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'9Att~ı 

Alıııı.ed Emia YALMAN 

D.P.'DEKİ İKiliGE 
EBUSLAR SEBEB 

kabul ettirdikten Teşkilat yoklama isteğini 
şimdi de a~ıkta kalan mebusların tazyiki altına 
Yoklaınadan sonra eözülnıeler 

sonra, 

-> 

BAŞYAZI 

girmiş bıılunuyor 

muh t emel 

H sızt A 
VE 

İD RI A 

C.,l.P . ..;,t:<·t'ı AFf~LElll'J R.4.ZIRUl\IUjTIR. 

CU HUR YEl'CI 
MI LET PAR iSi 

C.H. P •. ·13 iLDE 
d aha aday seçli 

Hür. P. Antalya' da miting ·yaptı. Bölükbaşı
nın ifadesi alındı. İnönü bugün İstanbul' da. 
C. M. P. ADAYLARINI HENÜZ AÇIKLAMIYOR 

IOrta Doğu'da bilhassa toptan fiatlar sür'atle yük· 
seliyor. tedavüldeki para da muntazaman artıyor 

Be,·nelmUel Para l'Onu bUltenlerlnde belırtlldlQ:ltıe ecre, orta •rk 

1 
mt'lllle~etlertnde 1933 yılında tedavUldeJU para mıııı:ıan artmıt •• bu 
artı• J9~ da da devam etmlştll:. KylCıl l9.S6 ya tadır olan bil' sen• 
l!artıtıda em.lgyon Inltta JUzdtı 1, Mı.aırd• yUzde it Lübn&nda J11ııdtı 

---------·------- ıo, israUde 1tıM.e 1'7, TDrklye v• 

C. H. p. 
Hadımh'yı 

Savcıhğa 

lktisatcı 
~ 

Thorııburg, 

Tiirkiye 2 c i: 
Yuı·dı111ı dedi 

S "'·ln111 arkad;~ımın T. anın- v k 
ııa e [ ~. ~u T-.nınmı· Amert .aı ·tı :atçı n ayrıJl1ıktıın onııt \ı."ndl rece ••"'TİN TOKER siU\\:f.T KlZl"S.\ Vlt il 'RRİTETısı-; K..ılVUS.&. 

uıIJ Max Tuornbura evvelki 51ectl eşıy-

tt t.~nftlmf' tf'l..tt\t f'tllm; ME Ti. N TOKER le blt\lkte ı;ehrunııe aelml~tlr. Yut 
"' - lthn t"hf'llt naıı;lt>lıııl1: bn ş b dumuır.da on. ıan kadar kalacak o--
- •1,dnM' \"üı:tln•u7 hl•· •Ul•nlyrı·r" e rııntade aeçımlerle tlsılı ola.- • 

1 
~ 

... .. " ralt çe ıtll hl lan ııtıııoaıçı dUn eazetecı ere «p..a-••• Cll•mız aoınur•c•• nıı•, '•· . fJ cıı.aeıer cere)·an et.meıı:: ki 
~ oldnt .... tedır. Dun de bir C.H.P. ocaııı Yt· lıfomır• bJrtncl yurdum. TOr ye 
,.1, 11 mııı •ımu7. ldll, ı,b!llr. ani.\- ktlJXUf, bır baş.ta C.H.P. ocqında 1 k t ikinci yuroumcıun dtımtljtır. 

mıJt?? t bir zıman k•ro!!lttn~uak munı ara.ıı.ınd• kal'lılıklı hl..ltareı 1caı-,ı cıul·du2U M:vei oldutunu e6Y 

ı 
Surt1·ede ylızde 18, iranda LN )11ade 
20 1dl. Ort&-Şartu, topt.&n utıt ti.
at lndeblcM Ue &~lm tndeltalui 

1 
umucı:uyetltı anu :atlkamatte lntJ. 
şat etmiş rant topt.aıı ııa:.ı.ar daha 
büyük. blJ' aür'atle artmıft.ır. Geçlm 

1nde.kalerlnln ftlbelmuloe 7treceı.: 
natıarının artma&ı tesir etmifttr. 
Ylyecelıi: ttaııarı ise, ~u~af •e bir 
Jnşım :çıraı mamullerde randımanın 
aftımaaı dolaJWrJe yUbeimt,tlr. 

Muhtelif mcmlclr.etler araı.uıda 
19l8 71llnda en Zlfada tıaı JUksel· 
me.&J. memleketlmu.de Olmuştur. En 
~tkl t.abd.lda t ~ Maır, hntı ff 

~kt• caridir. -·-
l'f>T". hl f'tln tıl1:mttlnf' ko ar ldtı- da 1d&re beyeu ı:e bir poUa me-- h a D ,· sten (' 1 . 1 0!"li41nln ıııebeblnın TOr:;.ıye~·e 

Poııuı-; 1(' 1 zabıtları tanzım o~unmuftur. 03. ltltn iktisatçı aynt zamanda m~m 

A.RENDA 
VEFAT ETIİ 

ırlbl .~~ f'ff't1 G"rdlınh:df'n anl:\r vukat IUı:rem Özden b~e Terd; Ak"ı s' i n kurucusu me us a ayı o mıya- )fr. Thombtıra Başvekllın davetJ Patatte.eJ ıtıntt aa•t lO de &ren· 
Rlılm h 

1 
ar J..ıırnıu~ aııamlar_. ruşıotamüz C.H P. 11 llekreterl •- b d 1 

1 
ıe&e~ımt:ıL karıaına tarnt.ıı.caıctır. ı 

'•n "''• '•'O~nrıar. \fohalf'fftlf' ı- ... _ 11ı'1.t"tıne ""'"·& tetitlklerde bulun- köyü 0ndekl evinde HaJckın rahme· ~ oıo ..,..,ran1.t:a «Bu tanunaua hareke:.- ı · ' ı -ı ı ... n bc\lrdlılml• '°' • t • k 1 ~ so••y ıyor mak O•ere teldltlnt le"&IP etmı"' Une U. ......... n. B. M. lıl. Mfı: f'r ,..,TIU ., - .ıenn bir doıya ballnde top:andtjt• - ecı 0 acagını "' ı- ·--
"fl8d f'.dh·'°n:tar, h'r l•tt4111mlz 1 nt» be.:Jrtereit: Tali ltema: Hadim cagını ve gaze tir. fDeı-amı i"oa: 5 SU 3 df'I 

uBa 1rni~r ar. nıı de fllroruz ki: h h&klctndui t&.lclbat ı.teklerıne :::.:::.:=:;;:===========================::,;;:==========1 lf""" dltrı .. ~r lıtbıııı llta «PllnN". ber temula. •bu :ne1ıele~er ttkln u- ffusu1ı '""h··hh1ml7d"" ,---
1tOrtula«'a11;~; btltan •\:tntılardan mumtyeye anedliece~ •e dosva..> Ankara 2 - A~la mf"('tlluuı .ıı:u· 

O tatlı ••ı,.ıu ıbırırr 1, lla.~ına Jf'- Cum.hurı,·et ~üdde'umum.nıiıne ruçwıu '-lctın Toker 1 a:: 20 ııtln!ü,ıt 
Untt. nf' nıtt,nr"" , dl t•Hm edileceır:ıır. demıttır. mahkOmıreı:nı e1oldurmu,, Te tı·ı 
df'n 11ıınlmt 0·, • aa "rtnd" <'ld- tDevımı ••: 3 ab• •. ••• o ·"'I e"lm •tr ltlll an ltlf"aıt ... tlf'r hlr kı-· &abah 7.2 de t..u. Tf" ........ , · 
nara :roflar. ll•r 11 .. 11ııarın f't- -·ou-- ıetın To:<.f'r cezae\•ıntn ba.~~ 1 l~ 
r-t1nı1a Prr,an,. ıı~ı donl"n adam- Yal ı' V K. Hadımlı , dP.~I tanapeıe:·ııen btr.nde ıı-· Jar nttılııı tntnynrıı n mOdCf't. oturarail: ıcendt ını a~ :nn-
nl llrlrrl,.rl h1 lft a. r. unlır. Yf'- ,.1 ••l•ceı o:an l\:aı•opederı 1 mf' 

1 
1 ruııa.ta hf'f>ll)or-

ıar. nn ann ha ll'f'tını ;ı 1,.3• vav.ı, B H k k K tnönti ile :{arısını bf"~lNnlırt;r. Pa· 
h.alhlYIP ttf hıllrı,. ('f'\·h1Y;.rl·lt (( en u u I anun A&l bu arada, kard 1 ı:e:ı-re1c: ltf'U· 
Kf'ndllt-rl f'lf' onun ıoııe ınde bu: dls.nt evıne rötllrro(ht.Ur 
küm ı.OrU:Jnrlar. 1'1f'tln Toker e\"f' 81!!tl11JI 7a·rıan 

""" d•m•••aıı.,, ........ ... adamıyım dedı' k1"ndan b .... k!m• .. Y1 bula<tı<-
.. nktt JIPlhın: Ot"mokrat l'artının )} mı~. k.ayı.npedf'rl ile tarıMntn k,,11 
mtltf'ff'bblt h"Yf'tlrrınt Luranıa csıaınt &lma'ıt Dıf':. bıra:ı.: f'vvel ce· 
dan. "'"'1 ı~ı. Partinin ı.ahırlarıı~; Ve~;1~t~ııı ;~ 18T"e1 ~lt"dı;: Reıcı. r.ae\"lne ı;ııttlk:le!1.nt ötrenmtt• r 
flf'l'f' f'f"e «uıtlt \f'tf'nltrıtrn hl· f'!t'l a ırn t, n. • • Blrita' dakika .11>nra 1am"\ inlinü 
"""' bir naı.lh1n '"fiJd"•lnl 'ınan~~ ~ Uurı. ~Pl~itııcıeb kcnCILA~ylt 'Ve Ö7.den Tok@r scıerf'ık '-loUn 
raı.: ,-,.rtnltrden a.ac:ın1 h a ı.: ti en aut ."1: .e'1n uı snru an Tokere aeçmiş olaun demtfer "" 
llttfdarın •flarvuıa ııırthn~ n .• I nı ceTapland~r.nı!f •• C.R.P. tı ot.ur.na oııuına rettr@k 1.1'> a::ııı: 

• fttlf'll ••r.ımtı Y.ınmı.,ttr an,•.:: 80qkanı, Şemseddin Oün&lı ta•;'ınl "'· nıııın aeıaını "ticarmak ~t,.rcetı.· 
... •du urıtmf'\: m.-'Vll 0 · 1 ... • azete ertn M>Çlm anket erın n .. 

· n erıı.. ktl· ınen'l» ye Eiı:tem özcıan·ın •Xapah ne konupaya ba..,1a.-n14:ardır. 
flar parti•! ""· mohıııllf P•rtlltr ı1f' aaıon ıopıantılart• hakkmdUi tı! Kendl&tn.e şu lncıa neif"r !'ıWJ.e·· 
ıtentımlzdf'n anlımahnırıar. F.fl"r cı.ıa:annı •uı~1ı" otıaru vasıflan tittn! aordul\lmU'a ,.aman '.\!ettn 
"'~·ın,11:1 ı tırnrl•raı, bbf" :r•rın dınn.qur Toker: «Oeçt~"lctf'n eonf'• ko:ay &fil• 
lıı&klı:ında lt'IL. mlııhtt t&ahhlt· Bılind.ttl aıbı. K•m•I B14ımh ı dl. Şt.mdlllk bıç btr 7 hllıwtm1-

fDeı-an11 8a: 5 8tl: 1 det fDttamı eaı ı ••: ı 4eJ CDeTamı Sa: ı Si: 1 de> " KOTRA " YIKILDI C.R.P. nift ttanınp&ı.adakl ~lnanpa!I& •Kotra.,, semt oe.atı dDa nkıl· 
ınıı. c:.u.P. n Bq.k.anhJı tıırlllltı.rc tttmen müracaatta balunm._.tu. 

o. Avunduk 
GUnaltay'a 
Cevap verdi 

O.P. ntn 1.stanbuldaki ım. 
lerinl tedvtre memur İt Pankaırn 
Umum :MtldQrü Uıerır Avunduk. 
dün aaat 18 da Banıı::wın Yenıca
mıdeld 11ube binar.ındL .he 117&1-t 
ve ne de tkı;!Pa.dt otmıvan. mıııt 

bır müeıııaeseye tevcih edllmlı bir 
konuıma.o.ın cevabını \'fl'rtnek• 
makııadtrıe bir b .. ın toplantuıı 

yapmıştır. 
C.H.P. tı Başkanı Şemaıetlın oo 

naltayın bir buın Lopıantuıında 

sorulan au&le ce'·aben, '1kUsadf 
Devlet. TeşekkOllerınln, banlr.&lann 
ımkt.nıuuıı pılttl mentaallna kul 
!anmanın en büyük clna:vıt oldu· 
lrU ve yapanların timdlden meaul 
oıcıuk.tuı Ye muu mOMlieJ>elf"rtn 
bır put.inin malı Olml4ıQ:ı• ıeklln 
deki lfadeainl ele alan Avunduk. 
fÖJI• demltt.tr· 
•- C.H P nın 2amant ldareatn

de toıarıııc:ıa 1rttki.p edilen bu cı

n~etın balen d.et>aro et.mette oı
dutu lehabına kapılarak. Oüna:
tQ'ın ~yte lro.nUftutunu tahmin 
et.mekteylln.• 

1-. h: 1 H: 1 dol 

Tara.!"'1% oıcurueu:ar bana mu•:a
ka lçerley~ıı::ler •· Anıma da yazı-
10: ba:t dlyece.kler t- Gtsd tı bü· 
tün \"illyetlercıe C.H P nl ae<;!:nlf!!'r
do 'L'ılll a6aterd1.• F&kat emın o-
ıw1 hl.k.ltaı da bu. 

Konuşt.Uklatımdan ba: ka srôzlt>· 
rtm önünde cereyan eden ht:dlM
lerctcn sonra. aezcUtım vllA~·etıPr 
ara ınd.a Sl\'U. !.t&latra. \'fi Ela:zıt 
ı~·ın buralarda eeçımterı D P. kaza
na.cu. nMıl dl}'t"'btllrdim. Fakat 
lşın Mhna balta. nız t>ton de, eör
dtlklerımle lfltttklertnı.ı lllç, anda 
,.aı1ıra:ıyoru.m.. 

Bır zamanıann demokrat 'ıuı.le
leruuıen en ufak bir ümit ıtılı da
bl aımıı:rordu. 1950 - 19M yılların
da.ki kttleler auık1 kil Te agız de-

<De\·am! ••: :J atı: 8 dt> 

Doğu adayları 
Kürtçe bilmeli 

Mw-. ., - 0oau tö7lerincıe. Tt.ırit· 
çeye pek ratbet yok. Batt.I :ııı:a.aaba· 

!arda b11t., Kttrtçt, Dotudaıcı •lra. 
al taaıtyetıerde oldukça mühim rol 
oynuyor. 

« ... Ben adayıma diye ortaya 
çıkan jnaanın, Kürtçe bılmesı 
tart_. Aksi halde, ha.şan ka:z.ana
mıvor Ayni düstur, bu &eçtnıde de 
hlklm . • 

Adav namzetlerının l)ek: ("Oltu, 
k&yltre çıkıp. Kürt('f" propaa:ancıa
ra baı ladılar bile .. KöyJQ. -pek 1JI 
T-Orıcçe: btlmedt#"ı lçtn. KOrtçe "'"'"" 
1• Arapçadan m.abnım olan acıa1 
namaetlerinl bır d.Qşüncedir aı-

4J. 
(Den.mı aa: ı •aı 1 ••• 

• 



I A T' .\ t 1 • 

B•EJ·J~· 1l ifJ(JI 
T A T .1. N - 3 EKİ.'\f tllt 

Orman ve köyl ü. ~1'1iMM 
Polise hakaret eden 

bir şahıs tevkif 
edildi 

llndttı llb:, azan prr atının. e°' O rmsnllr. bl- Yi ı 

dı.lnranın ı ratı rneYtUtr.mı_ 
4 üNCü MUSTAFA 

Gunu Gununv 
Tahminden 
Orkebil;,,ek için 

S 
eçlmlert 1akl-..htan ber 
ıun, ı~l.m ~rtlannı 4a 
ttk ta.ralh olarak atırlaştır· '!erı. mtmlf"etle A F -ıın; topraııa.n • 

r.ndt blr:nct dtrf • a:ıl mwn Jeolojik Ye 
cld• Olltm btao mor!OIOJlt l·•pısı 
aı.ıJ; en 1'&m.uaaa A"ANO - nın orınancıhta PARİS İLE İSTANBUL İHTİLALİ ARASINDAKİ FARK mata de.-am ediyor. OJP, ili.Uda.· 

'l detltUrn•ek Jsteyen, fakat sf. 
1a~I kanaaUtrl &J'n ola.n milyon· 
L\.tta ·~mtnln bu tn tabii nrt. 
ı-a,ıı.k hakin, bir kanunla ellndea 
aluıdıktan 50nra. D.P. iktldan• 
nın nornıal s~lm mllcadtteıln· 
!ltn ıa1rl $eylerle mttıul olma· 
maııı ıereklr. Zira şartlar, dl"mOk· 
n.ı>l tabirini reJLmln vadı olarak 
Han eden hiı:blr me4tnl ülkede 
ra~llanmı:racak dertte, iktidar lt· 
llnt dell,tlrUmlş bulunuyor. 

•rı;.ar lçlnde bl U 6 L'fJ th·erı.,ıı olmama· 
lt J•Httlrl.!meı1· •ı. 71.ı.rduınu.ıun 
nt, beiı.ım Te i:ılr Jcumının •-

h taatn onnanaız 
nı.u araza.sına bllhuaı l..t:ı.tJmam k&Imuını intaç etmıştır_ 

Ttvkff edilen Halit Yentr daha 
önce iki karpur.cuyu da 

dö,·müstü 
Dördüncü Mustafa'nın etrafını alan yeni 

~ teruen m:ıll ıervetletdend.r Bu taltııaızJlt~ me,·cu· or-
kitm:eı."tn ld~ta nbımı, ba,,ta b.- ınatrımızın yüzJıllar boyu mer

na Tt ıemt ln.tıa~&. f':lloı ve kl- ha:neUl.ıce tahrip edllme..'ll ea:
tıtçııuc: oımu üzere ıana-vun bır- ıenmı,ur 

Rallt Yener adında b!r .. ?us dün 
pol~t haka~t au~undan ntlbttçl 
Mahlc:emeee tevki! edlltrtk ceu.e•1· 
ne 11önderUmJıttr. 

türediler, başları kesilen, eskilere hürmet 

okutan bir hırsla soygunculuğa başladılar. çok kotunun muhtaç olctu1tu a aç Tahrtpler rurctumuzunı tart.h 
'"e kereeteyt, kım~·a Vt Jllc 11anao;-U- bovunca dt"Vaıfı.lı ı.ıun, JatUl ,.e 
nın ç,,ıu1 ıptıcııı mıctcı"ı"rınt; ma- ~•,·aşları ıahne olm•ı. uı:un yıl· 
eten. teıırat, telefon dirtklertnı. la~· dtıır:ıru..ız bir İltız&m U•ulü 
tra•era. odun. kC:nOr. Jhtlyaçla.rını tatbik::!. çıkarılan kanunlardan 
l!aglıyan; mUnblt toprıtı akmak- çbtunun ormanlardan bf'd&va 
tan. yurdu ıel hışmından koruyan ıayda.larunatı mümkün kılmuı 
ormanlar. Ve, ntha?et., renııt, ha- ve bed&\·a cı.hk z.ıhnlyetJnt yer-
vuı. tablan ilf' ya.,ama z~vic ve ıe,ttm1eı11; köylüye, ormanlardan 
net'1ı111ne, •l!re mUzıte llha.m .kay- kolat·ına nuıl ıellrse- öylece ve 
natı olan onrıı:ı.!ar horrat~a latıfade tmlı:lnları vtrU-

. Karaırümrtfkte, iki karpuzcuru döf 
dükten tonra t•lne ilden Hallt Te· 
ner, kendi.alnı karakola CS.&vet eden 
lültyman adındalı:l memura da ha· 
tarer etm.J• Ye bu auçtın dolayı 
h&kltında dlva açılmıttır. 

İstanbul'da halk yine soyuluyor, eziliyor 

her insanlık hakkından mahrum ed iliyordu 

HURRIYET MÜCADELELER İ Ayrı ayrı siyasi kana.atttkl 1urı.. 
taşların blrletlP Jbte yapıunamL 
ıı, muhalif partilerin blrletlk 111-
te ile seçmen ka"ıuna tıkama
ması, yurttafın btlenmed.Jt\ 'bir 
adayı Uıteden ıllememeat, St(lm.· 
Itri yenileme ka.rannı .-ertn D.P. 
lktldannın en 5on •kanuni. h .. 
dlye.ı. 

ltmını tectrla ecttt\ hutUAI ta- meeı: keza ha.,-vancılıtın. ?.ıraa 
JrClte~erı. Okulluı. Jı:Otüı>h&nf'lt'r •a.na'tl. maaenC1Uk a1bı ıkttaadl 
dolueu k!tapıa.rı, Jtletme ve fa"l- !a&ll}'ttlt'rJn, ormanlar aleylllne 
dalanma ~:C1IIPnn1 tıvı.n v,. tt bit aellft1r1Jmeeın1n ır.~aıt ta.r ılan
•6f"n kıntınları ''" te.,kllltı. mt\·· muı. nihayet blnı Lııtıatında ve 
2'!uu hf'r Cf'Ph~tyıe tanıtan Zf'nıın »ıtma usullntnde.c:ı .pttdaltlkten 
ne.,rı ·ıtı V&rdır. dotma büyOk ısrafl&r '":.uııerın-

8 u Aıt.ht.dU::t çalıtmaıa.rını çok ete mf'ydana ııeım.tı,tır. ıVar':tı ile 
llerıe~mlt .cıd.di \"e devamlı tt:-bı..:e Ö\'Uncıuaumüz Atlant Ormaı1latı 
,.e telktn.:trır ormaıı.. aıaç aeva-ı5ı- yanındaki yayla evıerin!n çatı 
nl balıunın içine 3"f!rlf!ttırebılmı, ve ::>öımelerının yıtzıerce çam a· 
lllrletık Amerika. Kanaı'la, tnınıe tacının yanyana 1etırıltnea1 au
r•. Alman1·a. A\·wtt\lry&. Fraıll!a. rf!tlyle rapılmıı oıcıuııunu bir "e
P'lnlandt1·a ve l•1candınavyı. sthi Jahatlmde bO:vtık hayret ve tees
~utıu me:nleketJf'r onnanıa.rıncıan ıOrit" aörmtııtnm_) 
büyük: Vf' aayııuz faydalar ıaııa- Tahtıp sebeplerinin b141nda 
mutacıırlır. zt~ir ve tf"krar eaııctıa:ını röı·ctü· 

Bal ık ihracı henüz 
baılamadı 

ŞehrlmLt<le ıılli: a\·cılıtının P· 
Htme!ctf" oi ,:;g :.\üşa~ecı.e e.ııı
mektectır. Bunun:a berahPr, tııti!)
tal •artpce dahı!t l tihllıtı kart1.1-
:ra1:>1lcı.ıaındeıı. ihraca•• batlana.ma
ırueur 

Hıilen ıondf' Tatıatt 20-30 ton pa 
lamu9 ı-ut.ulmı!ttadu-. 

ÇJftın.n agırlıjt 9()().-lMMl ır.rn 
aeten bu paıarnutiarın çtrtı ı~ 
250 kurtlftan muamele a:önnelttı"
ctır. isuhıaıın henaa ırtmamıe o:. 
ması ctolayıııyle flatlar yUiuJektlr. 
Anea:.C önnaıttı:df':.C! ıronlerde !!•·· 
Jırııı düşecell tl.hmın edilmek 
dlr. 

Tüak pu lcularının 

muvafakiyeti 

Bız. Ozülerek itirafa n:ı."cbu- ınmua Yanını, Balta ve K~t yu
rua. ıcı. ormanca N~n !&kir: me,·- karıd• zlkrf'ctilen !KöflOntın tı 
cut ormanlarını haliyle dahi mu- Nkl }'ıllanıa.n berJ orm.nlardan 
hafuı edtrnf'mlt memleketlerden IAtlfade lıuauaunda .&trbeat bı
bırt:rız. O :<:.aaar ki, )'üz XU.ur rıI rakılmuı) nın netıceeı olup 0• İarailcte aç·:aıı ".\lı. eııerara.\1 bft
•v\"ellndtn bati ayan DeYie: mOı1_. ormauı l'&. .Ozde faydalı bir mak.- yOk: pul eeraaı.ıne ı ; ırlk ede!! 
hal .. ln. Orm ..• , 011 .ııadla. Tarla Atma.it içln ya;anıt Ta~ k , .... 1 ün 

' an ~ emt7.e v-e veya kmın-ııı: fidan \'e t llzler-. ,.,_ . ...... 0 ·", ...,oncu an. d \'a ~:. 
kı:,-mttıı profe~r ve mUtf'hlll!ll5ııla4 nt orma;.ı.ın }·ent netllnl, kttlltne Ç\llOııd.e e-.1emnı1yetı olan büyült 
tımızın m@>vcuctlJfttıne ratmen. stt'- kıtmlrtmek aurf'tıvıe de kola\r ve ınuvaffa!c!ret. elde ederek yurda 
çen l'ı.er yıl ormanlanmız blru JtUl!"uı.1.z ı I • bır ha,·yan battlı:ı u- dönmO_t1e-rcs.!r. 
daha A7alttııf. taı:uat mlmure:erı aulü tatbJt etmlttır .. Buuuı a be-! lsrıı.. dev.et rel.61 tarafından.•o
fOlt olup yf'rler1nde ta:;an, &kan raMr kaza.ta çıkllı 1.ıınsuııar 'kar- nulmı14 o!an \"e 8enıının en bı:tvilic 
topraklar, sel yatakları. çöl m.tl&U fııo.ıncıa köylOnfin kavı~t7.lıi;ı, Ht'- mdkAfaU oıın tıGytlX ıeref mükıl· 
!ahalar kılmıştır BugilQ aa:acııtı r :nrınl~k~ ierdeki iAnlın aö•ı- f&tl - Orand Prıx O'HonnPur. dHn
\'I" ı-e1liın hurrtlnJ cekrn hlrçolt dil.rmA tPŞklU\:ırıın 1 ~,,,_,7rtıcmP ·acn tanınmtt m"II?Jı·ketıınızin ııul 
kös ve itaaabam.uıJa çocukluk. ktJieJ,.rl, haber •e-rm~ tNtaa·ı, koleklil ont"rı Orhaıı Branct'ın mu
tıattA ı:rentıtt çaıtlannaa ıken. tim- !Wndürmf' cihaz ve e·(tpll':t1 1 lZ.:lt" :ııa~ T"urt pullan tnıe~<\l.yonuna 
dl yakınıannda çöl haltnde UZk- mevcut oı.roarıtı da ran.aınıaruı verl!m' ır. Btl,n<lıln ba.,ka. '-E'rırt-
ya.n. arkalarında ç-ırılçıplal aat zarar \"e tılhı·.batını büabtititn ff" tı· rılk edf"n Clıger Tflrk kolr ·-
oıaı·a:C •UGelen yerlerde vaktı.Ie a:enııle\.mlştır. •lyoucu:arı da Ostün d<ırP<."e!er •!-
yem;eııı ormanl&r ml'!vcut oldu· KIJvlümüsUn onn&nlara bu mıııa.n:ıır. ~Ulle\lf'raruı bu &erc-ı
tunu. oral&rOa. a"flaııellkla.rını 1' .. d,.rece ·ıurabllme.t b.Jh~a on\1n. ete Türk P!IAteliatıerı. :J altın .. ın
nayakıla h!kAye ede-n ihtiyarlara omıanların n1emlektt ölı;ü ünde- mOş, bir Venne:. ,.e ayrıca bir>•· 
dıaıma ruıanrna~tactır. 

