik makinelerde ve > 
hususi kalıplarda imal edil mektedir. 

e GOLF ÖKÇE LASTiKLERi, patentli yepyeni bir şekle. 
sahipti r. 

e GOLF ÖKÇE LASTİKLERi, fevkahide sağlam olup ' 
kunduranın tabanından fazla dayanır. 

e GOLF ÖKÇE LASTİKLERi, kunduranın 1 ökçesine ta-
mamen intibak eder ve yilrlime kolaylığını arltınr. 

Yeni alacağınız veya ökçe değişllrteceğiniz kundura
larınız için ısrarla GOLF ökçe lbtiğl isteyiniz. Her boy 
erkek kundurası için muhtelif numaralan l mevcuttur. 

işinin ehli kunduracı 

OLF 
:Skçe listiA1' kulfaftir 

• 



• 

FENERBAH ÇELiLE~ 
KASIMP AŞA iLE 

BUGÜN OYNUYOR 
Maç' a saat 14.30 da başlanacak 

F 
enerbahçe busun Kaaımpap.ya caklan bir puanlıı b~nclllıte yuk
Jcarp blr1nc1 devredeki son aeleceklerdlr. Sarı · !lclvcrtıııuae. 
maçını rapacattır. Bu günler· ltlnclllltl garantllemh ol<1ultlann. 

de form dunımtan blraz bozulan dan maçı aadeco tuaft.arlannı mem 
Sarı - U.clnrtlller yaptıltlan eık ld· nun etmek lçln, gallblyet aunl ile 
manlarla durumıannı düzeltmişler- oynayacaklardır. 

Kaleciden gelen topu önce durdurtan ve sonra da plas eliyen Metin, Galatasarayan 3 üncü sayısını yapıyor 

dlr İzmlrde oynanacak ordu maç
ları mUnasebetlyle halen n: ker bu 
lunan Şeref ve Necdetten mahrum 
olarak sahaya çıtııeak olan hner· 
bahçeliler, raktplerlne tartı y"pyenı 

ve det1'!k bir kadro deneyecek.ler. 

Fenerbahçe . Kaaımpa a. maçı nor 
m&I şartlar altında cereyan e ti 1 
takdirde Sarı • llclvertlll~rln en az 
Qç gol !ark.la galip gelmeleri betle.. 
~blllr. Kll(.ımpıışalılar ise, kopara· 
blleceltlerl bir beraberllk onlıır için 
bir zafer ga.yılııblllr. Uzun dlr. zamandanberi maç kazanamıyan 

GALATASARAY, B. ·sroR'U YARIM OUZdHE 
Kuımpaşalılar IH Beşlt~ıa aynı 

puanda bulundutıanndan bu maça 
taılla ehemmiyet nrmlşler ye daha 
1)'1 hazırlanmak için kampa ııtrml.ş· 
!erdir. 

F. Bahçenin tnort olduğu bu tar· 
şılaşmııda, Uclnn • berazlılar bir 
tıe:a~rllk t.oparııbUlrlerae uzana· 

Maç saat 14.30 da Mlthatpıışa .r.ta 
dında yapılacaktır. Bundan eYvel 
yapılrnaaı 1cabcden gene; tııkımlıır 
maçı, bö:gece tehlr edllm.lııtlr. 

DICK GELiYOR Taki, 
Nakavt oldll GOL iLE YENDi: (6 -1) 

Dünkü maçta Metin 3, Kadri .2 ve Suat 1 gol athlar. Bey
oğlusporun yegône sayısmı Cimbikakis yaph 

l!tnırıı ı:eçm haftalardım ııonra 
Ma;:>lar yatı$?Ilıştı.. Ckne herk 
M •ha•p a ııtadınn ko$l?lU,, ıy. 

maç ııeyretmck arrusuyla kavrulu
yordu .. . Sarı - kırmııılılra uzun za 
man<1an bert maç kazanrunı orlar
dı Spartak maçlarını ka\·betm 
lıtanbulaı>0: Te Emtı " le cı 
berabere ka'm ıarcıı 

Tarnftarlar. Beyo lu por k~ı-
11ında ı:o seyretme or ardı 
G!'rç maç kalite bakımından n 
yültaelt oldu ne cı komb n oyun 
ıı:östertleblld Fakat ı;e rcller 
8eyoıııu poruı. attı ı tek gol cıe 
hetia a ka ılıma b rtı rın<Sen ı: ze. 
yeı11 gol gtjnlül r . 
GJ 'H rııt:Tl'lö ••• 

