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INONü, ''SE IMLERi MANEN KAZANDIK ,, DEDi 
~· H. P. nin İstanblıl seçimine yaptığı itiraz reddedildi 
~iraz edilen D. P. listesinde Menderes C. Bayardan fazla oy aldı 
'~'?kbaı• l C.H.P. iddia ediyor: T.C. tebası 
~~·~Y• olmayan .ıq bin kişi oy kullandı 
Edilmiyor? Muhalefetin iddialan il Seçim 
c. M. P. 11 Başkanhğı Kurulunca makbul görülmedi 
Başbakana telgraf 
Cekerek bunu sordu 

ıı:ı":aY&4&mızın ııar!h bUktımlerlnc 
llı.tJa!~n Mllletvekllllitl ıııfatımn 
~llnı 1 seçim dalrC>lerlncC' tnnz m 
l'ııaı iş bulunnn mazbataların lk· 
ııı ıi tesıım ve tc ellOm(I muamele l:t' ikmal edilmiş olur 
\'eıtı~e anııyasa."llıza ı:!lrt'. Millet.· 
rııtfb crı hakkındaki cınal cıırma 
~'1 Utlılr mfuıtl!f>na her tUrlU ce
lır !.ıtıbat devre sonuna bırakı
l!Ur ~aye: a.·nızın bu husustaki A· 
t tr Okmünc ratmen hllen An· O.:: CC%a evtndıı bulunan ııayın 
lll.e!) an Dölükba,ının Kırşchlrden 
'1n Us ıoçtımesı tıe derhal tnhU~ c 
~ ın1 Yerine ırottrllmeytşl devletin 
11eııt kanununun lh!All mahiyetin 

r. ı rıevamı Sa : 3 Sü: s de) 

kAT'i NETİCELER 
DUN İLAN EDİLDi 

iı. SEÇİM KCRUl.U 9\ŞKA~I 8 . AKSÜ\' EK niis MUHAl.iF p,\RTfl.F.RfN irlRAZURISI TF.TKiK EDERKES 

Husu 1 l\lulaablrlmh:d~n 

Ankara. 30 - C.ıt.P Genel Başkanı ismet 
İnônU bugün Ankara Mlllııtveklllerl ile Ankaraya 
ı:eimış bulunan Slvu ve U3ak :'\lllletve.t;lllertnl 
kabul ederek kendilerini tebrik etmiştir. Ayrıca. 
ınuhtclll 11\erden &elen parti temııllctlerlnl kabul 
ederek seçimlerde çıkan bildlscler etrafında iza
hat a'mış. avukatlardan Mehmet Zeki Tolunav. 
Em.n Halım Ergun \ 'C K i.mil COşlmnoaıu ile Stö
ra~mo~tor 

c H P. nln mlnen seçimleri ku.andıtı ka· 
uaat.naa olllll ismet tnısna. eeçımler muhtelit Ee
beplcr!P maddeten kaybedlldlti için ı:ızoıen partı-
1.lcrl &J;n ayn te&elll etmiş. muhtelit esprl!el' 
yaparak neşe&lnl etrafında bulunanlara da l!ira• 
:ret c,ıtırmlştlr. 

<l'.f ISTANBULDA • 
tı Seçim K urulu. dün. en Cnemll toplantısını 

yapmış ve C.H P. nln c!11tanbul seçimlerinin lı:>
talt ve yenilenme b konusunda vermiş oldutu 
c!tıru Taleblnlıt çotunlukla reddetmlttlr. 

Dan sabah aaat 8 de toplanması ııereken 11 
seçim kurulu. C.M.P. temsllclsi avukat Tuıtrul 
öncıe:"ln katllmamaııı yüzünden toplanamamış 
ve kurul, yapacaliı oturumu öfleden ııonraya hı· 
ra:ı:mı~tır. 

Oglecıen sonra 14 de ça!ışmalanna ba,lıyan 
kurtıl, önce. bazı kuçük 1t.ırazıan karara bağla· 
mış ve daha sonra. C.H.P. nln İstanbul aeç!mle-tıtı>.nkıtra: 30 - 27 Ekim P azar lf(l

l'ıetı Yapılan mıııet\·eklllert seçimi 
l'lfı Cclel't dQn Adllye Vekllletl u-

iıncıan ııtı.n ecıllm!ştlr 
ln "dilen netıcc:er ıı«ıylct'llr 

" D I'. "llh•hf'lı l ll ---

1 nnln ckanuna aykm b areketler yüzQnden mu-

K As l M G 
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CHP HİÇ BİR YERDE HADİSE ÇIKARMAMIŞTIR. BİLAKİS 
HADİSE ÇIKMAMASI İÇİN GAYRET SARFEDILMIŞTiR 

de C.H.P. ye çalll 
Gazete ,İnönü seçimde galip 
gelenleri tebrik etmeliydi, dedi 

BAŞYAZI 

iktidarı bekleyen 
i nı t i hanlar 

Ahmed Emin YALMAN 

E 'l"nlkt nt.: am mathaadıın ıı:eı: \ 'likit ı:ıı.tun. 1 ı:tm tııtınttll ıırte 
doln.rıtıı . ytırılun enrasınd ıı. bura..,.mda cereyan f'dr.n mtll'H1t 
lıfidl~elr.rln nr.l'f'J"I' varaeatını. bizi nr ıı:lb l Al.1hl'tlf'l'f' atlrtl\· 

11H ceilnl enıtl e ili' kf'ndl liPndlme sorurorıttım. \ ntanda$tar ara· 
Rıııııaı.ı tt.1ll&ln, B> nııtın taeıdıtı mAn&Tı ıözllmdr. eoıc btlTOtO· 
torııuın . 

Tnkstnı nıo danına , ·onnen, llylr. bi r manı:arn cor40nı 1'1 bfitftn 
lıns'l"ettrrtmı bir An ıetnıle frrnhlıia l;'f'\1rıll. Kız \I' nkr\ izciler, 
tl1.trtnı1e nı~alrlrr olıtoııı hnlıte Ata lürkUn lblıtul rtrarınıta tuat 
'dlyorı arııı. lı.ı )1lı: hin lntanılM, bu nı :mı:nrayı hayranlılo.ln s eyre· 
ııı ı ıır, rnklt rnk)t mıırslnr lillylti»or. bayram Pdl.rortardı . CntılhU· 
tlıt-te \I' ını.:ılfthR batııtıı.ta \e Atatftrk sevıı:t!lnde blrlr menin, iki 
ltUn U'\t.11.:I srçtmlnln ynratt.ıı:ı aynlıl( mtyll ve tnahtlrlrrlnl u
nııtınııa:a e:ııı mnnın: bnnılnn ı; e'l'lntlt. lıunılnn iç Gı;:"let bir ll'vba•ı
ııe rn•tı:elnıek zordu. ille bi r tP.rtlp olnınıton, hu 11.1 yfiıı: bin va· 
laıııtaş Tak~lın mrydnnında butıı mns. nlle fh tllAflnnnııı n~ olnr-
1 a oı un, bldm harice kareı Jt.kpare bir millet oldutıımuıo br.
lrtıne&e kıymet \emııstı. 

ı:u• vardım. ra d)OYll aetıtıL Ka~ıma Beh~t Kf'llla1 Caı:lnr 
ı:ıı.ıı. On ) ıl marsını tam oıaraı.: oı.-ııdu, dlır.r ntnnl eıırtr.rt trlmır 
tttı. Ata türk;Jn ruhunu en tattı bir t arzda ad etti, blır r.o parl:ıl; 
llı t ııı birlik, mllll tnJ..11Ap lr ıeraı.ı.ı auııl ıttnlrrtnln dnde ba ı· 
•ıııı trı. rnr ) 11$111 tı . 

B lrblr l ııln arı.:asınct an rnhnnnı dolduran ı:Oıel hr)ccantıırın 
t i' iri altında ~unu ıto Ondllm: Mllfetce hl'defluıt:r. aırıllk 
oloma7~ mlfll htdr.flerde birli' mwln. ~lblrflıırır rnrnıfrı.rı 

lıbuna c:ııı~m anın en iyi )Ollnnnı beraberce a ram a tn mechu ruz. 
~irs ıııı,- et m e\kllnr. teı.rar ıetf'D l>emnkrat Parti hllkOmrlln" bu 
alnından r IL~lı l azlfrlrr dil nror. Do h0k1lmrt derhal hlr taliını 

lıııtıhanıar ıeçlrN· ı·ı.: "" bu astı n teruı.1011 ruflle lfo &ü\r.nlne llyıli 
Olup oımaıtıııııı ortar n ı.orar.nlitır. 

Jı ı.: ııntıhnn, ) ıırctun muhtrllf yerll'rlnıte &ilrOlf'n müestlt hA· 
Cllsrıerln ı.ıuıuıı JOllJlf! tılSfl)eıılyle alAl,;alldır. Bu lşde bir taraflı 
0ıtu ı.ııııanıtın;ıı. kanunu cltnlren Demokrat Partililer mlllama,bıı 
'e tılmaye 1örur11e, adliye baskı altında hırakılırııa; l'ldden coı. ya. 
~ıı._ l\Jemlelif'lte lıaı:nr ve rşltlll; J aratmaı., D.P. ıı.-tldarıoı ıt.vt• 
ttbtırceıc hlr ı:ıı t lll bflkftmet dt1e kabul ettirmek için ete ıeeen bir 
•reaı liaçırılmış olar. 

İlilnd imtihan ı;rçlnılere alt lkllyeUl'rle alllialıdır. on l'
tlııııer. oyle eıırtı ar altında cr.reran etmlttlr ki denıokrat mr.mlr· 
t ıtr rtn illç Olr rb ıc normal \ e tabii dlyr: kabul l'dllemr.z. '\"atoı:r. 

llıutınıır ııarıllnln deıll. mll•ta ldl çatıındaştarın da c.-oı.: ciddi I· 
~lJ-l' t aebrplf'rl \ ardır. Hıınlar ı.anun ıııcülrrtyle lneelenmu~. lirt 

a Mlllr e, ıenl rnt nnd n li.üllelerlnlu rubunda uı.ıtelrr Lıılır. F.n 
barız 11.:Jb c llrrl olsun. bıılil.:nıılyet ve insa f durıuıartyle ı.ıuıııa. 

11Je\8m1: ~a. ı>. ırn. -; ıte ı 

___ 

1 

Hususi muhablrlmlzdu 
~ Ankara 30 - İktidarın C.H.P. 

sini memlekette h6dlE>eler çıkar· 
m ak!a itham <!der şeklideki beyan 
l an üzerine C.H P. genel sekreter! 
Kasım GQlek ııu demeci vcmılştır: 

' öor.T nt: Kı.t:\ f ,"I; RIR MJ'll\IHlf't~ 

Suriye B. Milletlerde 
yeni bir teklif yaptı 

7 devlet delegesinden ibaret 
komisyon teşkili isteniyor bir 
\ P. tt T.Jl.A. 

B Milletler Ncwyork 30 - Suriye ı D. P. MECLI• s bugün B . Milletler Genel Kurulu-
na re;men ILOracaatıa surıye -
Türkiye hudut buhranını tahk k 

cC.H P. hiç bir yerde hAdlse çı
karmamı,, bl kUı muhtemel hAdl· 
selt'rl «inlemek için namı ga~rct 
ı;arfetmtşttr Vatansernrllk hll!sl
mız memickctto hAdlso çıkarmama 
h1.15USunda cıımtzaen geleni 'Yap· 
marı bize emretmektedir. 

&çimi çok küçük farltlar. 
la !ta)"betUğlmtz leldla ve llAn 
edilen v11AyeUerde cereyan e· 
den ve seçim netlcefllno tcıılr ede:ı 
yolsu zluklar '\ O usul.80zl0kler cld· 
dl dökümanlara dayanarak itiraz 
konusu olmuştur. Bu 1llerdckl m ll
letvck!ll aayısı, kazandııtımız 11An 
olun an 178 mllletveklllno katılın· 
ca seçimin C.H P . tarafından ka· 
zanllmııı olduıtu sarahaten ıtörü· 

lür.:a 

UM BOR 
EREMEK~A~ 

"E.\ISETTİN GÜSAl,TA\' 

GVNALTAY 
DEDİ Kİ: 

c lKTIDAR 

GAYRI 

RADYO iLE . 

MÜSLiMLERi 

KORKUTMAK iSTEDi 

VE MUVAFFAK O LDU.> 
C.HP. lstanbul ıı baokanı Şem

&ettln O ünaltay dün lll'Çlmlercıe 
vuku bulan nah<>f hAdlaelcrıe ıı-
5:111 mevzulara tem11e ecır:n bir ko
nu~ma yaparak baııın menauplan
na izahatta bul\ınmuştur ıGOn 
geçtikçe İstanbul aeçtmlerlnln f a
cia şeklini alttııtı ~rQ!Qyon dlye-

( DP\"Rmt 8•: ı s n: 3 dt.l 

Ankara 30 !A.A.• - Ankara rad- - ----------
S-01Sunun bu akşamki cRadyo Oa· ~r--·---·-----.. ·---·1 
ıı:et.esb saatinde ezcümle fU konuş SAVCILl~IN 
m ayi yapmı.ııtır: \J 

cBıııılıca mubaletat part slnln 11 • • 

derler!, aeçlmde uıtradıklan maR· iKAZ VE IHTARI lllb!yeti hazmedemi)"orlar. !ıl:A 
mllli iradenin kararına tabi olma 
atnı bll.m13orlar. Seçimlerden mil 
!etin iradesiyle galip çıkan rakibi
ni tebrik etmemek belki 5adeec 
bir styaflJ mücadele kaidesine a
demi riayettir. Fakat, aoıtrudan 

doğruya milletin eksertyctlnln ı.r 
tık ıcceıu etmiş olan iradesini ta· 
nımaz bir vazıyet almak sadece 
ııyasl mücadele ka idelerine hOr
metııizllkten ibaret kalmaz. bu, 
doerudan do jtrUya k anuna rıayet.
ı!Zllk ve !kanuna kareı koymak! 
demek ol u r. B ir aiya&l nezakets\z
lllte belki ll'lla yumulabllil'. Fakat, 
tecelll etmıo olan mllll iradeye kar 
oı koymak, h iç bir zama n tecvlZ 
edllemez.11 
Aklı selim, bir koro daha tapat 

eıtı ki, m illet çotunluıtu. demok· 
rat tıctldann boıon icraatını tam 
min• lYle t uvlp etmlı;;tlr. Ve mil
let refah ve ııaadeUnln. ytno om.ı 
tı bqına ııetlrmekte oldutu kara· 

Dnaını Saı 3, Sil: 4 de) 

DQn gece geç vakit la~. C. 
Müdcıetumumlllllnden aşatı-
daıcı tebl!lıt aldık: 

' nııın Gazetrıst l aıı İtleri 
l\liMO rfüiilnr: 

Gerek beyanat, ııerek buın 
toplantısı vera bunlara benze;yen 
herhangi bir fckll ve 6ure~te 
neşri yasak edil~ olan Gazi· 
antep, ıuenıın ve G iresun hı. 

d!Sclerl hakkında n~rlrat. r a
pılmııın basın kanununun 30 e-J 
maddttilnc tevfikan ıuç t eticll 
edeceltıncıen alı:alne h areket llr 
llndo mrs'Ullerı hakkında lı:a· 

nunl takibata teveııııaı edlleceıtı 
\'e aynca mcvkutelertn topla t
tınlaeaıtı mevzu a t hükOı:nlerı 

tcabatılldandır. 

l 
Kcyıtyet teblll olunur. 

30/10/967 
lııtanbat C. Milddf!l•ınnmıaı 

R lu bl Din e 

••eıeeııtıeeelllllllU•ll .... l ... l ..... 1-ll ............... - ... ·-----·-•llMll ... llllll l l l l UlllllNlll llll llllhll-11 ... _....._.., ___ _ 

DIYARBAKIR ADAYLARINA 
MAZBATALARI VERiLMEDi 

il Seçim Kurulu C.H.P. nin itirazını 4 e karşı 7 oyla 
kabul etti. Kesin kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek. 
Birçok ilde seçimin iptali için müracaatlar oldu. 

------------ ----------- --- llosu•l mu!ıablrtmlzden 

1 
Diyarbakır. 30 - Pazar sQnü 

ş~hrlmlzdr> yapılan m11letveltıll se 
ç mlt'rl"ln netıct'!Unde D P . ada :v
lannın kazandıtı bildirilmiş. ae-

' itin 7 devlet delegelerinden mü· 
teşekkll bir komtı;yon kurulm ını grupu bugu·· n 
lsttmıştir. 

7 Kasım 
Perşembe günü 

VATAN' da 

ç,mlerdc bazı yolsuzluklar ve lı: a

nurnnız hareketler oldutu ldd!a-
111yle CH P . Ye HQr. P İl Ba•ka r.
ları tarafından ıı Seçim xuruıuııa 
yaı>ılan itirazlar 4 muhalif oya 
karşı 7 oyla kabul edllerek ııeçllen 
D P. adaylarına mıubataları veril· 
memıotır 

'7 Kasıın Perşenıbe 
Fuad Köprülü'nün bir yaZI serisi 
.Tunç Ya 1 m a n'ın günlük sütunu 
Ozcan Ergüder'in Londra Notlan * Sandun Tanju: Belçika' da bir hafta 

Bu husustaki tckll!to komlf>yon 
azalarından lktslnln Suriye, !kisi-
n in Türkiye tarafından ıııtmlendt- ı 
rlimelerı derpiş cdllmlotır. uıııer top anıyor 
!iç aza iki hükılmotln m<loterek 
muvntakatt ile komls~onda )'er 
alacaklardır. (011•11•1 \tohnb• rıml., ,, f'n l 

Teklifte ayrıca kom~yona b udu Anlı:ara 30 - D P meclla ıır..ı· 
dun iki tara!ın<takl vaziyeti tet- punun yarın öjtleelen 11onra t oplan 
kik için yetki ver llme51 cıerplş e- ması kararlaştırılmış ve bu lı:arar 
dilmiştir. bır teblllt ile tlln ecııımıotı r. T eb-

Celac t a til olunmadan Genci K u ıııtcıe. grupun yarın erup başkan:. 
rula ikinci bir takrir arzolunmu1- başkan vekiller! seçimini yapacatıı. 
tur. J aponya, Kanada. İspanya, Mr:el~ başkanı ile Vekillerini ve 
Danimarka. Norveç. Penı \'I' Pa· cumhurbaşkanı adayının t.esblt e
raguay·ın dcı;tckledllil bu talulrde d ıeceıtı bellrt!lme!ttedlr. 
G enel Sekreter Dll2 Hammaııskjold"· Meclis başkanlıtına Re!llı: Ko
un Blrlttml Mllletler Ana Ması- ra.tanın. başkan vckllllklerıne Ka}" 
nm 33 Unc ı maııcıez;ı muciblnCl" ı>crl mıllctrnkllı Fikri Apaydın. 
T Orkl)e rn Sun c te:ını. leHerı le Bursa milletvekili A~lih Erozan ve 
icap ett.k takdlrd ıaııı ml'mle- At• zatfer Kurbano~!unun ada~· gı\5 
ıtcUerde s• arelerde bulunmll!>ı tR ter.lecek.t'r . CelAI Ba;·arın lse t' I• 

(~nmı Sa: 3 s n : 3 ıh" I 1 : • ..,nmı a : 3 l ü : S •> 

İ%ınir'de 
D.P. liler 

Ta"IJut 
Dolaştırdı 

ffn~tttııt mHh Rhl r h., 1•"',. '1 
imnır. 80 - DOn Salihlide bazı 

hldıeeler cereyan etmiş, gruplar 
ara~ında münakaşalar olmuş. zabı
tanın mOdahal~I ile Cnlenmiştlr. 

Öte yandan. Pazar ııunüncıen t>e j PEN KULÜP'TE _ Rf'J nrlmllel )azarlar I P•.:-i > lilllhü TO rlilJr 11-
rl ~rhrtmızcıe D p illerin yapmak· j bf'"I nıuı.mndf' dUn bir tnplaotı yapılmı .. tır. 
t a olduklım c tt'rl.rr de dOn RC· 'I npl aıı tıdıı liu lüp azaları lif'ndl aratannda me.lt l.lt rln l flıl lrndlrrn 

DHaını :sa: 3, Sil: 4 de) nıcuulıırda 111.lr t~at lol ndt bulunmqlarchr. 

Seçim netıoclertno yapılan 1tlru 
!arda, muhtarlıklar tarafından d.1· 
\arlara asılarak l!An edilen seç
men 11.&tclert llo aeçlm lcurull arına 
verilen küttıkler araııında mu'ba ye 
net bulunm•ına binlerce vatanda 
§ın oyunu kullanamacıııtı. eeçmen 
kOtUklerının Sulh Hulruk Halclm i 
tarafından taııdlk ecııımemtş olctu
tu. askıdan in dirilen llatelerıten 
birçok klmselerJn ıaım1erı atllne
rek Seçim Kuruluna haber vertl
med)RI ve mWterrer yazıldıkları ld 
dlulyle bu lttm&elerln reylerini 
kullanamamış oldukları seçim ll•· 
tclerl ile geçim kütüklerindeki mü 
bnycnet yQzOndcn bazı köylerc!e 
h ç oy kullanılamadıliı uçımın ıır 
•aline sebep olarak g&n.erllm~ttr 

ltırazlan te<tklk eden İl &>çim 
Kurulu s:öı!unltn dellllert }l':in· 

tDnamı la: :ı ıu: S .. ) 
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it1}•i•!•·'i0 '
11 ~~·g SE iMLERDEN SONR' A N A N L A R Unıversıtenın açılışında . " 

ye menfaat ç ı I ar Talebeler SÖZ «27Ekim seçimler.inin en ~ayanı dikkat 
tnaanıarın.mnn· , hakkı talebinden tarafı muhale~ehn aldıgı rey sayısı 

~-:ıye:~cıuı~ıa~el Yazan 1 ~~rrıv~:!ıeıı:eie~ yaz e f"I yekununun iktidardan 287 bin daha 
cır me15eıeıerını Dr N. h t kolayca ~akayı &- g ç ı er .. . . . 
beraberce hal.e- • 1 a ıe vermekte " 0 fazla olmasıdır. Uç muhalıf partı bır-
deblım lerı. yürü kıaa zamanda hal 8 1 i"ı 
teb melert ve uı TlJ .. REL kın 1.6t1hfaf ve una ra~:nen .... T. Birliği Mar· k 1 d b• 1 t" ..... • 
zum.u kararları 1.&t hkar htssıne mara Sinemasında a,>rı toren ÇO esas ar Q lf e~ IQlne gore va-
alab ımelerı mum ka nak teşkil e· .)apacak, fakat re mi açılış töre· • _. 
kün olmadığın· mektcd rler Ya· nine de i~tirak edeceklca tandac;.:ın verdıgı reyler a"deta bı·r 
elan bu 11ıer n kO"leler namına nız. unu da kav· ::!f 
muayyen ~a!ııa ve zümreler tapa cıetmell~ z ki kanaat ve a pa."'tl Birkaç ylldan beri ünlvemtenln 1 b . • t h • t . 
tından it 

1 
ıı;:eçml in \& buaan(u; cıeğl§tlrml'!-1: mutlaka meııraatç. lıer açU~ınc:ta mesele bal.ne ıı;elen p e 1 S 1 m Q 1 y e 1 

b r zarureti olmuştur Politika cıe- llkle itham edilemez. MQhtm olan ctalebeye aöz haktı verUmemrsb 
arzetmiştir.» 

dlltımız şe de bu zaruretin tat- kanaat 'e parti cıe ı tırm kdckl hu.ewıu, bu yıl ö~encUertn, c.aıep y 
b1katıdır B r cc:n ette tdaro edl• saikin mahiyetidir Sa."ll mı bir 11· lcrlndcn vazgc~melert Uzcrtne nlha· azan 1 

1 nler ıcı d beral bir müddet sonra ıı:ımimt yet hal yoluna girmiştir. [ • ı 
• are c ccek olanlar ve bir devletçi oımu n yahut falan· •- .. idare edeni r arası da b r takım utanbul unlverslteaı Talebe nır. 

münasebeti r il cArt olcSuRunu ea partiye mensup bir k m,, 8011• llğl Başkanı A)d!D Tan.san, dün bu Orhan Ko·. pru· · ıu·. 
ı;öyleme" 

10 
rncıan k ncıı prensıp ve ı:örü 1 r1· mevzuda tendWyle konuşan ıı:aze-

.,e zum dahi yoktur nln parti lnln'"I ile bıı"'da nma· Dunıaruı en başında oüph iz ah· ,,. .. " tecllere fUnları o:öylemlştır· 
ilik münas b u ıı;:el r. Politika ha· cıı.,ını teşhis etmıo Hı pıırtt.ılnl cSöz haktı huı;usundakl talebimi yatında kütlelert ld sırt bu yüzden doQlştlrmlf tse z1 b&ait bir ınad mevzuu hallne ııe ' I 

are etmek için ortacıa •·nıı:ıcıı mucip bir hal ba· Se ... lm Ka d apılan ••dııat ı• kendilerini t"Rhlr ccıe ıe 
1 

, ""' tlrecet bQnvede olmadı"ımızı ve ~ nunun • ) ... .. .arıu.ıarımızı biraz yotlaraak, bu 
...,. 11 r n .a- his konusu ele"lldlr. ·ı~nfaa•"ılar ' • t il d- .. ı ı bl z.Jet sahibi kimseler olmaları. cemiyetin bt.ıny"'-ı-• ıç"ın' için"' k~ arzumuzun çok ciddi blr mnhlyet an ıonra, part er arasın ... ' r- seçimlere ayrı ayrı giren üç muhalif 

devlet ve m ilet idaresini şahsi c- mlren mlkroplll';;.., benzot.lcblllvr-. ve hUv1ycte haiz bulundu(ıunu tapat ıı.ııının nmelı cephe.si tıucn ımtAn· partınln lşbırıııı:ıntn rıtrı cephesi 
mel ve Jhtıraslanna alet tm Y1 etmı, olmak malı:ııadlyle ı Jtuım sa. sız bir hale gelince, muhalefete ve. üzerinde evvelce vermıe oldutlan 
aktllanndan c1ahl rcç rmc~el~rl ~~~ t:O:d:~ıen~azllmv~~ mrlnkarocıs>-cıt bahı )"Qpılacak olan resmi açılışa rllecek reylerin daQılma&ına mo.nı &öze aadıt taıacatlarını muhtelif 
içinde yaşadıklıın cemiyetin re- "" v...,... lftlrake Jtarar vermiş bulunuyoruz olmak vazıteal sadece tarafll.Z mat· veallelerle tekrar ettiklerini tolayca 
!ah, huzur ve sııadetlnln b~lıca ve mane,ı tnklraz mukadderdir. BUtlln ünlver.ıı1temlz tnlebelerlnl bu buat& ltalmı,ı.ı. hatırlayabiliriz. Esasen her no mu. 
sailı::ldlr. Yeni gjrdll mız cıemokratııı: ha· reaml CLçılışa tştırake dAvet cdlyo- Gazeteler<len bir ltJaIDı, rOPortaJ· balefet parti.il de tlkr1 cephede nr· 

yatta sık sık partiden partiye ak· ruz. b Böyle olmakla beraber politika· tarmaların vuku bulcıuııu bir ha- tarla ve muhtelif ,.UAyetıerde yap- mış ulunduklan mutabakatı, ayn 
yı kendi şahsi kaprl!ılertne alet klkattir. Parti dcğlft!rmenin mut- Aynı gün saat 11 cıe Marmara al· tıklan nabız yot.ıamaıanyla dl!ler ayrı çıkarmı• olduklan aeçlm beyan 
ecıen. ıahı lanncıan b talannı dü lak surette ınentaatçılıkla lthıını nemasında yapacatımız toplantıya o r ıı:ısmı, neşrettikleri makalelerle namelerinde de mUlete taw bir 
o inmeyen m nfaatçılara her cıe- ecılle."lltyeceRlne biraz evvel 1 aret muhterem Rektör ve ProfC36rlerlml ellerinden geldlll kadar bu vazife. defa daha taahhüt etmlşlerdlr. 
\ lrdc ve her cemlyct•e cıaıma etml§tlk Bizdeki pıırtl cıe iştir- r.in de fşUralt edecetıcrl inancında >1 ifa etmeye çalıştılar "° bunda Kanaatimizce 27 Eltim aeçlmlert· 
rastlan&Relmlşttr Aıınmızın mo- melerlnl de behemehal menfi oldutumuzu ve bu suretle m~le. kısmen muvaffak cıa oldular. Bu nln en pyanı dlkt.a' tarafı, muha· 
dem poUUka haya•ına, belirli g6- yöncıen yorumlamak do~ru olmaz. lerlmlzln müzateruinl, tetkik ve böyle olmakla beraber aeçlmlerde le!etın aldııtı rey aayısı yet.<lnunun 
rt.ıv ve prcnıılplert olan \e muay• Fakat öyle haller müşahede edl· tahllllnl müştereken yapmak im Cllll ı.tıtrllfılnln yapıtamama.sından iktidardan 287.048 il) rey daha faz_ 
yen elı:on:ımlk ııınıf ,e menfaat· yonu; ki. bunıarcıa menfaatçı kAnını buıacaııımız hususunu bil ve bunun neticesinde muhalefete la olmaaıdtr. Bu auretıı:ı muhalefet 
lan temsil ecıen partiler haklDı· tiplerin terecıcıüuıaz ve oüphealz lıııua arzetmet ı.sıerım • verilen reylerin bô1Unmea1nden do- cephw kanaatimizce blr zafer ita· 
dlr Totaliter memleketlerdeki tek sıntmalan insana kC'c1er H~ ıstırap Böylece her aene hoca • talebe layı 20 yl mQtecavlz vl!Ayette mu· ıanmı, ve üo muhalif parti birçok 
partilere mukabil hür memleket- veriyor. Politika hayatımızın b. mUcııdelul şeklinde tefsir edilip, haletetln aldııtı reylerin yettınu D eııaslarda blrleştllllne göre, vatanda, 
ıercıe müteaddit partiler milletle- zo ısıt aık ıröeterdl~I bu tipler muhtelif sôylentllere yol açan bu P. ntn aldıCı reylerden fazla olduCu ların "crdll1 reyler Adeta bir plebl· 
r n iç ve dış hayaııncıa nllzım rol ruhlarcıa bedblnlllı: yaratıyor. is- mesele, hartct görünüş bakımından halde bu vll&.yetlerdek.1 mebualuk· ılt mahiyeti arı.etmiştir. 
o namaktaclır. ister tek tster çok tlkbal he11abına OzUl:memek olaun blr formüle ba!ılanmış bu. ların hepsini D.P. kazanmıştır. Hal- Daha başka blr tAblrlc ifade et. 

