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Türkiye' deki 
Amerikahlar 
Doları 57 5 den 
Alabilecekler 

D.P. TE KiLATI iSTE6iNi 1 

DUN KABUL ETT·iRDI 
5 O ilde adayları bizzat teşkilat seçecek 
Yoklamalar cumay a bitecek. Merkezhı 
veto hak~ı haki. Hayar Istanbul adayı 

l:f3i'lif 1jl 
SÖZ AYAGA 
DU$MEMELIDIR! 

Ahmed Emin YALMAN 

Huın!l'l nıuhtttllrırtıP1ı·ıı 

Mi\li korunma 
dediler 
milli kum. 
yaptılar 

HÜR. P. Nis \:ESİ SEÇhl .\FiŞLEJÜ 

Rtuad Pıtuh•1ılrfmtzdım 

Ankara, 1 - MetoleteUu:ılııdekl 
Amerikan ,peraonell eller'..nde bulu· 
nın Te muayyen mııctan Amerika 
aerareu taratındaa bir dolar tarıı· 

lJlt 14 Türk ııneına bozdunıluyor
du. .5 Ekim. tarihinden ltJ.bartn do
lar 5.7.5 liradan bozduruım.uı hu.. 
auaunda btr anı~aya ••nlm!.ftır. 
Bu huauıta blla:la!ne baş Tiınluıtu· 
mu11 Amertb.n Te Terle m..&h!lllerl 
htdlaeJ1 fU "kilde 1Z&h etmek:.ecllr· 
lar: 

•Doların Amerlt&n HfareU.nde 
taraoon.. n.yJelnhı btra.z altında bos 
dun.ıımuına karar yertlecetı aırada 
Amer1k.an :tıQkUm.etı mem.le.te;:mı.e 

mq.bur blr mall~n1 ıOndennlf
i!r. it.dl agtklanma;an bu ırıaUyecı 

U%liD b07lu tedld.tlerde buluı:ıcıuk· 
tan aonn bfr r&POt huırlayarak 

durumu Am.e~lta Ma..ıtre VeWettae 
bUd!rmı,ur. Bu ra-pora ıtire, r&b•n· 

nı.emıeır:eUerde atınalma Jr:abUtye. 
(De•amı Sa: 5 80: 5 tteJ 

A :ı''t'~tla l)Jr n11tın1"df' ho .. n 
m ltrf'}. lııtdl t1f'r olmn<.-

tldar ~~~·,t:~ı;.dan dola~• ha.ıı 1\.
lar, tf'brtlU at~ pU<.kttruJor
n,,ktıdı hl f'r ••lnruJorlar. Bir 
'l'lr.._1 r df' onlarla bf'rabt"ri~ 

Ankara, 1 - 0.P. Qenf:l idare ıı>u 
ruıu bir kaç &{lndenbert baaından 
ıır:ıenmeaıne call~lan mub:eııt top 
ıantılannda, h&len n:illlet•e'ıtUI olan 
ıarın renlden aday ııO.!l.terllmulu1 ve 
)Oklama yapılmama.&lnl karatl&.ııtır. 
mı.:;hr. ŞehrlmJu partJ. par~l da vei 
edilen U te.ıt.!lıt.tı mensupları senel 
kurulun bu kararı..nı kabul etmeıı::ı.1ş 
ıerdlr, Tefklllı. tın baakıau:ıa mub•· 
Ieter. edemeren aenel idare lrurulu 
bu defa, önce atdıııt kararlan tama 
men det~tırmt., ve 50 Ude ~nn 
aaba!l ba~amalıt ve cuma gtln:l sona 
trme;c: U.aere adar )'Olıi:lamaaı raptl 
mumı kara:-ıa.,ttrmıştır. Ancak. O• 
net idare kurulunun veto hakkı ba 
tt oıacat, mer;,;es 11.ateler üzerlnde 
detlflk.lllı:ler yapılabUeceittlr. To.iı':la· 

ma 1·apıımamaaı kararıaounıan ıu.r 

ctzlenaı.ektedlr;. 

C. H.· P. nıerk~zine 
Jede C.bfr ,.,. tldd 1 

f'!ntllf're ı-armının b1 t • lilya_..,ı 
tın" dtt•mf'melldt r vaııııta.ıoı ha
•aıanan bir L r. Çönl..u .. tddtle 
tarar df'fll bOllJUlrda Yllnız bir 
ff'YI ı.1 , hel ttln mf'rUlf'keı her 

C.,t.P. DE. 
tın ıUndenbrr~ de\'"am.:ı toplantı· 

ıar Jl.pan C \f.P. Genel idare ku
rulu da )oklama net!celer:nı ~s.blt 
ederek l!a~eler Uurtnde r<ıtuılar raP 
maktadır. Oenel İdare lruru~u bU· 
~unıcu toplantuınd& bütün Ulerde 

yeni lislel.~r g~_ldi 
ŞEHRiMİZDE C.H.P. ADAY KABULU DURDU. Ş. _ GUN_ALTAY i 
«ARTIK HERŞEY INÖNÜ'YE AiT» DEDİ. HÜR. P. AFiŞLERi HAZIR 

ta.-r ort Dlf'fe mablrıô.6mdnr. 

ınf",ıınıı .;;·ı .1 ...,,,. t> -tııı 

Seçim anketlerinin yasak 

TIU a. ilin ada· ltak.n: \iannnl&r 
ıatm ı.. a "011Ylf'. m!.llttl arilın
tlrrn • • 0 tf'll it bunları tılıdll f't
kti ,.:e ı-e-ra kaııt O:terhult- hO
lar~IJ ~ hıral;.ntBia ntrı1ı;ını. Run
,. b n tıthl\1nıt~ ldart lmlrlerl •t 
ı: ıta n:ttn1ıupJan babıı: daT"ril.nl'f'· 
,. r \f' haııılo.ı Yaparlaroııa. l'Ut"ltlcr 

t parıllt-rln m,.~·uı lhlf'r hf'ff'llerl 
~~ta~ı, it orote•tol:1ır ,.df'rl7:, ı.u·ı 

1 

1 
edilmesi üzerine 

Rn .. u"T mahnhırımızdeo 1 
An.rı::arL 1 - C.H.P. aday yokla .. ---------- 

xnalarıntnın netlceler1 peyderpey 
merkeze Olldlrtln1ek.tf'dlr. Buwün 
;elen aday yoklama ıı.stelerJ tunlar 8 llı.attrrl orta) Rı dnJ..trlı .• mC"••u

Hrttlrrl iktidar ••ltlpl•rlııf' hırakı
rtl:.. f .t\ı.at ıııta a~ <il• dtıo:ilnnf"\.
~~n '": 'haılıit3 a •lddrtlr muı.alıl'le k:." ten Matıaı.a b:uer t-drrır. 
f'lt ı.;bk bir tqJnnıtJ.;ılLll tlf' 1..ad:ı• 
·~ ~I Of'tlC'f'lf'r dOIUl"ahllt-•·f'ttnf' 6-~ 
eır 1'ılıtl16tl,.r1 1'orl.un(' bir nıl al· 

· 89 h dl .. f'lt-r. dalnıa \.nlak1!lr1· 
"'1tda t>lr. 1.üpt- halindi" kalmı1h. 
hfıJ IW"fMfnıl~ h;1lı.lm ı.:aınıaıa """~ 
Aıttnıtlldlr. 

" 

ı Muhalefet 
;ourumu 
Tenkit ediyor Z al>llll)a \.ııı.r,ı nlmf'ı.: ,P ı..:-ı

hadl,) ıhı. Ptftıf':&f' lr.alla!ı!m.ıJı.. 
Tarı. n1llltllnln bal,, '" hlll"-

rı,eı '" lalahat d•\ '"" bir hiı:. D.~. I)~ t~TIJ'.\ f:Ot:~ \llLET\"l:OKiLi D\{;J"J,\' R1 ... l.RB.\\: Vali \'ek.ili K~ma.: H•dtrnlı'nın 
nıtt dl"'Clldlr. 8unu •:ıruin. c·eıe.r- r. l'elid EOn rayınladttJı blr teblif 

........ n ..... ıı.ın •••• , ......... B. Onat D p den tlr ••• ııır tçlnd· .... 1, .... mrıir· ,.e lıabol f'df"OlP)1ı. 'etlcf'lert kat'• ıı .sag!m.ıak mülılb&z&bırıa !~tın 
rannraraı. tııı~ı.ınltJ.; ~oluna ıapan buld:ı QUf'teıerın eçım anket.l'!n» 
l(lm .. f'lt-r. ra hldl.,f'lf"rtn htff'C",&• yapmalarını yaaak et.meal u.ıcr1n• 
nlrlf' t'f' \llflt mhttnun t,.!itrir• cı.un bszuna beyanatta bulunan nıu 
it fntlT"aı~nf'IPrl mu,aLlı.at orttte balefet pa.rtilerı bLf.-:anıarı, bunu 'r'7 nlm111 adamlardır. ya bldl11e ("I· 15lddetle protesto etml.şlerdır. Bu 
a rıp h•l. '" bhrrlYf't dl'a."ını dar hueuata Cumhurlyet Halle Part!.81 

~iı~=~ .. \~i:."ta~"r7:.~~!f'r~~I!~:::: ı· s t ı· f a e tt ı· ~:~.~;ı~~l:~~~IJe=~;~ttn QQ. r tf'ııllf' .. olh,-arak TUrklr~nln 11ıa •İktidarın bu men•ı, teh\~a Glh}-
ı.ar "" 1'..'lllJ'lt91nl tl trtrn Lundalr.l.i- tuıonü Ptf'rmt'ktedtr. Ta.>-ıırılnler 
:'111 •ıratb k.omunı t 1Janla'1· den bile korıcnalctadtrlar. Bu lı::a-
''9 ı. •",:,te-ncll en4l~el~nnın btr 1radNi-

h 111 · lltırrty"t "TC P a.,11 1tolahat • 
d f'~rflerı1ıp tnl11etı:t- a<:ılan maıca- h.\ "\ l' \ f' ÖT~,f 
k~ ~P mUtt•N>S.. ltal'Olamır.. tt-m· •Kaldı kl. eeçım 2ama.nında pro 
·ı" n~ \f"'-tr oht1alıdır. Zaman bl- B' b d D p d ld Be d I' .. 1 ı ı d 
;.~!~d:':.'~ri.~~r :;:;,:1E~~·. tı;~ ıner ay a .. en ayrı ı n er ıog- ~;:~;·::~~~~b~~;:0~~~~~;: 

dır: 

BOLU: Kemal ~n'lJ r, Hlll"'lll :s ... 
yıncı.ır. Orha.n ]ı.ladencı. Alt Rız• 
Te~emen. Ta;ıp Sak.arı:a. Hay~et-

tın Y&l~ın. A11 Rııa Göiıi:çer. Abdül 
azız E:.a.o1# 

GlRF..StıN: Yuau! Zi}"A Bart>urt
!u. Orh&n Bulu~u. Hu.an Gi.ıt-eı. 
seıaha!.t.ln Oül"enç-, Yuau• Na.ıpoıt
. u. Jluan Süt aç. h.:IU;· T.ıı:aJ.ı. Oa 
llp Kenan ZatmollU. 
ER~İNCA"S: ~e:uet.t .. n Gunalt&y 

Aa~ı saı:ırotıu. Rauf Bayındır, Na 
c; Yıleıırım. Hlise}1n t;ahırı., Cem&! 
I~!lıc .. 

\"AN": Ferit. ).(elen, ~&..!t ~rdınç. 

Te\'!1~ Dotuıottk. Abdüihak m Ar
ı-aı.. Abdüh·a.nap Altın~aynait.. 

ART\"'.lN: FMmt Alpaslan. '.\Ju
anuner Bılae. fbratı.lm Senttlrk. Na 
tm Oürcan. Nf"ctnett1n Erain. 

ADIYA,,IA"N: :'.lıl&hn"\Ut Dentz, Ab 
Clulla.h K.$roılu. Hılmı Özba.y, Na
zım Ballıo(l:lu. 

ERZURUM: Co\a~ OUNUnoaıu. 

CeTa.t ıııca.lt. Sf'n·et Atıla. O!ma..-ı 
çıı;na:r. En\'er Eraem. zı a sorıu. 
Ca!er KotUıt, o.~man Oba.kan. Ad
nan ~envurt. Nazım Ka.rabulut, 
Mtthat Kut;Çulu, AbdOlkadlr Emer. 

Sİ\'AS: Nttat.! İlter. ŞlnMl • to
:-an. NU1".hf't ÇV.bule:çu. Yal('tn Ko
ca.hu. Rahmi K~rt~kll. ~Ulerman 
Öı\ev~rö. Huan Df'tt-r. Edıp imer. 
Cemil öıean. Nazmi Yar~. Rallm 
Aterja!p. Ahmet Kanaaı. Hacı Ah
met Tılmuı. 
RlR. P. 

Hltr. P . nın •ekiz lldtt yapılan 
aday yoklamalarının ~nucu alın 

(Devamı Sa: s SU 3 <lf') 

anla.,ı"ına a:t.ıı-•nmtı.. itin b. 1 

::·.~·~-.:~. ~······· •·· .:~.:: fu ve Zafer Gökçer adaylıktan feragat etti :~~~~::.~.~~~~.b~~~~~~·:ı~~~ 
••rt fl •r'ln m:.~1111 ~dblr1 atmak 1(;1n fneı-an:n Rıt.: 5 StJ: 5 ttrı 
dnJannaı.: ,.,. tf' f foll;JPUPrfnr. bu.na ftt11ilt aat('J blldtrl1or -----------------------------------------------
ıetPlf'rf', ltll.ınbntl f'tmf'k lc~ln a:.&- l l'l!lftl"'ll•l\ll 
nnımt tfkl \Prmf'k l\"ln a- AntLfa ı - Antaı1·a D.P. ro;c. 
\fOtJ')f'n b~• ~''tat V•rllmrıı;ur. iamuını tam alılblyetle tedvt?'e 

ı 1 r a ıı.anın tıertta .ı::nenıur tdtldit'. bildirilen millet'f• 
n ). f' bir tı:alahalık l~lnd• ı · ktll Ken• ... A-·"•'arın, dokto• 
"'" her l~kınlık· rapı a- .... ... ..... _.. 
dar t•ml~ oıu • makıat. ne ka· Burhaoettln Onatın llday .eçHmıo
dlçt,.a ltıınetı"'ır". oı.an. mtı•terrli. rn .. J b.uauaunda Uçe ve ocak ba.-< .. 

.lı:an:arına ııı: söylenen blı:ib 

H lndlıta;nda bdrnı. Gandlnlo ınu.h!tim etlMürıe karşı:an-
h7dPh• t"artna\ ıcın lrı.nlh\n. mıştır. !le tarafından .etilen 
d ıı 'ftl, 1'ır-rhıın:ı bir dil.t"l· t"e A:.'lta.;;~ıların :reıtlnt mebusu

nın ı&hlpl•rı l('ln f'bf'ıti bir ders muz d!!e : f~1har ır: ttlkler1 oııt n. 
ff"f~ll t-df"r. ftlndlıtt:Hıda tnıllh•: 1_ P. arup başka.nı Bunıanettln Oı111t. 
darf'?ılnJn nıı.aıı eö\.tftıılinU (Örtluk. buff(ln Ot.leden sonra O P den 18- ' 
bUhoraı. Bunun sırrını 1~,0, .. ~fa etmtıtır. 
\ t1ot.r1oı,c~ıı Yani ıeıdd,.t Jl'Ok) pııı.- Hatıerın eılıhao;; ha.-.ıc:ınoa m