DOn GalatMara ın Qç ortMı. 
Suat Metin, Kadri azami cıereced 
ça ıştılar Gerçi raJt p zayıftı cn
ma. nıbıı et o da b r lig takımı -
cıı 

Dılha&'la Metin uzak mesafeden 
çcktllil şutlarla takımının muzar
r rıye:,nı saıı1acıı .. Sol har Ünal 
ııüzel oynaaı ve Aactu takımı yü
rüttü Bu arada De o ı por ı;a 

harı Tunca cıa takımının en v 
tutbolcusuycıu 
OAl T \RAl 
CA"i.,.IZ 01:00.Alll 

Ye,ildirek'de Feriköy ile 

1 - 1 berabere kaldı 

le mukabele tdtrelı: Jeli 
d lr 

Be,iktaş ve Emniyet 

kampa girdi 
Tarın ı ınc ı 

kaf1ılaşmasını yapacak olan 
t~ TB Emn et. takı:nlan d r 

011aşmaya tam hazır tılab im 
ltatnP• ı: mı lerd r H r a 
da bııı:ün cıon antrenman.arını 
pacaklardlr 

1 GÜNGÖR ERDAL 

hak m bunu ofsayt olarak kabul 
ett Ve &a ıyı da muteber adde·· 
mut Devre de bu suretle 3- ı Oa· 
at ara lf'hine sona ereli 
"O' HE' HE 
Maçın ikinci yarıaına Be;-o 1 • 

por ular on kı ı başladılar. Dlm t 
nott u a avı t rketm ;t 

22 ne Cla'k kadu iafendlyarın pa
ıum Me n Kadriye uzattı Kac 
cıe Uzcrtne çıkan kalcc yl çalımla
dıktan ııonra topu bol kaime can-

rcı 4-1 
Santra h ü:ı: 

pu r.ı t n kaptı 25 rnr.tn'<Sen sıkı 
utu n yoil:lu:por aıtıannı 6 ıncı 

cıefa bul<!u .• 
35 ne cıak kada Oo!Jkunun uzun 

~ ıruşu Kııdr e geldi, tutu ~I 6-1 
Bu ııuretıe maç da 6- l Oalata· 

sara ın gallblvett ile nihayetlen· 
d 
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su ıt, 'lrollııln llL ıı:olünılt"ll ı;oııru ıopıı uı:ıunlıuı ~ıL ırırLrıı 

A KARA 
KÜME 

PROFESYONEL 
LİG MAÇLARI 

Tayyar - NcJa İlhan N n BO· 
ent Sa.'Tlı. Hayri O ta T muç n 
Oün('Ş O• cat - Hakkı. Aykut -

GOııer. Aydın, Müıntnz • Enı:ın. 
Cah t. HO yın Halım, Z 

Ovun iki tarafın Jtarşılıklı ve 
lıratll akınları nltındı. ı: çm lie 
başla.'llıştır Fnlrnt Hrıcetteııelllcr 
buı;ün kuvvetli rak plcrt k~ ın· 
cıa cıaha ı:rı bır o un çıkamıaıtıı 
muvaffak otmu lar 'e bun.ın ne-
ccsı olara maçtan 4 - 2 ııuı l' çık 

mı !ardır 

Çekoslovakya - Doğu 

Almanyayı yendi 
Le pzlg 28 •T lt A ) - Burada ıoo 

1>ln e:;lrcı OnOnde Dünya Kupuı 
~leme tunınun dôrd ncU gnıpu için 
vapılan milli ma ta Qetoalonk ıı 
Doğu A1manJ&'1 4 ı ~,.ner f naı 
grupu maçlanna katılma hakkını 

ükrü - Abdullah, ıtaunmış'tıı. 

uzun zamandan beri çeş1U1 göy_ 
lentllcnı yol açan ~Ulz antronör 
oıc.ı: nihayet bugiln aaat 20.00 de 
uçakla eehrlmlze gelecelı:tlr. O!\la. 
taaaraJlı tdarec11er1n Etiler mahal e
e11ıde antıen!ir Dlck için kiralamış 
bulunduklan evin tetrl.ş bakımından 
1.on ııaıurııt:ıan da tkm&I edilmiştir. 
Burası aJDı zamanda. san • tırmı 
1:11ı tutbolcular için deT&mlı kamp 

Grosscto (İtalya). 28 (AP ) -
Avrupa tüy ıııklct ,.amplyonu ita\; 
) an Emlllo Marconı. pazar ı:üJl 
Tilrk bolaıl!rll Taki Zaglarts'1 t.Jdll' 
el raundun ı dakika 14 üncü 611' 
nı esinde nakavt etmiştir. 

mahalli olacaktır. 