Orman ta.hrıbatı hali da ete-- ki cıett-r ,.e lOzunıunu takdir ed~ ttt milkıl!atı. üC lfiimü,. bır lrll-
bıleceıt et•vlyf'cte oıı:namaaı He ıs.- mo, - bronz v-e ayrıca jUrtnın tf'l>-

Tl.m etnıektf'd.lr Nlteıcım lttncte b 1 -•-· ~ 
bulunduıı:unıu& 19;;7 de. bu cı- 11 Lzahtır Ancllk Copra.aaız n.&namesı. tekrar 'bir ıdf't gOmo,-
ht'~tf'n çnıc utuf1oL;.?: bir yıl 011_ köy-tonun ıe!cAnı. kere&tt. nctun bronz madalya ile :ı romü• dınlo
rak: ~ônuna raklaµııaktadır: Evtt kt"'>aımı ve lhttyaç!ara aönı ıev.&1 aıa.•u Te bir bron7 diplomll!ıtıı 
NL.;.an l('ınde A a.;denı:umız Ka şlerının de ,-ıııardanberı Rrell n1"mleket m:ız~ ı.aı:andırmaı:ı-a ınu• 
tamorıu ornıanlarının ~o yerinde Rtb\ düıt'nf" knnmamMt da tınr.- vatfa:t o!muıslal"dır. 
·,ıtd.ı"n çı:.Caıı. ranııınla:: ortal~a h&lLn racıa haıtnl alma ında bü· Tür!c pul kolr.bıroncu:arını ou 
100 bın ht'ktarıııc saha)ı ~ı a ıa- }Ok ölçOcte motuır olmtJ'ltur. •tz ıaferıerınt taic:ih,.n f,..raJ.l Cu:ı1 
ıı\1a.nd.ı kü' bılnlc C'l'tır:nış, ar- Orır.4nca ttıMt'n ı:enırın nımı .. hurtıaı'.<anı Yltzhaic: Ben Zvl kaou1 

)'I unııuı ve meTcut ormanların rt:nı, ve kt:r .. :rr1n •eıırH- etmı•· 
kMınO.an Antalra.. Eıte Jancınıa.- devamlı tahrtblnıo haztn netıce- t r 
rı ,_,. dahi d.Jlerıert aynı teicllde eı ıudur 
!\'l.tUI ıotnf'•im.Jzı! kıymışlardır. Yapılan be..aplara ı:r(lre allha4 Şehrin ağaçland ı rJfması 

_,_ 
Dt-"·l'ın. irfan ve a.l.lllk fif'ViJretıı

nt Otıvl~t ncal~ derlllf'n adamla
rın cehalet ve lhanttlerlnl bel;r 
tf"n hu bücceU ş .. .,.-htllblim Ata
ullah, RUmP!I KUL'-'kf"rl Muhtar, 
NM.lbUletrar. oarrızade Abdul
lah. Anadntu kazazkert Hancı. 
f. tanbuL Payp,J{l,.l MOntb. hı.tan
bul Kadı. ı '.\hırad zadt'. Sadare-t 
Kçmalt:ounı l\lu~a Pa.şa ııbı efil· 

ler haz.ırlamışıırcı.ı. HOcctt. de N-L 
za:nıcectıı-. mttll aörülm"nılı tbl
cıau azJmP )Iradı cedit hazlnMI 
de (mt'zallmJ keaıre mah.sulül o
lara'.~ tw-vır edıllyordu. Üçnücü 
Selim. tacıasiyle netlcP.lenen lbtl 
llll huırla~·an sadareı. Kayma.ka
mı lhı.ı.a P&§a ve actamıarı. baş
ları ic~llen E!'f'k:I rıcaıın konaKI•· 
rını yatpna ettirdlgı, nultud \'e 
mOcevheratlaruı, eehamlarını, 

mukataalarını zapt, h&ne ve ya
lılıt.rı'nı &ratarında taksım etLik
lerı zaman, İhtllllın· hectefl ve 
ıı•Yt>el tahakkuk etınlodl. iatan
bulda bu defa Kabakçı ve yara
nı hı\ktml mutlAk keaııı:nış. rtlt
v~tle mınttbları. tf'vzl ettiriyor 
Dördüncü ~ıuıtafanın.. f'VVtll 
etrafını alan )"eni TOredller de 
başları kt'-.Jlen Nkl rlcRlt" hör
me~ o:ı:utan b!r hınııa ıı.orauncu
ltır<&. ıPfahıte ko!iuyorlarcıı. 1 • 
tanhulda hılk ylnP .-;oyuturor. 
t'zııı~·or. hf'r tnrıtı fruıanlık ha:.C
tındın maı1rum f'dlllrorcı.u T..,.. 
rala!"cta büy-Uk küt(I'.< derebe:yle
rı. Alf'rkezdel\ pjnderllen v&ll
lt"r. kadılar. na.tbler. hayvan aü
ril!!.ü nazariyle baktıltl&rı halkı 
aoyuyor, dl)vüyor, öldürüyor, 
soran olmuyordu. Ne latanbultıı 
ne tqraıaroı zuıom. ıoyııuncu· 
luk, lf:.Cence. aaıp kesme ek•llme
mlş. artmışctı. Dell:1şen yalnız -a· 
hwtan:sı YelrJ.e Mtatızmın aıtuıu· 
na KömUlen naı:.c, Allah ilk keren 
llO:VUcı.:.ıra rahmet et ın ı nA ara 
tı) le ~ıtılrrı arı~·orlal"(lı şımct · 
bir de Oçnucu Selln1ln cUluaun· 
dan bir 1ıena l!lonra Parıede pı,t11ı-
1·an lhti.lllln bectf'f ,.e netıcelt• 

rınrı hakaıım. 17811 lhtılı\llnl ~··
pa.rı:lar hf"dl"f re ıa_-...e!Prtnı 1791 
ele ~·a:vınlactıkları Hukuku Beı~r 
BPyannameelnde ,öyle bUllt.a 
ectı.ı.·orıar11. 

,aN'ttt'n. ~ulümden kurıarmak 
aıbi A.11 ve milli bir ideale erlf"' 

me!ttl: Bu ldf'alı .\lontesquı"u, 
Jean Jaeque Rou•eıu . hüycııc 
an. l.~lopectı müelllflf'rinden f'ı
lt'zof DıdeMt ~ıbı yüıutek: ıab.· 
ei)'etlf'r .va.ratmı larctı. 

Bir anlayış 
İbtanbul İhtııaıı. Osmanlı 1m

paratorıuı:unu ölOm ct&jeğıne 
11ürukleı1lg: halde Pranaa lhtUl.
lL, Pr&n~ızları, A'·rupanın- hAk~
mı durumuna çıkannışctı tn
sanııta s.renı, bir anlayııf ve A'ô. 
rttt utku açan, Fran$& lht;lil.11-

ntn o zaman memlekeUmtzde 
n•ıl ka11ııanctıt1 ve naaıl anla-
rı Bakanlığı vcı!mlnl gören 
RelAülkUttab Atıf etenctının 
(:\tuvaıene-ı politik.iye) adlı 
ıa~·ıhuından pek güzel anıa~ıı
maktadır. Atıf Efendi bu IAvıha-
.. onda ısöylf! d!yor: , 

•DevlE'tler, Jan Jack Rou1-
seau nanıta.ı:tyle meehut zındık· 
!ar ve bunlara benzeyen Dehrl
ler, Sebblf'nhıra ve Zt'mmt ;\S:u
lük ve Kübera.va saıııc.. edyanı 
orta<la.n t.ııctırmaaa ııa.ı: ı"zzf'-

stlerl, Kot6Ivıte hAklm olan 
yt\kıe!{ riuknk zıhnıyettnl do
J\.ll"'.nU!j. On altıncı LoUls'"yl Oıro 
tine aurokıe1'cn ıhtl4.I ise Pran
ısız enerjl.lln.I Leman f'den N!\-
J>Qleoıı l!onapart·ı yaratmı;cıı. 

Kabakçı !htılıf.11 ise yenıllk ba.m· 
lelerınt kıırutmut. ha.J.üklr ola
rak ı;atıneyf' Alemdar llbi ceha· 
!et ve te2allüp tımaall olan bır 
Ommt hukuk fba. .. ı olarak ela 
Yrni Padışah Dördüncü ~tu.-;ta
fanın. gelefl Cçnilcü Bellnı ile 
öz :{arcteşı h-Iahmud'un boQ:ul
malarını mrşru söeteren ferma· 
nı çıkarmıttır 

Kaderimiz 
İlit&nbUl'da bu hunharlık r ... 

cıaııı oynanırken Tlltat de blrle-
1en Çar B1rıncl Alekıs&ndr ile 
Napolçon Bonapart. da Ol!lman.ı 
İmparatorıuıı:unun kıcıerını çız
meıı:e çalıtırorıan:ı.ı. Bu ıırıda 
idi ki Napoıeon latanbuldakl 
Kabakı.;ı ll!lyanını ve doatu Selı
mln hallini blld.lren tel2t'atı al
mıı. bunu çara anlatırk:f'tn rBu 
telsraf artık Ogmanlı HUlcfun~ 

tattırma~a kAfl llrianı avam o- • 
to :U:uaavat ve Cumhurlyett ,--

•.. ,. .ır .... t•bir•t ıı. kıt•b- Pamuk rekolfesı 
tal." telif eı:1er.-k llhact vP lf&a· 
cta ç&llfIOIŞlarcıır. Bn kadarla 
ka.laılar yınf' ı~·ı. ileriye yarmı.1-
lar. her n1&haldf• kenrıılerJnı:> 
muma.ı:ııt ha\:ac1arlaı; peydl ed"°' 
rek IHukukubeŞer) tabir ettık

ltrı beyannameı tutyan meaUe-
rJnl her !~ana tercün1e ettırıp 

neır lle ammf':l amemü mlto-
11 met.bulan ıleyhıne sevk ey
:emııtlerctır,. ... • 

Muaıı.ır Avrupa hakkındaki 
l)lla1ılntn hıçlltı ıu acayip mü
tıııuından. çapraşık lfacıeıun
den anlll.!}ılan Dış tşlerı Bakanı· 
nın İn&an Hak::ları Beranname
sının ruhunu ve tıu beyanna
tnf'n1n dotur<luR:u Code cıvtı•tn 
rtrlıllet ettl\clerl. fikir Vt< zıhnlyf!t. 
P.l'!Yi~ertl.nı ll" cıerttf! '.-Cavrarabı
ı,.cetı ;.ola~-ca tatt: .ın edile!;ıı· 

ıı. 

Halbuki ... 

yüzde 20 eksik 
1ı.mtrc1e yapılcı.ııtını bılcıırctlil-

mlz pamukçuluk konırreıısf aona er· 
mııtır 

Konırede, 1958 ~,.Ilı pımutların· 

da. vukuu muhtemel pembe kurt 
hqeree.ı ile mücadelenin hem ~ar
iada. h<?m ctP ektmcten önce yapıl· 
rnıı.ı;ı kararlt.11tırılmı,ur. Ayrıca ,,.., 
humluk olarak: tevzi edilen ma. · 
ıulün yal:lıic: olıraıı: arrılmamMı 

için aereltll tonı:rolların yapılması 
uyııun a:ôrUlm01tür. 

Dt;er tarıttan ı::ıe bölııeaınae ya 
r:an yaAnturların bllhuea Sökeııe 
pamuk itlerini kısmen 8'"rl bırsk 

tığı ve mal:ıeu1Un lı:altttı inin bO
T.Ulmuına l"Ol açtıtı btld!rtlmeıt:e 
d1' 

tının yaşaya.mayacaAını bana 
ihtar eden l!Ahl bir hilccetttr, 
cııyereıc: OHID&nlı İmparatorlu· 
ğunun ta.kal.mine rırtşilecet:ını 
ıma etmııu. 

Dördüncü ?o.tustafanın kure· 
na.-;ı Sl.ıltM.nların bq ag&larına 
kadar bütan .ııaray menısuplarını 
tnen!ur bir aç ııozlültlk ile rı1t· 
\'tt mukabllindp- mf'muriyetıer 
mukataalar lf'VClh ettiriyorlar
dı. Ocaklının ise bıyıklarını 

balta teısmtyon:ıu, 
-Oçancu Selımın öldürülen a· 

damlan yerine nörcı.nncO ~usta.
fanın ned1mlerı kaim ·olmu'idU. 
BıbıA.lınin bütCln Jc.udret. ve nü· 
tuzu Sarayla. baııt& Kabakçı ol
mak üzere lhtllAI ricali eline 
lf'(mltdl. Bu d"fa Umumt net· 
ret hunlara yöneldi. .. 

tlçüncü Selim tara!tarlal.'ıncı&n 
Behiç. Tahsin. Refik. Gali~ R~ 
mız Bt:'yler parç&lanmt.kt&ll" kur
tulmak tçın dıtll mUte&&lllbe
ıerln baı)ınela ıeten Rusçuk a
yını Alemdar Muatafa Paşava 
•ıtınmıı. onu tlçüncU Belimi t"°I:· 
rar tahta ııecırmete ıımu mu
vaffak oımulflt.rdı. 

Bir bekçi tabancasın ı 

temizlerken yaralandı 
Yeldetırrnenı K&rakolu ırtte hele 

çllt"rınden Ahmf't Toptl.f Aeıbad.em 
drkl evınde tabancıuını temizler... 
ken. tabanca ateş ılmıı v• bf'Jı::c; 
ıol elinden yar&lanaralı: Haydarp ... 
ıa Nümune HMtahane.ıncte teda-
vi ettlrllmlft\r • 

ÖLÜM 
Türkiye Büyük 1\-ıtlle· ~t:ecııaı 

eakl Ba.1kanı VIC _.I...\. Ça.alı:ırı ~111-
letveklll 

'IL~l \f' \ \HU t fJ l \I.IK fCt.,0 \ 

Ne nr ki, l\Itellı datıJıhtı için 
JPnl yeni ıcanun enıeııerl7l1 
Jurtta ın kar~ııuna dlkllmtk. inı· 
kin ııla~tıtl haldf", muhalefetl11ı 
ve bajımsır mtlyonlan:a ıttm•· 
nın en kutu.1 O}' hakkını %t.dt1L 
yectk en ıın1ulmadık bulu$lar "blr
blrlnl takip ediyor. 

htanbul Valisi K"maJ Hadım· 
lI"nın idanbullu secmenler ara· 
tında ba~ın yoluyla anktl yap· 
ma ını, iller Kanununun retkW• 
ne dayanarak, J·aı.ak etml"Sl kar• 
Jıınnda dtb ete dthmPmelr: tide 
4t11L Kemal Hadımlı'nın bu. 1a~ 
uıı haklı ıö termek iç in ilf'ri 
•ürdütü tı!)thlr içinde emnf'.'et ff 
ıısayl~I u;Jan1ak• ıerekçealnf', 

ktndlslnln bile lnandıl ı dô.•UnU.· 
ıenıtz. 

\vrııııa Blrllllnln bir tiye 1 o
lan 'Iilrkl.Ye'de Orta ı;arkın en 
bLtylt.k ve medeni tehrl istanbul· 
da, bir bu('ult milyon olr:ur yual-
7urUaJJn 7ap.dılı bir Jthlnle 
c!)l"hlr içinde •mnlyetl ujlama.k 
için• ba~ıa 7oluy1., ae-çtnı netice· 
il uztrlnde oruııtunnaJı Jasak 
edtbllf"n bir millklJf' lınlrlnln a· 
dı, ·rurklerin yurtta~lılr: haklannı 
tldt ttme mUcadeleslndt, dalma 
ve tbretlt hatırlanılıcİlkttr. 

~f'çlmltrln nt-li~• 1 ttztrln,de 
ta.hnılnlf't yürütülme•lndtn b11e 
Urlr:tn bir lktldırın Talllltl el. 
bette ceUn ve alır yllkler yük· 
Jemektl':dir. tst.anbul Vail Vekili 
bu 16rUlmeml$ yasak kararına 
belki kendbl de muhaIUUr. Fa
kaL iller Kanununun sınınıs 
7etlıı:I tanıdı&ı "\'ılllllr: makamım 
.,,.ı tdf'n klmıeıerln, ta.deee uıt 
makanıa d•IJI, loplorn 'ffcdanm· 
dan yllk1oeıen •eıe lutlak •trmeıl· 
nl de bilmesi ıerl':lr:lr. 

BURHAN ARPAD 

Nazım Özbay evleniyor 

Om.ınlarunu:: Ylllar yılı et•- ıaruun 3o u nlAbetlnde onnan• o·. 
lma belit •tl>ep \·e lmlilt"r tah- 11a11lp mrmleketll'r onnanea Nar- 1 ,.h V -1\:et· va:ı Vtk• 

Fransa' da 
Ha; Bı ·anua 1eı TU~· Bu l!lene biltOn Eııe böla:~ıncte 

1.10.19r.7 tırlh ndt! rahmeti rah
ma.ııa kavutmuıtur. Cenuf'li 3.JO. 
1957 Pcrtembe aünü aut lO cıı 
Erenköyde Etem EfMdl Caddeein· 
d"kı 19 numaralı kö1kOndPn alına 
rık Ha:-ı darpaşa 11:arına aetırtıecek 
ve l:l.30 d• kalkan trenle Ankara· .. 
ra naJı:ltdıtecektır 

Spor ı\. ıa· .r a..rkad&ıılarımıl· 
dan N-tıı.ım Özbıy 11e Leyli. Nı
tarıcı•c.ın nlkAh mrraeunleri 7 E
.ıcım pa..:•rteel ıı:oııo 11aat 16.30 cıa 

Beyoi:iu I<;vlendlnne dtJree.inde lA
JJ!lacaktır. 

t ·ıo.a !ıaraıı ve yoie olrı:ıaktadır· mal durumaa. .. 30 elan raıtA or-
1 

K"rru• H11 Jımlınırı rl)·asetlncte Tek 
ta. hlevcu• ilmi Nerlf'ı· arMJn· ma.nı oltut z,.rı1ıln. . 30 a :ılltlık 1 ınt 2!raat T!danlıklar. Orman ve 

a Ord.. Prof rahmetli lUaznar olmayanlar 1 e Faıcı,. aa'IUmak- Bab~eı,.:- :ı.tlldUrı,.rı b!r toplantı ~·· 
D:!ı:.er·ın ITUdc..,eue Or""!.1aııeılııt <&l\ır • patak ~hrln •t•~lt.ndınlmaıı meY· 

Jan Maaı. tabırlyle te.1zU pamuk re~o:teeıntn l'Üld.e 20 eıe 
e· tıtl İnsan Halr;:tarı Bt'· J ııUı:: o~dutu n1ütahede ecUlnıek!.0-

ı tıuı .ıılaı tıil ''"' huku(• y.a.nni.'llltfil buı;ı:Onlı:ü aemo;ı;ra~ d:r 
Çelenk röııc.ter1Jmemeısl r.ca olu 

nu' ll .. 115Sı 

aG.. abıı a "" bıtço;c yabane. 'TOrki}·enln ıvı , . ., bozuk 11, •• ı ruunda bazı taraflar a~m·tla1'dır. 
UZl'.:\A.11 raı>t'trları .oe}•a.nıuda lıı· aartakı oı"rna...'ll•rı )'l"ltl)ııu t"ll n le:- Bıııı.a '6rP Flor;anın Yeıı;Ukbv •t 
vtç Otınan Tf'knllC Arı unua EM- :>in ,lf' apla 10 milyon hf'ktar C • 1ı""esllytırt 18t1kanuıtlPtUe Sf'll.mlJl" ye 
t tn o llUdllrH Proff';SÖr :u~rn.•d ,annda :ahmıu edılmeJtte olup Sllat"at yamaçları llk pllnda aıtaç. 
z.o:a..~lundun 7 :ı..ıesıs 1948 tarlhi mem!ı>k~t yüzölçtımQnün orıo&la- ıandu ·' · .,. 1 bt.ıi ,tlf'?'e ıoo bin 

mo .,., do_, . ;,: ö· ,,. 11:.aı.r aı· ı-- ----
hntı:vazlar ••lnız. roÜ rf"lı: t&t• 
<Jt! üzertne mU~a oıab l r 

:.ı Hf'r bir alYIM'i içtima.dan 1 
R U Z G A R Ç E L l B i GUY BARA • 

raporuna 16f'f' biz' armanca t~- ma ı~ u1e- t"kttbük f!tme-lttf'<llr. ı fidan : ı 1 
' tır 

kir bir memlf'kf't- hıllneı aetıre"": tı .. rı me:mlf'tetlen:IP btr ki t- Ot b" d "" b" 
batltca ıwtbep •• lmillf'r.n tııacı nln -'~t-mte. ı·ı>::ıca..ıc veı-aıre o!ft.. 0 uıten uşen ı r 

maıcu.cı. llll'anın tabli ve )'llcll· 

1
~ 

mu .baklarınıu ruullafaza"ıı:ıır. 
B·.ı blklar. bOrrtyet. mülk.set 
hakkı, emnıy"t. zulme muk.a,·e-
tnf'tı.tr. · 

I~ 
!ı.L>ıı ıucıtır· raı.· yıllık: odun ihttyac"ı ortala· "ld" 

Onnıncılı:C. reınu:ıdtn tlk tA- ma ı metre kUp, ı hf"k.tarllk ko- genç O U 
3 - Ht'r türlü hılk.lmtyetın 

~aı;ı nltllettectır. Htç bir he}·et. 
Jıh&l•llttmtz mPmlf'k,.:lı;rti7•n ku.- ru ormanının J1.llllt verhnl ı.ae 3 Cıff'r adın1a hı:- ll't"n('. o!oh'l~fln 
men bunı mü~ıa oımaınuıı'ıcı.an mrtre klıp olarat h~aplanmı!'ltıı- llrka k'apısıncı.an l\':'ftflıya dUşerek 

hiç btr ,a.ııa earalıaten mUlet
ten eudur eımış oınıayınca bır 

'"' yapama1 tıa!!Iamaittactır: Gen;eıcten tabı- Buna söre blr klştnın ıııuyacıoı tlln11'.11toı.-
a.~. :kl1m. rutubet ve !!ıUhun"t karşılayacak orman eaı1Mı 0.33 Şoför Ali Akman td11reeındetı 4 - }IOrrtyı:-t, b~ltaatı\a ma

zarratı olmayan hPr tf'Y1 yapa
bHmeıttlr. Oıler \·atanda11ların 
·~·nı haklardan taydalanmuını 
temin ecten hadlerden b ll:a bir 
terle kayıtlı olamaıı. Bu hactıeri 
tı-e ancak kanun tayln ecttr 

-- heırta.rctır. 900 pllkalı otohüa T .. htarıa•cıan 
Bw heeapla 24 milyon nOfU14 F.mtnôn(lne ıtltmP.ktt- lkrn. otoılil

hı memleketLrnı.ı. ~nilık 'fert.ınl 3 sün ırka. t&r&!ındR f'\'Ah&t e'.Otnclc 
mf'tre kUp olan 7.5 nı lyoa. hf'lc:· te olan rotcuhı.rcı.an 22 ya:,ınctaJtl 
ı-arlık t:nru ormamna mulıa&~;- C'arer. bavuttıııc 'fe kalabalıktan 

l 
tır. Hilbukl .ztkrettittımı1. 10 mil- ha:vıınhk R"f'Çl?'t'"'~k aşağı;.·a cıo1• 
vtln bPktar ıçlnde yer alan koru maş \"e t::aldırıldığı Oureba HM. ta
ormanlarımız _2 milyon hektar cı· lıane tncı.e ölmfl1ttır. 

.~ - . Kanun yalnız cemiyete 
muzır olan işlen m"nedl'bllır. 
Kanun herkes ıı;ın hır olmalıdır. 
Kanun nuarında halkın hep ı 
mo .. avld1r. .Pazllet \'e btl,ıden 

ı\rrıcm dikkat ... 
aı1hı k•ıı•maundan tflUtıtf"hf 

"'" lltlt•rı, lt<th~f'Ulk auıun has· 
ta.lıkta.n 'll:vad«'ı ha.tanın yakın 
lannlft yaptıj"ı bir hatadan lb& 
açacaıız. 