0

a.1\
ro a .. trla YÖLltrct mllJ'on in.san ta- a:ı:at Lmak üzere kendisini evlnde 
~~~ndan Lll:llı;ftnPtle. aabırıa &öste-

1 
z.raret ettim. latıta aebeb1nt tt0r-

n m11ka"remtttt aramaı. lbtıu- dutum zaman all!erek f6Yle cevap 
d t1\ iltr hlll. ta ı.ınlılıi. ı&ttrser- ver<1~ · 
dl, htr !.aman dl.ha 1 lftn Vf' bol 
•lllht «- D P. den ıatıfa etml";n oer 

ara :tıhlp olan llrı.tldar: • l)i~ ha..:c.e istanbu! matbuatının agzına 
h•ıabına ltdblr almak l('ln bunn bir ~lne.ın çen .. ı ak••ı venne,_ 
bir bahane '~ nıa:ı~rf't dl"f"f" Lolla- ı -. "' 
nırd ı, bn 1 .... , 0 , tah"'•~me de- çın dtt;!. tıuı z.ıınıret \fi pren· 
" ...., .... u •ip lhtillOarıodan 0 ı k •111 itin lrnlrı.An bulurdu dlllın o arı ~ ıev-
8uıon tn 1 · J)art1mdtn a1rıldım Şlm1l 

datta ndan t nlel.ttt• 19-49 da ol· •ı1ın benelen llf't:eı" ıfltmt>k tıted!· 
d 1t, tt. e,tt d• ftt'I bir durııoı \ar· itlnızı b::ırorum. çUnkU t"amOI 

• 

C H P LI KADINLAR _ ('.R.P. fi 1\.adtnlar 1'olundan Gd• 
• • • zln Tanrıyar""tn Bll51r.1.nlıınnda. bir 

h«"Yf'l. dun aaat 18 da Zf')"tlnb•rna llCI!' merı.~zlnde: maballl kadın· 
tar ı.oın mf'n~npları ile bir toplantı yapm15tır. Btl toplanlıda. l'("lm 
e,nBJ;ında \ı.adıntara du-..n vaı.lttler dı.~rlnde d11roımos 'ff' kMınlar 
L.oıu tarafJOd)lU yapııaca\ı. t lt-rln ana hatları t~blt edllmltttr. Be 
almdP il "ff' lltf' l.ollarına n1,.nıııup ladınlar aör1Hmektedfr. 

CHP HADIMLIDAN 
SIKA YET EDiYOR 
il Seçim Konunu • • •• •• sozcusu 

edilmiyor tatbik dedi • • 
ıyı 
CUmhurlyet Halk Partilt İ.ltarıbul ~-------------

11 aö:ı.cillO Avukat Ekrem özden dün. 
b941.n& beyanat Tert:rtk, •İ.lt.anbul 
bölae&I. dabUtnd• O('lm. ıelertnin ııır: 
lllk tanuı:ı.auz müı:ıahalelere m&ru• 
kaldıa-ınu .Oylemtı Te cVuls·et. bört• 
tleTam. edene, vau vetıu Kemal Ha 

fDevamı Sa:$ Sıı · fi rt111 

· bir iktidarı ne patuı .. ı- j me;danda. iktidar Plltılr.lnde.n "._ 

~;::::;::':u:•:•:•~m~ı~·~·~'~'~'~"~'~'~"'.'.::"..!. _____ ~~~ > 
1 

<Devamı a: ~ ıa: lı! de) KONSER VERECEKLER ı \f" '! f.;s.ım tarthlerlude <\nı..ara• nın su, uL. Tl3atroauııda kon .. Prler G k d d 
- \f"f?rf" .. olan uuwnmt!5 \ mt-rlkan orlıtır,traıarından 'llntlPflıPOllfl Stn- o" ay u" n e 

roııl orS.l'"trıi,.ı hu"'u~ı hı_,_,ftrt llt \nfi.arl\Yll ıeımısur. Orl..f'4!trL Y•rın n öbür a:dn 1 Lanbuı·da ıı.ı ı..oıı- . • 

H·~yat pahaldığı1 ~;b~i'~~~ri 

ÇARPIŞMA - ~=~1• ,~a~ıi.~orıu rnlıriq~unda bir trarıı. ı..ullıoiı oı
otomoblll llf'. ;uwu Pl•J..a nanı"'a~ •• ~'· ıM Pli\a numaralı bir ı urt .. t 
n f' m,..;IP ('arıu~mı&lardır. Caroı ma lı.11.nı~on \lliJPtln önHıtdı"kl dh-
n\n ön ı.:a.mı haııara uıram.ıı ,,, llf'llt'f'"lndP \iman D_lllo.alı taJ.;.. .. t
laa.aa. olmaaıııur. camlan l.tnlm11ttr. kuada 1ara-

ndem dışı oldu •• gu 
Fındık ihracatı 
Yapanlar dün 
Ankara'ya gitti 

1 B. MECLiSi'NDE BİR ÜYE; ŞE' 
HiRDE ÇÖPLER DAC GİBİ DEDİ 

1.tanbui Belediye Mec.:ial, d.Uıı. aut 15.15 d .. Valt Te :Beledıye 
rf"ıa \'ek:Ul Kem.al Hadımtı•nuı bati\.an:ıa:ında toplanmış Te ekim dö
neml çllltl?Tlaların& bqlamıttır. Vali Te .Beledlya r•i• Teldll, bu mO.
nuetıet.le, kıaa bir •&Çlf ltonuımu.ı» yapmıf. ve a-tlndeme ceçtlme
den ~nce. c.YU~Sf'k Mecıı.tn ıttllaına ar&ed!l•n »iki takrir okun· 

Flndıır: ihracatçıları Borlltl 1da- muştur. Bu ta4Cr1tıerden.. cfatan~uı Vali Te Beled.!ye reı. ıı~.lı:lll x~
re Heyettnden Oç kıt.ılık bir b~·et mal Hadın:ılı• ım.ı.uını t .. 1Y&ll bir tanesl. hanlr Vallet Kemal Hadımlı 
Umumi Kltıp Adnan Btlbrıle bir nın, D&hıllre VeKıl.lettntn lnhlllh'le 12-7-1957 tar1htnelen itibaren. •İs 
Ukte. tınchk ihraç tıat:arının tee- tanbul vıııret ve Belediye umurunu 'fekllr-ten ted•lre memur edtı~ 
Piti hakkında Tıcanoot. Veitlletı ıle d\•ını.• bllellriyordu. 
temtel&rd.a buıunmaıı: O:tere. dOn Bundan aonra. K'C1ndem ııeretın ce, Mecha bqkanlı<ı:: dJTaııL beıe
akşam Ankara:va hareket etmıştır. I diye encamenl azalan 't't- 1bt~u komtaYonları 89Ç'Jml•r1n• ı~ltm•ı 

MllOm oldutu Qzetf', bu Yıl tın ve rftte •ekUlerine J!'e.ttan Ar-u He Dr- Bam.dl Ak\L kltlpllklere Nuri 
<De"amı sa: s liil: 6 da) Bal·er. Dr. Hamdi Akça. Cemil Ya· (Deı-amı ıa: 5 ıu: ı de) 

fstanbu1 vaa Tr Be-lectıre lleı.1 
Prof. OöJcay, dUn ~·ine 0o'1tepedek1 
kc~ünden bre lnmı, •• dotruea 
Vali ton.atına ıeıettk, Elyaretçllut 
tabul etmhtlr. İzninin 180na ermeai 
ne 3 ıün uımı, olan Prot. Ookay, 
bu müddet eartında tatırahat• d• 
vam edecet •e be' eır:tmd• T•l1tect 
ne ba?olıyaca.lı:ıır. 

öte randan, Unk:aparıt çarıa:.ı yap 
t:ı:rma derne · ı üyeleri dt.ln .. .De>rnet1n 
pyesinln tahakkuku yo:unda büyük 
yardım ve te"ltlerlni ıö?'dtlklert> 
için Vail Pror. 06kaya blr telp.f 
söndermlşler •• •T•ıııt'kkür Te mtn· 
netlerlnb büdlnıtlflerdir, 

l.tl.T8. "'"' tzf,T(•C 
oon. balJ &•1".etelerde, 1-.nbul 

Vall •e Beled.fre Rell:t Prot. GOlr.ann 
f'met.llye ın.kedllec:'ett busu.unda 
Cllr.an Te tamamen IÖflenttltM daya
nan bu ha~r O.serine. fatanbul tt
nt-remteaı. Talebe Bttlltf Ba,,.ltaru IJ 
dın Tana&n, İat&nbUI ttnl•eraltelt 
~nçıttı adına bMın.a bir be,.nat 
•trmlftlr. AYdtn T&naan, ncnmı. 

fDeııamı Sa: ı sa: t deı 

'fetln 'nlker 

M.Toker 
Bugün 
Hapisten 
Çıkıyor 

ttumıı ,,, .... A .... ,...,,,d•n 
Ankar• t - Alda mecmuat-ın'1a 

rar-ttılanan bazı yazılar dola:vıatste 
mahkOm edilen Metin Toker 1 ay 
~ aün.ltUc hll:Pte cezuını yarın ıa
ma.ml1YM:&ktır. Tokerın ıann. ka 
ytnbtr&der. Erdal İnönünQn dü
fQnünde bulunmaz Czere ı.t.nbu
la C.::decetl ötnntlmıftir. 

AFYON~DA 

K ÖYLÜ NE 
D ER SE o · 

OLACAK 

o;. nar, 2e t o.;..-tay Ak bal hildtrl-
yor) - Dun aqam. A1'Yoll meı:kd 
11çeaina batlı .SlPllA ve l'eW B•J 
ko:vıer1.D.e st.t.ıtm. C..ll.P. m.er-U. kOJ· 
ıerıııde de t-ebll'deld s1bi kunetll 
aOrü.nü)'OJ'. Bunu 1akınd&n azı.Ja.mak 
latodlm. 81pıı1Dd9 ffO MÇmU. T&J. 
C.l.l.P, ye .ta)1.Ul üyeler. atl8lerlyle 
btdJk&e 320 liftJ1 b~OrlPll.f.. MUlet 
...... ... Ocak _. ~ baak"a 
•D.P. iller k67lillrr1 n1aha unı.._ 
ıuraut. dlynrlar ne del'91D?• a.ed.l.m. 
" Puıtut dem.Lrtnlll ul"Unll ..ıc.ıde.a 
til kuru.p. alırdık, flm.dl 22ş lô.uruf& 
alı17onız. ZU ba.~ramcıaıı. ba)'nlm.& yi 
yoruz bt>• ceTabtıı.ı -,erdJ.. KbJUn 1h 
u:.:arıanndan Me•lClt Ünal •Koı.1ü ne 
rapaeaa:ın1 ~rdi. Demtr;:ra.tl&r alb1 
cıttıkıan tonra ttme n1 Tt-nnelL 
Okuya Okuya 'lktııar, dokuya do
kur• ınm!yori&r. Bir a.manlar lrıau 
Cltgımıa 1naanlar k~d1 menf.aatlert· 
ne çaJı,ıyorlar, S1:Jşınca he ... ın 6-
teıı:t par:lye setlfo • n dedl.1Jeçlm 
20.rıuıtu çeken töflU.~r c-anJ1 bUrtılt 
e!llrler• aidlp çal~!:& buluyor. 

KO.vun bir batka lhtlyan cRem. zi· 
,.atten. be-m türrtretten.• talıyoru.D 
d!fe flkaret. etU. 

(De•amı sa: ' lı.i.: ı& ti•) 

VAN'D~ı\ 

D. P. 3'E 
BÖLÜNMÜS. 

Van. l - Van aoıonu, t>otu~• 
dotru -otınızmt. karıını:ta tkı 11 Ç1· 
kar : Bır1 Van öbtırO. d.e Kakklrt . 

van·a fl6kıdeo, 1kttdann do&uda
ki kaleal derlerdt.. Ne ruu'ı. ştm
dl. pek örle kalPtHı:l • fılln katma
auı ... D.P. bJrdenbıre üçe a.yrılmıt. 
Şımcu. a:rnı part.J.Jltn t~kllltında 
ttc a1-rı hı:tıp çarp1.4.ıyor. 
•- sebep ne?• dı_v1nce, •- Men

<1erea• d~ller. c Eakl il 1d&.1'9 
Kurulu daa:ıuhnc.\ bır hır.ıpletme
dır b~ladı.s 

Oç hlı.tp blrbtrineı &"innce. tıı:u .. 
dann tilmdlllk ıayrl reamı mütPt
tl!Jl Ku.ım Küfre\"!,. eoıua:u Van da 
aldı. Ara buımaaa çalıştı. Fakat, 
rapılan bütün ıe:mular<lan en u
fak bır netice alınmıı cıe;ı.I.. · Ça
tışma. balen devam ediyor. 

ve bu antqmazıırm. tarpıfş.ız 
çevrelerde ura.n<Urdıkı t1k.ir de 
.u : 

«- Etrr U~'\UiamUla.ra&. Van'da 
O.P., muhaldı:U aurett• NÇımı kay· 
beder . . » 

lİ>e•anu iL ' sa. :. de) 

SinoPta: 
Mııhalefet 

Cana 
Daha 
yakııı 

Sınop, ı - D P. :oın Slnoptakl lf'
çtm taaltytıtl, halkın dN:!IKodula.
noa ınevır:u oluror. Dedlkodula.r •· 
r•unda. D.P. nln llert aelen S!
noplulan a&fla.nna all'll&k tçin mtl 
htm mlktar<la para datıttıtı " bu 
tahtalara pnl:f kreell Taadler,nde 
bulundutu 1ddl&ları bulunmakta· 
dır. AJnca O P. hfi~Qmeıtnbı 1m
klnlanndan da. dll:~r bı:- iddıa:a 
;6re Re'nto ölçüde ıat:racte tttn~~
tedlr. Blnopıuıa..-. hakk1nda ı,..~k ıı
klyettl oldukları \altlf"ri Nedim 
E'vltya l('ın de •D P . tahr1 ıı b-l:a
nı• dlyorlar. 'alının köy ötretrr.en 

(Dnamı 1a: ' ıe: ı ••> 

• 
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eA T !".\: 1 

B 1EJ•J:• 1l1H(jl 

Seçimlere yakın 
Yazan · - blr on bet j&:<1ir:R 

Jl eöz:e alma".;> B M.tün ?I· 
h.n!er:ı •ç 
Ye dış. me A • t ta ıçerıye r.reb!J .. 

••.• , • ..., a:t ,.,, •lllle ~ hele .,. 1 
'l'e haOerıeruı Kııtsı• cıecctıruz 1er bı"u 
çe;c:t'ti aeç mı~ e uzana V&'1 aa· 
3aicın IUnierlle. TECER ıınızeı EzJlm• 
bunl~tn hıe bt· rnek, bOlu.mamac 
r.rle Llr18- olm•- çın çırpıDae&k, ıa-
yan ba. t, dar ,,. _____________ ..;~ rna •temeye ıa· 

bir :<onuyu d!ltme doJamaıtıaı < n temeye a z de başkalarını ez~ıc. 
d mı aıaırıa~ım. Bu konu. ıı:c nır h~kalanuı ü1t'Ceblnlı. s.zt ıc:m 
'tattı&D R:tL1lUk tazel.~!nl kavbt:t"C"l-e l.jıplıyat> i:r? 8&1Jr1Ull daha ne ıt.I 
veı:ı 'te ~P mızı Ha:: cnd·7etı· b.r co- dar ıecr:Jbe e aelebtl.ı.r" 
ıru'·et o!a't"ldlr Açllıı:Iaya1Jm: Ya a· Tramvayda. v-ı>unsa a•ttıJ hlkl.· 
dıtımız •ehtrcıe h :- ao.n beııım.::ı e Oolmııtıar cıa Oyle. B!r ctoımu1 
h:r lerden bır ~erf't 1rıt:nek 51'.C'lm [[lQtftrü. e:nın olun. bir ıtehlr ot°" 
ıo ..ında;-ıı. Drıia. llllrle otobtı&. btbOnden t&r!aılZ. Hatt.A t&kıll rıo: 
tramTa· ao'muş.. Tapur mo"U muıııar bile bClyQ;.c kardqlertnın 
"ren a:ti'.>1 .... ıta!a.ı."a ıtLWıta~ olu'f'Oo durumwıa Oı:entyor, bOI klflllk .. 
ruz. B"Jrı:arın. bereteı Te~ın. p ratıııLlara a.ıı ttşl bLnlJor. t:;L'l:\t 
et :Ie 'Vat var aa.a bunlara tı&1 bu aıtıı:ıcı tıı haclmaen ye atır
vu!"art in anın haa ne .r? Onu r1ır lıktan c-urtuı;nu, btr Ulllan. ara Ja 
bır ııaz anun~ ııet:!' !'t H,.r Riln ">a )& bl!' nefea ıılbt doıu 9 erece1C; Ö7-
ıınız:=an lf'Çtıtı tçln bunu aözünıt- ıe cı.e o~ı..ıvor ou altınc:1 b.nın '>H· 
ıC.n llnünCı> can.anGırınaxtan "°" t(.ln att. :.nı l\bürlertne :utJ yoc, 
hs DP var"' O:oOOôltr n. t amva Tiren.er >l.e bu. tıkanıkh.ı:La.o ıı:uı 
l.arın. \·apurtarın tl:t:ıorn :a ra. n• ıu:amıyor 
il ıôzı'Suünden ıııcıer m.' Her ıron 

SEHİR 
HABERLIRI 

Lisan meselesi 
dün Senato' da 

görüşüldü 
TaltM- lsteklt'rjnln ancak, yi>n~t
meliklerdr dl'ğiıı;iklik vapı1muı 

ilr ı erine r•tiril•bilecell 
llf"rl ürüldii 

t~tanbul C'nlveralteel 8enatoau 
aan toplanmış n~ ıünı:t•mtndeıı::l 
~1tll nınelelerı cörnımü~tür ü~ı 
m•ra.ncıa tlnı•Praltect~ ııaan ımtı. 
han:aanın tatbik ' kıt baıcıun.1• 
t&:ebe tetıınerı cıe mtl'l:akere eııo .. 
mtş ve Usan muafiyet lmtlhaııla.
rının f 1ertne 8 IÖ?neatre 1(1nde 
)'apıtmuın,ın. !ak:Olıelar' .... -ı vOn•~ 
me11kler.nele t&CIUA: rapma.~ıa 
mOmkOn o!Clutu !le.rt ettrOlmtıt
t&"r Bu tadHAt tae Vekl~et.n afP 
dllı:tne ba lı bulunmai<taelır Ll!!acı 
tıkUIU mOdUrUnüı:ı de ııt..rA:C r:·tı· 
tı bo toplantıda, 2 prote&ö:- •• blr 
dot;enı talebeler ebında .ıı:onuımuo 
l&nur. 

~oıt--

«Seçim kahvesi» 
nihayet geliyor 

tn anııı bır pıı.r,a daha eöiüa co. BOttln bu ballerln ba.1tmı7a ıuı 
lO~e. ıırt t'lrt.a. ıOrtCne tar-taktana ınHL Y'>tcu aa,1l&ının aaıma ar~ 
• c: b • .seaıntc deA'H ftınrQıılln. D• ınaaı:ıa ralmen fthlrdeıu tuıt va 
,..,. Lrısanl p duyıırwı;unun a.~ınJ.ı~ı eıta!annın yetera zl111dlr Ka1'ul. 
b r :ıaı-at ıccrnt>esı. o:cıum oıuır,a. f'a.1:at Jlllar ve yıll&rdır bu ına.ı:~ 
aUrüp ıı.dlyor Bu 11,ın1a ııutınr•e-- ret cıeva."ll edl:ı;or. Bu artılı: bir aıı\~ 
ye lı:adar memlekette ne cıetttlll:l ıı:. ı:İ:!ret ciefU, ta:Oli bır ha.ı oımuşıur 
er, ne yenil.!tlf'r o~madı Bır ~oı f;lahtrlertmız ırttK1Cle dLtı& kalabalık JC"rvel.t1 ıOn Yunaullıtandan •ebrı.. 

a:aada ne iJOyük adJmlar atı.dl af&Cak.. ,. ıtaıar a:ıtlridfl cıaha ız mlze döuınu., buluı:ıao T~kıl umu 
rıe.e:- ur!er )'aplldı A:na 10.anı se~:neye ba lıyac&k ve bu blllir1tl1~ mUdll:O Ömer Rtnk Yaıtı.:a.ra. dün· 
madji ra!ıatından :rıvacıe iÇln tçın da daha da artacak. Mberer. tevıı:a· den ı lbaren •ulfulne bil lamı,tır. 
atınc:ı.ıran bu mAtıevf cıu.,uiı::Jüıcten ıide hallere tn.ıı.hsu• biı ı·vıtır. a-ı Umum htUdUr ba.hTe d.arlıl:ı haktın· 
tw.ncacax bır Ch.•tı,ıkllk. temeıı .. ma Omrtlmtız boyunca de\·ıµn e<1~n ela funıarı aöylemltıtr; 
k\J~;.:u blr •l.Jı;ıome o.mactı. bir ha.; a.::tılı: mlzetet detlldlr 01· •Yılda 1 bJn t.on k&hve tatıbllk 

der lrl"eel .ı\zun ıeıe.a b r ltö?.OlQ.ıı:· eden \"unıntı:anda •• bu me\·:ıudald 
tor Tedavi eef.lmedtlt anlaşılan teknt& •• lktıaadı ea.u..smııan tetkllt 
bir l\utalıttır Bunun ü:tııaoL ı.t- ett.ım ,.ııı aezbP.at l!ı:nanda mal olup 
c i 'daı1 t.ekn it. N bllıytm. aei: oımadılını , ara,tırdım. ere.ıU~·ıda.n 
aı · · · • 

1 
ıı:tıen lllıt pırtı 1ıta.tı11tm1ı: yoldadır 

ecn Çeıtlt ıebrt>tı d &nan blr zı· iı•eç bındıralı Sameıand ıemlıt ile 
h. mU:nktındOr Ama •u 01~ 300 ton tabve a110 oo betlııe tadar 
b r 4ey lZL'ı edll.:nernıı oıuror. limana ıetmif oıa~tıır itb&16t mal 
,\VtU ha: ı. tekrarlamMJ: fşte buna mutablll o:arat ppllacattlr. !lrerll.. 
eta anmak. umıu:ızllk IÇlnd.e bu •· ı• ı:e 4 bin ton tnh.vf! ıthaU hu.su• 
ubaJ1Hklero kat.anmak e(iç • ;oıı; ıur.ıcıa, l:>aı> tetnlk meseleler bir t&· 

CilÇI rata bıratııına umumt mutaba.-=a.· 
Bu rıa: ~alntz tabir iç e mal'I V. varılmı tır :Mallar ,),. ' · rr ; e•tV· 

ıua da de Q~htrden eh tt sn ıecuıeeett r 
cu Lqıyan otobfl&Ier dl" Mv.e 1( 1 ı·• · 112 ld'" ·· ·· 
Şöyle 0 r Mudan· • ahut Bano·r· u e ı nın . yı onumu 
masa l:•d•r rıtsenlz feter. Vap1.1~-.• 
rln hallnl df' &örü Unüz al:8a· 
dım ne şu ne bu :'T:& n yatıu: 

oe ,u, ne bu \"Ultanın ten!<.dtn 
hıcv nı apma!ı: d~ıli1. ben 1 m ın.ak 
ad nı bepımtze aıal oıan bıc- ıt:1 

n! et;n. tman ':laltltınaakl ga~ı11 

aolaJı.ttnııım ıenl.C!111!?'. Es& n 
bu zihni;, et yaınıa tr.; ıt aıese.e • .,. 
rtne alt olmakla talml' nr, her g5. 
man, ~<..tı::nmedli: Yenle ıı:*""ımızil 
çıkıvor 1ıuıun hakkında ~an"1 
en bult nakları Qurlndo ye!.ell 
ta.dar dllJO;ı:"T:ICJoru~ ou.şonmef'! 

ttm•z iç n ete çare arL"TUYtH'UZ: r 
11e.ı ta ıt kon\!Sund• bu mHeie llf' 
ırıtıı çalttmM~&r }'Ok mu' E1be•tP 

Yar Ama hu çaıı9:ııatara tman • 
ttsından <tetıı. t.carPt tıkonom., 
teımııt uıare Cibl açılardan a::rt4I· 
,.oruz. Hal'Jll!;:; en baeta iNan .çı. 
~ınaan baltıt ~met.dır O :ıam»n 

bf'r !!eY dPltlıtlr Bı1 hale blr son vtır 
m"k ıra e olursa ora aö mk :ı· 

l"1tınır Ama ekonom. &l'ftı 

el.al 'Vf!'J& Pf' • k r0t .l -.~ '°1• 

O~dUDlUZUn tf"mt'1 •,ıbR.J .cı,11•.,~1 

oıa.n Kulıll Aakerf t. e · ;:, B ım 
t957 ".J.l ırüntl ll2 ncı f9'1Dı \draC 
edeçe~u:-. Bu munuebeUe o S1ln o
tUlaa. aaat ıt de bir toplantı yapı· 

ıacıır:tır. Bu törf!ne Kuleli . .\fkerl 
Waellncte mUdürlüt we tdarecUI~ 
ra~ bQtl1n aubartar. hoeaıar ll• 
Uı&l f 1925) Jtlı Tf! daha ertelkl ta 
lct>e!ert kattlacaklardtr 

Ancak. o~uı 1d1N'•l tarafından ter 
ı lple:ı.en bu Lörc.cdo bWunmalau 
anu olunan emektar n;rPtmenıerın 
Ye eııtl talel)elPr.ıı adrulrrtn! bulup 
kend1lertae teker tektr da•ttlft ıon 
dermek mumıı:un oırriadıtırıdan, ıııdı 
ıeçen zeyıtın. mttl!:Or •.ar\hte osu~ 
da ~'Apılıt'alı: tor-ene ~trtf \'ermeleri 
arzu edUmet·~dlr 

Esnofa kağıt dağıtımı 

MUSTAFA III VE HAMİD I ACİZDİLER. BİR YAN' 
DAN DüZENSiZL iK, BiR YANDAN DA RUSLARLA 
HARPLER MEMLEKETİ BİTAP DüŞüRMüŞTü. IS' 
LAHATÇI SELİM III MUVAFFAK OLAMAYINCA ... 

Devlete haydutlar 
Hakim oldular 

S.GUW~I 
HURRIYET" 

Katerınenın Lf.n·etan ·~ıertne 
tar14:naıu yOzUndf!D Ruara::ı ılln 
ed!len harpte het~metlenmtı tefi.· 
il edıyontu. Seroıad!ercten a:eıen 

tatlm.dat ve mütareke feeyadlarına 
münf!cclmlerın nlhal F-ater ter&nfl· 
lPr,ne ın&nan l\hatara !Elbet! 
dO,ınana bir ırı kılıç atmaJr m<lt 
tOpt.ur.ı yo;uncıa battı hümayun· 
::arla cevap "en:.·orııu Fakat !ıer 
Jl:UJl tevalı eelen heı:unet habeı1er1-
nın darbeleriyle Plha;.re,ı CÇ'UntU 
Mustatara ınme ldt7 Eıjret .. utı 
be'.<lemeden OlctO lflt.tl. C l) 
Kırk üç yıl ıUren m&hpuaıul!: 

bayatından sonra taht• nçen 
ı J773ı B:rıncı Hamld devnnde Ru.s 
!arın Qç koldan hOcumları karşı· 
aınd& perloanlık umumııeıtmış Sad· 
razam ve Serd1.r1Ekrem Mubıln 

zade Mehmet Pata Şumnucıa muha 
aara a:tına a!lnmıttı Sulh nıoaa. 
ıı:ereeıne ınemur eculecek olan Rts 
mı Allmet eteneli Hail.eatülltı1'ar 
adlı eaerlnde durumu ,a11e anl1.~1-
yor !.:traıta ber tUrıu per~'ıanllk 
:ıuburuncı.an b~ka. Sadrazam d• 
ıa~·etle ha.ata olup teablre tnecaı 
katmadı. itler bu heyette 1trn mu 
hMarıının on titıncı trOnU muraıı
haıılar .Şunuıudan çlklP Rua CU· 
mancıanı ~{af'etal ranına vardll&rt 
Bu suretle ~laretal her ne tekJlf 
eCle1'6e mubaıeıete mecal olma,ıp 

taz:nln namına ne ltad&r a.l.;:çe 1 .. 
tene tcaHmden R&··rı ça:·e yoıtt:u 

Ha:tiY ahlbl devl~t murahha .... ıara 
ktrk bin keee a'ıtçeye kadar ruh•at 
,·ermış ve evvel emırcıe rırmı tı.n 

ct.en ~atı 50z sı'Sylen1emete t.en _, n 
etm.ı;ıtı. 

Perişanlık 
Bu dctt'cı .ıı duruırıı:ı 

o\&n tıir de\ let trıi.l~·al,.naaı cllplo!lla 
a1 maharetinden ete ınahrum oıur 
ıa na.."111 bir muaht!de a:ı:t.t'decc~ ıı 

anlL"Dak lç~n ta}"'narca mua..lled~ 
nJ tetkik etmek klftı ·et eder O u> 
nada t,,tanbulda A~turya aevıut 
nı tc:n.11 euea Thuauı. IJOkumetınt" 
rön<1erd1Q:I raporda cKaynaı·ca ııu· 

ı.hecıea.ı ahkı\tn ve uıcvadcll uwu.nı 
eıeı lıe~"l'tL Rua dıpıomu~hırınıt1 

mehareune- \: O.Su.an .. QlUHıtıhat

_a:ının lk:ı..~akatınc b r ör11e ~~ır 
Bu mu&lıe,ıe mıldOc f'rlnıu t'UL t 
larınaakı tert~µ ııuı.ıaret ve ıan•· 
tı ile Oıunan:ı D•'vleıtı bUllOnd'J.11 
ltıbarrn uır RU'I vtl.i.yet. maka:ı1ı· 

11a lnm t.: KOtn • Ka nan·a D'l.J 
a!ı.ecıosı. pa'1 şalı ann tthalet •f' 
ı tıbdaaı. etrafıaaaklle(l.n kOtOı·ik 

lerı ,.., nüfuzla: mı •ul :ııcımaı eun. 
ıerı. \ezırterln crı:ıaıeıı ve llrbır o. 
r n ıememezl il uıtet' n n za 

Tın• ceha·,eıı güıUnöf'n df'l'let er 
ll:ılnı da tevali tcıen :nhlzaml&rın 
ıebf'b!ıı .1ır tür.et an:ı:amıyor, 
bir :e~-. b:r alamı}·or:ardı 

Selim'in aklı selimi 
N IHl'.f' U~·u.1ril sc: 1 .. :1b1Ht 

,. talla x.ım hır: le '•p< z y& 
re ao;:-Lan :ıa:'b.n {elılkl'tler:e doıu 

ae1rınden, hL!:>ta!ıitının nıf'nr;e 1 nt 

seçor .etbl lctu. Tahta çıkınca lı:M 
t&ltıitıua zah:rt olaUn bir t~lltA k11y 
du. O za.ınan. İlllinbulcta Pr~'·a 
aetır-ı olan Dıetz hU1'0mdanna aön 
cıerdtRI raporda cBu hilkilmdar bO 
ner v" manfetçe ve fikir raaltyetın 
ce mtlletınln cidden te,·kıneledır 

Bu ctlletle de\·leHnde yenlllklfr 
yapar&k mUceadlt oıroaaı melhu~ 

cörilno1nrı drmh;~ • 
Bu "ıra<nt memleket. harp ve 

neferacı.n ıs; nı ,..e terbl.fe&1yle ba.;r 
ıacıı. Bu taaUyctr: yakından ne-zareli 
e~me:t Ozere KAıtıthane kaerını t•· 
mır ettirdi B~r taraftan da hem•I· 
nıı11 Hattce Ultan v~ıtaı,13Je Garp 
n-;.ecıenı:ıı eı uller1nl kadınlar ar .. 
Eoncta va"malta çalı1tı Avrupa *""' 
kE>rı .. anıı.v;ınuı menılekPte Jt!ıa.ı 

doir.uına r.aııaylıuın \'e mat.bRacııı· 
tın \•e bllhaı.sa rııaı.i ııımıerın 

memlekeı.te bqla.vıp &elLpüOlılne 
sarn mtııMal etti. ~Iunenelıahane. o
ııtuı tarafından tunılmUftur. P'v.· 
kat üconcu Selimin lslallat. ve ten 
elkat yolundaki ııa;rretının cıevıeçe 

meşruu bir ıekll vermek 1ıb1 t>fr 
mak•ada matuf olauıtı.ı Jdaıa. .. ı tartı 

nıılnaeJyie ef;aMIZ bır \·ehımatr 

Sel:mın zıhnıyetl "a kOltaru bövıe 
bir R"ı:vevl kavrıınıaktan çok uza\;• 
u. Kendl&lnin clbanılr •• devleti 
turtarıcı olacağına k&t'I aur.r.:e 
tnanm14 (Dotumu hakkında mO· 
neceim Y•~upD'endlnlu l&tihracll 
ve bu kanaatle bOyOm011tO Fuat 
bu bOyOk Clf'\•let adamı ç-e kur.a:ı· 
cı olablln:ıe tlçln ııerekto •uı.flar 
kenaınde maLeaef yoktu 

Mahdut kabiliyet 

mütecaviz Yf'tlş~ a:!ker huırlıt
cıı8t halde Boğazaan btr avuç 1·a· 
makların başına lrt'Çrrok cNı&t.mı 

cedit a&vur iştuır 16temezu:cı:ı nd.· 
ralarl !le iata.pbulu aaI'l!-&n Kab&;(.· 
ça zorbUtDa bo)lun ttmlf. emrt •l
tınela, on üC bın uktr •.:arken. 
bunlardan tstlfaele ecıememiış, ha· 
~·atıııı kurtarn1ak ıç._n .1.nrhanın her 
l&ted1ğını tHihl b:r en11rınl.Ş ~l:>l 
hemen 1 ap:nı.e, taç 'te tahtını da 
venntı ta'.<at. M>nuncıa baya:.ıı:ıı aa 
kurtaramamıştı. 

Üçünctı seıımın c:ülusundan 
117881 bir yıl aonra rA.nl 178U OM 
ParUte de bUyüt hır thttlıil olmı.aı 
tu. o Hı~llAlcıe de On altıncı Lul 
taç ve tanunı karbetm.e. ıo.onunaa 
batını da w:;trotıne vennt1tl. F'alı:at. 
bu lk1 ihtllil ne mahl;.:et ne de 
hedef 1tlbar1yle blrbtrıerıne betad-' 
mtyorıarcıı. 

Kötü maksatlar 
lıtanbul lhtUA.lcllerl, h&lX ve 

maa!Oblyetıerle aetalPt tçınde ,Q. 
zuyordu. Orduda d& ıtaat ve 1nzı. 
bat kalmamı.ttı Rumeli Pupa.o 
tPazvantı oıtıunun zuıma aıunaa 

ınıırontu. tmp&ratorıuQ:un hrr oöt 
ıesJndP Ayan dentl"n mfltegaııttu~ 
ler. btil"'Uk kUço:, dertıbeYler1 l!ıte
dlklerı g:bl barekt't f'dlyor. merkP:& 
den RÖndtırllen Y&liler af! halkı (iZ• 
melr:ta bunlarla mtıHabakaya ılrif· 

mıe bulunuyorıanıı 

mUlet namına bJr 1t'Y tıt.em!yo'rlar 
dı. Onları tahrik edenler. P•\11.fa?lın 
etrat1nda bulunan ve ntıru:i tlcare 
tıyle aervet ve ıefaha; 1ç\nele fü· 
zenlerın yerlPrlnl. e.er.yetlertnı. ta

tnkıllpçı ve kurtuıcı oıaca.ı;; a- falarını ıatıyorları.11. Kabail:çı •c 
dam. naflZ &ek&IJ. a&raıımaz !racte· ramaltlarının nekaratlaiı t&e ı t• 
a.ı. aur·atıı Jtararlarlyte aıvruır. Hal· ıım a-tvur ıııctır, ı.temt'~ük) le ifa! 
bukt Oçoncü Selim bütün bu 17 • ete edllen }'entllk dutmanlı~ı trtı. 
aıflardan mahrumdu O. zayıf Ir• fetenllen başlar. suıtan seıımın 
deli; mütereddit buıt zek&lı. .ca· halinden Latırade ecterell davlf!t 
r&r vermekten lcız bır in an,11 nüfuzll.•le ıt0yııunculuk yapan aır 
Topçu. kum fıtkr. IA~tmcı, pı:ı;·artu tAtlbl Ahmet. 1'-labeyıncl Ahm~t;,, 
\:e •Uvarı C· ;ı:·a · e:. ultmış t>ını tbuıtum KethOOL Babrl:rr Nazı:-1 

ıslahat 
Ucanco Stı".tm. Rua~ • ve Avuatur 

r• tle cıevam cuıen barbe zı11ıay 
mu&hedUlfle niha~ et verdJkten 
aonra 11lahata <"vvelA l.evenL çift,. 

.: ıı · nıla.ıı11 c ld aı aı .ınaa 

Fatma Ko rasu Zeki Özer ı 
ve Nadya'nın dôvôlarına 

dün bakıldı 

lfalyadaiı odalar 
birliği kanalı ile 
ithalat yapılacak 

Dı.ln K•ctıköy1\nde cıamadını •• 
damadının metre&lnt tabanca tll' aı 
ctOren Fatma Kara.su lle N!f&nt•~ııı 

da tarıaı $0kratı ö.•er' 6lelürrn Zt" 
&J öıerln duru~rnııarına bakUmı~ Odaiar B\rlltt tt&lradan ~:n ma.d 
ur. aelerl ı ·ıaı etme& ı:ızere euııtm• 

Fı,ı.trn;L Kıuatıunuu dllDk\ı ı;.ıuru.,uııı •c:mıı bulunmalc.tadır 