Formunun zırvaılndc bul\Ul,ıı 
l alynn. birinci raunı1da Tattlfl i' 
y1ce ıınnıtılctan &0nra, ikinci rıı• _.,P"l" ____ !""'""'C:-....,_"."'"_~,...---~-------:=;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;:;;;;ı:='1"'"1 undda &ol bir aparkatıa galibiyeti' 
nl ııamntll('tlll tir. 

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

Cimbikakis'in şütü, Coıkunun müdahalesine rağmen Galatasaray ağlarına girerken 

HALTERCiLERiMiZ YARIN 
JRAN' A HAREKET EDiYOR 

bunıan memleketlml!ıde n denk ra • .--------------

y 

Fransa do Dünya Kupası 

final grubuna kaldı 
Brlllaıe., 28 (T.H.A.) - Dünya J{tı. 

pası eleme tunınun lk1nc1 turuıı~ 
Bel(tkn ile Fransa ara.smda J)&P • 

markalı hnkom llclgc'ntn 1daresııı· 
de 7apılan karşılaşma 0--0 blunlr 
tir 

Arap OlimpiyotlarındCI 

Tunus boks takımının 

zaferi 
Beyrut 28 ıT B A l - Arap Ol~ 

pl~ a tlannm boka turnuva.sını 'fil• 
nwı elı:tbl açık bir !arltla .tazanııııt' 
tır. 

TUnualu bokııOrler 10 mU6ab"~ 
dan aıtwnda şamp yon otmu$lard1r 

Rusya'nın Polonya'yo 

yaptığı teklif 
Vıır~a 28 (T .H.A ı - Dünya r;\1 

pa.ıu eleme 'turunda. önümüzdeki P,.. 
zar günü burada Polonya ile f'ıll' 
lluldlya karşıla acalı:lardtr. Bu ı:n&( ~ 
!avorl&l Polonya gallp ıeldlğl taır:d\ 
de puan eetveUndo Ru.s>-a ile artı 
puanda olacak ve iki taımn araşt11,. 
da bitaraf bir sahada bir maç d•lı 
yapılac;ıltttr. 

Rusya, Polonrayı ıtmctldt'U ı:• ~ 
ı;c mı kabul ederek, aralannd•" 
maçın Flnl dlyanm mertezı ıte 
ılnıı:I ehrlnde oyn&nmuını teıı:ııJ 
" mlştlr 

Galatasaray gençleri 

galip ... 
O ın Mlthntpıışa stadında vııP'; 

lnn Gnlııtaııaray - lleyol:lUSP" 
cnçll'r maçını 2 - 1 san - kınnııı• 

lılar kaznnrnı !ardır 
D trr taraftan buı:ün o}nanınıı: 

lcabeden Pcnerbahçe - Ka~ımpııŞ• 
ı;cnç C'r mnçı tl'hlr ecıllm1'tlr. 

Hakem semineri 
M rkcz Ha cm Komltes nC"e !'-! ı 

hatp~a ııtadı boks saıomında 11 

K ım ı l57 ıtüna bil! ltvacak O" 
Jnn blr «futbol hakc:tıl• 6C'mınerl 
~ apılmMın11 karar vertımı t r 

22 Ka.stm !157 ye kadar de' aıt' 
eı1N' k olan b ı snnlnere b 1t'\nlııt!I 
lisanslı ve namzet tut.bol hakeJll' 
!eri dliv t. cdllınlşlcrcıır. 

ŞER EN 

~ . u Eltim tarlblulnde Tahran.. 
d yapılac&lt oan dünya halter 4Bln 
p!yonaaına 1'tlrak edecek mllll bal· 
ter takımımız r•nn akşam aaat 
21 05 te irana müteftcclhen •ehrl· 
mlZden anılacaktır 

11 millete mensup aeçme halter. 
ellerin ı tlrıık t'dec~ı bu mü.saba 
talara Am rlltalılann zavır bir kad 
ro ile katılacakları O ~nllmlştlr 
Buna mukabil Ruslar ıtı a dan be 
rl hazırlanmakta olup. büruıı: lddl.. 
alıırlıı mUaabakalara iştirak edecek 
!erdir 

tiplere ı.atblk etmek üzere iştirak 

ettlr11ecelı;len1ır. 
Alp Karabiberin başkanlığındaki 

lı:atllede şu halterciler bulunmakta· 
dır. Nuri Altın, Met n Oürmeu, Kay. 
t.an Bora, SarJtta OUllap. Sadık Pek· 
ünlU. 