Re7ln k•namau. htr ne ubeb 
den oluna olıun, kanın, bir be. 
yin .lı.ı mını ııtlluı demttııtJr. Do 
Jayls.Jlf' kana1an damarın, daha 
fazla kanama~ına mani olmalnrz. 
Bunn irin dt, ltdblrll olup. ha~ 
tayı hiç klpınbtmatbak. baUayı 

oldu&u ftfdt teda•i "tmtk taı:ım· 
dır. 

ll4lbulı:I. ha.,ı.ı.nın alır oldllf\J· 
ho ıortn Jikınları. onu mtıbak 
bt ölr h tahantJt kildırmalt 
lsttrltr Tf' n•tlctde hastaJı fld 
dt tlf' ursıp, 11.anamtJı a.rttınrtar. 
Kana.malı bir hastayı otdutu 

\ Jt-rde tut.m.ah. Te htklml ı;:atır-

l
\ malıdır, Heklmhı yaptıtı teda•llt, 

h•<itahan•nln yapacaıı 1ardım •· 
raıında bir fark yoktur. 

va.rındadır. Bunların hek~ar l>ı-
•ıoa yılhk \'er1D1lt-r1 de l met.re 
)<:Upün ü"tQncte detllttir ff'VCUt 
ormanlarımız )yi vuını aıt&('lar 
bU.ımınctan da fak1r. Kı!a~ız 
durumdadıtla.ı:. 

Netic~ ıudur tı. m.-vcı:ıt n:"-
manlal" etaba uzun ''ıllar 1 htıya· 
cımızı t.~ı1ayabllec.-k taılJ"' ... e 
olm&ktaı'I pf't c;ok ııza.k:tır 

B<r yandan talUi!~ ,.P tt!rbı'-e 

lle halk~• aı..y orman Mvı. T~ 
lhtlmMitını yaraurıık: &teyandan 
en mflf"Wlr koruyucu v&.'iltaları 
hatırlamak: uzun zaman ,.e bfi'.\>·OK 
muratlara ballı oıautuna ırör• 
ıımctt. derhal. b .. 'fUTUlmMl a:e
reke?l en on"mlı ve :ı:ıt.rUrl ted• 
bırler, tllcı1..~lzce, orman böl~ 
ıertnde ku!'Ul.m\lf köylertn llepaı 
nı atıratle kaldırıp pllll c:!&)llllncte 
mn &lt. zıraat aruıatne nuıetmek. 
a"nı zamanda klSyltınQn tenıate 
"e ya.ır:ac&k: Jbtlrçıarını muntza
man ll::arıııa~·"bllec"k m11ıı::~mP
ıı1,.ette tafitUlt me)·dana ıettrm~~-

ı '· 
* r.c;r Gr. ı.nt - AcSrı1a·111:. aere

r.ncten d3nen Eııe Tapuru es.un ıatt 
Hl d• ltmanımtr:a ııeı:n..ı 'fe 8:1 yol
cu, 250 ton Jük Te 3 ow:nob11 ıe
t !rm.tıt; r. 

'. . 
BUGUNKU 

H A V A Ye,ı0ro1 '1f'tea· 
roloJI iuasyonu· 

n11n t.a.hmlnlf'rint ıore buıun 

••hrlmlı \f' dYırında .h••a. par· 
ra.ıı bulutlu ıeeectk, ruı.ıa.rta.r 

onrel•rt IOdnıtan, On1'a1arı 

J>o_.-ra1dan ıtrt olarak '"fLt'tk· 
Ur, akuma dotru rafı• muh.. 
temeldir. OUnun tn yukaek h.a.· 
rarett ?6, en dü,Uk ı .. e +?t 
8anuırat otaralır: .ıı.a1dedllrnf'" 
tir. 

T AKVIM PERŞE'lBF. 
l EKİ'I 1~57 

;)\" 10 - Gt.:N ll - 1117.IR lll 
kt':'ltf 1373 - E ,. J, ( L '!G 
lllCRf 1Ji'7 - Rebhlltf"1'tl 1 

SA BAR 
ÖÖLB 
İKiNDi 
AKSA'! 
YATSI 
b.tSAK 

Va.sın [.,:anr 
03.~D 12.08 
1203 06.14 
13.20 09.30 
li.'9 12.00 
111.21 01.30 
04 20 10.30 

Ca.ıetemtte 1öndtr1Jt11ı ya
~tlar Tt resimler buıhın 
ba~ılma. lft iade tdilmtı:. 

ba:,ka btr ımtıru cıbetlerı )'ok· 
tur. 

f!i - Kanı..ın tlf! ta~1n ~ııen 
hallf'r htlAftnda hıç klnl6e nP !t
ham nP dr. tevkif ectll"mez K ... 
nun hlllflncta emır vf"renler, le· 
ra ecı.enler. yahut ettlff'nler me.
ulı1Ur. Tecııp olunmalıdır. 

7 - Hıç lı::lm.r-f" flk.u· \-0 e rf'VI 
ıc:ın veltv dıne alt olıa bile aata 
mee•uı deıttldlr. 

A - FiklrleMni, kıınıa.tlerınt 
.,,rb('ıetçe beyan etmek ınaanın 

eot mukaddM haklarındındır 
Her !ercı. ıı::anaat ve dütUncer.lnt 
ır.erbeat(e: AOyltyebıllr. yazablltr. 
n"trt'df"bllır 

\f - l\Htıkh"f't hakkı uıarnı1· 
dan ma .. un. i:nukacta.eıs bır ha·~
tır "tf'ıtru ıunıtte ıuzumu tahak4 
ı.uk edtn umuma aıt hır lüzum 
Tf" fa!d.eye dayanmadıkça ve 
tV\"eldtın h~lt tum.ınat ve!'il• 
nıl"dlkı;'f' h:ç Kimse mOlkOndf'n 
ml.hnm c \t' ıtt:. 

Gayesi 
Şu e"ı.. ... ıarı:: bellr:·:tı ı~b! 

Frarv.a blh·O\ı\: .htıllıtnın ?\tdefl. 
bH~fln Fraı.u.ız vı:ınd~la.rını e-

KISA SEHIR HABERLERİ 
* 1.4. TtR VUAyet Tevzt ~Hl-

ctürlUı:tilnoe cıon 289 vuıtava flıll 
dıt. 43.$ iç lUUk. muhtt'lıf thti· 
}"aç ea.hıpıerıno de 38 ton ctemır 1 
vl!rllmlftır. 

* G ELE' 'l\IJ. \R - Dün llmı
nımı:rL muhtelif semllerıe 22 ton 
makine, 450 ton Çimento. 57 toh 
elektrik malzemeeı. &O ton ıu :rt· 
bOnü a.kııamı. 13 ton Çtlllt ı~vhı 
ve 32: ton Çefltll ithal maıı ıelmıt
tır. 

* t "' {'( \Jt_, - Yeni tl!fekkül 
etmıı bulunan Belediye ı:ncflmenı. 
ctUnden itibaren Çallfmal&f'.lna ba'i
lamııtır. Enctımen dünkü toplan· 
tı.&lnda temızllk: işleri kad.ro8unun 
takTJ ·et! meuıeeını ıörü,mü.f, cta
ha •onra. Dıkllıta.ttaicl Emır?ı•n 

caı:ıaeaıntn atabtııze aıefalt ola.rac 
yapırmuına kırar vermı,,tır. Yol, e
mıntıL ıurett:yıe. 123.000 liraya yap
tınlıcı'.·Uır 

... ~r,~;~::f ~~~t-~.~iS:s1·-.... ~~i'.t'\ .. :1-~ .. t:~-~·1-·"11~;·1 ........................... i ...... ~~~~s~~ti~:~.:::~:~::::~:·~:: 
ı.ı to r rıuınt dM\tl f'tmt '"" • eatıda unutmutum, hamam t&eını .. 
h·l"rl•rkl"n lı.llttıı.. ı..ı:tını ı.a'<Atıa· EDEBl RO'.\L.\...'i TEFRİKA No: 3 T-enelr.eden, t>l •u dol<lur da gel., saç 
~~n f'"l~arıııdaı1ı 1 

ı..ır~•;:ı ;~ k~ı veL •Eh.> di'ıdl, .. ttz ıel, aeç kalma , ıanmı ıararacem . .-
•r•'nt~ıı ','·.'.'~ U '•n"",'n 'ı '·, . ~fı ı Sonra dalıp glttt •Ben ıellnot""'• l.tdar iki w.. butıur •Benlmtlnl de örilcen mt?• 
11:< n •"' 7. > f' ,-,. ••• il 1 •Hadi B"tır._ örr1'1m ...... . 
m "• •••rumo ••n , 01,1, 11,,, dll de uyumuşUD:l kl ;;ece .. Heo bl arıkla, ko alaMln.... ., •. •Ilı •Ben aenlok1nl oreylm ıen et• be-
ıır... ter olmadım DU• milf dı a:ormt<tım •Hanıı tunan?a ll:eytlne balı: .. • nımkınt..ı 

Doluda, fıte!erdf' a artı btl.1i1JOr, he(; lı:ız:. BI y&ttım. llt de .lr:a1ttım • •Su ta.,nan tş~r- Her urrıan ölçtU· Bu ıün böyle demedt. ~at dire hıy 
gün daflar:n Ardıta zo::-~u:Vurd.U. •Ben'?• dedi A. e. d>en., Bl ranıma f\lnıı:ı. ti.Anın .. !urunu da to, A>IV· Tatıııı aa~rıaına .-unıp, ~il:ı )-"ukırı, ıun a~ırı, blrb1rlerl-
AfJ6nın a6zUDe blr dlm!a urlu dOnu1oıo. olm~·or ... Ö~e Jan.ıma dO- na,.a dursun, ben ae!lnce ••lar:m ~Hadt. balr.em. > dlyerelr. ahırdan nln tqlarını tıra:tıp 6rerlt-n11. Htr 

atl'mectt. Sabah• brfl blraı dllanm, nQ7um. olmıı:yor .• Bı. damla uJ'ku ııt bulturunu.,.1ı çıktı. defa.ııında da böyle kü(,:Ok blr pazar 
d•mtş, .ıtendın.dtn ıe<;rn~t:. $lmd1cıt medl aö.ıüme • •Beıı de aaıırı.m, ne olucıll:1• lı~a l!r~rıerctı Saade~ •J&il kollu. b1r 

t•ındl. n..:ttcez ••••• sıoıp deh ~onra &Yludın yukın~-& baaırdı: tu au ıetırcU. ablaaının o•ııne o•ur. 
•• u1anıflıtd1. Adam hori•uor<h1.. ·~ •Ot remeutn dtye demedim •· Rad • 1 ' " • ...., e bUem "--nı öno-e ae-·•- bu I· "' • ... ıı:. Ar•t. a:ııos yon mu • du. M.Une•Ytr: 
O'.l~lı:t•dı ~ ... _. na, .oa'ırııen ... ~ bulrurunu da ıen .. ı ltad • , ... , 1 •ın .• Bl& ba·• mı ç••a•ııır•• o mal· ın .e .. .,ı c•vap .-erd : ._ 1 b 
~He1 httJ' .. • d-41 •K•lk. talk.-• 
!lltkl raıandan ururorm\lf 11b1 ... 

n:rereiıt .kıpırdadı, ıO&lf'rmı açuı 

•Nr. o" Otd een mi.,• 
~Kalt, aııama ı:.tıtllm .• G6ZU.Mü 

lıa:-pmadım aece .. • 
Sı:kı \&"akta ctotrı.1le1u. eftJe!ln! 

ta-a.r•rak 
Kı..z. ptlı; aıt hef'ealendln ıı:ırnana 

olma:,-.. ne"• dedi.? c:Sabah ıab&::ı nt· 
reye &idtcen h 

•Len körpe lı:ızımı o htr1!e Ttrlrtın 
mı unıron beni 7• 

Sıtll:ı ltıfuına fUmtut yımıı clbl 
ıf'odt!9d!. Ak.boa. Dortotıu ıtidl. 'Ke.
dın, ctetamlı blr ktcter. Qzilnt-11, uı 
ıl.$ ha\·uı tetnde o:mak tatlrordu. ıı::o 
ca1ının ıuzunun atrUtft ırıt, ıc:e:e•· 
;" kı.ltıp sız1nm•r• b&Jladıftnı ıo. 

- .. u ..... Sıtkı odldan hayata çıttı: Dur d 1 ••••e a enlmlı:lnl 6r a"n .. • dedi~ 
m.duru'n."· ff••• .... h•··r oı • ..n.... • • ur. ıeı yom,. B • fiil 

.__ ... L.I ı.,.- •.M:U!ltntr ııeı, kttım.• ded1, ~bir A'"""' ııe11:ıısı 1 1 mı oıt"·UnU • ıı.,-ur n ayıkJaı·acem, benırn ı-
.... u m. '~ayactn, n'•d'-o• .. n at. d6"' '""' ~ n ıeı; r f, u.m •'m •• b ı•ı ..... ..... ... au .. u .. er de eame, 7t121ümu yıka· b~ı a 1 .. r, e .. m. 1ettame2,. 
Btn ı;:ocuklara b•km:ıı bt 10L.• rem.• •İ:t• :,~~:~ .. , Saadet~ 
Kadın du~•rı çıt·~ Sıtkı ardındaı:ı: Adam menl!Yenlrtd.en a,a ı ltıdl, >t rdl 1 dedJ, •Eu7a dedi, •Benim bıtım'a 
~Atın Jtminl wrın .. » dl~·e balırdı.. J ~ •en trdtn lner.ır.ın MU.ae•••· lı::lz babuının arctındın ll:oıtu • ter- re; •Stnlnlı:lol de hemen örtrtm ben .. • 
An• haya'. ta ~fllntYvtrl ır6rdu. U· dhtn:n a!tırıdakl t.a ıtta. •uyla do- uyu ••Ctl)"la a:ıp alıp uçlarına 

ıanmı.t. ortalıll:t.a g~e aortınenierı ıu U:t ltn•kırıı bir lO\'I \'&rdı. Or· cBen htmtn 11tllrltn., dedi, •Sf'n •ürdU, iıc.ı )-'lllınlı, kalın, kara t•raJtla 
ı.opluyordu• dan bir tu ahp babasının eıtne tu dedllı:.ler:mı unutma .. Sakın k••ıa et• omuzlar:nı •tarı •ı:ıarını. ClU7.-dUz 

•Attn ~·emını ttrclJm ben ana.,.» dOlı::Q. Adam ıuJan .aaça-.aı;:a J11ZtlnU me~·ln, hı .. a taramıra b••l•dı. Blra21 .tıonra taratı 
Cled.J. nkadL Cebinden mendlllnl oı1ı:•~ra1ıı: 8ıtkı so&•iı: kaı;ıwnın dtmlr turıu· saadet aldı. Mürı.evç-erln ıaolırını 1· 

Arfe, sıtl.ının. ıetlrdlll haberle Jı::1• atı ıra ,Urüdtı. aunu kaldırdı. lı:•P~rı açtı: lı::lye ayırcl!. 
la.nnın bir ıun eıtnden kopup ıldt• •Dur, buba, Pt.tklrl alıp ıelem._. •Bilmem ki. ne dtf'e ıldlJOZ7• dedi. .eabıh ıuneşt ha}·ata v-ıum.uıtu. j_ 
cetın.ı anıımll, JOretı burtuıuyord11, •Htle bl ııldeltm., ti de&il ya bu... ıı:.t kardet ktyllll·keyıtll aıcıarıyla uıı 

•J:r1 tır.m .. • dedi. •!Saadet de kalk- •Oldu, okluu tıııı.ı:n"• Kapıyı çeJı::lp ıtttller. ra.tırorıar, mırıl·mırıl dı tonuşuyor· 
tı ını?• Ahırın .tapı.andan atuu ıerrtttt. At ~tune .. ver. ,ulr.ın cıkuken, Saadet lardı. 

•Rtp.l Y•t.U·or ı1ıba .> tıem Ytmtnı rtror, hem U..tUn• konan uykudan kalkmış, aOrleri yumllk·7U· 1ç•rde, bOyUk otlan Haaarı, dtrln 
•El-1.- Tataıntar l!•n bdJUtlertı-ln., e1ntlı:':erl uqurmat tı;:ı.n ttplnl1or. blf muk, ... cı b••I datınıt, QatUı:ıO:e tyl· uylı:uaunu J1 rtıp uyınmıy& utraşı. 

bık onıara. t m1'• randan ela lrı ıo.ııertnı 81t:ıı1a çevl· c• eoculuıu btr hll, hıra tta t6tün• )'ordu. B1r tıç deta debelendi, q 21• 
cuoc-e: 

•A!la!um.- dtd!. •ıQztl 
·en bUl.ratn ıtrı...> 

Mürıtt•er amk •• 1Jltll'!tıl anuının rtycrdu. 81tıtı rtırtıdll. b•ıııu oiqadı. dU: oı aralaı1ı, bir eyltr ııarııı::ıır ılbl ol. 
Allabım., ellnd•tı •l•~•k: olmuştı.ı ~ Her ıun b6yle kır,uına ıeçlp: •Anamıtı nenı ıtttlT• dlr• •orcs.u. du Sonra tltnın. uratr:e yQzUDü, a6ı 

.c tn bl yer~ mi &ld!Jon'• •Kıı, n.a.a.ılaıtı1• de:rd.11 tKarnııı '.\t:UfteT•er barata çı km.tth: ltrını Ytu•turdu. ıtır yandan bir T&· 
Sıtk• pa.r~ıoıonunu IUtllri:t::l. 
~0f'1UI. d\\'I!! alıyltniftırdU. ~~f'ı1•· 

• a klı tDI 16•tycD? ltara lı:ıll.ı p~.zlıo 

Btr bubacıa d•rırıılle alı1ic .... :au drıTd.tı mu1 11•' De. bana bakım.. •Darıı:nıll• ııtttlet.,» dedt na tıodlnl attı, derken, r•nıb•fırıda. 
bl.-O tıtCS.ın ıtdtr • R;b rı~h hlh! Naı-:arııraın, detll mı~ .. N• f&rtDI•? $.lhb. ırlı:tndtn Dtft b•ll ıece >'&rı.sındı;mu: albl dalt;tn 
Kız. Seni kancık. aenL. Dinlen. badb.a, a:ıuıerr. <Dt 'um Yat) 

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

ACI BiR ÖLÜM 

:b.met Oemlrıııt:ın e Banıl 
Demırıııtın babuı. Janctınrıa 
Eıtıtım Alayı Kuman11anı Yar
hav Nurı Dt-mırıt, Ve~f'rıner 

Yarbay Aluhııln oemJr ve Be
llktqlı HOanO Df"mlr'1n aı:ı:a~ 

be,>'ltrJ, Em"kll Bahrı~·e Blnba· 
•ılarınctan merhum AH Olman 
BeyJn ve Leyll Hantmın otul
ları 

bir müddettenberı tedavi rör· 
mekte oldul):tı Pranıız Hutaha· 
neaıucıe H•Jıckın ra.l.lmttıne k•· 
vutmu~tur. ~ıerhum ıa:ıo vılın 
cta İetanbulda dotmuı. ım&ıAtı· 
Harbiye nıekteblnde tlhstlını 
tamamladıJı::tan aonra Elek~rlk 
mütehua131 olarak bır ço:~ rM 
ml ve huauıı.i müf'Meulercı.e 
muvaff&A:ıyet!t me~ais!)'le, ~h
rımı:ı: nıanevver Çt'\'ttlerın:ıe 

ır:ırtl!etl ve o nıııbette ete tevı4 
zuu tıe tanınmı!J, at\'Umı., b::r 
~l!lh"~Yf't tdl. Oı"n(' denrbllf'C't"lı:: 
>lr l"&.4!• ararnı&d.an a·. rıımı' 
hulunaıı Lımall Ht1tkkı nrmırı
ıııt. Elf'lttrlk _ feıuupıan ee-
mtyetı Başkanı. b.tanbul Tıca
ret: Od.a.ııı İdare kurulu U\•eN 
\'e İE.T T 1dan!l!ll Beledı}'t 
Meclla lturaklbı bulunuyordu. 

B: rçok hayır cemıretlerırıct~ 
~ı fıtdalı çaıışmıları}·la tP::na
vüz Nf•·n i. nall Ha.tkı De-mır-
ııtıl!;ın ölümü bu ııebeplt" derin 
bir tetWıOr uyandırmı,tır 

:'\-I<'rhumıın cenazeısl bu ıun 
••inden alınarak ş.4ll CamUnet 
ı:tetırılt!ct'k. ölle namazı kılın· 
'lı:.cta.n ınnra urı m~arııttakı 
maleht>:rf'slne tf'vdl olunaca.c:tır. 

'.\Ierhuma °"nahı Halttan 
maıfıret, kPderll alleıo.lne ba.'1-
111~lıtı dll"rız. 

3IR TARAFSIZIN K ITABl ı 

BA$VEKIL 
Yazan: l\anm BERKSAN 

YAKINOA ÇIKIYOR 

, 

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

[ 
Piyes secebilmek .... 

BURHAN ARPAD 

j •tanbul Şehlr Til·atrolarının 
.repeb&JI tlyatro.u bötUmU, 
19~7 - 19$8 mevalmlnl Carlo 

•ilde az buı;uk cteıılftıreb\lmeıl, 
Mtlnecke'nln reJı )rJuau heeabın• 
lehte bir not. Necdet M. Ayraı ·ın 

(Don lılar-.do) o tileri. ı>ell: muba
tttalı el ve YÜC:Ut barelı:etltrtnln 
bir ha111 ıtcterllm8:11, Abdurr&bman 
Palay"1n <J:uıenloJ tabll oynayış& 
a~ buçuk ,.XlaJmuı. N ... \ Ber. 
kllren'ln (PındolfoJ YUmUfl\ılrnı, 

ta1tObu, Jl'erlh ı:.,:emenın tTrapollaı 
Jteodl çapında dı oıu. uıı:. del• bu: 
kompoza7on yakılıyı&bllm.a. MU· 
blp Arcıman•ın (f'lamlnlo) ı:avallı • 
ııUlün~ tlpl v• DLb•Y"\ Nednt OU· 
venç·ın ı Vıttorl•) bü)'llk bı~nııtn• 
da, bUaıu btr r•Jiaörün tUir1 dtr· 
ha! göı:e çarpıyor. F&kat artlatltr~ 

leiı.er teker bir bayii baJ&rtja ula .. 
tırabllmls olan Mtln~ke, rıJl'1nln 
bıttUnUnde aynı başarı~·ı .aaQ:Uyamı~ 
yor, Belki de, art1.1t1erl• telr.er ı+ 

kcr fl:lla UA;ratmaktan, ıtnel btrl.· 
btrll~I .ve ııal~'&n Commedla dell'ır· 
te paJObuuun ıı:erelı:.tırdlQ;l canlı at· 
mosferı eaAlı)·abllmek ln:ıtlnını 

lr.•Jbedlyor. Kahyehant'ıılıı t"mıll 
tempo.'!u bu bakımdan, bir hayU 
aaır •• yavan sldl)"Or. Nedret Oü. 
venç'Jn nerıa bir parodi Qll:Obuyle 
kı.&a bir an için eürükltdlğt 1ktnc1 
pcrdı tınallnl bu hUkUm dltında 

bırakmak ıereklyor, 

Ooldont'nlu •Ka.hveba.ue• komedi· 
~yle ac;ıı. • 
ııtanbul Şehir Tlyatrotın, moee

aeaeaının Ulıpla;ımıJ bııı •lıfkan.. 
lıltlarından vaq:eçmek foluna· g~e-
11 bir kaç ~"11 var. H"r mtvtılml mu· 
hakıtak blr Hhakeapeare lle açm•k· 
tan ve kadrodılı:l anlAUtrl lı:.om• 

dlcl • dramcı diye kalıp. tiplere a. 
yırmall:tan var.&eçmek, Şeblr Dram 
ve Şebtr Komlld.l ~tyaıro.u sfbl ae
)'lrcl)'1 ille de scıımaıb, veya rtH• 
meğe zorlıyan adları Tepeba~ı Ti· 
yat.roau ,.e Yt'lll ·rıyatro o:arak de· 
Q:lştlrmei<.. .t&\dah kararlar. Fakat 
bu rerlnde Jı:ararlar, umulan .-erimi 
halı\ vermı, dtj;lL 

Bu )'erinde kararları raıımen, ı.. 
tanbul Şehir Tlya.troıırının bal& 
ba~rıll bJr unaı faıııyetıne kavu· 
flmamuının illi: v~ en mühim ae· 
beblnl, te~ll edllto.. eserlerin t.eıı· 
kldçlyi de .at'ylrci)'I de tatminden 
uı:t.i: bu1unmaaında ıramak ıere&l· 
yor. 
Tıyatro ed.elil tıeyetınln ıcn fll· 

!arda de.-amlt bir ketmeket halinde 
bulunmııı, repertu•ırı hazırlıyan 
idare heyetinde aanat dt'1 pelı; çolı: 
IlltYJI •e 11t•.lr.ler1n hliltm olman, 
Tell! Hatları .Kaoununun on rıı. 
dınbert Jtnı P1Yee.ltrln çevr1Ilne.sın.J 
bir hayli l">lOl .. tlren ronnıııteıerı, 
artiatltr araaında huzur•uııurun •• 
bt.şıbothııtun llablldltlne artması, 
$eb.1r Tlyıtro1unı1a dortba$1 mamur 
bir reper,uYar yapmayı a:Undeo ıu
ne tınklQ.117.Iaştınyetr . 

finlU İt.alyıo komedi yazarı Carlo 
Ooldonı·nın 2$0 ucl <1oıbım rılı ı•· 
retçeatyle Tepeba~ı T!}·atre1u 81.b· 
11Hlnde m"••tmln 11.lr. ılf!rl oıaraiı:: 
sunulan Kah\•ehane~ teıabetaız bir 
afl(lll.$. XVUt ıncl YQzyıl itah·an t1-
) &trOl:IU111lD bu a:rlJ!nıııı lı:.omee1t l"I· 
?arını, 250 nd d0$um -Sıldönllmlln. 
df': Türk ae~·lrcl.!1 öullnde başt.rıy. 

la teman edecek bir •Ooldon1a •eri 
dejll. Türk: ll")1rcl.a1nln 1staubul ve 
Ankara aahnelerincte 71Uırca once 
l'••.lr.le neyrettlQ:l •Otele1 Kaı11n• •• 
•İki etendlntn bir uta ı• komedi· 
terine .lr.ıraııa. f&Tan ve .. baıyet
aıı b!r oyun. 