ıı ıııüdaraa abltlertrıltt thrar~o ceı Bu ma4delerı en &I lthal&tçı kL 
bl lçln batııı:a süne bıraıcıın~ ..... ve rıtlı Ya ıeı eıd.en l'i11l edecek Ur 
Zeki t>ıerln de :n •şabede aJt..ba L. ınalar. S littm tarlhtna ll&dar Oda.lar 
llnma.1ıaa. sarar ,erıın1'.1Ur eırllAtr.ıı mtlt'tupıa ıei:llf Ytr~kler 

Bundan başka ıtnı eçeo ıen• d1-.r. hhatıu 31.pacıaı. urnıa J1'1rd• 

01211 l!ıtma İbra!ılm b&fta cı. 

\ 

mar Utı:-~ on bir aaamdı Sul~':l.n 
Bollnl bu1'ıarı teslim ederek kur.u 
lacaı1nı aandı. f'alc:at bu ke-llell'r 
uçtu Arıtaıannctan taht elden ııtt· 
tı. çnnıı:cı Kabaıttınıa. arkasından 
oarcıanca ;\.luatatayı tahta çıkara· 
rak Devlet nüfuzunu eııenne ıı.I· 
mak, bu deta 11o:v111ncu1uıu kendi 
ıerı vapmak ı11teyeo 1·aaırıArlar ~ız 
lerunJıtlrırelt Öyle plau Odrdünco 
Muatara ta:,,•a cecerıcen Kabakı;ıv• 
torna başılık, Arna•ut Aliye na. 
dcr:u tcaıeıen nf!'laretl Baybunıu 

SUlrynı&.na Tere.&ne &ancak kaptan 
1111. dlRrr Arana cı.a hallerine qô
re vazıteler verildi CçQnc:il BP-Umın 
ıslahML Y• .J'('nıııt . namına vOcudeı 
ııe• ıra ı tı mOeMeaelerı n J ıkılma.sı 
ıcın bil' bUccet çıkarıldı. Bero(l:lunda bıtanhll :1.lıt1' RUHO}A :.!.$ t.f'm1nat fltltac&&t.ır Bu turetJI 

Oldürmf!k ıçln tabanca ile att".f edf'n l\leril'ı:ı banaaaına s·atınlan ,Uzdı 
Ye bu tlUUl tı.aı dudağından l&taıı ıo Jüı<lı 25 ı ;Uteeımı, otmaııadır. tı ı (\tlıH·tl 'fu<ııt ı1 r 11 ınıhıPr<'hıı· 
ran .Nadya Depa;·ıo durutma.tuıa cıa !'bal tdll~ı maddeler araaında '"'" o il.allar ınanı)orılıı "'otlu "' c> 
bokılmı,.u:- 100 bln dolarlık aunl ipek lpllıJ,l 11111 ııoııtrkl'll :rıld11.ını• baı.::uı 1ıa1 

Duru •onlUM'.ll m.arııeı , saa:ır JIO Oln doı&rlılt merlno<ra, $0 bin ınOnrN·hnl \ aı.1111 C'tlrhlnlıı .ııııu .. 11 

lan "iatı n na 1••ıt ı:ıd ı "ıt'1i" Ü , , d k I nl.ırıilfl lt"h .. ırını h ıHırlııtıır ııl.. 'rr1· 
ana V;W-~Um' tıı ,.,. . ma~nu. ı;.n nlV8rSlt8 9 ayıt Or Ut' \t'll ıhl Hlrlııd \hıllllhııııılılhı 

V \ T .\. . · - '! Zlttı\f 19~T 

GUnU GUnUnô 
KDürüst 
Gazetecilikn 
G oru,untt hle, hir teı.tnı "&· 

pılmadan ortaJa koy:uı y&· 

.7arı, D.P. 1klldarınnı ho, 
ıörmt'dltf, ~eni bir ,e1 dfllL 
:\!addı, manevi ttirlli bakıla.ta 
rağmen •)·akla durabilen "" ga:ıe
tecl ı.onımlulu&unu ber ';if'fe nl· 
men hal;i koruy•bllen yaı.&rlat', 
Uıtldıtr ba ını için deYamlt bir 
hedef. Bunun kDc:uı. fakat karalr. 
ttristik bir arnetlyle Btın&'da 
kar,ıWtım. 

Sf'~·ım ariJesL full)'l"tl hak..,n· 
d& bir JOtu'ie yarın•k l('in Bur
~·da blr .kaı; a:unumü ıcçirdlm. 
JJort partinin de llt>rl ce-lenlf'rinln 
guru,.,ırrı. 19.W aeçlmlrrlDdtn bu 
yana ıoıı1aı ve rlıı:unomlk ıeH,me
ıer ha.klı.ında bilgi topla.dım. Var· 
dıtım netlttlerl, dört pa.rtldf'n. 
ııJç blrblııden tarar tutmamata 
son deret'e dlkkal ederek, bir &ra 

'"' ırUrdln. 29 E)lôl tarih.il \'atan 
da çıkan bu habrr telı.lr 1uım 
ı,u ... aıır~rla bitiyordu: 

C Ba3ar·ın d~duA;u Yltiyet. o
lan Buraa·da D.P. nln aeç1tn,l ne 
pahaaına cıuru cıtaun k&uuma. 
&a çall.pı'."alı muhakkak. H&U.a 
O.P. B11ru'd& H\;lml .<:ı:r:anacat, 
dtyo flmdlden bır bQtm& varmıt 
da. kP.bU. Fakali 19.sf detl bU\11.lt 
:ıarıuı:ı )lir hayli ar&l•rat:ını ve 68' 

et moetl.Jme&tntn b&flba' cere)-an 
cdeeeıını aorıemet: de :rertnde 
olur• 

Normal diıı;i1Uf'1' dlmatl.ırı öf· 
kell"ndlrt'cek: biç bir tarar. oıoıı· 

)AU Jtall" 1'.P. )'I tan>h &oren 
bu 1a:.u, Buna'nın OPmokT&t pat· 
llll 1•1.etelerindtn U&ldmtyet'de 
birinci pyfadan Uç ~uhın ııze~ 

rlnden Vaıan·a •e adıma agır 
hUt'uııt vf',lle~ı ıa.>ıldt. Öfkenin 
ba~lıta Mlbe\I, aynı Jaı:ıda t('çlm 
~"'' lıakktndakl ıoru terine har
tı Jıarftne 1er Yerdiı;;lm bir Buna 
mf'buıunun. aıundarı cıka.n baıı 

~o:.ı:lerl b.anlm15 •ek.llJ1c fadırıa· 
~-ıı, ya1anlamaia. kalkışUta:-ından 

ileri ııtıııyorda. !ıiarın mebuıı, yeni 
rnıııeıvl.'kJlllil ada~lıtıaın tered· 
dııtlü ruh half'tl içinde at.ondan 
çıkan buı r;umlf'lrrı sonradan 
belkl dt' parti 4hlpUnJ bakunın. 
dan do&ru bulrn&ınış ye Bursa 
·nııı nenıokrat partllt ·B•klmi· 
ret• ıaıtte ıne eni bir beyanat. 
verıııhtlr. Etki flklrlfrlndtn riıcu 
f'lIDC'k D. P. il mtblhUR Jfl· 
nl beY•natını yayıulanınk da 
bir iktlda.r orsanı t<:ln bel· 
ki de ba' ıörevdir Fakat t•ln 
bir de bundan öteıl •&r. Bu 
)'f'nl beyanatı yayınhyan H&klml. 
ret ıaı.ete l ba11n meıleJlndekl· 
ı~rf! bir de dbrü•tltlk der!'ll vtr· 
meıe kaJkı'>ıJor. nu l{a:ıet,.nln 

adı ılzll ıutulnıu, 1azarına ıön 

•Bir kuını muhabirler halikat1e· 
re sadık katmamakta 'l'e dotrn:t'lı 

ya,maktan ~·f'lllnmt-ktedlrlt'h. Adı 
(hdl tutulan •lfakinıtyet•cl J'a· 
zar·ın fklidardııın ıayrı blltıin ba· 
•ın mı·n uptarıııı suçlan dıran bu 
mtsnrt~lı iddiası: •Okuyuculara 
l'anlı vr trn ltlklnl"r yapm.ıık 
her haldı d1lrıtst ıuettclllk ol. 
ınau. ıPrf'klir.• dlyır u t perde· 
dtn bir htıkümle 11on& Prl1or. 

_\dı nı &:illi Jl••mokrat yat.ar, 
6nct' lm:ı.a ını kull.3.nmak dtlrürt. 
llııht ıodl'f'!lln df', klmfPrln kim· 
Jerl! • Ollrtl t ıa:getll"<'illlı:• d~rıl 

,.·errbJlf'J'f'.li lırthl113\ına htle 
bir hak ka,an,.tn. Ü11''1.I kolay, 

"* n f Pt'akA t na tJ ena kç 
_ bal de (1 'lzC' mez u:ııeı n•ct 
e mr dandadtr 

Ka.P.plara, teker.;:lltre. pastacllata, 
f'rzill're ıcAtıt dajıtımın" bu hatta 

.c!nde baılAu•ca.ıctır Oııt:1 ma Gnce 
ır:ıua.plantan başianacaı. U' &mat l.a 
tıbli.t ıtOQparatlfl bu ır:ouuda ıerexı. 
banrlııt:arını ıamamlamıttır 

Ö:e 3andan tl~l\1 HO•f• önQmUs 
deXl paıartetl ıtınılndıen aonra tltn 
c: partl ta1>ak t.eYzltue atlanuıaaı 
betlenmektedlr oıı.t111Laetl tabıluır 

11ız.:ıgı. :taa· ı ·". ·1a.kın c na:ır!' • 
ve ııı.~a\ dıın. ıın teın.e ı roı ınu 
nvna.;atı cah t yoba;ıııa:;-ın ·pr " 
ve j\\ teşebl>lu;fio.':t.d•t \'t' dtııe a'lU· 
mu'.1117ır hateZet ı;elı\lıi:~ ıer. Cli>f 
L'D.lller U!!lrl aıtıncıı .Kıvranan. <.·t1-
kcn muaua:n tmpftraıorlutun .uah 
ia\~lfet t1lm1d1r Karnarca mua· 
hecteı!l Ka~o!ça muahedeeıt:vıe mey• 
dana çıkan ha..-.taııgın h!ç bir ~e-
aavı aötmekliıtn mütPmactt)en 1 

.a;o.y akt but:lj.ı e.almle nkLz av k• dolarlıır. UHon buluumaıı:tadır hlr t·lll'Ul•lr "" lh•\IC'I ınflı·rıhlldl 

1 b o ,,.;, ,. .. ~" "it • ılı••ll h.rıııll ocıu l ı ıuıı fı ""••11111 in 
Tua nı· , . .ı. 1 J.s!an~u. tl'.lhe~ı.lnln nıuhuı.U, aı·ı.l'lıllı.ıt• .. ıııı \11 .. ht"I t'lını .. ıır 1 
'1L1 nrıı F•kUHell'rln• aday OQ:tPnC"! ta:vdına f \rl1.tı..ı \'ıtrJ 

Tamir ettirilecek camiler devam edllme..ırdır. 1!;.rlfıı dl'vreııın '-------------' 

BURHAN ARPAD 

, de lli•Yt b1t.lrmı, olanların cta Haıl Bu tonı: u t"k zamao tartıştım 
.:.ıo iç n mese eni d•ün in~ 
k1Pr nı ıaxaır eautm. BuraCIL 

vııınar rn.rr• ! .• Ak ttr& ı"''" randa m<'t'lltı oJanlara e1tıenml' l mu 
JUmrUklırden ekllmlttlr 

Belediye Zabıta Kursu 
rendl, Aı 

lbrt.?llma&a 
e.mllf'rtnın 

..;.p , T•J6' .ıpı ·ra... "'' 
" cemtıerıııa, KOptl 10 
·amlt ve thvuuJa kar;ı.t 

rıı.r.aıı.t t'dt'nterın adNt:ıı b.rdenblre 
~1JtaeitınltUr. Yalnız dlln İ~~lu.t Fa 
lı:O:tf'l1Dı 73, Hulr:Ult Jl'alrQltM\ne 24 
klm~·a mntı.enctl,Htlne 13. Fen ra... 

~ zmecı.en karıya. tetn ıı:: Pkono
mlk .:ntınaZaı,alaTa ır n-eeıc Clf'lll m 
Arna blr tlklr aaamı cılan.t bu du· 
rumun a 11 te$tıı& :11 l:ı t ~·hnıv~ı 
nıese1e5 hallnele &ôrQyorum eım· 

ı e taaar b\J konu 'e :tcllı nfJ 
çok 1aıılar •uı:dı Hele bavadlll. 
lcaı1 atür. 'ıJc:ta haHnde dalma #U 

ün konuau olaa bu bah11l, tıf'Çlm 

!ere JU:ln taıel.edl ime tıaıtıp '1a 
hC.,.UIC d&'Valar Yaa.lnda bunu;ı ::>lr 

sona erdi 
1Jclne1 dOoem eıJtdlye Zabll•ll .~r~em1ş oimt.."lının zarun .bt!" ;ı.ıcı· 
eaııt tunu dU:n nihayete erml• be"I ı:u Pati~a!ılann deç-let r ca 

: Kuntu muvaffalrı•• le b!Uren l n n \"P ht.:k:.n cena.etıerı. bu ll,. 
ı~~· t\lrılJt-re t2 E"..c.ım Cuın•r~eeı sonu tor;ı:un~ bel~ me:::ı:ııeketl tcmır:n k 
pat ıo da E:ntnanu Raik Elitim 1 te devam e<tıyorau Con)l:U dOn a· 
merıtıılnde merutnıle aıptoın.Jan dan !ıaberı..ıllt netJ<;.eAl o.arak 1

1
Ut 

un ır:u· 

1 

man cıt'vletıer n oııonıa~ &ebfop.e
"oı:ee b.rartan aqnnctı d••re u· rlnl bilen fok".ur. Tallm VE' terbıie 
bıta :~nu da uo turatyerın ıatlrL aen mahrum Yt'nlçeti.f'r de munta 

11er!lml•t1r. 
Bıı eımUer. t.!18.441 llnı arfl'.-".' 

m:r ıt- lrUK:extır. 

Pamukçuluk kongresi 

ta kflıt~ıtnt .:ZU,• r1p P't.killt.Nlne 53, Or 
mar ~akUltetıne 14. Oll bf'Klmlltt• 
ne ı ~. t:cneılık oi:uluna ıı aday O~ 
rene! .caydedt1ml$UI". rıırltlyenln btı 

··ın 11.teltrlııden mP:ıun o!anların 
Oılndl'rı ltıbllitf'n luııırde böliie •rn:r-rl kayıt bUroııunda Uı\n edU 

pımukçul11k tonırt' l lOJ:•lanmıttır., ıı ektedir. 
Toplantıda. Eg:e b61ıeaının pamua Oıitel Sanatlar Acr.dımblnele nam 

qulut durumu. deltten lbtlf11çlar ll'et talet:ı' kaydı ton• erm!ıs bU.l\ID· 
ıı:ar,aında ·ı~tn aeqıruec.ır:, ııtlb•• rraktadır Ka)·ı:. df'vreıt l(lncıe i49 • 
Un arttırılrna.aı ıçtn alınan ,., aıına ıe..,e mimar. 20 tall'be he~·Jı:t.l. 90 ta 
ca:ı:- tl'db~rler 1'"öru,uıecrlıtt!r lel)t· resim "~ 120 tfl.lf'bf' dtkorıl.!ı~·ou 

an~ı"ı olacaıını um t e~ııtımt w:an 
netme% ama tB'cl da ne tadat yer- zam ordU)'U deltll bMıbot aı:ıartlfl 

r 
""" .... .. , __ ·- .... , ..... ·:- .. - ..... -·- .. ,._.,,;-,-,, ,.\ \ -- ..... -, . 

araba da..'ı.a c•llnceye kadar autaı:· ·' ...._• ' • _ ~ " 1 \. \ • \ 

O O C 

o 

ta~ı be'l:leyenler!n bem ..-ayu.ı. btm '4 - -· ı , ·, ·"' • f , -· 1. _ 

1 

' .... -· ~ .. . t ' ~ tıabı~tzltRt a~ıyor Bıı ar&ba•:a da ~ '.-• .- \ • ..., •" ., • '·' • • • .-. ... .- .,,. • .- .... 
aır~t,vonun,u; On bot dakı'ka aa ....... • ·-. ·- -. ·- ._. ·- • .... 
b be"1 dlırt aonr tavet da.ba ................................................ . 

=§~:.~.~~~~~:i:--~lff :ıınr;g-r-ı;ı------ı-~v:~ı.ı::~:~.::.::·:; 
91 bili tve ıeımeml tir, rOt'ull• .. ___ --.....---~ _ - -- l 2-I Aela:n Otlc:elenme•I mı ~·nPa ait· 
ıarını uyutmu,tur. ~'." "· Kendi R. ~ ., ıamMı mı ıenıktllını btlf!mlvoMn 
tini sııarete 1,.ı,.n hafız Knr EDEBi RO:\t :\~ TEF IKı\ •~ 0 : ""' 1r:ı eıııı1or. yaı.nıı111ı ıç1ncıo. lı:•ı"ıt.11 
Kadir'• kocauııın ""' ıtı: ıell· ıarın b(lyOJtQ iki tı~ yatıyord·.1 kımıYda<l.ı. tıh• dly~ mırıL:1&n4l lak:arı ıtuc&kllJacatı. ıellynrcıu K• 
,inden •lkt)ette ttulunur. LAmbaYt t:'.tnde tUt.Ut:t oolllol'l bir Adamın &l'lzlert 1· .. arı~·ordu. O dın 1·alvarara~~ 

m ııscı.tıt ae-:vretto. KaOın tr:cıeutnın z&man kadının ııttzü tatanııtı ... tı. •AHahım, Allahıml• Oed.\ coe:t 
cNP ..,, o•cı,d .. n mi"• 
t.Oid.p yatl!m d.:1 Alla!lısmarl• 

aı:: .• 

>U h&!inl he: pce irOrtırdtı Aı:ua &ra,tırara!: ıtoca.-=.ırıa baktı. Sı :Ct taı<klnlıkla a.cılaı lere deva ırOzel Alla.'ııml. • 
burna bir bao'kal .s eezdl Sıi;'.lc\. limbaVl kart!!ına uzatt.ı Ada:n Gfkt"yıe: "'-dam b!.SP;·le 

t:O~urm111ın cıcık daha 
uıturıar olıiun .. ı 

~ult:la:uıın aıt0n4' da..'ıa ço>c etli •VenneyPcem. ı11e \'ermey•· cD;nıe :ıcız .• oectl. cSaadttl. Jr:f\· •Verm.em. \•alll. vermrm. • df'Clt 
Hadfl mı,, ytlt!.lndtı, acıt.ıı.- aııamaklı bır cem , cu1c -6•111ndı çügU Kır"A:101 .. 1.1ıf herife k:z rnı Bu Oorto lU, ta .. ahanın eşratın-

ıtaae b,.Urm!4t. KadlQ ,9'ırara.k. \'erıllrf 9,1,·oıta tııtete vero1flln. 1 d&n. ünU bU h&\·ı\1de :J&'i'$ln, t\ıı--
Ka41r. merdJvenlercıen. va••, 

.,·avq. &ltt~&.'llıkla •ndt lkı t.ana•.
ıi bUJU~ tl.h.ta kapıyı aç:. Kapı 
cıcırc.acıı 

c~udet• dedt. •N• var? Nol4u ııtl?» dedi. c:Sf!n nt. dedin?• tuıtunu koparır e.n.st.en bır ada:n 
Kıdtn. k:ocu1nın •ansı. btır ...- Hpt, hf'Ç • cK.ıne?ı dı 

ıı 

A e. llmtıafl btıu c:ıah& ıcıamıt 
e!.u uvord.u 

KAt>1 S1Cltttadı Bqıı:ı• bU~ t$
v1nnt~ Grlen koeuı ~· A-:tL-n 
her aece. bOrle eve Cl''ınce rıncl! 
ahıra 1r1rer. atına baıı:uc.ı B...ı •c
fa. ııotru J'Ultan çıktı t.ıe. o zaı.· 
man A1'Şe tocuına baktı 8ı kı. 
J:ıer za:aantı o sarb°'lult n '"".il 
r> r rana atmış. aP!tne derin • C!P.oo 
rın dUşün~ ordu A rtl!Ye. btr ıef 
var Jri'ol rldl 

HaYatl llm0• det'L a-r a cnnıa
tf.ordu Adamın yüzü Y1'Df&"'tn1t 
ızörünü;n dt1 ama h betll ı, r dU· 
r· u T&t'f:ll B: ·az ö~ ece ta:ttı 
ıNe tız?• dedi · Otuotnu• ne dtl 

eanüvo:ı'ı 
Dört (DCUk 9aıııb! 11ertll uıa. 

a: rıe 11e stnçtl MrıtıAMe. yar&r1ı ... 
ıııına ra:aştr bir 9davta. lı:tııltOn • 
k&lCOn 

tıHeç "" ttedl. «Senı bel:ll',,om. • 
Sıttın1n va~t1fldPD ence ıı:ırıt

ınıo. ertt:C )'1lıU tu:dü 
•Tattı ar mı (OCUkl•t'• 
•C ıtan Bu z&ttlltla ta ırıu rnı 

l'l"."an ovandG~ bu aslan ctbl dl\Tı A:1ıını çocuıcla.'iMl•. ba'"aıtı a.tıı- .~ra.ımucıurane .. o ı.teınedJ mı?• 
l'aTrunun anut oıdutunu du1a:-"k yarcı~ l(ad1n te.nd:nı taranlıt.ar Bt 1e1 drye:nedittı ~uram ko-
Anado1u KO~Qnf1. tı'Sraın: ,- ı~ıp lÇinae bORUlUT ıtördtı• puvPre1t. «Yürek ,..rını sa&tercı ,. 
reçecc'::c bir ırnıu.,ıe hafifçe kibir• •Ha. hl bana da anlat. r,.atlatacaıc Suratn .. Bl '"' deyınırıldlm. ,.n 
endı Kooaınndan her zaman ">flit ıın şlndt • ır·n aı1or. bu mf'rnlt":et onun aa-

! ıı 7a•rulanna kaf1ı bay'ealne Adam, dalKin G&ısun Saaae:e tıaıı:: Ttl?r. d1for. Bana nP?. • 
b r ıuyırutu yakınlı• oıcıu l ç n- t-ı. yQzü ıertldl. a14ıertnl aıktı: · Kactının eöı;ei-ı ır: rırı ('f'vr."ml' 
Sıt!r:tı:falcl ba kalıtın aet :>l:ıt ar•, •Deyyu • ded! ı.ı ura kara. cıonuk OonUk baıtıp 
tırnıa.< ıatemırord.u ooun bu na Yerinden kalktı. Hayata çtlttılar. 7ord,u 
llnt rına.ı, btllp daha çok, daha lQ Sıtkt dU'Y&ta ıoırt.ınl ver.p oturdu, •Vttmelll.'t d~dt «V a.;.la ver .. 

un r&kiqtırma.t tlterceaıne: lukatını s·anına btra~ı. Kadın. me:ıı • 
•Yat.- • dldl. ...eunıar aıun to- lAm'b•:"'1 çtvh·e aaıp ona ı.o1tuıııu: OOıcte l)ulu'tla:.-. a:-s: ttUler « 'll 

ı:Joldu? Deyver bl hele .. • pa~a pan:a:1dı. a\'tn te1'$.ne 1 dl· 
J)U. • • ~.,. rd O 

Adam. .l)teıt11ere t>aknuyoı;ıu D1'e. Sıtkı. • ror:ard.ı Çocuid-ar 1çe e U'.'o"ll'i' r-
Df)ltt'\lC& ıı:tıçQt ıcıı:ına yanına IO- •Nolsun?,. aıye hır.la aöylon'1.1 ıar kaM koca tonuşmu;;or!&r. t .. 
k".Jldu· Bu yanların h~r l!lrkell llbı k• tıı~mı•lar. 1U1urorıardt. Ya.ınu. 

cSaade • ded 11~6' ima.adan arııı.az.. C1Ptı.lertnı. ktmMsız. "'°'!utta Jr.aJ::l'l.lıt g:bıY1 • 
Kadın. tı:ı~ u &nm .. tna da a? t!erını lr:eacL ba.şına «örUr. hL:&- ıtr. YUteıc::er.nl tara maYI ıö~·U•1ı 

4 rn ·" sıtklYI ba7le &örmek. krn der'11 Ama bu O' 1 1 delHC1l H~m 1'lP açm .. ıar, JflJ'a.>i lı:u.1ara dönmtl~ 
dtsını aev 7ormu Clbl,ıne cel11or df! ıçıa.cte oltıp blknier!, karanıı .ierı:U. 
noşuna ırteltynrdu. htını. •a.tkıniıitını. anlatmaiı>. P•Y ıOeyuı.> de<l~ ana.m cU1anmuı 
• Saaelet bir f~tndan b r raıuna ·ll1m11ıı: ıhtl~ac.ında~ctı. da Yok .. Vana bllll -.ermem .. • 
llônt'!tı. «ırıanın bJr tısmını at- K&Cluı meı.a,1• on• balc;ı.şorcıu. •Aııamın .babfln •ar mı bun· 
ınncıen aıtı Hatif ter\e:n.Iştt Tı:ıtn Aıl.a:n d.an?• 
but, aı yanaklı. da,_ınık kovu ta.ı .nu..a.n ı.ıaımucıurli Rauf çatı'r· tHa':':ıert oı.a nolaeaie.'1• 
v~ r.n ,ac:ıa~yle cvnç ıı:atı'ıCI• aı. • dRL •Hade. onlara. aıdelım. • 
ı;oculı:Julı: aruında bocalıyordu cEee7• «Nlftd!cf'Ksın lld:l) a•'• 
tJ:rttıcja· ken bU bUtOn çcıcuıctu . .flJ ıG•I lç•llto.. dtıdl .. Gatnı:, OnK to: An lataJ.ım. ))6yle, bOrla Cl.,.tllm 
rot: 'kız MUnentr. hemen 1anıb•· turu da aldık ısı:ne11 ta."\a rıfil d••? bı .. • 
t•ndL derin derın n•fet &llp •ıerı- ern.:n 1u2ı Do:'lrto&luna 'l'ere~ım.. d• tKı7,, t.f'nnfln ktm uı:tr~ır' O ıt. 

hK" 
Sıtın. 

tı~.. , 

rord Tan :vat.akta ot!anlar, .Un dl lauyor. l'lectı..... Ran aluca' herıt tencu l!f!YdMIO-
A~,,. 1 f!!l?ıll!I alil' nd& a et RUn!utuvla •• ki nıt• Ka~ın ôtıce ela Onun cıa paı'Tna•1 var bu 1~· 

"" ~r m 1 .... va•p:tar. ' \l \J. ttl' afdı <ıı:'.IUnıe\'\"flTt mJ? KOçti~ü mO'• t~ • 
r r.ı:1t e r. ıtkı SUd••ın aonını o;qadı K .a cL\c ıorııu. ıt0nrı ctı2ler m~r&k~a. Kaaın •~kına cıonııu 

111 
mu Ca.mınln mınar~ nde. m11e• 

ztc Kara Halll. vnreXlert kavure.n 
)'L'llk MAIYle sabah f':ıanını nkur 
kafi a.!)anın tozlu '·ollarınL yıkıla• 
cakmıt ırlbl bırbtrtne tutunan .. a .... 
hrtt eörüntı,ıü ev!erın damların .. 
terlP!D.z bir Aertn!lk ya11ıırlc:E"n tır· 
'•«"n 1·aııp trlı:f'n kalkmayı i\af't e
dinen. dn:,klı:unı aı.;nı&da.o l•not· 
CL'Ui e u ravan &rnç. ı·a.. ... ;ı p-,ntı1. 

toı: arı ::n aıT ı Yat•k ead'.lrvana ab 
de.t almıra kn1u~orıaraı Horoz.. 
lar ö:Q;or, tavukiar aıdatlıyor. I· 
tı«"iı:ler 41a'ı:lpleı1n'11 önU:-lde. kaıtn•• 
lara k01tılan t'ıktt1lett rrnrendfte• 
nt.. ıruyruıt:arını tıallı;ra • p.a.tı .. a 
c·v1? p.aUt!~rını l!IP diye orta )"fl!l'e 
bırakaraıttarı tf'mbcl • temhft l:l· 
d.;7or!11r KUtlflk meye'lanıncıa top 
lanan O'"rf'~W>;lO r:ollaıun t'H:-tlıı.On•· 
Katılıyorlar r'"n\htrl,.r ıııınlr11 çıfı
rıe~arıa tar:a1L h1!1çeyeı ı:rıt..-nlyfl 
haztrıanıyorlar. ıabah etkel:lıdf'n eı 
,.ardan ııe!tn O(' • bf'' kOy1ü •üt 
para;ır: h~tva ,j~mayı kı\r ~asan 
Nn&!ın kötOtU. \"Aİ<ıat.I VtılU~· be~ 
J'&fllndal:J' OlllUnu elmdldtn Clüit'· 
klnını aı:mı)·a yollu1nr. tahtı lt4"· 
p"nll:lr-r ırı ta.tH kalelınmla:-a ttOt• 
ltOt vuru~or. hır e•tk aaırı nr ku· 
la:ıcıar nı.ınarf':tlf':n dal.il'• - t1ı'1Rııı •• 
lJl&Jl INJ kola7cacılf 11ıııvrır11u 

fUt\·ıımı •at) 

ıc:ııı.mıııa mllrarRat ıtml~tır 

400 Rumen turisti geldi 

Dün gelen mallar 
Dün ı' "( ::, le limanımıza 'o 

ıorı ;ı.a ;a• ıı altaamı. tıı ton raJ• 
tattır. 88 toc ta;Anı seratn1'.<. 104 
ton ;elit:. 17 ton amt-Jaı&J k&tıdı. ft& 
ton buzlu cam, 109 ton pencf'rP 
camı. 140 ıon kaur:uk. 30 ton kt:n· 
yflvf ~addi"' 1 ton ç il leYha ve 
IIM tr•n tellf )'a .: ırr. tır 

ltlemeciler suni ipek 
istiyor 

lıtanbı.ıl urnum ıeırıı -' ,.nt.Uıar 
ıar ,., nınatahdemlerl dPtlltll tılrll 
ııu• bafvurarak tendUerıne sun! I· 
pf!t taııatalnl ı.tımı,ıerdlr. Derneı 
muracaatıncı.a uzun zamıncıauberl 
ıındtıer1nf' aun·ı tpık verUmedlQlnl 
beUrtmıkte "" ıhtı)·açları oıau ı ıon 
eunl lpeJln blr an anct d•lttllma.ı 
!cin teıı.tbbUM aeçUmetlnl t•temıltta. 
dLr 

Konservat'!ar orkestra 
konseri 

ııton11ervatuar se.ılr Orll:tatra.ı 0• 
mnl Re,!d Re,· tctare11lnde mev.ıılmln 

ilk konaertnt Onüınlltdekl 6 Eltim P& 
?Ar .. baht .a.a~ ıı de Yt'nl komedi 
tlya~roaurıda v•recektır. ------

B U G ·U H K U 
H A V A ,.. """' ... , ... 

roloJI lscuyonu· 
nnıı 11\hınlnlPrlnr r:ıJre tın. 

ıun 11thrlmlz ve C"l•annda h••ll 
a7. bulUChı ıtçttf'k rUı:ılrlar d9" 
ğhlk )tinlfrden haflf olarak eM
rekllr. 

DOnlln tn fllksf'k harareti ~• 
en dU\llk hl" 11 aantlırat ol• 
rak ka,dl'dllttıJ•tır. 

TAKViM l '"'"m' 
'? F.h.l'f lfl~i' 

1.\ 10 ciC"'i :ll - fttZIR J~fl 
Hl '11 1:ı;:ı - r\ı.(r~ 10 
nlc·nt 1;n1 - Uı>hltılevv~ı • 

SABAH 
ÖGiıE 
!KiNDi 
AK$A~l 

YATSI 
1'.:'ı.fSAK 

vaııu111 E"ıant 

01\ :,şt l:?.Ot 
ı~.o3 Od.12 
15°.:J3 Qij.:JO 
17.ftl 12.00 
IU .~3 Ol 31 
041P l0l7 

G.e-,tttmlı• .r5nderlleo 1a· 
ıılar n rt:ılml•r basılsın 

lıınılma•ın iade edUmtz. 

..................................................................................................................... 

n·uuam Holdtn il• Vlqlnta LelUı •ller:hul Heder. ın ıtır aahneılnd• 

MEÇHUL HEDEF 
(1'o1'ard tbe Lnknown) ReJI : 
.~ervl n LelluJ - 01na1anlar: 
"Jlllanı lloJden , l.lotd !il olan, \ 'lr. 
a1nla l..elth, :.uurray llanıllton -
ıt.mtr;ı. : Hal Roı~uUl - i\hillk.: 
Paul 8atoıu l"rod\lk•lyon ı 
Tolul'a · Pruducıtlon - Oatıtan ~ 
\\'arntr Oto" - \'ıh: 1956 - Anıe 
rlkaıı t- ilııtl - t:L IJ .\~llt \ sls& 
J\1 \SISUA. 

Alervyn Lenoy Hol:vutun ımelr:· 
tar reJtAOrler1nct•n blrlctlr •B•n bit 
Pran~a Kaça!ltJlt:n• ılama ructt.ht 
from• cı11.ın ıın.ı ı rıımt onun old"..a· 
~ ıılb~ bır ı.ıamaular Hoııvutun en 
ook Ulm yapan ntJı.örli de odur. 
suı:ılar araııııda Kl.lçUıt sezar, oun· 
ya DeQ1'1yur, Kra.1 ve PlgOran Kııı:, 

BQy'O.t $;hır~ !llrtıler1 vardır . 

Falı:&' bunlar etaba. ;o.c 1930 Uı 
19•0 yıh araaında çeylrdlıll tllmler .. 
dlr. 1940 tan ıonra çevlrdhll 111m· 
ıer ara.unda d& •Tok)'o tlıtrlı:tdı 
Oti.ız 8anlJ•• "' •Pedal.Ar Dokton 
uyıiab1Ur. 

J.trrvyn l..f'RoJ filmlerinde çotluır. 
büYUk artltUtr roı allr. Pıul A.hınl,, 
oaroU Lom11ırct. Myrna Lor, Bpen 
,t-ır Tracy. Oreer OarlOJl. Wtıllam 
PowıU onun si)!de .anatçUa.rdır. 

1937 de çevlrdlıt1 •Th•Y Won't tır· 
ı::etı adlı fllmırte U.na TUrnor·t 
t.An.ae eden de odur. l"altat ıtı:ıı Jl· 
lında ~B•n Bir Pranp Kıçatınm• 
llbl le•U blf tılm ,apm:• olan !.!er. 
VJD LeR01 ootıulr ı, ttlml J'•PmAk~ 
tan 6te7e 1ıçmemt9tlr. 

oı:ı.lt;bul Hed~f• filmi de • terifn 
LeRoJ'UU işi filınlertnaen blrl •AJl· 
lamıyacak tadar taı.~ı bir entrlk•· 
1a da) andır1tm11tır, 
nıznın tacır·ıarı da le(t'n bıfta 

ıcrııu aumuc, ıene Amtrlka 
Ku•vıtlerln• d•r•n•n •Vaılte 

Raya 

Ba. 

tına tıımıne nauran bir ha.Jll • 
:·lftlr. 

ŞEYTAN RUHLU 
KADIN 
<Ql'l'n R~f' R'Jt: Ranald ".\tac 
Douıaıı 0)nayanlar: Joaıı 

Crawrord. Barrr ~alllvan, Behy 
Palnıer, John ireland. J.ucy ;\1&r · 
low - Katnt'ra : Cbarlt• ı.aıı, -
'Hi1lk : G~orıe Dunın: - Pro· 
dUlıı~IYon: ,Jerr1 \\'ald Productıon 
- 1Jatıtan: Colmubla - Yılı: 1111 
- Aınt'rfkoan fJlnll - ı.tlKs , .• 
inci Slnt!n1alarınd;1. 

\"ılan rublu bir lladının t:ocaaına, 
ıı:urümcuıoe ve yınıWne )·aptttı 
ıeıı.alıJdar uzrnoa ıturuıan 11ı~ın 
aenar1cıauou da r lj1aur Banııct .M:ao 
Doua:aıı ya:ııımı,t.tr. 

Enda Lee·nın bir blk.l.yeatne daran 
dır.ıan aenar~·o raııa hanıkeW olma. 
maltla beraber. Joan crawrord·uo 
b.ı~nh oynuyla betll btr .sev-ı.s·eı·e 
ytıll:u-lebllm!,tlr. Hele ırumceılnın 
.tendlalul OldUrdUi:ü haberi Uztrtnt 
Jo.ı.n Crawfonl'un tf'Umdıkl adı ıı:va 
PbUUpa) Clkardıtı Ofun. Öm.re Bedtl 
Kadın (M:ılderd Pirce) fllmlndeJU ba. 
••r1.11n1 da aeçtntftlr denlleblllr, 

Joan Crawrord'un toeuı rolUndt 
Barr:r 8u1U,,ın da ırı 11ır oyun çıkar 
mı.ı.lr, Fakat nım bütUnllJ'I• ıeue 

..de fa lla ııaı çtklel lleltr. 

PEMBE MASKE 
The Pnrrııe :llasls) ReJI ı nranr• 
llumb•rıtone 01na1ahlar; 
Tony curUt, Colle•n !\1111-r, Otne 
B.arr~·, nan o·ırerJlhy, Arıiela 
l.ınabur1, Glorıe Ooıen:ı, olohn 
Hoyt. M1rna Han110 - K•mtreı• 

JrYinr Olanbecı - • IQZ.ik · ol6' 
M-ph Oenhenaon _. ProdOJulron: 
f·ntvf'rıal 1nttırnatlonal - "\"ıh: 
9.5ı& - \merlkatı ı· ilmi - \ E.'ii 
.\R Slneı11a!ı.1nda. 

1803 yılında, f'nnnda tratcur· 
Ja Nıpolyon aruındatJ 1q .a•&fı ken. 
dlne tonu oıaraıı: atan •Pembı Mu
te• oldukça ı:;ı düıınltomı, btr ,._ 
rUYen tUmldil", 

KODUIU Se&rıt.moube'U blra:r: h'ltu. 
latrrı.akta 1" de, olayıınn bartkıU 
içinde bu blnz 11& ortadın tAJ~!Up 
ııtınektedlt. 