ORll~N Ktırıdlı.O uiln. P. NIN Blıt MİTİNGİNDE KOSUŞUYOR 

pıırt111 olsun, buaon her memle- mümkün olmuyor. Her yerde ol· ıunmaktadır. bukl, eter lşbtrııııı yapılabilseydi: met !Azım aellrse 5 mllyona yakın 
kette partilerin tç bt.ınycıılnde cıuRu R'lbl blzele de c1ııha ziyade O. Yıldızın b bu vllAyetlerl de muhalefet cephe- ntandaf, muhalefet ccpbealne rey 1U parti mUUl.hazatarından tocerrut 
nenfaatçılar 'e inananlar karşı iktidara musallat olan bu cemiyet ana, aşını d elde etmiş olacak ve buna c.HP. Yermekle, Anayasa cıej!lşltllCI, Ana.. ederek yalnız muhalefet bakımın. 
kartıyacıırlar Kenc11 gö.0$ ve ka- parazıtıert ıı;ıncıe buluneluklan d nln tazandııtı 19 YllAyetle HUrrlYe' yıuıa mahkemeal, hll.ltlm teminatı, O· dan delili, fakat D. P. batımından 
<ıaatlanna uyaun olan partiler partiyi yıpratmakla beraber ce· yar 1 Partisiyle C.M.P. nln ebertyetl ııaıı nh·ersite muhtarlyetl n nihayet da bunun böyle müta!Aa edilmesi 
iç nde vazl!e a mak suretllc ve mlyet ve politika ahlAk. terbiye ladıkları 2 vlldyet de t!Ave edlllnce ıılabl aeçım al.ııteml gibi memteke- !Azım ıı:eldllllnl düşUnUyorur.. Zira. 
şa hiçbir men!aat gözetmeden ve ananesi bakımından da çok Evvelki gece, Ortaköy vapur •s- muhalefet 40 dan fazla TllAyetıe tin blrtat.ım ana dAvalarında D.P eluıcrlyet alstcml de lştırıımedltçe 
m ruıup oıcıuıu cemiyet ve beşe- zararlı tesirler lkA ediyorlar Bu kelesıncıe son elercce sarhoş ola- reçlmlerln netıcesını kendi lehine den başta tarın dQşündUklerlnl biç ıı:erek iktidar partal, ıı:em muha· 
rıyete hizmet ve sacıece bu gaye ııtbJlerde vefa da yoktur. iyi gün rak dolaşan Mustafa DAna. o sırıı· çev11mı, olacaktı. bir şüpheye mahal bırakmıyacaı: şo- lefet partileri bir vUAyetı ya toptan 

e hareluıt edenler ınanan kim· doııtucıurıar. , Menfaatıancııkları da l anından geçmekte olan Meclt Bug1lnkü dunımda ı.se henüz re.s- tilde revlertyle ızııar etmişlerdir. t.aybeellp veya toptan t.azanacaltla· 
ıselerdlr Bunlardalc:I menfaat hl• partiyi :tara ırtıncıe derhal terke- Yılelız acııncıak1 şahım başına şl· mi rakamlar elde olmamatıa bera- 27 6klm aeçlmler1 flJnU lsbat et- rıncıan birçok ıuymetll elemanların 

dllerlertncıetl lht1r118 ve mut- derler ElhMll bun! k t d 41e ile vurarak yaralam14tır be:. muhalefet ııadece 21 YllAyette mlşttr ti, bu&UntQ aeçlm kanunu dan mahrum ltalacat!ardır Nltet m 
lak e;oızmcıen çok farklıdır 1na- - • ar uvve e- Yaralı. tedavi ıçtn llk yardım ıeçlml kazanmı• "° ıeo den blru memleketin bünyealne uygun delili· nlsbl seçim atatemı tatbik tıdllsey 
nanlard&kJ menfaat ht··• çok ili zaa! unsurudurlar Her parti· hastan-ine yatırılmı•tır k h tü dl, muhalefet partileri birçok kıy. ~ ı k--... ı bü _. ı f ~ ., razıa mllletvektll çıkarabilmiştir dlr Bu .utırlıın yaur en er r 
ya ııın ve millidir Dlter bir cıe- n n ,..... ny...,, iç nelo men a- metli elemanlarını mecllle a<>ltııUk 
y tle bu ııtbller kendi menfaati&· atçılara yer vermemesi milli ve Bir günde üç yaralama ----------------------------ı ımkdnını bulacakları ıı;tbl Demokrat 
nnı cemiyetin menfaatlan içinde &Jyasl istikbalimiz için elzem ve Parti de blrçot "llAyetlerı toptan 

Kanaatimizce bQtQn memleket 
mes•lelcrlnln cıaba dk.in bir hnvn 
içinde ele aıınabllmc.ııl için cvveııı. 
ı;eçlm kanununun bQnyemtze en uy 
gun bir şekilde nl.ııb! aeçlm alatc 
mine göre del!lftlrllmeııl ıcabetmektc 
dlr. Öyle Qmld cdlyonııı k.l, muha· 
1l'fe partileri, ı Kasımda yeni fa· 
allyetlne bAşlayaeak olan BUJ'(lk 
Mlllet Mecll.dnde, aeçlm mtemtml· 
2ln değlştlrtlmta1 için ellerinden 
gelen gayreti sarfedeceltlerdlr. 

Ya ımıza aon verirken yeni Mec. 
ilsin, mllletlmlr. Yll memleketimiz 
için ha) ırlı olmasını can Te )'Qrek 
ten ~menni ederiz. 

mütalla eder ve onun bir uzvu zaruridir Batı cıemokrasllerınc Geçen 24 uat ıçerlslnc1e üç kiti T E Ş E K K Ü R taybetmlyecet, bu aeçtmıercıe görül 
olmak aıfatı ile kütlenin refah ve nazaran bizde men!nıı.tçılar daha bıçakla yıırıılanmış vo tedavi edil· dUllU ıı;lbl bazı veltlllerlnden veya 
huzurundan kendilerinin de ıstı• kolay yaşama atmooferine slıhlp· mek için haııtımelere 'atırılmısiar dlfıer birtakım ltıymetıı unaurlann· ClJ Bu rakam Z9 Ekim 19•7 tarih 

tlrl
•r Bizde henüz tl'""lr partil•rt ' C'..lm Günay Tirali'nln yapt1n1 gil" doıt.•mda konsültas· " ad.o etmıe olacalc:larını düşünür- ~ · ... ~ cıır u;ı• & .. 6 " dan mahrum ltalmıyncaktı. il Cumhuriyet gazetesinden alınnıı~ 

r Bu itibarla ınananıarcıa 15ıya· tee61!(b etmcCllğlncıcn bir ~ah ı Cemal Yerl1o81u Çayırbaşıncıa yona gelmek zahmetine katlanan sayın Ord. Prof. Dr. Tev· oıııer taraftan nllbl aoçlm alıtcı- tır. uurada Gaziantep, uınglil vıa 
ıl ııısrne ve ıtannatıerın deAıııme11l buırtın bu, dlter bir günde 'u par· b r kahvehnnedc LQttı En~nsoy fik Remzi Kazancı~il He sayın Ord. Prof. Dr. Sedat Tavnt'a, mı tatbik edlldlll ıı;ün ııerelı:: llı:tl· yetlerlndekl reyler hesaba dahil e· 
çok nadir rıu;tlıman hallercıencıır tide faaliyet g!l5tertr ve;ya ka~ıtlı tarafından bıçaklanmı•, auçlu h'ı •• "yük ıo. d dar, gerek muhalefet için bir vtlL dllmeml .... de hu iki ···rde c.ır.ı•. 

g
"rmek nazarlarımızı pek r-~ıa " doıtuında ve doıtumdan sonra gosterdlAI biı • a uka an do- .....- .L Halbuki menfaatçılar, ttsırtlarıncıa u - elllie >erinden kaçmıotır. 6 6 t:o yeti toptan kazanıp, toptan kaybet· ile D. P. ara.ıııdakl re;r tarınnın 

:11umurta ktıfesl olmacıııını1> !!Ö)"• tırmalamıyor Halbuki batıda bil· Yusuf Yıldırım. Ouraba hastane layı Doğum \C Kadın Hastalıkları Mütehassısı sayın Dr. mek ihtimali ortadan ıtalkncaıtına çok cüz! oldutu dUştinlil!lrse ) uka· 
erek ~ razdra ıtııre ve ha- tarz 801 partili bir ktms!'y! kısa aı önüncıc. ış yüzünden araları a Hikmet Erk'e, yine yakın allkalarından dolayı Dr. Osman ıı:öre seçimlerde de aınlrler bu Jı:a. rıda 'erııen rakamda' buyUk bir de. 

rt mentna• erinin cnı:ı et•lrdl!tl bir zamanda •alt C!!llahta bulmalı: çık bulunan Şevket Karayı kundu Bcnian ile ebe Iükcrrcm hanıma ve Guzclbahçc Kliniği baş dar gerllmlyecektlr. ~lşlkllk oımıyacallını sllylereblllrlz. 
ş k ldc hart etle çok çabuk kana· yahut aıa:ıtnl mü~ahcdc f'ltm<'k çok racı bıçatı Ue sırtından nra nm1 Ö •••••••••••••· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a ye pa t d tırm cıe zerre anormal t IAkkl ecııı r B :ı:de a· e yıı a.ıınmı tır hemş:rC'st K~muran ıdemir ile hemşire Cemllc ve Türkfın iki sarhoc 
kadar mııh ur m r B r "'{in hıslann fikrini tems 1 edtn par· o ztepe. KayıııcıaRı ca<ldeııı Sdıl hanımlara ve khniğin diğer hastaba:kıcı ve mü tahdcminc 1 1 T birlikte bir aı ır e r0 do ıerı e ter t ıere l"(IUkab 1 !:lntıda l' rı n n ç· a ı ı e\de oturan Elmas TUfcitı,; teşckkürU hır borç bilirim. J~!UJ;ıJ!~:l;3U3 arkadaşlarını 
h r ıaun ııon a h,n :t "r:~ı r r ~ar. !!~~:nılç ~~~11:1e ~':7:an cı:1'1 ı\1':. Ka ınpeder Koçarslanı ekmek oı Naim TiU.\l.İ -··-••• •••••• "'"" 

1 
ki ml'k parti cı R tırme e na aran ça ı 1 e omuzundan l&ralamı.ş ~ * h.l ıtsı' • \ı tıll,\B _ Pol öldürdüler 

r ~,;; sa çok cıaha mO!lkm o u \ı ,.. ndlr a alanmıştır ' l l't' 1;1 ar- ..- Moda kız 11seııı duvanmlakl par· 
B la a· tıda ıısı m n ııa•çıııırı 1 Kavgacılan ayıran poli· mak ı ann ucu da bu nan kur-

,,. h • un mo ııet po ltlkll a atıncıa BAKIRKOY ~un arı çaldı ıın ç n Turııay ve 
b r m n- arın:r.a an mümktın ° mama • sin ayağı kırıldı Güney BUke adınc1n 1 karde ıer.e 

tadır Pol tik& hayatımızın bu Suphl Bnllı:ıratlı ac1ındakl çoeu u 
gibi tufey!Derden tem z cnmesı HOseyJn Ormano~.u acııncıa bır ak ı k bütan dürüst ~e memleket ııever ııa it k ' AJANSIMIZ ~ a amış ve her aça hn kında aydınlann en ııamlml tcmennLsJ· p0 memuru, ırı ayaQının te- da gerekil tahkikat başlamıetır 

cıavıaı için tik yardım hastanesine * ıı ın iZLi K - Yeşllklly Liman 
bu ~ıb lcre «Arr1vislto» der- dlr. kalcıınımıştır. 4 sokak S sayılı evde oturan Martyo 
ı r Fakat haltının bt.ıyük ekaerl· ı-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Beşiktaş emniyet 6mlrllğl tacı Nlkolaıcıo polise mürncaat edere!; 
~ u aycıııı olan, politik .lladtselerl ' rosuncıa vazifeli olan Hüseyin Or· evine ı;ırııercl: bilezik ve haç•ının 
türlO vasıtalarla çok yakından ve oo~uM rnanoğlu. Dereboyunda devrıye ııe KASIM PAZARTESi GONO çalınelııtını iddia etmiştir 
objketl! bir şek ide takip ecıchllen u zorken kavııa eden tkl eahıı ayır· * KONmtE - Oıeya. ıoteı. ıo-

mak lfltemiş. fakat yere düşerek Açılıyor kanta, eıııencv yerleri lfçl &cnıll• 
&alt ayale bileğini kırmıştır. BU AJANSDA kasıı. ıo kasım tıır1hlnde oıaııa•ı· 

tzmır. an IHUSU.'<I) - Dün CC'CC 
nrısı ~hrlmlzln Altıncıaıt &emt n 

de ga:v t en cresan bir cınny t ı • 
lcnm şttr tıyas ve Cafer ac11annda 
iki arkadaş. birlikte içki tçt klerı 
Özeyır ismindeki nrkadaşlannı sar 
hoşluk salkas1yle bıçakla yaralamış 
lar ve ÖZeylr aldı~ yaralıınn test· 
rı ile ölmüştür. İl>·as cıa koma ha· 
ııncıe hastnhaneyo kaldırılmıotır. 
Tahklka•a elcvnm ecııımektcc11r. 

Tun.us kahramanının 

39 uncu ölüm yıldönümü 

' V \ T /ı. N - 31 F.Kf'.\l t9.51 

GUnu Gunune 
«Yüzbin çocuğun 
Elleri üstünde 

A vusturya operet besteene. 
rluden Ralph Bcı&tıky, 

ı:eçenrerde öldü. Yel:J\'lf 
yapndaydı. nUnyanın beş kıta· 
~ına tin salmış •lleyaz A t :1ıısa· 
flrhanesı. başta ı:elmek ü1ere 
opuctler, çuk sayıda hafif pr· 
kılar, hatıl bir iki opera Te ba. 
le brstelrnıl ti. Şarkılannın bf'f 
binden \'e dlter bestelerinin yQ:c 
kırkı.an razla oldu&u söylrnlr. 
,\ına, tCBeJaz At Mlsatlrlıanesb n• 
den gayrı besteleri, zaman aşı· 

mına d.a)anamamış ,e başarııaıı 
geçici olmuştur. 

Fakat Uenatzky'nln bucnn 
hatta kendi memleketinde bile 
ıınuttılan bir başka tarafı, ikin· 
ci derecede bir hatif mfizlk br~ 
teclliğlndcn çok llrrde bir cep· 
hesi vardır. Dıınya çapında bir 
banş hastttlnl belirten ilk şar 

kıyı yazmış olmak şerefi, onun· 
dur. Birinci Dunyn ~R'Vl\$11\ID 

sonlarına doj!nı, doj!Uşten Te 
kan dökUlmııslııdcn bıkmış bir 
ı:rnc ,\vııstıuyalı olarak be,1ıe. 

ledlfl şarkı, çok kı~ bir uman· 
da sınırları nşmış ve benimsen· 
mlştlr. Şarkı : cYUzbin c;ocutun 
ıollerl ilstllnde• ııdını taşıyordU· 

\"Uzbln çocuk eli, cephede öl· 
mllş bir aske.rln cesedini, bUtUn 
dUnyad1n bant istemek için, 
r:ökyUzUne uzatıyordu. nııhassa 
f"nınsnlar. bıı şarkıyı pek ıev. 
mlşlerdl. llcnıı.tzky')'e, L'fglon 
d'honeur nişanını verdiler. Genç 
bl!'stckllr, bu mllnasebet1e bir 
Fransız gazeteci ine şöyle diyor
du: 

.nu şarkımdaki fikir gerçek· 
leşllrllemez mi? l\lese!J. bir meç 
lıul a kl'rln cl'ndl herhanı:I bir 
yero sembolik bir turenle gömül· 

e! Döyle bir hareket, sava n 
minisızhfının devletçe belirli!. 
mcslne de yarardı.• 

Savaştnıı bezmiş genç Avns· 
turyalı rııUzlsyen askerin, bu nı· 
ıııaııllk dllefl, kısa zamanda 
ı:<'rçekırstı ve tutlu. Blrlıı~ı bU· 
yük sınaştan sonra bUIUn nıe. 

deni dünyada meçhul asker 
fıbldelerı yhkıeldl. Fakat bu in• 
sanca gorUşll bUtUn dünyaya Uk 
dl'ta, lıem de savaş sırasında, 
haykıran Henat:ı:k1'nln adı, u· 
mania sııdtto bir operet beste· 
elsi olarak kaldL 

Uentzky"nln •Yüıbln Ç()Çlltun 
elleri üttunde> ş:ırltın blllUD 
dQnya71 sardı, sınır encellerinl 
bir bir yıktı ve melodisi, rnll• 
;ronlarea insanın hafızasında yer 
ettL Ama, bestecisi blllnmlyen, 
bir şark1 olarak. •Yllz bin çocu· 
tun elleri üstünde., be,.tcclsl bl· 
llnmlycn halk şarkıları anısına 
kan,mış ve bütün lnsanıııın 

malı olmuştu. 

nu unut ıılmak öyle ini' bir 
r:e.rtt k cıltlp çıktı ki, AvustıırY• 
•:ıı~lltilsUııüıı lDSl de ya.yıul.l· 

dığı •Çıı&ımızm ilıılO Avusıur. 

yalıları Ansiklopedisi• nde bile, 
nena1:ı:k7'nln cYfizbln çocuğun 
elleri futünde, arkmnı kimin 
besteledlll unutuldu. 

RRlph nenatzk•·, Arnsturya· 
nııı kUçllk bir sayfiye şehri o· 
lan Had hrhl kasaba~ında, her 
b:ıkımdan unutulmuş bir müzik· 
ti olarak oldil. Kasaba ga:r:lnO· 
sıınıın kOcUk orkestrası beste· 
lrrlnl çalark<'n muhnkkak tıaur 

bulumır "°"' tek tilk alkışlan bile 
sel.&mLudı. • \'lizblnlerce ı;~uıuıı 
elleri OsıUnde• 71 belki kendi bl· 
le tınotmuştur. Fakat şarkı tnt
tıı. imdi bhtlln lnsanlılın idea• 
ıı. 

Burhan ARPAD 

Şükran ve Türker Acaroıııu 
bir kız çocukları dünyaya gel· 
cııııını Rkraba ve dostlanna bll· 
dlrlrler 

Resmi tatil dün 

akıam bitti 

HESAP ACTIRACAK MÜSTERİLERE üstü bir konare yapneaktır. sendi· 
tanın lı:onııre için, oıtıence ycrıe-

COK CAZİP ACILI$ HEDİYELERİ rının tatil oıcıuıtu bir ~onu ııe.;-

* •ı· \ \'t:-.' - Profes!lr O:sman 'J'ıt• 
randan lnhl!Ai eden gayrı men~ut 
eski eserler ve anıtlar yüksek ını· 
rulu azalılınn Edebiyat Fakoıte!.I 
TOrk Tıırlhl orcı. Profeıs!lril ts.•ruııl 
Hakkl Uzunçarşılı. resııam z ,ı 

1912 de Tun 
... ta yurd 

1 
F'atk tzercıen tnhllru eden azaııı:ıa 

- unun s"llı:IA d O il için glrlşt.ııtı fnRllyetlerden dola. a Uzel Sanatlar Akae1emısı Tlırı 

dün kutlandı 

SUleymıınlye Dnttınte\I 
29.J0.19l7 

A YRICA mesı tabii olmakla beraber, mı. ı 

Bütün yurtta olcıuıu lılbl tehrl 10 000 matem ~nünün l.&tl&man m4na· 
mızde cıe törenlerle kutlanan CU:n • ıuna cıa ııelcıtıtıncıen tcnklct lı:onu 
hurt) et bayramı, e1an aqam sona su o!maktacıır. 
ermıctır. Bı.r münll5ebetlo ıı:ı bU· İ i iD TOPLANTI - lstanbul l,çı Sen. 
çuk ~ncıenberl devam eden reeml L RALIK HUSUS KES E dlkaları blrlltlnde, idare kurulu tı 
tatil de dUn at:şıım aona ermiş bu· Ve yeteri ve 4çl temsllcllerlnln ı,u. 
ıunmaktacıır. Ul\IUMt KESİDELERE 1STİRAK HAKKI ntı.ı Ut buı;tın bir toplnııtı yaıııt ı· 

ACI BiR ÖLÜM 

Gelip geçici 
Başağrıları 

Eski Maarif Müdürlerinden e
mekli öğretmen Şahap A'ltkayın 
çok sevdttı eşi, Vezneciler tıtotu· 
ıu Oiretmenlertnden Gönül Erim'• 
ın. Adıma Erkek ı.ıaeııı öıtrctmen· 
lertncıen :Mu allha TolaıOz'ün. Pı· 
narbaşı Ortaokulu esti öğretmen· 
ıerıncıen MQcahlde Erııezerın ve
fakAr ııcvıılll annelert Türkpreıı a· 
Jan&l Umum Müdürü BUlent Eri· 
mln, Pınarbaşı Bqötretmenler1n· 
den Adil Erııczer·ın. Adana Ticaret 
Bo~ası Komıaerl BUleııt ToJı::aöz•. 
Un çok sevaııı blrl<;lk kayın vali· 
deleri Avuııturya Kız Ortaokulu 
öğrencllerlnden Elçin Ertm•ın. Pı· 
narba.,ı Ortaokulu öftrencllerlnden 
Yalçın. Akkay. OQlay Enrezerlerin. 
Sencar 'e Senar Toksözlerın &ev· 
tılll ve oefkatll anneanneleri Peru· 
ze Ertıezer'ın çok sevııııı ablası. 
taecarcınn Necati Ergez r'ln muh· 
terem sevgili tev2e11ı sallhatundan 

Şehrimlzdekl b(ltUn okul ve res· • nbnl B cakıır. Toplantıda çeşitli işçi dlva. 
mı da reler. bu ııabahtan itibaren sta ankası !arının hal fekli ve bunların yeni 
normal me11allertne bqll} acakıar htıkiımete du1urulma tanı teıblt 
cıır. . edilecek "Ve bu maksatla bir komls· 

••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••M•••••• .. ••••••••••••••••••••·•••·····•·••n••••••••••••••••···- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1on ır-çllecekttr. 
\ ÇAKARALMAZ HAFiYE ' ............................. ~.;~~~:~-~~~;·T Çok zaman başa&nbrı bizi 

1okbr ve kafbolurlar. Biz, bu u· 
tak bldlselere aldırmaz, geçe
riz. Eter fazla rllhatsız olurok 
bir beklme, danııuu. 

Niçin, bu ufak baıa~nıan. 
Tetkikler yapılır, bQyUk bir ne· 
tice alınmaz. o zaman, hemen 
)'afayı tarzınızı lncele)'iDIZ. ZI. 
ra, .. ncut malıln:uının. hormon 
faallyf'll, doku çalı mal:ın, zlhnl 
.rliktı, lıa;rat tarzımıza çok tıajb 
dır. 

Her sabah, muı:,,"7\'n ııuıtt~ U· 

1aumam111n bil , bil)'{. • blı e 
hemmlyC"tl nrdır. \emek sa:ıtlerl 
ıu 1 bıte ayarlıun~ zorunclıı.· 
1ız. \ tlha ıl, bir sebebe bat la. 
nama1an ve tama::ı uman ı:e· 

trn b&Jalrılannıı varu, uyku· 
nuza, yrmellnlu, ltlJndbnnıza 

dikkat ediniz. Göreceksiniz ki, 
blrlndln birini aluatmakta11uız. 

il RhE lili '\" 
tutuıcıutu amansız hastalıktan 
kurtulamıyarak dün sabah Halı:'• 
kın rahmet.ıno ka\'\l muştur Cena 
zesl bulı(ln oııe namazından 11on· 
ra Osmanaıta Camllnden k&ldtnla 
raıı: Karacaahmettekl aile kabriır 
tanına de!n eııtıecelı:tlr. Allah rah· 
met eylesin. 