•X:ah•eh•ne yt -.hneye koran. d• 
tor Te .kOltüm ••ltlr:Itrt.nl çizen 
Max Mtlnecte, bu UçlQ çaltom&1ın· 
dan en çok ırtıatler üı:&rlncttkl mu.. 
bec teaırınde M.ııarı "'ı1laD'!ıa. t.tan· 
bul Şehir Tiyatrosu JcaJıp.tıp ırtt•t· 
ltrınden b•zıları.nı oll\ln bu tem· 

Sahneye Uk ılrlştnden itibaren 
dcrbal ıtynlın Nectreı OUvenç·e-, 
K&hYthane'de kar~ılattıtımız bu 
ço kdeOl•lk. !ıkat O)"D.adtıt komf'dt
nın UalQbutıa en UYCun oyun t•r· 
zından ctoııyı hayn.n ıı:ıımamak im· 
kı\n.aı:ı:. BütUn bu derece dtreee ba· 
••rııı oyDIJlJ örnrk.lerl araaında. 
Şehir Tlyııroau'nun ,e.-ızn.ıı ve de· 
t;erll Mthmeı Karacaıırnı (ltldolfo) 
ılllll: ve ravan &örmek. büyük bir 
ha:ytı kınklıtı çııcı.u. Zira ~rehmet 

Karaca'nın o l)ek ı~tr oynay1s tar. 
21 da, aealnln tııtla drama:~tk: tonu 
da vt nihayet koa~ıım ve mıkyaJı 
cta. xvm ınrı yllzyll venedl~nın 
bir kahvthıne Uh1bl olmalı:tan ı:t· 
yacte, Balkınlt veya Anadolulu bir 
hancıydı. 

KahYthane'yt çe•lren xtrem l!lun· 
ı;ır:ın ıaboe Türll:çeılnde kulalt ra
bat&ız eden bir tara! yok . .Fakat Llı::l 
m•naıı baı:.ı telime 1'e cUmltlerı ı.e· 
rırıa tullanmı.., oım.uı hto de hoı 
def1L 

NOT: 28 ta.rlbll .vatan"da çıkan 
•BUr.sı·da T11aıro.. ya21m.dı, •Çök· 
mt Tthlllı:U1 Var:. yazın olara..lı:: 
TennNtee wııııama yerine Prı .. ue1 
adını ı:ıir:rtttJl:lm.l h•rr"ıo:e ek.udum. 
Dııııtılıtıma batıtl•nmaaını rtca • 
der. 6zür dlltrtm.. B- A. 
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Her taO ıı~ ıoır lıvr'8 nu-
Futı luhıt lcln •JanllınlUZlll lfllltllll llllnclat ııdhılı. 

Fransa1da 
grevler 

her sahada 
yapılıyor 

Anldoıa A.Janııı 

Par.,, 2 _. P'ran.ada lin.at buh· I 
ra.. UA:tetuı lllUht Ut 
ırt·,ıertn b ... la • ta.h.&1.al"dı 
.._0 bt 'llıa11 rnemıet•rl n:u. 

• " cı ımı~ aU.tüklem.a "2ll1k 
•• &öaı.trmet.te<11r • 

h~'-!-cıı;:;>ı~~·~:ı 4!~~~e. ratmea 
de nat ıtebltl al.Jaaet.tn e. UZtrtn
me•I rıı~ıındHt bütUn ~ de••m et· 
cuer IT'9• hallndedır. QU.da çıtı 

8t Nazllrea'de ıo.ooo liman lşçUI 
aMSlı oturı:nı ıntı 1l&n et.m\4tır 
Maden lKllert Ucretlerintn art.tını: 
ma .. ın1 ı.tenıekte &kat batde ITIT 
Japacaklannı blldlrmelttedlrler Ku. 
ze1dekl lr.Omtır ı,çu,!'lııın de. ıre• 
yapmau mUhtemeıd.lr. 

Denılfl'olu ltçllert hattı &OllUDda 
48 .. attık lrt'Y rapacıklanru Uln 
et.mı,ıerdlr. 

BütUrı Partıirı J'lrecetınt teınlıl • 
dtn aebn •• =eJV't hall bOf&lmıt 
C1b1dlr. 

Bu dunun hWaum.hur CotrJ1 
reni Ba.t••kll l).amzed:nt tavtnde 
butun btıtün tenddUd• Htltetmek· 
ted:r. 

-·------
Metin Toker 

hapisten çıktı 
)'1"1:1lnı > I Rıtaı 1 lnrldPI 

Seç: rrı.ıerı:ıe ad 1 tıak:ıtıncıa.ıcı ay ıttnı ko1a.e~ı 
.Oflentıtere'. 

~~:llet••,tııııırı "u.lftalnın bu 
ı n,.U 1'art.ar alt 4 refltrla ı:ıoıu ın •ne l1ereC'P' ••· 

,..,_1 OldUtunu bll.mıyor de 
1 m. .., •ket. önü u 
~d Bü'iü'lt lı.t: rn Zdekt ı:teT

r.., e , Acak· ec.Jıaın çatıaı a:t•n· 
da \'&>it .~ara~ çok t•Y bek!l· 
yor. ço t Qzna P.dlyor E-'a«ar 
bt>n gazetecıfhn_ Ve tıütün arzu.n 
ıazt'tf'Cl kıln:ı1..1tttr Bamım1ietle ı
na:"I .-nrum ltl. bllltn Cl.MltoiOmız. d' 
• r. cıereceaeo ~""'t tr1e dfllUd'.J.t 
n - kCS1P kenaı :ı.·o.uncıa elınden 
a• "l yapm~ı hedftff' varmıvı d.a 
ha lı;nl &yia•ttrn~a'!tıır Tek lht:ra. 
ıı.n. ,u memlt-ltf'tıeı bir ııazetecı· 
nı:-ı ?"'ndan ••vı kAlttlllz\t\ı; tebd., 
d: a:·ına düı\n1ekıuı:n. lnandtll:ı 1 cıotru blldtıtını :rızı~~·. 01,.ınllt!n, · 
barf'tt·r sıya; t!t havanna atılma· 
yı a ::ımdfl~ bl!ıo t:f'r•rmıvôrum. 5 . 
fL"'et adarn.arı b 'l ıruıotecı:,rP ., 
'YiV- · ı ıernın Pde .. ı .. n,,. kP.naı.enn 
rr.U " ekk.lr kalırız nuın blr "t• 
ali t-vtm Oün'\"adıı. basın htırtt4 
\"1@'1 "Çll'ldfiıc ıuett-rtııt •PmaJttan 
k'"'· . . bır i yoktu" nu hQrrl'l.'e\ 
,(a\·u rnartııtın bu lt&dar ·•kırı *°" 
?"fln J~U bu @ırıc1a btly:t bır :-:.-., 
t"n .ttndımı feda edeceır. löı tav 
mı bende , 

~ 

VE BAŞ A(;RILARINA KARŞI 
!'"' 

FAVDALIDIR! 
C.Jqil~i baş, ~dit. adale, 
sinir, lum)>ago, roma· 
tizma, ıiyatik ağrı· 
lannı teıkin etmek mi iadalıdır • 

bıyanlırın 
muayyen zaman· 
lardaki •ancıların· 
da daima ba§arı 
ile kullanılır 

SA!'P'A' 1 

LCll F 
I f:liElıe)lf?f!frl 
YANLIŞLIK 

uıı~ıııoıı~qS!nı~J1~•111 
Bir Amerikalı k m·anlalıyorl 

DiiJlkü ıaıetelerdtn biri, bir 
haffrin t.fıptalne şu batlıtı 
koymu,tu: 

•Ayılar sigortı edlJec::tk• 
'Rf'n bunu görünce •Oh 'keki• 
diye kendi kendime söylen· 
dim .• Yinf' tumıyı ıOıünden 
vurdular ... • 

Kur'andaki u 1 v i hikmetleri 
kendi kendime keşfediyorıım 

8 YIL EVVEL 

Ak aaclı çoıt t@Crübell. tııık b• 
t.ı~h adamıır hatıraaıod• d& bır 
ta:um )l'.erıre dotnı karmalar olu· 
yordu. T1lrldyeye Ut defa ıeıdt~ 

bt. 194~ru ha!ırU)'ordu. Demoıt 
ntlk bir ha,..ı.a glrt!l!n heyecanı 

Ye l'ı•reıte•ııııtı 1çl.nde kaynayan 
1949 TUrlıl)·eıtnı ba.,,un a"lagı ın 
mı.. avlarc• her ftTi tnce tnce 
tıo1 d.ktl'n gl'çlrmtstl. Bir tarihi de 

14.lm ·ın arifesinde, TOrklyentn !k
L<ıadf"n bir •arUk olabllmeııl itin 

neler yapılma.sı ıe-reıcuıı:ınt anla 
mal• çall,mı$. raporu tein bol 
mal ·emr topı.mtJt.t. 

TALiHLi RAPOR 

Sonra yazı)'ı bir daha oku· 
dum .. )feğer Al·usturyıdıki 
ayılar içinmi ... 

\0'4' \ F'.IJ 

-·-

malı. adım kayırma •e tarle:h mu· 
ameleler ortadan kalkmalıdır .• 

Şimdi blr yol YOf'i'Unlutuntın 

rabavet..I lı;-lnd• otrllne d°"nt si· 
deorten lhtJr-r llr:tlaat kurdunun 
batıraaında. ı ırne enel :ı.·azdı

tı o aon cumıe teltra• •ı:t.ıb bir 
hal a.ıı~or Tr k.e.ndl lr:endln• •aca 
b·a ııılmdl 1ınr b(ıtıın Ttlrİl'\"P'il 

b• tan eııatı ıeu.em. her te71 
ıoır:erım:r .1ormeA:t lô.a":ı•.:n. o 
zaman >:aıdıltlarımın. dettı:tıtl.n ! 

«örmem mumkıln olaraı.:. ml 1 > dl 
vordu. 

MÜMKÜN MÜ GÜZELiM .. 

AMA'SI VAR .• 

Dı aı lı Max Thornbı r e 
k•r· -""'m ratt.1:• 11'1.irk.lyentn 

yalı: olmıatu. O tıralarda Truman, 
Ounyanın ıert W:ıimı, bdlaelerinl 
lı:alll:ındıraf'ak bUYOk •• yeni bir 
Pf'Olramın ha;ıırlıklartJ"I• me,N;Ul· 
dil •e Dtınya capında · lkt.ındı •t 
Hm~ ıet)ı:lklf"rl)"if" mr~hur •20"<'1 A. 
aır Vakfh m'lf'&'>rst~I ba'fk•nın 
t>enı proıı:raın:na bir n~n r:emln 
ba·urlamair. mak.sadırıa. ı;::ert tal 
mı' meınılrfetlrrOtn biri olan •e 
atratejlk dtırumu ile ayrıca eheım 
ml)·et arıectrn T11rkl\'e haltkında. 

bah.31 ıeıııen te- ki raptırml"lll 

modern bir o«!llnde u~·anırorı11r· 
dı. o~t'de ~a&ın mavı .uları bir 
;lM kam&$tlMCl arcs.ınlıkt• yıtarı 
yardu. Tbarnbur.ı yQt.se.ır. auıe 

..... ıcız aene e••el Jea.s.mde btı 

otel yoktu• dedl. :'.\fl.aa Tııornbur:ır 
•dUn feece ıecııtıınlz Mfıl~ ıı 
çok ıuzeldb di}"e mukabele e~ tl. 
T~ornburı •Ttir~ler aeçen aene
ter t•rfıncla bir çok. ~yltr fBPl :. 
ıar; roııar. barajlar, köprültr, 
b!naıar., dl:re ;edrdt zihninden .. 
Rt>pat de c07.el şerte!'dl. Ama. 

Halbttkl mümkün deQUd!. E.".ıtl Atna, blitiln bu •DevıUa eser 

DEOIŞEN NE? ::~~ı:1~: 1~1~•;0~~:~mbuı:~~a1~! !:~ı~rı:,,ı::~.r:e~·~~~ı;f::;~err:~~~: 
19'19 Şubatında. Ba.!lnl körtıe:t:ln- a:r.zetl' kollekalyonlarını tylce ~oZ- • da yazdıı:ı:ı o •on cUmlentn manl-

d k b bl .. den itClrmeıl lazımdı. e 1 bir adada, Thom urı. r .... aı kayl)olmadıle:tan tonra. $ 
;Maı: Thornburg ltılmt nıemiekeı ..am u.ttll raponınun aon c\lm.lt ~ıakx Thornııurw. o bıt.1rl" cUml•- 't 

m.tuleler1yle u1ııenen bütün atnı ya;ıııvurdtı. Y&.7.dlkt.an ~onra alnl •Tt:C par·! •r Dikta• reJ1ml SADUN TANJU# 
'T'Orkltr itin biç de yabancı de :n cum~e ·ı blr defa daha okudu. nın mah. ·.ırlarını orert1". •• -ıa ( 
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U. Avunduk 
(Ra ı J incide) 

D P ntn İl'l~&nbulelakl buın , .• 
propannda ltierını tedvıt·e memur 
oldutu hlldlrllen l\lltbat Pennin 
<ltı huır bulunctuıtu bu toplantı· 
ı.ınd& ttuyJr Avunduk konuı;m.a,.,ı 
na şöyle df'\"&rll etmU)t ır• 

" - Bu hareket. (11r.t!Badi devlet 
t~f'lr:kOtlıertnın P~Mını pt.rtı iç.in 
kııııanma:CJ' tamamen tendi z._.. 
:na11ı idarelerine &lt ve ra.eı tıu
;l;:ı:naktu.dır. Ve bu kabil hattı..et 
Jerını btltı.l.n lktladl de•let tt eiıı

kl'.lllertne df'! t~ı.I ~yiernıı bulun 
duıe:arını tahmJ edı,.orurn. 

Zıunanımı.zd.a 1. tİ.1are rnecltaı. 
nlız. D P \P C.H.P. te 2en·a.nen 
yılda U::I r btn ııra r•tdım n,pıl
nıa,.ını 'kararla tırmıt ve bankamı 
zın tedlyf'l :1 raınız. bundan lba· 
reı kalmı'ltır.• 
A\'t'S'Dl'K n'i's 
ANK\R.\\'\ GITTl 

Demokrat Parti Genel Kurulunu 
temallen ff'hr!ml7..de temaalar Ja'P" 
makta otan t, B•nka.n Genel 1'IU· 
dOrü 'Ö'Peylr A\•unduk. htanbulct• 
o_p_ den gGlter.ıecet adarlar hal.:· 
kında 1.atlfarede bulunmak ürtre 
dl\ at m ucaltl• Anta:-aya s1tmlf 
Ur . ··--·-·· ........................................................................................................................................................... . . ........................................................................................................ -...... -

HOŞ AL CAPP 
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ÇANKIRI HALKI 
ŞİKAYET EDİYOR 

1954 de · iktidara rey veren Çankırı halkı 
kendisi için bir şey yapılmadığını söylüyor 

Çanlı::?'. ? çaotın da 27 E1dmde yapı.a :aıı: ıeçtmt baııa:l ,r ,... a, 1 
Bu prob!eml ç&.=ı.tk iç!n ele al• , k:...t&l!ardan b1rl çok. ' tere ıc Hara lt.l .)ar oı .,ı. . r· 

~·çatı.tın,.. ~ :l:!,.enaı ~ et Kayu:"..sı b.rlnln ızate meainf' veaUe oluyor_ Bu vutııden llt:fad~ e 
den de b~t. ç n ı:1l.1L~.:ı aend.lerı. bt ha!.19. 947 t>emo.tra\ h';,,:rı eWer otuyor ve ÇarUır.ya: •Tur.tı>e 

• - -----~ ıan ttlJ:ıcl Ka~ r1S:. dlı.-orıar. 

iN NMIY CAKSINIZ AMA [_j . l] 
A r D 1 N 1 m~~:',.'~:'u::'.~,"~~:~~~ ~.~:P 

trderıermış. Memlelı:et çapında e.utrı· 

1 )oetln, hangi partlyl tu;:&c:••n• 1JWo 
nıriar.sa, o parUye rer 'erırıeumlş 11.ı; 

:ı:• dara ıel~n partJ71 t.1%dınnaauılar 

MUHALEFETİ ÇOK TUTUYOR 
•tırır.UlıncaJ.nler~ ve Çankırı gaza· 
n. utram&11ın. lhnıale U.:raraı:ı blrı Hll;e·tıe lll'>•l:ll ballnde1.J bu. bul tı.ı.. canıl l!ll~ll C'Ruıııııın ayni ulacaı.. 

Halkın muhalefeti tercih et-
me sebebi bir kelime ile ce

vuare~ o:arak kalmaaın, ıtttdardan 
bOl cillO. payı alabılaln.. 

.Ne yazık. Ju, Çankın'd.a lk.1 def• 
O.P. ı~ım1 U.:zandı(ı baljie, haltın 
ne derdi d.l'Y& a:örmUf ve ne be te4 

kAmuıe ımkln bulabllm' ! Haltın 
he flkıiretl b!Uyor " ııe de tlkiJet 

D.P. Rizede çallsrnıs 
Y 1 

nl dinleye-cet k.lm.l'e cııuyor. Hal'. 
anı mı... Elektntlln k110'f&tl111 balen 45 k\ını vaplandırılıyor : 

şız!- Halkın kimin 
Demokratlar, Rize' deki 

' 

:va.ı:ı,or. O da, yolıaJı latlkranu 

hakkın- ve a:aca karauhk ilusule ı~tırl'n bır 
ele&:trJ.t. onun ı~tn Çan.tın da, ıe: işaret ederek «Köylünün 

sından haberi yok» da yanıldığını biliyorsunuz 
ler çot t.asveUl t.ılu:vor ve halt iJ;t
ceı: &e\'m~yor. Çankırıll, au derdlnln 
d.e bit bal ç&rNl butunmadıl}l.nı aöY· 
ltlyor: c.tl;t~arı ıutnn blr v11Art. 
bem de Ankarauın hudut komşuau Oof ; Karadenız bölre ınde De-
lk.en bu re•a mıdlr.• diyor. VUA.yeı. mokrat Pan.inin en kuvvetil. ıj.. 
Ç'anlunnın imar mukaddc-ratı, b:r rtındül:U rer RLıedlr. RtZ(", bu •t.."' 
ren ~murunun elinde Halk ta. ç!ml~rde de daha önceki aeçıı:tı.Jer· 
rafından qc1Lt1a1lzeb olarak TU:lf· de oldutu ıJbi altı mebus c;ıkar~ 
~andırılan ve halen yu:ıı t.ı.ıııtO d·Jran caktır. Rizcde nütus art191 yerınc 
c\J.z'1 bir la~lm!Ak •e 1maı.T var. ti-la· ı,,on &'6} ımlarcıa bır azalma miloia
,..~ pab•lılıfl• ve cparanda o:.sa ara· hede eaı;mıı ancalc B. :u. MecU 
dı.Q:ını bulamamak ttld.yecı. dola,tı· ıın.n çı!:i'&rdıl;ı kanunla Rize vtll 
j:ımız dlıl:er 1erlerdekı &1l:>L Hal:t:; YeLinc1c mebuı:t eayısının &Z&ltıım4-
.SOrme bana blç blrşt'l·, ıOylenme- m&.'il temin edı.1m1ttU" 
dik ne kaldı• diyor. R::zcde . Dı•motrat PartJlHer "' 

Çan.tınlıların, cTC.r:Ct:ven1n ıxıocl Ç:mı kaza.n.11.c-ıülarını aöylerlt>r:ı:cn 
Kar.serıllle-rh pcızutı.da ıamamı.a71c;1 Y&Dtıld&rı mü betr tı:er. tıayıyorla.: 
bir huauat;reuerı Yarmı., ki. o da. Bun!ı.r-~n baı,ında ki57 :roııarı. taı 
•İY"l cQ16.ıı pa.Jll• alauf ola bile u... ~ h1 mes;e?C'sldlr diyorlar. cltöylll
mumı tema)·i.il w.may.\ı; eder •e bir e;._, l nenlf're &öre es.tıaf'n blr aö
cyen1Htt .• ar.Eti edllltse, •&k.orLtlnu nUml1lk taıi&."llOd&u ylrmt bet otuz 
umumi arzuya ııor111o vapn-.akta ı:e- : ra: m ır ala'blUrken bUCün "' -
e.IJtrnParnı.e.. ıı · artndıın c;aJ .z ruu tıA]'t':lln e 
çanı.ırınm m"rt:~f' wraoer 6 ka· .ı n Ura temı.n edıvornıu . RL>:·• 

U.Sl 'l&r t"e a mille vetu. cıurıYor de:no ratıar açı~ama.k:aa çe :t· 
VS4 de ~ilen m!Ue;veıı:tUerLnd~ n1 • or.ar 1 'Mt$t'le k.O lünün ef.
Hdr. p ye. ·ı·çen ccıııı Rol ııuk tı:a· bt mesele.s d, r. dlyor).ar. c.köy~u~ 
rıo dl uıerıoın hep.al bu d(';ıa da 1.1 nnn ac elztn u kaAabalar:c!a ra.::· 

kalkınmaya 
(rejim) dôva
diyorlar 

ratlannı.n dewamını la\lyor. Anc alı:, ıac:ı tQ'ıruz muhal lC'r.n dlllnden d!ış 
balk hiç. blrlnl ı..te-m!.ybr Mamarlb ıneven n•Jımın temınatı. tspat halı;.- Ulı.rıh• !Hln11: r• .. nu bhııılnr 
Tabaln Saht' Ulur'a ~krar na ve- kı, hAklm teminatı eOZler!nden h\1'"11"'1 ln.,;lal d.l ht'r llıllnl 

t rtııyor, b . 'bı:e Toktur K y ü ~anm;.,.. d:_ kar~ çılnY_•_• __ _ 

çanx;,;nda 
854 

seçtmlue ı ıc: 1 
a ve :latcarnaktsdır ı ~...,,"'"'""''"''''''''''''''I 

eden 88'!10 eçmenın reyı .-.at.ı IOY 1 Bu .cıdıaıan te tt ve ·a tek:, P i ·~-·-·· .... _ .. _ .. ___ _ 
AfdlD. J •TUrlc1Je şbata " c ~r ıı yaz :-@J" ın. t DP "199?. C.H.P 23>~1. C'\tP. ıunoı kendisl o!acaıttır Çünktı .JU ı VATAl\I J 

le dagılmı. tı. c eeek,, rıne ll'Ogrudan dotn;-a k , ~ J · 
Bil ıoranun ce ... bı, AJdın·cıa. I 57 eç l: er nı l 1P. 1;odue ın .ı \ 9.)9~ K p 849.S. munatılltr 4UIJ0 tieç"1mde 60 btncten ru:a rey alaraie 1 p 1 K- es· 

tteek.. .. B~ d~fa:ı:t aeçtmlerde ne oıaca~ını mulıalf'fe!'t pı•rışan edecetını lc1d_ı~ U O 1 5 
Stz e\tr4ın·ı Arlnan Yend~ln Ulkesı olarak b~' Aydı.n de- teaUrmıst 1ı:at1 olarak mum' n de· eden 0(1.!Dokratla.ra ratmen R:1:• ......... -..;;.;;;, J 

n'ılnc .... •D.P denin z. ..11 An-• lkOldar par~i&lniıı, Çtln· 'tlla\ye ıc;tnd&kl ,.kasabala..-Ca. R • 
• ....... nııı merkezınde muhaUflerln ve 

Eler Aydın·,. C'l"lseycL-ıız. n&.'111 --- _. t tır.ıd&tl tuvvetıncıen çok tef ıca,ybet.- kl)nu dPmokrat:arı Reç.tnektedır 
ama. nun aJda:ıdlgınıl:ı "' &.n:la ı ru.ın Cl.:IXlh r ye 1-l:'lk Pa. 