Techntcotor C..tnıtıne söre rtnt• 
lendırUmı, olan nımın ttDlr hakt· 
mından ut:ı.cıgı bapruıılıfa dikkat 
e~ıımerec.t c!urıa, APembe "taah~• 
haftanın uırı· ıe ae,rtdlleollte&k fttao 
lerınden b1ı...ır. 
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llt1Potılt o.1&11ara JDfTda.a Tt-;;;1111!.k 
.1.nlirtlf>rt 

'"ene4il41 ' ~-------------•"' 
(G•u:r 1 L •• F 

ı e' teı, '' "* ro 
Bell i 

M.Kapani kardesine1 1ııı~•~ııuı~ı~q~vı~m~1111 
1sert bir cevap verdi ı . , _Bır AıııeıiUI• Ud•n aıııaıı"' ı ~h•j>Pla bir hatip orll'I~ a ._.,. 

l.ı)'or; baı,lıyor O.P- )'I l.Ala~ıa. 
ntı.ıa .• 

'''l.lt1f'hlrflf" l>lr hatip nrlıH :\ 
(•ıı.ı.Tor: bA ıı,-or C' 11 P. ~I ı..ı· 
laııarnt'."a_ 

H;;1lıl.1f' .. lrdl" l)\r h.11lp orll\ıa 

. ıı.oor; b.ı ıı~or Hıır. I'. ,-ı J..a. 
f;t,\lllıllll.\;I., 

7.oncnldaı..ta bir hatip 
tlkl)Or: ha•lı)'Or ('. \I P. 
l :~.l l;Hlll) a. 

ı ıuıı /ltıu ı.ı~.a"ı· hf'rlrı.ıf' ... 
d11rm;1nıır·a .. ına l)lrblrlnl k.ı.· 

l.l.\ lı.H)r. 

\,. 1-ılf'r l)o~ le ırlılllH'f' dr ... n. 
ıııındıt lif' olu~nr. tJllJ.'or nııı .. u• 
1111/ .. 

Jla\dl hunu hf'n ~nılf'lll\lf'\1111 
tll". ıınııt.fl .1:1n•t,.lf'rln hıt•lıkla· ı 
rındA Uıf'lh'l"~I ,ı, Okllfllll, 

- Pi~" ıuta S.ala,- darlııı ha .. w 

ıattı. 

\il''' \ •:ı.I 

«Osman Kapani'yi hürriyeti boğmak \ 
isteyenlerle görmekten üzgünüm» 

1 
1 nusu t 'tubabrrlmi?den 

1 

İ m:r, l İ . günden'rerl 1 mtr j Olman Ka nın:n d-- •erdı11 bf!· 
ehrt ıı:•YPı llii ceken hi.dU<Plere ranata. muıı.abıl bııaun de :ı.tunı=:ı K& 
aanııe olmaktadır Biti muhalif dl p~nL •t•bey&:ne o.lt\Jll \Hr ı·,.••P yer 
·rr: tı.e tkt!d•r parrJaı mebu.u olan mı,ur. 

1 Kapanı tarde"1tr araaırıda ba,ııran •B;r zamauıl11r ;cendlal ı:e Jf• har 
aJ dUeUoau bı.ı.ıun dana da nar•· etuaı HtlrrlJet m•Jcabtdı ideall.'!!t 
ref.J.er.mı Oemın Kapanının buaUn hurrt)'etl 

1 
bojmat: ll~P>-enlere ardım buau,un 

Adlı.ye Sarayını •• ..,,.,.ı~ı "'" .•• '""'"" •••. me.ten tıqll.nl\ru• d ·e-n A.Iıltırl Ka 
panı demıştlr iti. •Oıunt.n Kapanı btr 

H d
' ı zamanlar tıpkı bf'nım ııbl blln1n 

asta ne iye k&lb! ll• O P. yl d .. ı•kl•ml,, 19'4 •• 
ç!m;erJnde d&bl reylerlnt ona vennı., 
allenın cııaer ltrtlerlnln tlP ~lmdl 

,.. 

Amerika'da yılda onbin J 

kitap basılıyor 
NP• 'Ol A.A ·apı aı ~~a~ JI 

lk ere- eôrt B:r:e ı; Amr ıta·rıa 

vatıa•t oiaralc. yılda 
x.. · ap tıa.:sıhnak:tadır 

baı ':tı'. an ır.a:v~ı 8110 
trıaietadır 

ıcı oo·e }'altın 

tiıııumi k.t•P 
milyonu nuı-

Go"slerı'p dolandırdı bu ponl4•n nltln qumuı oldu.tan 

1 
nı acaba btr l&bAa dunıp düşUnmü;,. 
tnüdüt. Gortl!Uyor ıd o da diğer Ut 

Ot- ·c.tıııco A. ;e ~za :\lah:.:.em~ tldt.l' menıuplırı &lbl balcı"aıltrl 
1111 .ı.l\Jll':lllı bir dolındıtıcıvı diınk.ü ı:;orllp onlardan faydalanmak )'f'flne, 
dUl"UF-Ml t-ıonunda dört ·ay haPf'e başını .ıcuaıt. aokari de-ve kutu m•n· 
nöabk:Um ~tmiştlr Un1um1rl"tle kPn tıgı Ue onlardan kaçmaaı tercih et
ctı1111ıl mOlıend_., olara.,; tannan Rt mi tir.• 

TACMAHAL'i ZiVARET 
01\Tl.All 

ıs. ciFransız hükumeti 
cıa:;et Ca.n evdi. bu di.'t'aya konu 1.hincl Kapını ao1:~ennı tu cüm-
oıaıı hıiıdisf"d f a"ınıu 1c&ııjoa.nıa ıelerl• bltlrmı,ttr: •Kendlaine •~_.o 
doktor oıara' ı;ıknuşıır Jant ıunu aorıemtk ı.ıertnı Jet aile 

Urda\ f'I. CaO.'if"\•di a:u av önce, mtinuebetle.rınl politika aabaaından 
1a tali ha; ta bır kadını hastahane uı-ak ıuımail. pJeat 1lt bundan boy 
}'l!I }atır:na:t \•aacıı ne kaııd1rmı1 le tıab.t:ım• v&lıı;l olablteceic. tahrik 
\'e :::tultanahmt'ttf'kl Adlıve Saravı- n hUcumıarı te•aplandırmamak ka 

Ceza Y ·, r ·ış·ınden d·u·· ştu·· ~,~~;:::~:=:'.'.·au::·h, .. ~~ı ... ,.n • .,·.m· 
J 11111 f"1ı bfi7tlk; ha~tahan&tdır• cıe- N•mun ö.ı~.iA. 

1 
mlş VI" umumı t€'letonlardan bir! 1 3 5 Q d "k • llfl Rldt'rf',C l)a,tallıb\f" konu,ma nU 11• 

. y ır 1 tıdorda bulunan B ourges - Maunoury' nin itimat mar .. ı yapmıştı• Turıut ERTEN 

a 1 F 
8auıkalı doiandırıcı tP.lefon ahı t'vlendıler 

maması ransa' d b' ' A b h b ld 1 Ae'llfll f'illldC'Jl btrakJrkCll. hUt& k&-a yenı f r StyaSf U rana Se ep 0 U Jına • Bu l>l O• halletıllt Şım-
\.P •• T.ll. \ il ıız bana 400 lıra verın de l'f'Z l 

Par ı e P aı a cı Uı n·a ia ı ıa a u Jr unu Uf' e yatır&rak' yatak ayırt&'.·ım• dP 

1 
ura -.ıauı..oul'), hüku • •<=1 B{ 1 • &• , ıa ıtmf" il" halı ıçı b ın •fahık 

1 
ınıı v~ tadındtln uı; altınını alınca 

za· ır e nıa.ıauı. ölçıı:C tou~t C'~ mı, kalama aıı:· acıırlar onadan a: holmu tur. 
et ,·eıUmell,ı lıtın hu:ıı.anll:.l aı - luhalelete 150 toınıtnUı• ---- ---------

:1eı~ ";1· l ~PC1tstf'n lınaf'J al&ma- PouJaam;. ı:; k•da.r so~ a~ c..: ım-
ı.ş:.a dır hurıvet.çt ,.,. bazı rıCl:ca: •~ aJ:l't 
8
1 
l)Urt:t'&-Alııu o ry ·:ı ılltlnı ~ '' lıdf'rltk eLnı tlereltr 

..._, ık ';~td.IJ"da:ı ,.._ 
'e "'33 Je-htf" hVI 1ıon.ra Tı9 •leybte l.Jl\E' v.ı.ndao Cunıilı..ırtı~k&[.1 Cot 
la •ı. 11Jn 1 ur e lk darı:an uz~ J'e~ lt"' ~ukfun,. k.uruınıuı ıçtn 

ia p.rf'll"ı • " bqlamı ur 

1951 Y\LIND/\ 

BAH<;EU EVLER 
ve 

· ZENGiN PARA 
i~RAMiYELERi 

8 yaau (f'Trt"l~rto tradele-rıne eör,. 
Başkan cot \:en b r htııe.umf't k·.ır 
n111ıı..: e: b roç bir ı nz,.rın.. a·· 
muuıı brrh•O& b r kı.m~yt •e ·Lf 
ed DCCJ:°f" tadaı- h•·ıl zan:.an e:eçe
cel< 

Y e aynı <;eYrf!.f!ff' nuaı Mn bu 
CO.n FtanAa oldUk(a mtıh.nı bır 
buh~11.o ceçtrmt"k"ed:r Z;ı·a pol · 
ltaC'ılaı c~a\•tr 1ınt bır baya~ nıP~ 

-·oı.-

lst. Kız Lisesi 
Oğrencilerine 

Kitap temin etti 

-ı-
Yunau.ııstancı.a baoamıa '3eraber 

uzun ıene:t"r kaldım. Bu .eneler 
ıç;nd.e- TUrklcttie 1anııtım ,.e Türk 
ıer: eevmett Gğ:'end!m. Hocalarını. 
An..U.olud.an kaçıp Rt>len •e çol'U
nun ana cıııı Ttırk.1,'tl o:an Yfi7 bfn
:rrce muhacırdt. TOrklyf'nln hakt· 
k1 tarıbını ~n bu ruz binlerce 
mültecin:n ıı:albinde okudum. 

Bunlar. yrnı nıPn1lf":.O:etıerıne bır 

.OriO a:ı,anıırorıardı .. dogduklan 
·urdun h1U1rf'ıt nıb:arının her' ur
r~ındP y& ·11·ordu. t:B~rtın mf"m.!e
i<ette her adımda bir haıuam w'ar
cı.ı. AtJnada b.ır t~:t han1am yoıe::. 

Bız temızlıke altftıll:.• d!l'f" ıntıror
ıardı. Yenı et!"ndllf'r!tıden fena b:r 
muame-ıe ııörrn "" atla)· an bir hl~ 

j metç1 kız ııo~-:e diyordu 
- E8it hanımlarım bana kendi 

ıtu::arı ııtbl bUı)·or:araı. ~• in
cıtecel< hır 11ey sOylemı.yor'.ardı. 
Şlmd~ 'kendilf'rıne lc.ap&lı kalan 

l!h:..1 memleiı:et. her b:r.ıaı tçın bir 
cennettL Onun her yı l'f_lzeldı. 
Ora.dan Uı:a..'( dUŞmPtt hf'Jlfii fe
Ii.ke~ıtrın en bü:;Otü dl)'f" karşılı
r.orlardı.. Fa.;.:.at bu ı\.i(ıbet:etının 

mes·uh}"et yükünü Tlir.il.:erf" yUs
lemt"l!:e ~;alışmıyorlardı. Ar14tırrn.a· 

,uına de,·a;n et.tikçe ben de unı ta 
naat aet:rdım ki Şar:.t me.telMtnın 

muhteilf !"afhalcında TUrkler da· 
tma ha.bıı;:ıga VP eadnı utraml!i
:ar. bır takım entr~~alann tur!J•
nı oh:ıu tardır 

1' \ Rl ll f ' ÜORFTTI J\. l. t R I 
Tarılı bana un!arı da ötret• 

Oı .l(ıie<i.& ve modem de\'rln i~k 
klf!.mıntia ~f"nu din ve ml"ıhrb.n
d~ı.ı olnnyao:ara r~anıak. keıı • 
dınine vP küi.tQriıne 1-adık kı:mak 
\'e dL!edtğl JPbl fr.!ıısmaıc ım.ır.Anını 
,.,.ren b:rtC'ık memır.;..f'tlf!r l\olt~!ü
nıan mem!eketıendır Ye bUl:ıa a 
TOrl<ı~ edir. Ona ra~mt>n. tarlh ıröt 
haltikatleri rakın zamana ltad.1.~ 
göre tahrır edtlmııı:. Batı A.leıml bu 
aı2ıernı,. Tür"lQ~O ıı:addar ve za• 
hmrolde ~sterm~tır. Tür~ ,da
~ıJ altında Yunanlıların. 11.ıaca:-

lann. Strplınn. Rumenlerın. dana 
nıce unaurların uır~&rea hUZ\.lr ,.., 
o zamanları aore nl&bl bir ba:clr:&
nıret tç:ndf' ·~amı' vt bf"ka bu.
muş olmalan. Tür:dUt1iln 1olt'?'8'.l
aına. ua:etine. medenllJllne en 
canlı bır delildir. Buna kaneuı.ı; 

bpanya &ıb1 memielt:etlerdek. M~ 
ıumanlar. ı:ns.zaıron t aratın~an 
.şkencf'lf"re maruz bırakılmak au~ 

l"f"tır:t \"Oi<. eodı'.mt teli: lzlf'rl al
mamı tır 

(.08 \ ' f\ IZ l 'I' \Rhl .. l 
Yunanı!'. anda ouıuncıuıırum v11-

'.arın 1çınde ı,unu cıa Oll"f'nd.m: 
Türklye lie Yunant.1Lan ara.sın'la 

ne ka.6.ar aı:rasi bu"umet. bulunur .. 
•a bulu~un. Yunanlılarda Tlir"lr-• 
tf' karşı r~rarlı b:r cuıbe. bir ,. •. 
:ıcınlık h ~1. b.r ~a:.·aı vardır. Bu
rada Anado!udan ıt"':en :Jıllhac.rl~t 
den b~"wntyorum, Mora.. T.ıt:·wa 

8'tbı hr:· huçuıt il' ra kadar rıt:.·k o
: an Yunan topra~arında ela TU:'.'\: 
:ett ıo.a:şt df'r:n bir ~'·ırtntn ra· 
aö.tl:ıuı harrt"t.e z-ordtım. Yunan 

d&fliarında a.tızdan alp.a doıq.an 

çOhan kl.11 •&rkl!.l buna lOı, btr 
m a.:dır 

:-:ıa~bnın mta. • :'1·.: Be:ı b. 

güzel "oban 11;:1ı11ım. b.n korunum 
,.ar_ Beş yoz ke('lm \'ar. Fa:ıa.: .. ar 
ırn kur•ıar koyunlarımı resınler, 
,·anun t.eçtıerım (aka!lara lem o.
aun. ben be-Y'J,mln yaıu."la a-;due
turı. ~n beyımtn yanına lı::oşac.,.. 

tun. \ff"rjettı ana ~ahımı atfet
aın, Ne raparım eUmd.e c1etıı H•!' 
ıe:;den t"\.'Vel arnin aa~:ııın. aen:n 
ııadr.tın bertm .. , 

R!va~f't-e a~re ı;arkıdalı::' çoban 
kızı. evi ı bir ttnç tadınmııı. o:r 
Tilr~ beyini ~evmiş. e•tnt ter~e~
Dll.$. onun yanına katmlŞ. araların 
da;.c! att'lll ..,ıc, uzun zaman bır 

volkan haUnde kalmıı. Garıbl ıu 

ki hiç btr Yunanlı bu f&r;;:ıya kız
mı;orcı.u. bunu ııeçmit uırlırııı 
hoş bır batır1151 dly• karştlıi0:'4 

ou. 
Benım Tunarıi!;tandakl f'dtnC;

tım kanaat ıudur: Türk 't'e T'J· 
nan ko~ular ar-.ında bü~·ut b r 
l akınUk. takım takım bfnzera:ıt:t":. 

af'lt mü"lttttk menfaatler va.:-'11:
Fala• buna raıtm,en, her lkia1. keo 
d· haline bıra.kt:.mıyor b.rilı!"!n:n 

.ka.1bıntn yolunu bulm1e.ına tmk.\n 
verlhnı:vor. ar•:· a b,r dQEüye ıcara 

kM ıer cı nsor 
nt,ol··•r\,U\ ö .nr,0111.;1.f'Rl'I 
Yunanısı ancıaa eonra Hın<J.tfitanı 

eııt m Orat1a "IurJc medentyet;.fıı.:.n 
11b1delf"MJ1~ Taco:ıahal camıı ııe. 
onu meydana ıetıren ·~an:ar•n 

Jüıtaelt ,.e ecnış ruıııyte kll11t.:»· 
tım Türk:uıte lc.ar:-ı olan sevcr;:rı. 
ve a!l);am derıruqU Te aenıı.er 

d: 
.A~nı :ıama:ıda lat&m.ırPt ha~ıtı.-ı 

da H:nt muaUlmanlannd&n df'l:'I· 
ıer a.!dını. mü.şttı•:erı o:rer b rer 
c;öıdüm. Btt rUhun ıe,·ı;t. Cf"\•ita.~. 

fr-raıı:a~ fedaidı.r.ık, rr.inevt s-uz:el 
ıııc. ba11ta meı;hep ve kanaat·e o
lanlara taha.mmoı veı ~•rrı IPkl:n• 
d~kl ..sil nıt:··açıarını en ıyı taı.•· 

m n edrn d!ntn İıslAm Tt: oldu~u 
hakkında kc:ıu<. m pekle ı·. 1,ık 
ve Dl!" ara ışında ı:en b r :ot:rtı ... 
of' e \'&r~ıtı:na kanaat r:et :-dm 

t.rl.:11•1 '""' • EKiM SONU 
<;: EK I Lı ŞI NO E D n ft-tlrtn b iın .. : • • ma 

Raia aı ı utrPnr .• f"lif' dol~p t1..1n. t 
1 ır Dıl inla• ın dıtında bazan 

aaa '"re" bl"k f' f'n uçu l•r. ço'~ 
d•fıı. .111\.ed ıı: t"r1 kıtap \e (ll"ftf'rlf!r1 
aiamadan a ı ılnıı lar •• M&.lk• dfl 

....... ., ..... ~ ...................................................................................................... _ ............................................ _ .... .. 
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L i RA 

Htr tO G hrayı bir ıyn lıKı •uR1t ra11 

DO(JUBi\NR 
tltı.ıbınızda her zaman ıçın "' 11 

ı oo ht1 •ulund"Nnwz 

---

Anlara ıcoşmuşlaı .:11r '"" •ıf'n,P 
rlıı 11 rd f"r k ap ann buhına~ 
:nav p~k ı.'Oıı. ö&renr. ı .11u ııı' 
11.tı aa i.ıırııı m11. tıuıır Dıı:ı l:ln 

Yol;.1 ııorıliQ~f"ll bıo ııaı 

".1ı tj \,7Ull lılı:ı.i" t'lkhır l&· 
lldf" UAIRrıaıı llll;fT"O("IJ"I" kaldttltı' 
areı•n caddf" ,. t.at: ·~Hıt ,.,. r.t•Vrlvt'-

!f'rl IU(.'lf't!t1 nn r Ma~a71!11:-ı.1 
b ~ lldt: ( 1 lp ! Pi;. lif' Clrf'U : aJ4"
br}f'ılC vPl er 11 11aırtnl f1tmarr.~n 
ı>Jde C"dPWP"Tıeu n 'ti.zan Uı;Q " 
A ı ıo nde k.CJt m ıant· 

h neimt- aı-.,.ın<la ratıdey ,.,. 
11olı:Ular-1 kaplayao •ey ır aa ıcr 

• ara.ı kOlaylllı:l• raı-1,,. r • an mal 
aaıtık:ları eörtı.müıtllr 

h. anDtıl Kıı ltsesı er.nde b r 
~f"ba& ... ötretmenlenn l.A e0.1 

ap:arc'an •e-r,.kıatt kada" re::cin 
l"f"n f \'f' Ölt'f'hC t'PI;\ kitap h 0 1JA 
r nı ok Jlaan f'm1n p1nı,.!f"rin •&&: 
ıatn~Hr. 

Şehir Tiyatro la rı 

perdelerini açtı 

hıanbul Bfltd: ·e ::; 4U' T1Jat1'0-

I :an, dun a.c~•mdaı. .:ıb&N'n perde· 
ıertnı yenl llyatro mtvalmlne açmı,. .. __ ,:mıc...ı:.:::::t::ı~----' 1 !ardır. 

VATANDAŞ'IN ÇiLESi- ı .. 11ıulaL.lt'rdt'ıı .. ıınr;t ;lt;tlll) ıııt'~ cııın h~llnf' ıı.onra dıı dolıııu" duna· 
,ı::ı ~ı·kllılf' ~oL.ııl:uı Ktırı\l.iı' 111r~dfu11ntt11ı n\ .. ıta bt''-ltoyrıı \Rfaııda~lıtr 

.. ,tııahtan alı."iııtııll:t '-Uthır \•ilr ıloldnrın:\l.ta. dı.ıtlrıırlı.lt"dlrltr. rıaıı :'iO ı.uru)j (ilan \lı."ııırı\) IJatıın~A 
1ı\<.ıtalıır lı.u~ ruL. ~avurl.f'n flutı :ıo ı.ııru .. nlıııı ( 'aııılo•ln hA1tıııda buna nn7.lre olArftl. 1aıaıuta~ıor lı.u~· 

rtılı. )Apmal.tlldlT. Hlr .\ftlltltt \;l..;ll:l hl"\.lı•.\tll \'l\llUl41ıı-,, hf'llll"ll yauındtı lı)kll hf"l.lt>~ıf'U \R•lla .. Uun~a
tlln l"JJ ıt:trlp l("t,firll hıf'r.1;Utl kl\ralo.u:r Olf'~rtanında \llkll b ll lll:'fOt. r.,).Jltl"ıt blll'fU1fl. hlr lrafll. nlf'ınııru 
cımu'a''"""" l.urahlll.Hırdn "411 tıınlr-r de p nır-nuır H• orartan :\lınıtı. Kofor •lıııdl ı .. ıt"dll'i ıtbl lıarf'l.f'I 
4·dl~nr. Zira '\al.ındft .. rııın t'ıtr. 

·-

Komedi tı~atroaunda HIC olarak. 
do~·\lmunun 250. :rıldönUmu mıına~e
betlyJ11, tınlU İ!-ai)·an ya:ıııırı Carıo 
Ooldontnın ,Kahvtbanej adlı pt;ı;ıW 

oynanacaktır. Ytnt T!tatro Ul!t bir 
tTrıtt tt:Pr:e, Rf'f\k Erduran·ın .o .. ıı. 
adlı ptyeatylto }·eni aezona ba~lamak
tadır --------

lHESA~ SAHİBİNE1 ı BU tAVABO 
• 

1 
' VE BANYO 
1 

TEMİZLENİR 

FAY , bı~.ak, çatal , ka~ ı k, 

isli te ncere vr bi lıi mıım le· 
keli kapla rı tutemiz yapar 
FAY, mermer, çın ı ve fa
ya n sları temizler \e parlatır 

Adana vapu runda 

afyon bulundu 

Jtaca.i(çt::. maoıı memurları, 

l:f'f Akdt"ntz atfer!ndtn dontn Ada· 
na rotcu (tm~lneie SO kilo afyon ele 
ıeçlrmlo;!erdlr 

BU AKŞAM 

MICHELE 

MORGAN 

Oeml on be~ ıün tıoce İlıtacıbul 
limanından hareket eltıııı r,&man, po 
l1ae ihbar 't'apılmış •e polta df' ıemı 
.ıı:aptanını 11'1"':.:Cle dı.ırumdan batıer

dar Ptm!Atlr. 

Kaç•k<:ıl•r. ııoz hapalude tuıu:duk 
tarını far.i:i:ett1klul 1çln at)'bnu M•r· 
a!Jl·a limanına çıka.rmaittan ı-aıaec;-

11111 •f a~·nı ıemı Ut aer\. itUrmlı,.er 
dtr. 1 

J EAN GABiN 

DANIEL GetlN 

iTiRAF DAKIKASI 

(La minut.t. de "'erıte 
mınd~ ~iılıere unutulmaz 
kikalar gE.'çirteceklerdir • 

İliveten: 

fJ!· 
da· 
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l -· AÜIT11• ltlJTtU ... .,.~ 
BURSA'NIN SiYASI HAYATI ÇOK HAREKET L 1. 
iKTiDAR DA, MUHALEFET DE KAZANMAK OMiDINDE 

1 Mı:let ~ecı..ısıne bir ıı.o:u ı~r:ırı 
\'f'rildi 'e hiJ:>:Umetten ııahat s-
1f'nd1. Oa..'l!llfe Ve~· 6 Aralı:.: 

1926 da fU jzahatı verdi 
c- Yı!uıJ: eazıno.ı;u dun~ anın: 

: ZİNO 2 YIL SONRA ADI BİR KUMAR· ! * . . ~ 
: HANE GiBi BASILARAK KAPATILDI ! 
!·········································~··! 

fR:i!JI ı tncidel 
le:-! 't'e orman t~ Jit ı T.e:nurlan 
Ue lk1 aç '6n tır.ce arrı am vap.
t.tı topla.rı·ı!arOa Server Somuncu
oıtıunun aa bulunusu ueattt.>du Te 
•llflll olmu ~ar. Arnca Or.nan B·5l· 
I"' ,er.ertne. umum müdQr tara
fından, !eçunlerı1e Uttıcıara müza
hir rıtmalan için tamım )·apıldıQ:ı 
Jı:at'I oıara:.c anıa..,ılmışcır. 

A~MCL ikt.ldarın. Ge.."2:enın CH 
P }'1 tutan ~ köyUnU Ş.ı.:nxun·a ve 
A ·aneık:'uı ıı k:ISyüntı de Kasta.'lıo
nuya t"ermlş ot.'l'ıa~. bızzat o.P. ta 
rartarı Sınoplulart dab.I me:nnurı 
eune:nı.ıt:r 

'fl H\Li:.tt:Tf' DLRl 'fL 
O P ntn tıutnn bu yap:ık:arı e

linde :nahdut çalışma ı.m;.;Anı bu· 
luna..'l C.H.P ye C )(.p leı:ııne halk 
aruınca bQyOt bir &empa~! hull 
f't:nf!';c:tf'dlr. Kat'i netlcen.ıı muba-
leff"t 1eh1ne: o'aca:tı tereddUtsO;t ıra 
de f'dll·yor. Halk. 8inopta D.P. 1• 
ç:n ça:ı acaıc:a:-ın. ancak -:nenraat 
Pfre&tler oıacatına inanıyor. O P 
n..n Sı.;ıop~a M6 dan bf"r seç::;nıp~ 

tazan.'Il&ıe tç;n P~rcllll hım. mu 
haltt çPv:elerde de mukab:I bir 
hıra haıul 4'tmektoed.lr. 
Sf'.R\ ER '0'1L~CL00L'L~L!li 
Dl Rl \fL' 

B· •rısa 0fl.mo:·ra: Partın'n tt>~ 
...:ı la ı,:a ~ . •· a,,;a· ann "'l! 
o:acaıı ı·o:tlcna 2 e:..:tmcte rapı:a· 
cak. Demokrat Part.tl~:er. p&n.!.Slz 
vat&nd..,~ar. ha~ti c11 r O.ç mu· 
.haletet pan.ıaı Ure:ert cıe bu tı~:.e

n:n retmen açıitlan:nuını aa~ın.ız.. 
!ıkla ~kltyor. Zira Bun.adakt .
ç:m muca.de:taı, ı~ttdar put:•i 11 ... 
te8ltı.o re&men Hin edHme.ıncıen 

ıonra. kı:u:acak_ TCfiti!ltça :seçtl"n 
&da:ı1arı belli o:an C.H.P C.::\f.P. te 
H.P. de. ,:ır..pılik mevzll faa:treı:e 
lktt'a ediyor • 

Llat~lf'~n mer::,.:z.ce tamam.a.:l• 
mi.fundan ıannra ba.-,:ıyacL..: o:a."'l 
Buna 1oeç:m müc&de:tıatnı."'I. lla;;:ı 

çet. n a.-.çeeeii etıncı.cıen kend!aınt 

~:ıı f'Qlror. ('ün:CU her dört: p&r.J 
d• ıcıd!Ll. Here lktldtr PartlSi 
men&up:an f&La idd..:ı.all. 

D'f'l0kR \Tl. \R' 
(;ÜRE 

BuM!a 0emo4'.rt.t.uının tela.;. 1, 

VAN 
D P. :re lk:U.aadt ca:ı;rl'f"~lni betı"~

dllı:ı l(~n sr.rdltın1 aöyleyen e~kt C. 
H P. ıt Server Scımuncunıthı. Sinop 
lular tara.tından hıç tutuımuror. 
Sınoplular St>munc\loglu:ı.a cS;:·aı.i <Bası ı lncıdeı 
nı ... ,·•a• dl~rırlar. So:nuncuotlunun. Vanda 964 .ec;:m.nl. D.P den 
bır;cat; 1rt1n Onr-f' ıPtt:tı Avencı:cta N~re<; ~ıua:J, Kemal Yarü::s:, R.,. 
lokantacıların kendlalne yemtk ver mit K&rtal 'Ve Htlrnt Dunn&!! ::a
rne:ylŞltrJ, hal"ıt uuında k.On'..lşulan zanrnış1ardı. P'Uat. mO.ta:<bel •· 
en tatll ~an &ohbf-~1 ol::na.k:tadır. da-:..ıar arMındL bu !stmlerd.en b~ 
S:nop"Un b:rı;ınk kaza ?e k.'\'t'lf':rfn- ıca. şu:-trü Köılel"f":•oııu. Ebube!tir 
de halk', propacanda lç!n reldfl:ın Ta.J. S&.:Jh Yıldız, !ı.fehmet T;.mu
de, Somuncı..oğluna &n!"Ulacak '&u- çin ve Bf<hçl'!t B.:1c~·ntn 1&1mle~n-
a:ıert oldutunu söylüyorlar. den d' baheed.tltyor. t-t.L"\CI cruPt&.-
D.P. DP' ntztp 'E :..:ı. taimler, tama:r.en h12!pl.eı,tmeııln 
ISTff" \L\R e&ert 

D P. de a;1a; · ı .. rr.f'ı8elf'SI ı,o:,.·tliı. Bunıar muka.o:L C.H P .. teı:ı.t.e 
hır:ıpıeomelere '"°"" oldu. Bu yüz- ~ı.:1!1·or Hiç ıe tına:ı kaçı~&"' 
den 'ltt.ndller:ndeo büyük ümtUer niyetinde dean. İbre ondan t•rl.f• 
beklenen D P !:if'r par ıı .. nnden ıa amtn.ıiı., kaderın Jıı:tme sQ;e:ceııı, ~·1ne 
t:ra etti. Bun:ar aratıın:t• Boyabat de be:Hl Olmt.7.. 
Be!edlse ~ı.ııcı:ıdf>n ıstıfa edf'n t 'ffl.\'O"i ı IR..\1 ~. ı 'ff"BLtS ... 
Zıya Oruct'ltlu. D.P. Boyabat iıc;"' EQ'tr Van s@Çtm:e~\n! D P. icaza
:s..,ltanı Naım TU:Of'I , ... H1a?'f" ııe ntrsL MÇt~ecl.":C meouııarın maddi 
l't•tl azuı '-f••hmf':: A~aoJlU ve dt· deterlf':r .. hao;J: J.'Cltffk olacak. ZJ-
ıer baıı t•hıa:ar bUT".Jnuror. ra mu:-:taıır çeıyre:er"ekl aöy:ent!lll-
:-ıt,OYT' \0\\1\R re ııörf', tküdar, Vt.ıı.'a tam.:; mll-

0 P. dl" ı::ıamzetle?1n 60 ı mUtP- yon llraltie t!tıÇlm tahı:ıatı eönder
cavlz oldUIU IÖYlf'rttr:ı:en C.H P. ve mıe. Yanı. Mebue hL~ı.na 1 milyon 
C. \1 P de adaylık ;çın (&lııma.ıar Jıra , 
ıuın. \"e mubot.:efet. dtror kı: c- Bır 

D P aday namzt>:tl""rl aruıncı.a. m~buaun tabı1tsatının raruu ell
Hamdi Öakan 4Anl:ara Te;cnik Z!· 1 mtzcı.e oUıa. on1Mra. cuıl IH!('tm k• 
raat f\,JdürQI Nus"'t Kuru cZafer' ~anılaeatmı &:öı.!e:r'~:k L"l\.."YlL .. » 
ıra.ı~t.,.aı muhMebe mOdürtı) ömerio~l\.,lRt·of etn '-f!\"R , . .\R .•• 
Öze:ı ·Orman Utnu:n MUdilrlütü .l İK:t.!dar. Ha.itl.rtde 11&1:lL"na t<.d!
neı ube lJlldQ.rO Yahmut Pınar l"<Jr. Sırtını Ubeydullah Sel"e:t'e 
bulunu•or cıaramış. Muhaıeret ıts~. lddl&dı~ 

CS: P de ·1r eski mebuslardan ça!Lfıror. Fakat. ee ... aretı tı:-ıl:nUJ 
b 'ta. tHl Rl:\op Ta.:ller1Dden ~tU!l detti. \•azıresınt ton noır:tuına ~a
ta:' Acar tt A•n. OUmer-. Huan aa.:. Japtna:ı: urntndf'. 
Sabri ti~ ve lfr1Cıa Bayda: a(!ao;-- H'l.kl~>ye bu de'fre 1:Cincı b~r ım:n 
hklannı t:onnı.ıtlardır. da~a !hım ... Şlmdillk: Teg:nen Na-

C ~1 P df' dP. aday olaclll&rdan cı·cıen ba!af'd.1Uyor. 'Elliden Teg· 
,aınu: 5upbl Batur. Envt'r Ktt~ l'e m.tn."ntlo aonra &:-rılmış.. 
Yusuf Kemal Te l'lfiek b ı nmeltte Bcı:-ada da. d: er doirU illerlnde 
dtr • ..:O:A"e'rlerı mM.at:1 t8fkliA.ttan o- oıe1uıu Ribl. okwna - l'az:n• bilip. 
Jacaltıır nıerk.ezae btılunanıar, tam.a..-nen 

• 

Aııı t.aıuı olan fll:nop, bu Cet" :nuha.iıt. Faka~ ;cörlere doıtru tnı
rede fl mllle-tveitUI c;ıkara.caktır. l!n~. ren.k de&:ş:yenror. 
YM de re-yler. üç pa...~ı araıund& va- Saltanatın 1Mlilnları. Sultan·ın 
f&tl oııara:c törle da11ılmı!!tl · C.H P. l!Özttndf'n dı.,arı çıkıamıyorlar ... 
38.0CO.. D P a<ı .. Ooo. C ... '\tP. 20.000. sözünden dışarı çı.ı.:armıyorlar,-···· ..................... _........................................................................ .. ... 
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PRE;NSEö FA7..t 
LET anneısı ile 
hl!'raber 1 tan· 

~· buı·u blrbirlne 
~i.a.tıktan M>nra 

blrdııın bir& oıta.dan kayboldu. 
CH:>nç anne ile eenç k:ral!te oam 
aed~ nerel·~ an.tiler. oeıe:r yapı

'\"orla!". blç merak et:nedınız mi' 
Avrt:pa.dak:I tıaJan• ıanmdan al 
dıtım haberlert a~e de vereyim. 

Ja hl"raber Doj&Ztn hlç de !Su
ra Kör!eıinf" be:uemtyen m&'t'i 
1ııuları:-ıda denıı s~ı·aı -:-apar"en, 
J)Ollıı:r.uun bir son bayaunda 
bat roıa ornı1acatmdao hab""r
dar deg!Jdl. 17 ]'Lı;ındakl bu 
~nç kızın kraliçelik hakkında· 
kl bilaial S!nderalla cıbi mua:
Jarda o~udu;.JaM.lldan llert. cnml 
yo:-du.. Gelee::e:ı:n töııı: k•ll:-p 
dfo nişan dOnya."a llln edlltnce. 
iflf!r birden b1re- C1.et"-1tL Ortado
tu pol.ı wt.uı rlbl itar:::na:,an~ık 
bir meıeJe, zavallı f'u!let·ın ha 
h&J&Una rıırı,·eroı. Bunun ilk 
Jeple'!si -premeBın önü?nüzde~1 
'>lr yıl tçinde yapacağı tWıtle 
llııilt olar&k meydana rı;c.ıı. 
'-fllıltakbel kralll(f'nln anneel 
H&ll2ad~. kızını lnrtlterede O· 
kut:na!t t.atısorcıu .. Bu ıı:Pkt .kao.ı
nın mabacı.ı da kl2'ının: taha.!
ı~n1 lnı:tltet'flde :.·apmış o1an Fa)· 
.. aı·ıa mUıterek btr t aratı oı::ruı.
ıını te:nln etrc•ktt. Faka!< Irak!t 
poıttıkacıla.r Hanzacı.en;n nıret

terına.,n haberdar oıur olmaz 
derhal krala tazf'l~ e~!nete bv.-

• lacUlt.r. ıra:Cta bllhaüa İnırt.11%
:er aı~rtıırıe sentı çapta b\r :ntl-
1 vetı;::.ll'.< b1a•I me•cuttu. llrut
ta:<bel kraliçenin halıtın e.ev
nıedıtt bir me..."l1lek.et.te olru..'"YIUl. 
1cr.ııçe &levhttı"" datıa ıırnd~den 
bır hat'a rara•Jl'dı. Küçüle: Pr!n 
eıs ~u ttraa;arı du:runca her ne 
lı:adar aıt!a..-nu:ı oldu-:-•& da. an 
neeı Har:. :-:if' TUf~·ett derhal 
kavraj·ara. a:-:ı:tıca b.r '<a~c 
'l'erdl K ?aı"' ··e nku:;acU:t.ı. 

KRALLAR , 

Gflzel anne PRENSES HAN
ZADE tıe K~auçe namz'!dl Pn&"" 
SES FAZİLET fU anda L<ızan'
ın meşhur &au Rtvage oteltnde 
crtı:ıten ra'ıyorl&r. Haı;t6 Fazı