····•••HHMH••••· ... •••••••• ... ······················•nnıııı .. ı••••H••··············· ... •••ff••••M•••••••n•• ............................................................................................................ . cGOlmt- ın.• dedi «Neye yaz.. .............................................................................................................................. . 

mz ii.:Yt;.o~k~.cı,.\;~::::;.~ •~"~' ~ "1/i § : ! i J ~ r,3 ::: ~IT1 : 1 ı .$~§:;~;;;:;..~· m• -1 Ku~=:~~~~~r~ni ~~~ü;:~a-• - -• - - - - - lrL._ %, ::c;.ıJ ıJı _ cA'klıma ı:elmecıı o zaman işte.. fzmır, 30 (Hususi) _ I< acıa-
«Blllnmlyor neden oıcıuıu, ha?ıı a:~ylo dedim, çıktım ,. ııının Burı:az köyt.ınde buı:<ı~ bir 
Kuşııöz Hasan. Edebi Roman T f 'k izzet iki yanına bakınıp akşam cinayet ıoıenmıv. sarho~luk yazun 
•Bunlar cıı vardı utı bl uıeı..• e rı a No. 31 karanlığının nerelerde olduıtunu elen bıçalc bıçaıtıı gelen Namı Yct-

dl'd cYazık, bunun aıtası cıa dU· acıkanlar cıaıtıldılar Herkes sora- Belediye Kfltlbl ııtderken Sıtkı· kal'!JI karoıya.. Deyusl • yoklıyarak. k 
11 

ve Mehmet Saltı acılarında iki 
rup dururken cııtt .. .> caıtı aon soruyu sordu. edecel:I ya cıöndU Durup cıooanda. Rau! öylece cloı,..r çaprazlaştı iyice·• dedi. arkadaş blrlblerını öldü Uşl • 

h:zet· son ııöza etti, lllkemlclerını cıön· cOtur, ıı;:cl • c:ıızıerının önüne ıı;:el!yor, aankl Bıtkı bir çare111zllk tçıncıe tzze· cıır. rm er 
cHah dtyc sorarak b••ını çe- dürdüler, tendi havalarına daldı- sıtk cı ı hemen kar,18ın<1aymış gibi gözle- tin cıccııtıertnı hllı:meı aayıyor, 

V rcıL 
.... lar 1 a zaten uetıo yalnız rını belerterek ttksınıı"ıe bakı•o- ba.,ını 1lalyle ona cıotru uz.atıyor· BUGÜHKU kalmak tstıyordu: oturcıu· ' ' ·-

Hacı Murat: Sıttı:ı, Raufa ctuh• dedlltl za.- «Başıma ne ıtelcıl, bütün, aor- cıu · du 
cTUiumba onanJt>rclu, cıevrll· mankl Ofkeıılne. ba§ında kavak ma ıı cıedt cAIClı, ~ercıı. şöylccıır. böylee1ır. «Çaprıır.laştı, delll mi? N'cd.lcez 

lbı ,..,_ı b ı ı yeller! ecen bir cıeııkanlının ııu· 1zzet d"ncıo.· meııraatını düşOn 1114n BI )lğın vıne1ı?ıt cıı çınar ıı · ..,, e ı cıe ikan ıy- " p l&z.. Uıen. cıecıım, benim ne öteki omuzıannı kalelırdı: 
dı Bu cıa bö ıe ,. ruruna cıa kan~tınnııı oldURtl hal· cHRyrolah t t 1 c\'allA. bilmem ki • 

ızz tın anlam cı b•" ,. cıe ı:ellp tzzetın ıtıı-ıaına dlk!ICll. cTuıtu, Rauf bu"""n beni .. • men aa ım 0 
ueek? Ben kencıı-e ıı an .... tı.,ını ... ,.u .. mı cı"•Unar mt.ıyüm h,.,.? Açık sııkı izzetin ortııcıan çcklllve-

kA p c: rdü' Bakışlanncıa. dudaklarıncıı ef· ne Uıen, lızzet. sen derııln ya. """ - ... 
-"unun b.I a aaı cı cı ı:A;h, pUf etııe. cıon.,ayı U""ru~e- her zaman b ı ... konu t\I hal Olmaz, C1edlm. da· reocııını saııcıı. 
"-D - ~ar ı • e- • ,,,_ un ar ço .. dürzü he· vııtım a"a ,,.,,.1 mı~ • «Len, sen benim tutamar.ım o-

dl Nıyıızı lkı k cı el recet bir hAI vardı rtfler. bel• " "' -· ' • « · eenc a ar evv cN•ecııyon a"a bura .. a? cıcdl ı~~At cıah k tzzr.t b~ını ııterek: !urdun,. dedi. ıVermlyecen mı bl 
ıs cıu sanı aklına ıı;:etır canım. • " " • ~ · a "ndlne anlatılma- cH.ıhl• dtdl akılh 
tulumbanın bl yerini ıııkıetırıyor- •Kalk • dan olanlan kavramıe gibi cııoıe- n cDUoilnccez. elüşüncccz tabi ,. 

d bab d O d d 
cYoruldum, oturuyordum. Oel, rını sıkarak bHını saııacıı: « ana bak, diyor, bu Dortoı>-mu$ a çc e a emlrcly. _, 1 1 b "' cEce? . Demese miydim "Ok· 

dl • aen de .» ttHı. yıu ııtbtslne mınl<lancıı. ur a aşa çıkılmaz, dlyor .. ı ' 

cSahl 
0 

da bahçede öldüydü.• cKalk, tı:alt .• Neredeydin? Seni Sıtkının ıı;:özünün içi ırülüm.ae- ~.: şaşırdı: aa:~e?» 
cıedl biri 

aracımı hep • dl, izzetin kulatına do"ru: « 1. dedi mi böyleh il 1 dim? "' Vali&. cTflk rmcse m Y • Tuh. de· 
Pulcu Recep tek ııozana açara!!: • Bahçeye ııttt1k, doktomandun •YüzUne tükürdüm, tılh, pezc· • ·• ıncse mıydlDı?.a 

izzetin n dü~ünec:eıını yolı:lu· be5nıtkdı8:. • venk .cıecıım .. • cYVayı • pDczevenk vay l ı İzzet onun yUzüne dik C!lk ba· 
·~ordu· izzet hafitçe lrkllerck ona balı:· c a ınıe sen. en sonunda ne ıcaraıc• 

•Allah ıı:aııımızdan ınık etaın, «Ha.ı <!iye hatırladı, ca&hlden tı dt'50 bana?.. istifa et. de<1La -oimuş bl kere.• dedi. 
\"eremml', cıecıı cÖyle derlerdi. klJ'llllŞ mı kencıtne?.• ttVe.lla TOh, cıecıım. şıncıı aen «lll'• diye döndü izzet. ttŞlndlh 
Bu ölende de bö ıe bl şey olmaz. izzet bqını uııacıı: bana bl akıl ölret • YüzO lı:ııraroı. bu metieleyl her izzet alt dudaeını cıtşlerl ara-
~ ıı? • cYa, izzet )1lzQnO buru turdu· zıımanklncıen daha ciddi düşOn· ı>ında bir müddet kıstırdıktnn 

tzz • on arın llerl!lnl, ceruını ttYazılt Aslan atblymlş, ben pek cDedlm ııana.• dedi. caokulmı· dül!U bellıycıt. sonra· 
d 

11
onmü or. aa:ıece bir acnctn ı:.tt- bllemlyom emme. ,. 1 acan bunların yanına. • cAğn. l' lce kafam kızdı benım esen oımcıı ne yapıean. bUlyoı 

tlBine canı aıkıh orııu Be!ecılye Kltlbl bqını ealladı: cYavu. ne yapem? Şuracıa otu· cıe. kalktım ayata. men, pezevenk musunh dedi ıYarın sabahtan 
ıKlm b Urh ded ttQok • dedi «Eyi çoculı:tu • rup dunıyorcıum. tote. ııeldl kal· cıecıım. benlm karnımı ııen mi cıo.. cıoııru kaymakama çıkacan. 01• 
Bubsst da raıımeııı. pek ~cnQ Sonra kalktı dırdı beni Ge . parka gldel m. yuruyon, tuh, cSedlm, ~ıktım • cıııııu ı;lbl bn tan aşalı. ne var, ne 

tı d 
81 

bu karı kaldı ıılrt ... «Hede, ben de gıcıcm ~rı. » cıccı n'edem? . Glttım ben cıe • İkllıl de auamuştu. Sıtltı izzetin yoksa hepı;ını. ta başından anla-
Qot ııeçıneden camı~e. ak&a:n izzet ona: «Eeeh yüzüne bakıyor, ne dü~ancıoannu ıacatı:euı . Batta yoıu yok.• 

n :zına ı; cıec:elt olanlar, tamı ttOldlvon muh dedi. ıDtnle ı~te. Gittik. Oturduk araetırıyorcıu.. <Arlo.alı f&ı> 

' H A V A Veşllkll;p l'leteo-
roloJI bta11onu 

nuııuıı tnhmlnlerlne ııürc im· 
ıilıı rhrtınlı \e <"hnrııııııı hn•a 
p ırçıılt ~Ok hlllllllıı l:t'Çl'!C'l'k (I• 

lup :YRitı mııhtt"nırldlr. K Oıı:l\r 
lar vonnzılnıı nıulrı!ll olnrftk 
e reektır. 

llllııUıı en ) Oksek hnrtlrrtl 
+ 20, en ılll Ok 1 e + 14 uııll· 
ıtrnt olnrak ı;nvılrdllınlstlr. 

TAKvı·M 3• • "'" 11:1~1 l'I' RSf,,JJ1E 
A\' 111 - r.os 31 - ııızm ı'rn 
Rl :\JI 1313 - Y.Khl JR 
ııtrnt tan - Rl'hlfllt\tılr l 
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Gazeıenılze ı:llnderllen 1a 
r.ılar n resimler banlsın 
basılmasın tade ııdllmez. 

'1 lıudot harici edUlp O.smanıı dev sanatı tarihi muallimi Rıfkı Mc•ıll 
1 

Meriç seçilmiştir. 
etine lltlcıı eden Ye burada Ş7rayı GEÇ GELDİ _ Kuzew Akdrnlı 

Devlet lzal!lına tayin edilen Alt r ı " Baş Hamba Beyin ölümünün 39 un· ,,. er nd~n dönen Ege nparu, düı1 
cu yıtdönllmU münasebetlf1e ıntr· saat ZO de !imanımıza. gelmlJtlr. sa• 
hıımun Beşn:ıa,ıa Yahya ıı:tendl .. er at 16 da beklenen vapur, ,\kdentı 
Alı '" Ye bilhassa Çanakkale ve Marmara· 

C ı cınnndatl mezan başında. dQr da hllkfim süren oldukça ştdd~tll 
pı~~ıı;ı~:.o da dini blr ıxıe:uım ya. rırtına 7fizllnden 4 saat teebbllrl• 

••• ,,,,,, ,,,,,1111,,11111111 , ., ... , ... , .................... :~::.:. .. ~~~:: •• :!:.?llmfştfr. 
1 ............................. 

Eski gazeteleriıniz 
ve dergileriıniz 
nahmetll Selim NOzhet Oerçelc 

bir yazısında şöyle cııyorcıu: «Yn· 
yınıarımızın cıcın oıcıuau ıııbl bu· 
g(in cıe en az tanınanıan şüphe
siz cıergllerimlzd r. Dahası \'a-: 
Deraııer yalnız tanınmakla kal
maz. ÇoRu kere lhmııl edl11r, )C

terınce önem verilerek toplan
maz, kol1etaılyonları yapılmaz .. » 
«Oyııa ,tıergllertmh:ln bir çojlunda 
son dareeo dderll makaleler var
dır ... • (1) 

Evet. ıııızcteler ve cıerııllcr, bCI· 
y{lk bir ele~cr ve dlnıunızmı cıııo 
ıretlrdlklerı .v~ıtı:a 6zcııııtı tn ı
<tıkları halde. alınyazılan kitapla· 
rıııklnden k!iUI olmuşcıur. KU· 
çüm.senmlşlcr, ııcrekll ligi ile kar-
1ııanrnamı"lardır. Oerçı bir r.&."Ilan 
ı;onra cıeıterleri anlaşılıyor, aranı
lıyorlar ama. bu seter de iş ışcıen 
geçml, oluyor, zira çoktan kese 
kllğıcıı yapılmışlar. yn dn çöp ara· 
basını boylamışlardır. 

TUrkQe ilk gazete cTakvlrn-t 
Vekayh 1831 vılında yayınlannıı· 
ya bıışlacıı tık cıerglmtz olduğu 
öne &Orülcn cVatayl-1 Tıbbl~e• 
1850 de yayınıanmıetır Fakat 
ıııerçek bir dergt havasını flk ıretı
ren «Mccmuıı-1 F1lnunı oımu,.e1ur 
ki, )ayınıanmnsı 18U2 ~c rasııır 
(21 ., • 

O tarihlerden ı;onomo kadnr 
~ urcıumuzda bir çok ı.ıazı.: o ve 
Clergı çıkdı Derlc:ne Kanunu'
ndan sonra baııılanıarı belli baş· 
lı kütüphanelerlmlzc1e bulahlllr
&ek ele, nrap hıırtııe basıfanlarııı 
çoRun u, öze il lklo en eı;kllerlnl, 
en llnemlll!'rlul hiçbir yer<lo derli 
toplu bulaıııayıa • 

Arap harfli TOrkçcı gazete \ e 
dergiler bakımıne1an en zenı;ıln 

kütüphanenin İetanbul'ela Bele
diye KUtüphanesı olcıuııu &Oylo
nır Bu kütOphane<lc v mdiyo ka
dar toplıınabllcn arap harfli Ulrk· 
çe ıııazete ve derııı kolleullonu· 
nun sayısı 600 kadıırtlır. Oyea 1831 
den 1928 e kadar bu ısayıdan c;ok 
razınsı yayınlandı 

htanbul Üniversitesi KUtt.ıpha· 
nos.l'nde ise 77 C!ertıl kollekııl) onu, 
62 ı;azete kolleks yonu bulablll
roruz. Tabii aran hıırfil olanlar-

Ferat SILACI 
dır 6Öylemek l.stedllilmtz. tS) 

Mlllı Klltt.ıpbano•nın cıurumunı 
ıııellncc: 

Buncııu: bir kaç yıl 6nce yayın• 
ıanan cJ~7 yılına kadar ırnıl 
Kütt.lphano•yo ııtrmış arap harfli 
'Tt.ırkçe &üreli yayınların kataıo
ıtl• (4) blZI bu konucıa aycıınıa· 
tıyor. Katalogda 620 sareıı yavı· 
nın acıı var. Gazete ve dergJ aylrı· 
mı yapılmadığı 1çln, bunlann sa· 
yı.aını !lğrencmlyoruz. 

Son kataloğu ile Milli KOUIP" 
hımo aydınların ve küUlphanecl· 
lerln llnüne üç mesele koymakd• 
ve onlnnn yarcıımını tstemektC
dlr: 

l ı Kollebılyonlar çoRunluk"lrı 
tnmam dı:ılllldlr, tçlcrıncıe eksil' 
sayılar vardır. 
ı 21 Kataloada adı bulurımırarı 
kOlll'kaiyonıar :Milli Klltüphanc•yo 
aıınacakdır. 

31 Süreli yayınlann künyeıerınl 
bcllrtmelt için kesin b11ailer yot• 
cıur. 

önsazcıe «Müracaat ecııtece1' 
k!IYila'!tlar yetersiz olcıutuncıaıı 
kOny ıcrtn çoliu cllmlzdelı:t ııayı• 
lara ııc5re tesblt cdllmlştır. Bil• 
has a cıergl 'c cazetelertn kapanış 
tarlhlertntn tesbıtıncıe her zamRl'I 
sıhha il bir netice elde ccıııemc
el ğ n 1 aret etmek !$teriz.• denli• 
m ktedlr 

Milli Kütnphane'nln hiç gc
c kmcd<'n yardımına koşmamız 
ııcr.,klyor Zira kurulmakda 01aı1 
li<'Y, klllt'1r el4vnmızın temel dl· 
ı-cklerınelen blrldlr, 

IJ) Bak: t:rr..:ek, Srlhıı r.;ııı· 
hrt, \ umuıntı:r.ıla nı•rr;llerl. ı~
tııııhnl (Oııhr.ş ı:lınlıık ıırrııO 
""llJJ J. l llcıık l!JIJ. 

l:!l llrıl;: tsı.ıı. ~ener n .. 1 tır· 
l.:l)r"d~ X!'•ri)RI ıı arrkı•tlrrl 'f ı• 
rlhlııl' lllr Hnkı•. JOJ!I. f,ı 0ııı.ııl 
lir\ ı .. t n:ısıın<'ı l 

13l Hık: Korntııy Frhnıl tc!• 
lırııı. lstaııhtıl Oııhersltr.,ı Kııtıııı· 
hant"sl TUrl.ı•e Rnsınılnr ,\ffıılıf" 
Kııı ııotu ııw · 11128. Sah. 1101. 
ll21! 

(4 l !111111 KOıtıphanr s(ırell 
\"mınlftr llllltımll 1 ıı,-ııı11nrı. 
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IŞIK'IN MEZARI_ ı'~klldanlal.I ff'rl ı.unda olf'n ı ıı. Hf'rkllJ'ın mf'zıın, arı.n11asıarı tarafından ~ık 
''" xı,a~ı rdllınf'lıilf'dlr. ısıı.•ın arli1td11 tarı. 1Df'7.arıııı c:lcf'ı.ı .. rıe !ill~lf'mrkte 

'" hlll o ıtllnüıı ıtt .. ~ürllndf'n lmrıulamı,-arııı. ha ı ucunda IÖ7. )lllJı döı."lllrı.tedlrlf'r. Rf'slmdr, bir ar• 
kadaşı ı il• 111 mezuı başında cllrülnırkırdlr. ............... ._ .. __ ............ _ , ___ ................................................................................ _ .............................. ... 

NATO Ege'de büyük 
bir manevra yapıyor 
31 Ekim ile 2 Kasım arasında yapllacak manevraya 
Türk, Amerikan, ·ıngiliz ve Yunan kuvvetleri katdacak 

(ffosost )lobablrlmlzden > mutad mahlyetlne ratmen bOyük 
İzmir. 30 Yarın sabahtan 1U· ehemmiyet taşıcııtmı bellrtmekte-

~ren başlayacak: olan son 6cne- cıırıer Şehrlmtzcıckl NATO karar
lerın en bQyOk NATO maneuala- gahı bu akşam mntteflk kunetler 
rının hazırlıklan tamamlanm~tır Yilk.!sek Kumanelanı GenPrat Nors
Alıkeıi müşahitler bu tatb katın taCl'ln huaust bir beyanatını neş-..................................................................................................................... 
lnönü, «Seçimleri manen kazandık» dedi 

ıaa.ı ı ın<'lll•t 

cıı.:ııu «itiraz talebi• nln müzake
ter;ıne başlamıştır. 

Blllncııtı a bl, CHP. evvelki 
ıı:an. ıı ııözcoııa Ekrem Özden ı;a
aıta&tyte ıı ~im kuruluna tevrtl 
ettıltı. bu cltıraz talebllnde. se· 
ç mlcrcıen lince ı;e seçimler &lrasın
cıa yapllan lı:anunauz hareltetıerı 
birer birer ve nıacıcıeıer hallncıe 
6trıılamı~ bulunmakta. ve bu 11"
beplere cıayanarak clı;tanbul :;e. 
Ç.mlerlnln muallel oldujtua, ne • 
ceıııne vararak. «scç.mterln lpta.ı 

\'e }cnllenmesl• n l talep etmcktey 
aı 

SERT TARTIŞMALAR 
t seçim kurulu, sert tartı!$ma'ar 

'e zaman zaman çekişmelerle g • 
ı;en bu toplantısında. CHP ı• • 
tuını iki ıırupa a ırarak müza ... 
re etmiştir Kurul. itirazın mı 

ınadcıcsıncıe llrn sOrülen lelCla a· 
rın, •Tetkik Hı tahkik edilme •· 
z n redcıme• karar verm at r .~ -
rcnellglmtze göre «Tetkik \e ta.ı · 
kik ecı ımesıne Ulzunı görU!m o
Ycn• ve bu sebeple. cE\ tv lC le 
ted• ecıHen bu tdcı alar c H P u •• 
rarından .sübut cıe ilen olan veıı • 
kıtiarla b!rllkt• 1 s~ m kunıluna 
tc\·elı ecııımış bulunmaktaycıı. 

8 MADDE 
«Tetkik ve tahkikine lOzum ırö

roımeyena ve bu esbabı muc be 
ile redcıecıllen 8 macıcıe şunıarcıır. 

l - Sulh ve ııııllye mahkemele
rinin. seı;-ım ~no. vaıancıaşıa:a 
oy verme hakkını tanımış \"e ou 
husustaki mahkeme kararlarının 
•Toplu tllmlar hallncıe verllmlı 
olmııı;u. (Tetkikine lOzum aarU.· 
rnemıotır ı 

2 - Zeytinburnu ve I:yüpte bazı 
ııandıkların tumıt.erl D P ocak
lannaa lapılmış \e r.:ıuha ıt par· 
t.lerln müşal11tlerı. ta nıt e•>''l&· 
bıncıa ıı;eı· alınmamı ·arcıı: tT•t 
klktne lüzum ııörülmem!Ştlr) 

3 - MI lctvek ileri seçtınl l:a· 
nı;.ıunu;'I 8. macıcıeıııne aı: kırı ba· 
teket ecııımıv ve henüz Türk 'a
tı.ı:ıcıao!ığı .ıııtatını ihraz etmem ' 
olan b~ı oahıs!ara oy kUllancıırıl
ınıotır. Nıtektm, c H.P. aehrtn mub 
rtıı:et edıtmı, ve hentız Türk va 
tarıaaşlığı sıfatını ıtıru etme:n ı 
buluna;.1 20 000 cıen fazla sOçmene 
oy k~.ıancıırıtdığını teab t etmiş
tir. liu oahıııların. isimleri mev· 
cuttur. ıBu tslmlerln. Retınıl Ga· 
ıı:eteyc uQkılaralt tetkiki talep •
d!lmış. takat tetkikine lüzum ı.>
roımcmt;tır. ı 

4 - Seçlm aOnünden lince ve 
&eç.m günQ, üzerlerıncıe Eyüp v.ı 
Eminönü Jlçe ıseçlm kuruııarınıa 
reaml mühr(I bulunan bazı oy zart 
tarının dağıtı:cu&ı \'e bu O\ zıırf
larını •• ıçıncıe D I' O.t pu11ıa arının. 

bulunduğu tetıbl t ccııırn t r Bu 
zarılar, ôncecıen il seı,;ım kuru .ı
na tbrıwı ecııım o ve bu kazalarda, 
,eç,m ıı:mcııkları başına konulacu 
olan zarfların. ıabıe zarflarla ka. 
rıtmamaı;ını temin için. tk ne o r 
rnutıürle mühürlenmesi talep e
dllmı~.ı.-. Bu. yapılmamış oıcıuııu 
ııa n~ .. ran, ııeçımın emnl) et ve 
llentyttı lblll ecıtlmlş bulunma.ıtta 
cıır. (Kurul, bu itirazın cıa teti.1· 
itine !Uzum gOrmemqtırJ. 

ı; - Dahiliye Veklletlntn ı;ap•ı
tı bir tamım Ozerıne. \'atancıatlar 
muhtarlıklara celbecıllmlş 'e &ah· 
te ıscçmen kartıarıyl a ba,1ka ııan· 
dık!ı.rcıa o; atmalan ı;ağ!anmı tır 
Nttekım. c; H P. KuleCllblndc, Şab 
kulu mahallesinde bulunmayan Da 
ıı:ı 6Cçmenterın kartlannııı. Kuım
paşacıa bir D P 1 kahvec nın ka.ı
vesıncıe D P 1 !ere <taRıtıl<lıgıııı 
tea-blt etmiştir. (Bu ıııı\za cıa, et 
ktltlne !Uzum ııörklmemıştır ı 

6 - Fatihte Hasan Halife ma
haııesıncıe. 38 numaralı 11aı1cııka 
328 kişinin TOrk tabllı;etln hrilZ 
etme<len Ol kullanctıjı ıcıcııa oıcıı -
ı:neKtecıır. CHP ıalm 'e 60)adları 
te.;D.t edt:mış bulunan bu şahu; .ı· 
rııı. TOrk \'atanda1ı olup olmadı.-
larının tctk kini istemektedir ı Bu 
itirazın ela tl'tklktne ıcızum ııöru. 
ıncmı~tır ı 

7 - Bey oz. E)üı> Fatllı 'e Zo}· 
tın.;ıumu ı.ı,;c.crlncte oy kultana.ı 
ııeçmenlertn D P. kamlonlarıy a 
başıta llçelere aevkectııcııtı \o e.· 
lerıncıe çitte seçmen kartı bulun· 
c:ıuııu tesblt eeltlmlftır. tBu itira
zın cıa tetklklne lOzum ırörülme
ı:niftır ı 

Yukarıcıa. •Tetkik ve tahk kine 
lüzum ııörU!mecıııı. eııbabı muc -
b'61yle 'e cli:vle\'IYetle recıı ecıı· 
len 8 mllcıcıe) e, ı ı kiti !it kuru. 
Ü)elerlnden ~1 cmuhale!et ~ı· 
rrıtşıı \e bu Jtıruların cTetklıt " 
tahkik edllmeııının aereltlı ot<lu· 
ıuncıu ısrar etmltıercıır Bu bet 
Uyentn cıörc:ıu kuruıc:ıuı multa.e
ıet partileri tem.ticileri. ı avukat 
Yuaut Türel ıc M P ı. avukat Tut 
ruı öncıer (CM P ı, Sa rn B.~aı
a an ıc.a P ı. Saım Hürol CHUr 

P ı ve kuruldaki belecıı~e meclisi 
l.ıye&I, DP. 11 AUi.edcıın Nasublojilu
cıur. 

İl Seçim Kurulu. ltlra&ın 8 macı 
<lestnı. ctetklke lüzum görmec:ıen:ıt 
recıcıetUkten sonra. srrlye kalan 6 
madc:ıeııını cıetklk etmlş:ıo, fakat bu 
mac:ıcıeıercıe ıterı sürülen ıcıcııatarı, 
ıSeçlmlerln iptalini ırerektırecek 
derecede yeterll bulmııdıtından• 
6tür0 reddetmtştlr. 

c H.P nın. cseçımler1n lptallnl 
gerektir k cıerececıe yeterll bu
lunama an• H~ bu sebeple recıc:ıe
dllen ıcıdıalar. şunlarcıır 

1 - CHP nln kurula ibraz et· 
t ğl fototrananta. zabıta 'e polls 
kuvvetıerlıılıı. ııcçlm kanununun 
6mlr hükümlerlnl lhlı\l ecıcrek. san 
cıık başlanna kadar aeıcı itleri ııö
roım.-kte ve böylece bir tedhl3 ha 
vaı yaratılmış olmaktadır tKu
rul bu it razı tetkik etm ş. fakat 
feçım n p alin muc ı> bulmacıığı 
çın reCldtnf' karar ~erml tır ı 

:ı Rac:ı o \'Mltaım le 'apılan 
ne rıyat rn &< çı.ın netlcell'rlnln 
ncecıen ilin ecıllm1!6t hUSUı>U ıtı 

Seçlm Kurulu. bu ı tınız.ı cıa rç -
mın iptal n\ gereltt recek Clf'rl'Cecıe 
ve erli bulmamı ıır ı 

3 Saııaık başlarmcıa buluncıu 
rulması aerekcn •Alfabetik Seç· 
men flhr tlerh nln yoklutu ve 
b6yteoe •mükerrer oy• kullanma
nın ~nüne geçllemfilllş o!maı;ı <Bu 
itiraz da. keza. aeçlmtn iptalini 
mucip aörülmeml!IUr ı 

4 - Tunır r.onuncıa. eıcıe edilen 
ı;oııuçlann. birer tutanak halin· 
de. ııancıııc başlanncıa bulunan si· 
yul partı mOşahltlerlne vmlme
tnlş olmMı (bu buısus da tetkik e
dllmt,, takat seçimin lptallnt ııe

rektıreceıc yeterlıkte aörüımec:ııtın 
aen reddine karar vertımıoıtr ı 

5 - Sandık başlarında bulundu 
rulrnası ırereken oy zarflarının ilçe 
seçim kurulları vasıt&Sl)'l& lıalka, 
nceden Clajiıtılmış o!ma.ı;ı . (Bu 
ıura da aynı esbabı mucibe lle 
redcıecııımı~tır ı 

cSeçlmlerln iptalini mucip aörül 
mecıııı için• recıcııne karar 'erllen 
rukarıcıuı ı; macıeleye. ııacıece 3 
mubalefet. t.cmııııc111ı. muhalefet 
etmlşlerıltr. 