8 
Ull;lnden ve muhalefe\.ln DUuma..

1 
V• mU!lıaltflrrı de Rl2.,-e ne::ı-., :· 

de c.. ı ı meseli S.'l 1ın. bir !ı d k 1 ılnl&l"UUUZ. - th.ttma:ıntn zanr olmadı n ao a J rat Partı : .. ,:•ıaarlnlll hiç btr Kara-
Aydınd&kt mu1"Jefe n. lzml le tatafta oıacaıt:ına f'üılnG. r ~a. ~ oıar&k b&baedlllror J ttf"nU •llAJetlJie tırulanmn·•· 

Pul Emisyon 

Jttnd.en t tanbuldatındel" hiç ı · •taı·af• C.H P. ve a;ôr hiç b.r z"tı C.H.P. Wer büyüt tılr f8Vlı: •e cU derecf'dt'I ıenı \'e .-.zel eee:·;,,, 
' A. 1 d n daha man D p_ oıamıvacaktir C H P. au 

•.•. Y1.,o<1t .. ur1.r.Hlna:,ı_..,.,,.':zrak8: !ıı: c:lflha ltı~ Ba,ıkanı ?..t::t.ıaı. Eraytııı.ı 00 k.rndlnden •tu1D• olma. hı.il lçlıide ka.ıandırma.sı llgtıendlrm~me!tt.edtr. 
1811011937 

Süleymanlye 
~· " ,_ ço1ı: çaıış.ıyorlar; tBa- defa ~sı·e na- No yapılmana olan büyük turı.t 

tuladtr. ra.tu::: C t-r.P •>lacaRına .. 1nan~a~- zaran Jllzde 30 rey artı.şımız oıacaL oreı, ne Yeni po&tahane. &dllre VI'! .Jaa.ıı:ı Avrupa tıd pul f20 ve 1001 

programı 

(Kasım-Ara tık 

Koca Aydını dola;ıoı:ı. Demok• tadıı nur. P. lı .Sekn.:.t ""%1\ Seç1mı mutlal>. aure e taunacaaız.• hükO.met blnMı, ha&tanı:- n~ fU. :ı,• KrJ. '1'1raJ l • .500.000 (100 Kl'J. .500 
rat Partı:.ı: •Oemok.rat Part o!1U· G de D P. ~1ın tazaoma.51nın . bin' 

l b r te --u l[{lnll're atı. bir te - dl)'orlar. • t-ıu Rızo Demotrat Part. mf"bu- 16 10/19.57 I•tanbul ıı ıncı PUi tu için» anen ve ıı....'J. "n •art ...... · e· ttıu hariç dlger buton ı~eıerae su Osman. KaYra!toRluya &tire ın ;-
ıMana rJı&tlıyamazsınız .'\ydın rJa f ·et kil. ettl!I ı o~~.~l~_!ddık en ruıa rey alacak partı oldutıartnı ha.lıtler. bllhl.$$a C H. Partıııı ,, ~ef".;lAI, yeru •OraaJ Mt Krf. Tiraj 
ta:n Cç buçuk ııaa• nıO.dde' <llr C ll p setlf't...,r .. -.. uz... ıı. .~oo.:xıo 
~ocaman çarş13·ı ş&g.ı ft()ılu llt.;k de J]y.e cıÔ:ıQnmtk. ~ı·ı Ö;ııed t. irade edetı CHP. iller& mukab ü.l'Seta '°'f"ının.l .(!Jr. er Dem~krat Par- i '1957 TUr~ Ormaneı~ık lOi., 
dük.'<ıl:ı aesdtın. En üyil katı.ve- a'.ta ıs\1nU aa dü1h::ıoıekte<1ır C.M P uıer de, hallan meınnuıU:yet- ti · \!dan ne \ ~pan.a l •P6lll, .on- üncı; yılı, rttıt f20 •e 25ı Krıı 

V A T A. ~ - l EKDf ttA' 

• ~ııınıınııJ~ıı ı~;~ı;ıııı;~';;ıkim"'"ıııııııınmıınııııııy'"ıııııı ı,ııııılıııııııDıuıııııııılıııızıııııııııııııııııııuıuııuuuwwıuıumıınıııuııuıı~ı;ıj 

İ buyuk dedıkodu ~ 
1

1
1 • BASKINI 1 
!:: 11111uını111111mımnımnnııınıt11tıııuıııııın~ 

g GAZiNOYU İŞLETEN MARIO SERA VE 100 
İııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııı KUMARCI HAKİM HUZURUNA ÇIKARILDI 

K 
wnar o) naltıaı t; ıı ~Iat' o 
SC"ra ve k.umaı aynadı'.ı'la:-ı 

ıç ı. o ı.ırada oyun f'alonuıl-
da bu!unan. rüz(' sa:tın lı:Jrrurıe ha.t· 
tıncıa 11ı;ı:an dil\ anın ~rülmea.:1e 
21 E. ,(l: 1927 sa:ı ıunü ıahaaı 

b'aşlantlı. Hıl!Gm. Ka.dıkörtınde ?lPr
kN tarafından ta.o.ınmıt vt IW'\•!1-
n:ıış itı.~an Z:ya ldı 

D&\'l!t ed:lenıerden çogu ~e:me· 

mor 

4 Eltlm tY27 aaıı Cünii .rnun~
kemer('I O.e'\-·am edildi. ).tar;o 
~er a •nın ,·e;tı!l~rl ~ ö z 

alarak ortada b!r cürlim o!madı';ı 
nokt.aınnı:ıa IArar ettıler. Bunluırı. 

mUdafaa!arının eAP1 turdu: •MQ4 

ekkilımtz :Mano Sera. Bcledll'f'l •ic 
anlaşarak bir lnUlcaTele aktt-derek 
ııazıno~ :..ı 8(,'mtşıır. !\Iuka\'elenın 

TATLI KAR\R 1 ·t- ·a; Heyet \'ek;.lP 
C(" UCI ~•ıimet lemine t1 ha: 

17 F.kım IS:..7 Pa~artetı ·tınrı etmı ('lldutu tt'ı:1blre M:arıo Sera:
~uahi.e=ne ı;alonuncıa o zama. run r "'"' et.mt'd.1:1 anl ılmış o:. 
na kad-.: aöroımemış d~r~ d•.ııtundan maznunu &..:el;:1 '-Iano 

Cf>de 1'a.1ab1t:ı:.c tardı. Bana ~e P Hera·nın c~a Kanununun 526 net 
dl\ anın sou &ıütıa a ac d..Jtin. l ı:rıaô.cı ı mucıb.nce bır lıafta roti\:l
anla..1ıl:nMJ. o ııon btr karar \'f'Mlt'- detle hap.slnf' ve 2.ı;n Hra hatlf CP
~t!ntn ta.hm.in ed::me&J)•dı za ;le mahJı:Umlyetıne. nıaama!ıh 

Hılit:m rerıne ot.urduktbn sonra atıt:Akı vazıyetler: na.zarı ttıbare 
!~ltia. birkaç l\Ual aordu. bundd'.l auk'undaıı maznunun aleyh ~!arın 
onra ka;·arını bi!dırd!. • lahkc:nıı.: sera·nın ~umar oynatma.:< t~:Hn· 

bütun ıucıu:arın bt-raett.ne ka,rar den acıemı tnmuııretı.ne. eazınonun 
vermtşı •. Kararda ~u nok:talar var- me cıut rnaha'.Unln 'kü adınL mü
cl!: &dere er;elen em,·a!. ~ya \ve nu-

«Her ne kaOa!" Yıldız Belediıe ,c;tıa.un kendhslne t.eE>llmıne. eroa
Guıno.<:unda baht ve talt.'ı o~·unla- ne::. namına Yıldız Gazıno~unda -
rı oynama:-:: \'e o:;nat:nak husust•:l· tavı vaz/fe eden murakıplar ha~· 
da mU-aadet m&b.sw;a71 nıltıx. t:ınaa r-afahatı mubllemere na.ta~ 
maznunların bf"yaıı ettlklerı vf'C"lı'- 1111 !cabf'den takıhtı.'ı ı:anun!yenUl. 
le. Heyet.J \'eklleı Celf!'e 1;e Rel&I· 'Mı zımnıncıa müddetumumtHk 
cumh:.ır Hazretlennın tıı."ldlluna ma~L'Tll Rll81nf" tezkf're taa:tırıne 

yQdınci madde5tne ıöre Y1ld17.Cla lktiran etmif hır kararnamf':ı;e karar ,·erumıştır.ıı. 
her nevı baht ve ta~lh o:run:aıt tln•den Şehrqnanttı namına .Şe!1· (\r\.:t.,1 \ar' 

rıo Se.ı·a araı.ında aktect.ımış hı.,. 
oynanabllecflktlr. Bu oyunlara a~· rr.ın.tn! Operatör Emin Beyte ~la-, 

keorıeri.'IPn. h(,küm~:. memurların- mukave:e-na.me Mevcut tae de 66l if'o,"tJ:;\\\\\\\\\\\\\\\\\\'l'Jo\\\\\'41 

cıan. tanunen re~!t o~::rıavanıaroan ncı madde muc1bınce her ne şe1tıı- ' o· zu·· R ~ 
ba ';{a Jıerlı::ea lft:ra..!ı;: edf'bilır. Şell· dt' o!un>a olAun ıt:ı.haz edllecf'"r 
remanetl mtıekklllm.z;e ottaA: o:- mukarrerat ve akdolunat-a.!c mu1'.ı
rnuttur O·:uoların huılatından velen.ı.n nazan hükmü tanuncıa 
on .seneye kadar ı:uıae 15. bundan mOeaair oıaınıraca ı büverda y.,, 
lionra ,•·üzde yırmı hıs:se a.:at'a'.::tı. olb&ı>'Ul mtıka\·e!enin bi.llda z!':· 
E,·,·elco de öyledıgımuı rıbl bu d.ii· roıunan 567 ncı ıruı.cıdel kanunı
va~·a Şehrt"ınanetının de d&hıl e· rentn hüküm ve ku\•vettnl ha!~
<lllm 1 lılaımdır.» dar edemtyecciö f,,ıfllir buluncı-.ı-

Hıikltn. odasında bır müddet dtt- kundan bu \'8.d!CSekl nı.Uddel)·atın 
,ancedf'n ıonra yerine Reçere.lc bu tam&a'.lt'n tedd1nl". 1a.tcat munun
hue~takl kuar1nı blldtrdt: Ver'- !ann fiillerı umuma mahstl8 oı
:en karara aöre Şehremaııeu lle ma)·&n blr maı1alde ;'ita edllml. oı
dı\v&ra dahll edllıyordu. maaından cümlesinin ademi mes.u· 

.se~imJerın yakla•ııı .. ı, ıaı:P 

ıenıi:d ~çim haber ye roport.aj 
!arınır. bUfuk bir ypr a:nrmak 
zorunda bırakmuhr. Bu yu7df'n 
her Perş:"mbe ,-arınlıyacatım1n 

vaad"ltlj:lmiz hJkiJ'elerle mut.ad 
macaıin yazılarını "Clm1Prln so· 
nuna kadar ıuetemu:e koyamı i 
.vaeıtımıı:ı b7ilr dlll'Setek blldl
rlrl:t. 
''''''''''''''''~'''l'Jo'"'''~.._. 

'''''''''''''''''"''" .. '"'''''"''••••••••""'''"",.'"'"" .. "'"•••••nooı••••"•••• ,,_.,,,,,.,, ......... ,,_,._ .. ,, .. ,, .. ,_,"'"u'n"•-H••••-•••M• ... ,.-• 

V İ O İ - V İ O İ . : WAlTER LANTZ 

................. -.................... ,_, ........................ _._ ........ ,_,, ....... - ........ -................... ......-.-... -..... ._ 

.............................. _,_""''"'"'"'"'- .......... -.......... ---·-.................. -" ................. ____ .. _, .. , ..... _ 
CEFCOB 

ıerıne rtrd.lm. B.r ·ek. DP J tı: ıı('ll.I'. >t" ı..n~• \,1111111.1 h.ıla .ızııg:tnı ~tade etm' otdul:u llcı l)&I'. ıa:ın beAenmC!er.nf', tak~tr ~ .ı, · T!raJ her tkl pul ı.ooo.ooo 
tan tnaa."la ~-t.ıamad.ın Tı:.tımıaı r '-1 ırnııl.-rth•n ln·rl ılu' 111.111 ı·t-1.hı 1 cı:ıen •oııra bir UçQnctıslliıQ deue-11 .ın~ lmkAt\ yolı::ı.ur B:ı 7Q1 j• n ':: 1/1957 f'Uzull TI:ı, Jtr:: ·e 1 srı·v ROPER 
DP. yl del:U. ~tend.ereai ;.u ~r- ;nıB. o.ı•. 11 ı 11 ı..ııa111:ı.1qn1 111~4 met ıı:arannda oıdu~nu teşplt et.Uk· blrçok "f11A.ye. lertmı:zde öldutu . .' pı .. .:;o Krş. 1';nJ 750.000. 
laı-." Seçtmı banli pan. lı::a:tan3C lwft'll ı.ula,ıa ıır.ll>lllr-r ıll', <'tını- terin! Uerl aUrQyorı.ar . l)J RJ%edf' de .arrlmln .tade-rl kO.- '8 !1/19.57 Benjamln Fr•nll:Un 
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C. H. P. Hadımlıyı Savcılığa verecek D.P. ADAYLARtl D. P deki ikiliğe mebuslar sebep IAŞYAZININ DEVAM! 

lRqı ı incide) 
cıfoilEÇl't DO~\"\F:lll 

Eitr'Pm Ö:ııdf'ıt sözlerine devamla 
IUQları ısöylemtştır: 

•Bu t:anun.euz muameleler' oır 
d.oaya halinde toplaninış buıunmalt" 
tadır. Oıttıkçe d.e dOl'l.Y& tabarık
l&şmaktadır. Va!t velttll olarak Kt
maı. Hadunıı bütan bunların önU· 
he bir tf'k emirle i"~ebJllr. Btr e
mirle bucları önlemr- ı kabilken. 
bu tekilde hareket etme-meeı &11la 
dotru layılamaı. Bu kanuıı.~u:a !ıa
rtketler "Crlal raıı:ın bır r:amands 
etıcııı umumırt. önüıtd.f' bütün cıe
!:llerı Ue ber'aber açıklanaca~rr. 
B:z her feyd.en e-vveı kanunun h.\
tlm kılınmasını arıu ed!voruz. Mü
cadeo!emız bun• tarıı a:elen:erıe oı• 
mUftur ve o:acattır • 

~ \' l'ILTÔ \ 'FRF.Ct;ölz 

•Kema: Hadmılı hakkında ne f&
k!lde takibat 1 ıen1:ecettn:• ıor· 
mamız Uzertne cıe E~rrm Özden. 
•bu meeleıer! ef'kı\rı umumlyeye 
•rzedecck ve d06ya:ı1 da Cumhu
r.Jet MUd.deiumwnıllltne teslim ~ 
d.ece11zı cevabını venntttlr. 

Alakant elçi oluyor 

ÖTF. \ . .\,DA'.'I t~E.- (8qı ı ınctdıJ diri ıcf' ler le lnn!f ve DP. ıe. • • •N 
n~ııer tır&ftt.n KlltmPM• D.P fBq1 l tnctdel mı erdir. Eakl ı.f.ıtıetveldllf'rlnden rL hl!ıblnl vere rmişh roır. Tal ·ıa1 nel bmşkan. Rene! ıdare K.urulu- H EPI M iZi 

Uçeıstne ba lı Camit ~ff'RÇ1t ocatı mebuauı. Ömer Atavarcıar (Sandal Seli.hattın Kara.yavuz denemeye le mılletveıtlllerı hem hlzıpçıltkte nun hata:arını anlad1Qından :>ü-
bınuının tkl eokatın blrleştll1 noıc ı.Y• tttccarıı, HütıametUn Petf'ie ıırmemıı. HaJıde Asr&noğlu, 11.ıu ... muvaffak oldutdan. hem de tefkl tün 1şltr1 ken<ll tı.tertne almak 
taya yapılmış btr eerekoncıu ou- (DoJctorı. Bellt Bf'ler (Tenıe~o. tafa Reşit Tarakçıotlu, Sllleyman !Atın kendJJerınl tuttutu zehabına mecburıyetındP. kalmıştır. Ge-n~l • • 
ıuıunMına ratmen bugüne kadar Ahmet Unaı ısendlkalar Birlik! Febm! Kayacıoıııu • .Muzaffer Ha- kapıldıklarından AnXaraya dön o, btlıfkan. te~ktl.ltın tikA:;et "t·!" du- NASI BI BU MU~ 
yıkılma.mııt oımuı vekaçA.kln!laa.t Ba:tkanı), Behçet Uz !İunlr mebu runoıııu, sa.mı Orberıt yoklamayı te R'f!neı merke'Z.e 11utının d.uL"Umu 1 rumunu teker teker tetkl'.< ettı~-
~t'beDlyle kanuni muameleye tevea auı. Enver DUncıar Başar (Avukat kaybetml!JIPrdlr. nun çok iyi olCl\t~u raporunu vf'r- ten eonra.. yolt.l&manın yapılmaaana 
8111 olunmam~t J)&rttzt.n zıhn~ye e.kl Jzmır BelecUye Rel.l!IJ), Necdet D.P. llffteıııne ınerke&df'll Selı\hat mışlf'rdir BıllncııQ"ı aıbt, D P. Oru- karar vermiş bulttndukurMan 50 <Baıı ı tn~lde> 
tin bir örnetı olarak iÖ&terilmek~e- Davran <Avukat) tın Kararavuz ve Refıt Tarakçının pu bu lıjl enine boyuna münakaı;a Jldc bua:ünd.en itJ.ban!n D.P. aı:taJ ır-rdt bnluomall '\"'"!'. bunnn temi· 
dır. Liste dılJı kal&n PAkl mebualar kouulactı.ıcı tkhmln edilmektedir. e-tmliJ '\'e nihayet eeçlmlrrın hır Sf'- yoklamaları yapılmava. başlanmı • n:\ltnı orta.~• 1..oJmalıdırlar. 

ıunıardır: !ılehmet Ald.emır. M"h· ı\l"\'O'I)\ lOh.1.\,1\ ne evveline alınma.:;,ı lıusu~uuu ktt tır. Kararın kendi aieyhlerıne el.ön 1l4'rl.f"~ tllllliln \..! m111Ptln Tlcd3-

A.RENDA 
VEFAT ETI'! 

met All SebOIC, Nuriye Pınar, Nf'- Afyon. 2 Buaün şehrimiz O. bul euniştfr. Partı Genf'l Btt~.l\.anı, dO~OnU sörcn ve teı:.tılAta tar1ı nındal.I mulıi.addr-"' ate11 n:ra.nJl'lılli1 
btl Altuıt. Abidin Tekön, Muza!- P. ıı metkezLncıe yapılan denemler bu kadar boyuıc bir muvaffakıyet yU&ü olmayan birçok mllletveltli- ıır. 0 ,ır-rel.. haftAlftr ıcındf' tPllil· 
ff'r Balaban. 1oonun<la Rıztt Ç'rrçel, '\tUııakalAt ~aıtıa~·an mıllelvl':klllerının hl'meıı ıert bu &eler ırenel mertte.-:!'! Vf' rlnl hf'r tarafa yaJacft\.tl1'. Reyini 
t;!-;lil!ott:HtR: Vekıli Arif Oemırer. Osman Talu. ~eı»oının tekrar· mebta olır1aları ar btlha.~a genel ba.-ı:kana yüklt'nm\.."" dU<iilhımedtn. t.f'mlnat almadan \Ul 

Eskişehir, 2 - EAkl,ehtr 0.P Alt Celıll Ertüz, Kemal Öu,;oblll1. zutıunu ızllar ruruş. bOYlı;"ce mil- te tıa,ıamıştır. Jana<·aı.. TUrh. ,-ataad lan b• defa 

(Ra.1 1 
lneld•> 11Cl&Y ı·oklamaıarı butün yapılmış Orhan Uugun, '.\ltı tafa Öztllrit '\e :f'tvekıllcrl 6CÇltıı mınta.talarına ~lıud.J gcnrl merkf'Z lklnct blı Pf'h. 8~ olafA.Jı;.Ur. 

er-,kl mllletveklllerlnd.en dördü lls- (\rıf Ylğıtba.1 mıııetvekillll:l adayll- d~lı;ılrnaya baıtarnışlarelır. i te bil bOvtUt tf'lılike ne karşı kar ıya b\l-
tanla.rmdan Muatafa Abd.Ulballk teye aırmlftlt'. FabrtkatOr Muhtar Jını ka.zanmıştarcıır. tlln hidLaeler de mıllf't\'ekıllerinln . • ki1i'ıt Ahmed Emin YALMAN 
Rencı.amn t'enausl. buıun aa.at ıo B~irurt ne Eczacı Liınaıı Sayın D.P. h.fl'\11\ \ \ Oh.J.\ \f.\"lJ:\U.\ tekrar aeçtm mınt&kalanna Jıt'lm~ lunmaktadır. o da ıudur. Tet • 
da ıı:t.bemefend! caddealndetı 19 lıate harici bırakıJmışlardır. Kor- 3 'l•.Ht:o. t:LE,Dt .,ıen ııe b114l&n11ftır. Teşkl.llt busrQ ~arafın~an aevllmeyen Ye aday, yok
numarall k.ö~kUnd.en alınarak, Har• gı-nf'ral En\·er Ako*ıunun da mer Kütah\·a -:ı tHwıut;.l) - Buııou ne- kae!ar kendilerini Jhnıal eden .amal :n.d.a kazanma ıhtımall 01

" 
darpaşa pnna getirilecek •e ı2.30 kt>Z<.tf'n aday ııöatertıecrtı &Oylen- yaı>llan )·ok:amaıar eonunda Kü- milletvekUle-rıne :.·uz çPvınntıt ... e mayan mllletvekıllrrt bu uteor ae
ınn.ıyıe Anlr.arara nakledilecektır. :nekcedlr. Kazanan. ad.aylar tun- tahra D.P. adayları tıf'llı oımuır otomatıkman aday olamıyacakla- ne! merkez ve D P alrJhlnt' pr~ 

Rahmetli 76 yaşında bulunuyordu. !ardır: tur. Achıvlar ıunlard.ır: rını, anı ta~dlrde parti tetklll· puand.ao;a bqlamtşlarcur. B~nıar 
Yanyada dotan rahmeuı A. Renda. Abidin Potootıu. Kemal Zeytin- Ah.met iıuan Gilnıoy ıOoktor. und.a çalışmıyac&k:larını ..,.e aeçlm için PO bayllk karıp, dördünca et• 

DP' den istifa eden 
Binerbay Hür. P. de 

<Başı ı lnctd~> 

5 - Re11ab1 e ' Hu. 4 - İ<t; YA.r. 
B - Zebuntu. - At4lt. '1 - An: AT. 
Y~karıdan a.tatı . 

ı - u.· N ra · ı - Slbirt:ıaz:. 
:1tt. 5 , e. 3 -- Ra1lha. 4 - İb&· 
1 - Yer; Ballt 0 - Hab; A~. 8 - .A.lu - Et~ Ya.it. 

~iV. K~H~ıdımlı 
«Ben Hukuk Kanun 
adamıyım» dedi 

ı.ıanua. 2 ıHwıust) - HQr. p, 
sinden lst.:'uı ıenış dedikodulara 
11ebep otan fthrlmı~ mebualanndın 

Yunus Muammer Alakanı Ankara. 
dan Ala'8h1r yalı:tnlarLndaicl Clftl\Q:l· 
ııe dönmnıtur. Çot yakından aldı· 

tımı11 btr habere ıOre, Alakanı ıl· 
J.-aai hayat•aı:ıı tamamen ceı:ıtecet 

·ve lınümQzdeJı;l i"Unlerdt Rlo de 
Janeyroya elçi oıarat sOnderUeeet.
U•. 

çe,ıııı devlet hlzmetıerlnde bulun· ogkl, Hicri Sezer, Ah.met Polatkan, Celll Bavar·ııı cı.aınad.ı) Sü\eyman ıerın net.icesine tesır edeceklertnl ne ma-.,larlnı kıdrırarak çelonele
mu. d.eQ;erll btr f&balyettı. zıraac Halil Akkurt. Hamit Oedelek. :Mwı Nuuhıo~ıu !Avukatı. Komaı Öı:E-r blldtrmlşlel'dır. Genel Merkf'Z bu r1 ve bankaya 27 şer btn lira borç 
Bankaıu senel müd.ürlUQ'Unde, BI. tafa Çürilkı;ıftçl. Rey tıwılfınde (Avukat), lbrahım GenntyanlıoA:- cı.urumu e\·vell mUletvekllleri lehi Ju bulunmalandtr Milletvekttl ol
r1nc1 Dünya Harbi aıralarında Hıt.· 3.lallye Vekili HMan Polatkan dör lu (tüccarı. Mehmet Diler (tüc- ne halletme!<: 1'.tedıtıncıen, aon aün mayınca hem bu paraları l'id.f'mck 
lep cenel vallllS'.lncıe, tzmir valili· düncü aetn1ektedlr. car), Emın Topalak ıBcledıye Rel- lere kadR.r htzıpçıHk yapılan h- zorund.a kalacaklar. hem de celir
Alndtt, tıc:ıı.ac Bakanlıtı mü.atetar· Dlter taraftan. -c.r.ı P de bugün 60, J:rhu1 uazned.ar ıorman !\tü- ll'rde aday yoklamaaı yapıtmama~ı- lf'rindP mühim blr detışme olaeak-
1111:ında, Qankırı mtılet"Tek1lltl!:lnde, yoklama yapılmı.ıt. S<'Çlml Ahmet hrndtall. nı kara.rlaştırmı~ ve paı·tının rttlıi:- tır. D.P tf'4kllltı hali hazıl'da iki 
uc; defa Maliye BakanlıQ:ınd.a, ııct de· Otuz, Se}·!i öztOrk. iıımet Aktop, L~tt'}'l tamamlayacak olan Uç sek men!aatlerı sebebiyle de lll'kl kutbun arasıncıa bıııunma:<tadır 
fa .Milli sa..,.unma Bakanllıtı \'e T. Sıtkı Qörtle, MU15& Be.şar. Şaban 

1 

tıım ırenel merkezcı.en atetertlecek mılletveklllerının tekrar aday ol- Ancak. O.P. aenel ba..~kanı hıtıf .. 
B. :..ı. Mecll.el başt.anııtında bulun- Kurtulut. Ali Dü.tdaman. Niyazi tir. &a:ıtı mtııetvekllleriııden beti. malan ıetf'nmıştır . Faka~ teşktlkt tarı "Ve parti aleyhine v6nelecl?lt 

Ozan Jc~anmı,ıardır müteaddit tasnıfe rajpnen el~nıeyl tan ı;tenel merkeze ıoı!kAyetıer yaii; mlllet•eki~f'rının har~kt'tlerınl On 
.mu,hır. ~ \ '1Sl '\ . kaza.nainamıştır. C.H.P Oed.z ve maya bR:Şlamı~tır. Bunun uzcrıne lemek ma.~actlyle 5ÖZil geçen mf'<' 

:1.tanbUlun legali aıruında. Mal· Sam!\un. 2 - Sarnaun D P ?1.111- Sımavda kUV\'etll ııörünmekted.tr. Gt>neı 11.ıerkPZ İl Başkanlarını mer- huı;.ları ' :.tfl lf'r arRı;ına atacalt:ı 
taya •ürtUenler araaında merbum letveoklll ad.ay yoklaması buwtln ya ERZLRl 'ı: kue d.avet ederek kendt1Prln1 ıkııaa vaacıtn1 vermt,tır Bununla ber:ı
da vardı.. pılmış. Hacı Şükrü ırurupund.an 5 Antara. 2 - D P. aday yokl&ı:ıla- ı;ııı~mıştır. Fakat ıl bqkanlaı.rı brr. D P. l(J.ndekl lı:a:vn.-ma vo 

4 terhı.:ımun cenaze namazı Cuma 
l(UnQ A.nlr.arada Hacıbayram camlln. 
de kılındıktan aonn defn dllecek· 
Ur. 

ve Tevfik heri hızbtnd.en de 7 ki- !arının netıcesı pcydf'rı>eY ııel- G E N E L ırE R K E z İ N bUvük çr:zülrr.eıerın asıl adar yok· 
ıı k&z&nmtfttr Kazanan ad.ayların mete h8'l&mıftır Kuaıı&nlar Rıf tavsıyelertne e on o ı a r a k lamalarından ·snnra vuku'bulaca. ı 
latmlerını vertyorum: kl salım Burçak. Abdülkad.tr Er- htlfa ııe Ct"vap vereceklerını b!l- ,tahmtn edılmell:te<ll.r 
Hacı ŞUkrU Uluçay, Ekrem Anıt }"Urt, :~.h.lll!afa Zeren. Fethullah --- ---

Naci Berkman. Ömer Gırı,e;. :Mehmet Ta:fkeSt'ndl Sahr* ErdUman. Atik 
Ya.ı,ar. Tevflk heri. Hamdi Tekay. Paland.öken. Rıza Topçuo&lu. Ali 
Salını Körollu. Ferit Tezel. Ab<lul Karahan. Nihat. Cıer, Ha...,an Nu C.H.P 13 ilde daha aday seçti 

B n bundan o10nn. 1l.h&mlanmı 
madde madde bellrten b1r zabl\ 
tuttum v• blr nuahu.ı.nı Bafbak&n 
Adnın l.lerıdere.ıoe, bir nüahuuu da. 
ıeneı idare kuruıurıa verd.lııt. Bir 
müdd.et aonra ıenel idare Jrurulu 
aelı:reıerlnden aunduıı:umuıı; zabıtıır 

hak.kındakl !1krlnl •orduaı. Genel 
aekreter mtıatebz1 blr eda tıe cDa. 
tıatan be7. eJ.lr.lyet1nl aldl.k. •e 
doa1a:sına ko)'dUk,• ded1. Bilmem 
bu .tözü acııuamal}:a lilzUm. YU' mı? 