ıeı-ın bahuı da zevce:si ue kızın 
can bir Kün .onra yataıı:a srtrdl. 
.\rtıt her dakikası heyecan tçtn 
de ırec;en bu Oç ki Uık a!le me
raklı auetecuercıen korun:nak ı
çJn Lozanna ba. lı.:a b;r ıa.:n al
tında ırtttıler Ha!.ta Beau Rll'a-
8'8 o~unın müeuru dah1 mba
r1rıerın1n hakiki hQV1yetlnden 
~al)f!rdat de~ı. Bana rağmeı.ı, 
Lnzan·ın lr:üçO:t. fa~at. ştk dtl. 
i<d.nlannda aıış-verş eaen bu lk~ B;r" ·allarr.tan bal't~eae-
11tı7el yat>a.ncı bir ııaz ... ~ecın n ır:: KU t=lalıne•ntn ~·ent aa~ 
otıcıı:at;.nt çe&:ti Epey roruıaut- •bı ,.e """ !'f'~!aörU HALDrN 
tA.., M1nra ıro:ııeı anne ııe kızın DOR~l'EN' Tflrk1-re·nın Tir&tro 
ıcu:n oıcıuıtlannı öjtrenen vıuetc- Kralı olmara dotru ~d:ror 'f~ 
et Be&u R·çacc oteline teıeronu rulma!t bi!mf-)&11 'lu rnc t::;at
&Çtı Yazıt ıı:t 0 eıraı:1a Hıınıactf! rııeu tkt pt,·esi ~irCIB::t aa·:ınt .. e 
ile Puttet , ... ~ata glr.nt.;ler.U. ır:o~dutu C1h1. bır de 1ı:~IM1t t!
Prena.ea Hanzade tf!\eıonda caz&- Tatro mt:ıtte1't acn A1rıea 0-"l 
tec::re tlddetı. bir ifltle tutul- T •·~u"nu da di!'\"a:n e~t·reeek. 
dulr:lumt. kimse ne .. ozrO.ze ~ Haldun l)or.nen·ın. ·Jd. e-nt"ll.,,. 
raşmek l.sterııecJık1er:n1 söylet!.. i't"&•m h•T'•tı kf':;~1n~n ya'.nı7. 
ve rıazetec!oln 11\la!:""r ne "~ie!o:l cbo: ı.,1 dP'itll a;nt umanda cıa 
da ttl'ap verdi. B·.ı cevaplara ı~ •t\'1 " rap~ı!flnı ir&tf'l:mtJı··~ 
re. Pı"f'nMs Fazilet lr&k"ı:ı c~ Kftndl•! 1JU anda hem bl1;' .• hr.n 
cu): Kralı, ııe bır ytl ısonra Bat~ K:a!JH'rl'!t bl"tn C:."" (':alı-o:ıı '~'"
da1.'ta ,.·apılaaak btr dutnn:.e el f bakı::n!nda:l ""n '.<ı~f'tli eli'• 
le::"'ı~ek•ı. Küçült Pı:ensfti o :ıı:a- mR""!la .. l• bıetrabf':r Ha.:dun Dtıı-.
mana k:artar ne yapacr.. tı• Ya- men-. KC("Qk. Sahne-de~~ ille ıe:n
pa.cait Jt ço:ttu. .• M.el4 .i>.tn4 - •ıl111; b\.\ a~a."11 Ten)·or. Te.:ns~ı
•l.n.1 beleleyen ha::ata '1mdiden de:n "SOnra da buı dOııltlarıru H1l 
ntıbU: ~tm.ere çalışacaktı. Kral ton·un Llilez&r'ında küçük bir 

11uretJertnin arzularına t!;jrf< ı,ıart.ı:;ıe davet. etti. Pek küçü:.t 
tah ıı \'f! terbiye gı'.5rec"ıru. ~u- oıma.:ıac~ını zannetttlımiz bu 
,·atıktan coıt muhal f ı:Jolu pe•.- partının bütün tat ıııtını Pa-
rol küpft ıraicta Kraliçe olma. 7Al' Jtınü •1Ze an:at.acagız. 
tn:a1 det:.ldt Ht.ltıun Oormen'den bal'U;eder 

Genç a:'lne Hanzade tf';etonda ke:n, şı% l"e zartt .r.ıı :.:ı:arei.efil1 G-0.
aa.:etecının auaııerıne ce,·ap "f'f'· ler !:ren)-ol'u unut.ı:nay&!ım.. GO
nr-:en •Ç«uk Kta!•ce~ dlkkatll" ler'in nur topu ııbı bir Oi':u o!
ann~.nl dtnlt•-ordu. İJ.erde llfiı> du. Oüler, l:rnC11 koca.ısı H!lı:me-:; 
l:ıea121 iti annea: n n zeki.sına er:t- • le b rllkl"" baouı Sa.it oorrrıton·
ıecek: ol&!.! bu r:enç kız ,ımdlden in Çl1teh•' ı:zlt.."'tlakl t"llll.sı~dA. 
o ..,,.tAra p ota• dl. işler ~!C' »t rablıl ed' yor OU!e:'"ln a..'lne 

1 
kola :uıac:Aletl olmuı ne beraber "N"İlrET DO~ 

ZAVALLI PRENSES en de pe e..-ı3er" rut~ant.n 
m9 ve arı! a=eaooeı.,· unna 

e buacan ade 1 
KR :\J., P.\ T'fı/.t r111•11 

leBAHİll ÖKT.J:)f (IJtlr. P.J 

V•lA ·e:t konaa:ınd&n nut.uı.: ıt.öyl1>

me1ıne C.U.P. nen raptıQ:ı ıtirazı 

\1ar1d ırormtı:jt.Um. Zira beledi~·ece 

11eçtnı propaa&0duına arrı!an nıey

danlarda bu mahal me•cut. de
*ıld!. Bu ba:..:.undu:ı. 1ı11ayın Cell.l Sa
rarın hUk1lmet. konaııı balkonun· 
Cia.n halka seçım aıra:.ında hıtap 

et:net;.J Clogru oımudı. FıJ.:r'..mlı. ıı-0-

r&n o 11.a.."nankı valının upeltl ko
n4u!'hıı ne olur?» soriıauna cb:ç. 
aadeoe hukuk mefhumu uıe1e:en

m11 olur. İl ~L.'ll kunı:unun e
l.;.tıı6te bu harekete ml.nl olacak bu· 
ba.'!ka kuvvet ronur• dtre ee•a:>
:andı:-dım. Fa.icat C.!.t.P. nın T6:.:t 
~tırv.ının da tıa.itll o!duguna daır 
kt.:-an \·ermekte tereddü"t. et.me
d1m. Nf'tıceı1e 195-f ı.eçunlf"r1.nden 

aonrL temınat!ı hilı:Lm oldurtım

it. H;IRl''f (D.P.l 

KhrlL KOÇ (C.M.P.) 

Buma vUlye!;:.n~n Jarısa raltn eeç- dan. Adlire VekJUnın eördüğO Jü
n:enıne aa.."ll"P bulunan meritf'~ .:.- zum Ozerıne eme:.tllye arrıldım,, 
ç•t ve mer~ez 1lçe&ıne balı köy- ('El.I~ PAL.\S'T .\ KL"LtS 
lerda kend!lerın! kUTVet~ hlaMt.• t .\ .\Lİ\'ETl 'E C'lCERO' zarıt bir genç ve ki k~Clk çocUi. 
mtleri. es.uırta da:.-anıyor. Of"mok- B:!hL11:1a demokrat mehuaların de He beraber. ÇJçeron•u bır başka t
raUarı J!lı: bL·ıa,ta hlllt ll'Ö&terebt· vam!l uaru :ren olan Qelt&:palu ı>- eim a:tı..nda ve müteahb.tt otaru 
ıecek buı ı;n.::çları da ?ar. Yee.ellı. teli. GOnUn her &a.attnde k.ulte tanıyan otel pemoneU, kend:.&int 
BUl'!'lanın 8000 J~rt-ıt ment1ucat. ~ ... taallfettne t.ahne oıuror. Otelde cpeydlr eörme:dlklerınJ \'e zı.rar..,t 
na~·11 aend:'ltuının ba.'5:-c::anı RA"cep m~arır k&lt.n mebusların Uk fış!, ıebeblnl bilmedii:ı:tertnı söylüyor
Kırım. ~okra.t Pa."'tlll. Sendika· iatanbul Kazp,teıennt baştan ba1a lar. 
nın, bt!haM.a dev:et ıeict.öl'Onde ça- incelemek oluyor. Sonra muhtelif çıçeron ile Çelt...'qıaluta k~tla
Iı.Şarı ü~e!er·n!n Demoitraı P&rtıye ıa:onla.""da ıırupla."1'?\alar oluyor Te ıınca. :.·nıarca önce kendtel ll• • 
bazı mentaat ve avantaj Omıtlerı bazı hereoanı1 telefon konu,ma:a· vınde eör0.1ür:.ten bana: cD.P. be-
1!e bag!ı bulun.mut da &k!a takın. rı yapılıyor. Bu arada 'Ou.ıları u- nı mebua rapı:nak ıau~·or. ama ben 
Bu bUımdan demokratlar. aı:e '-*a atl~ıp Ank.araya kadar uza- kahul etm.1yorum• deın1t oldutıtı· 
fer-:ler:!ebırl!:Cte 20 bi.n11"ti o:.·unu nırorıa:-. Ar~ada kalanlar ıabınıız· nu. ııasrJ 'httyar! hatırladım. 
merite.zde: k:end! tarafl•.rınaa a6rO· llkla b'"'kledJkle:nnden. dönü te ha IJfRI\ \ C GC~ 
ror~ar. ~tert:eı :.::öylerınln t:f':;·ttn ve \'& tnf"ydanıoda t~ılamaga ko- O.\ R \ .. 
meyva :nU6!~111 ::e Buma ft!lnafı- şurorıar. Sonbahann en sıuze; ;ünler .. nl 
ntn Oj"la:-ının aa tendtleı--.nden l•· Çet~kpa~uın ıu :aon Q't1n:erde mı· ra.şı~·an Bun;a henüz aakio Kör!l· 
na o!acatını umuyorla!'. Bu um t~ 11arırıer arasında İlıi:ınoı DOnva no:.-or. Kap:ıca müıterııerı aon ban 
!erinin muc:p ~Oebl. mUl'ltah.fılI:n Sal·qının en meşhur caaU&u Çı~ yalarını 7apıyorıt.r. FL<at bırka.ç 
ı:naanı d;ledt~ rıa~a 11a~ahllme ı ve ron da var. Qeltkpalas yeni bina- lfQn tonra manzara ljlden ırtre de
eanaf tızer!ndek1 f!at kontrolunun aının ilk inşaat müte&hbttlertnden kişecek ve dört partinin adayları, 
da :ro<>: denecek kadar seveet1lmıı biri olan Çtçeron, ufak tefek ..,.. en atetli MÇlm nut:ıı:ı.ınu verecek. 

~:,~~T Şt'.T<TüRC,ou-.ı 1 Kö IU U · d d. ğ. te;:~:tRF0~\ :~~:1111 ı,çı •eç:n•- y n n • 1 1 olacak 
ntn o:-ı.::nu ill&'tlL'Tia bag::a..-n&'.Q: 1çın. < Ba.eı 1 tncldf"I 1 
i:ı..t:dc pc-tla! o~manın &\:ant.aj!&- Fet.ht Bey kb'fU ad.ını hava ~ 1 
rından azami derfcede ra:-dalan- htdt Pet.hl Berdeıı aımı,. C.M.P, ntn 
matı da thma: etml~:or. ,_!~r~noe Afyon adarıanndan dördü de o köye 
tabr.ka.sı teçllertrı.ın aünd~:ıııne bir ıe:mlflel'dl. Oidutoa i't.nif blr kb:v j 
ekimden itibal"f'ln aaat ba.şına l~ eY1n1n haHI&rla. dO•Oll oduına •r&L ~ 
:ınınıı ıam. y&pı:m•ı. fabrika İşçi kaplarımızı cıkarıwa..t. oturduk. L:--~:!...~>!..~~------' 
Yapı Koopera<:;Jft ıç:n :renld@n 800 .F'ethlbeylUer de Slpalnı.tler &"ibl J&l'l de Ut• merıc,zı ınıt c.M.P. ve c.H.P. 
eV"ın pro}e:enn~n bu1rıaca.ca~1nı:1 l"l.n.& C . .).f:.P. ıı. İA:tldardıı.n olkaretlL~ J'e ecJcta.Jnden ta:.tl• 01 vermeaı bek· 
t~çt aruıne!a duyunı:,muı. bu ne- peıc çok. .. seçtJ:!mlZ &d&mla.r ~e· ıenllO:' 
'\"!den ta.L!yet örnekleri. ~ertnos rınt tutmadı> dtforlar, 'B1r tane.al ols \RD \ 'Kİ P.\RTJ 
fa':)rii."::uı ttçjlerı aruıoda r>o 'la- Afyon ~llletniıtill Kemal Öztoba· ç.\&PJ Ş.\C\K 
dar n p 0~ Te huca~ l:ıa. ... ltanının nın btz~ rapt~tı va.adlere bu dul'atıar Dinar. A!yon Utnde c.H.P. nın 1ı;.en 
bulun."t'IUl da. d.emo~rat;arın bu htttJr, Bir da.ha bu lc6yde .konuş&· d!nJ en .kun·eW aa1·dıtı Uçelerden b1 
top:u "t'e mtlhtm oy m.!lı:tanna oet mau dedi. ltehmet Demir de tUD.lan r- C.?ıf.P. rıın teşk1Jt•ı ~Jıt ıı:arır. 
ba#1a:naga ıtel'kPdlyor. 96yledt: cB~ f'&l\.nal"litan kurı.ardl· Bunun 1~1.D. müc&d.ele O.P. ve C.H.P. 
c.~.P. Ltl.EKİ' tar, ama bu deıt. h&ran.l&nmus ~ aruında olae&t. 
DOL.\\+Jl°"IVI.F. "-"'~' hnarat kaldı.. Vutroıtlu auest Dtnanla çot rutu. 

C-..ımhunre-~çt l.hllet Part.:!'~ 195'4 !A."iDIKLJ ·D.\ ıuror. Allmet Vezt~ıu D. P. 7elerı1 
seçi:n~erınde Bursa 't'ılılyetuıln vı- Atrondaj"ken ko:ılera•. blthr.s.a& o:.. All Vez!rotJ,u C.H.P. nın Afron ad.ar· 
cak 16000 uçm~n~nden O'./ a!atıııl- lan a.ruı:ıda. Amca He J'eA;eıı Dlnar
nı.ış o!m&slna bu defak1 n&r1ced.ıın narın Çolovuı dolaylarında aaartflD d•ld .MQlm mücadelealnde karşı!ıkU 
hiç de amtc:ıa!z ıörOnmüror. Fakat bir ha.rU boıu.lt oı4uawıu, hemen ser almı.,.ar. 
Bursaa C.M.P. ıııenn kuanma t. an her ltöf evlııde bir ma•z•r bulundu· NETİCE 
11, dL1a ztrad.e dola.:;ıaı f.llUll. Mer- tunu durmuttum. Sandıtııya. ~ellr· A!Yonun mer.ıtezlnde o sün, üt 
kez ll("e&l baokanı avut<a.t A:i.eddtn ken oeo'büa roıu üz.erinde ıUl.hU seoe kalıp halkla, eallafl&, m•buala?'· 
Yıldız: köylüler ıı:ordüm. Hat.ti. cın•reı red· la, adayla?'la. pantlllerıe konuştuktan 

cHürrt~·et Part!a'. nemo;crat Par nın blr kaç 1Ü2I metre öt.eaınd• blle tkl körü ve lld ilçe merlr:eztıu zty&
tJd~n &0.000 oy alc:ıııı taktirde Bur mavı:ertrıt omuzuna vurmuş bLr kor~ ret et.t.tkten ııon:ra eu .kanaatt edin· 
ea seçt:nınt blzlm Plılrtl ;.caanacal;. lü dlkkat!ml çeıt.1. S&.ndıklısa 't'ann- dtm: Afyonda befk,llltı kurulma)"l.11 
:ın dl:;e bu huıuau açık('• be:!r- cı. O.H P. llçe ba~nı Avukat Murat Hür. P. bartç ü9 part.l do seçtmı ka. 
tıror. Bu hMaDa ııöre Hül'Tıret Par öner bu konuda şunlan IC)yledJ: eza unmü azmt ll• C"allş.ıyor. Se~tm mü 
t!ııi I)emo~:-at Parıtnuı eHt b\O o- btta cevı,e:ı. harell.eı edtror. H&lk.ın cadfllf!fllnde Qç partinin de bürük ld 
rı;.nu e:ıtaJ1!1r.se. Mlllet Part~t d.., rüZıde &eitaenl aU6lıltdır. SU&hlanma- cil.ıarı nr. Hep.st de körlUnün lcen· 
19M cıen bu ran• taraftarını "'" 1a da mecbur. Geçenlerde Kızllviran dilerlnden. y&n.a ol.dufulıa ~- ya 

1 !;. kö;unde ta ıı:açını:ıaya ieleJL bir kôJ cıa öyle ao~•om•"• •al•••yor. Beo-üyeetnt ar:tırmış bu.undu8unda~. , ... ., .. "Y" ..... 

Buraa:.ı aeçmen:ertn 07 çoturııutu lOrU halk ııno ett.1.• AtJonda aeçim "'nıı as çok bl.rbir1· 
C.3-1.P. üae?1nde iOplaoac&:c. &odıklıda muhalatet lr:unım. lılU n.e yak1n partilerin kazanmasında 

C.~JP. Bursa te,~Uı\tının btlbu n.t Öner cD.P. iller bW bile kOrd• kö)10nün r.;1 en btiyük rota. Of· 
ıa ıon b:r yıl lç1nde diler bütü.."l kuvvt:ll olduklanııa. ınandırdıl•rl cayacak. Ama htç kiınae o aeaaiz kU"f' 
pan!lerden da."ıa ('Oiı': c;aıııtıtını 1- Bu ıatta. ooyıe. Bu~day fiyatının ruk Yeun nı rapaca~nı keı1n olarak b'" 
Ier! aUre:n avut&t A.iı.f!ddln Yıldız. aeltlitı köylüyü memnun etıned.1. !d· lem)l·or. 1Ştmdll1k parti olıınt.k D.P. 
partl&ln1 bu b..Zuncıan da ,a.naıı yon ıırau da ö;-;e. Bllklden " ıtrara a3 da:U ajır ba.sı;or. Kö;lttle-r 1930 

.ıer tara.Unda met"cut. o:ao "e mO· 
aad.emiz Jö.ltında. kaouıu mevzua
tunıı. da.lllllnde M:t:mış b:r mUe6a~ 
aed:r. Hükümetimır; bu mu e·'<': 
}'L~ınd.aa muraltabe e;me'.ttotı.a 

'\lütai:ıeıede c.nıa~e k.ad.ar m': 
Jcet tçın muzır bır ıutdtzte o:maaı ı 

a:lhı bunela.n .onra aa olmıraca•· 
ur.» 

İzahat yeter aoru:<.\U. gazino ou 
auret~e ilk tehlikeyi atlattı. Fa'."at. 
aracı.an on ay i'8Ç1P aazınonun ıu
rıat. aeımeaını tem:n etmedı~ı. bı-
18...;:t.a kumar Jptllüının llalk ara.
tunda yaj'llmaı;ına ıı>ebf'p o!cı.ugu an 
!~ılınca n1bayet bura.ııının :-tapatıl 
maıunoı. :iarar ,·erildi. bu karar 12 
E1:uı 1921 Puartet:ıı iÜJlU tatoı;,;, 

&cilldl. 
D.\~h.I~ 

Y ı:dız ııazıno.u ı~ Ey:lU• 192"1 
Pazarteeı ;unu ıkınaı "taktı, 

o::un ı&Jonunun nlbbe':en 
ten!1a olduıu blr aıracı.a 'kapatıldı. 
Salonun :.Capatılma.ı:ıı .tlAalk ku:nu 
hane bas&.ını şe:.tltnde oldu. YA.nl 
burabı kordon altına alındı. ıcıncı.e 
bulunanların cı.14arıaı lle alıı\.:r.:aaı ite 
ı,ıldl. Sonra alü.:alı memuriar ku· 
mar allt ,.e edevt.tına. ortada d.u· 
ran para:;·a el koycı.uıar Oyun ••· 
ıonundakJlerin hüviyetleri tesbit 
edildi 'ffl bir zabıt tutuldu. Bun
dan bOnra herkes dı\arııi• çıkartı· 
cıı ve ~alon n:..Uhürlenaı. Kumar
hane ba1>..:uılarından yeııtuı.e ıarAı 

burada O>Un oynayanların :ıc:aral:o-

la ~naen:memelerı •e er >tst l)J

ra.'tılmala:-ı ıd· 

O 
za::ııa.ı.ır:ı cauıe:er Yııdu; «•· 
zınoe;undakı oyun aaionuna 
>apılan baııı .... ını 11..i ıuretle 

an~a:ı:·or.ar 

1:ı.tanbu1 mi.ıdd.eıumum al Nazır 
Be~·. ) anında muavınltrlnden Seld..
lıatt~ıı.. Cem!!. Bahaedcııu Beyler 
bulundugu balde, dOn B.qlli:ta,a 
&'ıtmı, \'e Bqlittaş merkez memuru 
Cemal Bey ile miktarı klitl polUI 
kuv••ettnl maJ·yettne alara!t dotr~ı· 
ca Yıldız eaı.ınosuna azımet etmli 
ll. 

M 
ud.deiumumi Bey ı..:k t!nce a11. 
aınonun t.ra::n\'a_ cad.de•tne 
na.zır o:ao dlf kapıı.ıı:ıdakt t~ 

letonun önüne bır po:ıs memuru 
ıkame et.tJnnit. bu auretJe ıçert1e 
babe-r "ermek unklnl ortadan &:al 
<iırllmıttır. l!Udae:,ummr.i bundan 
ı;onra aaı:ınonun buluadutu ı-;a..e 
köşküne ee!erelı: ıcenye g,ım;ş, dOi 
rucit. orun ~aıonuoa 11ımı,tıi'. Bu 
a.ırada ıkt rulet mu.uının e:trafln
da o:ctu"ça kalat>all.k vardı. 
.h.f'l~t. h.IPJRD.\'l\:...~! 
MOddeıumumt ıçerıre lf1.r nca: 
- Kumu oynarken curm.UttıetJ· 

hUt halinde f&k.ıandınız., .lı;.lmı.& 

yertnden ktmıldamarıınl 
Demıııtır, Bunun uzerıne oyun 

durmuı. berlteH oldutu l·erde beic
ıeme&"e ba.,ıamı~tır. İçerıre 1ı1ren:er 
cı.eu bir :ıueını masalar üzerınd• bu 

lunan 20 b:;ı !ıralık ft~: mu.>ad.eı·• 
et.m.lş, bir khlml ::!bayı açı;ı:-arak: ı

çınde bult:.nan 3900 ı:ra~·a eı 4oy
mu tur 

Yılaııcı..,._~ ıuinonun ba.sıldı,.ı. 

oyun a.onunun tapatılaıgı babf"~ 
alınınca eaz.etecıle:r derb&! ŞeOrı .. 
m.lnıne. Şehrenı:..ı1i muavınıne "" 
müdcı.eıumuroıye mı.tracaat. edere ... 
bu h'Ubueta t~ahat. ıstemitle:rd.:.t 
ŞebJ'f'mtnl ~Iuhldd:n Bey d.emtşı;.r 

kı: t."1üd.deıumumilık eayr; kan.ı

nı bir vazi;·et aönnüş ve ı:az1noyu 
ıeddetml§tır. Emanetle mü&tecırın 
yaz:Jrtıt.:ne ~elince. müatec!r eel•:.n 
bııe kartı vaz:re:t a:e.ın bız cıe ona 
gore tedb:r alacagız.> 
\ A'ı.ı--. B'E~\P 

Şeb.n::ntnt muavını Bam:• Be:t 
41unlar1 eöylemUjtır: 

c- BJ:ıı Yıldıza ecneb•ler ı:eıaın 
ve onlc kuma,r oynıyaraı.. t.enıettı.ı· 
den uıttrade e<.'le:un dıre 'bu l§e 
etrı mı1t1k. HalbuiU ma.eıe: ~l

a· cıktı. hlaaleı:;ef Tür1ı::: tebaası 

dCla l:Jl'&d.e r&t:bet eösterelt. Aia. 
ca"tmız bej on para önünde me
na.tı ı umumırenın h&leldar olma
ısma ruı detı.ıız.» 
Müddetum.umı Nar.it Bey 4• •u 

iZahatı vermiştir: 

«- Kumar kanunen f&t.&jttl'i'. 
1ıtöeyö .llario Sera•nın Yıldıb tı.a• 
tonları.oda kumar oynattı"ına ?e 
tı0n ıa.mt.nlarda Türı.t'.erden bırço'ı( 

haoıma.nların sönUüWn• ve .On· 
< Det'anu Sa: 5 Sft: 1 de, ...................................................................................................... ~······ ..................... _ ............... --.. .................. "" 
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rörtı}·or bl.t altın alırdı. Şimdi murafını kur de oldutu g:lbt belclenme:dlk bir :1L 
1930 Dl-; 0.P. \'l O\" \Fllt' tarmıror. Pancar flptına. rapıl&n reA:et.ıe rerlerlnl mub•ltfe~ pa~Utrln sr1·v ROPER 
C.R.P . .\DA\ f zam da tyl kar,ılanma.dl. Bil' ht.rta- den birine vermı:ıltonıe bu netlce ko· 

C.H.P. n1n teıısktııl.tça aec;:.!f'n .. dır 19.W rtluun. bavaaını r~·oruzt tay kolay d~ltt1rUemez. 
B 

dedl. 
d&r:arı araeında bulunan urea sandılthd& c.M.P. lller bir kitap ı p 1 k k 
totı!U buın mahkemesi reıellit!"l- lık. kurmuJ!St. Kendtlartyle kOD\lft.U QfQSI% -yatJ 1 0 UYQCQ 1 
den e:nekl1 hl.kt.:n Ed:p tlnal 'Er- Rum Paruıııer bu kltaPhtı umumi t 1 b 1 
Een: t:Btn 1930 e;eçlıı:ılerlnde re1ı- blr .kUttlphane bL1nt i'etlrmek h;ln 0 e 9 er 
rol Demo;...rat Partlje vermCttm» teldlf yaptıklarını. fakat t;;aymaka. Maar~f 1-füCIUrlüı&ilnce yapılan im.. 
dlro:- Zira Demoıt:-at Pa.rtı lı- mın bu Jı::filtür 1.f!ni benl?ll4'flmed'ıırt· tıhanıar netıce.atnde. otta okul ... e 
der.ntn 1946--30 at1161Ud&!:1 pelt ni yana ra.ii:ıla anlat.tıl&r. cKatkınma 111,lerde okutulacak paraaız ratılı ta- l \'1.-r'-"' 
ço;c 8'ÜZf"'l vaaale~ndeon bilhat"fi& bu kC11tür roıurıa olaca:ı::ttn ded.Utr. tebel'r t.e bit. ed.Um1,ft1r. Buna •Ott 
kuk mefhu..""nU tıe Lü.alı o!anla:-a c.~ P. ıı ,enç b!r avukat., İlhan. Çatnııea ıı::u: L!aut 6, xandUU KlZ IJ. 
sa.mimiret!e ba.t:anmışttm Faka..: Uluba~ ,4 ardır lcöJ t:öy dola ıp aea1 13, Galatıı.tııa.ray erkeıc ıı.aw 11. 
ııe yazıt kt 1\1.'M aeç!ıtıler1nden rejim dılvut. hukuk devle~I konu· Raydarpaııa erkeit :t.sl!:Bt 14 ıneccanı 
önce BC:r$ada btı.ıat k~ı:...,utım aunda törlünün anlıracatı b!.r dUie J ta.lebtı_ aıma:r:tadırlar. Faruız ratJh 
bir hiı:11M. l •nı:C:ıtı:nt ispat eıtt.. ııatıat Terlyof'U%..t dedi. t.alebt.er ~dllrksn. bunlann fa.kir vı 
O ~Clhte tl aeçtm kurulu b&Hkıuı.J --sandııt:ıda t934 de D.P. 14 ooo. c.a. 1 caltP:arı oımaıan 1oaonüne aanmı1 
ld.!rn. Sa;,·ın Ce!f.l Ba•oann Butsa • .ooo oy a~mu. Bu defa. tOyler1n tır. 
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~ ts1 \NBLL cTel~ !l?lt1'7ıı: B u G u-- N 7.35 ısabab ınUıJQ;t i ~'': Kaluamın Oonülluler 7.t.S 11.s. &}atı. haberler tsrll"BCL ~ 

9 ıe y o G L O NapoU :Maceraları 8.00 Sa.natıtlrlardan .. r.<J ~ 
ıtK1'.'lı cTeJ: tl6H:.!ıı ".\R'.\l.\JU •Tel: :Jll'b 830 Çeşlt.11 hafU' mOıik 7

.!i
7 A.;ılı.ş 't'e pro.raın i 

Lü' 9.00 P......,ttm ve tapan1f 8.00 Kantıt mü.t.U: s.· 
Kerem 11• Adlı. Rarınaıı •re11 Bol'JlrL '!'o.o 3 Perde, &h:ı:ı.eye .;.orw.n TAKSbf. 8ELEOIY• G••ı tıa•U••• ·-• 8.30 Haberler • 
K•r• rna:ara lnı.nma:ı;-ın M L- Eg-ıence verlerı"' "' - Qamt 242711. !:; 

"l.K.V \R •'l'et ıM'?!SC» 'fE.~f (,, BaııJ ~Wtb ~:o;.c::.e:.ı.or: ~<as e NOSU c'leL 41?90•:ııo: 36004.). : ı.~7 Aı:ıııt ve proa:ram 8.ol.l saz e.serlerı ~ 
Elr Ka~il An.n17or Kahnman Odnüllüler YE.Si Tit'.t.TRO c'fil: Duo Romero ıt.panyol 1 J f A 1 y E .:.oo l'rank.lı Lalne·den 9.00 Marşlanmıı; 5 

A'I'LA1'i •Tel. 448135• oa.rı Dedeli otvAN •Ttl fl2?:?h da.nalarn ChrlatiaD Dal 4:ı..~s Küçük xonııer s.ıs Şarkılar : 

El~·~=·.!~~;.;;.:. v~~1 •• ~~r.";,'~1 •'b:!:. '!~,.-;. ~~,::;, •3R~~~ ~~!~:'iıt ":,=._nı- EJ•:EE~!~;,~,1:: (!staubUl' 27'5001. IB• :~:E ;°i-::::.:-:::::., ,;; A:~::::: proı;rom, ·',_ı 
.M~hul Heder eei: de. S&hne~e lto~-an Vaafl dtı.TON cTeı~ 483200>: cTQrk fol.lclot d&naıt - yotlu: 274501), f4nM101u l:'..l.t TO.rıtOler 12.30 Yemek m.üztQ:1 

L.(LI!: del 4433"• ÇE:o.mERlJT\S ~~llt 'naa. Zobu. Dekor N. eacnrvanda Paarı.ea:..n.. Ttio Ra~t fA.lcrobatıar' yaıı;:aaı: 274502} ı:~ "" ::Jalon orkeatraıı 13.00 Şarkılar ::.,, 
~- , F hl --hrama 0 uu 1 1 den b•~n a.t••m Mon· f k -- 13 30 H&b ı ......... o.ar at: ,_ n on li er Ptıraf. . .... - Pavyonda: hham .... ren vapur uça 14.00 Şıırtılar . er er 
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§·:,,_,_ Lflts •TeJ: 44ıt:;IO• Can B~eU daueı1 or.teı.t.ruı - M•r· Ayten Gencer Ye at.ra.t. • • 1430 na:. h.'l••lan 13.45 Oyun :tı.avaıarı f_ 
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::; l"ıiCf cTeJ 414595• M.,O\t\·o~ •'l'el; ~133.fılı ın 4~.:tirle cK.U.01 Stm.n. Ytldt.L fOrie.n.ta~ •ı 't'e atrablJonla:r. 223071>} - f~~JoUan. 18.00 Proçram ve kap11ınlf 
: Şeytan nıtılu udın 01%11 Çete. Bı..:i Tolu. Rnt KİBARI• • Ope:e~ danad.ı:) Duo Baraelo KEllVA:s'SAR.4.Y: CTeJ t 49l898 (Tatu aaatlert İıtıb ıs.•ı ~S.6'f .~ç1ı. .... e »ro~ra=n 
: ts \ 1 · f Ka~mpauı, «.•JN t;:\-tCK .Tel: '!'?J.IC '~ 3 perde ı ı.ablO • Yazan iapan"ol danalarıı ( hı. 4111311: ba:rat: ~~~- - <Sebll " Açlhlf ve: pr()itram 8,,-... hn•·.e·.·.ndon ----: 
•·,,'·._: , ·ı ı·- - -- Hatları: ~) - IH••• 17.00 TUrllUlt.r 17.00 Ha,:ı~ı·\ ETli r.;u A·~:ı Gunahkar BaO•. Zep... Beu: .:;eıen1 "1\J~k: et sıroı (or1e.ntal dan- ... aruc•- 0 .... 11 ..... _, •• y 1. 444_,.,. 17 _ 1~ Hafıt m.tlod1ltr 17.1.J Yur1tan._1ıcaler e.;.ol :_ 

Arasında bıo IotJumı. Katio KopoçeUI. Q&ff&m 1ıb.n Bemra MUnlr (ort Subar or&:utraaı. Atnlt 
0N'Ö•:b· E"'"' •• 73s:!401 17 _30 ıcceaaldan ıaa:.l 17.45 Dana: m.Uzt;ı:ı ::: 

.:..\fl.R tk•~ırnpa-11> 449Jh St:,Tr.,Rf' cTeJ: 41Sl.fJ ı tı& &aat. '!& te ıecml.it.t •ntal d&WK>ıı • '3.>na 1'e •lJon Trlo Kaıiber f:\le- , czaneler lSOO Dana m~l 18.10 Sarkıl.ar i 
• ıtl1ı'.sar O!b~ <kcıt Tar~an Mabu~l•r ttı~e· h matine - Cumar:.eal 1.3 • Hum.berto ıPtatuıa yıı. ıl'.l.• far<tılan) Trio Dub 18,30 Şarkılar ve U& e.ttr. 18.30 .saıorı. oriOc .. traal § 
§ "'r;,, \IELl.h. •leJ 44t21!b llnde 'te talebe mat1ues1 dUllarıı 't'a dl lr atra.i:.· owr• fPaten Jtldıalan) ------ 18 ~S &rbeet sa.at. 19.00 Rad. tu. Fl.ıill be'.;e. i 
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0 1 
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: Öc Te·~min Utırabı. Yedi &lşS Ölece.ı.:. m• ıalebeya ltn.dl&t Pa p o f ı' s • 'ı m da f 11'11k Kl'n1al • {Gedlkpa~ıı.: 20.03 Harlt melodiler 21.00 Yeni 'bUlu$lar : 
;:. OPER.\ cltL J&Ol!l•: 'O.H - Do.rla Statertı Bl',aııt: \dJl..-e ), (C,t*'ılOi: 20 l' R d l l ; 
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:,;'•. Taı.ao:ı:n !J•l•ia. @•nt1D rı.runa Kt:ÇLK SA.fi~!: •Tei: "'f~~~-!:ı''=~d~ c"::~:~ 4ff&44, aurınacta 518803 R A D y o l A R ıı.oo Kahramanlar ıeclror ~.00 Tarih .ohbeOtrl ! 

l~.\K: 4TeJ ~:?J.W:.."» JIYATROLAR t-tt?76, - ~- " BUJ1,ltada5180&1, Qubu.s.ıu 21.1.5 Çembalo aoıoıarı 2:?.l!i Vtyolon.ı.el melod•lt:I: 
se;raı :J:'ndU. !Ua Jlu ca,r,amoa, PttiJıtmıM, CU ııaıaıa İtalyan SantozU 6IOOOl 60. EreniCOJ Sj:304, 21.30 Serbeat aaat .!2.30 Me. dlrarına era ~ 

.. re-:t ma ı~:en aaaı; 21 de LJt.a Dor.. Sadıtc A't'Ct f'lorya 73at92. llaJIQ De r,.\R~.\'.\fB .\ _ :! ıo ıt,:;; 21.35 BPtaber pr;.tlar ı:ı 00 CU mdıdt' . 
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Ta~:ı::~azı K~ oırt Tı UR.\'.\I K.lti'll -<Tel 44?157) ıunıer~ aaa.t 17 cı.e ma•ı. \IOG\'.\180 c'.\toda): 442948, B'tybt;:aaa :;ıM-02 a::~ Atııı, vt proaram 2 s $artılar i.J ıs Haber!er 
~ lan KABVEHA'.'ı-S Yazan: ne Komedi 3 peni: N'lbat. Bar-.1 Yt arxa lstaDbUJ 214:?:!.2. lattnJe ~'lO Tlırieültr 22 4.,) ).[8. aran, t-.abf' .. ı .... 23;io Pra&ram ! 
~ tl I \ \K • t'f'I. '!l.N~I• Carıo Ooiden. Çeviren: •TETZ~i~ razan: Br•n· a&şiarı :\fetla Bulut. al" ~ı:ı!1 388020. K•d·to1 s.tJ saba!\ mü11ıı ı:ı 00 Oece lı:oo.ae~ :?J.33 Dana murı··ı ~ 