Bunlar, •Tiki itirazlar tetkik edil 
aıeden reddi clhetllle ıtdllmal, mu 
amelelerlo bu tlanını ırerelı:ttrlr. Bu 
•uretle aeçta mualleldl~ utıabı mu 
ııtbeatrıe, birer cmuhaleret terhh 
vermlfler ve •aeçtmıertn tptalh konu 
aunda tarar etmişlerdir. 

Böylelikle, CJl.P , iatanbul &eçlm 
ıerl hakkındaki itirazı, Uçe ltarp 
ııeklz oyla re<ldectllml• olmaktadır. 
iptall lehinde oy kullananlar, Tut
rul Önder C M P. , Saim Bt.salman 
(C H p ı. Saim Hürol IHUr. P ı dlr. 
lptatı ale~hlne Ol kullananlar ise, 

İl Seçim Kurulu Başkanı Sabrl Ak 
aUyek Vlll)tt MeclW U)UI Ziya Şe 
refhanottu ve Hal t Engin ıDP . • 
Beledi e Mecllal Ü)H1 Aliaddln Na. 
ıuhlotlu O.mao öur, Şemsi OUne 
rt ve D P n n il .ııeçlm kurulu tem 
.ı1ct.ıı1. Uh'l Madencidir. 

fptatı al)ehlnde oy kullananlar, 
btllhare tan1.1m edilen mllletveklll 
tutanaklarıııı, tutanaltl&nn altına 
vertlecelt bir •Muhalefet terhb 11e 
ima e mlfltrdlr. Kurul. iııtanbul 
aeçlmlerlnlo tptall talebtnl çogunluk 
la reddettikten sonra, haztrlanan 
ve mllletnklllertnl, aldıltıarı oylar
la birlik e ıO.teren blr aabıt askıya 
çıkarılmıttır Bu zabıtta, en çok 
dikkati çeken h~uı. Başbakan Ad
nan Mencıueaın. Cumhurba li:anı Ce 
ili Bayardao daha fazla o olm ş 
bulunmaa dır. Nitekim Menderutn 
aldı&ı 317 28~ oya mukabil. Bayann 
31S.870 oy aldıtı ıortllmekte dt. 

A.lkı> a çıkanla o tutanaııo a!tlll· 
da, C.H P temallclal Saim Blaalma 
nın muhalefet terbi bulunmakta 
dır. Blaalman, •Seçim mualleldlr. 
Vicdani kanaat budur. Buna bina 
en m(latenklrlm• <ll)e blr ka~ıt kol 
mak sureti) le tmza etmiştir Öğren. 
d!41ml e ıöre, Iatanbulun yeni mil 
letveklllerıne tutanakları bualln v• 
rllecektlr. 

Öte yandan iıtanbulda aeç mlere, 
982 G66 seçmenden 616 611 ı lttlrak 
e mit n o unu kullanmış bulun 
maktadır Bu duruma aöre. iıtaobul 
da iştirak nlabetl yüzde 7$ tir. En 
ıazla lttlrak Çatalcada ıyüade 8$), 
en düfUk lttlrak tıe Ştt:tde oımuf. 
tur lyUzde $4 '19). 

C.H P. llatalnde en fazla oy ala· 
nın, Ord. Prof. Tevttk aaııam oldu· 
ğu tub t edllmltt.r. saııam. 230.223 
oy alaııt bulunmaktadır. 

ANTltAllT 
1ı Seçim Kurulu Ulelerı. 5 saat 

devam edeo bu toplantı eanaaıncıa. 
arada blr •antrakt vermişler ve 
dıprıya ı pra lçme1e çıkmı,ıardır. 
Dıpn çıktıkları sırada, ıazeteclle· 
rln aı.:aı yatmunına tu~ulanlar, bil. 
baaaa muhallf partılerın teımllclle· 
rl olmuştur D P. iller, nedenae, ıa 
zetecllıre pek •r•lbet> etmemı,ıır. 
4lr. 

retmııtı:. Ba1;kumancıan bu beya 
natınc!a §llyle cıemclttedlr: 

•- S ı Ekim - 2 Ka ım araııın· 
da Yunan ve Eııe cıenlzlcrl genel 
bölıı ıncıe normal tltl'lm progra
mının bir parçııııı olarak yapılacak 
olan RED EPOCH tatbikatı ufak 
çapta bir NATO tatblkatıcıır i ti· 
tak: ecıPn ku\'vetkr Kanberra. Va
! aııd le AkClım lz blllg nc.I btılU· 
nan Birleşik Kra!lyct Hava Kuv
vetleri uçaklan. l\Hlttehk Kuvvet
ler Akdeniz Kumancıanlıliı cıenı
zaltıları ve Amerikan 6 F'ılosu un 
ı;urlancıır. Anacıoıu yarımaaası ve
ra kuzeyden gQne~e ,.e tahmlnl 
olarak Kıbrısın ort•ından geçen 
hattın doğuım üzerinde hiç bir 
uçuş mevzuu bahUı cıeııııcıır. Tat· 
blltat. Yunan Meslna b<>ltazlar böl 
ıııesıncıe Denizaltılara k&f'll harp 
He Yunan cıenızıncıc bulunan 6 
ıııo unsurlarına Blrleştk Krali
yet hava kU\ ~etleri uçakla:ı tara 
tıncıan ıncılrlleccl: cıarbeler hu u
•unda eli timler lbt va Cdecckt.lr • 

B lıncııgı g bl bu manevralara ka 
tllacıık olan Kambe1Ta ağır kruva
ııörü Amerikan donanmasıncıa g(I 
dUm!O mP.mıl taşıyan iki kru\'a
zörden blrlcılr Bir hafta kacıar ll· 
manımızcıa kalan Kambe1Ta tici 
atın önce manevralara katılmak O· 
z«>re 1 manımıuıan aynlmı tır su
r Ye hAcıı elerlnln ôll nkl arı kar 
şısında Do~ı Akdt•nızcıe yapılacak 
olan bu büyQk manevralara ııenlş 
C"hemmlYet Vf>r lmektecıır 

Günaltay dedi ki: 
013'1ararı ı ncldr) 

rek sozlerlııe ba.'!layan Oünaltay 
ezcUOmlc şöy\e demiştir: 
•- Aııhışılıyor ki Jkttcıar par

tisi. ııcçtme karar vercııııı !Jitnaen 
beri oynanılacak bu hile !çın ge
reken tertibatı r.eıııı z ııecıasız ho
vrıamış ve zamanı ge!Clljl aııc:ıa 

bütün fecaatı ile sahneye çıkar

mıştır. En ır.üesııır sllih olarak, 
önce racıvoyu kullanmı ıır. Öğle, c 
kadar muntaza:n cıe\•ıun f'cıen se
çimler. öileden 60nra racıyonun 
cıe\ amil ~alan n nvat \ le ''ataıı
cıqı aşınmava başlamıştır Ne -
r1yatın rn çok ı;a}n müs' m un· 
ı;urlar üzeruıcıc tesir vaptığı an
laşılı or Korkutmak hecıl'flnl gO
cıen neşriyat ıra>c ını tl'mtn ı•t· 

m tir Racıyonun eçım ~na pro 
paaancıa nt'1rlyatı rapmaı;ı kamı
na a kırıcıır \'e cürOm<lür Bu cür 
mu rtıkAp ecıen cıe racı onun balı 
il butundu('ıu vekildir ve Divanı 
Allye vertlmesl IAzuncıır 
hıncı tertip ııeçmen kOtokterln 

de olmtı tur. A llan klltükl,.,r ile 
&eçlm ııancııkları başına ızöncıerllen 
kütOklcrtn arasında mutı.bakat 
rolttur. Bir takım ııahlfelcr ~ok ol 
mut ve cıe.t ştırllmlşttr Bu yüzcıen 
hlrçok ~ atancıaş reylerini kullann· 
mamıştardır. En bOyük uım!süzlük 
D P mcrkezlerıncıe tertip ecıııen 
listelerin nyak tlstU alınan kararlar 
la muteber aac:ıecıllml'til \C bu liste 
ıercıe yazılanların rev vcrmelert hu 
swıucıur Şayanı hayrettir ki. bu 
lts\l.'lercıe yalnız 15tm ve soyaaı var 
cıır isim sahlb nln ne ev numara· 
sı. ne .ııokakı. ne mahallesi ve ne 
cıı- rey kullaııacajı andı:. yazı

lıdır. Bu yOzcıcn bu 1 teı~r mcıte
addlt yeılertle kullnnı!mı 'ır. 

Bu hllliusta seçmen n•t!arının 
Cla her tarafa bOL yayılma ının bü 

Ok ra~ cıwıı olmu tur t tan bula 
ı;llAyt't ha .cıncıen cıe acıam ge• -
r !<!iği rlva etlerl te\ atar ıal ncıe
cı r. iote bu ıtıbl tl'rt p!ercıır kl, 
lstaııbulun rey veren vataııcıaşıarı 
hayret lçtnae kalmış ı;e herkes re
yini verdlll partinin cıeıtll karşı 
taratın kazandıtına şahıt olmuş
tur. Tetklkatımıza cıevam ecılvo
ruz. Neticeleri mahkemelere 'e 
B 11.l M. ne arzeaeceillz i tanbul 
ııeç minin batıl oıcıutu ve \•enllen
mesının zaruret hallnc:ıc bulundu
ıtu artık kaı·ı bır hakıkatt'r Bu 
mebuıılanıı meşrul\ettııl ıcıdlıı et· 
me hak ketleri çiğnemek ve kev 
ıı ebuıı ta ıı ım kt n ba ı;;a b r 
ısurette izah ecılleme Memle etin 
el ter taraflarından aldı ımız ha• 
berlertıı cıeh'jetı karşııııncıa ha·
retler lçıncıevız. 1960 cıe tek bir va 
tanda.,ın bumu kanamadan 27 se 
ne! k bır parti iktidarı tcrkctmış
tl o gün o ma zara la bugünkü 
faca karşılııştırılırııa memleket n 
cıemo raı yoluncıa ne ıecı b r ha
le ClllştU!<CI en lptıcıaı nı;ımlar nn
zanndıı dahi anlaşıtab lir 

Bllttııı vataııcıll:jtar \l' K ııç ııeı; 1 
ık! pa•t 11111 ki <; oııne şah t 
oıcıu 19 ıO de hı ı a dCI ıtı1nü ac:ı
Cledlleıı C 11 P r.ın 11e<;ı nl' lll57 
d <I mo raı;I kahramanlı ı la h 
ı eyl' atılan O P rı ıı çim nr 
Bu iki ç.m il<' ıçler lç!ı, ibret \ e 
ınt bahla ders alacakları iki ma!l 
zaracıır Pakat bu maceralar karşı 
ısıncıa vatancış!ann ümltslzllıte cıa~ 
meıılne mahal yoktur Hilrnset mu 
r.llffer olacaktır.• 

Suriyenin teklifi 
( fta'ı ı incide ı 

lep otunmaktac:tır 
MOoahltlt'rlıı kanaatine gör!.', bu 

ikinci takrir Surıye•cıen r.lyacıe Bir 
!eşik Amerika. Pranııa ve dlter 
mf'mleketlerln Iehtncıe oıcıuıu tek 
llftlr. 

Genel Kurul Ba xanı ı1elegetertn 
her iki takriri cıe tetkik edebilme
leri tçın müzakereleri yarına talik 
etmlflerıllr. 

LC• F , 
tı iEJ, ,, t'fi m 
KAFES 
Hikôyesi 
Şn Df'.moJ.;rallar n"den•e P"" 

moxtp olu)orlar. l':(.•lnıdeıı on· 
c" 7A"> tlnbıırnıııu1ıı hlr llAn 
ırçıııl lf'r. etY.&f'r llf'nıCtlirat 

ı•arllfe rf'J' \'f'rlrM"nlz, biz ile 
size bl rer an;a Hrlrlıtn df'mls· 
lf'r. 

Hunun 11xrrlnr 8f'\'ntf'lllerl· • 
nılıı: sôzlf'rlnl tut nıuıııır. RrJ le· 
rint Denıoı.ratıı atnııtlar. Ama 
arsaları aradın .. a bul. 
Şimdi dt ~ııı nı l'IZım SiZi&· 

nı)orlar. 

A> ol, ızlanacııı.: ııe 'ar hun· 
da~. Her tf'Y, b11sıııdaıı belli>· 
dl. Çünldl ııu ı , aslında ana 
mf'.sel~t dtaıı. parıoa me ele•I" 

AD:\ı\S \ ELt 

Radyo gazetesi 
C.H.P. ye çattı 

fRnsı ı tnl'ltlo!• 
nna varmıştır. Hatta. eu cıa ın~
hakk&ktır ki. reylerini ıtııcıar a
leyhinde lrullanan vatancıaşlar bl 
le. buııün. vıccıantanyla başbaşa 
kaldıklan zaman, vicdanlarının ııe 
sınae. ek:ııerlyetln ıseelnl duymak· 
tacıırlar. 

CUmlıurtyet Halk Partisi bqka
nının. bazı ıcıaıaıarını aözcıen ıe

çlreltm. 
Seçim günQ her mecıenl me.'?lle

kette otcıutu l!bl. bar.ın ve yayın, 
turizm umum müdür!UltO ne yap
tı? 

Bayle mOblm bit hllcııse kaııı· 
sında, baberıerı, en ı;UraUl bir ~e
kllde umumi e!lı:Ara ulaştınnu:. 
lhmal ecııımemesı !Azım gelen bir 
vazıte JcıL Bu u.z1fe. tam mAna· 
ıı1) le ita ecııımıştır. 27 eltlm günü, 
racıyolanmız, tam mllna.slyle cıü· 

rüııt \'c tarafsız olarak bu vazıtey1 
yerine ııetırcıı. O ırece, gabaha ks
cıar. racıyo!arının başlarıncıa olan 
'atandaıı kOtlelerl. hunun. acın a 
b itler cı.r. Buna rarımen CUmhu
r yet Halk Part genel başkanı b 
met ınıına. bu cıorastıak ve tarar-
ızııııı ınkiir ooen cıemeçler verir· 

iten, ya hakikati bllc:lllti halde kas 
cıen tam aksini ıcıcılada faycıa ma
!illıaza etmiş veyaltut cıa. kencıı
ı;ıne verilen yanlıt malılmatla al· 
cıatılmıştır. 

i ngillz .&asını 
Krufçef 'e çattı 

«Barış barış» diyen komünist liderin 
sulhtan bahsetmesi hayret uyandırdı. 

TOrk nabrrler AJaoıı 
Loncıra 30 Muhatazakltl kuıturarak ve heyecanla t:Banı Ba-

Yorkl!lıtre Poet ııazetesl bu sabahki nş• cııye baıtınnalannı c:ıuyan ve 
nO.ııhaııınc:ıa So\7eı • TOrk müna- ıcyreılenler berbalde hayretler ı
ııebetlerlnl yorumlamıştır. Oaze•e çıncıe kalmıılar ve aör.lerlne 1Di&• 
cıün ırece Moüovaı:ı.a Türkiye cum- namamıııarcıır. Haftalarcıanberl 
ııurıyet bayramı münasebetiyle so~-yet hükOmetı hiç utanmacıan 
Türkiye büyük elçllltınde verilen Türklyeye çatıp c:ıunnaıcta n mil 
resmi kabul cmaıııncıa SOvyet. ıco- yonlarca trıaanı endltere ılütOrmek 
mUnlst partili! l!Clerl :ıtrufçev•n 
Batılı muhabirlere vercıııu beyana· te ıcıı. Şımcıı ıae blrcıenblre tavnnı 
tı ele alarak ountarı yazm&ktacıır: deıtıotırmıottr. Mo ko\·acıa korcıı;ı 

cHrutçev llo Bulıranının hem lomatlk bu olay kartıaında :aeye 
de Türkiye ııe!aretlncıe ltacıeb tO• uıtracıııtını oqırmıta benzer.:t 

Diyarbakır adaylannın mazbata lan 
(Bafl 1 incide) 

cıe bu!cıutuncıan D P. acıaylanna 
mazbatalarının vorllmemesıne ve 
evrakın Yüksek Seçim Kuruluna 
ıraııcıerllmeslno karar vennııttr. Bu 
huaustakl elkAyct \ e cıeııııer 11 
seçim Kurulunca Yütııelc Seçlm 
Kuruluna ır6ncıerllecektlr. 

Bu cıurum karşıııınc:ıa. D P. mil· 
letvelctllerl buaon Ankaraya maz
batalarını alamacıan hareket etmıı 
ıercıır. 

Mazbata alamıyan D.P. aı1aylan 
ounlarcıır: 

Halli Tunıut. Fikri Anıt. Mehmet. 
Hüsrev Unaı. KAmll Tayşl. Hüse
yin Ülkü. Nuri Onur. Tahsin Cahlt 
Çubukçu. Haınlt ZOlfü Tlıtrel. 86-
zal Demiray. 
Diyarbakır C.H.P. &~ayları ıae 

ounıarcıır: 
Şehmuz Aslan. Nezir Atçı. l\lu

hlttln Çalın. Tevtık EraUl, Hilmi 
ooıcıotan. Haydar Ioık. Feyzi Xal
raaıı, Vefik Ptrlnaııoıtıu. Şeref ı-~ 

ıuf. 
ptal ecıllmll olan Diyarbakır ııe 

çlmlerlncıe D.P. 08.043, C.H.P. 61 
bln 829. Hür. P . 41.517 rey aımıo
ıarcıı. 
l\A.,.TUIOSl"D.\ tTlR \ Z1 !\R 
R•·nınmtr.uı 

KL<;tamonu. 30 - Halk Parttııl 
nln mllletveklU seçlmtenncıe yol• 
suzluklar bulu[l(luıtu ıacııaıılyle ıı 
ı;eçlm kuruluna yapmış olduıtu 1· 
tlrazlar nıcıcıecııımıştır. 

C.H P. tı :Başkaıılıtı itirazında. 
seçimi t&ltlbecıen Pazartelll günU 
saat 14 e :ıı:acıar İneboludan 68 oy 
ısancııtının tunlt netıce51nln aetı-

rllmemtı oıc:ıuııunu. açılan aancıık 
larcıan çıkan reylerle D P. nln 
kaybetmiş oıcıuıu alaııııınca bu 
68 ııancııltta tam ıetırak oıcıutunun 
ve reylercıe yüzcıe yüzünün D.P. 
ye verllcııııının ıcıcııa olunc:ıutunu 
belirtmişti. C.H.P. 11 Batlı:anı Ali 
Dikmen. tı Seçim Kurulunun ka
rarına kartı YOlı:ııelt Seçlm Kurulu 
na !tlrazcıa bulunacatını bildir
miştir. 

Dtter taraftan, bu aqam C.H. 
P. 11 bt.tkanıııın evinin llnüncıe 
toplanan birkaç kltl tezahOrat ya 
par&lc 1.Yaşaın Demokrat Partb 
diye batınnı§ ve ıılllb atılmııtır. 
Kıaa bir mocıcıet aonra cıa. 11 1cıare 
lcurulu üyelerlncıen veccıı ilhanın 
evinin cıvarınc:ıa D P . illerle C.H. 
P. ıııcr araaıncıa kavıra çılanıo ve 
slllh atııaraıc bir kiti yaralanmıo
tır. Kavaacılan a:vımıaya ilden 
Vecdi ilhan, yaralanan §ahal ken 
cııstnln vurcıutu ıcıcııaatyle nezaret 
altına alınar&lc H&cıeıılne müracaat 
ecııımııt.ır. 

~ISOPTA '.:\il DAU:Ft:T 
ADA\1.AR I ŞIKA\ ET<;l 

Sinop. 30 - D.P. Mllletvekltlert 
acıayları buaün AnkAraya hareket 
ctmtşlerd.lr. 

Diller taraftan. C.B.P. ve CM P . 
11 adaylar tarafıncıan 11 seçim xu
ruluna muhtelif oııtlyet telaraf
lan gclniiştlr. İl seçim kurulu bu 
flkl\yetıerl redcıet.mlş, c.ı.ı .P. nln 
yaptııtı blr kısım oıklyetlerı yUs: 
&ek seçim kuruluna, bir lı:wnını 
cıa saveıııııa intikal ettlrmlştlr. 

EİSENHOWER NATONUN PARİS 
KONFERANSINA KATILIYOR 

C.M:.P. lller, D.P. acıaylannın or
man mıntakalarıncıakt kllylülere 
ııerbest bırakılan onnanıarcıan 6 
milyon Uralık &laç keatlrll<llltlnl 
ıcıcııa ederek aynca cıurumu Ziraat 
VeklUeUne ve Onnan Umum Mü
cıarıtıtoııe bıtcılrmlşlercıır. c. M.P. 
yarın bir mahkemeye müracaat e
cıerek tesbl ti cıe!il.ll yaptıracaktır. 
Sinop C M.P. acıaylarıncıan Suplll 
'Batur cıa aynca yükı;ek ecçlm ..cu
ruıuna çcktlll telgl'llfta. D P. le
hine oy temini için onnanlarcıan 
milyonlarca cıeııerdekl mahsulün 
seı;'Illenlere becıava ver11cıııtını, or
man bölce ıerlerl lle bakım me
murlarının ııeçmenlerl tazytk <lt
t kler1nl bıtcılnnl~tır. 

Bask an, 
.> 

Rusya' da değişikliklerin 
pek sık yapıldığını söyledi 

lzmir' de 
AssoclatP.d Prf'.n 

D P l •ı ı Washington 30 -· Devlet Re 1 
Elı enhov.rr bugan bir basın toı>• • 1 er lantısıncıa vercıııtı bir beyanatta 

t Hnsı 1 lnl'ldf'l 
ce aat 23 30 dn r.nı olarak cıurcıu
nı muştur M it• ndd•t kamyonlarla 
çok kalabalık ıı:-ruplnr hallncıe. cıa 
'ut. zurna ve bll1ld ça.aıc b l· 
hMSll C H P. b nalan öatlDde ıı&s· 
tcrllf'r yapan D P iller. dUn gece 
de bu göst<'rllerıne cıevam ccıerler 
kcn bazı D P. llerl gelenleri Ye 
mcbuııları taratıncıan lnl olarak 
cıurcıurulmuş ve her türlü etlen
ce. cıavuı. zuma çalma. gösteriler 
önlenmiştir. Bu yüzcıen bugün eeh 
rlm zcıc tam bir sOkônet hQkQm 
ı;Ormü tür. Bu önlemenin, dün 
memleketin bazı yerlerıncıe çıkan 
müCSBlf hlldıeelenlen sonra D P. 
Genel Merkezi tarafıncıan verilen 
blr emirle yapıtcııtı kuvvetle muh 
temel görtılmektecıır. 

DUn öglec1en ııonra Eşrerpa a 
ı;emtlııcıe D P. illerin tev~sül et
tikleri bir hllctlee oehrlmtzcıe b!lyQk 
bir üzUntU ;aratmıştır D P. iller. 
blıkaç kazan helva plşlmıl,ler ve 
buntan tabaklara koyart.lt cıavul 
zuma çatmak •uret yle kapı kapı 
dolaştırıp «inönü'nün ruııunu cıı 
ye halka elajtıtmışıarcıır. lşın en 
üzücO tarafı cıa. cıa\'UI zurnalı 
kafilenin arkasıncıa ln!!nO'Ye at
fen yapılmış blr cııı tabutun cıolao 
tınlması olmuştur. Bazı yerlerde 
'atancıa ıar bu çirkin hldlııe yU· 
zoııcıen Ozüntülcıinl alenen belirt 
mlşlt>r<llr. 

~---~~--~-------~ ..... __., 
' " ;.:AT 

( maz•ın cş1, 

Aralık ayı orta!arıncıa NATO Kon-
8<~ inin Parlste yapacaıtı toplantı
~& diğer 14 aza elt'vlet n HOkQmet 
Reislerinin çoRun uk itibari le lş
tıra etmeleri ,hal ncıe kcncı11;ının 
de ıopıaınıcıa in.zır bulunacaıtını 
s!!;le~tır. Mareşal Zukov hlcıı
ııeslne cıe temas ecıen Elsenhower, 
Sovyet savunma Bakanının ne ıı,,_ 
beple uz&klııştırıldıtını bllmecııtı
nı. ZUkov•ıa ııııııı yeni bir ge!lşme 
olup olmavacaııını cıa kestlremecıı
llnl anlatmış ,.c şu huııwıları be
tırtmlştır: Bilinen cihet yültsck 
kacıemecıekl So\7et ıcıarecUcrl a
rasıncıa gayet ı;ık cıeRlşlkllkler ol
cıuıtucıur Bunun muhakkak ki 
bazı sebepleri varcıır. 

D. P. Meclis grupu 
(Başı 1 incide) 

ne Cumhurbaşkanı acıavıııtına ~ 
çllepel!l tahmin ecııımeıttecıır. 

Yeni. CHP. mıuetveklllerı ı1e 

rann saat ıı; cıo C.H P. ırenel mel" 
kezıncıe lamet iııönünün başltan
ııtında lbzarl bir toplantı yapa
caklarcıır. C.H P. mecliıı anıpu ise, 
ı kıııııım peraembe günO ııaat 10 
ela Mecllııtekl ealonuncıa toplana
ralc anıp bBtkan ve başkan vekll· 
fert aeçlmlnl yapacaktır. 