Geçen Puar ıQ.nU te.ı.ıonıa to"P
Jantıfa catırıldılr. Toplantıya Ah· 
met Sallh Korur başk.&nllJt edlJ~ 

du. .saçım •• pollU.U acemıat oı. 
dujumdan •izlerin y&rdımJ.DJ. bek.• 
llYOnım• dedL 

tııer Kanunununc nı~" 1 ıncırıe-ı 
C. Fıkrasının Vııı.lll ~TadCN.tnın 
kı1·e cı.ayanarak ve "!iı taııuııg-ı yet 
c;ınde huzur ve ~h·t"n ısuıırıarı ı
h!J\ •mnı1·~t.ın1n ternı lıtın ve tav• ldameın &"&Yesı 1 Ql munaıa:ıı 
>·apmaıcta oldukıar~ e •Razt·telcrın 
rını Y&ııall: f':tmif •eçln~ anketıe
Şeı:nsec:ı.d.ın Otı.naİtabun,. ı k611tltk 
b1r be)·atıat ''ererei,' aa.n Ua.sına 
manıncı.a propaaa ~çlm za
&eleh•rdrı aııcat nc:1a ile ilrı:: roe
carı »Ol&btlecctı~~·~ kanununun 
HıtdL"nlı'nın ~ltnl ,., bu acl>eple 
ı&U$ta tneor Kan, e 111111 hır hu 
kıı.rar ... ·eren:ılyeeeft:ı~a d.ıyaoarat 
Kemaı H&<Sı.nıı bcl!rtmııti. 

eöılerını. •keı:ı.a~ Oil.naıtaytın bu 
•e tanun acı ntn blr hukuk 
t"'••ıt <:<tvapı::,:'ırnldutunu» bellr. 
ve ÖZ!etıne IJ AC•tını eöyleı:ntıt 

•a,.n hukuk ~!'\,, d.t>va:.n etmtştı.r· 
Bana. ,.erUrcek ıuıun a<:ıamtyım 
ve hukuki ol Ce\·abın da t.anunt 
darısı K m-. ını ıaterım. fı t-r an ununun 
ııtra.~ı. rmnıyet \•e 2lkrı Reçeıı 

za.'i!Yle alınac :'J:: uavıe mullba
Untla, Va.li a teıtblrler mc-vz'.ı 
kııı kılnııttı~e k&Ytnakamıarı y~t .. 
'e-hrıc tnuhtrl Ank,.t veaııe"ıvıe 
•and.ııt b•·ıar lf l'erıerltıe konan 
b -. ınaa va• 
ırın.. ~rctıkt(' · -•naaşlar bır 

!ar konu ttıkt n t•banca ve bıça:.. 
m ~11ıtht.le f'd::e1k;ı~~ra mı tdare 

u ld.art karaı·cıan 
muııtf'1 alanlar nırnrut:en 
.ıtil.rarlaruı tılb •&:'la ld,u1 
• k ı o.acw ınerc leı ne mtır an te•-

't rl('r Bu C.llt. b acaaıta ~J·· 
kaza mo~~!<l • eı-.ll:k d.ati 

Iiıa mıı. Ju me1eı 
l'lututuıtuıı 4'11 ('n ~ İt1are 
rınd .. n btrı oıcıu~u ı.n ı:n lel('m 
bll 'araı ~ nu em .,.., 
rııı manın 1ııare llukuku J u
dut~':C1•rı&ına aırece~ cıe-receae al 
tır u lfa<1e ffıterek ı~~le demır 

•VIIC.yeu Of'n m n enını)·r1 '\'I'! a.~aylŞta-
rı tt}t ~uı olanlar kartu.ınd.a, ıı•:f
zam et~ zevatın törUşl<'r: hızı ,, .. 
ç!U) ınu~· 

1 
Bu ankf'tler. blr «6e· 

tnuanı.-lf'll•" ~~~ detu, bir cııeç m 
Vali VekH 

Y•Ptn&iı: 1' Gı.ha aonıa, •Ank~t 
ne ' ıebrın tnUhttlıl ~em•.ıerı 

i&nQılı: koyn 
nır ve tııiin · ıaıc, netıcelerl t&.'f-

ıen, rrutıeıv:~ı~~ f!U ve hRr~krt-
Je dPt ı rıuın •eçlmı krı:1unu 
gı.U d.f'l11ıttr ~an, UZ•ktan btlt ıı
nu zavıresı~cı .. ne:~uu, seçim kanu 
demı, ,.9 •N•bız ııne1ı:: hatalıdır 
edllen yoklam• bı:Oklarnbı ta!>tr [ 
ma.<111 bllt d.e&llOJrt •Taban yocla 
mı§tlr. 41ye tıAve eı... 

\tı·st·'I BiR 
R \ot~E 

MUŞ 
en_ ı 1 '1ıC>htel 

h.O\ r,ot. kt 

H,ıeo. ~uşun blr tts 
d.tı.• Clt! ~ıre 1• ifludt!:cJ ba
"ıülmu"1e-rı.run GUtUn lınca. .-1ay 

n arttı. cttı. bUSbQ-

l.e Deneınl9terd.e trıutııka kaz&nnıa• 
ttven bir ııarnzet 

•aatlf'r' ... a11e kOy11 lt!lar111Un erk,.n 
rıroara:ncıa 4 kO · o 111.ıücQ 
kPnC!&lnJ Y vardı. İlk kO··.jp 
nuUeve karşıı"ch;ar Kovlü, Jtn
yorau :C.6kte k141ur eUneme~ ıstı 
Faıtaı· 1 Y oa 1111nda oturdula•. 

•&rnır.:ct 0e ~ 

• :'~~~;na d.~~~aYln:~ ~~~~~ ~~::: 
tan köyıuırrın•tınaıd~n bııtmı, n
b!rl~rınf' T<ttff ... Yüzü Ml\ttı. B:r. 

E , · ..,.e hl,..,eu• ....... 1 ler. n Y&şıv.ı, O p 'w • ''"• ouf f'dl-
ne cıönüp 1ı1ıtııaan ~~ay namztıdl-
•- Beır. aızı ev r tavırla: 

mı~tlk» CIPdl. Velce hiç ROmıe-
•- Pek tllblt, ben 

ıtarıda ikAmet ecıcrıın esasen An
dadır.• · ltUn ora
•- lyl amma &rkaa 

d!ltlntzı ıyıce &nla..-ıııya.,ıar ne de-
lı:onuıurtazııı: Clha l)"l 

0~1~~ai~• 
•- Kürtçe trU? P•ıt bece--

mern..ı • .,... 
Salonda 'lo'eDlaen hll' 

oldu. At:alat, blrbtr,nıu &eılııll&lı& 
bır şl'!Jlftr fıı.ı1d1fttıar kulaıtına 
~et: )'ine en )'&flLtı h~e Dlh .. 
nUp: de- dıs. 

c- Ku ur• kalnıa ne 
önce tUl.ırnizJ Olren.atn >' Atataı· 

· aonra. i)tZ 
onu tuanrtırırız d.lYorıar.ı cıertı. 

Ada)' namzr.d.l. htraz bozulnı.u.
tu f'akat \fi Pl1Jktn111;8 l'Urd.u 
c- Pekl. öa:rcnlrlm• dlY1p kl:'ıfdf'~ 
ayrıldı. 

Tabı! kl acıay nam~ı.1l rtlkPır uç 
köyün pro~amını dA. lPtaı etrnr.tc: 
zorund.a katcıı Haber derhal. cı
vtrdald bü n köy ,.,. kıuı.a~aları 
yavı,mı1tı 

Şıtndı aaaı;Jarı ' t:una.rab ıecek 
ttık r;~. tyl Kürtçe b ıer:ı btıct 
teretıman tutmaıa kall1or Mite
k1m onlar da bu yola b&fvunıu.
ıar şımcu. berkea, tercüman pe. 
ftno.e 

Gaziantep Nafia Müdürlüğünden 
1 - Kilis. Leylit, Kilis - \Iezraşir, Nizip - Eşme karakol bina

ları ile Kilis - .<\irin takım mcrkeı.i lnşaatlaı, işi kapalı zarf usulü 
ile ek..-.iltrmC')"e konulmu:;hır. 

2 - Keşi! bedeli 224994.60 liradır. 
3 - Eksilim~ 18.10.1957 Cuma günü saat onbirde Nafia Mü· 

dürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait keşif ve şartname her gün Nafia Müdürlüğün· 

de görülebilir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için lstlklilerin 124199,73 lira mu· 

vakkat teminat vermeleri \'C ek iltme şartnamesi gereğince Tica

lah Kelrıı:ogıu. Nuaret. rıuaoy, A- manoı:ııu. ~talik Fırat 
&at Saraço&lu. ,\'.\ T.\L.\ \ : 

Samaun meb111lannd.&n Hadi u- Antalya.. 2 - Buıtün yapılan O 
zer.· Rahmi Otan. 'Mubylttln ÖZ.. P. yoklamalarınd.a kaz~ıan adayla 
kefel1. Abd.ullah Eker yoklamada rın ısımıerını bıld.trtyorum· Ke-
kazaııanıamışlardır nan Akmanlar. Atıınet Tokuş. A-
'' \' 1'."i \ : ttlA Konuk. Adnan Selekler. Yllf:lar 

Manlba. 2 - ManIBa O P aday Yazıcı, Sadık Erdr.m. NlehmeL Ak· 
yoklaması buı;ı:ün yapıld.ı. 45 ada- lbrahım subaşı. Ömer Eken 
ı·ın katıld.ıtı ynklamadı Samet A- f :DtR!\F. : 
ta.oQ:lu, Şemi Erııın. ll.fuzaffer Kur n.P. Rllknettln Nuubloltlu, Ra
banoıtlu. Naflz: Körez, Atıf Akın. eth QUrkım. Kadrettln Oltuza1ıcı , 
Orhan Ocakol!;lu. Cevd.et özııınıın. Nuretun Alanya&. Sabahattin Par
Cemıl Şener. Ad.nan Kara0&mt.nojj' 50y. (B;r a<1ay cıa ırenel merkezden 
ıu, Sudi MıhçıoQ:lu. Selim Akif, Af-Çllecek) 
81tleyman Çattar kaı.and.ılar. Arrı Qf'.'Çen cı.evre o P. mebusıatından ret Od:ı.sı ve..,ika-"ı ibraz rtmelerl lAzımdıı·. 

6 - İ"ilekliler, gerc:ek tek kl.?ji veya tUzel kişi 
CÖzeJ ve tescil edilmemiş ortaklar k3bul edilmez.) 

olacaktır. ca lk~ aday merkczd.en gQ.sterUecck bu d.evre yoklamutnda kaı.anama-

7 - 111teklilerin, ·bu i tn teknik ön!'minde bir işi iyJ bir su· 
rette basardığını veya idare ve denetledi~ini isbata yarar belge
leriyle ihale gününden en az (tatlı günleri bari~) Uç gün önce 
Viliyet makamına müracaat ederek bu işin eksiltmesine ~rebit
mek h~in ehliyet vPslka~ı almalın şarttır. 

8 - İtJteklilerin. kendilerinden istenilen vesikaları trklif 
mektupları ile birlikte zarflara koymaları ve zarfın arka~ına ya
pıştırılacak mumun para ile olm:ımak üzere mühür veya imza ile 
iyice kapatmaları \'e eksiltme günü saat ona kadar nıakbuz mu
kabilinde komisyon rcb!iaine vi'rınc?leri lilzınıdır. Postada vuku 
bulacak gecikmeler kabul edılmez. (13877) 

Elektrik Fakültesi Dekanlığından 
Faküllcnı:z ElCktronik ve Elcktl·ik Ölçmesi Kürsüsün· 

de 62.3 lıra kadrtılu TC.kni"syen 1 ık münhal bulunmaktadır. Bu 
kadroya Fakültcmizı;lf'n \"f')a muadilı i'cnebi bir n1üc ... scse
den mezun hır ek>ktrık yilk ek mühendisi tayin edilecektir. 
o\1"2U edt'r.lf'nn 15.10.1937 tarihine kadar Dckanlı~a müra-
caatları bıldirt: . (14071) 

Hatay Yağları Türk Anonim Şirket! «Hatay» 

mssedarlara Dan 

tlr yanlar fU,nl•rd.ır Kemal Y1$ınkı· 
Halen Manlt:ll mebuau olan :\ruh uç. Cemal KöptOIU, Ha...,an !.Iak-

11• TUmay Hayrı Büke ve :'.\leıth sutnR:lu. ll.Jehmet En21nnn. 
Tiimrr yoklamavı ka:z.anamamı*lar- F.L.\7.ıh: 
dır ~tanı ada yoklamava müKtaktl ıı:lbıt. ı - Şehrt?hızd.e O P a
nla.rak tştıraıı:: Ptmeyen Hikmet B•- dav yoklamaları bucUn yapılmış. 
yur·un GPnE>I Mt'rke,.den gl'ı~terllf' Bedt'f'ttın ARI. Ruım KO('Qkel. ö-
r>,.itl ı ııhmln edl1mektedtr. mer Savcı. Şt'Ykl Ya:r.man ve Ra· 
RO'' \ : &ın1 Gtra~· yoklamavı ka,.&ntnı~lar 

Konya 2 - BuQ'Qn f'Phrımlz!j~ dır Bir acı.a.:,·ı da G~nPI ~terkf'z ıH!' 
o p arJa7 yoklamuı yapılmıştır çrcektır 
Ynklarruı.d• kazananların 1Rlmleri· klRkL\Hflf 
nt hlld.lrtyonım· Ktrkıa..ıoell: 2 B11ı:tün vaınınn 

Fahcı A.ı.ranı.:ıu. HRmdl Raıı:ıp A- OP ll.Jıllel'\'eklll adav t.eçlminl ka
tad.emır. Mustafa Batrıa.çık. Os- r:aııanıar tlJnlardtr: Sıtkı Beellt. 
rnan Btbtotıu. Ren1zı Birant. sıt- Avni Sa'<man. Şefik Bakay. Duu
kı SRlııu Burçak. Reyhı:uı Gökmen dar Df'kllnt.. Ali Ceylln Blr aday 
nllu, Muhylttln Güzelt.ılıç. Saim ınerkezden ırMterllecekttr. 
Kavmak. Hulki Amil Seynıez.. Ah· 8\1.tKt:<.;,fR 
tnri. Koyuncu. Hunmet Ölçmen Bahkeııı1r, :J - Bugün yapılan 
)Juıtafa Rum~an, Sabahattın Sa- OP. l\Ulletvekllı aday :roklarnaları 
vın. Saml Soylu. Ömer Şeker ve nı Eııat Budakotlu. sıtkı Yırcaıı. 
Nafl2 Tahralı Halen mllietveklll Sırrı Yırcatı, Ahmet KôcabıyıkoıR:
olan ?.fekki Keekin. Tr..,·nk Baran ıu, ?.!Qcteha Üııtun, Halil 1mtt, 
,e lUdavet A:;dıner yoklamayı kay \'aclt A~na. Artf Kalıı~ırotlu. Fa 
betml.Şlerdlr Geri kalan 4 •~ayı ık ocak, AH llert, • tu2affer Jl!mlr-
ttenel merkez f'Çttektlr oKlU. FUat Onat ltazanınıtlard.ır. 
·rn \RZO' o\ 1.\ \Z \" \'il' \:\ Oıltf'r uc ali&? ııen•l merkezde cKöe 
'.'IFHL~I. \H: '\R !f't1lecekur. 

Tra!Jzon. :J - D P ~lletve~:ı \tl O t . \ ': 
rotlaı.:nuı buKU.n yapı:dı. Denr:nc ~hııt:ıa. :ı: (HW!ıU&!) - ~ull:la DO 
netıc;l!fllnd.e e-ıJk.ı milletvekillerinden P. adayları bellt oımuıtur ı.ıatede 
~taıunut Ooloıtlu. 01'1man Turan. ~-er atan. taımler tUnlardır: 
iemaıı Şf'ner. Sabri Dilek, PPrteov Nuri Öaı&ıı, Zeyyat Mand&llnct, 
Sanaç ile idare lı:urulu ba.,t:anı Turhan Al::atCL Tnı:ırut Topalo&lu 
Fikri Karanış. B~led.lye Rel.81 Ha- D!ll\•er Amın. HAdt Pekin. 
lll.lc Culhıt A°lçaabat kaza5ı Cum- Dll:f'r taraftan. Nltık Povraz:oıt
lıurivf't. sa..,,cııu Salih Zeokl Gün- ıu. Yavuz Paı:ıamf'hmPtotlu ve A
dogdu. Ankara 1ıçe İkinci B~ka- klf Sarıotlu ae1aylıktan ff'ra«at 

ıoaşı ı ınclıte-> 

Aydar ve Yeni Sabahtan Orlıan 
Bt~ı·ın de merkezıtcn adar a&· 
terileceielerı eöylenmektechr C 11 
P oy pu..laları Ankara. lt.tanbul v~ 
fzmırde ba.-ttırılacaktır. Genel mer 
kez: aıtay ııt.tt'lf'rl hazırlanarak mat 
baa.va verilmiştir. 

C.H P genel merkezıne bu~n.., dr
muhtellf tılerdf'n yoklama netice· 

Abmet Salih Korur, mU!etvekil· 
lertnln eoruıa.rına cenp ,.um.ette 
ıüçJUk çektikçe yandaki odaya Ad· 

. .:.ıe· Ha.ı.. 11 Gazal, Pata a '.\fua:u:eı: nan beyin 71tnına ıJ.cllror, oradan 
Tilı.tıl, Haı::an Çetinel. İbrahim O• taııma\ alıfor ve ondan. aoııra biı:e 
ıtur. Mümtaz O~kdereııoııu. ceyap 'Yeriyordu. 

AR'I\ I~ Bu aradıt. Rahmi Ze-nn denemeler 
Ahmet Özdemır. l\lt'hmet Ur&I, olmaaa aeçlml kaybederta dedi. JSU· 

Saiihattln Yazıcıog:u, Salt Baba ıun bunlar her ıet:en ıun beni o. 
can. P. d.en blra11 daba M>tutmakta tdl. 

BliRS.\ D.P. bugüne kadar daima antlde. 
lbrahlm Ölttem. Ratf Aybar, Sa mokratlk kanuatır çı:karmuı •• 

bahattın Çıracıotıu. Em!n PaksU•., me.mltketln hayrına olacak Jta.o.ua. 
Nuri TO.mar. Abdürrez7.ak Alakoç, lan bir kenarda bu-akmı4t.1r. lerl ııelmlştır 

.\ ÖH: I }.:luammrr Canıtez. Orhan Oıray. Bapek!UmJzle OdULDda y&ptllJ.· 
• sablh Türklı.ı'll. Alı oumıu. A· Ekrem Erd.em. İbrahim Yeşlllpok, mtı bir kODUf,m&da baaına hürrl:reı 
ıl E.'rhan. Hamı 1 A:..::Ca)·a. FUat Fı ı Mw-a Uzer. Arıt Lan. ıaıal. v.-eıım. t.bat Jıatk1,nı tanır&1ım 
rat JtfR. P. '11-.Bl"'l.\JU .\'\KAR.\\'\ diye ricada bulundum. Bana aöz; .ve. 

nt,GÜI. DÖ'\t',OR rerek. buaun ;apacatun rann J"&· 
~ıu~tafa NL: o.-.···' ·1:ı, Tekın Ött yandan. ~ehrımı:ıcıf' bulu- pacaııım diyerek dUne kadar atıat-

tıerı DlkmE'n '\I Z··ıı: ôzaoy. nan HO.rrlret Part· - : mtbu.-.ıann- tı 
.\' 01 , d.an bir kısmı yarın yapılacak olan 7 aened1r ı.rendereı emrettı. blz 

"Qecmett;n Alı:çasu. Nedlın ~11J· umumi idare bcyrtt topıımtı"ına ;raptık. Btz mlllt!tTekU\erl buaüne 
ren, Adtı Avlıedar. izzet Cambu- katılmak ü~ere Ankaraya hareket tadar bir d.efa liÖZ aab1bl olduk, 
oıtıu. Muzaffer TUnoer, Bil.en.O 01k· etm~,ıercur Kabınert devirdik. İş~ bütün bun.-
pınar. Haşmet Akdollan. Osman 0,1 30, 1 't\ ERSİ~f.ı.t Jardan aonra Ant:ar&da cettmez oı-
ra. Kemal Gf"nçt'r ve Davut 13el- Ht:R. P. '\E GIRDt dum Ve latl!a eUıcıet meeburll'•· 
çukl İstanbul tJnn·ers.te~ıne mf'n&Up tinde kaldım. c1l)'erek aOzlertne aon 

· DE,fZı. t 30 taJobe dün Hür P ye a:ınnlşler verdi. 
Hüdai Oral A:.ıo Şnhaotıu. Nur1 ve atoçlmler eanıuııhda vazı!e. atmak Bundan sonra. Datıatan Birıez-ba.y 

Çallılar. Fuat Oa8;devıren. Lunaa 1 -"tt'cllklE'lrıni aöylemlşlerdır. kendl.stne .tonılan auallen cevap 
•. ·ıh K Ah t l'.'1·1•· ı. H\Sk.\"I v•nn•·· b .. '.ad• .,;rıan. • e met ocamaz. m~ A"KAH.\l \ r.l'T1'1 "' .. 
sacıt ÇatllRan ve Cemal Ya.tcı. C M.P. 11 tdare Kurulu. faa:ıye- Datıatan Blnerba1 etliden .onra 

ot.,ıtl:;U \~8 tını birkaç KünQenhf'rl münhuı- Hllr. P. ;-eneı merlı:utne aitmiş •e 
Hil6rev Polat. Avnı Koraınan. Ne ran ad.ıy teabıtl işine ha: retmek- parti ileri ftf'lf"nlerl Ue s6rutmU~ 

catı Alp, Neocmettln Coıtar, SalA~ tf'd.lr, İd.llrn kurulunun merkeze Ulr, Bu ziyaretten 8ôn.ra Allbrada 
hattın KaCllrbeyolllu ve Nthat. Sor-- teklif edeceaı 29 adayın ktmlPr ol Htır. P. ılnl deıtelr.llyecettıU ltad• 
ıunaıp. du~u ı.e!blt reltlml$tlr. Bunlar ara eden lllntrbay cumarte.51 1Ullü 

'!\J \H \ ~ aında 3 profesör. & hukukçu. 5 dok Htır. P. ılnln Kırıtkal!'d• tertlpllye 
Kem&lt Bayezit, Halll onrun, Ab tor ve 7 lıJCl bulunma.kt&. wttrL cetl atyaal topıanuda konutaeu.t.ır. 

dullah Ya:ııcıattu, N~ret Durakılaı. kalanları ua istanh\ıl teakıtı\tınd• 
fL Hasan Fehmi l!:\·ıtyL Kem~ ':azıte almlf olan.tar tetkll etmek .. 
AXfUrek. H<lml So:;cıarı. Mehınet tt'dlr. 
ŞıfmL"l \"e l:mıu sov11al. DÖl.fKB.\Sl!iJS tı".\DESt .\1.TNOI 

l"'P \Rl \ Ankara. 2: -- C.M.P. aenel batk•· 
Ta!ısın Argun, Lokman Başaran. nı a.man Bölükbl.$1 buıu.n aaat Si 

Hilı f',Yln Şükrü Özısüt. Cemal Tok· da Ac1Utere aetlrllmi.f 'Ttı tfade.alne 
otlu ve :Uuhllıs At&Oı mılracaat. edllmtşfir. M1Dtba$1, Ad· 

't l ô ı . \ llJ'ere a:etır11dı.tt 11rada Adll1e blna-
Recaı Oürell, Hilmi Ş•r!.f Da;- 81 potLI kordonu altına alınml.f Ye 

dur. Ethem Sevin. Şevket ıııaı.. ıa:ıetecUerln ıcen rtrmeaıne m&ni 
Baba Çıkman, Faruk Ata.ot:ıu -ve nlunmurtur. 
Meeut Savanan. tNÖNtl Bl"Gt:N GE.Lil'OR 

GAZiANTEP 
(Bap l tnetd•) 

tı r.mtşıer. ("a.qıd.an. par:arcıan. 
kaı1vehaneJeroen. dUlt-1o1ardan T" 
c-vJeıı1f'n muhalefet; 1611lerı yll.Qe;,. 
}"or. 