Amerika, kadınlar 

dünya basketbol 

ıampiyonu oldu ispanya maçları 

Halterdlerlmlz ı.ae bu &eyahate 
halter aporunun bir lllm halini al 
dı ı bu ısıralanla kuvvetli rakiple 
rlnden btrıe)ler Ojlrenmek, ileride 

-0--

F. Bahe K. Paıa genç 

maçı tehir edildi 
Ba\•ram münıwebetıyle ~e saba 

dunırnu dolavU11yle bugQn yapıla
ıak olan F,,nerbahçc - Kasımpaşa 
ı?rnç tııkıınlaı mııçı tehir cdllml~ 
tir 

1 

Bıktıran sakatlıklar!. * NECDET ERDEM 1 * 
S n bırkat rnııı;tır çok şOıı:Or 

P k tc acıuı etmıyoruz.. ama 
b rnz ııcrıde O) nan an maç· 

lan ha• rlal'balt bazı futbolcuların 
uıacılt <1okunmalnrla Y<'rlcrde çır
pınma annı. haykırmalarını ha· 
tırlanz 

Du ıareketler &On :ı:amanlanıa o 
kactar uıt ıın ar cd !dl ıu. ne hak~m 
1 r. n cıey re !er ve hattl'ı. ne d 
takım arkadaşları yapmacık &a• 

ltatlıklara ınaıımaz oldu Yaln.:L 
buı da ndl c cı1ılecck bir nok'h 
varcıır OOnUn birinde bır futbol· 
cu hakikat n 6akatlanacak oıaa bu 
cıeı ıı ) ıııo numaradır dly.ı aldıran 
olmıyucak, zavallı cOnahııız ı,,'OCUk 

c bu ıhmaiı1en yapmacık yapını 
arkadaıılarıııın belki de kurbanı 
oiacrı tır 

Yalnnc;ktan l!iakatlanmatar umu 
muıı nazannda çok fena karşılan 
nıaktacıır Hele bıraz ~ki rutbo•· 
cu.nrı hatırllyıın ar bu hallerı ı,,'O~ 

yncıırııumaıttadırlar. 

B r müııahabcm.:ı: et>n&11ıne1a f 
nerbııhçen n rıııtl ııantrhafı Yavuz 
lmıet Şöyle demişti: cYahu ne o 
ıuyor bu çocuklara. rakip futbolcu 
biraz dokunsa kendilerin )'erterc 
at.ıvl'rlJor ar Halbuki blz.m zama· 
nımızcıa re düomck ayıp sayıtır-
11ı Dır maçta zor po-U6;onlla Qa-

ıatasarayuı Arı!!rın Nlhacıı ııe ö:;;e 
1>ır çarpıştık ki bir Anda cıtad ka· 
fama yıkılıyor ııanmıştım Ama ve
re dQ§mck olur mu hiç BilyOk gay
ret &ıırfcderck mOvazcnemı buldum 
~e avakta kalını a muvaffak o • 
nıu,tum • 

Hakikaten cskıcıcn futbotcuıar 
·ere yıkılmayı aciz eseri ııavarlar
dı 

nu~n ıııe il altta durmalt yCin 
lpllillnc bal'ılı aankı Dokunulım 
birçok futbolcu lt•!nCllııl boş çuval 
r:lbı bahaya bırakıveriyor A1>ıl I· 
4111 tuhafı yardımcılar f\ıtbolcu
nun yunınıı koşup orasına burıı.sını& 
biraz Clokunuverıncc blZlmkl 
ırlbl havayı. fırlıyor \'e topun 
şlnde tavoaıı ıııb koşuverıyor 

laalcııcr ııık sık rastlanan 
ancı sakatlanmalar 11cyırcıler ı.ı.· 
raıınaan )·acıırııanmakta \c kom.k 
ka1'ılannıaktadır Bunun netlce.ıl 
bu ıutbolcutara it mat azalmaıı:· 
tadır 

Proı yoneı tutbolcuların dıkkat 
oazarlannı çeltertz Ya ancıktan ı.a 
katlanmalar oımarık ve )' apmacıl: 
hareketler ne kadar ayıp ve aciz 

eri 1&e. ırörQ}oruz erkekçe futbol 
oynamak ııeylrcllertrı nazarında o 
kactar 'klymetııdir. 