R:\ KAM .. , R K URULU \ 'ARi S 
TOPl~Ui llOR 

Ankara 30 - Bakanlar Kurulu 
bugün agıecıen ev\'el ve sonra Ba.ş 
baltanın başkanlııtıncıa lk:l toplan 
tı yapmıştır. 

iz.'UİK VE MUÖl.ADA SF.Çİ!\ltS 
İ PT \l,İ tsn:Ni\'OR 

i nıtr, 30 - ll Seçim Kurulunun 
aeııı.ııı~ et.sizlik kararı vermesl üze
rine C.H P. hmlr teşkllltı, İzmir se
çlmlerlyle aL\kalı itirazını YUbek 
aeçlm kuruluna aksettlrmeğe karar 
vermiş ve bu huawıta çok tafallAı.. 

lı blr rapor ııazırıamak üzere çalış 

malara baflamıştır. C.H P. .ııeçlmlo 
İzmlrCle Cle ) enllenmeslnde lsrar eL· 
mekfedu. Blllncııtı gibi, Mut;ıa c.a 
P tl t~klllltı cıa Mutia 11cçlmle:1-
nln lptall ve yentcıen yapılmaııı lçln 
dün ıı ı;eçlm kuruluna muracaat eı.. 

mtş bulunurorcıu. 
KOS\ ADA St.:ÇblL'll jpr.uJ 
İ5TE.'li lll 

Kon)'B. 30 - C.H P. 11 başkanlığı 
bugün 11 aeçlm kuruluna b&e vura· 
ralt, aeçtmıerln iptalini latemlşUr. 
Dellllertyle bu!lkte aöatertlen eebep 
!er ,unlardır: 

ı) Gerekli itiraz mUcıdetl içinde 
yenl kütükleri aaltıya çıkararak D. 
P. 11 muhtarlar aeçlm ııraaında bu 
~UtUklerı yok etmlfler, ortaya 1950 
cıekl kOtOkler çıkarmışlar, bu yüz 
cıen de merkezde 20 bin, bUtUn 11· 
de 100 bln eeçmen oy Jtullanamamıf 
tır. 

2) Yaııata ratmen .ııandılc bafla· 
nnda dahi D.P. adayları propaganda 
yapmışlardır. 

3) JCllerlnde aeçlm kartı olanlar 
kütüklerde t.ııımlerl olmasa da O'Y 
verebilirler teklinde mahlr.emec:ıen ita 
rar alınmış ve tanzim edilen kart. 
Jarla yüzlerce D.P. ll)e birkaç yer
den oy kullanClınlmıştır. 

4) Beyeehlr llçeııtnde mubaletet 
partllerlnln &andık başlannda muşa 
hlt bulundurmalarını. enıeı olun· ı~ Naciye Kork-

Şlşll Telefon 
Santralı eı-

---------------ı muştur. 
5) Seçim kurulları aaodık 3erıe.. 

1 ıerıncıen Hlk· 

ti met Kor • 
maz. R a y 

: Bank umum 
1 MücıUrü Naci 
ı Korkmaı. ı 
1 Çlk\'~lll 1 
: :...ıu mocıorterln- t 
ı acn Yllk6ek MUhend s Fıkret 1 
1 Korkmaz. TOccar Fuat Kork- 1 l mazın babaları, Mtcı ili t21M ı 
ı doğumlu. Mülk c mektebin· 1 
\ CIL'll m~zun oıcıuktıın ııonra 4'.> 
ı sene devlete ve m llete. kayma· 
t kamlık mutıııı;arnnık. mülki· 
~ y mcıretttşllltt. ŞOra\ ı Devlet 

ı 
ve D 'anı Ali azalıklarıncıa ~e
ref v namusu ile hlr.mcı. ct
m•ş olan • ı 

\ \~Ft KORK \ f.\ 7. ! 
ı 30 Ek m 10:>7 aUnb sabaha kar \ 

vı falll cıanyava ııözlerlııi >um 
mu tur. Cenazeı;I BuıtOnkQ Per 
ııcmbc 31 Ek m 957 güııU ö!;le 
namazını müteak p şı u ca
mııncı.-n alınarak A!lri Mezarlık 
tak! ebecıı llit.lrahatglhına tev· 
dl edilecektir. 

~ -~~--~--~...-~ ..... --~--~ 

Bölükbaşı niçin 
tahliye edilmiyor~ 

(Ba ı 1 1nc cıeı 
1!150 ç mterıncıe D P llsteııln

cıen Ankara mebtuıu seç len Müm 
tnz Fa k F'enık'ln acııı makamlarca 
Clerh11l ce:ııa C\'lnaen talıll) e tıd !· 
mlş olmaBı ı1a bu mevzucıa gayri 
"ab il red ve münakaşa kesin blı 
eınaaı teekll ecıer. Bu ı ti barla Os
man Bölllkbıışı•nın cl·an talHlyo 
edllmemtş olması gerek anayaaaııın 
ve ı:erekee teamülün thlltı mahl· 
;etıncıe b r ıaearruf olarak umumi 
eCkAn şıcıcıetle rencıcıe etmcktecılr. 

inraz makamlarının anayasanın 
bu sarih hükmünü ycrlnı> getirme 
lerıne ;ı.ültsek makamınızca cıelil· 
let bu uruımasını, keyf ye• en 
mu teki ve mUıtarlp bulunan is. 
tanbul CM P te k:llitı acıma say
gılarımla ı.ı t rham ecıer m • 

t '.M. I'. lstanbul lı Haı;kanı 
ll üsnll Zrl\I l"ıı' l tuww*lıı 

rint llio etmedllloden seçmen oy 
atacağı aancııtı bulamamıştır. 

C.H.P. KOCAELİ SEÇtl\ıiS-t.: 
iTlRAZ ETTi 

İz.mit, 30 - 27 Ekimde Kocaelln
Cle yapılan mlllct\·eklll •eçlmlerlnln 
neticesine c H P. ti ba kanıttı ta· 
rafından il ııeçun kuruluna itiraz 
edhmlf ve aeçlmlerlo lptall lle ) e. 
nlll'nm~ı tatcnmlştlr. 

c H.:P. teşklUİtı. llln edilen aeç,m 
ııatelerlnde lalmlerl lazıldıllı halcıe 

30 blnl aşan vatandaşın ıeçlm günü 
Jı:UtU!tlerde l.ıılmlerlnln bulunmaması 

yüzünden oylarını kullanamamış ol. 
maaı. aaıtre mahkemelerinden D.P. 
iller taraııncıan alınan kararlarla 
kim oıcıuklan belll olmayan birçok 
klınaclerln oy kultanmaıının sağlan 
<lığı, muazzam miktarda mükerrer 
ııeçlm kartları kullanılarak fazla rey 
ltullanılmat.ına aebeblyet nrlldlll 
noktaları üıertncıe ttırazlannı tek· 
sif etmiş, ti aeçlm kurulu bu hu.ua. 
ta kencıl.ıılnl yetkili ıörmedlğlnden 
redcıetmlştır. C.H.P. il tefltllf.tı J'(lk 
1ek aeçlm kunıluııa müracaata k .. 
rar vermiştir. .............................. , ............................................................. -........................ ,." ............. " ......................... . 

HOŞ MEMO - Yüzüne bakiim canikom !! 

KISACA 
MüCADELENiN 
ASIL YERi 
llapelıJJ ,\daan Mt'nderes mu· 

tad olan teÇlmlere dair beJ'&n&· 
tuıı nlharet ene!kl ıun Anadolu 
Ajansı l'Ulta ı,.ıe etkin umumi· 
re1e 7ayınladı. •Partimiz 4?6 me. 
busluk kazanmak mretlyle ve her 
tUrlll fllphtden uzaıc olarak lk· 
tldara ll'lmlş bulunmaktadır. dl· 
ye baJlayan bu bt'yanaı, hcy•.can. 
l1Z Ye çok !usa oluşu fle derhal 
dlkkaU (ekiyor. Bilhassa •her 
türlü tUpheden uzak olarak> lba. 
reslnln kullanılışı, ayni ıün 
mPmleJ<etln muht•llf 7erlr.rlnde 

• ıeçlmler mOnueb•tlyle ('&kan hl· 
dhelerln ıazeteıer tarafından 
halka büyük mantetlerle bildiri· 

l~&_I 

mDmküD.dur.-
Geçen ıeterkl teblllln ifadesly. 

le bu defalıl beyanatın nefulzU 
ti iki 5rçlnı arasında \ uku bu· 
ıan deflşlkllklerl oldukça keskin 
hatlarla arınyor. Oerçt'kten 1954 
le J"7 arasında büyük dejtlflk 
llldrr otmu • mr hur tabiriyle 
köprülerin altından pek çok ıu 

ceçmlştlr. Demokrat Parti 1950 de 
vatandaşların umumi oylarının 

,-üzde :;s.zı sini, 1'M t" de )üz. 
cıe :;a_şz sini alarak iktidara ıel 
mitti. lıı1 ltflm devresi aruuıda 
Demokrat Parti lehine :,-üZde 3.%1 
bir fark yanlı n iktidar 4 aene 
içinde ııu ml~on ntanclafın da 
Jıa reylerlol kazanmı tı . Bu şart· 
tar tahtında \erilen bir seçim 
beJanatının ha\'151 elbette ki ne. 
şrll ve Uıııit dolu olmak ıenklr 
dl. J'akat bu dda şartlar tama· 
men drtlfmlşllr. n"mokrat Par· 
U 67 kazanmak ;yuloe bu defa 
bir mll:rondan tatla ntanda$ın 
sempatisini ka1betmlştlr. Aldılı 
oyların yekunu, bir seçim devre. 
si içinde yOzd" ıs nlsbetlnde 
düşmüştür. Hu çok mllhtm fark, 

lifi vlkıası ile yınyana ll'llnce 
bir end~nln nr oldafonu ifa· 
de bakımından arn !tir mlna ta. 
tı1ablll7or. Filhakika lıundan 

f'V1'el yapılan iki teÇlmde de Baş 
vekil uta bilyle bir izahatta bo· 
lunmak ihtiyacını duymamıştı. 

4?4 mlllelveldllne sahip olmasın 
rafmeo Demokrat Partiyi ekalll 
)etle bırakmı tır. Bn sebeptendu 
ki, muhalefet, kendlslol ıa1et 
kunelll hls~tmekte ve 1ıu mo· 
ral yilksek!lfl, iktidarı alıılrlen· 
dlrmrktedlr. 

Çok çetin ve müsavi şartlarla 
cereyan elmiş bir seçim mllcade. 
lesinin hemen akabinde mllphe· 
dr f'dUeo slnlrllllfl normal kar· 
,ılamalı: ve t~ kapılarak lıüs
bütlln arttırmamak, ııı:tldara Ga 
mulıaUt partllen de bir takım 
muullyl.'tler ytıltlUyor. Filhakika 
bUttln hesaplaşmalar, sayın inö. 
nü'nün dedltl ılbl Büyük Millet 
Mttllııtne lııralalmalıdır. Orada J'&· 
pılacak mücadele bu defa her za. 
mandan farla umumi allka:n çe· 
keceıc Ye partilerin milletvekili 
sayılan ne kadar nlıbetslz olar. 
aa olsun, denk kunetler çarpıp· 
caktır. 

1954 seçlmlt'rlnln 1apıldılı % 
Mayıs pazar ı:uno ll'Ce J'&MSJ •lk· 
tldarın 1ı07Uk bir ekııerı,.etıe De· 
mokrat Partl1e tneccllb ettıtlnl• 
•azetllC'Urre lılldlren Adnan Men. 
deor.•, f'rtl.'sl ıon :ııartl 6f'neı baş· 
k.lnı olarak aıtrnı imza ettlfl te· 
çim u bllflnde f6J"le d l7ordu: 

•1954 mebıis seçimlerinin kaı·ı 
netlcrlerı bUyülı: ve asil mllletl. 
mızın partlmlze karşı olan mu. 
habbet ye ltfmadıaın ne dertte· 
lf'Nle bllyük oldutunn atık(a 
ıllıt.rm•kledlr. Bu hal partimiz 
Jçln emsaU cilrülmemlş bir maz· 
b&rlJ'U teşkil edl7or. Bunun filk 
ran borcunu lldPftbllmek an 
ealc lıu itimada ll7ık olma.kla Sadun TANJU 

SONRA _ F.n'f'lkl ae<"f' Çf'nı brrllta 1n\ nl.; 
Pazann ııı Jl ü!lf'Jln A&a t'anıl !'in. 

ka&mdalil yanıııı sonu ndn )aıınn ıı.ı P\drn )nlo:ıtrıda ıllnlh'lıııo ırlhl 
lladeı•e )&nmıs bir mıı.tar ahsap li 151mıa blnaıann all du\ arları 
tıaımıetı r. 

Seçim için Tarsus 
ve Gediz' de dün 
kavgalar oldu 
Hususi :Muhalılrlmlzden 

Tarııus 30 - Pazar günü yapılan 
mllletveklll ı;eçlmlerlnln partililer 
araaıncıa monaıcqıııııı yapılırken 

bazı nahoş hAcıl.ııeler vulrua ı:tel
melttecıır. 

Tahsua Şehir klübOocıô se<;l:ı:ı. 
net celerint münaka.,a ec:ıen D P. ıl 
Musta!a özcıo•ay le CHP il Ztva 
E~·(tpoıı u arasıncıa kavaa çıkmış, 
Muııtara özc:ıoıa:; tabancaııını çeıte 
rek El Opoıtıuna tıç el ati'~ etmı,. 
se cıc isabet ettirememiştir. Mwı
tata özcıolay hAcılse>1 mütea :ip 
tirat'-etmiştir 

CHP 11 Kara Mehmet acııncıa 
birisinin evlnln anoncıe toplanan 
D.P. iller de ken<llslne meycıan o
kuyarak cıışarı çıtmaısını tstem~ 
!er ve hldlee çıkarmaya yeltenmıı 
lerı.11r. 

Gt:Dtz•o t: ı;;tchı \'CZO~Dlt.~ 
KA\"Gı\ ÇIKTI 

Kütahya 30 (HU6USI) - Evvelki 
akşam vl!Ayetlmtze baltlı Gecıı:ıı ka 
zaııının Şaphane nahlyeıılnae C.H. 
P. lller lle D.P. iller &ra&ıncıa 6CÇlm 
mevr.uuncıa oıcıcıetU mOnakaş~ıLr 
olmuş. netlcccıc lkl taraf b.rblrtne 
girerek ctllvüşmeyc baştamış<ardır. 
Durumu haber alan vlllyet, gece 
Hat 1 de jandarma lrumancıanını 
vak'a mahalline ırondermlşttr. 

YARALANAN 
C. H. P.'LtLER 
komaya girdi 
Ilgın Belediye Reisi 

yaralandı 
Rnauıi Muhabirimizden 

Konya, 30 - Vlll:vettmt~e c:ıtb\a 
ıeçlmlerl:rle llglll olarak It.ıın ka
r.asıncıa blr kavga olmuştu:. S\çlmt 
kazanan D.J>. iller ilçe merkez nde 
bir eıııentı tertip etmişler ve e •en 
Uye C.H.P. iller <le ka~lmışla•cı r. 
qıenmekte otan iki grup partl'1 ırr 
arasında blr meseleden cıoıayı mtl· 
nakaşa çıkmış ve münalt•~ kavga· 
)a çevrllmlştlr. Kavga deva::n edrr. 
lteo ortalığı yatı~tırmak tsteyın ıt. 

gın Belediye Rel.ııl Mehmet An~aıı 

kafuına sopa vurulmak aure•ı:rte 
ağır n bir başka.ııı da hafif IU· 
rette yaralanmıştır. 

Blvaa, 30 - Seçim ırnna oy ver· 
me J'(lzüoden Suşebrtnın .cutdur 
kö,.Undeo D.P. 11 Abdullah Altının 
bıçakla yaraladııt:ı üç O B P. ilden 
Nuh Yılmaz hAIA ltomadlln lturtu. 
lamamıştır. Sıhhi durumundan en· 
dişe ecııımektecılr. Dıter iki yaraıı 
Yaşar Yılmaz ile Hasan Yılmaz lvl· 
re Clotru ırttmektedlrlrr. 

ötrendlllmlze aôre bu arbede 
netlcMlnı1e birkaç k1't yar&Jan
mış, bir kı l cıe <hl\·let hMtaneslne 
kaldırılmııtır , ___ ........................... _, _______ ........ ....,,... ...................................... . 



AY PA:4 

1 Zahir Güvemli'nin bir hikôyesi 

Llli 
MARLEN 

O 
damın l~lu~ tç .ncıe, tı•r- mahmuzlar. tırbaçlarken. b.rı1en· 
denb.re. o zamana kadar pcıt tı.re 50fada tok ayak ı;c.slerı cıuy
cıe d.klı:atıml çekme:nıştı a· dum. Kapıma vuruldu 

ma. küçük rad~o:ndan yülre!:!en •Gel .. , dedim. s:aliba Poata 
ıes beni kendime ııctlrdl · nee il· glrd · 
zak. barı!. askeri b r tempo. arka- - d'"omu•anım.• ded. cKomu
ınncıan yumuşak. ınsanı tçten 64· tanım, nöbetçi 5ensın. dcl!ll ml?.t 
ran, arııt>ıra mtızıı; n rıtm ni nk a· - cBentm, Mehmet ... 11 
ıaeaıı:mış g bl gee lancler.e r.!lyle- Posta. aralık kapıdan dışan 86-

nen bir çaıtınş: Llly Marlene lendi· 
B.rı1enbtre b r ho~ olcıum. sa.'1kl cO t rln şunu , 

önUm<1e b r percıe açılcıı. B ımı or- O t,rd.ler E~lmde olmadan. a -
um. kokular ~e ııe;,er sizde de o ııııa ka!ktım İki 6lllhlı nc!crın a· 
ha•ırlatma ı;aeııne ııa."ılp mıcı r •I. rasında g t rdlklerı bu şey, bli' 
b r an zamanınızı unutur za:nan- ı:cnç Kızcıı Bir çocuk On iki on 
512.lık ıçıncı , bo .uktn. ııeçm ştc aç yaş.arınan ancak göı;tertyordu 
yaşar g,bl hll!l!ederııınız ıı:endlnlz . Oec nln bu saaunae. askcrı bir 
Racıronun mın cık raknmlar!a b r.ııt 11 nöbet odıı.sıncıa. ııamıın 

bezenmiş band arı önnnae, u,n;d rene açık ne· rı ııaçak Baçak. ~ CI· 
boşlukta. b r ha)·aı g bl 601uıc b r zü. goza tır \C çamur.a bulanm~. 
yoz belırı1ı zannet•ım D nle1tm !U;tü baııı keza 
b r mU,l1det Hafiften he ecan a· Posta'nın zahına bakı ınıa. ou
narak. birçok e~ı b rden hatırı- nu <1 Hl eler ıı:uabaya g rerken 
ya:ak, ~ki hlkfıye er1mcıen b rını aka.nm~lar Dur emrini dtnlem
okuyormuı ırlbl. cıınled m 0 yum<l· mlş Tek ke:ımc aöylemlyormuş 
ak, insanı içten kuşatan ıe;t: Anlamı)ormu Ku~ku.anmı~ ar. 

Lllv Marlene . Bana ııctırmişler 
Bu ea:-ıı:ıyı, beliti b r çotunuz. f. O günler<1e. herke& tetikteydi za· 

kinci Dünya Harbi 5lra1arınaa :ı.a ten. Kız. önüne r.urn.en lakemle;e 
dlnlemı,unız. Almanlann zaferden çöktü. Ötek !er çıktıktan aonra: 

/ 

\ " .\ T A S - 31 Efif \ I ~ 

oünvAnın TADI -TUZU 
Dünyanın en fazla maaı 

alan kadını 
DUn7anın en fazla maaş alan 

icadını Nevyorkta cLord and Ta:r· 
lor• m&ğaıalan Umuın MUdtıru 
Mra. Dorothy Bhner'dlr. 

eo yaşında olan n ı:ı .seneden 
beri bu büyük m&tf.uları idare 
eden Mra. Dorothy ShaTer aene· 
de 800.000 dolardan tazla para 
almılctadır. 

Nikita Krutsev ltalya'ya 
elbiseler ısmarladı 

Angelo Latr!co &dında bir ter. 
zl. SOT;ret. Rua:ra l!derlerlnden 
NU:lta Kruşçn lç1n Ilı:! tııkım 
elblae ılparlşi almı~tır. 

Tef'ZI iki palto ııe nı t&hım el· 
blse dllı:melı:tedlr. Paltoların her 
biri 160 dolar, elbiselerin her bl· 
rl de 136 dolara mal olacaktır. El· 
blaele.rden biri gri. dttcrl de boz 
renktedir. 

Angelo Lltnca, bu hususta ?· 
ı:eı ecllere tu mal üma tı venn lftlr: 

•KnışçeTln boyu 1 52, 'bel 12.5, 
omuz genlşllklerı 52 tantlmdlr. Du 
uular 112erlne alz Uat tıratını 

hesap ediniz.• 

lngiltere polisinde bir 

skandal 

ıar. zem lltl ı.roe içinde yüzde ll3. 
bütün Amerika hudutları dahi· 
Jlnd11 ıae yüzde 80 nlsbet!nde azal 
mıştır. 

Görülmemiş bir cinnet 

va kası 
Palermoda elmdlre kadar gllrül 

meml~ Tfl tşlttlmemlş bir cinnet 
ntı:a.sı ltay<ledllmlşt.lr 

Castcllamaro Del Oolto'da ika. 
met eden Olu.sepplna Drago adın 
da 20 yaşında çok güzel bir kız. 
eline ııeçlrdltl makaıı n bir ktl· 
çülc orakla ut göPünü. kulak. 
lınnın memeleı:1nl, ayaltlannın 

bir pannatını lcrıstlkten ııonra. 
ıol gopünU makasla dlllm dlllm 
kesmiştir. 

B.ınunta da 7et1nml:rerek dili· 
nı kesmeli: btcrken ı;üç hal ile 
bu!"dan a!ılı:onu:mustur. 

Hası lat rekoru kıran 

üc film 
Tanınmı r J!Sörler tarafından 

ne,.ndllc:ı pronıannı müteakip 
!Qblr l:ıyıneı ifade etınedlltt bil· 

dirilen ve ııcı ad tenkldlere ae
hep olnn C.ç mm, hiç beklenme. 
dik .surette. ?ıev~orkta haaılat 
rekoru kırmıt durumdadır. 

Bu tllmlcr!n lslmlt'rl eunlardır: 
•Muısollnlnln metrrslerı.. cPero· 
nun ı::zıarı•. cFnruk"Un zevcele. 
rı . 

«Köpek ba lığı avcıları 

ku lübü» kuruldu 

zafere koştuklnn o rıllarda .. Her - •Kimsin? Bu saatte k115aba 
akşam Orta Avrupa lstasronları; a- dl§Jnda ıeın ne?• diye sordum. Yapılacak şeyi blll~ordum Bun• yalnız &llAh oııltırtılarından ibare~ 
m a bllbll!l!a Berıın. Viyana. yayın- Çocuk b~ını kale1ırdı tlıttı başı dan evvel. onu yatı§ttrmak ıaıeaım. odamda bir ka:.1ın 6C$1: ürkek de 
Janna bu m&11Jla be.,ıar, bununla ınceclktı. Serin &ece içinde, ısla uzunca bir muacıct ııuaı sormnmata ohm, çektnırcn de oısa. cıüşman da 
kaparlardı. şımcıı. ııtızlerlm dalmış. topraklanta dUımo~. ra <la yuvar- çalışarak. kendim do onunla bera· olııa bir kadın ııesı cıuymak, benlm 
bir aıla ha.sretl ııibl andııtım, }len· lanm~ olmaııycıı Öyle çeıımsız. bermlşlm ıılbl. bilgiç olmı an b. dilimi çözmüş. beni lnsanııııa yas:
cıen ya1adııtım o gUnlı-rcıe. llttncı övle zavallı bir ııörtınn O vardı tabl!ltkle trencıen n ıı auacıııtmı, aştınnı~u. Ona zarar '·ermek Is
defa aııkerllk htzmet1no çdn•mı,_ k Sualune ccup vermedi. YUza. 01151! tarla!nrcıa ~olunu şa ırdı{:mı. temi ordum Ona karşı şefkat ı:ös
tım Marmara bölges ndt'. ar ıı lnsa me bnk• ı sacıı- O zıımmı. birden- 1 ık g rünce o tıırnfa yürOmeğe k • tcnn k vıızıremcıı. zannecııyordum 
na kendini Doğu Anacıoıu rıa v h· bre ben ete anıactım Anladım ve rıır verdiğini. sııat!erc ~ol aldık- Tam o sırncıa. mınl mırıl çeşı~ıı 
me•tıren, iki korkunç. kara-:n~ ka· !l'ikınlı[;tm:.1an, hiç nıanıuıc"ıetl tnn. cıaha doğrus\ı dü o kıı:ka O· haberler mınlelruıan radyodan c:ıe
yacıan yer ortasın<1ıı. fakir b r ka.<;a o ,it n ı:tııamscdlm. Belki bu ı:U· rtlldencıtkten sonra tam kendini r n. uzak. önce bir mar ın rltmı" 
bada dık O kadar acv ms z bir e:-- Omseme, c .mcıo olmacıan. onun ıır serbest h ettll anaa Mehm t ı.ı cumıeıer , arkadan yumuşak. ddcta 
dl ıct bunıtıı. bütün ıı ırııl(ınıı rn • ıtek ruhuna b raz c::nnlyct vere?:> 1· tok ıhtarıvıe hUrrllet üm t!crının okşayan bir cıavet gıbl. o şarkı )-Ok· 
men. Jı:end.m zı uvlne 11ev ne • me:ı: tçıncı •. Belki bu harab. ~ık b r anda yokoldu~nu anlatır. o· eldi Uzanıp cıuııme;I biraz açtım 
mtze. gücümOZe ı; r1rcı it tek ~r- uz.o ıısker cıaıresln<1e nihayet birliğiyle tamamlar hale ge•tro m \ e kızın yüzünü ı;ı!rdum. Zaten 

r.·!mayıuı bu kız arMında bir rub 
baltlantll!l dOltı1U. Kumaşın mtiln· 
ı1e lı:!!şelenen dizlerini birbirine 
yakla~tırdı. Do(;ruldu. Ollzlerı racı
yocıa. yarı kapalı, dinledi Ben de 
dinledim. hk defa. kendini gurbet 
tc h166etmcdiğinl. vatıınının ça(;ı
rışını duyduRu. kendini Jandar& 
"lbl bir kurtarıcı f111"2ett11!ml anla· 
aım. Genç kız. romııntı:ı.mı tçlnae • 
ken. yorgun ruhumla, harab sınır
!r.r mıc onu uyanetırmak ellmeten 
i:Clmedl. Nc)o yarayacaktı ı;anli:I? 
.\z önceki bezı:ın. yıışıımaıc zcvkını 
kaybetmiş insan harabesi. ~nç ı;:ız 
yıkıntısı hallne gclm~ınaenııe. v&:" 
aın. banı:ı hayal p~lnelc olun;a ol
sun. kendine bır destek bulı.un. 
dedim. 

sılmıştı. :au hatıranı.-ı dlltmde ka· 
lan banık h1Sretlnl bir kere daha 
tatmayı u mdum ama. n afile. •• Ra:1· 
yom. Teksas"tan uzanan bir ııaır 

çobanı türküsüyle inim inim tnll· 
yordu şımaı. Araaan ı:oçmış uzun 
yıı:arı andıkça. !:endi kendime: 
cAcab». cılyordur..,. «O vakit odama 
ııahldcn böyle ç.elımsız blr kız:. böy-
e uır ..ı:nan '" traac nümuneel ııe

t re111Pr mlyd ? Yoksa ben mı. ocıı 
~encıım mı cnu öylo CIO§ünmU1· 
tomı Olur n. aynen benim ıııbı cıu
yacak. d~Oııeeek bir lnııan hasre
ti ... • 

'Br;.:btonda me:rdana çıkan n 
lçler:lnd• bll:rü:ı: rUtbell blrbç 
polla Amirinin tevlcltlne 701 açan 
akandı! seni gelişmeler ı&ter
ıntş n b&şkomlaer Ohırlu Rldı;e 
mu avlnlerlnden llı:l.&1 ve ctna:ret 
kıamı koml4erlerlnden blrt tevktt 
edilmiştir. 
c19~ Londra Şeref vatandaşı• 

r;ıfatını almış olan bışkomlter 
Obarlea Rldge'ntn tevkifi pelı: bQ 
yük tepkiler yaratmı,ur. 