~~~-------------·~------J 
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BULMACA B. Onat D. P. den 
istifa · etti 

K.Çinde sagcılar 
mücadele ediyor 

Muhalefet durumu 
tenkit ediyor 

D. P. Teşkilatı isteğini dün kabul ettirdi IAŞYAZININ DEVAM! 

SÖZ AYAGA 
DU$MEMELİDİRI 

' 1 • • • • • -
• 
• 
• 
• 
• 
~ 

• 
SOldan 8a a: l _ Pt 

ltın1a bir df!•let 2 H~;rb JO-
:ı UçUru:n n.. uıu,. • ~:ıolf ıt1d 1 4 

j tliıMI ı lndflel 
r-tlıp bir mu?ıal. .t parL e lı::apatı a· 
t&nlar çot defa aı,;ar at:zını.. 7wzıar
tozüntı. '\eker palayı, Tertştırır .1e 
v&rtıtırır MCsaade rdını~ cie ben 
onlara l)en.ıe~ıyeyım. 

D.P. ye Eeçmtş bü::rtllt emekl~r.m 
vardır. ltı de,-re onun ~bı&Ma ııt
ı:ıavı kalkınma rn~\'11Uuncakı to
ra.atını övm(lf, takır takır mü~a
faa etmtı T• ytne ele müdafaa ed"'

; e&Jc olan ve o pan. nın M:eclı:a anı 
pu b..,ka.n.ı ı.&ıru yapa.:ı bır ıM>&ntm 

Milliyetçilerin iktidara 
ferin muvaffakıyet/eri 

gelmesine 
m iı n i 

stO<"la.ted Prtıı.ıı 

T.ou::ı:·,, l Rtıb'.att'a ~('iı n hı:· ıını b.ldırmı· 

komünist· 
oluyormuş 

Kızıı Cin deleıeaı dil~ P k1.n re-- M:oelto' a radynsu , 1.1u•nun 11a1t 
Jun lp1n çın·de komtln-i!\ olma an tlıl'"vtt:,.rlnın. Kwl Çın·ı c.kıı.pıtn-
blr hUtW:ner. kumıak ~çitı tçılcanea ıı.a rolurıa çevırmeıte ça11,utıa~ 
hlleumlal·Cla buıun~ı da.hlJI ıle- nn &Oyleı1111n l nalrletmı~ttr 
ınaruarla mUcade!e e ekte ol(l.u- .. auııunıa berabtt. 1 ent çın·ın &1 
Junu all;ı .. .-mı,ur de ett..itı bQyük muvaffUı:ıetll"r, 

<Batı ı lnc1'1f' ı 
h\ll\u:&lard.a hlkım olan ancak s.. 
çını Kanunudur.• 

<Batı ı ıo~lde> 

ıeçıme ıtrtı~ •a balen cru. •· 
•inde buluna.n 05ma.n B&1Ukba!G.nın 
Ankaradan. ada7 ıoeterllme.&lftl ta.· 
ra.rl&şt.ırml,ftır. c. ?ıl, :P. ada11an bir 
lkl gO.nı k.Mlar raıınlanaoat.tır. 
BAY\R ŞEHRlMlzDEN' AD.\1' C1RAT BABAN J>IYOR Ki: 
Cumhurbaşkanı Celil Bayar ön1'· 

Hürrıyet Part. ,ı 1zmır Mıllet•e- mUzdekl ııeçimlerd~ ıdaytıtını 1>fh• 
kıl1 Cihat Baban cı.a aynı konuda' rlmlzdrn de koyacıı"\;ını dUn açıilll· 
şöyle d.em.1~tır; mı•t.ır. Bllln<11ğ1 tıııere. D P. tatan• 

.. t1'tanbul Vail Vekıli Knmaı Ha... bul il ld&ı"I kurulu eehrımızaen de 
dımU. pı.•:eıerdrlı:l ae~lm an· •darııtını Jr.ormaaı hueuauo<la 2.5 
ketınl menotnıelıı: urrtlylo ııcııc:ıar ıı:rtrude tel~rarla BIJ·ara mtlracaat 
parttaı l~hlnf' an,rı lr.atıunl hır: ... etmı,u. 

ıarruf aaı1a rapırııt bu1un:rıall:ta• Barar bunun tııerıne d ın D P, 
cı.ır. Gaz.etel'f'r1n ba:ılıca \ll1felrr.n U bı,tanı Hayr! Oftntne ıondf'n1111:1 
drn blrl balkın nabZınl yokl&:D~ - l)lr- telgra!la. adaytıQ-ını Buraada!l 
tır. Bundan dr-moAn•lk tkUdarıar ı>0rın., İııtanbttldan da koyman t•. 
da kendiler.n" du en 11.s.wlerl alır bul etUl!rıl blld!rmtşttr. 

tar. Bıtt l memletetıeroe hu lfll'r TELGRAF 

tir. B&&&rla.r dilet, te~kktır e4ertm. 
c:.w Barar.• 

Celil Barann da adaJlılını kOJ 
muındaıı ..:ınra, eemsettın Oüna.lt.a 
sın da :rer alacaıh C.B.P, lbı.t Ilı 
D.P. aruNldait.1 mucadelenln çok: da 
ha hararetJ.I geçecttl tlmdlden •nl&· 
şılmıktadır. 

D.P. DEKİ JL\ZlRLIKl~.\R 

Dtmokrat Parti ıı idare Kurulu 
d& O.P. Genel Kunt! teınslleı.1 üu. 
yır Avunduk'v.n baştanlı&ı allltlda 
.-çim caltfl!l>&larnıa devam eıaıek:tı· 
dlr. A•Undut.un başkanhl, ı1& t.sı•· 
re turutu blral a&bab, ıttncıaı lı&e 
alı: m tl&trt aaaı 11 de almat Uatrt 
iki unııı. toplantı yapmlftır. Bu top 
Tantıl•ra D.P. il başka.nı Harrl 06-
neıı de tat.ıı.mıştır. 

S.\l\ISt:NDA. 
Bayram. 8e•ıtı: ~ _ Pa 1 .. , 

~ne• e1•>1ı> aık dok ıoa. -...erinde 
kU ye mUllh uran. 6 - cure~ 

· DuKQn, •eçim ıaman1 ı b nuııc 
bır anda bu5r(lnııı kadar mena·ıp 
~ldutum Te bUl1ln madcıeıeıı de&' l 
sem hile m&n'"n taı 1 rabı alar a 
-ıa! . bu .u:::ıOJtı.ım ~tz pa.rt J.1 ar
ac1an ' Jrma ı aec ·eme l'e flan

na )' "" tır&ma:n.» 

)Joaltov• radJ'O'U, bunu. Çin ~• Vf' bQtün :nıMnlekf'tte bu hamle!e 
va anında tızıı rejımının :ıcuruı a n ta~ı 11 _tf'r.lf'n kaı•ı mut"'ve. 
eının vıı ddn.Umü muna."lebettrle ıuet, ••it kanat burju1·a. elemanıa
toısknvad.a yapıian bir toplantıda, nnın ıXtlClara aelebılme arzularını 

BüyQ' rlçı Lıu H:Jlao"nun a!ıyled - :c••. :~·"-""tdlr. tçln PMt! üler çaı111r'. l)RttA mu - .say~n Ha:rr: Odnen. D P. iı. hafta BatNun. ı ıRuauıtl - Oehrtm\% 
tPr@Jc balıı !er bile faplıl? Kemal rıı btanbUh Mll!etTe.ldll adar rok.lamalan , .. rın 

tRa"ı ı loctdet 
ua. nht"'R oı .. un df'\arn ettlrml'k 
hll.n•nlt>rlt TUrk1Jf'nln bu:ıar, ls
tıkrıır, nltn:ı.1.f'rtf', nıUra\at>e için· 
Cif' Pllnıttf' rrnıf' inin, umumt ıtı .. 
barını Jtnld•n kurm1U>ının hıuıre· 

llnl dul anlar l.artı lı.arııJ'a Jf'lmts 
bulonu:ıı)rlıır. DA\"An1n meatr ta
rafını nıf'nfıULt Te lbtlru J"ll•Uu· 
ılf'n ~rıım .. l~fnler lc;-ln aru.klar 1'.a· 
ııııılıdır. ı..~ndllı·rf ıc:ın nf'tl~de hl'
r:ıt yol.tur. An~aJ;: aöı:.lrr1nl J5 "tta
dtn ıtf'fmf'ı1f'n tıı:mnS., bl'r seJI ol· 
doıo Jllıl Jörnwt 'ff' hak T~ ba.r .. 
rlYf!t n.rı11rınl\ katılmak: tıntttl:rle 
ff'rl hlr &lı.llıetl Onll>·tblllrter. ....................................................... ................. . ...................... . 

• • U&.uı:. '7 - ~ iL man: ..,.ı lr. ı _ l>U.f.lı:tı 

Yukarıdan Aıatı • neıen. 
ı - Akll· Blt ra. · - nu:vneıı. 
zel kot ı • 4 •oru edatı, 1 - aıı. 
Yttıne ıei.trrn - kulluk Tettbeıerın1 

Bııudıuı ...-ıura Rurbın~tllıı O· 
nıat ile u.rantııda o~ lf' bir mo· 
ha\e~ j'f'rf')all f'lmtşcır: C. H. P .merkezine yeni listeler geldi 

11- İltrlde ba lıı.a htr partu.-
ıtroı•k l11tf'r nıl~tnLı:t"ıı n:ıa , ı inde~ 1 kun. 

Hadımlı bum hUrnrctlne a~·kın •:15 Byl0.1 t.ar:blt telararımı:ı mem D.P. teşklll.tmda yapılacaktır TeY. 
tuarrufl&rela kf'ndtstnı blrtün me- nunıutıa aldım Arzunu.ı:a u,arat, flk fıert ve Ali ŞO.t.rü biz.bin• me-n 
su! edPcel: bir karar vermere mec 1starıl>ul mllleh·ettll olarak temall ıup iki tırar ara~ında mücadele bu· 
bur ecııtmııttr. Ontı bu yola sev- etmek benım için bUrUk blr .!leNf rfin büı ıın h•n He dtvam etmı,tır, 

Dururo l>O~ ı~ otduaona &61'f' bak. 
hOrrl:ıet, ı .. Jnbaı \'f' lı.,tlkrarh bir 
se\.lldf' btlı.a \"e ltrakkf ıcttyen v•· 
tlndal!IAr için bir trt dnıra. 301 
1Arl11r. O dftl: ltld&11P, femlo.1nlf', ti!• 
lı.ıııırıa 1\Art\.tt ttmek "Çt bulretı 
hl~ bir J:11mııın rltlen bırak.mamılri.
tır. 

e. 1 - An· ...... s Bir b•l trı&dd , ' v. p. -
k\ırrutıu nıan;aı, Orta Aı:rantD. a1 
met ı .. aı.ı. 7 Uyku, Ye 

« Hu tml..Aıu bulur ııım 11•- auştır Kuanan adaylar 11unıarl'hr: C~tP, aoavlırı: 1.t.ma.tı Hakkı 
kedf'n zıhntyeı ~t>Çlmle:-in nP.tteetıt .. _ ......................................................... - .................................................. . 

· ·ı ~ . Tarihi mllletlerdtn bın 

rldf' bl'll.t.ıı TOKAT· Gazanff'r At&nç, Dur- F.rtrlcln. !ı..IU6tlf& e'."'l\aba\·. CE'llH 
cc- o hnlıll' hıuııJ PRrtl;tl ttr· J.un Draıtrpol&t, LAml Göktr. Se- Özerd<."tn. ,\t tan Yuman. O:Qer-

t·lh tdl'nlnh;'!';ı llb.1ttln Pt-rl, oım:ıa.n Önt1&1, Camlı dört. ad.ay &flnf!l mf'r'<M:d~n 11öıııtt-rı 

ne nza gl'6term."k tıtemıyen bir r.ıh 
nlyf!ttlr. Onun içtnd.lr lı:I. ön0mU7.
<1ekJ ~eçımlrrı drmok:ratlk hayatı 
mızın b:r dönüm noktası olarak te 
1Akkl ectl\"'nru7 .. )tuhallf flklrterını 
n~r~tmt'ft!nler dly,. ıraıett kAA:ıtlll
rını kesen. J:"azetelerı f'n tabtl np
eır va.z.:ıfelf'r;nl }'apmak~an men 
edl'n h\I ,..:hnl}'f'tln meı,ru netfceye 
dotru huı:ur ıçlnde boyun l!itf'Cc~l
nl zannf'tme~-t hatalı olur. Dünya
nın nuarıarı ön<lndf' aıınan bu 
cUr'f'tll lı:ararlar lktldann bu mev 
2uda çoie tıe-rı ıit.mete niyf'tlt ol
dultunu aöetf'rmf'lr.t~dlr. 

C. H. P Hadımlıdan şikayet ediyor 
~~:nk~ HtL,,J.\C.\NIS ll.\LLI, 

::o.tayı. 3 _ f; 1 · KolJe; Al). 2 -
Rtn· r. tma. A', 4 _ ar • .S .... 
in •1 · ti Kudra• l. 7 - LA· y - 8\J İA\. ' 

uUrtttan AP-tıra. , _ " ll • 
2 - tJl • o u ... 

u. ·Ukerdat .. Er•-Ema; Nt{ 6 • 
8 _ .Si ; Sini. -· .. 'l - ATltellt 

u- 11\bll ~ lut Utmolı.rıU V.ır· Voturt~uoğlu. Hamd.ı Yoturt~uoıt:- lf"Ceklır Bunlardan birinin Ahmet 
tl)I.» :u. :Mahmut YurdaitiUı:, Ta;ı·&kıllç olmaaı mahallen ıaten 

H- '\fartl"ın)o.I ııı1rtlnlr.f' lıu "'"' ISPARTA: İrfan AICIJU. Ha)dar mrc,.dlr. 
dııır hA&h fdtnl&. nlc;ln hllfı\ .. ,. 01"mtr~lan. Bahattin llll. Et?'ıf'm 
tlnlı.'!ıı 8&4, lam.ait Kort&l. (' \1.P. <\([K HA\A 

c;A.NAKKALB: ~&faettın Kara· 1"0PL \'\ 11~1 
ili--· Bu plltllnln. hdtl)e hu• 

ArlL olmuı haıt ha•lalılı.lı.r ~ır. na.lıı:çı. Cahlt. Altan. ~lA.l Eri'On. Cı;.n,ıurı.f'1·.I :Mı!l~t Part1~1 Ka
Oulartlıtn l•mlzlf'nıtıa:ını ıordti· Fıruz Akktreç, Hilmi Ankan, Had.l. ıııımpa~a t~ttllı ı. önO.mü:tdf'kl pa· 
tuın Anr:la hl(' tf'ttıldüt f'lın.•- Dura.. zar ırana ötled~n llrıce K•ımpa"" 
dl'u D.P. )f' lltlbaL; rımtıl t-.ı. BtLEClıt• Uman Selçuk Çaıuroa mf'ydanında hır açıkhava tnitlnııt 
na mluhf't blllrlnı., lu. Lı.nrı ıtınıtıcanaı;. Orhan Tut- rap•ealc:tır l.lıt!nı: 11ıa· g da batlı-

D 1 ruı. SerafrıLtın Eı-enı>en. 7a.ı:ııc. 12 de bJteeekt Lr. 
,_ .P. nıu ı"lııh o ı M&ına DENİZLi. Nihat nouurı. Ş.vkeı. 

kanıathılı: \"llır ını'!'n Taı:ırıover, 1aıendtyar Yazıcı, Kı\ .. 
•- l.:Jh,.ltf'. Au ıu1:uınt.1 '""il· mil Saran, Zo)'a Glikart. Sabri Y .. 

dllll takdir rtmf'ıııf' bllf', realllf'· vuz}ıL-naz. A:--dın Kaynat:, Sabr1 

Öte Janda.n. ytn~ pazar 11:Hnü na: 
leelen aonra da c A.t P. B~y'.ıeoz tf''
ic:Ut·ı da roatı:aHl bır tçıthava top
;ıntıaı tert!p el.mtıtır. 