SeYircilerınızı uaandınnayınız. 
o.ııları kendinizden bılı:tırmayııaıa 

Rıo de Janeıro 28 iT HA ) - tıı:ı 
haftadan beri burada devam etmek. 
ıe olan kadınlar arası cıunya baakot 
bol mplJonaauıın aon lk.1 gUnUn.. 
de Çetoslonkyayı 81 • "· Ruı:;ayı 
da Si ..S yenen Amerika fllmplyon 
luıt·ı lı:azıınmıştır. 

ÇetoooTalcyayı eı • 57 matlOp e
den Rwıya ı.ac llı:lncı olmueıur 

I
• ı;tanbulda oynadı ımtz vo 

kazandığımız İııpanya mQ· 
çına hazırlanışımı:ı: b r lın 

gözümün önüne geldi. 
Pendlkte kampa aıınmı tı < 

otelln kaloriferi talan }Oktu A ı 
trenl>rümüz Puppa Landro rta 
dahil he mi?. lllt k:attak r?a:z 

llün, a ba•l.f'tbolOnUn bir DDlllar&lı otorltPsl •·raıı ız ıtobert nıı~ııeı 
iki ııunrtllr •t"hrlnılırtP. lJıılnnmaı.ıadır. RtslmrtP. HnMlf'I ınrtııdo)· 
llırıııt .ıUa1'Gl H Muhtar &"'nCf'r ile blrlfı.te rtönkü maçı ~~ rPde; .... 

ııoba ının etrafında 6Ö lentıerı 
uat~o toplandık. odalarunız 
taka m e<1 idi. Ben Receple btı
rab r yqtıyordu:n. Maça cıa 17 
ı:Un vardı . 

Bir iki ııan sonra kamp mO· 
dürümüz Salin Scymener de CO
ı nce kuı1romuz tamam oldu. /.• 
şaıtı yukarı her ı;:i1.n antrenman 
yapıyorduk Zat'n ara:nızdu ,.,. 
takım lhdaıı otm ştlk Antren
manların haricinde de lddıatı 
maçlarla vakit ~cçırıyorduk. t· 
nanın şimdiye kaı1ar yaptıkları· 

mızın en fakır VC1 k:onfon;Uz, fa· 
kat en Ze\k,1 \C e~lenccıı tam· 
pı~dı Sa.im b.r şamar oııanı 
K blydl. her len ona takı!ı}or 
ve o Anın ~aka modası otan 
bir barcıaıt .. uyu kaiasından a· 
a ı ı;cç r :rorcıu Öyle b r :ı:nmaıı 

cıı b rçoklarımız ü:ı:erun • 
ırırecelı: kuru eşya bulamaz 

o duk 
.Müdürümüz Sainı Bey aabab' 

ınn cla;tra n asr f olarak hepi· 
rnlze b rıır 1 ra verirdi Dojif\1611 
ne ltm z bir liraydı, o para ı 
nnunızda biriktirenler bllo ol· 
cıuıı .•. 

İki haftalık zaman kih crıı rı· 
c y.c. kll.h antrenmanla p k z \ 
1 ve çrıbuk s:cçtı. Maçtan b r 

gUn \"VCl !cderM:von ba.o.knııı 
Orhan Şeref B y ve arkadaşları 
geldiler mz hcpırn,:ıı gcnı:• o ıııa· 
hut ıın-.onda oturuyorduk. yu· 
karı her çallrılan ertesi gilni<O 
takımda o nayacak arKndaştar
dı ilk önce benı ı.stecııler. :su· 
Jk bir heyocanla ko turn Ban" 

o nıyaca!'ıımdan bil' kn b r dB 
tıer futbolcunun rüyalarına ı: 
rc.cek kadar kıymetli olan mııtt 
t 'kım kaptanlığını cıa tevdi e • 
mıoıcrcıı Benim aevlnc m ark•' 
daşlarımınklnden pek daha tar.ıt· 
ıı dı. Hıssımı ıı zo anlatamn."ll 
Du b r insanın o inda aklıııcıa 
olı:nıyan. fakat. pek fazla a~U 

, :1ı ....... 