Bunlar, barlar ve eıtlence yer 
!erinden rn"°et almaktan .unık 
bulunmaktadırlar. 8 hatta ııüren 
tahkikattan aonra tevklt edilmiş
lerdir. 

Birleşik Amerikada çocuk 

felci vakaları azalıyor 

ing'tlterede Comoualllea zah11-
lerlnde Looe şehrinde cShark 
Anıllııt: Club• adında bir k!Up 
ka\5 edilmiştir. KlQp clcöpek ba
lıtı nvcılıırı• na alıtlr. 
İ~lltcre aularında en az 70 

llbrelll: bir kOpeı; balığı öldür. 
dllltlerlnl veya yalı:aladıklarını ıs 

bat edebilenler lrn!Ubün Azası 

olmak hakkını haiz bulunmakta 
dırlar 

Bir ay en~l açılmış olan bu 
l:'UbQn buı:Un :ı20 dzaaı Tllrdır. 

londralı ların 1956 sene-

sinde kaybettikleri ..• 
Londra beledlreslnce bu ay neş. 

redll~ bir lstatı.sııı~ göre, Lon
dralılır 1956 fiOnc ı içinde 75.179 
parça muhtelif eşra kaybetmişler. 
dtr. Blınlardan 18 864 11 talı:atler. 
de unutulmuştur. 

meliytm etrafı cıı ·e En bns t b r medeni bir mıılı:mda bulundu unu onu dotrusunu ıııterııenız. asıl ytızüna 
yeeııııkten mahrum. yalnız taş ve ona sezdirmek f6tCm!ft m Ne o· B r yancıan cıa ltend~lnl ınceıl· ş:.mcıı gördüm. ıstırap \'O "ralnız!ık 

Ve. ocıamdcı klmbo olmadıfiını 
B. Amerika hükümetl Sıhhat 

\'ckAlett tarafından neşredilen bir 
tcblllte ı;ııre, bu memlekette ço. 
cuk tolel hutalıtı günden güne 
ll%&lmaktadır. 

yalnız topraktan ibaret. kıraç. xa· leyim? \'Ordum. ouzeleeycıı. LAkın. ruhun- ıçınde renırt kovulLy.nIŞ ıııbl görü· 
ya.ık. berbat bir yer<11 ve b.z. b r- Başını biraz daha lı:aldırcıı. !:ll· dakl güzellik. lfades.ncıeltl. büt:ın nen soluk san cildi birden aydın· 

b,!dlğtmden. yavaşça ııordum: 
- cismtntz neydi kuzum?» 
Derin, ürperı.lll bir &es tısıldacıı: 
- c.Bentm mı? Unuttunuz mu? .. kaç c:redck11 mühim bir asker! D r- n n mccal6Iz bir hareketiyle :rap14 ıcederlnc ral!men ı;ene ı;arurıu e;n- ıancıı Adeta parladı Yalnızlık ve Derin bir 6 ızıııt tçındc, IJarkı· 

lll!ln mesul :aıevkllerındo b:.ılunu- yapış gaçlarından ltlZOne dökQ!en· niyet tarşısıncıa. d~ ı:Uze:ııııı te:t· 3 bnlıktan. ürkek, r.olulı:, titrek bir nın son, ı:ıtı:ıcıc zayıflayan son not 
yorduk. fert geri itti Gözlerini ııörttUm. Bu mil cıeıterlnl ltaybce1tyordu Kızn renk a:mış gözlerinde ümitle ı~ıJı:- lannı, içercesine dinledik. Nefes 
Tanrının günü yeni kıtalar t~- kız, ylrmtııtncıe olmalıydı. Dış gı$- later istemez yine trenle. o grupun !anan tltreylolert belirdi Dudakla- kadar hafif, &Ordum: 

Yalnız "'eT)"ork şehrinde vaka· 
Llly Marlene._, 
.... .............................. "11••n••••••ff•••••••••••MHH•••••nıweııHll'9I ....... . ...... ..... ,1;1111• •H ••••• ••••••• •HlllNlll llll lltfllHt••••ntnııtıııı ıeı• 

kil ee1lllyor. Bunlar \.llhlamtın- rünüşUnUn çocukluğuna karşılık, git! ı }ere g!!ncıerl!ece1tını anla:- n aralandı. Saman urısı ı;açlanna - cLımlnlz: ney<11. ':uzumh 
lıyor. btldlrllen yerlere g!lnder!llyQr ruhu yomıncıu Beyaza yakın açıı;- tun Kaçmaması ııercktı1tını batı:-- bir aydınlık düotU. Öldilıillenle- Musiki kadar ı:nuı. ce,·ap ver.it: V İ D İ - V 1 O İ . . . WALTER LANTZ 
du Sa v&$ tehllkcııt burnumuzun hk:tn. S&l'.lt'lan benziyle. içlerinde ıattım. H UIAsa. onu yatı~tırmak ı- rı unutan. rOya<1a ı:tbt yalnız zafere - cBenlm mi? .. I,lly Marlene. .. » 
dlblndey<11 ve öyle görünüyordu it bal renın tımlt!c maı mavi korkU· çın dlllm <1öne1ü!ü kadar uğraştım, ö!ı1Urmote. yaylım ateşlere cıııvc~ Barut Jı:olı:uları <1al!ılmış, top acı.-
biz. geret;l ka<1ar hazırlıklı del! • nun t.treştllU dC"rln. karanlık. l't· çabaladım Yalnız rakka.-nlardan etten bu 6e!lc. yirmi :;a,ın<1a bile !e dlnm• , p:-npa ı:ndanın sesi ,ı;ı. 
cıık. Te!l.şunı aet'lrm z, g ee rafı morarmış. on drrcce manalı 
s:tıncıozc katışımız ht'D unctanJı zıerlylo bu zavallı kız. b r Alman ................................................................................................. u ............... , ....................... .. , ........ , .............. ........ , .. . 

Gece:;!. ııab cıen ıründUzı:- kntıvor- L 
duk B r ölU !Cımba ışıtı a'tın:.la. EnteMc edt.n ek ll:ı.crıı sevkeCll· 
k na mlzdcn l:'Çm V{' t rıım ı rk n ka nbıının c \'arın~a ı:eç n 
ı:crc .. l \'azılar hazır nr. sC' va•ı trenden, yoku doln ıtil\lc \ ava ta 
tcrt heder. mn•z mt> <l vra ır d!ğı b r anda nası n k{'ncı n yere 
b r de bakartıı k o. ta ık ı m a mı~ o sa ı:cre 
B z harbe ıı m ed ama c ph d B r mOddPt ti"'58 7. ı: t ı: ete 
m ne har ap ı K n m b r ıenk c ııusıu .. 
rahatımızla vi\ır ~ a aı • 
~ ortıuk Sonra 6-0nra Ir ed n l ı · 
ya;.arımızla a ı ın ız r.. zarurc • 
ler.e ııavaştı On arın da ıa ı ı 

da ıı dlıt ö le zamanım o J 
k • pazar tatili d ) c r ıta\ ra ı 
e tıurı;un nere o ci u .ıa· 
ur ı amııztıık 

Bö .e o!malı dı O ee r 
tk,lerc kae1ar ça ı ma ı dl Ugr~- ta r cı cıgrerun 
ma.ı:ı dı.ıı: Z ra cıu man hucıu:ıu- ----
muza ıre mı cıa anm tı B:.ı bar ı 
demekti. Kı kadar ince b r sıra ın 
Ol.tOnde. cmek.e:nrte (a ışıvorcıu.c 

O ı:ünler1n manevi ağır ığını. ru
hı;muza yaptığı baskı ı an atama.n ; KOÇ ( 21 Mart - ti Hlaaa> ı .; 
15,z.ere . Harb korıtusu. harb t~hl.- '"' SU,ün lı:uaurıı talihinize bırak· .ıır. 
tcsl cıı1e bir mesele zaten yolHU 

1 

! mamalı: !Azım. Biraz da ıcend,nl. • 
b.z!m tçln Biz. harbin gobeğ nele * zc bakın ! 
dl.; Dı dO man ne ıtade ederdi ;:so(;.\ <Zı Htıaıı _ it ilana) ı• 
k1? l.eşke dl orduk, hUC1U<11.Ll'OU· * Çok çabuk Umltalzllte Jcapıhyor- ~ 
zu zorlasa da. harabo.maia ma ı· *ıunuz Bu ıuzum.suz halinizden: 
kQm alnlrlerlm z m!ltemacıı ma.s.ı * \'a e in. + 
ba ı ç~r.ıı:nalan yerine arazı) O cıal * . + 
dıgı:nrL r.amıın. biraz ce~o e o r ! iKiZi.ER cz1 Ma111 - Zt auıran) .w.. 
parça kendimize k ı.;s ta.ıırı *~vdll nız u rund.a gayretli n ! 
nasıl 0 a. orcıwnu .a çarpışma a. *sabır ı o maktan hiçbir zaman _. 
onu çııtnemei gücü yetecek ık ne !"ıı eçmeı:nell$1nlz .-. 
b r turıet cıaha mevcut d it ıcı. * VENG F.C <Zı na:r.. ze Ttmm.)ıZ, 

O hummalı o ateli • o ll es e o • * Karakterini de mUhlm değişik .-. 
111 .. :r.o ~n er m zcıe b r:ıe lı: t e • ! tikler olacak. dikkati davranın • 
m..... rad:ro arımı cıı Çı gın A ma"I * 4'RSIA!'I <ZI Temın. - zt aıtıı.J ı ! 
ordu nrının çabukluk v gaa!' QV· *B~ünlerde :reni b r şahı.ııla kar • 
lama teıcn ı e çttne<11 ı ,r eri o· :Şl)a ı:a H çok yatı:ın bir a!A .-. 
rer b.r r uyıp dö~ n rnd olan- * ltaaını ııoreceuın ı.. ! 
mız. Kucıretll~e uııta a. m hare- * • 

•ı ta~ı duyulma: ı ta o an *BASA& ( %% •tua. - 22 l!JllU) ı _. 
~=ke1lr hlM!nı b zde propaı:anJn· ; oergln E.lnlrlerlnlzl yatıştıracak : 
cın da yarı1ımıı n körUklC' en r * bir olayla kartılapc:altatnız. u .., 

l ~ H O• tarn!aız. l6kın * !alt bir yolculu ı çıkın. .ı,. 
)O arımı- en ~ * 
harbe her nn baı:ır TOrltı ede Mıır * rERA71 <23 l!JIOJ - u Cldm> ı: 
mıırıı bO:ı;cslnln bu Oerıı. ıcaybnl- * Her ff!Jden ş{lphe etmıırtn, hem .-. 
m~ Jı:ıı.aabaııında oa~ et g rçe <t n ! kendinize. hem de yakınlarınızı • 
Almanlara kal'§ı bir t.empn!I cıu •.1· * zarar vereblllralclz. : 
rorsak bunu Göbbel&" n nutuitlıı· * AKREP <Zl Ekim - ız Kanm ı. • 
rıncıan çok. V ~ana B r in Rad >· ! Yorucu· bir glln Ja ı~aeaklınız, ! 
ıarın«la Llly l\.lar.enıı sö 1 en o * fakat 'bunun aonunda yort;unhı .-. 
yumu ak 11 e yormnk il rektl * .ınuzu unutacak nız.. .-. 
Yo~nluktan bit P ü ne A 

0 'i 1 ! "'AY <Zl Kaıım _ H Aralılt ) ı! 
tumuz anlarda o eıı du ma .. Cl· * Ihma! etti iniz ba ı 1 ltrl bugUn • 
m cı y.e rad o arımızı açı ıra cır * yapınız ocreokll mf'ttııplırınız· .-. 
0 & ecıe b r a a ı ıraı da aın er- ! da a7.ma)ı unutmayın ! 
cıııı: • o{a.AK ızı Aralık zo Ocak) : .-. 

! o e blr n ya~manıza tı•Y ! 
* ret edin nktınlzl acvdll nlz tıı. .-. 
! san ar a geçirin. ! 
* KOVA (%1 OcaJı - 11 hlıat) ı .ı,. 
'°Te e!ıblll!Un de munrraı: ola .-. 

• ; catıunız. :re er ki b raz ııarret ! 
*~~ • ! n LIK (19 Salıat - %t Mart> 1: 
"*,Slze duyulan aevıııre aynı tekil.• 
:cıc kar,ıllk vermerı ihmal etme ! 
·~il & 

ıı ıra'!ıllmek için kencıı lı:end mi ..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,,...,._.., ......... ................................................................................................................... 

M. M. V. 1 No. lu Sal. Al. Kom. Bşk. 
hğmdan Ankara: 

A~kcrı hırlıkler ihtıyacı için 10 ton sıAır eti kon~rvcsi satın 
alınacaktır Tahmıni tutarı 101 00.'.l lira olup geçici teminatı 6.300 li
radır. ihalesi: 13/11/1957 gun:ı saat 11.00 de kapalı zarf !JSUl!ı 
ile yapılacaktır Evsaf ve artnamelcr her giln komi yonda ve lstan
tıul Levazım Amırlıgi nan kı~mır!da gorulebilir. ı ıcklilcrin belirti· 
len gun \ic aattcn bir a t evveline l:adar teklif mektuplarını k••· 
m rs>on ba kıınlığına vermeleri ıUn olunur. <2775 - 1 S303l 

T. C. Devlet Demiryollafl İşletmesi Merkez Alım 
ve Satım Komisyonu Reisliğinden 

Köprü boyası safin ah nacak 
ı _ Tekl'f alma surctı)Jle 100 ton demir köprü boyası satın 

alınacaktır 
2 _ T tklifler t· en ~ç 20 Kasım 1957 Çarşamba gUnu saat 

17.-'yc kadar Ankarada Malı.eme Daıresiııdc toplanan Ko misro
numuıa vtrilmı veya gönd<!'r im iş olması şarttır. 

3 _ Şartnameler TCDD nın . Ankarada Merkez, İstanbul'da 
Sırkec! veznclerin~n 5.- liraya ıste)cnlere atılır. 

4 _ TCDlJ ıhale~ı ):ıpıp yapmamakta \c)a kısmen yapmakta 
,. tercıh ettıli tıilıbc )apmakta tamamen scrb.ır. (15172) 

General Electric Ampulü 
gôzlerinizin do...;tudur ..•• 

ampul al ırkı' ıı 
General Elel'lrıc ı teyınız' 

GE NERA L fj ELECTRIC 
BOL IŞIK VERfR •FAZLA DAYANIR 

fAAJ.. , ... 

................................................... -.......................................................... _,_, ....................... " .............................. . 
KURTKAPAN NERO 
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CEF COB 

.................................................................... " .................................................... " ................................................ .. 
STIV ROPER 
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ı 18.57 Açılıt ve proııram 12.55 Serbes~ saat : 
i f f N f M j l j R aııızce B u G -u- N 17.00 Kırışık müzik 13.00 Haberler ~ ! J SAR\\' !Tel: OlG.56> : l7.30Şarkılır 13.15Mclodller 5 
! se.saız Dünra • Doküman.. 17.43 Dans ml1tltt 13.3a Salon orkestrası 5 
i B E Y O (; L U ter fUm • Renkli TUrltçe 18.00 Kayıp mektupları 14 00 Şarkı ve saz eserleri -

AKiS (Tl'I: es 65 02 : (2 Hartı). T :.. tı l ı. zlncsi • Robe?L Nrw;on · •ÜVEY BAB A• • Komedi de, Salı mı tine 17 de. 18.0S Şarkılar H 30 :Pranaız şarkıları 
l Şehvet Dansı • :-."inan T ~K iM (Tel: 4131 91): u .orn,\R <Tel: l??JGUl Renlı:ll •• TUrlı:çe. 2 • De- 3 perde. Suartltt• 21.00 de Çarşamba talebeye 17 de 18.30 Dana ınüzlltl 15 oo Öç makamdan Şar. 

:,:':. Sevtlla Türkçe. 2 • Aldı l • iıAhların Kurbanı • Ömrümce Seninim . Türk mir Pençeli Adam • Olenn ISF.H!l!S On&rrj tSTA!nlVL OPEaETi 18.50 Sanat olaylan 15.20 L&tln Amerika ork. ~-
tı an Kad r MarU. • H nt filmi Türkçe. 2 C" • Yıldırım Yarışı • To. Forct • Barbara Stanwyclc· •KALDIR0.1 KİBARLARI> (!llalulm TtJatnn): 19 00 Melodi lterTanı 16.00 Program n kapanış. ====_·=-

llx. Türkçe lAS (Tel· 480i40J: nr Curtla. Plper Laurle. Renkli. TOrlı:çe. Müzikal operet. 3 perde, lşBiıUJÖf: Operet3perde 19.30 Haberler 16..57 Açılış Te program -
Al K \Z R • el • • • Macerala K A D ı K ö , . il tablo Yazan: Belit 19.45 Şarkılar 17 00 İnc:esaz 

~==. Oell~ln A Mu~ı:. 4~i!~! Hacı Habn Dnın k. Elnln; Rt:l.\'\R (Tf'I: 21 35 ?8 : 11.ı\u: (Trl : 36 01 12>: Seleni l\!Uzlk: Karto Ko ~~~ı ı•~= 20.IS Radro guete.11 17.30 E. Pokean n ark. 
Hakan Türk fllınl. rı John ere • Türk e Avıı Srı&Bat . Klcr~n Mo· Kumsaldalcl Kadın • Sey poçellJ • Çar mba .saat .--- 2Q 30 ~hrkılar 18 00 Ordu &aatı. -

SL<'W&rt Renk!! • Te~ · *2$ JQ W )&reler Çarpıpyor. 1.5 te tenzllAtlı matine . ne. Pertembe, Cuman. 21.00 Rad)O tly&troau 18.30 Şartılar ~ 
E \Ti \ S (Tel:H 08 lll: l Su. C Kasınıııaşa • · 11 · Sinemaskop • Ölü ırı Sl HE\'\' \ < T el: 3606&?) Cuınartcsl 15 te talebe .ı lıal.ta teıızUl.tb ı&n. Jt.f5 P iyanist E Wi:d lB.SO Konuşma : 
E Zara Han • Atlnıı. Ekberg !119306 : ı • OUnahltt.r • Kayığt · itılyanca. Kader o~lşmez • Tren matinesi Suare: 21.00 de t•. eaa' 21 4• 22.00 Şarkılar 18.45 Serbest ua~ § 
E Vlctor Mature • Renlı:ll RaJ Kapoor · Nargls • ÇEMBERIJT \Ş (T " 1 : Korun tarı &ARAC.\ TiY.&TSOlfl R A D y O l A R 22.30 Sahne ırtMından 19 oo Haberler § 
~ inıı. Türkçe. 2 Cancltcr Kıır. %Z%5 l5J: 1 • DUnya 0 11- OPERA (Tel: 36 08 :?1): •Tel:"""' 22.40 Meşhur orkeat.ralar 19.15 Tarihten bir yıprat il 
i ZoErLlıu'"Pl\IJIRoı' <TBf'olb: 4H4

0
1Pl94e > d•,ler Futbolcu L. ew!Dean ul! J an

11
o 

2 
Muanııfle10daı. TaUht Kuıu • Sirkteki Ol· CİBAU KARAKOLU . Ko ...,,

1 
t "•

7 
P ... 23.15 Haberler 18 55 serbest l\&at. =~-

: • Martin · Jerrt ı • Tom Ewe . • çan · n are mecıı 3 perde, QartıMD- :ıı - m ~.. • erşem.... 23.30 Proııram l9.30 Ra<l:ro lle l nglllzce 
f Katherlne Hepburn · Renk TUrlı:çe. reler • J aan Tırlor • ıt ' ' t:RT CT•l: 38 97 68 ): be • CUmarıe.ı temıııaı. iSTANBUl, 23.33 Danı mtıztll JIHS Radyo kö:r poataıı -
i 11 ine. \ 'F.Ni \R <Tel: 02nıJ: M&rlowe • Renkli Ttırkçe De.stan • Çin Koraanlan 11 Balk maımeeı, oıa. 7..57 Açıllş ve program 2!.00 Kapanı,. "' 19..5.5 Türkttıer § 
~ iscl (Hl: 484595) : Hcrecy Senin için Jabn l\I\RM.\RA <Tel:2Z3160) ma taıe1>e7a ctı:uıU&ı .. 8.00 Sabah müzlıl ANKARA 20.00 Dini musahabe i 
i Aya Se:raha~ • Klercn M o- Wa) ne • Renı:ıı • ıns. Yıldınm yarışı • Toııy Otır J 1 y j TR Ol AR ar matl!la. Kaıtııaler 8.30 Haberler 8.27 Açılıt ve program 20.10 Ttırk mQ~I I===-

! ore • Reıılı:ll Slnemukop Y E N 1 l\IEl.EK (Tel: tı. • Plper Loutre • Renk· 18.30 8.45 SU eserleri 8.30 TUrktıler 20.15 Radyo gazetesi 
! Li\l.E (Tel: 4435 9SJ: ' 11. 2 . ÖmrUınce aen ln lm· tarta TiYATaOIAaı Ktçüg 111\RQ 11.&L 9.00 Mel&ehrtno Ork. 845 Haflf melo<11ler 20.30 Serbeat aaat 
~ Ara Seyahat • Kleron Mo Lav Ve aa Kumırbuı • Türkçe. Dlt~M IUIMJ (Tel 44Zt57) DUN DOR'.WEN •TeJ 1 11.15 Şarkılar 7.IS Saz eurlerı 20" Edebiyattan aaytalar : 
i ore • Lola MaxwcU Renk Cyd Cbarlsac Dan Dal. \'E."'iİ (Şehzadebaıı: Tel : •KAHVEHANE• Yaı:an: 440?16-: 9.30 Kapanış 7.30 Sabah mazıtı 20.ııs Serbest. aaaı ~ 
! 11 SlnemUltop le:r Renlı:ll • S1nemaalı:op z.ı 58 9z) : ı • Dünya 0 0· Carlo Ooldonl, Çe'l1ren · TEYZESİ: Komedi • Çar· 11.57 Açılış n proaram 7.-U Haberler 21.00 Şarkılar ~ 
! ı.CKs (Tel: 44 OJ 80 : Z~FER: < Kıumpap ıell • Jane Manatteld . Ekrem SUnııır • Sahne~e şam,a, Per,embe. c uma. 12.30 Hafit melodiler 8.00 Tl1rlı: müzııı :ıı 15Anneler ıaatı • 
! Büytılc İMl!Al • Marta Fe. Tel: U9l06 · ı DeT A· koran n <lelı:or : Max Cumarıe.sı, pazar .ııuare: 13.00 Şarkılar 8.30 Hafit mOztk :ıı 30 Mllzitı:ııeTerin 1ı:6şeııl !! 
! ll:ıı • Pedrc Annendarlz • dam • Clırk Qable Jane Tam E1reıt. 2 · Uçan Da· Metnecke • Komedi 3 per 21 d c 13 30 H b ı 9.00 Proııram ve Jı:apınıı. 21.45 Şarkılar li 
~ n enkll • Franaızca (2 Rua.~ı • Renkli • Türkçe !re.er • Jean Ta;lor • H. de Suare: 21.00 de :r.ı:atı~e na~m:;ıe::: ~:! · 1 

er er ı ı.57 Açılış p~a:nı. 22 oo Opera .enenin aaatl I! 
i Hatta) 2 Safari • Vlctor Mıture, Marlowe · Renkli • Türkçe n.vf TİT.l.TaO cTeJ ı talebeye 17 <le - Kara !!·~ ~. C:!:ı JZ.00 Türküler 22.4.5 Haberler 
~ AN: Filonun Bebeıtı Janct Letııh • Renkli \ 'E."'t (B. « i17 • Trı : '*"": -'i\açlal &Uuı4&: oram 14.30 IŞarkılar 12.1.5 Küçük konser 23.00 Operanın devamı 1 
: Jobn Mlllı • Renkli • in TUrkçe 61 ZI): ı · Konanlar Ha· Türkçe Paz:ar:eaı. Salı ıuare 21 ıs.oo Kapanış 12.30 Şarkılar 24 oo Program .,. kap&111f 
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ıı:.~1:ıuı aaıtn: ı - Uygun dUş
tıızn - :ı Snt~ma. 4 -
t 81rıın bölOmlerinden. 6 - !\ili· 
ıq 

4 
- DOzen. 7 - Azılı:, Kolu:ı 

\' cu. 8 - Hararet. 
,~lı:arıcıan aşa!iı) n: ı - Seçmek 
b-ı 1 2 - Bir nota. 8 - Karai!Sz 
laıı tına benzıyen. renırt ı;anya ç:ı
lıah etı lczzctll bir balık. 4 - B r 
mı: an 6 - su tçıncıe. 6 - Bu· 
l4'=e 1 rınaıı:ıarcınn biri. 7 - Uzak 
<ı.:u_tl, Mlhvcr 8 - Güzel ku-

~\l\t} llUl,\IAC.\"IS 11.\ l.1.l 

't~Oan aaıtn: ı - işkilli. 2 -
~ • ÔIQ, 3 - İlı:lllk. 4 - MI· 
1 ....: f t. 15 - Sürü. o - Tanz.m 
~ a. 8 - Maraton. 

~ ,11;•rıann ~atıya: ı - Jtıınat 
~ 6 •ki 3 - Kııımen 4 - İmll; 
-ı, l:r - ir11ı 6 - Lök, Umıt.. 7 -
~· Do. 8 - Üstün. 

k~J'i NETİCELER 
DUN İLAN EDİLDi 

4 
lı,.rıı 
it k'•krııt l'nrtl llr Cuınhıırl~et 
~~ıı l•nrtı•t nııı ınO ler!'krıı lin· 

lı 1 kl11rı llltr: 
bl> nı:aı· OP 2, c H P. ı. MUŞ' 
l.t.1> ~ C.H P. ı, Nlfde: D P. l. C. 

il . 
, Uı:ıa ıtönı: 

~-Demokrat Parti 44 ilde tama· 
~·: 3 ııcıe lı:wnen olmak üzere 
• Cu 424, 

11 
l?lhuriyct Halk Partisi 18 ıı

t( 0 aınen 'e 3 ucıo kısmen ol
e tere 178, 
11 • l!orrı:ret Partisi 1 ilde 4, 

1 cı. Cumhuriyetçi MUlte Partlal 
lt;lll~ 4, milletvekili temin etmlıt-

~·----
ZAYi ",, ~ n 2S ırünct Kadılı:Oy Opera Si 

ı-.1 -..Sın tın koyu ırrı bir kadın çan
~! lı:n:;bcdll.mlştlr. Bulan. nşar;ı
'''lt •<1~ ıı:etırlr veya haber ve-
"cı l:ııeınnun edllecektır. 

t\l ~bncıem. As. Sanatocyom kar-
~-ı_ı_. ____________ ~ 

J)E·RE:JA 
* 
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Konya Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Ilgın kazası HükQmet ko

nağı inşaatı isidir. Keşif bedeli 365131.88 liradır. 
2 - Eksiltme 14/11/1957 Perşembe glinU saat 15 de 

Mfidilrlllğümilz odasında kapalı zarf usulli ile yapılacaktır. 
3 - Ek9iltmc şartnamesi ve ekleri Müdfirlüğümilz kn· 

lem'nde görUlebilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulline 

göre 18355 28 liralık muvakkat teminat vermeleri \'e eksilt
me şartnamesi ıfluclbince 1957 yılı Ticaret Odası vesikası 
ibraz etmeleri liızımdır. 