Bunun 1çtndlr ki D P. ar+tk lk:
tlı1ardan u7.ak1a.,malıdır A!tel tak
dıtde durun1 bürrt>·eUel'un1~ için 
çok tehUtell olacaktır.• 

Aö1·r.F.\fFZOÖr l 'l' ~i17.f.F.Rf lrr1n har'f')o.f'IP lf''-'.lrrc•ll aklı Oicay1.o, 
f'llm kf'ıull•lnl nı!llrtln unıuıuı 

1 ltlı.ll'rlııe lmalf')f' mtt•bu.r e- OAZİAN'Ti;p• H&Ytl Elbeylt, TtıT- --- - -- Ctimhurıyt:t(l llllPt. Partı.t 11 
! ıe; d• aıaa ıtvdlttntz ı.n.aana ka • df'rf'lıı.tlr.ıı fl.k Ötüt.. Klmtl Oem:rba.f, "leh- G .. k d.. d Bqkanı Hllanü Zetı Böyltm,.zoııu 
• 't~ı1 ıı.c-aQu:ııa .. Burt.ıanetttn Oıl&t tendıaı.ni Rrt- rrıet OUııren. Cf'm&lettın G\IÇC!.t- o ay un e 18e tU beyanatta bulunmuıtur: 

'T.lf'ı ı· ı ,1 • m.lr, AU Ekrem Oöktelı:, Jl'uaı Kur.-
*T ,llhl 

1
" aYı. •ıı 11 .• ~ırııı'+ ı.eı ~-.nao:.lara vereeetını ,.e yanda ıar1 Emin Demir, Oarnan TUz.cu. «Vatandaşın nal'>ıını )'Oklama ka ! & n" ..Un ''ttıtc"' acıtıyor• 1 talnu1 eaerlert.nt tım&mlıyacaıını Hiıtmf"t sevın. 11 t 'I , k b 1 btllndf'n yapılan bu nf'vt anketl~r 

• Dl ı:nnun Ol~atın12 h&dlltılırla.. bl~dımı!ftır. . zıya re ÇI erı a u ';;. ıon sıhhatli olmaııı" daht. ı.·atar:ı-
• ~u~~'.•'!<nız. .: / ö:e 1ınoan. l&Q vakıt •d nrtıt,m SA>ISUN' Htıunet Anlan. Ali • .,, aoçlmltrle yakından a!Akadar 
*• ME; t.(.' ı .. ı naıır .. n 2111·em. • ıma:\lmat.a söre. rı.ıt\letvekUlen:ı- Bakan. Naretıın CPrıt. Alt Ko:-bıt, oını•ıta teevUc eder mahlyettt1 raa-*. urana.rınw t.ıarna.rııı. llzlm a.k • den Ahm&t TekeLollu ile O P. ~ Cemal D&nı .. man. Samı O<'nıırtnrk. ff" llyettır. Bunu lr.08t~lemeıı ne mev * !' talldlrdt ııkıntı. cetecttaın'hı : eat Tt buca.:ıt t.eşlr.l:ltına rnenaup Mahmut GUr. V&hcıettın D&rt"nde, e 1 zuatımız:a Vf'o ne de demokratik 
*• Y ~L.\~ <21 rem ıı -ttuı.J • bazı m.a.:;.1ım ıın•11eı~en ae p1ı.r- Hale Ona.'1. Abdu!Ia.h SP.2rtn. Rem- ı:ıtıntyetle bald...,tırmaıta imkan 

ann. blr d01tunu • tıcıtcn ı • • ed- ... , .... 1 11 ~&hin. N,.~lp Yetkin. f88fl incide) •·oktur. DMen m"veut 8f'Çjm Ka-* ıe -•u .. ıun Taııt lT· ı ·• ., ... ~ ... ~ ... r u•AK·. N••··a·. Alpa•.. ~ınan ,. ı d • .. , ' * ou.ıo l1•tn.tılannıaı bt.f&n Ue 4, uf,f.RU\\ D\ ~ " • ""0 1 e rmr t r· nununun da muıeacıdıt hükümler * at~tacaUınıı. ! ' Ant.ıra ı . HU&ueh D p Acı• ZQrba. ).fehmet Kaya •ııuhterem bııınımııc:ıa Vall •• ıe e,eçım ,,.rbeatıaını t•i..""Ylt et:ııu 
:Tlld ti. fll2 Atn ıvıeu -• Jı:ara tetkll tndakl anıqma.zlılc!:ar ~EBftJ\ıJzo•;h.t l'.\\Lf\f.l Belr.-c:ı.treRellunJzıayı.1 Gökayın te hır cıevrf'de, lkUdan blru aana b.t 
*d t. 1

0zınu:n Dt-. , .: mucı ... aon .ıacıdıne ıel.mlft.:- Atıf B n~ ı-t:lletvei<UI ııeıttI eeçımlr.rf ıçtn katJt tdUeceııı huıusunda. 1 ç1tan ha· ! 
1 
~l _ tı•a.m td '' ... cıerllotıu Ue R.a.m.12 Eren ıırupla.;ı ımrımızoekl mUhallf partller ç... herler UDlvenı•e ı•n~Uttnı derin bir m&yeye mltuf olan hu nev~ fU&k· * ··~Al:f 1 ~ t I•.· ' , • 1 \.trn) .. , arasıncıak (a ı mala: sonunda An- lı:tmalaı-1 .. ,a hızla. dt>vam etmekte- ıeeuüre •tvketmı, buluıı\11or. BCi· lan Mlı ta11vıp edemeyll.• 

*~~•.Ulınuı tt '. · ,· •. otuk • kara mılJetvekUlortnelen DaA:.ıatan 4Jrler, Bılln;t..1'1 atbt. eehrtmııdeı;cı ıon ht.aobul ?:l>&lk.lnın da arnı tt --- - -----
: URtıkoa Dı~?ı• ... ~:ne •t~ı.•:Jalnı.ı:.: Bınerbat bu ıabah .. aL 930 tta muhadf Qç bü.rıık parti cıe.mıueı-, f'sP,re lttlrak ıtmektı oldutu mu· T" k' 'd ·k' 
*Ke 1.,. ~'::- i::6'S?:I il kııımı _. ı&tıruıru DP l'f'Dı!l JClare kurululvıleıll adüylannıtı teebJtinl centl bal}ıttır. BWere her Ylklt, her ha ur ıye e 1 * d:?J:.~~ l~t:.lıden ancat kendl Tlc • :.le U rttare kuru:una aönder.nlt!lt mf'tlU!?Jerıoe Tf'ı·a ba.şkau.larına bı reketı1ıe eadec• limen dejU, içtimaı · 
:ı" ~ tarıı ıorum.ıu oldutunu: Oı1jı11taıı Blnf'rha) ltııtlfa !lı'- rakm.ı, bulunrnaktad.ırl&r bakımdan dl hocalık etmekte olan Amerı'kalılar * unu;ma.:vın. -;; • brhl ol ırak. lf'Df'l ldı&rf' kur•lu 1 Ada:vlann te.sbıt..L busUAunda 4iln Prof. ooıı:ar ın ndfealndtn ıynla· 
* ~e f:U Kııırn ıo ~rt.lıkJ _ • nuıı adııı~ yı•ı.laınalnrıııı ~ 111,.L : llÖtUflL_t(Ctlmuz C.H.P. ~I Ba.,ka.nı bUtcetını dUfürımok ı1ıhl ı.temlyo. 
;;.re.~ nıa:tekı tnunıarı mrrnrı.un! t·aıız \f'}!\ )auını)ıu·ıuı:ııı: ır\.lln-1 Profesor Şe:naeıtın Günall•.'I hi- ruz. Mubtfrf'm hocamı~ aynlmık lA· ı cıta•ı 1 ııııtılrı * k loll:ı. bazı flr&atlard.an ll· • df' hPr ıon l·f' 1111 .. nrnrl.ır ,, 1., uın C.!l'P. nın aday ıı::abuH\nü aur- t ~ bUe hllkClmt~ımlı:ln, :1atanbQl u oıma,·an •• ancak TOrlıel>td-• ı.r· * tifıd.ı eurıeıı.ıntz. 4 ırııuını. t:rl'nlf'r hlı:ıııııı ı..urıı- · dunıuıtunu belJrttlkten aonra. •ar- baltırıırı ve Unlve:.lte aençllllnlrı çOk ff'dllm.İl ıcabf'dtn blrllr:ınlş Tttrk 11· 
*r • ".R f2t \rıı 4 ıırali: Jıu ırtııı hulı.kınclıılı.I 111 • ıı.ıc he: 9eyJn inonaye alt oldUIU• fJdC!rUt arrusunu nar:a.rı ltıbare al· raıarının lfif'tlll:neaı Jçln TUrklyedı 
*C• ık •ıt n<'ıtıı:• -• nu• ·•·ı-,,ı r mo• ,,,-ıı•ıo •e dL"• t d ır * ıı .:n1.1ıı.un1zın • • kl,rllrrl ılo~)ıılııtıla ııı.lhrrrlı nv .• , ..... ; · ... ,,.. .• '"rı • r n en "raı e· \•azlte roren Am11rlkan penoııeıının 
• .ıır~ b aun. k ne"lCf'lertncten"' tııiı .. l .. ııl:ı lf'l,'Dlf'lllf'~lnl .~.~ter· 111.n. P. uı-: Y• devam ıtmeıerını 1atl!)'llcft1ne l.nA tazın\n&t. olaraıc rJı1lltlan dol•rlara * muhtemıı artılatmaı:ua eot • ınrlı.f<'ıllr. öte- -,ancı an. flmd.\\.~ kıtda.r 19:1 nı1oru11., lı:&""fılılr •erilmesi ı.tenmı.ştır. Bu v• 
! 1 ı\ 1 , 1 flr ! :S.nrrbay at~ .!Ufa 1 ııe ı ıı 1 kışı CumburlJf'tçi ).1:tı,f't Pırılıl1)f'! .. -- ılyet tarşaında ı·urt HUtOmett da 
*Z!:·aa mtlte :ık Hl nı.ııı • - •~bir buın toplantııtı apa.ralı: açılı:- adaylık ıç.n mU:·acu <·!rtl. tir ha; ilk d f lAmerıta1• kail: blrlkmt, oıan borç-
•;ok teJl tebbtı olunuz. llı:e f , la:::ıa.'.arda hul',J.naclltır rend lımlze aörf'. C.:U P. fi. llqk& 8 G 85 YGfında ıarını baflflıtmlt olacaktır. * •r kaıt.ı:ıdın.cat. .lf- 1 ö·e V&:::.da.n Olrt d.tllmu ~ nı H(18nu Zf'kl Si'r'l'lemflzaRlu bugtın ı 
:n\ı r. U9 abat 20 MJ.rtı _: A u~ Bender. nıt.u De zar:r G~.(~ Ankara:ı;a h.ankrt:r. bu adatlartn baba oldu Bu rapor Qzerlnde tedlUı.Ietdı bU· 
•'-'u•ıffakııaı.ıı:u 1 ,\:. .. .. doayuını c M.P. a~neı Kurwuna ıurıa.ıı. Amerikan M'all711 Vek&lett 
.. ı ı~tn çaueı:na a 11 d•••m:ıı cııma.ı,. e. ... ada) • aı:ı f~raaat f'tmlfler- ıtOtütect>-kUr ton det• para fonu toptanuaı.nı t.a.. 
k41:-tı:««« ......... ~~atu.unayınız.\i Gr ııfrt. p 'l.li't \ll"'l.Fnt 'H!ckory B A!IıC"rlka. 1 (AP) lılmak. Utıre Amerlkaya ilden Mı· 
~----_;...:..::.::.:••••••••• HU:-rh·et PUlblnln rçim pro.. Bacaklırıtıda ff'l(' ohıutu Jrl:l te- llye Vek\11 Hua.n Polıtt.anıa ıeı:nı.. 

t Hayat Paha,1 1,g
~, P•il'&nda afi ıtrinin :?DOtı.t.'"~ :- ı! erl,.kll aaııdall'•ı1a otı.ınnaJı matı l•rda bqlunmuJt\ır. Po atan. mam· 

S ıs11rlt1k 
Şelleı• 
abı•ikası dn 

l' aııgııı çıktı 
Q••uıı nıuhabtrımİıtıtn 

f:anı· 2 
bir h ı, ... naııkf'alraıon atının 

ının bastırılrnımı, a..'ll•mlanmı - kllm 8_,, yqırıd&t.t bir adam 'GQn lt f!tlmlzde Uo turun bulundUIUDll. 
l ır t!.ttr1cr.:1c:ıe cP.vv,.tee ôkU7. nu .k o!ll'U: baba ro\muştur. 41 ·aıın b\rlncUıtDln rnmJ, pn1 28:Z, lklp.ct· 

ıuıı ı ı ıırhl~ uç ıua;·a nallatı_.onıuı. ,ımd1 on cı•kl karuıı bir tı2la.n çocuk d.OnvR f .ın.ın deblotaJ ranı 573, tt~uuc6atı. 
" \l Zoı \""• Abdü ııtı. Tan b : ra~a uallatı)omıın •M ıu ,. lff't.,rmı1t1r Jtenauerı 13 ı·atUı 
uı t .f'd ve ıa;.ml enco:n~nıne K1>ruruna dldller ,M;~ll kuruur.a '>~r f'VI t •ı! ı m•ktavdılar. 

&e N u 1 TLlk oeJ. Yw.u Aydıner ı;apUl•r•. cHıreızla uıtun.uz.wı be--
Enver 8af1er Od..'er Vtt Ter K&}a lA.~ı ~pat .'la .... ludır», 11kÖloO Of tç.n 
ff1. m l nıır deij:U, mıtlt•t lç:n tidlyoruz•. qo-

DA.'la •onra.. ~Jec! ıe l::@lmte blll•l• ClSrn ra.mad&n. aratıal•n tako;o(!an 
na.n lmat Kom11yonu .ınaz.;ıataaını.."l kurt&racagız• ııt.hl ıbAreıer bulu• 
mü..ıakereaıne nçl.anatJr. Vatan nan onaııı e~lt atltın önUmüzdekl 
caııtteeınJ ~ııUıt. c&ddcılnı balıl• h&ft.a lçPrtaınoe 1U111lma.,.ına baıtlı .. 
Jan ve E: üp .. t:n~panı ıatlka- naca!<tır. Atı,ıer nçy02 elli bin ı· 
meı nele uz~an ven. )oıwı Do dP.t 1JUt.1.nıma!ttadır. 
me re ıcnııı kte o.a.r.J, a: rıca. bil T\t ı· \fi\ \o~ 
10. tızcr:ınae ouıu.-ıa. v Bama 1• Kütahya.. ı - c 11 P. ,.e ~~\l.P 
caelcıe:aı .e /ı. aıtı Bulvarı ar1ı1ın adayları belit oımu ·ur C.lf p .., 
c:ıa ka.an aaha)"• da bir cıtaelyoınt da:,vları ,unı&raır: Ahmet Bozbıey. 

karara.tına a.ınmq\.ır. Tevı.ıc Alpl\Slan, Sülc~nnJ.n Atav. 

60.000 yıllık bir ceıet 

bulundu 

Wuhtn;trın ı IA.A) - Smlth~-:>
r.lan V.!ıstotn U T!'"akta yapptıjtt ~a
ıt?arda ,,ulunan z cest-t ü2l"'rlnd.e'<I 
:ncel<'meıerln neticl!ll'l!nl açıklam•ı;

tır. Rıınun ner Cf'llndfı bu Cfl&et
ler 4'i 004') ,.e 60.000) ıllı~ o!duk!arı 
61ren.;.!mı t;r. A::mlrr bu iki tn<sa
nın n,. fektlde /:5ldn:tıer1nı de ta:ı-Bu r.:oa<la. E",Up • tınkapanı •an 1 Sabr Vndarlı. Bahtiyar Kara<:n<;, 

.,.unun Cla reelden ;rapıl&eak 1.1- Halil ltnaı, Ali Aynit, ~a:ır.ır co - mın edebllmtilero P 

.o-On de l:.araborsıa tııru 1400 turu• 
olduCUnu. bu durum ll:al"llSıııda tır· 
malann otomat.ık: olarak. fÜ"-~eltll· 
dlllnl ız betınl• ve dol•rın ~1~ dtıD 

muamele 1rormeıılnl latemtşUr, Bu 

tııle'O ttıertne Aınr-rtJr.an lıUkCUneti 
dola.rı Tllrklyedekl Amtrl'.kan uran
:ıncıe 375 kuruftan bO:tdunna)·a ka· 
~r -verm1. UT. 

Bu t.ıuarlarla ıtglll telllrlrrde btt
Jurıan Amtrll.~:a, JMr~oııell durum 
k•r~ıaıDd& bUJQl lbl..r tel1 ·e dll .. ml\•. 
evlndt-kl hıımetclltrc yol Ytrmlf. ti· 
n tonturatıarıoı teıtıetmet için a
\·ukaUl.ra mO.raöa'I etmişlerdir . 

fRı"ı 1 1n('hlf' • 
dımıı balf.tırıda t.aklba 11urec1ıa1.1. .• 
dtml.ş•1r. 

Ekreın Özdfn dun tunlan .Oyle:mif 
Ur: 

•- V&ll Tekili, uçtmıerd• tanun 
1\111 blr harıııAete mrydan Term!Ja. 
cetllrıt b•na sorıec:ııııı halde ıılk&yet. 
lerımı.z ula nar.arı Itlbart aıınm ... 
maktadır. Kanunen ı\lç olmayan hl 
<11Mlerln !.inadı tle baıı tımaılerln 

karatollarda hürrl)"etıerı tahdit •· 
dllmekted.ır. Seçlm Kanunun 43 ı-e 

44. maddelet"l ıtreıınce A.aıiaıı fer 
ıoplantllan yapmak için Uç ldalllk 
heyet te kil! ıuretlfle sabıta lmtr 
ıerlne hal>er vermek tAn ıeldltl hal 
de; T1llyetln mtır.aadoal olmıdao. 

toplantı yapıJamıyıcatı ttflr;Ultımıı.a 
blldlrllmekted1r. KUtUtlı.r ürerlnde· 
ki flk&yetıerımıa de yerıne ı•tlrll· 

memekte vı muuller hıkluncıa ta· 
klbata ıeçtldlll ıörUlmemıt.ttdlr . 
aecım:rı eaıutyetle dtı•&mının htr 
TUrt için bir vkdan borcu oldutu 
nu unutınwnak lllımdır. Vazlyıı 

bOyle deYam tdenıe Vatı ••klU bak. 
kında takibat ııı..y1eıtl1.• 

RİJ\ C.H.P. t.t IA.VCILlK.l".\ 
lFA.Dlt "V.tRDl 

C.H P. Kutamorıu U konrrMl.nde 
yaptıtı konuemıda.n doları C.H.P. 
11 pıetec:Uırdın Orhan 8.rtt\t aun 
uvcııııa çatrolmıı •• Uadul alın.mıt 

Fındık ihracatı 
yapanlar dün 

Ankara'ya gitti 
CHA$1 t lnclt1f'I 

dı',.: ihracında ırç ~&lmı, bulun· 
m&ktayız. A11~art lbraç tıyaıı l•• 
pıt ed1lmedıtı için fındıRın en zl· 
yadf! tyl ııyatlarıa 11atıldı1ı Atwı· 
to. ve Eylt\l aytarıncıa thracaı ya
pılama.mıttır. P'ıncı11t ıactrlerl bu 
aebeple Ankarayı ııtmet.teellrler. 

Bu yıltl n-koltenın 20-~5 bın ton 
civarında olelulU anı .. ıı:::rıaktadır. 
Oeçf'n yılki reitolte lae 80 b1n ton 
idL G~en yıucı rtkolıtıden 45 bın 
tonu lhraı: edllmtı c:ıurumdadıır. Oo 
n: kalan 15 bln tonun da lbraç 
edt!eb1lecell ınlaşılma.kt&41r 

İhracatçılar, bu ''1k1 retoıte 1-
c.-ın asıcıri ihraç fryau olaru~ 100 
ı1olar ı.&te.rrıf'ktec1ırler. AJ·rıca ytız-ı 
cıe 100 ae prtnı talı:p edıınıelr.W>dır. 
Çünkü 210 :ıı:uru,a mUb&,-aa eaı

Jen kabuk:lu flnd1Qın kıJosu iç o
larak 440 kuruta ıetmelı:teOlr. 

Bır dlter. lddıa 111•. tındılı: ııa·la
nnın. <11ıı;tr ihraç malları tflbl dt\n 
ya pJya...,aıarına göre te~ı>:: ed ıme 
.1 ve mtıteha.•11 olmasıdır Bo:;-le 
bir vola 'lldtlecelı: oluı.a. f~attın 
ıhraCatçı bırllklerı t~p.it e<i~C'Pk
tır. Lı;pan;ra •e ite.ıra rPıtoıteeının. 
~en rıı otdutu atbl bu aent de 
:ıo bin ton oldultU bellrttımel<tıdtr. 

teker ~ .. ~~t ır.jre buıon suau. ıut 
1an11rı fabr~ında çucan bü tık bır 
rnıı:un 'anın •nın tnUb1m b r t.ı,;,
Yanıın mıcı~ına aebep olm\14tı:: 
ve aıı:atıe rene 2<1• r Ddcn çıktnt 
rtıı::ın •• ' ı enıı: bUtU;,,,ı. fab
b-U,üd.Oto~ı:~rn ;ehı ko ııtı !r ,, 
Yfl Banaınna tf a.ııtl:! "', Bueurıu..o 
ma Çaıtır m tı aıteıerı de :-dı-. 
nın raaı ye ~e ~ ~f ~Q itfa Y• 
dllf!n aalı:eorı blrlıtı u an f: lbo. 
~:, wı uıun al tır ete ı lrAJt •..
Su&urıut teke; f~~m~ar ~au 1anr11 
Yanmaktan ku rı 111 tamamen 
eok bttra>li ol~arıımııtır Zararın 
uzun ınOddet çal';; te f&brtkanıo 
rU:ıne.tteaır ... amıracatı btlaJ-

m..Ak erte &O metre ıenıılatt!m• 
ıı. buı tart.ıtmaıara ıebep oımu, .. 
tur. O. ömer Faruk Sa.:rııut.. trb .. 
rtn bu bOtcmı.n n «ken111 ltena tnt 
te elı:lı:Ui etmıı b r .::ı.a.yl mahı • 
ıeıl• o uaunu be .rımı, bu ,a .. 
den, bu bölhde tat un itlere cır .. 
1J1me-2den nce, 1BeleCll71n 'n bu 
bölce eacınıerı için Yf'n! bir 1er 
temın etcneaı lllmı reldlllnlı tfa· 

Denizcilik Bankası T. A, O. Amerikan Export Line-lnc New-York 

Ancak Yan&n aQ Ge •mıtttr. 
dan ıemın oıunıbtlarııı AYrılpa.. Bu·ara.cıa. l•t.1mlü: volJutıuıu·ıa 
o:unmutae1ır. ıııceıı cıe ıılve acı1 ta.rttauı. ytıkMk mQbendıa K•ıd 

Y ret Şen·t'lı Yf'rtne. Sular to.areaı ma-
buı:rının e\ftlı:t1lk ttırborııer'nct ra.ıcıpll&ına MuhartC!m TanHl'tn ae 
de .. 1 :~ 1>•llanrı k1zm111ı1 neı:c'nı~ t1 .rllmeeı teklif edtımıı .,. bu tıı~ 

... ı ~ tlıhtnln olu U kabul f'dllmlıt r 
Hld.lae ın,uhıtte bUJUı. nmattacıır. 1 c.:Oı• D\\ '-""' • · 
Te he>·a • bır korku · 
t , can raratınıs olup ta ıı: Dıtlıa sonra .Oc ala.c bir Uye, teh 

a.a deyam •C11Inı.etıeatr. · 1"' r:n blr «~'Op dl\'Mı• o!dutunu aöy· 
- lemış ve •çtıpl•r dal 11.bl Jltllı nu· 

ruror. Sokaklardan ~ea olduk• 
~ Cemı~ ı·e bu husu.ata belr4lrece 

•len tedbir eh alınmaeıoı tet .. 
rnı ı r. V&lt ve beleaı;e re.ı• vec .ı 
Kemal Hadıma. bu mewuun •l~ 
l'O.n sonra.- Mec '69 bir mazbata Ge 
ıet.rııece Dl t.tad.e e mıııır. 

1 Bunı:tan aonra. ) en1 &Ç'l)an 10lE:ak 
ara konu!acu lal.mler h&kkını:lı 
~~ ~dlYOJıu ı.tklıflerı mnza'1:.
te ~ Uınııhr. lmar Komiayonunun 

k .. f tıttıtı la.:mler ar•ında buıu .. 
~an ve •Dtn ili.mi Teyfl:it Öı:tr, Ad 
z re Vfl)Ull o Oevıı::ı Çıçekd.al, t.UI· 
k~i~r,kınacıuru A.ı ı Otııı. mıllttve
Natı' ~ vetıt l!ld~n Or. Baıp öur. 

k • \ eklletı tnüate,arıarından n. 
A l!l.R\LAR\N\ ane 11 Htbınu ltol"\el• rtbı ı.unl• "'U rtn buıunnı .. ı Cl%crtne IOz .:an A· 

ıAeddtn N86u:J.1ol.u. •Şcht1D aokaJC 

OPON tarı.na kontJiacak ı lm!t>rtıı tanın
Inlf kin"u;eı~rı.n ialmlert olma. ına 
d kk•t • ıncıınz BütUı>öltiıeto:n
z a ltı ~enn. flOka:tlara vtrmere 
kalk14usak , . .,. hallm12e teıanlnto. 

5
11\N EDER .. ıu Mına..-tıtta.r mtıdOrıotunun tt.-T E " ~ Pt ••ıt&rıne ç .. ırnıekt• hıç ıı.Anl 

YOlt.» denuı Te bu &özler. Oye?erl 
bir hı;; 11Udılrmutıur. 
P.\lf\l.11.Jh. 

Alleddln Muu:ııatıu. cta.~a son
ra. aoza •H•J&~ pa.aa.ı,.tına• I• 

1 

tlrmtftı:- NuUlııo u. •F&sttJ e i80 
.lı:\1ru1. Bu l(lrQlmcm.ıt ıeJ". \•a.tlUl
aa.ea 111n&lıur. Halle ın~,teltl, fer
yat ecıyor.ı cıem.1 ,.e turu aebt:e

, ıere konan % 25 lclr h&dcıtnın IWQİC 
oıo.uıunu ve pa;u.ııiıtı cıoturan 
sebep!f!rın b ında •kAr h&<tterı.. 
nln:t Reld.IR1n1 Jfacıe etDl,lft!r 

O •ı:-acıa.. hu tonuşnıa~ a. tn0ı1a
lıale eden bir u; e. t.Nuu 'llQ lunun 
atındflom dıtında t:onu.otutunu• 

1 llOYletnlf, c:ı&ha tı0nra KUndemde 
hutunan 4.ller tfl Jı!ler tıc!lı ka... 
mııyonıara bavalt ~ler,.z ot11· 
ru:rıa .on TerUm!, ·T' f~cl~. anü. 
~u:ıaeıtı cum• stınu yıotden top. 
·•ntcalctır 

Şehir Hatları işletmesi Müdürlüğünden 

Teklif isteme ilanı 
t Kadıköy vapur iıkeleıl binası tadil ve tevsii jfi 

icin teklif alınacaktır. 

2 - lıin ıhaleye eNı olan keıif bedeli 1'7940.- lira 
olup muvakkat teminatı 7500.- liradır 

3 - Bu ı e ait ihale dosyası her ıun it sutlerınıle iı
letmemiz insıat servisı.nde eörillebilir. 

4 - Teklif verecekler bir kalemde 150.000.- liralık bu
na benzer bir işi yaptıklarına dair belaelerl teklif zarflarına 
koyacaklardır. 

S -TekHfler en geç 7.10 957 t.rihine rastlayın Pııart .. ı 
ıünU saat 15.00 e kadar lıtctmeınl.t İnpat Mırvl!ine makbuz 
mukabıUnde verllmit olacaktır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul olunmaı. 
7 - lıl~tme ihaleyi }'apıp yapmamakta serbesttir. 

(1~17) 

(Açık rksiltme Usulile Tamirat 
Yaptırılacak) 

I stanbul Defterdarlığı.ndan: 
Ke~if bedeli 
Lira X. 

Teminatı 

Lira K. 

16666 53 1249 99 BUyUkııda HUlcQmet Konı&ı taml 
ratının ikmali iti. (511·392) 

Yukarıda yazılı tamir işinin ıhale!ti 21.10.9S7 Pazartesi ıunU 
oat 14.30 da ~lllll Eml.ik ~lüdürlUQündeki komisyonda açık ek· 

siltme usulile )'apılaca'ktır. 
İ!te-klilerin geçici teminat makbuzlırile 9:57 yılı Ticaret Odı~ı 

belaeıini •·e •ksiltme gününden tatil &ünleri hınç Uç aUn eV\..,l 
Vilayet ~lakamına müracaatla ato.ıcakları ehliyet vesika ını sözU 
ge('en gün ve saatte Komi~yon Ba!;okanlıA:ını vırme1erI, bu işe ait 
muka\'ele, eksiltme ~artnameleri keşif hil1lsasile buna müteferri 
diler evrakı ,eörüp kabu1 etti4ine dair imzalamaları llzımdır. 

(13926) 

lslanbul Sanayi Odasından 

4 F.kim Cu· Vapuru 

~i:,~~:ızda E X p ~ D 1 T o R 8 Ekim Puar 
beklenmokte .. aunu 
:<ew - York - Philadelphia -· Bosuın - Baltlmore ve New
Port News Umanları için yolcu ve el}'ıyı ticariye alarak ha· 
rekct edecektir. Fazla taCsilılt için Galatı Tahir Hsn 3 Unell 
kat'ta HAYRI ARABOGLU ve ŞUrekbına mllracaa~ 

Telefon: 44 49 98, 2·1 

GAIBE_İL.:_...,.,A-N--
Miıkerrer firar ve tabanca çaltı> aatmaırtan bir ıene bir ıy 

15 ~Un ıtır hıpıe hükümlü Manisanın yabancı Sultan )lahıllesl 
86 nUfu• h•nede kayıtlı ~lehm•l ot. Hasan lbretıiıll 1931. Yapılın 
bütün ar•mal:ıra raQmen bulunamamıı oldutundan Aı .. f.U.K.nun 
71 ve Ceza )l.U.K. nun 37. maddesıne tevfikan hakkındaki hUkUm 
illn uretiyle l<!bliğ olunur. (2467-14012) 

Adil Amır - ------------
Gaibe İhtar ve Haciz Kararı 

Suç: Harp ınalıemeainin hasa11nı sebebiyet. 
Suçlu: Salahattln Sarı. İbrahim oa. 1933 D. lu Corum, İskilip 

kıı.za" SıQpazar köyünden. 
Yukarıda sucu ve kimllRI yazılı sanık hakkında yapılın so

ruşturma ve araştırmalarda rösterilen adreslerde bulunamamıı ve 
sanık da bulunduğu yeri hakiki olarak ilgili n1akamlara bildirme
miş oldutundan adreol meçhul kılım ve kendisi bulunamıyın il· 
nıaın As. U.)!.U.K. nun 212 nei maddc•i aoreAlnce aaip ııayılması
na, aleyhinde hukuku Amme d4vası ıçılmıı bu gaip hakkındı ttv· 
kif mUzekkerni k• itmesini icap ettirecek kuvvetli filpheler bu· 
lundutundan As. ~!.U.K. nun 216 ncı maddeai aeretlnce bu şah· 
ıın Türkiye dahilindeki mallınnın haczine karar \!erdim. 

Adli Amir 

Gaibe ihtar ve Haciz Kararı 
Suc: Saklı kalmak 
Suçlu: Hımo oıtlu Salih !tık. 1330 Dol. Ju. Gaziantep Emin· 

dede Iah. Mukayyet. 
Yukarıda sucu ve kimliıtl yazılı tanık 'lııkkında yapılan ıoruı

turma ve arıttırmılırda .iHııterilen adreslerde bulunımımıı ve 
ııanık da bulunduğu yeri hakiki olarak llg!IJ makamları blldlrme
mlı olduğundan adr°"i mechui kalan ve kendisi bulunımıyan H· 

nıııın A . ~l. lT.K. nun 212 ne! maddesi aerelince aıip ıay\tmaııın•, 
aleyhinde hukuku Amme dAvası açılmıf 1ıu ıalp hakkında tevkil 
müzekktre•i kesilmesini leap ettirecek kuvvetll 1Upheler bulun
dutundan As. M.U.K. nun 216 ncı madde•! aeretlnre bu fahsın 
Türkiye dahilindeki mallarının haczine kırar verdim. (246~14010) 

Adli Amir 

~ı.r. 

Öteyarıdan oaıatada ~taclt örıtel Ahmed Emin YALMAN 
temınae C.H.P. ıı bir mueı:zın D.P. ı-------------
rı tahk1r ldd.lMIYlt ı&Trılıta CAA:nl
mlftır. öncel, ıtade.lrıın alınmuın 
dan .ann .erbeat. bırak.ıltnıttır. Yıldız gazinosu 
olR nAnisE 

Or~~: • .:ı.n:~~nl~;!"bı:::..s:~~= nası 1 kapalı ldı? 
ıunda.rı mul;ber oıın Abdull&h Ark•· ı 
dol lsmlnde bir pb.l.& atpm ıeo va· (0a$t ' en~tt .. t) 
kit lctllt olduau halde. ocaktan çı· me.ic d:'.f!te bulundutu.na m.utta.:ı 

kan C.H.P. illere •e C.H.P. re h&· ·oldum vr drrhal '1'&zıfeı ka.nunlyf'
karette bulunmuştur. mt Ha. ettım. Bittabi )tuırıar oyna-
Dunımu zabıt.la tffl>1t eden C R tan ve O'\'ntyanlar hakkında. da ta

P.IUer batarete uandıklannı iddia tlba•ı lranlınlyede bulwıac:atım. 
tdenlı: Abc:ıullah Arka.dol aleJhlrıı f'\PR1.~tl\. ıs 
dl.Ti açm11lard.ır. A\rıca C.H.P, )'I · ' 
hakaret edlldil:I tdcitulyle C.H.P. B MIUndan •onra kum.ar oYD• 
Otnel Mtreterını tf'nuUerı TeJı:lll A~ j tan Te kumu 01cı1anlann 
Yukat Rtflt t>lter de ayrıc• ıanıt matıkrm"ye Vf'ttlmeal IAzım 
h•klunda ceza CIA•hl açmtşhr. relt}'Orc1u.. Yalnız Ortada halli ll

PE·REJA 
~ 

tım ııreıen bır noıı:ta va.rcıı: Ouln?-
, da Beledtye Marıo eera ile ortaktı: 
Olun •alonuncıa beleaıreDın rea
mt rnrınurlan ,.,. morakıp!arı va.:-· 
dt. M~ıdere ecııırn. fLIJlerın tl:t<?>
rındt- «bf'lr.:ıt:re• ya.zıh leli. Kıtma:' 

O}"nar.:nalc: ellrmünden aolıvı dl· 
ı-A JJı:amııı 1C11leceıtlfl ISebremanl!t:· 
nın dit dlv Ja dahil edtl.ı:r:..rst l&tırn 
reıe-cettı. 