'ILS 
Zeki Dede, A; Hav'dar Dıkmrn. 

Aı.cıı. açma:·aıı~ar aade-Cf' mflllluro
lar. Baı.1a kaltrsL aeçımlert 1ktld.a
rın mı muhalefetin mi kaza.nacatı
nı en dotru bir ıekild.e ıhaa.s ettı
ren ı;ı:cne de rnf'murlarc:ı.ır. hc:t.ıdar 

Cumburlye~ Halt P&rtl&I. ı;:enel k ııı ld 
ba nı iamet Inönü btrabr-rtnde uvve o uıu zatrı.an memurlar-

Hasan Bankemalol!;lu, Murat Ya 
ıtan. 

Tiraret Kanununun 3&ı YC ~irkct esas mukavcJ('namesi
nın 45 nci maddelerine tevfikan şirketimizin his~edarları 
adi genel kurul halinde toplanmak üzeyc 957 yılı Ekim ayı· 
nın otuz birine raıttlajtt1n Perşcınbc günü . aat 15 te Beyoglu 
htil<l~'. Cad. ll>divyat Palas 465/77 No. ya ça~nlırlar. 

GÜ. DE)!: 

nt Seli.hattın Sönmez llıtteye ırır- etmıııtercı.ır 

,,---ls_t_a_n_b_u_l __ A.:.m-=e-ri_k_a-=n--K-o_l_e_j_l_e_r_i_,,..-_,,11 d~~-~~;~,r1;i~,~:~1~':~ 
Tfl<IROAÖ 

dan bir ~otu k'en!tlfl!nın lktid&r 
Özde-o Toker ve di.ın akşam Anka- partıstnd.en ol~utunu a6ylemei:t.e 
ra. ce7:at-vlncıen çıkan Akla dervlsl mahzur Cörmez. Jl'akat iktidar ha.
ba11yazarı damadı Metin Toter oldu· ııttı ha fıldecek liı:lbl hı"! memurun 
iu bakft bu aabab trenle Ankara· at7.ını bıçak açmaz. Çok uı c~n 
dan tehrimtte ıelecektlr f'kmP.k parttaındcnımı dıye ıu.ıınt-

Öte yandın, C.H.P. genel ~ekra. z.t ırp.çllJtlnr. 
teri Kaaım OUlek tte uçakla bu a&· Ben ıt.hBen. vzcıııım aeklı vlll-

1 - İdare 'leclisi V<' murakıp raporlannın okunması: 
2 - 1.8.1956 • • 31.7.1957 deHe'l bilançosu ile kir ve Mu"d"rlu"g~u-nd n Orhan ÖZta.rk, Şf'vket \tocan. u e Cevdet l\lutuk, R .. lt Dıramalı, Ta· 

ceddln Günay ve Turhan Ku\., 

bab Anka.rad.an ıreleeektır. Jet l('!nde çok haaaa8 birer MÇlm 
•ERD.\L'IS' DCC.f~t" .. • kronometreeJ o!an memurları 1MO 
İnönü ff"brlmtrd• Ju.r;ı ve dama. l lf'çtmlerırun artfeelndek1 mUt~red

dı ile beraber GG'lu Etdıl tnOD\lntln dit ve tekl.n~n hava tçemtl1d• 
düğQnUnde ha;er bulunaca>ttır. ET buldum. 

zara:- hes3plarının tetkik \'e taıtdiki ve kilr ve zarar hesap
latının ureti tahsisi hakkındaki karar ittihazı. 

3 - 1dare )Jeclisi ızalariyle murakıpların ibrası: 
4 - İdare l\lec:lisi Rei!t ve aıalariyle murakıpların üc

r~tler.inın tesbiti, 
Hissedarlardan işbu toplantıda hazır bulunmayı arıu 

edenler duhuliye Yarakalarını alabilmek i('in toplantı gü
nlindcn en az bir hafta evvE>l himil oldukları hisse senet
lerini veya bunların tevdi edilmiş bulunduğırrıu milbeyyin ve
~ikayı tevdi eylemeleri iktiza eder, 

iNHiSARLAR UMUM MUDÜRLÜGÜNDEN 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden 

Cin.;t ~llklan 

~fuv•kkal 
Teminatı Tarihi 

İHALENiN 
Günü Saalı 

Keten hortum 2600 )it 5830.· TL. 4.11.957 Pazarte<i 10 
Kumarin 40 Kı. 412.5-0 • 4.11.957 Pazartesi 15 

l, - )fevcut şartnamesine JZÖre yukarıda cins ve miktarları 
yazılı malzemeler pazarlık suretiyle ~atın alınacaktır. 

2 - Pazarlıkları hlzalannda )·azılı tarih gün ve saatlerde Te
pehaşınd.:ı İnhisarlar Umum :'ıtildürlüğU Satınalma Komisyonunda 
Yapılacaktır 

3 - Sartnlmelcri hrr ,gtin l\:omilliyonumuzda görülebilir. 
~ - isteklilerin mu\akkat temin~t makbuzları vesair kanuni 

\'esaıkleriyl(' birlik~ belirli gün ve saatle Koı~isyonumuza mü~ 
ı:ı.caatları ilin olun:ır. 

<Tl'minat!ar, n1uamclclerl T()pcbaşındaki Satınalına Komiı:ı
~ .... ntımuzda yapıldıktan sonra Tophanedeki veznemize ihale ~:aatin-
dcn rvvel yatırı!mış olacaktır (13712) 

Teknik Eleman Aranıyor ' 
Konya E. S. O. işletmesi Müdürlüğünden 

GoksU • Y rköpru·de inşa edilmekte obn Hidro Elektrik 
s:ıhtralında ('alıştırılmak kaydile: 

Santral Amirl olmak üzere bir elektrik veya makine mll
hendist tilrbin ve makine tect'sleıine bakmak üıere bir santral 
ustabaşısı, elektrik trdslerine bakmak ilzerc bir birinci sınıf 
el(>ktrikti. tablo mtıkinistı olmak üzere dört ikinci sını! elek· 
trkiçi ve dört ~u türbini makinigti işe alınacaktır 

Santral fımirinden gayri pt'rsonelin Sanat En~titüsü me
Zllnu veya rn az 5000 K\V ::ti.içte bir santralda asgari üç sene 
('alışarak n1el~ke kcsbl!tnliş olması lAzımdır. 
Askerlikle iliıiği olmıyan ve on çok kırk yaşmda olan talipler 
t('rcih edilecektir. 

İşe alınanlara 1 ?.tart 1058'e kadar yevmiye ve bu tarih· 
tf'n sonra aylık ücret verilecek ve eantralda durumlarına gö
•·e lojman tah~ls edilecektir. 

Eylül 1958 den itibaren .l\faster ve doktora derecele
rinde tahsil )·apmak üzere, aşa)?ıda yazılı dört branşın ütün
den Amerika veya lnJ:iltore Üniversitelerine yüksek tahsil ta 
lebeltrinin ıön'derilmesi dil,Unülmektedir. 

Tarih - Matematik - Siyasal Bilimler 
Ruh Bilim 

Ve-rilecek bursl.tr, yol para~ı ve evli olanların eşlerinin
ki de dahil olmak üzeı-e, bütün masrafları karşılayacak mik· 
tardadır. ~tilracaat edecek n amzetlerin: 

ı. 35 yaşını aşmamış olmaları; 
2. Tam sıhhatta bulunmaları; 
3. •!\ta ster .1 \'\'.! Doktora yapacak durumda olmaları; 
4 TUrkiye·de öğretmenliği n1eslek -edinmeleri ; 
5. Kendi bran~Jarında ch1iyetli olmaları ve 
6. İngilizceyi yeteri kadar bilmeleri jcap etmektedir. 

Fazla malOmat ve doldurulacak kAaıııarm temini için 
Robert Kolej Kayıt 1şleri Amirliğine müracaat edilmesi ve 
bütün müracaatların 15 Ka. ım 1957 gününden evvel tamam· 
lanmış olması lüİumu bi<lirilir. 

İstanbul Sanayi Odasından 
ithal malı Avrupa saç tevzi edilecektir. 0.30 i!A 1 mim 

kaJınlı~ı arasında sa~ levha kullanan mUesseselerin 1954, 
19!>5 ve 1956 sene1eri fiilt &arfiyatıarını tev~ik etmek Uzere 
bir !isle halinde ve kanuni dorterlerlc 5.10.9~7 Cumarte<i 
gününe kadar OÔamız Raportörlük servisine (2. ci kat 6 No.) 
ibraz etmeleri rica olunur. 

Müracaat etmlyen!erlıı tevzlattan !aydalanamıyacakları 
i!Anen tebliğ olunur. (14018) 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Enstitüsü Müdürlüğünden 

Muhammen Geeicl 
Cinsi 'liktarı bedeli ' teminatı ihale ıekll 
Boş sişe 20 c.c. 100000 Ad. ı 
Boş şişe 30 • 50000 • ) 43.500.- 3262,50 Kapalı zarf 
Boş şişe 100 • 50000 • ) 

Yukartda müfredat> yazılı Uç kalem boş şişe 2490 sayılı kanu· 
nun 32 nci maddesi gereQ:ince eksiltmeye konulmuştur. ihateıi 
7/10/ 1957 Pa~rtesi günü saat 15 de Enstitüde toplanacak kom U
yonca yapılacaktır. Kapalı zarfların aynı (Ün saat 14 c kadar ve
rilmiş olması şarttır. 

İ~lcklilerin şartnameyi görmek ve teminat yatırmayı sa4Jamak 
üzere Enstitü bUı·o::tLJna müracaatlan. (13210) 

lıteklileı·in 15 Ekim 1957 ye kadar el yazılarile yazılmış 
ve tercüme-l hal mahiyetindeki bir dilekçeye bonserı:is, diplo- 1 Sahibi: VATAN Oazeteclltt ve Matbaa.cılık T A ş aı:sıı:ı.a 
ma. nüfw; cüıdanı örneği ve a kerlNc durumunu bildirir ve- A 8 ' 1 P. D g 'f\1 t N V " t . ~• A s 
'k 1 Omumt Ne"rıyat MOdOrO: l'ıuan LROttDER 

sı &J.'l eklı)·erek şletmemiı ~lüdtirlüğilne milracaatlan ilin Bu •~ıd.a Yuı t,ıertnı rııı .. n ld1r19 ed.en meeuı mddar: 
<>lunur. (13871) il ÖZCAN HGl'DElt 

iıı•llC:llll•••••••••••••••••••••••ı•ll ~ Ga.üt~ml:re :ruıtann -rent harflerle l!tln<!erllr:'lflli~nl rtca ede.rl& 

' OZG \ T 
Avni DoQ::an, Abdı Keçeli. Ed.,p 

Boztepe. Hl1anU Cttaııa. Hamt TO· 
&ün. Osman Erbaş, Rlfıt Koaan. 
İbrahim Akın aı ..,.e Celil Sunıur 

\0 .\' \ 
Kat'ım Oülek. Kemal Satır. AH 

ll.tente~otıu, Tunrut Yetpner, Ham 
dl Öner, Hamza Eroıtıu. Yılmaz Me 
te. Kemal SattJbrahlmottu, Rt~.li 
Tekeli. ~ıe-ıımct Oeçtotlu. Abme: 

dal İnOnü ile nl.sanlw Sf>Ttnt Soh· Bırka~ S:Ondf'Dber2. Gula.nt•~ 
torı1c·:n nı~lhlen busOn saat tfı te tflı)·lm. Hük:llmeıın bura'."& aa a.e.ne. 
Bty~lu ·Evlendirme oaıreatnde ra· C1f' 15 ırun çalıtan bir ff'k.er tabn
pılacaktır. Ak~m da aaat ıa de IJ. kuı nıc;tn Y&J)tınnacı.ıtını Gutatı.· 
maa Lotantaıında dUiUn olaC'ak- ttplıJerl• tanıttıktan aonra anla
tır, DOtün törenine dorı: J1ıa kltt dlDl. Oaztant(:pllle-rln kf'nO.Ut-rt ~,.. 
dlTtt edilmiştir. ker ırtbl 1n~anaır. Patılcil•rt de 
C.R.P. NtN tı.K öyle; tatlı tatlı mncacıeıe deyıor-

Karamdftüotlu, klz.ıin Bozdolan. 
Sahır Kr.raömerotlu. Supbl Bay
kam, Nevz&t Arman. Mellh Ke
mal Kttçüktepepınar 
uca. P. \OKL.\,lı\l , .\RI 

"1.\ ı~A T \ .\ 
Cemal Özbay, lısmet BE'yhan, Ö

mer Erdotan. lııkender Ayd.ınoııu. 
Ahmet. Eş]. 

nlzE 
H an Ertem. Şevki Ölçen, Zira ı 

Koç. thea.n. Temizkan. Ali Şap. 
\OZ0:\1' 

Agm.1 Ercır a.ş, Ahmet sarısa t, Sil· 
ıermac KıltçMlan. Kemal traat., 
Fehmı,,_ Erdem. Arıt Sonaoa. Beb.çct 
Akb&. ... , Enver TolunaJkıaç, Aralaı.ı 
Oeacın. 

("ORL '' 
Har.an Ali vur.al. !ıtehroet Kara· 

k~. 1smet. Bt"rotlu. )fetın Burhan
oııu, :\hısta!a Tok.a~ııoıtıu, Dur· 
l>Un Otuzblr. L1.lfJl Ak60j', 1rı:ıa:ı. 
Öz bilen. 

'lf.R!<tl'."li 
Halil Atala.:ı-. !\.1U!ıtata BRMO, Lllt

fl BllE"n, Fetııı Bııtln, Şabap Tol, 
İbr&hlm Hoc.Mtlu. Kemal • Ha
murlu, Galip Saka. 

h. \KS 
Geone-ral fiadl Cçer. Afehmet A':

lan. MLltmut Çankaya. Kızım !r
IOflu. Ahmet K&aan. Fahrett.ın Kı 
ra. Şeyl\ Şlmll!n torunu Muzaı· 
fer Şlmllotlu, ııeaut Tarım, Ca.fer 
Toker. 

Al Dl' 
Orht.n Kut1'.ıay, ruı,at öıarctL An 

.\ÇIK Rı\Vı\ TOPL.\STT!I 

C.H.P. aeçimlerle 11&111 olarat llk 
acık bava toplantısı 8 Eltim 10S7 
Pazar l"llnU aaat 14 17 de Kaaım· 

pışa Tabakhane meydanında )'&pl· 

lacattır. 

KAYIP ARANIYOR 
Taı., Kaz.ancı Tokuşu 17 
ıt.:s.ra la ıran Sana: Okul'J 

~Rr.,.ncllr:.ı.1nden l\fchmet Erol t
~~ &Undenbert karıptır. KendL~ 
•lnl rOnn er.n ln&&nlJPt nam•· 
na )·ultarıcı.akı ad.reae müracaat 
·•tmf'lf'r. rica olı.1nt1r. 

Müzik: K. 
M. Alıettin 

İSTANBUL 
OPERETi 

MAKSi.! 
TiYATROSU 

5 Ekim Cumartest 
akşamı saat 21 de 
İŞBİRLIGİ 

Operet 3 perde 
Kapuçelli Dekor: 

Çar!jamba, Cumartesi, Paıar 
saat 16 da matine 
Per~embe, Cumartesi matine 

talebeye Çarşamba matine hıl· 
ka tenzi!Atlı tarife. 

Beynelmlltl Şantöz Henny 

Akköprü Karayolları Merkez 
A1elyesi Müdürlüğünden 

ANKARA 
ı - Atelyemizde mevcut 1594 adet hurda oto dtı lb· 

tik 2490 sayılı arttırma, ~ksiltme ve ihale kanunu ıeretince 
açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

2 - MezkOr lastiklerin ihalesi 21.10.1957 Pazartesi iUnU 
saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Mezkur hurda dıı lbtiklerin keıil 'bedeli 79700 T. 
L., Geçici tem11ıatı 6977.5-0 T.L. dır. 

' - Bu ihaleye ait şartname Atelyemiı Santral Me
mutluğundan Ucretsiz olarak temin edilebilir. 

5 - G01;ici teminat ihaleden bir saat önce Atelye vezne
sine yatını, olmalıdır. 

6 - Satıhta çıkınlan hurda !Astiltleı iş gtlnlerinde ve 
mesai sutları dahilinde Atelyemiz sahastnda (Örülebilir 

(13982) 

ıar. 

D P. illere 10ra.run11 c!luru1 
hll& D P. nın kaleaidlr.• d.ıforlar. 
Pakat bta ıad.ece &0rmıllla yetln&e 
Idık mektupla maıomat Ltiterd.lk. 
Memle-krt içine datılıtımıaın se-be
bı olup bitenleri aomıertm.ıale .Or· 
mck. kulaklarımııla lfltmek Jçln· 
dl 

Bana ıor&J'B&nlz 19<"en dnrecıe 
1 tıekıı: Mllletvektlt çıkaran.,., aeçunl 
26 bin 01 fark.la kuarıa.n D.P. nın 
Ouıantt'J) kaleaının yerirıd.e yener 
eeıyor. 

Ka.teyt kıamen H. Partililer oo-
tu cıa C.H. Partllller !ethetmıf. 

Geçen ~l.mlercıe o. Partıye ~~ 

hın oy farkının rarıaıuu Kllla bud.ut. 
k&eaba.ı reı:.ırmış. 

25 bin M!'ÇmPnll Kili.at• D.P 11 
bin C.H P. d.e 7 bln or almıf. 

Ht!rkM 2ıbl Killalller d.e ~ı.mı 
~tme hatlaınıııar. Geçım lyl o
htraa aPÇlnı de 1Y1 olur. :Fakat iki 
1'f'ne önce Kııt11ltlertn aeçımı kutl
rnlf. Hdkılmet Klllı&lllerın batlart
nın bulunautu 600 m•trf'llk bir• 
rW ıerıd.tnl hud.ut bOyunca iatım
l&k ed.el'fllt buruını mayınıamıı ve 
}'Ualı: bôlıe 11ln etmı,. BOylece, ıcı
ııaın o canım Oıüm batıanncıan ar
tık O•Om al1namu olmuf. 

Bundıt.n başka lSIM ..-çımıert a
rıreeınde KllUıe utrayan D.P Mıı

letveıı:ıııe-rı cSlz tuıtık eıanet" IS .. 
vam ~cıın. İat!heall Clah& da antı
rın İktlO.&ra ~llm fMttk fiyatı.._ 
nnı & lira ya yQkselteooetı&• dem.it
ler. O zaman h•tılt 3M> t:urutmuf. 
Fakat o P. v•nıa,n lktıdar• plin
e• fuııtık !!Yatlarına 2'15 kU?\l1tlfl 
narh konulmuo. 
Kıaacaaı Ktllılllertn b&.11.na htç 

ununacııkları ıeoımtt .,.. Mylec 
O P. nın Klll• kal•l kendJ kenaına 
eiden aıımı,. nııer dört ki&& ı~e

rıatnde D P. yl yan yarıya tutan 
lıtll.blye kalıyor. oıuzeU reçen M
çtn:ıde de ttYlnl C.H P. ne •trmlf, 
~lmdl ıız oıun da aeçlml aa.zı

antf'P te D.P. kazanacak deyin. 

Amerika Savunma 
Bakanı Wilson 

istifa etti 
Waahlnıtol'4, 2 - »attan l:tatn· 

hower bu,un ~•Ut.ı.111.ll aat:aaı 

Cha.rlN Wllaon"Un llUfutru kalnıl 

ettıtınt •• bundan bllJ'lllı;; 'bir eltt 
aurdutu.nu acıklamıat.ır. 

Bey&& aararaan b1ldtr'.lld11ln• ao
:rt, ıelt<'Pk baftadın. tUMrtn. W'D
ton'\ın r•rlıı• ••11 llea\rof ..,.. 
ed!l~kttr, 

• 
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· · · · · · · ~ · · · · · · · • Sarı • Lôcivertlif.er 71 dakika sıkıcı ve golsü% bir 
oyuıı çıkardılar. Turanı ıı nıaçın bitıııesiııe 19 daki· 

ic ka kabı attiğı golle E'enerbahçeliler Beyoğluspor 
• ic nıiidafaasıııı ta1na11ıiyl e çökerttiler ve iiç gol 

dalıa atarak sahadaıı ôçık farkla galip ayrıldılar 
••••••••••••••••••••••• 
: N.'f:RB\HÇF.: ** ::: * $Qkr1.l - N"d.im, 8\SRt -'1-
: \ \ 'ı. \('t, ~rcdet - Turan.• 
*Can, Şeref Lf-.FTl.R. '.'İ\.\ZI.: 
ıtr Antrsnör llolnar. • 
:: Kaptan Nacı. .f. 
+ BE\OÖ-tl~POR: * :. * TlRGt T - Aieto. Nıko -· 
t'TL '{'\\, D mtınogtu, o :;a-: 
*n:ıandi - SofJ'a:ıtdll Kaplan .• * Avram. loteııme1. Han • ! Antrentır BUlf!nt Eken. ! * Kaptan Dtml~!'totıu. .. * Hakem: Zülbahar Sa.ıtnu. • 

: •• ;~ıb~1::'.::and:.:.u,;;;.·~::: B Spor'u 4 O ye 'd·"' · 1 
~~:;~~i~E~ ......... J • . - n ıgı maç a 
~ecdet ERDEM F. Bahçe il. devrede açıldı 
D ün Mithatpaşa sta

dını dolduran bin

lerce koyu Fenerbahçeli, 

tam 71 dakika belki ha

yatlarının en sıkıntı lı ve 

endişeli zamanlarını ge
çirdiler. 

Golleri Turan, Can, Lef ter ve 
ıemtlertne ~•1nçl haberler ula,ttra.· 
e11Jard.ı 

İşte ı1Unlı:G maç~a Jl'enerbahçeıııer 
adece aon 19 daıtllcada .p.hianara.lr: 

h&dan 4 o~ıa ga:ıp arrııcttlt.r. ,,. 
Oyunun cereyanı 

OJUna ı ıra• . .u bir .. ttlde b&şla 
tan .san U.clYertlHer hemen raidp 
nt.aı! •a:ta)'I )'tırlefDll1 •• arit& ar 
._aya t,ebUkell akınlar yapma&& ba.
ıamı..tlardı. Dakikalar ie(t.l.lı:çe Fener~ 
bahçe ratlblnt daba ço.lıı: butınror. 

buna mutabll BefO!\h.uıpar:uıar t<ıpu 
dunnıadaa ı.aç·a •• trlbO.nlere aUyor 
lardı. Otuz begjnl"t dakikada etrettn 

llzel blr or:,..ını raıc.alaf'&n Lerı• 

rtn ttl1 O.nU, Tur-.~l io:urıatdı. Kır 

ka b.:r t ırdı Ye devre b· 
.. ltllde O O b: . 

İk1nl"l devtt San St~·a!ılllar btl-
ıtln oyuncular'fiP müdaraada oınu.. 
;orlar, Fenerba:'lçelller lle ~tr go~ 

lçın Adeta çırpınıyorlatdl.. Nl.bafet 
re~mıı blr1ncı dıı.lir:lkada b:r taram· 
bo'ıdan Turan, :re•mı.ş aelt1%1rıc1 dıı.· 

Niyazi yaptı 
t.ı"acı mt.ıdafaa1 çalu:ni.ı\'ln ~re.
tın orL IDdan Can, ...ilnct dak1 
kada .,ah.al bir atında Letter, 'ftı aek· 
aen aluncı dakikada da Nlrazı b!re.r 
coı atarak ~·etmlf bir daidka bera. 
bere devam P:tlrdlkle.rt m&ç! 4-0 11· 
Ol açık bir tark1a ka.r.andı;ar. 

c. (1. 

Ancak ~old.an a&\"ru!an bil' faul au. 
fi Berotıu.spor kıı1ealn1 harp meyd&· 
run.ıı. çeT1l'd..l:ı b1r anda Turban pl!.
se blr •Unqlı1 topu blabalıaJn ara· 
aından T\ır&U•un ta;ealntn aa.t alt 
kO ~den ı~ert bırakınca hem o:ru· 
ı.ıuo i!dJ.,! dtilfU hem de. F!-ntrba.b
çe tarıU'tarl&:ı deri~ ,.. maut ne 
fes aldılar Golü müteatıp htanan 
Pent'rbahçel!ler seyyal ,.. ilı.z.lı calt• 
P'* · ıroı miktarını artttnrlarten 
Penerbarıçe t&raltarıannm da dlllert 
ç6 tllmetl!' b&fladı. 

Bir muka yese 
dOMUncu "i:i :ı:·ı i':t ı: [ ı:ı :ı: ı ı: ıı: ıı: ı ı:ı ı:ı ı:ıı: [] 

~e Oİ!llUf1 413orl&tdl O~ea 
hafta Vefa maçının ilk )'ılnm aaa. 
tinde cl6rt ırol tazanmı•ttk. bu def& 
da maçın ıon ytrmı dO.tlkaaında ra 
it p mUcb!u:n çOter~en-ıc. bem Be
...,~UEporlulan bem de dile:- kuJUp 
lert ayll aütOtuııa ujrattlk 

Ural arlan aonu e-lmeytn aa\a 
mala 7 .e b&~ başa bırakıırıı.k mac;;ta 
ıörd .u:ıertmızs bellrtmete ı;!ı.şalıın-

Fl!n"r!lahretUer &H tıt;ımtz tPmpo 
tarının d'tllıunda bir nu:ıa or.tna ıtt 
dher. Mı.ıdafaada bt.nWa Avnl ve 
Burinln d~tetledltl btıcUınlarıa Be 
ot u.çıor &aleıdnl ca.eylt et•:kleri c6 

!"QIGJı>rdu Oyuna nubabçell!er ~ 
idmdl ancax Be) W?Orlular da 
aı.onre ataklar yapıvlrıardı 

iki mühim olay 
Bu -aaa Jt1 ola ın maçın. ı:dlJl.::ı,e 

t.cs!: .ı oldu. Blrl Be oeıuapor a&ı ha 
ıı Tuneayın t.erterı yaklnd•n •ı 
tı::r retıe maae atmnı. d!Gert de 
sero tmpor 801 1atı hemen mac•n 
ba.ı ~ 11u•ı.anua' orun dlJI taı 
Q1ii. ldl 

Blrlnd. ola7 B ~Qillus;rorun ne ta 
dar etııne lle lll.nct o.av da o k .. 