5 - İstekliler gerçek tek kişi \·eya Ulzel kişi olacaktır. 
(Özel veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

6 - İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir 
surette yaptıkldnna, idare veya denetlediklerine dair bel· 
gcleriylc birlikte ihale gllnfinden en az tatil günleri hariç 
üç giln önce Valilik makamına dilekçe ile müracaat ederek 
bu isın eksiltmesine girebilmek için > terlik belgesi alma· 
!arı şarttır. 

7 - fstckliJcr kendilerinden istenilen vesikaları havi 
kapalı zarflarını 2490 sayılı kanun ahkllmına göre hazırlıya· 
rak, eksiltme saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri, postada olacak gecikmelerin kabul edilml
ycceği ilan olunur. (15044) 

-===~~~,,, 

ilanı 
NAFİA VEKALETİNDEN 

1 - F.hiltmeye konulan is: Ort:ı Doğu Teknik Onivcr;i'e<i ıçin 
yeni Meclis bina'! sahasında t h is cdılecek binanın kalorifer 
kıızanlan ve teferrüatı i id r. 
Ke if bedeli : (53 245 90! liradır. 

2 - Eksiltme 12/11/19~7 Salı gflnü saat 16 da Nafia VekAleti Yapı 
ve imar f leri Ek ıltmc Komisyonu odasında kapalı zarf usu· 
lil ile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme prtnnmesi ve ekleri Yapı ve f mar isleri Reisliğinde 
görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1957 yılına alt Ticaret 
Odası belgesi ile usulO dairesinde (3.912.29) liralık muvalc-
1.:at temin:ıı vermeleri. 

5 - İstekliler gerçek tek ki~l \'Cya tilzcl kisi olacaktır. CÖzcl ve 
tescil cdilmoniş ortaklar ·abul edilmez.} 

6 - fstel.:lilerio bu isin teknik öneminde bir işi iyi bir surette basar· 
dığını veya idare ve denetledi ini isb:ıtn yarar tıelııelerlyle bir· 
ilkte ihale gilnilndcn en az (tatil gilnleri hariç) üç gün önce 
Nafia VeUleti Yapı ve imar işleri Reisliğine mliracaaı ederek 
bu isin d:siltme·ine ircbilmek için ehliyet vesikası almaları 
prttır. 

7 - istekliler tendilerbden istenilen vcsil:alan teklif mektoplariyle 
birlikte zarflara koymalan ve zıırfın arkasına yapıstırılacnk 
mumun ~ra ile olmamak .ızerc veya imza ile iyice kapatma· 
lan ve eksiltme gilnli saat 15 c tadar makbuz mukabilinde Ko· 
misyon Relslijjıne vermeleri liiıımdır. 
Postada olacak ccc:ikmeler kabul edilmez. (15189) 

Isparta Belediye Riyasetinden 
İsparta §ehir içme su şebekesi tevsi inşaatı :raptırılacak

tır. 

1 - Keşif bedeli CBoru bcdcll hariç) 352.605.83 T. Lira· 
sıdır.' 

2 - G~icl teminat 21.604.23 T. Lirasıdır. 
3 - inşaat için lüzumlu borular Karabilkten verilecektir. 
4 - Hu ust aksamı müteahhit serbest piyasadan temin ede-

ceJ..-tir. 
5 - İsin eksiltme evrakı 50 00 llrıı muk:ıbilinde belediveden 

temin edilir. \Tey:ı Belediye Fen i !erinde görülebilir. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin İller Bankası Su İsleri Mil· 

dlirlüğüne müracaat ederek bu iş öneminde is yaptık· 
lanna d:ıir ) eterlik belgesi al malan lazımdır. 

7 - İhale dolayıslyle bilcfunle ilin, vergi \'C rüsum müte
ahhide aittir. 

8 - Tatbik projesi milteahhfd tarafından yapılacaktır. 
9 - Vaktinde yapılmayan müracaatlar ve postada olacak 

gecikmeler kabul edilmez. 
10 - Teklif mektuplarının en geç Beledi)"(?mlzcc 12 Kasım 

957 Salı günil saat 12.00 )e kadar makbuz mukabili 
teslim edilmesi lftzımdır. Geç getirenler kabul edilmi
yecektir. 

11 - Projenin tatbllı:atı Belediye Milhendisliğl 1le lsti~are 
edilerek yapılacakbr. 

12 - İdare ihaleyi istcdieinc verip vermemekte serbesttir. 
(15351) 

lstanbul Sihhi Kurumlar ArH1rma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

ihale günü : 1 S.Xl.957 Cuma . 
Aşağıda cinsi. mik1an. muhammen bedeli ve ilk temlnatlan 

yazılı ihtiyaçlar Sıhhi lues~seler için ayrı ayn ve hizalnnnda gös
terilen gıin \C saatlerde Cn~:ılolfüındald Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Müdllrlüı.o binasında toplanan Sıhhi Kurumlar Satınalma Komisyo
nunca hiı.alarında yazılı şekilde ihalesi yapılac:ıktır: 

l ) f sıeldilerin cari seneye aıı Ticaret Odası vesikası ile 2490 
~ayılı kanunda yazılı bclı:elcr vetıu i lerc yeter ilk teminat makbu· 
ı:rn vev:ı Rnnka mektupları olduğu halde. 

2) Kapalı tarf mulil ek~iltmcler için ihaleden (bir s:ıat) cvvc
linc kadar (makbuz mukabilinde) 

A - fbnlenin icrası için lesbit edilen saatin bir saat cvvclisl 
tatil saatına raçtlaması halinde zarfın verilme saatinin sonu on ikidir. 

3) Açık eksiltmeler için ihale saatinde teklif mektuplarını K~ 

ml~ona vermeleri, 
4) Postada vaki gccik111elcr ı:ayanı kabul değildir. 
S) istet.lıler bu i~lerc ait şartnameleri çalışma günlerinde Ko

misyonda görebilirler. 
6) tn~aat \e onanm:ı tnlipl:rin ihale &ününden üç 11ün eV\tl 

Bayındırl·k Mildürlliiünden ve ika almaian şarttır. (1S13U 
Mücsuse Miktan Muhammen 1/k Eksiltme gün, 

Adı Cinsi P.edeli Teminat saat vır şekli 
Haydarpaşa Nümunc 15 .... XI.957 
Hastahanesi ihtiyacı .:?843,22 213;!4 Cuma saat: 15 
24 kalem illi~ Açık eksiltme 

Erciş 120 nci Syy. J. Alay Sat. Al. 
Kom. Bşk. hğ mdan 

Alay eratı ihtiyacı için evsaf, sartnamcslne uygun bir kilosu· 
nun muhammen fiatı 2 liradan 40.000 kilo sığır eU 20 Kasım 957 
Çarşamba günü saat 10 dıı Erciş 120 ncl J. Syy. Alayı Satınalma 
Komisyonu binasında kapalı zarf usulUyle ihale edilecektir. Mu· 
vakkat teminatı 5.250 lira olup evsaflı şartnamesi Ankara, istan· 
bul, Erciş, Van Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlıklarında 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika ve muvakkat teminat mak· 
buzunu havi kapalı zarf teklif mektubunun ihale saatından bir 
saat evveline kadar komls~onumuza vermeleri. (15015) 

Merzifon As, Sat. Al. Kom. Bşk. dan : 
ı - Askerb"O ihtiyacı için 40 ton patates, 30 ton K. soğan 

pazarlıkla 2490 sayılı kanunun 40 ncı maddesine göre 
sabn alınac:ıktır. 

2 - İhalesi 11.11.1957 gUnü saat 15.00 de Kom. da yapılacak· 
tır. 

3 - Patatesin muhammen bedeli 32000 lira, geçici teminatı 
2400 lira ve K. soğanın muhammen bedeli 16500 lira, 
geçici teminatı 1237 Ura 50 Krş. 

4 - Şartnamesi her gün Kom. da görUlcbillr. (2703·14993) 

ı 
8ahlbl: VATAN Oazeteelltlı: ve Matbu.cılıt T. A. Ş adma ~ 

A D M D M IN YAL 1A~ 
Omumı N~rlyat MOC1QrQ• t\zcan EROVDltR 

Bu aayıcıa Yam toıer•nı fillen ıcıare ecıeo ınesul müdGrı 
SADUN TANJU 

Ouet«ntze yazııann renı tıarııerıe ız;öncıerll!!lestnı rlea edertı , 
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satar, 
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Çifte vazife gören 

ROAO LUG lastiklerinin meziyetleri: ADLUG • Tnt>on ~ 63 doha kalın 

Lastikleri 
yol olmayan yerlerde en kuvvetli çekme 

kuvveti temin ettiği gibi muntazam 
yollarda kilometre baıına olan , 

• Daha gen••· dah a fazla çekme ı 
kuvveti v e d aha az aı;ınmak lçon. 

lastik masraflarınızı azaltır. 

Fazla kilometre yopmo\c için çekme kuvvetin· 
d en fedok6rl ık' yopmoğa IOıum kalmamııtır. • Tabanın merkezindeki geni• çız· 

ı sarsontıya mani ola rak yol Uza• 
~nde faz l a kilomet re temın e d er. 

• Biri kıtsa t>irl uzun kalın ve t ak· 
vlyeı. dl,ıer, arazi nasıl olursa 
ol un, fozıa çekme kuvvelı "• 
emniyet temin eder. 

• ı..o tıkterin omuzları mumı.Un 
broz lor göz önüne elınarak •on 
derece tııkviye edllml$tır. 

• Aı;ınmaya son derece mukavım 
yeni kauçuk hamuru ıoıı.tık oskeleh 

• OUnyıının n mukavim bezı olan 
3T bezlerlle ımol olunmuştur. Su 
tıuretle to' ve çarpmalara karı,ı 
6zamt mnlyct tamın eder. 

ROAD LUG lastikleri dünyanın en tecrübell 
kamyon la stik fabrikası tarafından size çifte 
hizmet görecek bir kamyon lastiği temini iç in 
meydana getiril mi~lir. 

A~ınmoya en müte hammil bir hamurdan ve 
Goodyeo r'11 münhas ı r 3T bezleri ile imol olu· 
nan bu la stik yol olmayan yerlerde size erlıi· 
lemeyecek b ir kudre t ile yol olan yerlerde 
binlerce fazla kilometre temin eder. 

Dünyanın her bir tarafındaki ba yilerimiz size 
bu emsalsiz lastikler hakkında izahat vermeği 
vazife bilmektedirler. 

GOOD/iEAR 
DUnyının lıtr bir t1tıfında Goodyeır lastikleri fit diltr. ıııatan mırkllınfın ful• ıyDk taıınır. 

TOrkiye depoziterr~ 

TATKO ·Otomobil, Lastik ve Makina Ticareti T. A. ş. 
MERKEZi: T aksim B a h çesi karşısı No. 3 5 T el. 47 20 30 , 

: ls tanbul Mecidiyeköy 
T AMiR ve YENiL.E ME FABRIKASI : BüyUkdere cad. No. 76 • 

Tel. 472175 

1111•-ÇEKMECE ARSALARININ SATIŞ/ SONA ERiYOR -~ 

Duyulmamış derecede ucuz fiatlarla 
Halka tahsis edilen 2931 arsadan son kalan 202 arsanın tevzi ve 

satışlarından istifade ediniz. 
Bir evlik arsa 756 • 882 - 1008 • 1134 • 1200 • 1260 • 1350 • 1680 • 1750 - 2100 lira 

Denizcilik Bankası l\lemu rl:ırı Yapı Kooperatifi sahası yanında, İstanbul' un müstak· 
bel tabii limanı olan Küçükcckmere Gölünün en mutena yerinde, 50 metrelik. yeni Mıreal 
Bulvarı üzerinde Kilçükçekmccc memur ve öğretmenler sitesi içinde, bir tarafı yüzlerce 
dönüm bağlarla çevrili bütün parsellerinden deniz görilr bu arsalar metresi 300 - 350 -
400 - 450 - 500 - 600 - kuruştan satılmaktadır. 

440 lira pesin bakiyesi ayda 40 lira taksitle 252 metre arsı 882 lira, peşin 756 lira 
500 lira peşin bakiyesi ayda 4S lira tak itle 252 metre arsa 1008 lira, pe5ln 882 lira 
550 lira peşin bakiyesi ayda 50 lira taksitle 252 metre arsa 1134 lira, peşin 1008 lira 
600 lira pe in bakiye i ayda 55 lira taksitle 252 metre arsa 1260 lira, peşin 1134 lira 
650 Ura pe5in bakiyesi ayda 60 lira taksitle 300 metre arsa 1350 lira, peşin 1200 lira 
800 lira peşin bakiyesi ayd:ı 80 lira taksitle 336 metre arsa 2016 lira, pe:;in 1680 lira 
800 lira peşin bakiyesi ayda 80 lira taksitle 350 metre arsa 2100 lira, peşin 1750 lira 

Pek y:ıkında bir ecnebi fi'r ma ile müştereken in saat işleri ne baslanacağından arsanızı 
ayırdıktan sonra ev inşaat is tek k5ğıdlarını ve sıra numaranızı alınız. Arsalar Pa1ar gUnU 
sabahtan akşama kadar Salı, Perşembe, Cumar.tesi giinleri ~aat 2 de müesseseden kalkan 
otobüı;lerle mahallinde dört köşesinin beton ta~ları ve numa ral:ırı konmuş olarak gösteri· 
lir. Ayrılmak istenilen parsel !er için kaparo alınır. Her Cumartesi gilnU tapu takrir mua
meleleri yapılıp tapuları veri lir. 

Avrupa ve A1!1erika yollariyle boy ölçllşcn b ilyilk eser 

50 METREJ"'IK LONDRA BULVARI 
Üzerindeki arsa l:ırın (metreleri 10-15 liradan) satı<:larına başlandı 

TÜRKiYE KREDİLİ INSAAT . MÜESSESESİ 
İstanbul Bil>Ük Postalıane kar ı ı Yt'ni \ ' alde Han kat: 1 

İskenderun Tüm. Sat. Al. Koms. Bşk. lığından· 
Asker! birlikler fhtiya<'ı icl n kapalı zarfla 180 ton kuru fa su iye satın alınacaktır. Ek51lt· 

mesl 6 Kasım 1957 Çarşamba günU saat 10 da Komisyon binasında yapılaeatından ı~reklllerin 
muayyen !'laatten bir saat evveline kadar tekllf mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri 
illin olunur. (2702 • 14995) 

Tahmini bcıleli ilk teminatı E·naf ve sartlann ıörilltct>fl 
Cinsi ~lik. Kilo Ura Kuruş Lira Kr • yerler 

Kuru Fasulye 180000 540000 25350 - İstanbul, Ankara Lv. Amirlik· 
lerlnde, İskenderun Kara Sat. 

Al. Kom. Bask. h~ında 

Yassıviran Sat. Al. Kom. Bşk. hğından 
Aşağıda cinsi ve mlktan yaZJh sığır eti 2490 sayılı kanunun 

pazarlık usulU ihalesi yapılacaktır. 
Cinsi l\Ilkf.arı lubammen Kat'i 

S. Eti 
S. Eti 

4687 
4687 

tutan Teminat 

15000 Lira 2250 Lira 
15000 Lira 2250 Lira 

ihale 
günü 

1.11.57 
1.11.57 

Saat 

11 
11.30 

İzmit Deniz Sahnalma Komisyonu Bşk dan: 
1 - Kapalı zarf usulU ile 5000 kilo sUt, 6000 kilo tava yoğur· 

du ile 5000 kilo kase yoğurdu satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli (17.200) lira olup muvakkat teminatı 
(1290) liradır. 

2 - Eksiltmesi 11 Kasım 957 Pazartesi gllnü saat 15.30 da 
GölçUk Deniz Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Ev· 
saf \'C özel şartnftmcsi Ankara, İstanbul Levazım Amir
likleri ile komisyonumuzda görülebilir. 

'3 - istekl!lerin teklif me.ktuplanııı en geç eksiltme saa
tinricn bir saı:t evveline kadar komisyonumuza verme-
leri. (2731 - 15146) 

4ô ncı maddesi t fıkrasını göre 
(2798-15366) 

Şartnamenin (örüleceği yer 

h-t. Lv. A. ilin Ks. Yassıvlran 
Sa,t. Al. Kom. Bsk. 

Amerikan Dershanesi 

(35. ne! hizmet yılı) 

lngilizce-Almanca

Muhasebe 
ve ıpor derslerine 4 Kısım 
Pazartesi gUnU ba§lanaeaktır. 
Sul~nahmet Alemdar Cad. 

23. Tel: 22 17 37 

IAŞY AZININ DEV~ 

iktidarı bekleyen 
İIDtihanlar 

4Ra$1 ı ıoeltlel 

mat, icabında baxı utlmlt'rl ,-enıı,.mel;; '\"f'J a hiç olmllZ!a hata kAY· 
nıtldarını dllullmrli lklldanıı alrJ'lllnr drill. lrhlne bir VJdlr. 
ımndd. I crıılt c-ı.""rt,-et bu ' utrn nıahd•t tn4111ere uı:msa bllr, 
mln,.,1 m!'\lilt aCtııml mı. dliulmlti olur. 

UrtıncU bir imtihan. mlllrllıı 1 trdlt1 thlahııt çıt.ınnt ıı.-ııt!lann 
açıp ~m•J ııcatı ile. LrJ il ıcıarrJ t drnınıdnn \ıu&f'('lll r;rçmt;reet>•I 
ile alAkalıdır. ortıan 1\ prülO. hoı:tııı dlr;l'r bir Otııuunıuü• ('l· 
lı:ao bir mııı.ııır inde fU hal.1Ull llr.rl ~ r1i)nr: oıı R('lmlerde il· 
lilr balıilmındnn ınm bir tşblrtlll nrdır. l'ç muhalif parti, dt'moJ;. 
r inin ıam le Umll tıır bale ıelınrsl. tot lllerllgtn tll! fl)'f'Sl, eq§Jı 
idare ı lah ıına glrl llnıl'~I ,-olunda bir m ırrek prouanıla mllletl 

eta bir plebl ite dlhrt rtml tir. ıs:n rı1mlrrhıde mlllrtın ek! · 
rl>etl bu dA\rtr mO bet cenıp umıls. mfl trreı. proı:raını tıın1plc 
liartılamıstır. noı.omrt. mllll lradr>c-: UJ maı. hU1orı<a. prosramı 
ıu,nloıRmrU, ıatblLlnl' ılı1şml'll. totııllterlll;; ı-e hesap ıı.ııı.: del'rtnl 
brr zaman için Lap:ıım Ildır. 

D 
on,- nın buıoaı.o nu.lli durumunda. bu cert mt'mteketln 
l'lblrllil>le J11r0tfilmr. 1 Ulnm crltn blnblr lhtlJ•r.I karŞı-

ıında TOrlilye lçtn 1937 l'("tmlndro soııral.1 ldraJ ldarr. anıl 
umanda da >•nı;ından cocn oıuhnldrte re) \l'ri'n mlllrllnılzl tanı 
mln lfle lem il edl'ce1' lda~. bir lioııll )On bbJ;;tlnıettdlr. IMlylr' 
bir bOı.Omeı. mrmıeı.rtıe huzur'" blrtlli )ar ur. hnrlc1 lllbanmın 
>Olıiı;foltlr, tmnl)e! dlhAmı:ııt çcıı. otY ı.azanrtınr. tr.k b. ına hl(• bir 
hut.Oııırlln >hrtıtl'ıııbeceğl ••lnlıııt ıın,rısııııı 8llhlp 1:ıı...ır. ıııctııll'l..r· 
tin en 1)1 ıo)mtlltrlııl \ıtZlftJe cııcırır. rh-rbf'r ı-ılı"r. en ~l•nıl~ 

rhlt oldnı.ı:ırt Yt'rlı•rııe- l.;1111.ıııır, lı..ıncl l'lh:ın ıınrblıull'n ~oıırn o\· 
\Usl•ır>11nııı hlr ı..ııııll•>ıııı hllkOnırll ıı~eslıırlr. Plıle rttlgl ıılınellt· 
re hlLI kil\ ıışt urur. İ•\1trrnln nıihtr,ıııı trrakkl•lıılıı ı;ırrını te,1.;11 
rdrn mlllı hlıkOıııet ~!•lemini blzdr dr l>Öklrştlrlr. parti lhllrıu 
\e hU•ııml'll > ilzıııııteıı ılt>\.ını t'ıll'll ııtır zaıııuD \e enerJI liıuııııa
rınıı un u•rlr. 

ı H~I. bu. iden! •rlo;ll, ru temiz \I' ptırOzsO~ bir mr.nıteı.et eev· 
ı:t•lnlıı icap eltlrdlı:I · l'l.;11... l'ııt; t ı.cıııllnıl7.I aıcıuıar.uı. ıldlllı. 
ıhıı:tını.o ııartt lhllra•ı. l>usl nh•l>etlt•r ııra•ınrtıı buı::Oııı.11 ııcıı· 
ruıııl ır deıanı eılerı.eıı, Lıuııu 1 tenıl'li, olmı>ııl·aı. bir duıı.>a 4nıln 
ılrmt'ktlr. 

l .ıı..111 hl~· olnıaZ»a. lıOliQmet. milli lradrnlıı m na•ını. ı..-uınt 
mil ı azeııt'ııl deHlıılıı k:ıplarıııı ı:oz liııOndc tıı tııııılı. J rnl S.ablnc 
lçlıı e\tlcfeııdlmcllrr dt' il, mlllf'tlıı ıuı:ı•ını temin t-ılrcek, de\lrf 
ııdtıuıı 1t11nıuruııd.ııı rlıll ııh•I> ellrr r:ımnlı. bulmalıdır. ı eni ı.a· 
tılııcıılıı ıırnırımıı da ıı,ırll llıllrn>l.ırıun dl'gll. tanı mllll l!lçülere 
üııJ ıuıuınhdır. 

I> I> c doj;rıı ı;l<lllrc·ı•k nıl, ı:tııllrnl> eceli nıl~ Bunu anlnmali. 
l~·lıı vrı. coı. brlJrnı_,ı. IAzıııı ı:etnıl)ecelı;tlr. fl;lldıır, ı;eleeelı: blrli t\' 
ıı:Uıı lı;lııdr reııı;:ıııı Lttlll t'ıh-l"eı.tır. 

Ahmed Emin YALMAN 

Lübnan'ın Ankara yeni 

büyükelsisi geldi 
Ankara :o (A.A.) - L'lbn:.nııı An. 

ta,. yeni BtıyQk Elçisi l!:ueı:lnı Hn· 
ili Tnkyeddln bugUn da~ !l de ı: 
çakla tehrtmıı:e gelır.J.ş ve hıı.n meJ 
danıncıa Hıırıciye Ve ·l!etl Protokol 
umum Müd r Muavlni tnralınd:ın 

karfllnnm14tır. 

(e]:ie]d nezle ve Grip gibi 
• ·- ••• hastalıklann bat· 
langıcında fenalıkları önle· 
mek bakımından faydalıdır 

b ş, dit. adale, si· 
l•ljl•lU nlr ye romat izma 
ağrı ve sızıl rını teskin eder 

Kemah ilk ve ortaokulu 

hizmete girdi 
Kemah 30 (AA.) - 3ı5 bl::ı lıra 

sarfı ile lop edilen Ulı: ve orta CJkuı 
bina ı valinin, taJ'Dl&k&mlD ,., dl· 
voWlerle talabalıt bir ~alt to;ııu.. 

ıutunun ~u,.tı ile Japllan btr me 
ru.mle hizmete glnnlşt1?. 

1 

rı 
BAŞLANGICINDA 

OPON 
lst. Dz. Teknik Mlz Sat. Al. Koms. Bşk. dan 

1 - A~ık EksHtmP. ile 600 kilo sıcak tutkal 5ntın alınaeakb.r. 
Muhammen bedeli 5700 lira olup muvakkat teminatı 427.50 l ira
dır. 

2 - Eksiltmesi 8/XI/957 Cuma gilnO uat 10.30 da Kasım· 
pafııda ist. Dz. Tk. Mlz. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün öğleden sonra komisyonda ıörillilr. 
(15021) 

Ağaç Model Yaphnlacakhr 
lstanbul Şular idaresinden : 

İdaremizin su depolarına ait 39 cins daç model yaptırılması 
işi kapalı teklif mektubu ile eksiltmeye konmustur. 

Şartnamesi bedeli muk:ıbllinde idare VC2™! inden temin olu 
nabllir. 

İsteklilerin bu şartname dahilinde hazırlııyacoklan kapalı 
teklif mektupl:ırım 2500 liralık muvakkat teminatlıriyle birlikte 
en get' ll.1.i.957 Pazarteı:I gUnü saat 14'e kadar idare ooy'etl kl· 
tipllğinc vermeleri. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (15396) 

İst. Dz. Teknik Mlz Sat. Al. Koms. Bşk. dan 
ı - Kapalı zarf ile 1500 adet kontıııltık satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 20.282.50 lira olup muvakkat teminatı 1521.19 
liradır. 

2 - Eksiltmesi 18.11.957 Pazartesi gUnU saat 11.00 de Kasım· 
paşa'da 1 t. Dz. Tk Mlz. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır. 

3 - Taliplerin teklif mektuplarını en geç ihale günU olan 
18.11.957 Pazartesi günü saat 10.00 a kadar Kom. B k. \'CrmelerL 

ol - Şartn'l.mesi her ıun oAleden sonra komlsyondJ görülür. 
(15257) 



RECEP EMNiYET MÜDAFAASINI AŞMAYA ÇAUŞIYOR .. TOPU, NAZMiYE UZATTI ... NAZMI TOPA YETiŞiYOR ... 

ispanya macı için 
son antrenman •• 
A ve B namzetler bugün oynuyor 

Tek seçici, lbrahim ve Meteyi kadro dışı baroktı. 
M. Ali ile Nazmiyi kadroya dahil etti. 

6 l'ta61mda .Madrltte ve iat&nbulda 
yapılacak olan Türlı:lye - İapan:ra 
mllll ıutbol matları için A ve B 
milli taltımlanmwn son antren. 
mn.ıı maçı bu&Un ısaat 15 30 d:ı. Atlt
hntpaşa Stadındıı. yapılacaktır. 