Patat mOddeıw:numlltk: ra!n~ 
Mano sı-ra"Jı Te oyun o:vnıyania.r:ı 
m•hken e MYkettı. Çot cıedtl.a· 
dulu ~,.n bu mubalı:e!'tl.1'!1 VI! 

m&hke:nenın karann.ı b&aiea btr 
yaı.ıda anlıtacatız. 

' Büyük 1 ~"'''.'''''''''''''''''''''el 

1 TURK İNKifABI 
Birinci kitap çıktı 

(3. neil Selim Devrinden, 
Genç Osmanlılar) a kadar 

l I Yazan: ZIYA ŞAKIR 
1 Saıış yeri: İnkiUp Kitabevi 

1 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r...~ 

.f\o"t.ıo\r..t.ı\\\•ı:tr'\\\\\\ ''""' ''''"''1 
Yeni Çerilik kaldırıldıktan 1 

ıonra l<!şekklil eden 

OSMANLI 
Nizam Ordusu 

Kara - Hava - Deniz 
En büyük kumandan:inmızın 
ve Ordu ErkAnımızın takdirini 

kazanmıştır. 
Yazan: ZIYA ŞAıdıı 

Satıı yeri: İnldllp Kitabevi 
,,,'l)\\\\\\\\\\'l)\\\\\\\\'I)\~~ 

EKSiLTME iLANI 
lstanbul 

ta yeri 

Vakıflar 

Çartıkıpıda Çorlulu Ali Patı 
Cam!l 1957 yılı onarım 
Karaköy Yeni Cıml Bıtıur So
kak 10 No. Ju Vezir Mehmet 
Pııa medresesi ve kubbeleri 
kursun taklidi pp yapılma'1. 
Şehremininde Bezmiılem Vılde 
Sultan Camii 1957 yılı onarımı 

Başmüdürlüğünden: 
Keşif 

B•dell 
Geçkl İhale !hale 

Teminatı Tarihi Şekil 

----------
10 369.02 777.68 10.10.1957 açık 

eksiltme 

7 985.39 598.g() • 
5 498.00 412.3S • 

1 - Yukarda onarım yorleri, keıif bedellw. geçici ttmlnat
Jarı ihale tarihi ve ihale ıekillerl yazılı olan onarımlu İstanbul 
Vakıflar BaımUdllrlUgünde toplanacak komityonda saat 15 de iha
leleri yapılacaktır. 

2 - Bu i !ere ait ıırlnameler ve bunlara ait diler bütün ev· 
rak İstanbul Vakıflar Bışmüdilrlü~ünde iıbide ve yapı !ileri bll· 
rosunda mesai saatleri dah!llnde görülebilir. 

3 - İhaleye girebllmek içın: 
ı) lıtanbul Vakıflar ıı.ımüdilrlUAüne bir kalemde Çorlulu 

Al! Pasa Camii icln 8.000. Veıir Mehmet Pıfa için 6.000 ve Bezmı
llem için de 4.000 llralık bu Iıin teknik ve mimari öneminde Çor
lulu itin eski eser taı keıme, Veıi.r ?\lehmct P•i• medreSıf:sl için 
de kurıun tıklldl pp clnolnden bir iei muvaffakıyetle ikmal ede
rek kahullerlnl yaptırdıklmnı veya mimarlık yahut ınıaat mil· 
henqislilli seliihiyetini haiz olarak iyi bir şekiM· • dare ve denet
lediklerini bildirir iş sahibi idarelerce veı·ilmit belgelerile bir di
lekçe ile ihale tarihinden Uç gUn evvel (tatil ıunıeri hariç) mi\, a
cııt ederek ali.cıkları brlgrlerinl komisyona ibraz etmeleri. 

b) 1957 yılı Ticaret Odaaı vesikasının ibrazı. 
c) 1. teklilerin geçici teminatlarını t..tanbul Vıkıtıar Bı•mU· 

dUrlUlil veznesine yatırmıı bulunmslan. 
' - Toliplerin yukarda yazılı ihale tanhinde !.tanbul Vakıf· 

!ar BaımUdilr!UtUnde toplanacak kom!.\yonda saat 15 de hwr bU· 
Iunmalın UAn olunur. (13624) 

·GAiBE 
~;:;:;--;; -- -

IH'rAR • 
Firar ıuçun~•n hakkındı ilk tahkil<ıt açılın ve yapılan ıraı

tırmılarda bulunamayın muıaa 401 nol Taa. Alayı erlerinden Da
vit olln 1928 dolumlu lımlr, Yeni lahalle Anafartalar Caddesi 
882 No. da nüfusa kayıı1ı Azarya Benziyorun IIAn tarihinden iti· 
boren 15 gUn içinde 1. Or. A•kerl mahkeme.inde haztr bulunmı
aı veyahut mesk<!nlni bildlrmeai !Uzumu As. M. U. K. nun 215 ne! 
maddesince ihtar olunur Adli Amit. 

·GAiBE mTAR· 
Yabancı memlekete firar sucundan hakkında ilk tahkikat açı-

lan ve yapılan arastırmalarda bulunamayan mutıa 401. ncl Tu. 
37180 -p!A.ka" huatı1t oto:rı n ııcıı 
ca:td~ı lltıı Tr ..,,.k Ruh arnarneaı
nı rıvı t' :m 

T~nıaınt aıacaıımdan •k ıtnırı 
b.ÜIC"mU YOktUr 

BACER t\Z.\ltS 

* iKt C.E)Jf - 1168 .. n,.ı lçtn .. 
d.e, tat :JlYt Tt:'la:ııaınae, 2000 ıu
ı l k ıtı :rent hlr bat~J '1't.punı 
tn•t. edııec~1rtır. Oemt.l,.r Ttt mO.· 
~encı • T& ''(':lltrt tarafından Tll;)t• 
'ıca.k, tnotOrıer. tee ttal an kre~ı 
an &emuı 'le temın edUfı'Cektır. 

İthal malı Avrupa ac tevzi edilecektir. 0.30 ill 1 m/m 
ka1ınlı~ı ara .. ında sa(' levha kullanan müesseselerin 1954, 
19~0 •e 19~6 eneleri fiilt ıarfiyıtıannı tevsik etmek üzere 
bir list• halinde \"e kanuni d•ftorlorlt 5.10.957 Cumarte<i 
gününe kadar Odam" Raportörlük ıerviaine (2. ci Jı:at 6 No.) 
ıbru. etmeleri rica olunur. 

~,llra.caat etmiyenlerin tcvıiatta.n faydalınamıyıcakları 
illnen teblil olunur. ( 14018) ~ 

lahlb1: VATAN OutteoUtk Te Matha.acılJt T A o adına 
ABl\180 BMİN YAL~IAN 

Omu.mi Neırtrat MttdUrQ• l'ı:tcaD t'.ROt'Olft 
au •&J'tdl Ta.zı ,ı .. nnı tlllPn 111ar,. f'derı m11uı müdür! 

özc.a..'f ıaottnu 
Outıemtu ruuann. rtnı harflerle gone.erllrn.Hını r!Ca edtıırtı 1 

Alayı 1 ncl Tb. 2 ne! Bl. de er olup ul•n Gcrctit kazası Süleybln 
köyünden Sadun otlu 928 do~umlu ŞükrU Uturlunun i!An tari
hinden !Ubaren 15 gün lı;inde ı. Or. A•. Mahkem,.lnde hanr bu· 
lunmııı W:yahul mesktn'nl bildirmesı lüzumu As. :U. U. ır. nua 
21S nci maddeaince ihtar olunur. (2468-1~) 

Adli Ama 



• DEVAMLI SESSİZLİK • YİİKS~K KLASTA BİR FVTBOL e İSMAİVİN CANSİPEHANE OYIJNlJe• 

Spartak, yüksek kaliteli futbolü· ile Turgay'sız 
Galatasaray'ı mağlfip etti 3 -O 
Maç çok ağır oynandı. 
D tın M;.thatpaşa at-.dı.Dı do1-

duran binlerce !ut.bol m~ 

raklısı t-enelerclenbert bu 
kadar a&de, lfl.eıınz ve heJeca.nbız 
~en m~ taklı> etmemıtlerd;.:-, 

I.Jrı maç:arı.nın başlamuıncı.an bu
rana yapılan ôıLatuaray maçla
rında lôrm.eye &Iıştııtımtz JtlYatlar
CS&n lltç blr1 telı:rar•anma1L Ne ldf 
o .tap&lı tribüntln bır ,trıte&J.ne aı 
kltan OalatM&raylı!a.nn ta:&h.Ur.
tı. nf'recSe o taptanlan Tunıav ön
de ok ctbi çt:Cıt d.eHtınden 1118.b.a~ a 
fırla71Jlan ... 
Stadın dünkü h•v•L O&lat ....... -

rayı.n fapUQ:ı Ha maçlarında. 16rü
Jen h~recan Ye &!&kanın tarna.ı:xuy
le a.iail olarU: 1ı~m ve heyecau
au. a:eı;:u. 

Turgay sakat, 

oynayamıyar 

llaç- aat: ·;at;.134tj:-ctı. yırcııer 
aruı:-ıı:ıa kıpırd&u.ı&lar bqtam11ıı 
t1 d&b.Ul hoparlör taiamlartn kad
Tolannı Hln etmıye başladı. Gal• 
ı .. a.ray t&&ımı oırunurten ~pılı:~ 

TUrs&1ı.n Jet1n1t YO.beUn latıı!n, 
.:1.n ecUnce .ı.tad.da uza;an bir 0000 
&ee. ı,:t;Jd· Sp&rta.k takt ında cıa 

flUlıthur Netto o:,.nı:-·amıyorı 

Takımlar sahaya çıkıyor 
Da.-:~ka:.ar . ;e tıı.r&ıtarı 

nu 1"' coticun teTalıOrau arastnrta 
Oalataıı&ra:tıııa:.-ın ıaha.ya çtk:-ı9!arı
n1 beklerken batı! el ta.kJ.rtı:an 

araatnda GalatMara7 T$ Spanatlı 
ıutbolcuıarın elier.nde tqıdıkıan 
çl~klerle beraber yavaş ı·ava.1 •• 
banın orta.sına dotr...ı ller:edtk!erı 
lllJrt'ı ... lı n..ııa ~l&na:ıc-..a. yaptltı.n 

bu Ga:at &rayı.lar•ıl huını. 
hın. r,ı !teı-:nı 

Güzel b ir jest 
Tlü. -:-.:e .>era ,. hır l trtbü=ıU 

de 'l'.llıyan ıuı. ıolcu:ar bu tşJ 

b:t..;rmışlerdt kl Spartaklılar açıx 

tr.oOn Js~lkametıncıe cıeı cı:zııere&: 

an:Aıta: Bpaı ~u ·aıc:mu btr eaa
.... ~mele, b1la;I; ı.:.ınat edeNk 
haıırıanrnıı k&lltelJ !Utbol oynıya!l 
hır tU:ımcıır. 

Gerek ferdi me:ılyet -.e rerekııc 
toplu orun bakımından ab&dllar 
Futbolouıar canlı ve ıatekll Çallf ... 
madılar. Spartakltlann yava~ıa~tıie 
lan oyunu ııüratJeon<Urmeie te§eb
büaünoe bulunamad.ılar. 

. 10da!aada Ali "Ve b!U1M11a 1... 
maıı canlı tnOdaha!eler faptllar. 
Ancak müdafaa oyuncuları foria· 
nn rarctı.""ntyla toplu mtıc:ı.araa 
3rapa:nMtıklan ırı ·ll abenklt btlc:um 
Jar da ha:z:ırllyamadılar. For ha~~ı 
oyuncuları da seyyal taıııamasıp 
durgun oynıyaru Sparıu mod .. 
fu..sının J'ülC:Unü ha!lflettUer. U
mumi olarak G&lata.saray tU:ım.ı· 

G. Saray' da 

Necdet ERDEM 1 

nı tut\14 ve caneız buldu~. 

Maçın cereyanı 
Oyun• Spartak b~:aô.L Oak. t 

İeff'ndıyar. Oııunuv·u seçt aert 
fUtU r11-'ilrJC1L 

Oak. 5. f İl it İoH eathat Pare.· 
rr.onsfh Kacırlııen aöknlto topla 
daldı. Czf'rıne Çlkan 'ttnall çalım· 
ıaıııı ve 20 pMtan eoı alt kOfere 
a~ııgı aaa tut soı. 

ou-. ıs. iıJın pası ile Tatuıun 
aldı, İsmaiU ('alımla seçtı, eıJı:ı 1U
tuı:ıu Yüksel kornere attı. Atlf ııe-

• • en ıyı oyuncu lsmail'di 
ıce.ız. Da.k. 17 Salim ortadan •• 

ken topu düzeltti ıutu köfeden 
avut. 

Dalt. 19. Coılı:unun ara pasını 
İ&!endlyar on&ladı. Salimin kale 
&tınıda eıtıerek vurı1utu ta.fa ba 
vadan avuta tıktı. 

Dli . .20. Soldan ilerllyen bir Rua 
aıunında İl;Jn topu Slmonjana ıe 
çirdi. Santrfor topu tekrar İlytn•e 
verdi. Onun yaptıg:ı ortaya Yük~el 
11ıçradı l"a.ltat bloke- edemedi. topu 
takip eden Sarnlkov orta}·a TUr
cıu. Kale a~zında Te bot pozlgyon
da laaev Te Tatu,ın bekl1yorları1ı. 
Tatuşıd topu Clüzelttt ve 1ert ıu
tu i'Oı... 

(!i4. Dak.) Salim 're Metin dep
:Uman raptllar. Metıntn ara pa
ıına Sallm daldı. ıa 1çtne atrdl, 
ıut poz.myonunda topa •atı ile TU· 

ram.a.cıı, uzaklaot.ırdı1ar. 
(Dir. 331 Kara::nbolda .eken to· 

pa Suat Olr wruıta attı, kenar
cı.an avut. 

tDai:. 351 'Onal'ın yerıne KA.m.ll, 
Saltının yerine En\'er ııtrdller. 

il. DEVRE 
Dak. 3. :laaev defMJn hatuından 

faydalanarak 3. ~lü attı. • 
Ant bir sayı tdl. İlyının aoldan 

ortuını .kale Jçında çekince yakin 
meeafeden aattç; topa vurdu. 

naıc. !i7. Kazanılan frikikte M&
tın topa Atkı bfr şut attı. Ka!.,. 
cının aöl&ünde. 

Oyunun prı kalan 'kısmı orı. 
lard.a ıreçtl. 

Bu arada RUAlar Mı ve il dUl
kalanla SoUnko• Te 81monPan"ın 
1'Y&Ktndan 1.kt fırsat kaçırdılar. 

L::::!; 1 
NETTO son 

maçta oynayacak 

M .,._;tan ıaonra eoywıma odaları 
nA a;'lderek önce Oala!8!1arav 
illan ziyaret ettlk. Ma~lOp 

takım olmaeına ratmen lı::J.mAe mü
teessir detlldt ama aevınen de ~rok 
tu. çonkü 11eret aayıaına dahi Spar 
tü:lılar fırsat "Termemtşlerd1, COf"' 
kun, od.ııuun havasına tercüman 
oldu. o. DOn1an1n en finltl taı.1m
ıar1ndan birine yenlHll&lmb.: itin 
flı.:ftlmOyoront. 'etlre sürıtrlY tti!"" 
ıUdln• dtyordu. M:uısa St'Z!tr de &J.·
nı şeyleri eöylüyor 'Ye cGollf'r Jı.ar· 
~ı1Udt oıablllrdhı diye HA.ve ediyol"'" 
du. 
Bıraz llerdeitf Sparta:ıc·ın oduı

na girdllımi:ıı zaman. k&f1tmtza 
antrenörleri çıktı ve. maç ha.kkln
ıııa eunıan söyledi: lla"anın t:ol.. 
•ıeak olusu oynnnmuı;a t~lr etli • 
nn ftbepten maçın t~mpo"u aıır

dı. Tnkımımız ili.. l(oldf'n onra ('la 
hl\ rahat o:tnA.dı. Hlrlnl"I ını tn:nL 
tnn atıldı, bunu kAlf'CI nnlf')tbl· 
Jlrrtl. ralı;at dlsf'rltrlnl J.:urtnm1ak 
lmk.linııı7dl. 111n1all ft'\"l.:Rldtlt" oy
nuJOr. Ttı1nnu o &,ya'\.tR tuttu ttlye
h1llrlm. Coskon. l"r"ndlyar. '1et1o 
\'f' Suat da fuUKtlu bllprrı.. '~ iyi 
~.rnuyorlar. OaJatWJara..rıa u .. ınel 
mıwınıız cok ı:rthı olrıt"al... ('ftnLO 
.. ll'kat eyunf·uıann11~ bu 11on ma<;ta 
t)~l\llı~ft<'ftklnr. nal.f"lnln ldart:<11I ~.'Ok 

lyl)dl. Biz ırallbl)f"I~ drın iyi O,JOO 
ıu"'tenıııımıze nıemnnnoz.ı, 

Antrenöre Net•o ile aörü mPk ı. 
tedltımızt söyledik. Oi~U. ınce u
zun •töp• Jrlbl btrtaıyle btraber 
ıı:et1l'(lf. Unıo futbolcu burcu. Sor 
cıutumu21 atı&ller1 törle cev11.phm
cıırcıı: c.ıOu ma«ta oyna.ranıadı~ını
dan mötf'H'ilrlnı. i"lllı;:at son nınt:tl.\ 
O.) na.va('a1"ın1. lla\·anıo. tok .. tt"alo. 
otu,11ndan arl.11di1 .. lılr toıı ı..ontro· 

ıood~ znrıuı. çei..tller. lfRklı..ıutr 

""parlak 'e Galınoı"'ara:r daha ı,.-ı 
oyna_,- Rblll r.n 

YÜKSEL BAY AR 

MJ'1?CJ1en 5elAmlamae1 ayrıca ıaem
patt yara;.tL Pt>:ı poz restm.:.er ı;. 
k:ld.kten aonra tutoo:cuıar muh
te:)f 115tıkarnetıere cıatııart.lt elle
r.:..::ıde"t ('tçeklert HYL-c!leore attı
:ar. Galatuara7lliar kırmızı - .a·ı 
çu!>ulı:lu tonna.. beyaz lı:ılot ve al· 
yan corap ırtrmııterdl. SputaktıLar 
~e röta.sıerlne1e bey&Z ıerıcıı bulu
nan tumıı:ı fonıııa Te bel·u .ktlot-
l&rıyle &&.:laı:la Jer"ertnı ı:ı.1dılar 

Spartak takımı nın 

oyun tarzı 

IMerlo, İtalya tenis 1 

şampiyonu oldu l ___ ~ _____ ._ ..... _a_uK_ .. ,. 

Ot.:aı a:, a: htzlı a:trd.lkt. 
li maı.. ta ı ··~ llann sOzümQze 
çarpan o; un taı;ı.ıan ve :ı::n.ıaU.l.y•t 
~e-rlnı IUAaca bet:rtmeye Ça!tşall!ll 

Toplu o;,"Un ve ferdi me21j·et. b .. 
.tm:ı...nı1an eskcye naz&ra:ı bır ha: .. 

detı.emı~ ve S$l1.flll•t oıautuna 
gördOiümUı Rua tutbolU dUn bU
tUn maç bo7Wle& \emell dJyqona
ıe c1a:anan T• sa::nan zaman da 
V."M. eıstem.ine l.f&rak ça:.ııtıklar. 
aôrüldQ. 

Oyunda elastikiyet 
... ne•« errı.1e J'ardtmed~ ~a.tbat 
~ ~a.ha. buldukça. solbana bera
ber ileride c;alıttılı ııö~ldü. Nıl• 
ıum Uk sol bu oyuncu tara!ından 
O ı.Iat u.ara:n.n bot bıra.'rtıtı aoı ce
na'.:ltan ka:~ rat1nına tıu1ar ao
Jı:u'.11.rak yapı..!dı. Dıter tarartkn ~ 
•aaaı;:ıka kadar kayan 1.olıç Cie aı· 
~ı.eıt ltılarda sert ıtH1erek henı mll
aa: aava J&nUm etU. h".m de a
:ıı:u: &J"'tr. int:ışatına ıardı.m ettl. 

Spartak takım ının sistemi 

ve tatbiki 
Spartu:ı futbOlcular maçın ce

reyanında rnadaraa ve hücumda ,... 
•&#1dakı te:C1lde e.&had.a JQtlmU· 
'aı1ır;ar~ 

1 
ı • 

1 

• 
., 
• 1 9 tl'I 11 

Td~artda aör1ll.O.Uılfi aı:'°'re ti nu
nıara:ı aolhaf rorıarıa birlllrte ııo.ı 

cuma ta~ılmaktadır. Ölü 11ana71 
W ao:hat aatıçıe berabf!'r ton~ 
tunda tuttnaktadır:&r. 5 numaralı 
!a!'h.ktın ıae asıı vazt!efll defansa 
::· arı1ıme11r. Yalnız Spa:t.aJı:lı tutOol· 
calar ta.:ıplq~ b1r t·~ lc;tncıe 
kaJmırar&l: oyunun ct-reyanına U7 
ı:un olara:.t mQaa.ıı. ted?:>;r!er aı. .. 
maktadırlar 

Markaj ve deplôsman 

SPARTAK kalecisi IVAKIN, METIN'in ıarjına rağmen topu yumrukluyOI' .. KADRi 

SAHANIN EN l'i .ı~ınınuımmn•ı::"'"ııımmıruuıılll'uımıııuıııımııııııııı ııııııınoııııımıııııırıııınınııııııııııııı ı ııı!1' 

1 Spartak ka lecisi 1 
I toplara h6~imdi 1 

Muvaffak futbolcusu 

İsmail 

ise 
.. , .... 

durumu takip 

Tor!ı ıo. ıT.H.A 8uracıa fapı 

lan teı.i" tın•P 'o'onuı laıalUld.e 
ıerıo. s ::oıa-yı ıo, ı:ı fi :..ı 8/4 8 6 
1 yenmı~t.ır 

11.k gihı hava tararcııtı:ınrıan .,on 
aet sıroıa 6 a ıa1Jp ''azırf'ttf' tk11n 

T
•. 

1 

kalmış. eııes1 aünü !\ler1o ma;tlılp 
DOR "'"- durumda iken Af'tl fll7 olarak ma~ 
ediyor.. çı 4•. ıcuanmıştır 

muhakkak 
bir golü önlüyor 

Milli'de SOLHAF 
oynaması muhtemel 

'll llt takım ttk "'f'elt"lıl F.ıtlak 
Arı.ac. dOnkıt mtt•ab11..,!l.)·1 dtl.-katle 
tak.i p rtU ... ""İamzet kadrnıııuna da
bll Mllttf'k 1enl O) uncu lar anror 
da ... Fakal ne .raıııt. AJ 1;ae dön e\' 
f'~ lt'f' kadroya dahli ettllo.l~rtnı bll~ 
bf'Cf'nmemı,u. Tf'k attlt'I mfl'ı.ftha

Jı.adan ıonra. 7e1lne bf'rendll:I O) Pli 
t'unun. f5maH oldnıuno <l(.\~ l t"dl. 
All;&e bu oynnennun "°' haf tcı 
başarılt olablltt'f'&:lnl "'hll)'Ordu. 
'flllt ma~ıar arlre lndP Ttl...•f'(lt'l
nlo l)u ıı;özleı1 ,-eonl bir wl hof hul 
l'lnaıınu ~llrlmekf f'fllr. R n 'iUrf'tle 
hın1atıln hıtı ı rhk nta('lnrındıın ıtntı 
ra A ~fi lli tAt.. uuında 401 h l\f oyna 
ma lhtımall bf'll mılı;tlr. 

Olt~r taraftan Tek~tt lM Ff'neor· 
hah('f'll Serf't il~ Ad aletli -Ayharıı 

lllo. antrf'nmanA \.adar nam7rl kad -

Alman güreşçiler 
Ankara kapalı ısalo:ı.unuu açılı::ı 

1a d&'f · eCWto Alınan llU~\jılerı 
~lecekle.;:ınl btldlmı..şlPrdJr. Ro
"'lltın ı·e Bulra.r ıtüreoç!lf'rınuı ı;ır 
ıcatılaca!ı:ları hu ı.urnu\'a\'8 rıkver 
edilen. F,nlandlya 'tf!' hatyS teı1eru 
:rnnıarıadao hPnUz cevap aeımeıntı 
tir 

l!Qda!a- oruncu?arı ~er mO..la.
!aaı :rapmıya:-al: adam adama ov
nL-na:t~dırıar .Anca!t bu markaıta 
rmı ı:c.uyyen bir mesa.tere kadar 
uzat!D&ktad1rlar Oalatuara1 fnr· 
Jarınu:ı rapt.-ık1&rJ 1D.tivuJ ve cıertn
lf'm~ Cl4'p:Umanla.rı Me RpartatU 
müdafJler y&tlnt"n takıp etm~ltt.e

dlrl~r. Spart&k ta.ie~aıın tehllkeı• 
mıntakuında batan mOC1afaa o- ""P\R'I \lı. ~oal~t·ı~ı. raı ı nru toını r11- rora dahli f'<lf'N'ılnl l'lf' A('ıl..laını'!-

yuncu;a.n toplu !ıa:de yer almak-
ta Te çok aUcışık inlarcta lapılan 
uzun l'Unıtl&r m<Mteıııına ıc~a paır
~ar ve de-plbm.an yapara:c :talele
rınL konmıaktaaır!ar 

l'nr hattında bh.tMSa ••(açık 
ı.Lf' aoııç değiel1ı: eahala!"& k.ararıar
~en 11antr1or her tkl iç me-vktlne 
de ııutı:an toplara •er deparla: 
yapara.ıt rahat!ıkla cırmektecıırıcr. 

Uzak m••fe.lertıen de .eut atan 
Hpartak torları daha mJ,yade ,... 
kın1armı sert hatlardan atır tem• 
poe1a buı.--tıyarü: An! ve dertnlmıt' 
ı·apllan pular:a Lnkl at ettıntı:eit• 
tedır~er. İlet açık ta.rafıncııuı yapı-
40 at&kJarda ~ P•la.r kııı.a nıaraıı: 
ortasa aktanlmaktan Zi)ade mu
ll:ab 1 ~lk dzf'rloe yapılmakta1ır 

'."ir,RT . .\.h.: **** 
I\ \Ki' 11 t .. Tl:;t' kO l2),. 

\l\~1.0,KI' l:t). Of>O,h.O\ 
... P\R\\f\,01'' Cll. 'OZfR 

(ffl .. T\Tl ~·' ti), l~A •. 1- (81, 
~l,tO'f"' (!H, toi\L,IKO\ 
f HH, JL \ I' 111 > 
OAJ,\T\S\R\l: ** 

YUkffl fl'.l. Sa.im (2" l~\1\· 
iL ti• ... Col)kun t4ı. <\l.I (51. 
Una!. <Kim.il) 6 - fl"t·•,Dfl .o\R 
71, Suat .. • Metin UH. K~ 

f-llOl, s.lım Loıver 111 
R \li!'f: l\lZ!'l.ER (\iman) 
OOLLER Pa.r&mano 1 Dak 

:i • Tatu.tın oaıt. 201, 1sae-r 
,Oak 481 

serırcı ıoaro 
HN1tlat ıı.V).t~ 

tır. 

r-'-ıl".-r'T""'r"""'"--"'!'l""'."r.'".~::'nlPl"'l!ll!'l'ft'~l"'l'!'l!"fll•~~ 

Suat'ın tütiinü Spartak kaleci ıi ayaklarına yatarak kurtarıyor 

* Fenerbahçe 
Beyoğluspor 

Maçın normal neticesi Safi -
Lôcivertli takımın lehinedir 

Sacit DEMIRCAN 1 
., f'411ın (t'. H.1 

P roıtR.ronet llıln allıUt"I hat· 
ta mu~abRknlerına hur::ön ya 
ıulet"ak olan Ff"neorhahç~ 

Ueyo&:lu por karsııaeınası llt" b&JJ
ıanaca1.tır. 

ı .ıı ,.anıplıonla&onda biiYtllı• ld 
ılla-.ı olen Sarı· Li<'herlll1f'rln, btı 
ntnçta rakiplerini lo.Uç0m5f'nıedf"n. 
ı,ı o~unun ha.ı;ındttn ltıhıren ('ld-
11 tutar11ı.. n)nan111Jan IA7ın1dır. «e 
·tn harta \ era lo.a,.,ı ... ında. ı·f'nerll
ıerın c ı karıııaı &'-hane ınııç \f' bu 
oıaı-ın netl<•f><ll olAn. bir hlrlndf'n 
ıı:fl1.f"l :ri ıoHin tr .. •uıon olmartııuıı 
huıttnı..tt kan:ııl&.1Jma ıö'itf'~ttı.Ur. 

Lett~r. muhakkak: ki ı~ımıı pç 

mi~ ruthoh•nlftrıo en lyl .. lrllr. Ar· 
:1:11ıu, ı .. tekll, hınılı nJnadıc:ı vakit 
ht-nı l.f'ııdl takıounı l~letntelıde 
hPn1 de ralı.1p tak ı mın ıııOdAfH.o•nn ı 
(lf'rll!lan !!'d ip r;öı..eortmf"l..tf'dlr. 

Borfin~ kadar llıd~ 1&1lbl;t"et f'l 
t1f' f"dtnı lJtn Rf"~oıla<lporluların, 
rtn~rbah('e kar~ııunda ma('l l.ıu.:nn 
ına SHll"lan ('Ok :ıa.vıft ı r. Of"nç \f" 
f'llf'rJHı. futholf"ulantan kurulu •an 
.. ıJu h lı tal.tının Of"(MI 3f'rtndf" n 

ltı p 111 tulbol o~naıua .. ı na rı11ınf'n 
forTf't hattındaki f'lf'nıoıııarı .. nell
t:f" aıınaf"llk poıl"Jrınıama h'rır ı.a 
lı~ı. Rf'Jntııı .. poron randımonını a
zallmaı..tadır. 'faeın normtl neti· 
«~I Fenf'rbahçe lehlnM.lrw 

Güreşçiler geldiler 

Buıa-ar.~ıan·a ıd.erex: F!llbf" """ 
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