.. aleyl:llne oldu. Bll&lare oo thl 
e JUna Clenm etm't mecburlJııı.. 

ltnde kal&Dı Be7ottı.ıaporlular topfe 
t'ln Zall'lerlnt tonıma11 b •:um yap 
ma a ~•retb et.Uler, 

O:ru:ı::ı. FenerblLhçelllcrın te.S:ral1: 
hU .nlan •• BeJotluapor.u.ann mu 
a"' l :ıne muda!aaıan ı..e tam 11 da 
k.la rle'fam e•tı. Pataı b!rıncı ıoınn 

TU!'J'.U: ıJn lı:alea1:ı::ı.ı glrmul.Jle maçın 
ren 1 b de:ı::ı.Qlrt deA:LP•erdl. Bun
dan •onra P'ınerbabır;e rorıan cıer:n.. 

il!mt pulat ,., ıOf&tLl at&kl&rla Bi!· 
JoC u.por taıeatnı sardılar Bu Ll'&da 
TU cay IA'fk-l bJbetmlştL 

• Beyo{llııspor ıııiidaf aasıııı cökerteıı 
~ 

gol 

8.&\ ofot.l'IPOR Jt.\ I~,. nht '~" K.\RT.iTJ ('"~ K\F \ l.\ Çl KTJ \·ETOJ'l' 
fRf'm71 Aıtl. .. ıuıJ 

Tl'Rll \ N" .\ \ KT !\11.n r , o D \ i LK c;oı .t.: Yo\PTI ... 
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CRllml .•. \HESi\:) 
rqmPn IJ.:lnt'I ıroın ;1.tıy or 

~·································· 

İRAZ 
tunu \f' ıt.ı-l:J ıon ht1'1ol O)Dl)Rnıı)A<'aıımt llıO· 
lpr.-ı.. lı&:rt"ıultrn. F.~tr ın~af'iil7<'ft. lı.alPınltrl;>lf' hP· 
ıılın lıtTPtl nPf~lınle- O)na)anlar lelPfunıı :ı('ıp 'la· 
"Ör l orJO)ıl )flhlll l.ttlhhf' bf"nlnı dıtronnıntu, nf'
df'n o~ nanladı&:ın11 .. ormRI. z.~hınPtlndt> IHılnn .. :ı
ıardt, ht"nı htnl f)n l.adar l.ırnıa.'l'at'A .. lar, ht"m dt 
kf"ndllf' rl bu )1tnlı5 l"ntıtlnrdan dolıı31 uzfllnıelf'· 
t"f''-lrrdl. 

r.«;.-n ~f'Hf''-1 \t11rar nıat•ını nnutmoyornın. Bir 
ı.·o.._ Jı.lm'1t"IPr benlnı fomı .. 07: oldutunıu. ba.,ka 
hlr ar'-ttda~ınun daha coı.. nıuçafraS. ol a<'atını 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 
'4'))·ııı,nrlarıtı. llf'lkl (fp hal..lı'.'"dı l ar. hf'rS.f" .. ln f tk- ! 
rlne hı.lrnıf't Ptme-.. iı\I ö&rtnn1ı .. bulnııo)·orom. t ... .., 

* * * * 
s ı.ıarıal. ınıttıııı n)nıulıh, "a~lıt>tll ... trlf',i .daha mtlhltn Olftn mllh raı..1111 l..alf'~lnl böıle bir 

ı::un JA.:r.f'tf'lf'rl f'llnıf' al dıı:ını zanı:ıu ıır ı.. 1 • ıan alllnda ~·ılı.111 l.orum. ı..tan l..llf:ınırdını, hem 
• dltr U7illrt'Otılrntı nıılatanııuu. Hf'ııhn ııır bir ~·arısıınu:rlrı 'laC'ar \lllll tal.ımı \'ltrdı. t~alıı;at 

nıBııl'r"'tlnı )Ol.J.f'n ';Uıa)ıt ('ıl.nıa•lırıııı. "'Pıtrısı.· .. Ot>n, bana \f'rllrtı \l\7lff'df'n '-urı.madım. \p ba

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

; 
* * ... .. .. 
* * .. 
* * * * * * ... 
* * * * .. 

ıan "orkruıumdan hahı.1'.'dh·orlılrdı, Bunlar, )d· 
ı.anlıtrııı lrltrl rah.Rl mı aral>a·.• Bu l.an:ııı tıprf' 
\arnhllnu·I. h;ln bPnlnı durumunı o.tıruıtturuınıu' 
nıu .u·aba':' t•t"\11111111 bPll ~h:P , ı•rf',hu: - lll'l ,ır. 

('ltnt.lı o 1.anuııı tllt'ri. hf'nl lııı k·ıd:tr .. iu·t&11,.r•f' .. 
l.t"llınf'lt•rl ,ıııınöl_,ıı \·.ırı UıtJ'(ll. 

Ouıtıııı kin hAt.l\.;ıı1Pıt 1)1 ılunrınd;l\tırı Z;\11•11 
bir rıııtıoll·ıı l.f'ıHll ö k tt .. unıı hf'rt.ı• .. tl•n ı,ı ı,ııf'oı 
lıı ... ın•lır. 1'.ıı.ıın .ırtı.,11ı~ .. Jıtr1111111 h.ıııa o l ::tıı lıtn ı .t~ 
11ınu hl'r ı.:ıın:ııı lfıııl. u lııııt\a 1-.dı .. 1,,ıruın ıt-

1111111111 itin ıll" ~:ıhaıla hl 11) nıını:ıı. ru hil)tlı.. .-1111• 
flınıllr. Hlı·hir J'<unaıı 1to11ıı11Jı "'P3rl;l!. .ı f..:l"'ı ld· 
l.ıııunıı 'ıtlıllJ: hıral..ıua~ tt r;11.ı dl'rl ldl. ı ·ııl.ıtt ı• l lın 
ııPn "" (tllr ı.ı. Tf' .. •Ul tlflt"r '" ~:ın .... ıdıt.l:ırl:t 1111 
_ıota .. urtıl..leııdhn. 

* \ıllllf't ııııu·ınıu ı..+uı ı :ırına doıru l.:ı~ıırınıılıı 
: bir aıırı hl .... f'lllın \f' tnhıt o~unun ht"~Pf';tııhlf' * \f' .. on lılr ı:'.il\r('llt" dl lınt .. ı h Lını, ıoıtl\ııllıcıo11 ar· * t.artrı .. ıanı hf'lll Plnıf'I. l'lt'"n'flfl lrn ,,. huıut >1 il» * 111u\·ıtrrııı.. ohl unı. r:ık:H Prtr~ı ıciln 'l u~l'ır \ or•n·· 't :ra ı:lıtlılnı :1.anıan .. a .. ı ıınut al.I adıllf' n ln l.optu• 

:~·······••••«••··~·········~····· 

11 8 ltlınao: f'df'n ltrl de utandırmadııımı zan n ıp.·f\I· 
Hlrunı . 

Rrıı çoı·ul.. df'11IHnı f·ıı:ı: l a ıol ,-enlt"l.. hl( bir 

nıınan 1.ölU O)nAnırtt. dPılldlr. ' lt4"J.l nı tı r··•ıfır. 

hl'!l-'lfır ınaıclO.ı> olun tılr ttıJ.ınıın f'U h 1 11, nnt·ıı 

.. unun lı.all'f'l~i oJdutıı 11111ı·lar \Ol. mudur:• 
Rı· n lıı ı u t' .. ıtrlnr hal.il olıtıııtuınu .r.;11111111 a:uı.ff'· 

• .. .. .. .. ... r .. t~l... "' ln11lll U, ,\Plft11 .. ft' lll f' ll lli lll lt\llllllllll Pıl 

1.:ırlf"·I t::tiııflnı• hıuıar blh·~nır .. ı \'t' reLUl>ı uıatı- ..f. 

111111Ja "l•.ır1.ıa.•ı J.:ır .. ı '"Ha•ı.ılıllnırıııı t lr. .. ,. 
• .. .. . .. 
• .. .. .. ... .. 
• .. 

Turgay Seren· 
tedavi oluyor 

Fenerliler coşuyorlar • NETiCEYi FORVETLER TAYIN EDECEK 
ı.tter bu fırsatı ta.ı:ınr mı biç? 

s.teltltn ıertdto aldılı puı. TQ:cut Llıtı.n en kuvv@tl umu. Ada· mızı ,,., . .., :a a onca an.t 
çalu:ı::ı.ıyle tamamlı:ral"&k: so1lUı.ü at· let ve Vt"ıfa bu;ün IU'1Ll~ıyor:&r. u:.ııb1 olacaJc.:aı. .... ıı 
matta ıecttmedl ı,tıret 11&- .t01& ta· Qec;Ut.m.<z hllfta Yetil • ~::a.ı:.ı. • H!!r 1k •a.arın u 1 0n hatlarına 
rarak raklp mtldaraa11 daıtıtı1ordu. tar -:::a··pt lı:.ötü bır o::;unda.ı1 eon:-. mu~a·:"'~ı, l)tr clSz atacaıt oluna.ı: 
can 1.Mı durıun baretıt e:ıı:ıuıe be- maR"lüp o:urlarten kırmızı· bM'u- A4all'" ıert l"a .. ian ae:"t ve 4&.?nıl 
raber soldan gelen ıopu tık Dır tL Iılar awt lıalerdel1 en sttzeI oyun· ııoı poıısyan.ıarı ele geç nW ,r::ıı rıı
fa ~baiyıe uuoamararat TUr&Utu ıannt Çl~arntelar T" lidf'?'f! t.e»dC· k1b! kart:ısında 1>ıt.arıll hır mal• 
ınaA:.Up ed1Jord:u. Ya lı:UÇ'Ucttt boyu n bir golle 1-0 ı:nat:dQ OimUşiıt.r- !u. )'apab.;d1tt müd4etçe IJ)'Unua 

1 i snor ~ 3 ı 1 
Ve:.a 5 2 ı 2 8 P 5 5 ~ 

1 ED'lll 5 2 1 ~ 6 11 .s 5 & • • • K. tJ 5 J 2 :ı ~ 8 4 ff ! 
} B. bpor 6 - t 2 ;; 12 4 8 ! 
jB·ı. !1113iR37j 
j B. J. K S l 1 3 8 11 3 7 j 
: Adalet ~, - ı -t -t 9 ı 9 ! ,._,, ........................................ , ........... ,,, .. 

1 YOLCULUK VAR! 1 
A 

dıtlf't henO:r. ile ııuu~ların~ 

1 da hlr ııılll)h-f'l datıl al.1-
rnadAıt .. oııunı•u \A.r.l>t>• 

11', Bu "'Urtllr h(UUI. ,,. kı,-· 

1 nıt-tll ...... , ... t"llJ.ılPn. h.flrtıı.. H ı
ıtı·ın rtnhı'l hıh llJ. \ f' dRhıl l.I\· 1 nlf'lll oldu:tu aıııu ... ılflı. 

• 

Dün takımının antrenmonına katılma· 

yan Turgay'ın sağ kasık adale lifi kopuk 

OalatManıy i>:alıp.cısı Tu Ş.•ren•ın Salı ırUn-
xu Spartak :nl(u1d.a o:vnamamMı tıpor muhıtle· 
nudt" diP'r:n a:.tl.P.ler 3•a.ratmıljtıt. 

Le NIJU! ar~nnd.an ııuı ta· cıı nf'tıc:eaını lehıne çevın!b!lıı-. 
lır m\7. O da .aldan yaptıtı d(':r1:ı::ı. Bua:un Vefa s&rı • ltACivenıı ta· .N'e~;ce olarak o: un ot'ada4ır ı-e 
bir atakla Pent-rbab~e ıouer1n1 dor- Jum& S enlle maıtldp oımuına ra.(- fınıati&rd.an ıat:fat'.le f't nr nl "'11 
de çıkanTerdL m'"n oyunun fa'Ç'ortııdlr. trı ma"· ltn blJ' rorvrt. tax:ımını e&lJblyete 

P'rnerı: futbolcular maçtn aon iötilrt'Celtlr 
datılı:!ilaruıd.a COfm~ B•rotlu· Jta} yapabilen uıtlam bir aerı haı.· 
a;>O: ınUdarauı ı..e tutunamrJO:-dU. tına T& eo:cü b:r fonr~te eaıııp \il n ·r t 'lfl, ""l>ROI \Jl 
ş• .cuıar 1ı:end1ler1ndtn ıe-çmt.ıııPr- reşıl • beraz:ı tak un ka:,;11ınd& ADALFT: 'ömer ı ı) Fa;1rı 
d ıuı.ıı ldller. Zira ıa.m 71 dama bir z.a.man:arın kalıte:ı futbol \)·'- 121. Nlba~ 'ıı - Sallhattın. Gı1o
•to anndan emdLt.lert •Ut buzu.ol&. na--an e!:ı:Jbl Aı1alet ıp.ger ıyı h,r rör. A\·ban - Bur!lan, B Erol. 
rındıın ~lm \ttıt maçtan ton· oyun çı:.ı:arabıarae oyunun kalitesi Hüı..amPttln. • ı. A:ı, ;\f~te. 

•,.~~·~ı.a.ı:'.:_;n~•~·~•:_:•~ç~ınd:::,:::..,t~e~•~iaXl:!~"~'~kl~n:;.:•_;k~ı~n-•~l-l ~lti;...n.d.•~'\:..;.''Ükll-~•-1ece __ z __ •_•~<~t-r-.1 V'ı:P'A Özcan - \1Uh prem. R•:ı.
mt Arı! N' ıar Ö7.Can Samı 

• 
• 

• 

\ 

CAN dün top sürerken •• 

ff;la: Ere L Ö7.f'ı 

lstanbul güreş takımı 

lzmir'e g idiyor 
latenbul Otlre ~um~ İTmlrde a. 

pılaeak Ttır1tl1e bl.rincL1kl~r1ne ;t.. 
rlk: etı:ııeil usare bulf{lrı B&.ndırma 

70Ju1ıe iztnlre Jnlllt'feC'clhPn .ıırt· 
maden arrııaeattır. 

1 Btm.;ı.l Ballaa) 

1957 d ünya eskrim şam-

piyonaları neticeleri 
Parıa 7 rA A. ı tP~7 dün:-• ~ 

• a:n~ ıala:-ı .ıetıCf'ler:, 

Ek.ıı olarak flöre: (F.rteklf'tl . It 
cartı\tan fJf'no Kanut•. h~ne 

Czvııtovgk.J ..\Ubaly Fu.lop Jom"~ 
Guyrıczaı. 

K•CUn:ar• ha:la (L!npo:cıa ?:
daroıı Bruna. Colom!~t t.I. trpne 
Cambercorno. YPnnt Zant"l t.ı 

Epe: haI}-a fFrance Bf'ıtıtıP.t•l. 
Ca.rio Pavf'"L G!UM'ppe Oalfıno. 
Alberto Pel.ı<'gI'lno.) 

Kıllf;·· ;\l&ca:iatan 4Zohan Ho:
vanb. Pai Ko,·ae8. Tamu ..\1en.1e
lenr1. R:.ıcıoir Karpatı.ı 

~&h&i netcleler: Pl61-e ıErı..e.ıJ 
ltllıaly Pylop !'-tacarı. flöre Ou1.
<t1nı A:e-J:andr& Zabellnıı. rRwıL g. 
ı~; A:-mand ~Inn:>al ıf'ranı,ızl. Kı

ltç: Jerzo Pa"'·:owıot.ı~ 

• Jl vrJ.f'~ linılt ı•derıtl \1 :-1.ıt" 
~ J.1'11.' \dıtlf'll f'lhlf' nhll('A bh,• 

1 olııJ.ıı .. 11 Ü(' l>flJ ltl.Tc-rlıı aru .. ıııa 
'ı.ırı..,acf!IS.tı. ('unı.b. ~Lf'l..f'lh. 
l"f'nrrtı11hc;f')I iki deCA t>llnt:" :ti· 

11111'>- 11.1 .. ınıır ılt> ı..aııar,~l:ır 
"3nı ıı1Joıı olrnıı -,ıantı. llnll>tıkl 
hu ~ff'r <öııf'l.pll3 ·ııın ııılhlrll dP& 

• ıırtl \ ılttlf'l'tf! "llır1nl l.aJ hf't· 
• nıls. hllAl..I" \ dah'I hlrlnt>I ı.n
: nı tJ·r .ff'l'lfJClnı l tnbf'rl hu fl f'r'" 

• t'f' diJ nıt>ml!ffl. \ nln ılı,Jor kı 

1 ~1-f')..f'llJ'nln dtJllf'(lnrtl" .. \hlr 
i fllitn J Ol;., 

S ıw.' ''" a:ldf't .. l" \ ılalf"lf' ca l llnı. 
• yolruıu .. ,-ır!, 1Mhli btı .,f' ftr .\ı 

1 
rn p;ıJa df'a:ll. tl"l.rAr IJ.tncı ı.o
ıul'Jf': .. 

İ l.lııl'l ı.ılınrılcn Jılrl ıı t•hf' :::c· ı 
llıf bllf"tlnl alıuaı. . f'rl'O t '.ahrl 
~onı Prf' .ıll otınu~ ı u. UunUıt 1)1· 
letl R.lntıtk '1trP.0 flr ı..ı.J'.f'\.Pll~ ·>·t 

• n:ı .. h> oht<•aı. ııı:alll)a! •• , .................. .... 

Tunc:a.ı'• ı~oııek J~IA Lefce r c&Jun alm•ta cahştı 

ve CAN dün de top 

sürüşleriyle alkış top 1 od ı I ar 

) 
Tu~ay bu kartıl~m&da sat ka.aık aa..ıo,,ı f.<a. 

kat olduAu lçJn taitımındalcl yPrlnl atamamtJtır. 
\O Rt ; o 1" \ (; \n ,., D l lOR'.' 

Dııt:er taraftan Tut"R"ay ş~rerı ta:.cımın dün yap
tıgı antrenmana k&tılmıyarai< ı:ıaat. 17 de '.\fa.sör 
Yorao Tagara ı::tdere:c mtıayene nln1u1Jtur. 

Bu arada kf'ndI81 H~ Röt01-ttı1tOnu.tz Taırar, Tur· 
ıay·ın ~ak:atlıtı hıltlındı. ,unlar. aöyl.,mlttır: 
ıc-- Hu l..A(I Ar ı-f"nPlll. 1t"C' rtlh~nı, ful lJoh·ulRnn a
.ı..at olu p n ı lıı adıl.. l nr ı n ı an l ııııı;tnıa l.Arltl t r Ba:r.ı 
futl)n f(· n lnr ~al.at o lıtııı..ı:lrını ldtll~ f'd~rl f' r. " "" 
lllUAH• np f'dt'r..,,.n on l arın aAflt> ll flrt ndPıı ı .. tırad t" 

l'tlt>rtı. ı.:1 .. at Ohlııa:ıı ldılla PdllPn '°"rf' dııl.ıınnrum . 
f.ulholrıı f'll ııraa.. ... ., hl l f' \ f' rnlt'J'. ı·a .. aı 'furıtA.\• 
ın aı "n' ıcı hf\ ı. ıı..atl'n ~ııt.at, il! l.opınuoı. Tu"" 
ıı::a~ ·a ıo;p;ırtrıı. ııııı(' ı ndn o~ namıınıa .. ı tein t:ı,-,. ı , f"· 

df' bul11nntu11tuın. Turıra'.""1 Cıınıarlf',l'."t' l..i\ll :\r te• 
ıLnl Pflr<"ta:lın. l 1llt<1lrıt>e Bt")l.O~ nuu•1nda n_,·na
.Hthlllr.ıı 

·ı nrJ;8J' dilıı. \1a .. ör l orıı::O'dıt sıs.athr;ıııı 
lrda\'I IP'ltl rlrJ.E'n 

Ran - Kırmızılılar dUn Oıttı Df'nlzparkta kam
pa girmlflerdlr. 

BEYKOZ KAMPA G&RDİ 
Beykoz .t.Ulübü idarecileri ile ara

ıındakt bazı anlaşamamaılık aonucu. 
ı,ıtr11lln ruıaııııını bahane ederelc 
antren6rlıUc: vaı:uealndf'n attını ı.te

fen Şeref Görk.ey tekrar vazlfeıı 

bAfln& d0nm0şt.ür. 

BE YKOZ KUIPA GJRDİ 

Cumarı.e.t sUnü oaıatan.yla aorıu 
ve o nllbette iddialı bir maç flPL 
cat olan BaJkOA futbol takımı dUn 
Kadıköydekl Rahlbow ot.elinde kam· 
p& ırlrml.Jlerdlr. 

Kamp& alınan 16 lutbolcu tu Wm
lerdtD tnUtettlı:klld:r 
Necmı, Halil. Raur. iı.tnet. J:rdinç, 

Hua.u, B. Nu.ı;~r. Eterbtçer, Gtlnay, 
B. Etd~an, ZLr•. :\lu•tafa, Abdul
ıatı. K. Nuattt, Adnan, ~1uammer. 

ispanya, 1966 dünya 

teıkilatına namzet 
\tadrıd :J fA.A-1 - t~panya. 19&6 

diln~·· rutbo! 19ampıronuının f1nal 
turunun teşkUlunın kend!Jslnfl vct 
rtlmeftinl latf'mişt.ır 

Barcelonada 160.000 k1tl ala':)lle
ee.C ıno.ooo kt4ıllk. ~fadrittf' 125 
bin Jcıştllk. &yrıc:a tahmtnlP'n a~tmı· 
ıar bin ltlfJ1llk S atadı hulundutu· 
nu fepanra tut bol federasyonu re&
mf'n blldtnnı1tır 

Bununla bert.bet. 1966 dtın~a ku 
pası fınal turunun Batı Alman.':'a 
tarafından tqlUll kuvvetle mutı
temC'ldlr. 

~EREF' GÔRKE \ -ln 
DÜ"oıiKt.l KOst.:~:'\l, 81 

DUn alt:.şam Jı:ampta antrenor Şerer 
OQr'-e:J rutboleul&rla bJr lconue.ma. 
yapmı,tır. 

Oörttr e.ııctlnıle tuoıan aorıem1t
t1r: 

Hf'nll:ıı çok ı:ıef ltafb'tmle dejtll2 
İleride daha çolc çalıp.raıı: bale etti 
ıımız: 'Ç'ert ıcazanacaıunızı ır:annedl.. 

rorum.• 
Bu arada 0ıırend!~lm1zp a:Ore Oa

ıatuaray maç_ına çtkacaıı: tert!tıl an· 
tre.nör yapacaktır. • 
BEYKOZ Bl "Gi)S Ç.\J.l !';il\'OR 

sn sı1·•hlılar buııün PPnerbahce· 
nıo Kadıköydetı atadrom\111da aıuıt. 

10 da haf·anın aon antrenmanını 

yapacalt:lardlr. 

Atıcılıkta hayretler 

uyandıran baıarı 
H IP';stnkt '} AA.) P'lnlAndlya 

Atıc:ılı:O: amptronu \' hlo Ylöne 
P'JUtlndlY• m11ll atıcılık ektbln!!l 
J\"r~kyla ıtadındı saptıg-ı antren· 
manda ha;:-retıer uyandıran bir b• 
an tu&nmt,llI' 

300 m~tre mHafeden 11erbe11.t 11ı
lAh ve 60 turtunıa !•tarak 200 
puan. di~ çıö'kerek l\H: puan Ye a~ 
)'akta 187 puan ki ceman 681 puan 
kaz.anma:va muvaffak olmuıJt.ur 

Vtblo Ylöne-n. 11.telbourne oıım
Plfal!arında slP'rbef;t 11!1Ahla 300 
metrelik atışta üc;tıncQ nlmuf v& 
bto!lZ trıat'la!ya lı:azanrnıştır 

Robinson hasılattan 
bir şey alamıyor 

New York 22 (A.A.l - ıı:vvaııı: 
J>&Z&:t~ı ak ,llalı Batı.: lo : le yap
tılfı maçı a ho ör Ray .Susu R·)· 
bin nnun hıMeatne yarım mılyon 
dolar dtl~ece~.1 kuvvet>e t.ahmtn ~ 
<Ulmekaı 1&e dr krnci,latnın bu pıv 
radan hıç bir ff'Y aıama:n•ı thtl• 
mali çoiC: kuvvetlidir 

Verııen bir ha~re aöre. matı 
takıp e<lcn aunu. ;ı.endlt.ıne mora~ 
caat.ta bulunan Yttıtler d&1rHI ıruJ 
ml'Wl:H! .'i14.3IO drılar vem borcu 
buluncu.ıtunu ve bu meblAtın m&Q 
huııarmılan tahıJıt edtlacetını o:ı 
dirmtştır 

RobJne:on ıt:raıda bulunn1uş ıııtr 
de .ı:ıunun nazarı dl:.Ckate &!ınmı~·a 
caaı tahmin edllm('ktedır. Bu ntl· 
r.u ta verJlen ma:umata nazar11.'1 
Robın~on. aene Ful~mer t:e raP· 
mış olcıugu iki kal."ljıla.oma ve Ba-
allıo maçıncıan 497.43~ ıJ.oJtt.r 
ver~ \'e eekl VPrııııenten Je 
16 875 dolar öt'.lem ı llzım p14 

mektlP'dlr. 

Avusturya final 

müsabakalarına girecek 

Vıyana 3 tA.A ı - Evvt"lk. ıııJn 
Ltıxembourc mıın lU:tmlyI• }-a.,u· 
kl (utbôl maçını 3-0 kaı:ana.o A· 
vuaturya mJl!I ta.lumı, bu ısure~ı• 
ııele-ceıc: •f'ne ha.ztran a.vınd• ir 
,·eçte )'apılacalı: dünya famp:yonr 
" fınaııerıne ı•rmeye halı: ~ 
rr11 1 a-