A ve B. mtlll namzet kadroların 
araıannıı:ı. yapacakları bu mUaaba· 
ita nihai kadronun ıeabltl i(ln tek 
seçici ı::,tak Aytaça tllı:lr verecektir. 
N i\Z'.\11 Vf: l\I. AIJ l\Iİl,l,t 
Ki\DROD\ 

Dlj1er taraftan tek seçici Eşfak 
Aykaç İst. Sporlu İbrahim ile Ad&
ıctıı Meteyi namzet kadrodan cı. 

knrtarak yerlerine Adaletli 1\1 Ali 
ıııı Beşiktaşlı Nazmiyi dahil ctmlf
t1r. 
•fü Uir.TJ TAKIMI K,UJPA 
GİRİYOR 

D'.jter ıarartau •B• milli takımı 

İataııbulda J'&pacalı m(!Ab&lta tç~ 
yann Y~lltö:rde ııampa sırece~d· 
A milli tr.kımı l.M 2 ~ • ıı
rtte mUtevecclhen uçatla ~ 
den ayrılacaktır. 
~~~~~~~~~~~~-___..,-

Galatasaray Eltopu 
şampiyonu oldu 
İstanbul Eltopu l}amP!Yonsıı;. 

dün All samı Yen ııtııdında o'f!l ,. 
nan Galatasaray • Defterdar ı:ıı 
çıvla nihayete ermıııtır. ·ı 

San - kınnızı lılar, l)efterdl•. 
ı:.-ı mn !Op t!<leorek İstanbul ı1 
topu oarrıplyonu oımu,ıardır. 

Avrupa Kupası için 
yapılacak maçlar 

Parll; :ıo !A.A ) - K lüpler ;e.~ 
nıpa kupası maçtan ııeorıslnden_~"'' 
hatta ~atıdakl maçlar 7apı1_.
ur: h 

ı - 31 ekim perşembe: Bruse-. 
les'dc Rcal - Madrid. ile Ro1-=A• 
Antwerp lrev~ı 28 aralık :M ... 
rtdde yapılacaktır.) adi 

Beşiktaş, Emniyeti gol 
yağmuruna tuttu 6-0 

2 - 1 kasım cuma: AlmaDf • 
Stuttgıı.rt•ta ~vlçre - Beme ştıll 
rlnln Young Boya takımı ile J311' 
dapcştenln Vruıas talı:ımı. bil 

lsvıçre resmi makamları ıl 
mnçııı İsviçre topraklannda r•P 

1 
mrunnn muhalefet ett1.klerlnden ı 
ra!lnr Ştuttgart şehrini seçrntşı;~ 
<lir. Maçın revan'ı 17 kuımd• 
dapeştcde yapılacaktır. r01' 

3 - 2 Knsım CUmartesl: Nor 1 p ıu:cı.e t K. Norroppln;: ile se
1
: 

(:Tadın Kıulylldızı arasında y aP
1
• 

lacaktır. Revanş henüz teeblt. ed 
mcmtştır. 

Kocsis'in sebep olduğ\I 

hadise 
Zurlch ao !A.A ı - zur!cll~ 

•Young FellO'!Ç'U futbol taıcıtnı t 
1
• 

deraııyonca boykotla cezaıand1rt01 mış olan Maçar oyuncw;u sand • 
Koailfı•o takımında yer verip 0 

1 nattıjtından dolayı. tavıçre futi>O. 
feder115Yonu taratından ecnebi ı~ 
kımlarla maç yapmuı menedl.' 
mlştlr. 

Siyah - Beyazlıların gollerinden üçünü Recep 
birini Nazmi, ik.sini de Küçük Ahmet attı SANTRFOR, PASI TEKRAR RECEP'E iADE ETTi ... Bu hwru.eta l'erUen maıauıat• 

ıılıre. Young Fellowıı Batı Altnal'' 
yada Slngeu•cıe bir AIJ:ı:ıan 1.P1

: 
mıyıa yaptıjtı maçı. B'.oc51&& re· 
vermıotı. Key!IJ'etten lıaberd~ 
lan beynelmllel :futbol fe4er ıı5 
nu derhal m0<1ab.alecl• bUl.unı:ıl 
tU 

D 
otrnsu 'bu netlı:eyl klmıe tah. 
mln etmemlftJ. Dün Beşiktaş 

Emnb'etl 6 • o clbl nl't n 
acık bir farkla mııtlllp etti. 

Evet •• maçtan enel Betiktapn la· 
zanma şansı daha fazla cörönUyor· 
du. Amma, 1ıu aneak bir weya iki 
farkla tahmin ~lleblllrdl. 

Bu neticede en mUhlm imll mu· 
hakkak ıu sı,.ah • beyazlı for hat· 
tının n bllbuaa Kaptan ~ebln 
bili 11 Te gQul oyunu acbep o dU. 
Mlld raa ıae t>aıta özcan olmak Q. 

ecre .ltuaurauzdu. Yalnız bunda mü· 
da!aaya pek fazla it dOşmemt~nln 
Te rakip ıorlann beccrllta1zllj11nln 
de teılri bUylllttü. 
Dl."hETiN T KTİGİ 
HU' LI İDİ 

Di.lnkCI maçt.a, bir hafta enel 
O Saray knrşıaında aerretttıımı.z 
Emniyet ıı•mış "" aanltl yerine bam 
t>a,lta b r ıakım gelml~tı. o. !tapalı 
m da!aa yapan. bUh yakın mar 
kaja dikkat ed~ Emnll e • d n 
bamba ita bir feltllde oynadı Te aık 

Dünkü Beşiktas takımı .. 
1 Necdet ERDEM f 

D tın ~lktn takımı r.mnt
,.,.ıı nc;ık farkla renrı·pı,; 
ile m l'lnrı blrtncl ıle\· 

re inin nn ornnunn ldarrrı ,.., 
tarattarlnrını mrmnun edCC1"1' 
bir onuçln \:l\pndı. 

Mntın farı..ıı olanık ~l'kt 15 
lthlnr bitme inin nıühlm I'· 

beplerlndl'll blrl•I Opht'! .ok 
ı.-ı Emnıreıın bu nıac ı~n 1.:nm· 
pa ıctrtp °"'11.""tn•ı m ı:Hıp l't· 
mek heH in,. dfi•mr•lıtlr. SaYl't 
5arı - boazlılar çok u<tn ol· 
duklan mOdaf :ı o)unlnrını dll'l 
df' llf'elkta kal'$ı ında tekrar· 
ıı:rıırak bf'rtıhr.rllk itin ~nıı mı~ 
ol dıl r bllyOk bir lhtlmnllc 
matı fnrldn knybetı:nl) l'blllrlrr
dl. 

rııc .. r t araft an Br$1kt~ takl
mınd hl!•edlllr lılr gell ınc v:ır
dl!'. Takımdı Rtr.f'P mO tesıı:ı 
e ki elrmnnlnr futbol kl.)nt!'t· 

l 
lrrl nnz rı lllbnrn aıınnınd:ırı 
kndro dıeı bırnkılmı tardır. ıınt· 
tA bu ta5flrrdc o kailar ileri ıı:ı
dllnıl Ur ki tek actlct J rnı. .\y· 
l;n.c'Jn A milli tnkını kadro,uua 
aldıtı no,oı,; hmeııe dahi b:ı· 
z:ı f'beplf'rdf'n dolayı t IJııuln 

yrr nnncmeUedlrler. ~lkt 
ldarecllerl tarafından aıınnn hu 
trdblr ndere ili' llil klllbO ı

ttn ddll bDlOn klllplerlmlzl ıtr· 
nls unlaınd aı k d nr etmeli· 
dlr. 

rıatıramız: bizi tıldntmıyorrn 

bir z:ıınaıılar He ikin ın htr ... 
)lnn h41.1m olan ndrl l uo1tlu 
da z rarl.;la bu )olu tuımıı•, 

blllhare 1 b •ındnıı ~e\;lldlkU•ı 
M!nrn )rnllu birçok trrth>lrr 
dtnrJ ip badi reler atlat ırak lıU· 
ıünl;;O l;orıırlı yolu ıctrml lrrdlr. 
Ancıık tutulan bu roııııı hn>ırlı 
mr.rvaıarı bugtln ddll. rııı.;nt 

ileride toplanmn 1 mflnıldln n 

ıacnktır. 

Zlrn dllıı ~lktns tnkımı tnı · 
nl>ell ncık rarı..ııı ff'nnıeı.ı,. he· 
rntıl'!r ınl.-ım hrr eri~ ı~ tıern· 
her tam ı.l\nmııı ı btılmtı lt•r 
drnrml'7. Of' iki ııı dOnkll o
,.-unuıııı a '" ı:nlcbr•lndl' rn ınd· 
hlm Amil hiç üphe :roı.: kl ite· 
erbin o' un tarzıdır. 

t ı:rr Brslk~ııı ııırs nl alııi· 
tarı futbnlı'ulnrının ıtl'rrk §por
ıır nlil)I ıarı te ı:crrkse hu u· 
t hııyotınrıııdn 'ru ıınıa ınn:lnrı-

m aıız önOııde tuıurııı.: nldıklnrı 
kanırlardu ı•rnr edrrlrrst" rlbrt 
te tıunun nıüsbet onutlorı rlile 
rdllecektlr. nuııtın l~lıı b~lım· 
ı:ı~· ''alı - bernzlllıırın lrhlot'!· 
dlr. Znmnn 1 c taı.-ımın ı..unet 
\I' trndretJnl arttırmaya > nrıya· 
caktır. 

ı. nlııu; ı:öz. tın ünde tutulma· 
sı ı:errkrn rıı mlllılm nokta ile· 
l'l"I> glt..ıl olıtıııı \!' lı&\anıııı 

C\ ki ldarcslnr h ll\;lm ol'ln 
lılr fııtbolru)n ber :r.aınuıı rurm• 
da '" ı .. teJ;ll tutnbllnıektlr. ,. 
rıra ıırrl l.;nlnn ruıooırıılarııı 
durumu te spor aııla>ıslnrı ıe
Umlll i'tllrllillı;I tnl.;tlrde He lk• 
tıış takımı yine uKnrıı Kart in 
llU:aı>l;ırıııa u> ıun ma(lnr c;ıı.;ıı
rarııı. !'ÖZ abllıl olablllrlrr. 

Hu :razımızıa u ııdlce)e ' ır• 
mak l•ll)oruz il r kltltıOn mu· 
\affakl)rll mr ul ıhı ıannııı 

ııhwııkları k,. in kararla lstll.. • 
lllP'l alır. Hu )il 1>1>e H)ıı fP!· 
llft' il ı:hter. 

llllhıı".ı rutbolcııl ırın ~ııorıır 
anin> ı ları \I' bu•osı tın) atları 
ıı:;ö.ı nliııdc tuıuınraı.: aııııacnk 

kıır ırlar o tnkınıın belki de tıall 
tıaıır durumu l~lıı 11t•111, fııknt 

ı;r.lerrcı 1( ı ıı bn lıl'll işaret oln· 
rııı. ı;;I) nrız. 

DICKE'IN iLK ANTRENMAN! - ~~~1 ~!~ .. ':;11~1:t 3'~:11~~!~~~~ 
a ı;ldtttk Hl' lklt\Ş ınınl.rrt motıııı r rrtml• \I' l;endl ı 

Stadın cazrtl'!Cllt"re t"fi faz.la Rrerp 'I'! Öz.,an ı betrnıllttnl he
~!n 1.;~~!ı:~r. Dlel.:f' buııın ,.ııııt 10 dıı it "'•mi 'rıı t dınııa apı
İarıı1' Gaıauı ra" ııntrl"nmanınıtaı.ip eodl'celillr lle.•lmde Dh ı.e <
&ıd•> OOlf'nt f lienle konu urkt'!n a:OrOlnıl'ktMl lr. 

ilk gedikler verdi. Bu IMlyatr.ız hal 
lerl de açık farkla yenilmelerine ac 
bep oldu. 
K&rşılaşm&dnn ovvel Emnlyetıllo

rin Be~ktaşı muhakkak yı:nmek az. 
mlnde butundtıklarını duym~tuk. 
Halbuki verilen taktik gaUblyıtten 
ıı:lyado beraberU~l Umln için oı.sa 

idi ltan&Jotlmlzce netice de lfCblllr 
dl • 
Bt. iKTA TA ÇOK 111 
DEl'ill.Di 

Ent 5 yııb • bey& ılar 6 tane 
gol llttılar amm3 bu blçb r zaman 
çok ıyı oynadllt arı mt.naaına gol 

ıncı ı• 
Dlin ) lıır i> ı idi 

meı:. MeııelA ~ n aol harlar çoıtu 
zaman topları ezc1ller ve iki iç o. 
yuncusunun gerilere kadar top çı· 
ıı:armak için gelmealne bep oldu· 
ıar. Sağaçık K. Ahmet te ha keza ... 
Birçok kereler ıozumauz yere çalım 
ıarla for hat nı aıuatu. 

l\BÇI:\" CERJ.1" !\1 \E 
GOLl.Jm 

İlk clddı ııkın Emn yfltlllcr tara. 
tındaıı yapıldı !'*kat bunu Siyah • 
beyazlı df'Canıı kola !ıkla uzaklat 
urdı. İlk 10 daklka daha ziyade De 

kta bukısı altında, fııkat ha 
ortasında Te karşılıklı a ınlar• 
geçti. 
llJ< m; İKTAS (;ül.l 

Scdatın aol taraftan der nleme pa 
11nı coşkun aldı ve biraz aUrd lk
ten aonra ortaladı Top 18 paam ne
men dışında duran Recebin on:.ıno 
aelmlptl, bu oyuncu da gayet gü 
zel bir outla ilk Beşlkta' gottlnU 
yaptı. (Oıt.lı:. 13) 

Bu golden aonra Siyah • beynr.lı. 
tar daha düzgün n deplumanıı bir 
~kilde oynamaya bafladılar. Artık 
oyun aüratlenm ş ve zevkli bir ha 
ıe gelmişti n!rlblrl arkaaına Be4llt 
taş akınıannt ıeyredlrorduk. 

Milli Halter Ta-
k,mımız Tahrana 

hareket etti 

5-14 t ar: • 
Tahranda apı ncsk dOn· 

a Ha ter şamp:.ı,onıısınn 

ıot rlık edecek lllt m Ilı hnlter 
ıakımımtz dün ııccc aaat 21 05 
de trenle ııchrtrr izden 1&ynlınış· 
tır Erzunımn. orncıan da oto
büs.o Tahrana ı:.decclı:: olan ka· 
file Alp Karabiberin bn: kanlı
jtıncı.a lllJ •ıdnkl Hporc\ılarcıan 
müt ckklle11r 

Horoz &tklet · Ka han Bora 
Tüy ılı:let Nur! akın 
Hafit alkl t. Rcş t Örer 
Orta 5 kle : Sarlttı; GCl llip 
Yan Atır Met n GUnnan 
Orta Atır· Ferdi TUrkdamv 
Müsabakalara on b r m ile· 

te men up 120 haltere t rilk 
edecektir Şamp onluıtun B 
Ame.rtı:a ne Rus a arasında pa -
l a laca!lı tahin n rd lmf'ktf'd r 

2 :\Cİ VE 3 liNci} GOl,LT.R 

Siyah • beyazlı takım bu devamlı 
baakının ıemercsını 22 n 3S inci 
dnklkalnrda ııldı n ilk devrcıyl 3 • O 
Ondıı blılrdl. 

22 ncl dakika dolmamı,ıı ki Co 
l:unım topu kapıp aoı taraftan Em· 
niyet kalwne doğru aktıtı görül. 
d ı ATut çizgisi üzerinden ta kale 
ağzına kadar getirdiği topu bira 
etaba geride Te botta duran Recebe 

eçlrdl. Recep te sert bir fl]tla ita 
ıecının ellerl araaından 2 ncl B k 
taf go!Unlı yapı.ı 

3 Unctı gol ise 3S ıncı daklkaıı 
şöyle oldu: Yine Co kun aoldan a 
rüklediğl topu 18 dışında duran 
Nazmiye uz.attı. Uzaktan ve dllZgfin 
bir eut. işte ~3 uncu Beşiktaş golll. 

il NCI DE\.'RE l 'E GOl..U:R 

Artık Emniyet iyice bozulmu,~ur 
dl)e tahmin edlllyordu. Fakat lltln· 
c1 devrenin başlad~ı zaman aul 
görüldU ve Eıxınlyetlller düz;:Un a. 
kınlıırla Deşllttaş ltatecını roklılma~-a 

l>:lşladılar. Siyah • beyazlılarda ue 
bir duraunluk hail gö:UIUyordu. 

K \Ç S ı•t:N.U.Tl 

.Emniyetin temine muvaffak oldu· 
Cu bu batil baskı eamısında 13 Un
cu ctııklka dolmamı,ı.ı ıı:ı. ıı:aıe önU.. 
nün karıştığı bir anda EmnlyeUI 
NeJatııı şutunu Özcan el ile kaleden 
çıkardı. Hakemin batlı olarak verdi 

Cumhuriyet Kupası 

tenis maçları 
Ankara 30 CA.A) - Ten16 ıcıo· 

bOnün tertıpıecıııı CUmhunyçt Jll 
:ı;>a:;ı t maçlarının tek erkelC ı 
nal taroılaşması buBQ.n ölledfll 
evvel Uğur 5ev1nl11k - Rafet ~pı
nar arasında yapllm1' ve netı~ 
Uğur Sevlnl1.lk, Ratet Al:pın .,ı 
6--3, 6/4, 6/4 yenerek kupa ~I 
olmuŞtur. ıa1 

Tek bayanlar araııındakl tın , 
karşılaşmasında 11a İfakat Morc<' 0 seıma llladendy:t 1kl sette 6/2. 6 
yenmiş vo birinci olmuştur. ıı 
Yaltınur dolayııılyle öğleden !~, 

ra yapılması ıcap eden :ıtaroıl r 
malar cumarteısı an.nane tehıt 
dllmtotır. 

D'Agata Avrupa 

ampiyonu oldu 

ı penaltıyı Osman direğe çıu·ptıra 

rak heba etti Yalnız bu atı11n ıelt 

rar edllmeaı 11%ımd~ ÇUnkU kaleci 
Varol dahıı. atış yapılmadan öne çı.t 

mıo vo Jtaleyt lı:UçültmUştU. 

RECEP'IN SiKi ŞUTU KALECiYi AŞIYOR ... 

Roma 30 CA.A.) - cacııarfd~ 
eV\elkl ı:ün yapılan boks mM"111 

da Marlo d'Al?&tL hemşertaJ scat; 
ponl"yi 6Ckllllncı raundda naJC•!

1 
ederek horoz 6lkle~ Avru'!>a ~ıı,ı:ıır 
vonlu u ıııratını .ltazAnmı.ttJr 

l\ı ~IN so~ o,\KiKAum 
VE ÜÇ GOi, 

Kartıla~manın bltmcalne 8 Clakl· 
ka kalmıştı. Artlk müsabab 3 • O 
biter dlrordult. Pakat hayret, 'B~ 
fllı:taelılar bu kısa zaman içinde 3 
gol daha çıkardılar, 

Bunların llklnl 38 lııcl dalı:ltacta 

Ollrcanın pasından Recep, 41 ve 43 
üncü dakikalarda ise aolaçıta ge 
çen K. Abmct, C()fkunun TC Rece· 
b!n paslan ile yaptı. Mnç ta bu 
G • O lık skor ile Emniyetin dajlı 

nık oyunu ve Slyah • beyazlı tara: 
tarların alkışları araaında ııtha)et 
buldu. 

"· O. G, B. '\I ,\, '\. P P. 

GS 9 '1 2 - 23 5 16 .! 
F B ıı 7 ı ı 21 5 15 3 
vcrıı o 5 2 2 J4 12 12 6 
i Spor il 4 3 2 11 7 11 7 
B J K O 4 J 4 23 15 il 
K Paoa 9 2 3 5 9 11 
B Spor O 1 4 4 7 19 
Emn ti 2 2 5 8 26 
Adalet 9 2 ı 6 12 19 
Deykoz 9 1 1 7 g 18 

............ ...... +++++•+-1<i<++++ * 
'*DEŞiKTi\ : *** * 
*larol llinlr, Metin • GUmın,! :!oz<' s, ·edat • K. Ahmet, ıa: * 
*CEP, N \Z.'1i, Guncş CO KCN. * 
:Aııt r.,nör: Eşref DUı;lı.ı ::: 
*Knptan: Recep * 
*nısrn.T: * * 
*Yalçııı • Koço, ilamdı • Zafer,* 
:: O!illlan, ıurat • NEJ \T, Sel hat.:
*tlıı, Necdet, Hikmet. Gllndotan.* * ,\ntrcnor: Şllkrıi GtilcJln * * ıı:aptıın: oı;man * 
;ooLLER. necep (Da 13 neeep; * (Dak 22), Na m1 (Dalt.+ 
: 331, Rec p (Dak. 82J, K.: * Ahmet (DQıt, 8-0), K Ah* 
* met (0 k 88). * 
*Hakem: :t.Ulbahar afııak * 
! seyfrd: 18.4?2 kil ::: * nasııU. JS.6~1.ıs llrn ... 
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Beşiktaş Gençleri 

şampiyon oldu 
l Lanbul nç ta ımlar 1 d!ln 

, apılan Ik k n - Emn t maçr -
:a n hn} tc !'rml ve yah - be· 
vazlılar ra pi rlnl :ı-o y nereli: 

ampl on o m" lıın1 r 
Ancak GV\'elce teh r l'dllcn Ga· 

Metallas, Bursa 
karmasım da 

yendi 
Buraa 30 !HUSUSU - iki C(l:ı• 

denb rı trhrlml:ı:d<' bulunan Yu
C061a\'Vanın Caküp 1 g ne menallp 
l\lctalla.~ ıutbol takımı burada yap 
tığı ııtıncl karoııaşnıasıncı.a kazan. 
mı tır 

Dun AtatClrk titadındn Acar Id
ı ıanı 3-1 ma Op eden Meta la.~. 

u tin de Bursa karmasını ı:üzel 

o \ıodnn 60nra 1--0 renmtşı ::. 

Karagücü - lstanbul genç 

karması 2 - 2 berabere 

kaldı 

J11tıwnra • - Boykoz ve Fenerbahı;t> - Jzmlr 3u (AA) - Takvıreıı Ka· 
Kasımpaşa mnçlnrı önümüzrtcl"l ı·aı;ücü ile İtitanbul genç karması 

• ıtünlerdo 'npılacak ve diğer ne· nrıısıncıa yapılan maç iki tarafın 

'iiiiiiiiiiP;;;:;;;;;=~tı~c=e~ıci;r~tc;s~b:l~tic:::cı:;ı7ıe~c~e~k;tılr~"'-':ı;"y;2-~2iibcra erıııtı ile Hona cnnlıtır. 

ı•rofr·~oıırl lklııet küme Ilı: mnc;lıırınııı 1'!1.:lzlm•I haftn•ı d a, don "'ı .. 
re! ~tııdınd il) ıınn m oıo\·I rlıı kaı>:ııııııı ıır. Kanııtüınrılk ZA),f 

rııklhl llru;k•ı> ü 4-0 mnıılfıp f'dl'r~k lldcrtlk ıne\ ı..ııne "klzlnC'I haftanın .oıı ıııırın yöl>•clrbllml tir. 1\9· 
nıeııln brrabrrlll.: takımı T blm ı~ .... J,yuplr 10-0) lıı•rnbrre ı..ııımııJtır. KeslıııdP, lln köy ınııdRfaaaı; 
ııır Knraı:üınrıık aı..ınını uz ıı.ıq tırnııı.ra ~alışırı..en ı;ürülııır.ktr.d lr. 

Güreşimizi kalkın 

Genis tahsisat ve 
..:. 

bilgili antrenör 
GURES FEDERASYONU TEKNİK ÜYESİ 

r 1 
B izde moder~ manada güreJ; 1924 Paris OlimPİ: 

yatlarına gırecek takımımm çalıştırmak için Md 
caristan'dan getirilen antrenör Peter ile baılamıı v• 
beynelmilel sahada derece almak üzere mindere tek• 
nik çalışma devri açılmıştır. 
Kalıll~ rlli ~ıırı ı:ıntllı:lnlıı ınln 

dP'r ırurl' lııı• lllbur ıı:ö•trrııır•I ııı· 
nınnııı hu~ 111.: lh•rlrııırlt•r kn' ıll'rlr
rrk ~rl'•llııtı.I bııı:Cııı\;(I l'lhnıı~ıı
mul ~fıhrrllııe ıııııştırmıstır. ı.ırıı• 
rııııt oldııı:ıımıu: lııı kı.roı 111 ııu•ı 
!ili btr nn dntıl ols:ı nıııhnfa•n ,.. 
deııırmek 'I !ırk ınllletırılıı nsıa ım 
rıuı .,.ı,.ını,,.,.,.ı;ı ı:urı ı:thl a.•lkdraır. 
lltıınennlr) h ıtırr•lnıh:t tını nı5-
rı ~hır. ı.ıııı.mıtıı bllıııf'k ,,. ın .. , .. 
kllnıbl lllllhafd7.a "llllr.I.: l~ln ~··· 
nl• btr hilll.'1''" 'r frrnı:ntıa ~nlı• 1 
ı-aı.: hllı:.ııı nııtrrııorlf'r kudrosuna 
lhllJR(' rnrdır. Hıırııııı l('ln d": uo 
ı e •'rdern•>1111111111ıı nııtreıııır k ıır
•111111 ncnıa'ı ııroımımıııııı h 11111.ı 
ırır11 rhrnııııh rlll lıf r nll'\ 7.lld11r. 

tnt>dc bir IJ,;I ılrtn )llpılıu·ıık 
lil'rlıe•t \!' ;:rrt.o rorııl'll '1 nrı.:hc bl 
rlnrlllklt'rl elrmıııılıırııı J ı•tlsmr•I 
IJıtl.ımıııdaıı fa}ll a trnıtıı eıll'nıı·ı~ 

Wolverhampton 

rid'in Real'iyle revanşı 

kabul etti 
Lonl1ra 30 IA.A.l - HAien tn· 

g!ltero birinci kümo ııcı.erı bulu· 
nan woıverhampton futbol tuı
mına melllUp bir sözcQ, klübilnıln 
Madrldln Rerııl ta.~ımı ile revanş 
maçı yapmayı kabul ettiğini btl
ııırmışıır. 
Revanş matı 11 aralıkta ?r.tadr d 

de Japılacaktır. Bundan bir hatt.a 

,. 
nııllhRıırrtR antrf'nlır!ftz blltJrltr11 • rııl7 IDl'\t·ııttor. Arnc.a, mfndl'f f 11 
rP ı ılı ında da :rurı'lumuıdıı ıtl 1111• 
trllf 'lire lrr :rarııımal.;ta olDl'·,.rı 
rıııı \I' J !'Diliş bRkımından _, 
R~ rı hıı•ıı•IJ t'tler arutmPı.tedff, ~ 

Anadolunun bclll başlı ı;O ur' 
merkı"Zlerl11c göndertlecelt ); .ıış 
!:l!nnü antrcnl!rler böl~e:t ç laJ1 
tırınıık ve bu bölielerdc r•P1 a11I 
mahalli l!rilşleri telt er.yere. f ç•· 
mindere dotnı götOrülmesıntn ~ 
n-ıerını bir pll\n dahutndo proııı~ 
ma atarak t11tblk etmek yoıunu 
mnlıcıırlar. • 

AVlll zamanda bölcclerl d•tııl1• 
faal bir vaziyette bUlunl1urına!: ı;: 
çln. geni' çapta çalışmaya geçe~.1 
ımıp blrlnclllklerl ve ııore; il 
ihdas etmeli ve mllll takım bi1~ 
yeıntzı 11aııa da kuvvetli bir 11 
cotırmcııcıır. 

8eynelmilel binicilik 

müsabakasr 
Cenevre 30 (A A.l - 16-24 ı•' 

11ım araııında burada yapıl~ 
beynelmllel blnlclllk mOs&bak~1' 
rına 9 memleket süvarileri işti rt 
edecektir Batı Almanya 5 sü"• •• 
le 12 at ne katılacağını blldtrtıı1 • 
t r 

kadar evvel bu 1nı:ııız talmııı \\'~ 
verhamı;ıtonda yaptıaı mao;ta ~ 
a--:ı Jt!Dmlt'1r 


